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Замын цагдаагийн алба үүсэж байгуулагдсаны 
түүхт 80 жилийн ойг тохиолдуулан тус албанд 
ажиллаж байсан үе үеийн ахмадууд, тэдний 
залгамж халаа болсон алба хаагчид, тэдгээрийн 
гэр бүлийнхэнд Цагдаагийн ерөнхий газрын 
даргын зөвлөлийн гишүүдийн нэрийн өмнөөс 
болон хувиасаа чин сэтгэлийн мэндчилгээ 
дэвшүүлье.

БНМАУ-ын Сайд нарын Зөвлөлийн 1936 оны 
30 дугаар тогтоолоор Улсын цагдан сэргийлэх 
газрын дэргэд “Уурын машин тэрэгний хэргийг 
байцаах хэлтэс”-ийг 5 орон тоотойгоор байгуулан 
ажиллуулснаар өнөөгийн Замын цагдаагийн 
албаны тулгын чулуу тавигдсан түүхтэй. 

МЭНДЧИЛГЭЭ
Байгуулагдсан цагаасаа замын хөдөлгөөний 

аюулгүй байдлыг хангах, гэмт хэрэг, зөрчлөөс 
урьдчилан сэргийлэх үйлсэд бүхий л хүч 
бололцоогоо дайчлан ажиллаж, хуулиар хүлээсэн 
үүргээ нэр төртэй биелүүлж ирсэн билээ.

Албаныхаа үүсэл, зохион байгуулалт, үйл 
ажиллагаа, эрх зүйн зохицуулалтыг хэрхэн 
хөгжиж ирснийг судалж түүхчилсэн, лавлагаа 
ном туурвиж байгаа нь залуу хойч үедээ түүхэн 
уламжлал, ёс зүйгээ мэдэж өвлөх, сургамж авах 
боломжийг олгож байгаагаараа ач холбогдолтой 
юм.

Түүхээ мэдэж байж цаг үеэ бодитой үнэлж 
ойлгон, ирээдүйгээ зөв хардагтай нэгэн адил 
түүхийг өчигдөр, өнөөдөр, маргааш гэсэн гурван 
цагийн холбоонд авч үзэж, ухаарал, сургамж, 
бахархал олж аваасай хэмээн би туйлаас их 
хүснэм.

Цагдаагийн байгууллага тэр дундаа Замын 
цагдаагийн албатай ажил, амьдралаа холбосон 
миний аав цагдаагийн хурандаа Гомбоцэдэнгийн 
Ринчиндоржийн тухай оруулсан явдалд удам 
залган яваа цагдаагийн алба хаагч, хүүгийн хувьд 
энэ байгууллагаар бахархан талархаж байгаагаа 
илэрхийлье. 

Цаашид хуулиар хүлээсэн үүрэг, хариуцлагаа 
гүнээ ухамсарлан хүний эрх, эрх чөлөөг 
хүндэтгэн, хуулийг чанд сахиж, иргэдийнхээ 
хууль ёсны эрхээ чөлөөтэй эдлэх баталгааг 
хангахад мэргэжлийн өндөр ур чадвар, идэвх 
санаачилга гарган, үр бүтээлтэй ажиллана гэдэгт 
итгэл төгс байна. 

ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГА, 

ТЭРГҮҮН КОМИССАР                                              Р.ЧИНГИС

Номын цагаан буян арвижих болтугай.



5

Аливаа түүх нь хэзээ, хаана, хэн, юу бүтээв, 
ямар дурсамж, сургамж үлдээв гэдэгт хариу 
өгдөг, өнгөрсөн-одоо-ирээдүй гурван цагийн 
хэлхээ, холбоог илэрхийлдэг үнэт зүйл билээ. 

1936 онд Улсын цагдан сэргийлэх газрын 
дэргэд байгуулагдсан “Уурын машин тэрэгний 
хэргийг байцаах хэлтэс” нь өнөөдөр орчин 
цагийн цагдаагийн байгууллагын мэргэжлийн 
алба болон шинэчлэгдэх хүртэл дайчин алдрын 
замыг туулж 80 жилийн түүхийг бүтээжээ.

Албаны 50, 70 жилийн ойг тохиолдуулан 1986 
онд “Улсын авто техникийн хэргийг шалган 
байцаах газрын түүхэн тойм /1936-1986 он/”,  
2006 онд “Замын цагдаагийн албаны түүхэн 
тойм /1936-2006 он/” номуудыг эмхэтгэн гаргаж 
албаны үйл ажиллагаанд ашиглан, нийтийн 
хүртээл болгож байсан юм. 

Байгууллагын түүхэн замнал, уламжлалын 
үргэлжлэл болгон өмнөх номуудад бүрэн 
хэмжээгээр бичигдэж үлдээгүй зарим зүйлийг 
судлан дэлгэрүүлж, үе үеийнхний дурсамж, 
дуртгал, тэмдэглэлээр баяжуулан “Замын 
цагдаагийн албаны түүхэн товчоо /1936-2016/” 
номыг эмхэтгэн алба хаагч, уншигч олондоо  
толилуулж  байна.   

Энэхүү ном нь Монгол төрийн цагдаагийн 
байгууллагын түүх шастирын нэгээхэн хэсэг 
агаад алба, газар, хэлтэс, тасаг, хэсэг, нэгжийн 
бүтэц, зохион байгуулалт, үйл ажиллагаа, бие 
бүрэлдэхүүний намтар туурвил, алдар гавьяаны 
цогц болон үлдэх  болно.

Номыг эмхэтгэхэд түүх, архив, судалгааны 
холбогдох материалаар дэмжлэг туслалцаа 
үзүүлсэн Тагнуулын ерөнхий газар, Цагдаагийн 
ерөнхий газрын төв архивын газар, замын 
цагдаагийн албаны ахмад ажилтнууд, номын 
ажлын хэсэгт ажилласан хүмүүст чин сэтгэлийн 
талархал илэрхийлж байна.

Тус алба нь  Монгол улсын нутаг дэвсгэрт 
Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг сахин 
хамгаалах эрхэм үүргээ мэргэжлийн өндөр 

НОМ НЭЭХ ҮГ

түвшинд чанартай, шуурхай биелүүлж, эрдэнэт 
хүний амь нас, эрүүл мэндийг хамгаалах, эд 
материалын хохирлыг бууруулах, хөдөлгөөний 
аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг, ослоос 
урьдчилан сэргийлж, алба хаагчдаас үйл 
ажиллагаандаа мөрдөх чин эрмэлзэлийн 
илэрхийлэл “Бид замын хөдөлгөөнд оролцогчдын 
найдвартай туслагч, итгэлт түнш нь байх болно” 
гэсэн эрхэм зорилгоор жигүүрлэн түүхт ойгоо 
угтан олон арван бүтээлч  ажил, арга хэмжээг 
өрнүүлэн амжилт бүтээлээр арвин  түүхийн 
хуудсаа зузаатгаж  байна. 

Замын цагдаагийн алба үүсэж хөгжсөний 80 
жилийн ойг тохиолдуулан тус албанд  бие, сэтгэл 
зүрх, оюун ухаан, хүч хөдөлмөрөө зориулан 
ажиллаж ирсэн үе үеийн ахмадууд, одоо ажиллаж 
байгаа нийт бие бүрэлдэхүүн, тэдний гэр бүл, 
замын хөдөлгөөнд оролцогч иргэд, олон нийт та 
бүхэнд хувиасаа болон даргын зөвлөлийн нэрийн 
өмнөөс ойн баярын чин сэтгэлийн мэндчилгээ 
дэвшүүлж, эрхэлсэн ажил хөдөлмөрт  тань 
амжилт бүтээл, амьдралд тань эрүүл энх, аз 
жаргал, сайн сайхныг хүсэн ерөөе.

ЗАМЫН ЦАГДААГИЙН АЛБАНЫ ДАРГА, 

ЦАГДААГИЙН ХУРАНДАА                                Б.ДАВААЗУЛ

Алтан шар зам тань өлзийтэй байх болтугай.
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ТҮҮХЭН УГТАЛ БУЮУ ӨМНӨХ ҮГ
Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах 

асуудал нь ердийн хөсөг, унадаг дугуй үүссэн 
цагаас улбаалж улс орон бүр өөрийн түүхэн 
хөгжлийн явцад замын хөдөлгөөнийг зохион 
байгуулах, аюулгүй байдлыг хангах талаар олон 
хэлбэрийн зохицуулалт, зохион байгуулалт, эрх 
зүйн арга замыг эрэлхийлж байжээ.

XVII зууны сүүлчээр Франц улсад “Морин 
тэрэгний хөдөлгөөн зохицуулах заавар” нэртэй 
анхны хөдөлгөөн зохицуулах баримт бичиг 
гарсан нь одоогийн замын хөдөлгөөний дүрмийн 
эхлэл байсан гэж үздэг.

1896 оны 8-р сарын 17-нд Лондон хотод 
дэлхийн анхны зам тээврийн осол бүртгэгдэж, 
тэр жилдээ дахин хоёр хүн зам тээврийн ослын 
улмаас нас баржээ.

Европын улс орнуудад автомашины 
үйлдвэрлэл хөгжиж, авто тээвэр өргөжиж, 
авто замын сүлжээ нэмэгдэхийн хирээр 

замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах  
зайлшгүй шаардлага үүсч анхны зөвшилцөл 
буюу “Автомашины хөдөлгөөний тухай” 1909 
оны Парисын конвенц /гэрээ/-ийг боловсруулан 
мөрдөж үүнд Европын 10-аад  улс орон нэгдэж 
байжээ.

1968 онд Замын хөдөлгөөний болон Замын 
тэмдгийн тухай Венийн конвенц гарсан нь  
Дэлхийн улс орнууд нэгдэн орох таатай нөхцөл 
бүрдэж Монгол улс 1997 онд нэгдэн орсон  байна. 

Хорьдугаар зууны эхэн үеэс Монгол оронд  
автомашин үзэгдэж ,  Орос, Хятад улсаар дамжин 
наймаа эрхэлдэг, Монгол улсаас түүхий эд авдаг 
Орос, Хятад, Европ, Франц, Америкийн пүүс, 
хоршоодын цөөн тооны автомашин  байсны 
гадна Богд хаан, Сайн ноён хаан, Түшээ гүн 
Лувсан, Бэйс Лувсанцэрэн  зэрэг хаад, ноёд 1-10 
машинтай байсан гэх  мэдээ баримт байдаг  байна.

Монгол оронтой худалдаа наймааны 
харилцаатай байсан гадаад орнуудын зүгээс 
механикжсан тээврийг нэвтрүүлэх  санал тавьж, 
1913 онд Чита хотод байсан Германы худалдаачин 
Вейнерман гэдэг хүн Нийслэл хүрээ-Хиагтын 
хооронд хувийн авто шуудан тээвэр хийж 

эхэлжээ.

1916 онд Америкийн пүүсийн төлөөлөгч 
Мейер, Ларсан нар Нийслэл хүрээ-Чуулалт 
хаалганы хооронд автомашины харилцаа тогтоох  
асуудлаар Монголын Засгийн газартай хэлэлцээ 



7

хийж 10 машин бүхий газрыг “Тяньжины авто 
тээврийн хороо” нэртэй байгуулснаар 1918 оноос 
Их Хүрээ-Чуулалт хаалганы хооронд гадаадын 
хувийн пүүсүүдийн авто тээврийн  харилцаа бий 

болж, Их Хүрээ-Манжуур, Их Хүрээ-Хиагтын 
хооронд ачаа, зорчигч тээврийн үйлчилгээг 
явуулсан байна.

Богд хаант Монгол улсын төрөөс эдгээр авто 
машинуудыг ээлж дараагаар явуулах, гааль 
гувчуур авах зэргээр харьцаж байсны гадна Олноо 
өргөгдсөний 6 дугаар /1916/ оны 12-р сарын 30-ны 
өдрийн Богд хааны зарлигаар тогтоосон “Нийслэл 
хүрээний тойрон газруудыг цагдан сэргийлүүлэх 
дүрэм, хэмжээ тогтоохуй нь” дүрмийн 10 дугаар 
зүйлд “Нийслэл хүрээний цагдан сэргийлэгчид 
аливаа олны явах зам гудамж ба зах зээлийн, төмөр 
утасны зэрэг чухал газрыг халхлан боогдуулах, 
гэмтээхгүй болгохыг хянан байцаамой. Хэрэв 
дээд яамны тушаал ба үнэмлэх бичиггүй санааны 
зоргоор эзэрхэн хашаа орон байгуулах, элдэв юм 
овоолох буй аваас, газар шороо ухаж малтан гэмтээх 
хүн буй аваас даруй чангалан тушааж зогсоосугай. 
Хэрэв үнэхээрийн  зөрчигчид буй аваас харьяат 
албаны газар хүргүүлж уламжлан учрыг гаргах, 
дээд яаманд мэдүүлж шийтгүүлвээс зохимой” 
хэмээснээр гудамж зам, зах зээлийн газруудад дэг 
журам тогтоож эхэлжээ. 

Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулж байсан 
Орос, Хятад, Герман, Англи, Америкийн худалдааны 
пүүсүүд өөр өөрсдийн улсын замын хөдөлгөөний 
дүрмийг баримтлах, зарим нэгээрээ нийлж 
зөвшилцлийн дагуу хөдөлгөөний зохицуулалт 
хийх оролдлого гаргаж байжээ. 

1921 онд Монгол оронд ардын хувьсгал ялснаар 
улс орны нийгэм, эдийн засагт  өөрчлөлт хийх болж 
Монгол ардын намаас авч хэрэгжүүлсэн хувьсгалт 
арга хэмжээнүүдийн нэг нь хэв журмыг тогтоох, 
авто тээврийг хөгжүүлэх явдал байв.

Ардын Засгийн газраас хувьсгалын ололтыг 
хамгаалах, хувьсгалт арга хэмжээнүүдийг авч 
явуулахад өргөн уудам газар нутагтай, тархай 
бутархай нүүдлийн амьдралыг голлодог, хот төв 
суурин газар цөөтэй тус орны нөхцөлд тээвэр 
холбоо, зам харилцаа чухал ач холбогдолтойг 
Монгол Ардын Нам, Ардын Засгийн газар 
анхааран үзэж Монгол ардын нам, төрийг үндэслэн 
байгуулагч Д.Сүхбаатарын санаачилгаар 1922 онд 
Цэргийн яамны дэргэд Уурын тэрэгний/ гарааш/ 
газрыг байгуулсан нь улс орны хөгжил, тусгаар 
тогтнол, батлан хамгаалах үйлсэд онцгой ач 
холбогдолтой  болсон байна.

Хувьсгалын эхний жилүүдэд шинээр 
байгуулагдсан Аж ахуйн яам, Харилцан туслалцах 
хоршоо зэрэг байгууллагууд цөөн тооны авто 
машинтай болж, 1924 онд Улаанбаатар-Өндөрхааны 
чиглэлд үйлчилдэг зургаан автомашин бүхий 
шуудангийн салбар, 1925 онд манай улсын 
авто тээврийн байгууллага болох “Монгол тээх 
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нэвтрүүлэх газар”-ыг долоон автомашинтай 
байгуулснаар ачаа, зорчигч  тээврийг хийх болсон 
байна.                                  

Авто хөсөг өсөн нэмэгдэж тэдгээрээс  гудамж 
замаар эмх замбараагүй явж байгаа тухай асуудлыг 
Ардын Засгийн газрын 1924 оны 2-р сарын 
15-ны өдрийн 6-р хурлаар хэлэлцэн “Уурын 
тэргийг товчлон эрхлэх газар”-ыг байгуулах, 
цахилгаан тэргийг хэрхэн явуулах дүрэм хэмжээг 
боловсруулах тусгай комиссыг  Засгийн газрын 
жинхэнэ орлогч сайд Данзан, Засгийн газрын 
нарийн бичгийн дарга Баваасан, Гадаад яамны 
эрхэлсэн түшмэл Довчин нарын бүрэлдэхүүнтэй  
томилжээ.

Энэ хурлын тогтоолд заахдаа: “... товчлон 
эрхлэх газрыг шинэчлэн байгуулж, цахилгаан 
тэргэдийг хэрхэн явуулах ... нарийн тодорхой 
дүрэм хэмжээ тогтоолгох ... төвлөрүүлэн ирүүлэх 
явдлыг Гадаад яамнаас эрхлэн гүйцэтгэхээс гадна 
эл нарийн тодорхой дүрмийг тогтоон төлөвлөж 
ирэхийн наана мөнхүү товчлон эрхлэх газрын 

хэрэг эрхлэгчид Д.Балдандоржийг таслах эрхтэй 
түшмэл болгон ...” бичээч нэгийн хамт томилжээ.

Дээрх тогтоолын заалт ёсоор 1924 оны 3-р сарын 
23-ны өдрийн Ардын Засгийн газрын 7 дугаар 
хурлын тогтоолоор Цэргийн яамны дэргэд “Уурын 
тэргийг товчлон эрхлэх газар”-ыг байгуулж 
даргаар нь Дотоодыг хамгаалах газрын дарга 
Д.Балдандоржийг хавсруулан томилсон байна. 
Энэхүү газар нь автомашины ачаа, зорчигчдын 
тээврийг зохион байгуулахаас гадна автомашин, 
түүний хөдөлгөөнд хяналт тавих ажлыг нэгэн адил 
хариуцан зохион байгуулж байжээ.

Дүрэм, хэмжээ боловсруулах комисс нь тухайн 
үеийн төв суурин газрын гудамж, зах зээлээр 
зорчиж байгаа автомашин, ердийн хөсөг, явган 
явагчдын хөдөлгөөнийг журамлах явдлын чухлыг 
харгалзан “Аливаа гал усны уурын хүчээр явах 
тэрэг зэргийг БНМАУ-ын хязгаарын дотор хэрхэн 
хэрэглэхийн түр дүрэм”-ийн төслийг боловсруулж, 
Засгийн газрын 1925 оны 5-р сарын 22-ны өдрийн 
18 дугаар хурлаар хэлэлцүүлэн батлуулсан байна.

Энэхүү  түр дүрмээр машин тэрэг нь хойно, 
урьдаа улсын дугаартай, жолооч нь сургууль 
төгссөн үнэмлэх бичигтэй, 18-аас дээш насны, 
хараа, сонсголтой, архи уудаггүй хүн байх ба 
машин техникийн хурдыг тохируулах, гэрэл болон 
дуун дохиог зөв хэрэглэх, хот айлын мал, хүн 
олонтой газар 15 миллийн хурдтай, нарийн гудамж, 
зах зээл, олон хүнтэй газар 5 милийн хурдтай 
явах, гүүр, уулын даваа зам дээр аянчин, жинчин, 
мал сүрэг, хүмүүс дайралдвал машиныг зогсоож 
өнгөрөөх, машин тэргэнд хүн дайруулах осол, аюул 
тохиолдвол түүнд туслах зэрэг олон нарийн журам 
тогтоосны гадна тэдгээр хэм хэмжээг зөрчвөл 

хариуцлага хүлээх журмыг тус тус тогтоосон байна.
Жишээлбэл: Уг дүрмийн 5-р зүйлд: “Тэрэгний 

жолооч нь гал усаар хөдлөх машиныг явуулах, 
хэрэглэх сургууль төгссөн үнэмлэх бичигтэй 
хүмүүс болно” ... Үнэмлэх бичгийг Аж ахуйн 
явдлын яамны машин зэрэг хэргийг эрхлэх тусгай 
комиссоос жолооч болох хүмүүсийг шалгаж үзээд 
чадах хүнд олговоос зохино.” гэж заасан бол  15-р 
зүйлд: “Урд урдаасаа ирсэн хоёр уурын тэрэг уулзах 
тухайд жолооч нар харилцан бүрээгээр буюу гараар 
анхнаас хэрэглэж заншсан дохио тэмдэг өгөлцөж 
замаа заалгалцаж, зөрөлдөн өнгөрвөөс зохино” 
гэжээ. 
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Энэ түр дүрмээр” жолооч нар дотроос энэхүү 
дүрмийг дагахгүй зөрчигчид гарваас тэд нарыг 
эрүүгийн хуулиар шийтгэхээс гадна шүүх таслах 
газар хэргийн онц хүнд ба чухлыг үзэж уурын 
тэргийг ч албанд хураавал зохино. Басхүү жолооч 
нарын осол, уумтгайгаас болсон аливаа сүйтгэлийг 
тэрхүү тэрэгний эзэн этгээдээс хөөн төлүүлвэл 
зохино”  гэж  эрүү, иргэн, захиргааны  хариуцлагатай 
болгосон байна. 

Энэхүү түр дүрэм нь Монгол улсын Замын 
хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль, Замын 
хөдөлгөөний дүрмийн анхдагч суурь нь болж  
хөгжлийн түүхэн үеүүдэд 16 удаа шинэчлэгдэн 
улам бүр боловсронгуй болсоор иржээ.

Ардын Засгийн газрын 1925 оны 1-р сарын 
23-ны өдрийн 3 дугаар хурлаас авто тээврийн 
ажлын эрх ашиг болон автомашины хөдөлгөөний 
аюулгүй байдлыг хангах ажлыг сайжруулах үүднээс 
Цэргийн яамны дэргэдэх “Уурын тэргийг товчлон 
эрхлэх газар”-ыг  тэр үед авто тээврийн асуудлыг 
хариуцаж байсан  Аж ахуйн яаманд шилжүүлж, 
автомашин, түүний хөдөлгөөний аюулгүй байдлаас 
сэргийлэн хамгаалах ажлыг Дотоодыг хамгаалах 
газарт хариуцуулсан  байна. 

Авто машины жолооч нар гудамж, зээлийн 
газруудаар эмх журамгүй буюу согтуугаар машин 
жолоодож, хүн дайрч амь насыг хохироох хүртэл 
янз бүрийн зөрчил, аварийн хэргүүд цөөнгүй 
гарч байжээ. Жишээлбэл: 1923 онд Хятадын 
пүүсийн жолооч Бронштейн гэгч согтуугаар 
машин жолоодож яваад Дамчаа гэдэг цэргийг 
дайрч амь насыг нь хохироосон, 1925 онд хятад 
Далайн пүүсийн жолооч Ты Явон Бику Маймаа 
хотын гудамжинд хашааны гадна тоглож байсан 
П.Долгорсүрэн гэгч охиныг дайрч амь насыг нь 
хохироосон, 1925 оны 7-р сарын 29-ний өдрийн 
Засгийн газрын 88 тоот бичигт: Орос центрсоюз 
хэмээх хоршооны, Шавь яам /Богдын сангийн/ 
-ны тэрэг мөргөлдсөний  буруу зөвийг цахилгаан 
тэргэдийг товчлон эрхлэх газрын дарга оролцон 
шийдвэрлэж, энэ осол шавь яамны жолооч Загдын 
буруу гэж тогтоосныг дурьдсан байна. 

1926 оны 4-р сарын 14-нд Засгийн газраас 
МАХН-ын Төв Хороонд илгээсэн нэг бичигт 
дурьдахдаа: “ Уурын тэрэгний жолооч нар нь зах 
зээл буюу нарийн гудамжаар олон хүний дундуур 
эмх замбараагүй явж, хүн малыг дайруулах, уриа 
дууг хөгжөөх, эрхтэн дутуу хүмүүс дүрмийг зөрчин 
явах нь цөм үл нийцэлдэхийн дээр бас хааяа 
дугаар тэмдгийг аваагүй машин хэрэглэгчид буй 
учир дүрмийн ёсоор журамлан явуулахаар зохих 
газруудад мэдэгдэв гэжээ.  

Аж ахуйн яамны энэхүү мэдэгдэл нь ажил хэрэг 
болж, хэрэгжсэний  дотор Дотоодыг хамгаалах 
газрыг тодорхой үүрэгтэй болгосон түүхтэй юм. 

Дотоодыг хамгаалах газрын даргын 1926 оны 
12-р сарын 2-ны өдрийн 33-р тушаалаар  улсын 
хэмжээний автомашин, түүний хөдөлгөөнд хяналт 
тавих  журам тогтоожээ.   Уг тушаалд: Тус газар нь 
улсын доторх аливаа уурын тэрэгний тоог бүртгэн, 
тэдний шударга самууныг хянах зэрэг явдал 
чухал учир үүнээс хойш эл зүйлийн тоог бүртгэх, 
үнэмлэх олгох, шударга самууныг  хянах явдлыг 
харьяат цэргийн бөгөөд хязгаарын хэлтсээс эрхлэн 
гүйцэтгэнэ гэжээ. Ингэж автомашины тоо бүртгэл, 
жолоодох эрхийн үнэмлэх олгох, хөдөлгөөний 
үйл ажиллгаанд нь хяналт тавих ажил эрчимтэй  
өрнөсөн ба энэ нь улс орны аюулгүй байдлыг 
хамгаалах асуудалтай ч холбоотой байжээ.

Монгол оронд авто хөсөг өсөн нэмэгдэж, 
тэдгээрийн гудамж замд зорчин явах, аваар зөрчил 
гаргах нь олширч түүний хөдөлгөөнийг хянаж, 
зохицуулах шаардлага өссөнтэй холбогдуулан 
Улсын цагдан сэргийлэх байгууллагын гүйцэтгэх 
эрх, үүрэгт автомашин, гудамж замын хөдөлгөөн 
зохицуулах ажлыг оруулсан байна.

Тухайлбал: Улсын цагдан сэргийлэх 
байгууллагын 1923 оны “Цагдан сэргийлэх хорооны 
дүрэм хэмжээ”, 1926 оны “БНМАУ-ын Цагдан 
сэргийлэх газрын дүрэм”-д “Аливаа нааш цааш 
явах буюу зогсож буй тэрэг, тэмээ, морьд, олон хүн 
нэвтрэн явах зам дор боогдол болох нь буй аваас 
даруй ятган зайлуулваас зохимуй.”, “Аливаа зам гүүр 
эвдэрсэн буюу эрэг гангатай газар буй аваас даруй 
зохих газраа мэдүүлэн сэлбэн засуулваас зохимуй”, 
1928 оны “Цагдан сэргийлэх газрын дагаж явах 
дүрэм”-д “Олон хүн наашаа цаашаа нэвтрэн явах 
зам зээл гудамж зэргийн газар тэрэг малыг зогсоох 
зэргээр боогдол болгох нь буй аваас даруй ятган 
зайлуулбал зохино”, 1934 оны “БНМАУ-ын цагдан 
сэргийлэхийн тухай дүрэм”-д “Хотын дотор явах 
зорчих журмыг сахиулах”  хэмээн зааснаар цагдан 
сэргийлэх байгууллагаас авто машин, ердийн хөсөг, 
хүн, малын гудамж замд зорчих хөдөлгөөнийг төв 
суурин газарт зохицуулах болжээ.

1927 онд “Уурын тэргийг  товчлон эрхлэх 
газар”-ыг татан буулгаж “Тээх нэвтрүүлэх хороо”-г 
байгуулж, Улаанбаатар-Өндөрхаан, Улаанбаатар-
Алтанбулаг, Улаанбаатар-Сулинхээр, Улаанбаатар-
Хадаасан чиглэлийн гол замуудад ачаа, зорчигч,  
шуудан тээврийг хийдэг болжээ. 

1929 оны 6-р сарын 27-ны өдрийн “ЗСБНХУ ба 
БНМАУ-ын харилцааны үндсэн зарчмын тухай”  
хэлэлцээрийн дагуу Монгол-Зөвлөлтийн хувь 
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нийлүүлсэн “Монгол Транс”  1929 оны 11-р сард  
байгуулагдаж,  1930 оны эхээр Тээх нэвтрүүлэх 
хороо, орон нутгийн салбарт байсан  Америк, 
Герман, Франц зэрэг улсад үйлдвэрлэсэн 1-1,5 
тоннын даац бүхий 40 орчим маркийн 120 гаруй 
автомашиныг Монгол трансад шилжүүлэн өгснөөр 
1930-аад оны дунд үед автомашины тоо 6,4 дахин 
өсчээ.              

1930 онд Засгийн газар, Улсын Бага Хурлын 
Тэргүүлэгчдийн хурлын тогтоолоор “Улсын албан 
ба олон нийтийн газруудаас тус тусын газрын уурын 
ба мотоцикл тэргийг эдэлж хэрэглэх тухай дүрэм”, 
“1931 онд Улаанбаатар хотын гудамж зээлээр нааш 
цааш явах зорчих тухай дагаж шийтгэх заавар ”- 
уудыг баталж мөрдүүлсэн нь тухайн үедээ уурын 
тэрэгний ашиглалт, хяналтыг сайжруулах, ачаа, 
зорчигчдын болон замын хөдөлгөөний аюулгүй 
байдлыг хангахад чиглэгдсэн арга хэмжээ болсон  
байна.

Ийнхүү уурын тэрэг, авто тээврийн 
байгууллагын тоо хэмжээ, тээвэрлэлтийн ажлын 
цар хүрээ өргөжихийн хамт мэргэжилтэй боловсон 
хүчнийг бэлтгэх явдал чухал шаардлагатай болж  
автомашины жолооч бэлтгэх ажлыг мэргэжлийн 
сургууль байгуулж бэлтгэх, үйлдвэрлэл дээр 
дагалдуулан сургах хоёр хэлбэрийг хослон 
хэрэгжүүлсэн байна.  Анхны жолоочийн сургуулийг 
1930 онд Төв засварын газрын дэргэд байгуулж 
тэр жилдээ 30 жолооч бэлтгэсэн бол 1933 онд 165 
болжээ.

 1931 онд ”Жолооч нарын чадвар мэргэжлийг 
шалган үзэх улсын шалгалтын комиссын  тухай 
дүрэм”-ийг баталж, тус комисс нь жолооч нарын 
автомашины  техникийн болон хөдөлгөөний 
дүрмийн мэдлэг, жолоодох ур чадварыг шалгаж, 
мэргэжлийн үнэмлэх олгох, шинэчлэн солих  
үүргийг гүйцэтгэсэн байна.           

Улсын цагдан сэргийлэх газраас Дотоодыг 
хамгаалах газрын даргад бичсэн нэгэн илтгэлд: 
“1934 оны 12-р сарын 10 наас 1935 оны 2-р сарын 
1 хүртэлх 50 хоногийн хугацаанд 20 тооны авто 
аварийн гэмт хэрэг гарч 10 машин эвдэж, 8 хүний 
амь насыг хохироож, 11 хүний эрүүл мэндэд гэмтэл 
учруулж байсны 7 жолооч нь архи ууж согтуугаар 
машин жолоодож яваад үйлдсэн”-ийг тэмдэглэсэн 
байна. 

 Түүхийн эх сурвалжуудаас үзэхэд  1936 оны 
дунд үе хүртэл уурын тэрэгний ашиглалт, тоо 
бүртгэл, хөдөлгөөний аюулгүй байдалд хяналт 
тавих  үүргийг Цэргийн яамны дэргэдэх “Уурын 
тэргийг товчлон эрхлэх газар”,”Тээх нэвтрүүлэх 
газар”,”Монгол транс” зэрэг байгууллагууд 

хэрэгжүүлж, Дотоодыг хамгаалах газар, Улсын 
цагдан сэргийлэх байгууллага ч давхар үүрэг, 
хариуцлага хүлээж ирсэн байна.            

Монгол транс нь тээврийн хэргийг бие даан 
явуулдаг болсноор тус байгууллага 300 гаруй 
автомашин, 8,6 сая төгрөгийн хөрөнгөтэйгээр 1936 
оны 1-р сарын 1-нээр Монгол улсад бүрэн шилжиж, 
Засгийн газрын 1936 оны 4-р сарын 7-ны өдрийн 
22-р тогтоолоор Монголын тээврийн нэгдсэн 
байгууллага болсон нь Монгол улсын нийгэм, 
эдийн засгийг хөгжүүлэхэд чухал үүрэгтэй болсон 
байна.        

Монгол улсын хөдөө аж ахуй, аж үйлдвэр, уул 
уурхай, зам барилга, батлан хамгаалах болон бусад 
салбарт автотээврийг өргөн ашиглах болсноор 
түүний хөдөлгөөнийг хянаж,  зохицуулах,  зам 
тээврийн осол, хэргээс урьдчилан сэргийлэх 
ажлыг зохион байгуулах  мэргэжлийн байгууллага 
шаардлагатай болж 1936 оны 6-р сарын 13-ны өдөр 
БНМАУ-ын Ардын Сайд нарын Зөвлөлийн 30 
дугаар тогтоолоор Улсын цагдан сэргийлэх газрын 
дэргэд “Уурын машин тэрэгний хэргийг байцаах 
хэлтэс”-ийг байгуулж  уурын тэрэгний ашиглалт, 
тоо бүртгэл, жолооч нарын сахилга бат, үйл 
ажиллагаанд хяналт тавих үүргийг хариуцуулж, 
дүрмийг нь баталснаар  эрх зүйн зохицуулалт нь 
1939, 1948, 1959, 1963, 1985 онуудад боловсронгуй 
болж улмаар Монгол улсын Үндсэн хууль, 
Цагдаагийн байгууллага, албаны болон Замын 
хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль бусад 
хууль тогтоомжуудаар зохицуулагдаж ирэв. 

Анх 2 офицер, 7 тусгай манаатай үйл ажиллагаагаа 
эхэлж байсан Уурын машин тэрэгний хэргийг 
байцаах хэлтэс нь улс орны нийгэм, эдийн засаг, 
авто тээвэр, зам харилцааны салбарын хөгжлийн 
явцад бүтэц, зохион байгуулалт, хүн хүч, техник 
хэрэгслээр бэхжижээ. 

1939 оноос Уурын тэрэгний хэлтэс, 1941 
оноос Уурын тэрэгний хэргийг шалган байцаах 
хэлтэс, 1948 оноос Улсын авто техникийн хэргийг 
шалган байцаах хэлтэс, 1962 оноос Улсын авто 
техникийн хэргийг шалган байцаах газар, 1990 
оноос Замын цагдаагийн газар, 2014 онд ЦЕГ-
ын Нийгмийн хэв журам хамгаалах газрын 
Хөдөлгөөний аюулгүй байдлын хэлтэс, 2015 оноос 
ЦЕГ-ын Нийтийн хэв журам хамгаалах албаны 
харьяа Замын цагдаагийн газар, 2016 онд ЦЕГ-
ын Замын цагдаагийн алба болон өөрчлөгдөн 
зохион байгуулагдаж одоо тус алба нь 1 газар, 6 
хэлтэс, 4 тасагтай, Нийслэлийн замын хөдөлгөөний 
хяналтын газар нь Хамгаалалтын 1, дүүрэг дэх 
замын цагдаагийн 6 хэлтэс, алслагдсан дүүргийн 2 
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тасаг, 1 хэсэг, 21 аймгийн цагдаагийн газар, хэлтсийн 
Замын цагдаагийн тасаг, Төмөр зам, Иргэний агаар 
тээвэр дэх Цагдаагийн хэлтсийн Замын цагдаагийн 
хэсэг, Зэвсэгт хүчин, Хил хамгаалах ерөнхий газрын 

Авто техникийн шалгах албаны бүтэц, зохион 
байгуулалттайгаар зам тээврийн осол, хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх, замын хөдөлгөөний аюулгүй 
байдлыг хангах чиг үүргийг хэрэгжүүлж байна.

Энэ номыг эмхэтгэхдээ 80 жилийн түүхэнд 
тус байгууллага хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг 
хангахад, албаа бэхжүүлэхэд, хамт олноо 
бүрдүүлэхэд багагүй зүйлийг бүтээж түүх, архив, 
ард түмний дунд сэтгэлд хүрэх ажил хөдөлмөр 
гаргаж байсныг тодруулах зорилго тавьсан 
билээ. Олон тэмдэглэлт үйл явдал, гавьяа, үр дүн 
гарсан бүтээл бүрийг тусгаж тэр бүр чадаагүй 
ч үнэ цэнэтэй, хамт олон байгууллагаараа 
хийсэн гол үйл явдлыг тусгахыг оролдсоныг 
хүлээн авна уу. Номыг бүтээхэд тус газрын 
одоогийн ажиллаж буй бүх алба хаагчид, ахмад 
ажилтнууд, мэргэжлийн бусад албад оролцсоны 
дээр тус газрын даргаар ажиллаж байсан х/а 
Г.Ринчиндорж, х/а Ж.Сайнжаргал,  х/а Т.Занашир, 
х/а Ц.Амгаланбаяр, т/к Х.Энхжаргал, т/к 
Д.Ядамдорж, д/к Ж.Буянбат, х/а Ү.Зоригтбаатар, 
х/а Д.Дашдорж, х/а Б.Даваазул нар хянаж зөвлөж 
ажилласныг тэмдэглэхэд таатай байна.

Замын цагдаагийн албаны 80 жилийн 
ойд зориулан гаргаж  буй “Түүхэн товчоо” 
номд  албаны үүсэл, хөгжил, бэхжилтийг он 
цагийн дарааллаар  харуулахыг зорьсон тул 
тус албыг бэхжүүлэх талаар  авч хэрэгжүүлсэн  

арга хэмжээнүүд, үр дүн,  бүтэц, зохион 
байгуулалт, хийж гүйцэтгэсэн ажлын талаарх 
мэдээллийг тухайн он жилүүдийн мэдээллээс 
харах боломжтой. Мөн албаны доторх зохион 
байгуулалтын нэгж (хэлтэс, тасаг, хэсэг) нутаг 
дэвсгэрийн замын цагдаагийн тасаг, хэсгийн 
үүсэл хөгжлийг он цагийн дарааллаар оруулсан 
болно.

Төрийн дээд одон медаль, яам байгууллагын 
дээд шагналуудаар шагнагдагсад, он цаг хугацаанд 
албаны үйл ажиллагааны талаар бүтээгдсэн ном, 
бүтээл, алдар гавьяа байгуулсан алдар цуутнуудаа 
дурсаж санагалзахын сацуу түүхэн цагт тодорхой 
олон ажлыг архивын баримт бичиг, түүхэн 
хүмүүсийн дуртгал дурсамжаас иш татсан нь ач 
холбогдлоо өгнө гэдэгт эргэлзэхгүй байна.

Түүхийг бүтээсэн байгууллага, хамт олны 
бахархалт, сургамжит мөч, энэхүү номын үнэ 
цэнэ хойч үеийнхэнд хийж бүтээхийн уриа 
дуудлага болно гэдэгт итгэж байна. 

Номын цагаахан хуудсыг сөхөн түүхийн 
зурвасхан үеэр аялахтун.
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УУРЫН МАШИН ТЭРЭГНИЙ ХЭРГИЙГ БАЙЦААХ ХЭЛТЭС 
БАЙГУУЛАГДАВ

1930-аад оноос Монгол улсын хөдөө аж ахуй, аж үйлдвэр, уул уурхай, 
зам барилга, батлан хамгаалах болон бусад салбарт автотээврийг өргөн 
ашиглах болсноор түүний хөдөлгөөнийг хянаж зохицуулах осол, хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгуулах мэргэжлийн байгууллага 
шаардлагатай болж БНМАУ-ын Ардын СнЗ-ийн 30-р тогтоолоор 
УЦСГ-ын дэргэд “Уурын машин тэрэгний хэргийг байцаах хэлтэс”-ийг 
байгуулж уурын тэрэгний ашиглалт, тоо бүртгэл, жолооч нарын сахилга 
бат, үйл ажиллагаанд хяналт тавих үүргийг хариуцуулж, хэлтсийн 
гүйцэтгэх үүргийг заахдаа: “Тус улсын доторх уурын тэрэгнүүдийн 
тоо бүртгэл, тэдгээрийн техникийн байдлыг хянах, пайз номер олгох, 
жолооч нарын мэдлэг чадварыг шалгах ажлуудыг эрхэлж, СнЗ-өөс 

баталсан тусгай дүрмийн дагуу 
албан үүргээ гүйцэтгэнэ” гэжээ. Тус 
хэлтэс байгуулагдсан үеэс нийслэл 
хотын дотор төдийгүй Улаанбаатар-
Алтанбулаг, Улаанбаатар-
Цагаан Эрэг, Ховд-Цагаан нуур, 
Эрээнцав-Баянтүмэн, Өндөрхааны 
чиглэлүүдэд ачаа, хүн тээвэр, мөн 
хязгаарын аймаг, цэргийн ангиудад 
шуудан, зорчигчид тээвэрлэх үүрэг 
бүхий автомашины хөдөлгөөнийг 
зохицуулах, машины тоо бүртгэлийг 
хөтлөн номержуулах, жолооч 
нарын мэдлэг чадварыг дээшлүүлж, 
сахилга хариуцлагатай үндэсний 
боловсон хүчнээр бэхжүүлэх ажлыг 
эрхлэн гүйцэтгэх болжээ.   

1936
01.01	 Монголтрансыг	Монгол	улсад	

шилжүүлж	Монгол	тээхийн	
ерөнхий	захирах	байгуулагдав.

02.21	 Дотоодыг	хамгаалах	газрын	
ажилтнууд	цэргийн	алдар	цол	
хэрэглэх	болов.

02.27	 Дотоодыг	хамгаалах	газрыг	Дотоод	
явдлын	яам	болгожээ.

03.10	 Машин	эвдсэн,	осол	аваар	
гаргасан	44	хүнд	арга	хэмжээ	
авчээ.

06.13		Уурын	машин	тэрэгний	хэргийг	
байцаах	хэлтэс	байгуулагдав.	

06.13	 Хэлтсийн	даргаар	Дашдаваагийн	
Найданжавыг	томилжээ.

06.13	 Жолооны	үнэмлэх	олгох	
Мэргэжилтний	комисс	
байгуулагдав.	

06.13	 Тээврийн	хэрэгслийн	тоо	
бүртгэлийн	алба	байгуулагдав.	

06.13	 БНМАУ-ын	Ардын	СнЗ-ийн	30-р	
тогтоолоор	УЦСГ-ын	дүрмийн	
зарим	заалтад	засвар	хийж	
баталжээ.

06.20	 Яармагийн	чиглэлд	шинэ	модон	
гүүр	баригджээ.	

06.25	 Уурын	машин	тэрэгний	хэргийг	
байцаах	хэлтсийн	дүрэм	батлагдав.

08.29	 Япон,	Манж-гогийн	цэрэг	Монгол	
улсын	хил	рүү	халдан	довтлов.

09.25	 Улаанбаатар	хотын	гудамж	зээлээр	
явах	зорчих	журмын	тухай	заавар	
батлагдав.

10.20	 Мэргэжилтний	комиссын	ажлын	
заавар	батлагдав.

11.12	УТШБХ-ийн	дарга Улаанбаатар	
хотын	захирах	яамны	даргад	
танилцуулга	бичжээ.

11.21	 Хөдөлгөөн	зохицуулах	постын	
салаа	байгуулагдав.

11.25	 Хөдөлгөөн	зохицуулах	цагдаа	
нарыг	хувцас	хэрэгслээр	хангав.

11.26	 Ардын	СнЗ-ийн	1-р	орлогч	сайд	
Улсын	/маршал/	өрлөг	жанжин	
Х.Чойбалсан	Уурын	тэрэгний	
жолооч	нарын	сахилга	хариуцлага,	
хяналтыг	сайжруулах	тушаал	
гаргажээ.

12.13	 БНМАУ-ын	Ардын	СнЗ-ийн	48-р	
хурлаар	ЦСБ-аас	аливаа	торгууль	
ноогдуулах	ба	хураах	тухай	дүрэм	
баталсан.

ХЭЛТСИЙН БҮТЭЦ
Хэлтсийн Дарга - 1

Бичиг хэргийн 
эрхлэгч 1

Эх зохиогч  
мэргэжилтэн 1

Механик 2
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АНХНЫ ДАРГА ДАШДАВААГИЙН НАЙДАНЖАВ /1909-1938/ 

Хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах, хөдөлгөөн 
зохицуулах албаны үүсэл нь Уурын машин тэрэгний 
хэргийг байцаах хэлтсийн “Гудамжны хөдөлгөөнийг 
засах зохицуулах салаа” нэртэй байгуулагдаж салааны 
дарга Аюушийн Ишжамцын удирдлага дор хотын 
дотор уурын тэрэг, ердийн хөсөг, явган, дугуйгаар 
зорчигчийн хөдөлгөөн зохицуулан хяналт тавьж, 
Цагдан сэргийлэх байгууллагын дүрэмд заасан 
үүргийг гүйцэтгэн, Улаанбаатар хотын Захиргааны 
харьяанд ажилласан үеэс мэргэжлийн нэгж үүсч 
хөгжихийн эхлэл болжээ. БНМАУ-ын Ардын СнЗ-
ийн 1941 оны 31-р хурлын 3-р зүйлээр Улаанбаатар 
хотын захиргааны харьяа ажиллаж байсан “Гудамжны 
хөдөлгөөнийг засах зохицуулах салаа”-г УЦСГ-т 
шилжүүлж, ДЯЯ-ны сайдын тушаалаар 1941-1947 
онд салааны зохион байгуулалттайгаар салааны 
дарга 1, цагдаа зохицуулагч 18 хүнтэй ажиллаж, 1947 
оноос шугам замын  групп болж ахлах байцаагч 1, 
Улаанбаатар хотыг хариуцсан байцаагч 1, бага дарга 
3, цагдаа 35, 1950 онд салааны бага дарга 4, цагдаа 50, 
1952 онд постын 2 салаатай, 1957 онд шугам замын 
тасаг болж, тасгийн дарга 1, ахлах байцаагч 1, байцаагч 
5, салааны дарга 2, бага дарга 4, цагдаа 68 болж бүтэц 
орон тоо, зохион байгуулалтын хувьд бэхжүүлжээ. 
Мөн 1958 оны 6-р сард УАТХШБХ-ийн шугам замын 
тасгийг Улаанбаатар хотын ЦСГ-т орон тоо, төсвийн 
хамт шилжүүлж, 11-р сард буцаан нэгтгэжээ. 1958 онд 
БНХАУ-ын Техник эдийн засгийн тусламжтайгаар 
Энхтайвны гүүр баригдаж ашиглалтад орсонтой 
холбогдуулан уг гүүрийг гэмт халдлагаас хамгаалах, 
аюулгүй байдлыг хангуулах зорилгоор СнЗ-ийн 284-р 
тогтоолыг үндэслэн ДЯЯ-ны сайдын 623-р тушаалаар 
8 хүнтэй автотехникийн байнгын пост ажиллуулж, 
МАХН-ын Төв Хороо, СнЗ-ийн 317/298-р тогтоолоор 
салааны дарга 2, шугам замын байцаагч 3, бага дарга 2, 
цагдаа 38 хүний орон тоог нэмж, Шугам замын тасаг 
нь тасгийн дарга 1, салаан дарга 3, бага дарга 6, ахлах 
байцаагч 3, шугам замын байцаагч 4, цагдаа 107, 1962 

ГУДАМЖНЫ ХӨДӨЛГӨӨНИЙГ ЗАСАХ ЗОХИЦУУЛАХ САЛАА 
онд 10 цагдаагийн орон тоог нэмж шугам замын тасгийг 
шугам замын хөдөлгөөнийг зохицуулах, хамгаалах 
групп болгож постын цагдаа нарыг тээвэрлэх автобус 
1-ийг олгосон байна. 1964 онд Хөдөлгөөн зохицуулах 
хэлтэс болгож, 1968 онд Постын 3 салааг 4 салааны 
зохион байгуулалтанд оруулан Район тус бүрийг 
хариуцуулж, 1971 онд зохицуулагч-цагдаа 8, 1979 
онд зохицуулагч-цагдаа 38, 1984-1985 онд байцаагч, 
зохицуулагч 40 гаруй хүнээр нэмэгдэж, Хөдөлгөөн 
зохицуулах хэлтэс нь Хөдөлгөөний албаны хэлтэс 
болж, хэлтсийн даргын орон тоог Газрын орлогч 
бөгөөд хэлтсийн дарга болгожээ. 1983 онд МАХН-ын 
ТХ-ны УТТ-ны 51, СнЗ-ийн 252-р тогтоолыг үндэслэн 
Хөдөлгөөний албаны хэлтсийг Улс төрийн орлогчтой 
болгосон байна. 1990 онд УАТХШБГ-ын Хөдөлгөөний 
албаны хэлтсийн орон тоо, төсвийг Улаанбаатар хотын 
АДХГЗ-ны харъяа ЦСГ-т шилжүүлэн АТХШБХэлтэс 
болгож, Хэлтсийн бүтцийг Хамгаалалтын тасаг, 
Октябрь, Сүхбаатарын районы ЦСХ-т АТХШБ тасаг, 
Ажилчин, Найрамдлын районы Цагдан сэргийлэх 
хэлтэст АТХШБ группын зохион байгуулалттайгаар 
шилжүүлэн ажиллуулж, Улаанбаатар хотын Цагдан 
сэргийлэх газрын Сэргийлэн хамгаалах албаны 
хамгаалалтын салааг АТХШБХ-ийн хамгаалалтын 
тасагтай нэгтгэн зохион байгуулж мөн оны 6-р сард 
Районуудын Цагдан сэргийлэх хэлтсийн АТХШБ тасаг, 
группуудийн орон тоо, цалингийн санг УАТХШБГ-т 
шилжүүлж Улаанбаатар хотын Хөдөлгөөний 
аюулгүй байдлын хэлтэс болгон хэлтсийн даргын 
орон тоог газрын орлогч, хэлтсийн дарга болгожээ. 
1991-1998 онд Хөдөлгөөний хяналтын хэлтэс нь 6 
дүүрэг, Эргүүл хамгаалалтын тасаг, Хот хоорондын 
хяналт зохицуулалтын салаа, тасгуудын бүтэцтэй 
ажилласан байна. 1999 оны 2-р сард Хөдөлгөөний 
хяналтын хэлтсийн удирдлагыг Нийслэлийн 
Цагдаагийн газарт, Дүүргүүдийн  Замын цагдаагийн 
тасгуудийг   Цагдаагийн хэлтсүүдэд харъяалуулан 
хоёрдмол удирдлагатай, Хамгаалалтын тасгийг 

Д.Найданжав 1909 онд Булган аймгийн Цонхлон /
өнөөгийн Хишиг-Өндөр/ суманд Дашдаваагийн 4-р 
хүү болон төрсөн. Усан хөөрөг өнөөгийн “Нийслэлийн 
Онцгой Байдлын Газрын Гал түймэртэй тэмцэх 
хэлтэс” аж ахуйн ажлын гараагаа эхэлсэн. Дотоодыг 
хамгаалах, цагдан сэргийлэхийн ажилтан болж 
1936 онд Уурын машин тэрэгний хэргийг байцаах 
хэлтсийн даргаар томилогдон ажиллаж байжээ. 
Хувьсгалын эсэргүү байгууллагад Цагдан сэргийлэх 
газрын дарга хөх Аюушид элсэгдсэн, “Монгол улс 
нь эртнээс нааш хаант засагтай явж ирсэн бөгөөд 
түр засгийг устгаж их Япон улсыг түшиглэн хуучны 
хөрөнгөт ёсны засгийг тогтоох болно.” гэж хэлсэн, 
эсэргүү байгууллагын даалгаврыг биелүүлэхийн тулд 

улсын хэмжээний бүх автомашины бүртгэлийг гаргаж 
өгсөн, шинээр төгсөж байгаа жолооч нарт үнэмлэх 
олгох асуудлыг хойшлуулж цагаан хуудас өгч тэдний 
ажилд саад хийх, албан газрын машинуудыг үл ялих 
шалтгаанаар зөрчилтэй гэж сул зогсоож ажлыг нь 
саатуулах, жолооч нарыг торгох, шүүхэд шилжүүлэх 
зэргээр монголын машинуудыг жолоодох хүнгүй 
болгон хохирол учруулах зорилготой байсан гэж 
Шүүх Цаазны Бичгийн 43,44,45-р зүйлээр хөрөнгийг 
хурааж цаазаар авах ялаар шийтгэн, Онцгой бүрэн 
эрхт комиссын 38-р тогтоолоор 1938 оны 10-р сарын 
24-ний өдөр гүйцэтгэжээ. Дээд шүүхийн Цэргийн 
коллегийн 1989 оны 3-р сарын 15-ны өдрийн 4-р 
тогтоолоор цагаатгасан байна.
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Нийслэлийн Цагдаагийн газрын шууд удирдлагад 
шилжүүлэн Нийслэлийн Цагдаагийн газрын Замын 
цагдаагийн хэлтэс, 2000 оны 10-р сард Нийслэлийн 
Цагдаагийн газрын Замын цагдаагийн хэлтэс, 
Дүүргийн цагдаагийн хэлтсийн Замын цагдаагийн 
тасгуудын орон тоо, цалингийн санг ЗЦГ-т буцаан 
шилжүүлж, ЗЦГ-ын Хөдөлгөөн зохион байгуулалт, 
хяналт зохицуулалтын, 2005 онд Хөдөлгөөн 
зохицуулалтын, 2007 онд Хөдөлгөөний хяналтын, 
2009 оноос Нийслэлийн Хөдөлгөөний хяналтын, 2012 
оноос  Нийслэлийн Цагдаагийн газрын Хөдөлгөөний 
хяналтын, 2014 оноос Улаанбаатар хотын Цагдаагийн 
газрын ЗЦГ-ын Хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах 
хэлтэс болгон бүтэц зохион байгуулалтыг өөрчилж иржээ. 
Салаадын дарга нараар А.Ишжамц /1936-1941/, 
н.Шагдар /1941/, б/д Г.Банзрагч /1941-1944/, З.Балдан 
/1944-1950/, б/д Бадрах /1950/, а/х Жамъянсүрэн 
/1951/, д/ч С.Рэнцэндорж /1952/,  а/д Лувсаншарав 
/1953/, х/ч Алтангэрэл /1954/, а/ч Түдэв /1957/, а/д 
Т.Лувсаншарав, б/д Намсрайжав /1959-1960/, б/д 
Б.Бавуу /1959-1962/, /1967/, б/д Л.Дэмчигсүрэн /1960-
1962/, а/х С.Батмөнх, а/д Л.Шаравсэнгээ /1962/, 
б/д Б.Михлай /1964/, Д.Жүрмэд, д/ч С.Дуламдорж 
/1966/, д/ч Г.Дэнзэнлхам /1967/, а/х Б.Жигжидсүрэн 
/1968/, а/х П.Цэрэнбадам, Баасанжав, шугам замын 
группын дарга, ахлах байцаагчаар н.Өлзийбадрах 

/1947-1951/, х/ч  н.Биндэръяа /1951-1957/, шугам замын 
групп, тасгийн даргаар а/х С.Зодвоо /1957-1964/, ахлах 
байцаагчаар а/х Равжир /1957-1969/ нар ажиллажээ. 
Хэлтсийн даргаар х/а С.Зодвоо /1964-1979/, д/х 
О.Чойжин  /1979-1980/, х/а Д.Могдоон /1980-1983/, д/х 
А.Саяболд /1983-1991/, д/х Г.Гомбоцэрэн /1991-1996/, 
д/х С.Пионер /1996-2000/, х/а Т.Ганбаатар /2001-2007/, 
х/а Ч.Жаргалсайхан /2008-2013/, х/а Ц.Ариунболд /2014-
2016/  ажиллаж байна.  Хэлтсийн улс төрийн орлогчоор 
а/х Д.Цэрэннадмид, ахлах байцаагч, чиглэлийн 
ахлах байцаагч, ахлах мэргэжилтнээр х/ч Л.Бадарч, 
Ш.Чүлтэм, а/х Л.Батчулуун, х/ч П.Ихзаяа, Ц.Лувсан-
Очир, О.Батжаргал, х/ч Д.Батсайхан, д/х Б.Батнасан, 
д/х Д.Дашдорж, х/ч М.Отгонбаяр, д/х Э.Бөхбат, д/х 
С.Нармандах, х/ч Б.Батжаргал, х/ч Г.Мөнхжаргал, 
х/ч Л.Эрдэнэбулган, а/х Д.Батжаргал, а/х Б.Очирбат, 
х/ч Я.Баттулга, х/ч Д.Энх-Амгалан, а/х Ж.Энхбат, х/ч 
Б.Цогтбаатар, х/ч Ч.Мөнхтөгс, х/ч И.Шагдарсүрэн, 
х/ч Ц.Золжаргал, д/х Ю.Батбаатар нар /1983-2014/ 
онд, а/д Д.Баярдорж /2014-2016/, д/х Л.Эрдэнэбулган, 
х/ч Ц.Чинзориг /2016/, а/х Б.Галсанжамц 2016 оноос/ 
ажиллаж байна. ЦЕГ-ын даргын 2016 оны Б/544-р 
тушаалаар Замын цагдаагийн албаны бүтэц, орон тоо 
шинэчлэн батлагдаж Нийслэлийн замын хөдөлгөөний 
хяналтын газар болж Газрын даргаар х/а Д.Дашдорж 
томилогдон ажиллаж байна. 

МЭРГЭЖИЛТНИЙ КОМИСС
1926 онд ЦЯ-ны харьяа Уурын тэрэгний товчлон эрхлэх 
газрын дэргэд Мэргэжилтний шалгах комиссыг Төв 
хянан байцаах, Монгол транс, Хотын захиргаа, харъяа 
үйлдвэрчний эвлэл, ДЯЯ, газруудаас тус бүр 1 төлөөлөгчийн 
бүрэлдэхүүнтэй байгуулж “ Ажиллах ажлын тухай заавар”-
ыг баталж мөрдүүлжээ. Тус комисс нь жолоочийн курс 
төгсөгчдөөс шалгалт авч тэнцсэн хүмүүст үнэмлэх олгох, 
мэргэжлийн зэргийг тогтоох, зөрчлийн арга хэмжээ авах, 
автомашиныг техникийн талаар хянан шалгах үүргийг 
гүйцэтгэж байжээ. Хэлтэс байгуулагдсанаас хойш 1938-
1939 онд тус бүр 1, 1940 онд 2 гишүүнтэй, 1941-1957 онд 
хэлтсийн орлогч дарга бөгөөд мэргэжилтний комиссын 
дарга 1, гишүүн 2, хэрэг хөтлөгч, тоо бүртгэгч, нарийн 

Жолоодох эрхийн үнэмлэх
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бичгийн дарга 1-ийн бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж, 
1958, 1962 онуудад тус бүр 2 гишүүн, 1976 онд тоо 
бүртгэгчийн орон тоо нэмэгджээ. 1941-1990 онд 
Мэргэжлийн комисс, 1991 онд Мэргэжлийн комисс, 
тоо бүртгэлийн тасгийг нэгтгэн Мэргэжлийн комисс, 
техникийн бүртгэлийн хэлтэс, 2000 онд Мэргэжил 
техникийн хяналтын хэлтэс, 2005 онд Мэргэжлийн 
хяналтын, техникийн бүртгэлийн тасгуудтай болгож, 
2009 онд Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс, 2014 онд 
ЦЕГ-ын Лицензийн төвийн мэргэжил хяналтын 
хэсэг болон бүтэц, зохион байгуулалт нь өөрчлөгдөж 
байжээ. 1936-1945 онд хэлтсийн дарга, орлогч дарга 
нар Мэргэжлийн комиссын даргын үүргийг гүйцэтгэж 
байгаад 1955 онд ЗХУ-д мэргэжил эзэмшин ирсэн а/х 
Н.Бүдхираа комиссын даргаар томилогдож /1955-1957/, 
а/д А.Жамбалдорж /1957-1958/, х/ч Ж.Ёндонжамц 
/1958-1962/, х/ч А.Жамбалдорж /1962-1964/, а/х 
Г.Ринчиндорж /1964-1965/, а/д Б.Дамирансүрэн /1965-
1970/, д/ч Р.Цэнд /1970-1971/, а/х Д.Дүгэрээ /1971-1982/, 
х/а Ж.Сайнжаргал /1982-1986/, Т.Занашир /1986/, а/х 
Г.Гомбоцэрэн /1986-1989/, а/х С.Пионер /1989-1995/,  
а/х Ч.Жаргалсайхан /1995-2000/, а/х М.Лувсандорж 
/2000-2005/, а/х Б.Жаргал /2005-2007/, х/ч Р.Мөнхбаяр 
/2007-2009/, д/х Ч.Эрдэнэбаатар /2009-2012/, а/х 
Г.Өлзийсайхан /2012-2014/ тус тус  ажиллажээ. 
1940-өөд онд “БНМАУ-ын хотуудын гудамж ба 
замын хөдөлгөөний дүрэм”-ийн  шалгалтыг жолооч 
болох хүнээр уулзвар нэвтрэх дарааллыг тээврийн 
хэрэгслийн “модель тоглуулан” шалгаж, дараа нь нүх 
бүхий шогломоор 10 асуулт бүхий картаар авч байгаад 

УЦСГ-ын Уурын тэрэгний шалган байцаах хэлтсийн 
даргаас Улаанбаатар хотын захирах яамны даргад:  
Машин тэрэг ба ердийн хөсгөөр явж зорчиход амгалан 
тайван ба эмх цэгцийг сахихын тулд Улаанбаатар 
хотын гудамж зээлийн газраа олон улсын дотор нэгэн 
зэрэг хэрэглэдэг тэмдгүүд олон байх боловч олон 
нийтэд ойлгоход хялбарыг бодож зөвхөн 6 зүйлийн 
тэмдгүүдийг тавив. Үүнд:

1970-аад оноос 16 асуулттай картаар, 1996 онд Замын 
хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль, “Замын 
хөдөлгөөний дүрэм” шинэчлэгдэн батлагдсантай 
холбогдуулан хууль, дүрмийн мэдлэгийг шалгах 20 
асуулт бүхий карт боловсруулан шалгалт авч эхэлжээ. 
Лицензийн төв нь 2015 оноос  жолоочийн эрх сэргээх 
шалгалтыг цахимаар авч эхэлсэн нь жолоодох эрх 
олгоход шалгагч хувь хүний нөлөөллөөс үл хамаарах 
эхлэл тавигдав. Хууль зүйн салбарын шинэчлэлийн 
хүрээнд цагдаагийн байгууллагаас үзүүлж буй 
зөвшөөрөл, бүртгэлийн үйл ажиллагааг иргэдэд түргэн 
шуурхай үзүүлэх ажлыг зохион  байгуулах зорилгоор 
ЦЕГ-ын даргын 2014 оны 69-р тушаалаар Лицензийн 
төвийг Мэргэжлийн комиссын бүтэц, орон тоон дээр 
байгуулж, нийт 16 алба хаагчийн бүрэлдэхүүнтэй ЦЕГ-
ын Дэмжлэг үзүүлэх асуудал эрхэлсэн дэд даргын шууд 
удирдлаганд үйл ажиллагаа явуулж эхэлжээ. 2015 онд 
ЦЕГ-ын даргын Б/288-р тушаалаар тус төвийн бүтэц, 
орон тоог шинэчлэн Мэргэжил хяналтын хэсэг болон 
Зөвшөөрөл хяналтын хэсэгтэйгээр өөрчлөн байгуулж, 
нийт 30 алба хаагчийн орон тоотойгоор батлагдаж, 
тус төвийн даргаар цагдаагийн х/а Г.Эрдэнэцацрал, 
дэд даргаар д/х П.Эрдэнэбат, д/х Д.Пандиймаа, х/а 
Ч.Эрдэнэбаатар нар ажиллажээ. Мэргэжил хяналтын 
хэсэг нь хэсгийн дарга 1, ахлах мэргэжилтэн 2, 
мэргэжилтэн 7, хэвлэгч-техникч 2, оператор /энгийн/ 
8, нярав-данс хөтлөгч 1 нийт 21 алба хаагчтайгаар 
үүрэг гүйцэтгэж хэсгийн даргаар д/х Б.Лхагвасүрэн 
ажиллаж байна.

ХЭЛТСИЙН ДАРГААС УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАХ ЯАМНЫ ДАРГАД 
ТАНИЛЦУУЛГА БИЧЖЭЭ

-Ачааны машин ба ердийн хөсгөөр явахыг цаазалсан 
тэмдэг

-Машин тэрэг ба мотоциклоор явж үл болох тэмдэг
-Нэгэн цагийн дотор 25 км-ээс илүү хурдан явж үл 

болно гэсэн тэмдэг
-Олны хөлийн газар болгоомжтой, зөөлөн яв гэсэн 

тэмдэг эдгээр болно гэж танилцуулга бичиж 
байжээ. 
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БНМАУ-ын Ардын СнЗ-ийн 30-р тогтоолоор Цагдан 
сэргийлэх байгууллагад уурын тэрэгний ашиглалт, 
тоо бүртгэл, жолооч бэлтгэх, тэдний сахилга бат 
үйл ажиллагаанд хяналт тавих үүргийг хариуцуулж 
авто тээврийн хэрэгслийг бүртгэн данслах болсноор 
авто тээврийн хэрэгслийн бүртгэл үүссэн түүхтэй. 
Автомашины дугаарыг ачааны автомашины тэвшин 
дээр бичдэг байсан бөгөөд 1940-өөд оноос Уурын 
тэрэгний хэргийг шалган байцаах хэлтсийн орлогч 
даргын удирдлага доор “Тоо бүртгэлийн групп”-ыг 
байгуулж тээврийн хэрэгслийг бүртгэж, хавтгай хар 
төмөр дээр цагаан будгаар бичсэн 2 ширхэг дугаар 
олгож эхэлсэн байна. Монгол улсын улс ардын аж 
ахуйн салбар бэхжиж машин техникийн хэрэглээ 
ихсэж тоо бүртгэлийн групп нь бүтэц зохион 
байгуулалтын хувьд тасаг, хэлтэс болтлоо өргөжин 
тэлж, хөгжин бэхжиж иржээ. Уурын машин тэрэгний 
хэргийг шалган байцаах хэлтсийн 1941 оны орон 
тоонд тоо бүртгэгчийн нэг, 1946 оноос байцаагч-
бүртгэгчийн нэг ажлын байрыг бий болгож, 1949 
оноос Тоо бүртгэлийн групп болгон Ахлах байцаагч, 
байцаагч тус бүр нэгтэй болж, 1958 онд байцаагчийн 
орон тоог хоёр болгож, 1969 онд Группын даргын орон 
тоог нэмж, 1991 онд Мэргэжлийн комисстой нэгтгэж 

тасаг болгон, 1999 онд Мэргэжлийн комиссоос салган 
Техник бүртгэлийн хэлтэс, /2000-2005/ 2005  онд 
Мэргэжлийн комисстой нэгтгэн Мэргэжил, техник 
хяналтын хэлтэс /2005-2007/, Техник бүртгэлийн 
тасаг, /2007-2009/, Бүртгэл, техник хяналтын хэлтэс 
болгон бүтэц, зохион байгуулалтыг өөрчилж байжээ. 
Тоо бүртгэлийн байцаагч, бүртгэгчээр Н.Гэндэн, 
М.Бадамгарав /1947/, Д.Жүрмэд, д/ч н.Дашдондог 
/1948/, а/х М.Банзрагч, А.Дулмаа /1959-1963/, Б.Самбуу 
/1962-1990/, М.Бадамхорлоо /1969-1973/, М.Банзрагч 
/1950/, а/х н.Сандуйжав /1953/, а/д н.Жарантай 
/1954/, а/д Ш.Жимбээ /1958-1969/, Тоо бүртгэлийн 
албаны даргаар х/ч Г.Доржсүрэн /1969-1973/, д/х 
Ц.Борис /1973-1979/, х/ч Ц.Даваасамба /1979-1981/, 
д/х Г.Гомбоцэрэн /1981-1984/, х/ч С.Пионер /1984-
1988/ , а/х А. Болдбаатар /1988-1991/, а/х Ж.Каукен 
/1991-1993/, Техник бүртгэлийн хэлтсийн даргаар 
х/ч Н.Нэргүй /1993-1995/, д/х Д.Хуяг /1995-1999/, х/а 
А.Баасан /1999-2000/, Мэргэжил, техник хяналтын 
хэлтсийн даргаар х/ч М.Лувсандорж /2000-2005/, 
Техник бүртгэлийн тасгийн даргаар а/х Б.Лхагвасүрэн 
/2005-2007/,  Бүртгэлийн тасгийн даргаар х/ч 
Б.Жаргал /2007-2008/, а/х Т.Зулзүсэм /2008-2009/, 
Техникийн хяналт, бүртгэлийн хэлтсийн даргаар д/х 
Д.Мөнхбаатар /2007-2011/, д/х Р.Мөнхбаяр  /2011-
2014/ тус тус ажиллаж байв. “Автотээврийн тухай 
хууль” батлагдан, хэрэгжих ажлын хүрээнд МУ-
ын Засгийн Газрын /2009/ оны 251-р тогтоолоор 
“Автотээврийн хэрэгслийн бүртгэл хөтлөх, улсын 
дугаар олгох үйл ажиллагаа”-г Автотээврийн 
асуудал  хариуцсан төрийн захиргааны байгууллага 
хэрэгжүүлэх болсонтой холбогдуулан Зам тээвэр, хот 
байгуулалтын сайд, Хууль зүй, Дотоод хэргийн сайдын 
хамтарсан 2009 оны 244/196-р тушаалыг үндэслэн 
ЦЕГ-ын даргын 2009 оны 545-р тушаалаар тасгийн 
дарга, ахлах байцаагч, байцаагч, оператор нарын нийт 
8 алба хаагчийн орон тоог цалингийн сангийн хамт 
Автотээврийн газарт шилжүүлжээ.   

ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ТОО БҮРТГЭЛ
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ХЭЛТСИЙН ДҮРЭМ 
Улсын цагдан сэргийлэх газрын Уурын машин 
тэрэгний хэргийг байцаах хэлтсийн дүрмийг Ардын 
СнЗ-ийн 9-р сарын 25-ны өдрийн 41, Улсын Бага 
Хурлын Тэргүүлэгчдийн 10-р сарын 5-ны өдрийн 45-р 
хурлын  тогтоолоор тус тус баталжээ. Уг дүрэм нь 2 
ангитай бөгөөд нэгдүгээр анги нь Уурын тэрэгний 

БНМАУ-ын Ардын СнЗ-ийн 41, УБХТ-ийн 45-р 
хурлаар «БНМАУ-ын Улаанбаатар хотын гудамж 
зээлээр уурын тэрэг, хөсөг ба явган хүмүүс зэргийн 
явах зорчих журмын тухай дагаж гүйцэтгэх заавар»-
ыг гаргаж өмнөх дүрэм, зааврыг шинэчилжээ. Энэхүү 
зааврыг эмхэтгэн «Улаанбаатар хотын гудамж зээлээр 
явах зорчих тухай дагаж гүйцэтгэх зааврууд» нэртэй 
уйгаржин монгол бичгээр хэвлэгдсэн уг ном нь манай 
улсын замын хөдөлгөөний дүрмийн анхны эмхэтгэсэн 
ном юм. Энэхүү заавар нь “Гудамж зээлээр сэлгүүцэн 
явах тухай журмын ерөнхий анги”, “Явган хүмүүсийн 
тухай”, “Хөнгөн машины тухай”, “Ачааны машины 
тухай”, “Хүнийг тээх автобус хэмээх машины тухай”, 
“Мотцикль /моторт дугуй/ хэмээх тэрэгний тухай”, 
“Морин тэрэгний зэрэг жирийн хөсөгний тухай”, 
“Унадаг дугуйн тухай”, “Хариуцлагын тухай” зэрэг 9 
анги, 34 зүйлээс бүрджээ. Жишээ нь: “Хариуцлагын 
тухай” заахдаа: “Морин тэрэг болон бусад аливаа 
нэгэн тээвэр хөсгийн зүйлийг хэрэглэн явагчдаас 
хотын зээлээр явах, зорчих тухай зааврыг зөрчвөөс 150 
төгрөг хүртэл торгох, 45 хоног хүртэл албадан ажил 
хийлгэх, хэрвээ дахин давтан зөрчих ахул тийнхүү 
морин тэрэг зэргийг хэрэглэх, эрхлэх эрхийг 1 жил 
хүртэл хугацаагаар хасах, граш газрын эрх баригчид 

УЛААНБААТАР ХОТЫН ГУДАМЖ ЗЭЭЛЭЭР ЯВАХ, ЗОРЧИХ ЖУРАМ

НАГААН БУУТАЙ ЦАГДАА

хэргийг байцаах хэлтсийн эрх ба үүргүүдийн тухай 
12 заалт, 2-р анги нь Техникийн ба мэргэжилтний 
комиссын тухай заагаад “Энэхүү техникийн ба 
мэргэжилтний комисс нь дотоод явдлын яамны 
сайдаас баталсан тусгай зааврыг баримтлан өөрийн 
ажил хэргийг явуулна” гэжээ. 

Постын салааны анхны цагдаа нарыг эхний 2 жилд 2 
мөрөвчтэй бүс, нагаан буу, жижиг сумка /цүнх/ шүгэл, 

дарга цэмбэн малгай зэрэг дунд дарга нарын хувцас 
хэрэглэлээр хангажээ.

ба энгийн машины эздүүд нь уул машиныг техникийн 
талаар бүрэн бүтэн бус буюу муу байдалтайгаар 
грашаас гаргаж явуулах ахул захирах тушаах журмаар 
150 төгрөг хүртэл торгох буюу 30 хоног албадан ажил 
хийлгэх, энэхүү заавал гүйцэтгэх зааврыг хэрхэн 
зөвөөр биелүүлэн буй тухай хяналтыг Улсын цагдан 
сэргийлэх газар ба хороодын захиргааны дарга нарт 
даалгаж” байжээ.
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ДЯЯ-ны сайдын тушаалаар Хөдөлгөөн 
зохицуулах постын салаанд зохицуулагч 
цагдаагаар томилогджээ. БНМАУ-ын Гавьяат 
тээвэрчин, Онц сэргийлэгч х/ч А.Рэнцэн 
нь 1920 онд Дорнод аймгийн Матад сумын 
Харцав хэмээх газарт төржээ. 17 нас хүртлээ 
эцэг эхийн гар дээр мал маллаж байгаад 
Уурын тэрэгний хэргийг байцаах хэлтэст 
цагдаа зохицуулагчаар орж, 1937-1945 онд 
Уурын тэрэгний хэргийг байцаах хэлтэст 
зохицуулагч, бага дарга, 1945-1951 онд 
байцаагч, шугам замын группын дарга, ахлах 
байцаагч, 1951-1954 онд постын салаанд 
байцаагч, 1954-1958 онд Булган аймгийн 
Дашинчилэн суманд автотехникийн байцаагч, 
1958-1963 онд УАТХШБХ-ийн Шугам замын 

байцаагч, 1963 оноос НАХЯ-ны хамгаалалтын 3-р хэлтэст хамгаалалт 
зохицуулалтын байцаагч, 1980-1982 онд УАТХШБГ-т ахлах байцаагчаар 
ажиллажээ. А.Рэнцэн нь “Сүхбаатарын одон”, “Байлдааны гавьяаны улаан 
тугийн одон”, “Байлдааны гавьяаны одон”, “Алтан гадас” одонгоор 2 удаа, 
“Байлдааны медаль”, “Бид ялав”, “Халхын голын 30”, “Ардын Арми”, 
Цагдан сэргийлэхийн 50 жилийн болон бусад ойн медалиудаар шагнагдсан 
байна. 1980 онд А.Рэнцэнгийн 60 насны ойг тохиолдуулан МАХН-ын ТХ-
ны Ерөнхий нарийн бичгийн дарга, БНМАУ-ын АИХТ-ийн дарга, маршал 
Ю.Цэдэнбал хүлээн авч, баяр хүргэн “Алтан гадас” одонгоор, 1981 онд Цагдан 
сэргийлэх байгууллагын 60 жилийн ойг тохиолдуулан БНМАУ-ийн  АИХТ-

1937
01.01	Цагдан	сэргийлэх	ажилтныг	

цэргийн	албанаас	чөлөөлдөг	
болов.

03.26	Д.Найданжавт	3	дугаар	техникч	цол	
олгов.

06.05	Монгол	улсын	Гавьяат	тээвэрчин,	
Онц	сэргийлэгч	Аюулгүйн	
Рэнцэн	хөдөлмөрийн	гараагаа	
зохицуулагч	цагдаагаар	эхэлжээ.	

06.30	Цагдаагийн	байгууллага	нэг	
жилийн	хугацаанд	1465	гэмт	хэрэг	
илрүүлэв.

07.15	“Монгол	тээх”	өөрийн	зардлаар	
Уурын	тэрэгний	байцаагч	
ажиллуулах	хүсэлт	гаргав.

08.15	Өргөн	засмал	замыг	барьж	эхлэв.

11.11	Хэрэг	зөрчил	гаргагчдад	хүлээлгэх	
хариуцлагыг	чангатгав.

11.15	Монгол,	Манж-гогийн	хилийн	
асуудлаарх	хэлэлцээ	зогсчээ.

11.19	Монгол	Ардын	Хувьсгалт	Цэрэгт	
даргын	нэгэн	адил	эрхтэй	
комиссарыг	дахин	бий	болгож	
дагаж	мөрдөх	дүрмийг	нь	
баталжээ.

12.25.	Цагдан	сэргийлэхийн	бүх	дарга	
нарын	32,6	хувь,	ялангуяа	
хөдөөгийн	дарга	нарын	дөнгөж	4,5	
хувь	нь	5-аас	дээш	жил	ажилласан	
ажилтнууд	байв.

12.29	Улсын	хэмжээнд	автомашины	90	
осол	гарч	9	хүн	нас	барж	20	хүн	
гэмтэж	байжээ.

12.31	Монгол	улсад	359	авто	машин	
бүртгэгдэв.

ЦЭРГИЙН АЛБАНААС ЧӨЛӨӨЛДӨГ БОЛОВ
Улсын Цагдан сэргийлэх байгууллага зохион байгуулалтын хувьд өргөжин 
бэхжиж олон талт албад биеэ даан төрөлжих, орон нутгийн анги салбаруудыг 
байгуулж дуусах, аж ахуй, санхүүгийн талаар бэхжих зэргээр гол үйл 
ажиллагаанууд нь эрчимтэй үргэлжилсэн үе байлаа. Улс, хоршооллын өмчид 
элдэв хэлбэрээр халдах явдал гарч байгаатай холбогдуулан хоршоо дэлгүүр, 
эмийн сан, урлагийн газар болон улс, хоршооллын гол секторуудыг цагдан 
сэргийлэх байгууллагын хамгаалалтанд авч байжээ. Иймд Цагдан сэргийлэх 
байгууллагын ажлын чухлыг харгалзан бага ба түүнээс дээш тушаалын нийт 
дарга нарыг цэргийн ээлжит татлагийн албанаас чөлөөлөх болжээ.

  ЭГИЙН ДАВААНААС РЭНЦЭНГИЙН ДАВАА ӨНДӨР 
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“МОНГОЛ ТЭЭХ” ӨӨРИЙН ЗАРДЛААР УУРЫН ТЭРЭГНИЙ БАЙЦААГЧ АЖИЛЛУУЛАХ 
ХҮСЭЛТ ГАРГАВ

Уурын машин тэрэгний хэргийг байцаах хэлтсээс 
ДЯЯ-ны сайдад бичсэн илтгэх хуудсанд: “Хэлтэс 
байгуулагдаад 8 сар болж байгаа ба энэ хугацаанд тус 
хэлтсийн нэр хүнд нь өсөж, хотын дотор үүдэн гарах 
машин тэрэгний аюул эвдрэлүүд цөөрч байна гэж 
тэмдэглэн Монгол тээх нь тус хэлтсийн тусламжаар 

Нийслэл хотыг шинэчлэн сайжруулах ажил 1936 
онд СнЗ-ийн хурлаар батлагдаж хотын зураг 
төлөвлөгөөний дагуу 1937-1939 онд Сүхбаатарын 
чөлөөний өмнүүр үргэлжилсэн өргөн засмал замыг 
барьж хотын төв гудамж болгон тохижуулснаар 
Улаанбаатар хот хатуу хучилттай авто замтай болж 
“Хувьсгалын зам” хэмээн нэрлэжээ.  

ийн зарлигаар БНМАУ-ын “Гавьяат тээвэрчин” цол 
олгожээ. Тэрээр хэдий бага боловсролтой ч ой тогтоолт, 
хараа сайтай, техникийн мэдлэгтэй, машины марк, 
улсын дугаарыг шууд хэлдэг, машиныг хараад эвдрэл 
гэмтэл, жолоочийн чадварыг, насыг багцаалж хэлдэг, 
шударга, зарчимч хэмээн хамт ажиллаж байсан нөхөд 
нь дурсан ярьдаг юм. Эгийн даваанаас Рэнцэнгийн даваа 
хэцүү гэдэг үг дээрхээс үүдэлтэй бизээ. Монгол улсын 
Гавьяат тээвэрчин, Онц сэргийлэгч, х/ч А.Рэнцэнгийн 
алдрыг мөнхжүүлэх зорилгоор Замын цагдаагийн газар 
1996 оноос Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах, 
зам тээврийн осол, хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажилд 
амжилт гаргасан алба хаагчдыг А.Рэнцэнгийн нэрэмжит 
шагналаар шагнадаг уламжлалтай болж алдар гавьяаг 
нь мөнхжүүлж, эдүүгээ байцаагч, зохицуулагч 20 алба 
хаагчийг нэрэмжит шагналаар шагнажээ.

“ХУВЬСГАЛЫН ЗАМ” БАРИГДАВ

СнЗ-ийн 9-р хурал, Улсын Бага Хурлын Тэргүүлэгчдийн 
16-р хурлаар 1934 онд баталсан Шүүх цаазын бичгийн 
60-р зүйлд өөрчлөлт оруулжээ. Энэ зүйлд заасан хэргийг 
хүндрүүлэх шалтгаантай үйлдсэн бол буудан алах ял 
шийтгэхээр заажээ. Энэ нь 1934 баталсан Шүүх цаазын 

ХАРИУЦЛАГЫГ ЧАНГАТГАВ
бичгийн /Эрүүгийн хуульд/ оруулсан нэмэлт, өөрчлөлт 
бөгөөд 1942 оны Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 74-р 
зүйл, 1961 оны Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 74-р 
зүйлд хэвээр хадгалагдсан байна.  

ДЯЯ-ны сайдын 65-р тушаалаар Уурын тэрэгний хэргийг 
байцаах хэлтсийн дарга Дашдаваагийн Найданжавт 
3-р техникч цол олгожээ. Улсыг аюулаас хамгаалах 
ерөнхий комиссар хэмээх алдар цолыг улсын өмнө 
өөрийн тусгай мэргэжлийн талаар онцлон зүтгэж 
ихээхэн гавьяа байгуулсан ДЯЯ-ны ба түүний хязгаар 
ангийн дээд тушаалтнуудад УБХТ ба Ардын СнЗ-өөс 
олгохоор заажээ.Уг шийдвэрээр  ДЯЯ-ны улс төрийн 
тушаалтан, Хязгаарын ангиудын жагсаалын дарга, 
аж ахуйн, техникийн, хүмүүн малын эмнэлгийн, улс 

Д.НАЙДАНЖАВТ 3 ДУГААР ТЕХНИКЧ ЦОЛ ОЛГОВ
төрийн, бага дарга цэргүүдэд олгох алдар цолыг баталж, 
хоёрдугаар комиссараас дээших алдар цолыг олгоход 
ДЯЯ-ны сайдаас УБХ ба Ардын СнЗ-д оруулж батлуулах, 
хоёрдугаар комиссараас дооших алдар цолыг ДЯЯ-ны 
сайдаас өөрийн тушаалаар олгож байхаар тогтоожээ. 
Хязгаарын ангийн техникийн тушаалтанд Бригадын 
инженер, Нэгдүгээр техникч, Хоёрдугаар техникч, 
Гуравдугаар техникч, Дархач, Бага дархач алдар цол 
олгодог байжээ.

өөрийн тэрэгний аж ахуйг маш журамтай болгох 
талаар ашиг тусыг олсноос уурын тэрэгний байцаагч 
нэгийн орон тоог манай газрын зардлаар боловч 
томилж өгөхийг хүсч байна” гэжээ. Энэ нь авто 
техникийн гэрээт байцаагч бий болгох эхлэл байжээ.
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1938
01.08.	Гэлэгийн	Хас-Очир	УЦСГ-ын	

даргаар,	тохинуулагч	цолтойгоор	
1939	оны	5-р	сарын	18-ны	өдөр	
хүртэл	ажиллаж	байв.	

02.10	УЦСГ-ын	төвийн	бүсийн	дарга,	
цагдаа	нар	оролцсон	анхны	
зөвлөгөөн	болжээ

03.15.	УЦСГ-ын	дэргэд	гүйцэтгэх	ажилтны	
нэг	жилийн	анхны	курсыг	28	хүн	
суралцан	төгсөж	байжээ.	/1941	
оноос	2	жил	болгожээ/	

03.16	УЦСГ-ын	дэргэд	нэг	жилийн	түр	
курс	анх	зохион	байгуулав.

06.02	Яам,	тусгай	газар,	үйлдвэр	аж	
ахуйн	газрын	зардлаар	жолоочийн	
курс	байгуулжээ.

06.06	Уурын	тэрэгний	Хэлтсийн	даргаар	
Ванчигийн	Сономыг	томилов.	

08.15	Цагдан	сэргийлэх	байгууллага	
оёдлын	үйлдвэртэй	болов.

08.22	Удирдах	ажилтнуудын	семинар	анх	
удаа	болжээ.

09.05	Цагдан	сэргийлэхийн	мэргэжлийн	
боловсон	хүчин	бэлтгэх	1	жилийн	
хугацаатай	гүйцэтгэх	сургууль	
байгуулагджээ.

10.15	Цагдан	сэргийлэх	байгууллагын	
сахилга,	журмын	дүрэм	гарчээ.	

10.20	“Ердийн	хөсөг”-ийг		тээвэрт	өргөн	
ашиглах	болов.

10.25	Жолооч	техникчдийг	бичиг	
үсэг	сургахад	УТХШБХ	биечлэн	
оролцжээ.

11.05	Ердийн	хөсгийн	тооллого	явуулжээ.

11.10	Ердийн	хөсөг	тээврийн	дүрэм	
баталжээ.	

12.08	Улсын	Цагдан	сэргийлэх	газрын	
албан	хаагчдын	ар	гэрт	цэргийн	
албан	хаагчийн	нэгэн	адил	хангалт	
эдлүүлж	эхэлжээ.	

12.31	Автомашины	тоо	улсын	хэмжээнд	
498	болов.	

12.31	Зам	тээврийн	91	осол	гарч	9	хүн	
нас	барж	27	хүн	гэмтэж	байжээ.

ЖОЛООЧ БЭЛТГЭВ
“Автомашиныг хайр гамтай эдэлж хэрэглэх ба мэргэжилтэй жолооч 
нарыг бэлтгэх тухай” Ардын СнЗ-өөс анхааруулан гаргасан 125-р 
тушаалд сайн жолооч нар хүрэлцэхгүй байгаа тул тусгай орлого бүхий 
аж ахуйн газруудаас “хоорондоо хэд хэдээрээ нийлж жолооч слесарийн 
сургуулийг байгуулж өөр өөрийн хэрэглэх машины жолооч нарыг 
хүрэлцэхээр бэлтгүүлбэл зохих учрыг зохих олон газруудад даалган 
тушаасугай” гэжээ. Энэ шийдвэрээр яам, тусгай газар, үйлдвэр, аж ахуйн 
газрын зардлаар жолоочийн курс дугуйлан байгуулж жолооч, засварчдыг 
бэлтгэх ажлыг хийжээ.

ДЯЯ-ны сайдын 145-р тушаалаар Уурын 
тэрэгний хэлтсийн дарга Дашдаваагийн 
Найданжавыг чөлөөлж, хязгаарын газрын 
отрядын механик Ванчигийн Сономыг 
томилжээ. Дэд хурандаа В.Соном нь 1910 
онд Хэнтий аймгийн Мөрөн сумын нутаг 
Мөрөн гол гэдэг газар төрсөн, Монгол 
тээхэд бичээч /1927-1929/, Монгол тээхэд 
жолооч /1929-1931/, Дотоодыг хамгаалах 
газарт жолооч /1931-1934/, хязгаарын 20-р 
отрядад механик /1934-1938/, холбооны 
дарга, Уурын тэрэгний хэлтсийн дарга 
/1938-1940/, Захиргаа аж ахуй ба Тээврийн 
хэлтсийн дарга /1940-1946/, УЦСГазрын 
АТХШБХэлтсийн дарга /1946-1952/, /1953-

1954/ онд Тээврийн хэлтсийн ерөнхий механик, Засан хүмүүжүүлэх 
газар байцаагч /1954-1957/, /1961-1962/, Төмөр замын автобаазын дарга, 
/1957-1961/ Төмөр замын чулуун заводын дарга /1962-1963/, Сэлэнгэ 
аймгийн Цагдан сэргийлэх хэлтэст авто техникийн байцаагч /1963-
1964/, УАТХШБГазарт шугам замын байцаагчаар ажиллажээ. “Цэргийн 
гавъяаны одон”, “Алтангадас одон”, Байлдааны болон ойн медалиуд, 
Засгийн газрын жуух бичгээр шагнагдсан, 1940 онд Октябрийн хувьсгалын 
33 жилийн баярт оролцох Монгол улсын төлөөлөгчдийн бүрэлдэхүүнд 
оролцон явж байжээ.

  ВАНЧИГИЙН СОНОМ

ХЭЛТСИЙН БҮТЭЦ

Дарга - 1

Мэргэжлийн 
комиссын гишүүн -1

Шугам замын 
байцаагч - 2

Цагдаа 
зохицуулагч-10

САХИЛГА, ЖУРМЫН ДҮРЭМ
Цагдан сэргийлэх газрын сахилга журмын шинэ дүрмийг ДЯЯ-ны сайд 
баталжээ. Энэ дүрэм 7 бүлэг 65 зүйлтэй. Цагдан сэргийлэх байгууллагын 
ажилтнуудын сахилга батыг улам бэхжүүлэхэд их үүрэг гүйцэтгэсэн 
байна. Энэ дүрэм цагдан сэргийлэхийн ажилтнуудыг тогтворжуулах, 
нийт хүмүүсийн ажиллах урам зоригийг өрнүүлэхэд онцгой ач 
холбогдолтой болсны дээр бүх төрлийн ажлыг удирдан зохион байгуулах 
хийж гүйцэтгэх горим журмыг маш тодорхой зааж чиглүүлсэн өргөн 
хүрээтэй дүрэм байжээ.
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БНМАУ-ын VIII их хурлын илтгэлд “Манай тээврийн 
гол нь ердийн хөсөг” мөн гэж тэмдэглэж байсан 
бөгөөд ердийн хөсгийн тээврээр 1936-1939 онд жилд 
дундажаар 80-90 мянган тонн ачаа тээвэрлэж, 64-72 
сая тонн км-ийн үүрэг гүйцэтгэж байжээ. Улмаар ард 
олны жин тээх сонирхлыг дээшлүүлэх, тэдэнд тусалж 
урамшуулах талаар бодитой арга хэмжээг хэрэгжүүлж 
байсан нэг жишээ бол ердийн хөсгийн гэрээ байгуулж, 

20-30, заримдаа 50 хүртэл хувийн хөлсийг урьдчилгаа 
болгон олгодог болжээ. Жин тээврийн пүү ачаа 
тутамд 1-3 төгрөг, сул явсан хөсөг бүрт 3-14 төгрөгөөр 
тогтоосон байна. Монголтранс жин тээврийн хөлсөнд 
17 сая орчим төгрөг олгосноос үзэхэд ердийн хөсгийн 
тээврийн орлого нь ардын аж ахуйтны амьжиргаанд 
ихээхэн ач тустай байжээ.

АТАН ТЭМЭЭ, МОДОН ТЭРЭГ 
Экспорт, импортын болон дотоод ачаа тээвэрлэлтэд 
ердийн хөсгийн үүрэг ихээхэн нэмэгдэж нийт ачаа 
тээвэрлэлтийн 80%-ийг гүйцэтгэдэг болсон байв. 
Тиймээс ардын аж ахуйтны ердийн хөсгийн нөөц 
боломжийг судлах ажлыг үе үе явуулдаг байсан ба 
оны сүүлчээр явуулсан тооллого, судалгаагаар тээвэрт 

ашиглаж болох атан тэмээ 152 мянга, шар үхэр 28 
мянга, модон тэрэг 245 мянга, төмөр мөөр, голтой тэрэг 
42 мянга байсан нь ердийн хөсгийн өсөлт, хөгжилт, 
үүргийг нотлов. Харин автомашиныг улс орныг батлан 
хамгаалах шаардлага, цэргийн хэрэгцээнд болон 
шуудан тээвэрт голчлон хэрэглэж байв. 

1000 КМ ХАЙРГАН ЗАМ
Ердийн хөсгийг хөгжүүлэх талаар төр, засгаас анхаарч 
УБХТ-ээс  Ердийн хөсөг тээврийн дүрмийг баталж, 
жинчний артель байгуулах, ардын аж ахуйтныг 
нэгтгэн 50 орчим нэгдлийг байгуулан 100-200 
хөсөгтэй, тэмээний ачлагад хэрэглэх тоног хэрэгсэл 
зэргээ нийлүүлэн, орлого хөлсөө дундаа хуваарилан 
авч байх зэргийг зааж, ердийн хөсгийн шуурхай 

байдал, аюулгүй, баталгаат замыг хангах зорилгоор 
Зөвлөлт Холбоот Улсын хилээс Өндөрхаан хүртэл 
600 км, Алтанбулаг - Улаанбаатарын хооронд 300 
гаруй нийтдээ 1000 орчим км урт хайрган замтай 
болжээ. Дээрх дүрмээр ачаа тээвэрлэлтийн үнэ 
хөлсийг тогтоон холын тээвэрт 1 тонн км-т 2 мөнгөөр, 
богинын тээвэрт 1 мөнгө байхаар зааж өгсөн байна. 

УДААН ЖИЛИЙН НЭМЭГДЭЛ 
УЦСГ-ын гүйцэтгэх болон жагсаал ангийн бүх албан 
хаагчид тэдний ар гэрт цэргийн албан хаагчийн нэгэн 

адил хангалт эдлүүлж нийт ажилчдад удаан жилийн 
нэмэгдэл олгох болсон байна. 

ЖОЛООЧ ТЕХНИКЧДЭД БИЧИГ ҮСЭГ СУРГАВ 
Хотын бүх гражын удирдлагын хурлыг 8 удаа  хийж 
жолооч техникчдийг бичиг үсэг сургахад Уурын 

тэрэгний шалган байцаах хэлтэс биечлэн оролцож, 
ажилтнууд бичиг үсэг зааж байжээ.

“ЕРДИЙН ХӨСӨГ”-ӨӨР 80-90 МЯНГАН ТОНН                                         
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1939
01.08	Цагдан	сэргийлэх	байгууллагын	

дарга	тохинуулагч	цолтой	ажиллаж	
байв.

01.09	Нийслэлийн	хөдөлгөөнийг	
журамтай	болгох	ажлыг	зохион	
байгуулав.

01.23	Жолоочийн	курс	дугуйлан	
байгуулав	

01.23.	Байлдааны	цагийн	шаардлагаар	
автомашин	хуягт	машины	жолооч	
бэлтгэх	түргэвчилсэн	сургалтуудыг	
Цэргийн	яам	Монгол	тээхтэй	
хамтран	явуулж	байв.

02.08	Бензин	тос	зарцуулах	норм	
тогтоосон.

03.13	Өргөн	төмөр	замтай	болжээ.

03.16	Уурын	тэрэгний		хэлтэс	болон	
мэргэжилтний	комиссын	дүрмийг	
шинэчлэн	батлав.	

04.23	ЦСБ-ын		Дотоод	албаны	анхны	
дүрэм	батлагдав.	

05.11	Япон,	Манж-гогийн	цэрэг	Халхын	
голоор	довтолсноор	дайн	эхлэв.

05.25	15	дээш	намын	гишүүнтэй	
цагдаагийн	байгуулагуудад	намын	
үүр	байгуулав.

08.20	Цэргийн	үлэмж	их	хүчээр	Монгол	
улсад	халдан	довтолсон	Японы	
милитаристуудыг	Монгол	
Зөвлөлтийн	дайчид	бут	цохиж,	
ялалт	байгуулав

09.07	Хотын	гудамж	талбайг	нэр	хаягтай	
болгов.

10.01	Цагдаагийн	байгуулагын	төвийн	
болон	хөдөөгийн	дарга	нарын	
зөвлөгөөн	семинарыг	анх	удаа	
зохион	байгуулав.	

10.15	Уурын	тэрэгний	хэлтэст	сургагч	
багш	томилов.

12.31	Монгол	улсад	618	автомашин	
бүртгэгдэв.

12.31	ЦСБ-ын	бүх	дарга	нарын	6.1	хувь	
нь	бичиг	үсэггүй,	17	хувь	нь		ДЯЯ-
ны	төв	сургууль	төгссөн	алба	хаагч	
байв.

НИЙСЛЭЛЧҮҮДЭД БЭЛЭН БАЙДАЛ ЗАРЛАВ 
Японы талаас манай орны зүүн хязгаараар довтлон Халх голын дайныг 
дэгдээсэн учир үүнтэй холбогдуулан нийслэлчүүдийн хөдөлгөөнийг 
эмх журамтай болгов. Хэзээ нэгэн цагт түгшүүрийн дохио өгөхөд 
түргэн шалмаг бөгөөд тодорхой чиглэл зорилготой бэлэн байлгах, энэ 
тухай асуудлыг нийслэлийн иргэн нэг бүрт ойлгуулах, тэдний зорчих 
хөдөлгөөнийг байнга нарийн чанд сахиулан журамлуулах талаар хотын 
гарнизоны даргын тушаалын дагуу Цагдан сэргийлэх байгууллага олон 
нийтийн дэг, журам сахиулах ажлын зохион байгуулалтын эмх, цэгцийг 
дээшлүүлэн ажиллажээ.

 АНХНЫ ӨРГӨН ТӨМӨР ЗАМ
Манай улсын дорнод хязгаарт цэргийн зориулалттай Баянтүмэн-
Соловьевскийн хоорондох 237 км урт анхны өргөн төмөр замыг 
зөвлөлтийн цэргийн барилгачид барьж ашиглалтанд оруулсан нь Халх 
голын байлдааны үйл ажиллагаанд стратегийн чухал үүрэг гүйцэтгэсэн 
юм. Энэ төмөр зам нь одоогийн Эрээнцав /Дорнод аймгийн Чулуунхороот 
сум/ - Баянтүмэнгийн /Одоогийн Чойбалсан хот/ төмөр зам юм. Халх 
голын байлдааны үед цэргийн зарим чухал ачааг ардын аж ахуйтны 
ердийн хөсгөөр үнэ төлбөргүй тээвэрлүүлэх түр хууль гаргажээ. Улсын 
XVII онц бага хурлаас өртөөний албанд хэрэглэж байсан улааг бүрэн 
халах шийдвэр гарсан ба харин “Төмөр замгүй, уурын тэргээр харилцах 
явдал хөгжлийг олоогүйгээс ардын аж ахуй засаг төр, гэгээрэл боловсрол, 
улсын аюулаас хамгаалах хэрэгт зайлшгүй чухал болсон морин өртөөг 
хэвээр үлдээх болсон” байна. 

ХУЯГТЫН ЖОЛООЧ БЭЛТГЭВ 
Ардын СнЗ-ийн шийдвэрээр тусгай газар, үйлдвэр аж ахуйн газрын 
зардлаар жолоочийн курс дугуйлан байгуулж жолооч засварчдыг бэлтгэх, 
байлдааны цагийн шаардлагаар авто, хуягт механизмын жолоочийг  
хурдавчлан бэлтгэх ажлыг  Цэргийн яам, Монгол тээхээс хамтран зохион 
байгуулсан байна. 1936-1940 онд 353 жолооч, засварчин, цахилгаанчин 
зэрэг 450 гаруй хүнийг дагалдангаар бэлтгэн гаргаж 217 жолоочийн 
зэргийг ахиулж байжээ.
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ГУДАМЖ ТАЛБАЙГ ШИНЭЭР НЭРЛЭВ

ДОТООД АЛБАНЫ ДҮРЭМ БАТЛАГДАВ
Улсын цагдан сэргийлэх газрын дотоод албаны 
дүрмийг 11 бүлэг 351 зүйлтэйгээр баталсан бөгөөд 
уг дүрэмд: Цагдан сэргийлэх газрын гүйцэтгэх ба 
жагсаалын хийгээд захиргаа аж ахуйн ажилчид нь анх 
ажилд орохдоо 3 жилээс доошгүй хугацаагаар алба хаах 
баталгаа бичгээр гаргуулан хугацаа дуусмагц цаашаа 
улируулан ажиллуулах зэрэг дотоод албаны дүрэм 
нь нийт хүмүүсийн ажиллах урам зоригийг өрнүүлэх 
бүх төрлийн ажлыг удирдан зохион байгуулах горим 
журмыг маш тодорхой зааж чиглүүлсэн өргөн 

хүрээтэй дүрэм байжээ.
Энэ дүрмээр цагдан сэргийлэхийн ажилтан ажилд 
орохдоо 3 жилээс доошгүй хугацаагаар алба хаах 
баталгаа гаргах, 21 наснаас доошгүй, цэргийн алба 
хаасан, бичиг үсэг мэдэх хүнийг нэг сар туршин 
ажиллуулах нөөц орон тоотой байх, цэргийн алба 
хаагчийн нэгэн адил бусад хөнгөлөлт эдлэх зэргийг 
тусгаснаас гадна бүх төрлийн албадын ажлыг 
удирдан зохион байгуулах журмуудыг нарийвчлан 
тодорхойлжээ.

Улаанбаатар хотын байдлыг сайжруулах төлөвлөгөөг 
баталсантай уялдуулан СнЗ-ийн 32-р хурлаар 
Улаанбаатар хотын гудамж талбайн нэрийг өөрчилж, 
шинэчилсэн нэр хаяг, дугаартай болгох асуудлыг 
хэлэлцээд 114 гудамж талбайд шинэ нэр өгч, хаяг 
дугаартай болгожээ. 1935 онд баригдсан ДЯЯ-ны хоёр 
давхар барилгын урд зам чөлөөг шороо чулуугаар 
дагтаршуулан засаж Чойбалсангийн өргөн чөлөө 
гэж нэрлэсэн байна. 1949 онд уг чөлөөний хойд 

хэсгийг цардаж дуусгаад өмнөд хэсэгт нь мод тарьж 
цэцэрлэгжүүлэх ажлыг хөдөлмөрчдийн субботникоор 
хэдэн жил дараалан явуулж хайрган зам засаж, 
үндэсний хээ угалз бүхий ширмэн хайс хашлагатай 
болгох зэргээр тохижуулж Чойбалсангийн талбай 
цэцэрлэг гэж нэршжээ. Талбайн өмнөх хэсэгт орон 
сууцны 4 давхар барилгыг барьж 1958 онд ашиглалтад 
оруулсан ба талбайн хойд талын гудамжийг 
Октябрийн гудамж гэх болжээ.

ХЭЛТСИЙН БОЛОН МЭРГЭЖЛИЙН КОМИССЫН ДҮРМИЙГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАВ 
Жолооч нарыг бэлтгэх ажил өргөжиж жолооч нарын 
тоо олширч, тэдний мэргэжил мэдлэгийг сайжруулах, 
хөдөлгөөний аюулгүй байдалд тавих хяналтыг 
хүчтэй болгох зорилгоор УЦСГ-ын Уурын тэрэгний 

хэлтсийн дүрэм, мөн улсын мэргэжлийн комиссын 
дүрмийг шинэчлэн баталж, жолооч нарт үнэмлэх 
олгох, шалгах, хөдөлгөөний дүрэм түүнд тавих хяналт 
хариуцлагыг чангатгасан байна.
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1940
02.15	Улсын	Цагдан	сэргийлэх	газар,	

ангийн	дарга	нарт	цагдаагийн	
цолыг	албан	тушаалтай	холбон	
олгож	эхэлжээ.	

02.20	Дорнод	аймгийн	замын	цагдаагийн	
тасаг	байгуулагдав.

03.22	Уурын	тэрэгний	хэлтэст	үүрэг	
чиглэл	өгөв.	

05.18.	Маналжавын	Дамдинсүрэн	
УЦСГ-ын	даргаар,	тохинуулагч	
цолтойгоор	1939	оны	5	дугаар	
сараас	1940	оны	7-р	сар	хүртэл	
ажиллаж	байв.

05.25	Цаггүй	цагдаа	амрах	эрхтэй	болов.	

06.04	Уурын	тэрэгний	хэлтсийн	ажилчид	
ханцуйн	тэмдэгтэй	болов		

07.22	Гэмтлийн	зэргийг	шүүх	эмнэлгийн	
шинжилгээгээр	тодорхойлж	
байжээ.	

07.27	БНМАУ-ын	бүх	албан	ба	худалдаа	
үйлдвэрийн	байгууллагуудад	8-р	
сарын	1-ээс		8	цагийн	хуваарь	
тогтоожээ.

08.30	Уурын	тэрэгний	хэлтсийн	бүтэц,	
орон	тоог	шинэчлэн	батлав.

09.13	Зөвлөлт	Холбоот	улсын	цагдан	
сэргийлэх	байгууллагаас		
мэргэжилтэн	урьж	ирүүлжээ.		

09.13.	ДЯЯ-ны	сайдын	76-р	тушаалаар	
ЦСБ-ын	ажилтнуудыг	шаардлагатай	
буу	зэвсгээр	хангажээ.

09.20	БНМАУ-ын	Ардын	СнЗ-ийн	34-р	
хурлаас	Араб	тоог	хэрэглэх	
шийдвэр	гаргажээ.

10.04	“Бүгд	Найрамдах	Монгол	Ард	
Улсын	хотын	гудамжаар	явах	
дүрэм”	шинэчлэн	батлагдав.

10.12	Улсын	Бага	Хурал,		Ардын	СнЗ-ийн	
53/40-р	тогтоолоор	Зам	тээврийн	
яамыг	байгуулав.

12.27	Л.Биндэръяад	УТХШБХ-ийн	даргын	
үүргийг	түр	хариуцуулав.

12.31	Монгол	улсад	928	автомашин	
бүртгэгдэв.

ЦАГДААГИЙН АЛБАН ТУШААЛЫН ЦОЛ
БНМАУ-ын Ерөнхий сайд, ДЯЯ-ны сайд, маршал Чойбалсангийн 141-р 
тушаалаар Улсын цагдан сэргийлэх газрын төвийн бүх дарга, аймгийн 
цагдан сэргийлэх ангийн дарга нарт анх удаа алдар цолыг албан тушаалтай 
нь холбон олгож эхэлжээ. Үүнээс өмнө цэргийн цолыг хааяа ганц хүнд 
шагналын журмаар олгож байснаас биш албан тушаалын эрэмбийг 
харгалзан нийтээр олгодог журам байгаагүй байна. 

ЗАМ ТЭЭВРИЙН ЯАМ БАЙГУУЛАВ
Зам тээврийн яамны сайдаар Д.Намсрайг томилсон бөгөөд, уг яаманд  Тээх 
нэвтрүүлэх болон Автотээвэр, Ердийн хөсгийн, Төлөвлөгөө санхүүгийн 
ерөнхий хэлтэс, боловсон хүчин, нууцын тасагтай, 25 орон тоотой, 
барилгын бүх асуудлыг төвлөрүүлэн эрхлэх үүрэг ноогдуулсан бөгөөд 
авто жолооны сургууль, авто тээврийн болон ердийн хөсгийн артелуудыг 
харьяалуулж, үйл ажиллагааг нь 11-р сарын 15-наас эхлүүлжээ.

ДОРНОД АЙМГИЙН ЗАМЫН ЦАГДААГИЙН ТАСАГ
Дорнод аймгийн Баянтүмэн хотод хүн ам, машин техникийн хөдөлгөөн 
ихэсч цэрэг, иргэний зориулалтын ачаа, шуудан, зорчигч тээврийн олон 
зуун тээврийн хэрэгсэл замын хөдөлгөөнд оролцож, осол авар гарах 
болсонтой холбогдуулан ДЯЯ-ны сайдын 144-р тушаалаар аймгийн 
Цагдан сэргийлэх ангид уурын тэрэгний байцаагч 1, постын дарга 1, цагдаа 
4-ийн орон тоог баталж уурын тэрэгний байцаагчаар ДЯЯ-ны санхүүгийн 
данс хөтлөгчөөр ажиллаж байсан 2-р зэргийн жолооч Жадамбааг томилон 
ажиллуулсан нь тус аймагт замын хөдөлгөөн зохицуулах, хяналт тавих 
мэргэжлийн нэгж үүсч хөгжихийн эхлэл болжээ. ДЯЯ-ны сайдын 1952 
оны 336-р тушаалаар Чойбалсан хотод эргүүл, авто техникийн хөдөлгөөн 
зохицуулах 10 цагдаагийн орон тоо нэмж, 1970 оноос 4 сангийн аж ахуй, 
14 сум, нэгдэл, бааз байгууллагын 7 мянга гаруй автомашин, өөрөө явагч 
машин механизм замын хөдөлгөөнд оролцож ачаалал нэмэгдсэнтэй 
холбогдуулан тус албанд механизмын байцаагч 3, зохицуулагч 3, ахлах 
байцаагчийн орон тоо  бий болгож хүн хүч, техник хэрэгслээр бэхжүүлэх 
арга хэмжээ авчээ.
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1958 оноос Авто техникийн хэргийг шалган байцаах 
хэсэг, 1963 оноос Авто техникийн хэргийг шалган 
байцаах алба, 1990 оноос Замын цагдаагийн алба, 
1994 оноос Замын цагдаагийн тасаг болгон орон тоо, 
зохион байгуулалтын хувьд бэхжүүлжээ. Тасгийн 
даргаар д/х О.Баярбат /1994-2010/, д/х С.Батсүх /2010 
оноос/, Ахлах байцаагчаар а/х С.Гончиг /1956-1965/, 
х/ч Ш.Далайхүү /1965-1970,1972-1976/,  а/д Б.Борхүү 
/1970-1972/, а/х Ч.Батаа /1976-1985/, д/ч К.Катпи /1985-
1988/, х/ч О.Баярбат /1988-1994/, а/х С.Нямлхагва /1994-
1996/, х/ч И.Сүхбаатар /1996-1998/, а/х А.Чинболд 
/1998-2007/, х/ч С.Батсүх /2007-2010/, х/ч Н.Өнөрбат 
/2010-2011/, а/х Д.Жавхлан /2011 оноос/ ажиллажээ. 
Тус албанд Монгол улсын “Гавъяат тээвэрчин”, 
“Онц сэргийлэгч” А.Рэнцэн, хувьсгалт тэмцлийн 
ахмад зүтгэлтэн, “Хүндэт чекист” х/а Х.Бандихүү, 

“Онц сэргийлэгч” х/ч Ш.Далайхүү нарын ажил үйлс, 
сэтгэл зүрхээ замын цагдаагийн албатай холбосон 
олон ахмад ажилтнууд ажиллаж байв. Тасгийн хамт 
олон 2002 оны ажлын үр дүнгээр Замын цагдаагийн 
газрын “Тэргүүний тасаг”, 2003, 2004, 2005 онуудад 
3-р байранд, 2006 онд Замын цагдаагийн албаны 
70 жилийн ой угтсан болзолт уралдаанд “Тэргүүн 
байр”, 2007 онд Дорнод аймгийн Цагдаагийн газрын 
тэргүүний “Аварга тасаг”, 2008 онд “Тэргүүний 
хэсгийн төлөөлөгч” шалгаруулах болзолт уралдаанд 
“Тэргүүн байр”, 2011 онд Замын цагдаагийн албаны 
75 жилийн ой угтсан “Ажлын байр, тохилог орчин” 
сэдэвт уралдаанд 2-р байр, 2012, 2013 онд ажлын үр 
дүнгээр бүсийн хэмжээнд 1-р байр, Зүүс бүсийн “Уран 
зохицуулагч-2016” тэмцээнд  1 байр эзэлсэн амжилт 
гаргажээ.

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫГ ЭРЧИМЖҮҮЛЭВ
ДЯЯ-ны сайдын 11-р тушаалд “Хотын дотор 
гараашаас бүрэн бус машин техникийг гаргаж 
буйгаас  шалтгаалан 1940 оны 1-р сарын 1-нээс 2-р 
сарын 20 хүртэл 32 машин мөргөлдөж, 28 машин 
жагсаалаас гарч, 5 хүний амь нас үрэгдэж, 11 хүн 
хүнд хөнгөнөөр гэмтсэн”-ийг дурдаад уг тушаалд 
заахдаа “Бүрэн бус машин техник гараашаас гаргахгүй 
байх, жолооч техникийн ажилчдын мэргэжлийг 
дээшлүүлэх сургууль байгуулах  жолоочийн 

мэргэжлийг  шалгуулж мэргэжилтэй хүмүүсээр 
машин жолоодуулах, энэ талаар хяналт тавих хүмүүст 
семинар өгөх, авар, ослын улмаас хохирол учруулсан 
хүмүүсийг шүүхэд шилжүүлж байх, бааз, гарашуудыг 
техникийн байцаагчтай болгох, бааз, гарашийн 
техникийн ажилтнуудын сахилга бат, хөдөлмөрийн 
бүтээмжийг дээшлүүлэхийг Уурын тэрэгний хэлтэс, 
холбогдох бусад байгууллагад даалгасан байна. 

ЦАГГҮЙ ЦАГДАА АМРАХ ЭРХТЭЙ БОЛОВ 
ДЯЯ-ны сайдын 208, УЦСГ-ын даргын 83-р тушаал 
гарч Цагдан сэргийлэхийн ажилтнуудад хууль ёсны 
ээлжийн амралтыг жил бүр олгож байх болжээ. Үүнээс 
урьд нь ээлжийн амралт олгож байгаагүй зөвхөн 

өвчин, гачигдалтай хүнд чөлөө олгодог байжээ. Энэ 
үед Дотоод яам, цагдан сэргийлэхийн ажилтнуудын 
өдөрт ажиллах цагийн хуваарь нь өглөө 10-16, орой 20 
цагаас 01 цаг хүртэл үргэлжилдэг байжээ.
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ХОТ ЗЭЭЛЭЭР СЭЛГҮҮЦЭН ЯВАХ ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭГДЭВ
БНМАУ-ын Ардын СнЗ-ийн 38-р хурлын тогтоолоор 
“Хотын гудамжаар явах дүрмийн тухай” дүрмийг 
шинэчилж “БНМАУ-ын хотын гудамжаар явах 
дүрэм” нэртэйгээр баталжээ. Энэхүү дүрэм нь 29 
анги, 144 зүйлтэйгээс гадна замын тэмдгүүдийн 
анхны заалт, загварыг агуулсан 1 хавсралттай байжээ. 
Дүрмийг 1941 онд ном болгон хэвлэсэн бөгөөд А6 
форматын хэмжээтэй, хатуу хавтастай, 136 нүүр 
бүхий уйгаржин монгол бичгээр, тэмдэг нь өнгөт 
зурагтайгаар 5000 хувь хэвлэгджээ. Уг ном нь манай 
улсын замын хөдөлгөөний дүрмийн хоёр дахь ном 
болон хэвлэгджээ. 
Энэ дүрэмд: “...оньс машинаар хөдлөх зүйлүүдийг 
хэрэглэн явагчид нь хот зээлээр сэлгүүцэн явах 
тухайн журмыг нэг нэгэнгүй таньж мэдсэн байваас 
зохихын гадна тийнхүү машин тэргийг жолоодох 
эрх бүхий үнэмлэх бичгийг заавал биедээ авч явбаас 
зохих ба энэхүү үнэмлэх бичгийг УЦСГ-ын зохих 
албаны хүмүүсээс үзэх хэмээвээс тухай бүрд ямар ч 
саадгүйгээр үзүүлж байваас зохимой. Мөн тэрэг хөсөг 
нь гудамж замаар явахдаа баруун гар талыг барьж 
явбал зохимой, нэг эгнээгээр явах газарт жолооч 
нар нь өөрийн тэрэг хөсгийг явган хүний замаас нэг 
метрээс илүүгүй зайтай явбаас зохино” гэж заажээ. 
Энэхүү дүрэм 1940 оны 11-р сарын 1-ний өдрөөс 
хүчин төгөлдөр үйлчилж, 1950 оны СнЗ-ийн 135-р 
тогтоолоор хүчингүй болжээ.

АЛБА ХААГЧИД  “ГХЗ”  ХАНЦУЙН 
ТЭМДЭГТЭЙ БОЛОВ

Замын хөдөлгөөнийг хянаж зохицуулах ажилтнуудын 
хувцас форм, ялгах тэмдгийг жигдрүүлэхийн тулд 
ДЯЯ-ны сайдын 434-р тушаалаар УЦСГ-ын дэргэдэх 
Уурын тэрэгний хэлтсээс бүх ажилчдад хэрэглүүлэх 
машин тэргийг шалган шинжлэх, гудамжны 
хөдөлгөөнийг засах гэсэн утга бүхий ханцуйн 
тэмдгийг 2 янзаар үйлдэж, дунд нь машины жолоо 
бүхий “ГХЗ” /Гудамжны хөдөлгөөнийг засах/ гэсэн 
гурван товчилсон үсэг бүхий тэмдгийг хэлтсийн дарга, 
сургагч нар мөн ягаан эмжээртэйг нь урьдын адил 
постын цагдаа нарт тус тус хэрэглүүлжээ. Тэмдгийг 
зүүн гарын бугалганы тус газраа зүүж хэрэглүүлэхээр 
заасан байна. 
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ЗӨВЛӨЛТИЙН ЗӨВЛӨХ, СУРГАГЧ БАГШ НАР
Зөвлөлт Холбоот Улсын Цагдан сэргийлэх 
байгууллагаас Георгий Васильевич Анцыфуров 
тэргүүтэй мэргэжилтэн уригдан ирж УЦСГ-ын 
зөвлөхөөр Г.В.Анцыфуровыг, гүйцэтгэх хэлтсийн 
сурагчаар Н.Вочеровыг, Уурын тэрэгний хэлтсийн 
сурагчаар Н.А.Воробков нарыг ажиллуулжээ. Энэ 

нь цагдан сэргийлэх байгууллагын түүхэнд Зөвлөлт 
Холбоот Улсын Цагдан сэргийлэх байгууллагаас 
манайд илгээсэн мэргэжилтэн нарын том хүч бөгөөд 
тус тусын томилогдсон албандаа ажилтнуудыг 
дагалдуулан сургаж өөрсдийн баялаг туршлагыг 
эзэмшүүлэх талаар чармайн ажилласан байна.

ХЭЛТСИЙН БҮТЭЦ
ДЯЯ-ны сайдын 661-р тушаалаар Уурын тэрэгний хэлтсийн орон тоог шинэчлэн баталжээ.

Дарга - 1

Сургагч -1

Ахлах байцаагч-1
Жинхэнэ байцаагч-3

Хороо шугамын байцаагч-1
Хэрэг хөтлөгч-1

Мэргэжлийн  комиссын 
гишүүн-2
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ЗОХИЦУУЛАХУЙ, ХЯНАХУЙ ЖУРАМ
ДЯЯ-ны сайдын 256-р тушаалаар “Гудамжны хөдөлгөөнийг зохицуулах 
цагдаа нарт өгөх заавар”-ыг батлан гаргав. Энэ заавар нь “Ерөнхий 
товчоо”, “Хөдлөлийг зохицуулах ба хянахуй”, “Хотын дүрмийг зөрчих 
ба аюул, гэмтэл, аваар тохиолдохуйд постын цагдаагийн эрхийн тухай,” 
“Зэвсэг хэрэглэх нь”, “Постын цагдаагийн хариуцлага” гэсэн 6 бүлэг, 73 
зүйлээс бүрджээ. Зааврын 1-р зүйлд “Гудамжны хөдлөлийг зохицуулах 
зорилго болбоос хотын гудамж зээлийн газруудаар зорчих журмыг 
тогтоон зохиож, аюул саадгүй болох хийгээд зүйл бүрийн тээврийн 
хөсөг жолоодогчид ба явагчдаас тухайн тогтоон зарласан хотын 
дүрмийг биелүүлж байгаа эсэхийг хянахад оршино” гэсэн бол 2-р зүйлд 
“Гудамжны хөдлөлийг зохицуулах үүргийг биечлэн гүйцэтгэхийн тулд 
чөлөө, талбай, уулзвар, гарц мэтийн үлэмжхэн хөдлөл бүхий газруудаар 
тусгайлан зохицуулах үүрэг хариуцуулсан цагдаа нарыг зогсооно” гэжээ. 
Мөн тушаалаар хөдөлгөөн зохицуулах цагдаа нарын мундирын зааврыг 
баталж, мундирын хэлбэр хийц, таних тэмдгийг фото зургаар томъёолон 
харуулж зааварт хавсаргасан байна.   

ОРОН ТОО НЭМЭГДЭВ
ДЯЯ-ны сайдын 355-р тушаалаар Уурын тэрэгний хэлтсийн орон тоог  
нэмэгдүүлж, хөдөө аймгийн байцаагч нарыг Дорнод аймагт 1, /Баянтүмэн 
хотод суурьшилтай/, Сэлэнгэ аймагт 1, /Алтанбулагт суурьшилтай/, 
Хэнтий, Өмнөговь, Дундговь аймгууд хариуцсан 1, /Улаанбаатар хотод 
суурьшилтай/, Архангай, Өвөрхангай, Булган аймаг хариуцсан 1, /
Архангай аймгийн төв Цэцэрлэг хотод суурьшилтай/, Ховд, Увс, Баян-
Өлгий аймаг хариуцсан 1, Ховдын төв Жаргалант хотод суурьшилтай, 
Хөвсгөл, Завхан, Говь-Алтай аймаг хариуцсан 1, /Завханы төв Жавхлант 
хотод суурьшилтай/ байхаар заажээ. Төв аймгийн Баянчандманьд хэсэг 
байгуулжээ.

