
 

АРХАНГАЙ АЙМАГ ДАХЬ ЦАГДААГИЙН ГАЗРЫН 2015 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХИИСЭН 

ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН 

 

2016.01.05                                                                                                                    Эрдэнэбулган 

Монгол Улсын Засгийн газрын 2013 оны 322 дугаар тогтоолоор баталсан "Захиргааны 

байгууллагын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний нийтлэг журам", Хууль зүйн сайдын 2014 оны А/01 

дүгээр тушаалаар баталсан "Хууль зүйн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлаг, байгууллагын 

хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний аргачлал"-ын дагуу Архангай аймаг дахь цагдаагийн газрын 2015 

оны үйл ажиллагаанд цагдаагийн газрын даргын 2015 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрийн Б/117 

дугаар тушаалаар байгуулсан ажлын хэсэг хяналт  хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийв. 

Хяналт шинжилгээний хүрээнд цагдаагийн  газраас 2015 онд хэрэгжүүлсэн Засгийн газрын 

үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Эдийн засаг нийгмийг 2015 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, Улсын Их 

Хурал, Засгийн газрын шийдвэр, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын баталсан, тушаал, шийдвэр 

болон тус байгууллагаас 2015 онд дэвшүүлсэн зорилт, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг 

хэрэгжүүлсэн байдал, хэрэглэгчийн үнэлгээг хамруулж, үр дүнг үнэллээ.  

Нэг. Бодлогын зорилтын хэрэгжилтийн үр дүнгийн үнэлгээ 

1.1. Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилт, "Монгол Улсын Засгийн 

газрын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө"-нд 

тус байгууллагаас хэрэгжүүлэх 11 арга хэмжээ туссан бөгөөд эдгээр арга хэмжээнүүдийг 

хэрэгжүүлэх нарийвчилсан төлөвлөгөө гарган ажиллажээ. 

Хөтөлбөрийн 11 арга хэмжээний хэрэгжилтийг дараах хүснэгтээр үзүүлбэл: 

№ 
Хэрэгжүүлэх 

арга хэмжээ 

Арга хэмжээний гүйцэтгэлийн хувь 
Дундаж 

хувь 

Дундаж 

оноо 

10 25 30 40 50 60 70 80 90 100   

1 11        1 10  91 4,5 

 

Хэрэгжилт хангалтгүй арга хэмжээнүүд, шалтгаан нөхцөл . 

1. Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 315-д заасан "Цагдаагийн байгууллагын 

хэв журам сахиулах, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиг үүргийг орон нутгийн эрх мэдлийн 

түвшинд зохион байгуулах "гэсэн арга хэмжээний хүрээнд аймгийн төвийг хяналтын системд үе 

шаттайгаар холбох ажил төсөв, хөрөнгийн асуудал бүрэн шийдэгдээгүйгээс гүйцэтгэлийн ажил 

удааширч байна. /Үнэлгээ 80 хувь/ 

2. Засгийн газрын 2011 оны 153 дугаар тогтоолын дагуу улсын чанартай зам дайран 

өнгөрдөг Архангай аймгийн Цэнхэр сумын нутагт хяналтын байнгын постыг барихаар газрын 

асуудлыг тус сумын 2015 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд оруулах саналыг тус 

газрын даргаас Цэнхэр сумын засаг даргад хүргүүлж газрын асуудлыг шийдвэрлүүлж барих 

хөрөнгийн асуудлыг аймгийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх салбар зөвлөл, Засаг даргад 

танилцуулсан. Мөн Засгийн газрын 640 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалттай Архангай, Өвөрхангай, 

Булган аймгийн зааг, Тарны гүүр орчимд Техник хяналтын цогцолбор хяналтын постын барилгын 

ажил дуусч ашиглалтанд хүлээн авах бэлтгэл ажлыг хангаж байна.  



Тус аймгийн удирдлагаас баталсан мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх чиглэлээр дэд 

хөтөлбөрийн хүрээнд Архангай аймгийн төв рүү орох, гарах хөдөлгөөнд хяналт тавих зорилгоор 

Цагаан давааны постыг камержуулах ажлыг 2015 онд хийж гүйцэтгүүлэх талаар аймгийн ИТХ-д 

санал оруулсан боловч хөрөнгийн асуудал шийдвэрлэгдээгүй шалтгаанаар хойшлогдоод байна.   

/Үнэлгээ 80 хувь/ 

/Хөтөлбөрийн биелэлтийг хавсралт 1-ээс үзнэ үү/. 

1.2. Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2015 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн биелэлт 

ерөнхий газраас уг бодлогын баримт бичигт тусгагдсан зорилтын хүрээнд 4 арга хэмжээг төлөвлөж 

хэрэгжүүлсэн. 

Биелэлтийг хүснэгтээр харуулбал: 

д/д 

Арга хэмжээний 

чиглэл 

 

 

З
а

а
л

т 

Арга хэмжээний биелэлтийн хувь 

Дундаж 

хувь 

Оноо 

 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

1 

Монгол Улсын 

эдийн засаг, 

нийгмийг 2015 

онд хөгжүүлэх 

үндсэн чиглэлийн 

биелэлт 

4         2  2 90 4,5 

 

Цагдаагийн газрын хэв журмын хөдөлгөөнт болон явган эргүүлийн үүрэг гүйцэтгэж буй 10 

алба хаагчид Цагдаагийн ерөнхий газраас тавьж олгосон 10 ширхэг тусгай хэрэгслийн иж бүрдэл 

агсамжийг олгож, эргүүлийн үүрэг гүйцэтгэх үед байгууллагын ёс журмын эргүүлүүдээс бүрэн бүтэн 

байдалт хяналт тавьж ажиллаж байна. Хөдөлгөөнт эргүүлийн үүрэг гүйцэтгэж буй эргүүлийн 

бүрэлдэхүүн хөдөлгөөнт эргүүлийн 2 автомашинд тусгай хэрэгслийн иж бүрдэл агсамжийг 

эргүүлийн үүрэг гүйцэтгэж байгаа алба хаагчдад бүртгэлээр хүлээлцүүлэн албан хэрэгцээнд 

ашиглаж байна. 

Óëñûí òºñâèéí õºðºíãº îðóóëàëòààð áàðèãäñàí êîáàí áàðèëãûí òîãòìîë çàðäàë áóþó ãýðýë 

цахилгаан, түлш халаалт, цэвэр бохир усны зардлыг аймгийн засаг даргатай сумдын засаг дарга, 

хэсгийн төлөөлөгч нар хамтарч гурвалсан гэрээг байгуулж, орон нутгийн батлагдсан төсвөөс 

хуваарилан олгохоор шийдвэрлэсэн ба Батцэнгэл, Өлзийт, Хотонт, Эрдэнэмандал, Ихтамир, 

Цэнхэр, Чулуут, Өгийнуур, Хайрхан, Өндөр-Улаан зэрэг 15 суманд цагдаагийн газрын харьяа 

цагдаагийн хэсгийн байр кобаны тогтмол зардлыг сумдын тамгын газраас хариуцан төлдөг 

болсоноор түлш халаалт, гэрэл цахилгааны зардал хэмнэгдсэн тул сангийн сайдын 2013 оны 73 

дугаар тушаалын дагуу бүлэг хооронд зохицуулалт хийж шийдвэрлэсэн.  

