
ДОРНОГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ ЦАГДААГИЙН ГАЗРЫН БИЕИЙН 
     ТАМИР, СПОРТЫН ХАМТЛАГААС 2018 ОНД 

                                         ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН 
 

2018.12.04.          Сайншанд сум  
 

Нэг. Цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагын хэмжээнд  
 

Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2018 оны 02 дугаар сарын 12-ны өдрийн А/57 
дугаар “Цагдаа, дотоодын цэргийн анги байгууллагуудын дунд зохион явуулах спортын 
тэмцээний төрөл, хуваарь батлах тухай” тушаалын дагуу зохион байгуулагдах нийт 18 
төрлийн тэмцээн, уралдаанд оролцох баг, тамирчидын бэлтгэл, сургуулилт, оролцох 
нөхцөл бололцоогоор ханган ажиллах алба хаагчдыг томилон ажиллуулсан.  

 
Тус цагдаагийн газар нь нийт 18 төрлийн спортын тэмцээнээс 15 төрлийн 

спортын тэмцээнд оролцож дараахь амжилтыг гаргасан байна.  
1. Сагсан бөмбөг-18 дугаар байр,  
2. Шатар- 4 дүгээр байр,  
3. Ширээний теннис-11 дүгээр байр, 
4. Хүчний гурван төрөлт-9 дүгээр байр,  
5. Чөлөөт бөх-6 дугаар байр,  
6. Буудлага-31 дүгээр байр 
7.  Жудо бөх-23 дугаар байр,  
8. Хөнгөн атлеттик-8 дугаар байр,  
9. Хөл бөмбөг-24 дүгээр байр,  
10. Гардан тулаан-11 дүгээр байр,  
11. Олс таталт-14 дүгээр байр,  
12. Дартс-8 дугаар байр,  
13. Таеквондо /олимпийн/-6 дугаар байр 
14. Бокс-5 дугаар байр,  
15. Гар бөмбөг-7 дугаар байранд тус тус шалгарч нийлбэр дүнгээр 305 оноогоор 

цагдаа, дотоодын цэргийн анги, байгууллагуудаас 8 дугаар байранд, орон нутгийн 
цагдаагийн газар, хэлтсээс Тэргүүн байранд шалгарч өргөмжлөл, шилжин явах “Хаш 
цом”-оор шагнагдсан амжилт гаргасан.  

 
Цагдаа, дотоодын цэргийн анги, байгууллагуудын дунд зохион байгуулагдсан 

тэмцээнээс шатрын төрөлд Дэлгэрэх сум дахь хэсгийн төлөөлөгч, цагдаагийн дэслэгч 
Б.Ганбаатар хүрэл медаль, Хөнгөн атлеттикийн төрөлд эргүүлийн цагдаа, цагдаагийн 
дэд ахлагч Д.Отгонтөгс хүрэл медаль, Таеквондо /олимпийн/-гийн төрөлд Иххэт сум 
дахь хэсгийн төлөөлөгч, цагдаагийн дэслэгч Г.Бат-Эрдэнэ мөнгөн, медаль, эдийн 
засгийн мөрдөгч, цагдаагийн дэслэгч Б.Бадрахбаяр, эргүүлийн цагдаа, цагдаагийн дэд 
ахлагч Ё.Саруулбуян нар хүрэл медаль, чөлөөт бөхийн төрөлд эрүүлжүүлэх, саатуулах 
байрны жижүүрийн цагдаа, цагдаагийн ахлагч М.Жаргалсайхан, Замын-Үүд сум дахь 
сум дундын цагдаагийн хэлтсийн харуулын цагдаа, цагдаагийн дэд ахлагч Б.Батцэнгэл 
нар хүрэл медаль, гардан тулааны төрөлд Замын-Үүд сум дахь сум дундын цагдаагийн 
хэлтсийн харуулын цагдаа, цагдаагийн дэд ахлагч Б.Батцэнгэл хүрэл медаль, боксын 



төрөлд харуулын цагдаа, цагдаагийн дэд ахлагч Ц.Цэнджав хүрэл медаль тус тус 
хүртсэн амжилт гаргасан бөгөөд цагдаагийн газраас нийт 121 алба хаагч оролцсон 
байна. 

