
 
ДОРНОД АЙМАГ ДАХЬ ЦАГДААГИЙН ГАЗРЫН ÑÀÍÕ¯¯, ÀÆ ÀÕÓÉÍ ÀËÁÀÍÛ 

2020 ОНЫ НЭГДҮГЭЭР УЛИРЛЫН ÀÆËÛÍ ÒÀÉËÀÍ 
 

2020.04.04                                                                                                                  Хэрлэн сум 
 

Санхүү, аж ахуйн албанаас Цагдаагийн ерөнхий газрын 2020 онд дэвшүүлсэн зорилт, 
үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд дараах ажил, арга хэмжээг авч 
хэрэгжүүллээ. 
 

Нэг. Удирдлага зохион байгуулалтын ажлын хүрээнд: 
 

Цагдаагийн газрын 2020 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 7 удаа сууж, хүний 
нөөц, хууль тогтоомжийн хэрэгжилт, цаг үеийн шинжтэй бусад асуудлыг хэлэлцэн 
шийдвэрлэсэн байна. 

2020 онд Цагдаагийн ерөнхий газраас болон бусад байгууллагаас ирүүлсэн 9 албан 
бичгийг хүлээн авч, шийдвэрлэн 4 албан бичгийн хариуг холбогдох газруудад явуулж, газрын 
даргын тушаалаар санхүүгийн болон хүний нөөц бусад үйл ажиллагааг шийдвэрлэж, 
давхардсан тоогоор 25 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 төлөвлөгөө гарган 
хэрэгжүүлэн 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.  

 
2019 оны санхүүгийн тайланд аймгийн Төрийн аудитын газар шалгалт явуулан 

“Зөрчилгүй санал дүгнэлт” өгсөн. Тайланг Цагдаагийн ерөнхий газрын санхүү аж ахуйн албанд 
хуулийн хугацаанд хүргүүлсэн. 2019 оны санхүүгийн баримтыг үдэж архивын нэгж болгон 67 
байгууллагын архивт хүлээлгэн өгсөн. 

 
Байгууллагын дотоод хяналт шалгалт явуулах 2020 оны батлагдсан төлөвлөгөөний 

дагуу үнэт цаасны чиглэлээр хяналт шалгалт, эд хөрөнгө ашиглалтын чиглэлээр хяналт 
шалгалтыг явуулж байна. 

  
 
 
 



Гурав. 2020 оны батлагдсан төсөв, түүний зарцуулалт: 
 
2020 онд улсын төсвөөс 2,866,740.1 мянган төгрөг, өөрийн болон гэрээтийн орлогоор 

70,787.1 мянган төгрөг нийт 2,937,527.2 мянган төгрөгийн батлагдсанаас Засгийн газрын 2020 
оны 78 дугаар “Бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэнтэй холбогдуулан эдийн засгийг дэмжих 
чиглэлээр авах зарим арга хэмжээний тухай” тогтоол гарч батлагдсан төсвийг хэмнэлтийн 
горимд шилжүүлэн ажиллаж байна. 

 
Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны “Төрийн албан хаагчийн албан тушаалын 

цалингийн сүлжээ, хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай” 472 дугаар тогтоолын дагуу цалингийн 
төсөв нэмэгдсан ба сар бүр алба хаагчдын шатлалын тушаалыг шинэчлэн тооцож олгож байна. 

 
Төсвийн гүйцэтгэлийг тооцон судалж төсөвлөгдөөгүй өр авлага үүсгэхгүй байх талаар 

анхаарч, үүссэн өр авлагын үлдэгдлийг тооцоо нийлсэн актаар баталгаажуулан удирдлагад 
танилцуулан ажилласан. Төсөвт зохицуулалт хийх саналыг Цагдаагийн ерөнхий газрын санхүү 
аж ахуйн албанд хүргүүлэн урсгал засварын зардлын эрх нээлгүүлэн ажиллав. 

 
2020 оны 1 дүгээр улирлын байдлаар өөрийн орлогын төлөвлөгөөг 2,855,862 төгрөгөөр 

давуулан биелүүлсэн. 
 

Мөнгөн хөрөнгө: 
 
Алба хаагчдын цалинд 664,683,654 төгрөг, байгууллагаас төлөх нийгмийн даатгалын 

шимтгэлд 14,255,461 төгрөг, байр ашиглалтын зардалд 19,450,242 төгрөг, бичиг хэрэг 
5,660,200 төгрөг, шатахуун 27,967,110 төгрөг, холбооны зардал 2,072,407 төгрөг, бага үнэтэй 
түргэн элэгдэл зүйлийн зардал 1,489,085 төгрөг, хоол, эм бэлдмэлийн зардал 8,736,910 төгрөг, 
урсгал засварын зардал 7,953,740 төгрөг, алба хаагчдад хөдөө орон нутаг болон хотруу албан 
ажлаар явсан алба хаагчдад томилолт 1,638,000 төгрөг, байцаан шийтгэх ажиллагааны зардал 
1,950,000 төгрөг, тээврийн хэрэгслийн татвар 835,280 төгрөг, тээврийн хэрэгслийн үзлэг 
оношлогоо 540,500 төгрөг, сургал дадлагын зардал 600,000 төгрөг, нэг удаагийн тэтгэмж 
урамшууллын зардал 2,086,544 төгрөг нийт 760,099,283 төгрөгийг тус тус зарцуулсан. 