1941
02.21	МАХН-ын	ТХ,	СнЗ-ийн	17/13-р	

тогтоолоор	Шинэ	латин	үсэг	
баталсан.

02.28	Тээврийн	хэрэгслүүдээс	хураах	
орон	нутгийн	татварын	тухай	хууль	
баталсан.

03.07	Хөдөлгөөнийг	зохицуулах	цагдаа	
нарын	дагаж	мөрдөх	заавар	
батлагдав

03.07	Хөдөлгөөн	зохицуулах	цагдаа	
нарын	мундирын	загварыг	
баталсан.

03.07	Шинэ	крилл	үсэгт	шилжих	тогтоол	
гарав.	

04.19	Уурын	тэрэгний	хэлтсийн	орон	тоог	
нэмэгдүүлжээ.

04.19	БНМАУ-ын	дотор	улсын	ачааг	
ардын	ердийн	хөсгөөр	заавал	
тээвэрлүүлж	байх	тухай	хууль	
батлагдсан.

04.19	Хэнтий	аймгийн	замын	цагдаагийн	
тасаг		байгуулагдав

04.19	Сэлэнгэ	аймгийн	замын	
цагдаагийн	тасаг		байгуулагдав.	

04.21	Завхан	аймгийн	замын	цагдаагийн	
тасаг	байгуулагдав

05.09	Орос	үсэг	дээр	үндэслэн	Монголын	
шинэ	үсгийг	баталсан.	

06.07	Хотын	захиргааны	харъяа	ажиллаж	
байсан	гудамжны	хөдөлгөөн	засах	
салааг	УЦСГ-т	шилжүүлсэн.

06/11.	Тэгшийн	Пунцагийг	Уурын	
тэрэгний	хэлтсийн	даргаар	
томилов

06.22	Дэлхийн	2-р	дайн	эхэлж	/дайны	
байдалд	шилжүүлэв/

07.08	Автотехник,	шатах	тослох	
материалын	зарцуултанд	тавих	
хяналтыг	сайжруулах	шийдвэр	
гаргав.

07.18	Улаанбаатар	хотыг	агаарын	
довтолгооноос	хамгаалах	төв	штаб	
байгуулагдсан

08.15	ЦСБ-ын	ажилд	туслах	сайн	дурын	
бригадуудыг	байгуулжээ

10.06	Машин	тэргүүдийг	хамаа	бус	зүйлд	
үл	хэрэглэх	болов.

11.21	БНМАУ-ын	хотуудын	гудамжаар	
явах	шинэ	дүрмийг	ном	болгон	
гаргасан.

12.31	Автомашины	тооллого	явуулахад	
1358	тээврийн	хэрэгсэл	бүртгэгдэв.

ТЭГШИЙН ПУНЦАГ
ДЯЯ-ны сайдын 465-р тушаалаар 
Армийн жолоочийн сургуулийн 
сургах ангийн захирал дэслэгч 
Тэгшийн Пунцагийг Уурын 
тэрэгний хэлтсийн даргаар 
томилж, цагдан сэргийлэхийн 
капитан цолоор шагнажээ. 
Т.Пунцаг нь 1915 онд Буриад 
Монголын Тагна гэдэг газар 
төрсөн.  ЗХУ-д Авто Инженерийн  
сургуульд суралцан төгссөн 
/1945-1948/, Архангай аймгийн 
хоршоонд бичиг хэргийн эрхлэгч 
/1932-1934/, Ардын армид цэрэг, 
бага дарга, багш, захирал /1934-
1940/, Улсын Цагдан сэргийлэх 

газрын Автотехникийн хэлтсийн дарга, Курсын захирал, Хязгаарын газар 
хэлтсийн орлогч, Авто ротын дарга /1941-1945/, Сангийн аж ахуйнуудыг 
удирдах газар ашиглалтын инженер /1956-1962/, Авто техникийн 
хэлтсийн орлогч бөгөөд Механизмын хэлтсийн дарга /1962-1966/, ЗХУ-д 
суугаа Монголын худалдааны төлөөлөгчийн газарт мэргэжилтэн /1966-
1973/,  Галын газрын засварын тасгийн даргаар /1973-1976/ ажиллажээ. 
Хөдөлмөрийн хүндэт болон ойн медалиудаар шагнагдсан байна.
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БҮТЭЦ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ
Хэлтсийн дарга - 1

Сургагч - 1
Ахлах байцаагч-1

Жинхэнэ байцаагч - 2
Орчуулагч - 1

Тоо бүртгэгч - 1
Цэвэрлэгч - 1

Техникийн комисс
Хэлтсийн орлогч, техникийн комиссын дарга - 1
Техникийн комиссын гишүүн -2 
Техникийн комиссын нарийн бичгийн дарга - 1

Хөдөө аймгийн байцаагч
Хөдөө аймгийн байцаагч - 6

МАШИНЫГ АМАРЧЛАН ХЭРЭГЛЭХИЙГ ЗОГСООВ 
Ерөнхий сайдын гуравдугаар орлогч сайдын 166-р 
тушаалаар  өөрийн улсын доторх төв ба хөдөөгийн 
аймгуудын олон яамд, тусгай газрууд нь өөрсдийн 
мэдэлд байгаа бүх машинуудыг онц биш зүйлд 
амарчлан хэрэглэхийг зогсоох, машинуудыг чухал 

зүйлд хэрэглэх ба онц ажилгүй үед сул зогсоохын 
хамтаар богинын ба онц биш тээврийг ердийн хөсгөөр 
гүйцэтгүүлэх тухай ерөнхий сайдын 17-р тушаалыг 
хангаж биелүүлэхийг нийт байгууллагуудын дарга 
нарт үүрэг болгожээ. 

ГУДАМЖНЫ ХӨДӨЛГӨӨН ЗАСАХ САЛААГ ШИЛЖҮҮЛЖЭЭ
БНМАУ-ын Ардын СнЗ-ийн 31-р хурлын 3-р зүйлийг 
үндэслэн Хотын захиргааны харьяанд ажиллаж байсан 

Гудамжны хөдөлгөөн засах салааг Улсын цагдан 
сэргийлэх газарт шилжүүлжээ. 

САЙН ДУРЫН БРИГАД 
МАХН-ын ТХ, СнЗ-ийн 43/41-р тогтоолоор Цагдан 
сэргийлэх байгууллагын ажилд туслах сайн дурын 

бригадуудыг байгуулахаар шийдвэрлэж, дагаж 
мөрдөх журмыг баталсан байна.

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН ЗАМЫН ЦАГДААГИЙН ТАСАГ

АВТОМАШИНЫ ТОО 1358-Д ХҮРЭВ 
Уурын машин тэрэгний хэргийг байцаах хэлтэс 
байгуулагдсанаас хойш өөрийн өмнө тавигдсан 
үүргийн дагуу авто тээвэр, улс ардын аж ахуйг 
хөгжүүлэхэд автомашиныг тодорхой бүртгэл 
судалгаатай болгох үүднээс оны сүүлчийн хагаст 
улсын хэмжээгээр автомашины тоо бүртгэлийг 
явуулахад манай улсад 1358 автомашин бүртгэгдэж 
байсны дотор Улаанбаатар хотын 43 байгууллагад 
ачааны 359 машин, 63 байгууллагад ачааны ба суудлын 
177 автомашин бүртгэгдсэн байна.

Уурын тэрэгний хэргийг шалган байцаах хэлтсийн 
орон тоог нэмэгдүүлж ДЯЯ-ны сайдын тушаалаар 
Сэлэнгэ аймгийн Цагдан сэргийлэх ангид Цагаан 
эргийн дамжлага баазын тээврийн хөдөлгөөн 
болон хил хязгаарын тээврийг зохицуулахаар 
уурын тэрэгний байцаагчаар Б.Гомбыг томилон 
ажиллуулсан нь замын цагдаагийн албаны нэгж үүсч 

хөгжихийн эхлэл болжээ. Замын цагдаагийн албаны 
орон тоо зохион байгуулалтын өөрчлөлт хийсэнтэй 
холбогдуулж 1992 онд Замын цагдаагийн хэсэг, 1994 
онд Замын цагдаагийн тасаг болгон өргөжүүлжээ. 
Тасгийн даргаар д/х Л.Ганбаатар /1994-1999, 2002-2011/, 
х/ч Ж.Алтанзул /1999-2002/, х/ч Б.Батбаяр /2011-2013/, 
д/х Д.Ганболд /2013-2016/, а/х Т.Мөнхбат 2016 оноос, 
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ХЭНТИЙ АЙМГИЙН ЗАМЫН ЦАГДААГИЙН ТАСАГ
Тус аймгийн Цагдан сэргийлэх ангид уурын 
тэрэгний байцаагчаар н.Жамьяндорж томилогдон 
ажилласанаар замын цагдаагийн албаны нэгж үүсч 
хөгжихийн эхлэл болжээ. Уурын тэрэгний байцаагч нь 
техникийн бүрэн бүтэн байдал, тээврийн хэрэгсэлийн 

ашиглалт, хөдөлгөөний аюулгүй байдалд хяналт 
шалгалт хийх үүрэгтэй ганц орон тоотой ажиллаж 
байгаад цэргийн анги олноор байрласан армийн ар 
талын хангалт үйлчилгээ дамжин өнгөрч ачаалал 
нэмэгдсэнтэй холбогдуулан ахлах байцаагч, авто 

ахлах байцаагчаар х/ч Н.Шагдар, /1962-1983/, х/ч 
С.Төртогтох /1983-1987/, х/ч Л.Ганбаатар /1987-1994/, 
х/ч н.Баярсайхан /1994-2002/, х/ч Т.Дашдондов /2002-
2004/, х/ч Д.Золбадрах /2004-2013/, х/ч Б.Сүхбаатар 
/2013-2014/, х/ч Т.Мөнхбат /2014/, х/ч Т.Сэргэлэн 2014 

оноос ажиллаж байна. Тасгийн хамт олон 2000, 2003, 
2004, 2007 онуудад Замын цагдаагийн газрын ажил 
мэргэжлийн аварга шалгаруулах “Уран зохицуулагч” 
тэмцээнд 1-р байр эзэлсэн амжилт гаргажээ.
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ЗАВХАН АЙМГИЙН ЗАМЫН ЦАГДААГИЙН ТАСАГ

техникийн байцаагч, механизм хариуцсан байцаагч, 
зохицуулагчийн орон тоо бий болгож хүн хүч, техник 
хэрэгслээр ханган бэхжүүлэх арга хэмжээ авч 1956 
оноос Авто техникийн хэргийг шалган байцаах хэсэг, 
1964 оноос Авто техникийн хэргийг шалган байцаах 
алба, 1990 оноос Замын цагдаагийн алба, 2003 оноос 
Замын цагдаагийн тасаг болгон орон тоо, зохион 
байгуулалтын хувьд бэхжүүлжээ. Тасгийн даргаар 
д/х Д.Батхүү /2003-2004/, х/а Б.Батболд /2004-2012/, 
х/ч С.Энхбат /2013-2014/, х/ч Р.Цээлхагва 2014 оноос,  

ахлах байцаагчаар н.Гомбо, а/х н.Батчулуун, х/ч 
Э.Цогбадрах, д/ч н.Эрдэнэбилэг, х/ч Н.Санжаадорж, 
а/д Ж.Эрдэнэбилэг, х/ч Т.Мөнхжаргал 2002 оноос 
ажиллаж байна. Тасгийн хамт олон 2006, 2007 
онд ажлын үр дүнгээр Замын цагдаагийн газрын 
“Аварга тасаг”, 2007 онд Аймгийн Цагдаагийн 
газрын “Тэргүүний хамт олон”, Зүүс бүсийн “Уран 
зохицуулагч-2016” тэмцээнд 3 байрт шалгарсан 
амжилт гаргажээ.

ДЯЯ-ны сайдын 355-р тушаалаар Уурын машин 
тэрэгний хэргийг байцаах хэлтсийн орон тоог  
нэмэгдүүлж, Хөвсгөл, Завхан, Говь-Алтай аймаг 
хариуцсан 1, /Завханы төв Жавхлант хотод 
суурьшилтай/ байхаар зааж  Цагдан сэргийлэх ангид 
Уурын тэрэгний анхны байцаагчаар н.Бямбааг 
томилон ажиллуулсан нь тус аймагт замын хөдөлгөөн 
зохицуулах, хяналт тавих мэргэжлийн нэгж үүсч 
хөгжихийн эхлэл болжээ. 
1960 оноос Авто техникийн хэргийг шалган байцаах 
хэсэг, 1974 оноос Авто техникийн хэргийг шалган 
байцаах алба, 1990 оноос Замын цагдаагийн алба, 
2003 оноос Замын цагдаагийн тасаг болгон 1980 онд 
ХАА-н мехнизмын байцаагч, 1985 онд шугам замын 

байцаагч, 1990 онд  хөдөлгөөн зохицуулагчийн орон 
тоог нэмэгдүүлэн бэхжүүлжээ. 
Тасгийн даргаар д/х О.Шугар /2003-2005/, д/х 
Г.Басбиш /2005-2008/, д/х Ц.Батцогт /2008-2011/, д/х 
Ж.Үүрийнцолмон 2011 оноос, ахлах байцаагчаар 
а/х Б.Бадарч, а/х С.Сэрээтэрдавга, а/х Д.Янсанжав, 
х/ч Ш.Сүхээ, х/ч Г.Батчулуун, д/х Н.Даваажав, д/х 
Б.Далхсүрэн, д/х Д.Молотов, д/х Д.Юндэндорж, д/х 
О.Шугар, д/х Г.Басбиш /2002-2005/, а/х Д.Самбуу-
Ёндон /2005-2009/, а/х Л.Нямдаваа /2009-2013/, а/х 
С.Батбаатар 2013 оноос ажиллаж байна. Цагдаагийн 
газрынхаа “Тэргүүний тасаг”-р 2013 онд шалгарч 
амжилт гаргаж байжээ. 



32

1942
04.02	Ардын	СнЗ-ийн	14-р	хурлын	

тогтоолын	6-р	зүйлээр	ДЯЯ-ны	
УЦСГ-ын	дүрэм	батлагджээ.

04.27	УЦСГ-ын	ажилчдад	цол,	хувцас	
олгожээ.	

05.02	СнЗ,	НТХ-оос	тогтоол	гарган	
тусгай	комисс	байгуулж	албан	
байгууллагуудад	ашиглалт,	
хэрэглээ	багатай	байсан	142	авто	
машиныг	хураан	авч	улсын	нөөцөд	
авсан	байна.	

05.07	Авто	сургуулийг	өргөжүүлж	
механикч	нарын	мэргэжил	
дээшлүүлэх	курс	нээв.

05.10.	Тээврийн	яамны	авто	сургууль	
нээгдэв.

06.26	Морин	тээврийн	төвлөрсөн	станц	
байгуулагдав.

09.11	ДЯЯ-ны	сайдын	523-р	тушаалаар	
Олон	замын	зангилаа	Хадаасан,	
Цагаан	эрэг,	Хараад	Уурын	
машин	тэрэгний	байцаагч	нарыг	
нэмэгдүүлжээ.

09.15	Дундговь	аймгийн	замын	
цагдаагийн	тасаг	байгуулагдав

09.15	Говь-Алтай	аймгийн	замын	
цагдаагийн	тасаг	байгуулагдав

09.15.	Увс	аймгийн	замын	цагдаагийн	
тасаг	байгуулагдав

09.20	Улаанбаатар-Сүхбаатарын	
хоорондох		цардмал	болон	
хайрган	замыг	Монгол	улсын	
мэдэлд	шилжүүлэн	өгчээ.

09/26.	Тус	улсын	харьяат	эмэгтэйчүүдийг	
сайн	дураар	цэргийн	албыг	
нэг	жилийн	хугацаагаар	хаахыг	
зөвшөөрчээ.

10.15	“Хувьсгалт	Монгол	танкийн	цуваа”	
байгуулахад	зориулж,	Улаанбаатар	
хотын	хэмжээнд	ажиллаж	байсан	
цагдаа	нар	хувиасаа	55000	төгрөг	
цуглуулан	хандивлажээ.

10.28	МАХН-ын	төв	хороо	ЦСБ-ын	ажлын	
тухай	тогтоол	гаргав.

12.31	Монгол	улсад	1357	автомашин	
бүртгэгдэв.

12.31	Цагдаагийн	анги	байгуулалгууд	анх	
Монгол	гэрт	үйл	ажиллагаа	явуулж	
байв.

ТУСГАЙ ДҮРЭМ
“УЦСГ-ын дүрмийг 3 бүлэг, 22 зүйлтэй баталжээ. Дүрэмд УЦСГ-ын 
зохион байгуулалтад “Уурын тэрэгний хэлтэс”, “Уурын тэрэгний 
хэлтсийн постын салаа” тус тус байхаар зааж, Уурын тэрэгний хэлтсийн 
дарга нь газрын даргад, Уурын тэрэгний хэлтсийн постын салаа нь 
хэлтсийн даргад тус тус шууд захирагдан,  хэлтэс, салаа нь ДЯЯ-ны 
сайдаар батлагдсан тусгай дүрмээр ажиллана” гэж заасан байна. 
 

ТЭЭВРИЙН ЯАМНЫ АВТО СУРГУУЛЬ НЭЭГДЭВ 

Дайны хүнд үед тээврийн ажлын өсөлт багатай, машин техникийн 
хангамж хомсхон байсан хэдий  боловч авто тээврийн ажиллах хүчнийг 
бэлтгэхээр  Тээврийн яамны авто сургууль нээж, жолооч бэлтгүүлэх 
төлбөрийг хийлгэдэг болгож аж ахуйн тооцоонд оруулжээ. Мөн тус 
сургуулийг түшиглэн механикч нарыг мэргэжил дээшлүүлэх 6 сарын 
курс нээн хичээллүүлсэн байна. 

ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ЗАМЫН ЦАГДААГИЙН ТАСАГ 
ДЯЯ-ны сайдын тушаалаар Дундговь аймагт Цагдан сэргийлэх анги 
байгуулагдаж, Уурын тэрэгний байцаагч томилон ажиллуулсан нь тус 
аймагт замын хөдөлгөөн зохицуулах, хяналт тавих мэргэжлийн нэгж үүсч 
хөгжихийн эхлэл болжээ. 1980 оныг хүртэл нэг авто техникийн байцаагч, 
1980 онд 2  авто техникийн байцаагч, 1990 оноос зохицуулагчийн орон 
тоо, 2004 оноос техникийн тоо бүртгэгчийн орон тоо шинээр бий болж, 
2006 оноос тасаг болон өргөжсөн байна. Тасгийн даргаар д/х Б.Умаахан 
/2006-2009/, Д.Ганболд /2009-2013/, а/х М.Энхбаатар /2013-2015/, х/ч 
Б.Цэндзэсэм /2015 оноос/, ахлах байцаагчаар х/ч Г.Болдбаатар /1992-1999/, 
д/х Б.Умаахан /1999-2006/, а/х Ð.Ëõàìñ¿ðýí /2006-2010/,  х/ч Ц.Ариунболд 
/2011 оноос/ ажиллаж байна. Тус тасгийн хамт олон 1986, 2002 онуудад 
Замын цагдаагийн газрын орон нутгийн алба, тасгуудын хэмжээнд 2-р 
байр, 2009, 2011 онуудад Замын цагдаагийн газраас зохион байгуулсан 
“Шилдэг зохицуулагч” тэмцээний тусгай байр мөнгөн шагналаар, Замын 
цагдаагийн газрын 75 жил, Цагдаагийн байгууллагын 90 жилийн ойг угтаж 
зохион байгуулсан “Ажлын байр-тохилог орчин” болзолт уралдаанд 
амжилттай оролцож замын цагдаагийн газрын талархлын бичгээр, 2016 
онд Говийн бүсийн “Уран зохицуулагч” тэмцээнд 3-р байрт шалгарч тус 
тус амжилт гаргажээ. 
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ЦАРДМАЛ БОЛОН ХАЙРГАН ЗАМЫГ МОНГОЛ УЛСЫН МЭДЭЛД ӨГӨВ
Дайны жилүүдэд зам барилгын ажил нь гол төлөв 
улсын батлан хамгаалах чиглэлээр явагдаж нэлээд 
өргөжсөн бөгөөд тэр үед Зөвлөлт Холбоот Улсын 
хөрөнгөөр баригдсан Улаанбаатар-Сүхбаатарын 

хоорондох 112 км хатуу хучилттай, 226 км хайрган 
замыг бүх хөрөнгийн хамтаар Монгол улсын мэдэлд 
шилжүүлэн өгчээ.

ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН ЗАМЫН ЦАГДААГИЙН ТАСАГ 

УВС АЙМГИЙН ЗАМЫН ЦАГДААГИЙН ТАСАГ 
Àéìãèéí Цàãäàí ñýðãèéëýõ àíãèéí á¿òöýä Уóðûí 
òýðýãíèé áàéöààã÷èéí îðîí òîî áèé áîëæ, Óâñ, Õîâä, 
Áàÿí-ºëãèé àéìãóóäûã õàðèóöóóëàí ×¿ëòýìийг 
томилон ажиллуулсан нь тус аймагт замын хөдөлгөөн 
зохицуулах, хяналт тавих мэргэжлийн нэгж үүсч 
хөгжихийн эхлэл болжээ. 1957 îноос íýãäýë, сангийн 
аж ахуй, áàðèëãà, óóë óóðõàé,  ñóðãóóëü, õ¿íèé 
áîëîí ìàë ýìíýëãèéí ñàëáàðóóä, àâòîòýýâðèéí áààç 
áàéãóóëàãäàæ ìàøèí, ìåõàíèçìыí òîî ºñ÷, óëñ àðäûí 
àæ àõóéí àëü ÷ ñàëáàðò òýýâðèéí õýðýãñëèéí ã¿éöýòãýõ 
¿¿ðýã óëàì ºðãºæèæ, òýäãýýðèéí õºäºëãººíèé 
àþóëã¿é áàéäëûã õàíãàõ, àøèãëàëòыã ñàéæðóóëàõ, òîî 
á¿ðòãýëèéã õºòëºõ àæëûí øààðäëàãà ºñºí íýìýãäýæ, 
уëñ îðíû õýìæýýíä ãóäàìæ çàìûí 
õºäºëãººí çîõèöóóëàõ àëáûã óëàì 
áýõæ¿¿ëýõ, ¿éë àæèëëàãààã íü 
áîëîâñðîíãóé áîëãîõ îëîí ÷óõàë 
àðãà õýìæýý àâ÷ áàéâ. Ýíý ¿åä 
àâòîòåõíèêèéí àõëàõ áàéöààã÷ààð 
хошууч Á.Àâèðìýä /1957-1980/, 
ìåõàíèçìыí áàéöààã÷ààð а/х 
Á.Ï¿ðâýý /1961-1986/ зэрэг 
ажил үйлс, сэтгэл зүрхээ замын 
цагдаагийн албатай холбосон олон 
ахмад ажилтнууд ажиллаж байв. 
Òóñ àëáà 2000 îíä Çàìûí öàãäààãèéí 
òàñàã áîëîí ºðãºæèæ òàñãèéí 
äàðãààð ä/õ Á.Èâàíîâ /2002-2003/, 

õ/ч Ö.Àðèóíáîëä /2003-2007/, à/õ Ñ.Ýíõáàò /2008-2009/, 
à/õ Ä.Ñàìáóó-Ёíäîí /2009-2010/, а/х Г.Сүхбаатар /2010-
2012/, а/х Р.Цээлхагва /2013-2014/, д/х Т.Баярмагнай 
/2014-2016/, а/х Б.Дамдинсүрэн /2016/, х/ч Б.Баясал 
2016 оны 9-р сараас, àõëàõ байцаагчаар д/ч Р.Цээлхагва 
/2009-2012/, а/х Т.Баярмагнай /2012-2014/, а/х 
Б.Дамдинсүрэн /2014-2016/, а/х Ц.Бямбажаргал 2016 
оноос ажиллаж байна. Òóñ тасаг íü Çàìûí öàãäààãèéí 
газрын аæèë ìýðãýæëèéí àâàðãà øàëãàðóóëàõ 
“Øèëäýã Çîõèöóóëàã÷-2008” òýìöýýíä 3-ð áàéð, 2009 
îíä òóñãàé áàéð, 2012 онд аймгийн Цагдаагийн газрын 
“Тэргүүний тасаг, хамт олон”-оор шалгарч амжилт 
гаргажээ.

ÄЯЯ-íû ñàéäûí 15-р òóøààëààð Óëñûí Öàãäàí 
ñýðãèéëýõ ãàçðûí орон òîîã áàòëàõàä Ãîâü-Àëòàé 
àéìàãт Öàãäàí ñýðãèéëýõ àíãèéã áàéãóóëæ  àíãèéí 
äýðãýä  Уурын тэрэгний байцаагч  томилон 
ажиллуулсан нь тус аймагт замын хөдөлгөөн 
зохицуулах, хяналт тавих мэргэжлийн нэгж үүсч 
хөгжихийн эхлэл болжээ. Уурын тэрэгний байцаагч 
болон авто техникийн хэргийг шалган байцаах 
байцаагч ажиллаж байгаад 1990 оноос замын 
цагдаагийн албаны ахлах байцаагчийн орон тоо бий 
болж, 2005 оноос Замын цагдаагийн тасаг болон 
өргөжин тасгийн даргаар д/х Д.Ойнбилэг /2002-2013/, 
а/х П.Эрдэнэбаатар /2013-2015/, х/ч Д.Жаргал /2015 
оноос/, ахлах байцаагчаар х/ч Л.Бямбажав /2007-2009/, 
х/ч Д.Жаргал /2011-2015/ нар ажиллаж байна. Тасгийн 
хамт олон 2004, 2005 онуудад ажлын үр дүнгээрээ 

аймгийн Цагдаагийн газрын “Хөдөлмөрийн аварга” 
тасгаар шалгарч байжээ. 
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1943
02.03.	Техникийн	талаар	шалган	үзэж	

шинэчилсэн	паспорт	олгож	
эхэлжээ.

02.20.	Уурын	тэрэгний	хэргийг	байцаах	
хэлтсийн	сургагч	Н.А.Воробковыг	
“Хөдөлмөрийн		хүндэт	медаль”-
аар	шагнав.

03.11.	МАХН-ын	Төв	Хороо			ЦСБ-
ын	ажлын	тухай	газрын	дарга	
С.Рэнцэнхорлоогийн	илтгэлийг	
сонсож	цаашид	ажиллах	чиглэлийг	
заажээ.

04.08	Данзангийн	Лувсандорж	1941-
1943	он,	1944-1947	онд	УЦСГ-ын	
даргаар	ажиллаж	байсан	бөгөөд	
ДЯЯ-ны	сайдын	тушаалаар	олгосон	
Улсыг	аюулаас	сахиж	хамгаалах	
майор	цолтой	байжээ.

04.16	Монгол	иргэдийн	гадаад	улсад	
зорчих	виз	болон	гадаад	паспорт	
олгох	ажлыг	ЦСБ	эрхлэх	болов.	
Оны	эцэс	гэхэд	Улаанбаатар	хотод	
63598	хүнд	паспорт	олгосон	байв.

04.16		Уурын	тэрэгний	хэлтсийн	орон	
тоо,	цалинг	баталжээ.

08.04	Улаан	армид	зориулж	агт	морьд	
бэлэглэх	тухай	уриалга	гарчээ.

11.01	Д.Сүхбаатарын	нэрэмжит	
офицерийн	сургууль	нээгджээ.

11.18	“Хувьсгалт	Монголын”	танкийн	
бригадыг	БНМАУ-ын	Улаан	тугийн	
одонгоор	шагнажээ.

12.28	Уурын	тэрэг,	сэргийлэн	хамгаалах	
хэлтсүүдийн	орлогуудыг	хурааж	
байх	кассыг	байгуулсан.	

12.31	Монгол	улсад	1357	автомашин	
бүртгэгдэв.

 ПАСПОРТ ШИНЭЧЛЭВ 
ДЯЯ-ны сайдын 45-р тушаалын дагуу ДЯЯ-ны  харьяа бүх байгууллагын 
машин тэргийг техникийн талаар шалган үзэж, шинэчилсэн паспорт, 
дугаар олгох ажлыг зохион байгуулжээ.

ХЭЛТСИЙН БҮТЭЦ

ХУЛГАЙЧ, ЛУЙВАРЧИНТАЙ ХАТУУ ТЭМЦЭХЭЭ 
ИЛЭРХИЙЛЭВ

УЦСГ-ын дарга С.Рэнцэнхорлоо УЦСБ-ын ажлын тухай илтгэлийг МАХН-
ын Төв Хороонд тавьж цаашид ажиллах чиглэлийг тодорхойлжээ. Үүнд: 
Хууль дүрэм, сахилга бат зөрчих, аливаа гэмт хэргийг илрүүлэх тэмцлийг 
хүчтэй болгох, ялангуяа хулгайч, луйварчин, улсын өмч ашиглан, 
шамшигдуулагчидтай шийдвэртэй тэмцэх, гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх ажлыг зохиох, эрүүгийн хуулийг тайлбарлан таниулах ажлыг 
зохиож байхыг онцлон заажээ. Тэрчлэн цагдаагийн ажилтныг мэргэжил 
дадлагатай тогтвор суурьшилтай болгох талаар арга хэмжээ авч МАХН-
ын Төв хороо ЦСБ-ын ажлын тухай тогтоол гаргаж аймаг, хотын намын 
хороодын тэргүүлэгчдийн хурлаар цагдан сэргийлэхийн ажлын талаар 
тэдгээрийн дарга нарын илтгэл сонсголыг авч ажилд нь биет туслалцаа 
үзүүлж байхыг заажээ.   

ОРЛОГЫН  КАССЫГ БАЙГУУЛАВ
Улсын Цагдан сэргийлэх газрын гүйцэтгэх, паспорт, уурын тэрэг, 
сэргийлэн хамгаалах хэлтсүүдийн олон төрлийн орлогуудыг хурааж 
байх жижиг кассыг ДЯЯ-ны сайдын 708-р тушаалаар байгуулсан байна.

Хэлтсийн дарга - 1
Мэргэжлийн комиссын дарга бөгөөд хэлтсийн орлогч 1

Мөрдөн байцаагч 1
Жинхэнэ байцаагч 2

Техникийн комисс
Нарийн бичгийн дарга бөгөөд тоо бүртгэгч 1

Жинхэнэ байцаагч 2

Салааны дарга 1
Хөдөө орон нутгийн байцаагч-3

Цагдаа 18
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СУРГАГЧ НӨХРИЙГ ШАГНАВ
Уурын тэрэгний хэлтсийн сургагч нөхөр 
Н.А.Воробковын бие нь 1939 оноос  эхлэн уурын 
тэрэгний хэлтсийн сургагчаар 4 жил илүү хугацаанд 
идэвх зүтгэлтэй ажиллаж машин техникийг элдэв 
аюулаас  хамгаалах талаар ач тус бүхий ажлын арга 

хэмжээнүүдийг авч цаашид  ажлын сайн туршлагуудыг 
манай ажилчдад сургаж өгсөн тул түүний ажлын бүтээл 
зүтгэлийг үнэлж “Хөдөлмөрийн хүндэт” медалиар 
шагнасан байна.
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1944
01.12	“Шинжлэн	магадлах	техник”-ийн	

4-р	тасгийг	шинээр	байгуулж,	бага	
дэслэгч	Д.	Адилбишийг	даргаар	нь	
томилов.	

01.16	Засмал	ба	ердийн	замын	хэрэг	
эрхлэх	газрыг	байгуулав.

02.13	Өвөрхангай	аймгийн	замын	
цагдаагийн	тасаг	байгуулагдав.

03.28	Тээврийн	яамны	авто	хөсөг	
тээврийн		ажилд	оров.

04.19	БНМАУ-ын	Бага	Хурлын	
Тэргүүлэгчдийн	23	дугаар	хурлын	
тогтоолоор	Цагдан	сэргийлэх	
байгууллагын	офицер	цол,	ялгах	
тэмдгийг	шинэчлэн	тогтоожээ.

04.28	Зэвсэгт	хүчин	ба	Аюулаас	
хамгаалах	байгууллагын	удирдах	
албан	тушаалын	11	хүнд	генерал	
цол	олгожээ.

06.23	Уурын	тэрэгний	хэргийг	байцаах	
хэлтсийн	ажилтнуудын	техникийн	
таних	тэмдгийг	шинэчлэн	
баталжээ.

07.02	АНУ-ын	Дэд	Ерөнхийлөгч	Х.Воллес	
Монгол	улсад	иржээ.

07.18	Санжийн	Рэнцэнхорлоо	УЦСГ-ын	
даргаар	1943-1944	онд	ажиллаж	
байв.

09.20	Ард	нийтээр	цэргийн	алба	хаах	
хууль	батлагдсан

10.14	Авто	тээвэр,	ердийн	хөсгийн	
Замын	сүлжээ	шинэчлэн	
батлагдсан.

11.06	Улсыг	аюулаас	хамгаалах,	Улсын	
цагдан	сэргийлэх	газруудын	
гүйцэтгэх	сургуулиудыг	татан	
буулгаж	Хязгаарын	ба	дотоодын	
цэргийн	нэгдсэн	сургууль	
байгуулжээ.

12.13	ДЯЯ-ны	сайдын	тушаалаар	Япон	
хэлний	түргэвчилсэн	дамжаа		
хичээллүүлжээ.	

12.31	Монгол	улсад	1099	автомашин	
бүртгэгджээ.

ЗАМ ХАРИЛЦААНЫ ХӨГЖИЛ
Засмал ба ердийн замын хэрэг эрхлэх газрыг Дотоод явдлын яамны 
харьяанд байгуулж, Тээврийн яамнаас зам барилгын газрыг хөрөнгийн 
хамтаар мөн яаманд шилжүүлэн нэгтгэж, улсын чанартай зам гүүрийн 
барилга, засварын ажлыг хариуцуулахаар төр, засгаас шийдвэрлэжээ. 
Энэ үед улсын чанартай замд Улаанбаатараас аймгийн төв, улсын хил 
хүртэлх үндсэн зургаан чиглэлийн зам, мөн аймаг дамжлагын хоорондох 
замуудыг оруулсан ажээ. Манай улсад  дайны дараах он жилүүдэд авто 
тээврийн хөдөлгөөн багагүй нэмэгдсэн, үйлдвэр, соёлын шинэ төв 
сууринг барьж байгуулах, хот орныг тохижуулах ажил өрнөж, хатуу 
хучилттай зам, талбай, ахиухан даацтай гүүр барих, хуучныг нь засаж 
сэлбэх ажил нэлээд өргөжсөн байна. Замын чиглэл сүлжээнд гарсан 
өөрчлөлттэй холбоотой авто болон ердийн хөсөг, шуудан тээврийн 
замын уртын хэмжээг шинэчлэн тогтоов. Тухайлбал Улаанбаатараас 
Дорноговь, Баянцагаан, Өмнөговь, Ховд, Увс, Мөрөн, Сүхбаатар, 
Байшинт-Дарьганга зэрэг 8 чиглэлийн 69 замын хэмжээг баталжээ. Орон 
нутгийн замыг аймгуудын гүйцэтгэх захиргаадуудад хариуцуулан замын 
газрын харьяаны хот хөдөөгийн арван анги, контор нийтдээ 6700 км 
орчим зам, том жижиг хэдэн зуун гүүрийн засвар, ашиглалтын асуудлыг 
хариуцаж, трактор, чиргүүл, зам дагтаршуулагч индүү, грейдр  зэрэг 90 
орчим машин механизм, 10 гаруй авто машин, 100-аад ердийн хөсөгтэй 
ажил үүрэг гүйцэтгэж байжээ. Энэ үед бүтээн байгуулалтын ажил 
эрчимтэй өрнөж, 1941-1945 онд зам барилгын ажилд улсаас 9 сая орчим 
төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийсэн байна.

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН ЗАМЫН ЦАГДААГИЙН ТАСАГ
Авто өртөө өргөжиж, тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний харилцааг 
зохицуулах ажлыг тодорхой мэргэжлийн байгууллагаар гүйцэтгэх 
шаардлагатай болсноор ДЯЯ-ны сайдын тушаалаар Өвөрхангай, 
Баянхонгор аймгийг хариуцсан Уурын тэрэгний байцаагчаар д/ч 
Жүгдэрийн Балдандорж томилогдон ажилласнаар  замын цагдаагийн 
алба байгуулагджээ. ЦЕГ-ын даргын 2000 оны 136-р тушаалаар Замын 
цагдаагийн тасаг болгон тасгийн даргаар д/х Ц.Эрдэнэбилэг /2000-2010/, 
х/ч Б.Батжаргал /2010-2013/, х/ч Б.Энхболд /2013-2014/, д/х С.Бямбасүрэн 
/2014 оноос/ ажиллаж байна. Ахлах байцаагчаар х/ч С.Мийгаа /1972-1977/, 
х/ч Ц.Эрдэнэбилэг /1994-1998/, х/ч Ч.Баясгалан /1998-2001/, х/ч Д.Батсүх 
/2002-2009/, х/ч Д.Ганхүү /2006-2009/ х/ч Б.Энхболд /2010/ оноос, Хархорин 
сумын Замын цагдаагийн ахлах байцаагчаар х/ч Д.Батсүх /2002-2009/, а/х 
Д.Энхболд /2009-2010/, а/х Ц.Баатардалай /2010-2014/, а/х Б.Алтансүх 
/2014 оноос/ ажиллаж байна. Тус тасаг нь 2011 оны Цагдаагийн газрын 
“Шилдэг тасаг”, 2011-2015 онд Өвөрхангай аймгийн “Шилдэг хамт олон”-
оор шалгарч, 2016 онд говийн бүсийн “Уран зохицуулагч” тэмцээнд 1-р 
байрт шалгарч амжилт гаргаж байжээ.
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“ЦАГДАН СЭРГИЙЛЭХ”-ИЙН ЦОЛНЫ ЯЛГААГ ТОДОТГОВ
Цагдан сэргийлэх байгууллагын офицер, ахлагч болон 
сонсогч нарын /мөрдөс/ алдар цолны ялгааг шинэчлэн 
тогтоож, “Цагдан сэргийлэхийн” гэж тодотгол оруулж 

өгчээ. 
Жишээ нь: “Цагдан сэргийлэх хошууч генерал” 

Цагдан сэргийлэхийн офицерийн мөрдөс Цагдан сэргийлэхийн ахлагч, улирагчийн мөрдөс

Тайлбар: энэ тогтоолоор алба хаагчдын цолны өмнө 
“цагдан сэргийлэх”-ийн гэж тодотгон бусад цэргийн 
цолноос ялгаж өгсөн байна.

ШИНЭ ТАНИХ ТЭМДЭГ
Уурын тэрэгний хэргийг шалган байцаах хэлтсийн 
ажилчдын техникийн таних тэмдгийг шинэчлэн 
баталж, тэмдгийг зүүн гарын ханцуйн дээрх мөрнөөс 

доош 15 см ийн зайнд зүүж хэрэглэх, хот хөдөөгийн 
ажилчдад 6 -р сарын 15-наас эхлэн хэрэглүүлэхийг 
заажээ.
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1945
01.04	Хэлтсийн	даргаар	Л.Дэндэв	

томилогдов	

03.07	Уурын	тэрэгний	хэлтсийн	
байцаагчийг	шагнажээ	

03.29	Хэлтсийн	даргаар,	хошууч	
Л.Биндэръяаг	томилжээ.	

05.18	Бүх	хэвлэл	ба	албан	хэргийг	шинэ	
үсгээр	явуулах	тухай	тогтоол	
гарчээ.

06.06	Улсын	тээвэрт	ердийн	хөсөг	
явуулахаар	УБХТ-ын	35-р	тогтоол	
гарчээ.

07.10	БНМАУ-ын	Бага	Хурлын	
Тэргүүлэгчдээс	БНМАУ-ын	
далбааны	маяг,	найруулагыг	
баталжээ.	

07.20	Данзангийн	Лувсандорж	1944-1945	
онд	УЦСГ-ын	даргаар	ажиллаж	
байжээ.

07.26	УБХ-ын	Тэргүүлэгчдээс	“Цагдан	
сэргийлэх	байгууллагын	ажил	
сайжруулах	тухай”	48-р	тогтоол	
гаргажээ.

08.14	УБХ-ын	Тэргүүлэгчдийн	54-р	
хурлын	тогтоолоор	ажлын	өдрийг	
10	цаг	хүртэл	нэмэгдүүлжээ.

09.10	Дайны	ялалтыг	тохиолдуулан,	хүнд	
үед	үүргээ	нэр	төртэй	биелүүлсэн	
цагдаагийн	офицер	247,	
сэргийлэгч	141	хүнийг	төрийн	дээд	
одон	медалиар	шагнажээ.

10.20	Монгол	улсын	тусгаар	тогтнолын	
төлөө	бүх	нийтийн	санал	хураалт	
явагдаж,	нийт	сонгогчдын	98,6	
хувь	нь	оролцож,	100	хувь	санал	
нэгдсэн	түүхэн	өдөр	болжээ.

11.05	Хөвсгөл	аймгийн	замын	
цагдаагийн	тасаг	байгуулагдав

11.05	Баянхонгор	аймгийн	замын	
цагдаагийн	тасаг	байгуулагдав.

11.23	Морин	тээврийн	станцыг	Улсын	
тээврийн	трест	болгон	өргөтгөжээ	

12.01	Автомашины	1540	км	зам	шинээр	
тавигджээ.

12.31	Монгол	улсад	1139	автомашин	
бүртгэгджээ.

ЛУВСАН-ОСОРИЙН ДЭНДЭВ
ДЯЯ-ны сайдын 07-р тушаалаар 
Уурын тэрэгний хэлтсийн даргаар 
х/ч Л.Дэндэвийг томилжээ. 
Түүхэн товчоо бэлтгэхдээ тус 
албаны  хөгжил, үйл ажиллагаа,  
хэлтэс, газар, албаны дарга нар, 
ялангуяа түүхэн он жилүүдийн эхэн 
үед томилогдон ажиллаж байсан 
хүмүүсийнхээ намтар, түүхийг 
тодруулах, нягтлах, бэхжүүлэх, 
эрэн сурвалжлах ажилд багагүй 
цаг хугацаа зарцуулан ажилласан 
боловч судалгааны ажлын  явцад  
Лувсан-Осорын Дэндэвийн талаарх 
мэдээлэл олдоогүй юм.
Энэ хүний намтар, түүхийг олж 
тодруулах, албаны түүхэндээ 

мөнхжүүлж үлдээх судалгааны ажил цаашид үргэлжинэ.

БҮТЭЦ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ
Хэлтсийн дарга - 1

Нарийн бичгийн дарга-1 
Сургагч - 1

Жинхэнэ байцаагч - 2
Орчуулагч - 1
Цэвэрлэгч - 1

Техникийн комисс
Мэргэжлийн комиссын дарга бөгөөд хэлтсийн 

туслах-1
Техникийн комиссын гишүүн -2 

Тоо бүртгэгч - 1

Салааны дарга-1, 
Мөрдөн байцаагч-1, 

Хөдөө орон нутгийн замын 
цагдаа-5, 

Цагдаа-18/  

ЛУВСАНГИЙН БИНДЭРЪЯА
ДЯЯ-ны сайдын 107-р тушаалаар 
Гал түймрийг эсэргүүцэх хэлтсийн 
дарга, хошууч Л.Биндэръяаг 
УТХ-ийн даргаар томилжээ. 
Л.Биндэръяа нь 1911 онд Төв 
аймгийн Нялга сумын нутаг Хэрлэн 
гэдэг газар төрсөн.  Хэнтий аймгийн 
Цагдан сэргийлэх ангид төлөөлөгч 
/1931-1933/, Засан хүмүүжүүлэх 
газарт төлөөлөгч /1933-1935/, Төв 
аймгийн Цагдан сэргийлэх ангид 

төлөөлөгч /1935-1938/, УЦСГ-ын Уурын тэрэгний хэлтэст байцаагч /1938-
1939/,  Ховд аймгийн Цагдан сэргийлэх ангийн дарга /1939-1940/, УЦСГ-
ын дарга /1940-1941/, УЦСГ-ын Уурын тэрэгний хэлтэст ахлах байцаагч 
/1940-1941/, ДЯЯ-ны Галын хэлтсийн дарга /1941-1945/,  УЦСГ-ын Уурын 
тэрэгний хэлтсийн дарга /1945-1946/, мөн хэлтэст группын дарга 1946-
1953, ахлах байцаагчаар тус тус ажилласан. Байлдааны медаль, Ялалтын 
медалиар шагнагдсан.
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ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН ЗАМЫН ЦАГДААГИЙН ТАСАГ 
Уурын тэрэгний хэлтсийн орон тоог нэмэгдүүлж 
Хөвсгөл аймагт авто техникийн байцаагч томилсноор 
Замын  цагдаагийн  тасгийн үндэс суурь тавигджээ. 
1960, 1970-аад оноос  Хөвсгөл аймагт Авто тээврийн 
19-р бааз, Хатгал-Ханхын усан замын тээврийг 
түшиглэсэн 24-р бааз, Их-уулын 36-р баазууд хүн 
хүч, автомашин, техник хэрэгслийн хувьд  бэхжин, 
Хатгалын дамжлага бааз, ноосны үйлдвэр, нефть 
бааз, Цагааннуурын загасны аж ахуй, Тариалан, 
Эрдэнэбулганы сангийн аж ахуй, Барилга угсралтын 
трест, Оросын цэргийн анги зэрэг байгууллагууд 
байгуулагдан Хөвсгөл далайн усан замаар Ханх-
Мондын хилийн боомтоор дамжин орж ирэх бараа 
таваар, бензин шатахууны тээвэрлэлт эрчимжин 
баруун аймгууд руу тээвэрлэх урсгал ихсэж 
аймгийн хэмжээнд авто тээврийн хэрэгслийн тоо 
нэмэгдсэнтэй холбоотойгоор тус албанд механизмын 
байцаагч 3, зохицуулагч 3-ын орон тоог нэмэгдүүлэн 
ажиллуулж байжээ. 1991 онд Замын цагдаагийн алба, 
2004 онд Замын цагдаагийн тасаг болон өргөжиж 

Тасгийн даргаар х/ч Д.Дэмбэрэлсайхан /2004-2008/, 
х/ч Д.Цэнгүүнжав /2009-2013/, а/х Ж.Ууганбат /2013-
2015/, д/х Ч.Нямбат 2015 оноос, ахлах байцаагчаар 
х/ч Л.Базаррагчаа д/х Ч.Мөнхбат /2007-2008/, х/ч 
Б.Ганзориг 2008 оноос ажиллаж байна. Тус албанд 
1939 оны Халх голын дайн, 1945 оны чөлөөлөх дайнд 
оролцож явсан ахмад ажилтан Жамбын Дашцэрэн, 
“Онц сэргийлэгч” цагдаагийн а/х Д.Дорж нарын зэрэг 
ажил үйлс, сэтгэл зүрхээ Цагдаагийн албаны төлөө 
зориулсан ахмадууд ажиллаж байжээ. Тус тасагт 
а/а Г.Дамдинрагчаа нь аймгийн “Ажил мэргэжлийн 
аварга”-аар 3 удаа, 2008 онд Замын цагдаагийн 
газрын “Ажил мэргэжлийн аварга”-аар, а/а С.Бат 
байгууллагын “Ажил мэргэжлийн аварга ажилтан”-
аар 6 удаа, 2010 онд Замын цагдаагийн газрын 
“Ажил мэргэжлийн аварга”-аар, д/ч Б.Түмэнбат 2011 
онд Волейболын спортоор “Спортын мастер”, а/а 
Г.Дамдинрагчаа 2010 онд Жудо бөхийн “Спортын дэд 
мастер” болж ажил үйлс, урлаг спортын тэргүүний 
алба хаагчид ажиллаж байна.

БАЙЦААГЧ ЭМЭГТЭЙГ ШАГНАВ
Уурын тэрэгний хэлтсийн байцаагч эмэгтэй 
Балжингийн Шинэхүүг Дэлхийн эмэгтэйчүүдийн 

баяр буюу Мартын 8-ны өдрийг тохиолдуулан ДЯЯ-
ны “Хүндэт үнэмлэх”-ээр шагнажээ. 
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ТОГТООЛООР ТОРГОЖ ЭХЛЭВ 

АВТОЗАМ ШИНЭЭР ТАВИВ

“Цагдан сэргийлэх байгууллагын ажлыг сайжруулах 
тухай” УБХ-ын тогтоол гарч, гэмт хэрэг, зөрчилтэй 
тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрс сайжруулж, 
мөрдөн байцаах, үзлэг нэгжлэгийг явуулахдаа 
хувьсгалт хуулийн хэм хэмжээг нарийн баримтлах, 
өөрийн ажил хэргийг явуулахдаа өргөн олон хүнийг 
түшиглэх, ардын идэвхтэн нараар бүрдсэн туслах 
бригадыг олноор байгуулах, ард түмний эрэлт 
хүсэлтийг ам бичиг гэж ялгаварлахгүй хөнгөн 

шуурхай хүлээн авч цаг тухайд нь барагдуулж 
байх, хотын амгалан тайван байдлыг сахиулахад 
гүйцэтгэсэн ажлынхаа тайлан мэдээг жилийн эцэст 
нэгтгэн гаргаж байх үүрэг чиглэлийг өгчээ. Үүнээс 
гадна захирах тушаах журмаар 25 төгрөгнөөс дээш 
дүнгийн торгуулийг Ардын цагдан сэргийлэх дарга 
нарын баталгаа бүхий тогтоол үйлдэж, хэргийн гэм 
буруугийн хэр байдалд тохируулан  торгож байхыг 
заажээ.

Дайны дараах үеийн зам барилгын ажилд гарсан 
эхлэлийн чанартай арга хэмжээ бол Улаанбаатар 
хотноо Сүхбаатарын талбайг буталсан чулуу, хайрга, 
битум тосоор гүн нэвтэлгээний аргаар анх удаа 
цардаж хийсэн явдал байлаа. Улаанбаатар болон 
бусад хотуудад гудамж талбайг цардах, автомашины 
болон явган хүний зам тавих ажлыг олон нийтийн 
хүчин туслалцаатайгаар хийж,  1945-1947 онд 1540 
шахам км зам шинээр барьсан болон зассаны дотор 
Улаанбаатар хотын төвөөс Буянт-Ухаагийн онгоцны 

буудал, Богд уулын Их тэнгэрийн ам хүртэлх 10 
гаруй км автомашины зам шинээр тавигдсан байна. 
Түүнээс хойш 5 жилийн төлөвлөгөөний үндсэн дээр 
зам барилгын ажлыг эрчимтэй өрнүүлснээр, уг ажилд 
45 сая орчим төгрөгний хөрөнгө оруулж, 220 шахам 
км хатуу хучилттай зам, 260 км сайжруулсан зам, 150 
гаруй шоо метр явган зам, талбай, 236 модон гүүр, 
9 гаталбар барих ихээхэн хэмжээний зам, гүүрийн  
ажил гүйцэтгэсэн байжээ.
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МОРИН ТЭЭВРИЙН СТАНЦААС-ТРЕСТ
Ердийн хөсгийн томоохон байгууллага болох 
Тээврийн яамны харьяа Улаанбаатар-Сүхбаатарын 
зам дахь 30-40 км тутамд буудал бүхий морин 
тээврийн станц нь 400 гаруй ажилчидтай, 3500 морь, 
1550 тэрэг, 1950-иад тоног хэрэгслийн хангамжтай 
байсан бөгөөд  уг станцыг Улсын морин тээврийн  
трест болгон өргөтгөөд дайны дараа сайн дурын морьт 

отрядын мэдэлд шилжүүлэн ажиллуулжээ. Аж ахуйн 
томоохон яам 2-3 мянгаас доошгүй ердийн хөсөг, 
морь малтай болох, томоохон трест, холбоод 1000-аас 
доошгүй, анхан шатны хоршоод, аж ахуйн нэгжүүд 
50-100 морь хөсөгтэй байх заалт чиглэлтэй байсан 
ажээ.

БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ЗАМЫН ЦАГДААГИЙН ТАСАГ
Уурын тэрэгний хэргийг байцаах хэлтсийн орон 
тоог нэмэгдүүлж Баянхонгор аймаг авто техникийн 
байцаагч томилсноор Замын цагдаагийн тасгийн 
үндэс суурь тавигдажээ. 1980-аад оноос Баянхонгор  
хотод 1 сангийн аж ахуй, 19 сум, нэгдэл, ачаа тээврийн 
18-р бааз, усны аж ахуй, барилгын бааз зэрэг албан 
байгууллага, аж ахуйн нэгжийн 1600 гаруй тээврийн 
хэрэгсэл, 100 гаруй өөрөө явагч машин механизм зэрэг 
олон зуун мянган тээврийн хэрэгсэл замын хөдөлгөөнд 
оролцож, хөдөлгөөний ачаалал нэмэгдсэнтэй 
холбогдуулан тус албанд шугам замын  байцаагч 2, 
зохицуулагч 3, ахлах байцаагчийн орон тоо бий болгож 
хүн хүч, техник хэрэгслээр бэхжүүлэх арга хэмжээ 
авчээ. 1958 оноос Авто техникийн хэргийг шалган 
байцаах хэсэг, 1963 оноос Авто техникийн хэргийг 
шалган байцаах алба, 1990 онд замын цагдаагийн алба, 

2003 онд замын цагдаагийн тасаг болгон Жаргалант, 
Бууцагаан, Богд сумын Цагдаагийн хэсэгт тус бүр 
нэг зохицуулагчийн орон тоо нэмж, бүтэц зохион 
байгуулалтын хувьд бэхжиж ирсэн байна. Тасгийн  
даргаар а/х Ч.Мөнхбаатар /2003-2007/, д/х Б.Баттулга 
/2007-2010/, а/х Ж.Эрдэнэ-Очир /2010-2013/, д/х 
Н.Мөнх-Эрдэнэ 2013 оноос, ахлах байцаагчаар х/ч 
Л.Дэмбэрэл /1975-1990/, Ж.Эрдэнэбадрах /1990-
1997/, а/х Л.Зоригоо /1998-2003/, х/ч Н.Мөнх-Эрдэнэ 
/2005-2011/, х/ч È.Øагдарñ¿ðýí /2011-2012/, х/ч 
Б.Мөнгөнтулга 2013 оноос ажиллаж байна. Тасгийн 
хамт олон  2007 онд Замын цагдаагийн газрын алба 
хаагчдын дунд жил бүр уламжлал болгон зохион 
явуулдаг “Шилдэг зохицуулагч-2007” тэмцээнд 2-р 
байр, 2015 онд Цагдаагийн газрын “Тэргүүний тасаг, 
хамт олон” болсон амжилт гарган ажиллаж байна.
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1946
01.20	 Ердийн	хөсгийг	улсын	тээвэрт	

татан	оролцуулах,	зам	гүүр	барих,	
засаж	сэлбэх	ажлыг	өргөтгөв.

02.28	 УЦСГ-ын	үйл	ажиллагааны	зардалд	
ихээхэн	хэмжээний	хөрөнгө	
мөнгийг	төсөвлөж	байжээ.

03.01	 Зам	тээврийн	салбар	хөгжиж	
эхэлсэн	нь	хөдөлгөөний	
аюулгүй	байдалд	тавих	хяналтыг	
чангатгахад	хүргэж	байжээ.

04.10	 Автомашины	тоо	өсөж,	хөдөлгөөн	
нэмэгдэхийн	зэрэгцээ	гарах	осол	
зөрчлийн	хувь	багагүй	өсөж	
байжээ.

04.11	 МАХН-ын	ТХ-ны	Бүгд	хурлаас	
16-40	насны	хүмүүсийг	шинэ	үсэгт	
заавал	сургах	журмыг	тогтоожээ.

04.25		БНМАУ-ын	БХТ-ийн	32-р	хурлын	
тогтоолоор	жил	бүрийн	3-р	
сарын	18-ны	өдрийг	цэргийн	бүх	
алба	хаагчдын	амралтын	өдөр	
болгожээ.

06.06	 Хэлтсийн	даргаар	хошууч	В.Соном	
2	дахь	удаа	томилогдов.

06.30	 Нам,	засгийн	удирдагчийн	
хамгаалалт	үйлчилгээний	
зориулалттай	анхны	байр	
баригджээ.

08.02	 Ажилтнуудын	сахилга	хариуцлагыг	
чангатгах	арга	хэмжээ	авчээ.

08.03	 БНМАУ-ын	СнЗ-ийн	47-р	
хуралдаанаар	“Нийслэл	
Улаанбаатар	хотын	цаашдын	
хөгжлийн	төлөвлөгөө”-г	баталж	
Сүхбаатарын	талбай,	Улсын	
их	сургуулийн	гудамжийг	бий	
болгожээ.

11.19	 Сэлбийн	гүүрний	2	жигүүрт	чулуун	
арслан	авчирч	тавьснаар	олноо	
“Арслантай	гүүр”	гэж	нэрлэх	
болсон.

12.31	Монгол	улсад	1398	автомашин	
байв.

ХӨГЖИЛ-ХӨДӨЛГӨӨН-ХЯНАЛТ
Төр, засгаас тээвэр, зам барилгын салбарыг улсын төлөвлөгөөнд оруулан 
хөгжүүлэх, ердийн хөсгийг улсын тээвэрт татан оролцуулах, зам гүүр 
барих, засаж сэлбэх ажлыг өргөтгөх зэрэг зорилтуудыг дэвшүүлэн 
хэрэгжүүлсэн нь ердийн хөсөг, автомашины өсөлт, хөдөлгөөн ихсэх, зам 
тээврийн осол, хэрэг нэмэгдэх зэрэг шалтгаант нөхцөлүүд бий болж, 
үүнтэй уялдуулан Уурын тэрэгний хэлтэс нь төв суурин газрын гудамж 
замын хөдөлгөөнд тавих хяналт, замын хөдөлгөөн зохицуулалтын 
ажлуудыг шинэ төвшинд гаргаж, алба хаагчдын ажил, мэргэжлийн ур 
чадварыг нэмэгдүүлэх, сургах, дадлагажуулах, албаны техник хэрэгсэл, 
хүчин чадлыг нэмэгдүүлэхэд тодорхой арга хэмжээнүүдийг авч 
хэрэгжүүлэв.

ОСОЛ, ХЭРГИЙГ БУУРУУЛАХ ЗАРДАЛ
Дайны дараах үеийн эдийн засаг, нийгмийн сэргэлт, хөгжил, хөдөлгөөнтэй 
холбогдсон гэмт хэргийн гаралт, автотехниктэй холбоотой осол, зөрчил 
өссөнд дүгнэлт хийж, гарч байгаа гэмт хэрэг, осол, зөрчлийг бууруулах 
ажлыг зохион байгуулахад зориулан Улсын цагдан сэргийлэх газарт 
2,988,000 /хоёр сая, есөн зуун наян найман мянган төгрөг/-ийг улсын 
төсвөөс гарган олгож байжээ. 

АВТОТЕХНИКТ ТАВИХ ХЯНАЛТЫГ ЧАНГАТГАВ
Тээврийн салбарын ажлыг эрчимтэйгээр хөгжүүлж байсан нь УЦСБ, 
УТХШБХ-ээс техникийн ашиглалт, хөдөлгөөний аюулгүй байдалд тавих 
хяналтыг чангатгах зайлшгүй шаардлагатай болж, тус хэлтсээс авто аж 
ахуйнуудад:

1. Бүрэн бус машин техник гаражаас гаргахгүй байх
2. Жолооч техникийн ажилчдын мэргэжлийг дээшлүүлэх
3. Жолоочийн мэргэжлийг шалгуулж, мэргэжилтэй хүмүүсээр 
    машин жолоодуулах зэрэг шаардлагуудыг тавьж ажилладаг байв. 

Дээрх хяналтыг тавих ажилтныг тусгайлан семинарт хамруулдаг байжээ. 
Үүнээс гадна осол, зөрчил гаргаж хохирол учруулсан хүмүүсийг шүүхэд 
шилжүүлж, техникийн ажилчдын сахилга бат, хөдөлмөрийн бүтээмжийг 
нэмэгдүүлэн ажиллаж байсан нь хөдөлгөөн зохицуулахад ач холбогдлоо 

өгч байжээ.
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Х.ЧОЙБАЛСАН ЭСГИЙ ГЭРЭЭС ТУСГАЙ ХАРШИД
Монгол Улсын Ерөнхий сайд, маршал Х.Чойбалсан 
жижигхэн байшинд өвөлжиж, жилийн ихэнхийг 
эсгий гэрт өнгөрөөж, МАХН-ын Төв Хорооны 
Ерөнхий нарийн бичгийн дарга Ю.Цэдэнбал Монгол 
банкны байрны дээд давхрын жижиг өрөөнд амьдарч 
байсан цаг үед шинээр төрийн үйлчилгээний байр 
бариулахаар шийджээ. 

Уг барилгыг ДЯЯ-ны Барилгын хэрэг эрхлэх газарт 
ажиллаж байсан архитектор Н.М.Щепетильниковын 
1943 онд хийсэн зураг төслөөр инженер Гуревич, 
“цоохор” хэмээх Лхамжав нар удирдан “хувьсгалын 
эсэргүү” хэрэгт холбогдон баригдсан лам нараар 
бариулжээ.
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Шинэ байрны нээлтийн ёслолд МАХН-ын Төв 
Хорооны Улс Төрийн Товчоо, Засгийн газрын гишүүд 
оролцсон тул Уурын тэрэгний хэргийг шалган байцаах 
хэлтсийн алба хаагчид бүрэн бүрэлдэхүүнээрээ 
хамгаалалтанд үүрэг гүйцэтгэсэн байна.
Уг ёслолын арга хэмжээн дээр маршал Х.Чойбалсан 
“Би зориглож өөртөө нэг барилга бариуллаа. Намайг 

шүүмжилбэл шүүмжлэг. Энэ байр Чойбалсангийн 
өмч бус, Монгол улсын өмч. Надаас хойших төрийн 
тэргүүн нар амьдрах болно” гэж хэлж байжээ. 
Маршал Х.Чойбалсангийн амьдрах энэхүү 30 
дугаар тусгай байр /харш/-ыг 1946 онд ашиглалтанд 
оруулсан нь нам, засгийн удирдагчийн хамгаалалт 
үйлчилгээний зориулалттай анхны байр юм.

АЛБА ХААГЧДЫГ ЧАДАВХЖУУЛАВ
Эх орны дайн дуусч энх тайван цагийн хөдөлмөр 
эхэлсэн энэ оноос Уурын тэрэгний хэргийг шалган 
байцаах хэлтсийн үйл ажиллагаанд ихээхэн 
шинэчлэлт өөрчлөлтийн арга хэмжээ авч байсны 
дотор алба хаагчдын сахилга хариуцлагыг чангатгах 
арга хэмжээг түлхүү зохион байгуулж байжээ. Алба 
хаагчдын сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэх, тэдний 

албаны мэдлэгийг сайжруулах зорилгоор тус хэлтэст 
сургагчаар ажиллаж байсан ЗХУ-ын Цагдан сэргийлэх 
байгууллагын мэргэжилтэн, зөвлөх Н.Воробков 
нь алба хаагчид руу чиглэсэн төрөл бүрийн соён 
гэгээрүүлэх, тухайн үеийн дагаж мөрддөг байсан хууль 
тогтоомж, эрх зүйн баримт бичгүүдээр сургалтыг 

зохион байгуулдаг байв.

“СҮХБААТАРЫН ТАЛБАЙ”-Г АНХ ЦАРДАВ
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СнЗ-ийн 47-р хуралдаанаар “Нийслэл Улаанбаатар 
хотын цаашдын хөгжлийн төлөвлөгөө”-г хэлэлцэн 
баталсан байна.
Төвийн хэсгийн анхны ерөнхий төлөвлөгөөний 
дагуу барилга байгууламжийг барьж эхэлсэн ба 1946 
онд Сүхбаатарын талбайг цардаж төв цэцэрлэгт 
4000 орчим бут сөөг тарьж талбайн хоёр талын 
цардсан замаар автомашинуудыг зорчуулж эхэлсэн 
байна. Үүнд хяналт тавих үүргийг Цагдан сэргийлэх 
байгууллагад өгч УТХШБХ-ийн ажилтнууд хяналт 

тавьж, зохицуулалт хийж байжээ.

АРСЛАНТАЙ ГҮҮР
Сэлбийн гүүр нь Улаанбаатар 
хотын анхны модон гүүр байсан ба 
замын хөдөлгөөн ихэссэн болон үер 
усны аюулаас шалтгаалан байнга 
эвдэрч байсныг 1934 онд өргөтгөн 
засварласан боловч 1940-өөд оноос 
автомашины тоо ихээр нэмэгдэж 
хотын төвийн гол автозам болсон 
учир 1946 онд уг гүүрийг бетонон гүүр 
болгож хоёр жигүүрт нь арслангийн 
сийлбэртэй хөшөө авчирч тавьснаар 
“Арслантай гүүр” хэмээх нэрийг ард 
түмэн өгч байсан ба Улаанбаатар 
хотод замын хөдөлгөөн ихсэх үеийн 
анхны автомашин зорчдог гүүрэн 
байгууламж болсон түүхтэй. Уг 
гүүрний орчимд буюу Хувьсгалчдын 
зам гэх гудамжинд Уурын тэрэгний 
хэргийг шалган байцаах хэлтсийн 
ажилтнууд хяналт шалгалт хийж 
ажилладаг байжээ.

Хэлтсийн дарга-1
Сургагч – 1

Нарийн бичгийн дарга – 1

Хэлтсийн орлогч 
бөгөөд

 МК-ийн дарга-1
Техникийн комиссын 

гишүүн-2

Жинхэнэ байцаагч-4 Орон нутгийн шугам 
замын байцаагч-3

Тоо бүртгэгч-1
Мөрдөн байцаагч-1

Постын салаа
Дарга-1

Бага дарга-3
Цагдаа-28

ХЭЛТСИЙН БҮТЭЦ, ОРОН ТОО
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1947
01.03	 ДЯЯ-ны	харьяа	газруудын	авто,	

механизмын	тооллого,	бүртгэл	
явагджээ.

02.04	 БНМАУ-ын	БХТ-ээс	Улс,	олон	
нийтийн	ба	хоршооллын	
байгууллагын	өмчийг	хамгаалах	
тухай	хуульчилсан	тогтоол	
гаргажээ.

02.04	 МАХН-ын	ТХ,	БНМАУ-ын	СнЗ-өөс	
ДЯЯ-ны	ажлын	тухай	тогтоол	
гаргажээ

02.28	 Жолооч	нарын	хөдөлмөрийн	
сахилга	батыг	дээшлүүлэх,	
автомашин	эвдэх	явдалтай	тэмцэх	
ажил	зохион	байгуулжээ.

03.14	 Мөрдөн	байцаах	алба	нь	ЗТО-д	
холбогдсон	этгээдүүд	болон	
хариуцсан	албан	тушаалтанд	
хариуцлага	хүлээлгэх	ажлыг	
хавсран	гүйцэтгэж	байв.

03.14	 Зам	тээврийн	осол	гаргаж	
шийтгэгдсэн	ялтнуудыг	хорих	
лагеруудаас	гадагш	ажлуудад	
ашиглахыг	хориглодог	байжээ.

03.14	 Автомашинд	осол	гэмтэл	
учруулсны	улмаас	хүний	биед	
хохирол	учруулсан	хэрэг	үйлдсэн	
автотээврийн	ажилтанд	хатуу	
шийтгэл	оногдуулж	байжээ.

06.12	 Мөрдөн	байцаах	албатай	болов.	

07.04	 Авто	тээврийн	ашиглалтын	тухай	
нэгдсэн	нормыг	баталж	мөрдөж	
эхэлсэн.

08.06	 УЦС	газрын	УТХШБХ-ийн	
зарим	албан	тушаалтныг	ЗХУ-д	
суралцуулжээ.

12.02	 Техникийн	хяналтын	тасаг	
байгуулагдав	.

12.08	 МАХН-ын	XI	их	хурал	хуралдаж,	
УААА	соёлыг	хөгжүүлэх	анхдугаар	
таван	жилийн	төлөвлөгөөний	
хяналтын	тоог	баталж,	авто	болон	
төмөр	замын	тээврийн	эзлэх	
хувийн	жинг	дээшлүүлэх	зорилт	
тавьсан.

12.31	Монгол	улсад	1341	автомашин	
байв.

АЛБАНЫ АВТОТЕХНИК, МЕХАНИЗМЫН ТООЛЛОГО
ДЯЯ-ны сайдын тушаалаар харьяа газруудын авто техник хэрэглэл ба 
механизмын тооллого бүртгэлийг явуулах комиссыг УТХШБХ-ийн 
даргаар ахлуулан тооллогыг шинэлэг арга барилаар явуулж илэрсэн 
зөрчил дутагдал, техник хэрэгслийн ашиглалтын талаар гарсан саналыг 
ДЯЯ-ны сайдад хүргүүлсэн нь сайнаар үнэлэгдэж байжээ.

Хэлтсийн дарга-1
Сургагч-1

Нарийн бичгийн дарга, бичээч-1

Техникийн 
комисс

Хэлтсийн 
орлогч бөгөөд 

МК-ийн 
дарга-1

Техникийн 
комиссын 
гишүүн-2

Техникийн 
тасаг

Тасгийн 
дарга-1

Жинхэнэ 
бцаагч-4

Шугам замын 
групп
Ахлах 

байцаагч-1
Жинхэнэ 

байцаагч-5

Тоо 
бүртгэлийн 

групп
Ахлах 

байцаагч-1
Жинхэнэ 

байцаагч-1

Постын салаа
Дарга-1
Номын 
багш-1

Бага дарга-3
Цагдаа-30

САХИЛГА БАТЫН ЗӨРЧИЛ БУУРАВ
Автотээврийн ажилтнаас хөдөлмөрийн сахилга бат, хөдөлгөөний 
журмуудыг зөрчих явдал олширч автомашинуудыг их хэмжээгээр 
эвдлэн сүйтгэх, хүний амь биед хохирол учруулах, ачаа, тээврийн 
хэрэглэгдэхүүнийг устган үрэгдүүлэх явдлуудыг үлэмжхэн хэмжээгээр 
гаргаж байгаа тул авто аж ахуйнуудын захиргааны ажилчдаас 
автомашинуудын ажиллагаа, ашиглалтын талаар техникийн журмуудыг 
хатуу биелүүлэх тал дээр УТХШБХ-ийн ажилтнууд /техникийн байцаагч 
нар/ өдөр тутмын хяналт, шаардлага тавьж ажилладаг байсны үр дүнд 
авто тээврийн үйлчилгээ эрхэлдэг аж ахуйнуудын захиргаанаас жолооч 
нарын улс төрийн хүмүүжлийн ажилд түлхүү анхаарч, тэдний мэргэжлийг 
дээшлүүлэх талаар хичээл сургалтыг зохион байгуулж тээвэрлэлт хийх 
явцад сахилга бат зөрчигдөх явдлыг тодорхой хэмжээгээр бууруулж 

байжээ.

ХЭЛТСИЙН БҮТЭЦ, ОРОН ТОО
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САХИЛГА БАТЫГ САЙЖРУУЛАВ
БНМАУ-ын БХТ-ийн 15-р хурлын тогтоолоор улс 
ардын аж ахуйд авто тээврийн ач холбогдол онц чухал 
болохыг харгалзан авто тээврийн ажил дээр осол 
гэмтэл учруулах ба хөдөлмөрийн сахилга батыг зөрчих 

явдлуудтай эрс шийдвэртэйгээр тэмцэх зорилгоор 
УБХТ-ээс хэд хэдэн шийдвэрүүдийг батлуулан 
гаргуулж хэрэгжилтэд хяналт тавин ажиллаж байжээ.

БУУДАН АЛАХ, ХӨРӨНГӨ ХУРААХ ХАРИУЦЛАГА
Мөрдөн байцаах алба Авто тээврийн ажиллагаан дээр 
гарсан гэмт явдлуудад холбогдсон хэргүүдийн талаар 
нягтлан мөрдөх ажлыг явуулахдаа, зөвхөн уул гэмт 
хэргийг үйлдсэн буруутай этгээдийг илрүүлэн олохоос 
гадна бас тэр гэмт явдал гаргасан тухайн хариуцлагыг 
хүлээлгэвэл зохих, уг авто машиныг харьяалсан аж 
ахуйн захиргаа, аж ахуйн хүмүүсийг илрүүлэн гаргаж, 
тэдэнд шууд буруутай этгээдийн хамтаар хариуцлага 
хүлээлгэж байжээ. 
Хөдөлмөрийн сахилга батыг зөрчсөний улмаас авто 
тээврийн хэрэглэгдэхүүн буюу улсын ачаанд гэмтэл 
учруулсан, түүнийг устган автомашинд осол гэмтэл 
учруулах буюу хөдөлгөөний журмуудыг зөрчсөний 
улмаас хүний амь биед гэнэтийн аюулыг учруулсан 
гэмт хэргүүд, өөрөөр хэлбэл тус улсын эрүүгийн 
хуулийн 74-р зүйлд заасан “зам тээврийн ажилчдаас 
хөдөлмөрийн сахилга бат ба явж зорчих журмыг 
эвдэж хэрэв тээврийн хэрэгсэлд эвдрэл сүйтгэл, 

түүнчлэн аюул тохиолдох явдлыг учруулсан байвал” 
гэмт хэргийг үйлдсэн автотээврийн ажилтны хэргийг 
шийдвэрлэхдээ 10 жил хүртэл хорих, энэ гэмт явдлыг 
илт хортой санаагаар үйлдсэн нь илэрхий байвал 
буудан алж, хөрөнгийг хураах хатуу арга хэмжээ 
оногдуулдаг болжээ.

ӨРШӨӨХГҮЙ, ТЭНСЭН ХАРГАЛЗАХГҮЙ
Тус улсын прокурор ба мөрдөн байцаах газрууд 
эрүүгийн хуулийн 74-р зүйлд заасан гэмт хэргүүдийг 
үйлдсэн хүмүүсийг нэн даруй баривчлан авч 
байхын зэрэгцээгээр уул этгээдийн учруулсан 
хохирлыг түүний хөрөнгөөс гаргуулах тухайн арга 
хэмжээнүүдийг хамтад нь авч байхаар болжээ.

БНМАУ-ын эрүүгийн хуулийн 74-р зүйлээр таслагдсан 
гэмт этгээдүүдэд өршөөл үзүүлэлгүй хатуу арга 
хэмжээ авдаг байв. Ийм хэргүүдийн талаар тэнсэн 
харгалзах шийтгэл байж болохгүй талаар шүүхийн 

байгууллагуудад анхааруулж байжээ. 

АВТО ТЭЭВРИЙН АШИГЛАЛТЫН НЭГДСЭН НОРМТОЙ БОЛОВ
Улсын авто тээврийн аж ахуйнуудад автотээврийн 
нэгдсэн норм байгаагүй, зарим байгууллагуудын 
хэрэглэж байгаа норм нь хоорондоо адилгүйн дээр 
хуучирсан учраас автотээврийн  ажлын чанарыг 
цаашид сайжруулахад хүндрэл учруулж байсан 
тул БНМАУ-ын СнЗ-ийн 32-р хурлын тогтоолоор 
Тээврийн яам, Уурын тэрэгний хэргийг шалган 
байцаах хэлтсийн боловсруулан ирүүлсэн авто 
тээврийн ашиглалтын тухай нэгдсэн нормыг 
баталжээ. Авто тээврийн ашиглалтын тухай 
батлагдсан энэхүү нэгдсэн нормыг тус улсын бүх авто 
аж ахуйнуудад 07-р сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж 
мөрдсөн байна. Энэхүү ашиглалтын нормыг бүх яам 
ба албан газруудын автотехник дээр хэрхэн хэрэглэж 
байгаад УТХШБХ нь хяналт тавин ажиллаж байжээ. 
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ЗӨВЛӨЛТ УЛСЫГ ЗОРИВ

УТХШБХ-ийн орлогч дарга, дэд хурандаа Т.Пунцаг 
БНМАУ-ын иргэдийг ЗХУ-ын дээд сургуулиудад 
суралцуулах хэлэлцээрийн хүрээнд ДЯЯ-ны сайдын 
500-р тушаалаар ажлаас чөлөөлөгдөж, суралцахаар 
явж байжээ.

ТЕХНИКИЙН ХЯНАЛТЫН ХЭЛТЭС
Авто бааз, аж ахуйн нэгжүүд олширч тэдгээрийн 
автомашин, механизмын тоо өсч автомашины 
ашиглалт, жолооч нарын үйл ажиллагаанд хяналт 
тавих, урьдчилан сэргийлэх ажил зохион байгуулах, 
осол, зөрчлийг шалган шийдвэрлэх үүрэг бүхий 
техникийн байцаагч нарыг авто бааз, аж ахуйн 
нэгжүүдэд ажиллуулах болсонтой холбогдуулан 1947 
онд техникийн тасгийг тасгийн дарга 1, жинхэнэ 
байцаагч 4-ийн бүрэлдэхүүнтэй байгуулж, 1949-1955 
онд техникийн групп, тасгийн зохион байгуулалттай 
2-7 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байгаад 1956 
онд шугам замын тасагтай нэгтгэгдэж, 1957 оноос 
техникийн тасаг болж тасгийн дарга 1, ахлах байцаагч 
1, жинхэнэ байцаагч 5-ын орон тоотой болжээ.
Ц ба НАХХЭЯ-ны сайдын 1958 оны 393-р тушаалаар 
Улаанбаатар хотын ЦСГ-ын Автотехникийн хэлтсийн 
бүтцэд тасгийн дарга 1, жинхэнэ байцаагч 6 байхаар 
баталсан ба автомашины тоо нэмэгдэхийн хэрээр алба 
хаагчдын ажлын ачаалал нэмэгдэж, МАХН-ын  ТХ, 
СнЗ-ийн мөн оны 317/298-р тогтоолоор техникийн 
байцаагчийн орон тоог 2-оор нэмэгдүүлж, 1964 
онд техникийн хэлтэс болж, газрын орлогч бөгөөд 
хэлтсийн дарга 1, хэлтсийн орлогч бөгөөд тасгийн 
дарга 1, техникийн байцаагч 9-ийн бүрэлдэхүүнтэй 
ажиллаж, СнЗ-ийн 1970 оны 199-р тогтоолоор 
Техникийн хэлтсийн байцаагчийн орон тоог 1-ээр 

нэмэгдүүлж, Ц ба НАХХЭЯ-ны сайдын 1979 оны 1047-
р тушаалаар техникийн хэлтсийн дарга нь газрын 
орлогчийн үүргийг давхар гүйцэтгэдэг байсныг 
болиулж техникийн хэлтсийн ажлыг хариуцдаг 
болгон өөрчилжээ.
Энэ алба нь үүсэл хөгжлийн явцад улам бүр бэхжиж 
1990-ээд оны эхэн үед өмч хувьчлалаар төвлөрсөн авто 
бааз, аж ахуйн нэгж, автомашин хувьчлагдсанаар энэ 
хэлтсийн гүйцэтгэх үүргийг механизмын хэлтэстэй 
нэгтгэн, техникийн байцаагчийн орон тоог дүүргийн 
замын цагдаагийн тасаг, грүппүүдэд техник, шугам 
замын ажил хариуцсан байцаагч болгон  шилжүүлжээ.
ЗЦГ-ын даргын 1992 оны 137-р тушаалаар “Техникийн 
хяналтын хэлтэс” болгож ахлах байцаагч 1, хэрэг 
бүртгэгч 1, тоо бүртгэл хариуцсан байцаагч 1, байцаагч 
1, тоо бүртгэгч, архивч 3 гэсэн орон тоогоор ажиллаж 
байжээ.Техникийн групп, тасаг, хэлтсийн даргаар 
а/д н.Цэвээндорж /1947-1951/, д/ч н.Өлзийбадрах 
/1951-1954/, х/ч н.Довчин /1954-1964/, газрын орлогч, 
техникийн хэлтсийн даргаар д/х Ж.Ёндонжамц /1964/, 
хэлтсийн орлогчоор д/х Ц.Жодов /1964-1969/, газрын 
орлогч, хэлтсийн даргаар х/ч Г.Ринчиндорж /1969-
1979/, д/х О.Чойжин /1979-1980/, хэлтсийн даргаар х/ч 
Р.Цэнд /1980-1984/, а/д Р.Баярбямба /1984-1990/, д/х 
Д.Чулуун /1990-1991/ х/ч Ж.Каукен /1991-1992/, х/ч 

Б.Очирбат нар 2016 оноос  тус тус ажиллажээ. 

ЖОЛООЧ НАРЫГ БЭЛТГЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
Мэргэжлийн комисс нь жилдээ автомашины 678, 
сонирхогч 40 гаруй, мотоциклын 70-аад жолоочийн 
мэргэжлийн талон, үнэмлэх олгож байжээ. 

Улаанбаатар хотод байсан Тээврийн яамны жолоочийн 
сургууль нь улсын хэмжээний хэрэгцээг бүрэн хангаж 
чаддаггүй байсан бөгөөд 1 жилд 250 шахам хүнийг 3-р 
зэргийн жолоочоор бэлтгэж байжээ. Энэ сургууль 
нь 1, 2 дугаар зэргийн жолооч нарын мэргэжил 
дээшлүүлэх сургалтыг тусад нь зохион байгуулдаг 
байсан ба энэ нь тухайн үеийн хэрэгцээ шаардлагыг 
хангадаггүй байв. Тухайн онд автотехникийн хэлтэс 
нь 678 автомашиныг шинээр бүртгэж, шинээр ба 

хаяж үрэгдүүлсэн 950 номерыг олгожээ.

Улсын хэмжээгээр жолооч нарыг бэлтгэх сургууль 2 
байсан ба энэ нь:

1.Батлан хамгаалах яам
2.Тээврийн яаманд байдаг байсан нь улсын хэмжээнд 
жолооч нарыг бэлтгэх үйл ажиллагаанд хүрэлцээ 
муутай байсан тул тухайн онд жолооч нарыг бэлтгэх 
сургуулийн тоог нэмэгдүүлэх талаар санал хүргүүлж 

байжээ.
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МӨРДӨН БАЙЦААХ ХЭЛТЭС
Уурын тэрэгний хэргийг шалган байцаах хэлтсийн 
1943-1946 оны орон тоонд тус бүр нэг мөрдөн 
байцаагчийн орон тоог баталж, УЦСГ-ын 1-р хэлтэс, 
мөрдөн байцаах группд харьяалагдан ажиллаж байгаад 
1947-1950 онд 3-4 хүний бүрэлдэхүүнтэй тасаг, групп 
болж ажилласнаар энэ албаны суурь тавигджээ. 
1950-1966 онд мөрдөн байцаах газрын чухал хэргийн 
хэлтэст харьяалагдан группийн зохион байгуулалттай 
ажиллаж байгаад 1966-1976 онд хэрэг барагдуулах 
групптэй нэгтгэгджээ. 1976 онд УАТХШБГ-ын 
жижүүрийн алба, хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын 
ажлыг удирдах ХБМБ тасаг байгуулагдан ажиллаж 
1988 онд МБТ-ын орон тоог МБГ-т шилжүүлж, 1990 
онд МБГ-ын ХАБЭГХ-т урьдчилсан мөрдөн байцаалт 
явуулах тасгийн орон тоо, цалингийн санг УАТХШБГ-т 
шилжүүлжээ. 1991-1998 онд хэлтэс, тасгийн зохион 
байгуулалттай ажилласан байна. 
1999 онд ЦЕГ-ын даргын А/12-р тушаалаар тус газрын 
МБТ-ийг УМБГ-т орон тоо, төсвийн хамт шилжүүлж, 
2000 оны 158-р тушаалаар УМБГ-ын ЗТГХМТ нь тасгийн 
дарга 1, ахлах мөрдөн байцаагч 4, мөрдөн байцаагч 10, 
цагдаа 1, бичээч 1-ийн орон тоотой байгуулжээ.
ЦЕГ-ын даргын 2001 оны 163-р тушаалаар ЗЦГ-
ын ХБШАХ-ийн ахлах мөрдөн байцаагч 4, мөрдөн 
байцаагч 4-ийн орон тоог УМБГ-ын ЗТГХМТ-ийн орон 
тоонд шилжүүлж, тасгийг хэлтэс болгон өргөтгөжээ.
ЦЕГ-ын даргын 2009 оны 125-р тушаалаар УМБГ-ын 
ЗТГХМХ, ЗЦГ-ын ХБХ, ЭЦГ-ын ОХГХТХ-ийн зам 

тээврийн гэмт хэрэг илрүүлэх хэсгийг нэгтгэн ЗЦГ-
ын Эрүүгийн хэрэг бүртгэх, Мөрдөн байцаах хэлтэс 
болгожээ.
ЦЕГ-ын даргын 2012 оны 779, 822-р тушаалуудаар 
байгуулагдсан шинэ бүтцээр ЗЦГ-т Эрүүгийн гэмт 
хэрэгтэй тэмцэх газар/ЭГХТГ/ байгуулж, бүтцэд нь 
ЭХБМБХ-ийг харьяалуулсан байна.
Цагдаагийн албаны тухай хууль шинэчлэн батлагдаж 
албаны бүтэц зохион байгуулалтад өөрчлөлт орсонтой 
холбогдуулан ЦЕГ-ын даргын 2014 оны 89-р тушаалаар 
ЗЦГ-ын ГХТГ-ын ЭХБМБХ-ийг НЦГ-ын ГХТГ-т 
харьяалуулан нэршлийг нь “Зам тээврийн гэмт хэрэг 
мөрдөн шалгах хэлтэс /ЗТГХМШХ/ болгон өөрчилж тус 
хэлтэс нь мөрдөн байцаах тасаг, эрүүгийн цагдаагийн 
тасгийн бүтэцтэй ажиллажээ.
ЦЕГ-ын даргын 2014 оны 294-р тушаалаар дүүргүүд дэх 
ЗЦТ-т шилжсэн хэрэг бүртгэгч, ахлах хэрэг бүртгэгч, 
нарын орон тоог НЦГ-ын ГХТГ-ын ЗТГХМХ-т 
шилжүүлж, 2015 оноос Улаанбаатар хотын Цагдаагийн 
газрын 3 дугаар хэлтэс /Зам тээврийн гэмт хэрэг 
мөрдөх/ болгожээ.
Тасаг, хэлтсийн даргаар а/х Б.Амар /1976-1978/, х/а  
С.Цандэлэг /1978-1988/, х/а П.Ихзаяа /1992-1993/, 
х/а  А.Үржинбадам /1993-2002/, д/х Ш.Тайванжаргал 
/2002-2004/, х/а Ө.Чүлтэмбаяр /2004-2007/, х/а 
Б.Цоодол /2007-2009/ х/а Э.Идэрцог /2009-2012/, д/х 
Б.Манлайбаяр /2012-2014/, х/а Н.Пүрэвсүх 2014 оноос 
тус тус ажиллажээ. 

ХЯНАЛТ, ШАЛГАЛТЫГ ЭРЧИМЖҮҮЛЭВ
БНМАУ-ын БХТ-дийн 2-р хурлын тогтоолын дагуу 
автомашины жолооч нарын хөдөлмөрийн сахилга 
батыг гажуудуулах явдалтай тэмцэх тэмцлийг 
эрчимжүүлэх арга хэмжээ авч тэднийг хот хооронд 
зорчиж байгаа болон хотын гудамж замын хөдөлгөөнд 

оролцох үедээ гудамж ба замын хөдөлгөөний дүрмийн 
хэрэгжилтийг хэрхэн мөрдөж байгаад Уурын тэрэгний 
хэргийг шалган байцаах хэлтсийн ажилтнууд /
байцаагч, цагдаа/ хяналт тавин ажиллаж байв.
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1948
02.10	 Улсын	Автотехникийн	хэргийг	

шалган	байцаах	хэлтэс	болгосон	

04.19	 Автотехникийн	ажилтнуудын	
хувцас	формыг	шинэчлэв

05.26	 Хөдөө	орон	нутаг	ба	Улаанбаатар	
хотоос	автомашины	жолооч,	
моторчин	200	хүнийг	засварын	
ажилд	дайчилж	байжээ.

06.10	 Улаанбаатар	хотын	төвд	талбай	
байгуулах	ажлыг	дуусгаж	
“Сүхбаатарын	талбай”	гэж	
нэрлэсэн.	

07.11	 Ардын	хувьсгалын	27	жилийн	
ойн	баяр	наадмын	хамгаалалтад	
УАТХШБХ-ийн	алба	хаагчид	сайн	
ажиллажээ.

08.25	 Улаанбаатар	хотоос	Эгийн	даваа	
хүртэл	автомашины	хөдөлгөөний	
журам	ба	замд	яваа	жолооч	
нарын	сахилга	батад	хяналт	тавин	
ажилласан

08.25	 Нэг	сарын	хугацаанд	ноцтой	осол,	
хэрэг	гарч	олныг	цочирдуулав

08.25	 Тээврийн	жолооч,	механик	нарт	
ухуулга	сурталчилгаа	хийв

10.15	БНМАУ-д	суугаа	элчин	сайдын	яам,	
газруудын	аюулгүй	байдлыг	хангах	
үүрэг	цагдаад	оногдов.

12.31	Монгол	улсад	1497	автомашин	
байв.

 ХЭЛТСИЙН НЭР ЧИГ ҮҮРГИЙГ ӨӨРЧЛӨВ
БНМАУ-ын Ардын СнЗ-ийн 1936 оны 30-р тогтоолоор анх байгуулагдсан 
“Уурын машин тэрэгний хэргийг байцаах хэлтэс”-ийг автомашины тоо 
өсөн нэмэгдэхийн хэрээр улс орны хэмжээнд автотехникийн хэрэглээ 
салбар бүрд ашиглагдах болж, зам тээврийн осол, хэрэг ихээр гарах 
болсон тул 1948 онд “Автотехникийн хэргийг шалган байцаах хэлтэс” 
болгон өөрчилж бүтцэд өөрчлөлт хийж байжээ.

АВТО МАШИНЫ ТӨВ ЗАСВАРЫН ГАЗАР
Тээврийн яамны авто засварын ажиллагаа муу, засварын газрууд, 
засварын ажилчдаар дутагдалтай, түүнчлэн хөдөлмөрийн сахилга бат 
дорой зэргээс шалтгаалан автомашины ашиглалтад муугаар нөлөөлж, 
ачаа тээвэрлэхээр тогтоон өгсөн үүргийг биелүүлэхгүй байгаа тул 
автотээврийн ажиллагааг сайжруулах зорилгоор автомашин ба моторын 
их засварын ажлын чанарыг дээшлүүлэхийн тулд Тээврийн яамны дэргэд 

автомашины төв засварын газрыг байгуулж, ашиглалтад оруулжээ. 
Энэхүү засварын газарт Тээврийн яамны харьяа 2-р авто баазын гаражийн 
бүх корпусыг шилжүүлэн өгчээ.
Тээврийн яам болон бусад яамдад хэрэглэгдэх автомашины жолооч, 
механикууд, засварын ажилчид, слесарь, токарь зэргийн дунд мэргэжлийн 
бусад шинэ хүчнийг бэлтгэх сургуулийг 120 сурагчтайгаар байгуулсан 
байна. 
Тээврийн яаманд Моторын засвар хийхэд 18 хоригдлыг гэрээгээр 
шилжүүлэн ажиллуулахын зэрэгцээ хөдөө орон нутаг ба Улаанбаатар 
хотод оршин суудаг жолооч, моторчин 200 хүнийг түр хугацаагаар 
дайчлан ажиллуулжээ.
Хөдөлмөрийн сахилга батыг сайжруулах төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд 

АТХШБХ-ийн ажилтнууд хяналт тавин ажиллаж байжээ.

ХАДААСАН ДАХ ХЯНАЛТ
АТХШБХ-ийн орлогч дарга а/х Б.Довчин Улаанбаатар хотоос Архангай 
аймгийн Эгийн даваа хүртэлх замд томилолтоор ажиллаж, автомашины 
хөдөлгөөний журам, жолооч нарын сахилга бат, тээврийн саатал зэрэгт 
тавих хяналт, шалгалтыг 10 хоногийн хугацаатай зохион байгуулжээ. 



УЛСЫН АВТОТЕХНИКИЙН ХЭРГИЙГ ШАЛГАН БАЙЦААХ ХЭЛТЭС

51

Ажиллах үедээ хязгаарын газрын ачаа тээвэрлэж яваа 
24 автомашины жолооч, механикч нарт цуваагаар 
хэрхэн явах, тэдний явалт удаашралтай байгаа талаар, 
тээвэрлэлтийг сахилга баттай явуулах зэрэг чиглэлээр 
ухуулга, яриа хийж байсан тухай тэмдэглэгдэн үлджээ.
Хүрмийн буудлаас Өгий нуур, Хадаасан /Хадаасан 
гэдэг нь одоогийн Булган аймгийн Дашинчилэн сумын 
төвөөс баруун тийш 12 км зайд орших толгой, эртний 
хотын туурь/ зэрэг буудлуудаар автомашинуудыг 
бүртгэх, шалгах журмыг биелүүлдэггүйгээс жолооч 

нар нь буудлын хооронд тасалбаргүй хүмүүсийг 
тээвэрлэх, автомашины бүхээг дотор 3 хүнтэйгээр 
явах явдал ердийн үзэгдэл болсон байсныг дээрх 
шалгалтаар илрүүлэн зөрчлийг таслан зогсоох арга 
хэмжээ авч байжээ.
Хадаасангийн байцаагч нар Архангай хүртэлх замд 
сард 2-оос доошгүй удаа явж хяналт шалгалтыг хийж 
тээврийн автомашинууд, жолооч дээр гарч байгаа 
эвдрэл, зөрчлүүдийг арилгуулдаг байв.

ОЛНЫГ ЦОЧИРДУУЛСАН ХЭРГҮҮД
Энэ оны 07-08-р сард буюу нэг 
сарын хугацаанд 4 хүн нас барж, 2 
хүн гэмтсэн ноцтой осол, хэргүүд 
гарчээ. Энэ нь: Зөвлөлтийн төмөр 
замын 263 номерын Зис-150 
маркийн автомашины жолооч 
бусдыг дайрч амь насыг нь 
хохироосон, Хотын худалдааны 
трестийн жолооч Ц.Дорж бүрэн 
бус автомашин жолоодож явах 
үедээ тэвшин дээр сууж явсан 
зорчигчийг унагаж амь насыг нь 
хохироосон, Үйлдвэрчний төв 
зөвлөлийн харьяа Хужиртын 
амралтын газрын 020 нойморын 
автомашины жолооч Ч.Жамц 
Архангай аймгийн замд 
автомашинаа онхолдуулан 2 
хүний амь насыг хохироосон 
хэргүүд байв. 
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1949
03.04	 Хамгаалалтанд	сайн	ажилласан	

цагдаа	нарыг	шагнажээ.

06.04	 Тээврийн	Яамны	харьяа	
байгууллагуудад	хувьсгалт	
уралдааныг	зохион	явуулжээ.

07.26	 МАХН-ын	ТХ,	СнЗ-ийн	153/35-р	
тогтоолоор	өртөөний	албыг	халж,	
улсын	морин	ба	авто	өртөөг	
байгуулжээ.

08.10	 Ховд	аймгийн	Замын	цагдаагийн	
алба	байгуулагдав.	

09.30	 Ажилтнуудын	ажлын	цагийн	
хуваарийг	өөрчилж	ажлын	үр	дүнг	
дээшлүүлэх	арга	хэмжээ	авчээ.

10.05	 УЦСГ-ын	Санхүүгийн	тасгийн	
ажлын	байрыг	АТХШБХ-т	
шилжүүлж	байжээ.

10.06	 Анхны	журмын	хашаа	
байгуулагдав.

10.10	 Хотын	гудамж	замуудыг	
гэрэлтүүлэгтэй	болгов.

10.20	 Улсын	хэмжээний	
автомашинуудын	арчлалт,	
хамгаалалт,	техникийн	бүрэн	бүтэн	
байдалд	жилд	2	удаа	үзлэг	явуулж	
байх	журам	тогтоожээ.

10.21	 АТХШБХ-ийн	дотоод	ажлыг	
сайжруулж	орон	нутгийн	болон	
хотын	доторх	замд	явуулах	
шалгалтыг	эрчимжүүлэв.

11.05	 Хөдөлгөөний	дүрмийг	шинээр	
боловсруулан	СнЗ-д	оруулжээ.

11.10	 Төмөр	замын	гарам	ихээр	
нэмэгдэв

11.29	 Авто	хөсгийн	замын	будлианы	
хэргийг	хэрхэн	ямар	журмаар	
бүртгүүлэх	ба	байцаан	магадлах	
хийгээд	тайлан	бүртгэл	үйлдэх	
заавар	гаргасан

11.29	 Урьдчилан	сэргийлэх	алба	
байгуулагдав

12.10	 Халтиргаа	гулгаа	үүссэн	зам	
гудамжаар	элс	асгахгүй	байгаагаас	
автомашинууд	гулгаж	мөргөлдөн	
осол	их	гарч	байна	гэж	дүгнэж	
байжээ.

12.16	 УЦСГ-ын	офицер,	цагдаа	нарт	
ёслолын	хувцсыг	олгож	эхэлжээ.

12.26	 Бусдыг	автомашинаар	дайрч	
зугтсан	хэргийг	илрүүлсэн	
АТХШБХ-ийн	группийн	дарга	д/ч	
А.Рэнцэнг	шагнаж	урамшуулав.

ТУШААЛААР САЙШААВ
АТХШБХ-ийн байцаагч а/д С.Оюун, д/ч А.Рэнцэн, цагдаа Володя нарыг 
Улсын IX Их хурлын хамгаалалт зохицуулалтад сайн ажиллаж бусад бүх 
чекист офицеруудад үлгэр жишээ  үзүүлсэн гэж үзэн ДЯЯ-ны сайдын 
163-р тушаалаар сайшаажээ.

ХУВЬСГАЛТ УРАЛДААН 
Зам тээврийн осол, хэргийг бууруулах, тээвэрлэлтийг нэмэгдүүлэх, 
автомашины эдэлгээ ашиглалтыг уртасгах зорилгоор Аж үйлдвэрийн 
яам, Хүнсний үйлдвэрийн яам, Гар үйлдвэрийн төв зөвлөлийн харьяа 
байгууллагуудын дунд 1944 оноос зохиож байсан “Хувьсгалт уралдаан”-
ыг энэ оноос өөрчлөн Тээврийн Яамны харьяа бүх байгууллагуудад 
зохион байгуулдаг болжээ. Уралдааныг баазууд, тасаг, бригад, ажилчдын 
хооронд зохиож, түүний явцыг тасралтгүй шалган үзэж, сар тутам дүгнэж 

байсан ба энэ нь үр дүнтэй ажил болж байжээ. 

ХОВД АЙМГИЙН ЗАМЫН ЦАГДААГИЙН ТАСАГ
БНМАУ-ын Ардын Засгийн газраас 1926 онд баруун хязгаарт Жаргалант 
буюу Ховд хотод Цагдан сэргийлэх хэсгийг анх байгуулж, 1936 онд 
Цагдан сэргийлэх анги болгон өргөтгөсөн байна. Манай орны хөгжил 
цэцэглэлтийн дагуу авто машины тоо жилээс жилд нэмэгдэж гүйцэтгэх 
ажлын хэмжээ хүрээ өргөжиж эхэлснээр осол аваар гарах болсонтой 
холбогдуулан ДЯЯ-ны сайдын тушаалаар аймгийн Цагдан сэргийлэх 
ангид анхны уурын тэрэгний байцаагчаар д/ч Н.Лувсандагвааг томилон 
ажиллуулсан нь тус аймгийн замын хөдөлгөөн зохицуулах хяналт 
тавих нэгж үүсч хөгжихийн эхлэл болжээ. 1947 онд БНМАУ-ын СнЗ-
ийн шийдвэрээр Увс, Баян-Өлгий, Ховд аймгуудын тээврийн үүргийг 
гүйцэтгэх зорилгоор Ховд аймагт 25 авто машинтай бааз байгуулагдаж 
автомашины тоо ихсэхийн хэрээр уг бүс нутагт зам тээврийн хэрэг, 
осол гарах болсон тул 1949 онд автын алба болгон өргөжүүлсэн байна. 
Түүнээс хойш уг албаны нэр нь Авто техникийн хэргийг шалган байцаах 
хэсэг, Авто техникийн хэргийг шалган байцаах алба, 1997 оноос Замын 
цагдаагийн хэсэг, 2004 оноос Замын цагдаагийн тасаг болон өргөжиж 
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бүтэц, орон тоо, зохион  байгуулалтын хувьд  одоогийн 
түвшинд хүрсэн байна. Хэсэг, тасгийн даргаар д/х 
У.Энхтөр /1997-2000, 2002-2005/, х/ч Л.Бямбажав 
/2000-2002/, х/ч И.Шагдарсүрэн /2005-2011/, х/ч 
Д.Энхбаатар /2011-2015/, а/х М.Ганболд 2015 оноос 
одоог хүртэл ажиллаж байна. Ахлах байцаагчаар х/ч 
И.Шагдарсүрэн /2004-2005/, а/д Б.Алтанмурат /2005-
2009/, х/ч Ц.Баярмагнай /2009-2010/, а/х М.Ганболд 
/2012-2015/, х/ч Д.Энхбаатар /2015/, а/х Д.Жанчивдорж 
2016 оноос ажиллаж байна. Байцаагчаар а/д 
Ц.Шарав /1960-1963/, а/х А.Гүрсэд /1963-1967/, д/ч 
Н.Чирдэгжав /1967-1972/, д/ч Ф.Нэргүй /1972-1975/, 
х/ч С.Алтангэрэл /1975-1991/, а/х Б.Цагаанцоож 

/1992-1997/ онуудад ажиллаж байжээ. 1969 оноос 
Цагдан сэргийлэх ангид хөдлөгөөн зохицуулагчаар 
а/а н.Жигмэд /1960-1972/, а/а Х.Аюурзана /1972-1973/, 
а/а н.Баасанжав /1973-1975/, а/а Ц.Балжаа /1975-1985/, 
а/х Б.Цагаанцоож /1985-1989/, а/а Н.Мөнх-Очир /1984-
1992/, а/а Ё.Дагвадорж /1990-1995/, а/а Ж.Батбаяр 
/1992-1999/, а/а Н.Цэвээнравдан /1989-2013/ онуудад 
тус тус ажиллаж байжээ.
Тус алба нь улсын авто техникийн хэргийг шалган 
байцаах газрын системд 1982 онд 1-р байр, 1997 онд 
2-р байр, 1979 онд 3-р байр, 2016 онд баруун бүсийн 
“Уран зохицуулагч тэмцээнд” 1-р байр тус тус эзэлсэн 
амжилт гаргаж байжээ.

АЖЛЫН ЦАГИЙГ ӨӨРЧЛӨВ 
Улсын хэмжээнд автомашины тоо өмнөх оноос 9 
хувиар өсч зам тээврийн осол, хэрэг ихээр гарах 
болсон тул АТХШБ хэлтсийн алба хаагчдын гудамж 
замд тавих хяналтыг сайжруулах зорилгоор ДЯЯ-ны 
сайдын 1048-р тушаалаар тус хэлтсийн ажилчдыг 

07 цагаас 19 цагийн хооронд ажиллуулж, 14-15 
цагийн хооронд 1 цагийн хугацаанд амрааж байхаар 
зохицуулсан байна. 
Мөн хариуцлагатай жижүүрүүдийг 24 цагаар томилон 
ажиллуулдаг болжээ.

АНХНЫ ЖУРМЫН ХАШАА, БАЙНГЫН ПОСТ
ДЯЯ-ны сайдын 1074-р тушаалаар УЦСГ-ын цагдаа 
нарт зориулан орон сууцны байр нэг, АТХШБХ-ийн 
постын цагдаа нарт зориулан зам тээврийн осолд 
холбогдсон, техникийн хувьд бүрэн бус, согтуугаар 
тээврийн хэрэгсэл жолоодсон зэрэг зөрчлүүдийн улмаас 
саатуулагдсан автомашинуудыг байрлуулдаг хашаа /

журмын хашаа/ нэгийг тус тус шийдвэрлэж байжээ. 
Улаанбаатар хотын гудамж замуудын хөдөлгөөний 
ачаалал эрс нэмэгдэж автотехниктэй холбоотой хэрэг, 
осол ихээр гарах болсон учир тухайн онд хөдөлгөөн 
ихтэй замуудад байнгын постыг ажиллуулан дээрх 
зөрчлүүдэд тавих хяналтыг чангатгаж байжээ.
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ЗАМ ТЭЭВРИЙН ОСЛЫН ШАЛТГААН
Улаанбаатар хотын дотор осол, аваар гарах, хүн 
дайруулах явдал их хэмжээгээр гарч байсны шалтгаан 
нь бүх ачааны автомашинууд төв замаар зорчдогоос 
болдог байжээ. 
Ялангуяа автомашинд хүн дайруулах осол, аваар 
ихэссэн нь орой ба шөнийн цагт ихээр гарч байсан 
нь хотын гудамж замууд бараг гэрэлгүй, байгаа гэрэл 
нь замыг бүрэн гэрэлтүүлж чаддаггүй, явган хүний 
зорчих тусгайлан зам засаагүй зэрэг шалтгаантай 
байсан байна.

ТЕХНИКИЙН ҮЗЛЭГ
Улсын хэмжээнд замын хөдөлгөөнд оролцож байгаа 
автомашины техникийн бүрэн бус байдлаас болж зам 
тээврийн осол, аваар их гарах болсонтой холбогдуулан 
АТХШБХ-ээс улсын хэмжээний автотехникийн 
үзлэгийг жилд 2 удаа явуулж байх санал гарган ДЯЯ-

ны сайдын 1060-р тушаал гаргуулж улсын хэмжээний 
автомашинуудын арчлалт, хамгаалалт, техникийн 
бүрэн бүтэн байдалд жилд 2 удаа үзлэг явуулж байхаар 
журамласан байна. Тухайн онд улсын хэмжээнд 1633 
автомашин бүртгэлтэй байв.

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫГ ЭРЧИМЖҮҮЛЭВ
Автотехникийн осол, аваар, зөрчлөөс урьдчилан 
сэргийлэхийн тулд хэлтсийн дотоод ажлыг 

сайжруулах, орон нутгийн болон хотын доторх замд 

явуулах хяналт шалгалтыг эрчимжүүлж байжээ.
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ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ДҮРМИЙН ШИНЭ ТӨСӨЛ
Мөрдөж байгаа замын хөдөлгөөний дүрэм нь зөвхөн 
Улаанбаатар хотын хэмжээнд дагаж мөрдөхөөр 
заагдсан байсныг өөрчлөхөөр “БНМАУ-ын хотуудын 
гудамж ба замуудад дагаж мөрдүүлэх” дүрмийн 

төслийг 30 бүлэг, 143 зүйл, 1 хавсралттай байхаар 
боловсруулж, СнЗ-өөр хэлэлцүүлэхээр оны сүүлээр 
оруулж байжээ.

ТӨМӨР ЗАМ-ХӨДӨЛГӨӨНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ 
Манай улсад анх Улаанбаатар-Налайхын чиглэлийн 43 
км урт төмөр зам 1938 онд ашиглалтанд орсноор төмөр 
замын тээврийн олон өртөө зөрлөг ашиглалтанд орж 
тээвэрлэлтийн үйл ажиллагаа өргөжиж ирсэн ба 1949 
онд Наушки-Улаанбаатарын 400 гаруй км өргөн төмөр 
зам тавигдаж 11 өртөө шинээр ашиглалтанд орсонтой 
уялдуулан Авто техникийн хэргийг шалган байцаах 
хэлтсээс зарим замын хөдөлгөөн ихтэй төмөр замын 
гармуудын ойролцоо газруудад хөдөлгөөний аюулгүй 
байдлыг хангах зорилгоор автотехникийн хяналтын 
цэгүүдийг байрлуулан хяналт тавьж, зохицуулалт 
хийж байжээ.

ХАЛТИРГАА, ГУЛГААГ АРИЛГАВ

Хотын хөдөлмөрчдийн бага хурлаас өвлийн хүйтэн 
улиралд халтиргаа гулгаа үүссэн зам гудамжаар элс 
асгахгүй байгаагаас үүдэн замын хөдөлгөөнд оролцож 
байгаа автомашинууд гулгаж мөргөлдсөн осол ихээр 
гарч байна гэж дүгнэж байжээ.
Автотехникийн хэргийг шалган байцаах хэлтсээс 
энэ талаарх мэдээллийг бага хуралд оруулж байсан 
ба үүний дагуу холбогдох арга хэмжээнүүдийг авч 
байсан байна.
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ЭЗЭНГҮЙ ХЭРГИЙГ ТҮРГЭН ШУУРХАЙ ИЛРҮҮЛЭВ
Бусдыг автомашинаар дайрч зугтсан зис 150 маркийн 
автомашины орос жолоочийг эрэн сурвалжлах 
ажилд идэвх чармайлт гаргаж шөнийн цагт өөрийн 
ур чадварыг ашиглан уг автомашиныг илрүүлсэн 
АТХШБХ-ийн группийн дарга д/ч А.Рэнцэнг ДЯЯ-
ны сайдын 1334-р тушаалаар 100 төгрөгөөр шагнаж 

УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ХЭЛТЭС

авто техникийн жолооч нар болон байцаагч нараас 
өөрсдийн сонор сэрэмжийг улам бүр сайжруулж, 
танхай балмад этгээдүүдийг илрүүлж олох ажилд 
идэвх зүтгэл гарган ажиллахыг нийт офицер, цагдаа 

нарт үүрэг болгожээ.

Урьдчилан сэргийлэх, олон нийттэй харилцах 
хэлтсийн үүсэл нь 1949 онд ДЯЯ-ны сайдын баталсан 
орон тоогоор АТХШБ хэлтсийн МБТ-т техникийн 
хөдөлгөөнийг хянах, ухуулан таниулах ажлыг 
эрхэлсэн байцаагч 1-ийг бий болгосноор эхлэл нь 
тавигдаж түүхэн хөгжлийн явцад орон тоо, бүтэц 

ЁСЛОЛЫН ХУВЦАСТАЙ БОЛОВ
АТХШБХ-ийн цагдаа нарын хувцас формыг 
шинэчлэн ёслолын хувцастай болгох саналыг УЦСГ-т 
хүргүүлснээр ДЯЯ-ны сайдын 1313-р тушаал гарч 

зохион байгуулалтын хувьд бэхжиж иржээ.
АТХШБ хэлтсийн зохион байгуулалт, орон тоо 
өргөжин бэхжсэнтэй холбогдуулан 1959 онд Ц ба 
НАХХЭЯ-ны сайдын 205-р тушаалаар тус хэлтсийг 
суртал хүмүүжлийн байцаагч, улс төрийн орлогчтой 
болгож д/х Л.Ёндонжамцыг томилжээ.1980 онд 

УЦСГ-ын офицер, цагдаа нарт баяр ёслолын үед 
хэрэглэж байх “Ёслолын хувцас”-ыг батлан, олгож 
эхэлжээ.
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БҮТЭЦ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ
Хэлтсийн дарга-1

Сургагч-1
Нарийн бичгийн дарга, бичээч-1

Мэргэжлийн комисс
Хэлтсийн орлогч бөгөөд 

комиссын дарга-1
Техникийн комиссын гишүүн-2

Нарийн бичгийн дарга-1

Техникийн групп
Ахлах байцаагч-1

Байцаагч-4

Тоо бүртгэлийн групп
Ахлах байцаагч-1

Байцаагч-1

Шугам замын хянах групп
Ахлах байцаагч-1

Байцаагч-4

Постын салаа
Салааны дарга-1

Бага дарга-3
Цагдаа-35

Мөрдөн байцаах тасаг
Тасгийн дарга-1

байцаагч-2

Хотын байцаагч-1

“Ухуулах ажлын байцаагч” гэсэн орон тоог бий болгож 
д/х Д.Амгалан, а/х Х.Түмэннасан, х/ч Б.Энхболд нар 
ажилласан байна.
НАХЯ-ны сайдын 1983 оны 165-р тушаалаар  
УАТХШБГ-т урьдчилан сэргийлэх, ухуулах 
ажил хариуцсан ахлах байцаагчийн 2 орон тоо 
батлагдан ажиллаж, ЦЕГ-ын даргын 1998 оны 71-р 
тушаалаар Цагдаагийн байгууллагын гэмт хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх ажлын зааврыг баталсантай 
холбогдуулан орон тоондоо зохицуулалт хийж гэмт 
хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажил хариуцсан ахлах 
байцаагчийг бий болгожээ., ЦЕГ-ын даргын 2000 
оны 354-р тушаалаар “Урьдчилан сэргийлэх хэсэг”-
ийн зохион байгуулалтанд орж, 2005 оны 158-р 

тушаалаар бүтэц, зохион байгуулалтын өөрчлөлттэй 
холбогдуулан дүүргүүд дэх ЗЦТ тус бүрд олон нийттэй 
харилцах байцаагч нарыг томилон фото аппарат, 
камераар ханган ажиллажээ.
Урьдчилан сэргийлэх хэсгийн даргаар д/х Д.Сэсээр 
/2000-2003/, Урьдчилан сэргийлэх, олон нийттэй 
харилцах чиглэлийн ахлах байцаагчаар д/х Ц.Ганхуяг 
/2003-2007/, д/х С.Энхтөр /2007-2009/, Урьдчилан 
сэргийлэх, олон нийттэй харилцах тасгийн даргаар 
д/х С.Энхтөр /2009-2011/, х/ч Э.Бөхбат /2011-2012/, х/ч 
С.Энхбат /2012/, Урьдчилан сэргийлэх, олон нийттэй 
харилцах хэлтсийн даргаар х/а Б.Батхуяг /2012-2013/, 
х/а Ч.Гончигсайхан /2013-2015/, х/а Э.Бөхбат /2015 
оноос/ нар тус тус ажиллаж байна.
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1950
03.25	 Хот	доторх	ачааны	автомашины	

хөдөлгөөнийг	хязгаарлах	арга	
хэмжээг	авч	хэрэгжүүлжээ.

04.10	 Автотээврийн	“Онц	ажилтан”	
өргөмжлөл,	тэмдгийг	бий	
болгожээ.

04.10	 Улсын	хэмжээний	бүх	
автомашинуудад	техникийн	үзлэг	
хийж	бүрэн	бүтэн	байдлыг	шалгав.

05.10	 Сүхбаатар	аймгийн	Замын	
цагдаагийн	алба	байгуулагдав.

06.02	 “Хотын	гудамж	ба	замын	
хөдөлгөөний	дүрэм”-ийг	
батлуулан	мөрдүүлжээ.

07.01	 Орон	даяар	албан	хэргийг	шинэ	
үсгээр	хөтөлж	эхлэв.

08.21	 Авто	техникийн	хэргийг	шалган	
байцаах	хэлтэс	ГАЗ-67	машинтай	
болов.

09.25	 Хотын	төвийн	замын	зорчих	
хэсгийг	тусгаарлах	цагаан	шугам,	
явган	хүний	гарцтай	болгожээ.

10.20	 Автобус	машины	зогсолтын	
буудлыг	сайжруулах	арга	хэмжээ	
авчээ.

04.04	 Орон	тооны	биш	олон	нийтийн	
байцаагч	нарын	группийг	тэдний	
сайн	дурын	үндсэн	дээр	байгуулан	
ажиллуулжээ.

11.16	 Хөдөлгөөн	ихтэй	замуудад	
байнгын	пост	ажиллуулж	эхэлснээр	
хяналтын	шинэ	хэлбэр	үүсжээ.

11.30	 АТХБШХ	нь	нийслэл	Улаанбаатар	
хотын	АДХ-ын	харьяа	10	
хорооны	нутаг	дэвсгэрийн	замын	
хөдөлгөөнд	хяналт	тавьж	ажиллав.

12.10	 Жолооч	нарыг	бэлтгэх	БХЯ,	ТЯ-ны	
харьяа	2	сургуультай	байжээ.	215	
хүнээс	шалгалт	авч,	62%	нь	тэнцэж	
байжээ.

12.28	 Жолоочийн	760	үнэмлэх,	талон	
олгожээ.

12.28	 Осол,	зөрчлөөс	урьдчилан	
сэргийлэх	зорилгоор	жолооч	
нарт	санамж	бичиг	тарааж,	Үнэн	
сонинд	мэдээлэл	нийтлүүлдэг	
байжээ.

12.29	 Осол,	аваарын	дүн	мэдээг	
шинэчлэв.

12.29	 Автомашины	950	номер	олгожээ.

12.29	 АТХШБ	хэлтэс	зарим	заавар,	
бичгүүдийг	гаргажээ.

12.31	 АТХШБ	хэлтэс	нь	улс	төрийн	
аппараттай	болж	өргөжжээ.

12.31	 Автомашины	тоо	нэмэгдэж	1762-д	
хүрэв.	

ЗАМЫН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ
Замын хөдөлгөөний заалт тэмдэг 100 гаруйг тавьж хотын доторх 
автомашины хөдөлгөөнийг өөрчлөн Сталин ба Чойбалсангийн нэрэмжит 
гудамжнуудаар ачааны автомашин зорчдог байсныг хязгаарлажээ. 
Энэ арга хэмжээ нь дээр дурдсан гудамжнуудын замын хөдөлгөөн эмх 
цэгцтэй болох, осол аваар багасахад нөлөө үзүүлж байсан байна.

ОНЦ ТЭЭВЭРЧИН ТЭМДЭГ
БНМАУ-ын СнЗ-ийн тогтоолоор автотээврийн “Онц ажилтан” 
өргөмжлөл, тэмдгийг бий болгосон ба дараа нь “Онц тээвэрчин тэмдэг” 
гэсэн нэртэй болжээ. “Онц тээвэрчин” тэмдгийг олгож эхэлснээс хойш 
2016 оны 06 сарын байдлаар 28473 хүн шагнагджээ.

ТЕХНИКИЙН ҮЗЛЭГ, ТЭЭВЭРЛЭЛТ
Оны нэгдүгээр улиралд улсын хэмжээний бүх автомашинуудад 
техникийн үзлэг хийж Тээврийн яам, Батлан хамгаалах яамны салбар 
байгууллагуудын автомашины талаар тусгай мэдээг гарган хүргүүлж 
байжээ. 
СнЗ-ийн шийдвэр ёсоор 290 машиныг түүхий эдийн тээвэрт дайчлан 
ажиллуулсан бөгөөд автотехникийн 2 байцаагчийг 10 хоногийн 
хугацаагаар баруун аймгийн замд дээрх тээврийн ажилд хяналт 
тавиулахаар томилон ажиллуулсан байна.

СҮХБААТАР АЙМГИЙН ЗАМЫН ЦАГДААГИЙН ТАСАГ
1950-аад оноос Цагдан сэргийлэх ангид замын хөдөлгөөнийг хянах, 
шалгах, осол, зөрчлийг шийдвэрлэх,тeхникийн үзлэг шалгалт явуулах, 
тоо бүртгэл хөтлөх үүрэгтэй анхны байцаагчаар а/х Г.Аюуш, Хөдөө аж 
ахуйн машин мeханизмын байцаагчаар а/х С.Чойжилжав нарыг томилон 
ажиллуулсан нь тус аймагт замын хөдөлгөөн зохицуулах, хяналт тавих 
мэргэжлийн нэгж үүсч хөгжихийн эхлэл болжээ. 
АТХШБ албыг 1979 онд хэсэг болгон өөрчилж ахлах байцаагчтай болгоход 
анхны ахлах байцаагчаар д/х О.Мангал, байцаагчаар а/х Д.Цэвэлмаа нар 
ажилласан байна.
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1958 оноос Авто техникийн хэргийг шалган байцаах 
алба, 1979 оноос Авто техникийн хэргийг шалган 
байцаах хэсэг, 1990 оноос Замын цагдаагийн алба, 2010 
оноос Замын цагдаагийн тасаг болгон орон тоо, зохион 
байгуулалтын хувьд бэхжүүлжээ. Тасгийн даргаар 
д/х Ч.Уранбор /2010 оноос/, ахлах байцаагчаар д/х 
О.Мангал /1979-1985/, х/ч Б.Дуламрагчаа /1985-1996/, 
д/х С.Баярбаатар /1996-2005/, а/х Д.Сүрэнбаатар /2005-
2008/, д/х Ч.Уранбор /2008-2010/, а/х Б.Эрхэмбаяр 
/2010-2012/, а/х Б.Батхуяг /2012-2013/, х/ч Б.Бат-Эрдэнэ 
/2013-2015/, а/х Ж.Азжаргал /2015 оноос/ ажиллажээ.
Тус албанд хувьсгалт тэмцлийн ахмад зүтгэлтэн, “Онц 

сэргийлэгч” д/х О.Мангал зэрэг ажил үйлс, сэтгэл 
зүрхээ замын цагдаагийн албатай холбосон олон 
ахмад ажилтнууд ажиллаж байв.
Замын цагдаагийн алба 2003 онд хийж бүтээсэн 
ажлаараа тэргүүлэн II дугаар байранд орж БНХАУ-ын 
Бээжин хот руу аялж байсан ба 2012 онд Хөдөлгөөний 
аюулгүй байдлыг хангаж зам тээврийн осол, хэргээс 
урьдчилан сэргийлж ажилласны үр дүнд аймгийн 
хэмжээнд зам тээврийн осол, хэрэг 66 хувь, нас 
барсан хүний тоо 76 хувиар тус тус буурсан ажлын 
үзүүлэлтээрээ улсын хэмжээнд 2-р байр, бүсдээ 1-р 
байр эзэлсэн амжилт гаргажээ. 

