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Тус газар нь гэмт хэрэгтэй тэмцэх, нийтийн хэв журам хамгаалах, олон

нийтийн аюулгүй байдлыг хангах үндсэн чиг үүргийнхээ хүрээнд Цагдаагийн

албаны тухай хууль, түүнтэй нийцүүлэн гаргасан дүрэм, журам, эрх зүйн акт,

шинэчлэн батлагдсан Эрүүгийн хууль, Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрэх тухай

хууль, Зөрчлийн тухай хууль, Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулиудыг судлан

үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэн, хүний эрх эрх чөлөөг хүндэтгэх, ил тод нээлттэй

байх, олон нийтийн итгэлийг хүлээж, иргэний дэмжлэгийг авах, төрийн болон

төрийн бус байгууллага, нутгийн өөрөө удирдах байгууллага, иргэдтэй харилцан

хамтран ажиллах, шинжлэх ухаан орчин үеийн техник технологи мэдээллийн

сүлжээний ололтыг ашиглах, цагдаагийн албаны үндсэн зарчмыг баримтлан алба

хаагч ажилтныг сургаж бэлтгэх, чадварыг дээшлүүлэх, цагдаагийн алба хаагчийн ёс

зүйн дүрмийн хэрэгжилтийг хангах ажлыг нийт бие бүрэлдэхүүн, олон нийтийн

дэмжлэг туслалцаанд түшиглэн хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.
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ЦАГДААГИЙН ГАЗРЫН 
БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙ ТАЛААР   



Цагдаагийн газарт нийт 132 алба хаагч ажиллаж байгаагаас 86 алба хаагч төвдөө, 46 алба
хаагч хөдөө сумдад, үүнээс гэмт хэрэгтэй тэмцэх, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, нийгмийн хэв
журам хамгаалах шууд үүрэг бүхий 117 алба хаагч үүрэг гүйцэтгэн ажиллаж байна.

эмэгтэй алба 
хаагч
11%

эрэгтэй алба 
хаагч 
89%

АЛБА ХААГЧДЫН ХҮЙСИЙН БАЙДАЛ 



20-30 нас , 69

30-40 нас, 44

40-өөс дээш , 23

НАСНЫ БАЙДАЛ 

Нийт алба хаагчдын 94 хувь нь дээд боловсролтой 6 хувь 
нь бүрэн дунд боловсролтой 



Булган аймаг дахь цагдаагийн газар нь 16 сум, 1 тосгон, 75 баг, 61149 хүнд хүрч үйлчлэн
ажиллаж байна.

Тус газар нь 2017 онд 1332551.5 /нэг тэрбум гурван зуун гучин хоёр сая таван зуун тавин
нэгэн мянга таван зуун/ мянган төгрөгийн төсөвтэй 4500,0 /дөрвөн сая таван зуун мянган/
төгрөгийн орлогын төлөвлөгөөтэй ажиллаж, гүйцэтгэлээр 1326435.2 /нэг тэрбум гурван зуун
хорин зургаан сая дөрвөн зуун гучин таван мянга хоёр зуун/ төгрөгийн санхүүжилт авч, үндсэн
үйл ажиллагааны орлогоос 3079.6 мянган төгрөгийн орлого бүрдүүлж 1420.4 мянган төгрөг буюу
31.6%-иар орлогын төлөвлөгөө дутуу, нэмэлт санхүүжилтээр нийт 16764.0 мянган төгрөгийн
санхүүжилт авч сонгууль, баяр наадмын хамгаалалт болон урьдчилан сэргийлэх үйл
ажиллагаандаа зарцуулж ажилласан.

