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ХЭРЭГ БҮРТГЭХ АЛБАНЫ  
2019 ОНЫ III УЛИРЛЫН ТАЙЛАН  

 
2019 оны 09 дүгээр                                                                                                     Улаанбаатар                       
сарын 30-ны өдөр                                                                                                                  хот 

   
Тус алба нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, Цагдаагийн албаны тухай хууль, Төрийн албаны 

тухай хууль болон бусад хууль тогтоомж, Монгол Улсын Засгийн газар, Хууль зүй, дотоод хэргийн 
яамнаас гаргасан бодлогын баримт бичгүүд, хөтөлбөр, төлөвлөгөө, Цагдаагийн ерөнхий газраас 
2019 онд дэвшүүлсэн зорилт, гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, Хэрэг бүртгэх албаны гүйцэтгэлийн 
төлөвлөгөөнд тусгагдсан арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлэхэд үйл ажиллагаагаа чиглүүлэн 
ажиллаа. 

Тус албанд Хууль зүй дотоод хэргийн сайдаас 1, Цагдаагийн ерөнхий газрын даргаас 6, 
Тэргүүн дэд даргаас 3, Дэд даргаас 9  нийт 19 үүрэг, ажлын чиглэл ирүүлснийг алба хаагчдад 
танилцуулж, үүргийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө гарган батлуулж, харьяа нэгжүүдэд хүргүүлэн, 
хэрэгжилтийг хангах ажлыг зохион байгуулж, Цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагаас 2019 онд 
хэрэгжилтийг хангах, хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийж, биелэлт, үр дүнг тооцох 149 бодлогын 
баримт бичгийн жагсаалтаас тус албанд хамаарагдах 51 бодлогын баримт бичгүүдийг 
хэрэгжүүлэн үр дүнг заагдсан хугацаанд нь тооцон ажиллаж байна. 

Хүний нөөцийн чиглэлээр 
Орон тоо, бүтэц зохион байгуулалтаар төвийн албанд 26, үүнээс офицер 18, ахлагч 6,  

энгийн 2 орон тоотойгоос даргын туслах, бичиг хэргийн эрхлэгчийн орон тоо дутуу байна. Нутаг 
дэвсгэр хариуцсан цагдаагийн байгууллагын Хэрэг бүртгэх тасагт 185 алба хаагчийн орон 
тоотойгоос тасгийн дарга 38, ахлах мөрдөгч 41, мөрдөгч 106 ажиллахаас дутуу орон тоо байхгүй 
байна.  

Энэ оны эхний гуравдугаар улиралд нутаг дэвсгэр хариуцсан цагдаагийн газар, хэлтсээс 
ирүүлсэн болон албан ажлын шаардлагаар шилжүүлэн ажиллуулах, дэвшүүлэн томилуулах 64 
алба хаагчийн материалыг  журамд заасны дагуу судалж, 3 ажилтныг ТҮ энгийн албан тушаалд 
томилж, 19 алба хаагчийн материалыг тухайн албан тушаалд тавигдах шаардлага хангахгүй 
үндэслэлээр татгалзан буцааж, 42 алба хаагчийн материалыг ЦЕГ-ын Хүний нөөцийн хэлтэст 
хүргүүлснээс АТГ-т томилогдсон үндэслэлээр 1 материалыг татгалзаж, чиглэлийн ахлах 
мөрдөгчөөр 1, хяналт шалгалт хариуцсан ахлах мөрдөгчөөр 1, тасгийн даргаар 8 /үүнээс дэвшин 
томилогдсон 6, шилжин томилогдсон 2/, ахлах мөрдөгчөөр 7 /үүнээс дэвшин томилогдсон 7, 
шилжин томилогдсон 0/, мөрдөгчөөр 24 /үүнээс дэвшин томилогдсон 6, албан тушаал буурсан 
1, шилжин томилогдсон 17/ алба хаагчийг томилсон. ХСИС, ОХУ-н төгсөлтөөс 10 алба хаагч 
томилогдсон байна.  

