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МОНГОЛ УЛСЫН БАТЛАН 
ХАМГААЛАХ БОДЛОГЫН ҮНДЭС

"Монгол улсын төрийн цэргийн байгуулал нь тайван цагт зэвсэгт 
хүчин, хилийн ба дотоодыг цэрэг, онцгой байдлын байгууллагаас 

бүрдэнэ. Дайны байдлын үед хилийн ба дотоодын цэрэг, онцгой байдлын 
байгууллага нь зэвсэгт хүчний бүтэцэд үүрэг гүйцэтгэнэ."
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  МЭНДЧИЛГЭЭ

Дотоодын цэргийн 805 дугаар ангийн 2018 
оны үйл ажиллагааны товч тайлантай танилцаж 
байгаа эрхэм хүндэт та бүхний амрыг эрэн 
мэндчилье. Монгол Улсад Дотоодын цэрэг 
Жанжин Д.Сүхбаатарын санаачлагаар 1922 
оны 07 дугаар сарын 16-ны өдөр байгуулагдан 
эдүгээ 96 жилийн түүхтэй золгож байна. БНМАУ-
ын Дотоод явдлын яамны сайдын 1945 оны 
08 дугаар 29-ний өдрийн 321 тоот тушаалаар 
Дотоодын цэргийн тусгай салааг байгуулснаар 
“Дотоодын цэргийн 805 дугаар анги”-ийн үндэс 
суурь нь анх тавигдаж байжээ.1988 онд Улсын 
онц чухал объектыг хамгаалах, нийгмийн хэв 
журам сахиулах, цагийн байдлын онцгой нөхцөлд 
үүрэг гүйцэтгүүлэх зорилгоор НАХЯ-ны сайдын 
тушаалаар Хилийн ба Дотоодын цэргийн 0229 
дүгээр ангийг, Цагдан сэргийлэхийн 0230 дугаар 
ангитай нэгтгэж Нийслэл хотод нийгмийн хэв 
журам сахиулах, эргүүл шалгалт хийх үүрэгтэй 
өвөрмөц үйл ажиллагаатай  тусгай анги үүрэг 
гүйцэтгэж эхэлсэн байна. 

 Уг үүрэг гүйцэтгэж байсан 0230 дугаар ангийг Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 
1992 оны 145 тоот тушаалаар “Дотоодын цэргийн 805 дугаар анги”, мөн даргын 2014 
оны 641 дүгээр тушаалаар “Хамгаалалтын гуравдугаар газар” болгон өөрчилж байжээ.
 Өнөөдөр дотоодын цэргийн 805 дугаар анги нь Дотоодын цэргийн 
тухай хуулиар хүлээсэн улсын онц чухал обьектыг хамгаалах, нийтийн 
хэв журам сахиулах, олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангахад дэмжлэг 
үзүүлэх, зорчигч, ачаа тээшийг тээврийн замд харгалзан хүргэх болон 
хуульд заасан бусад чиг үүргийг амжилттай хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.  
  Танд хувиасаа болон захирагчийн зөвлөлийн гишүүдийн нэрийн 
өмнөөс удахгүй золгох 2019 оны халуун мэндийг дэвшүүлж, ажилд нь өндөр 
амжилт, амьдралд нь хамгийн сайн сайхан, эрүүл энхийг хүсэн ерөөе. 

“Монгол цэргийн сүлд хийморь үүрд мандан бадрах болтугай”.

   ЗАХИРАГЧ, 
   ХУРАНДАА     Ж.ТҮМЭНТУЛГА
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Дотоодын цэргийн тухай хууль, Цэргийн дүрэм, Засгийн газрын 2017 оны 283 дугаар 
тогтоолоор батлагдсан “Дотоодын цэргийн алба ажиллагааны дүрэм”, Дотоодын цэргийн 
командлагчийн 2018 оны А/01 дүгээр тушаал “Улсын онц чухал объектын хамгаалалтад 
тавигдах шаардлага”, А/02 дугаар тушаал “Дотоодын цэргийн үйл ажиллагааны 
журам”, А/06 дугаар тушаал /Дотоодын цэргийн анги, тусгай салбар/-т мөрдөх аюулгүйн 
ажиллагааны заавар”, мөн командлагчийн Дотоодын цэргийн алба ажиллагааг зохион 
байгуулах 01, 02 тоот удирдамж, ангийн захирагчийн алба ажиллагааг зохион байгуулах 
тухай 2018 оны 01-04 тоот шийдвэр, захирамж, хоногийн тушаал, ангийн хөдөлмөрийн 
дотоод журмыг үйл ажиллагаандаа мөрдөж ажиллаа.

Улсын онц чухал объектын хамгаалалтыг хариуцан ажиллаж байгаа ангийн удирдлагаас 
Дотоодыг цэргийн тухай хуулийн 12.3 дахь хэсэгт Анги, салбарын захирагч улсын онц 
чухал объектыг хамгаалахад объектын захиргаатай хамгаалалтын болон харилцан 
ажиллах гэрээ байгуулна гэсний дагуу “Дотоодын цэргийн алба-ажиллагааны дүрэм”-
ийн 7 дугаар зүйлийн 7.2, 7.3, 7.4 дэх заалтыг үндэслэн хамгаалуулагч байгууллагын 
захиргаатай гэрээ байгуулж, хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна.

 Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2018 оны 10 дугаар сарын 11-ний  “Обьект 
хамгаалалтад түр хүлээн авах тухай ” А/13 дугаар тушаал,  Дотоодын цэргийн 
штабын даргын 2018 оны 10 дугаар сарын 12-ны өдрийн А/22 дугаар тушаал /Ажлын 
хэсэг томилох тухай/-ыг тус тус хэрэгжүүлж, 2018 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдрөөс 
Баянзүрх, Сүхбаатар, Чингэлтэй дүүргийн “Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх” байрны 
хамгаалалтыг нотломж үйлдэн хүлээн авч, хамгаалалтыг харуулын хоёр цэгээр 8/16 
цагаар зохион байгуулан явуулж байна. Анги “Харилцан ажиллагааг зохион байгуулах 
төлөвлөгөө”,  объектын захиргаатай “Шалган нэвтрүүлэх журам”-ыг шинээр батлуулан 
хамгаалатын үйл ажиллагаанд мөрдлөг болгон ашиглаж байна.

