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ХЭРЭГ БҮРТГЭХ АЛБАНЫ 2019 ОНЫ 08 ДУГААР САРД 
ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭСЭН АЖЛЫН ТОВЧ ТАЙЛАН 

 
 

2019 оны 08 дугаар                                                                                                Улаанбаатар  
 сарын 26-ны өдөр                                                                                                             хот 

 

Нэг. Удирдлага зохион байгуулалтын талаар 
 
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 төлөвлөгөөнд 
тусгагдсан ажил, арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлэхэд үйл ажиллагаагаа чиглүүлэн ажилласан. 

Нийслэлийн дүүрэг дэх цагдаагийн хэлтсийн Хэрэг бүртгэх тасгийн дарга нарын 14 
хоног тутмын “Шуурхай зөвлөгөөн”-ийг 2 удаа зохион явуулж, албаны удирдлагаас өгсөн 
үүргийн биелэлтийг нутаг дэвсгэр хариуцсан 38 нэгжээс нэгтгэсэн дүнгийн талаар, нэгжүүдийн 
хэргийн нөхцөл байдал талаар танилцуулан ажилласан.  

Тайлангийн хугацаанд тус албанд  нийт 41 албан бичиг ирсэний 18 хугацаатай албан 
бичгээс 17 албан бичгийн хариуг хугацаанд нь хүргүүлж, 1 албан бичиг хугацаандаа байна. 
Цагдаагийн ерөнхий газрын алба, газар, хэлтсүүдэд нийт 64 албан бичигт боловсруулалт хийн 
гаргаж хүргүүлсэн.   
             

Хоёр: Үндсэн ажлын талаар: 

 

Үндэсний аюулгүй байдлыг хангах тусгайлсан чиг үүрэгтэй байгууллагуудын 2019 онд 
хамтран гүйцэтгэх ажлын нэгдсэн төлөвлөгөөг Цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагаас 
хэрэгжүүлэх салбар төлөвлөгөөний биелэлтийг гаргаж 08 дугаар сарын 22-ны өдрийн 12б/973 
дугаартай албан бичгээр ЦЕГ-ын хэвлэл мэдээллийн төвд,  

Хэрэг бүртгэх албаны үндсэн чиг үүрэг, бүтэц зохион байгуулалт, албаны үйл 
ажиллагааны онцлог, тулгамдаж буй хүндрэл бэрхшээл, саналыг тусгасан дэлгэрэнгүй 
танилцуулга мэдээллийг бэлтгэн 08 дугаар сарын 15-ны өдрийн 12б/956 дугаартай албан 
бичгээр ЦЕГ-ын Мэдээлэл, дүн шинжилгээ, шуурхай удирдлын албанд,  

Засгийн газрын 2017 оны 270 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Хүүхдийн хөгжил, 
хамгааллын үндэсний хөтөлбөр”-ийг цагдаагийн байгууллагын хэмжээнд 2018-2019 онд 
хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлтийг 2019 оны эхний 7 сарын байдлаар 
гаргаж 08 сарын 16-ны өдөр ЦЕГ-ын Урьдчилан сэргийлэх хэлтэст, 

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2019 оны “Засгийн газарт чиглэл өгөх тухай” 104 дүгээр 
зарлигийг цагдаагийн байгууллагаас хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний Хэрэг бүртгэх албанд 
хамаарах ажил арга хэмжээний биелэлтийг нэгтгэн гаргаж 08 дугаар сарын 28-ны өдөр 
Мэдээлэл, дүн шинжилгээ, шуурхай удирдлагын албанд, мөн холбогдох заалтын биелэлтийг 
09 дүгээр сарын 03-ны өдөр 12б/1015 дугаартай албан бичгээр ЦЕГ-ын Урьдчилан сэргийлэх 
хэлтэст,   

Цагдаагийн ерөнхий газрын даргаас 08 дугаар сарын 27-ны өдөр зөвлөлийн гишүүдэд 
өгсөн Хэрэг бүртгэх албанд хамааралтай 4 заалт бүхий үүргийн биелэлтийг нэгтгэн гаргаж 08 
дугаар сарын 30-ны өдөр ЦЕГ-ын Төлөвлөлт зохион байгуулалтын хэлтэст тус тус хүргүүлсэн.  

