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Авлигын эсрэг хууль, 
тогтоомжийг иргэдэд 
сурталчлах, энэ 
талаарх мэдээллийг 
иргэд, байгууллага 
чөлөөтөй авах 
нөхцөлийг хангах. 

1.1.Авлига, ашиг сонирхлын 
зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх 
зорилгоор авлигын талаар 
мэдээлэх утас, авлигаас ангид 
байх санамж, сэрэмжлүүлэг, 
авлигын хор хөнөөлийн  талаарх 
зурагт хуудас, шторк хийлгэх, 
Авлигатай тэмцэх газраас 
бэлтгэн хүргүүлсэн 
сурталчилгааны  материалыг 
иргэд, байгууллага, алба 
хаагчдад түгээж сурталчилах. 

Иргэний гаргасан өргөдөл, гомдлыг хүлээн авах албан тушаалтны нэр, 
ажиллах журам, харилцах утас, иргэдийг хүлээн авч уулзах цагийн 
хуваарийг цахим хуудас, мэдээллийн самбарт байршуулж ажилласан. 
Цагдаагийн газрын алба хаагчдыг авилгал хээл хахуулиас ангид 
байлгах, иргэдэд хүнд суртал чирэгдэлгүй түргэн шуурхай, харилцааны 
өндөр соёлтой үйлчлэх нөхцлийг бүрдүүлэх зорилгоор газрын иргэдийн 
хүлээлгийн өрөөнд ”Санал хүсэлтийн дэвтэр”, “Санал авах хайрцаг”, 
цагдаагийн алба хаагчийн хүнд суртал, авилгал хээль хахуулийн 
талаарх мэдээллийг хүлээн авах 126 утасны дугаар бүхий зурагт 
хуудас зэргийг иргэдийн нүдэнд харагдахуйц газарт байрлууллаа. Энэ 
хугацаанд алба хаагчийн хууль бус үйлдэл авлига хүнд суртлын 
талаарх санал хүсэлт гомдол уг хайрцаганд ирээгүй. Цагдаагийн 
Ерөнхий Газрын Аюулгүй байдлын хэлтсээс ирүүлсэн 4 төрлийн зурагт 
хуудсыг цагдаагийн газрын ажлын байр болон бусад газруудад 
байршуулж ажилласан. Тус цагдаагийн газрын мөрдөгч нараас 7 хоног 
бүрийн Даваа гарагт авилгаас ангид байх баталгааг авч хэвшсэн. 
Авлигатай тэмцэх газраас бэлтгэн хүргүүлсэн сурталчилгааны  
материалыг цагдаагийн газрын хүлээлгийн танхимд байрлах 
мэдээллийн дэлгэцэнд байршуулж сурталчилж хэвшлээ.  
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1.2. Цагдаагийн байгууллагын 
үйл ажиллагаатай холбоотой 
хууль, тэдгээртэй нийцүүлэн 
гаргасан эрх зүйн актуудаар 
богино хугацааны болон давтан 
сургалтанд суралцагчдад 
авлигын нийгмийн хор аюул, 
түүнээс урьдчилан сэргийлэх 
талаар зохих мэдлэг эзэмшүүлэх. 

Цагдаагийн Ерөнхий Газраас зохион байгуулсан давтан болон 
мэргэшүүлэх сургалтанд Цагдаагийн хошууч Б.Пүрэвсүрэн, цагдаагийн 
ахмад Г.Оргилболд, цагдаагийн ахмад Б.Бат-Амгалан, цагдаагийн 
ахлах дэслэгч Б.Батзаяа, цагдаагийн ахлах дэслэгч Г.Мягмарсүрэн, 
цагдаагийн дэслэгч Э.Шагдарсүрэн, цагдаагийн дэслэгч Б.Бямбалхам, 
цагдаагийн дэд ахлагч Э.Мягмаржалбуу, цагдаагийн дэд ахлагч 
Б.Балдан-Очир, Саатуулах байрны дарга-эмч, цагдаагийн ахмад 
О.Мөнхсайхан, Цагааннуур сумын хэсгийн цагдаа, цагдаагийн ахлагч 
М.Энхбаатар, цагдаа-зохицуулагч, цагдаагийн ахлах ахлагч 
Г.Дамдинрагчаа, Эрүүгийн мөрдөгч, цагдаагийн ахмад Б.Бат-Амгалан, 
Их-Уул сум дахь хэсгийн төлөөлөгч, цагдаагийн ахлах дэслэгч 
Б.Батзаяа, Шүүх, шүүгчийн аюулгүй байдал хариуцсан ахлах байцаагч, 
цагдаагийн дэд хурандаа Д.Баатар, Замын цагдаагийн ахлах 
зохицуулагч, цагдаагийн ахмад А.Эрдэнэзул, зохицуулагч, цагдаагийн 
ахмад А.Мөнх-Эрдэнэ, Түнэл сумын хэсгийн цагдаа, цагдаагийн ахлах 
ахлагч Б.Нэргүй, Гэр бүлийн хүчирхийлэл, хүүхдийн гэмт хэргээс 
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урьдчилан сэргийлэх ахлах байцаагч, цагдаагийн хошууч Д.Бадмаа, 
Эрүүгийн мөрдөгч, цагдаагийн ахлах дэслэгч Г.Ганням, Мөрдөгч, 
цагдаагийн дэслэгч Б.Мөнхтөр, Хэрэг бүртгэх тасгийн дарга, цагдаагийн 
хошууч Н.Баттөмөр нарын 47 алба хаагчид оролцлоо. Мөн төвөөс 
зохион байгуулагдсан ёс зүйн төлбөртэй сургалтанд цагдаагийн хошууч 
Б.Гантөмөр, цагдаагийн хошууч Д.Мөнхжаргал, цагдаагийн ахмад 
А.Эрдэнэзул, цагдаагийн ахмад Д.Мөнхтулга, цагдаагийн ахлах ахлагч 
Б.Цэцэгмаа, цагдаагийн ахлагч Г.Уранцэцэг нар хамрагдсан. 
Цагдаагийн Ерөнхий Газрын Дотоод аюулгүй байдлыг хангах газар, 
Хүний нөөц, сургалтын хэлтсээс зохион байгуулсан цахим сургалтанд 
16 алба хаагч хамрагдсан.Цагдаагийн ерөнхий газрын тушаалаар 
батлагдсан, цагдаагийн байгууллагын хэмжээнд дагаж мөрдөх журам, 
заавар, шийдвэрийг алба хаагчдад хүргэх, судлуулах, хэвшүүлэх 
зорилгоор Цагдаагийн Ерөнхий Газрын даргын тушаалаар 
шинэчилэгдэн батлагдсан Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны 
журмын 1-9 дүгээр бүлгийн 234 гаруй код журмуудаар алба хаагчдад 
сургалтыг тус тус зохион байгуулав. Долоо хоног бүрийн Мягмар 
гарагийн сургалтын цагаар нийт бие бүрэлдэхүүнд, Баасан гараг бүрт 
тасгуудын сургалтын цагаар хэсэгчилсэн хэлбэрээр хууль тогтоох, 
хэрэгжүүлэх байгууллагаас шинээр гаргасан тушаал шийдвэрүүдийг 
танилцуулж хэвшлээ.Алба хаагчдын өдөр тутмын үйл ажиллагаатай 
холбоотой, нэн шаардлагатай зарим тушаал шийдвэрийг хувилж 
олшруулан тарааж судлуулах ажлыг зохион байгуулж байна тус 
цагдаагийн газрын 146 алба хаагч нарт 110 удаагийн сургалтыг зохион 
байгуулж, 103 сургалтын хөтөлбөр боловсруулж, 10 сарын сургалтын 
төлөвлөгөөг боловсруулж батлуулсан. Энэ хугацаанд сургалтанд алба 
хаагчид давхардсан тоогоор 11501 алба хаагч хамрагдлаа. 

