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Онцгой байдлын байгууллагын Ахмадын холбооны ээлжит хоёрдугаар бага 
хурлыг 2016 оны 10 дугаар сарын 1-ний өдөр зохион байгуулж “Онцгой байдлын 
байгууллагын Ахмадын холбооноос 2014-2016 онд хийж гүйцэтгэсэн ажпын тайлан, 
цаашдын зорилт тухай” илтгэл, Ахмадын холбооны дүрмэнд нэмэлт өөрчлөлт 
оруулах саналын тухай, Зохион байгуулалтын асуудал хэлэлцэхээр төлөвлөсөн 
боловч төсөв зардлаас шалтгаалан хийх боломжгүй болсон тул таны хариуцсан 
Ахмадын зөвлөл, салбарын гишүүдээр дээрх 3 асуудлыг хэлэлцүүлж гишүүдээс 
гаргасан санал дүгнэлтийг нэгтгэж, хурлын тэмдэглэлийн хамт 10 дугаар сарын 10- 
ны дотор ирүүлэхийг хүсье.

Ахмадын холбооны удирдах зөвлөлийн гишүүнд таны хариуцсан Ахмадын 
зөвлөл, салбараас нэр дэвших 1 квот хуваарилагдсан тул олонхийн санал авч нэр 
дэвшсэн 1 гишүүний нэрийг ирүүлэхийг мэдэгдье.

Хэлэлцэх материалуудыг хавсаргав.

Нийт гишүүдэдээ Монголын Ахмадын баярын мэнд хүргэе.
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ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН БАЙГУУЛЛАГЫН АХМАДЫН ХОЛБООНООС 
2014-2016 ОНД ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН, ЦААШДЫН

ЗОРИЛТЫН ТУХАЙ

2016.09.20 Улаанбаатар хот

“Ахмад настны нийгмийн хамгааллын тухай” хууль, Ахмад настны талаар төрөөс 
баримтлах бодлого түүнийг хэрэгжүүлэх талаар Монголын Ахмадын холбооны удирдах 
ажилтны зөвлөгөөнөөс дэвшүүлсэн зорилт, Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 
“Ахмад настны талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” 2014 оны А/47 тоот тушаалыг 
хэрэгжүүлэх, төв орон нутгийн Ахмадын хороо, зөвлөл, салбарыг Ахмад холбооны 
дүрмийн дагуу шинээр байгуулан ажиллуулах, тэдний ажпыг шалган зааварчлах, 
илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулах, ахмад настнуудыг алдаршуулж урамшуулах, 
тэдний санал хүсэлтийг сонсож дэмжлэг туслалцаа үзүүлэхэд үндсэн ажлаа чиглүүлэн 
ажиллалаа.

Нэг. Зохион байгуулалт, дотоод ажлын талаар:

2014 онд Ахмадын холбооны удирдах зөвлөл 4 удаа хуралдаж 27 асуудлыг 
хэлэлцэн 8 тогтоол гарган биелэлтийг ханган ажилласан байна. Ахмадын холбооны 
удирдах зөвлөлийн хурлаар Ахмадын холбооноос 2014 онд хийж гүйцэтгэх ажлын 
төлөвлөгөө, холбооны удирдах зөвлөлийн гишүүдийн ажил үүргийн хуваарь, Ахмадын 
холбооны харьяа төв орон нутгийн Ахмадын хороо, зөвлөл, салбарын ажиллах журам, 
Ажил дүгнэх журам, гишүүнд тооцох шалгуур үзүүлэлт, төв орон нутгийн Ахмадын 
хороо, зөвлөл, салбарыг байгуулж удирдах зөвлөлийн саналыг үндэслэн Ахмадын 
хороо, зөвлөл, салбарын дарга нарыг батламжлах, Түшиглэсэн байгууллагын хуулиар 
хүлээсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлэхэд дэмжпэг үзүүлэх ажлын чиглэл, Ахмадын хороо, 
зөвлөл, салбарын хагас, бүтэн жилийн ажпын тайлан, Онцгой байдлын ерөнхий газрын 
даргын “Урьдчилан сэргийлэх ажпыг сайжруулах, хамтран ажиллах тухай” тушаалын 
биелэлт, Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын болон Аврах тусгай ангийн Ахмадын 
хорооны дарга нарын сонсголыг авч хэлэлцэн ажлын заавар зөвлөмж өгөх, төв орон 
нутгийн ахмад настнуудыг шагнаж урамшуулах зэрэг асуудлыг авч хэлэлцэж 
шийдвэрлэлээ.

2014 оны 2 дугаар сард Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын “Ахмад настны 
талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” А/47 тоот тушаалын төслийг шаардагдах 
төсөв зардлын хамт тооцон боловсруулж батлуулсан. Энэ тушаал гарснаар төв орон 
нутгийн ОБГ-ын Ахмадын хороо, зөвлөл, салбарын бүтцийн бүдүүвчийг баталж 
Ахмадын хороо, зөвлөл, салбарын дарга нарт сар, улирал, жилд олгох цалингийн 
жишиг хэмжээг тогтоолгон эх үүсвэрийг шийдвэрлүүлсэн. Ахмад настны тооноос 
хамааран Онцгой байдлын байгууллагын Ахмадын холбооны харьяанд Ахмадын хороо 
3, Ахмадын зөвлөл 17, Ахмадын салбар 5 зохион байгуулж ажилд нь оруулсан. Түүний 
зэрэгцээ нэгдсэн журмаар Ахмадын хороо, зөвлөл, салбарын тэмдэг, гишүүнчлэлийн 
үнэмлэхийг захиалан хийлгэж төв орон нутаг хүргүүлсэн.

2013 оны 10 дугаар сард Ахмадын холбоог анх санаачлан байгуулахад төв орон 
нутгийн Ахмадын хороо, зөвлөл, салбарт 1455 ахмад настан бүртгэлтэй байсан.



2014 оны 6 дугаар сард Онцгой байдлын байгууллага нэгдсэн тогтолцоонд 
шилжсэний 10 жилийн ойн арга хэмжээнд төв орон нутгийн Ахмадын хороо, зөвлөл, 
салбарын дарга нарыг урилгаар оролцуулсаны дээр Ахмадын хороо, зөвлөл, салбарын 
дарга нарын нэгдсэн семинар, цугларалтыг зохион байгуулж Ахмадын байгууллагад 
мөрдөгдөж байгаа хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх арга зам, Ахмадын хороо, зөвлөл, 
салбарын ажпыг дүгнэх, ахмад настнуудыг шагнаж урамшуулахад баримтлах бодлого 
чиглэлийн талаар заавар зөвлөмж өгсөн. Мөн ажил албандаа мөрдлөг болгон ажиллах 
6 төрлийн үүрэг даалгавар, чиглэлийг өгсний зэрэгцээ ОБЕГ-ын дарга, онцгой байдлын 
хурандаа Т.Дуламдорж төв орон нутгийн Ахмадын хороо, зөвлөл, салбарын дарга 
нарыг хүлээн авч уулзан санал хүсэлтийг нь сонссоны дээр “Ахмадын сан” байгуулах, 
Ахмадын хороо, зөвлөл, салбарын дарга нартай хөдөлмөрийн гэрээ хийж цалинжуулах, 
тэднийг ажиллах нөхцөл бололцоогоор хангах талаар санал бодлоо харилцан 
солилцсон.

