
ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН  МЭДЭЭЛЭЛ ШУУРХАЙ УДИРДЛАГЫН ТӨВИЙН   
2016 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ  ТАЙЛАН 

  
 
2016 оны 12 дугаар сарын 12                                                                      Улаанбаатар хот 
                             

Монгол Улсын ерөнхийлөгч, Улсын Их хурал, Засгийн газрын тогтоол 
шийдвэрээр хэрэгжүүлж буй хөтөлбөр, төлөвлөгөө,  Цагдаагийн байгууллагаас 2016 
онд дэвшүүлсэн зорилтыг хэрэгжүүлэх зорилгоор Мэдээлэл шуурхай удирдлагын 
төвийн 2016 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд 74 ажил арга хэмжээг тусган 
хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулж,   биелэлт   99,5  хувьтай   байна.. 
 

Нэг: Удирдлага зохион байгуулалтын чиглэлээр авч хэрэгжүүлсэн 
 ажил арга хэмжээ 

  
   

Нэгжийн менежерээс 149 алба хаагчтай 2016 оны үр дүнгийн гэрээг байгуулж, 
2016 оны 01 дүгээр сарын 05-ны өдөр баталгаажуулан  сар бүр ажлын үр дүнг 
зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэж, алба хаагчдын  2016 оны үр дүнгийн гэрээг хагас бүтэн 
жилээр дүгнэж, А үнэлэгдсэн алба хаагчдаас нөөцөд авах, D үнэлгээтэй алба  хаагчдад 
үүрэг даалгавар өгч ажиллалаа.   
  Төвийн даргын зөвлөлийн хурлаар 2016 онд хэлэлцэх асуудлын төлөвлөгөөг 
гарган батлуулж, байгууллагын үйл ажиллагаа, хүний нөөц, сахилга хариуцлага, ажлын 
үр дүн зэрэг асуудлаар хамт олны санал, дүгнэлт, судалгаа, материалыг үндэслэн  24 
удаагийн хурлыг зохион байгуулж, 263 асуудлыг хэлэлцэж, байгууллагын үйл 
ажиллагааны талаар А тушаал  24, хүний нөөцийн чиглэлээр Б тушаал  98  нийт 122  
тушаалыг гарган хэрэгжилтийг  хангаж ажиллав. 
  “Мэдээлэл шуурхай удирдлагын төв, шуурхай удирдлагын танхимд нэвтрэх, 
мөрдөх журам”, “Дотоод журам”-ыг шинэчилж, мэдээлэл хүлээн авагчийн утсаар 
харилцах стандартыг тогтоон  алба хаагчдын ажлын байрны тодорхойлолтод албан 
хэрэг хөтлөлт, архивын чиглэээр хийх ажлыг  тусгаж хэрэгжүүлэв. 
 Төвийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх, хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах 
чиглэлээр Төвийн даргын тушаалаар 15 ажлын хэсэг, орон тооны бус зөвлөлүүдийг 
байгуулж, хийж гүйцэтгэсэн ажлын тайланг  даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэж үр 
дүнг тооцсон байна.  

Төвийн  ахлах ажилтнуудын үйл ажиллагааны үр дүн,  мэргэшил, ур чадварын 
түвшинг тогтоох шалгалтыг зохион байгуулж, дүнг даргын зөвлөлийн хурлаар 
хэлэлцэж, ахлах ажилтнуудын мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх чиглэлээр Төвийн даргын 
02 дугаар зөвлөмжийг   өгч,   хэрэгжилтийг ханган ажилласан.  

Мэдээлэл хүлээн авах ажиллагааны чанар, шуурхай байдлыг дээшлүүлэх, алба 
хаагчдын ур чадварыг ахиулах зорилгоор  Шуурхай удирдлагын хэлтсүүдийн мэдээлэл 
хүлээн авагчдын дунд ур чадварын тэмцээнийг 2016 оны 12 дугаар сарын 09-ны өдөр 
зохион байгуулж, 1-3 дугаар байр эзлүүлэн дүгнэж, урамшууллаа.  
 Мэдээлэл шуурхай удирдлагын төвийн “Алба хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах 
хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх ажлын  хүрээнд алба хаагчдын амьжиргааны түвшингийн 
судалгааг шинэчлэн гаргаж, эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлсэн, ар гэрт нь гачигдал 
тохиолдсон, шинэ хүүхэдтэй болсон 28 алба хаагчдад хамт олноос дэмжлэг тусламж 
үзүүлсэн.  Ахмадуудад  цагаан сар, ахмадын байрыг тохиолдуулан 77 ахмад 
настнуудад 2,165,800 төгрөгийн гарын бэлэг гардуулж, 2 удаа  хүндэтгэл үзүүллээ.  
Хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийг тохиолдуулан төвийн алба хаагчдын 0-12 насны 158 



