ЦАГДАА, ДОТООДЫН ЦЭРГИЙН СУРГАЛТЫН НЭГДСЭН ТӨВД
2019 ОНД ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨТ
СУРГАЛТЫН ХУВААРЬ
Улаанбаатар хот

Сургалтын сэдэв

Сургалтад
хамрагдах
хугацаа /хоног/

Хамрагдах алба
хаагч

2019.01.25
2 дугаар сард
2019 оны 2 дугаар
сарын 11-ны
өдрөөс 15-ны өдөр
хүртэл

2019 оны 2 дугаар
сарын 18-ны
өдрөөс 22-ны
өдөр хүртэл

2019 оны 2 дугаар
сарын 25-ны өдрөөс
3 дугаар сарын 01ны өдөр хүртэл

Нэг. Удирдах ажилтныг чадавхжуулах чиглэлээр
1

Удирдах ажилтны ёс зүй, манлайлал

30

Тасгийн дарга нарын
сургалт 1.2

2

Хоёр. Гэмт хэрэгтэй тэмцэх чиглэлээр

3

Гэмт хэргийн газрын үзлэг, хойшлуулшгүй
ажиллагаа, илрүүлэх арга, тактик
30
3
Эрүүгийн
хэрэг
хянан
шийдвэрлэх
ажиллагааны
тактик,
төлөвлөлт,
30
3
оролцогчдын сэтгэл зүйн онцлог /полиграф
ашиглах нь/
Гурав. Нийтийн хэв журам хамгаалах, олон нийтийн аюулгүй байдлыг
хангах албаны чиглэлээр

4

Нийтийг хамарсан гамшиг ослын үед
ажиллах зохион байгуулалт ба олон
нийтийн аюулгүй байдлыг хангах

5
6

2

Эрүүгийн мөрдөгч,
мөрдөгч нар 3.4.5.
Эрүүгийн мөрдөгч,
Мөрдөгч нар 3.4.5

Ахлах байцаагч нар

30

3

Объект, субектын судалгаа хийх арга зүй,
урьдчилан сэргийлэх ажилд ашиглах нь

30

3

Хэсгийн байцаагч нар
3.4.5

Машинт эргүүлийн офицер, цагдаа нарын
ур, чадварыг дээшлүүлэх нь

30

3

Эргүүлийн офицер
3.4.5

Дөрөв. Тээврийн цагдаагийн албаны алба хаагчдыг чадавхжуулах чиглэлээр
7

Ахлагч бүрэлдэхүүнийг чадавхжуулах нь

30

Ахлагч
бүрэлдэхүүн

3

Тав. Хүний хөгжлийн сургалт

8

Ёс зүйн төлбөрт сургалт

9

Мэдээллийн
технологи,
комьпютер,
программ хангамж, орчин үеийн техник
технологийн /дрон/ сургалт

10

30

Хүний эрхийн “Сургагч багш” нарын давтан
сургалт

30

30

4

Сахилгын зөрчил
гаргасан алба
хаагчид
/байрлах/
Офицер
бүрэлдэхүүн

3

2

Хүний эрхийн
сургагч багшаар
бэлтгэгдсэн алба
хаагчид

2.3

Зургаа. Зайн цахим сургалт
11

Удирдах ажилтанд зориулсан жендерийн
сургалт

200

1

Хэсгийн даргаас
дээш албан
тушаалтан нар

Долоо. Сургагч багш бэлтгэх, чадавхжуулах сургалт
12

13

2018 онд сургагч
багшаар бэлтгэгдсэн
алба хаагчид
Найм. Улаанбаатарын Цагдаагийн хүрээний алба хаагчдад чиглэсэн сургалт
Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2017 оны
А/145 дугаар тушаалын хавсралтаар
батлагдсан “Цагдаагийн алба хаагчийн
Алба хаагчид
биеийн хүч, тусгай техник, хэрэгсэл, галт
60
3
зэвсэг
хэрэглэх
бэлтгэл
хангах”
мэргэшүүлэх сургалт
Сургагч багш нарын давтан сургалт

