
 
ДОРНОД АЙМАГ ДАХЬ ЦАГДААГИЙН ГАЗРЫН САНХҮҮ, АЖ АХУЙН АЛБАНЫ 

2019 ОНЫ 3 ДУГААР УЛИРЛЫН АЖЛЫН ТАЙЛАН 
 

2019.09.30                                                                                                                  Хэрлэн сум 
 

Санхүү, аж ахуйн албанаас Цагдаагийн ерөнхий газрын 2019 онд дэвшүүлсэн зорилт, 
үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд дараах ажил, арга хэмжээг авч 
хэрэгжүүллээ. 
 

Нэг. Удирдлага зохион байгуулалтын ажлын хүрээнд: 
 

Цагдаагийн газрын 2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг үндэслэн тус албаны энэ 
оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулан батлуулж хэрэгжилтийг тооцоон ажиллаж 
байна. 

Санхүүгийн алба нь долоо хоног бүрийн “Даваа” гаригт өглөөний ярианы дараа өнгөрөгч 
7 хоногт хийсэн ажлаа дүгнэж, тухайн 7 хоногт хийх ажлаа ярилцаж, үүрэг чиглэл өгч, шинээр 
гарсан Хууль тогтоомж, үүрэг даалгавар, бусад холбогдох чиглэлээр мэдээлэл хийж 
ажилласан. Цагдаагийн газрын даргын дэргэдэх зөвлөлийн хуралдаанд 18 удаа сууж, хүний 
нөөц, хууль тогтоомжийн хэрэгжилт, цаг үеийн шинжтэй бусад асуудлыг хэлэлцэн 
шийдвэрлэсэн байна. 

Баривчилах байранд байсан хугацааны шууд зардлын хэмжээг шинэчлэн батлах тухай 
цагдаагийн газрын даргын А/05 тоот тушаалыг Төсвийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйл, Хууль 
зүй, дотоод хэргийн сайд, Сангийн сайдын хамтарсан 2018 оны А/63, 70 дугаар “Журам батлах 
тухай” тушаалын “Баривчлагдсан этгээдийн баривчлах байранд байсан хугацааны шууд 
зардлын хэмжээг тооцох журам”-ын дагуу тооцон үйл ажиллагаанд мөрдүүлэн ажилласан. 
Төлбөр барагдуулах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх чиглэлээр үүргийг эрүүлжүүлэх саатуулах 
байрны дарга, эмч нартай хамтран ажиллан 7 хоног бүр үр дүнг тооцож ажилласан.  

 
2019 онд Цагдаагийн ерөнхий газраас болон бусад байгууллагаас ирүүлсэн 48 албан 

бичгийг хүлээн авч, шийдвэрлэн 40 албан бичгийн хариуг холбогдох газруудад явуулж, газрын 
даргын тушаалаар санхүүгийн болон хүний нөөц бусад үйл ажиллагааг шийдвэрлэж, 
давхардсан тоогоор 150 алба хаагчдад цалингийн зээл, 130 алба хаагчын татварын буцаан 
олголтын цалингийн тодорхойлолт, цэргийн алба хаасны тэтгэвэр тогтоолгох алба хаагчын 
сүүлийн 5 жилийн цалингийн тодорхойлолт, цагдаагийн албаны тухай хуулийн 89.2-т заасан 
30 сарын тэтгэмж авах болзол шаардлага хангасан алба хаагчын сүүлийн 5 жилийн үндсэн 
цалингийн тодорхойлолтыг тус тус гарган өгч шийдвэрлэсэн байна.  

 
Цагдаагийн газрын тасаг албадын алба хаагчдыг тус бүрт хүлээн авч уулзан санал 

хүсэлтийг сонсох, шийдвэрлэх боломжтой асуудлыг шийдвэрлэх чиглэлээр ажилласан. 
 

Хоёр. Санхүүгийн үйл ажиллагаа: 
 

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.  

2018 оны санхүүгийн тайланд Улаанбаатар хотын “Шинэ баланс”ххк шалгалт хийж, 
“Зөрчилгүй санал дүгнэлт” өгсөн. Тайланг Цагдаагийн ерөнхий газрын санхүү аж ахуйн албанд 
хуулийн хугацаанд хүргүүлсэн. 2018 оны санхүүгийн баримтыг үдэж архивын нэгж болгон 67 
байгууллагын архивт хүлээлгэн өгсөн. 

Байгууллагын дотоод хяналт шалгалт явуулах 2019 оны батлагдсан төлөвлөгөөний 
дагуу үнэт цаасны чиглэлээр хяналт шалгалт, эд хөрөнгө ашиглалтын чиглэлээр хяналт 



шалгалтыг явуулан дүнг зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэн шалгалтаар илэрсэн зөрчилийг арилгах, 
дахин гаргахгүй байхад анхаарч ажилласан байна. 

 
Төсвийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.4.1 дэх заасны дагуу байгууллагын 2020 оны 

төсвийн төсөл, 2021-2022 оны төсвийн төсөөллийг хууль журам, бодит зардлын тооцоолборыг 
хийж боловсруулан Цагдаагийн ерөнхий газрын Санхүү аж ахуйн албанд хүргэн нэгтүүлсэн. 
Мөн Монгол банкны дорнод салбарын гэрээт цагдаагийн зардлыг төсөв тооцоог хийж 
холбогдох байгууллагад хүргүүлсэн. 