УДИРДЛАГА ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ
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УДИРДАХ БҮРЭЛДЭХҮҮН

Ангийн захирагч, хурандаа
Ж.Түмэнтулга

Ангийн захирагчийн орлогч, 
ар тал, хангалтын дарга, 

дэд хурандаа Н.БӨХБОЛД

Хамгаалалтын салбарын 
захирагч, 

хошууч Ё.СҮХБААТАР

Ангийн захирагчийн нэгдүгээр 
орлогч штабын дарга,

дэд хурандаа С.НЯМЖАВ

Ус хангамжийн эх үүсвэрийг 
хамгаалах нэгдүгээр 

салбарын захирагч, дэд 
хурандаа Ц.ЭНХБОЛД

Ангийн захирагчийн хүний 
нөөц, соёл хүмүүжлийн ажил 

эрхэлсэн орлогч,
хошууч Ж.ЦОЛМОН

Ус хангамжийн эх үүсвэрийг 
хамгаалах хоёрдугаар 

салбарын захирагч, 
ахмад Г.МӨНХБАЯР

Ангийн Офицеруудын 100% дээд боловсролтой тэдний 81,81% эрх зүйч, командын 
мэргэжилтэй, офицер, ахлагч бүрэлдэхүүний 33.72% нь дээд боловсролтой, нийт алба хаагчдын 
16% магистрын зэрэг хамгаалсан байна.

Сургагч ахлагч
 А.ОТГОНБААТАР

/Захирагчийн зөвлөлийн гишүүн/

Ахлах нягтлан бодогч  
 Т.ЖАВЗАНПАГМА

/Захирагчийн зөвлөлийн гишүүн/

Харуул, хамгаалалтын 
салбарын захирагч,

дэд хурандаа М.БАТТУЛГА

Штабын орлогч, хамгаалалт 
төлөвлөлтийн ахлах офицер, 

хошууч Б.БЕКБОЛАТ
/Захирагчийн зөвлөлийн гишүүн/

Цагдаагийн хэсгийн 
дарга, цагдаагийн хошууч 

Б.ЭРДЭНЭБАЯР

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН
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Монгол улсад Дотоодын цэргийн байгууллага үүсэн байгуулагдсаны түүхт 96 жилийн ойг 
тохиолдуулан Дотоодын цэргийн командлагчийн 2018 оны А/08 дугаар “Байлдааны тугийг 
шинэчлэн сольж, олгох тухай” тушаалаар ангид 26 жил залагдсан “Байлдааны туг”-ийг шинэчлэн 
сольж, ангийн штабын байрны 3 давхарт хүндэтгэн залж байршуулав. Тухайн өдөр “Нэгдсэн 
оройн тоо”-ны ёслол хүндэтгэлийн арга хэмжээг зохион байгуулж явуулсан.

ХҮНДЭТГЭЛИЙН АРГА ХЭМЖЭЭ
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Монгол улсын төрийн далбааг мандуулж, төрийн дууллаа дуулах, ангийн байлдааны тугийн 
дор тангарга давтах, цэргийн байнгын тэтгэвэрт гарсан, шилжсэн алба хаагч нарт хүндэтгэл 
үзүүлэх ёслолын ажиллагааг энэ 2018 оны 12 дугаар сард зохион байгуулж явуулсан.

Нэгдсэн үндэсний байгууллагын Энхийг дэмжих ажиллагаанд үүрэг гүйцэтгэх тус ангийн 7 алба 
хаагчдад зориулсан хүлээн авалтын арга хэмжээг зохион байгуулж, дурсгалын зүйл гардуулав.

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН
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ХӨДӨЛМӨРИЙН 
ТЭРГҮҮНИЙ АХЛАГЧ
дотоодын цэргийн харуулчин, 
ахлах ахлагч Д.Даваажаргал

ХӨДӨЛМӨРИЙН
ТЭРГҮҮНИЙ ОФИЦЕР
ус хангатж эх үүсвэр хамгаалах 
хоёрдугаар салбарын салааны 

захиранч,ахлах дэслэгч Н.Оюунболд

ОНЫ АЖИЛ МЭРГЭЖЛИЙН, ШИЛДЭГ 
АЛБА ХААГЧИД 

СОНОР СЭРЭМЖТЭЙ 
АЛБА ХААГЧ

хамгаалалтын салбарын харуулч, 
ахлах ахлагч М.Батдаваа

ХАМГИЙН ОЛОН ЦАГ 
ҮҮРЭГ ГҮЙЦЭТГЭСЭН 

АЛБА ХААГЧ
харуул хамгаалалтын салбарын 

эргүүлчин, 
ахлах ахлагч Ц.Ганбаатар

АЖИЛ МЭРГЭЖЛИЙН 
ШИЛДЭГ ЭРГҮҮЛЧИН
харуул хамгаалалтын салбарын 

эргүүлчин, ахлах ахлагч 
Э.Батжаргал

АЖИЛ МЭРГЭЖЛИЙН 
ШИЛДЭГ

 гэрээт ажилтан  Д.Сугар

ТАМИРЧИН АЛБА 
ХААГЧ

 ус хангамжийн  эх үүсвэр 
хамгаалах хоёрдугаар 

салбарын харуулчин, ахлагч 
Ш.Одсүрэн

АЖИЛ МЭРГЭЖЛИЙН 
ШИЛДЭГ ОФИЦЕР
Хүний нөөцийн ахлах 

офицер, ахмад Алтангэрэл

БҮТЭЭЛЧ АЛБА 
ХААГЧ 

харуул хамгаалалтын 
салбарын эргүүлчин, ахлах 

ахлагч Ц.Дэлгэрням

АЖИЛ МЭРГЭЖЛИЙН 
ШИЛДЭГ АХЛАГЧ 

ус хангамжийн эх үүсвэр хамгаалах 
хоёрдугаар салбарын харуулчин, 

ахлах ахлагч Д.Мягмарсүрэн

АЖИЛ МЭРГЭЖЛИЙН 
ШИЛДЭГ ХАРУУЛЧИН

хамгаалалтын салбарын 
харуулчин, ахлагч Н.Санжаа

АЖИЛ МЭРГЭЖЛИЙН 
ШИЛДЭГ ЖОЛООЧ

ар талын жолооч, ахлах ахлагч 
Б.Баатархуяг
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ОНЫ ТЭРГҮҮНИЙ ХАМТ ОЛОН

