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110.1. ЗОРИЛГО 

Энэхүү журмыг цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаа, бодлогын баримт 
бичиг, холбогдох эрх зүйн актын хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ хийж, үр дүнг 
үнэлэхэд мөрдөнө. 

 
 

110.2. ХАМРАХ ХҮРЭЭ, БОДЛОГО 
110.2.1. Цагдаагийн байгууллага нь хяналт-шинжилгээ, үнэлгээг дараах 

зорилгоор хийнэ: 
а/ Байгууллагын үйл ажиллагаанд холбогдох бодлогын баримт 

бичиг, эрх зүйн акт, урт болон дунд хугацааны зорилтын  хэрэгжилт, 
түүний явц байдалд хяналт шинжилгээ хийж үнэлэх, үр нөлөөг тооцох;  

б/  Үйл ажиллагааны төлөвлөлт, гүйцэтгэлийг сайжруулах; 
в/  Байгууллагын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний мэдээллийн нэгдсэн 

санг бүрдүүлж мэдээлэлд үндэслэн бодлогын хувилбар, санал, зөвлөмж 
боловсруулж шийдвэр гаргахад удирдлагад дэмжлэг үзүүлэх. 

110.2.2. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээнд цагдаагийн төв байгууллага, 
харьяа нэгж, нутаг дэвсгэр хариуцсан цагдаагийн байгууллага хамрагдана. 

110.2.3. Цагдаагийн төв байгууллага харьяа газар, хэлтэс, алба, нутаг дэвсгэр 
хариуцсан цагдаагийн байгууллагын, цагдаагийн төв байгууллагын харьяа газар, 
хэлтэс, алба,  нутаг дэвсгэр хариуцсан цагдаагийн байгууллага өөрийн харъяа 
нэгжийн тухайн жилийн үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ хийж, үнэлгээ өгнө.  

110.2.4. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний санал, зөвлөмж, дүгнэлт нь 
төлөвлөсөн ажил арга хэмжээний тасалдал, доголдлын шалтгааныг илрүүлж 
засах, цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээг тодорхойлох, бүтэц, зохион 
байгуулалтыг боловсронгуй болгох, төсвийг оновчтой зарцуулах зэрэг асуудлаар 
шийдвэр гаргах үндэслэл болно. 

110.2.5. Бодлогын хэрэгжилт, явцын болон үйл ажиллагааны тодорхой 
чиглэлээр төлөвлөгөөт бус хяналт-шинжилгээ, үнэлгээг цагдаагийн төв байгууллагын 
даргын өгсөн үүрэг, удирдамжийн дагуу хийнэ. 

 
110.3. ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭГ ТӨЛӨВЛӨХ 

3.1. Цагдаагийн төв байгууллагын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний жилийн 
төлөвлөгөөг жил бүрийн 01 дүгээр сарын 15-ны дотор Хууль зүйн яаманд хүргүүлнэ.  

3.2. Цагдаагийн төв байгууллагын харьяа нэгж, нутаг дэвсгэр хариуцсан 
цагдаагийн байгууллага нь энэ журмын 3.1-т заасан төлөвлөгөөнд тусгуулах саналаа 
үндэслэл, шаардлагыг тодорхойлсон  танилцуулгын хамт Цагдаагийн ерөнхий газрын 
Дотоод хяналт-Аюулгүй байдлын газарт жил бүрийн 12 дугаар сарын 15-ны дотор 
хүргүүлнэ. 

3.3. Цагдаагийн төв байгууллагын харьяа нэгж, нутаг дэвсгэр хариуцсан 
цагдаагийн байгууллага нь үйл ажиллагааны жилийн төлөвлөгөөнд хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээ хийх ажлын талаар заавал тусгана. 



3.4. Бодлогын баримт бичиг, холбогдох эрх зүйн актын хэрэгжилтэд хийх  
хяналт-шинжилгээ, үнэлгээг төлөвлөхдөө байгууллагын алсын хараа, эрхэм зорилгод 
нийцсэн бодлогын зорилтын дунд болон урт хугацааны үр дүнг тодорхойлно. 

3.5. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний төлөвлөгөөнд тухайн ажлын зорилго, 
хамрах хүрээ, хэрэгжүүлэх хугацаа, зардал, оролцох байгууллага зэргийг тодорхой 
заана. 
 

Дөрөв. Хугацаа 
 

4.1. Цагдаагийн төв байгууллага, нутаг дэвсгэр хариуцсан цагдаагийн 
байгууллага нь өөрийн болон харьяа нэгжийн үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ 
хийж, үнэлгээний нэгтгэсэн тайлангаа дараа оны 01 дүгээр сарын 05-ны дотор 
Дотоод хяналт-Аюулгүй  байдлын газарт, байгууллагын үйл ажиллагааны тайланг 
улирал бүрийн дараа сарын 05-ны дотор Цагдаагийн ерөнхий газрын Дэмжлэг 
үзүүлэх газрын Хууль тогтоомжийн хэрэгжилт, дотоод ажлын хэлтэст  ирүүлнэ. 

4.2. Үйл ажиллагааны мэдээг /сангийн/ нэн даруй мэдээлэл судалгаа, 
технологийн төвийн санд оруулсан байна. 

4.3. Цагдаагийн төв байгууллагын харьяа нэгж, нутаг дэвсгэр хариуцсан 
цагдаагийн байгууллага нь хагас, бүтэн жилээр үйл ажиллагаандаа хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээ хийж, цаашид авч хэрэгжүүлэх зохион байгуулалтын арга 
хэмжээг төлөвлөж ажиллана. 

4.4. Цагдаагийн төв байгууллагын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан 
байцаагч шаардлагатай үед журмаар тогтоосон хугацааг харгалзахгүйгээр тухайн 
байгууллагаас хэрэгцээтэй  мэдээ, тайланг гаргуулан авч болно. 

 
Тав. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тайлангийн бүтэц 

тайланд тавигдах шаардлага 
 

5.1. Байгууллагын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тайлан нь дараах 
баримтаас бүрдэнэ: 

5.1.1. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тайлан /Тухайн онд 
дэвшүүлсэн зорилтын хэрэгжилт болон энэ журмын 1-3 дугаар хавсралтад 
заасан үзүүлэлтүүдэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн дэлгэрэнгүй 
тайлан байна./; 

5.1.2. Байгууллагын үйл ажиллагааны үр дүнгийн ерөнхий үнэлгээ 
/хавсралт 1/; 

5.1.3. Байгууллагын үндсэн чиг үүргийн үр дүнгийн үнэлгээ  
/хавсралт 2/; 

5.1.4. Байгууллагын үйл ажиллагааны чанарын үнэлгээ  /хавсралт 
3/1; 

5.1.5. Иргэд, байгууллагаас гаргасан өргөдөл, гомдлын 
шийдвэрлэлтийн мэдээлэл /хавсралт 4/2; 

5.1.6. Хэрэглэгчийн үнэлгээ /хавсралт 5/; 
                                                             

1Энэ журмын хавсралт 3-т заасан үнэлгээг салбарын /байгууллагын/ хүрээнд хэрэгжих бодлогын 
зорилго, зорилтот түвшинд хүрсэн байдал, байгууллагаас үндсэн чиг үүргээ хэрэгжүүлэхтэй холбоотой 
тоогоор илэрхийлэх боломжгүй чанарын нөхцөл байдалд дүн шинжилгээ хийн, ахиц, бууралт, гарсан 
өөрчлөлтийн талаар дэлгэрэнгүй байдлаар тайланд оруулна. Чанарын шалгуур үзүүлэлтийг цагдаагийн төв 
байгууллагаас үндсэн чиг үүрэг, байгууллагын бодлогын зорилт болон үйл ажиллагааны онцлогийг харгалзан 
боловсруулна.  
2Энэ журмын хавсралт 4-т заасан мэдээллийг бэлтгэхдээ тухайн жилд байгууллагад ирүүлсэн иргэдийн 
өргөдөл, гомдлыг төрөлжүүлсэн тооноос гадна тэдгээрийн агуулга, шийдвэрлэсэн байдалд хийсэн дүн 
шинжилгээг дэлгэрэнгүй байдлаар тайланд оруулна.  

