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ХЭРЭГ БҮРТГЭХ АЛБАНЫ 2019 ОНЫ 09 ДҮГЭЭР САРД 
ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН 

 
 

2019 оны 09 дүгээр                                                                                                Улаанбаатар  
 сарын 27-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. 

Албаны 2019 оны 8 дугаар сарын тайлангийн хурлыг 09 дүгээр сарын 02-ны өдөр зохин 
байгуулж, төвийн хэлтсүүдийн үйл ажиллагааны тайлан, алба хаагчдын цаг ашиглалтыг гарган 
“power point” программ дээр танилцуулж, дүнг хэлэлцсэн. 

 Нийслэлийн дүүрэг дэх цагдаагийн хэлтсийн Хэрэг бүртгэх тасгийн дарга нарын 14 
хоногын “Шуурхай зөвлөгөөн”-ийг 2 удаа зохион явуулж, хурлаас гарсан шийдвэр, өгсөн 
үүргийн биелэлтийг нутаг дэвсгэр хариуцсан цагдаагийн байгууллагын нэгжийн дарга, 
ахлахуудаас авч нэгтгэн үр дүнг тооцон танилцуулж ажилласан.  
            Цагдаагийн ерөнхий газар болон харьяа албад, Нийслэлийн цагдаагийн газар, 
нэгжүүдээс нийт 58 хугацаатай болон хугацаагүй бичиг хүлээн авч, 23 хугацаатай бичиг 
ирсэний 19 албан бичгийн хариуг хугацаанд нь зохих газарт нь хүргүүлж, 4  албан бичгийн 
үлдэгдэлтэй байна. ЦЕГ, НЦГ болон албад, газар, хэлтэст нийт 91 албан бичигт 
боловсруулалт хийж хүргүүлж, 2019 оны 09 дүгээр сард Албаны даргын А тушаал 5, Б тушаал 
7 гарсан, хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна.  
 

Хоёр: Үндсэн ажлын талаар: 
 

Засгийн газрын 2019 оны “Иргэн төвтэй төрийн үйлчилгээний жил болгох тухай” 23 
дугаарт тогтоолыг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөний биелэлтийг холбогдох заалт бүрээр 
гарган 09 дүгээр сарын 10-ны өдөр ЦЕГ-ын Төлөвлөлт зохион байгуулалтын хэлтэст 12б/1043, 
ЦЕГ-ын Хүний нөөцийн хэлтэст 12б/1041, ЦЕГ-ын Соён гэгээрүүлэх албаны сургалтын хэлтэст 
12б/1042 дугаартай албан бичгээр тус тус хүргүүлсэн. 

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 09 дүгээр сарын 04-ний өдрийн 
12б/1015 дугаартай албан бичгээр ЦЕГ-ын Урьдчилан сэргийлэх хэлтэст, 

Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны дэргэдэх хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг хангах 
орон тооны бус дэд зөвлөлийн 2019 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх ажлын салбар 
төлөвлөгөөний энэ оны гуравдугаар улирлын биелэлт, “Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн 
тухай хуулийг хэрэгжүүлэх 2019 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө”-ний биелэлтийг тус тус гарган 
09 дүгээр сарын 10-ны өдрийн 12б/1039 дугаартай албан бичгээр ЦЕГ-ын Хүний нөөцийн 
хэлтэст, 

Үндэсний аюулгүй байдлыг хангах тусгайлсан чиг үүрэгтэй байгууллагуудын 2019 онд 
хамтран хэрэгжүүлэх ажлын нэгдсэн төлөвлөгөөг Цагдаа, дотоодын цэргийн анги 
байгууллагаас хэрэгжүүлэх салбар төлөвлөгөөний 21.1, 22.1 дэх заалтуудын биелэлтийг тус 
тус гарган 09 дүгэр сарын 17-ны өдөр ЦЕГ-ын Соён гэгээрүүлэх, албаны сургалтын хэлтэст, 

