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ОРШИЛ
Монгол Улсад хорьдугаар зууны гучаад оноос эх үүсвэрээ тавьж, хөгжин бэхжиж, улмаар
хориннэгдүгээр зууны эхнээс нэрээ өөрчлөн түрүү үеийнхээ үйлсийг шинэ нөхцөлд үргэлжлүүлж
буй нэгэн алба бол иргэний хамгаалалтын алба юм.
Монгол Улсад иргэний хамгаалалтын алба үүссэн түүх нь улс орныг батлан хамгаалах, ард
иргэдийн аюулгүй байдлыг хангахтай салшгүй холбоотой билээ.
Дэлхийн томоохон милитарист улсууд дэлхийг дахин хуваахын төлөө бодлого явуулсан
хориод оны сүүлч, гучаад оны эхэн үед манай улсын зүүн хил хязгаарын байдал түгшүүртэй
болж, харийн эзлэн түрэмгийлэгчдийн занал өсч, цэрэг, зэвсгийн хүчээр халдан довтлох магадлал
нэмэгдсээр байсан цаг үед 1921 оны ардын хувьсгалаар байлдан олж авсан эх орныхоо тусгаар
тогтнол, аюулгүй байдлыг хангах зорилт тухайн үеийн эрх баригч нам, Ардын засгийн газрын өмнө
тулгарч, батлан хамгаалах хүчийг зузаатган бэхжүүлэх, түүний дотор улсын хүн амыг хамгаалах,
засаг захиргааны нэгж, үйлдвэр албан байгууллагуудын найдвартай ажиллагааг хангах асуудал
чухлаар тавигдах болов.
Ийм нөхцөлд тус албаны эхлэл одоогоос 90 шахам жилийн тэртээ тавигдсан түүхтэй юм.
Иргэний хамгаалалтын байгууллага үүсэхийн өмнөх 30 гаруй жилийг эрдэмтэн судлаачид түүний
угтвар нөхцөл бүрэлдсэн үе гэж тодорхойлсон байдаг.
1930-1960-аад оны үед улсын хүн ам, чухал объектыг дайсны агаарын довтолгоо, химийн
зэвсгийн аюулаас хамгаалах аргад сургаж бэлтгэх, дайснаас хэрэглэж болох зэвсгийн хор
хөнөөлийн талаар ард түмэнд сурталчлан ойлгуулах ажлыг төр, засгийн бодлого шийдвэрийн
дагуу олон нийтийн байгууллагуудын үүргийн хүрээнд төрийн байгууллагуудгүйцэтгэж ирсэн
байна.
Төрийн байгууллагуудаас Бүх цэргийн зөвлөлийн дэргэд ажиллаж байсан Улсыг хамгаалах
зөвлөл, Улсыг хамгаалах комисс хариуцан ажиллаж байв. Олон нийтийн байгууллагуудаас
Монгол Улсыг хамгаалах явдалд туслах Эвлэл, Ардын өөрийгөө хамгаалах сайн дурын морьт
Отряд, Ардын цэрэгт туслах сайн дурын Нийгэмлэг, Батлан хамгаалах ба хөдөлмөр Нийгэмлэг
зэрэг олон нийтийн сайн дурын байгууллагууд түүхийн 30 гаруй жилийн хугацаанд улсын хүн
ам, улс ардын аж ахуйн объектуудыг дайсны довтолгооны хэрэгсэл, үй олноор нь устгах зэвсгээс
хамгаалах аргад сургаж бэлтгэх, түүний хор хөнөөлийг хөдөлмөрчин олон түмэнд тайлбарлан
таниулах ажлыг зохион байгуулж байжээ.
Монгол Улсын иргэний хамгаалалтын байгууллага үүссэнээс хойших 50 гаруй жилийн
хугацаанд олон улсын ба бүс нутгийн цэрэг-улс төрийн хурцадмал байдал үүссэн “хүйтэн дайн”ны үед төр, засгаас улс орны аюулгүй байдлыг хангах, батлан хамгаалах хүчин чадлыг бэхжүүлэх
талаар баримталсан бодлогын хүрээнд Иргэний хамгаалалтын тухай хууль/1970 ба 1994 оны/-ийн
үзэл баримтлалыг мөрдөн үй олноор хөнөөх зэвсгээс хамгаалах арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлж,
намжмал байдлын нөхцөлд “тайван цагийн үүрэг” хэмээх гамшиг, ослоос хамгаалах үйл
ажиллагаанд шилжин ажиллах болсон байна.
Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргаас иргэний хамгаалалтын түүхийн ном бүтээх
талаар гаргасан санаачилгыг ахмад ажилтнууд бид талархан хүлээн авч, “Монгол Улсын Иргэний
хамгаалалтын түүхэн замнал” номыг бичиж, уншигч түмэндээ өргөн барьж байна. Тус ном нь
оршил, арван долоонбүлэг, хавсралт, эрдэм шинжилгээний лавлагаанаас бүрдэж байгаа болно.
Бид бүтээлдээ иргэний хамгаалалтын үүсэл, хөгжил, дайчин замналыг үйл ажиллагаа,
арга хэмжээнүүд тус бүрээр сэдэвлэн бүлэг болгож, аль болох дэлгэрэнгүй гаргахыг зорьсон юм.
Гэвч түүхийн олон арван жилийн хугацаанд зохиосон бүх ажлыг тоочин бичих боломжгүй. Нөгөө
талаар иргэний хамгаалалтын албаны салаа мөчрүүдийг хариуцан ажиллаж, түүхийг бүтээлцсэн
үе үеийн ахмадуудын ажил үйлсийг тодруулан үлдээхийг хичээсэн болно.
Номын оршил, нэг, дөрөв, тав, зургаа, долоо, арваннэг, арванхоёр, арвангурав, арвантав,
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арванзургаадугаар бүлэг, гуравдугаар бүлгийн нэг, хоёр, гуравдугаар зүйл, есдүгээр бүлгийн
хоёрдугаар зүйл, нэгдүгээр хавсралтыг цэргийн ухааны доктор, чөлөөнд байгаа хурандаа П.Дамдин,
хоёрдугаар бүлэг, гуравдугаар бүлгийн дөрөвдүгээр зүйл, гуравдугаар хавсралтыг чөлөөнд байгаа
хурандаа Ж.Цогтоо, есдүгээр бүлгийн нэгдүгээр зүйлийг П.Дамдин, цэргийн ухааны доктор,
чөлөөнд байгаа хурандаа Б.Баяржаргал, аравдугаарр бүлгийг П.Дамдин, техникийн ухааны
магистр, бэлтгэл хурандаа М.Сүхбаатар нар, найм, арвандөрөвдүгээр бүлгийг П.Дамдин, цэргийн
ухааны магистр, бэлтгэл хурандаа С.Цогтбаатар нар, хоёрдугаар хавсралтыг С.Цогтбаатар бичив.
Эрдэм шинжилгээний лавлагааг техникийн ухааны магистр, чөлөөнд байгаа хурандаа Б.Дашдэлэг,
М.Сүхбаатар гүйцэтгэж, гэрэл зургуудыг Ж.Цогтоо, С.Цогтбаатар, Б.Баяржаргал, Л.Гантөмөр нар
сонгон бүрдүүлж, хэвлэлийн эхийг ОБЕГ-ын ажилтан ахлах дэслэгч Д.Отгонболд бэлтгэв.
Энэ номыг бичихтэй холбогдуулж, иргэний хамгаалалтын түүхийн судалгаанд тухайн
үедээ оролцож, оюун санаагаа хамтын бүтээлд шингээж, хувь нэмрээ оруулсан ахмад ажилтан
Б.Жанчив, Ш.Мягмарсүрэн нарынхаа гэгээн дурсгалыг хүндэтгэе.
Дайн тулаан, гал түймэр, үер усны аюул, цацраг, химийн хордолт, гоц халдварт өвчин зэрэг гамшиг,
ослын хөнөөлийн голомтод өөрийгөө золиосолж, бусдыг аврах тангарагтаа үнэнчээр зүтгэж, үүргээ
нэр төртэй, шударгаар биелүүлж явсан үе үеийн ахмадууд, тэдгээрийн залуу халаа эрхэм дүү
нарын үйлсийг хүндэтгэхийн зэрэгцээ түүгээр бахархаж байдгаа энэ ялдамд илэрхийлье.
Түүхэн замнал номыг бичихэд Батлан хамгаалахын төв архив, ОБЕГ-ын архивын материал,
төр, засгаас гаргасан хууль тогтоомж, шийдвэрүүд, Улсын иргэний хамгаалалтын газрын үйл
ажиллагааны зарим тайлан, мэдээ, Улсын байнгын онцгой комиссын үйл ажиллагааны тайлан,
мэдээ, бусад баримт бичгүүд, иргэний хамгаалалтын талаар 1960-1990-ээд онд хэвлэгдсэн ном,
гарын авлага, бичмэл сэтгүүл, ахмадуудын дуртгал, яриа, тус албанд удаан жил ажилласан зарим
хүмүүсийн албан ажлын тэмдэглэл зэрэг баримт бичгүүд болон 1999 онд хэвлэгдсэн Түүхийн
шинжлэх ухааны доктор Д.Гомбосүрэн, магистр Г.Мягмарсамбуу /хожим доктор-Ph.D хамгаалсан/,
магистр П.Дамдин/хожим доктор-Ph.D хамгаалсан/ нарын “Монгол Улсын Иргэний хамгаалалт”/
түүхийн товчоон/ гэдэг бүтээлийг эх сурвалж болгон ашиглаж шинэчилсэн судалгаагаар тодруулсан
зарим дүгнэлт, тоо баримтыг энэ номд оруулж, түүхийг тодотгон туурвисан болно.
Энэхүү бүтээлийн бичлэг, найруулга, түүхийн үнэн зөв байдалд хяналт хийж тусалсан
редакцийн зөвлөлийн гишүүд болон бүтээлтэй танилцан цэргийн түүхийн шинжлэх ухааны талаас
нь ач холбогдлыг нь үнэлж, зөвлөмж өгч, агуулгыг сайжруулан чанаржуулахад гүн туслалцаа
үзүүлсэн цэргийн шинжлэх ухааны доктор, профессор, хошууч генерал О.Үржин, шинжлэх
ухааны доктор, профессор, чөлөөнд байгаа хурандаа Х.Шагдар нарт талархлаа илэрхийлье.
Энэ номыг бүтээх санаачилгыг гарган зохиогч бидэнд зохион багуулалтын ба бодит дэмжлэг
туслалцаа үзүүлсэн ОБЕГ-ын дарга бригадын генерал Т.Бадрал болон дэд дарга хурандаа
Г.Ариунбуян, хурандаа Д.Батсайхан даргатай Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх газрын хамт олон,
хурандаа Б.Ууганбаяр даргатай Гамшгийн шуурхай удирдлагын газрын хамт олонд чин сэтгэлээсээ
талархаж байгаагаа илэрхийж байна.
Эрхэм уншигч Таны энэ номын талаарх үнэтэй санал, сэтгэгдэл, шүүмж нь иргэний
хамгаалалтын түүх судлалд ач холбогдолтой болно гэдэгт итгэж байна.

П.Дамдин
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Т.Бадрал
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ТҮҮХ БОЛ ӨНГӨРСӨН, ӨНӨӨ, ИРЭЭДҮЙН “СОМПИН” ЗАНГИЛАА БАЙДАГ
Манайхан орос хэлнээс орчуулахдаа алдсан нь зөндөө, оносон нь ч түүнээс илүү.
“Гражданская оборона” гэх үгийг “Иргэний хамгаалалт” гэж монгол хэлэнд буулгаад нэгэн жаранг
өнгөрөөжээ. Төр гэж байдаг юм бол, улс гэж байдаг юм бол түүний үндсэн үүрэг нь иргэнээ
хамгаалахад л оршдог байх. Ийм үг, үзэл санаа монголд орж ирсэн нь “хүйтэн дайн”- ы үетэй
холбоотой юм.
Монгол Улсын Батлан хамгаалахын тогтолцоонд “Иргэний хамгаалалтын алба” бүх нийтийг
хамарч байсан цаг саяхан. “Хормой дор байсан буй” гэж монголчууд хэлэлцдэг.
“Энхийн цагт хөлс их гаргавал дайны цагт цус бага урсана” гэж А.В.Суворов хэлсэн байдаг. “Энх
тайван байхыг хүсч буй хүнийг дайнд бэлдүүл” гэж Вегетус гашуун сургамж үлдээсэн нь ч буй.
Өнгөрсөн онд батлагдсан Батлан хамгаалахын багц хуулийн үзэл санаагаар Онцгой байдлын
алба батлан хамгаалах тогтолцоонд ойртон ирж, шаардлагатай тохиолдолд бүр бүрэлдэхүүн хэсэг
нь болох хандлага тодорхой болжээ. Түүнчлэн бүх нийтийн хүчин чармайлтаар “Нийт иргэдийн
оролцоонд тулгуурласан орон нутгийн хамгаалалтын” бодлого барина гэдгээ тунхаглав.
Ийм үед иргэний хамгаалалтын алба Монгол Улсад оршин тогтнож үйл ажиллагаагаа
хэрэгжүүлж байсан түүх, түүний туршлага, сургамжийг доктор П. Дамдин эрдэмтэн хүнийхээ
үүргийг хэрэгжүүлэн хэсэг нөхдийн хамт нарийвчлан судалж, энэхүү бүтээлийг туурвисан нь
түүний ач холбогдлыг өндөржүүлж өгсөн гэж үзэх үндэслэлтэй юм.
Энэ бол монголын түүх, түүний дотор монгол цэргийн түүхийн нэгэн үгүйлэгдэж байсан
орон зайг дүүргэж чадсан үнэт бүтээл юм.
Эрдэмтэн зохиогч маань “Иргэний хамгаалалтын түүхээс авах сургамж” хэмээн
цэцэрхсэнгүй, зүгээр л түүхийг нь өөрөө олон жил, бараг амьдралынхаа туршид дотор нь ажиллаж
байсан, байгаа хүний хувьд түүхийн шинжлэх ухааны арга зүйгээр бичиглэн тавьжээ.
Түүх бол өнгөрсөн, өнөө, ирээдүйн “сомпин” зангилаа байдаг. Энэ утгаар түүх бол ирээдүй
юм. Монгол Улсын Батлан хамгаалах тогтолцоонд иргэний хамгаалалтын алба ямар үүрэг,
оролцоотой, ямар байр суурь эзэлж байсныг тодорхойлсон нь энэ албыг орчин үеийн олон улсын
жишигт нийцүүлэн хөгжүүлэх цаашдын чиг хандлагад уг бүтээл Шинжлэх ухааны үндэс болно
гэж үзэж байна. Уншигчид ийм л утгаар энэ бүтээлийг болгооно гэдэгт итгэж байна.

Шинжлэх ухааны доктор, профессор Олхонууд Хайнзангийн Шагдар
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Нэгдүгээр бүлэг.
БНМАУ-ЫН ИРГЭНИЙ ХАМГААЛАЛТЫН АЛБА ҮҮСЭХ УГТВАР
НӨХЦӨЛ БҮРЭЛДСЭН НЬ/1930-1963/
Ард түмний байлдан олсон тусгаар тогтнол, эрх чөлөө, аюулгүй байдлыг сахин хамгаалах,
түүнийг бүх талаар баталгаажуулах асуудал 1921 оны ардын хувьсгал ялсан цаг мөчөөс эхлэн
Монголын нийгмийг удирдан жолоодох нам, засгийн анхаарлын төвд байсаар байсныг түүхийн
баримтууд гэрчилдэг.
1930-аад оны үе бол капиталист орнууд дэлхийг дахин хуваахын төлөө бодлого явуулж,
фашист дэглэм тогтсон Герман, Итали, Япон улсууд гурвын холбоо байгуулан зэргэлдээх орнуудаа
эзлэн түрэмгийлэх дайн дэгдээх замд орсоноос олон улсын хоорондын байдал эрс хурцадсан цаг
үе байлаа. Энэ он жилүүдэд Япон улс Манжуурт цэрэг, зэвсгийн хүчийг ихээхэн төвлөрүүлж,
Хятадын зүүн хойт хэсэг, Өвөр монголын олон аймгийг эзлэн авч, тэр нутаг дэвсгэрээ БНМАУ,
ЗСБНХУ-ын эсрэг түрэмгий дайн явуулах бааз болгожээ.
19-20 дугаар зууны заагт шинжлэх ухаан, үйлдвэрлэх хүчний хөгжилд үндсэн эргэлт гарч,
энэ нь зэвсэгт тэмцлийн арга, хэрэгсэлд гүнзгий өөрчлөлт оруулж, цэрэг техникийн хувьсгалын
эхлэлийг тавьжээ. Үүний тод илрэл нь хүмүүсийг үй олноор нь устгах аюултай хөнөөлт хэрэгслийг
цэргийн зэвсэглэлд оруулсан явдал юм.
Дэлхийн нэгдүгээр дайнд анх химийн хүчтэй үйлчилгээтэй хордуулах бодисхлорыг
хэрэглэжээ. 1915 оны 4 дүгээр сарын 22-ны 17 цагт Белгийн Ипра голын хойд талд байрлах Бакшмут,
Лангенмарк өндөрлөгүүдийн хооронд орших 6-8 км өргөн фронт дээр ногоон-саарал өнгийн
манан үүссэн нь Германий талын 5 минутын хугацаанд 180 тонн хлорыг баллоноос гаргасаны
үр дүн байжээ. Германчуудын хорт хийн дайралтад Английн цэргийн 15000 хүн өртсөн бөгөөд
дараагийн 1-2 хоногт 5000 хүн нас барж, жагсаалаас гарсан байна. Энэхүү химийн дайралтыг 20
дугаар зууны химийн дайны эхлэл гэж үздэг.
Дайны явцад байлдааны зориулалттай химийн хорт бодисыг боловсронгуй болгон
хөгжүүлж фосген, иприт хэрэглэх болсон байна.
Энэ дайнд дайтагч талууд химийн хорт бодисыг харилцан хэрэглэсний улмаас нийт 1 сая гаруй
хүний хохирол гарсан мэдээ байдаг юм.
Дэлхийн нэгдүгээр дайнд химийн хорт бодисыг их хэмжээгээр хэрэглэснээс сургамж авч,
улс орнууд химийн зэвсгээс хамгаалахад анхаарах болсон байна.
Байлдаанд нисэх онгоц өргөн хэрэглэх болсон нь дайны үед дайтагч улс орнуудын байлдааны
фронтын хохирлоос улсын гүн ар тал, хот суурин газруудын хүн ам, эдийн засгийн хохирол үлэмж
их гарах нөхцөл бий болсон учраас түүнээс хамгаалах зорилт тулгарав.
20 дугаар зуунд болсон дайнуудаас учирсан фронт, ар талын хохирлын харьцаа дараах
байдалтай байсныг түүх харуулдаг юм.

11

МОНГОЛ УЛСЫН ИРГЭНИЙ ХАМГААЛАЛТЫН ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ

Дээрх үзүүлэлт нь зөвхөн ердийн зэвсгийн хөнөөлөөс учирсан хохирлыг илтгэж байна. Үй
олноор хөнөөх зэвсэг хэрэглэсэн дайны үед бол хот суурин газрын хүн амын хохирол үлэмж өсөх
нь ойлгомжтой.
Ийм нөхцөл байдалд БНМАУ-ын Ардын засгийн газар, МАХН-ын Төв Хороо улс орноо
харийн түрэмгийлэлээс хамгаалах цэргийн хүчийг зузаатгах, хил хязгаарыг бэхжүүлэхэд онцгой
анхаарч, тухайн үед олон талт арга хэмжээ авч байсны дотор урьд урьдынхаас илүү зохион
байгуулалт, хүч, нарийн мэргэжил шаардсан өвөрмөц арга ажиллагааг зайлшгүй авч хэрэгжүүлэх
болжээ. Ингэж дайсантай галын шугамд байлдааны ажиллагаа явуулахын зэрэгцээ улсын гүн
ар талын хот, суурин газрын хүн ам, үйлдвэр, аж ахуйн газар, байгууллагыг дайсны агаарын
довтолгоо, химийн зэвсгийн хөнөөлөөс хамгаалах шаардлага үүссэн байна. Энэ нь иргэний
хамгаалалтын албыг үүсгэн байгуулах бодит үндэс болжээ.
МАХН-ын Төв Хорооны тэргүүлэгчид, Хянан байцаах төв комиссын гишүүдийн 1929 оны
7 дугаар сарын 22-ны өдрийн 40-р хурлаас Улсыг батлан хамгаалах зөвлөлийг (УБХЗ) Бүх цэргийн
зөвлөлийн дэргэд байгуулав.
БНМАУ-ын Засгийн газрын 1930 оны 12 дугаар сарын 5-ны өдрийн 40 дүгээр хурлын
тогтоолоор УБХЗ-ийн харъяанд Монгол Улсыг хамгаалах явдалд туслах сайн дурын эвлэл
(МУХЯТЭ) байгуулж, дүрмийг нь хэлэлцэж, Улсын бага хурлын тэргүүлэгчдийн газраар батлуулан
гүйцэтгэх, тус эвлэлийн хорооны товчооны гишүүдэд Ц.Жигжиджав, Мэнд, Г.Дэмид, Я.Покус,
Лхүмбэ нарыг баталсан байна.
Тус эвлэлийг энэхүү дүрэмд “Олон ардуудаас сайн дураар байгуулсан газар” гэж
тодорхойлоод дүрмийн 3.6-д “Агаарын ба хорт зайн хүчнээс улсыг хэрхэн хамгаалах явдалд
эвлэлийн гишүүдийг боловсруулах сурталыг нэвтрүүлэхээр ...”заажээ. Ийнхүү ард иргэд, хүн
амыг агаарын ба хорт зайн/химийн/ довтолгооноос хамгаалахад сургах үүрэгтэй олон нийтийн
байгууллага анх 1930 онд буй болсон юм.
МУХЯТЭ 1931 оноос эхлэн албан ёсоор зохион байгуулалтад орж, төв, орон нутагт
байгуулагдан үйл ажиллагаагаа явуулжээ. Энэ үе тус эвлэлийг Улсыг батлан хамгаалах бүлгэм гэж
нэрлэж байв. Энэ бүлгэмийн тэргүүлэгчдийн өргөтгөсөн анхдугаар хурал 1931 оны 1 дүгээр сарын
16-нд болж, батлан хамгаалах бүлгэмийн ажлын зохион байгуулалтын тухай, бүлгэмд гишүүн
элсүүлэх тухай, бүлгэмийн ажлыг олонд нийтлэн таниулах тухай зэрэг хэд хэдэн асуудал хэлэлцэж
шийпвэр гаргажээ. Хурлаас Улаанбаатар хотод бүлгэмийн анхан шатны байгууллага байгуулах
комиссыг 10, аймгийн комиссыг 7 хүний бүрэлдэхүүнтэй байгуулахаар тогтов.
МУХЯТЭ-ийн дүрэмд эвлэлийн гишүүд, ард иргэдийг агаарын довтолгоо, хорт зай (хими)аас хамгаалахад сургах үүрэг анхлан тусгагдсанаар иргэний хамгаалалтын албаны хүрээнд
гүйцэтгэх анхны арга хэмжээний эхлэл болжээ.
БНМАУ-ын 17 дугаар онц бага хурал/1932.07.01/ ба Засгийн газрын шийдвэрээр УБХЗийг татан буулгасантай холбогдуулж, МУХЯТЭ-г Цэргийн яам, Улс төрийн газарт харъяалуулсан
байна.
Улсын хүн амыг агаарын довтолгоо, хорт зай/химийн хордуулалт/-аас хамгаалах үүрэг бүхий
анхны байгууллага болох МУХЯТЭ-ийн болон түүнийг залгамжилсан дараагийн байгууллагуудын
хүрээнд авч хэрэгжүүлж байсан зарим арга хэмжээний талаар товч дурдъя.
Улсыг батлан хамгаалах комиссын 1935 оны 1 дүгээр сарын 8-ны өдрийн анхдугаар
хурлаар Цэргийн яамны сайд бөгөөд Бүх цэргийн жанжин Г.Дэмидийн илтгэлийг хэлэлцээд хүн
ам, үйлдвэр, аж ахуйн газар, албан байгууллагыг агаарын довтолгоо, химиэс хамгаалах ажлыг
үүсгэн зохион байгуулах талаар олон зорилт дэвшүүлж, тогтоол гаргажээ. Энэ тогтоолд тайван
ба ялангуяа байлдааны цагт том, аж ахуйн газар, албан яам, ард олныг агаарын дайсан, хорт зайн
аюулаас хамгаалах нь туйлын чухал тул зохих тэмцэх газарт тусгай орон сав байгуулах, тус улсын
батлан хамгаалах явдлыг ард олонд таниулах, Улаанбаатар хот, аймгийн төвүүд зэрэг төв суурин
газруудад цэргийн сургуулилтыг УБХЗ-өөс гаргасан хөтөлбөрийг баримтлан тогтмол явуулахыг
яамдын сайд, тусгай газрын дарга нарт даалгасан байна.
Энэ тогтоолоор ард олныг ямарч аюулт өвчнөөс хамгаалах, ялангуяа байлдааны цагт элдэв
хорт аюул, байлдаанд шархадсан өвчтөнийг хамгаалах эмчлэхэд зориулж төв ба боомт газруудад
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эрүүлийг хамгаалах салбаруудыг байгуулахыг Эрүүлийг хамгаалах яамны сайдад үүрэг болгов.
БНМАУ-ын Засгийн газрын 1936 оны 5 дугаар сарын хуралдаанаар Цэргийн яамны сайд,
Бүх цэргийн жанжин Г.Дэмидийн оруулсан саналаар УБХЭ-ийн түр дүрмийг баталжээ. Уг дүрмээр
УБХЭ-ийн үүрэг зорилтыг тодорхой болгосны дотор агаарын дайсан, химиэс хамгаалах үүрэг нь ч
нарийсан орсон байна.
Батлан хамгаалах тусгай комиссын 1938 оны 4 дүгээр сарын 15-ны өдрийн анхдугаар
хурлын тогтоолоор “Агаарын дайсан, хорт зайнаас хамгаалах ажлыг эрхлэх газар”-ыг байгуулжээ.
Энэ газрын үүрэг нь:
Орон сууц, олон нийтийн байшин барилгыг хамгаалахад туслах;
Агаар, хорт зайнаас сэргийлэн хянах;
Довтолгооны аюулыг урьдаас тогтоосон дохиогоор ард нийтэд сонсгон мэдэгдэх;
Хордсон газраар нэвтрэх зам гаргах;
Хамгаалах хэрэгслийг ашиглаж сургах;
Хордсон, шархадсан хүмүүсийг эмнэлгийн байранд зөөвөрлөн анхны тусламж үзүүлэх
явдал байжээ.
Уг тогтоолд заасан нь:
1.Улаанбаатар хотын дэвсгэр нутгийг агаарын довтолгоо, хорт зайнаас хамгаалахын тулд 8
бүлэг, 5 хэсэг болгон хуваасан байна. Үүнд 1-8 бүлэгт хотын 5 хороо, тэдгээрийн дэвсгэр дээрхи
албан байгууллага, үйлдвэрийн газрууд орно.
Үүнээс гадна Төмрийн завод, нефьт, Хүн эмнэлгийн газар, Улаан хуаран, Агаарын мэдээ,
Чийдэнгийн хороо, Цагаан хуаран, Американ хашаанаас зүүн тийш 1.5 км-д байгаа цэргийн
скаладуудыг оруулан 5 хэсэг болгожээ.
2.Улаанбаатар хотыг агаарын дайсан, хорт зайнаас хамгаалах ажлыг удирдах ангийг
байгуулахыг хот захирах яамны дарга болон Улсыг батлан хамгаалах эвлэлийн Төв зөвлөлийн
дарга нарт даалгаж ангийн дарга 1, штабын дарга 1, комиссаар 1 бүгд 3 хүний орон тоотой байхаар
заажээ.
3.Энэ ангийн даргын захиргаанд ажиллуулах албадын дарга нарыг томилсон байна.
Тухайлбал, Холбооны хорооноос холбооны албаны дарга, эрүүлийг хамгаалах яамнаас хүн
эмнэлгийн албаны дарга 1, галын газраас галын албаны дарга 1, улсын цагдан сэргийлэх газраас
дотоодын харуул манаа ба журмыг эрхлэх албаны дарга 1-ийг тус тус томилжээ.
Аймгийн төвүүдэд агаарын дайсан болон хорт зайнаас хамгаалах ангийг байгуулж, түүнийг
удирдах явдлыг аймгийн яамны даргад даалгасан байна.
Агаарын дайсан, хорт зайнаас хамгаалах ажлыг эрхлэх газрын хүлээсэн, агаарын довтолгоо,
химийн хордолтод хяналт тавих, ард иргэдэд зарлан мэдээллэх, хордсон газар оронд зам гарц
гаргах(цэвэрлэх), шархтан, нэрвэгдэсгдэд эмнэлгийн анхны тусламж үзүүлэх гэсэн үүрэг, үйл
ажиллагааг удирдан зохион байгуулах удирдлагын нэгж, хүё хэрэгслийн чанартай бүлэг, хэсгүүд
байгуулснаас нь харахад тэр нь иргэний хамгаалалтын ажлыг эрхлэх анхны тусгай байгууллага
байсан байна гэж үзэж, түүгээр иргэний хамгаалалтын албаны үүслийг тогтоож болохоор байгаа
юм. Гэвч энэ байгууллагынүйл ажиллагаа тогтмолжин удаан хугацаагаар оршин тогтнож чадаагүй
байна.
МАХН-ын Төв Хорооны Тэргүүлэгчдийн 1942 оны 2 дугаар сарын 24-ний өдрийн 19 дүгээр
хурлын тогтоолоор Ардын өөрийгөө хамгаалах сайн дурын морьт отряд/АӨХСДМО/-ыг төв, орон
нутагт байгуулж, түүний ажлыг удирдах үүргийг УБХЭ, Дотоод явдлын яаманд даалгажээ.
Тус отрядыг дэлхийн 2 дугаар дайны жилүүдэд аймаг, сумуудад өргөн олныг хамруулан
зохион байгуулж байв. Отрядыг байгуулах, үйл ажиллагааг нь сайжруулах, бэлтгэлийг нь
дээшлүүлэхэд Засгийн газар, Намын Төв Хорооноос ихээхэн анхаарч байжээ. Улсын Ерөнхий сайд
маршал Х.Чойбалсан Өмнөговь аймагт, Намын Төв Хорооны нарийн бичгийн дарга Ч.Сүрэнжав
Дорнод аймагт анх энэ отрядыг удирдан байгуулж, түүнд ард иргэд ихээхэн талархалтайгаар элсэн
орж байсан тухай 1943 оны 7 дугаар сард “Үнэн” сонинд мэдээлж байсан байна.
Энэ отряд батлан хамгаалах үйл хэрэгт хөдөлмөрчдийг сургахад туслахын зэрэгцээгээр
армийн хүчийг сэлбэх, ард түмнийг агаарын дайралт, химийн хордолтоос хамгаалах арга
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ажиллагаанд сурган дадлагажуулах үндсэн үүргийг гүйцэтгэж байснаараа тухайн түүхэн нөхцөлд
иргэний хамгаалалтын үйлст зохих хувь нэмэр оруулсан бөгөөд өмнөө тавьсан зорилтоо амжилттай
биелүүлжээ.
1930-аад оноос дэлхийн 2 дугаар дайныг дуустал авч хэрэгжүүлж байсан арга хэмжээнүүд
нь дайсны агаарын довтолгоо, химийн зэвсгийн аюулаас хүн ам, хот суурин, үйлдвэр, албан
байгууллагыг хамгаалахад чиглэгдэж, энэ ажлыг улсыг батлан хамгаалах үүрэг бүхий улс, олон
нийтийн байгууллагын гишүүд, идэвхтнүүд, нийт иргэд, цэргийн ангиудын хүч бололцоонд
тулгуурлан гүйцэтгэж байв.
АНУ 1945 оны 8 дугаар сард Японы Хирошима, Нагасаки хотыг атомын бөмбөгөөр
бөмбөгдсөний улмаас хоромхон зуур үй олон иргэдийг үхлийн сүйрэлд оруулсан жигшүүртэй,
эмгэнэлтэй үйлдлийг дэлхийн хүн төрөлхтөн зэвүүцэн эсэргүүцэж, энхийн төлөө дуу хоолойгоо
нэгтгэж байв.
Америкчуудын Японы Хирошима хотод хаясан атомын бөмбөг 16 килотонн, Нагасаки
хотод хаясан атомын бөмбөг 21 килотонн чадалтай байжээ. Атомын бөмбөгдөлтийн шууд хөнөөх
үйлчлэлээр тухайн үед нийтдээ Хиросима хотод 90-166 мянган хүн, Нагасаки хотод 60-80 мянган
хүн амь үрэгдсэн мэдээ байдаг.
Атомын бөмбөгний дэлбэрэлтийн улмаас үүссэн цацрагийн нөлөө олон жилийн турш
эдгээр хотуудын хүн амд хортойгоор нөлөөлөн үргэлжилсэн юм.
2013 оны наймдугаар сарын 31 хүртлэх хугацаанд Хирошимад 286818, Нагасакид 162083 хүн,
нийт 450 мянга орчим хүн бөмбөгдөлтийн хор уршгаар нас барсан гэсэн тооцоо гарчээ.
БНМАУ-ын СнЗ, МАХН-ын ТХ-ны 1949 оны 6 дугаар сарын 4-ний өдрийн 113/25 дугаар
тогтоолоор АӨХСДМО-ыг татан буулгаж, түүний эрхэлж байсан үүргийг Монголын Хувьсгалт
Залуучуудын Эвлэл, Биеийн тамир, спортын байгууллагад хариуцуулжээ. Энэ үе нь Дэлхийн 2
дугаар дайны дараа хэсэг хугацаанд энх тайванч намжмал байдал бий болсон цаг үе байлаа.
Дэлхийн 2 дугаар дайн дууссанаас хойших 10 гаруйхан жилийн хугацаанд олон улсын
амьдралд ихээхэн өөрчлөлт гарч, капиталист, социалист хоёр систем үүсч, цэрэг-улс төрийн
эвслүүд байгуулагдаж, атом, цөмийн болон үй олноор хөнөөх бусад хэрэгсэл зэвсэглэлд нэвтэрч,
“хүйтэн дайн”-ы бодлого эхлэв.
1949 онд АӨХСДМО-ыг татан буулгаснаас хойших хугацаанд гарсан дэлхий дахины
цэрэг-улс төрийн байдлын өөрчлөлтүүд, ялангуяа болзошгүй дайнд атомын болон химийн зэвсэг
хэрэглэх бодит нөхцөл бий болсон тэдгээрээс хамгаалахад хүн амыг сургах зорилт урган гарсан
байна. Түүнийг дугуйлан, курсээр явуулах зохион байгуулалт нь 1930-1940-өөд оныхоос арай
илүү дэвшилттэй болсон байна.
Чухам ийм нөхцөл байдалд МАХН-ын Төв хороо, БНМАУ-ын Засгийн газар болзошгүй
дайны аюулаас хамгаалах, энх цагт хөдөлмөрчдийг улсыг батлан хамгаалах үйл хэрэгт
оролцуулахын чухлыг дахин авч үзжээ. Үүнтэй холбогдуулж МАХН-ын Төв Хорооны Улс Төрийн
Товчооны 1957 оны 2 дугаар сарын 11-ний өдрийн 57-р тогтоолоор Ардын цэрэгт туслах сайн
дурын нийгэмлэг(АЦТСДН)-ийг Биеийн тамир, спортын хороонд байгуулсан байна.
Уг тогтоолоор тус нийгэмлэгийн дүрмийг баталж, түүнд “Ардын цэрэгт туслах зорилгоор
нийгэмлэгийн гишүүд, нийт хөдөлмөрчдийг цэргийн шинжлэх ухаан, төрөл бүрийн техник,
агаарын цэргийн мэдлэг, атом, химийг эсэргүүцэх хамгаалалтад бэлтгэн, биеийн тамир, спортын
хэлбэрүүдэд сургахад тусална” гэж үүргийг нь тодорхойлж, дүрмийн 3.в-д “...атом ба химийг
эсэргүүцэх бүх төрлийн хамгаалалтад сургах, дугуйлан, курс ... байгуулах”гэж заагаад тэдний
ажлыг удирдах үүргийг тус нийгэмлэгт хариуцуулжээ.
АЦТСДН нь иргэний хамгаалалтын байгууллага үүсэх нэг үндэс болсон юм. Үүнийг дараа
дараагийн шийдвэрүүд, үйл ажиллагаа тод харуулна.
МАХН-ын ТХ-ны Улс Төрийн Товчоо 1958 оны 4 дүгээр сард “Ардын цэрэгт туслах сайн
дурын нийгэмлэгийн тухай” 93 дугаар тогтоол, мөн оны 6 дугаар сард 183 дугаар тогтоол гаргаж,
төв суурин газрыг агаарын довтолгооноос хамгаалах арга хэмжээг Цэрэг ба Нийгмийг аюулаас
хамгаалах яамтай хамтран боловсруулах, атом, устөрөгчийн хор хөнөөл, түүний аюулаас хүн ам,
албан газрыг хамгаалах аргын тухай сургуулиудад программт хичээлийн гадуур оруулах, атом,
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химийн довтолгооноос урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах тухай хөдөлмөрчдөд тайлбарлан таниулах,
сургалт явуулах, албан үйлдвэрийн газрыг хамгаалалттай болгох зэрэг заалтуудыг АЦТСДН-т
өгч, түүнийг хэрэгжүүлэхэд практик туслалцаа үзүүлэхийг Ардын Цэргийн Хэрэг Эрхлэх Яаманд
даалгасан байна.
БНМАУ-ын СнЗ, НТХ-ны Улс төрийн товчооны 322/18 дугаар тогтоолын дагууАрдын
цэргийн хэрэг эрхлэх яам (АЦХЭЯ)-ны сайд бөгөөд Ардын цэргийн командлагч 1960 оны
7 дугаар сарын 31-ний өдрийн 00111 тоот тушаалаараа АЦТСДН-ийг татан буулгаж, түүнийг
“Батлан хамгаалах ба хөдөлмөр нийгэмлэг”(БХХН) болгон өөрчилж, түүнийг тус яамны харъяанд
байгуулав.
1930-1963 онд гарсан нам, засаг, цэргийн командлалын удаа дараагийн шийдвэрүүдээр
батлан гаргасан дүрэм, заавар зэрэг баримт бичгүүдэд агаарын довтолгоо, химийн ба атом, цөмийн
зэвсгийн аюулын тухай зарлан мэдээлэх, ард иргэдийг хамгаалахад сургах, түүнтэй тэмцэхэд
иргэд, ажилчин, албан хаагчдын зохион байгуулалттай бүлгэмд нэгтгэн оролцуулах болон энэ
талаар яам, тусгай газар, аймаг, хот, үйлдвэр, албан байгууллагуудын удирдлагын гүйцэтгэх үүрэг
хариуцлагыг тодорхойлсон арга хэмжээнүүд тусгагдаж хэрэгжиж байсан нь манай улсын иргэний
хамгаалалтын тогтолцоо үүсэх угтвар нөхцөлүүдийг үүсгэжээ.
Иргэний хамгаалалтын тогтолцоо үүсэх угтвар нөхцлүүд нь:
1.1930 оноос эхтэй хүн ам, улсын чухал объектыг агаарын довтолгоон, хорт зай (химийн
хор)-аас хамгаалах зорилготой авсан арга хэмжээ, үйл ажиллагаа.
2.1940 онд БНМАУ-ын 8 дугаар их хурлаар баталсан Үндсэн хуульд заасан “Эх орон юугаа
хамгаалах явдал бол БНМАУ-ын иргэн бүрийн гүйцэтгэх ариун үүрэг мөн болно” гэсэн заалтыг
хэрэгжүүлэн дэлхийн 2 дугаар дайны жилүүд дэх дайсны агаарын довтолгоо, химийн аюулаас
хамгаалахад ард иргэдийг сургах, өөрийгөө хамгаалах бүлгэм, эмнэлэгийн бүлгэм, химийн аюулаас
хамгаалах бүлгэмүүд улс даяар зохион байгуулах бодлого, үйл ажиллагаа.
3.1950-иад онд дэлхийн томоохон улс гүрнүүдийн зэвсэглэлд атом, устөрөгч, хими,
бактериологийн зэвсэг (үй олноор хөнөөх зэвсэг), 1960-аад оны эхээр тив алгасан тусах пуужин
нэвтэрсэнтэй холбогдуулж, түүний аюулаас хүн ам, улсын чухал объектыг хамгаалах зорилготой
шинэ бодлого, үйл ажиллагаа тус тус байв.
Манай улсад иргэний хамгаалалтын алба үүсэн бүрэлдэх угтвар нөхцөлүүд нь МУХЯТЭээс АӨХСДМО, АЦТСДН, БХХН-ийг дамжин 34 жилийн хугацаанд бүрэлджээ.
Дээрх байгууллагуудын тухай товч боловч дурдсан нь иргэний хамгаалалтын байгууллага
хэдийд, хаанаас эх үүсвэртэйгээр байгуулаглдсан болохыг уншигч түмнээ ойлгуулах зорилго
агуулсан юм.
1930-аад оноос 1960-аад оны эхэн үе хүртлэх хугацаандхимийн болон бусад хөнөөх зэвсгээс
хамгаалах талаар авч байсан арга хэмжээ нь дайсны агаарын довтолгооноос хамгаалах ба орон
нутгийн хамгаалалтын шинжтэй байсан. Энэ нь ЗХУ-ын иргэний хамгаалалтын байгууллагын
үндэс, 1932 онд үүссэн байгууллага-Орон нутгийн агаарын довтолгооноос хамгаалах алба/МПВОМестная противовоздушная оборона/-ны туршлагыг судлан үйл ажиллагаа явуулж байсантай
холбоотой юм. Үүнд холбогдохоор нэг баримтаас эш татъя.
Иргэний хамгаалалтын ахмад ажилтан асан дэд хурандаа Чагнаагийн Балданшагдар 1980аад оны эхээр бичсэн дурсамждаа “1961 онд ЗХУ-аас иргэний хамгаалалтын курст хоёр хүнийг
хүлээж авах хуваарь ирснийг Ардын цэргийн хэрэг эрхлэх яамны удирдлага их бууны мэргэжлийн
хоёр офицер-Рэнчиндорж бид хоёрыг Ленинград хотын иргэний хамгаалалтын төв курст
явуулсан юм” гээд суралцсан курсын нь хичээлийн агуулга иргэний хамгаалалтын онол, цацраг,
хими, биологийн халдвараас хамгаалах, эмнэлгийн хамгаалалт гэх мэт цэргийн үйл ажиллагаатай
шууд холбоогүй, урьд нь сонсож мэдээгүй шинэ зүйл байсан тухай болон төгсч ирсний дараа
яамны удирдлага манайд хамаагүй мэргэжил байна гэж үзээд бид хоёрыг үндсэн мэргэжил их буу,
зенитийн чиглэлээр ажилд томилсон гэж үгүүлсэн байна.
Үүнээс үзэхэд АЦХЭЯ-ны удирдлага 30, 40-өөд оны үеийн байдлаар агаарын довтолгооноос
хамгаалах асуудалтай холбон сэтгэж, дээр дурдсан хоёр офицерын мэргэжлийг нь харгалзан
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Улсын иргэний хамгаалалтын газрын дарга нар

Хурандаа генерал С.Равдан
1970-1972 он

Дэслэгч генерал Ж.Жамьян
1972-1975 он

Дэслэгч генерал Түмэндэмбэрэл
1975-1985

Хошууч генерал Г.Махбариад
1985-1990
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Дэслэсгч генерал Г.Дамдинсүрэн
1990-1996 он

Хошууч генерал П.Сүндэв
1996-2000 он

Хурандаа Д.Рэнцэнханд
2000-04-09 сар

Хошууч генерал О.Үржин
2000-2004 он
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иргэний хамгаалалтын курст явуулжээ. Гэвч тэр хоёрыг ирэхэд эзэмшсэн мэргэшлээр нь
ажиллуулах иргэний хамгаалалтын алба үүсээгүй байсан байна.
Судалгаанаас үзэхэдМонгол улсын иргэний хамгаалалтын албаны эхлэл тавигдсан цаг үеэс
өнөө хүртлэх 90 шахам жилийн эхний 30 гаруй жилд ньтус албаУлсыг батлан хамгаалах Зөвлөл,
Улсын бага Хурал, Цэргийн яам, Биеийн тамир спортын Хороо, Улс төрийн Газар, БНМАУ-ын
Сайд нарын Зөвлөл, Батлан хамгаалах Яамны харъяалалд олон нийтийн байгууллагууд-МУХЯТЭ,
АӨХСДМО, АЦТСДН, БХХН зэрэг олон нийтийн сайн дурын байгууллагуудын гүйцэтгэх үүргийн
хүрээнд улсын хүн ам, улс ардын аж ахуйн объектуудыг дайсны довтолгооны хэрэгсэл, үй олноор
нь устгах зэвсгээс хамгаалах аргад сургаж бэлтгэх, түүний хор хөнөөлийг хөдөлмөрчин олон
түмэнд тайлбарлан таниулах ажлыг зохион байгуулж байжээ.
1930-1963 оны хооронд МАХН-ын Төв Хороо, БНМАУ-ын Сайд нарын Зөвлөл, Улсыг
батлан хамгаалах комисс, Цэргийн яамнаас шат дараалсан олон шийдвэр гаргаж хэрэгжүүлсэн
байна. Тэдгээрийн гол агуулгыг судалж товчоолон нэгдүгээр хүснэгтэд толилуулж байна.
Монгол Улсын иргэний хамгаалалтын албаны үүсэл, хөгжлийн үечлэлийг хоёрдугаар
хүснэгтэд харуулав.
Хоёрдугаар бүлэг.
ИРГЭНИЙ ХАМГААЛАЛТЫН ЭРХЗҮЙН ОРЧНЫГ БҮРДҮҮЛЭХЭД ТӨР,
ЗАСГААС АВЧ ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН АРГА ХЭМЖЭЭ
1930-1960-аад оны үед улсын хүн ам, чухал обьектыг дайсны агаарын довтолгоо,химийн
зэвсгээс хамгаалах аргад сургаж бэлтгэх, дайнд хэрэглэж болох зэвсэг хэрэгслийн хор хөнөөлийн
талаар хүн ардад сурталчлан ойлгуулах ажлыг төр, засгийн бодлого шийдвэрийн дагуу олон
нийтийн байгууллагуудын хүрээнд төрийн байгууллагуудаар дамжуулан гүйцэтгэж ирсэн түүхтэй
юм. Тэр үед эрх баригч нам, төр, засгаас гаргаж хэрэгжүүлж байсан шийдвэрүүд нь тухайн нөхцөл
байдалдаа тохирсон эрхзүйн хэм хэмжээ тогтоож, төр, аж ахуйн байгууллагууд, ард иргэдийн үйл
ажиллагааг зохицуулж байжээ.
1960-аад оны эхнээс олон улсын хоорондын байдал хурцдаж хүйтэн дайны үе хүчээ авч
манай хөрш зэргэлдээ хоёр их гүрний үзэл суртал, улс төрийн зөрчил гаарсны улмаас Ази тив,
түүний дотор манай улсын гадаад нөхцөл байдал нарийн төвөгтэй болж байлаа.
Ийм нөхцөлд БНМАУ-ын нам, төр, засгийн газраас социалист хамтын нөхөрлөлийн
оруудтай гадаад бодлогын үйл ажиллагаагаа уялдуулж, улс орны батлан хамгаалах хүчээ бэхжүүлэх
талаар олон чухал арга хэмжээ авч хэрэгжүүлсний дотор иргэний хамгаалалтын бие даасан албыг
байгуулж, бүтэц, зохион байгуулалтыг шинээр бүрдүүлж бэхжүүлэх асуудал чухлаар тавигдаж
байв.
Олон улсын байдал нэн ээдрээтэй болж дайны аюул занал бодит зүйл болсон нөхцөлд улсын
хүн амыг хамгаалах, улс ардын аж ахуйн тогтвортой ажиллагааг хангах, дайсны цөмийн болон
бусад зэвсгийн цохилтод өртсөн хот, объктууд, цацраг идэвхт хордуулалт, байгалийн гамшгийн
аюул бүхий бүсэд аврах, сэргээн босгох ажил явуулах зорилгоор тайван ба дайны үед зохион
байгуулж хэрэгжүүлэх үүрэг бүхий иргэний хамгаалалтын байгууллагыг байгуулж бэхжүүлэх
талаар төр, засгаас олон чухал арга хэмжээг дэс дараатай авч хэрэгжүүлсэн байна.
Энэ үйлсийг эхлүүлсэн тулгуур баримт бичиг бол МАХН-ын Төв хороо, БНМАУ-ын СнЗийн 1964 оны 2 дугаар сарын 29-ний өдөр гаргасан “БХХН-ийн ажлыг сайжруулах зарим арга
хэмжээний тухай” н/8/94 дүгээр тогтоол байж, тухайн үедээ чухал эрхзүйн баримт бичиг болжээ.
Уг тогтоолд “Хүн ам, ардын аж ахуй, соёлын объктуудыг үй олноор хөнөөж сүйтгэх зэвсгээс
хамгаалах талаар зохион байгуулалтын арга хэмжээ боловсруулж, түүнийг биелүүлэх замаар улс
орноо батлан хамгаалах ёстой” гэж заасан нь иргэний хамгаалалтын талаар баримтлах нам засгийн
бодлого болсон төдийгүй цаашдын эрхзүйн үзэл баримтлалын шинжтэй заалт байлаа.
Энэ тогтоолоор БХХН-ийн үйл ажиллагааг Ардын цэргийн хэрэг эрхлэх яамны сайд,
цэргийн улс төрийн газрын дарга нарт шууд хариуцуулж, БХХН-ийн зохион байгуулалт орон тоог
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баталж, Нийгэмлэгийн Төв зөвлөлийн даргыг АЦХЭЯ-ны орлогч сайд байхаар тогтоов.
Ийнхүү хөдөлмөрчдийн сайн дурын үндсэн дээр байгуулагдаж, олон нийтийн зарчмаар
үйл ажиллагаагаа явуулдаг байсан БХХН Засгийн газрын бүтцийн АЦХЭЯ-ны харьяа төрийн
захиргааны байгууллагын эрх зэргэмжтэй,иргэний хамгаалалтын ажлыг улс орны хэмжээнд
удирдан зохион байгуулах үүрэгтэй байгууллага болсон байна.
БХХН-ийн бүтцэд байлдааны ба атом химийн хэлтэс, олон нийтийн зааварлагч нарыг
бэлтгэх байнгын курс байгуулагдсанаар иргэний хамгаалалтын алба үүссэн болой. Эдгээр нь
иргэний хамгаалалтын байгууллагын анхны нэгжүүд болсон юм.
Дээрх тогтоолоор “Орчин үеийн хөнөөлт зэвсгийн аюулаас хамгаалахад бэлтгэх явдал бол
нийт ард иргэд, албан байгууллагын ариун үүрэг мөн” гэж заажээ. Энэ ариун үүргээ ухамсарлаж
энх тайван цагт нарийн судалж мэдсэний үндсэн дээр түгшүүртэй цагт улс ардын аж ахуй,
соёлын чухал обьектуудыг хамгаалах талаар БХХН-ийн Төв зөвлөлтэй хамтран шийдвэртэй арга
хэмжээ авч, чадах бүх бэлтгэлийг хангасан байхыг улсын яам, тусгай газар, үйлдвэр аж ахуй,
соёлын байгууллагын эрх баригчдад даалгаад яам, тусгай газруудын гүйцэтгэх үүргийг тодорхой
зааж өгсөн нь шинээр үүсч байгаа иргэний хамгаалалтын албаны олон талт үйл ажиллагааны
эхлэл,цаашдын чиг шугамын хөтөч байсан гэж үзэж болох юм.
БНМАУ-ын СнЗ-ийн 1964 оны 9 дүгээр сарын 30-ны 435 дугаар тогтоолоор БХХН-ийн
дүрмийг батлав. Энэ дүрмийн 1-р зүйлд “ БХХН нь улс орны батлан хамгаалах хүчийг бэхжүүлэх,
техник спортыг хөгжүүлэх, үй олноор хөнөөх зэвсгээс хамгаалахад нийт хүн амыг сургаж бэлтгэх
ажлыг зохион байгуулж, улс ардын аж ахуйг хөгжүүлэхэд идэвхтэй оролцогч олон түмнийг
хамарсан хөдөлмөрчдийн эх оронч байгууллага мөн” гэж заасан байна.
Дүрмийн 3 дугаар зүйлд Улсын иргэний хамгаалалтын гүйцэтгэх дараах үүргүүдийг
тодорхойлжээ. Үүнд:
-Улс ардын аж ахуйн төлөвлөгөөт зорилтыг биелүүлэхэд тусалж, байгалийн гэнэтийн
аюултай тэмцэх, учирсан хохиролыг арилгахад цэргийн албаны үүрэгтнийг БХХН-ийн отрядын
зохион байгуулалтаар татан оролцуулах,
-үй олноор хөнөөх зэвсгээс ард иргэд, улс ардын аж ахуйг хамгаалах хэрэгт ард иргэдийг
сургаж бэлтгэх,
-дайны үед аж үйлдэрийн газрууд, цахилгаан, тээвэр, холбооны байгууллагын тасралтгүй
ажиллагааг хангах бэлтгэл арга хэмжээ авах,
-ард иргэд, Улс ардын аж ахуйн салбаруудад түгшүүртэй байдлын тухай зарлан мэдээлэх,
-түгшүүртэй үед ажилчин албан хаагчдыг тараан байрлуулах, далдлах, иргэдийг нүүлгэн
шилжүүлэх арга хэмжээг авах,
-бактериологи, радио идэвхт болон химийн хордолтоос хүнс, ус, билчээр, ургамал, малын
тэжээл, түүхий эд, хүнс хэрэглэл, адгуус малыг хамгаалах, түүнчлэн халдварын хор хөнөөлийг
устгах арга хэмжээ авах,
-довтолгооны хор уршгийг устгах, хөнөөлийн голомт дахь хойшлуулшгүй сэргээн босгох,
аврах арга хэмжээ авах талаар БХХН-ийн отрядуудыг зохион байгуулах явдал мөн гэж заажээ.
Эдгээр нь хожмын Иргэний хамгаалалтын хууль, дүрэмд орсон ИХ-ын үүрэг зорилтын
үндэс болж, улсын хэмжээнд мөрдөх эрхзүйн хэм хэмжээ тогтоожээ.
1965-1969 онд СнЗ-өөс иргэний хамгаалалтын томоохон сургуулиуд /сургуулилалт/ыг аймгуудад явуулах, улсын албад байгуулах, их, дээд сургуулиуд, ерөнхий боловсролын
сургуулиудын
оюутан, сурагчдад ИХ-ын хичээл оруулах болон бусад асуудлуудаар
гаргасан тогтоол, захирамжууд нь шинээр урган гарсан үүрэг зорилтыг хэрэгжүүлж,
иргэний хамгаалалтын албыг хөгжүүлэн бэхжүүлэхэд эрхзүй, удирдлагын зүйрлэшгүй ач
холбогдолтой болсон байна. Эдгээрээс зарим тогтоолыг онцлон тэмдэглүүштэй юм. Тухайлбал,
БНМАУ-ын СнЗ-ийн 1965 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн “Дайсны довтолгооны аюулыг
зарлах удирдлага, дохиог тогтоох тухай” м/н 515 дугаар тогтоолоор БХХН-ийн байлдааны бэлэн
байдлыг а/.Байлдааны өндөржүүлсэн бэлтгэлийн үе, б/.Онцгой үе хэмээн тогтоосон байна.
Ингэж иргэний хамгаалалтын байгууллагуудын бэлэн байдлын зэргийг тогтоосон нь цагийн
байдлын ямар нөхцөлд, хэний шийдвэрээр, ямар ямар байгууллагууд яаж ажиллахыг хуульчлан
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тогтоосоноор байгууллага, иргэдийн үйл ажиллагааны горимыг тодорхойлжээ. Бэлэн байдлын
зэргийн төрөл, түүний үндэслэлийг улам боловсронгуй болгон шинэчлэн 2000-аад оны эх хүртэл
мөрджээ.
Улс төр, эдийн засгийн чухал ач холбогдолтой хотууд, бусад хот, суурин, хөдөөгийн
байгууллага, хүн ам бэлэн байдлын зэргүүдэд шилжин ажиллах горим нь харилцан адилгүй,
хамгаалах арга хэмжээний агуулга, дараалал ялгавартай байх шаардлагын үүднээс БНМАУ-ын
СнЗ-ийн 1967 оны 7 дугаар сарын 19-ний өдрийн 208 дугаар тогтоолоор зарим хот, суурин газарт
иргэний хамгаалалтын талаар зэрэглэл тогтоосон бөгөөд СнЗ-ийн 1969 оны 12 дугаар сарын 15ны өдрийн 403 дугаар тогтоолоор түүнд зарим өөрчлөлт оруулжээ. Ингэж Улаанбаатар 1 дүгээр
зэрэглэл, Дархан, Чойбалсан 2 дугаар зэрэглэл, Сүхбаатар 3 дугаар зэрэглэлийн хотууд болсон
байна. Хожим Эрдэнэт хот 2 зэрэглэлийн хот болсон ажээ.
МАХН-ын Төв хорооны Улс төрийн товчооны 1969 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдөр
“БНМАУ-ын Иргэний хамгаалалтыг бэхжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай” мн/32 дугаар
тогтоол гарав. Энэ тогтоолд: “Иргэний хамгаалалт нь улсын нийт хүн ам, улс, олон нийт, аж ахуйн
бүх байгууллагыг хамрсан бөгөөд батлан хамгаалах ажлын ард нийтийн систем” болж байна гэж
дүгнээд Улсын иргэний хамгаалалтын БХЯ-ны бүтцээс гаргаж БНМАУ-ын Сайд нарын Зөвлөлд
шууд хариуцуулахаар болов.
БНМАУ-ын СнЗ НТХ-ны дээрх тогтоолыг үндэслэж, 1969 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдөр
“Иргэний хамгаалалтын талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” мн/403 дугаар тогтоол гаргажээ.
Энэ тогтоол иргэний хамгаалалтын үүрэг зорилтыг үй олноор устган сүйтгэх зэвсгээс хамгаалах
аргыг ард иргэдэд зааж сургах, шууд довтлон халдах гэж байгаа аюул заналыг зарлан мэдээлэх
системийг бий болгох, хүн амыг томоохон хотуудаас нүүлгэн шилжүүлэх, бас улс ардын аж ахуйн
ажилчин албан хаагчдыг тараан байрлуулах бэлтгэл хийлгэх, байлдааны үед улс, ардын аж ахуйн
нэн чухал салбарууд бүх төрлийн тээвэр зэргийн тогтвортой ажиллагааг ханган дээшлүүлэх арга
хэмжээ авах, хүн ам болон материал, соёлын үнэт зүйлсийг аврах, хөнөөлд учирсан ард иргэдэд
эмнэлгийн тусламж үзүүлэх, гал түймэр зэрэг гачаалтай тэмцэх, газар нутаг, барилга байгууламж,
хүнс тэжээл, ус зэргийн хордлогыг арилган цэвэрлэх хүч хэрэгслийг бэлтгэх, үй олноор сүйдэж
хөнөөгдсөн газруудад нэн яаралтай сэргээн босгох ажил хийх хүч хэрэгслийг бэлтгэх явдал
мөн хэмээн тодорхойлсноороо тухайн үед үүсч цаашдын өрнөх эхлэл тавигдаж байсан иргэний
хамгаалалтын ирээдүйг өргөн далайцтай томьёолж, түүний хөгжилд баримтлах эрхзүйг нээж
өгсөн гэж үзэж болох юм.
Уг тогтоолоор ИХ-ын албыг удирдах дээд байгууллагыг биеийг нь даалган СнЗ-ийн харъяа
тусгай газар/яам эрхтэй/ байх, түүний удирдлагын байгууллага болох Улсын иргэний хамгаалалтын
Төв штаб байгуулахаар шийдвэрлэсэн нь иргэний хамгаалалтын ач холбогдлыг өндөрт өргөж, улс
орны батлан хамгаалах хүч чадлыг бэхжүүлэхэд чухал хувь нэмэр оруулсан явдал байлаа.
Дээр дурдсан хоёр тогтоолын үзэл санаагаар иргэний хамгаалалтын үүрэг зорилтыг
задлан бодит ажил болгоход чиглэгдсэн арга хэмжээнүүдийг төр, засгаас удаа дараа авч, хуулиар
баталгаажуулан хэрэгжүүлснээр тус алба тасралтгүй хөгжсөөр өдий хүрчээ.
БНМАУ-ын АИХ-ын Тэргүүлэгчдийн 1970 оны 8 дугаар сарын 26-ны өдрийн 150 дугаар
зарлигаар “БНМАУ-ын иргэний хамгаалатын тухай хууль”-ийг батлан мөрдүүлэв. Энэ хуулинд
БНМАУ-ын иргэний хамгаалалтын тогтолцоо, үндсэн зорилт/үүрэг/, иргэдийг татан оролцуулах
хэлбэр, төв орон нутгийн ард иргэдийн сургалт зэргийг анх удаа хуульчлан тогтоосон юм.
Хуулийн 1-р зүйлд: “БНМАУ-ын Иргэний хамгаалалт нь дайсны үй олноор хөнөөн сүйтгэх
зэвсэг болон довтолгооны бусад хэрэгслээс хүн ам, улс ардын аж ахуйг хамгаалах, хөнөөлийн
голомтод аврах, хойшлуулшгүй сэргээн босгох ажил явуулахын тулд тайван ба дайны үед
хэрэгжүүлэх улс нийтийн батлан хамгаалах арга хэмжээний систем мөн” гэжээ.
Иргэний хамгаалалтын үндсэн зорилт (үүрэг) нь:
-Үй олноор сүйтгэх зэвсэг болон довтолгооны бусад хэрэгслээс хамгаалах арга ажиллагаанд
ард иргэдийг нийтээр нь заавал сургах,
-улс.ардын аж ахуйг дайны үед байнга тогтвортой ажиллах нөхцлөөр хангах арга хэмжээг
авч явуулах,
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-хүн амд зарлан мэдээлэх болон иргэний хамгаалалтын бат тогтвортой удирдлагын
системийг зохион байгуулах,
-иргэний хамгаалалтад шаардагдах хүч хэрэгслийг бэлтгэж, шаардлагатай үед ашиглахад
бэлэн байлгах, хөнөөлийн голомтод аврах, хойшлуулшгүй сэргээн босгох ажил зохион байгуулах,
-дайсны үй олноор хөнөөх зэвсэг болон довтолгооны бусад хэрэгслээс хүн амыг хамгаалах,
дайны үед нэрвэгдсэн хүн амд анхны тусламж үзүүлэх,
-усны эх булаг, хүнс тэжээл, түүхий эд, мал ургамал, тэжээл, бордоог цацраг идэвхт бодис
химийн хордлого, бактериологтйн халдварлалаас хамгаалан түүний хор уршгийг арилгах арга
хэмжээ авах явдал гэж тодорхойлжээ.
Хэдийгээр энэ хууль 10 зүйлтэй товчхон байсан ч иргэний хамгаалалтын түүхэнд анхны
хууль, түүгээрч тогтохгүй тухайн үедээ батлан хамгаалах салбарын хувьд ч анхны хууль байжээ.
БНМАУ-ын СнЗ-ийн 1970 оны 10 дугаар сарын 8-ны өдрийн хуралдаанаар “БНМАУ-ын
иргэний хамгаалалтын дүрэм” батлав.
Иргэний хамгаалалтын дүрэмд Иргэний хамгаалалтын зорилт, зохион байгуулалт,
удирирлага, ард иргэдийг сургах, боловсон хүчнийг бэлтгэх тухай, яам, тусгай газрын гүйцэтгэх
үүрэг, материал-техникийн хангалт, санхүүгийн гэсэн 5 бүлэгтэй юм. Уг дүрмийн агуулга заалт
нь иргэний хамгаалалтын хууль болон бусад төр, засгийн тогтоол шийдвэрүүдэд тусгалаа олсон
байна. Энэ дүрмийг 10 жил мөрдөөд СнЗ-ийн 1980 оны 3 дугаар сарын 21-ний өдрийн 90 дүгээр
тогтоолоор шинэчлэн баталжээ.
Шинэчилсэн дүрэм Нийтлэг үндэслэл; Иргэний хамгаалалтын зохион байгуулалт, удирдлага;
Иргэний хамгаалалтын талаар яам, тусгай газрын гүцэтгэх үүрэг; Иргэний хамгаалалтын сургалт,
бэлтгэл; Иргэний хамгаалалтын материал-техникийн хангамж, санхүүжилт гэсэн 5 бүлэг, 46
зүйлтэй томоохон баримт бичиг байв. 1970 онд Иргэний хамгаалалтын хууль баталснаас хойших
10 жилийн хугацаанд тус хуулийн хүрээнд НТХ, СнЗ-ийн олон тогтоолоор зохицуулж, амьдралд
хэрэгжиж, үйл ажиллагаанд хэвшсэн, бодлогын ба практикийн асуудлуудыг цаашид эрхзүйн
үндэслэлтэй нэг мөр болгон тусгаснаараа энэ дүрэм хууль эрхэмжийн чухал баримт бичиг байлаа.
Анх 1967 онд улсын зарим алба байгуулагдсанаас хойш 5-6 жилийн дотор хэд хэдэн
удаагийн тогтоолоор нийт 14 албатай болсон боловч тэдгээрийн ажиллах эрхзүйн үндэс, гүйцэтгэх
үүрэг нэг мөр болж жигдрээгүй байсныг энэ дүрмээр цэгцлэн албадын нийтлэг үүрэг, алба тус
бүрийн мэргэжлийн онцлог үүргийг зааж өгснөөр иргэний хамгаалалтын өмнө хүлээх үүрэг
хариуцлага нь маш тодорхой болсон байна.
Монгол Улсын иргэний хамгаалалтын тухай хууль, иргэний хамгаалалтын дүрэм
батлагдсанаар дайсны үй олноор хөнөөх зэвсэг болон довтолгооны бусад хэрэгслээс улсын хүн
ам, улс ардын аж ахуйн объектыг хамгаалах, хөнөөлийн голомтод аврах хор уршгийг арилгах
арга хэмжээг зохион байгуулах хууль эрх зүйн орчин бүрдэж, иргэний хамгаалалтын байгууллага
богино хугацаанд удирдлага, бүтэц, зохион байгуулалтын хувьд өөрчлөгдөн бэхжиж үүрэг зорилт
нь өргөжиж, хүн ам, улс, олон нийтийн болон аж ахуй, үйлдвэрлэл, үйлчилгээний бүх байгууллагыг
хамарч орон даяар үйл ажиллагаагаа явуулах болсон байна.
МАХН-ын Төв хорооны Улс төрийн товчоо 1974 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдөр 337
дугаар тогтоол гаргажээ. Энэхүү тогтоол нь тухайн үеийн эдийн засгийн нөхцөл байдал, аривлан
хэмнэлтийн бодлоготой уялдан зарим салбаруудын үйл ажиллагааны давхардлыг арилгах, нэг
чиглэлийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг байгууллагуудын бүтцийг оновчтой болгох зорилгоор гарсан
байна.
Иргэний хамгаалалтын байгууллага нь улс орныг батлан хамгаалах чиг үүрэгтэй учраас
УИХГ-ыг энэ тогтоолын дагуу БХЯ-нд харъяалуулахаар шийдвэрлэсэн юм. Ингэж иргэний
хамгаалалт нь батлан хамгаалах тогтолцооны бүрэлдэхүүн хэсэг болжээ.
Олон улсын байдал нэн ээдрээтэй болсон 1970-1980-аад оны үед Монгол Улсын нам,
төр, засгийн газраас улс орныхоо аюулгүй байдлын хангах, батлан хамгаалах хүчийг зузаатган
бэхжүүлэх нь зөвхөн зэвсэгт хүчнийг хүчирхэг болгохоос гадна нийт улс орны эдийн засаг, хүн
ам, үйлдвэрлэх хүчнийг болзошгүй дайны аюул, ҮОХЗ-ийн хөнөөлөөс хамгаалах, нэрвэгдэгсдийг
аврах, сэргээн босгох ажилд хүч хэрэгслийг сургаж бэлтгэх,иргэн бүхний үүрэг оролцоог
31

МОНГОЛ УЛСЫН ИРГЭНИЙ ХАМГААЛАЛТЫН ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ

тодорхойлох, улс ардын аж ахуйн салбар, объектын тогтвортой ажиллах нөхцөлийг хангах зэрэг
үйл ажиллагааг батлан хамгаалах зорилттой уялдуулан гүйцэтгэх бодлого баримталж байв.
1980-аад оны сүүлч 1990-ээд оны эхэн үед олон улсын цэрэг улс төрийн байдалд гарч
байгаа өөрчлөлтүүдтэй уялдуулан манай улсын бүх салбарт шинэчлэлийг эрэлхийлж байсантай
нэгэн адил иргэний хамгаалалтын байгууллага бодлого, үйл ажиллагааныхаа эрхзүйн үндсийг
шинэчлэх зорилт тавьж байв.
Хуучин хууль, дүрэм болон түрүү үеийн бусад эрхийн актуудын хүчин чадал мөхөсдөх
нь тодорхой болж, ИХ-ын алба цаашдаа орших, эс орших талаар мэр сэр яриа гарч байсан тэр
үед иргэний хамгаалалтын албаны үзэл баримтлалыг өөрчлөн шинэчлэх шаардлага гарсан
байна. Ингээд УИХГ “Өөрчлөн байгуулалтын үеийн иргэний хамгаалалтын үйл ажиллагааны
чиг баримтлал” хэмээх баримт бичгийн төсөл боловсруулж, аймаг, хот, район, яам, тусгай газраас
санал авсан байна. Уг баримт бичгийн гол агуулга нь иргэний хамгаалалтын үүрэг зорилтыг
өөрчилж, сургалтын бодитой болгох, гамшиг осол тохиолдсон үед үүрэг гүйцэтгэх хүч хэрэгслийн
бэлэн байдлыг дээшлүүлэх, удирдлагын бүтцийг боловсронгуй болгох, гамшгийн үед ажилладаг
олон комиссыг нэгтгэх, осол, сүйрэл, хордолт үүсэхээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг зохион
байгуулахад чиглэгдэж байсан бөгөөд яам, тусгай газар, аймаг хот, районоос дээрх баримт бичгийг
агуулгыг дэмжиж олон үнэтэй санал ирүүлсэн нь Улсын байнгын онцгой комисс байгуулах болон
хойшид гаргах удирдлагын баримт бичгүүд болон цаашдын үйл ажиллагаанд тусгалаа олж
хэрэгжсэн түүхтэй юм.
БНМАУ-ын СнЗ-ийн 1990 оны 5 дугаар сарын 25-ны өдрийн 276 дугаар тогтоолоор
байгалийн гашиг, үйлдвэрийн томоохон осол, хүн ба мал амьтны гоц халдварт өвчин,цацраг
идэвхт хүчтэй үйлчилгээтэй хорт бодисын аюул, нөлөөнөөс хүн ам улс ардын аж ахуй, байгаль
орчныг урьдчилан сэргийлж хамгаалах, хор хөнөөлийг арилгах ажлыг зохион байгуулах үүрэгтэй
Улсын байнгын онцгой комисс/УБОК/-ыг СнЗ-ийн дэргэд байгуулж, бүрэлдэхүүн, дүрмийг батлан
мөрдүүлсэн байна.
Мөн аймаг, хотын Байнгын онцгой комисс/БОК/-ыг байгуулж, дарга нь аймаг, хотын АДХГЗны дарга, нарийн бичгийн дарга нь цэрэг иргэний хамгаалалтын хэлтсийн иргэний хамгаалалтын
асуудал хариуцсан ахлах офицер байхаар тогтоосон байна.
Энэхүү тогтоол иргэний хамгааллатын байгууллагыг өөрчлөн шинэчлэхэд чиглэсэн анхны
баримт бичиг байснаараа онцгой ач холбогдолтой юм.
Тухайн шилжилтийн үед иргэний хамгаалалтын шинэ зорилт, үйл ажиллагааг эрхлэн явуулах
хууль эрхзүйн орчин бүрдээгүй байсан 1990-ээд оны эхний жилүүдэд иргэний хамгаалалтын арга
хэмжээг Засгийн газрын тогтоол, шийдвэр гарган хэрэгжүүлж байлаа.
Тухайлбал: Монгол улсын Засгийн газраас 1991 онд “цаг агаарын гэнэтийн аюулаас
урьдчилан сэргийлэх тухай” 326 дугаар, 1992 онд “Байгалийн болон нийтийг хамарсан гамшиг,
үйлдвэрийн томоохон ослын хор уршгийг арилгах ажлыгзохион байгуулах тухай” 86 дугаар, 1993
онд Байгаль цаг агаарын гэнэтийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх зарим арга хэмжээний тухай”
68 дугаар, Ой хээрийн түймрээс хамгаалах дүрэм батлах тухай 160 дугаар, 1994 онд цацрагаас
хамгаалах ажлыг сайжруулахтай холбогдсон зарим арга хэмжээний тухай” 93 дугаар тогтоолууд
гаргаж гамшиг, ослоос урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх , хор уршгийг арилгах, ажлыг зохион
байгуулах, болон тэдгээрт шаардагдах хөрөнгийн эх үүсвэр гаргах, нөөц бий болгох, уг арга
хэмжээг нэгдсэн удирдлагаар хангах, холбогдох байгууллагуудын гүйцэтгэх үүргийг тодорхой
болгох зэргээр үйл ажиллагааны эрх зүйн орчинг бүрдүүлэн ажиллаж байв.
Улсын Их Хурал 1994 оны 5 дугаар сард “Монгол Улсын иргэний хамгаалалтын тухай”
шинэ хуулийг батлан гаргав. Энэ хуулиар “Иргэний хамгаалалт нь хөнөөх хэрэгслийн хөнөөл,
гамшиг, ослын аюулаас хүн ам, эд хөрөнгийг урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах, аврах, учирсан хор
уршгийг арилгах, эдгээр арга ажиллагаанд иргэдийг сургаж бэлтгэх цогцолбор арга хэмжээ мөн”
гэж тодорхойлжээ.
Иргэний хамгаалалтын үндсэн чиг үүргийг дайны ба тайван үед:
1.хөнөөх хэрэгслийн хөнөөлөөс хүн ам, эд хөрөнгийг хамгаалах, хөнөөлийн голомтод
аврах, нэрвэгдэгсэдэд тусламж үзүүлэх, хойшлуулшгүй сэргээн босгох ажил зохион байгуулах,
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2.мал, тэжээвэр амьтан, таримал ургамал, хүнс, тэжээл, усны эх булаг, эд хөрөнгийг цацраг
идэвхт болон химийн хорт бодисын хордуулалт, бактериологийн халдвараас хамгаалах, түүний
хор уршгийг арилгах арга хэмжээ авах,
3.хөнөөх хэрэгсэл, гамшиг, ослын аюулын тухай хүн амд зарлан мэдээлэх, иргэний
хамгаалалтын холбоо, зарлан мэдээлэл, удирдлагын тогтолцоог бүрдүүлэх, тэдгээрийн бэлэн
байдлыг хангах,
4.хөнөөх хэрэгсэл, гамшиг, ослын аюулаас хамгаалах арга ажиллагаанд иргэдийг сургаж
бэлтгэх,
5.аврах, хамгаалах ажилд шаардагдах хүч хэрэгслийг зохион байгуулж бэлтгэх, бэлэн
байдлыг хангах, материал, техник, багаж бусад хэрэгслийн нөөц бүрдүүлэх, нөхөн сэлбэх,
6.гамшиг,ослоос үүссэн хөнөөлийн голомтод аврах ажлыг зохион байгуулах гэж заасан
юм.
Уг хууль гарснаар ИХ-ын үйл ажиллагааг ҮОХЗ хэрэглэсэн дайн гарч болзошгүй үеийн
үзэл баримтлалаар зохион байгуулах арга барилаас бүрэн татгалзаж, гамшиг, ослоос хамгаалахад
чиглэх болсон юм. Энэ нь Иргэний хамгаалалтын талаар төрөөс баримтлах бодлогыг цоо шинээр
томьёолсон явдал байлаа.
Иргэний хамгаалалтын тухай шинэ хуулинд анх удаа Монгол Улсын Ерөнхий сайд Улсын
иргэний хамгаалалтын дарга байхаар зааж өгсөн нь иргэний хамгаалалтын арга хэмжээг нутаг
дэвсгэр, үйлдвэрлэлийн зарчмаар хэрэгжүүлдэг, салбар дундын чанартай байдаг онцлогийг
харгалзан үзэж, дээд удирдлагыг нь Засгийн газрын тэргүүний хэмжээнд гаргаснаараа урьд өмнө
байгаагүй онцгой шийдэл байжээ.
Иргэний хамгаалалтын тухай шинэ хуулийг батлан мөрдсөнөөр иргэний хамгаалалтын
арга хэмжээг шинэ нөхцөл байдалд, шинэ үзэл баримтлалаар явуулах, эрх зүйн орчинг өргөтгөн
бүрдүүлэх, удирдлагын болон арга зүйн баримт бичгүүдийг боловсруулах, бүтэц зохион
байгуулалтыг шинэчлэх ажлыг дэс дараатай гүйцэтгэж ирсэн байна.
Засгийн газрын 1994 оны 9 дүгээр сарын 28-ны өдрийн н/170 дугаар тогтоолоор иргэний
хамгаалалтын бэлэн байдлын зэрэг, тэдгээрт шилжих асуудал, иргэний хамгаалалтын зарлан
мэдээлэл явуулах журмыг батлан мөрдүүлсэн байна.
Засгийн газрын 1996 оны 2 дугаар сарын 27-ны өдрийн 27 дугаар тогтоолоор ”Иргэний
хамгаалалтын улсын хяналтын дүрэм”-ийг батлан гаргаснаар иргэний хамгаалалтын тухай хууль
тогтоомжийн биелэлтийг хянах ажлыг захиргааны хяналтын тогтолцоонд хамруулсан шинэ зүйл
байжээ. Дүрмийн дагуу хяналтын улсын ерөнхий байцаагч, ахлах байцаагч, байцаагчдыг томилон
ажиллуулжээ.
Байгалийн аюул, үйлдвэрийн томоохон осол, гэнэтийн бусад аюулаас хамгаалах, хор
уршгийг арилгах тухай асуудал Монгол Улсын хууль тогтоомжид тусгалаа олсон байв. Тухайлбал:
-Монгол Улсын үндсэн хуулинд: “Улсын нийт нутаг дэвсгэрт буюу зарим хэсэгт нь оршин
суугаа хүн амын амь нас, эрүүл мэнд, аж амьдрал, нийгмийн аюулгүй байдалд шууд аюул учруулсан
буюу учруулахуйц байгалийн гамшиг, гэнэтийн бусад аюул тохиолдсон... үед Онц байдал зарлана”.
-Засгийн газрын тухай хуулинд 1993 он. Засгийн газрын бүрэн эрхэнд “... Хүн амыг
байгалийн гамшиг, гэнэтийн бусад аюулаас хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх, түүний хор уршгийг
арилгах арга хэмжээ авч, иргэний хамгаалалтын ажлыг удирдан зохион байгуулна”.
-Батлан хамгаалах тухай хуулинд 1993 он. “..Хүн амыг байгалийн гамшиг, гэнэтийн бусад
аюул, үй олноор хөнөөх зэвсгийн хөнөөлөөс хамгаалах нь батлан хамгаалах үйл ажиллагааны
бүрэлдэхүүн хэсэг мөн байна”.
-Байгаль орчныг хамгаалах тухай хуулинд 1995 он. “байгалийн гамшиг, гэнэтийн аюулаас
сэргийлэх, түүний эх үүсвэрийг хязгаарлах, хор уршгийг арилгах, байгаль орчныг засан сайжруулах,
байгалийн баялагыг нөхөн сэргээх, арга хэмжээг төрийн захиргааны төв байгууллага, иргэний
хамгааллатын алба, бүх шатнны засаг дарга, холбогдох байгууллага хамтран авч хэрэгжүүлнэ”.
-Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлалд 1994 он. Монгол Улсын оршин
тогтнохын аюулгүй байдлыг хангахад сөрөг нөлөөлж болох гадаад хүчин зүйлүүдэд”...байгаль,
экологийн гай гамшиг гарах, хүн малын гоц халдварт өвчин тархах, байгалийн гамшиг гэнэтийн
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бусад аюулаас сэргийлэх, тэмцэх тогтолцоо би болгох”...
-Монгол улсын төрийн цэргийн бодлогын үндэс баримт бичигт 1998 он “Ард иргэдийг
хөнөөх хэрэгслийн хөнөөл, байгалийн болон нийтийг хамарсан гамшиг, үйлдвэрийн ослын
аюулаас хамгаалах, хор уршгийг арилгах нэгдмэл тогтолцоог бүрдүүлэх”.. гэж заасан байна.
Түүнчлэн байгаль орчныг хамгаалах тухай, ой хээрийг түймрээс хамгаалах тухай, химийн хорт
бодисоос хамгаалах тухай хууль тогтоомжуудад гамшиг ослоос урьдчилан сэргийлэх, аврах хор
уршгийг арилгах талаар тодорхой заалтууд тусгагдсан байв.
Ийнхүү иргэний хамгаалалтын шинэчлэлийн үеийн асуудал төрийн бодлогын түвшинд
тавигдаж, гамшиг, ослоос хамгаалах зорилт салбарын хуулиудад зохих байр эзэлж, эрх зүйн
орчин бүрдэлт амжилттай хэрэгжиж байжээ.
Өөрөөр хэлбэл иргэний хамгаалалтын тухай хуулийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд хийвэл
зохих эрхзүйн шинэчлэл 1994-1996 онд амжилттай хийгдэж практик үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэх
зорилт УИХГ, аймаг, нийслэл, яам тусгай газар, нийт байгууллага, аж ахуйн нэгжийн өмнө
тавигдах болсон юм.
Иргэний хамгаалалтын тухай хууль тогтоомж төр засгийн бодлого шийдвэрийг
хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Улсын ирггэний хамгаалалтын газар, Батлан хамгаалах яам, бусад
яам, тусгай газартай хамтран иргэний хамгаалалтын үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулахад
шаардлагатай дүрэм, журам, заавар,сургалтын хөтөлбөр, программуудыг орчин үеийн шаардлага,
шинэ нөхцөл байдалд нийцүүлэн боловсруулан гаргаж хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулжээ.
Сүүлийн жилүүдэд Монгол орны хэмжээнд тохиолдох байгалийн аюулт үзэгдэл, гамшиг,
ослын тоо, хүн, малын гоц халдварт өвчний гаралтын тоо, хамрах хүрээ, хохирлын хэмжээ жилээс
жилд өсөн нэмэгдэж байгаатай уялдуулан Иргэний хамгаалалтын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт
оруулах шаардлага зүй ёсоор тавигдаж байв.
Нэгдсэн Үндэсний Байгууллагын Монгол Улс дахь суурин төлөөлөгч хатагтай Сарасвати
Менон, манай улсын гамшгаас хамгаалах тогтолцоог судлах ажлын хэсгийн ахлагч профессор
Маршал Силвер нарыг Монгол Улсын Ерөнхий сайд, Улсын иргэний хамгаалалтын дарга
Н.Энхбаяр хүлээн авч уулзсан юм. Энэ уулзалтад Батлан хамгаалахын сайд Ж.Гүррагчаа, Ерөнхий
сайдын зөвлөх Ч.Хүрэлбаатар/одоо Улсын Их Хурлын гишүүн-Ж.Ц/, Засгийн газрын ахлах
референт Н.Баяраа, Улсын иргэний хамгаалалтын газрын дарга хошууч генерал О.Үржин нар
оролцсон байна.
Уулзалтын үеэр хатагтай С.Менон, профессор Маршал Силвер нар Монгол улсад гамшгаас
хамгаалах тогтолцооны шинэчлэл хийх зайлшгүй шаардлага байгаа талаар Ерөнхий сайдад
саналаа ярьж, Ерөнхий сайд тэдэнтэй санал нэг байгаагаа нотолсон байна.
Ийм нөхцөл байдалд Улсын иргэний хамгаалалтын газраас дүгнэлт хийж, “Иргэний
хамгаалалтын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл” боловсруулах, “Гамшгийн
удирдлагын
байгууллагын үйл ажиллагааны стратеги, бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөр
боловсруулах ажлын хэсэг”-ийг УИХГ-ын даргын 2001 оны 79 дүгээр тушаалаар томилон
ажиллуулав.
Хуулийн төсөл боловсруулах ажлын хэсгийн ахлагчаар Улсын иргэний хамгаалалтын Төв
штабын дарга хурандаа Ёндонгийн Цэрэндаваа, гишүүдэд Хууль тогтоомжийн биелэлт хариуцсан
офицер хурандаа Жавзангийн Цогтоо, Холбоо, мэдээллийн хэлтсийн дарга хурандаа Чүлтэмийн
Хүрэлтогоо, гамшиг, ослын аюулыг бууруулах хэлтсийн дарга хурандаа Чимэддоржийн Батчулуун,
сургалтын хэлтсийн дарга хурандаа Батцэрэнгийн Жаргалсайхан, Хими, радиацаас хамгаалах
хэлтсийн дарга хурандаа Сандагийн Мягмаржав, Бодлого төлөвлөлтийг хэрэгжүүлэх хэлтсийн
ахлах офицер дэд хурандаа Гэнэнгийн Дашдаваа, хуулийн зөвлөх ахлах дэслэгч Янсанжавын
Жаргалсайхан, Холбоо мэдээллийн хэлтсийн операторчин ахлах ахлагч Очирбатын Оюунбилэг
нар томилогджээ.
Гамшгийн удирдлагын байгууллагын бизнес төлөвлөгөө боловсруулах ажлын хэсгийн
ахлагчаар Бодлого, төлөвлөлтийг хэрэгжүүлэх хэлтсийн дарга хурандаа Очирсүрэнгийн
Намхай, гишүүдэд Захиргааны удирдлагын хэлтсийн дарга хурандаа Жүгдэрийн Энхбаяр, Хууль
тогтоомжийн биелэлт хариуцсан офицер хурандаа Жавзангийн Цогтоо, Хяналт-шинжилгээ
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үнэлгээний албаны ахлах офицер дэд хурандаа Лутын Пүрэвдорж, мөн албаны офицер ахмад
Жамсранжавын Чүлтэмсүрэн, Бодлого төлөвлөлтийг хэрэгжүүлэх хэлтсийн офицер хошууч
Батмөнхийн Ууганбаяр, Холбоо, мэдээллийн хэлтсийн операторчин ахлах ахлагч Самдангийн
Содгэрэл нар томилогдон ажиллаж байлаа.
Ажлын хэсгүүд хошууч генерал Одхүүгийн Үржингийн удирдлагаар ажиллаж байв.
Хуулийн төсөл боловсруулах ажилд хуульч Н.Лувсанжав, Б.Цэрэндорж нар мэргэжлийн туслалцаа
үзүүлж, голлох үүрэг гүйцэтгэсэн талаар тухайн үеийн иргэний хамгаалалтын байгууллагын
удирдлагаас дүгнэсэн байдаг юм.
Хуулийн төсөл боловсруулах ажлын явцад яам, агентлаг, улсын алба, аймаг, нийслэлийн
иргэний хамгаалалтын дарга, штабуудаас санал авч байсны дээр тус газрын ахмад ажилтнуудын
үнэтэй санал зөвлөмжийг ч хуулийн төсөлд тусгасан байв.
Хуулийн төсөл боловсруулах, хэлэлцэх явцадтус хуулийн анхны нэр өөрчлөгдөж, “Монгол
Улсын Гамшгаас хамгаалах тухай” хууль нэртэйгээр УИХ-ын 2003 оны 6 дугаар сарын 20-ны
хуралдаанаар батлагдсан билээ.
Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийг батлан мөрдүүлэхэд тухайн үеийн Монгол Улсын
Ерөнхий сайд, Улсын иргэний хамгаалалтын дарга Намбарын Энхбаярын тууштай бодлого,
санаачилга, хүчин чармайлт шийдвэрлэх үүрэг гүйцэтгэснийг тэмдэглэх нь зүйтэй.
Гамшгаас хамгаалах тухай хууль нь 7 бүлэг, 36 зүйл заалтаас бүрдсэн байна.
Тус хуулийн нэгдүгээр бүлэгт: Хуулийн зорилт, үйлчлэх хүрээ, хуулийн нэр томьёо, үйл
ажиллагааны зарчим, ил тод байдлыг хангах, сургалт, хоёрдугаар бүлэгт: Гамшгаас хамгаалах
бэлэн байдлын зэрэг түүнд шилжих журам, мэдээлэл солилцох, зарлан мэдээлэл явуулах, гамшгийн
үнэлгээ, гуравдугаар бүлэгт: гамшгаас хамгаалах арга хэмжээний зохион байгуулалт, удирдлага,
гамшгаас хамгаалах асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага, улсын алба, түүний чиг
үүрэг, гамшгаас хамгаалах хүч хэрэгсэл, дөрөвдүгээр бүлэгт: Гамшгаас хамгаалах талаар төрийн
захиргааны байгууллага, албан тушаалтны бүрэн эрх, Засгийн газар, гамшгаас хамгаалах асуудал
эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага, түүний даргын болон, аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг, баг,
хорооны Засаг даргын бүрэн эрх, тавдугаар бүлэгт: Гамшгаас хамгаалах талаар аж ахуйн нэгж,
байгууллага, иргэдийн хүлээх үүрэг, зургаадугаар бүлэгт: Гамшгаас хамгаалах асуудал эрхэлсэн
байгууллагын албан хаагч, түүний эрх үүрэг, цол дүрэмт хувцас, ялгах тэмдэг, үүргээ биелүүлэх
баталгаа, тэтгэвэр тэтгэмж, долоодугаар бүлэгт: Гамшгаас хамгаалах үйл ажиллгааны санхүүжилт,
хууль тогтоомж зөрчигчдөд хүлээлгэх хариуцлагын тухай хуульчлан зааж өгсөн байна.
Гамшгаас хамгаалах тухай хуулинд“гамшгаас хамгаалах”, “гамшиг”, “аюулт үзэгдэл”,
“техникийн холбогдолтой осол”, “гамшгийн эрсдэл”, “урьдчилан сэргийлэх”, “гамшгийн хор
уршиг”, “гамшгийн тухай зарлан мэдээлэл”, “онцгой байдал”, “аврагч” зэрэг хорь шахам нэр
томьёонд тодорхойлолт өгснөөс нэгийг нь жишээ болгож авлаа. “Гамшгаас хамгаалах” гэж
гамшгийн аюулаас хүн ам, мал, амьтан, эд хөрөнгө, хүрээлэн байгаа орчныг урьдчилан сэргийлэх,
аврах, хор уршгийг арилгах, хойшлуулшгүй сэргээн босгох, эдгээр үйл ажиллагаанд хүн амыг
сургаж бэлтгэх цогцолбор арга хэмжээг хэлнэ” хэмээн тодорхойлсон нь иргэний хамгаалалтын
тухай хуулийн гол үзэл санаа хадгалагдаж үлдсэн байна.
Хуулийн зорилт, агуулгаас үзэхэд хөнөөх хэрэгслийн хөнөөлөөс хүн ам, эдийн засгийг
хамгаалах тухай асуудал уг хуулиар зохицуулагдахгүйгээр орхигдож, зөвхөн гамшиг, ослоос
хамгаалах хүрээгээр хязгаарлажээ.
Гамшгаас хамгаалах тухай хууль батлагдсанаар гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагааны хууль
эрхзүйн шинэ орчин бүрдэж, Монгол Улсад гамшгаас хамгаалахын шинэчлэл эхэлжээ.
Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийг хэрэгжүүлэх ажил байгууллагын бүтэц, зохион
байгуулалтаас эхэлж, гамшгаас хамгаалах чиг үүрэг бүхий Улсын иргэний хамгаалалтын газар,
Галын аюулаас хамгаалах газар, Улсын нөөцийн газрыг нэгтгэн МонголУлсын Засгийн газрын
2004 оны 01 дүгээр сарын 07-ны өдрийн 01 дүгээр тогтоолоор“Гамшгаас хамгаалах ерөнхий
газар”-ыг байгуулж, Засгийн газрын 01 дүгээр сарын 13-ны 08 дугаар тогтоолоор “Гамшгаас
хамгаалах байгууллагын үйл ажиллагааны стратеги, бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөр, орон тоо”-г
батлан мөрдүүлсэн байна.
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Монгол Улс гамшгаас хамгаалах дагнасан хуультай болсноор уг асуудлыг хариуцсан
байгууллага Нэгдсэн Үндэсний Байгууллага, Олон улсын иргэний хамгаалалтын байгууллага болон
гадаад улс орнуудын ижил төстэй чиг үүрэг бүхий байгууллагуудтай хамтран ажиллах,мэргэжилтэн
сургаж бэлтгэх, шинэ техник, технологи нэвтрүүлэх зэргээр олон улсын жишигт нийцсэн гамшгаас
хамгаалах ажиллагаа явуулах орчин бүрдэж, ард иргэдийнхээ аюулгүй амьдрах таатай нөхцлийг
бүрдүүлэх,Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийг хангахаддэмжлэг үзүүлэх боломж буй болсон
байна.
Гамшгийн удирдлагын байгууллага жинхэнэ утгаар байгуулагдан өргөжиж,төр, засаг, ард
түмнийхээ итгэлийг хүлээж, бүс нутаг болон олон улсын хэмжээнд нэр хүнд нь өсөж, тэдэнтэй
нягт хамтран ажиллах замаар улс орны хөгжлийн чиг хандлага, гадаад, дотоод орчин нөхцөл, цаг
үетэйгээ хөл нийлүүлэн алхаж байна. Гамшиг, ослоос урьдчилан сэргийлэх, эрсдэл, эмзэг байдлыг
бууруулах замаар улс орныхоо хөгжил дэвшил, ард олныхоо амгалан тайван байдлыг баталгаатай
хангах үйлсэд зохих хувь нэмэр оруулж байгаа нь Гамшгаас хамгаалах хууль эрхзүйн таатай орчин
бүрдсэний үр дүн мөн.
Монгол Улсын иргэний хамгаалалтын албаны үүсэл, хөгжлийн явцад түүний эрхзүйн орчин
бүрэлдэн тогтсон байдлыг дор дурдсанаар дүгнэж болох юм.
1. Монгол Улсад иргэний хамгаалалтын алба үүсэхийн өмнөх үед хүн амыг хамгаалах,
засаг захиргааны нэгж, аж ахуйн байгууллагыг дайсны агаарын довтолгоон, хорт зай/хими/-н аюул,
улмаар атом, цөмийн зэвсгээс хамгаалах, аргад ард иргэдийг сургаж бэлтгэх, түүний хор хөнөөлийг
ухуулан сурталчлах зэрэг ажлыг зохион байгуулж явуулахад баримтлах бие даасан хууль эрхийн
баримт бичиггүй тухайн үеийн нам, засгийн тогтоол, шийдвэрээр бүх шатны төрийн захиргааны
байгууллага, олон нийтийн үүсгэл санаачлагын байгууллагууд хариуцан зохион байгуулж байв.
2. Олон улсын байдал хурцдаж “хүйтэн дайн”-ы аюул занал хүчээ авсан нөхцөлд
үүссэн иргэний хамгаалалтын албаны эхний жилүүдийн эрхзүйн орчныг НТХ, СнЗ-ийн тогтоол
шийдвэрүүд тодорхойлж байжээ. Үүнд НТХ, СнЗ-ийн 1964 оны н/8/94, НТХ-ны 1969 оны мн/32,
СнЗ-ийн 1969 оны мн/403 дугаар тогтоолууд онцгой үүрэг гүйцэтгэсэн байна.
3. “Монгол Улсын иргэний хамгаалалтын тухай” анхны хууль, “Иргэний хамгаалалтын
дүрэм” тус тус анх 1970 онд гарч, улмаар 1980 онд дүрмийн шинэчилсэн найруулга батлагдсанаар
иргэний хамгаалалтын бүхий л үйл ажиллагааг зохион байгуулах хууль эрхзүйн орчин бүрэн
бүрдсэн юм. Энэ үед Монгол Улсын иргэний хамгаалалтын албыг удирдах төв байгууллагаУлсын иргэний хамгаалалтын газар 5 жил БНМАУ-ын СнЗ-ийн харъяанд, иргэний хамгаалалтын
штабууд аймаг, хот, районы Ардын Депутатуудын Хурлын Гүйцэтгэх Захиргааны бүтцэд багтаж,
тэдгээр нь ҮОХЗ болон довтолгооны бусад хэрэгслээс хүн амыг хамгаалах, улс ардын аж ахуйн
тогтвортой ажиллагааг хангах, хөнөөлийн голомтод аврах хор уршгийг арилгах, сэргээн босгох
ажлыг хуулийн хүрээнд зохион байгуулах эрхзүйн нөхцөлөөр хангагдсан байжээ.
4. Олон улсын хоорондын байдалд нааштай өөрчлөлт гарч, дайн түрэмгийллийн аюул занал
багассан нөхцөлд 1994 онд батлагдсан “Монгол Улсын иргэний хамгаалалтын тухай” шинэчилсэн
хууль иргэний хамгаалалтын үйл ажиллагааг гамшиг, ослоос хамгаалахад илүүтэй чиглүүлэн
зохион байгуулах, ИХ-ын шинэчлэлийг цаашид гүнзгийрүүлэхэд чухал үүрэг гүйцэтгэжээ.
5. 2003 онд батлагдсан “Гамшгаас хамгаалах тухай” хуулийг хэрэгжүүлж эхэлснээс
хойших 10 гаруй жилийн хугацаанд Монгол Улсын иргэний хамгаалалтын шинэчлэл гүнзгийрч,
манай улсад олон улсын жишигт нийцсэн гамшгаас хамгаалах бүтэц, зохион байгуулалт, үйл
ажиллагааны тогтолцоо үүсэн хөгжсөн нь хууль эрхзүйн шинэ орчин бүрдсэний баталгаа билээ.
Монгол Улсын иргэний хамгаалалтын албыг “тайван цагийн” үзэл баримтлалаар зохион
байгуулж эхэлсэн 1990-ээд оноос хойших хууль эрхзүйн орчинд хийсэн дүгнэлтээс үзвэл, аюулт
үзэгдлүүдээс хамгаалах талаарх хуулиудыг нэгд, гамшгаас хамгаалах үндсэн хууль гэж ойлгож
болох Гамшгаас хамгаалах тухай хууль, хоёрт, гамшгийн тодорхой төрлийн аюулаас хамгаалах,
аюулгүй байдлыг хангах чиглэлийн бие даасан хуулиуд, гуравт, гамшгаас хамгаалах заалтууд
бүхий хуулиуд мөрдөгдөж байгаа нь илт байна.
Ийнхүү Монгол Улсын төр, засгаас иргэний хамгаалалтын албыг хөгжүүлэх талаар авч
хэрэгжүүлсэн олон талт арга хэмжээний үр дүнд түүний эрхзүйн орчин байнга боловсронгуй
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болсоор өнөөг хүрсэн байна.
Гуравдугаар бүлэг.
ИРГЭНИЙ ХАМГААЛАЛТЫН УДИРДАХ БАЙГУУЛЛАГЫН ҮҮСЭЛ, ХӨГЖИЛ,
ТҮҮНИЙ БҮТЭЦ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ӨӨРЧЛӨЛТ
Нийгмийн хөгжлийн тухайн үед болзошгүй дайны аюул, байгалийн болон үйлдвэрлэлтехнологи, хүний буруутай үйл ажиллагаанаас үүсэх, урьдчилан төсөөлж мэдэх боломжгүй сөрөг
хүчин зүйлүүдээс улсын хүн ам,эдийн засгийг найдвартай хамгаалах явдал төр, засгийн чухал
үүрэг зорилт байсаар байна. Энэ зорилтыг шийдвэрлэхэд нөлөөлдөг олон хүчин зүйлийн нэг нь
иргэний хамгаалалтын удирдлага, зохион байгуулалтын тогтолцоо гарцаагүй мөн .
Монгол Улсын иргэний хамгаалалтын албаны бүтэц, зохион байгуулалтын тогтолцоо,
харьяалал тус алба үүссэн цагаас одоо хүртлэх хугацаанд тухайн цаг үеийн нийгэм, улс төрийн
байдал, төр, засгийн дээд төвшний байгууллагуудын удирдлагын бүтэц, тогтолцоо, эрхзүйн орчин,
гадаад орчны нөлөө зэргээс хамаарч өөрчлөгдөн шинэчлэгдэж боловсронгуй болсоор иржээ.
1.Иргэний хамгаалалтын байгууллага үүсэхийн өмнөх үеийн
удирдлага, зохион байгуулалтын байдал
1930оны12 дугаар сард байгуулагдсан Монгол Улсыг хамгаалах явдалд туслах эвлэл/
МУХЯТЭ/ 1931 оноос эхлэн албан ёсоор зохион байгуулалтад орж, төв, орон нутагт байгуулагдан
ажиллаж эхэлсэн Улсыг батлан хамгаалах бүлгэм тухайн үедээ удирдлагын байгууллага байжээ.
МУХЯТЭ-ийг Улсыг батлан хамгаалах бүлгэм гэж нэрлэж байв. Энэ бүлгэмийн тэргүүлэгчдийн
1931 оны 1 дүгээр сарын 16-ны өдрийн өргөтгөсөн анхдугаар хурлаас тус бүлгэмийн ажлын зохион
байгуулалтын тухай болон бусад асуудлууд хэлэлцээд Улаанбаатар хотод бүлгэмийн анхан шатны
байгууллага байгуулах комиссыг 10, аймгийн комиссыг 7 хүний бүрэлдэхүүнтэй байгуулахаар
шийдвэрлэсэн нь орон нутаг дахь удирдлагын байгууллагыг байгуулах шийдвэр байсан байна.
Тус бүлгэмийн дүрмийн 3.6-д “Агаарын ба хорт зайн хүчнээс улсыг хэрхэн хамгаалах явдалд
УБХ эвлэлийн гишүүдийг боловсруулах сурталыг нэвтрүүлэхээр ...” зааснаас үзэхэд удирдлагын
үйл ажиллагаа нь сургалт, суртал ухуулганд голчлон чиглэгдэж байсан бололтой.
Цэргийн яамны сайд бөгөөд Бүх цэргийн жанжин Г.Дэмидийн илтгэлийг Улсыг батлан
хамгаалах комиссын 1935 оны 1 дүгээр сарын 8-ны өдрийн анхдугаар хурлаар хэлэлцээд гаргасан
тогтоолд тайван ба ялангуяа байлдааны цагт том аж ахуйн газар, албан яам, ард олныг агаарын
дайсан, хорт зайн аюулаас хамгаалах нь туйлын чухал тул зохих тэнцэх газарт тусгай орон сав
байгуулах, тус улсын батлан хамгаалах явдлыг ард олонд таниулах, Улаанбаатар хот, аймгийн төвүүд
зэрэг төв суурин газруудад цэргийн сургуулилтыг УБХЭ-өөс гаргасан хөтөлбөрийг баримтлан
тогтмол явуулахыг яамдын сайд, тусгай газрын дарга нарт даалгаснаас үзэхэд агаарын дайсан,
хорт зайнаас хамгаалах арга хэмжээний удирдлага, зохион байгуулалтыг зөвхөн орон нутгийн
батлан хамгаалахад туслах бүлгэмийн хүрээгээр хязгаарлах төдий биш, яам, тусгай газрын дарга
нарын хэмжээнд хүргэсэн нь илт байна.
Батлан хамгаалах тусгай комиссын 1938 оны 4 дүгээр сарын 15-ны өдрийн анхдугаар
хурлын тогтоолоор “Агаарын дайсан, хорт зайнаас хамгаалах ажлыг эрхлэх газар”-ыг байгуулж,
гүйцэтгэх үүргийг нь агаар, хорт зайнаас сэргийлэн хянах; довтолгооны аюулыг урьдаас тогтоосон
дохиогоор ард нийтэд сонсгон мэдэгдэх;хамгаалах хэрэгслийг ашиглаж сургах; хордсон, шархадсан
хүмүүсийг эмнэлгийн байранд зөөвөрлөн анхны тусламж үзүүлэх;орон сууц, олон нийтийн
байшин барилгыг хамгаалахад туслах; хордсон газраар нэвтрэх зам гаргах гэж тодорхойлсон нь
анхны мэргэжлийн удирдлагын төв байгууллага байжээ гэж үзэх үндэстэй байна.
Гэвч энэ байгууллага хэрхэн ажиллаж, үйл ажиллагаа нь ямар үр дүнд хүрсэн, түүний
хийж гүйцэтгэсэн ажлууд юу байв, ямар бэрхшээл тохиолдож байв гэх мэт олон асуулт гарч болох
боловч энэ талаар тэр үеийн баримт бичгүүдэд тодорхой бичиж үлдээсэн зүйл олдохгүй байгаа ба
ямартай ч удирдах байгууллагын үүргээ удаан хугацаагаар гүйцэтгээгүй бололтой.
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МАХН-ын Төв Хорооны Тэргүүлэгчдийн 1942 оны 2 дугаар сарын 24-ний өдрийн 19
дүгээр хурлын тогтоолоор төв, орон нутагт байгуулсан Ардын өөрийгөө хамгаалах сайн дурын
морьт отряд/АӨХСДМО/-ын ажлыг удирдах үүргийг УБХЭ, Дотоод явдлын яам хариуцах болсон
байна.
Аймгийн төвүүдэд агаарын дайсан болон хорт зайнаас хамгаалах ангийг байгуулж, түүнийг
удирдах явдлыг аймгийн яамны даргад даалгасан байв.
1940-өөд оны эхээр аймгийн төвүүдэд аймгийн даргаар удирдуулсан агаарын дайсан, хорт
зайнаас хамгаалах анги, сумдад даргаар нь удирдуулсан штабуудыг байгуулжээ.
Дээрхээс үзэхэд дайсны агаарын довтолгоо, химийн аюулаас хамгаалахад хүн амыг сургаж
бэлтгэх ажлыг хариуцах үүрэг бүхий бие даасан байгууллага улсын хэмжээнд ч орон нутагт ч
байгуулагдаагүй, мөн л аль нэг байгууллагын хавсрага байдалтай байжээ.
Ийнхүү дайсны агаарын довтолгоо, хорт зай/химийн аюул/, атом, цөм, бактериологийн
зэвсгийн хөнөөлөөс хамгаалах ажлыг удирдах төв байгууллага 1930-аад оноос 1960-аад оны эхний
үе хүртэл МУХЯТЭ, АӨХСДМО, АЦТСДН, БХХН-ийг дамжин тогтвортой, залгамж чанартай
биш, оновчтой бүтэцгүйгээр төр, олон нийтийн янз бүрийн байгууллагуудын хүрээнд явж иржээ.
Харин 1964 онд БХХН-ийн бүтцэд иргэний хамгаалалтын нэгж байгууллага үүссэн үеэс
хойш иргэний хамгаалалтын үйл ажиллагааны удирдлагын байгууллагын бүтэц, зохион байгуулалт
боловсронгуй болон хөгжсөөр өнөө хүрсэн байна.
2.Иргэний хамгаалалтын удирдлагын байгууллага
үүсч хөгжсөн нь
1960-аад оны дунд үе болоход “хүйтэн дайны” бодлого гаарч, хоёр ертөнцийн сөргөлдөөн
лавшран гүнзгийрсний улмаас олон улсын байдал нэн төвөгтэй болсон, мөн түүнчлэн хоёр
хөршийн харилцаа муудсанаас манай улсын гадаад орчин таагүй байдалтай болжээ. Ийм нөхцөлд
МАХН-ын Төв Хороо, Засгийн газар улс орныг батлан хамгаалах, түүний дотор иргэний
хамгаалалтын албыг үүсгэн бэхжүүлэх талаар олон чухал арга хэмжээг авч хэрэгжүүлсэн байна.
Орчин үеийн иргэний хамгаалалтыг үүсгэн байгуулж, түүнийг улсын хэмжээний тогтолцоо
бүхий алба болгон хөгжүүлэхэд Намын Төв Хороо, Засгийн газраас гарган хэрэгжүүлсэн чухал ач
холбогдолтой дараах шийдвэрүүд түүхэн үүрэг гүйцэтгэжээ.
МАХН-ын Төв Хороо, БНМАУ-ын СнЗ-ийн 1964 оны 2 дугаар сарын 29-ний өдөр “Батлан
хамгаалах ба хөдөлмөр нийгэмлэгийн ажлыг сайжруулах зарим арга хэмжээний тухай” 8/94 дүгээр
тогтоол гаргасан байна. Уг тогтоолд “Хүн ам, ардын аж ахуй, соёлын объектүүдийг үй олноор
хөнөөж сүйтгэх зэвсгээс хамгаалах талаар зохион байгуулалтын арга хэмжээ, түүнийг биелүүлэх
замаар улс орноо бэлтгэх ёстой” гэж энэ талаар баримтлах нам, засгийн бодлогыг тодорхойлсон
байна. Энэ тогтоолоор БХХН-ийн Төв зөвлөлийн бүтэц, орон тоог баталж, дарга нь АЦХЭЯны орлогч сайд байхаар шийдвэрлэсэн байна. БХХН-ийн Төв зөвлөлийн зохион байгуулалтын
бүтцийг дор дурдсанаар тогтоожээ.
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Энэ бүтэц дэх Атом, химийн хэлтэс, Байлдааны хэлтэс, Олон нийтийн зааварлагч нарыг
бэлтгэх байнгын курс нь орчин үеийн иргэний хамгаалалтын албаны анхны нэгжүүд байв.
Дээрх тогтоолд “Орчин үеийн хөнөөлт зэвсгийн аюулаас хамгаалахад бэлтгэх явдал бол
нийт ард иргэд, албан байгууллагын ариун үүрэг мөн” гэж заагаад түгшүүртэй цагт улс ардын
аж ахуй, соёлын чухал объектуудыг хамгаалах үүргийг яам, тусгай газар, үйлдвэр, аж ахуй, олон
нийтийн байгууллагын эрх баригчдад даалгаж, энэ талаар яам, тусгай газруудын гүйцэтгэх үүргийг
тогтоож өгсөн байна.
БНМАУ-ын СнЗ-ийн 1964 оны 9 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 435 дугаар тогтоолоор батлан
мөрдүүлсэн, БХХН-ийн дүрмийн 3 дугаар зүйлд иргэний хамгаалалтын талаар гүйцэтгэх үүргийг
нь:
1. Улс ардын аж ахуйн төлөвлөгөөт зорилтыг биелүүлэхэд туслаж, байгалийн гэнэтийн
аюултай тэмцэх, учирсан хохирлыг арилгахад цэргийн албаны үүрэгтнийг БХХН-ийн отрядуудын
зохион байгуулалтаар татан оролцуулах.
2. Үй олноор сүйтгэх зэвсгээс ард иргэд, улс ардын аж ахуйг хамгаалах хэрэгт бүх ард
иргэдийг сургаж бэлтгэх.
3. Дайны үед үйлдвэрийн газрууд, цахилгаан, тээвэр, холбооны байгууллагын тасралтгүй
ажиллагааг хангах бэлтгэл арга хэмжээ авч явуулах.
4. Ард иргэд, улс ардын аж ахуйд түгшүүртэй байдлын тухай зарлан мэдээлэх.
5.Түгшүүртэй үед ажилчин, албан хаагчдыг тараан байрлуулах, иргэдийг нүүлгэн
шилжүүлэх арга хэмжээ авах.
6. Бактериологи, радио идэвхт болон химийн хордолтоос хүн, ус, бэлчээр, ургамал, малын
тэжээл, түүхий эд, хүнс хэрэглэл, адгуус малыг хамгаалах, түүнчлэн халдварын хор хөнөөлийг
устгах талаар арга хэмжээ авах.
7. Довтолгооны хор уршгийг устгах, хөнөөлийн голомт дахь хойшлуулшгүй сэргээн босгох,
аврах арга хэмжээ авах талаар БХХН-ийн отрядуудыг зохион байгуулах гэж тодорхойлжээ.
Эдгээр үүргийг хэрэгжүүлэхийн тулд тодорхой бүтэц бүхий удирдлагын тогтолцоо бий
болгох зайлшгүй шаардлагатай болсон байна.
Дүрэмд зааснаар аймаг, хотын БХХН-ийн зөвлөлийн даргаар тухайн Ардын депутатуудын
хурлын гүйцэтгэх захиргаа/АДХГЗ/-ны дарга, штабын даргаар цэргийн хэлтсийн дарга, сумнэгдэлд бүлэгтэй, дарга нь сумын АДХГЗ-ны дарга, штабын дарга нь нарийн бичгийн дарга,
төрийн яам, тусгай газарт тэдгээрийн сайд, дарга, албан үйлдвэрийн газарт тэдгээрийн дарга,
эрхлэгч, штабын даргаар боловсон хүчний хэлтсийн дарга үүрэг гүйцэтгэх болжээ.
Ингэж төрийн захиргааны төв болон орон нутгийн засаг захиргааны байгууллага, албан
үйлдвэрийн газруудад иргэний хамгаалалтын удирдлагын байгууллагуудын тогтолцоо үүссэн
түүхтэй юм.
БХХН-ийн Төв зөвлөл иргэний хамгаалалтын албыг удирдах удирдлагын байгууллагын
хувьд дүрмийн дагуу 1964 оны сүүлч, 1965 оны эхний хагаст аймаг, хотын зөвлөлүүд, түүний
штабууд, тусгай отряд, команд, бүлэг, хэсэг, нөхөрлөл зэргийг байгуулах ажлыг удирдан
гүйцэтгэсэн байна. 1965 оны эцсийн дүн мэдээгээр Улаанбаатар хот, аймгуудад 1400 гаруй нэгж
байгуулагдсан байв.
МАХН-ын Төв Хороо, БНМАУ-ын СнЗ-ийн дээр дурдсан 8/94 дүгээр тогтоолоор БХХН-ийн
Төв зөвлөлийн бүтцэд ИХ-ын анхны нэгжүүдийг оруулж баталсан, олон нийтийн байгууллагын
чанартай ажилладаг байсан тус нийгэмлэгийг төрийн байгууллагын хэмжээнд АЦХЭЯ-ны
харъяанд ажиллуулахаар шийдвэрлэснээр орчин үеийн иргэний хамгаалалтын мэргэжлийн
удирдлагын анхны төв байгууллага үүссэн байна.
БХХН-ийн Төв зөвлөлийн даргын дэргэд орон тооны бус 9 гишүүн бүхий коллегитэй
ажиллаж байв. Коллегийг БХХН-ийн дарга толгойлж гишүүдэд ЭХЯ-ны орлогч сайд, ХААЯны орлогч сайд, Хөнгөн ба хүнсний үйлдвэрийн яамны орлогч сайд, МХЗЭ-ийн Төв Хорооны
нарийн бичгийн дарга, Биеийн тамир, спортын нийгэмлэгүүдийн Төв зөвлөлийн дарга, Нэгдэлийн
холбооны дээд Зөвлөлийн дарга зэрэг албан тушаалтан багтаж байжээ.
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Энэ үеэс эхлээд аливаа байгууллагын иргэний хамгаалалтын удирдлагын шатлал бүтэц
нь цэргийн удирдлагын зарчмаар дарга-штаб-алба-хүч хэрэгсэл гэсэн тогтолцоотой болсон нь
судалгаанаас харагдаж байна. Тухайлбал, БХХН-ийн Төв зөвлөлийн дарга, түүний штаб, улсын
албад, аймаг, хотын зөвлөлийн дарга, штаб, отряд, команд гэх мэт юм.
МАХН-ын Төв хорооны Улс төрийн Товчооны 1969 оны 11-р сарын 13-ны өдрийн
“БНМАУ-ын иргэний хамгаалалтыг бэхжүүлэх арга хэмжээний тухай” м/н 32 дугаар тогтоол,
түүнийг үндэслэн гаргасан БНМАУ-ын СнЗ-ийн 1969 оны 12 дугаар сарын 15-ны “Иргэний
хамгаалалтын талаар авах арга хэмжээний тухай” м/н403 дугаар тогтоолын дагуу байгуулагдсан,
СнЗ-ийн харъяа Улсын Иргэний хамгаалалтын Газар 1970 оны эхнээс яамны зиндааны тусгай
газрын эрх зэргэмжтэйгээр үйл ажиллагаагаа эхэлжээ.
БНМАУ-ын АИХ-ын Тэргүүлэгчдийн 1970 оны 4-р сарын 17-ны өдрийн 62-р зарлигаар
УИХГ-ыг байгуулж, даргаар нь генерал Сандивын Равдан, БНМАУ-ын СнЗ-ийн 1970 оны
3-р сарын 20-ны тогтоолоор мөн газрын байлдааны бэлтгэл эрхэлсэн орлогч даргаар хурандаа
Жанчивын Шархүү, 1970 оны 4-р сарын 17-ны тогтоолоор яам, албан газар, улс, ардын аж ахуй
эрхэлсэн орлогч даргаар хурандаа Дашзэвэгийн Лхагвасүрэн, иргэний хамгаалалтын Төв штабын
даргаар хурандаа Махбариадын Дашням (1970.09.29) нарыг тус тус томилсон байна.
1970-1974 онд Улсын иргэний хамгаалалтын газар дор дурдсан бүтэцтэйгээр ажиллаж
байв.