 



5.1.7. Гүйцэтгэл сайжруулах төлөвлөгөөний биелэлт; 
5.1.8. Дүгнэлт, санал, зөвлөмж; 
5.1.9. Үйл ажиллагааны тайлан; 
5.1.10. Санхүүгийн тайлан. 

 
5.2. Байгууллагын жилийн үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт-шинжилгээ, 

үнэлгээний тайланд тогтоогдсон нөхцөл байдал, холбогдох тоо баримт, хүснэгт, 
график, санал, дүгнэлтийг тусгасан байхаас гадна шаардлагатай бол зураг, дүрс 
бичлэг зэргийг хавсаргаж болно. 

5.3. Байгууллагын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тайлан нь дараах 
шаардлагыг хангасан байна: 

5.3.1. Батлагдсан аргачлал, журмын дагуу хийгдсэн байх; 
5.3.2. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тайлан нь үнэн зөв, цэгцтэй, 

товч, хүрсэн түвшин нь тодорхой тоо, хувиар илэрхийлэгдсэн байх;   
5.3.3. Байгууллагын дарга хариуцан журмаар тогтоосон хугацаанд 

ирүүлсэн байх; 
5.3.4. Байгууллагын үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийн бодит үр дүнг 

төлөвлөсөн зорилттой харьцуулах, өсөлт бууралт, зорилт буюу төлөвлөлт, 
гүйцэтгэлийн зөрүүг тооцоолох, шалтгааныг илрүүлэх, тасалдлыг нөхөх, 
үйл ажиллагааны чанарыг түвшинг нэмэгдүүлэн дараагийн шатны зорилго, 
зорилт болгон дэвшүүлэх боломж, нөхцөл байдлыг судалсны үндсэн дээр 
үр дүнгийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээг хийсэн байх. 
5.4. Байгууллагын үйл ажиллагааны тайлан нь дараах шаардлагыг 

хангасан байна: 
5.4.1. Үйл ажиллагааны төлөвлөлт, хэрэгжүүлэх чиглэлээр зохион 

байгуулсан ажлын үр дүн 
5.4.2. Удирдлага, зохион байгуулалтын чиглэлээр хэрэгжүүлсэн үйл 

ажиллагааны үр дүн. Үүнд: 
- Монгол Улсын Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн 

үр дүн; 
- Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх Үндсэн чиглэлийн 

биелэлтийн үр дүн; 
- Улсын Их Хурлын тогтоол, Ерөнхийлөгчийн зарлиг, Үндэсний аюулгүй 

байдлын зөвлөлийн зөвлөмж, Засгийн газрын шийдвэрийн хэрэгжилтийн 
үр дүн; 

- Мянганы хөгжлийн зорилтод суурилсан Үндэсний хөгжлийн цогц бодлогын 
хэрэгжилтийн үр дүн; 

- Улсын их хурал, Засгийн газраас баталсан Үндэсний хөтөлбөрийн 
хэрэгжилтийн үр дүн; 

- Улсын төсвийн болон гадаадын зээл, тусламжийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлж 
байгаа төслүүдийн хэрэгжилтийн үр дүн; 

- Хууль зүйн сайд, цагдаагийн төв байгууллагын даргын өгсөн үүрэг, 
даалгавар, шийдвэрийн биелэлтийн үр дүн; 

- Аймаг, нийслэл, дүүргийн өөрөө удирдах байгууллага, Засаг даргын  
шийдвэрийн хэрэгжилтийн үр дүн; 

- Эрүү, хэв журмын нөхцөл байдлын дүн; 
- Иргэд, байгууллагаас ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийн 

шийдвэрлэлтийн үр дүн; 
- Байгууллагын санхүү, алба хаагчдын нийгмийн асуудал, ажиллах нөхцөл 

бололцоог дээшлүүлэх чиглэлээр авч хэрэгжүүлсэн ажил, арга хэмжээний 
үр дүн; 

-  Дотоод хяналт, аудитын чиглэлээр хийсэн ажлын үр дүн; 



- Хүний нөөц, сургалтын чиглэлээр авсан арга хэмжээний үр дүн. 
 

Зургаа. Хэрэглэгчийн үнэлгээ 
 

6.1. Байгууллагаас иргэдэд үзүүлдэг ажил үйлчилгээнд жилд нэг удаа 
хэрэглэгчийн үнэлгээ хийлгэнэ. 

6.2. Хэрэглэгчийн үнэлгээг судалгаа, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний 
чиглэлээр ажилладаг төрийн бус байгууллагуудын дунд нээлттэй зарласан  
шалгаруулалтаар сонгон хийлгэх ажлыг Хууль зүйн яамны удирдамжийн дагуу 
зохион байгуулна.  

6.3.  Хэрэглэгчийн үнэлгээ хийлгэхтэй холбогдон гарах зардлыг 
байгууллага тухайн жилийн  төсөвт тусгасан байна. 

6.4. Хэрэглэгчийн үнэлгээг цагдаагийн байгууллагын үйлчилгээний чанар, 
хүртээмж, шуурхай байдал, сэтгэл ханамжийг хэрэглэгчээр нь үнэлүүлэх, 
үйлчилгээг сайжруулах чиглэлээр авч хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагааны үр нөлөөг 
тооцуулах зорилгоор тухайн байгууллагын үйлчлүүлэгч насанд хүрсэн иргэдийн 3-
5 хүртэл хувийг эсхүл тухайн байгууллагаар үйлчлүүлэгч аж ахуйн нэгжээс авсан 
санал асуулгын дүн болон бусад судалгааг үндэслэн хийнэ.   

 
Долоо. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх 

 
7.1. Хяналт-шинжилгээ хийхдээ  хууль зүйн яамны төрийн нарийн бичгийн 

даргын 2013 оны а/81 тоот тушаалын хавсралт “хяналт шинжилгээ хийх аргачлал”-
ыг баримтална. 

7.2. Үнэлгээний зорилгоос хамаарч урьдчилсан, явцын болон нэгтгэн 
дүгнэх гэсэн 3 төрлийн үнэлгээ хийнэ. 

7.3. Бодлогын баримт бичиг, хууль, холбогдох эрх зүйн актын хэрэгжилтийн 
үр нөлөөнд үнэлгээ хийхэд хууль зүй, дотоод хэргийн яамны төрийн нарийн 
бичгийн даргын 2011 оны 54 тоот тушаалаар баталсан “хуулийн хэрэгжилтийн үр 
нөлөөнд үнэлгээ хийх аргачлал”-ыг баримтална. 

7.4. Байгууллагын үйл ажиллагаанд системчилсэн үнэлгээ хийхэд  хууль 
зүй, дотоод хэргийн яамны төрийн нарийн бичгийн даргын 2011 оны 55 тоот 
тушаалын хавсралт “байгууллагын үйл ажиллагаанд системчилсэн  үнэлгээ хийх 
аргачлал”-ыг баримтална. 

