
Хэрэг бүртгэх албанаас 2019 оны эхний хагас жилд  
хийсэн ажлын товч мэдээлэл  

 
 

2019 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдөр                                            Улаанбаатар хот 
 

Нэг: Гэмт хэргийн талаар: 
 
1.1. Гэмт хэрэг 
Улсын хэмжээнд 17666 гэмт хэрэг бүртгэгдсэнээс Хүний эрүүл мэндийн халдашгүй 

байдлын эсрэг гэмт хэрэг 4250 буюу нийт хэргийн 24.1 хувийг эзэлж, өмнөх оны мөн үеэс 688 
нэгжээр буюу 13.9 хувиар буурсан.  
 Нийслэлд 2715 гэмт хэрэг бүртгэгдэж өмнөх оны мөн үеэс 464 нэгжээр буюу 14.6 
хувиар, орон нутагт 1604 гэмт хэрэг бүртгэгдэж өмнөх оны мөн үеэс 225 нэгжээр буюу 12.3 
хувиар тус тус буурсан байна.  
 
 Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний хагас жилийн байдлаар Цагдаагийн байгууллагын 
нийт гэмт хэргийн илрүүлэлт 35.3 хувьтай байгаа бол “Хүний эрүүл мэндийн халдашгүй 
байдлын эсрэг гэмт хэрэг”-ийн илрүүлэлт 66.9 хувьтай, өмнөх оны мөн үеэс 14 хувиар өссөн 
эерэг үзүүлэлт байна.  

Гэмт хэргийн илрүүлэлт нийслэлд 61.6 хувьтай, өмнөх оны мөн үеэс 14.7 хувиар, орон 
нутагт 79.6 хувьтай, өмнөх оны мөн үеэс 11.3 хувиар тус тус өссөн.   

 
1.2. Хохирсон иргэн, учирсан хохирол, нөхөн төлүүлсэн талаар: 
Гэмт хэргийн улмаас 3742 иргэн хүнд, хөнгөн хохирч 3.434.482.947 сая төгрөгийн 

хохирол учирч нийт хохирлын 2.550.769.428 сая буюу 74.2 хувийг нь нөхөн төлүүлж, 518.4 
сая төгрөгийн эд зүйлийг битүүмжлэн хохирогчийн эрх ашгийг хамгаалан ажилласан байна.  
  
 1.3.Мөрдөн шалгах ажиллагааны талаар: 
            Хүний эрүүл мэндийн халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэргийн тухай гомдол мэдээлэл 
энэ оны эхний хагас жилийн  байдлаар  улсын хэмжээнд нийт 6136 хүлээн авч шалгасан нь 
өмнөх оны мөн үеэс 480 нэгж буюу 7.8 хувиар өссөн үзүүлэлттэй байна.  

Хэрэг бүртгэлтийн 8272 хэрэг шалгаснаас эрүүгийн хэрэг үүсгэж яллагдагчаар татсан 
3920 буюу 47.3 хувь, хэрэг бүртгэлийн хэргийг хаасан 2378 буюу 28.7 хувь, харьяаллын дагуу 
шилжүүлсэн 80 буюу 0.9 хувь, нийт хэрэг бүртгэлтийн хэргийн 6378 буюу 77.1 хувийг нь 
шалгаж шийдвэрлэн, одоо ажиллагаанд 1894  хэрэг /нийслэлд 1571 , орон нутагт 323 хэрэг/ 
шалгагдаж байна.  

Мөрдөн байцаалтын 4275 хэрэгт мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулж 4059 буюу 94.9 
хувийг нь шүүхэд шилжүүлж, 79 буюу 1.8 хувийг нь хэрэгсэхгүй болгож 137 мөрдөн 
байцаалтын үлдэгдэлтэй байна.  

 
Тус албанаас нутаг дэвсгэр хариуцсан цагдаагийн байгууллагын хэрэг бүртгэх тасгийн 