Тус цагдаагийн газарт  2015 онд  Цахир, Цэцэрлэг  суманд улсын төсвийн хөрөнгөөр 

цагдаагийн кобан барилга барих гүйцэтгэгчийг шалгаруулах тендерийн үнэлгээний хороог 

Цагдаагийн газрын даргын 2015 оны 01 дүгээр сарын 29 өдрийн 18 дугаар тушаалаар байгуулж,  

тендерийн урилгыг  “Өдрийн сонин”-ы 2015 оны 02 дугаар сарын 02 өдрийн №28,   “Архангай 

амьдрал” сонины 2015 оны 02 дугаар сарын 01 өдрийн №05 дугааруудад  зар өгч нийтэд мэдээлэн 

зарлалыг цахим хуудсанд байрлуулан ажилласнаар орон нутгийн барилгын ажил гүйцэтгэдэг 4 

компани материал ирүүлснээс хуулийн дагуу 1 компанийг шалгаруулан гэрээ хийж, барилгын 

ажлыг гүйцэтгүүлэн ажиллаж байна. 

/Үндсэн чиглэлийн биелэлтийг хавсралт 2-оос үзнэ үү/. 



1.3. УИХ-ын тогтоол, Ерөнхийлөгчийн зарлиг, Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөмж, 

Засгийн газрын шийдвэрийн хэрэгжилт. 

Монгол Улсын Ерөнхийлөгийн 2013 оны 88 дугаар зарлигийн 1.3 дугаар заалт, 2007 оны 

“Нээлттэй хаалганы өдөр” арга хэмжээг зохион байгуулах тухай 97дугаар зарлиг,  Улсын Их 

Хурлын 2014 оны 08 дугаар тогтоолын 1-10 дугаар заалт, Засгийн газрын 2014 оны 291 дүгээр 

тогтоолын 2.1 заалт, 2014 оны 215 дугаар тогтоолын 3 дугаар заалт, 2013 оны 410 дугаар 

тогтоолын 2 дугаар заалт, 2014 оны 86 дугаар тогтоолын 2,3 дугаар заалт, 2014 оны 79 дүгээр 

тогтоолын 2 дугаар заалт,  2013 оны 388 дугаар тогтоолын 2 дугаар заалт, Засгийн газрын 

2014.03.07-ны өдрийн 09 дүгээр хуралдааны 14.1, 14.2, 14.3 дахь заалтууд, 2013 оны 01 сарын 05-

ны өдрийн 1 дүгээр хуралдааны тэмдэглэлийн 1 дүгээр заалт,  Үндэсний аюулгүй байдлын 

зөвлөлийн 2014 оны 25/16 дугаар  2.7 дугаар заалт,  2013 оны 52/32 зөвлөмж,  нийт 23  заалтыг 

2015 онд тус тус хэрэгжүүлсэн. 

Биелэлтийг хүснэгтээр харуулбал: 

№ Тогтоолын дугаар 

З
а

а
л

ты
н
 

то
о
 

Арга хэмжээний гүйцэтгэлийн хувь 

Д
у
н
д

а
ж

 

х
у
в
ь
 

   

О
н
о

о
 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

1
0
0
 

  

1 

Ерөнхийлөг

чийн 2013 

оны  

88 дугаар 

зарлиг 

Зарлигийн 

1.3 дугаар 

заалт 

2          2  95 4,7 

2 

Ерөнхийлөг

чийн 2007 

оны 

97дугаар 

зарлиг 

 “Нээлттэй 

хаалганы 

өдөр” арга 

хэмжээг 

зохион 

байгуулах 

2         2   80 4 

3 
УИХ-ын 

тогтоол 

2014 оны 

08 дугаар 

тогтоолын 

1-10 дугаар 

заалт 

4         1 3  90 4,5 

4 

Монгол 

Улсын Их 

хурлын 

2010 оны 48 

дугаар 

тогтоол 

“Монгол 

Улсын 

Үндэсний 

Аюулгүй 

байдлын 

үзэл 

баримтлал” 

1            87,5 4,4 

5 

Засгийн 

газрын 

тогтоол 

2014 оны 

291 дүгээр 

тогтоолын 

2.1 заалт 

2          2  92 4,6 



6 

2014 оны 

215 дугаар 

тогтоолын 

3 дугаар 

заалт 

1          1  90 4,5 

7 

2013 оны 

410 дугаар 

тогтоолын 

2 дугаар 

заалт  

1          1  90 4,5 

8 

2014 оны 

86 дугаар 

тогтоолын 

2,3 дугаар 

заалт 

2           2 100 5 

9 

2014 оны 

79 дүгээр 

тогтоолын 

2 дугаар 

заалт 

1           1 100 5 

10 

2013 оны 

388 дугаар 

тогтоолын 

2 дугаар 

заалт 

1            90 4,5 

11 

2013 оны 

388 дугаар 

тогтоолын 2 

дугаар 

заалт 

Бэлэн бус 

торгуулийн 

систем 

нэвтрүүлэх 

түр журам 

1            90 4,5 

12 

2014 оны 

291 дүгээр 

тогтоолын 

2.1 дэх 

заалт 

Төсвийн 

хэрэгжилти

йг хангах 

зарим арга 

хэмжээний 

тухай 

1            95 4,7 

13 

Засгийн 

газрын 

хуралдааны 

тэмдэглэл 

2014.03.07-

ны өдрийн 

09 дүгээр 

хуралдаан

ы 14.1, 

14.2, 14.3 

дахь 

заалтууд 

3         1 2  90 4,5 



14 

2013 оны 

01 сарын 

05-ны 

өдрийн 1 

дүгээр 

хуралдаан

ы 

тэмдэглэли

йн 1 дүгээр 

заалт 

1          1  90 4,5 

15 

ҮАБЗ-ийн 

зөвлөмж 

2014 оны 

25/16-ын 

2.7 дугаар 

заалт 

2         1 1  87,5 4,3 

16 

2013 оны 

52/32 

“Том 

төрөөс 

ухаалаг төр 

лүү” 

1         1   85 4,2 

БҮГД 
2

5 
        6 13 3 91,1 4,5 

 

/Тогтоол шийдвэрийн биелэлтийг хавсралт 3-аас үзнэ үү/. 

1.4 УИХ, Засгийн газраас баталсан Үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилт 

Тус газраас Засгийн газрын 2002 оны 274 дүгээр тоогтоолоор батласан “Жендерийн тэгш 

байдлыг хангах” үндэсний хөтөлбөрийн 5.3.2, 14.3.1,.14.3.2 дахь заалтуудын биелэлт 88 буюу 4,4, 

2006 оны 282 дугаар тогтоолоор баталсан "Өсвөр үе, залуучуудын хөгжлийг дэмжих үндэсний 

хөтөлбөр"-ийн биелэлт 90 буюу 4,5, “Цахим тоглоомын үйл ажиллагааг зохицуулах журам батлах 

тухай” 88 буюу 4,4, Засгийн газрын 2007 оны 225 дугаар тогтоолоор баталсан “Гэр бүлийн 

хүчирхийлэлтэй тэмцэх үндэсний хөтөлбөр”-ийн 1.3.1-4, 4.1.3, 8.1.4 дэх заалтын биелэлт 87,5 буюу 

4,3, Монгол Улсын Засгийн газрын 2012 оны 252 дугаар тогтоолоор батлагдсан "Гэмт хэргээс 

урьдчилан сэргийлэх, мэдээлэл сурталчилгааны хөтөлбөр"-ийн биелэлт 89,5 буюу 4,4 оноотой тус 

тус дүгнэгдсэн байна. 