Төрийн албанд мэргэшсэн, чадварлаг боловсон хүчнийг тогтвор суурьшилтай ажиллуулах, 
шатлан дэвшүүлэх зарчмыг баримтлан 41 алба хаагчийг томилсноос дэвшин томилогдсон 21 
буюу 51,2 хувь, шилжин томилогдсон 19 буюу 46,3 хувь, албан тушаал буурсан 1 буюу 2,4 хувийг 
эзэлж байгаа бол тайлангийн хугацаанд бусад алба, цагдаагийн газар, хэлтэст нийт 20 алба 
хаагч шилжин томилогдсноос албан тушаал дэвшиж шилжсэн 11 алба хаагч байгаа нь 55 хувийг 
эзэлж байна. 

 Нутаг дэвсгэр хариуцсан цагдаагийн байгууллагын хэрэг бүртгэх тасгаас өөрийн 
хүсэлтээр албанаас чөлөөлөгдсөн 2, хүүхэд асрах чөлөө авсан 2, цэргийн байнгын тэтгэвэрт 
гарсан 4, албанаас дутагдлаар халагдсан 1 алба хаагч байна.   

Тайлангийн хугацаанд албаны даргын А тушаал 39, Б тушаал 35 гарч, албаны даргын 
дэргэдэх зөвлөлийн хурал 11 удаа хуралдаж, 68 асуудал хэлэлцэж, шийдвэрлэсэн.  

Шагнаж, урамшуулсан байдал Тулгар төрийн 2228, Их Монгол Улсын 813, Үндэсний их баяр 
наадам, Ардын хувьсгалын 98, Цагдаагийн байгууллагын 98 жилийн түүхт ойнуудыг 
тохиолдуулан Цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагад тогтвор суурьшилтай, идэвх зүтгэл, үр 
бүтээл гарган ажилласан апба хаагчдыг “Төрийн” одон медалиар 13, “ХЗДЦХЯам”-ны шагналаар 
12, Цагдаагийн ерөнхий газрын шагналаар 11, нийт 36 алба хаагчийг шагнуулах саналтай 
материалыг судлан бүрдүүлж, ЦЕГ-ын Хүний нөөцийн хэлтэст тус тус хүргүүлсэн. 

Тайлангийн хугацаанд “Цэргийн гавъяаны одон”-оор 1, “Цэргийн хүндэт медаль”-иар 4, 
“ХЗДХЯамны Тэргүүний ажилтан”-аар 3, “Цагдаагийн алдар” тэмдэгээр 2, “Цагдаагийн гавъяа” 
тэмдгээр 5, ЦЕГ-ын “Хүндэт жуух бичиг”-ээр 12, албаны даргын “Баярын бичиг”-ээр 12 алба 
хаагч, зэрэг дэв дээгүүр цагдаагийн хурандаа цолоор 2,  хугацааны цагдаагийн дэд хурандаа 
цолоор 9, цагдаагийн хошууч цолоор 3, урьд эдэлж байсан цагдаагийн хошууч цол сэргэсэн 2,  
цагдаагийн ахмад цолоор 1, цагдаагийн ахлах дэслэгч цолоор 5, цагдаагийн дэслэгч цолоор 6 
алба хаагч тус тус шагнагдсан байна.  
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Тайлангийн хугацаанд ажлын үр дүнгээрээ бусдыгаа манлайлан ажилласан алба хаагчдыг 
сар бүр тодруулан сарын “Онцлох алба хаагч”-аар шалгаруулан алба хаагчдын цалинг 20 хувиар 
нэмэгдүүлж, нэгдсэн болон хэсэгчилэн арга хэмжээнд идэвхитэй оролцсон нийт 60 алба 
хаагчдын цалинг 10-20 хувиар нэмэгдүүлж, 3 алба хаагчийн цалинг ажлын үр дүнгээр 10 хувиар 
бууруулсан 

Сургалтын чиглэлээр  
Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2019 оны А/28 дугаар тушаалаар батлагдсан “Цагдаа, 

