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Нэг. Үйл ажиллагааны ил тод, нээлттэй байдал 
1.1 Дараах зүйлсийг байгууллагын цахим 

хуудас болон мэдээллийн самбарт 
ойлгомжтой байдлаар байрлуулан 
тогтмол шинэчилж байх: 
-байгууллагын эрхэм зорилго, үйл 
ажиллагааны стратегийн зорилт, зорилго, 
тэргүүлэх чиглэл болон тэдгээрийн 
хүрээнд авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, 
түүний үр дүн; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 -албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм; 
 
 
 
 

Цагдаагийн ерөнхий газраас 2017 онд дэвшүүлсэн зорилт, 
хүрэх түвшин, үйл ажиллагааны тайланг байгууллагын 
мэдээллийн самбар, цахим хуудсанд тухай бүр байршуулан 
ажиллаж байна.  
Цагдаагийн газрын вэб сайтыг хөгжүүлэх ажлын хэсэг, вэб 
сайт ажиллуулах журмыг Цагдаагийн газрын даргын 2017 
оны А/35 тоот тушаалаар батлуулсан.  
2017 онд цагдаагийн байгууллагаас зохион байгуулсан 65 
ажил, арга хэмжээний талаарх мэдээллийг цагдаагийн 
газрын вэб сайт, 60 ажил, арга хэмжээний мэдээллийг 
www.tuv.police.gov.mn хуудсанд байршуулж үйл ажиллагааг 
сурталчилсан байна. 
 
Байгууллагын хэтийн төлөвлөгөөг 5 жилээр төлөвлөн, 
төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна.  
Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2017 оны А/129 дүгээр 
тушаалаар батлагдсан “Цагдаагийн алба хаагчийн сахилгын 
дүрэм”, “Цагдаагийн алба хаагчийн ёс зүйн дүрэм”-ээр 3 удаа 
6 цагийн сургалт зохион байгуулж гарын авлага 2-ыг 
тараасан.  
Цагдаагийн газрын төвийн алба хаагчдад “Цагдаагийн алба 
хаагчийн сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэх нь” сэдэвт 
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 -төрийн үйлчилгээ, захидал харилцааны 
асуудал хариуцсан албан хаагчийн овог, 
нэр, албан тушаал, хариуцсан ажил, 
ажиллах журам, харилцах утас, иргэдийг 
хүлээн авч уулзах цагийн хуваарь; 
 

нээлттэй хэлэлцүүлгийг 1 удаа зохион байгуулж гарсан 
саналыг нэгтгэн цагдаагийн газрын даргад танилцуулсан.  
Баянчандмань, Заамар, Лүн, Баянхангай сумдын хэсгийн 
төлөөлөгч, цагдаа нарын үйл ажиллагаатай Захиргааны 
удирдлагын тасгийн даргаар ахлуулсан сургалтын баг 
танилцаж бүсчилсэн сургалт зохион явуулсан.  
Сахилгын зөрчил гаргасан алба хаагчдын шалтгаан 
нөхцөлийг тогтоож дахин зөрчил гаргахаас урьдчилан 
сэргийлэх чиглэлээр алба хаагчдын дунд “Сахилга 
хариуцлагын зөвлөгөөн”-ийг улирал бүр, “Цагдаагийн алба 
хаагчийн сахилга хариуцлага” сэдвээр нээлттэй 
хэлэлцүүлгийг 1 удаа зохион байгуулсан. Сахилгын зөрчил 
давтан гаргасан 7 офицер, 2 ахлагчид гаргасан зөрчилдөө 
дүгнэлт хийж сахилга, ёс зүйг дээшлүүлэх чиглэлээр эссэ 
бичүүлж алдаа оноог хамт олны хурлаар хэлэлцүүлсэн.  
Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2017 оны “Ёс зүйн 
төлбөртэй сургалтын хөтөлбөр баталж, төлбөрийн жишиг 
хэмжээг тогтоох тухай” А/99, тэргүүн дэд даргын 23 дугаар 
тушаалын дагуу “Ёс суртахуун-төлөвшил”-ийн сургалтад 5 
/Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх ажил хариуцсан 
эрүүгийн ахлах мөрдөгч, цагдаагийн хошууч Н.Доржбалжид,  
хэсгийн байцаагч, цагдаагийн ахмад Ш.Отгончулуун, 
мөрдөгч, цагдаагийн ахмад Ууганбаатар, ЗСДСДЦХ-ийн 
жижүүрийн офицер, цагдаагийн дэслэгч Б.Пүрэвням, хэсгийн 
төлөөлөгч, цагдаагийн дэслэгч Г.Гантүшиг/ алба хаагчийг 
хамруулсан. 
 