1.3. Авлигын аливаа хэлбэрийг 
үл тэвчих алба хаагчдын сэтгэл 
зүйг төлөвшүүлэх, олон нийтийн 
оролцоог нэмэгдүүлэхэд 
чиглэсэн мэдээлэл, сурталчилгаа 
явуулах. 

Авилгын эсрэг хууль, нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг 
сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх 
тухай хуулийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр 6 удаа 12 цагийн сургалтыг 
зохион байгуулсан. 
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1.4. Шинэчилэн батлагдсан 
“Цагдаагийн алба хаагчийн ёс 
зүйн дүрэм”-ийг алба хаагчдаар 
судлуулж мөрдүүлэх ажлыг 
зохион байгуулах 

Цагдаагийн Ерөнхий Газрын даргын 2017 оны А/129 дүгээр тушаалаар 
батлагдсан “Цагдаагийн алба хаагчийн сахилгын дүрэм”-ийг алба хаагч 
бүрт танилцуулж, 6 цагийн сургалтыг зохион байгуулж, алба хаагч нэг 
бүрээс баталгааг гаргуулж авч ажилласан. Сахилгын зөрчил дутагдал 
гаргаж байгаа алба хаагчдад “Сахилгын дүрэм”-ийг судалж, дахин 
давтан зөрчил дутагдал гаргуулах байх талаар шинэлэг ажил арга 
хэмжээг авч хэрэгжүүлэхийг тасгийн дарга нарт үүрэг болгож 
биелэлтийг тооцсон.  
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2 
Төрийн үйчилгээг 
иргэнд цахим 
хэлбэрээр хүргэх 

2.1. Бүртгэл хяналтын төвийн 
үйлчилгээг цахим хэлбэрт 
шилжүүлэх үйл ажиллагаанд 

Гарч байгаа хүндрэл бэрхшээл тулгамдаж байгаа асуудлын талаар 
тухай бүрт нь мэдэгдэж ажиллаж байна. Аймгийн хэмжээнд авто 
жолооны сургалт явуулдаг “Асгат манхан”, “Цуурай”, “Хариад”, 
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тогтолцоог 
бүрдүүлэн, цахим 
үйлчилгээний 
нэгдсэн сүлжээ бий 
болгож, бэхжүүлэх  

учрах хүндрэл бэрхшээл, 
шийдвэрлэх арга замыг судалж, 
хэрэгжүүлэн ажиллах  

“Энхбадрах”, “БХТНийгэмлэг”, “ТЭЦО” зэрэг авто сургуулиудын 
жолооны дамжааны сургалтанд байнга хяналт тавин Замын 
хөдөлгөөний хууль, дүрмийн шалгалт 3176 хүнээс авч, 2436 хүн 
тэнцэж, дромын шалгалт 3128 хүнээс авч,  2577 хүн тэнцэж, төвийн 
жолооны шалгалтыг 2438 хүнээс авч 2237 хүн тэнцэж нийт 8742 
иргэнээс шалгалт авснаас 7150 иргэн тэнцсэний дүнг нэгтгэн 
Цагдаагийн ерөнхий газрын Иргэдэд үйлчлэх төвд материалыг  
хүргүүлсэн. Мөн жолоодох эрх сэргээх шалгалтанд 443 жолооч 
хамрагдсанаас тэнцсэн 270 иргэний материалыг тус төвд 
хүргүүлжээ.Жолоочийн 2008 он хүртэлх шар үнэмлэхийг хэсэгчлэн 
солих ажлыг зохион байгуулж 383 жолоочийн үнэмлэхний материал, 
үнэмлэхээ гээгдүүлсэн 358 жолоочийн материалыг албан тоотоор 
Бүртгэл хяналтын төвд хүргүүлж үйлчилсэн.  “А” ангилал ахиулах 265, 
“С” ангилал ахиулах 364, “Д” ангиалал ахиулах 144, “Е” ангиалал 
ахиулах 166 иргэнээс шалгалт авч холбогдох материалыг хүргүүлжээ. 

2.2. Цагдаагийн байгууллагаас 
иргэдэд үзүүлдэг ажил 
үйлчилгээг чирэгдэлгүй, шуурхай 
хүргэх зорилгоор цахим хэлбэрт 
бүрэн шилжүүлж, сан бүрдүүлэх   

Цагдаагийн газрын цахим хуудас /www.khuvsgol.police.gov.mn/-ны 
мэдээллийн шинэчлэлтийг сайжруулж, мэдээллийг тогтмол оруулж 
баяжилт хийж хэвшсэн.  
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Иргэдийн өргөдөл / 
санал, мэдэгдэл/, 
гомдол, хүсэлтийг 
хүлээн авах, 
шийдвэрлэх шат 
дамжлагыг 
цөөрүүлэх, зөрчлийн 
талаарх мэдээллийг 
хүлээн авч шалгах. / 
цагдаагийн алба 
хаагчидтай 
холбоотой/    

3.1. Иргэний гаргасан өргөдөл, 
гомдлыг хүлээн авах албан 
тушаалтны нэр ажиллах журам, 
харилцах утас, иргэдийг хүлээн 
авч уулзах цагийн хуваарийг 
цахим хуудас, мэдээлийн 
самбарт байршуулах. 

Иргэний гаргасан өргөдөл, гомдлыг хүлээн авах албан тушаалтны нэр, 
ажиллах журам, харилцах утас, иргэдийг хүлээн авч уулзах цагийн 
хуваарийг цахим хуудас, мэдээллийн самбарт байршуулж ажилласан. 
Цагдаагийн газрын www.khuvsgul.police.gov.mn  цахим хуудсанд 
ажиллах журам, харилцах утас, иргэдийг хүлээн авч уулзах цагийн 
хуваарийг байршуулсан. 2018 оны эхний 10 сарын  байдлаар 
цагдаагийн газрын албан тушаалтанд иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллага 
болон алба хаагчдаас 171 өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч шийдвэрлэж 
хариуг өгсөн. Гэмт хэргийн шинжтэй 2716 гомдол мэдээллийн хүлээн 
авснаас зөрчлийн шинжтэй 1802, гэмт хэргийн шинжтэй 927 гомдол 
мэдээлэл байна. Хугацаа хэтрүүлж шийдвэрлэсэн гомдол, мэдээлэл 
байхгүй.  
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3.2. Иргэдээс гаргасан өргөдөл, 
гомдол, мэдээлэл, санал, хүсэлт 
бүрийг хүлээн авах /service. 
Police.gov.mn/ цахим хуудсыг 
боловронгуй болгох.  