ХОТУУДЫН ГУДАМЖ БА ЗАМЫН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ДҮРЭМ БАТЛАГДАВ
БНМАУ-ын СнЗ-ийн 135-р тогтоолоор “БНМАУ-ын 
хотуудын гудамж ба замын хөдөлгөөний дүрэм”-
ийг 30 бүлэг, 143 зүйл, 1 хавсралттайгаар баталжээ. 
1940 онд баталсан дүрмийг шинэчилж, зөвхөн хотын 
гудамж төдийгүй улс орны хэмжээгээр гудамж, 
замын хөдөлгөөн зохицуулах болсноороо онцлогтой. 
Уг тогтоолын 6 дугаар зүйлд заасны дагуу тус дүрэм 
хэвлэгдэж нийтлэгдсэн өдрөөсөө хойш 15 хоногийн 
дараагаас хүчинтөгөлдөр үйлчилж эхэлжээ.
Шинэчлэгдэн батлагдсан дүрэмд анх замын хөдөлгөөн 
гэдэг үг хэрэглэж эхэлсэн байна. 
“БНМАУ-ын хотуудын гудамж ба замын хөдөлгөөний 
дүрэм”-ийн 2 дугаар бүлгийн 7 дугаар зүйлд гэрэл 

дохио түүний утга өнгөний талаар тодорхойлж 
өгсөн нь техник хэрэгслээр хөдөлгөөн зохицуулах 
эхлэл болсон байна. Энэхүү шинэчлэлээр өнөөгийн 
«Байр эзлэх», «Зохицуулдаг уулзвар нэвтрэх», 
«Зохицуулдаггүй уулзвар нэвтрэх», «Гүйцэж 
түрүүлэх», «Төмөр замын гарам нэвтрэх», «Ачааны 
автомашинаар хүн тээвэрлэх» зэрэг үйлдлүүдийг 
тодорхой болгон нэр томъёо, тоо хэмжээ, хязгаарыг 
тогтоож өгч байжээ. Мөн түүнчлэн тусгай дуут 
дохиогоор тоноглосон автомашины жолоочийн 
давуу эрх эдлэх талаар тусгаж өгсөн байна.
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АЛБАНЫ АВТОМАШИНААР ХАНГАГДАВ
Цагдан сэргийлэхийн ажилтнууд тээврийн хэрэгслээр 
хангагдаж чадаагүй, хотын гудамж замд хяналт 
шалгалтыг хийхдээ морь, тэмээгээр албан үүргээ 

1000 ТӨГРӨГ ТӨСӨВЛӨЖ, ЯВГАНЫ ГАРЦЫН ТЭМДЭГ ТАВИВ
Хотын төвийн зарим замын зорчих хэсгийг 
үргэлжилсэн цагаан шугам, явган хүний гарцтай 
болгохоор Хотын Бага Хурлаас 1,000 төгрөг 
төсөвлөснөөр будаг худалдан авч бэлтгэн хүйтний 
улирал эхлэхээс өмнө үргэлжилсэн цагаан шугам, 
явган хүний гарцыг зарим газруудад бий болгож, 
гэрэлтүүлэг муутай гудамж, талбайн гэрэлтүүлгийг 
11-р сараас асдаг болгожээ. Энэ онд замын тэмдэг 100 
гаруйг тавьжээ.

АВТОБУСНЫ БУУДАЛ ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ, ТЭМДЭГТЭЙ БОЛОВ 
Нийтийн тээврийн автобусны 
буудлууд нь таних тэмдэг, 
тэмдэглэгээ байхгүй байсныг 
Автотехникийн хэргийг шалган 
байцаах хэлтсээс Тээврийн яаманд 
шаардлага хүргүүлэн автобусны 
буудлыг сайжруулах арга хэмжээг 
авахуулсан бөгөөд, автобусны 
буудлууд нь шөнийн гэрэлтүүлэг 
ба автобусны буудал гэсэн 
бичиглэлтэй болж үйлчилгээнд 
явдаг автобуснуудын дотоод ариун 
цэвэр, дэг журмыг сайжруулсан 
байна.

ОРОН ТООНЫ БУС ОЛОН НИЙТИЙН БАЙЦААГЧ 
Автомашины тоо, хөдөлгөөн ихээхэн нэмэгдсэнээс 
замын хөдөлгөөн зохицуулах ажилд олон түмний 
хүчийг ашиглах зорилгоор 4-р сард ДЯЯ-ны сайдын 
285-р тушаалаар Авто техникийн хэргийг шалган 
байцаах хэлтсийн дэргэд орон тооны биш олон 

нийтийн байцаагч нарын группийг тэдний сайн дурын 
үндсэн дээр байгуулсан нь авто хөсгийн ашиглалт 
хамгаалалт, хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангахад 
иргэд биечлэн оролцох эхлэл тавигджээ.

гүйцэтгэж байсны дээр 1940-өөд онд ЭМ Беков 
машинаар, 1950 онд ГАЗ-67 машинаар хангагджээ.
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“ҮНЭН” СОНИНД ОРОС, МОНГОЛ ХЭЛ ДЭЭР МЭДЭЭЛЭЛ НИЙТЛЭВ 
Замын хөдөлгөөний осол, зөрчлөөс урьдчилан 
сэргийлэх, аюулгүй байдлыг хангах ухуулга, 
сурталчилгааны ажлыг эрчимжүүлэх хүрээнд 
Улаанбаатар хотын хэмжээний жолооч, техникийн 
ажилчдын хурлыг 11 удаа зохион байгуулж нийт 2570 
хүнийг хамруулж, авто бааз, авто тээврийн үйлчилгээ 
эрхэлдэг аж ахуйн нэгж, албан байгууллагуудын 
1235 жолооч, техникийн ажилтнуудыг ухуулга 
сурталчилгааны ажилд оролцуулан замын 
хөдөлгөөний дүрмээр хийсэн хөдөлгөөний хурд 
болон автомашин гүйцэж түрүүлэх үедээ анхаарах 

асуудлуудын талаар кино үзүүлж байжээ. 
Хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангахтай холбоотой 
3 төрлийн мэдээллийг “Үнэн” сонинд орос, монгол 
хэл дээр нийтлүүлж, жолооч нарт зориулан 6000 
ширхэг зам тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлэх, 
анхаарах зарим зүйлүүдийн талаар санамж хэвлүүлж 
2500 ширхэгийг тараажээ. Ухуулга, сурталчилгаа, 
хяналт шалгалтын ажлын үр дүнд энэ онд хот, улсын 
хэмжээнд гарсан автотехниктэй холбоотой осол, 
аваарын тоо өмнөх оноос 24-26 хувиар, гэмтсэн хүний 
тоо 31-49 хувиар буурчээ.

УЛС ТӨРИЙН АППАРАТ
1950-1960-аад оны үеэс эхлэн Гал түймэртэй тэмцэх 
алба, Авто техникийн хэргийг шалган байцаах алба, 
зарим эргүүл, харуулын рот зэрэг бага тушаалын 
ажилчин, албан хаагч олонтой анги салбарууд улс 

төрийн аппараттай байжээ. Сүүлдээ эдгээр аппарат нь 
УЦСГ-ын Улс төрийн хэлтэст харьяалагдан ажиллах 
болсон байна. 

АЖЛЫН ЗААВАР ГАРГАЖ ХЭРЭГЖҮҮЛЭВ 
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Жолооч нарын эрүүл мэндийг шалгаж байх тухай, 
Авто бааз аж ахуйг шалгах тухай, Орон тооны бус 

байцаагч нарын зохион байгуулалт ба ажлын заавар 
зэрэг баримт бичгүүдийг гаргаж үйл ажиллагаандаа 
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1951
03.29	 Офицер,	цагдаа	нарыг	шинэ	

загварын	хувцасаар	хангажээ.

06.15	 Ардын	хувьсгалын	30	жилийн	ойн	
Баярын	үеэр	хяналт	зохицуулалтыг	
чангатгав.

06.16	 Ачаа	тээврийг	зохион	байгуулж	
хяналт	тавив

06.28	 Авто	машин		шилжүүлэх	шийдвэр	
гарчээ.

10.30		Октябрийн	хувьсгалын	34	жилийн	
ойн	баярын	хамгаалалтыг	өндөр	
хэмжээнд	зохион	байгуулав.

11.05	 АТХШБХ-ийн	бүтэц,	зохион	
байгуулалт	

11.20	 Төв	цэцэрлэг	байгуулжээ.

11.25	 Засгийн	газрын	шинэ	ордон		
баригджээ.

12.20	Монгол-Зөвлөлтийн	найрамдлын	
сарыг	жил	бүр	БНМАУ-д	явуулах	
тухай	МАХН-ны	Төв	хорооны	
шийдвэр		гарчээ.

12.25	Нийт	1942	автомашин	тооллогдож	
байснаас	суудлын	252,	ачааны	
1603,	автобус	6	байжээ.

 

ШИНЭ ДҮРЭМТ ХУВЦАС 
УЦСГ-ын төв, хөдөөгийн бүх ангиудад ажиллаж байгаа улсын орон 
тооны офицер, цагдаа нарын нормын хувцсыг  СнЗ-ийн 116-р тогтоолоор 
шинэчлэгдэн батлагдсан форм ёсоор үйлдвэрлэн, хэрэглэхэд нь бэлтгэх, 
УЦСГ-ын төв аппаратын орон тооны офицер, цагдаа нарын  шинэчлэгдэн 
батлагдсан зуны формыг офицер, цагдаа нарт биеийн хэмжээг авч туйлын 
үзэмжтэйгээр цагаан өнгийн гитель, хар өмд, ажлын цагаан цамц, зуны 
хар өнгийн саравчтай малгай, зуны саравчтай малгайны  цагаан орой, 
савхин гутал, өдөр тутмын хувцасны тоноглол, мөрдөс зэргийг 6 дугаар 
сарын 25-ны дотор  үйлдвэрлэж хангалт хийхийг Цэргийн бэлтгэлийн 
хэлтсийн даргад даалгаж, АТХШБХ-ийн офицер, цагдаа нар  шинэ 
загварын хувцсаар хангагджээ.

 ДҮРЭМТ ХУВЦАСНЫ МӨРДӨСНИЙ ЗАГВАР
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БАЯР НААДАМ-ХӨДӨЛГӨӨНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ
Ардын хувьсгалын 30 жилийн ойн баяр наадмын үеэр 
ажиллах авто машин техникийн байдлыг шалгаж 
бэлтгэх, наадмын өдрүүдэд авто машин, явган 
хүмүүсийн хөдөлгөөнийг зохион байгуулах  талаар 
тус тус нэг удаа “Үнэн” сонинд материал нийтлүүлж 
шинэ дүрмэнд заасан ёсоор хотын тэмдгүүдийг сольж, 
явган хүмүүст зориулсан ухуулах хуудсыг яармагийн 
талбай болон хотын гудамжаар наах зэрэг ажлыг 
зохион байгуулан ажиллажээ. 
Баярын үеэр Яармагийн талбай дээр гарсан авто 

техникийн холбогдолтой зөрчил, хэргүүд дээр 
шаардлагатай  арга хэмжээ авч, авто техникийн 
хөдөлгөөнийг зохицуулах үүргийг хариуцах 
цагдаагийн төв штабыг байгуулан УЦСГ-ын даргын 
шууд удирдлага доор ажилласан  байна. 
Ойн баярын арга хэмжээнд ЗХУ, БНХАУ, БНАГУ, 
Польш, Чехословак, Унгар, БНАСАУ, Румын, 
Албанийн  Засгийн газрын төлөөлөгчид уригдан ирж  
тэдгээрийн хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах, 
хамгаалалт зохицуулалт  хийгджээ.

АЧАА ТЭЭВЭРЛЭЛТ ХАРИУЦАВ
 Тус хэлтэс нь ДЯЯ-ны харьяа ачааны  
автомашинаар 60 тонн ачааг Улаанбаатар 
хотоос Говь- Алтай аймаг хүргэх, тус аймгаас 
60 тонн ноосыг 07 дугаар сарын 1-ний дотор 
Улаанбаатар хотноо тээвэрлэн  авчрах ажлыг  
хугацаанд нь гүйцэтгэх зорилгоор ачаа 
тээврийн машинуудыг техникийн талаар  
бэлтгэж, хэрэглэх бензин, маслыг тус тусын 
байгууллагаас нь гаргуулан бэлтгэлийг 
хангуулж  ачаа тээвэрлэлт, жолооч 
нарын сахилга, хариуцлагад хяналт тавин 
ажиллажээ.
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БАЯРЫН ҮЕИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ
Октябрийн хувьсгалын 34 жилийн 
ойн баярын үеэр АТХШБХ –ийн 
ажилтнууд  Нийслэл хотын бүх 
авто бааз, аж ахуйнуудад  шалгалт  
явуулж авто бааз байгууллагын 
ариун цэвэр, машины зогсолт, 
авто аж ахуйн дотоод, гадаад 
байдал, галын аюулаас хамгаалах 
хэрэглэл зэргийг шалган  авто 
бааз, аж ахуйгаас  гарч байгаа 
болон гудамж  замд хөдөлгөөнд 
оролцож  байгаа бүх машинуудыг 
техникийн талаар шалгаж илэрсэн 
дутагдал дээр нь арга хэмжээ 
тооцон ажиллажээ.   Хотын дотор 
ажиллах бүх жолооч,баазын дарга, 
механик нарын хурал хийлгэж 
баяраар хэрхэн ажиллах тухай 
яриа таниулга хийж, гудамж  замд 
постын цагдаа, байцаагч нарыг 
тогтмол ажиллуулан  мөн гуанз, 
ресторан, мухлагуудаар тусгай 
эргүүлүүдийг явуулж шалгалт 
хийлгэж байжээ. 

ДЯЯ-ны Сайдын  577-р тушаалаар УЦСГ-ын АТХШБХ-
ийн Дож маркын суудлын автомашиныг Автотээврийн 
баазад шилжүүлэн,  00-20 дугаарын Форд маркын 

“ФОРД” МАШИН ХЭРЭГЛҮҮЛЭВ 

суудлын автомашиныг 
АТХШБХ-ийн сургагчийн 
албан ажлын хэрэгцээнд 
хэрэглүүлэх болжээ. 
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ТӨВ ЦЭЦЭРЛЭГ               
Нийслэл хотод мод тарих ажлыг эрхлэх тусгай комисс 
1940 оны намар хотын албан байгууллагуудаас хөсөг, 
хүн хуваарилан гаргаж Сонгины булангаас 60 гаруй 
мод бургас авчруулан МАХН-ын Төв Хорооны 
байшингийн өмнө тарьж одоогийн төв цэцэрлэгийг 
анх үүсгэжээ. Улмаар тус цэцэрлэгт жил бүр мод 
тарих болж модон хайс-хашаа босгосон ч дайны 
жилүүдэд төдийлөн өргөжиж чадсангүй. Харин 1948 
оноос хөдөлмөрчдийн субботникийг хот тохижуулах 

ажилд чиглүүлэх болсноос хойш мод тарих ажил 
өргөжиж төв цэцэрлэгт 4 мянга гаруй мод тарьж, 1949 
оноос цэцэрлэгийн баруун хэсэгт 2 мянга гаруй мод 
тарьжээ. 1951 онд хоёр хэсгийн хоорондох талбайд 
Н.Жамбаагийн Эмнэг сургагч баримал бүхий усан 
оргилуурыг барьж байгуулжээ. Ийнхүү 22,5 мянган 
метр талбай эзэлсэн томоохон цэцэрлэг бий болгож 
хайрган зам засаж, сандал сүүдрэвч, цэцгийн мандал 
бий болгох зэргээр тохижуулсан байна.

 ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ШИНЭ ОРДОН
Төрийн шинэ ордон 1947-1951 онд баригджээ. 
Ерөнхий сайдын 1-р орлогч Ч.Сүрэнжавын ЗХУ-
аас авчирсан Төрийн захиргааны барилгын бэлэн 
зургийг Засгийн газрын комисс хянан үзээд 
Монголын уламжлал, дорнын хэв маягийг өөрийн 
нөхцөлд тохируулан зарим хэсгийг нь өөрчлөн 
барьжээ. Барилгын суурийн ажилд Японы олзлогдсон 

цэргүүд, засан хүмүүжүүлэхийн хоригдлууд, хөлсний 
ажилчид, харин барилгын ажилд Орос, Хятад, Японы 
хоригдлууд, хөлсний ажилчид оролцсон гэдэг. Анх 
цагаан өнгөтэй байсан ордонг 1961 оны өргөтгөлийн 
үеэр саарал болгожээ. Ордоны орчимд аюулгүй 
байдлыг хангах үүрэг цагдаад нэмэгдэв.
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1952
03.15	 Дотоод	явдлын	яамны		Техникийн	

комисс	байгуулав

05.07	 АТХШБХ-ийн	ажилд	үнэлэлт,	
дүгнэлт	өгч	цаашид	авах	арга	
хэмжээний	чиглэл	өгөв.																																									

06.01	Орон	тооны	бус	олон	нийтийн	
байцаагч		анх	удаа	бий	болгосон	
байна.																																																																																																																																										

07.01	 Хотын	доторх	автомашины	
хөдөлгөөнийг	журамлав.

07.23	 АТХШБХ-ийн	даргаар	Ч.Жамсран	
томилогдон	ажиллав

11.20	 Дорноговь	аймгийн	Замын	
цагдаагийн	алба	байгуулагдав

12.25	Монгол	улс	2169	автомашинтай	
болов.

12.31	 Мэргэжлийн	комисс	нь	жилдээ	
авто	машины,	сонирхогчийн,	
мотоциклийн	жолоочийн	
мэргэжлийг	шалгаж	зэргийн	
үнэмлэх	олгож	байжээ.

12.31	 	Зөвлөлт	холбоот	улс,	бусад	
орноос	олон	мянган	автомашин	
худалдаж	авчээ.

12.31	 Улаанбаатар		хотын	автозамыг		
хатуу	хучилттай	болгожээ.

12.31	 Замын	хөдөлгөөний	тэмдэг	
заалт	тавих,	төв	гудамжаар	
ачааны	машин	явахыг	хориглох,	
хөдөлгөөн	ихтэй	замуудад	
байнгын	пост	гарган	ажиллуулдаг	
болов.

12.31	Нийт	2169	автомашинаас	суудлын	
машин	340,	ачааны	машин	1781,	
автобус	10	байжээ.

ДЯЯ-НЫ ТЕХНИКИЙН КОМИСС 
ДЯЯ-ны Сайдын 184-р тушаалаар тус яамны харьяа байгууллагуудын 
автомашиныг данснаас хасах, осол, аваарт орсон автомашины эвдрэл 
гэмтлийг шалгаж тогтоох, техникийн засвар үйлчилгээний чанар байдлыг 
үнэлэх комисс байгуулав. Уг комисст: даргаар нь Хязгаарын газрын авто 
тээврийн тасгийн дарга, гишүүдэд Авто техникийн хэргийг шалган 
байцаах хэлтсийн орлогч  дарга, Замын газрын тээврийн баазын дарга, 
механик, Тээврийн хэлтсийн дарга, мөн хэлтсийн ашиглалтын байцаагч, 
тусгай төлөөлөгч, санхүүгийн хэлтсийн орлогч нарыг  томилж, яамны 
бүх машин техникийн эзэмшилтэнд хяналт тавьж, илэрсэн дутагдлыг 
арилгуулах арга хэмжээ авч байхаас гадна техник эзэмшигч хүмүүсийн 
хариуцлагагүйгээс машин техникийг эвдэх явдалтай хатуу тэмцлийг 
явуулахын хамт ердийн элэгдэл буюу зайлшгүй шалтгаанаар хасаж 
актлах техникүүдийг тус тусын гражийн хүсэлтээр цаг тухайд нь шалган 
үзэж чанар байдлыг тодорхойлон данснаас хасах эсэхийг акт тогтоон 
шийдвэрлэж байхаар журамлажээ. Энэ комиссын бүрэлдэхүүнийг 1953 
онд өөрчилсөн байна.

СТАЛИН, ЧОЙБАЛСАНГИЙН  ГУДАМЖААР АЧААНЫ БОЛОН 
ЕРДИЙН ХӨСГИЙН ХӨЛ ХОРИВ 

 ДЯЯ-ны Сайдын  476-р  тушаалаар Нийслэл Улаанбаатар хотын Маркс, 
Ленин, Сталин, Чойбалсангийн нэрэмжит гудамжаар ачааны ба ердийн 
хөсөг явуулахыг зогсоож, шаардлага гарвал ачааны машин, ердийн 
хөсөгт Авто техникийн хэргийг шалган байцаах хэлтсээс олгосон 
зөвшөөрөлтэйгээр явуулж байх мөн   нэр заасан гудамжуудаар техникийн 
талаар бүрэн бүтэн, өнгө үзэмж сайтай суудлын машин, мотоциклийг  
явуулж байхын тулд авто аж ахуйгаар болон замын шалгалтыг 
шуурхай болгож, зөрчигчдөд Замын хөдөлгөөний дүрэмд заасан арга 
хэмжээг тооцож байжээ. Нийслэл хотын авто машин бүхий  бүх албан 
байгууллагуудад тодорхой учрыг мэдүүлэн зарлаж, төв гудамжаар явахаар 
урьд нь зөвшөөрөл авсан бүх машинуудыг дахин шалгаж шинэчлэн 
зөвшөөрөл олгох ажлыг зохион байгуулжээ.



УЛСЫН АВТОТЕХНИКИЙН ХЭРГИЙГ ШАЛГАН БАЙЦААХ ХЭЛТЭС

67

ЧУЛУУНЫ ЖАМСРАН
ДЯЯ-ны сайдын 524-р тушаалаар ахмад Ч.Жамсранг  АТХШБХ-ийн 
даргаар томилжээ.  Жамсран 1920 онд Улаанбаатар хотод төрсөн,  
Зөвлөлт Холбоот Улсад Цэргийн дунд сургууль /1939-1942/,  Намын дээд 
сургууль төгсөж /1953-1956/, Ардын цэрэгт салаа, сумангийн дарга /1943-
1946/,  Төв эмнэлэгт жолооч /1946-1947/, Улсын цагдан сэргийлэх газрын 
Уурын  тэрэгний хэлтэст байцаагч, тасгийн дарга /1947-1952/, Улсын 
цагдан сэргийлэх газрын Улсын авто техникийн хэргийг шалган байцаах 
хэлтсийн дарга /1952-1953/,  Тээврийн яаманд хэлтсийн дарга /1956-1958/,  
Улсын цагдан сэргийлэх газрын Улсын авто техникийн хэргийг шалган 
байцаах газрын хэлтсийн даргаар /1958-1964/ томилогдон  ажиллажээ. 
Цэргийн гавъяаны одон, Алтангадас одонгоор шагнагдаж байжээ.

ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН ЗАМЫН ЦАГДААГИЙН ТАСАГ
Тус аймагт авто өртөө шуудан, Зүүнбаянгийн нефть 
үйлдвэр байгуулагдаж авто техникийн хөдөлгөөн 
ихэссэнтэй холбогдуулан 1952 оноос автотехникийн 
ажил хариуцсан байцаагчтай болж анхны байцаагчаар 
ахмад Жамьяансүрэн томилогдож замын цагдаагийн 
албаны анхны үндэс суурь тавигдсан байна. 
1956-1968 онуудад б/д н.Аюурзана, х/ч н. Доржсүрэн, 
н.Тогооч, н.Даваадэмбэрэл, О.Сумьяа нар ажиллаж 
байсан. Тус албанд хамгийн олон жил үүрэг 
гүйцэтгэсэн а/х Ж.Базаргочоо ба тэрээр 1968-1980 
оныг хүртэл автотехникийн байцаагчаар  ажиллажээ. 
1980 оноос орон тоо нэмэгдэж хоёр байцаагчтай болж 
д/ч Р.Лхагваням, д/ч Ч.Сүхбат нар ажиллаж байсан 
бөгөөд 1984 оноос дэслэгч Ч.Сүхбат ахлах байцаагчаар 
томилогджээ. 1985-1990 онуудад а/д Д.Дуламрагчаа, 
М.Пүрэвсүрэн, д/ч Ц.Гансүх, д/ч Б.Чулуунбат, 

Н.Эрдэнэбат нар автотехникийн  байцаагчаар 
ажиллаж байв. 1990 оноос  хилийн худалдаа өргөжин 
зам тээврийн харилцаа ихэссэнтэй уялдаж замын 
цагдаагийн бүтэц орон тоог нэмэгдүүлэх шаардлага 
гарч 1993 оны 11-р сарын  03-ны өдөр Замын 
цагдаагийн тасаг байгуулагдаж  анхны тасгийн даргаар 
ахлах дэслэгч Ж.Сүхээ ажиллаж байв. 
Замын цагдаагийн тасгийн даргаар ахлах дэслэгч 
Ж.Сүхээ /1993-2000/,  д/х Л.Бүрэнтөгс/ 2000-2002/,  д/х 
Ж.Эрдэнэбилэг /2002-2012/,  д/х Б.Намнансүрэн /2012/,  
х/ч О.Будсүрэн /2013-2016/, 2016 оноос х/ч Г.Батбаяр 
одоог хүртэл  ажиллаж байна. Ахлах байцаагчаар д/ч 
Б.Чулуунбат /1993-1998/,  а/д Г.Батхуяг /1998-2002/,а/х 
Б.Намнансүрэн/ 2002-2007/,  а/х Ө. Амаржаргал /2009-
2014/, х/ч А.Мөнхгэрэл 2014 оноос өнөөг хүртэл 
ажиллаж байна.
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ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН СУМ ДУНДЫН 
ЦАГДААГИЙН ХЭЛТСИЙН ЗАМЫН ЦАГДААГИЙН ХЭСЭГ

Замын цагдаагийн алба нь 1992 онд Замын-Үүд 
сумын цагдаагийн тасаг байгуулагдсан өдрөөс эхлэн 
үйл ажиллагаа явуулж ЦЕГ-аас дэвшүүлсэн зорилт, 
бодлого, чиглэлийг хэрэгжүүлэх, хариуцсан сумын 
нутаг дэвсгэрт зам тээврийн осол, хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх, таслан зогсоох ажлыг гүйцэтгэж байна.
ЦЕГ-ын даргын 2004 оны 463-р тушаалаар Замын-Үүд 
сумын цагдаагийн тасаг нь сум дундын цагдаагийн 
хэлтэс болон зохион байгуулагдаж замын цагдаагийн 
ахлах байцаагчаар х/ч Г.Батдаваа /2004-2007/, а/х 

Ч.Мөнхчулуун /2007-2008/, д/х Д.Энхболд /2009/, а/х 
Ө.Баянжаргал /2009-2010/, а/х Ж.Явуухулан /2010-
2012/, х/ч С.Эрдэнэ-Очир /2013-2015/,  а/х Д.Төгөлдөр 
/2016/ онд ажилласан байна. 2007 оны 6 сард  ЦЕГ-
ын даргын тушаалаар Замын цагдаагийн хэсэг болон 
өргөжиж анхны хэсгийн даргаар д/х Г.Батдаваа 
/2007-2008/, х/ч Б.Намнансүрэн /2008-2012/, а/х 
Ж.Явуухулан /2012-2013/, д/х Б.Батбаатар /2013-2014/,  
х/ч Ж.Явуухулан 2014 оноос ажиллаж байна.

Мэргэжлийн комисс нь жилдээ авто машины 700 
гаруй, сонирхогчийн 20 гаруй, мотоциклийн 40-өөд 

жолоочийн мэргэжлийг шалгаж зэргийн үнэмлэх  
олгож байжээ.
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АВТОМАШИНЫ ПАРК ШИНЭЧЛЭЛТ 

Зөвлөлт холбоот улс болон  бусад орноос 2000 орчим 
ачааны машин, 517 суудлын машин, 200-аад тусгай 
зориулалтын автомашин худалдаж авсан нь 1948 онд 
улсын хэмжээгээр байсан нийт машины тооноос 1,4 
дахин илүү өсч авто паркийг бүхэлд нь шинэчилсэн нь 
техникийн бүрэн бүтэн байдал хөдөлгөөний аюулгүй 
байдлыг хангахад чухал ажил болсон байна.

ХОТЫН АВТОЗАМ

Улаанбаатар хотын автозамын 10 орчим хувь нь 
хатуу хучилттай болж 1961 он гэхэд даруй 15 дахин 
нэмэгдсэн байна. Улаанбаатарт 1957-1956 онд Бүгд 
Найрамдах Хятад Ард Улсын тусламжаар бүгд 112  км 
буюу хотын дотор 60 км, гудамж зам, хотын гадна 51 

км зам, 216 км явган хүний зам, 15 км урт борооны ус 
зайлуулах хоолой, 55800 м талбай 3 төмөр бетон гүүр, 
19 ширхэг дунд, жижиг төмөр бетон гүүр, 95 ширхэг 
хоолой ашиглалтад орж байжээ.



70

1953
06.26	 Машин	техник	данснаас	хасах,	

үлдсэнийг	яаралтай	засварлах	
үүрэг	өгөв.

07.01		Эхний	6	сарын	байдлаар	хийж	
гүйцэтгэсэн	ажлын	талаар	товч	
тайлан	хүргүүлсэн	байна.

07.15	 Ардын	хувьсгалын	32	жилийн	ойн	
баярын	хамгаалалт	зохицуулалтыг	
сайн	зохион	байгуулжээ.

08.07	 Автомашин,	мотоциклийн	ноймер		
паспорт	солив.

08.13	Галын	жолооч	нарыг	1,2	
зэрэгтэй	болгох	сарын	мэргэжил	
дээшлүүлэх	курс	зохион	байгуулав.

08.21	 Хэлтсийн	даргаар	Д.Гүрбазар	
томилогдон	ажиллав.

10.30	 АТХШБХ-ийн	бүтэц	

10.30		Эхний	хагас	жилд	улсын	хэмжээнд	
гарсан	осол,	хэрэг		өмнөх	оны	
мөн	үеэс	буурав.		

12.31	 Ачааны	автомашин,	чиргүүл,	
автобус	худалдан	авчээ.

12.31	Монгол	улсад		2352	автомашин	
тоологдов.

12.31	УЦСГ-ын	хэмжээнд	дээд	
боловсролтой	офицер	77,	курстэй	
офицер	62	болов.	

2071 ЖОЛООЧИЙГ ТОРГОЖЭЭ
Авто техникийн хэргийг шалган байцаах хэлтсээс Хот суурин газрууд 
болон хөдөө орон нутгийн замд шалгалт явуулж 3355 авто хөсгийг шалгаж 
905  зөрчил илрүүлж арга хэмжээ авчээ. Хяналт шалгалтын постуудыг 
шугам замд  зохион байгуулж  оны эхний хагас жилд  3241 зөрчил илрүүлж 
2296  жолоочид сануулга өгч, 944  жолоочийг  захирах тушаах журмаар 
арга хэмжээ авахуулахаар байцаагч нарт шилжүүлэн шийдвэрлүүлж, 
хотын хөдөлгөөний дүрмийг  зөрчсөн 6845 хэргийг илрүүлж, 3884 хүнд 
сануулж, 644 жолоочийн үнэмлэхний толоныг цоолж,  2071 хүнийг 47413 
төгрөгөөр торгож арга хэмжээ авчээ. 

86 ХЯНАЛТЫН ПОСТ АЖИЛЛАВ
Ардын хувьсгалын 32 жилийн ойн баярын үеэр замын хөдөлгөөний 
осол, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, хяналт шалгалт хийх, хөдөлгөөн 
зохицуулах үүрэг бүхий хот, яармаг чиглэлийн  замын   хооронд авто 
машин явах зам, гүүрүүд зэрэг 86 цэг газарт  пост ажиллуулж Улаанбаатар 
хотын хороод дээрх объект газруудад 24 цагийн  эргүүлүүдийг 
ажиллуулснаар автын хэрэг, осол гараагүй  байна.
 

УЛСЫН ДУГААР,  ГЭРЧИЛГЭЭГ ШИНЭЧЛЭВ
Улсын төлөвлөгөөний комиссын  1952 оны 11-р сарын 22-ны өдрийн 87-р 
тогтоолыг үндэслэн ДЯЯ-ны Сайдын 755-р тушаалаар Улсын хэмжээний 
авто машин, мотоциклын улсын дугаар, гэрчилгээг  шинэчлэн солих 
шийдвэр гаргаж авто машины тоо бүртгэлийн зааврыг шинэчилэн  
баталжээ. 
Авто машин, мотоциклын гэрчилгээ, улсын дугаарыг шинэчлэн солих 
ажлыг 9-р сарын 1-нээс эхлүүлэн 1954 оны 1-р сарын 1-ны дотор зохион 
байгуулж ,авто машины улсын дугаар 2500 ширхэгийг хийлгэж Намын 
Төв хороо, Засгийн газар, Дотоод явдлын яам зэрэг 6 албан газруудын 236 
машинд олгож шинэ дугаар олгохтой холбогдуулан техникийн паспорт, 
талоныг 10,000 ширхэг, бусад хөтлөгдөх карт бүртгэлийг хэвлүүлж улсын 
дугаарын хамт олгожээ.         

Тоо бүртгэлийн үйл ажиллагаа
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ДАНЗАНГИЙН ГҮРБАЗАР 
ДЯЯ-ны сайдын 371-р тушаалаар Улсын автотехникийн хэргийг шалган 
байцаах хэлтсийн даргаар Д. Гүрбазарыг томилжээ.
Д.Гүрбазар1916 онд Дундговь аймгийн Дэлгэрцогт сумын нутаг Ихэр-
Улаан гэдэг газар төрсөн. Цэргийн яамны  байшинтын цэргийн эмнэлэгт 
цэрэг ба улирсан ахлагч жолооч /1936-1940/, ДЯЯ-ны төв грашид жолооч, 
нягтлан бодогч /1940-1943/, Хязгаарын газрын грашид механикч /1943-
1944/, Хязгаарын цэргийн бэлтгэлийн газар тасаг, хэлтсийн дарга /1944-
1953/, УЦСГ-ын АТХШБХ-ийн дарга /1956-1963/,  ХААЯ-нд инженер 
/1953-1956/, Төв аймгийн ЦС ангид   автотехникийн байцаагч /1963/,  
ЗХБУГ-ын Зүүн хараагийн колоны автобаазын дарга /1963-1964/, НАХЯ-
ны автобаазын дарга /1964-1966/,  Төв аймгийн ЦС ангид автотехникийн 
байцаагч /1966-1968/, дэд хурандаа цолтой. Алтан гадас одон, Байлдааны 
медалиар 2 удаа, Бид ялав медаль, ойн медалиудаар шагнагдсан.

Хэлтсийн дарга

Орлогч-1

Мөрдөн байцаагч-1

Хотын техникийн
тасаг офицер-7

Нарийн бичгийн 
дарга,  Бичээч-1

Мэргэжлийн 
комиссын гишүүн-1

Шугам замын тасаг 
офицер-7 

Бага дарга-1, 
цагдаа -37 

Постын салааны 
дарга-1

БҮТЭЦ, ОРОН ТОО ЗАМ ТЭЭВРИЙН ОСОЛ, ХЭРЭГ БУУРАВ

Автотехникийн  гэмт хэргийн талаар гаргасан 
харьцуулсан  судалгаагаар эхний хагас жилд улсын 
хэмжээнд  37 хэрэг гарсан нь өмнөх оны мөн үеэс 39 
хэргээр буюу 51,3 хувиар буурчээ.

ОФИЦЕР, АХЛАГЧ НАРТ ТЕХНИКИЙН МЭДЛЭГ ОЛГОВ
Офицеруудын үндсэн ажлын мэрэгшлийг дээшлүүлэх 
зорилгоор сүүлийн үеийн шинэ маркийн машинуудыг 
судлуулах програмыг гаргаж сургасны гадна постын 
цагдаа нарт автомашины анхны мэдэгдэхүүн болох 

300 АВТОБУС АВАВ

тормоз, дуут дохио, гэрэл, машины даац ба кабины 
багтаамж зэргийг тусгай програмаар хичээллүүлсэн 
байна. 

Гадаад орнуудаас 2500 ачааны машин, 500 орчим 
чиргүүл, 300 гаруй автобус худалдан авснаар нийтийн 
хэрэгцээний тээврийн автопаркийн тоо 52 хувиар 

нэмэгдсэний дотор автобусны тоо 8 дахин, суудлын 
болон ачааны таксины тоо 4 дахин нэмэгдсэн байна

ХЭЛТСИЙН АЖЛЫН ИЛТГЭХ ХУУДАС 
Авто техникийн хэлтэс нь энэ онд  өөрийн бүх 
ажиллагааг авто техникийн талаар үүдэн гарч байгаа 
осол, хэргийг илрүүлэн олох, түүнтэй тэмцэх, осол, 
хэргээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах, авто 

аж ахуйнууд дээр байнгын хяналт шалгалтыг тавьж 
авто техникийн ажилчдын сахилга хариуцлагыг 
сайжруулахад чиглүүлэн ажиллажээ. 
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1954
01.01	 АТХШБХ-ийн	бүтэц	зохион	

байгуулалт	хийв

03.15	УЦСГ-ын	дарга	нь	ДЯЯ-ны	орлогч	
дарга	байх	шийдвэр	гарав.

03.15	УЦСГ-ын	даргаар,	хурандаа	
С.Рэнцэнхорлоо	ажиллаж	байв

06.07	 	Нийтийн	үйлчилгээний	автобус	
такси	баазыг	бие	даалган	
байгуулсан

06.26	 УЦСГ-ын	бүх	ажилтан-	дарга,	
офицер,	цагдаа	нарт	нормын		
хуурай	хэрэглэл	буюу	бэлэн	
мөнгийн	олгож	байх	шийдвэр	
гаргажээ.

07.25	ЗХУ-д	цагдаагийн	2	жилийн	курст	
25	хүнийг	суралцуулав

08.02	 Улаанбаатар	хотыг	хөгжүүлэх	
анхдугаар	төлөвлөгөө	гаргав.

12.05	 Монголын	анхны	эмэгтэй	жолооч	
автобус	жолоодож	байв.

12.10	 Газ-51	маркийн	автомашинтай	
болов.

12.25	 Автомашины	тоо	67	хувиар	өсжээ.

12.30	 Гадаадын	зочин	төлөөлөгчдийн	
хамгаалалт	зохион	байгуулав.

12.31	Улсын	хэмжээнд	3463		жолооч	
холбогдсон	3357	гэмт	хэрэг	
бүртгэтгэгдэн	шалгаж	байв.

12.31	Нийт	улсын	хэмжээнд	3507	
автомашин	бүртгэгдснээс		суудлын	
машин	471,	ачааны	машин	2625,	
автобус	46	байжээ.

  

БҮТЭЦ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

Дарга-1

Мэргэжлийн 
комиссын гишүүн-3

Техникийн тасаг 
офицер-5

Шугам замын тасаг   
офицер 9

Постын салааны-1   
Бага дарга-2, 

цагдаа-52  

Нарийн бичгийн дарга 
бөгөөд бичээч-1

АЙМГУУД ШУУДАН, ЗОРЧИГЧ ТЭЭВЭРТЭЙ БОЛОВ 
Аймгуудын авто өртөөг өргөтгөх үндсэн дээр Баян-Өлгий, Баянхонгор, 
Дорноговь, Сүхбаатар, Төв, Хөвсгөл зэрэг 12 аймагт автобааз 
байгуулагдсанаар нийт аймагт ачаа, шуудан, зорчигч тээврийн авто аж 
ахуйтай болсон байна. Мөн онд Улаанбаатар хотод автобус-такси баазыг 
5-р авто баазаас тусгаарлан бие даалган байгуулж байжээ.
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УЛААНБААТАР ХОТЫГ ХӨГЖҮҮЛЭХ АНХДУГААР ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Зөвлөлт Холбоот Улсын Москва хотноо ГИПРОГОР 
институтын боловсруулсан Улаанбаатар хотыг 
хөгжүүлэх анхдугаар төлөвлөгөөг баталж, 
төлөвлөгөөний дагуу 20 жилийн дараа буюу 1974 онд 
хотын хүн ам 125 мянгад хүрэх, үүнд нэг хүнд орон 
сууцны 9 м талбай, айлын хашаанд 400 м газар байхаар 
бодож, орон сууцны барилгын 70 хүртэлх хувийг 2-4 

давхар, 20 хувийг дан барилга, 10 хувийг гэр байхаар 
төлөвлөжээ. Ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу 1950-иад 
оны эцэс 1960-аад оны эхээр хотын төв хэсэг , Их, Бага 
тойруугийн хэсэг баригдсан байна. Гэтэл Улаанбаатар 
хотын хүн ам 1952 онд 62 мянга байснаа 1960 он буюу 
найман жилийн дотор 180 мянгад хүрсэн нь цаашид уг 
төлөвлөгөөг мөрдөх боломжгүй болгожээ. 

УЦСГ-ЫН АЛБА ХААГЧДАД НОРМЫН ХЭРЭГЛЭЛ ОЛГОЖЭЭ 
БНМАУ-ын СнЗ-ийн хуралдаанаар УЦСГ, гал 
түймрийг эсэргүүцэх хэлтсийн ажил байдлын 
талаар хэлэлцэж, оршиж буй дутагдлыг засах үүрэг 
өгөгдсөнөөс гадна мөн оны 07-р сарын 1-нээс 
эхлэн УЦСГ, түүний харьяа бүх ажилтан-дарга, 

офицер, цагдаа, гал сөнөөгч нарт дотоодын цэргийн 
байлдагчдын нэгэн адил хүн нэг бүрт нормын хуурай 
хэрэглэл буюу бэлэн мөнгийг олгож байх шийдвэрийг 
гаргажээ. 

 МОНГОЛЫН АНХНЫ ЭМЭГТЭЙ ЖОЛООЧ 
Ч.ДУЛАМСҮРЭН 

Монгол тээхийн механик Чимидийн санаачилга 
удирдлагаар Газ-51 маркийн авто машины күзов  
мебелийн үйлдвэрийн сэргээн засварласан автобусыг 
анхны эмэгтэй жолооч Ч.Дуламсүрэн эзэмшиж 
байжээ.  

ГАЗ-51 МАРКИЙН МАШИНТАЙ БОЛОВ 
Авто техникийн  хэргийг шалган байцаах хэлтсийн 
мэргэжлийн комисс  Газ-51 маркийн  машинтай болж  
жолоочийн  шалгалт авах ажилд ашиглах болжээ. 

       АВТОМАШИНЫ ТОО 3507-БОЛОВ
Тухайн жилд 3507 автомашин бүртгэлтэй байсныг  
зориулалтаар нь ангилж үзэхэд суудлын автомашин 
741, ачааны автомашин 2625, автобус 46, тусгай 
зориулалтын автомашин 95 байжээ. Дээрх 
үзүүлэлтийг өмнөх онтой харьцуулвал  67,1 хувиар 
өссөн байна.

ГАДААДЫН ЗОЧИН ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ХАМГААЛАЛТ
Энэ оны 07-р сарын 31-нээс 08-р сарын 01-ны 
өдрүүдэд БНХАУ-н Төрийн зөвлөлийн ерөнхий сайд 
Жоу Эньлайн айлчлах үеийн, 10-р сарын 10-наас 11-
нд Паннийн Төв хорооны нэгдүгээр нарийн бичгийн 
дарга Б.Бэрут, 10-р сарын 15-16 -нд Ранын төв хорооны 
нэгдүгээр нарийн бичгийн дарга, Георгу Аыстол, 10-р 
сарын 30-31-нд Румын улсын Үндэсний их хурлын 
тэргүүлэгчдийн дарга Петру Гроз зэрэг гадаадын 

өндөр хэмжээний зочин төлөөлөгчдийн замын 
хөдөлгөөний хамгаалалт, МҮЭ-ийн 4 дүгээр их хурал, 
МХЗЭ-ийн 12 их хурал, БНАВУ-ын Ерөнхийлөгч 
Хо-Ши-Мин тэргүүтэй төлөөлөгчид айлчилах 
үеийн хамгаалалт зохицуулалтанд АТХШБХ-ийн 
алба хаагчид бүрэн бүрэлдэхүүнээр ажиллаж үүргээ 
амжилттай биелүүлжээ.
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1955
03.06	 Хэлтсийн		жижүүр	авто	машинтай	

болов.

03.29	 БНМАУ-ын	СнЗ-ийн	129	дүгээр	
тогтоолоор	“БНМАУ-ын	ДЯЯ-
ны	Улсын	цагдан	сэргийлэхийн	
дүрэм”-ийг		3	бүлэг	18	зүйлтэйгээр	
шинэчлэн	баталжээ.

04.07	 БНМАУ,	БНХАУ-ын	хооронд	Хятад	
ажилчдыг	Монголд	ажиллуулах	
хэлэлцээр	байгуулжээ.

04.26	 МҮЭ-ийн	4	их	хурал	Улаанбаатарт	
нээгдэж	хамгаалалт	зохион	
байгуулав.

06.10	 	МХЗЭ-ийн	12-р	их	хурлын	
хамгаалалт	хийв.

06.30		Хэлтсээс	Дэлхийн	залуучуудын	5-р	
фестивальд	төлөөлөгч	оролцов.

07.01		БНМАУ-ын	СнЗ-ийн	тогтоолоор	
7	хоногийн	3	дахь	өдөр	бүрийг	
ариун	цэвэр,	гэгээрлийн	ажлын	
өдөр	болгов

07.06	 БНМАУ-ын	БХЯ,	ДЯЯ-ыг	нэгтгэн	
НАХЯ	болгожээ.	

07.08	 Бүгд	найрамдах	Вьетнам	улсын		
ерөнхийлөгч	Хо-Ши-Мин	тэргүүтэй	
төлөөлөгчид	айлчлав.

11.30	 Хотын	дотор	хөдөлгөөн	
зохицуулах,	хяналт	тавих	14	пост	
ажиллуулав.

12.10	 Жолооч	нараас	шалгалт	авч	
мэргэжлийн	зэргийг	тогтоож	байв.

12.20	 Улсын	хэмжээнд	4156	автомашин	
бүртгэгдснээс	суудлын	машин	858,	
ачааны	машин	3092,	автобус	55	
байжээ.		

ХЭЛТСИЙН ЖИЖҮҮР АВТО МАШИНТАЙ БОЛОВ
Авто техникийн хэргийг шалган байцаах хэлтсийн ажлын шаардлагыг 
харгалзан жижүүрийн машинтай болгож 2 дугаар зэргийн жолооч 1-ийн 
орон тоог нэмэгдүүлжээ.

ХЭЛТСИЙН ЭРХ, ҮҮРЭГ  

 “БНМАУ-ын ДЯЯ-ны Улсын цагдан сэргийлэхийн дүрэм”-ийг  3 
бүлэг 18 зүйлтэйгээр шинэчлэн баталжээ. Энэ  дүрэмд Автомашины 
техникийн ашиглалт болон хөсөг тээвэр ба иргэд хүмүүсийн 
хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах тухайн дүрмийг хэрхэн биелүүлж 
байгааг хянах талаар Авто техникийн хэргийг шалган байцаах хэлтсийн 
үүргийг:  Автомашины аваартай тэмцэх, хот ба автомашины замуудад 
автомашин, явган хүмүүсийн  хөдөлгөөний дүрмийг хэрхэн биелүүлж 
байгааг хянах, авто тээврийн техникийн байдал болон автомашин, 
мотоцикль, авто чиргүүлийн техникийн талаар ашиглах, арчлан эдлэх, 
өөрчлөн төхөөрөмжлөх, цаазлах журамд холбогдсон засаг захиргааны 
газруудын тогтоолыг уг машин техникийн эздээс хэрхэн биелүүлж 
байгаад хяналтыг тавьж, авто ашиглалтын материалуудыг ашиглах 
явдалтай тэмцэх, жолооч нарыг бүртгэх ажилд хяналтыг тавьж, 
автомашин,  мотоциклийн жолооч нарт  зэргийг тогтоох, автомобиль 
ба мотоцикль жолоодох эрхийн үнэмлэх олгох, автомашин, мотоцикль, 
авто чиргүүлүүдийг маркаар нь ба албан газар бүрээр нь бүртгэж 
автомашинууд бүртгэлийн бичиг баримттай болгож ноймрын тэмдэг 
олгохоор зааж, эрхийг: Автомашинуудыг  бүртгүүлэх, авто паркийн 
арчилгааг тодорхойлон бүртгүүлэх, жолооч нар ба аваарыг бүртгүүлэх 
талаар бүх албан  үйлдвэрийн газар, байгууллага, ард иргэдээс заавал 
биелүүлэх журмыг тогтоох, Авто тээврийн аж ахуй, гараж, авто засварын 
газруудыг шалгах, автомашинуудыг замд ба гаражаас гарахын өмнө 
шалгах, техникийн байдал ба хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг алдагдуулж 
болзошгүй автомашин, мотоциклуудын ашиглалтыг зогсоох, тээврийн 
хөдөлгөөн ба арчилгааны дүрмийг зөрчсөн автомашин, мотоциклийн 
жолооч нарын жолоодох эрхийг хасах ажлыг эрхлэхээр тус тус заажээ.
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14 ПОСТ АЖИЛЛАЖ БАЙЖЭЭ
АТХШБХ-нь  89  офицер, цагдаатай, үүнээс 14 байцаагч 
нь  хөдөө орон нутагт ажиллаж,  Улаанбаатар хотод  14 

6546 ЖОЛООЧТОЙ БОЛОВ
АТХШБХ-ын шалгалтаар 1 дүгээр  зэргийн жолооч 
82, 2  дугаар зэргийн жолооч 631, 3-р зэргийн жолооч 
5833 байсан ба нийт жолооч нарын 10,9 % хувь нь 1, 
2-р зэргийн жолооч байв.

АВТОТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЭЛ 12,8 ХУВИАР ӨСЧЭЭ
Улсын хэмжээнд ачааны болон суудлын автомашин, 
тусгай зориулалтын /цэргийн/ болон хувийн 
хэрэгцээний мотоцикл бүгд 8409 тээврийн 
хэрэгсэлтэй үүнээс 4156 автомашинтай болсныг 1954 
онтой харьцуулахад 12,8 %-р өссөн байв.

Хэлтсийн дарга-1

Нарийн бичгийн 
дарга-1

Орлогч дарга-1

Мэргэжлийн комисс                    
офицер-3

Техникийн тасаг 
офицер-5

Шугам замын тасаг 
офицер-8

Постын салаа офицер-1, 
бага дарга-4, цагдаа-50

БҮТЭЦ, ЗОХИОН  БАЙГУУЛАЛТ

постод офицер, цагдаа нарыг хуваариар ажиллуулдаг 
байжээ.
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1956
02.31	 Хотуудын	гудамж	ба	замын	

хөдөлгөөний	дүрмийн	төсөл	
боловсруулах	комисс	томилов.

04.15	 Зөвлөлт	Холбоот	Улсын	СнЗ-
ийн	1-р	орлогч	дарга	А.Микоян	
айлчлав.

05.10	 ЦСГ-аас	тэргүүний	анги,	салаадыг	
шалгаруулав.		

05.22	 АТХШБХ-ийн	даргаар	У.Найдан	
ажиллав.

06.01	 АТХШБХ-ийн	бүтэц	зохион	
байгуулалт	хийв.

07.16	 Бүгд	Найрамдах	Ардчилсан	
Солонгос	Ард	Улсын	СнЗ-ийн	
танхимын	дарга	Ким	Ир	Сен	
айлчлав.	

07.25	 Аймаг,	хотын	380	мотоциклд	
албаны	болон	хувийн	дугаар	
олгосон.

07.28	 Төв	аймгийн	Замын	цагдаагийн	
тасаг	байгуулагдав.

09.03	 Албани	улсын	хөдөлмөрийн	
намын	1-р	нарийн	бичгийн	дарга	
Энвэр	Хожа	айлчлав.

09.29	 Индонезийн	ерөнхийлөгч	Сукарно	
айлчлав

10.01	 Нийслэлийн	авто	замын	газар	
байгуулагдав

10.03	 Шугам	замын	байцаагч	нарын	
семинар	зохион	байгуулав.

10.06	 Румыны	Ардын	Намын	ТХ-ны	
1-р	нарийн	бичгийн	дарга	Георге	
Георгиу	Дэж	айлчлав.	

10.08	 Германы	Нэгдсэн	Социалист	
Намын	ТХ-ны	1-р	нарийн	бичгийн	
дарга	Ерөнхий	сайдын	1-р	орлогч	
Валтер	Үлбрихт	айлчлав.

11.17	 Автомашинуудын	номеруудыг	
өөрчилж	нэгдсэн	номертой	
болгов.	

ЗАМЫН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ДҮРМИЙН ТӨСӨЛ
Хотуудын гудамж ба замын хөдөлгөөний дүрэм нь зарим талаараа 
тохирохгүй байгаа нь ажил практик дээр илэрхий байгааг харгалзан 
нөхцөл байдалд тохируулан хянан боловсруулах комиссыг Цэргийн ба 
НАХХЭЯ-ны сайдын 35-р тушаалаар  томилжээ. Комиссын бүрэлдэхүүнд 
АТХШБХ-ийн дарга, д/х Д.Гүрбазар, тээврийн тасгийн дарга, д/х 
н.Гомбо, х/ч У.Найдан, техникийн тасгийн дарга, а/х М.Лувсан-Ёндон, 
мэргэжлийн комиссын дарга, а/х н.Будхироо нарыг томилж шинэ 
дүрмийг боловсруулахдаа тухайн үеийн хүчинтэй хэрэглэгдэж байгаа 
бүх холбогдол бүхий тогтоол, дүрэм, заавруудтай нэг бүрчилэн танилцаж 
судлан замын хөдөлгөөний дүрмийг хянан боловсруулах  төлөвлөгөө 
гарган ажиллажээ.  

УВААГИЙН НАЙДАН
Цэргийн ба НАХХЭЯ-ны сайдын 206-
р тушаалаар УЦСГ-ын АТХШБХ-ийн 
даргаар У.Найданг томилжээ. 
Уваагийн Найдан нь 1914 онд Хөвсгөл 
аймгийн Баянзүрх суманд төрсөн. 1959 
онд Марксизм, Ленинизмын оройн 
дээд сургууль төгссөн. Хэнтий аймаг 
дахь 7, 8-р дивизэд цэрэг /1935-1937/, 
8-р дивизэд жолооч /1937-1943/, авто 
дивизионд салааны дарга /1943-1945/, 
техникийн дарга /1945-1949/, БХЯ-ны 
тээврийн хэлтсийн туслах /1946-1956/,  
УАТХШБХ-ийн дарга /1956-1958/,  
НАХЯ-ны автобаазын даргаар /1958-
1963/ тус тус ажилласан байна. 1939, 
1945 оны дайнд оролцсон, цагдаагийн 
дэд хурандаа цолтой. “Хөдөлмөрийн 
гавьяаны улаан тугийн одон”, 

“Байлдааны гавьяаны одон”, “Алтангадас одон”, “Хөдөлмөрийн хүндэт 
медаль”, Байлдааны болон ойн медалиуд, Засгийн газрын “Хүндэт жуух” 
бичиг, “Онц сэргийлэгч” тэмдгээр шагнагджээ.

Хэлтсийн дарга- (хурандаа)
Нарийн бичгийн дарга-1 (дэслэгч)

Техникийн ажилчин-1 (энгийн)

Мэргэжлийн комисс 
Дарга-1 (дэд хурандаа)

Гишүүн-2 (ахлах 
дэслэгч)

Шугамын ба техникийн тасаг 
Тасгийн дарга-1 (хошууч)

Байцаагч-10 (ахлах дэслэгч)
Тоо бүртгэлийн байцаагч -2 

(ахлах дэслэгч)
Жолооч -2 (ахлагч)

Постын салаа 
Салааны дарга-2 (ахлах 

дэслэгч)
Бага дарга-6 (ахлагч)

Цагдаа -81 

ШУГАМ ЗАМЫН БАЙЦААГЧ НАРЫН СЕМИНАР
Цэргийн ба НАХХЭЯ-ны сайдын  576-р тушаалаар АТХШБХ-ийн төв ба 
орон нутгийн байцаагч нарын семинар цугларалтыг өнгөрсөн жилүүдэд 
хийгээгүй, олон тооны шинэ хүмүүс томилогдож ажилласныг харгалзан 
10-р сарын сүүлчээр шугам замын байцаагч нарын семинар зохион 
байгуулжээ.

БҮТЭЦ, ОРОН ТОО
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Уг семинарын үеэр Авто техникийн байцаагчаар 
ажиллаж байгаа боловч жолоочийн мэргэжлийн 
үнэмлэхгүй байгаа хүмүүсийг мэргэжлийн комиссоор 
шалгуулж, шалгалтанд тэнцсэн байцаагчдад 
мэргэжлийн үнэмлэх олгох, шалгалтанд тэнцээгүй 
буюу орж чадаагүй байцаагчдыг ажлаас халах, 

семинарын явцад хөдөөгийн байцаагч бүрийн ажлын 
байдал илтгэлтэй танилцаж семинарын төгсгөлд 
бүх байцаагчдын зөвлөгөөнийг хийж ажлын ололт, 
дутагдлуудыг нь шүүмжлэн хэлэлцүүлж тодорхой 
үүрэг заавар өгч байсан байна. 

НИЙСЛЭЛИЙН АВТО ЗАМЫН ГАЗАР
 1929 онд хувь нийлүүлсэн «Монголтранс»-
ын бүрэлдэхүүнд Зам барилгын хэлтэс байгуулж, 
авто замын асуудлыг хариуцуулсан нь мэргэжлийн 
авто замын байгууллагын үүсэл болж, Засгийн газрын  
288-р тогтоолоор Цэргийн ба НАХХЭЯ-ны Замын хэрэг 
эрхлэх ерөнхий газрын Зам барилгын хэлтэс, Авто 
техникийн бааз, Хотын Налайх дахь Төмөр замын 
ангиудыг Тээврийн яаманд шилжүүлж, орон нутгийн 
зам ангиудын удирдлагыг нийслэл, аймгийн гүйцэтгэх 
захиргаанд шилжүүлснээр Нийслэлийн авто замын 
газрын суурь тавигдаж зам, засвар ашиглалтыг 
хариуцах, сайжруулах үүргийг хүлээн ажиллажээ. 

АВТОМАШИНЫ НОМЕР
СнЗ-ийн 386-р тогтоол, Цэргийн ба НАХХЭЯамны сайдын  681-р тушаалаар 
тус яамны харьяа төв, хөдөөгийн бүх байгууллагуудын ашиглалтанд байгаа 
төрөл бүрийн бүх автомашинуудын номеруудыг өөрчилж нэгдсэн номертой 
болгон, аймаг ба хотын дотор хувийн болон албан байгууллагын нэр дээр  
ашиглагдаж байгаа  380 мотоциклд албаны болон хувийн дугаар олгожээ. 

ТӨВ АЙМГИЙН ЗАМЫН ЦАГДААГИЙН ТАСАГ 
Цэргийн ба НАХХЭЯ-ны сайдын  391-р тушаалаар 
Төв аймгийн Цагдан сэргийлэх ангийн анхны  
автотехникийн байцаагчаар а/д Ж.Лхагваа 
томилогдсоноор Замын цагдаагийн албаны  үндэс 
суурь тавигджээ. 1963 онд сум, сангийн аж ахуйг 
хариуцсан 3 байцаагчийн орон тоо Дархан, Сэлэнгэ 
аймгийн чиглэлд Улаанбаатар хотоос хөдөлгөөн 
ихссэнтэй холбоотойгоор нэмэгджээ.   
1969 оноос аймгийн төвд ахлах байцаагч 1, 
автотехникийн байцаагч 2, зохицуулагч 2 нийт 5 орон 
тоотой алба болон өргөжсөн байна. 1988, 1989 оноос 
зарим сум, сангийн аж ахуйд авто техникийн гэрээт 
байцаагч ажилуулах болжээ. 1992 оны 12 дугаар сард 
Цагдаагийн ерөнхий газраас аймгийн зам тээврийн 
гэмт хэргийн нөхцөл байдал, ажлын ачааллыг 
харгалзан Төв аймгийн цагдаагийн газарт Замын 
цагдаагийн тасаг байгуулжээ. 
Алба, тасгийн ахлах байцаагчаар а/д Ж.Лхагва /1956-
1963/, Ц.Шагдар /1963-1969/, а/х н.Довдонжамц 
/1969-1982/, а/х А.Чумхаан /1982-1983, 1985-1986/, а/х 
Г.Горзой /1983-1985/, а/х Л.Дэмчиггарав /1986-1987/, а/х 
Н.Санжаадорж /1987-1992/, х/ч П.Мэгшээ /1992-1997/, 
х/ч Ц.Ганбаатар /1997-2008/, а/х Ж.Үүрийнцолмон /2008-
2011/, х/ч Ц.Батцогт /2011-2013/, х/ч Р.Мөнхбаясгалан 

/2013 оноос/ ажиллажээ. 
Тасгийн даргаар д/х С.Санжаа /1992-1996/, х/ч 
Б.Далхсүрэн /1996-2001/, д/х Д.Нямдорж /2001-2002/, 
а/х Б.Дангаасүрэн /2002-2004/, д/х Р.Батхүү /2004-2005/, 
д/х Ц.Ганбаатар /2006-2009/, х/ч А.Зандан /2009-2015/, 
д/х Б.Батбаяр /2015 -2016/ д/х Д.Ганболд /2016/, х/ч 
Ө.Амаржаргал /2016 оноос/ ажиллажээ. Тус тасаг нь 
2010 онд Замын цагдаагийн газрын хэмжээнд ажлаараа 
тэргүүлж 1-р байр, 2010, 2015 онд аймгийн Цагдаагийн 
газрын “Тэргүүний хамт олон”-оор шалгарчээ.
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1957
01.16	 МАХН-ын	ТХ-ноос	“Улсын	цагдан	

сэргийлэх	байгууллагын	ажлын	
тухай”	19-р	тогтоол	гаргав.	

01.30	 АТХШБХ-ийн	бүтэц,	орон	тоог	
шинэчлэн	батлав.

02.22	 Цэргийн	албан	хаагчдын	хувцасны	
хэлбэр,	загварыг	өөрчлөв.

04.06	 БНЧУ-ын	Засгийн	газрын	дарга	
Виллиам	Широкий	айлчлав.

04.09	 Шинэ	хувцсаар	хангах	журам	
хэрэгжив.

04.18	 БНПАУ-ын	СнЗ-ийн	дарга	Юзеф	
Цыранкевич	айлчлав.

06.17	 Хотуудын	гудамж	ба	замын	
хөдөлгөөний	дүрэм	батлагдав.

07.19	 Онц	сэргийлэгч,	гал	сөнөөгчдийн	
улсын	анхдугаар	зөвлөгөөн	болов.

08.25	 Төмрийн	заводоор	300	ширхэг	
замын	тэмдэг	захиалан	хийлгүүлж	
гудамж	замд	өөрсдийн	хүчээр	
тавив.

09.15	 Югославын	Холбооны	
Гүйцэтгэх	Вечийн	орлогч	дарга	
С.Вукманович	айлчлав.

09.22		БНЭУ-ын	дэд	ерөнхийлөгч	
Сарвапалли	Радхакришнан	
айлчлав.

10.12	 БНБАУ-ын	СнЗ-ийн	дарга	Антон	
Югов	айлчлав.

10.15	 Цагдаа	нарт	жолоочийн	мэргэжил	
олгов.

10.26	 Постын	цагдаа,	байцаагч	нарыг	
тээвэрлэх	машинтай	болов.

12.20	 Улаанбаатар	хотын	нутаг	
дэвсгэрийг	тогтоов.

12.31	 Замын	хөдөлгөөний	дүрмийг	
сурталчилсан	самбар	24	
ширхэгийг	хийж,	явган	ба	дугуйтай	
хүмүүс,	хүүхдэд	зориулсан	санамж	
хэвлүүлэн	ухуулга	сурталчилгаанд	
ашиглажээ.

12.31	 Автотехникийн	олон	нийтийн	
байцаагчаар	33	хүнийг	бүртгэн	авч	
байцаагч,	цагдаа	нарын	хяналтын	
дор	ажиллуулав.

12.31	 Тоо	бүртгэлийн	групп	албаны	
1690,	амины	58	автомашин,	424	
мотоцикльд	улсын	дугаар	тус	тус	
олгож,	31	байгууллагатай	тээврийн	
хэрэгслийн	бүртгэлд	тулгалт	
хийжээ.

12.31	 Зам	тээврийн	осол,	хохирлын	тоо	
буурав.

12.31	 Архангай,	Булган,	Өмнөговь	
аймагт	Замын	цагдаагийн	алба	
байгуулагдав.

КИНО ЖУРНАЛ
МАХН-ын ТХ-ны УТТ-ны 19-р тогтоолд гудамж замын хөдөлгөөнд 
хяналт тавьж зохицуулах явдал авто техникийн өсөлтөөс хоцрогдож 
техник эзэмшигчдээс аюул осол гаргах нь өсч байна гэж тэмдэглэн авто 
техник, хотуудын ба замын хөдөлгөөнд тавих хяналтыг сайжруулах, 
мэргэжилтнүүдийг чадваржуулах, ажиллах нөхцөлийг нь сайжруулах 
зорилгоор төр, засгийн шийдвэрээр авто техникийн хөдөлгөөний 
машин 1, мотоцикл 25-ыг албан хэрэгцээнд олгон, дүрэм зөрчигчдийг 
шүүмжилсэн кино журнал гаргах, замын хөдөлгөөний дүрмээс нийтэд 
холбогдох зүйлийг хальсанд бичиж нэвтрүүлэх арга хэмжээг Цагдан 
сэргийлэх байгууллага, Соёлын яамтай хамтран зохион байгуулсан байна.
  

БҮТЭЦ, ОРОН ТОО
Цэргийн ба НАХХЭЯ-ны сайдын тушаалаар АТХШБХ-ийн шугамын ба 
техникийн тасгийг хотын техникийн болон шугам замын гэсэн 2 тасаг 
болгон бүтэц, орон тоог шинэчлэн баталжээ.

Хэлтсийн дарга-1 (хурандаа)
Орлогч дарга -1 (хошууч)

Нарийн бичгийн дарга-1 (дэслэгч)
Тоо бүртгэлийн байцаагч 2 (ахлах дэслэгч)

Цэвэрлэгч-1 (энгийн)
Галч -1 (энгийн)

Мэргэжлийн 
комисс

Дарга-1 (хошууч)
Гишүүн-2 (ахмад)

Шугам замын тасаг
Тасгийн дарга-1 (хошууч)
Ахлах байцаагч -1 (ахмад)

Жинхэнэ байцаагч-5 
(ахлах дэслэгч)

Байцаагч бөгөөд постын 
салааны дарга -2 (ахлах 

дэслэгч)
Бага дарга -4 (ахлагч)

Цагдаа -68 

Хотын техникийн 
тасаг

Тасгийн дарга-1 
(хошууч)

Ахлах байцаагч-1 
(ахмад)

Жинхэнэ байцаагч 
-5 (ахлах дэслэгч) 

Мөн орон нутгийн 17 аймагт тус бүр автотехникийн байцаагч 1, 
Улаанбаатар хотын ЦС-ийн 5 дугаар ангид автотехникийн 1 байцаагчийн 
орон тоо тус тус бий болгожээ.

ДҮРЭМТ ХУВЦАСНЫ ШИНЭ ЗАГВАР
АИХ, СнЗ-ийн тогтоол, Цэргийн ба НАХХЭЯ-ны сайдын шийдвэрээр 
цэргийн бүх алба хаагчдын хувцасны загварыг өөрчлөн, хэрэглэх зааврыг 
баталж, 05-р сарын 01-ний өдрөөс хэрэгжүүлэн, цагдан сэргийлэх газрын 
ахлах, дунд офицеруудыг шинель китель, өмд зэрэг хувцсаар хангасан 
байна. 
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ХУРДНЫ ХЯЗГААРЛАЛТ
“Хотуудын гудамж ба замын хөдөлгөөний дүрэм”-ийг 
шинэчлэн баталж, хөдөлгөөний хурдны хязгаарлалтыг 
нарийвчлан тогтоосон, тээврийн хэрэгслийг эзэнгүй 
орхиж явахыг хориглосон, “Гол зам” нэр томьёог 
тодорхойлох оролдлого хийсэн зэрэг дэвшилтэт 
өөрчлөлтүүдийг оруулсан байна. Тээврийн хэрэгслийн 
ачаатай болон ачаагүй үеийн оврын хэмжээг тэмдгээр 

хязгаарлажээ. Жолооч биедээ авч явбал зохих бичиг 
баримт, тээврийн хэрэгсэл байрлан явах, гүйцэж 
түрүүлэх, зохицуулдаггүй уулзвар нэвтрэх, тээврийн 
хэрэгслүүд хоорондын зайгаа хэрхэн барьж явах, зам 
тээврийн осолд холбогдсон жолоочийн үүрэг, дуут 
дохио хэрэглэх бүлэг, зүйл заалтуудад зохих нэмэлт 
өөрчлөлтүүд хийгджээ.

УЛСЫН АНХДУГААР ЗӨВЛӨГӨӨН
ЦСБ-ын төв, хөдөөгийн ажилтнуудын ажлын 
туршлагыг харилцан солилцуулах зорилготой 
“Онц сэргийлэгч, гал сөнөөгчдийн улсын анхдугаар 
зөвлөгөөн”-ийг 07-р сарын 19-ний өдөр зохион 

байгуулж, төв орон нутгаас ажил үйлсээр шалгарсан 
200 гаруй офицер, сэргийлэгч  нар оролцсоны дотор 
тус хэлтсээс х/ч С.Зодвоо, Ш.Чүлтэм, Ш.Жимбээ, 
зохицуулагч Л.Лхагваа нарын 21 хүн оролцжээ.

ЖОЛООЧ МЭРГЭЖИЛ ОЛГОВ
Цагдаа, бага дарга 60 гаруй алба хаагчийг техникийн 
онол, хотын дүрэм, авто машин жолоодлогын сургууль 
дадлагад хамруулан жолоочийн 3-р зэрэг олгожээ. 
Урьд нь тус албанд цэргийн алба хаасан, бага болон 

дунд боловсролтой, эрүүл мэндээр тэнцсэн залуусыг 
авч байсан бол энэ үеээс жолоочийн мэргэжилтэй 
байх шаардлага тавигдах болжээ.

АЛБА ХААГЧДЫГ ТЭЭВЭРЛЭХ УНААГААР ХАНГАВ
Цэргийн ба НАХХЭЯ-ны сайдын 703-р тушаалаар постонд үүрэг гүйцэтгэх 
байцаагч, цагдаа нарыг тээвэрлэх бүхээгтэй автомашин 1-ийг олгож, өдөрт 
100 км-ийн шатахуунаар ханган, техникийн мэргэжилтэй цагдааг жолоочоор 
ажиллуулав.
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ОСОЛ БУУРАВ
Улаанбаатар хотод энэ онд замын хөдөлгөөний осол 85 гарч, ослын улмаас 
28 хүн нас барж, 28 хүн хүнд, 33 хүн хөнгөн бэртэж, 40 гаруй мянган 
төгрөгний хохирол учирсныг өмнөх онтой харьцуулахад нийт осол 30, 
нас баралт 7, гэмтсэн хүний тоо 18 хувиар тус тус буурчээ.

АРХАНГАЙ АЙМГИЙН ЗАМЫН ЦАГДААГИЙН ТАСАГ
Аймгийн ЦС ангийн  харъяанд уурын тэрэгний 
байцаагчаар Р.Дэмбэрэлсүрэн томилогдож, цагдаа 
Н.Юндэндорж, н.Лувсандорж нарын хамт автомашин 
бүртгэх, замын хуудас, ачааны бичиг баримтыг  
шалгах үндсэн үүрэгтэй ажиллаж эхэлснээр албаны 
суурь тавигдсан байна. 
1960 онд авто техникийн байцаагчаар д/ч 
Д.Цэрэндэжид, хөдөө аж ахуйн механизмын 
байцаагчаар д/ч  Б.Жүгдэрнамжил нар томилогдон 
ажиллаж байжээ. 
1962 онд механизмын байцаагч 2-ын орон тоо 
нэмэгдэж, 1981 онд Замын цагдаагийн алба, 1994 
оноос Замын цагдаагийн тасаг болон өргөжсөн байна. 
Алба, тасгийн  ахлах байцаагчаар д/ч Н.Юндэндорж 

/1957-1959/, д/ч Б.Жүгдэрнамжил /1960-1980/, д/ч 
Д.Цэрэндэжид /1962-1972/, н.Батзориг /1970-1975/, 
н.Лхагвасүрэн /1973-1975/, д/ч  Г.Баасанжав /1978-
1983/, д/х Б.Дашдэндэв /1978-1999/, Л.Гантулга /1997-
1998/, а/х Б.Далхсүрэн /1993-1997/, д/х Д.Даваасүрэн 
/1983-2005/, а/х Ж.Батбаатар /1984-2004/, а/д 
П.Батдорж /1995-2005/, а/х М.Баттулга /2000-2013/, а/д 
Р.Эрдэнэцогт /2006-2010/, а/д Г.Сүхбаатар /2006-2010/, 
х/ч Д.Гэрэлт /2005-2010/, х/ч Х.Наранбаатар /2013 
оноос/ ажиллажээ.  
Тасгийн даргаар а/х Б.Дашдэндэв /1994-1999/, х/ч 
Д.Даваасүрэн /1999-2005/, х/ч Д.Гэрэлт /2005-2010/, д/х 
О.Чинзориг /2010 оноос/ ажиллажээ. 

1998 онд Замын цагдаагийн тасгийн хамт олны ажлын 
амжилтыг үнэлж Монголын залуучуудын холбооноос 
“Хөдөлмөрийн алдар” алтан медалиар шагнуулсаны 
гадна 2007, 2008, 2011 оны аймгийн цагдаагийн хэлтэс, 

газрын “Тэргүүний тасаг хамт олон”оор шалгарчээ. 
1990-2003 он хүртэл ажлынхаа үзүүлэлтээр Замын 
цагдаагийн орон нутгийн тасаг, албадаас 1-2-р байранд 
тогтмол орж байжээ. 

БУЛГАН АЙМГИЙН ЗАМЫН ЦАГДААГИЙН ТАСАГ
Цэргийн ба НАХХЭЯ-ны сайдын 224-р тушаалаар 
автотехникийн байцаагч д/ч Б.Дамдинжав ажиллаж 
эхэлсэнээр Замын цагдаагийн алба анх байгуулагджээ. 
1966 онд анхны ахлах байцаагч а/х Г.Баасанжав, 
байцаагч а/х Б.Гомбо нар ажиллаж байсан бөгөөд 1974 
онд а/ч Ё.Болд анхны  зохицуулагчаар ажиллажээ. 

2001 онд Замын цагдаагийн тасаг болгон бүтэц зохион 
байгуулалтыг өргөжүүлэн тасгийн дарга 1, ахлах 
байцаагч 1, байцаагч 3, тоо бүртгэгч 1, зохицуулагч 
цагдаа 10 орон тоотой болжээ. 
Алба, тасгийн ахлах байцаагчаар д/ч Б.Дамдинжав 
/1957-1962/, х/ч Дашцэрэн /1962-1964/, а/х Б.Гомбо 
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П.Ганхуяг /2012-2013/, х/ч Д.Ууганбаяр /2013 оноос/ 
ажиллажээ.
2004, 2005, 2009, 2013 онд Замын цагдаагийн газрын 
орон нутгийн албадаас ажлаараа тэргүүлж 1-р байр,  
2012, 2015 онд Цагдаагийн хэлтсийн “Шилдэг тасаг”-
аар шалгарчээ.

ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ЗАМЫН ЦАГДААГИЙН ТАСАГ
Өмнөговь аймагт анх Автотехникийн хөдөлгөөнийг 
зохицуулах ажилд а/ч М.Цэвэгжавыг дэвшүүлэн 
томилон ажиллуулснаар тус албаны суурь тавигджээ. 
1984 оноос хойш мэргэжлийн боловсон хүчнээр 
хангагдаж ахлах байцаагч, жинхэнэ байцаагч, 
зохицуулагч-2 орон тоотойгоор ажиллаж эхэлжээ. 
2003 оноос Замын цагдаагийн тасаг болон өргөтгөн 
зохион байгуулагдсан байна.
Тасгийн даргаар х/ч Б.Амгалан /2003-2006/, а/х 
Р.Ариунболд /2006-2008/, д/х Ц.Мягмаржав 2008 оноос 
ажиллажээ. 
Алба, тасгийн ахлах байцаагчаар а/ч М.Цэвэгжав 
/1957-1962/, а/х н.Дондив /1962-1965/, б/д Л.Аюурзана 
/1965-1966/, а/х Л.Дамбажамц /1966-1981/, а/х 
Л.Дэмчиггарав /1981-1984/, а/д Ц.Батсайхан /1984-
1989/, а/х Д.Мэндсайхан /1989-1994/, х/ч Б.Амгалан 
/1994-2002/, а/х Д.Лхагвасүрэн /2002-2008/, х/ч
Д.Мөнх-Эрдэнэ /2008-2014/, 
а/х О.Чулуунбаатар 2014 
оноос ажиллажээ.  
Орон нутгийн онцлог, уул 
уурхайн хөгжилд тулгуурлан 
нүүрс тээвэрлэлтийн замд 
хяналт тавих зорилгоор 2010 
онд Замын цагдаагийн газрын 
харьяа Өмнөговь аймгийн 
Цогтцэций сум дахь гэрээт 
Замын цагдаагийн хэсэг, 2011 
онд Говийн замын гэрээт 
тасаг, 2013 онд Цогтцэций 

сумын  Замын цагдаагийн хэсэг байгуулагдаж ахлах 
байцаагчаар х/ч Д.Лхагвасүрэн /2011-2013/, а/х 
Г.Отгонбаатар /2011-2013/, а/х О.Чулуунбаатар /2013-
2014/, х/ч Ж.Отгонбаяр 2014 оноос ажиллажээ. 
Гэрээт тасаг, хэсгийн даргаар д/х С.Нармандах 
/2010-2012/, а/х Ж.Сайнжаргал /2012-2013/, д/х 
Ш.Эрдэнэбаяр /2013-2014/, х/ч Х.Мөнх-Эрдэнэ 2014 
оноос ажиллажээ. 
Одоо тус тасаг Замын цагдаагийн тасгийн дарга 1, 
хэсгийн дарга 1, ахлах зохицуулагч 2, зохицуулагч 
7, цагдаа зохицуулагч 5 нийт 16 алба хаагчийн 
бүрэлдэхүүнтэйгээр ажиллаж байна. 
1998, 1999 онд Цагдаагийн хэлтсийн “Хөдөлмөрийн 
аврага”,  2001 онд Замын цагдаагийн газрын “Аврага 
хамт олон”, 2008 онд Цагдаагийн хэлтсийн “Тэргүүний 
хамт олон”,  Говийн бүсийн “Уран зохицуулагч-2016” 
тэмцээнд 2-р байрт шалгарч амжилт гаргажээ.

/1964-1966/, Г.Баасанжав /1966-1981/, д/х Г.Пүрэвжав 
/1981-1989/, х/ч Ю.Түвшинбаяр /1989-1991/, х/ч 
Я.Ганболд /1992-2003/, а/х О.Чинзориг /2005-2008/, а/х 
Д.Ууганбаяр /2009-2013/, а/х Ж.Баттөмөр /2013-2016/ 
а/х Г.Батхуяг /2016 оноос/ ажиллажээ.
Тасгийн даргаар д/х Т.Баттөмөр /2003-2012/, а/д 
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1958
04.13	 БНСРУ-ын	СнЗ-ийн	дарга	Киву	

Стойка	айлчлав.

05.24	 Налайх	дүүргийн	Замын	
цагдаагийн	алба	байгуулагдав.

06.28	 УЦСЕГ	ба	Улаанбаатар	хотын	ЦСГ-
ыг	байгуулав.	УЦСЕГ-ын	гадуур	
албаны	хэлтэст	автотехникийн	
шугамаар	зохиогдох	ажлыг	
хариуцуулж,	Улаанбаатар	хотын	
ЦСГ-т	АТХ	байгуулагдав.

06.28	 УЦСЕГ-ын	Гадуур	албаны	хэлтсийн	
Авто	техникийн	асуудал	эрхэлсэн	
орлогч	даргаар	д/х	У.Найдан	
ажиллажээ.

06.28	 Жижүүрийн	шуурхай	удирдлагын	
хэлтэс	байгуулагдав.

09.24	 Энх	тайвны	гүүр	ашиглалтад	орж	
авто	техникийн	пост	ажиллуулав.

10.10	 Улаанбаатар	хотын	ЦСГ-ын	АТХ-
ийн	даргаар	х/ч	М.Лувсан-Ёндон	
ажиллажээ.

10.15	 МАХН-ын	ТХ,	СнЗ-өөс	“Авто	
хөдөлгөөний	аюулгүй	байдлыг	
хангах	тухай”	317/298-р	тогтоол	
гаргав.

10.25	 Их,	бага	тойргийн	зам	тавигдав.

11.19	 Улсын	цагдан	сэргийлэх	
байгууллагуудын	эрхийг	өргөтгөв.

11.21	 УАТХШБХ-ийг	дахин	байгуулав.

11.26	 Авто	хөдөлгөөний	аюулгүй	
байдлыг	хангах	сарын	ажлыг	
зохион	байгуулав.

12.02	 УАТХШБХ-ийн	даргаар	х/ч	
Ч.Жамсран,	орлогч	даргаар	х/ч	
М.Лувсан-Ёндон	нар	томилогдов.	

12.31	 Баян-Өлгий	аймагт	Замын	
цагдаагийн	алба	байгуулагдав

УЛААНБААТАР ХОТЫН ЦАГДАН СЭРГИЙЛЭХ ГАЗАР
МАХН-ын ТХ-ны УТТ-ны  166-р тогтоол, Ц ба НАХХЭЯ-ны сайдын 393-р 
тушаалаар УЦСЕГ ба Улаанбаатар хотын ЦСГ-ын шинэчлэсэн орон тоог 
баталж  УЦСЕГ-т автотехникийн шугамаар зохиогдох ажлыг гадуур 
албаны хэлтэст хариуцуулж Авто техникийн асуудал эрхэлсэн  орлогч 1, 
ахлах байцаагч 3, тоо бүртгэлийн байцаагч 2, мэргэжлийн комиссын дарга 
1, гишүүн 2, хэрэг хөтлөгч 1 бүгд10 алба хаагчийг томилон ажиллуулжээ.
Улаанбаатар хотын ЦСГ-т АТХэлтэс байгуулж, дарга 1, нарийн бичгийн 
дарга бөгөөд бичээч 1, жижүүрийн байцаагч 3, техникийн тасгийн дарга 
1, жинхэнэ байцаагч 6, шугам замын тасгийн дарга 1, ахлах байцаагч 
1, салааны дарга 2, цагдаа зохицуулагч 96 бүгд 112 орон тоотойгоор 
ажиллажээ.

УЛСЫН АВТО ТЕХНИКИЙН ХЭРГИЙГ ШАЛГАН БАЙЦААХ 

ХЭЛТЭС
МАХН-ын ТХ, СнЗ-ийн 317/298-р тогтоолоор УАТХШБХ-ийг дахин 
байгуулах шийдвэр гарч Ц ба НАХХЭЯ-ны сайдын 718-р тушаалаар 
УЦСЕГ ба Улаанбаатар хотын Цагдан сэргийлэх газрын Авто техникийн 
хэлтсийн орон тоо, зохион байгуулалтыг өөрчлөн нэгтгэж УАТХШБХ-
ийг 11 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс байгуулжээ. АТХШБХ-ийн орон тоог 
УЦСЕГ-ын харьяанд байсан 8 нэгж, МАХН-ын ТХ, СнЗ-ийн тогтоолоор 
нэмэгдүүлсэн 52, Улаанбаатар хотын ЦСГ-ын АТХ-т ажиллаж байсан 
112, шинээр нэмэгдсэн жолооч 3, бүгд 157 алба хаагчаар тогтоож, 
Сүхбаатар, Төв, Дорноговь, Ховд, Өмнөговь, Говь-Алтай, Баянхонгор, 
Баян-Өлгий аймгуудад авто техникийн жинхэнэ байцаагчийн орон тоог 
нэмэгдүүлжээ. Дээрх тогтоолоор УАТХШБХ-т жижүүрийн машин 3, 
постын цагдаа нарыг тээвэрлэх автобус 1, жолооны шалгалт авах ачааны 
автомашин 1-ийг тус тус олгохоор шийдвэрлэж бүх төрлийн авто хөсгийг 
1959 онд техникийн паспорттой болгож түүний хөтлөлтийг жилд 2 удаа 
шалгаж автомашины бүртгэлийг тодорхой болгох, шинээр баригдах 
гудамж замын зураг төслийг боловсруулах, гудамж замын дагуу барилга 
барих, шуудуу нүх малтах зэрэг ажил хийхдээ УАТХШБХ-т мэдэгдэж 
санал зөвөлгөөнийг авч байхыг холбогдох байгууллага, хүмүүст үүрэг 
болгож байжээ.
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ХӨДӨЛГӨӨНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ САРЫН АЯН
 МАХН-ын ТХ, СнЗ-ийн “Авто хөдөлгөөний 
аюулгүй байдлыг хангах” тухай 317/298-р тогтоолыг 
хэрэгжүүлэх зорилгоор сарын ажлыг явуулах тухай 
Цэргийн ба НАХХЭЯ-ны сайдын  731-р тушаал 
гаргаж Авто хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах 
сарын ажлыг тус яамны харьяа бүх байгууллагууд 
дээр зохион байгуулжээ. Сарын ажлын хүрээнд 

хөдөлгөөний дүрмийг сурталчлах, автотехникийн 
үйлчилгээг эрс сайжруулах, албан байгууллагуудын 
зохион явуулж байгаа ажилд хяналт тавих, заавар 
зөвлөгөө өгөх, хэлтсийн дүрэм, механизмын бүртгэл, 
мэргэжлийн комиссын заавар зэргийг шинэчлэн 
боловсруулсан байна.  

АЛБАДЛАГА ХЭРЭГЛЭХ ЭРХ ОЛГОВ
БНМАУ-ын АИХ-ын Тэргүүлэгчдийн 171-р 
зарлигаар гэмт хэрэг үйлдсэн, нийгмийн хэв журам 
гажуудуулсан хүмүүс нь ЦСБ-ын ажилтнуудаас 
тавьсан хууль ёсны шаардлагыг үл биелүүлвэл эрүүл 
мэндэд нь хоргүйгээр албадлага хэрэглэж байх, гэмт 

хэрэгт сэжиг бүхий хүмүүсийг 48 цаг хүртэл албадан 
хүлээлгэж шалгах эрхийг ЦСБ-д, шаардлагатай бол 24 
цаг хүртэл сунгах эрхийг прокурорын байгууллагад 
олгожээ.

ЭНХТАЙВАНЫ ГҮҮР 
СнЗ-ийн 284-р тогтоолоор Энхтайваны гүүр 
ашиглалтанд орж 8 хүнтэй авто техникийн байнгын 
постоор хамгаалуулжээ. Гүүр байгаа энэ газар урьд нь 
“Залрахын улаан” хэмээх нэртэй модон гүүр байжээ. 
Богд гэгээн залрахаас бусад үед хөндлөн модоор 
чагтлан хааж цоожлоод зөвхөн хоёр талаар нь явган 
хүмүүс зорчдог байв. 1947 онд барьсан модон гүүрийг 
БНХАУ-ын зам барилгачид шинэчлэн барьж одоогийн 
Энхтайваны гүүрийг ашиглалтанд оруулжээ.

ИХ, БАГА ТОЙРУУГИЙН ЗАМ
Бага тойргийн зам нь 2.5 км урт, 12 метр өргөн, 180.6 
мянган м2, Их тойргийн зам нь 7.3 км урт, 7-12 метр 
өргөн, борооны ус зайлуулах 15 км урт хоолойтой 
хийгдсэн байна. 1960-1962 онд их, бага тойруугийн 
замын дагуу 40 мянга гаруй мод, бут, сөөг тарьж 
1961-1964 онд замын дагуу гэрлийн цэг /шон/ тавьсан 
байна.

НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ЗАМЫН ЦАГДААГИЙН ТАСАГ
МАХН-ын ТХ-ны УТТ-ны 166-р тогтоолоор Цэргийн 
ба НАХХЭЯ-ны зохион байгуулалтанд зарим нэг 
өөрчлөлт оруулж ,яамны сайдын  393-р тушаалаар 
УЦСГ-ын орон тоог шинэчилж Уурхайчдын хороог 
харьяалсан Улаанбаатар хотын ЦС-ийн 5 дугаар 
ангийг Налайхын районы 6 дугаар анги болгон 
өөрчилж автотехникийн байцаагчаар а/х Л.Дагва-
Осор томилогдон ажилласанаар албаны үндэс суурь 
тавигджээ.
 1988 онд Автотехникийн байцаагч 1, цагдаагийн 
орон тоо 2 болж нэмэгдсэн байна. Алба, тасгийн 
ахлах байцаагчаар а/х Л.Дагва-Осор /1958-1960/, а/х 
Г.Цэдэндамба /1960-1974/, б/д Т.Нямаа /1974-1978/, б/д 
Л.Батсүх /1978-1980/, б/д Ж.Базаргочоо /1980-1988/, 

х/ч Г.Даваахүү /1988-2001/,  х/ч Б.Батбаяр /2001-2011/, 
а/д Ц.Алтангадас /2011-2012/, х/ч Б.Ганзориг /2012-
2015/ , х/ч Л.Дэлгэрсайхан /2015 оноос/ ажиллажээ.
ЦЕГ-ын даргын 2010 оны 540-р тушаалаар Замын 
цагдаагийн тасаг болгож  даргаар цагдаагийн х/ч 
Ш.Нямаа /2010-2012/, д/х С.Нармандах /2012/, д/х 
Ш.Нямаа /2012-2013/, д/х Б.Батбаяр /2013-2015/,х/ч 
А.Зандан /2015-2016/, д/х Ш.Нямаа /2016 оноос/ 
ажиллажээ.
Тус тасаг нь 1997, 1999, 2001, 2002, 2009, 2011, 2013 онд 
Налайх дүүргийн Цагдаагийн хэлтсийн “Тэргүүний 
хамт олон”-оор шалгарч байсан тэргүүний хамт олон 
юм.     
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БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН ЗАМЫН ЦАГДААГИЙН ТАСАГ
Аймгийн Цагдан сэргийлэх ангийн хэв журмын 
байцаагчаар ажиллаж байсан а/д С.Сагайд авто 
техникийн байцаагчийн ажлыг давхар хариуцуулан 
ажилуулсанаар Авто техникийн алба үүсч хөгжих 
түүхэн эхлэл болжээ. 
1959 онд хүнд механизм хариуцсан байцаагчийн 
орон тоо 1-ийг бий болгож ахлах түрүүч К.Үркинбай 
томилогдсон байна. 
1994 оны 04-р сарын 10-ны өдөр Замын цагдаагийн 
тасаг байгуулагдан тасгийн дарга 1, ахлах байцаагч, 
шугам замын байцаагч, тоо бүртгэлийн байцаагч 
тус бүр 1, зохицуулагч 9, жолооч 1, автомашин 1, 
мотоцикль 2, холбооны хэрэгсэл 2 зэрэг хүн хүч 
техник хэрэгсэлтэйгээр зохион байгуулагджээ.

Ахлах байцаагчаар: а/д С.Сагай /1958-1960/, а/х 
Ж.Зиябай /1960-1975/, х/ч Н.Көкен /1975-1986/, а/х 
З.Дамыс /1986-1987/, а/х У.Жылыбай /1987-1994/, а/х 
Х.Жагслаг /1994-2004/, а/х С.Төкей /2004-2007/, а/х 
Т.Бауыржан /2007-2008/, а/х А.Ержан /2008-2013/, а/х 
Х.Ержан /2013/ а/х П.Банзрагч 2013 оноос ажиллажээ. 
Тасгийн даргаар: д/х У.Жылыбай /1994-2007/, д/х 
С.Төкей /2007-2013/, д/х А.Ержан /2013 оноос/ 
ажиллажээ.  
Тус тасгийн хамт олон 2013 онд Баян-Өлгий аймаг 
дахь цагдаагийн газрын “Шилдэг тасаг”, 2014 онд 
“Бүтээлч хамт олон”, 2016 онд “Баруун бүсийн уран 
зохицуулагч” тэмцээнд багаараа 2-р байр тус тус 
эзэлсэн амжилт гаргасан байна. 
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ЖИЖҮҮРИЙН ШУУРХАЙ УДИРДЛАГЫН ХЭЛТЭС
Цэргийн ба НАХХЭЯ-ны сайдын  393-р тушаалаар 
Улаанбаатар хотын Цагдан сэргийлэх газрын 
Автотехникийн хэлтэст жижүүрийн байцаагчийн 3 
орон тоо батлагдаж х/ч Ш.Чүлтэм, а/х Д.Бадарч, б/д 
Х.Норов нар томилогдон ажилласанаар хэлтсийн 
суурь тавигджээ. Улмаар 1964-1999 онуудад тус 
групп нь Хэрэг барагдуулах групп, Хэрэг бүртгэх 
жижүүрийн групп, Хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах 
тасаг, Мөрдөн байцаах, шуурхай албаны тасаг, 
Хэрэг бүртгэх, шуурхай албаны тасаг зэрэг бүтцэд 
харьяалагдаж байгаад 1999 онд ЦЕГ-ын даргын 
А/12-р тушаалаар жижүүрийн бүрэлдэхүүнийг 
ЦЕГ-ын Шуурхай албаны хэлтэст тасгийн бүтцээр 
ажиллуулжээ. 2001 онд ЗЦГ-ын Жижүүрийн хэлтэс, 
2003 онд Жижүүрийн шуурхай албаны хэлтэс, 2007 
онд Шуурхай албаны хэлтэс, 2009 онд Мэдээлэл, 
шуурхай албаны хэлтэс, 2012 онд Замын цагдаагийн 
газрын Гэмт хэрэгтэй тэмцэх газрын Жижүүрийн 

шуурхай удирдлага, зохицуулалтын хэлтэс, 2014 онд 
Нийслэлийн ЗЦГ-ын Мэдээлэл, шуурхай удирдлага, 
зохицуулалтын хэлтэс, 2015 онд Улаанбаатар хотын 
ЦГ-ын ЗЦГ-ын Жижүүрийн шуурхай удирдлагын 
хэлтэс, 2016 оноос ЗЦА-ны Жижүүрийн шуурхай 
удирдлагын хэлтэс нэртэйгээр зохион байгуулагдсан 
байна. Тус албаны даргаар д/ч Б.Амар /1976-1978/, д/х 
С.Цандэлэг /1978-1986, 1991-1993/,а/х М.Рэнцэндорж 
/1986-1988/, х/ч С.Сэрээтэрдагва /1988-1991/, д/ч 
М.Самбаазана /1993/, а/х А.Намсаманд /1993-1994/, 
х/ч Ц.Ичинноров /1994-1999/, д/х Д.Оюунчимэг 
/1999-2001/, д/х Ц.Ганхуяг /2001-2002, 2008-2009/, х/а 
А.Үржинбадам /2002-2003/, а/х Ү.Зоригтбаатар /2003-
2006/, д/х С.Даваацэрэн /2006-2008/, д/х Р.Мөнхбаяр 
/2009-2011/, х/а Ч.Гончигсайхан /2011-2012/, х/а 
Ч.Хүрэлбаатар /2012-2014/, х/а Ц.Намсрайжав /2014-
2015/, х/а Ч.Эрдэнэбаатар /2015-2016/, д/х Ч.Батболд 
/2016 оноос/ ажиллажээ. 
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1959
01.26	 Тоо	бүртгэл,	мэргэжлийн	

комиссын	чиглэлээр	хураах	
хураамжийг	журамлав.

02.15	Атар	газрыг	эзэмших	ажилд	тэргүүн	
фронтонд	оролцож	эхлэв.

02.27	 БНМАУ-ын	СнЗ-ийн	84-р	
тогтоолоор	УАТХШБХ-ийн	
шинэчилсэн	дүрмийг	батлав.

02.27	Мэргэжлийн	комисс,	
автотехникийн	байцаагч	нарт	
”Улсын	автотехникийн	байцаагч”	
гэсэн	тэмдэг	олгов.	

03.01	 Хэлтсийн	бүтцэд	өөрчлөлт	гарав.

03.24	 Суртал	хүмүүжлийн	байцаагчийн	
орон	тоог	улс	төрийн	орлогчийн	
орон	тоо	болгов.

03.27	 Автомашин,	мотоцикл	өөрөө	
явагч	механизмын	тоо	бүртгэлийн	
заавар	шинэчлэн	батлагдав.

04.15	 Унгар	улсын	СнЗ-ийн	дарга	
Ф.Мюнник	айлчлав.	

05.15	 Тээврийн	хэрэгсэл	эзэмшигчдээс	
хураах	татварыг	шинэчлэн	тогтоов.

06.20	 ЗХУ-аас	3000	автомашин,	2500	
трактор,	500	комбайн	бусад	
ХАА-н	машин	техник	авчээ.

06.21	 БНАСАУ-ын	Ардын	дээд	хурлын	
дарга	Цой	Ен	Ген	айлчлав.

07.21	 Тус	хэлтэс	нь	холбооны	хэрэгсэлтэй	
болов.

08.12	 Авто	техникийн	байцаагч	нарын	
семинар,	зөвлөгөөн	болов.

08.12	 Хотын	гудамж	замыг	хөдөлгөөн	
зохицуулах	3	салаанд	хуваарилан	
хариуцуулсан.

11.15	 156	аж	ахуйн	нэгжийн	хурлаар	
хөдөлгөөний	дүрэм	биелүүлэх	
асуудлыг	хэлэлцүүлжээ.

12.31	 Явган	ба	дугуйтай	хүмүүст	
зориулсан	санамж	гаргасан

12.31	 Хэлтэс	жижүүрийн	машинтай	
болов.

12.31	 Осол,	хэргийг	бүртгэх	шинэ	журам	
гарав.

12.31	 Өөрөө	явагч	бүх	механизмыг	
улсын	номертой	болгох,	паспорт	
олгох	ажлыг	зохион	байгуулав.

ТОО БҮРТГЭЛИЙН ХУРААМЖИЙГ ЖУРАМЛАВ
Цэргийн ба НАХХЭЯ-ны сайдын  52-р тушаалаар УАТХШБХ-ийн 
мэргэжлийн комисс, тоо бүртгэлийн группийн шугамаар байгууллага, 
иргэдээс хураах хураамж, торгуулийн орлогыг улсын орлогод шилжүүлж, 
дээрхи хураамжтай холбоотой зардлыг улсын төсөвт зардлаас хангаж 
байхаар болжээ. 

ХЭЛТСИЙН ШИНЭ ДҮРЭМ 
БНМАУ-ын СнЗ-ийн 84-р тогтоолоор УАТХШБХ-ийн дүрмийг шинэчлэн 
баталж эрх үүрэг, зорилгыг тодорхойлохдоо: хэлтэс нь тус улсын нутаг 
дэвсгэр дээр зорчин явах бүх төрлийн хөсгийн хөдөлгөөнийг зохицуулах, 
хотуудын гудамж замын хөдөлгөөний дүрмийн биелэлтэнд хяналт тавьж, 
зөрчил буюу осол аюул гарах явдлаас урьдчилан сэргийлэх, авто хөсгийн 
техникийн болон ашиглалтын байдалд хяналт тавих зэрэг ажлуудыг 
эрхлэх, тус хэлтэс нь УЦСЕГ-ын зохион байгуулалтанд багтаж, хуулийн 
этгээдийн бүх эрхийг эдэлж, улсын сүлдтэй тамга, бичгийн нүүртэй 
байх, мэргэжлийн комисс автотехникийн дүрстэй тэмдэг, байцаагч нарт 
“Улсын авто техникийн байцаагч” гэсэн үсэгтэй тэмдэг хэрэглүүлэхээр 
заажээ.
Ц ба НАХХЭЯ-ны сайдын  232-р тушаалаар хэлтсийн шинэ дүрмийг 
биелүүлэх арга хэмжээтэй холбогдуулан гудамж, замын хөдөлгөөнийг 
чадамгай зохицуулж, хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах талаар 
урьдчилан сэргийлэх ажлыг улам хүчтэй болгох, авто аж ахуй, гудамж замд 
хийх хяналт шалгалтыг тасралтгүй зохион байгуулах, улсын хэмжээний 
автомашин, мотоциклын тоо бүртгэлийг хөтлөх ажлыг сайжруулж, 
улсын хэмжээний техникийн үзлэгийг явуулж байхаар заажээ.

УЛС ТӨРИЙН ОРЛОГЧТОЙ БОЛГОВ
Цэргийн ба НАХХЭЯ-ны сайдын 205-р тушаалаар Суртал хүмүүжлийн 
байцаагчийн орон тоог улс төрийн орлогчийн орон тоо болгожээ. Тухайн 
онд ажиллах бүтэцээр  офицер 33, ахлагч бага дарга 10, цагдаа 107, энгийн 
4 нийт 154 алба хаагчийн орон тоог шинэчлэн баталсан байна.

БҮТЭЦ, ОРОН ТОО
Хэлтсийн дарга-1 (хурандаа)

Орлогч дарга -1 (хошууч)
Улс төрийн орлогч-1 (хошууч)

Нарийн бичгийн дарга-1 (ахлагч)
Цэвэрлэгч-1 (энгийн)

Галч -2 (энгийн)

Мэргэжлийн комисс 
Дарга-1 (хошууч)
Гишүүн-4 (ахмад)
Хэрэг хөтлөгч-1 

(энгийн)

Шугам замын тасаг 
Тасгийн дарга-1 (хошууч)
Ахлах байцаагч -1 (ахмад)

Жинхэнэ байцаагч-6 (ахлах 
дэслэгч)

Байцаагч бөгөөд постын салааны 
дарга -2 (ахлах дэслэгч)

Бага дарга -7 (ахлагч)
Цагдаа -107 

Техникийн тасаг 
Тасгийн дарга-1 

(хошууч)
Ахлах байцаагч-1 

(ахмад)
Жинхэнэ байцаагч -8 

(ахлах дэслэгч) 

Дежурын байцаагч-3 
(ахмад)

Тоо бүртгэлийн байцаагч-2 
(ахлах дэслэгч)

Тоо бүртгэгч-2 (ахлагч)
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ОСЛЫГ БҮРТГЭХ ШИНЭ ЖУРАМ

Цэргийн ба НАХХЭЯ-ны сайдаас автотехникийн 
хөдөлгөөний бүх  осол хэргийг их, бага гэж 
ялгахгүйгээр бүртгэдэг шинэ журам гаргаж, уг 
журмаар мөн өөрөө явагч механизмын бүх хэргүүд 
болон ердийн хөсөг, унадаг дугуй, явган хүнтэй 
холбогдсон хэргийг бүртгэн авдаг болсон байна.

Тус хэлтсийн Хөдөлгөөн зохицуулах тасгийн офицер, 
цагдаа нарыг гурван  салааны зохион байгуулалтад 
оруулж, Улаанбаатар хотын гудамж, замыг хэсэгчлэн  
хариуцуулсан нь  өнөөгийн дүүргийн замын  
цагдаагийн албаны эхлэл болсон байна. Хариуцсан 
газар дээр осол аваар гаргуулахгүй байх талаар 
уралдаан зарлан ажиллуулж, офицер, цагдаа нарыг 
тусгай үнэмлэхтэй болгон хүнтэй харьцахдаа ёсолж 
мэндлээд нэр, албан тушаалаа хэлж, үнэмлэхээ 
үзүүлдэг журам тогтоожээ. 

ХОТЫН ГУДАМЖ, ЗАМЫГ ПОСТЫН САЛААДАД ХАРИУЦУУЛАВ

             ШУУРХАЙ ХОЛБОО МЭДЭЭЛЭЛ
Тус хэлтэс нь  Армийн холбооноос ЖР-4С 
жижүүрийн иж бүрэн станц 3, ЖР-4П суурин станц 
9-ийг авч,  радио холбоо хариуцсан ажилтнаар  а/д 
н.Ренчиндавааг  ажиллуулснаар  холбоо мэдээллийн 
алба үүсч хөгжихийн эхлэл тавигджээ. Эдгээр  станц 

нь тогтмол давтамжтай энгийн, хоёр талт, радио 
хүлээн авагч бөгөөд тогтмол гүйдлийн хувиргагч, 
антенн, чихэвч, микрофон зэргээс бүрддэг ажээ.  
Радио ЖР-4П нь найман цуврал, давтамж тохиргоо 
нь ялгаатай үйлдвэрлэгдсэн байна. 

1967 оноос ЗХУ-ын хилийн цэрэгт зориулагдсан 
“Сокол” нэртэй, 50-60 мгц-ын үелзэл дээр ажилладаг 
1.5 метрийн сүмбэн антеннтэй, 2.8 кг жинтэй, ногоон 
брезентэн уутанд хийж үүрдэг радио станц 5 ижийг 
Хилийн цэргээс авч ашиглан улмаар   овор хэмжээ 

багатай, “27Р-1” маркийн 20х15х6 см-ийн хэмжээтэй, 
1.8 кг жинтэй, шингэн хүчил хийж цэнэглэдэг “СЦС” 
аккумлятортой хэт богино долгионы радио станцаар 
хангагджээ.
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1969 оноос ЗХУ-ын нисэх хүчний холбоонд 
зориулагдсан 172 мгц дээр ажилладаг “Р-84ВС” 
загварын суурин 1, ”Р-848 М” маркийн машины станц 
2, ЗХУ-ын төмөр замын байгууллагад зориулагдсан 
0.5 Вт хүчин чадалтай “61Р1” маркийн богино 
долгионы үүргийн 8 иж станцтай болжээ. 1974 оноос 
Газрын жижүүр дээр телефон холбооны СОС-3060 
станц 1-ийг, хэт богино долгионы 3 сувагтай, “55 РТС” 
маркийн станц 3-ыг Ажилчин, Октябрь, Найрамдал 
районы автотехникийн байнгын постод суурилуулан 
“56 РТМ” маркийн машины станц 8, “23РТН” маркийн 
172, 550 мгц дээр ажилладаг үүргийн станц 25-аар тус 
тус хангагдсан байна.
1977-1983 онд ЗХУ-д үйлдвэрлэсэн суурин ажиллах 
зориулалттай  хэт богино долгионы 10Вт чадалтай, 4 
сувагтай “Пальма С70” маркын 55РТС суурин станц,  
“Пальма М75” 56РТМ хөдөлгөөнт /автомашины/, 1Вт 
чадалтай, 1 сувагтай, 172,550МГц-ын үелзлэл дээр 
ажилладаг  “23РТН”  маркын үүргэвчний зориулалттай 
радиостанцуудаар нөхөн хангалт хийгдэж, эдгээр 
техник хэрэгсэл нь 1990-ээд оны дунд үе хүртэл 
ашиглагдсан байна. 
1987 онд  радиостанцын сонсгол, алслалтыг 
сайжруулах зорилгоор  газрын дэргэд 35 метр 
өндөртэй радио холбооны цамхагийг босгож өнөө 
хүртэл ашиглагдаж байна. 1987-1988 онд Тээврийн 
хэрэгслийн бүртгэлийг цахимжуулах эхлэлийг тавьж, 
1989-1996 онуудад “Жолоочийн бүртгэл”, “Тээврийн 
хэрэгслийн бүртгэл”, “Захиргааны зөрчлийн бүртгэл”, 
“Эрүүгийн хэргийн тоо бүртгэл”-ийн программуудыг 
нэвтрүүлжээ.
1989 онд  ОХУ-д 1981 онд  үйлдвэрлэгдсэн телекамерыг 
Улаанбаатар хотын “О” цэг буюу Төв шуудангийн 
уулзвар, Гадаад явдлын яамны уулзвар, УАТХШБГ-
ын  баруун урд талын төмөр замын гарамтай 
уулзваруудад байрлуулан  жижүүрийн байрнаас 24 
цагийн хугацаанд замын хөдөлгөөнд хяналт тавих 
боломжтой болгосон байна. Мөн уг камерыг одоогийн  
Монголын цахилгаан холбоо ХХК-ны байр, Засгийн 
газрын баруун тал Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн  
төв зөвлөлийн байр, Ялалтын талбай зэрэг газруудад 
байрлуулан УБ  хотын ЦГ-ын  жижүүр дээр хяналтын  
дэлгэцийг суурилуулан замын хөдөлгөөн, жагсаал 
цуглааны  үйл ажиллагааг хянах  боломжийг бүрдүүлж 
байжээ.
Мөн УАТХШБГ-ын төв байранд дотуур телефон 
холбооны “Дики” маркийн коммутатор, номер 

цуглуулагчгүй телефон аппаратын хамт, “СОС-
3060” маркийн ЗХУ-д үйлдвэрлэсэн дотуур холбоог 
ашиглаж, 2007 онд Япон улсын “Panasonic” маркын 56 
хэрэглэгчийн электрон АТС –ийг шинээр тавьсан нь 
өнөөг хүртэл найдвартай ажиллаж байна.
1991 онд Япон улсаас “Kenwood” фирмын олон 
сувагтай холбооны техник хэрэгсэл дахин дамжуулах 
станц, суурин, машины болон гар станц худалдан 
авч ашигласан нь  орчин үеийн холбооны техник 
хэрэгслээр хангагдах  үндэс суурь тавигджээ.
1995 онд АНУ-д үйлдвэрлэгдсэн Мotorola “GM-
300” маркын 2 сувагтай, 25Вт чадалтай суурин 15, 
хөдөлгөөнт 20 /автомашины/,  Мotorola “GP-88” 
маркын 2 сувагтай, 5Вт чадалтай  гар станц 100, нийт 
135 радиостанц захиалан авч ашиглажээ.
Тус албаны холбоо мэдээллийн техник хэрэгслийн 
хангалт, ашиглалт, засвар үйлчилгээг 1969 оноос 
НАХЯ-ны Холбооны хэлтэс, газар хариуцаж, 
холбооны техник хэрэгсэлийн  нийлүүлэлт нэмэгдэж,  
станцуудын тоо олширч байнгын ажиллагаа, засвар 
үйлчилгээг ашиглагч байгууллагуудад ойртуулах 
зорилгоор  1979 онд УАТХШБГ-т Шуурхай холбоо 
мэдээлийн групп байгуулан ажиллуулж, 1985 онд 
УБ хотын ЦСГ-ын  Шуурхай холбооны тусгай тасагт 
харъяалагдаж, 1990 оноос ЗЦГ-т  бие даасан холбооны 
групп, хэсэг  ажиллаж, 2003 оноос компьютрийн 
техник, программ хангамж хариуцсан байцаагчийн 
орон тоо, 2006 онд компьютерийн техник, программ 
хангамж хариуцсан ахлах байцаагч, программист 
тус бүр 1, 2007 онд 7 хүний бүрэлдэхүүнтэй 
Мэдээлэл, технологийн хэсэг,  2009 онд 4 хүний 
бүрэлдэхүүнтэй  Мэдээлэл холбооны хэсэг ажиллаж, 
2011 онд нийслэлийн 6 дүүрэг, хамгаалалтын тусгай 
тасаг, орон нутгийн замын хяналтын тасгуудад 
мэдээлэл, холбооны операторын орон тоо бий болгон 
ажиллуулж,   2012 онд тус газрын харъяанд ажиллаж 
байсан Мэдээлэл, холбоо, технологийн чиглэл 
хариуцаж байсан нэгжийг татан буулгаж  Цагдаагийн 
төв байгууллагад харъяалагдан ажиллах болжээ.
Ахлах инженерээр д/ч Ч.Намнандорж /1980-1981/, 
инженерээр н.Батжав /1981/ Д.Баярмандах /1981-
1983/, ахлах  инженерээр х/ч Д.Чулуунхүү /1984-2001/, 
х/ч Ч.Гантөмөр /1990-1991, 2005-2015/, а/х, Г.Өсөхбаяр 
/2011-2012/ инженер-техникчээр Р.Жанхайнбуу /2002-
2003/ Х.Ганболд /2003-2004/, компьютрийн техник, 
программ хангамж хариуцсан ахлах байцаагчаар 
а/х Б.Баттулга /2007-2009/, Мэдээлэл технологи 
холбооны хэсгийн даргаар а/х Б.Баттулга /2009-2012/ 
нар ажиллажээ.

9836 АВТО МАШИНД ҮЗЛЭГ ХИЙВ
Цэргийн ба НАХХЭЯ-ны сайдын 717-р тушаалаар авто 
машины  тоо бүртгэлийг үнэн зөв тодорхой болгох, 
удирдах ажилтны шийдвэргүйгээр автомашиныг 
хооронд нь шилжүүлэх, худалдахтай тэмцэх, 
авто аж ахуйнуудад тавих хяналтаа сайжруулах 
урьдчилан сэргийлэх тодорхой ажил зохиож байхыг 

УАТХШБХ-т даалгаж, Улсын хэмжээнд 1069 том, 
жижиг аж ахуйнуудын 9836 авто машинуудад улсын 
комиссын үзлэг явуулж, 156 аж ахуйн нэгжүүдийн 
хурлаар хөдөлгөөний дүрэм биелүүлэх асуудлыг 
хэлэлцүүлжээ.
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ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗААВРУУД
Хэлтсийн дүрэм шинэчлэн батлагдсантай 
холбогдуулан Авто техникийн байцаагчийн  ажиллах 
заавар, жижүүрийн офицеруудын ажиллах заавар, 
хэлтсийн ажлыг сайжруулах тушаал, мэргэжлийн 
комиссын ажиллах заавар, улсын авто техникийн 

үзлэг явуулах заавар, аваарын хэрэгт акт бичих 
заавар, олон нийтийн байцаагч нарыг ажиллуулах 
заавар, постын цагдаа нарын дагаж мөрдөх журмыг  
шинэчлэн батлуулан мөрджээ. 

АВТОМАШИН, МЕХАНИЗМ НЭМЭГДЭВ
1959-1961 онд 300 мянган 

га атар газар эзэмших 

зорилт дэвшүүлсний үндсэн 

дээр ЗСБНХУ-аас 3000 

автомашин,  2500 трактор,  

500 комбайн мөн хөдөө аж 

ахуйн бусад машин техник 

хүлээн авснаар машин 

механизмын тоо өсч, улс 

ардын аж ахуйн  аль ч салбарт  

тээврийн хэрэгслийн 

гүйцэтгэх үүрэг улам 

өргөжихийн хамт АТХШБХ-

ийг улам бэхжүүлэх, үйл 

ажиллагааг нь боловсронгуй 

болгох арга хэмжээнүүдийг 

авчээ.
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1960
01.27	 Улаанбаатар	хотод	хуулийн	

байгууллагуудын	удирдах	ажилтны	
зөвлөгөөн	болов.	

03.31	 Болзолт	уралдаанд	шалгарч	
“Хүндэт	жуух”-аар	шагнагдав.

03.31	 Орон	нутгийн	авто	техникийн	
байцаагч	нарын	семинар	зохион	
байгуулав.

03.31	 БНМАУ-ын	хотуудын	гудамж	
ба	замын	хөдөлгөөний	дүрэм	
шинэчлэн	батлагдав.

04.05	 Төр,	засгийн	өндөр	албан	
тушаалтны	суудлын	автомашины	
улсын	дугаарыг	ялгаатай	болгов.

05.27	 БНХАУ-ын	Төрийн	Зөвлөлийн	
Ерөнхий	сайд	Жоу	Эньлай	
айлчлав.

05.27		Зочин,	төлөөлөгчдийг	
мотоциклоор	хамгаалдаг	болов.

06.01	 Постын	салаадад	сэхээтний	
социалист	нөхөрлөл	байгуулагдан	
ажиллав.

06.01	 Постын	салаадын	дунд	социалист	
уралдаан	өрнүүлэв.

07.05	 Улаанбаатар	хотын	2	уулзварт	
анхны	гэрэл	дохиог	суурилуулжээ

09.10	 Намрын	тариа	хураалтаар	
өвөлжилтийн	бэлтгэл		хангах		
машин,	техникийн	ашиглалт,	
жолооч	нарын	сахилга,	гудамж	
замын	хөдөлгөөнд	хяналт	тавьж	
ажиллав.

10.01	 Эргүүл	постыг	радио	холбоотой	
болгов.

10.10	 Багшлах	эрхийн	үнэмлэх	олгов.

10.15	 Анхдугаар	уран	жолоодлогын	
уралдаан	болжээ.

11.15	 Замын	хөдөлгөөний	дүрэм	
сурталчилсан	номыг	хэвлэн	номын	
худалдаагаар	дамжуулан	тараасан.

11.15	 Замын	хөдөлгөөний	дүрмийг	
сурталчилсан	3	бүлэг	баримтат	
кино	гаргасан.

12.31	 Гэмт	хэрэгтэй	тэмцэхэд	намын	
байгууллагуудын	зорилтыг	
тодорхойлов.	

12.31	ЦСБ-ын	бүх	албад	иргэдэд

	 тайлангаа	тавьж	эхлэв.

12.31	Оны	эцэст	УЦСЕГ-ын	хэмжээнд	
ажлын	үр	дүнгээр	1-р	байр	эзлэв.

Ю.ЦЭДЭНБАЛ ЗӨВЛӨГӨӨНД ОРОЛЦОВ

 БОЛЗОЛТ УРАЛДААНД 2-Р БАЙР ЭЗЛЭВ 
АХ-ын 39 жилийн ойг угтаж Цэргийн ба НАХХЭЯ-ны сайдын 196-р 
тушаалаар “Тэргүүний ажиллагаатай хэлтэс, анги, салаа, рот, команд” 
шалгаруулах болзол зарлаж, соёлын довтолгооны үндсэн зорилтуудыг 
хангаж ЦСБ-ын өмнө тавигдсан үүргийг анги, салбарууд дээр дүүрэн 
хангаж биелүүлэх арга хэмжээний тухай тодорхой төлөвлөгөө хийж нийт 
сэргийлэгч, гал сөнөөгчдийн идэвх санаачилгыг өрнүүлэн болзолд заасан 
үүргүүдийг дүүрэн хангах арга хэмжээ авахыг ЦСХ, анги, салаа, командын 
дарга нарт үүрэг болгож, НАХЯ-ны сайдын 393-р тушаалаар “Ойг угтсан 
болзолт уралдаан”-ыг дүгнэсэн байна.
Уралдааны хугацаанд тус хэлтэс нь офицер, зохицуулагч нарын улс 
төр, ерөнхий боловсролыг дээшлүүлэн шат ахиулах үүргийг үндсэнд 
нь хангаж, сахилга бат, ажлын хариуцлагыг сайжруулан элдэв дутагдал, 
зөрчлийг 85 хувиар багасгаж, ажилдаа нэлээд хэдэн зүйл шинээр 
санаачлан нэвтрүүлж авто хөдөлгөөнийг зохицуулах талаар кино, журнал 
товхимол, зураг, плакат, самбар зэрэг үзүүлэн таниулах зүйлүүдийг 
бэлтгэн сурталчлах, авто аж ахуйн 
ажилтан нарын зөвлөгөөн семинарыг 
явуулах, үдэшлэг уулзалт зохиох, 
улсын хэмжээний авто машины 
үзлэгийг амжилттай хийж, эргүүл 
шалгалтыг тогтмол зохиож 1215 
зөрчлийг илрүүлэн засаж өргөдөл, 
гомдол 122-ыг хүлээн авч 100 хувь 
барагдуулж, аваар, ослыг 48 хувиар 
бууруулж, хэд хэдэн удаагийн 
томоохон хамгаалалтын албан 
үүргийг зөв чадамгай зохиосон тул 
тус  хэлтэс нь уралдаанд 2-р байр 
эзлэн Цагдан сэргийлэх байгуулагын 
“Хүндэт жуух” бичиг үнэ бүхий 
зүйлээр шагнуулжээ.

