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ХЭРЭГ БҮРТГЭХ АЛБАНЫ 2019 ОНЫ 05 ДУГААР САРД 
ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭСЭН АЖЛЫН ТОВЧ ТАЙЛАН 

 
2019 оны 05 дугаар                                                                                                Улаанбаатар  
 сарын 30-ны өдөр                                                                                                            хот 

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 хэлтсийн Хэрэг бүртгэх тасгийн дарга нарын 14 
хоног тутмын 07 дахь удаагийн “Шуурхай зөвлөгөөн”-ийг 05 дугаар сарын 06-ны өдөр зохион 
байгуулж, хурлын тэмдэглэлээр хөтөлж албажуулсан. 

 “Мэргэжлийн зөвлөл”-ийн 7 дугаар хурлыг  энэ сарын 30-ны өдөр  хуралдуулсан. 
Хурлаар энэ  оны 5 дугаар сарын байдлаар нэгжүүдээс эрүүгийн хэргийг шийдвэрлэсэн 
байдал тоон мэдээ болон нөхцөл байдлын  танилцуулга, графикт заагдсан хэргийн 
шийдвэрлэлтийн танилцуулга, энэ оны эхний 05 сарын байдлаар зарим нэгжүүдэд ирсэн 
прокурорын шаардлага, арга хэмжээ авхуулах албан бичигт ихэнх нь мөрдөгч нар эрүүгийн 
хэрэгт  хугацаа алдсан, эзэнтэй хэргүүдийг хөөн хэлэлцэх хугацаа дууссанаар хаах санал 
гаргаж байгаа зэрэг зөрчил заагдсантай холбогдуулан  эрүүгийн хэргийн шалгах болон түүвэр 
төлөвлөгөөг санд шивж тасгийн дарга хяналт тавьдаг эсэх, эрүүгийн хэргүүдийг үзэж шалган 
зааварчилсан болон мөрдөгчийн мэдэгдлийг шүүхэд шилжүүлэх саналтай шилжүүлсэн хэрэг 
болгонд бичиж хариуг авч байгаа эсэхийг шалган зааварчилж ажилласан тухай танилцуулгыг, 
Мэргэжлийн зөвлөлийн урьдны хуралдсан 6 удаагийн хурал хуралдсан  хурлаас  гарсан 
шийдвэр  хэрхэн хэрэгжиж байгаа ямар үр дүнд хүрч байгаа талаар авч  хэлэлцэж цаашид  
хэрхэн ажиллах талаар  асуудлуудыг хэлэлцлээ.   

Албаны орон тооны бус “Судалгааны баг”-ийн 3 дугаар хурал, “Сахилга-хариуцлагыг 
чангатгах” ажлын хэсгийн 05 дугаар хуралдааныг 05 дугаар сарын 30-ны өдөр тус тус зохион 
байгуулж, 05 дугаар сарын “Шийдвэрлэх хэргийн график”-т дүн шинжилгээ хийн “Судалгааны 
баг”, “Мэргэжлийн зөвлөл”-өөр хэлэлцүүлж, хурлаас  шийдвэрлэх хэргийг нийт үлдэгдэл 
хэргийн 20 хувь байхаар тогтож нутаг дэвсгэр хариуцсан цагдаагийн байгууллагын Хэрэг 
бүртгэх тасагт ажлын чиглэл хүргүүлэхээр шийдвэрлэв.  

 Албаны 2019 оны 5 дугаар сарын тайлангйн хурлыг 05 дугаар сарын 31-ны өдөр зохион 
байгуулж, Захиргааны удирдлагын хэлтэс, Дүн шинжилгээ, үнэлгээ хяналт шалгалтын 
хэлтсүүд сарын тайлангаа “power point” программ дээр алба хаагчдад танилцуулсан. 

Хэрэг бүртгэх албанаас 2019 онд Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийж, биелэлт, үр дүнг 
тооцох баримт бичгийн жагсаалт, 2019 оны Захиргааны удирдлагын хэлтэс, Дүн шинжилгээ 
үнэлгээ, хяналт шалгалтын хэлтсийн алба хаагч нарын ажил үүргийн хуваарийн дагуу  2019 
оны 05 дугаар сард тайлагнах баримт бичгүүдийг хугацаанд нь хяналт шинжилгээ, үнэлгээ 
хийж холбогдох газар хэлтсүүдэд хүргүүлсэн. Тухайлбал: 

Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны “Төрийн албаны сахилга хариуцлага, дэг 
журмыг чангатгах тухай” 258 дугаар тогтоолыг  хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний биелэлтийг 2019 
оны эхний 4 сарын байдлаар заалт бүрээр гаргаж  05 дугаар сарын 10-ны өдрийн 12б/651 
дугаартай албан бичгээр ЦЕГ-ын Аюулгүй байдлын хэлтэст, 

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2007 оны 97 дугаар зарлигаар батлагдсан “Нээлттэй 
хаалганы өдөр”-ийг 05 дугаар сарын 09-ний албаны төв байранлд болон нийслэлийн дүүргүүд 
дэх цагдаагийн хэлтсийн Хэрэг бүртгэх тасгууд хариуцсан нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд зохион 
байгуулж,  биелэлтийг нэгтгэн 05 дугаар сарын 10-ны өдрийн 12б/653 дугаартай албан бичгээр 
ЦЕГ-ын Хэвлэл мэдээллийн төвд, 