7.5. Байгууллага эрсдлийн үнэлгээ хийхдээ  хууль зүйн сайдын 2013 оны 
а/248 тоот тушаалын хавсралт  “хууль зүйн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний 
агентлаг, байгууллагын эрсдлийн үнэлгээ хийх аргачлал”-ыг баримтална. 

7.6. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээг хийхдээ засгийн газар, хууль зүйн сайдаас 
баталсан хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх бусад журам, аргачлалыг судалж үйл 
ажиллагаандаа баримтлан ажиллана.3 
                                                             

3-Засгийн газрын 2013 оны 322 дугаар тогтоолоор баталсан “Захиргааны байгууллагын хяналт-шинжилгээ, 
үнэлгээний нийтлэг журам”; 

-Хууль зүйн сайдын 2014 оны А/01 дугаар тушаалаар батлагдсан ”Хууль зүйн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний 
агентлаг,  байгууллагын хяналт- шинжилгээ, үнэлгээний аргачлал”; 

- ХЗДХЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2011 оны 10 дугаар сарын 21-ны өдрийн 99 тушаал  ”Хуулийн  төслийн 
үр нөлөөг тооцох аргачилал”, ”Хуулийн  төслийн зардлыг тооцох аргачлал”; 

-Хууль зүйн яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2013 оны А/81 тоот тушаалын 2 дугаар хавсралт “Төрийн 
байгууллагын хүний нөөцийн хэрэгцээ тодорхойлох аргачлал”; 3 дугаар хавсралт “Үр дүнд чиглэсэн захиргааны зардал ба 
үр дүнгийн тооцоо хийх аргачилал”; 

 

 



7.7. Шаардлагатай тохиолдолд  холбогдох байгууллагатай хамтран 
тэдгээрийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний чиглэлээр мэргэшсэн ажилтан болон 
судалаачдын төлөөллөөс бүрдүүлсэн багийг оролцуулж болно.  

7.8. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тайланд тусгасан тоон болон тоогоор 
илэрхийлж болох үзүүлэлтийг статистикийн болон бусад байгууллагын судалгааны 
үзүүлэлт, тухайн байгууллагын  үйл ажиллагаанд урьд нь хийсэн хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээний дүн зэрэгтэй харьцуулан нягтална. 

7.9. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийхдээ тайлан, мэдээ, баримт бичиг, 
хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний чиглэлээр хэвлэгдсэн ном, сурах  бичиг, судалгааны 
материал судлах, холбогдох  мэргэжилтнүүдтэй ярилцах, санал асуулга явуулах, 
ажлын бодит гүйцэтгэлийг газар дээр нь шалгах зэрэг дүн шинжилгээний түгээмэл 
аргуудыг хэрэглэнэ. 

 
Найм.  Үр дүнг тооцох  

 
8.1. Байгууллагын үйл ажиллагааны үр дүнгийн ерөнхий үнэлгээг 

үнэлгээний үзүүлэлт бүрийн хэрэгжилтийн түвшин /хувь/-ний нийлбэрийг нийт 
үзүүлэлтэд  харьцуулж /дундаж хувь/ илэрхийлнэ. 

8.2.  Ерөнхий үнэлгээний дүнг үндэслэн дор дурдсан үнэлгээний аль нэгийг 
өгнө; 

8.5.1. “90-100” оноо авсан бол “А” буюу “маш сайн”; 
8.5.2. “80-89” оноо авсан бол “В” буюу “сайн”; 
8.5.3. “70-79” оноо авсан бол “С” буюу “хангалттай”; 
8.5.4. “60-69” оноо авсан бол “D” буюу “дутагдалтай”; 
8.5.5. “0-59” оноо авсан бол “F” буюу “ хангалтгүй” болно. 

8.3. Бодлогын зорилтын хэрэгжилтийг гүйцэтгэлийн түвшинг /Г/ зорилтод 
/З/ харьцуулж хувиар илэрхийлнэ. 

( Г/З х100) 
 
8.4.  Доорхи үнэлгээний үзүүлэлтүүдэд дараах байдлаар үнэлгээ өгнө:  

8.4.1. Цагдаагийн ерөнхий газрын даргаас цагдаагийн төв 
байгууллага, харьяа нэгж, нутаг дэвсгэр хариуцсан цагдаагийн 
байгууллагын даргатай тухайн онд байгуулсан гэрээний биелэлтийг  
дүгнэснээр;  

8.4.2. Байгууллагын шударга байдлын түвшний үнэлгээг Авлигатай 
тэмцэх газраас тодорхойлсноор; + 

8.4.3. Хэрэглэгчийн үнэлгээг үнэлгээ хийсэн хөндлөнгийн судалгааны 
байгууллагын тогтоосноор.  
8.5. Тоогоор илэрхийлэн үнэлэх боломжгүй шалгуур үзүүлэлтийн 

биелэлтийн хувийг тодорхойлоход дараах зарчмыг баримтална: 
8.5.1.Тавьсан зорилтдоо бүрэн хүрсэн, энэ талаар холбогдох 

шийдвэр гарч, үр дүн гарсан бол  100 хувь; 
8.5.2. Тавьсан зорилтдоо бүрэн хүрээгүй боловч санхүү, зохион 

байгуулалтын арга хэмжээ бүрэн авагдсан, холбогдох байгууллагын 
шийдвэр гарсан, гол үр дүн нь гарч эхэлж байгаа бол 90.0 хувь /80.0-100.0 
хүртэл хувь/; 

8.5.3. Тавьсан зорилтдоо хүрэх зорилгоор өөрсдөөс хамаарах бүх 
шийдвэрийг гаргасан, санхүүгийн асуудал шийдвэрлэгдсэн, дээд шатны 
байгууллагад өргөн барьсан буюу гүйцэтгэл нь тодорхой хэмжээгээр гарч 
эхэлж байгаа бол гүйцэтгэлийн байдлыг харгалзан 70.0 хувь /60.0-80.0 
хүртэл хувь/; 

                                                                                                                                                                                                    
 



8.5.4. Тухайн зорилтыг хэрэгжүүлэх бэлтгэл болон боловсруулалтын 
шатны ажил бүрэн хийгдсэн, ажил тодорхой хэмжээнд эхэлсэн бол хийгдэж 
байгаа ажлын түвшинг харгалзан 50.0 хувь /40.0-60.0 хүртэл хувь/; 

8.5.5. Тухайн зорилтыг хэрэгжүүлэхэд бэлтгэл ажил хийгдэж дуусаад 
боловсруулалтын шатанд байгаа бол хийгдэж буй ажлын түвшинг 
харгалзан 30 хувь /20.0- 40.0 хүртэл хувь/; 

8.5.6. Тухайн зорилтыг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай тооцоо, 
судалгаа хийх, асуудал тодорхойлох зэрэг бэлтгэл хангахтай холбогдсон 
арга хэмжээг авч эхэлж байгаа бол ажлын түвшинг харгалзан 10.0 /0-20.0/ 
хувийн биелэлттэй байна гэж үзнэ; 

8.5.7. Тухайн зорилтыг хэрэгжүүлэх талаар ямар нэгэн ажил зохион 
байгуулаагүй бол 0 үнэлгээ өгнө. 
  