Биелэлтийг хүснэгтээр харуулбал: 

д/д 
Арга хэмжээний 

чиглэл З
а

а
л

т Арга хэмжээний биелэлтийн хувь Дунд

аж 

хувь 

Оноо 
 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

1 

Засгийн газрын 2002 

оны 274 дүгээр 

тоогтоолоор батласан 

“Жендерийн тэгш 

байдлыг хангах” 

үндэсний хөтөлбөрийн 

3         1 2  88 4,4 



5.3.2, 14.3.1,.14.3.2 

дахь заалтуудын 

биелэлт 

2 

"Өсвөр үе, 

залуучуудын хөгжлийг 

дэмжих үндэсний 

хөтөлбөр" 

2           2 90 4,5 

3 

Монгол улсын Засгийн 

газрын 2013 оны 34 

тогтоолоор 

батлагдсан 

Женденрийн эрх тэгш 

байдлыг хангах тухай 

хуулийг хэрэгжүүлэх 

дунд хугацааны 

стратегийн хүрээнд 

цагдаагийн 

байгууллагаас 2015 

онд хэрэгжүүлэх 

ажлын төлөвлөгөөний 

биелэлт  

5           5 90 4,5 

4 

“Цахим тоглоомын үйл 

ажиллагааг 

зохицуулах журам 

батлах тухай  

1            88 4,5 

5 

Засгийн газрын 2007 

оны 225 дугаар 

тогтоолоор баталсан 

“Гэр бүлийн 

хүчирхийлэлтэй 

тэмцэх үндэсний 

хөтөлбөр”-ийн 1.3.1-4, 

4.1.3, 8.1.4 дэх заалт  

3         1 1  88 4,4 

6 

Гэр бүлийн 

хүчирхийлэлтэй 

тэмцэх үндэсний 

хөтөлбөр 

1

9 
        6 13  91,2 4,5 

7 

Монгол Улсын Засгийн 

газрын 2012 оны 252 

дугаар тогтоолоор 

батлагдсан "Гэмт 

хэргээс урьдчилан 

сэргийлэх, мэдээлэл 

сурталчилгааны 

хөтөлбөр" 

2

9 
           89,5 4,4 

8 
Монгол Улсын Засгийн 

газрын 2009 оны 303 
1            90 4,5 



дугаар тогтоолоор 

батлагдсан 

“Сэтгэцийн эрүүл 

мэнд” үндэсний 2 дахь 

хөтөлбөрийн 1.6 дахь 

заалт 

9 

Монгол Улсын Засгийн 

газрын 2009 оны 279 

дугаар тогтоолоор 

батлагдсан “Осол 

гэмтэл, хүчирхийллээс 

сэргийлэх үндэсний 

дэд хөтөлбөр” 

8        1 5 2  81,8 4,09 

10 

Монгол Улсын Засгийн 

газрын 2009 оны 279 

дугаар тогтоолоор 

батлагдсан “Европын 

холбооны нийтлэг 

зарчим, хэмжээ, 

стандартыг судлан 

нэвтрүүлэх бэлтгэл 

ажлыг хангах” 

төлөвлөгөөний 

биелэлт 

1          1  
95 

 
  4,7 

11 

Засгийн газрын 2015 

оны 257 дугаар 

тогтоолоор баталсан 

“Олон нийт цагдаагийн 

хамтын ажиллагаа 

хөтөлбөр” 

8         7 1  91,2 4,6 

БҮГД 8

0 

           89,1 4,4 

/Үндэсний хөтөлбөрүүдийн биелэлтийг хавсралт 5-аас үзнэ үү/. 

1.5 Улсын төсөв, зээл тусламжийн хөрөнгөөр хэрэгжиж байгаа төслүүдийн 
хэрэгжилт. 

 

д/д 

 

Арга 

хэмжээний 

чиглэл 

 

 

Заалтын 

тоо 

Арга хэмжээний биелэлтийн хувь 

Д
у
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д

а
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 х
у
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БҮГД 
              

              

 

/Тус цагдаагийн газрын хэмжээнд 2015 онд Улсын төсөв, зээл тусламжийн хөрөнгөөр 
ямар нэгэн төсөл хэрэгжээгүй болно./ 



 

1.6 Хууль зүйн сайдын өгсөн үүрэг, даалгаврын биелэлт. 

1. Тус цагдаагийн газар нь 2015 онд Хууль зүйн сайдын албан даалгавар зөвлөмж, 

Цагдаагийн байгууллагын  зөвөлгөөн дээр өгсөн бусад хэлбэрээр өгсөн 4, нийт 4  үүрэг, даалгаврыг 

хэрэгжүүлж ажилласан. 

Биелэлтийг хүснэгтээр харуулбал: 

д/д 
Арга хэмжээний 

чиглэл З
а

а
л

т 

Арга хэмжээний биелэлтийн хувь 

Д
у
н
д

а
ж

 

х
у
в
ь
 

О
н
о

о
 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

1 

Цагдаагийн 

байгууллагын удирдах 

ажилтны зөвлөгөөн 

дээр Монгол улсын 

Засгийн газрын 

гишүүн, Хууль зүйн 

сайд Д.Дорлигжавыг 

өгсөн үүрэг 

9        3 4 2 91,6 4,6 

 

2 

Хууль зүйн сайдын 

2015 оны 1/3 тоот 

албан даалгавар 

9        7 2  90,5 4,5 

3 

Хууль зүйн сайдын 

2014 оны А/223 дугаар 

тушаалаар 

батлагдсан 

“Цагдаагийн 

байгууллагын 

хөгжлийн хөтөлбөр” 

4         4  95 4,7 

4 

Хууль зүйн сайдын 

2014 оны А/248 дугаар 

тушаалаар 

батлагдсан “Архидан 

согтуурахтай тэмцэх 

тухай” 

13        8 5  88 4,4 

БҮГД 35        18 17  90,1 4,4 

/Үүрэг даалгаврын биелэлтийг хавсралт 7-оос үзнэ үү/ 

Хоёр. Байгууллагын чиг үүргийн үзүүлэлтийн үнэлгээ. 

2.1. Төсвийн ерөнхийлөн захирагчаас Төсвийн төвлөрүүлэн буюу шууд захирагчтай 

байгуулсан үр дүнгийн гэрээний биелэлт. 

Архангай аймаг дахь цагдааагийн  газрын дарга буюу  менежерээс Цагдаагийн ерөнхий 

газрын даргатай 2015 онд байгуулсан Үр дүнгийн гэрээнд нийт 47 бүтээгдэхүүн Нийлүүлэхээр 

тусган хэрэгжүүлжээ. 



