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Дотоодын цэргийн үүсэл

1932
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1953

• Тусгай 
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1954

• Тусгай 
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1957

• Сүхбаатарын 
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1972
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1945.8.29

• Хороо 
(1129) 
1953 он 



1929 онд тусгай дивизион болсноор удидлагын штаб

байгуулагдаж, Дотоодыг хамгаалах газрын шинэчлэн

батлагдсан дүрэмд ” ... Тус улсын дотор хувьсгалт хууль,

дүрмийн ёсоор тогтоосон амар тайван байдлыг сахиулан

сэргийлэн хамгаалах цэргийн ангиуд үүрэг гүйцэтгэх аваас

“Дотоодыг хамгаалахын Дотоодын цэрэг” хэмээн нэрийднэ

гэжээ. Хил хязгаарыг хамгаалахаар хязгаарт суулгасан

ангиудыг “Дотоодын хамгааллын хил хязгаарыг батлан

хамгаалах харуул” хэмээн нэрийднэ гэжээ. /БНМАУ-ын НАХБ-

ын түүхэнд холбогдох тогтоол, зарлиг, баримт бичгүүдийн эмхэтгэл

/1921-1960/ УБ1971.





ГҮЙЦЭТГЭЖ БАЙСАН ЧИГ ҮҮРЭГ

➢ 1922-1929 он Ардын хувьсгалын дараах үеийн шинэ
төрийг бэхжүүлэх, улс орны дотоод аюулгүй байдлыг
хангахын тулд төр засгийн зарим албан байгууллагыг
хамгаалах, хөдөө орон нутагт чухал албан бичиг хүргэх,
гэмт этгээдүүдийг баривчлах, хоригдол ялтныг хуяглан
хүргэх, хил хязгаарт халдагч зэвсэгт этгээдүүдэд няцаалт
өгөх, зөрчил будилааныг зохицуулах үүргийг гүйцэтгэхийн
зэрэгцээ улс орны дотоодод гарсан бослого хөдөлгөөн,
үймээнийг дарах үйл ажиллагаанд оролцож байсан.

➢ 1940 оноос улсын онц чухал объектыг хамгаалах үүрэг
гүйцэтгэхээс гадна Төр засгийн тэргүүн, гадаадын дээд
хэмжээний зочид төлөөлөгчдийг хамгаалах, төрийн ёслол
хүндэтгэлийн үүргийг гүйцэтгэж ирсэн юм.



ГҮЙЦЭТГЭЖ БАЙСАН ЧИГ ҮҮРЭГ

➢ 1950-иад оны дунд үеэс улс орны гадаад, дотоод байдал
тогтворжиж, цэрэг армийг цомхотгож эхэлснээр хилийн цэрэг
татан буугдсанаар хилийн пункууд дахь бага дарга нарыг бэлтгэх
даалгавар болон бэлтгэл хүчний үүргийг Дотоодын цэрэг
шилжин ирсэн.

➢ 1980-аад оноос Улаанбаатар хотын цахилгаан станцууд, Уулын
баяжуулах “Эрдэнэт” үйлдвэр, хүн амын ундны эх үүсвэр, усан
сангууд, алтны уурхай, онцгой болон чанга дэглэмтэй засан
хүмүүжүүлэх ангиудын хамгаалалтыг хариуцаж байсан.

➢ 2003 онд ШШГБ-ын харьяа хорих ангиудын гадуур хамгаалалтыг
шилжүүлэн өгсөн.

➢ Сайд нарын Зөвлөлийн 1986 оны арван хоёрдугаар сарын 31-
ний өдрийн 239 дүгээр тогтоолоор Дотоодын цэргийн гэрээт
хамгаалалтанд байх албан байгууллагуудыг тодорхойлон
заажээ.



Дотоодын цэргийн түүхэн замнал

1940-1951 Хилийн ба Дотоодын цэргийн удирдах газрын 2 дугаар тасаг

1959 он Хязгаарын ба Дотоодын цэргийн удирдах газар нь НАХЯ-ны

бүрэлдэхүүнд орж, БНМАУ-ын СнЗ-ийн 244 тоот тогтоолоор ДЦ-

ийн хэрэг эрхлэх хэлтэс шинээр байгуулагдсан.

1986 оноос 1986.07 НАХЯ-ны Сайдын сарын 448 тоот тушаалаар Хилийн ба

ДЦУЕГ-ийн штабт 7 дугаар хэлтэс буюу Дотоодын цэргийн хэлтэс

1988 онд Дотоодын цэргийн хэлтсийг тасаг болгосон.