хүүхдэд баярын бэлэг, кино үзэх, хүүхдийн паркад тоглох эрхийн бичгүүдийг гардуулан 
өгөв.  
 Алба хаагчдын ажиллах орчныг сайжруулах чиглэлээр номын санг шинээр бий 
болгож, алба хаагчдыг сүүлийн үеийн шилдэг номуудыг унших боломжоор хангаж, 
бялдаржуулах танхимыг шинэчлэн тохижуулж, мэдээлэл хүлээн авагчдын 
компьютерийн дэлгэц-18, чихэвч-52-ийг  шинэчилж, орчин үеийн техникийн шаардлагад 
нийцүүлэн ажиллав.    

 “Алба хаагчдын эрүүл мэндийг хамгаалах хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлж,  121 алба 
хаагчийн биеийн жингийн индексийг үзэж,  “Сүүж уул” нөхөн сэргээх сувилалд 47 алба 
хаагч, ар гэрийн -11, ахмад настан-5, нийт 63 хүнийг сувилуулсан. 

 Ньюс эмнэлэгтэй хамтран эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгийг зохион 
байгуулж, 102 алба хаагчийг үзлэг шинжилгээнд хамруулж, 391 алба хаагчдад эмчилгээ 
үйлчилгээг үзүүлэв.  

Чингэлтэй дүүргийн дархлаажуулалтын тасагтай хамтран 46 алба хаагчдад 
улаан бурхны вакцин, 86 алба хаагчдад хепатит В вирусын вакцины 2 тунг хийлгэж,  
“Хавдар судлалын үндэсний төв”–тэй хамтран хавдрыг эрт илрүүлэх, эмэгтэйчүүдийн 
урьдчилан сэргийлэх үзлэгт 58 эмэгтэй алба хаагчдыг хамруулсан. 

Эрүүл мэнд, спортын яамнаас хэрэгжүүлж буй “Эрүүл элэг” хөтөлбөрийн хүрээнд 
93 алба хаагчдад хепатит В,С вирусын оношлогоог хийж, В вирустай 10, С вирустай 11 
алба хаагчид хөнгөлөлт урамшуулал олгож, эмчилгээг эхлүүлэн “Элэгний өвчлөлгүй 
хамт олон” болох зорилт тавин  ажиллаж байна.  

”Эрүүл агаар-эрүүл эм” явган аяллыг Төрхурахын чиглэлд,  тойрон аяллыг  2 
удаа  Сэлэнгэ, Замын-Үүдийн чиглэлд зохион  байгууллаа. 

Хүний нөөцийн аюулгүй байдлыг хангах ажлын хүрээнд 2016 оны 10 дугаар 
сарын 17-ны өдөр  “Монгол даатгал” ХХК-тай гэрээ байгуулж, 80 алба хаагчийг гэнэтийн 
ослын даатгалд хамруулснаас 1 алба хаагчид хөдөлмөрийн чадвар түр алдсаны нөхөн 
олговор олгогдсон байна.     

 
Хоёр.  Мэдээлэл хүлээн авах, шуурхай удирдлага, зохицуулалтын 

арга хэмжээний талаар 
 

 2016 онд  иргэдээс нийт 1.516.355 дуудлага, мэдээлэл хүлээн авснаас 99,1 хувь 
буюу 1.502.973 дуудлага мэдээлэлд хариу өгсөний 1.461.612 буюу 96,4 хувь  шууд, 
42.807 буюу 2,8 хувь нь хүлээлгийн горимоос холбогдсон байна. Үүнээс: 
 Архидан согтуурсан-154.310, хэв журмын зөрчил-192.555, гэмт хэргийн шинжтэй 
мэдээлэл-56.034, сураггүй алга болсон хүүхэд, /хүн/-ийн талаарх мэдээлэл-7.959, 
олдсон хүүхэд /хүн/-ийн талаарх мэдээлэл 6.466, цагдаагийн алба хаагчтай холбоотой-
700, гадаадын иргэнтэй холбоотой-513, хүүхэд, гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй холбоотой-
16.128, сонгуультай холбоотой-830, бусад-44.276, зам тээврийн ослын-116.170 мэдээ 
мэдээлэл бүртгэгдсэн байна. 

