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Нэг. “Ахмад настны тухай” хуулийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд “Онцгой 
байдлын байгууллагын ахмад настны хөгжил, хамгаалал”-ын хөтөлбөрийг 
боловсруулах, төслийг төв орон нутгийн Ахмадын хороо, зөвлөл, салбарын нийт 
гишүүдээр хэлэлцүүлж гаргасан санал, хүсэлтийг тусгах, хөтөлбөрийг Онцгой 
байдлын ерөнхий газрын даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж батлуулах, Онцгой 
байдлын байгууллагын Ахмадын холбооны 3 дугаар бага хурлыг зохион байгуулах, 
Холбооны 2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд үйл ажиллагаагаа 
чиглүүлэн ажиллалаа.

Энэ хугацаанд Ахмадын холбооны удирдах зөвлөл 3 удаа хуралдаж 20 
асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэж, 19 тогтоол гарган биелэлтийг нь ханган ажилласан 
байна. Ахмадын холбооны удирдах зөвлөлийн хурлаар “Онцгой байдлын 
байгууллагын ахмад настны хөгжил, хамгаалал” хөтөлбөрийн төсөл, түүнийг төв 
орон нутгийн ОБГ-ын Ахмадын хороо, зөвлөл, салбарын гишүүдээр хэлэлцүүлсэн 
дүн, ирүүлсэн санал хүсэлтийн тухай, Онцгой байдлын байгууллагын Ахмадын 
холбооны 3 дугаар бага хурлыг зохион байгуулах тухай, Бага хурлын төлөөлөгчдийн 
тоог тогтоох тухай, Онцгой байдлын албаны Ахмад, дунд, залуу үеийн дөрөв дэх 
удаагийн чуулга уулзалтыг зохион байгуулах тухай, түүнд тавьж хэлэлцүүлэх 
илтгэлүүдийн төслийн тухай, Чуулга у^лзалтаас гарах зөвлөмжийн төслийн тухай, 
“Онцгой байдлын байгууллагын Ахмадын холбооноос 2017-2019 онд хийж 
гүйцэтгэсэн ажлын тайлан, цаашдын зорилт” илтгэл, төв орон нутгийн Ахмадын 
хороо, зөвлөл, салбарын эхний хагас жилийн ажпыг дүгнэсэн дүнгийн тухай, Баян- 
Өлгий, Булган, Говь-Алтай, Говьсүмбэр, Завхан, ОБЕГ, НОБГ, Сүхбаатар, Төв, Увс, 
Хөвсгөл аймгийн ОБГ-ын Ахмадын хороо, зөвлөлийн “Ахмадын сан”-д зардал 
хуваарилах саналын тухай, Зэвсэгт хүчний 98, Онцгой байдлын байгууллага 
байгуулагдсаны 15, Ардын хувьсгалын 98 жилийн ойгоор төв орон нутгийн ОБГ-ын 
Ахмадын хороо, зөвлөл, салбарын зарим тэргүүний ахмад настнуудыг төрийн дээд 
шагнал болон салбарын шагналаар шагнуулж урамшуулах саналын тухай, ОБЕГ, 
НОБГ, УНС-ын Ахмадын хороо, зөвлөлийн арван ахмад настанг “Жаргалант” 
эмчилгээ сувилалд явуулж, эмчлүүлэх саналын тухай, удаан хугацаагаар өвдсөн 
Дорнод аймгийн ОБГ-ын Ахмадын зөвлөлийн гишүүн ахмад настан Д.Сайнзаяа, 
ОБЕГ-ын Ахмадын хорооны гишүүн ахмад настан М.Алтансүх нарт нэг удаагийн 
буцалтгүй мөнгөн тусламж үзүүлэх тухай, Хөвсгөл аймгийн ОБГ-ын Ахмадын 
зөвлөлийн гишүүн Б.Хасбазар, Баянхонгор аймгийн ОБГ-ын Ахмадын зөвлөлийн 
гишүүн Д.Халзанням нарын гэр хүссэн хүсэлтийг уламжлах тухай, Онцгой байдлын 
байгууллагын 15 жилийн ойг угтах ажлын хүрээнд Нийслэлийн цэцэрлэгт хүрээлэнд 
“Эрэлхэг аврагч, гал сөнөөгчдийн алдар” цогцолборыг байгуулахад шаардагдах 
төсөв зардлыг бүрдүүлэхэд туслах хандив өргөх Уриалгын төсөл, Онцгой байдлын 
байгууллагын Ахмадын холбооны удирдах зөвлөлийн гишүүдийн ажил үүргийн 
хуваарийг шинэчлэн батлах тухай зэрэг асуудлын авч хэлэлцэн шийдвэрлэсэн 
байна.