а/ Мэргэжил арга зүйн чиглэлээр: 
Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2019 оны 08 дугаар сарын 15-ны өдрийн Б/641 

дүгээр тушаалаар Чингэлтэй дүүрэг дэх цагдаагийн хоёрдугаар хэлтэс, Хан-Уул дүүрэг дэх 
цагдаагийн хоёрдугаар хэлтсийн хэрэг бүртгэх тасаг тус тус мөрдөгчөөр томилогдсон алба 
хаагчдыг сурган дадлагажуулах чиглэлээр 8 заалт бүхий ажлын чиглэлийг боловсруулан 08 
дугаар сарын 19-ний өдрийн 12б/964 дугаартай албан бичгээр Хан-Уул дүүрэг дэх цагдаагийн 
хоёрдугаар хэлтсийн Хэрэг бүртгэх тасгийн дарга, 12б/965 дугаартай албан бичгээр 
Чингэлтэй дүүрэг дэх цагдаагийн хоёрдугаар хэлтсийн Хэрэг бүртгэх тасгийн дарга нарт тус 
тус хүргүүлж, дээрхи алба хаагчдаас Эрүү, Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх хуулиуд орсон 
30 асуулттай тест боловсруулж шалгалт авч, дүгнэсэн. 
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 Дундговь аймаг дахь цагдаагийн газрын Хэрэг бүртгэх тасгийн даргаар дэвшин 
томилогдсон алба хаагч нь мөрдөн шалгах ажлын дадлага, туршлага дутмаг тул Хэрэг бүртгэх 
албаны харъяалан шалгах гэмт хэрэгт мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулах, өргөдөл гомдол, 
хэрэг бүртгэлтийн болон мөрдөн байцаалтын хэргүүдэд бүртгэлээр болон цахим сангаар 
хяналт тавих, бүртгэх, тайлан мэдээ, судалгаа гаргах ажиллагаатай танилцуулах, дадлага 
олгох зорилгоор Албаны дэд даргаар батлуулсан удирдамжийн дагуу Хэрэг бүртгэх алба, 
Баянзүрх дүүрэг дэх цагдаагийн нэгдүгээр хэлтэс, Сонгинохайрхан дүүрэг дэх цагдаагийн 
хоёрдугаар хэлтсийн Хэрэг бүртгэх тасгуудад 2019 оны 08 дугаар сарын 14-нөөс 08 дугаар 
сарын 16-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд дадлага хийлгэв.  

Сургалт дадлагыг Хэрэг бүртгэх албаны Дүн шинжилгээ, үнэлгээ, хяналт шалгалтын 
хэлтсийн Хяналт шалгалт хариуцсан ахлах мөрдөгч, тоо бүртгэл хариуцсан ахлах 
мэргэжилтэн, дотоод ажил хариуцсан ахлах мэргэжилтэн, Баянзүрх дүүрэг дэх цагдаагийн 
нэгдүгээр хэлтсийн Хэрэг бүртгэх тасгийн дарга, Сонгинохайрхан дүүрэг дэх цагдаагийн 
хоёрдугаар хэлтсийн Хэрэг бүртгэх тасгийн дарга нар хариуцан явуулж, бичгээр зааварчлага, 
зөвлөмж өгсөн ба Эрүү, эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх хуулиуд орсон 30 асуулттай тест 
боловсруулж шалгалт авлаа. 

Харьяа нэгжүүд дээр шалгагдаж буй олны анхааарал татсан, удааширалтай байгаа 
хэрэг, матераилтай танилцан мөрдөн шалгах ажиллагаанд мэргэжил арга зүйн дэмжлэг 
үзүүлэн ажиллаж байна. 

б/ Урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр: 
”Хэрэг бүртгэх алба” пэйж хуудасны дагагчийн тоог нэмэгдүүлэх зорилгоор ажил 

явуулж 4501  дагагчтай болгож,  пейж хуудсанд 9146 иргэн хандалт хийж, урьдчилан сэргийлэх 
чиглэлийн болон албаны үйл ажиллагааг сурталчилсан 25 мэдээ, мэдээллийг байршуулан 
ажилласан.  

Сүхбаатар дүүрэг дэх цагдаагийн 2-р хэлтсийн ахлах мөрдөгч, цагдаагийн хошууч 
Б.Гантулга 2019 оны 08 дугаар сарын 21-ны өдөр MGL радиогоор Гэр бүлийн хүчирхийллийн 
эсрэг гэмт хэргийн криминологи судалгаа, үйлдэгдэж буй газар, цаг хугацаа, давтамжийн 
талаар иргэд олон нийтэд мэдээлэл, 

Хан-Уул дүүрэг дэх цагдаагийн 1-р хэлтсийн мөрдөгч, цагдаагийн ахлах дэслэгч 
Б.Батжаргал 2019 оны 08 дугаар сарын 28-ны өдөр MGL радиогоор Гэр бүлийн хүчирхийллийн 
эсрэг гэмт хэргийн гаралт, энэ төрлийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр, 

Архангай аймаг дах цагдаагийн газрын Хэрэг бүртгэх тасгийн дарга, цагдаагийн дэд 
хурандаа Ч.Мөнх-Очир 2019 оны 09 дүгээр сарын 04-ний өдөр MGL радиогоор Хүний эрүүл 
мэндийн халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр зохион 
байгуулагдсан “Нэг хором” аяны талаар тус тус иргэд олон нийтэд мэдээлэл хийж ажилласан. 