2014 онд Ахмадын холбоо 17 ажил хийхээр төлөвлөснөөс 15 ажпыг бүрэн 
хэрэгжүүлж, төсөв зардлаас шалтгаалан Сэлэнгэ, Дархан-Уул, Орхон, Булган, Төв 
аймгийн ОБГ-ын Ахмадын зөвлөл, салбарын дотоод ажилтай танилцаж заавар 
зөвлөмж өгөх, Онцгой байдлын байгууллага нэгдсэн тогтолцоонд шилжсэний 10 
жилийн ойг угтаж байгуулах музейн ажилд туслах ажил тасарсан бөгөөд жилийн 
төлөвлөгөөний биелэлт 88.2 хувьтай байв. Өнгөрсөн хугацаанд Ахмадын холбоо 61 
албан тоот, 2 өргөдөл хүлээн авч шийдвэрлэн хариу өгсний зэрэгцээ ОБЕГ, төв орон 
нутгийн Ахмадын хороо, зөвлөл, салбар луу 23 албан тоот явуулсан байна.

Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын “Ахмад настны талаар авах арга 
хэмжээний тухай” 2014.02.20-ны өдрийн А/47 тоот тушаалын биелэлтийг гаргуулах 
зорилгоор 2014 оны 7 дугаар 21-ний өдөр ОБЕГ-ын даргын гарын үсэг бүхий 1/2149 
тоот албан бичгийг орон нутгийн ОБГ-т явуулж хариу авахад Баян-Өлгий, Говьсүмбэр, 
Дорнод, Дундговь, Увс, Сүхбаатар, НОБГ, УНС-ын дарга нар хариу ирүүлээгүйг ОБЕГ- 
ын даргад танилцуулахад өгсөн үүргийнхээ биелэлтийг жилийн ажлыг дүгнэхдээ нэг 
үзүүлэлт болгон дүгнэнэ гэж хариу өгсөн болно.

2014 оны эхний хагас жилийн ажлын тайланг ОБЕГ, НОБГ, АТА-ийн Ахмадын 
хороо, Архангай, Булган, Говь-Аптай, Дархан-Уул, Дорноговь, Дундговь, Завхан, Увс, 
УНС, Орхон, Өвөрхангай, Өмнөговь, Ховд, Хэнтий аймгийн Ахмадын зөвлөл, Баян- 
Өлгий, Сүхбаатар, Төв аймгийн Ахмадын салбарууд хугацаандаа ирүүлсэн. 2014 онд 
Дорнод, Сэлэнгэ аймгийн Ахмадын зөвлөл, Баянхонгор, Говьсүмбэр аймгийн Ахмадын 
салбар бүтэн жилийн, Дархан-Уул, Дорноговь, Дундговь, Өмнөговь аймгийн Ахмадын 
зөвлөл, Баян-Өлгий, Сүхбаатар аймгийн Ахмадын салбар сүүлийн хагас жилийн ажпын 
тайланг ирүүлээгүй байна. ОБЕГ болон аймаг, нийслэл, Аврах тусгай анги, Улсын 
нөөцийн салбарын ахмад настнуудын нэгдсэн судалгааг шинэчлэн гаргахад улсын 
хэмжээнд Ахмадын холбоонд 1688 ахмад настан бүртгэлтэй болсон байв.

Баянхонгор, Дорнод, Төв, Сэлэнгэ, ОБЕГ, Өмнөговь аймгийн ОБГ-ын Ахмадын 
хороо, зөвлөл, салбарын шинээр сонгогдсон дарга нарыг Ахмадын холбооны дүрмийн 
дагуу батламжилж ажлын төрлийн талаар заавар зөвлөмж өгч ажиллалаа. Түүнчлэн 
Налайх хотын Уул уурхайн Аврах ангид Ахмадын зөвлөл шинээр байгуулж сонгогдсон 
Ахмадын зөвлөлийн даргыг Ахмадын холбооны дүрмийн 2.11.3 дахь заалтыг үндэслэн 
батламжилсан.

2015 онд Онцгой байдлын байгууллагын Ахмадын холбооны удирдах зөвлөл 4 
удаа хуралдаж 22 асуудлыг хэлэлцэн 15 тогтоол батлан хэрэгжүүлэх ажпыг зохион



байгуулан ажилласан. Ахмадын холбооны удирдах зөвлөлийн хурлаар 2015 онд хийж 
гүйцэтгэх ажлын төлөвлөгөөний төсөл түүний хэрэгжилт, төв орон нутгийн Ахмадын 
зөвлөл, салбарын ажпыг шалган зааварчлах ажпын удирдамж, хуваарийг батласны 
дээр Баянхонгор аймгийн ОБГ-ын Ахмадын салбарын даргаар Н.Одсүрэнг, Сэлэнгэ 
аймгийн ОБГ-ын Ахмадын зөвлөлийн даргаар А.Сэлэнгээг, Төв аймгийн ОБГ-ын 
Ахмадын салбарын даргаар Г.Нанжидыг, Дорнод аймгийн ОБГ-ын Ахмадын зөвлөлийн 
даргаа М.Төмөртогоог, ОБЕГ-ын Ахмадын хорооны даргаар Ж.Цогтоог, Өмнөговь 
аймгийн ОБГ-ын Ахмадын зөвлөлийн даргаа Д.Уртнасанг, Налайх дүүргийн Уул 
уурхайн Аврах ангид шинээр байгуулсан Ахмадын зөвлөлийн даргаар Ц.Жанчив нарыг 
батламжилсан байна.

Түүнчлэн Баянхонгор, Булган, Дархан-Уул, Орхон, Өвөрхангай, Сэлэнгэ, Төв 
аймгийн ОБГ-ын Ахмадын зөвлөл, салбарын ажилтай Ахмадын холбооны тэргүүн 
биечлэн танилцаж ажлын заавар зөвлөлгөө өгсний зэрэгцээ 126 ахмад настантай 
уулзаж санал хүсэлтийг нь сонсож орон нутгийн Ахмадын зөвлөл, салбарыг дотоод 
ажпаа сайжруулах, ахмад настнуудынхаа санал хүсэлтийг сонсож үйл ажиллагаандаа 
хэрэгжүүлж ажиллахыг зөвлөсөн. Ахмадын холбоонд биечлэн санал хүсэлтээ бичгээр 
ирүүлсэн ахмад настан Н.Хөхөө, Д.Цэдэндорж, П.Бямбажав нарт нэг удаагийн 
буцалтгүй тусламж олгон хариу өгсөн байна. Мөн Ахмадын холбооны удирдах 
зөвлөлийн гишүүд Онцгой байдлын ерөнхий газар, Нийслэлийн Онцгой байдлын газар, 
Аврах тусгай ангийн Ахмадын хороо, Улсын нөөцийн салбаруудын Ахмадын зөвлөлийн 
ажпыг шалган танилцаж дүнг холбооны удирдах зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэн үүрэг 
чиглэл өгсөн байна.

Төв орон нутгийн ОБГ-ын Ахмадын хороо, зөвлөл, салбарын 2015 оны ажлыг 
батлагдсан 8 үзүүлэлтээр дүгнэхэд Ахмадын 3 хорооноос 37 оноогоор ОБЕГ-ын 
Ахмадын хороо, Ахмадын 17 зөвлөлөөс Орхон аймгийн ОБГ-ын Ахмадын зөвлөл 39 
оноогоор, Ахмадын 5 салбараас Говьсүмбэр аймгийн ОБГ-ын Ахмадын салбар 34 
оноогоор эхний байруудыг эзлэсэн байна. Ахмадын зөвлөлөөс Архангай, Дорноговь, 
Ховд, Хөвсгөл, Хэнтий аймгийн ОБГ-ын Ахмадын зөвлөл, Ахмадын салбараас 
Баянхонгор, Төв, Сүхбаатар аймгийн ОБГ-ын Ахмадын салбар 2015 оны ажпын 
тайлангаа хугацаандаа ирүүлээгүй байна.