2019 онд Ахмадын холбоо ОБЕГ болон төв орон нутгийн Ахмадын хороо, 
зөвлөл, салбараас нийтдээ 71 албан тоот хүлээн авч 20 албан тоот явуулсан байна. 
Онцгой байдлын байгууллагын Ахмадын холбоо 2019 онд 22 ажил хийхээр 
төлөвлөснөөс 16 ажлыг бүрэн хийж гүйцэтгэн төлөвлөгөөний биелэлт 72.7 хувьтай



байна. Сэлэнгэ, Дархан-Уул, Орхон, Булган аймгийн ОБГ-ын Ахмадын зөвлөлд 
Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, тэмдэг гардуулах, гишүүдтэй уулзаж “Онцгой байдлын 
байгууллагын ахмад настны хөгжил, хамгаалал” хөтөлбөрийн төсөл, “Эрэлхэг аврагч, 
гал сөнөөгчдийн алдар” цогцолбор байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор хандив 
цуглуулах уриалгыг танилцуулж санал хүсэлтийг нь сонссон байна.

Хоёр. Ахмад настны тухай хуулийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд “Онцгой 
байдлын байгууллагын ахмад настны хөгжил, хамгаалал” хөтөлбөрийг 
боловсруулах зорилгоор Монголын Ахмадын холбоо, Хөдөлмөр, нийгмийн 
хамгааллын яамны ахмад настны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн, БХЯ, БХЯЖШ, 
ЦБ, ХХБ, ШШГЕГ, ТЕГ-ын Ахмадын байгууллагын дарга, сонгуультнуудтай 
биечлэн уулзаж санал солилцсоны зэрэгцээ ахмад настны талаарх төрөөс 
баримтлах бодлого, Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, 
холбогдох хууль тогтоомжуудыг судалсны үндсэн дээр боловсруулж ОБЕГ, НОБГ, 
ҮАБ, УНС болон төв орон нутгийн ОБГ-ын Ахмадын хороо, зөвлөл, салбарын 
ахмадуудаар хэлэлцүүлэхэд 936 ахмад настан буюу гишүүдийн 44.9 хувь нь 
биечлэн оролцож хэлэлцэн нийт 51 санал ирүүлсний 41-ийг нь төсөлд тусгасан 
болно. Төслийг хэрэгжүүлэхэд таван жилийн хугацаанд нийтдээ 372408333 төгрөг 
шаардлагатай байна. Өнөөдрийн байдлаар улсын хэмжээнд Ахмадын санд 
нийтдээ 165100000 төгрөг төвлөрсөн байна.

Улс орнуудад хүн амын насжилт эрчимтэй нэмэгдэж 2015 онд 60 ба түүнээс 
дээш насныхан дэлхийн нийт хүн амын 12.3 хувийг эзэлж байсан бол 2030 онд 
16.5 хувь, 2050 онд 21.5 хувьд хүрэх төлөвтэй байна. Манай улсад ахмад настны 
эзлэх хувь 2018 оны байдлаар 6.4 хувь байгаа бөгөөд 2030 онд 12.0 хувь, 2050 онд 
21.1 хувьд хүрнэ гэсэн төсөөллийг Статистикийн байгууллагаас тооцон гаргасан 
байна.