Цагдаагийн газрын цахим хуудас /www.khuvsgol.police.gov.mn/-ны 
мэдээллийн шинэчлэлтийг сайжруулж, мэдээллийг тогтмол оруулж 
баяжилт хийж хэвшсэн. Police.gov.mn цахим хуудсанд байгууллагын 
үйл ажиллагааны мэдээллийг байршуулж ажиллаж байна. Энэ 
хугацаанд тус цагдаагийн газраас зохион  байгуулсан ажил арга 
хэмжээний талаарх 82 мэдээллийг байгууллагын цахим хаяганд болон 
“Хөвсгөл аймгийн цагдаагийн газар” facebook хуудсаар сурталчлах 
ажлыг зохион байгуулсан. 
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3.3. Иргэн гаргасан өргөдөл, 
гомдлоо цахим хэлбэрээр хангах, 
ямар шатанд байгааг мэдээлэх 

Цагдаагийн газрын иргэдийг хүлээн авах танхимд цагдаагийн газарт 
иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн байдлыг цахим 
дэлгэцээр мэдээлэх самбарыг ажлуулж байна. Иргэдээс ирүүлсэн 
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нээлттэй суваг ажиллуулах  гомдол, мэдээллийн шийдвэрлэлтийг Долоо хоногийн Лхагва, Баасан 
гарагт мэдээллийг хийж, мэдээллийн самбарт байршуулж хэвшлээ.  

4 

Шинээр боловсруулж 
байгаа бодлогын 
баримт бичиг ба 
нийтээр дагаж 
мөрдөх хэм хэмжээ 
тогтоосон 
шийдвэрийн төслийг 
олон нийтэд 
танилцуулах, 
сонирхогч 
бүлгүүдтэй харилцан 
санал солилцох  

4.1. Цагдаа, дотоодын цэргийн 
байгууллагын үйл ажиллагаатай 
холбоотой шинээр батлагдсан 
эрх зүйн акт, түүнд орсон нэмэлт 
өөрчлөлтийн талаарх мэдээлэл, 
сургалт, сурталчилгааг зохион 
байгуулах.  

Монгол улсын Засгийн газрын 148 дугаар тогтоолоор батлагдсан 
“Шийтгэлийн хуудасны маягт”-д “Шийтгэлийн хуудас /маягт 3/, 
“Шийтгэлийн хуудас” /маягт 4/, Цагдаагийн Ерөнхий Газрын даргын 
2018 оны А/78 дугаар тушаалаар батлагдсан “Шуурхай удирдлагын 
болон шуурхай штабын бүрэлдэхүүн, түүний ажиллах чиг үүргийг 
батлах тухай” журам, “Журамд өөрчлөлт оруулах тухай” Хууль зүй, 
дотоод хэргийн сайдын 2018 оны А/90 дүгээр тушаал, 2018 оны А/184 
дүгээр тушаал, “Нөлөөллийн шинжилгээ хийх аргачлал батлах тухай” 
2018 оны А/147 дугаар тушаал, Цагдаагийн байгууллагын үйл 
ажиллагааны журмын /код 101/, /код 123/, /код 136/, /код 120/, /код 320/, 
/код 706/, /код 945/ -д өөрчлөлт оруулсан Цагдаагийн Ерөнхий Газрын 
даргын 2018 оны А/157, А/168, А/174, А/190, А/234 дүгээр тушаал алба 
хаагч нарт танилцуулж, сургалтыг зохион байгуулж ажилласан.  

94 4.70 

4.2. Шинээр боловсруулагдаж 
батлагдсан бодлогын баримт 
бичиг, нийтээр дагаж мөрдөх хэм 
хэмжээг цахим хуудсанд 
байршуулан олон нийтэд 
танилцуулах.   

Шинээр боловсруулагдаж батлагдсан бодлогын баримт бичиг, нийтээр 
дагаж мөрдөх хэм хэмжээг буюу 6  журмыг цахим хуудсанд байршуулж 
ажилласан.  

92 4.60 

5 

Авилгын шинжтэй 
буюу сонирхлын 
зөрчилтэй холбоотой 
асуудлаар авилгатай 
тэмцэх газарт 
мэдээлэх  

5.1. Алба хаагчдын хувийн ашиг 
сонирхлын мэдүүлэг болон 
хөрөнгө, орлогын мэдүүлэгийг 
нэгтгэн, хуулийн хугацаанд нь 
Авлигатай тэмцэх газарт 
хүргүүлэх   

 “ХАСХОМ”-ийн цахим санд тус цагдаагийн газрын 76  алба хаагчийн 
холбогдох материалыг хугацаанд нь оруулж ажилласан.  

100 5.00 

5.2. Шинээр томилогдсон, их 
хэмжээний өөрчлөлт орсон алба 
хаагчдаас тухай бүр мэдүүлэгийг 
гаргуулан авч цахим санд 
оруулах, түүнд хяналт тавих.  

Мөн энэ хугацаанд шинээр томилогдсон 38 алба хаагчийн “ХАСХОМ”-
ийн цахим санд оруулсан. Тайлангийн хугацаанд тус цагдаагийн газрын 
алба хаагчдаас 38 алба хаагчийн урьдчилсан мэдүүлэгийг Авилгатай 
тэмцэх газраар хянуулахаар холбогдох газруудад хүргүүлэх ажлыг 
зохион байгуулсан. Хүний нөөцийн мэргэжилтнээр шинээр томилогдсон 
цагдаагийн дэслэгч Д.Отгонбаярт холбогдох хууль тогтоомжийг 
хэрэгжүүлэх чиглэлээр баталгааг авч ажлын чиглэл өгч биелэлтийг 
хангуулах ажлыг зохион байгуулсан.  

100 5.00 

5.3. Ашиг сонирхолын зөрчлийн 
мэдэгдэл, тайлбарыг гаргаж 
хэвших. Цахим санд оруулах, 
түүнд хяналт тавих.   

Ашиг сонирхолын зөрчлийн мэдэгдэл, тайлбарыг гаргасан тохиолдол 
бүртгэгдээгүй.  