Цагдаагийн алба хаагчдын нийтээр дагаж мөрдөх 
“Цагдаагийн газарт ирсэн явсан бичиг, өргөдөл, гомдлыг 
албан хэрэг хөтлөлтийн заавар, журмын дагуу бичиг хэргийн 
эрхлэгч бүртгэн Цагдаагийн газрын даргад танилцуулан 
холбогдох алба хаагчдад тараан бүртгэл хяналтын картаар 
хяналт тавьж ажиллахын зэрэгцээ алба хаагчдын нэр хаяг, 



 
 
 
 
 
 
 
 -байгууллагын үйл ажиллагаанд дагаж 
мөрдөж байгаа хууль тогтоомж, дүрэм, 
журам, заавар. 

албан тушаал, утасны дугаарыг өрөөний үүдэнд байрлуулан 
иргэдэд төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай хүргэж ажиллаж 
байна. Цагдаагийн газрын дарга, тасгийн дарга нараас 
иргэдийг хүлээн авч уулзах хуваарийг гарган батлуулж 
“Иргэний танхим”-д байрлуулсан.  
 
Байгууллагын хэмжээнд мөрдөж байгаа хууль, тогтоомж, 
дүрэм журам, заавар зэрэг үйл ажиллагаандаа дагаж мөрдөх 
эрх зүйн хэм хэмжээний акт баримт бичгийн жагсаалтыг ил 
тод нээлттэй байлгах зорилгоор байгууллагын вэб хуудсанд 
холболт хийж оруулж өгсөн нь иргэд олон нийтийг холбогдох 
хууль, эрх зүйн актуудтай танилцах боломжоор хангасан. 

1.2.  Тухайн байгууллагаас үзүүлж байгаа 
төрийн үйлчилгээний арга хэлбэрийг 
боловсронгуй болгох чиглэлээр зохион 
байгуулалтын арга хэмжээ авч 
хэрэгжүүлсэн байх: 

Алба хаагчдад иргэдэд түргэн шуурхай чирэгдэлгүй үйлчлэх, 
шалгасан өргөдөл, гомдлыг хэрхэн шийдвэрлэсэн талаар 
гомдол гаргасан иргэнд хариу мэдэгдэх, төрийн болон 
төрийн бус байгууллага, иргэд, олон нийтийг мэдээ, 
мэдээллээр хангах хамтран ажиллах талаар үүрэг, ажлын 
чиглэлийг тухай бүр өгч ажилласнаар цагдаагийн газраар 
үйлчлүүлж байгаа иргэдээс алба хаагчдын үйл ажиллагааг 
шүүмжилсэн, зохион байгуулалтын арга хэлбэрт сэтгэл 
хангалуун бус байгаа талаар гомдол гараагүй байна.
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1.3. Байгууллагын үйл ажиллагаатай 
холбоотой хуулиар хориглоогүй аливаа 
мэдээллийг иргэдэд үнэ төлбөргүй, 
хүндрэл чирэгдэлгүй өгөх зохион 
байгуулалтын арга хэмжээ авч 
хэрэгжүүлсэн байх; 