дотоодын цэргийн алба хаагчдын мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх 2019 оны сургалтын нэгдсэн 
төлөвлөгөө”-ний дагуу тус албаны 2019-2020 онд зохион байгуулах сургалтын хөтөлбөр, 
төлөвлөгөө, алба хаагчийг хөгжүүлэх сургалтын чиглэлээр төрийн болон төрийн бус 
байгууллагаас мэргэжилтэн, эрдэмтэн, судлаачдыг урьж алба хаагчдад мэдээлэл хийх 
хуваарийн төслийг боловсруулан алба хаагчдаас санал авч, нэгтгэн 3 бүлэг 62 заалттай 
төлөвлөгөөг Хэрэг бүртгэх албаны даргын 2019 оны А/13 дугаар тушаалаар баталгаажуулан, 
хувийг ЦЕГ-ын Соён гэгээрүүлэх, албаны сургалтын хэлтэст 01 дүгээр сарын 24-ний өдөр 
хүргүүлж ажилласнаар гүйцэтгэл 95 хувьтай байна.  

Албаны сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөө, хуваарийн дагуу энэ оны эхний 3 дугаар 
улиралд 58 удаа, 90 цагийн сургалт зохион байгуулагдаж, давхардсан тоогоор 1223 алба хаагч 
хамрагдсан байна. Үүнээс хэрэг бүртгэх албаны төвийн хэлтсийн 660 алба хаагчидад 37 
удаагийн 43,3 цагийн сургалтыг, Нийслэлийн дүүргүүд дэх цагдаагийн хэлтсийн Хэрэг бүртгэх 
тасгийн алба хаагчдад 13 удаагийн сургалт, орон нутаг дахь цагдаагийн хэлтсийн Хэрэг бүртгэх 
тасгийн алба хаагчдад 9 удаагийн “Бүсчилсэн” сургалт, удирдах алба хаагчдад “Удирдах 
ажилтны” сургалт 1 удаа тус тус зохион байгуулсан байна.  

“Мэдвэл зохих хууль тогтоомжийн сургалт”-ыг Хүний эрхийн үндэсний комисс, Улсын 
ерөнхий прокурор, Дотоод хэргийн их сургууль,  Шүүх шинжилгээний үндэсний хүрээлэн, Мөрдөн 
байцаах алба, Гэрч хохирогчийг хамгаалах хэлтэс, Цагдаа, дотоодын цэргийн сургалтын нэгдсэн 
төвтэй хамтран 9 удаагийн 24 цагийн сургалтад давхардсан тоогоор 289 алба хаагч, “Алба 
хаагчийг хөгжүүлэх сургалт”-ыг Дүн шинжилгээ, үнэлгээ, хяналт шалгалтын хэлтэстэй хамтран 
17 удаа, 32 цагийн сургалтад 244 алба хаагч, “Дадлагажуулах сургалт”-ыг Цагдаа, дотоодын 
сургалтын нэгдсэн төв, Цагдаагийн ерөнхий газрын урьдчилан сэргийлэх хэлтэстэй хамтран 2 
удаа тус тус зохион байгуулж, сургалтын чанар, үр дүнг сар бүр зохион байгуулдаг цахим 
шалгалтын дүнгээр үнэлж дүгнэхэд  сар бүрийн шалгалтын дүн өсч, эерэг үзүүлэлттэй явсаар 9 
дүгээр сарын цахим шалгалтын дундаж үнэлгээ 85.5 хувьд буюу хангалттай сайн үнэлгээнд 
хүрсэн.  

