
 

Хөвсгөл аймаг дахь цагдаагийн  
газрын танилцуулга 

 
Өдгөөгөөс 84 жилийн тэртээ буюу 1934 онд Монгол улсын хоймор нутаг 

болсон Хатгал хотод /одоогийн Хатгал тосгон/ Архангай аймгийн дотоодыг 
хамгаалах ангийн харьяанд хил гаалийг байцаан өнгөрүүлэх алба нэртэйгээр 
1 офицер, 3 цагдаагийн бүрэлдэхүүнтэйгээр манай цагдаагийн газрын анхны 
суурь тавигдсан билээ.  

1934-1990 онд Хөвсгөл аймгийн Нийгмийн аюулаас хамгаалах хэлтсийн 
цагдан сэргийлэх анги, Төр засгийн шийдвэр, нийгмийн захиалга, цаг үеийн 
шаардлагаас үндэслэн бүтэц, зохион байгуулалт, хүн хүч, орон тоо, 
мэргэжлийн боловсон хүчнээр хангах арга хэмжээг авч тус ангийг 1990 оноос 
цагдан сэргийлэх хэлтэс болгон өргөтгөж нийгмийг аюулаас хамгаалах 
хэлтсийн бие бүрэлдэхүүнээс гаргасан байна.  

2004 оноос Цагдаагийн Ерөнхий Газрын даргын тушаалаар Хөвсгөл 
аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Цагдаагийн хэлтсийг цагдаагийн  газар 
болгон өргөжүүлсэн.  

2015 оноос  Цагдаагийн Ерөнхий газрын даргын тушаалаар Хөвсгөл 
аймаг дахь цагдаагийн газар болсон.  

Тус цагдаагийн газрын алба хаагчдын дундаас Самбо бөхийн дэлхийн 
аварга Монгол улсын гавьяат тамирчин, улсын заан, цагдаагийн дэд 
хурандаа Д.Цэнд-Аюуш, Цагдаагийн дэлхийн самбо, жу-до бөхийн аварга 
Монгол улсын гавъяат тамирчин, цагдаагийн дэд хурандаа Г.Эрдэнэбаяр, 
Улсын начин хошууч А.Дашзэвэг, цагдаагийн хошууч Ц.Ванчинхорлоо, 
цагдаагийн ахмад Б.Бадрал нарын шилдэг тамирчид төрөн гарсан билээ.  

Тус цагдаагийн газрын алба хаагчдын дундаас Аймгийн арслан 4, Олон 
улсын хэмжээний мастер 3, спортын мастер 8, улсын зэрэгтэй тамирчин 28 
төрөн гарсан. Тус цагдаагийн газрын “Хөх сувд” спорт хамтлагийн 
тамирчдаас Улсын аварга шалгаруулах тэмцээнээс сүүлийн жилүүдэд алтан 
медаль 12, мөнгөн медаль 21, хүрэл медаль 15 хүртэж аймгийн шилдэг 
спорт хамтлагаар шалгарлаа.  Цагдаагийн Ерөнхий Газрын гар бөмбөгийн 
аварга шалгаруулах тэмцээний 3 удаагийн шилдэг тоглогчоор цагдаагийн 
ахлагч Г.Уранцэцэг, Монголын гар бөмбөгийн холбооны “А” зэрэглэлийн 
тэмцээний шилдэг давуулагчаар цагдаагийн дэслэгч Б.Түмэнбат, 
“Сонсогчийн алдар” гар тулааны шилдэг тамирчинаар цагдаагийн ахлах 
дэслэгч Д.Энхтүвшин нар шалгарч улс, аймагтаа нэр алдараа өндөрт өргөж 
байсан. 