2018 оны жилийн ажлын дүн мэдээ, гэмт хэрэгтэй тэмцэх чиг үүргийг хэрэгжүүлэхэд гарч буй 
хүндрэл, мөрдөгч нарын ажлын ачаалал, ур чадвар, хэргийн шийдвэрлэлт, он дамжсан 
хэргийн үлдэгдэл зэрэгт судалгаа, дүн шинжилгээ хийж нэгжийн үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх, 
удирдлагын манлайлал, алба хаагч нарын аюулгүй байдал, албаны ёс зүй, сахилга 
хариуцлага, хуульч, шуурхай ажиллагаа, ур чадварыг дээшлүүлэх, мөрдөн шалгах 
ажиллагаанд гарч буй зөрчлийг арилгуулж, шалган туслах чиглэлээр хэрэг бүртгэх албанд 
орон тооны бус “Мэргэжлийн зөвлөл”-ийг байгуулан удирдамжтай 13 шалгалтад давхардсан 
тоогоор 63 нэгж /орон нутагт 5 удирдамжаар 9 аймаг, нийслэлд 8 удирдамжаар 54 тасаг/-
ийн үйл ажиллагааг хамруулж, төлөвлөгөөт бус гэнэтийн шалгалтыг бүрэн, хэсэгчилсэн 
байдлаар явуулснаар ажлын чиглэл 9, зааварчилга 120, зөвлөмж 10, албан даалгавар 1-ыг 
хүргүүлж, биелэлт үр дүнг тухай бүр тооцон ажилласнаар урьд оны дугаартай хэргийн 65.3 
хувийг шийдвэрлэсэн, эрэн сурвалжлагдаж байсан 11 мөрдөн байцаалтын оргодолоос 4, 
хэрэг бүртгэлтийн хэрэгт эрэн сурвалжилж байсан сэрдэгдсэн 332 этгээдээс 135 этгээд буюу 
40.6 хувийг нь олж тогтоон хэргийг шуурхай шалгаж шийдвэрлэсэн.   

 
 Хэрэг бүртгэх тасгуудийн мөрдөгч нарын ажлын цаг ашиглалт, бүтээмж, үр дүн, ажлын 
ачаалалд дүн шинжилгээ хийн мөрдөгч нарын ажлын идэвхийг дээшлүүлэх зорилгоор Хэрэг 



бүртгэх тасгийн алба хаагчдын ажлыг энэ оны эхнээс эрэмбэлж бусдыгаа хошуучлан 
тэргүүлсэн алба хаагчдыг шагнаж урамшуулах, сүүлийн байр эзэлсэн алба хаагчдыг ажлын 
үр дүнгээр хариуцлага тооцох, сар бүрийн “Онцлох алба хаагч”-ийг ЦБҮАЖ /код 110/-ын дагуу 
“Мэргэжлийн зөвлөл”-өөр хэлэлцүүлж шалгаруулан ажилласнаар мөрдөгч нарын хуульч, 
шуурхай ажиллагаа, мөрдөн шалгах ажиллагааны ур чадвар, сахилга хариуцлага дээшлэн 
“Прокурорын шаардлага” өмнөх оны мөн үеэс 5 нэгжээр буюу 71,4 хувиар буурсан эерэг 
үзүүлэлттэй байна.  
   
 Сард шийдвэрлэх хэргийн график, гэмт хэргийн шалтгааныг арилгуулахаар өгсөн 
мөрдөгчийн мэдэгдэл, хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нэг бүр дээр хийсэн шалгах төлөвлөгөөнд дүн 
шинжилгээ хийж Мэргэжлийн зөвлөлөөр хэлэлцүүлэн нийслэлийн 14 дүүргийн цагдаагийн 
хэлтсийн хэрэг бүртгэх тасгууд дээр шалган зааварчилж дэмжлэг үзүүлэн, биелэлт үр дүнг 
тооцон ажиллахад мөрдөгч нарын санд хандах хандлага 100 хувь, шалгах төлөвлөгөө, 
мөрдөгчийн мэдэгдэл шивсэн байдал 82.2 хувийг санд шивсэн үр дүнтэй байна. Энэ арга 
хэмжээний хүрээнд Дүн шинжилгээ, үнэлгээ, хяналт шалгалтын хэлтсийн ахлах мөрдөгч нар 
урьд оны 318 хэргийг биечлэн уншиж, албан даалгавар 1, ажлын чиглэл 2, зөвлөмж 5-ыг 
хүргүүлж анхаарал татсан 50 хэрэгт бичгээр зааварчилга өгч биелэлт, хэрэгжилтэнд нь шат 
шатандаа хяналт тавьж ажилласнаар нийт үлдэгдэл хэргийн 67.0 хувийг шийдвэрлэсэн үр 
дүнтэй ажил боллоо.    
 
 Албаны орон тооны бус “Судалгааны баг”-ыг байгуулан гэмт хэргийн гаралт, шалтгаан 
нөхцөл, мөрдөн шалгах ажиллагааны явц, үр дүн, мөрдөгч нарын ажлын ачаалал зэргийг 
судлан гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, мэргэжил арга зүйн дэмжлэг үзүүлэхэд чиглэсэн 
ажлыг зохион байгуулах зорилгоор “Тасгийн ажлын ачаалал, нэг мөрдөгчид ногдох хэрэг”, 
“Он дамжин шалгагдаж байгаа хэрэг”, “Хүний эрүүл мэндийн халдашгүй байдлын эсрэг 
сүүлийн 8 жилийн тоон судалгаа”, “Хороодод бүртгэгдсэн гэмт хэргийн сүүлийн 3 жилийн тоон 
судалгаа”, “Шийдвэрлэх хэргийн графикийн явц, үр дүн” зэрэг 11 төрлийн криминологи 
судалгаануудыг хийж урьдчилан сэргийлэх ажилд ашиглан, “Мэргэжлийн зөвлөл”-ийн 
хуралдаанаар хэлэлцүүлж цаг үеийн шинжтэй “Шийдвэрлэлтийг  эрчимжүүлье 2019”, “Нэг 
хором”, “Аюулгүй ажлын байр” зэрэг арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулснаар гэмт хэргийн 
гаралт сар тутам 9.4-14.7 хувиар буурч, гэмт хэргийн илрүүлэлт сар бүр 6.8-13.5 хувиар тус 
тус өссөн эерэг үзүүлэлттэй байна.  
    