ДЭД ХУРАНДАА Ц.ЭНХБОЛД ЗАХИРАГЧТАЙ 
2018 ОНЫ ТЭРГҮҮНИЙ УС ХАНГАМЖИЙН 
ЭХ ҮҮСВЭРИЙГ ХАМГААЛАХ НЭГДҮГЭЭР 

САЛБАРЫН ХАМТ ОЛОН

2018 ОН

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН
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АЛБАНЫ СУРГАЛТ БЭЛТГЭХ, ЦЭРГИЙН АЛБАНЫ 
ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, САХИЛГА ЁС ЗҮЙ, СОЁЛ 

ХҮМҮҮЖИЛ
Ангийн захирагчийн 2018 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн А/07 дугаар тушаалаар 

“Албаны сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөө”-г баталж, сургалтыг мэргэжил, сургалтын болон 
дадлага нормативын бэлтгэл гэсэн хоёр үе шаттайгаар офицер бүрэлдэхүүнд 10 төрлөөр 148 
цаг, ахлагч бүрэлдэхүүнд 17 төрлөөр 174 цаг, тусгай мэргэжлийн алба хаагчдад 2 төрлөөр 76 
цаг, энгийн ажилчдад 2 төрлөөр 21 цагийн тус тус сургалтыг үе шаттайгаар зохион байгуулж, 
давхардсан тоогоор 16170 алба хаагч хамрагдав.

ДОТООДЫН ЦЭРГИЙН 805 ДУГААР АНГИ
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Цагдаа, Дотоодын цэргийн сургалтын нэгдсэн төвийн “Амилуулах суурь тусламж” сэдэвт 
сургалтад 3 алба хаагч, “Сургагч багш бэлтгэх, чадавхжуулах” сургалтад 3 алба хаагч, гадаад 
хэлний “Абсолют” сургалтын төвтэй хамтран зохион байгуулсан англи хэлний дунд  шатны 
сургалтад 1 алба хаагч, “Терроризм ба тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн эргэлт” 
сэдэвт 24 цагийн модуль сургалтад 1 алба хаагч, “Донтолтын түгээмэл хэлбэр, сэтгэл зүйн 
тусламж”, сэдэвт сургалтад 1 алба хаагч, “Дасан зохицох”, сэдэвт сургалтад 1 алба хаагч, 
“Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуй хариуцсан ажилтан чадваржуулах нь”, сэдэвт сургалтад 
1 алба хаагч, “Нийтийг хамарсан гамшиг ослын үед ажиллах зохион байгуулалт ба олон нийтийн 
аюулгүй байдлыг хангах нь”, сэдэвт сургалтад 1 алба хаагч, “Холбоо, мэдээллийн инженерүүдийг 
чадваржуулах нь”, сэдэвт сургалтад  1 алба хаагч, “Гэр бүлийн хүчирхийлэл, түүнтэй тэмцэхэд 
анхаарах асуудал” сэдэвт сургалтад 1 алба хаагч, “Хүүхдийг гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан 
сэргийлэх арга хэлбэр” сэдэвт сургалтад 1 алба хаагч, “Хяналт шинжилгээ үнэлгээ дотоод аудит 
эрсдэлийн удирдлага” сэдэвт сургалтад 1 алба хаагч, “Албаны нохой ашиглах” сэдэвт сургалтад 
38 алба хаагч, “Удирдах ажилтны манлайлал, байгууллагын соёл” сэдэвт сургалтад 7 алба хаагч, 
“Авилга, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх” сэдэвт сургалтад 7 алба хаагчийг тус тус 
хамруулж, Хууль сахиулах их сургуулийн бакалаврын сургалтад 22 алба хаагч суралцаж байна.

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН
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СОЁЛ УРЛАГ
Дотоодын цэргийн 805 дугаар ангийн бие бүрэлдэхүүний дунд урлаг, соёлын арга хэмжээг 

зохион байгуулах авьяастай алба хаагчдыг нээн илрүүлэх, хөгжүүлэх, чөлөөт цагийг зөв боловсон 
өнгөрүүлэх, байгууллагын соёлыг дээшлүүлэх зорилгоор “Урлагийн наадам”–ийг Цагдаагийн 
ерөнхий газрын “Сүлд” чуулгын концертын танхимд энэ оны 10 дугаар сарын 12-ны өдөр зохион 
байгуулж, “Урлагийн наадам”-д Ус хангамжийн эх үүсвэрийг хамгаалах хоёрдугаар салбар тэргүүн 
байр, Хамгаалалтын салбар дэд байр, Ус хангамжийн эх үүсвэр хамгаалах нэгдүгээр салбар 
гутгаар байр эзэлсэн амжилттай оролцов.

Тус ангийн харуулчин, дэд ахлагч Б.Жавхлантөгс Монгол телевизийн “Авьяаслаг 
Монголчууд” шоу нэвтрүүлэгт амжилттай оролцож, шилдэг 10 оролцогчийн нэгээр шалгарлаа. 

Цагдаагийн ерөнхий газрын “Сүлд” чуулгаас зохион байгуулсан “BEST OF POLICE” гадаад 
дууны уралдаанд тус ангиас харуулчин, ахлах ахлагч Н.Жанамбек, дэд ахлагч Б.Жавхлантөгс 
нар оролцож, дэд ахлагч Б.Жавхлантөгс тэргүүн байр эзлэв.