Шинэчилсэн хуулийн хэрэгжилт, бүтэц зохион байуулалтын өөрчлөлтөөр сумдын хэсгийн
төлөөлөгч нар өргөдөл гомдол шалгаж 5 хоногийн хугацаанд прокуророос дугаар авахын тулд
аймгийн төв рүү зайшгүй ирэх шаардлагаар сумдын түлш шатахууны зардал эрс өсөж, Орон
нутгийн нөхцөл байдал, ЦЕГ-аас цаг үетэй хамааралтай нэгдсэн болон хэсэгчилсэн арга
хэмжээ, хэрэг зөрчил, дуудлагын албан ажлын улмаас шатахууны зардал хүрэлцэхгүй, 9-р
сарын шатахууныг дараа тооцоогоор авч байгууллагын үйл ажиллагааг тасралтгүй, хэвийн
гүйцэтгүүлж байна.
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УДИРДЛАГА ЗОХИОН 
БАЙГУУЛАЛТ, БҮТЭЭН 

БАЙГУУЛАЛТЫН АЖЛЫН 
ТАЛААР   



Засгийн газрын 2016-2020 онд хэрэгжүүлэх
үйл ажиллагааны хөтөлбөртэй уяалдуулан
Аймгийн Засаг даргын “Хөгжлийн хөтөч”
хөтөлбөрт Цагдаагийн газраас хэрэгжүүлэх 31
заалт бүхий төлөвлөгөө боловсруулан оруулж
алба хаагч нарыг эрүүлжүүлэх, чийрэгжүүлэх,
эрүүл амьдралын дадал, хэвшилд сургах чиглэл
бүхий нийтийн биеийн тамирын сайн дурын
танхим, клуб, хамтлагуудыг дэмжиж ажиллах,
Орон нутгийн чанартай замын уулзваруудад
тэмдэг тэмдэглэгээ тавьсан ажлыг үргэлжлүүлэх,
Цагдаагийн газрын өргөтгөл, гадна фасат,
сантехникийн их засвар, нийтийн байрны
сантехникийг засварлах ажлыг дэмжүүлэх гэх мэт
байгууллагын үйл ажиллагаанд ач холбогдол
бүхий заалтуудыг тусган ажиллаж байна.

Удирдлага зохион байгуулалт

2018 онд тус Цагдаагийн газрын 80 жилийн ой тохиох учир алба хаагчдын нийгмийн

баталгаа, ажиллах нөхцөлийг сайжруулах зорилгоор “Булганы цагдаа-Бүтээлч ажил 80” аяныг

өрнүүлэн нэгдсэн төлөвлөгөөг боловсруулан тасаг, алба хаагчид хариуцан ажиллаж байна.



Аймаг, сумын Засаг дарга, ИТХ, ГХУСАЗЗ, салбар зөвлөлийн хуралд
тус газрын алба хаагчдаас нийт 55 удаа гэмт хэрэг, зөрчлийн нөхцөл
байдлын талаар танилцуулж, танилцуулганд 55 асуудал
шийдвэрлүүлэхээр санал оруулсны 49 буюу 89,4 хувийг дэмжин
тодорхой төсвийг шийдвэрлэж өгсөн байна.

Тухайлбал Могод, Бугат суманд замын тэмдэг тэмдэглэгээ шинээр
хийлгэх 3,500,000 төгрөг, Бугат, Хангал, Тэшиг, Сайхан сумд бэлэн бус
торгуулийн машин, драйгер, компьютер зэрэг зүйлсд 14,800,000 төгрөг,
Хялганат тосгон Цагдаагийн албанд прус-11 автомашин 5,000,000 төгрөг,
Гурванбулаг сумын төвийг иж бүрэн камержуулах 30,000,000 төгрөг,
сумдын ИТХ, ГХУССЗ, аймгийн ГХУСАЗЗ-өөс Урамшилт эргүүл
ажиллуулах, санамж зөвлөмж хэвлүүлэх, сумдад эрх зүйн сургалт,
зөвлөгөөн, хяналт шалгалт зохион байгуулах зэрэг гэмт хэргээс
урьдчилан сэргийлэх ажилд 4,730,000, аймгийн төвийн хяналтын
камерын засварт, цахилгааны зардалд 5,000,000 төгрөгийг тус тус
зарцуулсан байна. Мөн Хар тамхитай тэмцэх чиглэлийн сургалтанд
Мөрдөн байцаах тасгийн дарга, цагдаагийн хошууч Л.Шинэбаяр ОХУ-ын
Москва хотод оролцох зардал 1,480,000 төгрөгийг аймгийн ГХУСАЗЗ-өөс
санхүүжүүлсэн.