1989 оноос Нийгмийг аюулаас хамгаалах яамны сайдын тушаалаар

Дотоодын цэргийн хэлтэс болгон өргөтгөсөн.

1990 онд НАХЯ татан буугдаж, ЦЕГ-ын бүрэлдэхүүнд шилжин орсон. ДЦ-

ийн хэлтэс /2 хороо/

1994.07.29 ЦЕГ-ын дэргэд Дотоодын цэргийн штаб байгуулагдсан. /2 хороо/

2014 он Засгийн газрын 2014 оны 108 дугаар тогтоолоор Дотоодын

цэргийн штаб, анги, тусгай салбарууд татан буугдсан.

2017 он Засгийн газрын 2017 оны 280 дугаар тогтоолоор Дотоодын

цэргийн ангиуд, штаб, тусгай салбарууд дахин байгуулсан



Дотоодын цэргийн бүтэц, удирдлага

ЦЕГ-ын  даргын  тушаалаар

Дотоодын цэргийн хэлтэс, 

штаб 

1990.11.12

Жанжин Д.Сүхбаатарын 

санаачилгаар

Дотоодын цэргийн 05 

дугаар хороо 1922.07.16

Сайд нарын Зөвлөлийн 

тогтоолоор Дотоодын 

цэргийн 805 дугаар хороо 

1945.8.29Д
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Дотоодын цэргийн 809 
дүгээр тусгай салбар 
2002.02.05

Дотоодын цэргийн 815 
дүгээр тусгай салбар

2008.12.26

2015 онд ХЦ

Дотоодын цэргийн 816 
дугаар тусгай салбар 
1978.8.19

Дотоодын цэргийн 811 
дүгээр тусгай салбар

2006.8.31

2014 онд 



Дархан тусгай салаа

1965.03.02

Багахангай тусгай 

салаа  2009.07.21

Багануур тусгай 

салаа 2009.06.04 

Дорнод тусгай салаа

1974.03.15



❖ Өмнөговь аймаг  дахь тусгай 

салаа

2014 он

❖ Ховд аймаг  дахь тусгай салаа

2014 он

❖ Баян-Өлгий Цагаануурын     

гэрээт салаа 

2014 он



Орон нутаг дахь салбар, салаа

1965.03.02 
Дархан тусгай 

салаа

2002.02.05      
809 тусгай 

салбар

2008.12.26 
Алтанбулаг 

тусгай салбар

2009.06.04   
Багануур тусгай 

салаа

2006.05.03  811 
тусгай салбар 

/сургалтын төв/

1974.03.15  
Дорнод тусгай 

салаа

1978.08.19 
Эрдэнэт  тусгай 

салбар

810 тусгай 
салбар /сүүж-
Уул амралт/

2009.7.21  
Багахангай 

тусгай салаа

Ховд тусгай 
салаа

Өмнөговь 
тусгай салаа

Цагааннуур 
гэрээт 

тусгай салаа





Монгол Улсын Батлан хамгаалах сайдын тушаалаар 
Дотоодын цэрэгт Байлдааны туганд одон  гардуулав

БНМАУ-ын АИХТ-ийн  

1973 оны 09 дүгээр 

сарын 12-ны өдрийн 

209 тоот зарлигаар 

Хязгаарын ба 

Дотоодын цэргийн 

хэрэг эрхлэх газрыг 

анх “Байлдааны 

гавъяаны улаан тугийн 

одон”-оор шагнасаныг 

Монгол Улсын 

Ерөнхийлөгчийн 

Тамгын Газрын даргын 

2009 оны  17 тоот 

захирамжаар 

Дотоодын цэрэгт одонг 

нөхөн олгосон байна.



ОДОНТ ХОРОО (05 ДУГААР АНГИ)

Тус анги нь Ардын хувьсгалын

дараах үеийн улс орны дотоод
аюулгүй байдлыг хангахын тулд төр
засгийн зарим албан байгууллагыг
хамгаалах, хөдөө орон нутагт чухал
албан бичиг хүргэх, гэмт
этгээдүүдийг баривчлах, хоригдол
ялтныг хуяглан хүргэх, хил хязгаарт
халдагч зэвсэгт этгээдүүдэд няцаалт
өгөх, зөрчил будилааныг зохицуулах
үүргийг гүйцэтгэхийн зэрэгцээ улс
орны дотоодод гарсан бослого
хөдөлгөөн, үймээнийг дарах үйл
ажиллагаанд оролцож ирсэн.