Ес. Гүйцэтгэл сайжруулах төлөвлөгөө 
 

9.1. Цагдаагийн төв байгууллага болон харьяа нэгж, нутаг дэвсгэр 
хариуцсан цагдаагийн байгууллага нь хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний мөрөөр 
гүйцэтгэл сайжруулах төлөвлөгөө гарган дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ: 

9.1.1. Бусад байгууллагын тэргүүний арга, туршлагаас суралцах, 
цахим хуудсаар болон хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр олон нийтийн 
хүртээл болгох, гаргасан алдаа, гажуудлыг засах; 

9.1.2. Байгууллагын үйл ажиллагааны үр дүнг дээшлүүлэх чиглэлээр 
сургалт зохион байгуулах; 

9.1.3. Харьяа нэгжид үйл ажиллагааны үр дүнг дээшлүүлэх талаар 
үүрэг, чиглэл, заавар өгөх, шаардлагатай тохиолдолд хяналт шалгалт 
хийж, дүгнэлт гаргах; 

9.1.4. Шаардлагатай бусад арга хэмжээг зохион байгуулах; 
9.1.5. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний сургалт зохион байгуулах, 

сургалтын материал, ном товхимол, гарын авлага хэвлүүлэх зэрэг зардлыг 
байгууллага жил бүрийн төсөвт тусгана. 

 
Арав. Бусад 

 
10.1. Ерөнхий үнэлгээгээр “а” буюу “маш сайн” үнэлэгдэж, хамгийн өндөр 

оноо авсан байгууллага, удирдах алба хаагчийг мөнгөн шагналаар урамшуулна.  
10. 2. Урамшуулалд зарцуулах хөрөнгийг Цагдаагийн байгууллагын төсөвт 

жил бүр тусгана. 
10.3. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээг батлагдсан аргачлал, журмын дагуу 

хийгээгүй, тайланд тавигдах шаардлага хангаагүй, журамд заасан хугацаанд 
тайлангаа ирүүлээгүй, хоцроосон байгууллагын даргыг үүрэг биелүүлээгүй гэж 
үзэн зохих журмын дагуу хариуцлага тооцно.  

 
----о0о---- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Журмын нэгдүгээр хавсралт 

 
 
 
 

БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР  ДҮНГИЙН  
ЕРӨНХИЙ ҮНЭЛГЭЭ 

 
 

Үзүүлэлт 
Үр дүнгийн 

үнэлгээ 

Хувь Оноо 

 
 
 

Бодлогын 
зорилтын 

хэрэгжилтийн үр 
дүнгийн үнэлгээ 

 
 
 

1.Засгийн газрын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөрийн хэрэгжилт 

  

2. Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 
хөгжүүлэх Үндсэн чиглэлийн биелэлт 

  

3. Улсын Их Хурлын тогтоол, 
Ерөнхийлөгчийн зарлиг, Үндэсний аюулгүй 
байдлын зөвлөлийн зөвлөмж,  Засгийн 
газрын шийдвэрийн хэрэгжилт 

  

4.Мянганы хөгжлийн зорилтод суурилсан 
Үндэсний хөгжлийн цогц бодлогын 
хэрэгжилт 

  

5. УИХ, Засгийн газраас баталсан 
Үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилт 

  

6. Улсын төсөв болон гадаадын зээл, 
тусламжийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлж байгаа 
төслүүдийн хэрэгжилт  

  

7. Хууль зүйн сайдын өгсөн үүрэг 
даалгаврын биелэлт 

  

Байгууллагын чиг 
үүргийн 

үзүүлэлтийн 
үнэлгээ 

1.Төсвийн ерөнхийлөн захирагчаас 
төсвийн төвлөрүүлэн буюу шууд 
захирагчтай  байгуулсан үр дүнгийн 
гэрээний биелэлт  

  

2. Байгууллагын тухайн жилийн үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт 

  

3. Гүйцэтгэл сайжруулах төлөвлөгөөний 
биелэлт  

  

 
Байгууллагын 

нээлттэй 
байдлын үнэлгээ 

1. Байгууллагын ил тод байдлын үнэлгээ   

2. Байгууллагын шударга байдлын 
түвшний үнэлгээ  

  

Үйл ажиллагааны  
үр дагаврын 

үнэлгээ 

1. Засаглалын болон эдийн засаг, 
нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлтийн үнэлгээ 

  

2. Хэрэглэгчийн үнэлгээ    
Ерөнхий үнэлгээ/Нийт онооны дээд хэмжээ 100 байна/   

 
 
 
 



Журмын хоёрдугаар хавсралт 
 
 

Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны үр дүнгийн үнэлгээний үзүүлэлт 
 

 
Суурь үзүүлэлт 

 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

/хэмжих 
нэгжээр/ 

Гүйцэтгэл  
Өсөлт,  

бууралт Зорилтот түвшин Оноо Хувь 
Өмнөхоны Энэ 

оны 

1.
гэ

м
т 

хэ
рэ

гт
эй

 т
эм

цэ
х 

1.
1 

м
өр

дө
н 

ш
ал

га
х 

1.1.1. Ирсэн гомдол, мэдээлэл 

/гэмт хэрэг, зөрчил, бусад/ 

Тоо 100 150 +50 - 

4,5 90 
Мэдээллийн 
санд 
бүртгэсэн 
байдал 

90 

 

135 

 

+45  Гомдол мэдээлэлийг нэгдсэн 
санд 100 хувь бүртгэсэн байх 

10/10 15/10 +5/0 Гомдол, мэдээллийг бүртгээгүй 
тухай зөрчил гарахгүй байх. 

Дуудлаганд 
очсон 
дундаж 
хугацаа 

15 мин 20мин -5 Өмнөх оны түвшнээс буурсан 
байх. 3,3 66,6 

1.1.2. Шалгасан гэмт хэрэг, 
зөрчлийн шинжтэй 
гомдол, мэдээлэл 

Тоо 100 120 20 - - - 

Үүнээс 

Процессын зөрчил Тоо/хувь 10/10 13/10,8 +3/0,8 
Хуулийн үндэслэл, журмаас 
гадуур үйл ажиллагаа 
явуулаагүй байх 

4,4 89,1 

Процесстой холбогдох 
гомдол Тоо/хувь 20/5 25/22,7 +5/17,7 

Процессын зөрчилтэй 
холбоотой  гомдол гараагүй 
байх 

/Үндэслэлтэй гомдол = Нийт 
гомдол - Үндэслэлгүй гомдол/                     

3,86 77,2 



1.1.3. Гомдол, мэдээллийн нийт 
шийдвэрлэлт ба үүнээс хуулийн 
хугацаанд шийдвэрлэсэн гомдол, 
мэдээлэл 

Тоо/тоо 90/90 95/90 +5/-3,7 
Хуулийн хугацаанд 
шийдвэрлэсэн байх 4,7 94,7 

Тоо 90    94 +4 

 

Гомдол, мэдээлэл гаргагч бүрт 
хариу мэдэгдсэн байх 

4,9 98 

Нийт дундаж оноо/хувь 4,4 87,2 

1.
1.