Онцгой байдлын байгууллагын Ахмадын холбооны дүрмийн дагуу төв орон 
нутгийн 19 Ахмадын хороо, зөвлөл, салбараас гишүүнчлэлийн хандив болгон 1871400 
төгрөгийг холбооны дансанд төвлөрүүлсэн байна. Энэ нь өнгөрсөн оны мөн үетэй 
харьцуулахад хандив өргөсөн Ахмадын зөвлөл, салбарын тоо 26.3 хувиар, 
гишүүнчлэлийн хандивт төвлөрсөн зардал 1.9 дахин нэмэгдсэн байна.

Онцгой байдлын байгууллагын Ахмадын холбооны “Ахмадын сан”-д шилжүүлж 
өгсөн 21600000 төгрөгийг 2014 онд гишүүнчлэлийн татварын хандив шилжүүлсэн 14 
аймаг, нийслэлийн Ахмадын хороо, зөвлөл, салбарын гишүүдийн тоо, шилжүүлсэн 
гишүүний хандивын хэмжээтэй уялдуулан “Ахмадын сан”-г шинээр байгуулж өгөн 
мөнгийг хуваариласан бөгөөд “Ахмадын сан”-гийн хөрөнгийн зарцуулалт тайланг 
Дархан-Уул, Дорноговь, Өмнөговь, Төв аймаг, Улсын нөөцийн салбаруудын Ахмадын 
зөвлөл, салбар ирүүлээгүй байна.

2015 онд Онцгой байдлын байгууллагын Ахмадын холбоо 17 ажил хийхээр 
төлөвлөсөн бөгөөд жилийн ажлын төлөвлөгөөний биелэлт 89.1 хувьтай биелэгдсэн 
байна.

Батлагдсан удирдамжийн дагуу Онцгой байдлын байгууллагын Ахмадын 
холбооны удирдах зөвлөлийн гишүүд шалгасан төв орон нутгийн 11 Ахмадын хороо,



зөвлөлийн ажлын дүнг Холбооны удирдах зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэж илэрсэн зөрчил 
дутагдлыг арилгаж ажиллах чиглэл даалгавар өглөө.

Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 2014 оны “Ахмад настны талаар авах 
зарим арга хэмжээний тухай” А/47 тоот тушаал бүрэн хэрэгжээгүй бөгөөд 2015 оны 
байдлаар Онцгой байдлын байгууллагын Ахмадын холбооны тэргүүн, төв орон нутгийн 
Ахмадын зөвлөл, салбарын 14 дарга нар цалин, урамшуулалгүй ажилласан бөгөөд 
Онцгой байдлын байгууллагын Ахмадын холбоо, Баян-Өлгий, Төв, Увс аймгийн 
Ахмадын зөвлөл, салбар ажил үүргээ явуулах өөрийн гэх байргүй байлаа.

2016 оны эхний хагас жилд Онцгой байдлын байгууллагын Ахмадын холбооны 
удирдах зөвлөл 2 удаа хуралдаж 8 асуудлыг авч хэлэлцэн 5 тогтоол батлан 
хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулсан. Ахмадын холбооны удирдах зөвлөлийн хурлаар
2015 оны ажпын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, 2016 онд хийж гүйцэтгэх ажпын 
төлөвлөгөөний төсөл, Онцгой байдлын байгууллагын “Түүхэн музей” байгуулахад 
Ахмадын байгууллагаас хийж гүйцэтгэх ажлын төлөвлөгөө түүний биелэлт, төв орон 
нутгийн Ахмадын хороо, зөвлөл, салбарын 2016 оны эхний хагас жилийн ажпын тайлан,
2016 оны гишүүнчлэлийн хандив өргөсөн дүнгийн тухай, Зарим ахмад настанг шагнаж 
урамшуулах саналын тухай, Онцгой байдлын байгууллагын Ахмадын холбооны 
дүрмэнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах саналын тухай, Ахмадын холбооны дээд 
байгууллага холбооны бага хурлыг зарлан хуралдуулах тов, түүнд оролцох 
төлөөлөгчдийн тоог тогтоох зэрэг асуудлыг авч хэлэлцэн шийдвэрлэсэн байна.

Онцгой байдлын байгууллагын Ахмадын холбоо 2016 оны эхний хагас жилд 
ОБЕГ болон харьяа төв орон нутгийн Ахмадын хороо, зөвлөл, салбараас 15 албан тоот 
хүлээн авч шийдвэрлэн 21 албан тоот явуулсан байна.

Онцгой байдлын байгууллагын Ахмадын холбооны харьяа Ахмадын 3 хороо, 17 
зөвлөл, 5 салбарын 2016 оны эхний хагас жилийн ажлын ирүүлсэн тайланг үндэслэн 
шалгуур 8 үзүүлэлтийн дагуу дүгнэж дүнг Холбооны удирдах зөвлөлийн хурлаар 
хэлэлцүүлэн батласан.

2016 оны эхний хагас жилийн ажлын тайланг ОБЕГ, НОБГ, АТА -ийн 3 хороо, 
Булган, Дорнод, Дундговь, УНС, Өвөрхангай, Ховд, Хөвсгөл аймгийн ОБГ-ын 7 зөвлөл 
хугацаандаа ирүүлсэн.

2016 оны эхний хагас жилийн ажлын тайланг Архангай, Говь-Алтай, Дархан-Уул, 
Дорноговь, Завхан, Орхон, Өмнөговь, Увс, Сэлэнгэ, Хэнтий аймгийн ОБГ-ын Ахмадын 
зөвлөл, Баян-Өлгий, Баянхонгор, Говьсүмбэр, Төв, Сүхбаатар аймгийн ОБГ-ын 
Ахмадын салбар тайлан ирүүлээгүй.

Төв орон нутгийн Ахмадын хорооны ажпыг 8 үзүүлэлтийн дагуу дүгнэхэд: ОБЕГ 
-ы н Ахмадын хороо 38 оноогоор /5,5,5,5,4,5,4,5/ 1 дүгээр байр, Аврах тусгай ангийн 
Ахмадын хороо 37 оноогоор /5,5,5,5,5,5,4,3/ 2 дугаар, НОБГ-ын Ахмадын хороо 36 
оноогоор /5,5,5,5,4,5,4,3/ 3 дугаар байрыг тус тус эзлэсэн байна

Ахмадын зөвлөлийн ажлыг дүгнэхэд: Өвөрхангай 38, Дундговь 35, Хөвсгөл 35, 
Ховд 33, Дорнод 33, УНС 26 оноогоор 1- 7 дугаар байрыг тус тус эзлэсэн байна. Төв 
орон нутгийн зарим Ахмадын хороо, зөвлөл ажлын тайлангаа ажил дүгнэх 8 
үзүүлэлтийн дагуу дэлгэрэнгүй бичиж ирүүлдэггүйгээс шалтгаалан ажлыг нь 
бодиттойгоор дүгнэхэд зарим хүндрэл учирч байв.Тайлан ирүүлээгүй төв орон нутгийн 
ОБГ-ын Ахмадын зөвлөл, салбарын дарга нарт Ахмадын холбооны удирдах зөвлөлийн 
хурлын тогтоолоор “Сануулах” арга хэмжээ авахаар шийдвэрлэсэн байна.