Соён гэгээрүүлэх ажлын чиглэлээр:  
Цагдаагийн ерөнхий газрын 2019 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний 4.1.5-дах заалтыг 

хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд албан үүргээ биелүүлж яваад амь эрсэдсэн алба хаагч нарынхаа 
гэгээн дурсгалыг хүндэтгэх, журамт нөхрөө эргэн дурсаж мөнхжүүлэх зорилгоор “Бид мартахгүй 
өдөрлөг” арга хэмжээг 2019 оны 07 дугаар сарын 05-ны өдөр БЗД дэх цагдаагийн нэгдүгээр 
хэлтэс, БГД дэх цагдаагийн хоёрдугаар хэлтэс, Төмөр зам дахь цагдаагийн газрын Хэрэг бүртгэх 
тасгуудад ажиллаж байсан 3 алба хаагчдад хүндэтгэл үзүүлэх арга хэмжээг зохион явуулж, 
гэгээн дурсгалд хүндэтгэл үзүүлсэн.  
 2019 оны Соён гэгээрүүлэх ажлын 3.7.1 дэх заалтыг хэрэгжүүлж 2019 оны 08 дугаар сарын 
20-ны өдөр дүүрэг дэх цагдаагийн хэлтсийн хэрэг бүртгэх тасгийн дарга, ахлах мөрдөгч, төвийн 
хэлтсийн 11 алба хаагчдыг хамруулан Монголын үндэсний музей үзүүлж, түүх соёлын дурсгалт 
зүйлс сурталчилан таниулах ажлыг зохион байгуулсан. 
 Тус албаны 2019 оны Соён гэгээрүүлэх ажлын 4.5.5 дах заалтын дагуу “Дартс”-ын аварга 
шалгаруулах тэмцээнийг 2019 оны 08 дугаар сарын 28-ны өдөр зохион байгуулж, тэмцээнд 18 
багийн 54 тамирчид амжилттай оролцсон.  
 ЦЕГ-ын “Дартс, хөлбөмбөг”-ийн аварга шалгаруулах тэмцээнүүдэд алба хаагчдыг бүрэн 
хамруулж оролцуулсан. 

“Хүүхдэд тусалъя” Сайн үйлсийн аяныг Ди Жи Би, Тавин ус, Талх чихэр, Pc mall ХХК-тай 
хамтран 09 дүгээр сарын 10-ны өдөр СХД-ийн 6-р хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах Эрдэм хүүхэд 
асрах төвийн 24 хүүхдэд зориулж зохион байгуулан, 2 телевиз, 21 веб сайтад мэдээллийг 
байршуулан ажилласан.  
 Цагдаагийн ерөнхий газрын 2019 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний 4.2.3 дахь заалтын 
хүрээнд Эрүүгийн хууль, Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах, 
мөрдөгч нарын хууль, эрх зүйн мэдлэг мэргэжлийн ур чадварыг дээшлүүлэх, хэргийн газрын 
үзлэгийн чанарыг сайжруулах, алба хаагчид харилцан туршлага судлах, бие бялдарыг хөгжүүлэх 
зорилгоор “Шилдэг мөрдөгч-2019” тэмцээнийг Хэрэг бүртгэх тасгуудаас шалгарсан 28 алба 
хаагчдыг хамруулан энэ оны 09 дүгээр сарын 18, 19-ны өдрүүдэд зохион байгуулсан. 
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“Шилдэг мөрдөгч-2019” тэмцээний эхний өдөр алба хаагчдаас Эрүү, Эрүүгийн хэрэг хянан 
шийдвэрлэх тухай, Төрийн албаны тухай хуулиас бэлтгэсэн 40 асуулттай тест, англи хэлний 
мэдлэг сорих 20 асуулттай тест, “Цагдаагийн алба хаагчийн сахилга хариуцлага” сэдвээр 500-
аас дээш үгтэй эссэ, хэргийн газрын үзлэг зэрэг 4 төрлийн тэмцээнийг удирдамжид заагдсан 
хугацаанд авч, шүүгч нар шалгуур үзүүлэлтийн дагуу оноо өгч дүгнэсэн бол 2 дахь өдөр бие 
бялдарын бэлтгэлжилт, буудлагын тэмцээнийг “Нарстай” дахь хээрийн сургалтын төвд зохион 
байгуулж, цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны “Алба хаагчийн мэргэжлийн зэргийн 
сургалтад хамруулах, шалгалт авах /код 948/ журамд заасан шалгуур үзүүлэлтийн дагуу оноог 
өгч, 6 төрлийн тэмцээнд хамгийн өндөр оноо авсан мөрдөгчдийг эрэмблэн шилдэгүүдээ 
тодрууллаа.  
  

Гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр5 
Хөдөлмөр аюулгүй байдал эрүүл ахуйн журам зөрчсний улмаас хүний эрүүл мэндэд 

хохирол учруулах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх “Аюулгүй ажлын байр” арга хэмжээний 
хүрээнд зохион байгуулагдсан ажлын талаар богино хэмжээний видео шторк бэлтгэн 8 
телевизүүдэд тараан ажилласан. 

Хүний эрүүл мэндийн халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 
чиглэлээр зохион байгуулагдсан “1 хором” арга хэмжээний хүрээнд хийгдсэн богино хэмжээний 
видео шторкыг “37-р точка” киноны дундуур гаргуулан хамтран ажиллахаар 12б/1034 дугаартай 
албан бичгийн Стар телевиз, 12б/1035 дугаартай албан бичгийг Скайтел ХХК-нд тус тус 
хүргүүлж, “Гэр бүлийн хүчирхийллийн хэлбэр” сэдэвт сургалтын материалыг албаны фейж 
хуудсанд байршуулсан.  

Хүний эрүүл мэндийн халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэгт хүүхэд хохирогч, холбогдогч 
болохоос урьдчилан сэргийлэх “Хүүхэд” арга хэмжээг зохион байгуулсан талаар албаны фейж 
хуудас веб сайтанд байршуулж сурталчилсан. 

Хүний эрүүл мэндийн халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх сэдэвт 
хэлэлцүүлэг, түүнээс гарсан зөвлөмжийг ном товхимол хэлбэрт нутаг дэвсгэр хариуцсан 
цагдаагийн газар, хэлтсийн хэрэг бүртгэх тасгууд хэвлүүлэх ажлыг зохион байгуулж байна. 

Хэвлэл мэдээллийн байгууллагатай хамтран давхардсан тоогоор 22 алба хаагч 30 удаа 
иргэд олон нийтэд мэдээлэл хүргэж ажилласан.  

Мөрдөн шалгах ажлын чиглэлээр:  
 Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 9 сарын байдлаар иргэд, аж ахуйн нэгж, албан 

тушаалтнаас “Хүний эрүүл мэндийн халдашгүй байдлын эсрэг” гэмт хэргийн шинжтэй гомдол 
мэдээлэл 9379 шалгасан нь өмнөх оны мөн /8316/ үетэй харьцуулахад 1063 нэгжээр буюу 8.1 
хувиар өссөн байна.  

Үүнээс 5231 буюу 55.7 хувийг нь хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээж, 3938 буюу 41.9 хувийг хэрэг 
нээхээс татгалзах саналтай, 53 буюу 0.6 хувийг харъяаллын дагуу бусад газарт шилжүүлэн 
шийдвэрлэжээ. Одоо 157 гомдол мэдээллийн үлдэгдэлтэй байна. 

Улсын хэмжээнд 26314 гэмт хэрэг бүртгэгдсэнээс “Хүний эрүүл мэндийн халдашгүй 
байдлын эсрэг гэмт хэрэг” 6323 бүртгэгдэж өмнөх оны мөн үеэс 929 нэгжээр буюу 12.8 хувиар 
буурсан байна.  

Нийслэлд 4001 гэмт хэрэг бүртгэгдэж өмнөх оны мөн үеэс 674 нэгжээр буюу 14.4 хувиар, 
орон нутагт  2314 гэмт хэрэг бүртгэгдэж өмнөх оны мөн үеэс 255 нэгжээр буюу 9.9 хувиар тус тус 
буурсан.  