Өсвөрийн сэргийлэгч хүү, зөвлөгч охины Хүүхдийн аюулгүй байдлын зөвлөмж 35, 36, 
37, 38 дугаар дугаарын 4 төрлийн ведио шторкыг албаны фейж хуудсанд байршуулж иргэд 
олон нийтэд сурталчилж ажилласан.   
 в/ Дүн шинжилгээ, үнэлгээ, тоо бүртгэлийн чиглэлээр: 

Эрүүгийн хуулийн 11 дүгээр бүлэг “Хүний эрүүл мэндийн халдашгүй байдлын эсрэг гэмт 
хэрэг”-ийн гаралт, хөдөлгөөн шийдвэрлэлт, мөрдөн шалгах ажлын статистик мэдээг долоо 
хоногоор  мэдээллийн сангаас нэгтгэн гаргаж,  албаны удирдлагад, 7 хоног бүр Албаны  дарга, 
хэлтсийн дарга, төвийн ахлах мөрдөгч болон нутаг дэвсгэр хариуцсан цагдаагийн 
байгууллагын Хэрэг бүртгэх тасгийн дарга нарт сүлжээгээр хүргүүлж, тасгийн дарга нарын 
14 хоногийн шуурхай зөвлөгөөнөөр танилцуулан удирдлагаас тодорхой үүрэг чиглэл өгч, 
биелэлтийг тооцон ажиллаж байна.  

Нэгжийн 08 дугаар сарын шийдвэрлэх хэргийн графикийн биелэлтийг тооцож, албаны 
удирдлагад танилцуулсан. / Нийслэлд 2019 оны 08 дугаар сард 362 хэргийг график 
оруулснаас 265 хэрэг буюу 73,0 хувийг шийдвэрлэж, 97 хэрэг буюу 27,0 хувь нь 
шийдвэрлэгдээгүй, орон нутагт 225 хэргийг график оруулснаас 132 хэрэг буюу 59,0 хувийг 
шийдвэрлэж, 93 хэрэг буюу 41,0 хувь нь шийдвэрлэгдээгүй, улсын хэмжээнд нийт 587 хэрэг 
графикт оруулснаас 397 хэрэг буюу 68 хувь нь шийдвэрлэгдэж, 190 хэрэг буюу 32 хувь 
биелэгдээгүй байна/ 

Нэгжийн 08 дугаар сарын илрүүлтийн судалгааг нэгтгэсэн. /Эрүүгийн хуулийн 11 дүгээр 
бүлэгт заасан бүртгэгдэх үедээ гэмт хэрэг үйлдсэн этгээд нь тогтоогдоогүй нийт 5198 
хэрэг бүртгэлтийн хэргээс 3427-д эрүүгийн хэрэг үүсгэн яллагдагчаар татсанаар энэ 
төрлийн гэмт хэргийн илрүүлэлт улсын хэмжээнд 65.9 хувьд хүрсэн нь өмнөх 7 дугаар 
сараас 1,9 хувиар, 1 дүгээр сараас 36.5 хувиар тус тус өссөн байна/  
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Цагдаагийн ерөнхий газраас Нийслэлийн цагдаагийн газрын бүтцэд өөрчлөлт 
оруулахтай холбогдуулж Хэрэг бүртгэх албаны алба хаагчдын 2018, 2019 оны эхний 7 сарын 
ажил-ачаалын судалгааг сар бүрээр гарган танилцуулж байна. 

 г/ Удирдамжтай шалгалтын чиглэлээр: 
Нийслэлийн дүүргүүд дэх цагдаагийн хэлтсийн Хэрэг бүртгэх тасгийн дарга, түүнийг 

эзгүйд ажил үүргийг түр орлон хариуцаж буй ахлах мөрдөгч нараас цахим мэдээллийн сангийн 
хэрэгжилт, тасгийн өдөр дутмын үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулж, мэргэжлийн 
удирдлагаар хангаж байгаа байдал, тасгийн мэдээ тайлан, ажлын төлөвлөлт, бүртгэлээр 
тавьж буй хяналт, алба хаагч нараас Эрүүгийн хуулийн 11 дүгээр бүлэгт харьяалах гэмт  
хэргийн шинжтэй гомдол мэдээлэл, эрүүгийн хэргийн хугацаа, мөрдөн шалгах ажиллагааны 
бүрдэл зэрэгтэй биечлэн танилцаж, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх, илэрсэн зөрчлийг 
засуулж, шалган зааварчлах зорилгоор Албаны дэд даргаар батлуулсан удирдамжийн дагуу 
Хяналт шалгалт хариуцсан чиглэлийн  ахлах мөрдөгч, мөрдөгч нар 08 дугаар сарын 07-ноос 
08 дугаар сарын 14-ны өдрийг хүртэл ажлын 5 өдөр Баянгол, Баянзүрх, Сүхбаатар, Чингэлтэй, 
Хан-Уул, Сонгинохайрхан дүүргүүд дэх цагдаагийн хэлтсийн хэрэг бүртгэх тасгуудад  
ажиллаж, дүнг нэгтгэн танилцуулсан.   