Өнгөрсөн 3 жилийн хугацаанд Ахмадуудад ээлтэй дарга нарын тоо жил ирэх 
тутам өсөж байгаа бөгөөд Онцгой байдлын ерөнхий газрын дарга, бригадын генерал 
Т.Бадрал, Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын дарга, онцгой байдлын хурандаа
Н.Уламбаяр, Аврах тусгай ангийн захирагч, онцгой байдлын хурандаа Д.Намсрай, 
Булган аймгийн ОБГ-ын дарга, онцгой байдлын хурандаа Д.Ууганбаяр, Баянхонгор 
аймгийн ОБГ-ын дарга, онцгой байдлын хурандаа Т.Мөнхбаатар, Дорнод аймгийн ОБГ- 
ын дарга, онцгой байдлын хурандаа Н.Гантөмөр, Завхан аймгийн ОБГ-ын дарга, онцгой 
байдлын хурандаа Ө.Болд, Хэнтий аймгийн ОБГ-ын дарга, онцгой байдлын хурандаа 
Д.Батжаргал, Орхон аймгийн ОБГ-ын дарга, онцгой байдлын хурандаа Г.Ганбаатар, 
Өвөрхангай аймгийн ОБГ-ын дарга, онцгой байдлын дэд хурандаа Д.Бэхбаяр нар ахмад 
настнуудадаа хүндэтгэлтэй хандаж жилд хоёр удаа хүлээн авч хүндэтгэл үзүүлэх, 
санал хүсэлтийг нь сонсох, Ахмадын хороо, зөвлөлийн дарга нартай хөдөлмөрийн гэрээ 
хийж цалинжуулж байгаагийн зэрэгцээ “Ахмадын сан”-д хөрөнгө төвлөрүүлэн өгч 
амьдралын түвшин доогуур болон удаан хугацаагаар өвчилж байгаа ахмад настнуудад 
мөнгөн тусламж үзүүлэх, сувилал, нөхөн сэргээх эмчилгээнд хамруулах ажлыг хийхэд 
бүх талын дэмжлэг үзүүлж байна. Дээрх нэр бүхий дарга нарт болон ахмад настнуудад 
ээлтэй хандаж өөрсдөөсөө шалтгаалах асуудлыг шийдвэрлэж өгдөг бүх шатны дарга 
нарт Ахмадын холбооны нийт гишүүдийн нэрийн өмнөөс ажлын амжилт хүсэн ерөөж 
байна.

Дүгнэлт: Онцгой байдлын байгууллагын Ахмадын холбоог санаачлан
байгуулснаар төв орон нутагт Ахмадын эрх ашгийг хамгаалах анхан шатны байгууллага 
шинээр байгуулагдаж үйл ажиллагаа нь тогтмолжиж эхлээд байна. Онцгой байдлын 
байгууллагын Ахмадын холбооны дүрмийн дагуу төв орон нутагт 3 Ахмадын хороо, 17 
Ахмадын зөвлөл, 5 Ахмадын салбарыг шинээр байгуулж тухайн нэгжийн удирдах 
зөвлөлийн хурлын шийдвэрийг үндэслэн дарга нарыг нь батламжилж ажилд нь 
оруулсаны зэрэгцээ 12 Ахмадын хороо, зөвлөл, салбарын ажлыг шалган танилцаж 
заавар зөвлөмж өгч ажилласны үр дүнд 3 Ахмадын хороо, 8 Ахмадын зөвлөл, 2 
Ахмадын салбарын ажил тогтмолжин сайжирч ахмад настны нийгмийн асуудлыг 
шийдвэрлэх, чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэхэд үндсэн ажпаа чиглүүлэн 
ажиллаж байна. Түүнчлэн Ахмадын хороо, зөвлөл, салбарын ажиллах нөхцөл 
боломжийг сайжруулах, сонгуульт ажилтнуудад цалин урамшуулал олгох эрх зүйн 
орчинг бүрдүүлсний дээр ахмад настнуудыг алдаршуулах, тэднийг шагнаж урамшуулах 
ажилд ахиц гарсан гэж дүгнэж байна. Түүний зэрэгцээ Ахмадын холбооны үйл 
ажиллагааг сурталчлах зорилгоор жилд 2 удаа мэдээллийг төв орон нутгийн ахмад 
настнуудад хүргүүлэх ажил бүрэн хэвшээд байна.

Хоёр. Түшиглэсэн байгууллагын ажилд дэмжпэг үзүүлэх талаар:

2014 онд Онцгой байдлын байгууллагын Ахмадын холбоо, Онцгой байдлын 
ерөнхий газар, Нийслэлийн Онцгой байдлын газар, Аврах тусгай ангийн Ахмадын 
хороотой хамтран гамшиг осол, гал түймрийн аюул ихээр гардаг Сонгинохайрхан, 
Баянзүрх дүүргийн гэр хороолол бүхий 38 хороон дээр 9 дүгээр сарын 15-наас 12 
дугаар сарын 15-ныг дуусталх хугацаанд 3 сарын арга хэмжээ зохион байгуулж дүнг 
ОБЕГ-ын даргын зөвлөл, Нийслэл, Баянзүрх, Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг дарга 
нарт болон Нийслэлийн ерөнхий төлөвлөлтийн газарт тус тус танилцуулсан. Энэ 
ажлын хүрээнд дээрх гэр хороололд сургалт, судалгаа, сурталчилгааны ажпыг зохион



байгуулсан. Гэр хороолол бүхий 38 хороодод гамшиг осол, гал түймрийн аюулаас 
урьдчилан сэргийлэх анхан шатны мэдлэг олгох зорилгоор 304 цагийн хичээл зааж 
хорооны Засаг дарга, түүний ажпын албаныхан мөн гамшиг осол, гал түймрийн аюулд 
өртөх магадлал өндөртэй айл өрхийн 1498 иргэдийн хамруулсан байна.

Түүнчлэн Онцгой байдлын байгууллага хүрэлцэн очиж үйлчилгээ үзүүлэхэд 
хүндрэл, бэрхшээлтэй газруудын судалгааг гарган дүүргийн ОБХ-т хүлээлгэн өгч гарын 
авлага болгон ашиглах, жил болгон тодотгол хийж байхыг зөвлөсөн байна.

Энэ ажилд ОБЕГ, НОБГ, АТА-ийн Ахмадын хорооны 62 ахмад настан сайн дурын 
үндсэн дээр оролцсон бөгөөд тэдний ажлын хөлс, урамшуулалд ОБЕГ-аас 6.2 сая 
төгрөг зарцуулсан.

Онцгой байдлын байгууллага нэгдсэн тогтолцоонд шилжсэний 10 жилийн ойг 
тохиолдуулан ОБЕГ-аас эрхлэн гаргасан номонд Гал түймэртэй тэмцэх асуудал 
эрхэлсэн байгууллагын түүхэн тойм, Галын аюулаас хамгаалах байгууллагын даргаар 
ажиллаж байсан бэлтгэл хошууч генерал О.Отгонжаргал, бэлтгэл хурандаа Ж.Жанчив 
нарын талаарх дурсамж, Ахмадын байгууллагын түүхийг бичиж оруулсан.

Онцгой байдлын байгууллага нэгдсэн тогтолцоонд шилжсэний 10 жилийг ойг 
тохиолдуулан зохион байгуулсан Спортын их наадамд ахмад настнуудаас баг 
бүрдүүлэн оролцож Теннисийн төрөлд 1 дүгээр, Шагайн харвааны төрөлд 2 дугаар, 
Шатрын төрөлд 5 дугаар байрыг тус тус эзлэсний дээр сагс, гар бөмбөг, үндэсний 
бөхийн барилдаан, кроссын тэмцээнд амжилттай оролцсон байна.