 
Хөнгөн атлетикийн тэмцээнд Замын-Үүд сум дахь сум дундын цагдаагийн 

хэлтсийн бичиг хэргийн эрхлэгч, бичээч, цагдаагийн ахлах ахлагч Ч.Наранцэцэг нь 
“Шилдэг тамирчин”-аар шалгарсан.  

 
Цагдаагийн ерөнхий газрын Захиргааны удирдлагын газрын даргын 2017 оны 11 

дүгээр сарын 20-ны өдөр баталсан “Мөнгөн өвөл” арга хэмжээг зохион байгуулах 
удирдамжийн дагуу тус цагдаагийн газарт зохион байгуулах байгуулах арга хэмжээг 
цагдаагийн газрын даргаар 2017 оны 11 дүгээр сарын 28-ны өдөр батлуулан 2018 оны 
01 дүгээр сарын 20-ны өдөр Сайншанд сумаас хойш 70 км-т байх мөсөн дээр Мөсний 
шагай, Олс таталт, Уулын оргил булаацалдах, Буухиа, чарганы уралдаан зэрэг 
тэмцээнийг зохион байгуулан ажиллалаа. Тэмцээнд 6 багийн 60 алба хаагч, ажилтан, 
тэдний гэр бүлийн 33 хүн, нийт 93 оролцсон.  
 

Цагдаагийн ерөнхий газрын Захиргааны удирдлагын газрын даргын 2018 оны 05 
дугаар сарын 10-ны өдөр баталсан “Хавар-Эрүүл цагдаа” арга хэмжээний удирдамжийн 
дагуу 2018 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдөр Цагдаагийн газраас Сайншанд сумын 4-р 
багийн нутагт 10 киломерт байрлах “Их говь” жуулчны бааз хүртэл хатуу хучилттай 
автозамаар дугуйн аялалыг зохион байгуулсан. Тус арга хэмжээний хүрээнд олс 
таталт, хөл бөмбөгийн тэмцээнийг багуудын дунд явуулсан. Замын-Үүд сум дахь сум 
дундын цагдаагийн хэлтэс нь 2018 оны 06 дугаар сарын 09-ний өдөр явганаар 8 км 
газар аялж “Хөл бөмбөг”, “Олс таталт”-ын тэмцээнийг Замын-Үүд сумын “Golden grand” 
жуулчны бааз дээр зохион байгуулсан ба дээрх тарга хэмжээнд нийт 131 алба хаагч, 
ажилтан хамрагдсан болно.  

 
 ЦЕГ-ын “Хүч” спорт хорооноос батлагдсан ирсэн “Намар-Эрүүл цагдаа” арга 
хэмжээг 2018 оны 09 дүгээр сарын 22-ны өдөр цагдаагийн газрын нийт алба хаагчдыг 
оролцуулан зохион байгуулж унадаг дугуйгаар аялах, багуудын дунд хээрийн хоол, цай 
хийх, олс таталт, уулын оргил булаадах зэрэг тэмцээнийг зохион байгуулж алба хаагч, 
ажилтнуудыг 1 өдөр цэвэр агаарт амраасан.  
 

Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2018 оны 02 дугаар сарын 12-ны өдрийн 
“Цагдаа, дотоодын цэргийн анги байгууллагуудын дунд зохион байгуулах спортын 
тэмцээний төрөл, хуваарь батлах тухай” А/57 дугаар тушаалын дагуу Цагдаа, дотоодын 
цэргийн анги, байгууллагуудын 2018 оны шатрын аварга шалгаруулах тэмцээнийг 
Дорноговь аймаг дахь цагдаагийн газар, Говьсүмбэр аймаг дахь цагдаагийн хэлтсийн 
нэрэмжит болгон 2018 оны 03 дугаар сарын 23-наас 24-ний өдрүүдэд Сайншанд 
суманд амжилттай зохион байгуулан явуулж дүн, танилцуулгыг ЦЕГ-ын “Хүч” спорт 
хороонд хүргүүлсэн. Тус тэмцээнд цагдаагийн газрын Дэлгэрэх сум дахь хэсгийн 
төлөөлөгч, цагдаагийн дэслэгч Б.Ганбаатар 3 дугаар байр эзэлж багийн дүнгээр 4 
дүгээр байранд шалгарсан.  