  Хоёр. Орон тоо, бүтэц  зохион байгуулалт, сургалтын талаар: 

Нутаг дэвсгэр хариуцсан цагдаагийн байгууллагын Хэрэг бүртгэх тасагт 184 алба 
хаагчийн орон тоотойгоос тасгийн дарга 38, ахлах мөрдөгч 41, мөрдөгч 105 ажиллахаас дутуу 
орон тоо байхгүй батлагдсан орон тоогоор ажиллаж байна. 
 
 Тус албанаас алба хаагчдын сахилга, хариуцлагыг өндөржүүлж, албандаа хандах 
хандлагыг идэвхжүүлэх, шинээр батлагдсан хуулиудыг практикт нэг мөр зөв хэрэгжүүлэх 
чиглэлээр сургалтуудыг чанаржуулах, хууль, эрх зүйн мэдлэг сорих, гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх ажилд шинэлэг санаа, санаачлага нэвтрүүлэх зорилгоор Нийслэлийн дүүргүүд дэх 
цагдаагийн хэлтсийн Хэрэг бүртгэх тасгийн дарга, ахлах мөрдөгч, мөрдөгч нарын дунд 
"Хуульч ажиллагаа" тэмцээнийг 3 үе шаттайгаар зохион байгууллаа. Хэрэг бүртгэх албанаас 
2019 оны эхний хагас жилд алба хаагчдаас  120 асуулттай асуумжаар “Ажлаас халшрах хам 
шинж”-ийн сэтгэл зүйн оношлогоог 2 удаа явуулж, зохион байгуулсан ажлын үр дүнг 
харьцуулахад эерэг  үнэлгээтэй дүгнэлт гарсан. 

 
Албаны сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөө, хуваарийн дагуу энэ оны эхний хагас 

жилд 50 удаа, 80 цагийн сургалт зохион байгуулагдаж, давхардсан тоогоор 1074 алба 
хаагчийг хамруулан, алба хаагчдын мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх чиглэлээр багагүй ажил 
зохион байгуулсны үр дүнд сургалтын чанар, үр дүн дээшилж, алба хаагчдаас сар 
бүр testserver.police.gov/moodle/ цахим санд хууль тогтоомж, дүрэм журмаар авч байгаа 
шалгалтын дундаж үнэлгээ нэгдүгээр сард “53,5” хувьтай “F” байсан ба эхний хагас жилийн 
байдлаар “Хангалттай сайн” буюу “81” хувь “В” үнэлгээнд хүрсэн үр дүнтэй байна.   

 
Гурав. Урьдчилсан сэргийлэх ажлын талаар: 
Цагдаагийн Ерөнхий газрын урьдчилсан сэргийлэх хэлтэстэй хамтран  Хүний эрүүл 

мэндийн халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэргийн нөхцөл байдлыг иргэдэд танилцуулах энэ 



төрлийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх “Нэг хором” аяныг 2019 оны 03 сарын 01-ны 
өдрөөс 04 сарын 01-ны өдрийн хооронд зохион байгуулж Их дээд, ерөнхий боловсролын 
сургуулиуд, урлаг, спортын холбоод, соёл урлаг, олны танил нийт 6607 хүнийг “1 хором” аянд 
нэгдүүлж, хэвлэл мэдээллийн 42 хэрэгслэлээр 60 удаагийн нэвтрүүлэг бэлтгэн олон нийтэд 
мэдээлэл хийж, нийт 55 веб сайт болон пейж хуудсанд 212 мэдээ, мэдээллийг байршуулж 
олон нийтэд хүргэж амжилттай зохион байгууллаа. “Нэг хором” аян нь иргэдийн хууль эрх 
зүйн мэдлэгийг дээшлүүлж, уураа тэвчих ухамсарт нөлөөлсөн шинэлэг үр дүнтэй ажил 
болсныг иргэд сайшаасан ба энэ төрлийн гэмт хэрэг нийт хэргийн 88.6 хувийг эзэлж байсан 
бол аяны хүрээнд  85.3 хувь болж 3.3 хувиар буурсан үр дүнтэй байна.  