Улсын их хурлын хууль зүйн байнгын хорооны 2015 оны 28 дугаар тогтоолын 10 дугаар 
заалтыг хэрэгжүүлэх хүрээнд тус албанаас хийж гүйцэтгэсэн эхний хагас жилийн хийж 
гүйцэтгэсэн ажлын биелэлтийг 05 дугаар сарын 10-ны өдрийн 12б/645 дугаартай албан 
бичгээр ЦЕГ-ын Соён гэгээрүүлэх, сургалтын хэлтэст,  

Засгийн газрын 2017 оны 01 дүгээр сарын 04-ний өдрийн 1 дүгээр хуралдааны 
тэмдэглэлийн 7.3 дугаар заалтын хүрээнд тус албанаас хийж гүйцэтгэсэн ажлын 
төлөвлөгөөний биелэлтийг 05 дугаар сарын 10-ны өдрийн 12б/645 дугаартай албан бичгээр 
ЦЕГ-ын Хэвлэл мэдээллийн төвд,  
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Цагдаа, дотоодын цэргийн анги, байгууллагын чиг үүрэгт шинжилгээ хийх, дахин 
хуваарилахад оруулах холбогдох саналыг нэгтгэн гаргаж 05 дугаар сарын 10-ны өдрийн 
12б/650 дугаартай албан бичгээр ЦЕГ-ын Хуулийн хэлтэст, 

“Цагдаагийн байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөр”- ийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөөний биелэлтийг гаргаж 05 дугаар сарын 10-ны өдрийн 12б/652 дугаартай албан 
бичгээр ЦЕГ-ын Төлөвлөлт зохион байгуулалтын хэлтэст,   

Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны 33 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Төрийн 
захиргааны болон үйлчилгээний алба хаагчийн ёс зүйн дүрэм”-ийн биелэлтийг гаргаж 05 
дугаар сарын 15-ны өдрийн 12б/668 дугаартай албан бичгээр,  Монгол Улсын Засгийн газрын 
249 дүгээр тогтоолыг хэрэгжүүлэх хүрээнд албанаас хийж хэрэгжүүлсэн ажлын биелэлтийг 
гаргаж 05 дугаар сарын 10-ны өдрийн 12б/655 дугаартай албан бичгээр ЦЕГ-ын Аюулгүй 
байдлын хэлтэст,   

Монгол улсын Засгийн газрын 2019 оны “Иргэн төвтэй төрийн үйлчилгээний жил 
болгох тухай” 23 дугаар тогтоолыг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөний биелэлтийг заалт 
бүрээр гарган 05 дугаар сарын 31-ний өдрийн 12а/722-727 ЦЕГ-ын Хүний нөөцийн хэлтэс, 
Аюулгүй байдлын хэлтэс, Соён гэгээрүүлэх сургалтын хэлтэс, Төлөвллөлт зохион 
байгуулалтын хэлтэст тус тус хүргүүлсэн байна. 
 Тайлангийн хугацаанд нийт 64 албан бичиг ирсэний 24 хугацаатай албан бичгээс  21 
албан бичгийн хариуг хүргүүлж, 4 албан бичиг хугацаандаа байна.  Цагдаагийн ерөнхий 
газрын алба, газар, хэлтсүүдэд  нийт 94 албан бичигт боловсруулалт хийн гаргаж хүргүүлсэн.   

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. 
 Алба хаагчийн сургаж дадлагажуулах, чадваржуулах чиглэлээр:  

Цагдаагийн ерөнхий газрын 2019 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний 3.2.4, Хэрэг бүртгэх 
албаны 2019 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний 3.2.2 дахь заалтад тусгагдсан “Гэмт хэрэг, 
зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр нутаг дэвсгэрийн төр захиргааны байгууллагатай 
хамтран болон бүсчилсэн сургалт зөвлөгөөн зохион байгуулах” заалтын хүрээнд Архангай, 
Баянхонгор, Өвөрхангай аймаг дахь цагдаагийн газрын Хэрэг бүртгэх тасгийн ажлыг шалган 
зааварчлах, алба хаагчдад бүсчилсэн сургалт зохион байгуулах сургалтын хөтөлбөр, 
танилцуулга, замын маршрутыг албаны даргаар батлуулан ЦЕГ-ын тэргүүн дэд дарга, соён 
гэгээрүүлэх, албаны сургалтын хэлтсийн дарга нарт танилцуулан, 1639 км зам явах ажлын 
автомашин, 1639 км зам явах шатахууныг шийдвэрлүүлж, албаны дэд дарга болон 3 алба 
хаагч 5-р сарын 02-ны өдрөөс 4 хоногийн хугацаатай сургалтыг зохион байгуулсан.  

Батлагдсан хөтөлбөр төлөвлөгөөний дагуу Архангай, Баянхонгор, Өвөрхангай аймаг 
дахь цагдаагийн газрын Хэрэг бүртгэх тасгийн алба хаагчид, хэсгийн төлөөлөгч нарт “Мөрдөн 
шалгах ажиллагаа явуулахад анхаарах асуудлууд, Хялбаршуулсан журмаар хэрэг хянан 
шийдвэрлэх  ажиллагаа, Хэргийн газрын үзлэг явуулахад анхаарах асуудлууд, Нотлох баримт, 
цуглуулах, бэхжүүлэх, нотолбол зохих байдал, нотлох баримтыг шалгаж үнэлэх, Хойшлуулах 
ажиллагаа явуулахад анхаарах асуудлууд, Төлөвлөлт зохион байгуулалт, гүйцэтгэлийн 
төлөвлөгөөний биелэлт гаргах, тайлан бичихэд анхаарах асуудал, Авлигаас ангид байх, 
аюулгүй байдлаа хангаж ажиллах талаар, Мөрдөн шалгах ажиллагааны төрөл, мөрдөгч бие 
даан явуулах мөрдөн шалгах ажиллагаа, прокурорын зөвшөөрөлтэй хийгдэх мөрдөн шалгах 
ажиллагаа, ил мөрдөн шалгах ажиллагаа” чиглэлээр сургалтыг зохион байгуулсан.  

