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1. Санхүү бүртгэлийн талаар: 

Төсвийн тухай хууль, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль, Нягтлан бодох 
бүртгэлийн тухай хууль, шилэн дансны тухай хууль, УСНББОУС, түүнд нийцүүлэн Сангийн 
сайдын баталсан заавар, журмуудын дагуу өдөр тутмын үйл ажиллагааг мөрдөн ажиллаж сар 
бүрийн төсвийн гүйцэтгэлийг  тооцон судалж төсөвлөгдөөгүй өр авлага үүсгэхгүй байх талаар 
анхаарч, санхүүгийн ил тод байдлын хүрээнд тухай бүр хийсэн ажил, гарсан зардлын мэдээг 
алба хаагчдад танилцуулан, шилэн дансны сайт болон байгууллагын цахим хуудас, санхүүгийн 
мэдээллийн самбарт төсвийн талаар мэдээг хуульд заасан хугацаанд тогтмол мэдээллэн 
ажиллаж байна.  

 
Цагдаагийн газрын 2014, 2015 оны санхүүгийн 

үйл ажиллагааны тайланг аймгийн Аудитын газраас 
шалгаж  “ЗӨРЧИЛГҮЙ”  санал  дүгнэлттэй гарсан тул 
2016 оны санхүүгийн тайланд итгэмжлэл үзүүлэн 
“ЗӨРЧИЛГҮЙ” санал  дүгнэлттэй гарсан.  Тайланг 
ЦЕГ-ын СХГазарт хуулийн хугацаанд хүргүүлсэн.  

 
Тус цагдаагийн газар нь 2017 онд улсын төсвөөс 

2,279,668.2 мянган төгрөг, өөрийн орлогоор 15,000.0 
мянган төгрөг, гэрээтийн орлогоор 42,326.0 мянган 
төгрөг нийт 2,336,994.2 мянган төгрөгийн батлагдсан 
төсөвтэй үйл ажиллагаа явуулж байна. 

 
Татвар, нийгмийн даатгалын шимтгэлийн тайланг сар бүр хугацаанд нь төлж, цахимаар 

тайланг гаргаж хүргүүлэн алба хаагчдын ЭМД, НДДэвтэрийн бөглөлтийг сар хийж 
баталгаажуулан ажилласан. 

 
Òàéëàíãèéí õóãàöààíä цагдаагийн газар нь Сангийн сайд, Хууль зүйн сайд, Гадаад 

харилцааны сайд, Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн сайдын хамтарсан 2013 оны 08 дугаар сарын 
07 –ны өдрийн тушаалаар батлагдсан “Торгууль, шийтгэврийн хуудас хэрэглэх журам”-ыг 
хэрэгжүүлэн үйл ажиллагаандаа мөрдөн ажиллаж байна.  
 
      ЦЕГ-ын СХГазарт албан хүсэлт хүргүүлэн үнэт цаас, галт зэсвгийн гэрчилгээний нөөц 
бүрдүүлэлтийг 1 удаа хийж няравт хүлээлгэн өгсөн. Нярваас алба хаагчид нэг бүрт бүртгэлээр 
санхүүгийн тэмдэг дарж олгосон.  Алба хаагч нартай үнэт цаасны тооцоог хийхдээ мөнгөний 
баримт, нэгдсэн сүлжээнд шивэгдсэн эсэх, бүртгэлийн тэмдэг дарагдсан эсэхийг шалгаж 
үлдэгдлийг тулган баталгаажуулан ажилласан. Үнэт цаасны тайланг цалин тооцохоос өмнө 
гаргаж үлдэгдэл ихтэй болон тооцоо хийхгүй удаасан алба хаагчидтай тооцоог хийлгэх хийж арга 
хэмжээг тогтмол авч ажилласан.  

 
  



 
 
 

  2017 оны 1 дүгээр улирлын байдлаар 158–н алба хаагчдад 714 ширхэг шийтгэвэр, 865 
торгуулын тасалбар олгож, давхардсан тоогоор 246 алба хаагчидтай 905 ширхэг торгуулын 
тасалбар, 614 ширхэг шийтгэврийн хуудсаар нийт 24,9 сая  төгрөгийн тооцоог хийсэн. Бууны 
гэрчилгээний 4 ширхэгийн 19,200 төгрөгийн тооцоог хийсэн.  
    

Үнэт цаас болон галт зэвсгийн гэрчилгээний тайланг сар бүр гаргаж цагдаагийн газрын 
удирдлагад танилцуулан нярвын үлдэгдлийг тоолж баталгаажуулан мэдээг тайланг дараа сарын 
02 өдрийн дотор ЦЕГ-ын СХГ-ын дотоод сүлжээгээр хүргүүлэн зөрчил дутагдалгүй ажиллаж 
байна. 

 



 
 

Бэлэн бус торгуулийн машинаар 100070000987 тоот дансанд 38.6 сая төгрөгийн орлогыг 
төвлөрүүлэн ажиллаж байна.  
 