 
Тус цагдаагийн газрын нэмэлт санхүүжилтийн 100070012401 тоот дансанд Олон 

нийтийн цагдаагийн ажилтаны урамшууллын зардал 28,350,000 төгрөг, сумын цагдаагийн 
алба хаагч нарт шатахууны дэмжлэг 15,132,000 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 175 ширхэг 825,630,962 төгрөгийн гүйлгээг 

бүртгэн, Аймгийн төрийн сангаар дамжуулан 261 удаагийн 777,856,783 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 190 алба хаагчдын цалинг 
бодож урьдчилгаанд 201,054,530 төгрөг, сарын сүүлд 396,144,876 төгрөгийг Голомт банкинд 
байрших алба хаагчдын цалингийн дансанд шилжүүлэн олгосон. 

  
ХХОАТатварт 55,577,056 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. 

 
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  31,124,691 

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


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 албан 

хаагчийн албан тушаалын цалингийн сүлжээ, хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай” 472 дугаар 
тогтоолын дагуу алба хаагчдын шатлал удаан жилийг сар бүр тооцон өөрчлөлтийн тушаалыг 
гаргаж өгсөнийг цалинд өөрчлөлт оруулан бодсон. 

 
Алба хаагчын ээлжийн амралт, эмнэлгийн хуудас, амаржсаны тэтгэмжийг бодож 

49,872,973 төгрөг олгосон. 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 2020 оны жилийн төсөв, сар бүрийн 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, орон тооны мэдээллийг тус тус байршуулан албан хаагчид болон иргэд, олон 
нийтийг нээлттэй үзэх боломжоор бүрэн хангаж  ажилласан.  2020 оны 1 дүгээр улирлын 
байдлаар 40 удаагийн мэдээллийг хуулийн хугацаанд мэдээлж ажилласан байна. Цагдаагийн 
ерөнхий газрын Хяналт шалгалт, дотоод аудитын хэлтсээс 2020 оны 03 дугаар сарын 16-ны 
өдрийн 3а/1875 тоот “Мэдээлэл, зөвлөмж хүргүүлэх тухай” албан бичгээр өгсөн зөвлөмжийг 
хэрэгжүүлэх чиглэлээр төлөвлөгөө гарган батлуулан хэрэгжилтийг улирал бүр тооцон 
ажилласан. 

 

 
 
 
 
 
 
 

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


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

тухай хуулийн дагуу 2020 онд худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөг гарган батлуулан олон 
нийтэд мэдээллэн ажиллаж байгаа ба төсвийн санхүүжилтээр худалдан авах шатахууны 
тендэрийн 112.0 сая төгрөгийн барааны тендэрийн ажлын хэсэг байгуулагдан 
www.tender.gov.mn сайтад цахимаар зарлан гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулан НИК ХХК-тай 
гэрээ байгуулан ажиллаж байна.  

 
Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар Хөлөнбуйр, Баян-Уул сумын цагдаагийн 

тасгийн албан хэрэгцээнд ашиглах автомашин 2 ширхэг, Малын хулгайн гэмт хэрэгтэй тэмцэх 
хэсгийн албан хэрэгцээнд ашиглах 1 ширхэг нийт 3 ширхэг автомашины худалдан авахад 
шаардлагатай техникийн нөхцөл, тодорхойлолтыг гарган Аймгийн хөрөнгө оруулалтын 
хэлтсээр шийдвэрлүүлэхээр ажилласан. 
  

Цагдаагийн ерөнхий газрын Тээврийн цагдаагийн албанаас 2020 оны 03 дугаар сарын 11-
ний өдрийн 15/536 тоот албан бичгээр Автотээврийн үндэсний төв төрийн өмчит үйлдвэрийн 
газраас тус аймгийн Хөлөнбуйр суманд шинээр баригдсан Замын хяналтын байнгын постын 
барилгыг тохижуулсан 14 нэр төрлийн 24 ширхэг 17,691,763 төгрөгийн /2,448,620 төгрөгийн 
хуримтлагдсан элэгдэлтэй/ хөрөнгийг тулгалт хийж орлогод авч данс бүртгэлд тусган ажиллав. 