 
 

Гурав. 2019 оны батлагдсан төсөв, түүний зарцуулалт: 
 
2019 онд улсын төсвөөс 2,624,527.0 мянган төгрөг, өөрийн орлогоор 15,000.0 мянган 

төгрөг, гэрээтийн орлогоор 42,326.0 мянган төгрөг нийт 2,681,853.0 мянган төгрөгийн 
батлагдсан төсөвтэй үйл ажиллагаа явуулж байна. Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны 
“Төрийн зарим албан тушаалын цалингийн сүлжээ, доод жишиг шинэчлэн тогтоох тухай” 24 
дүгээр тогтоолын дагуу цалингийн төсөв нэмэгдсан ба сар бүр алба хаагчдын шатлалын 
тушаалыг шинэчлэн тооцож олгож байна. 

9 дүгээр сарын байдлаар улсын төсвийн санхүүжилт 2,016,133.1 мянган төгрөг, үндсэн үйл 
ажиллагааны орлого 42,994.8 мянган төгрөг нийт 2,059,127.9 мянган төгрөгийн төсөвтэй 
ажилласан. Төсвийн гүйцэтгэлийг тооцон судалж төсөвлөгдөөгүй өр авлага үүсгэхгүй байх 
талаар анхаарч, үүссэн өр авлагын үлдэгдлийг тооцоо нийлсэн актаар баталгаажуулан 
удирдлагад танилцуулан ажилласан. 9 дүгээр сарын байдлаар урсгал засварын зардалд 5.0 
сая төгрөг, шатахууны зардалд 4.0 сая төгрөгийн өр үүссэн байна. 

 
2019 оны хагас жилийн үйл ажиллгааны давсан орлого 9,711.7 мянган төгрөгийг зарцуулах 

хүсэлт хүргүүлэн Сангийн сайдын 2019 оны 08 дугаар сарын 14-ний өдрийн “Улсын төсвийн 
байгууллагуудын үйл ажиллагааны давсан орлогыг зарцуулах тухай” 185 дугаар тушаалаар 
нэмэлт төсвийн дансанд шилжүүлэн зарцуулах байгууллагын үйл ажиллагаанд зарцуулсан 

 
Төсвийн тухай хуулийн 42 дугаар зүйлд заасны дагуу хүрэлцэхгүй байгаа зардлын бүлэг 

хооронд гүйлгэн зарцуулах саналыг төсвийн ерөнхийлөн захирагч буюу ЦЕГ-ын Санхүү аж 
ахуйн албанд 8 дугаар сард төсөвт зохицуулалт 5.0 сая төгрөгийн саналыг хүргүүлэн 
шийдвэрлүүлсэн. Мөн 9 дүгээр сард 10.0 сая төгрөгийг хүрэлцэхгүй байгаа зардалд шилжүүлэх 
төсвийн саналыг хүргүүлээд байна. 
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ДОРНОД АЙМАГ ДАХЬ ЦАГДААГИЙН ГАЗРЫН
БАТЛАГДСАН ТӨСӨВ

Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих Улсын төвлөрсөн төсвөөс



 
2019 оны төсвийн зардлыг эдийн засгийн ангилал тус бүрээр харуулвал: 
 

Зардлын нэр 
Мөнгөн дүн 

/мянган төгрөг/ 
Эзлэх хувь /%/ 

Цалингийн зардал 2,336,422.0 87.1 

ЭМД /а.олгогчоос/ 50,773.2 1.9 

Байгууллагын тогтмол зардал 67,199.2 2.5 

Хангамж, бараа материалын зардал 122,327.6 4.6 

Хоолны зардал 33,280.0 1.2 

Урсгал засврын зардал 34,320.0 1.3 

Дотоод албан томилолтын зардал 18,340.0 0.7 

Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний 
төлбөр, хураамж 

13,131.0 
0.5 

Бараа үйлчилгээний бусад зардал 2,000.0 0.1 

Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал 4,060.0 0.2 

 
 
Мөнгөн хөрөнгө: 
 
Алба хаагчдад хөдөө орон нутаг болон хотруу албан ажлаар явсан 121 алба хаагчдад 

10,754.7 мянган төгрөгийн томилолт, жижүүрийн бүрэлдэхүүнд гарч байгаа алба хаагч нарт 
хоолны мөнгө  20,562.0 мянган төгрөгийг тус тус олгож, байгууллагын хэвийн үйл ажиллагааг 
хангахад байрны цахилгааны зардалд 14,945.2 мянган төгрөг, цэвэр бохир усны зардалд 3.9 
сая төгрөг, дулааны зардалд 10,919.0 мянган төгрөг, албаны тээврийн хэрэгслийн урсгал 
засврын сэлбэг мөн 1, 2 конторын барилгын дотор гадна урсгал засвар, албаны компьютер, 
принтер, станц, гудамж замын хяналтын камерын засвар, бусад үйл ажиллагааны засвар 
үйлчилгээний зардалд 28,740.0 мянган төгрөгийг тус тус зарцуулсан. 

 
Шуурхай албаны тээврийн хэрэгсэлийн шатахуун, тосолгооны зардалд 70,709.1 мянган 

төгрөгийн шатахууны зардлыг олгож тайлангаж ажилласан.  
 