4.
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Шалгасан  Тоо 100 105 +5 - - - 

Үү
нэ

эс
 

Процессын зөрчил Тоо/хувь 9/9 3/2,6 -3/-6,4 Хуулийн үндэслэл, журмын дагуу 
ажилласан байх 4,9 97,4 

Процесстой холбогдох 
гомдол Тоо/хувь 8/8 15/14,3 7/6,3 

Байцаан шийтгэх ажиллагаатай 
холбоотой үндэслэлтэй гомдол 
гараагүй байх 

/Үндэслэлтэй гомдол = Нийт 
гомдол - Үндэслэлгүй гомдол/                 

4,3 85,7 

Шийдвэрлэсэн 

Тоо/хувь 90/90 80/76,2 -10/-13,8 - хэргийн шийдвэрлэлтийг 90 
хувьд хүргэх. 4,25 85 

Тоо/хувь 80/88,9 75/93,8 -5 
- Хуулийн анхны хугацаанд90-ээс 
доошгүй хувийг шийдвэрлэсэн 
байх,  

4,7 93,8 

Тоо/хувь 10/10 6/5,7 -4/-4,3 
- Дутуу шалгагдаж ажиллагаанд 
буцсан хэрэг нийт хэрэгт эзлэх 
хувь өмнөх оноос буурсан байх  

4,7 94,3 

Нийт дундаж оноо/хувь 4,6 91,2 

яв
уу

лс
ан

 
хэ

рэ
г 

Шалгасан  Тоо 100 105 +5 - - - 

Үү
нэ

эс
 

Процессын зөрчил Тоо/хувь 9/9 3/2,6 -3/-6,4 Хуулийн үндэслэл, журам 
зөрчигдөөгүй байх 4,9 97,4 



Процесстой холбогдох 
гомдол Тоо/хувь 8/8 15/14,3 7/6,3 

Байцаан шийтгэх ажиллагаатай 
холбоотой үндэслэлтэй гомдол 
гараагүй байх 

/Үндэслэлтэй гомдол = Нийт 
гомдол - Үндэслэлгүй гомдол/                     

4,3 85,7 

Шийдвэрлэсэн 

Тоо/хувь 90/90 80/76,2 -10/-13,8 - хэргийн шийдвэрлэлтийг 90 
хувьд хүргэх. 4,25 85 

Тоо/хувь 80/88,9 75/93,8 -5 
- Шийдвэрлэсэн хэргээс хуулийн 
анхны хугацаанд шийдвэрлэсэн 
хувь өмнөх оноос өссөн байх 

4,7 93,8 

Тоо/хувь 10/10 6/5,7 -4/-4,3 
- Дутуу шалгагдаж ажиллагаанд 
буцсан хэрэг нийт хэрэгт эзлэх 
хувь өмнөх оноос буурсан байх  

4,7 94,3 

Нийт дундаж оноо/хувь 4,6 91,2 

1.1.6. Эзэнгүй хэрэг Тоо 1065 1150 20 -Эрүүгийн хэрэг үүсгэх үед 
сэжигтнээр татагдвал зохих 
этгээд нь тогтоогдоогүй гэмт 
хэргийн илрүүлэлтийн хувийг 
улсын дундаж түвшинд 
байлгах  

2,24 44,8 
Гэмт хэргийн илрүүлэлт 

/Эрүүгийн хэрэг үүсгэх үед 
сэжигтнээр татагдвал зохих этгээд 
нь тогтоогдоогүй гэмт хэрэг/ 

Тоо/хувь 480/45,07 516/44,8 36/-0,27 

1.1.6  Гэмт хэргийн улмаас учирсан 
хохирол Сая.төг 10,000,000 12,000,000 2,000,000 - - - 

Нийт дундаж оноо/хувь 2,1 41,7 
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1.2.1. Эргүүл хийх. 

Хүн/цаг 300/3000 400/4000 100/1000 - - - 

Тоо 100 110 +10 
Эргүүлийн үр дүнд  илрүүлсэн 
хэрэг, зөрчлийн тоо өссөн байх 5 100 

Хувь 10 14 +4 

-Нийт гэмт хэрэгт эзлэх гудамж 
талбай, олон нийтийн газарт 
үйлдэгдсэн гэмт хэрэг, зөрчлийн  
хувь  өмнөх оноос буурсан байх 

1,4 28,6 

Нийт дундаж оноо/хувь 3,2 59,3 

1.2.2. Галт зэвсгийн 
хяналт 

Олгосон зөвшөөрлийн тоо 100 120 20 - - - 

Шалгасан 
иргэн, аж 

ахуйн нэгж 

Тоо 80 110 30 - - - 

Илрүүлсэн 
зөрчил 25 31 +6  

-Зөрчил илрүүлж дутагдлыг бүрэн 
4 80,6 



байгууллага Арилгуулсан 14 25 11 арилгуулсан байх 

Галт зэвсгээр үйлдэгдсэн 
гэмт хэрэг, зөрчлийн тоо 30 31 +1/-3,3% 

- Галт зэвсэг ашиглаж үйлдсэн 
гэмт хэрэг, зөрчлийн гаралт 

буурсан байх 
4,8 96,7 

Нуугдмал бүртгэлгүй галт 
зэвсгийг илрүүлсэн тоо 3 5 +2/66% 

- Нуугдмал бүртгэлгүй галт 
зэвсгийн илрүүлэлтийн хувийг 

нэмэгдүүлсэн байх 

- Бүх галт зэвсгийг бүртгэсэн байх 

5 100 

Нийт дундаж оноо/хувь 4,6 92,3 

1.2.3. 
Захиргааны 

хяналт 

Хяналтад байгаа нийт 
хүн тоо Тоо 140 150 +10 

Хяналтад байгаа хүнээс дахин 
гэмт хэрэг, зөрчил үйлдээгүй байх 4,5 90 Хяналтад байгаа хүнээс 

гэмт хэрэг, зөрчил 
үйлдсэн хүн 

Тоо/хувь 10/7,1 15/10 +5/2,9 

1.2.4. Аж 
ахуйн нэгж, 

байгууллага, 
албан 

тушаалтан, 
иргэнд 
бичсэн 

мэдэгдэл, 
шаардлага 

Бичсэн мэдэгдэл, 
шаардлага Тоо 200 180 -20 

Аж ахуйн нэгж, байгууллага, албан 
тушаалтан, иргэнд бичсэн 
мэдэгдэл, шаардлагын биелэлт, үр 
дүнг бүрэн тооцсон байх 

4,2 83,3 
Биелэлт, үр дүнг нь 
тооцсон мэдэгдэл, 
шаардлага 

Тоо/хувь 190/95
% 

150/83,
3% 

-40/-
11,7% 
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Зурагт 

Тоо 

30 28 -2 

- Гэмт хэрэг, зөрчил буурахад 
нөлөөлж буй эсэх 

- Иргэдээс цагдаагийн 
байгууллагад итгэх итгэл, 
хандлага нэмэгдсэн байх 

Жич: Энэхүү шалгуур 
үзүүлэлтүүдийн үр дүн, үр нөлөөг 
“Хэрэглэгчийн үнэлгээ”-ний 
судалгааны хамт тогтооно. 

 

  

Радио 100 85 -15 

Интернэт 250 220 -30 

Зурагт хуудас 1000 980 -20 

Гарын авлага, ном, 
товхимол 

1000 950 -50 

Биечилж 15 12 -3 

Хамрагдсан аж ахуйн нэгж, 
байгууллага Тоо 45 33 +12 

Хамрагдсан хүн Тоо 10000 9800 -200 

Зарцуулсан хөрөнгө  сая.төг 1,520,0 1,420,0 100,0 

 Нийт дундаж оноо/хувь /1.2.3+1.2.4+1.2.5/ 4,3 86,7 



Гэмт хэрэгтэй тэмцэх үйл ажиллагааны үр дүнгийн нийт үнэлгээ 3,9 78,5 
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2.1. Эцэг, эх, асран 
хамгаалагч, харгалзан 
дэмжигчийн хараа 
хяналтгүй болсон 
хүүхдийн асуудлыг 
судалж, шийдвэрлэхэд 
туслалцаа үзүүлэх 

туслалцаа хүссэн Тоо 100 120 20 Эцэг, эх, асран хамгаалагч, 
харгалзан дэмжигчийн хараа 
хяналтгүй болсон хүүхдийн 
асуудлыг судалж, 
шийдвэрлэхэд туслалцаа 
бүрэн үзүүлсэн байх 

4,5 91,6 
туслалцаа үзүүлсэн 

Тоо 

/хувь 
80/80 110/91,6 30/11,6 

Нийт дундаж оноо/хувь 4,5 91,6 

2.2. Зам тээврийн осол, 
түүнээс учирсан хохирол, 
замын хөдөлгөөний дүрэм 
зөрчсөн зөрчлийн тоо 
бүртгэл хөтөлсөн байдал 

Зам тээврийн осол 

Тоо  100 120 +20 - Цагдаагийн байгууллагын 
мэдээллийн нэгдсэн санд 
100 хувь бүртгэсэн байх 4,6 93,3 Тоо/хувь 90/90 112/93,3 +22/3,3 

Тоо/хувь 10/10 8/6,7 -2/-3,3 - Бүртгээгүй тухай зөрчил 
гараагүй байх. 