Нийт гэмт хэргийн 63.2 хувийг нийслэлд, 36.5 хувийг орон нутагт бүртгэгдэж гэмт хэргийн 
дундаж үзүүлэлт нийслэлд 235.3 хэрэг, үүнээс хамгийн өндөр үзүүлэлттэй нь Баянзүрх  дүүрэг 
дэх цагдаагийн газрын 1,2, 3-р хэлтсүүд, Сүхбаатар дүүрэг дэх цагдаагийн газрын 1-р хэлтэс, 
Сонгинохайрхан дүүрэг дэх цагдаагийн газрын 1-р хэлтсүүдэд 323-462, хамгийн бага үзүүлэлттэй 
Хан-Уул дүүрэг дэх газрын 1-р хэлтэст 142 гэмт хэрэг бүртгэгдсэн байгаа бол орон нутгийн 
дундаж 110 хэрэг байгаа ба хамгийн өндөр үзүүлэлттэй нь Дархан-Уул аймаг 196, Баянхонгор 
аймаг 147, Төв аймаг 175, хамгийн бага үзүүлэлттэй нь Дундговь аймаг 34 хэрэг тус тус 
бүртгэгдсэн байна.  

Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 9 сарын гэмт хэргийн илрүүлэлт 35.4 хувьтай, 2018 оны 
мөн үеэс 6.4 хувиар өссөн бол “Хүний эрүүл мэндийн халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг”-ийн 
илрүүлэлт 67.1 хувьтай, өмнөх оны мөн үеэс 11.0 хувиар өссөн байна. 

Гэмт хэргийн илрүүлэлт нийслэлд 62.3 хувьтай, өмнөх оны мөн үеэс 13.4 хувиар, орон 
нутагт 77.1 хувьтай, өмнөх оны мөн үеэс 4.8 хувиар тус тус өссөн.   

Гэмт хэргийн улмаас 6464 иргэн хүнд, хөнгөн хохирч 5.375.7 сая төгрөгийн хохирол учирч 
нийт хохирлын 3.863.5 сая  буюу 71.8 хувийг нь нөхөн төлүүлж, 619.6 сая төгрөгийн эд зүйлийг 
битүүмжлэн хохирогчийн эрх ашгийг хамгаалан ажилласан байна.  
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Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 9 сарын байдлаар /шинээр үүссэн болон харьяаллын 
дагуу хүлээн авсан/ хэрэг бүртгэлтийн 10655, мөрдөн байцаалтын 498, нийт 11153 гэмт хэрэг 
шалгаснаас 5421 хэргийг шүүхэд шилжүүлэх саналтай, 3122 хэргийг хэрэг бүртгэлийн хэрэг хаах 
саналтай прокурорт шилжүүлж, 45 хэргийг харьяаллын дагуу бусад албадад шилжүүлэн, мөрдөн 
байцаалтаас 85 хэргийг хэрэгсэхгүй болгож, нийт 8673 хэрэг буюу 77.7 хувийг нь шийдвэрлэн, 
прокурор шүүхээс буцсан 106 хэрэг, одоо ажиллагаанд хэрэг бүртгэлтийн 2334, мөрдөн 
байцаалтын 252, нийт 2586 хэргийн үлдэгдэлтэй байгаа нь өмнөх оны мөн үеэс 426 нэгжээр буюу 
68.6 хувиар тус тус буурчээ.  

2019 оны гуравдугаар улиралд тус албанаас нийт 1301 гэмт хэрэгт сэрдэгдсэн этгээдийг 
АСАП санд эрэн сувалжлалт зарлсанаас 949 этгээдийг олж тогтоон, одоо 352 этгээдийг эрэн 
сурвалжилж байна. Үүнээс нийслэлд 1107 сэрдэгдсэн этгээдүүдээс 858 хүнийг олж эрэн 
сурвалжлалт зогсоосон. Орон нутагт 194 сэрдэгдсэн этгээдүүдээс 91 хүнийг олж эрэн 
сурвалжлалт зогсоосон байна. АСАП сангаар эрэн сурвалжлагдаж байсан 84 сураггүй алга 
болсон хүн, 76 эд зүйлийг олж тогтоон эрэн сурвалжлалтыг зогсоосон байна.        