Онцгой байдлын байгууллагын Ахмадын холбоо 2013 онд үүсэн байгуулагдах 
үед 1453 ахмад настан бүртгэгдэж байсан бол 2015 онд 1521, 2016 онд 1646, 2017 
онд 1771, 2018 онд 1886, 2019 оны 1 дүгээр сарын 1-ний байдлаар 2085 ахмад 
настан бүртгэлтэй байна. Энэ тоо хэдийгээр бүрэн бус тоо ч гэсэн жилд дунджаар 
120 орчим ажилтан цэргийн байнгын болон өндөр насны тэтгэвэрт гарч байна. Энэ 
тоо буурахгүйгээр барахгүй насны хувьд залуужих төлөвтэй байна. Өнөөгийн 
байдлаар Онцгой байдлын байгууллагын Ахмадын холбооны хамгийн ахмад 
настан нь 98 настай Г.Пампаан /ОБЕГ/, хамгийн залуу нь 38 настай Я.Одцэцэг 
/НОБГ/ байна. Нийт ахмадуудын 59.1 хувь нь 59 хүртэлх насных, 29.1 хувь нь 60- 
70 хүртэлх насных, 9.8 хувь нь 71-80 хүртэлх насных, 2 хувь нь 81 наснаас дээш 
настай ахмадууд эзэлж байна. Түүний дотор 42.5 хувь нь 38-55 хүртэлх идэр 
насны залуучууд эзэлж байна.

Онцгой байдлын байгууллагын ахмад настны хөгжил, хамгааллын 
хөтөлбөрийг ОБЕГ-ын даргын зөвлөлөөр хэлэлцэх үед хөтөлбөр, төлөвлөгөөг 
хэрэгжүүлэхэд шаардагдах зардал төсвийг төв орон нутгийн Ахмадын хороо, зөвлөл, 
салбарын өөрсдийнх нь гаргаж өгсөн төсөв зардлыг нэгтгэн улсын төсөвт тусган 
Сангийн яаманд хянуулж, баталж өгсөн төсвийн дагуу тухайн орон нутагт “Ахмадын 
сан” байгуулан өгч байхаар шийдвэрлэлээ. Үүний дагуу төв орон нутгийн ОБГ-ын 
Ахмадын хороо, зөвлөл, салбарууд дээрх хөтөлбөр, төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд 2020 
онд шаардагдах төсөв зардлыг хийж ОБГ-ын даргаараа батлуулан ОБЕГ-ын Санхүү, 
хангалт, хөрөнгө оруулалтын газарт ирүүлсэн байна. ОБЕГ-ын даргын 2019 оны 6 
дугаар сарын 10-ны өдрийн А/170 тоот тушаалаар батлагдсан хөтөлбөр, төлөвлөгөөг



2020 оноос эхлэн үе шаттай хэрэгжүүлэх ажпыг зохион байгуулахад төв орон нутгийн 
ОБГ-ын Ахмадын хороо, зөвлөл, салбарын дарга, сонгуультнууд онцгой анхаарч 
идэвх санаачлагатай ажиллах шаардлагатай байна.

Гурав. Онцгой байдлын байгууллагын Ахмадын холбооны харьяа 
гишүүдийнхээ тоонд үндэслэн зохион байгуулагдсан Ахмадын 3 хороо, 22 зөвлөл,
2 салбар ажилладаг.

Улсын бүртгэлийн шинэчлэн батлагдсан хуулийн дагуу Архангай, Баян- 
Өлгий, Баянхонгор, Булган, Говь-Алтай, Говьсүмбэр, Дархан-Уул, Дархан-Уул 
аймгийн Шарын гол сумын ГУА 55-р анги, Дорнод, Дундговь, Завхан, Өвөрхангай, 
Өмнөговь, Сүхбаатар, Сэлэнгэ, Төв, УНС, Улаанбаатар хот дахь Хүнсний салбар, 
Увс, Үндэсний аврах бригад, Хөвсгөл аймгийн ОБГ-ын Ахмадын хороо, салбар 
Улсын хуулийн этгээдийг бүртгэх газарт шинээр бүртгүүлж салбарын гэрчилгээ, 
тэмдгийг хүлээн авсан байна.

Онцгой байдлын байгууллагын Ахмадын холбооны харьяа 27 Ахмадын 
хороо, зөвлөл, салбараас 2019 оны эхний хагас жилийн ажлын тайлангаа ОБЕГ, 
НОБГ, ҮАБ-ын 3 хороо, Архангай, Баян-Өлгий, Баянхонгор, Булган, Говь-Алтай, 
Говьсүмбэр, Завхан, Дархан-Уул, Дорнод, Дорноговь, Дундговь, Увс, УНС, Төв, 
Өвөрхангай, Өмнөговь, Сүхбаатар, Сэлэнгэ, Хэнтий, Хөвсгөл аймгийн ОБГ-ын 20 
Ахмадын зөвлөл, Улаанбаатар хот дахь Хүнсний салбарын Ахмадын салбар 
хугацаандаа ажпын тайлангаа ирүүлснийг шалган танилцаж төв орон нутгийн 
Ахмадын хороо, зөвлөл, салбарын ажп4|г дүгнэх 8 үзүүлэлтийн дагуу дүгнэж дүнг, 
Ахмадын холбооны удирдах зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн батласан байна.