Тус цагдаагийн газрын нэмэлт санхүүжилтийн 100070012401 тоот дансанд Аймгийн 

гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх нэгдсэн арга хэмжээний үйл ажиллагааны зардал 57,770.4 
мянган төгрөг, аймгийн БОАЖГазраас хээрийн түймрийн постын зардалд 370.0 мянган төгрөг,  
бусад байгууллагаас 12,974.7 мянган төгрөг, нийт 70,745.1 мянган төгрөгийн орлогыг 
төвлөрүүлэн зарцуулалтын эрхийг Сангийн сайдын 2013 оны 73 дугаар тушаалын 02 дугаар 
хавсралт “Төсвйин санхүүжилтийн болон зарцуулалтын эрхийн тухай журам”-ын дагуу 
нээлгүүлэн зориулалтын дагуу зарцуулан ажилласан. 

 
   Байгууллагын үйл ажиллагааны орлогын 450 ширхэг 54,729.5 мянган төгрөгийн гүйлгээг 

бүртгэн, Аймгийн төрийн сангаар дамжуулан 490 удаагийн 2,078,132.0 мянган төгрөгийн 
зарлагын гүйлгээг хийж тайлагнаж ажилласан. 

 
Цалин хөлс бүртгэл: 
 
Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 60.1 “Ажилтны цалин хөлсийг сард хоёр ба түүнээс дээш 

удаа, тогтоосон өдөр олгоно” гэж заасны дагуу цалинг сард 2 удаа 187 алба хаагчдын цалинг 
бодож урьдчилгаанд 576,093.1 мянган төгрөг, сарын сүүлд 1,034,688.1 мянган төгрөгийг 
Голомт банкинд байрших алба хаагчдын цалингийн дансанд шилжүүлэн олгосон.  

 
ХХОАТатварт 148,105.8 мянган төгрөгийг суутгаж аймгийн Татварын албаны дансанд 

шилжүүлсэн, улирлын тайланг дараа сарын 10-ны өдөр https://e-tax.mta.mn/ хаягаар цахимаар 
шивж тоон гарын үсгээр илгээн байгууллагатай тооцоо нийлж ажилласан. 

https://e-tax.mta.mn/


Нийгмийн даатгалын тухай хуулийн дагуу алба хаагчдын цалингаас ниймгийн 
даатгалын шимтгэлийг нийгмийн даатгалын төрөл бүрээр энэ хуулийн 15 дугаар зүйлийн 1 дэх 
хэсэгт заасан хувь хэмжээгээр сар бүр тооцож цалингаас, ажил олгогчоос нийт  52,865.1 мянган 
төгрөгийг аймгийн нийгмийн даатгалын хэлтэсийн 100070090000 тоот дансанд шилжүүлэн 
тайланг www.ndaatgal.mn/nd8/ хаягаар цахимаар шивж илгээн баталгаажуулан ажилласан. 

 
Хүний нөөцийн мэргэжилтэнгээс Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны “Төрийн зарим 

албан тушаалын цалингийн сүлжээ, доод жишиг шинэчлэн тогтоох тухай” 24 дүгээр тогтоолын 
дагуу алба хаагчдын шатлал удаан жилийг сар бүр тооцон өөрчлөлтийн тушаалыг гаргаж 
өгсөний дагуу цалинд өөрчлөлт оруулан бодсон. 

 
175 алба хаагчын ээлжийн амралтыг бодож 183,463.9 мянган төгрөг, 14 алба хаагчын 

эмнэлгийн хуудсаар 7,767.4 мянган төгрөг бодсон. Сар бүрийн ажлын үр дүнг хэлэлцсэн 
тушаал шийдвэрийг хэрэгжүүлэн цалинд нэмэлт, хасалтыг тухай бүрт оруулан тооцож 
цалингийн өр төлбөргүй ажилласан. 

 
 
 
Мэдээллийн ил тод байдал 
 
Төсөв, санхүүгийн ил тод байдалын хүрээнд Цагдаагийн газрын төсвийн орлого, 

батлагдсан төсвийн зарцуулалтыг www.dornod.police.gov.mn сайтны шилэн дансны хэсэгт, 
www.shilendans.mn шилэн дансны сайт, байгууллагын санхүүгийн ил тод байдал гэсэн 
мэдээллийн самбарт 2019 оны жилийн төсөв, өмнөх оны төсвийн гүйцэтгэл, улирал, сарын 
төсвийн гүйцэтгэл, хагас жилийн тайлан, дараа жилийн төсвийн төсөл, жилийн эцсийн 
санхүүгийн тайлан, санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт, төсвийн хэтрэлт, хэмнэлт 
түүний шалтгааны тайлбар, тухайн жилийн төсөвт орсон нэмэлт өөрчлөлт, 5 сая төгрөгөөс 
дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээг гүйлгээ тус бүрээр тус тус байршуулан 
албан хаагчид болон иргэд, олон нийтийг нээлттэй үзэх боломжоор бүрэн хангаж  ажилласан.  
2019 оны 3 дугаар улирлын байдлаар 111 удаагийн мэдээллийг мэдээлэлж ажилласан байна.  

 

 
 
 
 
 

http://www.ndaatgal.mn/nd8/
http://www.dornod.police.gov.mn/
http://www.shilendans.mn/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Төсөв, санхүүгийн ил тод байдалын хүрээнд Цагдаагийн газрын төсвийн орлого, 

батлагдсан төсөв, 2019 онд худалдан авах хөрөнгө оруулалт, урсгал зардлын төлөвлөгөөг 
гарган батлуулан www.shilendans.mn шилэн дансны сайтад мэдээллэн ажилласан.  