 



Цагдаагийн дэслэгч Б.Ганбаатар нь 2018 оны 10 дугаар сарын 12-ноос 14-ны 
өдрүүдэд Монголын Нотариачдын танхимын нэрэмжит шатрын аварга шалгаруулах 
тэмцээнд Цагдаагийн байгууллагыг төлөөлөн оролцсон.  

 
Хоёр. Цагдаагийн газрын хэмжээнд 

 
 Тус цагдаагийн газрын Биеийн тамир, спортын хамтлагаас алба хаагчдын эрүүл 
мэнд, бие бялдар хөгжүүлэх, цагдаа, дотоодын цэргийн анги, байгууллагын дунд 
зохион байгуулагдах уралдаан, тэмцээн оролцох баг, тамирчдыг шалгаруулах 
зорилгоор 2018 онд Мөсний баяр, снукер билльярд, сагсан бөмбөг, гар бөмбөг, хөл 
бөмбөг, ширээний теннис, үндэсний бөх, Дартс, явган аялал, бадминтон, бууддага 
зэрэг 11 төрлийн тэмцээнийг алба хаагч, ажилтнуудын дунд, алба хаагч, ажилтны гэр 
бүлийн дунд гар бөмбөг, хөгжилтэй буухиа, олс таталт, дартс зэрэг 4 төрлийн тэмцээн, 
уралдаан явуулахаар төлөвлөн зохион байгуулан ажилласан. 

 
Биеийн тамир, спортын хамтлагаас зохион байгуулах спортын уралдаан 

тэмцээнд алба хаагч, ажилтнуудыг жигд, бүрэн хамруулах зорилгоор нийт алба 
хаагчдыг цагдаагийн газрын дарга, тасгийн дарга нараар ахлуулсан 6 багт эрэгтэй, 
эмэгтэй алба хаагч, ажилтан, олон нийтийн цагдаа нарыг тэнцүү тоогоор хуваан 
өрсөлдүүлсэн. 

 
Нийлбэр дүнгээр Замын цагдаагийн тасгийн даргаар ахлуулсан “Оргил” баг 

нэгдүгээр, цагдаагийн газрын даргаар ахлуулсан “Шонхор” баг хоёрдугаар, Дэд бөгөөд 
Эрүүгийн цагдаагийн тасгийн даргаар ахлуулсан “Шанд” баг гуравдугаар, Захиргааны 
удирдлагын тасгийн даргаар ахлуулсан “Хүч”, Нийтийн хэв журам хамгаалах тасгийн 
даргаар ахлуулсан “Чонос” багууд дөрөвдүгээр, Мөрдөн байцаах тасгийн даргаар 
ахлуулсан баг тавдугаар байранд шалгарсан байна.  

 
Спортын уралдаан тэмцээнд нийлбэр дүнгээр шалгарсан баг, тамирчдыг 

шалгаруулж Монгол орны байгалийн үзэсгэлэнт газар болон гадаад улсад аялуулахаар 
шийдвэрлэсэн.   

 
Алба хаагчид чөлөөт цагаараа, тусгай хэсгийн алба хаагчид 7 хоног бүр 

хуваарийн дагуу цагдаагийн газрын фитнесийн зааланд спортоор хичээллэн бие 
бялдараа хөгжүүлж байна. Мөн аймгийн Биеийн тамир, спортын газрын зааланд Лхагва 
гараг бүрийн 19.00-21.00 цагийн хооронд алба хаагчдыг спортоор хичээллүүлэх талаар 
гэрээ байгуулан ажиллаж байна.  

 
Алба хаагчдыг хөдөлгөөний дутагдлаас сэргийлэх зорилгоор аймгийн Нэгдсэн 

эмнэлгийн чийрэгжүүлэлтийн ажилтныг урин ирүүлж ажлын байрны дасгал, 
хөдөлгөөний талаар мэдээлэл хийлгэн 5 болон 10 минутын 2 төрлийн дасгал 
хөдөлгөөнийг заалгаж өдөр бүр 11.00, 16.00 цагуудад алба хаагчид хийж хэвшээд 
байна.  