Улаанбаатар цагдаагийн хүрээний эмэгтэй алба хаагчдын дунд зохион явуулсан “Албаа гоёсон 
бүсгүй” тэмцээнд тус ангийн оператор-харуулчин, дэд ахлагч А.Батчимэгийг оролцуулж, тугсай 
байранд шалгарав.
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СПОРТ, ТЭМЦЭЭН УРАЛДААН
“Дотоодын цэргийн 805 дугаар ангид мэдээлэл сурталчилгаа, соёл хүмүүжлийн ажил зохион 

байгуулах заавар”-ыг ангийн захирагчийн 2018 оны Б/01 дүгээр тушаалаар албажуулж, улс орны 
болон гадаад орны улс төр, нийгэм, эдийн засаг болон танин мэдэхүйн мэдээлэл, хууль тогтоомж, 
төрийн болон байгууллагын бодлого, шийдвэрийг сурталчлах, тайлбарлан таниулах, шуурхай 
хүргэхэд зорилгоор давхардсан тоогоор 3259 мэдээллийг алба хаагчдад хүргэж ажиллаа.

Цагдаагийн ерөнхий газрын Хүч Спорт хорооноос зохион явуулсан Цагдаа, дотоодын цэргийн 
анги байгууллагын 2018 оны аварга шалгаруулах нийт 18 төрлийн тэмцээнд амжилттай оролцож, 
85 оноогоор нийлбэр дүнгээр гуравдугаар байр эзлэв.

Ангийн 2018 оны үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөөнд 
тусгагдсаны дагуу нийт бие 
бүрэлдэхүүнээр 10, 15, 30 км-
ын явган марш үйлдүүлэв.

Ангийн захирагчийн 2018 оны 04 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 
А/236 тоот тушаал, 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний 
4.1.7 заалтыг  хэрэгжүүлэх зорилгоор тус ангийн 2018 оны “Марш 
тусгай бэлтгэл”-ийн аварга шалгаруулах цогцолбор тэмцээнийг 
зохион байгуулах заавар, бэлтгэл ажлыг хангах төлөвлөгөө 
гарган 04 дүгээр сарын 24-ны өдөр Улаанбаатар хотын Баянзүрх 
дүүргийн 23 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр Хар усан тохойн бүсэд 
зохион байгуулав.

СОЁЛ УРЛАГ

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН
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“Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр буюу хүүхдийн баяр”-ыг тохиолдуулан 
алба хаагчдын ар гэр, үр хүүхдүүдийн дунд нөхөрсөг уур амьсгалыг бүрдүүлэх зорилгоор 
“ХҮҮХДИЙН БАЯРЫН ӨДӨР”-ийг тэмдэглэн өнгөрүүлсэн.

“Бид мартахгүй” өдөрлөгийн 
хүрээнд 1992 онд албан үүргээ 
гүйцэтгэж байхдаа амь үрэгдсэн 
Ж.Ганзориг агсаны ээж болох 
н.Жаалхүү, ач охин Б.Ариунаа 
нарт хүнсий эд зүйлсээр тусламж 
үзүүлж, санал сэтгэгдлийг нь 
сонсож ажиллав.

ӨДӨРЛӨГ,АЯН

Ангийн нээлттэй 
хаалганы өдөрлөг 
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 “Дугуйтай-Эрүүл 
Монгол” аяныг хүрээнд 
“Үндэсний цэцэрлэгт 
хүрээлэн”-д бие 
бүрэлдэхүүний дунд 
“Сагсан бөмбөг”, “Хөл 
бөмбөг”-ийн тэмцээнийг 
зохион байгуулж явуулав.

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН
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АЛБА ХААГЧДЫН АЖИЛЛАХ ОРЧИН НӨХЦӨЛИЙГ САЙЖРУУЛАХ

Хугацаат цэргийн алба хаагчдыг хүлээн авах бэлтгэл ажлын хүрээнд улсын төсвийн 100,000,000 
төгрөгөөр нийт 200 нэр төрлийн бараа, материалын худалдан авалтыг хийж “Цэргийн байр”-ны 
засварыг ажлыг хийж гүйцэтгэсэн. Мөн Дотоодын цэргийн штабын байрны баруун талд шинээр 
автомашины зогсоол, алба хаагчдын албаны өрөөний засвар, ангийн байрлалд тохижилтын 
ажлыг тус тус хийж гүйцэтгэсэн. 

 Алба хаагчдад сэтгэл зүйн дэмжлэг үзүүлэх, стресс, бухимдлыг бууруулах, ажлын ачааллыг 
тэнцвэржүүлэх, аятай тухтай орчинг бүрдүүлэх зорилгоор “Алжаал тайлах өрөө”-г засварлан 
тохижуулж, ашиглалтад оруулсан.

ТАЛААР ХИЙСЭН ЗАСВАР ТОХИЖИЛТ
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ТАЛААР ХИЙСЭН ЗАСВАР ТОХИЖИЛТ

                Ангийн алдрын танхим /булан/-ыг тохижуулсан

Ангийн байлдааны тугийн өрөө, захирагчийн зөвлөлийн өрөөг шинээр засварлаж, тохижуулав.

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН
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Захирагчийн өрөө

                     Захирагчийн соёл хүмүүжлийн ажил эрхэлсэн орлогчын өрөө

  Ахлах нягтлан бодогч болон нягтлан,няравын өрөө

       Салбаруудын сургалтын танхим

ДОТООДЫН ЦЭРГИЙН 805 ДУГААР АНГИ

2018 ОН18



Машины зогсоол

Биеийн тамирын талбай

Зэвсгийн агуулах

Тавиулан Шалганы байр

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН
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ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ЗӨВЛӨЛ
       Ангийн эмэгтэйчүүдийн зөвлөл нь 31 хүний бүрэлдэхүүнтэй сайн дурын үндсэн дээр 

нэгдэж  үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг ангийн захирагчаар батлуулан "ЗӨВ ХАНДЛАГАТАЙ , 
АЛБАА ГЭСЭН СЭТГЭЛТЭЙ, ЭВСЭГ ХАМТ ОЛОН БАЙХ" уриан доор үйл ажиллагаагаа ахлагчийн 
зөвлөл, ангийн  ХНСГ-ийн албатай хамтран зохион байгуулан явуулж байна.