 
Санхүүгийн мэдээллийн самбарыг шинэчлэн хийлгэн байгууллагын 1 дүгээр конторын 

үүдэнд байгууллагын батлагдсан төсөв, худалдан авах ажиллагааны тайлан, төвсийн 
гүйцэтгэлийн мэдээ, 2018 оны санхүүгийн аудитлагдсан тайлан, шилэн дансны мэдээллийг тус 
тус байршуулан ажилласан. Мөн Цагдаагийн ерөнхий газрын Хяналт шалгалт үнэлгээ, дотоод 
аудитын хэлтсийн даргын 3а/1677 тоот алба зөвлөмжийг хэрэгжүүлэн биелэлтийг тооцон 
ажилласан. 

 
Хөрөнгө оруулалт: 
 
Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах 

тухай хуулийн дагуу 2019 онд худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөг гарган батлуулан олон 
нийтэд мэдээллэн ажиллаж байгаа ба улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх Дорнод 
аймаг дахь Цагдаагийн газрын 1 дүгээр конторын барилгын засварын ажлын 104.0 сая 
төгрөгийн засварын ажил, төсвийн санхүүжилтээр худалдан авах шатахууны тендэрийн 92.0 
сая төгрөгийн барааны тендэрийн ажлын хэсэг байгуулагдан www.tender.gov.mn сайтад 
цахимаар зарлан гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулсан.  

 
Конторын барилгын засварын тендэрт тус аймгийн “ЦОДММ” ХХК шалгарч 102.0 сая 

төгрөгийн гэрээг Цагдаагийн ерөнхий газартай байгуулан засварын ажлыг хийж байгаа ба 
гүйцэтгэл 75 хувьтай явагдаж байна. 

                            
 
Цагдаагийн ерөнхий газрын санхүү аж ахуйн албанаас албаны хэрэгцээнд ашиглах 

байршил тогтоогч GFR төхөөрөмж 3 ширхэг, иж бүрэн компьютер 3 ширхэг, Xcover4 маркын 
гар утас 37 ширхэг, мобайл принтер 37 ширхэг, таблет 3 ширхэг тус тус өгсөнийг байгууллагын 
өмч хамгаалах байнгын комисс шалган хүлээн авч албанд ашиглаж байна. 

http://www.shilendans.mn/
http://www.tender.gov.mn/


 
Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар цагдаагийн газрын албан хэрэгцээнд 

хөдөлгөөнт эргүүлээр ашиглах приус-20 маркын автомашин 2 ширхэг, сонота-7 маркын 
автомашин 1 ширхэгийг нийт 45.0 сая төгрөгийн худалдан авалтыг ажлыг зохион байгуулсан 
тус байгууллагат хүлээлгэн өгсөн. 

  
 
Гудамж замын хяналтын камерийн засвар болон шаардлагатай тоног төхөөрөмж 

нийлүүлэх 25.0 сая төгрөгийн тендэрийн ажлыг Аймгийн засаг даргын тамгын газраас ажлын 
хэсэг гарч сонгон шалгаруулалт хийгдэж байна. 

 
Хэрлэн сумын 2 дугаар багийн цагдаагийн хэсгийн байрны засварын 22.5 сая төгрөгийн 

ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулалтыг Аймгийн худалдан авах ажиллагааны албанаас 
зохион байгуулан ажилласан ба барилгын засварын ажлын хүлээн авч цагдаагийн 
байгууллагад хүлээлгэн өгсөн. 

 
2020 онд улсын болон орон нутгийн төсвөөр шийдвэрлүүлэх хөрөнгө оруулалтын санал 

зардлын тооцоо, төсвийг гарган шийдвэрлүүлээр холбогдох байгууллагуудад хандан хүргүүлэн 
ажилласан. 

 
Үнэт цаасны тооцоо бодолт: 
 
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 Санхүү, аж ахуйн албанд хүсэлт хүргүүлэн 3 удаа үнэт цаасны нөөц бүрдүүлэлт 
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.  
 

Эхний 12 сарын байдлаар  давхардсан тоогоор 498 алба хаагчид шийтгэлийн хуудас 
маягт-1, шийтгэлийн хуудас маягт-2 тус бүрээр 1689 ширхгээр 338,497.4 мянган төгрөгийн 
орлого оруулж, бэлэн бус торгуулиар тайлант хугацаанд 113,067.2 мянган төгрөгийн орлого 
оруулж ажилласан болно. 

 
  Үнэт цаас болон галт зэвсгийн гэрчилгээний тайланг сар бүр гаргаж цагдаагийн газрын 

удирдлагад танилцуулан нярвын үлдэгдлийг тоолж баталгаажуулан мэдээг тайланг дараа 
сарын 01 өдрийн дотор ЦЕГ-ын СААА-ын дотоод сүлжээгээр хүргүүлэн зөрчил дутагдалгүй 
ажилласан байна. 

 
 



/Торгуулийн орлогыг 100070000985 тоот дансанд төвлөрүүлсэн байдал / 

 
 
 

Бараа материал, өмч хөрөнгө 
 
Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 15 дугаар зүйл, Цагдаагийн ерөнхий газрын 

даргын 2013 оны 422 дугаар тушаалаар батлагдсан Цагдаагийн байгууллагын хэмжээнд 
мөрдөгдөх Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичгийн “Бараа материалын бүртгэл” 
хэсэг, Цагдаагийн газрын даргын 2015 îíû а/03 тоот тушаалаар батлагдсан Байгууллагын өмч 
хамгаалах байнгын зөвлөл байгууллагын данс бүртгэлд байгаа тусгай эд хөрөнгийн 
ашиглалтад хяналт тавьж ажилласан. 