Замын хөдөлгөөний 
дүрэм зөрчсөн зөрчил 

Тоо 200 210 +10 - Цагдаагийн байгууллагын 
мэдээллийн нэгдсэн санд 
100 хувь бүртгэсэн байх 4 80.9 Тоо/хувь 180/90 170/80.9 -10/-9.1 

Тоо/хувь 20/10 40/19,1 +20/+9,
1 

- Бүртгээгүй тухай зөрчил 
гараагүй байх. 

Нас барсан хүн 

Тоо 10 8 -2 - Цагдаагийн байгууллагын 
мэдээллийн нэгдсэн санд 
100 хувь бүртгэсэн байх 4.4 87.5 Тоо/хувь 10/100 7/87.5 -3/-12.5 

Тоо/хувь 0/0 1/12.5 +1/12.5 - Бүртгээгүй тухай зөрчил 
гараагүй байх. 

Гэмтсэн хүн 

Тоо 150 120 -30 - Цагдаагийн байгууллагын 
мэдээллийн нэгдсэн санд 
100 хувь бүртгэсэн байх 4.5 91.6 Тоо/хувь 140/93.

3 110/91.6 -30/-1.7 

Тоо/хувь 10/6,7 10/8,4 0/+1,7 - Бүртгээгүй тухай зөрчил 
гараагүй байх. 

Эд материалын 
хохирол 

Сая.төг 100.000 120.000 +10.000 Цагдаагийн байгууллагын 
мэдээллийн нэгдсэн санд 
100 хувь бүртгэсэн байх 

4.5 91.6 Тоо/хувь 90.000/
90 

110.000/9
1.6 

+20.000
/+1.6 

Тоо/хувь 10.000/
10 

10.000/9.
4 0/-0,6 Бүртгээгүй тухай зөрчил 

гараагүй байх. 

Нийт дундаж оноо/хувь 4,3 89 



2.3. Эр бүхий 
байгууллага, албан   
тушаалтны даалгаснаар 
сураггүй алга болсон хүн, 
гээгдэл эд хөрөнгийг эрэн 
сурвалжлалт 

Сураггүй алга болсон 
хүн 

Нийт тоо 100 200 +5 - 

4,5 90,9 Тоо/хувь 40/40 110/55 +70 

Мэдээллийн “ASAP” санд 
бүрэн бүртгэж, 
шийдвэрлэлтийг тухай бүр 
оруулсан  байх 

Тоо/хувь 4/10 10/9,5 0/-0,5 Бүртгээгүй тухай зөрчил 
гараагүй байх. 

Тоо/хувь 20/20 31/-15,5 11/-22,5 
Нийт эрэн сурвалжлалтанд 
олж тогтоосон эзлэх хувийг 
өмнөх оноос ахиулах 

3,9 77,5 

Тоо/хувь 90/90 180/90 90/90 
Олж тогтооход 
шаардлагатай ажиллагааг 
бүрэн хийсэн байх 

4,5 90 

Оргодол 

Тоо 100 200 +5  

4,5 90,5 Тоо/хувь 80/80 110/55  

Мэдээллийн “ASAP” санд 
бүрэн бүртгэж, 
шийдвэрлэлтийг тухай бүр 
оруулсан  байх 

Тоо/хувь 10/10 10/9,5 0/-0,5 Бүртгээгүй тухай зөрчил 
гараагүй байх. 

Тоо/хувь 20/20 31/-15,5 11/-22,5 
Нийт эрэн сурвалжлалтанд 
олж тогтоосон эзлэх хувийг 
өмнөх оноос ахиулах 

3,9 77,5 

Тоо/хувь 90/90 180/90 90/90 
Олж тогтооход 
шаардлагатай ажиллагааг 
бүрэн хийсэн байх 

4,5 90 

Хэн болох нь 
тогтоогдоогүй цогцос 

Тоо 100 200 +5 

Мэдээллийн “ASAP” санд 
бүрэн бүртгэж, 
шийдвэрлэлтийг тухай бүр 
оруулсан  байх  4,5 90,5 

Тоо/хувь 10/10 10/9,5 0/-0,5 Бүртгээгүй тухай зөрчил 
гараагүй байх. 

Тоо/хувь 20/20 31/-15,5 11/-22,5 
Нийт эрэн сурвалжлалтанд 
олж тогтоосон эзлэх хувийг 
өмнөх оноос ахиулах 

3,9 77,5 



Тоо/хувь 90/90 180/90 90/90 
Олж тогтооход 
шаардлагатай ажиллагааг 
бүрэн хийсэн байх 

4,5 90 

Галт зэвсэг, сум 
хэрэгсэл 

Тоо 100 200 +5 

Мэдээллийн “ASAP” санд 
бүрэн бүртгэж, 
шийдвэрлэлтийг тухай бүр 
оруулсан  байх  4,5 90,5 

Тоо/хувь 10/10 10/9,5 0/-0,5 Бүртгээгүй тухай зөрчил 
гараагүй байх. 

Тоо/хувь 20/20 31/-15,5 11/-22,5 
Нийт эрэн сурвалжлалтанд 
олж тогтоосон эзлэх хувийг 
өмнөх оноос ахиулах 

3,9 77,5 

Тоо/хувь 90/90 180/90 90/90 
Олж тогтооход 
шаардлагатай ажиллагааг 
бүрэн хийсэн байх 

4,5 90 

Бодис /хими, тэсэрч 
дэлбэрэх, цацраг 

идэвхт/ 

Тоо 100 200 +5 

Мэдээллийн “ASAP” санд 
бүрэн бүртгэж, 
шийдвэрлэлтийг тухай бүр 
оруулсан  байх  4,5 90,5 

Тоо/хувь 10/10 10/9,5 0/-0,5 Бүртгээгүй тухай зөрчил 
гараагүй байх. 

Тоо/хувь 20/20 31/-15,5 11/-22,5 
Нийт эрэн сурвалжлалтанд 
олж тогтоосон эзлэх хувийг 
өмнөх оноос ахиулах 

3,9 77,5 

Тоо/хувь 90/90 180/90 90/90 
Олж тогтооход 
шаардлагатай ажиллагааг 
бүрэн хийсэн байх 

4,5 90 

Тээврийн хэрэгсэл 

Тоо 100 200 +5 

Мэдээллийн “ASAP” санд 
бүрэн бүртгэж, 
шийдвэрлэлтийг тухай бүр 
оруулсан  байх  4,5 90,5 

Тоо/хувь 10/10 10/9,5 0/-0,5 Бүртгээгүй тухай зөрчил 
гараагүй байх. 

