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НЭГ: УДИРДЛАГА ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТАЛААР 
 

 Жижүүрийн шуурхай алба үйл ажиллагаандаа Монгол улсын үндсэн хууль, 
Эрүүгийн хууль, эрүүгийн байцаан шийтгэх хууль, цагдаагийн байгууллагын тухай хууль 
болон бусад хууль тогтоомж, ЦБҮАЖ-код 200 –д заасан дүрэм журмыг мөрдлөгө болгон 
ажилласан.   
 

ХОЁР: ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭСЭН АЖЛЫН ТАЛААР 
 
         Дорнод аймаг дахь Цагдаагийн Газрын нийтийн хэв журам хамгаалах тасгийн 
жижүүрийн шуурхай албанд иргэд аж ахуй нэгж байгууллагаас гэмт хэрэг ,захиргааны 
зөрчлийн шинжтэй 6378 дуудлага мэдээллийг хүлээн авч,хуулийн дагуу холбогдох 
ажиллагааг хийж гүйцэтгэн ажилласан.  
 

 
 

Жижүүрийн шуурхай албанд ирсэн дуудлага мэдээллийн шийдвэрлэлтийг 
ангилахад сануулсан 44, торгосон106, саатуулагдсан 2856, тоглосон мэдээлэл 2, хэлтэст 
тасагт хүргэсэн 52, андуурсан 10,зөвлөгөө өгсөн 1,ар гэрт нь хүлээлгэн өгсөн 65, бусад 
392, мэдээлэл буцаасан 178, эзэнгүй байсан 8, хаяг нь олдоогүй 23, зугтаасан 68, хэлтэс 
рүү шилжүүлсэн 9, өргөдлөөр шалгуулахаар болсон 33, худлаа дуудлага байсан 67, 
анхааралд авсан 2, очиход байхгүй байсан дуудлага 660, хаалгаа тайлж өгөөгүй 45, 
замын цагдаад мэдэгдсэн 584,гэмт хэрэг,зөрчлийн 1144 дуудлагыг материалжуулан 
шалгаж  ажилласан байна.  
 
 Цагдаагийн Газрын жижүүрийн шуурхай албанд ирсэн 6378 дуудлага мэдээлэлд 
дуудлага үнэлгээний хуудасыг ажиллуулан, дуудлага өгсөн иргэнтэй уулзаж дуудлаганд 
ирсэн цаг хугацаа санал хүсэлтийг гаргуулан авч ажиллаж байна.   
 

            Цагдаагийн газрын даргаас ирүүлсэн №13,20 тоот албан даалгаварууд болон 
бусад тушаал,заавар зааварчилгааг жижүүрийн шуурхай албаны үйл ажиллагаанд өдөр 
тутам мөрдөн ажиллаж байна.  



           Жижүүрийн бүрэлдэхүүний болон хэв журмын эргүүлийн үүрэг гүйцэтгэл бэлэн 
байдлыг шалгах ажлын  төлөвлөгөө гарган Цагдаагийн Газрын  даргаар  батлуулан  
жижүүрийн шуурхай албаны өдөр тутмын үйл ажиллагаанд хяналт тавин жижүүрийн 
бүрэлдэхүүн болон хэв журам,хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр гудамж 
замд эргүүлийн үүрэг гүйцэтгэж байгаа алба хаагчдын албаны бэлэн байдлыг шалган 
дуудлага мэдээлэлд хурдан шуурхай  очиж шийдвэрлэн ажиллаж байгаад хяналт тавин 
байна.  
 
          ЦЕГ, ОНАБХГ, НХЖХГазар, болон бусад байгууллагуудаас ирүүлсэн албан тоотын 
хүрээнд хийж гүйцэтгэх ажлын төлөвлөгөө гарган  нийтийн хэв журам хамгаалах тасгийн 
даргаар батлуулан, арга хэмжээний хүрээнд хийж гүйцэтгэсэн ажлын дүн мэдээг нэгтгэн 
шуурхай удирдлагын штаб-д өдөр тутам өгч хэвшин ажиллаж байна.   
             Жижүүрийн шуурхай албанд ирсэн дуудлага мэдээллийг өдөр бүр нэгтгэн нийтийн 
хэв журам хамгаалах тасгийн даргад хянуулж, жижүүрийн шуурхай албанд  үүрэг 
гүйцэтгэж байгаа алба хаагчид ЦБҮАЖ код 200-д заасан журмын дагуу үүргээ гүйцэтгэж 
байгаад үнэлэлт дүгнэлт өгч, Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журам код-200 
–гаар  нийтийн хэв журам хамгаалах тасгийн алба хаагчдад сургалт явуулж ажилласан. 
 