Монголын дүлийн иргэдийн үндэсний холбоо, Цагдаагийн ерөнхий газрын 
хооронд байгуулсан хамтран ажиллах санамж бичгийн дагуу хөгжлийн бэрхшээлтэй 
иргэдээс богино зурвас /SMS/-аар  4 хэрэглэгчээс 15 дуудлагыг мессежээр ирүүлснийг 
хүлээн авч шийдвэрлэсэн  байна.  

Хүүхдийн төлөө үндэсний газартай хүүхдийг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, 
хамтран ажиллах гэрээний хүрээнд 2016 онд хүүхдийн эрх зөрчигдсөн талаар иргэдээс 
102 тусгай дугаарын утсанд ирүүлсэн 256 дуудлага, мэдээллийг 108 дугаарын утсанд 
дамжуулж, 108 дугаарын утаснаас 684 дуудлага, мэдээллийг 102 тусгай дугаарын 
утсаар хүлээн авч  хамтран ажиллалаа. 

 Хүүхэд гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй холбоотой дуудлага, мэдээллийг удаа дараа 
ирүүлж буй хаяг, утасны дугаарын судалгааг сар бүрээр буюу 12 удаа гаргаж, дүүрэг 



дэх цагдаагийн хэлтсүүдэд хүргүүлж, Улаанбаатар хотын цагдаагийн газрын Гэр бүл 
хүчирхийлэл, хүүхдийн эсрэг гэмт хэргээс урдьчилан сэргийлэх хэлтэстэй хамтран “Гэр 
бүлийн хүчирхийллийн улмаас үйлдэгдэж буй гэмт хэрэг, зөрчил, дуудлага мэдээллийг 
бууруулахад анхаарах асуудал” сэдвээр уулзалт хэлэлцүүлгийг зохион байгууллаа 
 Архидан согтуурахтай холбоотой дуудлага, мэдээллийн судалгааг сар бүр 
гаргаж, Улаанбаатар хотын 6 дүүргийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг 
зохицуулах зөвлөл, Засаг дарга нарт хүргүүлж  шалтгаан нөхцлийг арилгуулах арга 
хэмжээг авахуулж хамтарч ажилласан.  
 Төвийн  даргын 2015 оны 12 дугаар сарын 10-ны өдрийн А/40 дугаар тушаалаар 
байгуулагдсан ажлын хэсэг Яаралтай тусламжийн дуудлага, мэдээлэл хүлээн авах EIN 
програм хангамжид Хүүхдийн түргэний дуудлага, мэдээллийг бүртгэх, удирдлага 
зохицуулалт хийх, статистик тоон мэдээлэл гаргах програм хангамжийн хөгжүүлэлтийг 
хийсэн. 

  

     Гурав.  Хүний нөөц,  сургалтын  талаар  
 

Шуурхай удирдлагын хэлтэс /103/-ийн ахлах зохицуулагч, мэдээлэл хүлээн авагч, 
Захиргааны удирдлагын хэлтсийн цахилгаан тэжээл, агааржуулалт хариуцсан ахлах 
инженерийн сул орон тоонд зарлагдсан сонгон шалгаруулалтад орох хүсэлт гаргасан 7 
иргэний асуудлыг даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж, Төрийн албаны салбар 
зөвлөлийн тогтоолоор нөөцийн жагсаалтад бүртгэгдсэн 4 иргэнийг томилуулах саналыг 
Цагдаагийн ерөнхий газарт  хүргүүлж, шийдвэрлүүлсэн. 

Шинээр томилогдсон болон шилжин ирсэн 12 алба хаагчдад тушаалаар 
дадлагажуулагч багшийг томилон дадлагажуулах төлөвлөгөөг зөвлөлийн хуралд 
танилцуулан биелэлтийг тооцоон ажиллав. 

Алба хаагчдыг хөгжүүлэх, тэдний мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх зорилгоор 
Төвийн даргын А/08  дугаар тушаалаар  сургалтын багуудыг  байгуулан  төрийн болон 
төрийн бус байгууллагуудтай  хамтран  нэгдсэн сургалт -20, нэгжийн сургалт  -75 удаа  
зохион байгуулж, сургалтыг үр дүнтэй зохион байгуулсан 6  алба хаагчийг 
урамшууллаа. 