Манай хамт олноос төрийн дээд шагнал “Сүхбаатарын одон”-гоор  
хэсгийн төлөөлөгч, Орос, Монголын “Онц сэргийлэгч”, цагдаагийн бэлтгэл 
ахмад Ж.Осоржав, “Хүндэт чекист” тэмдэгээр ахлах дэслэгч С.Дугараа, 
ахмад Т.Буриад, хурандаа Д.Дорж, ахмад Б.Балжинням, цагдаагийн хошууч 
Б.Барням нарын алба хаагчид, “Онц сэргийлэгч” тэмдэгээр х/а Д.Дорж, х/ч 
Ж.Дашсүрэн, х/ч А.Дашзэвэг, х/ч Б.Ягаан, а/х Р.Жамъянжав, х/ч Д.Баатар, а/а 
Ч.Пүрэв, д/х Ч.Цогт-Очир, х/ч А.Цогтгэрэл, д/х П.Төмөрхуяг, д/х 
Л.Дондовдорж, а/а Т.Дорж, х/ч Д.Дорж нарын алба хаагчид,” Хууль зүйн 
албаны тэргүүний ажилтан” цол тэмдэгээр цагдаагийн ахмад Ю.Энхээ, 
цагдаагийн хошууч А.Цэцэгмаа, цагдаагийн хошууч М.Очирхуяг, цагдаагийн 
хурандаа Ж.Наран, Р.Раднаадорж, П.Мягмарсүрэн нарын алба хаагчид, 
“Цагдаагийн алдар” хүндэт тэмдэгээр цагдаагийн ахмад Ж.Эрдэнэбилэг, 



цагдаагийн хошууч Д.Баатар, цагдаагийн хошууч Я.Баяраа, цагдаагийн дэд 
хурандаа С.Баянмөнх, цагдаагийн дэд хурандаа Д.Буяндалай, цагдаагийн 
хурандаа Н.Батбаяр нарын 16 алба хаагч, “ Цагдаагийн гавъяа” тэмдэгээр 
цагдаагийн ахлах ахлагч Бү.Болд, цагдаагийн дэслэгч Д.Дэлгэрмаа, 
цагдаагийн ахлах дэслэгч Д.Бат-очир, цагдаагийн ахмад Н.Баттөмөр, 
цагдаагийн хошууч Д.Бадмаа, цагдаагийн дэд хурандаа Ч.Нямбат нарын 53 
алба хаагч тус тус шагнагдаж  техникийн ухааны докторын зэргийг  /Ph.D/ 
цагдаагийн хошууч Д.Лхагвасүрэн хамгаалж, урлагийн үзлэгийн алтан 
медальт ахлагч Ж.Пүрэвжаргал, ардын авьяастан цагдаагийн хошууч 
М.Амгалан, Монгол туургатны их наадмын алтан медальт улсын начин 
Б.Бадрал, “Цагдаа” тэмцээний 1992, 1993 оны кокушэ каратэгийн хошой 
аварга С.Шүхэрт, мото спортын төрлийн үнэмлэхүй аваргаар Г.Эрдэнэбаяр 
нар шалгарч “Цагдаа-1993” тэмцээнд С.Шүхэрт ахлагчтай Г.Эрдэнэбаяр, 
Б.Баялаг-Эрдэнэ нарын бүрэлдэхүүнтэй баг тамирчид тэргүүн байр эзэлж 
амжилт гарган шалгарч Цагдаагийн Ерөнхий газрын жуух бичиг, шилжин 
явах цом, мотоциклиор шагнагджээ.  
 Тус газрын хамт олны идэвх чармайлт уйгагүй хөдөлмөрийн үр дүнд 
Цагдаагийн Ерөнхий Газрын “ Хөдөлмөрийн аварга” алба хаагчаар 
цагдаагийн хошууч С.Буяндалай 1992 онд, цагдаагийн хошууч М.Очирхуяг 
1997 онд , цагдаагийн ахлах ахлагч Б.Нэргүй Цагдаагийн Ерөнхий Газрын 
1999 оны “Ажил мэргэжлийн аварга” албан хаагчаар, цагдаагийн хурандаа 
Ж.Наран 2003 онд, цагдаагийн дэслэгч Н.Баттөмөр Цагдаагийн Ерөнхий 
Газрын 2003 оны “Хамгийн шуурхай мөрдөн байцаагч”-аар,  цагдаагийн дэд 
хурандаа  Д.Буяндалай 2002, 2003, 2004 онуудад, цагдаагийн ахлах ахлагч 
Д.Нямдорж 2003 онд, цагдаагийн хурандаа П.Мягмарсүрэн 2010 онд, 
Цагдаагийн ахлах дэслэгч Н.Ганзориг  2016 оны Цагдаагийн Ерөнхий Газрын 
“Ажил мэргэжлийн аварга” албан хаагчаар тус тус шалгарч байлаа.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