 
2018 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитаар өгөгдсөн санал, зөвлөмжийн дагуу 2019 онд 

Сангийн сайдын 2018 оны 08 дугаар сарын 07-ны өдрийн 207 дугаар тушаалын 6 дугаар 
хавсралт “Хөрөнгийн үнэлгээнд баримтлах үл хөдлөх ба хөдлөх хөрөнгийн ашиглалтын 
норматив хугацаа”-г үндэслэн байгууллагын үндсэн хөрөнгийн бүртгэлд анхны өртгөө нөхсөн 
266 нэр төрлийн хөрөнгөөс 2018 оны жилийн эцсийн эд хөрөнгийн тооллогоор 39 нэр төрлийн 
хөрөнгийг актлаж, 227 нэр төрлийн хөрөнгийг дахин үнэлж цаашид ашиглах хугацааг тогтоох 
саналыг гаргаж Аймгийн өмчийн албанд хүргүүлсэн. Зөвлөмжийн хэрэгжилтийг улирал бүр 
тооцон Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.2.4 дэх заалт, 
УСНББОУС-17 –г хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. 

 
2019 оны хагас жилийн эд хөрөнгийн тооллогоор элэгдлийн хугацаа дуусч цаашид ашиглах 

боломжгүй болсон 82 нэр төрлийн 57,401.2 мянган төгрөгийн үндсэн хөрөнгө аймгийн Иргэдийн 
төлөөлөгчдийн 2019 оны 41, 13 дугаар тогтоолоор, цагдаагийн газрын даргын ... дүгээр 
тушаалаар 25,696.0 мянган төгрөгийн бараа материал, тусгай хэрэгслийг данс бүртгэлээс 
хассан. 

 
Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар, Цагдаагийн ерөнхий газрын Санхүү аж ахуйн албаны 

даргын 2019 оны 08 дугаар сарын 13 –ний өдрийн А/175 тоот тушаалаар драйгер /dragger 
alcotest6820/ багаж 1 ширхэг 2.5 сая төгрөг, суурин дефибриллятор /DEF18/ багаж  ширхэг 5.45 
сая төгрөгийн хөрөнгийг хуваарилсаны дагуу байгууллагын данс бүртгэлд орлогод авч 
эрүүлжүүлэх саатуулах байрны үйл ажиллагаанд ашиглуулахаар шилжүүлэв. 

 
Цагдаагийн ерөнхий газрын Санхүү аж ахуйн албаны даргын 2019 оны 04 дүгээр сарын 30-

ны өдрийн А/97 тоот тушаалаар суурин компьютер3060 1 ширхэг /1.380.0 мянган төгрөг/ 
олгосоныг Мөрдөн байцаах тасагт, гар утас /Xcover4/ 37 ширхэг /нэг бүрийн үнэ 579.0 төгрөг, 
нийт 21.4 сая төгрөг/, принтер мобайл /юнител/ 37 ширхэг /нэг бүрийн үнэ 603.9 төг, нийт 22.3 
сая төгрөг/, Таблет /юнител/ 3 ширхэг /нэг бүрийн үнэ 1.2 сая төг, нийт 3.6 сая төгрөг/ тус тус 
олгосоныг тасаг албадуудад хуваарилан олгосон.   

 
Цагдаагийн ерөнхий газрын Санхүү аж ахуйн албаны даргын 2019 оны 06 дугаар сарын 

28-ны өдрийн А/157 тоот тушаалаар суурин компьютер /dell optiplex 3060MT I3/ 2 ширхэг /нэг 
бүрийн үнэ 1.362.0 мянган төгрөг/ 2.7 сая төгрөгийн хөрөнгийг олгосоныг алба хаагч нарт 
олгосон. 
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ДОРНОД АЙМАГ ДАХЬ ЦАГДААГИЙН ГАЗРААС АЙМГИЙН ТӨСӨВТ 
ОРУУЛСАН ХҮҮ ТОРГУУЛИЙН ОРЛОГО



 
Чойбалсан хотын 10.0 сая төгрөгийн санхүүжилтээр цагдаагийн газрын 1, 2 дугаар 

конторын гадна гэрэлтүүлэгийн ажлыг хийж гүйцэтгүүлсэн  

 
2019 оны хагас жилийн үйл ажиллгааны давсан орлого 9,711.7 төгрөгөөр байгууллагын 1 

дүгээр конторын 2,3 дугаар давхарт 22 ширхэг модон хаалгаар иж бүрэн солиж, байгууллагын 
хэмжээнд ашиглах хүчин чадал сайтай зургийн аппарат 1 ширхэгийг худалдан авсан. 

Албаны дүрэмт хувцасны хангалт: 
Öàãäààãèéí åðºíõèé ãàçðûí Ñàíõ¿¿ õàíãàìæèéí ãàçðûí äàðãûí ºãñºí ¿¿ðãèéí äàãóó òóñ 

öàãäààãèéí ãàçðààñ õàëàãäñàí àëáàí õààã÷äûí õóâöàñíû òºëáºð áàðàãäóóëàõ àæëûã çîõèîí 
байгуулан албанаас халагдсан а/а О.Гансүх,  д/ч Х.Төрбат, д/а Бямбасүрэн, а/д Цэнпүрэв 
нарын хувцасны төлбөрийг бүрэн барагдуулсан. 