  Алба хаагчдын ажлын үр дүн, ур чадварыг харгалзан 2 алба хаагчийг 
шалгаруулж,  Бүгд найрамдах Уганда улс, Израиль улсад  холбооны инженер, цагдаа-
иргэний хамтын ажиллагааны чиглэлээр сургалтад хамруулсан.  
 

Дөрөв.   Сахилга, ёс зүйн чиглэлээр: 
 

Сахилгын нэгдсэн зөвлөгөөнийг 4 удаа зохион байгуулж, алба хаагчдын сахилга 
ёс зүйг дээшлүүлэх, ажлын хариуцлагыг сайжруулах, аюулгүй байдлыг хангах, аливаа 
эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр Төвийн даргаас зөвлөмж-3, албан даалгавар-
2, санамж-18, үүрэг-12 удаа давхардсан тоогоор 748 алба хаагчдад бичгээр өгч, 
Шуурхай удирдлагын хэлтсүүдийн алба хаагчидтай 4 удаагийн уулзалтыг зохион 
байгуулж, “Сахилга ёс зүйн зөвлөл”-өөс хийсэн ажлын тайланг даргын зөвлөлийн 
хурлаар хэлэлцэв. 

Цагдаагийн байгууллагын 95 жилийн ойг угтаж, алба хаагчдын сахилга, ёс зүйг 
дээшлүүлэх зорилгоор  хэлтсүүдийн дунд “Сахилга ёс зүйн зөрчилгүй хамт олон”  
шалгаруулах  95 хоногийн аяныг  зохион байгуулж,   Техник ашиглалтын хэлтэс 172 
оноогоор “Тэргүүн байр”–ыг эзэлж, өргөмжлөл, мөнгөн шагналаар шагнагдсан байна. 

Хэлтэс, тасгийн дарга, ахлах ажилтнуудын дунд “Алба хаагчдын сахилга 
хариуцлагыг сайжруулах нь”,  сахилга ёс зүйн зөрчил гаргасан алба хаагчдын дунд 
“Зөрчил” сэдвээр хэлэлцүүлгийг  тус тус явуулж, Төвийн дотоод журам, цаг ашиглалтад 
хяналт тавих журам, шуурхай удирдлагын танхимд нэвтрэх, мөрдөх  журмуудын 
биелэлтэд хяналт тавьж, зөрчил гаргасан 107 алба хаагчаас илтгэх хуудсыг бичүүлэн 



Төвийн удирдлагууд биечлэн уулзаж, зөвлөгөө санамж өгч ажилласнаар  сахилгын 
шийтгэл 7 нэгжээр буюу  29,1 хувиар буурсан  үр дүнтэй байна. 

   Дотоодын хяналтаар болон иргэдээс ирүүлсэн гомдлын дагуу 61 алба хаагчдад  
46 удаагийн албаны шалгалтыг явуулж дүнг даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж, 17 
алба хаагчид сахилгын шийтгэл ногдуулсан нь урьд оныхтой харьцуулбал сахилгын 
шийтгэл 29,1 хувиар буурсан үзүүлэлттэй байна 
 

 

Тав.  Холбоо, мэдээллийн технологийн талаар 
 

EIN програм хангамжид Хүүхдийн түргэний дуудлага, мэдээллийг бүртгэх, 
удирдлага зохицуулалт хийх, статистик тоон мэдээлэл гаргах програм хангамжийн 
хөгжүүлэлтийг хийж дуудлагыг хүлээн авах бэлтгэлийг бүрэн хангасан. 

7019хххх нэгдсэн дугаарлалтын танилцуулгыг бэлтгэж, Цагдаагийн ерөнхий 
газрын  “Мэдээлэл холбоо, технологийн бодлогын зөвлөл”-д танилцуулж, Улаанбаатар 
цагдаагийн хүрээний анги байгууллагуудын телефон утасны дугаарыг 7019хххх нэгдсэн 
дугаарлалтад шилжүүлэх шийдвэр гаргуулсан. Албадын телефон утасны дугаар 
төлөвлөлтийг гаргаж, Цагдаагийн ерөнхий газрын  Холбооны хэлтсээс санал авахаар 
хүргүүлэв.  Монголын цахилгаан холбоо компанийн техникийн алба, Бизнесийн хөгжил, 
хамтын ажиллагааны албатай хамтарсан уулзалтыг  3 удаа зохион байгуулж, Онцгой 
байдал, эмнэлгийн байгууллагуудад 7019хххх нэгдсэн дугаарлалтыг нэвтрүүлэх 
техникийн боломжийг судалж тогтоосон. 