БНМАУ-ын Ардын Их Хурлын Тэргүүлэгчдийн 1970 оны 8 дугаар сарын 26-ны 150 дугаар
зарлигаар баталсан БНМАУ-ын иргэний хамгаалалтын хуулийн дөрөвдүгээр зүйлд: “БНМАУ-ын
Сайд нарын Зөвлөл иргэний хамгаалалтыг ерөнхий удирдлагаар хангана. БНМАУ-ын Иргэний
хамгаалалтын газрын дарга иргэний хамгаалалтын үйл ажиллагааг шууд удирдана. Иргэний
хамгаалалтын газрын даргын дэргэд Иргэний хамгаалалтын Төв Штаб байгуулагдан ажиллана”.
Тавдугаар зүйлд: “Иргэний хамгаалалтын арга хэмжээг: а/ аймаг, хот, сум, районд
тэдгээрийн Ардын Депутатуудын Хурлын гүйцэтгэх захиргаа; б/ яам, тусгай газар, улс ардын
аж ахуйн объектод тэдгээрийн дарга нар зохион байгуулж хэрэгжүүлнэ. Яамдын сайд, тусгай
газар, АДХ-ын гүйцэтгэх захиргаад, улс ардын аж ахуйн объект, албан байгууллагуудын дарга
нар тухайн байгууллагын иргэний хамгаалалтын дарга байна. Иргэний хамгаалалтын дарга нарын
дэргэд иргэний хамгаалалтын арга хэмжээг төлөвлөх, хүч хэрэгслийг зохион байгуулж удирдах
штаб байгуулагдан ажиллана.” гэж иргэний хамгаалалтын удирдлагын тогтолцоог тодорхойлсон
байна.
Дээр дурдсан тогтоолоор Улсын иргэний хамгаалалтын штаб байгуулж, бүтцийг нь
баталжээ. Штабын бүтэц нь анх батлагдахдаа оператив/байлдааны/-ын, байлдааны бэлтгэл,
холбооны, эмнэлэг-биологийн, ухуулга, олон түмний ажлын гэсэн таван хэлтэс, инженерийн,
тусгай болон аж ахуй, санхүүгийн гэсэн тасгуудтай байсан байна. 1971 онд Хими, радиацаас
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эсэргүүцэн хамгаалах хэлтэс, 1974 онд Инженерийн хэлтэс шинээр байгуулж, тасгуудад ч нэмэлт
өөрчлөлт оруулсан байна.
Ийнхүү УИХГ нь1970-1974 онуудад 5 жил СнЗ-ийн бүтцэд байж, удирдлага, бүтэц, зохион
байгуулалтын хувьд өөрчлөгдөн бэхжиж, үүрэг зорилт нь өргөжжээ. Иргэний хамгаалалт нийт
хүн ам, улс, олон нийтийн болон аж ахуй, үйлдвэрлэл, үйлчилгээний бүх байгууллагыг хамарч
орон даяар үйл ажиллагаагаа явуулах тогтолцоо бүрэн бүрэлдсэн байна.
УИХГ хууль, дүрмийг хэрэгжүүлэн болзошгүй дайнд үй олноор хөнөөх зэвсэг хэрэглэсэн
үед хүн амыг хамгаалах, улс, ардын аж ахуйн тогтвортой ажиллагааг хангах, хөнөөл, аюулын эсрэг
тэмцэх, сэргээн босгох хүч хэрэгслийг бэлтгэх, тэдгээрт ард иргэдийг сурган дадлагажуулахад
амжилттай ажилласны үр дүнд иргэний хамгаалалтын алба улсын хэмжээнд төлөвшсөн байна.
Олон Улсын байдал нэн төвөгтэй болж “хүйтэн дайн”-ы бодлого даамжирсан 1970-1980-аад
оны үед манай улсын хүн ам, эдийн засаг,улс ардын аж ахуйн салбаруудыг болзошгүй дайны аюул,
ҮОХЗ-ээс хамгаалах арга хэмжээг Батлан хамгаалах нэгдсэн удирдлага, бодлоготой уялдуулах
шаардлага гарсан ажээ.
БНМАУ-ын иргэний хамгаалалтын хууль, дүрэмд “БНМАУ-ын Иргэний хамгаалалт нь
дайсны үй олноор хөнөөх зэвсэг, довтолгооны бусад хэрэгслээс хүн амыг хамгаалах, улс ардын аж
ахуйн тогтвортой ажиллагааг хангах, хөнөөлийн голомтод аврах хойшлуулшгүй сэргээн босгох
ажил явуулах зорилгоор тайван ба дайны үед хэрэгжүүлэх улс нийтийн батлан хамгаалах арга
хэмжээний систем мөн” гэж заажээ
Дээрх зорилтыг хэрэгжүүлэхийн тулд НТХ, СнЗ-өөс Улсын иргэний хамгаалалтын талаар
олон арга хэмжээ авч хэрэгжүүлсний дотор УИХГ-ыг Батлан хамгаалах яамны бүтцэд оруулах
шийдвэр байв. Түүний үндэслэл нь МАХН-ын Төв Хорооны Улс төрийн Товчооны 1974 оны 12
дугаар сарын 19-ний өдрийн 337 дугаар тогтоол юм. Уг тогтоол нь улс ардын аж ахуйн удирдлагын
бүтцийг боловсронгуй болгож, эдийн засгийн аривлан хэмнэлтийг нэмэгдүүлэх агуулгатай байсан
байна.
Дээрх тогтоолыг хэрэгжүүлэх үндсэн дээр гарсан БНМАУ-ын Ардын Их Хурлын
Тэргүүлэгчдийн 1975 оны 1 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 12 дугаар зарлигт “БНМАУ-ын Иргэний
хамгаалалтын газрыг 1975 оны 2 дугаар сарын 1-нээр тасалбар болгон Батлан хамгаалах яаманд
нэгтгэсүгэй” гэж зааснаар ийнхүү УИХГ БХЯ-ны харъяанд эргэн иржээ.
УИХГ-ыг Батлан хамгаалах яамны бүтцэд оруулсантай холбогдуулж, МАХН-ын Төв
хорооны Улс төрийн товчооны 1975 оны 32 дугаар тогтоолоор генерал Ч.Түмэндэмбэрэлийг
БНМАУ-ын БХЯ-ны 1-р орлогч сайд, Иргэний хамгаалалтын газрын даргаар, генерал
Э.Цэрэндоржийг Иргэний хамгаалалтын газрын орлогч, Төв штабын даргаар томилжээ.
БХЯ-ны сайдын тушаалаар генерал Д.Лхагвасүрэнг УИХ-ын Төв штабын орлогч даргаар,
хурандаа М.Тэрбишийг мөн штабын орлогч, оперативын хэлтсийн даргаар, хошууч/хожим
хурандаа/ Х.Төмөрийг сургалт-сурталчилгааны хэлтсийн даргаар, хошууч/хожим хурандаа/
Ч.Балдандавааг хими-биологийн хэлтсийн даргаар, хурандаа Ц.Жамьянсүрэнг улс ардын аж ахуйн
тогтвортой ажиллагааны хэлтсийн даргаар, хурандаа С.Гомбодоржийг иргэний хамгаалалтын
курсын захирлаар тус тус томилсон байна.
Батлан хамгаалах яамны сайдын 1975 оны 3 дугаар сарын 25-ны өдрийн тушаалаар УИХГын тайван цагийн орон тоог генерал, офицер-42, ахлагч 13, ажилчин албан хаагч 29, бүгд 84 хүнтэй
4 хэлтэс, 3 тасаг болон Байнгын курс, Засвар лаборатори гэсэн бүтэцтэйгээр зохион байгуулжээ.
Улсын иргэний хамгаалалтын газрын бүтцийг дараах бүдүүвчид үзүүлэв.
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Энэ бүтцэд шилжсэнээр өмнөх бүтэц, зохион байгуулалтаас Газрын хоёр орлогч даргын
орон тоог хасч, Байлдааны бэлтгэл хэлтсийг Ухуулга-олон түмний ажлын хэлтэстэй, Эмнэлэгбиологийн хэлтсийг Хими, радиацаас эсэргүүцэн хамгаалах хэлтэстэй нэгтгэж, Холбооны хэлтсийг
тасаг болгож, Инженерийн хэлтсийн нэрийг Улс ардын аж ахуйн тогтвортой ажиллагааны хэлтэс
гэж өөрчлөн орон тоог цомхтгож, аривлан хэмнэлт гаргажээ.
Тус газар 1975-1990 оны 9 дүгээр сар хүртэл БХЯ-ны харъяа газар, 1990 оны 10 дугаар
сараас 2003 онд Батлан хамгаалахын сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний газар бөгөөд 1994 оноос
Засгийн газрын дэд бүтцэд хамаарч байжээ.
1990 ондтус газрын бүтэц, орон тоог БХ-ын сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд хийхдээ
“Улсын иргэний хамгаалалтын дарга” гэсэн дэд сайдын зиндаатай адилтгах албан тушаал бий
болгож, түүний удирдлагад Улсын иргэний хамгаалалтын штаб ажиллахаар шийдвэрлэж байв.
Улсын иргэний хамгаалалтын дарга гэж хэрэг дээрээ УИХГ-ын даргыг нэрлэж байв. Ингэж
нэрлэхийн учир нь иргэний хамгаалалтын улсын албадын дарга/сайд нар/, аймаг, хотын иргэний
хамгаалалтын дарга нар/АДХГ Захиргааны дарга/-тай харилцахад яамны харьяаны газрын
дарга биш, чухамдаа Улсын иргэний хамгаалалтын даргын байр суурь, эрх хэмжээгээр хандах
шаардлагатай болсон юм. Иргэний хамгаалалтын аливаа асуудлаар шийдвэр гаргахдаа “Улсын
иргэний хамгаалалтын даргын тушаал” гаргадаг байв.
Монгол Улсын Их Хурлын 1994 оны 1 дүгээр сарын 14-ний өдрийн 14 дүгээр тогтоолоор
Засгийн газрын үндсэн бүтцийн ба дэд бүтцийн газруудыг шийдвэрлэжээ. Уг тогтоолд Монгол
Улсын сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд удирдлагын зарим салаа мөчрийг улсын хэмжээнд
хариуцах эрх, үүрэг бүхий газрын бүдүүвчийг батлаж, тэдгээрийг Засгийн газрын дэд бүтцэд
оруулсан жагсаалтад “...Батлан хамгаалахын сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд нийтийг хамарсан
байгалийн болон бусад гамшиг, үйлдвэрлэлийн томоохон ослын аюулаас урьдчилан сэргийлэх,
иргэдийг аврах, материал баялгийг хамгаалах арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх үүрэг бүхий Монгол
Улсын иргэний хамгаалалтын газар;” гэж заасан байна.
1994 оны 5 дугаар сард баталсан “Монгол Улсын иргэний хамгаалалтын тухай” хуулинд
“Улсын иргэний хамгаалалтын дарга” гэсэн субъектыг бүр тодорхой болгон оруулав. ”Монгол
Улсын Ерөнхий сайд нь Улсын иргэний хамгаалалтын дарга байна...”, “Улсын хэмжээнд иргэний
хамгаалалтын үйл ажиллагааг Улсын иргэний хамгаалалтын дарга чиглүүлж, иргэний хамгаалалтын
асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын дарга шууд хариуцаж удирдана” гэж заагаад
Улсын иргэний хамгаалалтын даргын бүрэн эрхийг дор дурдсанаар тодорхойлжээ. Үүнд:
1. иргэний хамгаалалтын талаар баримтлах төрийн бодлогын үндсийг боловсруулах,
иргэний хамгаалалтын үйл ажиллагааг улсын хэмжээнд чиглүүлж удирдах;
42

МОНГОЛ УЛСЫН ИРГЭНИЙ ХАМГААЛАЛТЫН ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ

2. иргэний хамгаалалтын тухай хууль тогтоомжийн биелэлтэд хяналт тавих;
3. хөнөөх хэрэгсэл, гамшиг, ослын аюулаас хүн ам, эд хөрөнгийг урьдчилан сэргийлэх,
хамгаалах, аврах, хор уршгийг арилгах, хойшлуулшгүй сэргээн босгох арга хэмжээний төлөвлөгөөг
Засгийн газарт оруулан батлуулж хэрэгжилтэд нь хяналт тавих;
4. иргэний хамгаалалтын дайчилгаа явуулах, хүч хэрэгслийг бэлэн байдлын зэрэгт
шилжүүлэх шийдвэр гаргах;
5. гамшиг, ослын аюулаас урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах, аврах, хор уршгийг арилгах,
хойшлуулшгүй сэргээн босгох ажлыг шуурхай зохион байгуулах үүрэг бүхий комиссыг томилж,
түүний үйл ажиллагааны чиглэлийг тогтоох.
Ингэж Ерөнхий сайд улсын иргэний хамгаалалтын дарга байхаар хуульчлан тогтоосон нь
иргэний хамгаалалтын арга хэмжээг нутаг дэвсгэр-үйлдвэрлэлийн зарчмаар хэрэгжүүлдэг, түүний
удирдлага нь салбар дундын чанартай байдаг онцлогийг харгалзсан, зарим тохиолдолд тулгамдсан
асуудлыг шууд Ерөнхий сайдын төвшинд Улсын иргэний хамгаалалтын даргын нь хувьд шийдэх
боломжийг бүрдүүлсэн чухал ач холбогдолтой байсан юм.
1994-1996 онд Пунцагийн Жасрай, 1996-2000 онд Мэндсайханы Энхсайхан, Цахиагийн
Элбэгдорж, Жанлавын Наранцацралт, Ринчиннямын Амаржаргал, 2000-2003 онд Намбарын
Энхбаяр нар Монгол Улсын иргэний хамгаалалтын даргын бүрэн эрхийг хэрэгжүүлж байлаа.
Энэ хугацаанд Улсын иргэний хамгаалалтын газар Батлан хамгаалахын сайдын эрхлэх
асуудлын хүрээнд үйл ажиллагаагаа явуулж байсан боловч тулгамдсан тодорхой асуудлаар шууд
Ерөнхий сайдтай харьцаж түүнээ шуурхай шийдвэрлүүлдэг байсан байна.
Улсын иргэний хамгаалалтын дарга Н.Энхбаяр, УИХГ УБОК-ын хүрээнд судалж санал
боловсруулж байсан, Баянхонгор, Говь-Алтай, Завхан аймгийн дундын эзэмшил отрын бүс
нутгийг газар дээр нь үзэж шийдвэрлэх, 2001 оны зудын хүнд нөхцөлд Төв аймгийн сумдаар явж
танилцах, 2001 оны зуны Завхан, Хөвсгөл, Архангай аймгийн нутгийг дамнасан ойн түймрийн
үед газар дээр нь очиж, хээрийн штаб, түймэр унтрааж буй иргэний хамгаалалтын хүч хэрэгслийн
ажиллагаатай танилцаж, тэдэнд шаардлагатай хувцас, хүнс, шатахуун зэрэг хангалтын асуудлыг
шийдвэрлэх, Өвөрхангай, Орхон аймгийн иж бүрэн сургуулийн ажиллагаанд оролцож, үнэлэлт,
дүгнэлт өгөх зэргээр иргэний хамгаалалтын үйл ажиллагаанд биечлэн оролцож, тулгамдсан
асуудлыг шийдвэрлэж байжээ.
Н.Энхбаярын Монгол Улсын гамшгаас хамгаалах шинэчлэлийн талаарх зорилт, баримталсан
тууштай бодлого, дэмжлэгийн үр дүнд “Гамшгаас хамгаалах тухай” хууль 2003 онд батлагдсан
байна.
1970-2003 онд байсан Бүгд Найрамдах Монгол Ард Улс болон Монгол Улсын иргэний
хамгаалалтын удирдлага, зохион байгуулалтын тогтолцооны загварыг дараах бүдүүвч зургуудад
харууллаа.
1970-1990 он

Тайлбар: ОНТБ-Олон нийтийн төв байгууллагууд
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2003 оны 6 дугаар сард “Монгол Улсын гамшгаас хамгаалах тухай” хууль батлагдаж, эрхзүйн
орчин үндсээрээ өөрчлөгдсөний улмаас тус улсад “гамшгаас хамгаалах” гэсэн бие даасан салбар
бий болох нөхцөл үүссэн байна.
Монгол Улсын Засгийн газрын 2004 оны 01 дүгээр сарын 07-ны өдрийн 01 дүгээр тогтоолоор
Улсын иргэний хамгаалалтын газар 29 жилийн дараа батлан хамгаалах тогтолцооны бүрэлдэхүүнээс
гарч, “Гамшгаас хамгаалах ерөнхий газар” нэртэйгээр өөрчлөн байгуулагджээ.
Гамшгаас хамгаалах ерөнхий газар нь гамшгаас хамгаалах чиг үүрэг бүхий Улсын иргэний
хамгаалалтын газар, Галын аюулаас хамгаалах газар, Улсын нөөцийн газар гэсэн гурван агенлагаас
бүрдсэн юм. Засгийн газрын 01 дүгээр сарын 13-ны 08 дугаар тогтоолоор “Гамшгаас хамгаалах
байгууллагын үйл ажиллагааны стратеги, бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөр, орон тоо”-г батлан
мөрдүүлсэн байна.
Ийнхүү дээрх байгууллагуудыг нэгдсэн тогтолцоо, нэгэн удирдлага, зохион байгуулалтад
шилжүүлсэн нь эдийн засгийн хувьд хэмнэлттэй, гамшгийн үеийн шуурхай удирдлага
зохицуулалтаар хангахад чиглэгдсэн чухал ач холбогдолтой арга хэмжээ болсон юм.
2005 онд гамшгаас хамгаалах тухай хуульд зарим нэмэлт өөрчлөлт оруулсны үндсэн
дээр, Засгийн газрын 2005 оны 3 дугаар сарын 09-ний 48 дугаар тогтоолоор Гамшгаас хамгаалах
ерөнхий газрыг “Онцгой байдлын ерөнхий газар” болгон нэрийг нь өөрчилжээ.
Сүүлийн жилүүдэд Монгол Улсын онцгой байдлын алба олон улсын жишигт нийцсэн
бүтэц, зохион байгуулалтаар ажиллах, мэргэжлийн боловсон хүчин, орчин үеийн техник, багаж
хэрэгслээр хангагдан байгалийн гамшиг,үйлдвэрийн осол, хүн, малын гоц халдварт өвчнөөс
урьдчилан сэргийлэх,аврах, хор уршгийг арилгах, сэргээн босгох ажил явуулах мэргэжлийн ур
чадвараа нэмэгдүүлж, гамшиг, осолд нэрвэгдсэн аймаг, сум, байгууллага, ард иргэдэд хүмүүнлэгийн
тусламж, дэмжлэг үзүүлэх үүргээ нэр төртэй биелүүлэхийн зэрэгцээ Нэгдсэн Үндэсний
Байгууллагын итгэлийг хүлээж, Олон улсын энхийг сахиулах үйл ажиллагаанд тус байгууллагын
аврагчид амжилттай оролцох боллоо.
Монгол Улсын иргэний хамгаалалтын албыг удирдах төрийн захиргааны төв байгууллагын
үүсэл нь хөдөлмөрчдийн сайн дурын үндсэн дээр байгуулагдаж, олон нийтийн байгууллагын
журмаар ажилладаг байсан БХХН 1964 онд НТХ, СнЗ-ийн 8/94 дүгээр тогтоолоор АЦХЭЯ-ны
харъяанд төрийн байгууллагын эрх зэргэмжтэй ажиллах болсноос эхтэй бөгөөд түүний бүтэц,
зохион байгуулалт нь өргөжин 50 гаруй жилийн турш хөгжсөөр өнөөгийн Монгол Улсын Засгийн
газрын тохируулагч агентлаг-Онцгой байдлын ерөнхий газар болж, түрүү үеийн үндсэн чиг
үүргийг эрхзүйн шинэ орчин, нийгмийн өөр тогтолцооны нөхцөлд хэрэгжүүлэн улсын хэмжээнд
үйл ажиллагаагаа явуулсаар байна.
3. Улсын иргэний хамгаалалтын газрын үйл ажиллагааны
зохион байгуулалт, арга барил
Орчин үеийн иргэний хамгаалалтын мэргэжлийн удирдлагын анхны төв байгууллага
үүссэн эхний үеэсээ байгууллагын бүтэц, ажлын зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны арга барил
тогтвортой, уламжлал, шинэчлэлийг баримтлан хөгжиж ирсэн байна.
УИХГ-ын дарга, Төв штабын дарга нараас иргэний хамгаалалтын үйл ажиллагааг удирдан
зохион байгуулахад хэрэгжүүлэх үүргийг дүрмээр тогтоож байсан нь одоо цагт ч жишээ авууштай
байдал ажиглагддаг юм.
БНМАУ-ын СнЗ-ийн 1980 оны 3 дугаар сарын 21-ний өдрийн 90 дүгээр тогтоолоор баталсан
“БНМАУ-ын иргэний хамгалалтын дүрэм”-ийн 19 дүгээр зүйлд УИХГ-ын даргын үүргийг дор
дурдсанаар тодорхойлсон байна. Үүнд:
а/ улсын нийт хүн амыг үй олноор хөнөөх зэвсгээс хамгаалах, аврах, хойшлуулшгүй сэргээн
босгох ажил явуулах бэлтгэлийг зохион байгуулах;
б/ улсын оперативын болон бүх шатны иргэний хамгаалалтын төлөвлөгөө боловсруулах
ажлыг зохион байгуулах;
в/ иргэний хамгаалалтын үйл ажиллагааны бүх үед түүнийг найдвартай удирдлагаар хангах
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явдлыг зохион байгуулах;
г/ иргэний хамгаалалтын арга хэмжээг яам, тусгай газар, аймаг, хотод зохион байгуулж,
түүний биелэлтэд хяналт тавих;
д/ зэвсэгт хүчний жанжин штабтай харилцаж иргэний хамгаалалтын болон цэргийн
командлал хоорондын харилцан ажиллагааг зохион байгуулах;
е/ иргэний хамгаалалтын эрдэм шинжилгээний ажил зохион байгуулах.
Мөн дүрмийн 22 дугаар зүйлд УИХГ-ын даргын дэргэд Улсын иргэний хамгаалалтын Төв штаб
ажиллах бөгөөд дарга нь УИХГ-ын даргын нэгдүгээр орлогч байна. Төв штабын дарга нь дор
дурдсан үүрэг гүйцэтгэнэ:
а/ улсын оперативын болон бүх шатны иргэний хамгаалалтын төлөвлөгөө боловсруулах,
түүнд тодотгол хийх, төлөвлөсөн арга хэмжээг яам, тусгай газар, аймаг, хотын иргэний хамгаалалтын
дарга нарт цаг тухайд нь хүргүүлж байх;
б/ яам, тусгай газар, аймаг, хотын иргэний хамгаалалтын арга хэмжээг хэрэгжүүлэх ажлын
явцад хяналт тавих;
в/ иргэний хамгаалалтын үйл ажиллагааны явцад тус улсын бүх нутгийн цагийн байдлыг
байнга мэдэж, түүнд үнэлэлт өгч, хүн ам, улс ардын аж ахуйн объектыг хамгаалах, хүч хэрэгслийг
ашиглах талаар санал, шийдвэрийн төсөл боловсруулах;
г/ удирдлага, мэдээлэл болон тагнуул, хяналтын системийн байнгын бэлэн байдлыг хангах;
д/ хүн амыг нийтийн болон нэг бүрийн хамгаалах хэрэгслээр хангах, радиац, химийн
хордолтоос хамгаалах арга хэмжээг шууд зохион байгуулах, хяналт тавих;
е/ иргэний хамгаалалтын мэргэжлийн ангийг зохион байгуулж сургах, тэдгээрийг ашиглах
асуудлыг төлөвлөх, зохион байгуулах;
ж/ иргэний хамгаалалтын цэргийн анги болон иргэний хамгаалалтын үүрэг бүхий бусад
цэргийн ангийн сургалтыг зохион байгуулж, тэдгээрийн бэлэн байдлыг хангах;
з/ аймаг, хот, албадын иргэний хамгаалалтын штабуудын ажлыг шууд удирдлагаар хангах;
и/ иргэний хамгаалалтын арга хэмжээг зохион байгуулж явуулахтай холбогдсон удирдлагын
болон аргачилсан бичиг баримтыг боловсруулах гэж тус тус заасан байв.
Ийнхүү УИХГ-ын дарга, Төв штабын даргын үндсэн үүргийг дүрмээр тодорхойлохдоо
чиглүүлэн удирдах ба гүйцэтгэх удирдлагын зааг ялгааг тогтоосон, цэргийн удирдлагын зарчимд
тулгуурласнаараа орчин цагийн хэллэгээр бол сайн менежмент байсан гэж үзүүштэй. Иймэрхүү
ажлын хуваарь нь өнөөгийн нөхцөлд ч авч хэрэглүүштэй байж болох юм.
УИХГ-ын даргын зөвлөлдөх байгууллага нь түүний дэргэдэх коллеги байв. Коллегийг
одоогийн даргын зөвлөлтэй адилтгаж ойлгож болох юм. Харин тэр үед яамны коллегийн
бүрэлдэхүүнийг СнЗ-ийн тогтоолоор баталдаг байв. УИХГ яам эрхтэй тусгай газар байсан учраас
Газрын коллегийг СнЗ-ийн 1970 оны 10 дугаар сарын 21-ний өдрийн 315 дугаар тогтоолоор УИХГын дарга С.Равдан, газрын орлогч дарга Д.Лхагвасүрэн, газрын орлогч дарга Ж.Шархүү, штабын
дарга М.Дашням, штабын орлогч-оперативын хэлтсийн дарга М.Тэрбиш, эмнэлэг- биологийн
хэлтсийн дарга Ч.Бадандаваа нарын бүрэлдэхүүнтэй баталжээ.
Улсын иргэний хамгаалалтын газарт бүх үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулагч нь
Төв штаб байлаа. Цэргийн удирдлагын зарчимд штаб нь даргын удирдлагын байгууллага байдаг
учраас тэр журмаар л Төв штаб ажиллаж байв. Тэр нь иргэний хамгаалалтын бүх шатны төлөвлөлт,
штабуудын бэлтгэл, бэлэн байдал, дайчилгаа, холбоо, зарлан мэдээллийн зохион байгуулалт, хүн
амыг хамгаалах арга хэмжээнүүд, бүх төрлийн сургалт, сурталчилгаа, гадаад харилцаа, хамтын
ажиллагаа, тээвэр, нүүлгэн шилжүүлэлт, аймаг, хот, улсын алба, яам, тусгай газруудын ИХ-ын үйл
ажиллагааны удирдлага, зохион байгуулалт, хяналт шалгалт, хууль тогтоомж, удирдлагын баримт
бичиг, шийдвэрийн гүйцэтгэл, боловсон хүчний бодлого, хэрэгжилт, жил, сарын ажлын төлөвлөлт,
түүний биелэлт, нууц хадгалалт, бичиг хэрэг, аж ахуйн хангалт, үйлчилгээ, байгууллагын дотоод
дэг журам, харуул хамгаалалт зэрэг асуудлуудыг хариуцаж ажилладаг байв.
Улсын иргэний хамгаалалтын газар байгуулагдсан 1970 оноос 2004 он хүртэл Төв штабын
даргаар хурандаа Жанчивын Шархүү, хурандаа Махбариадын Дашням, хошууч генерал Чойжавын
Түмэндэмбэрэл, хошууч генерал Эмгэний Цэрэндорж, хурандаа Шагалын Банзрагч, хурандаа
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Пүрэвийн Дамдин, хурандаа Ёндонгийн Цэрэндаваа нар ажилласан байна. БХХН иргэний
хамгаалалтын албыг эрхэлж байх үед /1964-1969/ хурандаа М.Сиянямбуу, хурандаа Ж.Шархүү,
хурандаа М.Тэрбиш/үүрэг гүйцэтгэгч/ нар Төв зөвлөлийн штабын даргын албыг хашиж байжээ.
Штаб хариуцсан асуудлуудаа давхардал, хийдэлгүй хэрэгжүүлэх боломжтой байхаар
бүтэц, зохион байгуулалтаа боловсруулж батлуулдаг байсан байна. Штабын бүтцийг үүний өмнөх
хэсгээс харж болно. Штабын хэлтэс, тасаг, офицерууд тайван ба байлдааны цагийн ажил үүргийн
тодорхой хуваарьтай, түүнийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөтөй байв.
Хэлтэс, тасгууд жилийн ажлын төлөвлөгөөтэй байхын зэрэгцээ офицерууд бас тийм
төлөвлөгөө боловсруулж даргаараа батлуулдаг байв. Штабын төрөл мэргэжлийн офицерууд
эрхэлсэн ажлын хүрээний маш тодорхой судалгаа хөтөлдөг байлаа. Үүнээс заримыг нь жишээ
болгож тэмдэглэе. Эмнэлгийн хамгаалалт хариуцсан ахлах офицер гэхэд улсын ба аймаг, хот,
район, сумын эмнэлгийн тоо, хүчин чадал, эмийн үйлдвэр, эм, хэрэгслийн хангамжийн бааз, эмийн
сан, цус сэлбэх станц, гоц халдварт өвчинтэй тэмцэх станц, эмнэлгийн мэргэжлийн ангиудын нэр
төрөл, хүний тоо, түүний их, бага эмчийн тоо, эмнэлгийн түргэн тусламж, үйлчилгээний машины
тоо, иргэний хамгаалалтын бэлэн байдлын зэргүүдэд зэрэг тогтоосон хотын гадна болон аймаг,
орон нутагт байран дээрээ дэлгэх больниц, түүний орны тоо, эмнэлгийн анхны тусламжийн
отрядын хүчин чадал /аймаг, хотоор/, цус, цус орлох шингэний нөөц, түүнийг бэлтгэх боломж
хүчин чадал зэрэг улсын хэмжээний эрүүлийг хамгаалах салбарын байгууллагуудын иж бүрэн
судалгааг хөтөлж жил бүр тодотгодог байв.
Тээвэр, нүүлгэн шилжүүлэлтийн асуудал хариуцсан ахлах офицер улсын хэмжээний
тээврийн байгууллагын бүх үзүүлэлт бүхий судалгааг хөтөлнө. 1980-аад оны эхэнд улсын
хэмжээнд 136 мянган автотээврийн ба өөрөө явагч хэрэгсэл байсан судалгаа байв. Үндэсний
аюулгүй байдлын зөвлөлийн хуралдаанд Монгол Улсын Ерөнхий сайд Ж.Эрдэнэбатын 2017 оны
1 дүгээр сард тавьсан илтгэлд 2016 онд зөвхөн Улаанбаатар хотод 439 мянган тээврийн хэрэгсэл
тоологдсон тухай дурдагдсан байлаа. Энд бичигдсэн сүүлчийн тоо нь нийслэлийн агаарын
бохирдлыг гамшгийн хэмжээнд хүргэхэд нөлөөлж буй үзүүлэлтийн нэг учраас гамшгаас хамгаалах
үйл ажиллагаанд хамаарах утгаар нь харьцуулан тэмдэглэв.
Тээврийн хэрэгслийн судалгааг Тээврийн яам, Улсын автотехникийн хэргийг шалгах
газраас авч харьцуулан нягталж нэгтгэдэг байжээ.
Хэлтэс, тасгууд жилийн эцэст тайлангаа бичиж, ажлын гүйцэтгэл болон ажилтнуудынхаа
ажилд үнэлэлт, дүгнэлт өгч, тэргүүний офицеруудаа шагнуулах саналыг удирдлагадаа оруулдаг
байв.
УИХГ дал, наяад онд тэргүүнийофицеруудаа социалист гэгдэж байсан орнуудад улсын
зардлаар амруулна. Жишээ болгон заримаас нь дурдвал, хошууч У.Дамдинсүрэн, Ч.Зундуй, дэд
хурандаа Д.Дамдин, Х.Төмөр нарын офицерууд Унгар, Болгар, Герман, Польш Улсад амарч байжээ.
Төв штабын даргын тушаалаархэлтсүүдэд ажил мэргэжлийнх нь дагуу улсын албадыг
хариуцуулдаг байж. Тухайлбал, Оперативын хэлтэс-тээврийн; нийгмийн хэв журам сахиулах; гал
түймэртэй тэмцэх албад; Холбооны тасаг-холбоо, зарлан мэдээллийн; Хими-биологийн хэлтэсцацраг, химийн хордолтыг хянах, мэдээлэх; нийтийн аж ахуй, ариутгал цэвэрлэгээний; эмнэлгийн;
хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл хамгаалах; усаар хангах, уст цэг хамгаалах; худалдаа, нийтийн хоолны;
Инженер, тогтвортой ажиллагааны хэлтэс-инженерийн; түлш, эрчим хүчээр хангах, гэрэл өнгөлөн
далдлах; материал-техникийн хангамжийн; Сургалт, суртал нэвтрүүлгийн хэлтэс-хөнгөн, хүнсний
үйлдвэрлэлийг хамгаалах албыг тус тус ерөнхийд нь чиглүүлэн тусалж ажиллах үүрэг хүлээнэ.
Харин албадыг бүхэлд нь Оперативын хэлтэс удирдлага, зохион байгуулалтаар хангадаг байв.
Төв штаб улсын албадтай хамтран 1980-аад оны эхээр иргэний хамгаалалтын үүсэл,
хөгжлийн байдлыг харуулсан “Тогтвортой ажиллагааны кабинет” хэмээх сургалт-сурталчилгааны
зориулалттай үзэсгэлэнг ОБЕГ-ын одоогийн хурлын байранд байгуулж байв. Тус танхим нь
иргэний хамгаалалтын үүсэл, удирдлага, зохион байгуулалтын бүтэц, холбоо, зарлан мэдээллийн
сүлжээ, зохион байгуулалт, утсан ба радио холбооны техник хэрэгсэл, хүн амыг хамгаалах
хоргодох, далдлах байрны загвар дүрс/макет/-үүд, цацраг, химийн хордолтыг илрүүлэх, хянах,
ариутгал, цэвэрлэгээ хийх төрөл бүрийн багажууд, амьсгалын болон арьс хамгаалах хэрэгслүүд,
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нүүлгэн шилжүүлэлтийн төрөл бүрийн аргууд, сургалт, сурталчилгааны зохион байгуулалтын
бүдүүвч зураг, түүнийг хэрэгжүүлэх арга, ангилал, хүн, мал эмнэлгийн хамгаалалтын арга
ажиллагаа, улсын албадын төрөл бүрийн хангалтын зохион байгуулалтын бүдүүвч, зарим биет
зүйлүүд зэргийг бодит байдлаар болон зураглал, бичиглэлээр хийж дэлгэн үзүүлсэн арав гаруй
хэсэгтэй байжээ.
Цэрэг, иргэний хамгаалалтын зориулалттай багаж хэрэгсэл гэхэд дөч, тавиад онд ЗХУ-д
үйлдвэрлэсэн холбооны телефон аппарат ТА-57, ТАИ-43, 10 хэрэглэгчийн багтаамжтай бага
оврын коммутатор КТ-10, П-193, цацрагийн хяналт, хэмжилтийн багажууд ДП-11, ДП-11А, ДП12, ДП-63, амьсгалын эрхтэн хамгаалах баг Ё-16, МО-4, МО-4у, химийн хамгаалалтын тусгай
цаасан нөмрөг, тусгай бодис шингээж хорт бодисоос хамгаалах чадварыг нь нэмэгдүүлсэн даавуун
хувцас зэрэг тухайн үедээ 40-10-аад жилийн өмнө зэвсэглэлээс гарсан багаж, хэрэгслүүд байжээ.
Энэ танхимд улсын алба бүр өөрийн хүлээсэн үүргийн дагуу тогтвортой ажиллагаа,
хангалтын арга хэмжээний зохион байгуулалт, арга ажиллагаа, мэргэжлийн ангиудын үүрэг
гүйцэтгэлийн байдал, шаардлагатай зарим хэрэгслийн тооцоо, хуваарилалт зэргийг харуулсан
зураг, бүдүүвч зэргээс гадна дайны үед үйлдвэрлэх бүтээгдэхүүний дээж, хяналт, засвар,
үйлчилгээнд хэрэглэгдах багаж, тоног төхөөрөмж зэрэг биет зүйлүүдийг дэлгэн тавьсан байв.
Төлөөлөл болгож Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл хамгаалах албаны үйл ажиллагааны хэсгийг
тодруулъя. Тэнд мал хамгаалах төрөл бүрийн аргууд, малын хашаа, байрыг цацраг идэвхт
тоосноос хамгаалах зорилгоор битүүмжлэх, нүүрэвч хийх зэргийн загвар, адуу, үхрийн чихмэл,
бусад зүйлүүд байв. Тэдгээр чихмэлүүдийн толгойд нь баг өмсгөж, хөлд нь туурайвч углаж, их
биед нь нөмрөг нөмрүүлсэн байсан юм.
Улсын иргэний хамгаалалтын байгууллагын музейн эх суурь болохуйц энэхүү тогтвортой
ажиллагааны кабинетийг 1997 оны үед буулгаж, багаж, техник хэрэгсэл, биет үзмэрүүдийг тэр
танхимд тусад нь Гамшгаас хамгаалах ерөнхий газар байгуулах хүртэл хадгалж байжээ. Танхимыг
нь УБОК-ын тусламжийн барааны агуулах болгох зорилгоор Кабинетийг буулгасан юм байна.
Сургалт, түүх судлал, музейн үзмэрт хамаарах ач холбогдолтой багаж, техник хэрэгсэл, эд зүйлүүд
үрэгдэж, олдохгүй болсон нь харамсалтай юм.
Дарга, штабаас хэлтэс, тасаг, офицеруудад тавьдаг шаардлагуудын нэг нь нэгжид хүрч
ажиллах, ИХ-ын үүрэг зорилтын хэрэгжилтийг тэнд зохион байгуулах явдал байлаа. Үүнтэй
холбогдуулж офицерууд долоо хоногийн нэг өдөр алба, объектод заавал очиж ажиллана. Нэгжид
хүрч ажиллах нь тэдний ажлын байдалтай танилцаж, дутагдлыг илрүүлэн ололтыг бататган
мэргэжил, аргазүйн тусламж үзүүлдгээрээ үр дүнд хүрч байв.
УИХГ-ын үзлэгийг жилд 1-2 аймаг, дүүрэгт явуулдаг байсан байна. Үзлэгт орох аймгийг
жилийн төлөвлөгөөнд тусган оны эхэнд удирдамж гарган аймгийн даргад хүргүүлнэ. Аймгийн
штаб үүний үндсэн дээр үзлэгт бэлтгэх ажлын төлөвлөгөө боловсруулж, аймгийн АДХГ
Захиргааны гишүүдийн хурлаар хэлэлцүүлэн баталж, ИХ-ын даргын тушаал гарган алба, сум,
объектод хүргүүлэн түүний биелэлтийг хангадаг байлаа. Зарим аймагт аймгийн намын хорооны
товчоо, захиргааны гишүүдийн хамтарсан хурлаар хэлэлцэж, шийдвэр гаргаж байсан тохиолдол ч
бий. Бас улсын албадад ч ийм байдлаар үзлэг явуулж байв.
Үзлэгийг Газрын дарга, эсвэл Төв штабын дарга, орлогч нар толгойлно. Бүрэлдэхүүнд нь
хэлтэс, тасгийн дарга, офицерууд, улсын албадын ИХ-ын мэргэжилтнүүд 10 гаруй хүн оролцоно.
Үзлэгт байгууллагуудыг удирдамжид заасан тоо, хувиар хамруулна. Жишээлбэл, удирдамжид
аймгийн албадыг 100 хувь, сумдын 80 хувь гэх мэтээр зааж байжээ. Үзлэг хийгээд арав гаруй
үзүүлэлтээр аймгийн ажлыг дүгнэж, “дүүрэн хангалттай”, “хангалттай”, “хангалтгүй” гэсэн дүн
өгдөг байв. Олон жилийн практикаас үзэхэд “хангалтгүй” дүн авсан аймаг, хот байгаагүй юм.
Харин зарим сум, объект “хангалтгүй” дүн авч байсан тохиолдол байжээ. Үзлэгээс хамрах
хүрээ, далайцаараа арай бага, зарим тохиолдолд тодорхой зорилго бүхий хэлбэрийн ажил нь групп
шалгалт буюу шалган туслах ажил байсан байна.
Тайлан мэдээнээс үзвэл, 1976-1980 онд УИХГ-аас 10 гаруй яам, тусгай газар, 10 гаруй
аймаг, хот, тэдгээрийн харьяа 400 гаруй объектын иргэний хамгаалалтын ажилд үзлэг, шалган
туслах ажил хийсэнтухай тусгагдсан нь бий.
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Засгийн газрын 1996 оны 2 дугаар сарын 27-ны өдрийн 27 дугаар тогтоолоор ”Иргэний
хамгаалалтын улсын хяналтын дүрэм”-ийг батлан гаргаснаар иргэний хамгаалалтын тухай хууль
тогтоомжийн биелэлтийг хянах ажлыг захиргааны хяналтын тогтолцоонд хамруулсан шинэ зүйл
байжээ.
Засгийн газрын тогтоолоор 1996 оны 5 дугаар сард Иргэний хамгаалалтын хяналтын улсын
ерөнхий байцаагчаар УИХГ-ын дэд дарга, Төв штабын дарга хурандаа Пүрэвийн Дамдин, Батлан
хамгаалахын сайдын тушаалаар иргэний хамгаалалтын хяналтын албаны ахлах байцаагчаар
дэд хурандаа Лутын Пүрэвдорж,байцаагчаар хурандаа Рэнцэнгийн Нацагдорж, хурандаа
Уламнэмэхийн Лхагва нарыг, мөн оны 9 дүгээр сард аймаг, нийслэлийн иргэний хамгаалалтын
улсын байцаагч нарыг томилон ажиллуулжээ. Дараа нь дэд хурандаа Мижидийн Сүхбаатар, ахмад
Сүрэнгийн Амаржаргал нар улсын байцаагчаар томилогдсон байна.
Бүх шатны төлөвлөлт, бэлэн байдал, штабуудын бэлтгэл, сургалт, сурталчилгаа, хүн амыг
хамгаалах, тогтвортой ажиллагаа, эмнэлэг, хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл хамгаалах арга хэмжээ, хүч
хэрэгсэл зэрэг иргэний хамгаалалтын үндсэн арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулж хэрэгжүүлж
байсан тухай тус тусад нь бүлэг болгон дэлгэрэнгүй бичсэн учраас УИХГ-ын үйл ажиллагаанд
оруулаагүй болно.
Боловсон хүчний бодлого, хэрэгжилт. Улсын иргэний хамгаалалтын газар байгуулагдсаны
дараа хамгийн тулгамдсан асуудлын нэг нь төв, орон нутагт боловсон хүчнийг сонгож байршуулах
явдал байсан байна.Энэ үед тусгайлан бэлтгэгдсэн мэргэжлийн боловсон хүчин байгаагүй юм.
УИХГ-ын болон аймаг, хот, районы офицерүүдийг 1970 оны эхний хагас жилд багтаан бүрдүүлж,
БХЯ-наас 50 гаруй офицерыг шилжүүлэн авч томилохын зэрэгцээ энгийнээс мэргэжлийн зарим
ажилтныгофицерийн албан тушаалд дэвшүүлэн ажиллуулсан байна.
Ингээд боловсон хүчнийг сургаж бэлтгэх арга замаа ЗХУ-ын Иргэний хамгаалалтын
дээд курсэд 2,10 сарын хугацаагаар штабын удирдах ажилтан бусад офицерууд, албадын
мэргэжилтнүүдийг сургах, мөн иргэний хамгаалалтын дунд сургуульд залуучуудыг явуулж, төрөл
мэргэжлийн офицер бэлтгэх,иргэний хамгаалалтын төв, орон нутгийн удирдах ажилтныг ЗХУ
болон социалист орнуудын ажил төрлийн холбоотой байгууллагуудын туршлагатай танилцуулах,
тэдгээр оронд зохиодог иргэний хамгаалалтын сургуульд оролцуулах, манай оронд ирж ажилласан
мэргэжилтнүүдийг дагалдуулан сургах гэж тодорхойлон, түүнийг баримтлан ажиллаж байжээ.
1963 оноос эхлэн ЗХУ-д Иргэний хамгаалалтын дээд курст 2, 10 сарын хугацаагаар
иргэний хамгаалалтын штабынн ажилтнуудыг бэлтгэж эхэлсэн байна. Иргэний хамгаалалтын
ахмад ажилтан Д.Лувсан, Р.Лүйжир, М.Тэрбиш нар 1963-1964 онд ЗХУ-ын иргэний хамгаалалтын
дээд курст суралцаж төгсчээ.Энэ цаг үе нь иргэний хамгаалалтын алба үүссэн хугацаатай давхцаж
байгаа учраас тэднийг иргэний хамгаалалтын анхны мэргэжилтэн гэж тооцож болох аж. Харин
1962 онд БХЯ-наас Ч.Балданшагдар, Рэнцэндорж нарыг ЗХУ-ын Ленинград хот дахь курст явуулж
суралцуулсан байдаг юм.
ЗХУ-ын иргэний хамгаалалтын дээд курст сургасан офицер, ажилтнуудын дүнг авч үзвэл,
1964-1977 оны хооронд гэхэд 112 офицер, улсын алба, яамдын 18 энгийн ажилтныг сургажээ. 1990
он хүртлэх хугацаанд давхардсан тоогоор 300 орчим хүнийг дээрх курсээр бэлтгэсэнээс түүний 10
орчим хувь нь улсын алба, яам, тусгай газрын ажилтнууд байдаг юм.
БНМАУ-ын БХЯ-ны орлогч сайд, БХХН-ийн Төв зөвлөлийн дарга, дэслэгч генерал
С.Равдан тэргүүтэй төлөөлөгчдийн 1969 оны 1 дүгээр сарын 25- наас 2 дугаар сарын 03-ны
өдрүүдэд ЗХУ-д хийсэн албан ёсны айлчлалын үеэр дэслэгч генерал С.Равдан, ЗХУ-ын Иргэний
хамгаалалтын дарга, ЗХУ-ын маршал В.И.Чуйков нарын 1969 оны 2 дугаар сарын 03-ны өдөр
Москва хотноо гарын үсэг зурсан Протоколоор олон асуудал шийдвэрлэсний дотор ЗХУ-ын
иргэний хамгаалалтын офицерийн төв дээд курст БНМАУ-ын офицеруудыг жил бүр 10 хүний
бүрэлдэхүүнтэйгээр үргэлжлүүлэн суралцуулах; БНМАУ-аас 1969 оноос эхлэн химичид, 1970
оноос холбоочид, 1971 оноос механикчид тус бүр 10 хүнийг ЗХУ-ын иргэний хамгаалалтын
Москвагийн цэргийн дунд сургуульд суралцуулах гэж заасныг хэрэгжүүлснээр дурдсан хугацаанд
гурван төрлийн мэргэжлээр үндсэн боловсон хүчин бэлтгэгдсэн байна.
Москва хотын иргэний хамгаалалтын дунд сургуулийг 1973 оны анхны төгсөгчид нь
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химич Д.Жадамбаа, О.Нямдорж, Ж.Лхамсүрэн, Д.Даваа, Ц.Зуунай, Ц.Амарзаяа, Я.Ичваан,
Ш.Мягмарсүрэн, Н.Алтангэрэл нар байлаа. Тэдгээрийн ихэнхийг нь аймгийн иргэний
хамгааллатын штабуудад, заримыг нь иргэний хамгаалалтын механикжсан тусгай батальонд
мэргэжлээр нь томилон ажиллуулжээ. 1974 онд холбооны мэргэжлээр Д.Баяр, Б.Дандиймаа,
Л.Лхагва, С.Чулуунбат, Ц.Шагдаржав, Л.Тэрбиш, А.Александр, Ч.Сэд-Аюушжав, Ж.Сүхбаатар,
Т.Болд,1975 онд механикчаар Г.Дорж-Идэн, Г.Цэнд, З.Даз, Алагаа, Доржсүрэн, Нармандах,
П.Бямбаа, Жаргалсайхан, Содбаатар, Н.Батаа нарын хүмүүс суралцан төгссөн байна.
Эдгээр офицеруудын 80-90 орчим хувь нь иргэний хамгаалалтын албаны төрөл бүрийн албан
тушаалд мэдлэг чадвараа дайчлан ажиллаж, тус албаны хөгжилд хувь нэмрээ оруулжээ.
Ингэж иргэний хамгаалалтын бүх шатны байгууллагыг мэргэжлийн боловсон хүчнээр
хангах арга хэмжээг бодлогоор авч хэрэгжүүлсний үр дүнд 1979 оны 1 дүгээр сарын байдлаар
Улсын иргэний хамгаалалтын газар, аймаг, хотын штабуудад 100 гаруй генерал, офицер ажиллаж
байсны 57 хувь нь цэргийн ба энгийн дээд боловсролтой, 43 хувь нь дунд, тусгай мэргэжлийн дунд
боловсролтой, 78 хувь нь ЗХУ-д иргэний хамгаалалтын курс, сургууль төгссөн хүмүүс байлаа.
Боловсон хүчний бодлогоор тодорхой албан тушаалтны албан үүргийг гүйцэтгэх нөөц
ажилтныг бүртгэж, түүнийг ил далд хэлбэрээр бэлтгэдэг байлаа. Наяад оны эхээр орон нутгийн
иргэний хамгаалалтын штабын дарга, ажилтнуудын нөөцөд 30 гаруй хүнийг Байнгын курст 15
хоногийн сургалтаар бэлтгэж, бэлтгэл офицер цол олгож дайчилгааны нөөцөд бүртгэж, жил бүр
тодотгож байв. Заримаас нь дурдвал, Хэнтийгээс Чимэддорж, Баянхонгороос Ням, Октябрийн
районоос Оросцолмон нарын хүмүүс байв.
Ерээд оны эхээр боловсрол, мэдлэг, дадлага туршлагатай олон офицер цомхотгогдсон,
мөн зарим нь зах зээлд орж, халагдсан нь багагүй хүндрэл учруулах хандлагатай болсон юм.
Гэвч сэтгэл, зүтгэлээрээ үлдсэн цөөхөн хүмүүс шинэ, залуу ажилтнуудыг сурган дадлагажуулж,
боловсон хүчний залгамж халааг бэлтгэж байв.
Байгууллагын боловсон хүчнийг шилж сонгох, зөв байршуулах, томилох зэрэг асуудлыг
шийдвэрлэх талаар санал, дүгнэлт бэлтгэж, даргад илтгэх үүрэг бүхий төрийн албаны таван хүний
бүрэлдэхүүнтэй салбар зөвлөлийг УИХГ-ын даргын тушаалаар байгуулав. Энэ нь Монгол Улсад
Төрийн албаны зөвлөл гэдэг байгууллага байгуулагдаж, яам, газруудад салбар зөвлөл байгуулах
ёстой болсонтой холбоотой юм. Салбар зөвлөлийн даргаар Төв штабын дарга, газрын дэд дарга
хурандаа П.Дамдинг, нарийн бичгийн даргаар дэд хурандаа Ж.Баасанхүүг томилжээ. Ингээд
салбар зөвлөл албан тушаалд офицер томилох асуудлыг хэлэлцэж, даргад сонголт хийж шийдвэр
гаргах боломжтой санал, дүгнэлт оруулдаг болсон байна. Энэ нь төрийн албанд шинэ үзэгдэл
болж цаашид хэрэгжжээ.
Газрын даргын 1996 оны хоёрдугаар сарын 22-ны 36 тоот тушаалаар “Боловсон хүчний
талаар баримтлах бодлого, чиглэл”хэмээх баримт бичиг батлан мөрдөж эхэлжээ.Энэ баримт
бичигт боловсон хүчнийг мэргэшүүлэн бэлтгэхдээ ОХУ-ын иргэний хамгаалалтын академи,
түүний дээд курс, ЦИС-ийн оперативын факультет, ахлагч нарын сургууль, гадаад орон, олон
улсын байгууллагын шугамаар зохиогдох дамжаа болон Төв штабын дэргэдэх сургалтын төвд
офицер, ахлагч нарыг сургах зорилт тавьжээ. Энэ баримт бичгийг биечлэн боловсруулсан хүн нь
боловсон хүчний асуудал хариуцсан ахлах офицер Л.Сэдэдпүрэв юм.
Уг зорилтыг хэрэгжүүлэх явцад ОХУ-ын иргэний хамгаалалтын академийн дээд курст
1996-1997 онд Ё.Цэрэндаваа, Б.Батсүх, Ш.Ганболд, О.Намхай, Ч.Батчулуун, нарын 5 офицер,
1997, 1998 онд ЦИС-ийн факультет, ахлагч нарын сургуулийг 40 шахам хүн төгсчээ. Мөн Бангкок
дахь Азийн бүсийн гамшгийн бэлэн байдлын сургалтын төвд 1991-1998 онд Ш.Болдбаатар,
Д.Алтантуяа, Ч.Батзориг, П.Сүндэв, Х.Өрнөх нарын 5 хүн суралцсан байна.
1970 онд УИХГ-т хоёр хүний бүрэлдэхүүнтэй Боловсон хүчний тасаг ажиллах болов.
Тасгийн даргаар Цэдэнжавын Сэнгээ, офицероор Дугарсүрэнгийн Лувсангомбо нар 1975 он
хүртэл ажиллаад 1975 оны бүтцийн өөрчлөлтөөр энэ тасаг тусгай тасагтай нэгджээ. Ингээд
тасгийн даргаар Дугарсүрэнгийн Лувсангомбо, Далайн Хангал, Өлзийтийн Пүрэвжав, Цэдэнгийн
Эрдэнэхуяг, Сангидамбын Гямнансүрэн нар 1990 оны 8 сар хүртэл дараалан ажилласан байна.
1980-аад оны сүүлчээр боловсон хүчний асуудлыг нь Ц.Чойндон хариуцаж байв.
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1990 оноос Жигмэдийн Баасанхүү энэ албан тушаалд ажиллаж байгаад 1993 онд Газрын
бүтцэд Тамгын хэлтэс байгуулагдахад түүний бүрэлдэхүүнд боловсон хүчний асуудал хариуцсан
ахлах офицер, хэрэг хөтлөгч гэсэн хоёр орон тоотойгоор ажиллах болов. Дараа нь ахлах офицероор
Лувсангомбын Сэдэдпүрэв, Доржийн Пүрэвдорж, Будаевын Энхболд, хэрэг хөтлөгчөөр Цэндхүү
нар ажилласан байна. Л.Сэдэдпүрэв 1997 онд хурандаа цолтойгоор Тамгын хэлтсийн орлогч
даргын алба хашиж байгаад тэтгэвэрт гарчээ.
Харин 1970 онд байгуулагдсан тусгай тасгийн анхны дарга нь Гончигийн Мандах байжээ.
Тэрээр бүтцийн өөрчлөлтөөр Оперативын хэлтэст ахлах офицерын албан тушаалд шилжин
ажиллаж байгаад 1980-аад оны дундуур Эрдэнэт хотын Цэрэг, иргэний хамгаалалтын хэлтсийн
даргын албанд дэвшжээ.
УИХГ байгуулагдсан үеэсээ эхэлж, харьяаныхаа цэргийн ба энгийн ажилтан, албан хаагчид,
түүнчлэн иргэний хамгаалалтын зорилтыг хэрэгжүүлэхийн төлөө хүлээсэн үүрэг, даалгавраа
үлгэр жишээчээр биелүүлж, тодорхой хувь нэмэр оруулсан албан тушаалтан, иргэдийг хөхүүлэн
урамшуулах хэд хэдэн төрлийн шагналтай байжээ.
БНМАУ-ын СнЗ-ийн 1971 оны 4-р сарын 9-ний өдрийн 114-р тогтоолоор “БНМАУ-ын
Иргэний хамгаалалтын хүндэт тэмдэг” бий болгож, уг тэмдгээр иргэний хамгаалалтын ажилд
олон жил идэвх зүтгэлтэй ажиллаж, амжилт гаргасан генерал, офицер, ахлагч, түрүүч, байлдагч,
нам, улс, олон нийт, аж ахуй, соёлын байгууллагын ажилтан, ажилчид, малчид, багш, оюутан,
сурагчдыг УИХГ-ын даргын тушаалаар шагнаж байжээ.
Улсын Иргэний хамгаалалтын хүндэт тэмдгээр тухайн үеийн БНМАУ-ын төр, засгийн
тэргүүн Ю.Цэдэнбал, Ж.Самбуу, БХЯ-ны сайд армийн генерал Б.Дорж, Улсын иргэний
хамгаалалтын газрын дарга хурандаа генерал С.Равдан, ХААЯ-ны сайд, иргэний хамгаалалтын
улсын албаны дарга М.Даш, Өвөрхангай аймгийн намын хорооны нэгдүгээр нарийн бичгийн дарга
В.Бүнчин, Улаанбаатар хотын АДХГЗ-ны дарга, иргэний хамгаалалтын дарга С.Мөнхжаргал,
Дорнод аймгийн АДХГЗ-ны дарга, иргэний хамгаалалтын дарга Д.Баатархүү, Сүхбаатар дүүргийн
АДХГЗ-ны дарга, иргэний хамгаалалтын дарга Л.Жавзмаа, Дорнод аймгийн намын хорооны нарийн
бичгийн дарга, иргэний хамгаалалтын нам, улс төрийн бүлгийн дарга бүлгийн дарга С.Батмөнх,
Говь-Алтай аймгийн иргэний хамгаалалтын штабын дарга хошууч Л.Цэрэн, Завхан аймгийн
Алдархаан сумын АДХГЗ-ны дарга, иргэний хамгаалалтын дарга М.Жанчив, Төмөр бетон заводын
дарга, объектын иргэний хамгаалалтын дарга Д.Банзрагч, Зэвсэгт хүчний 122 дугаар анги/иргэний
хамгаалалт/-ийн захирагч хурандаа М.Чимэд, МУИС-ийн ректор, объектын иргэний хамгаалалтын
дарга Н.Содном, цэргийн оёдлын үйлдвэрийн 214 дүгээр тасгийн мастер Д.Пүрэвсүрэн, Зэвсэгт
хүчний 187 дугаар анги/барилгын цэргийн/-ийн бригадын дарга хөдөлмөрийн баатар Б.Цээхээ,
Зэвсэгт хүчний 122 дугаар анги/иргэний хамгаалалт/-ийн кино механикч ахлагч У.Норовсүрэн,
ЗХУ-ын БХЯ-ны орлогч сайд, иргэний хамгаалалтын дарга армийн генерал А.Т.Алтунин, БНАГУын БХЯ-ны орлогч сайд, иргэний хамгаалалтын дарга дэслэгч генерал Фриц Петер нарын дотоод
гадаадын 900 орчим хүнийг шагнажээ.
Дараа нь “Хүндэт үнэмлэх”,“Сайшаалын үнэмлэх”, “Баярын бичиг” гэсэн шагнал урамшлын
төрлүүд бий болж, эдгээр шагналаар олон мянган хүнийг хөхүүлэн шагнаж урамшуулсан байна.
Иргэний хамгаалалтын “Тэргүүний ажилтан” тэмдгийг иргэний хамгаалалтын ажилд
идэвх зүтгэл гаргасан тэргүүний хүмүүсийг шагнаж урамшуулах зорилгоор Улсын иргэний
хамгаалалтын газрын даргын 1991 оны 4 дүгээр сарын 26-ны өдрийн 73 дугаар тушаалаар бий
болгожээ. Энэхүү Тэргүүний ажилтан тэмдгээр иргэний хамгаалалтын системд идэвх зүтгэл, үр
бүтээлтэй ажилласан генерал, офицер, ахлагч, ажилчин, албан хаагч, улсын алба, аймаг, нийслэл,
сум, дүүрэг, байгууллага, аж ахуйн нэгжийн удирдлага, штабын болон мэргэжлийн ангийн дайчин,
аврагч-усчин, шүхэрчин-гал сөнөөгч зэрэг цэргийн анги, байгууллагын төрөл бүрийн ажил
мэргэжлийн 120 гаруй хүнийг шагнажээ.
Иргэний хамгаалалтын “Онц сурлагатан” тэмдгийг иргэний хамгаалалтын ажилд идэвх
зүтгэл гаргасан штаб, албадын ИХ-ын албан тушаалтан, цэргийн ба мэргэжлийн ангийн дайчдыг
шагнах зорилгоор УИХГ-ын даргын тушаалаар 1980-аад онд бий болгож, түүгээр олон зуун
хүнийг шагнасан ажээ.
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Аж ахуй, санхүү. 1970 онд штабын анхны аж ахуйн тасгийн даргаар Д.Дагданбал /19701974/ томилогдсон байна. 1974 оноос Гунгиа томилогдон ажиллах болов. 1975 оны бүтцийн
өөрчлөлтөөр Аж ахуй, санхүүгийн тасгийн даргаар Н.Дашдорж/1975-1978/, Х.Ёндон/1978-1982/
нар дараалан ажиллажээ.
1982 оноос тасгийг задалж, Аж ахуйн тасаг, Санхүү гэсэн нэгжүүд бий болгосон юм.
Ингээд Аж ахуйн тасгийн даргаар М.Алтансүх/1982-1989/ томилогдон ажиллаж байгаад 1989 онд
тэтгэвэрт гарчээ.
1990 оны цомхтголоор тасаггүй болж, аж ахуй эрхэлсэн ахлах офицероор Ч.Тогоо, хувцасны
хангалт эрхэлсэн офицероор Одонпунцаг байв. Ч.Тогоо 1996 онд тэтгэвэрт гарчээ.
1997 оны бүтэц, зохион байгуулалтын өөрчлөлтөөр Материал, техникийн хангалтын
хэлтэс
байгуулж,
даргаар
Ж.Аюуш/1997.12-2000.8/,
П.Бямбасүрэн
/2000.8-2001.6/,
П.Наваансүрэн/2001.6-2004.1/, хангалт, үйлчилгээ эрхэлсэн офицероор Бадам, Р.Эрдэнэжаргал
нар дараалан томилогдож ажиллав.
1970 онд штабын аж ахуйн тасгийн анхны санхүүгийн ахлах нягтлан бодогчоор
Д.Содномдагва/1970-1972/, дараа нь Ойдов/1972-1975/, Гонгор/1975-1977/, Цэрэнлхам/1977-1980/,
Агваанрэнцэн /1980-1981/ нар, тооцооны нягтлан бодогчоор Дэжид, Ц.Мөнгөнчимэг ажилласан
байна.
1981 оноос санхүү нь бие даасан нэгж болж, даргаар нь Р.Пүрэвсүрэн/1981-2002.7/,
Ж.Тэрбиш/2002.7-2004.1/ нар, тооцооны нягтлан бодогчоор Гэрлээ, Мөнхсайхан, Г.Наранцэцэг,
Х.Должинсүрэн, Л.Оюун, Р.Эрдэнэжаргал, С.Оюун-Эрдэнэ, Цогзолмаа, мөнгөний нярваар
Г.Цэвэлдулам, Х.Отгонбулаг, С.Оюун-Эрдэнэ, аж ахуйн болон хувцас, эд хэрэгслийн нярваар
Д.Должинсүрэн, Ж.Хишигжаргал, Д.Оюун-Эрдэнэ, онцгой комисст ирсэн тусламжийн бараа,
хэрэгслийн нярваар Л.Намдаг, Гомбо нарын хүмүүс дараалан ажиллажээ. Санхүүгийн дарга болон
ахлах нягтлан бодогчид нь офицер орон тоотой, тооцооны ня-бо нь энгийн алба хаагч байв.
Энд тэмдэглэхэд Л.Намдаг нь МАА-ийн Улс төрийн газрын Боловсон хүчний хэлтсийн
даргаар олон жил ажиллаж, чөлөөнд гарсан хурандаа байсан бөгөөд нярвынхаа ажилд маш
хариуцлагатай ханддаг, эд хөрөнгийн хадгалалт, хамгаалалтыг заавар, журмын дагуу хэрэгжүүлдэг,
тооцоо, бүртгэл сайтай, бусдад үлгэр жишээч болохуйцаар ажилладаг ахмад ажилтан байлаа.
Санхүүгийн албыг 1997 оны бүтцийн өөрчлөлтөөр Төсвийн бодлогыг хэрэгжүүлэх алба
нэртэй болгожээ.
СнЗ-ийн 1970 оны 305 дугаар тогтоолоор батлагдсан Иргэний хамгаалалтын дүрэмд
иргэний хамгаалалтын төсвөөс санхүүжигдэж байгаа цэргийн албан хаагчид, ажилчид, ажилчин
албан хаагчдын цалингийн тарифыг тус Улсын иргэний хамгаалалтын штабаас эрхлэн, Монгол
Ардын Армид зориулан тогтоосон цалингийн бүдүүвчийг баримтлан тогтооно. Орон нутгийн
төсвөөс буюу байгууллагын төсвөөс санхүүжигдэж байгаа иргэний хамгаалалтын байгууллагын /
ажилчин, албан хаагчдын / тоо, орон тооны бүтцийг орон нутгйин Ардын Депутатуудын Хурлын
гүйцэтгэх захиргаа болон яам, тусгай газрын удирдагчдаас тус улсын иргэний хамгаалалтын
штабтай харилцан тогтооно. Албан тушаалын цалингийн тарифыг Сайд нарын Зөвлөлийн
Хөдөлмөр, цалин хөлсний улсын хорооноос тус улсын иргэний хамгаалалтын штабтай хавсран
тогтооно гэж заажээ. Ийнхүү иргэний хамгаалалтын байгууллага, цэргийн анги, албад, орон
нутгийн цэргийн албан хаагчид, ажилчин, албан хаагчдын цалингийн тариф тогтоох зарчмыг анх
удаа шийдвэрлэж өгчээ. Үүнийг олон жил баримталж ажилласан байна.
УИХГ 1975 оноос 1991 оныг дуустал БХЯ-тай төсөв санхүүгийн харилцаатай байж, 1992
оноос эхлэн Сангийн яамтай шууд харьцдаг болсон нь шат дамжлагагүй болж, санхүүгийн үйл
ажиллагаа шуурхай болсны зэрэгцээ төсвийн санхүүжилтийн бэрхшээл саад ч багассан сайн
талтай байлаа.
БНМАУ-ын Сангийн яамны сайд, Улсын иргэний хамгаалалтын газрын даргын 1981 оны
3 дугаар сарын 24-ний н/64, 05 тоот тушаалаар “БНМАУ-ын иргэний хамгаалалтын арга хэмжээг
тайван цагт санхүүжүүлэх журмын тухай заавар” батлан мөрдүүлсэн байна. Энэ заавар 6 бүлэг,
29 зүйлтэй, түүнд хууль, дүрэм, тогтоолуудыг хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон бүхий л арга хэмжээнд
шаардагдах зардлыг төлөвлөх, санхүүжүүлэх, зарцуулах, тайлагнах, хяналт тавих зэргийг
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тодорхой тусгасан ажээ.
Тус заавар нь УИХГ, улсын алба, яам, тусгай газар, аймаг, хот, сум, район, үйлдвэр, албан
байгууллага, өөрөөр хэлбэл иргэний хамгаалалтын ажил явуулдаг бүх газар дагаж мөрдөх
хүчинтэй учраас асар ач холбогдолтой баримт бичиг байв.
Эдийн засаг зах зээлийн харилцаанд шилжсэн нөхцөлд зарим тодорхой арга хэмжээг
санхүүжүүлэхэд шинэ арга барилаар хандах шаардлага гарчээ. Ингээд Сангийн сайд, Батлан
хамгаалахын сайдын “Байгалийн болон нийтийг хамарсан гамшиг, үйлдвэрийн томоохон ослын
үед ажилласан мэргэжлийн аврагч, иргэдэд зардал, урамшил олгох, төсөвт тусгах журам”-ыг
1997 оны 11 дүгээр сард батлан мөрдүүлсэн юм. Энэ журмыг 2000-аад оны эхний жилүүд хүртэл
мөрдөж ажилласан байна.
Санхүүгийн нэлээд бэрхшээл 1991-1995 оны үед байсан бөгөөд зарим жил төсөв хөрөнгө нь
хүрэлцээгүйгээс төлөвлөсөн арга хэмжээг гүйцэтгэхэд нөлөөлж тасрах, хэрэгжүүлэх боломжгүй
байдалд хүрдэг байсан. Энэ үеийнУИХГ-ын төсвийн зарим үзүүлэлт ямар байсныг 1991-1995
оны таван жилийн байдлаар авч үзье. Цалин, халаалт, шатахуун, томилолт, иргэний хамгаалалтын
зардал, холбоо зэрэг 16 зүйлээр төлөвлөж санхүүжилт авдаг байжээ. Үүнээс иргэний хамгаалалтын
зардалд 1992, 1994, 1995 онд, сургалтад 1991-1995 онд, цэргийн албан хаагчдын нормын хувцасанд
1991,1992 онд төсөв өгөөгүй, таван жилийн хугацаанд хөрөнгө оруулалт хийгдээгүй байсан байна.
Газрын даргын 1992 оны сургуулийн жилийн дүн, 1993 оны сургуулийн жилийн зорилтын
тухай тушаалд Сэлэнгэ, Сүхбаатар аймгийн сургууль, Булган, Ховд аймгийн үзлэг санхүүгийн
бэрхшээл, шатахууны хомсдлоос болоод тасарсан гэж тэмдэглэсэн нь дээрхийг гэрчлэх буйзаа.
Энэ байдал нь нийгмийн шилжилтийн эхний жилүүдэд иргэний хамгаалалтын үйл ажиллагааг
урьдын адил эрчимтэй явуулах боломж хязгаарлагдмал байсныг харуулдаг юм.
Гэвч эдийн засгийн бэрхшээлтэй хүнд үед иргэний хамгаалалтын арга хэмжээг зохих
хэмжээнд зохион байгуулж, гамшиг, осолтой цаг мөчтэй өрсөн тэмцэх хариуцлагатай үйл
ажиллагааг хөрөнгө санхүүгээр цаг хугацаанд хангахад тус газрын санхүүг 20 гаруй жил
тасралтгүй удирдсан, санхүү-банкны тэргүүний ажилтан, хурандаа Р.Пүрэвсүрэнгийн оруулсан
хувь нэмрийг үнэлж, тэмдэглэх нь зүйн хэрэг юм.
УИХГ-ын үйл ажиллагааг хангаж үйлчилгээ үзүүлдэг нэг нэгж нь автогарааш юм. Дал,
наяад онд тус гарааш хөнгөн тэрэг 4-6, ПАЗ автобус, ачааны машин Зил-130, УАЗ-452 тус бүр 1,
20 шахам машины багтаамжтай дулаан гарааш, автозасварын зориулалтын байр, жолооч нарын
өрөөтэй цомхон хэсэг байв. Гараашийн дарга-механикчаар 1 дүгээр зэргийн жолооч Өлзийбат
ахлагчаас ахлах дэслэгч хүртэл олон жил ажилласан байна. Энэ үед Шарав, Шуурай, Цэрэн,
Лүмбэнгарав, Зоригт, Дашпунцаг, Дамдинсүрэн, Ч.Алтангэрэл, Батсайхан, Оюунболд, Бадрал,
Дамбаравдан, Мөнхөө, Загдрагчаа, Дандарчулуун Лхагвабаяр, П.Амарсайхан, Бадамбанзрагч,
Баасанжав, Г.Ганбаатар нарын жолооч нар байв. Ерээд онд автотехник хариуцсан офицероор
Нохойжав, Даваа, Батдэлгэр нарын офицерууд ажиллаж байлаа.
МАХН-ын Төв хорооны Улс төрийн товчооны 1973 оны хоёрдугаар сарын 22-ны өдрийн
хурлын протоколоор Барилгын цэргийн ерөнхий газрын ашиглаж байсан дөрвөн давхар тоосгон
байшин, зуугаад хүний багтаамжтай хооллох танхим бүхий цэргийн гал тогооны газар, найман
тасалгаатай автомашины дулаан гарааш зэрэг байрыг Улсын иргэний хамгаалалтын газарт
шилжүүлэх шийдвэр гаргасны дагуу түүнийг хүлээн авч байрласан болно. Одоо Онцгой байдлын
ерөнхий газар энэ байранд байрлаж байна. 			
Бүтэц, зохион байгуулалтын өөрчлөлт.УИХГ-ын орон тоог үлэмж цомхотгож, 1990 оны
зургадугаар сард баталсан орон тоогоор тус газар нь хэлтэс, тасаггүй бүтцэд орж, иргэний
хамгаалалтын төлөвлөлт, сургалт, хүч хэрэгслийн бэлэн байдал, холбоо, цацраг,химийн хордолтоос
хамгаалах, инженер, тогтвортой ажиллагаа хариуцсан, хүн,малын гоц халдварт өвчнөөс сэргийлэх
зэрэг үндсэн асуудлуудыг тус бүр нэг офицер хариуцах болжээ. Энэ нь тухайн цаг үеийн нийгэм,
эдийн засгийн нөхцөл байдал, шаардлагад нийцэж байсан боловч үүсч байсан цагийн байдлын
онцлог, цар хүрээ мөн иргэний хамгаалалтын талаар шинээр тавигдаж байгаа үүрэг зорилтыг
хэрэгжүүлэх явцад урган гарсан шаардлагад зохицуулж, бүтцийн өөрчлөлт, орон тооны тодотголыг
хэд хэдэн удаа хийсэн байна. Жишээлбэл, 1992 онд опертивын хэлтсийг дахин байгуулжээ.
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Монгол Улсын Засгийн газрын 1990 оны 11 дүгээр сарын 16-ны 152 дугаар тогтоолоор
Түймэр эсэргүүцэх агаарын харуулын албыг Улсын гал түймэртэй тэмцэх газраас Улсын иргэний
хамгаалалтын Төв штабт шилжүүлжээ. Тус алба жил гаруйгийн хугацаанд бие даасан санхүү, аж
ахуйтай, алба хаагчид нь цагдаагийн дүрэмт хувцастай/хуучин хэрэглэж байсан-П.Д/ ажиллав.
Батлан хамгаалахын сайдын 1991 оны 78 дугаар тушаалаар Түймэр эсэргүүцэх агаарын
харуулын албыг “Байгалийн гамшигтай тэмцэх алба”болгон өөрчилж, даргаар өмнөх албаны
нь дарга байсан Гонгорын Чулууныг томилжээ. Албаны орлогч Ж.Цагаанхүү, ахлах офицер
Р.Нацагдорж, шүхрийн ахлах зааварлагч Д.Батжаргал, холбооны офицер Д.Нацагдорж, аюулгүйн
техникч Төмөрпүрэв, шүхрийн засварын техникч С.Дашням, нягтлан бодогч Т.Гомбо, дараа нь
Е.Баасанхүү, радио холбоочин Сайнгэрэл нар байв. Дараагийн жилүүдэд Пүрэвийн Амарзаяа,
Гомбодоржийн Жаргалсайхан, Нацагийн Энхбаяр, Дуламын Намсрай нарын залуу офицерууд
томилогдон ажиллав.
Д.Намсрай 1993 онд шүхрийн ахлах зааварлагчаар томилогдон ажилласнаас хойш албаны
дарга, Аврах тусгай ангийн штабын дарга, ОБЕГ-ын дэд дарга бөгөөд Гамшигтай тэмцэх газрын
даргаар дэвшин ажиллаж, комиссар цол хүртэж байжээ. Одоо Аврах тусгай ангийн захирагчаар
ажиллаж байна.
Г.Чулуун 1993 онд тэтгэвэрт гарч оронд нь Р.Нацагдорж албаны даргаар томилогдон 1997
оны сүүлч хүртэл ажиллажээ.
Улсын иргэний хамгаалалтын газарт 1997 оны сүүлчээр хийсэн бүтцийн өөрчлөлтөөр тус алба
Гамшиг, ослын аюулыг бууруулах хэлтсийн бүрэлдэхүүнд орсон байна.
Ерээд оны дундуур УИХГ-ын захиргааны удирдлагыг иргэний хамгаалалтын мэргэжлийн
удирдлагаас салгаж, Тамгын хэлтэс байгуулсанаар газрын даргын удирдлагын байгууллага нь
зөвхөн штаб байхаа больж, түүний хажууд захиргааны удирдлагын нэгж бий болжээ. 		
Хэлтсийн анхны даргаар хурандаа Ямааранзын Лхагва, дараа нь хурандаа Чойлонгийн
Алтангэрэл томилогдон ажилласан байна. Батлан хамгаалахын сайдын тушаалаар 1997 онд
“УИХГ-ын үйл ажиллагааны стратеги, зохион байгуулалтын бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөр”ийг баталсан нь иргэний хамгаалалтын бодлогын хэрэгжилтийг зохион байгуулах, стратегийн
төлөвлөлт, мэргэжлийн болон захиргааны удирдлагын манлайлалыг хангах, сургалтыг
боловсронгуй болгох, гамшиг ослын хохирлыг бууруулах, үйл ажиллагааны хэрэгжитэд хяналт,
шинжилгээ хийх, үр дүнд нь үнэлгээ өгөх асуудлыг хамарсан, иргэний хамгаалалтын газрын
үйл ажиллагааны загварыг тодорхойлсон баримт бичиг болсон бөгөөд үүний үндсэн дээр газрын
бүтэц, үйл ажиллагааны эрхэм зорилгыг шинэлэг аргачлалаар боловсруулжээ.
Ингээд тус газар нь дээрх хөтөлбөр дэх “Улсын иргэний хамгаалалтын нэгдсэн тогтолцоог
бүрдүүлэн төгөлдөржүүлж, бүх нийтийн сургалтыг эрчимжүүлэн, байнгын болон томилгоот
бүрэлдэхүүнийг мэргэшүүлэх үндсэн дээр хөнөөх хэрэгсэл, байгалийн гамшиг, үйлдвэрийн ослын
аюулаас хүн ам, эд баялгийн хамгаалах, түүнд учруулах хохиролыг тасралтгүй бууруулах” гэсэн
эрхэм зорилгыг хэрэгжүүлэх бололцоотой бүтцээр, хүрэлцэхүйц орон тоотой ажиллах болов.
УИХГ 1997 оны 12 дугаар сараас Захиргааны удирдлагыг хангах хэлтэс, Штаб /харъяанд нь
Бодлого төлөвлөлтийг хэрэгжүүлэх хэлтэс, Сургалт, сурталчилгааны хэлтэс, Холбоо, мэдээллийн
хэлтэс, Гамшиг, ослын аюулыг бууруулах хэлтэс, Цацраг, химийн хордолтоос хамгаалах хэлтэс/,
Материал техникийн хяналтын хэлтэс, Төсвийн бодлогыг хэрэгжүүлэх алба, Хяналт шинжилгээүнэлгээний алба гэсэн нэгжтэйгээр үүрэг гүйцэтгэх болжээ. Дээрх хэлтэс, албадын дарга нараар
хурандаа Д.Пүрэвдорж, А.Даваасамбуу/1998 оны 9дүгээр сараас/, О.Намхай, дэд хурандаа
Б.Жаргалсайхан, Ш.Гантулга/2001-2004/, Ч.Хүрэлтогоо, Ч.Батчулуун, С.Мягмаржав, хурандаа
Ж.Аюуш, Р.Пүрэвсүрэн нар томилогджээ.
Энэ бүтцэд шинээр бий болсон Хяналт шинжилгээ-үнэлгээний албаны анхны даргаар
хурандаа Бямбажавын Батсүх/1997-1998.11/, дараа нь дэд хурандаа Лутын Пүрэвдорж /1999-2002/,
хурандаа Ж.Цогтоо/2002.8-2004.1/ томилогдон ажилласан байна.
Тамгын хэлтэс байгуулагдахад бүрэлдэхүүнд нь хуулийн зөвлөхийн орон тоо бий болж,
эхлээд Д.Батдорж, дараа нь Цоодолсэнгэ нарын офицерууд ажиллав. 1970-аад оны эхээр 2-3 жил
орчим хугацаанд байсан хуулийн зөвлөхийн орон тоо 20-иод жилийн дараа дахин сэргэсэн нь энэ
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байв. Тэр үед хошууч Даваадорж ажиллаж байжээ.
Дээрх бүтэц 2004 онд Гамшгаас хамгаалах ерөнхий газар байгуулах хүртэл хэвээр
хадгалагдсан байна. Харин зарим хэлтсийн нэрэнд өөрчлөлт орж байсан юм.
1996-2004 он хүртлэх хугацаанд Улсын иргэний хамгаалалтын Төв штабыг хурандаа
Ёндонгийн Цэрэндаваа удирдаж байв. Тэрээр ЗХУ-ын Москва хотод М.В.Фрунзийн нэрэмжит
ерөнхий цэргийн болон К.Е.Ворошиловын нэрэмжит Зэвсэгт хүчний Жанжин штабын академи
тус тус төгссөн, команд-штаб, оператив-стратегийн мэргэжилтэй. ЗХЕШ-ын Сургалт, соёл,
хүмүүжлийн газрын орлогч даргаар ажиллаж байгаад 1996 оны 9 дүгээр сард томилогдон 2004
оны 1 дүгээр сар хүртэл энэ албан тушаалд ажиллах хугацандаа иргэний хамгаалалтын албыг
байгалийн гамшиг, үйлдвэрийн ослоос хамгаалах, хор уршгийг арилгах, иргэний хамгаалалтын
хүч хэрэгслийг өргөтгөн зохион байгуулах, тэдгээрийг сургаж бэлтгэх, бэлэн байдлыг дээшлүүлэх,
иргэний хамгаалалтын эрхзүйн орчныг шинэчлэхэд гол анхаарлаа хандуулан ажиллаж, хувь нэмрээ
оруулсан удирдах ажилтан юм.
УИХГ-ын дарга 1996 оны 36 тоот тушаалаар Боловсон хүчний талаар баримтлах бодлого,
чиглэл, 1999 оны 12 тоот тушаалаар Хлор, аммиакын ашиглалтад тавих хяналтыг сайжруулах
тухай, 1999 оны Дотоод журмын хэрэгжилтийг сайжруулах түүнд зарим нэмэлт өөрчлөлт оруулах
тухай, 2000 оны Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны талаар авах зарим арга хэмжээний тухай, 2000
оны Усчин аврагч бэлтгэх тухай, 2000 оны Цэргийн мэргэжлийн зэрэгтэнд тавигдах шаардлага,
шалгуур үзүүлэлтийг батлах тухай, 2002 оны Иргэний хамгаалалтын байгууллагын хэмжээнд
дэг журам хангах, сахилга хариуцлагыг бэхжүүлэх салбар зөвлөл батлах тухай зэрэг ажил хэрэгч
тушаалуудыг тус тус батлан мөрдөж ажилласан байна.
Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил. УИХГ дал, наяад онд эрдэм шинжилгээний
байгууллагатай болох санал санаачилга гаргаж, өөртөө судалгааны нэгжтэй байх, эсвэл Цэргийн
эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгийн бүтцэд иргэний хамгаалалтын судалгааны сектортай байж
болох хувилбар боловсруулж байсан боловч шийдэгдээгүй юм. БХЯ-ны харьяанд байсан Улсын
иргэний хамгаалалтын газарт 1970–1990 онд Төв штабын дарга, газрын нэгдүгээр орлогч ахалсан
орон тооны биш эрдэм шинжилгээний зөвлөл ажиллаж, ажил нь оперативын хэлтэст төвлөрч,
нарийн бичгийн даргын нь үүргийг тус хэлтсийн эрдэм шинжилгээний асуудал хариуцсан
ахлах офицер гүйцэтгэж байв. Энэ албан тушаалд дэд хурандаа Ц.Цэрэндаш багагүй хугацаагаар
ажилласан байна.
Тус зөвлөл ажлаа жилээр төлөвлөж, иргэний хамгаалалтын түүхийн судалгаа, хүн ам
хамгаалах, улс ардын аж ахуйн тогтвортой ажиллагааг хангах, хүч хэрэгслийн бэлэн байдлыг
сайжруулах, иргэний хамгаалалтын удирдлага, штабын бэлтгэл, бэлэн байдлыг дээшлүүлэх зэрэг
үндсэн зорилтуудыг хэрэгжүүлэхэд анхаарлаа хандуулж, онол-практикийн бага хурлуудыг дээрх
асуудлуудтай холбон хийж байсан нь үр дүнгээ өгч байв. Судалгааг зарим үед улсын албад болон
салбарын эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгүүдийн оролцоотой явуулах оролдлого ч гаргаж байсан.
Наяад оны эхээр жил бүр тодорхой нэг сэдэв сонгон авч, онол-практикийн бага хурал
хийж байв. Жишээлбэл, 1981 онд хүн амыг хамгаалах, 1982 онд Улс ардын аж ахуйн тогтвортой
ажиллагааг дээшлүүлэх, 1983 онд иргэний хамгаалалтын удирдлагыг төгөлдөржүүлэх гэх мэт
сэдвүүд сонгож байв.
УИХГ иргэний хамгаалалтын үүсэл, хөгжлийн түүх бичих санаачилга сэдэж, 1980 онд
хошууч генерал Д.Лхагвасүрэнгээр ахлуулсан комисс, 1988онд хурандаа Б.Жанчиваар ахлуулсан
комисс тус тус томилсон боловч хэсэгчилсэн судалгаанаас илүү бүтээл гарсангүй өнгөрчээ. Харин
шинжлэх ухааны доктор хурандаа Д.Гомбосүрэн, магистр хошууч Г.Мягмарсамбуу, магистр
хурандаа П.Дамдин нар 1999 онд “Монгол Улсын иргэний хамгаалалт”/түүхийн тойм/ хэмээх
бүтээл туурвисан байна. Энэ бүтээл нь Монгол Улсад иргэний хамгаалалтын байгууллагыг үүсгэн
байгуулсаны 35 жилийн ойд бэлтгэж, тэмдэглэх ажиллагааны хүрээнд хийсэн олон бүтээлч ажлын
нэг байлаа.
Иргэний хамгаалалтын байгууллагын 35 жилийн ойг 1999 онд, 40 жилийн ойг 2004 онд,
45 жилийн ойг 2009 онд, 50 жилийн ойг 2014 онд тус тус тэмдэглэжээ. П.Дамдин, Б.Жанчив нар
40 жилийн ойгоор “Эргэн дурсах он жилүүд” хэмээх иргэний хамгаалалтын ахмад ажилтнуудын
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дуртгал ном бүтээсэн. 45, 50 жилийн ойг тохиолдуулан Гамшиг судлалын хүрээлэнгээс эрхлэн
эрдэм шинжилгээний хурал зохион байгуулж хийжээ.
Иргэний хамгаалалтын ахмад ажилтнуудаас хэд хэдэн хүн эрдэм шинжилгээний бүтээл
хийж, дараах сэдвүүдээр докторын зэрэг хамгаалсан юм.
Хурандаа Чойнжуурын Балдандаваа “БНМАУ-ын томоохон хотуудад дайснаас гэнэтийн
довтолгоо хийх үеийн нэрвэгдэгсдийн эмчилгээ-нүүлгэн шилжүүлэлтийн хангалт” сэдвээр 1983
онд Москва хотод анагаах дэд эрдэмтний зэрэг хамгаалсан, иргэний хамгаалалтын салбарын анхны
эрдэмтэн юм. Хурандаа Буян-Өлзийн Баяржаргал “Гамшиг, ослын аюулыг үнэлэх, урьдчилан
сэргийлэх арга, технологи, тогтолцоог боловсронгуй болгох нь” сэдвээр 2002 онд цэргийн ухааны
докторын зэрэг, хурандаа Пүрэвийн Цэдэв “Монгол Улсад гамшгаас хамгаалах мэргэжилтэн
бэлтгэх сургалтыг боловсронгуй болгох зарим асуудал” сэдвээр 2004 онд боловсрол судлалын
ухааны докторын зэрэг, хурандаа Пүрэвийн Дамдин ”Үндэсний аюулгүй байдалд байгалийн
гамшгийн үзүүлэх нөлөөг бууруулах арга замыг боловсронгуй болгох нь” сэдвээр 2012 онд цэргийн
ухааны докторын зэрэг, хурандаа Шагдарын Болдбаатар “Үндэсний аюулгүй байдалд нөлөөлөх
зудын эрсдэлийг бууруулах арга зам” сэдвээр 2015 онд аюулгүй байдлын ухааны докторын зэрэг
тус тус хамгаалсан болно.
Удирдлагын баримт бичиг.Үй олноор хөнөөх зэвсгээс хамгаалах арга хэмжээг зохион
байгуулахадшаардлагатай удирдамж болох баримт бичгүүдийг бүр БХХН-ийн Төв зөвлөлийн
үеэс гаргаж байсан байна. 1964 онд аймаг, хотын зөвлөлийн болон үйлдвэр, албан байгууллагын
штабын ажлын дагаж мөрдөх түр заавар, оперативын жижүүрийн ажиллах заавар, нийгэмлэгийн
удирдах ажилтны товч лавлах, 1967 онд мэргэжлийн ангийн байлдааны дүрэм, 1968 онд цөмийн
хөнөөлийн голомтод аврах ажил явуулахад шаардагдах хүч хэрэгслийг тодорхойлох эмхтгэл, 1969
онд иргэний хамгаалалтын штабуудын дүрэм зэргийг батлан мөрдүүлсэн байна.
Улсын иргэний хамгаалалтын газар, Төв штабаас аймаг орон нутагт иргэний хамгаалалтын
байгууллагыг байгуулж бэхжүүлэх, удирдлагаар ханган тэдний мөрдөж ажиллах удирдлагын
баримт бичгүүдийг боловсруулан гаргах,аймаг, сум, алба, объектын штаб, мэргэжлийн ангиудын
ажиллах дүрэм, журам, төлөвлөлт, сургалт бэлтгэлийг зохион байгуулахад ашиглах гарын авлага
материалаар хангах ажилд ихээхэн анхаарал хандуулж байлаа. Тухайлбал: аймаг, сум, обьектын
иргэний хамгаалалтын төлөлвлөгөө боловсруулах заавар, сум, обьектын иргэний хамгаалалтын
иж бүрэн сургууль явуулах заавар, арга зүй, аймгийн иргэний хамгаалалтын удирдлага штаб,
мэргэжлийн ангийн зохион байгуулалтын заавар, удирдах бүрэлдэхүүн, мэргэжлийн анги,
ажилчин, албан хаагчид, малчид тариаланчид, гэрийн ажилтай хүмүүс, оюутан сурагчдын иргэний
хамгаалалтын сургалтын хөтөлбөр, хичээлийн конспект, лекц ярианы сэдвүүдийг олшруулан
хүргүүлж байсан нь хөдөө орон нутагт иргэний хамгаалалтын сургалт, сурталчилгааны ажлыг
зохион байгуулах штабын ажилтнуудад ихээхэн тус дэмжлэг болж байв.
ИХ-ын үүрэг зорилт, зохион байгуулалт, зарчим, агуулга зэргийг хуульчлан тодорхойлсон
Иргэний хамгаалалтын хууль, дүрэм 1970 онд батлагдан гарснаар бүх арга хэмжээг төв, орон
нутагт хэрэгжүүлэх эрхзүйн үндэс тавигдаж, тэдгээрийн дагуу үйл ажиллагааг жигдрүүлэх, чанар,
үр дүнг сайжруулахад гол ажил чиглэгдэж байжээ.
Улсын иргэний хамгаалалтын Төв штабаас батлан мөрдүүлсэн 1981 оны “Зэрэг тогтоосон
хот, район, аж үйлдвэрийн объектод ИХ-ыг зохион явуулах дүрэм”, 1982 оны “Аймаг, хөдөө аж
ахуйн объектод ИХ-ыг зохион явуулах дүрэм”, 1981 онд шинээр боловсруулан СнЗ-өөр батлуулсан
“БНМАУ-ын иргэний хамгаалалтын дүрэм” нь бүх арга хэмжээг зохион байгуулж явуулах
удирдлагын чухал баримт бичгүүд байж, тэдгээрийг бүх шатанд мөрдөж ажиллаж байв.
Ахмадын байгууллага. УИХГ-ын тэтгэвэрт гарсан ахмад настнууд 1994 оны 2 дугаар сарын
4-ний өдөр ахмадын хороо байгуулах анхдугаар хурлаа хийж, тэргүүлэгч гишүүнээр 5 хүнийг,
хорооны даргаар Роломжавын Лувсансамбууг сонгож баталж ажлаа эхэлсэн юм. Үүнээс хойш
ахмадын хороо байнгын үйл ажиллагаа явуулж иржээ. Ахмад настан, тэтгэврийн хүмүүсийн 1998
оны 3 дугаар сарын 6-ны өдрийн хурлаар дүрмээ баталж, зохион байгуулалтын асуудал хэлэлцэн
удирдах зөвлөлийн гишүүнээр Ө.Пүрэвжав, А.Даваасамбуу, Д.Пүрэвдорж, Р.Пүрэвсүрэн,
Ж.Рэнцэн, Б.Жанчив, Б.Дашдэлэг нарыг сонгож үйл ажиллагаагаа идэвхжүүлсэн байна.
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Ахмадын хороо 1996 онд батлагдсан Ахмад настны нийгмийн хамгааллын тухай хууль,
Монгол Улсын Ерөнхий сайдын 1997 оны 7 дугаар сард гаргасан “Ахмад настанд үзүүлэх хөнгөлөлт
үйлчилгээний тухай” 35/92 дугаар албан даалгаврыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд “Ахмад настны
талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” УИХГ-ын даргын 1998 оны 29, 2002 оны 15 дугаар
тушаал тус тус гаргуулан мөрдөж ажиллан ахмад настнууд, тэтгэврийн иргэдэд эрүүл мэндийн
үзлэг, үйлчилгээ зохион байгуулах, Цагаан сараар хүлээн авч хүндэтгэл үзүүлэх, амьдралд ахуйд
нь тохиолдсон зарим гачигдал зовлонг нь хуваалцахад дэмжлэг тусламж олгох зэргээр тодорхой
ажлууд зохиож хэвшүүлсэн нь дараа дараагийн үйл ажиллагааны суурь болжээ.
Ахмадын хорооны даргаар Р.Лувсансамбуу/1994-1996/, Ө.Пүрэвжав/1996-1998/,
М.Алтансүх/1998-2001/, Г.Махбариад/2001-2005/ нар сонгуульт үүрэг хүлээж ажилласан байна.
Аливаа үйл хэрэгт анхдагч гэж байдаг. Монгол Улсын иргэний хамгаалалтын байгууллагын
амьдрал, үйл ажиллагаанд бусдын адил анхдагч үйл явдлууд олон тохиолдож байсан нь мэдээж
билээ. Анхдагчаас тухайн үеийн хөгжил, үйл ажиллагааны онцлог, мөн чанарыг олж мэдэх ач
холбогдолтой юм.
Судалгаагаар тогтоосон иргэний байгууллагын анхдагчдыг нэгдүгээр хавсралтад харууллаа.
4. Орон нутгийн иргэний хамгаалалтын удирдлага,
зохион байгуулалт
Иргэний хамгаалалтын удирдлагын тогтолцоонд дунд шат буюу аймаг, хот, районы төвшний
шат чухал үүрэгтэй байлаа.
Иргэний хамгаалалтын албыг БХХН-ийн Төв зөвлөл удирдаж байсан 1964-1969 онд аймаг,
хотод тус нийгэмлэгийн зөвлөлийн дарга нь тухайн аймаг, хотын АДХГ захиргааны дарга, штабын
дарга нь цэргийн хэлтсийн дарга давхар томилгоотой ажиллаж байв.
1970 онд баталсан Иргэний хамгаалалтын хуулийн 5 дугаар зүйлд иргэний хамгаалалтын
арга хэмжээг:
а/ аймаг, хот, сум, районд тэдгээрийн АДХГ захиргаа ... зохион байгуулж хэрэгжүүлнэ. ...
АДХГ захиргааны дарга тухайн аймаг, хот, сум, районы иргэний хамгаалалтын дарга байна.
Иргэний хамгаалалтын дарга нарын дэргэд иргэний хамгаалалтын арга хэмжээг төлөвлөх,
хүч хэрэгслийг зохион байгуулж удирдах штаб байгуулагдан ажиллана гэж заажээ.
Энэ заалтыг үндэслэн иргэний хамгаалалтын штабуудыг аймаг, хот, районы АДХГЗ-ны
хэлтэс, тасаг, бусад нэгжийг түшиглэн орон тооны биш бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулдаг байлаа.
БНМАУ-ын СнЗ-ийн 1969 оны 403 дугаар тогтоолоор нийт аймаг, хот, Сүхбаатар, Дархан,
Чойбалсан хотод иргэний хамгаалалтын штабыг бие даалган байгуулах... шийдвэр гаргажээ.
1970 оны 1 дүгээр сард УИХГ-ын даргын хэд хэдэн тушаалаар аймаг, хот, районы иргэний
хамгаалалтын штабын дарга нарыг томилон ажиллуулжээ. Үүнд:
-Ховд аймгийн Иргэний хамгаалалтын штабын даргаар Т.Санай,
-Өвөрхангай аймгийн Иргэний хамгаалалтын штабын даргаар Р.Нямжанцан,
-Сэлэнгэ аймгийн Иргэний хамгаалатын штабын даргаар Р.Луйжир, 9-р сараас Б.Мягмаржав,
-Дархан хотын иргэний хамгаалалтын штабын даргаар П.Далай,
- Чойбалсан хотын Иргэний хамгаалалтын штабын даргаар Э.Чойжамц,
-Хөвсгөл аймгийн Иргэний хамгаалалтын штабын даргаар Ч.Сандагдорж,
-Төв аймгийн Иргэний хамгаалалтын штабын даргаар Ж.Даваа,
-Сүхбаатар аймгийн Иргэний хамгаалалтын штабын даргаар Х.Лхазай,
-Говь-Алтай аймгийн Иргэний хамгаалалтын штабын даргаар Л.Цэрэн,
-Өмнөговь аймгийн Иргэний хамгаалалтын штабын даргаар Ч.Намжилдорж,
-Дорноговь аймгийн Иргэний хамгаалалтын штабын даргаар С.Цэгмэд,
-Хэнтий аймгийн Иргэний хамгаалалтын штабын даргаар О.Баясгалан,
-Баян-Өлгий аймгийн Иргэний хамгаалалтын штабын даргаар К.Пазал,
-Сүхбаатар аймгийн Иргэний хамгаалалтын штабын даргаар Н.Ядмаа,
-Увс аймгийн Иргэний хамгаалалтын штабын даргаар Ж.Ширэндэв,
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-Завхан аймгийн Иргэний хамгаалалтын штабын даргаар Б.Сэнгээ нарыг,
Батлан хэмгаалахын сайд, УИХГ-ын хамтарсан 1970.30/09 тоот тушаалаар:
-Баянхонгор аймгийн Иргэний хамгаалалтын штабын даргаар Д.Шагдар,
-Дорнод аймгийн Иргэний хамгаалалтын штабын даргаар А.Цэнддоо,
-Булган аймгийн Иргэний хамгаалалтын штабын даргаар Ш.Дорж,
-Дундговь аймгийн иргэний хамгаалалтын штабын даргаар Ж.Дэмбэрэл,
-Архангай аймгийн Иргэний хамгаалалтын штабын даргаар Н.Банзрагч,
-Улаанбаатар хотын иргэний хамгаалалтын штабын даргаар Ц.Ванчинсүрэн, штабын
туслахаар Х.Лувсанчүлтэм, Сүхбаатарын районы иргэний хамгаалалтын штабын даргаар
Сэмжид, Октябрийн Районы Иргэний хамгаалалтын штабын даргаар С.Магсар, Найрамдлын
районы Иргэний хамгаалалтын штабын даргаар Д.Чинбат, Ажилчны районы иргэний
хамгаалалтын штабын даргаар Мягмаржав, Налайх хотын иргэний хамгаалалтын штабын даргаар
Н.Зандраасүрэн,
-Сайншанд хотын Иргэний хамгаалалтын штабын даргаар З.Ванчиг нарыг тус тус томилон
ажиллуулав.
Улсын иргэний хамгаалалтын байгууллага Батлах хамгаалах яамны харьяанд шилжсэнтэй
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холбогдуулж сайдын 1975 оны 4 дүгээр сарын н/89, н/104 дүгээртушаалаар аймаг, хотын цэрэгиргэний хамгаалалтын хэлтсийн дарга, зарим аймгийн хэлтсийн орлогч иргэний хамгаалалтын
штабын дарга нарыг томилсон байна.Үүнд: Ш.Мягмарсүрэнг Завхан аймгийн, Д.Чинбатыг
Хэнтий аймгийн,Б.Сэнгээг Архангай аймгийн, А.Цэнддоог Дорнод аймгийн, Л.Батааг Дорноговь
аймгийн, Ц.Жагдарыг Дундговь аймгийн, П.Далайг Дархан хотын, Л.Цэрэнг Говь-Алтай
аймгийн,У.Чойжамцыг Чойбалсан хотын, Ж.Сундуйг Төв аймгийн, М.Дангааг Өмнөговь аймгийн,
У.Хашдааг Баян-Өлгий аймгийн, Р.Баттулгыг Хөвсгөл аймгийн, Ч.Баданшагдарыг Улаанбаатар
хотын, Г.Доржжанцанг Өвөрхангай аймгийн АДХГЗ-ны цэрэг иргэний хамгаалалтын хэлтсийн
орлогч, аймгийн иргэний хамгаалалтын штабын даргаар тус тус томилон ажиллуулжээ.
Мөн БХЯ-ны сайдын 1975 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдрийн н /421дүгээр тушаалаар
ЦЕДС-ийн курсийн дарга ахлах дэслэгч Ж.Цогтоог Увс аймгийн АДХГЗ-ны цэрэг иргэний
хамгаалалтын хэлтсийн орлогч, аймгийн иргэний хамгаалалтын штабын даргаар томилсон байна.
УИХГ-ын дарга эрх үүргийнхээ дагуу аймаг, хот, районы иргэний хамгаалалтын удирдлага,
штабын бүтэц, зохион байгуулалтыг тушаал гарган баталж мөрдүүлдэг байв. 1977 оноос 1990-ээд
оны эхэн үе хүртэл мөрдөж байсан бүтцийг дараах бүдүүвчүүдээр харуулав.
БНМАУ-ын СнЗ-ийн 1972 оны 172 дугаар тогтоолоор аймаг, хотын иргэний хамгаалалтын
штабт химийн мэргэжилтний орон тоог нэмсэн бөгөөд 1972 онд Сүхбаатар, Дорноговь, Өмнөговь,
Ховд, Баян-Өлгий, Төв аймагт, 1973 онд Булган, Хөвсгөл, Хэнтий, Дундговь, 1974 онд бусад
аймгууд, Дархан хотын штабт химийн мэргэжилтнийг томилсон байна.
Үүнд, ЗХУ-д иргэний хамгаалалтын дунд сургууль төгссөн офицеруудаас Д.Даваа,
О.Нямдорж, Ж.Лхамсүрэн, Н.Алтангэрэл, Б.Дандиймаа, Ж.Сүхбаатар, Л.Лхагва, Я.Ичваан,
Л.Тэрбиш, А.Александр, Г.Дорж-Идэн, цэргийн болон энгийн дээд мэргэжлийн бусад офицерууд
У.Хашдаа, Д.Бэгзжав, Р.Хадаас, Д.Чинбат, Б.Лхагвасүрэн, Н.Батаа, Сундуй нарыг химийн
мэргэжилтнээр анх томилон ажиллуулж, аймаг, хотын штабуудыг мэргэжлийн боловсон хүчнээр
бэхжүүлсэн байна.
Аймаг, хотын штабууд Иргэний хамгаалалтын тухай хууль, дүрэм, Төв Хороо, Засгийн газрын
тогтоолууд, Батлан хамгаалах яамны сайдын болон Улсын иргэний хамгаалалтын газрын даргын
тушаал, удирдамж,шийдвэрийг удирдлага болгон аймгийн хэмжээнд иргэний хамгаалалтын арга
хэмжээг удирдан зохион байгуулах, иргэний хамгаалалтын ажлыг сайжруулах талаар аймгийн
Намын хороо, АДХ-ын гүйцэтгэх захиргааны тогтоол, Аймгийн АДХГЗ-ны даргын захирамж,
Аймгийн иргэний хамгаалалтын даргын тушаал, албан даалгавар зэрэг удирдлагын баримт бичиг
гаргаж эрхзүйн орчныг бүрдүүлэн ажиллаж байлаа.
Дээрх удирдлагын баримт бичгүүдэд аймгийн иргэний хамгаалалтын штаб, сум, хот, алба,
обьектын иргэний хамгаалалтын штаб, мэргэжлийн ангийг зохион байгуулах, төлөвлөлт, штабын
бэлтгэл, бэлэн байдлыг дээшлүүлэх, иргэний хамгаалалтын бүх ангилалын сургалтыг зохион
явуулж дүгнэх, хамгаалах хэрэгслийн нөөцийг нэмэгдүүлэх, иргэний хамгаалалтын арга хэмжээг
улс ардын аж ахуйн төлөвлгөөт зорилтыг биелүүлэх ялангуяа мал аж ахуйн өвөлжилтийн бэлтгэлийг
хангах, өвс тэжээл бэлтгэх, худаг уст цэгийг шинээр гаргах, иргэний хамгаалалтын шаадлагын
дагуу засаж тохижуулах, дулаалах, уул даваанд зам гарц гаргах зэрэг ажилтай нягт холбон зохион
байгуулах, иргэний хамгаалалтын арга хэмжээний зардлыг жилийн төсөв, төлөвлөгөөнд тусган
хэрэгжүүлдэг байв.
Аймгуудын штабаас зохиодог ажлын нийтлэг агуулгыг Увс аймгийн жишээн дээрээс авч
орууллаа. Штабаас сум, алба, объектын иргэний хамгаалалтын дарга, штабын дарга, иргэний
хамгаалалтын хичээл заах багш нар, зарим мэргэжлийн ангийн дарга нартай сургалт семинар жил
бүр зохион байгуулж, жилийн эцэст алба, сум, объектын ажлыг 100 баллын үзүүлэлтээр дүгнэж
ажилласны үр дүнд бүх шатанд иргэний хамгаалалтын ажил тогтмолжиж, үр дүн нь сайн байв.
1975-1993 онуудад иргэний хамгаалалтын удирдах албан тушаалтны сургалтанд 100-150
хүн, мэргэжлийн ангийн сургалтанд 1500-3000 хүн, ажилчин албан хаагчдын сургалтанд 2500030000 хүн, оюутан сургачдын сургалтанд 1500-2000 хүн хамрагдаж сургалтанд хамрагдах ёстой
хүмүүсийн 70-75 хувь нь иргэний хамгаалалтын хичээлд жил бүр хамрагдаж байлаа.
1979 онд тус аймгийн Тариалан, Баруунтуруун суманд Хөдөө аж ахуйн обьектын иргэний
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хамгаалалтын иж бүрэн үзүүлэх сургууль зохион байгуулж аймаг, сумын иргэний хамгаалалтын
удирдлагуудыг оролцуулснаас хойш энэ жишгээр 1998 он хүртэл сумын иргэний хамгаалалтын
иж бүрэн сургууль 30 удаа, үйлдэр обьектын иргэний хамгаалалтын иж бүрэн сургууль 10 удаа,
мэргэжлийн ангийн тактик-тусгай бэлтгэлийн сургууль 20 удаа, ЭАТН-ийн уралдаан 3 удаа,
Галын мэргэжлийн ангийн тэмцээн 3 удаа, тагнуул хяналтын мэргэжлийн ангийн аймгийн аварга
шалгаруулах тэмцээнийг 1989 онд анх удаа зохион байгуулсны гадна ерөнхий боловсролын
сургуулийн сурагчид, залуучуудын дунд Дөл, Шонхор тоглолтын бүсийн болон аймгийн аварга
шалгаруулах тэмцээнийг 16 удаа удирдан зохион байгуулж, цэрэг, иргэний хамгаалалтын арга
хэмжээнд ард иргэд, хүүхэд залуучууд идэвхтэй оролцуулж байсны үрээр иргэний хамгаалалт бүх
нийтийн үйлс болж байжээ.
Иргэний хамгаалалтын байгууллага БХЯ-нд харъяалагдаж байсан, эсэхээс шалтгаалж
аймаг, хот, районы цэргийн хэлтэс/тасаг/ иргэний хамгаалалтын ажил үүргийг хэдэнтээ хариуцаж,
бас больж байжээ.
Иргэний хамгаалалтыг БХЯ-аас тусдаа биеийг нь даалгасан 1970-1974 онд ИХ-ын штаб
аймаг, хот, районы АДХГЗ-нд хэлтэс эрхтэй бие даасан нэгж байв. Харин нэг тогтолцоонд орсон
1975 оноос СнЗ-ийн 150 дугаар тогтоолоор Цэрэг, иргэний хамгаалалтын хэлтэс байгуулж, түүний
орлогч нь ИХ-ын штабын дарга байхаар тогтоосон ба СнЗ-ийн 1983 оны 165 дугаар тогтоолоор
штабыг салгаж, биеийг нь даалган ажиллуулж байв.
1988 онд дахин нэгтгэн даргын нь албан тушаалыг Цэргийн хэлтсийн дарга, ИХ-ын штабын
дарга болгон өөрчилсөн байна.
1993 оноос 2004 оны 3 дугаар сар хүртэл Цэрэг, иргэний хамгаалалтын штаб нэртэйгээр
үйл ажиллагаагаа явуулж ирсэн.
Энэ өөрчлөлтүүдийг нэгтгэн дүгнэвэл, анх 1970 онд аймаг, нийслэл, районд иргэний
хамгаалалтын штаб тусдаа байгуулагдсанаас хойш 2004 оныг хүртэлх хугацаанд цэргийн хэлтэстэй
3 удаа нийлж, мөн төдий тоогоор салж ажилласан түүхтэй бөгөөд 1993 оноос 2004 он хүртэл цэрэг,
иргэний хамгаалалтын штаб нэртэйгээр иргэний хамгаалалтын мэргэжлийн удирдлагыг хангаж,
мөн аймгийн БОК-ын өдөр тутмын үйл ажиллагааг эрхэлж байв.
Цэргийн хэлтэс, штаб хамт байхад Батлан хамгаалах салбарын хоёр нэгж орон нутагт
нэгдмэл зохион байгуулалттай ажиллах сайн талтай боловч эрхэлдэг ажлын хүрээ, хэмжээ, онцлог,
шинж чанар нь өөр, мөн дээрээ хоёр удирдлагатай байдаг, зарим тохиолдолд удирдаж байгаа
тухайн хүний мэргэжлийн бэлтгэл, хандлага, хувийн үзлээс шалтгаалаад иргэний хамгаалалтын
алба сулрах явдал илэрдэг байсныг тухайн үеийн ажлын байдал харуулдаг юм.
1970-аад оны сүүлчээс эхлэн аймаг, хотууд ажлаа УИХГ-аас гаргасан ажил дүгнэх журмын
дагуу жил бүр дүгнүүлдэг байлаа. Ажил дүгнэх журам ньчанарын ба тооны илэрхийлэл бүхий
арав гаруй үзүүлэлттэй байжээ. Ажлын үзүүлэлтээрээ Говь-Алтай, Увс, Дорнод аймаг, Дархан
хот голдуу бусдаасаа илүү байж. Аймгийн иргэний хамгаалалтын штабын даргаар хамгийн олон
жил ажилласан нь 23 жил зөвхөн Увс аймагт ажилласан Жавзангийн Цогтоо байв. Тэрээр 1975
онд ахлах дэслэгч цолтой томилогдож, 1998 онд Төв штабтхурандаа цолтой шилжин иржээ. Анх
1970 онд Говь-Алтай аймгийн штаб байгуулагдахад даргаар нь томилогдсон Лхажавын Цэрэн
тасралтгүй 14 жил үр бүтээлтэй ажиллаж байсны дүнд аймаг нь удаа дараа эхний гурван байрт
шалгардаг байсан байна.
Иргэний хамгаалалтын ба цэрэг, иргэний хамгаалалтын штабын дарга, ахлах офицероор
олон тэргүүний хүмүүс ажиллаж байснаас Д.Бэгзжав /Говь-Алтай/, Б.Авирмэд /Дархан-Уул/,
Г.Дорж-Идэн/Октябрийн район/, Д.Даваа /Ажилчны район/ нарын хүмүүс тогтвор суурьшилтай,
үр дүнтэй, идэвхтэй, хариуцлага санаачлагатай ажиллаж байжээ. Иргэний хамгаалалтын сургууль
төгссөн офицеруудаас Ж.Сүхбаатар, Л.Тэрбиш, А.Александр, Дандиймаа нарын офицерууд
ажилласан бүхий л хугацаандаа орон нутгийн иргэний хамгаалалтын албыг хөгжүүлэн бэхжүүлэх
үйлст мэдлэг, авьяас чадвараа зориулсан байна.
Аймаг, нийслэл, яам, тусгай газруудын бүтцэд өөрчлөлт орсон, Засгийн газрын 1990 оны
152 дугаар тогтоолоор онцгой комиссууд шинэчлэгдсэн, иргэний хамгаалалтыг тайван цагийн
үйл ажиллагаанд шилжүүлэх чиглэл баримтлалж байгааг харгалзан УИХГ-ын даргын 1991 оны
3 дугаар сарын 27-ны 44 тоот тушаалаар ИХ-ын бүх шатны удирдлага, штаб, албадын зохион
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байгуулалтын бүтцийг шинэчлэн баталж мөрдүүлжээ.
Түүнийг 4 жил мөрдөөд иргэний хамгаалалтын тухай шинэ хууль батлан мөрдүүлсний
дараа УИХГ-ын даргын 1994 оны 12 дугаар сарын 7-ны 189 тоот тушаалаар бүх шатны удирдлага,
штаб, албадын зохион байгуулалтын бүтцийг дахин шинэчлэн баталсан байна.
УИХГ-ын даргын 1995 оны 5 дугаар сарын 5-ны 81 тоот тушаалаар аймаг, нийслэл,
дүүргийн удирдлага, штабын бүрэлдэхүүний ажил үүргийн үлгэрчилсэн хуваарь, 1997 оны 5
дугаар сарын 28-ны 137 дугаар тушаалаар Улсын албадын штабын зохион байгуулалтын бүтэц,
албан тушаалтны нь үүргийг тус тус батлан мөрдүүлжээ.
Ийнхүү иргэний хамгаалалтын бүх шатны удирдлага, штаб, албадын зохион байгуулалтын
бүтэц, албан тушаалтны ажил үүргийн нь хуваарийг эрхзүйн орчны өөрчлөлттэй уялдуулан удаа
дараа шинэчлэн батлан мөрдүүлж байсан байна.
Гамшгаас хамгаалах тухай хууль мөрдөж эхэлсний дараа аймаг, нийслэл, дүүргийн иргэний
хамгаалалтын штаб 2004 оны 3 дугаар сард Гамшгаас хамгаалах штаб нэртэй байгуулагдан
жил гаруй ажиллаад 2005 оноос Онцгой байдлын газар, хэлтэс нэртэй, Засаг даргын дэргэдэх
агентлагийн эрх зэрэгтэй байгууллага болон ажиллах болов. Орон нутгийн иргэний хамгаалалтын
даргын удирдлагын байгууллага-штабууд 50 гаруй жилийн түүхэн хөгжлийн явцад өөрчлөгдөн
хөгжсөн нь ийм болой.
Дөрөвдүгээр бүлэг.
ИРГЭНИЙ ХАМГААЛАЛТЫН БЭЛЭН БАЙДАЛ,
ШТАБУУДЫН БЭЛТГЭЛ
1. Бэлэн байдлыг хангах үйл ажиллагаа
Дайсны ҮОХЗ болон довтолгооны бусад хэрэгслээс учрах хохирлыг бууруулах, үүссэн
бэрхшээл, хүндрэлийг аль болох богино хугацаанд гэтлэн давах чадварын нэг шалгуур үзүүлэлт
нь бэлэн байдлыг хангах явдал мөн. Тэр нь иргэний хамгаалалтын цогц арга хэмжээний салшгүй
бүрэлдэхүүн хэсэг бөгөөд түүнийг бүх шатны байгууллагууд төлөвлөгөөтэйгөөр хэрэгжүүлж
иржээ
Иргэний хамгаалалтын алба үүссэн 1960-аад оны дунд үеэс бэлэн байдлын зэрэг, зарлан
мэдээллийн дохионуудыг тогтоож, тэдгээрийг дамжуулах холбоо, мэдээллийн хэрэгслийг бэлэн
байлгах, орон тооны анги, салбаруудыг бие бүрэлдэхүүн, техник хэрэгслээр бүрэн нөхөн хангаж,
сургаж, дадлагажуулах, бэлэн байдлын дээд зэргүүдэд шилжин ажиллуулах бэлтгэл, дадлагатай
байнгын бэлэн байдалд байлгах, Улсын алба, аймаг,нийслэл, сум, дүүрэг, байгууллага, аж ахуйн
нэгжүүдэд байвал зохих ерөнхий ба тусгай зориулалттай мэргэжлийн ангиудыг баталсан заавар,
журмын дагуу байгуулах, тэднийг шаардлагатай техник, багаж хэрэгсэл, хамгаалах хувцас
хэрэгслээр хангах тогтоосон журмаар хичээл дадлага хийж, хүнд байдал үүссэн үед үүрэг
гүйцэтгэх чадвар эзэмшүүлэх, бүх төвшний удирдах бүрэлдэхүүнтэй сургалт явуулах, удирдлагын
гол баримт бичиг болох гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөөг бүх шатны байгууллагууд боловсруулж
мөрдөх, аливаа аюул тулгарсан ба хөнөөлийн бүс хийгээд голомт дахь аврах, хойшлуулшгүй
сэргээн босгох үйл ажиллагааг цагийн байдлын хүнд нөхцөлд тасралтгүй удирдах боломжийг бүх
талаар бүрдүүлэх, удирдлагын байрыг бэлтгэх талаар авч хэрэгжүүлж байсан арга хэмжээнүүд нь
бүхэлдээ бэлэн байдлыг хангахад чиглэгдэж байжээ.
Аймаг, хот, сум, район, яам, тусгай газар, объектуудад хэлбэрэлтгүй дагаж мөрдөх хэм
хэмжээ тогтоосон баримт бичиг бол Иргэний хамгаалалтын бэлэн байдлын удирдамж гэдэг
хариуцлагатай баримт бичиг байлаа. УИХГ-ын даргын анхны бэлэн байдлын удирдамж 1979 онд,
хоёрдахь нь 1985 онд гарч, бүх шатанд мөрдүүлжээ.
Эдгээр бэлэн байдлын удирдамжийг боловсруулах үндэслэл нь иргэний хамгаалалтын
бэлэн байдлын зэрэг тогтоосон СнЗ-ийн тогтоол, БХЯ-ны сайдын зэвсэгт хүчний хэмжээнд бэлэн
байдын зэрэг тогтоосон удирдамжууд байв.
БНМАУ-ын СнЗ-ийн 1965 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн “Дайсны довтолгооны
аюулыг зарлах удирдлага, дохиог тогтоох тухай” м/н/515 дугаар тогтоолоор БХХН-ийн байлдааны
бэлэн байдлыг а/ “Байлдааны өндөржүүлсэн бэлтгэлийн үе”, б/ “Онцгой үе” гэж тогтоожээ.
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“Байлдааны өндөржүүлсэн бэлтгэлийн үе”-ийг олон улсын хоорондын байдал хурцдаж, дайн үүсч
болзошгүй нөхцөлд Засгийн газрын зөвшөөрснөөр БХХН-ийн дарга улсын нийт нутаг дэвсгэрт
буюу зарим хэсэгт зарлах ба “Онцгой үе”-ийг олон улсын дундын байдал эрс хурцдаж, дайсны
довтолгоон илэрхий болсон нөхцөлд нийт хүн ам, улс ардын аж ахуйг хамгаалах арга хэмжээг
бүрэн хэрэгжүүлэх зорилгоор СнЗ-ийн шийдвэрээр орон даяар зарлахаар шийдвэрлэжээ.
1970-аад оны сүүлийн хагасаас иргэний хамгаалалтын бэлэн байдлын зэргийг “Өдөр тутмын
бэлэн байдал”, “Бүх нийтийн бэлэн байдал”гэж нэрлэх болж,УИХГ-ын даргын 1979 оны“Иргэний

хамгаалалтын бэлэн байдлын удирдамж”-аар бэлэн байдлын зэргүүдийн агуулгыг тодорхойлон
бүх шатанд мөрдүүлэв. Энэ удирдамжийн дагуу ИХ-ын төлөвлөгөөнүүдийг боловсруулж, бүх
төрлийн сургуулийг түүний шаардлага, шалгуурт нийцүүлэн хийдэг байлаа.
СнЗ-ийн 1984 оны мн/326 дугаар тогтоол, БХЯ-ны сайдын мөн оны мн.оч/500 дугаар
удирдамж гарсантай холбогдуулж, УИХГ-ын даргын “Иргэний хамгаалалтын бэлэн байдлын
удирдамж”-ийг шинэчлэн гаргажээ. Энэ удирдамжаар ИХ-ын бэлэн байдлын зэргийг өөрчлөөгүй
бөгөөд харин Өдөр тутмын бэлэн байдлаас Бүх нийтийн бэлэн байдалд шилжихийн өмнө “ИХын нэгдүгээр бүлэг нийтлэг арга хэмжээ”, “ИХ-ын хоёдугаар бүлэг нийтлэг арга хэмжээ” гэсэн
арга хэмжээнүүдийг удирдлага, штабын хүрээнд хэрэгжүүлдэг завсрын үйл ажиллагааг тогтоосон
юм. Дээрх удирдамжууд нь иргэний хамгаалалтын бэлэн байдлын зэргийг Зэвсэгт хүчний бэлэн
байдлын зэргүүдтэй маш сайн уялдуулсан байв.
Иргэний хамгаалалтын бэлэн байдлын зэргүүдийг Зэвсэгт хүчний бэлэн байдлын
зэргүүдтэй харьцуулсан схем /1970-аад оны сүүлчээс 2000-аад оны эхэн үед/-ийг зохиогчийн
хийсэн судалгаагаар толилуулж байна.
Иргэний хамгаалалтын бэлэн байдлын зэргүүдийг
Зэвсэгт хүчний бэлэн байдлын зэргүүдтэй харьцуулсан схем
/1970-аад оны сүүлчээс 2000-аад оны эхэн үед/
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Иргэний хамгаалалтын тухай хуулийг 1994 онд шинэчлэн баталсны дараа Засгийн газрын
мөн оны 9 дүгээр сарын 28-ны өдрийн н/170 дугаар тогтоолоор бэлэн байдлын зэргүүд, тэдгээрт
шилжих болон зарлан мэдээлэл явуулах журмыг шинэчлэн баталж мөрдүүлсэн байна.
1970-аад оны сүүлчээс 2000-аад оны эхэн үе хүртэл иргэний хамгаалалтын системийг бэлэн
байдлын зэргүүдэд шилжүүлэх зарчимд дээрх удирдамжуудын агуулгыг баримталж байсан ба
иргэний хамгаалалт нь гамшиг, ослоос хамгаалах үүрэг хүлээх болсон үеэс түүний бэлэн байдлын
зэргийг Зэвсэгт хүчний бэлэн байдлын зэрэгтэй заавал уялдуулах шаардлагагүй болжээ.
УИХГ, түүний хэлтэс, тасаг, аймаг, хотын ИХ-ын штаб, харъяаны ба томилгоот цэргийн
ангиудын байлдааны болон дайчилгааны бэлэн байдлын төлөвлөгөөг шинэ удирдамжийн дагуу
1985 онд шинэчлэн батлуулж мөрдсөн байна. Энэ оноос эхлэн ангиудын тактикийн хээрийн
сургуулийг дээрх төлөвлөгөөний үндсэн дээр түүний бодит байдлыг шалган тодотгоход их анхаарч
байв. Тухайлбал, НТХ, СнЗ-ийн 1984 оны н/4 дүгээр тогтоолоор хураангуй бүрэлдэхүүнтэй
иргэний хамгаалалтын механикжуулсан тусгай хороог дайчилгаагаар өргөтгөн зохион байгуулж,
байлдааны бэлэн байдлын зэргүүдэд шилжүүлэн жигдрүүлэх сургуулийг 1985 онд явуулсан
нь өмнө нь хийж байгаагүй бодит сургамжтай болж байжээ. Энэ үед хорооны захирагчаар дэд
хурандаа Дуламсүрэнгийн Нямаа, улс төрийн орлогчоор хошууч Б.Гэрэл, штабын даргаар хошууч
Шинэнгийн Мягмарсүрэн, техникийн орлогчоор хошууч П.Пүрэвсүрэн, ар талын орлогчоор
хошууч И.Пүрэвжав нар ажиллаж байв.
Хорооны захирагч Д.Нямаа 1964-1970 онд Москва хот дахь ЗХУ-ын маршал
К.С.Тимощенкогийн нэрэмжит Байлдааны гавъяаны улаан тугийн одонт хими хамгаалалтын
академид суралцаж төгссөн, манай армийн ахмад химичдийн нэг юм. Тэрээр байлдааны анги,
нэгтгэлийн химийн албаны дарга, УИХ-ын Төв Штабын хими-биологийн хэлтсийн орлогч зэрэг
хариуцлагатай алба хашиж, цэрэг, иргэний хамгаалалтын ажлын арвин туршлага хуримтлуулсан
дарга байлаа.
Бүх байгууллагын ИХ-ын үйл ажиллагааны хэм хэмжээ тогтоосон, түүнийг ягштал
биелүүлэх шаардлагатай чухал баримт бичиг бол Иргэний хамгаалалтын бэлэн байдлын удирдамж
байсан бөгөөд тэр нь өнгөрсөн түүхийн хугацаанд нэгэнт ач холбогдлоо өгсөн учраас түүнийг
өнөөгийн Онцгой байдлын байгууллагын хэмжээнд сэргээн боловсруулж мөрдүүлэх явдал
амьдралаас урган гарч байна.
Бэлэн байдлыг хангах арга хэмжээнүүдийн нэг чухал бүрэлдэхүүн нь иргэний хамгаалалтын
бүх шатны дарга, штабын удирдлагын байр мөн.
Улсын иргэний хамгаалалтын Төв штаб 1983 онд аймаг, хот, район, Улсын албадын
удирдлагын байр бэлтгэх заавар боловсруулан хүргүүлж, түүний дагуу аймаг, хот, район
байшингийн газар доорх давхрыг тохижуулан байраа бэлтгэж байв. Ялангуяа ИБС-ийн бэлтгэлийн
үед удирдлагын байраа зааврын дагуу заавал бэлтгэж байжээ. Удирдлагын байранд тавигддаг
шаардлагууд нь бөх бат, дотроо цацраг, хими, биологийн хордлого, бохирдлыг цэвэршүүлэх агаар
шүүгч төхөөрөмжтэй, ус, цахилгааны нэмэлт эх үүсвэртэй, холбооны хэрэгслээр тоноглогдсон,
штаб, албадын удирдлага ажиллах ахуйн нөхцлөөр хангагдсан байх явдал байсан байна. Зэрэг
тогтоосон хотод ажлаа үргэлжлүүлэх үйлдвэр, байгууллагууд ч дээрх шаардлагыг хангасан
өөртөө тохирсон удирдлагын байр бэлтгэх үүрэгтэй байлаа. 1984 оны мэдээгээр 7 аймаг өөрсдийн
бололцоог ашиглан удирдлагын байраа бэлтгэсэн байж. Ердийн үед удирдлагын байруудыг
хоёрдмол зориулалтаар ашиглах боломжтой байв.
УИХГ-ын хувьд Байнгын курсын байранд хоёрдугаар зэрэглэлийн хоргодох байрны
шаардлагыг бүрэн хангасан, ямар ч цагийн байдлын үед тасралтгүй ажиллах боломжтой удирдлагын
байрыг 1984 онд төхөөрөмжлөн бэлэн байдалд байлгаж, тус газрын төлөвлөгөөтэйгөөр бэлэн
байдлын зэргүүдэд шилжүүлэн хийдэг сургууль дадлагын үед зориулалтаар нь ашиглаж байжээ.
Харин энэ байрыг шинэчлэлийн үед барилгыг нь 2007 оны 9 дүгээр сарын 20-ны өдрийн
Засгийн газрын 235 дугаар тогтоолоор нийслэлийн Чингэлтэй дүүргийн Прокурорын газарт
балансаар шилжүүлэн өгчээ. Ингээд түрүү үеийн удирдлагын байр төрөл арилжсан болой.
ОБЕГ энэ байрыг өнөөгийн нөхцөл болоод ирээдүйд үүсч болзошгүй ямар ч цагийн
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байдлын үед анхны нь зориулалтаар ашиглах алсын хараатай бодлого гарган шинэчлэн тоноглож,
ердийн цагт хоёдмол зориулалтаар хэрэглэвэл зүйтэй мэт санагдана.
Аливаа гэнэтээр үүссэн цагийн байдалд штаб бүрэн бүрэлдэхүүнээрээ буюу цомхон
бүрэлдэхүүнээр ажиллах бэлтгэл, бэлэн байдалтай байх шаардлага үе үе гардаг байв.
1970-аад оны сүүлчээр Афганистан Улсад бий болсон хямралын үед ЗХУ/хуучин нэрээр/ын Зэвсэгт хүчний хязгаарлагдмал тооны цэргийн анги, салбар гэнэтээр хилийг нь нэвтрэн орж,
тэнд байлдааны ажиллагаа явуулах үед УИХ-ын Төв штабын хэмжээнд ч бэлэн байдлын зэргүүдэд
хэрэгжүүлэх арга хэмжээнүүдийг тодотгон түүнд шилжих тохиолдолд ажиллах бэлтгэлтэй байв.
Байгалийн гамшиг, осол тохиолдох, гоц халдварт өвчин гарах магадлал өсөх хандлага
ажиглагдаад байгаатай холбогдуулж УИХГ-ын даргын 1989 оны 3 дугаар сарын 11-ний өдрийн 16
дугаар тушаалаар Гамшиг, ослын голомтод очиж ажиллах Оперативын бүлгийг томилж, ажиллах
бэлтгэлийг хангуулж байсан байна.
Манай орны төвийн бүсийн зарим хэсэгт булчин задрах тахал өвчин/холер/-ний шинж
тэмдэг илэрсэнтэй холбогдуулж, Засгийн газрын 1996 оны 8 дугаар сарын 10-ны өдрийн 192 дугаар
тогтоолоор, Засгийн газрын 1994 оны 170 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Иргэний хамгаалалтын
бэлэн байдлын зэрэг, тэдгээрт шилжих журам”-ыг үндэслэн Төв, Сэлэнгэ, Булган, Дархан-Уул,
Орхон аймгийн нутгийн удирдлагын болон хууль хамгаалах бүх шатны байгууллага, бүх төрлийн
хэвшлийн аж ахуйн нэгж, байгууллага, албан газар, түүнчлэн иргэний хамгаалалтын албадыг мөн
өдрийн 16.00 цагаас эхлэн ИХ-ын өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлжээ. Ингэж булчин
задрах өвчин манай улсад анх удаа тохиолдож, эмч, эмнэлгийн байгууллагууд туршлага дутаж,
нэлээд тулгамдсан байна. Энэ ньбодит нөхцөл байдалдөндөржүүлсэн бэлэн байдалд шилжүүлэх
шийдвэрийгЗасгийн газрын төвшинд гаргасананхны тохиолдол байв
УИХГ, дээрх аймгуудын дарга, штаб энэ тогтоолыг хэрэгжүүлэх шуурхай арга хэмжээ авч
ажилласан юм.
2. Оператив-штабын бэлтгэл
Иргэний хамгаалалтын удирдах бүрэлдэхүүний оперативын бэлтгэлийн түвшингээс тухайн
шатны үйл ажиллагаа ихээхэн хамааралтай байдаг учраас түүнд багагүй анхаарал хандуулж, улс,
аймаг, хот, сум, дүүрэг, объектуудын удирдах бүрэлдэхүүний ИХ-ын онолын мэдлэг, дадлага,
штабуудын гар нийлэмжтэй практик ажиллагааг сайжруулах зорилгоор бүх шатны удирдах
бүрэлдэхүүн, алба, штабтай жил бүр дадлага, сургуулилтыг хийдэг байжээ.
Иргэний хамгаалалтын оператив-штабын бэлтгэл сургалтыг 1965-1980 оны хооронд аль
нэг сонгож авсан аймгийн томоохон үзүүлэх сургууль,Улаанбаатар хотын операцийн чиглэлийн
команд-штабын сургууль, 3-5 аймгийг оролцуулсан бүсийн команд-штабын сургууль, аймаг, хотын
бие даасан команд-штабын сургууль, штабын дадлага гэсэн төрөл, хэлбэрээр хийж байсан байна.
Улсын иргэний хамгаалалтын газар 1981 оноос хойш аймаг, хот, районы иргэний хамгаалалтын
“иж бүрэн сургууль” гэсэн шинэ хэлбэрийн/ангиллын/ сургуулийг яюуулдаг болсон байна.
1970-1980-аад онд Улсын иргэний хамгаалалтын газрын даргын сургуулийн жилийн
удирдамжид тухайн сургуулийн жилд аймаг, хот, сум, дүүрэг, улсын албадад штабын дадлага,
команд-штабын сургууль, объектын иж бүрэн сургууль явуулах тоо хэмжээг зааж өгч, биелэлтийг
нь хангуулдаг байжээ. 1981 оноос аль аймаг, хот, районтой иж бүрэн сургууль хийх тухай
сургуулийн жилийн удирдамжид тодорхой зааж, тэр нь Төв Штаб, аймаг, хотын штабуудад
тухайн жилийн хувьд том зорилт болон гол хүч, анхаарлыг түүнд чиглүүлдэг байсныг тэдгээр
сургуулиудын туршлага харуулсан.
		