Ерөнхий менежер нь 2015 оны Үр дүнгийн гэрээг 92  буюу 4.7 оноотой биелүүлсэн нь өмнөх 

жилийн Үр дүнгийн гэрээний биелэлттэй харьцуулахад  0,2 хувиар өссөн үзүүлэлттэй гарсан байна. 

Биелэлтийг хүснэгтээр үзүүлбэл: 

д/д Үр дүнгийн гэрээний үзүүлэлт 
Өгвөл зохих 

оноо 

Үнэлгээ 

/дундаж оноо/ 

1 Нийт бүтээгдэхүүний нийлүүлэлт /33/ 990/30 820/29.2 

2 Тусгай захиалгат бүтээгдэхүүний нийлүүлэлт /14/ 560/40 571/38 

3 Манлайллын зорилтын биелэлт/8/ 240/30 99.2/24.8 

 0-100 29 

/Үр дүнгийн гэрээний биелэлтийг хавсралт 8-аас үзнэ үү/.  

2.2. Байгууллагын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт. 

Тус цагдаагийн  газар нь 2015 онд дэвшүүлсэн зорилтийн хүрээнд боловсруулсан 

байгууллагын үйл ажиллагааны жилийн төлөвлөгөөг 2015.02.24-ний өдөр Цагдаагийн газрын 

даргаар батлуулан, хэрэгжилтийг ханган ажиллажээ. 

Биелэлтийг хүснэгтээр үзүүлбэл: 

№ 

Хэрэгжүүлэх 
арга 

хэмжээний 
тоо 

Арга хэмжээний гүйцэтгэл и йн хувь Дундаж 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 хувь оноо 

1 57        7 39 11 90 4,5 

 

 Менежерийн үр дүнгийн гэрээний хавсралт хэсэгт туссан арга хэмжээнүүдийн  биелэлтийг 

тайлангийн 2 дахь хэсэгт дурдсан болно.  

Тус газрын даргын тушаалаар 2015 оны 01 дүгээр сард цагдаагийн газрын ¿éë àæèëëàãàà, 

алба хаагчдын харилцааны соёлын талаар Архангай аймгийн 3027 иргэнээс ñàíàë асуулга авсан 

байна. Санал асуулгаар иргэдийн дийлэнх хувь нь цагдаагийн алба хаагчид хүнд сурталтай, 

иргэдтэй дээрэнгүй харьцдаг, харьцааны соёлгүй, мэдлэг боловсрол, мэргэжлийн ур чадвар 

хангалтгүй, иргэдтэй тэгш бус харьцаж танил тал хардаг гэсэн дүгнэлт гарсан байна. Дээрх 

дүгнэлтэд үндэслэн иргэдээс цагдаагийн байгууллагад итгэх итгэлийг нэмэгдүүлэх, алба хаагчдын 

харилцааны соёлыг сайжруулах, Цагдаагийн алба хаагчийн ёс зүйн дүрэм, Үйлчилгээний 

стандартыг хэрэгжүүлж ажиллах талаар нийт бие бүрэлдхүүнд 4 удаа 8 цагийн сургалт зохион 

байгуулснаас гадна газрын болон тасгийн дарга нараас нийт 84 зөвлөмж, зааварчлага, үүрэг 

даалгавар өгч биелэлтэнд хяналт тавьж ажилласан байна. 

/Төлөвпөгөөний биелэлтийг хавсралт 9-өөс үзнэ үү/. 

2.3. Гүйцэтгэл сайжруулах төлөвлөгөөний биелэлт. 

Тус байгууллагын 2014 оны үйл ажиллагаанд: Хууль зүйн яамнаас хийсэн хяналт- 

шинжилгээ, үнэлгээний зөвлөмж”-ийн дагуу "Гүйцэтгэл сайжруулах төлөвлөгөө"-нд нийт 14 ажлыг 

тусган хэрэгжүүлжээ. 

 

 



Биелэлтийг хүснэгтээр харуулбал: 

№ 
Хэрэгжүүлэх арга 

хэмжээний тоо 

Арга хэмжээний гүйцэтгэлийн хувь Дундаж 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 хувь оноо 

1 11         8 6 21 1,4 

 

Цагдаагийн газар, тасаг, хэсгийн үйл ажиллагааг улирал бүр Хууль зүйн яамны Төрийн 

нарийн бичгийн даргын 2013 оны А/81 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Хяналт шинжилгээ хийх 

аргачлал”, Цагдаагийн байгууллагын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх /код-110/ журам”-ын  дагуу 

үнэлж байгаа ба Цагдаагийн газрын 2015 оны эхний хагас жилийн үйл ажиллагааны биелэлт 89,7 

хувьтай, ЦЕГ-аас 2015 онд дэвшүүлсэн зорилтыг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний биелэлт 91 хувьтай, 

байгууллагын аюулгүй байдлыг хангах ажлын төлөвлөгөө 95,4 хувьтай тус тус дүгнэгдсэн 

байна.Мөн Улсын Их Хурал, Засгийн газраас батлсан хөтөлбөр төлөвлөгөөний биелэлтүүдийг 

дээрх журам, аргачлалын дагуу үнэлж дүгнэн биелэлт үр дүнг тооцон ажиллаа.Тухайлбал Монгол 

Улсын Засгийн газрын 2012-2016 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн биелэлт 2015 

онд 91 хувьтай хэрэгжсэн байна.  

ЦЕГ-ын даргын 2015 оны 03 дугаар сарын 17-ны өдрийн б/153 дугаар тушаалаар 

батлагдсан Цагдаагийн байгууллагаас 2015 онд биелэлт үр дүн тооцож, хяналт шинжилгээ хийх 

баримт бичгийн жагсаалтанд заасан баримт бичиг, хөтөлбөр төлөвлөгөөний биелэлтийг энэ оны 

эхний хагас жилд заагдсан хугацаанд нь, Цагдаагийн байгууллагын 2015 онд хэрэгжүүлэх үйл 

ажиллагааны тайлан, ЦЕГ-аас 2015 онд дэвшүүлсэн зорилтыг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний 

биелэлтийг улирал бүр үнэн зөв, бодитой, тодорхой гарган тус газрын дарга биечлэн хянаж ЦЕГ-

ын Төлөвлөлт, зохион байгуулалтын  хэлтэст хүргүүлэн ажиллав. Мөн Цагдаагийн Ерөнхий газрын 

даргын 2015 оны 11 дүгээр сарын 06-ны өдрийн Б/549 тоот тушаалаар шинэчлэн батлагдсан 

Цагдаагийн байгууллагын 2015 онд биелэлт, үр дүнг тооцох, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх 

баримт бичгийн жагсаалтын дагуу албан бичгийн биелэлт, мэдээ, тайланг хугацаанд нь үнэн зөв, 

бодитой гарган Цагдаагийн ерөнхий газрын холбогдох нэгжид хүргүүлэх талаар газрын даргаас 

тасгийн дарга, ахлах байцаагч нарт тусгайлан үүрэг өгч биелэлтэнд хяналт тавин ажиллаж байна. 