Бүсчилсэн сургалтын талаарх танилцуулгыг 05 дугаар сарын 08-ны өдрийн 12/637 
дугаартай албан бичгээр Цагдаагийн ерөнхий газрын даргад, 12/638 дугаартай албан бичгээр 
ЦЕГ-ын Тэргүүн дэд даргад, 12б/639 дугаартай албан бичгээр ЦЕГ-ын Соён гэгээрүүлэх, 
албаны сургалтын  хэлтэст тус тус хүргүүлсэн. 

Тус албаны “Алба хаагчдын ажлын байран дахь стресс, ажлаас халшрах хам шинжийг 
бууруулах зорилгоор 2019 онд хийж гүйцэтгэх ажлын төлөвлөгөө”-г боловсруулан албаны 
даргаар батлуулж, нутаг дэвсгэр хариуцсан цагдаагийн байгууллагын хэрэг бүртгэх тасгийн 
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дарга нарт энэ оны 05 дугаар сарын 03-ны өдөр 12б/629 дугаартай албан бичгээр хүргүүлж, 
биелэлтийг улирал, жилээр тооцон ажиллахаар ажил, арга хэмжээг хэрэгжүүлж байна.  

Хэрэг бүртгэх албанаас нутаг дэвсгэр хариуцсан хэрэг бүртгэх тасгийн алба хаагчдаас 
2019 оны 05 дугаар сарын 15-ны өдөр testserver.police.gov/moodle/ цахим шалгалтын санд 
Эрүү, Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай, Зөрчил, Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай 
хууль, Төрийн алба, Цагдаагийн албаны тухай хуулийн хүрээнд 60 тестээр шалгалтыг авч, 
дүнг нэгтгэн албаны даргад танилцуулан ажиллаа.  

Сургалтын нэгдсэн төвөөс зохион байгуулж буй “Биеийн хүч, тусгай хэрэгсэл, галт 
зэвсэг хэрэглэх бэлтгэл хангах, ур чадварын түвшинг дээшлүүлэх мэргэшүүлэх” сургалтад 05 
дугаар сарын 13- 17-ны өдрүүдэд хамрагдсан. 

Мөрдөгч нарын хууль хэрэглэх чадвар, эрх зүйн мэдлэг хангалтгүй байгаа тул тасгийн 
дарга, ахлах мөрдөгч нарын манлайллыг дээшлүүлэх чиглэлээр албаны дэд даргын 3 заалт 
бүхий зааварчилга боловсруулан, нутаг дэвсгэр хариуцсан цагдаагийн байгууллагын дарга 
нарт 2019 оны 05 дугаар сарын 15-ны өдөр авсан testserver.police.gov/moodle/ цахим 
шалгалтын дүнгийн хамтаар 05 дугаар сарын 22-ны өдөр 12а/617 дугаартай албан бичгээр 
хүргүүлсэн.  

 
Хоёр. Гэмт хэрэгтэй тэмцэх чиглэлээр 

Тайлантгийн хугацаанд “Хүний эрүүл мэндийн халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг”-
ийн тухай нийт 4962 гомдол мэдээлэл хүлээн авч шалгаснаас 2042 буюу 41.0 хувийг нь хэрэг 
бүртгэлтийн хэрэг нээхээс татгалзаж, 29 буюу 1.0 хувийг нь харьяаллын дагуу бусад албадад 
шилжүүлэн, 2748 буюу 55.0 хувьд нь хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээж шийдвэрлэснээс одоо 
ажиллагаанд 143 гомдол мэдээлэл шалгагдаж байна. 

Улсын хэмжээнд /шинээр үүссэн болон харьяаллын дагуу хүлээн авсан/ нийт 7758 
хэрэг бүртгэлтийн хэрэг шалгаснаас эрүүгийн хэрэг үүсгэж яллагдагчаар татсан 3181 буюу 
41.0 хувь, хэрэг бүртгэлийн хэргийг хаасан 1860 буюу 24.0 хувь, харьяаллын дагуу бусад 
албадад шилжүүлсэн 86 буюу 1.0 хувь, нийт 5006 хэрэг буюу 65.0 хувийг нь шалгаж 
шийдвэрлэн, одоо ажиллагаанд 2752 хэрэг /нийслэлд 2261 , орон нутагт 457 хэрэг,бусад 34 
/ хэрэг шалгагдаж байна. 

 Өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад нийт шалгасан хэрэг 10 нэгжээр, эрүүгийн хэрэг 
үүсгэж яллагдагчаар татсан хэрэг 348 нэгжээр буюу 11.0 хувиар , хэрэг бүртгэлтийн хэрэг 
хаасан хэрэг 743 нэгжээр буюу 40.0 хувиар, харьяаллын дагуу шилжүүлсэн хэрэг 71 нэгжээр 
буюу 83.0 хувиар, нийт шийдвэрлэлт 67.0 хувьтай байгаа нь өмнөх оны мөн үеэс 17.0 хувиар 
тус тус өссөн үзүүлэлттэй. 

