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Public dialogue with the Police Force: 
Цагдаагийнхан ба олон нийтийн харилцан яриа: Хүний эрхийн талаарх 
гомдлууд болон цагдаа иргэдийн харилцаанд нөлөөлж буй бусад 
асуудлыг шийдвэрлэхээр цагдаа, энгийн иргэд хамтран ажиллаж болох 
урт хугацааны нийтийн хэлэлцүүлгийг зохион байгуулах нь. 
 

Олон улс оронд байдаг нэгэн зөрөлдөөнтэй зүйл бол цагдаа, иргэдийн 

хоорондын харилцааны асуудал. Тааруухан харилцаа нь олон нийтийн 

аюулгүй байдлыг зөрчил, эсвэл харилцан буулт хийх байдалд хүргэдэг. 

Нигерийн нэгэн байгууллага энэхүү ангалыг давах шинэлэг арга замыг олоод 

байна.  

 

CLEEN Сан буюу Нигерийн Хууль Сахиулах Боловсролын Төв нь гэмт хэрэг, 

цагдаагийнхны зан харилцаатай холбоотой санал, шүүмжлэлүүдийг иргэд, 

цагдаагийнхан хамтдаа хэлэлцэж болох нийтийн хэлэлцүүлгүүдийг 

санаачилжээ. Ингэснээр иргэд, цагдаагийн байгууллагынхан үр дүнгүй 

байнгын үл итгэлцлийн байдалд буйгаа олж мэддэг. Цагдаагийнхны зан 

суртахуунгүй, харгис хэрцгий байдал болон авилгад автсан тухайд иргэд 

голлон санаа зовнидог. Харин цагдаагийнхан иргэдийг мөрдөн шалгах ажилд 

хамтрах аргагүй, дайсагнасан байдлаар үнэлж хардаг байна.  

Нигерийн цагдаагийн байгууллагын бүтцийн төвлөрөл улс орон даяар нэг л 

хөтөлбөр, бодлогыг хэрэгжүүлэхээс аргагүйд хүргэдэг ба үүний дүнд 

цагдаагийн байгууллагын хууль сахиулах нэн тэргүүний шаардлага болон орон 

нутгийн иргэдийн хэрэгцээний хооронд ангал үүсэж, асуудалд нэрмээс болдог.  

CLEEN орон нутгийн удирдлагуудад иргэдтэйгээ нийтийн хэлэлцүүлэг зохион 

байгуулахыг санал болгон захидлуудыг илгээж, энэхүү хоорондын холбоогүй 

байдлын гүүр нь болон ажиллаж эхэлсэн юм. Орон нутгийн удирдлагууд 

хамтран ажиллахаар хариу өгч, нутгийн цагдаагийн байгууллагынхан аюулгүй 

байдлыг нь хамгаална хэмээн амласан үед тус байгууллага ажлаа 

үргэлжлүүлдэг. Ингээд CLEEN зөрчил мөргөлдөөнийг хэрхэн шийдвэрлэх 

тухай сургалт хийхийн зэрэгцээ нутгийн иргэдийн гомдолд цагдаагийнхны өгөх 

хариултууд, тухайн газарт CLEEN-ний хөтөлбөр хэрэгжих боломжийн талаар 



 2

цагдаа, нутгийн иргэдийн төлөөлөл оролцсон уулзалтуудыг зохион байгуулдаг 

байна. Эдгээр уулзалтаар иргэдийн бүлэг, овог бүр өөрийн шаардлагад 

нийцсэн хөтөлбөр бий болгох боломжтой байдаг. Түүний дараа бүлгийн хоёр 

гишүүнийг хэлэлцүүлгүүдийг зохицуулуулахаар хоёр жилийн хугацаатайгаар 

хагас цагаар хөлслөн авдаг байна. Хоёр жилийн дараа  тухайн бүлэг, овог уг 

хөтөлбөрийг өөрсдөө үргэлжлүүлэх арга зам олох ёстой.  

CLEEN-ний тактик нь иргэдийн бүлгийн /овгийн төлөөлөл , цагдаагийн албан 

хаагчдын санаа бодлоо хуваалцах, хүнд суртлаас үүдсэн гол саад 

бэрхшээлүүдийг  даван туулах аюулгүй орчныг бүрдүүлдэг. Сөргөлдөөнт 

харилцаатай байж болох хоёр тал сөргөлдөхийн оронд хамтран ажиллах нэг 

нь нөгөөгөө нэгэн гэж илүү хүмүүнлэгээр харах боломжтой. Цаг хугацаа улирах 

тусам цагдаагийнхан иргэдэд үйлчлэх өөрсдийн үүргийг ухаарч, иргэд 

өөрсдийн үүргийн дагуу цагдаад тусалдаг шинэ суурийг тавьсанаар үл 

итгэлцлийг таслан зогсоож чадна. Энэ нь мөн цагдаагийн хүчирхийлэл, 

иргэдийн гэмт хэргийн аль алиныг бууруулах болно. 

Уг төсөл Нигерийн нутаг дэвсгэрийн зургаан бүсээс сонгогдсон 14 орон нутагт 

хэрэгжиж байгаа билээ. Үл итгэлцэл, үл ойлголцол нь олон бүлэглэлүүдийн 

хоорондын зөрчлийг үүсгэж байгаа учраас энэ тактикийг угсаатны бүлгүүд, 

бизнес эрхлэгчид, газар эзэмшигчид зэрэг зөрчилтэй бусад бүлгүүдийн 

хооронд илүү бат бэх харилцааг бий болгоход хэрэглэж болох юм. Ганц 

болзошгүй аюул нь маш хүнд асуудлуудыг тойрсон сэтгэл хөдлөл, хонзонт 

санаа байдаг. Чиглүүлэгчид нь үүнтэй хэрхэн ажиллах талаар бэлтгэгдсэн 

байх ёстой бөгөөд үүнийг эцэс болгоход хангалттай урт хугацаа 

шаардлагатай. Нэг удаагийн уулзалт бол CLEEN-ний урт хугацааны арга 

барилыг бодоход дэндүү үр дүнгүй зүйл.  

 