  Хөдөлмөр аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн журам зөрчсөний улмаас хүний эрүүл мэндэд 
учруулсан гэмт хэргийг бууруулах зорилгоор Цагдаагийн ерөнхий газрын тэргүүн дэд дарга, 
Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газрын дэд даргаар батлуулсан “Аюулгүй ажлын байр” 
хэсэгчилсэн арга хэмжээг 2019 оны 05 дугаар сарын 22-ны өдрөөс нэг сарын хугацаанд 
зохион байгууллаа. Арга хэмжээг зохион байгуулсанаар 299 аж ахуйн нэгжийг шалгахад 
давхардсан тоогоор 896 зөрчлийг илрүүлж 264 албан мэдэгдэл өгч, 334 зөрчилд 52.255.000 

мянган төгрөгний шийтгэл оногдуулж, 298 зөрчлийг газар дээр нь арилгуулж, телевиз, радио, 

фейсбүүк, сайтуудад богино хэмжээний видео шторк, зурагт хуудас, сургалтыг байршуулсан 
нь давхардсан тоогоор 232.711 иргэн хандалт хийж, 1899 хэрэглэгч шейр хийж бусадтай 
хуваалцан иргэд талархалтайгаар хүлээн авч, цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаанд 
сэтгэл өндөр үр дүнтэй арга хэмжээ болсон. 

 
Дүгнэлт: 

 1. Гэмт хэргийг илрүүлэх, бууруулах, урьдчилан сэргийлэх, он дамжсан үлдэгдэл 
хэргийн илрүүлэлт, шийдвэрлэлтийг ахиулах чиглэлээр “Сар шинэ 2019” нэгдсэн арга хэмжээ 
“Шийдвэрлэлт-Эрчимжүүлье 2019” хэсэгчилсэн арга хэмжээ, “Сан”, “Нэг хором” сарын 
аянуудыг үр дүнтэй зохион байгуулсан, хэрэг бүртгэх тасгийн дарга нарын шийдвэрлэх 
хэргийн графикийг сар бүр баталж, биелэлтийг тооцдог болсон, мөрдөн шалгах ажиллагааны 
явцыг 7 хоног бүр гарган 14 хоногийн шуурхай зөвлөгөөнийг зохион байгуулж ажилласнаар 
гэмт хэргийн илрүүлэлт  66.9 хувьтай өмнөх оны мөн үеэс 14 хувиар, хэргийн шийдвэрлэлт 
75.3 хувьд хүрч өмнөх оны мөн үеэс 34.5 хувиар тус тус өсч, гэмт хэрэг 4250 бүртгэгдэж 688 
нэгжээр буюу өмнөх оны мөн үеэс 13.9 хувиар буурсан зэрэг эерэг үзүүлэлт нь 2019 оны эхний 
хагас жилийн зорилго, зорилтоо бүрэн хангалттай биелүүлсэн гэж дүгнэхээр байна.  

2. Алба хаагчдын 2018 оны  сахилга, хариуцлагын нөхцөл байдалд бодитой дүн, 
шинжилгээ хийж “Хүний эрүүл мэндийн халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэргийн шинжтэй 
гомдол мэдээлэл, хэрэгт мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулах арга тактик” гарын авлагыг 
боловсруулан алба хаагчдаар судлуулж, ажлын чиглэл, зөвлөмж хүргүүлж биелэлт үр дүнг 
тухай бүр тооцон, Мэргэжил арга зүйн туслалцааг газар дээр нь удаа дараа тасралтгүй зохион 
байгуулснаар 2019 оны эхний хагас жилийн  байдлаар сахилгын арга хэмжээ өмнөх оны мөн 
үетэй харьцуулахад ижил түвшинд, согтууруулах ундаа хэрэглэж сахилгын арга хэмжээ 
авагдсан зөрчил гараагүй, мөрдөн шалгах ажиллагааны ур чадвар, сахилга хариуцлага 
дээшлэн “Прокурорын шаардлага” өмнөх оны мөн үеэс 5 нэгжээр буюу 71,4 хувиар буурсан 
эерэг үзүүлэлттэй байна. 

  
Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ: 

Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний дагуу орон нутагт бүсчилсэн сургалт, мөрдөн шалгах 
ажиллагааны явцад гарч буй зөрчил дутагдлын шалтгаан нөхцөлийг тогтоож, шалган 
зааварчлах ажлыг зохион байгуулах 

Иргэдээс ирүүлсэн гомдол мэдээллийг түргэн шуурхай шийдвэрлэх, мөрдөн шалгах 
ажиллагааны чанар, нэгжид тавих хяналт, үр дүнг дээшлүүлэх, гэмт хэргийн илрүүлэлт, 
шийдвэрлэлтийг өмнөх сар, жилээс ахиулах зорилт дэвшүүлэн ажиллаж  байна.  
 
 

Хэрэг бүртгэх алба 
 