Улаанбаатар хотод Шүүх, 
Прокурор, НАХЯ, УЦС 
байгууллагуудын удирдах 
ажилтны зөвлөгөөн болж 
МАХН-ын ТХ-ны 1-р нарийн 
бичгийн дарга, СнЗ-ийн 
дарга Ю.Цэдэнбал Цагдан 
сэргийлэх байгууллагын 
гүйцэтгэх үүрэгтэй 
холбогдуулан гэмт хэргийг 
багасгахад урьдчилан 
сэргийлэх ажил онц ач 
холбогдолтой, хулгай хийх 
явдлыг ойрын ирээдүйд бүр 
мөсөн арилгах, гэмт хэргийн 
эсрэг олон нийтийн хүчийг 
сайн дайчлах, хоригдлыг 
хүмүүжүүлэх ажлыг эрс 
сайжруулах болон бусад 
асуудлын талаар үг хэлжээ.
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ЗАМЫН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ДҮРЭМ 
БНМАУ-ын СнЗ-ийн 142-р тогтоолоор “БНМАУ-ын 
хотуудын гудамж ба замын хөдөлгөөний дүрэм”-д 
нэмэлт, өөрчлөлт оруулан  30 бүлэг, 137 зүйлтэй 
баталжээ. Дүрмийн 13-р бүлгийн 58-р зүйлд “хөсгийг 
5 минутаас илүүгүй зогсож болохгүй газруудыг 2 
минут болгон өөрчилсөн” мөн тээврийн хэрэгслийг 
жолоочгүй орхиж явж болох бөгөөд заавал хүнд 
араанд залгах эсвэл гар тоормос хэрэглэх талаар зааж 
өгсөн байна. Жолоочийн биедээ авч явах зүйлийг 
тодотгон бие даасан зүйл болгосон, тээврийн хэрэгсэл 
байрлан явахдаа бүх төрлийн хөсөг зөвхөн зүүн гар 
талаараа зөрөх, хэрэв зэргэлдээ 2 зам байвал төрөл 
бүрийн хөсөг зөвхөн баруун гар талын замаар явах 
бөгөөд энэ 2 замын аль алинаар нь хөдөлгөөний эсрэг 
явахыг хориглож, нэг ба хоёр эгнээгээр явах, гүйцэж 
түрүүлэх заалтанд анх удаа зогсож байгаа авто хөсгийг 
баруун гар талаар нь тойрон өнгөрч болох, аюул гарч 
болох ачаа тээвэрлэсэн авто хөсгийн жолооч нар цагт 
25 км-ээс илүү хурдтай явахыг хориглож, тээврийн 
хэрэгслийн хоорондын зайг багасгаж,  улсын дугаарын 
хэмжээг нарийвчлан зааж,  гэрэлтүүлэх хэрэгслийг 
хэрхэн хэрэглэх талаар нэмэлт, өөрчлөлтүүд 
хийгджээ.

УЛААН ӨНГӨТЭЙ УЛСЫН ДУГААР

НАХЯ-ны сайдын 210-р тушаалаар БНМАУ-ын 
СнЗ ба МАХН-ын ТХ-ны УТТ-ны гишүүд, УИХ-ын 
Тэргүүлэгчдийн албан ажлын суудлын машинуудын 
номерын УБ үсгийг улаан өнгөөр тэмдэглэх шийдвэр 
гарган мөрдүүлж байжээ. 

ИРГЭДЭД ТАЙЛАНГАА ТАВИВ
Хэлтсээс 1960 онд хийсэн ажлын тайланг 12-р сард 
иргэд олон нийтэд тавьж, замын хөдөлгөөний осол, 
хэргээс урьдчилан сэргийлэх  санамж бүхий өврийн 
дэвтэр 10.000 ширхэг, хөдөлгөөний дүрэм 100.000 
ширхэг,  явган зорчигч ба дугуйтай хүмүүст зориулсан  
дүрмийн брошюр 50.000 ширхэг, авто хөсгийн 

жолооч нар ба явган зорчигчдод зориулсан санамж 
25.000 ширхэг, хөдөлгөөний дүрмийн зөрчил аваарын 
байдлыг харуулсан 3 төрлийн 25.000-30.000 ширхэг 
зураг бүхий фото самбар 50-200 хувь хэвлэн нийтэд 
тарааж байжээ.

БАГШЛАХ ЭРХИЙН ҮНЭМЛЭХ ОЛГОВ
УЦСЕГ-ын даргын 95-р тушаалаар автотехникийн 
курс, дугуйлангуудад техникийн хичээл заах багш нарт 
онолын, дүрмийн, жолоодлогын хичээл заах эрхийн 
үнэмлэхийг заах арга,  онол, дүрмийн мэдлэгийг шалгаж 
олгосон байна. Харин гадаад, дотоодын техникийн 
дээд ба дунд сургуулийг онц дүнтэй төгссөн хүмүүсээс 
шалгалт авахгүйгээр авто онол заах эрхийн үнэмлэх 
олгож байхыг зөвшөөрсөн байна. 

Автотехникийн курс, дугуйлангуудад хичээл заах багш 
нараас онол ба дүрэм, жолоодлогын шалгалтыг авахдаа 
амаар авахаас гадна тусгай бэлдсэн сэдвээр шалгалтын 
комисст хичээл заалгах журмаар түүний заах аргын 
бэлтгэлийг нэгэн адил авч байжээ.
Автотехникийн курс, дугуйлангуудад хичээл заах эрхийн 
үнэмлэхийг онолын мэдлэг, чадвар, сахилга бат, ажлын 
хариуцлагаар тэргүүний хүмүүст олгож эхлэв.
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СЕМИНАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ
Орон нутагт ажиллаж байгаа авто техникийн байцаагч 
нарын семинарыг 7 хоногийн хугацаатай зохион 
байгуулав. Семинараар улсын хэмжээний автомашин, 
механизмын үзлэгийг хэрхэн явуулах, механизм, 

чиргүүлүүдийг улсын тоо бүртгэлд оруулан улсын 
дугаартай болгох талаар байцаагч нарт сургалт зохион 
байгуулжээ.

ГЭРЛЭН ДОХИО
Улаанбаатар хотын гудамж замын 2 уулзварт 
ЗСБНХУ-д үйлдвэрлэгдсэн гэрлэн дохиотой болов. 
Тухайн үед гэрлэн дохионы шонг улаан, цагаан өнгөөр 
будаж анхааруулдаг байв.

МОТОЦИКЛТОЙ ХАМГААЛАЛТ 
1960 онд анх удаа БНХАУ, Камбожи, Гвиней улсын 
хүндэт зочин төлөөлөгчид БНМАУ-д айлчлах үед 
мотоциклтой болон шугаман хамгаалалт зохион 
байгуулав.

УРАН ЖОЛООДЛОГЫН АНХДУГААР ТЭМЦЭЭН 
Авто тээвэрчдийн 35 жилийн ойд зориулж тус хэлтэс, 
ТХЯ, Биеийн тамирчдын төв зөвлөл, Цэрэгт туслах 

нийгэмлэг хамтран анхдугаар уран жолоодлогын 
уралдаан зохион байгуулав.

БАРИМТАТ КИНО БҮТЭЭВ
Замын хөдөлгөөний дүрмийг сурталчилсан 3 бүлэг 
баримтат кино гаргажээ. Найруулагчаар  Б.Жамсран, 

оператороор Н.Хуяг-Очир нар ажилласан байна
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БИЕИЙН ХӨДӨЛМӨРИЙН ТЭРГҮҮНИЙ АНГИ
Хэлтэс, постын салаадад сэхээтний социалист 
нөхөрлөл байгуулагдан хавар, зун, намрын улиралд 
хот тохижуулах үндсэн дээр зохиогдсон бүхий л 
ажилд бусдаасаа идэвхийлэн оролцсон тул ЦСБ-

ын хэмжээнд тус хэлтэс нь  биеийн хөдөлмөрийн 
тэргүүний ангиар шалгарч тугаар шагнуулсан  байна.
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1961
01.14	 Автотехникийн		улсын	үзлэг	

явуулжээ.

03.29	 Осол	аваарын	10	жилийн	судалгаа	
гаргажээ.

05.03	 УАТХШБХ-т	албан	ажлын	
хэрэгцээнд	20	мотоцикль	
олгогдов.

06.22		БНАВАУ-ын	Ерөнхий	сайд	Фам	
Ван	Донг	айлчлав.

07.07	 МАХН-ын	ТХ-ны	1-р	нарийн	
бичгийн	дарга,	СнЗ-ийн	дарга	
Ю.Цэдэнбал	автомашины	осолд	
оржээ.	

07.20	 	Онц	сэргийлэгч	гал	сөнөөгчдын		
2-р	зөвлөгөөн	болов.

07.20	 ЦСБ-ын	40	жилийн	ойг	тэмдэглэв.

08.30	 СнЗ-ийн	441-р	тогтоол,	НАХЯ-
ны	сайдын	542-р	тушаалаар	
автотехникийн	байцаагч	нарыг	
ургац,	тариа	хураалтын	үеэр	
сангийн	аж	ахуйнуудад	ажиллуулах	
болжээ.

10.06	 Хувцасны	хэлбэр	үзэмжийг	
сайжруулав.

10.10	 Улаанбаатар	хотын	замын	6	
уулзварт	гэрэл	дохио	тавигдав.

10.15	 Балбын	цог	жавхлант	ван	
Махендра	Бир	Бикрам	шах	Дева	
хатны	хамт	айлчлав.	

10.27	 БНМАУ	НҮБ-ын	101	дэх	бүрэн	эрхт	
гишүүн	болов.

11.03	 Авто	хөдөлгөөний	аюул	ослоос	
урьдчилан	сэргийлэх	ажлыг	
сайжруулах	тухай	МАХН-ын	ТХ,	
СнЗ-ийн	359/574-р	тогтоол	гарав.

12.04	 Олон	нийтийн	хэв	журам	эвдэж	
танхайрагчдад	хариуцлага	
хүлээлгэж	байх	тухай,	
Нийгмийн	тустай	хөдөлмөрөөс	
зайлсхийгчидтэй		тэмцэх	явдлыг	
хүчтэй	болгох	тухай	АИХ-ын	
Тэргүүлэгчдийн	301,302	–р	зарлиг	
гарав.

12.31	 ТХЯ,	НАХЯ-ны	коллеги,	
хариуцлагатны	хамтарсан	
зөвөлгөөнд	илтгэл,	сонсгол	
оруулан	хэлэлцүүлэн	дүгнэлт	
гаргуулсан.

ХОТОД ПОСТ, ХӨДӨӨД ТЭМДЭГ НЭМЭВ
МАХН-ын ТХ, СнЗ-өөс “Авто хөдөлгөөний аюул ослоос урьдчилан 
сэргийлэх ажлыг сайжруулах арга хэмжээний тухай” 359/574-р тогтоол 
гаргаж, автомашины тоо олширч, хотын гудамж, замын хөдөлгөөн 
нэмэгдэж байгаатай холбогдуулан Улаанбаатар хот, аймгуудын төв, 
томоохон суурин газруудын гудамж, замууд дахь автотехникийн 
хөдөлгөөний хяналтын постуудын зохион байгуулалтыг хянан үзэх,  
Улаанбаатар хотын чухал шаардлагатай газруудад хяналтын постуудыг 
нэмж байгуулах, Улаанбаатар хотын доторх хөдөлгөөнийг зохион 
байгуулах схемийг ерөнхий төлөвлөгөөтэй уялдуулан боловсруулах, бүх 
жолооч нарын хөдөлгөөний дүрмийн мэдлэгийг шалгаж, жолооч нарын 
мэргэжлийн үнэмлэхийг шинэчлэн олгох, хотуудын гудамж замын 
хөдөлгөөний дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах асуудал боловсруулах 
үүргийг НАХЯ-нд, аймаг, хот бүр орон нутгийн чанартай замуудыг км-
ийн хэмжээ, заалт, тэмдгүүдтэй болгохыг  аймаг, хотын намын хороо, 
АДХ-ын гүйцэтгэх захиргаа, нам, улс, олон нийтийн байгууллагын эрх 
баригчдад  даалгажээ. Энэхүү тогтоол нь авто хөдөлгөөний аюулгүй 
байдлыг хангах, осол, зөрчилтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх ажлын үр 
дүнг дээшлүүлэхэд чухал ач холбогдолтой болсон байна.

НЭГ ЛИТР ШАТАХУУНЫ НОРМ

ОНЦ СЭРГИЙЛЭГЧ, ГАЛ СӨНӨӨГЧДИЙН ХОЁРДУГААР ЗӨВЛӨГӨӨН
“Онц сэргийлэгч, тэргүүний гал сөнөөгчдийн 2-р зөвлөгөөн”-ийг зохион 
байгуулж, зөвлөгөөн дээр 1957-1961 онд цагдан сэргийлэх байгууллагын 
ажилд гарсан үр бүтээл шинэ санаачилга, тэргүүний туршлага болон 
оршиж байгаа дутагдал, түүнийг арилгах арга замуудыг тодорхой 
харуулсан илтгэл танилцуулж зөвлөгөөнд  төв, орон нутгийн ЦСБ-аас 
шалгарсан 324 төлөөлөгч оролцсоны дотор тус хэлтээс ахлах байцаагч  
Ш.Чүлтэм, Булган аймгийн авто техникийн байцаагч Г.Дашцэрэн нарын 
20 гаруй ажилтан оролцжээ. 

“Албан ажлын хэрэгцээнд 
мотоцикл хэрэглүүлэх 
тухай” төр, засгийн шийдвэр 
гарч хэлтсийн авто аж ахуй, 
гудамж замд шалгалт хийдэг 
төв, орон нутгийн офицер, 
ахлагчдын албан ажлын 
хэрэгцээнд 20 мотоцикл 
хэрэглүүлж, шатахууныг нь 
хот, суурин газарт өдөр тутам 
1 литр, хөдөө замд явах, тусгай 
хамгаалалтанд гарах үед явсан 
километрээр бодож бензин 
олгох болжээ.
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УЛСЫН ЦАГДАН СЭРГИЙЛЭХ БАЙГУУЛЛАГЫН 40 ЖИЛИЙН ОЙ 
МАХН-ын ТХ-ны УТТ-ны 85-р тогтоолоор  ЦСБ-ын 
40 жилийн ойг 07 дугаар сард тэмдэглэх шийдвэр 
гарч, НАХЯ-ны сайдын  219-р тушаалаар УЦСБ-
ын ойн бэлтгэл ажлыг эрхлэн гүйцэтгэх комиссыг 
байгуулах, баяр тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай зардал, 
төсөв, төлөвлөгөөг боловсруулах, цагдан сэргийлэх 
байгууллагыг өргөнөөр сурталчлах, сэргийлэхийн 
бүх ажлыг өөрчлөн сайжруулах, шуурхай болгох, 
хөдөлмөрчидтэй холбоогоо улам бэхжүүлэн гэмт 
хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимтэй болгож 
шинэ санаачилга, тэргүүний туршлагыг өрнүүлэн 
нэвтрүүлэх 30 хоногийн цогц ажил явуулах, 40 жилд 
гүйцэтгэж ирсэн ажлын түүхэн туршлагаас лекц, 
товхимол, ярианы сэдэв, зураг, плакат, ухуулах 

хуудсуудыг тусгай төлөвлөгөөтэйгээр боловсруулан 
хэвлүүлэх, хүндэт самбар, дэвтрийг бий болгох, шүлэг 
дуу, кино жүжгийн зохиол зэрэг уран бүтээлийн 
уралдааныг урлагийн хороо, уран бүтээлчдийн 
холбоотой хамтран зарлаж шалгаруулан дүгнэх, 
төв, хөдөөгийн хэлтэс, ангиудын сайн дурын уран 
сайханчдыг дэмжин бэхжүүлэх, цагдан сэргийлэх 
байгууллагад он удаан жил идэвх зүтгэлтэйгээр 
ажиллаж байгаа болон ажиллаж байгаад өндөр 
настай болсон буюу өвчний учир халагдсан, өөр 
ажилд шилжсэн хүмүүсийг бүртгэн тэднийг ЦСБ-
ын 40 жилийн ойд оролцуулах зэрэг ажлыг хийхээр 
төлөвлөн хэрэгжүүлжээ. 

АВТЫН ОСОЛД ОРОВ
Ардын  хувьсгалын  40 жилийн ойн өмнөхөн  МАХН-
ын ТХ-ны 1-р нарийн бичгийн дарга, СнЗ-ийн дарга 
Ю.Цэдэнбал, ЗСБНХУ-ын элчин сайд М.А.Сусловын 
хамт авто машинтай явж байгаад осолд оржээ. 
Осол болсон шалтгаан нөхцөлийг судлан тогтоож 
МАХН-ын ТХ-ны УТТ-ны 07-р сарын 20-ны өдрийн 

хурал дээр ослыг шалгасан дүнг авч хэлэлцээд 
буруутай хүмүүст арга хэмжээ авч, төр, засгийн 
тэргүүнүүдийг авто тээврийн хэрэгсэлтэй замын 
хөдөлгөөнд оролцох үеийн аюулгүй байдлыг сахин 
хамгаалах тухай 17-р тогтоол гаргасан байна.

ЗАМ ТЭЭВРИЙН ОСЛЫН 10 ЖИЛИЙН СУДАЛГАА ГАРГАЖ, 
УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ АЖЛЫГ ЭРЧИМЖҮҮЛЭВ

“Авто хөдөлгөөний аюул ослоос урьдчилан сэргийлэх 
ажлыг сайжруулах арга хэмжээний тухай” 359/574-р 
тогтоолыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд  автомашины 
осол,  аваарын сүүлийн 10 жилийн судалгаа гаргаж, 
авто аваарын хэрэг, зөрчлийн  шалтгаан нөхцөлийн 
байдал, цаашид авах арга хэмжээний талаар БНМАУ-
ын Тээвэр холбооны яам, НАХЯ-ны хариуцлагатны 
хамтарсан зөвлөгөөнд УАТХШБХ-ийн дарга илтгэл, 
сонсгол тавьж хэлэлцүүлэн, үнэлэлт дүгнэлт өгүүлж, 
цаашид авах арга хэмжээг төлөвлөн хэрэгжүүлжээ. 
Осол, хэргээс урьдчилан сэргийлэх, хөдөлгөөний 
дүрмийг сурталчлах  зорилгоор дүрмийг 100000 хувь, 
дүрмийн тухай 5 төрлийн санамж, боршуурыг 10000-
50000 хувь, 16 төрлийн ухуулах хуудсыг 1000-3000 
хувиар хэвлүүлж тараажээ.

НЭХИЙ ДЭЭЛЭЭ САВХИН КУРТКЭЭР САЙЖРУУЛАВ
Сэргийлэгч, хянагч нарын 
өвлийн нормын нэхий дээл нь 
өнгө үзэмжийн хувьд хоцрогдож 
байгааг харгалзан  авто техникийн 
хэлтсийн цагдаа нарын өвлийн 
дотортой савхин дээлийг дотортой 
савхин куртик /түжүүрки/ болгож 
өвлийн нормд нь хар өнгийн эсгий 
гутал олгохоор болжээ.
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1962
01.15	УЦСЕГ-ын	даргын	“зөвлөл“	

байгуулснаар	тушаал	шийдвэрт	
тусгалаа	олж	эхлэв.

01.23	 Автомашины	ашиглалтыг	
сайжруулах	тухай	тогтоол	гарав.

03.12	 Маршийн	тэмцээнд	тэргүүн	байр	
эзлэв.

03.14	 Автомашины	бүх	жолооч	нарын	
мэргэжлийн	шалгалт	явуулав.

04.04	 ХАА-н	машин	техникийн	ашиглалт,	
засвар	хадгалалтыг	сайжруулах	
ажлыг	зохион	байгуулав.

04.13	 Автомашин,	өөрөө	явагч	
механизмд	жил	тутам	улсын	үзлэг	
явуулах	журамтай	болов.

05.31	 УАТХШБХ-т	ХАА,	зам	барилгын	
машин	механизмын	тасгийг	
байгуулан,	орон	нутагт	орон	тоо	
нэмэв.

06.03	 Улсын	цагдан	сэргийлэх	газрын	
эрхийг	өргөтгөв.

07.06	 Югославын	Холбооны	гүйцэтгэх	
Вечийн	дарга	Петр	Стамболич	
айлчлав.

07.18	 Техникийн	байцаагч	нарын	
семинар	зохион	байгуулав.

09.01	 МУИС-д	автотээврийн	механикч,	
инженер,	эдийн	засгийн	салбар	
нээгдэв.

12.20	 Улсын	авто	техникийн	
хэргийг	шалган	байцаах	газар	
байгуулагдав.

12.31	 Цагдан	сэргийлэх	байгууллагын	
ажилтан	олон	нийтийн	бригадын	
гишүүдийн	нэр	хүнд,	эрүүл	мэнд,	
амь	биед	халдагсадад	эрүүгийн	
хариуцлага	хүлээлгэх	тухай	зарлиг	
гаргав.

12.31	 Ухуулгын	автомашинтай	болов.

ШАЛГАН БҮРТГЭХ ТОВЧООДОД БАЙНГЫН ПОСТ 
БАЙГУУЛАВ

“Автомашины ашиглалтыг сайжруулах тухай” БНМАУ-ын СнЗ-ийн 36-р 
тогтоол гарч, автомашин, ялангуяа ачаа, шуудан тээврийн автомашины  
ашиглалтыг журамтай болгож тавих хяналт шалгалтыг сайжруулах 
зорилгоор Тээвэр Холбооны Яамны харьяа Улсын автотээврийг шалган 
бүртгэх товчоог газар болгон өргөтгөж, түүний товчоодыг хязгаарын 
дамжлага бааз, аймаг, хотын төв, гол замын зарим чухал зангилаа 
газруудад байгуулахаар шийдвэрлэж , үүрэг, эрхийг нь тогтоожээ.  Энэ 
тогтоолыг үндэслэн Автотээврийн шалган бүртгэх товчоодыг түшиглэн 
Автотехникийн хяналт шалгалтын  байнгын пост ажиллуулах болжээ.                                    

ХАА-Н МАШИН, МЕХАНИЗМД ТАВИХ ХЯНАЛТЫГ 
ЭРЧИМЖҮҮЛЭВ

“Хөдөө аж ахуйн машин техникийн ашиглалт, засвар хадгалалтыг 
сайжруулах тухай” тогтоол гарч, “Сангийн аж ахуй, мал аж ахуйн машинт 
станц, хөдөө аж ахуйн трактор, комбайн, хөдөө аж ахуйн бусад машин 
техникийн ашиглалт, хадгалалт, засварын талаар  улсын хяналт тавих 
үүрэг”-ийг тус хэлтэст хариуцуулж, байцаагчдын орон тоог нэмэх, хөдөө 
аж ахуйн техник хариуцсан орон тооны бус улсын байцаагч ажиллуулах, 
тэдгээр байцаагч нарын зорилго, эрх үүргийн талаар зааварчилгаа гарган 
ажиллажээ.

МАРШИД ТЭРГҮҮН БАЙР ЭЗЛЭВ
Салааны дарга б/д Л.Дэмчигсүрэн, бага дарга С.Дуламдорж нартай салаа 
НАХЯ-ны аварга шалгаруулах 10 кг ачаатай 10 км-ийн маршид 1-р байр 
эзэлжээ.
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13544 АВТОМАШИНЫ 407 НЬ АМИНЫХ БАЙВ
“Автомашин, өөрөө явагч механизмд жил тутам 
улсын үзлэг явуулж байх тухай” МАХН-ын ТХ, 
СнЗ-ийн 133/192-р тогтоол гарч, Улсын үзлэгийн 
комиссын нарийн бичгийн даргаар УАТХШБХ-ийн 
дарга байхаар заажээ. Тогтоолын заалтын дагуу улсын 
үзлэг явуулахад шаардагдах 16 нэр төрлийн маягт 
бүхий зааврыг боловсруулж, Улсын тоо бүртгэлийн 
газраар батлуулж, 11-р сарын 15-наас 12-р сарын 15-

ны хооронд техникийн үзлэгийг зохион байгуулжээ. 
Үзлэгт ачааны автомашин 1989, автобус 329, тусгай 
тоног төхөөрөмжтэй автомашин 621, бүгд 13544 
автомашин орсны гадна албаны мотоцикль 704, 
чиргүүл 2326, амины автомашин 407, мотоцикль 4067 
оржээ. Дээрх тоог хүн амын тоотой харьцуулахад 
улсад 70, хотод 38 хүн тутамд 1 автомашин оногдож 
байжээ.  

ЖОЛООЧ НАРААС ШАЛГАЛТ АВАВ
Улсын хэмжээний автомашин, мотоциклын жолооч 
нарын авто онол, хотуудын гудамж ба замын 
хөдөлгөөний дүрмийн мэдлэгийг шалгах ажлыг 05 
дугаар сараас эхлэн явуулсан ба энэ ажлын хүрээнд 
жолооч нарт шалгалтын зорилго ач холбогдлыг 
таниулах, төв, орон нутгийн сонинд сурталчлах, 
шалгалтын бэлтгэл ажил ба шалгалт явуулах 
зааварчилгаа гаргаж мэргэжлийн комиссын гишүүд, 
байцаагч нарыг сургалтанд хамруулах, аймаг, 
Улаанбаатар хотын хэмжээнд жолооч нарыг шалгах 
календарчилсан төлөвлөгөөг гаргах, нэг сарын өмнөөс 
харьяалах байгуулагад нь мэдэгдэн шалгалт авах 
ажлуудыг зохион байгуулж, тэнцсэн жолооч нарын 
үнэмлэхийг солихгүйгээр “Тэнцэв” гэсэн тэмдэг даран 
үнэмлэхийг нь эргүүлэн олгожээ. Эрүүл мэнд, онол, 
дүрмийн мэдлэгийн шалгалтаар улсын хэмжээнд 
11029 жолооч шалгагдсаны  10828 нь эрэгтэй, 20 нь 

эмэгтэй, 467 нь 1-р зэрэгтэй , 162 нь 2-р зэрэгтэй, 
894 нь 3-р зэрэгтэй  байсан ба сургууль төгсөөгүй, 
боловсролгүй 3120 жолооч байв. Шалгалтын дүнг 
МАХН-ын ТХ, СнЗ-д танилцуулжээ.
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УЛСЫН ЦАГДАН СЭРГИЙЛЭХ ГАЗАРТ ТОМИЛГОО, САНХҮҮГИЙН ЭРХ ОЛГОВ
МАХН-ын ТХ-ны УТТ-ны 212-р тогтоолоор 
Улаанбаатар хотод хотын АДХГЗ-ны   Цагдан 
сэргийлэх алба байгуулж, цагдан сэргийлэхийн 
шуурхай ажилтай холбогдсон зарим асуудлыг 
МАХН-ын ТХ, СнЗ-д шууд оруулж байх, хэлтсийн 
дарга, орлогчоос доош албан тушаалтныг ажилд 
томилох, шилжүүлэх, халах ба төсөвт арга хэмжээтэй 

холбогдсон санхүү аж ахуйн асуудлыг бие даан 
шийдвэрлэж байхыг УЦСГ-т зөвшөөрчээ. УЦСГ-ын 
жилийн төсөв, орон тоо, зохион байгуулалт, аж ахуйн 
хангамжийн асуудлууыг яамны сайдаас шийдвэрлэх, 
мөн газрын дэргэд орон тооны Намын анхан шатны 
хороо байгуулж Улаанбаатар хотын намын хороонд 
харьяалуулсан байна. 

ХАА-Н МЕХАНИЗМЫН МЭДЛЭГ ОЛГОХ СУРГАЛТ
ХАА, Барилга замын өөрөө явагч механизмын 
ашиглалт, хадгалалт, засварын талаар холбогдох 
мэдэгдэхүүн олгох чиглэлээр аймаг, орон нутагт 
ажиллаж байгаа авто техникийн байцаагч нарын 
10 хоногийн семинар явуулж 50 цагийн сургалт 

хичээлийг зохион байгуулжээ. Механизмын байцаагч 
нар хотын 140 гаруй авто бааз, гражийг хариуцаж 
байсан нь нэг байцаагч 25-30 авто бааз, аж ахуй нэгжид 
хүрч ажиллаж байжээ.  

УЛСЫН АВТО ТЕХНИКИЙН ХЭРГИЙГ ШАЛГАН БАЙЦААХ ГАЗАР БОЛГОВ
МАХН-ын ТХ, СнЗ-ийн 
420/660–р тогтоолоор 
НАХЯ-ны УЦСГ-ыг 
УЦСЕГ,  УАТХШБХ-
ийг   УАТХШБГ болгон 
өөрчилж, НАХЯ-
ыг Улсыг аюулаас 
хамгаалах ажил 
эрхэлсэн нэгдүгээр 
орлогч сайдтай болгож, 
Улсын цагдан сэргийлэх 
ажил эрхэлсэн орлогч 
сайдыг мөн яамны 
нэгдүгээр орлогч сайд 
байхаар тогтоожээ. 
УАТХШБГ-ын даргаар 
д/х Ч.Жамсран, 
орлогч дарга бөгөөд 
инженерээр х/ч 
Ж.Ёндонжамц, д/х 
Т.Пунцаг, Хөдөлгөөний 
хэлтсийн даргаар х/ч 
С.Зодов нар томилогдон 
ажиллав.

ЭРХ ЗҮЙН ОРЧИНГ БҮРДҮҮЛЭВ
БНМАУ-ын АИХ-ын Тэргүүлэгчдээс “Цагдан 
Сэргийлэх Байгууллагын ажилтан, олон нийтийн 
бригадын гишүүдийн нэр хүнд эрүүл мэнд, амь биед 

халдагсадад эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэх тухай” 
зарлиг гаргав.

ХАДААСТАЙ ГАРЦТАЙ БОЛГОВ
Улаанбаатар хотын 11 томоохон замын уулзварт явган 
хүний гарцыг тусгай хадаасаар хийсэн нь тухайн үедээ 
үзэмжтэй боловсон байдалд тохиромжтой болж мөн 

хөдөлгөөний эгнээг тусгай хадаасаар хийж туршиж 
байжээ. 
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УХУУЛГЫН АВТОМАШИНТАЙ БОЛОВ
Ашиглалтаас хасагдсан ЗИС-110 маркийн 
автомашиныг сэргээн засварлан босгож, холбооны 
барилга монтажийн конторын хэсэг нөхдийн 
туслалцаатайгаар гудамж замын ухуулгын автомашин 

болгон ашиглажээ. Энэ автомашинд суурилуулсан 
чанга яригч нь 25 ваттын хүчин чадалтай, 200-400 
метрт яриаг найдвартай дамжуулдаг байжээ.

 МЕХАНИЗМЫН ТАСАГ
НАХЯ-ны сайдын  298-р тушаалаар УАТХШБХ-т 
ХАА, зам барилгын машин механизмын асуудал 
эрхэлсэн тасгийг тасгийн дарга 1, ахлах байцаагч 
2, мэргэжлийн комиссын гишүүн 2, хэрэг хөтлөгч 
ахлагч 2, бичээч        /энгийн/ 1 нийт 8 хүний орон 
тоотой  байгуулжээ. Мөн орон нутагт Сэлэнгэ аймагт 
3, Архангай, Төв, Дорнод аймагт тус  бүр 2, Хэнтий, 
Баянхонгор, Сүхбаатар, Баян-Өлгий, Өвөрхангай, 
Хөвсгөл, Булган, Увс аймагт тус бүр 1 хөдөө аж ахуй, 
зам барилгын машин механизмын асуудал эрхэлсэн 

байцаагчийн орон тоо нэмэгдүүлжээ. 
1964 онд ХАА, барилгын механизмын хэлтэс, 1966-
1974 онд Механизмын хэлтэс, 1990 онд Техник, 
механизмын хэлтэс болон үйл ажиллагаа нь 
өөрчлөгдөн зохион байгуулагдаж байгаад 1991 онд 
Техникийн хэлтэстэй нэгтгэж Механизмын хэлтсийг 
татан буулгасан байна.
Даргаар д/х Т.Пунцаг /1962-1969/,  д/х Д.Чулуун /1969-
1990/, х/ч Р.Баярбямба /1990-1991/ нар ажиллажээ. 

ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ЗАМЫН ЦАГДААГИЙН ТАСАГ
Дархан хотод Цагдан сэргийлэх анги байгуулагдахад 
авто машинтай холбоотой хэрэг, зөрчлийг шалгах 
үүрэгтэй байцаагчаар х/ч Д.Жамьяансүрэн анх 
томилогдон ажилласанаар тус албаны суурь тавигджээ. 
1963 онд механизмын байцаагчаар д/ч н.Лхамсүрэн, 
зохицуулагчаар н.Батсүх нар томилогдсон байна. 
1965 оноос байцаагч 2, цагдаагийн 2 орон тоотой 
болж автотехникийн байцаагчаар б/д Д.Сүхбаатар, 
механизмын байцаагчаар б/д Д.Батжаргал, цагдаагаар 
н.Доржзодов, Ж.Сүхбаатар нар хотын доторх 
автомашин, механизмын хөдөлгөөн зохицуулдаг 
байжээ. 1977 онд Замын цагдаагийн алба, 1992 онд 
Замын цагдаагийн хэсэг, 1992 оны 10-р сараас 40 
хүний бүрэлдэхүүнтэй Замын цагдаагийн тасаг болон 

өргөжсөн байна. Алба, тасгийн ахлах байцаагчаар х/ч 
Д.Жамьяансүрэн /1962-1964/, б/д Д.Сүхбаатар /1964-
1970/, а/х Наранбямба /1970-1975/, д/х М.Даваацэрэн 
/1975-1980, 1982-1987, 1989-2003/, а/х Б.Соном /1980-
1982/,  а/х Д.Хүүхэнхүү /1987-1989/, х/ч Ч.Мөнхбат 
/2003-2007/, х/ч Д.Өлзийсайхан /2007-2010/, а/д 
П.Ганхуяг /2010-2012/, а/х А.Эрдэнэзул /2012-2013/, 
х/ч Г.Сүхбаатар /2013/,  х/ч С.Хурцбилэг ажиллажээ. 
Тасгийн даргаар х/ч Д.Баатархүү /1992-1997/, д/х 
Ж.Эрдэнэбадрах /1997-2005/, д/х О.Шугар /2005-2008/, 
д/х Д.Дашдамба /2008-2009/, д/х Б.Баттулга /2009-
2014/, д/х Л.Эрдэнэбулган /2014-2016/, а/х П.Ганхуяг 
/2016 оноос/ ажиллажээ. 
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1963
01.08	 УАТХШБГ-ын	даргаар	д/х	

Ч.Жамсран	томилогдон	ажиллав.

01.15	 Өөрөө	явагч	механизмийн	жолооч	
нарыг	үнэмлэхтэй	болгох	тухай	
тогтоол	гарав.

01.18	 Авто	тээврийн	техникум	
байгуулагдав.

02.20	 Улаанбаатар	хотын	ЦСГ,	УАТХШБГ	
гудамж	замаар	машинт	эргүүл	
гаргаж	эхлэв.

02.20	 Цэргийн	бүх	албан	хаагчдын	
дүрэмт	хувцас,	мөрдөсний	загвар,	
маягийг	өөрчилсөн	

04.08	 Дарцаг,	хүндэт	жуухаар	шагнагдав.

10.09	 Тусгай	хамгаалалтын	алба	
байгуулагдав.

11.16	 Шинээр	баталсан	ЦС-ийн	дүрмийг	
мөрдөхтэй	холбоотой	тушаал	
гарав.

11.16	 Цагдан	сэргийлэх	байгууллагын	
дүрэм,	тангараг	шинэчлэн	
батлагдав.

11.16	 МАХН-ын	ТХ-ны	1-р	нарийн	
бичгийн	дарга,	БНМАУ-ын	СнЗ-
ийн	дарга	Ю.Цэдэнбал	дүрэм,	
тангараг	хүлээн	авах	цуглаан	дээр	
үг	хэлэв

11.25	 Офицер,	сэргийлэгч,	гал	сөнөөгч	
нараар	11-р	сарын	26-нд	тангараг	
өргүүлэх	ажиллагааг	төв,орон	
нутагт	зохион	байгуулав.

12.31	 Орон	нутгийн	байцаагч	нарын	
семинар	зөвлөгөөнийг	Дорнодын	
Чойбалсан,	Сэлэнгийн	Цагаан	
толгой,	Архангайн	Төвшрүүлэх,	
Ховдын	Буянтын	САА	МААМС-ыг	
түшиглэн	зохион	байгуулав.				

12.31	 Улаанбаатар	хотын	8	уулзварт	
БНПАУ-д	үйлдвэрлэсэн	гэрлэн	
дохионы	объектуудыг	суурилуулав.

12.31	Улсын	хэмжээнд	14595	автомашин	
бүртгэлтэй	байв.

МЕХАНИЗМ ЖОЛООДОХ ҮНЭМЛЭХИЙГ СОЛИВ
1963 он хүртэл ХАА, Зам, Барилга үйлдвэрийн өөрөө явагч машин, 
механизмын жолооч нар улсын чанартай биш, яам тусгай газар албан 
байгууллагаас олгосон мэргэжлийн үнэмлэхтэй байсан нь хөдөлгөөний 
дүрмийн заалтын дагуу хяналт тавьж журамлахад бэрхшээлтэй байсан 
учир УАТХШБГ-ын хяналтанд оруулахын тулд “Өөрөө явагч механизмын 
жолооч нарын үнэмлэхийг солих тухай” асуудал боловсруулан БНМАУ-
ын СнЗ-ийн  12-р тогтоол гаргуулжээ. Уг үнэмлэх солилтын ажлыг 1963-
1964 оны хооронд зохион байгуулан механизмын жолооч нарыг нэг 
бүрчлэн шалгаж 5129 хүнд мэргэжлийн үнэмлэх олгожээ.

ХҮНДЭТ ЖУУХ, ДАРЦГААР ШАГНАГДАВ
УЦСЕГ-ын харьяа газар, хэлтэс, анги салбаруудын цэргийн сахилга бат, 
ариун цэвэр, эмх дэглэмийг сайжруулахын тулд УЦСЕГ-ын даргын 
нэрэмжит үзлэг явуулахад нийт анги, салбарууд сайн бэлтгэсний дотор 
тус газар тэргүүлж 1-р байр эзэлсэн тул “Хүндэт жуух”, шилжин явах цом, 
“Алдар” дарцгаар шагнуулж, нийт офицер, сэргийлэгчдэд тушаалаар 
баяр хүргэж байжээ. 

ДҮРЭМТ ХУВЦАС, МӨРДӨСНИЙ ЗАГВАР ӨӨРЧЛӨГДӨВ
БНМАУ-ын  АИХ-ын Тэргүүлэгчдийн 02-р хурлын  тогтоолоор АЦХЭЯ, 
НАХЯ-ны цэргийн бүх албан хаагчдын дүрэмт хувцас, мөрдөсний загвар, 
маягийг өөрчлөн, АЦХЭЯ, НАХЯ-ны сайдын тушаалаар дүрэмт хувцас 
хэрэглэх зааврыг тус тус баталж , 05-р сараас шинэ дүрэмт хувцсаар 
хангагджээ.
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БАЙЦААГЧ НАРЫН БҮСИЙН ЗӨВЛӨГӨӨН
УАТХШБГ-ын орон нутгийн хөдөө аж ахуй, зам 
барилгын  машин механизмын асуудал хариуцсан  
байцаагч нарын семинар, зөвлөгөөнийг Дорнод 
аймгийн Чойбалсан, Сэлэнгэ аймгийн Цагаан толгой, 
Архангай аймгийн Төвшрүүлэх, Ховд аймгийн 
Буянтын Сангийн аж ахуй, машинт станцуудыг 
түшиглэн 4 бүсээр 4 хоногийн хугацаатай зохион 

байгуулж, Төв аймгийн Батсүмбэрийн САА-д ажиллаж 
байсан байцаагч, хошууч Х.Шагдарын ажлыг шалган, 
УЦСЕГ-ын хариуцлагатаны хурлаар илтгэлийг нь 
авч хэлэлцэн, цаашид ажиллах ажлын арга барилын 
талаар тушаал гарган, хөдөөгийн бүх байцаагч нарын 
тухайн үеийн ажлын удирдамж болгон ажиллажээ.   

ХӨДӨЛГӨӨН ЗОХИЦУУЛАХ ГЭРЛЭН ДОХИО
Улаанбаатар хотын Төв шуудан, Улсын багшийн дээд 
сургууль, Төв Музей, Пионерийн ордны баруун урд 
болон зүүн талын уулзвар зэрэг 8 газарт БНПАУ-д 
үйлдвэрлэсэн гэрлэн дохионы объектууд суурилагдаж 

эдгээр замын уулзваруудын хөдөлгөөнийг гэрлэн 
дохион зохицуулалттай болгосон нь хөдөлгөөн 
зохицуулах албанд техникийн дэвшлийг ашиглах 
үндэс суурь тавигджээ. 

ХАМГААЛАЛТЫН ХЭЛТЭС
НАХЯ-ны сайдын  607-р тушаалаар  УЦСЕГ-ын 
УАТХШБГ-аас зохицуулагч 12, салааны дарга 1-ийн 
орон тоог НАХЯ-ны  3-р хэлтэст шилжүүлж, дэд 
хурандаа Л.Дэмчигсүрэн даргатай “Шугам замын 
салаа”-г байгуулж, ГАЗ-69 Б маркийн  автомашинтай 
ажиллуулснаар төр, засгийн тэргүүнийг 
автомашинаар зорчих үед  хөдөлгөөн зохицуулах, 
аюулгүй байдлыг хангах хамгаалалт зохицуулалтын  
үйл ажиллагаа эхэлж, 1963-1990 онд НАХЯ-ны 3-р 

хэлтэс, газарт харьяалагдан ажиллаж байгаад 1990 
оны ардчилсан хувьсгал, өөрчлөлт шинэчлэлээр 
тус албыг татан буулгах, тусгай хангамж болон 
хамгаалалтыг зогсоох асуудал яригдаж байсан ч 
тухайн үеийн улс төрийн нөхцөл байдал, дэлхий 
нийтийн жишиг, төрт ёсны уламжлалыг харгалзан  
тус салааг тус газарт шилжүүлжээ. 1960-аад оны 
сүүлээс гадаад орнуудын өндөр дээд хэмжээний 
зочин төлөөлөгчдийг Монгол Улсад  ажлын айлчлал 
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хийх  үед тэдгээрийн замын  хөдөлгөөнд оролцох 
үеийн аюулгүй байдлыг хамгаалах, хүндэтгэл үзүүлэх 
зорилгоор хамгаалалтын үйл ажиллагаа явуулж, 1966 
онд ЗСБНХУ-ын Коммунист намын Төв хорооны 
Ерөнхий нарийн бичгийн дарга Л.И.Брежнев тэргүүтэй 
төлөөлөгчид БНМАУ-д айлчлах үед хөтөч автомашин, 
мотоциклтой хамгаалалтыг зохион байгуулжээ. 
1979-1981 онд УАТХШБГ-ын Зочин төлөөлөгчдийн 
хамгаалалтын тасаг, 1981-1990 онд УАТХШБГ-
ын  Тусгай хамгаалалтын тасаг, 1990-1991 онд 
Улаанбаатар хотын АДХГЗ-ны ЦСГ-ын АТХШБХ-
ийн Хамгаалалтын тасаг, 1991-1994 онд  УАТХШБГ-
ын Шөнийн эргүүл, хамгаалалтын тусгай тасаг, 1994-
1999 онд ЗЦГ-ын Хамгаалалтын тасаг, 1999-2000 онд 
Нийслэлийн ЦГ-ын Хамгаалалтын тасаг, 2000-2007онд 
ЗЦГ-ын Хамгаалалтын тасаг, 2007-2008 онд ЗЦГ-ын 
Хамгаалалтын тусгай тасаг, 2008-2013 онд Тусгай 
хамгаалалтын тасаг, 2014-2015 онд  ЦЕГ-ын ОНАБХГ-
ын Хамгаалалтын газрын Төрийн хамгаалалтын 
хэлтсийн ЗХАБХХэсэг, 2015 оноос Улаанбаатар 
хотын Цагдаагийн газрын Замын хөдөлгөөний 
аюулгүй байдлыг   хангах хэлтсийн  “Тусгай 
хамгаалалтын тасаг”, 2016 онд  Замын цагдаагийн 
албаны  Нийслэлийн замын хөдөлгөөний хяналтын 
газрын “Хамгаалалтын хэлтэс” болгон төрийн тусгай 
хамгаалалтын тухай хуульд заасан хамгаалуулагчийг 
замын хөдөлгөөнд оролцох үед хөдөлгөөний аюулгүй 

байдлыг хангах үйл ажиллагаа явуулж байна.
Ахлах байцаагчаар а/х н.Түдэв /1969-1973/, х/ч 
н.Сэр-Од /1973-1986/, х/ч Н.Дэмбэрэл /1973-1979/, 
а/х Т.Гүррагчаа /1979-1989/, д/х Л.Очирням /1989-
1991/, д/х П.Пүрэвбат /1986-2005/, х/ч Б.Гомбосүрэн 
/1995-2000/, х/а Р.Түвшинбаяр /1995-1999, 2012/, д/х 
А.Цэвэгсүрэн /2001-2003/, д/х Д.Дарьсүрэн /2002-
2009/, х/ч Ж.Хуяг /2003-2008/, д/х Б.Эрдэнэбат /2005-
2013/, д/х Р.Түвдэндорж /2004-2008/, д/х Г.Мөнхжаргал 
/2005-2006/, д/х Ч.Батболд /2006-2007/, д/х Я.Баттулга 
/2007-2011/, д/х Ч.Өлзийбаяр /2011/, х/ч Д.Мөнхжаргал 
/2008-2010/, х/ч Г.Батаа /2010-2013/, х/ч Б.Гомбосүрэн 
/2012-2014/, д/х Л.Гүнтэвсүрэн, х/ч Т.Түвшинбаатар 
нар /2012/, д/х М.Ариунболд, х/ч Ж.Баярсайхан, 
а/х Б.Түмэнбаяр нар /2013 оноос/, д/х Б.Батбаатар 
/2014-2015/, а/х Н.Пүрэвсүрэн /2015/ а/х Б.Саруулбат 
ажиллажээ. Шугам замын салааны даргаар д/х 
Л.Дэмчигсүрэн/1962-1967/, а/х Б.Бавуу /1967-1968/, 
х/ч П.Цэрэнбадам /1968-1969/, д/х Н.Дорж /1969-1989/, 
х/ч Д. Отгонбаяр /1989-1990/, УАТХШБГ-ын Зочин 
төлөөлөгчдийн хамгаалалтын тасгийн даргаар  д/х  
Ш. Чүлтэм /1979-1987/, х/ч Т.Занашир /1987-1991/, а/д 
Д.Батсайхан /1991-1999/, х/ч Л.Жаргалсайхан /1999-
2013/, д/х Б.Эрдэнэбат /2013-2015/, д/х Я.Баттулга 
/2015/ оноос, хэлтсийн даргаар х/а Ц.Ариунболд /2016 
оноос/ ажиллажээ.
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БҮТЭЦ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

Газрын дарга-1 (хурандаа)
орлогч бөгөөд инженер-1 (хурандаа)

Ахлах байцаагч-1 (хошууч)
Нарийн бичгийн дарга-1 (ахлагч)

Жолооч-1 
Цэвэрлэгч-2 (энгийн)

Галч -2 (энгийн)

Хөдөлгөөн зохицуулах хэлтэс 
Дарга-1 (хурандаа)

Ахлах байцаагч-1 (хошууч)
Шугам замын жинхэнэ 

байцаагч-3 (ахмад)
Жинхэнэ байцаагч бөгөөд 
салааны дарга -3 (ахмад)

Салааны бага дарга-3 (ахлах 
түрүүч)

Цагдаа -109 

Мэрэгжлийн комисс
Комиссын дарга-1 

(хурандаа)
Комиссын гишүүд-5 

(хошууч)
Хэрэг хөтлөгч-1 

(энгийн)

Хамгаалалтын 
салаа

Дарга-1
Цагдаа-12

Хөдөө  аж ахуй барилга 
механизмын тасаг

Газрын орлогч бөгөөд тасгийн 
дарга-1 (хурандаа)    

Ахлах байцаагч-1 (хошууч)
Жинхэнэ байцаагч-1 ахмад

Жолооч-1

Техникийн тасаг
 Дарга-1 (хурандаа)

Жинхэнэ 
байцаагч-8 (ахмад)

Хэрэг барагдуулах групп
Ахлах байцаагч-1 (хошууч)

Жижүүр-3 (ахмад)

Тоо бүртгэлийн групп
Ахлах байцаагч-1 (хошууч)

Тоо бүртгэгч-3 (ахлагч)
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ДҮРЭМ, ТАНГАРАГ БАТЛАГДАВ
БНМАУ-ын СнЗ-ийн 499-р тогтоолоор “БНМАУ-
ын ЦСБ-ын дүрэм ба тангарагийн үг”-ийг баталжээ. 
ЦСБ-ын дүрэмд цагдан сэргийлэх байгууллагын 
үндсэн үүрэг, гэмт хэрэгтэй тэмцэх, олон нийтийн 
хэв журам сахиулах, хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг 
хангах, галын аюулаас хамгаалах, паспортын дүрмийг 
биелүүлэх, иргэний гэр бүлийн байдлыг бүртгэх, 
бусад үүргийг хэрхэн биелүүлэх талаар болон эрх, 
зохион байгуулалтыг тусгажээ. 
Энэ дүрмээр тус газар нь хөдөлгөөний аюулгүй 
байдлыг хангах талаар авто тээвэр ба өөрөө явагч 
механизмыг ашиглах явдалтай холбогдсон осол 
гэмтэл, хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, хот 
дотор ба автомашины замд авто машин, ердийн хөсөг, 
явган хүмүүсийн хөдөлгөөнийг зохион байгуулж, 
журамлан зохицуулах, автомашин жолоодох дүрэм, 
журмыг жолооч нараас хэрхэн биелүүлж байгаа 
болон бусад хүмүүсээс гудамжны хөдөлгөөний дүрэм 
хэрхэн биелүүлж байгааг ажиглан хянах, техникийн 
үзлэг явуулах, жолоодох эрхийн үнэмлэх олгох, 

улсын дугаар олгох, автомашиныг бүртгэх, бүрэн бус 
тээврийн хэрэгслийг ажилд гаргахгүй байх, хулгайд 
алдагдсан тээврийн хэрэгслийг эрэн сурвалжлах, 
замын тэмдэг, гэрэл дохионы байдалд хяналт 
тавих үүрэг хүлээж ажилтнуудаас зэвсэг хэрэглэх, 
автомашин дайчлах, жолоочийн үнэмлэх, замын 
хуудсыг шалгах, жолоочийн үнэмлэх, автомашины 
түлхүүр, улсын дугаарыг хураан авах, зөрчил гаргасан 
жолоочийг автомашины хамт цагдан сэргийлэх 
байгууллагад ирүүлж шалгах, техникийн талаар 
бүрэн биш ба хөдөлгөөний дүрмийг зөрчсөн байвал 
тэдгээрийг ашиглахыг түр зогсоож, буруутай этгээдэд 
захиргааны арга хэмжээ  авах эрхтэй болгожээ.
Дээрх тогтоолооор сэргийлэгчдээс эх орон, ард 
түмнийхээ өмнө тангараг өргөдөг журмыг анх удаа 
тогтоож тангарагийн үгийг баталсан байна. Дүрэм, 
тангарагийг офицер, сэргийлэгч, гал сөнөөгчдөөр 
судлуулж, тангараг өргөх бэлтгэл ажлыг хангуулах, 
ЦС-ийн дүрмийг мөрдөхтэй холбогдуулан  НАХЯ-ны 
сайдын  683 -р тушаал гарч хэрэгжжээ.

Ю.ЦЭДЭНБАЛ: ХУВЬСГАЛТ СОНОР СЭРЭМЖ БОЛ МАНАЙ ЗЭВСЭГ 
 ЦСБ-ын дүрэм, тангараг хүлээн авах цуглаанд МАХН-
ын ТХ-ны 1-р нарийн бичгийн дарга, БНМАУ-ын СнЗ-
ийн дарга Ю.Цэдэнбал оролцож хуралд оролцогсдод 
баяр хүргэж, цагдан сэргийлэх байгууллагын шинэ 
дүрэм, ажлын зарчим, арга барилын талаар болон 
гэмт хэрэг гарч байгаа шалтгааны талаар үг хэлэв. 
Тэрээр БНМАУ-ын цагдан сэргийлэх байгууллагын 
шинэ дүрэм манай оронд болсон нийгэм, эдийн 
засаг, улс төрийн өөрчлөлтийг үндэс болгон цагдан 
сэргийлэх байгууллагын гүйцэтгэх үүрэг, үйл 
ажиллагааных нь үндсэн зарчим, уг байгууллагын 
эрх, зохион байгуулалтыг тодорхой томьёолон зааж 
байгаа юм. Уг дүрэмд сүүлийн жилүүдэд цагдан 
сэргийлэх байгууллагын  хуримтлуулсан  зохистой  
сайн     туршлага, тэрчлэн амьдралаар шаардагдаж 
байгаа хэрэглэвэл зохих бүх шинэ зүйлийг тусган 
оруулжээ. Өөрөөр хэлбэл гэмт хэрэг гарахаас 
урьдчилан сэргийлэх, гэмт хэргийг мадаггүй лавтай 
илрүүлэх зорилгоор шинжлэх ухаан, техникийн болон 
магадлага зүйн арга хэрэглэх, тэрчлэн социалист 
өмчийг зальт аргаар хулгайлагчид, удаа дараа гэмт 

хэрэг өдүүлэгчдийн сурмаг аргыг илчлэх, эрж сурах 
шуурхай ажиллагааны арга хэрэгслийг сайжруулахыг 
уг дүрэмд тусган заасан юм. Цагдан сэргийлэх 
байгууллагын  үндсэн зарчим бол социалист хууль 
ёсыг хатуу чанд сахих, туйлын сонор сэрэмжтэй байх, 
эх орон, ард түмэндээ цаглашгүй үнэнч шударгаар 
зүтгэх, намч зарчимч байх болно гэдгийг шинэ дүрэмд 
зааж байгаа юм.  Цагдан сэрийлэх байгууллагын дүрэмд 
онц сонор сэрэмжтэй байх явдал тус байгууллагын 
ажлын зарчим мөн гэж дурьдсан байна. 

Хувьсгалт сонор сэрэмж бол манай зэвсэг байсан,  
хойшид ч байх болно гэжээ. Ю.Цэдэнбал үгийнхээ 
төгсгөлд цагдан сэргийлэх байгууллагын шинэ 
дүрмийг баталсантай уялдуулж энэ онд багтааж цагдан 
сэргийлэхийн бүх алба хаагчдаар тангараг өргүүлэх 
хэрэгтэй байна. Тангарагийн утга агуулгыг цагдан 
сэргийлэх байгууллагын ажилтан нэг бүрийн ой 
тойнд шингэтэл ухамсаруулж, даалгасан ажилд улам 
хариуцлагатай хандаж үүргээ чадамгай хатуужилтай 
биелүүлдэг болгох хэрэгтэй гэжээ.

ТАНГАРАГ ӨРГҮҮЛЭХ АЖИЛЛАГАА БОЛОВ
   НАХЯ-ны сайдын  598-р тушаалаар  офицер, 
сэргийлэгч, гал сөнөөгч нараар 11 сарын 26-нд 

тангараг өргүүлэх ажиллагааг төв, орон нутагт нэгэн 
зэрэг зохион байгуулжээ.
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ХЭРЭГ БҮРТГЭХ ТАСАГ
МАХН-ын ТХ, СнЗ-ийн 1962 оны 420/660-р 
тогтоолоор УАТХШБХ-ийг Газар болгож, НАХЯ-
ны сайдын  баталсан  1963 оны орон тоогоор Хэрэг 
барагдуулах группыг ахлах байцаагч 1, жижүүрийн 
офицер 3-ын бүрэлдэхүүнтэй байгуулсан нь хэрэг 
бүртгэх албаны анхны бүтэц байв. 1966, 1968 онд 
хэрэг бүртгэгч, мөрдөн байцаагчийн орон тоо нэмж, 
1974 онд Хэрэг барагдуулах, жижүүрийн групп, 
1976 онд Хэрэг барагдуулах, мөрдөн байцаах тасаг, 
1988 онд мөрдөн байцаагч нарын орон тоог МБГ-т 
шилжүүлж, 1990 онд МБГ-ын ХАБЭГХ-т урьдчилсан  
мөрдөн байцаалт явуулах тасгийн орон тоог ЗЦГ-т 
шилжүүлж, тус газрын хэрэг бүртгэлт, жижүүрийн 
албатай нэгтгэн Мөрдөн байцаах  хэлтэс, 1993 онд 
Хэрэг бүртгэх, шуурхай албаны тасаг, 1994 онд Хэрэг 
бүртгэх, шуурхай албаны хэлтэс болгожээ. 
1999 онд бүтэц, зохион байгуулалтын өөрчлөлтөөр 
ЗЦГ-ын ХБШАХ-ийг татан буулгаж, жижүүрийн 
бүрэлдэхүүнийг ЦЕГ-ын ШАХ-т тасгийн зохион 
байгуулалттайгаар, хэрэг бүртгэгч нарыг дүүргийн 
замын цагдаагийн тасаг, дүүргийн цагдаагийн хэлтэст 
шилжүүлж, 2000 онд дээрх орон тоог ЗЦГ-т буцаан 
шилжүүлж, ХБШАХ байгуулжээ.
2002 онд шинэчлэн батлагдсан Эрүүгийн болон 
Эрүүгийн байцаан шийтгэх хуулийг хэрэгжүүлэхтэй 
холбогдуулан 2003 онд  хэрэг 
бүртгэлтийг тусгаарлан  
Хэрэг бүртгэх хэлтэс 
байгуулжээ. 2007 онд Хэрэг 
бүртгэх хэлтэс нь Хэрэг 
бүртгэх газрын харъяалалд 
шилжин ажиллаж, 2009 онд 
МБГ-ын Зам тээврийн гэмт 
хэрэг мөрдөх хэлтэс,  ЦЕГ-
ын Хэрэг бүртгэх хэлтсийн 
харъяа ЗЦГ-ын  Хэрэг бүртгэх 
хэлтэс, ЭЦГ-ын ОХГХТХ-

ийн Зам тээврийн гэмт хэрэг илрүүлэх үүрэг бүхий 
хэсгийн орон тоог ЗЦГ-т шилжүүлж, Эрүүгийн хэрэг 
бүртгэх, мөрдөн байцаах хэлтсийг байгуулжээ
 2014 онд Цагдаагийн албаны тухай хууль шинэчлэн 
батлагдаж мөрдсөнтэй холбогдуулан ЭХБМБХ-ийг 
ЗЦГ-ын харъяалалаас гарган Улаанбаатар хотын 
Цагдаагийн газрын харъяанд шилжүүлэн Хэрэг 
бүртгэх тасгийг тасгийн дарга 1, ахлах хэрэг бүртгэгч 
6,  хэрэг бүртгэгч 8  орон тоотойгоор Улаанбаатар 
хотын төвийн 6 дүүргийн нутаг дэвсгэрт Эрүүгийн 
хуулийн 24-р бүлэгт заасан тээврийн хэрэгслийн 
хөдөлгөөний аюулгүй байдал, ашиглалтын журмын 
эсрэг гэмт хэргийн шинжтэй гомдол мэдээлэлд 
хойшлуулшгүй ажиллагаа,  хөнгөн хэрэгт хэрэг 
бүртгэлтийн ажиллагаа явуулж байна. 
Групп, тасаг, хэлтсийн даргаар х/ч Ш.Чүлтэм /1963-
1971/, х/ч Ш.Далайхүү 1971-1972, х/ч С.Сэрээтэрдагва 
1972-1975, д/ч Ц.Борис /1975-1976/, а/х Б.Амар 
/1976-1978/, д/х С.Цандэлэг /1978-1992/, П.Ихзаяа 
/1992-1993/, Ц.Ичинноров /1994-1999/, Ц.Ганхуяг 
/2000-2002/, х/а А.Үржинбадам /2002-2005/, О.Зоригт 
/2005-2007/, д/х Г.Эрдэнэбаатар /2007-2010/, д/х 
О.Баттөр /2010-2014/, Ц.Насанбат /2014-2015/, д/х 
О.Баттөр /2015 оноос/ ажиллажээ. 
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1964
03.23	 Онц	сэргийлэгч,	гал	сөнөөгчдийн	

3-р	зөвлөгөөн	угтаж	болзолт	
уралдаан	зарлав.

04.10	 Олон	нийтийн	байцаагч	нарын	
зохион	байгуулалт	ажиллах	
зарчим,	үүргийг	тодорхойлсон	
заавар	батлав.

05.05	 УАТХШБГ-ын	даргаар	х/ч	Г.Халзанг	
томилов.

05.11	 НАХЯ-наас	УАТХШБГ-ын	ажлыг	
шалгаж	цаашид	авах	арга	
хэмжээний	талаар	заалт	чиглэл	
өгчээ.

06.26	 Автобус,	таксигаар	үйлчлүүлэх	
тухай	Улаанбаатар	хотын	АДХГЗ-
ны	шийдвэр	гарчээ.

08.28	 Албан	ажлын	хэрэгцээнд	мотоцикл	
хэрэглүүлэх	журам	гаргажээ.

10.15	“Тус	биш	ус”	уран	сайхны	кино	
гаргав.

10.28	 Мали	улсын	Засгийн	газрын	дарга	
бөгөөд	Төрийн	тэргүүн	Модибо	
Кейта	айлчлав.

11.25	 БНМАУ-ын	СнЗ-өөс	Жолооч	
нарын	үнэмлэхийг	шинэчлэн	солих	
тухай	тогоол	гаргажээ.

12.31	 Зохицуулагчийн	дохиур	модыг	
шинээр	хийж,	шүглээр	хангасан

12.31	 Монгол	улс	14811	автомашинтай	
байв.

БОЛЗОЛТ УРАЛДААН
НАХЯ-ны сайдаас “Онц сэргийлэгч, гал сөнөөгчдийн 3-р зөвлөгөөн”-
ийг угтаж болзолт уралдаан зарлав. Уралдааны болзолыг төв, хөдөөгийн 
бүх хэлтэс, ангиудын хүмүүст танилцуулах, болзлыг үзэл суртал зохион 
байгуулалтын өндөр хэмжээнд хүлээн авах, зохион байгуулах, ажлын 
тодорхой амжилт гаргахыг даалгасан байна. 

ЗААВАР БАТЛАВ
НАХЯ-ны сайдын 207–р тушаалаар УАТХШБГ-ын техникийн байцаагч 
нарын ажиллах заавар, Олон нийтийн байцаагч нарын зааврыг шинэчлэн 
баталжээ.  УАТХШБГ-ын техникийн байцаагч нарын ажиллах заавар 
нь 5 бүлэг, 41 зүйлээс бүрдэж, 13 төрлийн мэдээ тайлан, судалгааны 
маягттай, УАТХШБГ-т туслах олон нийтийн байцаагчийн заавар нь 6 
бүлэг 49 зүйлээс бүрдэж ажлын тайлан мэдээний 1 маягттай батлагдаж 
мөрдөгджээ.

ГҮРСЭДИЙН ХАЛЗАН 
НАХЯ-ны сайдын  257 -р тушаалаар 
УАТХШБГ-ын даргаар х/ч Гүрсэдийн 
Халзанг томилжээ. Г.Халзан нь 1929 
онд Дорноговь аймгийн Хөвсгөл 
сумын нутаг Жавхлант гэдэг газар 
төрсөн. Улаанбаатар хотын Багшийн 
сургууль /1947-1948/, ДЯЯ-ны төв 
сургууль /1948-1951/, Марксизм 
Ленинизмын оройн Дээд Сургууль 
/1954-1957/, ЗСБНХУ-д ДЯЯ-ны 
Дээд Сургуульд /1959-1963/ тус 
тус суралцан төгссөн.  Хилийн 8-р 
отрядад жинхэнэ төлөөлөгч /1951-
1953/, 1-р хэлтэст комиссар /1953-
1957/, НАХЯ-ны Шалгах группэд 
ахлах байцаагч /1957-1959/, УЦСЕГ-

ын 1-р хэлтсийн орлогч дарга /1963-1964/, УАТХШБГ-ын дарга /1964-
1965/, Дорнод аймгийн ЦСА-ийн дарга /1965-1969/, УЦСЕГ-ын Өмчийн 
хэлтэст ахлах төлөөлөгч /1969-1978/, УЦСЕГ-ын Эрүүгийн хэргийг 
эрэн сурвалжлах хэлтэст тасгийн дарга /1978-1979/, УЦСЕГ-ын Өмчийн 
хэлтсийн орлогч дарга, тасгийн дарга,  /1979-1983/, Улаанбаатар хотын 
ЦСГ-ын орлогч даргаар /1983-1986/ тус тус ажиллажээ. Сүхбаатарын 
одон, Байлдааны гавьяаны одон, Алтангадас одон, Байлдааны болон 
ойн медалиуд, Онц сэргийлэгч тэмдгүүдээр тус тус шагнагдсан байна. 
Хурандаа цолтой.

АЖИЛ ШАЛГАСАН ДҮН
НАХЯ, УЦСЕГ-аас томилогдсон  ажлын хэсэг УАТХШБГ-ын    ажлыг 
шалгаж шалгалтын дүнг үндэслэн  НАХЯ-ны сайдын 271-р тушаал 
гаргажээ. Уг тушаалд автомашин ба механизмын осол, хэрэг, зөрчлөөс 
урьдчилан сэргийлэх ажлыг сайжруулахад нам, улс, олон нийтийн 
байгуулагуудтай ажлаа байнга холбож тэдний тусламж, дэмжлэгийг 
авахын тулд гарч байгаа осол, хэрэг, зөрчлийн байдлын талаар удирдах 
хүмүүсийн зөвлөгөөнд жилд 2-оос доошгүй удаа сонсгол тавьж 
хэлэлцүүлэн санал шүүмжлэл, эрэлт хүсэлтийг авч байх, тээврийн 
байгууллагын ажилтанууд, хөдөлмөрчдөд жилд 1-ээс доошгүй удаа 
тайлангаа тавьж санал зөвлөгөөнийг сонсож байх. Техникийн анхны 
мэдэгдэхүүнтэй тэргүүний хүмүүсээр олон нийтийн байцаагч нарын 
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АВТОБУС ТАКСИГААР ҮЙЛЧЛҮҮЛЭХ ЖУРАМ 
Улаанбаатар хотын АДХГЗ-наас “Автобус, таксигаар 
үйлчлүүлэх тухай” журмыг баталж, журамд 
дарааллыг баримтлах, хог хаяхгүй байх, ачаа тээш 
тээвэрлэлт, зөв боловсон зорчин явах, үйлчилгээний 
хөлс төлөх зэргийг зааж өгсөн нь иргэдийг нийтийн    
үйлчилгээний унаагаар зорчих соёлыг төлөвшүүлэхэд 
чухал алхам болсон байна. Уг журмыг зөрчсөн 
хүмүүсийг Улаанбаатар хотын Ардын детутатуудын 
хурлын гүйцэтгэх захиргааны дэргэдэх Засаг 
захиргааны комисс сануулахаас эхлэн 200 төгрөг 
хүртэл торгохоос гадна газар дээр нь сэргийлэгч, 
замын байцаагч нарт 5 төгрөгөөр торгох эрх олгосон 
байна.

хүрээг өргөтгөх, олон нийтийн байцаагч нарыг тусгай 
таних тэмдэг, дагаж мөрдөх заавартай болгож 
удирдлагаар байнга хангаж ажиллах. Осол, хэргээс 
урьдчилан сэргийлэхтэй холбогдсон ухуулга, 
таниулгын ажлыг тогтмол зохиох, радио нэвтрүүлэг 
явуулах, сонин хэвлэлд өгүүлэл нийтлүүлэх, 
зураг плакат, санамж хэвлүүлэн сурталчлах ажлыг 
төлөвлөгөөтэй зохиож байх. Мөн аппаратын ажлыг 
сайжруулахад хүн нэг бүртэй тодорхой ажиллаж 
тэдний ажлын хариуцлага, сахилга бат, мэдлэг 
мэргэжлийг өндөржүүлэн олон түмэнтэй зөв 
боловсон харьцах, ажлын төлөвлөгөөг газар, хэлтэс 

жил улирлаар хүн нэг бүр жил улирал, өдөр бүрээр 
тогтмол төлөвлөж биелэлтийг дүгнэж байх талаар 
УАТХШБГ-ын даргад даалгажээ. Мөн мэргэжлийн 
комисс, жолооны сургууль, улсын техникийн үзлэг, 
авто машин, механизмын хадгалалт, засвар үйлчилгээ, 
осол, хэргийн талаар хийх шалгалтыг эрс сайжруулан 
осол, хэрэг гарсан газар дээр хөтөлдөг картыг үнэн 
зөв бөглөх, офицер, ажилтнуудын техникийн ба 
хуулийн мэдлэгийг дээшлүүлэх, хичээл сургуулийн 
программыг гаргаж батлуулан хэрэгжүүлэх чиглэл 
өгчээ.

МОТОЦИКЛ ХЭРЭГЛЭХ ЖУРАМ ГАРГАВ
“Албан ажлын хэрэгцээнд мотоцикл хэрэглүүлэх 
журмын тухай” БНМАУ-ын СнЗ-өөс 398-р тогтоол 
гаргаж, албан ажлын хэрэгцээнд зориулан мотоциклыг 
хэрэглэвэл зохих албан тушаалын хүмүүст улсаас 
үнэ төлбөргүй олгож байсныг өөрчилж, жижиглэн 
худалдаалах үнээр худалдаж байхаар журамлаж, албан 
ажилд хэрэглүүлэх мотоциклыг худалдан авахдаа уг 

мотоциклыг хэрэглэх хүнээс үнийн дүнгийн 50 хувийг 
бэлнээр авч үлдэх 50 хувийг өөрийн байгууллагаас 
гаргах, шатахууныг ажилласан өдөрт нь 3 литрээр 
бодож албан байгууллагын зардлаас өгөх, жил бүрийн 
мотоциклын хураамжаас чөлөөлөх зэргийг энэхүү 
журамд тусгаж байжээ. 

ДОХИУР МОД, ШҮГЛЭЭР ХАНГАВ

Зохицуулагчийн дохиур модыг шинээр хийж, 
шүглээр хангах, албаны хэрэгслийн үнэ, эдэлгээний 
хугацааг тогтоох ажлыг зохион байгуулсан байна.

“Жолооч нарын үнэмлэхийг шинэчлэн солих тухай” 
СнЗ-йн  513 дугаар тогтоол гаргаж жолоодох эрхийн 
үнэмлэх, талоныг 12 дугаар сарын 30-ны дотор 
шинэчлэн хэвлүүлж,  солих  бэлтгэл ажлыг ханган 
солилтыг зохион байгуулан дүнг 1965 оны 1-р улиралд 

илтгэхийг даалгажээ. Тогтоолын дагуу  7 аймаг, 
Улаанбаатар хот, Налайх, Дархан хотын бүх үйлдвэр, 
албан газар, бааз, гражийн бүгд 16200 жолоочийн 
үнэмлэхийг шинэчлэн сольж 1-р зэрэг 706, 2-р зэрэг 
2116, 3-р зэрэг 16404 хүнд олгожээ.

 ЖОЛООНЫ ҮНЭМЛЭХ СОЛИВ
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1965
01.30	 Цагдан	Сэргийлэх	Байгууллагын	

45	жилийн	ойг	тэмдэглэх	шийдвэр	
гарав.

02.09	 ЦСБ	Улаан	тугтай	болгов.

02.10	 Ой	угтсан	ажлын	комисс,	
төлөвлөгөө	батлав.

04.05	 УАТХШБГ-ын	хэмжээнд	явуулсан	
жагсаалын	үзлэгт	постын	2-р	салаа	
тэргүүн	байр	эзлэв.

04.14	 Улаанбаатар	хотын	засаг	
захиргааны	бүтцийг	өөрчилж	
районууд	бий	болов.

06.02	 ЦСБ-ын	ажилтнууд	Төв	цэнгэлдэх	
хүрээлэнд	“Улаан	туг”	хүлээн	авах	
ёслолд	оролцов.

06.25	 Онц	сэргийлэгч,	гал	сөнөөгчдийн	
3-р	зөвлөгөөн	болж	уриалга	
гаргав.

07.16	 Бүгд	Найрамдах	Монгол	Ард	
Улсын	“Гавьяат	тээвэрчин”	цол	
бий	болгов.

08.19	 УАТХШБГ-ын	авто,	механизм,	
шугам	замын	байцаагч	нарт	
албан	ажлын	хэрэгцээнд	мотоцикл	
хэрэглэх	эрх	олгов.

09.01	Цэргийн	ерөнхий	сургуулийн	
дэргэд	Цагдан	сэргийлэх	албаны	
хуульч	мэргэжлийн	офицер	
бэлтгэх	анги	нээгджээ.

09.27	 УАСН-ын	ТХ-ны	1-р	нарийн	
бичгийн	дарга	Янош	Кадар	
айлчлав.

10.01	УЦСЕГ-ын	хэмжээнд	явуулсан	
жагсаалын	үзлэгт	постын	2	салаа	
тэргүүн	байр	эзэлсэн

12.02	 УАТХШБГ-ын	даргаар	С.Батсүх	
томилогдон	ажиллав.

12.22	 Албан	газар,	худалдааны	
байгууллагаас	амины	хэрэгцээнд	
суудлын	автомашин	мотоцикл	
худалдах	журмыг	өөрчлөв.

12.31	 Гэмт	хэргээс	урьдчилан	сэргийлэх	
ажлыг	зохицуулах	зөвлөлүүдийг	
байгуулав.	

12.31	 Улаанбаатар	хотын	хөдөлгөөний	
урсгалуудыг	тогтоов.

 

 

УЛААН ТУГАА ХҮЛЭЭН АВАВ
БНМАУ-ын  АИХ-ын Тэргүүлэгчдийн 26-р зарлигаар ЦСБ-ыг Улаан 
тугтай болгож, баярын өдрийг 07-р сарын 20-ны өдрөөр тогтоож, 06-р 
сарын 02-ны өдөр Цагдан сэргийлэх байгууллагын ажилтнууд Төв 
цэнгэлдэх хүрээлэнгийн талбайд жагсан өөрийн оройн сүлд, ялалт 
амжилтын бэлгэ тэмдэг болсон “Улаан туг”-аа АИХ-ын Тэргүүлэгчдийн 
газраас хүлээн авах ёслол болжээ. “Манай хайрт эх орны төлөө” гэсэн 
алтан үсэгтэй туг нь эх орныхоо хөгжлийн үйлсэд үнэнчээр зүтгэж төр, 
түмнийхээ даалгаврыг нэр төртэй биелүүлэхэд офицер, сэргийлэгч, 
гал сөнөөгчдийн зоригийг улам бадраах болсон юм. Энэ оноос жил бүр 
баяраа тэмдэглэх болжээ. 

УЛААНБААТАР ХОТОД РАЙОНУУД БИЙ БОЛОВ
БНМАУ-ын АИХ-ын Тэргүүлэгчдийн 79-р зарлигаар Улаанбаатар хотын 
Засаг захиргааны бүтцийг өөрчлөн Улаанбаатар хотын АДХ-ын харъяа 
Ажилчин, Найрамдал, Амгалан, Зүүнсэлбэ, Сүхбаатар, Хоршоолол, 
Чингэлтэй, Толгойт, Октябрь, Төмөр замын хороог татан буулгаж, 
Сүхбаатар, Октябрь, Ажилчин, Найрамдлын районуудыг байгуулжээ. 
Районууд байгуулагдсантай холбогдуулан НАХЯ-ны сайдын  333 -р 
тушаалаар Нийслэлийн Цагдан сэргийлэх ангиудыг татан буулгаж, 
районы АДХГЗ-ны Цагдан сэргийлэх хэлтсүүдийг байгуулсан байна.

ИРГЭД АМИНЫ АВТОМАШИНТАЙ БОЛОВ
БНМАУ-ын СнЗ-өөс “Албан газар худалдааны байгууллагаас амины 
хэрэгцээнд суудлын автомашин, механизмыг худалдах журмын тухай” 
482-р тогтоол гаргажээ. 
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САМБУУГИЙН БАТСҮХ
НАХЯ-ны сайдын 587 -р тушаалаар НАХЯ-ны Өвөрхангай аймаг дахь 
Хэлтсийн дарга, д/х Самбуугийн Батсүхийг  УАТХШБГ-ын даргаар 
томилжээ.
Хурандаа Самбуугийн Батсүх нь 1927 онд Сэлэнгэ аймгийн Дархан сумын 
нутаг Хүүш гэдэг газар төрсөн. ЗСБНХУ-д 1954-1956 онд Хуулийн дунд 
сургуульд суралцан төгссөн. Сэлэнгэ аймгийн Цагдан сэргийлэх ангид 
цагдаа /1945-1946/, мөн ангид туслах төлөөлөгч /1946-1947/, мөн ангид 
жинхэнэ төлөөлөгч /1947-1950/, Өмнөговь аймгийн Цагдан Сэргийлэх 
ангийн дарга /1950-1953/, Булган аймгийн Цагдан Сэргийлэх ангийн 
дарга /1953-1954/, УЦСГ-ын Нэгдүгээр хэлтсийн дарга /1956-1958/, Төмөр 
замын Цагдан сэргийлэх хэлтсийн дарга /1958-1959/, Өвөрхангай аймгийн 
НАХХ-ийн дарга /1959-1965/, УАТХШБГ-ын дарга /1965-1979/, НАХЯ-
ны 3-р газрын намын хорооны даргаар /1979-1986/ тус тус ажилласан. 
Хурандаа цолтой. Сүхбаатарын одон, Байлдааны гавьяаны одон, 
Байлдааны хүндэт медаль, бусад ойн медалиуд болон Хүндэт чекист, Онц 
сэргийлэгч тэмдгээр шагнагдсан. Монгол Ардын Хувьсгалт Намын 14-р 
Их хуралд төлөөлөгчөөр сонгогдон оролцож байжээ. 

ГАВЬЯАТ ТЭЭВЭРЧИН ЦОЛ БИЙ БОЛОВ

БНМАУ-ын АИХ-ын Тэргүүлэгчдийн 164-р зарлигаар БНМАУ-ын тээврийн 
байгууллагад олон жил идэвх зүтгэлтэй ажиллаж, хөдөлмөрийн гаргамгай 
бүтээл гаргасан авто тээвэр, төмөр зам, усан замын тээврийн мэргэжлийн 
ажилчид, ашиглалт, инженер-техникийн ажилтнуудыг шагнаж байхаар “Гавьяат 
тээвэрчин” цолыг бий болгосон байна. Цагдан сэргийлэх байгууллагын 60 
жилийн ойг тохиолдуулан БНМАУ-ын АИХТ-ийн 1981 оны 7-р сарын 14-
ний өдрийн зарлигаар автотехникийн  ууган зохицуулагч, байцаагч   хошууч 
А.Рэнцэнд БНМАУ-ын “Гавьяат тээвэрчин” цол олгожээ.

УРАН САЙХАНЧДЫН УРАЛДААНД 2-Р БАЙР ЭЗЛЭВ
НАХЯ-ны УЦСЕГ-ын Намын хорооноос харьяа 
анги, салбаруудын хооронд “Онц сэргийлэгч, 
гал сөнөөгчдийн 3-р зөвлөгөөн”-ийг угтаж уран 
сайханчдын үзлэгийг тусгай болзолтойгоор зарлан 

явуулж,  Улаанбаатар хотын 11  анги, салбарын 
урлагийн үзлэгээс УАТХШБГ-ын сайн дурын уран 
сайханчид 2-р байрт шалгарч УЦСЕГ-ын жуух бичиг, 
үнэ бүхий зүйлээр  шагнуулсан байна.

ХУУРАМЧ ҮНЭМЛЭХТЭЙ ТЭМЦЭВ
Жолооч нарын үнэмлэх солилтын явцад хуурамч 
үнэмлэх хэрэглэх зөрчил их байгаатай холбогдуулан 
УЦСЕГ-ын даргын 173 –р тушаалаар илэрсэн асуудлыг 
шийдвэрлэх комиссыг байгуулжээ. Уг комисс нь 
үнэмлэх солилтын дүнг илтгэх, согтуугаар тээврийн 
хэрэгсэл жолоодсон, аваар осол зөрчлийг удаа дараа 
гаргасан цаашид жолоочоор ажиллуулах найдваргүй 
болох нь байгууллагын тодорхойлолтоор тогтоогдсон 

жолооч нарт мэргэжлийн үнэмлэх олгохыг 
хойшлуулах, анх жолоочийн мэргэжлийн зэрэгт 
шалгуулж жолооч болсон тухай хувийн хэрэггүй 
буюу байвч албан ёсны бүрдэлгүй жолооч нарыг 
дахин шалгаж комиссоор шийдвэрлүүлэх, жолоочийн 
мэргэжлийн зэргийг шалгаж үнэмлэх олгож байх 
тухай заавар, журмыг зөрчсөн бол үнэмлэхийг хурааж 
хүчингүй болгох ажлыг зохион байгуулсан байна. 



110

ГЭМТ ХЭРГЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ АЖЛЫГ ЗОХИЦУУЛАХ
ЗӨВЛӨЛ БАЙГУУЛАГДАВ

БҮТЭЦ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

МАХН-ын ТХ-ны 305-р тогтоолоор “Гэмт хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөл”-
үүдийг аймаг, хотын намын хороодын дэргэд 

байгуулж,  НТХ-ны нэг нарийн бичгийн дарга улсын 
хэмжээнд хариуцдаг болжээ.

 ЖАГСААЛЫН ҮЗЛЭГТ ТЭРГҮҮЛЭВ
УЦСЕГ-ын хэмжээнд явуулсан жагсаалын үзлэгт б/д С.Дуламдорж даргатай постын 2-р салаа тэргүүн байр 

эзэлж байв.

Газрын дарга-1
Орлогч дарга-1

Ахлах байцаагч-1
Нарийн бичгийн дарга-1  

Цэвэрлэгч-2
Галч-2

Хэрэг барагдуулах групп
Ахлах байцаагч-1
хэрэг бүртгэгч-1

жижүүрийн офицер-3

Тоо бүртгэлийн групп
Ахлах байцаагч-1

Тоо бүртгэгч-2

Хөдөлгөөн зохицуулах хэлтэс
Дарга-1

Ахлах байцаагч-1
Шугам замын жинхэнэ 

байцаагч-2
Салаан дарга-3

Бага дарга-3
Зохицуулагч цагдаа-109

Техникийн хэлтэс
Дарга-1

Жинхэнэ байцаагч-8

Мэргэжлийн комисс
Дарга-1

Гишүүн-4
Нарийн бичгийн дарга-1

ХААБ, Механизмын хэлтэс
Дарга-1

Ахлах байцаагч-1
Бичээч-1
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1966
01.24	 ЗСБНХУ-ын	Засгийн	газрын	

төлөөлөгчдийн	айлчлалын	
үеийн	хамгаалалтад	идэвх	
зүтгэлтэй	ажилласан	хүмүүсийг	
урамшуулжээ.

04.01	 Хөдөлгөөний	аюулгүй	байдлыг	
хангах,	урьдчилан	сэргийлэх	
“Аян”	өрнүүлжээ.

04.06	 “Улсын	авто	техникийн	хэргийг	
шалган	байцаах	газрын	талаар	
авах	зарим	арга	хэмжээний	тухай”	
СнЗ-ийн	122	дугаар	тогтоол	гарав.

04.13	 “Хураамжийн	хэмжээг	тогтоох	
тухай”	БНМАУ-ын	СнЗ-ийн	134	
дүгээр	тогтоол	гарав.

04.25	 20	цагдаа	зохицуулагчид	анхны	
“Ахлагч”	цол	олгожээ.

05.10	 Авто	засварын	завод	ашиглалтанд	
оров.

07.05	 УАТХШБГ-ыг		Засгийн	газрын	
“Хүндэт	жуух	бичиг”-ээр	шагнав.

07.10,11	 Улаанбаатар	хотод	Их	үер	буув.

07.16	 	Цагдан	сэргийлэх	байгууллагын		
45	жилийн	ой	тохиов.		

07.16	 	Цагдан	сэргийлэх	байгууллагыг	
”Байлдааны	гавьяаны	улаан	
тугийн	одон”-гоор		шагнав.

09.20	 Дүүрэг	хариуцсан	3	салаа	
байгуулав.	

10.04	 “Хөдөлгөөн	зохицуулах	ажлыг	
сайжруулах	зарим	арга	хэмжээний	
тухай”	НАХЯ-ны	сайдын	535	
дугаар	тушаал	гарав.

10.05	 “Хот	суурингийн	гудамж	замын	
хөдөлгөөний	дүрэм”-ийг		
шинэчлэн	батлав.

10.19-22	 МХЗЭ-ийн	XV	их	хуралд	тус	
газрын	эвлэлийн	үүрийн	дарга	
ахлагч	Б.Самбуу	оролцжээ.

огноо	Автотээврээр	ачаа	тээвэрлэх	дүрэм	
батлагджээ.

10.27	 Ахмад	сэргийлэгчдийн	зөвлөл	
байгуулагдав.	

12.31	 Энэ	онд	манай	улсад	ажлын	
айлчлал	хийсэн	ЗХУ-ын	
Коммунист	Намын	Төв	Хорооны	
нэгдүгээр	нарийн	бичгийн	
дарга	Л.И.Брежнев,	Америкийн	
коммунист	намын	дарга	Гэс	
Холл,	Бүгд	Найрамдах	Болгар	Ард	
Улс,	Бүгд	Найрамдах	Ардчилсан		
Вьетнам	Улсын	төр,	засгийн	
газрын	төлөөлөгчдийн	замын	
хөдөлгөөний	аюулгүй	байдлын	
хамгаалалт,	зохицуулалтыг		зохион	
байгуулав

БҮТЭЦ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

Газрын удирдлага  
Офицер-3, ахлагч-1, энгийн-2

Хэрэг барагдуулах групп
Офицер-3
Ахлагч-1
Энгийн-2

Тоо бүртгэлийн групп
Офицер-1
Ахлагч-2

Хөдөлгөөн зохицуулах хэлтэс
Офицер-7, Бага дарга-3

цагдаа-120

Техникийн хэлтэс

Офицер-10

Мэргэжлийн комисс
Офицер-5
Ахлагч-1

Механизмын хэлтэс
Офицер-2
Энгийн-1

ХАМГААЛАЛТ 
ЗХУ-ын Коммунист Намын Төв Хорооны нэгдүгээр нарийн бичгийн 
дарга Л.И.Брежневийн 1-р сард хийсэн айлчлал, МАХН-ын XV их 
хуралд  урилгаар оролцсон коммунист ажилчны 39 нам,  хөдөлгөөний  
төлөөлөгчид болон МҮЭ-ийн IX их хурал, МХЗЭ-ийн  XV их хурлын 
төлөөлөгчдийн замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах хамгаалалт, 
зохицуулалтыг амжилттай зохион байгуулж, үүргээ сайн биелүүлсэн 
олон алба хаагчийг НАХЯ, УЦСЕГ, УАТХШБГ-ын шагналаар шагнаж 
урамшуулжээ.

ЗУУН ТЭМДЭГ 
Авто техникийн аваар, ослоос урьдчилан сэргийлэх, хөдөлгөөний 
аюулгүй байдлыг хангахад чиглэсэн 60 хоногийн зохистой ажлыг 04 
сарын 01-ний өдрөөс эхлэн уг ажлын хүрээнд тус газраас 80 гаруй авто 
бааз, аж ахуйн нэгж, газруудад захидал бичиж, осол, зөрчилгүй ажиллах 
үүрэг амлалт авахуулан, Нийслэлийн жолооч нарын зөвлөгөөн зохион 
байгуулж, хотын хэмжээнд 100 гаруй замын тэмдэг, заалт, 3 уулзварт 
гэрлэн дохио тавиулсны гадна гол замуудын тэнхлэг, явган хүний гарцын 
тэмдгийг хадаасан суурьтайгаар хийж байрлуулжээ.
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 “АХЛАГЧ” ЦОЛ ОЛГОЖ ЭХЛЭВ
Авто машин, өөрөө явагч механизмын тоо өсч, авто тээврийн 
хэрэг, зөрчил өсөх хандлагатай болсныг харгалзан  тус газраас 
МАХН-ын Төв Хорооны хэлтсийн дарга нарын зөвлөгөөнд 
“Авто техникийн аваарын хэрэг, зөрчлийн байдлын тухай” 
сонсгол оруулан хэлэлцүүлсний дүнд СнЗ-өөс “Улсын авто 
техникийн хэргийг шалган байцаах газрын талаар авах зарим 
арга хэмжээний тухай” 122-р тогтоол гаргав. Уг тогтоолд:
Гудамжны хөдөлгөөн зохицуулагч цагдаа нарын ажлын онцлог 
байдлыг харгалзан 5 жилээс доошгүй хугацаагаар сахилга бат, үр 
бүтээлтэй ажилласан цагдаа нарт “Ахлагч цол” олгож байх, мөн 
зохицуулагч нарын үстэй дээлний  нормыг шинэчлэн тогтоож, 
авто техникийн аюул, осол, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх 
ажлын арга хэмжээнд шаардагдах хөрөнгийг НАХЯ-ны төсөвт 
оруулж байх болсон нь ажилтнуудын хөдөлмөрийн идэвхийг 
өрнүүлсэн чухал ач холбогдолтой арга хэмжээ болжээ.
Хөдөлгөөн зохицуулах албанд 5 ба түүнээс дээш ажилласан 
цагдаа С.Баяраа, Ч.Гантөмөр, Я.Мягмар, Ц.Мягмар, Ж.Лүндаа, 
Х.Рэнцэн, Г.Бадарч, Г.Гиваа, Ц.Жамсран, Х.Лхамжав, Г.Нямдарви, 
М.Даваа, Р.Юмчин, В.Помбод, Ш.Түмэнжаргал, Р.Намсрай, 
Д.Бадарч, Б.Дамрин, Ч.Гончиг нарын 20 алба хаагчид анх удаа 
“Ахлагч” цол олгожээ.
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 “ХҮНДЭТ ЖУУХ” БИЧГЭЭР ШАГНУУЛАВ
МАХН-ын XV Их хурлын үеийн замын хөдөлгөөний 
аюулгүй байдлыг хангах, осол, зөрчлөөс урьдчилан 
сэргийлэх, хамгаалалт, зохицуулалтын үндсэн үүргээ  
амжилттай сайн биелүүлсэн тул Улсын авто техникийн 
хэргийг шалган байцаах газрыг БНМАУ-ын СнЗ-
ийн  239-р тогтоолоор Засгийн газрын “Хүндэт жуух 
бичиг”-ээр шагнажээ.
Тус алба нь байгуулагдсанаас хойш 30 жилийн дараа 
ийнхүү төр засгийн анхны шагналаа хүртэж байжээ.

Наадмын өдрүүдэд төвийн бүсийн нутгаар ширүүн  
бороо  орсны улмаас Улаанбаатар хотод их хэмжээний 
үер бууж,  Туул, Сэлбэ, Дунд голын сав газар, тэнд 
оршин сууж байсан 50 гаруй мянган хүн үерт автаж, 
100 орчим хүн амь насаа алдан, зам гүүр, төмөр замын 
шугам эвдрэн, усан хангамж, цахилгаан, утсан холбоо 
тасарсэн зэрэг нийтдээ 135 сая төгрөгийн хохирол 
учирсан байгалийн гамшигт  үзэгдэл болсон юм.
Үерийн үеэр УЦСБ-ын бие бүрэлдэхүүн үерт автсан 
айл, хүн ардыг аврах, учирсан хор уршгийг арилгах 
ажилд ихээхэн идэвх зүтгэлтэй ажилласан ба  түүний 
дотроос бусдыгаа хошуучлан ажилласан тус газрын  
цагдаа  Д.Бат-Өлзий, Б.Цогсүрэн, М.Пүрэвжанцан 
нарыг УЦСЕГ-ын   “Жуух бичиг”-ээр шагнажээ.
Үерийн хор хохирлыг арилгах ажилд зориулж ЗХУ, 
БНАГУ, Унгар, Чехсловак, Болгар, Польш, Югослав, 
Румын, Солонгос зэрэг улс орнууд эд материал, 
санхүүгийн тусламж үзүүлсний гадна МУЗН-ийн 
шугамаар гадаадын 12 орноос 440 гаруй мянган 
төгрөгийн эд, материалын  тусламж үзүүлсэн байна.

ИХ ҮЕР БУУВ
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ЦАГДАН СЭРГИЙЛЭХ ЕРӨНХИЙ ГАЗАР
“БАЙЛДААНЫ ГАВЬЯАНЫ УЛААН ТУГИЙН ОДОН”-ООР ШАГНУУЛАВ

“БОЛОВСОН ХАРИЛЦАА” СУРГАЛТ 
АТХШБГ-ын офицер, ахлагч, цагдаа нарт хөдөлгөөн 
зохицуулах албаны мэргэжил дадлага, комендант, 
хүмүүжил, соёлч байдал, боловсон харилцаа 

эзэмшүүлэх тусгай программ боловсруулан гаргаж, 
сургалт зохион байгуулсан байна. 

УЦСБ-ын  45 жилийн ойг тохиолдуулан Цагдан 
сэргийлэх ерөнхий газрыг ”Байлдааны гавьяаны 
улаан тугийн одон”-гоор  шагнаж,  АИХТ-ийн дарга 

Ж.Самбуу Цагдан сэргийлэх байгууллагын улаан 
туганд одонг зүүж, НАХЯ-ны нэгдүгээр орлогч сайд, 
УЦСЕГ-ын дарга, хурандаа Ж.Авхиад гардуулжээ. 
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АХМАД СЭРГИЙЛЭГЧДИЙН ЗӨВЛӨЛ  
ЦСБ-ын залуу офицер, ахлагчдыг нам, ард түмэн, 
ЦСБ-ын  яруу алдарт, хувьсгалт дайчин хөдөлмөрч 
уламжлалаар хүмүүжүүлэхэд туслах зорилгоор   
бэлтгэл хурандаа Буян-Өлзийн Сэнгэдорж 
хэсэг нөхдийн хамт санаачлан 7 хүнтэй ахмад 
сэргийлэгчдийн зөвлөлийг анх байгуулсан байна.
Энэхүү зөвлөл нь: Гэмт хэрэг, зөрчилтэй тэмцэх, 
урьдчилан сэргийлэх ажиллагаанд оролцож, цагдан 
сэргийлэх байгууллагад туслах, хөдөлмөрчдийн сайн 
дурын байгууллагуудад мэргэжлийн зөвлөгөө өгөх, 
нэмэгдэл хүн хүчний шаардлага гарсан үед харуул 
хамгаалалт, хэв журам сахиулах хэрэгт биечлэн 
оролцох зэрэг тодорхой ажлуудыг хийж,  социалист 
өмч хамгаалах, эрүүгийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх, 
мөрдөн байцаалт, сэргийлэн хамгаалах, галын, авто 
техникийн хэргийг шалган байцаах газрын гэсэн 7 
зөвлөл бүхий 117 хүний бүрэлдэхүүнтэй томоохон 
байгууллага болж хөгжлийн явцад  зохион байгуулалт, 
үйл ажиллагаа нь боловсронгуй болсоор иржээ.
Цагдаагийн ахмадын байгууллага нь 1966-1989 он 
хүртэл зөвлөл, 1989-2004 он хүртэл хороо, 2005 
оноос “Цагдаагийн байгууллагын ахмадын холбоо” 
нэртэйгээр тус тус өөрчлөгдөн зохион байгуулагдаж 
иржээ.
Энэ үед тус газрын ахмад сэргийлэгчдийн зөвлөлийг 
Хувьсгалт тэмцлийн ахмад зүтгэлтэн, хүндэт чекист, 

Сүхбаатарын одонт бэлтгэл хурандаа С.Зодвоо 
удирдаж байжээ.
 1990 оноос УАТХШБГ, ЗЦГ– ын дэргэдэх ахмадын 
хэсэг, зөвлөл  болон зохион байгуулагдаж  хэсэг, 
зөвлөлийн даргаар ахмад ажилтан, цагдаагийн бэлтгэл 
а/х Г.Буянжаргал /1990-1996/, х/а А.Саяболд 1996 оноос 
ажилласан байна.
Ахмадуудын санаачилгаар хөдөлгөөний аюулгүй 
байдлыг хангах, осол, хэргээс урьдчилан сэргийлэхэд  
туслах “ХАБ”, “ХАБХ” нийгэмлэг төрийн бус 
байгууллага байгуулж дэргэдээ FM Авто радио  96,3 
-ийг байгуулж  замын хөдөлгөөний  хууль, дүрэм 
сурталчлах, жолооч, зорчигчдод замын хөдөлгөөний 
аюулгүй байдлыг хангах, хөдөлгөөнд соёлтой оролцох 
талаар сурталчилгаа, мэдээлэл, зөвлөгөө тогтмол 
явуулахын зэрэгцээ их, дээд, дунд сургуулийн 
хичээлийн жилийн нээлт, үндэсний их баяр 
наадам, улс, хотын хэмжээнд зохион байгуулж буй 
хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах томоохон арга 
хэмжээний үеүүдэд хөдөлгөөн зохицуулах, хяналтыг 
хэрэгжүүлэх, төвлөрсөн худалдаа, үйлчилгээний 
төвийн дэргэдэх автомашины зогсоолуудын 
хөдөлгөөнийг зохицуулах зэргээр ажиллаж гэмт 
хэрэгтэй тэмцэх, олон нийтийн аюулгүй байдлыг 
хангах, хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангахад 
бодитой дэмжлэг туслалцаа үзүүлж байна. 
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1000 АВТО МАШИН ЗАСВАРЛАХ АВТО ЗАСВАРЫН ЗАВОД 
ЗХУ-ын тусламжтайгаар орчин үеийн тоног 
төхөөрөмж бүхий авто засварын заводыг ашиглалтад 
оруулсан бөгөөд 1000 автомашин, 500 авто моторт  
их засвар хийж, засварт хэрэглэгдэх 500 нэр төрлийн 
сэлбэг хэрэгсэл үйлдвэрлэн жилдээ 20 сая төгрөгийн 
бүтээгдэхүүн гаргах тус завод нь авто тээврийн 

хөгжил, авто тээврийн материал техникийн баазыг 
бэхжүүлэхэд чухал нэмэр болов. Тус авто засварын 
завод нь УАТХШБГ-ын захиалгаар автомашин, 
мотоцикл, механизм, чиргүүлийн улсын дугаар болон 
замын тэмдгийг хийж албаны үүргийг хэрэгжүүлэхэд 
бодитой хувь нэмэр оруулж байжээ.

НОМЕР 26 ТӨГРӨГИЙН ҮНЭТЭЙ
СнЗ-ийн 134-р тогтоолоор Авто 
хөсөг, өөрөө явагч механизмын 
бүртгэл, мэргэжлийн үнэмлэх, 
техникийн паспорт олголтоос  
хураах хураамжийн хэмжээг 
шинэчлэн авто машин, 
мотоциклын паспорт, техникийн 
паспортын талоныг тус бүр 2, 
өөрөө явагч механизм, авто 
чиргүүлийн паспортыг тус бүр 
1, мотоциклийн хос номерыг 
10, авто чиргүүл,  механизмын 
номерыг 14, авто машины 
хос номерыг 26, жолоочийн 
мэргэжлийн шалгалтанд 1 удаа 
ороход 10, багшлах эрхийн 
болон мотоциклын жолоочийн 
үнэмлэхний үнийг тус бүр 15, авто 
машин сонирхогчийн үнэмлэхийг 
20 төгрөг байхаар тогтоожээ. 
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1967
01.17	 Архи	ууж	согтууран	автомашин,	

өөрөө	явагч	бусад	машин	
механизм	жолоодогчдод	хүлээлгэх	
хариуцлагыг	чангатгах	тухай		
АИХТ-ийн	13-р	зарлиг	гарчээ.

02.05	 Машин	механизм	эзэмшигчдийн	
үүрэг	хариуцлагыг	сайжруулах	
тухай	Ардын	Их	Хурлын	
Тэргүүлэгчдийн	101-р		албан	
даалгавар	гаргуулж	хэрэгжилтийг	
хангуулжээ.	

02.08	 Автомашин,	чиргүүл,	мотоцикл,	
моторллёрыг	ашиглалтын	
данснаас	хасах	заавар	батлагдав

03.15	 	Соёлжилтын	үзлэг	явуулахаар	
шийдвэрлэв.

02.20	 Сайн	дурын	уран	сайхныг	зохион	
байгуулах	газрын	даргын	01	тоот	
тушаал	гарав

03.16	 Авто	машиныг	үндсэн	хөрөнгийн	
балансаас	хасах	дүрэм	батлагдав.

03.23	 Газрын	удирдлагууд	ЗХУ-д		
туршлага	судлав.	

04.10	 Радиогоор	замын	хөдөлгөөний	
дүрмийн	хичээл	зааж	эхлэв.	

04.10	 Иргэд	хөдөлмөрчдийн	дунд	Замын	
хөдөлгөөний	дүрмийн	мэдлэгийн	
асуулт,	хариултын	уралдаан	
зарлав.	

05.15	 Дархан	хотын	автомашинууд	“СБ”	
номертой	байсныг	“ДА”		бие	
даасан	номертой	болгов.	

06.30	 Төв,	хөдөөгийн	авто	техникийн	
байцаагч	нарын	сургалт,	семинар	
зохион	байгуулав.

09.05	 Бүх	сургуулиудад	Замын	
хөдөлгөөний	дүрмийг	судлуулах	
програмыг	Ардын	боловсролын	
яамаар	батлуулан	аймгуудад	
хүргүүлэв.

09.10	 Октябрийн	хувьсгалын	50	жилийн	
ойг	угтсан	“Хөдөлгөөний	аюулгүй	
байдлыг	хангах”	60	хоногийн	ажил	
зохион	байгуулав.

09.10	 Баянзүрх,	Баянгол,	Хан-Уул	дүүрэг	
дэх	замын	цагдаагийн	тасгуудын	
суурь	тавигдав.

10.01	 Улсын	хэмжээний	бүх	жолоочоос	
Замын	хөдөлгөөний	дүрмийн	
шалгалт	авч	дүгнэжээ.

10.04	 Хөдөлгөөн	зохицуулах	ажлыг	
сайжруулах	зарим	арга	хэмжээний	
тухай	шийдвэр	гарав.

11.15	 “Осолгүй	манлай	жолооч”		цол	
тэмдэг	олгох	болов.

 

АРВАНГУРАВ ДУГААР ЗАРЛИГ

УАТХШБГ-аас санаачлан  согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодож, осол, 
хэрэг гаргах асуудалтай тэмцэх явдлыг хүчтэй болгох зорилгоор асуудал 
боловсруулж АИХ-ын Тэргүүлэгчдийн 13-р зарлиг гаргуулж уг зарлигаар  
Эрүүгийн хуулинд “Зам тээврийн осол, хэрэг үйлдэхдээ согтууруулах 
ундааны зүйл уусан, эсхүл ноцтой хор аюул учруулсан байвал долоогоос 
арван жил хүртэл хугацаагаар хорих буюу хүндрүүлэн үзэх шалтгаан 
байвал цаазаар авах”  нэмэлт, өөрчлөлт оруулжээ.
Уг зарлигт: Согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсон бол эрхийг нь 6 
сараас 1 жил хүртэл,  урьд нь эрхээ хасуулж байсан буюу согтууруулах 
ундаа уусан үедээ хүн тээвэрлэсэн жолоочийн техник жолоодох эрхийг 
1-2 жилээр хасах, урьд 2 удаа эрхээ хасуулсан буюу осол гаргасан бол 
техник жолоодуулахыг хориглох захиргааны арга хэмжээ оногдуулж байх 
эрхийг Улсын авто техникийн хэргийг шалган байцаах газарт олгосон 
байна.

УАТХШБГ-ЫН БИЕ БҮРЭЛДЭХҮҮН

УРАН САЙХАНЧИД

НАХБ-ын  45 жилийн ойг угтаж, соёлжилт урлагийн ажлыг сайжруулах 
зорилгоор тус газар нь 28 хүний бүрэлдэхүүнтэй сайн дурын уран 
сайхны хамтлаг байгуулж,  бүрэлдэхүүнийг зохион байгуулж, 
удирдаж ажиллуулахаар суртал эрхэлсэн байцаагч а/х Дорж, уран 
сайхны удирдагчаар а/д Б.Дамирансүрэн нарыг томилж, уран сайхны 
бүрэлдэхүүнд  оролцох хүмүүсийг  бэлтгэл сургууль ба тоглолт хийх цагт 
нь үндсэн ажлаас нь  чөлөөлж,  7 хоногт 1-2 удаа өдөрт 4 цагийн бэлтгэл 
сургуулилт хийлгүүлж, анхны тоглолтоо Майн баяр 5 дугаар сарын 01-
ний өдөр толилуулсан байна.

АВТОМАШИНЫ АШИГЛАЛТЫН ДАНС

Тээврийн хорооны 20-р тогтоолоор Тусгай хэрэгцээний автомашинаас 
бусад автомашин, чиргүүл, мотоцикл, моторллёрыг ашиглалтын данснаас 
хасах тухай зааврыг баталж, хасах асуудлыг эзэмшигч байгууллагын 
хүсэлт,  АТХШБГ-ын саналыг үндэслэн Улсын тээврийн хорооноос 
шийдвэрлэж байхаар тогтсон байна.
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ТУРШЛАГА НЭВТРҮҮЛЭВ
Зөвлөлт Холбоот Улсын авто техникийн хэргийг 
шалган байцаах байгууллагын ажлын туршлагыг 
өөрийн ажилд нэвтрүүлэх арга хэмжээг зохион 
байгуулж, Улаанбаатар хотод авто техникийн 
хөдөлгөөний зохион байгуулалт,  зохицуулалтын  
аргыг өөрчлөн Хөдөлгөөн зохицуулах салаадад 
районуудын нутаг, дэвсгэрийг хариуцуулснаар 
одоогийн дүүрэг дэх замын цагдаагийн албаны 
суурийг тавьжээ. УАТХШБГ-ын дарга, дэд хурандаа 
С.Батсүх, орлогч дарга, ахмад Г.Ринчиндорж, 
Мэргэжлийн комиссын дарга, ахлах дэслэгч 
Б.Дамирансүрэн, Техникийн хэлтсийн дарга, дэд 
хурандаа Ц.Жодов,  Хөдөлгөөн зохицуулах хэлтсийн 
дарга, дэд хурандаа С.Зодвоо нар ЗХУ-ын Свердловск, 
Улаан-Үүд хотод 14 хоногоор туршлага судалснаар 
дээрх ажлыг хэрэгжүүлжээ.

СУРАГЧДАД ДҮРЭМ СУДЛУУЛАВ
Замын хөдөлгөөний шинэ дүрмийг тээвэрчид, нийт 
хөдөлмөрчдөд сурталчлах, судлуулах зорилгоор 
улсын хэмжээнд радио хичээлээр дүрмийг бүхэлд 
нь зааж дуусгасны гадна Мэдээлэл радио телевизийн 
улсын хороо, Тээврийн яамтай хамтран  тусгай 
болзол бүхий асуулт хариултын уралдаан зарлан 

явуулж 700 гаруй захидал хүлээн авч дүгнэн,  ерөнхий 
боловсролын сургуулийн бүх сурагчдад хөдөлгөөний 
дүрэм судлуулах программыг Ардын боловсролын 
яамаар батлуулан хэрэгжүүлсэн  зэрэг далайц,  үр 
дүнтэй ажлуудыг зохион байгуулжээ.  
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СОЁЛЖИЛТЫН ҮЗЛЭГ 
НАХБ-ын 45,   Октябрийн социалист их хувьсгалын 50 
жилийн ойг угтаж хэлтэс, групп, салаа, офицер, ахлагч 
нарын  албан хэргийн хөтлөлт,  эмх цэгц, соёлжилт,  
ахуйн ариун цэвэр, соёлжилтын үзлэг явуулжээ.

Үзлэгийн өмнө ажил, амьдралдаа  нэвтрүүлж хэвшсэн  
байвал зохих зүйлийн жагсаалт гарган хэрэгжилтийг 
шалгасан аж.

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРЭГ ДЭХ ЗАМЫН ЦАГДААГИЙН ХЭЛТЭС
Баянзүрх дүүрэг дэх Замын цагдаагийн хэлтэс нь анх 
1967 онд /хуучин нэрээр Найрамдлын районд/  салаа 
нэртэйгээр салааны дарга 1, бага дарга 1, зохицуулагч 
6 нийт 8 орон тоотойгоор байгуулагдаж, 1967-1990 он 
хүртэл салааны зохион байгуулалттайгаар ажиллаж 
байгаад 1990 оны 1 дүгээр сараас Найрамдлын районы 
Цагдан сэргийлэх хэлтсийн АТХШБ групп, 1990 оны 
06-р сараас   АТХШБ хэсэг, 1991 оны 01-р сараас Замын 
цагдаагийн тасаг, 2016 оноос хэлтэс болон зохион 
байгуулагдсан байна.
 Салаа, хэсэг, тасгийн даргаар б/д Г. Дэнзэнлхам /1967-
1979/, Л.Амгалан /1979-1983/,  Б.Басаби /1983-1984/, 
А.Цээбаатар /1984-1986/, а/х Чулуунбаатар /1986-
1988/, а/х Д.Даваасүрэн /1988-1990/, х/ч Л.Борис /1990-
1991/, х/ч Н.Нэргүй /1991.01-08/, д/х Х.Монголбаяр 
/1991-1999/, д/х Б.Нямжав /1999/, х/ч Д.Бат-Эрдэнэ 
/1999-2004/, д/х Ц.Лувсан-Очир /2004-2006/, х/ч 
М.Санжаа /2006/, д/х Ч.Гончигсайхан /2006-2008/, х/ч 
Э.Бөхбат /2008-2011/, д/х Д.Дашдорж /2011-2012/, д/х 

Т.Гантөмөр /2012-2013/, х/ч Ж.Энхбат /2016 оноос/,  
д/х Г.Мөнхжаргал /2013 оноос тасгийн,  2016 оноос 
хэлтсийн/ нар ажиллажээ.
Ахлах байцаагчаар а/х Т.Ганбаатар /1990-1991/, а/д 
Г.Батдаваа /1991-1999/, а/д  Ц.Хатанбаатар /1999-2002/, 
д/х М.Санжаа /2002-2008/, а/д Б.Гомбосүрэн /2008-
2009/, х/ч Л.Зоригоо /2009-2011/, х/ч Б.Цогтбаатар 
/2011-2012/, х/ч Г.Энхзориг /2012-2013/ а/х 
Б.Лхагвадорж /2013-2015/, х/ч Л.Зоригоо /2015 оноос/ 
ажиллаж байна.    
Тус хэлтэс нь  дарга 1, тасгийн дарга 1, ахлах 
зохицуулагч 1, хэрэг бүртгэгч 2, зохицуулагч 24, цагдаа 
зохицуулагч 31, мэдээлэл технологийн оператор 1,  
бичиг хэрэг 1, үйлчлэгч 1 нийтдээ 63 алба хаагчийн 
бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байна. 
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БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГ ДЭХ ЗАМЫН ЦАГДААГИЙН ХЭЛТЭС
Баянгол дүүрэг дэх Замын цагдаагийн хэлтэс нь Улсын 
авто техникийн хэргийг шалган байцаах газрын 3-р 
салаа нэртэйгээр 1967 онд анх хөдөлгөөн зохицуулах 
7 сэргийлэгч томилогдсоноор байгуулагдаж, 1989 
онд УАТХШБГ-ын 3 дугаар салаа, 1990 оны 1-р сард 
Октябрийн районы Цагдан сэргийлэх хэлтсийн 
АТХБШТ, мөн оны 6 дугаар сард АТХШБ хэсэг, 1991 
онд Замын цагдаагийн тасаг  болон өргөжин зохион 
байгууллагджээ. 
Тус  салаа, хэсэг, тасаг  байгуулагдсанаас хойш даргаар 
а/д Б.Бавуу /1967-1969/, д/ч Н.Санжаадорж /1969-
1978/, а/х Х.Монголбаяр /1978-1980/, /1984-1991/  а/х 
Чулуунбаатар /1980-1984/, д/ч А.Цээбаатар /1984/, 
а/х Х.Монголбаяр /1984-1991/ , д/х  Ц.Цэрэннадмид 
/1991-1993/, д/х А.Цэвэгсүрэн /1993-1999/, а/х 
Б.Батболд/1999-2004/, х/ч Д.Мөнхбаатар /2004-2007/, 

д/х Д.Батсайхан /2007-2008/, х/ч Б.Батболд /2008/, д/х 
М.Санжаа /2008--2009/, а/х С.Жавхлантбаатар /2009-
2012/, д/х Б.Батболд /2012 оноос/,  хэлтсийн даргаар х/а 
Б.Батбаяр /2016 оноос/ тус тус ажиллаж иржээ.
Салааны бага даргаар а/ч Б.Шагва 1969-1976, а/ч 
Х.Сандуй 1976-1984, а/ч Г.Даваахүү /1984-1986/, 
ахлах байцаагчаар а/х Д.Хүүхэнхүү /1990-1991/, а/д 
Т.Туваан /1991-1992/, а/х Б.Болдбаатар /1992-1995/, х/ч 
М.Санжаа /1995-2002/, х/ч Ч.Өлзийбаяр /2002-2009/, 
х/ч Д.Батсайхан /2009-2010/, х/ч Л.Зоригоо /2011-2015/, 
а/х Б.Лхагвадорж /2015 оноос/ ажиллажээ.
Тус  хэлтэс нь  дарга 1, тасгийн  дарга 1, ахлах 
зохицуулагч 1, хэрэг бүртгэгч 2, Зохицуулагч 21, 
цагдаа-зохицуулагч 30, мэдээлэл, технологийн 
оператор 1, бичээч 1, үйлчлэгч 1-ийн бүрэлдэхүүнтэй 
ажиллаж байна.
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 ХАН-УУЛ ДҮҮРЭГ ДЭХ ЗАМЫН ЦАГДААГИЙН ХЭЛТЭС 
Улаанбаатар хотын Ажилчны районд 1967 онд замын 
хөдөлгөөн зохицуулах 2-р салааг  дарга 1, орлогч, 
ахлагч 1, шугам замын байцаагч 3, зохицуулагч цагдаа 
22 орон тоотойгоор зохион байгуулагдсан нь тус 
тасгийн суурь тавигджээ. 
Тус хэлтэс нь 1967-1990 онд хөдөлгөөн зохицуулах 
постын 2-р салаа, 1990 онд тус районы Цагдан 
сэргийлэх хэлтсийн Авто техникийн хэргийг шалган 
байцаах групп, хэсэг, 1991 онд  Замын  цагдаагийн 
газрын харъяа Замын цагдаагийн тасаг болон зохион  
байгуулагджээ.  
Анхны салааны даргаар а/х Б.Жигжидсүрэн /1968/, 
а/х Б.Жамцайжав /1968-1970/, а/х Б.Бавуу /1970/, а/х 
Г.Буянжаргал /1970-1980/, д/ч Д.Баярмагнай /1980-
1981/, а/х А.Өлзийбат /1981-1986/, х/ч Д.Даваасүрэн 
/1986-1987/, х/ч А.Цэвэгсүрэн /1987-1990/, х/ч 
Д.Цэрэннадмид /1990-1991/, салааны орлогчоор а/ч 
Г.Буянжаргал /1968-1970/, а/ч Б.Шагва /1970-1980/, 

а/ч Д.Гал-Эрдэнэ /1980-1985/, а/ч Д.Мангалжав /1985-
1990/, а/ч Ц.Доржсүрэн /1990-1993/ нар ажиллажээ.
Ахлах байцаагчаар х/ч Ч.Алтангэрэл /1981-1984/, х/ч 
Б.Дүгэрсүрэн /1984-1990/, а/х Д.Гал-Эрдэнэ /1993-
1998/, х/ч Б.Болдбаатар /1998-1999/, д/х Ч.Өлзийбаяр 
/1998-2002/, х/ч Ц.Бэх-Очир /2002-2004/, х/ч 
Д.Дашдорж /2004-2007/, д/х М.Ариунболд /2007-2008/, 
х/ч Б.Гомбосүрэн /2008/, х/ч Г.Энхзориг /2008-2011/, 
х/ч Б.Сүхбат /2011-2012/, х/ч Д.Мөнхболд /2012-2015/, 
а/д Д.Гомбосүрэнжав /2015-2016/, а/х З.Ганхуяг /2016 
оноос/ тус тус ажиллажээ. 
Тасгийн даргаар х/ч Б.Нямжав /1991-1999/, х/ч 
Ц.Ганхуяг /1999-2000/, х/ч Ч.Жаргалсайхан /2000-
2007/, д/х Т.Ганбаатар /2007-2012/, х/ч М.Отгонбаяр 
/2012-2015/, а/х Б.Лхагважаргал /2016 оноос/, хэлтсийн 
даргаар д/х Г.Бямбадорж /2015 оноос/ тус тус ажиллаж 
иржээ.
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“ОСОЛГҮЙ МАНЛАЙ” ЦОЛ ТЭМДЭГ
Тээвэрчдийн дунд зам тээврийн осол, зөрчилгүй 
ажиллах идэвх хөдөлгөөнийг өрнүүлэх, зам тээврийн 
осол, хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлын үр нөлөөг 
дээшлүүлэх зорилгоор БНМАУ-ын Тээврийн хорооны 
гишүүд, Тээвэр, Холбоо, Худалдаа, Нийтийн аж ахуйн 
үйлчилгээний ажилчдын Үйлдвэрчний эвлэлийн 
байнгын зөвлөлийн хамтарсан хуралдааны 122/53-
р тогтоолоор “Осолгүй манлай жолооч” цол тэмдэг, 
“Замын хөдөлгөөний осол зөрчилгүй байгууллага, 
хамт олон” гэрчилгээний загвар,болзлыг баталж, 
жилд нэг удаа Тээвэрчдийн өдрийг тохиолдуулан 
Тээврийн яамнаас олгож байхаар шийдвэрлэжээ.  
Анх Тээврийн яамнаас олгож байсан энэхүү шагналыг 
1991 оны 7 дугаар сараас ЦЕГ-ын ЗЦГ-аас олгох болж 
өнөөг хүртэл хэрэгжиж байна. 
Тэмдгийн хэлбэр, загварыг нийгмийн хөгжилд 
нийцүүлэн   3 удаа өөрчилж  ирсэн байна.

             Цагдан сэргийлэхийн автотехникийн зохицуулагчийн курс төгсөгчид /1967/
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1968
03.07	 Эргүүл	постын	ажилд	радио	

холбоо	нэвтрүүлэв.

03.15	 Конторын	шинэ	байр	ашиглалтанд	
оров.

04.01	 Зохицуулагч	нарын	45	хоногийн	
курс	зохион	байгуулав.

05.10	 Тээврийн	яам,	Улаанбаатарын	
мэдээ	сонины	газартай	хамтарч	
Автомашины	ашиглалтыг	
сайжруулах,	хөдөлгөөний	аюулгүй	
байдлыг	хангах	сэдвээр	сонины	
бага	хурал	зохион	байгуулав.

05.20	 Жолооны	шалгалтын		Газ-53	
машинтай	болов.

09.10	 “Хүүхдийн	хөдөлгөөний	аюулгүй	
байдлыг	хангах”	2	сарын	ажлыг	
зохиов.

10.08	 Мэргэжлийн		комиссын	дарга,	
гишүүдийн	гарын	үсгийг		
баталгаажуулж		байжээ.

10.10	 Зайсангийн	гүүр	баригдаж,	
ашиглалтанд	оров

10.19	 Газрын	сайн	дурын	уран	сайхны	
бүрэлдэхүүнийг	байгуулав.	

10.20	 ЦСБ-д	туслах	хүчний	тэргүүний	
гишүүдийн	улсын	анхдугаар	
зөвлөгөөн	болж,		8	хүн	төрийн	
дээд	одон	медалиар	шагнуулав.

10.25	 Сүхбаатар	дүүрэг	дэх	замын	
цагдаагийн	тасгийн	суурь	
тавигдав.

11.08	 Замын	хөдөлгөөний	тухай,	замын	
дохио	тэмдгийн	тухай	Венийн	
конвенц	батлагджээ

12.05	 Жолооч	нарын	хариуцлагыг	
даатгах	тухай		СнЗ-ийн		419-р	
тогтоол	гарав

12.28	 Авто	машины	жолооч	нарын	
ерөнхий	боловсролыг	дээшлүүлэх	
арга	хэмжээний	тухай		СнЗ-ийн	
448-р	тогтоол	гарчээ.

12.28	 “Автомашин,	механизмын	улсын	
үзлэгийн	дүнгийн	тухай”	Сайд	
нарын	зөвлөлийн	449-р	тогтоол		
гарчээ.	

12.31	 Шинээр	орж		ирсэн	3165	авто	
машин,	458	чиргүүл,	743	
механизм,	бүгд	4366	машин,	
механизм,	чиргүүлд	улсын	
номер,	хувийн	хэрэг,	техникийн	
паспортын	талон	олгож	улсын	тоо	
бүртгэлд	оруулжээ.		

12.31	 Энэ	онд	ХБНСЮУ-ын	Ерөнхийлөгч	
Иосиф	Броз	Тито	04-р	сард,		
БНАГУ-ын	Ерөнхий	сайд	Вилл	
Штоф	09-р	сард	тус	тус	айлчлах	
үеийн	хамгаалалтыг	зохион	
байгуулав.