 Хэрэг бүртгэлтийн хэргээс яллагдагчаар татаж эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн 3181, мөрдөн 
байцаалтын хэрэг үүсгэсэн 310, түдгэлзүүлснээс сэргээсэн 15, хэрэгсэхгүй болгосноос 
сэргээсэн 151, шүүх прокурорын буцсан 190 нийт 3497 хэрэгт мөрдөн шалгах ажиллагаа 
явуулснаас 3444 яллагдагчид холбогдох 3158 хэргийг шүүхэд шилжүүлэх саналтай, 65 
яллагдагчид холбогдох 62 хэргийг хэрэгсэхгүй болгох саналтай, 23 хэргийг нэгтгэн шалгаж, 
шүүх, прокурорын буцалтаас 172 хэргийг дахин шийдвэрлэж ажиллагаанд 254 хэрэг 
шалгагдаж байна. 

 Мөрдөн байцаалтын 3497 хэрэг шалгагдсан нь өмнөх оны мөн үеэс 110 нэгжээр буюу 
3.0 хувиар , шүүхэд шилжүүлж шийдвэрлэсэн хэрэг 417 нэгжээр буюу 13.0 хувиар тус тус өсч, 
хэрэгсэхгүй болгосон хэрэг 1130 нэгжээр буюу 95.0 хувь, нэгтгэсэн хэрэг 6 нэгжээр буюу 21.0 
хувиар тус тус буурч, нийт шийдвэрлэлт 93.0 хувьтай нь өмнөх оны мөн үеэс 8.0 хувиар өссөн 
байна.  

 Өнгөрсөн оны мөн үед хэрэг бүртгэлтийн хэргийн үлдэгдэл 3848 байсан бол энэ оны 
05 дугаар сарын байдлаар 2572 байгаа нь 1276 нэгжээр буюу 33.0 хувиар буурсан, мөрдөн 
байцаалтын 514 хэрэг байсан бол 254 байгаа нь 260 нэгжээр буюу 51.0 хувиар тус тус буурсан 
эерэг үзүүлэлттэй ажиллаж байна.  

Улсын хэмжээнд нийт гэмт хэргийн илрүүлэлт 29.3 хувьтай өмнөх оны мөн үеэс 6.8 
хувиар өссөн бол “Хүний эрүүл мэндийн халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг”-ийн илрүүлэлт 
58.4 хувь, өмнөх оны мөн үеэс 11.2 хувиар өссөн байна. Гэмт хэргийн илрүүлэлт нийслэлд 
71.8 хувьтай өмнөх оны мөн үеэс 9.4 хувиар, орон нутагт 52.4 хувьтай өмнөх оны мөн үеэс 
10.7 хувиар тус тус өссөн эерэг үзүүлэлттэй ажиллаа.  

Гэмт хэргийн улмаас 5847 иргэн хүнд, хөнгөн гэмтэж 3.206.7 сая төгрөгийн хохирол 
учирч нийт хохирлын 1.992.0 сая буюу 62.1 хувийг нь нөхөн төлүүлж, 222.8 сая төгрөгийн эд 
зүйлийг битүүмжлэн хохирогчийн эрх ашгийг хамгаалан ажиллаа.  
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Мэргэжил арга зүйн чиглэлээр: 
Баянзүрх дүүрэг дэх цагдаагийн хоёрдугаар хэлтсийн Хэрэг бүртгэх тасгийн хэмжээнд 

мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулж байгаа гэр бүлийн хүчирхийллийн шинжтэй хэргүүдийг 
шийдвэрлэх талаар 05 дугаар сарын 15-ны өдрөөс 17-ны өдрийг хүртэл хугацаанд нэгж 
хариуцсан ахлах мөрдөгч ажиллаж 21 хэргийн материалтай уншиж танилцан, хэрэг бүрт 
хийгдвэл зохих ажиллагааны талаар бичгээр зааварчилж мөрдөгч нараас хоногийн хугацаанд 
хийж гүйцэтгэсэн ажлын үр дүнг тооцож ажилласан. 

“Мэргэжлийн зөвлөл”-ийн 6 дахь удаагийн хуралдааныг 05 дугаар сарын 10-ны өдөр 
хуралдуулан Баянзүрх дүүрэг дэх цагдаагийн хоёрдугаар хэлтсийн Хэрэг бүртгэх тасагт 05 
дугаар сарын 01-ний өдрөөс 03-ны өдрүүдэд зохион явуулсан бүрэн шалгалтын дүнг 
хэлэлцүүлж, тус тасагт илэрсэн зөрчлийг арилгуулах, нэгжийн ажлыг эрчимжүүлэх чиглэлээр 
тасгийн даргад 1 сарын хугацаатай 10 заалт бүхий “Үүрэг, ажлын чиглэл” өгч ажиллаа.  