Удирдлага зохион байгуулалт



Тус аймгийн Хишиг-Өндөр сум дахь сум дундын
Цагдаагийн тасгийн кабон байрны засвар үйлчилгээг
2017 оны 06 сарын 09-ний өдөр эхэлсэн бөгөөд
урсгал засварын ажилд улсын төсвөөс 7,8 сая
төгрөгийг шийдүүлэн засварын ажлын гүйцэтгэлийг
2017 оны 06 дугаар сарын 28-ны өдөр хүлээн авсан.
Засварын төлөвлөсөн ажил 100 хувьтай хэрэгжсэн.

Аймгийн Онцгой комисс хурлаар санал оруулан орон

нутагт хөдөлгөөнтөөр хяналт, шалгалт явуулах, чирж

явах зориулалт бүхий 10,0 сая төгрөгийн өртөг бүхий

дугуйт тоноглосон постыг шийдвэрлүүлсэн.

“Булганы цагдаа-Бүтээлч ажил 80” аяны хүрээнд

Цагдаагийн газрын алба хаагчид дотоод нөөц
бололцоондоо тулгуурлан газрын хашаанд 6 авто
машины гражийг барьж ашиглалтанд оруулсан.



1.2018 онд тус Цагдаагийн газрын 80 жилийн ой тохиох учир алба хаагчдын нийгмийн баталгаа, ажиллах 
нөхцөлийг сайжруулах зорилгоор “Булганы цагдаа-Бүтээлч ажил 80” аяныг өрнүүлэн нэгдсэн төлөвлөгөөг 
боловсруулан тасаг, алба хаагчид хариуцан ажиллаж байна.

1.2018 онд тус Цагдаагийн газрын 80 жилийн ой тохиох учир алба хаагчдын нийгмийн баталгаа, ажиллах нөхцөлийг
сайжруулах зорилгоор “Булганы цагдаа-Бүтээлч ажил 80” аяныг өрнүүлэн нэгдсэн төлөвлөгөөг боловсруулан тасаг, алба
хаагчид хариуцан ажиллаж байна.

2.Засгийн газрын 2016-2020 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөртэй уяалдуулан Аймгийн Засаг даргын
“Хөгжлийн хөтөч” хөтөлбөрт Цагдаагийн газраас хэрэгжүүлэх 31 заалт бүхий төлөвлөгөө боловсруулан оруулж алба
хаагч нарыг эрүүлжүүлэх, чийрэгжүүлэх, эрүүл амьдралын дадал, хэвшилд сургах чиглэл бүхий нийтийн биеийн
тамирын сайн дурын танхим, клуб, хамтлагуудыг дэмжиж ажиллах, Орон нутгийн чанартай замын уулзваруудад тэмдэг
тэмдэглэгээ тавьсан ажлыг үргэлжлүүлэх, Цагдаагийн газрын өргөтгөл, гадна фасат, сантехникийн их засвар, нийтийн
байрны сантехникийг засварлах ажлыг дэмжүүлэх гэх мэт байгууллагын үйл ажиллагаанд ач холбогдол бүхий
заалтуудыг тусган ажиллаж байна.

3.Цагдаагийн Ерөнхий газрын даргын 2011 оны 01 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 38 дугаар тушаалаар батлагдсан
“Биеийн тамир, спортын арга хэмжээг зохион байгуулах журам /код-940/”-ын 940.6.2 дахь заалтыг үндэслэн
Цагдаагийн газрын даргын 2017 оны 01 дүгээр сарын 26-ны өдрийн А/14 тоот тушаалаар тус цагдаагийн газрын орон
тооны бус спорт хамтлагийн ажлын хэсгийг 9 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр шинэчлэн байгуулан ажиллаж байна.