60

3

Ес. Хууль тогтоомжид заасны дагуу зохион байгуулагдах сургалт

1.2.3

Иргэдэд зориулсан галт зэвсгийн сургалт

15

Олон нийтийн цагдаагийн ажилтан бэлтгэх 16
сургалт

60

Хамрагдах алба
хаагч

696

Сургалтын сэдэв

6

4

Иргэд

Иргэд

Иргэд

Иргэд

46

Сургалтад
хамрагдах хугацаа
/хоног/

14

Нийт -15 сургалт
3 дугаар сард
2019 оны 3
дугаар сарын
04-ны өдрөөс
08-ны өдөр
хүртэл

2019 оны 3
дугаар
сарын 11-ны
өдрөөс 15ны өдөр
хүртэл

2019 оны 3
дугаар сарын 18ны өдрөөс 22-ны
өдөр хүртэл

2019 оны 3
дугаар
сарын 25ны өдрөөс
29-ны өдөр
хүртэл

Нэг. Удирдах ажилтныг чадавхжуулах чиглэлээр
1

Удирдлагын менежмент

2

Террор үйлдэх гэмт хэрэгтэй тэмцэх, мөрдөн
шалгах ажиллагаанд анхаарах асуудал

3

4

30
2
Хоёр. Гэмт хэрэгтэй тэмцэх чиглэлээр
30

Тасаг, хэсгийн
дарга нар
Эрүүгийн
мөрдөгч нар

3

Мөрдөгч, Хэрэг бүртгэх албаны мөрдөгч
30
3
нарыг чадавхжуулах нь
Гурав. Нийтийн хэв журам хамгаалах, олон нийтийн аюулгүй байдлыг
хангах албаны чиглэлээр
Зөрчлийг шалган шийдвэрлэх ажиллагаа,
анхаарах асуудлууд

30

3

Хэсгийн
байцаагч нар

Мөрдөгч нар

5

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдтэй харилцах
хөтөч цагдаа бэлтгэх нь

50

6

2018 оны 11 сард сургалтад
хамрагдсан алба хаагчид

Дөрөв. Тээврийн цагдаагийн албаны алба хаагчдыг чадавхжуулах чиглэлээр

6

Зохицуулагч нарын ур чадварыг дээшлүүлэх

7

Замын цагдаагийн албаны
хяналтын үйл ажиллагаа

8

Ахлах зохицуулагч нарын
чадварыг дээшлүүлэх нь

мэргэжил,

мэдлэг,

ур

30

3

30

3

30

3

Тасгийн
зохицуулагч
офицер
Нутаг дэвсгэр
хариуцсан
Цагдаагийн
газрын ЗЦТ-ын
зохицуулагч нар
Ахлах
зохицуулагч нар

Тав. Хүний хөгжлийн сургалт
9

10

11

Ёс зүйн төлбөрт сургалт

30

2

Сахилга ёс
зүйн зөрчил
гаргасан алба
хаагчид

Мэргэжлийн алдаа дутагдал гаргасан алба
хаагчдын сургалтыг зохион байгуулах
30
"Сургагч багш" бэлтгэх сургалт
3
Зургаа. Улаанбаатарын Цагдаагийн хүрээний алба хаагчдад
чиглэсэн сургалт
Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2017 оны
А/145 дугаар тушаалын хавсралтаар
батлагдсан “Цагдаагийн алба хаагчийн
Алба хаагчид
биеийн хүч, тусгай техник, хэрэгсэл, галт
60
6
зэвсэг хэрэглэх бэлтгэл хангах” мэргэшүүлэх
сургалт
Долоо. Хууль тогтоомжид заасны дагуу зохион
байгуулагдах сургалт

