
ТӨВ АЙМАГ ДАХЬ ЦАГДААГИЙН ГАЗРААС ИРГЭНИЙ ЗӨВЛӨЛ, ИРГЭД 
ОРШИН СУУГЧДАД ТАЙЛАН ТАВЬСАН ТАНИЛЦУУЛГА 

 
 
Цагдаагийн албаны тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.1.6 дахь хэсэг, Хууль 

зүй, дотоод хэргийн сайдын 2014 оны А/89 дүгээр тушаалаар баталсан “Иргэний 
зөвлөл, оршин суугчдад цагдаагийн байгууллагын тайлан тавих журам”-ын дагуу 
2018 оны үйл ажиллагааны тайланг аймгийн Солонго цогцолборт тавьсан. 
Тайлангийн хуралд нийт 200 гаран иргэн хамрагдаж 13 иргэнээс 20 санал шүүмжлэл 
ирүүлснийг хүлээн авч хариуг газар дээр нь өгсөн.  
 

 
2018 оны үйл ажиллагааны тайлан тавьж байгаа талаар 

 
Архидан согтуурахтай тэмцэх чиглэлээр хяналт шалгалтыг эрчимжүүлэх, 

эргүүл хяналт шалгалтыг тогтмол ажиллуулах талаар иргэдээс ирүүлсэн саналын 
дагуу Долоо хоног бүрийн Лхагва гарагт архи, согтууруулах ундааны зүйл зарахгүй 
өдөр болгох аймгийн Засаг даргын захирамж гаргуулан конторын алба хаагчдыг 
эргүүлийн хуваарьт оруулж хяналт шалгалтыг тогтмолжуулан ажиллаж байна.  

 
ИРГЭДЭЭС ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ, САНАЛ ХҮСЭЛТИЙГ 

ШИЙДВЭРЛЭСЭН ТАЛААР: 
 

Аймгийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажил зохицуулах зөвлөлийн 
дэргэдэх Иргэний зөвлөлөөс Цагдаагийн газрын 2017 үйл ажиллагааны тайлан, 
санхүүгийн үйл ажиллагаатай танилцаж 4 заалт бүхий зөвлөмж ирүүлсний дагуу 
зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө гарган хэрэгжилтийг ханган ажилласан.  
Зөвлөмжийн хүрээнд цагдаагийн газраас хийсэн ажлын тайланг видео шторк 
хэлбэрээр бэлтгэн цагдаагийн газрын цахим хуудсанд байршуулсан.  

 
Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаа, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, 

хууль тогтоомжийг иргэдэд мэдээлэх, сурталчлах,  иргэдийн санал хүсэлтийг хүлээн 
авах зорилгоор “Хуулийн хэрэгжилт”, Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэхэд бүх 
нийтийн оролцоо”, хуулийн байгууллагуудын “Нээлттэй өдөрлөг” зэрэг нийт 8 
удаагийн өдөрлөгийг сум, багийн хэмжээнд зохион байгуулсан. Нээлттэй өдөрлөг 
арга хэмжээнд давхардсан тоогоор 78 алба хаагч ажиллаж иргэдээс гаргасан 22 
санал, 5 хүсэлт, 3 гомдлыг хүлээн авч газар дээр нь 27 санал, хүсэлтэд хариуг өгч, 2 
гомдол мэдээллийг бүртгэлд оруулан шалгаж, 15000 ширхэг анхааруулга, 
сэрэмжлүүлэг тарааж, орон нутгийн телевизээр 8 удаагийн өдөрлөгийн арга хэмжээг 
тодорхой давтамжтайгаар сурталчилсан.  

 
Цагдаагийн байгууллага, цагдаагийн алба хаагчийн үйл ажиллагаатай 

холбоотой санал хүсэлт, талархлыг хүлээн авах, Цагдаагийн газар, баг, иргэдийн 
хамтын ажиллагааг сайжруулах, идэвхжүүлэх зорилгоор 2018 оны 08 дугаар сарын 
31-ний өдрөөс эхлэн Зуунмод сумын 6 багаар “Танд хандъя” явуулын шилэн хайрцаг 
аялуулж эхэлсэн ба одоогоор 4 багийн 91 иргэнээс санал хүсэлт, талархал, гомдол 
хүлээн авч шийдвэрлэн холбогдох хүмүүст хариу хүргүүлсэн.  



 
Иргэд, байгууллагаас алба хаагчийн үйл ажиллагаатай холбоотой 24 алба 

хаагчид холбогдуулан 19 өргөдөл, гомдол ирүүлснийг хуулийн хугацаанд шалгаж 
шийдвэрлэн хариу өгсөн байна. Төрлөөр нь авч үзвэл хууль ёс, хүний эрх эрх чөлөө 
зөрчсөн 6, хэрэг материал дутуу шалгасан 2, цагдаагийн алба хаагчийн харилцааны 
соёл, ёс зүй зөрчсөн 4, ажлын хариуцлага алдсан 6, хууль тогтоомж зөрчсөн 2 
байна. Шийдвэрлэлтээр нь авч үзвэл: цалинг бууруулсан 2, цол бууруулсан 1, 
сануулсан 3, нотлогдоогүй 18 байна. 

 
Засгийн газрын “Иргэд олон нийттэй харилцах төв”-өөр дамжуулан тус 

цагдаагийн газрын алба хаагч нартай холбоотой 8 гомдол, мэдээлэл,  Засгийн 
газрын 126 дугаарын утсанд цагдаагийн алба хаагчдын ур чадвар, сахилга ёс зүйтэй 
холбоотой 8 алба хаагчид хандан “Талархал” ирүүлснийг цагдаагийн газрын  
www.tuv.police.gov.mn цахим хуудас, Төв аймгийн цагдаагийн газар facebook 
хуудсанд байршуулж сурталчилсан. 
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