Улаанбаатар хотын цагдаагийн газрын эзэмшлийн тоон гар радио станц 
нэвтрүүлэх хэсгийн зурвасын шүүр болон чадлын өсгөгчийн гэмтэлтэй 32 гар станцад 
А/122,  микропроцессор, тэжээлийн микросхемийн гэмтэлтэй 23 гар станцад А/123, 
тэжээлийн хэсгийн схем, гүйдэл удирдах схемийн гэмтэлтэй 15 гар станцад А/124, 
дууны давтамжийн хуваарилагчийн гэмтэлтэй 18 гар станцад А/125, микропроцессор, 
санах ойн гэмтэлтэй 24гар станцад А/126, Хан-Уул дүүргийн цагдаагийн 1, 2-р хэлтсийн 
рефлекторын тэжээлийн хэсгийн гэмтэлтэй утасгүй сүлжээний антенн А/127, А/130, 
ЦЕГ-ын автобаазын уншигч зүү гэмтсэнкомпьютерийн хатуу диск А/128, Багахангай 
дүүргийн нэвтрүүлэгч, хүлээн авагч, гаралтын яадлын өсгөгч гэмтсэн хэт богино 
долгионы 8 гар станц, дүүрэг дэх цагдаагийн хэлтсүүдийн автомашины 27 дуут болон 
гэрлэн дохиог А/131-А/157 дугаартай техникийн дүгнэлтийг гаргаж, холбогдох газруудад 
хүргүүлсэн.   

Дүүргийн цагдаагийн хэлтсүүдийн нэгдсэн сүлжээ, дотоод сүлжээний замчлагч 
төхөөрөмжүүдийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх, сүлжээний найдвартай ажиллагааг 
хангахаар төхөөрөмжийн судалгаа хийж, цагдаагийн ерөнхий газрын мэдээлэл, холбоо, 
технологийн бодлогын зөвлөлд танилцуулан, ACEM-ийн хурлын хамгаалалтын үед 
ашиглагдах тоног төхөөрөмжийн жагсаалтад багтаан шийдвэрлүүлж,  суурилуулалтын 
ажлыг зохион байгуулан  14 цагдаагийн хэлтсийн   сүлжээний төхөөрөмжүүдийг  бүрэн 
шинэчилж дууссан. 

Програм хангамжийг нэвтрүүлэхэд шаардлагатай компьютер, техник хэрэгслийг 
шийдвэрлэх талаар 2016 оны 01 дүгээр сарын 19-ний өдрийн №22/202 дугаартай албан 
бичгийг хүргүүлсэн ба Архангай, Говь-Алтай, Өмнөговь, Увс аймгийн цагдаагийн газрын 
жижүүрийн албанд EIN дэд програм хангамжийг нэвтрүүлээд байна. 
 

Зургаа.  Олон нийт, соён гэгээрүүлэх ажлын чиглэлээр 
 
      

Төвийн үйл ажиллагааг сурталчлах  олон нийт цагдаагийн хамтын ажиллагааг 
бэхжүүлэх, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажилд иргэдийг татан оролцуулах  
зорилгоор  дүүргүүдийн  Онцгой  байдлын  хэлтсүүдийн Гал түймэр унтраах, аврах 
анги, салбаруудын дарга, салааны захирагч , Баянзүрх дүүргийн хүүхдийн түргэн 
тусламжийн эмч, Ерөнхий боловсролын 7 сургуулийн багш сурагчид, ахмад ажилтнууд, 



алба хаагчдын гэр бүл, дүүрэг дэх цагдаагийн хэлтсүүдийн нийтийн хэв журам 
хамгаалах тасгийн дарга, гэр бүл хүчирхийлэлтэй тэмцэх ахлах байцаагч  нарыг 
хамруулан зохион байгуулав. 