12

Иргэдэд зориулсан галт зэвсгийн сургалт

50

4

13

Олон нийтийн цагдаагийн ажилтан бэлтгэх
сургалт

25

21

Иргэд

Алба хаагчид

Алба
хаагчид

Иргэд
Иргэд

Найм. Захиалгат сургалт

Нийт

Сургалтын сэдэв

1

102
495

5

Эрүүгийн
мөрдөгч нар

67

Сургалтад
хамрагдах
хугацаа /хоног/

Эрүүгийн
цагдаагийн
алба
хаагчдын
гүйцэтгэх ажилтны эрх олгох сургалт

Хамрагдах алба
хаагч

14

Нийт -14 сургалт
4 дүгээр сард

2019 оны 4
2019 оны 4
2019 оны 4
дүгээр
дүгээр
дүгээр
сарын 01-ний сарын 08-ний сарын 15-ний
өдрөөс 05өдрөөс 12өдрөөс 19ны өдөр
ны өдөр
ний өдөр
хүртэл
хүртэл
хүртэл
Нэг. Удирдах ажилтныг чадавхжуулах чиглэлээр

Удирдах ажилтны нөөцөд авагдсан алба
30
2
хаагчдын сургалт
Хоёр. Гэмт хэрэгтэй тэмцэх чиглэлээр

Тасаг, хэсгийн
дарга нар

2

Эрүүгийн мөрдөгч нарыг чадавхжуулах нь

30

3

3

Хэсгийн төлөөлөгчдийг чадавхжуулах нь

30

3

4

Гурав. Нийтийн хэв журам хамгаалах, олон нийтийн аюулгүй байдлыг
хангах албаны чиглэлээр
Хэв журмын
30
3
ажилтан нар
Хойшлуулшгүй ажиллагаа явуулах тактик
/ажилласан
зүй
жил
харгалзахгүй /
Эргүүл,
харуулын
үүрэг
гүйцэтгэхэд
Эрүүлийн
30
3
анхаарах асуудлууд, тактик зүй
цагдаа нар

5

2019 оны 4
дүгээр сарын 22ны өдрөөс 26ний өдөр хүртэл

Эрүүгийн мөрдөгч
нар /1-3 жил
ажилласан/
Хэсгийн
төлөөлөгч нар
/1-3 жил
ажилласан/

6

7

8

/ажиллсан
жил
харгалзахгүй /
Дөрөв. Тээврийн цагдаагийн албаны алба хаагчдыг чадавхжуулах чиглэлээр
ЗЦА-ны
мөрдөгч,
Автотээврийн
хэрэгслийн
хөдөлгөөний
эрүүгийн
аюулгүй байдал, ашиглалтын журам зөрчих
30
3
мөрдөгч нар
гэмт хэргийн газрын үзлэг хийх, илрүүлэх
/ажилласан
арга тактик
жил
харгалзахгүй /
Урьдчилан
сэргийлэх
ажил
Автотээврийн
хэрэгслийн
хөдөлгөөний
хариуцсан
аюулгүй байдал, ашиглалтын журам зөрчих
30
3
алба хаагч
гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх
нар
ажил
/ажилласан
жил
харгалзахгүй /
Тав. Мэдээлэл, дүн шинжилгээ, шуурхай удирдлагын албаны сургалт
Шуурхай удирдлагын удирдлага, зохион
байгуулалт, үйл ажиллагаа

30

3

Зургаа. Ур чадвар ахиулах сургалт

9

10

Цагдаа
жолооч нар
Цагдаа-жолооч нарын уран жолоодлогын
30
3
/ажилласан
сургалт
жил
харгалзахгүй /
Долоо. Улаанбаатарын Цагдаагийн хүрээний алба хаагчдад
чиглэсэн сургалт
Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2017 оны
А/145 дугаар тушаалын хавсралтаар
Алба хаагчид
240
12
батлагдсан “Цагдаагийн алба хаагчийн
биеийн хүч, тусгай техник, хэрэгсэл, галт

Жижүүрийн алба
хаагч нар
/ажилласан жил
харгалзахгүй /

зэвсэг хэрэглэх бэлтгэл хангах” мэргэшүүлэх
сургалт
Найм. Хүний хөгжлийн сургалт /ур чадвар ахиулах/
11