100 5.00 

6 

Авлигын эрсдэл ба 
авлига гаргах 
боломжийг 
бууруулах  

6.1. Авлигын сэжигтэй тохиолдол 
болон авлига өгөхөөр оролдсон, 
санал болгосон, зуучилсан 
талаарх мэдээллийг шалгах, 

Цагдаагийн газрын удирдлага нь алба хаагч бүрт бүр авлигын сэжигтэй 
тохиолдол болон авлига өгөхөөр оролдсон, санал болгосон, 
тохиолдолд бүрийг холбогдох албан тушаалтанд заавал илтгэж 
танилцуулдаг байх журам тогтоон хэрэгжүүлж байна. Энэ хугацаанд 

100 5.00 



харьяаллын  дагуу шилжүүлэн 
шийдвэрлүүлэх, хяналт тавих  

алба хаагч нарт авилгал өгсөн, өгөхөөр завдсан тохиолдол 
бүртгэгдээгүй байна. Тус цагдаагийн газрын мөрдөгч нараас 7 хоног 
бүрийн Даваа гарагт авилгаас ангид байх баталгааг авч хэвшсэн. 

6.2. Алба хаагч бүр авлигын 
сэжигтэй тохиолдол болон 
авлига өгөхөөр оролдсон, санал 
болгосон тохиолдол бүрт 
холбогдох албан тушаалтан, 
байгууллагад заавал мэдээлдэг 
байх, иргэдээс авлига өгөхийг 
санал болгосон, өгөхөөр завдсан 
тухай илтгэсэн үнэнч, шудрага 
алба хаагчийг шагнаж, 
урамшуулах, бие бүрэлдэхүүний 
итгэл үнэмшилийг 
төлөвшүүлэхэд ашиглах.  

Цагдаагийн газрын удирдлага нь алба хаагч бүрт бүр авлигын сэжигтэй 
тохиолдол болон авлига өгөхөөр оролдсон, санал болгосон, 
тохиолдолд бүрийг холбогдох албан тушаалтанд заавал илтгэж 
танилцуулдаг байх журам тогтоон хэрэгжүүлж байна. Энэ хугацаанд 
алба хаагч нарт авилгал өгсөн, өгөхөөр завдсан тохиолдол 
бүртгэгдээгүй байна. 

100 5.00 

7 

Байгууллагын 
удирдлагаас гаргаж 
буй шийдвэрийн ил 
тод, нээлттэй 
байлгах  

7.1. Цагдаагийн газрын цахим 
хуудсанд “ Байгууллагын даргын 
тушаал” цэст удирдлагаас 
гаргасан төрийн болон 
байгууллагын нууцад 
хамааруулсанаас бусад 
тушаалыг байршуулах.   

Цагдаагийн газрын цахим хуудсанд “Байгууллагын даргын тушаал” 
цэсийг нэмж байршуулж цагдаагийн газрын даргын 242 тушаалыг санд 
оруулсан. 2018 онд цагдаагийн газрын даргын “А” тушаал 90, “Б” 
тушаал 152-ийг боловсруулж гаргасан байна. Тушаал бүрт хувийн 
хэргийг хөтлөх ажлыг хэвшүүлсэн.  
 

100 5.00 

7.2. Үйл ажиллагаандаа мөрдөж 
байгаа хууль тогтоомж, дүрэм, 
журам, зааврыг цахим хуудсанд 
байршуулах  

Цагдаагийн газрын конторын байранд Цагдаагийн ерөнхий газраас 
2018 онд дэвшүүлсэн зорилт”, “Цагдаагийн байгууллагын үйлчилгээний 
стандарт”, “Цагдаагийн алба хаагчийн ёс зүйн болон сахилгын дүрэм”, 
“Гэмт хэргийн шинжтэй мэдээ, мэдээллийг иргэдээс төлбөртэй авах 
журам”, ”Гэмт хэргийн шинжтэй гомдол мэдээллийг хүлээн авах, 
бүртгэх, шийдвэрлэх журам”, цагдаагийн байгууллагаар үйлчлүүлэхээр 
ирсэн иргэдэд зориулж алба хаагчдын харилцааны соёл, үйлчилгээний 
чанар, хүнд суртал, авилгын талаар мэдээлэл авах албан тушаалтын 
хаяг, цагдаагийн байгууллагын цагийн хуваарь зэрэг мэдээллийг 
агуулсан самбаруудыг хийж иргэдийн нүдэнд харагдахуйц газар гарган 
байрлуулж үйл ажиллагаа явуулж байна. Авлигатай тэмцэх газраас 
бэлтгэн хүргүүлсэн сурталчилгааны  материалыг цагдаагийн газрын 
хүлээлгийн танхимд байрлах мэдээллийн дэлгэцэнд байршуулж 
сурталчилж хэвшлээ. 

90 4.50 

8 

Авлигын эсрэг хууль 
тогтоомжийн 
хэрэгжилтийг 
хариуцан зохион 
байгуулах, уг 
асуудлаар Авлигатай 

8.1. Цагдаагийн газрын эрх бүхий 
албан тушаалтан /ЭБАТ/-ууд 
солигдсон тохиолдолд тухай бүр 
шинэчлэн томилуулж, ажлын 
байр / албан тушаал/-ны 
тодорхойлтыг боловсруулж 

Цагдаагийн газрын Хүний нөөцийн мэргэжилтэнээр цагдаагийн ахлах 
дэслэгч А.Гантунгалаг, цагдаагийн дэслэгч Д.Отгонбаяр нар 
томилогдсон тул Эрх бүхий албан тушаалтнаар томилуулсан. 
Цагдаагийн Ерөнхий Газрын даргын тушаалын дагуу сар тутамд 
нэмэгдлийг олгож хэвшсэн.  

100 5.00 



тэмцэх газартай 
харилцах эрх бүхий 
албан тушаалтантай 
байх   

батлуулах, ЭБАТ-ын нэмэгдлийг 
шийдвэрлүүлэх 

8.2. Эрх бүхий албан тушаалтан 
/ЭБАТ/-уудад сургалт зохион 
байгуулахад алба хаагчийн 
оролцуулах.  

Энэ хугацаанд эрх бүхий албан тушаалтнуудад зохион байгуулагдсан 
сургалт байхгүй. Гарч байгаа хүндрэл бэрхшээлийн талаар Цагдаагийн 
Ерөнхий Газрын эрх  бүхий албан тушаалтантай холбогдож хамтарч 
ажилласан. 

80 4.00 

9 

Нийтийн албан 
тушаалтанд 
холбогдох авлига, 
ашиг сонирхол, ёс 
зүйтэй холбоотой 
гомдол мэдээллийг 
хүлээн авах, хянан 
шалгах, хариуцлага 
хүлээлгэх арга 
хэлбэрийг тодорхой 
болгож, дотоод 
хяналтын тогтолцоог 
бүрдүүлэх   

9.1. Алба хаагчдын ёс зүй, 
авлига, хүнд сурталттай 
холбоотой мэдээллийг 126 
дугаарын утсаар хүлээн авч, 
мэдээллийн дагуу шалгаж 
шийдвэрлэх. 