Тус Цагдаагийн газар нь хуулийн хүрээнд хуулиар 
хориглосноос бусад мэдээллийг мэдээллийн хэрэгсэл, 
цахим хуудсаар иргэдэд үнэ төлбөргүй, нээлттэй, хүндрэл 
чирэгдэлгүй өгч иргэдийн цагдаагийн байгууллагад итгэх 
итгэл, сэтгэл ханамжийг нэмэгдүүлэх зарчмыг баримталж  
ажилласан.
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1.6. Өргөдөл, гомдлыг хуульд заасан 
хугацаанд шийдвэрлэж, хариуг өгч 
хэвшсэн байх: 

2017 онд иргэд болон алба хаагчдаас цагдаагийн 
байгууллагад хандаж 121 өргөдөл гомдол ирүүлснийг хүлээн 
авч, хуулийн хугацаанд шийдвэрлэсэн ба 121 өргөдөл, 
гомдлыг бичгээр гаргасан: Үүнээс ажилд орох, суралцахыг 
хүссэн 11, ажилд дахин орохыг хүссэн 3, ажил өөрчилж 
шилжихийг хүссэн 28, захиргааны чөлөө хүссэн 41, орон 
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сууц, тэтгэвэр, тэтгэмж хүссэн 14, бусад байдлаар хандсан 
24 байна. Иргэдээс байгууллага, албан хаагчдад хандаж 
тавьсан хүсэлт, саналыг хүлээн авсан ажилтан өөрөө 
хариуцан бусад төрийн байгууллага, ажилтантай цахим 
шуудангаар хууль тогтоомжийн дагуу харилцаж хариу авч, 
хүсэлт гаргасан иргэнд үйлчилсэн.

1.7. Санал, хүсэлт, өргөдөл, гомдол, мэдээлэл 
хүлээн авах утас буюу хайрцаг /дэвтэр/ 
ажиллуулан, түүний мөрөөр тодорхой 
арга хэмжээ авч хэрэгжүүлсэн байх; 

Цагдаагийн газар нь иргэдээс ирүүлж байгаа санал, хүсэлт 
мэдээллийг 24 цагаар тогтмол авч хариуг түргэн шуурхай 
шийдвэрлэн ажиллаж байна. 2017 онд цагдаагийн газрын 
алба хаагчдын үйл ажиллагаатай холбогдуулан “Засгийн 
газрын иргэд олон нийттэй харилцах төв”-д 5 алба хаагчдад 
хандан гомдол гаргасанд холбогдох тасаг, хэсгийн дарга нар 
шалгалт явуулж 4 алба хаагчийн буруутай үйл ажиллагаа 
тогтоогдоогүй ЦЕГ-ын 126 дугаарын утсаар 5 гомдол ирснийг 
хугацаанд нь шалган хариуг өгч ажилласан. 
Мөн “Засгийн газрын иргэд олон нийттэй харилцах төв”-д 8 
алба хаагчийн үйл ажиллагаанд талархсан талаар мэдээлэл 
ирүүлснийг бие бүрэлдэхүүнд болон тухайн алба хаагчдад 
танилцуулсан.. 
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Хоёр. Хүний нөөцийн бодлогын ил тод байдал
2.1.  Хүний нөөцийн стратегийн хэрэгжилтийг 

үнэлэх, шинэчлэх үйл ажиллагаанд албан 
хаагчдын оролцох боломжийг бүрдүүлсэн 
байх; 