Цагдаагийн ерөнхий газраас 2019 онд дэвшүүлсэн зорилт, Хэрэг бүртгэх албаны 2019 
оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд туссан ажил, арга хэмжээ, энэ оны 01 дүгээр улирлын мөрдөн 
шалгах ажлын дүн мэдээ, “Албаны хүрэх түвшин, тасаг алба хаагчдын ажлыг үнэлж, дүгнэх 
шалгуур үзүүлэлт”-ийн 17-10 заалтыг хангаж ажиллаагүй, нэгдсэн арга хэмжээнд хангалтгүй 
ажилласан, харьяа прокурорын газраас шаардлага хүлээн авсан байдалд дүн шинжилгээ 
хийн Увс, Ховд аймаг дахь цагдаагийн газрын Хэрэг бүртгэх тасгийн даргад 59, 60 дугаартай 
зааварчилгыг 02 дугаар улиралд биелэлтийг тооцож ажиллахаар хүргүүлж, Баянгол дүүрэг 
дэх  цагдаагийн нэг, хоёрдугаар хэлтсийн Хэрэг бүртгэх тасгийн  мөрдөгч  нарын шалгаж 
байгаа хэрэг бүртгэлтийн хэргүүдэд өгсөн 10 зааварчилга тус бүрийн биелэлтийг тооцож, 
дүгнэж ажиллаа. 

Албаны дэд даргын 05 дугаар сарын 17-ны өдөр баталсан нийслэлийн дүүрэг дэх 
цагдаагийн хэлтсийн харьяа нэгжүүдэд “Мэргэжил арг зүйн чиглэлээр ажиллах” удирдамжийн 
дагуу ДШҮХШХ-ийн ахлахууд Баянгол дүүрэг дэх цагдаагийн нэг, хоёрдугаар хэлтэс, Төмөр 
зам дахь цагдаагийн газрын Хэрэг бүртгэх тасаг, Сонгинохайрхан дүүрэг дэх цагдаагийн нэг, 
хоёр, гуравдугаар хэлтэст, Сүхбаатар дүүрэг дэх цагдаагийн нэгдүгээр хэлтэс, Чингэлтэй 
дүүрэг дэх цагдаагийн нэг, хоёрдугаар хэлтсийн Хэрэг бүртгэх тасгуудад 05 дугаар сарын 20-
ноос 23-ний өдрийг хүртэл хугацаанд 3 хоногийн хугацаатай ажиллаа. 

 Албаны дэд даргын баталсан удирдамжийн дагуу нийслэлийн дүүргүүд дэх нэгжүүдэд 
мэргэжил арга зүйн чиглэлээр шалган зааварчилж ажилласан шалгалтаар нийслэлийн төвийн 
дүүргүүдэд мөрдөгчийн мэдэгдлийг шүүхэд шилжүүлэх саналтай хэргүүдэд 100 хувь бичиж 
хэвшсэн, санд шивэлт 82.0 хувьтай өндөр үзүүлэлттэй, мөрдөгч  нар нь хэрэг шалгах 
төлөвлөгөөг хэрэг бүрт хийж түүний биелэлтийг тооцсон байдал хангалтгүй, мэдээллийн санд 
хэрэг шалгах төлөвлөгөөг шивүүлж хэвшээгүй, өнгөрсөн оны үлдэгдэл эзэнтэй хэргүүдийн 64.3 
хувь нь шийдэгдсэн зөвхөн эзэн холбогдогч нь хаягандаа байхгүй, гадаадад гарсан, эрэн 
сурвалжлагдаж байгаа хэргүүд хүлээгдэн шалгагдаж байгад дүгнэлт хийж хэрэг шалгах 
төлөвлөгөөг санд шивэхдээ мөрдөгч нар хэтэрхий олон  мэдээлэл шивж хугацаа алдаж байх 
тул санд шивэх мэдээллийг цөөлж өдөр тутам хийх ажлаа гараар бичиж,тэмдэглэл хөтөлж  
байх нь илүү үр дүнтэй, төлөвлөгөө, хэргийн хугацааг тасгийн дарга тогтмол сангаар хяналт 
тавьж  ажиллах  нь прокуророос хэргийн ямар нэгэн гологдол гаргаж шаардлага  авахгүй  
ажиллах боломж бүрдүүлэх тул  Хэрэг шалгах болон түүвэр төлөвлөгөөг нэг загвараар хагас 
жилээс өмнө бүрэн хийж тасгийн дарга нар сангаар хяналт тавьж хэвшүүлдэг болгох саналыг 
албаны удирдлагад танилцуулсан. Шалгалтын мөрөөр шалгагч нарын зүгээс урьд оны 
дугаартай 318 хэргийг уншиж танилцан газар дээр нь 50 зааварчилгыг өгч мэргэжил арга зүйн 
дэмжлэг үзүүлж ажиллаа.  

Дүн шинжилгээ, үнэлгээ, тоо бүртгэлийн чиглэлээр:  
Албаны харьяа нэгжүүдийн 04 дүгээр сарын 4 дэх долоо хоног, 05 дугаар сарын 1, 2, 3, 

4 дэх долоо хоног, 5 дугаар сарын мөрдөн шалгах ажлын мэдээг нэгтгэн гаргаж тухай бүр 
албаны удирдлагад танилцуулж, нэгж хариуцсан ахлах мөрдөгч нар болон нутаг дэвсгэр 
хариуцсан цагдаагийн байгууллагын Хэрэг бүртгэх тасгийн дарга нарт сүлжээгээр /OUTLOOK/ 
хүргүүлж хэвшсэн. Сэлэнгэ, Орхон аймаг дахь цагдаагийн газрын Хэрэг бүртгэх тасгийн дарга 
нартай хэргийн тулгалт хийж 12 хэргийн зөрүүг илрүүлэн зөвтгүүлж, долоо хоногийн ажлын 
мэдээний 15 дугаар багана /хэрэг бүртгэлтийн хэргийн үлдэгдэл/, 34 дүгээр багана /мөрдөн 
байцаалтын хэргийн үлдэгдэл/, 35 дугаар багана /хугацаа хэтэрсэн хэрэг/-уудын тоо бланс 
таарахгүй алдаатай байгааг илрүүлэн Цагдаагийн ерөнхий газрын Мэдээлэл дүн шинжилгээ, 
шуурхай удирдлагын албаны Статистикийн хэлтэст мэдэгдэж хамтран засварласан. 
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Энэ оны эхний 05 сарын гэмт хэргийн мэдээ гарч байгаатай холбоотой нутаг дэвсгэр 
хариуцсан цагдаагийн байгууллагын Хэрэг бүртгэх тасгийн дарга нартай дотоод сүлжээгээр 
холбогдож мэдээ гаргахад анхаарах асуудлын талаар чиглэл өгч ажиллаа.  