2019 оны эхний хагас ажлын тайланг Ахмадын зөвлөлөөс Орхон, Ховд 
аймгийн Ахмадын зөвлөл, Ахмадын салбараас Дархан-Уул аймгийн Шарын гол 
сумын ГУА 55 дугаар ангийн Ахмадын салбар ирүүлээгүй байна.

Архангай, Баян-Өлгий, Булган, Дархан-Уул, Дорноговь, Өмнөговь, Завхан, 
Увс, Завхан, Сүхбаатар, Сэлэнгэ, Хэнтий аймгийн ОБГ-ын Ахмадын хороо, зөвлөл, 
салбарын ажлыг дүгнэх 8 үзүүлэлтийн дагуу ажпын тайланг дэлгэрэнгүй бичиж 
ирүүлээгүйгээс шалтгаалан ажлыг нь бодиттойгоор дүгнэхэд хүндрэл учирч байв. 
Цаашид ажлынхаа тайланг шалгуур 8 үзүүлэлтийн дагуу бичиж ирүүлэхийг 
анхааруулав.

Шалгуур 8 үзүүлэлтийн дагуу Ахмадын хороодын ажлыг дүгнэхэд: ҮАБ-ын 
Ахмадын хороо 40 оноогоор 1 дүгээр байр, ОБЕГ-ын Ахмадын хороо 37 оноогоор 
2 дугаар байр, НОБГ-ын Ахмадын хороо 36 оноогоор 3 дугаар байр тус тус эзлэсэн 
байна.

Ахмадын зөвлөлүүдийн ажпыг дүгнэхэд: Дундговь, Өмнөговь аймгийн ОБГ- 
ын Ахмадын зөвлөл 39 оноогоор 1-2-р байр, Хэнтий, Өвөрхангай, Дорнод аймгийн 
ОБГ-ын Ахмадын зөвлөл 38 оноогоор 3-5-р байр, Говь-Алтай аймгийн ОБГ-ны 
Ахмадын зөвлөл 37 оноогоор 6-р байр, Төв, Булган, Баянхонгор, Хөвсгөл аймгийн 
ОБГ-ын Ахмадын зөвлөл 36 оноогоор 7-10 дугаар байр, Завхан, Сүхбаатар, 
Дорноговь, Увс аймгийн ОБГ-ын Ахмадын зөвлөл 35 оноогоор 11-14-р байр, 
Сэлэнгэ аймгийн ОБГ-ын Ахмадын зөвлөл 34 оноогоор 15-р байр, Дархан-Уул 
аймгийн ОБГ, УНС-ын Ахмадын зөвлөл 33 оноогоор 16-17-р байр, Говьсүмбэр, 
Баян-Өлгий аймгийн ОБГ-ын Ахмадын зөвлөл 32 оноогоор 18-19-р байр, Архангай 
аймгийн ОБГ-ын Ахмадын зөвлөл 31 оноогоор 20-р байрыгтус тус эзлэсэн байна.

Төв орон нутгийн Ахмадын салбарын ажпыг дүгнэхэд: Улаанбаатар хот
дахь Хүнсний салбарын Ахмадын салбар 31 оноо авсан байна.



Дөрөв. Онцгой байдлын албаны Ахмад, дунд, залуу үеийн 4 дэх удаагийн 
чуулга уулзалтыг 2019 оны 5 дугаар сарын 25-26-ны өдрүүдэд Орхон аймгийн Баян- 
Өндөр сумын Говил багийн Бөхөнгийн амралтын газарт амжилттай зохион 
байгуулагдсан байна. Гурван үеийн чуулга уулзалтад ОБЕГ болон төв орон нутгийн 
Онцгой байдлын газрын бие бүрэлдэхүүнийг төлөөлсөн шилдэг тэргүүний 140 
төлөөлөгч оролцож4 асуудлыгавч хэлэлцэн шийдвэр гаргасан байна.