Цагдаагийн ерөнхий газраас батлагдан  ирсэн хүний 
нөөцийн бодлого хэрэгжүүлэх журмыг алба хаагч нарт 
танилцуулан үйл ажиллагаандаа удирдлага болгон ажиллаж 
байна. Цагдаагийн албаны тухай хууль болон Цагдаагийн 
байгууллагын үйл ажиллагааны журамд заасан болзол 
шалгуурыг хангасан боловсон хүчний сул орон тооны нөхөн 
хангалтыг тогтмол хийж байгаа бөгөөд 2017 оны ажлын үр 
дүнгээр А, В дүгнэгдэн Цагдаагийн байгууллагын үйл 
ажиллагааны журам /код-909/-д заасан шалгуур шаардлагыг 
хангасан 25 алба хаагчийг тасаг, хэсгийн даргын, ахлахын, 
офицерын нөөцөд авсан.  Хүний нөөцийн стратеги, 
сургалттай холбоотой ЦЕГ, Сургалтын нэгдсэн төвөөс 
ирүүлсэн үүрэг, ажлын чиглэлийг тухай бүрт нь алба хаагч 
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нарт танилцуулан хэрэгжилтийг үнэлэх, шинэчлэх үйл 
ажиллагаанд алба хаагчдыг оролцох боломжоор ханган 
ажиллаж байна. Тус Цагдаагийн газарт шинээр томилогдсон 
7 алба хаагчид ажлын байранд богино хугацаанд сургах 
сургагч багшаар 7 алба хаагчийг цагдаагийн газрын даргын 
тушаалаар томилсон.

2.3. Байгууллагын соёл, зохион байгуулалт, 
үйл ажиллагааны нээлттэй байдлын 
талаарх сэтгэл ханамжийн судалгааг 
албан хаагчдаас жил бүр авч, дүнг ил тод 
танилцуулан, түүний мөрөөр 
шаардлагатай арга хэмжээ авсан байх

Байгууллагын соёл, зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны 
нээлттэй байдлын талаарх сэтгэл ханамжийн судалгааг 
төвийн бүрэлдэхүүнээс 10 үндсэн асуулгын дагуу авч, дүнг 
нэгтгэн бүрэлдэхүүнд танилцуулсан.  

100 5,0 

2.4. Сул орон тооны зарыг олон нийтийн 
мэдээллийн хэрэгслээр нээлттэй 
зарласан байх;  

Цагдаагийн газрын сул орон тоо, нээлттэй зарлаж буй ажлын 
байр /албан тушаал/-ын сонгон шалгаруулалтын зарыг 
сумдын хэсгийн төлөөлөгч, хэсгийн байцаагч нарт харьяа 
нутаг дэвсгэрийн иргэдэд мэдээлж ажиллах талаар Төв 
аймгийн Дотоод удирдлагын системээр хүргүүлж, хүний нөөц 
хариуцсан албан тушаалтан Төв аймгийн TBS, Төв 
телевизүүдэд дүрст мэдээлэл 2 удаа өгч, телевизүүдийн 
зарын цагаар 3-5 хоног цаг бүрийн давтамжтайгаар явуулж, 
иргэдийг мэдээ, мэдээллээр ханган ажилласан. 
Тус Цагдаагийн газраас Цагдаагийн байгууллагын үйл 
ажиллагааны журам /код-900, 901, 909/-д заасны дагуу 
сонгон шалгаруулалтад зарлагдсан ажлын байр /албан 
тушаал/-ын ерөнхий болон тусгай шаардлага хангасан 14 
иргэдийг судалж, материалыг Цагдаагийн ерөнхий газрын 
Хүний нөөц, сургалтын хэлтэст хүргүүлсэн.
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2.5. Албан хаагчдын ажлын гүйцэтгэлийг 
үнэлэх үйл ажиллагааг үнэн зөв, шударга 
болгох чиглэлээр байгууллагын дотоод 
журамд өөрчлөлт оруулж, хэрэгжилтийг 
зохион байгуулсан байх 