  

Ангийн 30 км маршийг зохион байгуулахтай 
хамт, "COOL SUMMER" арга хэмжээг зохион 
байгуулж нийт алба хаагчдыг сугалаа сугалуулан 
арав арваар нь багт хувааж 5 төрлийн уралдаан 
тэмцээн 1-3 байр шалгаруулан урамшуулсан 
ба төрсөн өдөр нь тохиож буй алба хаагчдад 
хүндэтгэл үзүүлж тортын хамт мэндчилгээгээр 
урамшуулсан.

 АЛБААРАА ГОЕСОН ЦЭРГИЙН БҮСГҮЙ 
уралдааныг зарлан бүсгүйчүүдээрээ бүтээлч 
ажлыг хийлгэж ангийн эмчид том яаралттай 
тусламжийн хайрцаг 1ш, 20 харуулын цэгт  
яаралттай тусламжийн  жижиг хайрцаг Улаан 
загалмайн нийгэмлэгтэй хамтран олгуулсан. 
Мөн ангийн штабын 100 алба хаагчдад цэргийн 
дүрэмд заасан жишиг болохуйц гутлын алчуур, 
алчуурын уут хийж бэлэглэсэн.

Хамгаалалтанд явж байгаа алба хаагчиддаа өглөөний цайгаар үйлчилсэн. 2 харуулын цэгийн 
будаж засварлаж ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлсэн байна. Ангийн байрлалд байгаа байруудад онч 
мэргэн үгсийг байрлуулан зөв хандлага төлөвшүүлэхэд хувь нэмрээ оруулсан ба Мэргэжлийн 
лекторуудыг урин авч ирж 3 удаа хандлагын сургалтыг зохион байгуулсан байна.
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АХЛАГЧЫН ЗӨВЛӨЛ
Дотоодын цэргийн 805 дугаар ангийн ахлагчийн зөвлөл нь ангийн захирагчийн 2018 оны 

04 дүгээр сарын 10-ны өдрийн орон тооны бус зөвлөл байгуулах тухай А/195 тушаалаар 
байгууллагдсан. Ахлагчийн зөвлөл нь таван хүний бүрэлдэхүүнтэй бөгөөд даргаар сургагч ахлагч 
А.Отгонбаатар, нарийн бичгийн даргаар Харуул хамгаалалтын салбарын эргүүлчин, ахлах ахлагч 
Г.Ганбаяр, гишүүдэд Ус хангамжийн эх үүсвэр хамгаалах 1 дүгээр салбарын харуулчин, ахлах 
ахлагч Б.Отгонболд, Ус хангамжийн эх үүсвэр хамгаалах 2 дугаар салбарын харуулчин, ахлах 
ахлагч Б.Ичинхорлоо, Төвийн хамгаалалтын салбарын харуулчин, ахлах ахлагч Б.Наранбаатар 
нар сонгогдон үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

Ахлагчийн зөвлөлөөс элэгний хатуурлын 
эцсийн шат хорт хавдарын эхэн үе оноштой 
элэгний  95 хувь нь ажиллагаагүй болсон Ус 
хангамжийн эх үүсвэр хамгаалах 2 дугаар 
салбарын харуулчин, ахлагч Э.Энхболдод 
туслах аяныг өрнүүлж 2018 оны 04 дүгээр 
сарын 26-ны өдөр “Талын монголын цуурайн 
увидас”, “Хүүхэд ирээдүйн эзэд” төрийн бус 
байгууллагуудтай хамтран “Урин хаврын аялгуу” 
нэртэй хандивын тоглолт зохион байгуулав. 

“Намар-Эрүүл цагдаа” арга хэмжээний 
хүрээнд 2018 оны 09 дүгээр сарын 07-ны өдрийн 
09:00 цагаас 15:00 цагийн хооронд Зайсан 
толгой дахь “Богдхан” жуулчны баазаас Богд 
уулын салбар орой хүртэл явган аялал зохион 
байгуулав.2018 оны 09 дүгээр сарын 19-ний 
өдөр бие бүрэлдэхүүний дунд ангийн аварга 
шалгаруулах “Гар бөмбөг”-ийн тэмцээн зохион 
байгуулж явуулав. Ангийг номын сантай 

болгох зорилгоор алба 
хаагчдын дунд “Нэг 
алба хаагч нэг ном” 
аяныг өрнүүлж 987 
ширхэг ном цуглуулан 
ангийн хичээлийн 209 
тоот танхимын ард 
номын сан байгуулав.

Байгууллагын үйл ажиллагаа, түүхэн замналыг сурталчлах, алба ажиллагаа ар гэрийн 
гишүүдийн хоорондын уялдаа холбоог сайжруулах, алба хаагчдын ажлын хариуцлага, сахилга, 
ёс зүй, харилцааны соёлын түвшинг дээшлүүлэх, ар гэрийн зөвлөл байгуулах зорилгоор алба 
салбаруудтай хамтран ар гэрийн уулзалт зохион байгуулав.

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН
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АР ТАЛ ХАНГАЛТ
 Хугацаат цэргийн алба хаагчдыг хүлээн авах бэлтгэл ажлын хүрээнд цэргийн гал зуухны 

тоног төхөөрөмжийн төсөв, тооцоог гаргаж ЦЕГ-ын СААА-д хүсэлт гаргасаны дагуу 23 сая 
төгрөгний 1 дүгээр хоолны КПС-160 тогоо, 2 дугаар хоолны КППС-70 тогоо 2 ширхэг, болон нийт 
10 нэр төрлийн 11 ширхэг цахилгаан тоног, хэрэгслийг “Тулга ХХК”-иас гэрээний дагуу татан авч 
дээрх тоног төхөөрөмжийг хадгалалтад авсан.