Дээрх чуулга уулзалтаас авч хэлэлцсэн асуудалтай холбогдуулан 14 заалт 
бүхий зөвлөмж гаргасан байна. Түүний дотор Ахмадын байгууллагатай холбоотой 4 
заалт орсон байна. Үүнд: 1. Ахмадууд залуу үеэ сургаж, хөгжүүлэхэд идэвх 
санаачлагатай оролцох, 2. Ахмад ажилчдадаа байгууллагын зүгээс бүх талын 
дэмжлэг тусламж үзүүлж ажиллах, 3. Зөвлөх мэргэжилтний багийн үйл ажиллагааг 
идэвхжүүлж, ажиллах хүрээг нэмэгдүүлэх, 4. “Онцгой байдлын байгууллагын ахмад 
настны хөгжил, хамгаалал” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд бүх талын дэмжпэг 
үзүүлэхийг заасан байна. Гурван үеийн чуулга уулзалтыг амжилттай зохион 
байгуулахад Хойд бүсийн төвийн дарга хурандаа Г.Ганбаатар, бие бүрэлдэхүүн 
ихээхэн үүрэг гүйцэтгэн сайн ажилласан байна.

2019 оны 5 дугаар сарын 25-ны өдөр Онцгой байдлын байгууллагын Ахмадын 
холбооны 3 дугаар бага хурал хуралдаж Ахмадын холбооноос 2017-2019 онд хийж 
гүйцэтгэсэн ажпын тайлан, цаашдын зорилтын тухай илтгэл, зохион байгуулалтын 
асуудлыг авч хэлэлцсэн байна. Баг^ хуралд төв орон нутгийн Ахмадын 27 
байгууллагын ахмад настнуудыг төлөөлж 82 төлөөлөгч сонгогдсоноос 81 төлөөлөгч 
оролцож хурлын ирц 98.8 хувьтай байлаа.

Зохион байгуулалтын асуудлыг авч хэлэлцээд Онцгой байдлын байгууллагын 
Ахмадын холбооны удирдах зөвлөлийн гишүүн П.Дамдин, Ц.Нямсүрэн, Б.Пүрэвдорж 
нарыг удирдах зөвлөлийн гишүүнээс чөлөөлж Х.Алагаа, П.Батаахүү, Д.Жамсран, 
Д.Хишигбаатар, И.Чинбат нарыг улираан, С.Залуухүүг ОБЕГ-ын Ахмадын хороог 
төлөөлж, С.Жаргалсайханыг Дорноговь аймгийн ОБГ-ын Ахмадын зөвлөлийг 
төлөөлж, А.Оюунчимэгийг УНС-ын Ахмадын зөвлөлийг төлөөлж, О.Одонтуяаг Төв 
аймгийн ОБГ-ын Ахмадын зөвлөлийг төлөөлж тус тус шинээр сонгосон байна.

Онцгой байдлын байгууллагын Ахмадын холбооны дүрмийн дагуу холбооны 
удирдах зөвлөл 9 гишүүнтэй болж, удирдах зөвлөлийн гишүүдийн ажил үүргийн 
хуваарийг шинэчлэн баталсан байна.

Тав. Онцгой байдлын байгууллага нэгдсэн тогтолцоонд шилжсэний 15 жилийн 
ойг угтаж Нийслэлийн цэцэрлэгт хүрээлэнд “Эрэлхэг аврагч, гал сөнөөгчдийн алдар” 
цогцолборыг байгуулахад шаардагдах хөрөнгийг төвлөрүүлэхэд дэмжлэг болгох 
зорилгоор Ахмадын холбооноос “Уриалга” гаргасныг ахмад настнууд дэмжиж хандив 
өргөв. Сэлэнгэ аймгийн ОБГ-ын Ахмадын зөвлөлийн гишүүн Б.Туяа, Хэнтий аймгийн 
ОБГ-ын Ахмадын зөвлөлийн гишүүн Ц.Баасан нар хувиасаа тус бүр 100000 төгрөг 
хандивласан байна.