Улаанбаатар хотод зохион байгуулагдсан Азийн орнуудын ахмад настнуудын 
Соёл урлагын их наадамд манай 16 ахмад настнууд оролцож хоёрдугаар байр эзлэсэн 
байна.

Гал түймэр тэмцэх болон Улсын иргэний хамгаалалтын газар, Улсын нөөцийн 
газар, Монголын Ахмадын баярыг тохиолдуулан төв орон нутгийн Ахмадын хороо, 
зөвлөл, салбараас 71 ахмад настанг төрийн дээд шагнал одон медаль, салбарын 
шагналаар шагнуулахаар тодорхойлж ирүүлснээс 56 ахмад настанг шагнаж 
урамшуулсан байна. Түүнчлэн Улсын иргэний хамгаалалтын газрын дэд дарга асан, 
бэлтгэл хурандаа Онцгой байдлын байгууллагын Ахмадын холбооны удирдах 
зөвлөлийн гишүүн П.Дамдин, Аврах тусгай ангийн ахмад ажилтан С.Баавгай нарыг 
“Монгол улсын үйлчилгээний гавъяат ажилтан” цолд тодорхойлон шагнуулсан байна.

Түүнчлэн Гал түймэртэй тэмцэх асуудал эрхэлсэн байгууллагын 93 жилийг ойг 
тохиолдуулан Дархан-Уул аймгийн Онцгой байдлын газрын дарга агсан, хурандаа 
Ш.Лхагвасүрэнг “Ард түмний гавъяат” цолд тодорхойлон нэхэн шагнуулсныг Дархан- 
Уул аймгийн ОБГ-ын удирдлага зохион байгуулан ар гэрийнхэнд нь хүндэтгэл үзүүлэн 
гардуулсан.

2015 онд Онцгой байдлын байгууллагын Ахмадын холбоо санаачлан Онцгой 
байдлын байгууллагаас иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээг ойртуулах, чанаржуулах, шуурхай 
болгох зорилгоор “Гэр хорооллын галын аюулын эрсдлийг бууруулах, галын аюулаас 
урьдчилан сэргийлэх ажилд иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх нь” 3 үе шаттай 
хэрэгжүүлэх 348 сая төгрөгний өртөг бүхий төслийг боловсруулж ОБЕГ-ын даргаар 
дамжуулан Азийн хөгжпийн банкны буцалтгүй тусламжийн хүрээнд хэрэгжүүлэхээр 
өгөөд байна.

Түүнчлэн Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын “Ахмад настны талаар авах 
арга хэмжээний тухай” 2014 оны 2 дугаар сарын 20-ны өдрийн А/47 тоот тушаалыг 
хэрэгжүүлэх зорилгоор ОБЕГ-ын даргад ОББ-ын Ахмадын холбоо болон 14 аймгийн



ОБГ-ын Ахмадын зөвлөл, салбарын дарга нарт олгох цалин, урамшууллын асуудлыг 
шийдвэрлэж өгөхийг хүссэн тоот хүргүүлснийг танилцан 2016 оны төсөв зардалд тусган 
шийдвэрлэж өгнө гэсэн хариуг авсан.

Төв аймгийн Онцгой байдлын газрыг Онцгой байдлын байгууллага нэгдсэн 
тогтолцоонд шилжсэний 11 жилийн ойг тохиолдуулан Гал түймэртэй тэмцэх 
байгууллагын даргаар 24 жил ажиллаж байсан бэлтгэл хурандаа агсан Ж.Жанчивын 
нэрэмжит болгохыг хүссэн орон нутгийн ахмад настнуудын санал хүсэлтийг 
тодорхойлолт, материалын хамт танилцуулсан боловч одоогоор шийдвэрлэх 
боломжгүй байна гэсэн хариуг ОБЕГ-ын Захиргаа удирдлагын газраас өгсөн байна.

Аврах тусгай ангийн Ахмадын хорооны гишүүд өөрсдөө санаачлан 1 га газарт 
1тн төмс тарьж өөрсдөө арчлан ургуулж 12 тн төмс хураан авч борлуулан 600000 гаруй 
төгрөгийг “Ахмадын сан”-даа төвлөрүүлэн ахмад настнуудынхаа нийгмийн асуудлыг 
шийдвэрлэхэд ашиглаж ажилласан байна. Түүнчлэн өнгөрсөн 3 жилийн хугацаанд 
ангийнхаа хашаанд 228 мод тарьж ногоон байгууламж байгуулсаны зэрэгцээ ахмад 
настнуудыг мэргэжпийн сургалт, дадлагад дэмжлэг үзүүлэх ажилд байнга оролцуулж 
команд штабын сургалт зохион байгуулах, гүний ус, ханан хадны авирлалтад зөвлөх 
ажилтнаар ажиллуулдаг туршлагыг нийт Ахмадын хороо, зөвлөл, салбар судлан 
өөрсдийн үйл ажиллагаандаа бүтээлчээр хэрэгжүүлэн ажиллахыг уриалж байна. Мөн 
хорооны гишүүдийн чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх зорилгоор бүжгийн 
дугуйлан ажиллуулж заавал сурах 10 бүжгийг заах ажлыг зохион байгуулж байна.

Гал унтраах техникийн олон төрөлт спортын бүсийн аварга шалгаруулах 
тэмцээнд төв орон нутгийн Ахмадын хороо, зөвлөл, салбарын ахмад настнууд маш 
идэвхтэй оролцож өөрийн ажиллаж байсан ангийн баг тамирчдыг дасгалжуулсан 
бөгөөд Монгол улсын Үйлчилгээний гавьяат ажилтан галын техник спортын олон улсын 
хэмжээний мастер Т.Отгоны дасгалжуулсан НОБГ-ын ГУА 10-р ангийн баг тамирчид 
Улаанбаатарын бүсийн “Гандуулга” кпубын аварга шалгаруулах бүсийн тэмцээнд мөн 
2016 оны гал унтраах техникийн олон төрөлт спортын улсын аварга шалгаруулах 
тэмцээнд Булган аймгийн ОБГ-ын баг тамирчдыг, галын техник спортын олон улсын 
хэмжээний мастер Д.Ганболдын дасгалжуулсан Дорноговь аймгийн ОБГ-ын ГУА 33-р 
ангийн баг тамирчид зүүн бүсийн “Шонхор” клубын аварга шалгаруулах тэмцээнд тус 
тус 1-р байрыг эзлэсэн байна.

Анх удаа кпубүүдын аварга шалгаруулах тэмцээнийг зохион байгуулахыг ОБЕГ- 
ын дарга дэмжиж шийдвэр гаргаж өгсөн бөгөөд Баянхонгор аймагт клубүүдийн аварга 
шалгаруулах тэмцээнийг зохион байгуулахад хойд бүсийн “Алтан гадас” кпубын Орхон 
аймгийн ОБГ-ын тамирчид 1-р, төвийн бүсийн “Од” клубын Баянхонгор аймгийн ОБГ-ын 
тамирчид 2-р байрыг тус тус эзлэсэн байна. Кпубүүдийн аварга шалгаруулах 
тэмцээний үеэр ахмад тамирчин спортын мастер О.Баатарсүрэнгийн хөдөлмөрийн 
алдрыг тэмдэглэсэн байна.