Тоо/хувь 20/20 31/-15,5 11/-22,5 
Нийт эрэн сурвалжлалтанд 
олж тогтоосон эзлэх хувийг 
өмнөх оноос ахиулах 

3,9 77,5 



Тоо/хувь 90/90 180/90 90/90 
Олж тогтооход 
шаардлагатай ажиллагааг 
бүрэн хийсэн байх 

4,5 90 

Түүх соёлын болон 
үнэт зүйлс 

Тоо 100 200 +5 

Мэдээллийн “ASAP” санд 
бүрэн бүртгэж, 
шийдвэрлэлтийг тухай бүр 
оруулсан  байх  4,5 90,5 

Тоо/хувь 10/10 10/9,5 0/-0,5 Бүртгээгүй тухай зөрчил 
гараагүй байх. 

Тоо/хувь 20/20 31/-15,5 11/-22,5 
Нийт эрэн сурвалжлалтанд 
олж тогтоосон эзлэх хувийг 
өмнөх оноос ахиулах 

3,9 77,5 

Тоо/хувь 90/90 180/90 90/90 
Олж тогтооход 
шаардлагатай ажиллагааг 
бүрэн хийсэн байх 

4,5 90 

Мал амьтан 

Тоо 100 200 +5 

Мэдээллийн “ASAP” санд 
бүрэн бүртгэж, 
шийдвэрлэлтийг тухай бүр 
оруулсан  байх  4,5 90,5 

Тоо/хувь 10/10 10/9,5 0/-0,5 Бүртгээгүй тухай зөрчил 
гараагүй байх. 

Тоо/хувь 20/20 31/-15,5 11/-22,5 
Нийт эрэн сурвалжлалтанд 
олж тогтоосон эзлэх хувийг 
өмнөх оноос ахиулах 

3,9 77,5 

Тоо/хувь 90/90 180/90 90/90 
Олж тогтооход 
шаардлагатай ажиллагааг 
бүрэн хийсэн байх 

4,5 90 

Эд зүйлс 

Тоо 100 200 +5 

Мэдээллийн “ASAP” санд 
бүрэн бүртгэж, 
шийдвэрлэлтийг тухай бүр 
оруулсан  байх  4,5 90,5 

Тоо/хувь 10/10 10/9,5 0/-0,5 Бүртгээгүй тухай зөрчил 
гараагүй байх. 

Тоо/хувь 20/20 31/-15,5 11/-22,5 
Нийт эрэн сурвалжлалтанд 
олж тогтоосон эзлэх хувийг 
өмнөх оноос ахиулах 

3,9 77,5 



 

Тоо/хувь 90/90 180/90 90/90 
Олж тогтооход 
шаардлагатай ажиллагааг 
бүрэн хийсэн байх 

4,5 90 

Мөнгө 

Сая.төг 100,0 200,0 +100,0 

Мэдээллийн “ASAP” санд 
бүрэн бүртгэж, 
шийдвэрлэлтийг тухай бүр 
оруулсан  байх  4,5 90,5 

Сая.төг 
/хувь 10,0/10 10,0/9,5 0/-0,5 Бүртгээгүй тухай зөрчил 

гараагүй байх. 

Сая.төг 
/хувь 20/20 31/-15,5 11/-22,5 

Нийт эрэн сурвалжлалтанд 
олж тогтоосон эзлэх хувийг 
өмнөх оноос ахиулах 

3,9 77,5 

Сая.төг 
/хувь 90/90 180/90 90/90 

Олж тогтооход 
шаардлагатай ажиллагааг 
бүрэн хийсэн байх 

4,5 90 

Нийт дундаж оноо/хувь 4,3 86 

Нийтийн хэв журам хамгаалах  үйл ажиллагааны үр дүнгийн нийт үнэлгээ 4,4 88,9 

 

Суурь үзүүлэлт Хэмжих 
нэгж 

Өмнөх 
оны 

гүйцэтг
эл 

Энэ оны 
гүйцэтгэл 

Өсөлт 
бууралт 

Шалгуур үзүүлэлт 

Хүрэх түвшин 
Оноо Хувь 
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3.1. Дипломат төлөөлөгчийн 
газрын хамгаалалтад үүрэг 
гүйцэтгэсэн байдал 

Хүн/цаг  150 100 -50 
Дипломат төлөөлөгчийн газрын 
хамгаалалтын аюулгүй байдал бүрэн 
хангагдсан байх. 

- - 

3.1.1.Хяналт шалгалтаар илэрсэн 
зөрчил  Тоо 85 95 +10 Зөрчлийн тоо өмнөх оныхоос буурсан байх 4,5 89,4 

3.2. 
Улсын 
онц 
чухал 
объект 
болон 
бусад  

Ш
ал

га
н 

нэ
вт

рү
үл

сэ
н 

 Хүн тоо 52 55 +3 
 

Улсын онц чухал объектын харуул 
хамгаалалтын аюулгүй байдал бүрэн 
хангагдсан байх. 

- - Тээврийн 
хэрэгсэл тоо 50 60 +10 

Бараа материал кг  20 30 +10 



объект  
хамгаал
ах  
шаардл
агатай 
үед 
зарим 
объекти
йг түр 
хугацаа
гаар 
хамгаал
ах үүрэг 
гүйцэтгэ
сэн 
байдал 

метр 35 50 +15 

ширхэг 20 35 +15 

3.2.1Объектод гарсан нийт 
зөрчил Тоо 50 60 +10  

Объектод гарсан нийт зөрчлийн 90-ээс 
доошгүй хувийг алба хаагч илрүүлсэн байх.  

- - 

Үүнээс 

 

Алба хаагчийн 
илрүүлсэн зөрчил Тоо/хувь 40/80 51/85 +11/5 

4,25 85 Байгууллагын дотоод 
хяналтаар илэрсэн 
зөрчил 

Тоо/хувь 10/20 9/15 -1/ 

3.2.2. Үүрэг гүйцэтгэх хугацаанд 
алба хаагчаас гаргасан сахилга, 
ёс зүйн зөрчил 

Тоо/хувь 2 3 +1 
Сахилга, ёс зүйн зөрчлийн тоог өмнөх 
оноос бууруулсан байх. 2,5 50 

3.3. 
Зорчигч, 
ачаа 
тээшийг 
тээврийн 
замд 
харгалзан 
хүргэх 
хамгаалал
тад үүрэг 
гүйцэтгэсэ
нбайдал 

Ажилласан алба 
хаагч тоо 200 250 +50 

Зорчигч, ачаа тээшийг аюулгүй хүргэсэн 
байх. 

- - 

Явсан зам Км/цаг 1300 1500 +200 - - 
Зорчигч тоо 10 15 +5 - - 

Ачаа тээш ТДБ, 
тэсэлгээний 
хэрэгсэл, үнэт зүйл 
г,м/ 

Кг 18 22 +4 - - 
метр     - - 

ширхэг    - - 

3.3.1. Үүрэг гүйцэтгэх хугацаанд 
алба хаагчаас гаргасан сахилга, 
ёс зүйн зөрчил 

тоо 2 3 +1 Зөрчлийн тоог өмнөх оноос бууруулсан 
байх. 2,5 50 



3.3.2.  Хамгаалуулагч 
байгууллагаас гаргасан 
үндэслэлтэй гомдол 

тоо 2 3 +1 Гомдлын тоо өмнөх оноос буурсан байх. 2,5 50 

3.4. Б
айгалийн 
гамшиг, 
үйлдвэри
йн осол, 
гал 
түймэр, 
хүн 
малын 
гоц 
халдварт 
өвчин 
гарсан, 
гэнэтийн 
бусад 
аюул 
тохиолдс
он үед 
хорио 
цээрийн 
дэглэм 
сахиулах
ад 
оролцсо
н байдал 

Хүн тоо 4 6 +2 

Хуулиар хүлээсэн үүрэг биелэгдсэн байх. 