 
Нэгдсэн хувцасны хангалтыг 2 удаа хийж цагдаагийн ноосон цамц, малгайг олгож 

хувцасны хугацаа норм дууссан болон албанд шинээр томилогдсон алба хаагчдын хувцас 
хангалтыг олгож албан тушаал өөрчлөгдсөн алба хаагч нарын тушаалыг тухай бүрт нь 
Цагдаагийн ерөнхий газрын санхүү аж ахуйн хангалт үйлчилгээний төвд хүргүүлэн ажилласан. 

 
Монгол банкны гэрээт цагдаа нарын хувцасны төлбөр тооцоог шийдвэрлүүлэн 

хангалтыг 2 удаа хийлгэж ажилласан. аймгийн хэмжээнд ажиллаж байгаа олон нийтийн 6 
цагдаагийн хувцасны зардлыг орон нутгаар шийдвэрлүүлэн хувцас хангалтыг захиалан 
оёулсан. 

 
Àâòîìàøèí ìîòîöèêëèéí òàëààð:  
Албанд ашиглагдаж байгаа авто машин мотоциклийн техникийн бэлэн байдлыг хангаж 

алсын дуудлаганд туулах чадвар сайтай  ОХУ-д үйлдвэрлэсэн УАЗ пургон маркын 3 авто 
машиныг 18 удаагийн дуудлаганд явуулж, жижүүрийн шуурхай албанд 5 авто машин, 
хөдөлгөөнт эргүүлд  элентра маркын 4 авто машиныг  ямар нэгэн эвдрэл гэмтэлгүй явуулж  
àæèëëàñàí.     

Цагдаагийн газрын даргын 2019 оны 03 дугаар сарын 20-ны өдрийн А/41 тоот тушаалын 
дагуу Цагдаагийн  газрын шуурхай албаны болон хөдөлгөөнт эргүүл, албаны авто машин 
эзэмшиж буй цагдаа жолооч нарын үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх, мэргэжлийн ур чадварыг 
дээшлүүлж ажиллах нөхцөл болоцоог сайжруулах, албаны бэлэн байдлыг хангах зорилгоор 
“Цагдаа жолооч нарыг чадавхжуулах 45 хоногийн аян”-ыг  2019 оны 04 дүгээр сарын 01-ний 
өдрөөс 2019 оны 05 дугаар сарын 15-ны өдрийг хүртэл 45 хоногийн хугацаанд  зохион 
байгуулахаар удирдамж төлөвлөгөөг гаргаж Цагдаагийн газрын даргаар батлуулан ажиллаж 
байна.  

Автотээврийн хэрэгслийн техникийн байдалд тавих ерөнхий шаардлага МNS4598:2011 
стандарт, Замын хөдөлгөөний дүрмийн 2.2.3.à заалт, мөн дүрмийн 2 дугаар хавсралтад заасан 
техникийн шаардлагуудад нийцүүлэн сэлбэг хэрэгсэлээр хангахаар дурьдагдсан тээврийн 
хэрэгслүүдэд зохих сэлбэг хэрэгслийг олгож техникийн бүрэн бүтэн байдал, замын 
хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангуулан албаны тээврийн хэрэгслүүдийг өвлийн тос масло 
солих, шаардлагтай сэлбэг хэрэгслийн судалгаа жагсаалтыг гарган жагсаалтын дагуу өвлийн 
тос масло солих үйлчилгээг бүрэн хийж гүйцэтгэн ажилласан. 



 
Албанд ашиглагдаж байгаа авто машинуудын дугуйны элэгдэлт чанарын нормтивт 

үзлэг шалгалт хийж дугуй солих шаарлагтай авто машины жагсаалт гарган газрын даргад 
танилцуулан өвлийн дугуйгаар хангах, шаардлагтай  ажлыг зохион байгуулан ажилласан.  

 
 

Áàðèëãà áàéãóóëàìæèéí òàëààð: 
 

 Цагдаагийн газрын үл хөдлөх хөрөнгийн бүртгэлийг хөтлөж хувийн хэрэгт баяжилт хийж  
авто машины хувийн хэрэгт сар болгон баяжилт хийж спидометрийн заалтыг тулгаж 
ажилласан. 

Öàãäààãèéí ãàçðûí áàðèëãûí õóâèéí õýðýã áîëîí òåõíèêèéí ïàñïîðò, òýýâðèéí 
õýðýãñëèéí õóâèéí õýðýãò òîãòìîë áàÿæèëò õèéí албан контор болон бусад хөрөнгө ашиглалт 
хамгаалалтанд хяналт тавин ажиллаж байна. 

 
Àëáà õààã÷ íàðûí àþóëã¿é áàéäàë àæèëëàõ íºõöºë áàéäëûã õàíãàõ ÷èãëýëýýð àéìãèéí 

Ìýðãýæëèéí õÿíàëòûí ãàçðààñ òóñ Öàãäààãèéí ãàçðûí 1, 2-р байранд “Байгууллагын аюулгүй 
ажиллагааны” чиглэлээр эрүүл ахуйн дүгнэлт, барилга байгууламжын дүгнэлтийг гаргуулахаар 
албан тоотыг хүргүүлсэн.  