2016 оны эхний хагас жилд Онцгой байдлын байгууллагын “Түүхэн музей” 
байгуулах ажлын хэсгийг байгуулах ОБЕГ-ын даргын тушаал гарч 2016 оны 2 дугаар 
сард ажилдаа орсон бөгөөд Онцгой байдлын байгууллагыг үүсгэн байгуулахад тулгын 3 
чулуу болсон УИХГ, УНГ, ГТТГ-ын ахмад ажилтнуудаас бүрдсэн ажпын дэд хэсэг 
байгуулагдан 4 сар шахам ажиллан өөрсдийн ажлын чиглэлээр түүхийн биет болон 
биет бус материалуудыг эрэн сурвалжлан цуглуулж 2016 оны 6 дугаар сарын 20-ны 
өдөр буюу Онцгой байдлын байгууллага үүсэн байгуулагдсаны 12 жилийн ойгоор 
нээлтээ хийлээ. Түүхэн музей байгуулахад гар бие оролцсон болон түүхийн биет болон



биет бус эд материал хандивлаж музейн сан хөмрөгийг баяжуулахад идэвх 
санаачлагатай оролцсон ахмад настнуудад ОБЕГ-ын удирдлага баяр хүргэсэн байна.

Түүнчлэн Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын Ахмадын хорооны санаачлагыг 
дэмжин НОБГ-ын нийт бие бүрэлдэхүүн Онцгой байдлын ерөнхий газрын харьяа 
Давтан сургалт сэргээн заслын төвийн сургалтын талбайг тохижуулах ажилд дэмжпэг 
үзүүлэх зорилгоор нэг өдрийн цалинтай тэнцэх хэмжээний 80 сая төгрөгийн хандивыг 
цуглуулж өгснийг сайшаан тэмдэглэж ийм бүтээлч санал санаачлагыг өргөжүүлэн 
ажиллахыг нийт гишүүддээ уриалж байна.

Дүгнэлт: Онцгой байдлын байгууллагын Ахмадын холбоо түүний харьяа Ахмадын 
хороо, зөвлөл, салбарын ахмад настнууд зөвхөн дэмжпэг туслалцаа нэхэх бус 
өөрсдийн чадлын хирээр түшиглэсэн байгууллагын хуулиар хүлээсэн чиг үүргийг 
хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэхэд бэлэн байгаа нь харагдаж байна. Ялангуяа гамшиг 
осол гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх, сургалт зохион байгуулах, гарын авлага, 
зөвлөмж боловсруулж тараах, ухуулга сурталчилгаа зохион байгуулах, Онцгой байдлын 
байгууллагын музей, төв орон нутгийн Онцгой байдлын газар, Гал унтраах, аврах анги 
салбаруудын түүхэн тоймыг бичиж хэвлүүлэх, залуу ажилтнуудыг ажлын байран дээр 
нь дадлагажуулан сургах, гал унтраах техник спортоор хичээллүүлэх, баг тамирчдыг 
дасгалжуулж улс, бүсийн аварга шалгаруулах тэмцээнд амжилттай оролцуулах, анги 
байгууллагаа тохижуулах, хүнсний ногоо, мод, бут сөөг тарих ажилд туслахад бэлэн 
байна. Гагцхүү энэ ажпыг зохион байгуулахад захиргааны байгууллагаас дэмжиж 
туслах, шаардагдах хөрөнгө мөнгөний асуудлыг шийдвэрлэж өгөхөд л хангалттай юм.

Гурав. Бусад ажлын талаар:

Өнгөрсөн 3 жилийн хугацаанд ОБЕГ, НОБГ, АТА-ийн ахмадуудын санаачлагаар 
“Онцгой аялгуу” хамтлаг байгуулагдаж Хил хамгаалах байгууллага үүсэж хөгжсөний 80 
жилийн ойг тохиолдуулан Зэвсэгт хүчин, хууль хяналтын байгууллагын Ахмадын 
холбоодын дунд зохион байгуулсан урлагийн үзлэг, 2014 онд Улаанбаатар Төмөр 
замын Соёлын төвд болсон Соёл урлагийн их наадамд амжилттай оролцож 3 дугаар 
байр эзлэсний зэрэгцээ 2015 онд “Монгол хурандаа” үзэсгэлэнгийн нээлт, “Монгол 
хурандаа” цуврал III, IV номын баярын арга хэмжээнд оролцож урлагийн тоглолт хийж 
байгууллага хамт олноо сурталчилсан байна.

Ахмадын холбоо 2014 онд Улсын иргэний хамгаалалт, Гал түймэртэй тэмцэх 
болон Улсын нөөцийн газарт он удаан жил онц идэвх зүтгэл гарган ажилласан 19 ахмад 
настанг төрийн дээд шагнал “Үйлчилгээний гавьяат ажилтан”, Сүхбаатарын одон, 
Цэргийн гавьяаны улаан тугийн одон, Хөдөлмөрийн гавьяаны улаан тугийн одон, 
Цэргийн гавьяаны одон, Аптан гадас одон, Цэргийн хүндэт медалиар шагнуулахаар 
тодорхойлсноос “Үйлчилгээний гавьяат ажилтан” цолоор бэлтгэл хурандаа П.Дамдин, 
бэлтгэл ахмад аврагч С.Баавгай, Цэргийн гавьяаны улаан тугийн одонгоор бэлтгэл 
хурандаа Ж.Дэлгэр, Д.Даваа, Г.Чулуун, М.Содномжамц, Цэргийн гавьяаны одонгоор 
Х.Балдансүх, Б.Булган, Хөдөлмөрийн гавьяаны улаан тугийн одонгоор Д.Уртнасан нар 
шагнагдсан байна. Мөн салбарын шагналд 52 ахмад ажилтанг тодорхойлсноос Онцгой 
байдлын албаны тэргүүний ажилтнаар 7, Онц гал сөнөөгч тэмдгээр 13, Онцгой байдлын 
албаны төлөө I, II, III зэргийн тэмдгээр 5, “Ахмадын алдар” тэмдгээр 21, ОБЕГ-ын Жуух 
бичгээр 1, Баярын бичгээр 1 нийт 48 ахмад настанг шагнаж урамшуулсан байна. 
Шагналд ОБЕГ, НОБГ, АТА-ийн Ахмадын хороо, Архангай, Булган, Дорнод, Дундговь,



Өмнөговь, Сэлэнгэ, Хөвсгөл аймгийн Ахмадын зөвлөлөөс ахмад настнуудаа 
тодорхойлон ирүүлж шагнуулсан байна.