Энэ хугацаанд тус цагдаагийн газрын алба хаагч нарын үйл 
ажиллагаатай холбогдуулж иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагаас 126 
дугаарын утсанд 2 гомдол, мэдээлэл ирүүлсний дагуу албаны 
шалгалтыг явуулсан. Түнэл сум дахь хэсгийн төлөөлөгч, цагдаагийн 
ахлах дэслэгч О.Батбаярт холбогдуулж Түнэл сумын иргэн Д.Өлзий-
Оршихоос гаргасан гомдол, Рэнчинлхүмбэ сум хэсгийн төлөөлөгч, 
цагдаагийн ахмад Ч.Энхбат, хэсгийн цагдаа, цагдаагийн ахлагч Ч.Мөнх-
Очир нарт холбогдуулсан Рэнчинлхүмбэ сумын иргэн Х.Мөнх-Эрдэнээс    
Цагдаагийн ерөнхий газрын 126 дугаарын утсаар гаргасан  гомдолд 
албаны шалгалтыг хийж алба хаагчийн гэм буруутай үйл ажиллагаа 
тогтоогдоогүй тул албаны шалгалтын дүнг танилцуулгаар Цагдаагийн 
ерөнхий газарт хүргүүлсэн. Энэ хугацаанд 126 дугаарын утсанд алба 
хаагчдын үйл ажиллагаатай холбоотой өөр гомдол мэдээлэл ирээгүй 
болно. 

90 4.50 

9.2. Цагдаагийн газрын 
мэдээллийн самбарт тусгайлан 
мэдээлэл хүлээн авах утасны 
дугаарыг байрлуулж, мэдээллийн 
дагуу шалгах үйл ажиллагааг 
тогтмолжуулах.  

Цагдаагийн байгууллагын үйлчилгээний стандарт”, “Цагдаагийн алба 
хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээ”, “Гэмт хэргийн шинжтэй мэдээ, 
мэдээллийг иргэдээс төлбөртэй авах журам”, ”Гэмт хэргийн шинжтэй 
гомдол мэдээллийг хүлээн авах, бүртгэх, шийдвэрлэх журам”, 
цагдаагийн байгууллагаар үйлчлүүлэхээр ирсэн иргэдэд зориулж алба 
хаагчдын харилцааны соёл, үйлчилгээний чанар, хүнд суртал, авилгын 
талаар мэдээлэл авах албан тушаалтын хаяг, цагдаагийн 
байгууллагын цагийн хуваарь зэрэг мэдээллийг агуулсан самбаруудыг 
хийж иргэдийн нүдэнд харагдахуйц газар гарган байрлуулж үйл 
ажиллагаа явуулж байна. Цагдаагийн цахим хуудасны авилгын эсрэг 
үйл ажиллагааны хэсэгт “Авилгатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр”, 
“Авилгын эсрэг хууль”, “Авилгын шалтгаан хор хөнөөл”, “Авилга хээл 
хахууль, хүн суртлын талаар мэдээлэл авах утас” сэдэвт ухуулга 
сурталчилгааны материалыг байршуулж иргэдэд сурталчлах ажлыг 
зохион байгуулж байна. 

92 4.60 

9.3. Албан тушаалтанд 
холбогдох авлига, ашиг 
сонирхол, ёс зүйтэй холбоотой 
өргөдөл, гомдол, мэдээллийг 
хүлээн авах, хянан шалгах, 
хариуцлага хүлээлгэх үйл 
ажиллагааг шинэ арга хэлбэрт 
шилжүүлэх, дотоод хяналтын 

Хууль зүйн сайдын 2013 оны А/248 дугаар тушаалын хавсралтаар 
баталсан “Хууль зүйн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний харъяа 
агентлаг, байгууллагын эрсдлийн үнэлгээ хийх аргачлал”, “Цагдаагийн 
байгууллагын эрсдлийн удирдлага /код 137/ журам”-аар алба хаагч 
нарт 6 цагийн сургалтыг зохион байгуулсан. Цагдаагийн газрын дотоод 
аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр хяналт шалгалт хийх ажлын 
төлөвлөгөөг 38 асуудлаар төлөвлөж биелэлтийг хагас, бүтэн жилээр 
тооцож ажиллаа. Мөн цагдаагийн газрын тасаг, хэсгүүдэд хэсэгчилсэн 

94 4.70 



тогтолцоог бүрдүүлэх.  шалгалт явуулах удирдамжийг батлуулж, төлөвлөгөөний дагуу 
холбогдох шалгалтуудыг хийж ажилласан. Хийгдсэн шалгалтын дүнг 
цагдаагийн газрын даргын зөвлөлийн хуралдаанаар хэлэлцэж ажлын 
зааварчлага өгч, биелэлтийг хангуулж байна. Цагдаагийн газрын алба 
хаагчдын өдөр тутмын үйл ажиллагаанд хяналт тавьж ажиллах үүрэг 
бүхий ёс журмын эргүүлийг 24 цагийн хугацаатайгаар томилж 
ажиллуулж байна. Алба хаагчдын цаг ашиглалтын байдал, хариуцсан 
сум, нутаг дэвсгэрт ажиллаж байгаа байдлыг өдөрт 3 удаа бүртгэлээр 
хяналт тавьж, мэдээ ирүүлээгүй алба хаагч нарт тооцох хариуцлагыг 
чангатгаж ажиллаж байна. 

  9.4. Иргэн, хуулийн этгээдээс 
бэлэг, хандив, санхүүгийн 
туслалцаа авах асуудлаар 
хуулинд заасан хориглолт, 
хязгаарлалтын хэмжээнд 
ажиллаж буй эсэхэд байнгын 
хяналт тавьж, алба хаагчдыг 
эрсдэлд өртөхөөс урьдчилан 
сэргийлэх ажил зохион 
байгуулах.  

Цагдаагийн газрын алба хаагчдаас албан үүрэг гүйцэтгэж байхдаа 
иргэн, хуулийн этгээдээс бэлэг хандив санхүүгийн туслалцаа авах 
асуудлаар хуульд заасан хориглолт, хязгаарлалтыг зөрчсөн алба хаагч 
байхгүй. 

100 5.00 

9.5. Авлига, хээл хахууль авах, 
өгөх, зуулчлах, шан харамж авах 
болон харьяаллын бус хэрэг 
маргаанд хөндлөнгөөс 
нөлөөлөхийг оролдох зэрэг ёс 
зүйн зөрчил, гэмт хэрэгт 
холбогдсон алба хаагчдад 
албаны шалгалт явуулж, дүн 
шинжилгээ хийх, урьдчилан 
сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх.  

Цагдаагийн газрын удирдлага нь алба хаагч бүрт бүр авлигын сэжигтэй 
тохиолдол болон авлига өгөхөөр оролдсон, санал болгосон, 
тохиолдолд бүрийг холбогдох албан тушаалтанд заавал илтгэж 
танилцуулдаг байх журам тогтоон хэрэгжүүлж байна. Энэ хугацаанд 
алба хаагч нарт авилгал өгсөн, өгөхөөр завдсан тохиолдол 
бүртгэгдээгүй байна. 