Харьяа нэгжийн алба хаагчдад холбогдуулан энэ оны 09 дүгээр сард иргэд, хуулийн 
этгээдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын мэдээ, албаны шалгалтын мэдээг хавсралт хүснэгтийн 
дагуу гаргаж 12б/1076, 12б/1077 дугаартай албан бичгээр,  тус албаны төв байрны алба 
хаагдын сахилгын мэдээ, гэмт хэрэг, зөрчлийн мэдээг 09 дүгээр сарын байдлаар гаргаж 
12б/1074, 12б/1075 дугаартай албан бичгүүдээр Цагдаагийн ерөнхий газрын Аюулгүй байдлын 
хэлтэст тус тус хүргүүлсэн. 

а/ Мэргэжил арга зүйн чиглэлээр:  
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Албаны 08 дугаар сарын “Шилдэг алба хаагч”-ийг ЦБҮАЖ /код 110/-ын дагуу 
нийслэлийн дүүрэг дэх харьяа нэгжүүдээс ирсэн тодорхойлолт, мэдээллийн сангаас 
гаргасан  судалгааг үндэслэн “Мэргэжлийн зөвлөл”-ийн 09 дүгээр сарын 05-ны өдрийн 10 
дугаар хурлаар хэлэлцэж Баянзүрх дүүрэг дэх цагдаагийн гуравдугаар хэлтсийн хэрэг бүртгэх 
тасгийн мөрдөгч, цагдаагийн дэслэгч А.Баттулгыг шалгаруулан сарын үндсэн цалинг 20 хүртэл 
хувиар нэмж урамшуулахаар шийдвэрлэв.       

Харьяа нэгжүүд дээр шалгагдаж буй олны анхааарал татсан, удааширалтай байгаа 
хэрэг, матераилтай танилцан мөрдөн шалгах ажиллагаанд мэргэжил арга зүйн дэмжлэг 
үзүүлэн ажиллаж байна. Хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын үлдэгдэл хэргийг шуурхай 
шалгаж шийдвэрлэх, мөрдөн байцаах ажиллагааны чанар үр дүнг сайжруулах, гэмт хэргийг 
илрүүлэлт, шийдвэрлэлтийг ахиулах чиглэлээр нутаг дэвсгэр хариуцсан цагдаагийн 
байгууллагын  Хэрэг бүртгэх тасгийн  дарга нарт 12/1020 дугаартай албан бичгээр ажлын 
чиглэл хүргүүлж, үр дүнг тооцож байна. 
         б/ Урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр: 

”Хэрэг бүртгэх алба” пэйж хуудасны дагагчийн тоог нэмэгдүүлэх зорилгоор ажил 
явуулж 4587  дагагчтай болгож,  пейж хуудсанд 27848 иргэн хандалт хийж, урьдчилан 
сэргийлэх чиглэлийн болон албаны үйл ажиллагааг сурталчилсан 58 мэдээ, мэдээллийг 
байршуулан ажилласан.  

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,   
 Баян-Өлгий аймаг дах цагдаагийн газрын Хэрэг бүртгэх тасгийн ахлах мөрдөгч 
цагдаагийн хошууч Б.Тунгышбай 2019 оны 09 дүгээр сарын 11-ний өдөр MGL радиогоор Хүний 
эрүүл мэндийн халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэргийн улмаас хүүхэд хохирох болон 
холбогдохоос урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр зохион байгуулагдсан “Хүүхэд” арга хэмжээний 
талаар, 

Баянхонгор аймаг дах цагдаагийн газрын Хэрэг бүртгэх тасгийн ахлах мөрдөгч 
цагдаагийн дэд хурандаа Ж.Наранбаатар 2019 оны 09 дүгээр сарын 18-ний өдөр MGL 
радиогоор Хүний эрүүл мэндийн халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэргийн өсөлт, бууралт, 
шалтгаан нөхцөлийн талаар тус тус ярилцлага мэдээлэл хийсэн.   