Ахмадын холбооны дүрмийн 4.1.2 дахь заалтыг үндэслэн холбооны дансанд 
санхүүгийн эх үүсвэр болгох зорилгоор харьяа Ахмадын хороо, зөвлөл, салбарын 
гишүүнчлэлийн татвар хураалтын 10 хувийг хандив болгон 2014 оны 12 дугаар сарын 
31-ний өдрийн байдлаар Өвөрхангай аймгийн ОБГ-ын Ахмадын зөвлөл 54000? 
шилжүүлж 109.7 хувь, ОБЕГ-ын Ахмадын хороо 279600? шилжүүлж 104 хувь, Булган 
аймгийн ОБГ-ын Ахмадын зөвлөл 50000? шилжүүлж 102 хувь, НОБГ-ын Ахмадын хороо 
436800? шилжүүлж 101.7 хувь, Өмнөговь аймгийн ОБХ-ийн Ахмадын зөвлөл 26400? 
шилжүүлж 100 хувь, Орхон аймгийн ОБГ-ын Ахмадын зөвлөл 73100? шилжүүлж 95.3 
хувь, Дорноговь аймгийн ОБХ-ийн Ахмадын зөвлөл 25000? шилжүүлж 87.5 хувь, Аврах 
тусгай ангийн Ахмадын хороо 105000? шилжүүлж 87.1 хувь, Дархан-Уул аймгийн ОБГ- 
ын Ахмадын зөвлөл 61200? шилжүүлж 67.1 хувь, Завхан аймгийн ОБХ-ийн Ахмадын 
зөвлөл 18900? шилжүүлж 66.7 хувь, Улсын нөөцийн салбарын Ахмадын зөвлөл 40000? 
шилжүүлж 60 хувь, Төв аймгийн ОБГ-ын Ахмадын салбар 10200? шилжүүлж 60 хувь, 
Архангай аймгийн ОБХ-ийн Ахмадын зөвлөл 22800? шилжүүлж 57.6 хувь, Увс аймгийн 
ОБХ-ийн Ахмадын зөвлөл 14400? шилжүүлж 57.1 хувийн тус тус биелэлттэй байв.

Ахмадын холбоонд хандив болгон шилжүүлсэн мөнгийг 10 дахин үржүүлж тухайн 
Ахмадын хороо, зөвлөл, салбарт нь “Ахмадын сан” байгуулан өгөхөөр Ахмадын 
холбооны удирдах зөвлөл шийдвэрлэн өөр өөрийнх нь дансанд дээрх мөнгийг 
шилжүүлсэн байна. 2015 онд төв орон нутгийн 14 Ахмадын хороо, зөвлөл, салбарт 
нийтдээ 21600000 төгрөгний фонд бүхий “Ахмадын сан" байгуулж өгөв.

2015 онд Ахмадын холбооны дансанд төв орон нутгийн Ахмадын хороо, зөвлөл, 
салбараас нийтдээ 1226400? хандивласнаас Ахмадын холбооны удирдах зөвлөлийн 
хурлын шийдвэрийг үндэслэн Ахмадын холбоог улсын бүртгэлд бүртгүүлсний 
тэмдэгтийн хураамж, холбооны тэмдэг, албан бичгийн хэвлэмэл хуудас хэвлүүлэхэд 
108500?, “Ахмадын алдар” тэмдэг, үнэмлэх хэвлүүлэх, ирсэн, явсан, өргөдлийн 
бүртгэлийн дэвтэр худалдан авахад 302000?, Болзлын дагуу төв орон нутгийн 
тэргүүний Ахмадын хороо, зөвлөл, салбарыг шалгаруулан дарга нарыг нь шагнаж 
урамшуулахад 810000? нийтдээ 1220500 төгрөгийг тус тус зарцуулсан байна. Ахмадын 
холбооны дансанд хандивын 5900 төгрөг үлдсэн байна.

Ахмадын холбооны дансанд гишүүнчлэлийн хандивын мөнгөө шилжүүлээгүй 
Баян-Өлгий, Баянхонгор, Говь-Алтай, Говьсүмбэр, Дорнод, Дундговь, Сүхбаатар, 
Сэлэнгэ, Ховд, Хөвсгөл, Хэнтий аймгийн ОБГ,Х-ийн Ахмадын зөвлөл, салбарт 2015 онд 
“Ахмадын сан” байгуулж мөнгө шилжүүлэх боломжгүй гэж шийдвэрлэсэн байна.

2015 онд Зэвсэгт хүчин, Хууль хяналтын байгууллагын 7 Ахмадын холбооны 
дунд зохион байгуулдаг 2015 оны “Шатрын аварга” шалгаруулах багийн тэмцээнд 
оролцох баг тамирчдыг шалгаруулах зорилгоор ОББ-ын Ахмадын холбооны нэрэмжит 
Шатрын аварга шалгаруулах тэмцээн зохион байгуулахад 7 багийн 22 тамирчин 
оролцсон дээр ОБЕГ, НОБГ, Дархан-Уул аймгийн ОБГ-ын Ахмадын хороо, зөвлөлийн 
тамирчид эхний 3 байранд шалгарсан байна. Зэвсэгт хүчин, хууль хяналтын 
байгууллагын Ахмадын холбоодын “Шатрын аварга” шалгаруулах багийн тэмцээнд 
багаараа 4-р байр эзлэсэн байна.

Түүнчлэн Онцгой байдлын байгууллага нэгдсэн тогтолцоонд шилжсэний 11 жил, 
Ардын хувьсгалын 94 жилийн ойг тохиолдуулан Архангай, Булган, Баянхонгор, 
Өвөрхангай, Дорнод, Орхон аймгийн 26 ахмад настанг Засгийн газрын болон салбарын



шагналаар шагнуулахаар тодорхойлж ирүүлсэн саналыг дэмжиж, тодорхойлолтыг нь 
ОБЕГ-ын даргад уламжилсан бөгөөд 2015 оны байдлаар 19 ахмад настанг шагнаж 
урамшуулсан байна.

ОБЕГ-ын даргын 2015 оны А/21 тоот тушаалын 4.1.3, 4.3 дахь заалтыг үндэслэн 
удаан хугацаагаар өвчилж байгаа Дархан-Уул, Өмнөговь аймгийн ОБГ-ын Ахмадын 
зөвлөлийн гишүүн ахмад настан Н.Хөхөө, Д.Цэдэндорж нарт нэг удаагийн буцалтгүй 
тусламж болгон тус бүр 150 000 төгрөг, ОБЕГ-ын Ахмадын хорооны гишүүн 
П.Бямбажавын сувилалын зардлын 50 хувийг тооцож олгосон байна.

Улсын нөөцийн байгууллага үүсэн байгуулагдсаны 50 жилийн ойн арга хэмжээнд 
18 аймгийн Нөөцийн салбарт ажиллаж байсан ахмад ажилтнуудыг урин оролцуулсаны 
зэрэгцээ шилдэг тэргүүний 15 ахмад настанг “Ахмадын алдар” хүндэт тэмдгээр шагнаж 
урамшуулсан байна.

Онцгой байдлын байгууллагын Ахмадын холбооны санхүүгийн эх үүсвэр болох 
гишүүдийн татвар хураалтаас хандив болгон 2016 оны эхний хагас жилийн байдлаар 
Ахмадын холбооны дүрмийн 4.1.2 дахь заалтыг үндэслэн холбооны дансанд 
Говьсүмбэр аймгийн ОБГ-ын Ахмадын салбар 2016.01.11-ний өдөр 12000?, НОБГ-ын 
Баянзүрх дүүргийн Ахмадын зөвлөл 2016.02.29-ний өдөр 28800? , ОБЕГ-ын Ахмадын 
хороо 2016.04.25-ны өдөр 204000?, Завхан аймгийн ОБГ-ын Ахмадын зөвлөл 
2016.06.06-ны өдөр 23000?, НОБГ-ын Чингэлтэй дүүргийн Ахмадын зөвлөл 2016.06.08- 
ны өдрүүдэд 48000?, НОБГ-ын Ахмадын хороо 2016.06.08-ны өдөр 60000?, УНС-ын 
Ахмадын зөвлөл 2016.06.14-ний өдөр 45000?, Говь-Алтай аймгийн Ахмадын зөвлөл 
2016.06.28-ны өдөр 10000? нийтдээ 430800 төгрөгийг тус тус шилжүүлсэн байна.