Хэнтий аймгийн ОБГ-ын Ахмадын зөвлөл 2019.05.20-06.14-ний өдөр 
гишүүдийн 163.2 хувь нь хамрагдан 567500 төгрөгийн хандив өргөж 1-р байр, Увс 
аймгийн ОБГ-ын Ахмадын зөвлөл 2019.05.3-ны өдөр гишүүдийн 125.5 хувь нь 
хамрагдан 450000 төгрөгийн хандив өргөж 2-р байр,Баян-Өлгий аймгийн ОБГ-ын 
Ахмадын зөвлөл 2019.05.17-ны өдөр гишүүд 120 хувиар хамрагдан 120000 төгрөгийн 
хандив өргөж 3-р байр, Говьсүмбэр аймгийн ОБГ-ын Ахмадын зөвлөл 2019.05.17-ны 
өдөр гишүүд 107 хувиар хамрагдан 300000 төгрөгийн хандив өргөж 4-р байр,



Дундговь аймгийн ОБГ-ын Ахмадын зөвлөл 2019.05.09-ний өдөр гишүүд 100 хувь 
хамрагдан 450000 төгрөгийн хандив, Өмнөговь аймгийн ОБГ-ын Ахмадын зөвлөл 
2019.04.19-ний өдөр гишүүд 100 хувь хамрагдан 320000 төгрөгний хандивыг тус тус 
өргөж 5-6-р байр, Дорнод аймгийн ОБГ-ын Ахмадын зөвлөл 2019.05.23-ны өдөр 
гишүүдийн 95.3 хувь нь 610000 төгрөгийн хандив өргөж 7-р байр, Завхан аймгийн 
ОБГ-ын Ахмадын зөвлөл 2019.05.10-ны өдөр гишүүдийн 91.2 хувь нь хамрагдан 
310000 төгрөгийн хандив өргөж 8-р байр, Говь-Алтай аймгийн ОБГ-ын Ахмадын 
зөвлөл 2019.05.16-ны өдөр гишүүдийн 88.2 хувь нь хамрагдан 300000 төгрөгийн 
хандив өргөж 9-р байр, Дорноговь аймгийн ОБГ-ын Ахмадын зөвлөл 2019.05.23-ны 
өдөр гишүүдийн 85.0 хувь нь хамрагдан 340000 төгрөгийн хандив өргөж 10-р байр, 
Булган аймгийн ОБГ-ын Ахмадын зөвлөл 2019.05.03-ны өдөр гишүүдийн 80 хувь нь 
хамрагдан 560000 төгрөгийн хандив, Дархан-Уул аймгийн Шарын гол сумын ГУА 55-р 
ангийн Ахмадын салбар 2019.05.14-ний өдөр гишүүдийн 80 хувь нь хамрагдан 
160000 төгрөгийн хандивыг тус тус өргөж 11-12-р байр, Орхон аймгийн ОБГ-ын 
Ахмадын зөвлөл 2019.04.17-06.16-ны өдрүүдэд гишүүдийн 77.2 хувь нь хамрагдан 
670000 төгрөгийн хандив өргөж 13-р байр, ОБЕГ-ын Ахмадын хороо 2019.05.21-ний 
өдөр гишүүдийн 72.8 хувь нь хамрагдан 1530000 төгрөгийн хандив өргөж 14-р байр, 
Сүхбаатар аймгийн ОБГ-ын Ахмадын зөвлөл 2019.05.20-ны өдөр гишүүдийн 68.9 
хувь нь хамрагдан 200000 төгрөгийн хандив өргөж 15-р байр, Төв аймгийн ОБГ-ын 
Ахмадын зөвлөл 2019.05.21-ний өдөр гишүүдийн 61.2 хувь нь хамрагдан 300000 
төгрөгийн хандив өргөж 16-р байр, Хөвсгөл аймгийн ОБГ-ын Ахмадын зөвлөл 
2019.05.09-ний өдөр гишүүдийн 56.4 Уувь нь хамрагдан 440000 төгрөгийн хандив 
өргөж 17-р байр, Баянхонгор аймгийн ОБГ-ын Ахмадын зөвлөл 2019.05.17-ны өдөр 
гишүүдийн 54.1 хувь нь хамрагдан 200000 төгрөгийн хандив өргөж 18-р байр, 
Өвөрхангай аймгийн ОБГ-ын Ахмадын зөвлөл 2019.04.15-ны өдөр гишүүдийн 53.7 
хувь нь хамрагдан 290000 төгрөгийн хандив өргөж 19-р байр, Үндэсний Аврах 
Бригадын Ахмадын хороо 2019.05.23-ны өдөр гишүүдийн 42.1 хувь нь хамрагдан 
750000 төгрөгийн хандив өргөж 20-р байр, Архангай аймгийн ОБГ-ын Ахмадын 
зөвлөл 2019.05.23-ны өдөр гишүүдийн 38.5 хувь нь хамрагдан 200000 төгрөгийн 
хандив өргөж 21-р байр, НОБГ-ын Ахмадын хороо 2019.05.22-ны өдөр гишүүдийн 
35.3 хувь нь хамрагдан 2000000 төгрөгийн хандив өргөж 22-р байр, УНС-ын “Объект 
03” Ахмадын зөвлөл 2019.05.02-ны өдөр гишүүдийн 25 хувь нь хамрагдан 120000 
төргөгийн хандив өргөж 23-р байр, Сэлэнгэ аймгийн ОБГ-ын Ахмадын зөвлөл 
2019.05.13-ны өдөр гишүүдийн 24.6 хувь нь хамрагдан 400000 төгрөгийн хандив 
өргөж 24-р байр, Дархан-Уул аймгийн ОБГ-ын Ахмадын зөвлөл 2019.04.16-ны өдөр 
гишүүдийн 15.8 хувь нь хамрагдан 150000 төгрөгийн хандив өргөж 25-р байрыг тус 
тус эзлэсэн байна. Одоогоор Ховд аймгийн ОБГ-ын Ахмадын зөвлөл, Улаанбаатар 
хот дахь Хүнсний салбарын Ахмадын салбар хандив өргөөгүй байна. Хандивт 
одоогоор 11 837 500 төгрөг төвлөрөөд байна.