100 5.00 

9.6. Авлигатай тэмцэх газраас 
зөрчил арилгуулах, хариуцлага  
тооцуулахаар ирүүлсэн албан 
бичиг, мөрдөн байцаагчийн 
мэдэгдэлд тусгасан ажлыг 
эрчимжүүлэх. Нийт алба 
хаагчдын дунд сургалт зохион 
байгуулах 
  

Авлигатай тэмцэх газраас зөрчил арилгуулах, хариуцлага  
тооцуулахаар ирүүлсэн албан бичиг, мөрдөн байцаагчийн мэдэгдэл 
байхгүй.  

100 5.00 

10 

Албан хаагч бүрийн 
ажил, үүргийн 
хуваарийг тодорхой 
болгох. 

10.1. Цагдаагийн байгууллагын 
бүтэц зохион байгуулалт, нэршил  
өөрчлөгдсөн тохиолдолд тухай 
бүр ажлын байрны 

Энэ хугацаанд цагдаагийн газрын бүтэц зохион байгуулалтад өөрчлөлт 
орж тус цагдаагийн газарт Цагдаагийн Ерөнхий Газрын даргын 2018 
оны А/212 дугаар тушаалаар “Шуурхай удирдлагын тасаг”-ийг шинээр 
байгуулж, бүтэц орон тоог баталсан.  Шинээр байгуулагдсан Шуурхай 

100 5.00 



тодорхойлолтыг шинэчлэгдэхэд 
алба хаагчдад танилцуулж, 
мөрдүүлэх  

удирдлагын тасгийн алба хаагчдын ажлын байрны тодорхойлолтыг 
шинэчлэгдсэн асуудал байхгүй. 

ХОЁР: АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР 

 
11 

Авилгатай тэмцэх 
үндэсний 
хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэх арга 
хэмжээний хүрээнд  

11.1. Авилгатай тэмцэх үндэсний 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга 
хэмжээний  нэг дэх үе шатны 
төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг 
ханган ажиллах, хяналт тавих. 

Авилгатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний  
нэг дэх үе шатны төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангах ажлыг зохион 
байгуулсан.  

90 4.50 

11.2. Байгуулагын  цахим хуудас 
болон орон нутгийн хэвлэл 
мэдээллийн хэрэгслэлээр 
Авилгатай тэмцэх үндэсний 
хөтөлбөрийг сурталчилах. 

Цагдаагийн газрын цахим хуудас /www.khuvsgol.police.gov.mn/-нд 
Авилгатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр, 2018 онд Авилгын эрсдэлээс 
урьдчилан сэргийлэх төлөвлөгөөг байршуулж, иргэдэд сурталчлах 
ажлыг зохион байгуулсан.  

92 4.60 

11.3. Авлигын эсрэг хууль, 
Авлигатай эмцэх үндэсний 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, хяналт 
тавих зөвлөл байгуулж, дээрх 
хууль, хөтөлбөр, тэдгээртэй 
холбоотой бусад хууль тогтоомж, 
шийдвэрийг цагдаагийн 
байгууллагын хэмжээнд 
хэрэгжүүлэх ажлыг зохион 
байгуулах. 

Авлигаас урьдчилан сэргийлэх орон  тооны бус салбар зөвлөлийн 
бүрэлдэхүүн ажиллах зааврыг шинэчлэн баталж ирүүлснийг алба хаагч 
нарт танилцуулж цагдаагийн газрын даргын тушаалаар орон тооны бус 
салбар зөвлөлийг шинэчлэн батлуулж ажиллаж байна. 

92 4.60 

11.5. Авлигын эсрэг хууль, 
Нийтийн албанд нийтийн болон 
хувийн ашиг сонирхлыг 
зохицуулах, ашиг сонирхлыг 
зохицуулах, ашиг сонирхлын 
зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх 
тухай хуулийг хэрэгжүүлэх, 
анхаарах асуудлаар нийт алба 
хаагчдын дунд сургалт зохион 
байгуулах. 

Авлига, хүнд суртал болон ашиг сонирхлын зөрчил үүсгэж болзошгүй 
цагдаагийн газрын ажлын байр, албан тушаалыг тодорхойлох 
судалгааны ажлын дүгнэлтийг цагдаагийн газрын алба хаагч нарт 
сургалтын үеэр танилцуулж ажилласан. Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн 
албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг 
сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль, УИХ-ын Хууль 
зүйн байнгын хорооны 2012.04.25-ны өдрийн 05 дугаар тогтоолыг 
хэрэгжүүлэх, анхаарах асуудлаар Цагдаагийн газрын  алба хаагчдын 
дунд сургалтыг Захиргааны удирдлагын тасгийн  дарга, цагдаагийн дэд 
хурандаа Д.Уртбаяр 4 удаа 8 цагийн хугацаатайгаар зохион байгуулж 
ажилласан. Авилгатай тэмцэх газраас тус аймагт ажиллахдаа зохион 
байгуулсан 1 цагийн сургалтанд тус цагдаагийн газрын 12 алба 
хаагчийг хамруулсан. Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албанд нийтийн 
болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлыг зохицуулах, 
ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийг 
хэрэгжүүлэх чиглэлээр алба хаагчдын дунд “АХА” тэмцээнийг зохион 
байгуулж тэргүүн байрыг цагдаагийн дэд хурандаа Д.Буяндалай, дэд 
байрыг цагдаагийн дэслэгч Ё.Шижиртуяа нар эзэлж “Өргөмжлөл” үнэ 
бүхий зүйлээр шагнагдсан.  

96 4.80 



ГУРАВ: МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ЧИГЛЭЛЭЭР 

12 

Чиг үүргийн дагуу 
олгож буй 
зөвшөөрөл, 
бүртгэлийн үйл 
ажиллагааг ил тод 
нээлттэй байлгах, 
олон нийтэд 
танилцах боломжоор 
хангах   

12.1. Цагдаагийн газрын цахим 
хуудас /www.police.gov.mn/-ны 
мэдээллийн шинэчлэлтыг 
сайжруулах 

Цагдаагийн газрын цахим хуудас /www.khuvsgol.police.gov.mn/-ны 
мэдээллийн шинэчлэлтийг сайжруулж, мэдээллийг тогтмол оруулж 
баяжилт хийж хэвшсэн. Энэ хугацаанд 82 мэдээллийг оруулж, иргэдэд 
сурталчлах ажлыг зохион байгуулсан.  

90 4.50 

12.2. Цагдаагийн байгууллагаас 
тусгай зөвшөөрөл олгоход 
бүрдүүлэх материал хаана, хэнд, 
хэрхэн хандах зэргийг олон 
нийтэд ойлгомжтой хэлбэрээр 
цахим хуудсанд байршуулах, 
хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлээр 
сурталчлах.  