 
Иргэд, байгууллагаас ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын чиглэлээр: 
Эхний 9-р сарын байдлаар иргэд, байгууллагаас /ЦЕГ болон бусад албанаас 7, АТГ болон 

бусад газраас шилжиж ирсэн 5, Хэрэг бүртгэх албанд 6/  нийт 18 өргөдөл гомдол хүлээн авч, 
албаны шалгалт 5-г явуулж, харьяаллын дагуу 7 өргөдөл гомдлыг шилжүүлэн, 6 өргөдөл 
гомдлыг хянаж шийдвэрлэн холбогдох газруудад хариу, ажлын чиглэл өгч ажиллав. /өргөдлөөр 
11, албан бичгээр 7 материал ирүүлсэн/  

Удирдамжтай шалгалтын чиглэлээр:  
Цагдаагийн ерөнхий газрын 2019 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний 3.2.4, Хэрэг бүртгэх 

албаны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний 3.2.3, Дүн шинжилгээ, үнэлгээ, хяналт шалгалтын хэлтсийн 
гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний 2.2.4 дэх заалтуудыг үндэслэн нутаг дэвсгэр хариуцсан цагдаагийн 
байгууллагын Хэрэг бүртгэх тасгийн үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх, удирдлагын манлайлал, алба 
хаагч нарын аюулгүй байдал, албаны ёс зүй, сахилга хариуцлага, хуульч, шуурхай ажиллагаа, 
ур чадварыг дээшлүүлэх, зөрчлийг арилгуулж, шалган туслах чиглэлээр энэ оны эхний 9 сарын 
байдлаар Хэрэг бүртгэх албаны дарга, дэд даргаар батлуулсан удирдамжтай 
15 шалгалтад давхардсан тоогоор 91 нэгж /орон нутагт 5 удирдамжаар 9 аймаг, нийслэлд 10 
удирдамжаар 82 тасаг/-ийн үйл ажиллагааг хамруулж, төлөвлөгөөт бус гэнэтийн шалгалтыг 
бүрэн, хэсэгчилсэн байдлаар явуулснаар ажлын чиглэл 11, зааварчилга 134, зөвлөмж 11, албан 
даалгавар 1-ыг хүргүүлж, биелэлт үр дүнг тухай бүр тооцон ажиллаж байна.  

Бусад ажлын талаар: 
Тулгар төрийн 2228, Их Монгол Улсын 813, Ардын хувьсгалын 98 жилийн ой, Үндэсний их 

баяр наадмын үеэр алба хаагчид өндөржүүлсэн бэлэн байдлын 2 дугаар зэрэг шилжин ажиллаж 
батлагдсан хуваарийн дагуу хариуцлагатай эргүүл, ЦЕГ-ын шуурхай удирдлагын штаб, ХБА-ны 
ерөнхий жижүүр, туслах жижүүрүүдийн үүргийг зөрчил дутагдалгүй хийж гүйцэтгэн,  “Соёолон” 
насны морины хамгаалалтад тус хэлтсийн алба хаагчид ЦЕГ-ын нэгдсэн хамгаалалтын 
төлөвлөгөө, зураглалын дагуу үүргээ хэвийн гүйцэтгэсэн болно.   

Оросын Холбооны Улсын Ерөнхийлөгч В.В.Путин Халх голын  байлдааны ялалтын 80 
жилийн ойг тохиолдуулан Монгол Улсад хийх төрийн айлчлал хийх үеэр аюулгүй байдлыг хангах 
хамгаалалтын нэгдсэн төлөвлөгөөний дагуу “Гүний” хамгаалалтанд ажиллаж хуваарийн дагуу 
тус хэлтсийн алба хаагчид 2019 оны 09 дүгээр сарын 03-ны өдрийн 12:50 цагаас 17:40 цагийн 
хооронд Баянзүрх дүүргийн  5, 14, 15 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрийн нийт 5 чиглэлд үүрэг 
гүйцэтгэж, хариуцсан газруудад үзлэг шалгалт хийж, замын зорчих хэсэг, баригдаж байгаа 
барилга, үйлчилгээний газруудыг  хяналтад авч, гэмт хэрэг, зөрчил үйлдэгдэхээс урьдчилан 
сэргийлж, хяналт тавьж ажилласан. 
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