1/.Операцийн чиглэлийн команд-штабын сургууль.
Улаанбаатар хотын гурван район/одоогийн дүүрэг- П.Д/-ыг суурилан чиглэл болгож
байсан байна. Улаанбаатар хотын намын хороо, АДХГЗ-ны 1971 оны 3 дугаар сарын 12-ны
өдрийн хамтарсан хурлын 150/76-р тогтоолоор операцийн чиглэлийн удирдлагыг байгуулжээ.
Үүнд: Улаанбаатар-Булганы, Улаанбаатар-Дундговийн, Улаанбаатар-Хэнтийн гэсэн гурван чиглэл
болгон тэдгээрийн удирдлага, штабын бүрэлдэхүүнийг баталсан байна.
Улаанбаатарын гурван районы иргэний хамгаалалтын штабыг түшиглүүлэн чиглэлийн
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штабыг байгуулж, чиглэл хариуцсан даргаар нь хотын аль нэг орлогчийг томилжээ. Тухайлбал,
Булганы операцийн чиглэл-Октябрийн район, Дундговийн операцийн чиглэл-Ажилчны район,
Хэнтийн операцийн чиглэл-Найрамдалын район тус тус хариуцдаг байжээ. Жишээлбэл, Хэнтийн
операцийн чиглэл хариуцсан даргаар хотын АДХ-ын гүйцэтгэх захиргааны Хариуцлагатай нарийн
бичгийн дарга Б.Дамдинсүрэн, Чиглэлийн штабын даргаар Төв штабын оперативын хэлтсийн
ахлах офицер Р.Балдандорж, Ө.Пүрэвжав нарыг томилж байсан байна.
Улаанбаатар хотын операцийн чиглэл байгуулсантай холбогдуулан чиглэлийн штабыг
шуурхай бэлтгэж, дадлагажуулах шаардлагаар 1971 оны 11 дүгээр сарын 25-27-нд Улаанбаатар
хотын Булганы операцийн чиглэлийн КШС-ийг “Онцгой үе болон дайсны довтолгооны дараа
операцийн чиглэлийн штабын ажиллагаа” сэдвээр, 1972 оны 10 дугаар сарын 13-14-нд Улаанбаатар
хотын Дундговийн операцийн чиглэлийн КШС-ыг мөн дээрх сэдвээр, 1973 оны 11 дүгээр сарын
15-17-нд Улаанбаатар хотын Хэнтийн операцийн чиглэлийн КШС-ийг “Онцгой үе болон дайсны
довтолгооны дараа Хэнтийн чиглэл, түүнд багтаж буй аймгуудын штаб, албад, нүүлгэн шилжүүлэх,
хүлээн авах комиссын гүйцэтгэх үүрэг, үйл ажиллагаа” сэдвээр тус тус зохион байгуулсан байна.
Операцийн чиглэл гэсэн зохион байгуулалтыг өөрчилсөн учраас энэ хэлбэрийн сургуулийг
дахин хийгээгүй байна. Харин хотын штабын төлөвлөгөөгөөр районуудын удирдлага, штабтай
дадлагын сургуулийг дэвсгэрийн зарим объект, мэргэжлийн ангиудыг оролцуулан хийдэг байжээ.
		
2/.Бүсийн команд-штабын сургууль.
Бүсийн команд-штабын сургуулийг тодорхой сэдвээр, хэд хэдэн үе шаттайгаар, тухайн
бүсэд багтаж буй аймаг, хотын иргэний хамгаалалтын штабууд, албадын дарга, нүүлгэн шилжүүлэх
комиссын бүрэлдэхүүнтэй явуулж байв. Зүүн бүс (Хэнтий, Дорнод, Сүхбаатар аймаг)-ийн иргэний
хамгаалалтын КШС-ийг 1972 оны 11 дүгээр сарын 24-25-нд “Онцгой үе болон дайсны довтолгооны
дараа аймгуудын иргэний хамгаалалтынштаб, албадын үйл ажиллагаа” сэдвээр, Баруун бүс
(Завхан, Говь-Алтай, Баянхонгор, Хөвсгөл аймаг)-ийн иргэний хамгаалалтын КШС-ийг 1973 оны
6 дугаар сарын 30-аас 7 сарын 1-нд “Онцгой үе болон дайсан химийн зэвсэг хэрэглэсэн нөхцөлд
аймгийн иргэний хамгаалалтын штаб, албадын авах арга хэмжээ” сэдвээр, Нуурын бүс (Ховд,
Увс, Баян-Өлгий аймаг)-ийн иргэний хамгаалалтын КШС-ийг 1974 оны 6 дугаар сарын 16-17нд “Онцгой үе орон даяр зарлаж, цэргийн нэгдүгээр ээлжийн дайчилгаа явагдаж байгаа нөхцөлд
аймгийн иргэний хамгаалалтын штаб, албад, нүүлгэн шилжүүлэх комиссын үүрэг “ сэдвээр тус
тус явуулсан байна.
Өргөн уудам нутагтай манай орны нөхцөлд иргэний хамгаалалтын арга хэмжээгүүсч
болзошгүй цагийн байдал ч нийтлэг шинжтэй, байгаль, газарзүйн хувьд ойролцоо нөхцөл байдалд
оршдог аймгуудыг бүсчлэн зохион байгуулж үйл ажиллагааг нь харилцан уялдаатай сургууль
хийж байсан нь ач холбогдолтой байсан гэж үзүүштэй.
Одоо цагт бол эдийн засгийн бүсчилэлд багтсан аймгуудтай нэг цагийн байдлаар бүсийн
аль нэг тулгуур төвөөс үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах арга хэлбэрээр сургуулилалт
хийж болохыг үгүйсгэхгүй юм.
Дээрх хоёр төрлийн сургуулийг УИХГ-аас бодлого, төлөвлөгөөг нь боловсрууж, удирдагч,
дундын хянагчдыг томилон явуулдаг байв.
Энэ хоёр төрлийн сургууль нь иргэний хамгаалалтын алба үүсэн байгуулагдаж, түүний
төлөвшлийн шатанд хийгдэж байсан учраас тухайн үед иргэний хамгаалалтын бүхий л арга
хэмжээ хараахан хэвшин тогтмолжоогүйг харгалзан хүмүүсийг аль болох энгийн зүйлд сургах,
зарим тохиолдолд аль нэг асуудлыг туршин хэвшүүлэх, онолын талаар ном үзэж бэлтгэгдсэн,
Улсын иргэний хамгаалалтын удирдах дээд байгууллагын дарга нар, офицеруудын хувьд өөрсдөө
сурах ач холбогдолтой байсан байна.
		
3/. Иргэний хамгаалалтынбүх шатны штабын бэлтгэл.
1960-аадоны сүүлийн хагасынБХХН-ийн Төв Зөвлөл ч, 1970 онд байгуулагдсан УИХГ ч
бүх шатны штабуудын бэлтгэлийг эхнээс нь зүгшрүүлэн сайжруулахад бодлоготой хандаж, тухайн
сургуулийн жилийн удирдамжид тодорхой заалт өгч, түүний биелэлтийг мэдээ, тайлангаар нэхэн
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дүгнэж байв.
Штабын бэлтгэлийн анхан шатны хэлбэр нь штабын дадлага юм.
Аймаг, хот, район болон яам, тусгай газар/алба/-ын иргэний хамгаалалтын штабуудыг 1970
онд үндсэнд нь байгуулж дууссанаас хойш тэдгээрийг цагийн байдлын хүнд нөхцөлд ажиллуулж
сургах зорилгоор штабын дадлагуудыг өргөнөөр хийх болсон байна.
Штабын дадлагыг 1970-80-аад онд түгээмэл явуулж байснаас зарим жишээ татъя. 1970
онд Төв аймаг, Улаанбаатар хотын штабын офицеруудын бүрэлдэхүүнтэй бүлгийн дадлага, 19721973 онд аймаг, хот, районы иргэний хамгаалалтын штабын дарга нарын цугларалт, семинар,
зөвлөлгөөн, 1972-1973 оны сургуулийн жилд Төв Штабын офицеруудын штабын хэсэгчилсэн ба
нэгдсэн дадлага, Усны аж ахуй, Эрүүлийг хамгаалах, Түлш эрчим хүчний үйлдвэр, Геологийн
яамдын штабын ажилтны дадлага, Сүхбаатар, Дундговь, Хөвсгөл, Дорнод, Дархан хот, Өвөрхангай
аймгийн албадын дадлагыг Төв Штабын оролцоотойгоор тус тус зохион байгуулж явуулжээ. Энэ
үед штабын дадлагыг “Онцгой үе, дайсны цохилтын дараа штабын офицеруудын үүрэг”, “Онцгой
үе, дайсны цохилтын дараа штаб, албад, мэргэжлийн анги, офицеруудын үүрэг”гэх мэт сэдвүүдээр
явуулж байсан байна.
Иргэний хамгаалалтын үйл ажиллагаа эрчимжсэн 1976-1980 он, оргил үедээ байсан 19811990 оны үед штабын бэлтгэл арга хэмжээ хэрхэн зохион байгуулагдаж байсан тухай зарим тоо
баримтаас дараах мэдээллийг тэмдэглэе.
1976-1985 онд Улсын албадын штаб 21 удаа, аймаг хотын штабууд 122 удаа бие дааж төрөл
бүрийн цагийн байдалд ажиллах сэдвээр КШС, штабын дадлага зохион байгуулжээ. 1981-1985
онд Улаанбаатар хотын КШС-ийг харъяа район, зэргэлдээ зарим аймгуудыг оролцуулан нэг сэдэв,
цагийн байдлаар 3 удаа, Дархан, Эрдэнэт хот, Дорнод аймгийн КШС-ийг иргэний хамгаалалтын
томилгоот барилгын цэргийн ангиудтай хамтран тус бүр 3 удаа явуулсан байна.
УИХГ 1981-1985 онд улсын цацраг, химийн хордолтыг хянан мэдээлэх, эмнэлэг, материал,
техникийн хангалт, түлш, эрчим хүчээр хангах, гэрэл өнгөлөн далдлах, инженер, холбоо зарлан
мэдээлэл, хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл хамгаалах гэсэн долоон албаны КШС-ийг удирдан явуулж,
зарим нь улс ардын аж ахуйн салбарын тогтвортой ажиллагааг дээшлүүлэх сэдвийг боловсруулжээ.
1986-1990 онуудад штабуудын бэлтгэлийн үйл ажиллагаа хэвшиж тогтсон журмаараа
явагдаж, тэд бие дааж штабын бэлтгэл хийх дадлага чадвар нь харьцангуй сайжирч байсан нь
ирүүлсэн мэдээлэл болон үзлэг, шалган туслах ажлын дүнгээс тодорхой байв. Зөвхөн 1988-1989
оны сургуулийн жилд аймаг, нийслэлийн штабууд харьяа алба, сум, объектод КШС 185 удаа,
штабын дадлага 316 удаа хийсэн байна.
1981-1985 онд УИХ-ын Төв штабын команд-штабын сургуулийг төрөл бүрийн сэдэв,
цагийн байдлааржил бүр хийсэн байна. Үүнээс гурван сургуулийг нь улсын 4-7 албаны штаб
болон оперативын бүлгийг оролцуулж, хотын гаднах удардлагын байранд гарч, 2 сургуулийг нь
аймаг, хот, районы штабын дарга нарыг оролцуулан хоёр шатны байдлаар хот дахь удирдлагын
байранд явуулж байсан нь түрүүн нь ч, хожим нь ч ийм арга, хэлбэрээр давтагдаагүй байна.
Зарим жилд Төв штабын КШС, штабын дадлагыг Зэвсэгт хүчний Жанжин штабын
сургуультай хамтруулан нэг ерөнхий төлөвлөгөөгөөр нэг цагийн байдлын дэвсгэр дээр явуулж,
бэлэн байдлын зэргүүд дэх арга хэмжээг боловсруулан иргэний хамгаалалтын оперативын
төлөвлөгөө, армийн дайчилгааны төлөвлөгөөг тодотгох, зарлан мэдээлэл дамжуулах зэрэг практик
арга хэмжээнүүдийг уялдуулан зохицуулж байсан нь хоёр талдаа сургамжтай, үр дүнтэй болж
байжээ. Батлан хамгаалах тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга /2016 он/-аар Онцгой байдлын
байгууллага Монгол Улсын төрийн цэргийн байгууллын тогтолцооны бүрэлдэхүүн хэсэг
болсон/8-ын 1 дэх хэсэг/ өнөөгийн нөхцөлд цаашдаа ийм хэлбэрийн сургуулийг хийж байх нь ач
холбогдолтой боловуу.
Далаад оны дунд үеэс эхлэн аймаг, сум, хот, район, объектын бие даасан иргэний
хамгаалалтын сургууль явуулж, тэдгээрийн удирдлага, штаб, мэргэжлийн ангиудыг бие даалган
ажиллуулахад анхаарч байв. Сургуулиудаар цаг үеийн зорилтыг шийдвэрлэх, байгалийн аюул,
үйлдвэрийн ослоос хамгаалахад сургах асуудлыг сургуулийн бодлогод тусган боловсруулж байв.
БНМАУ-ын СнЗ 1972 оны 3-р сарын 24-нд 96-р тогтоол гаргаж, түүнд хадлан, бэлчээр,
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тарианы талбайд тархсан үлийн цагаан оготнотой тэмцэх ажлыг хими, биологи болон физикмеханикийн арга хэрэглэн ойрын жилүүдэд багтаан хөнөөлийн голомтыг устгахаар заажээ. Үүний
дагуу Улсын иргэний хамгаалалтын даргын тушаал гарч, иргэний хамгаалалтын аймаг, сумдын
удирдлага болон мэргэжлийн ангийн бүрэлдэхүүнийг дадлагажуулах сургуулийг хөдөө аж ахуйн
хортонтой тэмцэх арга хэмжээтэй холбон 1972 оноос эхлэн явуулж байв.
4/.Иж бүрэн сургууль.
Иж бүрэн сургууль нь иргэний хамгаалалтын удирдлага, штаб, алба, мэргэжлийн анги,
ажилчин, албан хаагчид, хүн амыг нэг цагийн байдал үүсгэсэн нөхцөлд нэгэн зэрэг сургадаг
сургалтын дээд хэлбэр мөн.
УИХГ 1970-аад оны сүүлийн хагасаас эхлэн объектын иргэний хамгаалалтын иж бүрэн
сургууль/ИБС/ явуулж эхэлсэн юм. Сумынанхны иргэний хамгаалалтын үзүүлэх иж бүрэн
сургуулийг 1977 онд Төв аймгийн Эрдэнэ суманд, аж үйлдвэрийн объектын анхны үзүүлэх иж
бүрэн сургуулийг Улаанбаатарын хотын Авто засварын заводад, районы анхны иж бүрэн үзүүлэх
сургуулийг 1983 онд Улаанбаатар хотын Октябрийн районд хийжээ.
Аймгийн иргэний хамгаалалтын иж бүрэн сургуулийг 1981 оны 7 дугаар сард явуулсан
Өвөрхангай аймгийн сургуулиас эхэлсэн гэж үздэг. Хэдийгээр энэ сургуулийг аймгийн иж бүрэн
сургууль гэж нэрлээгүй ч агуулга, оролцсон бүрэлдэхүүн, далайцаараа иж бүрэн сургуультай
ойролцоо болсон учраас тэгж үзсэн байна. Харин жинхэнэ иж бүрэн сургуулийг Булган аймагт
1982 онд зохион явуулсан сургуулиас эхэлж, 1990 он гэхэд бүх аймаг, нийслэлийн бүх районтай
иж бүрэн сургууль явуулж дууссан байна. УИХГ эхлээд жилд 1-2 аймагт иж бүрэн сургууль хийж
байгаад дараа нь гурван аймагт хийдэг болсон юм.
1981-1985 оны хооронд гэхэд Өвөрхангай, Булган, Ховд, Өмнөговь аймаг, Октябрийн район,
Мөрөн,Налайх, Шарын гол хотод, бусад аймаг, районы ИБС-ийг 1986-1990 онд хийсэн байна.
Сургуулиудын дүнгийн баримт бичиг, бусад эх сурвалжид тэмдэглэсэнээс үзвэл, иж бүрэн
сургуулиудад нам, засгийн удирдагчид, НТХ, СнЗ-ийн батлан хамгаалах салбарыг хариуцсан
хэлтсийн эрхлэгч, дарга, ажилтнууд, БХЯ-ны сайд, МАА-ийн Улс төрийн Газрын дарга болон
зарим бусад сайд, дарга нар оролцож, сургуулийн ажиллагаатай танилцан үнэлэлт, дүгнэлт,
зөвлөгөө өгдөг байлаа.
Төв аймгийн Эрдэнэ сумын сургуулийг БХЯ-ны сайд армийн генерал Батын Дорж, МААийн Улс төрийн газрын дарга дэслэгч генерал Дондовын? Ёндондүйчир нар, Авто засварын
заводын сургуулийг ЗХУ-ын Иргэний хамгаалалтын дарга, армийн генерал А.Т.Алтунин тэргүүтэй
төлөөлөгчид, Октябрийн районы сургуулийг СнЗ-ийн дарга Жамбын Батмөнх, НТХ-ны УТТ-ны
гишүүн, НТХ-ны нарийн бичгийн дарга Дэмчигийн Моломжамц, НТХ-ны УТТ-ны гишүүн, НТХны нарийн бичгийн дарга Бугын Дэжид, НТХ-ны УТТ-ны гишүүн, СнЗ-ийн нэгдүгээр орлогч дарга
Түмэнбаярын Рагчаа, НТХ-ны УТТ-ны гишүүн, Улаанбаатар хотын намын хорооны нэгдүгээр
нарийн бичгийн дарга Бат-Очирын Алтангэрэл, НТХ-ны УТТ-ны орлогч гишүүн, НАХЯ-ны сайд
Сономын Лувсангомбо, НТХ-ны нарийн бичгийн дарга Б.Адъяа нарын нам, засгийн удирдагчид,
хэд хэдэн яамны сайд, орлогч сайд, Улаанбаатар хотын АДХГЗ-ны дарга Самбуугийн Мөнхжаргал,
Булган, Өмнөговь аймгийн сургуулийг мөн Т.Рагчаа дарга, Булганы сургуулийг БХЯ-ны нэгдүгээр
орлогч сайд хурандаа генерал Бутачийн Цог, Өмнөговийн сургуулийг СнЗ-ийн тусгай хэлтсийн
дарга хошууч генерал С.Гангааням, Улсын төлөвлөгөөний Комиссын орлогч, Инженер-техникийн
газрын дарга хурандаа Жаргалын Хүрэлжанцан, Дорнод аймгийн сургуулийг БХЯ-ны сайд
Жамсрангийн Ёндон, Сүхбаатар аймгийн сургуулийг НТХ-ны захиргааны байгууллагуудын
хэлтсийн эрхлэгч хошууч генерал Лувсангомбын Моломжамц/1989-1990 онд БХЯ-ны сайдаар
ажилласан- П.Д/ нар үзэж, үнэлэлт дүгнэлт өгч байжээ.
1988 оны 8 дугаар сард зохиосон Баянхонгор аймгийн ИБС оролцсон бүрэлдэхүүн,
далайцаараа түрүү үеийн сургуулиудын хэмжээнд байсан боловч боловсруулсан асуудлаараа
арай өвөрмөц байсан. Тэр үед “хүйтэн дайн”-ы “мөс” хайлж, улс төрийн уур амьсгал зөөлрөх
хандлагатай болж байсан учраас боловсруулах асуудалд тайван цагийн/тэр үеийн томьёоллоорП.Д/ үүргээр штаб, алба, сум, объект, мэргэжлийн анги, хүн амыг дадлагажуулахад арай түлхүү
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анхаарсан байдаг юм.
Энэ сургуулийн ажиллагаатай БНМАУ-ын БХЯ-ны сайдын урилгаар манай оронд айлчлалаар
ирсэн ЗХУ/хуучин нэрээр/-ын БХЯ-ны орлогч сайд, Иргэний хамгаалалтын дарга армийн генерал
Л.В.Говоров тэргүүтэй зөвлөлтийн иргэний хамгаалалтын төлөөлөгчид, БХЯ-ны сайд хурандаа
генерал Ж.Ёндон, МАА-ийн Улс төрийн газрын дарга хошууч генерал С.Ванчиндорж, СнЗ-ийн
Тусгай хэлтсийн дарга хошууч генерал С.Гангааням, БХЯ-ны орлогч сайд, УИХГ-ын дарга хошууч
генерал Г.Махбариад, тус газрын нэгдүгээр орлогч, Төв Штабын дарга хурандаа Ш.Банзрагч, мөн
газрын улс төрийн орлогч хурандаа Б.Жанчив нарын цэргийн дээд тушаалын хүмүүс танилцсан
байна.
Баянхонгор аймгийн АДХГ Захиргааны дарга, иргэний хамгаалалтын дарга Ч.Дашчирэв
зочдыг хүлээн авч, аймгийнхаа ажил, амьдралын талаар түүний дотор иргэний хамгаалалтын хууль,
дүрэм, НТХ, СнЗ-ийн тогтоол шийдвэрүүд, УИХГ-ын даргын тушаал, заавар зэрэг удирдлагын
баримт бичгүүдийг хэрэгжүүлэн зохиож байгаа ажил, ялангуяа аймгийн иж бүрэн сургуульд
бэлтгэж алба, сум, объектуудад хийсэн ажлын тухай танилцуулжээ.
Районы иж бүрэн сургуулиудын төлөөлөл болгож, Улаанбаатар хотын Октябрийн районы
ИБС-ийн талаар арай дэлгэрэнгүй өгүүлье.
Октябрийн районы иж бүрэн сургуулийн эхний өдөр Ж.Батмөнх, Д.Моломжамц, Т.Рагчаа,
Б.Алтангэрэл, Б.Адъяа, БХЯ-ны сайд Жамсрангийн Ёндон, МАА-ийн Улс төрийн Газрын дарга
Жүгдэрийн Балжинням нар УИХГ-т хүрэлцэн ирж, тус газрын ажил байдал, сургуулийн бодлоготөлөвлөгөөтэй танилцжээ. Эхлээд БХЯ-ны нэгдүгээр орлогч сайд, УИХГ-ын дарга дэслэгч генерал
Чойжавын Түмэндэмбэрэл ажлынхаа талаар товч илтгэж, дараа нь УИХ-ын Төв штабын орлогч,
оперативын хэлтсийн дарга дэд хурандаа/1984 онд хурандаа цол хүртсэн- П.Д/ Пүрэвийн Дамдин
1:500000-ын хэмжээстэй Улаанбаатар хот, түүний орчмын нутаг дэвсгэрийн байр зүйн зураг дээр
үйлдсэн, иж бүрэн сургуулийн бодлого-төлөвлөгөөг дэлгэрэнгүй илтгэсэн байна.
Энэ нь бусад ямар ч сургуулийн бодлого- төлөвлөгөөний зургаас хавьгүй том зураг байв.
Тэр үед аймгуудын сургуулийн бодлого-төлөвлөгөөг тухайн аймгийн нутаг дэвсгэрийг бүрэн
багтаасан ийм хэмжээстэй байр зүйн зураг дээр боловсруулдаг тогтсон журамтай байжээ.
УИХГ дараа онд явуулах аймаг, хот, районы иж бүрэн сургуулийг жилийн өмнөөс төлөвлөж,
тэдгээрийн АДХГЗ-ны дарга, иргэний хамгаалалтын даргатай зөвшилцөн, штабын даргад нь энэ
тухай мэдэгдэж, төлөвлөгөөнд нь тусгаад холбогдох зардлыг нь жилийн төсөвт суулган батлуулж
бэлтгэл ажил эхэлдэг байв.
ИБС явуулах аймаг, хот, район энэ тухай аймгийн АДХГЗ-ны гишүүдийн хурлаар, зарим
тохиолдолд намын хорооны товчоо, захиргааны гишүүдийн хамтарсан хурлаар хэлэлцэж тогтоол,
төлөвлөгөө батлан бэлтгэл ажлыг базаадаг байв.
Октябрийн районы иргэний хамгаалалтын штабын даргаар ахмад цолтой ажиллаж байсан
чөлөөнд байгаа дэд хурандаа Гомбын Дорж-Идэн 2004 онд бичсэн дурсамждаа дээрх сургуулийнхаа
тухай нэлээд дэлгэрэнгүй үгүүлснээс нь заримыг эшлэн толилуулъя. Тэрээр районы АДХГЗ-ны
Б.Мандах даргатай хамт районы намын хорооны нэгдүгээр нарийн бичгийн дарга Д.Лхагвасүрэн
дээр орж, ИБС бэлтгэн явуулах тухайгаа танилцуулж, зарчмын асуудлыг шийдвэрлүүлээд намын
хорооны товчоо, АДХГЗахиргааны хамтарсан тогтоол гаргуулан төлөвлөгөө баталж бэлтгэл
ажлаа эрчимтэй зохион байгуулж ажилласан тухайгаа болон УИХ-ын Төв штаб, Улаанбаатар
хотын штабаас хэрхэн тусалж байсан тухай, мөн сургуулийн үр дүнгийн талаар бичсэний дотор
“... Уг сургуульд манай районы 89 байгууллага, 3600 мэргэжлийн ангийн дайчид, үйлдвэр, аж
ахуйн байгууллагын 12000 ажилчин, албан хаагчид хамрагдсан юм.
Толгойтын Баруун салаанд мэргэжлийн ангийн жагсаалын үзлэг болж, үзлэгт 36
байгууллагын гаруй мэргэжлийн 2600 ангийн дайчид, 150-иад машин техник хамрагдаж байлаа.
Авто комбинатад аврах ажил явагдаж, мэргэжлийн ангийн 200 гаруй дайчид, иргэний хамгаалалтын
122-р ангийн бие бүрэлдэхүүн, 20 гаруй техник хэрэгсэл хамрагдсан юм. Сургуулийн бодлогын
зураг гэхэд л районы тараан байрлалтын нутаг дэвсгэрийг багтаасан 500 мянганы масштабын
зурагт анх удаа УИХ-ын Төв штабын оперативын хэлтсийнхэн оруулж хийсэн нь багаахан
өрөөнд дэлгэж багтахгүй том болсон гэхэд энэ сургууль ямар их нүсэр ажиллагаа болж байсан нь
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тодорхой”[13.271]гэжээ.
Аль ч аймаг, хот, районы ИБС-ийн нийтлэг дүр зураг ийм байжээ. Аймгуудын ИБС-д тухайн
аймгийн хүн амын 60-80 хувь нь оролцдог байсан. Сургуульд оролцсон нийт хүн амыг тооцохдоо
сургуулийн бодлогоор боловсруулсан аль нэг асуудалд хамгийн олон хүн хамрагдсан дүнгээр
авдаг байж. Тухайлбал, аймгаас сум, баг, бригад, малчдад зарлан мэдээлэх дохио хүргэхэд хичнээн
хүн хамрагдсан, төв суурин газруудад гэрлийн өнгөлөн далдлалт хийх ажиллагааг хичнээн албан
байгууллага, айл өрх, иргэд нэгэн зэрэг гүйцэтгэсэнээр нь тооцдог байна.
Аймаг, хот, районуудын иргэний хамгаалалтын штабууд томоохон объектуудтай иж бүрэн
сургуулийг жил жилийн төлөвлөгөөгөөр бие дааж явуулдаг байв.
ИБС-ийг 1988 он хүртлэх хугацаанд бэлэн байдлын зэргүүдэд иргэний хамгаалалтын бүх шатны
удирдлага, штаб, алба, мэргэжлийн анги, хүн амын ажиллагаа сэдвээр дайсны үй олноор хөнөөх
зэвсгээс хамгаалах бүх арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж явуулдаг байж. Харин 1989 оноос
эхлэн байгалийн гамшиг, үйлвэрийн ослоос хамгаалах чиглэлрүү шилжжээ. Үүний баримт нь
гэвэл, 1989 онд Сэлэнгэ, Дундговь, Говь-Алтай, Баян-Өлгий аймагт “Байгалийн аюул, үйлдвэрийн
ослын хор уршгийг арилгахад аймгийн иргэний хамгаалалтын удирдлага, штаб, мэргэжлийн
анги, хүн амын ажиллагаа” сэдвээр ИБС явуулсан байна. Сэдвийн томьёолол нь энэ үеэс иргэний
хамгаалалтын алба үй олноор хөнөөх зэвсэг хэрэглэсэн дайны үеийн хамгаалах үзэл баримтлалаас
татгалзаж, тайван цагийн үүргэнд/тэр үеийн томьёоллоор-П.Д/ шилжиж эхэлснийг харуулж байна.
1990 оноос хойш 4 жил завсарласан аймгийн иргэний хамгаалалтын иж бүрэн сургуулийг 1994
оны 8 дугаар сард дахин эхлүүлжээ. Энэ сургуулийг Булган аймагт хийсэн байна. Энэ үе нь нэгд,
улс орны эдийн засаг ямар нэг хэмжээгээр сэргэж, аймаг, орон нутагт ийм томоохон арга хэмжээг
бэлтгэж явуулах боломж бий болсон, хоёрт, Иргэний хамгаалалтын тухай хууль энэ оны 5 дугаар
сард гарч, эрхзүйн шинэ орчин үүссэн зэрэг эерэг хүчин зүйлүүд үүссэнтэй холбоотой байв.
Сургуулийн дүнгээс үзэхэд хэд хэдэн онцлог ажиглагдаж байна. Сургуульд оролцсон
бүрэлдэхүүний талаас нь авч үзвэл, аймаг, сумдын иргэний хамгаалалтын удирдлага, байнгын
онцгой комисс, албад, аж ахуйн нэгж, байгууллагууд, аймаг, сумдын шуурхай команд, бусад
мэргэжлийн ангиуд, иргэний хамгаалалтын цэргийн 234 дүгээр анги/гүүр, ус гатлалтын анги тэр
үед ИХ-д харъяалагдаж байв-П.Д/ зэрэг бүгд 53 байгууллага, 26,2 мянган хүн хамрагдсан байна.
Энэ нь түрүү үеийн сургуулиудтай адилхан мэт боловч шинэ нөхцөлд онцлог зүйл ажиглагджээ.
Тухайлбал,өмч хувьчлагдаж, аж ахуйн олон жижиг нэгжүүд үүсч, ИХ-ын арга хэмжээг
өөртөө иж бүрнээр хэрэгжүүлэх, далайцтай зохион байгуулах аж ахуйн нэгж, байгууллага орон
нутагт цөөрсөн байна. Нөгөө талаар урьд өмнө нь аймгийн төвийн хүн амын ихэнх нь аль нэг
байгууллагад хамаарч байсан бол цөөрч тэдгээрийг үйлдвэрлэлийн хамаарлаар биш, засаг
захиргааны харъяаллаар сургууль оролцуулах аргыг гол болгох шаардлага гарч ирсэн байна.
1990 оноос өмнөх сургуулиудад тэр үеийн нам, засгийн удирдагчид оролцож байсан
бол харин энэ сургуульд Монгол Улсын Ерөнхийлөгч, Зэвсэгт хүчний Ерөнхий командлагч
Пунсалмаагийн Очирбат оролцож, шинэ нөхцөлд хийж байгаа сургуулийн үйл ажиллагаанд
үнэлэлт дүгнэлт өгч, үг хэлжээ. Тэрээр хэлсэн үгэндээ ИХ-ын шинэ хуулийн үзэл санаа, агуулга,
түүнийг хэрэгжүүлэх талаар онцлон тэмдэглэж ярьсан байна.
1995 онд Баян-Өлгий аймаг, 1997 онд Төв аймаг, 1998 онд Дархан-Уул аймаг, 2000 онд Өвөрхангай
аймаг, 2001 онд Орхон аймагт ИБС-ийг тус тус хийсэн байна.
Төв аймгийн ИБС-д Монгол Улсын Ерөнхий сайд, Улсын иргэний хамгаалалтын дарга
Мэндсайханы Энхсайхан, Батлан хамгаалахыг сайд УБОК-ийн дарга Дамбын Дорлигжав, ДарханУул аймгийн ИБС-д Батлан хамгаалахын сайдын үүрэг гүйцэтгэгч, УБОК-ийн дарга Р.Одонбаатар,
Орхон аймгийн иргэний хамгаалалтын ИБС-д Монгол Улсын Ерөнхий сайд, Улсын иргэний
хамгаалалтын дарга Намбарын Энхбаяр нар оролцож, сургуулийн явц байдалтай танилцан
үнэлэлж, үүрэг даалгавар өгч байжээ.
Бэлэн байдлыг хангах, штаб, алба, объектын ажлыг зохион байгуулах, штабуудаас төрөл
бүрийн цагийн байдлыг үнэлэн шийдвэр гаргахад зориулж, 1978 онд П.Дамдин, Ц.Жамъянсүрэн
нарын боловсруулсан “Үй олноор хөнөөх зэвсгээс учрах хохирлыг тооцоолох лавлах” 12 хх,
1980 онд П.Дамдин боловсруулж, Д.Нямаа хянан тохиолдуулсан “Улс ардын аж ахуйн объектод
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радиацийн цагийн байдлыг үнэлэх нь”3хх, П.Дамдин“Объектын иж бүрэн сургууль зохион явуулах
аргазүй” 3 хх, 1982 онд Г.Цэрэндорж боловсруулж, П.Дамдин зөвлөж хянан тохиолдуулсан
“Иргэний хамгаалалтын томьёолсон тэмдгийн эмхтгэл” 1983 ондД.Содномдаржаа боловсруулж,
Ш.Банзрагч хянан тохиолдуулсан “Штабуудын бэлтгэлийг зохион явуулах гарын авлага” 3 хх,
1984 онд П.Дамдин “Объектын штабын бэлтгэлийг явуулах аргазүй” 3 хх,1987 онд У.Лхагва
нарын боловсруулсан“Химийн цагийн байдлыг үнэлэх лавлах” 2 хх. зэрэг ном, гарын авлагуудыг
зохиож боловсруулж хэвлүүлэн нийтийн хүртээл болгосон нь бүх шатны штабуудын бэлтгэлд
чухал хэрэглэгдэхүүн болж байжээ. Эдгээрээс санаа авч бүтээлчээр хандан өнөөгийн нөхцөлд
ашиглахуйц гарын авлагууд боловсруулж сургалтад хэрэглэвэл зохистой мэт санагдана.
Иргэний хамгаалалтын бэлэн байдлыг хангах, бүх шатны штабын оператив-штабын бэлтгэл
болон удирдлага, зохион байгуулалтын асуудлыг Төв Штабын нэгдүгээр хэлтэс буюу Оперативын
хэлтэс хариуцаж байжээ. Тус хэлтэс нь тэргүүлэх зэргэмтэй байсан бөгөөд түүний эрхлэх
ажлын хүрээнд оперативын төлөвлөлт, штабуудын бэлтгэл, хүч хэрэгслийн зохион байгуулалт,
нүүлгэн шилжүүлэлт, удирдах бүрэлдэхүүний сургалт, улсын албадын үйл ажиллагааны ерөнхий
удирдлага, цэргийн анги, салбаруудын байлдааны ба дайчилгааны бэлэн байдлын төлөвлөлт,
бэлтгэл, салбарын хэмжээний бэлэн байдлын удирдлага, зохион байгуулалт, хууль тогтоомжуудын
хэрэгжилтийн зохион байгуулалт, иргэний хамгаалалтын арга хэмжээний гүйцэтгэлийн хяналт,
шалгалт, мэдээ, мэдээллийн тогтолцоо, түүний зохион байгуулалт, төрийн захиргааны төв, орон
нутгийн засаг захиргааны байгууллагууд, Зэвсэгт хүчний жанжин штаб, холбогдох бусад цэргийн
анги, хүчний байгууллагуудтай харилцан ажиллагаа зохион байгуулах зэрэг асуудлууд багтаж
байжээ.
Хэлтсийн дарга нь анх 1970 онд Улсын иргэний хамгаалалтын газар байгуулахад
Төв штабын 1 дүгээр орлогч даргын зиндаатай байсан ба 1975 оноос орлогч болж, дараах
хүмүүс ажиллаж байжээ. Хурандаа Мижидийн Тэрбиш/1970.1-1976.7/, хурандаа Пүрэвийн
Дамдин/1976.7-1988.12/, хурандаа Дашцэвэлийн Баасан/1989.5-1990.9/, хурандаа Очирсүхийн
Намхай/1992.9-2004.1/ нар юм. 1970-1990 онд Хэлтсийн орлогчоор Балжаагийн Лувсандорж,
Дашдоржийн Содномдаржаа, Сандуйн Энэбиш, Буянтогтохын Энх-Амгалан нар, ерээд оны сүүлчээр
Бямбажавын Батсүх байв. Тус хэлтэст бэлэн байдал, штабын бэлтгэл, оперативын төлөвлөлт,
улсын албад, тогтоол, шийдвэр, удирдлагын баримт бичгийн гүйцэтгэл, эрдэм шинжилгээ,
гадаад харилцаа, газрын зураг, дайчилгаа, харуул хамгаалалт зэрэг асуудлууд хариуцсан ахлах
офицер, офицер, оператороор Өлзийтийн Пүрэвжав, Доржийн Лувсан, Рэнцэнгийн Балжинням,
Ж.Ашням, Гончигийн Мандах,Ц.Цэрэндаш, Гөлөгийн Цэрэндорж, Уламбаярын Дамдинсүрэн,
Гүнсэнгийн Аравзана, Балдангийн Дашдэлэг, Нагааны Нансал, Төмөртогоогийн Даваажав,
Ж.Сүхбаатар, Адъяа, Бадарчийн Даваадорж,Манлайн Ихбор, Бямбажавын Батсүх, Хатанбаатар,
Базаргордоогийн Дүүрэнбилэг,Лхажавын Тогтох,Жавзангийн Цогтоо,Шагдарын Болдбаатар,
Хүүжийн Өрнөх, Далайн Хангал, Шагдаржавын Батхүү, Дангаасүрэнгийн Ганболд,Гэнэнгийн
Дашдаваа, Шагдарын Ганболд, Мандалсүрэннарын офицерууд үе үед ажилласан байна. Хэлтсийн
бүрэлдэхүүнд байсаннүүлгэн шилжүүлэх асуудал хариуцсан ахлах офицеруудыг тухайн бүлэгт нь
оруулсан болно.
Оперативын хэлтэс 1970-2004 он хүртэлх хугацаанд оршин тогтнохдоо тус газрын
хэлтсүүдийн дотор тэргүүлэх зэргийн үүрэг гүйцэтгэж ирсэн бөгөөд энэ он жилүүдийн 30 жилд
нь гурван хүн хэлтсийг удирдан ажиллажээ.
Хэлтсийг 1992 оны сүүлчээс 2004 он хүртэл удирдсан хурандаа О.Намхай нь ЗХУ-д
М.В.Фрунзийн нэрэмжит ерөнхий цэргийн академи төгссөн, Зэвсэгт хүчниймотобуудлагын
хорооны захирагч, дивизийн штабын даргын албыг хашиж байсан, команд-штабын боловсролтой,
цэргийн удирдлагын туршлагатай дарга нарын нэг байлаа. Тэрээр иргэний хамгаалалтын алба
хуучин тогтолцооноос шинэд шилжих үеийн эрхзүй, бодлогын болон практик ажиллагааны баримт
бичгүүдийг боловсруулах, тэдгээрийг бүх шатанд хэрэгжүүлэх, төлөвлөлтийг гамшиг, ослоос
хамгаалах агуулгаар шинэчлэх, хүч хэрэгслийг бэхжүүлж бэлэн байдлыг хангах үйлсийн төлөө
мэдлэг, туршлагаа дайчлан ажиллаж, ИХ-ын тухайн зурвас үеийн ололт амжилтадхувь нэмрээ
оруулсанудирдах ажилтан юм.
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Оперативын жижүүрүүдээр Түмэнбаярын Сосорбарам, Б.Нянгар,С.Нагнайдорж,Д.
Лхагважав, Ц.Дамдин, Ц.Батмөнх, Ш.Лхагвасүрэн, Б.Сэрдамба, Б.Батцогт,
Д.Батсуурь,
Б.Жамъянсүрэн, П.Ганболд, С.Гямнансүрэн, Ж.Баасанхүү, М.Ихбор,С.Хатанбаатар нарын
офицерууд ажиллаж байв.
Жижүүрүүдээс хамгийн олон жил тогтвортой ажилласан нь Т.Сосорбарам юм. Тэрээр
холбооны техникум төгссөн, техникч мэргэжилтэй. 1975 онд Холбоо, зарлан мэдээллийн хэлтэст
зарлан мэдээллийн тоног төхөөрөмжийн зай тэжээлийн техникчээр ахлагч цолтой ажиллаж эхлээд
1977 онд офицер болж, оперативын жижүүрээр томилогдон 1997 он хүртэл 20 жил энэ албан
тушаалд ажиллажээ.
Тус хэлтэс 1997 оноос Бодлого, төлөвлөлтийг хэрэгжүүлэх хэлтэс нэртэй болсон ажээ.
Тавдугаар бүлэг.
ИРГЭНИЙ ХАМГААЛАЛТЫН ОПЕРАТИВЫН ТӨЛӨВЛӨЛТ
Иргэний хамгаалалтын үүсэл, хөгжлийн аль ч үед хот, суурин газар, үйлдвэр, албан
байгууллага, хүн амыг дайсны аливаа хэрэгслийн довтолгоо, хөнөөх төрөл бүрийн хэрэгслээс
хамгаалах төлөвлөгөө идэвхтэй үйл ажиллагааны чухал хэрэглүүр байсан нь түүхийн баримт
бичгүүдээс харагддаг юм.
1930-аад оны дундуурУлаанбаатар хот, цэргийн ангиудыг дайсны агаарын довтолгоо, хорт
зайнаас хамгаалах төлөвлөгөө боловсруулж байжээ. Энэхүү төлөвлөгөөнд Намын Төв Хороо,
Засгийн газар, Жанжин штаб, цэргийн ангиуд, зэвсгийн агуулахууд, аж үйлдвэрийн комбинат,
дотоод яамх, банк зэрэг газруудыг ямар хүч хэрэгслээр хэрхэн хамгаалах, дайсны довтолгооны
аюулыг хянах, мэдээлэх арга, зохион байгуулалтыг тусгасан байна. Тухайлбал, дайсны агаарын
довтолгоонд хяналт тавих зенитийн постуудыг хотын гол гол барилгууд дээр холбооны ба дохионы
хэрэгсэлтэйгээр байрлуулж хяналт хийх, дохио мэдээ өгөх, комбинат, төмрийн заводын яндангаар
агаарын түргэн жагсаал/агаарын түгшүүр- П.Д/-ын дохио өгөх, цагдан сэргийлэх газраас хотын
хөдөлгөөнийг зогсоох, шөнийн цагт үйлдвэр, албан газар, айл өрхийн гэрэл чийдэнг унтраах,
хотын телефон, цахилгаан аппаратын хорооноос албан газруудад мэдэгдэх, ажлыг нь зогсоох,
Эрүүлийг хамгаалах яам, бүх цэргийн госпиталь нэрвэгдэгсдийг эмчлэх тасгууд зохион байгуулж
бэлэн байдалд байлгах зэрэг арга хэмжээнүүдийг цаг хугацаа, хүч хэрэгслийг нь заажээ.
Энэ төлөвлөгөө нь цэрэг, иргэний байгууллагуудыг хамтад нь хамгаалахаар боловсруулагдсан
бөгөөд агуулга нь иргэний хамгаалалтын шинжтэй байжээ. Иймд түүнийг иргэний хамгаалалтын
түүхэн дэх анхны төлөвлөгөө байсан гэж үзүүштэй юм.
Батлан хамгаалах тусгай комиссын 1938 оны 4 дүгээр сарын 15-ны өдрийн анхдугаар
хурлын тогтоолоор“Агаарын дайсан, хорт зайнаас хамгаалах ажлыг эрхлэх газар”-ыг байгуулсаны
дараахнаас авч хэрэгжүүлж байсан олон арга хэмжээний нэг нь хот суурин, ард иргэдийг агаарын
довтолгоо, хорт зайнаас хамгаалах төлөвлөгөө байжээ. Энэ төлөвлөгөөг тухайн нөхцөл байдалд
тохируулан анхны хувилбараар боловсруулсан боловч дээрх газар тогтвортой ажиллаж, үйл
ажиллагаа нь өргөжин өрнөөгүй учир төлөвлөгөө амьдралд хэрэгжээгүй замхарчээ.
БХХН-ийн Төв Зөвлөл аймаг, хот, үйлдвэр, албан байгууллагын төлөвлөгөө хийх зөвлөмжийг
1964 онд гаргаж, түүнийг боловсруулах анхны оролдлогыг хийж байсан байна.
Үй олноор хөнөөх зэвсгээс хамгаалах асуудлыг цогцоор нь тусгасан төлөвлөгөө боловсруулах
ажлыг иргэний хамгаалалтын байгууллага үүсч, аймаг, хотын штабууд, улсын албад, мэргэжлийн
ангиуд орон даяар байгуулагдаж, бүхэлдээ удирдлага, хангалт, хүч хэрэгслийн тогтолцооны суурь
таваигдсан 1967 оноос эхэлсэн байна. Төлөвлөгөө боловсруулах аргачлал эзэмшээгүй, хүмүүс
нь туршлага хуримтлуулаагүй тэр үед ЗХУ-ын иргэний хамгаалалтын туршлагыг судлах нь нэн
тэргүүний зорилт байж.
1967 оны 7 дугаар сард зөвлөлтийн генерал Коберниченко тэргүүтэй хэсэг офицерууд
манай талын урилгаар хүрэлцэн ирж, улсын оперативын төлөвлөгөө болон дүрмийн төсөл
боловсруулахад зөвлөгөө өгч, туслалцаа үзүүлж байсан байна.
БХХН-ийн Төв Зөвлөл төлөвлөгөө боловсруулах ажилд анхаарлаа хандуулан ажилласаар
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1968 оны 4 дүгээр сардТөв Зөвлөлийн дарга генерал Сандивын Равдан тэргүүтэй ажлын хэсэг ЗХУын Эрхүү хот, Зөвлөлт Социалист Бүгд Найрамдах Автономит Буриад Улсад 6 хоногийн хугацаатай
туршлага судалжээ. Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд Штабын дарга хурандаа Мижидийн Тэрбиш,
хэлтсийн дарга хурандаа Махбариадын Дашням, дэд хурандаа Гоорвийн Чимэд, тасгийн дарга дэд
хурандаа Цэрэндуламын Жамъянсүрэн, Улаанбаатар хотын гүйцэтгэх захиргааны 1 дүгээр орлогч
дарга Д.Ширнэн нар орж ажилласан байна. Тэдний гол зорилго нь оперативын төлөвлөгөөний
бүтэц, агуулга, түүнийг боловсруулах ажлын туршлага судлахаас гадна удирдлагын ба хоргодох
байр барих зэрэг тулгамдсан асуудлууд ч байжээ.
БНМАУ-ын СнЗ-ийн 1968 оны 5 дугаар сарын 10-ны өдрийн “Иргэний хамгаалалтын талаар
авах зарим арга хэмжээний тухай”143 дугаар тогтоолоор иргэний хамгаалалтын байгууллагыг
бэхжүүлэхтэй холбогдсон олон чухал асуудлыг шийдвэрлэсний дотор төлөвлөгөөний талаар
тодорхой заалт орсон байв. Тухайлбал, “... иргэний хамгаалалтын төвийн/улсын гэж ойлгох-П.Д/
албадын төлөвлөгөөг яам, тусгай газрын жил, хэтийн төлөвлөгөөт зорилттой нягт уялдуулан,
иргэний хамгаалалтын улсын штабтай хамтран боловсруулж гаргах” гэж заасан нь үүний өмнөх
жилд байгуулагдсан улсын албадыг төлөвлөгөөжүүлэх шинэ зорилтыг тодорхойлжээ.
Намын ТХ-ны 1969 оны н/32 дугаар тогтоолд “Онцгой үе” болон байлдааны цагт хүн амыг
үй олноор устгах зэвсгээс хамгаалах, иргэний хамгаалалтыг болон улс ардын аж ахуйг удирдах
шуурхай/оперативын-П.Д/ төлөвлөгөөг иргэний хамгаалалтын алба, яам, тусгай газруудтай
хамтран 1970 оны 10 дугаар сарын 1-ний дотор боловсруулж, Сайд нарын Зөвлөлд оруулах”-ыг
улсын иргэний хамгаалалтын удирдлагад даалгасан байна.
Улсын иргэний хамгаалалтын газар байгуулагдсаны дараахан 1970 оны 5 дугаар сараас
Улсын оперативын төлөвлөгөө боловсруулахад суралцах зорилго бүхий 10 хүнтэй баг Москва
мужийн Химки хот дахь, ЗХУ-ын иргэний хамгаалалтын төв дээд курст очиж, 2 сарын сургалтад
сууж, туршлага судалсан байна. Энэ багийг Газрын дарга генерал Сандивын Равдан ахалж,
бүрэлдэхүүнд нь газрын орлогч дарга хурандаа Дашзэвэгийн Лхагвасүрэн/1971 онд хошууч генерал
цол хүртсэн/, оперативын хэлтсийн дарга хурандаа Мижидийн Тэрбиш, ахлах офицерууд хошууч
Балжаагийн Лувсандорж, Сосорын Дагва, ахмад Рэнцэнгийн Балдандорж, ахмад Чойнжуурын
Балдандаваа, Холбооны хэлтсийн дарга хурандаа Баянзулын Сэрдамба, курсын захирал Шаравын
Чимэддорж, Улаанбаатар хотын штабын дарга хурандаа Ванчинсүрэн, иргэний хамгаалалтын
механикжсан тусгай батальоны дарга дэд хурандаа Магнайн Чимэд нар оржээ.
Тус баг ирснийхээ дараа газрын холбогдох офицеруудыг оролцуулан төлөвлөгөө
боловсруулах ажлыг шуурхай хийж, төслөө мөн оны 11 дүгээр сард Намын ТХ-ны Улс төрийн
Товчоонд оруулан хэлэлцүүлсэн байна. Уг төлөвлөгөөг Улс Төрийн Товчоо үндсэнд нь зөвшөөрч,
чиглэл өгсөний дагуу нэмэлт засварлах шаардлагатай байжээ. Гэвч бүтэц, агуулгыг дахин нягтлан
авч үзэх болсон, иргэний хамгаалалтын гүйцэтгэх үүрэг зорилтын далайц нэмэгдсэн, шинээр
бий болсон салбар нэгжийн үүргийг тусгах шаардлага үүссэн, Улсын иргэний хамгаалалтын
газрын удирдлага солигдсон, газрын бүтцэд өөрчлөлт орсон болон бусад шалтгаануудын улмаас
уг төлөвлөгөөг эцэслэн шийдвэрлэж чадалгүй олон жил өнгөрсөн ч төлөвлөгөө боловсруулах
үйл явц үргэлжилсээр байв. 1975 он хүртлэх хугацаанд Газрын хэлтэс, тасгууд тус тусдаа чиглэл
чиглэлээрээ төлөвлөгөөний хавсралтууд болон хангалтуудын тооцоо судалгаа хийж байсан хэдий
ч төлөвлөгөөг эцэслэн боловсруулж шийдвэрлэх ажил удааширсаар байв. Энэ ажлыг нэгтгэн
зангидаж арга зүйгээр хангах удирдлага дутаж байсан бололтой.
УИХ-ын Төв Штаб 1971 оны эхний хагаст “Аймгийн иргэний хамгаалалтын төлөвлөгөө
боловсруулах удирдамж”, “Объектын иргэний хамгаалалтын төлөвлөгөө боловсруулах удирдамж”
гэсэн баримт бичгүүдийг аймаг, хотын штабуудад хүргүүлжээ. Аймаг, хотууд, яам, тусгай газруудын
нэлээд нь дээрх удирдамжийн дагуу төлөвлөгөөний анхны хувилбарыг боловсруулсан байна.
Төв Штабын Оперативын хэлтсийн анхны дарга асан Мижидийн Тэрбиш оперативын
төлөвлөгөө боловсруулах ажлын нарийн чимхлүүр, төвөгтэй, цар хүрээ ихтэй байдлын талаар
дурсамждаа “... Энэ төлөвлөгөөний гол онцлог бол улс ардын аж ахуйн бүх салбарыг хамарч
хийгддэг учраас маш нарийн тодорхой байдаг бөгөөд дэлхий даяар атомын дайн дэгдэж болзошгүй
тухайн үеийн нөхцөлд хэрэгжүүлэх арга хэмжээ учраас үлэмж бэрхшээлтэй байсан юм. Энд ганцхан
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баримт дурдахад, улсын бүх яам, тусгай газрын сайд, дарга нартай нэгбүрчлэн уулзаж, тухайн
яамыг бүхлээр нь хотоос нүүлгэн гаргаж байрлах газрыг заагаад тэдний зөвшөөрсөн саналыг
албан ёсоор тохиролцож, гарын үсэг зуруулан тамга тэмдэг даруулан авч байсан. Харин Хөнгөн,
хүнсний үйлдвэрийн яамны сайд Паавангийн Дамдин манай төлөвлөсөн саналыг зөвшөөрөхгүй,
өөрийн яамыг Толгойтын баруун салаанд гаргана гэж ам санал өгч байсныг санаж байна”[13.36]
гэж 2004 онд бичжээ.
Улсын иргэний хамгаалалтын алба 1975 оны эхнээс батлан хамгаалах тогтолцоонд эргэн
шилжиж, Улсын иргэний хамгаалалтын газар БХЯ-ны харъяа газар болж, даргаар нь цэрэг, улс
төрийн өндөр боловсролтой хошууч генерал/1981 онд дэслэгч генерал цол хүртсэн/ Чойжавын
Түмэндэмбэрэл, Улсын иргэний хамгаалалтын Төв штабын даргаар цэргийн хэргийн арвин
туршлагатай, анги, нэгтгэлийг олон жил удирдсан хошууч генерал Эмгэний Цэрэндорж нар
томилогдсон байна. Энэ үед тус газрын даргын эрх зэрэг нь БХЯ-ны нэгдүгээр орлогч сайдын
зиндаатай болсон юм.
Үүнээс нэг жилийн дараа 1976 оны дундаас Төв штабын орлогч, оперативын хэлтсийн
даргаар цэргийн инженер-химич мэргэжилтэй хошууч Пүрэвийн Дамдин томилогдон
ажиллажээ. Шинэ бүтэц, зохион байгуулалтаар ажиллаж эхэлсэн тэр үед манай байгууллагын
өмнө олон тулгамдсан зорилт байсны нэн тэргүүний гэж хэлж болох зорилт нь бүх шатны иргэний
хамгаалалтын төлөвлөгөө боловсруулах ажил байв.
Улсын оперативын төлөвлөгөө хийх ажил нь хэлтэс, тасаг, нэгжүүд, албан тушаалтнууд
хоорондын ажлын нарийн хуваарилалт, судалгаа, удирдлага, зохион байгуулалт, нягт нямбай
боловсруулалт, зохицуулалт зэрэг хоорондоо харилцан уялдаатай цогцолбор шинжтэй, маш
хариуцлагатай, бүтээлч ажиллагаа байсан байна.1970, 1980-аад онд аливаа томоохон зорилтыг
шийдвэрлэхэд намын байгууллагын хурлаар хэлэлцэж, гишүүд, офицеруудын гүйцэтгэх үүрэг,
оролцоог тодорхойлсон шийдвэр гаргадаг байсан жишгээр төлөвлөгөө боловсруулах асуудлыг
хурлаар хэлэлцэж, энэ нь зөвхөн тухайн хэлтсийн хүрээний биш, Төв Штабын нийт хэлтэс, тасгууд,
офицеруудын анхаарлын төвд байх чухал үйл хэрэг болохыг нь тодорхойлон зохих шийдвэр
гаргаж байв.
Улсын иргэний хамгаалалтын Төв Штаб Улсын иргэний хамгаалатын оперативын болон
улсын алба, аймаг, хот, сум, район/одоогийн дүүрэг-П.Д/, яам, тусгай газар, объектын иргэний
хамгаалалтын төлөвлөгөө боловсруулах ажлыг 1976 оны сүүлийн хагасаас эхэлж, дэс дараатай
арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлсэн байна. Төв штаб эхлээд төлөвлөгөө боловсруулах заавар
гаргаж улсын алба, аймаг, хотуудад хүргэсэн ба 1977 оны эхний хагаст дээрх төлөвлөгөөнүүдийн
үлгэрчилсэн загвар/макет/ боловсруулж штабуудад өгснөөр тэд уг төлөвлөгөөг боловсруулахад
хялбар дөхөм гарын авлагатай болсон байна. Төв штаб төлөвлөгөө боловсруулах ажлыг аргазүйн
болон мэргэжлийн удирдлагаар байнга хангаж, аймаг, хотын иргэний хамгаалалтын штабын дарга
нар, улсын албадын мэргэжилтнүүдийн цугларалтаар тодорхой аргачилсан хичээл зааж, семинар
хийж, газар дээр нь очиж биечилсэн туслалцаа үзүүлж ажилласны үр дүнд 1979 оны эхний хагас
гэхэд улсын 14 алба, 18 аймаг, 3 хот, нийслэлийн төвийн 4 дүүрэг, Налайх хот төлөвлөгөөгөө
боловсруулан батлуулж мөрджээ. Энэ хугацаанд 301 сум болон 50 гаруй сум эрхтэй хороо, орон
нутгийн хотууд үндсэндээ төлөвлөгөөтэй болж, ийнхүү төлөвлөгөө боловсруулах ажлыг 1967
оноос эхэлж, 1976 он хүртэл 9 жил биелүүлж амжаагүй зорилтыг 3-4 жилд шийдвэрлэжээ.
Төлөвлөгөө боловсруулсан байдлаас үзэхэд улсын алба, аймаг, хот, районы түвшинд
бэлтгэл ажилд дунджаар хагас жилээс доошгүй хугацаа зарцуулж байв. Үүний нэг гол ажил нь
төлөвлөлтийн анхны өгөгдэхүүн, мэдээлэл цуглуулах судалгааны ажил юм. Төв Штаб улсын
хэмжээний, улсын албаны штаб салбарынхаа хэмжээний, аймаг, хот, сум/хороо/, район нутаг
дэвсгэрийнхээ хэмжээний, объект үйлдвэр, байгууллагынхаа хэмжээний нутаг дэвсгэр, эдийн
засаг, үйлдвэрлэл, хүн хүч, техник хэрэгсэл, хамгаалах байгууламжийн багтаамж, тоо хэмжээ,
хүчин чадал, нөөц боломж, дэд бүтцийн үзүүлэлтүүд зэргийн олон судалгааг нарийн гаргадаг
байжээ. 1980-аад оны эхний үеийн улсын зарим үзүүлэлтээс эшлэн дурдъя. Төв Штабт нэгтгэн
барьж байсан судалгаагаар улсын хэмжээнд төрөл бүрийн зориулалттай автомашин, өөрөө явагч
хэрэгсэл 136000 нэгж байсан байна.
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УИХ-ын Төв штабаас боловсруулсан Улсын иргэний хамгаалалтын оперативын төлөвлөгөөг
МАХН-ын Төв Хорооны Улс төрийн Товчооны 1981 оны мн/283, БНМАУ-ын Сайд нарын
Зөвлөлийн мөн оны 7 дугаар сарын 21-ний өдрийн мн.оч/225 дугаар тогтоолуудаар баталжээ. Энэ
төлөвлөгөө нь дайсны ҮОХЗ, довтолгооны бусад хэрэгслийн хөнөөлөөс тус улсын хүн ам, эдийн
засгийг хамгаалах, мөн үйлдвэрлэлийн осол, байгалийн гэнэтийн аюулын хор уршгийг арилгах
ажлыг зохион байгуулах анхны баримт бичиг байв. Уг төлөвлөгөөний бүтэц нь: оперативын
төлөвлөгөөний үндэс; дайсны гэнэтийн довтолгооны үед авах арга хэмжээ; иргэний хмгаалалтын
бүх нийтийн бэлэн байдлын үед болон дайсны довтолгооны дараа авах арга хэмжээ; байгалийн
аюул, үйлдвэрлэлийн томоохон осол, гал түймэр, халдварт өвчин гарсан үед авах арга хэмжээ
гэсэнүндсэн дөрвөн хэсгээс бүрдэж байв. Тус төлөвлөгөө монгол орны 1:1000000-ны нэрэлбэрийн
зурагт оруулсан цагийн байдал, тооцоо болон бусад хавсралтуудтай байв.
1980 онд СнЗ-ийн 90 дүгээр тогтоолоор баталсан “БНМАУ-ын дүрэмд” иргэний
хамгаалалтын төлөвлөгөөг дор дурдсан журмаар батлана:
а/ улсын иргэний хамгаалалтын оперативын төлөвлөгөөг БНМАУ-ын Сайд нарын Зөвлөл;
б/ улсын иргэний хамгаалалтын албаны төлөвлөгөөг Улсын иргэний хамгаалалтын газрын
дарга зөвшөөрсний үндсэн дээр яам, тусгай газрын коллеги, тэргүүлэгчдийн хурлаар хэлэлцэж
албаны дарга;
в/ аймаг, хотын иргэний хамгаалалтын төлөвлөгөөг Улсын иргэний хамгаалалтын газрын
дарга зөвшөөрсний үндсэн дээр Ардын депутатуудын хурлын гүйцэтгэх захиргааны гишүүдийн
хурлаар хэлэлцэж аймаг, хотын иргэний хамгаалалтын дарга;
г/ иргэний хамгаалалтын алба болж зохион байгуулагдаагүй яам, тусгай газрын төлөвлөгөөг
Улсын иргэний хамгаалалтын газрын дарга зөвшөөрсний үндсэн дээр коллеги, тэргүүлэгчдийн
хурлаар хэлэлцэж тухайн яам, тусгай газрын иргэний хамгаалалтын дарга;
д/ сум, хороо, район, орон нутгийн хотын иргэний хамгаалалтын төлөвлөгөөг аймаг, хотын
иргэний хамгаалалтын дарга зөвшөөрсний үндсэн дээр тус тусын Ардын депутатуудын хурлын
гүйцэтгэх захиргааны гишүүдийн хурлаар хэлэлцэж сум, хороо, район, орон нутгийн хотын
иргэний хамгаалалтын дарга;
е/ улс ардын аж ахуйн объектын төлөвлөгөөг аймаг, хот, районы иргэний хамгаалалтын
дарга зөвшөөрсний үндсэн дээр объектын иргэний хамгаалалтын дарга гэж заасан ёсоор бүх
шатны төлөвлөгөөг батлан мөрдөж байв.
Баталсан төлөвлөгөөг бодит байдалд тохирч байгаа эсэхийг шат шатны төрөл бүрийн
дадлага, сургуулилалтаар шалган тодотгохын зэрэгцээ бүх шатанд тухайн жилийн 1 дүгээр сарын
1-ний байдлаарх тоо баримтад үндэслэн жил бүрийн эхний улиралд багтаан тодотгол оруулж, тэр
тухай тусгай тэмдэглэл хийж, төлөвлөгөөнд хавсаргадаг журамтай байсан байна.
УИХГ 1980-аад оны дундаас аймаг, хот, аж үйлдвэрийн ба хөдөө аж ахуйн объектын
иргэний хамгаалалтын төлөвлөгөөний бүтэц, агуулгыг шинэчлэх зорилт тавьж, эхний хувилбарууд
боловсруулж туршилтын журмаар зарим газар нэвтрүүлэх эхлэл тавигдаж байсан тухайн үед ЗХУ
дахь өөрчлөн байгуулалтын нөлөөгөөролон улсын цэрэг-улс төрийн байдалд нааштай өөрчлөлт
гарч, түрүү үеийн үзэл баримтлалаар хэрэгжүүлж байсан үйл ажиллагаагаа эргэн харах нөхцөл
байдал үүсчээ. Иргэний хамгаалалтын байгууллага 1990-ээд оны эхнээс эхлэн урьд нь бүх шатны
иргэний хамгаалтын төлөвлөгөөг үй олноор хөнөөх зэвсэг хэрэглэсэн болзошгүй дайны үед
улсын хүн ам, эдийн засгийг хамгаалах үзэл баримтлалд тулгуурлан хийдэг байсан бодлого, арга
барилаасаа татгалзаж, байгалийн гэнэтийн аюул, үйлдвэрлэлийн томоохон ослоос хамгаалах буюу
тайван цагийн үүрэгрүү аажмаар шилжжээ.
Тайван цагийн үүрэгт шилжиж байгаатай холбогдуулан иргэний хамгаалалтын бүх
шатны төлөвлөгөөг шинэчлэх зорилт тулгарсан байна. УИХ-ын Төв Штаб “Улсын иргэний
хамгаалалтын тайван цагийн төлөвлөгөө”-г1991 ондболовсруулж, 1992 оны 1 дүгээр сарын
6-нд БНМАУ-ын Засгийн газрын шадар сайд, УБОК-ын дарга Чойжилсүрэнгийн Пүрэвдоржоор
батлуулан мөрджээ. Улсын төлөвлөгөөний бүтэц нь гурван хэсэг, 10 хавсралтаас бүрдсэн юм.
Хавсралтууд нь: 1.Гамшиг, ослын үед хэрэгжүүлэх арга хэмжээний график төлөвлөгөө. 2.Газар
хөдлөлтийн үнэлгээ. 3.Ган, зудын үнэлгээ. 4.Хүний гоц халдварт өвчний үнэлгээ. 5.Ой, хээрийн
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түймрийн үнэлгээ. 6.Үерийн үнэлгээ. 7.Цацрагийн хордолтын үнэлгээ. 8.Хүчтэй үйлчилгээтэй хорт
бодисын үнэлгээ. 9.Иргэний хамгаалалтын хүч хэрэгслийн бүлэглэл. 10.Удирдлага, холбоо, зарлан
мэдээллийн зохион байгуулалт. Эдгээр юм. Уг төлөвлөгөөний онцлог нь бичмэл хэсэг багатай,
хавсралт бүр нь монгол орны зураг дээр үйлдэгдсэн, тэр нь тухайн чиглэлийн үүрэг гүйцэтгэх
албаны үйл ажиллагааг дэлгэн харуулах боломжтой байв.
Энэ баримт бичиг нь иргэний хамгаалалтын алба байгалийн гамшиг, үйлдвэрлэлийн
томоохон ослоос хамгаалах үндсэн үүрэгт шилжих эхний үеийн Засгийн газрын түвшинд баталсан
анхны баримт бичиг байсан бөгөөд улсын алба, аймаг, хот болон тэдгээрийн дараагийн шатны
төлөвлөгөөг шинэ агуулгаар боловсруулах ажлын эхлэл болсон байна.
Улсын төлөвлөгөөний жишгээр аймаг, хот, сум, дүүргийн иргэний хамгаалалтын төлөвлөгөөг
1992-1993 онд боловсруулан мөрдсөн ажээ.
Иргэний хамгаалалтын тухай шинэ 1994 онд батлагдсантай холбогдуулж удирдлагын
баримт бичгүүд шинэчлэгдсэн болон бусад бодит шалтгааны улмаас 1996 оноос төлөвлөгөөний
бүтэц, агуулгад өөрчлөлт дахин орж, бүх шатны төлөвлөгөөг 1997-1998 онд үндсэнд нь шинэчилсэн
байна.
Улсын төлөвлөгөөг 6 жил мөрдөөд 1998 оны эхээр УИХГ төлөвлөгөөний шинэчилсэн
бүтцийг Засгийн газарт танилцуулснаар Монгол Улсын Ерөнхий сайдын 1998 оны 5 дугаар сарын
27-ны өдрийн 56 дугаар захирамжаар Батлан хамгаалахын сайд, УБОК-ын дарга Р.Одонбаатараар
ахлуулсан ажлын хэсгийг томилжээ. Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд УИХГ-ын дарга/хэсгийн орлогч
дарга/, Штабын дарга /зохицуулагч/, гишүүдэд улсын 6 албаны даргыг оруулсан байна. УИХ-ын
Штаб төлөвлөгөө боловсруулах ажлыг ажлын хэсгийн хүрээнд зохион байгуулан ажиллаж, мөн
оны 11 дүгээр сард түүнийг Монгол Улсын Ерөнхий сайд, Улсын иргэний хамгаалалтын дарга
Цахиагийн Элбэгдоржоор батлуулан мөрдөв.
ОБЕГ энэ төлөвлөгөөг шинэчлэх зорилтыг 2010 оны үеэс тавьж, төлөвлөгөө боловсруулах
ажлын хэсэг томилж ажиллуулаад үр дүн гаралгүй хэдэн жил өнгөрсөн байна. 2014 онд тус
байгууллагын дэргэд ажиллаж байгаа НҮБ-ын Хөгжлийн Хөтөлбөрийн “Орон нутгийн төвшинд
гамшгийн эрсдэлийг бууруулах менежментийн зохицуулалтын чадавхыг сайжруулах нь”
төслийнзорилтын хүрээнд УИХГ-ын ахмад ажилтан чөлөөнд байгаа хурандаа П.Дамдингийн
боловсруулсан “Монгол Улсын гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөө”-г үндэс болгосон төслийг ОБЕГ
Засгийн газарт оруулжээ. Засгийн газар түүнийг хянаж хэлэлцээд 1915 оны 10 дугаар сарын 19ний 416 дугаар тогтоолоор баталсан юм. Ийнхүү ОБЕГ байгуулагдсанаасаа хойш 11 жилийн дараа
шинэ төлөвлөгөөтэй болж, 17 жилийн өмнө 1998 онд батлагдсан төлөвлөгөө халагдсан байна.
Монгол Улсын иргэний хамгаалалтын алба 1930 онд эх үүсвэрээ тавьж, өнөө хүртэл хөгжиж,
бэхжиж, шинэчлэгдсэн 90 шахам жилийн түүхэн хугацаанд дайсны болзошгүй агаарын ба химийн
довтолгоо, ҮОХЗ-ийн хөнөөх хүчин зүйлүүд, байгалийн, техникийн болон хүний буруутай үйл
ажиллагаанас гаралтай аюулт үзэгдлүүдээс учруулах хор хөнөөлөөс хүн ам, улс ардын аж ахуйн
объект, салбарыг хамгаалах үйл ажиллагааг улсын хэмжээнд удирдан зохицуулах баримт бичигиргэний хамгаалалтын төлөвлөгөөг тухай тухайн үед уг асуудлыг хариуцаж байсан Засгийн газрын
байгууллагууд нь үүсэж болзошгүй нөхцөл байдалд нийцүүлэн 5 удаа боловсруулж, Засгийн
газрын төвшинд батлуулан мөрдөн ажилласныг түүх харуулж байна.
Иргэний хамгаалалтын оперативын төлөвлөлтийг иргэний хамгаалалтын байгууллага
байгуулагдсанаас хойших хугацаанд оперативын хэлтэс хариуцан гүйцэтгэдэг байсан бөгөөд
түүний үүргийн нэг гол хэсэг нь юм. 1960-аад оны сүүлчээс 2000-аад оны эх хүртлэх хугацаанд
тус хэлтсийн ажилтнууд, тухайлбал, хэлтсийн орлогч дэд хурандаа Балжаагийн Лувсандорж,
ахлах офицер дэд хурандаа Гончигийн Мандах, дэд хурандаа Нагааны Нансал, хурандаа Далайн
Хангал, Шагдаржавын Батхүү нарын офицерууд дараалан оперативын төлөвлөлтийг мэргэжлийн
төвшинд хариуцан ажиллаж байжээ.
Оперативын төлөвлөлтийг үүсгэн эхлүүлснээс түүнийг боловсронгуй болгон улсын
хэмжээний тогтолцоот арга хэмжээнд хүргэхэд УИХ-ын Төв штабт ажиллаж байсан ЗХУ/хуучин
нэрээр/-ын иргэний хамгаалалтын зөвлөх мэргэжилтнүүдийн оруулсан хувь нэмэр багагүй юм.
Ялангуяа объектын төлөвлөгөөнөөс Монгол Улсын оперативын төлөвлөгөө хүртлэх бүх шатны
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төлөвлөгөөг шинэ бүтэц, агуулгаар, хооронд нь харилцан уялдаатай боловсруулахад 1975-1979
онд ажилласан хурандаа Леонид Алексеевич Подшибякины зүтгэл, бүтээлч ажиллагааг үнэлэх нь
зүй ёсны хэрэг билээ. Тэрээр ЗХУ-ын иргэний хамгаалалтын төв дээд курст оперативын ахлах
багшаар нэг үед ажиллаж байсны хувьд төлөвлөлт, штабын бэлтгэлээр хүмүүст зааварлаж зөвлөх,
дүрслэн ойлгуулах түлхүү арга барилтай байсан бололтой байдаг юм.
Зургаадугаар бүлэг.
ИРГЭНИЙ ХАМГААЛАЛТЫН ХОЛБОО, ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЛИЙН
ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ
Иргэний хамгаалалтын олон талт үйл ажиллагааг цагийн байдлын ямарч нөхцөлд тасралтгүй
явуулж, удирдан зохион байгуулахад холбоо, зарлан мэдээллийн систем зайлшгүй шаардлагатай
байдаг. Иргэний хамгаалалтын албанд бие даасан хэрэгсэл байгаагүй, харин түүнийг улсын
холбооны байгууллагууд хариуцан ажиллаж иржээ.
БНМАУ-ын СнЗ-ийн 1967 оны 3 дугаар сарын 1-ний өдрийн 42 дугаар тогтоолооранх
удаа нэлээд яам, тусгай газрыг иргэний хамгаалалтын улсын албад болгон байгуулсны дотор
Холбооны яамыг түшиглүүлэн холбооны алба байгуулж, албаны дарга нь тухайн яам, газрын
сайд, дарга байхаар шийдвэрлэсэн байна. Энэчлэнгээр аймаг, хотод түүний холбооны газрыг
түшиглүүлэнхолбооны албыг байгуулж, сум, түүнтэй адилтгах газруудад холбооны салбарт нь
хариуцуулж ажиллуулснаар улсын хэмжээнд иргэний хамгаалалтын холбоо, зарлан мэдээллийн
асуудлыг техникийн хувьд улсын холбооны бүх шатны байгууллагууд хариуцаж байлаа. 1980аад онд УИХ-ын Төв Штабын судалгаагаар сум-нэгдлийн бүх бригадын 80 орчим хувь утсан
холбоотой, алслагдсан зарим цөөхөн бригад, хэсэгт радио холбоо ашигладаг байсныг үндэс
болгож, сумын төвөөс цааш ИХ-ын дохио, мэдээллийг байгаа техник хэрэгсэл болон хөдөлгөөнтэй
холбоогоор хүргэх аргыг хэрэглэхээр төлөвлөж, сургуулилтуудаар туршин ашиглаж байжээ.
Цагийн байдал хүндэрсэн зарим тохиолдолд ИХ-ын дохио, мэдээллийг дамжуулах болон
удирдлагын зориулалтаар БХЯ, НАХЯ-ны холбооноос бусад салбарын бие даасан утсан болон
радио холбооны хэрэгслийг ашиглах шийдвэртэй байжээ. Бие даасан холбооны хэрэгсэлтэй
салбарууд нь эрчим хүч, геологи, уул уурхай, усны аж ахуй, иргэний агаарын ба төмөр замын
байгууллагууд зэрэг байсан.
Нийт ард иргэдэд хүргэх дохио, мэдээллийг радио өргөн нэвтрүүлэг, телевизээр дамжуулах
журмыг ч боловсруулсан байж. Аймаг, сумын төв, суурин газрын албан байгууллага, айл өрхийн
хэрэглээний шугамын радио цэгийг олшруулах ажлыг холбооны багууллагатай хамтран хийж
байв.
1973 онд “Шугамын радио цэгийг иргэний хамгаалалтын зорилготой болгох тухай”Холбооны
яамны сайд, Улсын иргэний хамгаалалтын газрын даргын хэмтарсан 250/14 дүгээр тушаал гарч,
түүнийг хэрэгжүүлэх ажлыг орон нутагт аймаг, хотын иргэний хамгаалалтын штаб, холбооны
байгууллагууд гүйцэтгэж байлаа. Энэ ажилд иргэний хамгаалалтын нам, улс төрийн ажлын
бүлгүүд ч оролцох үүрэгтэй байсан байна.
Энэ нь тухайн үед айл өрх, иргэдэд нам, засгийн бодлого, шийдвэр, улс ардын аж ахуйн
салбаруудын ололт амжилт, цаг үеийн ажил үйлс, цаг агаарын мэдээ хийгээд бусад төрлийн мэдээлэл
түгээх, хүмүүсийн сурч, соёлжиход дөхөм үзүүлэх ач холбогдолтой байсан учраас орон нутгийн
удирдлага ч дэмждэг байсан байна. 1988 онд явуулсан Сүхбаатар аймгийн иргэний хамгаалалтын
иж бүрэн сургуулийн бэлтгэл ажлын үр дүнгийн тайлан мэдээнд аймгийн хэмжээнд радио цэгийн
тоог шинээр 779-өөр нэмэгдүүлж, 4756-д хүргэсэн, 1994 онд явагдсан Булган аймгийн иргэний
хамгаалалтын иж бүрэн сургуулийн бэлтгэл ажлын үед хийсэн ажлын тухай илтгэлд сумын төвийн
айл өрхүүдийн шугамын радио цэгийг 200, гудамжны чанга яригчийн тоог 2-оор нэмэгдүүлсэн
гэж тус тус тусгасан нь дээрхийн жишээ юм.
1986-1990 оны хооронд аймаг, сумдад зохиосон сургууль, дадлагын үеэр радио, телефоны
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шугамыг 77 километрээр уртасгаж, 2372 шугамын радио цэг шинээр тавьж, ард иргэдэд зарлан
мэдээлэл хүргэх боломжийг нэмэгдүүлжээ.
Батлан хамгаалах болон аюулгүй байдлыг сахин хамгаалах зэрэг чухал байгууллагуудтай
дохио, мэдээлэл солилцох, харилцан ажиллагаа зохион байгуулах зорилгоор шууд холбоо хэрэглэж
байв. Улсын агаараас эсэргүүцэн хамгаалах цэргийн командын байр, Иргэний хамгааллатын төв
штабын хооронд шууд телефон холбоо тогтоож, агаарын аюулын тухай мэдээллийг өгөх тусгай
дохио тогтоож мөрдүүлж байв.
БНМАУ-ын СнЗ-ийн 1964 оны 9 дүгээр сарын 30-ны 435 дугаар тогтоолоор баталсан
БХХН-ийн дүрмийн 3-р зүйлээр тодорхойлсон улсын иргэний хамгаалалтын гүйцэтгэх үүргүүдэд
“ард иргэд, улс аж ахуйн салбаруудад түгшүүртэй байдлын тухай зарлан мэдээлэх”гэж заажээ.
Ингэж Монгол Улсын иргэний хамгаалалтын байгууллага байгуулагдсан 1960-аад оны дунд
үеэс түүнд“зарлан мэдээлэх” гэдэг чухал үүрэг нэмэгджээ. Энэ үүргийг хэрэгжүүлэхэд тулгамдсан
асуудал бол зарлан мэдээллийн систем байгуулах явдал байв. ИХ-ын шаардлагын дагуу зарлан
мэдээллийн систем жинхэнэ ёсоор ажиллахгүй, эсвэл хугацаа хожимдсон тохиолдолд бусад арга
хэмжээнүүдийн амжилтыг бууруулах буюу бүр үгүй болгох үр дагавартай тул түүнд багагүй
анхаарал хандуулж байв.
БНМАУ-ын БХХН-ийн Төв зөвлөлийн дарга генерал С.Равдан тэргүүтэй төлөөлөгчдийн
1969 оны 1-р сарын 25-наас 2 дугаар сарын 03 хүртэл хугацаанд ЗХУ-д хийсэн албан ёсны
айлчлалын Протоколоор олон чухал асуудлыг шийдвэрлэсний дотор манай улсын иргэний
хамгаалалтын холбоо, зарлан мэдээллийн техник хэрэгслийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх талаар
дараах тодорхой заалтууд тусган хэрэгжүүлжээ. Үүнд: .
1.ЗХУ ба БНМАУ-ын Иргэний хамгаалалтын байгууллагууд “Онцгой үе”-ийн холбоогоор
хангах зорилгоор үсгээр нэвтрүүлэх радио холбоог хотын гаднах радио төвд, 1969 оны сүүлийн
хагаст Москва-Улаанбаатар, Чита-Улаанбаатарын чиглэлд, 1970 онд Улаан-Үд-Улаанбаатар,
Эрхүү-Улаанбаатарын чиглэлд, Москва-Улаанбаатарын радио холбоонд 20 киловатт, ЧитаУлаанбаатар, Эрхүү-Улаанбаатарын радио холбоонд 5 киловатт, Улаан-Үд-Улаанбаатарын радио
холбоонд 1 киловаттаас багагүй чадалтай нэвтрүүлэгч байрлуулах.
Дээрх чиглэлээс гадна Чита-Чойбалсан, Барнаул-Баян-Өлгийн хэсгүүдийн нийтийн
хэрэгцээний холбооны суваг шугамыг хоёр улсын холбооны яам ээлж дугааргүй ашиглуулах.
2.Зарлан мэдээлэл, холбооны хэрэгслийн номенклатур ба тусгай төхөөрөмжүүдийн тоог
тогтоохын тулд БНМАУ-ын холбооны яам зарлан мэдээлэх системийн төслийг боловсруулах. Энэ
системд улсын чухал хотуудыг эн тэргүүнд оруулах, энэ төслийг Монголын талын захиалгаар хоёр
талын тохиролцсон хугацаанд боловсруулах, дараа нь уг төхөөрөмжүүдийг нийлүүлэх асуудлыг
шийдвэрлэх гэжээ. Дээрх заалтуудыг хоёр улсын холбооны байгууллагууд хэрэгжүүлэх тодорхой
журам тогтоон ажиллаж байв.
Төвлөрсөн зарлан мэдээллийн системийн техник хэрэгслийг 1975 онд ЗХУ-ын
тусламжтайгаар бүх аймаг, хот, зарим орон нутгийн хотод суурилуулах нүсэр ажил өрнөсөн байна.
Энэ систем нь ИХ-ын тогтоосон дохиог бүх аймаг, хотод нэгэн зэрэг, эсвэл төслийн
бодлогоор шийдвэрлэсэн таван чиглэлийн аль нэгд яаралтай буюу 3-5 минутанд өгөх боломжтой
байв. Тухайлбал, удирдах бүрэлдэхүүний “яаралтай цуглар”, нийтэд хүргэх “агаарын түгшүүр”,
“цацрагийн аюул” гэх мэт дохиог Төв Штабын оперативын жижүүрийн байран дахь удирдлагын
төв төхөөрөмжөөс ганцхан товчлуур дарахад л сонгосон цэгүүдэд хоромхон зуур хүрэх тийм
систем юм.
Удирдах бүрэлдэхүүнд “яаралтай цуглар”дохио өгөх систем нь аймгийн жишээгээр үзэхэд
дарга, орлогч, албадын дарга, штабын бүрэлдэхүүн, зарим чухал объектын дарга гэх мэт чухал
албан тушаалтны гэрийн утас, мөн албад, шаардлагатай байгууллагуудын жижүүрийн утсыг
төхөөрөмжид холбож баталгаажуулдаг байв. Булган аймаг 1994 оны иж бүрэн сургуулийн өмнө
нийт 48 албан тушаалтан, байгууллагыг энэ дохионд хамруулсан байв.
ИХ-ын долоон дохиог соёлын гавьяат зүтгэлтэн телевизийн нэвтрүүлэгч Гончигжавын
Чулуунбатын дуу хоолойгоор пянзанд бичүүлсэн ажээ. Тус систем нь тухайн үеийнхээ шаардлагыг
хангасан,дэвшилттэй систем байсан бөгөөд манай улсад өөр ямар ч байгууллагад ийм буюу ижил
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төстэй хэрэгсэл байгаагүй юм.
УИХ-ын Төв Штабаас Иргэний хамгаалалтын бүх шатанд дохио дамжуулж удирдлага,
штаб, алба, объект, хүн амд зарлан мэдээлэл хүргэх нормативт хугацаа нь УИХГ-ын даргын бэлэн
байдлын удирдамжийн шаардлагаар 4 цагт багтаах ёстой байсан байна. Энэ шаардлагыг хангах
зохион байгуулалтыг бүх шатны төлөвлөгөөнд тусгаж байжээ
1982 онд Өвөрхангай аймагт явуулсан иргэний хамгааллатын иж бүрэн үзүүлэх сургуулийн
үеэр УИХ-ын төв штабаас ТЗМС-ээр 7 дугаар сарын 23-ны 05 цагт “Яаралтай цуглар” дохио өгөхөд
аймгийн иргэний хамгаалалтын удирдлага штабын бүрэлдэхүүн 39 хүн 40 минутад, аймгаас бүх
сумдад холбооны сувгаар 36 минутад, сумаас бригадад 1 цаг 30 минутад, бригадаас суурьт 1
цаг 20 минутад, суурийн ахлагчаас малчдад 30 минутанд мэдээлэл хүргэж аймгийн нийт нутаг
дэвсгэрт 3 цаг 55 минутад багтаан иргэний хамгаалалтын мэдээ, дохиог хүргэжээ. Энэ хугацаа бол
тухайн үед бэлэн байдлын удирдамжаар тавигдаж байсан шаардлагыг хангасны баримт юм.
Иргэний хамгаалалтын шинэчлэл хийсэн 1990-ээд онд улсын холбооны системийн техник
хэрэгсэл орчин үеийн компьютер мэдээллийн шинэ технологид суурилан шинэчлэгдсэний улмаас
ИХ-ын зарлан мэдээллийн хуучин хэрэгсэл тохирохгүй болов. Үүнтэй холбогдуулж Засгийн газрын
1994 оны 185 дугаар тогтоолоориргэний хамгаалалтын төвлөрсөн холбоо, зарлан мэдээллийн
системийг төрийн байгууллагуудын компьютер мэдээллийн сүлжээнд хамруулах ажлыг 19941995 онд хийж гүйцэтгэхийг иргэний хамгаалатын тээвэр, инженер, холбоо, зарлан мэдээллийн
алба/Дэд бүтцийн хөгжлийн яам/-нд даалгасан заалт хугацаандаа хэрэгжээгүй байна.
Ингээд иргэний хамгаалалтын төвлөрсөн зарлан мэдээллийн системийн ажиллагаа бүрэн
зогсчээ.
Улсын иргэний хамгаалалтын газар өндөр үелзлэл/ВЧ/-ийн утсан холбоогоор аймаг,
хотуудын иргэний хамгаалалтын штабтай харьцаж, цагийн байдлын тухай яаралтай мэдээлэл
солилцох, үүрэг даалгавар өгөх, үйл ажиллагааны үр дүнгийн талаар илтгэл авах зэрэгт ашиглаж
байлаа.
Харин ой, хээрийн түймэр, төв суурин газраас алс хол хээрийн нөхцөл дэх гамшиг, ослын
голомт, цэгт тусгай үүрэг гүйцэтгэж байгаа ажлын хэсэг, аврагчидтай холбоо барих орчин үеийн
хэрэгсэлгүйгээс зарим үед радио холбоочинг антений байгууламж бүхий богино долгионы
радиостанцтай заавал авч явж ажиллуулах шаардлага гардаг байв. Богино долгионы “Ангара”,
Канадын SBX-11А маркийн станцууд радио холбооны үндсэн хэрэгсэл болж байв.
1996 оны хавар монгол оронд гарсан ой, хээрийн их түймрийн үеийн ажиллагаанд
тохиолдсон бэрхшээлүүдийн дотор холбоо зохион байгуулалтад үүссэн хүндрэлтэй байдлыг
монголчууд бид төдийгүй гадаад оронд ч мэдэрч байсан байна.
Монгол Улсаас Япон Улсад суугаа онц бөгөөд бүрэн эрхт элчин сайд Б.Должинцэрэн
Монгол Улсын Ерөнхий сайд П.Жасрайд 1996 оны 6 дугаар сарын 6-ны өдөр илгээсэн албан
захидалдааМонголд хөдөлгөөнтэй холбооны хөрөнгө оруулсан КДД/Kokusai Denshin Denwa/
компанижижиг станцтай хиймэл дагуулын холбооны үйлчилгээ дэлхий даяар ажиллуулж эхлэх
гэж байгаа тухай дурдаад “...Манай оронд түймэр гарч хүндрэл бэрхшээл тохиолдож байгаатай
холбогдуулан дээрх холбооны станц дөрвийг Монголын Засгийн газарт бэлэглэж байгааг пүүсийн
ерөнхий захирал ноён Ичихара манай элчин сайдын яаман дээр ирж бичиг баримтыг нь гардууллаа.
Уг станц нь одоогоор хараахан бий болоогүй байгаа бөгөөд намраас зах зээл дээр гарч ирмэгц
манай талд нийлүүлнэ гэлээ” гэж бичжээ.
Тус компани 1996 оны 11 дүгээр сард дөрвөн станцыгБатлан хамгаалахын сайд, УБОКын дарга Д.Дорлигжавт хүлээлгэн өгсөн юм. Эдгээрээс Ерөнхийлөгчийн Тамгын газар, Засгийн
газрын Хэрэг эрхлэх газар, Батлан хамгаалах яам, Улсын иргэний хамгаалалтын газар тус бүр
нэгийг авсан.
УИХГ-ын станцыг 1996 оны өвөл олон аймгийн нутаг дэвсгэрт их хэмжээний цас унаж,
зудын байдал үүссэн хүнд нөхцөлд Батлан хамгаалахын сайд, УБОК-ын дарга Д.Дорлигжав, Хүнс,
хөдөө аж ахуйн сайд, УБОК-ын гишүүн Г.Нямсамбуу, УБОК-ын нарийн бичгийн дарга хурандаа
П.Дамдин нарын бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг төвийн ба баруун аймгуудад ажиллах үеэр анх
Завхан аймгийн Баянхайрхан сумаас Монгол Улсын Ерөнхий сайд, Улсын иргэний хамгаалалтын
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дарга М.Энхсайхантай холбоо барихад ашиглан ажиллагаанд оруулснаас хойш 2002 оны үе хүртэл
хэрэглэжээ. Уг станц нь хот, хөдөө хаанаас ч дэлхийн аль ч цэгийн хэрэглэгчтэй хялбархан холбоо
барих бүрэн боломжтой, найдвартай хэрэгсэл байлаа.
Дараагийн загвар болох сансрын холбооны NERA Worldphone станцыг 2000-аад оны эхнээс
2006 он хүртэл ашиглаад сансрын дагуул нь ажиллахгүй болсон учраас хэрэглээнээс гарчээ. 2000аад оны оны эхний үеэс сансрын гар станц бүхий иридиум холбоог ашиглаж эхэлжээ. Одоо улсын
хэмжээнд онцгой байдлын албаны бүх газар, хэлтэс, ангиуд энэ станцыг хэрэглэж байгаа болно
Японы олон улсын хамтын ажиллагааны агентлаг/JICA/-ийн шугамаар хэрэгжүүлсэн
төслийн хүрээнд манай улсын 1600 гаруй багт богино долгионы Icom-78 станцыг ерээд оны
сүүлчээс нэвтрүүлж, арав шахам жил ашиглаад халсан байна. Энэ станц нь орон даяар байсан
учраастохиолдож буй гамшиг, ослын нөхцөл байдлыгаймаг, сумууд өөрийн нутаг дэвсгэрэээр
хязгаарлахгүйгээр мэдэрч түүнээс сэрэмжлэх, хамгаалах арга хэмжээг цаг алдалгүй авах
боломжтой байв.
Ийнхүү ерээд оны дунд үеэс гамшиг, осолтой тэмцэх ажиллагаанд мэдээлэл, холбооны
шинэ технологид үндэслэсэн орчин үеийн техник хэрэгслийг нэвтрүүлж эхэлсэн байна.
Төв Штабаас 1975 онд “Иргэний хамгаалалтын удирдлага, холбоо, зарлан мэдээлэл” гэсэн
3,78 хх гарын авлагыг хэвлүүлжээ. Энэ гарын авлагын “ИХ-ын удирдлага” гэсэн бүлэгт удирдлага,
түүнд тавигдах шаардлагууд, удирдлагын үндэс, удирдлагын асуудлууд, удирдлагын үүрэг, роль,
удирдлагын байр, онцгой үе болон дайсны довтолгооны дараа үүссэн хөнөөл, үр дагаврыг
арилгах үеийн удирдлага; “ИХ-ын хамгаалалтын холбоо” гэсэн бүлэгт ерөнхий ойлголт, холбоонд
тавигдах шаардлагууд, радио холбооны зохион байгуулалт, утсан холбооны зохион байгуулалт,
хөдөлгөөнтэй хэрэгслийн холбооны зохион байгуулалт; “ИХ-ын зарлан мэдээлэл” гэсэн бүлэгт
зарлан мэдээллийн системийн үүрэг, штабууд, албан байгууллагуудад зарлан мэдээлэх нь, тусгай
зэрэгтэй цахилгаан мэдээгээр штабуудад зарлан мэдээлэх журам, дайсны довтолгооны аюул,
бусад төрлийн аюулын тухай хүн ам, цэргийн ба мэргэжлийн ангиудад зарлан мэдээлэх нь зарэг
асуудлуудыг тус тус тусгасан байна.
1989 онд Төв Штабаас эрхлэн Б.Амгаланбаатарын боловсруулсан “Иргэний хамгаалалтын
холбооны мэргэжлийн ангийн суралцах” 3 хх. номыг хэвлүүлжээ.
1970 онд УИХГ-ыг байгуулахад Төв штабт Холбооны хэлтэс байгуулж, анхны даргаар нь
хурандаа Баянзулын Сэрдамба томилогдон 1975 оны 2 дугаар сар хүртэл ажиллажээ. Хурандаа
Б.Сэрдамба 1939 оны Халх голын болон 1945 оны чөлөөлөх дайнд оролцсон, Хувьсгалт тэмцлийн
ахмад зүтгэлтэн, цэргийн холбооны арвин туршлагатай ажилтан байв. Тэрээр иргэний хамгаалалтын
холбоо, зарлан мэдээллийн тогтолцоог бүрдүүлэн ажиллагааг нь хэвшүүлж, ялангуяа Төвлөрсөн
зарлан мэдээллийн систем/ТЗМС/ байгуулах ажлыг зохион байгуулж хэрэгжүүлсэн хүн юм. Уг
хэлтэст Холбооны яамнаас шилжин ирсэн инженер Уламбаярын Дамдинсүрэн зарлан мэдээллийн
тусгай тоног төхөөрөмжийн инженерээр ажиллаж, зөвлөлтийн мэргэжилтнүүдтэй хамтран
тус системийг угсарч суурилуулахад гардан оролцож түүний ажиллагааны горимыг тогтоож
жигдрүүлсэн билээ.
Тус хэлтэс 1975 онд тасаг болоход түүний даргаар Ленинградын цэргийн холбооны
академи төгссөн, инженер Ламжавын Цэвээндорж, 1978 оноос Уламбаярын Дамдинсүрэн, дараа
нь цэргийн холбооны инженер Банзрагчийн Амгаланбаатар /дээр дурдсан холбооны академи
төгссөн/, инженерээр Пүрэвийн Ганболд, Пүрэвваанчигийн Бямбажав, Шархүүгийн Батдорж,
Тогоохүү, Цэдэнбазарын Нацаг нарын офицерууд ажилласан байна.Наяад оны сүүлчээр тус тасаг
цомхтголд хамрагдаж, Оперативын хэлтсийн бүтэц, бүрэлдэхүүнд орж хэсэг хугацаанд ажиллаад,
1990 онд болсон бүтцийн өөрчлөлтөөр инженерийн орон тоо нь үлдсэн байна.
Иргэний хамгаалалтын албаны хөгжил, цаг үеийн шаардлагаар 1996 онд алба, 1997 онд
хэлтэс дахин байгуулагдаж, даргаар Чүлтэмийн Хүрэлтогоо/1997-2003.4/, дараа нь Дагдандоржийн
Ариундалай/2003.6 сараас/ нар ажиллажээ.
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Долоодугаар бүлэг.
ИРГЭНИЙ ХАМГААЛАЛТЫН СУРГАЛТЫН ТОГТОЛЦОО,
ТҮҮНИЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ
1. Хүн амын сургалтын үүсэл, төлөвшил, хөгжил
БНМАУ-ын Засгийн газар, Улсыг батлан хамгаалах эвлэл, Цэргийн яам зэрэг төв дээд байгууллагууд
1930-аад оны эхнээс дайсны агаарын довтолгоо, хорт зайнаас хамгаалах шийдвэрүүд гаргаж, ард
иргэдэд тэдгээрийн хор аюулын тухай анхны мэдлэг олгох сургалтад байнга анхаарч байжээ.
1930 онд байгуулагдсан МУХЯТЭ-ийн дүрэмд эвлэлийн гишүүд, ард иргэдийг агаарын
довтолгоо, хорт зай(хими)-аас хамгаалахад сургах үүрэг тусгагдсанаар иргэний хамгаалалтын
сургалтын эхлэл тавигдсан гэж үзэх үндэслэлтэй юм.
1940-өөд оноос МАХН-ын ТХ-ны Тэргүүлэгчид, 1950-иад оноос ТХ-ны Улс төрийн
Товчоо, Сайд нарын Зөвлөл, Цэргийн яам, БХХН-ийн Төв Зөвлөл эх оронд учирч болзошгүй
аюул, ялангуяа үй олноор хөнөөх зэвсгийн хор хөнөөлөөс хамгаалахад албан байгууллага, ард
иргэдээ сурган бэлтгэлтэй байлгахад анхаарч, шат дараалан авч байсан арга хэмжээнүүдийн дотор
сургалтад түлхүү анхаарал хандуулж байсныг түүхийн баримтууд харуулдаг юм.
Намын ТХ-ны Улс төрийн Товчооны 1958 оны 93 дугаар тогтоолд атом, устөрөгчийн зэвсэг,
түүний хор хөнөөлөөс албан газар, хүн амыг хамгаалах тухай болон сургуулиудад программт
хичээлээс гадуур мэдлэг олгох арга хэмжээ авахыг зааж байсан бол 1961 оны 8 дугаар сарын
24-ний өдрийн 289 дүгээр тогтоолд “Ажилчин, албан хаагчид, нийт хөдөлмөрчдийг агаарын
довтолгооноос хамгаалах зорилгоор ард иргэдийг атом, химийн ба бактериологийн зэвсгийн
хор хөнөөлийг устгах, тэдгээрийн дайралтад орсон газар зэргийг ариутган цэвэрлэх, нэрвэгдсэн
хүмүүст эмнэлгийн туслалцаа үзүүлэх мэдэгдэхүүнтэй болгох талаар хүчтэй ажил зохиох”
гэжээ. БХХН-ийн Төв Зөвлөлийн даргын 1963 оны 1 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 5 тоот тушаалд
“Үй олноор устгах зэвсгийн хөнөөл, түүнээс хамгаалах тухай нийт хөдөлмөрчдөд таниулах
ажлыг өргөн зохиохын хамт цөмийн ба химийн болон бактериологийн дайралтаас өөрийгөө
хамгаалах хэрэгт хөдөлмөрчдийг сургах олон нийтийн зааварлагч нарыг хот суурин газарт 50
хүнд нэг зааварлагч оногдохоор бэлтгэн гаргахыг аймаг, хотын зөвлөлийн штабын дарга нарт
үүрэг болгосугай” гэж заасны дээр олон нийтийн зааварлагч нарыг бэлтгэх, дунд сургууль,
техникумуудын тусгай бэлтгэлийн программыг одоогийн шаардлагад тохируулж, ялангуяа үй
олноор устгах зэвсгийн хөнөөлөөс хамгаалах хэрэгт тэд нарыг олон нийтийн зааварлагчийн үүрэг
гүйцэтгэж чадахуйц программ боловсруулж, гарын авлага болох материалаар хангаж өгөхийг
атом, химийн мэргэжилтэндээ үүрэг болгосон байдлаас тодорхой харагдаж байнаЭнэ үед атом,
химийн мэргэжилтнээр цэргийн ахмад химичхошууч Л.Гончиг ажиллаж байв.
Дээрх тогтоол, тушаал, гаргасан шийдвэрүүдээс үзэхэд дайсны химийн болон атом, цөм,
бактериологийн зэвсэг гадаад орнуудын зэвсэглэлд орж, болзошгүй дайнд тэдгээрийг хэрэглэх
магадлал өсч байгаатай уялдууланбайгууллага, хүн амыг хамгаалахад сургах ажлыг улам нарийсган
гүнзгийрүүлж байсан нь тодорхой байна.
БХХН-ийн Төв Зөвлөлийн урилгаар 1963 оны зун ЗХУ-аас мэргэжилтэн дэд хурандаа
К.Б.Галкин/1963-1966/, түүний дараа дэд хурандаа В.М.Богучаров ирж ажиллаж, иргэний
хамгаалалтын арга хэмжээнүүдийг жинхэнэ утгаар нь авч хэрэгжүүлэх, ялангуяа ҮОХЗ-ээс
хамгаалахад ард иргэдийг сургах талаар тодорхой ажлууд хийж эхэлсэн байна.
Зөвлөлтийн мэргэжилтэн дэд хурандаа К.Б.Галкины оролцоотой хийгдэж байсан ажлуудын
нэг нь 1963 оны 10 дугаар сард БХХН-ийн Төв Зөвлөлийн офицеруудтай иргэний хамгаалалтын
18 цагийн хөтөлбөрөөр анх удаа сургалт явуулжээ.
1964 онд БХХН-ийн бүтцэд иргэний хамгаалалтын анхны нэгжүүд үүссэн тэр үеэс сургалт иргэний
хамгаалалтын үйл ажиллагааны чухал хэсэг болохын хувьд түүнд хандах хандлага, өөрчлөгдөж,
шаардлага ч өссөн байна.
Иргэний хамгаалалтын ажлыг сайжруулах, сургалтыг зохион байгуулах тухай асуудал АЦХЭЯ-ны
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сайдын 1965 оны сургуулийн жилийн тушаалд анх удаа бие даасан заалтаар оржээ. АЦХЭЯ-ны
сайд бөгөөд Ардын армийн командлагчийн “Байлдааны ба улс төрийн бэлтгэл сургуулийн 19641965 оны дүн, 1965-1966 оны үүргийн тухай” 1965 оны 10 дугаар сарын 19-ний өдрийн 60 дугаар
тушаалын 20 дугаар зүйлд: ”Иргэний хамгаалалтын системийн ажлыг цаашид сайжруулан үй олноор
хөнөөх зэвсгээс хамгаалах аргад ард иргэдийг сургаж, батлан хамгаалах ба техникийн төрлийн
спортыг хөгжүүлэх, БХХН-ийн төв, орон нутгийн зөвлөл, штабуудын удирдах бүрэлдэхүүн ба
офицеруудын бэлтгэлийн явцад удирдлагын байрны байлдааны тоотуудын ажиллагааг жигдрүүлж,
тэднээс цагийн байдлын нарийн төвөгтэй нөхцөлд хүч хэрэгслээ зохион байгуулж удирдах арга
барилыг нь сайжруулахад анхаар” гэжээ. Энэ тушаалын заалтаас харахадиргэний хамгаалалтын
системийн ажлыг сайжруулах, үй олноор хөнөөх зэвсгээс хамгаалах аргад ард иргэдийг сургах
гэсэн нийтлэг үүргээс гадна “удирдлагын байрны байлдааны тоотуудын ажиллагааг жигдрүүлэх,
цагийн байдлын нарийн төвөгтэй нөхцөлд офицеруудын хүч хэрэгслээ зохион байгуулж удирдах
арга барилыг сайжруулах” заалт өгсөн нь төлөвшиж мэргэшсэн байгууллагын төвшинд гэхээр
өндөр шаардлага тавьж байсныг харуулж байна.
1980-аад оны сүүлч хүртэл ҮОХЗ-ээс хамгаалахад хүн амыг сургах үзэл баримтлалаар явуулж
байсаниргэний хамгаалалтын бүх шатны сургалтыг ерээд оны эхнээс улс төр, эдийн засгийн
нөхцөл байдал өөрчлөгдсөнөөс үүдэн шинэчлэх шаардлага үүсчээ.
Улсын иргэний хамгаалалтын газрын даргын “Иргэний хамгаалалтын сургалт арга хэмжээний
1991 оны дүн, 1992 оны зорилтын тухай”тушаалд 1992 оны сургуулийн жилийн үндсэн зорилтыг
“Улсын иргэний хамгаалалтын үндсэн үүрэг болон тайван цагийн үүрэгтэй холбогдож гарсан
Засгийн газрын 1990 оны 152 дугаар тогтоолын заалтыг биелүүлэх ажлыг эрчимжүүлж, сургалтыг
гамшиг, осолтой тэмцэх бодит хүч бэлтгэхэд чиглүүлэн, бүх шатны удирдлага, штаб, мэргэжлийн
ангийн бэлэн байдлыг хангах нь 1992 оны сургуулийн жилийн үндсэн зорилт мөн” хэмээн
тодорхойлжээ. Энэ тушаалд заасан “...сургалтыг гамшиг, осолтой тэмцэх бодит хүч бэлтгэхэд
чиглүүлэх”-д баримтлах бодлогын баримт бичиг зайлшгүй шаардлагатай болсон учир дараах
баримт бичгийг батлан мөрдүүлжээ.
Улсын иргэний хамгаалалтын газрын даргын 1992 оны 7 дугаар сарын 29-ний 120 тоот тушаалаар
“Иргэний хамгаалалтын сургалтыг зохион багйуулах чиг баримтлал”-ыг баталж, сургалтын
хөтөлбөрийг шинэчилж, 1993 оноос мөрдөхийг Төв Штабт даалгасан байна. Сургалтыг шинэ үзэл
баримтлалаар зохион байгуулах анхны энэхүү баримт бичгийн тухай арай дэлгэрэнгүй үгүүлье.
“Чиг баримтлалын” оршил хэсэгт “Байгалийн болон нийтийг хамарсан гамшиг/газар хөдлөлт,
хүчтэй салхи, ган, зуд, ой, хээрийн түймэр, цацраг идэвхт болон хүчтэй үйлчилгээтэй хорт
бодисын хордуулалт, биологийн халдвар/, үйлдвэрлэлийн томоохон осол, орчин үеийн хөнөөх
хэрэгслийн аюулаас хамгаалах, нэрвэгдсэн хүмүүсийг аврах, тусламж үзүүлэхарга хэмжээнд хүн
амыг сургаж дадлагажуулахад иргэний хамгаалалтын сургалт чиглэнэ” гэжээ. Ийнхүү ҮОХЗийн хөнөөлөөс хамгаалахад чиглэдэг байсан сургалтыг гамшиг, ослоос хамгаалахад чиглүүлэх
зарчмын ач холбогдолтой анхны баримт бичиг гарсан байна.
Энэ баримт бичигт сургалтад хамрагдах бүрэлдэхүүнийг: 1/ ИХ-ын удирдах албан тушаалтан; 2/
ИХ-ын хүч; 3/ ажилчин, албан хаагч; 4/ оюутан, сурагч гэсэн дөрвөн ангилалд хуваасан нь 1994
оны иргэний хамгаалалтын тухай хуульд тэр хэвээрээ орж батлагджээ. Өмнө нь мөрдөж байсан
малчин, тариаланчдын сургалтын ангиллыг ажилчин, албан хаагчдынхад оруулжээ. Дээр дурдсан
дөрвөн ангиллын сургалтын зорилтыг тус бүрээр нь оновчтой тодорхойлсон нь алсын хараатай
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болсон гэж үзүүштэй юм.
1970 онд баталсан Иргэний хамгаалалтын хууль, 1971 онд баталсан иргэний хамгаалалтын дүрэм
болон НТХ, Засгийн газрын тогтоол, шийдвэр, эрхзүйн бусад баримт бичиг, БХЯ, УИХГ-аас авсан
удаа дараагийн арга хэмжээнүүдийн үр дүнд иргэний хамгаалалтын сургалтын агуулга баяжин,
төрөл хэлбэр нь боловсронгуй болсоор бүхэл бүтэн тогтолцоот арга хэмжээ болж, хөгжлийн үе
шатуудад тус тусын онцлогийг тусгасан зорилго, агуулга, чиглэлтэй байлаа. Үүнд:
1.Иргэний хамгаалалт үүсэн хөгжих урьдчилсан нөхцлийг бүрдүүлсэн 1930-1963 онд
сургалт нь: Химийн зэвсэг, агаарын довтолгооноос цэрэг, хүн ам, улсын чухал объектыг хамгаалах,
ард иргэдийг цэргийн хэрэгт сургах зорилгыг агуулж байв.
2.Монгол улсын Иргэний хамгаалалтын байгууллага үүссэн 1964-1969 онд хэдийгээр
иргэний хамгаалалтын байгууллагыг бие даалгаж байгуулаагүй боловч БХХН-ийг АЦХЭЯ-ны
бүтцэд оруулж түүний үйл ажиллагааны талаас илүү хэсгийг иргэний хамгаалалтын зорилтыг
шийдвэрлэхэд чиглүүлж, улсын иргэний хамгаалалтын ба аймаг, хотын штабыг байгуулан
сургалтын тогтолцооны эхлэл тавигдаж байв.
3.Улсын иргэний хамгаалалтын газар нь 1970-1974 онд Засгийн газарт шууд харъяалагдаж,
сургалтыг шинэ шатанд гарган, улсын иргэний хамгаалалтын газар байнгын курстэй болж удирдах
бүрэлдэхүүнийг сургахад голлон анхаарч, байлдааны нөхцөлд хүн ам, иргэдийг хамгаалах аргад
сургах, улс ардын аж ахуйн тогтвортой ажиллагааг хангах, хоргодох далдлах байр барих, ашиглах,
нүүлгэн шилжүүлэлт тараан байрлуулах үед гүйцэтгэх үүрэгт сургах зэрэг иж бүрэн арга хэмжээ
авч хэрэгжүүлэхэд сургалтаа чиглүүлж байсан.
4.Иргэний хамгаалалт батлан хамгаалах тогтолцооны бүрэлдэхүүн хэсэг болж хөгжсөн
1975-1989 онд иргэний хамгаалалтын сургалтын систем бүрэлдэн тогтож, түүний агуулга, арга,
хэлбэр чанаржиж, бүх нийтийг хамарсан өргөн далайцтай явагдаж, сургалтыг гаднаас учирч
болзошгүй аюул заналаас хамгаалахад сургахын зэрэгцээгээр улс ардын аж ахуйн өмнө нь
тавигдсан зорилтуудтай уялдуулан сургалтын дээд хэлбэр болох объектын болон аймаг, хотын иж
бүрэн сургуулийг хийхдээ тохиолдож блдзошгүй байлдааны нөхцөл байдлын үед хэрэгжүүлэх
арга хэмжээнүүдийг боловсруулахаас гадна байгалийн гамшиг, үйлдвэрийн томоохон ослын
цагийн байдал үүсгэн хийдэг байсан нь иргэний хамгаалалтын сургалтын зорилго, зорилт өргөжиж
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байсныг нотлоно.
5.Иргэний хамгаалалтын хөгжлийн шилжилтийн үед (1990-2003) бүх шатны сургалтыг
хөнөөх хэрэгслийн хөнөөл, гамшиг, ослын аюулаас урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах, аврах,
тусламж үзүүлэхэд чиглэгдсэн үзэл баримтлалд нийцүүлэн зохион байгуулж байв.
Иргэний хамгаалалтын сургалтын тогтолцоо нь удирдах бүрэлдэхүүний сургалт, мэргэжлийн
ангийн/хүч хэрэгслийн/ сургалт, ажилчин, албан хаагчдын сургалт, бусад ард иргэдийн/малчид
тариаланчид, гэрийн ажилтай хүмүүс/ сургалт, оюутан, сурагчдын сургалтаас бүрдэж байжээ.
Эдгээрийг бүхэлд нь хүн амын сургалт гэдэг байв. Сургалтын ангилал тус бүр нь өөрийн өвөрмөц
хөтөлбөртэй, сургалтын аргазүйтэй байсан ба тэдгээрийг ямар албан тушаалтан, яаж сургах нь ч
заавар, хөтөлбөрүүдээр тодорхойлогдсон ажээ.
Монгол Улсын иргэний хамгаалалтын сургалтын тогтолцоог дараах бүдүүвч зургаар
үзүүллээ.
2. Иргэний хамгаалалтын удирдах бүрэлдэхүүний бэлтгэл
БХХН-ээс эрхлэн 1961 оноос аймаг, хотын намын хороо, АДХГЗ-ны дарга, яам, тусгай
газрын сайд, дарга, орлогчид, газар, хэлтсийн дарга нартай 1-3 өдрийн цугларалт, семинар үе үе
зохион байгуулж, тэдэнд олон улсын цэрэг, улс төрийн байдал, ҮОХЗ-ийн хор хөнөөл, түүнээс
хамгаалах аргын тухай болон тус улсад хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар зөвлөлгөө чиглэл
өгдөг байжээ. Энэ сургалт нь иргэний хамгаалалтын алба үүсч, баримтлах бодлого, үйл ажиллаганы
агуулга, арга барил төлөвшөөгүй, сургалтын аргазүй,хөтөлбөр цэгцэрээгүй, байсан хэдий ч шат
шатны удирдлага, эрх баригчдад болзошгүй аюулаас хамгаалах тухай анхан шатны мэдлэг олгож,
цаашдаа хийх ажлын тухай баримжаа, төсөөлөл, зөвлөмж өгч байснаараа удирдах бүрэлдэхүүний
сургалтын ололт, амжилтын эхлэл гэж үзүүштэй.
Намын ТХ, СнЗ-ийн 1965 оны 4 дүгээр сарын 9-ний өдрийн 101/119 дүгээр тогтоолд “...
яам, тусгай газрын сайд, дарга, орлогч, үйлдвэрийн газрын дарга нартай 3 өдрийн цугларалт
явуулах”-аар заажээ. Энд хэдийгээр нэг удаагийн
сургалтын тухай заалт байгаа мэт боловч
дээд байгууллагын шийдвэрт удирдах бүрэлдэхүүний иргэний хамгаалалтын сургалт бэлтгэлийн
талаар тодорхой тусгасан анхны заалт гэж болох юм. 1965 онд НТХ, СнЗ-ийн зарим хариуцлагатай
ажилтнууд, яам, тусгай газрын сайд, дарга 32 хүнтэй, орлогч сайд, орлогч дарга 33 хүнтэй,
Улаанбаатар хотын үйлдвэр, албан газрын дарга 75 хүнтэй тус тус гурван өдрийн цугларалт зохион
байгуулсан байна.
Энэ үеэс иргэний хамгаалалтын үйл ажиллагаанд удирдах бүрэлдэхүүний сургалт гэсэн
шинэ төрлийн сургалт эхэлжээ.
Эхний үед яамны сайд, тусгай газрын дарга, аймаг, хот, районы намын хорооны дарга,
АДХГЗ-ны дарга, үйлдвэр, албан байгууллагын дарга, эрхлэгчид гэсэн ангиллаар бүлэглэн
Улаанбаатарт ба аймаг, хотод нь цугларалт болон иргэний хамгаалалтын курсын сургалтаар
хийж байжээ. 1960-аад оны сүүлийн хагаст зарим аймаг, нийслэлийг оролцуулан БХХН-ийн Төв
Зөвлөлөөс удирдан явуулсан томоохон сургуулийн үед дээр дурдсан ангиллын удирдах хүмүүст
сургуулийн үйл ажиллагааг үзүүлэх, нэгдсэн лекц унших, онол, практикийн бага хуралд оролцуулах
зэрэг хэлбэрээр сургалтад хамруулж байсан байна.
Намын ТХ, СнЗ-ийн 1964 оны 8/94 дүгээр тогтоолоор БХХН-ийн Төв Зөвлөлийн бүтцэд олон
нийтийн зааварлагч бэлтгэх байнгын курсыг 3 хүний орон тоотой байгуулж ажиллуулснаар
иргэний хамгаалалтын удирдах бүрэлдэхүүнийг төлөвлөгөөтэйгөөр сургах сургалтын анхны нэгж
үүсчээ. Энэ курсын анхны захирал-багшаар цэргийн ахмад химич Сосорын Дагва 1964 оны 4
дүгээр сард томилогдож, мөн оны 10 дугаар сар хүртэл ажиллажээ. Дараа нь энэ албыг Гомбын
Бүжинлхам хүлээн авч ажилласан юм. Курс нийслэлийн 23 дугаар дунд сургуулийн газар давхарын
өрөөнд танхимаа тохижуулан ажлаа эхэлж байжээ. Эхний үед багшаар Н.Намхайдагва, С.Батмөнх,
Ж.Мядаг нар томилогдон ажиллаж байсан байна..
БХХН-ийн Төв Зөвлөлийн гишүүдийн 1963 оны 4 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 2
дугаар хурлын тогтоолоор “Үй олноор устгах зэвсгийн хөнөөлөөс өөрийгөө хамгаалах хэрэгт
хөдөлмөрчдийг сургах орон тооны биш олон нийтийн зааварлагч нарыг бэлтгэх курсын программ”84
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ыгбатлан сургалт явуулж байгаад түүнийг 1967 онд шинэчлэн мөрдүүлжээ
Тус хөтөлбөр нь 18 сэдэв 36 цагийн хичээл, сургалтын кино үзүүлэх, шалгалт авах 4 цаг, нийт
40 цагийн багтаамжтай, суралцагчид ажлаас чөлөөлөгдөн бүтэн 5 өдрийн хичээлд сууж, шалгалт
өгөөд зааварлагчийн эрх авдаг байжээ. Энэхүү хөтөлбөрийг ИХ-ын сургалтын түүхэнд албан
ёсоор батлан мөрдүүлсэн анхдагч гэж үзэх үндэстэй бөгөөд агуулгын хувьд ҮОХЗ-ээс хамгаалах
зохих мэдлэг эзэмших шаардлагыг бүрэн хангахуйц сайн хөтөлбөр байсан нь ажиглагдаж байна.
Тэр тусмаа энэ үед иргэний хамгаалалтын мэргэжлийн байгууллага байгуулагдаагүй, сургагдсан
боловсон хүчин байхгүй, сургалтын гарын авлага хомс тулгамдуу байсан нь бодит зүйл юм.
СнЗ-ийн 1968 оны 5 дугаар сарын 10 –ны өдрийн 143 дугаар тогтоолоор хэд хэдэн чухал
арга хэмжээ авсны дотор “...олон нийтийн зааварлагч нарыг бэлтгэдэг курсыг өргөтгөн түүнд нам,
улсын хариуцлагатан, иргэний хамгаалалтын удирдах бүрэлдэхүүнийг сургах”-аар заажээ.
Курс 1968-1969 оны сургуулийн жилээс эхлэн аймаг, хот, яам, тусгай газрын төв аппаратыг
сургахын зэрэгцээ иргэний хамгаалалтын үүрэг бүхий барилгын цэргийн ангийн офицеруудтай
газар дээр нь очиж сургалт явуулдаг болж, үйл ажиллагаа нь өргөжсөн ажээ.
1966-1970 оны хооронд курсын сургалтад олон нийтийн зааварлагчид, үйлдвэр, албан
газрын дарга, эрхлэгч, орлогч, ерөнхий инженер, боловсон хүчин, аймаг, хотын зөвлөлийн
бүрэлдэхүүн, зарим мэргэжлийн ангийн дарга нар зэрэг албан тушаалтнууд нийт 4450 хүнийг
сургасан тооцоо байдаг юм. Зөвхөн 1968-1969 оны хичээлийн жилийн дүнг авч үзвэл, 27 удаагийн
цугларалтаар 972 хүнд 346 цагийн хичээл заасны дотор үйлдвэр, албан газрын ажилтан 352 хүнд
192 цаг, мэргэжлийн ба цэргийн ангийн бүрэлдэхүүн 620 хүнд 154 цагийн хичээл заасан байна.
1964-1969 онд төв, орон нутагт олон нийтийн зааварлагч нийт 5146 хүнийг сургасан мэдээ бий.
МАХН-ын ТХ-ны Улс төрийн Товчооны 1969 оны 32 дугаар тогтоол, БНМАУ-ын СнЗ-ийн
403 дугаар тогтоолуудын дагуу иргэний хамгаалалтыг бэхжүүлэх, үйл ажиллагааг нь өргөжүүлэх
ажлууд өрнөсөн үед СнЗ-ийн 1970 оны 1 дүгээр сарын 31-ний өдрийн тогтоолоор иргэний
хамгаалалтын курсыг өөрчлөн БНМАУ-ын Иргэний хамгаалалтын газрын дэргэд байгуулахаар
шийдвэрлэжээ.. Тус тогтоолд курсын гүйцэтгэх үүргийг нь “... улс, хоршоолол, олон нийтийн
төв, орон нутгийн байгууллага, үйлдвэр, аж ахуйн газрын удирдах ажилтан нар болон дээд, дунд,
тусгай мэргэжлийн сургуулийн захирал, багш нарыг сургах” хэмээн заасан байв.
1970-1990 оны хооронд байнгын курсын сургалтын үүрэг роль ихээхэн өсч, улсын алба,
аймаг, хотын ИХ-ын штаб, алба, нүүлгэн шилжүүлэх комиссын бүрэлдэхүүн, томоохон объектын
удирдах бүрэлдэхүүнийг газар дээр нь очиж, мөн өөрийн байрандаа хүлээн авч байрлуулан сургадаг
байв. Тухайн жил иж бүрэн сургууль явуулах аймаг, хот, районы хувьд дараалал харгалзахгүйгээр
сургуулийн бэлтгэл ажлын үед сургалт хийдэг байжээ.
Курс сургалтын ангилалын хувьд жинхэнэ удирдах бүрэлдэхүүнийг сургасан далаад оноос
хойш сургалтад хамрагдсан хүний тоо жил ирэх тутам өссөөр байжээ. Тухайлбал, 1976-1980 онд
5126 хүн, 1981-1985 онд 5955 хүн сургалтад хамрагдаж, өмнөх таван жилээс нэг мянга шахам
хүнээр нэмэгдсэн байна.
БХЯ-ны шугамаар 1980-аад оны эхээр цэргийн гаднах сургалтын тогтолцоо бий болж,
түүний хүрээнд яам, тусгай газрын сайд, дарга, тэдгээрийн орлогч болон аймаг, хотын намын
хороо, АДХГЗ-ны дарга нарыг тусгай цугларалтаар сургах үед хамтарсан сургалтыг зохион
байгуулдаг байлаа.
УИХГ-ын даргын өмнөх сургуулийн жилийн дүн, дараа жилд тавих зорилтын тухай жил
бүр гардаг тушаалд Төв Штаб, аймаг, хот, районы цэрэг-иргэний хамгаалалтын штаб, томилгоот
цэргийн ангийн удирдах бүрэлдэхүүнийг жил бүр цугларалт, КШС, штабын дадлагаар; Улсын
алба, аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг, обьектын штаб, мэргэжлийн ангийн даргалах бүрэлдэхүүнийг
жил бүр сургалт семинар зохион байгуулах, ИБС-д оролцуулах замаар сургаж бэлтгэхээр зааж,
түүнийг хэрэгжүүлэхэд Төв Штаб, Байнгын курс жилийн төлөвлөгөөндөө тодорхой тусгаж,
ажилладаг байжээ.
Улсын иргэний хамгаалалтын газрын даргын 1995 оны 6 дугаар сарын 10-ны өдрийн 120 тоот
тушаалаар ИХ-ын удирдах албан тушаалтны сургалтын заавар, хөтөлбөрийг батлан мөрдүүлжээ.
Уг зааварт улсын алба, аймаг, нийслэл, дүүргийн удирдлага, штаб, албадын бүрэлдэхүүнийг 2-4
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жилд 1 удаа, сум, аж ахуйн нэгж, байгууллагын удирдах албан тушаалтныг 2 жилд 1 удаа сургалтад
хамруулахаар зааж, хөтөлбөрт 72-74 цагийн багтаамжтай сэдвүүдийг тусгаж, түүний 25 хувийг
штабын бэлтгэлийн хэлбэрээр явуулахаар тогтоосон байна.
Энэ заавар, хөтөлбөр нь эрхзүйн шинэ орчин бүрдэж, ИХ-ын шинэ үүрэг зорилтыг
хэрэгжүүлэх үед удирдах бүрэлдэхүүний сургалтад их анхаарч, улам тодорхой болгож байсныг
харуулж байна.
УИХГ улсын хөрөнгө оруулалтаар Байнгын курсын дөрвөн давхар барилгыг төв байрныхаа
хажууд бариулж, 1982 онд ашиглалтад оруулсан байна. Тус байнгын курсын оперативын; инженер,
тогтвортой ажиллагааны; сургалт-аргазүйн; цацраг, химийн хордлогоос хамгаалах хичээлийн
танхимуудыг БНАГУ-ын иргэний хамгаалалтын дарга дэслэгч генерал Фриц Петер 1981 онд
манай оронд айлчлахдаа бэлэглэсэн орчин үеийн техник төхөөрөмжөөр, бүх үзүүлэн самбаруудыг
монгол хэлээр үйлдэж тоноглосон юм. Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл хамгаалах хичээлийн танхимыг
бид өөрсдөө төхөөрөмжилсөн.
Ийнхүү анх хичээлийн нэг танхимтай үйл ажиллагаагаа эхэлж байсан Байнгын курс нэг
ээлжиндээ 50 орчим хүнийг хүлээн авах багтаамжтай зочид буудал, номын сан, 100-120 хүний
суудалтай нэгдсэн лекцийн заал, соёл-амралтын өрөө, цайны газар зэрэг сургалт, соёл, ахуйн
таатай нөхцөл бүрдүүлсэн, тухайн үеийн шаардлагад бүрэн нийцсэн байгууллага болсон байна.
Энэ нь курсын дөрөв дэх удаагийн буюу сүүлчийн тоног төхөөрөмж, тохижилт байв. Учир
нь курс анх 1964 онд байгуулагдахдаа 23 дугаар дунд сургуулийн газар доорх давхарт, дараа нь
Найрамдалын районы АДХГ Захиргааны ойролцоо орших Геологийн хүрээлэнгийн байрны зүүн
хэсэгт, гурав дахь нь УИХГ-ын төв байранд 1973 оноос байрлах үедээ Оперативын, Сургалтын,
Хими, радиацаас хамгаалах, Инженер, тогтвортой ажиллагааны хэлтсийн хүчээр түрүү үеийнхээсээ
илүү боловсронгуй дэвшилттэйгээр танхимуудыг төхөөрөмжилсөн юм. Дэвшилттэй гэдгийн учир
нь ихэнх танхим цахилгаанжсан самбар, бодит үзүүлэнгүүдтэй байжээ.
ОБЕГ энэ байранд өөрийн дээд сургууль байгуулахаар сургуулийн өмнөх захиргаа
байгуулж, сургалтын стандарт, хөтөлбөр, бусад шаардлагатай баримт бичгүүдийг боловсруулан
бүх бэлтгэлийг хангаж, БСШУЯ-нд асуудал тавьсны үндсэн дээр сайд Өлзийсайханы Энхтүвшин
ирж танилцаад цаашдаа шийдвэрлэх чиглэлтэй байлаа. Гэвч барилгыг нь 2007 оны 9 дүгээр
сарын 20-ны өдрийн Засгийн газрын235 дугаар тогтоолоор нийслэлийн Чингэлтэй дүүргийн
Прокурорын газарт балансаар шилжүүлэн өгчээ. Энэ үед Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн
сайдаар Самбуугийн Отгонбаяр ажиллаж байв.
Байнгын курс 1964 оноос 1991 он хүртэл 27 жил оршин тогтносон хугацаанд захирлаар
нь Сосорын Дагва/түр хугацаагаар/, Гомбын Бүжинлхам, Шаравын Чимэддорж, Сэрээтэрийн
Гомбодорж, Гайтавын Луузан, Сосорбарамын Доржпалам, Догсомын Ойдов, Балдангийн Дашдэлэг
нар, хичээлийн эрхлэгчээр Х.Балдандорж, Г.Цэрэндагва, Нямын Лхагдандорж, Жамбалын
Мөнхбаяр, Шинэнгийн Мягмарсүрэн, Лхажавын Цэрэн нар, оперативын ахлах багшаар А.Дамдин,
Ө.Жанцандорж, Төмөрбаатарын Батзориг, Дэлэгнямын Ширчин-Ойдов, Роломжавын Лувсансамбуу,
Уламбаярын Дамдинсүрэн, Нагааны Нансал/түр хугацаагаар/, Ц.Дуламхүү, Манлайн Ихбор, цацраг,
химиэс хамгаалах багшаар Гомбын Бүжинлхам, Н.Намхайдагва, С.Батмөнх/энгийн/, Ж.Мядаг/
энгийн/, Дамдингийн Магсар, Дамдингийн Бүдээсүрэн, Жамбалын Мөнхбаяр, Лочинсүрэнгийн
Балжинням, Б.Баасанжамц,Рэнцэнгийн Баасан/түр хугацаагаар/, инженер, тогтвортой ажиллагааны
багшаар Л.Чимэдцэрэн, Пагмын Нямаа, Сандуйн Энэбиш, Лутын Пүрэвдорж, Пунцагийн Лүндэн,
хүн эмнэлгийн багшаар Ишийн Цэрэн, БаатарынДашдэлэг,Лувсангийн Пэрэнлэй, Дамдингийн
Даваацэрэн, Эрдэнээгийн Эрдэнэцогт, Дамдинжавын Баярсайхан, хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл
хамгаалах багшаар Наваандаржаагийн Шараа, Батзориг нарын хүмүүс ажиллаж байсан байна.
Б.Дашдэлэг, Л.Пэрэнлэй. Д.Даваацэрэн нар нь жар, далаад онд цэргийн төв эмнэлэг, Ардын армийн
эмнэлгийн хэлтсийг удирдаж байсан цэргийн ахмад эмч, дарга нар юм.
Иргэний хамгаалалтын сургалтад багш Гомбын Бүжинлхамын оруулсан хувь нэмэр их юм.
Тэрээр 1964 оны 10 дугаар сараас БХХН-ийн Төв зөвлөлийн Байнгын курсын хоёр дахьзахирлаар
томилогдон түүний сургалтын танхим байгуулж, албан ёсны үйл ажиллагааг эхлүүлсэн анхдагч
нь байжээ. Дараа нь Анагаах ухааны дээд сургууль, МУИС-д багшилж, нийтдээ 30 шахам жил
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тасралтгүй ажилласан хугацаандааудирдах бүрэлдэхүүн, их, дээд сургуулийн оюутны сургалтыг
төлөвшүүлэн хөгжүүлж, боловсронгуй болгоход цуцалтгүй хөдөлмөрлөсөн багш бөгөөд ИХ-ын
албаны ахмадуудын нэг билээ.
Улсын эдийн засгийн хүндрэлийн шалтгаанаар курс түрүү үеийн байдлаар дүүрэн
ачаалалтай, эрчимтэй сургалт зохион байгуулах боломжгүй болж, түүнийг Батлан хамгаалахын
сайдын 1991 оны 2 дугаар сарын 18-ны өдрийн 78 тоот тушаалаар Сургалтын төв болгон өөрчилж,
офицер, ахлагч нарыг давтан сургах, шинээр мэргэжил эзэмшүүлэх үүргийг давхар хариуцуулах
болов. Тэр нь Төв штабын сургалтын хэлтсийн эрхэлж байсан асуудлыг хавсран гүйцэтгэх байв.
Сургалтын төвийн даргаар Балдангийн Дашдэлэг, Шагдарын Болдбаатар, Лутын Пүрэвдорж нар
ажиллажээ. Ахмад багш нар тэтгэвэрт гарч, зарим залуу багш нар нь үлдэж, багш нарын залгамж
бэлтгэх зорилгоор Шагдарын Ганболд, Баттогтохын Ганхуяг нарын залуу офицерыг харьяаны 122
дугаар ангиас шилжүүлэн авч ажиллуулсан ба энэ үед аргазүйч багшаар Пүрэвийн Цэдэв байжээ.
1997 онд УИХ-ын Төв штабт Сургалтын хэлтэс дахин байгуулагджээ. Энэ цаг үеэс
эхлэн анх 1964 онд байгуулагдсанаас хойш иргэний хамгаалалтын удирдах бүрэлдэхүүнийг 33
жил сургаж ирсэн сургалтын байгууллага-Байнгын курс, түүнийг залгамжилсан сургалтын төв
өөрчлөлт шинэчлэлтийн цагийн аясаар татан буугдаж, удирдах бүрэлдэхүүний сургалт зогссон
байна.
		