Монгол Улсад бүртгэгдсэн гэмт хэргийн мэдээллийн сан бүрдүүлэх /код 701/ журам”-ын 
хэрэгжилтийг хангах, энэ оны эхний 3 сард гэмт хэрэг, зөрчлийн статистик мэдээг 25-ны өдрийн 
18:00 цагаар тасалбар болгон архивлан боловсруулахад зөрчил заагдсан Баянзүрх дүүрэг дэх 
цагдаагийн  хоёрдугаар хэлтсийн 63 зөрчил, Баянгол дүүрэг дэх цагдаагийн хоёрдугаар 
хэлтсийн 6 зөрчил, Хан-Уул дүүрэг дэх цагдаагийн хоёрдугаар хэлтсийн 4 зөрчил, Сүхбаатар 
дүүрэг дэх цагдаагийн хоёрдугаар хэлтсийн 3 зөрчил,  Дорноговь, Сэлэнгэ, Хэнтий аймаг дахь 
цагдаагийн газар, Сонгинохайрхан дүүрэг дэх цагдаагийн I  дүгээр хэлтсийн тус бүр 2 зөрчил, 
Баянхонгор, Хэнтий аймаг дахь цагдаагийн газар, Сонгинохайрхан дүүрэг дэх цагдаагийн 
хоёрдугаар хэлтэс, Хан-Уул дүүрэг дэх цагдаагийн нэгдүгээр хэлтэс, Баянзүрх дүүрэг дэх 
цагдаагийн нэгдүгээр хэлтсийн тус бүр 1 зөрчлийг дахин гаргуулахгүй байх талаар нутаг 
дэвсгэр хариуцсан цагдаагийн байгууллагын Хэрэг бүртгэх тасгийн дарга нарын сургалт 
зөвлөгөөний үеэр үүрэг чиглэл өгч ажилласан тайланг 12в/614 дугаартай албан бичгээр 
Цагдаагийн ерөнхий газрын Статистикийн хэлтэст хүргүүлсэн.  

Удаа дараа зөрчил дутагдал заагдаж байгаа Хэнтий, Баянхонгор аймаг дахь цагдаагийн 
газрын Хэрэг бүртгэх тасгийн дарга нарт “Монгол Улсад бүртгэгдсэн гэмт хэргийн мэдээллийн 
сан бүрдүүлэх /код 701/ журам”-ын хэрэгжилтийг хангах, долоо хоногийн ажлын мэдээнд 
баяжилт хийж, үнэн зөв гаргах   талаар 6 заалт бүхий зөвлөмж боловсруулж хүргүүлсэн байна.  

Тоо бүртгэлийн сангийн баяжилт, явц байдлыг шалган зааварчлах чиглэлээр Албаны 
дэд даргын баталсан удирдамжийн дагуу 05 дугаар сарын 20-ноос 22-ны өдрүүдэд Баянзүрх 
дүүрэг дэх цагдаагийн нэг, хоёр, гуравдугаар хэлтэс, Баянгол дүүрэг дэх цагдаагийн нэгдүгээр 
хэлтэс, Сүхбаатар дүүрэг дэх цагдаагийн нэг, хоёрдугаар хэлтэс, Чингэлтэй дүүрэг дэх 
цагдаагийн нэг, хоёрдугаар хэлтэс, Хан-Уул дүүрэг дэх цагдаагийн нэг, хоёрдугаар хэлтэс, 
Сонгинохайрхан дүүрэг дэх цагдаагийн гуравдугаар хэлтсүүдэд мэдээл судалгаа хариуцсан 
ахлахууд ажиллаж, дүнг албаны удирдлагад танилцуулсан.  

Мөн өмнөх оны үлдэгдэл хэргийн болон 2019 оны хэргийн шийдвэрлэлт, прокурорын 
шаардлагын бүртгэлийг санд шивэгдсэн /2018-2019 он/ байдалтай харьцуулсан судалгаа, 
улсын хэмжээний илрүүлэлтийн талаарх танилцуулга бэлтгэж,  прокурорын шаардлага бүртгэх 
/код 718/ санд нэвтрэн хяналт тавьсанаар Баян-Өлгий аймаг дахь цагдаагийн газрын Хэрэг 
бүртгэх тасгийн буруу шивж оруулсан  мэдээ, Баянзүрх дүүрэг дэх цагдаагийн гуравдугаар 
хэлтэст ирсэн шаардлагыг санд оруулаагүй  зөрчлийг илрүүлэн зөвтгөсөн.  