Ñóìäûí õýñãèéí òºëººëºã÷, öàãäàà íàðûí àæèëëàõ áîëîëöîî íºõöëèéã õàíãàõ ÷èãëýëýýð 
øààðäàãäàõ зардлыг тооцон хуваарилаж төсвөөс гэрэл цахилгаан, дулааны зардалд 1,8 сая 
төгрөг, шатахуунд  1.9 сая төгрөг нийт 3.7 сая төгрөгийн зардлыг олгоод байна.  

Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2014 оны 165 дугаар тушаал, Засгийн газрын 2014 
оны 332-р тогтоолоор  цагдаагийн алба хаагчдын  албан тушаалын цалингийн нэмэгдэл, удаан 
жил, албан тушаалын цалингийн сүлжээгээр цагдаагийн газрын алба хаагчдын цалингийн 
нэмэгдлийг сар бүр тооцон гаргаж, цалин хөлсийг хугацаанд нь бодож олгосон.  

 
2. Аж ахуйн ажлын талаар 

 Аймгийн Мэргэжилийн хяналтын газартай хамтран 
Цагдаагийн газрын А, Б конторын барилгын чиглэлээр хяналт 
шалгалт үнэлгээ хийлгэж дү гнэлт гаргуулж, энэ чиглэлээр 
танилцуулга бэлтгэн аймгийн Засаг дарга, иргэдийн 
тө лө ө лө гчдийн хурал болон Хууль зү йн хэлтэст хү ргү ү лэн 
ажилласан.  
 
 
 

 
 Албанд ашиглагдаж байсан Ниссэн экстрал маркын 04-70 дор улсын дугаартай авто 
машин, Лон Кинг маркын  76-68 доа улсын дугаартай том оврын Автобусын эдэлгээ нормын 
хугацаа дууссан тул актлуулах саналыг Цагдаагийн газрын зөвлөлийн хуралд танилцуулан 
аймгийн ОНӨмчийн газарт хүргүүлэн ажилласан.  

   
 Цагдаагийн газрын албаны тээврийн хэрэгслүүдийн 
техникийн бүрэн бүтэн байдлыг хангуулах, жолооч цагдаа 
нарыг зам тээврийн гэмт хэрэг, осол, зөрчилд холбогдохоос 
урьдчилан сэргийлэх зорилгоор үзлэг, шалгалтыг õèéæ “Òàíû 
æîëîî” àâòî ñóðãóóëьòàé õàìòàð÷ ñóðãàëò çîõèîí áàéãóóëàí  
àëáàíû àâòîìàøèí ýçýìøäýã àëáà õààã÷ á¿ðýýñ ÇÕÀÁÕуулийн 
÷èãëýëýýð ä¿ðìèéí øàëãàëò авч ажиллаж байна. Мөн 
аâòîìàøèíы үзлэгээр илэрсэн зөрчилийг засч үйлчилгээ хийн 
òîñ ìàñëûã ñîëüæ, øààðäëàãàòàé сэлбэгээр òóõàé á¿ð хангаж 

албаны áýëýí áàéäëûã õàíãàñàí. Албанд ашиглагдаж буй авто машиныг ЦЕГ-ын даргын 2017 
оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн А/06 тоот тушаалын дагуу Цагдаагийн газрын бэлэгдэлийг 
наалгаж өнгө үзэмжийг сайжруулав. 
 
   



Цагдаагийн газрын гàäíà îð÷èí, íèéòèéí ýçýìøëèéí ººðèéí õàðèóöñàí зам òàëáàéí õîã 
õàÿãäàë, öàñûã öýâýðë¿¿ëýõ àæëûã 4 óäàà çîõèîí áàéãóóëñàí.  

 
 

 
Öàãààí ñàðûí áàÿðûã 

òохиолдуулан Цагдаагийн газрын 97 
àõìàä íàñòíûã õ¿ëýýí àâ÷ õ¿íäýòãýë 
¿ç¿¿ëæ, íèéò 97 àõìàäàä 1,840,0 
мянган төгрөгийн гарын бэлэг 
гардуулав. 

 
 

Туслах аж ахуйн малаас Цагдаагийн газрын ахмадуудаас ºíäºð íàñòàé 3 ахмад ажилтанд 

óóöíû õîíèéã àëáàí ¸ñîîð õ¿ëýýëãýí ºãñºí.  

Тус цагдаагийн газраас 2017 онд халагдсан, чөлөөлөгдсөн алба хаагчдын дүрэмт хувцасны 
эдлэгдээгүй хугацааны тооцоотой алба хаагчтай холбоотой төлбөр тооцооны үлдэгдлийг 
барагдуулах талаар хувцасны нэхэмжлэл авч ажилласан.  

 

 
Туслах аж ахуйн ямаа санмах үйл ажиллагаа зохион байгуулан 1,350,000 төгрөгийн орлого 

олж байгууллагын алба хаагчдын эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамруулах ажлыг 
зохион байгуулан ажиллаж байна. 

 
 
 
 
ТАЙЛАН БИЧСЭН:  
АХЛАХ НЯГТЛАН БОДОГЧ,  
ЦАГДААГИЙН ДЭСЛЭГЧ                         Б.ДАВААДОРЖ 


