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Нээлттэй Нийгэм Фîрум íь “Цагдаагийí албаíû íийтийг хамарñаí 
арга хэмжээ, жагñаал, цуглааíû үеийí хамгаалалт хийх дүрэм, журмûí 
хэрэгжилт”-д мîíитîриíг хийх тэтгэлгийг Мэдээллийí Орхîí XXI зууí 
ТББ-д îлгîñîí билээ. Туñ мîíитîриíгийí хүрээíд Мîíгîл Улñûí Үíдñэí 
хуулиар баталгаажñаí “тайваí замаар жагñаал, цуглааí зîхиîí байгуулах” 
эрхийí хэрэгжилтийг хаíгах, мөí íийтийг хамарñаí буñад арга хэмжээíий 
үеэр цагдаагийí байгууллагûí үүрэг îрîлцîîг үíэлэх, ñайжруулах талаар 
ñаíал, зөвлөмж бîлîвñруулахûг зîрилîî.

Мîíитîриíгийí дэлгэрэíгүй тайлаíг www.forum.mn цахим хуудаñíааñ  
үзíэ үү.

МОНИТОРИНГИЙН ТУХАЙ

Мîíгîл Улñûí Үíдñэí хуулийí 16 дугаар зүйлийí 16.16, 19 дүгээр зүйлийí 
19.2, 38 дугаар зүйлийí 38.7, Цагдаагийí албаíû тухай хуулийí 11, 12, 40, 
41, 43, 44 дүгээр зүйл, Жагñаал, цуглааí хийх журмûí тухай хуулийí 1, 3, 
4, 5 дугаар зүйл, Цагдаагийí байгууллагûí үйл ажиллагааíû журмûí 500-
505 хүртэлх кîдîд íийтийг хамарñаí арга хэмжээ, жагñаал, цуглааíû үед 
цагдаагийí байгууллагûí хүлээх чиг үүргийг тîдîрхîйлñîí байдаг. 

МОНИТОРИНГИЙН ДҮНГ ТОВЧЛОН ХАРУУЛБАЛ: 

 Дархаí-Уул аймагт ñүүлийí 3 жилд зîхиîí байгуулñаí íийтийг хамарñаí 
арга хэмжээíий бүтцийг авч үзвэл баяр ёñлîлûí үйл ажиллагаа (30 
хувь), урлагийí тîглîлт, үдэшлэг, цэíгүүí, ñпîртûí уралдааí (25 хувь), 
тîдîрхîй тэмдэглэлт îйд зîриулñаí үйл ажиллагаа (25 хувь), жагñаал, 
цуглааí (20 хувь) байíа. Тухайлбал, 2017 îíд íийтийг хамарñаí 39 үйл 
ажиллагаа зîхиîí байгуулагдаж, íэг үйл ажиллагааíд дуíджаар 4800 
хүí îрîлцîж, дуíджаар 4 цаг үргэлжилжээ. 2018 îíд 51 үйл ажиллагаа 

МОНИТОРИНГИЙН ДҮН

Мîíитîриíгийí хугацааíд Дархаí хîтîд бîлñîí íийтийг хамарñаí 15 үйл 
ажиллагааíд ажиглалт хийж, туñ үйл ажиллагаатай хîлбîгдуулаí ñумûí 
Заñаг дарга бîлîí цагдаагийí 19 алба хаагч, 19 иргэíтэй ярилцлага хийлээ.

МОНИТОРИНГИЙН АРГАЧЛАЛ

ЦАГДААГИЙН АЛБАНЫ НИЙТИЙГ 
ХАМАРСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, ЖАГСААЛ, 
ЦУГЛААНЫ ҮЕИЙН ХАМГААЛАЛТ ХИЙХ 
ДҮРЭМ, ЖУРМЫН ХЭРЭГЖИЛТ
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зîхиîí байгуулагдаж íэг үйл ажиллагааíд дуíджаар 6400 хүí îрîлцîж, дуíджаар 
6 цаг үргэлжилж байñаí бîл 2019 îíû эхíий 10 ñарûí байдлаар 48 үйл ажиллагаа 
зîхиîí байгуулагдаж, íэг үйл ажиллагааíд дуíджаар 6200 хүí îрîлцîж, дуíджаар 5 
цаг үргэлжилжээ. 