Гурав: Аймаг, орон нутгийн хэмжээнд  
Монгол Улс дахь Улс төрийн ууган хүчин Монгол ардын нам үүсэн 

байгуулагдсаны 97 жилийн ой, “Эх орончдын өдөр”-ийг тохиолдуулан зохион 



байгуулсан Монгол ардын намын нэрэмжит нээлттэй сагсан бөмбөгийн тэмцээнд 
цагдаагийн газрын эрэгтэй баг оролцож тэргүүн байранд,  

 
Авто спортын Олон Улсын хэмжээний мастер Н.Уртнасан агсны нэрэмжит 

“Мөнгөн Шонхор кап” сагсан бөмбөгийн нээлттэй тэмцээнд эрэгтэй баг тэргүүн байранд,  
 
Монгол улсын спортын мастер Г.Мөнхбаяр агсны нэрэмжит олон хотын нээлттэй 

тэмцээнд эрэгтэй баг оролцож тэргүүн байранд, 
 
“Их Дэлгэрэх хэт” ХХК-ны нэрэмжит Дорноговь аймгийн ахмадын аварга 

шалгаруулах сагсан бөмбөгийн тэмцээнд эрэгтэй баг 2 дугаар байранд шалгарсан 
амжилт гаргасан байна.  

 
Дөрөв: Шагнал урамшуулал,  

 
Цагдаагийн газрын Захиргааны удирдлагын тасгийн дарга, цагдаагийн хошууч 

С.Тэгшжаргал Монголын үндэсний олимпийн хорооны “Олипийн Алдар” одонгоор 2018 
оны 03 дугаар сарын 13-ны өдөр, цагдаагийн алба хаагчдын бие бялдрын шалгуур 
үзүүлэлт, албаны спортын 1 дүгээр зэргийн тэмдгээр эрүүгийн ахлах мөрдөгч, 
цагдаагийн хошууч Ч.Ганзориг, 2 дугаар зэргийн тэмдгээр мөрдөгч, цагдаагийн ахмад 
Б.Хулан, 3 дугаар зэргийн тэмдгээр эрүүлжүүлэх, саатуулах байрны жижүүрийн цагдаа, 
цагдаагийн ахлагч М.Жаргалсайхан нар 2018 оны 03 дугаар сарын 23-ны өдөр, Айраг 
сум дахь сум дундын цагдаагийн тасгийн цагдаа жолооч, цагдаагийн дэд ахлагч 
Г.Отгонбаатар цагдаагийн алба хаагчдын бие бялдрын шалгуур үзүүлэлт, албаны 
спортын 2 дугаар, мэдээлэл хүлээн авагч жижүүрийн цагдаа, цагдаагийн дэд ахлагч 
П.Шинэцэцэг 3 дугаар зэргийн тэмдгээр тус тус шагнагдсан.  

 
  



 
“ХАВАР ЭРҮҮЛ ЦАГДАА” АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХҮРЭЭНД ЗОХИОН 

 БАЙГУУЛСАН ДУГУЙН АЯЛАЛ  
2018.05.11.          Сайншанд сум  

 

        
 
 

         
 

        



  

  

  

  



   

  

   



   

   

   



   

   

  



  

   

   



   

 

 
 
 

ЗАМЫН-ҮҮД СУМ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН 

ЦАГДААГИЙН ЦАГДААГИЙН ХЭЛТЭС 
 

  



 “НАМАР-ЭРҮҮЛ ЦАГДАА” АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ  
ЗУРГАН ТАНИЛЦУУЛГА 

 
2018.10.02.          Сайншанд сум  
 
 

Арга хэмжээний хүрээнд цагдаагийн газрын 60 алба хаагч дугуйн аялалд оролцож 
цагдаагийн газраас аялалаа эхлүүлсэн 

 

         
 

      
 
 



    
 
 

Цагдаагийн газраас нийт 6 км газар дугуйгаар аялал хийж буудалласан. 
 