/Төлөвлөгөөний биөлэлтийг хавсралт 10-аас үзнэ үү/. 

Тус цагдаагийн газар нь Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2014 оны 842 дугаар 

тушаалаар батлагдсан “Цагдаагийн байгууллагын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний /код 110/ журам”-

ын хоёрдугаар хавсралт /маягт ЦБҮАЖ №110.53б/-д заасан цагдаагийн байгууллагын үндсэн чиг 

үүргийн үр дүнгийн үнэлгээний үзүүлэлтийг тооцох аргачлалыг уншиж судлан цагдаагийн газрын 

үйл ажиллагааны үр дүнгийн үнэлгээг  /маягт ЦБҮАЖ №110.53б/-аар сар бүрийн 20-ны дотор 

гарган ЦЕГ-ын Дотоод хяналт, аюулгүй байдлын газрын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод 

аудитын хэлтэст хүргүүлэн ажиллаа.Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2015 оны А/112 дугаар 

тушаалаар “Цагдаагийн байгууллагын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний /код 110/ журам”-ын 

хоёрдугаар хавсралт /маягт ЦБҮАЖ №110.53б/ маягт шинэчлэгдэн батлагдаж ирсэн ба маягтаар 

байгууллагын үндсэн чиг үүргийн үр дүнгийн үнэлгээг сар бүр цагдаагийн газрын даргад, улирал, 

хагас, бүтэн жилээр Цагдаагийн ерөнхий газрын Дотоод хяналт аюулгүй байдлын газарт гарган 

хүргүүлэхээр төлөвлөн ажиллаж байна. 

Энэ онд Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын “11-11” төвд тус цагдаагийн газрын нэр бүхий 

1 алба хаагч ажлын цагаар архи согтууруулах ундааны зүйл хэрэглэж, сахилга ёс зүйн зөрчил 

гаргасан тухай 1503061938  дугаартай 1 мэдээлэл өгснийг хүлээн авч албаны шалгалтыг явуулж, 

сахилгын шийтгэл ногдуулах хугацаа дууссан нь тогтоогдсон тул газрын даргын зөвлөлийн 



хурлаар хэлэлцүүлэн хурлын тэмдэглэлээр сануулсан байна. 2015 онд алба хаагчдын сахилга ёс 

зүй, ажлын хариуцлагаа сайжруулах талаар газрын дарга, удирдлагаас үүрэг, ажлын чиглэл, 

зөвлөмжийг бичгээр хүргүүлэн сар бүр ажлын үр дүнтэй үзүүлэлт болгон дүгнэж ажиллав. Мөн  

Цагдаагийн Ерөнхий газрын даргын 2015 оны 05 тоот албан даалгавар, тэргүүн дэд даргын 2015 

оны 10 дугаар сарын 28-ны өдрийн 2/307, дэд даргын 4/1305, 4/1309, 4/1310, 10 дугаар сарын 13-

ны өдрийн 4/1362 тоот албан бичгээр ирүүлсэн үүрэг, ажлын чиглэлийг үйл ажиллагаандаа 

хэрэгжүүлэн, алба хаагчдын ажлын сахилга хариуцлагыг сайжруулж, гэмт хэрэг, зөрчилд 

холбогдох, сахилга ёс зүйн зөрчил, дутагдал гаргахаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор төлөвлөгөө 

гарган хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. 

3.1. Байгууллагын ил тод байдлын үнэлгээ. 

Мэдээллийн ил тод байдал, мэдээлэл авах эрхийн тухай хууль, Шилэн дансны тухай хууль, 

Засгийн газрын 2009 оны 143 дугаар тогтоолоор баталсан төрийн байгууллагын ил тод байдлыг 

илтгэх шалгуур үзүүлэлтийн хүрээнд байгууллагын нээлттэй байдлын үнэлгээг хийв. 

  Үнэлгээг хүснэгтээр үзүүлбэл: 

Хэрэгжүүлэх арга 
хэмжээний тоо 

Арга хэмжээний гүйцэтгэлийн хувь Дундаж 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 хувь оноо 

11 
 

        11  24,1 1,2 

 

Байгууллагын ил тод байдлыг хэрхэн хангаж ажилласан талаар доорх байдлаар 

танилцуулж байна.  

3.1.1. Үйл ажиллагааны ил тод, нээлттэй байдлын талаар: 

Тус газрын www.arkhangai.poice.gov.mn цахим хуудсанд Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 

2014 оны 911 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Мэдээллийн ил тод байдлыг хангах, сурталчлах 

журам /Код-135/-ыг үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэн дараах ажлыг зохион байгуулан хэрэгжүүлэв. 

Тухайлбал, дээрх цахим хуудсын “Бидний тухай” цэсэнд цагдаагийн газрын бүтэц зохион 

байгуулалт, газрын дарга, тасаг албадын танилцуулга, “Мэдээ мэдээлэл” цэсэнд соёл, спорт, 

сургалт, бусад мэдээллийн чанартай 14 мэдээлэл, гэмт хэрэг, зөрчлийн статистик мэдээлэл,  

“Тусгай зөвшөөрөл” цэсэнд ял шийтгэлийн тодорхойлолт авах, тамга тэмдэг солиулах, гэрээт 

харуул хамгаалалтын үйл ажиллагаа эрхлэх, галт зэвсэг сум, тусгай хэрэгсэл эзэмших, гэмт 

хэргийн талаар төлбөртэй мэдээлэл авах, тээврийн хэрэгсэл түр саатуулах хашааны төлбөр, 

жолооны үнэмлэх авах, хуучин үнэмлэх солиулах, эрх сэргээхэд иргэд, аж ахуй нэгж байгуулагаас 

бүрдүүлэх материалын жагсаалт, журам, ямар албан тушаалтантай уулзах талаарх мэдээлэл,  

“Сэрэмжлүүлэг” цэсэнд тусгайлсан мэдээллүүд, “Иргэний хяналт-ОНЦА” цэсэнд олон нийтийн 

цагдаагийн ажилтны ажиллах журам, хувцас агсамж, таних тэмдэг, шинээр томилогдсон олон 

нийтийн цагдаагийн ажилтан, цагдаагийн газарт хариуцах албан тушаалтан, иргэний зөвлөлийн 

ажиллах журам, “Мэдээллийн ил тод байдал” цэсэнд тус газрын 2014 оны үйл ажиллагааны 

тайлан, Үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийж үнэлгээ өгсөн тайлан, 2015 оны эхний хагас жилийн 

үйл ажиллагааны тайлан, цагдаагийн байгуулагын төрийн тусгай албан тушаалд анх орох иргэнээс 

авах мэргэшлийн шалгалтын зар, бүрдүүлэх материал, цагдаагийн газрын 2014 оны авлигаас 

урьдчилан сэргийлэх төлөвлөгөөний биелэлт, “Шилэн данс” цэсэнд төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ, 

хөрөнгө оруулалтын мэдээ, тендер худалдан авалтын мэдээ, үнэт цаасны мэдээ, байгууллагын 

мэдээ тайлан,   шилэн дансны талаар нийт 32 мэдээлэл сар бүр оруулж, цагдаагийн алба хаагчтай 