Газрын удирдлага  
Офицер-2, ахлагч-1, энгийн-2

Хэрэг барагдуулах групп
Офицер-6

Техникийн хэлтэс
Офицер-11

Механизмын хэлтэс
Офицер-2
Энгийн-1

Хөдөлгөөн зохицуулах хэлтэс
Офицер-9
цагдаа-119

Мэргэжлийн комисс
Офицер-5
Ахлагч-1

Тоо бүртгэлийн групп
Офицер-1
Ахлагч-2

БҮТЭЦ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

ХҮҮХЭД-АЮУЛГҮЙ ХӨДӨЛГӨӨН
Цагдан сэргийлэх ерөнхий газрын хүүхдийн хэлтэстэй хамтран “Хүүхдийн 
хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах” 2 сарын, автобусаар зорчигчдыг 
журамлан зохицуулах, машины өнгө үзэмж, номер дугаарыг сайжруулах 
7-10 хоногийн ажлуудыг үр дүнтэй зохион байгуулав.

 ТУСЛАХ ХҮЧНИЙ ЗӨВЛӨГӨӨН
Цагдан сэргийлэх байгууллагад туслах хөдөлмөрчдийн сайн дурын 
байгууллагуудын тэргүүний гишүүдийн улсын анхдугаар зөвлөгөөн 
болж,  авто техникийн олон нийтийн байцаагч нарын 2 бригад, 50 гаруй 
хүн ажлаараа шалгарч, оролцсоны дотроос Дархан хотын Дагвашарав, 
Булган аймгийн Содовжамц, Говь-Алтай аймгийн Пэрэнлэй, Өмнөговь 
аймгийн Дондив, Дундговь аймгийн Гомбо, Улаанбаатар хотын Хас, 
Намсрайжав, Бат-Очир нарын 8 хүн төрийн одон медалиар шагнуулжээ.
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ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛТЭЙ ГАЗ-53
Тус газрын мэргэжлийн комисст жолоочийн сургууль, 
курс төгсөгчдөөс жолооны шалгалт авах зориулалтын 
шинэ Газ-53 машин олгуулж, улсын дугаар, тусгай 
таних тэмдэгтэй болгож газрын дарга буюу орлогчийн 
гарын үсэг бүхий тусгай зөвшөөрлийн хуудсаар  
жолооны шалгалт авах ажилд хэрэглэж, өөр ажилд  
хэрэглэхийг  хоригложээ.

РАЙОН ХАРИУЦСАН САЛААД
Улаанбаатар хотод ажиллаж байсан хөдөлгөөн 
зохицуулах албаны 3 салааг 4 салаа болгон зохион 
байгуулж 4 районы гудамж замыг хуваарилан 
хариуцуулсан нь тэдний ажлыг тооцоолон дүгнэх, 
ажил хариуцах хариуцлагыг дээшлүүлэх, аваарын 
хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажилд үр дүнтэй 
болж, одоогийн дүүрэг дэх замын цагдаагийн тасаг, 
хэлтсийн суурь тавигджээ.  

ЗАЙСАНГИЙН ГҮҮР 
Зайсангийн аманд 1934 оноос Комбинатын рашааныг 
түшиглэн 60 ортой амралт сувиллын шинэ газар 
байгуулах болсонтой холбогдуулан энэ чигт Туул гол 
дээр гүүр барих шаардлагатай болж, Бага Тэнгэрийн 
амруу чиглэсэн Туулын хуучин гүүрийг задлан 
Зайсангийн ам чиглүүлэн шинэ гүүр барьжээ. 
Улмаар энэ гүүр нь ус үерт гэмтэж, эвдэрч муудсан 

учир шинэ модон гүүр барьж 1941онд ашиглалтанд 
оруулж, 1952 онд их засвар хийсэн боловч 1966 оны их 
үерт өртөж бүрэн эвдэрчээ. Энэ гүүртэй зэрэгцүүлэн 
1967-1968 онд хотын зам гүүрийн барилга трест анхны 
их даацын төмөр бетон гүүрийг барьж ашиглалтад 
өгсөн нь одоогийн “Зайсангийн гүүр” аж.
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УЛСЫН ҮЗЛЭГ
Автомашин, механизмын  
улсын үзлэгийн дүнг 
үндэслэн  СнЗ-өөс 
449-р тогтоол гаргаж, 
яам, тусгай газар, 
аймаг, хотын  Ардын 
депутатуудын хурлын 
гүйцэтгэх захиргаанд 
өөрийн эзэмшилд байгаа 
авто машин, чиргүүл, 
мотоцикл, өөрөө явагч 
механизмын  арчлалт, 
хамгаалалт, ашиглалт, 
түүний бүртгэл 
хөтлөлтийн мэдээг 
жилд 2 удаа гаргуулан 
авч, илэрсэн дутагдлыг 
арилгуулах,  улсын үзлэгт 
тогтоосон хугацаанд нь 
бүрэн оруулах бэлтгэл 
ажлыг үзлэг явагдахаас 
10 хоногийн өмнө 
хангаж байх зохион 
байгуулалтын арга 
хэмжээ авч байхаар 
тогтоожээ.

СОЁЛТОЙ ЖОЛООЧ
 “Автомашины жолооч нарын ерөнхий 
боловсролыг дээшлүүлэх арга хэмжээний 
тухай” СнЗ-ийн 448-р тогтоолоор 
автотехникийн улсын үзлэгээр жолооч 
нарын ерөнхий боловсролоо хэрхэн 
дээшлүүлж байгааг шалгаж, дүгнэлт өгдөг 
журам тогтоох, тус улсын доторх жолооч 
бэлтгэдэг бүх сургууль, курст 1969-70 
оны хичээлийн жилээс эхлэн бүрэн бус 
дундаас доошгүй боловсролтой хүмүүс 
элсүүлэн сургаж байхаар тогтсонтой 
холбогдуулан жолооч бэлтгэх сургалтын 
хугацааг богиносгож 6 сар болгох, 1969 
оноос  мэргэжлийн 1-р зэрэг олгох курст 
бүрэн бус дундаас доошгүй, 2-р зэрэг 
олгох курст багаас доошгүй, 1972 оноос 
бүрэн бус дундаас доошгүй боловсролтой 
хүмүүсийг элсүүлж байх, 2-р зэрэг олгох 
курсын сургалтын хугацааг 4 сар болгон 
ерөнхий эрдмийн хичээл оруулж байх 
шийдвэрүүд гаргасан нь жолооч нарын 
боловсрол, соёлын түвшинг дээшлүүлэхэд 
чухал хөшүүрэг болж байжээ
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СҮХБААТАР ДҮҮРЭГ ДЭХ ЗАМЫН ЦАГДААГИЙН ХЭЛТЭС
Тус газар нь 1968 онд Улаанбаатар хотын дотор 
хөдөлгөөн зохицуулах албаны 3 салааг 4 салаа болгон 
зохион байгуулж 4 районы гудамж замыг хуваарилан 
хариуцуулсны нэг нь Сүхбаатарын районы захиргаа, 
нам эвлэлийн байгууллагыг түшиглэн УАТХШБГ-
ын 3-р салааны 120 цагдааг хуваарилж районы 
постын 4-р салаа нэртэйгээр нүүрс борлуулах цэгийн 
байрыг контор болгон өөрчилж салааны даргаар 
б/д Жүрмэд, шугам замын байцаагчаар а/х Дагва-
Очир, д/ч Л.Ганхуяг нарын 28 алба хаагчтайгаар 
зохион байгуулагдаж ажилласанаар анхны шаваа 
тавьсан  байна.  1989 оны 11-р сараас бүтэц зохион 
байгуулалтын өөрчлөлтөөр тасгийн зохион 
байгуулалтанд оруулсан бөгөөд тасгийн даргаар а/х 

ДОХИО, ТЭМДГИЙН ТУХАЙ КОНВЕНЦ
хөдөлгөөний тухай болон Замын дохио, тэмдгийн 
тухай конвенцуудыг батлан тунхаглажээ.
Энэхүү конвенцид нэгдэн орсон улсууд нь конвенцид 
тусгагдсан заалт, шаардлагуудыг биелүүлэх тухайлбал 
замын тэмдэг, тэмдэглэл, гэрлэн дохионыхоо дүрс 
хэлбэр өнгө агуулгыг тус конвенцид бүрэн нийцүүлэх, 
тэдгээрийг стандартжуулж, баталгаажуулсан байх 
үүргийг хүлээдэг байна.
Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангахад  эрх 
зүйн заалт, шаардлагуудаас гадна замын тэмдэг, 
тэмдэглэл, гэрлэн дохио, хайс, хаалт гэх мэт хүний 
нүдэнд харагдах бодит хэрэгслүүдийн тусламжтайгаар 
жолооч зам, орчны нөхцөл, байдлын мэдээллийн 90 
орчим хувийг нүдний хараагаар шууд хүлээж авдаг нь 
эрх зүйн үйлчлэлээс илүү үр өгөөжтэйг судалгаагаар 
тогтоосон бөгөөд энэхүү конвенц батлагдсанаар олон 
улсын замын техник хэрэгслүүдийн хөгжилд шинэ үе 
шатыг авчирсан гэж үздэг.

Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг дээшлүүлэх, 
олон улсын замын хөдөлгөөнийг хөнгөвчлөхийн тулд 
замын тэмдэг, дохио болон тэмдэглэлийг олон улсын 
хэмжээнд нэгдмэл болгох явдал чухал болохыг хүлээн 
зөвшөөрч 1968 оны 10-р сарын 07-ноос 11-р сарын 08-
ны өдрүүдэд Австрийн нийслэл Вена хотноо болсон 
НҮБ-ын Замын хөдөлгөөний Бага хурлаар Замын 

Рэнцэндорж /1989-1990/, х/ч Л.Батсүх/1990-1992/, х/ч 
Ц.Галчулуун /1992-1995/, х/ч Т.Ганбаатар /1995-2000/, 
х/ч С.Пионер /2000-2008/, х/ч Б.Батболд /2008-2013/, 
х/ч Ц.Мягмарсүрэн /2013-2015/, д/х З.Наранбаатар 
/2015 оноос/, хэлтсийн даргаар д/х М.Отгонбаяр /2016 
оноос/, ахлах байцаагчаар а/д Ш.Лхагваа /1990-1991/, 
а/х Д.Хүүхэнхүү /1991-1992/, а/х Д.Дарьсүрэн /1992-
2000/, х/ч Ү.Зоригтбаатар /2001-2002/, х/ч Б.Батсайхан 
/2003-2007/, х/ч Г.Мөнхжаргал /2007-2008/, х/ч  
Н.Цэнгүүнжав /2008-2009/, х/ч Б.Сүхбат /2009-2013/, 
х/ч Я.Баттулга /2011-2012/, х/ч Б.Даваатөгс /2012-2013/, 
а/х Б.Лхагважаргал /2013-2016/, а/х Г.Золжаргал /2016 
оноос/, Х.Одбаяр /2016 оноос/ нар ажиллаж байна. 
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ШИНЭ БАЙРТАЙ БОЛЛОО
Тус газар нь байгуулагдсан цагаасаа хойш 30 гаруй 
жилийн хугацаанд  Усны гудамжны  баруун салаа 
Хиамны заводын ар, Гандангийн дэнж, өнөөгийн 
Баянгол зочид буудлын орчим,  ЭМЯ- ны эсрэг Замын 
анги зэрэг  газруудаар байрлаж олон удаа нүүж, сууж, 
явсаар 1968 онд конторын анхны шинэ байрандаа 

орсон түүхтэй. 
Албаны үйл ажиллагаа, өргөжин хөгжихтэй  
холбоотойгоор төв конторын байрыг өргөтгөх 
зайлшгүй шаардлагыг үндэслэн  1986 онд  3-р давхрыг 
нэмж барин одоог хүртэл ашиглан, үйл ажиллагаагаа 
явуулсаар байна

1262 ОЛОН НИЙТИЙН 
БАЙЦААГЧ

Энэ онд Авто техникийн олон 
нийтийн байцаагчаар 1262 хүн 
гудамж замын хяналтанд ажиллаж 
8922 зөрчил  илрүүлж, зөрчил 
гаргасан жолооч нарт  мэдэгдэл өгч 
7 хоног бүрийн “Бямба” гаригуудад 
цуглуулан Хөдөлгөөний дүрэм 
зааж, зөрчлийн хор холбогдолыг  
тайлбарлан таниулах  яриа хийдэг 
болжээ. 
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АРИУН ЦЭВРИЙН КОМИСС
Газрын даргын 13-р тушаалаар тус газрын дэргэдэх 
ариун цэврийн комиссыг 5 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр 
томилж, контор, гражийн нэгдсэн барилгын дотор 
гадна тал бөгөөд нийт офицер, сэргийлэгчдийн гэр 
ахуйд ариун цэвэр соёл ахуйн шаардлагыг хангуулан 
дээрх газруудад улиралд 2-оос доошгүй удаа ариун 

цэврийн шалгалт явуулах, сар тутам нэгээс доошгүй 
удаа нэгдсэн цэвэрлэгээ ариутгалын өдрийг зохион 
байгуулахыг үүрэг болгожээ. Уг комиссын даргаар  
д/х С.Зодвоо, гишүүдэд а/ч Б.Самбуу, д/ч Бадарч, а/ч 
Ё.Ичинхорлоо, а/ч Цэенрэгзэн нар ажиллажээ.
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1969
02.19	 Мэргэжлийн	зөвлөл	байгуулав.

03.05	 Постын	4	салаа	социалист	
хөдөлмөрийн	төлөө	бригад	
байгуулав.	

04.10	 Сангийн	аж	ахуй	33,	Мал	аж	
ахуйн	машинист	13	станцад		
машин	техникийн	хадгалалт	
ашиглалт,	засвар	үйлчилгээний	
шалгалт	хийж	дутагдлыг	засуулж,	
өөрөө	явагч	машин	механизмын	
хувийн	хэргийг	шинэчлэн	Улсын	
төлөвлөгөөний	комиссоор	
батлуулжээ.

05.05	 Хотын		районуудын	АДХГЗ-ны	
дэргэд	олон	нийтийн	бригад	штаб	
байгуулав.

06.25	 Автомашины	ослоос	нийгэм	ба	
иргэдэд	учруулсан	хохирлыг	нөхөн	
төлүүлэх	тухай	шийдвэр	гарав.

07.08	 “Халх	голын	баатруудын	дайчин	
алдар”	Монгол	Зөвлөлтийн	
ахмад	дайчдын	чуулга	уулзалт	
Улаанбаатар	хотноо	болов.

07.21	 Автомашины	жолооч	нарын	
ерөнхий	боловсрол	мэргэжлийг	
дээшлүүлэх	ба	автын	сургууль		
курсыг	зохион	байгуулах	тухай	
заавар	гарчээ.

09.01	 Политехникийн	дээд	сургууль	
байгуулагдав.	

09.20	 Автомашины		жолооч	нарын	
хувийн	хэргийг	цэгцэлж,	жолооч	
нараас	шалгалт	авах	карт	
боловсруулж	бэлтгэв.

10.05	 Цагдан	сэргийлэх		ажилтны	
мэргэжил	дээшлүүлэх	45	хоногийн	
курсээр	25	хүнийг	бэлтгэжээ.

10.05	 Автотээврийн	хэрэгслийн	
хөдөлгөөний	хэрэг,	зөрчлөөс	
урьдчилан	сэргийлэх	фонд	
байгуулжээ.

11.05	 Жолооч	нарын	эрүүл	мэндийг	
шалгуулж	байх		журам	тогтоожээ

11.10	 Авто	техникийн	улсын	үзлэгийн	
маягт	зааврыг	шинэчлэн	
боловсруулав.	

11.14	 Хөдөлгөөний	албаны	хэлтсийн	8	
постыг	телефон	утастай	болгожээ.

12.31	 Энэ	онд	ЗСБНХУ-ын	дээд	
зөвлөлийн	тэргүүлэгчдийн	дарга	
Подгорный.	Н.В,		Болгар	Германы	
их	хурлын	төлөөлөгчид	манай	
улсад	ажлын	айлчлал	хийх	үеийн	
хамгаалалтын	ажлыг	зохион	
байгуулав.

МЭРГЭЖЛИЙН ЗӨВЛӨЛ
Тус газрын мэргэжлийн боловсон хүчний ажил байдлыг судалж, тэдний 
үндсэн ажил мэргэжлийн ур чадварыг сайжруулах талаар зөвлөгөө 
өгөх, зааварлах, туршлага солилцуулах, илтгэл сонсголыг авч хэлэлцэх 
ба шинээр ажилд томилогдсон хүмүүсийг ахмад ажилтан дагалдуулан 
ажиллуулах үүрэг бүхий “Мэргэжлийн олон нийтийн зөвлөл”-ийг 
газрын даргын тушаалаар байгуулж, даргаар нь хошууч  Г.Ринчиндорж, 
гишүүдэд дэд хурандаа С.Зодвоо, хошууч Ламжав,  З.Балдан, дэслэгч 
Будрагчаа нар ажиллажээ.

ПОЛИТЕХНИКИЙН ДЭЭД СУРГУУЛЬ БАЙГУУЛАГДАВ
МУИС-ийн бүрэлдэхүүнд Политехникийн дээд сургуулийг таван 
факультет, мэргэжлийн 13 тэнхимтэйгээр байгуулан үйл ажиллагааг нь 
явуулсаар ирсэн ба 1982 онд уг сургуулийг МУИС-ийн бvрэлдэхvvнээс 
гарган, бие даасан дээд сургууль болгон зохион байгуулсан байна.
Авто тээврийн хэрэгсэл, өөрөө явагч машин механизм өсөхийн сацуу 
түүний ашиглалт, хөдөлгөөний аюулгүй байдалд хяналт тавих ажилд 
мэргэжлийн боловсон хүчин шаардлагатай байсан учраас ЗХУ-ын болон 
өөрийн орны ПДС, ХААДС, ЦДС-ийн, Механик-инженерийн мэргэжлээр 
төгссөн хүнийг АТХШБГ-т  авч ажиллуулдаг болсон байна.  
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УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ФОНД
Автотээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний хэрэг 
зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх фонд байгуулах ба 
түүнийг зарцуулах тухай заавар гарч,  фондыг авто 
машины жолооч нарын хариуцлагын даатгалын 
хураамжаас түүний 3 хувьтай тэнцэх хэмжээгээр 
жил бүр байгуулж авто тээврийн хөдөлгөөний 
аюулгүй байдлыг хангах, урьдчилан сэргийлэх ажилд 
зарцуулахаар болжээ.
Уг фондын хөрөнгийг тус улсын Хот суурингийн 
гудамж замын хөдөлгөөний дүрэм, холбогдох  
хууль, дүрмийг жолооч, техникчид, хөдөлмөрчдөд 

сурталчлах, тэргүүний жолооч, авто аж ахуй, ЗХУ-
ын болон бусад социалист орнуудын туршлагыг 
сурталчлах, авто техникийн орон тооны ба орон 
тооны бус байцаагч идэвхтэн нарын  арга туршлагыг 
дэлгэрүүлэхтэй холбогдсон уулзалт, үдэшлэг зохиох, 
авто машины жолооч нарын хариуцлагын даатгалын 
орлогыг оруулах, сурталчлах ажилд үр бүтээлтэй 
ажилласан авто техникийн орон тооны ба орон тооны 
бус байцаагч, даатгалын газрын ажилтнуудыг шагнаж 
урамшуулахад тус тус зарцуулж байжээ.

ПОСТУУДЫГ ТЕЛЕФОН УТСААР ХАНГАВ

ЭРҮҮЛ ЖОЛООЧ 
 “Жолооч нарын эрүүл мэндийг шалгуулж байх 
журам тогтоох тухай” СнЗ-ийн 361-р тогтоол 
гарч, Намын төв хороо, Засгийн газрын авто бааз, 
НАХЯ-ны тусгай үйлчилгээ, дипломат корпус, 
гадаадын мэргэжилтэн жуулчид, хүн эмнэлгийн 
түргэн тусламж, нийтийн үйлчилгээний автобус, 
такси, бусад хүн тээврийн ба чухал үйлчилгээний 
автомашины жолооч нарыг жилд 2 удаа, бүх төрлийн 
автомашин, өөрөө явагч, механизмын жолооч нарыг 
жилд 1 удаа эмнэлгийн үзлэгт оруулж, эрүүл мэндийн 
байдал, жолоочийн ажилд тэнцэх эсэхийг шалгуулж 
байх, хууль, дүрэм, зөрчиж аваарын хэрэг,  зөрчил 
гаргасан буюу автомашин жолоодож яваа үедээ архи 
уусан жолооч нарыг УАТХШБГ, түүний харьяа орон 
нутгийн байцаагч нарын тодорхойлолтын үндсэн 
дээр цаг тухайд нь эмнэлгийн шинжилгээ хийлгүүлж, 
магадлагаа гаргуулж байв. Авто машин, механизмын 
жолооч нарыг бэлтгэх, мэргэжил дээшлүүлэх курс, 
сургуульд суралцах хүмүүсийг анх элсүүлэх болон 
төгсөлтийн шалгалт авах үедээ эрүүл мэндийн үзлэгт 
оруулдаг журам тогтоон мөрдүүлжээ.

Хөдөлгөөний албаны хэлтсийн постын 
салаадын байнгын  8 постод телефон утас 
тавигдаж шинээр ашиглалтанд орсонтой 
холбогдуулан телефон утсыг албан ажлын 
хэрэгцээнд зөв ашиглуулах журмыг 
баталж, мөрдүүлжээ. Тухайн үед шинээр 
Офицеруудын ордон, өнөөгийн Зүүн 4 
зам,   Аж үйлдвэрийн комбинат, Энхтайвны 
гүүрний ар, Төмөр замын соёлын ордон,  50 
мянгат,  Мон-Ца-Мэ, Пионерийн ордон зэрэг 
газруудын пост, Яармаг, Баянзүрх, Хорин 
хоёрын шалган бүртгэх товчооны постуудыг  
тус тус  телефон утастай болгосноор алба 
хаагчдын ажлын нөхцөл, албаны шуурхай 
бэлэн байдал сайжирсан байна.
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1970
01.20	 Цагдан	сэргийлэх	байгууллагын	

50	жилийн	ойг	тэмдэглэх	шийдвэр	
гаргав.

03.07	 Тус	газрын	радио	холбоог	
өргөжүүлэв.

04.28	 Батлан	хамгаалах,	Нийгмийг	
аюулаас	хамгаалах	яамны	цэргийн	
албан	хаагчдын	хувцасны	загварт		
зарим	өөрчлөлт	оруулжээ.

05.10	 Замын	хөдөлгөөний	дүрмийн	
шалгалтыг	10	асуулт	бүхий	
тусгай	билетээр	авдаг	журам	
нэвтрүүлснээр		хөдөлмөрийн	
бүтээмж		дээшилжээ.	

05.15	 ЗХУ-аас	манай	улсад	ажиллаж	
буй	барилгын	трестүүдийг	автын	
байцаагч	нар	хариуцаж	ажиллав.	

06.01	 Машин	мотоциклтой	эргүүл	
ажиллав.	

09.04	 Авто	засварын	завод,	газруудыг	
засварын	фондоор	хангах	тухай	
шийдвэр	гаргаж	байжээ.

09.10	 Москвад	болсон	“Интерсигнал-
дортранс-70”	үзэсгэлэнд	хошууч	Г.	
Ринчиндорж	оролцов.

09.15	 Газрын	төв	байрны	гадна	
талбайд		биеийн	тамирын	талбай	
байгуулав.			

10.02	 Цагдан	сэргийлэх	байгууллагын	50	
жилийн	ойн	хүндэт	тэмдэг	гарав.

10.10	 Төв	орон	нутгийн	байцаагч	нарын	
зөвлөгөөн	зохион	байгуулав.

10.12	 “Аваарын	хэрэг,	зөрчлийн	
байдал	түүний	шалтгаан”	онол	
практикийн	зөвлөгөөн	хийв.

11.20	 Аж	ахуйн	нэгж	байгууллагуудад	
осол	зөрчилгүй	хамт	олон	болох	
хөдөлгөөн	өрнүүлж,	1795	хүн	олон	
нийтийн	байцаагчаар	ажилласан	
байна.

11.25	 Тоо	бүртгэлийн	группын	ажлын	
заавар	шинэчлэгдэв.

12.31	 Энэ	онд	БНСЧСУ-ын	Ерөнхийлөгч	
Густав	Гусак,	БНУАУ-ын	
Тэргүүлэгчдийн	дарга	Пал	
Лошонцийн	ажлын	айлчлал,Олон	
улсын	монголч	эрдэмтдийн	II	
их	хурал,	Азийн	буддистуудын	
Энх	тайвны	бага	хурал,		Ардын	
хувьсгалын	49	жил,Октябрийн	
хувьсгалын	53	жилийн	ойн	
арга	хэмжээний	хүрээн	дэх	
замын	хөдөлгөөний	аюулгүй	
байдлыг	хангуулах,	хамгаалалт,	
зохицуулалтын	үүргийг	гүйцэтгэв.

Газрын удирдлага  
Офицер-3, ахлагч-1, энгийн-6

Хэрэг барагдуулах групп
Офицер-6

Техникийн хэлтэс
Офицер-11

Механизмын хэлтэс
Офицер-1

Хөдөлгөөн зохицуулах хэлтэс
Офицер-14
цагдаа-104

Мэргэжлийн комисс
Офицер-5
Ахлагч-1

Тоо бүртгэлийн групп
Офицер-1
Ахлагч-2

БҮТЭЦ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

ДҮРЭМТ ХУВЦАСНЫ ЗАГВАРТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРОВ
Батлан хамгаалах яам, Нийгмийн аюулаас хамгаалах яамны цэргийн албан 
хаагчдын хувцасны маяг, хэлбэрт зарим өөрчлөлт оруулан шинэчлэн 
баталжээ.

ХӨДӨЛГӨӨНТ ЭРГҮҮЛИЙН ГРУПП
Нийслэл Улаанбаатар хот өргөжин тэлж Цагдан сэргийлэхийн авто 
машин, мотоцикл, морьтой эргүүлийг зохион байгуулах болсны гадна, 
хөдөлгөөнт группуудыг зохих бүрэлдэхүүнтэй гаргаж хариуцсан 
маршрут дэвсгэртээ хэрэг, зөрчил гарахаас урьдчилан сэргийлэх,  хэрэг 
гарсан газарт  очиж ул мөрийг хамгаалах,  явган эргүүлд хяналт тавих 
ажлыг гүйцэтгэх болсон нь чухал ач холбогдолтой болжээ.
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хүчин чадлыг нэмэгдүүлсэн байна. Радио станцуудыг 
ашиглах талаар холбогдох албаны офицер, ахлагч, 
сэргийлэгч нарт  мэргэжлийн семинар өгөх ажлыг 
зохион байгуулжээ.

РАДИО ХОЛБООГ ӨРГӨЖҮҮЛЭВ

“ИНТЕРСИГНАЛ-ДОРТРАНС-70” ҮЗЭСГЭЛЭН
ЗХУ-ын Москва хотод ЗХУ-ын төлөвлөгөөний 
хорооноос 09 дүгээр сард нээсэн “Интерсигнал-
дортранс-70” үзэсгэлэнд АТХШБГ-ын орлогч дарга, 
хошууч Г.Ринчиндорж оролцож, ЗХУ-ын АТХШБГ-ын 

ОФИЦЕРУУДЫН ЗӨВЛӨГӨӨН
Төв, орон нутгийн байцаагч, офицеруудын зөвлөгөөн 
зохион байгуулж, газрын дарга хурандаа С.Батсүхийн 
“АТХШБГ-аас 1969 онд зохион байгуулсан ажил, 
цаашдын зорилтын тухай”, Архангай аймгийн авто 
техникийн байцаагч ахлах дэслэгч Жүгдэрнамжилын 
“Хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах талаар хэрхэн 
ажиллаж байгаа тухай”, байцаагч ахмад Даваадагва, 
Лхагва нарын “Хариуцсан авто аж ахуй дээрээ осол, 
хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг хэрхэн зохион 
байгуулж байгаа тухай”, группын дарга хошууч 
Ш.Чүлтэмийн “Жижүүрийн албаны ажлыг шуурхай 
болгож хэргийн газрын үзлэгийн чанарыг сайжруулах 
тухай”  сонсголыг тус тус хэлэлцүүлсэн нь байцаагч, 
офицер, зохицуулагч нарын ажлын хариуцлагыг 
дээшлүүлэх, авто бааз аж ахуй нэгж, гудамж замд 
тавих хяналтыг сайжруулах, осол, хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх ажлын чанарыг дээшлүүлэхэд чиглэсэн 
чухал ажил болжээ.

ОНОЛ ПРАКТИКИЙН ХУРАЛ
УАТХШБГ-аас авто бааз, аж ахуйн нэгжийн удирдлага, 
төв, орон нутгийн байцаагч нарыг хамруулан 
“Аваарын хэрэг, зөрчлийн байдал, түүний шалтгаан” 
сэдвээр онол-практикийн хурал хийж, “Хөдөлгөөний 
аюулгүй байдлыг хангах талаар зохиосон ажил, хэрэг, 

зөрчлийн байдал,  цаашид авах арга хэмжээ”-ний 
талаар сонсгол бэлтгэж 269 албан газар, байгууллага, 
авто аж ахуйн жолооч,  техникч зэрэг 24 мянган хүнд 
тавьж хэлэлцүүлжээ.

“ЭНХТАЙВАН”-НЫ БАГА ХУРАЛ
Улаанбаатар хотноо 09 сард зохион 
байгуулагдсан Олон улсын монголч 
эрдэмтдийн II их хурал, Азийн буддистуудын 
Энхтайвны бага хурлын үеийн хамгаалалтыг 
амжилттай зохион байгуулжээ. 

Нийслэл хотод авто техникийн хөдөлгөөнийг 
зохицуулах, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг 
шуурхай болгох зорилгоор  тус газарт явуулын 
станц АРС-3, 5 ижийг дежурын ба шуурхай албаны 
машинд монтажлан тавьж радио холбооны ашиглалт, 

ажилтай  танилцан туршлага судалж, байгууллагын 
ажилд нэвтрүүлсэн байна.
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1971
03.12	 	“Авто	тээврийн	хэрэгслийн	

хөдөлгөөний	аюулгүй	байдлыг	
хангах	арга	хэмжээг	сайжруулах	
тухай”	шийдвэрийн	хэрэгжилтийг	
ханган	ажиллав.

03.26	 	“Авто	замын	сүлжээ	ба	авто	зам,	
замын	байгууламжийг	хамгаалах,	
арчлах	дүрэм”	батлагдав.	

03.05	 Нийслэл	хотод	хөдөлгөөний	
аюулгүй	байдлыг	хангах	ажлыг	
сайжруулах	100	хоногийн		ажил	
зохиов.	

05.10	 Хотын	төв	замаар	болон	зусланд	
ажиллах	машинд	тусгай	пропуск	
олгов.

06.07	 МАХН-ын	16-р	их	хурал	болов.	

06.10	 Газрын	улс	төрийн	орлогч	ахмад	
О.Чойжин,	хэлтсийн	дарга		
хурандаа	С.Зодвоо	нар	ЗХУ-
ын	Новосибирск	хотын	цагдан	
сэргийлэх,	автотехникийн	ажлын	
туршлага	судалжээ.

07.08	 Социалист	орнуудын	Цагдан	
сэргийлэх	байгууллагуудын	
симпиозумын	8-р	хурал	
Улаанбаатар	хотод	болж	
“Хөдөлгөөний	аюулгүй	байдлыг	
хангах	тухай”	асуудал	хэлэлцжээ.

07.17	 Цагдан	сэргийлэх	байгууллагын	50	
жилийн	ойг	тэмдэглэн	өнгөрүүлэв.								

07.16	 Онц	сэргийлэгч,	тэргүүний	
гал	сөнөөгчдийн	улсын	4-р	
зөвлөгөөнд	төв,	орон	нутгийн	
замын	цагдаагийн	байцаагч,	
зохицуулагч	нарын	төлөөлөл	16	
офицер,	7	зохицуулагч	оролцжээ.

07.20	 Замын	тэмдэг	заалтын	стандартыг	
батлуулж,	Энхтайвны	гудамжны	
27	уулзварт	тусгай	хадаасаар,	19	
уулзварт	будгаар	явганы	гарц,	
замын	голын	шугам	тэмдэг	хийв.

09.10	 Монгол	кино	үйлдвэртэй	хамтарч	
“Шүглийн	дуу”	богино	хэмжээний	
баримтат	кино	гаргав.

09.15	 Мотоциклын	дугаарыг	аймаг,	
хотын	нэрийн	эхний	үсэгтэй	
болгов.

10.12	 “Офицерын	хувийн	үлгэр	
жишээ	байдлыг	өндөржүүлэх	
тухай”	сэдэвт	зөвлөгөөн	зохион	
байгуулав.

10.20	 Офицер,	ахлагч	нарын	ажлыг	
1000	баллын	системийн	уралдаан	
зарлаж	дүгнэв.

ЦАГДАН СЭРГИЙЛЭХ БАЙГУУЛЛАГЫН 50 ЖИЛИЙН ОЙ

ТАВАН ХОРИГ
Авто тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах арга 
хэмжээг сайжруулах, осол, хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлж, таслан 
зогсоох ажлыг улам эрчимтэй зохиож, цаашид сайжруулахад жолооч 
нараас автомашин жолоодож явах үедээ архи уух, хурд хэтрүүлэх,  
маршрут зөрчих, айл хэсэх, ан гөрөө хийх зэргээр сэлгүүцэхийг шууд 
хориглон зогсоох тухай 5 хоригийн хэрэгжилтийг хангуулан ажиллав. 

“АЛТАН ГАДАС” ОДОНГООР 70 АЛБА ХААГЧИЙГ ШАГНАВ
Цагдан сэргийлэх байгууллагын 50 жилийн ойг тэмдэглэж, тус 
байгууллагын хамт олны ажлын амжилт бүтээлийг нам, засаг өндрөөр 
үнэлж,  хагас зуун жилийн ойг нь тохиолдуулан олон арван ажилтнуудыг 
төрийн дээд шагнал, алдар цол, одон медаль, хүндэт үнэмлэх тэмдгүүдээр 
шагнажээ. Х/а С.Рэнцэнхорлоо, д/х Ү.Жамбадагва, а/д Р.Өлзийбуян 
нарыг БНМАУ-ын Гавьяат хуульч алдар цолоор, 5 хүнийг Сүхбаатарын 
одонгоор, 21 хүнийг Байлдааны гавьяаны улаан тугийн одонгоор, 29 
хүнийг байлдааны гавьяаны одонгоор, 70 хүнийг Алтан гадас одонгоор, 59 
хүнийг Байлдааны медалиар, 730 хүнийг АХ-ын 50 жилийн ойн медалиар, 
19 хүнийг Засгийн газрын Хүндэт жуухаар, 4100 хүнийг Цагдан сэргийлэх 
байгууллагын 50 жилийн ойн хүндэт тэмдгээр, НАХЯ-ны сайд, УЦСЕГ-ын 
даргын тушаалаар олон арван Хүндэт чекист, Онц сэргийлэгч, Онц галчин 
тэмдэг, цэргийн алдар цол, үнэмлэх, үнэ бүхий зүйлээр шагнуулжээ. Ойн 
арга хэмжээний хүрээнд Цагдан сэргийлэх байгууллагын 50 жилийн ойн 
үзэсгэлэн гаргасныг олон арван хүн үзэж сонирхсон байна. 



УЛСЫН АВТОТЕХНИКИЙН ХЭРГИЙГ ШАЛГАН БАЙЦААХ ГАЗАР

135

“ШҮГЛИЙН ДУУ” БАРИМТАТ КИНО БҮТЭЭВ

ЗАМЫН  КООРДИНАТЫГ ТОГТООВ
 “Авто замын сүлжээ ба авто зам,  замын 
байгууламжийг хамгаалах, арчлах дүрэм” батлагдсан 
нь улс орны хувьд стратегийн ач холбогдол бүхий, 
замын хяналт, шалгалт, зохицуулалтын ажлын хувьд 
томоохон гарын авлага болсон байна.
Энэ дүрмээр улсын авто замыг улсын, орон нутгийн, 
байгууллагын дотоод чанартай гэж ангилан, түүнд 
хамаарах хил хязгаар, эхлэл, төгсгөлийг нарийн 
зааж өгч, энэ оноос эхлэн бүх авто зам, түүний 
байгууламжийн техникийн байдалд жил бүр тогтмол 

Зам тээврийн осол, хэргээс урьдчилан сэргийлэх 
ажлыг эрчимжүүлэх, энэ ажилд иргэд, хөдөлмөрчдийн 
оролцоог нэмэгдүүлэх, замын хөдөлгөөний нөхцөл 
байдлыг олон нийтэд хүргэх, санамж, сэрэмжлүүлэг, 

зөвлөгөө өгөх зорилгоор “Шүглийн дуу” баримтат 
киног бүтээн улс, олон нийтийн байгууллага, авто бааз, 
аж ахуйн нэгжүүд, сургууль соёлын байгууллагуудаар 
үзүүлэн, сурталчлах ажлыг зохион байгуулав. 

тооллого үзлэг явуулж байхыг заажээ.
Улсын чанартай авто замын эхлэх цэгийг Улаанбаатар 
хотын координатын төвөөс, орон нутгийн чанартай 
замын эхлэх цэгийг аймаг, хотын координатын 
төвөөс буюу түүнд хамгийн ойр орших улсын буюу 
орон нутгийн чанартай замын км-ийн цэгээс эхлэн 
тооцохоор заажээ. 
Энэ дүрмээр авто зам, замын байгууламжийг арчилж, 
хамгаалах, эвдэж гэмтээхгүй байх, зохих журмын 
дагуу ашиглах үүргийг иргэн бүрт хүлээлгэсэн байна.  

ИХ АЖЛЫН ДАРАА
МАХН-ын ХYI Их Хурлын үеэр хамгаалалт 
үйлчилгээний ажлыг нарийн зохион байгуулалттай 
явуулах, хэв журам сахиулах, авто хөдөлгөөнийг 
зохицуулах ажлыг хариуцан зохион байгуулсан 
тус газрын орлогч дарга, хошууч Г.Ринчиндорж, 
хэлтсийн дарга хурандаа С.Зодвоо нарыг НАХЯ-ны 

сайдын тушаалаар үүргээ онц идэвхтэй гүйцэтгэснийг 
тэмдэглээд, идэвх чармайлт гарган ажилласан тус 
газрын зохицуулагч цагдаа Ганзундуй, Дамдинсүрэн, 
Дашдэмбэрэл, Олзбаяр, Цэлээ, Бааран нарын 6 алба 
хаагчийг улсын амралтанд  амраажээ.

“ОЙ ХАМГААЛАГЧ” АВТО ТЭЭВРИЙН БАЙЦААГЧ
Авто тээврийн хэрэгслийн ашиглалтанд тавих 
хяналт шалгалтын ажлыг сайжруулах ажлын хүрээнд 
авто техникийн байцаагч, авто тээврийн улсын 
байцаагчийн үүргийг мэргэжил хослох буюу хавсрах 
журмаар гүйцэтгэх эрхийг олгожээ.
Сум суурин газрын төв, улсын чанартай гол замд 

ажиллах авто тээврийн улсын байцаагчийн үүргийг 
сумын холбооны салбарын эрхлэгч, шатахуун 
түгээгүүрийн станцын диспетчер, ой хамгаалагч, авто 
техникийн байцаагч зэрэг хяналт шалгалтын ажил 
хийх бололцоо бүхий хүмүүст хариуцуулсан байна. 
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1971
10.25	 Дипломат	төлөөлөгч	ба	консулын	

газрын	жолооч	нарт	үнэмлэх,	
авто	машины	номер	шинэчлэн	
олгож,	жил	тутам	техникийн	үзлэгт	
оруулж	байх	шийдвэр	гарчээ.

11.19	 	“Авто	тээврийн	улсын	
байцаагчийн	дүрэм”	батлагдав.

11.15	 Хөдөлгөөний	дүрмийг	хэн	сайн	
мэдэх	вэ”	сэдвээр	хүүхдийн	дунд	
асуулт	хариултын	уралдаан	зарлаж	
дүгнэв

11.20	 “Автомашины	хөдөлгөөн”,	
“Хөдөлгөөний	осол	хэргийн	
шалтгааныг	тогтоох	зарим	арга”,	
“Хот	суурингийн	гудамж	замын	
хөдөлгөөний	дүрэм	судлаачдад	
тусламж”	нэртэй		ном	хэвлүүлэв.

11.20	Цэргийн	автотехникийг	шалгах	
алба	байгуулагдав.

12.31	Энэ	онд		МАХН-ын	16-р	их	хуралд	
оролцсон	47	орны	коммунист,	
ажилчны	нам,	хөдөлгөөний	
төлөөлөгчид,	ЮНЕСКО-ийн	
ерөнхий	захирал	Рэнэ	Маэ,	
Румин	улсын	төрийн	тэргүүн	
Н.Чаушеску,		Афганистан	улсын	
Цог	жавхлант	Ван	М.Захир	шах	
нарын	айлчлалын	үеийн	замын	
хөдөлгөөний	аюулгүй	байдлын	
хамгаалалт,	зохицуулалтыг		зохион	
байгуулав.

ХӨРВӨХ ЧАДВАР БҮХИЙ МЭРГЭЖИЛТЭН 
Политехникийн дээд сургууль, төмөр замын техникумын авто тээврийн 
салбар, авто сургуулийн хичээлийн программд авто тээврийн хэрэгслийн 
ашиглалт, хяналт шалгалтын талаар гарсан хууль тогтоомжийг тусган 
оруулсан нь авто техникийн хэргийг шалган байцаах ажил албаны 
онцлог, тусгай шаардлагыг хангахуйц, авто техникийн болоод хууль, 
эрх зүйн боловсролтой хөрвөх чадвар бүхий мэргэжилтнүүдийг бэлтгэх 
дэвшилтэт арга хэмжээ болсон юм. 

ДӨРӨВДҮГЭЭР ЗӨВЛӨГӨӨН
Улсын цагдан сэргийлэх байгууллагын 50 жилийн ойн хүрээнд “Онц 
сэргийлэгч”, “Тэргүүний гал сөнөөгчид”-ийн улсын 4-р зөвлөгөөн 
07 сарын 16-ны өдөр Улсын драмын театрт болж, зөвлөгөөнд ажил 
хөдөлмөрөөрөө шалгарсан Завхан аймгийн байцаагч а/х С.Сэрээтэрдагва, 
Хэнтий аймгийн байцаагч,  а/х Х.Гомбо, механизмын хэлтсийн ахлах 
байцаагч, д/ч Д.Амгалан, техникийн хэлтсийн байцаагч, а/х О.Сосор нарын 
төв, орон нутгийн  16 офицер, бага дарга Г.Буянжаргал, а/ч П.Цэрэндорж, 
Х.Лхамжав, Х.Сандуй нарын 7 зохицуулагч оролцжээ. 

9000 ЖОЛООЧИЙН САНАЛ 
Ардын хувьсгалын 50 жилийн 
ойд “Их ойд барих бэлэг” нэртэй 
Аялах дэвтрийг 100 гаруй авто 
бааз, аж ахуйн нэгжүүдээр 1 
сарын хугацаагаар аялуулж, зам 
тээврийн осол, хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх яриа таниулга хийж 
техникийн бүрэн бүтэн байдлыг 
хангуулах, жолооч нарын дүрмийн 
мэдлэгийг дээшлүүлэх сургалт 
сурталчилгааны ажил арга 
хэмжээг зохион байгуулж 9000 
шахам жолооч техникчдээс 170 
гаруй санал хүсэлт хүлээн авч үйл 
ажиллагаандаа тусгаж ажилласан 
байна.
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ЗЭВСЭГТ ХҮЧНИЙ АВТО ТЕХНИКИЙН ХЯНАЛТЫН АЛБА
Зэвсэгт хүчний Автотехникийн хяналтын алба нь 
Батлан хамгаалах яамны сайдын 1971 оны 333-р 
тушаалаар Цэргийн автотехникийг шалгах алба 
нэртэйгээр анх байгуулагджээ. 
Улмаар 1981 оноос Монголын Ардын армийг 
өргөтгөн зохион байгуулсантай холбогдуулан Сайд 
нарын Зөвлөлийн 1981 оны 246-р тогтоол, НАХЯ, 
БХЯ-ны сайд нарын хамтарсан 128/412-р тушаалаар 
Цэргийн техникийн хэргийг шалган байцаах алба, 
1994 оноос Зэвсэгт хүчний Цэргийн автотехникийн  
шалгах алба, 2006 оноос Зэвсэгт хүчний Хяналт, 
шалгалт, үнэлгээний газрын Автотехникийн алба, 
2016 оноос Зэвсэгт хүчний Автотехникийн хяналтын 
алба нэртэйгээр тус тус зохион байгуулагдаж 45 дахь 
жилдээ үйл ажиллагаагаа явуулж байна. 
Одоо  тус алба нь дарга, хөдөлгөөний аюулгүй 
байдал хариуцсан ахлах зохицуулагч 1, захиргааны 
хэрэг бүртгэгч 1, мэдээлэл судалгаа хариуцсан 
мэргэжилтэн 1, урьдчилан сэргийлэх, олон нийттэй 
харилцах мэргэжилтэн 1, хөдөлгөөний аюулгүй 
байдал хариуцсан зохицуулагч 2, цагдаа зохицуулагч 
3-ын  орон тоо, бүрэлдэхүүнтэйгээр үйл ажиллагаагаа 
явуулж байна. 

Тус албаны даргаар д/х Ц.Жодов /1971-1977/, д/х 
Г.Доржсүрэн /1977-1983/, х/ч Ц.Шархүү /1984-1990/, 
а/х Ш. Энхсайхан /1990-2000/,  д/х Б.Цог-Эрдэнэ /2000-
2007/, д/х Л.Баярцогт /2007-2013/, Ц.Энхтөр /2013-
2015/, х/а Л.Баярцогт /2016 оноос/ тус тус ажиллажээ.
Ахлах байцаагчаар д/х М.Дарьзав /1971-1976/, х/ч 
Я.Пеодор /1976-1979/, х/ч Ш.Аюуш /1979-1987/, а/х 
Ш.Энхсайхан /1987-1990/, д/х Д.Эрдэнэбат/1993-2006/, 
д/х Б.Болдбаатар /2006-2015/,  а/х Ч.Батболд /2015-2016/ 
, х/ч Г.Отгонбаатар /2016 оноос/ тус тус ажиллажээ.
Тус алба нь батлан хамгаалах салбарын хэмжээнд 
хөдөлгөөний аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг, осол 
зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, техникийн ажилтан, 
жолооч нарын хууль эрх зүйн мэдлэгийг сайжруулах, 
тээврийн хэрэгслийн ашиглалт, техникийн бэлэн 
байдлыг дээшлүүлэх, цэргийн анги, гадаад дотоодын 
цэргийн багийн бүрэлдэхүүн, БХЯ, ЗХЖШ-ын гадаад 
харилцаа хамтын ажиллагааны чиглэлээр ирж байгаа 
гадаадын зочид, төлөөлөгчид, төрийн хүндэт харуулын 
бүрэлдэхүүнийг төрийн ёслолын ажиллагаанд оролцох 
үед тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний аюулгүй 
байдлыг хангуулан ажиллаж байна.
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1972
02.24	 Улсын	тэргүүний	ухуулагч,	суртал	

нэвтрүүлэгчдийн		зөвлөгөөн	
болов.

03.20	 Өөрөө	явагч	механизмын	улсын	
дугаарыг	аймаг,	хотын	эхний	
үсэгтэй	болгов.

04.14	 Жолооч	бэлтгэх	ажлыг	журамлаж,	
тодорхой	болгов.	

06.07	 МХЗЭ-ийн	XVI		их	хурал	
хуралдаж,	гадаадын	30	гаруй	
орны	залуучуудын	байгууллагын	
төлөөлөгчид	оролцов.

07.06	 Зохицуулагч	нарын	цагаан	цамц,		
цагаан	өнгийн	мөрөвчтэй	бүс,	
саравчтай	малгайны	цагаан	
даавуун	бүрээсний	хугацааг	
шинэчлэн	тогтоов.

07.14	 Албан	тушаалын	автомашин	
хэрэглэдэг	албан	тушаалтнаас	
бусад	хүмүүст	суудлын	болон	
ачааны	автомашиныг	хувийн	
ажлын	хэрэгцээнд	үнэ	төлбөргүй	
хэрэглүүлдэг	явдлыг	бүрмөсөн	
зогсоох		шийдвэр	гарав.	

07.11	 Ардын	хувьсгалын	51	жилийн	ойн	
баярын	үеийн	замын	хөдөлгөөний	
аюулгүй	байдлын	хамгаалалт,	
зохицуулалтын	үүрэг	гүйцэтгэв.	

08.05	 Газар	эдэлбэрийн	хууль	тогтоомж		
зөрчин		эдэлбэр	газар	дээр	зохих	
зөвшөөрөлгүйгээр	автомашины	
зам	гаргавал	300	төгрөгөөр	
торгохоор	заажээ.

09.10	 Хот	хоорондын	замын	хяналт,	
шалгалтын	албаны		суурь	тавигдав.

09.20	 Аюулаас	хамгаалах	байгууллагын	
50	жилийн	ой	угтсан	соёлжилтын	
уралдаанд	2-р	байр	эзэлсэн	байна.

10.01	 Тус	газар	нь	сайдын	нэрэмжит	
шалгалтаар	100	хувийн	сурлагын	
дүн	үзүүлж,	тэргүүний	ангийн	
болзол	хангав.

10.18	 Авто	хөсгийн	тоо	бүртгэлийг	
хөтлөх	тухай	зааварт	өөрчлөлт	
оров.

11.10	 Иргэний	хамгаалалтын	булан,	
сэргийлэгчдийн	алдар	танхим,	
зургийн	лаборатор	шинээр	
байгуулав.

12.08	 Нийслэлийн	нутаг	дэвсгэрт		
батлагдаагүй			замыг	хаах	арга	
хэмжээ	авав.	

12.31	 Энэ	онд	улсын	хэмжээнд	1324	
олон	нийтийн	байцаагч	ажиллав	

12.31	 Энэ	онд	Унгар	улсын	засгийн	
газрын	тэргүүн	Е.Фок,	Франц	
улсын	Үндэсний	хурлын	орлогч	
дарга	Э.Клодиус,	Йемен	улсын	
үндэсний	фронтын	ерөнхий	
нарийн	бичгийн	дарга	А.Ф.Исмаил	
нарын	айлчлалын	үеийн	замын	
хөдөлгөөний	аюулгүй	байдлын	
хамгаалалт,	зохицуулалтыг		зохион	
байгуулав.

ОРОН НУТГИЙН ХЯНАЛТЫН ХЭЛТЭС
Анх 1972 онд Улсын авто техникийн хэргийг шалган байцаах газарт хот 
хоорондын замын хяналтанд ажиллах 6 байцаагчийн орон тоо батлагдаж, 
Сэлэнгэ аймгийн Баруунхараа, Төв аймгийн Лүн, Өвөрхангай аймгийн 
Баян-Өндөр, Дундговь аймгийн Эрдэнэдалай, Хэрлэнгийн гүүр зэрэг 
газруудад пост байгуулан хяналт шалгалт явуулж эхэлсэн нь жолооч 
нараас хээрийн замд хөдөлгөөний дүрэм, хувийн сахилга бат алдах явдлыг 
багасгахад үр дүнтэй ажил болж, улмаар 1976 онд тус газрын Механизмын 
хэлтсийн дарга х/ч Д.Чулууны удирдлагад ахлах байцаагч 1, байцаагч 
7-гийн бүрэлдэхүүнтэйгээр хот хоорондын замын шалгалтын группыг 
албан ёсоор байгуулжээ.
1992 онд Хот хоорондын хөдөлгөөнт эргүүлийн салаа, 1998 онд Шөнийн 
эргүүл, хот хоорондын тасаг, 2001 онд Хот хоорондын алба, 2005 онд Хот 
хоорондын тасаг, 2006 онд Орон нутгийн удирдлага, хяналт шалгалтын 
хэлтэс, 2007 онд Орон нутгийн замын хяналтын тасаг, 2009 онд Орон 
нутгийн хөдөлгөөний хяналтын хэлтэс, 2012 онд Орон нутгийн замын 
хөдөлгөөний хяналтын хэлтэс, нэртэйгээр үйл ажиллагаа явуулж байгаад 
2014 оны бүтцийн өөрчлөлтөөр татан буугдаж, 2015 онд шинээр Орон 
нутаг хурдны замын хяналтын хэлтэс, 2016 оноос Орон нутгийн хяналтын 
хэлтэс нэртэйгээр  өөрчлөгдөн зохион байгуулагдсан байна.
Тус хэлтэс, тасаг, группын даргаар х/ч Д.Чулуун /1976/, х/ч Ц.Лувсан-Очир 
/1991-1995/, х/ч Т.Ганбаатар /1996-1997/, х/ч Э.Гомбосүрэн /1997-1998/, 
х/ч Ц.Лувсан-Очир /1998-1999/, д/х С.Санжаа /1999-2000/, д/х н.Цэдэнбал 
/2000-2001/, д/х Ш.Довчинбаатар /2001-2003/, а/х Д.Ганхуяг /2003-2005/, д/х 
Д.Батсайхан /2006-2007/, д/х Ц.Ганхуяг /2007-2008/, а/х Ч.Батболд /2008/, 
д/х Ч.Эрдэнэбаатар /2008-2009/, х/а Ц.Ганхуяг /2009-2012/, Ү.Зоригтбаатар 
/2012-2014/, х/а Д.Мөнхбаатар /2015-2016/, д/х Б.Эрдэнэбат /2016 оноос/, 
Ахлах байцаагчаар а/х Ч.Доржсүрэн /1997-2005/, а/д Д.Батжаргал /2005-
2008/, х/ч Ц.Хатанбаатар /2008-2009/, д/х Д.Батнасан /2008-2010/, х/ч 
Ц.Мягмарсүрэн /2009-2011/, а/д Д.Өлзиймаа /2010-2013/, х/ч Д.Самбуу-
Ёндон /2011-2012/, х/ч Ц.Сугаржав /2011-2014/, д/х н.Ганхүү /2012-2014/, 
х/ч Б.Цэндзэсэм /2011-2014/, х/ч Б.Цогтбаатар /2013-2014/, д/х Б.Батбаяр 
/2015-2016/, д/х Ч.Мөнхтөгс /2015-2016/, х/ч И.Шагдарсүрэн /2015-
2016/, а/х О.Эрхэмболор /2015-2016/, а/х Б.Дамдинсүрэн /2016 оноос/,  
д/х Б.Алтансүх /2016 оноос/, а/х Д.Бат-Эрдэнэ /2016 оноос/ нар тус тус 
ажиллажээ.
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ЗАСВАРЧНААС-ЖОЛООЧ 
Жолооч бэлтгэх ажлыг чанаржуулах ажлын хүрээнд  
автомашины жолооч нарыг Тээврийн яамны авто 
сургууль, тээврийн техник мэргэжлийн сургууль, 
Архустайн сургуулийн комбинат, Батлан хамгаалах 
яамны авто сургуулиар, Мотоциклын жолооч,  авто 
машины мэргэжил сонирхогчдыг Улсыг батлан 
хамгаалахад туслах нийгэмлэгийн шугамаар бэлтгэж, 
тээврийн техник мэргэжлийн сургууль төгссөн 
жолооч нарыг 1 жил засварчнаар, бусад авто сургууль 

ДУГААРЫН БИЧИГЛЭЛИЙН  ЯЛГАА

ГУРВАН НАСТАЙ ЦАМЦ, ТАВАН НАСТАЙ МӨРӨВЧТЭЙ БҮС

төгссөн жолооч нарыг 3 сар засварчнаар ажиллуулсны 
дараа жинхэнэ жолоочоор томилж байхаар тогтсон 
нь жолооч нарын онолын мэдлэгийг практикт 
хэрэгжүүлэх, мэргэшүүлэх, бүрэн дадлагажуулах 
нөхцөлийг бүрдүүлж, тэднээс зам тээврийн осол 
хэрэг, зөрчил гаргах, замын хөдөлгөөний аюулгүй 
байдлын эсрэг хууль, дүрэм зөрчигдөхөөс урьдчилан 
сэргийлсэн бодлого байжээ.                  

Хөдөлмөрчдийн аж байдал дээшилж, амины 
хэрэгцээний авто машин, мотоцикл олширч түүний 
бүртгэл, тооцоог сайжруулах шаардлагатай болсон 
тул “Авто хөсгийн тоо бүртгэлийн заавар”-т өөрчлөлт 
оруулж,  амины хэрэгцээний авто машинд цагаан 
өнгийн дэвсгэртэй, хар өнгийн бичлэгтэй, харьяалах 
аймаг, хотуудаар ялгасан үсэгтэй улсын дугаарыг 
олгох ба харин ар талын дугаарын ялгах үсэг нь 
тооныхоо доод талд, урд талын дугаарын ялгах үсэг 
нь тооныхоо ар талд тус, тус байрлуулахаар  албаны 
ба амины хэрэгцээний мотоциклын улсын дугаар 
зөвхөн хойд талдаа байх ба ялгах үсэг нь тооны дээд 
талд бичигдэхээр тогтоов. 
Мөн амины хэрэгцээний мотоциклын улсын дугаар 
цагаан өнгийн дэвсгэр дээр хар өнгийн дөрвөн 
оронтой тоотой байхаар тогтоожээ.

Алба хаагчдын албаны дүрэмт хувцас, хэрэглэлийг 
улс орны эдийн засаг, байгаль, цаг агаар, ажлын 
онцлог, нөхцөл байдал, цаг үеийн шаардлагад 
тохируулан  хэлбэр, загвар, эдэлгээний хугацаа 
зэргийг тухайн цаг үеүдэд шийдвэрлэсээр иржээ. Энэ 
оноос зохицуулагч нарт цагаан цамц 3 жилийн, цагаан 
өнгийн мөрөвчтэй бүс 5 жилийн, саравчтай малгайны 
цагаан даавуун бүрээс 3 жилийн хугацаатай  олгож 
байхаар шийдвэрлэсэн байна.                                                                                

БАТЛАГДААГҮЙ ЗАМЫГ ХААВ
Хотын дэвсгэр, түүний орчинд баталгаатай буюу 
төвлөрсөн замын хажуугаар салаа, зэрэгцээ зам 
гаргаж хөрс эвдэх явдлыг зогсоох, батлагдаагүй замыг 
хаах арга хэмжээ авч хэрэгжүүлсэн нь Улаанбаатар 
хотын хэмжээнд замын хөдөлгөөнд оролцогчдын 
аюулгүй байдлыг хангах, замын зохион байгуулалтыг 
сайжруулах, осол, хэрэг зөрчлөөс урьдчилан 
сэргийлэх, нийгмийн дэг журам тогтоосон үр дүнтэй 
арга хэмжээ болжээ.
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1973
01.19	 Сум,	район,	хороо,	орон	нутгийн	

хотын	АДХГЗ-ны	дэргэдэх	
Захиргааны	комиссын	дүрэм	
батлагдав.

01.31	 УАХЕГ-ын	3-р	хэлтсийн	“Шугам	
замын	хамгаалах	салаа”-ны	ажлын	
онцлогийг	харгалзан	“Шугам	
замыг	хамгаалах	тусгай	салаа”	
болгон	өөрчлөв.

02.02	 Албан	тушаалын	авто	машины	
таних	тэмдгийн	тухай		СнЗ-ийн	
25-р	тогтоол	гарав.

03.21	 Хөдөлгөөний	аюулгүй	байдлыг	
хангах,	осол	хэргийг	урьдчилан	
сэргийлэх	ажлыг	сайжруулах	тухай	
сайдын	05-р	албан	даалгавар	
гарав.

03.21	 Өсвөрийн	зохицуулагчдын	бүлгийн	
дүрэм	батлагдав.

05.01	 Жолоочийн	шинэчилсэн	үнэмлэх,	
толон		солих	ажлын	бэлтгэл	
хангахтай	холбогдуулан	төв,	
орон	нутагт	21-45	хоногийн	ажил	
зохион	байгуулав.

08.17	 Улаанбаатар	хотын	дотор	
зохицуулах	албаны	хөдөлгөөнт	
постуудын	хэрэгцээнд	мотоцикл	
12-ыг	шинээр	нэмж	олгов.	

09.05	 “Тээврийн	мэдээлэл”	сэтгүүл,	
“Найрамдлын	зам”	сонин	гарч	
эхэлжээ.

09.15	 Төв,	орон	нутгийн	байцаагч	нарын	
5	хоногийн	сургалт,	семинар	
зохион	байгуулав.	

10.15	 Автомашин	жолоодох	эрхийн	
үнэмлэхний	хураамжийг	20	
төгрөгөөр	тогтоов.

12.30	 Автомашины	тоо	10,	өөрөө	
явагч	машин	механизмын	тоо	8,	
хөдөлмөрчдийн	амины	машин	
мотоциклын	тоо	7	хувиар	тус	тус	
өсчээ.

12.30	 Шинээр	ашиглалтанд	орсон	4491	
автомашин,	1658	мотоцикл,		2927	
механизм,	1000	чиргүүлд		улсын	
дугаар	олгов.

12.30	 Автомашин,	механизм,	чиргүүл,	
мотоциклын	дугаар	10600,	бүртгэх	
карт	30000,	хувийн	хэрэг	10000	
ширхэгийг		тус	тус	захиалан		
хийлгэв.

12.30	 Улсын	хэмжээнд	согтуугаар	
тээврийн	хэрэгсэл	жолоодсон	
382	жолоочийг	илрүүлэн	шалгаж,	
эрхийг	нь	хасав.	

12.31	 Энэ	онд	Чех	улсын	Коммунист	
намын	ТХ-ны	нарийн	бичгийн	
дарга	Г.Густак,	Ардчилсан	Вьетнам	
улсын	ерөнхий	сайд	Ф.В.Донг,	
Германы	социалист	намын	ТХ-
ны	нэгдүгээр	нарийн	бичгийн	
дарга	Э.Хонекер,	Болгар	улсын	
төрийн	зөвлөлийн	дарга	Т.Живков	
нарын	айлчлалын	үеийн	замын	
хөдөлгөөний	аюулгүй	байдлын	
хамгаалалт,	зохицуулалтыг		зохион	
байгуулав.

УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ АЖИЛ 70-80 ХУВЬ
Хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах, осол, хэргийг урьдчилан сэргийлэх 
ажлыг сайжруулах ажлын хүрээнд авто техникийн байцаагч нарын ажлын 
ачааллыг нэмэгдүүлэх замаар тэдний ажлын 70-80 хувийг аж ахуйн нэгж, 
байгууллагуудад биечлэн очиж хяналт, шалгалт хийж, зөрчлийг илрүүлэн 
арилгуулах, хөдөлгөөний сахилга, соёлыг дээшлүүлж, урьдчилан 
сэргийлэх, автомашинаар сэлгүүцэх, автомашин гадуур тавих явдлыг 
таслан зогсоох, сахилга, дэг журмыг тогтоох чиглэлээр ажиллуулав.

ӨСВӨРИЙН ЗОХИЦУУЛАГЧДЫН БҮЛЭГ 
 “Өсвөрийн зохицуулагчдын бүлгийн дүрэм”-ийг баталж, хүүхдийг 
хөдөлгөөний осол, хэргээс урьдчилан сэргийлэх, нийгмийн хэв журмыг 
сахиулан бэхжүүлэх, социалист хууль ёсыг хэлбэрэлтгүй биелүүлэх 
ажилд туслах зорилготой ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын 
сайн дурын байгууллагыг байгуулан мэргэжлийн удирдлагаар ханган 
ажиллуулж эхлэв.
Өсвөрийн зохицуулагч нар нь бага насны хүүхдүүдэд хөдөлгөөний 
дүрмийг биечлэн ухуулахаас гадна тэдэнд гүн бат мэдлэг олгохын тулд 
үзүүлэн таниулах, сурталчлах булан байгуулж тогтмол ашиглаж ажиллах,  
хэрэг зөрчил гарахаас урьдчилан сэргийлэх ажилд идэвхтэй оролцож, 
үдэш оройн цагаар гадуур дэмий сэлгүүцдэг, хөдөлгөөнтэй замд төрөл 
бүрийн тогтлоомоор тоглодог, гудамж замд биеэ зөв боловсон авч явж 
чаддаггүй хүүхдүүдтэй онцлог тодорхой ажиллах үүрэг хүлээжээ.
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“ХӨДӨЛГӨӨН ЗОХИЦУУЛАХ АРГА БАРИЛ”  ДАМЖАА
Авто техник, механизмын байцаагчаар шинээр 
томилогдсон 31 хүнийг 28 хоногийн  курст суралцуулж, 
зохицуулагч нарт  үндсэн ажлын зорилго, эрх, үүрэг, 
хөдөлгөөн зохицуулах ажлын арга барил, цэргийн 

болон цагдан сэргийлэх байгуулагын дүрэм, ажилтны 
тангараг, ёс зүй, соёлч боловсон байдал, харилцааны 
талаар холбогдох сэдвүүдээр хичээл зааж мэдлэг, 
соёлыг дээшлүүлэх ажил зохион байгуулав

БҮСИЙН ЗӨВЛӨГӨӨН
Архангай, Өвөрхангай, Баянхонгор, Ховд 
аймгуудад тээвэрчдийн нэгдсэн болон бүсчилсэн 
зөвлөгөөнүүдийг зохион байгуулж, хөдөлгөөний 
аюулгүй байдлыг хангах ажлыг тээвэрчдийн 

мэдлэг мэргэжлийг дээшлүүлэх, зам гүүрийг засаж 
сайжруулах, байгаль орчныг хамгаалах ажилтай нягт 
холбон зохион байгуулах болжээ.

МОТОЦИКЛТ ЭРГҮҮЛ
Улаанбаатар хотын дотор  
хөдөлгөөн зохицуулах 
албаны хөдөлгөөнт 
постуудын хэрэгцээнд 
12 мотоцикл шинээр 
олгож, эргүүл, шалгалт 
явуулах ажлын нөхцөлийг 
сайжруулав.
Ялангуяа зуны улиралд 
хотын төвөөс гадагш 
чиглэсэн амралт, 
зуслангийн замуудад 
эргүүл, шалгалт явуулахад 
чухал үүрэг гүйцэтгэв. 
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1974
01.25	 	“Тэргүүний	зохицуулагч”	

шалгаруулах	байнгын	болзол	
гаргав.

03.15	 Шатах	тослох	материалын	
ашиглалт,	зарцуулалтанд	тавих	
хяналтыг	сайжруулах	зарим	арга	
хэмжээ	авав.

02.13	 Зохицуулагч	нарын	ажлын	арга	
барил,	мэдлэг,	мэргэжил	ур	
чадварыг	дээшлүүлэхэд	туслах		
зорилгоор	гарын	авлага	болгон	
“Бичмэл	сэтгүүл”	гаргаж	эхлэв.

02.13	 Хөдөлгөөний	аюулгүй	байдлыг	
хангах	зарим	арга	хэмжээний	
тухай	5-р	тогтоол	гарав	

04.08			 	“Согтуурах	явдалтай	хийх	
тэмцлийг	хүчтэй	болгох	тухай”	
АИХ-ын	тэргүүлэгчдийн	120-р	
зарлиг	гарав.

04.12	 НАХЯ-ны	сайдын	нэрэмжит	
шалгалтад	газрын	нийт	бие	
бүрэлдэхүүний	48	хувь	нь	онц,	
сайн	дүнтэй	шалгагдаж,	100	
хувийн	сурлагын	амжилт	үзүүлжээ.

05.10	 Орхон	аймгийн	замын	цагдаагийн	
албаны	суурь	тавигдав

06.07	 Хөрсийг	эвдрэлээс	хамгаалах	
хойшлуулшгүй	арга	хэмжээ	авав.

10.10	 Гэрлэн	дохио,	хэвтээ,	босоо	
тэмдэглэл,	тэмдэг	заалтыг	угсарч	
байрлуулах,	засварлах	ажлыг		
Гэрэлтүүлэг	чимэглэлийн	үйлдвэрт	
харьяалуулжээ.

12.26	 Цагдан	сэргийлэх	байгууллагад	
туслах	хүчний	2-р	зөвлөгөөн	болж	
52	байцаагч	оролцжээ.

12.27	 Авто	машин	шалгах	ба	жолоодох	
эрхийн	үнэмлэх	нэг	бүрийн	үнийг		
5	төгрөгөөр	тогтоов.

12.30	 Энэ	онд	автомашины	тоо	9,3,	
өөрөө	явагч		механизм	3,0,	
хувийн	машин	мотоцикл	7,6	
хувиар	тус	тус	өссөн	байна.

12.30	 Шинээр	9423	тээврийн	хэрэгсэл	
бүртгэж	хувийн	хэрэг,	улсын	
дугаар	олгожээ.

12.31	 Энэ	онд	ЗХУКН-ын	Төв	хорооны	
Ерөнхий	нарийн	бичгийн	
дарга	Л.И.Брежнев	Өмнөд	
Вьетнам	улсын	үндэсний	
чөлөөлөх	фронтын	Төв	хорооны	
тэргүүлэгчдийн	дарга	Н.Х.Тхо	
нарын	айлчлалын	үеийн	замын	
хөдөлгөөний	аюулгүй	байдлын	
хамгаалалт,	зохицуулалтыг		зохион	
байгуулав.

 “ОСОЛГҮЙ МАНЛАЙ”  ХӨДӨЛГӨӨН ӨРНҮҮЛЭВ
Хот суурингийн барилга байгууламж, гудамж, зам гүүрийг шинээр барьж 
байгуулах, өргөтгөх, тохижуулахад хөдөлгөөний урсгал чиглэл, гарц, 
заалт тэмдэг, гэрэл дохио, нүхэн гарц байгуулах зэргийг хот, суурингийн 
ерөнхий  төлөвлөгөөнд тусгаж, улс орны хэтийн төлөвлөгөөний үндсэн 
дээр зохион байгуулах, хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах, урьдчилан 
сэргийлэх ажлын үр дүнг дээшлүүлэхээр замын бүх төрлийн заалт, 
тэмдгийг батлагдсан стандартаар нэгдсэн журмаар үйлдвэрлэж улсын 
хэмжээгээр хангаж байх зэрэг арга хэмжээний тухай Намын Төв Хороо, 
Сайд нарын Зөвлөлийн 5-р тогтоол гарчээ.
 Тогтоолыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд тус газар нь авто тээвэрчдийн дунд 
“Осолгүй манлай” болох хөдөлгөөн өрнүүлэх, ЕБС-д замын хөдөлгөөний 
дүрэм заах програм бэлтгэж хэвлүүлэх, цэцэрлэгт хөдөлгөөний аюулгүй 
байдлыг харуулсан тоглоом, сургалтын материал бүхий тоглоомын булан 
байгуулах зэрэг ажлуудыг Ардын боловсрол, Тээврийн яамдуудтай 
хамтран зохион байгуулав.

ОРХОН АЙМГИЙН ЗАМЫН ЦАГДААГИЙН ТАСАГ
Булган аймгийн Эрдэнэт хорооны Цагдан сэргийлэх групп 1974 онд 
байгуулагдаж, автотехникийн  анхны байцаагчаар а/х н.Гомбо томилогдон 
ажиллаж байв.
1976 онд Эрдэнэт хорооны цагдан сэргийлэх групп татан буугдаж, Эрдэнэт 
хот байгуулагдахад НАХЯ-ны сайдын 158-р тушаалаар  Цагдан сэргийлэх 
анги байгуулан авто техникийн байцаагчаар д/ч Ж.Төмөртогтоог томилсон 
нь тус хотод замын хөдөлгөөнийг хянан зохицуулах мэргэжлийн нэгж 
үүсч хөгжих эхлэл тавигдсан байна.
1975-1976 онд тус хотод автомашин, механизмтай автобаазууд 
байгуулагдан замын хөдөлгөөөний ачаалал нэмэгдсэнтэй холбогдуулан 
ахлах байцаагчийн орон тоо бий болгож, ахлах байцаагч 1, байцаагч 
1, зохицуулагч цагдаа 4, Хялгант хороонд байцаагч 1, нийт 7 орон 
тоотойгоор ажил үүрэг гүйцэтгэж байв. 1994 онд замын цагдаагийн тасаг 
болон өргөжиж ирсэн байна.
Тус тасгийн даргаар х/ч С.Болд /1994-1999/, д/х Б.Дашдэндэв /1999-
2007/,  а/х С.Гарьдпүрэв /2007-2009/, д/х М.Цэдэнсодном /2009-2015/, 
х/ч М.Баттулга /2016 оноос/ нар, ахлах байцаагчаар а/х н.Сэсээр /1976-
1978/, х/ч Ж.Төмөртогоо, а/х Ү.Наранбямбаа /1978-1983/,  х/ч С.Болд 
/1983-1991/, х/ч С.Шагж /1994-2002/, х/ч Эрдэнэбилэг /2002-2003/, х/ч 
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Я.Ганболд /2003-2007/, д/х н.Эрдэнэбаатар /2007-2009/, 
х/ч Ш.Гэрэлчулуун /2009-2010/, а/д З.Батхүрэл /2010-
2013/, д/х Я.Ганболд гэрээт ахлах байцаагчаар /2009-
2013/,  х/ч М.Баттулга /2013-2015/, а/х Н.Болдбаатар 
/2015 оноос/ нар тус тус ажиллажээ.

Тус тасаг нь 2010 онд орон нутгийн замын цагдаагийн 
тасгуудын хэмжээнд ажлын үр дүнгээрээ 2-р байр, 
2012, 2014 онд Орхон аймгийн цагдаагийн газрын 
ажил, хөдөлмөрийн аварга тасгаар шалгарсан байна.

ЭКОЛОГИ-ХӨДӨЛГӨӨНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ
Бэлчээр, хадлан, тариалангийн талбайгаар ямар ч 
системгүй дур мэдэн зам гаргаж, эдэлбэр газрын 
хөрсийг гэмтээн, ургац бууруулдаг явдалтай хатуу 
тэмцэх, автомашины замын чиглэлийг тогтоох 
түүнчлэн системгүй зам харгуй гаргаж бэлчээрийг 
сүйтгэх явдлаас хамгаалахын тулд хөдөө орон нутаг 
дахь автомашины хөдөлгөөний замыг цэгцтэй 

болгох ерөнхий журам, шаардагдах арга хэмжээг 
боловсруулан хэрэгжүүлж ажилласан нь хөрсний 
бүрэн бүтэн, экологийн аюулгүй байдлыг хангах 
төдийгүй хөдөө, орон нутгийн замд хөдөлгөөний 
аюулгүй байдлыг хангуулах, осол, зөрчлийг бууруулах, 
таслан зогсооход чиглэсэн олон талт ач холбогдол 
бүхий арга хэмжээ болсон байна.
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 БҮРТГЭЛИЙН ДЭВТЭР
Амины тээврийн хэрэгсэл эзэмшигчдийг тээврийн 
хэрэгслийн ашиглалт, шатах тослох материалын 
зарцуулалтыг бүртгэдэг дэвтэртэй болгох, шатахуун 
хэрэглэдэг бүх төрлийн амины тэээврийн хэрэгслийг 
жил тутам улсын үзлэгт бүрэн хамруулж, явсан 

километрт зарцуулах шатах, тослох материалын 
авалт, зарцуулалтыг шалгаж байхаар  арга хэмжээ 
авсан нь  техникийн аюулгүй, бүрэн бүтэн байдлыг 
хангуулах, осол, хэргээс урьдчилан сэргийлэх чухал 
арга хэмжээ болсон  юм.

Л.И.БРЕЖНЕВИЙН АЙЛЧЛАЛЫН ХАМГААЛАЛТ
БНМАУ-ыг тунхагласны 50 жилийн ойд ЗХУКН-
ын Төв хорооны Ерөнхий нарийн бичгийн дарга 
Л.И.Брежнев тэргүүтэй зөвлөлтийн төлөөлөгчид 
манай улсад 2 дахь удаагаа айлчлахад тус газрын бие 

бүрэлдэхүүн  замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг 
хангах хамгаалалтын  үүргээ амжилттай сайн 
гүйцэтгэв. 

          5 ЖИЛЭЭР ЭРХ ХАСДАГ БОЛОВ 
Архидан согтуурах, ялангуяа согтуугаар тээврийн 
хэрэгсэл жолоодох нь  эвлэрч, өршөөшгүй явдал 
бөгөөд ихээхэн хор, уршиг, аюул занал дагуулсан энэ 
үйлдлийн эсрэг замын цагдаагийн үе үеийн ажилтнууд 
тэмцэж, урьдчилан сэргийлэх олон арга хэлбэрийн 
ажил, арга хэмжээг зохион байгуулж, мөн хариуцлага 
хүлээлгэх оновчтой арга, механизмыг тухайн цаг 
үеүдэд эрэлхийлж, төр, засгийн шийдвэр гаргуулан 
хэрэгжүүлсээр ирсний нэг нь “Ууж согтуурах явдалтай  
хийх тэмцлийг хүчтэй болгох тухай” 120-р зарлиг 
байв. Энэ зарлигаар “Согтууруулах ундааны зүйл 
хэрэглэсэн үедээ авто техник жолоодсон этгээдийг 
50-300 төгрөг хүртэл торгох, 6 сараас 2 жил хүртэл 
хугацаагаар жолоодох эрхийг хасах, эрхээ хасуулсан 
жолооч уг хугацаа дууссанаас хойш 3 жилийн 
дотор согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 
бол 200-300 төгрөгөөр торгох,  эрхийг нь 2-5 жил 

хүртэл  хугацаагаар хасах хариуцлагыг ногдуулах”-
аар тогтоолгосон нь бусдын амь нас, эрүүл мэнд, 
эд баялгийг  хамгаалахад тодорхой үр дүнгээ өгсөн 
буянтай үйлс байлаа. 
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ЖАРАН МОД СӨӨГ  
Газрын хамт олон МАХН-ын III их хурал, БНМАУ, 
Улаанбаатар хотыг тунхагласны хагас зуун жил, 
авто тээврийн байгууллагын 50 жилийн ойг ажлын 
амжилтааар угтахын тулд Цагдан сэргийлэх газрын 
хамт олныг уриалан 19 төрлийн үүрэг авч хэрэгжүүлэн 
ажиллажээ.
Офицер, ахлагч, зохицуулагч нарын чөлөөт цагийг зөв 
өнгөрүүлж бие бялдрын хүмүүжлийг дээшлүүлэхийн 
тулд биеийн тамир, спортын 6 удаагийн уралдаан 
тэмцээн явуулж, 49 хүн шинээр ХБХБ /Хөдөлмөр 

батлан хамгаалахад бэлэн/ тэмдгийн норм биелүүлж, 
“Сэргийлэгчдийн алдрын тасалгаа” шинэчлэн 
тохижуулж иргэний хамгаалалт, залуучууд, 
цэрэгжлийн буланг шинээр нээж ашиглалтанд 
оруулжээ. 
Байгууллагын дотоод ариун цэвэр соёлжилт, гадна 
тохижилтын ажлыг сайжруулах чиглэлээр конторын 
ариун цэвэр дэглэм  журмыг сайжруулж, дежурын 
байр, заалуудыг тохижуулан конторын гадна талд 60 
гаруй мод сөөг шинээр тарьж суулгажээ. 
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1975
01.09	 	Бага	дарга,	цагдаа	нарын	улс	

төрийн	ажил	хэргийн	мэдлэгийг	
дээшлүүлэх	түр	курс	хичээллүүлэв.

01.22	 ЗХУ-ын	ДЯЯ-наас	Цагдан	сэргийлэх	
байгууллагын	шуурхай	албаны	
хэрэгцээнд	зориулан	тусгай	
төхөөрөмжлөгдсөн	15	тооны	
7	төрөл,	маркийн	авто	машин	
бэлэглэв.

01.26	 Офицер,	ахлагч,	зохицуулагч	
нарын	ажлын	мэдлэг,	мэргэжил,	
арга	барил,	үр	бүтээл,	соёл,	
хүмүүжлийн	байдалд	НАХЯ-
ны	сайдын	үзлэгийг	1976	оны	
06	дугаар	сард	явуулахаар	
шийдвэрлэв.

02.15	 НАХЯ-наас	зарласан	социалист	
уралдаанд	2-р	байр	эзэлж	4	
газрын	дипломоор	шагнагджээ.

05.05	Хүүхдийн	төлөө	фонд	хандив	өргөв	

05.10	 НАХЯ-ны	3	үеийн	чуулга	уулзалт	
болов.

05.21	 “БНМАУ-ын	хот	суурингийн	
гудамж	замын	хөдөлгөөний	
дүрмийг	хэн	сайн	мэдэж	
биелүүлдэг	вэ?”	сэдэвт	радиогийн	
асуулт	хариултын	уралдаан	зарлаж	
дүгнэв.

07.02-05	 Польш	улсын	Төрийн	
зөвлөлийн	дарга	Г.Яблонскийн	
айлчлалын	үеийн	замын	
хөдөлгөөний	аюулгүй	байдлын	
хамгаалалт,	зохицуулалтыг		зохион	
байгуулав.

07.02	 Хамгаалалтанд		мотоциклтой	
үүрэг	гүйцэтгэдэг	офицерууд	
тусгай	хувцастай	болов.

09.01	 “Хөдөлгөөний	дүрэм”	сурах	бичиг	
боловсруулав.

09.10	 Улаанбаатар	хотыг	хөгжүүлэх	шинэ	
төлөвлөгөө	гарав.

10.15	 Жолоочийн	шалгалтанд	10	
асуулттай	карт	ашиглах	болов.

10.17	 Хот	хоорондын	ачаа	тээврийн	
зориулалттай	авто	баазуудын	
машиныг	Улаанбаатар	хотын	
дотор	ажиллуулах	журам	
батлагдав.

12.06	 Амины	автомашин,	мотоцикл	
эзэмшигчийн	материалын	
хариуцлага	болон	амины	
автомашин	мотоциклыг	улсын	
даатгалд	заавал	даатгуулах	тухай	
дүрэм	батлагдав.

12.30	 Энэ	оны	байдлаар	улсын	
хэмжээнд	1268	авто	техникийн	
олон	нийтийн	байцаагч,	114	
бригад	ажиллаж	8578	тээврийн	
хэрэгслийн	зөрчлийг	илрүүлж,	
арилгуулсан	байна.	

ЗХУ-ААС МАШИН БЭЛЭГЛЭВ
ЗХУ-ын Дотоод Явдлын Яамнаас  Цагдан сэргийлэх байгууллагын 
шуурхай албаны хэрэгцээнд зориулан тусгай төхөөрөмжлөгдсөн 
автомашин бэлэглэснээс Улсын авто техникийн хэргийг шалган байцаах 
газрын ухуулга, шалгалтын ажилд М-24 Волга 1,  жижүүрийн албанд УАЗ-
452 машин 1-ийг  тус тус хуваарилсныг хүлээн авч хөдөлгөөний аюулгүй 
байдлыг хангуулах, урьдчилан сэргийлэх, хэрэг, зөрчил илрүүлэх, таслан 
зогсоох, шуурхай албаны үйл ажиллагааны чиглэлээр  тус тус ажиллуулав.  
Цагдаагийн байгууллагын хэмжээнд 7 төрлийн 15 машин бэлэглэснээс 
М-24 Волга 3 ширхэг, УАЗ-452 машин 5 ширхэг, ГАЗ-51 машин 2, ПАЗ-
672 автобус 1, УАЗ-469 машин 2 ширхэг, Галын гэрэл холбооны АСО 
машин 1 ширхэг, ГАЗ-51 автобус 1 ширхэг нийт 15 ширхэг автомашин 
бэлэглэснийг төв, орон нутгийн анги, хэлтсүүдэд хуваарилсан байна.

ШАГНАЛЫГ ЖОЛООЧ НАРЫН ДААТГАЛЫН САНГААС 
Авто тээврийн байгууллагын 50 жилийн ой угтаж  тус газар, Монголын 
радиогийн  сургууль, хүүхдийн редакцитай хамтран “БНМАУ-ын хот 
суурингийн гудамж замын хөдөлгөөний дүрмийг хэн сайн мэдэж 
биелүүлдэг вэ?” сэдэвт радиогийн асуулт, хариултын уралдаан зохион 
байгуулж, шалгарч тэргүүн байр эзэлсэн 6 сурагчийг 100-200 төгрөг, үнэ 
бүхий зүйлээр урамшуулан шагнажээ. Шагналын санг Жолооч нарын 
хариуцлагын даатгалын зохих хувиар байгуулсан төсвөөс гаргажээ.
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АРИУН ЦЭВРИЙН ШААРДЛАГА
Хотын доторх хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг 
хангуулах, осол, хэргээс урьдчилан сэргийлэх, хотын 
өнгө, соёлыг сайжруулах зорилгыг хангах ажлын 
хүрээнд  хот хоорондын ачаа тээврийн зориулалт 
бүхий машиныг Улаанбаатар хотын дотор тусгай 
зөвшөөрлөөр явуулах, хот хоорондын ба бусад 
зориулалтын автомашиныг техникийн болон 
ариун цэврийн шаардлага хангаагүй буюу тусгай 
зөвшөөрөлгүй нийслэл хотын дотор явуулах, гадуур 
тавиулах, орон сууцны хороолол, хашаа байр, зуслан, 
дэлгүүр, гуанз, үзвэр үйлчилгээний газраар хувийн 
ажлаар явуулахыг хориглож, сэлгүүцсэн буюу сул 
зогссон хугацааны төлбөрийг уг тээврийн хэрэгслийн 
тарифийн дагуу төлүүлэх ажлуудыг зохион байгуулж 
эхэллээ.                                                         

ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТЫН ОФИЦЕРУУД
Гадаадын хүндэт, зочин төлөөлөгчдийн хамгаалалтанд  
мотоциклтэй үүрэг гүйцэтгэдэг  офицеруудын ажлын 
онцлог, хэрэгцээ, шаардлага, аюулгүй байдлыг  
харгалзан зуны савхин гутал, офицер ногоон цув, 
погон тэмдгийн хамт олгож зөвхөн хамгаалалтын 

ЗААВАЛ ДААТГАЛ 
Улсын болон гадаад улсын харьяат иргэдийн амины 
автомашин, мөн  49,8  шоо  сантиметрээс  доошгүй  
ажлын багтаамж бүхий хөдөлгүүртэй мотоциклыг 
аянга, үер, газар хөдлөлт, хүчит салхи зэрэг байгалийн 
гэнэтийн аюул, гал түймэр, техникийн ослоос, 
мөн техникийн ослын улмаас амины мотоцикл 
эзэмшигчдийн бусдын өмнө хүлээх материалын 
хариуцлагыг улсын даатгалд жил бүр заавал 
даатгуулахаар болж, улсын даатгалд даатгагдаагүй 
амины автомашин, мотоциклд техникийн паспорт, 
улсын дугаар олгохгүйгээр шийдвэрлэсэн нь 
манай албаны хувьд техникийн хяналт аюулгүй 

үүрэг гүйцэтгэх хугацаанд хэрэглүүлж, бусад цагт 
тусгай зориулалтын саванд хадгалуулж байх шийдвэр 
гарч, энэ удаад газрын хэмжээнд савхин гутал, цув тус 
бүр 13 хосыг тавьж олгожээ.

ХҮҮХДИЙН ТӨЛӨӨ ФОНДОД ХАНДИВ ӨРГӨВ  

байдал, бүртгэлийн ажлыг сайжруулж, нөгөөтэйгүүр 
иргэдэд учирсан хохирол, эд материалын эрсдлийг 
баталгаажуулсан олон талын ач холбогдол бүхий арга 
хэмжээ болов.
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Байгуулагын дэргэдэх нам, эвлэл, олон нийтийн байгууллагаас өмнөх 
онд социалист уралдаанд авсан үүрэг, хэлтэс, групп, салаа, офицер, 
зохицуулагчийн дунд зарласан болзолт уралдааныг дүгнэж, шалгалтын 
дүн, комиссын саналыг үндэслэн УАТХШБГ-ын даргын 01-р тушаалаар 
Тоо бүртгэлийн группийг 2-р байр эзлүүлж сайшаалын үнэмлэх, үнэ 
бүхий зүйлээр, Хөдөлгөөний албаны хэлтсийн постын 4-р салааг 3-р байр 
эзлүүлж баярын бичиг, үнэ бүхий зүйлээр, “Тэргүүний зохицуулагч”-
ыг шалгруулах байнгын болзолыг биелүүлсэн Хөдөлгөөний албаны 
хэлтсийн постын 2-р салааны зохицуулагч а/ч Х.Аюушжав, 3-р салааны 
зохицуулагч а/ч Б.Сэрээтэр, 4-р салааны зохицуулагч а/ч Т.Төмөр-Очир 
нарыг шалгаруулж “Тэргүүний зохицуулагч”-ын гэрчилгээ олгожээ. 

УАТХШБГ-ын Онц сэргийлэгчид
Урд эгнээнд зүүнээс: а/ч Даваахүү, х/ч Цандэлэг, х/ч Чүлтэм, х/ч Сосор, а/ч Цэрэннадмид
Арын эгнээнд зүүнээс: а/ч О.Бямбаа, а/х Буянжаргал, а/ч Нямдав, д/ч Ламзав, а/ч Шагва, 

а/ч Сундуй, а/ч Х.Аюушжав

Нийслэлийн гудамж замын зарим уулзварын онцлог нөхцөл байдлыг 
харгалзан, хөдөлгөөнийг зохицуулж аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор 
УАТХШБГ-ын даргын “Хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах зарим 
арга хэмжээний тухай” 09-р тушаалаар Марксийн нэрэмжит гудамж, Их 
тэнгэр чиглэлийн засмал зам, хотын урд их тойрог, төмөр замын гарамын 
арын 4 замын уулзвар, Энхтайваны гудамж Холбооны яамны зүүн урд 
4 замын уулзварыг 24 цагаар байнгын хяналт тавьж ажиллах, Гадаад 
явдлын яамны баруун хойд замын уулзвар, Марксын нэрэмжит гудамж, 
Төв цэнгэлдэх хүрээлэгийн зүүн уулзварт 5-р сарын 1-ний өдрөөс 10-р 
сарын 15-ны өдөр хүртэл хөдөлгөөн зохицуулах албаны постыг 3 ээлжээр 
байнга ажиллуулахаар хяналт шалгалтын ажлыг зохион байгуулжээ. 
Мөн хот хоорондын замын хяналт, шалгалтыг сайжруулж тээврийн 
маршрут зөрчих, сэлгүүцэх явдлыг арилгахын тулд хот хоорондын замын 
шалгалтын 7 хүнтэй групп байгуулж, шалгалтын машинтай болгосон 
байна. 

БОЛЗОЛТ УРАЛДААН

ХЯНАЛТ, ШАЛГАЛТЫН АРГА ХЭМЖЭЭ

1976
02.01		Болзолт	уралдааныг	дүгнэв.

03.15	Баян-Өлгий	аймгийн	
автотехникийн	байцаагч	д/ч	
н.Көкен	ЗХД-ийн	асуулт-хариултын	
цахилгаан	самбар	бүтээв.

04.07	Автомашины	босоо	хэлбэлзлийг	
хязгаарлагч	төхөөрөмжийг	
ашиглуулж	эхлэв.

05.02	“Осолгүй	манлай	жолооч”	
хөдөлгөөн	өрнүүлэв

05.06	Замын	хөдөлгөөн	зохицуулах	
ажилд	эмэгтэй	зохицуулагч	цагдааг	
туршилтын	журмаар	ажиллуулав.

05.07	 Авто	тээврийн	хэрэгсэл,	өөрөө	
явагч	механизмд	улсын	номер	
олгож,	тоо	бүртгэл	хөтлөх	тухай	
заавар	гаргав.

05.10	 Зохицуулагч	нарын	ажлын	мэдлэг,	
арга	чадвар,	соёл	хүмүүжлийг	
дээшлүүлэх	сургалт	зохион	
байгуулав.

06.15	 Мотоциклтой	алба	хаагчдад	
“ШЛЕМ”	малгай	хэрэглүүлэх	
журам	тогтоов.

07.03	 Хөдөлгөөний	аюулгүй	байдлыг	
хангах	зарим	арга	хэмжээ	авав.

08.03	Хот	хоорондын	замын	шалгалтын	
групп	байгуулж,	автомашинтай	
болов.

08.15	 “Хот	суурингийн	гудамж	замын	
хөдөлгөөний	дүрмийг	иргэн	бүр	
биелүүлье”	фото	суурин	самбар	
гаргав.

08.23	 “Вартбург-353”	маркийн		
автомашинтай	болов.

09.10	 Төв,	орон	нутгийн	байцаагч	
нарын	сургалт,	зөвлөгөөн	зохион	
байгуулав.

09.16	 УАТХШБГ-ын	хүндэт	дэвтэрт	
Т.Пунцагийг	мөнхжүүлэв.

09.20	 Москва	хотод	болсон	УАТХШБА-
ны	удирдах	ажилтнуудын	
анхдугаар	зөвлөгөөнд	С.Батсүх		
Д.Дүгэрээ,	Р.Цэнд	нар	оролцов.

10.06	БНАЛАУ-ын	ХНТХ-ны	Ерөнхий	
нарийн	бичгийн	дарга,	Ерөнхий	
сайд		Кеисон	Фомвихан	тэргүүтэй	
нам,	засгийн	төлөөлөгчдийг	
манай	улсад	айлчлах	үеийн	
хамгаалалтыг	зохион	байгуулав.

10.10	Байгууллага	дээр	кино	гаргах	өрөө	
байгуулав.

10.17	Мэргэжлийн	комиссын	шалгалтын	
кабинетийг	шинэчлэв.
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БНМАУ-ын СнЗ-ийн 133-р тогтоолоор УАТХШБГ-ын 
орон тоонд өөрчлөлт орсонтой  холбогдуулан   НАХЯ-
ны сайдын 8-р сарын 03-ны өдрийн  660-р тушаалаар 
хөдөлгөөн зохицуулах ажлын шаардлагыг харгалзан 
УАТХШБГ-ын жижүүрийн алба, хэрэг бүртгэлт, 
мөрдөн байцаалтын ажлыг удирдах тасаг байгуулж, 
хэрэг барагдуулах группын ахлах байцаагчийн орон 
тоог тасгийн дарга, жижүүрийн офицер 4-н орон тоог 
жижүүрийн ахлах офицер болгожээ. УЦСЕГ-ын МБГ-
ын орон тооноос мөрдөн байцаагчийн 2 орон тоог 
УАТХШБГ-ын хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах тасагт, 

БҮТЭЦ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ӨӨРЧЛӨЛТ
Дундговь, Өвөрхангай, Сэлэнгэ, Төв аймагт ажиллаж 
байсан шугам замын байцаагчийн 4 орон тоог 
УАТХШБГ-т тус тус шилжүүлж, хот хөдөөгийн шугам 
замын шалгалтын группыг зохион байгуулж, хот 
хоорондын шинээр нэмэгдсэн жинхэнэ байцаагчийн 
1 орон тоог ахлах байцаагч болгожээ. УАТХШБГ-ын 
ХАХ-ийн зохицуулагчийн орон тооноос аж ахуйн 
эрхлэгч 1, мэргэжлийн комиссийн тоо бүртгэгч 1, 
Налайхын ЦСХ-т зохицуулагч 2, жижүүрийн албанд 
4-ийг тус тус шилжүүлсэн байна.

Газрын дарга-1 (Хошууч генерал)
Улс төрийн орлогч-1 (Хурандаа)

Бичиг хэргийн эрхлэгч-1(Ахлагч)
Аж ахуйн эрхлэгч-1 (Ахлагч)

Бичээч-1(Энгийн)
Цэвэрлэгч -4 (Энгийн)

Бохирын слесарь -1 (Энгийн)

Техникийн 
хэлтэс

Газрын орлогч, 
хэлтсийн дарга-1 

(хурандаа)
Тасгийн дарга-1 
(дэд хурандаа)
Байцаагч -10 

(ахмад)

Мэргэжлийн 
комисс

Комиссын 
дарга-1 

(хурандаа)
Гишүүд-4 
(хошууч)

Нарийн бичгийн 
дарга -1 (Ахлагч)
Тоо бүртгэгч-1 

(ахлагч)

Механизмын 
хэлтсийн дарга-1 

(Хурандаа)

Хот хоорондын 
замын 

шалгалтын групп
Ахлах байцаагч-1 

(хошууч)
 Байцаагч -6

 (ахмад)

Тоо бүртгэлийн 
групп

Ахлах байцаагч-1 
(хошууч)

Тоо бүртгэгч-2 
(ахлагч) 

Хэрэг барагдуулах 
мөрдөн байцаах тасаг

Тасгийн дарга -1
 (Дэд хурандаа)

Мөрдөн байцаагч- 4 
(ахмад)

Жижүүрийн ахлах 
офицер-4 
(Хошууч)

Жижүүрийн мөрдөн 
байцаагч -4

 (Ахмад)
Жижүүрийн 

кримналистикийн 
мэргэжилтэн -4 (Ахмад)

Жижүүрийн цагдаа 
зохицуулагч-4

Хөдөлгөөний албаны хэлтэс Хэлтсийн дарга-1 (Хурандаа)
Ахлах байцаагч -1 (хошууч) /Мотоцикль бүхий техникжсэн групп /

Байцаагч-1 (ахмад ) /Хотын шугам зам, тэмдэг заалт, гэрэл дохио хариуцсан/ 
Районы шугам замын байцаагч-12 (ахмад)

Зохицуулагч -12 (сэргийлэгч) Байцаагч бөгөөд салааны дарга -4 (ахмад)
Бага дарга-4 (ахлагч) Зохицуулагч -93 (сэргийлэгч)
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Замын хөдөлгөөн зохицуулах хяналт шалгалтын үйл ажиллагаанд 
Ё.Цэвэлсүрэн, А.Цэцэгсайхан, Г.Буяндэлгэр, Б.Чанцал, А.Зурхаан, 
Л.Сувдаа, П.Сарантуяа нарын 7 эмэгтэй зохицуулагчийг  туршилтын 
журмаар ажиллуулж эхэлжээ. Эмэгтэй зохицуулагч нарт багш томилон 
Төв шуудан, Гадаад харилцааны яамны уулзварт 3 ээлжинд хуваарилан 
хөдөлгөөн зохицуулалтанд 1-р ээлжийг 07:00-01:00 цагийн хороонд тус 
бүр 6 цагаар ажилуулдаг байжээ.  

ЭМЭГТЭЙ ЗОХИЦУУЛАГЧ

Эрэгтэй алба хаагчдын нэгэн адил хувцас форм, тусгай хэрэгсэл хэрэглэж 
нэгдсэн шалгалт, төр, засгийн тэргүүн, гадаадын зочдын хамгаалалтанд 
ажиллахаас гадна тасгийн тайлан мэдээ гаргах, нарийн бичиг, жижүүрийн 
туслах гээд давхар үүргүүдийг гүйцэтгэж байсан ба Ё.Цэвэлсүрэн НАХЯ-
ны Эмэгтэйчүүдийн анхдугаар бага хуралд төлөөлөгчөөр сонгогдон 
байгууллагын нийт алба хаагчдын дунд үлгэр дурайлал, жишээ болон 
цолуулж тус байгууллагад 18 жил ажиллажээ.

1976
10.19	БНМАУ-ын	ЗХД-д	нэмэлт,	өөрчлөлт	

оруулав.	

10.17	Улаан	булан,	Сэргийлэгчийн	алдар	
танхим,	Намын	ажлын	булан	
байгуулав.

10.25	Хотын	гудамж	замаар	зорчин	
явах	хөдөлгөөнийг	журамлан	
зохицуулж	хэвшүүлэх	ажлыг	
Нийслэлийн	Хувьсгалт	залуучуудын	
эвлэлийн	хороотой	хамтран	
зохион	байгуулав.	

11.06		НАХЯ-ны	сайдын	шалгалтанд	онц	
сайн	дүнтэй	шалгагдав.

11.27	Албаны	40	жилийн	ойн	баярыг	
тэмдэглэн	өнгөрүүлэв.

11.27	 “Хөдөлгөөний	аюулгүй	байдлыг	
хангах,	зарим	асуудал”	сэдэвт	
онол	практикийн	бага	хурал	
зохион	байгуулав.

11.27		БНАГУ-ын	АТХШБГ-аас	“АТГ-40	
жил”	дурсгалын	тэмдгийг	хийж	
бэлэглэв.

11.27			Албаны	түүхэн	замнал,	үйл	
ажиллагааг	харуулсан	үзэсгэлэн	
гаргав.

11.27	Байгууллагын	уран	сайханчдын	
“Зохицуулагчийн	золбоо”	концерт	
тоглов.

11.27	“Зам	тайван	байна”	баримтат	
кино	бүтээв.	

12.31	Монгол	27893	автомашинтай	
болов.
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ШАЛГАЛТЫН КАБИНЕТЫН ШИНЭЧЛЭЛ
Мэргэжлийн комиссын шалгалтын 
кабинетыг урьдчилан гаргасан 
зураг төсвийн дагуу шинэчлэн 
төхөөрөмжилж дуусгасантай 
холбогдуулан УАТХШБГ-ын 
даргын 17-р тушаалаар 5 хүний 
бүрэлдэхүүнтэй комисс  байгуулж 
хүлээн авчээ. Энэ ажлын хүрээнд 
Замын хөдөлгөөний дүрмийн 
асуулт бүхий зөв хариултанд 
ногоон, буруу хариултанд улаан 
гэрлээр дохио өгөх хагас автомат 
ажиллагаатай аппарат хэрэгслийг 
шинэчлэн сурилуулсан нь Замын 
хөдөлгөөний хууль, дүрмийн 
шалгалт авах үйл ажиллагаа, 
шалгагч, шалгуулагч нарын 
хөдөлмөрийг хөнгөвчилсөн чухал 
алхам болсон. 

“ОСОЛГҮЙ МАНЛАЙ ЖОЛООЧ” 234 БОЛОВ
Улсын хэмжээний томоохон 44 авто баазуудыг 
аваар ослоос урьдчилан сэргийлж ажиллах талаар 
зохион байгуулах ажлын төлөвлөгөөг гарган болзолт 
уралдааны гэрээнд холбогдох байгууллагуудын 

үүргийг тусгуулж нийт тээвэрчдийн дунд “Осолгүй 
манлай жолооч” болох хөдөлгөөн өрнүүлсэн ба 
тухайн үед осолгүй манлай жолооч улсын хэмжээнд 
243 байжээ.
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ОНОЛ ПРАКТИКИЙН ХУРАЛ 
Албаны 40 жилийн ойн арга хэмжээний хүрээнд 
“Хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах зарим 
асуудал” сэдэвт онол практикийн бага хурлыг зохион 
байгуулжээ. Хуралд “Улсын автотехникийн хэргийг 
шалган байцаах байгууллага 40 жил” илтгэлийг 
газрын дарга х/а С.Батсүх, “Автотээврийн хэрэгслийн 
техникийн бүрдлийг сайжруулах хяналт шалгалтыг 
боловсронгүй болгох арга зам” /МУИС-ийн багш 
Ж.Осорхүү/, “Замын нөхцлийг сайжруулах нь 
хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах нэг нөхцөл, 
мөн” /ТЯ-ны замын хэлтсийн дарга Б.Лувсан/, 

“Хөдөлгөөний осол, хэрэг гархад нөлөөлж байгаа гол 
нөхцөл шалтгаан түүнээс урьдчилан сэргийлж таслан 
зогсоох арга зам” /Механизмын хэлтсийн дарга, х/ч 
Д.Чулуун/, “Жолооч нарыг сургаж бэлтгэх, шалгалт 
авах ажлын чанарыг дээшлүүлж боловсронгүй болгон 
сайжруулах зарим асуудал” /мэргэжлийн комиссын 
гишүүн ахлах д/ч Ц.Шархүү/, “Хөдөлгөөн зохицуулах 
албаны ажлыг боловсронгүй болгож сайжруулах 
үндсэн нөхцөлүүд” /Техникийн хэлтсийн байцаагч а/д 
С.Санжаа/ сэдвүүдээр тус тус илтгэл тавьжээ. 

СнЗ-ийн 356-р тогтоолоор «БНМАУ-ын хот, суурингийн гудамж, замын 
хөдөлгөөний дүрэм»-ийн тээврийн хэрэгслийн хурдны хязгаарт өөрчлөлт 
оруулж, хурдны дээд хэмжээг хот хоорондын замд цагт 60 км, хот суурин 
газарт цагт 50 км байхаар тогтоон мөрдүүлсэн нь осол, авраас урьдчилан 
сэргийлэх хэрэг, зөрчлийг бууруулахад томоохон ач холбогдол өгчээ. 
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Ойг тохиолдуулан НАХЯ-ны шагнал онц сэргийлэгч 
тэмдгээр 6, жуух бичгээр 7, сайдын тушаалаар баяр 
хүргэх 5, үнэ бүхий зүйлээр 5, НАХЯ-ны Намны 
хорооны шагналаар 3, УЦСЕГ-ын жуухаар 9, НАХЯ-

ны ҮЭЗ-ийн шагналаар 3, яам, тусгай газар, олон 
нийтийн байгууллагын шагналаар 60 алба хаагчийг 
тус тус шагнаж урамшуулжээ.
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Ардын хувьсгалын 56 жилийн ой угтаж УЦСЕГ-аас улсын хэмжээнд 
“Жижүүр”, “Дүрэм” опериацуудыг зохион байгуулж энэ үеэр 731 
тээврийн хэрэгсэл шалгаж, 561 зөрчил илрүүлж, 264 жолоочийг 3280 
төгрөгөөр торгож байжээ. Хотын дотор гэрэлтэй тэмдэг 120, бусад 
тэмдэг 280-ийг шинээр тавьж 20 км замд зорчих хэсгийн тэмдэглэл 
хийж, автобусны 18 зогсоолд талбай гаргуулжээ. Мөн авто аж ахуй, 
шугам зам, хот хоорондын байцаагч, салаадын дарга нарын өдөр тутмын 
ажилд тооцоо-судалгаа нэвтрүүлж, ажлын цагийн 70-аас доошгүй хувийг 
гудамж зам, авто аж ахуйд ажиллуулж, офицер, ахлагч, зохицуулагчдын 
ажлын үзүүлэлтийг өнгөрсөн оныхоос ахиулжээ. 

НАХЯ-ны сайдын оны 495-р тушаалаар БНАГУ-ын тусламжаар НАХЯ, 
ЦСБ-д ирүүлсэн автомашин, мотоциклоос УАТХШБГ-т Вартбург-353 
маркийн машинаас жижүүрийн дуудлагын зориулалтаар 2-ыг, хяналт 
шалгалтын зориулалтаар мотоцикл нөхөн хангалт хийх  журмаар 
олгожээ.

ТЕХНИК ХЭРЭГСЭЛ

Зохиолч Д.Даржаа, Д.Гармаа, М.Гүрсэд, Д.Надмид, ардын жүжигчин 
хөгжмийн зохиолч Ж.Чулуун зэрэг зохиолч, уран бүтээлчид хэвлэл 
мэдээллийн ажилтан 15 хүний бүрэлдэхүүнтэй “Хөдөлгөөний аюулгүй 
байдлыг сурталчлахад туслах зөвлөл”-ийг байгуулан замын хөдөлгөөний 
дүрэм сурталчлах осол, хэргийн тухай өгүүлэл, найруулал бичих, 
зохиолчидтой уулзалт хийх зэрэг ажил зохион байгуулж байсан нь 
сурталчилгааны ажлын хүрээг өргөжүүлэхэд тустай ажил болж байжээ. 
Тус зөвлөлийн даргаар зохиолч Д.Сономдаржаа, нарийн бичгийн даргаар 
х/ч Д.Чулуун нар ажиллаж байжээ.

УРАН БҮТЭЭЛЧДИЙН ТУС

ЖИЖҮҮР ДҮРЭМ ОПЕРАЦ

1977
01.26	 Залуу	үеийг	халамжлан	сурган	

хүмүүжүүлэх	зөвлөл	байгуулав.

02.14	 “Социалист	аж	төрөх	ёс”	1	
жилийн	аяны	болзолыг	биелүүлэх	
ажил	зохион	байгуулав.

05.06	 МҮЭ-ийн	11-р	их	хурлын	
төлөөлөгчдийн	замын	
хөдөлгөөний	аюулгүй	байдлыг	
хангах	хамгаалалтыг	зохион	
байгуулав.

05.16	 Улаанбаатар	хотын	автобус	
баазын	ажлыг	сайжруулах	ажил	
зохион	байгуулав.

06.01	УАТХШБГ-ын	зохицуулагч	нарын	
3-р	төгсөлт	болов.

07.01	 Биеийн	тамирын	иж	бүрэн	
хэрэглэл	бүхий	талбай	байгуулав.	

07.	 Дархан	хотод	болсон	Монгол-
Зөвлөлтийн	6-р	их	наадмын	
хамгаалалтыг	зохион	байгуулав.

08.16	 Албаны	тээврийн	хэрэгслийг	
нэмэгдүүлэв.

09.01	 ЗХУ-д	мэргэжилтэн	бэлтгэж	эхлэв.

09.16	 НҮБ-ын	Ерөнхий	нарийн	бичгийн	
даргын	айлчлалын	хамгаалалтыг	
зохион	байгуулав.

09.20	БНБАУ-ын	СнЗ-ийн	дарга	
С.Тодоровын	айлчлалын	
хамгаалалтыг	зохион	байгуулав.

10.01	 Хөдөлгөөний	аюулгүй	байдлыг	
сурталчлахад	туслах	зөвлөл	
байгуулав.

10.05	 Монгол-Зөвлөлтийн	найрамдлын	
нийгэмлэгийн	гишүүн	байгууллага	
болов.

10.01	 Байгууллагын	аварга	шалгаруулах	
тэмцээнийг	5	төрлөөр	явуулж	
дүгнэв.

10.15	 Социалист	орнуудын	АТХШБ-ын	
удирдах	ажилтны	2-р	зөвлөгөөнд	
оролцов.

11.18	Механизм,	амины	автомашин,	
мотоцикл	жолоодох	эрхийн	
үнэмлэхийг	шинэчлэхээр	болов.

11.20	 “Цэрэгжлийн	тасалгаа”-г	шинээр	
ашиглалтанд	оруулав.

12.29	ХАХ-ийн	постын	алба	хаагчдад	
тэргүүний	зохицуулагч	гэрчилгээ	
олгов.

12/.31	Улсын	хэмжээнд	“Жижүүр”,		
“Дүрэм”	операцуудыг	зохион	
байгуулав.

ЖОЛООДОХ ЭРХИЙН ҮНЭМЛЭХ, БИЧИГ
БНМАУ-ын СнЗ-ийн “Өөрөө явагч механизм, амины автомашин, 
мотоцикл жолоодох эрхийн үнэмлэх, бичиг баримтыг шинэчлэн солих 
тухай” 319-р тогтоолоор өөрөө явагч механизм болон амины автомашин, 
мотоциклийн хувийн хэрэг, тоо бүртгэлийг цэгцлэх ажлыг 1979 онд 
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багтаан хийж гүйцэтгэхийн хамт тухайн жилээс эхлэн 
амины автомашин, мотоциклын хувийн хэргийн 
дэвтрийн хөтлөлтөд хяналт тавих үүргийг УАТХШГ-т 

АЛБА ХААГЧДЫН БОЛОВСРОЛ
ЦС-ийн байнгын курсын 
61-р төгсөлтөөр УАТХШБГ-
ын зохицуулагч нарын 3 дахь 
удаагийн төгсөлт болж 20 алба 
хаагч суралцан төгсжээ. Офицер, 
ахлагч, зохицуулагч нарын сахилга 
бат, соёл хүмүүжил, цэрэгжилч 
жагсаалч байдлыг сайжруулах 
зорилгоор социалист аж төрөх ёс 
сэдвээр 6 цаг, хууль дүрмээр 4 цаг, 
ажлын хариуцлага, сахилга бат соёл 
хүмүүжил, цэрэг эх оронч сэдвээр 
12 цагийн хичээлийг тусгай 
хөтөлбөрөөр явуулж шинээр 
ажилд орсон 21 хүнийг 15 хоногийн 
түр курст, их, дээд, тусгай дунд, 
ерөнхий эрдмийн сургуулиудад 
32 хүнийг суралцуулж хууль 
цаазны дээд мэргэжлээр 1, 
автомеханикчийн мэргэжлээр 
3, бүрэн дунд боловсролоор 2 
алба хаагч мэргэшил эзэмшжээ. 
Энэ оноос ЗХУ-ын Орёл хотын 

хариуцуулснаар жолоодох эрхийн үнэмлэх, бичиг 
баримтын шинэчлэлийг эхлүүлжээ.

Цагдан сэргийлэхийн тусгай дунд сургуульд Т.Даш, С.Пүрэвдорж, 
Б.Чулуунбаатар, Д.Баярмагнай нар элсэн суралцаж 1980 онд анхны 
төгсөлт хийжээ. Тус сургуулийг 1980-1990 онд 8 удаагийн элсэлтээр 77 
хүн төгсөж төв, орон нутагт ажиллажээ.
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АВТОМАШИН АШИГЛАЛТЫН ЗӨРЧИЛ
БНМАУ-ын АХШХ, Төрийн зарим яамдтай хамтран улсын хэмжээний 
бүх автомашин механизмын ашиглалт,  хадгалалт, хамгаалалтанд шалгалт 
хийж нийтдээ 126 сая төгрөгийн машин техник ямар нэгэн шалтгаанаар 
ашиглалтгүй зогсож байгааг илрүүлэн НТХ, СнЗ-д танилцуулга бичиж 
ХАА-н машин техникийн ашиглалт, хадгалалт, хамгаалалтын талаар 
НТХ-нд НАХЯ-ны сайдын танилцуулгыг хүргүүлжээ.

ХАМТАРСАН ПРОТОКОЛ ГАРГАВ

12-р сарын 16-23-ны өдрүүдэд ЗСБНХУ-ын ДЯЯ-ны УАТХШБЕГ-ын 
хэлтсийн дарга, д/х Параманов Алексей Иванович манай улсад 7 хоногийн 
хугацаатай айлчлахад УАТХШБГ-ын дарга х/а С.Батсүх, ЗХУ-ын ДЯЯ-ны 
БНМАУ-д төлөөлөгчөөр суугаа хурандаа Кудревцевийн хамт угтжээ. д/х 
Параманов А.И-ийг БНМАУ-ын НАХЯ-ны I-р орлогч сайд, УЦСЕГ-ын 
дарга х/ч генерал С.Бүдрагчаа,  УАТХШБГ-ын удирдлага, газрын нийт 
бие бүрэлдэхүүнтэй уулзалт хийж хоёр байгууллагын зохион байгуулалт, 
үйл ажиллагааг танилцуулж, хэрэгжүүлж байгаа ажил, арга хэмжээний 
талаар, харилцан ажиллах санал, хамтарсан протоколыг 12-р сарын 23-ны 
өдөр гаргажээ. 

Уг протоколд  д/х Параманов А.И-ийн УАТХШБГ-ын зохион байгуулалт, 
ажиллах хүч, техник хэрэгсэл ажлын арга барилтай танилцаж өөрийнхөө 
орны УАТХШБЕГ-ын үйл ажиллагааны талаар харилцан туршлага 
солилцсон талаар дурдаад ЗСБНХУ-ын ДЯЯ-ны УАТХШБЕГ-ын 
хэрэгжүүлж буй 7 төрлийн арга хэмжээг хэрэгжүүлэх, авто техникийн 
байцаагч, офицер ажилтан 20 хүнийг 1979 онд ЗХУ-д 45-аас доошгүй 
хоногоор түр курст явуулах, ЗХУ-ын ДЯЯ-ны хөдөлгөөн зохицуулах 
албаны дээд ба дунд сургуульд жил бүр алба хаагч суралцуулах, хөдөлгөөн 
зохицуулах албанд шаардлагатай байгаа багаж хэрэгсэл авахад туслалцаа 
үзүүлэх, Улаанбаатар хотын гэрлэн дохионы системийг шинэчлэх ажилд 
хүн хүч, техник хэрэгслийн туслалцаа үзүүлэх хүсэлтүүд тусгагдснаар 28 
төрлийн 232 ширхэг ном, тохимол зэрэг гарын авлага материал, техник 
хэрэгсэл, программ, эд зүйлсийг хүлээн авчээ.  Энэхүү айлчлал нь д/х 
Параманов Алексей Ивановичийн анхны айлчлал бөгөөд хожим 1980 онд 
дахин манай улсад айлчилжээ. 

1978
01.25	 Механизм,	амины	машин,	

мотоцикл	жолоодох	эрхийн	
үнэмлэх	бичиг	баримтыг	шинэчлэн	
солих	комисс	байгуулав.

02.08	 БХЯ,	НАХЯ-ны	цэргийн	албан	
хаагчдын	хувцасны	маяг,	
хэлбэрт	зарим	өөрчлөлт	
оруулав.	

02.21	 Аваарын	хэрэг,	зөрчлөөс	
урьдчилан	сэргийлэх	ажлыг	
сайжруулах	арга	хэмжээ	авав.	

02.23	 Олон	улсын	хүүхдийн	зуслан	
байгуулагдав.

02.22	 Багануур	дүүрэгт	ЗЦА	
байгуулагдав.

05.15	 Автомашин,	механизмын	
ашиглалт	хадгалалт,	хамгаалалтыг	
шалгав.

05.25	 Мозамбикийн	Ерөнхийлөгч	
Самора	Мойзес	Машелын	
айлчлалын	хамгаалалтыг	зохион	
байгуулав.

06.11	 Улаанбаатар	хотын	АДХ-ын	
12	дахь	удаагийн	сонгуулийн	
хамгаалалтыг	зохион	байгуулав.

07.29	 Эрдэнэт	хот	дахь	НАХХ-ийн	ЦСА-
ийн	орон	тоог	нэмэв.

08.01	 “Миний	нийслэл	хот”	номыг	
эмхтгэн	гаргав.

09.01	 “Тээврийн	хэрэгслийг	гадуур	
хувийн	хашаа	байранд	тавихыг	
хориглох”	шийдвэр	гаргав.

09.03	 БЭУАУ-ын	СнЗ-ийн	дарга	Дьёрдь	
Лазарын		айлчлалын	хамгаалалтыг	
зохион	байгуулав.

09.10	 Тээвэрчдэд	хандан	аваарын	хэрэг,	
зөрчилгүй	ажиллах	албан	захидал	
бичив.

09.19	 Олон	нийтийн	мөрдөн	байцаагч	
томилон	ажиллуулав.

10.01	 Хөдөлгөөний	аюулгүй	байдлыг	
хангах	талаар	холбогдсон	хууль,	
зарлиг	тогтоол	шийдвэрийг	
эмхэтгэл	гаргав.

11.01	 Улсын	дугаар	олгох	журамд	
өөрчлөлт	оров.

12.15	 Аваарын	хэрэг,	зөрчилгүй	
ажилласан	авто	аж	ахуйг	
шалгаруулах	байнгын	болзол	
гаргаж	дүгнэв.

12.16	 ЗСБНХУ-ын	ДЯЯ-ны	УАТХШБЕГ-ын	
хэлтсийн	дарга	зочлов.



УЛСЫН АВТОТЕХНИКИЙН ХЭРГИЙГ ШАЛГАН БАЙЦААХ ГАЗАР

157

БАГАНУУР ДҮҮРЭГ ДЭХ ЗАМЫН ЦАГДААГИЙН ТАСАГ
ЦС группыг байгуулахад 
автын байцаагчаар б/д Т.Нямаа 
томилогдсноор тус тасгийн 
түүхийн эхлэл тавигдаж 1980 оны 
6-р сарын 23-нд НАХЯ-ны сайдын 
тушаалаар тус группийг ЦСХ 
болгоход Замын цагдаагийн хэсэг, 
2006 онд тасаг тус тус болж тасгийн 
дарга 1, замын цагдаагийн байцаагч 
1, зохицуулагч цагдаа 5 болж, а/х 
Ц.Буяндалай /2006-2008/ онд замын  
цагдаагийн ахлах байцаагчаар 
ажиллуулжээ. ЦЕГ-ын даргын 
2015 оны Б/456-р тушаалаар ЗЦТ-
ийн зохицуулагчийн 1 орон тоог 
тус хэлтэст ахлах зохицуулагчийн  
орон тоо болгон өөрчилснөөр 
ЦЕГ-ын даргын 2015 оны Б/614-р 
тушаалаар ЗЦТ-ийн анхны ахлах 
зохицуулагчаар а/х М.Лхагвадорж 
/2015-2016/ томилогджээ.

Тасаг /хэсэг/-ийн даргаар д/х 
Д.Дугарсүрэн /1982-2002/, д/х 
Б.Жүгдэрнамжил /2002-2005/, 
д/х Б.Бямбадорж /2005-2006/, д/х 
Я.Ганболд /2006-2007/, д/х Р.Батхүү 

/2008-2014/, д/х Ө.Амаржаргал /2015/, х/ч М.Мягмарсүрэн /2015-2016/, д/х 
Г.Басбиш /2016 оноос/ нар ажиллаж байна.