Зургаа. Монголын цэргийн нэгдсэн холбооноос санаачлан 1985-2010 оны 7 
дугаар сарын 1-ний өдрийн өмнө цэргийн байнгын тэтгэвэрт гарсан ахлах дунд, 
офицер, улирагсдын одоогийн авч байгаа тэтгэвэр дээр цолны мөнгийг тооцон 
нэмэгдэл болгон олгох саналыг гаргасан бөгөөд уг саналыг Батлан хамгаалах яам 
болон БХЯ-ны Жанжин штабын Ахмадын хороо, Цагдаагийн байгууллагын Ахмадын 
холбоо, Хил хамгаалах байгууллагын Ахмадын холбоо, Онцгой байдлын 
байгууллагын Ахмадын холбоо, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын болон 
Тагнуулын ерөнхий газрын Ахмадын хороо, Дотоод хэргийн их сургуулийн Ахмадын



хороодын нийт 11.2 мянган алба хаагчдыг /дээрх онуудад тэтгэвэрт гарсан офицер, 
улирагч нарын тоо/ төлөөлөн дэмжиж албан тоот бичиж гарын үсэг зуран Зэвсэгт 
хүчний ерөнхий командлагч Монгол улсын Ерөнхийлөгч Х.Баттулга, Улсын Их 
Хурлын дарга Г.Занданшатар, Монгол улсын Ерөнхий сайд У.Хүрэлсүх, Монгол 
улсын Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд Д.Чинзориг, Батлан хамгаалахын сайд 
Н.Энхболд нарт болон бусад Улсын Их Хурлын байнгын хорооны дарга, гишүүдэд 
хүргүүлээд байна.

Цэргийн цол бол албан тушаалын илэрхийлэл, Монгол улсын иргэнд Үндсэн 
хуулиар олгогдсон зарим эрхийг тодорхой хэмжээгээр хязгаарлан өгөгдсөн үүрэг, 
тушаалыг хүндэтгэн үзэх шалтгаангүй бол заавал гүйцэтгэж байх үүрэгтэй цэргийн 
алба хаагч нарт төр хөнгөлөлт үзүүлж байх ёстой гэсэн зарчмыг баримталсан байна. 
Цэргийн тэтгэвэр тэтгэмжийн хуулинд 2010 оны 7 дугаар сарын 2-ны өдөр нэмэлт 
өөрчлөлт оруулан цэргийн тэтгэвэрт гарахад цэргийн цолны мөнгийг тооцон олгож 
эхлэсэн юм байна.