 2018 онд ангийн 415 алба хаагчдад  өдөр тутмын, албаны хувцас, савхин дээл,  зуны 
богино түрүүтэй гутал, өвлийн богино түрүүтэй гутал, Нэхий дотортой өмд, хүрэм нийт 27 нэр 
төрлийн хувцасыг татан авч, зуны болон өвлийн хувцасны хангалтыг хуваарийн дагуу зохион 
байгуулсан. 
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 Анги туслах аж ахуйг дэмжих зорилгоор хадлангийн бригад гарган 20 тн байгалийн хадлан, 
200 кг давс, 50 кг  хужир авч нөөцлөн, өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангасан.

ЦЕГ-ын Авто баазаас 40-26 УНГ улсын дугаартай “Зил-131”, 57-09 УБЗ улсын дугаартай 
“Истана”, Тоёото Ланд крузер-76 маркийн автомашинуудыг ангид хүлээн авч албан хэрэгцээнд 
ашиглаж байна. 
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ТӨСӨВ САНХҮҮ

2018 оны 11 дүгээр сарын 29-
ны өдрийн тодотголоор батлагдсан  
төсөв 4,864,485,500 төгрөг, үндсэн 
үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих 
4,000,000 төгрөг нийт 4,868,485,500 
төгрөг. Үүнээс Цалин хөлс болон нэмэгдэл 
урамшилын зардалд 4,589,124,000 төгрөг 
буюу 94,3 хувь, Эрүүл мэнд ,нийгмийн 
даатгалын шимтгэлд 99,670,500 төгрөг 
буюу 2,04  хувь, Тогтмол болон урсгал 
зардалд 175,691,000 төгрөг буюу 3,66 
хувь тус тус эзэлдэг.

      Санхүүгийн ил тод байдлын 
хангах ажлын хүрээнд ангийн вэйб 
сайт болон санхүүгийн мэдээллийн 
самбарт сар бүрийн мэдээллийг 
тогтмол байршуулан хэвшсэн ба 
шилэн данс сайтад 2018 оны 131 
мэдээллийг бүрэн шивж оруулан 
тайланг админ эрхээр илгээсэн 
байна.
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ЭРҮҮЛ МЭНД

Баянзүрх дүүргийн 20 
дугаар хорооны өрхийн 
эмч нартай хамтран алба 
хаагчдын артерийн даралт 
үзэж, зүрхний цахилгаан 
бичлэг хийж, элэгний В, 
С вирус, Хелико бактер, 
ДОХ, серолог, хлострин, 
цусан дахь сахарын хэмжээ 
тодорхойлох

шинжилгээнд нийт  226 
алба хаагчийг хамруулж, 
ангийн алба хаагчид улирал 
тутам өөрсдийн идэвх 
санаачлагаар

 Монголын улаан 
загалмайн холбоотой 
хамтран нийгмийн зорилтод 
бүлгийн иргэдэд цус 
хандивласан.

 Баянзүрх дүүргийн 
Эрүүл мэндийн төвийн эмч 
нартай хамтран ангийн 
34 хүртэлх нас, 35-аас 
дээш насны ангиллаар 
алба хаагчдад 3 төрлийн 
эрүүл мэндийн урьдчилан 
сэргийлэх багц шинжилгээг 
үнэ төлбөргүй хийж нийт 127 
алба хаагчийг хамруулав. 
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УЛСЫН ОНЦ ЧУХАЛ ОБЪЕКТЫН
ХАМГААЛАЛТ

 гаднаас нэвтэрсэн 35,754 иргэд, 
гадаадын 40 иргэн,  13,788 тээврийн 
хэрэгсэл, бараа материалыг шалган 
нэвтрүүлж, 206,227 удаагийн хөдөлгөөнд 
хяналт тавьж ажиллалаа. Хамгаалуулагч 
байгууллага болох Ус сувгийн удирдах 
газар, Стандарт хэмжил зүйн газар, 
Нийгмийн эрүүл мэндийн хүрээлэн, 
Халдварт өвчин судлалын үндэсний 
төвийн удирдлагуудтай “Ажил хэргийн 
уулзалт”-ыг 2 удаа зохион байгуулсан. 
Цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагаас 
2018 онд дэвшүүлсэн зорилт, үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж, 
алба хаагчдын идэвхи санаачлагаар 
болон хамгаалуулагч байгууллага болох 
Ус сувгийн удирдах газар, Нийгмийн эрүүл 
мэндийн үндэсний төв, Халдварт өвчин 
судлалын үндэсний төв, Стандарт хэмжил 
зүйн газруудын хөрөнгө оруулалтад 
тулгуурлан алба хаагчдын ажиллах 
нөхцөлийг сайжруулах ажлын байр, улсын 
онц чухал объектын аюулгүй байдлыг 
сайжруулах, харуулын цэгийг засварлах, 
алба хаагчдын аюулгүй байдлыг хангах 
үүднээс Улсын онц чухал обьектын теле-
хяналтын камер, гэрэлтүүлэг, торон 
хашаа, зэргийг засварлах, зөв байршуулах 
удирдамж, гарган 35 объектын инженер 
техникийн хэрэгслийг сайжруулах 
зорилгоор “Гэрэлтүүлэг”, “Хашлага, 
хаалт”, “Тор” нэгдсэн  арга хэмжээнүүдийг 
хамгаалуулагч байгууллагуудын 
захиргаатай хамтран 5 удаа зохион 
байгуулж, объектын захиргаагаар дараах 
ажлуудыг хамтран хийж гүйцэтгэлээ.

Ангид хамгаалуулахаар даалгагдсан 38 объектыг харуулын 59 цэгээр, ажлын бус цаг болон 
амралтын өдрүүдэд 36 объектыг харуулын 57 цэгээр хоног тутам 7 офицер, 120 харуулчин 
ахлагч, нийт 127 алба хаагчийн хүчээр хамгаалж, давхардсан тоогоор объектын 66,714 ажилчин,
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Төв, Гачууртын бүсэд 
эргүүлийн офицерын байр 
2-ыг барьж ашиглалтад 
оруулсан. Ус хангамжийн эх 
үүсвэрийн 12 усан сангийн 
харуулын байрны хаалгыг 
сольсон. Туул голын дагуу 
байрласан 10 тэжээлийн гүний 
худгийн харуулын байрны 
доод хэсгийг  битүүмжилж 
дулаалсан.