ОБЕГ одоогоор Онцгой байдлын байгууллагын Ахмадын холбооны “Ахмадын 
сан”-д хөрөнгө төвлөрүүлж өгч чадаагүй байна.

2016 онд Булган аймагт зохион байгуулагдсан Гал унтраах техникийн олон 
төрөлт спортын улсын аварга шалгаруулах тэмцээн, Монгол улсад гал унтраах техник 
спорт үүсэж хөжсөний 60 жилийн ойн арга хэмжээнд ОБЕГ, НОБГ, ХСИС, УБТЗ, Орхон, 
Булган, Дархан-Уул, Дорнод, Дорноговь аймгийн Ахмадын хороо, зөвлөлийн нийт 26 
ахмад настныг урилгаар оролцуулж хүндэтгэл үзүүлсний зэрэгцээ гал унтраах техник 
спортыг хөгжүүлэх, залуу тамирчдыг сургаж дадлагажуулах, материаллаг баазыг 
бэхжүүлэхэд онцгой үүрэг гүйцэтгэсэн 6 ахмад настанд спортын мастер цол нөхөн 
олгуулсны дээр 17 ахмад настанг Монголын үндэсний олимпын хороо, Эрүүл мэнд, 
спортын яам, Монголын залуучуудын холбоо, Биеийн тамир спортын газар, ОБЕГ-ын 
шагналаар шагнаж урамшуулсан байна.

Дүгнэлт: Төв орон нутгийн Онцгой байдлын газрын удирдлагууд өөрсдийн 
Ахмадын хороо, зөвлөл, салбарын ажилд дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх ажил сайжирч 
байгаагийн дээр Онцгой байдлын байгуулагын Ахмадын холбооны харьяа Ахмадын 
хороо, зөвлөл, салбарууд ахмад настнуудынхаа нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэхэд 
дэмжпэг үзүүлэх, ахмад настнуудын чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх, тэднийг 
алдаршуулж шагнаж урамшуулах, амьжиргааны түвшин доогуур болон удаан 
хугацаагаар өвчилж байгаа ахмад настнуудад сэтгэл санааны болон мөнгөн тусламж 
үзүүлэх, сайн дураар гишүүнчлэлийнхээ татварыг өгөх асуудалд ихээхэн ахиц дэвшил 
гарч эхлээд байна гэж дүгнэв.

Дөрөв. Цаашдын тавих зорилт талаар:



1. Засгийн газрын 2012 оны 185 дугаар тогтоолоор батласан “Ахмадын сан 
байгуулан ажиллуулах журам”-ыг үндэслэн Онцгой байдлын байгууллагын Ахмадын 
холбоо, түүний харьяа Ахмадын хороо, зөвлөл, салбар бүрт “Ахмадын сан” байгуулж 
өгөх,

2. Ахмад настны нийгмийн хамгааллын тухай хууль, Онцгой байдлын ерөнхий 
газрын даргын 2014 оны “Ахмад настны талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” А/47 
тоот тушаалыг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан төв орон нутгийн 14 аймгийн ОБГ-ын 
Ахмадын зөвлөл, салбарын дарга нарын цалин урамшуулалд шаардагдах зардлыг жил 
бүрийн төсөв зардалд тусган шийдвэрлэж өгөх,

3. Онцгой байдлын байгууллагын Ахмад холбооны харьяа Ахмадын хороо, 
зөвлөл, салбарыг үйл ажиллагаагаа хэвийн явуулах ажлын байр, техник хэрэгслээр 
хангаж өгөх,

4. Ахмадын хороо, зөвлөл, салбарын ахмад настнуудын мэргэжлийн өндөр ур 
чадвар, ажлын дадлага туршлагыг ашиглан хуулиар хүлээсэн үүргээ хэрэгжүүлэхэд 
дэмжлэг туслалцаа авч хамтран ажиллахыг уриалж байна.

ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН БАЙГУУЛЛАГЫН АХМАДЫН ХОЛБООНЫ
УДИРДАХ зөвлөл



ТАНИЛЦУУЛГА

Улс орны эдийн засгийн нөхцөл байдлаас шалтгаалан Онцгой байдпын 
ерөнхий газар Онцгой байдлын байгууллагын Ахмадын холбоо, Онцгой байдлын 
ерөнхий газрын Ахмадын хорооны дарга хоёрыг зэрэг цалинжуулах боломжгүй 
байна. Энэ байдпыг харгалзан ОБЕГ-ын удирдлагатай харилцан тохирч Ахмадын 
хорооны 223 гишүүнээс сонгогдон ажиллаж байгаа даргыг цалинжуулан ажиллаж 
байна. Ахмадын холбооны тэргүүний хувьд өнгөрсөн сонгуульт ажлын хугацаанд 3 
дахь жилдээ цалингүй ажил үүргийг зохих дүрмийн дагуу гүйцэтгэж ирлээ. Энэ 
нөхцөл байдал цаашид ч үргэлжилж Ахмадын холбооны тэргүүнийг цалинжуулах 
боломжгүй байгаа байдлыг харгалзан Онцгой байдлын байгууллагын Ахмадын 
холбооны дүрмийн 2.18 дахь заалтад өөрчлөлт оруулах замаар шийдвэрлэж болох 
гарц байгааг та нөхдөд танилцуулж байна. Онцгой байдлын байгууллагын Ахмадын 
холбоо нь ОБЕГ, АТА, УНС болон аймаг, нийслэлийн ОБГ-ын Ахмадын хороо, 
зөвлөл, сэлбарыг нэгтгэн удирдаж мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх, ажлыг нь 
нэгтгэн дүгнэх, ахмад настнуудын нийтлэг эрх ашгийг хамгаалах, тэдний нийгмийн 
асуудлыг шийдвэрлэхэд дэмжлэг үзүүлэх, ахмад настнуудыг алдаршуулж, шагнаж 
урамшуулах асуудлыг хариуцан үйл ажиллагаа чиглүүлэн ажилладаг энэ ажлыг 
ОБЕГ-ын Ахмадын хорооны дарга давхар хариуцан гүйцэтгэхэд хүндрэл бэрхшээл 
учрахгүй учраас ийм саналыг оруулж байгаа юм.

Ахмадын холбооны дүрмийн 2.18 дахь заалт: “Ахмадын холбооны тэргүүний 
эзгүйд ОБЕГ-ын Ахмадын хорооны удирдах зөвлөлийн дарга түүнийг түр 
хугацаанаар орлон ажиллаж болно” гэсэн заалтыг “Ахмадын холбооны удирдах 
зөвлөлийг ОБЕГ-ын Ахмадын хорооны удирдах зөвлөлийн дарга удирдан ажиллана. 
” гэж өөрчлөн найруулаад бага хурлаар хэлэлцүүлээд шийдчихвэл энэ асуудлыг 
зохицуулах боломж харагдаж байгаа юм. Энэ саналыг Онцгой байдлын 
байгууллагын Ахмадын холбооны удирдах зөвлөлийн 2016 оны 8 дугаар сарын 15-ны 
өдрийн хурлаар хэлэлцэж холбооны удирдах зөвлөлийн гишүүд санал нэгтэй 
дэмжсэнийг бүх гишүүдээр хэлэлцүүлэхээр танилцуулж байна. Та нөхөд нөхцөл 
байдлыг үндэслэн дээрх байдлыг шийдвэрлэж өгөхийг хүсье.

ОЦНГОЙ БАЙДЛЫН БАЙГУУЛЛАГЫН АХМАДЫН ХОЛБООНЫ
УДИРДАХ зөвлөл