Багануур дүүргийн өсвөрийн зохицуулагчдын баг 1988 онд анх удаа 
улсын хэмжээний раойнуудын дунд зохион байгуулсан “Ногоон гэрэл-
Цагаан шугам”  тэмцээнд 2-р байр, 2003 онд Улсын хэмжээнд зохиогдсон 
“Ногоон гэрэл-Цагаан шугам”  тэмцээнд тус дүүргийн 132-р цэцэрлэг 3-р 
байрт шалгарч байжээ. 
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АЛБАН ХААГЧДЫН ДҮРЭМТ ХУВЦАСНЫ ОФИЦЕР, УЛИРАГЧ МӨРДӨСНИЙ ЗАГВАР

       Ёслол амралтын                             Өдөр дутмын                      Цамцны

        Хурандаа                                      Дэд хурандаа                      Хошууч

          Ахмад          Ахлах дэслэгч          Дэслэгч

Ахлах офицер 

Дунд офицер

Бага дэслэгч

       Ёслол амралтын                 Өдөр дутмын                      Цамцны

Улирагч мөрдөс

Сонсогч мөрдөс

        Ахлагч                  Ахлах түрүүч      Түрүүч 

          Бага түрүүч       Сэргийлэгч

   Ахлах түрүүч               Түрүүч   Сонсогч
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МИНИЙ НИЙСЛЭЛ ХОТ
Газрын оролгч, Техникийн хэлтсийн дарга Г.Ринчиндорж албан 
хэрэгцээнд зориулж “Миний нийслэл хот” номыг эмхтгэн гаргажээ.  Энэ 
хүү номонд Улаанбаатар хотын түүх, автотээврийн талаарх тоо баримт, 
нийслэл хотын тээвэр, автотээврийн байгууллага, тэдгээрийн үйл 
ажиллагаа, зорчигч тээврийн үйлчилгээ, ачаа тээвэр, нийтийн тээврийн 
хөлсний тариф, хотын гудамж замын хөдөлгөөн, автотээврийн хөдлөх 
бүрэлдэхүүний ангиллын тухай дурдсан байна. Уг номыг Д.Чулуун, 
Р.Цэнд нар редакторлож, 500 хувь хэвлэн гаргажээ.

БНМАУ-ын СнЗ-ийн 22-р тогтоолоор 
Олон улсын хүүхдийн Найрамдал 
зусланг байгуулж, УАТХШБГ-аас 4 
зохицуулагчийн орон тоог шилжүүлэн 
ажиллуулжээ. 

ОЛОН УЛСЫН ХҮҮХДИЙН 
ЗУСЛАН

Шинэ машинд нууц унтраалга,  гинж, цоож   
хийлгэсний дараа улсын дугаар олгох, машин, 
мотоцикл жолоодох эрхийн үнэмлэхгүй хүний амины 
машин, мотоциклд улсын дугаар олгохгүй байх журам 
тогтоож байжээ. Нууц унтраалга, гинж, цоож, хийх нь 

НУУЦ УНТРААЛГА
автомашины хулгай, гал түймрийн аюул, жолоочоос 
өөр этгээд автомашиныг хөдөлгөхөөс урьдчилан 
сэргийлэх томоохон арга хэмжээ болж байсан тул 
дээрх ажлыг эрчимтэй зохион байгуулж хяналт тавин 
ажиллаж байжээ. 
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Давгасамбуугийн Цэдэнсодном 
нь 1938 онд Завхан аймгийн 
Цагаанхайрхан суманд төрсөн. 1946 
онд Завхан аймгийн Цагаанхайрхан 
сумын бага сургуулийн 4-р анги,  
1950 оноос Завхан аймгийн төвийн 
10 жилийн дунд сургуулийн 7-р 
анги,  Хожим Улаанбаатар хотод 
21-р дунд сургуулийн 10-р ангийг 
оройгоор суралцан төгссөн байна. 

Улаанбаатар хотын Цагдан 
сэргийлэх газрын 3-р ангид 
сэргийлэгч /1956-1960/, 
Улаанбаатар хотын ХЗЭ-ийн 
хороонд нярав  /1960-1961/, 
Төв аймгийн ХЗЭ-ийн хороонд 
зааварлагч / 1961-1963/, Зөвлөлт 

холбоот улсад Комсомолын төв сургуульд /1963-1964/, Нийгмийг аюулаас 
хамгаалах яаманд сайдын нарийн бичгийн дарга, /1964-1967/, Зөвлөлт 
холбоот улсын Дотоод явдлын яамны дээд сургууль /1967-1971/, Цэргийн 
ерөнхий дээд сургуульд багш /1971-1975/, Нийгмийг аюулаас хамгаалах 
яамны цэргийн тусгай дунд сургуульд багш /1975 -1976/, Эрдэнэт хот дахь 
Нийгмийг аюулаас хамгаалах хэлтсийн орлогч, Цагдан сэргийлэх ангийн 
дарга /1976-1979/ Улсын автотехникийн хэргийг шалган байцаах газрын 
дарга /1979-1981/, Улсын Цагдан сэргийлэх ерөнхий газрын орлогч, 
Улаанбаатар хотын Цагдан сэргийлэх газрын дарга /1981-1986/-аар  тус 
тус ажиллаж байжээ. 

Д.Цэдэнсодномыг төр засгаас “Алтангадас одон”, “Байлдааны медаль”, 
Ардын хувьсгалын болон бусад ойн медалиуд, мөн хоёр  улсын дайчин 
хамтын ажиллагааг бэхжүүлсэний учир ЗХУ, БНМАУ-ын  Байлдааны 
медалиудаар шагнажээ.

ДАГВАСАМБУУГИЙН ЦЭДЭНСОДНОМ

1979
02.05	 Иргэний	агаарын	тээвэр	дэх	Замын	

цагдаагийн	хэсэг	байгуулагдав.

04.06	 УАТХШБГ-ын	даргаар	х/ч	
Д.Цэдэнсодномыг	томилов.

06.14	 Жолооч	нарын	мэргэжлийн	
үнэмлэхийг	хураах,	гарсан	зөрчлийг	
барагдуулах	заавар	гарав.

06.14	 Захиргааны	арга	хэмжээ	оногдуулах	
журамд	өөрчлөлт	оруулав.

06.15	 14-р	далай	лам	Данзанжамцын	
айлчилалын	хамгаалалтыг	зохион	
байгуулав.

07.27	 Индонезийн	парламентийн	
дарга	Дарьятмо-гын	айличлалын	
хамгаалалтыг	зохион	байгуулав.

08.04	 Бөхийн	чөлөөт	барилдааны	дэлхийн	
аварга	шалгаруулах	тэмцээний	
хамгаалалтыг	зохион	байгуулав.

08.13	 БНАГУ-ын	ЗЦА-аас	техник,	хэрэгсэл	
өгөв.	

08.15	 Зочин	төлөөлөгчдийн	хамгаалалтын	
тасаг,	Шуурхай	холбоо	мэдээллийн	
группууд	байгуулагдав.

08.22	 Авто	тээврийн	хөдөлгөөний	
аюулгүй	байдлыг	хангах	тухай	албан	
даалгавар	гаргав.

08.24		 Автомашинд	тавих	хяналтыг	хүчтэй	
болгох	тухай	албан	даалгавар	гаргав.

09.26	 Жолооч	нарыг	аттестатчлах	зааврын	
гаргав

09.26	 Мэргэжлийн	комиссын	ажлын	
зааварыг	шинэчлэн	гаргав.

09.28	 ЧКН-ын	Ерөнхий	нарийн	бичгийн	
дарга	Луйс	Корвалан	айлчлалын	
хамгаалалтыг	зохион	байгуулав.

10.22	 Зохион	байгуулалтын	өөрчлөлт	хийв.

11.15	 Сахилгын	комиссын	заавар	гарав.

03.25	 Постуудын	халалцах,	ажиллах	журам	
гарав.

12.15	 Замын	хөдөлгөөнийг	зохицуулах	
нэгдсэн	схем,	зам,	замын	
тоноглолын	стандартчлал	
боловсруулав.

10.15	 Хөдөлгөөний	аюулгүй	байдлыг	
сурталчлах	кино	өдрүүдийг	зохион	
байгуулав.

09.01	 “Хүүхдийн	өглөөний	мэнд”	
нэвтрүүлгээр	цуврал	нэвтрүүлэг	
явуулав

12.30	 3	км	–ийн	дотор	холбоо	барих	
чадвартай	бага	оврын	станцтай	
болов.

	09.15	 Хүүхдийг	хөдөлгөөний	журамд	
сургах	иж	бүрэн	төхөөрөмжлөгдсөн	
тоглоомын	талбай	байгуулав.

12.31	 Бүс	нутгийн	зөвлөгөөнүүдийг	зохион	
байгуулав.

БНАГУ-ын цагдан сэргийлэх байгууллагаас автомашин албадан зогсоох 
төхөөрөмж 4,  цагаан лидринэн цув дотортой /доторгүй/, мотоциклийн 
хүрэм, өмд, салхины шил /мотоцикл/, батарейны цагаан цүнх зэргийг 
өгсөн нь замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах ажилд томоохон 
дэмжлэг болжээ. 

ХУВЦАС ХЭРЭГЛЭЛ БЭЛЭГЛЭВ 
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НАХЯ-ны сайдын 946-р тушаалаар Баянхонгор, 
Ховд, Дорноговь, Говь-алтай аймгийн НАХХ-ийн 
ЦС ангиудын автотехникийн байцаагчийн орон 
тоог ахлах байцаагчийн орон тоо болгон өөрчилж, 
СнЗ-ийн 259-р тогтоолоор УАТХШБГ-т офицер 32, 
зохицуулагч 38 нийт 70 орон тоо, 10 автомашин, 40 

ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ӨӨРЧЛӨЛТ

УАТШХБГ-ын даргын 51-р тушаалаар жижүүрийн 
албаны хүчийг нэмэгдүүлэн гарсан хэрэг, зөрчлийг 
цаг алдахгүй барагдуулах, эргүүл постын ажиллагаанд 
хяналт тавих ажлыг сайжруулахын тулд офицер 
бүрэлдэхүүнээс газрын хариуцлагатай эргүүлийг 
томилж, гүйцэтгэх үүргийг тодорхойлон,  55-р 
тушаалаар жижүүрийн албыг өдөр тутмын 
удирдлагаар хангаж бүрэлдэхүүний ажлын 
хариуцлага, сахилга бат, албаны нууцлал, бэлэн 
байдал, сонор сэрэмж, цэрэгжилч жагсаалч байдлыг 
тавигдаж байгаа шаардлагын хэмжээнд хүргэж 
сайжруулахаар газрын комендатураар ахлах байцаагч 
х/ч Г.Доржсүрэнг томилжээ. 56-р тушаалаар НАХЯ-
ны сайдын тавьсан үүргийг биелүүлэх, жижүүрийн 
албаны шуурхай ажиллагааг хангах зорилгоор дүүрэгт 
гарсан авто тээврийн гэмт хэргийн газар очих дундаж 

АЖИЛ САЙЖРУУЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭ

мотоцикль нэмж олгожээ. НАХЯ-ны сайдын 1047-р 
тушаалаар УАТХШБГ-ын орлогч, техникийн хэлтсийн 
даргын орон тоог хэлтсийн дарга болгож хөдөлгөөний 
албаны хэлтсийн даргын орон тоог  газрын орлогч, 
хэлтсийн даргын орон тоо болгон тус тус өөрчилжээ.

хугацааг тогтоож акт, схемийг үйлдэх загварыг тус тус 
баталжээ. Мөн хөдөлгөөний зохицуулалтын явцад 
байцаагч, зохицуулагч нараас өгсөн дохио, шаардлагыг 
үл биелүүлсэн, зогсолгүй явсан буюу мэдээлэх 
хуудсанд бичигдсэн зөрчил гаргасан жолооч нарын 
асуудлыг шийдвэрлэх, шинээр жолооч болохоос 
бусад шалгалтыг авах, зөрчил гаргасан жолоочийг 
машин жолоодох эрхийг хасах асуудлыг орон 
нутгийн байцаагч нарт төвлөрүүлж, хаягдаж үрэгдсэн 
үнэмлэхийг улс нийтээр зарладаг журмуудыг тогтоож, 
постуудын халалцах, ажиллах журам, жолооч нарын 
мэргэжлийн үнэмлэхийг хураах заавар, амины машин 
мотоциклын хадгалах байр байгуулах, автомашин, 
механизмын улсын үзлэгийн чанар ХАА-н машин 
техникийн ашиглалтыг сайжруулах тухай асуудлыг 
боловсруулжээ.
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Булган, Өвөрхангай аймаг өөрсдийн хотын АДХ-
ын чуулганаар Сэлэнгэ, Дорнод аймгууд аймгийн 
тээвэрчдийн зөвлөгөөнөөр “Хөдөлгөөний аюулгүй 
байдлыг хангах, авто тээврийн ашиглалт, жолооч 
нарын сахилгыг дээшлүүлэх тухай” илтгэл сонсгол 
оруулж хэлэлцүүлсэн ба Хөвсгөл аймаг тариаланчдын 
зөвлөгөөн, Сүхбаатар, Говь-алтай аймаг авто аж 
ахуйн эрх баригчдын зөвлөгөөнд сонсгол оруулж 

БҮС НУТГИЙН ЗӨВЛӨГӨӨН

ИРГЭНИЙ АГААРЫН ТЭЭВЭР ДЭХ ЗАМЫН ЦАГДААГИЙН ХЭСЭГ
“Буянт-Ухаа” дахь нисэх онгоцны отрядыг цагдан 
сэргийлэхийн гэрээт хамгаалалттай болгох тухай 
БНМАУ-ын СнЗ-ийн 299-р тогтоолыг үндэслэн 
УЦСЕГ, ИАТУЕГ-ын дарга нарын баталсан гэрээний 
дагуу 2-р сард цагдан сэргийлэх гэрээт группийг 
анх байгуулсан үеэс тус хэсгийн үндэс тавигдснаар 
өнөөг хүртэл “Чингис хаан” олон улсын нисэх буудал 
дахь замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг сахин 
хамгаалах, гэмт хэрэг, ослоос урьдчилан сэргийлэх, 
таслан зогсоох, төр, засгийн тэргүүн, гадаадын хүндэт 

хэлэлцүүлж байжээ. 
УБ хотын намын хорооны удирдлагын туслалцаатай 
“Хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангахад иргэн бүр 
оролцоё” гэсэн сэдвээр нийслэлийн иргэний нэр төр 
гэсэн өдөрлөг, хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах 
нь иргэн бүрийн үүрэг сэдвээр гэгээрлийн хурал 
зохион байгуулагдаж байв. 

зочин төлөөлөгчдийг Монгол улсад ирэх, буцах үед 
аюулгүй байдлын хамгаалалтыг зохион байгуулах, 
хуулиар хүлээсэн бусад үүргээ биелүүлэн ажиллаж 
байна.

Тус хэсгийн ахлах байцаагчаар а/х Ш.Лхагвасүрэн 
/1980-1986/, х/ч  Б.Дүгэрсүрэн /1987-1996/,  д/ч 
Ц.Хатанбаатар /1996-1999/, х/ч Б.Болдбаатар /1999-
2002/, д/х П.Баасанхүү /2002-2005/, а/х Г.Батаа /2005-
2009/, д/х Ч.Баясгалан /2009-2014/, а/х Б.Батхуяг /2014 
оноос / ажиллаж байна. 
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Зам тээврийн осол, хэрэг тогтвортой буурахгүй байгаа 
нь авто аж ахуйн дотоодын хяналт шалгалт жигд биш , 
хууль эрхийн мэдлэг, нийгмийн ухамсар хүмүүжил, 
ажлын хариуцлага, сахилга батаар дутмаг, цөөн тооны 
жолооч, зарим зорчин явагчдын буруугаас шалтгаалж 
байгаатай холбогдуулан зам тээврийн осол, хэргийн 
нөхцөл байдлыг товч дурдаж хөдөлгөөний аюулгүй 

ИЛ ЗАХИДАЛ
байдлыг хангах ажилд амжилт гарган оролцох уриалга 
бүхий ил захидлыг авто аж ахуй бүхий байгууллагын 
дарга, инженер, техникч, зорчигч нарт илгээхийн 
зэрэгцээ тэднээс зөрчил, дутагдлын талаарх ил 
захидал, мэдээлэл хүлээн авах хуудсыг нэвтрүүлж 
байжээ.
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УАТХШБГ-ын даргын 77-р тушаалаар Хөдөлгөөний албаны хэлтсийн 
салаадын хариуцан ажиллаж байгаа дүүргүүдийн  нутаг дэвсгэр, замын 
уулзвар, тэдгээрт оногдох ачааллыг нь харгалзан постын 1-р салааг 20, 2-р 
салааг 18, 3-р салааг 27, 4-р салаа 37 зохицуулагчийн бүрэлдэхүүнтэйгээр 
баталж, 11-р сарын 17-ны өдрийн 78-р тушаалаар мото салаа, холбооны 
групп, мэдээлэл дүн шинжилгээ, зохион зааварлах, хамгаалалтын тасгууд 
зохион байгуулагджээ. НАХЯ-ны сайдын 368-р тушаалаар Мэдээлэл дүн 
шинжилгээ, зохион зааварчилах тасаг, урьдчилан сэргийлэх байцаагч 
нарыг томилсон.

ОРОН ТООНЫ ӨӨРЧЛӨЛТ

НЭГДСЭН АРГА ХЭМЖЭЭ
УАТХШБГ, Улаанбаатар хотын ТУГ-ын дарга нарын хамтарсан 61/84-р 
тушаалаар Ардын хувьсгалын 60 жилийн ой МАХН-ын XVIII их хурлыг 
угтаж Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангаж зам тээврийн гэмт 
хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тээврийн хэрэгслийн техникийн 
бүрэн бүтэн байдлыг сайжруулах, жолооч техникийн ажилчид олон 
нийтэд замын хөдөлгөөний дүрмийг сурталчлах, биелүүлж хэвшүүлэх 
зорилгоор улсын хэмжээнд “Техник”, “Дүрэм”, “Хурд”, “Гэрэл” 50 
хоногийн нэгдсэн арга хэмжээг 1-р улиралд, 60 хоногийн нэгдсэн арга 
хэмжээг 2-р улиралд зохион явуулжээ. Нууц унтраалга буюу механик 
түгжээ хийгээгүй машин, мөн жолоодох эрхийн үнэмлэхгүй хүний 
амины машин, мотоцикльд улсын дугаар, хувийн хэрэг олгохгүй байх 
журмыг хэрэгжүүлэн, ачааны машины тэвшний дугаарыг стандартын 
дагуу жигд болгох ажлыг улсын хэмжээгээр зохион байгуулж зөвхөн 
дугаар авсан 3672 автомашинд нууц унтраалга хийлгэсэн байна. Нэгдсэн 
арга хэмжээний  үр дүнд улсын хэмжээнд зам тээврийн гэмт хэрэг 6.4 
хувь, нийслэлд 4.6 хувиар, согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодох, хурд 
хэтрүүлэх, бүрэн бус тээврийн хэрэгсэлтэй хөдөлгөөнд оролцох, явган 
зорчигч дүрэм зөрчих зэрэг зөрчлүүд 0.8-24.3 хувиар буурч байжээ.

1980
01.25	 Хөдөлгөөний	аюулгүй	байдлыг	

хангах	нэгдсэн	арга	хэмжээг	
улсын	хэмжээнд	зохион	
байгуулав.

03.10	Хөдөлгөөний	аюулгүй	
байдлыг	хангах	улсын	комисс	
ажиллуулав.

04.15	ЦСБ-ын	тэргүүний	сэргийлэгч	
гал	сөнөөгчдийн	5-р	
зөвлөгөөнд	оролцов.

05.20	ЗХУ-ын		АТХШБЕГ-ын	
хэлтсийн	дарга	А.И.Парамонов	
тэргүүтэй	зочид	айлчлав.

07.23	БНАГУ-ын	СнЗ-ийн	дарга	
Вилли	Штофын	айлчлалын	
хамгаалалтыг	зохион	
байгуулав.

07.31	 Зохицуулагчийн	дохионы	мод,	
шүгэлийг	х/ч	Ш.Жимбээ,	х/а	
С.Зодвоо	нарт	үүрд	дурсгав.

10.01	 НАХЯ-ны	сайдын	шалгалтанд	
хамрагдав

10.10	 Албаны	үйл	ажиллагаатай	
холбоотой	анхны	календарь	
хэвлүүлэн	сургуулиудад	
тараав.

10.24	Лаосын	Ерөнхийлөгч,	АДХ-ын	
дарга	Суфануванны	айлчлалын	
хамгаалалтыг	зохион	
байгуулав.

10.25	 Төв,	орон	нутгийн	байцаагч	
нарын	сургалт,	зөвлөгөөнийг	
зохион	байгуулав.

11.21	 Улаанбаатар,	Эрдэнэт	
хотод	замын	гэрэл	дохио,	
тэмдэг	заалт	тавиулахаар	
ЗХУ-ын	ДЯЯ-ны	УАТХШБЕГ-
ын	3	мэргэжилтэнг	урьж	
ажиллуулав.

12.31	 Зам	тээврийн	гэмт	хэргийн	
сүүлийн	10	жилийн	судалгааг	
гаргав.

12.31	 УАТХШБГ-ын	дүрэм,	
хөдөлгөөний	дүрмийн	төслийг	
боловсруулав.

12.31	 Туршлагын	дэвтэр	аялуулав.
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ТУРШЛАГЫН ДЭВТЭР
Албаны ажилд ЗХУ, ах дүү социалист орнуудын 
болон өөрийн албад, тэргүүний хүмүүсийн 
туршлагыг нэвтрүүлэх ажлыг төлөвлөгөөтэй 
явуулж, ажлын арга барил, туршлага, аргачлалыг 
боловсруулан “Зохицуулагч” бичмэл сэтгүүл гаргаж 
бие бүрэлдэхүүнд эзэмшүүлж, 16 туршлага албад, 
хүмүүсийн ажилд нэвтрүүлсэн нь үр дүнтэй болжээ. 
Аймаг, хотын байцаагч нараар ажлын дэвшилттэй 
арга барил, тэргүүн туршлага судлах, нэвтрүүлэх 
эзэмших дэвтэр аялуулж, туршлагын эмхтгэл гаргаж 
өгснөөр 260 хүн туршлага нэвтрүүлж ажиллажээ. 
Булган аймгийн байцаагч Пүрэвжавын туршлагаар 
Нийслэлийн 162 авто аж ахуйн 11900 жолоочтой, авто 
аж ахуй хариуцсан байцаагч нар авто хөдөлгөөний 
осолгүй ажиллах гурвалсан гэрээ байгуулж, 
Улаанбаатар хотын гол гудамж, замын хөдөлгөөнийг 
удирдан зохион байгуулах техник хэрэгслийг 
тавьж ашиглах техникийн тооцоо,  зураг схем 
боловсруулжээ.
Телевизээр “Ногоон гэрэл”, радио өргөн нэвтрүүлгээр 
“Өглөөний мэнд ” цуврал нэвтрүүлэг, Улаанбаатарын 
мэдээ, Найрамдлын зам сонинд “Хальтиргаа”, 
“Байцаагч мэдээлж байна” булан бий болгожээ.

ТЭРГҮҮНИЙ СЭРГИЙЛЭГЧ, ГАЛ СӨНӨӨГЧДИЙН 5-Р ЗӨВЛӨГӨӨН

Тус зөвлөгөөнд Дорнод аймгийн 
байцаагч х/ч Далайхүү, Булган 
аймгийн байцаагч а/х Пүрэвжав,  
мөн техникийн хэлтсийн байцаагч 
а/х О.Сосор, ахлах байцаагч 
х/ч Ш.Чүлтэм, зохицуулагч а/ч 
Ч.Аюушжав, Г.Даваахүү, Ц.Чулуун, 
Л.Бямбажав, А.Содномваанчиг, 
Л.Даваасүрэн, А.Мандшир, 
Л.Сумжав, Ж.Баянсан, Ж.Жанчив 
нарын 30 офицер, зохицуулагчид 
ажил хөдөлмөрөөрөө шалгаран 
оролцсон байна.     

 Зөвлөгөөнд “Замын хөдөлгөөний 

аюулгүй байдлыг хангах 
ажилд тэргүүн туршлага өргөн 
нэвтрүүлье” илтгэлийг газрын 
дарга, д/х Д.Цэдэнсодном тавьж 
хэлэлцүүлж, х/ч Ш.Чүлтэм, 
зохицуулагч а/ч Б.Нандав нар 
“Байлдааны гавьяаны улаан 
тугийн одон”-гоор, зохицуулагч 
П.Ноожоо “Онц сэргийлэгч 
тэмдэг”-ээр шагнагджээ.
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1981
02.01	 Зам	тээврийн	гэмт	хэрэг,	ноцтой	

зөрчлийг	судлан	бүртгэх	карт	гаргав.
03.10	 “Автотехникийн	улсын	үзлэг	явуулах	

дүрэм”	–ийг	батлуулав.

04.10	 “Гудамж	замын	гэрэл	дохио,	
тэмдгийн	угсралт	засварын	цех”	
байгуулав.

05.01	 Байлдааны	самбо,	үндэсний	бөх,	
марш,	буудлагын	төрлүүдээр		
спартакиад	зохион	байгуулав.

05.04	 УАТХШБГ-ын	даргаар	д/х	
Г.Ринчиндоржийг	томилов.

05.10	 Ахмад	дайчдаас	суралцах	тойрон	
аялал	зохион	байгуулав.

	 Телевизийн	“Хөвгүүд”	нэвтрүүлэг	
явуулав.

05.30	 Зам	тээврийн	гэмт	хэрэг,	ноцтой	
зөрчлийн	картуудыг	бүртгэх	заавар	
гаргав.

05.30	 “Эргүүл	постын	зохицуулагч	нарын	
өдөр	тутмын	үйл	ажиллагаанд	
хэвшүүлэх	ажлын	зарим	арга	
барилын	тухай”	албан	даалгавар	
гаргав

06.01	 Жолоочийн	үнэмлэхний	анхааруулах	
талонд	цоолж	сануулсан	арга	
хэмжээг	арилгах	түр	заавар	гаргаж	
талоныг	сольж	олгов.

06.21	 Улаанбаатар	хотын	АДХ-ын	ээлжит	
сонгуулийн	хамгаалалтыг	зохион	
байгуулав.

07.29	 Зам	тээврийн	осол	хэргийн	газар	
хийх	үзлэг	шалгалтыг	шуурхай	болгох	
арга	хэмжээний	тухай	товч	заавар	
гаргав.

07.14	 Байцаагч	А.Рэнцэнг	БНМАУ-ын	
“Гавьяат	тээвэрчин”	цол	тэмдгээр	
шагнагдав.

08.01	 СОС-ЗОМ	маркийн	телефон	станц,	
Дива-68	маркийн	конторын	дотуур	
холбооны	станцуудыг	ашиглалтанд	
оруулав.

08.20		Явганы	хөдөлгөөнийг	хязгаарлах	
1200	м	ган	утсаар	саад	татав.

09.01	 Авто	баазад	гэрээт	зохицуулагч	
томилон	ажиллуулав.

09.02	 Тээврийн	хэрэгсэл	эзэмшигчдээс	
хураах	татварын	тухай	заавар	гаргав.

10.01	 Хотын	төв	замын	гэрэл	дохиог	
шинэчлэв.	

10.05	 Шинэ	залуу	ажилчдын	өдөрлөг	
зохион	байгуулав.

10.09	 ХАХ-ийн	постын	салаадуудыг	
ээлжийн	системд	өөрчлөлт	оруулав.

10.15	 	“Уран	зохицуулагч”	шалгаруулах	
үзүүлэх	сургуулийг	зохион	байгуулав.

10.31	 Бүртгэл	хяналтын	картууд	гаргав.

12.08	 Камбожийн	ТЗ-ийн	дарга	Хенг	
Самрины	айлчлалын	хамгаалалтыг	
зохион	байгуулав.

12.31	 Зуслангийн	үйлчилгээ,	МАХН-ын	Их	
хурал,	Ардын	хувьсгалын	60	жилийн	
ойд	үйлчлэх	автомашинуудад	олгох	
пропуск	хэвлүүлэв.

 

ТӨЛӨВЛӨЛТ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ХЭЛТЭС 
НАХЯ-ны сайдын 1980 оны 368-р тушаалаар Мэдээлэл дүн шинжилгээ, 
зохион зааварлах тасгийг тасгийн дарга 1, ахлах байцаагч 2, бичээч, бичиг 
хэргийн эрхлэгч тус бүр 1-тэйгээр  зохион байгуулснаар тус хэлтсийн 
түүхийн эхлэл тавигджээ.

1991 оноос Захиргаа, боловсон хүчний тасаг, Захиргаа, улс төрийн хэлтэс, 
1993 оноос Тамгын тасаг, 1999 оноос Захиргааны удирдлагын хэлтэс, 
2000-2007 онд Тамгын хэлтэс / Хяналт шалгалын, Урьдчилан сэргийлэх, 
Мэдээлэл технологийн хэсэгтэй/, 2009-2011 онд Захиргааны удирдлагын 
хэлтэс /  Олон нийттэй харилцах тасаг, Мэдээлэл холбооны хэсэгтэй/, 
2012-2014 онд Захиргааны удирдлагын хэлтэс /Дотоод ажил, мэдээлэл 
судалгааны, Хүний нөөц сургалтын, Дотоод хяналт шалгалт, аюулгүй 

ГОМБОЦЭДЭНГИЙН РИНЧИНДОРЖ

МАХН-ын ТХ-ны нарийн бичгийн 
дарга нарын зөвлөгөөний 244-
р тогтоолоор Гомбоцэдэнгийн 
Ринчиндоржийг УАТХШБГ-ын 
даргаар томилж, хурандаа цол 
олгожээ. 
Г.Ринчиндорж 1933 онд Завхан 
аймгийн Идэр сумын Гялгар гэдэг 
газар төрсөн. Завхан аймгийн дунд 
сургууль /1946-1956/, ЗХУ-ын Москва 
хотын Автомашин, Автозамын 
дээд сургууль /1956-1961/, ЗХУ-ын 
Москва хотод Автотээврийн эдийн 
засгийн дээд курс /1970/-д  тус тус 
суралцан төгссөн. 1982 онд Москва 
хотын Авто замын дээд сургуульд 
“Тэгш бус гадаргуутай шороон 
замд автомашины тормозны 

идэвхжилтийг шалгах тухай” сэдвээр Техникийн ухааны докторын 
зэрэг хамгаалсан.  Аж үйлдвэрийн яамны автобаазад инженер механик,  
мэргэжилтэн /1961-1964/, УАТХШБГ-т орлогч инженер, мэргэжлийн 
комиссын дарга /1964/, УАТХШБГ-ын орлогч дарга, инженер, техникийн 
хэлтсийн дарга /1965-1979/, БНМАУ-аас БНПАУ-д суух ЭСЯ-нд Худалдаа 
эдийн засгийн асуудал хариуцсан атташе /дипломат цолтойгоор 
1979- 1981/, УАТХШБГ-ын дарга /1981-1990/-аар ажиллажээ. Ажиллах 
хугацаандаа Байлдааны гавьяаны улаан тугийн одон, Цэргийн гавьяаны 
одон, Алтан гадас одон, МХЗЭ-ийн болон Польш, Унгар, Герман зэрэг 
улсын хүндэт тэмдэг, ойн медалиуд,  Онц тээвэрчин, Онц сэргийлэгч 
хүндэт  тэмдгээр шагнагдсан байна.
Г.Ринчиндорж нь тус албанд ажиллах  хугацаандаа социалист орнуудын 
Эдийн засгийн харилцан туслалцах зөвлөлийн дэргэдэх хөдөлгөөний 
аюулгүй байдлын группын Монгол талын ажлын ахлагчаар ажиллаж, 
өөрийн улсын замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах эрх зүйн 
орчныг боловсронгуй болгох, шинэ техник технолог судалж нэвтрүүлэхэд  
чухал түлхэц үзүүлсэн байна. 
Жолоочийн үнэмлэх, талоныг олон улсын жишигт ойртуулах, Замын 
хөдөлгөөний дүрмийн шалгалтыг картын систем, цахим хэлбэрээр 
авах зэрэг 10 гаруй техник, зохион байгуулалтын шинэ төсөл, санал 
санаачилгыг хариуцан хэрэгжүүлж, албаны хөгжилд үнэтэй хувь нэмэр 
оруулсан юм. 
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байдлын, Санхүү, аж ахуйн / хэсэгтэй, 2014 онд  
Дэмжлэг үзүүлэх хэлтэс, 2015 оноос Төлөвлөлт, зохион 
байгуулалтын хэлтэс болон зохион байгуулалтын 
өөрчлөлтөнд орж байжээ. 

Тус тасаг, хэлтэс нь албаны үйл ажиллагааны хэтийн 
болон ойрын зорилт, чиглэлийг тодорхойлж, төв, 
орон нутгийн замын цагдаагийн нэгжийг мэргэжлийн 
удирдлага, зохион байгуулалт, мэдээллээр хангах, 
улсын хэмжээнд замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг 
хангуулах, зам тээврийн гэмт  хэрэг, ослоос урьдчилан 
сэргийлэх, гарч буй зам тээврийн хэрэг, осол, 
зөрчлийн байдал, шалтгаан нөхцөлд судалгаа, дүн 
шинжилгээ хийж,  хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг 
хангуулах, биелэлтэнд хяналт тавих, дотоод хяналт 
шалгалтыг зохион байгуулах, алба хаагчдын мэдлэг, 
мэргэжлийн ур чадварыг дээшлүүлэх, хүний нөөцийн 
бодлогыг тодорхойлох, захиргаа, аж ахуй,  санхүүгийн 
арга хэмжээг хэрэгжүүлэх, мэдээллийн технологийг 
нэвтрүүлэх ажлыг зохион байгуулж иржээ. 

Тасаг, хэлтсийн даргаар д/х Х.Норов /1980-1981/, д/ч 
Р.Баярбямба /1981-1984/,  д/х Ш.Борхүү /1984-1991/, 
д/х С.Цандэлэг /1991-1995 /, д/х Т.Даш /1995-1999/, д/х 
Ц.Ичинноров /1999-2000/, д/х А.Баасан /2000-2003/, д/х 

Т.Батбаяр /2003-2008/, х/а Г.Оюунбаатар /2008-2013/, 
х/а Д.Дашдорж /2014-2016/, д/х С.Жавхлантбаатар 
/2016 оноос/ , Урьдчилан сэргийлэх, олон нийттэй 
харилцах хэсэг, тасгийн даргаар д/х Д.Сэсээр /2000-
2003/, д/х Ц.Ганхуяг /2003-2009/, д/х С.Энхтөр /2009-
2011/,  Мэдээлэл технологи, холбооны хэсгийн 
даргаар а/х Б.Баттулга /2007-2012/, Хяналт шалгалтын 
хэсгийн даргаар а/д Ц.Бархас /2000-2004/ нар, хэлтэс, 
тасгийн  ахлах байцаагчаар д/ч Т.Даш, д/ч Р.Баярбямба, 
д/ч П.Цэгмэд, д/ч Ц.Галчулуун, д/х Ц.Ганхуяг, х/ч 
С.Энхтөр, а/х  Ш.Батбаатар, а/х Ч.Эрдэнэбаатар, х/ч 
Г.Төмөрбаатар, х/ч Н.Лувсандорж, х/ч Н.Батжаргал, 
д/х Д.Дүгэрээ, д/х Д.Сэсээр, а/х Б.Ганхуяг, х/ч 
М.Энхбат, х/ч Р.Мөнхбаяр, д/х Ш.Борхүү, а/х Д.Баатар, 
х/ч Ю.Батбаатар, х/ч Д.Батнасан, д/х Б.Батбаяр, 
х/ч С.Жавхлантбаатар, а/х С.Дангаасүрэн, х/ч 
Ц.Ариунболд, х/ч Р.Ууганбаяр, а/х Ц.Амарбаясгалан, 
а/х С.Идэржавхлан, х/ч Э.Бөхбат, х/ч С.Энхбат, х/ч 
Ж.Энхбат, д/х Д.Оюунчимэг, д/х Ч.Гончигсайхан, 
д/х Д.Гантөмөр, х/а Д.Бат-Эрдэнэ, х/ч Ж.Баттулга, 
х/ч Ц.Эрдэнэчимэг, х/ч Я.Баттулга, х/ч Б.Очирбат, 
х/ч Д.Өлзиймаа, д/х Б.Алтансүх, х/ч Б.Гомбосүрэн, 
д/х Ж.Шаравнямбуу, х/ч Б.Мөнхзул, х/ч С.Энхбат а/х 
П.Норовсамбуу, а/х Б.Наранцогт нар ажиллаж иржээ. 

“ГУДАМЖ ЗАМЫН ГЭРЭЛ ДОХИО, ТЭМДГИЙН УГСРАЛТ ЗАСВАРЫН ЦЕХ”
Улаанбаатар хотод 1963 онд Төв шуудан, УБДС, Төв 
музей, Пионерийн ордны баруун урд болон зүүн талын 
уулзвар зэрэг 8 байршилд БНПАУ-д үйлдвэрлэгдсэн 
замын хөдөлгөөн зохицуулах гэрлэн дохио 
суурилагдаж, 1974 онд СнЗ-ийн 273-р тогтоолоор 
Замын хөдөлгөөн зохицуулах техник хэрэгсэл /гэрэл 
дохио, хэвтээ босоо тэмдэглэл, тэмдэг, заалт/-ийг 

угсарч байрлуулах, засварлах ажлыг хариуцах албыг 
тодорхой эзэнтэй болгон Гэрэлтүүлэг чимэглэлийн 
үйлдвэрт харьяалуулж байжээ.
МАХН-ын Төв хорооны Улс төрийн товчооны 
51-р тогтоолын заалтыг хэрэгжүүлэх үндсэн дээр 
БНМАУ-ын СнЗ-ийн 113-р тогтоолоор тус газрын 
дэргэд “Гудамж замын гэрэл дохио, тэмдгийн угсралт 
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САНСРЫН НИСГЭГЧ
НАХЯ-ны сайдын 428-р 
тушаалаар  ЗХУ, Монгол 
улсын сансрын олон улсын 
баг, ЗХУ-ын хошой баатар, 
БНМАУ-ын баатар сансрын 
нисгэгч В.Жанибеков, ЗХУ-
ын баатар, БНМАУ-ын баатар  
сансрын нисгэгч Ж.Гүррагчаа 
нарыг манай улсад хүрэлцэн 
ирэх үеийн аюулгүй 
байдлыг хангах, хамгаалалт, 
үйлчилгээний  ажлыг 
нэгтгэн  удирдах шуурхай 
албаны штабыг байгуулахад 
бүрэлдэхүүнд нь газрын 
орлогч, дарга О.Чойжин 
томилогдон ажиллаж замын 
хөдөлгөөний аюулгүй 
байдлыг хангах хамгаалалтыг 
зохион байгуулжээ. 

ХҮҮХДИЙН УРАЛДААН, ТЭМЦЭЭН
МАХН-ын XVIII их хурлыг угтаж “Хөдөлгөөний 
дүрмийн мэдлэгээ шалгацгаая” сэдэвт уралдааныг 
СнЗ-ийн харъяа МРТУХ, Пионерийн үнэн сонины 
газар, Хотын ХЗЭ-ийн хороо, Ардын боловсролын 
хэлтэстэй хамтран улс даяар явуулж 600 гаруй 

сурагчдыг хамруулж зохион байгуулан үйл ажиллагааг 
уралдааны комиссоор байр эзлүүлэн нэр бүхий 5 
сурагчийг  5 газрын   диплом, дурсгалын зүйлээр 
шагнасан ба  Өмнөговь, Ховд, Өвөрхангай, Дархан, 
Сүхбаатар аймгаас сурагчид шалгарчээ. 

засварын цех” байгуулагдаж Ардын хувьсгалын 
60 жилийн ойн өмнө хотын гол гудамж замын 15 
уулзварт гэрлэн дохиог шинээр монтажилж, замын 
тэмдэг 104-г шинээр тавьж, замын тэмдэглэл 5300м 
газар хийж нийтдээ 900.000 төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 
ажил хийжээ.
1989 онд Цагдан сэргийлэх байгууллагын харьяанд аж 
ахуйн тооцооны зарчмаар ажиллаж байсан албадыг 
нэгтгэхэд Улсын галын аюулаас хамгаалах газрын 
Галын засан сэлбэх засварын тасагт нэгтгэжээ.
Улмаар цехийг ажлын чиг үүрэг өөр албатай нэгтгэн 
ажиллуулсан нь замын хөдөлгөөн зохицуулах 
техник хэрэгслийн найдвартай жигд ажиллагааг 
хангуулах ажил доголдож байна гэж үзснээр 1990 онд 
НАХЯ-ны 1 дүгээр орлогч сайд, УЦСЕГ-ын даргын 
5/179-р тушаалаар УАТХШБГ-т харьяалуулж х/ч 
Л.Гүнтэвсүрэнд хариуцуулснаар 1990 оны 10 дугаар 
сараас цехийн даргаар х/ч Д.Лхагва-Очир томилогдож, 
инженжер д/ч С.Ганбат, техникч а/ч Н.Цолмон, 
Д.Цогтсайхан нарын 14 алба хаагч ажиллаж байсан ба 
ЦЕГ-ын даргын 1999 оны 216-р тушаалаар Нийслэлийн 
Захирагчийн ажлын албанд  шилжүүлжээ.
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УРАН ЗОХИЦУУЛАГЧ
Алба хаагчдын  мэргэжлийн ур чадварыг дээшлүүлэх 
зорилгоор УАТХШБГ-ын “Уран зохицуулагч”-ийг 
шалгаруулах үзүүлэх сургуулийг зохион байгуулж 
тэмцээнд а/ч Х.Даваадорж бусдыгаа хошуучлан 
түрүүлж “Уран зохицуулагчаар” шалгарч байсан 
ба уг тэмцээнийг жил бүр зохион байгуулахаар 
шийдвэрлэж өнөө хүртэл уламжлал болгон явуулж  
байна. Ахмад ажилтнуудын дурсамж ярианд 
үүнээс өмнө замны хөдөлгөөнийг уран чадмаг 
сайхан зохицуулдаг ахлагч Л.Дэмчигсүрэн, цагдаа 
н.Бөөдийхүү , а/ч Л.Баасанжав, Э.Дорлигжав нарын 
сайчуул байсан гэдэг.

ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЭЛ ЭЗЭМШИГЧДЭЭС 
ХУРААХ ТАТВАР

БНМАУ-ын Сангийн яам, НАХЯ-ны сайдын                 262/976 
-р тушаалаар  тээврийн  хэрэгсэл   эзэмшигчдээс 
хураах татварын тухай зааврыг баталж тээврийн 
хэрэгслийн орон тооны бус зөвлөлийн ажиллах 
дүрэм, журам боловсруулж батлуулж мөрдүүлэхийг 
УАТХШБГ, Сангийн яамны Улсын нэгдсэн төсвийн 
газарт даалгаж, зааврын биелэлтэнд хяналт тавьж, 

хэрэгжүүлэх   ажлыг газар дээр нь  зохион байгуулж 
ажиллахыг аймаг, хотын АДХ-ын Гүйцэтгэх 
захиргааны санхүүгийн дарга нар, УАТХШБГ, НАХГ, 
хэлтсийн дарга нарт үүрэг болгожээ.
Тээврийн хэрэгсэл эзэмшигчдээс татвар хураах 
зааварт жилд нэг удаа төгрөгөөр тооцон татвар 
оногдуулан хураах хэмжээг тогтоожээ.

№ Тээврийн хэрэгслийн нэр Улаанбаатар хотод Бусад газарт
1 Энгийн дугуй 10 10
2 Моторт дугуй 30 20
3 Хоёр дугуйтай мотоцикл 100 80
4 Гурван дугуйтай мотоцикл 150 100
5 Суудлын автомашин 300 300

Зааварт жил бүрийн  эхний 
хагаст хийгдэх тээврийн 
хэрэгслийн улсын үзлэгийн 
явцад ашиглах боломжгүй 
болсон тээврийн хэрэгслийг 
акталж ашиглалтаас хасах, 
төлөгдөөгүй татвар, даатгалын 
хураамжийг нөхөн төлүүлэх, 
техникийн ашиглалтын 
талаар илэрсэн зөрчлийг 
бүрэн арилгуулах, зөрчлийг 
арилгаагүй тохиолдолд 
тээврийн хэрэгсэл ашиглахыг 
уг зөрчил арилгах хүртэл 
хугацаанд улсын дугаарыг 
хурааж, ашиглахыг хориглох 
бүрэн хориглох зэрэг заалтыг 
тусгасан байна.
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1982
01.30	 Зөрчлийн	улмаас	түр	саатуулагдсан	

автомашин,	мотоциклийг	түр	хадгалах	
хашаа	барихад	улсын	төсөвт	10000	
төгрөг	төсөвлүүлэв.

05.21	 Дэлхийн	ҮЭ-үүдийн	холбооны	Ерөнхий	
нарийн	бичгийн	дарга	И.	Закарын	
айлчлалын	хамгаалалтыг	зохион	
байгуулав.

07.20	 Тэргүүний	тээвэрчдийн	улсын	2-р	
зөвлөгөөнд	оролцов.

07.27	 Суудлын	автомашины	ашиглалтыг	
журамтай	болгож,	зардал	хэмнэх	арга	
хэмжээг	авав.

08.03	 Их	хэмжээний	үер	болов.

08.15	 ЕБС-ийн	сурагчдад	Замын	
хөдөлгөөний	дүрмийг	судлуулах	
тушаал	гаргуулав.

08.16	 Дээрхийн	гэгээнтэн,	14-р	далай	
лам	Данзанжамцын	айлчлалын	
хамгаалалтыг	зохион	байгуулав.

09.11	 Замын	хөдөлгөөнийг	шалгаж	
зохицуулах,	зөрчлийг	газар	дээр	нь	
шуурхай	шийдвэрлэх	удирдамжийг	
батлав.

09.13	 Автомашины	улсын	дугаар,	нэгдсэн	
тоо	бүртгэлийн	журам	гаргав.

10.01	Алсын	удирдлагын	станцын	өндөр	
антен	барив.	

10.05	 Төмөр	зам	дахь	ЦХ-ийн	Замын	
цагдаагийн	алба	байгуулагдав.

10.23	 Шинээр	санаачилсан	эд	зүйлсийг	
байгууллагын	үндсэн	хөрөнгөд	
бүртгэв.

10.20	 Албан	ажлын	хэрэгцээний	суудлын	
автомашин	хэрэглэх	заавар	батлав.	

10.20	 Тусгай	үйлчилгээний	зориулалтаар	
ашиглахыг	зөвшөөрөх	суудлын	авто	
машины	жагсаалтыг	батлав.

11.01	 НАХЯ-ны	сайдын	нэрэмжит	жагсаалын	
үзлэгт	дүрэмч,	жагсаалч	ажиллагаа,	
соёлч	байдлаараа	2-р	байр	эзлэв.

12.06	 Нийтийн	үйлчилгээний	автобусны	
жолооч	бэлтгэх	курсэд	сурагчид	
элсүүлэх	заавар	гаргав.

12.21			Г	Ринчиндорж	“Тэгш	бус	гадаргуутай	
шороон	замд	автомашины	тоормосны	
идэвхижилт	шалгах	тухай	”	сэдвээр	
Замын	цагдаагийн	албанаас	анхны	
доктор	цол	хамгаалав.

12.22	 Хөдөлгөөний	аюулгүй	байдлыг	хангах	
замын	хамгаалалт	зохицуулалтын	
заавар	гаргав.

12.31	 Улсын	хэмжээнд	“Сэлгүүцэгч”,	
“Техник”,	“Хурд”,	“Гэрэл”	нэгдсэн	
арга	хэмжээг	явуулж,	40	удаагийн	
нэгдсэн	шалгалт	хийв.

12.31	 Автотехникийн	ардын	нөхөрлөлийн	
штаб	184	удаа	ажиллаж,	түүнд	
1763	гишүүд	хамрагдан	17962	хүнд	
ухуулга	сурталчилгаа	хийж	1723	удаа	
зохицуулалт,	шалгалтанд	гарч	14068	
зөрчил	илрүүлж	байв.

ХАМГААЛАЛТ ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ЗААВАР 
Нам, төр засгийн удирдагчид, гадаад дотоодын хүндэт зочин, төлөөлөгчдийг  
автомашинаар зорчих үед  хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах замын 
хамгаалалт зохицуулалтын зааварыг НАХЯ-ны сайдын тушаалаар 
батлуулж уг зааварт хамгаалалт зохицуулалтын зорилго, автозамын 
хамгаалалтын зохицуулалтын хэлбэр, зохион байгуулалт, автозамын 
хамгаалалт, зохицуулалтын бэлтгэлийг хангаж зохион байгуулах журам, 
автозамын хамгаалалтыг удирдаж явуулах журам, хамгаалалтанд ажиллах 
офицер ажилтан нарын ерөнхий үүрэг, хамгаалалтын хөтөч автомашин, 
хүндэтгэлийн мотоциклүүдийг ажиллуулах журмыг нарийвчлан зааж 
өгчээ.

ИХ ХЭМЖЭЭНИЙ ҮЕР
Улаанбаатар хотын зарим районд их хэмжээний үеэр болж бие 
бүрэлдэхүүн ард иргэдэд туслах ажиллагаанд оролцон усны үерт 
нэрвэгдэж дүрэмт хувцсаа үерт алдсан, ашиглах боломжгүй болсон 
ажилтнуудад нэг ээлжийн хувцас нөхөн өгч, үерт нэрвэгдсэн зохицуулагч 
Ч.Баатарсүхд 1200 төгрөгийн буцалтгүй тусламж олгож, үйл ажиллагаанд 
сайн ажилласан нэр бүхий 4 алба хаагчийг шагнажээ. 
Улаанбаатар хотын Толгойт, Чингэлтэй, Хайлааст, Дарь-Эх, Дамбадаржаа 
орчимд буусан их хэмжээний үерээр нийт 187 хүний амь эрсдэж, улсад 
13.9 сая төгрөгийн хохирол учруулсан байгалийн гамшиг тохиолджээ.
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МЭРГЭЖЛИЙН ЗОХИЦУУЛАГЧ БЭЛТГЭВ
НАХЯ-ны Сайдын 921-р тушаалаар Замын 
хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах ажлын чанар, 
үр дүнг дээшлүүлэх, зохицуулагч нарыг сонгож авах, 
сургаж бэлтгэх ажлыг журамтай болгон сайжруулах 
үүднээс автотехникийн хөдөлгөөн зохицуулагч нарыг 
бэлтгэх түр курсыг 2 сараас доошгүй хугацаатайгаар 
НАХЯ-ны сургалтын төвд нээж ажиллуулан курс 
төгсөгчдөд “Мэргэжлийн зохицуулагч” гэрчилгээ, 
энгэрийн тэмдэг олгодог журам тогтоожээ. 

ТӨМӨР ЗАМ ДАХЬ ЗАМЫН ЦАГДААГИЙН ХЭСЭГ 
Төмөр зам дахь ЦХ-ийн Замын цагдаагийн хэсэг 
нь УЦЕГ-ын даргын тушаалаар Төмөр замын 
байгууллагыг хариуцсан авто техникийн байцаагчийн 
орон тоо баталснаар тус албаны  тулгын чулуу 
тавигджээ. 1951 онд авто тээврийн ууган байгууллага 
болох төмөр замын авто бааз байгуулагдаж, улмаар 
төмөр замын аж ахуй нэгж байгууллагуудын тээврийн 
хэрэгсэл өсөн нэмэгдэж техникийн бүрэн бүтэн 
байдал, жолооч нарын сахилга хариуцлагад хяналт 
тавих шаардлага бий болж   тухайн үеийн Октябрийн 
районы авто техникийн салаанд бааз хариуцсан автын 
байцаагчаар олноо  “Сахал” хэмээн   алдаршсан д/х 
Ц.Санжаа  хариуцан ажиллаж байжээ. 
Албаны анхны авто техникийн байцаагчаар х/ч 
З.Нямдаваа /1982-2000/,  ахлах байцаагчаар х/ч 
Д.Дашдамба /2000-2008/, д/х Г.Басбиш /2008-2016/, х/ч 
М.Мягмарсүрэн /2016-оноос/,  зохицуулагч цагдаагаар 
а/а П.Мөнхбат, а/ч Б.Эрдэнэжаргал, а/ч Б.Батүвшин, 

а/ч С.Цогтсайхан, а/ч М.Нармандах, д/а Ц.Ган-Эрдэнэ, 
а/ч Ч.Мөнх нар ажиллаж байна.
Албаны зохицуулагч нараас  1997 онд цагдаа 
зохицуулагч  а/ч Ж.Баттулга   ЗЦГ-ын   ажил   
мэргэжлийн, а/ч О.Чулуунбаатар ЗЦГ-ын 
хөдөлмөрийн аваргаар,  2007 онд тус алба хэлтсийн  
ажил мэргэжлийн аварга хамт олноор тус тус 
шалгарч, албаны ахлах байцаагч, д/х Г.Басбиш, цагдаа 
зохицуулагч а/ч Ж.Баттулга нар “Тэргүүний төмөр 
замчин” цол тэмдгээр шагнагджээ.
Улаанбаатар төмөр замын “Ган Зам” цэцэрлэг “Замын 
хөдөлгөөний цагаан толгой-2014” тэмцээнд оролцож 
3-р байр, 2015 онд тусгай байрт шалгарч байсан нь 
хамт олны үйл ажиллагааны үр дүн юм.
Тус хэсэг нь Улаанбаатар хотын төмөр зам, өртөө 
буудал орчмын замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг 
хангах, зам тээврийн осол, хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх чиг үүрэгтэй ажиллаж байна. 



172

НАХЯ, ТЯ-ны сайдын 290/1245-р тушаалаар Нийтийн 
үйлчилгээний автобусны жолооч бэлтгэх курсэд 
сурагчид элсүүлэх зааврыг батлуулж УАТХШБГ, 
Автосургууль,  Автобусны баазууд тус тус хэрэгжүүлж 
ажиллажээ. 
Тус зааварт цэргийн алба хаасан 8, 10-р ангийн 
боловсролтой 23-25 насны, тээврийн үйлчилгээнд 
ажиллах сонирхолтой, ёс суртахууны хүмүүжил, 
ажлын хариуцлага, сахилга бат сайтай, сэтгэл зүйн 

АВТОМАШИНЫ УЛСЫН ДУГААР
НАХЯ-ны сайдын 924-р тушаалаар  ЗХУ-ын 
туршлагаар автомашины улсын дугаар, нэгдсэн 
тоо бүртгэлийг журамтай болгож, автотээврийн 
хэрэгслийн ашиглалт хөдөлгөөнд тавих хяналт, 
шалгалтыг сайжруулахын тулд улсын дугаарыг 
шинээр сольж эхлэх, I, 2, 3-р хавсралтаар автомашинд 
шинээр олгогдох улсын дугаарын жагсаалтыг яам, 
газар, түүний харьяа байгууллага, элчин сайдын яам 

зэргээр төрөлжүүлэн баталжээ. Тухайлбал: НТХ, 
Засгийн газар, СнЗ түүний харьяа газруудын ялгах 
үсгийг УБН,  олгогдох улсын дугаарын эхлэл хязгаарыг 
/00-01/-/19-99/ хүртэл тогтоож байжээ. 
Тушаалын хавсралтаар автотээврийн хэрэгсэлд олгох 
улсын дугаарын хэмжээ хийцийг тогтоожээ. Мөн 
элчин сайдын яам, дипломат төлөөлөгчдийн газар, 
дипломат эрх бүхий байгууллага, дипломат эрх бүхий 

болон бие бялдрын хувьд эрүүл, түргэн сэтгэх 
чадвартай, ямар нэг байгууллага ялангуяа тээврийн 
байгууллагад суурьшилтай ажиллаж байсан цаашид 
тогтвор суурьшилтай, үр бүтээлтэй ажиллах 
хүмүүсийг курсэд элсүүлэхээр тогтоож, элсэлтийн 
комиссын бүрэлдэхүүнд Улаанбаатар хот, аймаг бусад 
хотод ямар албан тушаалтан байхыг тодорхойлж, 
комисс, элсэгч, байгууллага, сургуулийн үүргүүдийг 
тус тус заажээ.

НИЙТИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АВТОБУСНЫ ЖОЛООЧ БЭЛТГЭХ КУРС

ШИНЭ САНААЧИЛГА
Гэрэл дохио тэмдгийн угсралт засварын цехээс 
Улаанбаатар хотын 27 уулзварт гэрэл дохио тавьж, гар 
удирдлагатай гэрэл дохиог Хайлаастын ам 7 буудлын 
чиглэлд тавьж зуслангийн гол урсгалыг өглөө, орой 
цагаар нэг урсгалтай болгон зохион байгуулан, 
Дархан, Налайх, “Найрамдал” зуслангийн замд замын 
тэмдэг 95-ыг тавьж 5800 м2 газарт тэмдэглэл хийжээ. 

Тус цехийн мастер а/ч Г.Маньбадар хаягдал эд 
зүйлсийг сэргээн засварлаж цахилгаан точил, цехийн 
хуваарилах самбар, слесерийн диски, засварын 
стол зэргийг санаачлан хийсэн ажлыг үнэлж, дээрх 
эд зүйлсийг 1750 төгрөгөөр үнэлж газрын даргын 
тушаалаар УАБТХШБГ-ын үндсэн хөрөнгөд бүртгэн 
авч байжээ.
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сурвалжлагчидын автомашинд тус бүрдээ гурван 
ялгах үсэгтэй цэнхэр өнгийн дэвсгэр дээр үсэг, тоог 
цагаанаар бичсэн номер олгохоор, улсын дугаарыг 

суудлын, автобус, ачааны автомашинд хэрхэн зүүх, 
бичих талаар нэг бүрчлэн зааж өгчээ.

Улсын хэмжээнд “Сэлгүүцэгч”, “Техник”, “Хурд”, “Гэрэл” нэгдсэн арга хэмжээг явуулж, 40 удаагийн нэгдсэн 
шалгалт хийв.
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1983
01.03	 Жижүүрийн	албаны	орон	тоо,	зохион	

байгуулалтад	өөрчлөлт	оруулав.

03.15	 Автын	байцаагч	нарын	сургалт	
зөвлөгөөн	зохион	байгуулав.

03.22	 Явганаар	зорчигчдын	хөдөлгөөнийг	
журамлан	зохицуулах	ажлыг	
сайжруулах	арга	хэмжээ	авав.

04.01	 Тээврийн	хэрэгсэл	түр	саатуулах	арга	
хэмжээ	авав.

04.23	 Замын	хөдөлгөөний	дүрмийн	шалгалт	
авах	автомат	төхөөрөмж	ашиглаж	
эхлэв.

04.26	 Ази	Номхон	далайн	энх	тайван,	
аюулгүй	байдлын	төлөө	бүсийн	
бага	хурлын	хамгаалалтыг	зохион	
байгуулав.

05.09	 Жолоочийн	мэргэжлийн	шалгалтыг	
16	асуулт	бүхий	тестээр	30	минутын	
хугацаанд	авч	байхаар	журамлав.	

05.25	 МХЗЭ-ийн	18-р	их	хурлын	
төлөөлөгчдийн	замын	хөдөлгөөний	
аюулгүй	байдлыг	хангах,	хамгаалалтыг	
зохион	байгуулав.

06.03	 Автомашины	жолооч	нарын	
хариуцлагын	даатгалын	дүрэм	
батлагдав.

06.08	 БНСЧУ-ын	соёлын	өдрүүдийн	
хамгаалалтыг	зохион	байгуулав.

06.20	 Тээврийн	хэрэгслийг	улсын	тоо	
бүртгэлд	бүртгэх	зааврыг	батлуулав.

07.07	 ТУГ,	авто	баазуудад	хөдөлгөөний	
аюулгүй	байдлын	кабинет	байгуулах	
тухай	албан	даалгавар	гаргав.

09.01	 “Ногоон	гэрэл,	цагаан	шугам”	аян	
зохион	байгуулав.

09.01	 Гудамж	замын	хөдөлгөөний	дүрмийг	
сахин	биелүүлж,	авто	техникийн	осол,	
зөрчлийг	багасгах	албан	даалгавар	
гаргав.

09.10	 Жолоочийн	хувийн	хэргийн	баяжилтыг	
сайжруулж,	журамтай	болгов.	

09.13	 УАТХШБГ-ын	жижүүрийн	албанд	
тус	бүр	2	машин	өгч	4	ээлжийн	
жолоочтой	болгов.

09.13	 Замын	хөдөлгөөний	аюулгүй	байдлыг	
хангахад	ЦСБ-ын	зарим	хүч	хэрэгслийг	
бүрэн	ашиглах	тушаал	гарав.

09.13	 Хөдөлгөөний	аюулгүй	байдлыг	
хангахад	залуучуудын	идэвх	оролцоог	
сайжруулах	арга	хэмжээ	авав.

09.27	 Ачаа	тээвэрт	зам	тээврийн	ослоос	
урьдчилан	сэргийлэх	ажлын	зааврыг	
батлав.

10.01	 Социалист	орнуудын	ЦСБ-ын	15-р	
симпиозиумд	төлөөлөгчид	оролцов.

10.15	 Замын	хөдөлгөөний	аюулгүй	байдлыг	
хангахад	туслах	авто	техникийн	ардын	
нөхөрлөлийн	ажлын	заавар	гаргав.

10.26	 Социалист	орнуудын	ГЯЯ-ны	орлогч	
сайд	нарын	ажлын	зөвлөлдөх	
уулзалтын	хамгаалалтыг	зохион	
байгуулав.

12.31	 Мэргэжлийн	комисс,	тоо	бүртгэл,	
хэрэг	бүртгэх,	мөрдөн	байцаах	тасаг,	
албадын	ажлын	заавар	батлуулав.

12.31		 Монгол	усад	34293	автомашин	
бүртгэгдэв.

ЗОЧИН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХАМГААЛАЛТ
Никарагугийн Үндэсний сэргэн мандалтын Засгийн газрын удирдах 
зөвлөлийн зохицуулагч Даниэл Ортэга, 5-р сарын 10-ны өдөр Арабын 
Социалист Сэргэн мандалтын намын Үндэсний удирдлагын гишүүн 
Сухеыл аль-Сухейл, 5-р сарын 27-ны өдөр Лаосын Ерөнхий сайдын 
орлогч,  ГЯЯ-ны сайд Фуне Сипасет, 7-р сарын 10-ны өдөр  БНААФГУ-ын 
Хувьсгалт Зөвлөлийн дарга Б.Кармаль, 9-р сарын 05-ны өдөр Финляндын 
ГЯЯ-ны төрийн нарийн бичгийн дарга М.Туовинен, 9-р сарын 28-ны өдөр 
Конго Ард Улсын Үндэсний Ардын хурлын дарга Жан Ганга Занзу зэрэг 
төрийн тэргүүн, зочин төлөөлөгчдийн айлчлалын хамгаалалтыг зохион 
байгуулжээ.

ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЭЛ ТҮР СААТУУЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭ
СнЗ-ийн 85-р тогтоолоор согтууруулах ундаа хэрэглэсэн үедээ буюу 
эрхийн үнэмлэхгүйгээр, түүнчлэн улсын дугаар, бүртгэлгүй тээврийн 
хэрэгсэл жолоодсон, замын хуудас, ажлын даалгаваргүй явсан, эсхүл тийм 
баримт бичигтэй боловч түүнд зааснаас өөр ажилд тээврийн хэрэгслийг 
хэрэглэсэн зэрэг зөрчил гаргасан этгээдийн эзэмшиж яваа автомашин, 
мотоцокл, өөрөө явагч механизмыг улс, орон нутгийн хотуудад Улсын 
автотехникийн хэргийг шалган байцаах газрын ажилтнууд албан газар, 
байгууллагад нь шуурхай мэдэгдэн зайлшгүй шаардлагатай нөхцөлд 3 
хүртэл хоногийн хугацаагаар саатуулж, тэдгээрийг эзэмшиж явсан гэм 
буруутай этгээдээс хоногт 25 хүртэл төгрөгийн хураамж авч байх журам 
тогтоосны дагуу НАХЯ, СЯ-ны сайдын 517/203-р тушаалаар “Тээврийн 
хэрэгслийг түр саатуулж хураамж авч байх” зааврыг баталж мөрдүүлжээ. 

АТТЕСТАТЧЛАЛ
Сүүний үйлдвэрийн автобааз, Автобус, Такси, Зөвлөлтийн барилгын 
3-р трестийн автобаазын жолооч нарт аттестатчилал явуулж жолоочийн 
ажилд тэнцэхгүй зарим жолоочийн эрхийг хасах буюу өөр ажилд 
шилжүүлэх зэрэг арга хэмжээ авчээ. 
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Улсын прокурорын газартай хамтран Сэлэнгэ, 
Хөвсгөл аймагт замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг 
хангах талаар гарсан хууль тогтоомжийн биелэлтийг 

44 авто аж ахуйд шалган илэрсэн зөрчил дутагдлын 
талаар тус тусын аймгийн Намын хороо АДХ-ын 
гүйцэтгэх захиргаадад танилцуулжээ. 

ЯВГАН ЗОРЧИГЧДЫН ХӨДӨЛГӨӨН 

УАТХШБГ-ын даргын “Явганаар зорчигчдын хөдөлгөөнийг журамлан 
зохицуулах ажлыг сайжруулах” тухай 28-р тушаалаар автотээврийн 
нөхөрлөл болон цагдан сэргийлэхийн гадуур албаны ажилтан нарын 
хүч туслалцааг авах, дүрэм зөрчсөн иргэдийн албан байгууллагад 
мэдэгдэх, анхааруулах, торгох арга хэмжээг авах, байцаагч зохицуулагч 
нарын хяналт,  шалгалтын гол ажлыг  энэхүү ажилд чиглүүлэх,  хэвлэл 
мэдээллийн хэрэгсэл, сонин сэтгүүлд сурталчлах ажлыг зохион     

 байгуулах, ЕБС-иудад сургалт 
орох, ухуулгын автомашин 
ажиллуулах зэрэг арга хэмжээг 
авахуулж байжээ.
“Ногоон гэрэл, Цагаан шугам-83” 
сэдэвт 3 сарын арга хэмжээ явуулж  
арга хэмжээний үр дүнд 9,10,11-
р сард гарсан зам тээврийн гэмт 
хэргийн тоо өнгөрсөн оны мөн 
үетэй харьцуулахад 11.6, нас баралт 
5.5, гэмтсэн хүн 37.3 хувиар тус тус 
буурсан байна.
МҮЭ-ийн хороотой хамтран 
“Хөдөлгөөний аюулгүй байдал” 
сэдвээр зурагт хуудасны уралдаан 
зарлан дүгнэж 3 төрлийн календарь 
3000 ш, тэмдэглэлийн дэвтэр 500 
гаруйг хэвлүүлж сурталчилгаанд 
гаргажээ. Хөдөлгөөн зохицуулах 
техник хэрэгсэл замын бичлэг, 
тэмдэглэл, тэмдгийг нийслэл 
хотын гудамж замд шинээр 
тавьж, Эрдэнэт, Дархан, Зуунмод 
хотуудын гудамж замд гэрэл дохио 
шинээр тавьж тэмдэгжүүлжээ.

АВТОМАТ ТӨХӨӨРӨМЖ 
ЗСБНХУ-ын ДЯЯ-ны УАТХШБЕГ-ын хэлтсийн дарга, 
д/х Параманов Алексей Иванович манай улсад хийсэн 
2 дахь удаагийн айлчлалын хүрээнд УАТХШБГ-аас 
хотын хөдөлгөөний дүрмийн шалгалт авах автомат 
иж бүрэн машин “ВЯТКА” нэг комплетийг авахаар 

“ВЯТКА” шалгалт авах төхөөрөмжийг суурилуулан ашиглаж байгаа нь.

тавьж байсан хүсэлт хэрэгжиж Замын хөдөлгөөний 
дүрмийн шалгалт авах “ВЯТКА” автомат аппаратыг 
суурилуулж уг аппаратаар шалгалт авах билетийг 
боловсруулж ашиглаж эхэлжээ. 
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01.13	 НАХЯ,	ТЯ-ны	хамтарсан	

төлөвлөгөө	гарган	ажиллав.

03.10	 Амины	мотоциклын	тоо	
бүртгэлийг	орон	нутагт	ЦС	анги,	
хэлтэс	хөтөлж	эхлэв.

03.10	 Орон	нутагт	хөдөлгөөний	аюулгүй	
байдлыг	хангах	ажлыг	сайжруулах	
арга	хэмжээ	авав.

03.22	 Автомашины	жолоочийн	
үнэмлэхний	талон	солив.

04.06	 БНМАУ-ын	Автозамын	сүлжээг	
шинэчлэн	батлав.

04.06	 Гэмт	хэргийн	тухай	өргөдөл	
мэдээлэл	шийдвэрлэх	заавар	
батлав.

04.10	 Алба	амины	автомашины	улсын	
дугаарын	тэмдгийн	загварыг		
шинэчлэн	улсын	стандартад	
оруулж	мөрдөв.

05.21	 Мэргэжлийн	зохицуулагчийн	
үнэмлэх,	энгэрийн	тэмдэг	олгов

05.29	 БНУАУ-ын	Тэргүүлэгчдийн	дарга	
Пал	Лошонцийн	айлчлалын	
хамгаалалтыг	зохион	байгуулав.

06.17	 УБ	хотын	АДХ-ын	XIV	сонгуулийн	
хамгаалалтыг	зохион	байгуулав.

07.10	 БНМАУ-ын	Зэвсэгт	хүчин,	НАХЯ-
ны	цэргийн	албан	хаагчдын	
хувцасны	загвар	маягт	зарим	
өөрчлөлт	оруулав.

07.14	 БНСВУ-ын	Төрийн	зөвлөлийн	
дарга	Чыонг	Тиньны	айлчлалын	
хамгаалалтыг	зохион	байгуулав.

10.02	 Мэргэжлийн	зохицуулагч	бэлдэж	
эхлэв.

10.11	 Иемен	Ард	Улсын	Дээд	Зөвлөлийн	
Тэргүүлэгчдийн	дарга,	Ерөнхий	
сайд	А.Н.Мухамедын	айлчлалын	
хамгаалалтыг	зохион	байгуулав.

10.13	 “Автожурам-84”	нэгдсэн	арга	
хэмжээг	зохион	байгуулав.															

10.28	 БНПАУ-ын	Сеймийн	маршал	
С.Гуцвагийн	айлчлалын	
хамгаалалтыг	зохион	байгуулав..

11.25	 Мэргэжил	сахилгын	комисс	
байгуулав.

11.26	 Москва	хотын	даргын	айчлалын	
хамгаалалтыг	зохион	байгуулав.

10.15	 НАХЯ-ны	системийн	байгууллагын	
дотроос	үндсэн	ажлаараа	тэргүүлж	
Шилжин	явах	туг,	мөнгөн	
шагналаар	шагнагдав.

ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА
НАХЯ, ТЯ-ны сайдын 22/10-р тушаалаар  Улаанбаатар хотын тээврийг 
удирдах газрын албанд авто тээврийн хэрэслийн ХАБ-ыг хангах 
зарим арга хэмжээг авах, тухайн онд хамтран ажиллах 23 заалт бүхий 
төлөвлөгөө баталжээ. Арга хэмжээний хүрээнд ТЯ-тай хамтарч Булган 
аймагт Хөвсгөл, Сэлэнгэ, Архангай аймаг, Эрдэнэт, Дархан хотын, 1985 
онд Хэнтий аймагт Дорнод, Сүхбаатар, Дорноговь аймгийн ТУГ-ын 
дарга, байцаагч, буудал, товчоодын дарга, автотехникийн байцаагчдын 
бүсчилсэн зөвлөгөөн зохион байгуулжээ.
Зөвлөгөөнөөр “Тээвэрт сахилга дэг журам тогтоож, хөдөлгөөний аюулгүй 
байдлыг хангах тухай асуудал” хэлэлцүүлж протокол, шийдвэр гаргаж, 
Булган аймгийн Тээврийг удирдах газраас осолгүй ажиллах уриалга гарган 
үүрэг авч уралдаанд 2-р байр эзэлжээ. Хот хооронд болон хот орчмын 
замд явуулах хяналт шалгалтыг эрчимжүүлж, уг хяналт шалгалтыг жил 
бүр тээврийн яамтай хамтарсан тусгай төлөвлөгөөтэй явуулдаг болжээ.

ӨСВӨРИЙН ЗОХИЦУУЛАГЧДЫН ҮЗҮҮЛЭХ ТОГЛОЛТ

МРТҮ-ний хороотой хамтарч “Хүүхэд замын хөдөлгөөн”, “Бидний явдаг 
зам”, “Теле тоншуул”, “Зуслан-84” “Ногоон гэрэл та бүхний анхааралд” 
зэрэг нэвтрүүлэг мэдээлэл явуулж, өсвөрийн зохицуулагчийн үйл 
ажиллагааг сурталчилан,  “Дөл-84”, “Улаанцэцэг” тоглолтонд өсвөрийн 
зохицуулагчдын уралдаан тэмцээний үзүүлэх тоглолтыг анх удаа 
оруулсан байна. 

МЭРГЭЖЛИЙН ЗОХИЦУУЛАГЧИЙН ҮНЭМЛЭХ, ЭНГЭРИЙН 
ТЭМДЭГ

НАХЯ-ны сайдын 420-р тушаалаар 
УАТХШБГ-ын замын хөдөлгөөний 
зохицуулагч нарт мэргэжлийн 
зохицуулагчийн үнэмлэх, энгэрийн 
тэмдэг олгох заавар, энгэрийн 
тэмдгийн тодорхойлолтыг баталж 10-р 
сарын 1-ны өдрөөс мөрдөж эхэлжээ. 
Мэргэжлийн зохицуулагч энгэрийн 
тэмдгийг хугацаат цэргийн алба 
хаасан, жолооч буюу автомеханикийн 
мэргэжилтэй, эсвэл 10 жилийн 
боловсролтой, зохицуулагчийн ажилд 
дур сонирхолтой, нам, эвлэлийн 
гишүүн 25 хүртэл насны хүмүүсийг 
илгээлт, сонголтоор судлан авч 2-оос 
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доошгүй сарын хугацаагаар курст суралцуулан 
замын хөдөлгөөнийг зохицуулан журамлаж, 
аюулгүй байдлыг хангах, онол, практик ажиллагааны 
тухай болон холбогдох хууль, дүрэм, заавар, соёл 
хүмүүжлийн хичээлийг тусгай программаар зааж, 
1 сарын дадлага хийсний дараа шалгалт авч тэнцвэл 
олгодог болжээ.
НАХЯ-ны сайд, УБХТН-ийн төв зөвлөлийн дарга 
нарын хамтарсан 969/259-р тушаалаар УБХТН-ийн төв 
зөвлөлийн авто сургуульд авто техникийн хөдөлгөөн 

зохицуулагчийг 6 сарын хугацаагаар, мэргэжил 
дээшлүүлэх курсыг 30 хоногийн хугацаагаар тус тус 
оройн курсээр сургаж жил бүр 25 хүнийг бэлтгэн 
төгсөгчдөд мэргэжлийн зохицуулагчийн гэрчилгээ, 
энгэрийн тэмдэг олгосноор 72 хувь нь мэргэжлийн 
зохицуулагч болжээ.
Ажлын хариуцлага сахилга бат алдсаны улмаас ЦС 
байгууллагаас халагдвал мэргэжлийн зохицуулагчийн 
үнэмлэх, энгэрийн тэмдгийг хурааж авдаг байна.

АВТОМАШИНЫ ТУСГАЙ ТЭМДЭГЛЭЛ БҮХИЙ ҮНЭМЛЭХ
НАХЯ-ны сайдын 580/209-р тушаалаар автомашины 
жолоочийн тусгай тэмдэглэл бүхий үнэмлэх олгох, 
түүнийг солих журам, зааврыг баталжээ. Энэхүү 
заавраар ТЯ-ны харьяа автосургуулийн автобусны 
жолооч бэлтгэх курс төгсөгчдөд “зөвхөн автобус 
жолоодоно”, ББМҮЯ-ны харьяа байнгын курсын 
автокраны анги төгсөгчдөд “зөвхөн автокран 
жолоодоно”, ГУУҮЯ-ны Эрдэнэтийн сургалтын 
төв, ОМАҮЯ, ТЭХҮЯ-ны байнгын курс төгсөгчдөд 
“зөвхөн дизель хөдөлгүртэй өндөр даацын Белаз, 
Краз, Маз машин жолоодно”, АБЯ-ны УААТМС 
төгсөгчдөд “өрөмдлөгийн тусгай тоноглолтой 
автомашин жолоодоно” гэсэн тусгай тэмдэглэл бүхий 
үнэмлэх олгохоор заажээ. Тусгай тэмдэглэл бүхий 
үнэмлэхэнд зөвшөөрөгдөөгүй тээврийн хэрэгсэл 
жолоодсон жолоочийг үнэмлэхгүйгээр автомашин 

жолоодсон, мөн тусгай тэмдэглэл бүхий үнэмлэхтэй 
жолооч нарт зөвшөөрөгдөөгүй тээврийн хэрэгсэл 
эзэмших бололцоо олгосон албан тушаалтанд тус тус 
хариуцлага тооцдог болжээ.
Мөн зохих автосургууль, курс төгсөж нийтийн 
үйлчилгээний автобус, таксийн жолоочоор 
ажиллах хүмүүсийг мэргэжлийн комиссоос 
олгосон түр зөвшөөрлөөр 6 сараас доошгүй 
хугацаагаар дагалдангаар ажиллуулж, тэр хугацаанд 
хэрхэн ажилласан тухай холбогдох хүмүүсийн 
тодорхойлолтыг үндэслэн жолоочийн үнэмлэх олгож 
байсан ба  дагалдангийн хугацаанд авто аваарь, осол, 
ноцтой зөрчил, гэмт хэрэг, нийгмийн хэв журмын 
зөрчил гаргасан байвал үнэмлэх олгохгүй үндсэн 
байгууллагад нь шилжүүлж засварчнаар ажиллуулж 
байжээ.
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1985
02.19	 Хөдөлгөөний	аюулгүй	байдлыг	

хангаж	ажилласан	авто	аж	ахуйг	
шалгаруулах	болзлыг	батлав.

02.26	 “Осолгүй	манлай	жолооч”	
тэмдэг,	“Замын	хөдөлгөөний	
осол,	зөрчилгүй	байгууллага,	хамт	
олон”	гэрчилгээ	олгох	зааврыг	
гаргав.

03.10	 Механизмын	байцаагч	нарын	
сургалт	зөвлөгөөн	зохион	
байгуулав.

03.29	 ЦСБ-ын	эрх	үүргийн	тухай	зарлиг,	
“ЦСБ-ын	шинэ	дүрэм”	батлагдав.	

04.01	 Зохицуулагч	нарын	ажлын	цагийн	
хугацааг	богиносгож,	цув,	малгайн	
чеколын	нормтой	болов.

04.26	 “Улсын	авто	техникийн	хэргийг	
шалган	байцаах	албаны	дүрэм”	
батлагдав.

05.06	 БНАСАУ-ын	Засаг	Захиргааны	
Зөвлөлийн	Ерөнхий	сайдын	
орлогч,	ГЯЯ-ны	сайд	Ким	Ен	
Намын	айлчлалын	хамгаалалтыг	
зохион	байгуулав.	

05.24	 НАХЯ-ны	тэргүүний	халамжлан	
хүмүүжүүлэгчдийн	2-р	зөвлөгөөн	
болов.

06.02	 БНБАУ-ын	Төрийн	зөвлөлийн	
дарга	Тодор	Живковын	айлчлалын	
хамгаалалтыг	зохион	байгуулав.

06.04	 БНМАУ-ын	замын	хөдөлгөөний	
дүрмийг	шинэчлэн	батлав.

07.02	 БНСЧСУ-ын	Засгийн	газрын	дарга	
Любомир	Штроугалын	айлчлалын	
хамгаалалтыг	зохион	байгуулав.

08.10	 Ховд	аймагт	гэрлэн	дохио	
тавигдав.

08.10	 “Замын	хөдөлгөөний	дүрмийн	
бодлогын	хураамж”	ном	гаргав.

08.27	 БНХАУ-ын	Гадаад	явдлын	яамны	
сайд	Цянь	Циченийн	айлчлалын	
хамгаалалтыг	зохион	байгуулав.

09.10	 Багануур,	Хөтөл,	Бор-Өндөрт	
байцаагч,	зохицуулагчтай	болов.

10.01	 Хот	хоорондын	болон	хот	орчмын	
автобусны	үйлчилгээний	чиглэл	
нээх,	хаах	журам	гарав.

10.29	 Финландын	парламентын	орлогч	
дарга	Микко	Песяля	айлчлалын	
хамгаалалтыг	зохион	байгуулав.

12.11	 Зам	тээврийн	осол	хэргээс	
урьдчилан	сэргийлэх	албан	
даалгавар	гаргав.

12.31	 УАТХШБГ	нь	яамны	хэмжээнд	
тэргүүн	байр	эзлэв.

АЛБАНЫ ДҮРЭМ БАТЛАГДАВ
СнЗ-ийн 96-р тогтоолоор “Улсын авто техникийн хэргийг шалган байцаах 
албаны дүрэм”-ийг баталж БНМАУ-ын Замын хөдөлгөөний дүрмийг 
баталж байх эрхийг Нийгмийг аюулаас хамгаалах яаманд олгож, замын 
хөдөлгөөний дүрмийг шинэчлэн боловсруулж 1986 оны 1-р сарын 1-ний 
өдрөөс эхлэн мөрдүүлэхээр тогтоожээ. 

ЗАМЫН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ДҮРЭМ

НАХЯ-ны сайдын 380-р тушаалаар 15 бүлэг 183 зүйл бүхий Замын 
хөдөлгөөний дүрмийг шинэчлэн баталсан бөгөөд энэхүү дүрэмд гол 
зам чигээ өөрчлөх ойлголт орж иржээ. Тухайлбал: Хэрэв уулзвар дээр 
гол зам чиглэлээ өөрчилж байвал  тэр замаар явж байгаа тээврийн 
хэрэгслийн жолооч нар өөр 
хоорондоо адил чанарын 
замын уулзвар нэвтрэх 
дүрмийг баримтална. Туслах 
замаар яваа жолооч нар гол 
замын тээврийн хэрэгслүүд 
уулзвар нэвтэрсний дараа 
мөн энэ дүрмийг баримтлана 
гэжээ. 
Замын хөдөлгөөний дүрэм 
батлагдсантай холбогдуулж  
шинэ дүрмийг судлуулах 
зорилгоор уг дүрмийг 
тайлбарласан 20 төрлийн 
зурагт плакатыг хэвлүүлэн 
тарааж, радио, телевиз, хэвлэл 
мэдээллийн хэрэгслээр 
сурталчилж жолоочийн 
үнэмлэхний шинэ талоныг 
боловсруулан гаргаж дүрэм 
судлуулж шалгалт авч солих 
ажлыг зохион байгуулжээ. 
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АВААР ОСОЛГҮЙ АЖИЛЛАХ НЬ ЧУХАЛ
 МАХН-ын XIX их хурал, авто тээврийн байгуулагын 
60 жилийн ой угтаж Тээврийн яамтай хамтран “Аваар 
осолгүй ажиллах” хөдөлгөөнийг төв, орон нутгийн 
авто тээврийн байгууллагад өрнүүлэх, жолооч бүрээр 
үүрэг амлалт авахуулах ажлыг зохион байгуулан 
дүгнэсэн байна. НАХЯ, ТЯ, МҮЭ-ийн төв зөвлөлийн 
Тээвэр, Холбоо, НААҮ-ний ажилчдын ҮЭ-ийн 
байнгын зөвлөлийн хамтарсан 7, 8, 22-р хурлын 
тогтоолоор “Осолгүй манлай жолооч” тэмдэг, “Замын 
хөдөлгөөний осол, зөрчилгүй байгууллага, хамт 
олон” гэрчилгээ олгож байх болзол, заавар, “Замын 
хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангаж осол, авааргүй 
ажилласан авто аж ахуйг жил бүр шалгаруулан шагнаж 
байх” уралдааны болзлыг шинэчлэн батлуулжээ. 
Мөн хүнсний болон барилгын материал хот нийтийн 
үйлчилгээний автомашины маршрутыг тогтоож 

хянаснаар зам тээврийн осол, зөрчлийн тоо өмнөх 
оноос 2,4-50 хувиар буурч, “Осолгүй манлай жолооч”-
ийн тоо 781 болжээ.

УРАЛДААНТ ТЭМЦЭЭН
Зөвлөлт Монголын авто аж ахуйнуудын дунд 
“Хөдөлгөөний аюулгүй байдлын төлөө” уралдаант 
үзлэг, уран жолоодлогын тэмцээн явуулж, МХЗЭ-ийн 
төв хороо, АЗЕГ-тай хамтран улс орон нутгийн замыг 
тэмдэгжүүлэх уралдааныг явуулж дүгнэжээ. Мөн 
социалист орнуудын ЭЗХТЗ-ийн Тээврийн байнгын 
комиссын Хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг эрхэлсэн 
4-р секцийн 22-р хуралдааныг  Манай улсад зохион 
байгуулжээ.

НОГООН ГЭРЭЛ ЦАГААН ШУГАМ-85
“Ногоон гэрэл цагаан шугам-85” сэдэвт ажлыг 3 үе 
шаттайгаар явуулж дүгнэжээ. Энэ ажлын хүрээнд 
хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах ажилд ардын 
нөхөрлөлийн гишүүд, пионер сурагчдын хүчийг 
зохион байгуулан оролцуулснаас гадна УБ, Дархан, 
Ховд аймгийн төвд замын гол уулзваруудад гэрэл 
дохио тавих, хайс хамгаалалт хийх ажлыг хотын 
районуудын дэмжлэгтэйгээр өөрсдийн хүч, нөөц 
бололцоог дайчлан хийснээр нийслэл хотын соёл гоо 

үзэмж дээшилж явган хүний хөдөлгөөн журамлах 
ажилд  өмнөх олсон амжилтыг мэдэгдэхүйц 
бататгажээ. Авто техникийн ардын нөхөрлөлийн 
бригад штаб 3900 орчим гишүүд, өсвөрийн 
зохицуулагчдын  42 бүлэгт тусгай хувцас форм бүхий 
1200 орчим пионер сурагчид хамрагдах болж, хяналт 
шалгалт явуулах, ухуулга, сурталчилгаа хийх ажилд 
идэвхтэй оролцдог болжээ.

 Сэдэвт ажлын хүрээнд замын хөдөлгөөний дүрэм 
зөрчсөн 3915 хүнийг 15930 төгрөгөөр торгож, албан 
мэдэгдэл 352, ил захидал 958 г бичиж хариу авсан. АБЯ, 
Монголын пионерийн төв зөвлөл, Даатгалын ерөнхий 
газартай хамтран Ерөнхий боловсролын Сургуулийн 

дунд “Хүүхэд замын хөдөлгөөн” уралдааныг зохион 
байгуулж Нийслэлийн ЕБ-ын 3, 4, 5, 51, 52-р дунд 
сургууль, Хэнтий аймгийн 8 жилийн дунд сургуулийг 
шалгаруулжээ. 
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1986
01.01	 Замын	хөдөлгөөний	шинэчилсэн	

дүрэм	мөрдөж	эхлэв.

01.17	 УАТХШБГ-ын	зохицуулагч	4-ийн	
орон	тоог	Найрамдал	зуслангийн	
галын	постонд	шилжүүлжээ.

01.21	 УАТХШБА-ны	50	жилийн	ойг	
тэмдэглэн	өнгөрүүлэх	салбар	
комисс	байгуулагдав.

01.27	 1986-1990	онд	хэрэгжүүлэх	
техник,	зохион	байгуулалтын	арга	
хэмжээний	төлөвлөгөө	батлагдав.

04.01	 “Архи,	тамхинаас	гарах	
хөдөлгөөн”	өрнүүлж,	Цагдан	
сэргийлэхийн	бүх	байгууллагуудыг	
уриалав.

04.03	 Улсын	авто	техникийн	хэргийг	
шалган	байцаах	газрын	
Мэргэжлийн	комиссын	ажлын	
заавар	батлагдав.

06.15	 “Уран	зохицуулагч”	тэмцээн	
зохион	байгуулав.

06.23	 Онол	практикийн	бага	хурал	
зохион	байгуулав.

06.24	 “Автынхан”	баримтат	кино	
бүтээв.	

07.18	 Тус	газарт	Тоо	бүртгэлийн	групп	
байгуулав.

07.20	 УАТХШБА-ны	50	жилийн	ойг	
тэмдэглэв.

09.05	 ЗХУ-ын	ДЯЯ-ны	Орёл	дахь	Цагдан	
сэргийлэхийн	тусгай	дунд	сургууль	
төгссөн	15	төгсөгчийг	ажилд	
томилов.

09.10	 Зохицуулагч	Батсүхийн	Батболдын	
санаачилгаар	улс	төрийн	дууны	
“Гэрэл”	хамтлаг	байгуулагджээ.

10.15	 Газрын	байрыг	өргөтгөн	гурав	
давхар	болгов.	

12.05	 БНМАУ-ын	Эрүүгийн	хууль	
батлагдав.

ЗАМЫН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ДҮРЭМ 10 ДАХЬ УДААГАА 
ШИНЭЧЛЭГДЭВ

Шинэчлэн баталсан замын хөдөлгөөний дүрмийг 1- р сарын 1-ний өдрөөс 
мөрдөж эхлэв. 
Уг дүрэмд тээврийн хэрэгслийн жолооч /I, II, III зэрэг/, жолоочийн 
үүрэг, нэр томьёоны тодорхойлолт, хөдөлгөөнд оролцогчийн үүргийг 
тодорхойлж, уулзвар нэвтрэх дараалал, тээврийн хэрэгслийн хурд /
бүх төрлийн тээврийн хэрэгслийн зөвшөөрөгдөх дээд хурд 50 км/цаг/, 
гүйцэж түрүүлэх, гадна талын гэрэлтүүлэх хэрэгсэл хэрэглэх, цуваагаар 
явах /шинээр орсон/ зэрэг хөдөлгөөний журмыг тогтоож, тээврийн 
хэрэгсэлд тавих техникийн шаардлагыг нарийвчилж, замын тэмдэг 79 
байсныг 124 болгон нэмэгдүүлжээ.
1976 оноос хойш мөрдөж байсан Замын хөдөлгөөний дүрмийг ийнхүү 
10 жилийн дараа социалист орнууд, түүний дотор ЗХУ-ын Замын 
хөдөлгөөний дүрмийн зүйл, заалтууд дээр үндэслэн  боловсронгуй 
болгож, шинэчлэн батлуулсан ажээ.

АВТО ТЭЭВЭР  ЗОРЧИГЧИЙН 90 ХУВИЙГ ҮҮРЭВ 
Улсын хэмжээнд авто тээвэр, түүний материаллаг бааз, үйлчлэх хүрээ нь 
өргөжиж 200 гаруй марк, төрлийн 100 гаруй мянган тээврийн хэрэгслээр 
улсын хэмжээний нийт ачаа тээврийн 70, зорчигч тээврийн 90 гаруй 
хувийг гүйцэтгэх болсон нь авто тээврийн салбарын хөгжлийг илтгэх 
болжээ.
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НАЙРАМДАЛ ЗУСЛАНД ЗОХИЦУУЛАГЧ ТОМИЛОВ
Монголын Хүүхдийн төлөө төв фондын дарга, 
БНМАУ-ын төр, засгийн тэргүүн Ю.Цэдэнбалын 
гэргий А.Цэдэнбал-Филатовагийн санаачилгаар 
Олон улсын хүүхдийн “Найрамдал” зусланг барьж 
байгуулан 1978 онд ашиглалтанд авсан түүхтэй.
Уг зуслангийн орчин, амрагч хүүхдүүдийн аюулгүй 
байдлыг хангах зорилгоор тэнд Улсын галын аюулаас 
хамгаалах газрын пост байгуулагдаж, зуслан чиглэсэн 

тээврийн хэрэгсэл, зорчигчийн хөдөлгөөнд хяналт 
тавих болсонтой холбогдуулан УАТХШБГ-аас 4 
зохицуулагч томилон ажиллуулж, постоор  тээврийн 
хэрэгсэл, зорчигчийг тусгай үнэмлэх, зөвшөөрлөөр 
нэвтрүүлэх журам тогтоожээ.  Нэгэн удаа  үнэмлэх, 
зөвшөөрөлгүй очсон ЗСБНХУ-ын Элчин сайдыг 
нэвтрүүлэлгүй буцаасан тохиолдол гарч байжээ.

“УРАН ЗОХИЦУУЛАГЧ” ТЭМЦЭЭН

Алба хаагчдын мэргэжлийн ур 
чадварыг дээшлүүлэх зорилгоор 
УАТХШБА-ны төв, орон нутгийн 
албадын дунд “Уран зохицуулагч” 
тэмцээнийг 2 үе шаттайгаар 
зохион явуулжээ.

“АВТЫНХАН” БАРИМТАТ КИНО 
Улсын авто техникийн хэргийг шалган байцаах  
албаны 50 жилийн ойд зориулж  “Монгол кино” 
үйлдвэртэй хамтран албаныхаа үйл ажилалгааг 
сурталчилсан “Автынхан”  нэртэй  2 бүлэг баримтат 
кино бүтээжээ. Уг кинонд албаны үүсэл, хөгжил, 
төрөл, мэргэжлийн албадын үйл ажиллагаа, техник 
хэрэгсэл, алба хаагчдын ажил үйлсийг харуулжээ.
Баримтат киноны найруулагчаар Т.Чимэд, 
оператораар О.Дашзэвэг, зохиогч, зөвлөхөөр УЦСЕГ-
ын  Улс төрийн хэлтсийн дарга, д/х Л.Арслан, Албаны 
дарга, х/а Г.Ринчиндорж нарын хүмүүс ажиллажээ

ОНОЛ ПРАКТИКИЙН БАГА ХУРАЛ
УАТХШБА-ны 50 жилийн ойн арга хэмжээний 
хүрээнд замын хөдөлгөөний осол, хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх онол практикийн бага хурал зохион 
байгуулж, уг хуралд Тус газрын дарга, хурандаа 
Г.Ринчиндорж “Хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг 
хангахад УАТХШБА-ны үүрэг, зорилт” сэдвээр 

үндсэн илтгэл тавьж, тус албатай хамтран ажилладаг 
мэргэжлийн бусад газар, албадын дарга нар, 
эрдэм шинжилгээний байгууллагуудын эрдэмтэд, 
албаны хүмүүс оролцож хавсралт илтгэлүүд  тавьж, 
хэлэлцүүлсэн байна. 

ШИЛДЭГ ӨГҮҮЛЭЛ, НАЙРУУЛЛЫН УРАЛДААН
Албаны ойд бэлтгэх, тэмдэглэн өнгөрүүлэх салбар 
комисс нь  Монголын зохиолчдын эвлэлтэй хамтран 

байгууллагын дайчин замнал, тэргүүний хүмүүсийн 
ажил үйлс, залуу офицер, зохицуулагчдын ажлын 
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ололт, амжилтыг сурталчлах зорилгоор мэргэжлийн 
зохиолчид, уран бүтээлчдийн дунд шилдэг өгүүллэг, 
найрууллын уралдаан зарлажээ. 
Найрууллын баатруудаар тухайн үед тус газрын 
зөвлөхөөр ажиллаж байсан хувьсгалт тэмцлийн 

ахмад зүтгэлтэн, хүндэт чекист, хурандаа С.Зодвоо, 
д/х Ш.Чүлтэм, гавьяат тээвэрчин, хо/ч А.Рэнцэн, 
зохицуулагч, а/ч О.Бямбаа, Ж.Очирсүрэн, Х.Ганбат, 
албан үүргээ гүйцэтгэж яваад амь эрсэдсэн 
зохицуулагч Б.Доржжигжид нарыг сонгож байжээ.

“НИСДЭГ ТЭРЭГ” АШИГЛАХ ЗОРИЛТ ТАВИВ 
Замын цагдаагийн албанаас замын хөдөлгөөний 
зохион байгуулалтыг боловсронгуй болгох, аюулгүй 
байдлыг хангах чиглэлээр 1986-1990 онд хэрэгжүүлэх 
техник зохион байгуулалтын арга хэмжээний 
төлөвлөгөө боловсруулж хэрэгжүүлсэн байна. 
Төлөвлөгөөнд техник, технологи, бүтээн байгуулалт, 
хууль эрх, соён гэгээрүүлэх зэрэг зохион 
байгуулалтын олон ажил, арга хэмжээ тусгагдсан 
байна. Тухайлбал:  гадаад, дотоодын их, дээд сургуульд 
замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын чиглэлээр  

мэргэжилтэн бэлтгэх, эх 
орны үйлдвэрийн зарим 
бүтээгдэхүүн дээр Замын 
хөдөлгөөний дүрэм, 
тэмдэг сурталчлах,  
хөдөлгөөний ачаалал 
ихтэй 4-5 томоохон 
уулзварт телевизийн 
хяналтын систем 
байрлуулах, ЗХУ болон 
бусад орнуудын цагдан 
сэргийлэх байгууллагын 
туршлагаар хөдөлгөөний 

  “ХӨДӨЛГӨӨНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ЭСРЭГ ГЭМТ ХЭРЭГ” -ИЙН 
БҮЛЭГ НЭМЭГДЭВ

Шинэчлэн батлагдсан Эрүүгийн хуулиар 
хот суурин газар олноор байгуулагдан, хүн, 
тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний нягтрал 
ихсэж, хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах  
шаардлага өндөржсөнтэй холбогдуулан 
“Хөдөлгөөний аюулгүй байдлын эсрэг гэмт 
хэрэг” /12 -р бүлэг/ гэсэн бүлгийг шинээр 
нэмсэн байна.
Урьд нь мөрдөж ирсэн 1961 оны Эрүүгийн 
хуулиар зөвхөн зам тээврийн осол гаргасан 
жолооч, автомашин хулгайлсан этгээдэд 
хамаарч байсан бол шинэ хууль нь өргөн хүрээг 
хамарч зам тээврийн хэрэг үйлдсэн этгээд, 
тээврийн хэрэгслийн ашиглалт хариуцсан, 
хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах ажилд 
хяналт тавих эрх бүхий албан тушаалтнуудад 
хариуцлага тооцохоор заасан байна. 

байдалд хяналт тавих, гэмт хэргийг илрүүлэхэд 
“НИСДЭГ ТЭРЭГ” ашиглах, тээврийн хэрэгсэл, 
жолооч нарын бүртгэлийн мэдээллийг тооцоолон 
бодох электрон машинд оруулах зэрэг асуудлуудыг 
тусгаж  хэрэгжүүлэх ажлыг жил жилийн төлөвлөгөөнд 
тусган ажиллаж байжээ.
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50 ЖИЛИЙН ОЙ ТЭМДЭГЛЭВ

“ГЭРЭЛ” ХАМТЛАГ 

УАТХШБА-ны 50 жилийн ойн 
хүндэтгэлийн арга хэмжээг Улсын 
цагдан сэргийлэх байгууллага 
үүсэж, хөгжсөний 65 жилийн ойн 
арга хэмжээтэй хамтатган  “Төв 
цэнгэлдэх хүрээлэн”-д зохион 
байгуулжээ.
Арга хэмжээний үеэр УЦСБ 
болон УАТХШБА-ны үүсэл, 
хөгжил, бэхжилтийг харуулсан 
үзэсгэлэн гаргаж, алба хаагчдын 
хүндэтгэлийн жагсаал, үзүүлэх 
тоглолт, спорт, урлагийн бусад арга 
хэмжээнүүд зохион байгуулжээ.

Тус газрын зохицуулагч Батсүхийн Батболдын 
санаачилга, газрын захиргаа, нам, эвлэлийн 
байгууллагын дэмжлэгээр тус газрын дэргэд улс 
төрийн дууны “Гэрэл” хамтлаг байгуулав. Тус 
хамтлагийн ахлагчаар Октябрийн районы Замын 
цагдаагийн салааны зохицуулагч Б.Батболд, анхны 
гишүүдээр зохицуулагч М.Энхбат, Т.Чулуунбаатар, 

Н.Хашбат, Н.Батаа, Д.Шагдарсүмбэрэл, Л.Бямбажав 
нар байжээ.
“Гэрэл” хамтлаг нь УАТХШБГ-ын үйл ажиллагааг 
иргэдэд сурталчлах, хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг 
хангах сургалт, сурталчилгааны ажлыг үр дүнтэй 
болгоход ихээхэн тус нөлөө үзүүлжээ.  Тус хамтлагийн 
урын сан 90-ээд онд 20 орчим дуутай болсон байв.
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1987
01.09	 Суудлын	хуучин	автомашин,	

мотоцикл	худалдах	журам	
шинэчлэгдэв.

01.20	 УАТХШБГ-ын	байрыг	өргөтгөв.

03.01	 Улаанбаатар	хот,	аймаг,	хотуудад	
“Техникийн	соёл”	сэдэвт	2	сарын	
аян	зохион	байгуулав.	

03.10	 Тээврийн	хэрэгсэл	түр	саатуулах	
байр	/АТ-3/-ыг	байгуулав.

03.16	 Дархан	хотод	“Ногоон	гэрэл	
цагаан	шугам”	тэмцээнийг	зохион	
байгуулав.

03.27	 Хөдөө	аж	ахуйн	үйлдвэрлэлд	
дугуйт	трактор	ашиглах	журам	
батлагдав.	

04.20	 УАТХШБГ-ын	байрны	дэргэд	радио	
холбооны	алслалтыг	сайжруулах	
суурин	антенныг	байрлуулав.

05.20	 Автотехникийн	улсын	үзлэг	
явагдав.

09.10	 Цэцэрлэгийн	насны	хүүхдүүдийн	
дунд	“Замын	хөдөлгөөний	цагаан	
толгой”	тэмцээнийг	анх	удаа	
зохион	явуулав.

10.29	 Троллейбус	зорчигч	тээврийн	
үйлчилгээнд	явж	эхлэв.	

10.01	 Цагдан	сэргийлэх	байгууллагын	
хэмжээнд	“Ууж	согтуурагчгүй,	
сахилга	батын	ноцтой	зөрчилгүй	
хамт	олон”	болох	үүрэг	амлалт	
авч	ажиллав.

11.05	 Хүнсний	20	дугаар	дэлгүүрийн	
урд	замд	явганы	нүхэн	гарц	
ашиглалтад	оров.

12.16	 Замын	хөдөлгөөний	дүрэмд	
нэмэлт,	өөрчлөлт	оруулав.

12.20	 Мэргэжлийн	комиссын	
ажилтнуудын	гэр	бүлийн	
зөвлөгөөн	болов.

АВТОТЕХНИКИЙН УЛСЫН ҮЗЛЭГИЙН ДҮН
Автотехникийн улсын үзлэгийн 1986, 1987 оны тоон мэдээллийг 
үндэслэвэл, 1986 онд улсын хэмжээнд 3206  амины автомашин 
тоологдсон бол 1987 онд 3386 болж, 180-аар буюу 5,6 хувиар өссөн нь  
улсын хэмжээний автомашины 9,1 хувийг бүрдүүлж байжээ. Харин 
амины мотоцикл 1986 онд 36847 тоологдсон бол, 1987 онд 41520 болж 12,7 
хувиар өссөн байна. 

ДАМЫН НАЙМААЧДАД АВТОМАШИН ХУДАЛДАХГҮЙ 
“Хөдөлмөрчдийн амины хэрэгцээнд суудлын хуучин автомашин, 
мотоциклийг худалдах тухай” журам гарчээ. 
Энэ журмаар ял эдэлж байгаа болон улс, хоршоолол, олон нийтийн 
байгууллагад өртэй, нийгмийн тустай хөдөлмөрөөс зайлсхийдэг, олон 
нийтийн хэв журмыг зөрчдөг, архи уудаг, дамын худалдаа хийдэг хүмүүст 
суудлын автомашин худалдахыг зөвшөөрдөггүй байсан  байна.
Журамд үйлдвэр, аж ахуйн газар нь амины хэрэгцээнд автомашин 
худалдах санал, техникийн комиссын актаа УАТХШБГ-т ирүүлж, тус газар  
нь тээврийн хэрэгслийн техникийн бүрэн бүтэн байдлыг шалгаж, тухайн 
байгууллагын техникийн комиссын актыг хянаж, аминд шилжүүлэх эсэх 
талаар дүгнэлт гаргаж,  дүгнэлтийг үндэслэн  яам, тусгай газар, гүйцэтгэх 
захиргаанд оруулж шийдвэрлүүлэхээр тогтоожээ. 
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САНХҮҮ, ХАНГАЛТ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБА
Тус байгууллагын санхүү, аж ахуй, хангалт 
үйлчилгээний алба нь 1936-1978 онд ДЯЯ, ба 
НАХХЭЯ, НАХЯ-ны санхүү, үйлчилгээ, аж ахуйн 
хэлтэст харьяалагдаж байгаад 1978 онд УЦСЕГ бие 
даасан санхүү аж ахуй, хангалт үйлчилгээний тасаг, 
хэлтэс болон зохион байгуулагдахад дээрх хэлтэст 
харьяалагдаж иржээ.
1987 оноос УАТХШБГ нь бие даасан санхүү, аж 
ахуйн албатай болсон  Тус албаны ахлах нягтлан 
бодогчоор х/ч Ж.Ядамсүрэн /1987-1992/, х/ч 
Ц.Даваасамба/1992-1995/, х/ч Ж.Ганболд /1995-2001/, 
д/ч Н.Жамъяндорж /2001-2003/, а/х М.Батчимэг /2003-
2010/, х/ч Х.Саранчимэг /2010-2013/, х/ч Ё.Мөнхбаяр 
/2013-2015/, д/ч Б.Гүрбадам /2015 оноос/ нар тус тус 

ажиллажээ. Тус  газар нь  1967 онд бие даасан байртай 
болсноос хойш 1966-1990 онуудад х/ч н.Цеэнрэгзэн, 
н.Раднаабазар, н.Сэрээтэр, н.Лхагважав, н.Бор, 
Б.Алтангэрэл нар аж ахуйн дарга, бараа материалын 
няравын ажлыг хавсран гүйцэтгэж байгаад 1990 онд 
аж ахуйн даргын орон тоог офицерийн орон тоо 
болгож х/ч С.Санжаа /1990-1991/, 1991 онд санхүү, 
аж ахуйн тасаг байгуулж х/ч Р.Баярбямба /1991/, 
Б.Жүгдэрнамжил /1991-1992/, х/ч Ц.Даваасамба 
/1992-2001/, х/ч М.Энхбат /2001-2004/, х/ч Ц.Содхүү 
/2004-2008/, д/ч П.Амарбаясгалан /2008-2010/, а/д 
Б.Ганбаатар /2010-2011/, а/д Ж.Ууганбат /2011-2012/, 
а/х Б.Ганбаатар /2012-2016/, а/д Т.Баатарчулуун /2016 
оноос/ нар ажиллажээ.

АВТОМАШИНААР  СЭЛГҮҮЦЭХИЙГ ХОРИГЛОВ 
Тус газраас авто тээврийн бүх байгууллагад 
хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангуулах зорилгоор: 
 Гэмт хэрэг, зөрчилгүй хамт олон, хэсэг, бригад, 
жолооч болох хөдөлгөөн өрнүүлэх, аваарын хэрэг, 
зөрчил гаргаж байсан буюу гаргаж болох, архи 
уудаг, хүмүүжлийн доголдолтой хүмүүсийн дунд 
соён гэгээрүүлэх ажил зохиох, тэдгээрийг  хэсэгчлэн 
аттестатчлах, автомашин, механизмыг аар саар ажилд 
хэрэглэн сэлгүүцэх, гарааш, паркаас өөр газарт тавих 
үйлдлийг зогсоох зэрэг үйл ажилгаануудыг зохион 
байгуулав.  Мөн аймаг, орон нутгаас Улаанбаатар хотод, 
сумдаас аймгийн төвд ажлаар  ирэх автомашиныг 
цөөрүүлэх, зайлшгүй шаардлагаар аймаг, хотын  төвд 
ирэх автомашиныг техникийн талаар, жолоочийг 
хувийн талаар зориуд бэлтгэж байж ирүүлэх талаар 
үүрэг, ажлын чиглэл өгчээ.  
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ТОДОРХОЙЛОЛТУУД НЭМЭВ 
 НАХЯ-ны сайдын А/64-р тушаалаар Замын хөдөлгөөний дүрэмд нэмэлт, 
өөрчлөлт оруулж “Замын хөдөлгөөнд оролцогч”, “Мопед” зэрэг 9 
тодорхойлолтыг шинээр нэмж, “Хагас чиргүүл” гэсэн тодорхойлолтыг 
хасаж “Түрүүлж хөдлөх эрх”, “Хот суурин газар” гэсэн нэр томъёонуудыг 
“Давуу эрх”, “Суурин газар” гэж өөрчилснөөс гадна “Механикжсан 
тээврийн хэрэгсэл”, “Гол зам”, “Зам”, “Бүх жин”, “Уулзвар”, “Гүйцэж 
түрүүлэх” гэсэн тодорхойлолтуудад найруулга хийж, механикжсан 
тээврийн хэрэгслийг чирэх үеийн хурдыг 40 км/цаг болгон нэмэгдүүлэх 
зэрэг хөдөлгөөний журмын зарим өөрчлөлтүүдийг тусгажээ. Дүрмийг  
1988 оны 6-р сарын 1-ний өдрөөс мөрдөж эхэлжээ.

ТӨВ БАЙРЫГ ӨРГӨТГӨВ
УАТХШБГ-ын төв байранд өргөтгөл 
хийж, бельэтаж бүхий, 200 хүний 
суудалтай хурлын танхим барьжээ. 
Өргөтгөлийн урт нь 17,8 м, өргөн нь 
9,6 м хэмжээтэй бөгөөд алба хаагчдын 
оролцоо, дэмжлэгтэйгээр бүтээн 
байгуулалтын ажил хийгдсэн байна.

ДАХИН ДАМЖУУЛАХ АНТЕН 
Албаны үйл ажиллагаанд 
ашиглагдаж байгаа суурин болон 
богино долгионы радио холбооны 
алслалт, нэвтрүүлэх чадварыг 
сайжруулах зорилгоор УАТХШБГ-
ын баруун урд 35 метрийн 
өндөртэй, дахин дамжуулах анхны 
суурин антеныг байрлуулжээ.
 Энэ антенийг УАТХШБГ-ын дарга 
х/а Г.Ринчиндорж санаачлан манай 
улсад ажиллаж байсан Зөвлөлтийн 
барилгын  трестийн  удирдлагад 
хүсэлт тавьж, антенн хийлгүүлж, 
суурийг цутгуулан Барилгын 
машин механизмын баазын 
кранчин Нямаагаар өргүүлэн 
босгуулж  ашиглаж эхэлсэн бөгөөд  
өнөө хүртэл холбоо, мэдээллийн 
найдвартай ажиллагааг хангахад 
чухал үүрэгтэйгээр ашиглагдаж 
байна. 
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“УУЖ СОГТУУРАГЧГҮЙ” ХАМТ ОЛОН УРИАЛГА 
Бие бүрэлдэхүүний сахилга, хариуцлага, соёлын 
түвшинг дээшлүүлэх зорилгоор тус газраас Цагдан 
сэргийлэх байгууллагын нийт хамт олныг уриалан 
“Ууж согтуурагчгүй, сахилга  батын ноцтой  
зөрчилгүй” хамт олон болох үүрэг амлалт авч 
ажилласнаар Хамгаалалтын тасаг, Постын 1-р салаа, 
Мэргэжлийн комисс зэрэг найман алба хоцрогчгүй, 
сахилга батын зөрчилгүй хамт олон болсон байна. 
Байцаагч, зохицуулагчдын ажлын байрны сахилгыг 
сайжруулах талаар газрын даргын тушаалаар газрын 
хариуцлагатай эргүүл / А-9/-ийг томилон ажиллуулах 
болсон нь  алба хаагчдын ажлын хариуцлага, сахилгыг 
дээшлүүлэхэд үр дүнгээ өгчээ.

УЛААНБААТАР ТРОЛЛЕЙБУСТАЙ БОЛОВ
 “Улаанбаатар хотын зорчигч тээврийг хөгжүүлэх 
ерөнхий зураглал”-ыг үндэслэн БНМАУ, ЗХУ-ын 
Засгийн газрын хоорондын гэрээгээр  Зөвлөлтийн 
барилгын 2-р трестийн барилгачид Улаанбаатар хотод 
троллейбусны байгууламжийг 1984-1989 онд  барьж 
ашиглалтанд өгчээ. 1987 онд ЗИУ-9В маркийн 14 
троллейбус Ханын материалын комбинатаас Төмөр 
замын вокзал хүртэл 13,6 км замаар анхны аялал хийж, 
001 дугаартай троллейбусанд АИХ-ын Тэргүүлэгчдийн 
дарга Ж.Батмөнх тэргүүтэй нам, засгийн удирдагчид 
сууж цахилгаан тээврийн үйлчилгээний шугамыг 
нээжээ. 
Троллейбус үйлчилгээнд явж эхэлснээр авто 
замд өргөтгөл хийгдэж, замын тэмдэг, тэмдэглэл, 
гэрэлтүүлэг сайжирч нийслэлийн гудамж замд 
хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангахад ихээхэн ач 
холбогдолтой үйл явдал болжээ.

АНХНЫ “ЗАМЫН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ЦАГААН ТОЛГОЙ” ТЭМЦЭЭН
Бага насны хүүхдийг зам тээврийн осол, хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх, тэднийг замын хөдөлгөөний 
соёлд суралцуулан, мэдлэг эзэмшүүлэх, хөдөлгөөнд 
аюулгүй оролцуулах зөв дадлыг хэвшүүлэх, замын 
хөдөлгөөний хууль дүрмийг сурталчлах зорилготой 

цэцэрлэгийн хүүхдүүдийн дунд “Замын хөдөлгөөний 
цагаан толгой” тэмцээнийг анх удаа зохион 
байгуулснаас хойш жил бүр уламжлал болгон зохион 
байгуулдаг болов. 
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ЯЗГУУР УРЛАГ, ЗӨВЛӨЛТИЙН ДУУГААР ТЭРГҮҮЛЭВ 
Тус газрын хамт олон НАХЯ-
ны системийн байгууллагуудын  
ажилтнуудын цэрэгжилч жагсаалч 
байдал, соёлын түвшинг дээшлүүлэх 
сайдын нэрэмжит хоёр удаагийн 
үзлэг шалгалтад УЦСЕГ-ын хэмжээнд  
тэргүүн байрт шалгарч, язгуур урлаг 
болон Зөвлөлтийн дуу дуулаачдын 
үзлэгт яамандаа нэгдүгээр байр 
эзэлжээ.

1988
01.15	 Социалист	орнуудын	авто	

тээвэрчдийн	дунд	2	жилд	1	удаа	
зохион	явагддаг	уран	жолоодлого,	
шатахуун	хэмнэлтийн	улсын	
уралдаан	зохион	байгуулагдав.

03.20	 Жолоочийн	аттестатчлал	явагдав.

04.26	 НАХЯ-ны	сайдын	үзлэгт	амжилттай	
дүн	үзүүлж	ажлын	үр	дүнгээр	
УАТХШБГ	1-р	байр	эзэлжээ.

05.01	 Жолооч	бэлтгэх,	давтан	сургах,	
мэргэжил	дээшлүүлэх	зааврыг	
шинэчлэн	батлав.

05.01	 Хөдөлгөөний	аюулгүй	байдлын	
эсрэг	гэмт	хэрэг	шийдвэрлэх	
зарим	асуудал,	цаашид	баримтлах	
чиглэлийн	талаар	УДШ-ийн	
тайлбар	гарав.

05.09	 Зам	тээврийн	гэмт	хэрэг,	зөрчлөөс	
урьдчилан	сэргийлэх	ажлыг	
сайжруулах	тухай	тушаал	гарав.

05.20	 Анх	удаа	10	гаруй	авто	бааз,	аж	
ахуйд	гэрээт	байцаагч	ажиллуулах	
болов.

05.20	 Язгуур	урлаг	болон	Зөвлөлтийн	
дуу	дуулаачдын	уралдаанд	яамны	
хэмжээнд	1-р	байрт	оров.	

05.28	 “Автомашины	жолооч	бэлтгэх	
ажлыг	сайжруулах	талаар	авах	
зарим	арга	хэмжээний	тухай”	
тогтоол	гарчээ.

08.15	 УАТХШБГ-ын	УБ	хотын	ХАХ-ийн	
зохицуулагчийн	1	орон	тоог	
Налайх	районы	АДХГЗ-ны	дэргэдэх	
ЦСХ-т	шилжүүлэв.

09.10	 Зөвлөлтийн	цэрэг	Монголоос	гарч	
эхлэв.

12.20	 УАТХШБА-ны	өөрчлөлт,	
шинэчлэлтийн	үзэл	баримтлал	/	
концепци	/	батлагдав.

“НАР ТОСОЖ АЖИЛЛАДАГ ХҮМҮҮС” 
Албаны онцлог, алба хаагчдын ажил үйлсийг иргэд, хөдөлмөрчдөд 
танилцуулах,  соён гэгээрүүлэх, тэргүүний алба хаагчдыг сурталчлах 
ажлуудыг уулзалт, ярилцлага зохион байгуулах, хэвлэл мэдээллээр 
гаргах, нийтлэх зэрэг олон талт хэлбэрээр зохион байгуулж иржээ. 
Тухайлбал: Нийт бие бүрэлдэхүүний дунд “Хуульч ажиллагааны үндэс”, 
“Харьцааны соёл” сэдвүүдээр лекц, ярилцлага зохион байгуулж, БНМАУ-
ын Хөдөлмөрийн баатар, хоньчин Н.Намхайнямбуу, Ардын жүжигчин 
С.Жаргалсайхан, Ардын уран зохиолч Т.Галсан, Соёлын гавьяат зүтгэлтэн 
Д.Тарваа, Урлагийн гавьяат зүтгэлтэн, төрийн шагналт Г.Бирваа, 
шинжлэх ухааны доктор Р.Барсболд, доктор Л.Банзрагч, М.Шагж нарын 
алдар цуутай хүмүүсийг урьж оролцуулан, халуун дотно ярилцлага 
өрнүүлж, ажил, амьдралын талаар үнэтэй санал, зөвлөгөө өгүүлжээ.
Тус албанд ажиллаж байсан ахмад ажилтан д/х Ш.Чүлтэм, зохицуулагч, 
а/ч О.Бямбаа, Х.Бүргэд, Б.Цэрэндорж, Б.Самбуу, Г.Намхай  нарын 
хөдөлмөрийн алдрыг тэмдэглэж, тэдний дайчин алдар, ажлын туршлагаас 
бие бүрэлдэхүүнд сурталчилж, ажил үйлсээрээ хамт олноо тэргүүлэн 
ажиллаж байсан байцаагч, а/х С.Ганзүгнамсан, Б.Доржгочоо, зохицуулагч, 
а/ч М.Очирбат, Д.Сангидорж нарын ажлын арга барилыг төвийн хэвлэлд 
нийтэлж, “Нар тосож ажилладаг хүмүүс”, “Зохицуулагчийн соёл”, “Улам 
ил тод, эрчимтэй ажиллая” зэрэг нийтлэл, найрууллыг БХЯ, НАХЯ-ны 
төв хэвлэл “Улаан од” сонин, “Сонор сэрэмж” сэтгүүлд нийтлүүлжээ.
Мөн ЗХУ-ын замын цагдаагийн албаны байцаагч, зохицуулагчдын ажлын 
туршлага, арга барилаар “Зохицуулагч” бичмэл сэтгүүл 4 удаа гарган төв, 
орон нутгийн алба хаагчдад хүргэж судлуулжээ. 
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ЖОЛООЧИЙН СУРГАЛТЫГ САЙЖРУУЛАВ 

АТТЕСТАТЧЛАЛААР  119 “ОНЦ ТЭЭВЭРЧИН”, 
 500 “ОСОЛГҮЙ МАНЛАЙ ЖОЛООЧ” ТӨРӨВ 

Төв, орон нутгийн авто тээврийн байгууллагуудад 
ажиллаж буй жолооч нарын дунд  явуулсан 
аттестатчлалд хориод мянган жолооч хамрагдан 
дүгнэгдэж, аваарын хэрэг, зөрчил гаргасан, архи уудаг, 
сахилга бат, эрүүл мэндээр тэнцэхгүй, төлөвлөгөөт 
даалгавар биелүүлдэггүй, мэргэжлийн шаардлага 
хангахгүй, тээврийн хэрэгслээ хайр гамгүй эдэлдэг 

ӨӨРЧЛӨЛТ, ШИНЭЧЛЭЛТИЙН ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛ 
Дэлхий нийтийн хөгжлийн нийтлэг чиг хандлага, 
нийгмийн өөрчлөлт, социалист хамтын нөхөрлөлийн 
орнуудын задрал, бутрал, иргэдийн оюун санааны 
өөрчлөлт манай улсын нийгмийн амьдралд нөлөөлж 

Авто машины жолоочийг төв, орон нутагт нэгдсэн 
журамгүйгээр зэрэгцэн бэлтгэж байгааг цэгцэлж, 
шалгуур тогтоон, жолооны сургууль, курст элсэгчдийг 
сонгон шалгаруулах, сургалтын чанарыг сайжруулах, 
мэргэжлийн шалгалт авах талаар цогц арга хэмжээг 
авч хэрэгжүүлжээ.
Энэ арга хэмжээний хүрээнд Батлан хамгаалах 
туслах нийгэмлэгийн төв болон аймгуудын салбар 
зөвлөл, Ардын армийн 107-р анги, Тээврийн яамны 
Автосургууль зэрэг газруудад жолооны сургалт 
явуулах эрх олгож, зарим газруудын  авто сургууль 
курсуудын сургалтын үйл ажиллагааг зогсоожээ.    