Энэ сарын “Шийдвэрлэх хэргийн график”-т төлөвлөгөөнд 541 хэргийн жагсаалтыг 
харьяа нэгжүүдээс /нийслэл 314, орон нутаг 227 хэрэг/ авч нэгтгэлээ. Төлөвлөгөөнд оруулсан 
541 хэргийн шийдвэрлэлтийг сарын 25-ны өдрийн байдлаар авч үзэхэд /нийслэлийн дүүрэг 
дэх нэгжүүд 314 хэрэг, орон нутгийн нэгжүүд 227 хэрэг/ 369 хэрэг буюу 68.0 хувь шийдвэрлэсэн 
байна. 

 
Урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр:  

Хөдөлмөр нийгэм хамгаалал, эрүүл ахуйн журам зөрчсөний улмаас бусдын биед гэмтэл 
учруулах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр “Аюулгүй ажлын байр” 1 сарын 
хэсэгчилсэн арга хэмжээг 05 дугаар сарын 22-ны өдөр эхлүүлж Нийслэлийн цагдаагийн газар, 
Дүүргүүд дэх цагдаагийн газар, хэлтэс, Нийслэлийн дүүргүүд дэх мэргэжлийн хяналтын 
хэлтэст төлөвлөгөө, удирдамжийг хүргүүлсэн. 
  “Аюулгүй ажлын байр” хэсэгчилсэн арга хэмжээний талаар 05 дугаар сарын 22-ны өдөр 
Цагдаагийн ерөнхий газрын хэвлэл мэдээллийн төв, Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын 
газартай хамтран хэвлэлийн бага хурал хийсэн.  
 Арга хэмжээ эхэлсэнтэй холбогдуулан 05 дугаар сарын 22-ны өдөр нийслэлийн 
рапортан дээр нэгдсэн ажлын үүрэг чиглэлийг дүүргүүд дэх цагдаагийн хэлтсийн дарга нарт 
Захиргааны удирдлагын хэлтсийн дарга, цагдаагийн хурандаа Л.Эрдэнэцогт өгсөн.   
 Чингэлтэй дүүрэг дэх цагдаагийн 1-р хэлтсийн ахлах мөрдөгч, цагдаагийн ахмад 
Э.Саруул 2019 оны 05 дугаар сарын 01-ны өдөр MGL радиогоор Хөдөлмөр аюулгүй байдал, 
эрүүл ахуйн журам зөрчсөний улмаас бусдын бие махбодид гэмтэл учруулах гэмт хэргийн 
талаар иргэд олон нийтэд мэдээлэл, 
 Чингэлтэй дүүрэг дэх цагдаагийн 2-р хэлтсийн ахлах мөрдөгч, цагдаагийн хошууч 
Д.Энхбат 2019 оны 05 дугаар сарын 08-ны өдөр MGL радиогоор Хөдөлмөр аюулгүй байдал, 
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эрүүл ахуйн журам зөрчсөний улмаас бусдын бие махбодид гэмтэл учруулах гэмт хэргийн 
нөхцөл байдал, хор уршгийн талаар мэдээлэл, 
 Баянгол дүүрэг дэх цагдаагийн 1-р хэлтсийн ахлах мөрдөгч, цагдаагийн хошууч 
О.Эрдэнэчулуун 2019 оны 05 дугаар сарын 15-ны өдөр MGL радиогоор Хөдөлмөр аюулгүй 
байдал, эрүүл ахуйн журам зөрчсөний улмаас бусдын бие махбодид гэмтэл учруулах гэмт 
хэргээс урьдчилан сэргийлэх арга замын талаар ярилцлага, 
 Баянгол дүүрэг дэх цагдаагийн 2-р хэлтсийн ахлах мөрдөгч, цагдаагийн хошууч 
Ч.Чулуунтуяа 2019 оны 05 дугаар сарын 22-ны өдөр MGL радиогоор Хөдөлмөр аюулгүй 
байдал, эрүүл ахуйн журам зөрчсөний улмаас бусдын бие махбодид гэмтэл учруулах гэмт 
хэргийн хуулийн хариуцлага сэдвээр мэдээлэл тус тус хийж иргэд олон нийтэд сурталчилж 
ажилласан. 
 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.  

 Архангай, Баянхонгор, Өвөрхангай аймаг дахь цагдаагийн газар, хэлтэс, хэсгийн Хэрэг 
бүртгэх тасгийн алба хаагч, сумын хэсгийн төлөөлөгч нарыг хамруулсан Хүний эрүүл мэндийн 
халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх бүсчилсэн сургалтыг ажлын хэсэг 
гарган 2019 оны 05 дугаар сарын 01-04-ний өдрийн хооронд зохион байгуулсан.  

”Хэрэг бүртгэх алба” пэйж хуудасны дагагчийн тоог нэмэгдүүлэх зорилгоор ажил явуулж 
3234 дагагчтай байсныг  3399  дагагчтай болгож,  пейж хуудсанд 44919 иргэн хандалт хийж, 
урьдчилан сэргийлэх чиглэлийн болон албаны үйл ажиллагааг сурталчилсан 100 мэдээ, 
мэдээллийг байршуулан ажилласан.  

Алба хаагчдын сахилга, ёс зүйг дээшлүүлэх чиглэлээр:  
Тус албаны төвийн алба хаагчдын энэ оны 05 дугаар сарын “Сахилгын мэдээ”-г 12б/696 

дугаартай албан бичгээр, цагдаагийн байгууллага, алба хаагчдад холбогдуулан иргэд, 
хуулийн этгээдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдлын мэдээг 12в/697 дугаартай албан бичгээр, 
албаны шалгалтын мэдээг 12в/698 дугаартай албан бичгээр ЦЕГ-ын Аюулгүй байдлын хэлтэст 
тус тус хүргүүлэв. 