12

Ёс зүйн төлбөрт сургалт

30

Гадаад хэлний сургалт

30

2

Алба хаагчид

30

Англи хэлний
дунд болон
дээд
түвшиний
мэдлэгтэй
алба хаагчид

Алба хаагчид

Ес. Цахим сургалт
13

14

Цагдаагийн байгууллага, алба хаагчийн
тодорхой ажиллагаа явуулах, албадлагын
1000
1
Алба хаагчид
арга хэмжээ хэрэглэх /Цагдаагийн албаны
тухай хуулийн 4, 5 дугаар бүлэг/
Арав. Хууль тогтоомжид заасны дагуу зохион
байгуулагдах сургалт
Иргэдэд зориулсан галт зэвсгийн сургалт

50

Иргэд

4

Иргэд

Арав нэг. Захиалгат сургалт

Нийт

Сургалтын сэдэв

102

5

1722

80

Эрүүгийн
мөрдөгч нар
Нийт -15 сургалт

Сургалтад
хамрагдах
хугацаа
/хоног/

Эрүүгийн
цагдаагийн
алба
хаагчдын
гүйцэтгэх ажилтны эрх олгох сургалт

Хамрагдах
алба хаагч

15

2019 оны 5
дугаар
сарын 06-ны
өдрөөс 10ны өдөр
хүртэл

5 дугаар сард
2019 оны 5 дугаар
сарын 13-ны өдрөөс
17-ны өдөр хүртэл

Нэг. Удирдах ажилтныг чадавхжуулах чиглэлээр

2019 оны 5
дугаар сарын
20-ны өдрөөс
24-ны өдөр
хүртэл

2019 оны 5 дугаар
сарын 27-ны өдрөөс
31-ний өдөр хүртэл

1

Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудит,
эрсдлийн удирдлага

30

ЗУТ-ийн дарга
нар

2

Хоёр. Гэмт хэрэгтэй тэмцэх чиглэлээр
2

Хар тамхи, мансууруулах эм сэтгэцэд нөлөөт
бодистой холбоотой гэмт хэргийг илрүүлэх,
шалгах арга тактик

30

3

3

Өмчлөх эрхийн эсрэг гэмт хэргийг илрүүлэх арга
тактик

30

3

Мөрдөгч, эрүүгийн
мөрдөгч нар
/1-3 жил ажилласан/

Гурав. Нийтийн хэв журам хамгаалах, олон нийтийн аюулгүй байдлыг
хангах албаны чиглэлээр
4

Жендэрээс үүдэлтэй хүчирхийлэл,
тэмцэхэд анхаарах зарим асуудал

түүнтэй
30

3

Дөрөв. Тээврийн цагдаагийн албаны чиглэлээр
5

Төмөр замын хөдөлгөөний үед вагон унасан,
замаас гарсан, хүний амь нас хохирсон үеийн
хойшлуулшгүй ажиллагаа

30

Мөрдөгч нар
/0-3 жил ажилласан

3

/

Тав. Улаанбаатарын Цагдаагийн хүрээний алба хаагчдад
чиглэсэн сургалт

6

Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2017 оны
А/145 дугаар тушаалын хавсралтаар батлагдсан
“Цагдаагийн алба хаагчийн биеийн хүч, тусгай
техник, хэрэгсэл, галт зэвсэг хэрэглэх бэлтгэл
хангах” мэргэшүүлэх сургалт