Хүний эрүүл мэндийн халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэргийн улмаас хүүхэд хохирох 
болон холбогдохоос урьдчилан сэргийлэх “Хүүхэд” арга хэмжээний хүрээнд ЕБС-ийн ахлах 
ангийн 362 сурагчдад эрх зүйн мэдээлэл хүргэх, хууль тогтоомжийг хялбаршуулан тайлбарлан 
таниулах, өсвөр насны хүүхдүүдийн нийтлэг холбогддог гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 
сургалтыг Багануур дүүрэг дэх цагдаагийн хэлтсийн хэрэг бүртгэх тасаг, Сонгинохайрхан 
дүүрэг дэх цагдаагийн газрын 2-р хэлтсийн Хэрэг бүртгэх тасаг, Баянзүрх дүүрэг дэх 
цагдаагийн газрын 2-р хэлтсийн Хэрэг бүртгэх тасаг, Сүхбаатар дүүрэг дэх цагдаагийн газрын 
1 дүгээр хэлтсийн Хэрэг бүртгэх тасгууд тус тус зохион байгуулж хэвлэл мэдээллийн 
хэрэгсэлээр сурталчилсан.  
 Хүний эрүүл мэндийн халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 
чиглэлээр зохион байгуулагдсан “1 хором” арга хэмжээний хүрээнд хийгдсэн богино 
хэмжээний ведио, шторкыг дахин хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлээр иргэд олон нийтэд хүргэх 
зорилгоор сидиг Тв5, Тв9, Үндэсний телевиз, Eco телевизид тус тус хүргүүлж, Монголын 
үндэсний телевизин эфирээр давтамжтайгаар цацагдаж байна.   
 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 4 удаа, сараар 1 удаа мэдээллийн сангаас нэгтгэн гаргаж,  “нөхцөл байдлын 
танилцуулга”-гыг сар бүр Цагдаагийн ерөнхий газрын дарга, Тэргүүн дэд дарга, 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.  

Нутаг дэвсгэр хариуцсан цагдаагийн байгууллагын Хэрэг бүртгэх тасгийн энэ оны 08 
дугаар сарын “Шийдвэрлэх хэргийн график”-т оруулах нийт 587 хэргийн жагсаалтыг нэгтгэж, 
мэдээллийн сантай тулгалт хийн биелэлтийг тооцоход 397 буюу 68,0 хувийг шийдвэрлэсэн ба 
09 дүгээр сард “Шийдвэрлэх 584 хэргийн график”-ийг жагсаалтыг авч нэгтгэсэн. /Нийслэлд 
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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 
графикт 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/ 

Албаны хэмжээнд энэ оны эхний 08 сарын гэмт хэргийн илрүүлэлтийн   судалгааг 
нэгтгэн гаргасан ба 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 татаж, 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.
  “Хүний эрүүл мэндийн халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг”-ийн улмаас хүүхэд 
хохирох болон холбогдохоос урьдчилан сэргийлэх зорилгоор явагдаж буй “Хүүхэд”  нэгдсэн 
арга хэмжээний хүрээнд “Насанд хүрээгүй хүнээс үйлдсэн гэмт хэргийн нөхцөл байдлын 
судалгаа”-г энэ оны эхний 8 сарын байдлаар гаргаж танилцуулсан. 

Цагдаагийн ерөнхий газрын Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлын төлөвлөгөөний 
1.1.2 дахь заалт “Шүүх, хууль сахиулах байгууллагын цахим нэгтгэл мэдээллийн нэгдсэн санд 
гэмт хэргийн талаарх мэдээллийг бүрэн бүртгэх, байгууллага хоорондын статистик 
мэдээллийн уялдааг сайжруулах ажлыг зохион байгуулах” ажлын хүрээнд энэ оны 3 дугаар 
улиралд хийж, хэрэгжүүлсэн ажлын биелэлт, ЦЕГ болон Хэрэг бүртгэх албаны гүйцэтгэлийн 
төлөвлөгөө /3.3.6/ “Прокурорын байгууллагаас ирүүлсэн шаардлага бүрийг мэдээллийн санд 
бүрэн бүртгэх, шаардлагын мөрөөр тодорхой ажил, арга хэмжээ зохион байгуулж, шалтгаан, 
үндэслэлийг тогтоож, хариуцлага тооцож, хариу хүргүүлэх үйл ажиллагаанд хяналт тавих”-ний 
биелэлтийг гаргаж МДШШУА-нд хүргүүлсэн.   