4.Тус Цагдаагийн газраас санаачлага гарган Орхон аймагт үйл ажиллагаагаа явуулдаг бүсийн оношлогоо үйлчилгээний
төвийн “Медипас” эмнэлэгтэй хамтран ажиллах гэрээ байгуулан Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 44 дүгээр зүйл,
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйл, Эрүүл мэндийн сайдын 2014 оны 340 дүгээр тушаалыг
хэрэгжүүлэх зорилгоор аймгийн төвд ажиллаж байгаа 48 алба хаагчийг эхний ээлжинд эрүүл мэндийн анхан шатны
үзлэгт хамруулан гэрээний дагуу хэт таргалалт, сахар, цусны даралт ихсэх өвчиний шинж тэмдэг бүхий 12 алба хаагчдад
онош тогтоох нарийн мэргэжлийн үзлэгт хамруулж, үүнтэй холбоотойгоор эмийн болон эмийн бус эмчилгээнд
хамруулах ажлыг зохион байгуулсан.

5.“Булганы цагдаа-Бүтээлч ажил 80” аяны хүрээнд Цагдаагийн газрын дарга, зөвлөлийн гшүүдийн санаачлагаар тэдний
бие бялдарыг хөгжүүлэх, чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх зорилгоор конторын барилгын зоорийн давхарт иж
бүрэн тоног, төхөөрөмж бүхий “Фитнесс”-ийн клубыг тохижуулан 2017 оны 03 дугаар сарын 06-ны өдөр ашиглалтанд
оруулан тууз хайчилж, гар дээр суниалт, гэдэс таталтын тэмцээн зохион байгуулан ажилласан нь хамт олны урмыг
сэргээсэн ажил болсон. Уг фитнесс клубыг “Медипас” эмнэлэгтэй хамтран ажиллах гэрээнд заасны дагуу эмийн бус
эмчилгээнд ашиглахаар төлөвлөн хэрэгжүүлсэн.

6. Онцгой байдлын ерөнхий газрын Спорт арга зүй хариуцсан ахлах мэргэжилтэн, онцгой байдлын ахмад, гимнастикийн
олон улсын хэмжээний мастер Ч.Энхтүвшин урьж цагдаагийн газрын алба хаагчдад “Хөдөлгөөний эрүүл мэнд” сэдвээр 1
удаагийн 3 цагийн сургалтын 50 алба хаагчид орж биеийн тамирын дасгал хөдөлгөөний ач тус, хэрхэн хичээллэх талаар
заавар зөвлөгөө өгч ажилласан.



7. Монгол Улсын баатар, хурандаа генерал Ж.Лхагвасүрэнгийн нэрэмжит Булган аймаг дахь үндэсний аюулгүй байдлыг 
хангах, тусгайлсан чиг үүрэг бүхий байгууллагуудын “Марш Тактик-Тусгай Бэлтгэл”-ийн аварга тасаг шалгаруулах тэмцээнд 
цагдаагийн газрын баг тамирчид амжилттай оролцож 2-р байр эзэлж, өргөмжлөл, мөнгөн медиалаар шагнагдсан байна. 

8. Монгол улсын Хууль зүй дотоод хэргийн сайдын 2017 оны 04 дүгээр сарын 18-ны өдрийн А/93 дугаарай тушаалаар 
баталсан удирдамжын дагуу тус цагдаагийн газрын хэмжээнд “Шилдэг хэсгийн төлөөлөгч” уралдааныг 2017 оны 11 дүгээр 
сарын 23-наас 24-ний хооронд тус цагдаагийн газрын хэмжээнд амжилттай зохион байгуулж Могод сумын хэсгийн 
төлөөлөгч, цагдаагийн дэслэгч Ц.Анхбаяр тэргүүн байр, Баян-Агт сумын хэсгийн төлөөлөгч, цагдаагийн дэслэгч Ш.Мөнх-
Амгалан дэд байр, Сэлэнгэ сумын хэсгийн төлөөлөгч, цагдаагийн ахлах дэслэгч Л.Отгонбаяр гутгаар байрыг тус тус эзэлж 
өргөмжлөл, үнэ бүхий зүйлээр шагнагдсан байна.