 
ЦЕГ-ын 2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу Фагдаагийн газрын 

1-р байрны 2 давхарын 00 өрөөг бүрэн засварлуухаар “Ундрага ориглох булаг”ххк-тай гэрээ 
байгуулан засварын ажлыг хийж гүйцэтгүүлэн хүлээн авч ашиглалтанд оруулсан.                             

Цагдаагийн газрын 1, 2 дугаар байранд засвар хийх төсөв батлагдсантай  холбогдуулан 
аймгийн төсвийн мэргэжилтэн Лхагвасүрэн, Туяа нартай хамтран ажиллаж  төсөвт өртөгт  
засварыг багтаан тусгаж хамтран ажилласан.  

Байгууллагын халаалтын системийн хэвийн найдвартай ажиллагааг хангуулах болон 
÷àíàðûí øààðäëàãàä íèéöñýí äóëààíû ýð÷èì õ¿÷ýýð òàñðàëòã¿é íàéäâàðòàé õàíãàõ ¿¿äíýýñ 
1,2 дугаар байрны полурын өрөөг цэгцэлж “ДБЭХС” ТªХК-èéí åðºíõèé èíæåíåð 
ª.Æàðãàëñàéõàíààñ õîëáîãäîõ çºâëºãºº çààâàð÷ëàãà àâ÷ áàéãóóëëàãûí õàëààëòûí ñèñòåìèéí 
õýâèéí íàéäâàðòàé àæèëëàãààã õàíãàæ àæèëëàñàí. Öàãäààãèéí ãàçðûí 2-р  байрны дулааны 
шугам цоорсоныг “ДБЭХС” ТªХК-ний ажилчидтай хамтран сольж байгууллагын халаалтын 
ñèñòåìèéí õýâèéí íàéäâàðòàé àæèëëàãààã õàíãàæ àæèëëàæ áàéíà. 

Õóðëûí çààëíû ñàíäàë øèðýýíä 7 õîíîã á¿ð ¿çëýã õèéæ ýâäýð÷ ãýìòñýí ñàíäàë, øèðýýã 
öàõèëãààí÷èí Ì.Ìºíõ-Эрдэнэ, сантехникч Мөнхбаатар нараар засуулж ажилласан.  

 
Òóñëàõ ìàë àæ àõóéí ÷èãëýëýýð 
 
Õàâðûí ÿìàà ñàìíàëòààð íèéò äàíñ á¿ðòãýëýýð 146 ÿìàà ñàìíàõààñ 130 ÿìàà ñàìíàæ 

íîîëóóð áýëòãýí  òóõàéí ¿åèéí çàõ çýýëèéí ¿íýëãýýãýýð òîîöîí áîðëóóëæ íèéò 1,385.000 òºãðºã 
áîëãîí ñàíõ¿¿ä õ¿ëýýãýí ºãñºí.   

17 дугаар жарны “Тийн унжлагат” хэмээх шороон нохой æèëèéí ñàð øèíèéã óãòàæ 
Цагдаагийн газрын өндөр настан Чүлтэм овогтой Чулуунбаатарт нэг хонь  Цагдаагийн газрын 
сар шинийн хүндэтгэлийн арга хэмжээг зохион байгуулж байгаа Захиргааны удирдлагын тасагт 
гурван хонийг  албан хэрэгцээний зîðèóëàëòààð íèéò 4 òîëãîé бог ìàëûã çàðëàãàäñàí. 



Òóñ öàãäààãèéí ãàçðûí ãýðýýò ìàë÷èí À.Ò¿âøèíæàðãàëä ãýðýýíä çààãäñàíû äàãóó ñàðä 
2 төлөгөөр бодож нэгдүгээр улиралд  6 төлөг  íèéò 6 òîëãîé бог ìàëûã çàðëàãàäñàí 

Öàãäààãèéí áàéãóóëëàãàä îí óäààí æèë ¿ð á¿òýýëòýé àæèëëàæ, öýðãèéí áàéíãûí 
тэтгэвэр, тэтгэмж тогтоолгосон Баянуул сумын Цагдаагийн тасгийн даргаар ажиллаж байсан 
цагдаагийн хошууч К.Ганхуяг, Дотоодын цэргийн салаан захирагчаар ажиллаж байсан хошууч 
Б.Амартүмэн нарт туслах аж ахуйгаас тус бүр нэг хонь íèéò 2 òîëãîé ìàë, Цагдаагийн газрын 
“Цасны баяр” арга хэмжээний тэмцээний хүрээнд тэргүүн байр эзэлсэн НХЖХТасагт 1 хонь, 
хоёрдугаар байрыг Захиргааны удирдлагын тасаг эзэлсэн тул 1 ямаа нийт 2 толгой бог мал, 
Цагдаагийн газрын туслах аж ахуйн чиглэлээр мал аж ахуйн сүргийн эргэлт хийхэд 2 үхэр 
туслах аж ахуйгаас, Олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдрийг тохиолдуулан 
туслах аж ахуйгаас 1 адуу, Дорнод аймгийн хэвлэл мэдээллийн байгуулагтай хамтран ажиллах 
гэрээний хүрээнд зохион байгуулагдсан гар бөмбөгийн тэмцээнд  шилдэг довтлогчын шагналд 
1 ямаа, ЦЕГазраас зохион байгуулсан чөлөөт бөхийн тэмцээнд хамт олноо төлөөлөн оролцож 
86 кг жинд алтан медаль хүртсэн а/а Шижирбат-д 1 хонь íèéò 13 хонь 2 ямаа, 2 үхэр, 1 адуу 
нийт 18 òîëãîé ìàë çàðëàãäàõûã çºâøººðсныг зохих журмын дагуу зарцуулан ажилласан.  