3. Ард иргэдийн сургалт
МАХН-ын Төв хорооны Улс төрийн товчооны 1961 оны 289 дүгээр тогтоолоор “Ажилчин
албан хаагчид нийт хөдөлмөрчдийг агаарын довтолгооноос хамгаалах зорилгоор ард иргэдийг атом,
химийн ба биологийн зэвсгийн хор хөнөөлийг устгах, тэдгээрийн дайралтад орсон газар нутгийг
ариутган цэвэрлэх, нэрвэгдсэн хүмүүст эмнэлэгийн анхны тусламж үзүүлэх мэдэгдэхүүнтэй болгох
талаар хүчтэй ажил зохиох” шийдвэр гаргажээ. Энэ нь ард иргэдийн суралтыг идэвхжүүлэхийг
шаардсан заалт байлаа. Энэ тогтоолыг хэрэгжүүлэх талаар олон ажил зохиож байсны заримыг энд
дурдъя.
1961 онд Улаанбаатар хотод ард иргэдийг үй олноор хөнөөх зэвсгээс хамгаалах аргад
сургах багш бэлтгэх 5-7 хоногийн түр курсыг зохион байгуулж хоёр удаагийн сургалтаар 56
хүнийг бэлтгэн гаргасан тухай мэдээ бий. Тэр үед энэ курсыг сайн дурын зааварлагч нарын курс,
дараа нь олон нийтийн зааварлагч нарын курс гэж нэрлэж байсан ба төгсөгчдийг нь олон нийтийн
зааварлагч гэж нэрлэх болжээ. Зааварлагч нарын курсыг 40 цагийн хөтөлбөрөөр явуулж, 1962 онд
210 хүн, 1963 онд 430 хүнийг бэлтгэжээ.
БХХН-ийн Төв Зөвлөлийн даргын “Нийгэмлэгийн 1962 оны ажлын дүн, 1963 онд зохиох
ажлын тухай” 1963 оны 1 дүгээр сарын 30-ны өдрийн тушаалд үй олгоор хөнөөх зэвсгийн хөнөөл,
түүнээс хамгаалах тухай хөдөлмөрчдөд танилцуулах ажлыг өргөн зохиохын хамт цөмийн, химийн
болон бактерлогийн дайралтаас өөрийгөө хамгаалах хэрэгт хөдөлмөрчдийг сургах олон нийтийн
зааварлагч нарыг хот суурин газрын ажилчин, албан хаагч 50 хүнд нэг зааварлагч оногдохоор
тооцож, олон нийтийн зааварлагч бэлтгэх үүргийг аймаг, хотын зөвлөлийн дарга нарт үүрэг
болгосон байна.
1964 оноос эхлэн суралцах бүрэлдэхүүнийг БХХН-ийн удирдах ба штабуудын бүрэлдэхүүнтэй
явуулах сургалтыг оператив-штабын, отряд, командын бүрэлдэхүүнийхийг байлдааны бэлтгэл
гэж тушаалд тодорхойлж, сургалтын зохион байгуулалтын зааврыг гаргадаг болжээ.
1963 он гэхэд иргэний хамгаалалтын сургалтыг өгөөжтэй болгох ажлын эхлэл тавигдсан
байна. Тухайлбал, ард иргэдэд анхан шатны мэдлэг олгох 18 цагийн хөтөлбөр, идэрчүүдийн
цэргийн бэлтгэл, ерөнхий боловсролын дунд сургуулийн ахлах ангийн сурагчдын сургалтын
хөтөлбөр зэргийг боловсруулж мөрдүүлж эхлэв. Тухайн үеийн тайлан мэдээнээс үзэхэд 18 цагийн
хөтөлбөрт сургалтад төв, суурин газрын ажилчин, албан хаагчид, отряд, командын бүрэлдэхүүн
1964 онд 16000, 1965 онд 130349, 1966 онд 151354 хүн тус тус хамрагдсан мэдээ байна.
Ард иргэдийн зохион байгуулалттай сургалт 1960-аад оны сүүлийн хагасаас эхэлж, 1970-аад оны
эхний жилүүдээс улам төлөвшиж сургалтыг 20 цагийн хөтөлбөрөөр явуулах болсон байна.
УИХ-ын Төв штаб ард иргэдийн сургалтыг орон нутагт явуулахад туслах зорилгоор ном,
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гарын авлага, зарим сэдвийн боловсруулсан материал, зурагт үзүүлэн зэргийг хэвлэмэл, хувилмал
байдлаар аймаг, хотын штабуудад бэлтгэн тарааж байсны дээр албан байгууллага, сумдад хичээл
заах болон бүлгийн багш нарыг бэлтгэх үүрэгтэй хүмүүсийг аймагт цуглуулж тэдэнтэй сургалт
семинар хийдэг тохиолдол байв.
Сургалтынхөтөлбөрт өөрчлөлт орсонтой холбогдуулж, түүнийг орон нутагт чанартай явуулахад
дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор Төв штаб 1974 оны 9, 10 дугаар сард бүх аймагт цугларалт удирдах
үүрэг бүхий 10 гаруй офицерыг тусгайлан зааварчлага, арга зүйгээр ханган томилж явуулж
байсан байна. Төв штабын хуваариар хурандаа Гоорвийн Чимэд Баян-Өлгий, Ховд, Увс аймагт,
дэд хурандаа Өлзийтийн Пүрэвжав, ахлах дэслэгч Рэнцэнгийн Балжням нар зүүн гурван аймагт,
ахмад Пүрэвийн Дамдин Говь-Алтай, Хөвсгөл аймагт гэх мэтчилэнгээр офицерууд очиж цугларалт
удирдсан байна. Энэ цугларалтад аймаг бүрийн бүх сумын нарийн бичгийн дарга буюу ИХ-ын
штабын дарга, дунд сургуулийн иргэний хамгаалалтын хичээл заадаг багш нар/ хими, биологийн
багш нар/, аймгийн төвийн томоохон албан газрын ажилчин, албан хаагчдын сургалт хариуцахаар
томилогдсон бүлгийн удирдагч зэрэг 30-40 орчим хүмүүс оролцож байжээ.
БХЯ-ны орлогч сайд, Улсын иргэний хамгаалалтын газрын даргын 1984 оны 9 дүгээр сарын
11-ний өдрийн 130 дугаар тушаалаар “Ажилчин, албан хаагчид, малчид, тариаланчдыг иргэний
хамгаалалтын талаар заавар, программ, норматив ”-ыг батлан мөрдүүлсэн байна. Энэ хөтөлбөр нь
тус бүр 20 цагийн 3 жилийн шаталсан агуулгатай, түрүү үеийн хөтөлбөрөөс ялгарах гол онцлог
гэвэл жил бүрийн хичээлийн сэдвүүд дээшээ дэвшсэн байдалтай байв.
Эхний жил цөм, хими, биологийн зэвсгээс хамгаалах үндэс, напалм/шатаагч бодис-П.Д/,
ваакумын болон бутрагч бөмбөг зэрэг шинэ төрлийн зэвсгийн хөнөөлөөс хамгаалах тухай, хүн
амыг хамгаалах арга, хэрэгслүүд, шархдах, түлэгдэлт, гэмтэл, бэртэлтийн үед өөртөө ба нөхөртөө
эмнэлгийн анхны тусламж үзүүлэх зэрэг иргэн бүрийн мэдэж байвал зохих нийтлэг сэдвүүдээр
сургалт явуулах, хоёр дахь жилд улс ардын аж ахуйн тогтвортой ажиллагааг дээшлүүлэхэд
ажилчин, албан хаагчдын үүрэг, хүнсний зүйл, тэжээл, ус хамгаалах аргууд, орон сууц, үйлдвэрлэл,
үйлчилгээний байруудад гэрэл өнгөлөн далдлах болон хүүхэд хамгаалах зэрэг сэдвүүд үзэх,
гурав дахь жилд хүчтэй үйлчилгээтэй хорт бодисоос хамгаалах арга/зөвхөн хотын хүн амд/,
мал,гэрийн тэжээвэр амьтан, ургамал, уст цэг, усны эх булаг хамгаалах арга/зөвхөн хөдөөний ард
иргэдэд/, байгалийн гэнэтийн аюулын үед ажиллах журам, улс ардын аж ахуйн объектод гарсан
үйлдвэрлэлийн ослын үед ажиллах журам, галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг
хэрэгжүүлэх тухай зэрэг сэдвүүдийг судлах агуулгатай байжээ.
Сургалтын зохион байгуулалтын хувьд объектын ажилчин, албан хаагчид 30-40 хүнтэй бүлгээр
ажлын бус цагаар хичээллэх, малчид, тариаланчдын тухайд тэдний ажил мэргэжлийн нэгдсэн
зохион байгуулалттай үйл ажиллагааг тохиолдуулан сурталчилгаа, мэдээллийн хялбар төхөм
аргуудыг ашигладаг байв. Хуучин тогтолцооны үед сум-нэгдэл, сум-сангийн аж ахуйн амьдралд
бригад, тасаг, хэсэг, саальчид, төлчдийн өдөрлөг болон эмэгтэйчүүд, залуучуудын хүрээний ямар
нэг хурал, зөвлөгөөн гэх мэт хамт олны хүрээнд хүмүүс нэгдсэн арга хэмжээнд төлөвлөгөөтэйгөөр
оролцох тохиолдлууд үе үе гардаг байлаа. Ялангуяа тухайн жилд УИХГ-аас аймаг, суманд нь иж
бүрэн сургууль, үзлэг, шалгалт явуулах төлөвлөгөөтэй бол аймгийн иргэний хамгаалалтын штаб
ч ард иргэд олноор цугласан дээрх арга хэмжээнүүдийг сургалтад үр дүнтэй ашигладаг байжээ.
Малчид, тариаланчид “Иргэн бүхэн мэдэх, чадах ёстой”, “Малчдад иргэний хамгаалалтын
талаар өгөх зөвлөмж” зэрэг товхимолуудыг судлах үүрэгтэй байв.
“Үй олноор хөнөөх зэвсгээс хамгаалах аргад ард иргэдийг сургаж дадлагажуулах норматив”
баг тохируулах, шүүгч багийг өмсөх, хүүхэд ба нэрвэгдсэн хүнд баг өмсгөх, “агаарын түгшүүр”
дохиогоор хоргодох, далдлах байранд орж хамгаалагдах, биеийн янз бүрийн хэсэгт/толгой, мөр,
шуу, тохой, өвдөг, өсгий г.м/-д боолт тавих, ясны гэмтэлд гарын дорх материалаар чиг барьж боох
зэрэг 13 төрлөөс бүрдэх номатив бөгөөд төрөл тус бүр үнэлгээний “онц”, “сайн”, “дунд” гэсэн
хугацааны шалгуур үзүүлэлттэй юм.
Энэ хөтөлбөрөөс иргэний хамгаалалтын алба үүссэнээс хойш 20 жилийн дараа гэхэд ард
иргэдийн сургалтад тавьж байсан бодит шаардлага ямар байсныг харж болох бөгөөд тэр нь ИХ-ын
хөгжлийн хүрсэн төвшинг давхар илтгэж байна.
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БХЯ-ны орлогч сайд, Улсын иргэний хамгаалалтын газрын даргын 1988 оны 9 дүгээр сарын 26ны өдрийн 98 дугаар тушаалаар “Ажилчин, албан хаагчдыг иргэний хамгаалалтад сургах заавар”ыг шинэчлэн баталсан байна. Дөрвөн жилийн өмнө баталсан хөтөлбөрийгтус заавраар өөрчилжээ.
Шинэ хөтөлбөр нь нэгд, тал хувь багасч, 10 цагийн багтаамжтай болсон, хоёрт, агуулга нь бүхэлдээ
ҮОХЗ-ээс хамгаалах зорилготой биш, байгалийн гамшиг, үйлдвэрийн ослоос хамгаалах арга
эзэмшихэд чиглэгдсэн онцлогтой болжээ. Сургалтын зорилгыг “Орчин үеийн хөнөөх хэрэгсэл,
хүчтэй үйлчилгээтэй хорт бодис/ХҮХБ/-оос хамгаалах, байгалийн гэнэтийн аюул, үйлпдвэрийн
томоохон осол, аваар гарсан үед ард иргэдийг зөв ажиллуулж, иргэний хамгаалалтын талаар
хүлээсэн үүргээ чадварлаг биелүүлж сургахад иргэний хамгаалалтын сургалтын зорилго оршино”
гэж тодорхойлсон нь ИХ-ын албаны үзэл баримтлал энэ үед өөрчлөгдөж эхэлснийг харуулж байна.
Төв штаб Улсын иргэний хамгаалалтын газрын даргын 1992 оны 7 дугаар сарын 29-ний 120 тоот
тушаалаар батлагдсан “Иргэний хамгаалалтын сургалтыг зохион байгуулах чиг баримтлал”-ын
үзэл санаагаар сургалтын хөтөлбөрийг шинэчлэн хэрэглэж, 1994 онд Иргэний хамгаалалтын
тухай шинэ хууль батлагдсаны дараа эцэслэн боловсруулж, Улсын иргэний хамгаалалтын газрын
даргын 1995 оны 3 дугаар сарын 10-ны өдрийн 43 тоот тушаалаар сургалт зохион байгуулах
заавар, хөтөлбөрийг батлуулан мөрдүүлжээ. ??НЭМНЭ Үүнээс хойших үеийн сургалтын мэдээ
материалаас...
4. Оюутан, сурагчдын сургалт
БНМАУ-ын Сайд нарын Зөвлөлийн 1960 оны 349 дүгээр тогтоолоор МУИС-ийн дэргэд
цэргийн кафедр байгуулж, 1960-1961 оны хичээлийн жилээс эхлэн оюутнуудад,1961-1962 оны
хичээлийн жилээс техникум, ерөнхий боловсролын дунд сургуулийн сурагчдадцэрэгжлийн
хичээл зааж эхэлсэн байна. Оюутнуудын 73 цагийн хичээлийн 40 цаг нь орон нутгийн агаарын
довтолгооноос хамгаалах чиглэлийн сэдэв байжээ. Энэ нь угтаа иргэний хамгаалалтын агуулгатай
сэдэв юм.
Намын ТХ, СнЗ-ийн 1965 оны 101/119 дүгээр тогтоолд: Дээд ба тусгай мэргэжлийн
дунд сургуулийн оюутан, сурагч, ерөнхий боловсролын дунд сургуулийн 7-10 дугаар ангийн
сурагчдад заах иргэний хамгаалалтын хичээлийн программыг холбогдох байгууллагатай хамтран
боловсруулж 1965-1966 оны хичээлийн жилээс мөрдөхийг БХХН-ийн Төв Зөвлөлд даалгасан
байна. Мөн энэ тогтоолоор Улсын их сургуулийн цэргийн кафедрыг иргэний хамгаалалтын
кафедр болгож, багш нарыг түүнд хамааруулав.
Дээрх шийдвэрийг хэрэгжүүлэн дээд сургууль, тусгай мэргэжлийн дунд сургуулийн
сурагчдад заах цэрэгжлийн хичээлийг өөрчилж иргэний хамгаалалтын хичээл болгох, ерөнхий
боловсролын дунд сургуулийн 7 дугаар ангиас эхлэн иргэний хамгаалалтын хичээл оруулах,
ЗХУ болон социалист оронд суралцаж байгаа оюутнуудыг тухайн улсынхаа сургуулийн иргэний
хамгаалалтын хичээлд хамруулах болсон байна.
Ардын боловсролын яам,БХХН-ийн Төв зөвлөлийн даргын 1968 оны 37/14 дүгээр тушаалаар
1968-1969 оны хичээлийн жилээс эхлэнЕрөнхий боловсролын сургуулийн 5,6,7 дугаар ангиудад
хүмүүжлийн цагаар ангийн багш нь иргэний хамгаалалтын хичээл заах, дунд сургуулийн ахлах
ангид 34 цагийн хичээлийг мэргэжлийн багш заах, дээд сургуулийн төгсөх ангийн оюутнуудад
улсын шалгалтын өмнө 2-3 өдрийн хээрийн дадлага цугларалтад хамруулах, дунд сургуулиудад
иргэний хамгаалалтын танхим байгуулахаар заасан байна.
СнЗ-ийн 1968 оны 143 дугаар тогтоолоор дээд, тусгай мэргэжлийн дунд сургуулийн иргэний
хамгаалалтын хичээлээр шалгалт авч байх, дээд сургуулийн төгсөх ангийн оюутнуудын иргэний
хамгаалалтын хичээлийн дадлагыг 1969 оноос эхлэн 7 хоногийн хээрийн гаралтаар хийлгэдэг
журамтай болгов.
Ингэж 1969 оноос эхлэн ерөнхий боловсролын сургуулийн 9-р анги, техникумын 2-р
курсээс иргэний хамгаалдалтын хичээлээр шалгалт авдаг болсон байна.
1970-1980-аад онд пионер, сурагчдын зуслангуудад амарч буй хүүхдүүдэд цэрэгжилийн
анхан шатны мэдлэг олгож бататгах, иргэний хамгаалалтын үүрэг гүйцэтгүүлэхэд дадлагажуулах
чиглэлээр “Шонхор”, “Дөл” тоглолтуудыг зохион явуулдаг байв.
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Анх 1971 онд Политехникийн дээд сургуулийн 200, 1972 онд МУИС, АУДэС, ХААДСийн 600 оюутантай 3 хоногийн цугларалт явуулж төгсгөж байжээ.Мөн 1973 онд МУИС “Нүүлгэн
шилжүүлэлт тараан байрлуулалт” сэдвээр Борнуурын САА-д, ХААДС “Хордсон мал ариутгах”
сэдвээр төгсөх ангийн оюутантай хээрийн дадлага зохион бйгуулсан байна.
Энэ үед их, дээд сургууль ,техникум, техник мэргэжлийн сургуулиудад иргэний
хамгаалалтын 35-52 цаг, ерөнхий боловсролын сургуулийн 7,8 дугаар ангид 35 цагийн хичээл
ордог болж их дээд сургууль, тусгай мэргэжлийн дунд сургууль болон ТМС, ЕБС-иуд иргэний
хамгаалалтын танхим, булантай болсон байв.
БНМАУ-ын СнЗ-ийн 1969 оны 403 дугаар тогтоолын дагуу техникум, техник мэргэжлийн
сургуулиуд бүхий аймаг, хотын Ардын боловсролын хэлтсүүдэд орон тооны байцаагч багшийг 13
аймаг, Дархан, Улаанбаатар, Налайх хотод томилон ажиллуулж, түүний ажлын удирдамжийгАрдын
боловролын яамны сайд, УИХГ-ын дарга нарын тушаалаар 1970 оны 6 сард батлуулан мөрдүүлсэн
байна. Ингээд анх иргэний хамгаалалтын байцаагч-багшаар Архангай аймагт Д.Гүржав, БаянӨлгийд А.Саядолдой, Баянхонгорт С.Лодойсамбуу, Говь-Алтайд Н.Идэрсүрэн, Дарханд Л.Базар,
Дундговьд Д.Раах, Дорнодод Г.Дугаржав, Завханд С.Дамбадаржаа, Өмнөговьд М.Дангаа, Сэлэнгэд
П.Балжинням, Ховдод Н.Ширнэн, Хэнтийд Г.Баатарсүх, Төв аймагт Д.Төрхүү, Ж.Сундуй,
Улаанбаатарт Б.Зандан, Налайхад Д.Очирбат нар томилогдон ажиллаж байв. Эдгээрээс зарим нь
байцаагч-багшийн орон тоо татан буугдсанаас хойш аймаг, хотын штабуудад дэвшин үр бүрээлтэй
ажиллажээ.
Улсын хэмжээнд 1970 онд их, дээд сургуулийн 42 бүлэгт 1420 оюутан, техникумын 103 бүлэгт
2974 оюутан, техник мэргэжлийн сургуулийн 111 бүлэгт 3198 сурагч, ерөнхий боловсролын 8 ба
10 жилийн сургуулийн 891 ангид 28391 сурагч, нийт 35983 хүн иргэний хамгаалалтын сургалтанд
хамрагдаж байсан бол 1980 он гэхэд манай улсын 5 их, дээд сургууль, 24 тусгай мэргэжлийн
сургууль, 35 ТМС, 426 ерөнхий боловсролын сургуулийн 56,3 мянган оюутан, сурагчид хамрагдаж
суралцагчдын тоо 20 гаруй мянгаар өссөн дүн гарчээ.
Оюутан, сурагчдын программт сургалтаар иргэний хамгаалалтын хичээл орж шалгалт авч,
оюутнуудыг хээрийн дадлагад 7 хоногийн хугацаагаар гаргаж, үй олноор устгах зэвсгийн хөнөөх
хүчин зүйлүүдээс хамгаалах аргад дадлагажуулан сургаж байсан нь иргэний хамгаалалтын суурь
мэдлэг эзэмшиж байсны дээр төгссөний дараа ажил дээр гараад мэргэжлийн ангийн бүрэлдэхүүнд
орж үүрэг гүйцэтгэх бэлтгэл болдог ач холбогдолтой байв.
Их, дээд сургуулиудын иргэний хамгаалалтын тэнхимийг анх 1965 оны НТХ, СнЗ-ийн
101/119 дүгээр тогтоолоор тэр ондоо Монгол улсын их сургуульд байгуулан ажиллуулжээ. Анхны
даргаар түүхийн ухааны дэд эрдэмтэн хошууч генерал/1971 онд дэслэгч генерал цол хүртсэн/
Цагааны Самдангэлэг томилогдон олон жил ажилласан байна. Дараа нь хурандаа Шаравын
Чимэддорж, цэргийн шинжлэх ухааны доктор, хошууч генерал Цогийн Геннадий, хурандаа
Д.Дэмчигсүрэн, хошууч генерал Сэнгийн Гомбосүрэн нар ажилласан юм. Тус тэнхим 1980-1988
онд Цэрэг, иргэний хамгаалалтын тэнхим, түүнээс хойш иргэний хамгаалалтын тэнхим нэртэй
болж, 1992 онд татан буугджээ.
1960-аад оны сүүлийн хагасаас 1992 он хүртэлУлсыних сургууль, Улсын багшийн дээд
сургууль, Анагаах ухааны дээд сургууль, Политехникийн дээд сургууль, Хөдөө аж ахуйн дээд
сургуулийн иргэний хамгаалалтын багшаар Б.Халтархүү, С.Дагва, Г.Цэрэндагва, Д.Хорлоо,
Н.Лхагдандорж, Г.Бүжинлхам, Д.Магсар, Р.Чимэддорж,Н.Намхайдагва, Г.Цэрэнданзан, Д.Данзан,
В.Баттогтох Л.Сосорбарам, П.Лүндэн нар, Багшийн сургууль, Хүн эмнэлгийн, Санхүүгийн,
Барилгын, Төмөр замын, Хөнгөн, хүнсний үйлдвэрийн, Худалдааны зэрэг техникумуудын
багшаар А.Дамдин, Д.Буджав, Р.Мянганнасан,Н.Заминдий,С.Чанцал, Ж.Чойжилсүрэн, Д.Батсүх
нарын офицер багш нар ажиллаж байсан байна.
Иргэний хамгаалалтад шинэчлэл эхэлж байсан ная, ерээд оны заагаар Хөгжим, бүжгийн
дунд сургуулийг түшиглэн туршилтын журмаар байгуулагдан аж ахуйн тооцоон дээр ажиллаж
байсан сургалтын төв оюутан, сурагчдын иргэний хамгаалалтын сургалтад чухал үүрэг гүйцэтгэсэн
байна.
БНМАУ-ын Ардын боловсролын яамны сайд, УИХГ-ын дарга, Улаанбаатар хотын АДХГЗ90
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ны даргын 1990 оны 7 дугаар сарын 23-ны өдрийн хамтарсан тушаал, захирамжаар энэ сургалтын
төвийг нийслэл хотын ИХ-ын сургалтын төв болгон биеий нь даалган аж ахуйн тооцоон дээр
ажиллуулахаар шийдвэрлэж, нэрийг нь “Мэргэжлийн сургуулиудын иргэний хамгаалалтын
сургалт-аргазүйн төв” гэж өөрчлөн дүрмийг нь баталжээ. Төв нь үйлдвэр, аж ахуй, соёл, гэгээрлийн
байгууллагуудын ажилчин, албан хаагчдын сургалтыг төлбөртэй явуулах үүрэгтэй болсон байна..
Тус төв УИХ-ын Төв Штабаас мэргэжлийн удирдлага, туслалцаа авч, иргэний хамгаалалтын
бодлогын хүрээнд үйл ажиллагаа явуулж байв.
Тус төв 1991-1992 оны хичээлийн жилээс эхлэн техникум, техник мэргэжлийн сургуулиудад
хичээл заах үүрэг хүлээжээ. Шинжлэх ухаан, боловсролын сайд, УИХГ-ын даргын 1993 оны
8 дугаар сарын 18-ны өдрийн 256/114 тоот тушаалаар их, дээд сургуулийн оюутнуудын ИХын сургалтыг 1993-1994 оны хичээлийн жилээс эхлэн 33 цагийн хөтөлбөрөөр явуулахаар
шийдвэрлэсэн юм. Ийнхүү хоёр жил завсарласан оюутнуудын сургалт дахин сэргэсэн байна.
Энэ сургалтыг нийслэлийн сургалтын төв хариуцахаарболов. 1995 оноос эхлэн тухайн үед
байгуулагдаж байсан хувийн хэвшлийн дээд сургуулиудад ИХ-ын хичээл орох болсон байна. Энэ
үндсэн дээр оюутнуудын сургалтыг одоо хүртэл тасралтгүй явуулсаар байна.
Их, дээд сургуулиудын ИХ-ын сургалт дахин сэргэсэнтэй холбогдуулж,Монгол Улсын
Засгийн газрын 1994 оны 11 дүгээр сарын 2-ны өдрийн 185 дугаар тогтоолоор нийслэлийн
сургалтын төвийг Шинжлэх ухаан, боловсролын яаманд шилжүүлжээ. Ингээд нэр нь Шинжлэх
ухаан, боловсролын яам/1996 оноос Гэгээрлийн яам/-ны харьяа иргэний хамгаалалтын сургалт,
аргазүйн төв болж өөрчлөгдөв.
Сургалтын төвийн захирлаар 1990-1995 онд бэлтгэл дэд хурандаа Дамдингийн Лувсансүрэн,
1995-1997 онд бэлтгэл хурандаа Балдангийн Дашдэлэг, дараа нь Болдбаатар, Ш.Батнасан,
Я.Жанцан, Т.Лувсандагва/одоо байгаа/ нар ажиллажээ.
Ерээд онд эдийн засгийн хүндрэлтэй байсны дээр иргэний хамгаалалтын эрхзүйн шинэ
орчин бүрдээгүй болон яам, их, дээд сургуулиудын хандлага нааштай биш болсон нөхцөлд
сургуулиудын иргэний хамгаалалтын сургалт тасраагүй нь хэрэг дээрээ Л.Лувсансүрэнгийн
хичээл зүтгэл, шургуу ажиллагаатай салшгүй холбоотой юм.
Одоо энэ сургалтын төв нь Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яамны харъяа
гамшгаас хамгаалах сургалтын төв нэртэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж, жилдээ 30 орчим их,
дээд сургуулийн 8-12 мянган оюутнуудад 1,2-2 кредит цагийн сургалт явуулж байна.
5. Мэргэжлийн ангийн сургалт
Батлан хамгаалах тусгай комиссын“Агаарын дайсан, хорт зайнаас хамгаалах ажлыг эрхлэх газар”ыг байгуулсан 1938 оны 4 дүгээр сарын 15-ны өдрийн анхдугаар хурлын тогтоолоор хотод хорт
зайнаас хамгаалах команд, эмнэлгийн албаны команд, галын аюулаас хамгаалах команд, мөн
аймгийн төвүүдэд агаарын дайсан болон хорт зайнаас хамгаалах ангийг байгуулж эхэлсэн үеэс
тэдний сургалт бэлтгэлийг хэн хариуцаж, ямар арга, зохион байгуулалтаар хийж байсан тухай
асуудал зүй ёсоор сонирхол татаж болох юм. Учир нь дээрх бүлэг, хэсгүүд нь одоогийн мэргэжлийн
ангийн эх суурь байсан гэж үзэж болно. Тэдгээрийг байгуулж багаж хэрэгслээр ханган сурган
дадлагажуулж, тогтвортой байлгаж чадаагүй, дараагийн шийдвэрүүдэд залгамжлан тусаагүй
байдал ажиглагддаг юм.
Гэвч байгуулагдсан командуудыг гүйцэтгэх үүрэгт нь сургаж дадлагажуулах ажил хийгдэж байсан
баримтууд бий. Үүнээс эхэн үеийн нэгийг нь энд дурдъя.
Улаанбаатар хотод 1938 онд химийн команд 5-ыг шинээр байгуулж бүгд 8 команд болгон
сургуулилсны дотор хуучин 3 командын сурагчдын 95 хувь нь бүрэн хамрагдаж, 78,5 хувь нь сайн,
дунд суралцаж, үүнээс 40 хүнийг бусдад багшилж чадах болгосон гэж Улаанбаатар хотыг захирах
яамны УБХЭ-ийн товчооноос 1938 онд зохиосон ажлын тайланд дурджээ. Үүнээс үзэхэд команд,
бүлгүүдийг сурган бэлтгэхэд анхаарч байсан байна.
НТХ-ны 1961 оны 8 дугаар сарын 24-ний өдөр гаргасан “Улсыг батлан хамгаалах талаар авах
зарим арга хэмжээний тухай”мн/289 дүгээр тогтоолыг хэрэгжүүлэх үндсэн дээр БХХН-ийн
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Төв Зөвлөл “Дайсны болзошгүй элдэв халдлагаас хот, суурин, сум-нэгдэл, албан ба үйлдвэр, аж
ахуйн газруудыг хамгаалах отряд, хэсгүүдийг зохион байгуулах тухай аргачилсан заавар”, отряд,
хэсгүүдийн орон тоо, хүч хэрэгслийн үлгэрчилсэн загварыг 1961 оны 11 дүгээр сард гарган отряд,
хэсгүүдийг төв, орон нутагт зохион байгуулан сургах ажлыг хийж эхэлжээ.
Төв, орон нутагт отряд, командын бүрэлдэхүүнтэй цугларалт явуулж, үй олноор хөнөөх
зэвсгээс өөрийгөө ба ард иргэд, хот сууринг хамгаалах, хор уршгийг арилгах анхны мэдэгдэхүүн
олгох сургалт хийхийн хамт тэднийг малын хашаа, пүнз барих, засварлах, өвс хадлан, малын
тэжээл бэлтгэх, худаг гаргах, хүнсний ногоо тарих, барилгын материал бэлтгэх зэрэг улс ардын
аж ахуйн туслах ажлуудад оролцуулж байж. Үүнийг мэргэжлийн ангийн үүсэл, түүний сургалт
бэлтгэлийн эхлэл байсан гэж үзэж болох юм.
Энэ үед сургалтын тодорхой хөтөлбөр, гарын авлага, хэрэглэгдэхүүн байгаагүй, түүнийг
удирдах мэргэжлийн байгууллага, мэргэжилтэн бэлтгэгдээгүй байв. Сургалтын дүн мэдээнд отряд,
командын сургалт нь ард иргэдийн нийтлэг сургалттай хамт орж байсан байна.
АЦХЭЯ-ны сайд бөгөөд Ардын армийн командлагчийн “Байлдааны ба улс төрийн бэлтгэл
сургуулийн 1964-1965 оны дүн, 1965-1966 оны үүргийн тухай” 1965 оны 10 дугаар сарын 19ний өдрийн 60 дугаар тушаалаар БХХН-ийн Төв Зөвлөлд өгсөн үүрэгт“... ҮОХЗ хэрэглэсэн
хөнөөлийн голомтод орж аврах ба хойшлуулшгүй засварлан сэргээх, техникийн гэмтэл арилгах
ажил явуулахад штаб, отряд, командуудын даргалах ба нийт бүрэлдэхүүнийг дадлагажуул”гэж
заасан нь агуулгаараа мэргэжлийн ангийн сургалтыг үүсч болзошгүй хөнөөлийн голомтод ажиллах
дадлага, чадвартай болгоход чиглүүлэн сайжруулах тухай байна.
1960-аад оны дундуур мэргэжлийн ангиудыг байгуулсан цагаас эхлэн тэднийг сургах
асуудал иргэний хамгаалалтын байгууллагын нэг тодорхой зорилт байв.
1966 оноос хойш ард иргэд, мэргэжлийн ангийн сургалтын ялгаатай хөтөлбөртэй болж,
1969 онд ИХ-ын сургалт зохион байгуулж явуулах ба үнэлэх журмын заавар гарчээ.
Төв штабаас 1971 онд “Улс ардын аж ахуйн объектод иргэний хамгаалалтын мэргэжлийн
ангийг байгуулах заавар, үлгэрчилсэн орон тоо”-ны эмхтгэл боловсруулан гаргасан байна. Далаад
онд мэргэжлийн ангиудыг энэ заавраар байгуулан сургаж байсан ба наяад оноос БХЯ-ны 1-р
орлогч сайд, УИХГ-ын даргын 1980 оны 98 дугаар тушаалаар батлагдсан “Мэргэжлийн ангийн
орон тоо, зохион байгуулалт, хангалтын заавар”-ын дагуу мэргэжлийн ангиудыг зохион байгуулж
сургах болжээ.
1970-аад оны сүүлийн хагаст мэргэжлийн ангийн зохион байгуулалт бүрэн жигдэрч, зарим
мэргэжлийн ангийн хөтөлбөрт өөрчлөлт орж ажилласаар БХЯ-ны 1 дүгээр орлогч сайд, УИХГын даргын 1980 оны 6 дугаар сарын 17-ны өдрийн 57 тоот тушаалаар “Иргэний хамгаалалтын
мэргэжлийн ангиудыг сургаж бэлтгэх программ”-ыг шинэчлэн баталж мөрдүүлсэн байна. Энэ
хөтөлбөрөөр сургалтын бүтэц, агуулгыг тодорхой болгон шинэчилжээ. Агуулга нь: ерөнхий
бэлтгэлээр-ард иргэдийн 20 цагийн хөтөлбөр судлах, тусгай бэлтгэлээр-мэргэжлийн анги
тусбүрийн гүйцэтгэх үүргийн онцлогоор өөрсдийн хөтөлбөрөөр даргалах бүрэлдэхүүн 16-24
цаг, бусад бүрэлдэхүүн 8-16 цаг, тактик-тусгай бэлтгэлийн сургууль 8 цаг хийхээр зааж, нийтдээ
даргалах бүрэлдэхүүн 44-52 цаг, бусад нь 36-44 цагийн багтаамжтай байжээ. Энэ хөтөлбөрийг
ерээд оны эх хүртэл мөрдөөд ИХ-ын шинэчлэл эхэлсэн үед өөрчилсөн байна.
Хөнөөлийн голомтод аврах, хойшлуулшгүй сэргээн босгох ажил явуулах, байгалийн аюул,
үйлдвэрийн аваарь осолтой тэмцэхэд мэргэжлийн ангиудыг тус тусынх нь мэргэжлээр сургаж
дадлагажуулах үндсэн хэлбэр нь тактик-тусгай бэлтгэлийн сургууль байлаа. УИХ-ын Төв Штаб
“Иргэний хамгаалалтын мэргэжлийн ангийн тактик-тусгай бэлтгэлийн сургууль явуулах заавар”
боловсруулан БХЯ-ны нэгдүгээр орлогч сайд, Улсын иргэний хамгаалалтын газрын даргын 1978
оны 12 дугаар сарын 8-ны өдрийн 82 тоот тушаалаар батлуулан мөрдүүджээ.
Тус зааварт сургуулийг зохион байгуулах зорилгыг: Хүн амыг хамгаалах арга хэмжээ болон
аврах ажлыг зохион байгуулах үед мэргэжлийн ангийг удирдахад удирдах-даргалах бүрэлдэхүүний
дадлага, чадварыг дээшлүүлэх; хүн амыг хамгаалах, аврах ажлыг биеэ дааж гүйцэтгэх, бусад
мэргэжлийн болон цэргийн ангиудтай харилцан ажиллагааг зохион байгуулахад дадлагажуулах;
хөнөөлийн голомтод ажиллах тактикийг нарийвчлан боловсруулах; мэргэжлийн ангийн нийт
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бүрэлдэхүүнийг объектын иж бүрэн сургуульд оролцуулахад бэлтгэх; үй олноор хөнөөх зэвсгийн
хөнөөлийн голомтод мэргэжлийн ангиуд өөрийн чиглэл, зориулалтаар үүрэг гүйцэтгэхэд хэр
зэрэг бэлэн байгааг шалгах; мэргэжлийн ангийн нийт бүрэлдэхүүнийг ёс суртахуун, сэтгэлзүйн
бэлтгэлтэй болгох; мэргэжлийн ангийн орон тоо, зохион байгуулалт нь үүрэг гүйцэтгэхэд тохирч
байгаа эсэхийг шалгах; шинээр боловсруулж байгаа дүрэм, зааврын төсөл ажил, амьдралд зохицож
байгаа эсэхийг шалгах, аврах, хойшлуулшгүй сэргээн босгох ажилд шинэ техникийг хэрэглэх
ашигтай арга ажиллагааг боловсруулах явдал мөн гэж тодорхойлжээ.
Эндээс харахад сургуулийн зорилгыг маш өргөн агуулгатай тодорхойлж, тэр чанараараа
тухайн тактик-тусгай бэлтгэлийн сургуульд өндөр ач холбогдол өгч байсныг гэрчилнэ. Сургуулийн
төрлөөс хамаарч тухайн сургуульд зорилго бүрийг тавихгүй тохиолдол ч байсан.
Сургуулийг зориулалтаар нь ерөнхий арга хэмжээний төлөвлөгөөгөөр зохиох, үзүүлэх,
шалгалтын, туршилт-шинжилгээний гэж дөрөв ангилж байсан байна. Мэргэжлийн ангийн
сургалтанд хамрагдагсдын тоо жилээс жилд өсч байсан нь 1976 онд 65.7 мянган хүн хамрагдаж
байсан бол 1986 онд 88.2 мянган хүн, тактик тусгай бэлтгэлийн сургуульд 64,8 мянган хүн оролцож
байсан судалгаа тоо баримтаас харагдаж байдаг юм.
Улсын иргэний хамгаалалтын газрын даргын 1992 оны 4 дугаар сарын 16-ны өдрийн 62
тоот тушаалаар “Иргэний хамгаалалтын мэрэжлийн ангийг гамшиг, осолтой тэмцэх чиглэлээр
сургаж бэлтгэх хөтөлбөр”-ийг батлан мөрдүүлжээ. Тэгэхдээ үүний өмнө мөрдөж байсан дээрх
ҮОХЗ-ээс хамгаалахад сургаж бэлтгэх агуулгатай хөтөлбөрийг хэрэгцээ тохиолдсон үед зарим
зохицуулалт хийж ашиглахаар хүчинтэй үлдээсэн нь тэр үед батлан хамгаалах салбарын хуулиуд
шинээр гараагүй, гаднаас учирч болзошгүй аюулын тухай төрийн бодлого цэгцрээгүй байсантай
холбоотой байж болох юм.
Тайлан мэдээнээс үзэхэд энэ үеэс эхлэн мэргэжлийн ангиудын бүрэлдэхүүний сургалтад
хамрагдагсдын тоо жилээс жилд буурчээ. Тухайлбал, 1991 онд 28000 хүн сургалтад оролцож
байсан нь жил бүр цөөрсөөр 1994 онд 20300, 1997 онд 12800 хүн болсон нь мэргэжлийн ангиудын
төрөл, тоо нэлээд цөөрсөнөөс бас хамааралтай юм.
УИХ-ын Төв штаб далаад оноос эхлэн мэргэжлийн ангийг сургах ном, гарын авлага
гаргахад ихээхэн анхаарч байсан байна. 1972 онд ”Хөнөөлийн голомтод мал, ургамал, ус хамгаалах
албаны мэргэжлийн ангийн ажиллагаа”, 1976 онд “Цөмийн хөнөөлийн голомтод ажиллах аврах,
инженерийн мэргэжлийн ангиудын суралцах”, 1980 онд “Иргэний хамгаалалтын эмнэлгийн
албаны суралцах”, “Халдвар эсэргүүцэх мэргэжлийн ангийн суралцах”, “Иргэний хамгаалалтын
аваарь-техникийн мэргэжлийн ангийн суралцах”, “Ариутгал цэвэрлэгээний мэргэжлийн
ангиудын суралцах”, “Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл хамгаалах мэргэжлийн ангийн суралцах”, 1985
онд “Автотээврийн мэргэжлийн ангийн суралцах”, 1987 онд “Иргэний хамгаалалтын тагнуул,
хяналтын мэргэжлийн ангийн суралцах”, 1988 онд “Иргэний хамгаалалтын худалдаа, нийтийн
хоолны мэргэжлийн ангийн суралцах”, 1989 онд “Иргэний хамгаалалтын холбооны мэргэжлийн
ангиудын суралцах” зэрэг арав гаруй төрлийн суралцах бичиг боловсруулан мөрдүүлсний дүнд
үндсэндээ бүх мэргэжлийн анги суралцах номтой болсон байжээ. Мэргэжлийн ангийн суралцах
бичгийг тухайн мэргэжил, чиглэлийн бүлгүүдэд зохиогчийн нь нэртэйгээр оруулсан болно.
Мэргэжлийн ангийн сургалтад түүний хамгаалах болон бусад хэрэгслийн хангалт чухал
учраас түүнийг байгуулж эхэлсэн үеэс л боломжийн хирээр хангаж байжээ. 1964 онд АЦХЭЯ-аас
5000 шүүгч баг, бусад хэрэгслийг авч сургалт болон отряд, командуудын хэрэгцээнд зориулан аймаг,
хотуудад олгож байсан байна. Жараад оны сүүлч, далаад онд ЗХУ-аас хүн нэг бүрийн амьсгалын
эрхтэн, арьс хамгаалах хувцас, хэрэглэл, тагнуул, хяналтын багажууд, эмнэлгийн хамгаалалтын
ба тусламжийн цүнк, дамнуурга зэрэг хэрэгслүүдийг захиалгаар авч, олгосоор наяад оны эхэнд
зарим мэргэжлийн ангиуд үндсэндээ шаардлагатай хэрэгслээр бүрэн хангагдсан байв. Энэ талаар
“Иргэний хамгаалалтын хүч, хэрэгсэл” гэсэн бүлэгт тодорхой оруулсан болно.
6. Сургалтын материаллаг баазын бэхжилт
Ардын цэрэгт туслах сайн дурын Нийгэмлэг нь 1960-аад оны дунд үе хүртлэх хугацаанд
18 насны хүмүүст цэрэг татлага, төлөвлөгөөт сургуулилт хийх үед химийн хорноос хамгаалах баг
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ашиглах, атомын зэвсгийн довтолгооноос хамгаалах аргын тухай сэдвүүдээр хичээл заах гарын
авлага болгон хичээлийн сэдвүүдийг боловсруулан гаргаж, аймаг, хотуудад хүргүүлж байжээ.
1959 оноос эхлэн ЗХУ-аас бэлгийн журмаар үй олноор хөнөөх зэвсгийн хөнөөл, түүнээс хамгаалах
аргын тухай сургалтын кино авч хот, хөдөөд хөдөлмөрчдөд үзүүлж байсан байна.
Иргэний хамгаалалтын алба үүссэн 1964 оноос эхлэн сургалт, ухуулга сурталчилгааны
ажилд шинэ шаардлага тавигдаж, хүмүүсийг аль болох өргөн оролцуулах, тэдэнд орчин үеийн
хөнөөлт зэвсгийн тухай болон түүнээс хамгаалах аргыг тодорхой ойлгуулахад биет үзүүлэн,
бодит хэрэглэгдэхүүн чухал хэрэгцээтэй болсон байна. Ингээд үйлдвэр, албан газруудад иргэний
хамгаалалтын булан, танхим байгуулах зорилт тавьж, түүнийг байгуулахад Төв Штаб,, аймаг,
хотын штабууд мэргэжлийн туслалцаа үзүүлж, хийлгэж байжээ. Дал, наяад онд объектуудын
ажлыг дүгнэх үзүүлэлтэд булан, танхим байгуулсан эсэх нь чухал байр эзэлдэг байв.
Одоогоос 50 жилийн өмнө 1966 онд ахлах дэслэгч/хожмоо дэд хурандаа болсон/ Балжаагийн
Лувсандоржийн боловсруулсан БХХН-ийн иргэний хамгаалалтын танхим байгуулах тухай
аргачилсан зааварчлага тэр үедээ төдийгүй 1970-аад онд ч үнэ цэнэтэй хэвээр байв.
Зааварчлагад тусгаснаар танхимын бүтэц нь: 1.Империалист гүрнүүдийн цэргийн зэвсэглэлд
байгаа төрөл бүрийн агаарын довтолгооны хэрэгсэл, түүний дотор төрөл бүрийн пуужингуудын
хүчин чадал. 2.Бактериологийн зэвсэг, түүний мөн чанар. 3.Цөмийн зэвсэг, түүний мөн чанар.
4.Үй олноор устгах зэвсгийн хөнөөлөөс хамгаалах аргууд. 5.Химийн хорт бодисын төрөл, түүний
хордуулах чанар. 6. Өөрийн орны иргэний хамгаалалтын ажил үйлс, туршлагаас. 7.Империалист
гүрнүүдийн цэргийн баазуудын байршил. 8.БХХН-ийн бүтэц, зохион байгуулалт, ажил үйлсийн
тухай. 9.Ардын армийн түүхэн замнал гэсэн есөн бие даасан самбараас бүрдэж байжээ. Самбар
тус бүрийн агуулгыг ямар зураг, хүснэгт, зэвсгийн тактик-техникийн үзүүлэлтүүд байх зэргээр
тодорхой зааж өгсөн байжээ.
1970-аад оны сүүлийн хагасаас эхлэн УИХГ булан, танхимын зэрэгцээгээр дадлагын хичээлд
хэрэглэх сургалтын талбай байгуулж материаллаг орчинг өргөтгөх бодлого баримтлах болжээ.
Энэ талаар сургуулийн жилийн тушаалд зорилт болгон оруулж байв. Эхлээд Төв штаб ИХ-ын 122
дугаар ангийг түшиглэн сургалтын талбай байгуулж, сүүлдээ өргөтгөн шинэчилж, сургалтын төв
полигон нэртэй болгон тэр нь улсын албадын зарим мэргэжлийн анги, районуудын өндөржүүлсэн
бэлтгэлтэй нэгдсэн отряд, Улаанбаатар хотын зарим томоохон объектын мэргэжлийн ангийн
тактик-тусгай бэлтгэлийн дадлага, сургууль, их, дээд сургуулиудын оюутнуудын хээрийн дадлага,
122 дугаар ангийн ба салбаруудын тактик-тусгай бэлтгэлийн сургууль зэргийг хийдэг сургалтын
төв болсон байжээ.
Энэ төвд Эмнэлгийн анхны тусламжийн нөхөрлөлийн улсын хэд хэдэн уралдааныг зохион
байгуулж явуулсан, наяад оны дундуур Сүхбаатарын районы ИХ-ын ИБС-ийн үеэр аврах ажлыг
нь явуулсан байна.
Дадлагын сургуулилтыг хийж байсан дээрх үйл ажиллагаанаас харахад энэ төв нь орчин
үеийн зэвсгийн хөнөөлийн голомтод үүсч болзошгүй төрөл бүрийн цагийн байдлыг дууриалган
үзүүлж, тухайн хүнд нөхцөлд иргэний хамгаалалтын хүч хэрэгслийг тус тусын үүргээр ажиллуулж,
дадлагажуулах шаардлагыг хангасан сургалтын бодит орчин байсныг харуулж байна.
1990 он гэхэд бүх аймаг төвийнхөө орчимд сургалтын талбайтай болж, мэргэжлийн ангийн
дадлагын сургуулилтыг тэндээ хийдэг болсон байв. Тохижилт ба ашиглалт нь аймаг бүрд харилцан
адилгүй байсан байх. Дархан хотын цэрэг, иргэний хамгаалалтын хэлтсийн дарга хурандаа Ёндон
1980-аад оны эхээр цэрэг татлагаа хүртэл сургалтын төвөө түшиглэн явуулж байсан нь түүний
нэлээд тохижсоны баримт юм.
Сургалтын талбайн зургийг Төв штабаас гаргаж, тэнд ямар хичээлээр дадлага хийх, ямар
төрлийн нормативууд боловсруулах биет зүйлүүд байх зэргийг зааж, дүрс болон тойм зургийг
нь тодорхой харуулсан байв. Сургалтын талбайд заавал байх зүйлүүд гэвэл, химийн тагнуул,
хяналтын талбай; “агаарын түгшүүр” дохиогоор орох далдлах байрууд; холбоо, цахилгааны аваартехникийг арилган сэргээх дадлагын шон бүхий шугам; хими, цацрагийн хордолттой бүс; аврах
ажил явуулах “хөнөөлийн голомт”; эмнэлгийн анхны тусламж үзүүлэх талбай; мэргэжлийн ангийн
жагсаалын талбай; бие бүрэлдэхүүний түр байрлах/дулаацах/ байр зэрэг байжээ.
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Сургалтын талбайн хөрөнгийн эх үүсвэрийг аймгийн штабууд төсвөөс болон албад, зарим
томоохон объектоос гаргуулдаг байв. Тэд өөрийнхөө байгуулсан талбайд сургууль дадлагаа хииж,
засч сайжруулж байх үүрэг хүлээдэг байсан байна. .
Улс ардын аж ахуйн томоохон объектод мэргэжлийн ангийн дадлагын сургуулилалт хийх
боломжийг бүрдүүлсэн сургалтын зурвас байгуулах шаардлага тавьдаг байжээ.
Увс аймгийн иргэний хамгаалалтын штаб ерээд оны эхээр бичсэн тайландаа цэргийн анхан
шатны бэлтгэлийн болон иргэний хамгаалалтын тэнхим8, иргэний хамгаалалтын булан 20, иргэний
хамгаалалтын сургуулийн талбай 1-ийг байгуулан сургалт, сурталчилгаанд ашиглаж байсан тухай
илтгэсэн нь аймгуудын нийтлэг жишээ юм.
Иргэний хамгаалалтын алба БХХН-ийн бүтцэд үүссэн 1964-1969 онд Атом, химийн хэлтэс,
Байлдааны хэлтэс бүх төрлийн сургалтыг зохион байгуулж төлөвшүүлсэн бөгөөд 1970 онд УИХГ
байгуулагдахад Оперативын хэлтэс, Байлдааны бэлтгэл хэлтэс гэсэн хоёр хэлтэс ажиллах болж
сургалт, бэлтгэлийн арга хэмжээг хоёр төвшинд зааглалтайгаар зохион байгуулдаг болжээ.
Сургалтыг хариуцдаг хэлтэс нь 1970-1974 онд Байлдааны бэлтгэл хэлтэс, дарга нь хурандаа
Гоорвийн Чимэд, 1975-1987 онд Сургалт, суртал нэвтрүүлгийн хэлтэс, дарга нь хурандаа Хангайн
Төмөр, 1987-1988 онд дэд хурандаа Самбуугийн Сүрэнхор ажиллажээ. Төв штабын бүтцийн
өөрчлөлтөөр С.Сүрэнхор даргатай тасаг 1988-1990 онд оперативын хэлтсийн бүтцэд орсон ба
1990 онд сургалтын нэгжийг байнгын курстэй нэгтгэж, Сургалтын төв нэртэй нэгж байгуулав.
Даргаар нь 1990-1992 онд хурандаа Балдангийн Дашдэлэг, 1992-1997 онд дэд хурандаа Шагдарын
Болдбаатар, хошууч Лутын Пүрэвдорж, 1997 онд Сургалтын хэлтэс дахин байгуулагдаж, даргаар
нь 1997-2001 онд хурандаа Батцэрэнгий Жаргалсайхан,2001-2004 онд хурандаа Шархүүгийн
Гантулга нар тус тус ажиллажээ. Сургалт хариуцсан ажилтнаар 1970-1990 онуудад дэд хурандаа
Б.Гийдэр, хошууч Гомбын Цэрэнданзан, хошууч Танамханы Санай, дэд хурандаа Гонгорын Цэнд,
дэд хурандааДамдинжавын Батсүх, дэд хурандаа Г.Нямжав, хошууч Б.Даваадорж нарын хүмүүс
ажиллаж байв..
Дүгнэлт. 1930-1963 онд хот, суурин газар, байгууллага, хүн амыг дайсны агаарын довтолгоо,
химийн ба атом, цөм, бактериологийн зэвсгийн хор хөнөөлөөс хамгаалах аргад сургах ажил
тодорхой тогтолцоонд орж эрчимтэй өрнөж чадаагүй, сургалтын зохион байгуулалт төлөвшиж,
арга барил хэвшээгүй байлаа.
1930-аад оны дайсны агаарын довтолгоо, хорт зайн/хими/ аюулаас эхлээд 1960-аад оны эхэн үеийн
атом, устөрөгч, бактериологийн зэвсгийн хөнөөлөөс хамгаалахад сургах хүртлэх хугацааны ард
иргэдийн сургалт нь хэвшиж тогтмолжоогүй, гарын авлага материал хомс, сургалтыг эрхлэн
явуулах боловсон хүчин, байгууллага бэлтгэгдээгүй, зохион байгуулалт сулаас үр дүн тодорхой
биш байсан нь ойлгомжтой юм.
Иргэний хамгаалалтын сургалт Монгол Улсын иргэний хамгаалалтын алба үүсэн
байгуулагдсан 1960-аад оны дунд үеэс эхлэн улам боловсронгуй болон хөгжсөөр 1970-аад онд
улсын алба, яам, тусгай газар, аймаг, хот, район, сум, байгууллага, үйлдвэр, аж ахуйн газар, олон
нийтийн байгууллагын иргэний хамгаалалтын удирдлага, штабын бүрэлдэхүүн, мэргэжлийн анги,
иргэний хамгаалалтын томилгоот цэргийн анги, ажилчин, албан хаагчид, оюутан сурагчид, малчид,
тариаланчид, гэрийн ажилтай хүмүүсийг хамруулан үй олноор хөнөөх зэвсэг, довтолгооны бусад
хэрэгсэл, гамшиг, ослоос хамгаалахад сургах бүх нийтийн сургалтын тогтолцоо болж бүрэлдсэн
байна.
Энэ тогтолцоон дахь сургалтын ангилал/категор/-аас аймаг, хот, дүүргийн удирдлага, штаб,
албадаас дээших шатны штаб, албадын бэлтгэл нь удирдах бүрэлдэхүүний сургалт буюу оперативштабын бэлтгэл, бусад бүх төрлийн объект буюу байгууллагууд, цэргийн ба мэргэжлийн анги,
ажилчин, албан хаагчид, оюутан, сурагчид, малчид, тариаланчид, гэрийн ажилтай хүмүүсийн
сургалтыг 1970-аад оны дунд үе хүртэл байлдааны бэлтгэлсургалт гэж нэрлэж байв. Энэ зааглалтын
дагуу Улсын иргэний хамгаалалтын Төв Штабын Оперативын хэлтэс оператив-штабын бэлтгэлийг,
Сургалтын хэлтэс үлдсэн ангиллын сургалтыг тус тус хариуцан зохион байгуулж байв.
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Наймдугаар бүлэг.
ИРГЭНИЙ ХАМГААЛАЛТЫН ХҮЧ ХЭРЭГСЭЛ
Монгол Улсын иргэний хамгаалалтын үйл ажиллагаанд аврах ажил явуулах хүч, хэрэгсэл
үе үед чухал үүрэг гүйцэтгэж иржээ.
Иргэний хамгаалалтын хүч хэрэгсэлд хамаарахаар нэгж хэсгүүдийг бүр 1930-аад онд
байгуулж байсан байна. Үүнийг дараах баримт гэрчилнэ.
Батлан хамгаалах тусгай комиссын“Агаарын дайсан, хорт зайнаас хамгаалах ажлыг эрхлэх
газар”-ыг байгуулсан 1938 оны 4 дүгээр сарын 15-ны өдрийн анхдугаар хурлын тогтоолоор
аймгийн төвүүдэд агаарын дайсан болон хорт зайнаас хамгаалах ангийг байгуулж, түүнийг
удирдах үүргийг аймгийн яамны даргад хариуцуулсан байна.
Хотод улсыг батлан хамгаалах эвлэлийн гишүүд, ардуудын дотроос орон тооны бус бүлэг,
хэсгүүдийг байгуулжээ.Үүнд:
1/.Хорт зайнаас хамгаалах команд 23 хүнтэй, хувцас хэрэгсэл нь баг, комбинзон, резинэн
гутал, бээлий тус бүр 23, хүрз 4, хлорын шохой 650 кг, керосин 100 кг. Үүрэг нь орон сууц, олон
нийтийн чанартай байшин сав хамгаалах, хорт зайнаас хамгаалах, сэргийлэх, хянах, довтолгооны
аюулыг урьдчилан тогтоосон дохиогоор ард нийтэд сонсгон мэдэгдэх, ариутгах, хордсон газраар
нэвтрэх зам гаргах, хордсон хэсгийн дотор байгаа хамгаалах хэрэгслийн байдал, түүний чанарыг
мэдэж байх явдал байв.
2/.Эмнэлгийн албаны команд 16 хүнтэй, хэрэгсэл нь баг 16, эмнэлгийн цүнх 4, дамнуурга 6.
Энэ команд нь хордсон шархадсан хүмүүст эмнэлгийн анхны тусламж үзүүлэх, эмнэлгийн байранд
зөөвөрлөх ба хорт зайнд хүндээр хордсон, нэрвэгдсэн хүмүүсийг госпиталь, больницад хүргүүлэх
үүрэгтэй байжээ.
3/.Галын аюулаас хамгаалах команд 19 хүнтэй, хэрэгсэл нь усны ган 4, төмөр хувин 12, сүх
8, хүрз 4, дэгээ 4, тусгай хувцас 15 тус тус байхаар заажээ.
Дээрх бүлэг, хэсгүүд нь одоогийн мэргэжлийн ангийн эх суурь байсан гэж үзэж болох юм. Гэвч
тэдгээрийг багаж хэрэгслээр ханган сурган дадлагажуулж, тогтвортой байлгаж чадаагүй нь түүхэн
нөхцөл байдалтай холбоотой байсан ажээ.
МАХН-ын Төв Хорооны 1961 оны 8 дугаар сарын 24-ний өдөр гаргасан “Улсыг батлан
хамгаалах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” 289 дүгээр тогтоолд болзошгүй дайсны
учруулсан хор хөнөөлийг богино цагийн дотор арилгаж чадахуйц отряд, хэсгүүдийг хот, суурин,
сум-нэгдэл, сангийн аж ахуй, үйлдвэрийн газруудад байгуулж, хэрэгцээтэй цагт хоёр ээлж болгон
ажиллуулахаар сургаж бэлтгэх арга хэмжээ авахыг БХХН-ийн Төв Зөвлөл, аймаг, хотын намын
хороо, Ардын депутатуудын хурлын гүйцэтгэх захиргаа, яам, тусгай газрын сайд дарга нарт
даалгажээ.
Энэ тогтоолыг хэрэгжүүлэх үндсэн дээр БХХН-ийн Төв Зөвлөл “Дайсны болзошгүй
элдэв халдлагаас хот, суурин, сум-нэгдэл, албан ба үйлдвэр, аж ахуйн газруудыг хамгаалах
отряд, хэсгүүдийг зохион байгуулах тухай аргачиллын заавар”, отряд, хэсгүүдийн орон тоо, хүч
хэрэгслийн үлгэрчилсэн загварыг 1961 оны 11 дүгээр сард гарган мөрдүүлж, отряд, хэсгүүдийг
төв, орон нутагт зохион байгуулах ажлыг хийжээ.
Дээрх зааварт отряд, хэсгүүдийн үүргийг дайсны элдэв халдлагатай тэмцэх, түүнийг
богино хугацааны дотор устгах, улсын чанартай чухал объектуудыг сэргийлэн хамгаалах, хими,
атом, бактериологийн зэвсгийн хор хөнөөлийг ард иргэдэд ойлгуулах ба хамгаалах аргад сургах,
энх цагийн нөхцөлд байгалийн гэнэтийн аюултай тэмцэхэд зохион байгуулалтаар нь ажиллуулж
дадлага олгоно гэж заасан байна. Энэ үүргээс нь харахад отряд, хэсгүүд нь 1942 онд байгуулагдсан
Ардын өөрийгөө хамгаалах сайн дурын морьт отрядын үүрэгтэй төстэй хийгээд орчин үеийн
зэвсгийн хор хөнөөлөөс хамгаалах аргад ард иргэдийг сургахад оролцох үүрэг хүлээж байжээ.
Отряд нь 150-300 хүний бүрэлдэхүүнтэй, бүтэцдээ тагнах, гал түймрээс сэргийлэх, сөнөөх, харуул
хамгаалалтын хүч нэмэгдүүлэх, аврах ба эмнэлгийн тусламж үзүүлэх хэсгүүдтэй, хэсэг нь групп,
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тасагтай, хүнс, тээврийн хэрэгсэл, орон сууц зэрэг хангалттай байжээ.
Монгол Улсад иргэний хамгаалалтын мэргэжлийн ангийг энэ үеэс эхэлж байгуулсан байна. Үүнээс
хойш бүтэц, зохион байгуулалт нь байнга боловсронгуй болж, багаж, хувцас, техник хэрэгслийн
хангамж нь сайжирсаар өнөө хүрчээ.
БНМАУ-ын СнЗ-ийн 1964 оны 9 дүгээр сарын 30-ны 435 дугаар тогтоолоор баталсан БХХНийн дүрмийн 3-р зүйлээр тодорхойлсон улсын иргэний хамгаалалтын гүйцэтгэх үүргүүдийн нэгд
“довтолгооны хор уршгийг устгах, хөнөөлийн голомт дахь хойшлуулшгүй сэргээн босгох, аврах
арга хэмжээ авах талаар БХХН-ийн отрядуудыг зохион байгуулах явдал мөн” гэж заажээ. Энэ
заалтааротрядуудыг зохион байгуулахын учир нь хөнөөлийн голомтод аврах, хойшлуулшгүй
сэргээн босгох ажил явуулах зорилготой юм гэдгийг онцолж өгснөөрөө түрүү үеийн шийдвэрүүд
дэх заалтуудаас ялгаатай болжээ. Энэ цаг үеэс хойш хөнөөлийн голомтод явуулах цогцолбор ажлыг
аврах, хойшлуулшгүй сэргээн босгох ажил гэж нэрлэн түүнийгээ “АХСБА” гэж товлон бичих, бас
ярих болсон ажээ. Эдгээр нэршил олон жил уламжлагдан хэрэглэгдсээр өдий хүрсэн юм.
Монгол Улсын иргэний хамгаалалтын мэргэжлийн байгууллага үүссэн 1960-аад оны
сүүлийн хагаст албан байгууллагуудыг түшиглүүлэн үй олноор хөнөөх хэрэгслийн хөнөөлийн
голомтод тагнуул, хяналт хийх, гал түймэр унтраах, нэрвэгдэгсдэд эмнэлгийн анхны тусламж
үзүүлэх, аврах, аваар-техникийн ажлуудыг гүйцэтгэх, холбоо, зарлан мэдээлэл зохион байгуулах
зэрэг иргэний хамгаалалтын төрөл бүрийн үүрэг гүйцэтгүүлэх орон тооны бус отряд, команд,
бүлэг, хэсэг зэрэг нэгжүүдийг байгуулж, тэднийг бүхэлд нь мэргэжлийн анги гэж нэрлэх болсон
байна. Тэр үе нь ЗХУ-ын иргэний хамгаалалтын туршлагаас суралцаж, жишээ загвар авч байсан
цаг үе юм. Оросоор невоенизированное формирование гэдэг хоршоо үгийг мэргэжлийн анги гэж
утгачилан хэрэглэжээ. Иргэний хамгаалалтын байгууллагын анхны нэгжийн нэг болох Атом,
химийн хэлтсийн дарга, 1968-1969 онд БХХН-ийн Штабын даргын алба хашиж асан хурандаа
Мижидийн Тэрбиш энэ талаар дуртгалдаа “... формирование гражданской обороны гэдгийг эхлээд
бид нар дайчилгааны анги гэж орчуулж бичээд байтал тохиромжгүй санагдаад бас иргэдийн отряд,
команд гэж болмооргүй, олон төрлийн мэргэжлийн хүмүүсээр бүрэлдсэн команд, бүлгүүд болохоор
нь мэргэжлийн анги гэж бүхэлд нь нэрлэе гэж тогтсон маань одоо манай нийтээр ойлгодог хэллэг,
нэр томъёо болсон явдалд баярлаж явдаг юм” гэж дурссан байдаг билээ.
Иргэний хамгаалалтын хүч хэрэгслийн бүтэц, бүрэлдэхүүн,ямар байгууллагыг түшиглүүлэн
ямар мэргэжлийн ангийг байгуулах, тэр нь хэдэн хэсэг нэгжтэй, ямар ямар техник, багаж хэрэгсэлтэй
байх,тэдгээрийг сургах, үүрэг гүйцэтгүүлэх чиглэлийг 1960-аад оны сүүлийн хагасаас тодорхой
болгож, далаад оны эхнээс баталсан удирдлагын баримт бичгүүдээр шийдвэрлэж байжээ.
СнЗ-ийн 1970 оны 305 дугаар тогтоолоор батлагдсан Иргэний хамгаалалтын дүрмийн 11
дүгээр зүйлд“аврах хойшлуулшгүй сэргээн босгох ажил хийх иргэний хамгаалалтын хүч бол
үйлдвэр, албан газар, сургууль, сангийн аж ахуй, хөдөө аж ахуйн нэгдэл зэрэгт байгуулагдсан
мэргэжлийн ангиуд, мөн иргэний хамгаалалтын цэргийн ангиуд юм” гэж зааж байсан бол СнЗ-ийн
1980 оны 3 дугаар сарын 21-ний 90 дүгээр тогтоолоор баталсан БНМАУ-ын Иргэний хамгаалалтын
дүрмийн 13 дугаар зүйлд“БНМАУ-ын хүчний бүрэлдэхүүнд иргэний хамгаалалтын мэргэжлийн
анги, томилгоот цэргийн анги болон иргэний хамгаалалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсан арга хэмжээг
хэрэгжүүлэх үүрэг бүхий байгууллагууд багтана” гэж хүчний бүрэлдэхүүнийг илүү өргөтгөн
тодорхойлсон байна.
Иргэний хамгаалалтын анхны хуулинд “Иргэний хамгаалалтын мэргэжлийн ангиудыг
хөдөлмөрийн чадвар бүхий 16-60 насны эрэгтэй, 16-55 насны эмэгтэйчүүдийг заавал хамрах
журмаар зохион байгуулна” гэж заасныг үндэслэн УИХГ үндсэн хүч болох мэргэжлийн ангиудыг
аймаг, хот, улсын алба, объектод байгуулж,техник, багаж хэрэгслээр ханган сургаж бэлтгэх ажлыг
зохион байгуулж, улам боловсронгуй болгосоор иржээ.
1970 оны дүрэмд цэргийн албанд дайчлагдахаас чөлөөлөгдөөгүй цэргийн алба хаах үүрэг
бүхий хүмүүсээс бусад хөдөлмөрийн чадвар бүхий иргэд, 16-60 хүртэл насны эрэгтэйчүүд, 16аас 55 хүртэл насны эмэгтэйчүүдийг иргэний хамгаалалтын мэргэжлийн анги, байгууллагад
заавал татан оролцуулахаар тусгаж, хөдөлмөр хийж байгаад тахир дутуу бологчид, жирэмсэн
эмэгтэйчүүд, мөн хүүхэд асрах өөр хүнгүй бол 8 хүртэл насны хүүхэд бүхий эмэгтэйчүүдийг
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мэргэжлийн ангийн бүрэлдэхүүнд оролцуулахгүй байхаар зааж өгсөн нь дээрх хуулийн заалтыг
дэлгэрүүлсэн зарчмын чухал ач холбогдолтой заалт байжээ.
Мэргэжлийн ангиудын сургалтын талаар энэ номын “ Хүн амын иргэний хамгаалалтын
сургалтын тогтолцоо, зохион байгуулалт”гэсэн бүлэгт тодорхой бичсэн болно. Мэргэжлийн
ангиуд 1970-1990-ээд онд тус тусын суралцах бичиг, төрөл мэргэжлийн дагуу үүрэг гүйцэтгэхэд
суралцах гарын авлага, номоор хангагдсан байв.
Мэргэжлийн ангиудыг гүйцэтгэх үүргээр нь ерөнхий зориулалттай болон албаны,
захирагдах харьяаллаар нь объектын ба нутаг дэвсгэрийн гэж ангилан байгуулж байжээ.
УИХ-ын Төв штабаас боловсруулан мөрдүүлж 1971 онд хэвлүүлсэн, “Улс ардын аж ахуйн объектод
иргэний хамгаалалтын мэргэжлийн ангийг байгуулах заавар, үлгэрчилсэн орон тоо”гэсэнбаримт
бичигт байгуулбал зохих бүх мэргэжлийн ангийн орон тоог нэгтгэн нэгдмэл болгон тусгаснаараа
түрүүн нь гаргаж байсан зарим заавар, зөвлөмжөөс давуу талтай болсон байна. Энэ баримт
бичигт хэсэг, бүлэг, команд, бригад, нөхөрлөл, отряд зэрэг 38 төрлийн мэргэжлийн ангийнзохион
байгуулалтын үлгэрчилсэн бүтэц, тэдгээрийн бие бүрэлдэхүүний гүйцэтгэх үүргийн ялгаа, албан
тушаалын томилгоо болон байвал зохих техник, багаж, холбооны хэрэгслийн хуваарь, материалын
хангалт зэргийг тус бүрд нь оногдуулан тавьжээ. Тус зааварт ямар мэргэжлийн ангийг ямар
байгууллагад байгуулах чиглэлийг ч заасан байна. Мэргэжлийн ангийн хамгийн цөөн хүнтэй
нь 4 хүнтэй объектын холбооны хэсэг, хамгийн олон хүнтэй нь 113 хүнтэй Эмнэлгийн анхны
тусламжийн отряд байв.
Ийнхүү 1960-аад оны эхээр “отряд, хэсэг” гэж ерөнхий нэрлэн байгуулж байсан анхны
нэгжүүд ИХ-ын олон жилийн хөгжлийн явцад амьдралаас урган гарсан шаардлагуудыг бүтээлчээр
тусган хэрэгжүүлсний үр дүнд 1980-аад он гэхэд цагийн байдлын төвөгтэй нөхцөлд ерөнхий ба
тусгай мэргэжлийн үүрэг гүйцэтгэх боломжтой, иргэний хамгаалалтын хүч болсон байна.
Төв Штаб 1969 онд “Цэргийн ба мэргэжлийн ангийн дүрэм” боловсруулан арав гаруй жил
мөрдүүлсний дараа түүнийг дахин шинэчилжээ.
БХЯ-ны орлогч сайд, УИХГ-ын даргын 1983 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдрийн тушаалаар
“Иргэний хамгаалалтын мэргэжлийн ангийн дүрэм” баталсан байна. Энэ дүрмийг арван таван жил
мөрдөөд иргэний хамгаалалтын үзэл баримтлал өөрчлөгдөж, шинэ хууль гарсантай холбогдуулж
өөрчилжээ.
Монгол Улсын иргэний хамгаалалтын газрын даргын 1998 оны 3 дугаар сарын 17-ны
өдрийн 48 дугаар тушаалаар “Иргэний хамгаалалтын мэргэжлийн ангийн дүрэм”-ийгшинэчлэн
баталсан байна. Энэхүү дүрэм нь Иргэний хамгаалалтын тухай 1994 оны хуулийн үзэл санаагаар
хөнөөлийн голомт, байгалийн болон нийтийг хамарсан гамшиг, үйлдвэрийн томоохон ослын
районд аврах, хойшлуулшгүй сэргээн босгох ажил явуулахад ИХ-ын мэргэжлийн ангийг бэлтгэх,
ашиглах, удирдах, хангалтыг зохион байгуулах үндсэн асуудлуудыг тусгажээ.
Гамшиг, ослын бүсэд явуулах аврах ажлыг ой, хээрийн түймэр унтраах, үер, усны
осол,химийн ослын голомт, биологийн халдварын голомт, нефть, түүний бүтээгдэхүүн, тэсэрч
дэлбэрэх аюул бүхий үйлдвэр, уул уурхайд аврах ажил гүйцэтгэх зэрэг төрөл тус бүрийн нь онцлог,
мөн өвлийн болон шөнийн нөхцөлийг харгалзан үзсэнээрээ түрүү үеийнхээсээ нэлээд өвөрмөц
ялгаатай болсон юм.
Дээрх баримт бичгүүдээс үзэхэд мэргэжлйин ангийн төрөл, түүний бүтэц, зохион
байгуулалтыг боловсронгуй болгоход чиглэгдсэн арга хэмжээнүүдийг үүсч болзошгүй цагийн
байдлын шинж чанар, гүйцэтгэх үүргийн онцлог, мэргэжлийн ангийг байгуулах аж ахуйн нэгж,
байгууллагын боломж, хүчин чадал зэрэгтэй уялдуулан авч хэрэгжүүлэх ажлыг УИХГ үндсэндээ
арваад жилийн давтамжтайгаар хийж байжээ.
Иргэний хамгаалалтын алба байгуулагдсан анхны жил-1965 оны жилийн эцсийн мэдээгээр
эмнэлгийн хөдөлгөөнт отряд, эмнэлгийн хөдөлгөөнт бригад, ариун цэврийн нөхөрлөл, аврах
команд, мал хамгаалах команд, гал унтраах бүлэг, объектын команд зэрэг 13 төрлийн 1409
мэргэжлийн анги байсан бол1970 оны жилийн эцсийн дүн мэдээгээр улсын хэмжээнд 94 мянган
хүнийг хамарсан 38 төрлийн мэргэжлийн анги байгуулагдсан байжээ. Үүний 29 мянга нь хотод,
65 мянга нь хөдөөд байгуулагдсан ажээ. Эдгээр мэргэжлийн ангиуд нь хэдийгээр бэлэн байдалтай
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байж үүрэг гүйцэтгэх байнгын хүч болж чадсан, үгүй нь бодит нөхцөл байдлаар шалгагдан
нотлогдоогүй ч гэсэн аймаг, хот, үйлдвэр, байгууллагууд тэдгээрийг байгуулан бэлтгэж байсныг
харуулж байгаа юм.
1985 оны жилийн эцсийн байдлаар 50 гаруй нэр төрлийн 2482 мэргэжлийн ангид 103,5
мянган хүн хамрагдаж байв. Мэргэжлийн ангиуд 1981 онд шинэ орон тоогоор зохион байгуулагдаж,
тус тусынхаа хөтөлбөрөөр хичээллэн жилийн эцэст тактик-тусгай бэлтгэлийн сургууль хийж
байсан ба 1985 онд хийгдсэн сургууль нь 1981 оныхоос 4 дахин нэмэгдсэн дүнтэй байжээ. Энд
тэмдэглэхэд, мэргэжлийн ангиудын бие бүрэлдэхүүний тоо 1981 онд 108,0 мянга орчим байсан
мэдээ байдаг юм. мэргэжлийн ангийн бүрэлдэхүүний тоо 1985 онд бараг 5000 хүнээр буурсан
байгаа нь шинэ орон тоо, зохион байгуулалтаар байгуулж байсантай холбоотой байна.
Мэргэжлийн ангиудыг 1995 оноос шинэ бүтэц, зохион байгуулалтад оруулснаар аймаг,
нийслэлд 1997 оны жилийн эцсийн мэдээгээр ерөнхий ба тусгай зориулалттай 21 төрлийн 1564
мэргэжлийн ангид 42512 хүн хамрагдаж байсан бөгөөд 1992 онд байсан мэргэжлийн ангийн
бүрэлдэхүүний 85 хувьтай тэнцэх хэмжээтэй болж цөөрсөн нь нэг талаас том үйлдвэрийн
объектууд хувьчлагданөмч задарч, мэргэжлийн ангиуд байгуулах суурь хомсодсонтой нөгөө талаас
гамшиг, осолтой тэмцэхэд байнгын бэлэн байдалтай цэрэгжүүлсэн хүчийг гол хүч болгох бодлого
баримтлах болсонтай холбоотой байв.
Наяад оны дунд үед аймаг, хот, районы өндөржүүлсэн бэлтгэлтэй 28 мэргэжлийн ангийн бие
бүрэлдэхүүн амьсгалын эрхтэн, арьс хамгаалах хэрэгслээр 100 хувь, тагнуул, хяналтын багажаар
94 хувийн хангалттай, харин улсын хэмжээний нийт мэргэжлийн ангийн хувьд амьсгалын эрхтэн
хамгаалах хэрэгслээр 36,6 хувь, арьс хамгаалах хэрэгслээр 25,7 хувь, тагнуул, хяналт, цэвэрлэгээ,
ариутгалын багажаар 12 хувийн хангалттай байсан байна. Эдгээр нь иргэний хамгаалалтын үндсэн
хүч хэрэгсэл мөн.
Мэргэжлийн ангиудыг шаардлагатай багаж, тоног төхөөрөмж, техник, хамгаалах хэрэгсэл,
бусад зүйлээр нөхөн хангаж, сургаж дадлагажуулж байсны үр дүнд тэдний үүрэг гүйцэтгэх
чадвар, бэлэн байдал дээшилж байсныг удаа дараагийн иж бүрэн сургуулиуд, үзлэг шалгалтын үр
дүн харуулж байв.
1960-аад оны дунд үеэс эхлэн хот, хөдөөд мэргэжлийн ангиудын жагсаалын үзлэгийг
явуулж эхэлсэн байдаг юм. Энэ нь тэдний хамгаалах хувцас, нөмрөг, баг, багаж хэрэгсэл, бусад
материаллаг хангалтыг бүрдүүлэх, үүрэг гүйцэтгэх бэлтгэлийг сайжруулах, улмаар бэлэн
байдлыг дээшлүүлэх ач холбогдолтой байсан байна. Тайлан, мэдээний баримт дүнгээс үзэхэд 1966
онд нэг удаагийн үзлэгт 2800-аад хүн оролцсон, 1967 онд зөвхөн Улаанбаатар хотын жагсаалын
үзлэгт нийлбэр дүнгээр 14 мянган хүн оролцсон байв. 1970, 1980-аад онд аймаг, хот, сум, районы
хэмжээнд зохиосон иргэний хамгаалалтын иж бүрэн сургууль, команд-штабын сургууль, томоохон
үзлэг, шалгалтын үед мэргэжлийн ангийн жагсаалын үзлэгийг заавал хийдэг, тэр нь тухайн арга
хэмжээний үнэлгээний нэг үзүүлэлт болдог байлаа.
Мэргэжлийн ангийн бие бүрэлдэхүүний үүрэг гүйцэтгэх чадвар, жигдрэлт, бэлэн байдлын
үнэлгээний өөр нэг шалгуур үзүүлэлт нь тэдэнтэй зохиож байсан уралдаан тэмцээн байлаа. Жишээ
болгож, Ариун цэврийн/Эмнэлгийн анхны тусламжийн/-ийн нөхөрлөлийн уралдаан тэмцээний
талаар товч дурдъя. 1978 онд анх удаа нөхөрлөлийн улсын уралдааныг Улаанбаатар хотод зохион
байгуулж явуулсан байна. Энэ уралдаанд бүсүүдээс шалгарсан долоон нөхөрлөл оролцож, Завхан
аймгийн Долгорсүрэн ахлагчтай нөхөрлөл тэргүүн байр эзэлжээ. Үүнээс хойш хэд хэдэн удаагийн
уралдаан болсон ажээ.
Цагийн байдал хүндэрсэн нөхцөлд иргэний хамгаалалтын үүрэг гүйцэтгэх чадвартай хүч,
хэрэгсэл 1960-аад оны сүүлийн хагасаас эхлэн зохион байгуулагдаж, дан ганц мэргэжлийн ангиас
бүрдэж байснаа 1967 онд иргэний хамгаалалтын тусгай батальон байгуулах шийдвэр гарч, 1969
онд барилгын цэргийн 121, 017, 110, 030 дугаар ангиудыгзэрэг тогтоосон хотууд-Улаанбаатар,
Дархан, Эрдэнэт, Чойбалсанд шаардлагатай нөхцөлд аврах ажилд оролцуулахаар иргэний
хамгаалалтын томилгоотой болгож, тэдгээрийг хими, цацрагийн хордолтыг илрүүлэх, хяналт
тавих тусгай зориулалтын машин, баг, хамгаалах хэрэгслээр ханган сургах арга хэмжээ авсны
дүнд 1980-аад оны эх гэхэд ИХ-ын хүч хэрэгсэл орон тооны байнгын бэлэн байдалтай болон орон
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тооны бус, мөн давхар томилгоотой цэргийн ба энгийн мэргэжлийн ангиудаас бүрдэх болжээ.
БХЯ-ны сайдын 1968 оны 12-р сарын 27-ны өдрийн “СнЗ-ийн тогтоолыг биелүүлэх арга хэмжээний
тухай” н/272-р тушаалаар Армийн төмөр замын барилга засвар,сэргээн босголтын тусгай
батальоныг 1969 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн армийн иргэний хамгаалалтын инженерийн /
механикжсан/ тусгай батальон болгон өөрчлөн байгуулжээ.
Батальоны даргаар 1945 оны чөлөөлөх дайнд оролцсон дарга нарын нэг, ахмад дайчин
хурандаа М.Чимэд, штабын даргаар Д.Лувсангомбо, улс төрийн орлогчоор Ц.Үл-Олдох, ар талын
орлогчоор Чимэддорж нар ажиллаж байлаа. Энэ үеэс иргэний хамгаалалтын цэрэг үүсэж хөгжих
эхлэл тавигдаж, 1968-1969 оны сургуулийн жилээс иргэний хамгаалалтын инженерийн тусгай
батальоны бие бүрэлдэхүүн 140 цагийн, барилгын батальонууд 40 цагийн тусгай бэлтгэлийн
хичээл орж эхлэв. Армийн иргэний хамгаалалтын механикжсан тусгай батальоны орон тоог
БХЯ-ны сайдын 1970 оны 6-р сарын 9-ний өдрийнтушаалаар шинэчлэн баталсан байна.
БНМАУ-ын БХЯ-ны орлогч сайд, БХХН-ийн Төв зөвлөлийн дарга дэслэгч генерал
С.Равдан тэргүүтэй манай төлөөлөгчдийн 1969 оны 1 дүгээр сарын 25- наас 2 дугаар сарын 03-ны
өдрүүдэд ЗХУ-д хийсэн албан ёсны айлчлалын үеэр дэслэгч генерал С.Равдан, ЗХУ-ын Иргэний
хамгаалалтын дарга, ЗХУ-ын маршал В.И.Чуйков нар 1969 оны 2 дугаар сарын 03-ны өдөр
Москва хотноо гарын үсэг зурсан Протоколд иргэний хамгаалалтын механикжуулсан тусгай
батальоны техник хэрэгсэл, ангийн бүх байр зэргийг ЗХУ-ын талаас буцалтгүй тусламжаар
авахаар шийдвэрлэжээ. Үүнд: Инженерийн техник 18 нэр төрөл, авто тракторын төрөл
8 нэр
төрөл /хөнгөн ба ачааны машин-27, тусгай зориулалтын машин-7/, химийн зэвсэглэл техник 21 нэр
төрөл, барилгын техник 3 нэр төрөл, холбооны хэрэгсэл 10 нэр төрөл,цацраг, химийн тагнуулын
багаж, нэг бүрийн хамгаалалтын шаардагдах бусад хэрэгсэл 30 нэр төрөл, эмнэлгийн эд хэрэгсэл
11 нэр төрөл, хүнс хангалтын техник хэрэгсэл 5 нэр төрөл орсон байна. Эдгээрийг 1970-аад оны
эхээр хүлээн авчээ. Үүний үр дүнд УИХГ орчин үеийн техник хэрэгслээр иж бүрэн хангагдсан,
байнгын бэлэн байдалтай хүч хэрэгсэлтэй болсон ажээ.
НТХ, СнЗ-ийн 1984 оны н/4 дүгээр тогтоолоор тус батальоныг Иргэний хамгаалалтын
механикжсан тусгай хороо болгон өргөтгөн зохион байгуулснаас хойш 7 жилийн дараа түүнийг
1991 онд Засгийн газрын 152 дугаар тогтоолын дагуу байнгын бүрэлдэхүүнтэй анги болгон
өөрчлөн байгуулжээ.
Иргэний хамгаалалтын албыг тайван цагийн үзэл баримтлалаар зохион байгуулахад үүсч
болзошгүй цагийн байдлаас шалтгаалаад гамшиг, ослын бүс, голомтонд аврах, тусламж үзүүлэх,
хор уршгийг арилгахад оролцох хүч хэрэгслийн үүрэг улам бүр өсөх болов. Үүнтэй уялдуулан
хүч хэрэгслийн бүтэц, орон тоо, зохион байгуулалтыг боловсронгуй болгох, тэдгээрийн үүрэг
гүйцэтгэх чадварыг нэмэгдүүлэх, сургалтыг үндсээр нь өөрчлөх, техник хэрэгслийн хангалтыг
сайжруулах, шинэ техник, технологи нэвтрүүлэх үндсэн дээр бэлэн байдлыг дээшлүүлэх, эрхзүйн
байдлыг нь баталгаажуулах зорилт зайлшгүй тулгарсан байна.
Монгол Улсын Засгийн газрын 1990 оны 11 дүгээр сарын 16-ны 152 дугаар тогтоолоор
иргэний хамгаалалтын механикжсан тусгай хороог гамшиг, осол гарсан үед ажиллах байнгын
бүрэлдэхүүнтэй /хугацаат цэргийн албан хаагчгүй-П.Д/ мэргэжлийн хүч болгон зохион байгуулахыг
Батлан хамгаалах яаманд зөвшөөрч, Түймэр эсэргүүцэх агаарын харуулын албыг Улсын гал
түймэртэй тэмцэх газраас Улсын иргэний хамгаалалтын Төв штабт шилжүүлж, гамшиг, ослын
хор уршгийг арилгахад татан оролцуулах хүч хэрэгслийн бие бүрэлдэхүүнийг сургаж бэлтгэх,
байнгын бэлэн байдалд байлгах арга хэмжээ авч ажиллахыг Батлан хамгаалах яам, Улсын аюулгүй
байдлыг хангах ерөнхий газар, Цагдаагийн ерөнхий газар, Барилгын цэргийн ерөнхий газарт
даалгасан байна.
Дээрх тогтоолыг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулж 1991 онд Батлан хамгаалахын сайдын
шийдвэрээр Иргэний хамгаалалтын механикжуулсан тусгай хороог байнгын бүрэлдэхүүнтэй
болгож, Хялгант дахь Зэвсэгт хүчний гүүр, ус гатлалтын батальоныг УИХГ-ын харьяанд
шилжүүлж, Зэвсэгт хүчний ангиудаас мото буудлагын 123, 126,150, 167, 210 дугаар ангиуд, тусгай
мэргэжлийн 119, 014, 084, 026, 027 дугаар ангиудыг ИХ-ын томилгоотой болгож, тусгай хөтөлбөр
боловсруулан тэдгээрийг ИХ-ын чиглэлээр сургаж бэлтгэж эхэлжээ. Энэ ангиудын гол үүрэг нь
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байгалийн гамшиг, үйлдвэрийн томоохон осол тохиолдсон нөхцөлд иргэний хамгаалалтын хүч
хэрэгсэлтэй хамтран нэрвэгдэгсдэд тусламж үзүүлж, аврах ажил явуулах явдал байв.
Засгийн газрын 1992 оны “Байгалийн болон нийтийг хамарсан гамшиг, үйлдвэрлэлийн
томоохон ослын хор уршгийг арилгах ажлыг зохион байгуулахтай холбогдсон зарим арга хэмжээний
тухай” 86-р тогтоолд “Байгалийн болон нийтийг хамарсан гамшиг, үйлдвэрийн томоохон осол
тохиолдсон үед хүний амь нас,аврах,нэрвэгдэгсдэд тусламж үзүүлэх, өмч хөрөнгө хамгаалах,
учирсан хохирлын хор уршгийг арилгах явдлыг цэргийн нэгтгэл, анги, салбарын нэг үүрэг болгож,
1992-1993 оны хичээлийн жилээс эхлэн тэдгээрийн бие бүрэлдэхүүний сургалтын хөтөлбөрт
энэ талаар Улсын иргэний хамгаалалтын Төв штабтай хамтран тусгаж мөрдүүлэхийг Батлан
хамгаалах яам, Улсын аюулгүй байдлыг хангах ерөнхий газар, Цагдаагийн газарт даалгасугай”
гэжзаасан байна. Засгийн газрын дээрх тогтоолууд нь монгол орны нутаг дэвсгэрт байгалийн
гамшиг, үйлдвэрийн томоохон осол тохиолдсон үед байнгын бэлэн байдалд үйл ажиллагаагаа
явуулдаг цэргийн ба цэрэгжүүлсэн хүчбүрэлдэхүүнийг ашиглах асуудлыг шийдвэрлэж, ИХ-ын
хүчийг зузаатгасан чухал ач холбогдолтой болжээ.
УИХГ тогтоолуудыг хэрэгжүүлэн Зэвсэгт хүчин, хилийн цэрэг, барилгын цэрэг, цагдаагийн
анги, салбарууд /дотоодын цэрэг/-д зориулан 16-24 цагийн хөтөлбөр, сургалтын гарын авлага
материал боловсруулан өгч, сургалтад нь мэргэжлийн туслалцаа үзүүлж байлаа.
Зэвсэгт хүчин, цагдаагийн анги, салбарууд зарим үед ой, хээрийн түймэр унтраах, хүн,
малын гоц халдварт өвчний голомтод нэрвэгдэгсдэд эмнэлгийн тусламж үзүүлэх, эмчлэх, хорио
цээр тогтоох, хяналт тавих, ариутгал, халдваргүйжүүлэлт хийх, их цас, зудын үед зам гарц гаргах,
өвс тэжээл, бусад бараа материалын тээвэр хийх, харуул хамгаалалт хэв хурам сахиулах зэрэг
үүргийг иргэний хамгаалалтын хүчтэй хамтран болон зарим үед бие дааж гүйцэтгэж байлаа.
Түймэр эсэргүүцэх агаарын харуулын албыг “Байгалийн гамшигтай тэмцэх алба” болгон
өөрчилсөн Батлан хамгаалахын сайдын 1991 оны 78 дугаар тушаалаар тус албаны шүхэрчдийн
хэсэг тус бүрд байх хэрэгслийн жагсаалтыг батлаж, ажил албаны шаардлагаар онгоц, нисдэг
тэргийг зохих хөлсөөр олгож байх, машин, механизм, шүхэр, холбоо, тусгай зориулалтын техник,
сэлбэг хэрэгслийг яамны жил бүрийн нэгдсэн захиалгад оруулан хангаж байх, засвар үйлчилгээ
хийх, шүхэрчдийн спортын зэрэг ахиулах, уралдаан тэмцээнд оролцуулж албанд шаардлагатай
шүхрийн техник хэрэгсэл, шатахуун тосолгооны материалаар хангах, шүхэрчдийг нарийн
мэргэжлийн эмчийн үзлэгт жилд нэг удаа хамруулж байх зэрэг үүргийг яамны холбогдох албан
тушаалтнуудад өгчээ.
Мөн энэ тушаалаар албаны харьяа салбарын үйл ажиллагааг ерөнхий удирдлагаар
хангаж, бие бүрэлдэхүүний сургалт, бэлэн байдал, сахилга зохион байгуулалт, техник хэрэгслийн
ашиглалт, хангалтад хяналт тавьж ажиллан нислэг, шүхэрчдийн буулт, ой хээрийн түймэр унтраах,
байгалийн бусад гамшигтай тэмцэх үед гарсан осол, зөрчил болон шатаж гэмтсэн эд материалд
цаг тухайд нь комиссын акт гаргаж, шийдвэрлэж байхыг салбар бүхий аймгийн Цэрэг, иргэний
хамгаалалтын хэлтсийн дарга нарт даалгасан байна.
Түймэр эсэргүүцэх агаарын харуулын албаны Архангай,Булган,Дорнод, Сэлэнгэ,Хөвсгөл,
Хэнтий аймаг, Улаанбаатар хотод байрладаг 7 салбар, Зэвсэгт хүчний гүүр, ус гатлалтын 234-р
анги Улсын иргэний хамгаалалтын газрын харьяанд шилжин ирснээр гамшиг, ослын голомтод
аврах, хойшлуулшгүй сэргээн босгох үүрэг гүйцэтгэх иргэний хамгаалалтын цэрэг болж, иргэний
хамгаалалтын хүч, бүрэлдэхүүн өргөжин бэхжих үндэс болсон. Улсын иргэний хамгаалалтын
Төв штабт Түймэр эсэргүүцэх агаарын харуулын алба 1990 оны сүүлчээр шилжиж ирэхдээ
салбаруудын бие бүрэлдэхүүн, албаны удирдлага, санхүү аж ахуй, техник хэрэгсэл болон нийт
бие бүрэлдэхүүн 264 хүн ирсэн байна.
Шилжин ирэх үед салбарын даргаар Архангай аймагт хошууч Ч.Өлзийбат, Булган аймагт
хошууч Н. Гүржав, Хөвсгөл аймагт ахлах дэслэгч Д.Дорждагва, Сэлэнгэ аймагт хошууч П.Ганбат,
Хэнтий аймагт ахмад Ц.Баасан, Дорнод аймагт хошууч Д.Жанчив, Улаанбаатар хотод хошууч
Б.Эрдэнэбат нар ажиллаж байв. УИХГ-ын даргын 1991 оны 3-р сарын 29-ний тушаалаар дээрх
салбарын дарга нарыг тус тусынх нь Байгалийн гамшигтай тэмцэх салбарын даргаар томилжээ.
Эдгээр салбарыг орон нутгийн байгалийн гамшигтай тэмцэх үүрэгтэйгээр өөрчлөн зохион
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байгуулсныг аймаг, нийслэлийн удирдлагууд талархан хүлээн авч, аврах анги, салбаруудыг
өргөтгөх, бэхжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлж байсан болно.
Нийслэлийн Засаг даргын санаачилгаар Байгалийн гамшигтай тэмцэх салбарыг нийслэлийн
ЗДТГ-ын ЦИХШ-ын харьяанд 1995 онд шилжүүлэн авч, тухайн үед татан буугдсан байсан
ЭМЯ-ны автобаазын байранд(16 автомашины гарааштай) нүүлгэн байрлуулж, 60 сая төгрөгийн
6 нэр төрлийн автомашин техник, усчин-аврагч нарын усны гүнд шумбах хувцас, резинэн завь
бусад аврах багаж хэрэгслээр хангалт хийсэн нь түүний бэлэн байдал, үүрэг гүйцэтгэх чадварыг
өндөржүүлсэн ач холбогдолтой болжээ. Тус салбарыг 1999 онд нийслэлийн байгалийн гамшгаас
аврах анги, дараа нь аврах отряд болгон зохион байгуулсан байна.Ийнхүү тус анги тухайн үедээ
хамгийн сайн тохижилт, хангалттай анги болсон юм.
Хан-Уул дүүргийн иргэний хамгаалалтын штабт офицероор ажиллаж байсан Сэнгээгийн
Цогтбаатар 1995 онд Байгалийн гамшигтай тэмцэх салбарын дарга,1998 онд Байгалийн гамшгаас
аврах ангийн захирагч, 2003-2004 онд Нийслэлийн аврах отрядын даргаар ажиллаж, түүнийг
байнгын бэлэн байдалтай хүч болгосон байна. Тэрээр 2004 онд нийслэлийн Гамшгаас хамгаалах
штабын дарга, 2005 онд Онцгой байдлын газрын дарга, 2009 онд ОБЕГ-ын Гамшигтай тэмцэх
газрын даргаар тус тус томилогдон, иргэний хамгаалалтын албаны шинэчлэлийн он жилүүдэд
нэгжээс удирдах төв байгууллага хүртэл дэвшин ажилласан, иргэний хамгаалалт, Онцгой байдлын
албаны ахмад удирдах ажилтан юм. 2007 онд комиссар цол хүртэж байв.
БГТС-ын шүхэрчин гал сөнөөгч нарын сургалтыг аливаа гамшигтай тэмцэх, үйлдвэрийн
ослоос аврах, хамгаалах арга ажиллагаанд сургаж бэлтгэхэд чиглүүлэн сургалтын хөтөлбөрийг
1991 оноос эхлэн удаа дараа шинэчилсний үр дүнд салбарууд 1993-1994 оны үеэс цэргийн хэргийн
болон иргэний хамгаалалтын мэргэжил, дадлагад суралцан, ой хээрийн түймэр унтраах үндсэн
үүргээс гадна бусад гамшиг, осолд оролцох оролцоо, хамрах хүрээ нь өсөн нэмэгдэж, иргэний
хамгаалалтын мэргэжлийн цэрэг болж төлөвшиж, үйл ажиллагаа нь өргөжиж эхэлсэн.
Үүний зэрэгцээ 1994 онд нисэн ажиглагч 7, хэсгийн зааварлагч 22 хүнийг тусгай хөтөлбөрөөр
Төв штабын төлөвлөгөөгөөр нэгтгэж сургасан нь тэд салбаруудын цэргийн албаны жигдрэлтийг
хангах, гамшиг ослоос урьдчилан сэргийлэх, аврах, хамгаалах арга ажиллагаанд шүхэрчин гал
сөнөөгч нарыг сургаж бэлтгэх сургагч багшийн чиглэлээр үүрэг гүйцэтгэн, мэргэжлийн гол хүч
болж ажилласан байна.
БГТС-уудын шүхэрчин гал сөнөөгч нарын шүхрийн дадлагын буултыг жилд хавар, намарт
хоёр удаа зохион байгуулж, хүн тус бүр 17-18 удаа буулт хийж байгаа нь тухайн үед тавигдсан
шаардлагыг хангах төдий байсан юм. Энэ үед шүхрийн дадлага буулт, ой хээрийн түймэр
дээр АН-2 онгоц хэрэглэн шүхрээр бууж байсан нь зардал ихтэй, түймрийн голомтод ойр буух
боломжгүй, ачаа, хоол хүнс, багаж хэрэгслийг зөвхөн ачааны шүхэр хэрэглэн буулгадаг байсныг
1996 оноос хойш нисдэг тэрэг ашиглан десантлан буулгадаг болгосноор шүхэрчдийг хоол хүнс
аранз, багаж хэрэгсэлтэй нь хамт түймрийн голомтын дэргэд буулгаж богино хугацаанд түймрээ
унтраах, буцааж татаж авахад хүндрэл үүсэхгүй нэг түймрээс нөгөө түймэр лүү нисдэг тэрэг
ашиглан дамжин ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлж өгсөн юм.
1993 онд баталсан Монгол Улсын “Батлан хамгаалах тухай” хуулинд “Монгол Улсын Зэвсэгт
хүчний бүтцэд ...иргэний хамгаалалтын цэрэг ...багтана” гэж зааснаар ИХ-ын анги, салбарууд нь
Зэвсэгт хүчний төрлийн цэрэг болж, эрх зүйн шинэ баталгаагаар хангагдаж, иргэний хамгаалалтын
түүхэнд цоо шинэ хуудас болж оржээ.
Ийнхүү иргэний хамгаалалтын анги, салбарууд зэвсэгт хүчний төрлийн цэргийн хэмжээнд
байгаад 2004 оноос цэрэгжсэн байгууллагын эрхзүйтэй, хүчний гэхээсээ хүмүүнлэгийн чиглэлийн
үйл ажиллагаа явуулдаг болов.
Шүхэрчидийн дадлагын буултыг Төв штабаас БГТС-тай аймгуудад очиж хийдэг байсныг
өөрчлөн 1997 оны 9 дүгээр сараас эхлэн Улаанбаатар хотод нэгдсэн буултыг хийж, салбаруудын
бие бүрэлдэхүүн, машин техник, багаж хэрэгслийн бэлэн байдлыг шалгаж дүгнэдэг болсоны үр
дүнд аймаг, орон нутгийн салбаруудын үйл ажиллагаа, цэргийн алба, сахилга зохион байгуулалт,
бэлэн байдал сайжирч, шүхэрчин гал сөнөөгч нарын шүхрээр буух дадлага, ур чадвар жигдрэх
нөхцөлийг бүрдүүлж өгсөн томоохон арга хэмжээ болсон юм.
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1997 оны нэгдсэн буултын үеэр “Аврагч” тэмцээнийг Иргэний хамгаалалтын сургалтын
төвд анх удаа зохион байгуулж, Архангайн салбар /захирагч нь хошууч Р,Амарсанаа/-ын баг,
Хөвсгөлийн салбар /захирагч нь хошууч Л.Ганхуяг/-ын баг, Дорнодын салбар /захирагч нь дэд
хурандаа н.Өлзий/-ын баг 1,2,3 дугаар байруудыг тус тус эзэлсэн байна. 1998 онд зохиогдсон
Аврагч тэмцээнд l байрыг Хэнтийн салбар /захирагч нь дэд хурандаа Ц.Баасан/-ын баг, ll байрыг
Булганы салбар / захирагч ньхошууч Ц.Баттулга/-ын баг, lll байрыг нийслэлийн салбар /захирагч
нь дэд хурандаа С.Цогтбаатар/-ын баг тус тус эзэлж байжээ.
Аврагч тэмцээн жил бүр уламжлал болгон зохион явагддаг болсноор аврагч нарын ур
чадвар,тэсвэр хатуужил идэвх санаачлага, баг тамирчдын хоорондын өрсөлдөөн нэмэгдэж,
тэмцээний нэр хүнд, удирдлага зохион байгуулалт сайжирч ирсэн юм.
Аврагч тэмцээнд
нийслэлийн Аврах анги 3 удаа/2001, 2002, 2003/ l байр, Хэнтий аймгийн Аврах салбар 2 удаа
l байр тус тус эзэлж байжээ. Энэ тэмцээнийг 2005 онд явуулах үеэр түүнд оролцогч нэг алба
хаагч харамсалтайгаар амь эрсэдсэн тохиолдол болсон ажээ. Түүнээс хойших 10 гаруй жилийн
хугацаанд уг тэмцээнийг зохион байгуулаагүй юм байна.
Манай анги, салбаруудын шүхэрчид 1997-2002 онуудад АНУ-ын зэвсэгт хүчний тусгай
томилгоотой зарим ангитай хамтран “Баланс Мейжик” сэдэвт сургуулийг Улаанбаатар, Дорнод,
Дорноговь, Ховд зэрэг аймагт зохион байгуулж, уул ус, намагтай орчин болон өдөр, шөнийн
хүндрүүлсэн нөхцөлд америкийн цэргийн С-130 онгоцноос шүхрээр хамтарч буух, ачаа буулгах,
гамшгийн голомтод эмнэлгийн анхны тусламж үзүүлэх чиглэлээр оролцож, харилцан туршлага
солилцсон нь салбаруудын бие бүрэлдэхүүний сургалт, дадлагыг дээшлүүлэхэд дэмжлэг болсон
байна.
Цэргийн анги салбаруудыг шинэ үүрэг зорилтыг хэрэгжүүлэхэд сургах зорилгоор УИХГ-ын
даргын 1991 оны 94 дугаар тушаалаар БГТС-уудад үер, усны аюулд өртсөн хүмүүсийг аврах үүрэг
гүйцэтгэх зориулалт бүхий Аврах бүлгийг 10 хүний бүрэлдэхүүнтэй байгуулахаар шийдвэрлэж,
тус газрын даргын 95 дугаар тушаалаар анхны сургалтыг 80 цагийн хөтөлбөр гарган 10 хоногийн
хугацаатай явуулсан байна. Эхний ээлжинд 122 дугаар ангийн усны салаа салбар бүрээс 5 хүнтэй
багийг Хүүхэд залуучуудын усан спорт сургалтын төвийн бассейныг түшиглэн сургаж, анхны
усчин-аврагчдыг бэлтгэжээ.
Цэргийн их сургуулийн/одоогийн Батлан хамгаалахын их сургууль-П.Д/ ахлагч бэлтгэх
төвд 1997 онд шүхэрчин гал сөнөөгч 21 хүн, 1998 онд 16 хүн бэлтгэж анги салбарт хуваариласны
зэрэгцээ 122-р анги өөртөө 45 хоногийн хугацаагаар 6 мэргэжлээр 23 ахлагч сургажээ. Энэ үед
БГТС-ууд шүхэрчдийг тус тусдаа бэлтгэж, дадлагажуулж байв.
Жилээс жилд өсөн нэмэгдэж байгаа хэрэгцээ, шаардлагыг харгалзан иргэний хамгаалалтын
хүч хэрэгслийг өргөтгөх төлөвлөгөөг үндэслэн Архангай, Булган, Дорнод, Сэлэнгэ, Хэнтий,
Хөвсгөл аймаг, Улаанбаатар хотын салбаруудыг аврах отряд болгон өргөтгөж, Төв, Ховд, Завхан,
Сүхбаатар аймагт аврах салбаруудыг шинээр байгуулахаас 1998 оноос Төв, Ховд аймагт салбар
байгуулжээ. Ингэснээр мэргэжлийн хүч хэрэгсэл нэлээд бэхжих эхлэл тавигдсан юм.
Монгол улсын Засгийн газрын 1998 оны 15 дугаар тогтоолоор баталсан “Иргэний цэргийн
албыг дүйцүүлэн хаах журам”-д 18-25 насны цэргийн хоёрдугаар зэргийн бэлтгэл үүрэгтэн иргэн
өөрийн хүсэлтээр иргэний хамгаалалтын мэргэжлийн анги, БГТС-т цэргийн албыг дүйцүүлэн хаана
гэж заасан нь гамшиг, ослын голомтод үүрэг гүйцэтгэх, иргэний хамгаалалтын анги салбарууд,
мэргэжлийн ангийн хүч бүрэлдэхүүнийг бэхжүүлэхэд үлэмж ач холбогдолтой шийдвэр болсон
юм
Иргэний хамгаалалтын анги, салбаруудын техник хэрэгслийн хангамжийг сайжруулахад
УИХГ-аас байнга анхаарч ирсний үр дүнд аврах зориулалтын тусгай тоноглолтой автомашин,
шүхэр, шүхрийн хэрэгсэл ,ой хээрийн түймэр унтраах багаж хэрэгслээр зохих төвшинд хангагдаж,
үүргээ гүйцэтгэж иржээ.1996 онд Монгол оронд гарсан ой хээрийн их түймрийн үеэр БНХАУ,
ХБНГУ, Япон зэрэг улсуудаас түймэр унтраах зарим багаж хэрэгсэл тусламж болгон ирүүлсэн нь
хангалтыг сайжруулахад нөлөөлөв.
Иргэний хамгаалалтын 122 дугаар анги нь 1991 онд Налайхын уурхайн дэлбэрэлт, 1993
онд Баянхонгор, Говь-Алтай, Завхан аймгийн зуд, 1995 онд Буйр нуур, 1996 онд Шаазгай нуур,
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1998 онд Айраг нуурын мөс цөмөрсөн усны осол, хэд хэдэн удаагийн томоохон түймрийг унтраах
ажиллагаанд, мөн Архангай, Хөвсгөл аймаг, Улаанбаатар хотын салбарууд Марз, Байшинт ууланд
сүйрсэн онгоцны эрэл хайгуулын үед идэвхтэй оролцсоноос гадна БГТСалбарууд ой, хээрийн
түймэртэй тэмцэх, орон нутагт тохиолдсон малын гоц халдварт шүлхий, боом, хонины цэцэг
өвчний голомтонд хорио цээрийн дэглэм тогтоох, ариутгал цэвэрлэгээ хийх, үер усны аюул бусад
гамшиг ослын хор уршгийг арилгахад гол хүч болж, үүргээ нэр төртэй гүйцэтгэж байсан.		
Нийслэлийн аврах анги үер, усны дуудлага, зуд, ногоон бүсэд гарсан ойн түймэр, химийн
бодис болон цацраг идэвхт үүсгүүр алдагдсан үед эрэн хайх, аврах, булшлах ажилд эхний ээлжинд
үүрэг гүйцэтгэн олон арван хүний амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгийг авран хамгаалах үндсэн
үүргээс гадна хот тохижилт, бүтээн байгуулалт, захын дүүргийн малчин өрхүүдэд өвс, тэжээл,
хүнс хүргэх, өвс, хадлан, тэжээл бэлтгэх зэрэг ажил үйлсэд идэвхтэй оролцож байсныг тэмдэглэн
дурдууштай. Тухайлбал, шүхэрчин-гал сөнөөгчид 1996-2003 онд Богд хан уул, Булган аймгийн
Бүтээлийн нуруу, Хан жаргалант, Төв аймгийн Эрдэнэ, Мөнгөн морьт, Хөвсгөл аймгийн Тариалан,
Сэлэнгэ аймгийн Хүдэр зэрэг сумдад гарсан ойн түймэр унтраах ажиллагаанд 180 гаруй хоног
оролцож, нийт 30 мянга гаруй га талбайн түймэр унтрааж, 12 айл, 30 өвөлжөө, хаваржаа, 4200
гаруй мал, 40800 гаруй га ойг түймэрт өртөхөөс авран хамгаалжээ.
Нийслэлийн аврах салбарын нэг чухал үүрэг нь хотод үе үе тохиолддог аадрын үер, голын
усанд осолдогсдыг эрж хайх, аврах ажил байсан учраас 1996 оноос эхлэн Усан спорт сургалтын
төвтэй гэрээ байгуулан жил бүр 10 хүнийг сургаж, усчин-аврагчийг бэлтгэж, зуны улиралд Хар
усан тохойгоос Шувуун фабрикийн чиглэлд завьтай эргүүл гаргаж ажилласнаар 2003 он хүртлэх 7
жилийн дотор 20 шахам хүний амь нас аварч, осолдсон 32 иргэний цогцсыг эрэн хайж олж уснаас
гаргаж байжээ.
Нийслэлийн Засаг даргын 2000 оны “Цас зудын гамшигтай байгаа сумуудад тусламж хүргэх
тухай” 01 тоот албан даалгаврыг хэрэгжүүлж, хандиваар цугласан 60 сая төгрөгийн бараа, хүнсний
зүйлийг Дундговь, Төв, Өвөрхангай аймгийн нийт 22 суманд хүргэх, Чингэлтэй, Сүхбаатар,
Баянгол дүүргийн нутаг дэвсгэрт шүлхий өвчний шинж тэмдэг илэрсэнтэй холбогдуулж хорио
цээрийн дэглэм тогтоох, өвчилсөн мал, амьтныг устгах, голомтыг ариутгах зэрэг гамшгийн үр
дагаврыг арилгах, дүүргүүдийн болон зарим аймгийн нэрвэгдсэн хүн амд хүнс, бараа, бусад
зүйлээр тусламж үзүүлэх ажиллагаанд идэвхтэй оролцож байв.
Иргэний хамгаалалтын 234 дүгээр анги ой, хээрийн түймэр унтраахаас гадна, 1990-ээд
оны сүүлчээр намрын ургац хураалтын үеэр үр тариа, хүнсний ногоо богино хугацаанд саадгүй
тээвэрлэх ажиллагааг хангах зорилгоор Орхон гол дээр хөвөгч гүүр тавьж, тэдгээрийн аюулгүй
байдлыг хангаж, өдөр шөнөгүй хөнгөн шуурхай үйлчилгээ үзүүлснээр Ургац хураалтын улсын
комисс, тээвэрчдээс удаа дараа сайшаал хүртэж, үүргээ сайн гүйцэтгэж байжээ.
2002 оны зун гантай байснаас Завхан, Архангай, Хөвсгөл аймгийн зааг нутагт их
хэмжээний ойн түймэр гарч, орон нутгийн хүчээр унтраах боломжгүй болсон тул УБОК-ын 7
дугаар сарын 18-ны өдрийн хурлаар энэ асуудлыг авч хэлэлцээд хүч хэрэгслийг дайчлан зохион
байгуулж, түймэр унтраах ажиллагааг удирдан зохион байгуулах хээрийн штабыг газар дээр нь
ажилллуулахаар шийдвэр гаргажээ. Энэ шийдвэрийн дагуу УИХГ дараах хүч хэрэгслийг нэгдсэн
зохион байгуулалттайгаар Улаанбаатараас Тосонцэнгэл хүртэл 48 цагийн хугацаанд 1000 км-ын
марш үйлдүүлэн үүрэг гүйцэтгэх газарт хүргэсэн юм. Хүч хэрэгсэл нь Аврах тусгай анги, “Аврагч”
тэмцээнд оролцохоор ирж, Түргэний голд байрлаж байсан 7 аймгийн Байгалийн гамшигтай тэмцэх
салбар, Дотоодын цэргийн хоёр анги, ГТТГ-ын ой, хээрийн түймэртэй тэмцэх бүлгийн нийт 280
орчим цэргийн албан хаагчаас бүрдэж байв. Эдгээр анги, салбаруудын 28 автомашин бүхий
цувааг УИХГ-ын Гамшиг, ослын аюулыг бууруулах хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн дэд хурандаа
М.Сүхбаатар удирдан авч явсан байна.
Түймэр унтраах ажиллагаа 10 дугаар сарын дунд хүртэл бараг 3 сар үргэжилжээ. Хээрийн
штабыг хурандаа Ё.Цэрэндаваа удирдсан юм. Штабын бүрэлдэхүүнд М.Сүхбаатар /нарийн бичгийн
дарга/, ЭМЯ-аас эмч Я.Чулуунбаатар, ЦЕГ-аас дэд хурандаа Т.Эрдэнэбилэг нар ажилласан байна.
Иргэний хамгаалалтын мэргэжлийн хүч хэрэгслийг ингэж нэгтгэн зохион байгуулж, удаан
хугацаагаар орон нутагт үүрэг гүйцэтгүүлсэн тохиолдол урьд нь байгаагүй бөгөөд энэ нь
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сургамжтай болсон байна.
Иргэний хамгаалалтын байгууллага ерээд оноос эхлэн бүтэц, зохион байгуулалтын
шинэчлэл хийж, хүч, хэрэгслийн бүрэлдэхүүнд тооны болон чанарын өөрчлөлт оруулснаар
иргэний хамгаалалтын гол үүргийг мэргэжлийн анги гүйцэтгэнэ гэж түүнд найдвар тавьдаг байсан
түүхэн цаг үе нэгэнт өнгөрснийг харуулсан юм.
Галын аюулгүй байдлын тухай хууль 1999 онд батлагдан гарснаар ой, хээрийн түймэр
унтраах үндсэн үүрэг нь Гал түймэртэй тэмцэх газарт шилжиж, УИХГ-т 1990 онд шилжин ирсэн
Түймэр эсэргүүцэх агаарын харуулын албаны 7 салбарын ой, хээрийн түймэр унтраах
үүрэг бүхий шүхэрчин-гал сөнөөгч, зориулалтын автомашин, багаж хэрэгслийг ГТТГ-т буцааж
хүлээлгэн өгөх талаар гарсан Засгийн газрын 1999 оны 210 дугаар тогтоолыг хэрэгжүүлэх бэлтгэл
ажлыг хангах зорилгоор УИХГ-ын даргын 1999 оны 12 дугаар сарын 22-ны 194 дүгээр тушаалаар
нэгжүүдийг ГТТГ-т шилжүүлэхтэй холбогдсон баримт бичгийг бүрдүүлэх, бусад бэлтгэлийг
хангах үүрэг бүхий ажлын хэсгийг УИХГ-ын дэд дарга, УБОК-ын нарийн бичгийн дарга хурандаа
П.Дамдингаар ахлуулан томилсон байна. Нарийн бичгийн даргад хурандаа Ч.Батчулуун /Гамшиг
ослын аюулыг бууруулах хэлтсийн дарга/, гишүүдэд хурандаа О.Намхай /БТХХ-ийн дарга/,
хурандаа Ч.Хүрэлтогоо /ХМХ-ийн дарга/ хурандаа Р.Пүрэвсүрэн /ТБХА-ны дарга, ерөнхий ня-бо/,
хурандаа Б.Энхболд /боловсон хүчний ахлах офицер/, дэд хурандаа Ж.Батдэлгэр /Зэвсэг техник
хариуцсан офицер/, дэд хурандаа Д.Намсрай /Шүхрийн сургалт хариуцсан офицер/ нар ажиллаж,
салбаруудыг хүлээлгэн өгөх бэлтгэлийг хангасан юм.
УИХГ-ын дарга, ГТТГ-ын даргын 2000 оны 1 дүгээр сарын 18-ны өдрийн хамтарсан 11/13
дугаар тушаалаар Засгийн газрын 1999 оны 210 тогтоолыг үндэслэн Аврах отряд, салбаруудын
зарим орон тоо, хүн, техник хэрэгслийг ГТТГ-т шилжүүлэн хүлээлцүүлэх нэгдсэн комиссыг
байгуулж ажиллуулсан байна. Комиссын даргаар хурандаа О.Намхай-УИХ-ын Төв штабын дэд
дарга, Бодлого, төлөвлөлтийг хэрэгжүүлэх хэлтсийн дарга, хурандаа О.Ганхуяг-ГТТГ-ын Гал
унтраах хэлтсийн дарга, гишүүдэд хурандаа Ч.Батчулуун-УИХГ-ын Гамшиг, ослын аюулыг
бууруулах хэлтсийн дарга,хошууч Хүрэлбаатар ГТТГ-ын авто инженер, холбогдох аймгийн
ЦИХШ-ын дарга нарыг томилжээ.
Хамтарсан комисс хоёр долоо хоногийн дотор аймгуудаар явж нэгжүүдийн бие бүрэлдэхүүн,
цалин, техник хэрэгслийг хүлээлцсэн байна.
Энд тэмдэглэхэд ийнхүү ой, хээрийн түймэр унтраах хүч хэрэгсэл ГТТГ-т шилжсэн боловч
Гамшгаас хамгаалах тухай хууль 2003 онд батлагдсанаар тус байгууллага 2004 оны 1 дүгээр сарын
1-ээс эхлэн Улсын иргэний хамгаалалтын газартай нэгджээ.
Монгол Улсын засгийн газрын 1999 оны 210, 169 дүгээр тогтоолыг үндэслэн Батлан
хамгаалахын сайдын 2000 оны 01 дүгээр сарын 18-ны өдрийн н/02 дугаар тушаалаар Архангай,
Дорнод, Ховд аймаг, нийслэлийн аврах отряд, Булган, Сэлэнгэ, Төв, Хөвсгөл, Хэнтий аймгийн
аврах салбаруудыг шинэчилсэн орон тоог баталж 2000 оны 2 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн
мөрдүүлжээ.
1994 онд батлагдсан Иргэний хамгаалалтын тухай хуулийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд
10 орчим жилийн хугацаанд иргэний хамгалалтын бодлогын хэрэгжилт, үйл ажиллагаа жигдэрч,
гамшиг, ослын аюулаас урьдчилан сэргийлэх, байгалийн гамшиг, үйлдвэрийн осол, хүн малын гоц
халдварт өвчинтэй тэмцэх, аврах сэргээн босгох ажлыг зохион байгуулах иргэний хамгаалалтын
цэргийн болон мэргэжлийн ангийн тоо, хүчин чадал, багаж техник хэрэгслийн хангалт сайжирсан
байна.
Монгол Улсын Засгийн газар 2000 оны 7 дугаар сарын 5-ны өдөр “Иргэний хамгаалалтын
удирдлага, хүч хэрэгслийн бэлэн байдлыг хангах зарим арга хэмжээний тухай” тогтоол гаргаж
“Томоохон гамшиг, осол тохиолдсон, хүн малын гоц халдварт өвчин тодорхой бүс нутгийн
хэмжээнд гарсан, эсвэл нийтийг хамарсан дэгдэлт үүссэн үед тус улсын нутаг дэвсгэрийн аль
ч хэсэгт хээрийн штаб дэлгэх бэлтгэл ажлыг зэвсэгт хүчин, хилийн цэргийн байгууллагуудад
хадгалагдаж байгаа техник хэрэгсэлд тулгуурлан буй болгох” арга хэмжээ авсан байна
УИХГ хүч, хэрэгслийг сургаж бэлтгэхэд тэднийг байгуулж эхэлсэн цаг үеэс л анхаарч,
сургалтын хөтөлбөр болон аврах ажиллагаа явуулах арга тактикийн ном, дүрэм, гарын авлага
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боловсруулан мөрдөж байжээ. УИХГ-ын даргын тушаалаар 1970 онд анх “Цэргийн ба мэргэжлийн
ангийн дүрэм”-ийг батлан мөрдөж, 1983, 1998 онд мэргэжлийн ангийн дүрмийг тусад нь
боловсруулан баталсан байна.
Монгол Улсын Батлан хамгаалахын сайдын тушаалаар 2000 онд “Иргэний хамгаалалтын
цэргийн ангийн дүрэм”-ийг батлан мөрдүүлжээ. Энэхүү дүрэмд “Иргэний хамгаалалтын анги,
салбар/хойшид анги, салбар гэнэ/ гэдэг нь иргэний хамгаалалтын үүрэг гүйцэтгэх зориулалт
бүхий орон тооны бие бүрэлдэхүүн, техник хэрэгслээр хангагдсан, үүрэг гүйцэтгэхэд байнга бэлэн
байдалтайгаар үйл ажиллагаа явуулж байдаг цэргийн зохион байгуулалттай байгууллага мөн” гэж
тодорхойлсон юм.
Монгол УлсынИргэний хамгаалалтын байгууллагыг залгамжилсан өнөөгийн Онцгой
байдлын байгууллага нь улсын хэмжээнд байгалийн гамшиг, ослоос хамгаалах дагнасан үүргийг
аврах, гал унтраах, нөөцийн хангалт, үйлчилгээ үзүүлэх аймаг, орон нутагт байрлах орон тооны
анги, салбар, бүлэг зэрэг 100 гаруй нэгж, орон тооны биш алба, объектын мэргэжлийн ангиудын
хүч, хэрэгслээр гүйцэтгэх одоогийн хүчин чадлыг 20 дугаар зууны сүүлч, 21 дүгээр зууны эхэн
үеийн иргэний хамгаалалтын хүч, хэрэгсэлтэй харьцуулахад орон тоо, зохион байгуулалт, техник
хэрэгсэл, арга технологийн талаар ч, бие бүрэлдэхүүний хувьд ч их ялгаатай болж, олон улсын
хэмжээнд өрсөлдөхүйц бэлтгэл, ур чадвартай, мэргэшсэн бүрэлдэхүүнтэй болсон байна. Жишээ нь
зөвхөн усчин-аврагчийн хувьд гэхэд 20 дугаар зууны төгсгөлийн байдлаар 8-10 метрээс хэтрэхгүй
усны гүнд ажиллах зуны хувцас хэрэгсэл, дадлага чадвартай байсан бол түүнээс арваадхан жилийн
дараа Хөвсгөл нуурт 45 метрийн гүнд живсэн шатахуун тээврийн машиныгөвлийн нөхцөлд
нуурын мөсийг цөмлөж, эрэн хайж олж, татан гаргах үүргийг амжилттай биелүүлжээ. Энэ бол
өнөөгийн аврах хүч хэрэгслийн ур чадварыг харуулсан баримт юм.
Япон Улсад 2011онд болсон газар хөдлөлтийн улмаас үүссэн цунамийн нөлөөгөөр далайн
эргийн хот, тосгод хүчтэй нэрвэгдэж, олон хүний амь нас эрсэдсэн гамшгийн үед манай улсын
Онцгой байдлын албаны 12 хүний бүрэлдэхүүнтэй аврах баг анх удаа олон улсын аврах ажиллагаанд
оролцож, бусад улсуудын аврагчидтай хамтран ажиллаж, үүргээ амжилттай биелүүлж байсан нь
аврагч нарын ур чадвар олон улсын түвшинд хүрснийг илтгэж байна.
Есдүгээр бүлэг.
ХҮН АМЫГ ХАМГААЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭ
Иргэний хамгаалалтын үүсэл, хөгжлийн аль ч үед хүн амыг хамгаалах нь төр, засгийн
анхаарлын төвд байж, түүнийг тухайн үеийн хууль тогтоомж, шийдвэр, эрхзүйн бусад баримт
бичгүүдэд тусгаж, хэрэгжүүлж иржээ.
Дэлхийн нэгдүгээр дайнд/1915/ анх химийн зэвсэг хэрэглэсэн, хоёрдугаар дайны төгсгөл
үед АНУ атомын бөмбөг туршиж, улмаар Япон улсын хоёр хотод 1945 онд тэр бөмбөгөө хаяж
газрын хөрснөөс арчсан, “хүйтэн дайн”-ы он жилүүдэд улс гүрнүүд хоёр ертөнцөд хуваагдан
зэвсэглэлээр хөөцөлдсөний дүнд үй олноор хөнөөх хэрэгслийн асар их нөөц хуримтлагдсан 20
дугаар зууны хоёрдугаар хагасаас эхлэн хүн амыг хамгаалах нь урьд урьдынхаас хурцаар тавигдах
болсон юм. Үүнийг дэлхий нийтэд ил тод болсон тоо баримтууд батлан харуулдаг юм.
1947 оноос хойш АНУ, ЗХУ (ОХУ), Их Британи, Франц, БНХАУ, Израиль, БНЭУ, Пакистан,
БНАСАУ, ӨАБНУ-ууд цөмийн зэвсэгтэй болсон байна. 1980-1990-ээд онд хамгийн олон цөмийн
цэнэг (1987онд 63484 ширхэг цөмийн цэнэг) зэвсэг хуримтлагдсан байлаа.
1945 оноос 2016 он хүртлэх хугацаанд агаар мандал, газар доор, усан доорх орчинд АНУ 1032 удаа,
ЗХУ 715 удаа, Их Британи 45 удаа, Франц 210 удаа, БНХАУ 45 удаа, Энэтхэг 3 удаа, Пакистан 2
удаа, БНАСАУ 5 удаа нийтдээ 2057 удаа цөмийн зэвсгийн туршилт явуулсан байна.
1997 оны 4 дүгээр сарын 29-нд хүчин төгөлдөр болсон Химийн зэвсгийг хориглох Конвенцийн
дагуу химийн зэвсгийн нөөцийг шат дараалан устгаж байгаа хэдий ч бүс нутгийн дайнд химийн
хорт бодис хэрэглэсний улмаас энгийн ард иргэд амь насаа алдсаар байна.
Дайсны ҮОХЗ, довтолгооны бусад хэрэгслийн хөнөөлөөс хүн амыг хамгаалах нь “хүйтэн
106