г/ Удирдамжтай шалгалтын чиглэлээр: 
Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, яллагдагчаар татах этгээд 

нь тогтоогдоогүй хэргийг илрүүлэх, оргон зайлсан болон гэмт хэрэгт сэрдэгдсэн этгээдүүдийг 
олж тогтоох, хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын хэргүүдийг шийдвэрлэх зорилгоор 
Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2019 оны А/205 дугаар тушаалаар зохион явуулж байгаа 
“Илрүүлэлт, Оргодол, Шийдвэрлэлт” нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд Нийслэлийн дүүргүүд 
дэх цагдаагийн хэлтсийн Хэрэг бүртгэх тасгийн үйл ажиллагааг идэхжүүлэх, он дамжин 
удаашран шалгагдаж байгаа хэргийг шуурхай шийдвэрлэх, оргодлын судалгааг шинэчлэн 
гаргах, гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй холбоотой гэмт хэргийг шийдвэрлүүлэх,   мэргэжил, арга 
зүйн зөвлөгөө өгөх, шалган зааварчлах зорилгоор Албаны даргаар батлуулсан удирдамжийн 
дагуу тус хэлтсийн алба хаагч нар 2019 оны 09 дүгээр сарын 24-нөөс Баянгол, Баянзүрх, 
Сүхбаатар, Чингэлтэй, Хан-Уул, Сонгинохайрхан дүүргүүдэд  ажиллаа.    

 
Гурав: Хүний нөөцийн чиглэлээр 

 
 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 
хэрэгжүүлэн ажиллаа. 

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 9 дүгээр сард нутаг дэвсгэр хариуцсан цагдаагийн газар, хэлтсээс ирүүлсэн 
болон албан ажлын шаардлагаар шилжүүлэн ажиллуулах, дэвшүүлэн томилуулах 12 алба 
хаагчийн материалыг  журамд заасны дагуу судалж, 1 ажилтныг ТҮ энгийн албан тушаалд 
томилж, 3 алба хаагчийн материалыг тухайн албан тушаалд тавигдах шаардлага хангахгүй 
үндэслэлээр татгалзан буцааж, 8 алба хаагчийн материалыг ЦЕГ-ын Хүний нөөцийн хэлтэст 
хүргүүлснээс тасгийн даргаар 2 /үүнээс дэвшин томилогдсон 1, шилжин томилогдсон 1/, 
ахлах мөрдөгчөөр 1 /үүнээс дэвшин томилогдсон 1/, мөрдөгчөөр 3 /үүнээс дэвшин 
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томилогдсон 1, шилжин томилогдсон 1, ОХУ-н төгсөлтөөс 1/ алба хаагчийг томилж, 2 
материал хуулийн хугацаандаа шалгагдаж байна.  

Нийт томилогдсон 6 алба хаагчдаас дэвшин томилогдсон 3, шилжин томилогдсон 2, 
шинээр томилогдсон 1 алба хаагч байгаа бол Хэрэг бүртгэх албанаас тайлангийн хугацаанд 
бусад алба, цагдаагийн газар, хэлтэст нийт 3 алба хаагч шилжснээс албан тушаал дэвшсэн 1, 
шилжсэн 2 алба хаагч байна. 

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

Тайлангийн хугацаанд албаны даргын А тушаал 5, Б тушаал 7 гарч, албаны даргын 
дэргэдэх зөвлөлийн хурал 2 удаа хуралдаж, 4 асуудал хэлэлцэж, шийдвэрлэсэн.  
     