 
Нэгдсэн болон бусад арга хэмжээ: 
 
XYII жарны "Урвуулагч” хэмээх шороон гахай жилийн сар шинийг угтаж Цагдаагийн 

газрын 106 ахмадад /1 хүний 20,000 төгрөг/ хүндэтгэл үзүүлэх, гарын бэлэг өгөхөд зориулж 
2,120,000 төгрөг /хоёр сая, нэг зуун хорин мянган төгрөгийн зардлыг батлагдсан төсвийн нэг 
удаагийн тэтгэмж урамшууллын зардлаас зарцуулсан, 3 ахмадад 5 тн нүүрс, арга хэмжээний 
зардалд 2 хонь гардууллаа.  

 
Эмэгтэйчүүдийн баяр, Цэргийн баяр, Ахмадын баяр, цагдааийн газарт болсон Архивын 

бүсийн сургалт, ЦЕГазар болон аймаг бүсийн хэмжээнд зохион байгуулж буй олон төрөлт 
урлаг, спортын тэмцээн уралдаанд цагдаагийн алба хаагчид оролцох үеийн зардлыг 
төлөвлөгөөний дагуу зохион байгуулан ажилласан. 

Аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2018 оны 105 дугаар тогтоолоор батлагдсан 
“Архигүй дорнодчуудын төлөө” хөтөлбөрийн хүрээнд “Архигүй амьдралыг бид хүснэ” АСК 
тэмцээний зохион байгуулагдсан санхүүжилтийн зардалд 6.5 сая төгрөгийг зарцуулалтыг 
шийдвэрлүүлэн ажилласан. 

Аймгийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлийн 2019 оны 
үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсан “Зам  тээврийн гэмт хэрэг, осол, зөрчлөөс 
урьдчилан сэргийлэх хөтөлбөр”, “Архигүй дорнодчуудын төлөө” хөтөлбөр, “Мал хулгайлах гэмт 
хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх чиглэлээрх ажил арга 
хэмжээний эхний хагас жилийн 15.0 сая төгрөгийн санхүүжилтийг тухай бүрт шийдвэрлэн 
ажилласан.  

Бусад ажлын талаар 
Гэнэтийн ослын даатгалд 186 алба хаагч, тээврийн хэрэгслийн даатгалд 18 автомашин, 

20 мотоцикль, жолоочын хариуцлагын албан журмын даатгалд 18 алба хаагч, үл хөдлөх 
хөрөнгийн даатгалд 2 ширхэг конторын барилгыг тус тус хамруулах судалгааг гарган 
Цагдаагийн ерөнхий газрын санхүү аж албанд хүргэн шийдвэрлүүлэн ажилласан. 

 
Цагдаагийн ерөнхий газрын дарга, дотоодын цэргийн командлагчийн 2018 оны А/135 

дугаар тушаалаар батлагдсан "Эрүүл цагдаа" хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх хүрээнд Цагдаагийн 
ерөнхий газрын Сүүж уул сэргээн засах сувилалд 23 алба хаагчийг эмчилгээний зардалд 
дэмжлэг үзүүлэн ажилласан.  

 
Өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын хангуулах ажлын хүрээнд 
Цагдаагийн хэсгийн байр /КОБАН/-ны ашиглалтыг сайжруулах чиглэлээр алба хаагчид 

санал санаачлага гаргаж ажиллаж байна. 
 
Матад сум дахь Цагдаагийн барилга. 



 
 
Чулуунхороот сум дахь Цагдаагийн барилга. 

 
ªөрсдийн хүчээр түлээ бэлтгэсэн. 
 

 
 
 

 
 
“Найнги” ХХК-тай гэрээ байгуулан нүүрсний хуваарь гарган олгосон.  

ªВªЛЖИЛТИЙН БЭЛТГЭЛ АЖЛААР ХЭСГИЙН БАЙЦААГЧ,  
ХЭСГИЙН ТªЛªªЛªГЧ НАРТ НҮҮРС ОЛГОХОД 

ШААРДЛАГАТАЙ ТªСªВ 

    2019.09.17 

д/д Цагдаагийн хэсгийн нэр 
хэмжих 

нэгж 
Тоо 

хэмжээ 
Мөнгөн дүн 



1 Матад сум тн 10               132,000  

2 Хөлөнбуйр сум тн 30               396,000  

3 
Хөлөнбуйр сум Замын 
хяналтын пост 

тн 
10               132,000  

4 Чулуунхороот сум тн 10               132,000  

5 Баянтүмэн сум тн 10               132,000  

6 Сэргэлэн сум тн 10               132,000  

7 Чойбалсан сум тн 10               132,000  

8 Баяндун сум тн 10               132,000  

9 Дашбалбар сум тн 10               132,000  

10 Цагаан-Овоо сум тн 10               132,000  

11 Баян-Уул сум тн 20               264,000  

12 Халхгол сум тн 30               396,000  

13 Халхгол сум /Ялалт баг/ тн 10               132,000  

14 Булган сум тн 10               132,000  

15 Гурванзагал сум тн 10               132,000  

16 1-р хэсгийн байр тн                           -    

17 2-р хэсгийн байр тн 10               132,000  

18 10-р хэсгийн байр тн 10               132,000  

Дүн   
                  

220             2,904,000  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