эхэлсэн тул УАТХШБА-ны өөрчлөлт, шинэчлэлтийн 
үзэл баримтлалыг НАХЯ-ны коллегийн хурлаар 
хэлэлцэн батлав.

2385 жолоочийг өөр ажилд шилжүүлж, мэргэжлийн 
шаардлага хангахгүй 252 жолоочийн мэргэжлийн 
зэргийг бууруулж, тэргүүний 119 жолоочийг Тээврийн 
салбарын “Онц тээвэрчин”, 500 гаруй жолоочийг 
“Осолгүй манлай жолооч” цол, тэмдгээр  шагнаж 
урамшуулжээ.
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1989
01.14	 ЗХ,	НАХБ-уудын	офицер,	

улирагсдын	цэргийн	алба	
хаасан	хугацааг	харгалзан	одон,	
медалиар	шагнадаг	журмыг	
хүчингүй	болгож,	БНМАУ-ын	одон,	
медаль	олгох	нийтлэг	журамд	
хамруулжээ.

02.14	 ЗХУ-ын	Орёл	хот	дахь	Цагдан	
сэргийлэхийн	Тусгай	дунд	
сургуульд	10	хүнийг	суралцуулав.

04.10	 Нийслэл	хотод	авто	хөсөг,	явган	
зорчигчдын	хөдөлгөөний	аюулгүй	
байдлыг	хангахад	хүч	нэмэгдүүлэн	
туслах	зорилгоор	230-р	ангиас	15	
байлдагчийг	ажиллуулав.

04.20	 Суудлын	автомашин	худалдах	
журмыг	шинэчлэн	батлав.

05.01	 УАТХШБГ-ын	төв,	орон	нутгийн	
ажилтнуудын	семинар	болов.	

05.20	 Жолооны	шалгалтыг	ЗИЛ-130,	
УАЗ-469	автомашинаар	авдаг	
болов.

05.20	 Хамгаалалтын	тасгийн	зохицуулагч	
Л.Баасанжавын	хөдөлмөрийн	
алдрыг	тэмдэглэж,	гэр	бүлийн	
зөвлөгөөн	хийв.

05.21	 Нийслэлийн	Багахангай	дүүрэгт	
автотехникийн	орон	тооны	
байцаагч	ажиллаж	эхлэв.	

06.03	 Автомашины	жолоочийн	үнэмлэх,	
талоны	загвар	шинэчлэгдэн	
батлагдав.

06.20	 Төв	шуудан	болон	ГХЯ-ны	уулзварт	
камерын	хяналтын	системтэй	
болов.	

06.26	 УАТХШБГ-ын	улс	төрийн	
орлогчийн	орон	тоог	намын	
үүрийн	нарийн	бичгийн	даргын	
орон	тоо	болгожээ.

08.10	 Эрдэнэт,	Дархан,	Дорнод,	Сэлэнгэ,	
Төв	зэрэг	аймаг,	хотуудын	ЦХ-ийн	
хэсгийн	байцаагч,	төлөөлөгч	нарт	
автотехникийн	байцаагчийн	эрх	
олгов.

09.12	 Шөнийн	эргүүлийн	алба	бий	
болов.

12.02	 Монголд	ардчилсан	хувьсгал	
өрнөж	эхлэв.

ТОМООХОН УУЛЗВАРУУД ТЕЛЕ ХЯНАЛТТАЙ БОЛОВ
Албаны үйл ажиллагаанд шинжлэх ухаан, техникийн ололтыг нэвтрүүлэх 
зорилгоор улсын хэмжээний жолоочийн болон тээврийн хэрэгслийн 
тоо бүртгэлийг цахим бүртгэлд оруулж,  замын хөдөлгөөний ачаалал 
харьцангуй ихтэй Төв шуудан  болон ГХЯ-ны баруун талын замын 
уулзварт камерын хяналтын систем тавьжээ.
Мөн 1-р хороолол, Долоон буудлын чиглэлийн авто замд термопластикаар 
замын тэмдэглэл хийлгэж, Бөхийн өргөөний уулзвар, 1 дүгээр хороололд 
шинээр гэрлэн дохио тавиулж, Дөчин мянгат, УБИС-ын уулзварын 
гэрлэн дохиог сайжруулав.

БАГАХАНГАЙ ДҮҮРЭГ ДЭХ ЗАМЫН ЦАГДААГИЙН ХЭСЭГ
Улсын төвлөрсөн нийгэм хангамжийн байгууллагуудыг ойролцоо 
газарт төвлөрүүлэх, хүн амын төвлөрлийг багасгах зорилгоор АИХ-ын 
Тэргүүлэгчдийн  1989 оны 98-р зарлигаар Улаанбаатар хотын Багахангай 
хороо байгуулагджээ. 
Тус дүүрэгт анхны байцаагчаар а/х Г.Болдбаатар томилогдон ажилласнаар 
тус дүүрэгт замын хөдөлгөөн зохицуулах, хяналт тавих мэргэжлийн нэгж 
үүсч хөгжихийн эхлэл болжээ.
2006 оноос Улаанбаатар хот, Говьсүмбэр аймгийг холбосон А-0101 
чиглэлийн Азийн авто замын сүлжээний хэсэг, хатуу хучилттай зам 
ашиглалтад орсноор тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний эрчим эрс 
нэмэгдэж, тээврийн хэрэгслийн аюулгүй байдал, ашиглалтын журмын 
эсрэг гэмт хэргийн гаралт ихэссэнтэй холбогдуулан 2010 онд ЦЕГ-ын 
даргын 572-р тушаалаар байцаагч 4, НЦГ-ын даргын 198-р тушаалаар 
цагдаа зохицуулагч 4-ийн орон тоог тус тус нэмж өргөжүүлжээ.
Хэсгийн ахлах байцаагчаар а/х М.Мягмарсүрэн /2012-2015/, даргаар х/ч 
Ө.Амаржаргал /2015/ даргаар х/ч С.Эрдэнэ-Очир /2016/ оноос ажиллажээ.
Хэсгийн хамт олон 2014 оны ажлын үр дүнгээр Багахангай дүүрэг дэх 
Цагдаагийн тасгийн “Тэргүүний алба”-аар шалгарчээ. 
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АРДЧИЛСАН ХУВЬСГАЛ ӨРНӨВ
Залуу уран бүтээлчдийн улсын 2 дугаар зөвлөгөөнд 
оролцсон уран бүтээлч залуус эдийн засгийн 
шинэчлэл, ардчилсан үйл явцыг түргэтгэх зорилго 
бүхий нэгэн шинэ байгууллага байгуулахаар 
тохиролцож, улмаар өмнө нь нуугдмал үйл ажиллагаа 
явуулж байсан бүлгүүд нэгдэж, Монголын Ардчилсан 
Холбоог байгуулжээ. 12-р сарын 10 буюу Олон улсын 

хүний эрхийн өдрөөр МоАХ анхны цуглаанаа хийж, 
13 заалт бүхий өргөн барих бичгийг МАХН-ын Төв 
Хорооны VIII бүгд хурал, БНМАУ-ын АИХ-ын VIII 
чуулганд илгээжээ. Мөн сарын 28-нд улс төрийн хоёр 
дахь сөрөг хүчин Ардчилсан Социалист Хөдөлгөөн 
байгуулагдав. Ийнхүү ардчилсан хувьсгал эхлэв.

АВТОТЕХНИКИЙН БАЙЦААГЧИЙН ЭРХ ОЛГОВ
Хүн ам олноор суурьшсан, тээврийн хэрэгслийн 
хөдөлгөөн ихтэй Эрдэнэт, Дархан хотууд Дорнод, 
Сэлэнгэ, Төв аймгуудад, автотехникийн мэргэжлийн 
албадын ажиллагсдын орон тоо цөөн, үйл ажиллагаа 
тэр болгон авто  бааз, аж ахуйн нэгжид хүрэлцэхгүй 
байдлыг  харгалзан албыг бэхжүүлэх, замын 

хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангуулах, гэмт 
хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор 
дээрх цагдаагийн газар, хэлтсийн хэсгийн байцаагч, 
төлөөлөгч нарт автотехникийн байцаагчийн эрх 
олгож ажиллуулахаар болов. 
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01.09	 Улаанбаатар	хотын	ХАХ-ийн	25	

зохицуулагчийг	сэргийлэгчийн	
сургуульд	30	хоног	сургав.

01.09	 БНМАУ-ын	НАХЯ,	ЗТЯ,	ЭХЯ-ны	
сайдын	хамтарсан	“Жолоочийн	
үнэмлэх,	талоныг	солих”	тушаал		
гарч,	комиссын	бүрэлдэхүүнийг	
батлав.

01.11	 Хөдөлгөөний	албаны	хэлтсийг	
Улаанбаатар	хотын	Цагдан	
сэргийлэх	газарт	шилжүүлэв.

	 Алба	хаагчдад	Монгол	бичгийн	
сургалт	зохион	байгуулав.

01.23	 Автотээврийн	хэрэгсэлд	техникийн	
үзлэг,	тооллого	явуулж	байх	тухай	
тогтоол	гарав.

02.10	 Ахмадын	зөвлөл	байгуулагдав.

03.08	 МоАХ-ны	ЕЗЗ-ийн	10	гишүүн	
Сүхбаатарын	талбайд	өлсгөлөн	
зарлав.

03.14	 Жолоочийн	шалгалт	өгсөн	
тодорхойлолтын	загварыг	
баталжээ.

04.02	 ЗХ,	УАБХ	болон	ЦСБ-ын	
офицер,улирагч,	хугацаат	цэргийн	
албан	хаагчийн	хувцасны	загварыг	
батлав.

04.12	 ГЗГДТУЗ-ын	цехийг	УАТХШБГ-т	
харьяалуулсан.

04.19	 НАХЯ	татан	буугдахад	СнЗ-ийн	
дэргэдэх	УЦСЕГ	болов.

05.09	 УАТХШБГ-ыг	БНМАУ-ын	СнЗ-ын	
дэргэдэх	УЦСЕГ-ын	харьяа	Улсын	
автотехникийн	хэргийг	шалган	
байцаах	газар	гэж	нэрлэх	шийдвэр	
гарав.

06.21	 “Жолоочийн	үнэмлэх,	талоныг	
солих”	салбар	комисс	
байгуулагдан	солилтын	ажиллагааг	
эхлүүлэв.	

06.25	 Цагдаагийн	байгууллагын	“Нүгэл	
буян”	сониныг	хэвлэн	гаргав.

06.30	Тус	газрын	зохион	байгуулалтын	
бүтцийг	шинэчлэн	батлав.

07.06	 МБГ-ын	зохион	байгуулалтад	
өөрчлөлт	оруулж,	ХАБЭГХ-т	
урьдчилсан	мөрдөн	байцаалт	
явуулах	тасгийг	УАТХШБГ-т	
шилжүүлсэн.

07.20	 Цагдаагийн	алба	хаагчийн	
тангараг	өргөх	ёслолын	арга	
хэмжээ	болов.

07.21	 Батлагдсан	цалингийн	сандаа	
багтаан	орон	тоогоо	баталж	
байх,	тасаг,	хэсэг	байгуулж,	татан	
буулгах	эрхийг	УАТХШБГ-ын	
даргад	олгожээ.

ЖОЛООЧИЙН ШИНЭ ҮНЭМЛЭХ
НАХЯ-ны сайдын 6-р сарын 3-ны өдрийн А/98 дугаар тушаалаар 
“Автомашины жолоочийн үнэмлэх, талоны загвар”-ыг шинэчлэн батлав. 
Жолоочийн үнэмлэхний хавтасны нүүрэн дээр “Жолоочийн үнэмлэх” 
гэж Хуучин Монгол, олон улсын нэршлээр бичсэн байна. Дотор талд 
нь жолоочийн овог, нэр, регистрийн дугаар, цусны бүлгийг  бичмэлээр 
бичиж, жолоодох эрх бүхий A,B,C,D,E,F ангиллуудыг тус тусад нь бичиж 
өгснөөр олон улсын жишигт нийцүүлэх алхам болжээ.
Жолоочийн шинэ загварын үнэмлэх буюу хүмүүсийн ялган хэлснээр 
“Монгол бичиг”-ээр бичсэн үнэмлэхийг иргэдэд  олгож эхлэв.
Анхны 0000001 дугаарын үнэмлэхийг Монгол улсын анхны ерөнхийлөгч 
Пунсалмаагийн Очирбатад олгосон байна. 

АЛБАНЫ БЭЛЭН БАЙДАЛ, СОНОР СЭРЭМЖИЙГ 
ДЭЭШЛҮҮЛЭВ

Улс орны дотоод байдал, цаг үеийн шаардлагыг харгалзан НАХЯ-ны 
1-р орлогч сайд, УЦСЕГ-ын даргаас УАТХШБГ-ын бие бүрэлдэхүүнийг 
албаны бэлэн байдал, сонор сэрэмжийг дээшлүүлж ажиллах тухай  
тушаал гаргав. Үүнд: тулд  зарим хөдөлгөөн ихтэй замын уулзваруудад 
байнгын пост ажиллуулж, техник хэрэгслээр хангах, жагсаал, цуглаан, 
олон нийтийг хамарсан арга хэмжээний үед хөдөлгөөний аюулгүй 
байдлыг хангаж, тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний урсгалыг оруулах, 
гаргах, өөрчлөх, зогсоох зэрэг арга хэмжээг урьдчилан төлөвлөж алба 
хаагч бүрт үүргийг ойлгуулж, дадлага олгосон байхыг даалгажээ.  
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ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ЗАМЫН ЦАГДААГИЙН ТАСАГ

БАРУУН ГАР ТАЛДАА ЖОЛООНЫ ХҮРДТЭЙ МАШИНЫГ ЗӨВШӨӨРӨВ
ЦЕГ-ын даргын б/816-р тушаалаар ЗХД-ийн 6-р 
бүлгийн 62 дахь зүйлд заасан “Жолооны хүрд нь 
баруун гар талдаа байрласан автотээврийн хэрэгслээр 
замын хөдөлгөөнд оролцохыг хориглоно” гэсэн  
заалтыг хүчингүйд тооцсоноор Монгол улсын нутаг 
дэвсгэрт ашиглагдах тээврийн хэрэгслүүд жолооны 
хүрдний баруун, зүүн байрлал хамаарахгүйгээр 
хөдөлгөөнд оролцохоор болжээ.

Чойр хот дахь Цагдаагийн хэлтэс 1990 онд 
байгуулагдахад замын цагдаагийн байцаагч 1 орон тоо 
батлагдаж, анхны замын цагдаагийн байцаагчаар д/ч 
Б.Бямбаа томилогдон ажилласан байна. 
1992 онд Замын цагдаагийн ахлах байцаагч 1, 
байцаагч 1, цагдаа, зохицуулагч 2, нийт 4 орон тоотой 
болгон өргөжүүлсэн боловч, 2001 онд байцаагч 1, 
цагдаа, зохицуулагч 1 гэсэн 2 орон тоотой болгон 
цомхотгожээ. 
2006 онд Улаанбаатар хот, Говьсүмбэр аймгийг 
холбосон Азийн автозамын сүлжээний хэсэг, хатуу 
хучилттай зам ашиглалтад орсноор тээврийн 
хэрэгслийн хөдөлгөөний эрчим эрс нэмэгдэж, 
тээврийн хэрэгслийн аюулгүй байдал, ашиглалтын 

журмын эсрэг гэмт хэргийн гаралт ихэссэнтэй 
холбогдуулан 2007 онд тус албыг Замын цагдаагийн 
тасаг болгон өргөтгөж, тасгийн дарга 1, ахлах байцаагч 
1, байцаагч 1, цагдаа, зохицуулагч 8, бүгд 11 орон 
тоотой болгожээ.
Тасгийн даргаар а/х Б.Алтансүх /2007-2009/, д/х 
Б.Батжаргал /2009-2014/, д/х Г.Амарсанаа /2014-2015/, 
х/ч Ж.Эрдэнэ-Очир /2015 оноос/, ахлах байцаагчаар 
х/ч Б.Бямбаа / 1992-2002/, а/х Б.Алтансүх /2002-2007/, 
а/д Б.Бээжин /2008-2013/, а/х Ц.Алтангадас /2013-2015/, 
а/х С.Мягмар /2015 оноос/ нар тус тус ажиллаж байна. 
Тасгийн хамт олон 2008, 2013 оны ажлын үр дүнгээр 
Говьсүмбэр аймгийн Цагдаагийн хэлтсийн “Аварга 
хамт олон”-оор тус тус шалгарчээ.  
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08.04	 Хөдөлмөрчдийн	амины	хэрэгцээнд	

суудлын	автомашин	худалдах	
журам	шинэчлэгдэв.

08.13	 Да	хүрээ	захад	гэрээт	алба	хаагч	
ажиллуулахаар	болов.

10.05	 ЦС,	ЗХХБ-ын	ажилтны	үүргээ	
биелүүлэх	баталгааны	тухай	хууль	
гарав.	

10.10	 УАТХШБГ-ын	Мэргэжлийн	
комиссын	дүрэм	батлагдав.

10.19	 УЦСЕГ-ыг	Засгийн	газрын	дэргэдэх	
Цагдаагийн	ерөнхий	газар	болгов.

10.26	 УАТХШБГ-ыг	Замын	цагдаагийн	
газар	болгов.

10.31	 Тус	газрын	ажилчин	алба	хаагчдын	
1-р	ангид	орж	суралцах	27	хүүхдэд	
хичээлийн	хэрэгсэл,	дүрэмт	хувцас	
авч	өгөв.	

11.15	 Зорчигч	тээврийн	үйлчилгээний	
талаар	журам	батлагдав.

11.20	 Баруун	гар	талдаа	жолооны	
хүрдтэй	автомашиныг	зөвшөөрөв.

12.07	 Цагдаад	мэргэшлийн	зэрэглэл	
олгох	шалгуур	үзүүлэлтүүдийг	
батлав.

12.10	 Говьсүмбэр	аймгийн	Замын	
цагдаагийн	алба	байгуулагдав.

12.20	 х/ч	Тазнаагийн	Занаширыг	ЗЦГ-ын	
даргаар	томилов.

12.28	 Цагдаагийн	алба	хаагчийн	
тангараг	шинэчлэгдэн	батлагдав.	

12.31	 20	алба	хаагчийг	орон	сууцанд	
оруулав.	

12.31	 “Зохицуулагч”	сэтгүүлийн	3-р	
гаргав.

ТАЗНААГИЙН ЗАНАШИР 
Хошууч Тазнаагийн Занаширыг 
хамт олны санал /тус албаны 
түүхэнд анхны тохиолдол/-ыг 
үндэслэн Замын цагдаагийн газрын 
даргаар томилсон байна.
Т.Занашир нь 1954 онд Улаанбаатар 
хотод төрсөн. 1972 онд нийслэлийн 
I дунд сургууль, 1978 онд ЗХУ-
ын Эрхүү хотын Политехникийн 
дээд сургуулийг  авто инженер 
мэргэжлээр төгссөн. Техникийн 
ухаан доктор, Цагдаагийн хурандаа.
УАТХШБГ-т Мэргэжлийн 
комиссын гишүүн /1978-1980/, 
ахлах байцаагч /1980-1986/,  тасаг, 
хэлтсийн дарга /1986-1990/, Замын 
цагдаагийн газрын дарга /1990-
1994/, /1997-2000/,  ЦЕГ-ын харьяа 

“Поли-Импекс” компанийн захирал /1994-1997/, Цагдаагийн академийн 
дэд захирал /2000-2002/-аар тус тус ажилласан. 
Т.Занашир нь цагдаагийн байгууллагын эрх зүйн орчин, менежментийг 
боловсронгуй болгох, боловсон хүчнийг бэлтгэх, сургах, төлөвшүүлэх, 
албаны үйл ажиллагааг бэхжүүлэх, материаллаг баазаар хангах, дэвшилтэт 
техник, технологийг нэвтрүүлэх ажил, албаны хөгжилд үнэтэй хувь 
нэмрээ оруулсан  удирдах ажилтнуудын нэг бөгөөд эрдэм шинжилгээ 
судалгааны ажил өөрийн оюун ухаан, авьяас билгээ дайчлан ажиллаж, 
1997 онд Москвагийн авто замын дээд сургуульд “Аюултай цэгүүдийг 
тооцож замын хөдөлгөөнийг зохицуулах нь” сэдвээр техникийн ухааны 
докторын зэрэг хамгаалсан байна. Тэрээр Монгол улсын “Онц тээвэрчин”,  
“Цагдаагийн гавьяа” тэмдгээр тус тус шагнагджээ.

БҮТЭЦ ШИНЭЧЛЭГДЭВ

Замын
 цагдаагийн 

газар

Дэд дарга

Мэргэжлийн
комисс

Авто
граш

Тоо бүртгэлийн
тасаг

Хөдөлгөөний
хяналтын хэлтэс

Районы замын 
цагдаагийн тасгууд

Тамгын
 хэлтэс

Эрүүгийн 
тасаг

Мөрдөн 
байцаах тасаг

Мөрдөн 
байцаах газар

Дэд бөгөөд 
хэлтсийн дарга
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ЦАГДААГИЙН ТАНГАРАГ
Цагдан сэргийлэх байгууллагын харьяалал нэр 
бүтэц зохион байгуулалтан өөрчлөлт орсонтой 
холбогдуулан Ерөнхийлөгч 54-р зарлигаар 
Цагдаагийн алба хаагчийн тангараг шинэчлэн 
батлагдав.  Уг тангараг нь, “Монгол улсын иргэн Би 
цагдаагийн албанд орж ажиллахдаа төрийн хуулийг 
дээдлэн биелүүлж, хүний эрх, эрх чөлөөг хүндэтгэж, 
гэмт хэрэгтэй тэмцэх, нийгмийн хэв журам хамгаалах 

үйл хэрэгт чин шударгаар зүтгэж, шаардлага гарвал 
амь насаа үл хайрлахаа батлан тангараглая.
Би цагдаагийн ажлын эрдэм ухаанд цуцалтгүй 
суралцаж, алба хаагчийн сахилга, ёс зүйг чанд сахиж 
ажиллахаа тангараглая. Би энэ тангарагаасаа няцваас 
төрийн хуулийн цээрлэл хүлээнэ” гэжээ. Алба 
хаагчдаар тангараг судлуулан өргүүлэх ажиллагааг 
зохион байгуулсан байна.
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1991
01.19	 Улаанбаатар	хотын	4	дүүрэгт	

Замын	цагдаагийн	тасаг	
байгуулагдав.

01.27	 ”Тээврийн	хэрэгслийг	бүртгэж	
улсын	дугаар	олгох	журам”-ыг	
баталсан.

02.01	 Согтуурлын	зэрэг	тогтоогч	шинэ	
багаж	ашиглаж	эхлэв.

02.01	 Уран	бүтээлийн	уралдааныг	
дүгнэв.

03.04	 Офицерийн	давтан	бэлтгэх	
хугацааг	30	хоног,	цагдааг	45	
хоногоор	бэлтгэдэг	болов.

04.25	 Санхүү,	аж	ахуйн	тасаг	байгуулав.	

05.07	 МШАХ-ийн	ахлах	байцаагч,	
х/ч	Б.Энхболдыг	БНПАУ,	ЗХУ-д	
туршлага	судлуулахаар	35	хоног	
явуулав.

05.07	 ЦБ-ын	70	жилийн	ой	угтаж,	
эрхэлсэн	ажилдаа	идэвх	зүтгэлтэй	
ажилласан	20	ажилтныг	ЗХУ-ын	
Улаан-Үд	хотод	14	хоногоор	
явуулав.	

	06.10	Бүртгэл,	судалгааны	ажлыг	
хөнгөвчлөх	зорилгоор	3	ш	
компьютер,	1	ш	принтер	авч	
суурилуулав.

06.29	 “Осолгүй	манлай	жолооч”		
тэмдгийг	ЗЦГ-аас	олгож	байх	
журам	тогтоосон.

06.19	 Ямаха	мотоцикл	5,	суудлын	
Ниссан	автомашин	авч	ашиглав.

06.20	 Замын	хөдөлгөөний	шинэ	дүрмийг	
45000	ширхэг	хэвлүүлж	нэгжүүдэд	
хүргүүлэв.

06.19	 Эрүүгийн	тасаг	байгуулагдав.

06.20	 15	ажилтныг	орон	сууцанд	оруулж,	
орон	сууц	барих	25	хүнд	зээл	
олгуулсан.

07.24	 Замын	хөдөлгөөний	дүрэм	
шинэчлэгдэн	батлагдав.

08.13	 Замын	цагдаагийн	газрын	бүтцийг	
батлав.

08.29	 ХХХ-ийн	25	зохицуулагчийг	ЦДС-
ийн	дэргэдэх	45	хоногийн	курст	
суралцуулав.	

09.02	 Захиргааны	хариуцлагын	тухай	
хууль	батлагдав.

09.02	 АХ-ын	70	жилийн	ойн	нэрэмжит	
марш	тактикийн	тэмцээн,	
урлагийн	үзлэгт	амжилттай	
оролцож	ЦСБ-ын	анги,	
салбаруудаас	2	дугаар	байрт	
шалгарсан.

09.02	 Хот	хоорондын	хөдөлгөөнт	
эргүүлийн	салаа	байгуулав.

УРАН БҮТЭЭЛИЙН УРАЛДААН
Монголын сэтгүүлчдийн холбоотой хамтран “Замын хөдөлгөөний 
аюулгүй байдлын төлөө” уран бүтээлийн уралдаан зохион байгуулж 
дүгнэв. Оролцсон бүтээлүүдээс найрууллын төрөлд Х.Шагдарын 
“Дөрвөн цагийн эргэлт” бүтээл 2-р байрт шалгарч 800 төгрөг, 
өгүүлэл, тэмдэглэлд Г.Ринчиндорж нарын “Согтуурлын дагуул үхэл”,  
Ц.Батбаатар нарын “Нийслэлийн нэг шөнө” бүтээлүүд 3-р байрт шалгарч 
тус бүр 500 төгрөгөөр, телевизийн нэвтрүүлэгт Д.Сэсээрийн “Өвлийн 
хүйтэнд” бүтээл 2 дугаар байрт шалгарч 800 төгрөг, радио нэвтрүүлэгт 
С.Гомбожавын “Алжаал тайлах мөч” бүтээл 2-р байрт шалгарч 600 
төгрөгөөр тус тус шагнуулжээ. 

СОГТУУРАЛ ХЭМЖИГЧ ДРАГЕР /ALCOTEST-7410/ 
БАГАЖИЙГ АШИГЛАЖ ЭХЛЭВ

Замын цагдаагийн албанд жолооч нарын согтууруулах ундааны зүйл 
хэрэглэсэн эсэхийг ЗХУ-д үйлдвэрлэсэн “Индикатор” багажаар шалгадаг 
байв. Энэ багаж нь согтууруулах ундааг хэдий хэмжээгээр хэрэглэснийг 
тогтоох боломжгүй, шаардлагатай тохиолдолд согтуурлын зэргийн 
шинжилгээг цуснаас дээж авч тогтоодог байсан бөгөөд хүндрэлтэй, 
тухайн үеийн хэрэгцээ, шинжлэх ухааны нотолгоо, эрх зүйн шаардлагыг 
хангадаггүй байв.
Согтуурлын зэргийг хүний 1000 мл цусанд агуулагдах спиртийн 
агууламжийн хэмжээг харгалзан,
-0,2 хувиас бага бол архины нөлөөгүй,
-0,5-1,5 хувь бол хөнгөн согтолттой,
-1,5-2,5 хувь бол дунд зэргийн согтолттой,
-2,5-3,0 хувь бол хүнд согтолттой,
-3,0-5,0 хувь бол архины хүнд хордлоготой, нас барах эрсдэлтэй,
-5,0-6,0 хувь бол үхлийн хордлоготой гэж эмгэг согогийн судалгаагаар 
үздэг байна. 
Согтуурлын зэргийг тодорхойлох шаардлагын үүднээс бусад улс 
орнуудад ашиглаж байсан арга, техник, багаж, хэрэгслийг өөрийн оронд 
ашиглах боломж нөхцлийг судлан, ХБНГУ-ын “Драгер” корпорациас 
согтуурлын зэрэг тогтоогч багаж оруулж ирэхээр шийдвэрлэжээ. 
Тухайн үед ХБНГУ-ын “Драгер” корпораци нь хөдөлмөр хамгаалал, 
уул уурхай, эмнэлгийн тоног, 
төхөөрөмж үйлдвэрлэн Латин 
Америк, баруун Европ, төв 
болон өмнөд Азийн 70-аад оронд 
бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлэж гаргадаг 
дэлхийн томоохон корпораци 
байжээ.
 Замын цагдаагийн газар нь 
дээрх орнуудын практикт өргөн 
ашиглагдаж, танигдсан, олон 
улсын патентаар баталгаажсан 
“Алкотест-7410” багажийг оруулж 
ирэхээр судлан, багажны техникийн 
үзүүлэлт, ашиглах заавар зэргийг 
орчуулан, танилцуулга бэлтгэн, 
мэргэжлийн болон эрх бүхий 
байгууллагаас санал, зөвшөөрөл авч 
албаны үйл ажиллагаанд ашиглаж 
эхэлсэн байна.
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ЭРҮҮГИЙН ТАСАГ
Монгол улс төвлөрсөн төлөвлөгөөт эдийн засгийн 
тогтолцооноос зах  зээлийн эдийн засгийн 
тогтолцоонд шилжсэнээр импортоор орж ирж буй 
тээврийн хэрэгслийн тоо эрс нэмэгдэж, хөдөлгөөнмй 
аюулгүй байдал, ашиглалтын журмын эсрэг гэмт 
хэргийн гаралт, тэр дундаа эзэнгүй гэмт хэрэг, 
тээврийн хэрэгслийг хулгайлан тонох, бусад төрлийн 
гэмт хэрэг үйлдэхэд тээврийн хэрэгсэл ашиглах явдал 
ихээхэн гарах болсонтой холбоотойгоор ЦЕГ-ын 
даргын б/96-р тушаалаар тус газарт Эрүүгийн тасаг 
байгуулагдав.
Тасгийн даргаар д/х Н.Рэнцэндорж /1991-1994/, х/ч 
Я.Үржин /1994-1998/, д/х Т.Бакыт /1998-2009/, д/х 
Б.Банзрагч /2009-2015/, х/ч Т.Төгөлдөр /2015-2016/, 
х/ч Г.Давааням /2016 оноос/, ахлах төлөөлөгчөөр х/ч 
Ш.Батбаатар /1991-1998/, д/х Л.Гэндэндарам /1998-
2001/, а/х Б.Банзрагч /2001-2009/, х/ч Ш.Даваа-Эрдэнэ 
/2009-2012/, Т.Эрдэнэлхагва /2012 оноос/  ажиллажээ.
Одоо тус тасаг нь Улаанбаатар хотын цагдаагийн 
газрын III хэлтсийн харьяанд тасгийн дарга 1, ахлах 
төлөөлөгч 1, төлөөлөгч 4, нийт 6 орон тоотойгоор 
нийслэл хотод зам тээврийн эзэн холбогдогч нь 
тогтоогдоогүй гэмт хэрэг илрүүлэх, хэрэг бүртгэлт, 

мөрдөн байцаалтаас оргон зайлсан сэжигтэн, 
яллагдагчийг эрэн сурвалжлах, урьдчилан сэргийлэх 
үндсэн чиг үүргийг тусгайлан олгогдсон эрх зүйн 
хүрээнд харьяа мөрдөн байцаах, хэрэг бүртгэх албадад 
мэргэжлийн дэмжлэг үзүүлэн ажиллаж байна. 

ЗАМЫН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ДҮРЭМ ШИНЭЧЛЭГДЭВ
“БНМАУ-ын Замын хөдөлгөөний дүрэм”-ийг 15 бүлэг, 179 зүйлтэйгээр 
шинэчлэн баталж, 10-р сарын 1-ний өдрөөс мөрдүүлжээ. 
Дүрмийн шинэчлэлтээр тээврийн хэрэгслүүдийг B,C,D,E,F ангилалд 
оруулан, улсын дугаарын тэмдгийг өнгө, ялгах үсгээр ангилан яам, 
тусгай газар, хувийн хэвшил, амины гэж ялгадгийг болиулан, “Харанхуй 
үе”, “Бодит жин” , “Ердийн хөсөг” гэсэн нэр томьёоны тодорхойлолт 
нэмэгдэж, “Явган зорчигчийн зам”, “Явган зорчигчийн гарц” гэсэн 
тодорхойлолтуудыг “Явган хүний зам”, “Явган хүний гарц” гэж нэр 
томьёоны хувьд өөрчилжээ. 
Энэ дүрмийн өмнөх дүрмүүдээс гол ялгаатай нь тээврийн хэрэгслүүдийн 
зөвшөөрөгдөх дээд хурдыг нэмэгдүүлж өгчээ. Тухайлбал, өмнөх дүрэм 
болон дүрмийн нэмэлт, өөрчлөлтүүдэд суурингийн доторх замд бүх 
төрлийн автомашинуудын хурдыг 50 км/цаг, суурингийн гаднах замд 
суудлын автомашин, мотоциклын хурдыг 60 км/цаг, ачааны автомашин, 
автобусны хурдыг 50 км/цаг-аас хэтрүүлэхгүйгээр хязгаарлаж байсан 
бол, шинэ дүрмээр суурингийн доторх замд суудлын автомашин, 
ачааны автомашин, мотоциклын хурдыг 60 км/цаг, автобус, хүн тээсэн 
ачааны автомашины хурдыг 50 км/цаг, суурингийн гаднах замд суудлын 
автомашин, ачааны автомашин, мотоциклын хурдыг 70 км/цаг, хүн тээсэн 
ачааны автомашин, автобусны хурдыг 50 км/цаг байхаар тогтоожээ. 
Тээврийн хэрэгслийн зөвшөөрөгдөх дээд хурдыг нэмэгдүүлсэн нь 
гуравдагч орнуудын янз бүрийн төрөл, маркийн автомашинуудаар 

улсын хэмжээний парк шинэчлэл 
хийгдэж эхэлсэн, тэдгээрийн 
өсөлт, техникийн үзүүлэлт, хурд, 
хүч нэмэгдсэнтэй холбоотой 
байлаа.        

“ОСОЛГҮЙ МАНЛАЙ ЖОЛООЧ” ТЭМДЭГ
1990-ээд оноос авто тээврийн байгууллагууд 
хувьчлагдсантай холбоотойгоор дээрх шагналыг 
хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах үндсэн чиг 
үүрэг бүхий ЗЦГ-аас олгох шаардлагатай гэж үзэн 

ЦЕГ-ын даргын б/159 тоот тушаалаар “Осолгүй манлай 
жолооч” тэмдгээр шагнах журмыг боловсруулан 
баталжээ.
Дээрх журмаар тэмдгийг 10-аас дээш жил жолоочоор 
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ажиллахдаа зам тээврийн осол зөрчил гаргаагүй, 
хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах, шинэ 
залуу тээвэрчдийн техникийн мэдлэг боловсрол, 
жолоодох ур чадварыг дээшлүүлэх, тэднийг 
дадлагажуулах ажилд идэвх, зүтгэл, санаачилга 
гаргасан, хөдөлмөрийн сахилга, нийгмийн 
хэв журмыг сахидаг тэргүүний жолооч нарыг 
шагнахаар болсон байна. 
Мөн журамд цол тэмдгийг III, II, I гэсэн зэрэгтэй 
байхаас гадна “Осолгүй манлай жолооч” тэмдгээр 
шагнуулсан жолоочийн үнэмлэхний талон 1 удаа 
цоорхой бол сольж олгох, II зэргээр шагнуулсан 
бол D эсвэл E ангиллын аль хүссэнийг авах, I 
дүгээр зэргээр шагнуулсан бол D, E ангиллыг 
хоёуланг авах шалгалтанд орох эрх авах 
хөшүүргийг оруулжээ.

АЖЛЫН ЗААВАР ШИНЭЧЛЭГДЭВ
Тус газрын Мэргэжлийн комиссын ажлын зааврыг боловсруулан 
батлуулжээ. 
Тус заавраар комисс улсын хэмжээний авто сургууль, курсуудын 
сургалтыг үйл ажиллагаанд хяналт тавих, жолооч нарын мэдлэг, 
мэргэжлийг дээшлүүлэх талаар гарын авлага, заавар зөвлөмж гаргах, 
албаны үйл ажиллагаанд шинэ техник, технолог нэвтрүүлэх,
авто сургууль, курсуудын хүчин чадлыг тооцоолох, албанд хэрэглэгддэг 
бүртгэл, эрх хасагдаж ирсэн жолооч нарын үнэмлэх, бичиг баримтын 
хадгалалтын байдалд хяналт тавих, шалгалтын тестийг боловсронгуй 
болгох,
Авто курсуудын элсэлт, сургалтын хөтөлбөрийн биелэлтэд хяналт тавьж, 
шалгалтыг удирдан зохион байгуулах албаны алба хаагчид, нийт жолооч 
нарын мэдлэг мэргэжлийг дээшлүүлэхэд сургалт зохион байгуулах, 
гарын авлага, зөвлөмж гаргахаар заажээ.

1991
09.12	 Тээврийн	хэрэгслийг	саатуулах	

болон	хашаанаас	гаргах	журмыг	
шинэчлэв.	

09.25	 Мэргэжлийн	комиссын	дарга	ба		
ажилтнуудын	албан	тушаалын	
зааврыг	батлуулав.	

10.09	 УБ	хотын	ЦГ-аас	Тусгай	
хамгаалалтын	салаа	шилжиж	ирэв.

10.18	 Төв,	орон	нутгийн	шинжээчдийн	
анхдугаар	цугларалт	болов.

11.02	 Монгол	улсын	цагдаагийн	
байгууллага	ОУ-ын	цагдаагийн	
байгууллага	“Интерпол”-д	
гишүүнээр	элссэн.

11.27	 1992-1996	онд	хэрэгжүүлэх	үндсэн	
чиглэл,	хөдөлгөөний	хяналтад	
ажиллах	үеийн	удирдамж,	
жижүүрийн	ажлын	удирдамж	
шинээр	боловсруулж	мөрдөв.
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ЯПОН УЛСААС АВТОМАШИН, МОТОЦИКЛ БЭЛЭГЛЭВ
Албаны үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэн Япон 
улсын “Накамура” пүүсээс тус газарт бэлэглэсэн 4 
автомашин, 5 “Ямаха серов” маркийн мотоциклийг 

газрын үндсэн хөрөнгийн бүртгэлд авч, дүүргийн 
тасгуудад хуваарилан ашиглуулав.
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1992
01.13	 Ардчилсан	Үндсэн	хууль	батлагдав.

02.12	 Цагдаагийн	байгууллагын	офицер,	
ахлагчдын	хувцасны	загварыг	батлав.

04.17	 Жолоочийн	мэргэжил	олгох	3,5	
сарын	дамжаанд	офицер,	цагдаа	25	
хүнийг	хамруулан	мэргэжил	олгов.

04.25	 Төв,	орон	нутгийн	ЗЦ-ийн	20	
байцаагчийг	30	хоногийн	сургалтанд	
хамруулсан

04.30	 Томилолтын	эрхийг	шинэчлэв.	

05.18	 Газраас	1992-1996	онд	хэрэгжүүлэх	
үйл	ажиллагааны	үндсэн	чиглэлийг	
батлав.

05.20	 Ажлын	туршлага	солилцох,	техник	
хэрэгсэл	авахаар	ЗЦГ-ын	зарим	алба	
хаагчид	Казакстан,	Буриадыг	зорив.

07.09	 ХБНГУ-аас	техник	хэрэгсэл	худалдаж	
авах,	гэрээ	хэлэлцээр	байгуулав.

07.23	 Цагдаагийн	дүрэмт	хувцас	өмсөх	
заавар	батлагдав.

08.08	 ЗЦГ-т	УАЗ-469	машин	худалдан	авч,	
газрын	барилгад	засвар	хийх,	зарим	
техник	хэрэгсэл	худалдан	авав.

08.18	 Улаанбаатар	хотын	район,	хороог	
татан	буулгаж,	шинээр	дүүрэг	
байгуулах	тухай	шийдвэр	гарч,	шинэ	
дүүргүүд	байгуулагдав.

09.02	 Техник	хяналтын	хэлтэст	Хот	
хоорондын	хөдөлгөөнт	эргүүлийн	
салаа	байгуулж,	ахлах	байцаагч	1,	
цагдаа	6,		автомашин	1,	мотоцикл	
1-тэй	ажиллуулав.	

11.18	 Замын	цагдаагийн	зохицуулагч	
бэлтгэх	30	хоногийн	курсээр	34	
хүнийг	бэлтгэв.	

11.25	 Авто	тээврийн	болон	өөрөө	явагч	
хэрэгслийн	албан	татварын	тухай	
хууль	шинэчлэгдэв.

11.27	 Захиргааны	хуриуцлагын	тухай	хууль	
батлагдан	гарав.

12.22	 Захиргааны	хариуцлагын	тухай	хууль	
хэрэгжүүлэх	журам	батлагдав.

12.20	 “Замын	хөдөлгөөний	дүрэм	аюулгүй	
байдлын	толь”	ном	хэвлэгдэж		
нийтийн	хэрэгцээнд	гаргасан.

12.20	 “Замын	хөдөлгөөний	аюулгүй	
байдлын	үндэс”	ном	гаргав.

12.20	 Албанд	автомашин	10,	мотоцикл	20,	
холбооны	станц	25,	гав	35,	хутганаас	
хамгаалах	бээлий	13	ширхэг,	
согтуурлын	зэрэг	шалгах	багаж	авч	
хангалт	хийсэн

12.23	 Батсүхийн	Батболд		“Монгол	цагдаа”	
дууны	шүлэг	бичив.

АРДЧИЛСАН ҮНДСЭН ХУУЛЬ
АИХ-ын 12 дахь удаагийн сонгуулийн II чуулганаар шинэ Үндсэн хуулийг 
батлав. Монгол улс Үндсэн хуулиндаа Ерөнхийлөгч бүхий парламентын 
засаглалыг сонгож, хүний эрх, эрх чөлөө, үндэсний эв нэгдлийг дээдэлсэн, 
өмчийн олон хэвшлийг хүлээн зөвшөөрсөн, олон ургальч үзлийг 
нийгмийн соёл оюуны үндэс болгосон хүмүүнлэг, ардчилсан нийгмийн 
жам ёсны харилцааг тунхаглажээ.

ЦАГДААГИЙН ШИНЭ ДҮРЭМТ ХУВЦАС, МӨРДӨСНИЙ 
ЗАГВАР

БНМАУ-ын Ерөнхийлөгчийн 35-р зарлигаар Цагдаагийн байгууллагын 
офицер, ахлагчдын хувцас, мөрдөсний загварыг Зэвсэгт хүчин, Улсын 
аюулгүй байдлыг хангах чиг үүрэг бүхий бусад байгууллагын ажилтны 
хувцас, мөрдөсний загвараас салган тусад нь гарган баталжээ. 
Энэ зарлигаар цагдаагийн байгууллагын алба хаагчид хэрэглэж байсан 
бага дэслэгч, түрүүч цолыг хассан байна.
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ЦАГДАА-92” ТЭМЦЭЭН

НИЙСЛЭЛИЙН ШИНЭ ДҮҮРГҮҮД
УИХ-ын 18-р тогтоолоор Улаанбаатар хотын 
Ажилчин, Найрамдал, Сүхбаатар, Октябрь, Налайх, 
Багануур, Партизан район, Гачуурт, Туул, Багахангай 
хороодыг татан буулгаж, Хан-Уул, Баянзүрх, 

ЗАХИРГААНЫ ХАРИУЦЛАГЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ
Захиргааны зөрчил гаргасан этгээдэд 
хариуцлага хүлээлгэхтэй холбогдон үүссэн 
харилцааг зохицуулсан “Захиргааны 
хариуцлагын тухай” хууль 1992 оны 11-р 
сард батлагдан гарав.   
Энэ хуульд өмнө нь олон хууль, зарлиг, 
тогтоол, дүрэм, журмаар захиргааны 
хариуцлага ногдуулж байсныг нэгтгэж, 
“Хөдөлгөөний аюулгүй байдлын журам 
зөрчих” 25-р зүйл болгожээ. Энэ зүйл, 
хэсэг нь хөдөлгөөний аюулгүй байдлын 
тухай журам зөрчигчдөд тухайн үедээ 
хариуцлага тооцох механизм болж байсан 
боловч, замын хөдөлгөөнд оролцогчдын 
хууль, дүрэм биелүүлэх, сахилга, соёлыг 
дээшлүүлэх, гэмт хэрэгтэй тэмцэх, 
урьдчилан сэргийлэх нөлөөллийг 
сайжруулах зорилгоор 3 удаа нэмэлт, 
өөрчлөлт оруулан мөрдөж байгаад 
2015 онд “Замын хөдөлгөөний аюулгүй 
байдлын тухай хууль”-д бие даасан зүйл, 
хэсэг болон тусгагджээ. 

“Цагдаа-92” тэмцээнд Замын цагдаагийн газраас а/ч 
Б.Ганхуяг, а/ч С.Хасбаатар,  д/а Т.Амгаланбаатар, 
д/а Д.Авирмэд нарын бүрэлдэхүүнтэй баг оролцож, 
цагдаагийн байгууллагын хэмжээнд 3-р байр, 

Сүхбаатар дүүргийн ЗЦТ-ийн цагдаа а/ч С.Хасбаатар 
хувийн дүнгээр 1-р байрыг тус тус эзэлсэн амжилтыг 
үзүүлжээ.

Чингэлтэй, Сүхбаатар, Баянгол, Сонгинохайрхан, 
Туул, Багануур, Багахангай, Жаргалант, Гачуурт 
дүүргүүдийг байгуулав. 
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1993
01.23	 ЗЦГ-ын	“Дохио”		үйлдвэр	БНХАУ-

ын	холбогдох	байгууллагуудын	
хооронд	байгуулсан	гэрээний	дагуу	
бараа	материал	татах	ажлаар	алба	
хаагчдыг	томилон	ажиллуулав.

01.19	 Автомашины	жолооч	бэлтгэх,	
давтан	сургах,	мэргэжил	
дээшлүүлэх	заавар	шинэчлэгдэн	
батлагдав.

02.15	 Хувийн	хэвшлийн	авто	сургууль,	
курсууд	жолооч	бэлтгэж	эхлэв.

02.16	 ОХУ-ын	Тээврийн	цагдаагийн	
байгуулагатай	ажил	төрлийн	
холбоо	тогтоож	туршлага	
судлахаар	болов.

02.16	 ОУ-ын	“Peek	traffic	Oy”пүүс	
Москвагийн	Автозамын	дээд	
сургууль	хамтран	зохион	
байгуулсан	семинарт	ЗЦГ-ын	
дарга,	х/ч	Т.Занашир	оролцож,	
илтгэл	тавив.

02.23	 ЗХАБТХ-ын	төсөл	боловсруулах	
ажлын	хэсгийг	газрын	орлогч,	
ХХХ-ийн	дарга,	д/х	Г.Гомбоцэрэн,	
х/а	С.Цандэлэг,	х/ч	С.	Пионер,	
Н.Нэргүй	нарын	бүрэлдэхүүнтэй	
байгуулав.

03.02	 “Сарны	өртөө”пүүс	алба	хаагчдыг	
мотоцикл,	мөнгөн	шагналаар	
шагнаж	урамшуулав.

03.03	 ӨМӨЗО-ны	ЗЦГ-тай	ажил	хэргийн	
холбоо	тогтоох,	техник	хэрэгсэл	
материал	худалдан	авах	ажлаар	
ЗЦГ-ын	зарим	алба	хаагчид	Хөх	
хотод	айлчлав.

03.17	 Тээврийн	хэрэгслийн	гэрчилгээг	
шинэчлэн	солив.

03.19	 ЗЦГ-ын	хөрөнгөөр	“Монгол	
интерсервиз”	компаниас	худалдан	
авсан	УАЗ-31512	маркийн	
автомашиныг	Төв	аймгийн	ЗЦТ-т	
шилжүүлэв.

03.24	 		ТХ-ийн	техникийн	үзлэг,	тооллого	
явуулах	журмыг	шинэчлэв.

03.27	 Бүх	төрлийн	автомашин,	
мотоцикл,	механизмын	улсын	
бүртгэл,	шилжилт,	хөдөлгөөн	
хийх	ажлыг	аймаг,	хотын	
замын	цагдаагийн	тасаг,	хэсэгт	
хариуцуулав.

04.06	 Замын	хөдөлгөөний	дүрэмд	
нэмэлт	өөрчлөлт	оруулав.

04.10	 Жолоочийн	үнэмлэхний	шалгалтыг	
дүүргийн	замын	цагдаагийн	
тасгуудад	түр	хугацаагаар	
шилжүүлэв.	

04.30	 ЗЦГ-ын	зохион	байгуулалт,	бүтцийг	
өөрчлөв.

АЛБА ХААГЧДЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА,
 ЁС ЗҮЙН ХЭМ ХЭМЖЭЭ

ЗЦГ-ын даргын 224-р тушаалаар алба хаагчдын замын хөдөлгөөнд 
хяналт тавих, хөдөлгөөн зохицуулах, зөрчлийг газар дээр нь шуурхай 
шийдвэрлэх ажлын удирдамж гарган замын цагдаагийн алба хаагч нь 
олон нийтийн нүдэн дээр ил ажилладаг учраас ажилд гарахдаа гадаад 
үзэмж, ариун цэвэр, соёлын шаардлагыг хангаж үсээ засуулах, хумсаа 
авах, ам, нүүр гараа угаах, хувцсаа индүүдэх, гутлаа тослож хувийн 
бэлтгэлээ сайтар хангаж, ажилд гарахын өмнө хоол, унд идэж уусан байх 
бөгөөд 10 цагаас доошгүй хугацаанд согтууруулах ундаа хэрэглээгүй 
байхыг заажээ.
Томилогдсон постонд ажиллахдаа сонор, сэрэмжтэй,  ажил хэрэгч, 
албаны дүр төрхтэй, пост орчиндоо жинхэнэ эзэн нь байж ажиллахаас 
гадна зорилгогүй зогсох, бусадтай албаны бус яриа өрнүүлэх, тамхи татах, 
машины кабинд суух, зорилгогүйгээр олуулаа цуглах зэргийг хориглосон 
байна.
Жолоочтой уулзахдаа мэндлэн ёсолж, албан тушаал, цол нэрээ хэлж, 
тээврийн хэрэгслийг зогсоосон шалтгаанаа товч, тодорхой хэлж, илүү 
утга санаа, сул үг яриа гаргахгүй байхаас гадна арга хэмжээ авахдаа 
зөрчлийн утга, гэм бурууг товч, тодорхой ойлгуулж шийдвэрлэж байхыг 
заажээ.

ХУВИЙН ХЭВШЛЭЭР ЖОЛООЧ БЭЛТГЭЖ ЭХЛЭВ
Улс оронд өрнөсөн нийгмийн өөрчлөлтийг даган жолоочийн мэргэжлийг 
эзэмших иргэдийн эрэлт, хэрэгцээнд тулгуурлан жолооч бэлтгэх хувийн 
хэвшлийн “Жолоо” ББХК, МҮСАХ, “Хөдөлгөөн” ББХК, “Ундарга” ББХК 
зэрэг 14 автосургууль, курсууд байгуулагдаж үйл ажиллагаагаа эхлэв.
Ингэснээр жолооч мэргэжил нь хувь хүний амьдралын нэгэн чухал 
хэрэгцээ болох бодит нөхцөл бүрдэв. 
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ЗАМЫН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ДҮРМИЙН НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ
ЦЕГ-ын даргын 88-р тушаалаар нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан бөгөөд 
энэхүү  өөрчлөлтөөр суудлын болон ачааны автомашин, мотоциклын 
зөвшөөрөгдөх дээд хурдыг суурин газрын доторх замд 60 км/цаг, суурин 
газрын гаднах замд 70 км/цаг, трактор, өөрөө явагч механизмын хурдыг 
30 км/цаг, механикжсан тээврийн хэрэгслийг чирэх үед 40 км/цаг болгон 
нэмэгдүүлснээс гадна дуут дохио хэрэглэх, хүн ба ачаа тээвэрлэх, гадна 
талын гэрэлтүүлэх хэрэгслийг хэрэглэх журмыг шинэчилжээ. Уг нэмэлт 
өөрчлөлтийг 1993 оны 04-р сарын 01 өдрөөс дагаж мөрджээ.    

“ЦАГДАА НААДАМ”
Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаа,  бие бүрэлдэхүүний албаны 
бэлэн байдал, бэлтгэлжилт, чадварыг хөдөлмөрчдөд сурталчлан таниулах,  
“Монгол бөхийн өргөөнд” хөрөнгө хуримтлуулан хандивлах зорилгоор  
“Цагдаа наадам”-ыг 9-р сарын 12-ны өдөр Төв цэнгэлдэх хүрээлэнд 
зохион байгуулсан байна. Уг наадмын хүрээнд ушу, карате болон цэргийн 
зэвсэгтэй ажиллагаа, мотоспорт, албаны нохойн үзүүлэх тоглолт, 
цагдаагийн анги, салбаруудын 
ёслолоын жагсаал хийж, мөн 
улс аймгийн алдар цолтой 
болон цагдаагийн байгууллагын 
“Хүч” спорт хорооны 64 бөхийн 
барилдаан болов. 
Энэ наадамд Замын цагдаагийн 
газар нь үзвэрийн тасалбараас 
153.550 төгрөгний орлого 
оруулж, наадмын үеийн замын 
хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг 

сайн хангасан тул Цагдаагийн 
ерөнхий газраас сайшаагджээ.

ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ
Монгол улсын Цагдаагийн байгууллагын тухай хууль батлагдав. Энэ 
хуулийн төслийг боловсруулахад дараах үзэл баримтлал /концепц/-ыг 
баримталжээ.
•Монгол улсад цагдаагийн нэгдсэн нэг байгууллага байх,
•Удирдах зарчим нь нэгдмэл төвлөрсөн удирдлагыг нутаг дэвсгэрийн 
удирдлагатай хослуулах,
•Гэмт хэрэгтэй тэмцэх, олон нийтийн хэв журмыг хамгаалах гэсэн 2 чиг 
үүрэгтэй байх,
•Үйл ажиллагааны эрх зүйн үндэс, хэм хэмжээг Монгол улсын Үндсэн 
хуульд нийцүүлэх,
•Цагдаагийн байгууллага нь хүчний бус, үйлчилгээний байгууллага байх,
•Цагдаагийн алба мэргэшсэн байх зэрэг зарчмуудыг баримталжээ.
Цагдаагийн байгууллагын тухай хууль нь нийт 8 бүлэг, 53 зүйлтэйгээр 
батлагдсаны 18 дугаар зүйлд Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг 
хангах талаар тусгаж, Цагдаагийн байгууллага нь Замын хөдөлгөөний 
аюулгүй байдлын тухай хууль, тогтоомж, тэдгээрт нийцүүлэн эрх бүхий 
байгууллагаас гаргасан дүрэм, журмыг сахин хангуулж, биелэлтэд нь 
хяналт тавих, Монгол улсын нутаг дэвсгэр дээр ашиглагдаж байгаа 
автотээврийн болон замын хөдөлгөөнд оролцдог өөрөө явагч хэрэгслийг 

жолоодох эрхийн үнэмлэх олгохыг заажээ. Хошууч генерал Б.Пүрэв нь улс орон нийгэм, эдийн засгийн шинэ 
тогтолцоонд шилжихтэй холбогдсон эрүү, хэв журмын нөхцөл байдал хүндэрсэн, түүхэн эгзэгтэй цаг үед 
цагдаагийн байгууллагыг удирдан ажиллаж, түүний тогтолцоо, эрх зүйн зохицуулалт, үйл ажиллагааны үндэс, 
зарчмуудыг тодорхойлон хуульчлан батлуулж хэрэгжүүлсэн түүхэн гавьяатан юм.
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1993
05.03	 ОХУ-ын	Москва	хотын	Автозамын	

дээд	сургуулийн	1	сарын	курст	
төв,	орон	нутгийн	15	ажилтныг	
мэргэжил	дээшлүүлэв.

05.18	 ЗЦГ-ын	дэргэд	“Мотоклуб”	
байгуулагдав.	

06.15	 Цагдаагийн	шинэ	загварын	дүрэмт	
хувцас	хэрэглэж	эхлэв.

06.23	 ЗЦГ-ын	МК,	ТБХ-ийн	албан	
ажлын	хэрэгцээнд	УАЗ-31419	
автомашинтай	болов.	

08.18	 Цэргийн	цолны	мөнгийг	9-р	сарын	
1-ний	өдрөөс	эхлэн	нэмж	олгожээ.

09.22	 ЦЕГ,	Бруней	улсын	ЦБ-ын	
хамтын	ажиллагааны	хүрээнд	
ажлын	туршлага	судлах	ЦБ-ын	
төлөөлөгчийн	бүрэлдэхүүнд	ЗЦГ-
ын	цагдаа,	а/а	Ц.	Хатанбаатар	
оролцжээ.

10.15	 Жолоочийн	мэргэжил	олгох	
сургалтад	офицер,	цагдаа	16	
хүнийг	хамруулав.

11.14	 Цагдаа	наадам	зохион	байгуулав.

	 10.26	 ЗЦГ-ын	дарга,	дэд	
дарга,	ХХХ-ийн	бөгөөд	дэд	даргын	
ажил	үүргийн	хуваарийг	батлав.

11.04	 Төв,	Дархан-Уул,	Дорноговь	
аймагт	Замын	цагдаагийн	тасаг	
байгуулав.

11.10	 Зохицуулагч	бэлтгэх	30	хоногийн	
курс	зохион	байгуулав.

11.22	 Чингэлтэй,	Сонгинохайрхан	
дүүргийн	ЗЦТ	байгуулагдав.

11.30	 Дүүргүүдийн	ЗЦТ-уудын	гудамж	
замын	хөдөлгөөнд	хяналт	тавих,	
аюулгүй	байдлыг	хангаж	ажиллах,	
зам	маршрутыг	/хилийн	цэсийг/	
баталж,	тээврийн	хэрэгслийн	тоо	
бүртгэгчийн	орон	тоо	бий	болгов.

12.02	 Монгол	улсын	Цагдаагийн	
байгууллагын	тухай	хууль	
батлагдав.

12.21	 Жолоочийн	мэргэжил	олгох	
сургалтад	офицер,	цагдаа	24	
хүнийг	хамруулав.

12.31	 ЗЦГ-т	Жижүүрийн	хэсэг	байгуулав.

12.31	Хамгаалалтын	автомашин	3,	
шуурхай	албаны	автомашин	
11,	мотоцикл	20-ыг	авч	төв,	
орон	нутгийн	замын	цагдаагийн	
албадад	хангалт	хийв.

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРЭГ ДЭХ ЗАМЫН ЦАГДААГИЙН ХЭЛТЭС
УИХ-ын 1992 оны 8-р сарын 18-ны өдрийн “Улаанбаатар хотын район, 
хороог татан буулгах, шинээр байгуулах тухай” тогтоол гарч Нийслэлийн 
Чингэлтэй дүүрэг байгуулагдав.
Засаг захиргааны шинэ нэгж үүссэнтэй холбогдуулан Чингэлтэй дүүрэг 
дэх ЗЦТ нь ЗЦГ-ын даргын 262-р тушаалаар тасгийн дарга 1, ахлах 
байцаагч 1, байцаагч 4, зохицуулагч 26, нийт 32 орон тоотойгоор үүсэн 
байгуулагдсанаас хойш дүүргийн нутаг дэвсгэрт хүн ам, тээврийн 
хэрэгслийн тоо эрс нэмэгдэхийн хэрээр замын хөдөлгөөний аюулгүй 
байдлыг хангах, хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх, зам тээврийн хэрэг, 
ослоос урьдчилан сэргийлэх, хөдөлгөөний аюулгүй байдлын дэг журмыг 
тогтоох, хуулиар хүлээсэн үндсэн чиг үүргээ хэрэгжүүлэн ажиллаж 
иржээ.
Тус тасаг хэлтсийн даргаар х/ч Ц.Ганхуяг /1993-1999/, х/ч Ц.Лувсан-Очир 
/1999-2004/, х/ч Д.Бат-Эрдэнэ /2004-2006/, д/х Г.Оюунбаатар /2006-2008/, 
д/х О.Батжаргал /2008-2009/, д/х Д.Дашдорж /2009-2011/, д/х Д.Мөнхбаатар 
/2011-2015/, х/ч Ц.Чинзориг /2016/ хэлтсийн даргаар д/х Б.Сүхбат /2016 
оноос/ нар, ахлах байцаагчаар х/ч Д.Дарьсүрэн /1993-1995/, а/х А.Мандшир 
/1995-1997/, а/х Д.Бат-Эрдэнэ /1997-1999/, х/ч Г.Батдаваа /1999-2001/, х/ч 
М.Ариунболд /2001-2004/, д/х Г.Оюунбаатар /2004-2006/, а/х Б.Батболд 
/2006-2008/, а/х Г.Энхзориг /2008/, х/ч Л.Эрдэнэбулган /2008-2012/, а/х 
П.Норовсамбуу /2012-2015/, а/х Д.Цэдэнсайхан /2015/, а/х Д.Бат-Эрдэнэ 
/2016/, д/х Ч.Мөнхтөгс /2016/, а/х Б.Зоригт /2016 оноос/ нар ажиллажээ.

МОТОЦИКЛООР ШАГНУУЛАВ
“Сарны өртөө пүүс” болон ЗЦГ-ын хамтран зарласан болзолт уралдаанд 
тэргүүн байр эзэлсэн а/х Ц.Лувсан-Очир даргатай ХХХЭХ-ийг “Иж 
Планет-3” маркийн мотоциклоор, 2-р байр эзэлсэн д/х Х.Монголбаяр 
даргатай Найрамдал дүүргийн ЗЦТ-ийн хамт олныг 10000 төгрөгөөр, 
хувийн дүнгээр тэргүүлсэн  Октябрь дүүргийн ЗЦТ-ийн цагдаа О.Базарсад, 
Найрамдал дүүргийн ЗЦТ-ийн цагдаа В.Намсрай, ХХХЭХ-ийн цагдаа 
Д.Ганбаатар нарыг 2000-6000 төгрөгөөр тус тус шагнаж урамшуулжээ.
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СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРЭГ ДЭХ ЗАМЫН ЦАГДААГИЙН ХЭЛТЭС
УИХ-ын 1992 оны 8-р сарын 18-ны өдрийн 
“Улаанбаатар хотын район, хороог татан буулгах, 
шинээр байгуулах тухай” тогтоол гарч Нийслэлийн 
Сонгинохайрхан дүүрэг байгуулагдав.
Засаг захиргааны шинэ нэгж үүссэнтэй холбогдуулан 
Сонгинохайрхан дүүрэг дэх ЗЦТ нь ЗЦГ-ын даргын 
262-р тушаалаар тасгийн дарга 1, ахлах байцаагч 1, 
байцаагч 4, зохицуулагч 26, нийт 32 орон тоотойгоор 
үүсэн байгуулагдсанаас хойш дүүргийн нутаг дэвсгэрт 
хүн ам, тээврийн хэрэгслийн тоо эрс нэмэгдэхийн 
хэрээр замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах, 
хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх, зам тээврийн хэрэг, 
ослоос урьдчилан сэргийлэх, хөдөлгөөний аюулгүй 
байдлын дэг журмыг тогтоох, хуулиар хүлээсэн 
үндсэн чиг үүргээ хэрэгжүүлэн ажиллаж иржээ.
Тус тасгийн даргаар д/х Г.Цэрэннадмид /1993-
1997/, д/х С.Санжаа /1997-1999/, д/х Г.Оюунбаатар 
/1999-2003/, д/х С.Даваацэрэн /2003-2006/, д/х 
М.Санжаа /2006-2009/, д/х Д.Ганхуяг /2009-2012/, д/х 
С.Жавхлантбаатар /2012-2016/, д/х Д.Ганболд /2016/, 
хэлтсийн даргаар х/ч Н.Ганбат /2016/ ахлах байцаагчаар 
а/х Г.Оюунбаатар /1993-1999/, х/ч С.Даваацэрэн /1999-
2003/, а/х Г.Мөнхжаргал /2003-2006, 2009-2012/, а/х 
Ц.Мягмаржав /2006-2007/, а/х Д.Цэнгүүнжав /2007-
2008/, х/ч Л.Зоригоо /2008-2009/, х/ч Ц.Чинзориг, а/х 
Х.Ганбат нар /2012-2016/, а/д Д.Гомбосүрэнжав /2016/, 
а/х П.Ядампүрэв /2016/ нар ажиллажээ.

Тасгийн хамт олон 1999 онд СХД-ийн “Тэргүүний 
хамт олон”, ЦХ-ийн “Хөдөлмөрийн аварга”,  ЗЦГ-
ын “Тэргүүний тасаг, хамт олон”, 2001 онд ажлын 
үзүүлэлтээр ЗЦГ-ын “Тэргүүний тасаг”, “Уран 
зохицуулагч” тэмцээнд 2-р байр, 2002 онд НИТХ, 
УБ хотын захирагч бөгөөд НЗД-аас зарласан болзолт 
уралдаанд тэргүүн байр, 2004 онд МУ-д “Гэмт хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх зөвлөл” байгуулагдсаны 40 
жилийн ойг угтсан болзолт уралдаанд Тэргүүн 
байр, ЗЦГ-ын “Марш, тусгай бэлтгэлийн аварга 
шалгаруулах тэмцээн”-д 3-р байр, мөн газрын 
“Тэргүүний шугам замын байцаагч” ажил мэргэжлийн 
аварга шалгаруулах тэмцээнд Тэргүүн байр, “Уран 
зохицуулагч” тэмцээнд 3-р байр, 2005 онд СХД-
ийн “Тэргүүний хамт олон”, ЗЦГ-ын “Марш, тусгай 
бэлтгэлийн аварга шалгаруулах тэмцээн”-ий Тэргүүн 
байр, мөн газрын “Тэргүүний шугам замын байцаагч” 
ажил мэргэжлийн аварга шалгаруулах тэмцээнд 2-р 
байр, 2006 онд ЗЦГ-ын “Хөдөлмөрийн аварга хамт 
олон”, “Шилдэг зохицуулагч” тэмцээний Тэргүүн 
байр,  2007 онд “Уран зохицуулагч” тэмцээнд Тэргүүн 
байр, 2009 онд “Уран зохицуулагч” тэмцээнд 3-р байр, 
2014 онд Нийслэлийн ЗЦГ-ын “Спортын бага наадам” 
цогцолбор тэмцээнд Тэргүүн байр, 2015 онд НЗДТГ, 
Нийслэлийн ЗЦГ-аас хамтран зарласан “Чадварлаг 
хамт олон” тэмцээнд Тэргүүн байр, ЗЦГ-ын “Уран 
зохицуулагч” тэмцээнд Тэргүүн байранд тус тус 
шалгарчээ.       
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ЦЕГ-ын даргын  229-р тоот 
тушаалаар тус газарт Тамгын 
хэлтсийн даргаар ажиллаж байсан 
д/х Жигдэнгомбын Сайнжаргалыг 
ЗЦГ-ын даргаар томилов.
Ж.Сайнжаргал нь 1953 онд Увс 
аймгийн Тэс суманд төрсөн. 
1971 онд Баруунтуруун сумын 
10 жилийн дунд сургууль, 1976 
онд МУИС-ийн ПДС-ийг авто 
инженер, 1987 онд ЗХУ-ын ДЯЯ-
ны Удирдлагын академийг хуульч-
зохион байгуулагч мэргэжлээр тус 
тус төгссөн. Цагдаагийн хурандаа 
цолтой. УАТХШБГ-т МК-ын 
гишүүн /1976-1979/, УЦСЕГ-ын 

штабт ахлах байцаагч, группын дарга /1979-1982/, УАТХШБГ-ын МК-ын 
дарга /1982-1985/ , тус газрын улс төрийн орлогч /1987-1990/, УАТХШБГ-
ын даргын үүрэг гүйцэтгэгч /1990/,  ЦЕГ-ын Тамгын хэлтсийн дарга /1991-
1994/, ЗЦГ-ын дарга /1994-1998/, УМБГ-ын I хэлтсийн дарга /1998-2001/, 
ЦЕГ-ын Тамгын газрын дарга /2001-2006/, ЦЕГ-ын харьяа “Монгол тамга” 
ТӨҮГ-ын дарга /2006-2013/-аар тус тус ажилласан байна.
Ж.Сайнжаргал нь ЗЦГ-ын даргаар ажиллах хугацаандаа Замын 
хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль, холбогдох дүрэм, журам, 
заавар, стандартуудын төслийг боловсруулах,  албыг бэхжүүлэх, 
материаллаг бааз, техник хэрэгслээр хангах, бүтэц, орон тоог оновчтой 
зохион байгуулахад үнэтэй хувь нэмэр оруулсан юм. Тэрээр “Цэргийн 
болон Хөдөлмөрийн гавьяаны улаан тугийн одон”, “Цэргийн хүндэт 
медаль”, “Цагдаагийн алдар”, “Цагдаагийн гавьяа” тэмдгээр тус тус 
шагнагдажээ.

1994
03.17	 Монгол	Улсын	ерөнхий	сайд	

П.Жасрай	төв,	орон	нутгийн	цагдаа,	
дотоодын	цэргийн	бүрэлдэхүүнтэй	
уулзалт	хийв.

03.24	 Хэрэг	бүртгэх,	шуурхай	албаны	тасаг	
байгуулав.

03.24	 Цагдаагийн	алба	хаагч	бүх	төрлийн	
тусгай	хэрэгсэл,	мэх	хэрэглэх	зааврыг	
батлав.

05.09	 Цэргийн	алба	хаагчийн	тэтгэвэр,	
тэтгэмжийн	тухай	хууль	батлагдаж,	
18-36	сарын	үндсэн	цалинтай	тэнцэх	
буцалтгүй	тусламж	олгож	байхаар	
шийдвэрлэв.

05.02	 Захиргааны	хариуцлагын	тухай	
хуульд	нэмэлт,	өөрчлөлт	орууллав.

05.04	 Цагдаагийн	байгууллагын	дотоод	
албаны	дүрэм	батлагдав.

05.04	 Цагдаагийн	алба	хаагчийн	сахилгын	
дүрэм	батлагдав.

05.25	 Цагдаагийн	эргүүл,	харуулын	
дүрэм,	Цагдаагийн	хүрээний	дүрэм,	
Цагдаагийн	туслах	ажилтны	дүрэм	
батлагдав.

05.30	 ХБНГУ-ын	ЭСЯ-ны	дэмжлэг,	хөрөнгө	
оруулалтаар	тээврийн	хэрэгслийн	
улсын	дугаарын	үйлдвэрийг	ЗЦГ-ын	
дэргэд	байгуулав.

06.06	 Цагдаагийн	байгууллагын	бэлгэ	
тэмдгийн	загварын	тодорхойлолт,	
хэрэглэх	журмыг	шинэчлэн	батлав.

06.14	 Цагдаагийн	мэргэжлийн	зэрэг	олгох	
шалгуур	үзүүлэлтийг	шинэчилж,	
мөнгөн	шагналыг	нэмэгдүүлэв.

08.16	 Шөнийн	эргүүл,	хамгаалалтын	
тасгийг	Хамгаалалтын	тасаг	болгон	
өөрчлөв.

09.16	 Дэд	хурандаа	Жигдэнгомбын	
Сайнжаргалыг	ЗЦГ-ын	даргаар	
томилжээ.

10.01	 ЗЦГ-ын	хариуцлагатай	эргүүлийг	
ажиллуулах	журмыг	батлав.

11.15	 Албанд	автомашин	6,	автомашины	
сирена	гэрэл	дохио	5	ш,	жижиг	
гэрэл	дохио	30	ш,	үүргийн	станц	
20	ш,	БНСУ-д	үйлдвэрлэсэн	богино	
долгионы	суурин	станц	30	ш-ийг	
шинээр	авч,	ашиглан	10	гаруй	
автомашин,	байнгын	9	постыг	суурин	
холбоотой	болгов.

11.17	 Нийслэлийн	цэцэрлэгүүдийн	дунд	
“Хүүхэд	замын	хөдөлгөөн”	сэдэвт	
тэмцээнийг	зохион	явуулав.

12.31	 Амьжиргааны	баталгаажих	
түвшингөөс	бага	орлоготой	цагдаа	
зохицуулагч	9	хүнд	буцалтгүй	
тусламж	олгов.

12.31	 Шинээр	томилогдсон	40	
зохицуулагчийг	ЦДС-ийн	дамжаанд	
1	сар,	жолоочийн	мэргэжлийн	
үнэмлэхгүй	24	ажилтныг	жолоочийн	
мэргэжил	олгох	3	сарын	дамжаанд	
тус	тус	суралцуулав.

УЛСЫН ДУГААРЫН ҮЙЛДВЭР
Улс орон зах зээлийн эдийн засгийн тогтолцоонд шилжсэнээр, тээврийн 
хэрэгслийн улсын дугаарыг үйлдвэрлэж байсан Авто засварын заводын 
үйлдвэрлэл зогссоноос улсын дугааргүй болон өөр дугаартай тээврийн 
хэрэгслүүд хөдөлгөөнд оролцож, зам  тээврийн осол, хэрэг, үйлдэх, осол 
хэргийн газрыг орхин явах, эзэнгүй хэрэг, осол гарах зэрэг хүндрэлүүд 
бий болжээ. Тухайн үед тус газраас тээврийн хэрэгслийн улсын дугаар 
үйлдвэрлэх жижиг дунд үйлдвэр байгуулах талаар судлан ХБНГУ-ын ЭСЯ-
нд хандсанаар дэмжлэг авч, тоног төхөөрөмжийг оруулж ирсэнээр дугаар 
үйлдвэрлэх асуудлыг шийдвэрлэж байжээ. Ажиллах мэргэжилтнийг 
Герман улсад сургажээ.

Жигдэнгомбын САЙНЖАРГАЛ
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ШАГНАЛЫН ЖУРАМ

Монголын цагдаагийн 
бэлгэдэл тэмдэг нь 
гадна талаар нь улаан 
өнгөөр хөвөөлсөн цагаан 
хүрээний төв хэсэгт 
байрлуулсан дугуй 
хэлбэрийн тунгалаг хөх 
өнгийн дэвсгэр дээр 
хоёр жигүүрээ тэгш 
хэмтэйгээр дэлгэн, 

баруун далавчныхаа чигт хурц соргог нүдээр сүрлэг 
харж, урт махир хумстай сарвуу бүхий хоёр хөлөөрөө 
нумны хөвчийг эвшээлгэн жийж суусан, эрэмгий 
зориг, шаламгай хурдан шинж бүрдмэл цагаан шонхор 
шувууг дүрсэлж, түүний толгойн чанх дээр эвийн 

таван сумны зэвийг эгц дээшээ чиглүүлж зэрэгцүүлэн 
залсан байна.
Дугуй хөх дэвсгэрийн гадна талын цагаан хүрээний 
баруун зүүн хэсэгт уг зурвасны дөрөвний нэгтэй 
тэнцэх зайнд “Монголын цагдаа” гэсэн үгийг Монгол 
бичгээр, доод хэсэгт “Police” гэсэн үгийг Латин 
бичгээр хөх өнгийн үсгээр бичсэн, шонхор шувууны 
нүд, хошуу, хумсыг алтлаг өнгөөр ялган дүрсэлсэн 
байна. 
Цагаан шонхор бэлгэдэл нь 1992 онд шинэ Үндсэн 
хууль батлагдахад төрийн сүлдэд нэр дэвшиж, АИХ-
ын хуралдааны эцсийн хэлэлцүүлэгт орсон ба анхны 
хэлбэр, агуулгыг өөрчлөн Монголын цагдаагийн 
байгууллагын бэлгэ тэмдэг болгожээ. 

       ЗОРЧИГЧ ТЭЭВРИЙН ХЯНАЛТ
Нийслэл, орон нутгийн замд 
зорчигч тээвэрлэлттэй холбоотой 
тээврийн хэрэгслийн аюулгүй 
байдал ашиглалтын журмын эсрэг 
ноцтой гэмт хэргүүд олноор гарч, 
олон хүний амь нас хохирч, хүнд, 
хөнгөн гэмтсэнтэй холбогдуулан 
ЦЕГ-ын дарга 09 -р тушаал гаргаж, 
ЗЦГ, аймаг, хотын Цагдаагийн 
газар, хэлтсийн дарга нарт 
тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний 
аюулгүй байдалд тавих 
хяналтыг эрчимжүүлж тээврийн 
байгууллагатай нягт хамтран 
ажиллахыг үүрэг болгож, зорчигч 
байнга тээвэрлэдэг болон оюутан 
сурагчид, цэрэг, аялал жуулчлалын 
зэрэг зорчигчдыг олноор нь 
зохион  байгуулалттай тээвэрлэх 
үед тухайн тээврийн  хэрэгслийн  
бүрэн бүтэн байдал, хөдөлгөөний 
аюулгүй байдлын шаардлагыг 
хэрхэн хангаж байгааг Тээврийн 
байгууллагаар шалгуулан, хүн 
тээвэрлэх нөхцөл бүрдүүлсэн 
эсэхэд өөрсдөө шалган зөвшөөрөл 
өгч байхаар журамлажээ.

ЦАГДААГИЙН БЭЛГЭДЭЛ-ЦАГААН ШОНХОР

ЦЕГ-ын даргын 25-р тушаалаар Тэргүүний болон 
хөдөлмөрийн, ажил мэргэжлийн аваргуудыг 
шалгаруулан шагнах тухай журмыг шинэчлэн баталж, 
ЦЕГ-ын “Хүндэт тэмдэг”-ийг 10000 төгрөг, “Онц 
сэргийлэгч”, “Онц гал сөнөөгч” тэмдгийг тус бүр 6000 
төгрөгийг дагалдуулан олгохоор тогтоожээ. 

Мөн “Жуух бичиг”, “Баярын бичиг”, “Сайшаалын 
үнэмлэх”-ний дагалдах мөнгөн шагналын хэмжээг 
тухай бүр нь тушаалаар тогтоож байхаар зааж, 
“Хөдөлмөрийн аварга”-ыг 15000 төгрөг, “Ажил 
мэргэжлийн аварга”-ыг 10000 төгрөгний дагалдах 
мөнгөн шагналтай байхаар тогтоосон байна..
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1995
03.03	 ЗЦГ-т	Белгийн	Вант	улсаас	

тусламжаар	ирүүлсэн	Вольксваген	
машин	1-ийг	олгожээ.

03.08	 Замын	хөдөлгөөний	олон	улсын	
байгууллагын	урилгаар	ЗЦГ-ын	дарга,	
д/х	Ж.Сайнжаргалыг	Швейцар	улсад	
3	хоногоор	томилон	ажиллуулав.

03.09	 Замын	зохицуулагч	цагдаа	бэлтгэх	
45	хоногийн	дамжаанд	69	хүнийг	
элсүүлэн	суралцуулжээ.

03.10	 Цагдаагийн	байгууллагын		алба	
хаагчдад	нэг	удаагийн	тэтгэмж	олгох	
журам	шинэчлэгдэв.

04.03	 ХУД-ийн	ЗДТГ-ын	хөрөнгөөр	
дүүргийн	ЗЦТ-ийн	ажлын	хэрэгцээнд	
ГАЗ-31029	маркийн	автомашиныг	
шилжүүлэв.

04.05	 Нийслэлийн	төсвийн	хөрөнгөөр	
Москвич-412	маркийн	2	
автомашиныг,	албан	хэрэгцээнд	авч	
ашиглав.

04.13	 	Белгийн	Вант	улсаас	тусламжаар	
ирүүлсэн	ВМВ	маркийн	мотоциклоос	
ЗЦГ-т	1-ийг	олгожээ.	

04.27	 Төрийн	тусгай	хамгаалалтын	тухай	
хууль	батлагдав.

05.05	 Цагдаагийн	алба	хаагчийн	ёс	зүйн	
хэм	хэмжээ	батлагдав.

05.26	 “Уран	зохицуулагч-95”	тэмцээн	
зохиогдов.

06.15	 Цагдаагийн	цол	олгох	журам	
шинэчлэгдэв.

08.01	 БГД-ийн	ЗЦТ-ийн	цагдаа	
С.Эрдэнэдалай	Цагдаагийн	дэлхийн	
аварга	шалгаруулах	тэмцээнд	самбо	
бөхийн	төрлөөр	оролцож	хүрэл	
медаль	хүртэв.

08.13	 ТХ-ийн	хөдөлгөөний	байдалд	хяналт	
тавих,	мэдээлэл	солилцох,	ТХ-ийг	
бүртгэх	талаар	хамтарсан	тушаал,	
журам	гарав.

11.09	 “Хөдөлгөөний	соёл-95”	арга	хэмжээг	
дүгнэв.

10.15	 Хархорин	захын	арын	замд	явганы	
гүүр	ашиглалтанд	оров.

11.15	 Москва	хотын	Авто	замын	дээд	
сургуульд	төв,	орон	нутгийн	12	
байцаагчийг		мэргэжил	дээшлүүлэх	
курст	суралцуулав.	

12.01	 Өрхийн	орлого	баталгаажих	
түвшингөөс	доогуур	15	алба	хаагчид	
мөнгөн	тусламж	олгов.

12.18	 ”Осолгүй	манлай	жолооч”	тэмдгийн	
тодорхойлолтыг	батлав.

12.21	 ТБХ,	МК-ийн	үйлчилгээний	
шуурхай	байдлыг	хангах	зорилгоор	
автомашины	граж,	архивын	өрөөг	
өөрчлөн	засварлаж	үйлчилгээний	
танхим	болгон	үйл	ажиллагаа	явуулж	
эхэлжээ.

ТОМИЛОЛТЫН ЭРХ
 ЦЕГ-ын даргын 221-р тушаалаар албан тушаалтнуудыг томилох эрхийг 
шинэчлэв. Энэ тушаалаар ЦЕГ-ын дарга нь ЗЦГ-ын дарга, дэд дарга, 
“Дохио” үйлдвэрийн дарга, хэлтсийн дарга, Мэргэжлийн комиссын 
даргыг, Эрүүгийн цагдаагийн ажил эрхэлсэн дэд дарга нь ЗЦГ-ын 
эрүүгийн албаны офицеруудыг, Мөрдөн байцаах ажил эрхэлсэн дэд 
дарга нь ЗЦГ-ын МБА-ны тасгийн дарга, ахлах мөрдөн байцаагч, мөрдөн 
байцаагчийг, ЗЦГ-ын дарга нь дээрх албан тушаалтнуудыг томилох 
эрхээс бусад бүх офицер, ахлагч, энгийн хүмүүсийг томилох, чөлөөлөх 
эрхтэй болжээ.
 Мөн аймаг, нийслэлийн цагдаагийн газар, хэлтсийн дарга нь дүүргүүдийн 
ЗЦА-ны ажилтнууд, Иргэний агаарын тээврийн ЗЦА, Төмөр замын ЦХ-
ийн ЗЦА-ны офицерууд, “Дохио” үйлдвэрийн даргаас бусад алба хаагчийг 
томилох эрхтэй болсон.      

ЦАГДААГИЙН ЦОЛ ОЛГОХ ЖУРАМ
Монгол улсын Ерөнхийлөгчийн  222-р зарлигаар Цагдаагийн цол олгох 
журам батлагдав. Уг журамд цагдаагийн алба хаагчид албан тушаал, алба 
хаасан хугацаа, ажлын бүтээлийг харгалзан цол олгохоор заажээ. Цолны 
хугацааг,

-цагдаагийн дэд ахлагчаас цагдаагийн ахлагч 5 жил,
-цагдаагийн ахлагчаас цагдаагийн ахлах ахлагч 5 жил,
-цагдаагийн дэслэгчээс цагдаагийн ахлах дэслэгч 3 жил,
-цагдаагийн ахлах дэслэгчээс цагдаагийн ахмад 3 жил,
-цагдаагийн ахмадаас цагдаагийн хошууч 4 жил,
-цагдаагийн хошуучаас цагдаагийн дэд хурандаа 5 жил,
-цагдаагийн дэд хурандаагаас цагдаагийн хурандаа хүртэл 6 жил 

байхаар заажээ. 
Мөн эрхэлсэн ажилдаа тогтвортой сайн амжилт үзүүлж байгаа Монгол 
улсын цагдаагийн байгууллагын болон цагдаагийн төв байгууллагын 
харьяа албаны хөдөлмөрийн болон мэргэжлийн аваргаар 2-оос доошгүй 
удаа шалгарсан албан хаагчид албан тушаалын нь цолны зэрэглэлээс нэг 
шат дээгүүр цол олгож болохыг заажээ.

“УРАН ЗОХИЦУУЛАГЧ-95” ТЭМЦЭЭН
Төв, орон нутгийн Замын цагдаагийн 
хэлтэс, тасаг, албадын ажилтнуудын 
дунд уламжлал болгон зохиогддог  
“Уран зохицуулагч-95” тэмцээнд 
амжилттай оролцсон СХД-ийн ЗЦТ-
ийн а/а С.Энхтөр, БГД-ийн ЗЦТ-ийн 
а/д М.Санжаа, Орхон аймгийн ЗЦТ-ийн 
а/х С.Шагж ахлагчтай багууд 1-3 байр, 
хувийн дүнгээр ХУД-ийн ЗЦТасгийн 
цагдаа, а/а Ц.Хатанбаатар, Орхон 
аймгийн  ЗЦТасгийн байцаагч, а/х 
С.Шагж, СХД-ийн ЗЦТ-ийн цагдаа а/а 
Д.Мөнхнасан нар шалгарав. 

ХАМТАРСАН ЖУРАМ
Хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэхэд тавих хяналтыг сайжруулах тухай 
Улсын Дээд шүүхийн Ерөнхий шүүгч, Ерөнхий прокурор, Цагдаагийн 
ерөнхий газрын даргын 3-р сарын 13-ны өдрийн 28, А/13, 56 дугаар 
хамтарсан захирамж, тушаалаар зам тээврийн гэмт хэрэг үйлдсэн 



ЗАМЫН ЦАГДААГИЙН ГАЗАР

209

жолоочийн үнэмлэх, талоныг эрүүгийн хэргийн хамт 
шүүхэд албан ёсоор хүлээлгэн өгч, шүүх хорих болон 
тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрх хасах ял оногдуулсан 
тохиолдолд таслан шийдвэрлэх тогтоолыг үнэмлэх, 
талоны хамт Замын цагдаагийн газрын Мэргэжлийн 
комисст, мөрдөн байцаагч, прокурор, шүүхийн 
шийдвэр, ЭБШХ-ийн заалтаар хэрэгсэхгүй болгосон, 
хорихоос өөр төрлийн ял оногдуулсан, хорих ялыг 
тэнсэж хянан харгалзсан тохиолдолд үнэмлэх, талоныг 
мэдэгдлийн хамт аймаг, дүүргийн Замын цагдаагийн 
албанд шилжүүлэхээр болжээ.  

СУУДЛЫН АВТОМАШИН НЭМЭГДЭВ
Улсын хэмжээний суудлын автомашины тоо анх удаа 
ачааны автомашины тооноос их болж бүртгэгдэв. 
Жил бүрийн улсын техникийн дүнг мэдээг үндэслэвэл, 
1994 онд улсын хэмжээнд нийт 54053 автомашин 
бүртгэгдсэний 20663 нь суудлын автомашин, 25378 
нь ачааны автомашин бүртгэгдэж байсан бол, 1995 
онд нийт 60212 автомашин бүртгэгдсэний 29482 нь 
суудлын автомашин, 24451 нь ачааны автомашин 

болсон байна.
Энэ нь нэгдсэн журмаар ачаа тээвэрлэдэг механизм 
задарч, тээврийн төвлөрсөн бааз байгууллагууд 
хувьчлагдсан, нөгөө талаас гадаад орнуудаас иргэд 
олон төрөл, маркийн суудлын автомашин ихээр 
оруулж хувьдаа эзэмших нь ихэссэнтэй холбоотой 
билээ.   
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1996
01.11	 Онц	хүнд	гэмт	хэрэг	үйлдсэн	

гяндангийн	ялтнуудыг	баривчлав.

01.30	 ЗХД-ийн	зөрчлийг	мэдээлэх,	
шийдвэрлэх	журам	баталж	
хэрэгжүүлэв.

04.30	 Монгол	улс	Замын	хөдөлгөөний	
аюулгүй	байдлын	тухай	хуультай	
болов.	

05.30	 Цагдаагийн	байгууллагын		туг	
шинэчлэгдэв.

06.06	 д/х	Р.	Лхагвааг	сургалт	боловсон	
хүчний	ажил	хариуцсан	дэд	
даргаар	томилжээ.

06.20	 Алба	хаагчдыг	“Дурсгалын	мөнгөн	
бөгж”-өөр	шагнаж	эхлэв.	

06.28	 Цагдаагийн	байгууллагын	
жижүүрийн	албаны	заавар	
шинэчлэн		батлагдав.

07.08	 Тээврийн	хэрэгслийн	тоо	бүртгэл	
хөтлөх,	улсын	дугаар	олгох	журам	
батлагджээ.

07.08	 Тээврийн	хэрэгслийг	түр	саатуулах	
журам	шинэчлэгдэв.

07.09	 	Автомашины	жолоочийн	үнэмлэх,	
талоны	загварыг	шинэчлэн	
баталжээ.	

07.17	 “Цагдаагийн	алдар”	тэмдэгтэй	
болов.

07.26	 Тээврийн	хэрэгслийн	жолооч	
бэлтгэх,	давтан	сургах,	мэргэжил	
дээшлүүлэх	журам,	жолооч	бэлтгэх	
сургалтын	хөтөлбөр	гаргав.

09.19	 Нийслэл	хотод	“Хүн-автомашин-
байгаль	орчин”	хөтөлбөр	
батлуулж,	хэрэгжүүлж	эхлэв.

09.21	 ЗХД-ийг	шинэчлэн	боловсруулж,	
батлуулжээ.	

09.30	 ЕБС-ийн	захирал,	хичээлийн	
эрхлэгч	нарт	хүүхдийг	зам	
тээврийн	ослоос	сэргийлэх	албан	
захидал,	ЗХД-ийн	хичээл	заах	
семинар	өгч,	зорчигч	тээврийн	
үйлчилгээ	эрхэлдэг	авто	бааз,	аж	
ахуйн	нэгжийн	дарга,	захирлуудтай	
ХАБ-ыг	хангаж	ажиллах	талаар	
уулзалт,	ярилцлага	зохион	
байгуулжээ.

10.08	 Төв,	орон	нутгийн	удирдах	
ажилтны,	хэрэг	бүртгэгч	байцаагч	
нарын	сургалт	семинар	зохион	
байгуулж,	25	байцаагчийг	
мэргэжил	дээшлүүлэх	дамжаанд,	
60	хүнийг	цагдаа	бэлтгэх	
дамжаанд,	28	алба	хаагчийг	
“ВС”	ангилалын	жолооч	бэлтгэх	
дамжаанд	тус	тус	суралцуулж	
албаны	болон	мэргэжлийн	ур	
чадварыг	ахиулжээ.	

    ХОЁР БАТХҮҮ “ХОШУУЧ” ЦОЛ ШАГНУУЛАВ
Төв аймгийн нутагт байрлах  Авдрант дахь чанга дэглэмтэй хорих ангид 
ял эдэлж байхдаа  хорих ангийн  хянагч, ялтан  нарын 5 хүний  амь насыг 
бүрэлгэн оргон зайлсан онц ноцтой  гэмт хэрэгтэн Ч.Ч, Б.Т, Н.Л нарыг 
олж тогтоох, дайчлан баривчлах ажилд мэргэжлийн өндөр ур чадвар 
гарган ажилласан а/х Равдангийн Батхүү, а/х Дулмаагийн Батхүү нарыг 
ЦЕГ-ын даргын тушаалаар “Цагдаагийн хошууч” цолоор шагнаж,  СХД, 
ХУД-ийн ЗЦТ-ийн хамт олонд баяр хүргэсэн байна.
Тус албаны ахмад ажилтан, д/х Р.Батхүү нь тухайн үед Төв аймгийн 
цагдаагийн газрын  Лүн сум дахь Замын цагдаагийн  байцаагчаар, д/х 
Д.Батхүү нь  Дархан-Уул аймгийн цагдаагийн газарт ерөнхий жижүүрээр 
ажиллаж байжээ. 

МӨНГӨН БӨГЖ 
ЦЕГ-ын даргын  167-р тушаалаар Цагдаагийн 
байгууллагын бэлгэдэл бүхий “Дурсгалын мөнгөн 
бөгж”-ийг алба хаагчдад олгох журмыг баталж, 20-
оос доошгүй жил ажилласан алба хаагчдад он удаан 
жил тогтвор суурьшилтай ажилласны илэрхийлэл 
болгон 960 хувийн сорьцтой мөнгөөр хийсэн бөгжийг 
гэрчилгээний хамт дурсгал болгон олгох болжээ. 

“ЦАГДАА-96” ТЭМЦЭЭН
“Цагдаа-96” тэмцээний “Автомашин, мотоциклын уран жолоодлого”-ын 
төрөлд а/ч В.Намсрай, д/а  Г.Мөнхжаргал, “Урт, богино бууны буудлага”-
ын төрөлд д/ч С.Энхтөр, д/а Н.Самбасанчир нар өндөр амжилт гарган 
тэргүүн байр эзэлсэн байна.                                                   
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ЗАМЫН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ТУХАЙ ХУУЛЬТАЙ БОЛОВ 

ТУГ ХЭРЭГЛЭХ ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭГДЭВ 
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн  120-р зарлигаар “Цагдаагийн 
байгууллагын тугны загвар, хэрэглэх журам”-ыг баталж, тугийг  
Ерөнхийлөгч, УИХ-ын дарга, Ерөнхий сайд цагдаагийн байгууллагад 
ирэх, төрийн албаны ёслолын ажиллагаанд цагдаагийн бие бүрэлдэхүүн   
баярын жагсаалаар оролцох, цагдаагийн байгууллагын ой тэмдэглэх, 
тангараг өргөх, хүндэт харуул жагсаж ёслол хүндэтгэлийн ажиллагаанд 
оролцох, Нийслэлийн цагдаагийн хүрээний жагсаалын нэгдсэн үзлэг 
хийхэд хэрэглэж байхаар заажээ. 07-р сарын 03-ны өдөр Д.Сүхбаатарын 
талбайд болсон Туг хүлээн авах ёслолын жагсаалд тус газраас жагсаалын 
нэг хайрцаг оролцож,  туг хамгаалагчаар д/а С.Бямбасүрэн алхсан байна.

ЗАМЫН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ДҮРЭМ 
ЗХАБТХ-д  ЗХД-ийг Засгийн газар баталж байхаар заасны дагуу уг хууль болон 
“Замын хөдөлгөөний тухай”, “Замын дохио, тэмдгийн тухай” олон улсын 
конвенцид нийцүүлэн ОХУ, АНУ, ХБНГУ, Болгар зэрэг орнуудын ЗХД-ийг 
судлан, ХЗЯ, УДШ, УПГ, ДБХЯ, БОЯ, ҮХГ, Сангийн яам, Тээврийн сургууль, 
авто аж ахуй, авто сургууль, курсын мэргэжлийн хүмүүс, хуульчдаас санал авч 
тусган 9 бүлэг, 160 зүйлтэйгээр, замын тэмдэг, тэмдэглэлийн зураг, тайлбарыг 
хавсралтаар оруулан өөрчлөн найруулж, Засгийн газрын 239-р тогтоолоор 
батлуулан 11-р сарын 01-ний өдрөөс мөрдөж эхэлсэн байна.
Өмнөх дүрмээс 9 зүйл, 3 тэмдэг, тэмдэглэл хасагдаж, 14 зүйл, 28 тэмдэг, 
тэмдэглэл шинээр нэмэгджээ. 

Монгол улсад  Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг  
хангахтай холбогдсон харилцаа нь 1925-1995 онд 
СнЗ-ийн тогтоол, НАХЯ-ны сайд, ЦЕГ-ын даргын  
тушаалаар баталсан Замын хөдөлгөөний дүрмээр 
зохицуулагдаж байв. 1992 онд Монгол улсын 
Үндсэн хууль шинэчлэгдэн батлагдаж, нийгмийн 

олон талт харилцааг хуулиар зохицуулах болсонтой 
холбогдуулан ЗХАБТХ-ийг 5 бүлэг 20 зүйлтэйгээр 
батлан 07-р сарын 01-ний өдрөөс  мөрдөж эхэлжээ. 
Уг хуулийг сурталчлах ажлыг тус газраас хэвлэл, 
мэдээллийн байгууллагуудтай хамтран зохион 
явуулж, хэрэгжилтийг хангуулж ажилласан байна.  
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“ХЭН ХУУЛЬ ДҮРЭМ САЙН МЭДЭХ ВЭ?” ТЭМЦЭЭН   
ЗХАБТХ, ЗХД, Хөдөлгөөн зохицуулах, хянаж шалгах журмуудаар 
эмхэтгэл гарган  алба хаагчдад судлуулах, сургалт явуулах, шалгалт авч 
үр дүнг тооцох, хэрэгжүүлэх чадвар, дадлага олгон гэрчилгээ олгож, 
“Хэн хууль дүрэм сайн мэдэх вэ?” асуулт хариултын тэмцээн зохион 
явуулсан нь тэдний хууль эрх зүйн мэдлэгийг бататгах, хууль  хэрэглэх, 
хэрэгжүүлэх, хууль ёсыг чанд сахих, сахилга хариуцлагыг сайжруулахад 
ач холбогдлоо өгсөн байна. 

 ХОРИО ЦЭЭРТ 1000 АЛБА ХААГЧ 
Сэлэнгэ аймгийн Хөтөл хороонд гарсан булчин задрах гоц халдварт 
өвчний голомтод 8-р сарын 01-ээс 9-р сарын 3 хүртэлх хугацаанд 
тээврийн хэрэгсэл, зорчигчдын хөдөлгөөнийг зохицуулах, хорио 
цээрийн дэглэм сахиулахад нутаг дэвсгэрийн Цагдаагийн байгууллагаас 
12 автомашин, 68 офицер, 169 цагдаа, нийслэл хотын шалган бүртгэх 
товчоо, хяналтын цэгүүдийн 11 постод 250 офицер, 750 цагдаа 24 цагийн 
ээлжээр ажиллажээ. 

1996
10.31	 Хөдөлгөөн	зохицуулах,	хянаж	

шалгах	журам	шинэчлэн	батлагдав.

11.28	 	“Хөдөлгөөний	соёл-96”	сэдэвт	
нэгдсэн	арга	хэмжээний	хүрээнд	
зохион	байгуулсан	ажлаар	БГД-ийн	
ЗЦТ	тэргүүлжээ.	

12.24	 Гавьяат	тээвэрчин	Онц	сэргийлэгч	
А.Рэнцэнгийн	нэрэмжит	шагнал	
олгох	болзол	бий	болгожээ.

12.24	 Тэргүүний	алба,	ажлын	байр	
шалгаруулах	уралдаанд	БГД,	Баян-
Өлгий	аймгийн	ЗЦТ-ууд	тэргүүлж,	
БГД-ийн	ЗЦТ-ийн	байр	тэргүүний	
ажлын	байраар	шалгарчээ.

12.25	 Алтан	шонхор	ХХК-тай	хамтран	
тээврийн	хэрэгслийн	мэдээллийн	
сан,	программ	хангамжийг	
нэвтрүүлэв.

12.31	 Албан	ажлын	хэрэгцээнд	
автомашин	7,	согтуурлын	зэрэг	
тогтоогч	багаж	8,	видео	камер	5,	
хувилагч	машин	1,	радио	станц	
30,	хурд	хэмжигч	10-аар	нөхөн	
хангалт	хийгджээ.	

12.31	 ОХУ-ын	Төрийн	Думын	дарга	
Г.Селезнов,	/9.1-3/		Европын	
холбооны	комиссар	Ханс	Ван	Дэн	
Брүк	,	/11.13-14/		ОХУ-ын	Гадаад	
хэргийн	сайд	Е.М.Примаков	
нар	МУ-д	ажлын	айлчлал	хийх	
үед	ХАБ-ыг	хангах	хамгаалалт	
зохицуулалтыг	өндөр	хэмжээнд		
зохион	байгуулжээ.	

12.31	МУ-д	65020	автомашин	бүртгэгдэв.
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“ХҮН-АВТОМАШИН-БАЙГАЛЬ ОРЧИН” ХӨТӨЛБӨР
Нийслэл хотын автомашины өсөлт, хүн амын төвлөрөл, 
үйлдэгдэж байгаа зам тээврийн хэрэг, хохирлын байдалд 
судалгаа дүгнэлт хийж урьдчилан сэргийлэх, хөдөлгөөнд 
оролцогчдын сахилга, соёлыг дээшлүүлэх, ХАБ-ыг хангах 
ажилд мэргэжлийн байгууллага, иргэдийг өргөн оролцуулах 
зорилгоор тус газраас санаачлан 1996-2000 онд Нийслэл хотод  
хэрэгжүүлэх “Хүн-автомашин-байгаль орчин” хөтөлбөр, 
төлөвлөгөө боловсруулан НЗД-ын А/205-р захирамжаар 
батлуулжээ.  
Хөтөлбөрийн хүрээнд:
- Зам тээврийн осол, хэрэг гарч байгаа шалтгаан нөхцлүүдэд 
судалгаа, дүгнэлт хийж түүнээс урьдчилан сэргийлэх,  хүний 
амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгөнд хохирол учруулах явдлыг 
бууруулах,
-Автомашинаас ялгаруулах хорт хий, утааны зөвшөөрөгдөх 
дээд хэмжээг стандартчилах, зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнээс 
илүү хорт хий, утааг ялгаруулсан тээврийн хэрэгслийг  
хөдөлгөөнд оролцуулахгүй байх хууль эрх зүйн үндсийг бий 
болгон хэрэгжүүлэх, 
-Замын эвдрэл гэмтэл, гэрэлтүүлгийг засаж сайжруулах, 
авто замын сүлжээг оновчтой зохион байгуулах, зам талбайг 
өргөтгөх ажлыг дэс дараатай шийдвэрлэх,
-Тээврийн хэрэгслийн техникийн үзлэг, оношилгоог 
мэргэжил, чанарын өндөр түвшинд явуулах,
-Замын хөдөлгөөн зохицуулах техник хэрэгслийн хэвийн 
найдвартай ажиллагааг хангах, стандарт  шаардлагад  
нийцүүлэн шинэчлэн сайжруулах,
-Хөдөлгөөн ихтэй замуудын зохион байгуулалтанд өөрчлөлт 
оруулах, явган зорчигчдод зориулсан нүхэн болон гүүрэн гарц 
байгуулах, хөдөлгөөн хязгаарласан хайс, хашлага хийх,
-Зам тээврийн осол, хэргээс урьдчилан сэргийлэх ухуулга 

сурталчилгааг эрчимжүүлэх, хэвлэл 
мэдээллийн болон байгууллага, аж ахуйн 
нэгж, иргэдийн оролцоог сайжруулах зэрэг 
олон ажлуудыг хэрэгжүүлэхээр  он оноор 
төлөвлөн зохион байгуулж, биелэлт, үр дүнг 
тооцож ажилласан нь ХАБ-ыг хангахад чухал 
ач холбогдолтой ажил болжээ. 
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1997
03.09	 Нар	хиртэлтийн	үеэр	Дархан-Уул,	

Орхон	аймагт	ажиллах	цагдаагийн	
алба	хаагчдыг	тээвэрлэх	ачаа,	
зорчигч	тээврийн	41	автомашины	
цувааг	зохион	байгуулжээ.

04.05	 Жолоочийн	үнэмлэх,	талон	солих	
ажлын	зааврыг	батлуулж,	шинэ	
загварын	үнэмлэх,	талоныг	сольж	
олгох	ажил	эхэлжээ.

05.01	 Тээврийн	хэрэгслийн	улсын	
дугаарын	тэмдэгтийн	журамд	
өөрчлөлт	оруулав.

05.01	 ЗЦА-ны	дүрмийг		батлуулж	
мөрдөв.

05.12	 ЗЦА-ны	тэргүүний	байцаагч	
шалгаруулах	болзол		гаргав.

05.14	 “Хулгайн	гэмт	хэрэгтэй	тэмцэх	
хөтөлбөр”	батлагджээ.

07.09	 Монгол	улс	Замын	хөдөлгөөний	
болон	Замын	дохио,	тэмдгийн	
тухай	Венийн	конвенцийг	хүлээн	
зөвшөөрч	нэгдэн	орох	тухай	хууль	
батлагджээ.

07.19	 “Цагдаа-97”	тэмцээний	
автомашин	жолоодлогын	төрөлд		
БГД-ийн	ЗЦТ-ийн	цагдаа	а/ч	
Г.Мөнхжаргал	тэргүүн	байр	эзлэв.

09.20	 1998-1999	оны	хичээлийн	жилээс		
Нийслэлийн	цэцэрлэгийн	ахлах	
бүлэг,	ЕБС-ийн	сурагчдад	“ЗХД”,	
”Автомашин	судлал”-ын	хичээлээр	
сургалт	явуулах		болжээ.

09.20	 Цагдаагийн	мэргэжлийн	зэргийн	
тэмдэг	олгох,	хэрэглэх	журам	
батлагдаж,	цалингийн	нэмэгдэл	
олгох	болов.

10.08	 Зам	тээврийн	ослоос	урьдчилан	
сэргийлэх,	түүнтэй	тэмцэх	талаар	
МУ-ын	Ерөнхийлөгч	үүрэг	өгчээ.

10.21	 ЦЕГ-ын	дарга	зам	тээврийн	осол,	
хэргээс	урьдчилан	сэргийлэх	ажлыг	
сайжруулах	үүрэг	чиглэлийг	өгчээ.

10.22	 Зам	тээврийн	ослоос	урьдчилан	
сэргийлэх,	түүнтэй	тэмцэх	талаар	
НИТХ-ын	69-р	тогтоол	гаргуулав.

11.01	 “ВС”	ангиллын	жолоочийн	
дамжаанд	16,	мотоциклийн	
дамжаанд	30	алба	хаагчийг,	
зохицуулагч	цагдаа	бэлтгэх	45	
хоногийн	дамжаанд	72	хүнийг	тус	
тус	сургажээ.	Хөрөнгө	оруулалтаар	
40	сая	төгрөгийн	автомашин,	
техник	хэрэгсэл	худалдан	авч	
хангалт	хийгдэв.

НУУЦЛАЛ ӨНДӨРТЭЙ ҮНЭМЛЭХ
Жолоочийн үнэмлэх, талоныг хуурамчаар үйлдэгдэх явдлыг таслан 
зогсоож нууцлал өндөртэй загвар хэлбэрээр хийх, бусдад ашиглуулах 
боломжийг хаах,  загварыг олон улсын жолоочийн үнэмлэхний нийтлэг 
жишиг, хэлбэрт ойртуулах,  хэвлэх ажлыг компьютерийн сүлжээнд 
оруулан жолоочийн мэдээлэл, лавлагааг шуурхай авах  боломжийг хангах  
зорилгоор автомашины жолоочийн үнэмлэх, талоны загвар, “Авто 
тээврийн хэрэгслийн жолоочийн үнэмлэх талон солих ажлын заавар” 
батлагдаж, ЗХАБТХ, ЗХД-д орсон өөрчлөлтийн талаар нийт жолооч 
нарын мэдлэгийг шалгаж шинэ загварын үнэмлэх, талоныг сольж олгох 
ажлыг  04-р сараас 1998 оныг дуусталх хугацаанд зохион байгуулсан 
байна. 

АЛБАНЫ ШИНЭ ДҮРЭМ
ЦЕГ-ын даргын  101-р тушаалаар “Замын цагдаагийн албаны дүрэм” 
шинэчлэн батлагджээ. Уг дүрэмд тус алба нь гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан 
сэргийлэх, тэмцэх, нийгмийн хэв журам хамгаалах, замын хөдөлгөөнд 
оролцогчдын хөдөлгөөнийг зохицуулж тэдгээрийн үйл ажиллагаанд  
хяналт тавих, хууль, дүрэм,   стандарт,   журам зөрчсөн зөрчлийг 
илрүүлэн шийдвэрлэх, замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангахад 
хөдөлгөөнд оролцогчдод дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх, зам тээврийн 
ослын газарт хүрэлцэн очиж ослын улмаас гэмтсэн хүнд эмнэлгийн 
тусламж үзүүлэх хойшлуулшгүй арга хэмжээ авах, гадаад дотоодын 
хүндэт зочин, төлөөлөгчид, төр, засгийн тэргүүний замын хөдөлгөөний 
хамгаалалт зохицуулалт хийх үүрэг хүлээж, ЗХАБТХ, ЗХД зөрчсөн, гэмт 
хэрэг, захиргааны зөрчил гаргасан, гарч болзошгүй шалтгаан нөхцөлийг 
арилгуулах талаар иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагад хүлээсэн үүргийнх 
нь хүрээнд мэдэгдэл, шаардлага өгч биелэлтийг шалгах, холбогдох 
хууль, дүрэм, 
стандарт, журам 
зааврын биелэлтийг 
байгууллага, аж 
ахуйн нэгж, гудамж 
замд шалгаж илэрсэн 
зөрчилд хууль 
тогтоомжид заасны 
дагуу захиргааны 
шийтгэл оногдуулах 
зэрэг эрх эдлэхээр 
заажээ.
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 СЕРИЙН ДУГААРЫГ ӨӨРЧЛӨВ 
ЦЕГ-ын  даргын 103-р  тушаалаар  “Тээврийн хэрэгслийн 
улсын дугаарын тэмдгийн журам”-д Улаанбаатар 
хотод УБЗ, УБМ, УББ, УБД, УБО, Баянхонгор аймагт 
БНА, Багануур дүүрэгт БРА, Өмнөговь аймагт ӨМА, 
Сэлэнгэ аймагт СБА,  Сүхбаатар аймагт СҮА, БХЯ-ны 
системийн байгууллагад ЦАБ серийн дугаар олгож 
байхаар өөрчлөлт оруулж, улсын дугаарын УБЗ 
серийн тэмдгийг Монгол улсын Төрийн албаны тухай 
хуулийн 2-р бүлгийн 6-р зүйл, Засгийн газрын 1996 
оны 266-р  тогтоолд заасан албан тушаалтанд үйлчлэх 
автомашин, төр, засгийн газрын ажлын болон 
зочин үйлчилгээний албаны суудлын автомашин, 
автобусанд олгож байхаар тогтоожээ.       

КОНВЕНЦИД НЭГДЭВ
НҮБ-ын Нийгэм, эдийн засгийн комиссын 1987 
оны 48/11-р тогтоолын заалтыг хэрэгжүүлэх, олон 
улсын замын хөдөлгөөний нийтлэг жишигт шилжих 
болсонтой уялдан УИХ-аас “Замын хөдөлгөөний 
тухай” болон “Замын дохио, тэмдгийн тухай” олон 
улсын Конвенцийг хүлээн зөвшөөрч нэгдэн орох 
тухай” хууль баталж, Засгийн газраас НҮБ-д батламж 
жуух бичиг илгээснээр Монгол улс энэхүү конвенцид 
нэгдэн оржээ.
1968 оны 11-р сарын 8-ны өдөр Вена хотноо батлагдсан 
“Замын хөдөлгөөний тухай Конвенц”-ийн 45-р 
зүйлийн 4 дэх хэсэгт заасны дагуу олон улсын замын 
хөдөлгөөнд оролцож буй Монгол улсын тээврийн 
хэрэгсэлд “MGL” гэсэн ялгах тэмдгийг  сонгон 
хэрэглэх болжээ. 

ЗХД, АВТО МАШИН СУДЛАЛЫН ХИЧЭЭЛ 
ЗГ-ын 1996 оны 239-р тогтоолын заалтын дагуу 
ЗХАБТХ, ЗХД-ийг нийт жолооч, иргэд, оюутан, 
сурагчдад судлуулах, сурталчлах ажлыг зохион 
байгуулах арга хэмжээний хүрээнд Гэгээрлийн сайд, 
Хууль зүйн сайдын хамтарсан 245/257-р тушаалаар 
1998-1999 оны хичээлийн жилээс цэцэрлэгийн 
ахлах анги, ЕБС-ийн бага ангид ЗХАБТХ, ЗХД, дунд, 
ахлах ангид автомашин судлалын хичээлийг заах  
хичээлийн программ, сэдвийг баталж, сургуулиудад 
ЗХД-ийн танхим байгуулах үлгэрчилсэн загвар, ЗХД-
ийн тайлбар, гарын авлага боловсруулан гаргажээ.
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ЦАГДААГИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ЗЭРЭГ 

ЦЕГ-ын даргын  208-р тушаалаар 
Цагдаагийн мэргэжлийн зэргийн 
тэмдэг олгох, хэрэглэх журмыг 
шинэчлэн баталжээ. Уг журамд 
мэргэжлийн 1 дүгээр зэрэгтэй 
алба хаагч 5000, 2 дугаар зэрэгтэй 
алба хаагч 4000, 3 дугаар зэрэгтэй 
алба хаагчид 3000 төгрөгийн 
нэмэгдлийг сар бүр олгохоор 
заажээ. 

1997
11.11	 ”Тодорхой	албан	тушаал	эрхлэх,	

үйл	ажиллагаа	явуулах	эрх	хасах	ял	
эдлүүлэх	ажиллагаанд	хяналт	тавих	
журам”	батлагджээ.	

12.04	 УИХ-аас	ажлын	5	өдөртэй	7	хоногт		
шилжүүлэх	тухай		тогтоол	гаргав.

12.05	 Гэмт	хэргээс	урьдчилан	сэргийлэх	
тухай	хууль	батлагдав.

12.05	 Захиргааны	хариуцлагын	тухай	
хуульд	нэмэлт,		өөрчлөлт	оруулав

12.31	 Сурагчийн		календарь,	ЗХД-ийн	
зурагт	хуудас	бүхий	материал	
бэлтгэн	сургалт,	сурталчилгаанд		
ашиглажээ.

12.31	 ИБУИНВУ-ын	цог	жавхлант	Хатан	
хаан	Элизабетагийн	нөхөр,	
Эдинбүргийн	гүн,	хунтайж	Филипп	
/3.9/,	БНХАУ-ын	Бүх	хятадын	
ардын	төлөөлөгчдийн	их	хурлын	
байнгын	хорооны	дарга	Цяо	Ши	
/4.13-18/,	Данийн	парламентийн	
дарга		Е.Х.	Олстен,	Малайзийн	
холбооны	ерөнхий	сайд	
Б.М.Махатир	нар	Монгол	улсад	
ажлын	айлчлал	хийх	үед	ХАБ-ыг	
хангах	хамгаалалт	зохицуулалтыг	
өндөр	хэмжээнд		зохион	байгуулж	
ажиллажээ.

АЛБЫГ БЭХЖҮҮЛЭВ
Тус газраас улс, нийслэлийн хэмжээний замын хөдөлгөөний нөхцөл 
байдлын тухай танилцуулга боловсруулан ХЗЯ, ЦЕГ, НЗД, ИТХ-
ын Тэргүүлэгчдэд танилцуулж, нийслэлийн төр, захиргаа, хуулийн 
байгууллагын удирдах ажилтны уулзалт ярилцлага зохион байгуулж 
“Зам тээврийн осол, хэргээс урьдчилан сэргийлэх түүнтэй тэмцэхэд 
нийслэлийн хуулийн байгууллагын хамтын ажиллагааг өргөжүүлье” 
мэдээллийг газрын дарга х/а Ж.Сайнжаргал хийж, зөвлөгөөнөөс 
гарсан санал, шүүмжлэлийн мөрөөр зохиох ажлын төлөвлөгөө гарган 
ажиллажээ. Үүний үр дүнд нийслэл хотод офицер 12, цагдаа 42–ын 
орон тоог нэмэгдүүлж, шуурхай албаны автомашинуудыг шинэчлэх, 
холбооны болон бусад техник хэрэгслийг сайжруулахад ХЗЯ, ЦЕГ, 
нийслэл, дүүргийн төр, захиргааны байгууллагаас дэмжлэг туслалцаа өгч 
ажилласан байна.
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УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ АЖИЛ
Зам тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлэх, түүнтэй 
тэмцэх ажлыг сайжруулах талаар  Ерөнхийлөгч, ЦЕГ-
ын дарга нараас өгсөн үүргийг хэрэгжүүлэхээр  “Зам 
тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлэх, түүнтэй  тэмцэх 
ажлыг сайжруулах тухай” НИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 
69-р тогтоол, НЗД-ын  A/213-р захирамж, ЦЕГ-ын 
даргын 231-р тушаал гаргуулан улсын хэмжээнд 
хэрэгжүүлжээ. 
Уг ажлын хүрээнд ЗХАБ-ыг сурталчилсан 2 төрлийн 
зурагт хуудас тус бүр 500 ш, сурагчдад зориулсан 
календарь 1000 ш, ЗХД-ийн иж бүрэн тайлбар бүхий 

зурагт хуудас, “Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг 
хангах нь иргэн бүрийн үүрэг”,” Хүүхдийг зам 
тээврийн ослоос сэргийлье”, “Жолооч хөдөлгөөний 
аюулгүй байдал” лекц, ярианы сэдэв боловсруулж 
сурталчилгаанд ашигласны гадна зам тээврийн осол 
гарсан тохиолдол бүрт “Осол яагаад гарав” зурагт 
мэдээллийн хуудсыг осол гаргасан жолооч, осолд 
холбогдсон иргэний ажиллаж, сурч байгаа газар, 
оршин суугаа хороо захиргаанд өгч осол, хэргээс 
сэргийлэх ажлыг зохион байгуулжээ.
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1998
01.02	 Авто	замын	тухай	хууль	батлагдав.

01.05	 Жолооны	сургууль,	курс	
төгсөгчдөөс	шалгалт	авах	тестийг	
шинэчлэв.

01.19	 ЗТО,	хэргийн	газарт	үзлэг,	
баримтжуулах	ажиллагаа	хийх	
журмыг	шинэчлэн	батлав.

01.19	 ЗЦА-ны	сэтгүүл	бий	болгож	
сэтгүүлийн	редакцийн	зөвлөл	
байгуулагдав.

01.22	 Захиргааны	хариуцлагын	тухай	
хуульд	өөрчлөлт	оруулжээ

03.01	 Эмэгтэйчүүдийн	зөвлөл	байгуулав.

03.10	 ЗЦГ-ын	ХХЗХС-г	Шөнийн	эргүүл,	
хот	хоорондын	тасаг	болгон	
өргөтгөн	зохион	байгуулжээ.

03.26	 Нийтийг	хамарсан	жагсаал	
цуглааны	үед	Д.Сүхбаатар,	
Эрх	чөлөөний	талбайн	замын	
уулзваруудын	хөдөлгөөн	
зохицуулах	24	цагийн	
ажиллагаатай		пост	ажиллуулав.

03.31	 Бие	бүрэлдэхүүний	дундаас	
урлагийн	авъяастнуудыг	
шалгаруулав.

04.24	 Жолооны	багш	нарыг	бэлтгэх	
журмыг	баталжээ.

06.12	 Албаны	автомашины	хоногийн	
дундаж	гүйлтийг	шинэчлэн	
тогтоожээ.

07.17	 “Цагдаа-98”	тэмцээний	
автомашины	уран	жолоодлогын	
төрөлд	д/а	Г.Мөнхжаргал	тэргүүн	
байрт	шалгарчээ.

08.06	 д/х	Т.Занаширыг	ЗЦГ-ын	даргаар	
томилжээ.

08.18	 Тээврийн	хэрэгслийн	улсын	
дугаарын	тэмдгийн	журамд	УБ	
хотод	“УБУ”,”	УБХ”	серийн	
дугаар	олгох	нэмэлт	оруулжээ.

09.07	 Улаанбаатар	хотод	шөнийн	
эргүүлийг	дүүргийн	ЗЦТ-ууд	зохион	
байгуулах	болов.

10.03	 Өндөржүүлсэн	бэлэн	байдал	
тогтоож	ажиллажээ.