Алба хаагчдын сарын ажлын үр дүнг тасаг албадууд 
дотооддоо хэлэлцэж, сар бүр Цагдаагийн газрын даргын 
зөвлөлийн хурлаар дүнг нэгтгэн хэлэлцэж, цагдаагийн 
газрын даргын тушаалаар баталгаажиж байна.  
2017 оны 01 сарын 01-ний өдрөөс хэрэгжиж эхэлсэн 
“Цагдаагийн газрын дотоод журам”-ын 8 дугаар зүйлийн 8.3 
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дахь хэсэгт алба хаагчдын ажлыг үнэлэхэд харгалзан үзэх 1 
нөхцөл байдлыг оруулан батлан мөрдөж байна. Алба 
хаагчдын ажлыг үнэлж, дүгнэхдээ хэлтэс, тасаг, хэсгийн 
санал, Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журам 
/код-307/-307.5.2, мэдээллийн сангийн зөрчил, олон нийтийн 
ажил, хэрэгжүүлсэн нэгдсэн болон хэсэгчилсэн арга 
хэмжээний дүн, бусад гэсэн үзүүлэлтээр цалингийн 
нэгтгэлийг гаргаж, тушаалаар баталгаажуулж байна. 

Гурав. Төсөв, санхүүгийн ил тод байдал
3.1.  Төсвийн төслийг боловсруулахдаа 

байгууллагын эрхэм зорилго, үйл 
ажиллагааны зорилт, зорилго, тэргүүлэх 
чиглэлтэй нягт уялдуулсан байх; 

Төсвийн төслийг боловсруулахдаа нэгж бүрийн саналыг авч 
байгууллагын үйл ажиллагааны зорилго, хэтийн 
төлөвлөлттэй нягт уялдуулан боловсруулж холбогдох 
газруудад хүргүүлэхийн зэрэгцээ Цагдаагийн газрын нийт 
бие бүрэлдэхүүнд мэдээлж ажилласан.

100 5,0 

3.2. Үндэсний аюулгүй байдал болон төрийн 
нууцтай холбоотойгоос бусад 
байгууллагын тухайн жилийн төсөв, урьд 
оны төсвийн гүйцэтгэл, дараа оны 
төсвийн төслийг Монгол Улсын төсвийн 
ил тод байдал /www.iltod.gov.mn/ цахим 
хуудсаар болон бусад хэлбэрээр олон 
нийтэд мэдээлж, мэдээллийг иргэд, 
байгууллага чөлөөтэй авах нөхцөлийг 
бүрдүүлсэн байх; 

Засгийн газрын Шилэн дансны хуудсанд мэдээ, мэдээллийг 
цэсийн цагалбарын дагуу тогтмол оруулж ажиллаж байна. 
Цагдаагийн газрын цахим хуудсанд "Шилэн данс" нэртэй цэс 
үүсгэн “Шилэн данс”-ны цахим хуудсанд холбож, иргэдийг 
цахим орчинд Цагдаагийн газрын төсөв санхүүгийн үйл 
ажиллагааны талаарх мэдээллийг авах нөхцөл боломжоор 
ханган ажиллаж байна. 2017 онд мэдээлбэл зохих 140 
мэдээллийг оруулж ажилласан ба 100 орчим иргэд цахим 
орчноор хандалт хийж тус ЦГ-ын төсөв санхүүгийн үйл 
ажиллагаатай танилцсан байна.

100 5,0 

3.3. Төсвийн гүйцэтгэлийн биелэлт болон 
хагас, бүтэн жилийн санхүүгийн тайланг 
байгууллагын цахим хуудас болон 
мэдээллийн самбарт ойлгомжтой 
байдлаар байрлуулан мэдээлж, иргэд, 
иргэний нийгмийн зүгээс төсвийн 
зарцуулалтад хяналт тавих боломжийг 
хангасан байх; 

Төсвийн гүйцэтгэлийг сар бүр, хагас, бүтэн жилийн 
санхүүгийн тайланг мэдээлбэл зохих хугацаанд нь 
байгууллагын цахим хуудас, Шилэн дансны цахим хуудсанд 
мэдээлж  иргэдийг мэдээ мэдээллээр хангаж  иргэд, иргэний 
нийгмийн зүгээс төсвийн зарцуулалтад хяналт тавих 
боломжийг хангаж ажиллаж байна. 