240

Алба хаагчид

12

Зургаа. Хүний хөгжлийн сургалт /ур чадвар ахиулах/
7

Гадаад хэлний сургалт

30

30

8

Ёс зүйн төлбөрт сургалт

30

2

Англи хэлний дунд болон дээд түвшиний
мэдлэгтэй алба хаагчид
Алба хаагчид

Долоо. Цахим сургалт
9

Хүний эрхийн цахим сургалт

1000

1

Алба хаагчид

Найм. Хууль тогтоомжид заасны дагуу зохион
байгуулагдах сургалт

10

Иргэдэд зориулсан галт зэвсгийн сургалт

11

Олон нийтийн цагдаагийн ажилтны давтан
сургалт

50

4

30

3

Иргэд
Олон нийтийн цагдаагийн ажилтан

Ес. Захиалгат сургалт
12

Эрүүгийн цагдаагийн алба хаагчдын гүйцэтгэх
ажилтны эрх олгох сургалт

102

5

13

Гэрээт харуул хамгаалалтын ажилтан бэлтгэх
сургалт

30

21

Иргэн

1692

92

Нийт -13 сургалт

Сургалтын сэдэв

Сургалтад
хамрагдах хугацаа
/хоног/

Хамрагдах алба
хаагч

Нийт

Эрүүгийн
мөрдөгч нар

2019 оны 6 дугаар
сарын 03-ны
өдрөөс 07-ны
өдөр хүртэл

6 дугаар сард

2019 оны 6 дугаар
сарын 10-ны
өдрөөс 14-ний
өдөр хүртэл

2019 оны 6 дугаар
сарын 17-ны
өдрөөс 21-ний
өдөр хүртэл

Нэг. Удирдах ажилтныг чадавхжуулах чиглэлээр
1

Удирдах ажилтны сэтгэл зүй

30

2

Хэлтсийн дарга нар

Хоёр. Гэмт хэрэгтэй тэмцэх чиглэлээр
2

Цахим, мэдээллийн аюулгүй байдлын эсрэг гэмт
хэргийг илрүүлэх, арга тактик

30

3

3

Хүрээлэн байгаа орчны эсрэг гэмт хэргийн
газрын үзлэг хийх, илрүүлэх арга, тактик

30

3

Мөрдөгч, эрүүгийн
мөрдөгч нар
/1-3 жил
ажилласан/
Мөрдөгч, эрүүгийн
мөрдөгч нар
/1-3 жил
ажилласан/

Гурав. Мэдээлэл, дүн шинжилгээ, шуурхай удирдлагын албаны сургалт

2019 оны 6 дугаар
сарын 24-ний
өдрөөс 28-ны
өдөр хүртэл

4

Мэдээлэл судалгааны ажилтны сургалт

30

Мэдээлэл
судалгааны
ажилтан нар

3

Дөрөв. Хүний хөгжлийн сургалт /ур чадвар ахиулах/
5

Санхүү аж ахуйн ажилтны сургалт

6

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн
ажилтан бэлтгэх давтан сургалт

30

45

Нягтлан бодогч,
тооцооны нягтлан,
нярав

3
ХАБЭА-ны
сургалтад
хамрагдсан алба
хаагчид

3

Тав. Улаанбаатар Цагдаагийн хүрээний алба хаагчдад
чиглэсэн сургалт

8

Иргэдэд зориулсан галт зэвсгийн сургалт

4

1055

33

Хамрагдах алба
хаагч

Нийт

60

Сургалтын сэдэв

Алба хаагчид

Иргэд

Нийт -8 сургалт

Сургалтад
хамрагдах хугацаа
/хоног/

7

Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2017 оны
А/145 дугаар тушаалын хавсралтаар батлагдсан
“Цагдаагийн алба хаагчийн биеийн хүч, тусгай 800
12
техник, хэрэгсэл, галт зэвсэг хэрэглэх бэлтгэл
хангах” мэргэшүүлэх сургалт
Долоо. Хууль тогтоомжид заасны дагуу зохион
байгуулагдах сургалт

2019 оны 9 дүгээр
сарын 02-ны
өдрөөс 06-ны
өдөр хүртэл

9 дүгээр сард

2019 оны 9 дүгээр
сарын 09-ний
өдрөөс 13-ны
өдөр хүртэл

2019 оны 9 дүгээр
сарын 16-ны
өдрөөс 20-ны
өдөр хүртэл

Нэг. Гэмт хэрэгтэй тэмцэх чиглэлээр
1

Эдийн засгийн гэмт хэргийг илрүүлэх арга тактик

30

2

Мөрдөгч,
эрүүгийн мөрдөгч
нар

2019 оны 9 дүгээр
сарын 23-ны
өдрөөс 27-ны
өдөр хүртэл

2

Залилах, хөрөнгө завших гэмт хэргийг илрүүлэх
арга тактик

30

/1-3 жил
ажилласан/
Мөрдөгч,
эрүүгийн мөрдөгч
нар /1-3 жил
ажилласан

3

Хоёр. Нийтийн хэв журам хамгаалах, олон нийтийн аюулгүй байдлыг
хангах албаны чиглэлээр
3