 
Цагдаагийн ерөнхий газрын Санхүү аж ахуйн албанаас шилжүүлэн өгсөн Гар утас /Xcover4/ 

4 ширхэг, Принтер мобайл /юнител/ 4 ширхэг, Таблет /юнител/ 1 ширхэг, Таблетын суурь, 
тогтоогч 1 ширхэг, дата сим 4 ширхэг нийт 7,020,415 төгрөгийн хөрөнгийг хүлээн авч данс 
бүртгэлд тусгасан. 

 
Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын баталсан хуваарийн дагуу Цагдаагийн ерөнхий газрын 

Хангалт үйлчилгээний хэлтэсээс шилжүүлэн өгсөн хийн буу 2 ширхэг , чанга яригч дуут гэрлэн 
дохио 1 ширхэг, Машин станц ТМ-610 1 ширхэг, Гар станц ТМ-580 10 ширхэг, Суурин станц 
ТМ-610 1 ширхэг, Хамгаалалтын хантааз /сумаас КС1403/ 3 ширхэг, Автомашины камер 2 
шихэг, Гав /Steel single/ 20 ширхэг, Металл мэдрэгч 1 ширхэг, Цахилгаан бороохой J105 20 
ширхэг, Энгэрийн камер М-505 10 ширхэг нийт 16,704,574 төгрөгийн хөрөнгө хүлээн авсан. 

 
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. 

 
2019 оны жилийн эд хөрөнгийн тооллогоор элэгдлийн хугацаа дуусч цаашид ашиглах 

боломжгүй болсон 3 автомашин, 11 мотоцикль, тоног төхөөрөмжүүд зэрэг нийт 199.7 сая 
төгрөгийн үндсэн хөрөнгийг данс бүртгэлээс хасуулах саналтай материалыг Аймгийн орон 
нутгийн өмчийн албанд хүргүүлэн ажилласан. 

 
Албаны дүрэмт хувцасны хангалт: 

 
Албанд шинээр томилогдсон алба хаагч нарын томилгоо цол зэрэг албан тушаал 

өөрчөгдсөн тухай бүр тушаалыг Хангалт үйлчилгээний хэлтэст хүргүүлэн алба хаагч нарын 
хөдөлгөөний баяжилтийг ахлах мэргэжилтэн х/ч Золзаяатай тулгалт хийж шинээр албан 
томилогдсан дэд ахлагч Ш.Отгонбаатарын өвлийн хувцас нийт 125 алба хаагчын 3 төрлийн 
хувцасны хангалтыг хийж алба хаагч тараан олгосон. 

 
 

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


Цагдаагийн газраас өөрийн хүсэлтээр халагдсан цагдаа, цагдаагийн дэд ахлагч 
Ж.Ганбаатарын хувцасны төлбөр барагдуулах ажлыг зохион байгуулан 260,000 төгрөгийн 
өрийг барагдуулан үлдэгдэл 427,000 төгрөгийг төлүүлэхээр ажиллаж байна. 

 
Àâòîìàøèí, ìîòîöèêëèéí òàëààð:  
Тасгийн жолооч нарт үүрэг чиглэл өгч жижүүр, маршрутын томилгоог 7 хоногоор гаргаж 

тасгийн даргаар батлуулан жолооч нараар гарын үсэг зуруулан баталгаажуулан ажилласан. 
 
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. 

 
 
Áàðèëãà áàéãóóëàìæèéí òàëààð: 
Цагдаагийн газрын нийтийн эзэмшлийн дулааны шугам, хүйтэн усны шугам нь 

Политехникийн коллежийн хашаан дотор цоорч их хэмжээний ус алдагдсан байсаныг 
Сантехникч Мөнхбаатар, Цагдан хорих байрны 4 ажилтан, баривчлагдсан 7 хүн, цагийн ялтай 
3 хүний хамт нийт 14 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр 2020 оны 03 дугаар сарын 13-ны өдрөөс 2020 
оны 03 дугаар сарын 17-ны өдрийг хүртэл шороог гар аргаар ухуулан газар доорхи усыг 
шавхуулан гэмтлийг олж засварлан хэвийн ажиллагаанд оруулан, цагдаагийн газрын 1, 2 
дугаар байрнуудын аюулгүй байдал гэрэл цахилгаан, бохир, халаалт дулааны шугамд хяналт 
ажилласан. 

Цагдаагийн газрын 1 дүгээр байрны хурлын заалны дулааны шугам цоорсоныг 
Сантехникч Мөнхбаатар, цахилгаанчин Мөнх-Эрдэнэ нарын хамт засварлаж хэвийн 
ажиллагаанд оруулан ажилласан. 

Цагдаагийн газрын 2 дугаар байранд байрлах Аймгийн иргэний зөвлөлийн өрөөг 
тохижуулан засвар үйлчилгээг хийж дуусгасан. 