100 5,0 



3.4. Байгууллагын санхүүгийн тайланд хийсэн 
аудитын дүгнэлтийг бүрэн эхээр нь 
байгууллагын цахим хуудас болон 
мэдээллийн самбарт ойлгомжтой 
байдлаар байрлуулан мэдээлсэн байх; 

Цагдаагийн газрын 2016 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд 
аймгийн Аудитын газраас хийсэн аудитын дүгнэлтийг цахим 
хуудас, мэдээллийн самбарт PDF хэлбэрээр байршуулснаас 
гадна  нийт бие бүрэлдэхүүнд Цагдаагийн газрын 2016 оны 
аудитын дүгнэлтийг танилцуулан хамт олны хурлаар  
хэлэлцүүлсэн. 2017 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд 
завсрын аудит хийгдэж байна. 

100 5,0 

3.5. Тухайн жилийн батлагдсан төсөвт нэмэлт, 
өөрчлөлт оруулсан тохиолдолд энэ тухай 
цахим хуудсаар болон бусад хэлбэрээр 
олон нийтэд мэдээлж, мэдээллийг иргэд, 
байгууллага чөлөөтэй авах нөхцөлөөр 
хангасан байх; 

Цагдаагийн газрын төсөв 2017 онд 2,6 тэрбум төгрөгөөр 
батлагдаж төсвийн тодотгол 11 дүгээр сард хийгдэн, 
тодотгосон төсвийн хуваарийг шилэн дансны цахим 
хуудсаар мэдээлсэн. 
Цагдаагийн газрын урсгал зардлыг багасгах, төсөв хөрөнгийг 
үр ашигтай зарцуулах   иргэдээс Цагдаагийн газрын төсвийн 
зарцуулалт, худалдан авах ажиллагаанд хяналт тавих 
нөхцөлийг бүрдүүлэх  арга хэмжээг байнга хэрэгжүүлж 
"Шилэн данс"-ны нэгдсэн сүлжээ, байгууллагын цахим 
хуудас, мэдээллийн самбарыг байнга шинэчилж ажиллаж 
байна. Цагдаагийн газрын төсөв санхүүгийн үйл ажиллагааг 
иргэд олон нийтэд ил тод нээлттэй мэдээлэх зорилгоор 
Цагдаагийн газрын алба хаагчдыг хариуцсан бүс буюу сум 
орон нутагт ажиллах үеэр байгууллагын үйл ажиллагаа, 
төсөв санхүүгийн мэдээллийг сумын иргэдэд хүргэж 
ажиллаа.

100 5,0 

3.6. Зөвхөн хууль тогтоомжид заасан төлбөр, 
хураамжийг үйлчлүүлэгчээс авч, түүний 
хэмжээний тухай цахим хуудсаар болон 
бусад хэлбэрээр олон нийтэд мэдээлсэн 
байх; 
 

Үйлчилгээний хураамжийн төрөл, тарифын талаар шилэн 
данс болон байгууллагын цахим хуудас, мэдээллийн 
самбарт иргэдэд ойлгомжтой байдлаар мэдээлэн ажиллаж 
байна. Тээврийн хэрэгсэл түр саатуулах байр /журмын 
хашаа/, захиргааны журмаар баривчлагдсан иргэдийн 
төлбөр хураамжийн хэмжээнд өөрчлөлт ороогүй байна.

100 5,0 

3.7. Үйлчилгээний хөлс болон төлбөр, 
хураамж авах хэлбэрийг боловсронгуй 
болгох чиглэлээр тодорхой арга хэмжээ 
авч хэрэгжүүлсэн байх. 