Цагдаагийн ерөнхий газраас 2019 онд дэвшүүлсэн зорилт, Засгийн газрын 01 дугаартай 
албан даалгаварын хэрэгжилтийн хүрээнд цагдаагийн бэлтгэл хурандаа Ц.Даваадоржийг 
урьж “Манлайлал, хариуцлага, сахилгын талаар” яриа уулзалтыг албаны төв байрны алба 
хаагчдыг хамруулан 05 дугаар сарын 10-ны өдөр зохион явуулсан.   

Цагдаагийн байгууллагын мэдээллийн сангаас 2018, 2019 онуудад бүртгэгдсэн 
“Прокурорын шаардлага”-ын бүртгэлд шивэгдсэн мэдээллийг шүүж үзэхэд 2018 онд 
нийслэлийн Баянзүрх дүүрэг дэх цагдаагийн нэгдүгээр хэлтэс 4, Баянзүрх дүүрэг дэх 
цагдаагийн гуравдугаар хэлтэс 1, Сүхбаатар дүүрэг дэх цагдаагийн хоёрдугаар хэлтэс 1, Хан-
Уул дүүрэг дэх цагдаагийн хоёрдугаар хэлтэс 1, Сонгинохайрхан дүүрэг дэх цагдаагийн 
нэгдүгээр хэлтэс 1 нийт 8 мэдээлэл, орон нутгаас Завхан аймаг 5, Дундговь аймаг 3, 
Говьсүмбэр аймаг 2, Булган аймаг 2, Баянхонгор, Архангай, Төв, Увс, Өвөрхангай, Өмнөговь 
аймаг дахь цагдаагийн газар тус бүр 1, нийт 18 мэдээлэл, улсын хэмжээнд 26 шаардлага санд 
шивэгдсэн бол 2019 оны эхний 05 сарын байдлаар Чингэлтэй дүүрэг дэх цагдаагийн 
хоёрдугаар хэлтэс, Баянзүрх дүүрэг дэх цагдаагийн гуравдугаар хэлтэс, Төв, Увс аймаг дахь 
цагдаагийн газар тус бүр 1, нийт 4 шаардлага авсан тухай мэдээллийн санд шивж оруулсан 
нь өмнөх оны мөн үеэс 5 нэгжээр буюу 55.5 хувиар буурсан үзүүлэлттэй байна.  

Гурав:  Бусад ажил 

 Цагдаагийн ерөнхий газрын 2019 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, Цагдаа, дотоодын 
цэргийн анги байгууллагын Соён гэгээрүүлэх ажлын 2019 оны төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг 
хангах, алба хаагчдын гэр бүлийн гишүүдийн урлагийн авьяасыг тодруулах, алдаршуулах 
зорилгоор Хэрэг бүртгэх албаны “Урлагийн наадам”-ыг 2019 оны 05 дугаар сарын 08-ны өдөр 
нийслэлийн Баянгол дүүрэгт байрлах “Мөнхгал” төвд зохион байгууллаа.   

Урлагийн наадамд Хэрэг бүртгэх албаны Захиргааны удирдлагын хэлтэс, Дүн 
шинжилгээ, үнэлгээ, хяналт шалгалтын хэлтсийн алба хаагчид, тэдний гэр бүлийн гишүүд 2 
багт хуваагдан оролцлоо. Урлагийн наадмыг дуу, бүжиг, хөгжим, ардын язгуур урлаг, уран 
уншлага, гэр бүл гэсэн 6 төрлөөр зохион явуулж, идэвхтэй оролцсон 4 гэр бүлийн гишүүдэд 
тус бүр талархал, мөнгөн шагналаар шагнаж урамшуулсан.   

Урлагийн наадам зохион байгуулсан тухай танилцуулгыг фото зураг, DVD бичлэгийн 
хамт 05 дугаар сарын 10-ны өдрийн 12б/648 дугаартай албан бичгээр ЦЕГ-ын Сүлд чуулгад 
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хүргүүлсэн. 
“Хавар-Эрүүл-Цагдаа” арга хэмжээг 05 дугаар сарын 24-ний өдөр Төв аймгийн 

Манзуширийн хийдэд зохион байгуулж, олс таталт, 300, 100 метрийн гүйлтийн тэмцээнийг тус 
тус зохион байгуулсан.  

Албаны 2019 оны аварга шалгаруулах “Унадаг дугуйн” тэмцээнийг зохион байгуулах 
хөтөлбөрийн албаны даргаар батлуулж,  тэмцээнийг 05 дугаар сарын 31-ний өдөр Хүй долоо 
худагт Хан-Уул дүүрэг дэх цагдаагийн 1, 2 дугаар хэлтэстэй хамтран зохион байгуулсан. 

Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийн тохиолдуулан алба хаагчдын 
хүүхдүүдийг баярлуулах зорилгоор Үндэсний соёл амралтын хүрээлэнтэй хамтран ажиллах 
чиглэлээр 05 дугаар сарын 29-ний өдөр 12б/714 дугаартай албан бичгийг хүргүүлж, үндэсний 
соёл амралтын хүрээлэнд тоглуулах 42 ширхэг билетийг худалдан авч, алба хаагчдын 
хүүхдүүдэд хүлээлгэн өгч, хүндэтгэлийн арга хэмжээ зохион байгуулав.  

 
 
 
                                                    ХЭРЭГ БҮРТГЭХ АЛБА 

 

 

 

 

 