МОНГОЛ УЛСЫН ИРГЭНИЙ ХАМГААЛАЛТЫН ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ

дайн”-ы үеийн иргэний хамгаалалтын үндсэн үүргийн нэг байв.
Монгол Улс түүхэн хөгжлийн янз бүрийн шатанд хүн ам, хот, суурин, УААА-н объект, салбарыг
ҮОХЗ-ээс хамгаалахад тэдгээрийн байршил, цэрэг-улс төр, эдийн засгийн ач холбогдлыг нь
харгалзан нийтлэг ба ялгавартай хандах зарчмыг баримталж байсан байна. Тэргүүн зэргийн
анхаарлыг зэрэг тогтоосон хотуудад хандуулж байжээ.
Монгол Улсад иргэний хамгаалалтын байгууллага үүсэн байгуулагдсан 1960-аад оны
хоёрдугаар хагасаас хүн амыг хамгаалахад хэд хэдэн аргыг хэрэглэж, түүнийг сургалт, бүх шатны
төлөвлөлтөд тусгаж, практикт хэрэгжүүлж эхэлсэн байна.
БНМАУ-ын СнЗ-ийн 1980 оны 3 дугаар сарын 21-ний өдрийн 90 дүгээр тогтоолоор
баталсан “БНМАУ-ын иргэний хамгаалалтын дүрэм”-ийн 5 дугаар зүйлийн “а”-д “дайсны үй
олноор хөнөөх зэвсэг, довтолгооны бусад хэрэгслээс хүн амыг хамгаалахын тулд” хэрэгжүүлэх
цогцолбор арга хэмжээнүүдийг заасан бөгөөд түүнийдотор:
-хүн амд зориулан хоргодох, далдлах байр барих;
-хүн амыг хамгаалах хэрэгслээр хангах;
-иргэний хамгаалалтын зэрэг тогтоосон хотын дайны үед ажлаа үргэлжлүүлэх үйлдвэр,
албан газар, байгууллагын ажилчин, албан хаагчдыг хотын гадна бүсэд тараан байрлуулах;
-хотын гаднах бүсэд ажлаа үргэлжлүүлэх, ажлаа зогсоох үйлдвэр, албан газар, байгууллагын
ажилчин, албан хаагчид болон үйлдвэрлэл, үйлчилгээний хүрээнд хамрагдаагүй хүмүүсийг
нүүлгэн шилжүүлэхгэсэн тодорхой заалтууд байна.
Ингэж иргэний хамгаалалтын үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлбэл зохих хүн амыг хамгаалах
үндсэн гурван аргыг албан ёсоор хуульчлан тогтоож мөрдүүлжээ.
Энэ гурван аргаас хүн амыг нийтийн хамгаалах хэрэгслээр хангах инженерийн хамгаалалтын
арга нь улс ардын аж ахуйн салбар, объектын тогтвортой ажиллагааг хангах үйл ажиллагаатай
уялдаатай хэрэгжиж байсан учраас түүнийг тогтвортой ажиллагааг дээшлүүлэх арга хэмжээтэй
хамт нэг бүлэг болгох нь илүү тохиромжтой гэж үзэж дараагийн бүлэгт оруулсан болно.
1. Цацраг, химийн хордолтоос хамгаалах арга хэмжээг
зохион байгуулж хэрэгжүүлсэн нь
1930-аад онд хүн олноор суурьшсан төв суурин газрын хүн амыг хамгаалахад илүү
анхаарч байсан байна. Үүнд юуны өмнө химийн хорт бодисоос хамгаалах хэрэгсэл чухал байжээ.
Хувьсгалт цэргийн Улс төрийн газраас Намын Төв Хороонд оруулсан нэгэн илтгэлд “Ард олны
дунд химийн хорт бодисоос хамгаалах сургуулийг өргөн зохион байгуулан тэдэнд энэ талын зохих
мэдлэг олгохын тулд хорт утааны баг, бусад хамгаалах ба шалган магадлах хэрэгсэл, ариутгах
бодис зэргийг олж бэлтгэхэд зориулан 50 мянгаас доошгүй төгрөгийн төсөв батлан өгөх”-ийг хүсч
байжээ.
Болзошгүй дайн гарвал түүнд талууд химийн зэвсгээр хязгаарлахгүй цөмийн ба биологийн
зэвсэг хэрэглэх нь тодорхой болсон тавь, жараад онд гуч, дөчөөд оны химийн хорт бодисоос
хамгаалах зорилт өргөжин улам нарийсч, үй олноор хөнөөх зэвсэг гэж тухайн үед нийтээр нэрлэх
болсон дээрх гурван төрлийн аймшигт зэвсгийн хөнөөлөөс хамгаалах нь иргэний хамгаалалтын
үндсэн зорилт болсон байна.
Намын ТХ-ны Улс төрийн Товчооны 1961 оны 8 дугаар сарын 24-ний өдрийн 289 дүгээр
тогтоолд “Ажилчин, албан хаагчид, нийт хөдөлмөрчдийг агаарын довтолгооноос хамгаалах
зорилгоор ард иргэдийг атом, химийн ба бактериологийн зэвсгийн хор хөнөөлийг устгах,
тэдгээрийн дайралтад орсон газар зэргийг ариутган цэвэрлэх, нэрвэгдсэн хүмүүст эмнэлгийн
туслалцаа үзүүлэх мэдэгдэхүүнтэй болгох талаар хүчтэй ажил зохиох” гэж заасныг хэрэгжүүлэх
зорилгоор БХХН-ийн Төв Зөвлөл тодорхой ажлууд зохиож байсны дотор 1962 ондатом, химийн
мэргэжилтэн багшийн орон тоо бий болгож, энэ албан тушаалд хошууч Лхамсүрэнгийн Гончигийг
мөн оны 4 дүгээр сард томилсон байдаг юм. Л.Гончиг намтартаа 1962-1964 онд БХХН-ийн Төв
штабт багш, хэлтсийн туслахаар ажиллаж байсан гэж бичжээ.
Энэ баримтаас үзэхэд Л.Гончиг нь иргэний хамгаалалтын албаны түүхэнд ҮОХЗ-ээс
хамгаалах буюу ИХ-ынанхны мэргэжилтнээр ажилласан офицер байна. Тэрээр 1944-1947 онд
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ЗХУ-ын Калинин хотын цэргийн химийн дунд сургуульд сурч төгссөн, манай ахмад химичдийн
нэг байжээ.
БХХН-ийн Төв Зөвлөлийн даргын 1963 оны 1 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 5 тоот тушаалаар
“Үй олноор устгах зэвсгийн хөнөөл, түүнээс хамгаалах тухай нийт хөдөлмөрчдөд таниулах ажлыг
өргөн зохиохын хамт цөмийн ба химийн болон бактериологийн дайралтаас өөрийгөө хамгаалах
хэрэгт хөдөлмөрчдийг сургах олон нийтийн зааварлагч нарыг...”бэлтгэхээр шийдвэрлэж,
сургалтын программыг нь одоогийн шаардлагад тохируулж боловсруулах, гарын авлага болох
материалаар хангаж өгөхийг атом, химийн мэргэжилтэндээ үүрэг болгосон байдлаас харахад
анхны мэргэжилтэн маань ҮОХЗ-ээс хамгаалах сургалтын хөтөлбөр, гарын авлага боловсруулах,
түүнийг зохион байгуулах гээд бүх асуудлыг нь хариуцаж байсан бололтой байна.
БХХН-ийн Төв Зөвлөлийн гишүүдийн 1963 оны 4 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 2
дугаар хурлын тогтоолоор “Үй олноор устгах зэвсгийн хөнөөлөөс өөрийгөө хамгаалах хэрэгт
хөдөлмөрчдийг сургах орон тооны биш олон нийтийн зааварлагч нарыг бэлтгэх курсын программ”ыгбатлан мөрдүүлжээ. Энэ программ нь 18 сэдэвтэй, 40 цагийн багтаамжтай байсан бөгөөд түүнд
атом, химийн мэргэжилтний үүрэгт шууд холбогдох буюу ҮОХЗ-ээс хамгаалах агуулгатай сэдвүүд
нь: 1.Цөмийн зэвсэг ба түүний хөнөөлүүд. 2.Фугасын ба дэлбэрэх ажиллагаатай хийгээд шатаах
хэрэгсэл. 3.Химийн зэвсэг ба түүний хөнөөлүүд. 4.Бактериологийн зэвсэг ба түүний хөнөөл. 5.Нэг
бүрийн хамгаалалтын хэрэгсэл. 6. Нийтийн хамгаалах хэрэгсэл. 7.Идэш, ууш, тэжээлийн зүйл
ба усыг хордуулах, радио идэвхт бодисын хордолтоос хамгаалах. 8.Хордолтын районыг тагнах.
9.Цэвэрлэгээ, ариутгал, идэвхжил сулруулах арга ба хэрэгсэл. 10.Урьдчилсан ба түгшүүрийн
хийгээд төгсгөлийн дохиогоор ард иргэдийн ажиллах журам гэсэн 10 сэдвээр тус бүр 2 цагийн,
нийт 20 цагийн буюу бүх цагийн 50 хувь байна. Эндээс сургалтын хөтөлбөрийн тал хувь нь цацраг,
химиийн хордолтоос хамгаалах сэдэв байгаа нь харагдаж байна.
Энэ үед болон үүнээс хойш гарсан удирдлагын баримт бичгүүдэд цацраг, химийн хордолтоос
хамгаалах талаар тодорхой заалтууд тусгагдаж, авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний агуулга өргөжсөөр
иржээ.
БНМАУ-ын СнЗ-ийн 1964 оны 9 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 435 дугаар тогтоолоор
батлан мөрдүүлсэн, БХХН-ийн дүрмийн 3 дугаар зүйлд тодорхойлсон иргэний хамгаалалтын
талаар гүйцэтгэх үүрэгт “Бактериологи, радио идэвхт болон химийн хордолтоос хүн, ус, бэлчээр,
ургамал, малын тэжээл, түүхий эд, хүнс хэрэглэл, адгуус малыг хамгаалах, түүнчлэн халдварын
хор хөнөөлийг устгах талаар арга хэмжээ авах” гэж заасан байна.
1960-аад оны дунд үеэс дээрх гурван төрлийн зэвсгээс цөм, химийн зэвсгийн хөнөөлөөс
хамгаалах үүрэг нь химийн албаны, биологийн зэвсгийн аюулаас хамгаалах нь эмнэлгийн албаны
үүрэг болж салсан байна.
Эхний жилүүдэд БХХН-ийн Төв зөвлөл, орон нутгийн штабуудаас зохиох ажил нь ҮОХЗийн хөнөөх хүчин зүйлүүд, тэдгээрийн хордуулах шинж чанар, цацраг идэвхт тоосноос хамгаалах
энгийн аргууд, зориулалтын баг, тоосноос хамгаалах даавуун баг, хөвөн марлен амны хаалт,
хамгаалалтын цув, нөмрөг, гутал, түүний гадуур өмсөх оймс, бээлийг ашиглах, тэдгээрийг өөрснөө
бэлтгэх тухай яриа хийх зэргээр сургалт, сурталчилгааны аргаар хүмүүст мэдлэг олгоход чиглэж
байжээ.
Жараад оны дундаас цацраг идэвхт тоосноос хамгаалах даавуун баг/ПТМ-1/, ердийн хөвөн
марлен амны боолт хийх заавар гарган аймаг, хотуудад чиглэл өгч, нөмрөг, комбинзон, оймс, бээлий
болон ердийн хувцасны хамгаалах чадварыг сайжруулж ашиглах талаар сурталчилгааны төрөл
бүрийн хэлбэрээр иргэдэд зөвлөмж өгч, мэдлэг олгох ажлыг хийж эхэлсэн байна.Гэвч тоосноос
хамгаалах даавуун багны улсын стандартгүйгээс оёдлын үйлдвэрт хийж чаддаггүй байв.
Албан байгууллагуудад байгуулах булан, танхимд цацраг, химийн хордолтоос хамгаалах
самбар, үзүүлэнд юу юу байхыг зөвлөж байв. Харин тэр үед ихэнх байгууллага, хүмүүст нөмрөг,
бээлий, оймс зэрэг хувцасыг заавал цагаан өнгийн даавуугаар хийвэл цацраг, хими, бактериологийн
хордолт, халдвараас сайн хамгаална гэсэн ташаа ойлголт байсан бололтой юм. 1970-аад оны дунд
хирд зарим аймагт мэргэжлийн ангиуд жагсаалын үзлэгт түрүү үеийнхээ цагаан нөмрөг, хувцастай
жагссан тохиолдол мэр сэр тохиолдож байв.
108

МОНГОЛ УЛСЫН ИРГЭНИЙ ХАМГААЛАЛТЫН ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ

1964 онд БХХН-ийн бүтцэд Атом, химийн хэлтэс, Байлдааны хэлтэс байгуулснаар Монгол
Улсад иргэний хамгаалалтын алба анх үүссэн гэжБатлан хамгаалахын сайдын 1996 оны 62 дугаар
тушаалаар тогтоосон юм. Үүнээс иргэний хамгаалалтыг удирдахулсын төв байгууллагын эх
үүсвэр нь цацраг, химийн хордолтоос хамгаалах нэгж байжээ гэж дүгнэлт хийх үндэстэй юм. Энэ
хэлтэс 1960-аад оны сүүлийн хагаст БХХН-ийн Төв зөвлөлд удирдлагын гол нэгж байж, ҮОХЗээс хамгаалах арга хэмжээг зохион байгуулж байв. Атом, химийн хэлтсийн даргаар дэд хурандаа/
хожим нь хурандаа/ Мижидийн Тэрбиш томилогдон ажиллажээ. Хэлтсийн туслахаар дэд хурандаа
С.Дагва/1964-1967/ ажилласан байна. Тэрээр 1938-1941 онд ЗХУ-ын Калинин хотын цэргийн
химийн дунд сургуульд суралцаж төгссөн, чөлөөлөх дайнд оролцсон цэргийн ахмад химич,
иргэний хамгаалалтын цацраг, химийн хордолтоос хамгаалах ажил албыг үүсгэн байгуулагчдын
нэг байв.
Иргэний хамгаалалтын цацраг, химийн аюулаас хамгаалах нь дараах иж бүрэн арга
хэмжээнээс бүрдэж байв. Энэ нь: цацраг, химийн хордолтыг илрүүлэх тагнуул, хяналт явуулах;
хүн амыг амьсгалын эрхтэн болон арьс/биеийн гадаргуу/-г хамгаалах нэг бүрийн хэрэгслээр,
холбогдох мэргэжлийн ангиудыг цацраг, химийн тагнуул, хяналтын багаж хэрэгслээр хангах;
ҮОХЗ-ийн хөнөөх хүчин зүйлүүдээр бохирдсон, хордсон, халдвар авсан хүн, техник, хувцас,
багаж хэрэгсэлд идэвхжил сулруулалт, цэвэрлэгээ, ариутгал, лабораторийн шинжилгээ хийх;
цацраг химийн бодисоор хордсон газар орон, хот, суурингийн хүн амын сахих горим тогтоох;
түүний хяналтыг зохион байгуулах; багаж, төхөөрөмж, хамгаалах хэрэгслүүдийг байнгын бэлэн
байдалд хадгалах зэрэг юм.
Улсын иргэний хамгаалалтын байгууллага байгуулагдсан тэр цаг үеэс хүн амыг хамгаалах
хэрэгслээр хангахад анхаарч эхэлсэн байна.
1967-1968 онд ЗХУ-аас том хүний баг 8000 ширхэг, хүүхдийн баг 1000 ширхэг, цахилгаан
дохиолол/сирень/ С-40, дозиметрийн иж бүрдэл багажууд, хамгаалах оймс, бээлий, комбинзон,
эмнэлгийн цүнк зэрэг тэр үеийн ханшаар 593,9 мянган төгрөгийн үнэ бүхий 46 нэр төрлийн
иргэний хамгаалалтын тоног төхөөрөмж, тусгай багаж хэрэгсэл, захиалан авсан нь мэргэжлийн
ангиудад сургалтын болоод байлдааны зориулалтаар ашиглах боломжтой материаллаг хэрэгсэлтэй
болсныг харуулж байна.
Цацраг, химийн хордолтоос хамгаалах хэрэгслийн хангалтыг шийдвэрлэхэд “Бүгд
Найрамдах Монгол Ард Улсын иргэний хамгаалалтыг бэхжүүлэхэд тусламж үзүүлэх тухай
БНМАУ-ын Засгийн газар, ЗСБНХУ-ын Засгийн газрын хооронд байгуулсан Хэлэлцээр” чухал
үүрэг гүйцэтгэсэн юм. Энэхүү Хэлэлцээрийг 1969 оны 10 дугаар сард Москва хотноо байгуулжээ.
Уг Хэлэлцээрт амьсгалын эрхтэн болон арьс хамгаалах нэг бүрийн баг, иж бүрдэл хувцас, цацраг,
химийн хордолтыг илрүүлэх, хэмжих, хянах багаж хэрэгсэл, хордолттой агаарыг шүүн цэвэрлэх
төхөөрөмж, химийн хорноос хамгаалах ба эмнэлгийн хүн нэг бүрийн боолт зэрэг 23 нэр төрлийн
цэргийн техник, эд хэрэгслийг Монголын Засгийн газарт 1970 онд буцалтгүй тусламжаар/үнэ
төлбөргүй/ нийлүүлэхээр заасан ажээ. Эдгээрийн зарим хэрэгслээс дурдвал, иргэний зориулалттай
баг 33000 ширхэг, ариутгал цэвэрлэгээний хүн нэг бүрийн боодол ИПП-51, эмнэлгийн нэг бүрийн
боолт тус бүр 32500 ширхэг, галаас хамгаалах хувцас 6000 ширхэг, цацрагийн илрүүлэх ба хяналтын
багажууд 620 иж бүрдэл, ерөнхий цэргийн хамгаалалтын хувцас 6000 иж бүрдэл байсан байна.
Дээрх техник хэрэгслийг хүлээж авсан байдлаас үзэхэд нийлүүлэлт нь заагдсан хугацаандаа
багтаагүй, 1-2 жил үргэлжилсэн бололтой байдаг юм.
Улсын иргэний хамгаалалтын газар дал, наяад онд нэг бүрийн хамгаалалтын хэрэгсэл
болон бусад зарим техник хэрэгслийг ЗХУ-аас худалдаагаар болон тусламжаар цөөнгүй тоогоор
авч нөөц бүрдүүлж байжээ.
Хүн амыг нэг бүрийн хамгаалалтын хэрэгслээр хангах арга хэмжээг дэс дараатай авч
хэрэгжүүлж байв. Эхний ээлжинд Төв штаб, барилгын цэргийн томилгоот ангиудыг бэлэн байдалд
шилжих үеийн орон тоогоор бүрэн хангаж, удирдах бүрэлдэхүүн, өндөржүүлсэн бэлтгэлтэй
мэргэжлийн ангиуд, зэрэг тогтоосон хотын мэргэжлийн ангиуд, бусад мэргэжлийн ангиудыг
хангах дарааллыг баримталж байв.
Намын ТХ, СнЗ-ийн 1984 оны 2 дугаар сарын 3-ны “Иргэний хамгаалалтын талаар авах зарим арга
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хэмжээний тухай” 4 дүгээр тогтоолд аймаг, хот, районы өндөржүүлсэн бэлтгэлтэй мэргэжлийн
ангийг 1984-1985 онд, иргэний хамгаалалтын талаар зэрэг тогтоосон хотуудад аврах ажил явуулах
үүрэг бүхий аймаг, хотын мэргэжлийн ангийг 1985-1987 онд нэг бүрийн хамгаалах хэрэгсэл,
радиац, химийн тагнуулын багажаар зуун хувь хангахаар заасан байв. Энэ заалт дурдсан хугацаанд
үндсэндээ хэрэгжсэн байна.
Энэ үед Улсын иргэний хамгаалалтын газрын нөөцөд 100000 ширхэг амьсгалын эрхтэн хамгаалах
баг байсан бөгөөд энэ нь тухайн үеийн бүх хүн амын 5 орчим хувийг химийн хорт бодис, цацраг
идэвхт тоос, бактериологийн халдвараас хамгаалах боломжийг бүрдүүлж байжээ. Энэ нь тухайн
үед тавигдаж байсан шаардлага нормыг хангаж байсан байна.
Мал амьтны амьсгалын эрхтэнг цацраг идэвхт тоосноос хамгаалах хошуувч хийж хэрэглэж
байснаас гадна адууны үйлдвэрийн хийцтэй баг ч байлаа.
Нэг бүрийн хамгаалах хэрэгслийн нөөцийг нэмэгдүүлэх зорилгоор цацраг идэвхт тоосноос
хамгаалах даавуун багны стандарт батлуулж аймаг, нийслэлд үйлдвэрийн аргаар бэлтгэж сургууль
дадлаганд ашиглаж байлаа.
Стандартыг нь Улсын иргэний хамгаалалтын Төв штабын дарга Ш.Банзрагч/цэргийн
химич/, Хими, радиацаас хамгаалах хэлтсийн орлогч Д.Жадамбаа, Нийтийн аж ахуй, үйлчилгээний
яамны нэгдүгээр орлогч сайд Ж.Наран, мэргэжилтэн Б.Цэцэгмаа нар боловсруулж, БНМАУ-ын
Үнэ, стандартын улсын хорооны 1984 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдрийн 357 дугаар тогтоолоор
батлан мөрдүүлжээ. Энэхүү стандарт нь “Тоосноос хамгаалах даавуун баг УСТ 3713-84” гэж байв.
Дал, наяад онд улсын нийт нутаг дэвсгэрт агаар, хөрс, ус гэсэн гурван орчин дахь цацрагийн
түвшний хэмжээг байнга хянах чухал үүргийг иргэний хамгаалалтын байгууллага гүйцэтгэж байв.
1971 онд СнЗ-ийн тогтоол гарч, Эрүүлийг хамгаалах яам, Хөдөө аж ахуйн яам, Шинжлэх
ухааны академийн харьяа цацраг судлалын лабораториуд, Ус, цаг уурын албаныг удирдах газрыг
түшиглүүлэн бүх орчны цацрагийн байдалд шинжилгээ хийх үүрэг бүхий Ажиглалт, хяналт,
лабораторийн шинжилгээ хийх түшиц газар гэдэг бүтцийг бий бболгожээ. Агаар, хөрс, усанд
цацрагийн төвшинг Ус, цаг уурын албаныг удирдах газрын харьяа аймгийн төв болон зарим суман
дахь цаг уурын 30 станц хоногт гурван удаа хэмжиж, тусгай хуудсанд бүртгэн сар бүр мэдээгээ
төвдөө ирүүлнэ. 30 цэгийн нэгдсэн мэдээг Ус, цаг уурын албаныг удирдах газар/Цацраг, химийн
хордолтыг хянах, мэдээлэх алба/ Улсын иргэний хамгаалалтын Төв штабын Хими, радиацаас
эсэргүүцэн хамгаалах хэлтэст дараа сарын 5-ны дотор ирүүлдэг байв. Ийм цацрагийн хяналтын
тогтолцоо Цацраг, химийн хордолтыг хянах, мэдээлэх улсын ба аймгийн албаны хэмжээнд ерээд
он хүртэл оршин тогтнож байгаад цагийн эрхээр бүдэгрэн үгүй болжээ.
Цацрагийн төвшин байгалийн тогтмол фоноос хэтрээгүй тохиолдолд мэдээг хэвийн
журмаар, хэтэрсэн үед яаралтай төвдөө явуулдаг журамтай байжээ. Тэр он жилүүдэд БНХАУ
цөмийн туршилтыг Лоб нуурын талбайдаа удаа дараа хийж байлаа. Зарим үед туршилт хийсний
дараах хоногуудад манай баруун ба өмнөд нутгийн станцуудад цацрагийн төвшний хэмжээ
нэмэгдсэн байдал ажиглагдаж байсан байна.
ҮОХЗ-ийн хөнөөх хүчин зүйлүүдээр бохирдсон, хордсон, халдвар авсан хүн, техник,
хувцас, багаж хэрэгсэлд идэвхжил сулруулалт, цэвэрлэгээ, ариутгал хийх үүргийг иргэний
хамгаалалтын тусгай батальоны химийн салбар гүйцэтгэхээс гадна орон нутаг, хот суурин газарт
угаалга, химийн цэвэрлэгээний болон халуун усны газар суурин байдлаар гүйцэтгэх үүрэгтэй
байв. Эдгээрт түшиглэн Нийтийн аж ахуй, ариутгал цэвэрлэгээний албаны мэргэжлийн ангиудыг
байгуулж байсан юм.
Дээр дурдсан улсын хоёр албаны үйл ажиллагааг Хими, радиацаас эсэргүүцэн хамгаалах
хэлтэс чиглүүлж мэргэжлийн туслалцаа үзүүлж ажиллаж байлаа.
БНМАУ-ын иргэний хамгаалалтын газрыг 1970 онд байгуулахад түүний бүтцэд яагаад ч
юм бэ цацраг, химийн хордолтоос хамгаалах үүрэгтэй нэгж ороогүй байна. Харин 1971 онд Хими,
радиацаас эсэргүүцэн хамгаалах хэлтэс байгуулж, даргаар нь хурандаа Сэрээтэрийн Гомбодоржийг
томилон ажиллуулжээ.
Хурандаа С.Гомбодорж дэлхийн 2 дугаар дайны үед дөчөөд оны эхээр ЗХУ-ын Калинин
хотын химийн цэргийн дунд сургуульд сурч төгссөн, 1945 оны чөлөөх дайнд оролцсон,
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хувьсгалт тэмцлийн ахмад зүтгэлтэн, 1950-1971 онд Жанжин Штабын химийн алба, хэлтсийг
21 жил тасралтгүй удирдаж, жараад онд МАА-ийг өргөтгөн зохион байгуулах үед химийн анги,
салбаруудыг шинээр байгуулах ажлыг биечлэн гүйцэтгэсэн туршлагатай, манай армийн ахмад
химичдийн нэг байлаа.
Тэрээр УИХГ-ын химийн хэлтсийн анхны даргаар томилогдон дөрвөн
жил ажиллахдаа иргэний хамгаалалтын системийн хэмжээний цацраг, химийн аюулаас хамгаалах
үйл ажиллагааг төлөвшүүлсэн байна.
Тус хэлтэст далаад оны эхнээс Н.Намхайдагва, Ж.Мөнхбаяр,П.Дамдин, Ш.Мягмарсүрэн,
Л.Дагдандорж нарын офицерууд, нярав Давагсосор, дансхөтлөгч Г.Цэвэлдуламнар ажиллаж
байв.Ш.Мягмарсүрэн 1973 онд Москвагийн иргэний хамгаалалтын дунд сургууль төгсч ирээд
Баянчандманьд шинээр байгуулагдаж байсан химийн засвар, лабораторийн анхны даргаар нь
томилогдон ажиллаад хоёр жилийн дараа Завхан аймгийн иргэний хамгаалалтын штабын даргаар
дэвшин ажилласан юм. Түүний ажлыг Л.Дагдандорж хүлээн авч үргэлжлүүлсэн байна. Дараа нь
Ж.Балжинням, Х.Болдбаатарнар ажиллажээ.
1975 оны бүтцийн өөрчлөлтөөр химийн хэлтэс, эмнэлэг-биологийн хэлтэстэй нийлж, Химибиологийн хэлтэс болж, даргаар Ч.Балдандаваа, хими, радиацаас хамгаалах асуудал эрхэлсэн
орлогчоор П.Дамдин, 1976 оноос Д.Нямаа, дараа нь У.Лхагва нар ажиллажээ.
Тус хэлтэс 1983 он хүртэл Хими-биологийн хэлтэс нэртэй байхад дарга нь Чимэдийн Зундуй
байж, 1983 оны дундуур Хими, радиацаас хамгаалах хэлтэс салж, даргаар нь түрүүчийн хэлтэст
хими-радиацаас хамгаалах асуудал эрхэлсэн орлогчоор ажиллаж байсан Уламнэмэхийн Лхагва
томилогдон 1989 он хүртэл ажиллажээ. 1989-90 оны их цомхтголоор хэлтэс татан буугдаж, 1991
онд дахин байгуулагдан У.Лхагва хэлтсийн даргаар 1996 оны дунд үе хүртэл ажиллав. Дараа нь дэд
хурандаа/хожим нь хурандаа/ Сандагийн Мягмаржав томилогдон 2003 оныг дуустал ажилласан
байна. Үүнээс хойш ийм хэлтэс байгуулагдаагүй юм.
Энэ хэлтсийн оршин тогтносон 32 жилийн хугацаанд армийн ахмад химич хурандаа
С.Гомбодорж, ЗХУ-д цэргийн хими хамгаалалтын академи, дээд сургууль төгссөн П.Дамдин,
Д.Нямаа, У.Лхагва, Д.Жадамбаа, Ш.Мягмарсүрэн, С.Мягмаржав, Б.Баяржаргал нарын өндөр
боловсролтой ахмад химичид ажиллаж, иргэний хамгаалалтын химийн албыг хөгжүүлэн
бэхжүүлэх үйлсэд хувь нэмрээ оруулсныг тэмдэглэх нь зүйн хэрэг юм. Хэлтэст ерээд ондофицер
Готов, Н.Төгсжаргал, химич-улсын байцаагч Д.Алтантуяа нар ажиллаж байв.
Улсын хэмжээний дозиметрийн багажууд, хамгаалах хэрэгсэлд үзлэг, шалгалт, засвар,
тохируулга/градуировка/ хийх гол үүрэгтэйЗасвар, лаборатори ажиллаж байлаа. Дал наяад онд
Улсын албад болон Улаанбаатар хотын байгууллагууд, Төв аймаг зэрэг ойрын орон нутгийн
багаж, хэрэгслийг байрандаа цуглуулах буюу дүүргүүдэд төвлөрүүлж, холын аймгуудынхыг
засварынхаа тусгай тоноглол бүхий ПРХМ-1 маркийн ГАЗ-66 дээр суурилсан машинаар аялан
явж, аймгуудын төвд нэгтгэн засвар, үйлчилгээ хийнэ. Засварын бүлэг нь дарга, дозиметрийн
багажийн тохируулагч, химийн багаж хэрэгслийн засварчин тус бүр нэг, жолооч гэсэн дөрвөн
хүнээс бүрдэнэ. Ахмад жолооч Цээпил, дараа нь Мөнхөө, засварчин Үржинбадам, Эрдэнэбаатар,
Өлзийбаяр, Оюунболд, Д.Чинбат, П.Балжинням нар ажилласан байна. Эдгээрээс П.Балжинням
хамгийн олон жил/1981-2000/ дозиметрийн багаж тохируулагч, засварчнаар ажилласан юм.
Засвар, тохируулгын бүлэг нь 1990 оноос хойш санхүүгийн бэрхшээлээс шалтгаалж аймаг
орон нутагт явж ажиллаагүй байна.
Засвар, тохируулгын хэсгийн ажлын зарим үзүүлэлтээс дурдвал, тус хэсэг 1981-1985 онд
аймаг, хот, районд 70 гаруй удаа явж, дозиметрийн 800 гаруй багажинд тохируулга, химийн 700
багаж, нэгбүрийн хамгаалах 1100 хэрэгсэлд урсгал, дунд засвар, 22600 баг, хамгаалах хэрэгсэлд
үзлэг, шалгалт хийсэн дүн мэдээ бий. Энэ нь УИХГ-аас 1981-1985 онд зохиосон ажлын товч
тайланд орсон юм.
Багаж, хэрэгслийн засвар, тохируулга нь цацраг, химийн хордолт үүссэн нөхцөлд багаж
хэрэгслүүд бүрэн бүтэн, ажиллагаанд бэлэн байх, дозиметрийн багажуудын заалт алдаа мадаггүй
зөв байх ёстой гэсэн бэлэн байдлын шалгуурыг хангах зорилгод чиглэснээрээ, бас цацрагийн
аюулгүй байдлыг дүрмийн дагуу хатуу сахих зэргээрээ хариуцлагатай ажил байжээ.
УИХГ “тайван цагийн үүрэг”-т шилжиж эхэлсэн ерээд онд буюу зах зээлийн чөлөөт
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худалдаа наймаа хөгжиж, хүчтэй үйлчилгээтэй хортой бодисын хэрэглээ өсч, түүнд тавих хяналтыг
сайжруулах шаардлага нэмэгдэх болов. Цацраг идэвхт үүсгүүр хэрэглэдэг байгууллагын хүрээ ч
өргөжив. Үйлдвэрт аммиак алдагдсан, зарим газар химийн үл мэдэгдэх бодис илэрсэн гэх мэт
мэдээлэл, хянаж шалгах хүсэлт ирэх болов. Энэ нь Улсын иргэний хамгаалалтын газрын цацраг,
химийн хордолтоос хамгаалах үүргийг нэмэгдүүлж, өөрийн хүч хэрэгслээ бэхжүүлэх, орчин үеийн
багаж, тоног төхөөрөмжтэй болж, хяналт шалгалтын шинэ арга, технологи эзэмших шаардлагатай
болсныг харуулж байв.
Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн нутаг дэвсгэрт 1993 оны сүүлчээр цацраг идэвхт бодис
стронци-90 илэрсэнтэй холбогдуулж, бохирдсон газрыг нарийвчлан судалж, аюулгүй болгох
асуудлыг УБОК-ын хурлаар хэлэлцэж, мэргэжлийн хүмүүсээс бүрдсэн багийг УИХГ-ын Цацраг,
химийн хордолтоос хамгаалах албаны дарга хурандаа Уламнэмэхийн Лхагва, Цөмийн энергийн
комиссын ажилтан цөмийн физикч эрдэмтэн Тогтохбаяр нараар ахлуулан томилж ажиллуулжээ.
Мэргэжлийн баг цацрагийн ариун цэврийн дүрэм, олон улсад мөрддөг журам горимын дагуу
ажиллан үүргээ гүйцэтгэсэн байна. Энэ ажиллагаанд Улсын иргэний хамгаалалтын газар, Цөмийн
энергийн комисс, Байгаль орчны яам, Монгол улсын их сургууль, Улсын эрүүл ахуй, халдвар
судлалын хяналтын газар, Физмк техникийн хүрээлэн, Улсын аюулгүй байдлыг хангах ерөнхий
газар, Цагдаагийн ерөнхий газар зэрэг 10 гаруй байгууллагын 60 орчим мэргэжилтэн, ажилтнууд
оролцож, бохирдсон хөрс шороог 200 литрийн багтаамжтай 93 ширхэг төмөр торхонд хийж
битүүмжлэн гагнаад Алдар толгой дахь Изотоп конторт хүлээлгэн өгч тэнд нь дүрэм горимын
дагуу аюулгүй болгон булшилжээ.
1990 оны үед дэлхий дээр 30 гаруй оронд 480 гаруй цөмийн реакторыг энхийн зорилгоор ашиглаж
байв. Дэлхийн 14 улсын цөмийн реакторт 152 удаа осол гарснаас цар хэмжээ, учруулсан хор уршгийн
хувьд хамгийн том нь 1986 оны 4 дүгээр сард Украйны Чернобылийн атомын цахилгаан станцад
гарсан осол байлаа. Чернобылийн атомын цахилгаан станцад осол гарсны дараа Улаанбаатар
хотын агаарын тоосонд цацраг идэвхжил хэвийн хэмжээнээс ихсэж байжаа.
Тус хэлтэс ерээд оны Марз уул, Хөвсгөлийн Байшинт ууланд сүйрсэн АН-24 онгоц, 2001
оны Увс аймгийн Малчин суманд осолдсон Ми-8 нисдэг тэрэгний мөстөлтийн байдлыг хянадаг
хэрэгслийн цацраг идэвхт үүсгүүр/Цези-137/-ийн бүрэн байдлыг шалгаж, түүнийг газар дээр нь
салган авч, аюулгүй болгох, 2000, 2001 онд манай орны говийн ба зүүн бүсийн аймагт гарсан
малын шүлхий өвчнөөр өвчилсөн, үхсэн малын сэг зэмийг устгах, ариутгал цэвэрлэгээ хийж,
халдваргүй болгох зэрэг үүргийг удаа дараа олон хоног, сараар гүйцэтгэж байв.
УИХГ-тЗасгийн газрын 1990 оны 152 дугаар тогтоолоор Цацраг, хими, биологийн
хордолтыг шуурхай илрүүлж, мэдээлэх, гамшиг, ослын хор уршгийг урьдчилан тооцох, үнэлэх
үүрэг бүхий шинжилгээний төв, дараа нь түүний бүрэлдэхүүнд1994 оны “Цацрагаас хамгаалах
ажлыг сайжруулахтай холбогдсон зарим арга хэмжээний тухай”93 дугаар тогтоолоор Цацрагийн
голомтыг аюулгүй болгох ажиллагаанд хяналт тавих лаборатори тус тус байгуулагдав.
Шинжилгээний төвийн даргаар Ө.Эрдэнэчулуун, Т.Батзориг, Г.Баярсайхан, химичшинжээчээр А.Оюунбат, Я.Дэлгэрцэцэг, лаборантаар Баасансүрэн, Тамара нарын хүмүүс ажиллаж,
тус төв 2003 оныг дуустал үйл ажиллагаа явуулжээ.
Ерээд онд химийн бодисын хэрэглээ үлэмж өссөнтэй холбогдуулж, химийн хортой болон аюултай
бодисоос хамгаалахад чиглэгдсэн арга хэмжээнүүдийг авч байсны дотор Химийн хорт бодисоос
хамгаалах улсын комисс байгуулагдаж, үйл ажиллагаанд нь Улсын иргэний хамгаалалтын газар,
түүний цацраг, химийн хордолтоос хамгаалах нэгж, албан тушаалтан идэвхтэй оролцож байв.
Тухайн үед манай улсад 200 гаруй аж ахуйн нэгж байгууллагад 600-аад төрлийн 3000 гаруй тонн
химийн хүчтэй үйлчилгээтэй хорт бодис хэрэглэж байв.
Тэдгээрээс томоохон хэрэглэгч нь Мах импекс компани 80 тонн аммиак, Төв цэвэрлэх байгууламж
40 тонн хлор хэрэглэж байлаа. Аймгуудад 10-20 тонн аммиак болон хлор хэрэглэдэг хөргөлтийн
ба цэвэрлэх байгууламжууд ашиглаж байв.
1995-2000 оны үед 20 гаруй аж ахуйн нэгж байгууллагад цацраг идэвхт болон хүчтэй үйлчилгээтэй
хорт бодисын ашиглалт, хадгалалт, аюулгүй ажиллагааны дүрэм зөрчигдсөнөөс осол гарч хүний
амь нас хохирох, хордох тохиолдол гарч, улс оронд олон сая төгрөгийн хохирол учирч байсан
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судалгаа бий.
Энэ бүгдээс үндэслэн цацраг, химийн хордолтоос хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх, хор уршгийг
арилгах, аврах арга хэмжээг шинэ шатанд гаргах шаардлага урган гарч байлаа.
Засгийн газар 2000 оны 2 дугаар сарын 16-ны өдөр “Химийн бодисын аюулгүй байдлыг
хангах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” тогтоол гаргасан байна. Энэ тогтоолоор химийн
бодисын ашиглалт, хадгалалт, хамгаалалт, бүртгэлийг сайжруулах, журамлах, болзошгүй аюул
ослоос урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг төлөвлөгөөтэйгээр хэрэгжүүлэх, химийн бодисын тухай
улсын хэмжээний нэгдсэн сан бүрдүүлэх шаардлагыг харгалзан химийн бодисын улсын үзлэг
тооллогыг 2000 оноос эхлэн 2 жил тутамд явуулж байхаар тогтоожээ.Мөн аймаг, нийслэлийн
Засаг дарга нарт дээрх заалтад заасан тодорхой ажлуудыг шуурхай авч хэрэгжүүлэхийг даалгасан
нь химийн бодисын аюулаас сэргийлэх, хамгаалах ажилд хяналт тавих нөхцлийг бүрдүүлсэн
чухал шийдвэр болсон юм.
2004 онд Гамшгаас хамгаалах ерөнхий газар байгуулагдахад түүний бүтцэд “Гамшгийн
судалгааны төв” гэдэг нэгжийг байгуулав. Энэ төв нь Цацраг, хими, биологийн хордолтыг
шуурхай илрүүлж, мэдээлэх, гамшиг, ослын хор уршгийг урьдчилан тооцох, үнэлэх үүрэг бүхий
шинжилгээний төвийг өргөтгөн түүний материаллаг баазад түшиглэгджээ. Тус төвд цэргийн
ахмад химич У.Лхагва, химич Я.Дэлгэрцэцэг нарын туршлагатай ажилтнууд ажиллав. Энэ төв нь
өнөөгийн Гамшиг судлалын хүрээлэнгийн эх суурь болсон юм.
Гамшгийн судалгааны төвийн даргаар цэргийн химич, дэд хурандаа /хожим нь хурандаа/,
доктор/Ph.D/ Буян-Өлзийн Баяржаргал томилогдон ажилласан байна. Тэрээр Хими, радиацаас
хамгаалах хэлтэст 1998 оноос мэргэжлээрээ алба хашиж, 2014 онд тэтгэвэрт гарах хүртлээ
тасралтгүй ажиллах явцдаа 2002 онд эрдмийн зэрэг хамгаалж, иргэний хамгаалалт/гамшгаас
хамгаалах/-ын эрдэм шинжилгээний байгууллагыг арванжил гаруй удирдаж, Гамшгийн судалгааны
төвийг Гамшиг судлалын хүрээлэн болгон хөгжүүлж, үйл ажиллагааг нь төлөвшүүлсэн эрдэмтэн
юм.
1974 онд нэг бүрийн хамгаалалтын хэрэгслийг ашиглаж сургах нормативыг боловсруулан
УИХГ-ын коллегийн хурлаар хэлэлцүүлэн батлуулж хэрэглэснээс хойш хими-радиацын хянах
постын заавар, ердийн хамгаалах хэрэгслийг бэлтгэх ашиглах заавар, цацраг идэвхт хордолтонд
орсон мал, ургамал, хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний хохирлыг тооцох ба үйлдвэрэл явуулах
заавар, мэргэжлийн ангиуд цацраг идэвхт хордолттой газар ажиллах горим тогтоох зөвлөмж
зэрэг баримт бичиг, гарын авлага материалуудыг боловсруулан системийн хэмжээнд мөрдүүлсэн
байна.
Жараад оны эхээр ҮОХЗ-ийн хөнөөлөөс хамгаалах асуудлыг тухайн үеийн нам, засгийн төвшинд
шийдвэрлэж, сургалт, сурталчилгааны ажил тодорхой чиглэсэн зорилготой эхэлж байсан тэр цаг
үед ном, гарын авлага гаргах асуудал хурцаар тавигдаж байжээ. Ингээд “Орчин үеийн үй олноор
устгах зэвсгийн хөнөөлөөс ард иргэдийг хамгаалах арга” 7,5х.х номыг М.Тэрбиш, Л.Аюуш,
Л.Гончиг нар орчуулж, Ч.Пүрэвдоржийн хянан тохиолдуулснаар 1964 онд хэвлэсэн байна.
Судалгаанаас үзэхэд энэ ном хамгийн анхных нь юм. Түүний дараа 1966 онд “Цөм, хими, биологийн
зэвсгээс хамгаалах аргууд”/орчуулагч Дашпүрэв, редактор Л.Гончиг/ 4хх гарсан байна. 1978 онд
П.Дамдин, Ц.Жамъянсүрэн нарын боловсруулсан “Үй олноор хөнөөх зэвсгээс учрах хохирлыг
тооцоолох лавлах” 12 хх, 1980 онд П.Дамдин боловсруулж, Д.Нямаа хянан тохиолдуулсан “Улс
ардын аж ахуйн объектод радиацийн цагийн байдлыг үнэлэх нь”3хх, 1980 онд Ш.Мягмарсүрэн,
П.Дамдин. “Цацраг идэвхт хордолт туяажилтад тавих хяналт, түүнийг илрүүлэх багажууд” 4хх
ном боловсруулж гаргасан нь үй олноор хөнөөх зэвсгийн хөнөөл, түүнээс хамгаалах аргуудын
талаар ард иргэдэд ойлгуулах, цацрагийн цагийн байдлыг үнэлэх, хордолтоос хамгаалах арга
хэмжээг зохион байгуулахад штаб, алба, мэргэжлийн ангиудад шаардлагатай гарын авлага болсон
юм. Төв штабаас 1987 онд “Цацраг идэвхт хордолттой газар оронд хүн ам, иргэний хамгаалалтын
мэргэжлийн анги, объектын ажилчин, албан хаагчдыг хамгаалах горим тогтоох зөвлөмж”1,5
хх гарын авлага, 1983 онд Ж.Мөнхбаяр. “Ариутгал цэвэрлэгээний мэргэжлийн ангиудын
суралцах”, 1987 онд Д.Жадамбаа“Иргэний хамгаалалтын тагнуул, хяналтын мэргэжлийн ангийн
суралцах”,2001 онд Б.Баяржаргал “Химичин-аврагчдын гарын авлага” зэргийг гаргаж, нийтийн
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хүртээл болгожээ.
2.Тараан байрлуулах, нүүлгэн шилжүүлэх арга хэмжээ
Хүмүүс эрт дээр үеэс оршин суугаа хот сууринг буюу өргөн уудам нутгийг хамарсан аюулт
цар тахал/биологийн аюул/ тохиолдох үед төрөлх нутгаа орхиод амь зулбан зайлдаг уламжлалт
аргатай байсан нь түүхийн сурвалж бичгүүдэд тэмдэглэгдсэн нь бий.
БНМАУ-ын Батлан хамгаалах тусгай комиссын 1935 оны 1 дүгээр сарын 8-ны өдрийн
хурлаар Бүх цэргийн жанжин Г.Дэмидийн “Улсыг батлан хамгаалах талаар авсан арга
хэмжээнүүдийн тухай” илтгэлийг хэлэлцээд гаргасан тогтоолоор баталсан тус комиссын дүрэмд
“... Дайн байлдааны үед нүүлгэн зайлуулах явдлыг ерөнхийлөн удирдана” гэсэн заалт орсноос
үзэхэд дайн болсон нөхцөлд хот, суурингийн хүн ам, эд зүйлийг нүүлгэн зайлуулах асуудал төрийн
бодлогод энэ үеэс албан ёсоор орсон байна.
Нүүлгэн зайлуулах буюу 1960-аад оноос хойших нэр томьёогоор нүүлгэн шилжүүлэхийн
зорилго нь хот, суурингийн хүн амыг дайсны агаарын ба хорт химийн зэвсгийн цохилтод өртөж
нэрвэгдэхээс сэргийлэх, хордсон газар орноос эрүүл нутаг руу зайлан байрших явдал байсан
байна. Атом, цөмийн зэвсэг хэрэглэсэн дайн гарч болзошгүй нөхцөл байдал үүссэн “хүйтэн
дайн”-ы үед томоохон хотын хүн амыг нийтийн ба нэг бүрийн хамгаалах хэрэгслээр хангах
боломжгүй нөхцөлд үндсэн арга нь иргэдийг тараан байрлуулах, нүүлгэн шилжүүлэх гэж үздэг
байж. Энд тараан байрлуулах, нүүлгэн шилжүүлэх гэсэн хоёр тусдаа ойлголт гарч байгаа юм.
БНМАУ-ын СнЗ-ийн 1964 оны 9 дүгээр сарын 30-ны 435 дугаар тогтоолоор баталсан
БХХН-ийн дүрмийн 3-р зүйлээр тодорхойлсон улсын иргэний хамгаалалтын гүйцэтгэх үүргүүдэд
”түгшүүртэй үед ажилчин албан хаагчдыг тараан байрлуулах, далдлах, иргэдийг нүүлгэн
шилжүүлэх арга хэмжээг авах” гэж заасан нь тухайн нөхцөлд хүн амыг хамгаалахад шинэлэг
байдлаар хандахын эхлэл болсон байна.
Тараан байрлуулалт гэж зэрэг тогтоосон хотод ажлаа үргэлжлүүлэх үйлдвэр байгууллагын
ээлжийн ажилчин, албан хаагчдыг хотын гаднах аюулгүй бүсэд зохион байгуулалттайгаар гаргаж
байрлуулахыг, нүүлгэн шилжүүлэлт гэж бусад хүн амыг зэрэг тогтоосон хотоос бүрмөсөн аюулгүй
бүс нутагт зохион байгуулалттайгаар шилжүүлэн байрлуулахыг хэлдэг байжээ.
МАХН-ын ТХ, БНМАУ-ын СнЗ-ийн 1964 оны 2 дугаар сарын 29-ний өдрийн “Батлан
хамгаалах ба хөдөлмөр нийгэмлэгийн ажлыг сайжруулах зарим арга хэмжээний тухай” н/8/94
дүгээр тогтоолоор орчин үеийн иргэний хамгаалалтын байгууллагын анхдагч нэгжийг байгуулсан
зэрэг чухал асуудлуудыг шийдвэрлэсний нэг нь СнЗ-ийн дэргэд Улсын нүүлгэн шилжүүлэх
байнгын комиссыг байгуулсан явдал байв. Комиссын даргад СнЗ-ийн ерөнхий асуудал эрхэлсэн
1 дүгээр орлогч дарга, орлогч даргад Тоо бүртгэлийн/одоогийнхоор статистикийн-П.Д/ улсын
төв газрын дарга, гишүүдэд Улсын төлөвлөгөөний комиссын 1 дүгээр орлогч дарга, Эрүүлийг
хамгаалах яамны сайд, Хөдөө аж ахуйн яамны сайд, Худалдаа, бэлтгэлийн яамны сайд, Аж
үйлдвэрийн яамны сайд, Гэгээрлийн яамны сайд, Тээвэр, холбооны яамны сайд, УБТЗ-ын хэрэг
эрхлэх газрын 1 дүгээр орлогч дарга, Нийгмийг аюулаас хамгаалах яамны 1 дүгээр орлогч сайд
бөгөөд Улсын цагдан сэргийлэх газрын дарга байхаар баталсан байна.
СнЗ-ийн 1971 оны 4 дүгээр сарын 23-ны 132 дугаар тогтоолоор “Ажилчин, албан хаагчдыг
тараан байрлуулж, хүн амыг нүүлгэн шилжүүлэх дүрэм” батлав. Энэхүү дүрэмд ажилчин, албан
хаагчдыг тараан байрлуулах, хүн амыг нүүлгэн шилжүүлэх арга хэмжээний агуулга, мөн чанар,
нүүлгэн шилжүүлэлтийн байгууллагууд, тухайлбал, цугларах, суулгах/тээврийн хэрэгсэлд/
байр, дундын буудал, хүлээн авах байрын үүрэг, тэдний бүрэлдэхүүнийй ажлын хуваарь, үйл
ажиллагааны зохион байгуулалт, хангалт, үйлчилгээний талаар тусгасан байна.
Аймаг, хотууд иргэний хамгаалалтын төлөвлөгөө боловсруулахдаа дээрх дүрмийн дагуу
байруудыг төлөвлөн тэдгээрээр үйлчлүүлэх байгууллага, хүний тооцоо, тээврийн хэрэгслийн
хуваарь оноолтыг хийж, шаардагдах баримт бичгүүдийг үйлддэг байв.
СнЗ-ийн 1973 оны 3 дугаар сарын 17-ны “Онцгой болон дайны үед автотээврийг нэгдсэн
удирдлагад оруулах тухай” 84 дүгээр тогтоол гарчээ.
Нүүлгэн шилжүүлэх асуудалд нэлээд анхаарал тавьж байсны илрэл нь УИХ-ын Төв
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штабын даргын Нүүлгэн шилжүүлэх асуудал эрхэлсэн орлогчийн орон тоо бий болгож, тэр албан
тушаалд Улсын иргэний хамгаалалтын газрын даргын 1970 оны 01 дүгээр сарын 08-ны өдрийн 2
тоот тушаалаар дэд хурандаа/хожим хурандаа/ Мөнхжавын Лувсаншаравыг томилон ажиллуулж
байжээ.
Нүүлгэн шилжүүлэлтийн бодлого, төлөвлөлт, сургууль дадлага, аймаг, хот хоорондын
удирдлага, зохицуулалтын бүхий л асуудлыг оперативын хэлтэс хариуцах учраас Төв штабт бие
даасан орлогч байх шаардагагүй болж, уг асуудал эрхэлсэн ахлах офицер нь оперативын хэлтэст
ажиллаж байлаа.
Нүүлгэн шилжүүлэлтийн төлөвлөгөө боловсруулах ажлыг жараад оны сүүлчээс Улаанбаатар
хотоос эхэлжээ.
Улаанбаатар хотын Ардын депутатуудын Хурлын гүйцэтгэх захиргааны 1 дүгээр орлогч дарга
Д.Ширнэнгийн ахалсан комисс БХХН-ийн Төв Зөвлөлийн тусламж дэмжлэгтэйгээр 1968 оны 6
дугаар сараас эхлэн боловсруулсан Улаанбаатар хотын хүн амыг нүүлгэн шилжүүлэх, далдлан
хамгаалах төлөвлөгөөг 1969 оны 4 дүгээр сард Сайд нарын Зөвлөл хэлэлцээд 93 дугаар тогтоолоор
баталжээ.
Улсын оперативын төлөвлөгөөг СнЗ-өөр баталсны дарааУлсын нүүлгэн шилжүүлэх
төлөвлөгөө боловсруулах ажлыг наяад оны эхээр Төв штаб, нийслэлийн штаб, комисс, улсын
албадыг оролцуулан гүйцэтгэж, УИХГын зөвлөл болон Улсын нүүлгэн шилжүүлэх комиссын
хурлаар хэлэлцүүлж үндсэнд нь шийдвэрлэсэн ажээ.
Энэхүү төлөвлөгөөг боловсруулах ажлын онцлог нь Улсын төлөвлөгөөний комиссын
Инженер-техникийн газрын хариуцан боловсруулж байсан “Тооцоот жилийн төлөвлөгөө” хэмээх
тусгай төлөвлөгөөтэй уялдуулах нүсэр ажил байсан байна. Энэ үед Улсын нүүлгэн шилжүүлэх
комиссын даргаар СнЗ-ийн нэгдүгээр орлогч дарга Түмэнбаярын Рагчаа, орлогч даргаар УТК-ын
орлогч, Инженер-техникийн газрын дарга хурандаа Жаргалын Хүрэлжанцан нар байсан.
УИХГ төлөвлөгөө боловсруулахын тулд маш их судалгаа хийж, өгөгдөл цуглуулан ажиллаж,
зэрэг тогтоосон 5 хотын тараан байрлалтын районы нутагт 61 байршилд хүн байрлуулах байр
сууцны боломж, төмөр зам ба автотээврийн цувааны замын байдал, нэвтрүүлэх чадвар, дундын
буудал, хүлээн авах байруудын хүчин чадал, ус, хүнс, цахилгаан эрчим хүчний хангамж, далдлах
байр, байгууламж, түүнийг бэлтгэх бололцоо зэргийг газар дээр нь судалсан байна.
1980-аад оны эхнээс өмнөд хөрштэй хиллэдэг 8 аймгийн 38 сумын хүн, мал, үнэт
материал баялгийг оперативынцагийн байдал хүндэрсэн үед нутгийн гүн тийш татах төлөвлөгөө
боловсруулж, зарим газар хэсэгчилсэн дадлага хийж байв. УИХГ 1985 он гэхэд Дорнод, Сүхбаатар,
Дорноговь, Өмнөговь, Ховд аймгийн нийт 22 суманд хүрч ажиллан нүүн шилжигсдийг хүлээн
авах, байрлуулах, 20 гаруй байршил, 52 дамжин өнгөрүүлэх цэг, 12 дундын буудал, 57 маршрутыг
газар дээр нь шалган тодотгох ажил хийжээ. Сүхбаатар, Дорноговь, Ховд аймгийн тус бүр нэг
суманд уг арга хэмжээг хэрэгжүүлэх үзүүлэх сургууль хийсэн нь сургамжтай болсон байна.
Хүн амыг зэрэг тогтоосон хотоос нүүлгэн шилжүүлэх, тараан байрлуулах, хотын гаднах
бүсэд хүлээн авах дадлагыг аймаг, хотын иргэний хамгаалалтын иж бүрэн сургуулийн үеэр тогтмол
хийж байв.
Дундговь, Дорноговь аймгийн зарим сумын нутагт 1987 оны 10 дугаар сард их хэмжээний
цас орж, мөсөн бүрхүүл тогтон, мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн хэвийн ажиллагаа алдагдахад
хүрсэн нөхцөлд дээрх аймгуудын удирдлагатай тохиролцон Төв штабын мэргэжлийн дэмжлэг,
туслалцаатайгаар иргэний хамгаалалтын зохион байгуулалтад орж, 547 суурийн 800 мянга гаруй
малыг 60-250 км-т нүүлгэн шилжүүлж байсан байна. Энэ нь байгалийн гамшиг тохиолдсон үед
иргэний хамгаалалтын штаб, албадын ажиллагааг шалгасан сургамжтай арга хэмжээ болсон юм.
Нүүлгэн шилжүүлэлтийн асуудлыг Төв штабын Оперативын хэлтэс хариуцан ажилладаг
байв. 1966 оноос 1990 он хүртэлх хугацаанд Рэнцэнгийн Балдандорж, Мандалын Алтансүх,
Цэрэнбат, Ж.Сүхбаатар, М.Ихбор нарын офицерууд ажиллаж байжээ.
1984 онд М.Алтансүх, П.Дамдин нарын боловсруулсан “Автотээврийг иргэний хамгаалалтад
ашиглах нь” 4 хх гарын авлага, 1985 онд Сосорбарам, М.Алтансүх нарын боловсруулсан
“Автотээврийн мэргэжлийн ангийн суралцах” гарсан байна.
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Аравдугаар бүлэг.
ИНЖЕНЕРИЙН ХАМГААЛАЛТ,УЛС АРДЫН АЖ АХУЙН ТОГТВОРТОЙ
АЖИЛЛАГААГ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭ
1. Нийтийн хамгаалах хэрэгслээр хангах ажлыг
зохион байгуулсан нь
БНМАУ-ын Батлан хамгаалах тусгай комисс 1935 оны 1 дүгээр сарын 8-ны өдрийн хурлаараа
Бүх цэргийн жанжин Г.Дэмидийн “Улсыг батлан хамгаалах талаар авсан арга хэмжээнүүдийн тухай”
илтгэлийг хэлэлцээд гаргасан тогтоолоор Цэргийн яамны сайд бүх цэргийн жанжин Г.Дэмид,
Худалдаа, үйлдвэр, зам тээвэр, холбооны яамны сайд Мэнд, Сангийн яамны сайд Довчин, тусгай
газрын дарга нарт даалгахдаа “Тайван ба ялангуяа байлдааны цагт том том аж үйлдвэр, албан яам
хийгээд ард олныг агаарын дайсан, хорт зайн аюулаас хамгаалахын тулд зохих газарт тусгай орон
савыг байгуулах ба хэрхэн эсэргүүцэх явдлыг урьдаас бэлтгэлтэй болгохын тулд байлдааны цагт
тохируулсан барилгыг эрс түргэвчилбэл зохино” гэжээ. Энэ заалтаас үйлдвэрийн газар, яамны
ажилчин, албан хаагчид, бусад ард олныг хамгаалах зорилгоор тусгай хамгаалах байгууламж,
далдлах байр яаралтай барих шийдвэр байжээ гэж ойлгогдож байна.
Гэвч дээрх шийдвэрээр тэр үед болон дараах он жилүүдэд ч тусгай барилга байгууламж
баригдаагүй байна. Энэ нь тухайн үед манай улсын зүүн хил хязгаарт түгшүүртэй байсан хэдий ч
хот, суурин газруудад дайсан цохилт хийх магадлал бага байсантай холбоотой боловуу.
Хүн амыг орчин үеийн довтолгооны хэрэгслээс хамгаалах үндсэн аргын нэг нь нийтийн хамгаалах
хэрэгсэл хоргодох, далдлах байрыг барьж ашиглах явдал байжээ.
“Хүйтэн дайн”-ны үе даамжирсан жараад оны дунд үеэс байшингийн газар доорх давхрыг
тохижууулж ашиглах, орон нутгийн материал ашиглан хялбар хийцтэй далдлах байр барих,
түүнийг хоёдмол зориулалттайгаар бэлтгэх зэргээр нийтийн хамгаалах хэрэгслийн нөөцийг
нэмэгдүүлэх асуудлыг сургалтаар зааж, сурталчилгааны явцад хүн амд ойлгуулах ажлыг хийж
эхэлсэн байна.
Нийтийн хамгаалах хэрэгсэл нь тусгайлан тоноглогдсон барилга байгууламж бөгөөд
цөмийн зэвсгийн дэлбэрэлтийн цохих долгион, гэрлийн цацраг, нэвтрэх радиац, цацраг идэвхт
хордолт, түүнчлэн хими, биологийн зэвсгийн хөнөөлөөс болон нурсан, эвдэрсэн барилга, бусад
объектын хэсэг хэлтэрхийд цохиулах, дарагдах, гал түймрээс үүсэх өндөр температур, шаталтаас
гарах хортой хий, утаанаас хамгаалахад зориулагдсан маш өндөр өртөг зардал шаардсан бат бэх,
газар доорх байгууламж учраас иргэний хамгаалалтын алба үүссэн эхний он жилүүдэд зураг, төсөл
байхгүй, мэргэжилтэн, барих мэргэжлийн байгууллага бэлтгэгдээгүйн дээр хөрөнгө санхүүгийн
боломж хязгаарлагдмал байв.
Нийтийн хамгаалах хэрэгсэл/байгууламж/-ийг хоргодох байр, далдлах байр гэж ангилж,
тэдгээрийг хаана, хэнд зориулж барих талаар тодорхойлон 1970-аад оны сүүлч хүртэл ИХ-ын
сургалт, сурталчилгаагаар ярьж, аргачилсан ном, гарын авлага, зөвлөмжид бичиж, төлөвлөгөөнд
тусгаж байв.
Улсын хэмжээнд I ба II зэргийн хоргодох байрыг онц чухал объектын ажилчин, албан
хаагчид, удирдлагын байрууд, III зэргийн хоргодох байрыг зэрэг тогтоосон хотод дайны үед ажлаа
үргэлжлүүлэх үйлдвэрийн ажлын их ээлжийн ажилчин, албан хаагчдад, IV зэргийн хоргодох
байрыг тайван цагт бэлтгэсэн, онцгой үе зарлах үед иргэний хамгаалалтын төлөвлөгөөний дагуу
зэрэг тогтоосон хотын хүчтэй эвдрэлийн бүсийн гадна ажлаа үргэлжлүүлэх үйлдвэрийн ажилчин,
албан хаагчдын ажлын их ээлжинд зориулж, V зэргийн хоргодох байр нь үндсэн далдлах байр
байх бөгөөд нүүн шилжиж, тараан байрлуулалтад гарсан болон, хөдөө орон нутгийн нийт хүн
амыг цацраг идэвхт хордолтоос хамгаалах зориулалтаар бэлтгэх гэсэн чиглэл баримталж байжээ.
УИХГ хамгаалах байгууламжийн зураг төсөл зохиох, барихад баримтлах баримт
бичиг “Иргэний хамгаалалтын инженер-техникийн арга хэмжээ, зураг төсөл зохиох норм”-ыг
боловсруулж, Улсын төлөвлөгөөний комисс, Барилга-архитектурын комиссын 1977 оны н/5/27
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дугаар тогтоолоор батлуулж, мөн оны зургаадугаар сарын 1-ээс мөрдөж эхэлжээ.
Дээрх баримт бичигт нийтийг хамгаалах хэрэгсэл, байгууламжийг барьж байгуулах,
бэлтгэж ашиглахад дараах үндэслэлийг баримтлахаар заажээ.. Үүнд:
-дайснаас ҮОХЗ хэрэглэсэн нөхцөлд ард иргэдийг хамгаалах, болзошгүй эвдрэл, хохирлыг багасгах,
дайны үед улс ардын аж ахуйн объект, салбарын тогтвортой ажиллагааг дээшлүүлэх, түүнчлэн
хөнөөлийн голомтод хийгдэх аврах, хойшлуулшгүй сэргээн босгох ажил явуулахад шаардагдах
иргэний хамгаалалтын инженер-техникийн арга хэмжээг хэрэгжүүлэх;
-хот, суурин газрын төлөвлөлт, шинэчлэл, өргөтгөл хийх ажлын хүрээнд иргэний хамгаалалтын
талаар зэрэг тогтоосон хот, онцгой чухал объектын иргэний хамгаалалтын арга хэмжээний зураг
төсөл боловсруулах, түүнийг хэрэгжүүлэх;
-хамгаалах байгууламжийн багтаамжийг дайн, дайн бүхий байдлын үед ажиллах үйлдвэр,
байгууллага, объектын их буюу өдрийн ээлжийн ажилчин, албан хаагчдын тоогоор тогтоох;
-тайван цагт улс ардын аж ахуйн хэрэгцээнд ашиглаж байгаа хамгаалах байгууламжийг 12 цагаас
хэтрэхгүй хугацаанд багтааж хамгаалах зориулалтад нь бэлэн болгох зэрэг болно.
Хоргодох байрны байрлалаар нь тусгай орших, байшингийн газар доорх давхар/подваль/-т
гэж ангилах бөгөөд багтаамжаар нь 150 хүртлэх хүн багтах бол бага, 150-450 хүн багтах бол дунд,
450-аас дээш хүн багтах бол том гэж 3 ангилж, хоргодох байранд ердийн аргаар хийгдсэнагаар
шүүгчтэй бол хялбар хийцтэй, зориулалтын техник хэрэгслээр тоноглогдсон бол инженерийн
төхөөрөммтэй гэж хуваадаг байв.
УИХГ эхний үед барилгын зургийн байгуулагад зургийн даалгавар өгч, нэг маягийн 50,
100, 150 хүний багтаамжтай хоргодох байр, удирдлагын байрны зураг, угсралтын ажлын төсөв
боловсруулан тусгай төлөвлөгөөний дагуу мэргэжилтэний хяналтанд зарим объектод түүнийг
барьж байсан.
Мөн хялбар аргаар далдлах байр барих, үйлдвэрийн ба сууцны барилга байгууламжийг
ердийн далдлалтанд зохицуулан тоноглох, уул уурхайн хонгил болон байгалийн тогтоц бүхий
агуй зэргийг ашиглах гарын авлага боловсруулан хэрэглэж байжээ.
Нийтийн хамгаалах хэрэгслийн нөөцийг нэмэгдүүлэх зорилгоор зоорь, агуулах, нүхэн
гарц болон айл гэрийн шалан доорх далдлалт хийх хялбарчилсан зөвлөмж гаргаж, эдгээр ердийн
далдлалтын байгууламжид агаар оруулах, гаргах хоолой, тоноглол суурилуулах, хамгаалах
байгууламжийн арчилгаа, үйлчилгээ хийх журам боловсруулан иргэний хамгаалалтын сургууль
дадлагын үеэртодотгож ашиглалтыг сайжруулж байв.
Дал, наяад оны үед зарим чухал объектод хоргодох байр барих асуудлыг улс ардын аж ахуйг
хөгжүүлэх таван жилийн төлөвлөгөөнд тусган нийтийн хамгаалах хэрэгслийн хангамж, хүрэлцээг
сайжруулах талаар дэс дараатай арга хэмжээ авч хэрэгжүүлж байв. Үүний үр дүнд зэрэг тогтоосон
хот, аймаг, орон нутагт 1981 оны 9 дүгээр сарын байдлаар 14000 хүний багтаамжтай 164 далдлах
байр, 1300 хүний багтаамжтай 5 хоргодох байр бэлтгэгдсэн ба нэмэлт төхөөрөмж угсарсны дараа
ашиглаж болох 50500 хүний багтаамжтай 613 зоорь, подваль, 470000 хүний багтаамжтай газар
дээрх 5381 тоосго, чулуун барилга байгууламж тооцоо судалгаанд байжээ.
Нийтийн хамгаалах байгууламж барих үйл хэрэгт ЗХУ-ын техник, эдийн засаг, мэргэжилтний
тусламж багагүй байсан байна.
Удирдлагын болон хоргодох байрны байршил сонгох, угсармал хийцийн зургийг цутгамал
болгон өөрчлөх, холболт хийлгүүлэхээр ЗХУ-ын мэргэжилтнүүдийг Улсын иргэний хамгаалалтын
газарт урьж ирүүлэн цэргийн барилгын зургийн институтын мэргэжлийн хүмүүст зөвлөгөө өгүүлж
үүрэг гүйцэтгүүлжээ. УИХ-ын Төв Штабын Тогтвортой ажиллагааны хэлтэст далаад оны сүүлч
наяад оны эхээр дэд хурандаа Коновалав, дараа нь нэгдүгээр зэргийн ахмад Волков нарын хүмүүс
хамгаалах байгууламжийн мэргэжилтнээр ажиллаж байв.
Наяад оны эхний хагаст ЗХУ-аас удирдлагын болон хоргодох байрны 34 төрлийн 512615
рублийн салхивч, хамгаалах тоног төхөөрөмж, зарим материалыг ЗХУ-аас буцалтгүй тусламжаар
авах асуудлыг шийдвэрлүүлж, түүний тал хувийг хүлээн авсан байна.
УИХГ ЗХУ-аас удирдлагын болон хоргодох байрны 150, 300, 600 хүний багтаамжтай
нэг маягийн зураг захиалан авч, олшруулан холбогдох яам, газруудад өгч, зураг, төслийн
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байгууллагуудаар холболт хийлгэн зарим объектын барилгын ажлыг зургийн дагуу эхлүүлж
байсан.
ЗХУ-ын техник, эдийн засгийн тусламжтайгаар 1981-1984 онд барьсан объектын хамт 1600
хүний багтаамжтай 4 хоргодох байр нэмж ашиглалтад оруулжээ. Үүний үр дүнд хоргодох байрны
багтаамж 1980 оныхоос хоёр дахин нэмэгдэж, 1985 оны жилийн эцсийн байдлаар зэрэг тогтоосон
хотын ажлаа үргэлжлүүлэх үйлдвэрийн их ээлжийн ажилчин, албан хаагчдын 10,5 хувь орчим нь
хамгаалах байгууламжаар хангагдсан байв.
Долдугаар таван жилд буюу 1981-1985 онуудад аймаг, хот, обьектын сургууль дадлагын үе,
үзлэг шалгалтанд бэлтгэх явцад, хоёрдмол зориулалтаар ашиглах далдлах байр барих, барилгын
подваль төхөөрөмжлөх ажлыг нэлээд эрчимтэй хийсний үр дүнд далдлах байрны багтаамж 1980
оныхоос бараг 10 дахин нэмэгдэж, 130 орчим мянган хүн хамгаалах байр бий болжээ.
Намын ТХ, БНМАУ-ын СнЗ-ийн 1984 оны 2 дугаар сарын 3-ны өдрийн “Иргэний
хамгаалалтын талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” 4дүгээр тогтоолд “...улс, ардын аж
ахуйн салбар, объектын тогтвортой ажиллагаа хариуцсан орон тооны бус комиссыг яам, улсын
хороо, тусгай газар, аймаг, хотод орлогч сайд буюу орлогч даргаар удирдуулан байгуулж,
ажиллуулах,удирдлагын болон хоргодох байрны барилгыг улс, ардын аж хуйн жил, таван жилийн
төлөвлөгөөний дагуу хугацаанд нь чанартай барих, засаж тохижуулах ажлыг сайжруулах арга
хэмжээ авахын хамт хот, сууринд байгаа хамгаалах байгууламжийг төхөөөрөмжлөх, түүнд
шаардагдах материал хэрэгслийн нөөцийг бүрдүүлэх зэргээр хүн амыг хамгаалах хэрэгслийн
фондыг 1984-1990 онд бий болгох арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх”-ээр заасан юм.
Эдгээр заалтуудыг хэрэгжүүлэх талаар наймдугаар таван жилийн төлөвлөгөөнд тусгаж
байсан боловч бүрэн хэрэгжүүлж чадалгүй нийгмийн өөрчлөн байгуулалтын эхлэлтэй золгож,
хөрөнгө санхүүгийн эх үүсвэргүйгээс зарим барилга байгууламж бүрмөсөн зосчээ. Харин 19861990 онд өрхийн далдлах байр 12041, барилгын подваль 499-ийг далдлах байр болгон шинээр
төхөөрөмжилсөн судалгааг Төв штаб гаргажээ.
ИХ-ын иж бүрэн болон бусад томоохон сургуулийн үед нийтийн хамгаалах хэрэгслийн
нөөцийг нэмэгдүүлэхэд их анхаарч амжилт гаргаж байв. Жишээ нь 1982 онд Өвөрхангай аймагт
явагдсан иргэний хамгаалалтын ИБС-ийн бэлтгэл ажлын үед ба явцад ард иргэдийг хамгаалах,
далдлах болгон ашиглах хоёрмол зориулалттай 60 тн-ын багтаамжтай зоорийг Гучин-Ус, Нарийн
тээл, Баян-Өндөр, Тарагт, Баруун Баян-улаан сумдад ашиглалтанд оруулан, Арвайхээр хотод 8
байгууллага цацраг идэвхт хордолтоос ажилчдаа хамгаалахад зориулан байшингийн подваль
ашиглан далдлах байр болгон тоноглож, 79 айл гэрийн доорх далдлах байртай болсон байна Ийм
жишээ баримтууд аймаг, хот, сум, район, объектын иргэний хамгаалалтын иж бүрэн сургууль
бүрийн үр дүнгээр тодорхой гарна.
УИХГ-ын Төв Штаб хамгаалах байгууламж бэлтгэх ном, гарын авлага гаргаж нийтийн
хүртээл болгох талаар багагүй санаачилгатай ажиллаж байсан байна. 1970 онд Ц.Жамъянсүрэн
бичиж, З.Төмөртогоогийн редакторласан “Нийтийн хамгаалах хэрэгсэл”, Ц.Жамъянсүрэн
“Агааржуулах системийг хялбар тоноглолоор хийх арга” редактор Т.Пүрэв, Төв Штаб 1976 онд
“Цөмийн хөнөөлийн голомтод ажиллах аврах, инженерийн мэргэжлийн ангиудын суралцах”
4,63 хх, 1983 ондЛ.Чимэдцэрэнгийн редакторалсан “Иргэний хамгаалалтын аваарь-техникийн
мэргэжлийн ангийн суралцах” 4,75 хх, 1989 онд Тавхийн Рагчаасүрэнгийн бэлтгэж, Юндэнбазарын
Отгонбаатарын редакторалсан “Богино хугацаанд барих хялбар тоноглолтой хогодох, далдлах
байр” хэмээх 3,25 хх бүхий номыг хэвлэн гаргасан байна. Энэ ном нь иргэний хамгаалалтын
талаар зэрэг тогтоогоогүй хот/аймгийн төв/, хөдөөгийн суурин газруудын хүн амыг цацраг
идэвхт тоосноос хамгаалах хялбар хийцийн хоргодох, далдлах байр барьж ашиглах аргазүй, орох
материал, тоног хэрэгсэл, тэдгээрт тавигдах шаардлага, барих ажлын зохион байгуулалт зэргийг
тодорхой тусгасан, ашиглахад хялбар төхөм гарын авлага юм.
Иргэний хамгаалалтын инженерийн хангалт биеэ даасан бүтцийн агуулгатай болж, өргөжин
хөгжсөн. Үүнд зөвхөн нийтийн хамгаалах хэрэгслийг төлөвлөх, бариулах төдийгүй цугларах байр,
талбайг хот төлөвлөлтөд тусгах, аливаа эвдрэл, хөнөөлийн голомтод аврах, сэргээн босгох ажлыг
дэд бүтцийн бүх салбарт төлөвлөх, гүйцэтгэх, уур ус, дулаан, цахилгаан, зам талбай, бүх төрлийн
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тээвэр, үйлчилгээ, эмнэлэг, сургууль, олон нийтийн барилга, хот төлөвлөлт, тэдгээрийн байршил,
уялдаа холбоо, болзошгүй эвдрэл сүйрэл, учруулах хохирлыг тооцоолох, арилгах, үнэлэлт, дүгнэлт
өгөх, сургууль, дадлага хийх зэрэг олон талт арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд өргөн агуулга бүхий
үүрэг, чиглэлээр энэ үед газар хөдлөлтийн гамшигтай тэмцэх алба болон өргөжин хөгжиж байна.
Хүн амыг нийтийн хамгаалах хэрэгслээр хангах талаар авсан арга хэмжээнүүд, тэдгээрийг
хэрэгжүүлж байсан түүхээс үзэхэд БНМАУ-ын улс ардын аж ахуй, соёлыг хөгжүүлэх зургаа
ба долоодугаар таван жилийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх үед буюу өнгөрсөн зууны далаад оны
сүүлийн хагасаас наяад оны дунд үе хүртэлх хугацаанд хамгийн их хөрөнгө оруулт хийж, үр дүн
сайтай байсан нь харагддаг юм.
ҮОХЗ хэрэглэсэн дайн гарч болзошгүй байсан “хүйтэн дайн”-ы жихүүн уур амьсгалтай
хүнд нөхцөлд хүн амыг нийтийн хамгаалах хэрэгслээр хангах ажил нь хэдийгээр төлөвлөлтөөсөө
эхлээд үйл ажиллагааны бүх шатанд төвөгтэй, тусгай мэргэжлийн нарийн технологитой, эдийн
засгийн хувьд өндөр өртөг зардал шаардсан зэрэг олон бэрхшээлтэй тулгарч байсан ч тухайн
үеийн нам, төр, засгаас авсан бодитой арга хэмжээнүүдийн үр дүнд зохих төвшинд биелж байжээ.
1990-ээд оны эхнээс иргэний хамгаалалтын үйл ажиллагаанд ҮОХЗ-ээс хамгаалахүзэл баримтлал
өөрчлөгдөж эхлэн 1994 онд баталсан “Иргэний хамгаалалтын тухай хууль”-иар хөнөөх хэрэгслийн
хөнөөл, байгалийн аюул, үйлдвэрийн томоохон ослоос хамгаалах, 2003 онд баталсан “Гамшгаас
хамгаалах тухай хууль”-иар гамшиг, ослоос хамгаалах зорилгоор цогц арга хэмжээг хэрэгжүүлэх
болсон байна.
Дээрх хуулиудыг биелүүлэх хүрээнд УИХГ, түүнийг залгамжилсан ОБЕГ-аас хэрэгжүүлэх
инженерийн хамгаалалтын арга хэмжээ нь үндсэндээ газар хөдлөлтийн эрсдэлийг бууруулах,
учирч болзошгүй аюулаас хамгаалах, үр дагаврыг арилгахад чиглэх болжээ. Жишээ болгож, газар
хөдлөлтийн аюулаас хамгаалах талаар авсан зохион байгуулалтын зхрим арга хэмжээний тухай
онцлон тэмдэглэе.
Монгол Улсын Засгийн газраас“Болзошгүй газар хөдлөлтөөс учрах хохирлыг багасгах,
урьдчилан сэргийлэх зарим арга хэмжээний тухай” 1998 онд 206 дугаар тогтоол, 2004 онд 35
дугаар тогтоол тус тус гаргаж ажилласны дээр 2009 онд 157 дугаар тогтоолоор “Газар хөдлөлтийн
гамшгийн эрсдэлийг бууруулах үндэсний хөтөлбөр”,түүнийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний
төлөвлөгөө баталсан байна.
Монгол улсын Ерөнхий сайдын 2010 оны 2 дугаар сарын 27-ны өдрийн 12 дугаар
Захирамжаар үндэсий хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, газар хөдлөлтийн гамшгийн үед ажиллах
нэгдсэн төлөвлөгөө боловсруулж, гамшгийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлийг бууруулах,
бэлэн байдлыг хангахад мэргэжлийн байгууллагуудын үйл ажиллагааг уялдуулан зохицуулж,
нэгдсэн удирдлагаар хангах үүрэг бүхий Засгийн газрын ажлын хэсгийг Шадар сайдаар ахлуулан,
бүрэлдэхүүнд нь Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын зөвлөх, 7 яамны төрийн нарын бичгийн
дарга, төрийн тусгайлсан чиг үүрэг бүхий 6 байгууллага, нийслэл болон хэвлэл мэдээлэл, шуудан,
харилцаа холбоо, иргэний нисэх, үндэсний радио, телевиз, аюултай бодисын бодлого зохицуулалт,
одон орон, геофизик судлалын хүрээлэн зэрэг байгуулагын 24 хүнийг оруулжээ. Энэ ажлын
хэсгийг удирдлагаар хангаж ажиллахыг ОБЕГ-т үүрэг болгосон байна.
Ажлын хэсгийн боловсруулсан төслийг үндэслэнМонгол Улсын Засгийн газар “Газар
хөдлөлтийн гамшгийн нэгдсэн төлөвлөгөө”-г 2010 оны 3 дугаар сарын 24-ны өдрийн н/76
дугаар тогтоолоор баталсан мөрдүүлжээ.Энэ төлөвлөгөө нь болзошгүй газар хөдлөлтийн өмнөх
урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлийг бууруулах үйл ажиллагаа, хүчтэй газар хөдлөлтийн үед ажиллах
төлөвлөгөө, сэргээн босгох үеийн харилцан ажиллагаа гэсэн гурван хэсгээс бүрдсэн байна.
Тус төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх зорилгоор Засгийн газар хэд хэдэн тогтоол гаргаж, холбогдох
хөрөнгө санхүүгийн эх үүсвэрийг шийдвэрлэн ажиллажээ.
2. Улс ардын аж ахуйн тогтвортой ажиллагааг дээшлүүлэх
арга хэмжээ
Иргэний хамгаалалтын үндсэн зорилтын нэг нь дайны үед улс ардын аж ахуйн салбар,
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объектын тогтвортой ажиллагааг хангах явдал байжээ. Энэ нь иргэний хамгаалалтын хууль,
дүрмээр баталгаажсан байлаа.
Энэ асуудал тухайн үеийн нийгмийн хөгжил, бодит байдалтай уялдан тавигдаж ирсэн ажээ.
1930-аад онд чухал ач холбогдол бүхий зам, гүүр, цахилгаан ба холбооны шугамыг хамгаалах,
сэргээн засах, албан байгууллага, үйлдвэр, аж ахуйн газруудыг байлдааны цагийн байдалд түргэн
зохицож ажиллах бэлтгэлтэй болгох зэрэг зорилт тавьж байсан нь чухамдаа иргэний хамгаалалтын
тухай ойлголтоор авч үзвэл дайны үеийн улс ардын аж ахуйн тогтвортой ажиллагааг хангахтай
холбогдсон асуудал юм. .
Иргэний хамгаалалтын байгууллага анх байгуулагдсан үеэс түүний үндсэн үүрэгт
тогтвортой ажиллагааг дээшлүүлэх асуудал албан ёсоор заалт болж орж ирсэн байдаг юм. СнЗийн 1964 оны 435 дугаар тогтоолоор баталсан Батлан хамгаалах ба хөдөлмөр нийгэмлэгийн
дүрмийн 3 дугаар зүйлийн “ж”-д “дайны үед аж үйлдвэрийн газрууд, цахилгаан, тээвэр, холбооны
байгууллагын тасралтгүй ажиллагааг хангах бэлтгэл арга хэмжээг авч явуулах” гэж заасан нь угтаа
салбар, объектын тогтвортой ажиллагааг хангахад чиглэсэн үүрэг байжээ.
1970 онд баталсан БНМАУ-ын Иргэний хамгаалалтын хуулийн хоёрдугаар зүйлийн “б”-д
ИХ-ын үндсэн зорилт нь “улс ардын аж ахуйг дайны үед байнга тогтвортой ажиллах нөхцөлөөр
хангах арга хэмжээнүүдийг авч явуулах” гэж заасан ба 1980 онд баталсан БНМАУ-ын Иргэний
хамгаалалтын дүрэмд дайны үед улс ардын аж ахуйн салбарын тогтвортой ажиллагааг хангахын
тулд хэрэгжүүлэх олон талт арга хэмжээнүүдийг тусган мөрдөж байв.
Эдгээр нь олон талын нарийн төвөгтэй, хөрөнгө хүч ихээр шаардах боловч стратегийн
хувьд ихээхэн ач холбогдол бүхий байсан бөгөөд иймээс УИХГ, улсын алба, аймаг, хотын штабууд
уг арга хэмжээг төлөвлөн хэрэгжүүлэхэд онцгой анхаарч, сургалт зохион байгуулалтын болон
инженер-техникийн олон ажлыг үр дүнтэй хийж байжээ.
БНМАУ-ын СнЗ-ийн 1970 оны 5 дугаар сарын 29-ний өдрийн 145 дугаар тогтоолоор дайны
үед ажлаа үргэжлүүлэх, түр зогсоох үйлдвэр, байгууллагын жагсаалтыг батлав. Байрандаа ажлаа
үргэлжлүүлэх нь Улаанбаатарт 49, Дарханд 10, Чойбалсанд 8, Сүхбаатарт 6, нийт 73, түр зогсоох
нь дээрх хотуудад нийт 18 байхаар үйлдвэр, байгууллагын нэрээртус тус батлагджээ.
Дараа нь СнЗ 1977 оны 6 дугаар сарын 17-ны өдөр “Дайны үед ажлаа үргэлжлүүлэх,
түр зогсоох үйлдвэр, аж ахуйн байгууллагын жагсаалтыг шинэчлэн батлах тухай” н/290 дугаар
тогтоолоор Улаанбаатар, Дархан, Чойбалсан, Эрдэнэт, Сүхбаатар хотод дайны үед байрандаа
ажиллагаагаа үргэлжлүүлэх болон түр зогсоох үйлдвэр, албан газар, аж ахуйн байгууллагын
жагсаалтыг шинэчлэн баталсан байна. Үүгээр Улаанбаатар хотод 57, Дарханд 14, Чойбалсанд 12,
Сүхбаатарт 6, Эрдэнэтэд 5 тус тус оржээ. Үүнээс харахад түрүүнийдөрвөн хотод 16 нэмэгдэж, 1975
онд байгуулагдсан Эрдэнэт хотод 5 үйлдвэр, байгууллага шинээр орсон нь ажиглагдаж байна.
УИХ-ын Төв Штаб, Улс ардын аж ахуйн тогтвортой ажиллагааны мэргэжлийн зөвлөл 1974 оны 5
дугаар сарын 24-ний өдрийн хурлаар “Дайны үеийн улс, ардын ахуйн объект, салбарын тогтвортой
ажиллагааны судалгаа хийх гарын авлага”, мөн үйлдвэрийн салбарын тогтвортой ажиллагааг
дээшлүүлэх арга хэмжээг судалж хэрэгжүүлэх журам боловсруулж батлан мөрдүүлж цаашид
эдгээр баримт бичгүүдээ улам боловсронгуй болгон ажилласан байна.
Энэхүү гарын авлага, журамд үй олноор хөнөөх зэвсгийн нөлөөлөх байдал, агаарын цохих
долгио, нягтарсан долгио, сейсмодэлбэрэлтийн долгио, цахилгаан соронзон импульс, нэвтлэх
радиац, цацраг идэвхт хордуулалтын хөнөөл, хими, бактериологи, биологийн зэвсгийн шинж
чанар, цөмийн зэвсэг хэрэглэснээс үүсэх хоёрдогч хөнөөл үүсэх хүчин зүйлийг тодорхойлж,
эвдрэлийн зэрэг, объектын байрлал, үйлдвэрлэлийн дотоод төлөвлөлт, технологийн горим, эрчим
хүчний найдвартай хангамж, удирдлагын тогтолцоог тогтоож, доорх таван үзүүлэлтээр үнэлэхээр
тусгажээ. Үүнд:
-ажилчин, албан хаагчдыг үй олноор хөнөөх зэвсгээс хамгаалсан байдал, шаардлага хангасан
хоргодох байр, нэг бүрийн хамгаалах хэрэгслээр хангасан хувь, амрах ээлжийг хотын гаднах бүсэд
байрлуулах, хамгаалах бэлэн байдал,
-объектын үйлдвэрлэлийн цогцолборын тогтворжилтын түвшин,үйлдвэрлэлийг зогсоохгүй
ажиллах эсвэл сул эвдрэлд урсгал засвар хийх түр зогсолт, дунд эвдрэлд их засвар хийх бүрэн
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зогсолт хийх үеийн төлөвлөлт,
- богино хугацаагаар нийлүүлэлт алдагдсан үеийн материал техникийн хангамжийн бололцоо,
-объектод дунд, сул эвдрэл тохиолсон үед түүнийг сэргээн босгоход урьдчилан бэлтгэсэн байдал,
- дайны үед үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааг найдвартай удирдах бололцоо зэргийг үнэлж,
шаардлагатай арга хэмжээг төлөвлөж хэрэгжүүлэхээр тус тус заасан ажээ.
УИХГ 1973 онд УААА тогтвортой ажиллагааны чиглэлээр салбар бүрээс оролцсон
20 инженер-техникийн удирдах ажилтныг ЗХУ-д 45 хоногийн курст явуулсан байна. Тэд нар
Улаанбаатар, Дархан, Чойбалсан хотуудад 109 үйлдвэр, байгууллагын ажилтан 300 гаруй инженертехникийн ажилтнуудыг сургаж бэлтгэсэн байна.
Дайны үед ажиллагаагаа үргэлжлүүлэх үйлдвэр, аж ахуйн газрын тогтвортой ажиллагааны
судалгааг 1978, 1979 оноос эхэлжээ. Тухайлбал, 1979 онд дайны үед Улаанбаатар хотод ажлаа
үргэлжлүүлэх гол обьектыуудын судалгаааг тодотгож, 10 объектын тогтворжилтын судалгааг
шинээр хийсэн ба шинэчилсний дээр Барилга, барилгын материалын үйлдвэрийн яам, Түлш
эрчим хүчний үйлдвэрийн яам, Хөнгөн хүнсний үйлдвэрийн салбарын судалгааг шинээр хийж
үндсэнд нь дууссан байна.
МАХН-ын ТХ, СнЗ-ийн 1984 оны 2 дугаар сарын 3-нд гаргасан “Иргэний хамгаалалтын
талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” 4 дүгээр тогтоолд улс ардын аж ахуйн салбар болон
объектын тогтвортой ажиллагаа хариуцсан орон тооны бус комиссыг яам, улсын хороо, тусгай
газар, аймаг, хотод орлогч сайд буюу орлогч даргаар удирдуулан байгуулж ажиллуулахаар заасны
дагуу мөн оны эхний хагаст аймаг, хот бүрд 20-23 хүний бүрэлдэхүүнтэй, 19 яам, тусгай газарт
10-16 хүний бүрэлдэхүүнтэй дээрх комиссыг зохион байгуулсан байна.
Төв штаб дээрх комиссуудын бүрэлдэхүүний үүрэг, ажиллах журам, судалгаа хийх
аргачлалыг боловсруулан гаргасны дээр улс, ардын аж ахуйн тогтвортой ажиллагааг хангах
арга хэмжээг зохих ёсоор хэрэгжүүлэх хууль эрхийн үндсийг бүрдүүлэх зорилгоор “Иргэний
хамгаалалтын инженер, техникийн арга хэмжээ, зураг төсөл зохиох норматив”-ыг боловсруулж,
Улсын төлөвлөгөөний комисс, Барилга архитектурын комиссоор батлуулан, 1977 оны 6 дугаар
сарын 1-нээс мөрдүүлжээ.
Төв штаб Улс, ардын аж ахуйн объект, салбарын тогтвортой ажиллагааны судалгаа хийхэд
зориулж 1976-1980 онд “Объект салбарын тогтвортой ажиллагааны судалгаа хийх гарын авлага”,
“Тогтвортой ажиллагааг дээшлүүлэх арга хэмжээг объект салбарт хөгжүүлэх нь”, “Салбарын
тогтвортой ажиллагааны судалгаа хийх зөвлөмж” зэрэг аргачлал, зөвлөмж боловсруулан гаргаж,
материаллаг үйлдвэрийн салбар хариуцсан яамд, объектод хүргүүлж, тэдгээрийн ажилд биечлэн
тусалж ажилласаны үр дүнд 1981-1985 онд 97 объектын судалгааг бүрэн дуусгуулж, зэрэг
тогтоосон таван хот, Хэнтий, Дорнод аймаг, 14 салбарын тогтвортой ажиллагааны судалгааг газар
дээр нь удирдан, 8 аймгийн судалгааны ажилд мэргэжлийн зөвлөгөө өгч, бусад аймгуудад хяналт
тавин биеий нь даалган гүйцэтгүүлсний үндсэн дээр улс ардын аж ахуйн бүх салбар, объекын
тогтвортой ажиллагааны судалгаа хийх ажил бүрэн биелсэн байна.
Объект, салбарын тогтвортой ажиллагааг дээшлүүлэх зарим практик арга хэмжээг иргэний
хамгаалалтын төрөл бүрийн сургууль, дадлагын үеэр авч хэрэгжүүлж ирсний гадна 1976-1980 онд
4 яам, 8 объект дээр, 1981-1985 онд 4 яам, 4 аймаг, хот, 3 объектод тогтвортой ажиллагааны сэдвээр
КШС зохион байгуулж, төлөвлөгөөг тодотгожээ.
Мал сүргийн битүү ба саравчтай дулаан хашааны хүрэлцээ, билчээр усжуулалт, уст цэгийн
хангамжийг сайжруулах, хашаа, худгийг иргэний хамгаалалтын шаардлагаар тохижуулах зэрэг
хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийг хамгаалах, түүний тогтвортой өсөлтийг дээшлүүлэх арга хэмжээг
улс, ардын аж ахуйн жил, хэтийн төлөвлөгөөтэй уялдуулан зохион байгуулж ажилласаны үр дүнд
хөдөө аж ахуйн тогтвортой ажиллагаа байнга дээшилж иржээ. Энэ талаарх ажлын тоо баримт, үр
дүнг хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийг хамгаалах бүлэгт орууллаа.
Улс ардын аж ахуйн тогтвортой ажиллагааг дээшлүүлэхэд багагүй анхаарч байсны нэг
баримт гэвэл, Төв штабаас эрхлэн энэ чиглэлээр хэд хэдэн ном, гарын авлага хэвлэгдэн гарчээ. 1974
онд Ц.Жамъянсүрэн, Ю.Отгонбаатар нарын боловсруулсан “Пуужинт-цөмийн дайны нөхцөлд улс
ардын аж ахуйн тогтвортой ажиллагааг хангах нь” лекцийн эмхтгэл 3,5 хх, 1979 онд “Тогтвортой
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ажиллагааг дээшлүүлэх арга хэмжээг улс ардын аж ахуйн объект, салбарт хэрэгжүүлэх нь” онол,
аргазүйн гарын авлага 3,5 хх, 1984 онд “Хот, суурин, улс арлын аж ахуйн обектын гэрлийг өнгөлөн
далдлах заавар” 2 хх. Энэ зааврыг Барилга-архитектур, техник хяналтын улсын хорооны 1984 оны
54 дүгээр тогтоолоор батлуулсан байна.
Улсын иргэний хамгаалалтын газарт инженерийн хангалт, тогтвортой ажиллагааны
асуудлыг 1970 оноос инженерийн тасаг, улмаар инженерийн хэлтэс хариуцаж байгаад тэр нь 1975
оны 4 дүгээр сараас Улс ардын аж ахуйн тогтвортой ажиллагааны хэлтэс нэртэй болж, гүйцэтгэх
үүрэг нь хэвээр үлдсэн юм.
Тус хэлтсийн даргаар хурандаа Цэрэндуламын Жамьянсүрэн/1977.4 хүртэл/, дэд хурандаа
Юндэнбазарын Отгонбаатар/1977.8-1986.10/, хурандаа Дашцэвэлийн Баасан/1986.12-1989.5/ нар,
ахлах офицер болон бусад офицерын албан тушаалд Л.Чимэдцэрэн, Т.Рагчаасүрэн, Болд, Д.ҮлОлдох, Ш.Цэнд, Гүнчинсүрэн, С.Батсүх, П.Лүндэн нарын офицерууд ажиллаж байлаа.
Ц.Жамъянсүрэн ЗХУ-д Цэргийн инженерийн академи төгсгөсөн, 1966 оноос БХХН-ийн Төв
зөвлөлд мэргэжилтэн болон мэргэжилтнүүдийн тасгийн дарга, Төв штабт инженерийн тасгийн
дарга, хэлтсийн даргаар нийт арав гаруй жил ажилласан, инженер, тогтвортой ажиллагааны ажлыг
эхлүүлэн төлөвшүүлж, хөл дээр нь босгосон, иргэний хамгаалалтын албаны анхдагч офицеруудын
нэг байжээ.
Ю.Отгонбаатар 1965 онд 10 дугаар ангийг онцсайн дүнтэй төгсч, цэргийн сургуульд
хуваарилагдан шууд бага дэслэгч цолоор шагнуулж, ЗХУ-ын Москва хот дахь Куйбышевийн
нэрэмжит цэргийн академид орж суралцаж, түүнийг 1970 онд төгсгөсөн, цэргийн инженерфортификаторын мэргэжил эзэмшжээ. Тэрээр 1972 оноос УИХГ-ын инженерийн тасагт офицерын
албанаас ажлаа эхэлж, улмаар дэвшин хэлтсийн даргаар 9 жил ажиллаж, иргэний хамгаалалтын
хөгжлийн ид үед хүн амыг хамгаалах, улс ардын аж ахуйн объект, салбаруудын тогтвортой
ажиллагааг дээшлүүлэх чухал зорилтыг шийдвэрлэх нөр их ажлыг хариуцаж үр бүтээлтэй
хөдөлмөрлөж, чухал хувь нэмэр оруулсан, энэ салбарын туршлагатай, бүтээлч ахмад дарга нарын
нэг байлаа.
Хурандаа Дашцэвэлийн Баасан 1972-1977 онд ЗХУ-д Цэргийн инженерийн академид
суралцаж төгсгөсөн, барилгын инженер мэргэжилтэй, Барилгын цэргийн ангиудад ерөнхий
инженер, БЦЕГ-ын лабораторийн эрхлэгч, НТХ-ны барилгын хэлтэст зааварлагчийн алба хашиж
байгаад 1983 оны 12 дугаар сараас УИХГ-ын тогтвортой ажиллагааны асуудал эрхэлсэнорлогч
дарга, 1986 оны 12 дугаар сараас мөн газрын орлогч, тогтвортой ажиллагаа-инженерийн хэлтсийн
дарга, дараа нь УИХ-ын Төв штабын орлогч, оперативын хэлтсийн дарга/1989.5-1990.9/-аар
ажиллажээ. Тэрээр энэ хугацаанд УААА-н объект, салбарын тогтвортой ажиллагааг дээшлүүлэх
бодлого боловсруулж шийдвэрлүүлэх, түүнийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, хүн
амын нийтийн хамгаалах байгууламжийн зураг төсөл зохиох, түүнийг барьж байгуулах ажлыг
мэргэжлийн удирдлагаар хангах, ашиглалтад хяналт тавих, энэ чиглэлийн мэргэжилтнүүдийг
сургаж дадлагажуулах зэрэг иргэний хамгаалалтын инженерийн хамгаалалт, хангалт, тогтвортой
ажиллагааны арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд үнэтэй хувь нэмэр оруулсан, иргэний хамгаалалтын
удирдах ажилтан байлаа.
Л.Чимэдцэрэн дээр дурдагдсан Москвагийн цэргийн академийг төгсгөсөн, ИХ-ын
инженерийн албанд хорь шахам жил мэргэжлээрээ ажилласан хугацааныхаа ихэнхэд нь Байнгын
курст багшилсан, удирдах бүрэлдэхүүнийг сургах үйлст мэдлэг, оюунаа зориулсан ахмад багш,
иргэний хамгаалалтын инженер, тогтвортой ажиллагааны албыг төлөвшүүлэн бэхжүүлэхэд,
ялангуяа салбаруудын тогтвортой ажиллагааны үнэлгээ, судалгаа хийхэд мэргэжлийн тодорхой
хувь нэмэр оруулсан туршлагатай мэргэжилтэн офицер байв.
Т.Рагчаасүрэн хоргодох, далдлах байрны барилга, байгууламжийн инженерийн албан
тушаалаас эхлэн тус хэлтэстээ мэргэжлийнхээ ажлыг шат дараалан хийж, 1995-1996 онд хэлтсийн
орлогч даргын албыг хашиж байгаад тэтгэвэрт гарчээ. Тэрээр Төв штабт 1973-1996 онд дэслэгчээс
хурандаа хүртэл энэ албанд тасралтгүй 23 жил бүтээлчээр ажилласан, хүн амын инженерийн
хамгаалалтын чиглэлийн тэргүүлэх мэргэжилтэн байв.
УИХГ 1990 онд хэлтэс, тасаггүй цомхон бүтцэд шилжсэн үеэс инженер, тогтвортой
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ажиллагаа хариуцсан нэг офицерын орон тоотой болж, энэ албан тушаалд Т.Рагчаасүрэн үлдэн
ажиллажээ. Түүний дараа 1997 оноос Мижидийн Сүхбаатар ажилласан байна. Тэрээр 1982 онд
МУИС-ийг барилгын инженер, архитектор мэргэжлээр төгсч, БХЯ-ны харьяа АТУГ барилга,
орон сууцны байгууллагад мэргэжлээрээ ажиллаж байгаад УИХГ-т шилжин ирснээс хойш
инженерийн хангалт, хамгаалалт, дэд бүтэц, газар хөдлөлтийн эрсдэлийг бууруулах, хамгаалах
асуудал хариуцсан мэргэжилтэн, тасаг, албаны дарга, мөн сургалтын хэлтсийн дарга зэрэг албыг
тасралтгүй 17 жил хашсан, эрхэлсэн албаа хуучин тогтолцооноос шинэ тогтолцоонд шилжүүлэн
төлөвшүүлэхэд цуцалтгүй ажилласан,иргэний хамгаалалт, онцгой байдлын албаны мэргэшсэн
ахмад ажилтны нэг юм.
Арваннэгдүгээр бүлэг.
ЭМНЭЛЭГ, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ХАМГААЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭ
1.Эмнэлгийн хамгаалалт
1930-аад онд дайсны агаарын ба хорт зай/химийн/-н довтолгооны аюулаас хүн амыг
хамгаалахад тэргүүн зэрэгт анхаарах асуудлын нэг нь шархадсан, бэртсэн, хордсон хүмүүст
үзүүлэх эмнэлгийн тусламж байсан байна.
БНМАУ-ын Батлан хамгаалах тусгай комисс 1935 оны 1 дүгээр сарын 8-ны өдрийн хурлаараа
Бүх цэргийн жанжин Г.Дэмидийн “Улсыг батлан хамгаалах талаар авсан арга хэмжээнүүдийн
тухай” илтгэлийг хэлэлцээд тогтоол гаргаж, байлдааны цагт хүн амыг хамгаалахад чиглэсэн
заалтуудыг сайд нарт өгсний дотор Эрүүлийг хамгаалах яамны сайд Өлзийбатад “Ард олныг эрүүл
мэндийн талаар ямар ч аюулт өвчнөөс хамгаалах ба ялангуяа байлдааны цагт элдэв хорт аюул
ба байлдаанаас шархадсан зэрэг өвчтөнийг хамгаалах, эмчлүүлэх тухайд төв ба боомт газруудад
эрүүлийг хамгаалах салбаруудыг байгуулах төлөвлөгөөг зохион ирүүлсүгэй” гэж заасан байна.
Батлан хамгаалах тусгай комиссын“Агаарын дайсан, хорт зайнаас хамгаалах ажлыг эрхлэх
газар”-ыг байгуулсан 1938 оны 4 дүгээр сарын 15-ны өдрийн анхдугаар хурлын тогтоолд хотод хэд
хэдэн төрлийн команд байгуулахаар заасны дотор эмнэлгийн албаны команд орсон байв.
Эмнэлгийн албаны командад хорт зайны баг 16 ширхэг, эмнэлгийн цүнх 4 ширхэг, дамнуурга
16 ширхэг байхаар тогтоож, үүргийг нь хордсон, шархадсан хүмүүст эмнэлгийн анхны тусламж
үзүүлэх, эмнэлгийн байранд зөөвөрлөх, хүндээр хордсон, шархадсан хүмүүсийг госпиталь,
больниц зэрэг суурин эмчлэх газар хүргүүлнэ гэж заажээ. Команд тус бүр 5 хүнтэй гурван хэсгээс
бүрдэх зохион байгуулалттай байв.
Дээрх хоёр баримтаас үзэхэд дайсны химийн зэвсгээс хордсон, шархадсан ард иргэдэд
эмнэлгийн анхны тусламж үзүүлэх, эмчлэн сувилах ажлыг зохион байгуулах эмнэлгийн алба,
мэргэжлийн анги, түүний дотор эмнэлгийн анхны тусламжийн нөхөрлөлийн эх үүсвэр энэ үеэс
тавигдаж байсан гэж үзэж болохоор байна.
Тэр үед улс орны Дорнод хязгаарын байдал тун түгшүүртэй байж, дайсны агаарын довтолгооны
аюул занал илэрхий болсон цагийн байдалд дүгнэлт хийж, Засгийн газар 1938 онд дайнд хэлмэгдсэн
ард иргэдэд туслах зорилгоор Монголын улаан хэрээстийн эвлэл буюу одоогийн Монголын улаан
загалмай нийгэмлэгийг байгуулсныг эмнэлгийн албаны үйл ажиллагааг өргөтгөхтэй холбон үзэх
үндэслэлтэй юм.
МАХН-ын Төв Хорооны 1961 оны 8 дугаар сарын 24-ний өдөр гаргасан “Улсыг батлан хамгаалах
талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” 289 дүгээр тогтоолыг хэрэгжүүлэх үндсэн дээр БХХН-ийн
Төв Зөвлөлөөс 1961 оны 11 дүгээр сард гаргаж мөрдүүлсэн “Дайсны болзошгүй элдэв халдлагаас
хот, суурин, сум-нэгдэл, албан ба үйлдвэр, аж ахуйн газруудыг хамгаалах отряд, хэсгүүдийг зохион
байгуулах тухай аргачиллын заавар”, отряд, хэсгүүдийн орон тоо, хүч хэрэгслийн үлгэрчилсэн
бүтцэд эмнэлгийн отряд, хэсгүүдийг тодорхой оруулсан байлаа.
БХХН-ийн Төв зөвлөлийн даргын 1965 оны 5 дугаар сарын 19-ний тушаалаар Эрүүлийг
хамгаалах яамны харьяанд ҮОХЗ хэрэглэсэн үед хордсон, нэрвэгдсэн хүмүүст тусламж үзүүлэх,
мөн түүнчлэн өөртөө ба нөхөртөө тусламж үзүүлэх аргад ард иргэдийг сургах үүрэгтэй Халдвар
эсэргүүцэх отряд, Эмнэлгийн тусламжийн хөдөлгөөнтэй отряд, командуудыг байгуулсан байна.
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Ийм отряд, команд аймаг орон нутагт нийтлэг байгуулагджээ. Эдгээр нь орчин үеийн иргэний
хамгаалалтын эмнэлгийн мэргэжлийн ангийн эх суурь болсон байна
БХХН-ийн Төв зөвлөлийн бүтцэд анх иргэний хамгаалалтын байгууллага үүссэн үеэс л
эмнэлгийн хамгаалалтад анхаарал хандуулж, эмнэлгийн асуудал хариуцсан ажилтны орон тоо
гаргаж, түүнд Сэлэнгэ аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн ерөнхий эмчээр ажиллаж байсан их эмч
Чойнжуурын Балдандавааг 1965 оны 1 дүгээр сараас томилон ажиллуулжээ.
1965 оноос эхлэн БХХН-ийн төлөвлөгөөгөөр аймгуудад зохион байгуулж байсан томоохон
сургуулиудын үеэр болон бие даасан сэдвээр эмнэлгийн үйл ажиллагааны үзүүлэх сургуулиудыг
бүсчлэн хийж байсан байна.
1966 онд Завхан аймгийн Цагаанхайрхан суманд “Бактериологийн хөнөөлийг арилгах
нь”сэдвээр сургууль хийж, тэндээбактериологийн халдварын голомт үүсгэн халдвар эсэргүүцэх
арга хэмжээ зохион байгуулсны дээр аймгийн төвд эмнэлгийн анхны тусламжийн отряд, ариун
цэврийн нөхөрлөлүүдийг бэлтгэн сургуулилаж, ард иргэдэд хичээл заалгаж байжээ. Энэ сургуульд
БХЯ, Армийн Улс төрийн газрын удирдлага, баруун бүсийн аймгуудын намын хорооны дарга,
АДХГЗ-ны дарга, Эрүүлийг хамгаалах газар, Хөдөө аж ахуйг удирдах газрын дарга нар оролцсон
байна. Энэ нь тухайн сэдвээр хийсэн анхны үзүүлэх сургууль байжээ.
Дараа дараагийн ийм төрлийн сургуулийг 1967 онд Хэнтий аймгийн Бэрхэд, 1968 онд
Баянхонгор аймгийн Эрдэнэцогт суманд зохион байгуулжээ. Эдгээр нь нэг сумын хүрээний
сургууль биш, аймагт нь зохион байгуулсан томоохон сургуулийн зөвхөн нэг хэсэг байв.
1967-1969 онд эмнэлгийн албаны мэргэжлийн ангиудын сургуулийг биеийг нь даалган
хийхийн зэрэгцээ алсын зайд марш үйлдэн нэг аймгаас нөгөө аймгийн нутаг дэвсгэрт үүссэн
халдварын бүсэд ажиллуулахад дадлагажуулах зорилгоор аймаг, сумдын харилцан ажиллагаатай
холбон явуулж байв. Жишээлбэл, 1967 онд Дорноговийн мэргэжлийн ангиудыг Дундговийн
Өндөршил сум хүртэл 180-аад км-ийн марш үйлдүүлж үүрэг гүйцэтгүүлж байж. Энэ сургуульд
БХХН-ийн Төв зөвлөлийн дарга генерал С.Равдан, ЭХЯ-ны 1 дүгээр орлогч сайд Түмэндэлгэр,
Монголын улаан загалмайн хорооны орлогч дарга Лхамсүрэн нар нисдэг тэргээр очиж оролцож,
үйл ажиллагаатай нь танилцжээ.
1968 онд Улаанбаатар хотын штаб, улсын эмнэлгийн албанаас удирдан зарим эмнэлэг,
больницын удирдах ажилтан, мэргэжлийн ангиудыг оролцуулан хотын гаднах бүс/Сонгино/-д
больницын бааз дэлгэх ажиллагааг зохион байгуулсан байна. 1969 онд Булган аймгийн
Бүрэгхангай суманд зэргэлдээх аймгуудын эмнэлгийн албадаас оролцуулж, тэдэнд онолын мэдлэг
олгох, дадлага эзэмшүүлэх хичээлийг хослуулан явуулж байсан нь ач холбогдолтой болж байжээ.
1970 онд Хөвсгөл аймгийн төвд хийжээ.
1967 онд Улсын эмнэлгийн алба байгуулагдаж, мэргэжлийн ангиудыг зохион байгуулах,
тэдэнтэй сургалт явуулах, цацраг, химийн хордолт, биологийн халдвараас хамгаалах мэргэжилтэн
бэлтгэх зэрэг асуудлаар олон ажлуудыг хийж байсан байна.
Цус, цус орлох шингэний нөөцийг нэмэгдүүлэх, нөхөрлөлийн цүнх, дамнуурга,ороох,
боох материалыг дотооддоо үйлдвэрлэж, хангалтыг сайжруулах зэрэг асуудлуудаар ЭХЯ-ны
сайд, УИХГ-ын даргын хамтарсан шийдвэрүүд гарч хэрэгжиж байв. ЭХЯ-ны сайд, УИХГ-ын
даргын 1973 оны 5 дугаар сарын 14-ний өдрийн “эмнэлэгийн албаны дэргэд хор, цацраг судлалын
мэргэжлийн секц байгуулах тухай” 113/5 дугаар тушаал гарч байжээ.
ЭХЯ-ны шугамаар ЗХУ-д хор судлал/токсикологи/-ын мэргэжлээр эмч нарыг хоёр сарын
хугацаатай сургалтад явуулж мэргэшүүлж байсан.
Энэ үед ЗХУ/хуучин нэрээр/, БНБАУ, БНПАУ, БНАГУ-д Эдийн засгийн талаар харилцан
туслалцах зөвлөлийн орнуудын ЭХЯ-ны шугамаар зохион байгуулсан удирдах ажилтан, иргэний
хамгаалалтын мэргэжилтэн, ажилтнуудын цацрагаас хамгаалах болон хор, нян судлалын чиглэлээрх
семинар, үзүүлэх сургуульд манай энэ чиглэлийн ажил хариуцсан ажилтнууд оролцдог байлаа.
Манайхан тэндээс судалж хуримтлуулсан туршлагаа өөрийн эмнэлгийн зохион байгуулалт, хүчин
чадал, бололцоог харгалзан нэвтрүүлж мэргэжлийн ангиудаа байгуулжээ.
1967 онд ЭХЯ-ны сайдын/Эмнэлгийн албаны даргын/ тушаалаар мэргэжлийн ангиуд болох
эмнэлгийн тагнуулын бүлэг, бактериологийн тагнуулын хэсэг, ариун цэврийн нөхөрлөл, нарийн
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мэргэжлийн бригад, эмнэлгийн анхны тусламжийн отряд, халдвар эсэргүүцэх хөдөлгөөнтэй отряд,
цус сэлбэх тусгай бригад болон томоохон хотын гадна бүсэд байгуулах больницын бүтэц, зохион
байгуулалтыг батлуулан мөрдүүлжээ. Энэ бүтэц, зохион байгуулалт нь амьдралаар шалгагдан
2000-аад оны эх хүртэл үндсэндээ тогтвортой мөрдөгдөж, мэргэжлийн ангиуд нь томоохон
сургуулиудын үед үүсгэсэн цагийн байдлын нөхцөлд ажиллах боломжтойгоо харуулжээ.
1960-аад оны сүүлчээр бактериологийн буюу биологийн зохиомол цагийн байдал үүсгэн
сургуулилалт хийж, алба, мэргэжлийн ангийн бүрэлдэхүүн, эмч ажилтнуудыг дадлагажуулж
байсан бол дал, ная, ерээд онд тарваган тахал болон бусад гоц халдварт өвчин зарим аймгуудад
гарч, бодит цагийн байдалд ажиллах шаардлага үе үе тохиолдож байв.
Сэлэнгэ,Төв, Булган, Дархан-Уул, Орхон аймгийн зарим сумдад булчин задрах тахал өвчин/
холер/ гарч, Засгийн газрын 1996 оны 8 дугаар сарын 10-ны өдрийн 192 дугаар тогтоолоордээрх
аймгуудын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн болон хууль хамгаалах бүх шатны байгууллага,
иргэний хамгаалалтын албад, бүх төрлийн хэвшлийн аж ахуйн нэгж, байгууллага, албан газрыг
иргэний хамгаалалтын өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэн ажиллуулсан нөхцөлд
улс, аймаг, сумдын эмнэлгийн алба, холбогдох эмнэлгүүд онцгой горимоор удаан хугацаагаар
ажиллаж, томоохон сорилтыгдавжтуулсанбайна.Эмнэлгийн байгууллагууд дотроос ачааны
хүндийг Зэвсэгт хүчний төв эмнэлэг, Байгалийн голомтот өвчнийг эсэргүүцэн судлах төвийн эмч,
мэргэжилтнүүд үүрч гарсанюм.
Өвчин анх эхэлж гарсан голомт Хөтөл тосгонд хамгийн хүнд нөхцөл байдал үүссэн
бөгөөд УБОК-ын шийдвэрээр тэнд хорио цээрийн хатуу дэглэм тогтоож, цэргийн төв эмнэлгийг
түшиглүүлэн хээрийн эмнэлэг дэлгэн ажиллуулав. Шаардлагатай эм, тоног төхөөрөмж, ар талын
хангалтын зарим зүйлийг нисдэг тэргээр хүргэх байв. Төв аймгийн Заамар суманд хорио цээрийн
дэглэм тогтоож, аймгийн болон сумын эмнэлгийн оролцоотой эмнэлэг дэлгэн ажиллажээ.
Булчин задрах тахал өвчин манай улсад урьд нь тохиолдож байгаагүй учраас эмч, эмнэлгийн
байгууллагуудад эмчилгээний арга барил, туршлага дутмаг байснаас эхлээд нэлээд тулгамдаж
байсан байна.
Монгол Улсад анх удаа гарч, олон аймаг, сум, суурин газарт дэгдэлтийн байдлаар тархсан
булчин задрах гоц халдварт тахал өвчинтэй тэмцсэн нь эмнэлгийн байгууллагууд, ажилтнуудад
түүнийг оношлох, эмчлэх, эмчилгээ-үйл ажиллагаа, халдвар эсэргүүцэх дэглэм тогтоох, эрүүл
ахуй, ариун цэврийн горим сахиулах, урьдчилан сэргийлэх эмнэлэг-гэгээрлийн сурталчилгаа
зохион байгуулах зэрэг ажиллагаанд сургамж авч, туршлага хуримтлуулах ач холбогдолтой болсон
гэж үзэж болох юм.
Эмнэлгийн мэргэжлийн ангиуд дотроос заавал мэргэжлийн хүмүүсээр бүрдүүлэх
шаардлагагүй хамгийн түгээмэл нь Ариун цэврийн нөхөрлөл байдаг. Үүнийг 1980-аад оны дунд
үеэс Эмнэлгийн анхны тусламжийн нөхөрлөл гэж нэрлэх болсон юм. Тэдний үүрэг гүйцэтгэх
чадвар, бэлэн байдлын нэг шалгуур бол Ариун цэврийн нөхөрлөлийн уралдаан тэмцээн байсан.
1967 оны 10 дугаар сард Улаанбаатар хотын Ариун цэврийн нөхөрлөлийн тэргүүн шалгаруулах
уралдаан болж, 1 дүгээр байранд Ардын цэргийн оёдлын үйлдвэрийн Цэен ахлагчтай нөхөрлөл,
2 дугаар байранд Архины заводын Думаа ахлагчтай нөхөрлөл, 3 дугаар байранд Оёдлын 6 дугаар
артелийн Цэнджав ахлагчтай нөхөрлөл, Нэхмэлийн үйлдвэрийн Ичинноров ахлагчтай нөхөрлөл
тус тус шалгарч байжээ.
Ийм уралдааныг аймаг, хотууд 1970, 1980-аад онд уламжлал болгон зохион байгуулдаг
болсон бөгөөд таван жил тутамд улсын уралдааныг Улаанбаатар хотод явуулдаг байв. Аймгуудын
5-6 бүс, нийслэлийн бүсээс шалгарсан нөхөрлөл улсын уралдаанд ордог байв. Улсын анхны
уралдааныг 1978 онд УИХГ-ын Тахилт дахь сургалтын талбайд зохион байгуулав.. Энэ уралдаанд
бүсүүдээс шалгарсан долооннөхөрлөл оролцож, Завхан аймгийн Долгорсүрэн ахлагчтай нөхөрлөл
тэргүүн байр эзэлжээ. Үүнээс хойш хэд хэдэн удаагийн уралдаан тэмцээн болсон ажээ.
Эмнэлгийн анхны тусламжийн нөхөрлөлийн уралдааныг соцаилист гэгдэж байсан
орнуудын хэмжээнд ч явуулдаг байж. 1978 онд Украйны Киев хотноо болсон уралдаанд манай
улсын нөхөрлөл 2 дугаар байр эзэлсэн байна. Тус уралдаанд орох нөхөрлөлийн бүрэлдэхүүнийг
шилж сонгох, тусгай хөтөлбөрөөр бэлтгэх ажлыг дэд хурандаа Ч.Балдандаваа, ЭХЯ-ны иргэний
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хамгаалалтын тасгийн дарга П.Янсан нар хориод хоногийн хугацаанд удирдан зохион байгуулж,
бэлтгэлээ хангажээ.
Иргэний хамгаалалтын шинэчлэлийн он жилүүдэд нөхөрлөлийн уралдаан тэмцээн зохион
байгуулах санхүүгийн боломж ч, санаачилга ч хомс байсны дээр өмнөх үеийн заавар, дүрэм
тохирохгүй болсон тул тэдгээрийг шинэчлэх шаардлага урган гарсан юм. Ингээд Монголын
улаан загалмай нийгэмлэгийн удирдах зөвлөл, Улсын иргэний хамгаалалтын газрын даргын
2001 оны 6 дугаар сарын 21-ний өдрийн хамтарсан 08/137 тоот шийдвэрээр Эмнэлгийн анхны
тусламжийн нөхөрлөлийн дүрэм, түүний уралдааны зааврыг тус тус баталжээ. Дээрх дүрэм,
зааврыг хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон асуудлыг жилийн ажлын төлөвлөгөөгөөр зохицуулан үр
дүнтэй арга хэмжээ авч явуулах, нөхөрлөлийн уралдааныг аймаг, дүүрэгт 2-3 жилд, нийслэл болон
бүсийн хэмжээнд 3 жилд, улсын уралдааныг 4 жилд тус тус явуулж байхаар шийдвэрлэсэн байна.
Гэвч энэхүү бүтээлийг хэвлэн нийтийн хүртээл болгож буй өнөө хүртэл аль ч төвшинд
уралдаан тэмцээн зохиогдоогүй байна.
Иргэний хамгаалалтад эмнэлгийн хамгаалалтын арга хэмжээний эх суурийг эхлэн тавьж,
хөгжүүлсэн хүн бол хүний их эмч хурандаа Чойнжуурын Балдандаваа юм. Тэрээр Атом-химийн
хэлтэст эмнэлгийн асуудал хариуцсан офицероор 1965 онд ажлын гараагаа эхэлж, 1970-1975
онд УИХ-ын Төв штабын Эмнэлэг-биологийн хэлтсийн дарга, 1975-1981 онд Хими-биологийн
хэлтсийн дарга, 1981-1991 онд МАХНын ТХ-ны Захиргааны байгууллагын ба намын байгууллагын
хэлтсүүдэд зааварлагч, улс төрийн ажилтнаар ажиллаж байгаад тэтгэвэрт гарчээ.
Олон жилийн ажлын туршлагадаа тулгуурлан ажлынхаа хажуугаар эрдэм шинжилгээний
ажил хийж, “БНМАУ-ын томоохон хотуудад дайснаас гэнэтийн довтолгоо хийх үеийн
нэрвэгдэгсдийн эмчилгээ-нүүлгэн шилжүүлэлтийн хангалт” сэдвээр 1983 онд Москва хотод
анагаах ухааны дэд эрдэмтний зэрэг хамгаалсан, иргэний хамгаалалтын салбарын анхны эрдэмтэн
юм. Эрхэлсэн ажлынхаа хүрээнд бие дааж болон мэргэжлийн хүмүүстэй хамтран олон ном, гарын
авлага боловсруулж нийтийн хүртээл болгосон байна.
Иргэний хамгаалалтын эмнэлэг-биологийн салбарт олон жил үр бүтээлтэй ажиллаж,
багагүй хувь нэмэр оруулсан хүний нэг нь дэд хурандаа Чимэдийн Зундуй байлаа. Тэрээр хүний
их эмч, нян судлаач мэргэжилтэй, УИХГ-т 1975 оноос ахлах офицер, 1981-1989 онд Химибиологийн хэлтэс, эмнэлэг-биологийн хэлтэс, эмнэлэг, хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл хамгаалах
хэлтсийн даргаар ажилласан, ахмад ажилтан байлаа. Түүний иргэний хамгаалалтад ирэхийн өмнө
аймгуудад Гоц халдвартын станцын даргаар ажиллаж эзэмшсэн мэргэшил, ялангуяа аймгуудад
зохион байгуулж хийсэн ИХ-ын сургуулиудад олон удаа мэргэжлээрээ оролцож, хуримтлуулсан
туршлага нь ажил албаа зохион байгуулахад их тус дөхөмтэй байжээ.
Эмнэлгийн хамгаалалт, хангалт, эмнэлгийн албаны зохион байгуулалтын онол, аргазүйн
чиглэлээр чамлахааргүй олон ном, гарын авлага, зөвлөмж хэвлэгдсэнийг энд толилуулж байна.
1970 онд А.М.Архангельский, А.М.Григорьев, бусад. Орчуулсан П.Янсан, редакторласан
Н.Гэндэнжамц “Бактериологийн зэвсэг ба түүнээс хамгаалахуй” 4,25 хх. Ч.Балдандаваа. “Иргэний
хамгаалалтын эмнэлгийн албаны мэргэжлийн ангиудын суралцах” УБ., 1980, 3,2хх, Ч.Балдандаваа.
“Нэрвэгдэгсдэд үзүүлэх анхны тусламж” УБ.,1969. Ч.Балдандаваа, Ч.Гомбосүрэн “Ариун цэврийн
нөхөрлөлийн сурах” УБ., 1972, 2,5 хх. Ч.Балдандаваа, П.Янсан “Иргэний хамгаалалтын эмнэлгийн
албаны зохион байгуулалт”. УБ., 1973, 3,0 хх. Ч.Балдандаваа “Цөмийн хөнөөлийн голомтод ариун
цэврийн нөхөрлөлийн ажиллагаа”. УБ.,1978, 2,5 хх. И.Цэрэн. “Хордуулах бодисоор хордогсдод
үзүүлэх эмнэлгийн тусламж”. УБ., 1976, 3,25 хх. Ч.Балдандаваа, Ч.Зундуй, И.Цэрэн. “Иргэний
хамгаалалтын эмнэлгийн арга хэмжээний зарим норматив”. УБ., 1978, 2,25 хх. 1980 онд “Иргэний
хамгаалалтын эмнэлгийн албаны суралцах”.Ч.Зундуй. “Халдвар эсэргүүцэх мэргэжлийн ангийн
суралцах” УБ., 182. 2,25 хх зэрэг болно.
Иргэний хамгаалалтын улсын эмнэлгийн албаны чиглэлээр гарсан ном, гарын авлага бусад
албадтай харьцуулахад хамгийн олон нь байдаг юм.
2.Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийг хамгаалах арга хэмжээ
Монгол Улсад иргэний хамгаалалтын алба үүсэхийн өмнөх үед гарсан тогтоол, шийдвэр,
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дүрэм, заавруудад дайсны үй олноор хөнөөх зэвсгээс мал, ус, ургамал зэргийг хамгаалах талаар
тодорхой заалт тусгаж байгаагүй бололтой юм. Харин цэргийн агт морьдыг химийн хорт бодисоос
хамгаалах, ялангуяа амьсгалын эрхтэн хамгаалах баг хэрэглэх, биеийн гадаргууг угаах, арчиж
цэвэрлэх, хордсон байж болзошгүй усаар услахгүй, өвс тэжээл өгөхгүй байх зэрэг заалтуудтай
байв. Энэ талаар цэргийн химийн албаны дүрэм, зааварт байдаг юм.
БНМАУ-ын СнЗ-ийн 1964 оны 9 дүгээр сарын 30-ны 435 дугаар тогтоолоор баталсан
БХХН-ийн дүрмийн 3-р зүйлээр тодорхойлсон улсын иргэний хамгаалалтын гүйцэтгэх
үүргүүдэд“бактериологи, радио идэвхт болон химийн хордолтоос хүнс, ус, билчээр, ургамал,
малын тэжээл, түүхий эд, хүнс хэрэглэл, адгуус малыг хамгаалах, түүнчлэн халдварын хор
хөнөөлийг устгах арга хэмжээ авах” гэж заасан нь орчин үеийн болзошгүй дайны нөхцөлд ҮОХЗийн хөнөөлөөс хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийг хамгаалах талаар ИХ-ын хүлээх үүргийн нэг байлаа.
Дээрх үүргийг хэрэгжүүлэхийн тулд эхний үед мал сүргийг ариун цэвэр байлгах, цацраг
идэвхт болон химийн хорт бодис, бактериологийн халдвар авсан малд мал эмнэлгийн үйлчилгээ
үзүүлэх гэдэг ойлголтоор хандаж, шаардлагатай тохиолдолд үйлчилгээний талбай байгуулах,
түүнд хэрэглэх материал, тухайлбал, ус, саван, сойз, алчуур, хувин сав бэлтгэх зэрэг ойр зуурын
арга хэмжээ авах тухай хичээлээр ярьж, сурталчилж байсан байна. Энэ нь бас л цэргийн агт морьд
арчлахтай төсөөтэй ойлголт, нөгөө талаар суурин маллагаатай цөөвтөр мал хамгаалахад хэрэглэж
болох арга байсан бололтой юм.
Жараад оны сүүлийн хагасаас үй олноор хөнөөх зэвсэг хэрэглэсэн нөхцөлд мал эмнэлгийн
үйлчилгээ үзүүлэх гэдгийг малд ариутгал, цэвэрлэгээ, идэвхжил сулруулалт хийх гэж өргөн
агуулгаар ойлгож, авах арга хэмжээ ч нарийн төвөгтэй болжээ.
БНМАУ-ын СнЗ-ийн 1967 оны 3 дугаар сарын 1-ний өдрийн “Иргэний хамгаалалтын
албадыг байгуулах тухай” 42 дугаар тогтоолоор албад байгуулахад Хөдөө аж ахуйн яамыг
түшиглэн Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн алба гэсэн нэртэй алба байгуулсан байна.
1968 оны зун Москва хотын Тимирязевийн нэрэмжит Хөдөө аж ахуйн академи төгсгөж
ирсэн Бямбасүрэнгийн ДоржсүрэнгБХХН-ийн штабт ургамал хамгаалах албаны ахлах офицероор
томилон ажиллуулжээ.
1970 онд байгуулагдсан Улсын иргэний хамгаалалтын газрын бүтэц дэх Эмнэлэг-биологийн
хэлтэст мал хамгаалах асуудал хариуцсан, ургамал хамгаалах асуудал хариуцсан ахлах офицерын
тус бүр нэг орон тоо бий болгож, Догсомын Ойдов, Б.Доржсүрэн нарыг томилов. Энэ үеэс хөдөө
аж ахуйн үйлдвэрлэл хамгаалах арга хэмжээ тодорхой эхэлсэн байна.
ХААЯ-ны сайд, УИХГ-ынн даргын хамтарсан 1973 оны 3 дугаар сарын 15-ны өдрийн “Мал
хамгаалах албаны талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” 123/4 дүгээр тушаал гаргаж, албаны
удирдлага, штаб, мэргэжлийн ангиудыг зохион байгуулж, холбогдох хөтөлбөрийн дагуу сургах,
малын дулаан байр, хашаа, саравчийг иргэний хамгаалалтын зорилттой холбон бэлтгэх, малчдад
энэ талаар тодорхой мэдлэг олгох зэрэг асуудлуудыг зааж биелэлтийг нь хамтран зохион байгуулж
байсан байна.
Иргэний хамгаалалтын зорилгоор хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийг хамгаалах гэдэгт мал,
гэрийн тэжээмэл амьтан, таримал ургамал, малын өвс, тэжээл, бордоо, бэлчээрийн ус, хөдөө
аж ахуйн бүтээгдэхүүнийг цацраг идэвхт ба химийн хордуулах бодис, бактериологи/биолог/ийн халдвараас хамгаалах, хордсон, бохирдсон тохиолдолд идэвхжил сулруулалт, цэвэрлэгээ,
ариутгал хийх, бэлчээрийн хортон мэрэгч, шавьж устгах зэрэг ойлголтууд багтаж байв. Энэхүү
арга хэмжээ нь дал, наяад онд мал аж ахуйн материаллаг баазыг бэхжүүлэх талаар нам, засгаас
тавьж байсан зорилтыг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэхүйц ач холбогдолтой учраас хөдөө аж ахуйн
байгууллагууд иргэний хагаалалтын үйл ажиллагааг ихэнх тохиолдолд бодит ажилтай хослуулан
явуулах эрмэлзлэлтэй байжээ.
Аймгуудад иж бүрэн сургууль, бүсийн чанартай үзүүлэх сургууль явуулахад ёс мэт нэг
суманд хөдөө аж ахуйн объектын иж бүрэн сургуулийг хийж, мал, гэрийн тэжээвэр амьтан, ургамал,
хөдөө аж ахуйн түүхий эд, бүтээгдэхүүн, малын тэжээл, өвс, уст цэг хамгаалах арга ажиллагааг
тухайн орон нутгийн бололцоонд тулгуурлан бэлтгэж үзүүлдэг, зарим тохиолдолд зөвлөмж гаргаж
өгдөг байв. Жишээлбэл, малын саравчтай хашааны хангамж сайтай хангайн аймгуудад хашааг
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битүүлэн хамгаалахаар төлөвлөж, түүнийг хэрэгжүүлж байхад говь, хээрийн аймгуудад аль болох
байгалийн далдлах боломжийг ашиглах байдлыг илүү сонгож авах зэргээр ялгаатай ханддаг байв.
ХАА объектын иргэний хамгаалалтын иж бүрэн сургуульд удирдлага, штабаас эхлээд
мэргэжлийн анги, бүх байгууллагууд, малчид, тариаланчид, ажилчин, албан хаагчид, тэдгээрийн
гэр бүл, оюутан сурагчдыг оролцуулан гүйцэтгэх үүрэгт нь сургаж дадлагажуулахын зэрэгцээ
малын тарилга, угаалга хийх, малын хашаа байрыг халдваргүйжүүлэх, төмс, хүнсний ногооны
зоорийг ариутгах, уст цэг, хашаа, саравчийг тохижуулах, хадлан тэжээл бэлтгэх татах зэрэг цаг
үеийн зорилтуудыг шийдвэрлэх ажилтай нягт уялдуулан өргөн цар хүрээтэй явуулж байсанд гол
ач холбогдол оршиж байв.
Мөн хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийг хамгаалах, түүний тогтвортой өсөлтийг дээшлүүлэх
арга хэмжээг улс, ардын аж ахуйн жил, хэтийн төлөвлөгөөтэй уялдуулан зохион байгуулж
ажилласны үр дүнд хөдөө аж ахуйн тогтвортой ажиллагаа байнга дээшилж иржээ. Тухайлбал,
1980 онд мал сүргийн 15 хувь нь битүү хашаагаар хангагдсан байсан бол 1985 он гэхэд бүх малын
30 хувь битүү хашаа, саравчаар хангагдаж, 3 тал саравчтай хашааг иргэний хамгаалалтын дагуу
тохижуулж, хамгаалбал зохих малын 56 хувийг нь хамгаалах тооцоотой, төмс, хүнсний ногооны 70
мянган тн үр тарианы агуулахад 110 мянган тн орчим бүтээгдэхүүн хамгаалах боломжтой болжээ.
1986-1990 онд сургууль, дадлагын үеэр бог малын нүхэн ба гэр маягийн битүү байр 648,
саравчтай хашаа 1555-ыг шинээр барьж, 6948 хашааг засаж сайжруулсан нь мал хамгаалах ИХ-ын
шаардлагад нийцсэн байна.
Зарим аймгийн нутагт үлийн цагаан оготно үлэмж хэмжээгээр олширох, царцааны голомт
сэргэх зэргээр бэлчээрийг ихээхэн сүйтгэж, мал аж ахуйд хүндрэл
Усны аж ахуйн үйлдвэрлэлийг хамгаалах, түүний тогтвортой ажиллагааг дээшлүүлэх арга
хэмжээг уст цэг гаргах, технологийн үйл ажиллагаа, засварын ажилтай нягт холбож, улс, ардын аж
ахуйн жил, хэтийн төлөвлөгөөтэй уялдуулан зохион байгуулж байв. УИХГ, Усны аж ахуйн яамтай
хамтран энгийн уурхайн худгийг иргэний хамгаалалтын шаардлагын дагуу тохижуулах заавар
боловсруулан гаргаж мөрдүүлснээр 1976-1980 онд энгийн уурхайн худгийн 30 хувийг тохижуулан,
усны эх булгийг цацраг идэвхт болон химийн хордолт, бактериологийн халдварлалтаас хамгаалах
боломжийг бүрдүүлжээ.
Өргөн уудам нутагтай, хөдөөгийн хүн ам, мал сүрэг нь ил задгай гол, горхи, булаг, шанд
болон төрөл бүрийн хийцийн худгуудаас унд усныхаа хэрэгцээг хангадаг манай орны хувьд
уст цэгийг цацрагийн бохирдолт, химийн хордолт, биологийн халдвараас хамгаалах нь чухал
ач холбогдолтой учраас өрөмдмөл худаг, богино янданд эргүүлэгтэй худаг, энгийн уурхайн
худаг тус бүрийг иргэний хамгаалалтын шаардлагаар хамгаалан тохижуулах аргачилсан заавар,
зөвлөмж боловсруулан орон нутагт хүргүүлэн мөрддөг байж. Энэ заавар, зөвлөмж нь ердийн
үед ч элс, шорооноос хамгаалах, хөлдөлтөөс сэргийлэх ач тустай учраас иргэд, хөдөө аж ахуйн
мэргэжилтнүүд тэдгээрт талархалтай хандаж ашиглаж байсан байна. Уст цэгийн тоог нэмэгдүүлэх
нь байгалийн гамшиг тохиолдсон болон бусадшаардлагатай үедхөдөөгийн малчдыг нүүлгэн
шилжүүлэх, отор нүүдэл хийхэд ач холбогдолтой байлаа. 1986-1990 онд иргэний хамгаалалтын
сургууль, дадлагын үед мэргэжлийн ангийн хүчээр 1352 худаг шинээр гаргаж, 4325 худагт засвар
хийж, төхөөрөмжилжээ.
Төв штабын мэргэжлийн офицерууд, албаны мэргэжлтэн нар дал, наяад онд хөдөө аж
ахуйн үйлдвэрлэл хамгаалах чиглэлээр ном, гарын авлагуудыг гаргаж нийтийн хүртээл болгон
ашиглаж байв. 1972 онд Н.Цэдэнхүү боловсруулж, Ч.Балдандаваа редакторалсан ”Хөнөөлийн
голомтод мал, ургамал, ус хамгаалах албаны мэргэжлийн ангийн ажиллагаа” УБ., 1972. 1 хх,Д.
Ойдов, Б.Доржсүрэн Үй олноор хөнөөх зэвсгээс мал, ургамал, уст цэг хамгаалах боломж. УБ.,
1975. 4,75 хх. Д.Ойдов. Малчдад иргэний хамгаалалтын талаар өгөх зөвлөмж. 1,75 хх, 1978 он.
Редактор Ч.Балдандаваа Цацраг идэвхт хордолттой газар оронд хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл явуулах
аргачлал УБ.,1979, 2,25 хх.1983 онд Д.Ойдов, Д.Хангал. “Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл хамгаалах
мэргэжлийн ангийн суралцах”.Д.Ойдов, Д.Хангал. Цацраг идэвхт хордолт, түүний хөнөөл УБ.,
1986, 2,25 хх зэрэг номууд, Мал хамгаалах санамж/зөвлөмж/, Ургамал хамгаалах санамж/зөвлөмж/,
Уст цэг хамгаалах санамж/зөвлөмж/ байна. Эдгээр багц зөвлөмжүүд нь дотроо зөвлөмж болгож
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буй зүйлүүдийг малчид, иргэдэд хялбар ойлгогдохуйц, бүдүүвчлэн харуулсан зураг, тайлбартай
юм.
Иргэний хамгаалалтын хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл хамгаалах, ялангуяа мал аж ахуйг
хамгаалах зорилтыг хэрэгжүүлэхэд тууштай хүчин зүтгэж, амьдралынхаа гуч шахам жилийг
цэргийн ба энгийнээр энэ албанд зориулсан хүн бол малын эмч дэд хурандаа Догсомын Ойдов
байв. Бодлогын болон аргазүйн баримт бичгүүдийг боловсруулах, хэрэгжүүлэх, мэргэжилтнүүдийг
сургах, ном, гарын авлага боловсруулж нийтийн хүртээл болгох, аймаг, орон нутгийн мэргэжлийн
нэгжүүдийн ажлыг хэвшүүлэхэд түүний 1970-аас 1990-ээд онд ажиллаж, оруулсан хувь нэмрийг
өндөр үнэлэх нь зүй ёсны хэрэг юм. Аймаг, сум, хөдөө аж ахуйн объектод томоохон сургууль
явуулах, шинэ хэлбэрийн ажил зохион байгуулах, бусдад үзүүлж нэвтрүүлэх зэрэг үйл ажиллагааг
Д.Ойдовын оролцоогүйгээр явуулж байсан тохиолдол ховор байжээ.
Энд дурсахгүй өнгөрч болохгүй хүмүүс бол ургамал, ус хамгаалах албыг бүр БХХНийн бүтцэд 1968 оноос эхлүүлж, мэргэжлээрээ хориод жил ажилласан агрономч дэд хурандаа
Бямбасүрэнгийн Доржсүрэн, Улсын иргэний хамгаалалтын Төв штабт тасралтгүй гуч орчим жил
хэд хэдэн албан тушаалд бүтээлчээр хөдөлмөрлөсөн агрономч хурандаа Далайн Хангал нар юм.
Арванхоёрдугаар бүлэг
ИРГЭНИЙ ХАМГААЛАЛТЫН УХУУЛГА, СУРТАЛЧИЛГААНЫ АЖИЛ
Хүн ам, үйлдвэр, аж ахуйн газар, албан байгууллагыг дайсны агаарын довтолгоо, хорт зайн
аюулаас хамгаалах зорилтыг хэрэгжүүлэх ажлыг амжилттай хэрэгжүүлэхэдэхэн үеэсээ л олон
түмэнд ухуулан таниулах ажил чухал байжээ. Тэр тусмаа хүн амын мэдлэг нэмгэн, боловсрол
бараг байхгүйн дээр олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэл байхгүй байсан үед эх оронд тулгарч
болзошгүй аюулын тухай, дайснаас хэрэглэх шинэ төрлийн зэвсгийн хор хөнөөлийн тухай болон
ард иргэдийн гүйцэтгэх үүргийг нь ойлгуулах явдал нэн төвөгтэй зорилт байсан байна.
Улсыг батлан хамгаалах комиссын 1935 оны 1 дүгээр сарын 8-ны өдрийн анхдугаар хурлын
тогтоолд хүн ам, үйлдвэр, аж ахуйн газар, албан байгууллагыг агаарын ба химийн довтолгооноос
хамгаалах ажлыг үүсгэн зохион байгуулах зорилт дэвшүүлээд олон зүйл заалт орсны дотор “...тус
улсыг батлан хамгаалах явдлыг ард олонд таниулан ялангуяа иргэдийн бүхий л хүчийг эл хэрэгт
зориулах явдалд арга хэмжээ авах...” гэж заажээ.
1960-аад оны эхнээс хүн амын дотор сурталчилгаа явуулахад тодорхой анхаарч эхэлсэн
байна. Зөвхөн Улаанбаатар хотод гэхэд 1962 онд үй олноор хөнөөх зэвсэг, түүнээс хамгаалах тухай
сурталчилгаанд/лекц, яриа, сургалтын кино үзүүлэх зэрэг/ 3000 хүн хамрагдсан мэдээ байна.
Тус онд агаарын довтолгооноос хамгаалах тухай хоёр хэвлэлийн хуудас материалыг “Улаан од”
сонины хавсралт болгон 2000 хувь хэвлүүлж, үй олноор хөнөөх зэвсэг, түүнээс хамгаалах аргын
тухай лекц ярианы сэдэв, фото зургийн үзүүлэн зэрэг сурталчилгааны материалыг гаргаж аймаг,
хотод хүргүүлжээ.
МАХН-ын Төв Хороо, БНМАУ-ын Сайд нарын Зөвлөлийн 1965 оны 4 дүгээр сарын 9-ний
өдрийн 101/119 дүгээр тогтоолд “...үйлдвэр, албан газар, хөдөө аж ахуйн нэгдэл, сангийн аж
ахуй, сургууль, соёлын бүх байгууллага, тасаг, цех, бригадуудад хөнөөлт зэвсгийн довтолгооноос
хамгаалах арга ажиллагааг харуулсан иргэний хамгаалалтын булан байгуулах”,“Улс орныг
батлан хамгаалах ба ардын армийн дайчин замналыг сурталчлах” сарын ажлыг жил бүрийн 2
дугаар сарын 15-аас 3 дугаар сарын 15 хүртэл улс орон даяар зохион явуулж байх заалтыг
холбогдох байгууллагуудад даалгасан нь цаашдаа иргэний хамгаалалтын ухуулга, сурталчилгаанд
чухал ач тустай болсон юм. Энэ сарын ажлыг 1970, 1980-аад онд “Батлан хамгаалах зорилтыг
сурталчлах сарын ажил” нэртэйгээр өргөн агуулгатайгаар явуулдаг болж, түүний бүрэлдэхүүнд
иргэний хамгаалалтын ухуулга, сурталчилгааны ажил тодорхой байр суурьтай байв. 1970 онд
гэхэд сурталчлах сарын ажлын хугацаанд 64 байгууллагад 25800 хүнийг хамруулан иргэний
хамгаалалтын сэдвээр лекц уншсан байна.
БХХН-ийн Төв Зөвлөл дээрх тогтоолын заалтыг хэрэгжүүлэх зорилгоор 1965 оноос хойш
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аймаг, хотын төв, районууд/одоогийн дүүрэг-П.Д/, бүх сургуульд иргэний хамгаалалтын танхим,
үйлдвэр, албан байгууллагад булан заавал байгуулах зорилт тавьж, зөвлөгөө, чиглэл өгч, тэдгээрийг
хийж гүйцэтгэх аргачилсан заавар гаргаж хүргүүлж байсан байна.
Одоогоос 50 жилийн тэртээ 1966 онд Төв Зөвлөлийн ажилтан ахлах дэслэгч/хожмоо дэд
хурандаа П.Д/Балжаагийн Лувсандорж анх удаа булан, танхимын агуулгыг боловсруулан түүнийг
байгуулах зөвлөмж гарган нийтийн хүртээл болгож байсан нь 10 гаруй жил ач холбогдлоо алдалгүй
хэрэглэгдэж байв.
1970-аад оны дунд үеэс иргэний хамгаалалт нь улсын батлан хамгаалах тогтолцооны
бүрэлдэхүүн хэсэг гэж албан ёсоор үзэж байсан тэр цаг үед хүн ам, улс ардын аж ахуйг болзошгүй
аюулаас хамгаалах, түүний тогтвортой ажиллагааг хангах, цөм,хими, биологийн хөнөөлд өртсөн
хот, объект, мал аж ахуй, газар тариаланг хамгаалан сэргээн босгох нь иргэний хамгаалалтын
үндсэн зорилт байлаа. Иргэний хамгаалалтын энэхүү зорилтыг системийн хэмжээнд хэрэгжүүлэхэд
ухуулга, сурталчилгааны ажлын үүрэг, зохиох ажлын далайц, хамрах хүрээ ихээхэн өсч, үр дүн нь
ч чамлалтгүй байсан юм.
Улсын иргэний хамгаалалтын Газар офицеруудыг сурталчилгаа, ухуулгын ажилд өргөн
оролцуулж, албан байгууллагуудад лекц уншуулж, яриа хийлгэх, тэдэнд лекц, ярианы материал
боловсруулах даалгавар өгч дүгнэдэг байлаа. Ер нь энэ үед офицер хүн суртал нэвтрүүлэгч байх
ёстой гэсэн өндөр шаардлага үйлчилдэг байв.
Зөвхөн 1970 онд УИХГ-ын офицерууд 16 сэдвээр материал боловсруулж, аймаг, хотуудад
хүргэснээр тэр жилд 80 гаруй мянган хүнд лекц, яриа хийж сурталчилжээ. Энэ онд “Үнэн”,
“Хөдөлмөр”, “Залуучуудын үнэн”, “Социалист хөдөө аж ахуй” зэрэг төвийн тогтмол хэвлэлүүдэд 9
үгүүлэл, аймгийн сонинуудад 36 үгүүлэл, 25 мэдээ нийтлүүлж, 9620 хүнд сургалт, сурталчилгааны
кино үзүүлсэн байна. Дал, наяад онд сард нэг удаа телевизээр нэвтрүүлэг хийдэг, бичмэл
сэтгүүл гаргаж байв. Бичмэл сэтгүүлийг хагас жилд, заримдаа улиралд нэг удаа гаргана. Түүнд
Төв штабын офицеруудын төрөл мэргэжлийн сэдвүүдээр бичсэн үгүүллэг, зөвлөмж, туршлага
хэвлэгдэж байлаа. Уг сэтгүүлийг суртал, ухуулга эрхэлсэн офицер хянан эмхтгэж гаргана. 1973 онд
хэвлэгдсэн сэтгүүлийн 7 дугаарт арван хүн материал нийтлүүлж, дэд хурандаа Д.Балдан эмхтгэсэн
байв. УИХГ энэ сэтгүүлийг 2000 оноос сэргээж байжээ.
Аймгийн иргэний хамгаалалтын штабууд бусад байгууллагуудтай хамтран 46 удаа
сурталчлах бригад гарган 80 шахам сум, байгууллагаар аялуулж, нийт 30 гаруй мянган хүнд
сурталчилгаа хийжээ.
Иргэний хамгаалалтын ухуулга, сурталчилгааны ажлын үндсэн чиглэл нь:Нэгд, нам, засгийн
тогтоол шийдвэр, улсын иргэний хамгаалалтын хууль, дүрэм, удирдлагын тушаал, зааврыг олон
түмэнд тайлбарлан таниулах, тухайн аймаг, хот, район, сум, объектын өмнө иргэний хамгаалалтын
шугамаар тавигдсан зорилтыг хэрэгжүүлэхэд хамт олныг дайчлан зохион байгуулах, нам,
эвлэлийн гишүүдийн манлайллыг хангах, хоёрт,болзошгүй аюулаас өөрийгөө болон ард иргэдээ
хамгаалах аргад сургах, байгалийн гамшигтай тэмцэх, аливаа хохирлыг багасгах, сэргээн босгох
ажлыг хариуцлагатай, шуурхай хийхийн ач холбогдлыг тайлбарлан ойлгуулах, гуравт, иргэний
хамгаалалтын үйл ажиллагаанд аль болох бүх нийтийг хамруулж, “Иргэний хамгаалалтыг бүх
нийтийн үйлс” болгох, дөрөвт, МАХН-ын Төв Хороо, СнЗ-ийн 1984 оны 4 дүгээр, МХЗЭ-ийн
Төв хорооны 25 дугаар, МҮЭ-ийн Төв зөвлөлийн 82 дугаар тогтоолууд болон бусад тогтоол,
шийдвэрүүдийг амьдралд хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах зэрэг байлаа.
Иргэний хамгаалалтын ухуулга, сурталчилгааны
ажлын арга, хэлбэрийг дээрхи
тогтоолуудад тодорхой заасан учраас аймаг, хот, сум, дүүрэг, үйлдвэр, албан байгууллагад ажил
зохиоход төвөггүй байсныг тэмдэглэх нь зүйтэй.
Аймаг, хот, дүүргүүдэд Иргэний хамгаалалтын ухуулга, сурталчилгааны ажлыг хариуцсан
бүлэгтэй, бүх албан газар, аж ахуйн нэгж, соёл гэгээрлийн байгууллага бүр иргэний хамгаалалтын
даргын улс төрийн орлогчтой(тухайн объектын намын анхан шатны байгууллагын нарийн бичгийн
дарга), мэргэжлийн анги, отряд, бүлгүүд улс төрийн орлогч, ухуулагчтай байсан нь шат шатанд
ажил зохион байгуулах боломж бүрдүүлснийг харуулна.
Аймаг, хот, районы нам, улс төрийн ажлын бүлэгт:
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•
•
•
•
•
•
•
байв.

Намын хорооны үзэл суртлын ажил эрхэлсэн нарийн бичгийн дарга
ХЗЭ-ийн хорооны нэгдүгээр нарийн бичгийн дарга
Үйлдвэрчний эвлэлийн зөвлөлийн дарга
Эмэгтэйчүүдийн зөвлөлийн дарга
Орон нутгийн радио, телевиз, сонины эрхлэгч
Соёлын хэлтсийн дарга
Урчуудын эвлэлийн салбарын дарга гэх мэт олон нийтийн байгууллагын төлөөлөл ордог

Ухуулга, сурталчилгааны ажлын бүлгийн гишүүд нь иргэний хамгаалалтын сурталчилгааны
ажилд өөрснөө биечлэн идэвхитэй оролцохын зэрэгцээ харъяа анхан шатны байгууллага, гишүүдээ
өргөн дэлгэр оролцуулдаг байлаа.
Сүхбаатар аймгийн суртал ухуулгын бүлгээс 1988 онд явуулсан аймгийн иргэний
хамгаалалтын иж бүрэн сургуулийг угтаж зохиосон ажлыг жишээ болгож үзье. Тус аймагт 199
гишүүнтэй ухуулга, сурталчилгааны ажлын 39 бүлэг, мэргэжлийн ангийн улс төрийн орлогч
58, нам, эвлэлийн зохион байгуулагч 34 байсан бөгөөд давхардсан тоогоор намын үүр, хорооны
товчооны хурлаар 32, бүх гишүүдийн хурлаар 17, захиргааны байгууллагуудын хурлаар 39 удаа
хэлэлцсэн байна.
Улс төрийн нэгдсэн өдөрлөг 40 удаа, лекторын тойрон аялал 6 удаа явуулж, сумдад ухуулга,
сурталчилгааны хамтлаг байгуулсан, иргэний хамгаалалтын булан танхим 151, сурталчилгааны
хөдөлгөөнт хэрэгсэл 25-ыг зохион байгуулсан байв.
Аймгийн төвд “Иргэний хамгаалалт – бүх нийтийн үйлс” сэдвээр авхаалж сэргэлэнгүүдийн
тэмцээн зохиож, давхардсан тоогоор 3327 хүн оролцуулсан байна.
Иргэний хамгаалалтын нормативаар 8 байгууллага дээр үзүүлэх тоглолт тэмцээн зохиож
аваргаа шалгаруулжээ. Сум, бригадаар ухуулгын нэгдсэн бригад 45 удаа явуулж, ард иргэдийг
сургалтад бүрэн хамруулсан.
Аймгийн сонин иргэний хамгаалалтын сэдвээр 20 гаруй материал, бие даасан 2 нүүр
гаргасан.
Радио цэгийн тоог шинээр 779-өөр нэмэгдүүлж 4756-д хүргэсэн, киноны 3, 7, 14 хоног
явуулсан гэх мэт асар их ажил зохиосон байлаа.
Энэ бол ухуулга, сурталчилгааны бүлгийн ажлын ганц жишээ юм. Өөрөөр хэлбэл бусад
бүх аймаг, хотод суртал ухуулгын ийм хэлбэрийн ажил тогтмолжсон боловч агуулгын хувьд хотнь
зэрэг тогтоосон эсэх, аюулын үед ажлаа үргэлжлүүлэх, зогсоох, нүүлгэн шилжүүлэлтэд хамрах
эсэх гэх мэт аймаг, хот бүр иргэний хамгаалалтын онцлог үүргээ тусгадаг өөр өөрийн онцлогтой.
Дээр дурдсан нам, олон нийтийн төв байгууллагуудын тогтоолуудад төвийн болон орон
нутгийн, хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэлээр иргэний хамгаалалтын ажил үйлсийг өргөн сурталчилж
байхыг заажээ.
Аймгуудын нам, улс төрийн ажлын бүлэг эрхлэн иргэний хамгаалалтын иж бүрэн
сургуулийнхаа үеэр аймгийнхаа сонинд бүтэн нүүр гаргах буюу зарим тохиолдолд тусгай дугаар
бэлтгэн гаргадаг байв.
“Үнэн”, “Залуучуудын үнэн”, “Хөдөлмөр”, “Улаан-Од” зэрэг сонин, радио, телевизээр
иргэний хамгаалалтын сэдвээр нийтлэл, нэвтрүүлэг өргөн дэлгэр гардаг байв.
Зөвхөн 1997 онд төвийн болон орон нутгийн телевизээр 129, радиогоор 139 удаа нэвтрүүлэг
хийж, 89 удаа хэвлэлээр сурталчилгааны материал нийтлүүлжээ.
Байгалийн гэнэтийн аюулаас, хөдөөгийн хөдөлмөрчдийг хамгаалах арга хэмжээ “Хаврын
тэнгэр хартай” зэрэг ажлуудыг Байгаль орчны яам, үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллага, радиогийн
редакцитай хамтран ухуулга, сурталчилгааны цуврал нэвтрүүлэг явуулсан нь олны талархал
хүлээжээ.
Мөн болж өнгөрсөн гамшиг, аюулын шалтгаан, хор уршиг, түүнээс хийх дүгнэлт сургамжийг
жижиг зурагт хуудсаар хэвлэн тараах, дүрс бичлэгийн хуурцаг, баримтат киногоор бүх нийтэд
сэрэмжлүүлсэн ухуулга, сурталчилгаанд ашиглаж байв.
Энэ ч аргагүй юм. Учир нь радио, телевизийн хэрэг эрхлэх газар бол Ерөнхий сайдын
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захирамжаар иргэний хамгаалалтын сурталчилгаа, мэдээллийн албаар томилогдсон албан ёсны
байгууллага байлаа.
Дал, наяад онд мөн сард нэг удаа лекц, ярианы сэдэв гаргаж нийтэд тараан сард 1 удаа
телевизээр хичээл зааж бас бичмэл сэтгүүл ч гаргаж байв.
Объект, байгууллага, пионерийн зуслан, сургуулиудад “Иргэний хамгаалалтын өдөр”
зохион байгуулдаг болов.
Мөн сургалт, суртал нэвтрүүлгийн 30 гаруй киног сурталчилгаанд ашиглаж байлаа.
Наяад оны эхээр УИХГ-аас санаачлан уран бүтээлчидтэй хамтран “Иргэний хамгаалалт –
бүх нийтийн үйлс” гэсэн сургалтын 2 бүлэгтэй кино бүтээжээ. Уг киноны зохиолыг дэд хурандаа
Бямбасүрэнгийн Доржсүрэн бичиж, баримтат киноны зураглаач Батсүрэн, найруулагч эвлүүлэгч
Баасанхүү, хослол зургийн мастер Цэнддорж, дуу чимээний инженер Гаваа, радио, телевизийн
нэвтрүүлэгч БНМАУ-ын соёлын гавъяат зүтгэлтэн Чулуунбат нар оролцжээ. Киног 28 хувь
үйлдвэрлэж, иргэний хамгаалалтын байнгын курс, аймаг, хотын штабууд сургалт, сурталчилгаанд
олон жил ашигласан байна.
Иргэний хамгаалалтын ажилтан, мэргэжилтэн офицерууд үй олноор хөнөөх зэвсэг,
учруулах хор хөнөөл, түүнээс хамгаалах арга хэрэгсэл,иргэний хамгаалалтын удирдлага, зохион
байгуулалт, штабуудын бэлтгэл, албадын зохион байгуулалт, үйл ажиллагаа, мэргэжлийн анги,
ард иргэдийн сурах бичиг, гарын авлага, их, дээд, тусгай мэргэжлийн ба ерөнхий боловсролын
сургуулийн оюутан, сурагчдын сурах бичиг зэрэг иргэний хамгаалалтын бүхий л үйл ажиллагааг
хамарсан ажил, албанд мөрдөн ажиллах, хүмүүс суралцаж, мэдлэг мэргэшлээ дээшлүүлэх 100
гаруй нэрийн ном, гарын авлагыг 1960-аад оны эхнээс 1990-ээд онд зохиож, орчуулж хэвлүүлэн
сургалт сурталчилгаандаа ашигладаг байв. Мөн зарим чиглэлийн санамж, зөвлөмж болон
сурталчилгааны төрөл бүрийн материалуудыг тухайн цаг үеийн томоохон арга хэмжээ, үйл
ажиллагаатай холбогдуулан олон хувиар хэвлэж ард иргэдэд хүргэж байжээ.
БХХН-ийн Төв Зөвлөлөөс 1965 оны дундуур 14 төрөл бүхий зурагт хуудасны иж бүрдэл
хэвлүүлэн аймаг, хотод шаардлагатай тоогоор нь улсын номын худалдаагаар дамжуулан хүргүүлж,
сургалт, сурталчилгаанд ашигласан байна. УИХГ 1970-аад онд зурагт хуудаснуудын сэдэв,
агуулгыг нь шинэчлэн байяжуулж хэвлүүлснээр 1980-аад оны байдлаар 5 төрлийн зурагт хуудасны
цомог ашиглаж байв.
1960-аад оны эхнээс 1990-ээд онд нийтэд сурталчилгааны ба сургалтад ашиглах суралцах
бичиг, ард иргэдийн мэдлэгийг дээшлүүлэхэд зориулсан ном, гарын авлагуудаас төлөөлөл
болгон эхнийхээс дурдвал, “Орчин үеийн үй олноор устгах зэвсгийн хөнөөлөөс ард иргэдийг
хамгаалах арга” 7,5х.х номыг М.Тэрбиш, Л.Аюуш, Л.Гончиг нарын орчуулга, Ч.Пүрэвдоржийн
редакторласнаар 1964 онд хэвлэсэн байна. Энэ ном хамгийн анхных нь юм.Түүний дараа 1966 онд
“Цөм, хими, биологийн зэвсгээс хамгаалах аргууд”/орчуулагч Дашпүрэв, редактор Л.Гончиг/, 4х.х;
1968 онд “Хотод иргэний хамгаалалтын дохиогоор ажиллах тухай”/орчуулагч Х.Төмөр, редактор
М.Тэрбиш/, 1,5х.х;“Иргэн бүхэн мэдэх ёстой”/орчуулагч Х.Төмөр, редактор М.Тэрбиш/ 1,5х.х;
1969 онд Чуйков В.И “Пуужинт цөмийн дайны үеийн иргэний хамгаалалт”/орчуулсан Х.Төмөр,
С.Равдан/ 1,75х.х,Ёгоров П.Т, Шляхов И.А, Мордвинов В.С нар. “Иргэний хамгаалалт” суралцах
бичиг 14 х.хзэрэг номууд байлаа. Хожуу хэвлүүлсэн номуудаас нийтлэг шинжтэй нь “Цөмийн
зэвсгийн хөнөөлөөс хамгаалах”, 1976 онд Б.Лувсандоржийн редактоалсан “Улс ардын аж ахуйн
объектын иргэний хамгаалалт”, 1986 онд Г.Луузан“Иргэний хамгаалалтын нам, улс төрийн ажил”,
“Та үүнийг мэдэх үү” зэрэг олон ном бөгөөд тэдгээрийг олон мянган хувиар хэвлүүлэн нийтийн
хүртээл болгон ашиглаж байсан болно.
1971 онд “Иргэн бүхэн мэдэх ёстой”, “Сурагчдад иргэний хамгаалалтын талаар үгүүлэх нь”
номыг Баян-Өлгий аймагт казак хэлээр орчуулан хэвлүүлсэн байв.
Үй олноор хөнөөх зэвсгийн учруулах аюул, түүнээс хамгаалах тухай ард иргэдийн дунд
нийтлэг ухуулга, сурталчилгааны ажил зохиохоос гадна ИХ-ын тодорхой үүрэг бүхий хүмүүс,
хамтлаг, байгууллагад чиглэсэн зорилготойгоор явуулах ажил зайлшгүй шаардлагатай байж. Үүний
тулд Г.Луузан“Иргэний хамгаалалтын нам, улс төрийн ажил” номоо бичжээ. Тус ном1. Иргэний
хамгаалалтын нам, улс төрийн ажлын агуулга, хэлбэр, зохион байгуулалт. 2. Улс ардын аж ахуйн
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объектод зохиох нам, улс төрийн ажил. 3.Хүн ам, мэргэжлийн ангийн бие бүрэлдэхүүний улс төрёс суртахуун, сэтгэл зүйн бэлтгэл. 4.Иргэний хамгаалалтын суртал нэвтрүүлгийн агуулга, зохион
байгуулалт, арга, хэлбэр. 5.Иргэний хамгаалалтын нам, улс төрийн ажлын салшгүй хэсэг бол эх
оронч, интернационалч хүмүүжил мөн. 6. Улс ардын аж ахуйн тогтвортой ажиллагааг дээшлүүлэх,
хүн амын инженерийн хамгаалалтын зорилтыг шийдвэрлэх талаар зохиох нам, улс төрийн ажил
гэсэн зургаан бүлэгтэй юм.
Бүлгүүдийн агуулгыг өнөөгийн өндөрлөгөөс өнгөц харвал нь нэг нам нийгмийг удирдан
чиглүүлж байсан үеийн намч чанар, үзэл сурталжсан байдалтай, өрөөсгөл хандлагатай байгаа
мэт боловч тухайн нийгмийн нөхцөлдөө зохицож байжээ. Социолист, капиталист хоёр ертөнцийн
эсрэг тэсрэг үзэл суртлын тэмцэл өрнөж байсан тэр үед эх орноо хамгаалах үйлст ийм л агуулгаар
иргэдийнхээ толгойг цэнэглэхээс өөр аргагүй байсан байна.
Улсын иргэний хамгаалалтын байгууллагад үе үед ухуулга, сурталчилгааны ажлыг
хариуцсан тодорхой бүтэц, албан тушаалтнууд ажиллаж байв.
БХХН-ийн Төв Зөвлөл болон УИХГ-ын бүтцэд 1966-1974 онд Ухуулга-олон түмний ажлын
хэлтэс байж, даргаар нь хурандаа Жамбын Рэнцэн, бүрэлдэхүүнд нь ухуулга сурталчилгааны
офицер дэд хурандаа Д.Балдан, хэвлэл хариуцсан офицер ахмад Хангайн Төмөр болон бусад
ажилтан ажиллаж байсан юм. Харин 1975-1990 ондУИХГ-ын бүтцэд Сургалт, суртал нэвтрүүлгийн
хэлтэс байж, даргаар нь хошууч/1984 онд хурандаа цол хүртсэн/ Хангайн Төмөр томилогдож, 1987
хүртэл 12 жил ажиллажээ. Дараа нь дэд хурандаа Самбуугийн Сүрэнхор/1987.6-1989.6/, /хожмоо
хурандаа цол хүртсэн/ ухуулга, сурталчилгаа хариуцсан офицероор дэд хурандаа Уламбаярын
Дамдинсүрэн, дэд хурандаа Доржпаламын Мижидддорж, дэд хурандаа Жигмэдцэдэнгийн
Баасанхүү, хошууч Пүрэвийн Цэдэв, хэвлэл, мэдээлэл хариуцсан ажилтнаар Жамъянгийн Чойжоо,
номын санч Г.Цоодол нарын хүмүүс ажиллаж байлаа.
Дээрх ажилтнуудаас мэргэжлээрээ үр бүтээлтэй ажиллаж байсан зарим хүмүүсийн тухай
товч дурдан тэмдэглэвэл, Х.Төмөр сэтгүүлч мэргэжилтэй, орос хэл сайн эзэмшсэн, тэр чанараараа
маш олон ном орчуулж, боловсруулж, редакторлаж нийтийн хүртээл болгосоноороо энэ салбартаа
ижилгүй, ухуулга, сурталчилгааны албаны туршлагатай зохион байгуулагч гавьяатай хүн
юм. У.Дамдинсүрэнгийн үндсэн мэргэжил нь холбооны инженер хэдий ч боловсруулж бичих
чадвар сайтай, түүндээ дур сонирхолтой байснаас Улаанбаатар хотын намын хорооны дэргэдэх
Марксизм-Ленинизмийн оройн их сургуульд суралцан сэтгүүлчийн мэргэжил эзэмшсэн, ажилдаа
ихээхэн няхуур, махруу зүтгэлтэй нэгэн байлаа. Д.Мижиддорж сэтгүүлч мэргэжилтэй, иргэний
хамгаалалтын сэдвээр лекц, ярианы сэдэв бичиж боловсруулах, бусдаар боловсруулуулахад
мэргэжлийн төвшинд хариуцлагатай хянуур ханддаг ажилтан байсан юм.
НТХ-ны шийдвэрээр 1986 онд УИХГ-ын даргын улс төрийн орлогчийн орон тоо бий
болгосон бөгөөдНТХ-ны Улс төрийнТовчооны 1987 оны 1 дүгээр сарын 21-ний өдрийн 42
дугаар тогтоолоорэнэ албан тушаалд армийн нам, улс төрийн ажлын арвин туршлагатай ажилтан
хурандаа Балдангийн Жанчив томилогдон 1990 оны дунд үе хүртэл ажилласан юм. Улс төрийн
орлогч энэ хугацаанд иргэний хамгаалалтын бүх шатанд зохиодог ухуулга, сурталчилгааны ажлыг
ерөнхий удирдлагаар ханган ажиллаж,Төв штабт түрүүн нь ухуулга, сурталчилгааны ажилд нэг
офицерын орон тоотой байсныг хоёр болгож, ажлын хуваарийг нь төрөлжүүлснээр үйл ажиллагааг
нь өргөтгөн эрчимжүүлсэн гэж үзэх үндэслэлтэй болов уу. Тэрээр иргэний хамгаалалтын түүхэнд
анхны бөгөөд сүүлчийн улс төрийн орлогч байлаа.
Тэр үеийн иргэний хамгаалалтын суртал нэвтүүлэгчийн эрхлэн хийдэг ажлын талаар 1970аад оны сүүлч, 1980-аад оны эхээр ажиллаж байсан У.Дамдинсүрэн 2004 онд дурсамждаа “... төвийн
хэвлэлүүд, телевиз, радио зэрэг олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр иргэний хамгаалалтыг
сурталчлах, ном, сэтгүүл, сурах бичиг, товхимол хэвлүүлэх, аргачлал, лекц, ярианы сэдвүүд
боловсруулж олшруулан тараах зэрэг ажлыг хариуцаж, ихээхэн цаас үйлдвэрлэдэг байсны дээр
штабын ажилтнууд, улсын албадын мэргэжлийн хүмүүсээр бараг албадан юм бичүүлдэг, заримдаа
“дайсны цэргүүдээ сонсцгоо” киноных шиг бүхээгтэй ногоон машинд ном, товхимол, зурагт
хуудас, диафильм, сургалтын кино зэргийг ачиж аваад ойрын аймаг, сумдаар аялж сурталчилдаг
байлаа”[13.213] гэж дурсан бичсэнээс ойлгож болно.
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Улсын иргэний хамгаалалтын байгууллагын өмнө тавигдаж байсан болзошгүй аюулын
нөхцөлд хүн ам, улс ардын аж ахуйг авран хамгаалах, сэргээн босгох, тайван цагт байгалийн
гэнэтийн аюул, үйлдвэрлэлийн томоохон ослоос урьдчилан сэргийлэх, арилгах, үер, ган,
зуд, ой хээрийн түймэртэй тэмцэх, цацраг идэвхит болон хүчтэй үйлчилгээтэй хорт бодисын
алдагдал, биологийн халдвараас хүн амыг хамгаалах зорилтыг амжилттай биелүүлэхэд ухуулга,
сурталчилгааны ажлын үүрэг, ач холбогдол үеийн үед өндөр байсан, цаашдаа ч буурахгүй байх
хандлагатай юм.
Арвангуравдугаар бүлэг
ИРГЭНИЙ ХАМГААЛАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХЭД АЛБАДЫН
ҮҮРЭГ, ОРОЛЦОО
МАХН-ын ТХ, БНМАУ-ын СнЗ-ийн 1964 оны н/8/94 дүгээр тогтоолоорорчин үеийн
иргэний хамгаалалтын мэргэжлийн удирдлагын анхны төв байгууллага үүссэний дараа зохион
байгуулалтын олон арга хэмжээ авч хэрэгжүүлж байсны дотор иргэний хамгаалалтын үйл
ажиллагаанд улс ардын аж ахуйн салбаруудын төв байгууллагыг эрхэлсэн ажил мэргэжлийн
чиглэлээр нь оролцуулах шаардлага гарсан байна.
Ингээд БНМАУ-ын СнЗ-ийн 1967 оны 3 дугаар сарын 1-ний өдрийн “Иргэний хамгаалалтын
албадыг байгуулах тухай” 42 дугаар тогтоолоор улсын албад байгуулах анхны шийдвэр гарчээ.
Энэ тогтоолоор дүрмийг нь баталж, албадыг нэгдүгээр улиралд багтаан байгуулахыг заасан байна.
Ингээд байгуулсан улсын албад нь:
1.
Эмнэлгийн алба- Эрүүлийг хамгаалах яам.
2.
Зарлан мэдээлэх,холбооны алба- Холбооны яам.
3.
Нийгмийн хэв журам сахиулах алба- Улсын цагдан сэргийлэх ерөнхий газар.
4.
Гал түймэр эсэргүүцэх алба- Галын аюулаас сэргийлэн хамгаалах хэлтэс.
5.
Нийгэм хангамжийн аж ахуйн алба- Улаанбаатар хотын нийгэм хангамжийн газар
6.
Аврах алба- Улсын барилгын зөвлөл.
7.
Цахилгаан эрчим хүч, дулаанаар хангах алба-Эрчим хүчний үйлдвэрийг удирдах газар.
8.
Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн алба- Хөдөө аж ахуйн яам.
9.
Тээврийн алба- Улсын тээврийн хороо.
10.
Худалдаа, хоол хүнсээр хангах алба.
11.
Усан хангамжийн алба- Усны аж ахуйн яам байв.
Дараа нь СнЗ-ийн 1968 оны 4 дүгээр сарын 3-ны өдрийн 103 дугаар тогтоолоор төвийн/
улсын/ албадад зарим өөрчлөлт оруулж, Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн албыг мал, ургамал,
ус хамгаалах алба болгож, Усан хангамжийн албыг татан буулгажээ. Үүнээс хойш 4-5 жилийн
дотор хэд хэдэн удаагийн тогтоолоор зарим албыг нэмж байгуулж, нийт 14 албатай болсон боловч
тэдгээрийн ажиллах эрхзүйн үндэс, гүйцэтгэх үүрэг нэг мөр болж жигдрээгүй байв.
БНМАУ-ын СнЗ-ийн 1990 оны 3 дугаар сарын 21-ний өдрийн 90 дүгээр тогтоолоор
баталсан “БНМАУ-ын иргэний хамгаалалтын дүрэм”-ээр албадын нийтлэг үүрэг, алба тус
бүрийн мэргэжлийн онцлог үүргийг зааж өгснөөр иргэний хамгаалалтын өмнө хүлээх үүрэг,
хариуцлага нь маш тодорхой болсон байна. Тус дүрмийн 27 дугаар зүйлд “Хүн амыг хамгаалах,
аврах, хойшлуулшгүй сэргээн босгох ажил явуулах, улс ардын аж ахуйн салбаруудын тогтвортой
ажиллагааг хангах зорилтыг амжилттай хэрэгжүүлэхийн тулд дор дурдсан албыг зохион байгуулна”
гэжээ.
а/ Холбооны яамыг түшиглэсэн-холбоо, зарлан мэдээллийн алба;
б/ Барилга, барилгын материалын яамыг түшиглэсэн-инженерийн алба;
в/ Тээврийн яам, Улаанбаатар төмөр замын хэрэг эрхлэх газрыг түшиглэсэн-тээврийн алба;
г/ Ус, цаг уурын албаныг удирдах ерөнхий газрыг түшиглэсэн-цацраг, химийн хордолтыг
хянах мэдээлэх алба;
д/ Эрүүлийг хамгаалах яамыг түшиглэсэн-эмнэлгийн алба;
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е/ Нийгмийг аюулаас хамгаалах яамны Улсын цагдан сэргийлэх ерөнхий газрыг түшиглэсэннийгмийн хэв журамсахиулах алба;
ж/ Улсын цагдан сэргийлэх ерөнхий газрын Галын аюулаас хамгаалах газрыг түшиглэсэнгал түймэртэй тэмцэх алба;
з/ Нийтийн аж ахуй, үйлчилгээний яамыг түшиглэсэн-нийтийн аж ахуй, ариутгал
цэвэрлэгээний алба;
и/ Хөдөө аж ахуйн яам, Сангийн аж ахуйн яамыг түшиглэсэн-хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл
хамгаалах алба;
к/ Түлш эрчим хүчний үйлдвэрийн яамыг түшиглэсэн-түлш, эрчим хүчээр хангах, гэрэл
өнгөлөн далдлах алба;
л/ Хөнгөн ба хүнсний үйлдвэрийн яамыг түшиглэсэн-хөнгөн хүнсний үйлдвэрлэлийг
хамгаалах алба;
м/ Усны аж ахуйн яамыг түшиглэсэн-усаар хангах, уст цэг хамгаалах алба;
н/ Худалдаа, бэлтгэлийн яамыг түшиглэсэн-худалдаа, хоолоор хангах алба;
о/ Улсын материал-техникийн хангамжийн хороог түшиглэсэн-материал-техникийн
хангамжийн алба.
1970-1980-аад оны үед мөрдөж байсан улсын албадын бүтэц, зохион байгуулалтын загварыг
дараах бүдүүвч зургааар харууллаа.