Төв аймгийн Засаг даргын тамгын газраас 2016 онд 30 
ширхэг бэлэн бус торгуулийн тасалбар уншигч төхөөрөмжийг 
хөрөнгө оруулалтаар авч өгсөн. Алба хаагчид “Замын 
хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах тухай хууль”, 

100 5,0 



“Зөрчлийн тухай” хуулийг зөрчсөн иргэд, аж ахуйн  нэгж 
байгууллагын гаргасан зөрчилд бэлэн бус торгуулийн 
төхөөрөмжөөр торгуулийн арга хэмжээ ногдуулж, бэлэн бус 
торгууль ноогдуулан, төлбөр хураамжийг боловсронгуй 
болгох чиглэлээр ажиллаж байна.

Дөрөв. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил,  
үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааны ил тод байдал 

 

4.1. Ил тод, шударга, үр ашигтай, хэмнэлттэй, 
хариуцлагатай байх зарчимд суурилсан 
худалдан авах ажиллагааны бодлого 
баримтлан, байгууллагын дотор мөрдөх 
журмыг батлан, энэ талаар олон нийтэд 
мэдээлсэн байх; 
 
 

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил 
үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль, худалдан авах 
ажиллагааны журмын дагуу 2017 онд Цагдаагийн ерөнхий 
газрын хөрөнгө оруулалтаар Алтанбулаг сум дахь хэсгийн 
төлөөлөгчийн байр /кобан/-д хийгдсэн засварын ажлын 
гүйцэтгэгчийг Цагдаагийн газрын даргын 2017 оны А/28 
дугаар тушаалаар 5 алба хаагчийн бүрэлдэхүүнтэй “Ажлын 
хэсэг” байгуулан шууд гэрээ байгуулах аргаар шалгаруулж, 
гүйцэтгэгчээр “Туул констракшн” ХХК-ийг сонгон гэрээ 
байгуулан 7,8 сая төгрөгийн урсгал засварын ажлыг 
гүйцэтгүүлэн ашиглалтад хүлээн авсан.  Цагдаагийн газрын 
“Б” байранд түр хамгаалах байрыг шинээр тохижуулах 
болсонтой холбогдуулан 6,7 сая төгрөгийн шууд гэрээг 
Дөрвөн лхагва ХХК-тай байгуулан засварын ажлыг хийлгэж 
ажилласан ба шилэн дансны цахим хуудсаар мэдээлж 
ажилласан.

100 5,0 

4.2. Тендерийн баримт бичиг, тендер 
шалгаруулалтыг явуулах журам болон 
тендерийн урилгыг хуульд заасны дагуу 
хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр нийтэд 
мэдээлж, цахим хуудас /www.e-
procurement.mn/-т байршуулан, тогтмол 
шинэчилж байх; 

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил 
үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль, худалдан авах 
ажиллагааны журмын дагуу худалдан авах ажиллагааны 
төлөвлөгөөг 2017 оны 01 дүгээр сард Цагдаагийн газрын 
даргаар батлуулан шилэн дансны цахим хуудсаар мэдээлж 
ажилласан. 

100 5,0 

4.3. Үнэлгээний хороонд тухайн салбарын 2-
оос доошгүй төрийн бус байгууллагын 
төлөөлөл /ашиг сонирхлын зөрчилгүй 

Ажлын хэсгийн гишүүд журмын дагуу ашиг сонирхлын 
зөрчилгүй болох талаар хуульд заасны дагуу баталгаа  
мэдэгдэл гаргасан бөгөөд Цагдаагийн ерөнхий газраас өгсөн 

100 5,0 



болохыг мэдэгдсэн бол/-ийг оролцуулсан 
байх; 

үүрэг, чиглэлийн дагуу Цагдаагийн газрын дэд бөгөөд 
эрүүгийн тасгийн дарга, эдийн засгийн төлөөлөгч, аж ахуйн 
офицер, тухайн сумын хэсгийн төлөөлөгч, иргэний 
төлөөллийг оролцуулсан болно. 