холбоотой гомдол мэдээлэл хүлээн авах утсыг тус тус байршуулж ажиллаа. 
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Тайлант хугацаанд тус цагдаагийн газарт иргэд, байгууллагаас цагдаагийн байгууллага, 

алба хаагчийн үйл ажиллагаатай холбоотой тус цагдаагийн газарт 159 өргөдөл, гомдол ирүүлснийг 

бүртгэлд оруулан хуулийн хугацаанд шалгаж шийдвэрлэн зохих хариуг өгч ажиллаа. Үүнээс 

шинээр ажилд орохыг хүссэн болон их дээд сургуульд элсэн суралцахыг хүссэн 38, ажлын байр 

өөрчилж шилжихийг хүссэн 21, захиргааны чөлөө хүссэн 87, тэтгэвэр тэтгэмж, орон сууц  хүссэн 

10, бусад 3 өргөдлийг хүлээн авсан байна. Иргэд байгууллагаас энэ хугацаанд цагдаагийн 

байгууллага, алба хаагчийн үйл ажиллагаатай холбоотой 9 өргөдөл, гомдол ирүүлснийг бүртгэлд 

авч, хуулийн хугацаанд албаны шалгалт явуулан шийдвэрлэж зохих хариуг өгсөн байна.  

Засгийн газрын 11-11 төвд ирүүлсэн 2 санал, хүсэлтийг хуулийн хугацаанд  шийдвэрлэж 

хариуг хүргүүлсэн,  байна. 

3.1.2. Хүний нөөцийн ил тод байдлын талаар: 

Тус цагдаагийн газрын сул орон тооны судалгааг энэ онд 4 удаа ЦЕГ-ын Хүний нөөцийн 

хэлтэст хүргүүлж, тус газрын цахим сайт, аймгийн телевиз хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр сул орон 

тоог тухай бүр нь зарлан мэдээлж ажиллаа. Тус газар нь 2015 оны 11  сарын  байдлаар  цагдаагийн 

байгууллагад орж ажиллах хүсэлт гаргасан 17 иргэний материалыг хүлээн авч Цагдаагийн ерөнхий 

газрын даргын 2015 оны А/83 тоот тушаалаар батлагдсан Цагдаагийн байгууллагын үйл 

ажиллагааны журам  /код-901/-д заасний дагуу холбогдох шалгуур үзүүлэлт, сахилга, ёс зүй, 

харилцааны соёлын болон бусад байдлыг тогтоох судалгааг нарийвчлан хийж шаардлага хангасан 

8 иргэнийг сонгон авч зохих сургалтанд хамруулж, 5 хүнийг ажлын байраар хангаж, 3 хүнийг 

нөөцөд авсан байна. 

2015 онд албан ажлын шаардлага,  дадлага туршлага, алба хаагчдын өргөдөл хүсэлт, ар 

гэрийн нөхцөл байдал зэргийг харгалзан нийт 6 ахлагч алба хаагчийг сэлгэн ажиллуулсан байна. 

Тус цагдаагийн газрын Албадан саатуулах байрны эмчийн орон тоо дутуу байгаад анхаарч шинэ 

алба хаагч томилуулах саналаа Цагдаагийн ерөнхий газарт хүргүүлсэн байна. 

Байгууллагын сул орон тооны зар, албан хаагчийн ёс зуйн дүрэм, ажлын гүйцэтгэлийг 

үнэлэх журам зэргийг байгууллагын. www.arkhangai.poice.gov.mn цахим хуудсанд байршуулж 

нийтэд мэдээлэл өгч хэвшсэн байна. 

Хүний нөөцийн удирдлагын ил тод байдлыг хангах зорилгоор холбогдох мэдээ, мэдээллийг 

цахим хуудсандаа тухай бур байршуулжээ.  

Байгууллагын соёл, зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны нээлттэй байдлын талаархи 

сэтгэл ханамжийн судалгааг албан хаагчдаас жилийн эцсээр авч дүнг танилцуулдаг ба одоогийн 

байдлаар хугацаа болоогүй тул 2015 оны сэтгэл ханамжийн судалгааг аваагүй байна.  

3.1.3. Төсөв, санхүүгийн ил тод байдлын талаар 

Төсвийн орлого, зарцуулалт, тайлагнах үйл ажиллагааны талаарх мэдээллийг иргэдэд 

ойлгомжтой, хүртээмжтэй байдлаар цагдаагийн газрын үүдэнд байршуулан улирал бүр шинэчилж 

хэвшив. Шилэн дансны тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.3 дахь хэсэгт заасны дагуу тус газрын 

шилэн дансны мэдээллийг цахим болон мэдээллийн самбарт байрлуулах үүрэг бүхий 

итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийг 2014 оны 12 дугаар сарын 31 өдрийн 270 тоот тушаалаар томилж, 

ЦЕГ-ын Дотоод хяналт-аюулгүй байдлын газрын Хяналт шинжилгээ, дотоод аудитын хэлтэст 

мэдэгдэв. Шилэн дансны тухай хууль, дагаж мөрдөх журмуудын талаар Сангийн яамны Төрийн 

сан, Төсвийн бодлогын газар, аймгийн Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс хамтран 2014 оны 12 дугаар 

сарын 15-ны өдөр зохион байгуулсан сургалтанд тус газрын дарга, ахлах нягтлан бодогч нар 

хамрагдсан. Энэ сургалтын талаар ахлах нягтлан бодогч тус газрын 65 алба хаагчдад мэдээлэл 
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хийж. мөн хэсгийн төлөөлөгч, ахлагч бүрэлдэхүүний I, II  улирлын нэгдсэн цугларалтын үеэр 

сургалт зохион байгуулж ажиллаа. Тус цагдаагийн газрын police.ar.gov.mn цахим хуудсанд шилэн 

дансны цэс нээж цагдаагийн газрын шилэн дансны нэгдсэн системийг Монгол Улсын Засгийн 

газрын шилэн дансны нэгдсэн портал системтэй холбон ашиглаж, Шилэн дансны тухай хуулийн 4 

дүгээр зүйлд заасны дагуу мэдээллийг төрийн сангийн гүйлгээгээр баталгаажуулж үнэн зөв, 

бодитой, иж бүрэн, ойлгомжтой, тогтоосон хугацаанд шуурхай мэдээлж ажиллаж хэвшсэн байна.. 