9.   Алба хаагчдын ажиллах орчин нөхцөлийг сайжруулах зорилгоор цагдаагийн газрын дарга, дэд дарга, төлөвлөлт, 
зохион байгуулалтын тасгийн дарга, мөрдөн байцаагч, эрүүгийн төлөөлөгч нарын өрөө, бусад өрөөнүүдийг иж бүрэн 
болон хэсэгчилсэн байдлаар засварлах ажлыг  2016 оны 12 дугаар сард эхэлж, 2017 оны 1-р сард дуусгаж, хоёрдугаар 
давхарын коридор луу өгсөх шатны хонгил, хоёр давхарын коридорыг засварлан, Цагдаагийн байгууллагад ажиллаж 
байсан, ажиллаж байгаа генералуудын  фото зураг, тэдний цагдаагийн албаны талаар хэлсэн онч, мэргэн үгсийг бичиж 
байрлуулан төрийн далбаа, Булган аймгийн туг, Булган аймгийн цагдаагийн газрын туг, гурван үеийн цагдаагийн 
байгууллагын хэлхээс бүхий зураг, Булган аймгийн Цагдаагийн газар байгуулагдсан түүхэн тушаал, шинэчлэн найруулсан 
Цагдаагийн албаны тухай хууль, тангарагийг шилэн хоргонд байрлуулан алдрын булан шинээр байгуулсанд  алба хаагчид 
талархаж ажиллах урам зориг нь нэмэгдсэн.



10.Аймгийн Онцгой комиссын хурлаар санал оруулан орон нутагт хөдөлгөөнтөөр хяналт,
шалгалт явуулах, чирж явах зориулалт бүхий 10,0 сая төгрөгийн өртөг бүхий дугуйт
тоноглосон постыг шийдвэрлүүлсэн.

11.Аймгийн Засаг дарга Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд болон цагдаагийн газрын дарга
нарын “Хамтран ажиллах гэрээ”-нд цагдаагийн алба хаагчдыг орон байр, хүнс, тээвэр,
холбооны хэрэгслээр хангах, түүний гэр бүлийн гишүүдийг ажлын байр болон бусад
нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх заалтын дагуу 2017 онд нэг алба хаагчийн ар гэрийг
ажлын байраар хангаж, Рашаант суман дахь сум дундын цагдаагийн тасгийн алба хаагч
нарт тус сумын Засаг дарга 2 өрөө нэг байрыг албан бичиг хүргүүлэн шийдвэрлүүлсэн.

12.Тус аймгийн Хишиг-Өндөр сум дахь сум дундын Цагдаагийн тасгийн кабон байрны
засвар үйлчилгээг 2017 оны 06 сарын 09-ны өдөр эхэлсэн бөгөөд урсгал засварын ажилд
улсын төсвөөс 7,8 сая төгрөгийг шийдүүлэн засварын ажлын гүйцэтгэлийг 2017 оны 06
дугаар сарын 28-ны өдөр хүлээн авсан. Засварын төлөвлөсөн ажил 100 хувьтай хэрэгжсэн.



“Булганы цагдаа-Бүтээлч ажил 80” аяны хүрээнд

“Булганы цагдаа-Бүтээлч ажил 80” аяны хүрээнд

Цагдаагийн газрын дарга, зөвлөлийн гишүүдийн

санаачлагаар алба хаагчдын бие бялдарыг хөгжүүлэх,

чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх зорилгоор

конторын барилгын зоорийн давхарт иж бүрэн тоног,

төхөөрөмж бүхий “Фитнесс”-ийн клубыг тохижуулан

2017 оны 03 дугаар сарын 06-ны өдөр ашиглалтанд

оруулан тууз хайчиллаа.
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