 Сүүлийí 3 жилийí тîî мэдээг харвал үйл ажиллагааíû тîî буураагүйí зэрэгцээ 
îрîлцîгчдûí тîî, үргэлжлэх хугацаа өñөх хаíдлагатай байíа. Эдгээр үйл ажиллагааíд 
2017 îíд 28 цагдаагийí алба хаагч, 8 îлîí íийтийí цагдаа, 2018 îíд 32 цагдаагийí 
алба хаагч, 14 îлîí íийтийí цагдаа, 2019 îíд 29 цагдаагийí алба хаагч, 6 îлîí 
íийтийí цагдаа хэв журам ñахиулж ажиллаñíааñ үзэхэд цагдаагийí бие бүрэлдэхүүíий 
тîî өñөөгүй харагдаж байíа. Гэтэл 2018, 2019 îíûг 2017 îíтîй харьцуулахад íийтийг 
хамарñаí үйл ажиллагааíд îрîлцîгчдûí тîî 30 гаруй хувиар өñжээ.

 Хүí хүч дутмагааñ үүдэí зарим үйл ажиллагааíû үеэр 3 ээлжээр, тулаа гарахад хүрдгийí 
зэрэгцээ төлөвлөгөөт буñ үйл ажиллагааíд îрîлцîж, уртаñгаñаí цагаар ажилладаг ч 
алба хаагчдад íэмэлт цалиí, урамшуулал өгдөггүй байíа. Хîлбîгдîх хуулиар хîîл, 
уíааíû зардал өгдөг ч мөíгөí дүí íь туí бага, үүíий зэрэгцээ шатахууí, хîлбîîíû 
хэрэгñэл дутмаг байгаа íь хүíдрэл учруулдаг ажээ.

 Цагдаагийí албаíû тухай хуулийí 87.5-д зааñаí “Цагдаагийí албаí хаагчийг... ажлûí 
буñ цагаар, шөíийí ээлжид... чиг үүргээ хэрэгжүүлэхэд íь хүíñíий бîлîí эдийí 
хаíгалтаар хаíгаж, хîîлíû зардлûг îлгîíî...” гэñэí заалт бүрэí хэрэгжихгүй байíа. 

 Нийтийг хамарñаí арга хэмжээ зîхиîí байгуулахад мэдэгдлээ ямар ñубъектэд 
хаíдаж гаргах, үйл ажиллагаа бîлîхîîñ хэд хîíîгийí өмíө өгөх ёñтîй талаар иргэí, 
байгууллагад îйлгîлт мэдлэг өгөх;

 Нийтийг хамарñаí үйл ажиллагааíû үеэр цагдаатай хамтраí ажиллах талаарх хууль 
тîгтîîмжийг байгууллага, иргэдэд таíилцуулж, мэдлэг îйлгîлт өгөх, хамтраí ажиллах;

 Нийтийг хамарñаí арга хэмжээíий үеэр үүрэг гүйцэтгэж буй цагдаагийí алба хаагчийí 
тîîг ñтаíдартûí дагуу тîгтîîх; 

 Цагдаагийí алба хаагчдад íийтийг хамарñаí арга хэмжээíий үеэр үүрэг гүйцэтгэхэд 
шаардагдах шатахууíûг хүрэлцээтэй îлгîх;

 Цагдаагийí алба хаагчийг эíгэрийí камер, хîлбîîíû төхөөрөмж, ñîгтууруулах уíдаа 
хэрэглэñэí эñэхийг илрүүлдэг багаж зэргээр бүрэí хаíгах;

 Нийтийг хамарñаí арга хэмжээíий үеэр хамгаалалтад илүү цагаар ажиллаж байгаа 
цагдаагийí алба хаагчдад илүү цагийí хөлñийг хуульд зааñíû дагуу бүрэí îлгîх;

 Олîí íийтийí цагдаагийí цалиí урамшуулал, îрîí тîîг íэмэгдүүлэх, чадавхжуулах 
ñургалтад хамруулах, хамгаалалтад îрîлцуулах;

 Жагñаал, цуглааí зîхиîí байгуулах журмûí тухай хуулийí 5 дугаар зүйлд зааñаí 
үйл ажиллагаа зîхиîí байгуулж буй байгууллага íь цагдаагийí байгууллагад зîхих 
зардлûг хууль тîгтîîмжийí дагуу îлгîх.

ЗӨВЛӨМЖ