Тусгай дугаарын утсанд тоглож залгах асуудлыг таслан зогсоох зорилгоор 
МҮОНРТ-ийн “Нээлттэй-хэлэлцүүлэг” нэвтрүүлгээр олон нийтэд мэдээлэл өгч, шуурхай 
ажиллагаанд саад учруулахгүй  байх сэрэмжлүүлгийг хүргэсэн. Нийслэлийн ерөнхий 
боловсролын 141 сургуулийн 65152 сурагчдад тусгай дугаарын /101,102,103,105/ 
утасны ач холбогдол, тоглож залгасанаар учрах хор холбогдлын талаар яриа таниулга  
хийж сэрэмжлүүлсэн. 

Гэмт хэрэг, гал түймэр, гамшиг ослоос урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр  МҮОНРТ, 
ТВ-5, ТВ-25, ТВ-9 телевизүүдэд гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх талаар 
сэрэмжлүүлэг мэдээг  давхардсан тоогоор 46 удаа олон нийтэд хүргэсэн.   Нийслэлийн 
/5, 9, 23, 33, 45, 50, 57, 102/ сургуулийн сурагч, нийгмийн ажилтан нар, “Өсвөрийн 
цагдаа бүлэг”-ийн сурагч хүүхдүүдэд Мэдээлэл шуурхай удирдлагын төвийн үйл 
ажиллагаа, тусгай дугааруудад холбогдох ач холбогдол, тоглож залгахад хор уршигийн 
тухай тайлбарлан таниулах шторк, төвийн үйл ажиллагааны богино хэмжээний кино 
үзүүлж, гэмт хэргээс хэрхэн урьдчилан сэргийлэх талаар тайлбарлан таниулан, хүүхэд 
тус бүрд тусгай 101, 105, 102, 103 дугаарын утасны “Тусламж хүсэхэд шаардлагатай 
утасны дугааруудыг цээжлээрэй” гэсэн сурталчилгааг тараав. 

Шуурхай удирдлагын хэлтэс /103/-ийн мэдээлэл хүлээн авагч, цагдаагийн 
дэслэгч З.Санчирын Олон Улсын Энхийг дэмжих ажиллагаанд оролцсон тухай 
мэдээллийг  ТВ-5 телевизийн мэдээ, МҮОНРТ-ийн “Явлаа, ирлээ”, “Өдрийн зочин” 
нэвтрүүлэг,  Өдрийн сонин, Төвийн www.eincenter.police.gov.mn  сайт болон  “Мэдээлэл 
шуурхай удирдлагын төв”   facebook  хуудсаар олон нийтэд сурталчлан ажилласан.  

Төвийн www.eincenter.police.gov.mn  сайт болон  “Мэдээлэл шуурхай удирдлагын 
төв” facebook  хуудсанд  2015 оны үйл ажиллагааны тайлан, 2016 оны 1-11дүгээр 
саруудын төсвийн гүйцэтгэлийн тайланг байршуулж,   байгууллагын үйл ажиллагаа, 
сургалт соён гэгээрүүлэх чиглэлээр хийсэн ажлын талаар  51  мэдээллийг  шинээр 
оруулан   олон нийтэд мэдээлэн ажиллаж,  фейсбүүк хуудсанд нийт 47491 хүн дэмжиж, 
 хандсан байна.  

Төвийн байрны иргэд хүлээн авах хэсгийн  цахим мэдээллийн хөтөч  самбарын 
“бидний зорилго” цэс, төвийн вэб сайт, фэйсбүүк хуудсуудад  байгууллагын  эрхэм  
зорилго,  цагдаа, онцгой байдлын газраас  2016 онд  дэвшүүлсэн зорилт, цагдаа, 
онцгой байдал, эмнэлгийн ажилтны ёс зүйн дүрмийг байршуулж ил тод мэдээлэн 
ажиллаж байна. 

Мэдээлэл хүлээн авагчдын  харилцааны соёл, ёс зүй, төвийн үйл ажиллагааны 
талаар 450  иргэнээс санал асуулга авч дүгнэлээ.  Санал асуулгад оролцогчдын 77 
хувь нь сайн, 21 хувь нь дунд, 2 хувь нь муу  гэж дүгнэжээ.  Судалгааны дүнг  даргын 
зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэж ,харьцаа хандлагыг сайжруулах чиглэлээр хэлтсийн 
дарга нар дотооддоо сургалт, сурталчилгааны ажлыг зохион байгуулж, мэдээлэл 
хүлээн авагчдад зөвлөмж бичиж  биелэлтийг 2017 оны 1 дүгээр сард дүгнэх 
шийдвэрийг гаргаж,  дүнг  Цагдаагийн ерөнхий газарт хүргүүлэв. 
 