Цагдаагийн байгууллагаас тусгай зөвшөөрөл олгоход бүрдүүлэх 
материал, хаана, хэнд, хэрхэн хандах зэргийг олон нийтэд ойлгомжтой 
хэлбэрээр цахим хуудсанд байршуулах ажлыг зохион байгуулсан. 

90 4.50 

13 

Хүний нөөцийн ил 
тод байдлыг  хангах, 
олон нийтийг түүнтэй 
танилцах боломжоор 
хангах. 

13.1. Албан тушаалтанд тавигдах 
ёс зүй, мэдлэг, боловсрол, 
туршлага, ур чадварын ерөнхий 
болон тусгай шалгуурыг 
үндэслэн төрийн албанд 
томилох, дэвшүүлэх тогтолцоог 
бүрдүүлэх.   

Төрийн тусгай албаны сул орон тоог нөхөх сонгон шалгаруулалтанд 
тэнцсэн иргэн Ж.Гантөрийг Алаг-Эрдэнэ сумын хэсгийн цагдаагийн, 
Б.Нямдавааг Харуулын цагдаагийн, Г.Бямбадоржийг Тариалан сумын 
цагдаагийн хэсгийн цагдаа-жолоочийн, Ч.Энхболдыг Рэнчинлхүмбэ 
сумын хэсгийн цагдаагийн, Х.Мягмарсүрэнг нярав цагдаагийн, 
Ж.Пүрэвдоржийг эргүүлийн цагдаагийн, Н.Баяндалайг цагдаа-
жолоочийн, Б.Эрхбаярыг харуулын цагдаагийн, Д.Алтансүхийг 
Тариалан сумын цагдаагийн тасгийн цагдаагийн, Г.Батхүүг Тариалан 
сумын цагдаагийн тасгийн цагдаа-жолоочийн, Д.Доржсүрэнгийн 
Чандмань-Өндөр сумын хэсгийн цагдаагийн, Н.Хадбаатарыг 
Тосонцэнгэл сумын хэсгийн цагдаагийн, С.Цогтбаярыг цагдаа-
жолоочийн албан тушаалд томилуулах зөвшөөрлийг Цагдаагийн 
Ерөнхий газрын Хүний нөөц, сургалтын хэлтсээс авч албан тушаалд 
томилон ажлуулж байна.  

100 5.00 

13.2. Цагдаагийн газрын алба 
хаагчдыг дэвшүүлэн томилох, 
гадаад, дотоодод суралцуулах, 
шагнал урамшуулалд 
тодорхойлохдоо алба хаагчдын 
сахилга ёс зүйн түвшин, ажлын 
үр дүнг бодитой шалгуур 
үзүүлэлт болгож байгаа эсэхэд 
тухай бүр нь хяналт тавьж, 
холбогдох арга хэмжээ авах 
ажлыг хэвшүүлэх. 

Энэ хугацаанд Эргүүлийн цагдаа, цагдаагийн ахлах ахлагч 
Найрамдалын Эрхэмбаяр Тосонцэнгэл сум дахь хэсгийн төлөөлөгчөөр, 
Цагдаагийн ахлах ахлагч Доржийн Сэнгэравдан Арбулаг сум дахь 
хэсгийн төлөөлөгчөөр, Цагдаа-зохицуулагч, цагдаагийн ахлах ахлагч 
Сундуйн Бат Замын цагдаагийн зохицуулагчаар Эргүүлийн цагдаа, 
цагдаагийн ахлах ахлагч Алтангэрэлийн Дашцоож Цагаан-Уул сум дахь 
хэсгийн төлөөлөгчөөр, Цагдаа-зохицуулагч, цагдаагийн ахлах ахлагч 
Дагийн Отгонбаяр Хүний нөөцийн мэргэжилтнээр, Хэсгийн цагдаа, 
цагдаагийн дэд ахлагч Нямдоржийн Эрдэнэбат Ханх сум дахь хэсгийн 
төлөөлөгчөөр, Эрүүлжүүлэх, саатуулах байрны жижүүрийн цагдаа, 
цагдаагийн ахлах ахлагч А.Энхбаяр Төмөрбулаг сум дахь хэсгийн 
төлөөлөгчөөр, Их-Уул сум дахь хэсгийн төлөөлөгч, цагдаагийн ахлах 
ахлагч П.Нямдорж Бүрэнтогтох сум дахь хэсгийн төлөөлөгчөөр дэвшин 
томилогдож цагдаагийн дэслэгч цол олгогдсон. Жижүүрийн офицер, 
цагдаагийн ахмад Б.Алтанцог жижүүрийн ахлах офицероор, Мөрдөгч, 
цагдаагийн ахмад Г.Мөнхдаваа Хэв журмын журмын ажил хариуцсан 

94 4.70 



ахлах байцаагчаар, Мөрдөгч, цагдаагийн ахмад Н.Ганзориг Хэрэг 
бүртгэх тасгийн ахлах мөрдөгчөөр, Замын цагдаагийн зохицуулагч, 
цагдаагийн хошууч А.Мөнх-Эрдэнэ Замын цагдаагийн ахлах 
зохицуулагчаар, Эдийн засгийн мөрдөгч, цагдаагийн ахмад 
Б.Балжинням Эдийн засгийн ахлах мөрдөгчөөр, Жижүүрийн ахлах 
офицер, цагдаагийн хошууч Г.Батсайхан Хатгал тосгоны цагдаагийн 
хэсгийн даргаар, Замын цагдаагийн ахлах зохицуулагч, цагдаагийн 
хошууч А.Эрдэнэзул Замын цагдаагийн тасгийн даргаар, Хэв журмын 
ажил хариуцсан ахлах байцаагч, цагдаагийн хошууч Б.Пүрэвсүрэн 
Нийтийн хэв журам хамгаалах тасгийн даргаар, Эрүүгийн цагдаагийн 
албаны Эдийн засгийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх албаны эрүүгийн мөрдөгч, 
цагдаагийн ахмад Г.Оргилболд тус цагдаагийн газрын Дэд бөгөөд 
Эрүүгийн цагдаагийн тасгийн даргын үүрэг гүйцэтгэгчээр, Чингэлтэй 
дүүргийн цагдаагийн 1 дүгээр хэлтсийн Эрүүгийн ахлах мөрдөгч, 
цагдаагийн дэд хурандаа Б.Бат-Өлзий Тариалан сум дахь сум дундын 
цагдаагийн тасгийн даргаар, Эдийн засгийн ахлах мөрдөгч, цагдаагийн 
хошууч Б.Нямдорж Шуурхай удирдлагын тасгийн даргаар, Цагаан-Үүр 
сум дахь хэсгийн төлөөлөгч, цагдаагийн ахмад М.Энхболд Хатгал 
тосгоны цагдаагийн тасгийн даргаар тус тус томилогдсон.  