Албаны дарга нь яам, тусгай газрын сайд, дарга, орлогч нар нь орлогч сайд, дарга буюу
зарим тохиолдолд газрын дарга, бусад албан тушаалтнуудад хэлтсийн дарга, мэргэжилтнүүд
томилогдон үүрэг гүйцэтгэдэг байлаа.
Эдгээр албан тушаалтнуудад зориулж Төв штабаас албан тушаалтан тус бүрийн үүргийг
нь боловсруулан мөрдүүлж байв
Наяад оны сүүлч, ерээд оны эхэнд Засгийн газрын бүтцийн өөрчлөлтөөр түшиглэсэн яам,
газрууд нь татан буугдсан, өөр хоорондоо нийлсэн, нэр хаяг өөрчлөгдсөн зэргээс шалтгаалан
албадын тоо цөөрсөөр байв.
Энэ үед Холбооны яам, Нийтийн аж ахуй, үйлчилгээний яам
татан буугдаж, Хөнгөн ба хүнсний үйлдвэрийн яам, Усны аж ахуйн яам, Сангийн аж ахуйн яам
тус тус татан буугдаж, Хөдөө аж ахуйн яамтай нийлсэн, Ой модны аж үйлдвэрийн яам, Ус, цаг
уурын албаныг удирдах газрыг нэгтгэж Байгаль хамгаалах яам байгуулсан зэрэг нь иргэний
хамгаалалтын албадын бүтцэд нөлөөлөв. 1990 онд байгуулагдсан Засгийн газрын бүрэлдэхүүнд
яамдын тоо цөөрсөн, нэр болон эрхлэх үйл ажиллагаанд ч өөрчлөлт орсон ажээ.
1994 онд Иргэний хамгаалалтын тухай шинэ хууль батлагдсаны дараа дараах албадыг
шинэчлэн байгуулжээ.
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Монгол Улсын Засгийн 1994 оны 185 дугаар тогтоолоор Иргэний хамгаалалтын дараах улсын
албадыг шинэчлэн байгуулав:
1.
Эрүүл мэндийн яам
- Эмнэлгийн алба
2.
Эрчим хүч, геологи уул уурхайн яам - Эрчим хүчээр хангах алба
3.
Хүнс, хөдөө аж ахуйн яам
- Хүнс, хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл хамгаалах алба
4.
Байгаль орчны яам
- Цацраг, химийн хордолт, байгалийн гамшгийн аюулыг
үнэлж мэдээлэх алба
5.
Худалдаа, үйлдвэрийн яам
- Хангамж, нөөцийн алба
6.
Дэд бүтцийн хөгжлийн яам
- Тээвэр, инженер, холбоо, зарлан мэдээллийн алба
7.
Цагдаагийн ерөнхий газар
- Хэв журам сахиулах, гал түймэртэй тэмцэх алба
8.Радио, телевизийн хэрэг эрхлэх газар- Сурталчилгаа, мэдээллийн албыг байгуулжээ.
Улсын Их Хурлын 1996 оны сонгуулийн дараа Засгийн газрын бүтэц өөрчлөгдсөнтэй
холбогдуулж, Ерөнхий сайдын 1997 оны 53 дугаар захирамжаар улсын албадыг дахин өөрчилж,
Эрчим хүчээр хангах алба, Хангамж, нөөцийн албанаас бусад нь үндсэндээ хэвээр үлджээ.
БНМАУ-ын Сайд нарын Зөвлөлийн 1969 оны 403 дугаар тогтоолоор яам, тусгай газарт
иргэний хамгаалалтын тасаг, мэргэжилтний орон тоо бий болгож, 1970 оны 01 дүгээр сарын 01нээс эхлэн мөрдөх болсон байна. Ингээд хэд хэдэн яамандИХ-ын тасаг/2-3 орон тоотой/ ажиллах
болсон. Түүнчлэн зарим яам, олон нийтийн төв байгууллагад мэргэжилтний орон тоо бий
болжээ.
Тасгийн дарга, мэргэжилтнээр ажиллаж байсан хүмүүсийг ажилласан дарааллыг нь
харгалзан дор толилуулъя.
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Улсын цагдан сэргийлэх ерөнхий газар, Улсын галын аюулаас хамгаалах газар алба байсан
боловч орон тооны ажилтангүй нэг ажилтан нь иргэний хамгаалалтын мэргэжилтний үүргийг
давхар хариуцаж байсан байдаг юм.
Дээрх хүмүүсээс Б.Жамъян, П.Батаахүү, П.Янсан, Д.Содномцэрэн, Батготов, Сосорбарам,
Ч.Нямаа, Х.Цэрэнсодном нарын хүмүүс олон жил тасралтгүй үр бүтээлтэй ажиллаж, иргэний
хамгаалалтын мэргэшсэн албан хаагч болж байсныг тухайн үеийн яам/алба/-ны үйл ажиллагааны
ололт, амжилт, оролцоо харуулж байлаа.
Албадын гол үүрэг нь улс ардын аж ахуй, соёлыг хөгжүүлэх таван жилийн болон хэтийн
төлөвлөгөөгөөр салбартаа хийх хөрөнгө оруулалтын хүрээнд цагийн байдал хүндэрсэн нөхцөлд
салбараа найдвартай удирдах, тогтоосон тоо, чанараар бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, үйлдвэрүүдийн
тасралтгүй ажиллагааг хангах, материал хэрэгслийн нөөц бүрдүүлж бэлэн байлгах, цахилгаан,
дулаан, уур, ус мэт технологийн хэрэгцээт зүйлээр хангах, хүн амд саадгүй үйлчилгээ үзүүлэх
зэргээр объект, салбарынхаа тогтвортой ажиллагааг дээшлүүлэх болон иргэний хамгаалалтын
арга хэмжээний хангалтуудыг хариуцан гүйцэтгэх явдал байв.
Гамшиг, ослын аюулын цар хүрээнээс шалтгаалаад Хэв журам сахиулах, Гал түймэртэй
тэмцэх албадын үүрэг хариуцлагыг дээшлүүлэх зорилгоорУИХГ-ын даргын 2000 оны 4 дүгээр
сарын 25-ны өдрийн “Иргэний хамгаалалтын Хэв журам сахиулах,Гал түймэртэй тэмцэх улсын
албадын гүйцэтгэх үүргийг шинэчлэн батлах тухай” 65 дугаар тушаалаар тус хоёр албаны үүргийг
тодорхой болгон зааж өгсөн байдаг юм.
Албадын хариуцдаг хангалтууд гэвэл: холбооны; инженерийн; тээврийн; эмнэлгийн;
гал түймэртэй тэмцэх; цацраг, химийн хордолтоос хамгаалах; нийгмийн хэв журам сахиулах;
техникийн болон материал-техникийн
хангалтууд юм.Сүүлийн үед мэдээллээр хангах,
мэргэжлийн хяналт хийх зэрэг хангалтууд нэмэгдсэн байна. Эдгээр хангалтуудыг албад иргэний
хамгаалалтын бэлэн байдлын зэргүүдэд хэрэгжүүлэхийн тулд тэдгээрт шаардагдах хүн хүч, багаж,
техник, тоног төхөөрөмж, материал, хүнс, тэжээл, хоол, хувцас, орон байр, хоргодох, далдлах
байгууламж, ариутгал цэвэрлэгээний бодис, уусмал зэргийн тооцоог нарийвчлан хийж, холбоо
харилцаа, эмнэлгийн тусламж, хэв журам сахиулах, гал түймэр унтраах, цацраг, химийн хордолтод
хяналт тавих, зам, тээвэрлэлт, техникийн засвар, үйлчилгээ зохион байгуулах асуудлыг бэлэн
байдлын удирдамжид заасан цаг хугацаанд багтаахаар бодож албаныхаа болон улсын оперативын
төлөвлөгөөнд тусгадаг байлаа. Үүний бодит байдлыг ИХ-ын төрөл бүрийн сургуулиудаар шалган
тодотгож, нэмэлт засвар оруулдаг байсан байна.
Улсын албад болон үйлдвэрлэл эрхэлдэг салбарууд УИХ-ын Төв штаб, Улс ардын аж ахуйн
тогтвортой ажиллагааны мэргэжлийн зөвлөлөөс 1974 оны 5 дугаар сарын 24-ний өдрийн хурлаар
батлан мөрдүүлсэн “Дайны үеийн улс, ардын ахуйн объект, салбарын тогтвортой ажиллагааны
судалгаа хийх гарын авлага”, мөн үйлдвэрийн салбарын тогтвортой ажиллагааг дээшлүүлэх арга
хэмжээг судалж хэрэгжүүлэх журмыг удирдлага болгон салбарынхаа тогтвортой ажиллагааны
үнэлгээ, судалгааг далаад оны сүүлчээр эхэлж, 1985 он гэхэд бүрэн дуусгаж, хэд хэдэн яам алба
тогтвортой ажиллагааны сэдвээр сургууль хийж байсан байна.
Аймгуудын иж бүрэн сургуулийн үед болон албадаас харьяаныхаа объектуудтай
зохиосон сургуулиудын үеэр үйлдвэр, байгууллагуудыг бэлэн байдлын зэргүүдэд шилжүүлэн
онцгой дэглэмээр ажиллуулах явцад сургууль нь үйлдвэрийн төлөвлөгөө биелүүлэх, давуулан
биелүүлэхэд их түлхэц өгдөг ач холбогдолтой байлаа. Хөнгөн ба хүнсний үйлдвэрийн яамны
иргэний хамгаалалтын мэргэжилтнээр 20 шахам жил ажилласан Б.Жамъян нэг удаа Дархан хотын
Нэхий эдлэлийн үйлдвэрийн объектын ИБС удирдан явуулах үеэр сургуулийн бодлого, зорилгыг
оролцогчдод сайтар ойлгуулж, сайн зохион байгуулж ажилласны үр дүнд тус үйлдвэрийн жилийн
ба экспортын тасарч явсан төлөвлөгөөг давуулан биелүүлжээ. Тэрээр энэ тухай дурсамждаа
”Иргэний хамгаалалт бол хүч чадалтай, ард иргэдэд хэрэгтэй, үйлдвэр аж ахуйн газарт ч чухал
үүрэг гүйцэтгэж байдаг юм байна гэдгийг манай яамны удирдлага, харьяа үйлдвэрүүдийн дарга
нар бүрэн ойлгож билээ” гэж бичсэн байна.
Сургуулийн үед ийм арга, хэлбэрийг бусад салбарт ч хэрэглэж байсан бөгөөд үүнийг
иргэний хамгаалалтын үйл ажиллагааг “улс ардын аж ахуйн төлөвлөгөөт зорилттой холбох” гэж
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нэрэлдэг байв.
Улсын албад орон нутгийн албаа чиглүүлэн удирдаж, мэргэжлийн дэмжлэг үзүүлэхийн
зэрэгцээ тэдэнд шаардлагатай багаж, тоног төхөөрөмж, техник хэрэгслээр хангах, мэргэжлийн
ангиудыг нь сурган бэлтгэхэд анхаарал тавих үүрэгтэй байв.
Аймаг, хотын албадын ажлыг сайжруулах зорилгоор Улсын зарим албаны дарга, УИХГын даргын хамтарсан тушаалаар хоёр жилийн хугацаанд болзолт уралдаан зарлаж, биелэлтийг нь
хамтран дүгнэдэг байв. Жишээлбэл, ийм уралдаанд 1980 онд Говь-Алтай аймгийн Усны аж ахуй
удирдах газар/аймгийн усаар хангах, уст цэг хамгаалах алба/ нэгдүгээр байр эзэлж, диплом, 3000
төгрөгөөр шагнуулж байжээ. Энэ үед албаны дарга нь Б.Балсанжав, штабын дарга нь Г.Совд нар
ажиллаж байсан байна.
УИХГ-аас аймаг, хотуудад явуулсан ИБС, газрын даргын үзлэг, шалган туслах ажилд
албадын мэргэжилтнүүдийг Төв штабын офицеруудтай нэгэн адил дундын хянагч, шалгагчаар
оролцуулж үүрэг гүйцэтгүүлдэг байв. Ийм үйл ажиллагааны явцад мэргэжилтнүүд өөрсдөө
суралцах ач холбогдолтой байлаа.
Улсын албад тухайн үед тохиолдож байсан хүн, малын гоц халдварт өвчин, хордлого,
ой, хээрийн түймэр, цаг агаарын гаралтай аюулт үзэгдэл зэрэг гамшиг, ослын голомт, бүсэд бие
дааж болон хамтарч ажил үүрэг гүйцэтгэж байв. Эмнэлэг, Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл хамгаалах
албадын оролцох нөхцөл байдал бусдаас илүү тохиолдож байжээ.
Төв штабын мэргэжлийн офицерууд албадын мэргэжилтнүүдийн оролцоотойгоор олонх албадын
мэргэжлийн ангиудад зориулсан суралцах номыг бүтээж хэвлүүлсэн байв. Эмнэлэг, хөдөө аж ахуйн
үйлдвэрлэл хамгаалах, тээвэр, инженер, цацраг, химийн хордолтоос хамгаалах, тагнуул, хяналт
тавих, холбоо, ариутгал цэвэрлэгээний мэргэжлийн ангиудын суралцах гэх мэт номуудыг энэхүү
номын мэргэжлийн нь бүлгүүдэд оруулсан болно. Энд төлөөлөл болгож, 1988 онд дэд хурандаа
Ч.Зундуйн боловсруулсан“Иргэний хамгаалалтын худалдаа, нийтийн хоолны мэргэжлийн ангийн
суралцах”-ыг дурдаж байна. Ийнхүү үндсэндээ албадын бүх мэргэжлийн анги суралцах номтой
байжээ.
Арвандөрөвдүгээр бүлэг
БАЙГАЛИЙН ГАМШИГ, ҮЙЛДВЭРИЙН ОСЛООС ХАМГААЛАХ ТОГТОЛЦОО
БҮРЭЛДСЭН НЬ
Эрс тэс уур амьсгалтай Монгол орон байгалийн гамшгийн эрсдэл ихтэй, эмзэг бүс нутагт
оршдог. Түүхэн баримтаас үзэхэд манай улсын нутаг дэвсгэр бүхэлдээ болон хэсэгчилсэн байдлаар
байгалийн гамшигт нэрвэгдсээр ирсэн байдаг.
Манай улсад байгалийн гамшигтай тэмцэх асуудлыг өнгөрсөн зууны тавь, жараад оны үеэс
эхлэн төрийн бодлогын хэмжээнд авч үзэх болсон байна.
МАХН-ын Төв хорооны Улс төрийн товчооны хурлаар АЦТСДН-ийн ажлыг сайжруулах
тухай 1958 оны 4 дүгээр сарын 10-нд хэлэлцээд 93 дугаар тогтоол гаргаж, уг тогтоолд хөдөлмөрчин
олон түмнийг цэргийн хэрэгт сургахдаа тэдгээрийг атом ба химийн хорт бодисуудаас урьдчилан
хамгаалах бэлтгэлтэй болгох, учирч болзошгүй гэнэтийн аюулуудтай тэмцэхэд оролцуулах зэрэг
заалтуудыг тодотгон зааснаас үзэхэд тэр үед хөдөлмөрчдийг атом, химийн зэвсгийн аюулаас
хамгаалах бэлтгэлтэй болгохын зэрэгцээ байгалийн гамшигтай тэмцэхэд оролцуулахыг тус
нийгэмлэгийн үүрэг болгож байсан байна.
БНМАУ-ын СнЗ-ийн 1961 оны хоёрдугаар сарын 15-ны өдрийн 58 дугаар тогтоолоор
АЦТСДН-ийг БХХН болгон өөрчилж, дүрмийг нь баталсан юм. Тэр дүрмээр тодорхойлсон
үүргэнд нь “...байгалийн гэнэтийн аюултай тэмцэхэд залуучуудыг зохион байгуулалттай
оролцуулах”, БНМАУ-ын СнЗ-ийн 1964 оны 9 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 435 дугаар тогтоолоор
батлан мөрдүүлсэн, БХХН-ийн дүрмийн 3 дугаар зүйлд иргэний хамгаалалтын талаар гүйцэтгэх
үүрэгт: “1. Улс ардын аж ахуйн төлөвлөгөөт зорилтыг биелүүлэхэд тусалж, байгалийн гэнэтийн
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аюултай тэмцэх, учирсан хохирлыг арилгахад цэргийн албаны үүрэгтнийг БХХН-ийн отрядуудын
зохион байгуулалтаар татан оролцуулах” гэж тус тус заасан байна.
Иргэний хамгаалалтын албаны эхлэлийг тавьсан байгууллагуудын гүйцэтгэх үүргэнд
байгалийн гэнэтийн аюултай тэмцэх талаар ингэж удаа дараа тусгагджээ. Энэ цаг үеэс хойш НТХ,
СнЗ-өөс гаргасан тогтоолууд болон эрхзүйн бусад баримт бичгүүдэд улам тодорхой болсоор ирсэн
ажээ.
БНМАУ-ын СнЗ-ийн 1980 оны 3 дугаар сарын 21-ний өдрийн 90 дүгээр тогтоолоор
баталсан “БНМАУ-ын иргэний хамгаалалтын дүрэм”-ийн 2 дугаар зүйлд “БНМАУ-ын иргэний
хамгаалалтын үндсэн зорилт нь дайсны үй олноор хөнөөх зэвсэг, довтолгооны бусад хэрэгслийн
хөнөөлөөс хүн амыг хамгаалж, дайны үед улс ардын аж ахуйн тогтвортой ажиллах нөхцөлийг
хангах, хөнөөлийн голомт болон байгалийн аюул, үйлдвэрийн ослын үед аврах, хойшлуулшгүй
сэргээн босгох ажил явуулахад оршино” гэжээ.
Ийнхүү тавиад оны сүүлч, жараад оны эхээр байгалийн аюултай тэмцэхэд хөдөлмөрчид,
залуучуудыг туслалцуулах, оролцуулах зэргээр эхэлж байсан ажил, үүрэг хориод жилийн явцад
иргэний хамгаалалтын үндсэн зорилтын хэмжээнд хүрсэн байна.
Иргэний хамгаалалтыг дайсны үй олноор хөнөөх зэвсэг, довтолгооны бусад хэрэгслийн
хөнөөлөөс хамгаалах зорилгоор зохион байгуулж байсан дал, наяад онд байгалийн гэнэтийн аюул,
үйлдвэрлэлийн осолтой тэмцэх арга хэмжээг ИХ-ын “тайван цагийн үүрэг” гэж үздэг байлаа.
Энэхүү тайван цагийн үүргийг гүйцэтгэж ажиллах шаардлага иргэний хамгаалалтын албанд үе үе
тохиолдож байсан байна.
Улсын иргэний хамгаалалтын газар, аймаг, хотын штабууд 1970-аад оны эхэн үеэс орон
нутагт гарсан ой, хээрийн түймэр унтраах, хөдөө аж ахуйн хортон мэрэгч, шавьжтай тэмцэх,
цас зудын хүнд нөхцөлд өвс тэжээл тээвэрлэх, отор нүүдэл хийх зэрэг арга хэмжээг иргэний
хамгаалалтын цагийн байдалтай холбон зохион байгуулж байв.
Дал, наяад онд иргэний хамгаалалтын оролцоотой зохион байгуулсан зарим арга хэмжээг
жишээ болгож дурдъя.
1972-1978 онд Дундговь, Дорнод, Баян-Өлгий, Ховд, Төв зэрэг аймагт 9.7 сая га талбайд
мэрэгчид устгах, 243.0 мянган га талбайд царцаа устгах ажлыг орон нутгийн нь хөдөө аж ахуйн
үйлдвэрлэл хамгаалах албад, мэргэжлийн ангийн оролцоотой зохион байгуулжээ.
1977-1978 онд Булган, Хөвсгөл, Төв, Хэнтий аймагт гарсан ой, хээрийн түймрийг унтраах
ажилд нийслэлээс 360 хүн, 16 машин дайчлан ажиллуулж, газар дээр нь унтраах ажлыг зохион
байгуулахад Төв штабын офицерууд олон хоногоор томилогдон ажиллаж байжээ
1982 онд Улаанбаатар хотын баруун хэсэгт болсон үерийн үед 300 авто машин, 20 гаруй
хүнд техник, мэргэжлийн ангийн 1000 дайчид, эмнэлэгийн 242 ажилтан үүрэг гүйцэтгэж, 80 гаруй
хүний амийг аварч, 70 гаруй хүний цогцосыг уснаас гаргаж, олон арван хүнд эмнэлгийн анхны
тусламж үзүүлж, 252 өрх айл, 929 хүнийг үерийн бүсээс нүүлгэн шилжүүлэх ажлыг Улаанбатар хот,
дүүргийн иргэний хамгаалалтын штабууд холбогдох албадын оролцоотойгоор зохион байгуулсан
байна.
Энэ арга хэмжээнд цэрэг, цагдаагийн олон зуун алба хаагчид оролцож байв.
1987 оны намар Дундговь, Дорноговь аймагт орсон их цасны үеэр 547 суурийн 800 мянган
малыг 60-260 км зайтай газар отрын бүс нутагт нүүлгэн шилжүүлэх арга хэмжээг Төв штабын
оролцоотойгоор аймгийн иргэний хамгаалалтын даргын шийдвэр гарган зохион байгуулжээ.
1989 онд Баруун хараагийн Гурил, тэжээлийн үйлдвэрт гарсан ослын үед Иргэний
хамгаалалтын газрын орлогч дарга хурандаа Д.Баасан ахлагчтай шуурхай бүлэг томилон
ажиллуулж, хор уршгийг арилгах, сэргээх ажлыг зохион байгуулсан байна.
Иргэний хамгаалалтын хөгжлийн шинэ үе нь 20 дугаар зууны 80, 90-ээд оны заагаас эхэлж,
2004 оныг хүртэлх хугацаанд шилжилтийн чанартай үргэлжилсэн гэж үзэж болох юм.
Наяад оны сүүлч, ерээд онд байгалийн аюулт үзэгдэл,ослын гаралтын тоо өсч, учруулах хохирол
ихсэн, тэдгээрээс урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах асуудал хурцаар тавигдаж, улс ардын аж ахуйд
цацраг идэвхт болон химийн хорт болон хүчтэй үйлчилгээтэй бодис хэрэглэх нь нэмэгдсэнээр
хордолт үүсэх магадлал өссөнтэй уялдуулан, түүнд чиглэсэн үзэл баримтлал, бодлого, үйл
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ажиллагааг боловсруулан мөрдөх, зохион байгуулах шинэ зорилт тулгарч байлаа.
Нөгөө талаар 1980-аад оны дундуур Армян, Азербайджанд болсон томоохон газар хөдлөлт,
Чернобылийн атомын цахилгаан станцын дэлбэрэлтийн хор уршиг нь цөмийн зэвсэг хэрэглэсэн
дайны цагийн байдалтай зарим талаар адилтгах хэмжээний хохирол учирч, дэлхий дахины
анхаарлыг ихээхэн татаж, нэрвэгдсэн хүн амд тусламж үзүүлэх, аврах, нурангийг зайлуулах,
цацрагийн хордолтыг арилгах, сэргээн босгох болон бусад ажилд, төрөл мэргэжлийн цэргээс
гадна иргэний хамгаалалтын хүч хэрэгсэл чухал үүрэгтэй оролцсон нь иргэний хамгаалалтын
тайван цагийн үүргийг тодруулан харуулсан бодит жишээ болоод зогсохгүй түүний хойшдын
чиг хандлагыг тодорхойлоход ч нөлөөлөх хүчин зүйл болсон юм.
Иргэний хамгаалалтын хөгжлийн шинэ үеийн түүхэн нөхцөл нь улс гүрнүүд цөмийн болон
үй олноор хөнөөх бусад төрлийн зэвсэг, ердийн зэвсэг, зэвсэгт хүчнийг хорогдуулах, хязгаарлах,
итгэлцэл, аюулгүй байдал, хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх талаар яриа хэлэлцээр хийх үйл явц
өргөжиж, дэлхийн хэмжээнд улс төрийн уур амьсгалын дулаарал эхэлж, социалист орнуудын
цэргийн номлол, батлан хамгаалах бодлогод үндсэн өөрчлөлт гарч, үүнтэй уялдуулан Монгол
улсын төр, засаг улс төрийн тогтолцоогоо шинэчлэн бататгах, эдийн засгаа цоо шинэ зарчмаар
хөтлөн явуулах, ардчилсан нийгмийн харилцааг нутагшуулах зэрэг тулгамдсан олон зорилт урган
гарсан үед бий болжээ.
Дээрх байдлаас үүдээд иргэний хамгаалалтын тайван цагийн үүрэг зорилтыг улам тодорхой
болгох, үйл ажиллагаагаа гамшиг, ослын аюулаас авран хамгаалахад чиглүүлэх, удирдлага, бүтэц
зохион байгуулалтыг шинэ үүрэг зорилттой холбон өөрчлөх шаардлага урган гарч ирсэн байна.
Ингээд шинэ үүрэг зорилтыг байгалийн гэнэтийн аюул, үйлдвэрийн томоохон осол, сүйрэл,
цацраг идэвхт болон хүчтэй үйлчилгээтэй хорт бодис, ой, хээрийн түймрээс хүн ам, мал амьтан,
материал баялгийг хамгаалах явдал гэж томъёолохын зэрэгцээ орчин үеийн хөнөөх хэрэгслийн
мөн чанар, учруулах хор уршиг, аюулыг судлах, түүнээс хамгаалах аргад хүн амыг сургах ажлыг
орхигдуулалгүй цаашид үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх шаардлага ч байсан байна.
УИХГ 1990 оны сургуулийн жилд тавих зорилгоо “...Иргэний хамгаалалтын ажлын
төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх арга хэлбэрийг улс ардын аж ахуйн салбаруудад хийгдэж буй шинэчлэл,
өөрчлөлтийн бодлого, чиглэл, хууль эрх зүйн шинэ баримт бичгүүдийн заалтыг баримтлан явуулах,
иргэний хамгаалалтын бүх шатны удирдлагыг байгалийн гамшиг, үйлдвэрлэлийн томоохон ослоос
урьдчилан сэргийлэх, хохирлыг багасгах, хор уршгийг арилгах ажлыг бие дааж удирдан явуулах
мэдлэг дадлагатай болгоход бэлтгэл, сургалтыг чиглүүлэх” гэж тодорхойлсон нь энэ салбарт
хийх шинэчлэлийг бусад салбаруудтай уялдуулан гамшгийн аюул, үйлдвэрийн ослоос хамгаалах
чиглэлээр цаашид явуулах зайлшгүй нөхцөл бүрдсэнийг илэрхийлсэн бөгөөд энэ ажлыг юуны
өмнө удирдах бүрэлдэхүүнийг сурган дадлагажуулахаас эхлэх нь чухал болохыг харуулж байна.
Ийнхүү ная, ерээд оны заагт иргэний хамгаалалтын шинэчлэлийн бодит тохироо бүрдэж,
үзэл баримтлалын чиглэл боловсрогдож, шилжилтийн эхлэл тавигджээ.
Иргэний хамгаалалтын тайван цагийн үүргийн далайц ач холбогдлыг нэмэгдүүлж,
байгалийн гамшиг, үйлдвэрийн томоохон ослоос урьдчилан сэргийлэх, хүн амыг хамгаалах, аврах,
тусламж үзүүлэх, хор уршгийг арилгах, арга хэмжээний бодлогыг өргөжүүлэн байр суурийг нь
бэхжүүлэхээс иргэний хамгаалалтад хийх шинэчлэлийг эхлэх нь зүйтэй байв. Энэ үед хэвлэл,
мэдээллийн хэрэгслээр иргэний хамгаалалтын ач холбогдлын талаар янз бүрийн санал бодол
дэвшүүлж, манай албыг байх байхгүйн талаар зарчмын зөрөөтэй олон санал гарч байсны дийлэнх
хувь нь улам бүр өсөн нэмэгдэх хандлагатай болоод байгаа гамшиг осолтой тэмцэхэд иргэний
хамгаалалтын албаны үүрэг зорилтыг чиглүүлэх нь зүйтэйг тэмдэглэж байлаа.
Нийгмийн өөрчлөн байгуулалтын давалгааны эхний жилүүдэд бүх салбарт өөрчлөлт
шинэчлэлтийн уур амьсгал орсон энэ үед УИХГ-аас “Өөрчлөн байгуулалтын үеийн иргэний
хамгаалалтын үйл ажиллагааны чиг баримтлал” гэдэг баримт бичгийн төсөл боловсруулан , яам,
тусгай газар, улсын албад, аймаг нийслэл, районы удирдлага, сайд, дарга нарт илгээж хэлэлцүүлэн
санал авсан байна. Уг баримт бичгийн гол агуулга нь иргэний хамгаалалтын үүрэг зорилтыг
өөрчилж, сургалтыг бодитой болгох, гамшиг осол, тохиолдсон үед үүрэг гүйцэтгэх хүч хэрэгслийн
бэлэн байдлыг дээшлүүлэх, удирдлагын бүтцийг боловсронгуй болгох, гамшгийн үед ажилладаг
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олон онцгой комиссыг нэгтгэх,осол сүйрэл, хордолт үүсэхээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг
зохион байгуулахад чиглэгдэж байсан бөгөөд яамдууд /албад/, аймаг, нийслэл, район түүнийг
дэмжиж, олон үнэтэй санал боловсруулан ирүүлсэн нь Улсын байнгын онцгой комисс байгуулах
болон хойшид гарах удирдлагын бусад баримт бичгүүдийн үндэслэл болж, иргэний хамгаалалтын
цаашдын үйл ажиллагаанд бодит тусгалаа олжээ.
Энэ үед иргэний хамгаалалтын шинэчлэлийг хийхдээ: нэгд, нам, засгаас нийгмийн
амьдралын бүх хүрээнд өөрчлөлт, шинэчлэлт явуулах бодлогыг тууштай баримталж байсан;хоёрт,
социалист орнуудын цэргийн номлол, батлан,хамгаалах бодлого, тогтолцоонд үндсэн өөрчлөлт
гарах болсон; гуравт,байгалийн гамшиг, осол гарах магадлал улам бүр ихсэж, нэрвэгдэгсдийн тоо
өсч, хохирол нэмэгдэх хандлага бий болж, тэдгээрээс урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах асуудал
дэлхий нийтэд хурцаар тавигдах болсон; дөрөвт, улс ардын аж ахуйд цацраг идэвхит болон химийн
төрөл бүрийн хүчтэй үйлчилгээтэй хорт бодис хэрэглэх хэрэгцээ өргөжсөнөөр хүн ам, газар
нутгийг ямар нэгэн хэмжээгээр хордуулах нөхцөл өсч байгаа зэрэг үндэслэлүүдэд тулгуурласан
байна.
Дээрх байгууллагуудаас ирүүлсэн саналуудад иргэний хамгаалалтын үүрэгт байгалийн
гамшиг, үйлдвэрийн ослоос урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах асуудлыг тэргүүний зорилт болгох,
хүн амын сургалтыг аймаг орон нутагт тохиолдож болзошгүй гамшиг, ослын онцлогт тохируулан
бодит байдалд ойртуулан явуулдаг болох,мэргэжлийн ангийн үүрэг гүйцэтгэх чадварыг орон
нутаг, байгууллага, нэгжид улам дээшлүүлэхийн зэрэгцээ орон тооны мэргэшсэн анги, салбарыг
өргөжүүлэн байгуулах, шаардлагатай тохиолдолд цэргийн ангиар иргэний хамгаалалтын үүрэг
гүйцэтгүүлэн сургаж бэлтгэх, иргэний хамгаалалтын төлөвлөгөөг бодит байдалд ойртуулан
орон нутгийн онцлогт тохируулан хийх, байгалийн гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх
ажлыг шинжлэх ухааны үндэстэйгээр ардын уламжлалт аргатай хослуулан явуулахад анхаарах,
удирдлага, зохион байгуулалтыг боловсронгуй болгон төв аппарат нь тайван цагт цомхон,
шуурхай ажиллах чадвар, бэлтгэлтэй байхаар зохион байгуулах зэрэг асуудал зонхилжээ. Мөн
СнЗ-ийн дэргэд ажиллаж байгаа цас, зуд, ган, үер усны аюул, гоц халдварт өвчин, ой хээрийн
түймэртэй тэмцэх үүрэг бүхий олон комиссыг нэгтгэж, байнгын ажиллагаатай болгох, УИХГ-ыг
БХЯ-ны бүтцээс салгаж, СнЗ-ийн нэг орлогч дарга удирддаг болгох, гадаад харилцаа, хамтын
ажиллагааг уламжлалт харилцаатай ЗХУ, социалист орнуудаар хязгаарлахгүй, өндөр хөгжилтэй
бусад орнуудтай хөгжүүлэх бодлого баримтлах, иргэний хамгаалалтын шинэчлэлийг бусад
салбаруудын шинэчлэлтэй уялдуулахын чухлыг зааж, тэмдэглэж, зөвлөж байсан зэрэг нь үнэхээр
алсын хараатай сайхан санаануудыг дэвшүүлж байжээ.
УИХГ уг саналуудыг судлан цаашдын бодлого, үйл ажиллагаандаа бүтээлчээр тусган
хэрэгжүүлж байсныг дараа дараачийн авсан арга хэмжээ, гаргасан шийдвэрүүд харуулж байдаг
юм.
БНМАУ-ын СнЗ-ийн 1990 оны 5-р сарын 25-ны өдрийн 276 дугаар тогтоолоор байгалийн
гамшиг, үйлдвэрийн томоохон осол, хүн, мал амьтны гоц халдварт өвчин, цацраг идэвхт болон
хүчтэй үйлчилгээтэй хорт бодисын аюулаас хүн ам, мал амьтан, улс ардын аж ахуй, байгаль орчныг
урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах, хор хөнөөлийг арилгах ажлыг зохион байгуулах үүрэгтэй Улсын
байнгын онцгой комисс/УБОК/-ыг СнЗ-ийн дэргэд байгуулж, бүрэлдэхүүн, дүрмийг баталсан
байна. Энэ тогтоол нь иргэний хамгаалалтын албыг байгалийн гамшиг, үйлдвэрийн ослоос
хамгаалах чиглэлд өөрчлөн шинэчлэх анхны дээд түвшингийн баримт бичиг байсан гэж үзүүштэй
юм.
Тус комиссын дүрмэнд гамшиг, ослоос урьдчилан сэргийлэх, хор уршгийг арилгах, сэргээн
босгох арга хэмжээг удирдан зохион байгуулах, гамшиг,ослын цагийн байдлыг үнэлж, хүн амд
зарлан мэдээлэх, дайчлагдсан мэргэжлийн анги, ард иргэдийг уналга, багаж хэрэгсэл, орон сууц,
хоол хүнсээр хангах, гамшиг,ослоос урьдчилан сэргийлэх үүрэг бүхий улсын хяналт шалгалтын
байгууллага, мэргэжлийн хүмүүсийн үйл ажиллагааг нэгдсэн удирдлагаар хангах ажлыг зохион
байгуулах, түүний гүйцэтгэлд хяналт тавих гэж заасан гол үүргийг хэрэгжүүлэхэд иргэний
хамгаалалтын байгууллагууд ажлаа чиглүүлэх болсноор урьд нь эрхэлж байсан ажлын агуулга,
зорилго, өнгө аяс өөрчлөгдөн, цаашид үүнийг боловсронгуй болгон төлөвшүүлэх шинэ зорилт
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тулгарсан байна.
Үй олноор хөнөөх зэвсгийн хөнөөлөөс хамгаалах үзэл баримтлал бүхий Иргэний
хамгаалалтын хууль/1970/, дүрэм энэ үед шинэчлэлийн үеийн үйл ажиллагааг бүрэн зохицуулах
эрхзүйн чадамжгүй болсноос тулгамдсан асуудлуудыг Засгийн газрын шийдвэрүүдээр зохицуулах,
цаашдаашинэчлэлийг тууштай хийхэд тулгамдаж буй үүрэг зорилт, бүтэц, зохион байгуулалт,
тогтолцоо болон эрхзүйн хэм хэмжээг шинэчлэн баталгаажуулсан хууль батлуулан мөрдөх
шаардлага гарч байлаа.
Ингээд Монгол Улсын Засгийн газрын бүтэц, зохион байгуулалт өөрчлөгдөж, урьд нь
иргэний хамгаалалтын алба болж үүрэг гүйцэтгэж байсан яам, тусгай газрын зарим нь татан
буугдаж, хоорондоо нийлж, тэдгээрийн тоо цөөрсөн, ИХ-д шинээр үүсч буй үүргийг хэрэгжүүлэхэд
хүч хэрэгсийг нэмэгдүүлэх шаардлага урган гарсан зэрэг шалтгаануудын улмаас Засгийн газрын
1990 оны 11 дүгээр сарын 16-ны өдрийн 152 дугаар тогтоолоор УБОК-ын бүрэлдэхүүнийг
шинэчилж, аймаг, хотын АДХГЗ-ны цэрэг, иргэний хамгаалалтын хэлтсийг комиссын ажлын
аппарат болгохоор шийдвэрлэж, Улсын галын аюулаас хамгаалах газрын Түймэр эсэргүүцэх
агаарын харуулын албыг Улсын иргэний хамгаалалтын Төв штабт орон тоо, техник хэрэгсэл,
хөрөнгө, цалингийн хамт шилжүүлэх, цацраг, химийн хордолтыг шуурхай илрүүлж мэдээлэх,
гамшиг ослын хор уршгийг урьдчилан тооцох, үнэлэх үүрэг бүхий шинжилгээний төв, түүнчлэн
улс ардын аж ахуйд ашиглаж байгаа химийн хүчтэй үйлчилгээтэй хорт бодисын ашиглалт,
хадгалалт, тээвэрлэлтэд хяналт тавих албыг байгуулсан байна.
Энэ шийдвэрээр авсан арга хэмжээнүүд нь шинэчлэлийн эхний үеийн зорилтыг
хэрэгжүүлэхэд чухал ач холбогдолтой болжээ.
Засгийн газар удаа дараа тогтоолууд гаргаж шинэ нөхцөлд гамшиг, осолтой тэмцэх арга
хэмжээнүүдийг шийдвэрлэж байв. Тухайлбал, Засгийн газрын 1991 оны “Цаг агаарын гэнэтийн
аюулаас урьдчилан сэргийлэх мэдээний тухай” 326 дугаар, 1992 оны “Байгалийн болон
нийтийг хамарсан гамшиг, үйлдвэрлэлийн томоохон ослын хор уршгийг арилгах ажлыг зохион
байгуулахтай холбогдсон зарим арга хэмжээний тухай” 86 дугаар, 1993 оны “Байгаль наг агаарын
гэнэтийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх зарим арга хэмжээний тухай” 68 дугаар, “Ой хээрийн
түймрээс хамгаалах дүрэм батлах тухай” 160 дугаар, 1994 оны “Цацрагаас хамгаалах ажлыг
сайжруулахтай холбогдсон зарим арга хэмжээний тухай” 93 дугаар тогтоолууд юм. Эдгээр нь
гамшиг, ослоос урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, хор уршгийг арилгах ажлыг зохион байгуулах болон
тэдгээрт хөрөнгийн эх үүсвэр гаргах, нөөц бий болгох, нэгдсэн удирдлагаар хангах, холбогдох
байгууллагын гүйцэтгэх үүргийг тодорхой болгох үйл ажиллагааны удирдлагын эрх зүйн орчинг
бүрдүүлж өгсөн байна.
1990-ээд онд Монгол Улсын шинэ Үндсэн хууль, Засгийн газрын тухай хууль /1993/,
Батлан хамгаалах тухай хууль/1993/, Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль/1995/, Монгол Улсын
Үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал/1994/, Монгол улсын төрийн цэргийн бодлогын үндэс
/1998 / зэрэг хууль тогтоомжуудад байгалийн гамшиг, үйлдвэрийн томоохон осол, цаг агаарын
аюулт үзэгдлээс хамгаалах, хор уршгийг арилгах асуудлууд тусгалаа олоод байлаа.
Монгол Улсын Их Хурал 1994 оны 5 дугаар сард Монгол улсын Иргэний хамгаалалтын тухай
шинэ хуулийг батлан гаргав. Энэ хуулинд “Иргэний хамгаалалт нь хөнөөх хэрэгслийн хөнөөл,
гамшиг, ослын аюулаас хүн ам, эд хөрөнгийг урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах, аврах, учирсан
хор уршгийг арилгах, эдгээр арга ажиллагаанд иргэдийг сургаж бэлтгэх цогцолбор арга хэмжээ
мөн”гэж тодорхойлж, дайны ба тайван үеийн үндсэн чиг үүргийг зургаан зүйлээр томьёолжээ.
Энэ хуулийн хүрээнд хэрэгжүүлж байсан арга хэмжээнүүд нь бүхэлдээ гамшиг, ослоос
хамгаалахад чиглэж, иргэний хамгаалалтын системийн хэмжээнд бүтэц, зохион байгуулалт,
сургалт, сурталчилгаа болон бусад ажлууд өмнөх үеийн үзэл баримтлалаас ангижирч, тайван
цагийн тогтолцоонд үндсэндээ шилжсэн байна.
Улсын Их Хурлаас Монгол Улсын Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр /1996 оны/,
Зэвсэгт хүчний шинэчлэлийн хүрээнд 1997-2000 он хүртэлх хугацаанд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний
хөтөлбөрүүдийг боловсруулан баталж мөрджээ. Энэ хөтөлбөрүүдэд гамшиг, ослын хор уршгийг
арилгах даатгалын тогтолцоог бүрдүүлэх, иргэний хамгаалалтын тайван цагийн төлөвлөгөөг
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шинэчлэн боловсруулах, хүч хэрэгслийг өргөтгөн бэхжүүлж, аврах отрядуудыг зарим аймагт
байгуулах, мэргэжлийн ангиудыг шинэчлэх, мэдээллийн сүлжээ харилцааг бий болгож, гамшиг,
ослын мэдээллийн сан байгуулах зэрэг шинэчлэлт хийх тулгамдсан олон асуудлыг тусгасан байна.
Мөн Байгаль орчны тухай хуулиуд, Ой хээрийг түймрээс хамгаалах тухай, Химийн хорт
бодисоос хамгаалах тухай зэрэг хуулиудад гамшиг, ослоос сэргийлэх, хамгаалах, хор уршгийг
арилгах талаар тодорхой заалтууд орсон нь энэ асуудал төрийн бодлогын түвшинд хүрч, иргэний
хамгаалалтын эрх зүйн тогтолцоог бүрдүүлснийг нотлох баримт гэж үзэх үндэстэй юм.
Ийнхүү төр, засгийн төвшинд иргэний хамгаалалтын салбарт хийвэл зохих эрхзүйн
шинэчлэлт 1990-1996 онд үндсэндээ амжилттай шийдвэрлэгдэж, түүний дагуу практик арга
хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлэх зорилт улсын иргэний хамгаалалтын газар,яам, тусгай газар, аймаг,
нийслэл, нийт байгууллага, аж ахуйн нэгжийн өмнө тавигдах болсон байна.
Иргэний хамгаалалтын бүх шатны удирдлага, штабын бүтэц, зохион байгуулалт, хүч
хэрэгслийн нэр, төрөл, тоо өөрчлөгдөн улс, аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн төлөвлөгөөний бүтэц,
агуулга,сургалтын хөтөлбөр шинэчлэгдэж, иргэний хамгаалалтын арга хэмжээ бүхэлдээ гамшгаас
хамгаалахад шилжэв.
Монгол Улс нийгмийн нэг тогтолцооноос нөгөөд шилжих, түүхийн хариуцлагатай цаг үед
манай улсын аюулгүй байдлын гадаад орчин, төрөөс батлан хамгаалах талаар баримтлах бодлого,
чиглэл өөрчлөгдөхийн зэрэгцээманай орны хэмжээнд тохиолдох байгалийн аюулт үзэгдэл, гамшиг,
осол, хүн, малын гоц халдварт өвчний гаралтын тоо, хамрах хүрээ, хохирлын хэмжээ жилээс
жилд өсч, иргэний хамгаалалтын “тайван цагийн” үйл ажиллагаа бүх нийтийн чанартай болсон,
манай улсын иргэний хамгаалалтын байгууллага олон улсын болон бүс нутгийн арга хэмжээнд
урьдынхаас түлхүү оролцох нь нэмэгдэж, бодлого, ажиллагаагаа тэдний жишигт ойртуулан
нийцүүлэх шаардлага үүссэн хийгээд улсын ИХ-ын байгууллагын харъяаллын асуудлыг ч хянан
үзэх хэрэгцээ амьдралаас урган гарсантай холбогдуулан Иргэний хамгаалалтын тухай хуульд
нэмэлт өөрчлөлт оруулах шаардлага зүй ёсоор тавигдсан байна.
Ингээд УИХГ-ын даргын 2001 оны 15 дугаар тушаалаар томилогдсон ажлын хэсгийн зохион
байгуулж боловсруулсан хуулийн төслийг Засгийн газар хэлэлцэн уг төслийг Монгол Улсын Их
Хуралд өргөн барьсан байна.
Улсын Их Хурал“Монгол Улсын Гамшгаас хамгаалах тухай” хуулийг 2003 оны 6 дугаар
сарын 20-нд батлан гаргав.Тус хуулийг хэрэгжүүлснээр иргэний хамгаалалтын буюу гамшгаас
хамгаалахын эрхзүйн орчин, байгууллагын бүтэц, зохион байгуулалт, Засгийн газрын бүтцийн
хүрээнд эзлэх байр, үйл ажиллагааны хэрэгжилт, эдийн засаг, санхүүгийн хэмнэлт, хөрөнгийн
ашиглалт, гадаад харилцаа зэрэгт олон эерэг нааштай өөрчлөлт гарчээ.
Гамшгаас хамгаалах тухай хуулинд“Гамшгаас хамгаалах” гэж гамшгийн аюулаас хүн ам,
мал, амьтан, эд хөрөнгө, хүрээлэн байгаа орчныг урьдчилан сэргийлэх, аврах, хор уршгийг арилгах,
хойшлуулшгүй сэргээн босгох, эдгээр үйл ажиллагаанд хүн амыг сургаж бэлтгэх цогцолбор арга
хэмжээг хэлнэ” хэмээн тодорхойлсон нь тус хуулийн үзэл баримтлалын мөн чанарыг тодорхойлсны
дээр ерөөсөө иргэний хамгаалалтын үйл ажиллагааг зөвхөн гамшигтай тэмцэхэд чиглүүлэх
агуулгыг илэрхийлсэн болно.
Өөрөөр хэлбэл олон улсын харилцаанд 1960-1980-аад оны үеийн “хүйтэн дайн”-ны
уур амьсгал ноёрхож байхад ҮОХЗ-ээс хамгаалах үзэл баримтлалаар явуулж байсан иргэний
хамгаалалт болон намжмал байдал бий болж, цөмийн зэвсэгтэй улс гүрнүүд олон туйлт бодлого
явуулж, зэвсгээ хорогдуулах, итгэлцлэлийг эрхэмлэн сөрөг төвлөрлийг сааруулсан 1990-ээд онд
хөнөөх хэрэгслийн үр дагавар, хор уршгийг арилгах асуудал үүсч болзошгүйг төрийн бодлогоор
уламжлан хадгалж байх үеийн иргэний хамгаалалт үеэ өнгөрөөж, түүнийг шинэ бодлого, агуулгаар
хэрэгжүүлэх болсныг харуулж байна.
Ийнхүү Гамшгаас хамгаалах тухай хууль батлагдсанаар гамшгаас хамгаалах үйл
ажиллагааны хууль эрхзүйн шинэ орчин бүрдэж, Монгол Улсад гамшгаас хамгаалахын шинэчлэл
эхэлжээ.
Судалгаанаас үзэхэд улс орны гадаад, дотоод нөхцөл байдлын хувьсал, үйлдвэрлэл,
технологийн хөгжил, дэвшил, дэлхийн уур амьсгалын дулааралт, хүрээлэн байгаа орчны доройтол,
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нийгмийн хэрэгцээ шаардлагыг дагаад иргэний хамгаалалт /гамшгаас хамгаалах/-ын хөгжлийн
явцад түүний стратеги, зорилт, чиг үүрэг өргөжин эрх зүйн орчин нь боловсронгуй болсоор ирсэн
нь харагддаг байна.
1970-2003 онд батлан мөрдүүлсэн иргэний хамгаалалтын тухай гурван хуулийн үзэл
баримтлал, агуулгаар гамшгаас хамгаалах хандлага хэрхэн өөрчлөгдөж ирснийг энэхүү мөрийг
зохиогч/П.Дамдин/-ийн судалгаагаар дараах хүснэгтэд харуулав.

Гамшгаас хамгаалах хандлагын өөрчлөлтийн гол үзүүлэлтийн
харьцуулсан шинжилгээ
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1960-аад оны дундуур байгалийн гэнэтийн аюултай тэмцэх, учирсан хохирлыг арилгахад
цэргийн албаны үүрэгтнийг БХХН-ийн отрядуудын зохион байгуулалтаар татан оролцуулах
үүрэг хүлээж байсан Монгол Улсын иргэний хамгаалалтын байгууллагын үйл ажиллагааны үзэл
баримтлал, стратегид түүний гүйцэтгэх үүрэг нь 1994 оны Иргэний хамгаалалтын тухай хуулиар
гамшгаас хамгаалах асуудал давамгайлж, 2003 онд батлагдсан Гамшгаас хамгаалах тухай хуулиар
гамшгаас хамгаалах асуудал дагнажээ.
Үүнээс Монгол Улсад гамшиг, ослоос хамгаалах бодлого, үйл ажиллагаа, эрхзүйн орчны
бүрдэлт иргэний хамгаалалтын хөгжлийн явцад нийгмийн захиалгаар аажмаар бий болсон байна
гэж дүгнэж болох юм.
1990-2003 оны хооронд төр, засгаас дэс дараатай авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээнүүдийн үр дүнд
иргэний хамгаалалтын байгууллага үй олноор хөнөөх зэвсэг болон довтолгооны бусад хэрэгсэл
хэрэглэсэн дайны хөнөөлөөс хүн ам, эдийн засгийг хамгаалах үзэл баримтлалаас татгалзаж,
гамшиг, ослоос хамгаалах бодлогод үндсэндээ бүрэн шилжсэн байна.
Монгол Улсын Иргэний хамгаалалтын шинэ үеийн түүх нь нийгмийн өөрчлөлтийн хүрээнд
үндэсний аюулгүй байдлыг хангах, батлан хамгаалах талаар төр, засгаас явуулсан бодлогод тус
байгууллагын шинэчлэлтийн үзэл баримтлал тусгалаа олсон нөхцөлд иргэний хамгаалалтын
эрхзүйн орчныг бүрдүүлэн зорилтыг нь хэрэгжүүлэхийн төлөө бүх шатны удирдлага,штаб,албад,
хүч хэрэгсэл, мэргэжлийн байгууллага, нийт ард иргэдийн үйл ажиллагааг гамшиг, ослоос
урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах, нэрвэгдэгсдэд тусламж үзүүлэх, хор уршгийг арилгах арга
хэмжээнд чиглүүлэн зохион байгуулж,удирдлага, штаб, албад, мэргэжлийн ангийн бүтэц, бүх
шатны сургалтын агуулгыгшинэчилж, гадаад харилцаагаа өргөжүүлж олон улсын хамтын
ажиллагаанд идэвхтэй оролцож ажилласан цаг үеийн ололт амжилтыг бататган, сорилт шалгалтыг
даван туулж ирсэнээр тодорхойлогдож байна.
Иргэний хамгаалалтыг хөгжүүлэн бэхжүүлэх талаар төр засгаас 1990-2003 онд авч
хэрэгжүүлсэн арга хэмжээнүүдийн нэгдсэн товчоог хоёрдугаар хавсралтад үзүүлэв.
Арвантавдугаар бүлэг
ИРГЭНИЙ ХАМГААЛАЛТЫН ГАДААД ХАРИЛЦАА, ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА
БНМАУ-ын иргэний хамгаалалтын байгууллага үүсч, хөгжин бэхжихэд ЗХУ-ын/хуучин
нэрээр/ бүх талын тусламж дэмжлэг, Европын социалист гэгдэж байсан орнуудтай тогтоосон
найрсаг хамтын ажиллагаа, тэдний туршлага чухал үүрэг гүйцэтгэжээ.
Нэг.Иргэний хамгаалалтын байгууллагын эхлэл тавигдсан цаг үеэс л ЗХУ-ын иргэний
хамгаалалтын байгууллагын туршлага судалж, мэргэжилтэн сургаж бэлтгэх, хамгаалалтын
хувцас, багаж, тусгай зориулалтын машин, техник хэрэгслээр хангах зэргээр бүх талын дэмжлэг
туслалцаа авч байв.
1968 оны 7 дугаар сарын 25-нд БНМАУ-ын нам, засгийн тэргүүн Юмжаагийн Цэдэнбал
ЗХУКН-ын Төв хороонд илгээсэн захидалдаа “Манай орны иргэний хамгаалалтын байгууллага
ЗСБНХУ-ын иргэний хамгаалалтын удирдлагын туслалцаатайгаар хүн ам, ардын аж ахуйг орчин
үеийн үй олноор хөнөөх хэрэгслээс хамгаалахад бэлтгэх талаар нэлээд ажил хийж байна. Гэхдээ
энэ нь уг салбарт хийвэл зохих ажлын эхлэл юм. Үүнтэй холбогдуулан иргэний хамгаалалтыг
бэхжүүлж, боловсронгуй болгоход БНМАУ-д тусламж үзүүлэхийг бид гуйж байна” гэжээ. 		
Монголын энэхүү хүсэлтийг ЗХУ-ын нам, засгийн газар нааштай хүлээн авч, манай улсын
иргэний хамгаалалтыг бэхжүүлэхэд шаардлагатай бүх талын тусламж үзүүлсэн түүхтэй юм.
Манай улсын иргэний хамгаалалтыг хөгжүүлэнбэхжүүлж, хамтын ажиллагааг
гүнзгийрүүлэхэд иргэний хамгаалалтын байгууллагуудын тэргүүн нарын удаа дараагийн харилцан
айлчлал чухал үүрэг гүйцэтгэжээ.
ЗХУ-ын талын урилгаар Монголын Батлан хамгаалах ба хөдөлмөр нийгэмлэгийн дарга,
дэслэгч генерал С.Равдан(1969), БНМАУ-ын Иргэний хамгаалалтын газрын дарга дэслэгч генерал
Ж.Жамъян(1974), хошууч генерал Ч.Түмэндэмбэрэл(1978), Манай Засгийн газрын урилгаар
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ЗХУ-ын Иргэний хамгаалалтын дарга, ЗХУ-ын маршал В.И.Чуйков(1969), армийн генерал
А.Т.Алтунин(1977,1980), армийн генерал Л.В.Говоров(1988), ОХУ-ын Иргэний хамгаалалт, онцгой
байдал, байгалийн гамшгийн үр дагаврыг арилгах асуудал эрхэлсэн яамны сайд С.К.Шойгу(1996,
2001) тэргүүтэй төлөөлөгчид харилцан албан ёсны айлчлал хийж, хоёр орны Засгийн газар
хоорондын хэлэлцээрүүдийг хэрэгжүүлэх хүрээний асуудлууд болон тухайн үед тавигдсан
зорилтуудыг үр дүнтэй шийдвэрлэж, хамтын ажиллагааг хөгжүүлж байсан болно.
Талууд албан ёсны төлөөлөгчдийн айлчлалын үеэр өөр өөрсдийнхөө ололт, амжилт,
тулгамдсан асуудлын талаар ярилцаж, дийлэнх тохиолдолд бодит үйл ажиллагаа үзүүлэн
танилцуулж, туршлагаасаа хуваалцаж, санал солилцдог байсан байна. Монголын тал, генерал
А.Т.Алтунины айлчлалын үед Улаанбаатарын Автозасварын заводын объектын иргэний
хамгаалалтын иж бүрэн сургуулийг бэлтгэн үзүүлж байсан бол түүнээс хойш 11 жилийн
дараа айлчилсан генерал Л.В.Говоров тэргүүтэй төлөөлөгчдийг Баянхонгор аймгийн иргэний
хамгаалалтын төлөвлөгөөт иж бүрэн сургуулийн үйл ажиллагаанд урилгаар оролцуулж, зочдыг
түүний хэд хэдэн хэсгийн ажиллагаатай танилцуулж байлаа. БХЯ-ны сайд хурандаа генерал
Ж.Ёндон яамныхаа тусгай онгоцоор зочидтой хамт ирж, сургуулийн үйл ажиллагаатай танилцсан
юм.
ЗХУ-ын иргэний хамгаалалтын дарга Л.В.Говоров тэргүүтэй төлөөлөгчдийг Баянхонгор
аймгийн АДХГЗ-ны дарга, аймгийн иргэний хамгаалалтын дарга Дашчирэв хүлээн авч уулзан
аймгийнхаа тухай болон иргэний хамгаалалтын үүрэг, зорилтыг хэрэгжүүлэн иж бүрэн сургуулийн
бэлтгэлийг ханган зохиосон ажлын талаар танилцуулсан байна.
ЗХУ-тай байгуулсан хэлэлцээрүүдийг хэрэгжүүлэн гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааг
хөгжүүлэн ажиллахдаа дараах хэлбэрүүдийг ашиглаж байсан нь судалгаанаас ажиглагдаж байна.
Энэ нь:
-ЗХУ-ын иргэний хамгаалалтын туршлага судлах;
-иргэний хамгаалалтын албаны боловсон хүчнийг сургаж бэлтгэх;
-удирдах албан тушаалтны харилцан айлчлал хийх;
-ЗХУ-аас Монгол Улсын иргэний хамгаалалтын байгууллагад техник, эдийн засгийн тусламж
үзүүлэх;
-хурал, зөвлөгөөн, үзүүлэх сургууль, практикийн бусад арга хэмжээнд хүмүүсийг биечлэн
оролцуулах;
-мэдээлэл солилцох;
-мэргэжилтнүүд урьж ажиллуулах зэрэг болно.+
Монгол Улсын иргэний хамгаалалтыг хөгжүүлэн бэхжүүлэхэд Монгол, Зөвлөлтийн засгийн
газрын болон байгууллага хооронд байгуулсан дараах Хэлэлцээр, Протоколд Талууд гарын үсэг
зурж мөрдөж ажиллажээ. Эдгээр нь:
1.БНМАУ-ын Батлан хамгаалах ба хөдөлмөр нийгэмлэгийн Төв зөвлөлийн дарга дэслэгч
генерал С.Равдан тэргүүтэй төлөөлөгчдийн 1969 оны 2 дугаар сард ЗХУ-д хийсэн албан ёсны
айлчлал манай хоёр орны иргэний хамгаалалтын байгууллагуудын хамтын ажиллагааг цаашид
хөгжүүлэх өргөн боломжийг нээсэн чухал ач холбогдолтой болсон байна.
Албан ёсны айлчлалын ПротоколдБНМАУ-ын Батлан хамгаалах ба хөдөлмөр нийгэмлэгийн
Төв зөвлөлийн дарга дэслэгч генерал С.Равдан, ЗХУ-ын Иргэний хамгаалалтын дарга ЗХУ-ын
маршал В.И.Чуйков нар гарын үсэг зурсан байна.
Энэ Протоколд тус хоёр улсын иргэний хамгаалалтын байгууллагууд “Онцгой үед”
Москва-Улаанбаатар болон хоёр талын хил залгаа аймгууд, муж, хотуудын хооронд шууд
холбоо тогтоох техникийн боломжийг бүрдүүлэх, БНМАУ-ын иргэний хамгаалалтын зарлан
мэдээллийн системийн төсөл боловсруулах, шаардагдах техник хэрэгслийг нийлүүлэх асуудлыг
шийдвэрлэх, дайны үед цөмийн дэлбэрэлт болсон газар ба дэлбэрэлтийн бүх хэмжигдэхүүн, хими,
бактериологийн хөнөөлийн голомт үүссэн тухай мэдээллийг хил орчмын мужууд, аймгуудын
хооронд харилцан мэдээлэх, ЗХУ-ын офицерийн төв дээд курст монголын офицеруудыг жил
бүр 10 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр үргэлжлүүлэн суралцуулах, БНМАУ-аас 1969 оноос эхлэн
химичид, 1970 оноос холбоочид, 1971 оноос механикчид тус бүр 10 хүнийг ЗХУ-ын Москва хот
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дахь иргэний хамгаалалтын цэргийн дунд сургуульд суралцуулах, иргэний хамгаалалтын штаб,
мэргэжлийн ангиудын бүрэлдэхүүнийг сургахад зориулж, шинэ ном, сурах бичиг, зурагт хуудас,
диафильм, лавлах зэргийг БНМАУ-д үргэлжлүүлэн илгээж байх, Улаанбаатар, Дархан, Чойбалсан
хотын дайны үед ажлаа үргэлжлүүлэх үйлдвэрийн ажилчин албан хаагчдыг хангах нэгбүрийн
хамгаалалтын хэрэгсэл, цацраг, химийн тагнуулын хэмжигч багаж хэрэгслийг жагсаалтын
дагуу олгох, монголын төлөөлөгчдийн хүсэлтээр иргэний хамгаалалтын механикжуулсан тусгай
батальоны зохион байгуулалт, техник хэрэгслийн хангамжийн жагсаалтыг хянан үзэж захиалгыг
шийдвэрлэх зэрэг асуудлууд тусчээ.
2. БНМАУ-ын Засгийн газар, ЗСБНХУ-ын Засгийн газар хооронд 1969 оны 10 дугаар
сарын 20-нд байгуулсан “БНМАУ-ын иргэний хамгаалалтыг бэхжүүлэхэд тусламж үзүүлэх
тухай”Хэлэлцээр байгуулсан байна. Энэхүү Хэлэлцээрт БНМАУ-ын иргэний хамгаалалтыг
бэхжүүлэх зорилгоор химийн хамгаалалтын хэрэгсэл, цацраг, химийн тагнуул, хяналтын багажууд
болон зарим бусад багаж хэрэгслийг олон тоо хэмжээгээр буцалтгүй тусламжаар нийлүүлэх, тус
хоёр улсын нийслэл, мөн түүнчлэн хил залгаа аймаг, хотуудын хооронд мэдээ солилцох зорилгоор
шууд холбоо тогтоох асуудлыг тусгажээ. Хэлэлцээрт БНМАУ-ын Засгийн газрын эрх олгосноор
Москва хотод суугаа Онц бөгөөд бүрэн эрхт элчин сайд Нямын Лувсанчүлтэм, ЗСБНХУ-ын
Засгийн газрын эрх олгосноор Гадаадтай эдийн засгийн талаар харилцах улсын хорооны орлогч
дарга Сидорович Георгий Степанович нар гарын үсэг зурсан байна.
Энэ Хэлэлцээрийн зүйл, заалтуудыг хэрэгжүүлэхэд хоёр тал идэвх санаачилгатай ажиллаж,
түүнийг амжилттай хэрэгжүүлснээр манай улсын хүн амыг хамгаалах болон тагнуул, хяналт,
ариутгал, цэвэрлэгээний багаж хэрэгслийн нөөц үлэмж хэмжээгээр өсч, удирдлага, холбооны
зохион байгуулалтад чухал дэвшил гарсан байна.
3.Иргэний хамгаалалтын шинэчлэл эхэлсэн ерээд онд гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааг
байгалийн гамшиг, үйлдвэрийн ослоос урьдчилан сэргийлэх, түүнтэй тэмцэхэд чиглүүлэх
шаардлага тулгарсан үед уламжлалт харилцаатай хөрш орон-ОХУ-тай урьдын адил Засгийн
газрын төвшинд харилцаа тогтоосон байна. Үүний тулд Монгол Улс, Оросын Холбооны Улсын
Засгийн газар хооронд байгуулах“ Үйлдвэрийн осол, байгалийн гамшгаас урьдчилан сэргийлэх,
тэдгээрийн үр дагаврыг арилгах салбарт хамтран ажиллах тухай” Хэлэлцээрийн төслийн талаар
хоёр тал дипломат шугамаар харилцан санал солилцож, зөвшилцөн 1994 оны сүүлчээр Чита хотод
ОХУ-ын талаас адмирал В.А.Владимиров, Монгол Улсын талаас хурандаа П.Дамдин нар уулзаж
үзэглэжээ. Энэ уулзалтад ОХУ-ын талаас Өвөр байгалийн иргэний хамгаалалт, онцгой байдлын
бүсийн төвийн дарга хурандаа В.И.Лященко, Монголын талаас Гадаад харилцааны яамны Гэрээ,
эрхийн хэлтсийн ажилтан П.Оч, Хил хамгаалах ерөнхий газрын хэлтсийн дарга хурандаа Г.Дорж
нар оролцсон юм.
Уг Хэлэлцээрийг Монгол Улсын Засгийн газар, ОХУ-ын Засгийн газар хоорондын Комиссын
хуралдааны үеэр 1995 оны 2 дугаар сарын 11-нд Улаанбаатар хотноо байгуулжээ. Хэлэлцээрт
Монгол Улсын Засгийн газрын өмнөөс Монгол Улсын иргэний хамгаалалтын газрын дарга,
хошууч генерал Г.Дамдинсүрэн, ОХУ-ын Засгийн газрын өмнөөс ОХУ-ын Иргэний хамгаалалт,
онцгой байдал, байгалийн гамшгийн үр дагаврыг арилгах асуудал эрхэлсэн яамны орлогч сайд,
адмирал В.А.Владимиров нар гарын үсэг зурсан байна.
Тус Хэлэлцээрийн хүрээнд явагдах хамтын ажиллагаанд дор дурдсан хэлбэрүүдийг
хамруулжээ. Үүнд:
1/. Экологи, үйлдвэр, байгалийн аюултай үзэгдэлд мониторинг хийх.
2/. Байгалийн аюул, үйлдвэрийн ослыг урьдчилан тооцох, тэдгээрийн үр дагаврыг үнэлэх.
3/. Мэдээлэл, технилоги солилцох.
4/. Эрдэм шинжилгээ, судалгаа, туршилт, зохион бүтээх ажлыг хамтран төлөвлөж хэрэгжүүлэх.
5/. Хамтарсан бага хурал, семинар, ажил төрлийн зөвлөгөөн зохион байгуулах.
6/. Илтгэл, хэвлэлийн болон сэдэвчилсэн материал бэлтгэх.
7/. Талуудын зохих байгууллагуудын хооронд харилцаа холбооны суваг бий болгох.
8/. Үйлдвэрийн осол, байгалийн гамшгийн үр дагаврыг арилгах.
Энэхүү хэлэлцээрийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд хамтын ажиллагааг эрхлэх Монгол148
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Оросын хамтарсан комиссыг байгуулж, Засгийн газрын тогтоолоор Монголын хэсгийн даргаар
УИХГ-ын дэд дарга хурандаа П.Дамдин томилогдон ажилласан байна. Комисс 1995-2003 онд
хоёр талдаа ээлжлэн жилбүр хуралдаж, УИХГ-ОХУ-ын Иргэний хамгаалалт, онцгой байдлын яам;
Дорнод Сибирь; Өвөр байгалийн иргэний хамгаалалт, онцгой байдлын бүсийн төвүүдтэй шууд
холбоо тогтоох, цагийн байдлын талаар харилцан мэдээлэх, техник хэрэгслийн зарим бодитой
тусламж үзүүлэх, монголын мэргэжилтэн, аврагчдыг сургахад туслах, аврагчдын хооронд
уралдаан тэмцээн зохион байгуулах, гамшиг тохиолдсон үед хоёр талдаа харилцан туслах зэрэг
асуудлуудыг хэлэлцэн шийдвэрлэж үр дүнтэй ажиллажээ.
Хэлэлцээр хэрэгжүүлэх хамтарсан комиссын анхны хуралдааныг 1995 оны 9 дүгээр сард
Москва хотод хийж, түүнд Монголын талаас Улсын иргэний хамгаалалтын газрын дэд дарга, Төв
штабын дарга хурандаа П.Дамдин, Төв штабын орлогч, оперативын хэлтсийн дарга хурандаа
О.Намхай, мөн хэлтсийн ахлах офицер хурандаа Б.Дүүрэнбилэг, Ус, цаг уурын албаныг удирдах
газрын дэд дарга Д.Цээсод-Оролцоо нар оролцжээ. Монгол Улсаас Оросын Холбооны Улсад
суугаа Элчин сайдын яамны элчин зөвлөх Энхтөр албан ёсны ажиллагаанд оролцсон байна. Манай
төлөөлөгчид энэ үеэр Москва хотын “ВДНХ” хэмээх Улс ардын аж ахуйн ололтын үзэсгэлэнгийн
цогцолборын байранд гаргасан “Аврах хэрэгсэл-95” олон улсын үзэсгэлэн, Ногинскийн олон
улсын сургалтын төвд явуулсан аврах багуудын уралдаан тэмцээний ажиллагаа, тэнд дэлгэн
үзүүлсэн орчин үеийн аврах техник, хэрэгсэлтэй танилцаж, ОХУ-ын талтай цаашдаа хамтарч
ажиллах чиглэлийн талаар хэлэлцэж тодорхой тохиролцоо хийсэн байна.
ОХУ-ын Иргэний хамгаалалт, онцгой байдал, байгалийн гамшгийн үр дагаврыг арилгах
асуудал эрхэлсэн сайд С.К.Шойгу Монголын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг элэгсэг дотноор хүлээн
авч уулзаж, дэлхий дахины хэмжээнд ч, бүс нутгийн хэмжээнд ч байгалийн гамшиг, үйлдвэрийн
ослын тохиолдол өсөн нэмэгдэх хандлагатай байгаа өнөө үед Хэлэлцээрийн хүрээнд хамтарч
ажиллах болон иргэний хамгаалалтын албыг цаашид хөгжүүлэхийн ач холбогдолын талаар ярьж,
шаардлагатай тохиолдолд Монгол Улсын иргэний хамгаалалтын байгууллага, ах дүү монголын
ард түмэнд туслахаа мэдэгдэж байлаа. Монголын хэсгийн дарга хариу талархал илэрхийлж,
Монгол Улсын шадар сайдаас С.К.Шойгу сайдыг тааламжтай цагтаа Монгол Улсад айлчлахыг
урьсан урилгыг бататган дамжуулсан байна.
Ийнхүү энэ уулзалтаар Монгол Улс, Оросын Холбооны Улсын Засгийн газар хооронд
байгуулсан “Үйлдвэрийн осол, байгалийн гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, тэдгээрийн үр дагаврыг
арилгах салбарт хамтран ажиллах тухай” Хэлэлцээрийг хэрэгжүүлэх ажлын эхлэл амжилттай
тавигджээ.
Оросын Холбооны Улсын Иргэний хамгаалалт, онцгой байдал, байгалийн гамшгийн үр
дагаврыг арилгах хэрэг эрхэлсэн сайд С.К Шойгу Монгол Улсын Засгийн газрын урилгаар 1996
оны 10 дугаар сарын 4-6-ны өдрүүдэд Монгол Улсад албан ёсоор айлчилсан юм.
Айлчлалын явцад Монгол Улсын Их Хурлын орлогч дарга Ц.Элбэгдорж, Батлан хамгаалахын сайд
Д.Дорлигжав, Байгаль орчны сайд Ц.Адъяасүрэн нар С.К.Шойгу тэргүүтэй төлөөлөгчдийг хүлээн
авч уулзаж, хоёр орны найрсаг хамтын ажиллагаа, түүний дотор үйлдвэрийн осол, байгалийн
гамшигтай тэмцэх салбарт үр ашигтай хамтран ажиллах талаар санал солилцож, элэгсэг дотно
ярилцсан байна.
Сайд С.К.Шойгу тэргүүтэй төлөөлөгчид Монгол Улсын Ерөнхийлөгч, Зэвсэгт хүчний
Ерөнхий командлагч П.Очирбатад бараалхсан байна.
Улсын иргэний хамгаалалтын газрын дарга, Улсын байнгын онцгой комиссын орлогч
дарга хүшууч генерал П.Сүндэв, Оросын Холбооны Улсын Иргэний хамгаалалт, онцгой байдал,
байгалийн гамшгийн үр дагаврыг арилгах хэрэг эрхэлсэн сайд С.К.Шойгу нар Монгол Улс,
Оросын Холбооны Улсын Засгийн газар хооронд байгуулсан“Үйлдвэрийн осол, байгалийн
гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, тэдгээрийн үр дагаврыг арилгах салбарт хамтран ажиллах
тухай”Хэлэлцээрийг хэрэгжүүлэх ажлын явцад дүн шинжилгээ хийж, түүний хүрээнд цаашид
шийдвэрлэх асуудлуудын талаар санал солилцож, тодорхой тохиролцоонд хүрч, хэлэлцээрийн
дүнгийн тухай Протокол байгуулжээ.
Уг Протоколд УИХГ, ОХУ-ын Онцгой байлын яамны хооронд болон УИХГ,Өвөр байгалийн
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ба Дорнод сибирийн бүсийн төвүүдийн хооронд Засгийн газрын өндөр үелзлэлийн “ВЧ” холбоо
тогтоох боломжийг судлах, 1997 оны 5 дугаар сард Москва хотод зохион байгуулах “Аврах
хэрэгсэл-97” олон улсын үзэсгэлэнд Монгол Улсын Иргэний хамгаалалтын газар өөрийн үзмэр
бэлтгэж оролцох, Монгол Улсын Иргэний хамгаалалтын газар, улсын хил орчмын бүсийн төвүүд/
Өвөр байгалийн болон Дорнод сибирийн бүсийн төв/-ийн хоорондын харилцан ажиллагааны
төлөвлөгөө, мөн түүнчлэн Монгол, Оросын хилийн бүс нутагт нөлөө үзүүлэхүйц онцгой байдлын
тухай харилцан мэдээлэл солилцох журмыг боловсруулах болон бусад асуудлуудыг тусгажээ.
Дараагийн жилүүдэд хамтарсан комисс хоёр талдаа ээлжлэн Улаанбаатар, Чита, Москва,
Красноярск зэрэг хотуудад хуралдаж, хамтын ажиллагааг хоёр орны хил залгаа аймаг, муж,
хязгааруудын иргэний хамгаалалт, онцгой байдлын байгууллагуудын хүрээнд түлхүү хөгжүүлэхэд
анхаарах болсон байна.
Тус хоёр улсын Засгийн газар хооронд байгуулсан Хэлэлцээрийн хүрээнд Монгол Улсын
Иргэний хамгаалалтын газар, Оросын Холбооны Улсын Бүгд Найрамдах Буриад Улс/БНБУ/-ын
Иргэний хамгаалалт, онцгой байдлын хэрэг эрхлэх хорооны хамтын ажиллагаа ерээд оны сүүлч,
хоёр мянгаад оны эхээр нэлээд идэвхтэй өрнөж байжээ.
Монгол Улсын талын урилгаар БНБУ-ын Иргэний хамгаалалт, онцгой байдлын хэрэг эрхлэх
хорооны дарга хурандааВ.И. Шишков тэргүүтэй төлөөлөгчид 1998 оны 4 дүгээр сард Улаанбаатар
хотод айлчилж, хэлэлцээр хийж, Протокол байгуулжээ. Уг Протоколд Монгол Улсын Иргэний
хамгаалалтын газар, Оросын Холбооны Улсын Бүгд Найрамдах Буриад Улсын Иргэний хамгаалалт,
онцгой байдлын хэрэг эрхлэх хорооны хооронд байгалийн гамшиг, онцгой байдлаас урьдчилан
сэргийлэх, үр дагаврыг арилгах салбарт хамтран ажиллах Хэлэлцээрийн төсөл боловсруулж гарын
үсэг зурах, хамтын ажиллагааг зохион байгуулах асуудал эрхлэх байнгын ажиллагаатай комисс
байгуулах, комиссын Монголын даргаар УИХГ-ын дэд дарга хурандаа П.Дамдин, Буриадын талын
даргаар БНБУ-ын Хорооны орлогч дарга хурандаа В.В.Менчукийг томилох, УИХГ, БНБУ-ын
Хорооны хооронд шууд шуурхай холбоо тогтоох, УИХГ-ын төлөөлөгчдийн БНБУ-д хийх ажлын
айлчлалыг 1998 оны 3 дугаар улиралд багтаан зохион байгуулах зэрэг асуудлыг тусгасан ажээ.
Монгол Улсын иргэний хамгаалалтын газрын дарга хошууч генерал П.Сүндэв тэргүүтэй
төлөөлөгч БНБУ-ын Иргэний хамгаалалт, онцгой байдлын хорооны урилгаар 1999 оны 1 дүгээр
сард Улаан-Үд хотод ажлын айлчлал хийж, Монгол Улсын Иргэний хамгаалалтын газар, ОХУын Бүгд Найрамдах Буриад Улсын Иргэний хамгаалалт, онцгой байдлын хэрэг эрхлэх хорооны
хооронд “Байгалийн гамшиг, онцгой байдлаас урьдчилан сэргийлэх, тэдгээрийн үр дагаврыг
арилгах салбарт хамтран ажиллах тухай” Хэлэлцээр байгуулжээ. Хэлэлцээрт Монгол Улсын
иргэний хамгаалалтын газрын өмнөөс хошууч генерал П.Сүндэв, ОХУ-ын Бүгд Найрамдах Буриад
Улсын Иргэний хамгаалалт, онцгой байдлын хэрэг эрхлэх хорооны өмнөөс хурандаа В.Шишков
гарын үсэг зурсан байна.
Хоёр талын комисс энэхүү Хэлэлцээрийг хэрэгжүүлэх ажлыг идэвхтэй зохион байгуулж,
хавар, намрын улиралд улсын хил орчмын ой, хээрийн түймэр, зуны борооны үед Хангай,
Хэнтий, Хөвсгөлийн уулсаас эх авдаг гол, мөрний усны төвшин, үерлэлтийн байдал, цаг агаарын
урьдчилсан мэдээний төлөв зэрэг бие биедээ нөлөөлөхүйц нөхцөл байдлын тухай тогтмол
мэдээлж, Сүхбаатар, Хиагт, Улаанбатар хотуудадхарилцан туршлага солилцох, хамтран ажиллах
чиглэлээражил төрлийн уулзалтуудыг зохион байгуулж байжээ.
Улсын хил орчмын ой, хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх, унтраах ажлыг зохион
байгуулах асуудлаар Хиагт хотод 1999 оны 3 дугаар сард болсон хамтарсан зөвлөгөөнд Монголын
талаас оролцсон төлөөлөгчдийг хурандаа П.Дамдин ахалж, бүрэлдэхүүнд нь Хөвсгөл, Булган,
Сэлэнгэ аймгийн Засаг дарга Батсуурь, Раднаа, Алтангэрэл тэргүүтэй дээрх аймгийн иргэний
хамгаалалт, байгаль орчин, хөдөө аж ахуй зэрэг салбарын 25 хүн оролцож байв.
С.К.Шойгу сайд 2001 оны 7 дугаар сард Монгол Улсад ажлын айлчлал хийсэн юм. Сайд
айлчлалынхаа үеэр Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Нацагийн Багабандид бараалхаж, Монгол
оронд2001 онд тохиолдсон зуд, малын гоц халдварт өвчний хор уршгийг арилгахад зориулан
тусламж болгон ОХУ-аас ирүүлсэн265 мянган долларын үнэ бүхий 500 мянган тун вакцин,
7,5 тонн эмийн зүйлийг албан ёсоор хүлээлгэн өгч, Монгол-Оросын Засгийн газар хоорондын
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“Үйлдвэрийн осол, байгалийн гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, тэдгээрийн үр дагаврыг арилгах
салбарт хамтран ажиллах тухай”Хэлэлцээрийг хэрэгжүүлэх 5 дугаар хуралдаанд оролцож,
хэлэлцсэн асуудлаа амжилттай шийдвэрлэжээ. Хуралдааны Протоколд Батлан хамгаалахын сайд
Ж.Гүррагчаатай хамт гарын үсэг зурсан байна.
С.К.Шойгугийн айлчлалын бэлтгэлийг хангах ажлыг Улсын иргэний хамгаалалтын газрын
дарга, УБОК-ын орлогч дарга хошууч генерал О.Үржин тэргүүтэй тус газрын хамт олон хариуцан
амжилттай гүйцэтгэжээ.
Монгол Улс, Оросын Холбооны Улсын иргэний хамгаалалт, онцгой байдлын байгууллагуудын
хоорондын хамтын ажиллагаа 1995 оныЗасгийн газар хоорондын Хэлэлцээрийн хүрээнд өргөжин
хөгжсөөр байна.
Хоёр. 1970-1980-аад онд БНМАУ-ын иргэний хамгаалалтын байгууллага Варшавын
гэрээний гишүүн социалист гэгдэж байсан орнуудын иргэний хамгаалалтын байгууллагуудтай
ойр дотно нөхөрсөг харилцаатай ажиллаж, тэдний туршлагаас судлан дэмжлэг туслалцаа авч байв.
БХЯ-ны сайдын урилгаар БНАГУ-ын БХЯ-ны орлогч сайд, иргэний хамгаалалтын дарга
дэслэгч генерал Ф. Петер тэргүүтэй төлөөлөгчид 1981 онд манай оронд найрсаг айлчилал хийсэн
юм. Айлчлалын явцад манай тал иргэний хамгаалалтын албаны зохион байгуулалт, зорилт,
бэлтгэл, үр дүнгийн талаар ярьж, иргэний хмгаалалтын цэргийн анги, Төв аймгийн Алтанбулаг
сумын ажил байдалтай танилцуулж, байнгын курсын(хожмоо сургалтын төв болсон) 4 танхимыг
сургалтын техник хэрэгслээр төхөөрөмжилж өгөх хүсэлт тавьсныг генерал Ф.Петер хүлээн авч
дараа жил нь иж бүрэн тоноглож өгчээ.
Социалист гэгдэж байсан орнуудын иргэний хамгаалалтын байгууллагуудын хамтын
ажиллагааны нэг хэлбэр нь Варшавын гэрээний байгууллагын гишүүн орнуудын Зэвсэгт хүчний
нэгдсэн командлалын төлөвлөгөөний дагуу жилбүр аль нэг улсад нь тодорхой сэдвээр зохион
байгууллагддаг, иргэний хамгаалалтын дарга нарын Зөвлөгөөн, үзүүлэх сургууль байлаа. Энэ
зөвлөгөөн, үзүүлэх сургуулиар иргэний хамгаалалтын хүч хэрэгслийг зохион байгуулж бэлтгэх,
цацраг идэвхт хордолтоос ард иргэд, хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийг хамгаалах, иргэний
хамгаалалтын удирдлага, зохион байгуулалт, зэргэлдээх улс хоорондын харилцан ажиллагаа,
хоёрдмол зориулалттай хамгаалах байгууламжийг барих, улс ардын аж ахуйн тогтвортой
ажиллагааг дээшлүүлэх зэрэг тулгамдсан асуудлуудыг хэлэлцэж, тухайн улсын туршлага судалдаг
байв.
МонголУлс хэдийгээр Варшавын гэрээний гишүүн биш боловч дээрх зөвлөгөөн, үзүүлэх
сургуульд манай иргэний хамгаалалтын байгууллагын төлөөлөгчдийг урилгаар тогтмол
оролцуулдаг байлаа. Төлөөлөгчдийг БХЯ-ны нэгдүгээр орлогч сайд(1980 оноос орлогч сайд-П.Д)
дэслэгч генерал Ч.Түмэндэмбэрэл, хошууч генерал Г.Махбариад нар тэргүүлж, 1975 оноос 1989 онд
оролцож, ах дүү соцаилист орнуудын туршлагаас суралцаж, хамтын ажиллагааг бэхжүүлж байв.
Хамгийн анхных нь 1975 оны 8 дугаар сард “Социалист орнуудын иргэний хамгаалалтын удирдах
бүрэлдэхүүний уулзалт” нэртэйгээр Москва хотод болсон юм. Энэ уулзалтад БНМАУ-ын иргэний
хамгаалалтыг газрын нэгдүгээр орлогч, Төв штабын дарга хошууч генерал Ч.Түмэндэмбэрэл,
Улс ардын аж ахуйн тогтвортой ажиллагааны хэлтсийн дарга хурандаа Ц.Жамъянсүрэн, Химибиологийн хэлтсийн дарга хошууч Ч.Балдандаваа нар оролцсон байна. Энэ уулзалтын үеэр ЗХУын иргэний хамгаалалтын ажлын туршлага, хэрэгжүүлж байгаа практик арга хэмжээний талаар
танилцуулж, социалист орнуудын иргэний хамгаалалтын байгууллагуудын цаашдын хамтын
ажиллагаа, хөгжлийн чиг хандлагын тухай хэлэлцэж, үүнээс хойш жил бүр аль нэг улсад ийм
уулзалтыг зохион байгуулж байхаар шийдвэрлэсэн ажээ. Дараа дараагийн уулзалтуудаас жишээ
болгож заримыг дурдвал:
-1976 оны 3 дугаар сард Бүгд Найрамдах Болгар Ард Улсад бэлэн байдлын зэргүүд дэх
иргэний хамгаалалтын үйл ажилагааны удирдлага, зохион байгуулалтын асуудал боловсруулсан
зөвлөгөөн, үзүүлэх сургуульд генерал Ч.Түмэндэмбэрэл, Хими-биологийн хэлтсийн орлогч дарга
хошууч П.Дамдин,
-1976 оны 11 дүгээр сард Бүгд Найрамдах Польш Ард Улсад “Иргэний хамгаалалтын хүч
хэрэгслийг зохион байгуулж бэлтгэн практикт ашиглах нь” сэдвээр болсон зөвлөгөөн, үзүүлэх
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сургуульд генерал Ч.Түмэндэмбэрэл, Сургалт, суртал нэвтрүүлгийн хэлтсийн дарга хошууч
Х.Төмөр,
-1978 оны 3 дугаар сард БНУАУ, БНСЧСУ-ын штабаас хамтран бэлтгэж, Будапешт,
Братислав болон тэдгээрийн хил залгаа нутаг дэвсгэрт болсон, тус хоёр орны иргэний хамгаалалтын
харилцан ажиллагааны хамтарсан “Ганшаг-Дунай 78” гэсэн томьёолсон нэртэй сургуульд генерал
Ч.Түмэндэмбэрэл, Оперативын хэлтсийн дарга хошууч П.Дамдин,
-1982 оны 8 дугаар сард БНУАУ-д “Объектод иргэний хамгаалах зохион байгуулах” сэдвээр
болсон үзүүлэх сургуульд генерал Ч.Түмэндэмбэрэл,Оперативын хэлтсийн орлогч хошууч
С.Энэбиш,
-Наяад оны дундуур БНАГУ-д удирдах бүрэлдэхүүний бэлтгэлтэй холбоотой сэдвээр
болсон зөвлөгөөн, үзүүлэх сургуульд генерал Ч.Түмэндэмбэрэл, Байнгын курсын захирал
хурандаа Г.Луузан,
-1987 оны 10 дугаар сард БНПАУ-д “Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийг хамгаалах асуудал”
сэдвээр болсон сургуульд генерал Г.Махбариад, хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл хамгаалах асуудал
эрхэлсэн ажилтан хошууч Д.Хангал,
-1989 оны 10 дугаар сард Берлинд болсон “Иргэний хамгаалалт ба осол, сүйрлээс
хамгаалах
асуудал” сэдвээр болсон зөвлөгөөн, сургуульд генерал Г.Махбариад, Иргэний
хамгаалалтын тусгай хорооны захирагч хурандаа Х.Төмөр нарын бүрэлдэхүүнтэй төлөөлөгч тус
тус оролцож байжээ.
Гурав. 1990-ээд оны эхнээс манай улсын гадаад орчин өөрчлөгдсөнөөр гадаад харилцаа,
хамтын ажиллагааны бодлого, агуулга, хэлбэр шинэчлэгдэж эхэлсэн байна. Ингээд БНХАУ,Япон,
Нидерланд, АНУ болон бусад оронд болсонолон улсын ба бүс нутгийн хэмжээний хурал, зөвлөгөөн,
семинар, сургалтадхамрагдаж, хамтын ажиллагаа хөгжүүлэх, түүний хүрээнд зохиогдсон арга
хэмжээнүүдэд түлхүү оролцох бодлого баримтлах болов. Мөн сонирхсон талын туршлага судлах,
хамтарч ажиллах санаачилга гарган зохих үр дүнд хүрч байв.
Улсын иргэний хамгаалалтын газрын дарга хошууч генерал Г.Дамдинсүрэн тэргүүтэй
төлөөлөгчид 1992 онд БНХАУ-д, Хятадын БХЯ-ны иргэний хамгаалалтын газрын дарга хошууч
генерал Лю Чаомин тэргүүтэй төлөөлөгчид 1993 онд Монгол Улсад тус тус ажлын айлчлал хийж,
хөрш орнуудын иргэний хамгаалалтын байгууллагын зохион байгуулалт, үүрэг, хүч боломжтой
танилцаж, хоёр талын хамтын ажиллагааны талаар хэлэлцсэн боловч үр дүн тодорхой гараагүй
байна.
БНХАУ-ын Иргэний хэргийн яамны сайд Доужи Цайран тэргүүтэй төлөөлөгчид 1999 онд
Монгол Улсад, Улсын иргэний хамгаалалтын газрын дарга хурандаа Д.Рэнцэнханд тэргүүтэй
төлөөлөгчид 2000 оны 6 дугаар сард БНХАУ-д тус тус айлчлан хоёр орны хил залгаа бүс нутагт
тохиолдсон байгалийн гамшигтай тэмцэхэд хамтран ажиллах талаар хэлэлцэн ажлын протокол
гаргаж, хамтын ажиллагааны чиглэл, агуулга, хэлбэрийг тохиролцож байжээ.
Дээрх айлчлалуудаар Монгол Улс, БНХАУ-ын иргэний хамгаалалтын байгууллагуудын
хооронд хамтын ажиллагаа хөгжүүлэх асуудлыг хөндөн ярилцаж, манай талаас нэлээд идэвхтэй
байр суурь илэрхийлж байсан боловч тодорхой практик ажил хэргийн чанартай шийдвэр гараагүй
юм байна. Энэ нь манай хоёр орны иргэний хамгаалалтын байгууллагуудын тэр үеийн Засгийн
газрын бүтэц дэх тогтолцоо, гүйцэтгэх үүрэг, эрхзүйн орчны байдлаас хамааралтай байсан байж
болох юм.
Монгол Улсын зүүн аймгуудын нутгаас тал хээрийн түймэр улсын хил дамжин БНХАУ-ын
нутагт нэвтрэн орох тохиолдол үе үе гардгаас түүнтэй тэмцэх ажиллагааг харилцан зохицуулах
эрхзүйн орчин бүрдүүлэх асуудлыг хоёр тал хэлэлцэж, БНХАУ-ын Дарга Зян Зэминь тэргүүтэй
төлөөлөгчдийн Монгол Улсад хийсэн төрийн айлчлалын үеэр Монгол Улс, БНХАУ-ын Засгийн
газар хооронд 1999 оны 7 сарын 15-нд “Хил орчмын ой, хээрийн түймэртэй тэмцэх талаар хамтран
ажиллах тухай” Хэлэлцээр байгуулсан юм. Хэлэлцээрт Монгол Улсын Засгийн газрын өмнөөс
Батлан хамгаалахын сайд, Улсын байнгын онцгой комиссын дарга Ш.Түвдэндорж, БНХАУ-ын
Засгийн газрын өмнөөс БНХАУ-аас Монгол Улсад суугаа Онц бөгөөд бүрэн эрхт элчин сайд Чи
Жизя нар гарын үсэг зуржээ. Тус Хэлэлцээр хил орчмын ой, хээрийн түймрийн асуудлаар харилцан
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мэдээлэх, хилээс хоёр тийш 25 км-ийн бүсэд гарсан ой, хээрийн түймрийг унтраах талаар хамтран
ажиллахтай холбогдсон харилцааг зохицуулахаар тусгасан юм.
УИХГ-ын газрын дарга генерал Г.Дамдинсүрэн тэргүүтэй төлөөлөгчид ХБНГУ-ын иргэний
хамгаалалтын байгууллагын Ерөнхийлөгчийн урилгаар тус улсад 1995 онд ажлын айлчлал хийсний
үр дүнд аврах баг, эмнэлгийн зориулалтаар ашиглаж байсан 15 нэгж машин, зарим төрлийн багаж
хэрэгслийн тусламж авснаар манай аврах анги, салбаруудын хангалт сайжирч, үүрэг гүйцэтгэх
чадвар сэргэж байв.
Дөрөв.Монгол Улс Олон улсын иргэний хамгаалалтын байгууллага/ОУИХБ/-д ажиглагч
гишүүнээр 1992 онд, жинхэнэ гишүүнээр 2002 онд тус тус элссэн байна. Улсын иргэний
хамгаалалтын газрын дарга,УБОК-ын орлогч дарга хошууч генерал Одхүүгийн Үржин
ОУИХБ-ын 15 дугаар чуулганд оролцох үеэр, Монгол Улс ОУИХБ-д жинхэнэ гишүүнээр элсэх
ТунхаглалдЗасгийн газрын эрх олгосноор 2002 оны 10 дугаар сарын 4-ний өдөр Женев хотноо
гарын үсэг зуржээ.Ийнхүү Монгол Улс ОУИХБ-ын 49 дэх жинхэнэ гишүүн улс болсон юм.
1996 оны 9 дүгээр сард Москва хотод болсон ОУИХБ-ын Ерөнхий Ассемблейн 12 дугаар
чуулганд хошууч генерал П.Сүндэв тэргүүтэй төлөөлөгчид анх удаа оролцсон бөгөөд түүнээс
хойш ОУИХБ-ын Ерөнхий Ассемблейнхоёр жил тутамд болдог чуулганд Монгол Улсын иргэний
хамгаалалтын байгууллага санхүүгийн боломжийн хэрээр оролцож, улс орныхоо гамшгийн
нөхцөл байдал, үйл ажиллагаа, бүтэц, зохион байгуулалт, хүчин чадал, тулгамдаж буй бэрхшээл,
хүндрэлийнхээ талаар танилцуулж, зарим туслалцаа дэмжлэг авч байсан байна.
Жил бүрийн 3 дугаар 1-нд тохиодог Дэлхийн иргэний хамгаалалтын өдрийг ОУИХБ ерээд
оны сүүлчээс эхлэн ИХ-ын аль нэг тулгамдсан асуудалтай холбосон сэдэв//уриа/-ийн хүрээнд
тэмдэглэдэг журам тогтоосныг манай улсын иргэний хамгаалалтын байгууллага дагаж мөрдөн
төлөвлөгөө гарган тэмдэглэж, зохион байгуулсан ажлынхаа тухай тайлан гаргаж тус байгууллагад
мэдээлдэг байлаа. Дэлхийн иргэний хамгаалалтын өдрийг 1999 онд “Иргэний хамгаалалт
сургуулийн сургалтын хөтөлбөрийн хэсэг болох ёстой”, 2000 онд “Иргэний хамгаалалт-тогтвортой
хөгжлийн хөшүүрэг”, 2001 онд “Иргэний хамгаалалт ба сайн дурынхны үйлчилгээ”, 2002 онд
“Иргэний хамгаалалтын үндсэн элементүүд”, 2003 онд “Иргэний хамгаалалт онцгой байдлын
үеийн олон улсын эв санааны нэгдлийн төлөөх хэрэгсэл” гэсэн уриан дор тэмдэглэж байжээ.
Үүнээс хойш ч энэ жишгээр тэмдэглэх ажиллагаа үргэлжилж байгаа юм.
Щвейцарийн холбооны Улсын Женев хотноо 2000 оны 5 дугаар сарын 22-нд баталсан
Иргэний хамгаалалтын тусламжийн КонвенцэдМонгол Улс, Улсын Их Хурлаас 2004 онд батлан
гаргасан хуулиар нэгдэн орсноор онцгой байдал үүссэн үед ОУИХБ-ын гишүүн орнуудын нэгэн
адил үйл ажиллагаа явуулах боломжтой болсон юм.
НҮБ-ын хүрээнд зохиосон иргэний хамгаалалт, гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, түүнтэй
тэмцэх, үр дагаврыг арилгах, нэрвэгдэгсдэд хүмүүнлэгийн тусламж үзүүлэх талаарх тулгамдсан
асуудлууд хэлэлцсэн,дэлхийн болон бүсийн түвшний бага хурлууд, зөвлөгөөн, уулзалтад манай
улсын иргэний хамгаалалтын байгууллагын төлөөлөгчид оролцож,тэдгээрийг хэрэгжүүлэх
бодлого, стратегийн баримт бичгийг батлалцаж байв.
УИХГ-ын төлөөлөгчид Японы Йокогама хотод 1994 оны 5 дугаар сард болсон байгалийн
гамшгийн аюулыг бууруулах дэлхийн бага хурал, Бээжин хотод 1998 оны 10 дугаар сард зохиогдсон
иргэний хамгаалалтын дэлхийн бага хурал зэрэгт оролцож, тэндээс батлан гаргасан баримт бичиг,
зөвлөмжүүдийн агуулга, үзэл санааг өөрийн оронд зохиож байгаа гамшгаас хамгаалах ажил,
бодлого, эрхзүйн баримт бичгүүдэд тусгах, үйл ажиллагаагаа олон улсын жишигт нийцүүлэхэд
чиглүүлэх болжээ.
1999-2000 онд Дундговь, Өвөрхангай, Завхан, Увс, Баянхонгор,Төв аймгийг голлон
арвангурван аймгийн нутаг дэвсгэрийг хамарч, 2,4 сая малын хохирол учруулсан зудын дараа НҮБын Монгол Улс дахь Хөгжлийн хөтөлбөрийн дэмжлэгтэйгээр Улсын иргэний хамгаалалтын газар,
Ус, цаг уурын албаныг удирдах газрын мэргэжилтнүүдийн хамтарсан баг судалгаа хийж, зудын
өмнөх байдал, зуд болсон шалтгаан, учруулсан хохирол, төв, орон нутгийн байгуууллагуудаас
авсан арга хэмжээ, гадаад, дотоодын тусламж дэмжлэг болон бусад асуудлыг судлан дүгнэлт
гаргаж, хойшид шийдвэрлэвэл зохих арга хэмжээнүүдийн талаар тодорхой санал, зөвлөмж
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боловсруулсны дотор Монгол Улсын гамшигтай тэмцэхтогтолцоог өөрчлөх, албыг нь шинэчлэн
бэхжүүлэх асуудалцаг үеэ олсон оновчтой санал байв.
Энэ асуудлыг Улсын иргэний хамгаалалтын газар судлан үзэж, 2001 онд НҮБ-ын
Монгол Улс дахь Хөгжлийн хөтөлбөртэй хамтарч хэрэгжүүлсэн, богино хугацааны төслийн
үр дүнд манай улсын гамшгийн менежментийн эрхзүйн орчныг шинэчлэх, тогтолцоо, зохион
байгуулалтыг боловсронгуй болгох, чадавхыг сайжруулах, улмаар олон улсын жишигт нийцүүлэх
шаардлагатай байгааг тодорхойлсон ажээ. Ингээд Монгол Улсын Засгийн газар НҮБХХ-тэй
хамтран Люксембургийн Их Гүнт Улсын санхүүжилтээр “Монгол Улсад гамшгийн аюулыг
бууруулах, менежментийн тогтолцоог боловсронгуй болгох нь” МОН/02/305 төслийг 2002 оны
сүүлийн хагасаас 2006 оныг дуустлах хугацаанд хэрэгжүүлж, нэг ба хоёрдугаар үед нь:
Гамшгийн удирдлагын эрхзүй, бүтэц, зохион байгуулалтын өөрчлөлт, шинэчлэлт
хийхэд дэмжлэг үзүүлэх; мэргэжлийн байгууллагуудын дэмжлэг туслалцаатайгаар гамшгийн
аюулыг бууруулах менежментийн тогтолцоог бэхжүүлэх; гамшгийн аюулыг бууруулах салбарт
төрийн болон төрийн бус байгууллага, донор орнууд, олон улсын байгууллага, иргэдийн хооронд
түншлэл, хамтын ажиллагааг сайжруулах; гамшгаас хамгаалах хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэхэд
дэмжлэг үзүүлэх; гамшгийн эрсдэлийг бууруулах болон нутгийн иргэдэд түшиглэсэн гамшгийн
менежментийг байгуулах үндэсний хэмжээний түншлэл, хамтын ажиллагааг бий болгох зэрэг
зорилтуудыг хэрэгжүүлэх хүрээнд олон ажлыг гүйцэтгэсэн байна. Тус төсөл хэдэн үетэйгээр 14
жил үргэлжилж, манай улсын иргэний хамгаалалтын шинэчлэлийг гүнзгийрүүлэн хөгжүүлэх, хүч
хэрэгслийг аврах багаж, тусгай зориулалтын техникээр ханган чадавхыг нэмэгдүүлэхэд дорвитай
хувь нэмэр оруулжээ.
Энэ бол иргэний хамгаалалтын байгууллагын НҮБ-тай хамтран ажилласны бодит үр дүн
юм.
Улсын иргэний хамгаалалтын газарт дал, наяад онд гадаад харилцааны асуудал хариуцсан
нэгж, бие даасан албан тушаалтны орон тоогүй, хэлтсүүд өөр өөрийнхөө эрхэлсэн ажлын чиглэлээр
гадаад арга хэмжээгээ хариуцан ажилладаг байв. Жишээлбэл, Хими, радиацаас хамгаалах хэлтэс
хамгаалах хэрэгслийнхээ гадаад захиалга, гэрээ, хүлээн авалт, Инженер, тогтвортой ажиллагааны
хэлтэс хамгаалах байгууламжийн зураг, төсөв, тоног төхөөрөмж, тэдгээрийн нийлүүлэлт,
хүлээн авалт, өөрийн болон гадаад орны иргэний хамгаалалтын дээд зиндааны төлөөлөгч,
зочны айлчлалын асуудлыг голдуу сургалтын хэлтэс гэх мэтээр хариуцаж байсан байна. Гадаад
харилцаанд олон жил орон тооны бусаар үүрэг гүйцэтгэсэн хүн бол 1975-1987 онд Сургалт,
суртал нэвтрүүлгийн хэлтсийн даргаар ажилласан хурандаа Хангайн Төмөр байв. Тэрээр жараад
оны сүүлчээс орчуулагчаар ажлаа эхэлж, удаа дараагийн гадаад айлчлалын бүрэлдэхүүнд орж,
хөтөлбөр, төлөвлөгөө, протокол, хэлэлцээр зэрэг баримт бичиг боловсруулах, орчуулах ажлыг
биечлэн гүйцэтгэж байжээ.
Харин шинэчлэл эхэлсэн үед гадаад харилцааны үүргийг зарим ажилтанд давхар
хариуцуулж байв. Ерээд оны дундаас Газрын дэд дарга, УБОК-ын нарийн бичгийн дарга П.Дамдин
хариуцан чиглүүлж, орон тооны ажилтантай болсон байна. Энэ үүргийг Ш.Болдбаатар, Х.Өрнөх,
Ш.Алтанчимэг нарын офицер, ажилтнууд гүйцэтгэж ажиллажээ.
Монгол Улсын иргэний хамгаалалтын байгууллага “тайван цагийн үүрэг”-т шилжсэн
үеийн гадаад харилцаа, хамтын ажиллагаа нь байгалийн болон техникийн гаралтай, мөн түүнчлэн
хүний буруутай үйл ажиллагаанаас үүдэлтэй аюул заналаас сэрэмжлэн хамгаалахад дэлхийн улс
орнууд нийтээрээ нэг бодлого, үзэл санааны дор хамтарч тэмцэх үйлсэд нэгдэж байсан цаг үед эх
сууриа тавьж хөгжиж ирсэн нь урьд урьдынхаас ялгаатай бөгөөд аль ч улс оронтой нээлттэй, бие
биенийхээ эрх ашигт нийцэж байгаагаараа онцлогтой юм.
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Арванзургаадугаар бүлэг
УЛСЫН БАЙНГЫН ОНЦГОЙ КОМИССЫН ҮҮСЭЛ,
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВШИЛ
БНМАУ-ын Сайд нарын Зөвлөл 1990 оноос өмнө улсын анхаарлыг татсан байгалийн
томоохон аюулт үзэгдэл тохиолдох үед түүнтэй тэмцэх үүрэгтэй комиссыг нэг орлогч даргаараа
толгойлуулан тухай бүрд нь байгуулж ажиллуулдаг байв.
Тухайлбал, 1990 оны эхний байдлаар Ган, зудтай тэмцэх; Ой, хээрийн түймрээс хамгаалах;
Үерийн аюулаас хамгаалах; Хүний гоц аюулт халдварт өвчинтэй тэмцэх; Малын гоц аюулт
халдварт өвчинтэй тэмцэх зэрэг комиссууд байжээ. 		
Эдгээр комисс улирлын чанартай үйл ажиллагаа явуулдаг, салбарын зарим яам хэд хэдэн
комисст давхардан ажилладаг, харин Улсын иргэний хамгаалалтын газар бүгдэд нь орж, үйл
ажиллагааг нь хангахад гол үүрэг гүйцэтгэдэг зэрэг нь бүтэц, үйл ажиллагааны хувьд оновчтой
биш, ажлын зохион байгуулалтын хувьд бэрхшээлтэй байсан байна.
Хүн амыг байгалийн гамшиг, үйлдвэрлэлийн томоохон ослоос урьдчилан сэргийлэх, аврах,
тусламж үзүүлэх, хор уршгийг арилгах арга хэмжээний бодлогыг цэгцэлж, шуурхай удирдлагын
бүтцийг боловсронгуй болгох зорилгоор гамшгийн үед ажиллах олон комиссыг нэгтгэж байнгын
ажиллагаатай болгох шаардлага урган гарсантай холбогдуулж, УИХГ-ын санаачлагаар БНМАУын Сайд нарын Зөвлөл 1990 оны 5 дугаар сарын 25-ны өдөр 276 дугаар тогтоол гаргаж, байгалийн
гамшиг, үйлдвэрийн томоохон осол, хүн, малын гоц халдварт өвчин, цацраг идэвхт болон хүчтэй
үйлчилгээтэй хорт бодисын аюул нөлөөллөөс хүн ам, улс ардын аж ахуй, байгаль орчныг урьдчилан
сэргийлж хамгаалах, хор хөнөөлийг арилгах ажлыг зохион байгуулах үүрэг бүхий Улсын байнгын
онцгой комисс/УБОК/-ыг Сайд нарын Зөвлөлийн дэргэд байгуулж, комиссын бүрэлдэхүүн,
ажиллах дүрмийг баталсан юм.
Комиссын дүрэмд Улсын байнгын онцгой комиссын даргаар Сайд нарын Зөвлөлийн орлогч
дарга, комиссын орлогч даргаар Батлан хамгаалах яамны сайд болон Улсын иргэний хамгалалтын
газрын дарга, харин аймаг, хотын Байнгын онцгой комиссын даргаар тухайн аймаг, хотын Ардын
депутатын хурлын гүйцэтгэх захиргааны/хуучин нэрээр/ дарга, комиссын нарийн бичгийн даргаар
цэрэг, иргэний хамгаалалтын асуудал эрхэлсэн ахлах офицер байхаар тогтоожээ.
Дүрэмд заасны дагуу УБОК-ын анхны даргаар СнЗ-ийн орлогч дарга Бадрахын
Шаравсамбуу, орлогч даргаар Батлан хамгаалахын сайд, дэслэгч генерал Шагалын Жадамбаа,
УИХГ-ын дарга, хошууч генерал Галсансанзайн Махбариад нар ажилласан байна.
УИХГ-ын Төв штаб УБОК-ын Ажлын албаны үүргийг гүйцэтгэдэг байлаа. УИХ-ын Төв
штаб нь гамшгийн нөхцөл байдлын талаарх мэдээллийг салбарын яамд, орон нутгаас цуглуулан
авч нэгтгэн үнэлж, УБОК-ыг шуурхай мэдээллээр хангахын зэрэгцээ түүний гаргах шийдвэрийн
төслийг боловсруулдаг байв.
Комиссын бүрэлдэхүүнд Нийгэм, эдийн засгийн улсын хорооны нэгдүгээр орлогч дарга,
Эрүүлийг хамгаалах, нийгэм хангамжийн яам, Батлан хамгаалах яам, Сангийн яам, Холбооны яам,
Барилгын яам, Зам, тээврийн яам, Худалдаа, хамтын ажиллагааны яам, Хөдөө, аж ахуй, Хүнсний
үйлдвэрийн яам, Хүнд үйлдвэрийн яамны сайдууд, Улаанбаатар хотын Ардын депутатын хурлын
гүйцэтгэх захиргааны дарга, Улсын цагдан сэргийлэх ерөнхий газрын дарга, Улсын иргэний
хамгаалалтын Төв штабын дарга, “Улаанбаатар” төмөр замын хэрэг эрхлэх газрын дарга, “МИАТ”
нэгтгэлийн захирлыг тус тус оруулжээ.
Дүрэмд комиссын үүргийг дор дурдсанаар заажээ:
а/гамшиг, ослоос урьдчилан сэргийлэх, хүн ам, улс ардын аж ахуйг хамгаалах, хор уршгийг
арилгэх, сэргээн босгох арга хэмжээг улсын хэмжээнд удирдан зохион байгуулах;
б/холбогдох байгууллагуудтай хамтран үзлэг шалгалт явуулах, сургууль, дадлага зохион
байгуулах, сургалт, сурталчилгааны ажлыг улс, хоршоолол, олон нийтийн байгууллага, ард
иргэдийн дунд хийж, тэргүүний арга туршлагыг нийтийн хүртээл болгох;
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в/гамшиг, ослоос урьдчилан сэргийлэх үүрэг бүхий улсын хяналт шалгалтын байгууллага,
мэргэжлийн хүмүүсийн үйл ажиллагааг удирдлагаар хангах;
д/гамшиг, ослын үед дайчлагдсан мэргэжлийн анги, ард иргэдийг уналга, багаж хэрэгсэл,
орон сууц, хоол хүнсээр хангах ажлыг зохион байгуулах;
е/аймаг, хотын комиссоос тавьсан асуудлыг холбогдох байгууллагуудтай хамтарч шуурхай
шийдвэрлэх;
ж/гамшиг, ослын шалтгааныг тогтоож, хохирлыг тооцоолж, түүний мөрөөр авах арга
хэмжээний санал боловсруулж шийдвэрлүүлэх;
з/гамшиг, ослын байдал нь олон улсын эрхзүйн хэм хэмжээнд нөлөөлөхөөр байгаа болон
олон улсын байгууллагуудад мэдээлэх, тусламж авах зайлшгүй шаардлага гарсан тохиолдолд
холбогдох асуудлыг шийдвэрлүүлэх.
УБОК-ын дүрэмд гамшиг, ослоос урьдчилан сэргийлэх, хор уршгийг арилгах, сэргээн
босгох арга хэмжээг удирдан зохион байгуулах, гамшгийн цагийн байдлыг үнэлж, хүн амд шуурхай
зарлан мэдээлэх, дайчлагдсан мэргэжлийн анги, ард иргэдийг уналга, багаж хэрэгсэл, орон сууц,
хоол хүнсээр хангах, гамшиг, ослоос урьдчилан сэргийлэх үүрэг бүхий улсын хяналт, шалгалтын
байгууллага, мэргэжлийн хүмүүсийн үйл ажиллагааг нэгдсэн удирдлагаар хангах ажлыг зохион
байгуулах, гүйцэтгэлд нь хяналт тавих үндсэн үүргийг тодорхой зааснаар уг ажлыг хэрэгжүүлэхэд
иргэний хамгаалалтын байгууллагууд ажлаа чиглүүлэх болов.
Засгийн газрын бүтцэд өөрчлөлт орсон, Иргэний хамгаалалтын тухай хуулийг шинэчлэн
найруулж баталсан болон бусад зарим бодит шалтгаанаар УБОК-ын бүрэлдэхүүн, дүрмийг 1993,
1996, 1997 онд тус тус шинэчлэн мөрджээ.
Монгол Улсын Ерөнхий сайдын 1996 оны 8 дугаар сарын 1-ний өдрийн 81 дүгээр
захирамжаар байгуулсан УБОК-ын бүрэлдэхүүн өвөрмөц байлаа. Улсын Их Хурлын сонгуулийн
дараа байгуулагдсан Засгийн газрын танхим Ерөнхий сайд, арван гишүүн сайдаас бүрдсэн байв.
УБОК-ын бүрэлдэхүүнд дээрх 10 сайдын 6 нь, Хуульзүйн яамны төрийн нарийн бичгийн
дарга орсон байжээ. Ийм учраас УБОК тулгамдсан асуудлыг хэлэлцээд Засгийн газрын хуралдаанд
хөрөнгийн болон бусад томоохон асуудлын талаар шийдвэрийн төсөл оруулахад танхимын
гишүүдийн олонх нь нэгдмэл ойлголттой, эерэг саналтай байх нөхцөл бүрдсэн байдаг байв. Тэр
үед хүмүүс УБОК-ыг “бага засгийн газар” гэж нэрлэх тохиолдол ч байсан юм.
1997 оны дүрэмд орон нутгийн байнгын онцгой комиссын үйл ажиллагааны талаар
түрүүчийнхээсээ арай тодорхой орсон ба комиссын хөрөнгө, түүнийг захиран зарцуулах талаар
тусгаж, “Улсын байнгын онцгой комиссын мэдлийн хөрөнгийг захиран зарцуулах журам”-ыг
комиссын хурлаар батлан мөрдүүлнэ гэж тодорхой заажээ.
УБОК тухайн үед үүссэн гамшиг, ослын цагийн байдлыг үнэлэн өөрийнхөө өдөр тутмын
ажлыг эрхэлдэг алба-УИХГ-ыг түшиглэн ажиллаж, түүний санал, санаачлага, аймаг, нийслэл,
яамдаас оруулсан асуудал зэргийг судлан үзэж, гамшиг, ослоос урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, хор
уршгийг нь арилгах, иргэдэд тусламж үзүүлэх болон бусад тулгамдсан асуудлаар шийдвэр гарган
хэрэгжүүлж иржээ.
УБОК-ынажлын алба гишүүдийг гамшиг, осолтой тэмцэх ажиллагаанд тодорхой
үүрэгтэйгээр оролцуулах зорилгоор “Байнгын онцгой комиссын гишүүдийн хариуцах ажлын
түр дагаж мөрдөх хуваарь” баримт бичиг боловсруулан Комиссын даргаар батлуулан 1991 оны
1 дүгээр сараас дагаж мөрджээ. Уг баримт бичгийн нийтлэг үүргийн 2-т “Байгалийн гамшиг,
үйлдвэрийн томоохон ослоос урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, хор уршгийг шуурхай арилгах арга
хэмжээг газар дээр нь зохион байгуулж хэрэгжүүлэхэд биечлэн оролцож, мэргэжлийн удирдлагаар
ханган ажиллах” гэж онцлон заагаад орлогч дарга нар, гишүүн тус бүрийн гүйцэтгэх үүргийг
эрхэлсэн салбарын нь онцлогтой холбон тодорхойлсон байна.
Ерээд онд гишүүдэд “УБОК-ын гишүүн мөн” болохыг нь батламжилсан үнэмлэх олгодог
байжээ.
Ийнхүү УБОК байгуулагдсан нь гамшиг, осолтой тэмцэх үйл ажиллагаа явуулахад дор
дурдсан давуу талыг бий болгосон байна. Үүнд:
1.Байнгын бүрэлдэхүүнтэй, тодорхой чиг үүрэгтэй болсон нь аливаа гамшиг, осол гаргахад
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шуурхай ажиллах боломж нөхцлөөр хангагдсан.
2. Ажлын алба нь бүх мэдээллийг цуглуулах, дүгнэлт гаргах, холбогдох шийдвэрийн
төсөл боловсруулах, түүний хэрэгжилтийг зохион байгуулах туршлага бүхий Улсын иргэний
хамгаалалтын газар /төв штаб/ байсан.
3.Иргэний хамгаалалтын удирдлагын зохион байгуулалт-Төв штаб, улсын албад, аймаг,
нийслэл, дүүргийн иргэний хамгаалалтын штаб гэсэн тогтолцоо нь УБОК-ын үйл ажиллагааны
суурь болж дэмжлэг үзүүлж байсан.
4. Салбаруудад тохиолдож байсан тулгамдсан асуудлыг /ган, зуд, ой, хээрийн түймэр,
хүний гоц халдварт өвчин, мал, амьтны гоц халдварт өвчин, бэлчээрийн болон ойн хортон, мэрэгч,
шавьжны тархалт гэх мэт/ УБОК-ын үйл ажиллагааны хүрээнд авч үзэж шийдвэрлэх боломж
нээлттэй болсон.
5. Иргэд, байгууллага, улсын эдийн засагт хохирол учруулж буй аюул заналтай тэмцэж
байсан нь олон нийтэд нээлттэй, эрх ашигт нь нийцсэн.
6.Банкинд данстай, гадаад дотоодын хандив тусламжийн хөрөнгө төвлөрүүлж хэрэгцээтэй
үед өөрөө зарцуулах боломж бүрдсэн.
7.Монгол улсад тохиолдож буй байгалийн гамшигт үзэгдэл, хохирлыг арилгах, даван
туулахад учирч болох хүндрэл бэрхшээл, түүнд шаардлагатай санхүү, хөрөнгийн талаар гадаад
улсын Засгийн газар, олон улсын байгууллагуудад ил тод, нэгдсэн мэдээлэл өгөх, хамтарч ажиллах
боломж нээгдсэн.
8.Тохиолдсон аливаа аюулт үзэгдлийн хор уршгийг арилгах, нэрвэгдсэн хүн амд яаралтай
тусламж үзүүлэх болон бусад асуудлыг Засгийн газарт оруулж шийдвэрлүүлэхэд УБОК-ын ажлын
шуурхай механизм их дөхөм үзүүлдэг болсон.
9.Таван комиссыг татан буулгаж нэг комисс байгуулсан нь бүрэлдэхүүний давхардлыг
арилгах, хөрөнгө зардлыг төвлөрүүлж хэмнэх, гамшигтай тэмцэх ажиллагааны нэгдмэл байдлыг
хангах зэрэг сайн талтай болсон.
УБОК өөрийнхөө ажлын алба-УИХГ-ыг түшиглэн ажиллаж, түүний санал, санаачилга,
аймаг, нийслэл, яам, газраас оруулсан асуудал, үүссэн цагийн байдал зэргийг авч үзэж, гамшиг,
ослоос урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, хор уршгийг арилгах, байгууллага, иргэдэд тусламж үзүүлэх
хийгээд бусад холбогдолтой асуудлаар шуурхай хуралдаж, тогтоол, протокол зэрэг шийдвэр, ой,
хээрийн түймэр, хүн, малын гоц халдварт өвчин, үер усны аюулаас урьдчилан сэргийлэх зэрэг
тодорхой асуудлаар албан даалгавар гаргаж, аймаг, нийслэлийн комиссууд, яамд, мэргэжлийн
байгууллагуудыг удирдан чиглүүлж, хэрэгжилтийг яаралтай зохион байгуулж байжээ.
1996 оны 8 дугаар сараас 2000 оны 4 дүгээр сар хүртлэх хугацаанд УБОК-ын хийсэн
хурлуудын зарим үзүүлэлтийг дараах хүснэгтэд нэгтгэн харуулав.
№		
1996, 1997
1
Хурлын тоо 23
2
Хэлэлцсэн асуудал
3
Тогтоол
21
4
Албан даалгавар

1998
8
33
7
16

1999
9
12
9
2

2000.04
4
44
19
9
4
41
2
2

Бүгд
73
22

Дээрх он жилүүдэд хэд хэдэн томоохон гамшиг тохиолдож, УБОК маш эрчимтэй ажиллаж
байсныг дээрх тоон үзүүлэлт илтгэж байна. Тухайлбал, 1996 оны 8 дугаар сарын булчин задрах
тахал өвчний дэгдэлт, 1997 оны хаврын ой, хээрийн их түймэр, 1999, 2000 оныг дамнан 13 аймаг,
түүнээс зургаан аймгийг нь голлон хамарч, 6-7 сарын хугацаагаар үргэлжлэн ихээхэн хохирол
учруулсан зудыг нэрлэж болох юм.
2000-2004 онд Батлан хамгаалахын сайд, УБОК-ын даргаар ажиллаж байсан Монгол
Улс, ОХУ-ын баатар, сансрын нисгэгч хошууч генерал Ж.Гүррагчаа УБОК-ын 25 жилийн ойг
тохиолдуулж өгсөн ярилцлагадаа “Намайг УБОК-ын даргаар ажиллах хугацаанд гамшгийн цагийн
байдалтай холбогдуулан комиссын хурлыг 44 удаа хуралдуулж, 68 тогтоол, 6 албан даалгавар
гаргаж, учирсан хохирлыг арилгах, сэргээн босгох арга хэмжээнд Монгол Улсын Засгийн газар,
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Улсын байнгын онцгой комисс, аймаг, нийслэлийн байнгын онцгой комисс, гадаад орон олон
улсын байгууллагуудаас нийт 11,5 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө зарцуулсан байдаг”[18.30] гэжээ.
Үүнээс үзэхэд энэ дөрвөн жилд манай оронд ноцтой олон гамшиг, осол тохиолдож,
тэдгээртэй тэмцэхэд УБОК их ачаалалтай ажиллаж байсныг харуулж байна.
УБОК Налайхын нүүрсний гүний уурхайн 1990 оны дэлбэрэлт, Баян-Өлгий, Увс аймагт
1992 онд гарсан үхрийн мялзан өвчин, Баянхонгор, Говь-Алтай, Завхан аймгийн 1993 оны хаврын
их цас, зуд, 1996 оны ой, хээрийн их түймэр, мөн оны булчин задрах тахал өвчин, 1990-ээд оны
хэд хэдэн удаагийн онгоцны сүйрэл, нуур, гол мөрний мөс цөмөрснөөс үүдэлтэй осол, нийслэлд
илэрсэн цацраг идэвхт бодисын аюултай бохирдол, Уулын баяжуулах “Эрдэнэт” комбинатын
агуулахад гарсан гал түймэр, 1999-2000 оны Дундговь, Өвөрхангай, Төв, Завхан зэрэг зургаан
аймагт тохиолдсон зуд, дараа жилийн ган, зуд, 2001 оны зуд, 2000-аад оны эхний жилүүдэд зүүн,
баруун, төвийн нэлээд аймагт дэгдэлтийн байдалтай гарсан малын шүлхий өвчин зэрэг иргэд,
улсын эдийн засагт ихээхэн гарз хохирол учруулж, нийгмийг цочирдуулсан, зарим нь манай оронд
анх удаа тохиолдсон гамшиг, ослын үед шуурхай, үр дүнтэй ажилласан байдаг юм.Томоохон
гамшиг, ослын тохиолдол бүрд УБОК-ын орлогч дарга, гишүүдээрээ ахлуулсан ажлын хэсэг
томилж газар дээр нь ажиллуулдаг байсан нь ач холбогдлоо өгдөг байжээ.
Эдгээрээс хамарсан цар хүрээ, учруулсан хохирол, гаргасан зардал, үргэлжилсэн хугацаа,
үр дагавар зэргийг нь харгалзан түүхэнд ул мөр, сургамжаа үлдээсэн зарим гамшгийн талаар
тодорхой тэмдэглэж байна.
Гамшиг, ослын тохиолдлуудаас 1996 оны 8 дугаар сарын эхээр Сэлэнгэ аймгийн Хөтөл
тосгонд анх гарч, Төв, Сэлэнгэ, Булган, Дархан-Уул, Дорноговь, Орхон аймгийн зарим сумдад
дэгдэлтийн байдалтай тархаж, 177 хүнд тусч, 13 хүн амь бүрлэгсэн булчин задрах тахал өвчин/
холер/-тэй тэмцэх нь УБОК-ын түүхэн дэх хамгийн төвөгтэй ажиллагааны нэг байлаа. Энэ нь
УБОК-ын хувьд ч, бүх шатны засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, иргэний хамгаалалт, эрүүл
мэнд, хууль хяналтын болон бусад холбогдолтой бүх байгууллага, ард иргэдийн хувьд ч өндөр
зохион байгуулалт, мэргэжлийн ур чадвар,шуурхай дайчин байдал шаардсан, маш хариуцлагатай
ажиллагаа байсныг онцлон тэмдэглэх нь зүйтэй юм.
Засгийн газар1996 оны 8 дугаар сарын 10-ны өдөр УБОК-ын 8 дугаар сарын 9-ний
хурлаараа энэхүү гоц халдварт өвчний тухай хэлэлцээд оруулсан шийдвэрийн төслийг дэмжиж,
192 дугаар тогтоол гаргажээ. Энэ тогтоолоор Засгийн газрын 1994 оны 170 дугаар тогтоолоор
батлагдсан “Иргэний хамгаалалтын бэлэн байдлын зэрэг, тэдгээрт шилжих журам”-ыг үндэслэн
дээрх аймгуудын нутгийн удирдлагын болон хууль хамгаалах бүх шатны байгууллага, бүх төрлийн
хэвшлийн аж ахуйн нэгж, байгууллага, албан газар, түүнчлэн иргэний хамгаалалтын албадыг
мөн өдрийн 16.00 цагаас эхлэн ИХ-ын “өндөржүүлсэн бэлэн байдал”-ын зэрэгт шилжүүлэн
ажиллуулсан байна.
Энэ нь иргэний хамгаалалтын түүхэнд анх удаа бодит цагийн байдал дээр өндөржүүлсэн
бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлж ажиллуулсан тохиолдол байсан юм.
Булчин задрах гоц халдварт өвчинтэй тэмцэхэд нийслэл болон 8 аймаг, 10-аад яам, газрын
12 мянга шахам хүн, 800 гаруй машин техник өвчний голомт ба сэжиг бүхий нутаг дэвсгэрт зохион
байгуулалттайгаар ажиллаж, өвчтнийг эмчлэн сувилах, хоол хүнс, эм, тариа, ариутгалын бодисоор
хангах, хорио цээрийн дэглэм сахиулах, хяналт тавих, холбоо харилцаа зохион байгуулах зэрэг
арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлэхэд тус тусын чиглэлээр үүрэг гүйцэтгэжээ.
Өвчин анх эхэлж гарсан голомт Хөтөл тосгонд хамгийн хүнд нөхцөл байдал үүссэн бөгөөд
УБОК-ын шийдвэрээр тэнд хорио цээрийн дэглэм тогтоож, цэргийн төв эмнэлгийг түшиглүүлэн
хээрийн эмнэлэг дэлгэн ажиллуулав. Шаардлагатай эм, тоног төхөөрөмж, ар талын хангалтын
зарим зүйлийг нисдэг тэргээр хүргэж байв. Төв аймгийн Заамар суманд хорио цээрийн дэглэм
тогтоож, аймгийн болон сумын эмнэлгийн оролцоотой эмнэлэг дэлгэн ажиллажээ. Булчин задрах
тахал өвчин манай улсад урьд нь тохиолдож байгаагүй учраас эмч, эмнэлгийн байгууллагуудад
эмчилгээний арга барил, туршлага дутмаг байснаас эхлээд нэлээд тулгамдах явдал гарч байсан
юм.
Хөтөл тосгон дахь голомтын үйл ажиллагааг УБОК-ын орлогч дарга, УИХГ-ын дарга
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хошууч генерал Г.Дамдинсүрэн, дараа нь БХЯ-ны Барилгын цэргийг удирдах газрын дарга
хошууч генерал Ю.Жаргал, Зэвсэгт хүчний Ар талыг удирдах газрын хүн эмнэлгийн хэлтсийн
дарга хурандаа Л.Баясгалан, Заамар дахь голомтын үйл ажиллагааг УБОК-ын гишүүн, Хилийн
цэргийг удирдах газрын дарга хошууч генерал П.Сүндэв, нар удирдсан байна. Заамарын голомтод
Эрүүл мэндийн яамны газрын дарга бэлтгэл хурандаа Жамбалжав ажилласан юм.
Хорио цээрийн дэглэмийг сар гаруй хугацаанд мөрдөж, хамгийн сүүлчийн байрлалд 9
сарын 14-нд түүнийг цуцалж байжээ.
УБОК Засгийн газрын байранд 24 цагаар ажиллаж, хариуцлагатай жижүүрт Комиссын
гишүүдийг хоногт хоёр ээлжээр томилон ажиллуулж байлаа. Ажлын ийм горимоор хоёр долоо
хоног ажилласан байна. Энэ талаар Батлан хамгаалахын сайд, УБОК-ын дарга асан Д.Дорлигжав
“...Үүссэн цагийн байдалтай холбогдуулан Улсын байнгын онцгой комисс үнэхээр сайн ажиллаж
чадсан. Миний санаж байгаагаар би гурван шөнө ажил дээрээ хонож байв. Холбогдох гамшгаас
хамгаалах албадыг цуглуулж, хөл хорио тогтоох зэрэг бүхий л шуурхай арга хэмжээ авч ажилласны
үр дүнд богино хугацаанд өвчний тархалтыг зогсоож, голомтыг устгаж чадсан” гэж дурсан
тэмдэглэжээ[18.25].
Манай улсын зарим нутагт анх удаа гарсан булчин задрах тахал өвчинтэй тэмцэхэд
мэргэжлийн өндөр ур чадвар, идэвх зүтгэл гарган ажиллаж, түүнийг зөв оношлох, эмчлэх, тархалтыг
богино хугацаанд зогсооход оруулсан хувь нэмрийг нь үнэлж, Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 1996
оны 11 дүгээр сарын 16-ны өдрийн 211 дүгээр зарлигаарцэргийн, энгийн 30 хүнийг төрийн одон,
медалиар шагнажээ.Үүнд, Хөдөлмөрийн гавьяаны улаан тугийн одонгоор 2, Цэргийн гавьяаны
улаан тугийн одонгоор 2, Алтан гадас одонгоор 7, цэргийн гавьяаны одонгоор 2, Хөдөлмөрийн
хүндэт медалиар 17 хүн оржээ. Шагнагдагсдаас зарим хүний оруулсан хувь нэмрийг онцлон
тэмдэглэх нь зүйтэй юм.
Байгалийн голомтот халдварт өвчнийг эсэргүүцэн судлах төвийн нян судлаач залуу их эмч
Дарийн Цэнд-Аюуш, лаборант Бадарчингийн Цэцэгмаагийн хамт монголд анх удаа бүртгэгдсэн
булчин задрах тахал өвчний оношийг нян судлалын аргаар 23 цагийн дотор зөв оношилсоноор
өвчтнүүдийг яаралтай эмчлэх, тархалтыг зогсооход чухал нөхцөл бүрдүүлжээ. Монголын
радиогийн сурвалжлагч ахмад сэтгүүлч Бумцэндийн Эрдэнэ Хөтөл тосгоны голомтод сайн
дураараа “зугтаан” орж, 30 гаруй хоног тэнд ажиллаж, уг өвчний голомтын байдал, эмчилгээ,
хорио цээрийн дэглэм болон тэндхийн бүхий л үйл ажиллагааны талаар нийтэд бодитой мэдээлэл
хүргэн эмнэлэг, гэгээрлийн сурталчилгааг явуулсан байна.
1999 оны зун Дундговь,Завхан, Баянхонгор, Баян-Өлгий аймгийн ихэнх, Өмнөговь,
Дорноговь аймгийн зарим нутагт гантай, гандуу байсны дээр үлийн цагаан оготно их хэмжээгээр
тархаж, бэлчээр хомсдон мал сүрэг тарга тэвээрэг хангалтгүй авч, хадлан, тэжээл нөөцлөх боломж
хязгаарлагдмал байжээ. 9 дүгээр сарын дундаас Баянхонгор аймгийн хойт талын сумдад цас их орж
эхлэн энэ сарын сүүлч,10 дугаар сард Баянхонгор, Дундговь, Завхан, Өвөрхангай, Увс, Өмнөговь,
Дорноговь аймгуудын нутагөвөл, хаврын туршид зудын байдалд орж, малчид, иргэдийн эрүүл
мэнд, амьдрах нөхцөл хүндэрч туйлдаж байв. Нийт дүнгээр 13 аймгийн 157 сум зудад нэрвэгдэж,
400 мянган хүн, 7 сая мал хамрагдан 2000 оны 6 сарын эхний байдлаар 2,4 сая мал хорогдож, нийт
2400 орчим малчин өрх амьжиргааны эх үүсвэр малгүй болсон дүн мэдээ гарсан байна.
УБОК үүссэн нөхцөл байдалд дүгнэлт хийж, хурлаараа удаа дараа хэлэлцэж, аймгуудын
хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлон зудтай тэмцэх талаар авах арга хэмжээний тухай Засгийн
газрын хуралдаанд дөрвөн удаа асуудал оруулж, 2 тогтоол, Ерөнхий сайдын захирамж 11-ийг
гаргуулж, үүний үр дүнд 90 сая төгрөг, 374,5 сая төгрөгийн хүнс, өргөн хэрэглээний бараа, 17120
тонн өвс, 1820 тонн малын тэжээл, 200 тонн шатахуун, 3 автомашиныг зудтай аймгуудад олгохоор
шийдвэрлүүлж, тэдгээрийг хуваарилан хүргэх ажлыг зохион байгуулжээ.
Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Нацагийн Багабанди нөхцөл байдалд дүгнэлт хийсний үндсэн
дээр зудтай байгаа аймаг, сумдын малчдад туслах уриалга гаргаж, хандив, тусламжийн хөдөлгөөн
өрнүүлсэн юм. Үүнийг хэд хэдэн шатанд дараах байдлаар зохион байгуулжээ. Засгийн газрын
Хэрэг эрхлэх газрын дэргэд орон нутагт туслах штаб байгуулан төрийн захиргааны байгууллага,
иргэдийн хандивыг төвлөрүүлсэн; Төрийн өмчийн хороо тогтоол гаргаж, төрийн болон төрийн
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өмчийн оролцоотой компаниудын хандив тусламжийг өөртөө төвлөрүүлсэн; УБОК-т гадаад,
дотоодын байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдийн хандив тусламжийн бараа, материалыг хүлээн авч,
аймгуудад хуваарилах, хүргэлтийг зохион байгуулах комисс байгуулсан; Нийслэл, дүүргүүдийн
Байнгын онцгой комиссууд өөрсдийн төсөвтэй харьцдаг байгууллагуудын хандивыг төвлөрүүлж,
аймаг, сумдад хүргэх ажлыг зохион байгуулсан; МУЗН-ийн Ерөнхий нарийн бичгийн даргын
газар дотоод, гадаадын төрийн бус байгууллага, гишүүдийнхээ хандив тусламжийг төвлөрүүлэн
авч, зудтай аймаг, сумдын эмзэг бүлгийн хүмүүс, зудад нэрвэгдэж, амьжиргаа нь нэн хүндэрсэн
айл өрхөд хүргэх ажлыг зохион байгуулсан юм.
Дотоодын байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэд нийт 29 нэгжээс 10,7 сая төгрөгийн, гадаад,
дотоодын байгууллага, аж ахуйн нэгж нийт 40 байгууллагаас 85,2 сая төгрөгийн хүнс, өргөн
хэрэглээний бараа, эд материал, эмийн зүйл, хувцас, гутал хандивлажээ.
Гадаад харилцааны яам, Монгол Улс дахь НҮБ-ын суурин төлөөлөгчийн газар зудын
гамшгийн тухай дэлхий нийтэд мэдээлж, зудад нэрвэгдсэн ард түмэнд тусалж, хохирлыг арилган
хүнд байдлыг гэтлэн давахад дэмжлэг туслалцаа үзүүлэхийг гадаад орнуудын засгийн газар,
хүмүүнлэгийн байгууллагуудад хандан уриалга гаргасан байна.
Дэлхийн улс орнууд энэ уриалгыг хүлээн авч, зарим нь бие төлөөлөгчөө ирүүлж байдлыг
судлан багагүй хэмжээний хандив тусламж ирүүлжээ. Гадаад орнуудаас Монгол Улсад суугаа
Элчин сайдын яам, олон улсын байгууллага, иргэд нийт 38 нэгжээс 8,1 сая төгрөг, 405,4 мянган
долларын хандив тусламж ирсэн байна.
УБОК, Улсын иргэний хамгаалалтын газар зудад нэрвэгдсэн 13 аймагт 92,4 сая төгрөгийн
хандив тусламжийн өвс, тэжээл, эмийн зүйл, хүнс, өргөн хэрэглээний бараа, материалыг нийт
9 удаагийн хуваарилалтаар хүргүүлжээ. Энэ үед хуваарийнхаа нэг хувийг Төрийн хянан шалгах
хороонд уламжилдаг, түүнийг нь орон нутгийн төрийн хянан шалгах байгууллагуудад хүргүүлж
тусламж зохих эзэндээ олгогдож байгаад газар дээр нь хяналт тавьдаг журам тогтоосон байлаа.
Улсын Их Хурлын Байгаль орчин, хөдөөгийн бодлогын байнгын хорооны өргөтгөсөн
хуралдаанаар “Цас, зудын байдал, түүнтэй холбогдуулж зохион байгуулсан ажлын тухай” Улсын
байнгын онцгой комиссын нарийн бичгийн дарга П.Дамдингийн мэдээллийг 2000 оны 2 дугаар
сарын 17-ны өдөр хэлэлцээд 8 заалт бүхий 02 тоот тогтоол гаргаж, Засгийн газарт хүргүүлжээ.
Дээрх байдлуудаас үзэхэд удаан хугацаагаар үргэлжилж, үлэмж хохирол учруулсан зудтай
тэмцэх ажиллагааг Монгол Улсын Ерөнхийлөгч, Улсын Их Хурал, Засгийн газар анхааралдаа
байнга байлгаж, Улсын байнгын онцгой комиссын ажил 1999 оны намраас 2000 оны зунтай залгах
хүртлэх хугацаанд үргэлжилсэн ажээ.
УБОК-ын дарга, орлогч дарга, нарийн бичгийн дарга, түүний ажлын алба оролцож, цаг
агаар, газар орны хүнд нөхцөлд олон хоногоор хүч тавин ажилласан ослын тохиолдол бол 1993
оны 4 дүгээр сарын 23-нд Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сумаас урагш 74 километрт орших 3205
тоот өндөрлөг буюу Марз ууланд болсон иргэний агаарын тээврийн “МИАТ” компаний онгоцны
сүйрэл байлаа. Эрэл хайгуулын ажлыг эрхлэх комиссыг Ерөнхий сайдын захирамжаар шадар сайд,
УБОК-ын дарга Ч.Пүрэвдорж ахлан дотроо таван ажлын хэсэгтэй ажиллажээ. Эрэл хайгуулыг
15 хоног эрчимтэй явуулсны дүнд онгоцны сүйрэл болсон газар орныг илрүүлсэн байна. Энэ нь
Ерөнхий сайдын захирамжаар байгуулсан Засгийн газрын комиссын ажиллагаа байсан учраас энд
дэлгэрэнгүй бичих шаардлагагүй юм.
Харин уг комиссын ажиллагаанд УБОК-ын орлогч дарга, УИХГ-ын газрын дарга генерал
Г.Дамдинсүрэн, комиссын нарийн бичгийн дарга хурандаа Я.Лхагваа, Төв штабын ахлах офицер
дэд хурандаа Б.Батсүх, манай шүхэрчин-гал сөнөөгчид, Архангай, Завхан аймгийн цэрэг, иргэний
хамгаалалтын штабын офицерууд, Байгалийн гамшигтай тэмцэх салбаруудын дайчид зэрэг олон
арван хүмүүс оролцож, хагас сар гаруйгийн хугацаанд тайван цагийн “байлдааны” чухал үүрэг
гүйцэтгэсэн нь иргэний хамгаалалтын түүхэнд холбогдох үйл явдал юм.
УБОК үйл ажиллагаанхаа эхний арав гаруй жилд гадаад, дотоодын валютын данстай
байж, тэдгээрт төвлөрсөн иргэд, байгууллагын хандивын мөнгөн болон биет хөрөнгийг гамшигт
нэрвэгдсэн байгууллага, иргэдэд яаралтай тусламж үзүүлэхэд зориулж байсан нь тусламжийг цаг
хугацаа алдалгүй эзэнд нь хүргэхээс гадна Засгийн газрын ачааллыг хөнгөлөх ач холбогдолтой
160