Тэжээлийн 12 гүний худгийн 
харуулын байрны халаалтын 
хэрэгслийг сольсон.

Махын бүсийн тэжээлийн 
гүний худгийн хамгаалалтын 
150 метр төмөр хашааг шинээр 
татаж хийсэн.

21 дүгээр хорооллын 
усан сангийн харуулын 
байрыг шинээр барьж 
ашиглалтад оруулсан.

Махын өргөх “В” станцын 360 метр бетонон хашааг 
хамгаалалтын өргөст тороор төхөөрөмжилсөн. Усан сан, өргөх 
станцуудад шинээр 30 ширхэг лед гэрэлтүүлэг хийж тавьсан.

Ус сувгийн удирдах 
газрын хөрөнгө оруулалтаар 
Улаанбаатар хотын төвлөрсөн 
ус хангамжийн ундны Ундны 
эх үүсвэр, гүний худаг, усан 
сангийн хамгаалалтын бүсэд 
нийт 5.694.000 төгрөгийн үнэ 
бүхий тэмдэг тэмдэглэгээг 
25 ширхэгийг  хийлгэж, 
байршуулан обьектын болон 
алба хаагчийн аюулгүй 
байдлыг ханган ажиллав.

Ус сувгийн удирдах газрын хөрөнгө оруулалтаар
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СТАНДАРТ ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗРЫН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААР

Үнэт металл сорьцын хяналтын газрын 
гадна харуулын шинэ цэгийн байрны гар станц, 
халаалтын хэрэгсэл ширээ сандал, галын хор, 
галын самбар зэргийг шинээр хийлгэсэн.

Үнэт металл сорьцын хяналтын газрын 
гадна шинээр тээврийн хэрэгсэл болон 
хүн нэвтрүүлэх хаалгыг хийлгэсэн.

Үнэт металл сорьцын хяналтын 
газрын гадна харуулын цэгийн байрыг 
шинээр хийж ашиглалтад оруулсан.

Стандарт хэмжил зүйн газрын төв байрны 
харуулын 2 дугаар цэгийн засварын ажлыг 
хийсэн. 
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НИЙГМИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ҮНДЭСНИЙ ТӨВИЙН 
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААР

Нийгмийн эрүүл мэндийн хүрээлэнгийн 
саагийн лабораторийн гадна хаалган дээр бүхий 
тоон системийн HD нягтаршилтай, IP теле-
хяналтын камер 1 ширхэгийг суурилуулсан

ХАЛДВАР ӨВЧИН СУДЛАЛЫН ҮНДЭСНИЙ ТӨВИЙН 
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААР

Нийгмийн эрүүл мэндийн 
хүрээлэнгийн саагийн лабораторийн 
гадна хаалган дээр 1 ширхэг лед 
гэрэл тавьсан.

Харуулын шинэ цэгийн байрыг 2,950,000 /
хоёр сая есөн зуун тавин мянган төгрөг/ шинээр 
хийж өгсөн ба ширээ сандал, галын хор, галын 
самбар зэргийг шинээр хийлгэсэн.

Халдвар өвчин судлалын үндэсний 
төвийн 3 давхарын лабораторийн 
өсгөвөрийн сангуудыг нэгтгэж, нэгдсэн 
өрөөнд байрлуулах ажил хийгдсэн.
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“Улсын онц чухал объектын хамгаалалтын үйл ажиллагааны стандарт”-ыг хэрэгжүүлэх 
чиглэлээр Үйлдвэрийн бүсийн харуулын 1, 2 дугаар цэгийн хамгаалалтын бүсэд нэвтрэх 
хөдөлгөөнийг хязгаарлах зорилгоор тунгаагуур, далангийн дагуу 24 метр урттай хаалтыг татаж 
хамгаалалтад ашиглаж байна.

Махын өргөх В станцын бетонон хашаанд 
360 метр урттай хамгаалалтын өргөст торыг 
суурилуулж, автомашин нэвтрэх гүйдэг хаалганы 
зам төмрийг шинэчлэн хийж гагнаж байршуулж, 
Махын бүсийн 11 гүний худгийн гадна төмөр торон 
хаалга хийж байршуулснаар объектын найдвартай 
байдал хангагдсан.

УЛСЫН ОНЦ ЧУХАЛ ОБЪЕКТЫН ХАМГААЛАЛТЫГ САЙЖРУУЛАХ ЧИГЛЭЛЭЭР НӨӨЦ 
БОЛОЛЦООГ АШИГЛАН ДАРААХ АЖЛЫГ ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭВ:

Шалган нэвтрүүлэх цэгүүдэд шинээр 
автомашины шалгах “Тольдуур” 20 ширхэгийг 
харуулын цэгт тавьж олгосон.

Үйлдвэрийн бүсийн харуулын 1, 2 
дугаар цэгийн хамгаалалтын бүсэд нэвтрэх 
хөдөлгөөнийг хязгаарлах зорилгоор тунгаагуур, 
далангийн дагуу 24 метр урттай хаалтыг татсан.

Үйлдвэрийн бүсийн гүний худгийн харуулын 
3-р цэгийн хамгаалалтын бүсэд Сонсголонгийн 
гүүрний зүүн хэсгээр тээврийн хэрэгсэл ихээр 
нэвтэрдэгтэй холбоотой нэг бүр нь 40 мянган 
төгрөгний үнэ өртөг бүхий 30 метр урттай 
хамгаалалтын төмөр торон хашааг Мод 
үржүүлгийн газартай хамтран татсан.

Үйлдвэрийн бүсийн харуулын 1-р цэгийн 
хамгаалалтын бүсэд анхааруулах самбар 2 
ширхэгийг  байршуулсан.
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Монгол Улсын цэргийн хүрээний ба харуулын 
албаны дүрмийн дагуу Улсын онц чухал объектын 
харуул, харуулын цэгүүдэд 35 ширхэг буу шалгах 
төхөөрөмжийг хийж байршуулсан.