 
Òóñëàõ ìàë àæ àõóéí ÷èãëýëýýð 
 
17 дугаар жарны хотол төгс хэмээх "Төмөр хулгана" жилийн сар шинийг угтаж 

Цагдаагийн газрын ахмад ажилтнуудад хүндэтгэл үзүүлэх зорилгоор тус цагдаагийн газарт 
ажиллаж байсан өндөр настан Н. Болдсайхан, З.Зоригтбаатар, Б.Давгадорж, Б.Бямбажав нарт 
тус бүрд нь нэг хонь, нийт 4 хонийг малчин А.Түвшинжаргал, нярав дэд ахлагч Г.Ганбаатар 
нарын хамт гэрээр явж тараан өгсөн. 

2020.02.14-ны өдөр Цагдаагийн газрын захиргааны удирдлагын тасгийн ахлах нягтлан 
бодогч цагдаагийн ахлах дэслэгч Б.Даваадорж,нягтлан цагдаагийн дэслэгч Б.Ганзориг нарын 
хамт Цагдаагийн газрын туслах мал аж ахуйд шаардагдах 20 шуудай хивэг тэжээлийг малчин 
А.Түвшинжаргалд хүлгээлгэн өгч малчны амьдрал ахуйтай танилцан ажилласан. 

 
Цагдаа жолооч цагдаагийн дэд ахлагч Ж.Цолмон, нярав цагдаагийн дэд ахлагч 

Г.Ганбаатар,НХЖХТ-ийн эргүүлийн цагдаа цагдаагийн ахлах ахлагч С.Одхүү, цагийн ажилтан 
4 хүн нийт 8 хүний бүрэлдэхүүнтэй албаны УАЗ-2206 маркын 19-00 ДОР дугаартай авто 
машинтай 2020 оны 03 дугаар сарын 25-наас 2020 оны 03 дугаар сарын 27-ны хооронд 
цагдаагийн газрын гэрээт малчин А.Түвшинжаргалийн ахуй байдалтай танилцаж, малын 
хашаа хороо засаж сэлбэх, албаны ямаа самнах, төл малын бойжилтонд туслах зэрэг ажлыг 
гүйцэтгэн ажиллаа. 

 
Албаны туслах мал аж ахуй болох ямаа самнахад нийт самнавал зохих 171 ямаанаас 

самнасан 136 ямаа самнаж 33 кг ноолуур авсан үлдэгдэл 35 ямаанаас ухна 2, ишгэн борлон 
15, ишиглэсэн ямаа 10, хамуутай 4,тэжээвэр 4 байв. 

 



2020.04.01-ны өдөр ахлах нягтлан бодогч ахлах дэслэгч Б.Даваадоржийн хамт Малчин 
Түвшинжаргалынд очиж ахуй байдалтай танилцаж албаны бярууг хөнгөлөх ажлыг хийж 
гүйцэтгэв. 

 
Бусад ажлын талаар 
 
Гэнэтийн ослын даатгалд 195 алба хаагч, тээврийн хэрэгслийн даатгалд 18 автомашин, 

15 мотоцикль, жолоочын хариуцлагын албан журмын даатгалд 15 алба хаагч, үл хөдлөх 
хөрөнгийн даатгалд 2 ширхэг конторын барилгыг тус тус хамруулах судалгааг гарган 
Цагдаагийн ерөнхий газрын санхүү аж албанд хүргэн шийдвэрлүүлэн ажилласан. 

 
Дэлхий нийтэд тархаад байгаа шинэ кронавируссын халдвараас урьдчилан сэргийлэх 

ажлыг зохион байгуулж, шаардлагтай халдваргүйтгэл, ариутгалын бодис болон амны хаалт/ 
маск/ нэг удаагийн хувцас хэрэглэлийн судалгааг хийж нөөц бүрдүүлэлт хийж, эм эмнэлгийн 
хэрэгсэл ханган нийлүүлэх “Тавин ус” ХХК-тай хамтран ажилласан. 

 
Цагдаагийн газрын хоногийн жижүүрийн үүрэг гүйцэтгэж байгаа алба хаагч нарт дархлаа 

дэмжих хангах аарц, чацаргана зэрэг амин дэмээр хангаж байгууллагын эзэмшилд байгаа 
газар болон ойр орчмын 50 метр газрын хог хаягдлыг цэвэрлэж, 2 дугаар байрны хогыг ачуулж, 
ногоон байгууламжид арчилгаа хийж, цэвэрлэгээ ариутгалыг Эрүүл мэндийн байгууллагаас 
өгсөн зөвлөмжийн дагуу өдөр дутам чанартай хийн ажиллаж байна. 

 
Газрын гадна орчин болон нийтийн эзэмшлийн өөрийн хариуцсан талбайн хог хаягдал, 

цасыг цэвэрлүүлэх ажлыг цагийн ял авсан иргэдээр тогтмол хийлгэж ажилласан. 
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