Дөрөв: Соён гэгээрүүлэх, албаны сургалтын чиглэлээр: 
  

Цагдаагийн ерөнхий газрын 2019 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний 4.2.3, Хэрэг бүртгэх 
албаны 2019 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний 4.2.3 дахь заалтуудыг  хэрэгжүүлж, алба 
хаагчдын мэдлэг, ур чадвар, бие бялдрын бэлтгэлжилтийг дээшлүүлэх, хамтын ажиллагааг 
сайжруулах, алба хаагчид бие биенээсээ суралцаж, туршлага судлуулах зорилгоор “Шилдэг 
мөрдөгч-2019” тэмцээнийг 2019 оны 09 дүгээр сарын 18, 19-ны өдрүүдэд Цагдаа, дотоодын 
цэргийн сургалтын нэгдсэн төвтэй хамтран амжилттай зохион байгууллаа.  

Тэмцээнд төв орон нутгийн цагдаагийн газар, хэлтсийн Хэрэг бүртгэх тасгуудаас 
шалгарсан нийт 25 мөрдөгчөөс  Эрүү, Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай, Төрийн албаны 
тухай хуулиар 20 асуулттай тест, “Цагдаагийн алба хаагчийн сахилга хариуцлага-Зөв 
хандлага” сэдвээр 500 үгтэй эссэ, хэргийн газрын үзлэгийн 9 өгөгдлөөр шалгалт авч, бие 
бялдрын бэлтгэлжилт, буудлагын тэмцээнийг “Нарстай” дахь хээрийн сургалтын төвд зохион 
байгуулсан ба  1 дүгээр байранд Дорноговь аймаг дахь цагдаагийн газрын Хэрэг бүртгэх 
тасгийн ахлах мөрдөгч, цагдаагийн хошууч Ж.Дэлгэрсайхан, 2 дугаар байранд Багануур 
дүүрэг дэх цагдаагийн хэлтсийн Хэрэг бүртгэх тасгийн ахлах мөрдөгч, цагдаагийн хошууч 
Б.Мандахнаран, 3 дугаар байранд Дархан-Уул аймаг дахь цагдаагийн газрын Хэрэг бүртгэх 
тасгийн мөрдөгч, цагдаагийн дэслэгч Н.Бат-Эрдэнэ нар тус тус шалгарч, өргөмжлөл, медаль, 
мөнгөн шагналаар шагнаж урамшуулав.   

 “Шилдэг мөрдөгч-2019” тэмцээний дэлгэрэнгүй танилцуулга, мэдээллийг бэлтгэн ЦЕГ-
ын даргад  09 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 12/1085, ЦЕГ-ын Тэргүүн дэд даргад 12/1086, ЦЕГ-
ын СГАСХ-ийн даргад 09 дүгээр сарын 23-ны өдрийн 12/1088, төв, орон нутгийн цагдаагийн 
газар, хэлтсийн дарга нарт 12б/1092 дугаартай албан бичгээр тус тус хүргүүлсэн.  

 “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 байгуулж, арга хэмжээний талаар 2 
телевиз, 21 веб сайтад мэдээллийг байршуулан дэлгэрэнгүй танилцуулгыг 09 дүгээр сарын 
12-ны өдрийн 12/1052 дугаартай албан бичгээр Цагдаагийн ерөнхий газрын даргад, 

 “Эрүүл цагдаа” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх хүрээнд Хэрэг бүртгэх албаны “Эрүүл намар 
цагдаа” арга хэмжээг 09 дүгээр сарын 07-ны өдөр зохион байгуулж, дэлгэрэнгүй танилцуулгыг 
фото зургийн хамт 09 дүгээр сарын 09-ны өдрийн 12б/1038 дугаартай албан бичгээр ЦЕГ-ын 
Хүч спорт хороонд тус тус хүргүүлсэн. 
 Цагдаа, дотоодын цэргийн анги байгууллагын Хөлбөмбөгийн аварга шалгаруулах 
тэмцээнд оролцох баг тамирчдыг 09 дүгээр сарын 17-ны өдөр Сонгинохайрхан Дүүрэг дэх 
цагдаагийн 3-р хэлтсийн алба хаагчдын хамтаар бэлдэж, “Хөлбөмбөг”-ийн тэмцээнд 15 алба 
хаагчийг 09 дүгээр сарын 19-ний өдөр оролцуулсан. 