ДӨРӨВ: ШИЛЭН  ДАНСНЫ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ХАНГАХ ЧИГЛЭЛЭЭР 
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Төсвийн орлого, 
түүний зарцуулалт, 
гадаадын зээл, 
тусламж, түүний 
хуваарилалтыг олон 
нийтэд тухай бүр 
мэдээлэх. 

14.1. Тухайн жилд төсвийн 
хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх хөрөнгө 
оруулалтын төсөл арга хэмжээг 
цахим хуудас болон хэвлэл 
мэдээллийн хэрэгслээр 
мэдээлсэн байх. 

Тус цагдаагийн газар нь 2018 онд 140.476.500 төгрөгийн түлш шатах 
тослох материал худалдан авах, 14.600.000 төгрөгний 24 цагаар 
ажилладаг 8 алба хаагчдад өдөр бүр олгох  5000 төгрөгний үнэ бүхий 
халуун хоол цайгаар үйлчлэх, 6.600.000 төгрөгийн захиргааны журмаар 
баривчлагдсан хүмүүсийн хоолны материал худалдан авах нийт 
21.200.000 төгрөгний хоолны зардлын багцын тендер,  22.000.000 
төгрөгний барилгын материал болон машины сэлбэг худалдан авах 
багцын тендерүүдийг Хөвсгөл аймгийн орон нутгийн өмчийн газраар  
зарлуулсан. Түлш шатах тослох материал худалдан авах тендерт  НИК 
ХХК хөвсгөл салбар 143.379.700 төгрөгийн үнийн санал,  “Магнай 
трейд” ХХК 141.477.750 төгрөгний үнийн саналтай, “Сод Монгол” ХХК 
134.281.565 төгрөгний үнийн саналтайгаар оролцсон. Сод монгол ХХК 
захиалагчийн ирүүлсэн тоо хэмжээнээс  А-80 1095 литр, дизель түлш 
594 литр, АИ-92 200 литр хассан нь ТӨОЗ-ын 7.3-д заасан 
захиалагчийн техникийн тодорхойлолт хангаагүй, Магнай трейд ХХК нь 
2017 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан , аудитын дүгнэлтийн хамт 
ирүүлээгүй нь ТӨОЗ-ын 18.1 /б/ хангаагүй нь тус тус Төрийн болон орон 
нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай 
хуулийн 27-р зүйлийн 27.1.2 дахь заалтын дагу дээрх захиалагчийн 
тендерээс татгалзах үндэслэл боллоо. “НИК” ХХК-ын ирүүлсэн тендер 
нь  Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, 
үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 30 дугаар зүйлийн 30.2 дахь 
заалтыг үндэслэн хэлэлцээр хийж, дээрх хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 
29.1, 29.2 дахь заалтуудыг хангаж байгаа үндэслэлээр тендерт 

94 4.70 



шалгарсан ба 2018.04.01-ны өдрөөр гэрээ хийн тус цагдаагийн газарт 
түлш, шатах тослох материалыг цаг тухай бүрт нийлүүлэн ажиллаж 
байна.  Дараа оны тендер зарлах хүртэл гэрээг хийсэн ба гэрээ 
дууссны дараа гэрээг дүгнэх болно. Хоолны багцад  “Тамирбулаг”  ХХК  
14.600.000 төгрөгөөр,  Хүнс мах махан бүтээгдэхүүн худалдан авах 
багцад  “Жанст ундрам” ХХК  6.408.050 төгрөгөөр,  барилгын засварын 
материалын багцад “Уу жалга” ХХК  9.900.000 төгрөгөөр нийлүүлэх 
санал ирүүлэн оролцож, хуулийн 28.7.4-ийг хангаж байгаа тул тендерт 
шалгаран гэрээ байгуулан ажиллаж байна.  Автомашины сэлбэг 
нийлүүлэх тендерт аж ахуйн нэгж санал ирүүлэн оролцоогүй учир 
дахин зарлаж,  “БУМНЗ ХХК” 12.000.000 төгрөгөөр нийлүүлэх санал 
ирүүлэн хуулийн 28.7.4 дэх заалтыг хангаж байгаа тул гэрээ байгуулан 
ажиллаж байна. Зарлагдсан тендертэй холбоотой ирүүлсэн гомдол, 
санал хүсэлт байхгүй.  

14.2. Өмнөх оны болон сар, 
улирал, хагас, бүтэн жилийн 
төсвийн гүйцэтгэл, санхүүгийн 
тайланг цахим хуудсанд 
байршуулах. 

2017 оны төсвийн гүйцэтгэл санхүүгийн тайлан, 2018 оны 1-10 дугаар 
сар, 1,2,3 дугаар улирлын төсвийн гүйцэтгэл санхүүгийн тайланг 
Цагдаагийн газрын www.khuvsgul.police.gov.mn  цахим хуудсанд 
байшуулсан. 

90 4.50 

14.3. Санхүүгийн тайланд хийсэн 
аудитын дүгнэлтийг бүрэн эхээр 
нь цахим хуудсанд байршуулах, 
аудитын байгууллагын акт, албан 
шаардлага, зөвлөмжийг 
хэрэгжүүлэх арга хэмжээг авч 
ажиллах, нэгжүүдэд бүрэн 
мэдээлсэн байх. 

Цагдаагийн газрын 2017 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын 
дүгнэлтийг бүрэн эхээр нь   www.khuvsgul.police.gov.mn   цахим 
хуудсанд байршуулсан 

100 5.00 

14.4. Цагдаагийн газрын тухайн 
жилийн  төсвийн төсөлд /улсын 
болон орон нутгийн/ олон 
нийтийн саналыг авч тусгах, 
хэрхэн тусгасан талаар 
мэдээлдэг тогтолцоог бүрдүүлэх, 
цахим хуудсанд байршуулах. 

Цагдаагийн газрын тухайн жилийн  төсвийн төсөлд /улсын болон орон 
нутгийн/ олон нийтийн саналыг авч тусгаж цахим хуудсанд 
байршуулсан.  

100 5.00 

14.5. Тухайн жилийн төсөвт 
орсон нэмэлт өөрчлөлт, 
гадаадын зээл, тусламжаар 
хэрэгжиж буй төсөл, хөтөлбөр, 
түүний хэрэгжилтийн талаарх 
мэдээллийг цахим хуудсанд 
байршуулах. 

Гадаадын зээл, тусламжаар хэрэгжиж буй төсөл, хөтөлбөр байхгүй. 100 5.00 

14.6. Хувь хүн, хуулийн этгээдээс 
төсвийн байгууллагад өгсөн 

Энэ хугацаанд тус цагдаагийн газарт хувь хүн, хуулийн этгээдээс өгсөн 
хандив, тусламж өгсөн асуудал байхгүй.  

100 5.00 

http://www.khuvsgul.police.gov.mn/
http://www.khuvsgul.police.gov.mn/


хандив, тусламж гэх мэт төсвийн 
бус орлого, түүний зарцуулалтыг 
мэдээлэх. 

Нийт оноо 94.9 буюу 4.75 үнэлгээгээр үнэлэв 
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