         Тасаг албадын алба хаагчдын жижүүрт гарах томилгоог 7 хоног, сараар гаргуулан 
Цагдаагийн Газрын даргаар батлуулан, жижүүрийн бүрэлдэхүүн болон НХЖХТасаг, 
ЗАБХТасгийн өдөр оройн эргүүлийн алба хаагч нарын албаны бэлэн байдлын шалгах 
үүрэг гүйцэтгэлд байнгын хяналт тавин ажиллаж байна.  
 
         Улсын хэмжээнд зохион байгууллагдсан “Зөрчлийн илрүүлэлт”, “Шинэ-жил”  ерөнхий 
арга хэмжээний  хүрээнд  алба  хаагчдын хийж гүйцэтгэсэн ажлын мэдээг авч нэгтгэн 
шуурхай удирдлагын штаб-д өгч, нийтийн хэв журам хамгаалах тасгийн даргад 
танилцуулан ажиллаж байна.     
 
         Гэмт хэргийн онц ноцтой дуудлага мэдээлэл ирсэн тохиолдолд цагдаагийн газрын 
даргад танилцуулан тасаг албадын дарга нарыг хэргийн газарт оролцуулан үйлдэгдсэн 
хэргийг илрүүлэх,зарлан мэдээлэх зэрэг зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч 
ажилласан. 
 

  
 

               Жижүүрийн шуурхай албаны алба хаагчдад 2016 оны  байдлаар алба хаагчдын 
дунд 2 удаа  хурал зохион байгуулан алба хаагчидаас санал хүсэлтийг авч шат дараалан 
удирдах алба тушаалтанд танилцуулан ажилласан. 
 
            Жжиүүрийн шуурхай албанд ирсэн дуудлага мэдээлэл бүрийг жижүүрийн 
бүрэлдэхүүн материалжуулан зурагжуулан танилцуулж байна.  



 

  
 
           Жижүүрийн офицер,мэдээлэл хүлээн авагч цагдаа нар дуудлага мэдээллийг 
шуурхай хүлээн авч,хөдөлгөөнт болон явган эргүүлд дуудлага мэдээллийг хурдан 
шуурхай дамжуулж дуудлага мэдээллийг шийдвэрлэн ажиллаж байна.Гэмт 
хэрэг,зөрчлийг илрүүлэх,урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр гудамж талбайн хяналтын 
камерт хяналт тавьж,камерын хяналтаар илрүүлсэн гэмт хэрэг,зөрчлийг бүртгэн ажиллаж 
байна. 
 

Жижүүрийн офицер болон мэдээлэл хүлээн авагч нарт давхардсан байдлаар 8 
удаа ажлын зааварчлага бичиж,  бичгээр хариуг авч өдөр тутмын үйл ажиллагаанд нь 
хяналт тавьж үүрэг чиглэл өгч ажиллаж байна. 
 

Цагдаагийн Газрын тасаг албадын албаны бэлэн байдлыг шалгах чиглэлээр 
Цагдаагийн Газрын даргаас 10 удаа  түргэн цугларалт зарлаж, алба хаагчдын бэлэн 
байдал, ирцийг бүртгэн танилцуулан алба хаагчдын хаягийн бүртгэл схемийг шинэчлэн  
гаргуулан ажиллаж байна.  

 

  
            

Цагдаагийн газрын жижүүрийн шуурхай албанд ашиглагдаж байгаа  галт зэвсгийн 
өрөө лацны бүрэн бүтэн байдалд байнгын хяналт тавин үүрэг гүйцэтгэн ажиллаж байна.  

 
Жижүүрийн шуурхай алба иргэдээс ирүүлсэн гомдол мэдээллийг шуурхай хүлээн 

авч,хойшлуулашгүй ажиллагаа явуулан ажиллаж байна.  
 
Цагдаагийн газарт ирсэн гэмт хэргийн дуудлага мэдээлэлд баг хариуцсан хэсгийн 

байцаагч болон, явган хөдөлгөөнт эргүүлийг хэргийн газрын хамгаалалтыг авахуулан 



хойшлуулшгүй арга хэмжээг зохион байгуулан хэсгийн байцаагч нарын обьект, субектын 
судалгааг ашиглан гэмт хэргийг шуурхай илрүүлэх арга хэмжээг зохион байгуулан 
ажиллаж байна.  
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