Цагдаагийн алба хаагчаас албадлагын арга
хэмжээ хэрэглэх тактик зүй

30

3

Хэсгийн
байцаагч, хэв
журмын офицер,
цагдаа

4

Машинт эргүүлийн офицер, цагдаа нарын ур,
чадварыг дээшлүүлэх нь

30

3

Машинт
эргүүлийн
офицер, цагдаа

Гурав. Мэдээлэл, дүн шинжилгээ, шуурхай удирдлагын албаны сургалт
5

Холбоо, мэдээллийн инженерын сургалт

30

3

Бусад төрөл
мэргэжлийн алба
хаагчид

Дөрөв. Хүний хөгжлийн сургалт /ур чадвар ахиулах/
6

Тэтгэвэрт гарах алба хаагчдын дасан зохицох
сургалт

16

2

Бусад төрөл
мэргэжлийн
алба хаагчид

Тав. Улаанбаатар Цагдаагийн хүрээний алба хаагчдад
чиглэсэн сургалт

7

Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2017 оны
А/145 дугаар тушаалын хавсралтаар батлагдсан
“Цагдаагийн алба хаагчийн биеийн хүч, тусгай
техник, хэрэгсэл, галт зэвсэг хэрэглэх бэлтгэл
хангах” мэргэшүүлэх сургалт

800

Алба хаагчид

12

Долоо. Хууль тогтоомжид заасны дагуу зохион
байгуулагдах сургалт
8

Иргэдэд зориулсан галт зэвсгийн сургалт

Нийт

60

4

1026

27

Иргэд

Нийт -8 сургалт

Сургалтад
хамрагдах
хугацаа /хоног/

Хамрагдах алба
хаагч

Сургалтын сэдэв

10 дугаар сард

2019 оны 10
дугаар сарын 01ний өдрөөс 05-ны
өдөр хүртэл

2019 оны 10
дугаар сарын 08ны өдрөөс 12-ны
өдөр хүртэл

2019 оны 10
дугаар сарын 15ны өдрөөс 19-ний
өдөр хүртэл

2019 оны 10
дугаар сарын 22ны өдрөөс 26-ны
өдөр хүртэл

Нэг. Тээврийн цагдаагийн албаны чиглэлээр
1

Иргэний агаарын тээврийн онгоц барьцаалсан, онгоц сүйрсэн үед
цагдаагийн байгууллагаас явуулах хойшлуулшгүй ажиллагаа

30

3

Мөрдөгч, эрүүгийн
мөрдөгч нар
/1-3 жил
ажилласан/

Хоёр. Хүний хөгжлийн сургалт /ур чадвар ахиулах/
Нягтлан бодогч,
тооцооны нягтлан,
нярав

2

Санхүү аж ахуйн ажилтны сургалт

30

3

3

Саатуулах байрны эмч нарын сургалт

30

3

Бусад төрөл
мэргэжлийн алба
хаагчид

4

Амилуулах суурь тусламж

30

3

Бусад төрөл
мэргэжлийн алба
хаагчид

Гурав. Улаанбаатар Цагдаагийн хүрээний алба хаагчдад
чиглэсэн сургалт

5

6

Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2017 оны
А/145 дугаар тушаалын хавсралтаар батлагдсан
“Цагдаагийн алба хаагчийн биеийн хүч, тусгай 800
12
техник, хэрэгсэл, галт зэвсэг хэрэглэх бэлтгэл
хангах” мэргэшүүлэх сургалт
Дөрөв. Хууль тогтоомжид заасны дагуу зохион
байгуулагдах сургалт
Иргэдэд зориулсан галт зэвсгийн сургалт

Нийт

60

4

950

28

Алба хаагчид

Иргэд

Нийт -6 сургалт

ЦАГДАА, ДОТООДЫН ЦЭРГИЙН СУРГАЛТЫН НЭГДСЭН ТӨВ