МОНГОЛ УЛСЫН ИРГЭНИЙ ХАМГААЛАЛТЫН ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ

байв. 1990-ээд оны сүүлийн 5 жилд ийм зориулалтаар 1,5 тэрбум төгрөгийн/тухайн үеийн ханшаар/
хөрөнгө зарцуулсан мэдээ бий.
УБОК 1997 онд “Улсын байнгын онцгой комиссын хөрөнгийг захиран зарцуулах журам”
батлан мөрдсөн байна. Энэ журамд УБОК-ын мэдлийн хөрөнгийг дараах эх үүсвэрээс бүрдүүлнэ.
Үүнд:
а/тухайн гамшиг, ослын хор уршгийг арилгах, түүнээс хамгаалах, аврах, нэрвэгдэгсдэд
туслах арга хэмжээнд зориулан Засгийн газраас олгосон хөрөнгө;
б/дотоодын аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэдээс хандив, тусламж болгосон мөнгө, эд
материал;
в/гадаад орон олон улсын байгууллага, иргэдээс хандив, тусламж болгон ирүүлсэн валют,
төгрөг, бараа, материал, тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл, бусад зүйл;
г/бусад эх үүсвэр гэжээ.
Энэхүү хөрөнгийг комиссын дарга, эсвэл түүнээс эрх авсан орлогч дарга эдэлнэ гэж заасан
байна.
УБОК-ын дарга комиссын хөрөнгийг байгалийн болон нийтийг хамарсан гамшиг,
үйлдвэрийн томоохон ослоос сэргийлэх, хамгаалах, нэрвэгдэгсдэд тусламж үзүүлэх, аврах,
учирсан хор уршгийг арилгахтай холбогдсон зардал; гамшиг, осолд нэрвэгдэгсдийг гэр орон,
малтай болгох талаар төсөл хэрэгжүүлэх хөрөнгө гаргах; комиссын үйл ажиллагаанд шаардагдах
тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл худалдан авах, өөрийн байр агуулахыг засварлахад зориулан
хөрөнгө гаргах; байгалийн гамшиг, ослын үед ажиллах мэргэжлийн хүмүүсийг сургаж бэлтгэх,
давтан сургах зардал гаргах; мөнгөн шагнал, урамшил, тусламж, тэтгэмж олгох; байгалийн
гамшиг, ослоос сэргийлэх, тэдгээртэй тэмцэх асуудлаар дотоод, гадаадын хурал, зөвлөлгөөн,
семинар зохион байгуулах, хүн оролцуулахтай холбогдсон зардал гаргахад зарцуулахаар заажээ.
Зардлыг шийдвэрлэхдээ УБОК тогтоол, эрх авсан орлогч дарга тушаал гаргах журамтай
байсан байна.
УБОК ой, хээрийн түймэр, их цас, зуд, үер, ус, мөсний осол, онгоцны сүйрэл, гоц халдварт
өвчин зэрэг гамшиг, осол тохиолдсон үед жилийн аль ч улиралд, цаг агаарын ямар чнөхцөлд
цагийн байдлыг газар дээр нь судлан үнэлэх, тухайн үүссэн голомт, ослын газар аврах, тусламж
үзүүлэх
ажиллагаа явуулах, түймэр унтраах, нэрвэгдсэн ард иргэд, орон нутагт яаралтай
эмнэлгийн тусламж үзүүлэх, шаардлагатай эм, материал хэрэгсэл, хувцас, хүнсний зүйл, малын
өвс тэжээл хүргэх, үйл ажиллагааг удирдан зохицуулах зэрэг онцгой үүрэг гүйцэтгэх онгоцны
нислэгийн асуудлаар шийдвэр гарган онгоцыг нь МИАТ компани, Зэвсэгт хүчний болон Хилийн
цэргийн ангиудаас томилж ажиллуулдаг байв. Монгол оронд тохиолдсон гамшигт зудын үед
УБОК-ын шийдвэрээр 2001 оны 1 дүгээр сард Увс аймгийн Малчин сумын нутагт тусгай үүргийн
нислэг үйлдэж явсан Ми-8 нисдэг тэрэг буулт хийх үедээ ноцтой алдаа гаргасны улмаас осолдож,
гадаад, дотоодын албаны 10 гаруй хүний амь үрэгдсэн нь УБОК-ын түүхэнд эмгэнэлтэй үйл явдал
болж үлджээ. Эсэн мэнд үлдсэн хүмүүс янз бүрийн зэрэглэлийн түлэгдэлт авсны дотор нислэгийг
хариуцаж явсан нарийн бичгийн дарга Ч.Тогоо, УИХГын мэргэжилтэн Д.Намсрай нар байсан юм.
УБОК байгуулагдаад ажилласан эхний 13 жилд буюу 1990-2003 онд комиссын
даргаар Бадрахын Шаравсамбуу/1990.05-10/, Чойжилсүрэнгийн Пүрэвдорж/1990.10-1996.08/,
Дамбын
Дорлигжав/1996.08-1998.04/,
Рэнчинсамбуугийн
Одонбаатар/1998.04-1999.02/,
Шаравдоржийн Түвдэндорж /1999.02-2000.08/, Жүгдэрдэмидийн Гүррагчаа /2000.08-2004.01/,
орлогч даргаар дэслэгч генерал Шагалын Жадамбаа/1990.05-1996.08/, хошууч генерал
Галсансанзайн Махбариад/1990.05-10/,хошууч генерал/хожмоо дэслэгч генерал/ Гомбосүрэнгийн
Дамдинсүрэн/1990.10-1996.09/, хошууч генерал Паламын Сүндэв/1996.09-2000.03/, хурандаа
Доржхорлоогийн Рэнцэнханд /2000.03-09/, хошууч генерал Одхүүгийн Үржин/2000.09-2004.01/,
Байгаль орчны сайд Ц.Адъяасүрэн, С.Баярцогт, С.Мэндсайхан, Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн
үйлдвэрийн сайд Д.Насанжаргал нарын сайдууд, нарийн бичгийн даргаар хурандаа Пүрэвийн
Дамдин, хурандаа Ямааранзын Лхагва, ахлах дэслэгч /хожим хурандаа/Жамсранжавын
Чүлтэмсүрэн, хурандаа Чимэддоржийн Тогоо нар ажилласан байна.
Ажлын эрх ашиг, шаардлагад нийцүүлэн 1993 оноос УБОК-ын нарийн бичгийн даргыг
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газрын дэд даргын зиндаатай болгон хоёр жил ажиллуулаад 1995 оноос түүний орон тоог хасч,
хэлтсийн даргад хавсруулж байв. Харин 1996 оны есдүгээр сараас УИХГ-ын дэд дарга, УБОК-ын
нарийн бичгийн дарга гэсэн орон тоо бий болгожээ. Энэ нь 2003 оныг дуустал мөрдөгдсөн юм.
Улсын байнгын онцгой комисс байгуулагдан үйл ажиллагаа нь төлөвшсөн энэ зурвас үеийн мөн
чанарыг нийгмийн тогтолцоо өөрчлөгдсөн, эрхзүйн орчин шинээр бүрэлдэн тогтож байсан,
өмч задарч, эдийн засгийн шинэ хэвшил бий болж, бүх салбарын санхүү-эдийн засгийн чадавх
суларч, сэргэлт эхлээгүй, хүмүүсийн сэтгэлгээ хуучнаас шинэд шилжих завсрын байдалтай, албан
тушаалтан, хувь хүний хариуцлага, сахилга суларсан байсан зэргээр тодорхойлж болох юм.
Чухам ийм нөхцөлд УБОК байгуулагдаж, иргэний хамгаалалтын эрхзүй, бодлого, зорилт,
хэвшиж тогтсон үйл ажиллагаа, зохион байгуулалт, хүч хэрэгсэлд түшиглэн шинэ арга барилаар
ажиллаж, тохиолдсон гамшиг, осолтой тэмцэх үүргийг гэтлэн давж байжээ.
Төв штабын холбогдох мэргэжлийн хэлтэс, нэгжүүд, тухайлбал, хүн, малын гоц халдварт
өвчин гарсан, ган, зуд зэрэг хөдөө аж ахуйд хүндрэл бэрхшээл үүссэн тохиолдолд эмнэлэг, хөдөө
аж ахуйн үйлдвэрлэл хамгаалах, дэд бүтцийн салбарт эвдрэл, сүйрэл, хөлдөлт зэрэг осол гарсан
үед инженерийн алба, мэргэжилтэн гэх мэтээр тухайн асуудал хариуцсан албан тушаалтнууд
нарийн бичгийн даргын удирдлагаар холбогдох аймаг орон нутаг, байгууллагуудтай холбоо
тогтоож, цагийн байдлын тухай мэдээ цуглуулж үнэлгээ хийх, УБОК-оос авах арга хэмжээний
санал боловсруулах, гаргасан шийдвэрийг хэрэгжүүлэхэд оролцож ажилладаг байлаа.
Улсын иргэний хамгаалалтын газрын бүтцэд 1997 оны сүүлчээс 2004 он хүртэлх хугацаанд
байсан Гамшгийн аюулыг бууруулах хэлтэс/дараа нь Гамшгийн үеийн шуурхай удирдлага,
зохицуулалтын хэлтэс нэртэй болсон-П.Д/ мэргэжлийн үүрэг гүйцэтгэж байв. Тус хэлтсийн
даргаар хурандаа Чимэддоржийн Батчулуун мэргэжлийн төвшинд шуурхай, бүтээлч ажиллаж
байсан бөгөөд түүний хөдөлмөр, үйлсийг өндрөөр үнэлж, НҮБ, Япон Улсын “Ниппон” сангийн
хамтарсан “Сасакава”-гийн нэрэмжит 2005 оны /18 дахь удаагийн/ тэргүүн шагнал хүртээсэн
юм. Тэрээр 2004 оноос хойш хэдэн жилийн хугацаанд Улсын онцгой комиссын нарийн бичгийн
даргын үүргийг хавсран гүйцэтгэжээ.
Улсын байнгын онцгой комиссыг 2004 оноос Гамшигтай тэмцэх комисс, 2005 оноос Улсын
онцгой комисс гэж нэрлэх болсон байна. Тус комисс одоо үйл ажиллагаандаа Монгол Улсын
Засгийн газрын 2008 оны 11 дүгээр тогтоолоор баталсан “Улсын онцгой комиссын ажиллах
журам”-ыг мөрдөн ажиллаж байна.
Гамшигт үзэгдлийн төрөл тус бүрээр олон комисс ажиллаж байсныг татан буулгаж, УБОКыг байгуулж, өдөр тутмын үйл ажиллагааг нь УИХГ-т эрхлүүлсэн нь Монгол Улсын иргэний
хамгаалалтын байгууллагыг “хүйтэн дайн”-ы үеийн үүргээс тайван цагийн үйл ажиллагаанд
шилжүүлэх шинэчлэлтийн бодлого, түүний хэрэгжилттэй нийцэж буйг харуулсан юм. Үүнийг
УБОК оршин тогтносон 30 шахам жилийн үйл ажиллагааны практик нотолж байгаа бөгөөд энэ
хугацаанд УБОК-ын бүтэц, зохион байгуулалт, гүйцэтгэх үүрэгт зарчмын өөрчлөлт ороогүй өнөө
хүрчээ.
Улсын байнгын онцгой комиссын үйл ажиллагааны онцлог, ажлын үр дүнгээс үзэхэд
Засгийн газрын шийдвэрээр олон төлөөлөл бүхий энэхүү шуурхай удирдлага, зохицуулалтын
байгууллага бий болгосон нь оновчтой, зөв байсныг он жилүүдийн амьдрал харуулсаар байна.
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17 дугаар бүлэг. Түүхийн дүрсэн гэрчүүд
Нэг.Төр, засгийн тэргүүн нар иргэний хамгаалалтын үйл ажиллагаанд:

МАХН-ын Төв хорооны 1-р нарийн бичгийн дарга, БНМАУ-ын СнЗ-ийн дарга Ю.Цэдэнбал, Батлан хамгаалах
яам, Улсын иргэний хамгаалалтын газрын удирдлагууд ЗХУ-ын Иргэний хамгаалалтын дарга ЗХУ-ын Маршал
В.И.Чуйковыг хүлээн авч уулзсаны дараа. 1969 он

БНМАУ-ын СнЗ-ийн дарга Ж.Батмөнх тэргүүтэй нам засгийн удирдлага Октябрын районы ИХ-ын иж \бүрэн
сургуулийн бодлого, төлөвлөгөөтэй танилцаж байгаа нь. УИХГ-ын удирдлагын байранд.1982 он
		
Зүүн гараас 1-р эгнээнд Ж.Батмөнх, Д.Моломжамц, Т.Рагчаа, Ж.Ёндон, 2-р эгнээнд Зөвлөх
генерал Денидков, Ген. Балжинням, дэд хурандаа П.Дамдин нар.
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МАХН-ын Улс төрийн товчооны гишүүн хурандаа генерал Лувсангомбо, ЗХЖШ-ын дарга Ш.Жадамбаа нар
Аймгийн иргэний хамгаалалтын удирдлагын байранд. 1985 он

Монгол Улсын Ерөнхийлөгч П.Очирбат Булган аймгийн иргэний хамгаалалтын ИБС-д оролцов. 1994 он
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Монгол улсын ерөнхий сайд, Улсын иргэний хамгаалалтын дарга Н.Энхбаяр Дорноговь аймгийн иргэний
хамгаалалтын иж бүрэн сургуулийн үйл ажиллагаатай танилцав. 2002 он

Монгол Улсын Их хурлын орлогч дарга Ц.Элбэгдорж ЗХУ-ын Иргэний хамгаалалт онцгой байдлын яамны сайд
Шойгуг хүлээн авч уулзав. 1996 он
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Монгол Улсын шадар сайд Ч.Пүрэвдорж гамшгийн цагийн байдалтай танилцаж байгаа нь. 1996 он

Монгол Улсын ерөнхий сайд, Улсын иргэний хамгаалалтын дарга М.Энхсайхан, Батлан хамгаалахын сайд,
УБОК-ын дарга Д.Долигжав нар Төв аймгийн ИХ-ын иж бүрэн сургуультай танилцаж байгаа нь. 1997 он
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Монгол Улсын ерөнхий сайд, Улсын иргэний хамгаалалтын дарга М.Энхсайхан
Төв аймгийн ИХ-ын иж бүрэн сургуульд оролцов. 1997 он

Монгол Улсын Ерөнхий сайд, Улсын иргэний хамгаалалтын дарга Ж.Наранцацралт, Батлан хамгаалахын сайд,
Улсын онцгой комиссын дарга Ш.Түвдэндорж нар Улсын иргэний хамгаалалтын байгууллагын 35 жилийн ойн
арга хэмжээнд оролцов. 1999 он
167

МОНГОЛ УЛСЫН ИРГЭНИЙ ХАМГААЛАЛТЫН ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ

БХЯ-ны сайд Армийн генерал Б.Дорж, Улс төрийн газрын дарга дэслэгч генерал Ёндондүйчир нар Төв аймгийн
иргэний хамгаалалтын иж бүрэн үзүүлэх сургуультай танилцав. 1975 он

Батлан хамгаалах яамны сайд генерал Ж.Ёндон ЗХУ-ын иргэни хамгаалалтын дарга Говоров нар Баянхонгор
аймгийн иргэний хамгаалалтын ИБС-д урилгаар оролцов. 1994 он
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Батлан хамгаалахын сайд. УБОК-ын дарга Р.Одонбаатар Дархан –Уул аймгийн иргэний хамгаалалтын иж
бүрэн сургуультай танилцав. 1998 он.

Батлан хамгаалах яамны сайд генерал Ж.Ёндон ЗХУ-ын иргэни хамгаалалтын дарга Говоров нар Баянхонгор
аймгийн иргэний хамгаалалтын ИБС-д урилгаар оролцов. 1994 он
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Хоёр. Штабын дарга нар
А.БХХН-ийн штабын дарга нар

Хурандаа М.Сияанямбуу
1964-1968 он

Хурандаа М.Тэрбиш
1968-1969 он

Хурандаа Ж.Шархүү 1969-1970 он
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Б.УИХГ-ын штабын дарга нар

Хурандаа М.Дашням
1970-1972 он

Хошууч генерал Ч.Түмэндэмбэрэл
1973-1975 он

Хошууч генерал Э.Цэрэндорж
1975-1980 он

Хурандаа Ш.Банзрагч
1980-1990 он
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Хурандаа П.Дамдин
1990-1996 он

Хурандаа Ё.Цэрэндаваа
1996-2004 он

Гурав. Газрын орлогч дарга нар

Хурандаа Ж.Шархүү
1970-1975 он

Хошууч генерал Д.Лхагвасүрэн
1970-1976он,1980-982 он
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Хурандаа Д.Баасан
1983-1989 он

Хурандаа Б.Жанчив
1987-1990 он

Дөрөв. Газрын дэд дарга бөгөөд
УБОК-ын дарга нар

Хурандаа Я.Лхагва
1993-1995 он

Хурандаа П.Дамдин
1990-1993 он, 1996-2000 он
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Хурандаа Ж.Чүлтэмсүрэн
2000-04-10 сар

Хурандаа Ч.Тогоо
2000-2004 он

Тав. Төв штабын орлогч дарга нар

Хошууч генерал Д. Лхагвасүрэн
1975-1980 он

Хурандаа М.Лувсаншарав
1970-1975 он
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Хурандаа Х.Төмөр
1989-1992 он

Зургаа.Хэлтэс, тасаг, албадын дарга нар.
А. Оперативын хэтэс

Хурандаа П.Дамдин
1976-1988 он

Хурандаа М.Тэрбиш
1970-1976 он
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Хурандаа Д.Баасан
1989-1990 он

Хурандаа О.Намхай
1992-2004 он

Б. Сургалт, сурталчилгааны хэлтэс

Хурандаа Х.Төмөр
1975-1987 он

Хурандаа Г.Чимэд
1970-1975 он
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Хурандаа С.Сүрэнхор(тасаг)
1987-1989 он

Хурандаа Б.Дашдэлэг (сургалтын төв )
1989-1992 он

Хурандаа Б.Жаргалсайхан
1996-2001 он

Хурандаа Ш.Болдбаатар
1992-1996 он
177

МОНГОЛ УЛСЫН ИРГЭНИЙ ХАМГААЛАЛТЫН ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ

Хурандаа Ш.Гантулга
2001-2004 он

В.Холбооны хэлтэс, тасаг

Хошууч Л.Цэвээндорж (тасаг)
1975-1978 он

Хурандаа Б.Сэрдамба
1970-1975 он
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Хошууч У. Дамдинсүрэн( тасаг)
1981-1983 он

Дэд хурандаа Б.Амгаланбаатар (тасаг)
1983-1990 он

Хурандаа Д.Ариундалай
2003-2004 он

Хурандаа Ч.Хүрэлтогоо
1997-2003 он
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Г. Инженерийн хэлтэс

Хурандаа Ц.Жамьянсүрэн
1974-1977 он

Дэд хурандаа Ю. Отгонбаатар
1977-1986 он

Хурандаа Д.Баасан
1986-1989 он
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Д. Эмнэлэг-биологийн хэлтэс

Хурандаа Ч.Балдандаваа
1970-1975 он

Дэд хурандаа Ч.Зундуй
1983-1986 он

Е. Хими радиацаас хамгаалах хэлтэс

Хурандаа С.Гомбодорж
1971-1975 он

Хурандаа Ч.Балдандаваа
1975-1981 он
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Дэд хурандаа Ч.Зундуй
1981-1983 он

Хурандаа У.Лхагва
1983-1989, 1991-1996 он

	Ё.Ухуулга, олон түмний ажлын хэлтэс

Хурандаа Ж.Рэнцэн
1970-1975 он

Хурандаа С.Мягмаржав
1996-2003 он
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Ж. Байнгын курс

Дэд хурандаа О.Дагва
1964-03-10 сар

Ахмад Г.Бүжинлхам
1964-10 сараас 1970 он

Хурандаа Ш.Чимэддорж
1970-1975 он

Хурандаа С.Гомбодорж
1975-1982 он
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Хурандаа Г.Луузан
1982-1986 он

Хурандаа С.Доржпалам
186-1987 он

Дэд хурандаа Д.Ойдов
1987-1990 он
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З.Тусгай тасаг

Ахлах дэслэгч Г.Мандах
1971-1975 он

Ахлах дэслэгч Д.Хангал
1975-1977 он

Дэд хурандаа Ө.Пүрэвжав
1977-1983 он

Хошууч С.Гямнансүрэн
1986-1990 он
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И. Боловсон хүчний тасаг

1.Дэд хурандаа Ж.Сэнгээ 1970-1975 он

		

2.хурандаа Л.Сэдэдпүрэв 1994-1997 о

К. Тамгын хэлтэс

Хурандаа Я.Лхагва
1993-1996 он

Хурандаа Чой.Алтангэрэл
1996-1997 он
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3.Хурандаа Д.Пүрэвдорж 1997-1998 он

5.Хурандаа Ж.Энхбаяр

1999-2003 он

Л. Гамшгийн аюулыг бууруулах хэлтэс:

6.Дэд хурандаа С.Цэндбаатар 2003-2004
он

1.Хурандаа Ч.Батчулуун 1997-2004 он
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М. Хяналт-шинжилгээ үнэлгээний алба:

Хурандаа Б.Батсүх
1997-1998 он

Дэд хурандаа Л.Пүрэвдорж
1999-2000 он

Хурандаа Ж.Цогтоо
2002-2004 он
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Н. Санхүүгийн албаны дарга,
ахлах ня-бо нар

Дэд хурандаа Д.Содномдагва
1970-1972 он

хошууч Л.Ойдов
1972-1975 он

Ахлах дэслэгч Цэрэнлхам
1977-1980 он

Хурандаа Р.Пүрэвсүрэн
1981-2002 он
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О.Аж ахуйн тасаг:

Дэд хурандаа М.Алтансүх/ тасаг/
1982-1989 он

хурандаа Ч.Тогоо /ахлах офицер/
1990-1996 он

Хурандаа Ж.Аюуш
1997-2000 он

7.хурандаа П.Бямбасүрэн
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хурандаа П.Наваансүрэн
2001-2004 он

Ө. Байгалийн гамшигтай тэмцэх алба,
салбарын дарга нар

1. Хурандаа Г.Чулуун 1990-1994 он

2.Хурандаа Р.Нацагдорж

191

1994-1997 он

МОНГОЛ УЛСЫН ИРГЭНИЙ ХАМГААЛАЛТЫН ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ

Хурандаа С.Цогтбаатар
1995-1998
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Иргэний хамгаалалтын алдартнууд

Хурандаа С.Сэрдамба
Хувьсгалт тэмцлийн ахмад зүтгэлтэн

Хурандаа Ж.Шархүү
Хувьсгалт тэмцлийн ахмад зүтгэлтэн

Хурандаа Ж.Рэнцэн
Хувьсгалт тэмцлийн ахмад зүтгэлтэн
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Хурандаа М.Чимэд
Хувьсгалт тэмцлийн ахмад зүтгэлтэн
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Хурандаа С.Гомбодорж
Хувьсгалт тэмцлийн ахмад зүтгэлтэн

Ахмад С.Баавгай
Монгол Улсын үйлчилгээний
гавьяат ажилтан

Хурандаа П.Дамдин
Монгол Улсын үйлчилгээний гавьяат
ажилтан, Доктор, профессор, ОУИХБ-ын
дээд шагнал-Медальтан

Дэд хурандаа Л.Сосорбарам
Монгол Улсын гавьяат дасгалжуулагч,
Улсын арслан
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Хурандаа Ч.Балдандаваа
Боловсролын доктор

Хурандаа Б.Баяржаргал
Боловсролын доктор

Хурандаа П.Цэдэв
Боловсролын доктор, профессор

Хурандаа Ш.Болдбаатар
Боловсролын доктор
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Дэд хурандаа С.Дагва
Гавьж

Хошууч генерал О.Үржин
ОУИХБ-ын дээд шагнал -Медаль

Хурандаа Ч.Батчулуун
НҮБ-ын 2005 оны шагналтан
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Бусад зураг

МУИС-ийн ИХ-ын тэнхимийн эрхлэгч дэслэгч генерал С. Самдангэлэг , их дээд сургуулийн иргэний
хамгаалалтын багш нарын хамт. 1978 он

Сургалтын хэлтсийн дарга хурандаа Х.Төмөр ИХ-ын багш, офицеруудын хамт 1980 он
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УИХГ-ын дарга хошууч генерал Г.Махбариад офицеруудын хамт.1987 он

Хурандаа П.Дамдин Төв штабын офицеруудын хамт. 1988 он
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5.

Хурандаа П.Дамдин, Д.Баасан нар хэсэг офицеруудын хамт. 1989

6.

Дэд хурандаа Ө.Пүрэвжав даргатай тусгай тасгийн хамт олон 1980 он
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Хошууч генерал Г.Махбариад, мэргэжилтэн Демидов, хурандаа Б.Жанчив, Ш.Банзрагч нар 1989 он

УИХГ-ын дарга хошууч генерал П.Сүндэв даргын зөвлөлийн гишүүдийн хамт цагийн байдалтай танилцаж
байгаа нь. 1996 он
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Хурандаа Ч.Батчулуун даргатай ГОАБ хэлтсийн хамт олон 1998 он

10.
УИХБ-ын 35 жилийн ойд оролцсон ахмадууд. Зүүн гараас: хурандаа Ж.ШИрэндэв, М.Тэрбиш,
М.Чимэд, Дэслэгч генерал Ж.Жамьян, Ахлагч Ч.Алтангэрэл нар. 1999 он.
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11.

УИХБ-ын 40 жилийн ойд оролцсон ахмадууд. 2009 он

12.

УИХГ-ын ахмад ажилтнууд. Зүүн гараас Р.Лувсансамбуу, хурандаа Д.Хангал, дэд хурандаа Ч.Зундуй нар
1977 онтанилцаж байгаа нь. 1996 он
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Санхүүгийн хэлтсийн хамт олон
Хэлтсийн дарга хурандаа Пүрэвсүрэн, ня-бо Оюун, Оюун-Эрдэнэ, нярав Нямжав
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Удирдах бүрэлдэхүүний сургалт.

13.

15.

Иргэний хамгаалалтын байгууллагын анхны
мэргэжилтэнээр ажиллаж байсан хурандаа Гончиг.

14.
Дэд хурандаа Ч.Балданшагдар
ЗХУ-д анх Иргэний хамгаалалтын дээд
курс төгссөн мэргэжилтэн

ЗХУ-д иргэний хамгаалалтын дээд курс тэгссэн анхны мэргэжилтнүүд. Зүүнгараас: Хошууч Р.Луйжир,
Д.Лувсан, М.Тэрбиш нар. 1964 он
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16.

ЗХУ-д иргэний хамгаалалтын курс төгссөн анхны 10 офицер.1965 он

17.

Аймаг, хотын иргэний хамгаалалтын штабын дарга нарын цугларалтын зураг. 1981 он
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Аймаг хотын Иргэний хамгаалалтын химийн мэргэжилтэн нарын цугларалт. 1975 он

Аймаг. хотын Намын хороодын дарга нарын цэрэг, иргэний хамгаалалтын цугларалт. 1985 он
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20.

Яамдын сайд, тусгай газрын дарга нарын иргэний хамгаалалтын цугларалт 1986 он

Аймаг, нийслэлийн Иргэний хамгаалалтын асуудал хариуцсан офицеруудын цугларалт. 2000 он
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Сурталчилгаа мэдээллийн албаны КШС-ийн үеэр 2002 он

УИХГ-ын дарга хүшууч генерал О.Үржин Сурталчилгаа мэдээллийн албаны КШС-ийн ажиллагаатай
танилцаж байгаа нь 2002 он
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Гадаад харилцаа

МАХН-ын ТХ-ны 1-р нарийн бичгийн дарга, БНМАУ-ын СнЗ-ийн дарга Ю.Цэдэнбал ЗХУ-ын иргэний
хамгаалалтын дарга, ЗХУ-ын маршал В.И.Чуйковыг хүлээн авч уулзсаны дараа. 1969 он

ЗХУ-ын маршал В.И.Чуйков, дэслэгч генерал Б.Цог, дэслэгч генерал Ц.Самдангэлэг, дэслэгч генерал Ёндондүйчир
нар. 1969 он
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26.

Маршал В.И.Чуйков, Маршал Ю.Цэдэнбал нар

27.

Монгол Улс ЗХУ-ын төлөөлөгчдийн Иргэний хамгаалалтыг бэхжүүлэх талаар хийсэн хэлэлцээр
1969 он.
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28.

УИХГ-ын дарга дэслэгч генерал Ч.Түмэндэмбэрэл БНБАУ-д болсон социалист орнуудын иргэний
хамгаалалтын дарга нарын уулзалт. 1976 он

29.

ЗХУ-ын иргэний хамгаалалтын дарга Говоров тэргүүтэй төлөөлөгчдийн Батлан хамгаалахын сайд
хурандаа генерал Ж.Ёндон, УИХГ-ын дарга Г.Махбариад нар хүлээн авав.1988 он
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30.

ЗХУ-ын иргэний хамгаалалтын дарга Говоров, УИХГ-ын дарга хүшууч генерал Г.Махбариад нар 1988
он

31.

ЗХУ-ын иргэний хамгаалалтын дарга Говоров тэргүүтэй төлөөлөгчид БХЯ-ны сайд хурандаа генерал
Ж.Ёндон, УИХГ-ын дарга Г,Махбариад нар хүлээн авч уулзав. 1988 он
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32.

Баянхонгор аймгийн намын хорооны 1-р нарийн бичгийн дарга Яойжилсүрэн, Аймгийн АДХ-ын
гүйцэтгэх үзахиргааны дарга Дашчарав нар хүлээн авч байгаа нь.1988 он

33.

УИХГ-ын дарга Ч.Түмэндэтэргүүтэй төлөөлөгчидмбэрэл, хошууч С.Энбиш нар социалист орнуудын
иргэний хамгаалалтын дарга нарын уулзалтанд орлцож байгаа нь. 1982 он
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34.

ЗХУ-ын иргэний хамгаалалтын дарга А.Т.Алтунин тэргүүтэй ЗХУ-ын иргэний хамгаалалтын
төлөөлөгчдийн айлчлал. 1977 он

35.

ОХУ-ын иргэний хамгаалалтын онцгой байдлын яамны сайд С.К. Шойгу тэргүүтэй төлөөлөгчдийн
айлчлал.1996 он
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36.

Төв аймгийн иргэний хамгаалалтын иж бүрэн сургуульд ОХУ, БНБУ-ын иргэний хамгаалалтын
төлөөлөгчид оролуов. 1997 он

37.

Монгол улсын Ерөнхийлөгч П.Очирбат ОХУ-ын иргэний хамгаалалтын онцгой байдлын яамны сайд
С.К.Шойгуг тэргүүтэй төлөөлөгчдийн хүлээн авч уулзав. 1996 он
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38.

БНХАУ-ын иргэний хамгаалалтын газрын дарга хошууч генерал Лю Чаомин , УИХГ-ын дарга Хошууч
генерал Г.Дамдинсүрэн нар 1996 он

39.

БНХАУ-ын иргэний хэргийн сайд Доужи Цайран тэргүүтэй төлөөлөгчид.1999 он
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40.

БНХАУ-ын иргэний хэргийн сайд Доужи Цайран тэргүүтэй төлөөлөгчдийг хүлээн авч байгаа нь. 1999
он.
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ХҮН АМЫГ ХАМГААЛАХ АРГА ХЭРЭГСЭЛ

1.

Шуурхай коммандын бүрэлдэхүүн хөнөөлийн голомт руу аврах ажиллагаа хийхээр очиж байна.

2.

Химийн бүлэг бэлэн байдлын үзлэгт хүн нэг бүрийн хамгаалах хэрэгслээр хангагдсан байдал
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3.

Эмнэлгийн анхан шатны отряд бэлэн байдлын үзлэгт энгийн хамгаалах хувцастай жагссан зураг

4.

Иргэний хамгаалалатын мэргэжлийн ангиуд баг, хамгаалах хэрэгслээр хангагдсан зураг
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5.

Эмнэлгийн анхны тусламжийн ажилтан даавуун баг ашиглан амьсгалын эрхтэнийг хамгаалсан зураг

6.

Мэргэжлийн ангиан бүрэлдэхүүн амны хаалт хэрэглэсэн зураг.
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7.

Хүн нэг бүрийн хамгаалах хувцас хэрэглэл өмсөж хөнөөлийн голомтод ажиллаж байгаа зурагон.

8.

Нийтийн хамгаалах хэрэгсэл хорогдох байрны зурагон.
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9.

Нэрвэгдэгсэд хорогдох байранд шилжин орж байгаа зураг

10.

Нийтийн хамгаалах хэрэгсэл хорогдох байрнаас шархдагсадыг гаргаж байгаа нь
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11.

Хордсон газарт ариутгалын бүлэг ариутгал, ивэдхижил сулруулах ажиллагаа хийж байгаа нь.

12.

Хордсон газарт хээрийн 2 гал тогоо дэлгэн ажиллуулсан зураг
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13.

Хээрийн эмнэлэг дэлгэсэн зураг

14.

Ариутгалын бүлгийн ажиллагаа
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15.

Ариутгалын бүлэг хордож бохирдсон хувцас хэрэгслийг ариутгаж байгаа нь

16.

Ариутгалын бодис цэнэглэж байгаа зураг
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17.

Ариутгалын бүлэг хөнөөлийн голомтод ажиллаж байгаа нь

18.

Зэвсэг, техникийг ариутгаж байгаа нь
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19.

Хордсон газар, районоос гарч байгаа тээврийг хэрэгслийг ариутгаж байгаа нь

20.

Хамгаалан хувцас хэрэгсэл өмсөх дадлагын үеэр. Хурандаа С.Гомбодорж, багш Л.Сосорбарам нар
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21.

Төмөр замын зөрлөг дээр хлор алдсан хөнөөлийн голомт үүсэв.

22.

Химийн тагнуулын бүлэг хордсон газарт хэмжилт хийж байгаа нь

228

МОНГОЛ УЛСЫН ИРГЭНИЙ ХАМГААЛАЛТЫН ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ

23.

Химийн тагнуулч радиацийн хэмжилт хийж байгаа нь

24.

Хөнөөлийн голомтоос иргэдийг нүүлгэн шилжүүлж байгаа нь
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25.

Иргэдийг төмөр замаар нүүлгэн шилжүүлж байгаа зураг

26.

Иргэдийг нүүлгэн шилжүүлэх ажиллагаа
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27.

Голомтоос иргэдийг тээврийн хэрэгслээр нүүлгэн шилжүүлэ байгаа нь
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Хүч хэрэгслийн бэлтгэл

1.

Аврагч тэмцээнийг нээж хур Е.Цэрэндаваа үг хэлж байна.

2.

Тэмцээний нээлтийн үеэр Хэнтий аймгийн ГТТС-ын баг тамирчид туг өргөж байгаа нь
232

МОНГОЛ УЛСЫН ИРГЭНИЙ ХАМГААЛАЛТЫН ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ

3.

Аврагч тэмцээний нээлтийн ажиллагаа

4.

Аврагч тэмцээний нээлтийн ажиллагаа
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5.

Аврагч тэмцээний нээлтийн ажиллагаа

6.

Аврагч тэмцээний жагсаалын үзлэгт
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7.

Тэмцээний уснаас аврах ажиллагаанд НБАА-ын баг тамирчид

8.

Аврагч тэмцээний үеэр усанд осолдсон хүнийг эрэн хайж байгаа нь
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9.

Иргэний хамгаалалтын полигон дээр нурсан барилгаас аврах ажиллагааны зураг

10.

Аврагч тэмцээний хөнөөлийн голомтод аврах ажиллагаа. Шүүгч дэд хурандаа М.Сүхбаатар
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11.

Аврагч тэмцээний хаалтын ажиллагаа. Сэлэнгэ аймгийн баг ихүрэл медаль хүртэв.

12.

Нийслэлийн Аврах отряд аврагч тэмцээнд нэгдүгээр байр эзлэж, цом гардан авч байна. Хошууч генерал
О.Үржин, дэд хурандаа С.Цогтбаатар
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13.

Алтан медаль хүртсэн нийслэлийн аврах отрядын баг тамирчид. 2003 он

Мөнгөн медаль хүртсэн Хэнтий аймгийн Байгалийн гамшигтай тэмцэх салбарын баг тамирчид.
2000 он
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Мөнгөн медаль хүртсэн Хөвсгөл аймгийн Байгалийн гамшигтай тэмцэх салбарын баг тамирчид. 1997 он

16.

Мэргэжлийн ангийн хүч хэрэгслүүд аврах ажиллагаанд дайчлагдан очиж байгаа нь.
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Гал унтраах бүлэг ойн түймэр унтраахаар гарч байгаа нь

Мэргэжлийн ангийн техник хэрэгсэл аврах ажиллагаанд
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Аврах анги голомтод хүрэлцэн очиж, аврах ажиллагаа явуулж байгаа нь

Монгол Америкийн хамтарсан “Баланс межик” сургалтын нээлтийн ажиллагаанд Буянт-Ухаагийн дэнж
2002 он
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“Баланс межик” сургалтын үеэр. 2001 он

“Баланс межик” сургалтанд оролцогчид Аврах тусгай анги дээр 2002 он

242

МОНГОЛ УЛСЫН ИРГЭНИЙ ХАМГААЛАЛТЫН ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ

“Баланс межик” хамтарсан сургалтын үеэр Дорнод аймаг 2002 он

Иргэний хамгаалалтын тусгай батальоны захирагч
хурандаа Бямбасүрэн 1978-1979 он

Иргэний хамгаалалтын тусгай батальон 122 дугаар
ангийн анхны захирагч хурандаа М.Чимэд
1967-1978 он
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“Баланс межик” хамтарсан сургалтын үеэр Дорнод аймаг 2002 он

27.

Иргэний хамгаалалтын 122 дугаар ангийн захирагч нар. Зүүн гараас хурандаа М. Чимэд, хурандаа
Нямаа, хурандаа Х.Төмөр, хурандаа Х.Будсүрэн
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Ангийн захирагч Х.Будсүрэн шинээр томилогдсон
ангийн захирагч хурандаа Ч.Намсрайжавт ангийн
тугийг хүлээлгэн өгч байгаа нь.

Ангийн захирагч хурандаа Ч.Намсрайжав

Иргэний хамгаалалтын 122 дугаар ангийн сургуулийн жилийн нээлтийн ажиллагаанд хошууч генерал Р.Гаваа
оролцов.1992 он
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29.

Монгол Улсын ерөнхийлөгч Ц.Элбэгдорж Аврах тусгай ангийн салааны захирагч ахмад С.Баавгайд
Монгол Улсын үйлчилгээний гавъяат ажилтан цол тэмдэг гардуулав. 2015 он

Ангийн захирагч хурандаа Д.Намсрай

Иргэний хамгаалалтын тусгай батальоны
штабын дарга дэд хурандаа Г.Дашдаваа 1997-2000 он
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31. Иргэний хамгаалалтын тусгай батальоны офицер, ахлагч нарын зураг. 1974 он

Шүхэрчин гал сөнөөгч нар Түргэний голын буултын талбайд нэгдсэн дадлага буултын үеэр
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Намрын нэгдсэн шүхрийн дадлагын буултын үеэр. Түргэний гол

Иргэний хамгаалалтын 122-р ангийн аврагч нар сургууль дадлагад оролцож байгаа нь
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Хүч хэрэгслийн бэлэн байдлын үзлэг

1.

Хүч хэрэгслийн бэлэн байдлын үзлэгийг хүлээн авч байгаа нь

2.

Шуурхай командын бүрэлдэхүүн жагсаалын үзлэгийн үеэр
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3.

Жагсаалын үзлэгийн үеэр

4.

Хүч хэрэгслийн бэлэн байдлын үзлэг
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5.

ЭАТН бэлэн байдлын үзлэгт оролцож байгаа нь

6.

Жагсаалын үзлэгийн үеэр
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7.

Зэвсэгт хүчний анги, нэгтгэлүүд жагсаалын үзлэгт оролцож байгаа нь

8.

ЭАТН жагсаалын үзлэгт оролцож байна
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9.

Нийслэлийн Аврах анги Төв аймгийн иж бүрэн сургуулийн үеэр. 1997 он

10.

Гал унтраах бүлэг хүч хэрэгслийн бэлэн байдлын үзлэгт оролцож байна.
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11.

Ариун цэврийн нөхөрлөл бэлэн байдлын үзлэгт жагсаж байгаа нь

12.

Гал унтраах бүлэг бэлэн байдлын үзлэгт
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13.

Мэргэжлийн ангийн техник хэрэгслүүд бэлэн байдлын үзлэгт

14.

Аврах техник хэрэгсэл бэлэн байдлын үзлэгт
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15.

Иргэний хамгаалалтын 122 дугаар ангийн инженерийн техник хэрэгсэл үзлэгт

16.

Аврах техник хэрэгслийн ажиллагаа
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17.

Гал унтраах техник хэрэгслүүд үзлэгт оролцож байна.

18.

Мэргэжлийн ангиуд бэлэн байдлын үзлэгт хувийн эд зүйлээ шалгуулж байгаа зураг
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Хөнөөлийн голомт дахь аврах ажиллагаа

1.

Тагнуулын бүлэг хордсон газар орон дээр ирж байгаа зураг

2.

Тагнуулын бүлэг хими радиацийн хэмжилт хийж байна

258

МОНГОЛ УЛСЫН ИРГЭНИЙ ХАМГААЛАЛТЫН ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ

3.

Химийн тагнуулч хими радиацийн хэмжилт усанд хийж байна

4.

Тагнуулын бүлэг хөнөөлийн голомтод ажиллаж байна
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5.

Иргэний хамгаалалтын тагнуулын бүлэг хордсон газар оронд хяналт явуулж байна

6.

Тагнуулын бүлэг команд-штабын сургуулийн үеэр
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7.

Нурангинд аврах ажиллагаа

8.

Хөнөөлийн голомтод аврах ажиллагаа
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9.

Хөнөөлийн голомтод аврах ажиллагаа

10.

Хөнөөлийн голомтод аврах ажиллагаа
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11.

Хөнөөлийн голомтоос аврах ажиллагаа

12.

Нэгдсэн командын бүрэлдэхүүн аврах ажиллагаанд
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13.

14.

Аврах хоолой ашиглаж нэрвэгдэгсдийг өндөр барилгаас буулгаж байгаа нь

Нэрвэгдэгсдийг дамнуурга хэрэглэж
барилгаас буулгаж байгаа нь

15.
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16.

Нурсан барилгаас нэрвэгдэгсдийг аврах ажиллагаа

17.

Өндөр барилгаас нэрвэгдэгсдийг буулгах ажиллагаа
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18.

Эмнэлгийн анхны тусламжийн нөхөрлөл аврах ажиллагаанд

19.

Давхар барилгаас нэрвэгдэгсдийг аврах ажиллагаа
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20.

Хөнөөлийн голомтод нэрвэгдэгсдэд эмнэлгийн анхны тусламж үзүүлэх ажиллагаа

21.

Нуранги зайлуулж зам, гарц гаргаж байгаа нь
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Эмнэлэг, тусламжийн үйл ажиллагаа

1.ЭАТН хөнөөлийн голомт руу очихоор явж байна

2. Шархдсан иргэнд анхан тусламж үзүүлж байгаа нь
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4. Нэрвэгдсэн иргэнийг зөөвөрлөж байгаа нь

5. Голомтоос нэрвэгдсэн иргэнийг зөөж гаргаж байгаа нь.
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6. ЭАТН шархадсан иргэнийг зөөж байгаа зураг

7. ЭАТН нэрвэгдэгсдийг аврах ажиллагааны үеэр
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8. Нэрвэгдсэн иргэнийг зааварлаж байгаа нь

9. Аврагч нар Аврах тэмцээний үеэр сургалтын төв дээр иргэдийг зааварлаж байгаа нь
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10. Хөнөөлийн голомтод анхан тусламж үзүүлж байна.

11. Хордсон газраас нэрвэгдэгсдийг гаргаж байгаа нь
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12. Нэрвэгдэгсэдийг ялган хуваарилж байгаа нь

13. Нэрвэгдэгсдийг ялган тусгаарлах тасагт

273

МОНГОЛ УЛСЫН ИРГЭНИЙ ХАМГААЛАЛТЫН ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ

14. Ялган хуваарилах тасагт

15. Нэрвэгдэгсэдэд үзлэг хийж ялган хуваарилж байгаа нь
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16. ЭАТО комманд штабын сургууль оролцож байгаа нь

17. Хээрийн эмнэлэгт нэрвэгдэгсэдийг хүлээн авч эмчилж байгаа нь
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19. Хээрийн эмнэлэгт гэмтэж бэртсэн иргэнд мэс засал хийж байгаа нь

20. хээрийн эмнэлэгт нэрвэгдсэн иргэнд мэс засал хийж байгаа зураг
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Иж бүрэн сургууль, Команд штабын сургууль

1.Баян-Өлгий аймгийн ИХ-ын ИБС-д хошууч генерал Ч.Гомбосүрэн, хошууч М.Банзрагч нар оролцов. 1985 он

2. ИБС, КШС дадлагын тооцоот цаг
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3. Хөнөөлийн голомтонд аврах ажил явуулах журмыг дэд хурандаа Батсүх танилцуулж байгаа нь

4. Хэнтий аймгийн ИБС-ийн дүнгийн хурлын илтгэлийг хошууч генерал Г.Махбариад танилцуулж байна.
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5. СБД-ийн ИХ-ын дарга Жавзмаа дүүргийн КШС-ийн жагсаалын үзлэгийн үйл ажиллагаатай танилцаж
байгаа нь

6. Дархан хотын ИХ-ын ИБС-ийн үйл ажиллагаатай танилцаж байгаа нь
Зүүн гараас: хошууч генерал Г.Махбариад, хурандаа Ч.Балдандаваа, Дархан хотын дарга ......ЗХУ-ын ИХ-ууд
төлөөлөгч ...нар
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7. ИХ-ын нам улс төрийн бүлэг ажлаа явуулж байгаа нь

8. КШС-ийн үеэр ЦХХХМ алба холбоо, дадлагамэдээлэл явуулсан талаар танилцуулж байгаа нь
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9.Баянзүрх дүүргийн ИХ-ын КШС-ийн үеэр хэв журам сахиулах албаны илтгэлийг сонсож байгаа нь Зүүн
гараас 2 дахь хурандаа О.Намхай

10. Төв аймгийн ИБС-д МУ-ын ерөнхий сайд М.Энхсайхан оролцов.
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11. Төв аймгийн ИБС-ийн үеэр хурандаа Ч.Батчулуун, МУ-ын ерөнхий сайд М.Энхсайханд илтгэл өгч байгаа нь

12. Хан-Уул дүүргийн ИХ-ын дарга У.Батнасанд ИХ-ын ӨББ-д шилжүүлэх УИХГ-ын даргын тушаалыг
гардуулж байгаа нь
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13. Хан-уул дүүргийн ИБС-ийн үеэр Нийслэл, дүүргийн ЦИХШ-ын дарга нар.

14. Дорноговь аймгийн ИБС-ийн үеэр 2002 он
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15. Талх чихэр ХХК-ний КШС баруун гараас: Нийслэлийн УНХШ-ынИХ-ын АБ дарга хурандаа Г.Сүхбат, Аврах
отрядын салаан захирагч а/д А.Дашням нар 2002 он
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Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн алба

1.

Мал, ус, ургамал хамгаалах тухай сургалтын үзүүлэн

2.

Хордсон газар орноос мал, амьтныг халдваргүйжүүлж ариутган гаргах дадлага сургууль
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3.

Мал ариутгал халдваргүйжүүлэх ажиллагаа

4.

Хордсон газар оронд мал хамгаалах ажиллагаа
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5.

Баянхонгор аймагт 1968 оны 7 дугаар сард зохион байгуулсан иргэний хамгаалалтын үзүүлэх сургалт

6.

Хордсон газар оронд ажиллах, адуунд хамгаалах баг зүүсэн байдал
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7.

Хорио цээрийн бүсэд малд вакцин хийж байна.

Хорио цээрийн бүсэд хүн нэг бүрийн хамгаалах хэрэгсэл баг, адууны баг хэрэглэн мал хамгаалах ажлыг зохион
байгуулж байгаа нь
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Үер, уснаас аврах ажиллагаа

1.Улаанбаатар хотод 1982 онд болсон. Уруйн үер буусан үеийн ногоон нуур орчмын үерт автсан зураг

2. Иргэний хамгаалалтын хүч хэрэгсэл, үерийн голомтоос иргэдийг аюулгүй газарт гаргаж байгаа нь
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3. Үер, уснаас аврах бүлэг эргүүл хийж байна.

4. Аврагч тэмцээний үед уснаас эрэн хайх, аврах бүлэг гараандаа
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5. Аврагч нар усанд осолдсон хүнийг эрэн хайх, аврах ажиллагаа

6. Туул голд Аврагч тэмцээний үеэр, эрэн хайх, аврах бүлэг аврах ажиллагаанд
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Хэв журам сахиулах улсын алба

1.Хэв журам сахиулах алба Улаанбаатар хотын ИБС-д ХЖС төлөвлөгөөг танилцуулж байна

2. Хэв журам сахиулах албаны бүрэлдэхүүн хувийн өмчид халдсан этгээдийг илрүүлж саатуулж байгаа нь
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3. Хэв журам сахиулах албаны нохойн алба, үзлэгт оролцож байгаа нь

4. Хэв журам сахиулах албаны морьт эргүүлүүд
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Гал түймэртэй тэмцэх улсын алба

1.Гал унтраах бүлэг КШС-ийн жагсаалын үзлэгт оролцож байгаа нь

2. Хөнөөлийн голомтонд гал унтраах бүлэг ажиллаж байгаа нь
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3. Хөнөөлийн голомтонд гал унтраах ажиллагаа

4.Гал түймрийн голомтонд аврах унтраах ажиллагаа явуулж байна.
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5. ИБС-ийн үеэр гал түймрийн голомтыг дууриалган үзүүлж байна.

6. Аврагч нар ойн түймэр унтрааж байгаа нь
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7. Шүхэрчин гал сөнөөгч нар ойн түймэр унтрааж байгаа нь

8. Ойн түймэр унтраах ажиллагаа
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9. Ойн түймэр унтраах үеэр

10. Аврагч нар хээрийн түймэр унтрааж байгаа нь
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11. Түймрийн голомтонд цурав тавьж байгаа нь

12. Ойн хээрийн түймэр дээр ЗХ-ний ангиуд дайчлагдан ажиллаж байгаа нь
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Иргэний хамгаалалтын удирдах бүрэлдэхүүний
сургалт

1.ИХ-ын анхны мэргэжилтэн хурандаа н.Гончиг

2. ЗХУ-ын ИХ-ын дээд курсын анхны төгсөгч дэд
хурандаа Ч.Балданшагдар 1962 он

3. ЗХУ-ын ИХ-ын дээд курсын анх төгсөгчид зүүн гараас Р.Руажир, Д.Лувсан, М.Тэрбиш 1964 он
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4. ЗХУ-д ИХ-ын дээд курс төгссөн офицерууд 1965 он

5.Аймаг, хот, районы ИХ-ын штабын химийн мэргэжилтэн нарын цугларалт 1975 он
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6. Аймаг хотын ИХ-ын штабын дарга нарын цугларалт 1984 он

7. Аймаг хотын намын хорроны 1 дүгээр НБД нарын ИХ-ын бэлтгэл сургалтанд оролцсон бүрэлдэхүүн.
Бүрэлдэхүүний дунд НТХ-ын хэлтсийн эрхлэгч хошууч генерал Л.Моломцамц, БХТН–ийн ТЗ-ийн дарга хошууч
генерал Ж.Гүррагчаа, МАА-ийн УТГ-ын 1-р орлогч дарга хошууч генерал Дугарсүрэн нар байна. 1985 он
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8. Яам тусгай газрын сайд, дарга нар ИХ-ын удирдах бүрэлдэхүүний цугларалтын үеэр. 1986 он

9. Аймаг нийслэл, дүүргийн ИХ-ын асуудал хариуцсан офицеруудын цугларалт 2000 он
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ИХ-ын сурталчилгаа мэдээллийн улсын албаны ажилтай УИХГ-ын удирдлага танилцаж байгаа нь. 2002 он

Сурталчилгаа мэдээллийн улсын албатай явуулсан КШС-ийн үеэр. 2002 он
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Иргэний хамгаалалтын албаны техник, хамгаалах хэрэгслийн зориулалт,
техникийн товч үзүүлэлт
А. Хамгаалах хэрэгсэл
Ерөнхий цэргийн хамгаалах иж ОП-1

Зориулалт
Хүнийг хорт бодис, биологийн хэрэгсэл, цацраг идэвхт тоосноос хамгаалах зориулалттай.
Иж бүрдэл
-ОП-1 цув;
-хамгаалах оймс;
-хамгаалах бээлий;
-товчнууд;
Хэмжээ
Цув таван хэмжээтэй байна.
•
рост 1— 165 см хүртэл өндөртэй хүмүүст зориулагдсан;
•
рост 2— 166 -аас 170 см;
•
рост 3— 171 -аас 175 см;
•
рост 4 — 176 -аас 180 см;
•
рост 5— 181 см ба дээш.
Цувны жин — 1,6 кг.
Хамгаалах оймс нь гурван хэмжээтэй байна.
•
1 – 37—40 размер;
•
2 –41—42;
•
3 – 43 размера .
Хос оймсны жин 0,8—1,2 кг.
Бүх бээлий нэг размертай байна.
Хос бээлийний жин 350 г.
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Л-1 хамгаалалтын хөнгөн костюм

Зориулалт
Хүнийг хорт бодис, биологийн хэрэгсэл, цацраг идэвхт тоосноос хамгаалах зориулалттай.
Резинжүүлсэн даавуу УНКЛ-3 эсвэл Т-15 даавуугаар хийнэ.
Иж бүрдэл
•
хагас комбинзон
•
малгайтай цамц
•
цүнх
•
бээлий
•
товчнууд
Хэмжээ
Костюм нь 4 хэмжээтэй байна.
165 см хүртэл, 166-аас 172 см хүртэл, 173 хүртэл 178, 179 см-ээс дээш
Жин 3,2 кг ± 300 гр
Иргэний газ эсэргүүцэгч баг ГП-5
Зориулалт
Хүний амьсгалын эрхтэн,нүд, толгойн арьсыг хорт
бодис, нян, токсиноос хамгаалах зориулалттай.
Иж бүрдэл
-шүүгч шингээгч бортого ГП-5;
-нүүр анги ШМ-62;
-цүнх;
-үл цантуулагч хальс (НП);
Хэмжээ
Газ эсэргүүцэгч ГП-5 нь 5 хэмжээтэй байна: 0, 1, 2, 3,
4.
Жин 900 г.
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Шархтаны баг малгай

Зориулалт
Шархадсан хүний толгойд өмсгөж химийн
хордолтоос хамгаалах зориулалттай.

Хүүхдийн шүүгч баг ПДФ-2Д
Зориулалт
1.5 наснаас дээш сургуулийн өмнөх насны
хүүхдийн амьсгалын эрхтэн,нүд, толгойн
арьсыг хорт бодис, нян, токсиноос хамгаалах
зориулалттай.
Иж бүрдэл
-шүүгч шингээгч бортого ГП-7к, ГП-7кБ;
-нүүр анги МД-4, МД-4Д, МД-Бриз;
-цүнх;
-үл цантуулагч хальс (НП);

Хэмжээ
Газ эсэргүүцэгч ПДФ-2Д 2 хэмжээтэй байна: 1, 2
Жин 750 г.
Хүүхдийг хамгаалах камер КЗД-4
1.5 хүртэл насны хүүхдийг хорт бодис, 		
цацраг идэвхт тоос, нян, токсиноос хамгаалах
зориулалттай.
Бүтэц
шүүгч элемент бүхий бүрхүүл, хүрээ, ёроол,
хавчаар
жин 4.5 кг
хэмжээ
112х43х49см
хамгаалах хугацаа -10...+26 хэмд 6 цаг (хасах
хэмийн хүйтэнд халуун хоол тэжээл өгөх)
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Адууны газ эсэргүүцэгч шүүгч баг КСПФ-1
Адууг химийн хордолтоос 4 цагийн турш хамгаалах
зориулалттай.
Идэвхжүүлсэн нүүрсэн шүүгч бүхий хошуувч, нүзний
шилнээс бүрдэнэ.

Шүүгч агааржуулагч агрегат ФВА-50/25

Зориулалт
+50oC- -50oC температурын мужид 95% харьцангуй чийгтэй агаарыг хорт бодис, биологийн
хэрэгсэл, утаанаас шүүж хамгаалах байрыг агааржуулах зориулалттай.
Иж бүрдэл
шүүгч шингээгч ФП-50/25
агаарын сэнс МГВ50
агаар дамжуулах хоолойнууд
Хүчин чадал
-Цагт 50м3 агаарыг шүүнэ.
-Хөдөлгүүрийн чадал 0.06 кВт
-Ажиллах хүчдэл 220В
-Жин 14кг
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Б.Цацраг химийн тагнуулын багажууд
Рентгенметр ДП-3Б
Зориулалт
Рентгенметр ДП-3Б нь газар орон дээрх
		
гамма туяаны түвшинг хэмжих
зориулалттай. 		
Автомашин, нисдэг
тэрэг, усан онгоц дээр		
байрлуулна.
Бүтэц
-тэжээлийн кабель;
-хэмжих багаж;
-зөөврийн хэмжих блок;
- зөөврийн хэмжих блокийг холбох кабель;
Техникийн үзүүлэлт
0,1 -ээс 500 р/ч хүртэл хэмжинэ. 4 дэд хуваарьт хэмжилтийг хийнэ.
I - 0,1-ээс 1 р/ч;
II - 1-ээс 10 р/ч;
III - 10 -аас 100 р/ч;
IV - 100- аас 500 р/ч.
12 буюу 26 В -ийн тогтмол гүйдлээс тэжээгдэнэ.
Ажилд бэлтгэх хугацаа - 5 мин.
Багажны жин - 4,4 кг.
Радиометр - рентгенметр ДП-5В
Зориулалт
Газар орон дээрх гамма туяаны түвшинг
хэмжих болон хүн, хүнсний бүтээгдэхүүн,техник,
хувцас хэрэгслийн гамма , бетта туяагаар 		
бохирдсон эсэхийг хэмжих зориулалттай.
Бүтэц
-хэмжих пульт;
-зонд;
-холбох кабель;
-телефон;
Техникийн үзүүлэлт
0,05 мр/ч -аас 200 р/ч хүртэл хэмжинэ. 6 дэд
хуваарьт хэмжилтийг хийнэ.
I - 5 -аас 200 р/ч;

II - 500 -аас 5000 мр/ч;
III- 50 -аас 500 мр/ч;
IV- 5 -аас 50 мр/ч;
V - 0,5 -аас 5 мр/ч;
VI- 0,05 -аас 0,5 мр/ч.
3; 6 буюу 12 В -ийн тогтмол гүйдлээс тэжээгдэнэ. (3 элемент - КБ-1)
Ажилд бэлтгэх хугацаа 4-5 мин.
Багажны жин -2 кг.
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Хүн нэг бүрийн дозиметрийн иж бүрдэл ДП-22В
Зориулалт
Хүн нэг бүрийн дозиметрийн иж бүрдэл 		
ДП-22В -нь гамма туяаны хувийн экспозицийн
тунг ДКП-50А шууд заагч дозиметрийн 		
тусламжтайгаар хэмжихэд зориулагдсан.
Бүтэц
Иж бүрдэл нь 50 ширхэг ДКП-50А, цэнэглэгч
ЗД-5, техникийн бичиг баримт, хайрцаг.

ширхэг хуурай зайгаар тэжээгдэнэ.

Техникийн үзүүлэлт
2 -оос 50 Р хүртэл хэмжинэ. Хэмжилтийн
алдаа ± 10%. цэнэглэгч ЗД-5 нь 1,6 ПМЦУ-2
маркийн (1,6 В хүчдэл, 8 А/ч багтаамжтай) 2

Цэргийн химийн тагнуулын багаж ВПХР
Зориулалт
Агаарт болон газар орон, техник дээрх 		
байлдааны хорт бодис- зарин, зоман, иприт,
фосген, дифосген, синилийн хүчил, хлорциан,
түүнчлэн агаарт V-хийг илрүүлэх зориулалттай.
Иж бүрдэл
Насос, илрүүлэх гуурснууд,насосны 		
насадка,утаа шүүгч,хамгаалах хавхлаг, халаах
бортого, чийдэн, жижиг хүрз, заавар бичиг,
хайрцаг
жин 2.3 кг.
Илрүүлэх гуурснууд:
ИТ—44 (улаан цагираг ба улаан цэгтэй) зарин,

зоман, V-хийг илрүүлэх зориулалттай;
ИТ—45 (гурван ногоон цагирагтай) — фосген, дифосген, синилийн хүчил, хлорциан илрүүлэх
зориулалттай;
ИТ—36 (нэг шар цагирагтай) — иприт илрүүлэх зориулалттай;
ИТ—37 (хоёр шар цагирагтай) — азотлог итрит илрүүлэх зориулалттай;
ИТ—38 (гурван шар цагирагтай) — люизит илрүүлэх зориулалттай;
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ДП-63А рентгенметр
Зориулалт
Газар орон дээрх гамма туяаны
түвшинг хэмжих болон хүн, хүнсний
бүтээгдэхүүн,техник, хувцас хэрэгслийн
гамма , бетта туяагаар бохирдсон эсэхийг
хэмжих зориулалттай.
Хэмжих диапазон
0,1-ээс 1,5 Р/ч хүртэл (кнопка <1,5 Р/ч>);
1,5 -ээс 50 Р/чхүртэл (кнопка <50 Р/ч>).
В.Цэвэрлгээний багажууд
Тусгай цэвэрлэгээний иж бүрдэл ИДК-1
Зориулалт
Хөнгөн авто техникт цэвэрлэгээ,
ариутгал идэвхжил сулруулалт хийх
зориулалттай.
Иж бүрдэл
Цүнх, сойз, хавчуурга, эжекторын
насадка, цацруулагч бүхий брандспойт,
ЗИП, шүүгч ба бариул бүхий тусгай
таглаа, хомут, хий ба шингэний резин
хоолой.

ДК-4К
Зориулалт
Ачааны авто техникт цэвэрлэгээ,
ариутгал идэвхжил сулруулалт хийх
зориулалттай.
Иж бүрдэл
Хайрцаг, сойз, хавчуурга, эжекторын
насадка, цацруулагч бүхий брандспойт,
ЗИП, шүүгч ба бариул бүхий тусгай
таглаа, хомут, хий ба шингэний резин
хоолой.
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Цэвэрлэгээний пакет ИДП
Зориулалт
Vx, зоман, иприт ээр хордсон хувийн
зэвсэг, хувцасанд цэвэрлэгээ, ариутгал
хийх зориулалттай.
иж бүрдэл
металл сав, шилэн ампул бүхий
цэвэрлэгээний уусмал, №1, №2ащ ба
цаасан салфетка
Жин 285 г. Ампул бүр 60 мл
уусмалтай.
Автоюүлэх станц АРС-14

...-р зураг. Автоюүлэх станц АРС-14
АРС-14 автоюүлэх
станц нь зэвсэглэл,
техник, тээврийн
болон
газар болон  
орон дээр
АРС-14 автоюүлэх
станц нь зэвсэглэл,
техник,хэрэгсэл
тээврийн
хэрэгсэл
идэвхжил
сулруулалт,
тусгай
цэвэрлэгээ,
халдваргүйжүүлэлтийг
хийх,
шингэн
уусмалыг
газар
орон
дээр
идэвхжил
сулруулалт,
тусгай
цэвэрлэгээ,
тээвэрлэх,
хадгалах, шингэнийг
нэг савнаас
нөгөөдтээвэрлэх,
шилжүүлэнхадгалах,
юүлэх зориулалттай.
халдваргүйжүүлэлтийг
хийх, шингэн
уусмалыг
шингэнийг
нэг савнаас нөгөөд шилжүүлэн юүлэх зориулалттай.
АРС-14 автоюүлэх станц нь ЗИЛ-131 маркийн автомашины шасси дээр суурилагдсан бөгөөд
автоюүлэхмеханик
станц нь
ЗИЛ-131
маркийн
шасси
дээр
цистерн,АРС-14
труба хоолойнууд,
насос,
гар насос
зэрэгавтомашины
үндсэн систем,
агрегатуудаас
гадна
суурилагдсан
труба
хоолойнууд,
гар коллектор
насос
брандспойт
резинбөгөөд
металлцистерн,
болон резин
хоолойнууд,
ДН-3механик
насадок, насос,
хуваарьлах
зэрэг
зэрэг эдүндсэн
систем,
агрегатуудаас гадна   брандспойт резин металл болон
туслах
ангиудаас
бүрдэнэ.
резин хоолойнууд, ДН-3 насадок, хуваарьлах коллектор зэрэг туслах эд
ангиудаас бүрдэнэ.
Тактик-техникийн үндсэн үзүүлэлт
СтанцынТактик-техникийн
бүрэн жин (бүх иж бүрдэл
шингэнээр дүүрэн цэнэглэгдсэн, тоотын хамт), кг – 10185
үндсэн ба
үзүүлэлт
Цистерны
нийт
багтаамж,
л
–
2700
Станцын бүрэн жин (бүх иж бүрдэл ба шингэнээр дүүрэн цэнэглэгдсэн,
Цистерны
ажлынкгбагтаамж,
тоотын хамт),
– 10185 л – 2500
2,5ВС-3аЦистерны
насосоор дүүргэх
хугацаа, лмин
– 12 хүртэл
нийт багтаамж,
– 2700
БКФ-4 гар
насосооражлын
дүүргэх
хугацаа, мин
– 45 хүртэл
Цистерны
багтаамж,
л – 2500
2,5ВС-3а
насосоор
Дэлгэх хугацаа,
мин
– 6 – 8 дүүргэх хугацаа, мин – 12 хүртэл
БКФ-4 гар
Хураах хугацаа,
миннасосоор
– 9 – 15 дүүргэх хугацаа, мин – 45 хүртэл
Дэлгэх
хугацаа,
мин – 6 – 8
Идэвхжил сулруулах үед уусмалын
зарцуулалт 2,5-3,5 л/мин
Хураах
хугацаа,
мин
–
9
–
Тусгай цэвэрлэгээний үед уусмалын 15
зарцуулалт 0,8-1,2 л/мин
Идэвхжил сулруулах үед уусмалын зарцуулалт 2,5-3,5 л/мин
Тусгай цэвэрлэгээний үед уусмалын зарцуулалт
0,8-1,2 л/мин
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ДН-3 насадок ашиглан 5 м өргөнтэй зурвас газрыг 5-7 км/цаг хурдтай тусгай цэвэрлэгээ хийнэ.
Уусмалын зарцуулалт 1 л/м байхад цэвэрлэх зурвасын урт 500 м байна.
Цэвэрлэгээний үед цистерн хоосрох хугацаа 12 мин.
Станцыг ажилд бэлтгэх хугацаа 4 мин.
Сойзтой брандсойтыг ашигласан үед ажлын 8 байр, шулуун насадкатай үед ажлын 3 байр,
ПР-5 насадкатай үед ажлын 2 байр нэгэн зэрэг дэлгэх боломжтой.
Станцын тоот, 3 хүн.
УАЗ-469рхб химийн тагнуулын машин

...-р зураг.
УАЗ-469рхб химийн тагнуулын машин
Тактик-техникийн
өгөгдөхүүн:
жин - 2400 кг, тоот - 4 чел., урт - 4120 мм, өргөн - 2250 мм, өндөр - 1960 мм,
Клиренс
- 257 мм, хөдөлгүүрийн
чадал - 75 м.х.,хөдөлгөөний хурд зам дээр - 90 км/ч, нөөц явалт
Тактик-техникийн
өгөгдөхүүн:
- 500
км
жин - 2400 кг, тоот - 4 чел., урт - 4120 мм, өргөн - 2250 мм, өндөр - 1960 мм,
Клиренс - 257 мм, хөдөлгүүрийн чадал - 75 м.х.,хөдөлгөөний хурд зам дээр -

Үндсэн төхөөрөмж:
90 км/ч, нөөц явалт - 500 км
цацрагийн тагнуулын багаж: ДП-3Б, ДП-5В
химийн тагнуулын багаж: ГСА-12, ППХР, ВПХР
Үндсэн
төхөөрөмж:
тусгай
хольц
илрүүлэх багаж: АСП
дээж
авах багаж:
КПО-1
цацрагийн
тагнуулын
багаж: ДП-3Б, ДП-5В
арьс
хамгаалах
хэрэгсэл: багаж:
хөнгөн костюм
Л-1ППХР,
(4 ширхэг)
химийн
тагнуулын
ГСА-12,
ВПХР
холбооны
хэрэгсэл:
Р-123М
тусгай хольц илрүүлэх багаж: АСП
тусгай цэвэрлэгээний хэрэгсэл: ИДК-1, канистр КС-20
дээж авах багаж: КПО-1
хордсон хэсгийг тэмдэглэх хэрэгсэл: комплект КЗО-2 (4 комплект), пиропатрон ПП-9 (50 ш)
арьс хамгаалах
хэрэгсэл:
дохиоллын
хэрэгсэл: СХТ
пуужин хөнгөн
(12 штук)костюм Л-1 (4 ширхэг)
холбооны
хэрэгсэл:
Р-123М
цаг
агаарын хяналтын
хэрэгсэл:
МК-3, РДГ-2 (9 ш)

тусгай цэвэрлэгээний хэрэгсэл: ИДК-1, канистр КС-20
хордсон хэсгийг тэмдэглэх хэрэгсэл: комплект КЗО-2 (4 комплект),
пиропатрон ПП-9 (50 ш)
дохиоллын хэрэгсэл: СХТ пуужин (12 штук)
цаг агаарын хяналтын хэрэгсэл: МК-3, РДГ-2 (9 ш)
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Иргэний хамгаалалтын шагналууд
Иргэний хамгаалалтын ажилд олон жил идэвх зүтгэлтэй ажиллаж, амжилт
гаргасан генерал, офицер, ахлагч, түрүүч, байлдагч, нам, улс, олон нийт, аж ахуй,
соёлын байгууллагын ажилтан, ажилчид, малчид, багш, оюутан, сурагчид, гадаадын
зочид төлөөлөгчдийг Улсын иргэний хамгаалалтын газрын даргын тушаалаар
шагнаж байсан.
1. БНМАУ-ын СнЗ-ийн 1971
оны 4 дүгээр сарын 09-ний
өдрийн 114 дүгээр тогтоолоор
батлагдсан.
БНМАУ-ын
Иргэний
хамгаалалтын
“Хүндэт тэмдэг”

900 орчим хүн шагнагдсан
2. УИХГ-ын даргын 1991 оны 4 дгээр сарын 26-ны өдрийн 73 дугаар тушаалаар
батлагдсан. Иргэний хамгаалалтын “Тэргүүний ажилтан” тэмдэг

120 орчим хүн шагнагдсан
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3. УИХГ-ын даргын тушаалаар 1980-аад онд бий болгосон, түүгээр олон зуун хүнийг шагнасан.
Иргэний хамгаалалтын “Онц сурлагатан” тэмдэг

4. УИХГ-ын даргын тушаалаар 1998 онд шинэчлэн баталж 2005 он хүртэл олгосон.

5. Иргэний хамгаалалтын цэргийн ялгах тэмдэг.
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ХАВСРАЛТУУД
								

Нэгдүгээр хавсралт

МОНГОЛ УЛСЫН ИРГЭНИЙ ХАМГААЛАЛТЫН
БАЙГУУЛЛАГЫН АНХДАГЧИД
Аливаа үйл хэрэгт анхдагч гэж байдаг. Иргэний хамгаалалтын түүхийн судалгаагаар
дараах анхдагчдыг тодруулж байна.
1.Анхны атом, химийн багш, мэргэжилтэн-Лхамсүрэнгийн Гончиг.
Ажилчин,
албан хаагчид, нийт хөдөлмөрчдийг агаарын довтолгооноос хамгаалах, атом, химийн ба
бактериологийн зэвсгийн хор хөнөөлийг устгах, хордсон газар орныг ариутган цэвэрлэх,
нэрвэгдсэн хүмүүст эмнэлгийн туслалцаа үзүүлэх мэдэгдэхүүнтэй болгох талаар тодорхой
ажил зохиох шаардлага гарсан үед БХХН-ийн Төв Зөвлөл 1962 ондатом, химийн мэргэжилтэн
багшийн орон тоо бий болгож, энэ албан тушаалд хошууч Лхамсүрэнгийн Гончигийгмөн
оны 4 дүгээр сард томилсон байна. 1944-1947 онд ЗХУ-ын Калинин хотын цэргийн химийн
дунд сургуульд сурч төгссөн цэргийн химич Л.Гончиг ийнхүү иргэний хамгаалалтын анхны
мэрэгжилтнээр ажиллажээ.
2.Анхны сургалтын хөтөлбөр. БХХН-ийн Төв Зөвлөлийн гишүүдийн 1963 оны 4
дүгээр сарын 20-ны өдрийн 2 дугаар хурлын тогтоолоор баталсан, олон нийтийн зааварлагч
нарыг сургахад зориулсан “Үй олноор устгах зэвсгийн хөнөөлөөс өөрийгөө хамгаалах хэрэгт
хөдөлмөрчдийг сургах орон тооны биш олон нийтийн зааварлагч нарыг бэлтгэх курсын
программ” нь анхны хөтөлбөр байжээ. Тус хөтөлбөр нь 18 сэдэв 36 цагийн хичээл, сургалтын
кино үзүүлэх, шалгалт авах 4 цаг, нийт 40 цагийн багтаамжтай байв.
3.ЗХУ-ын Иргэний хамгаалалтын дээд курст суралцсан анхны офицерууд. Ардын цэргийн
хэрэг эрхлэх яамЧ.Балданшагдар, Д.Рэнцэндорж нарыгЛенинград хотын иргэний хамгаалалтын
төв курст 1961 онд явуулж суралцуулжээ. БХХН-ийн Төв зөвлөл 1963 онд М.Тэрбиш, Д.Лувсан,
Р. Лүйжир нарыг Москвагийн Иргэний хамгаалалтын офицеруудын төв дээд курст суралцуулсан
байна. Дээрх офицеруудаас Рэнчиндоржоос бусад нь улсынхаа иргэний хамгаалалтын албыг
үүсгэн байгуулж хөгжүүлэхэд олон жил идэвх зүтгэлтэй ажиллажээ.
4.Иргэний хамгаалалтын байгууллагын анхны нэгж-Атом,химийн хэлтэс юм. Энэ хэлтэс
нь МАХН-ын Төв Хороо, БНМАУ-ын СнЗ-ийн 1964 оны 2 дугаар сарын 29-ний өдөр “Батлан
хамгаалах ба хөдөлмөр нийгэмлэгийн ажлыг сайжруулах зарим арга хэмжээний тухай” 8/94
дүгээр тогтоолоор БХХН-ийн бүтцэд байгуулагджээ.
5. Үй олноор хөнөөх зэвсгээс хамгаалах анхны ном-М.Тэрбиш, Л.Аюуш, Л.Гончиг нар
орчуулж, Ч.Пүрэвдоржийн хянан тохиолдуулснаар 1964 онд хэвлэсэн “Орчин үеийн үй олноор
устгах зэвсгийн хөнөөлөөс ард иргэдийг хамгаалах арга”7,5 х.х юм.
6. Иргэний хамгаалалтын анхны мэргэжилтэн офицерууд-Москва хотын иргэний
хамгаалалтын дунд сургуульд1970-1973 онд суралцаж төгссөн анхны төгсөгчид нь химич
Н.Алтангэрэл,Ц.Амарзаяа,Д.Даваа, Д.Жадамбаа, Ц.Зуунай,Я.Ичваан, Ж.Лхамсүрэн,
Ш.Мягмарсүрэн,О.Нямдорж нар байлаа.
7.Анхны эрдэмтэн-Иргэний хамгаалалтад эмнэлгийн хамгаалалтын арга хэмжээний
эх суурийг эхлэн тавьж хөгжүүлсэн, хүний их эмч хурандаа Чойнжуурын Балдандаваа олон
жилийн ажлын туршлагадаа тулгуурлан ажлынхаа хажуугаар эрдэм шинжилгээний ажил хийж,
“БНМАУ-ын томоохон хотуудад дайснаас гэнэтийн довтолгоо хийх үеийн нэрвэгдэгсдийн
эмчилгээ-нүүлгэн шилжүүлэлтийн хангалт” сэдвээр 1983 онд Москва хотод анагаах ухааны
дэд эрдэмтний зэрэг хамгаалсан, иргэний хамгаалалтын салбарын анхны эрдэмтэн юм. Тэрээр
эрхэлсэн ажлынхаа хүрээнд бие дааж болон мэргэжлийн хүмүүстэй хамтран эмнэлэгийн
хамгаалалтын сэдвээр олон ном, гарын авлага боловсруулж нийтийн хүртээл болгосон
байна.
8. Иргэний хамгаалалтын анхны томоохон сургууль-Улаанбаатар хот, Төв аймгийн районд
“Дайсны довтолгооны аюул учирч болзошгүй байгаа нөхцөлд ба цөмийн довтолгооны хор
уршгийг арилгахад БХХН нийгэмлэгээс авч явуулах арга хэмжээ, түүний зохион байгуулалт”
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сэдвээр 1965 оны 7 дугаар сарын 24-26-нд явуулсан үзүүлэх сургууль юм. Сургуульд
Улаанбаатар, Төв аймгийн нам, захиргаа, зарим яамд, Аж үйлдвэрийн комбинат, Махкомбинатын
удирдах бүрэлдэхүүн, мэргэжлийн ангийн дайчид нийт 400 гаруй хүн хамрагдсан байна.
9. Иргэний хамгаалалтын тухай анхны хууль. БНМАУ-ын АИХ-ын Тэргүүлэгчдийн 1970
оны 8 дугаар сарын 26-ны өдрийн 150 дугаар зарлигаар “БНМАУ-ын иргэний хамгаалатын
тухай хууль”-ийг батлан мөрдүүлсэн. Энэ хуулинд БНМАУ-ын иргэний хамгаалалтын тогтолцоо,
үндсэн зорилт/үүрэг/, иргэдийг татан оролцуулах хэлбэр, төв, орон нутгийн ард иргэдийн
сургалт зэргийг анх удаа хуульчлан тогтоосон юм.
Хуулинд “БНМАУ-ын Иргэний хамгаалалт нь дайсны үй олноор хөнөөн сүйтгэх зэвсэг
болон довтолгооны бусад хэрэгслээс хүн ам, улс ардын аж ахуйг хамгаалах, хөнөөлийн голомтод
аврах, хойшлуулшгүй сэргээн босгох ажил явуулахын тулд тайван ба дайны үед хэрэгжүүлэх улс
нийтийн батлан хамгаалах арга хэмжээний систем мөн” гэж заажээ.
10.Сумын иргэний хамгаалалтын анхны иж бүрэн сургууль- Төв аймгийн Эрдэнэ суманд
1977 оны 5 дугаар сард зохиосон үзүүлэх иж бүрэн сургууль. Энэ сургуулийг аймаг, хотын
иргэний хамгаалалтын штабын дарга нарын цугларалтад оролцогчдыг сурган дадлагажуулах
зорилгоор бэлтгэж үзүүлсэн юм.
БХЯ-ны сайд армийн генерал Б.Дорж, МАА-ийн Улс төрийн Газрын дарга дэслэгч
генерал Д.Ёндондүйчир, БХЯ-ны 1 дүгээр орлогч сайд, Улсын иргэний хамгаалалтын газрын
дарга хошууч генерал Ч.Түмэндэмбэрэл нар сургуулийн ажиллагаатай танилцаж заавар зөвлөгөө
өгсөн байна.
11. Аж үйлдвэрийн объектын иргэний хамгаалалтын анхны иж бүрэн сургуульУлаанбаатар хотын Автозасварын заводод 1977 оны 6 дугаар сард зохион явуулсан үзүүлэх иж
бүрэн сургууль. Уг сургуулийгаж үйлдвэрийн объектод иж бүрэн сургууль явуулах зааврын
дагуу бэлтгэж, манай оронд айлчилсан ЗХУ-ын БХЯ-ны орлогч сайд, иргэний хамгаалалтын
дарга А.Т.Алтунин тэргүүтэй төлөөлөгчдөд үзүүлж, тэдэнтэй туршлага солилцох зорилгоор
хийсэн юм.
12.Аймгийн иргэний хамгаалалтын анхны иж бүрэн сургууль-Булган аймагт 1982 оны 7
дугаар сард зохион явуулсан сургууль.
13. Районы иргэний хамгаалалтын анхны иж бүрэн сургууль- Улаанбаатар хотын
Октябрийн районд 1983 оны 6 дугаар сард зохион явуулсан сургууль.
14. Ариун цэврийн нөхөрлөлийн улсын анхны уралдаан-Улсын анхны уралдааныг 1978
онд УИХГ-ын Тахилт дахь сургалтын талбайд зохион байгуулжээ. Энэ уралдаанд бүсүүдээс
шалгарсан долооннөхөрлөл оролцож, Завхан аймгийн Долгорсүрэн ахлагчтай нөхөрлөл тэргүүн
байр эзэлсан байна. Үүнээс хойш хэд хэдэн удаагийн уралдаан тэмцээн болсон ажээ.
15.Шүхэрчдийн анхны нэгдсэн дадлагын буулт-Байгалийн гамшигтай тэмцэх салбаруудын
шүхэрчдийн нэгдсэн дадлагын буултыг Түргэний голын шүхэрчдийн буултын талбайд 1997 оны
9 дүгээр сард анх удаа зохион байгуулжээ. Үүний үр дүнд аймаг, орон нутгийн салбаруудын
шүхэрчин гал сөнөөгч нар харилцан бие биенээсээ суралцах, шүхрээр буух дадлага, ур чадвараа
дээшлүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлж өгсөн томоохон арга хэмжээ болсон юм.
16.Анхны “Аврагч” тэмцээн-Аймаг, нийслэлийн Байгалийн гамшигтай тэмцэх
салбаруудын хооронд “Аврагч” тэмцээнийг 1997 оны 9 дүгээр сард шүхрийн нэгдсэн буултын
үеэр иргэний хамгаалалтын сургалтын төвд анх удаа зохион байгуулжээ. Архангайн салбар /
захирагч нь хошууч Р,Амарсанаа/-ын баг, Хөвсгөлийн салбар /захирагч нь хошууч Л.Ганхуяг/ын баг, Дорнодын салбар /захирагч нь дэд хурандаа н.Өлзий/-ын баг 1,2,3 дугаар байрыг тус тус
эзэлсэн байна. Энэхүү тэмцээнийг уламжлал болгон хэд хэдэн удаа зохион байгуулжээ.
17. Монгол Улс, Оросын Холбооны Улсын Засгийн газар хоорондын “Үйлдвэрийн
осол, байгалийн гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, тэдгээрийн үр дагаврыг арилгах салбарт
хамтран ажиллах тухай” Хэлэлцээр хэрэгжүүлэх хамтарсан комиссын анхны хуралдаан. Энэ
нь 1995 оны 9 дүгээр сард Москва хотод болсон. ОХУ-ын Иргэний хамгаалалт, онцгой байдал,
байгалийн гамшгийн үр дагаврыг арилгах асуудал эрхэлсэн сайд С.К.Шойгу Монголын хэсгийн
бүрэлдэхүүнийг элэгсэг дотноор хүлээн авч уулзжээ.
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ГАЗАР ЗҮЙН НЭРИЙН ХЭЛХЭЭ

Үсгийн дараалал		
Хуудасны дугаар
А.
Ажилчны район		
68,73,78
Ази тив			
27
Айраг нуур			
166
Алдархаан сум		
59
Арвайхээр сум
139
Архангай аймаг
67,68,113,163,165,168,213,218,226
Б.
Байшинт уул 130
Бакшмут, Лангермарк өндөрлөг
8
Барнаул хот 96
Баруун баян-улаан сум
139
Баруунтуруун сум 71
Баруунхараа сум
184
Баянгол дүүрэг
167
Баян-өлгий аймаг 67,68,70,79,84,85,96,110,113,147,184,209,211,
Баян-өндөр сум
139
Баянхонгор аймаг 47,57,67,79,82,83,113,147,166,194,203,209,211
Баянчандмань сум 128
Белгийн Ипра гол 8
Булган аймаг 61,67,70,78,81,82,84,95,96,148,149,163,165,166,168,184,199,218
Будапешт хот 200
Буйр нуур
166
Бүрэгхангай сум
148
Бүтээлийн нуруу
166
Богд хан уул 166
Борнуурийн САА 133
Братислав хот 200
Бэрх тосгон 147
Г.
Говь-Алтай аймаг 47,59,67,68,72,79,84,110,113,166,182,209
Гучин ус сум 139
Д.
Дархан-уул аймаг 73,77,85,149,209
Дархан хот 29,67,68,71,72,80,113,120,142,143,160,182,195
Дорноговь аймаг
67,68,70,135,147,165,184
Дорнод аймаг 58,67,68,72,79,80,82,113,135,143,163,165,168,184,218,226
Дундговь аймаг
67,68,71,78,79,80,84,113,135,147,167,184,203,209,211
Ж.
Женев хот
202
З.
Заамар сум 210
Завхан аймаг 59,67,68,79,98,113,128,147,160,203,209,211,212,213
К.
Калинин хот 125,128
Красноярск хот
198
Л.
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Лоб нуур
127
М.
Малчин сум 130,214
Манжуур
8
Марз уул
130
Москва хот 56,63,65,96,144,145,150,194,195,196,200
Мөнгөнморьт сум 166
Мөрөн сум 82
Н.
Найрамдлын район 68,78,89,108
Налайх хот 68,82,90,113,166,209
Нарийн тээл сум
139
О.
Октябрийн район
57,68,73,78,81,82,83,218
Орхон аймаг 47,77,85,149,209
Ө.
Өвөр байгаль ба Дорнод сибирийн бүс
197
Өвөрхангай аймаг 58,67,68,80,81,82,85,97,139,167,203,209,211
Өмнөговь аймаг
67,70,82,113,135,211
Өндөршил сум
148
С.
Сайншанд хот
68
Сүхбаатар аймаг
61,67,70,79,80,82,95,135,166
Сүхбаатар дүүрэг 58,68,167
Сүхбаатар район
68,120
Сүхбаатар хот
29,67,142
Сэлэнгэ аймаг
61,67,77,84,113,147,149,163,166,168,199,209
Т.
Тарагт сум 139
Тариалан сум 71,166
Тахилт сургалтын талбай 150,218
Толгойтын баруун салаа
83
Тосонцэнгэл сум
212
Төв аймаг
67,68,70,77,85,113,149,166,167,168,184,203,209,210,217,226
Түргэний гол 218
У.
Улаанбаатар хот
10,11,18,29,39,40,43,53,58,67,68,78,79,80,81,82,83,87,105,109,
113,115,119,134,142,143,149,150,160,163,164,165,184,194,195,
198,217
Улаан-Үд
96
Улаанхуаран 11,18
Увс аймаг
67,68,71,79,110,120,130,203,209,211,214
Х.
Хан-Уул дүүрэг
163
Ханжаргалант
166
Халх гол сум 99
Хар усан тохой
166
Ховд аймаг 61,67,70,79,82,110,113,135,165,166,168,184,226
Хөвсгөл аймаг
67,68,71,80,110,130,163,168,184,199,218
Хөвсгөл нуур 169
Хөтөл тосгон 209,210,211
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Хүдэр сум
166
Хэнтий аймаг 57,67,68,71,78,79,113,143,147,163,165,168,184
Хялгант суурин
162
Ц.
Цагаан хайрхан сум 147
Цагаан хуаран
11,18
Ч.
Чернобыль 185
Чингэлтэй дүүрэг 77,108,167
Чита хот
96,195,198
Чойбалсан хот
29,67,68,96,142,143,160,195
Ш.
Шаазгай нуур 166
Шарын гол 82
Шувуун фабрик
167
Э.
Эрдэнэ сум 81,82,166,217
Эрдэнэт хот 58,80,142,160
Эрдэнэт үйлдвэр
209
Эрдэнэцогт сум
147
Эрхүү хот
88
Я.
Японы Хирошима, Нагасаки хот 12

ТОВЧИЛСОН НЭРСИЙН ЖАГСААЛТ
АДХГЗ-Ардын депутатуудын хурлын гүйцэтгэх захиргаа
АӨХСДМО-Ардын өөрийгөө хамгаалах сайн дурын морьт отряд
АЦН-Ариун цэврийн нөхөрлөл
АЦТСДН-Ардын цэрэгт туслах сайн дурын нийгэмлэг
АЦХЭЯ-Ардын цэргийн хэрэг эрхлэх яам
БОК-Байнгын онцгой комисс
БГТС-Байгалийн гамшигтай тэмцэх салбар
БНАГУ-Бүгд Найрамдах Ардчилсан Герман Улс
БНБАУ-Бүгд Найрамдах Болгар Ард Улс
БНМАУ-Бүгд Найрамдах Монгол Ард Улс
БНПАУ-Бүгд Найрамдах Польш Ард Улс
БНУАУ-Бүгд Найрамдах Унгар Ард Улс
БХХН-Батлан хамгаалах ба хөдөлмөр нийгэмлэг
БХЯ-Батлан хамгаалах яам
БЦЕГ-Барилгын цэргийн ерөнхий газар
ГХЕГ-Гамшгаас хамгаалах ерөнхий газар
ГТТГ-Гал түймэртэй тэмцэх газар
ЕБС-Ерөнхий боловсролын сургууль
ЗСБНХУ-Зөвлөлт Соцаилист Бүгд Найрамдах Холбоот Улс
ЗХУКН-Зөвлөлт Холбоот Улсын Коммунист Нам
ИБС-Иж бүрэн сургууль
ИХ-Иргэний хамгаалалт
КШС-Команд-штабын сургууль
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МА-Мэргэжлийн анги
МАА-Монголын ардын арми
МАХН-Монгол Ардын Хувьсгалт Нам
МАХЦ-Монгол Ардын Хувьсгалт Цэрэг
МУИС-Монгол Улсын их сургууль
МУХЯТЭ-Монгол Улсыг хамгаалах явдалд туслах эвлэл
НТХ-Намын Төв Хороо
ОБЕГ-Онцгой байдлын ерөнхий газар
ОИБС-Объектын иж бүрэн сургууль
ОУИХБ-Олон улсын иргэний хамгаалалтын байгууллага
СнЗ-Сайд нарын Зөвлөл
ТЗМС-Төвлөрсөн зарлан мэдээллийн систем
ТХ-Төв Хороо
ТШ-Төв Штаб
ТМС-Техник мэргэжлийн сургууль
УБОК-Улсын байнгын онцгой комисс
УБХ-Улсыг батлан хамгаалах
УБХТН-Улсыг батлан хамгаалахад туслах нийгэмлэг
УБХЭ-Улсыг батлан хамгаалах эвлэл
УИХ-Улсын иргэний хамгаалалт
УИХГ-Улсын иргэний хамгаалалтын газар
УТК-Улсын төлөвлөгөөний комисс
ҮОХЗ-Үй олноор хөнөөх зэвсэг
ХЗМ-Холбоо, зарлан мэдээлэл
ХЗМС-Холбоо, зарлан мэдээллийн систем
ЦЕГ-Цагдаагийн ерөнхий газар
ЦИХХ-Цэрэг, иргэний хамгаалалтын хэлтэс
ЦИХШ-Цэрэг, иргэний хамгаалалтын штаб
ЭАТН-Эмнэлгийн анхны тусламжийн нөхөрлөл
ЭАТО-Эмнэлгийн анхны тусламжийн отряд
ЭХЯ-Эрүүлийг хамгаалах яам
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НОМ БҮТЭЭГЧИД
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ГАВЪЯАТ АЖИЛТАН, ДОКТОР, ДЭД
ПРОФЕССОР, ХУРАНДАА ПҮРЭВИЙН ДАМДИН
Пүрэвийн Дамдин 1965 онд нийслэлийн 23 дугаар дунд сургуулийн
10 дугаар ангийг “Онц суралцсаны төлөө” алтан медальтай
төгсч, цэргийн сургуульд хуваарилагдан Ардын Цэргийн Хэрэг
Эрхлэх Яам/АЦХЭЯ тухайн үеийн нэрээр/-ны сайдын тушаалаар
бага дэслэгч цолоор шагнуулж, Москва хотын цэргийн хими
хамгаалалтын академид суралцаж, түүнийг 1970 онд, Москва
хотын иргэний хамгаалалтын төв дээд курсыг 1974, 1981 онд
тус тус төгссөн. Цэргийн инженер-химич мэргэжилтэй, иргэний
хамгаалалтын штабын ажилтан мэргэшилтэй, хурандаа цолтой.
Тэрээр 1970-1973 онд Ардын армийн мотобуудлагын 1 дүгээр
тусгай бригадын химийн албаны дарга; 1973-1976 онд Улсын
иргэний хамгаалалтын газар/УИХГ/-ын Химийн болон Химибиологийн хэлтсийн офицер, ахлах офицер, орлогч дарга; 19761988 онд Улсын иргэний хамгаалалтын Төв штабын орлогч,
оперативын хэлтсийн дарга; 1988-1990 онд БНМАУ-ын Сайд нарын Зөвлөлд батлан хамгаалах
асуудал эрхэлсэн референт; 1990-1996 онд УИХГ-ын дэд дарга, тэргүүн дэд дарга бөгөөд Төв
штабын дарга; 1996-2000 онд УИХГ-ын дэд дарга, Улсын байнгын онцгой комиссын нарийн
бичгийн дарга; 2000-2002 онд Монголын улаан загалмай нийгэмлэгийн Ерөнхий нарийн бичгийн
даргын зөвлөх, хэлтсийн дарга; 2002-2006 онд НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөрийн “Монгол Улсад
гамшгийн аюулыг бууруулах менежментийн тогтолцоог боловсронгуй болгох нь” төслийн зөвлөх;
2008-2014 онд Чингэс хааны нэрэмжит Их засаг олон улсын их сургуульд иргэний хамгаалалт /
гамшгаас хамгаалах/-ын багшаар тус тус ажиллажээ.
2012 онд Батлан хамгаалах их сургуулийн эрдмийн зөвлөлд цэргийн ухааны докторын зэрэг
хамгаалсан, дэд профессор цолтой, 2014 онд МУ-ын “Үйлчилгээний гавъяат ажилтан” цол хүртсэн.
Цөм, химийн хөнөөлийн голомтод цагийн байдлыг үнэлэх, штабын бэлтгэлийг явуулах, аймаг,
хот, район, объектуудад иргэний хамгаалалтыг зохион байгуулах, цацраг, химийн хяналтыг хийх,
тээвэр, нүүлгэн шилжүүлэлтийн ажиллагаа зохион байгуулах, гамшигт үзэгдлүүд, тэдгээрийн
үзүүлэх нөлөөлөл, түүнийг бууруулах, аврах ажил явуулах, түүх судлалын зэрэг сэдвүүдийн
хүрээнд бие дааж болон бусадтай хамтарч 10 гаруй ном бичиж, 8 бүтээл хянан тохиолдуулж,
эрдэм шинжилгээний үгүүлэл, илтгэл 15-ыг бичиж хуралд илтгэл тавьж хэвлүүлжээ.
ХУРАНДАА БАЛДАНГИЙН ДАШДЭЛЭГ
1947 онд Булган аймгийн Могод суманд төрсөн.
1956-1966 онд Булган аймгийн төвийн 10 жилийн дунд сургууль,
1966-1972 онд Мосва хотод Хуягт танкийн цэргийн академи,
1977-1979 онд Москва хотод оройн их сургуулийн олон улсын
харилцааны анги, 1981-1984 онд Улаанбаатар хотод МарксизмЛенинизмийн оройн их сургууль, 1990 онд Москва хотод Иргэний
хамгаалалтын дээд курс тус тус төгссөн. Инженер-механикч
мэргэжилтэй, хурандаа цолтой.
1972-1973 онд Ардын армийн 036-р ангид хуягт танкийн албаны
дарга, 1973-1977 онд АА-н 165-р ангид нэгдүгээр орлогч-ерөнхий
инженер, 1977-1981 онд БНМАУ (хуучин нэрээр)-аас ЗСБНХУ
(хуучин нэрээр)-д суугаа элчин сайдын яаманд Цэргийн тусгай
асуудал эрхэлсэн зөвлөхийн орлогч-гуравдугаар нарийн бичгийн
дарга, 1981-1988 онд БХЯ-ны инженер техник-хяналтын хэлтсийн
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даргын орлогч, ерөнхий инженер, хэлтсийн дарга, 1988-1992 онд УИХГ-н оперативын хэлтэст
ахлах офицер, тус гэзрын Сургалтын төвийн захирал зэрэг албыг хашиж байгаад цэргийн тэтгэвэрт
гарсан.
Тэтгэвэрт гарсныхаа дараа 1992-2007 онд Бумбат ХХК, Гэгээрлийн яамны харьяа Иргэний
хамгаалалтын сургалт арга зүйн төв, Жуулчин бааз ХХК, Эрэл ХХК, Үндэсний үнэт цаас ХХК
зэрэг байгууллагуудад захирал, менежерээр ажиллаж байв.
Б.Дашдэлэг мэргэжлийн чиглэлээрээ “В ангилалын жолоочийн сурах бичиг” ном болон гарын
авлага зэргийг олныг бичсэнээс гадна түүхийн ухааныг сонирхон судалж, Монголын түүхийн
сэдвээр “ Гүйгүүл ноён” гэдэг ном бичиж хэвлүүлэн олны хүртээл болгожээ.

ОБЕГ-ЫН АХМАДЫН ХОРООНЫ УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
ДАРГА ХУРАНДАА ЖАВЗАНГИЙН ЦОГТОО
1950 ондУвсаймгийнТэссумандтөрсөн. 1972 онд ЦЕДС, 1977
онд ЗХУ-д ИргэнийхамгаалалтынТөв дээд курс төгссөн.Цэргийн
холбооны команд, Иргэний хамгаалалтын штабын ажилтны
мэргэжилтэй.
Ж.Цогтоо 1972-1975 онд ЦЕДС-д курсындарга,
1975-1987онд Увс аймгийн Цэрэг, иргэний хамгаалалтын хэлтсийн
орлогч, иргэний хамгаалалтын штабын дарга, 1987-1998 онд Цэрэг,
иргэний хамгаалалтын хэлтэс, штабын даргаар ажилласан бөгөөд
аймгийн цэргийн дайчилгааны бэлэн байдлыг хангах, цэргийн тоо
бүртгэл, аймгийн иргэний хамгаалалтын төлөвлөлт,штабуудын
бэлтгэл бэлэн байдал, гамшиг ослын аюулаас урьдчилан сэргийлэх,
аврах хор уршгийг арилгах аргахэмжээ, бүх ангилалын сургалтыг
удирдан зохион байгуулах зэрэг ажлыг гүйцэтгэж байв.
1998-2005 онд УИХГ, ГХЕГ, ОБЕГ-т Хяналт шинжилгээ
үнэлгээний албаны дарга, ахлах мэргэжилтэнээр ажиллаж, улсын албад, тээвэр нүүлгэн
шилжүүлэлт, хуультогтоомж, тушаал шийдвэрийн биелэлт хяналт шинжилгээ, үнэлгээний
асуудал хариуцан Улсын албадын удирдлага, штабын бүрэлдэхүүнийг сургах, албадын иргэний
хамгаалалтын төлөвлөгөө боловсруулж батлуулах, иргэний хамгаалалтын талаар гарсан хууль
тогтоомж, тушаал шийдвэрийн хэрэгжилт үр дүнг тооцох, байгууллагын үйлажиллагаанд хяналтшинжилгээ, үнэлгээ хийж газрын удирдлагыг мэдээлэл зөвлөмжөөр ханган ажиллаж байв.
2009оноосОБЕГ-ынахмадынхорооныудирдахзөвлөлийнгишүүн, 2014 оноос удирдах зөвлөлийн
даргаар сонгогдонахмадын хорооны дотоод ажлыг тогтмолжуулан сайжруулж,ахмад настны
нийгмийн асуудлы шийдвэрлэх, тэдэнд тусламж, дэмжлэг үзүүлэх, амрал тчөлөө цагийг зөв
зохистой өнгөрүүлэх болон түшиглэсэн байгууллагын үйлажиллагаанд мэргэжил аргазүйн
зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлж 2014 онд Баянзүрх, Сонгино хайрхан дүүргийн 38 хороонд гамшгаас
урьдчилан сэргийлэх сургалт хийх, 2016 онд Онцгой байдлын албаны түүхэн замналын музей
байгуулах ажилд оролцсон.
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УЛААН ЯМААТ ОВОГТОЙ ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН
ХУРАНДАА СЭНГЭЭГИЙН ЦОГТБААТАР
1957 онд Нийслэл Улаанбаатар хотын I амаржих газарт
Сэнгээгийн 5 дугаар хүү болж төрсөн.
Баянхонгор аймгийн Төвийн 1 дүгээр10 жилийн дунд
сургуулийн 1 дүгээр ангид 1964 онд элсэн суралцаж, 1974 онд
Хөвсгөл аймгийн Мөрөн хотын 1 дүгээр 10 жилийн 10 дугаар
ангийг төгссөн. 1978 онд Цэргийн Ерөнхий Дээд сургуулийг Авто
инженер мэргэжлээр, 2004 онд Шинжлэх Ухаан Техникийн Их
сургуулийг авто инженерийн ангийг Авто машин, авто аж ахуй
мэргэжлээр төгсөж, Цэргийн ухааны магистрын зэрэг хамгаалсан.
1978 оноос Ардын армийн 107 дугаар ангид салааны захирагч, багш,
1981 оноос Цэргийн Ерөнхий дээд сургуульд курсын захирагч,
1983 оноос Ардын армийн 107 дугаар ангид ротын захирагч, 1990
оноос Ажилчны районы Цэрэг, Иргэний хамгаалалтын штабт
сургалт хариуцсан офицер, 1995 оноос нийслэлийн Байгалийн
гамшигтай тэмцэх салбарын дарга, 1998 оноос нийслэлийн Байгалийн гамшгаас аврах ангийн
захирагч, 2003 оноос нийслэлийн Аврах отрядын дарга, 2004 оноос нийслэлийн Гамшгаас
хамгаалах штабын дарга, 2005 оноос нийслэлийн Онцгой байдлын газрын дарга, 2009 оноос
ОБЕГ-ын Гамшигтай Тэмцэх газрын даргаар ажиллаж байгаад 2012 онд тэтгэвэрт гарсан.
Монголын Зэвсэгт хүчний Авто техникийн хадгалагдах чадварыг дээшлүүлэх судалгаа
сэдвээр цэргийн ухааны эрдмийн зэрэг горилох бүтээл, хамтарсан бүтээл Гамшиг ослын
шалтгааныг шинжлэн судлахуй 2007 он, Аюулт үзэгдэл ослоос сэргийлэхүй 2008 онд бүтээсэн.
Хөдөлмөрийн гавъяаны Улаан Тугийн одон, Алтан гадас одон, Нийслэлийн хангарьд одон, бусад
медалиудаар тус тус шагнагдаж байсан. Олон улсын Иргэний хамгаалалтын байгууллагын дээд
шаганал-“БААТАР” одонгоор шагнагдсан.
ХУРАНДАА
ӨӨДЛӨХ
ОВОГТОЙ
МИЖИДИЙН
СҮХБААТАР
Улаанбаатар хотод төрсөн. 1967-1977 онд нийслэлийн 24 дүгээр
дунд сургууль, 1982 онд Монгол Улсын Их сургуулийг барилгын
инженер-архитектор, 2002 онд төрийн захиргаа, удирдлага
мэргэжлээр төгссөн. Техникийн ухааны магистр цолтой.
1982-1997 онд Зэвсэгт Хүчний Ар талыг удирдах газар,
анги байгууллагад тусгай обьектын хөрөнгө оруулалт, гэрээ
санхүүжилтийн инженер-эдийн засагч, дэд захирал, захирагчийн
орлогч, Улсын Иргэний хамгаалалтын газарт 1997 оноос
инженерийн хангалт, хамгаалалт хариуцсан офицер, албаны
дарга, ОБЕГ-т ахлах мэргэжилтэн, тасгийн дарга, Сургалт,
сурталчилгааны хэлтсийн даргаар тус ажилласан ба цэргийн

албыг 33 жил хаасан.
1998 онд Иргэний хамгаалалтын улсын төлөвлөгөөний дэд бүтцийг гамшиг, ослоос хамгаалах
барилга байгууламж, зам тээвэр, эрчим хүчээр хангах 3 төлөвлөгөө, газар хөдлөлтийн гамшгаас
хамгаалах арга хэмжээг сайжруулах 1998, 2003, 2009, 2010 оны Монгол Улсын ЗГ-ын тогтоол,
2010 онд “Газар хөдлөлтийн нэгдсэн төлөвлөгөө”-г боловсруулсан байна.
Гамшиг, ослын 20 гаруй томоохон голомтод хээрийн штаб, ажлын хэсгийг удирдан аврах, хор
уршгийг арилгах, сэргээн босгох ажлыг гүйцэтгэсэн ба 40 гаруй гамшгаас хамгаалах иж бүрэн
болон команд-штабын сургууль, дадлагыг удирдан ажиллажээ. 2010 оноос АНУ-ын Гамшгийн
удирдлагын үндэсний төв, холбогдох байгууллагуудтай хамтран 4 жил дараалан дэд бүтцийн
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эрчим хүч, төмөр зам, барилга, уул уурхайн чиглэлээр “Говийн чоно” сургалтыг зохион байгуулж,
оролцсон ба Япон улсын хамтын ажиллагаатай байгууллагатай хамтран болзошгүй газар
хөдлөлтийн аюулаас сэргийлэх хот төлөвлөлт, дэд бүтцийн шинэчлэлт, норм дүрмийн өөрчлөлт,
дахин төлөвлөлт, аюулгүй орчныг бүрдүүлэх, иргэдийн сургалт, сурталчилгааны ажлыг өрнүүлсэн
байна.Аврагч бэлтгэх сургалтын хөтөлбөр, хувцас хэрэглэл, тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийн
бүрдүүлэлт, ослын үеийн удирдлага, заавар, зөвлөмж, ажиллагааны эрх зүйн орчныг бүрдүүлж,
жигдрүүлэн ажиллажээ.
ДОКТОР, ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ХУРАНДАА МАНДАЛ
ОВОГТОЙ БУЯН-ӨЛЗИЙН БАЯРЖАРГАЛ
1956 ондУлаанбаатархотодтөрсөнбөгөөд 1964-1974 онд 10
жилийн 2 дугаардундсургууль,1974-1979 ондМонголУлсынИхСу
ргуульдфизикчмэргэжлээр,1985-1988 ондхуучнаар ЗХУ-д Цэргий
нхимихамгаалалтынакадемидтус тус суралцаж төгссөн ба 2000
онд физикийн ухааны мастерын (Ms.D) зэрэг, 2002 онд цэргийн
ухааны докторын (Ph.D) зэрэг хамгаалсан.
1980-1985, 1988-1992 онд онд Батлан хамгаалах яамны Үй олноор
хөнөөх зэвсгийн хөнөөлийг тооцоолон шинжлэх станцын тасгийн
дарга, даргаар,1992-1998 онд Батлан хамгаалах яамны эрдэм
шинжилгээний хүрээлэнд эрдэм шинжилгээний ажилтнаар, 19982003 онд Улсын иргэний хамгаалалтын газарт цацрагаас хамгаалах
асуудал хариуцсан ахлах офицер, 2004 онд Гамшгаас хамгаалах
ерөнхий газарт Гамшгийн судалгааны төвийн даргаар,2005-2014
онд ОБЕГ-ын дэргэдэх
Онцгой байдлын албаны эрдэм
шинжилгээний хүрээлэн, Гамшиг судлалын хүрээлэнгийн захирлаар ажилласан.
Доктор Б.Баяржаргал нь Батлан хамгаалах чиглэлээр: “Гамшиг, ослын аюулыг үнэлэх, урьдчилан
сэргийлэх арга, технологи, тогтолцоог боловсронгуй болгох нь” докторын (Ph.D) ажил, 2002
он;”Цэргийн зориулалттай бутлах тэсрэх бодис гарган авах технологийн судалгаа” 2012 он зэрэг
10 гаруй ажил гүйцэтгэсэн.Гамшиг судлал, гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, аврах, хор уршгийг
арилгах чиглэлээр: “Монгол Улсын стратегийн эрсдэлийн үнэлгээ, таамаглал” 2013 он, “Гамшгаас
хамгаалах сайн дурынханы заавар” 2014 он, “Гамшгийн төрөл бүрээр эрсдэлийн үнэлгээхийх
арга зүй ” 2015 онзэрэг 30 гаруй эрдэм шинжилгээний үгүүлэл, ном, гарын авлага туурвисан.
Гамшиг судлалын талаарх тулгамдсан асуудлаар 2005-2014 онд 10 гаруй эрдэм шинжилгээний
бага хурал зохион байгуулж удирдсан байна. Иргэний хамгаалалтын дадлага, сургууль болон
гамшиг, ослын голомт дахь аврах, хор уршгийг арилгах ажиллагааг 5 удаа удирдаж зохион
байгуулжээ.
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