Долоо.  Санхүү, аж ахуйн ажлын чиглэлээр 
 

Шилэн дансны нэгдсэн сайтад төсвийн гүйцэтгэл, хүний нөөцийн мэдээг сар бүр, 
5 саяаас дээш үнийн дүнтэй нэг удаагийн ажил гүйлгээ, гэрээний дүнгээр 5  саяас дээш 
үнийн дүнтэй худалдан авалт, ажил гүйлгээг тухай бүр, 1-3 дугаар улирлын төсвийн 
гүйцэтгэлийн мэдээг хугацаанд нь байршуулж, олон нийтэд ил тод мэдээлэн ажиллаж 
байна.   

Мэдээлэл шуурхай удирдлагын төвийн www.eincenter.mn цахим хуудсанд 
төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээг сар бүр  байрлуулж ажилласан. 

http://www.eincenter.police.gov.mn/
http://www.eincenter.police.gov.mn/
http://www.eincenter.mn/


Төвийн өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийн хурлыг 12 удаа зохион байгуулж, 
худалдан авах ажиллагааны ил тод байдлыг хангах чиглэлээр худалдан авалт, урсгал 
засварын ажлуудад холбогдох байгууллагуудаас үнийн саналуудыг  авч харьцуулалт 
хийн,  сонгосон байгууллагатай гэрээ байгуулж гүйцэтгэлээр гэрээг дүгнэн 5 сая 
төгрөгөөс дээш үнийн дүнтэй худалдан авалт гүйлгээг шилэн дансны системд 
байршуулан ажиллав 

Төвийн даргын тушаалаар  эд хөрөнгийн тооллого явуулах комиссыг 2 удаа 
байгуулж, байгууллагын 2015 оны жилийн эцэс, 2016 оны төсөвт байгууллагын эд 
хөрөнгийн хяналтын тооллого, 2016 оны хагас жил, жилийн эцсийн эд хөрөнгийн 
тооллогыг 3 удаа тогтоосон  хугацаанд явуулан дүнг төвийн даргын зөвлөлийн хуралд 
танилцуулав. Тооллогын дүнг үндэслэн  үндсэн хөрөнгө актлах тухай Сангийн сайдын 
шийдвэрийг гаргуулан хөрөнгийг актлах ажлыг зохион байгуулж, хөрөнгийн хөдлөлийг 
хууль тогтоомжийн дагуу нягтлан бодох бүртгэлд тусгаж,  154 алба хаагч, ажилтнуудтай 
эд хөрөнгийн бүрэн хариуцлагын гэрээг байгуулан ажиллаж байна 

Байгууллагын эрсдлийн үнэлгээгээр дунд түвшний эрсдэлд тооцогдсон  гараж 
руу ус үер орох эрсдлийг бууруулах зорилгоор В1 давхрын  гаражийн  дээврийн 
хамгаалалтыг шинээр хийж, үерийн ус зайлуулах насосыг шинээр авч тавин гаражийн 
орох гарах хэсгийн довжоог өндөрлөсөн.  

Байгууллагын аюулгүй байдлыг хангах, харуул хамгаалалтыг сайжруулах 
чиглэлээр байгууллагын гадна, дотоод орчныг хянах телекамерын хүчин чадал, 
үзүүлэлт, чанарыг сайжруулан 12 аналоги камерыг HD камераар сольж, байгууллагыг 
бүрэн хянах боломжийг бүрдүүлж, дээврийн давхрын хаалганд дохиолол суурилуулж, 
аваарын шатанд хамгаалалт, хаалт хийсэн.  

Байгууллагын  барилга байгууламж, холбооны сувагчлал, галын аюулгүй байдал, 
дулаан, цахилгааны шугам сүлжээний мэргэжлийн  дүгнэлтийг Нийслэлийн мэргэжлийн 
хяналтын газраар гаргуулж, дулааны болон холбооны шугам сүлжээ дамжуулах 
траншейнд ус баригчийг хийлгэж, барилга байгууламжийг үер усны эрсдлээс  сэргийлэн 
ажилласан байна.  

 
 
 
 

МЭДЭЭЛЭЛ ШУУРХАЙ УДИРДЛАГЫН ТӨВ 
 

    
 