Байгууллагын стандартын 4.5.6 дахь 
хэсэгт харуулын цэгт байх эд зүйлсийн 
жагсаалтад дурьдагдсан эмийн сангийн иж 
бүрэн хэрэгсэл 20 ширхэг, харуулчны гарын 
авлага 20 ширхэгийг харуулын цэгт шинээр 
хийж байршуулсан.

Нийслэлийн мал эмнэлгийн газартай 
хамтран 5 цэнэгт урьдчилан сэргийлэх вакцин 
тарилгад албаны 38 нохойг хамруулав. 688 000 
/зургаан зуун наян найман мянган/ төгрөг

Туул голын дагуу УОЧО-ын хамгаалалтын 
бүсрүү иргэд нэвтрэн орох эрсдэлээс 
урьдчилан сэргийлэх зорилгоор 100 ширхэг 
гарын авлагыг бэлтгэж, иргэд болон объектын 
ажилчидад тараасан.

 Улсын онц чухал объектын харуул, харуулын цэгийн байр, хамгаалалтын бүсэд 2018 онд 
хамгаалуулагч байгууллагууд болох Ус сувгийн удирдах газар, Нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний 
төв, Халдварт өвчин судлалын үндэсний төв, Стандарт хэмжил зүйн газрын захиргаатай хамтран 
объектын болон алба хаагчийн аюулгүй байдлыг хангах үүднээс нийт-98.472.000 төгрөгийн бүтээн 
байгуулалтын ажлыг хийж гүйцэтгэсэн байна.

Улсын онц чухал объектын хамгаалалтын үйл 
ажиллагааны стандартад заасны дагуу харуулын 
байрны хаалганы гадна талд “Дотоодын цэргийн 
бэлэгдэл”-ийг 20 ширхэг хийж байрлуулсан.
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ТЭСЭРЧ ДЭЛБЭРЭХ БОДИС, ТЭСЭЛГЭЭНИЙ ХЭРЭГСЛИЙГ
ТЭЭВРИЙН ЗАМД ХАРГАЛЗАН ХҮРГЭХ ХАМГААЛАЛТ

Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэл”-ийг тээвэрлэх үед харгалзан хүргэх ажиллагааг 
Харуул хамгаалалтын салбараас давхардсан тоогоор 902 алба хаагч томилон нийт 869 удаагийн 
тээвэрлэлтийн хамгаалалтыг 159 аймаг, 281 сум, 48 дүүрэгт харгалзан хүргэх хамгаалалтад 
10,911,801кг, 10,554,685 метр, 6,809,340 ширхэг тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний материал 
хэрэгслийг тээвэрлэж, тээвэрлэлтийн хамгаалалтын зардал болох 159,343,000 /Нэг зуун тавин 
есөн сая гурван зуун дөчин гурван мянга/ төгрөгийг хамгаалуулагч байгууллагуудын данснаас 
Цагдаагийн ерөнхий газрын Санхүү, аж ахуйн албаны 100900012048 дансанд хуримтлуулж, 
хамгаалалтыг ямар нэгэн зөрчил дутагдалгүй зохион байгуулж ажиллалаа.

Ангийн нийт бие бүрэлдэхүүнийг “Цугларалт дохио”-гоор хэсэгчилсэн байдлаар 5,  иж бүрэн 
байдлаар 1 удаа ажиллуулж, алба хаагчдын албаны бэлэн байдлын аранз, агсамж, дүрэмт 
хувцсанд үзлэг хийв.

Бэлэн байдал
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ТЕХНИК ХЭРЭГСЭЛ, ЗЭВСЭГ

Албанд ашиглаж байгаа холбоо, теле хяналтын камер
Ангийн штаб болон салбар, харуул, хамгаалж буй объектуудын холбоо,телехяналтын 

системийн тасралтгүй хэвийн ажиллагааг ханган ажиллаж байна.

Албанд ашиглаж байгаа зэвсэг

Албанд ашиглаж байгаа тусгай хэрэгсэл
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Дотоодын цэргийн штабын даргын 
2018 оны 12 дугаар сарын 21-ний 
өдрийн Б/252 дугаар тушаалаар 
2018 онд Улсын оны чухал обьектыг 
хамгаалах, нийтийн хэв журам 
сахиулах, олон нийтийн аюулгүй 
байдлыг хангах, гэмт хэргийг 
таслан зогсооход дэмжлэг үзүүлэх 
зэрэг хуулиар хүлээсэн чиг үүргийг 
хэрэгжүүлэхэд идэвхи зүтгэл, үр 
бүтээл гарган хамт олноо хошуучлан 
ажилласан тус ангийн салбарын 
захирагч, дэд хурандаа М.Баттулгыг 
“Хөдөлмөрийн тэргүүний удирдах 
ажилтан”, салбарын захирагч, ахмад 
Г.Мөнхбаяр, жолооч, ахлах ахлагч 
О.Отгонтөгс нарыг “Ажил, мэргэжлийн 
шилдэг алба хаагч”, харуулчин, ахлах 
ахлагч З.Буянбатыг “Оны онцлох алба 
хаагч”-аар тус тус шалгаруулж, зэвсэг 
инженерийн хэрэгслийн офицер, 
ахмад Г.Энхболд, эргүүлчин, ахлах 
ахлагч С.Батгал нарыг дотоодын 
цэргийн “Албаны төлөө” тэмдэг, 
эргүүлийн офицер, ахмад О.Дашням, 
ахлах ахлагч Б.Мөнхбаяр, М.Алтанзол, 
З.Заяабазар, Ш.Мягмарсүрэн,  хэв 
журмын цагдаа, цагдаагийн ахлах 
ахлагч Х.Энхтүвшин нарыг Дотоодын 
цэргийн штабын даргын “Баярын 
бичиг”, мөнгөн шагналаар шагнав.

ДОТООДЫН 
ЦЭРГИЙН ШТАБЫН 

ХӨДӨЛМӨРИЙН 
ТЭРГҮҮНИЙ, АЖИЛ 

МЭРГЭЖЛИЙН  
ШИЛДЭГ АЛБА 

ХААГЧИД
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АВИЛГААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЬЕ

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН
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