- - 

Ажилласан хоног/цаг 

 
тоо/цаг 25/600ц 30/720ц +5/+120 - - 

3.4.1. 
эглэмийн үед гарсан нийт 
зөрчил 

Тоо/хувь 50 60 +10 

Дэглэм сахиулсан үед гарсан нийт 
зөрчлийн 90-өөс доошгүй хувийг алба хаагч 
илрүүлсэн байх. 

 
4,25 

 
85 Үүнээс 

 

Алба 
хаагчийн 
илрүүлсэн 
зөрчил 

Тоо/хувь 40/80 51/85 +11/5 

Бусад 
байгууллагы
н хяналтаар 
илэрсэн 
зөрчил 

Тоо/хувь 10/20 9/15 -1/ 

3.5. Нийтийн 
эмх замбараагүй 

Байгууллагы
н нийт алба 

тоо  60 60 - Нийтийн эмх замбараагүй байдал үүссэн, 
террорист халдлага гарсан, онц байдал 

  



байдал үүссэн, 
террорист 
халдлага гарсан, 
онц байдал 
зарласан үед дэг 
журам сахиулахад 
оролцсон байдал 

хаагчдын 
тоо 

зарласан тохиолдол гараагүй нөхцөлд 
дадлага сургуулилт хийж бэлэн байдал 
хангагдана. Ажилсан 

хүн/Дадлага 
сургуулилт/ 

Тоо/хувь 40/66,6 50/83,3 +10/17,0 
4,1 83,3 

Ажилласан 
хоног/цаг тоо/цаг 2/20ц 3/30 +1/+10 

3.6. Төрийн 
тусгай 
хамгаалалтын 
тухай хууль, 
тогтоомжид 
заасан үүрэг 
гүйцэтгэсэн 
байдал 

Нийт 
хамгаалалт  тоо 900 950 +50 

Хамгаалуулагчийн аюулгүй байдал хангах 
зорилгоор урьдчилан сэргийлэх үзлэг 
шалгалтаар илрүүлсэн зөрчлийн тоо өмнөх 
оноос өссөн байх. 

5 100 

Ажилсан хүн  тоо 76 76 - 

Ажилласан 
хоног тоо 250 256 +6 

Урьдчилан 
сэргийлэх 
үзлэг 
шалгалт 

тоо 900 950 +50 

Үүнээс 
илрүүлсэн 
зөрчил 

тоо 100 125 +25  

3.6.1. Төрийн тусгай 
хамгаалалтад үүрэг гүйцэтгэсэн 
алба хаагчийн бэлэн байдлыг 
хангаагүй /агсамж/ зөрчил   

тоо/хувь 38/50% 20/26% -18/-24% 
Хамгаалалтад үүрэг гүйцэтгэх алба 
хаагчийн хувцас, тусгай хэрэгслийг бүрэн 
бэлдсэн байна.  

3,2 74,0 

3.7. Гэрч, 
хохирогчийг 
хамгаалах 
тухай 
хуульд 
заасны 
дагуу гэрч, 
хохирогчийг 
хамгаалахад 
оролцсон 
байдал 

Нийт хамгаалалт Тоо  0 10 +10 

Гэрч, хохирогчийн аюулгүй байдал 
хангагдсан байх. 

4,5 90% 

Ажилсан хүн тоо 0 5 +5 

Ажилласан 
хоног/цаг тоо/цаг 0 6/50 +6/+50 

Хамгаалалтад 
гарсан зөрчил  Тоо/хувь  0 1 +1/10% 

90-ээс доошгүй хувийг зөрчилгүй ажиллах 

3.7.1. Үүрэг гүйцэтгэх хугацаанд 
алба хаагчаас гаргасан сахилга, 
ёс зүйн зөрчил 

тоо 2 3 +1 Сахилга, ёс зүйн зөрчлийн тоог өмнөх 
оноос бууруулсан байх. 2,5 50 

3.8. Нийт Нийт хамгаалалт тоо 40 45 +5 Нийт хамгаалалтын 95-аас доошгүй хувийг 4,6 93% 



ийг 
хамарсан 
арга 
хэмжээний 
үеийн 
хамгаалалта
д үүрэг 
гүйцэтгэсэн 
байдал 

Ажилсан хүн  тоо 120 130 +10 хамгаалалт алдах, бэлэн байдал, 
харилцааны зэрэг зөрчилгүй гүйцэтгэнэ.  Ажилласан цаг цаг 160 180 +20 

Хамгаалалтын үед 
гарсан зөрчил  тоо/хувь  2/5% 3/7% +1/-2% 

3.8.1. Нийтийг хамарсан арга 
хэмжээний хамгаалалтад үүрэг 
гүйцэтгэсэн алба хаагчийн бэлэн 
байдлыг хангаагүй /агсамж/ 
зөрчил   

тоо 2 3 +1 
Алба хаагчийн хувцас, тусгай хэрэгслийг 
бүрэн бэлдсэн байх зөрчлийн тоог өмнөх 
оноос бууруулсан байх. 

2,5 50 

3.9. Эрх 
бүхий албан 
тушаалтны 
шийдвэрээр 
жагсаал, 
цуглааныг 
албадан 
тараах 
ажиллагаан
д үүрэг 
гүйцэтгэсэн 
байдал 

Нийт албадан 
тараасан жагсаал тоо 5 6 +1 

 

Хуулиар хүлээсэн үүргээ бүрэн 
хэрэгжүүлсэн байх. 

- - 

Жагсагчдын тоо тоо 300 400 +100   
Ажилласан хүн  тоо 1000 1200 +200 - - 

Ажилласан цаг цаг 30 50 +20 - - 

3.9.1. 
Албадан 
тараах 
ажиллагаан
ы үед 

Бэртэж, 
гэмтсэн   

иргэд Тоо/хувь 22/7 20/5 -2/-2 
Гэмтэж, бэртсэн иргэд, алба хаагчдын тоо, 
хувь буурсан байх 

4,75 95 
Алба 
хаагч Тоо/хувь 15/2 14/1 -1/-1 5 99 

Учирсан хохирол сая 
төгрөгөөр  2.0 2.5 +0.5 Учирсан хохирол өмнөх оноос буурсан 

байх. 3,75 75 

3.10. Гэрээт 
харуулын 
болон  
хувийн 
хамгаалалт
ын үйл 
ажиллагаа 
явуулах 
журмын 
биелэлтэд 

Аж ахуйн нэгж  тоо 120 125 +5 
 Нийт байгууллагын 80-аас доошгүй хувьд 
шалгалт хийх.  4,5 90 Хийсэн хяналт, 

шалгалт тоо/хувь 80/66,6 90/72 +10 

Илрүүлсэн зөрчил  

тоо 10 18 +8 Илрүүлсэн зөрчлийн шийдвэрлэлт 100 хувь 
байна.  

4,15 83 Шийдвэр
лэлт 10 15 +5 



 
 
 
 

ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР 

хяналт 
тавьсан 
байдал 

 
 

Нийт дундаж оноо/хувь 
  

 Олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах үйл ажиллагааны үр дүнгийн нийт үнэлгээ   