/Үнэлгээ 90 хувь/  

3.1.4. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах 

ажиллагааны ил тод байдлын талаар: 

Тус газар төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээг сар бүр гаргаж дараа сарын 01 өдөр Цагдаагийн 

ерөнхий газрын Санхүү хангамжийн газар, аймгийн Санхүү төрийн сангийн хэлтэст хүргүүлэн 

ажиллаж хэвшсэн. ¯íäýñíèé àþóëã¿é áàéäàë áîëîí òºðèéí íóóöòàé õîëáîîòîéãîîñ áóñàä 

байгууллагын төсөв, урьд оны төсвийн гүйцэтгэлийн биелэлтийг байгууллагын дотоод сүлжээнд 

тавьж алба хаагчид үзэж судлах нөхцөл боломжоор хангав. Түүнчлэн цалингийн сан, урсгал 

зардал, тогтмол зардал түлш халаалт, гэрэл цахилгааны зардлын 2015 оны батлагдсан төсөв, 

гүйцэтгэлийн талаар бие бүрэлдэхүүнд сар бүр тогтмол мэдээлэл хийж хэвшсэн. Төсвийн 

гүйцэтгэл, зарцуулалтад тавих иргэний хяналтын тогтолцоо, өнөөгийн эрх зүйн орчны талаар олон 

нийтэд сурталчлах, иргэдийн санал дүгнэлтийг хүлээн авч, цагдаагийн газрын үүдэнд санхүүгийн 

мэдээллийн болон шилэн дансны мэдээллийн самбарыг байршуулж мэдээллийн ил тод байдлыг 

хангаж ажиллаж байна. 

2015 онд Цахир, Цэцэрлэг суманд улсын төсвийн хөрөнгөөр цагдаагийн кобаны барилга 

барих гүйцэтгэгчийг шалгаруулах тендерийн үнэлгээний хороог тус газрын даргын 2015 оны б/03 

дугаар тушаалаар байгуулж,  3 аж ахуйн нэгжид барилгын ажлын зураг, төсөв, техникийн нөхцөл, 

тендерт оролцох урилгыг хүргүүлж, тендер шалгаруулах үндэслэл, журмыг нэг бүрчлэн 

танилцуулах ажлыг зохион байгуулав. Тендерийн үнэлгээний хороо 2015 оны 02 äóãààð ñàðûí 03-

ний өдөр нээлттэй  хурал хийж, тендерийн битүүмжилсэн материалыг оролцогч аж ахуйн 

нэгжүүдийн удирдлагыг байлцуулан нээхэд “Гурван тамир” ХХК, “Самосон” ХХК-иуд нь ялж 

тэнцсэн, Цахир, Цэцэрлэг суманд барих кобан барилгын тендер гүйцэтгэгчийг  шалгаруулах, 

харьцуулсан тендерийн явцад ямар нэг зөрчил илрээгүй, тендер шалгаруулах үйл ажиллагаа 

хуулийн дагуу явагдсан. Тендерт шалгарсан “Гурван тамир” ХХК, “Самосон” ХХК-иудтай 2015 оны 

03 дугаар сарын 18-ны өдөр АР-ЦА01, АР-ЦЭ02 тоот гэрээг байгуулан, “Гурван тамир” ХХК нь 

Цэцэрлэг сумын хэсгийн төлөөлөгчийн байрны барилгын ажлыг гүйцэтгэн 2015 оны 06 дугаар 

сарын 25-ны өдөр хүлээлгэн өгч, “Самосон” ХХК нь Цахир сумын хэсгийн төлөөлөгчийн байрны 

барилгын ажлыг хийж гүйцэтгэн 2015 оны 10 дугаар сард ашиглалтанд өгсөн байна.  /Үнэлгээ 100 

хувь/ 

3.2. Байгууллагын шударга байдлын түвшиний үнэлгээ 

Шударга байдлын түвшний үнэлгээг Авилгатай тэмцэх газраас хийсэн үнэлгээгээр өгсөн 

бөгөөд тус байгууллагыг 2015 онд  үнэлээгүй байна. 

Тус цагдаагийн газар нь 2015 оны 02 дугаар сарын 18-ны өдрийн 4/336 дугаартай албан 

бичгээр ирүүлсэн Авилгатай тэмцэх газраас “Төрийн байгууллагуудын 2014 онд авилгын эсрэг үйл 

ажиллагаа”-нд хийсэн үнэлгээний дүн, Цагдаагийн ерөнхий газрын авилгаас урьдчилан сэргийлэх 

үйл ажиллагааны 2015 оны төлөвлөгөөг хүлээн авч байгууллагын хэмжээнд авилгаас урьдчилан 

сэргийлэх 48 заалт бүхий төлөвлөгөө гарган хэрэгжүүлэн ажиллаж 2015 оны эхний хагас жилийн 



байдлаар 91,8 хувь буюу 4,6, жилийн эцсийн байдлаар 89 буюу 4,4 оноотой тус тус дүгнэгдсэн 

байна. 

 

Дөрөв. Үйл ажйллагааны үр дагаврын үнэлгээ 

4.1. Хяналт шалгалтын талаар:  

Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2015 оны 06 дугаар сарын 24-ний өдрийн баталсан 

удирдамжийн дагуу дэд дарга, дэд комиссар Ц.Ням-Очироор ахлуулсан шалгалтын бүрэлдэхүүн 

тус цагдаагийн газарт төлөвлөгөөт бус шалгалт явуулж 2014, 2015 оны эхний хагас жилийн үйл 

ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт, Цагдаагийн байгууллагаас дэвшүүлсэн зорилт,  Хууль зүйн 

сайд, ЦЕГ-ын даргын өгсөн үүргийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр зохиож байгаа ажлыг шалган үнэлэлт, 

дүгнэлт өгч ажилласан. Дээрх шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгах талаар Цагдаагийн 

ерөнхий газрын тэргүүн дэд даргаас 2015 оны өдрийн 2/179 тоот албан бичгээр ирүүлсэн үүргийг 

хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөг гарган, тодорхой ажлуудыг зохион байгуулан ажиллаж дүнг 2015 

оны 10 дугаар сарын 20-ны өдөр хүргүүлсэн байна.  

Энэ онд байгууллагын хэмжээнд тус газрын даргаас 2015 оны 01 дүгээр сарын 18-ны өдөр 

баталсан төлөвлөгөө, хуваарийн дагуу Дэд бөгөөд Гэмт хэрэгтэй тэмцэх тасаг, Дэмжлэг үзүүлэх, 

Нийтийн хэв журам хамгаалах тасгийн дарга нараар ахлуулсан ажлын хэсэг Эрдэнэмандал, 

Тариат, Хотонт сум дахь сум дундын цагдаагийн тасгийн, Хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах 

тасгийн даргаар ахлуулсан бүрэлдэхүүн Булган, Цэнхэр, Өлзийт, Их тамир, Жаргалант сумдын 

хэсгийн төлөөлөгч нарын ажлыг газар дээр нь шалган зааварчилж, дүнг газрын даргын зөвлөлийн 

хурлаар хэлэлцүүлэн үнэлэлт дүгнэлт өгч илэрсэн зөрчил дутагдлыг засах, ажил сайжруулах 

талаар хугацаатай үүрэг, ажлын чиглэл хүргүүлэв. Түүнчлэн газрын даргын 2015 оны 09 дүгээр 

сарын 09-ны өдөр баталсан удирдамжын дагуу Дэд  бөгөөд  эрүүгийн  цагдаагийн  тасгийн  даргаар 

ахлуулсан ажлын хэсэг Эрдэнэмандал сум дахь сум дундын цагдаагийн тасгийн үйл ажиллагаанд 

төлөвлөөт бус хэсэгчилсэн шалгалт явуулж илэрсэн зөрчил дутагдлын арилгуулах хугацаатай 

үүрэг, ажлын чиглэл хүргүүлсэн байна. Албан даалгавар, зөвлөмжийн биелэлтийг хүснэгтээр 