Удирдамжтай шалгалтын хүрээнд үлдэгдэл хэрэг их, нэг мөрдөгчид оногдох ажил-
ачаалал өндөр байгаа Баянзүрх дүүрэг дэх цагдаагийн нэгдүгээр хэлтсийн Хэрэг бүртгэх 
тасагт Албаны даргын 2019 оны А/34 дугаартай тушаалаар Төмөр зам дахь цагдаагийн газрын 
1 мөрдөгчийг  2019 оны 08 дугаар сарын 13-ны өдрөөс 1 сарын хугацаатай сэлгэн ажиллуулж 
байна. 
 

                 Гурав: Бусад ажлын талаар 
 

Цагдаагийн албаны тухай хууль шинэчлэн батлагдсантай холбогдуулан “Цагдаагийн 
байгууллагын дотоод албаны дүрэм”, “Цагдаагийн хүрээний дүрэм”-д өөрчлөлт оруулах 
дүрмийн төсөлд 12в/939 дугаартай албан бичгээр, Эрүүгийн хуулийн 11.4 дүгээр зүйл “Хүний 
эрүүл мэндэд хүндэвтэр хохирол санаатай учруулах”, 11.5 дугаар зүйл “Хүний эрүүл мэндэд 
хүндэвтэр хохирол болгоомжгүйгээр учруулах”-д заасан гэмт хэргийн хөөн хэлэлцэх хугацаа 1 
жил байгаа нь дээрх гэмт хэргийг үйлдсэн этгээдүүдэд ял завшуулж байгаа тул 3 жил болгож 
өөрчлөх саналыг 12б/943 дугаартай албан бичгээр ЦЕГ-ын Хуулийн хэлтэст, 

Монгол улсын Засгийн газрын 2019 оны 150 дугаар тогтоол, Ерөнхий сайдын мөн оны 
46 дугаар захирамжийн дагуу Төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалт, архив, албан 
хэрэг хөтлөлтийн улсын үзлэгт бэлтгэх салбар комиссоос ирүүлсэн ажлын удирдамж, бэлтгэл 
ажлын төлөвлөгөө, зөвлөмжийн биелэлт, архив, албан хэрэг хөтлөлтийн ажлыг дүгнэх 
үзүүлэлт аргачлалын биелэлт, танилцуулгыг 08 дугаар сарын 15-ны өдрийн 12а/957 дугаартай 
албан бичгээр ЦЕГ-ын Төв архивт тус тус хүргүүлсэн. 

Тус албаны Соён гэгээрүүлэх ажлын хүрээнд дүүрэг дэх цагдаагийн газар, хэлтсийн 
хэрэг бүртгэх тасгийн  16 дарга, ахлах, мөн төвийн хэлтсийн 11 алба хаагч нийт 37 алба 
хаагчийг хамруулан Монголын үндэсний музейтэй танилцуулах ажлыг зохион байгуулсан.  
 Албаны сургалтын хуваарийн дагуу Улсын төв архиваас газрын мэргэжилтэн урьж 
“Захиргааны ерөнхий хуулийн холбогдох заалтууд, зохион байгуулалт, захирамжлал, 
мэдээлэл лавлагааны баримт бичгийн стандарт” сэдэвт сургалтыг 08 дугаар сарын 20-ны өдөр 
зохион байгуулж, төвийн хэлтсүүдийн ахлахууд болон нийслэлийн дүүргүүдийн хэрэг бүртгэх 
тасгийн дарга, ахлахууд хамрагдсан. 

Алба хаагчдын ахуй амьдралын судалгааг гаргах зорилгоор дэлгэрэнгүй мэдээлийг 
авахаар 08 сарын 22-ны өдрийн 12б/974 дугаартай албан бичгийг нутаг дэвсгэр хариуцсан 
цагдаагийн байгууллагын хэрэг бүртгэх тасгийн дарга нарт хүргүүлж, мэдээллийг нэгтгэн авч 
судалгааг гаргасан.  

 

ХЭРЭГ БҮРТГЭХ АЛБА 
 

 