Гавьяа  шагнал        

➢ 1932 онд Цэргийн гавъяаны улаан тугийн одон

➢ 1957 онд Сүхбаатарын одон

➢ 1972 онд цэргийн гавъяаны одон

➢ Ардын хувьсгалын 25 жилийн ойгоор 1946 онд Жанжин
Д.Сүхбаатарын нэрэмжит байгууллага

➢ Сайд нарын зөвлөл, МАХН-ын Төв Хорооны үүрд
хадгалагдах “Улаан туг”-аар 1982 онд

➢ Жанжин Д.Сүхбаатарын мэндэлсэний 115 жилийн ойгоор
2008 онд Засгийн газрын “Хүндэт Өргөмжлөл”

➢ Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын
захирагчийн “Өргөмжлөл”-өөр

➢ Нийслэлийн төр, захиргааны байгууллагуудын дунд
зарласан “Тамхигүй ажлын байр” шалгаруулах уралдаанд
дэд байр, өргөмжлөл



Одонт хорооны 1000 цэрэг





1945 оны есдүгээр сарын 2-нд Японы зэвсэгт хүчний командлал үг дуугүй бууж өгөх тухай

актанд гарын үсэг зуржээ. Ингэснээр дэлхийн хоёрдугаар дайн дууссан юм. Японы дайнд

МАХЦ-ээс алагдсан, сураггүй алга болсон хохирол нийт 78 хүн болжээ. Мөн Японоос 594000

хүн олзлогдсоноос МАХЦ-ийн олзолсон нь 12318 хүн болсон байна.



805 ДУГААР АНГИ

1945 онд Дэлхийн II дайны
улмаас улс оронд учирсан хор
хохирлыг арилгах, улс ардын аж
ахуйгаа сэргээн босгоход
олзлогдсон цэргийн хүчийг
ашиглах тухай БНМАУ-ын Сайд
нарын зөвлөлийн 1945 оны 75
дугаар тогтоолыг хэрэгжүүлж, Бүх
цэргийн жанжин, Дотоод явдлын
яамны сайдын 1945 оны 08
дугаар 29-ний өдрийн 318 тоот
тушаалаар
“Олзлогсодыг хамгаалах Дотоодын
цэргийн тусгай салаа”-г
байгуулснаар АНГИЙН түүхийн
эхлэл тавигджээ.



805 дугаар ангийн он цагийн дараалал

ДЯЯ-ны  

1946. 8.29  №318

Хамгаалах салаа

НАХЯ-ны сайдын  тушаал

Татан буугдсан

/1954/



805 дугаар ангийн он цагийн дараалал

СнЗ-ийн 
1979.05.23  № 

150 тогтоол

Дотоодын 
цэргийн 0229  

анги

БНМАУ-ын 
АИХТ-ийн  

1980.06.16-ны 
өдөр 

Байлдааны туг

НАХЯ-ны 
сайдын  1980 
оны тушаал

ДЦ-ийн 0229-р  анги

/1979-1987/

1987 онд татан 
буугдсан

ЦЕГ-ын даргын 
1992.04.14-ний 

өдрийн 145-р тушаал

/1992-2014/

ЦС-ийн 0230-р  анги 

/1988-1991/

ОНАХБГ-ын 
хамгаалалтын 3 газар

2017 оны 9-р сараас 
805 дугаар анги



Дотоод явдлын яамны 1945 оны 8 дугаар сарын 29-ны өдөр 
гаргасан 318 дугаар тушаал:

Утга нь: Фронтоос олзлогсдыг харж хамгаалах дотоодын
цэргийн тусгай салааг байгуулах тухай:

Улаанбаатар хот дахь тусгай лагерьт байгаа фронтоос
олзлогдсон хүмүүсийг харж хамгаалах талбай гаргасан Засгийн
газрын шийдвэрийг баримтлан ТУШААХ нь:

Нэгдүгээр зүйл: Фронтоос олзлогсдын байгаа лагерыг
харж хамгаалах тусгай салааг шинэ цэргүүдээр 24 цагийн дотор
байгуулахыг хэрэг эрхлэх газрын даргад даалгасугай.

Хоёрдугаар зүйл: Энэ салааны харуулын албыг гүйцэтгэх
зарчим ба жижүүрийг томилж, ажилчдыг ямар нэгэн газар хүргэх.
Дээрчлэн ажил хийж байгаа газар тань хянан харгалзах зөвлөлийн
хуваарьт засан хүмүүжүүлэх газрын дарга, хурандаа нөхөр
Жамьянтөрд захируулсугай.

Гуравдугаар зүйл: Энэ салааг орон сууц, гэрэл, түлш,
усаар хангаж байхыг засан хүмүүжүүлэх газрын дарга, хурандаа
Жамьянтөрд үүрэг болгосугай хэмээхийн гадна бусад цалин,
хувцас, зэвсэг, хоол зэрэг зүйлүүдийг ДЯЯ-ны бэлтгэлийн газраас
гаргуулж гүйцэтгүүлсүгэй.