Долоо. Монгол улсын Зэвсэгт хүчний 98, Онцгой байдлын байгууллага нэгдсэн 
тогтолцоонд шилжсэний 15 жил, Ардын хувьсгалын 98 жилийн ойг тохиолдуулан төв 
орон нутгийн ОБГ-ын Ахмадын хороо, зөвлөл, салбарын зарим тэргүүний ахмад 
настнуудыг төрийн дээд болон салбарын шагналаар шагнаж урамшуулсан байна.

Үүнд: Цэргийн гавьяаны улаан тугийн одонгоор: ахмад настан Г.Цэрэнданзан, 
Ч.Жанцан, С.Гямнансүрэн /ОБЕГ/, Цэргийн гавьяаны одонгоор: ахмад настан 
Я.Бууран, Ж.Бямбаа /Дорноговь/, Х.Буян /Үндэсний аврах бригад/, Ц.Дандий-Ядам 
/Дархан-Уул аймгийн Шарын гол сум/, Д.Цэцэнбат, Ш.Даваажав /ОБЕГ/, Алтан гадас 
одонгоор: ахмад настан Д.Чулуунхүү /Дорноговь/, У.Бэгзсүрэн /Үндэсний аврах 
бригад/, Т.Сүхээ /ОБЕГ/, Цэргийн хундэт медалиар: ахмад настан Ж.Сонгоо /НОБГ/, 
Т.Бүүвэйбаатар /Өмнөговь/, Б.Сүрэнжав, З.Нарантуяа /Дархан-Уул аймгийн Шарын 
гол сум/, З.Гансүх /Ховд/, Х.Айбариа /Баян-Өлгий /Л.Болд нарыг 19 ахмад настанг 
шагнасан байна.

Монгол улсын Шадар сайдын тушаалаар Онцгой байдлын албаны тэргүуний 
ажилтан цол, тэмдгээр: Д.Нарантуяа /НОБГ/, Г.Наранхүү, П.Буянжаргал /Орхон/,
Л.Цогбадрах /Үндэсний аврах бригад/, Б.Доржпалам /Архангай/, Н.Нарандулам 
/Булган/, С.Дашжамц /Орхон/, Б.Мөнхсүх /Говьсүмбэр/ нарын 8 ахмад настанг, Онц 
гал сөнөөгч цол, тэмдгээр: Л.Мөнхцэцэг, Д.Чимэдцогзол /Архангай/, Т.Алтанцоож 
/Булган/, Ч.Амгалан, Ж.Дашзэвэг /Орхон/, Б.Далайцэрэн, М.Баасансамбуу, 
Ц.Цэндсүрэн, Ц.Дуламжав, Ц.Энэбиш, Х.Далай /Хөвсгөл/, А.Оч-Эрдэнэ /Говьсүмбэр/, 
Б.Баасанжав /Дорноговь/, Д.Даваахүү /Өмнөговь/ нарын 14 ахмад настанг тус тус 
шагнасан байна.

Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын тушаалаар Онцгой байдлын албаны 
төлөө 1-р зэргийн тэмдгээр: Ж.Өлзийтогтох /Булган/, Д.Дашням /Үндэсний аврах 
бригад/, 2 дугаар зэргийн тэмдгээр: Ж.Ичинхорлоо, А.Өлзийбаяр /Үндэсний аврах 
бригад/, 3 -р  зэргийн тэмдгээр Н.Оюунчимэг /Булган/ нарын 5 ахмад настныг шагнаж 
урамшуулсан байна. Онцгой байдлын байгууллагын Ахмадын холбооны “Ахмадын 
алдар” хүндэт тэмдгээр: У.Ганболд /Өмнөговь/, Д.Болдбаатар /Өвөрхангай/, Т.Гонгор, 
/НОБГ/ Л.Базарраднаа, Ц.Банди /ОБЕГ/ Б.Жаргал, А.Апимаа /Баянхонгор/, 
Л.Батболд, Д.Нямхүү /Дорнод/, Н.Гүржав, Д.Баянмөнх, Б.Дагий, Б.Лхагва /Булган/ 
нарын 13 ахмад настныг шагнаж урамшуулсан байна.

ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН БАЙГУУЛЛАГЫН АХМАДЫН ХОЛБОО