4.4. Тендерт оролцохыг сонирхогчдод тавих 
шалгуур үзүүлэлт болон гүйцэтгэгчийг 
сонгон шалгаруулсан үндэслэлийг 
холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу ил 
тод мэдээлсэн байх; 

Ажлын хэсэг байгуулсан тушаалыг иргэд, олон нийтэд ил тод 
мэдээлсэн бөгөөд ажлын хэсэгт А3 сертификаттай худалдан 
авах ажиллагаа зохион байгуулах эрх бүхий Цагдаагийн 
газрын нярав Н.Нарандэлгэр хуульд заасны дагуу оролцож, 
худалдан авах ажиллагааг хуулийн дагуу ил тод шударга 
явуулж ажилласан.

100 5,0 

4.5. Тендерт шалгарсан болон шалгараагүй 
оролцогчийн талаархи товч мэдээллийг 
байгууллагын цахим хуудаст байршуулан, 
шалгарсан болон шалгарч чадаагүй 
шалтгаан нөхцөл, хуулийн үндэслэлийн 
талаар тодорхой танилцуулсан байх; 

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил 
үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль, худалдан авах 
ажиллагааны журмын дагуу  засварын 2 ажлын гүйцэтгэгчтэй 
шууд гэрээ байгуулсан. Цагдаагийн газарт 2017 оны 
байдлаар харьцуулалтын болон нээлттэй тендер 
шалгаруулах хэмжээний өртөг бүхий томоохон ажил 
үйлчилгээ, худалдан авалт хийгдээгүй байна.

100 5,0 

4.6. Худалдан авсан бараа, ажил, 
үйлчилгээний тайланг тухай бүр 
байгууллагын цахим хуудаст байршуулж 
хэвшсэн байх; 

Худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээний тайланг "Шилэн 
дансны тухай" хуулийн дагуу байгууллагын вэб сайтад 
тогтмол сар бүр мэдээлэн ажиллаж байна. 

100 5,0 

4.7. Тендер шалгаруулах явцад илэрсэн 
зөрчлийн талаар тухай бүр холбогдох 
байгууллагад мэдээлсэн байх;

Тендер шалгаруулах явцад ямарваа нэг зөрчил дутагдал 
илрээгүй. 

100 5,0 

4.8. Худалдан авах ажиллагааны чиглэлээр 
холбогдох албан хаагчдыг мэргэшүүлсэн 
байх; 

2017 онд худалдан авах ажиллагааны сургалтад 1 алба 
хаагчийг хамруулсан нь, шалгалтдаа тэнцэн худалдан авах 
ажиллагааны эрх бүхий А3 сертификат авсан. 

100 5,0 

4.9. Худалдан авах ажиллагаанд хийсэн 
аудитын тайлан, дүгнэлт болон бусад 
хяналт, шалгалтын дүнг байгууллагын 
цахим хуудас болон мэдээллийн самбарт 

Худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний тайланг 
байгууллагын санхүүгийн үйл ажиллагаатай  нэгтгэн завсрын 
аудит хийгдэж байна. Аудитын дүнтэй олон нийт танилцах 
боломжоор хангах зорилгоор шилэн данс, байгууллагын 

100 5,0 



байрлуулан, түүнтэй танилцах боломжийг 
бүрдүүлсэн байх; 

цахим хуудас зэрэг мэдээлэх боломжтой бүх хэлбэрээр 
мэдээлж байна.

4.10. Худалдан авах ажиллагаатай холбоотой 
өргөдөл, гомдлын тоо, тэдгээрийн товч 
агуулга, шийдвэрлэсэн байдлыг 
байгууллагын цахим хуудас болон 
мэдээллийн самбарт байрлуулан 
мэдээлсэн байх. 

Цагдаагийн хэсгийн төлөөлөгчийн байр /кобан/-ын барилга 
засварын ажлын гүйцэтгэгчийн сонгосон шалгаруулалттай 
холбоотой ямар нэгэн зөрчил, гомдол гараагүй байна. 

100 5,0 

26 ажил үйлчилгээ 100 буюу 5,0 хувь 
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