ДДЯ-ны сайд хошууч генерал Шагдаржав



АНГИЙН ҮЕ ҮЕИЙН ДАРГА НАР

№ овог нэр Үндсэн захиргаа цол хугацаа

1. Гомбо Сонжив ---
Дэд 

хурандаа

1945-1947 он

2. Цэрэн Лувсанзундуй --- Хошууч 1947-1948 он

3. Цэдэв Шагдар
Сэлэнгэ аймаг Ерөө 

сум

Хурандаа 1949-1954 он

4. Данзан Жанцан Ховд Хурандаа 1979-1984  он

5. Лоолойн Жамьян
Баянхонгор

Баянбулаг

Хурандаа 1979-1980  он

6. Түмбэлдэй Мөнхдалай
Ховд

Булган

Хурандаа 1980-1984 он

7. Чойжоо Лувсан ---
Дэд

хурандаа

1984-1990 он

8. Дамба Чулуун
Булган

Булган сум

хурандаа 1990-2005 он

9. Жүгдэр Цогтбаатар
Увс

Цагаанхайрхан

хурандаа 2005-2012 он

10. Цэвэлсодном Гансүх
Өвөрхангай

Есөнзүйл

хурандаа 2012-2016 он

11. Цэвэгжав Наранбаатар
Говь-Алтай

Төгрөг

Цагдаагийн 

дэд хурандаа

2016-2018.

2 сар

12. Жамц Түмэнтулга
Говь-Алтай хурандаа 2018 оны 2 

сараас



Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

❖ Дотоодын цэргийн штаб мэргэжлийн байгууллага  болох

❖ Дотоодын цэргийн хүний нөөцийн бодлого, нөхөн хангалт, сургалт

/БХҮИС/

❖ Засгийн газрын 2017 оны 285 дугаар тогтоолыг /цолны болон төрийн

тусгай алба хаасан хугацааны нэмэгдэл/ 1999 оны 38, 2000 оны 2

дугаар тогтоолтой нийцүүлэх

❖ Цагдаагийн байгууллага, Зэвсэгт хүчин, хилийн цэрэгтэй харилцан

ажиллах үйл ажиллагааны удирдамж, төлөвлөгөө, журам боловсруулах

❖ Хугацаат цэргийн албан хаагчдаар нөхөн хангалт хийх

❖ Цэргийн байр, цэргийн ангийн эдэлбэр газрын асуудлаа цэгцлэх

❖ Үйл ажиллагаагаа цэргийн нийтлэг дүрмүүдтэй нийцүүлэх

❖ Хууль эрхийн актуудад нэмэлт өөрчлөлт оруулах, нэрний асуудлаа

хөндөх /бусад орны жишигт нийцүүлэх/



Цэргийн цолны хувь хэмжээ

№ цэргийн цол Зэвсэгт Х ХЦ, ОБ ДЦ, цагдаа Тайлбар 

1 Дэд ахлагч 20 20

25 хувь

Засгийн

газрын 2017 

оны 285 

дугаар 

тогтоол

2 Ахлагч 22 22

3 Ахлах ахлагч 24 24

4 Сургагч ахлагч 26 26

5 Тэргүүн ахлагч 28 28

6 Дэслэгч 26 26

30 хувь

Зэвсэгт

хүчин, ХЦ  

1999 оны 38 

дугаар 

тогтоол

7 Ахлах дэслэгч 28 28

8 Ахмад 30 30

9 Хошууч 32 32

10 Дэд хурандаа 34 34

11 Хурандаа 36 36

12 Бригадын генерал 38 38

13 Хошууч генерал 40 40

14 Дэслэгч генерал 42 42



Төрийн тусгай алба хаасны нэмэгдэл

№ хугацаа ЗХ, ХЦ, ОБ ДЦ, цагдаа хувь

1 5-7 жил 5 хувь

5-10 жил 10 хувь
2 8-10 жил 8 хувь

3 11-14 жил 12 хувь

11-17 жил 15 хувь
4 15-19 жил 15 хувь

5 20-24 жил 20 хувь

18-аас дээш
20 хувь

6 25-30 жил 25 хувь

7 31-ээс дээш 30 хувь

Онцгой нөхцлийн нэмэгдэл

ЗХ, ХЦ ОБ ДЦ, цагдаа

10 хувь 20 хувь 15-25 хувь Сар бүр



Анхаарал хандуулсанд 

баярлалаа.