    
 
 
 
 



 
Арга хэмжээний хүрээнд цагдаагийн газрын алба хаагчдыг тэнцүү тоогоор хуваасан 6 

багийн дунд хээрийн хоол, цай хийх тэмцээнийг хийж дүгнэсэн 
 
 

      
 
 
 

      
 



Арга хэмжээний хүрээнд олс таталтын тэмцээнийг зохион байгуулсан 
 

 

          
 
 
 

        
 
 



Уулын оргил булаацалдах тэмцээнийг багуудын дунд зохион байгуулсан 
 
 

    
 
 

   
 
 
 
 
 
 



 
Арга хэмжээний хүрээнд зохион байгуулсан 3 тэмцээний  

нийлбэр дүнгээр байр эзлүүлэв 
 
 

     
 
 

    
  



 
ДОРНОГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ ЦАГДААГИЙН ГАЗРЫН 2018 ОНЫ 

 АВАРГА ШАЛГАРУУЛАХ ДАРТСЫН ТЭМЦЭЭН 
 

2018.08.31.         Сайншанд сум  
 

  
 

   
 

  



 
ЦАГДААГИЙН ГАЗРЫН БИЕ БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙ ДУНД ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН 

“БАДМИНТОН-2018” ТЭМЦЭЭН ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН ТАНИЛЦУУЛГА 

 

2018.10.24.              Сайншанд сум 

 Тэмцээний нээлтийн үйл ажиллагаанд багууд бэлэн жагсав. 

 

Тэмцээний оролцох багуудад техникийн зөвлөгөөг шүүгч тайлбарлав 

 

Тэмцээний явц болон шагнал гардуулж буй үе 

  



ДОРНОГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ ЦАГДААГИЙН ГАЗРЫН НЭРЭМЖИТ ТУСГАЙЛСАН ЧИГ 

ҮҮРЭГ БҮХИЙ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ДУНД ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН СНУКЕР 

БИЛЛЪЯАРДНЫ АВАРГА ШАЛГАРУУЛАХ ТЭМЦЭЭН 

 

2018.02.26                                                                                                        Сайншанд 

 

     
 

      
 

       
  



ЦАГДААГИЙН ГАЗРЫН 2018 ОНЫ АВАРГА ШАЛГАРУУЛАХ БУУДЛАГЫН 

ТЭМЦЭЭНИЙГ НИЙТ БИЕ БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙ ДУНД  

ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН БУУДЛАГЫН ТЭМЦЭЭН 

 

2018.04.20                                                                                                      Сайншанд сум  

   

 



 
 

  



 

 
ДОРНОГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ ЦАГДААГИЙНГАЗРЫН ҮНДЭСНИЙ  

БӨХИЙН АВАРГА ШАЛГАРУУЛАХ ТЭМЦЭЭН  
2018.07.20.               Сайншанд сум  
 
 

 

 

 



ДОРНОГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ ЦАГДААГИЙН ГАЗРЫН “САГСАН БӨМБӨГ”-ИЙН  
АВАРГА ШАЛГАРУУЛАХ ТЭМЦЭЭН  

2018.03.28.          Сайншанд сум  
 

 
 
 

 

 



 

ДОРНОГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ ЦАГДААГИЙН ГАЗРЫН АЛБА ХААГЧДЫН ДУНД ЗОХИОН 

БАЙГУУЛСАН “ШИРЭЭНИЙ ТЕННИС”-НИЙ АВАРГА ШАЛГАРУУЛАХ ТЭМЦЭЭН 

2018.12.07 Сайншанд сум 

 



ДОРНОГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ ЦАГДААГИЙН ГАЗРЫН                                                                                 
“БАДМИТОН”-ЫНАВАРГА ШАЛГАРУУЛАХ ТЭМЦЭЭН  

 
2018.03.28               Сайншанд сум 
 
 

 

  



ДОРНОГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ ЦАГДААГИЙН ГАЗРЫН  
БЯЛДАРЖУУЛАХ ӨРӨӨ, БӨХИЙН ДЭВЖЭЭ 

 



 



 



 



 



 



 



 

ДОРНОГВЬ АЙМАГ ДАХЬ ЦАГДААГИЙН ГАЗАР 