Цагдаагийн ерөнхий газрын аварга шалгаруулах “Дартс”-ын тэмцээнд тус албанаас 
оролцох 2 алба хаагчийн бэлтгэлийг хангуулж 09 дүгээр сарын 12-нд Хөвсгөл аймагт  “Дартс”-
ын тэмцээнд оролцуулсан.  

Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2019 оны 09 дүгээр сарын 04-ний өдрийн А/196 
дугаар тушаалаар батлагдсан “Цагдаагийн байгууллагын дотоод албаны дүрэм”, “Цагдаагийн 
хүрээний дүрэм”, “Цагдаагийн эргүүл, харуулын дүрэм”-үүдээр НХЖХОНАБХангах албай 
хамтарсан сургалтыг 09 дүгээр сарын 24-ний өдөр зохион байгууллаа. 

Улаан загалмайн нийгэмлэг дээр зохион байгуулагдах “Хүний дархлал хомсдлын 
вирусын халдвараас сэргийлэхэд цагдаагийн байгууллагын үүрэг оролцоо” сэдэвт сургалтанд 
төвийн хэстсээс алба хаагч хамрагдсан.    
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                 Тав: Бусад ажлын талаар 
 

Оросын Холбооны Улсын Ерөнхийлөгч В.В.Путин Халх голын  байлдааны ялалтын 80 
жилийн ойг тохиолдуулан Монгол Улсад хийх төрийн айлчлалын аюулгүй байдлыг хангах 
хамгаалалтын нэгдсэн төлөвлөгөөний дагуу салбар төлөвлөгөөг алба хаагчдын гүйцэтгэх 
үүргийг нарийвчлан тодорхойлж боловсруулан 2019 оны 09 дүгээр сарын 02-ны өдөр албаны 
даргаар батлуулан хэрэгжүүлэн ажиллаа. 

Хамгаалалтын төлөвлөгөөний дагуу  төвийн хэлтсүүдийн алба хаагчид 2019 оны 09 
дүгээр сарын 02-ны өдрийн орой бэлэн байдалд, 03-ны өдөр Баянзүрх дүүргийн  5, 14, 15 
дугаар хорооны нутаг дэвсгэрийн нийт 5 чиглэлд үүрэг гүйцэтгэж, хариуцсан газруудад үзлэг 
шалгалт хийж, зорчих хэсэг, баригдаж байгаа барилга, үйлчилгээний газруудыг  хяналтад авч, 
гэмт хэрэг, зөрчил үйлдэгдэхээс урьдчилан сэргийлж, хяналт тавин зохион байгуулалтын арга 
хэмжээ авч ажиллаж, зочныг хамгаалалтын бүсээр өнгөрөх үед  Баянзүрх дүүрэг дэх 
цагдаагийн нэгдүгээр хэлтсийн хамгаалалтын бүсэд нэмэгдлээр ажилласан. 

Айлчлалын үеийн хамгаалалтанд ажилласан талаарх дэлгэрэнгүй танилцуулгыг 09 
дүгээр сарын 04-ний өдрийн 12б/1019 дугаартай албан бичгээр НХЖХОНАБХА-ны Олон 
нийтийн аюулгүй байдлыг хангах газарт, хамгаалалтанд ажилласан талаарх дүнг илтгэх 
хуудаар 09 дүгээр сарын 03-ны өдөр Нийслэлийн цагдаагийн удирдах газрын Хэв журмын 
хэлтэст, айлчлал хийх үеийн аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор ЦЕГ-ын даргаас цагдаагийн 
хүрээний анги байгууллагын дарга нарт өгсөн 11 заалт бүхий үүргийн биелэлтийг нэгтгэн 
гаргаж 09 дүгээр сарын 03-ний өдөр НХЖХОНАБХА-ны Захиргааны удирдлагын хэлтэст тус 
тус хүргүүлэн ажиллаа. 

 
 
 
 

ХЭРЭГ БҮРТГЭХ АЛБА 
 

 

 

 

 

 