харуулбал: 

№ 
Зөвлөмж, албан 

даалгаврын 
огноо, дугаар 

Арга хэмжээний гүйцэтгэлийн хувь Дундаж 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 хувь оноо 

1 

 “Сахилга хариуцлагыг 

сайжруулах тухай” 

Цагдаагийн Ерөнхий газрын 

даргын 2015 оны 10 дугаар 

сарын 16-ны өдрийн 05 тоот 

албан даалгавар, тэргүүн дэд 

даргын 2015 оны 10 дугаар 

сарын 28-ны өдрийн 2/307, дэд 

даргын 4/1305, 4/1309, 4/1310, 

10 дугаар сарын 13-ны өдрийн 

4/1362 тоот албан бичгээр 

ирүүлсэн үүрэг, ажлын 

чиглэлийг хэрэгжүүлэх ажлын 

төлөвлөгөөний биелэлт 

19       11 4  29 1,4 



9 

Цагдаагийн Ерөнхий газрын 
даргын 2015 оны 02 дугаар 
сарын 26-ны өдрийн 02 тоот 
албан даалгавар “Ойн тухай 
хууль тогтоомж зөрчсөн гэмт 
хэрэг, зөрчлийг илрүүлэх, 
таслан зогсоох, түүнээс 
урьдчилан сэргийлэх ажлыг 
эрчимжүүлэх тухай  

9       8 1  83,8 4,1 

3 

Цагдаагийн Ерөнхий газрын 
даргын 2007 оны  01 тоот 
албан даалгавар “Түүх 
соёлын дурсгалт зүйлийн 
хууль бус эргэлттэй тэмцэх 
чиглэлээр 

          90 4,5 

1 

Цагдаагийн Ерөнхий газрын 
даргын 2015 оны  01/307  тоот 
албан бичгээр ирүүлсэн 
ажлын чиглэл, үүрэг  

          90 4,5 

4 

Хууль зүйн сайдын 2014 оны 
А/248 дугаар тушаалаар 
батлагдсан “Архидан 
согтуурахтай тэмцэх талаар 
авах зарим арга хэмжээний 
тухай” үүргийг хэрэгжүүлэх 
тухай 

5           88 4,4 

БҮГД 33          89,6 4,4 

 

4.2. Хэрэглэгчийн үнэлгээний талаар. 

Хууль зүйн сайдын 2015 оны А/175 дугар тушаалаар батлагдсан “Хэрэглэгчийн үнэлгээний 

шалгуур үзүүлэлт” журам, Цагдаагийн ерөнхий газрын 2015 оны А/ 112 дугаар тушаалаар 

батлагдсан Цагдаагийн байгууллагын хяналт шинжилгээ, үнэлгээний журам”  /код 110/-ын 110,3,3 

дахь заалтыг үндэслэн Цагдаагийн газрын даргын 2015 оны 12 дугаар сарын 24-ны өдрийн 119   

дүгээр  тушаал гарган  Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны талаар  “хэрэглэгчийн үнэлгээ” 

санал асуулгын хуудсаар 2958 иргэнээс санал хүсэлтийг авч дүнг нэгтгэлээ.  

 Эдгээр хүмүүсийг нийгмийн байдлаар нь авч үзвэл  төрийн албан хаагч 984 буюу 33.3 хувь, 
төрийн бус байгууллагын ажилтан 305 буюу 10.3 хувь, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч  465 буюу 15.7 
хувь, ажилгүй 526 буюу 17.8 хувь, бусад 678 буюу 22.9 хувийг тус тус эзэлж байна. 

Цагдаагийн газрын “хэрэглэгчийн үнэлгээ” санал асуулгын дүн 85 хувьтай байна. 
/Санал асуулгын дүнг хавсаргав/  

Тав. Дүгнэлт 

 Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилт, "Монгол Улсын Засгийн 

газрын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 

төлөвлөгөө"-ний биелэлт 91 

 Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2015 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн биелэлт 

90 

 УИХ-ын тогтоол, Ерөнхийлөгчийн зарлиг, Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөмж, 

Засгийн газрын шийдвэрийн хэрэгжилт 91,1 

 УИХ, Засгийн газраас баталсан Үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилт 89,1 



 Тус цагдаагийн газар нь 2015 онд Хууль зүйн сайдын албан даалгавар зөвлөмж, 

үүргийн биелэлт 92 

 Байгууллагын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт 90 

 2014 оны үйл ажиллагаанд Хууль зүйн яамнаас хийсэн хяналт- шинжилгээ, 

үнэлгээний зөвлөмж”-ийн дагуу "Гүйцэтгэл сайжруулах төлөвлөгөө"-ний биелэлт 91 

 Байгууллагын ил тод байдлын үнэлгээ 95,4 

 Байгууллагын шударга байдлын түвшиний үнэлгээ 89 

 Үйл ажйллагааны үр дагаврын үнэлгээ 89,6 

 Хэрэглэгчийн үнэлгээ 85 

Архангай аймаг дахь цагдаагийн газрын 2015 оны үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт 

шинжилгээ, үнэлгээний дүн нь 90,2 хувь буюу 4,5 оноотой байна.  

Цаашид хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаандаа дараахь зүйлийг анхааран ажиллах шаардлагатай 

байна. Үүнд: 

1. 2015 онд гэмт хэрэг болон сахилга, ёс зүйн зөрчлийн байдалд дүгнэлт өгч гаргасан 

шалтгаан нөхцөлд дүгнэлт хийж, бичгээр зөвлөмж хүргүүлж, дахин зөрчил дутагдал гаргахгүй 

байхад удирдах ажлтнуудын зүгээс тавих хяналтыг сайжруулан биелэлт үр дүнг тухай бүр тооцож 

байх. 

2. Алба хаагчдын мэргэжлийн мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэхэд онцгой анхаарч албаны 

сургалтыг үр дүнтэй, чанартай зохион байгуулж, сургалтын уламжлалт аргаас чадамжид 

суурилсан аргыг нэвтрүүлэх, ажлын байранд богино хугацаанд сургаж дадлагажуулах талаар тасаг 

албадын дарга нар анхаарч ажиллах. 

3. Үйлдэгдсэн гэмт хэргийг бүрэн дүүрэн илрүүлэх, ялангуяа бүртгэгдэх үедээ эзэн 

холбогдогч нь тогтоогдоогүй болон түдгэлзүүлсэн хэргүүдийн илрүүлэлтийн түвшинг  урьд 

онуудаас ахиулах ажлыг зохион байгуулах.  

4. Байгууллага, алба хаагчийн аюулгүй байдлыг хангах талаар шаардлагатай төсөв 

хөрөнгийн асуудлыг холбогдох газарт уламжлан шийдвэрлүүлэх. 

5. Байгууллагын  үйл ажиллагааны төлөвлөлт, тайлан бичилт, алба хаагчдын ажлын үр дүнг 

тооцох, үнэлэх, дотоод бичиг баримтын эмх цэгцийг сайжруулах зэрэг болно. 

 

АРХАНГАЙ АЙМАГ ДАХЬ ЦАГДААГИЙН ГАЗАР 