10.31	 ЗЦГ-ын	баг,	тамирчид	“Хүч”	спорт	
хорооны	нэрэмжит		чөлөөт	бөхийн	
барилдааны	аваргын	цом	хүртжээ.

11.12	 ЗХАБТХ,	Эрүүгийн	хуульд	нэмэлт,	
өөрчлөлт	оруулжээ.

МЭРГЭШҮҮЛЭХ СУРГАЛТ
Бие бүрэлдэхүүний албаны болон мэргэжлийн дадлага ур чадварыг 
дээшлүүлэх зорилгоор “В, С” ангиллын жолоочийн дамжаанд 22 цагдааг 
суралцуулж, шинээр цагдаагийн дамжаа төгссөн хүмүүст 7 хоногийн, 
цагдаагийн бусад албанаас  шилжиж ирсэн ажилтнуудад  48 цагийн  
сургалт зохион байгуулж,  хот, хөдөөгийн тасаг, албад компьютерийн 
нэгдсэн сүлжээнд орсонтой холбогдуулан орон нутгийн 18 хүнийг 
компьютерийн 14 хоногийн сургалтад хамруулж, төсвийн хөрөнгө 
оруулалтаар 51.4 сая төгрөгийн автомашин, холбооны техник хэрэгслээр 
хангасан байна. 

ХАРИУЦЛАГЫГ ӨНДӨРЖҮҮЛЭВ 
Зам тээврийн осол, хэрэг гарах үндсэн шалтгаан болох согтуугаар, эрхийн 
үнэмлэхгүйгээр, бүрэн бус тээврийн хэрэгслээр  замын хөдөлгөөнд 
оролцох явдалтай хийх тэмцлийг хүчтэй болгох, зөрчил гаргагчдад 
ногдуулах захиргааны шийтгэлийн нөлөөллийг өндөржүүлэх зорилгоор 
ЗХТХ-д  “Согтууруулах ундааны зүйл уусан үедээ тээврийн хэрэгсэл 
жолоодож явсан, эсхүл согтууруулах ундааны зүйл уусан эсэхийг 
зохих журмын дагуу шалгуулахаас зайлсхийсэн бол тээврийн хэрэгсэл 
жолоодох эрхийг 6 сараас хоёр жил хүртэл хугацаагаар хасах, тээврийн 
хэрэгсэл жолоодох эрхээ хасуулсан, эсхүл тээврийн хэрэгсэл жолоодох 
эрхгүй этгээд тээврийн хэрэгсэл жолоодсон бол 25000-50000 төгрөгөөр 
торгох шийтгэл  ногдуулах”  өөрчлөлт оруулан мөрдүүлжээ. 
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ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ЗӨВЛӨЛ  

ШАЛГАЛТЫН ТЕСТ
ЦЕГ-ын даргын 02-р тушаалаар жолооч бэлтгэх журам, сургалтын агуулгад 
өөрчлөлт орсонтой холбогдуулан жолооны сургууль, курс төгсөгчдөөс ЗХАБТХ, 
ЗХД-ийн шалгалтыг 16 асуулт бүхий тестээр авч байсныг өөрчлөн 20 асуулт бүхий 
тестээр 25 минутын хугацаатай авч байх журам тогтоожээ.

Улсын автотехникийн хэргийн шалган байцаах газар 
анх цэргийн цолтой 4, энгийн 2, бүгд 6 эмэгтэй алба 
хаагч ажиллаж байсан ба 1976 онд замын хөдөлгөөн 
зохицуулагч цагдаагаар 7 эмэгтэй алба хаагчийг 
сонгон шалгаруулж туршилтаар ажиллуулснаар 
замын цагдаагийн албанд эмэгтэй алба хаагчид 
гудамж замд үүрэг гүйцэтгэж эхэлсэн түүхтэй. 
Тус албанд  ажиллах эмэгтэй  алба хаагчдын тоо жилээс  
жилд нэмэгдсэнтэй холбогдуулан эмэгтэйчүүдийн 
хэсэг нь 1998 онд Эмэгтэйчүүдийн зөвлөл болон 
өргөжиж үйл ажиллагаагаа  явуулжээ. 
Замын цагдаагийн албаны эмэгтэйчүүдийн  хэсэг, 
зөвлөлийн даргаар а/ч Д.Самбуу /1975-1985/, а/а 
Л.Өлзийтогтох /1985-1997/, ня-бо О.Оюун /1997-2003/,  
х/ч Ж.Баттулга, /2003-2012/,  х/ч Ц.Эрдэнэчимэг /2012 
оноос/ нар сонгогдон ажиллаж байна. 
Одоо тус албанд эмэгтэй 48 алба хаагч ажиллаж 

байгаагийн  22 нь офицер, 15 нь ахлагч,  11 нь 
үйлчигээний ажилтан байна. 
Тус албаны Эмэгтэйчүүдийн зөвлөл нь Замын 
хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах, зам тээврийн 
осол, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, хууль 
тогтоомжийг хэрэгжүүлэхэд эмэгтэй алба хаагчдын 
гүйцэтгэх үүрэг, санаачилга, оролцоог сайжруулах, 
ажил үүрэг гүйцэтгэх мэргэжлийн ур чадвар, мэдлэг 
боловсролыг дээшлүүлэх, алба хаагчдын харилцааны 
соёл, ажлын байрны орчин, ахуй, тохижилтыг 
сайжруулах, алба хаагчдын дунд эмэгтэй алба хаагчдын 
манлайлалыг дээшлүүлэхэд ажлаа чиглүүлэн “Ажлын 
амжилт-Тохилог орчноос”, “Соёлч цагдаа”, “Сайн 
тогооч” сэдэвт уралдаан, алба хаагчдын гэр бүлийн 
гишүүдийн уулзалт, албаны одон бөмбөгийн аварга 
шалгаруулах тэмцээнийг эмэгтэйчүүдийн зөвлөлийн 
нэрэмжит болгон жил бүр зохион байгуулж иржээ. 
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1998
11.30	 “Залуучуудын	жил”-ийн	нэрэмжит	

УБ	цагдаагийн	хүрээний		урлагийн	
наадамд		ЗЦГ-ын	уран	сайханчид	2	
дугаар	байрт	шалгарчээ.	

11.30	 МУ-ын	гавьяат	хуульч	
С.Рэнцэнхорлоогийн	нэрэмжит	
болзолт	уралдааныг	хэрэгжүүлэх	
ажлыг	зохион	байгуулав.	

12.01	 Замын	хөдөлгөөний	аюулгүй	
байдлыг	хангах		сэдвээр	
телевизийн	санамж	явуулах		
уралдаан	зарлан	дүгнэжээ.

12.02	 “Замын	хөдөлгөөний	зохион	
байгуулалтын	техник	хэрэгсэл	
хэрэглэх	дүрэм”	MNS-4596-
98,	“Замын	тэмдгүүд-ерөнхий	
шаардлага”	MNS-4597-98	
стандартуудыг	боловсруулж	
батлуулжээ.

12.02	 ЗХД-д	нэмэлт	өөрчлөлт	оруулав.

12.04	 ЗХД-ийн	шалгалт	авах	шинэчилсэн	
тестийг	баталжээ.

12.31	 Нарантуул	олон	улсын	худалдааны	
төвд		гэрээт	хэсэг	байгуулагдан	
ажиллав.

12.31	 Ажил	мэргэжлийн		“Уран	
зохицуулагч”	тэмцээнд	хот,	
хөдөөгийн	14	багийн	28	тамирчин	
оролцож		Хамгаалалт,	Хот	
хоорондын	эргүүлийн	тасаг,	
Сэлэнгэ	аймгийн	ЗЦТ,	хувийн	
дүнгээр	Сэлэнгэ	аймгийн	байцаагч	
а/х	Ж.Алтанзул,	ХТасгийн	цагдаа	
а/ч	С.Бямбасүрэн,	СБД-ийн	ЗЦТ-
ийн	байцаагч	д/ч	Д.Бат-Эрдэнэ	нар	
тэргүүлжээ.

12.31	 Цагдаагийн	зэрэглэлийн	шалгалтад	
алба	хаагчдын	80	хувь	нь	
хамрагдсанаас	25	цагдаа	зэрэглэл	
биелүүлжээ.	

12.31	 Автомашины	хулгайн	36	хэрэг	
илрүүлжээ.

12.31	 АНУ-ын	ТНБ-ын	дарга	М.Олбрайт,		
Люксенбургийн	вант	улсын	
Ерөнхий	сайд,	/09.19-22/	ХБНГУ-
ын	Ерөнхийлөгч	Р.Херцог	нарын	
МУ-д	хийх	айлчлалын	үеийн	
ХАБ-ыг	хангах	хамгаалалт,	
зохицуулалтыг	өндөр	хэмжээнд	
зохион	байгуулжээ.

БЭЛЭН БАЙДАЛ 
УИХ, Засгийн газрын гишүүн, Дэд бүтцийн хөгжлийн сайдын үүрэг 
гүйцэтгэгч С.Зоригийн амь насыг  ноцтойгоор хөнөөсөнтэй холбогдуулан 
ЦБ-ын  хэмжээнд өндөржүүлсэн бэлэн байдал тогтоон ажиллажээ. 
Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын хугацаанд өдрийн цагаар ЗХАБТХ, ЗХД-
ийг  зөрчсөн, ялангуяа хурд хэтрүүлж яваа автомашин, оройн 20 цагаас 
дараа өдрийн өглөөний 06 цаг хүртэл явах бүх тээврийн хэрэгсэл, түүний 
тээж яваа ачаа болон зорчиж яваа хүмүүсийн бичиг баримт, сэжигтэй 
хүмүүсийн биед үзлэг хийн автомашиныг бүртгэж байх ажил зохиох, 
ноцтой буюу сэжигтэй байдлаар авто аваарын хэрэг үйлдсэн, хүн нас 
барсан хэрэг дээр ЭЦГ-тай хамтарч үзлэг шалгалт явуулж байхыг  ЗЦГ-т 
үүрэг болгон хяналт шалгалтыг эрчимжүүлэн ажиллажээ.

КОНВЕНЦЭД НИЙЦҮҮЛЭВ
“Замын хөдөлгөөний” болон “Замын дохио тэмдгийн тухай” олон улсын 
конвенцэд нэгдэн орсонтой холбогдуулан ЗХАБТХ-ийн зарим зүйл, 
заалтад  нэмэлт, өөрчлөлт  оруулжээ. Уг хуулиар “тээврийн хэрэгсэл”, 
“замын хөдөлгөөнд оролцогчид” гэдэг тодорхойлолтыг өөрчлөн 
Тээврийн хэрэгсэлд тусгай дуут болон гэрэл дохио хэрэглэх журам, 
Тээврийн хэрэгслийг тусгай хашаа /талбай/-нд түр байлгах журам, Замын 
хөдөлгөөний хяналтын улсын байцаагчаас замын хөдөлгөөн зохицуулах, 
хянаж шалгах журмуудыг батлах эрх бүхий байгууллага, субъектуудыг 
тодруулан оруулжээ. 

“ЗАЛУУЧУУДЫН ЖИЛ”
Засгийн газраас 1998 оныг “Залуучуудын жил” болгосонтой холбогдуулан  
тус газраас “Гэмт хэрэг, сахилга, ёс зүйн зөрчилгүй хамт олон болох” 
уралдаан зарлаж ажилласан нь алба хаагчдын гэмт хэрэгтэй тэмцэх, 
нийгмийн хэв журам сахиулах, зам тээврийн осол, хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх, хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах талаар  төр, засаг, ард 
түмний өмнө хүлээсэн үүргээ нэр төртэй биелүүлэхэд нөлөө бүхий 
хөшүүрэг болжээ.
Улаанбаатар хотын Цагдаагийн хүрээний хэмжээнд зохиогдсон 
“Залуучуудын жил”-ийн нэрэмжит урлагийн наадамд  тус газрын уран 
сайханчид 2 дугаар байрт шалгарч ЦЕГ-ын “Баярын бичиг” үнэ бүхий 
зүйлээр шагнагджээ.
Наадмын шүлгийн төрөлд  ХУД  дэх ЗЦТ-ийн цагдаа, а/а М.Баттулгын 
“Миний алдар” шүлэг шалгарсан байна.
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бүртгэгч-1 орон тоотойгоор ажилласан байна.Уг 
хэсгийн ахлах байцаагчаар х/ч Х.Дангаасүрэн /1998-
2002/, д/х С.Ганзүгнамсан /2002-2003/, х/ч  А.Батхүрэл 
/2003/,  хэсгийн даргаар а/х М.Баттулга /2003 оны 
11 сараас 2009/, х/ч С.Эрдэнэ-Очир /2009-2014/, 
Нарантуул-2 худалдааны төвийн ахлах байцаагчаар 
д/х Д.Гантулга /2008-2010/ нар ажиллажээ.  
Тус хэсэг нь ЦЕГ-ын даргын 2012 оны  778-р 
тушаалаар татан буугджээ.

ГЭНЭТ ГҮЙХИЙГ ХОРИГЛОВ
Засгийн газрын  219-р тогтоолоор   “Замын 
хөдөлгөөний дүрэм”-д нэмэлт өөрчлөлт оруулжээ. 
Дүрэмд “Зогсож өнгөрүүлэх”, “Зам тавьж өгөх”, 
“Гүйцэж түрүүлэх” гэсэн тодорхойлолт, “Явган 
зорчигч нь явган хүний гарцтай ба гарамтай замын 
гарцгүй, гарамгүй хэсгээр зам хөндлөн гарах, ойртон 
ирж яваа тээврийн хэрэгслийн урдуур гэнэт гүйх, 
өөрийгөө хянаж жолоодох чадваргүй үедээ замын 
зорчих хэсгээр явах, мөн түүнчлэн зам дээр тоглохыг 
хориглоно” гэж тус тус өөрчлөн найруулжээ.
Түүнчлэн “Жолооч нь явган хүний гарцын тэмдэг, 
тэмдэглэлтэй хэсгээр зам хөндлөн гарч яваа явган 
зорчигчид зам тавьж өгөх”, “Тээврийн хэрэгсэл 
нь явган зорчигчийн хөдөлгөөнд саад учруулж 
болзошгүй тохиолдолд жолооч явган хүний гарц руу 
орохыг хориглоно” гэсэн заалтыг нэмжээ. 

“НАРАНТУУЛ” ЗАХЫН ГЭРЭЭТ ХЭСЭГ
Нарантуул олон улсын худалдааны төв шинээр  
нээгдсэнтэй холбогдуулан уг төвийн дотор, 
гадна орчмын замын хөдөлгөөнийг зохицуулах, 
хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах, хөдөө орон 
нутгийн тээврийн хэрэгслүүд олноор цуглардаг 
онцлог нөхцөл байдалтай уялдуулан техникийн 
бүрэн бүтэн байдалд хяналт тавих ахлах байцаагч 
1, байцаагч 1, зохицуулагч 8 хүний бүрэлдэхүүнтэй 
гэрээт алба байгуулагдан ажиллажээ. 2006 онд УБ 
хотын бүх чиглэлээс нийтийн тээврийн буухиа 
үйлчилгээний 150 аж ахуйн нэгжийн тээврийн 
хэрэгслүүд Нарантуул ОУХТ-д үйлчлэх болсонтой 
холбогдуулан Авто тээврийн үндэсний нийгэмлэг, 
Нарантуул ОУХТ, ЦЕГ-ын гурвалсан гэрээ байгуулж 
ЦЕГ-ын даргын тушаалаар хэсэг болгон өргөтгөн  
хэсгийн дарга 1, зохицуулагч 15 хүний бүрэлдэхүүнтэй 
ажиллах болсон байна. 2008 онд Дэнжийн мянга 
дахь Нарантуул-2 худалдааны төв ашиглалтад орж 
авто худалдаа, оношлогооны төв нээгдсэнээр тоо 
бүртгэлийн ахлах байцаагч 1, зохицуулагч-2, тоо 
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1999
01.13	 Цагдаагийн	мэргэжлийн	

шалгалт	авах,	алба	хаагчдыг	
шагналд	тодорхойлох,	албан	
тушаал	түдгэлзүүлэх,		ажил	
дүгнэх,	тодорхойлолт	бичих,	
удирдах	ажилтны	үйл	ажиллагаа,	
мэргэжлийн	түвшинг	үнэлж	дүгнэх	
журмууд		батлагдан	хэрэгжив.

01.31	 Цагдаагийн	байгууллагын	
удирдлага	тогтвортой	үйл	
ажиллагааны	хөтөлбөр	батлагдав.

02.05	 Тээврийн	хэрэгсэлд	дуут	болон	
гэрэл	дохио	тавьж	хэрэглэх	журам	
шинэчлэгдэв.

02.10	 Тус	газрын	Дохио	үйлдвэрийг	
Нийслэлийн	захирагчийн	албанд	
шилжүүлжээ.

02.11	 Тус	газрын	бүтцэд	өөрчлөлт	
оруулав.

03.03	 Цэргийн	цолны	цалингийн	хувь	
хэмжээг	шинэчлэв.

03.01	 Гадаадын	иргэдэд	тээврийн	
хэрэгслийн	улсын	дугаар,	
гэрчилгээ,	жолоодох	эрхийн	
үнэмлэх	олгох	хураамжийг	
шинэчилжээ.

03.10	 Алба	хаагчдад	нэг	удаагийн	
тэтгэмж	олгох	журам	шинэчлэгдэн	
гарав.

03.30	 ЗЦА-ны	төв,	орон	нутгийн	тасаг,	
албаны	дарга,	байцаагч	нарын	
3	хоногийн	сургалт	зохион	
байгуулагджээ.

04.19	 “Тээврийн	хэрэгслийг	албадан	
зогсоох”,	“Тээврийн	хэрэгслийг	
түр	саатуулах”,	“Тээврийн	
хэрэгслийн	тоо	бүртгэлийг	хөтлөх,	
улсын	дугаар	олгох”,		“Замын	
хөдөлгөөн	зохицуулах”	заавар,	
журмууд	шинэчлэгдэн	батлагдав.

04.27	 Тээврийн	хэрэгслийн	улсын	
дугаарын	тэмдэгтийн	журам	
шинэчлэгдэв.

05.20	 Цагдаагийн	Академид	Инженер,	
техникийн	тэнхим	байгуулав.

06.04	 ЗХАБТХ-д	нэмэлт,	өөрчлөлт	
оруулав.

06.04	 “Авто	тээврийн	тухай	хууль”	
батлагдав.

08.19	 Хөл	бөмбөгийн	улсын	аварга	
шалгаруулах	тэмцээнд	“Гэрэл”	баг	
2	дугаар	байр	эзэлжээ.

08.27	 Зам	тээврийн	осол,	хэрэгт	
хийх	техникийн	шинжээчийн	
бүрэлдэхүүнд	оролцуулах	
ажилтнуудыг	томилж,	маягтын	
загварыг	баталжээ.

ДУГУЙН МӨРНИЙ САНТАЙ БОЛОХ ЗОРИЛТ ТАВИВ
ЦЕГ-аас “Цагдаагийн байгууллагын удирдлага, тогтвортой үйл 
ажиллагааны хөтөлбөр” баталж, энэ хөтөлбөрт Замын цагдаагийн албаны 
ажлын талаар ХАБЭГХ-ийн бүрэлдэхүүний онцлог, үйлдэл ба жолоочийн 
гэм буруугийн шалтгаант холбооны онцлог,  түүний техник- хөдөлгөөний 
үндэслэлүүд, жолооч гэм буруугүй байх буюу гэм бурууг нь хөнгөвчлөх 
үндэслэл зэргийг тодорхой гаргах, зарим асуудлаар УДШ-ийн тайлбар 
гаргуулах асуудлыг тавьж шийдвэрлүүлэх, замын цагдаагийн хяналтыг 
теле-техникийн хэлбэрт түлхүү оруулах, хөдөлгөөн зохицуулалтыг 
боловсронгуй болгох, тээврийн хэрэгслийн нэгдсэн үзлэг явуулж буй 
арга барилыг өөрчилж, жилийн туршид явуулж, үзлэгийг техникийн 
оношилгооны аргаар явуулах, мэргэжлийн комиссын шалгалтанд 
хөндлөнгийн иргэний хяналтыг бий болгох, гишүүдэд гурван жил тутам 
өөрчлөлт хийх,  автомашины дугуйн мөрний сан байгуулах, алба хаагчдын 
хууль зүйн мэдлэг, соёл, шударга чанарыг дээшлүүлэх, жолооч иргэдэд 
үйлчлэх, туслах явдлыг шударга хяналттай хослуулах, цагдаа-ахлагч 
нарын тоог цөөлж, офицерийн туслахаар тэдний хяналт дор ажилладаг 
болгох зэрэг ажлууд тусгагдаж зарим ажлын хэрэгжих эхлэл тавигджээ. 
Тухайлбал ХАБЭГХ-ээс урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох үйл 
ажиллагаанд офицерийн оролцоог нэмэгдүүлэх, эргүүл, хяналтын чанар, 
үр дүнг дээшлүүлэх зорилгоор  35 цагдаагийн орон тоог 32 шугам замын 
байцаагчийн орон тоонд шилжүүлэн ажиллажээ.

БҮТЭЦ, ОРОН ТОО ӨӨРЧЛӨГДӨВ
ЦЕГ-ын даргын А/12-р тушаалаар тус газрын бүтцэд өөрчлөлт оруулж 
ХХХ-ийн удирдлагын аппаратыг Нийслэлийн цагдаагийн газарт, 
дүүргийн тасгуудыг НЦГ, дүүргийн Цагдаагийн хэлтсүүдэд тасгийн 
зохион байгуулалттайгаар харьяалуулан хоёрдмол удирдлагатай, 
Жижүүрийн бүрэлдэхүүнийг ЦЕГ-ын Шуурхай албаны хэлтэст тасгийн 
зохион байгуулалттайгаар, Эрүүгийн тасгийг ЭЦГ-т, МБТ-ийг МБГ-т, ХТ-
ийг НЦГ-ын шууд удирдлагад, Автогараашийг ЦЕГ-ын Авто баазад тус 
тус орон тоо, төсвийн хамт шилжүүлэн ажиллуулжээ.

Замын цагдаагийн газар

Техникийн 
бүртгэлийн хэлтэс

Захиргааны удирдлагын 
хэлтэс

Мэргэжлийн комисс

Замын хяналтын тасаг

Хот хоорондын хяналт 
шалгалтын тасаг
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ТЕХНИК, ЗАМЫН ХЯНАЛТЫН ХЭЛТЭС 
Тус ãàçàðò õºäºëãººíèé çîõèîí áàéãóóëàëòын àæëûã 
õºäºëãººíèé àþóëã¿é áàéäëûí èíæåíåð, ÷èãëýëèéí 
àõëàõ байцаагч õàðèóöàæ áàéсан бөгөөд ÖÅÃ-ûí 
äàðãûí À/12-р òóøààëààð “Çàìûí õÿíàëòûí òàñàã” 
áàéãóóëагдан хөдөлгөөн зохицуулалт, гудамж зам, 
түүний төхөөрөмжид хяналт тавих, хөдөлгөөн 
зохицуулах техник хэрэгсэлд засвар, үйлчилгээ 
хийлгэх, зөвшөөрлийн систем, хөдөлгөөн зохион 
байгуулалттай холбоотой стандарт, заавар, журам 
боловсруулах үндсэн чиг үүрэгтэй ажиллажээ.
2000 онд “Замын зохион байгуулалт, хяналтын 
тасаг”,  2012 оноос ЗЦГ-ын ШҮЗГазрын  Техник, 
замын хяналтын хэлтэс болон өргөжиж, тээврийн 
хэрэгслийн техникийн бүрэн бүтэн байдал, тусгай 
зөвшөөрөлтэйгөөр хөдөлгөөнд оролцох журмын 
хэрэгжилт, авто замын төлөвлөлт, зам барилгын ажил, 
ашиглалтын явцад хөдөлгөөний аюулгүй байдал 
хангагдаж байгаа эсэх болон нийтийн тээврийн 
үйлчилгээ, замын орчимд ажил үйлчилгээ явуулахтай 
холбоотой норм дүрэм, стандартын хэрэгжилтэд 
хяналт тавих үндсэн чиг үүрэгтэйгээр үйл ажиллагаа 
явуулжээ. 2014 оны бүтцийн өөрчлөлтөөр УБ хотын 
ЦГ-ын ЗХАБХХ-т техникийн ажилтан,  2014 оноос 
техникийн хяналтын болон замын хяналтын ахлах 
мэргэжилтэн, замын хяналтын ахлах мэргэжилтэн, 
мэргэжилтэн нарын 4 орон тоотой ажиллажээ.

ЦЕГ-ын даргын 2015 оны Б/252-р тушаалаар ЗЦГ-
ын ЗХАБХ-ийн Техник, замын хяналтын тасаг, 2016 
оны Б/544-р тушаалаар Техник, замын хяналтын 
хэлтэс болж өргөжин Замын зохион байгуулалтын 
тасаг, Техникийн хяналтын гэсэн 2 тасагтайгаар 
хөдөлгөөний аюулгүй байдалд авто зам, тээврийн 
хэрэгслээс шалтгаалсан нөлөөллийг судалж, 
зам тээврийн осол, түүнээс учрах хор хохирлыг 
бууруулах, урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсооход 
чиглэгдсэн замын цагдаагийн үйл ажиллагааг 
зохион байгуулах, мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар 
хангах үндсэн чиг үүрэгтэй байгуулагдан хэлтсийн 
дарга-1, тасгийн дарга-2, ахлах мэргэжилтэн-2, 
мэргэжилтэн-3, зураглаач-оператор-1 нийт 9 хүний 
бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байна. Хэлтсийн даргаар 
х/а Р.Түвшинбаяр /2012-2013/, х/а Р.Мөнхбаяр /2013-
2014/, х/а Ч.Жаргалсайхан /2016 оноос/, тасгийн 
даргаар  д/х О.Батжаргал /1999-2008/, д/х М.Ариунболд 
/2008-2012/, а/х Б.Батзориг /2015-2016/, х/ч Б.Очирбат 
/2016/, х/ч Б.Цогтбаатар /2016/, ахлах байцаагчаар д/х 
Л.Гүнтэвсүрэн /1999-2011/, д/х Д.Мөнхбаатар /1999-
2004/, а/х Д. Батжаргал / 2011-2014/ х/ч Ч.Батболд / 2013-
2014/, х/ч Э.Энхзориг /2013-2014/, х/ч И.Шагдарсүрэн, 
х/ч Б.Цогтбаатар /2008-2016/, д/х Ц.Сугаржав /2015/, 
х/ч Р.Цогтоо /2016/, а/х В.Балжинням /2016/нар 
ажиллаж иржээ.
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1999
08.30	 Авто	сургууль,	курсын	автодромын	

зааврыг	баталж	мөрдүүлжээ.

09.07	 “Автотээврийн	хэрэгслээр	
ачаа,	зорчигч	тээвэрлэх	дүрэм”	
батлагдав.

09.14	 Жолоочийн	мэргэжлийн	шалгалт	
авах,	үнэмлэх	олгох	журам	
шинэчлэгдэв	

09.23	 Цагдаагийн	байгууллагын	
ажилтнуудыг	бэлтгэх,	давтан	
сургах,	дадлагажуулах	дэд	
хөтөлбөр	гаргав.

10.01	 “Замын	тэмдэглэл”-	техникийн	
ерөнхий	шаардлага	MNS	4759-99	
стандартыг	батлуулжээ.

12.03	 	Ерөнхий	сайд	Р.Амаржаргал	
Цагдаагийн	байгууллагын	удирдах	
ажилтнуудтай	уулзаж,	үүрэг	өгчээ.

12.08	 “Төрийн	тусгай	алба	хаасан	
хугацааны	нэмэгдэл	олгох	журам”	
батлагджээ.

12.29	 Хүүхдийг	гэмт	хэргээс	урьдчилан	
сэргийлэх	үндэсний	хөтөлбөр,		
хэрэгжүүлэх	арга	хэмжээний	
төлөвлөгөө	батлагджээ.	/2000-
2005	онд	хэрэгжсэн/

12.31	 ЗХД-ийн	тайлбар	ном	гаргав.

12.31	 ОХУ-ын	Гадаад	хэргийн	сайд	
И.Иванов	/02.23-24/,	БНСУ-
ын	ерөнхийлөгч	Ким	Дэ	Жүн,	
Норвегийн	Стортингийн	
ерөнхийлөгч	К.К.Грөндал	/07.08-
13/,	Японы	ерөнхий	сайд	К.Обучи	
/07.10-11/,	БНХАУ-ын	дарга	Зян	
Зэминь	/07.15-17/,	Энэтхэгийн	
дэд	ерөнхийлөгч	Кришан	Кант	
/08.25-29/,	БНСВУ-ын	Ерөнхий	
сайд	Фан	Кхай,	БНКУ-ын	
ерөнхийлөгч	Нурсултан	Назарбаев		
/11.22-23/	нарыг	МУ-д	айлчлал	
хийхэд	ХАБ-ыг	хангах	хамгаалалт,	
зохицуулалтыг	өндөр	хэмжээнд	
зохион	байгуулжээ.

НЭГ УДААГИЙН ТЭТГЭМЖ
 ЦЕГ-ын даргын 156-р тушаалаар цагдаагийн байгууллагын алба хаагчид 
нэг удаагийн тэтгэмж олгох журмыг шинэчлэн баталжээ. Энэхүү 
журмаар  цагдаагийн алба хаагч нас барах, тэтгэвэрт гарах, орон тоо 
зохион байгуулалтын өөрчлөлт, биеийн эрүүл мэндээр болон цэргийн 
алба хаах нас хэтэрч халагдах тохиолдолд нэг удаагийн тэтгэмж олгохтой 
холбогдсон харилцааг зохицуулж, нэг удаагийн тэтгэмжийн доод 
хэмжээг цэргийн алба хаасны тэтгэвэрт гарч байгаа офицер, ахлагч 
нарт 18 сарын, орон тоо, зохион байгуулалтын өөрчлөлт, биеийн эрүүл 
мэнд, алба хаах нас хэтэрсний улмаас халагдсан офицер, ахлагч, албан 
үүрэг гүйцэтгэхтэй холбогдолгүй осол, ердийн өвчнөөр нас барсан алба 
хаагчийн ар гэрт тэдний алба хаасан хоёр жил тутамд  1-2 сарын дундаж 
цалин хөлсний хэмжээтэй байхаар заажээ. Мөн тэтгэмжийг 1-5 хүртэл 
сарын цалинтай тэнцэх хэмжээгээр нэмэх, тэтгэмжийн хэмжээг хасах 
үндэслэлүүд, тэтгэмж олгох материал бүрдүүлэх, тэтгэмжийн хэмжээг 
тогтоох, шийдвэрлэх журам  тогтоожээ.

ТЕХНИК ХЭРЭГСЭЛ
Газрын материаллаг баазыг бэхж¿¿лэх, алба хаагчдын ажиллах нºхцºл, 
нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэхэд анхаарч тус газрын хэлтэс, тасаг, 
албадад ашиглагдаж байгаад ашиглалтын хугацаа, норм дууссан 11 
автомашиныг акталж эзэмшигчидтэй нь байгуулсан гэрээний дагуу 
худалдах асуудлыг Төрийн өмчийн хороотой хамтран шийдвэрлэжээ. 
Түүнчлэн 4 автомашин, компьютер, холбоо мэдээллийн суурин болон 
гар станц, бусад техник хэрэгслээр шинэчлэн хангагджээ.
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АВТОДРОМЫН ЗААВАР
ЗХАБТХ, ЗХД-д  нэмэлт, ººрчлºлт орсонтой 
холбогдуулан “Тээврийн хэрэгслийн техникийн 
улсын ¿злэг, тооллого явуулах журам”-ûã Дэд б¿тэц, 
Сангийн, Байгаль орчин, Хууль з¿йн сайд, “Тээврийн 
хэрэгсэлд тусгай дуут гэрэл дохио тавьж хэрэглэх 
журам”, “Тээврийн хэрэгслийг албадан зогсоох тусгай 
хэрэгсэл хэрэглэх журам”, “Тээврийн хэрэгслийг 
тусгай хашаа талбайд т¿р саатуулах журам”, “Замын 
хºдºлгººний хяналтын улсын байцаагчаас замын 
хºдºлгººн зохицуулах, хянаж шалгах журам”-ыг 
Хууль з¿йн сайдын тушаалуудаар тус тус батлуулан 
мºрд¿¿лжээ.
Авто тээврийн тухай хууль батлагдсантай 

холбогдуулан “Тээврийн хэрэгслийн тоо б¿ртгэлийг 
хºтлºх, улсын дугаар олгох журам”-ыг Дэд б¿тэц, 
Хууль з¿йн сайд,  “Жолоочийн мэргэжлийн шалгалт 
авах, ¿нэмлэх олгох журам”-ыг Дэд б¿тэц, Гэгээрлийн 
сайдын тушаалаар òóñ òóñ батлуулан хэрэгжүүлсэн 
байна.
ЦЕГ-ын даргын  284-р тушаалаар “Тээврийн 
хэрэгслийн улсын дугаарын тэмдгийн журам”-ыг 
шинэчлэн, ЗЦГ-ын даргын тушаалаар Гадаадын 
иргэдэд тээврийн хэрэгслийн улсын дугаар, 
гэрчилгээ, жолоодох эрхийн үнэмлэхний хавсралт 
олгох хураамжийг шинэчлэн тогтоож, “Авто сургууль, 
курсын автодромын заавар”-ыг баталж мөрдүүлжээ.
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2000
01.21	 МУ-д	Замын	хөдөлгөөнийг	эрхийн	

актаар	зохицуулсны	75	жилийн	ойг	
тэмдэглэжээ.

01.28	 Архидан	согтуурахтай	тэмцэх	тухай	
хууль	гарав.

02.10	 Жолоочийн	үнэмлэх,	толон	
үрэгдүүлсэн,	хүчингүй	болгосон,	
толон	цоологдсон,	эрх	сэргээх	
шалгалт	өгөх	хүмүүсээс	шалгалт	
авах	тестийг	шинэчлэв.

02.27	 Алба	хаагчдад	албаны	үнэмлэх,	
офицер,	цагдаа	тэмдэг	олгох,	
хэрэглэх	журам	гарч	хэрэгжив.

02.29	 ЗЦА-ны	таних	тэмдэг	/лого/-ийн	
тодорхойлолт,	хэрэглэх	журмыг	
баталж,	мөрдөв.

03.08	 ХАБЭГХ-ээс	урьдчилан	сэргийлэх	
хөтөлбөр		батлуулж,	хэрэгжүүлэх	
ажил	эхлэв.

03.31	 Авто	тээврийн	хэрэгсэлд	
техникийн	хяналтын	үзлэг	хийх	
журам	шинэчлэгдэв.

05.03	 МБГ-ын	бүтцэд	Зам	тээврийн	гэмт	
хэрэг	мөрдөх	тасаг	байгуулагдав.

05.18	 “Тэргүүний	тасаг,	алба	
шалгаруулах”	уралдаан		зарлаж		
дүгнэв.	

05.22	 ЗХАБ-ын	тухай	онол	практикийн	
бага	хурлыг	зохион	байгуулжээ.

06.21	 Сум,	хороонд	ажиллаж	байгаа	
цагдаагийн	алба	хаагчийн	
нийгмийн	асуудлыг	шийдвэрлэх,	
ажиллах	нөхцөл	бололцоог	
сайжруулах	тогтоол	гарч	хэрэгжив.

06.27	 “Хөдөлгөөний	соёл-2000”	нэгдсэн	
арга	хэмжээ	зохион	байгуулав.

07.17	 ЗХД-ийг	ерөнхий	боловсролын	
сургуульд	заах	сургалтын	
хөтөлбөрийг	баталжээ.

07.12	 Ахлах	ахлагч	Ц.Цэрэнчимэд		
“Улсын	начин”	цол	хүртэв.

09.15	 Дэд	хурандаа	Ц.Амгаланбаяр	ЗЦГ-
ын	даргаар	томилогдов.

09.20	 Тус	албаны	жижүүрийн	шуурхай	
албанд	хэрэгжүүлэх	зарим	арга	
хэмжээ	авчээ.

10.04	 Газрын	бүтэц	шинэчлэгдэв.

10.05	 Нийтийн	тээврийн	үйлчилгээний	
талаар	авах	зарим	арга	хэмжээний	
тухай	тогтоол	гарчээ.

10.21	 “Зам	дагасан	заяа”	баримтат	кино	
бүтээв.	

2400 БОДЛОГОТОЙ ТЕСТ 
Жолоочийн үнэмлэх, талон үрэгдүүлсэн, хүчингүй болгосон, талон 
цоологдсон, эрх сэргээх шалгалт өгөх хүмүүсээс ЗХАБТХ, ЗХД-ээр 
шалгалт авах 10 асуулт бүхий 30 ширхэг тестийг баталж мөрдүүлжээ.
Жолооч бэлтгэх автосургууль, курсэд суралцагсдаас ЗХАБТХ 
тогтоомжийн хичээлээр шалгалт авах 5000 орчим бодлого боловсруулан 
МК-ын гиш¿¿д, жолооч бэлтгэх сургууль, курсуудын д¿рмийн багш 
нарын оролцоотойгоор хэлэлцэн 2400 гаруй бодлогыг сонгон тестийн 
ном болгон хэвл¿¿лэн гаргасан нь ЗХД судлагчдад чухал ач холбогдолтой 
болсон байна.

ОФИЦЕР, ЦАГДАА ТЭМДЭГ
ЦЕГ-ын даргын 73-р тушаалаар цагдаа, дотоодын цэргийн алба хаагчдад 
албаны үнэмлэх, хувийн дугаар бүхий “офицер”, “цагдаа” тэмдэг олгох, 
хэрэглэх журмыг  баталжээ.
Уг журамд алба хаагчийн албан тушаалаас хамаарч ”Офицер” тэмдгийг 
цагдаагийн дэслэгчээс цагдаагийн хурандаа, “Цагдаа” тэмдгийг 
цагдаагийн дэд ахлагчаас цагдаагийн ахлах ахлагч цолтой алба хаагчид 
олгох болжээ. 
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  БЭЛГЭДЭЛ, ТАНИХ ТЭМДЭГ
Замын цагдаагийн албаны бэлгэдэл, таних тэмдгийн загвар, хэрэглэх 
журмыг баталжээ. 
Таних тэмдгийг тус газраас эрхлэн хэвлүүлж байгаа гадаад сурталчилгааны 
зүйл, ном, зураг, плакат, гарын авлага, тараах материал, сонин сэтгүүл, 
захиалгаар хийлгэж байгаа бэлэг дурсгалын зүйл, замын хөдөлгөөний 
аюулгүй байдалд холбогдох сурталчилгааны зүйл, хурлын танхим, биеийн 
тамирын заал, кабинет, хичээлийн танхимын хүндэтгэлийн хана, самбар, 
байгууллагаас олгож байгаа гэрчилгээ, зөвшөөрөл, диплом, баярын бичиг, 
сайшаалын үнэмлэх зэрэг шагнал дурсгалын зүйл, уралдаан тэмцээнд 
оролцож байгаа тамирчдын хувцас, багийн хаягт тавьж хэрэглэхээр 
заажээ. 

ХӨТӨЛБӨРИЙН ҮР ДҮН
Тээврийн хэрэгслийн тоо өсч, зам тээврийн осол, хэрэг, 
хохирол нэмэгдэж байгаа шалтгаан, нөхцөлд судалгаа 
хийж, ХАБЭГХ-тэй тэмцэх, түүнээс урьдчилан 
сэргийлэх үйл ажиллагаанд төрийн болон төрийн бус 
байгууллага, иргэдийн оролцоог сайжруулах, гэмт 
хэрэг, ослыг бууруулах зорилгоор Засгийн газрын 
2000 оны 37-р тогтоолоор “Хөдөлгөөний аюулгүй 
байдлын эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх” 
хөтөлбөр батлуулан 2000-2004 онд 2 үе шаттайгаар 
хэрэгжүүлэх  ажлыг зохион байгуулав.
Хөтөлбөрийг холбогдох байгууллагуудтай хамтран 
зохион байгуулсны үр дүнд улсын хэмжээнд 
хөдөлгөөний аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэргийн 
гаралт 2001, 2003, 2004, 2005 онд 1,5-16,9, хэргийн 
улмаас нас барсан хүний тоо 2001-2002 онд 0,9-2,4, 
2004-2005 онд 1,5-7,8, гэмтсэн хүний тоо 2002-2003 
онд 9,7-25,2, 2004 онд 8,6 хувиар тус тус буурсан байна. 

ХАМГААЛАЛТЫН АВТОМАШИН 
Төр, засгийн тэргүүн, албан ёсны айлчиллаар 
ирсэн гадаадын зочин, төлөөлөгчийн  
хамгаалалтын автомашины тоо хэмжээ, 
ашиглалтыг тодорхойлох зорилгоор Төрийн 
тусгай хамгаалалтанд ажиллах автомашины 
ашиглалтын журмыг батлуулж мөрдүүлэв. 
Уг журамд МУ-ын Ерөнхийлөгч, УИХ-ын 
дарга, Ерөнхий сайдын өдөр тутмын замын 
хамгаалалтад нийслэлд тус бүр нэг автомашин, 
орон нутагт томилолтоор явж ажиллахад 
туулах чадвар сайтай нэг автомашин, гадаадын 
зочин, төлөөлөгчийн замын хамгаалалтад нэг 
автомашин ажиллуулахаар заажээ. Хамгаалалтын 
автомашин нь цагдаагийн бэлгэдэл тэмдэгтэй, 
тусгай дуут болон гэрлэн дохио, ЦЕГ-ын даргын 
тушаалаар батлагдсан өнгө, холбооны хэрэгслээр 
бүрэн тоноглогдсон байх, хоёр жил тутам 
ЦЕГ-ын саналыг үндэслэн ЗГ-ын хөрөнгөөр 
шинэчлэн солих, хамгаалалтаас өөр ажилд 
ашиглахыг хориглох, ажлын онцлог, шаардлагаар 
хамгаалалтын автомашин эвдэрч гэмтсэн 

тохиолдолд ЗЦА, техникийн комиссын акт дүгнэлтийг 
үндэслэн  эд ангиар буюу бүхэлд нь шинэчлэн солих зэрэг 
ашиглалтын журмыг тогтоосон байна. 
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ЦЭВЭГМЭДИЙН АМГАЛАНБАЯР
Цагдаагийн дэд хурандаа 
Цэвэгмэдийн Амгаланбаярыг ЦЕГ-
ын даргын 330-р тушаалаар  ЗЦГ-ын 
даргаар  томилжээ. Ц.Амгаланбаяр 
нь 1950 онд Улаанбаатар хотод 
төрсөн. 1967-1977 онд ЕБДС, 1977-
1978 онд НАХЯ-ны ЦТДС, 1978-
1982 онд ЗХУ-ын ДЯЯ-ны Дээд 
сургууль, 1998-2000 онд ОХУ-ын 
ДЯЯ-ны Удирдлагын академид тус 
тус суралцан төгссөн, хууль зүйн 
ухааны доктор. 
Мөрдөн байцаах газар мөрдөн 
байцаагч, ахлах мөрдөн байцаагч 
/1982-1988/, Цагдаагийн дээд 
сургуульд багш, эрдэм шинжилгээ 
судалгааны ажилтан /1988-1994/, 
Цагдаагийн ерөнхий  газрын 
боловсон хүчин,  Тамгын хэлтэст 

ахлах байцаагч /1994-1996/, Цагдаагийн ерөнхий газрын Тамгын хэлтсийн 
дарга /1996-1998/, Замын цагдаагийн газрын дарга /2000-2006/, Цагдаагийн 
академид захирал /2006-2007/,  Онцгой байдлын ерөнхий газрын 
дарга, тэргүүн комиссар цолтойгоор /2007-2012/, Хөдөлмөр нийгмийн 
халамжийн дээд сургуульд захирал /2013-2016/, Шүүхийн шийдвэр 
гүйцэтгэх ерөнхий газрын даргаар /2016 оноос/ тус тус ажиллаж байна. 
Ц.Амгаланбаяр нь тус газрын удирдлагаар ажиллахдаа замын 
хөдөлгөөний аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг, ослоос урьдчилан 
сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх, замын хөдөлгөөнд оролцогчдын сахилга, 
соёл, алба хаагчдын ажлын хариуцлага, удирдах ажилтнуудын манлайлал, 
алба хаагчдын ёс зүй, харилцааны соёл, үйлчилгээний шуурхай байдлыг 
дээшлүүлэх, албаны бэлэн байдал, бүрэлдэхүүний цэрэгжилч, жагсаалч 
байдлыг хангуулахад ихээхэн анхаарч, үр дүнд хүрч ажилласан юм.
Албаны түүхэн хөгжлийн замнал, тухайн цаг үеийн нөхцөл байдал, 
цаашдын зорилт чиглэлийг тодорхойлсны үндсэн дээр албаны бүтэц, 
зохион байгуулалтыг өөрчлөх талаар удирдах дээд байгууллагад төсөл, 
санал оруулснаар нийслэл, дүүргийн цагдаагийн газар, хэлтсийн 
харьяалалд байсан замын цагдаагийн нэгжүүдийг албаны харьяалалд 
нэгтгэн зохион байгуулснаар замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг 
хангуулах ажлын үр дүнг дээшлүүлэх, удирдлагын олон шат дамжлагыг 
цөөрүүлэх, нэгдсэн төвлөрсөн удирдлагад оруулах оновчтой шийдвэрийг 
гаргуулан албаны хөгжилд үнэтэй хувь нэмэр оруулсан удирдах ажилтан 
юм. 
Ц.Амгаланбаяр нь цагдаагийн хурандаа цолтой, “Цэргийн гавьяаны улаан 
тугийн одон”, “Хөдөлмөрийн гавьяаны улаан тугийн одон”, “Цэргийн 
гавьяаны одон”, “Цэргийн хүндэт медаль”, Ардын хувьсгалын ойн 
медалиуд, “Цагдаагийн алдар”, “Цагдаагийн гавьяа”, Замын цагдаагийн 
газрын “Хүндэт тэмдэг”-ээр тус тус шагнагдсан байна.

2000
10.31	 “Тээврийн	хэрэгсэлд	тусгай	

дуут	болон	гэрэл	дохио	тавьж	
хэрэглэх”,	“Замын	гэрэл	дохио,	
техникийн	ерөнхий	шаардлага”	
стандартууд	батлагдаж	хэрэгжив.

11.05	 ЗХАБТХ,	ЗХД-ийн	шалгалтын		
тестийн	ном	гаргав.

11.22	 Засгийн	газрын	180-р	тогтоолоор		
ЦЕГ-ын	удирдлагын	орон	тоо,	
бүтцийг	шинэчлэн	баталжээ.

12.20	 “Явган	зорчигчид”,	“Замын	
тэмдэг”	зэрэг	21	ширхэгтэй	хоёр	
төрлийн	зурагт	санамж	хэвлүүлэн	
сурталчилгаанд	ашиглажээ.	

12.27	 Нийслэл,	дүүргийн	замын	
цагдаагийн		орон	тоог	ЗЦГ-т	
шилжүүлжээ.	

12.31	 БНСВУ-ын	ерөнхийлөгч	Чан	
Дык	Лыонг	/04.15-17/,	ОХУ-ын	
Ерөнхийлөгч	В.Путин	/11.13/	
нарыг	МУ-д	айлчлах	үед	ХАБ-ыг	
хангаж	хамгаалалт	зохицуулалтыг	
өндөр	хэмжээнд	зохион	байгуулж	
ажиллажээ.

ДҮРМИЙН 75 ЖИЛИЙН ОЙ
Монгол улсад Замын хөдөлгөөний дүрэм батлагдаж хэрэгжсэний 
75 жилийн ой угтаж “Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын төлөө” 
онол практикийн бага хурал зохион байгуулах, дүрмийг хөдөлгөөнд  
оролцогчдод сурталчлах, автомашины уран жолоодлогын тэмцээн 
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БҮТЭЦ ШИНЭЧЛЭГДЭВ
ЦЕГ-ын даргын 354-р тушаалаар ЗЦГ-ын бүтцийг шинэчлэн баталжээ.

Замын цагдаагийн газар

Жижүүрийн 
хэлтэс

Тамгын 
хэлтэс

Хяналт 
шалгалтын 

хэсэг
Хамгаалалтын 

тасаг

Нийслэлийн  
дүүргүүдийн 

тасаг

Урьдчилан 
сэргийлэх 

хэсэг

Хөдөлгөөн 
зохион 

байгуулалт,  
хяналт 

зохицуулалтын 
хэлтэс

Орон нутгийн 
тасаг, албад

Мэргэжил 
техникийн 
хяналтын 

хэлтэс

Замын зохион 
байгуулалт 

хяналтын тасаг

ЖОЛООЧИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН НЭГДСЭН 
СҮЛЖЭЭ

Тээврийн хэрэгсэл, жолоочийн талаарх мэдээллийн 
нэгдсэн с¿лжээг аймаг, нийслэл, д¿¿ргийн цагдаагийн 
газар, хэлтс¿¿дийн хооронд байгуулж  хууль хяналтын 
байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдэд лавлагаа өгөх 
боломжийг б¿рд¿¿лжээ. 
 

зохион байгуулах, тэргүүний хэлтэс, тасаг, алба, 
байцаагч, цагдаа, телевизийн шилдэг нэвтрүүлэг, дуу 
шүлгийн уралдаан зарлан дүгнэх зэрэг олон ажлыг 
хийжээ. 
Ойн хүрээнд “Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын 
төлөө” онол практикийн бага хурлыг зохион байгуулж 
хэлэлцсэн илтгэл, мэдээллээр эмхэтгэл  гаргасан 
байна.
 “Телевизийн шилдэг нэвтрүүлэг”-т Улаанбаатар 
телевизийн найруулагч, оператор Б.Донровын,   
ЗЦГ-ын Ахмадын зөвлөлийн,  Монгол телевизийн 
найруулагч Сампилийн нэвтрүүлгүүд тэргүүн  
байруудад  шалгарчээ.
“Дуу шүлгийн уралдаан”-д Я.Энхээгийн үг, 
Д.Цэцгээгийн ая  “Замын зохицуулагч”,  н.Бужийновын 
үг Б.Шаравдоржийн ая “Замын цагдаагийн марш” 
дуу, ХУД-ийн ЗЦТ-ийн байцаагч, цагдаагийн 
хошууч С.Ганзүгнамсан, Дундговь аймгийн Утга 

зохиолын нэгдлийн эрхлэгч О.Гончигсүрэн нарын 
бичсэн шүлгийг тэргүүн болон тусгай шагналд 
шалгаруулжээ. Мөн “Зам дагасан заяа” баримтат кино 
бүтээсэн байна. 
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ХОРИО ЦЭЭР
ЦЕГ-ын даргын 54-р 
тушаалаар Дорнод, Сүхбаатар 
аймгийн нутагт малын гоц 
халдварт олон улсын А 
зэрэглэлийн өвчин гарсантай 
холбогдуулан хорио цээрийн 
дэглэм тогтоож хяналтыг 
хэрэгжүүлэх ажлыг удирдан 
зохион байгуулах  ЦЕГ-
ын дэд даргаар ахлуулсан, 
албадын дарга нарын 
бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг 
байгуулж, Дорнод, Хэнтий, 

Сүхбаатар аймгууд, Багануур дүүргийн ЦГ, хэлтсүүдийг ЦЕГ-ын хүлээх төвтэй 24 
цагийн байнгын холбоотой ажиллуулан Хэнтий, Дорнод, Сүхбаатар, Дорноговь, 
Говьсүмбэр, Төв аймаг, нийслэлийн ШБТ-дод хорио цээрийн дэглэм сахиулах 
шалган нэвтрүүлэх пост ажиллуулж малын гоц халдварт өвчин тархахаас 
урьдчилан сэргийлэх ажлыг орон нутгийн захиргаа мэргэжлийн хяналтын 
албатай хамтран зохион байгуулжээ. 
Мөн Чингэлтэй дүүргийн 13-р хороо Сүхбаатар дүүргийн 16-р хороо, Баянзүрх 
дүүргийн 2-р хороодод гарсан малын шүлхий өвчний хорио цээрийн дэглэм 
сахиулах үед замын хөдөлгөөний хяналт, зохицуулалтыг зохион байгуулжээ.  

2001
01.22	 ЗЦГ-аас	“Ажлын	хариуцлага,	

сахилгыг	сайжруулах	тухай”	
тушаал	гаргав.

01.12	 ЦБ-аас	байгалийн	гэнэтийн	болон	
цаг	агаарын	гамшигт	үзэгдлийг	
гэтлэн	давах,	урьдчилан	сэргийлэх	
комиссыг	байгуулав.

01.31	 ЗЦГ-аас	Ачааны	автомашинд	төв	
зам,	гүүрээр	явах	зөвшөөрөл	
олгох	журмыг	шинэчлэн	баталж	
хэрэгжүүлэв.

02.19	 Хорио	цээрийн	дэглэм	сахиулав.

03.15	 Ай	Эс	Си	Монголиа	ХХК-тай	
хамтарч	Тээврийн	хэрэгслийн	
мэдээллийн	сан,	программ	
хангамжийг	нэвтрүүлэв

03.19	 ЧД-ийн	15-р	хорооны	нутаг	
дэвсгэрт	малын	гоц	халдварт	
өвчин	гарсантай	холбогдуулан	
хорио	цээрийн	дэглэм	сахиулж	
ажиллажээ.

03.28	 ЗЦГ-ын	алба	хаагчид	БНХАУ-д	
ажлын	айлчлал	хийж,	туршлага	
судлав.

04.03	 Тээврийн	хэрэгсэл	болон	
жолоочийн	тоо	бүртгэлийг	
шинэчлэх	ажлыг	зохион	
байгуулжээ.	

04.03	 Жолоочийн	үнэмлэхний	
анхааруулах	талоны	загвар,	
тодорхойлолтыг	баталж	
мөрдүүлэв.

04.10	 Нийслэлд	тээврийн	хэрэгслийг	
оношилгоонд	оруулж	эхлэв.

04.13	 Төв,	орон	нутгийн	ЦГ,	хэлтэс,	
тасгийн	дарга	нарын	сургалт	
семинар	зохион	байгуулжээ.

04.16	 Тээврийн	хэрэгслийг	итгэмжлэгч	
буюу	түрээсээр	эзэмшигчдийг	
бүртгэх	журам	гарав.

05.16	 Жижүүрийн	албаны	заавар	
шинэчлэгдэв.

06.06	 Тээврийн	хэрэгслийн	гэрчилгээний	
загвар,	тодорхойлолтыг	өөрчлөв.

06.07	 МБГ-т	ЗТХМБХ	байгуулагдав.

06.15	 Нийслэлийн	авто	замын	12	
уулзварт		Япон	улсын	буцалтгүй	
тусламжаар	шинэ	гэрэл	дохио	
тавигдав.

07.06	 “Шинэ	мянганы	гараа”	бүтээлч	
аяныг		өрнүүлэв.

07.20	 ЦБ-ын	80,	Ахмадын	хорооны	35,	
ЗЦА-ны	65	жилийн	ойг	тэмдэглэв.

НИЙТИЙН ТЭЭВЭР, ДЭГ ЖУРАМ
“Хөдөлгөөний аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 
хөтөлбөр”-ийг  хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Нийслэл хотод бага 
оврын /микро/ автобусны үйлчилгээнд сахилга, дэг журмыг хэвшүүлж 
хөдөлгөөний дэг журам, аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор “Улаанбаатар 
хотын нийтийн зорчигч тээврийн үйлчилгээний талаар авах арга 
хэмжээний тухай” Дэд бүтцийн хөгжлийн сайд, НЗД-ын 04/03-р тушаал, 
захирамж гарч хэрэгжсэн байна.
Уг захирамж, тушаалаар Нийслэл хотын дотор буюу автотээврийн 
ШБТ-дод зөрчил гаргасан тээврийн хэрэгслийг түр саатуулах байрыг 
барьж байгуулах, бага оврын автобусны техникийн хяналтын үзлэгийг 
1-р улиралд багтаан явуулах, нийслэлийн нийтийн зорчигч тээврийн 
үйлчилгээнд 2002 оны 01-р сарын 01-нээс эхлэн зөвхөн улсын стандарт 
шаардлагад тохирсон автобус явуулах зохион байгуулалтын арга хэмжээ 
авахыг холбогдох албадад  даалгаж хэрэгжилтэд нь хяналт тавьж  хамтран 
ажиллажээ.
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БҮРТГЭЛ
ЦЕГ-ын даргын 88-р тушаалаар Тээврийн хэрэгсэл 
болон жолоочийн тоо бүртгэлийг техникийн улсын 
үзлэгийн үеэр шинэчлэх ажлыг зохион байгуулахаар 
шийдвэрлэж, эíý îíû òýýâðèéí õýðýãñëèéí 
òåõíèêèéí óëñûí ¿çëýã, òîîëëîãûí ¿åýñ íèéñëýë õîòîä 
ñóóäëûí àâòîìàøèí, íèéòèéí çîð÷èã÷ òýýâðèéí 
үйлчилгээний тээврийн õýðýãñë¿¿äèéã îíîøилãîîнд 
õàìðóóëàõ áîëæýý.
Энэ тушаалаар тээврийн хэрэгслийн жолоочийн 
үнэмлэхний анхааруулах талоны загвар, 
тодорхойлолтыг баталж , мөрдүүлжээ.  

АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ
Алба хаагчдын аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор 
газрын даргын тушаалаар дүүргүүдийн нутаг 
дэвсгэрт үүрэг гүйцэтгэж байгаа байнгын постын 
3 дугаар ээлжинд оройн 20 цагаас өглөөний 08 цаг 
хүртэлх хугацаанд 2 зохицуулагч ажиллуулж, газрын 
ерөнхий жижүүртэй 2 цаг тутамд холбоо барьж 
харилцан  мэдээлэл солилцож байх журам тогтоож 
хэрэгжүүлжээ.

ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ НУУЦЛАЛ
Тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээ ямар нэгэн 
нууцлалгүйгээр 1993 оноос ашиглагдаж байсан 
нь хэвлэлийн техник, технологи өндөр хөгжсөн 
үед хуурамчаар үйлдэх, ашиглах нөхцөл бүрдэж 
тээврийн хэрэгслийг гаалийн болон бусад 
татвараас зайлсхийлгэх, гэмт хэрэг үйлдэхэд 
ашиглах, замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын 
эсрэг гэмт хэрэг, осол гаргасан тээврийн 
хэрэгслийг тогтооход хүндрэл учрах болсныг 
арилгах зорилгоор ЗЦГ-ын даргын 56-р 
тушаалаар тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээг 
нууцлалтай болгож, загвар, тодорхойлолтыг  
шинэчлэн баталж, сольж олгох ажлыг зохион 
байгуулжээ.
Газрын даргын 40-р тушаалаар Тээврийн 
хэрэгслийг итгэмжлэгч буюу түрээсээр 
эзэмшигчдийг бүртгэх журам баталж 
хэрэгжүүлжээ.

“ЭРИН ЗУУНЫ ЗАМЫН ЦАГДАА” БАРИМТАТ КИНО 
Цагдаагийн байгууллагын 80, Ахмадын хорооны 
35, тус газрын 65 жилийн ой угтсан ажлын хүрээнд 
“Шинэ мянганы гараа” бүтээлч аян зохион байгуулж, 
“Тэргүүний алба хаагч”, “Соёлч тэргүүний байцаагч, 
зохицуулагч” шалгаруулах болзолт уралдаануудыг 
зарлаж дүгнэжээ.
НИТХ-ын Тэргүүлэгчид, Гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлөөс “Замын 
хөдөлгөөний дүрмийг хэн сайн мэдэх вэ?” сэдэвт 

гар зураг, зохион бичлэгийн уралдааныг дүүргийн 
бүх сургуулиудын сурагчдын дунд гурван ангиллаар 
зохион явуулж дүгнэн, сургууль, цэцэрлэгт ЗХД 
сурталчлах булан, Өсвөрийн зохицуулагчдын бүлэг 
байгуулах шийдвэр гаргуулан хэрэгжүүлсэн байна.
Албаны 65 жилийн ойг тохиолдуулан Улаанбаатар 
телевизтэй хамтран албаны үйл ажиллагааг 
сурталчилсан “Эрин зууны замын цагдаа” баримтат 
кино бүтээв.  
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2001
08.15	 Улсын	хилээр	нэвтрүүлэх	авто	

тээврийн	хэрэгсэлд	гаалийн	
бүрдүүлэлт	хийх,	бүртгэх	журмыг	
баталж	хэрэгжүүлэв.

09.21	 “Цагдаа-2001”	мэргэжлийн	
тэмцээнд	ЗЦГ-ын	баг	тамирчид		
тэргүүн	байрт	шалгарав.	

10.01	 ХАБЭГХ-ээс	урьдчилан	сэргийлэх	
хөтөлбөрийг	хэрэгжүүлэх	ажлын	
талаар	УИХ-д		танилцуулсан

10.15	 “Шугам	замын	байцаагч”	ажил	
мэргэжлийн	тэмцээнд	ХУД,	СБД-
ийн	ЗЦТ	шалгарав.	

10.31	 “Хөдөлгөөний	соёл-2001”	нэгдсэн	
арга	хэмжээ	зохион	байгуулж,		
дүгнэв.	

11.08	 ЦБ-ын,	ЗХАБТХ,	Авто	тээврийн	
тухай	хуулиудад	нэмэлт,	өөрчлөлт	
оруулжээ.

11.13	 ЗЦГ-ын		бүтэц		шинэчлэгдэв.

12.15	 ЗЦГ		МЗХ-ны	“Цэргийн	алдар”	
алтан	медальт	хамт	олон	болов.	

12.21	 ЗЦА-ны		65	жилийн	ойг	
тохиолдуулан	“Эрин	зууны	замын	
цагдаа”	баримтат	кино	бүтээжээ.	

12.28	 	“Шинэ	мянганы	гараа”	бүтээлч	
аянд	СХД-ийн	ЗЦТ	тэргүүлэв.

12.31	 БНСАУ-аас	хэрэгжүүлж	буй	
төслийн	хүрээнд	Улаанбаатараас	
Зуунмодын		хооронд	иж	бүрэн	
тэмдэгжүүлэлт	хийж,	86	ширхэг	
тэмдэг	тавиулжээ.

12.31	БНСУ-ын	ерөнхий	сайд	Ли	Хан	
Дон,		БНХАУ-ын	ГЯЯ-ны	сайд	Тан	
Жихуан		нарыг	Монгол	улсад	
айлчлах	үед	хөдөлгөөний	аюулгүй	
байдлыг	хангаж	хамгаалалт	
зохицуулалтыг	зохион	байгуулж	
ажиллажээ.

12.31	 Албаны	үйл	ажиллагааг	
сурталчилсан	“Жолооны	ард”,	
“Авто”сонинууд	гаргажээ.

ХУУЛИНД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРОВ
Öагдаагийн байгууллагын тухай хууль,  ÇХАБТХ,  Àâòî òýýâðèéí òóõàé 
õóóëèóäàä íýìýëò, ººð÷ëºëò îðж,  “тýýâðèéí õýðýãñëèéí òîî á¿ðòãýëèéã 
õºòëºõ, óëñûí äóãààð îëãîõ”, “òýýâðèéí õýðýãñëèéí æîëîî÷èéí 
ìýðãýæëèéí øàëãàëò àâ÷ æîëîîäîõ ýðõèéí ¿íýìëýõ îëãîõ” ÷èã ¿¿ðãèéã 
боловсронгуй болгосон байна.  
Òýýâðèéí õýðýãñëèéí æîëîî÷îîñ çàìûí õºäºëãººíä îðîëöîæ ÿâàà 
¿åäýý ¿¿ðýí òåëåôîí /ãàð óòñààð/-îîð ÿðüæ õºäºëãººíèéã óäààøðóóëàõ, 
áóñäûí õºäºëãººíä ñààä ó÷ðóóëàõ, îñîë, õýðýã ãàð÷ áîëçîøã¿é áàéäàë 
áîëîí çîõèõ çºâøººðºëã¿éãýýð çîð÷èõ õýñýã äýýð ãàçàð, øîðîîíû àæèë 
¿éë÷èëãýý ÿâóóëàõ, àæèë ¿éë÷èëãýý ÿâóóëñíû äàðàà õýâèéí áàéäàëä íü 
îðóóëààã¿éãýýñ õºäºëãººíèé ýð÷ìèéã áóóðóóëàõ, îñîë, õýðýã ãàðàõàä 
íºëººëºõòýé õîëáîãäóóëàí ÇХАБТХ, ÇХТХ, ÇХД-ä íýìýëò, ººð÷ëºëò 
îðóóëàõ үндэслэл, шалтгааныг гарган, тусгах санал  áîëîâñðóóëж  
холбогдох байгууллагад оруулжээ. 
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БҮТЭЦ

Замын цагдаагийн газар

Жижүүрийн 
хэлтэс

Тамгын 
хэлтэс

Хяналт 
шалгалтын 

хэсэг

Хамгаалалтын 
тасаг

Нийслэлийн  
дүүргүүдийн 

тасаг

Урьдчилан 
сэргийлэх 

хэсэг

Хөдөлгөөн зохион 
байгуулалт,  хяналт 

зохицуулалтын 
хэлтэс

Мэргэжил 
техник 

хяналтын 
хэлтэс

Замын зохион 
байгуулалт 

хяналтын тасаг

ЦЕГ-ын даргын  337-р тушаалаар  тус газрын  бүтцийг 
Тамгын, НХЗБХЗХ, МТХ-ын, Жижүүрийн хэлтсүүд, 
нийслэлийн 6 дүүрэг, Хамгаалалтын, Замын зохион 

байгуулалт хяналтын тасгуудын бүтэцтэй, офицер 
178, ахлагч 282, энгийн 44 бүгд 504 алба хаагчтай болов. 

“ЦАГДАА 2001” ТЭМЦЭЭН
Цагдаагийн байгууллагын 80 æèëèéí îéí íýðýìæèò 
“Öàãäàà 2001”  ажил мэргэжлийн òýìöýýíä 
öàãäààãèéí 44 àíãè, áàéãóóëëàãóóäààñ îðîëöñîí áàã, 
òàìèð÷äààñ òóñ ãàçðûí а/д Ò.Àìãàëàíáààòàð /ÕÓÄ 
ЗЦТ/, à/а Ã.Ìºíõæàðãàë /ÁÃÄ ЗЦТ/, à/а Â.Íàìñðàé /

ЗУРГААН ЗАРАА 

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний 
зардал, дотоод орлогын эх үүсвэрээр алба хаагчдад 
гэрэлтэй дохиур мод 340, гав, бороохой тус бүр 248, 
богино долгионы гар станц 46, автомашины станц 16, 
жолоочийн үнэмлэхний анхааруулах талон цоологч 
400, хийн буу 130, станцын батарей 111, согтуурлын 
зэрэг тогтоогч \Энэшуар\ багаж 59, автомашины хурд 
хэмжигч “Соколь” багаж 8, тээврийн хэрэгсэл  албадан 
зогсоогч \зараа\ багаж 6 ширхэгээр, Нийслэлийн 
УБ сангийн хөрөнгөөр замын хөдөлгөөнд хяналт 
тавих, гэмт хэрэгтэй тэмцэх урьдчилан сэргийлэх  
ажилд зориулан Киа рио маркийн автомашин 6, 
Нийслэлийн төсөв, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 
арга хэмжээний хөрөнгөөр 2, албаны 65 жилийн ойн 

хандивын хөрөнгөөр 1, “Цагдаа-2001” тэмцээний 
шагналын 1, бүгд 10 автомашинаар нөхөн хангалт 
хийгджээ.

ÁÇÄ ЗЦТ/ íàðûí á¿ðýëäýõ¿¿íòýé, д/х ×.Ãîí÷èãñàéõàí 
äàñãàëæóóëàã÷òàé  áàã, òàìèð÷èä òýðã¿¿í áàéðò 
øàëãàð÷ ÓÀÇ 31312 ìàðêûí àâòîìàøèí, öîì, 
ºðãºìæëºëººð øàãíàãäæýý.
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2002
01.03	 Монгол	улсын	Эрүүгийн	хууль	

шинэчлэгдэн	батлагдав.

01.07	 ЦАХ-ийн	ёс	зүйн	дүрэм	
шинэчлэгдэв.

01.10	 Монгол	улсын	Иргэний	хууль,	
ЭБШХ	шинэчлэгдэн	батлагдав.

01.14	 ЦЕГ-аас	Гэмт	хэргээс	урьдчилан	
сэргийлэх	ажлыг	эрчимжүүлэх	
чиглэл	өгөв.			

01.16	 Нийслэлийн	Замын	хөдөлгөөний	
аюулгүй	байдал,	нийтийн	тээврийн	
үйлчилгээг	сайжруулах	зарим	арга	
хэмжээний	тухай	тогтоол	гаргуулж	
хэрэгжүүлэв.

01.31	 ХАБЭГХ,	ослоос	урьдчилан	
сэргийлэх,	хэв	журам	хамгаалах	
олон	нийтийн	байцаагчийг	
нэмэгдүүлэв.	

02.02	 Цагдаагийн	алба	хаагчид		ёс	зүйн	
талон	хэрэглэх	болжээ.

02.07	 ЗЦА-наас	2001-2005	онд	
хэрэгжүүлэх	үйл	ажиллагааны	
хөтөлбөрийг	баталж	хэрэгжүүлэх	
ажлыг	эхлүүлэв.

02.08	 “Цагдаа-олон	нийтийн	хамтын	
ажиллагаа”	төслийг	хэрэгжүүлж	
эхлэв.	

02.27	 Цагдаагийн	алба	хаагчид	
албаны	үнэмлэх	олгох,	цагдаа	
тэмдэг	олгох,	хэрэглэх	журам	
шинэчлэгдэв.

03.01	“Хүүхдийг	зам	тээврийн	ослоос	
урьдчилан	сэргийлэх	3	сарын	
аян”-ыг	зохион	явуулжээ.	

04.14	 ОХУ-ын	ЗГ-ын	дарга	
М.Касьяновын	албан	ёсны	
айлчиллын	үеийн	хамгаалалтыг	
зохион	байгуулав.		

04.15	 Ерөнхийлөгч	Н.Багабанди	албаны	
үйл	ажиллагаатай	танилцав.

05.01	 Тээврийн	хэрэгслийн	жолоочийн	
мэргэжлийн	шалгалт	авах,	үнэмлэх	
олгох	журамд	өөрчлөлт	оруулав.

05.01	Тээврийн	хэрэгслийн	тооллого,	
техникийн	улсын	үзлэг	явуулах	
журам	шинэчлэгдэв.

05.01	 Тээврийн	хэрэгслийн	тоо	бүртгэх,	
улсын	дугаар	олгох	журам		
шинэчлэгдэв.

05.13	 Тээврийн	хэрэгслийн	жолооч	
бэлтгэх	журамд	нэмэлт,	өөрчлөлт	
оруулав.

05.28	 Төрийн	албаны	тухай	хууль	
батлагдав.

06.18	 “Цагдаа-2002”	тэмцээнд	ЗЦГ-ын	
баг	тамирчид		2	дугаар	байр	
эзэлжээ.

ОЛОН НИЙТИЙН БАЙЦААГЧ
ГХУСТХ-ийг үндэслэн хөдөлгөөний аюулгүй байдлын эсрэг гэмт 
хэрэг, ослоос урьдчилан сэргийлэх, хэв журам хамгаалах олон нийтийн 
байцаагчаар 28 хүнийг томилж òàñãèéí äàðãà, àõëàõ áàéöààã÷èéí 
óäèðäëàãà, õÿíàëòûí äîð àæèëëóóëàв. 

ЁС ЗҮЙН ТАЛОН
Цагдаагийн алба хаагчийн ёс зүйн дүрмийг хэрэгжүүлэх, бие 
бүрэлдэхүүний сахилга, ёс зүйн түвшинг дээшлүүлэх, үр дүнг тооцох 
зорилгоор “Цагдаагийн алба хаагчийн ёс зүйн талоны загвар, хэрэглэх 
журам”-ыг баталснаар алба хаагчид ёс зүйн талон хэрэглэх болжээ. 
Ёс зүйн талонд 11 төрлийн зөрчлийг дурдан, анхааруулга авсан 
тохиолдолд алба хаагчийн цагдаагийн албанд тэнцэх эсэх, албан тушаал 
дэвших, шагнаж урамшуулах, сахилгын шийтгэл оногдуулахад харгалзах 
үзүүлэлт болгохоор  заажээ. 

ЕРӨНХИЙЛӨГЧ Н.БАГАБАНДИ ЗОЧЛОВ
Монгол улсын ерөнхийлөгч Н.Багабанди албаны үйл ажиллагаатай 
танилцаж төрийн тусгай албанд  үнэнчээр зүтгэж,  хуулийг дээдлэн, 
биелүүлэх, хүний эрх, эрх чөлөөг хангах, гэмт хэрэг нэг бүрийг илрүүлэх, 
архидан согтуурахтай хийх тэмцлийг хүчтэй болгох төрийн бодлого, 
зорилтыг хэрэгжүүлэхэд хошуучлан оролцох, ажил, албандаа ур 
чадвартай, мэргэшсэн байхыг чухалчлав.  
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Төр засгийн зүгээс цагдаагийн алба хаагчдын нийгэм, 
эдийн засгийн баталгааг хангах, техник зэвсэглэмжийг 
сайжруулах, орчин үеийн шинжилгээ, оношилгоо, 
мэдээллийн хэрэгслээр тоноглох, мэргэжлийн 

боловсон хүчнийг сургах, давтан сургах, гадаад 
хамтын ажиллагааг хөгжүүлэхэд  дэмжлэг, туслалцаа 
үзүүлэхэд анхаарч ажиллана гэдгээ илэрхийлэв. 
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УЛСЫН ДУГААР
Замын хөдөлгөөнд оролцох тээврийн хэрэгслийн улсын дугаарын тэмдэг 
үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөл олгох, үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанд 
хяналт тавихтай холбоотой харилцааг зохицуулах зорилгоор “Тээврийн 
хэрэгслийн улсын дугаарын тэмдэг үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөл олгох, 
үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих журам”-ыг ЦЕГ-ын 
даргын 399-р тушаалаар баталж,  тээврийн хэрэгслийн улсын дугаарын 
үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанд Замын цагдаагийн газрыг хяналт 
тавихаар заажээ. 

2002
06.05	 Цагдаагийн	зэрэглэлийн	шалгалтад	

202	алба	хаагч	хамрагдаж,	188	
алба	хаагч	зэрэглэл	биелүүлсэн	
байна.	

07.16	 Осол	гэмтлээс	сэргийлэх	үндэсний	
хөтөлбөр	батлагдав.

08.29	 ЦБ-аас	ЭБШХ-ийг	хэрэгжүүлэх	
талаар	мөрдөх	аргачилсан	
зааврыг	баталж	мөрдүүлэв.

09.03	 БНХАУ-ын		ЗЦА-ны	төлөөлөгчид		
ажлын	айчлал	хийж,	тус	газарт	4	
мотоцикл	бэлэглэжээ.

09.18	 ЗГ-ын	189-р	тогтоолоор	ЦЕГ-ын	
бүтцийг	шинэчлэн	баталжээ.

11.03	 Тракторчдын	жагсаал	болов.

11.05 Òýýâðèéí õýðýãñëèéí óëñûí 
äóãààðûí	òýìäýã	¿éëäâýðëýõ,	
òóñãàé	çºâøººðºë	îëãîõ,	
¿éëäâýðëýëèéí ¿éë àæèëëàãààíä 
õÿíàëò	òàâèõ	æóðàì	батлагджээ.

12.12	 “Нийслэлийн	авто	замын	сүлжээн	
дэх	хөдөлгөөн	зохицуулалтын	
тулгамдсан	асуудлууд,	шийдвэрлэх	
арга	зам”	сэдэвт	зөвлөгөөн	
зохион	байгуулагдав.	

12.13	 Ерөнхий	менежер	төрийн	албан	
хаагчтай	үр	дүнгийн	гэрээг	
байгуулах	заавар	батлагджээ.

12.19	Хэсгийн	төлөөлөгч	нар	замын	
цагдаагийн	албаны	чиглэлээр	
ажиллах	журам	батлагдав.

12.31	 ХАБЭГХ,	осол	олноор	гардаг,	
хөдөлгөөний	түгжрэл,	саатал	
ихтэй	24	газарт	байнгын	болон	
хөдөлгөөнт	эргүүл	ажиллуулжээ.

12.31	 ИБУИНВУ-ын	цог	жавхлант	Хатан	
хааны	гэр	бүлийн	гишүүн	Кентийн	
гүн	Эдвард	/05.10-16/,	Туркийн	
ерөнхийлөгч	Ахмед	Сэзэр,	Японы	
ханхүү	Акишинономия,	эрхэм	дээд	
гүнж	Кико	/06.19-28/,	Киргизийн	
ерөнхийлөгч	Аскар	Акиев	/07.18-
19/,	НҮБ-ын	ерөнхий	сайд	Кофи	
Аннан	/10.17/,	Дээрхийн	гэгээнтэн	
XIV	Далай	лам	/11.04-08/	нар	
МУ-д	айлчлах	үед	ХАБ-ыг	хангах		
хамгаалалт	зохицуулалтыг	өндөр	
хэмжээнд	зохион	байгуулан	
ажиллажээ.

ЭРХ ШИЛЖҮҮЛЭВ
Иргэд жолооч нарт үйлчилгээг шуурхай хүргэх, ойртуулах, албан 
ажлын зохион байгуулалтыг боловсронгуй болгох, ачаалал, төвлөрлийг 
бууруулах зорилгоор тээврийн хэрэгслийн тоо бүртгэл хөтлөх, улсын 
дугаар олгох, жолоочийн мэргэжлийн шалгалт авах, үнэмлэх олгох 
ажлыг ЗЦГ-ын ЧД, СХД, БЗД дэх ЗЦТ, Дорнод аймгийн  ЦГ, Увс аймгийн 
ЦХ-т 11-р сарын 01-ний өдрөөс хэрэгжүүлж, хариуцсан мэргэжилтнийг 
томилон ажиллуулжээ. 
Жолоочийн мэргэжлийн шалгалтын дүнг компьютерт оруулах зорилгоор 
бүртгэлийн программыг захиалан хийлгүүлж туршилтын журмаар 
ажиллуулж эхэлсний гадна жолоочийн бүртгэлийн сүлжээг ашиглан 
цагдаагийн байгууллагын мэдээллийн сүлжээг байгуулах боломжийн 
тухай танилцуулгыг ЦЕГ-т оруулан шийдвэрлүүлсэн байна.
 Төв, орон нутаг дахь жолооч бэлтгэх автосургууль, курсын сонсогчдоос 
жолоочийн мэргэжлийн шалгалт авах орон тооны бус комиссын 
бүрэлдэхүүнийг ЗЦГ-ын даргын тушаалаар томилж, жолоочийн 
мэргэжлийн шалгалт авах, тээврийн хэрэгслийн тоо бүртгэлийг хөтлөх, 
улсын дугаарын тэмдэг олгох, бүртгэлийн өөрчлөлт хийх үйл ажиллагааг 
нутаг дэвсгэрийн замын цагдаагийн тасаг, алба хэрэгжүүлэх эрх зүйн 
болон удирдлага зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч хэрэгжүүлснээр 
дээрх үйл ажиллагаа жигдэрчээ.
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“ОСОЛ, ГЭМТЛЭЭС СЭРГИЙЛЭХ ҮНДСЭНИЙ ХӨТӨЛБӨР”
“Нийгмийн эрүүл мэндийн талаар төрөөс баримтлах 
бодлого”-ыг хэрэгжүүлэх, хүн амын дунд осол, 
гэмтлээс шалтгаалан тахир, дутуу болох, хөдөлмөрийн 
чадвар алдах, нас барах явдлыг бууруулах, тулгамдсан 
асуудлыг шийдвэрлэх зорилгоор Дэлхийн эрүүл 
мэндийн байгууллагын бодлого, зөвлөмжтэй 
нийцүүлэн 2002-2008 онд хэрэгжүүлэх “Осол, 
гэмтлээс сэргийлэх үндсэний хөтөлбөр”-ийг ЗГ-ын  
156-р тогтоолоор баталж хэрэгжүүлжээ.
 Хөтөлбөрт:  Бага насны хүүхдийг осол, гэмтлээс 
сэргийлэхэд эцэг, эх, сургууль, цэцэрлэгийн багш, 
сурган хүмүүжүүлэгчдийн гүйцэтгэх үүрэг, хүлээх 
хариуцлагыг дээшлүүлэх, ЕБС-ийн сургалтын 
хөтөлбөрт ЗХД-ийн хичээл оруулж, хүүхэд, өсвөр 
үеийнхнийг ХАБ-ын осол, зөрчлөөс урьдчилан 
сэргийлэх, замын хөдөлгөөнд оролцох мэдлэг, дадал 
заншил эзэмшүүлэх албан болон албан бус алсын 
зайны сургалт явуулах, замын хөдөлгөөнд оролцогч 
жолооч, зорчин явагчдын ЗХД-ийн мэдлэг, сахилга, 
соёлыг сайжруулах, осол, гэмтлийн үед анхан шатны 
тусламж үзүүлэх мэдлэг чадвар олгоход чиглэсэн арга 
хэмжээ  авахаар  тусгагджээ.
 Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх зорилгоор тус газраас 2002-
2003 îíû õè÷ýýëèéí æèëèéí íýýëòèéí ¿åýð Õ¿¿õäèéí 
òºëºº ¿íäýñíèé õîðîî, ÍБГ-òàé õàìòàð÷ íèéñëýë 
õîòîä “Õ¿¿õýä-çàìûí õºäºëãººí” ñýäýâò ºäºðëºã 
çîõèîí áàéãóóëæ 120 ãàðóé ñóðãóóëü, öýöýðëýãèéí 
çàõèðàë, äàðãà, áàãø, ñóðàã÷, ýöýã, ýõèéí òºëººëºã÷èä 
10.0 ìÿíãà ãàðóé õ¿íèéã õàìðóóëæýý.
“Õ¿¿õýä–çàìûí õºäºëãººí” ºäºðëºã, “Íîãîîí ãýðýë-
öàãààí øóãàì”, “Çàìûí õºäºëãººíèé öàãààí òîëãîé” 
тэмцээнүүдийг  аймаг, орон нутгуудад зохион 
байгуулав.

Мөн  “Хүүхэд-замын хөдөлгөөн”, “Осол хэргийг 
бууруулах цөм нь явган зорчигч”, “Хүүхэд явган 
зорчигч ямар үүрэгтэй вэ”, “Зам дээр чинь хүүхэд” 
сэдэвт  лекц бичиж, “Хүүхэд -замын хөдөлгөөн” 
12 цуврал зураг бүхий плакат, хүүхдэд зориусан 
календарь, плакат хэвлүүлэн сурталчилгаанд 
ашиглажээ.
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2003
01.03	 	Ачааны	автомашинд	төв	замаар	

явах	зөвшөөрөл	олгох	журмыг	
шинэчлэн	мөрдүүлэв.	

01.09	 Тээврийн	хэрэгслийн	тоо	бүртгэл	
хөтлөх,	улсын	дугаар	олгох,	
жолоочийн	мэргэжлийн	шалгалт	
авах,	үнэмлэх	талон	олгох,	тайлан	
тоо		бүртгэл	хөтлөх	журмыг	
шинэчлэв.	

01.09	 Жолоочийн	мэргэжлийн	шалгалтыг	
орон	тооны	бус	комиссын	
бүрэлдэхүүнтэй	авах	эхлэл	
тавигджээ.

01.15	 ТХ-ийн	улсын	дугаарын	тэмдэг	
үйлдвэрлэх	тусгай	зөвшөөрлийн	
загвар	баталж	мөрдүүлэв.

02.19	 Нийслэл	хотод	шөнийн	цагаар	
үйлдэгдэх	хулгай,	дээрэм,	
булаалтын	хэрэг,	таксины	
жолоочийн	амь	нас	эрүүл	мэндэд	
халдах	эд	зүйл	дээрэмдэх	гэмт	
хэрэгтэй	тэмцэх	илрүүлэх	чиг	
үүрэг	бүхий	хөдөлгөөнт	шуурхай	
бүлгүүдийг	ажиллуулав.

03.04	 Төрийн	албаны	мэргэшлийн	
шалгалт	авах	болзол,	журам	
шинэчлэгдэн	батлагджээ.	

03.13	 Төв,	орон	нутгийн	ЗЦТ,	хэсэг,	
албадын	дарга,	ахлах	байцаагч	
нарын	сургалт	семинарыг	зохион	
байгуулжээ.

03.26	 БНХАУ-ын	НАХЯ-ны	ЗЦА-ны	
урилгаар	ажлын	айлчлал	хийх	
туршлага	судлахаар	6	алба	хаагч	
явжээ.

04.07	 Тээврийн	хэрэгслийг	эрэн	
сурвалжлах,	зарлан	мэдээлэх		
журмыг	шинэчлэв.

04.07	 Ослын	газарт	үзлэг	хийх,	
баримтжуулах	ажиллагааны	
журмыг	шинэчлэв.

04.29	 Улсын	хилээр	нэвтрүүлэх	авто	
тээврийн	хэрэгсэлд	гаалийн	
бүрдүүлэлт	хийх,	бүртгэх	журамд		
өөрчлөлт	оруулжээ.

05.13	 Тээврийн	хэрэгслийн	тооллого,	
техникийн	хяналт	үзлэг	явуулах	
журмыг	шинэчлэв.

05.30	 ЦБ-ын	үйл	ажиллагааны	талаарх	
мэдээ	мэдээллийг	шуурхай	хүргэх	
зорилгоор	www.mng.police.mn	
хаяг	бүхий	мэдээллийн	нэгдсэн	
цахим	хуудсыг	бий	болгожээ.

06.04	 Жолооны	сургалт	явуулах	
шаардлага	хангасан	тухай	
дүгнэлтийн	маягт	батлагджээ.

06.22	 Хуульчдыг	сонгон	шалгаруулах	
тухай	хууль	батлагджээ

 ТАКСИ ШАР ӨНГӨӨР ЯЛГАРАВ
Таксийн үйлчилгээ эрхлэх аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын тээврийн 
хэрэгслийн өнгийг шар өнгөтэй байхаар тогтоон мөрдүүлжээ.  
 “Нийслэлийн замын хөдөлгөөний аюулгүй байдал, нийслэлийн тээврийн 
үйлчилгээг сайжруулах зарим арга хэмжээний тухай” ЗГ-ын тогтоол, 
“Нийтийн таксины үйлчилгээ-ангилал ба тодорхойлолт” стандартын 
хэрэгжилтийг хангуулах ажлын хүрээнд таксины үйлчилгээ эрхэлдэг 35 
аж ахуйн нэгж байгууллагад хяналт тавьж ажиллав.

БҮТЭЦ ӨӨРЧЛӨГДӨВ
ЦЕГ-ын даргын  289 дүгээр тушаалаар Тамгын хэлтэс, НХЗБХЗХ, МТХХ, 
ЖША, ХБХ, ЗЗБХТ, ХТ, 6 дүүргийн ЗЦТ-тай 4 хэлтэс, 8 тасгийн бүтэцтэй,  
офицер 181, ахлагч 243, энгийн 35, бүгд 459 орон тоотойгоор ажиллажээ.

Замын цагдаагийн газар

Тамгын 
хэлтэс

Тусгай 
хамгаалалтын 

тасаг

дүүргүүдийн 
замын 

цагдаагийн 
тасаг

Хөдөлгөөн 
зохион 

байгуулалт,  
хяналт 

зохицуулалтын 
хэлтэс

Мэргэжил 
техник 

хяналтын 
хэлтэс

Жижүүрийн 
шуурхай 

алба

Хэрэг 
бүртгэх 
хэлтэс

Замын 
зохион 

байгуулалт 
хяналтын 

тасаг 

ӨДӨРЛӨГ
Хүүхдийг зам тээврийн осол, хэргээс урьдчилан сэргийлэх, ЗХД-
ийн мэдлэг, дадлага эзэмшүүлэх зорилгоор Дундговь аймагт говийн 
бүсийн аймгуудыг хамруулан “Хүүхэд –замын хөдөлгөөн” өдөрлөг, 
нийслэлийн ойролцоох хүүхдийн амралтын 9 зусланд “Нарны хотхон-
замын хөдөлгөөн”, нийслэлийн дүүргүүдэд “Хүүхэд залуучууд-замын 
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хөдөлгөөн” сэдэвт мэдээлэл, сургалт сурталчилгаа, 
урлаг спортын өдөрлөгүүдийг зохион байгуулж,  
эдгээр арга хэмжээнд 20 гаруй мянган хүүхэд, оюутан 

залуучууд, сургууль, цэцэрлэгийн багш, сурган 
хүмүүжүүлэгчдийг  оролцуулжээ.
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2003
07.02	 ЗЦГ-ын	бүтэц,	орон	тоо	

шинэчлэгдэв.

07.04	 “Хүүхдийн	зуслангуудад	“Нарны	
хотхон-замын	хөдөлгөөн”	сэдэвт		
арга	хэмжээ		зохион	байгуулав.

05.12	 	ЗХТХ,	ЗХАБТХ,	ЗХД-д	нэмэлт,	
өөрчлөлт	оруулжээ.

06.16	 Таксийн	үйлчилгээний	аж	ахуйн	
нэгж,	байгууллагуудын	тээврийн	
хэрэгслийг		шар	өнгөтэй	байхаар		
баталжээ.

07.07	ЗЦГ-ын	“Гэрэл”	хамтлаг	тайлан	
тоглолтоо	хийв.

07.18		“Цагдаа-2003”	мэргэжлийн	
тэмцээнд	ЗЦГ-ын	баг	2	дугаар	
байр	эзэлжээ.

09.09	 	“Хүүхэд	залуучууд-замын	
хөдөлгөөн”	сэдэвт	өдөрлөгийг	
зохион	байгуулжээ.

10.23	 ЗЦА-ны	үйл	ажиллагааны	бизнес	
төлөвлөгөөг	баталж	хэрэгжүүлэв.

11.07	 ЦБ-аас	гэмт	хэрэг	зөрчил	гарч	
болзошгүй	78	чиглэлд	шөнийн	
эргүүлийг	зохион	байгуулсан	
байна.	

11.07	“Нийслэлийн	авто	замын	сүлжээн	
дэх	хөдөлгөөн	зохицуулалтын	
тулгамдсан	асуудлууд,	шийдвэрлэх	
арга	зам”	зөвлөгөөн	зохион	
байгуулав.

11.20	 2003-2012	онд	хэрэгжүүлэх	
Архидан	согтуурахаас	сэргийлэх,	
хяналт	тавих	үндэсний	хөтөлбөр,	
төлөвлөгөө	баталжээ.		

12.04	 Жил	бүрийн	12	сарын	10-ны	
өдрийг	“Хүндэтгэлийн	өдөр”	
болгон	тэмдэглэх	болжээ.	

12.25	“Замын	тэмдэг.	Техникийн	
ерөнхий	шаардлага”,	“Замын	
тэмдэглэл.	Техникийн	ерөнхий	
шаардлага”	стандартууд	
шинэчлэгдэн	батлагдав.

12.31	 Украины	ерөнхийлөгч	Леонид	
Кучма	/03/,	БНХАУ-ын	дарга	Ху	
Жиньтао		/06.04-05/,	Индонезийн	
ерөнхийлөгч	Мегавати	
Сукарнопутри	/06.20-22/,	БНСУ-ын	
Үндэсний	ассамблейн	дарга	Пак	
Гуан	Ён	/10/	нар	МУ-д	айлчлах	
үед	ХАБ-ыг	хангах	хамгаалалт	
зохицуулалтыг	өндөр	хэмжээнд	
зохион	байгуулж	ажиллажээ.

АЧИЖ, ЗӨӨВӨРЛӨХ БОЛОВ
ЗХАБТХ, ЗХТХ, ЗХД-д  зарим нэмэлт, өөрчлөлт орууж, ЗХАБТХ-д ЗХД-
ээр түр буюу удаан зогсохыг хориглосон замын зорчих хэсэгт зайлшгүй 
зогсолтоос бусад хэлбэрээр зогсож бусдын хөдөлгөөнд саад учруулсан 
тээврийн хэрэгслийг тусгай зориулалтын тээврийн хэрэгслээр ачиж 
зөөвөрлөн түр саатуулах байранд шилжүүлэн зөрчлийг нь шийдвэрлэж 
байхаар хуульчлав. 
ЗХТХ-д Тэврийн хэрэгсэл жолоодох эрхгүй этгээд согтууруугаар  
тээврийн хэрэгсэл жолоодсон тохиолдолд  7-30 хоногоор баривчлах, 
иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага хөдөлгөөний аюулгүй байдлын журам 
зөрчсөн нь эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэхээргүй бол иргэнийг 5000-
30000 төгрөгөөр, аж ахуйн нэгж, байгууллагыг 50000-200000 төгрөгөөр 
торгох шийтгэл оногдуулах заалтуудыг шинээр оруулан хэрэгжүүлжээ.
МУ-ын ЗГ-ын  99-р тогтоолоор ЗХД-ийн  тээврийн хэрэгслийн хурдны 
заалтад “улсын чанартай, хатуу хучилттай замд хүн тээсэн автобус цагт 
70 км” гэж  нэмэлт оруулжээ.

“МОНГОЛ ЦАГДАА” ТАЙЛАН ТОГЛОЛТ
1986 онд анх байгуулагдсан ЗЦГ-ын “Гэрэл” хамтлаг UB Palace-н 
концертын их танхимд  бүрэн хэмжээний “Монгол цагдаа” тайлан 
тоглолтоо хийжээ.
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 “ХҮНДЭТГЭЛИЙН ӨДӨР”-ТЭЙ БОЛОВ
Төр, ард түмнийхээ өмнө өргөсөн тангарагтаа үнэнчээр 
зүтгэж яваад алтан амиа алдсан цагдаа, дотоодын 
цэргийн гавъяат үйлстнүүдийг дурсан хүндэтгэх 
ажлыг зохион байгуулахын  тулд жил бүрийн 12-р 
сарын 10-ны өдрийг “Хүндэтгэлийн өдөр” болгон 
тэмдэглэж байхаар ЦЕГ-ын даргын  505-р тушаалаар 
шийдвэрлэж, зохиох ажлын чиглэлийг баталсан ба 
өдгөө энэ үйл ажиллагаа уламжлал болон тогтжээ. 

Цагдаагийн байгууллагын түүхэнд МУ-ын эрх чөлөө, 
тусгаар тогтнолыг хамгаалах, гэмт хэрэгтэй тэмцэх, 
хэв журам хамгаалах, иргэдийн амгалан байдлыг 
хангах, монгол төрийн тусгай албанд андгай тангараг 
өргөн хүчин зүтгэхэд амь нас, эр зориг, тэсвэр 
хатуужил, хүч хөдөлмөр, сэтгэл зүтгэлээ  зориулж 
яваад амь насаа алдсан 56 алба хаагч байдгаас 15 нь тус 
газрын алба хаагчид байдаг юм.
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2004
01.22	 Цагдаагийн	байгууллагын	

хэмжээнд	“Архидан	согтуурахаас	
сэргийлэх,	хяналт	тавих	дэд	
хөтөлбөр,	төлөвлөгөөг	баталж,	
хэрэгжүүлжээ.

02.17	 Цагдаагийн	алба	хаагчдад	
нэмэгдэл	амралтын	хоног	тооцон	
олгох	болжээ.		

03.03	 “Авто	тээврийн	хэрэгслийг	үзлэгт	
оруулах	хугацаа,	оношилгооны	
төлбөрийг	тогтоов.	

04.05	 Замын	хөдөлгөөний	дүрэм	
шинэчлэн	батлагдав.

05.04	 	ЗХД-ийг		сурталчлах,		мөрдүүлэх		
ажлыг	зохион	байгуулжээ.

05.05	 Төрийн	алба	хаагчид	тусламж	
олгох	нөхцөл,	журмыг	баталжээ.

05.10	 Цагдаагийн	газар,	хэлтсийн	
албаны	сургалт	арга	зүйн	
кабинетийн	үлгэрчилсэн	
стандартыг	баталжээ.

05.10	 Цагдаа,	дотоодын	цэргийн	алба	
хаагчид	албаны	үнэмлэх	олгох	
журам	шинэчлэгдэн	батлагджээ.

05.18	 Алба,	байгууллагын	болон	
шагналын	энгэрийн	тэмдэг	гаргах	
асуудлыг	журамлав.

05.19	 Авто	тээврийн	хэрэгслийг	эрэн	
сурвалжилж	зарлан	мэдээлэх	
журмыг	өөрчлөв.

05.20	 Газрын	даргын	нэрэмжит	шалгалт	
явагдав.

05.21	 ЦБ-ын	гэмт	хэргээс	урьдчилан	
сэргийлэх	ажлын	заавар	
шинэчлэгдэв.

05.24	 БНХАУ-ын	НАХЯ-ны	ЗЦА-ны	7	
алба	хаагч	ажлын	айчлал	хийж	
туршлага	судалжээ.

05.25	 ЗЦА-ны	“Нээлттэй	өдөр”-ийг	
сар	бүр	зохион	байгуулахаар	
шийдвэрлэв.	

05.26	 Замын	хөдөлгөөний	соёл,	жолооч,	
зорчигчдын	дэг	журам,	сахилгыг	
дээшлүүлэх	аян,	арга	хэмжээнүүд	
зохион	байгуулжээ.

06.09	 УИХ-ын	ээлжит	сонгуулийн	үеэр	
бие	бүрэлдэхүүн		бэлэн	байдалд	
шилжиж	ажиллав.

	06.24	Улаанбаатар	цагдаагийн	
хүрээний	Марш	тусгай	бэлтгэлийн	
цогцолбор	тэмцээнд	газрын	баг	
тамирчид	2-р	байр	эзэлжээ.

07.02	 ЦБ-ын	6-р	спартакиадын	спортын	
төрлүүдээр	тус	газрын		баг,	
тамирчид	2-р	байр	эзэлжээ.

НЭМЭГДЭЛ АМРАЛТ
ЦЕГ-ын даргын 66-р тушаалаар “ЦАХ-ийн нэмэгдэл амралт тооцож 
олгох журам”-ыг  баталжээ. Уг журмаар ЦАХ-ийн төрийн тусгай албанд 
ажилласан, төрийн тусгай албанд ажиллах хугацаандаа дотоод, гадаадын 
академи, дээд, тусгай дунд сургууль, мэргэжил дээшлүүлэх дамжаа, 
адъюнктур, магистрантур, докторантурт суралцсан, төрийн тусгай 
албанд ажиллах хугацаандаа жирэмсний, амаржсаны болон өвчний учир 
чөлөөтэй байсан хугацааг нэмэгдэл амралт олгоход ажилласан хугацаанд 
оруулан тооцохоор   заажээ.
Төрийн тусгай албан хаагчийн албан тушаалд ажилласан 5 жил тутамд 
2 хоногийн, гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх, нийгмийн 
хэв журам сахиулах үндсэн үүрэгтэй цагдаагийн албан тушаалд болон 
тэднийг шууд удирдах албан тушаалд ажилласан 2 жил тутамд 3 хоногийн 
нэмэгдэл амралт олгохоор зааж, төрийн захиргаа, үйлчилгээний 
болон хувийн хэвшлийн байгууллагаас ЦБ-д шилжин ирж ажилласан 
хүмүүсийн урьдах хугацааны нэмэгдэл амралтыг ажлын өдрөөр тооцож 
Хөдөлмөрийн хуулийн дагуу шийдвэрлэхээр заажээ.

НИЙСЛЭЛИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ
Нийслэлд хөдөлгөөний аюулгүй 
байдлыг хангуулах, осол, хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх ажлын үр 
дүнг сайжруулах ажлын хүрээнд 
шөнийн эргүүлийн тасаг байгуулах, 
орон тоог нэмэгдүүлэх, хөдөлгөөнт 
эргүүлийн зориулалтаар ашиглах 
суудлын автомашин, мотоцикл, 
суурин болон автомашины, богино 
долгионы гар станц, согтуурлын 
зэрэг тогтоох багаж авах 
хөрөнгийг шийдвэрлүүлэх саналыг 
удирдах дээд байгууллагуудад 
уламжилснаар НИТХ, ЗД-ын үйл 
ажиллагааны чиглэл, хөтөлбөрт 
тусгуулан  шийдвэрлүүлжээ.

ШИНЭ ДҮРЭМ
“Замын хөдөлгөөний тухай” болон “Замын дохио тэмдгийн тухай” олон 
улсын конвенцид нийцүүлэн ЗХД-ийг шинэчлэн боловсруулж, 9-р сараас 
мөрдүүлжээ. Уг дүрэмд 12 нэр томьёог шинээр тодорхойлж, шинээр 11 
тэмдэг, төрөл хэлбэрийг олшруулсан 20 тэмдэг, 5 тэмдэглэл нэмэгдсэн 
байна. Мөн “Аюултай ачаа”, “Зам тээврийн осол”, “Замын хөдөлгөөн”, 
“Зохицуулагч”, “Тууш зам”, “Тээврийн хэрэгслээр зорчигч”, “Хүүхдийг 
зохион байгуулалттайгаар тээвэрлэх”, “Цуваа” гэсэн 8-н нэр томьёоны 
тодорхойлолтыг шинээр нэмж, 1996 онд дүрмээс хасагдсан “Зам”, 
“Тээврийн хэрэгсэл”, “Жолооч”, “Явган зорчигч”, “Замын хөдөлгөөнд 
оролцогч” гэсэн 5 нэр томьёоны тодорхойлолтыг буцаан оруулж нийт 
41 тодорхойлолттой болгож “Үзэгдэх орчин хязгаарлагдах”, “Нийтийн 
үйлчилгээний тээврийн хэрэгсэл”, “Хөдөлгөөний эгнээ” гэсэн нэр 
томьёонуудыг “Үзэгдэлт хангалтгүй үе”, “Чиглэлийн тээврийн хэрэгсэл”, 
“Эгнээ” гэж өөрчилжээ.  
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ДҮРЭМ, ЖУРАМ БАТЛАВ
Газрын даргын тушаалаар “ЗХАБТХ, тогтоомж 
зөрчсөн захиргааны зөрчлийн  бүртгэл хөтлөх 
журам”, “ХАБЭГХ, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх 
ажлын заавар”, “ТХХАБАЖЭГХ, ослын газарт үзлэг 
хийх, баримтжуулах” журмуудыг тус тус шинэчлэн 
баталж мөрдүүлжээ.
Мөн Япон, Солонгос улсад сургалтад хамрагдаж 
туршлага судалсан алба хаагчдын оролцоотой 
ТХХАБАЖЭГХ, ослын газарт үзлэг хийх, 
баримтжуулах журам, хэрэг, осолд холбогдсон 
тээврийн хэрэгсэлд зам орчны байдал, тоормосны 
мөр, хэрэг, ослын бүдүүвч зураг үйлдэх загвар, 
аргачлалыг баталж хэрэгжүүлэв. 

НЭЭЛТТЭЙ ӨДӨР
Гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх ажилд 
иргэд, олон нийтийн оролцоо хамтран ажиллах, 
байгууллагуудын үйл ажиллагааг өргөжүүлэх, олон 

нийтэд сурталчлах зорилгоор сар бүр иргэдэд үйлчлэх 
“Нээлттэй өдөр” явуулах хуваарь, төлөвлөгөөг  баталж  
хэлтэс тасаг, хэсгүүд хариуцан зохион байгуулжээ.  
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2004
07.02	 “ХАБАЖЭГХ,	зөрчлөөс	урьдчилан	

сэргийлэх	ажлын	заавар”	гаргаж	
мөрдүүлжээ.	

09.10	 Хотын	хэмжээнд	855	ширхэг	
тэмдэг	заалт	шинээр	тавиулж,	321	
тэмдгийг	засварлуулан	ашиглаж	
Тасганы	овоо,	Өлзий	төв,	Цайз	
захын	замын	уулзваруудыг	гэрлэн	
дохиотой	болгожээ.

10.01	 Нийслэлийн	ЕБС-ийн	70	гаруй	
хувьд	“Зам	тээврийн	ослоос	
сэрэмжлүүлэх”	орон	тооны	бус	
албыг	байгуулж	ажиллуулжээ.

11.17	 Замын	цагдаагийн	ажилтны	
мэргэжил	дээшлүүлэх	сургалтад	
төв,	орон	нутгийн	замын	
цагдаагийн	47	алба	хаагч	
хамрагджээ.

11.18	 ОХУ-ын	ДЯЯ-ны	Удирдлагын	
академид	х/а	Ц.Амгаланбаяр	“Эрх	
зүйн	боловсролын	доктор”-ын	
зэрэг	хамгаалжээ.

12.07	 ЦАХ-ийн	дүрэмт	хувцас	өмсөж,	
хэрэглэх	журам	шинэлэгдэв.	

12.20	 “Хүүхдийн	төлөө	бодит	ажил	
хийсэн	байгууллага”	болзолт	
уралдаанд	тус	газар	тэргүүлж	
“Хүүхдэд	ээлтэй	байгууллага”		
өргөмжлөл,	медалиар	шагнагджээ.

12.25	 	Зам	тээврийн	осол,	хэргээс	
урьдчилан	сэргийлэх	сэдвүүдээр	
телевизийн	20	минутын	
хугацаатай		ярилцлагыг	4	удаа	
зохион	байгуулж,	15	секунтын	
7	төрлийн	сэрэмжүүлэг		гарган	
телевизээр	явуулж,	3	төрлийн		
20	гаруй	мянган	сэрэмжлүүлэг	
хэвлүүлэн	сурталчилгаанд		
ашиглажээ

12.31	 Грейс	маркийн	автомашин	2,	
автомашины	болон	суурин	станц	
2,	гар	станц	53,	гэрэлтэй	дохиур	
мод	355,	гав,	бороохой	тус	бүр	
20	ш,	хантааз	700	ш	зэрэг		техник	
тусгай	хэрэгслээр	хангагджээ.

12.31	 БНСВУ-ын	ерөнхий	сайд	Фам	Ван	
Кхай	МУ-д	айлчлах	үед	ХАБ-ыг	
хангах	хамгаалалт	зохицуулалтыг	
өндөр	хэмжээнд	зохион	байгуулж	
ажиллажээ.

“ЦЭЦГЭН ГАРЦ” 
“Замын хөдөлгөөний соёл, жолооч, зорчигчдын дэг журам, сахилгыг 
дээшлүүлэх аян”-ыг төв, орон нутгийн хэмжээнд 2 үе шаттайгаар зохион 
байгуулж дүгнэсэн нь жолооч, зорчигчдын хөдөлгөөнд оролцох сахилга, 
соёлыг дээшлүүлэх бодитой ажил болсон байна.
Хүүхдийг замын хөдөлгөөний осол, хэргээс урьдчилан сэргиийлэх 
чиглэлээр жилийн турш явуулах “Гэрэл дохио” сэдэвт аяны хүрээнд 
төв, орон нутгийн хэмжээнд “Улаан гэрэл”, “Шар гэрэл”, “Ногоон гэрэл” 
сэдэвт ажлуудыг зохион байгуулжээ. 
Мөн БСШУЯ-тай хамтран “Хүүхдийг замын хөдөлгөөний осол, хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх тухай” албан захидлыг сургуулиудад хүргүүлж, 
“Зам тээврийн ослоос сэрэмжлүүлэх” орон тооны бус албыг байгуулан  
“Хичээлийн шинэ жил-хөдөлгөөний дэг журам” нэгдсэн арга хэмжээг 
зохион байгуулж, энэ ажлын хүрээнд “Хүүхдэд аюулгүй орчныг 
бүрдүүлцгээе” уриан дор зохион байгуулж, мэдээлэл хийж санал 
солилцжээ. Улсын хэмжээнд “Хүүхэд, залуучууд-замын хөдөлгөөн-2004” 
сэдэвт өдөрлөгийн үйл ажиллагааг зохион байгуулсан ба дээрх арга 
хэмжээнүүдэд 9000 гаруй хүүхэд хамрагджээ. Нийслэлийн 5, 28, 45-р 
сургуулийн өмнө хүүхдийн макет бүхий “Цэцгэн гарц” байгуулж, 3, 39 
дүгээр сургууль, Баянбүрдийн  тойрог замыг гэрлэн дохиотой болгосон 
байна. Замын хөдөлгөөний осол, хэргээс урьдчилан сэргийлэх лекц, 
ярианы 9 сэдвийг товхимол ном болгон хэвлүүлж сурталчилгаанд 
ашиглажээ.
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2005
01.11	 ЦЕГ-ын	МБГ-ын	бүтцэд	Зам	

тээврийн	хэрэг	мөрдөх	буюу	6	
дугаар	хэлтэс	байгуулагдав.

01.28	 ЦЕГ-ын	ХБА-ны	бүтцэд	ЗЦГ-ын	ХБХ	
харьяалагдах	болов.

03.28	 ЗЦГ-ын		á¿òэö	øèíý÷ëýгдэв.

04/27	 “Монгол	цагдаа”	эмэгтэйчүүдийн	
холбоо		байгуулагджээ.

05.04	 ЦЕГ-аас	Байгаль	орчны	эсрэг	гэмт	
хэрэг,	зөрчилтэй	тэмцэх,	илрүүлэх,	
шийдвэрлэхэд	хэрэг	бүртгэх,	ЗЦА-
ны	хамтын	ажиллагааны	талаар	
тушаал	гаргаж	хэрэгжүүлэв.

05.11	 Эзэнгүй	хэргийг	илрүүлэх	2	сарын	
хугацаатай	нэгдсэн	арга	хэмжээ	
явуулжээ.	

05.18	 Ерөнхийлөгчийн	зарлигаар	ЦАХ-
ийн	дүрэмт	хувцас,	мөрдөсний		
загварыг	шинэчлэн	баталжээ.

05.15	 Замын	хөдөлгөөнд	хяналт	тавих	
Тåëåêàìåðûí	õяíàëòûí	ñèñòåì	
áèé	áîëãîõ	ажлыг	эхлүүлэв

05.26	 Жолоочийн	мэргэжлийн	шалгалт	
авах	комисс,	бүрэлдэхүүний	
ажиллах	зааврыг	баталжээ.

05.31	 Улаанбаатар	цагдаагийн	хүрээний	
аварга	шалгаруулах	Марш	тусгай	
бэлтгэлийн	цогцолбор	тэмцээнд	
тус	газрын	баг	2-р	байр	эзэлжээ.

06.10	 Зориулалтын	чирэгч	автомашин	
ашиглан	тээврийн	хэрэгслийг	
зөөж	шилжүүлэх	журам	шинэчлэн	
батлагджээ.

07.09	 	Дүүргийн	ЗЦТ-уудад	Мэргэжлийн	
шалгалт,	тоо	бүртгэлийн	ажил	
хариуцсан	ахлах	байцаагчийн	
орон	тоо	бий	болгов.

07.25	 Өндөр	гэгээн	Занабазарын	
мэндэлсний	370	жилийн	
ой	тэмдэглэх	үеийн	замын	
хөдөлгөөний	хамгаалалт	
зохицуулалтыг	зохион	байгуулав.

08.17	 ЦАХ-дад	албан	ажлын	онцгой	
нөхцөлийн		болон	мэргэжлийн	
зэргийн	нэмэгдэл	олгох	журам	
батлагдсанаар	гэмт	хэрэгтэй	
тэмцэх	чиг	үүргийг	нь	харгалзан	
10-20	%	нэмэгдэл	цалин	олгох	
болов.

09.01	 “Алдаанаас	суралцах”	модулын	
сургалт	анх	удаагаа	зохион	
байгуулагджээ.

09.05	 Цагдаагийн	байгууллагын	ажил	
үйлчилгээний	стандарт	батлагдав.

09.05	“Хүүõýä-çàìûí	õөäөëãөөí”	ñýäýâò	
өäөðëөãийг	улсын	хэмжээнд	
зохион	байгуулжээ.

БҮТЭЦ ШИНЭЧЛЭГДЭВ
ЦЕГ-ын даргын 138 äóãààð òóøààëààð ЗЦГ-ын á¿òöèéã шинэчлэн 
баталжээ. 

Замын цагдаагийн газар

Тамгын 
хэлтэс

Хамгаалалтын 
тасаг

Нийслэлийн 
дүүргүүд дэх 

тасгууд

Хот 
хоорондын 

хяналт, 
шалгалтын 

тасаг

Хөдөлгөөн 
зохицуу
-лалтын
хэлтэс 

Мэргэжил, 
хяналтын 

тасаг

Жижүүрийн 
шуурхай 

алба

Хэрэг 
бүртгэх 
хэлтэс

Замын 
зохион 

байгуулалт,
хяналтын 

тасаг

Орон 
нутгийн 

тасаг, албад

“ ЦАГДАА ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ХОЛБОО”
ЦЕГ-ын хэсэг эмэгтэй алба хаагчид санаачлан “Цагдаа эмэгтэйчүүдийн 
холбоо”-г байгуулж, анхны хурлыг зохион байгуулав. 
Хуралд цагдаа, дотоодын цэргийн анги, байгууллагын 100 гаруй эмэгтэй 
алба хаагч оролцож, зохион байгуулалтын асуудал хэлэлцэн, удирдах 
зөвлөлийн гишүүдийг 14 хүний бүрэлдэхүүнтэй, холбооны тэргүүн, 
удирдах зөвлөлийн даргаар ЦЕГ-ын Тамгын газрын ахлах байцаагч, 
х/ч Л.Янжмааг сонгон баталжээ. Удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд тус 
газрын эмэгтэйчүүдийн зөвлөлийн дарга, д/ч Ж.Баттулга сонгогдон 
ажиллаж байжээ.
Цагдаа эмэгтэйчүүдийн холбоо үүсэн байгуулагдсан цагаасаа эхлэн 

алба хаагч эмэгтэйчүүдийн тулгамдсан асуудлыг 
шийдвэрлүүлэх төсөл, хөтөлбөр боловсруулж 
хэрэгжүүлэх,  байгууллагад  эмэгтэй алба хаагчдын 
эзлэх хувийг хүрсэн түвшингээс бууруулахгүй байх, 
байгууллагын төсвийн хуваарилалтад эмэгтэйчүүдийн 
нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэхэд зориулсан заалт 
оруулах, цалинг нэмэгдүүлэх зэрэг асуудлаар төр, 
засаг, цагдаагийн байгууллагын удирдлагуудад саналаа 
танилцуулж ажиллаж байжээ. Уг холбооны “Шилдэг 
эмэгтэй цагдаа” өргөмжлөлийг 2006 онд  тус газрын БГД 
дэх ЗЦТ-ийн хэрэг бүртгэгч, а/х Ц.Гэрэлмаа  хүртэж 
байжээ.
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ТЕЛЕКАМЕРЫН ХЯНАЛТ
“Зàìûí õºäºëãººíèé àþóëã¿é áàéäëûã õàíãàõ òàëààð òóñãàãäñàí 
àñóóäëóóäûí õýðýãæèëò, öààøäûí çîðèëòûí òóõàé”  танилцуулга, 
саналыг тус газраас ÍÈÒÕ, ÇД-д оруулснаар, íèéñëýëèéí çàìûí 
õºäºëãººíèé çîõèîí áàéãóóëàëòàä çàðèì ººð÷ëºëò îðóóëàõ, 
òåëåêàìåðûí õÿíàëòûí ñèñòåì áèé áîëãîõ, Çàìûí õºäºëãººí 
çîõèöóóëàõ ãýðëýí äîõèî òýìäýã, òýìäýãëýë, ãýðýëò¿¿ëãèéã ñàéæðóóëàõ 
àñóóäëóóäûã  ¿éë àæèëëàãààíû õºòºëáºð, òºëºâëºãººíä òóñãóóëàí 
õýðýãæ¿¿ëýõ àæëûã çîõèîí áàéãóóëæээ.

“НИЙСЛЭЛИЙН ХҮҮХДЭД ЭЭЛТЭЙ БАЙГУУЛЛАГА”-ААР ШАЛГАРАВ
Íèéñëýëèéí õ¿¿õýä, çàëóó÷óóäûí ãàçðààñ  “Íýãä¿ãýýðò 
õ¿¿õýä” ôåñòèâàëèéí õ¿ðýýíä çàðëàñàí “Õ¿¿õäèéí 
òºëºº áîäèò àæèë õèéñýí áàéãóóëëàãà” øàëãàðóóëàõ 
áîëçîëò óðàëäààíä  тус ãàçàð òýðã¿¿íèé áàéãóóëëàãààð 
øàëãàð÷  “Íèéñëýëèéí õ¿¿õäýä ýýëòýé áàéãóóëëàãà” 
ºðãºìæëºë, àëòàí ìåäàëèàð øàãíàãäжээ.
ÌУ-ä гýìò õýðãýýñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ àëáà 
áàéãóóëàãäñàíû 40 æèëèéí îé óãòàæ НГХУСАЗЗ-
ººñ çàðëàñàí áîëçîëò óðàëäààíûã õýðýãæ¿¿ëýõýä 
ãàçðûí áèå á¿ðýëäýõ¿¿í èäýâõ, ÷àðìàéëòòàé àæèëëàæ 
“Өðãºìæëºë” 5 ñàÿ òºãðºãººð, ÑХД-èéí ЗЦТ 
ºðãºìæëºë, 500 мянган òºãðºãººð øàãíàãäñàíû ãàäíà 
îëîí òîîíû àëáà õààã÷èä øàãíàë óðàìøèë õ¿ртсэн 
байна.

ТАСГУУД БАЙРТАЙ БОЛОВ
Ä¿¿ðã¿¿äèéí ЗЦТ-уудыí àæëûí áàéðíû íºõöөëèéã 
ñàéæðóóëàõ òàëààð ÍЗД, ªì÷èéí õàðèëöààíû ãàçàðò ñàíàë 
îðóóëæ Õàí-Óóë, Áàÿíãîë, Ñîíãèíîõàéðõàí ä¿¿ðãèéí ЗЦТ-
èéí àæëûí áàéðыг øèéäâýðëүүлæýý. 
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ДҮРЭМТ ХУВЦАСНЫ ЗАГВАР ШИНЭЧЛЭГДЭВ
МУ-ын Ерөнхийлөгчийн 83-р зарлигаар Цагдаагийн дүрэмт хувцасны 
загвар, цагдаагийн алба хаагчдын мөрдөсний загварыг шинэчлэн баталж 
06-р сарын 20-ны өдрөөс эхлэн мөрдүүлжэв. 2005

09.25	 Тус	газар		архивын	байртай	болов.

10.11	 УБ	хотын	ахмад	хөл	бөмбөгчдийн	
аварга	шалгаруулах	тэмцээнд	
“Гэрэл”	баг	тэргүүн	байр	эзэлжээ.

10.21	 ЗТАЖЯ-ны	Тээврийн	үйлчилгээний	
төвийн	дэргэд	гэрээт	тасаг	
байгуулагдав.	

11.10		Жил	бүрийн	11	сарын	03-ны	
өдрийг	Монголын	цагдаа,	
дотоодын	цэргийн	хурандаа	нарын	
өдөр	болгон	тэмдэглэж	байхаар	
тогтжээ.	

12.31	 Аâòîìàøèí	6	ø,	мотоцикл	1ш,	
ãýðýëòýé	äîõèóð	ìîä,	шүгэл,	
цагаан	бээлий,	цацруулагч	
хантааз,	жолоочийн	үнэмлэх	
шалгах		ион	гэрэл,	фото	зургийн	
аппарат	зэрэг	техник	тусгай	
хэрэгслээр	хангагджээ.

12.31	 Австралийн	холбооны	
Парламентийн	төлөөлөгчдийн	
танхимын	дарга	Дэвид	Хоукер	
/03/,		Туркийн	ерөнхий	сайд	Рэжэп	
Эрдоан	/07.19/,	АНУ-ын	Батлан	
хамгаалахын	нарийн	бичгийн	
дарга	Д.Рамсвелд	/10/,	АНУ-ын	
ерөнхийлөгч	Жорж	Буш	/11.21/,		
ОХУ-ын	Буриад	улсын	ДЯЯ-ны	
сайд	нарыг	тус	улсад	айлчлах	
үед	ХАБ-ыг	хангах	хамгаалалт	
зохицуулалтыг	өндөр	хэмжээнд	
зохион	байгуулан	ажиллажээ.

ОНЦГОЙ НӨХЦӨЛИЙН НЭМЭГДЭЛ 
 Засгийн газрын 170, 243-р тогтоолоор Цагдаагийн алба хаагчдад төрийн 
тусгай алба хааж байх хугацаанд нь албан ажлын онцгой нөхцлийн 
нэмэгдлийг албан тушаалын сарын үндсэн цалингаас, өндөржүүлсэн 
бэлэн байдлын болон тусгай албанд 20 хувиар, Эрүүгийн цагдаа, Хэрэг 
бүртгэх, Мөрдөн байцаах, Замын цагдаа, Хэв журам хамгаалах албанд 15 
хувь, бусад албанд 10 хувиар тооцож сар бүр тухайн байгууллагын төсвөөс 
олгож байхаар заажээ. 
Мөн цагдаагийн мэргэшлийн зэргийн шалгуур үзүүлэлт  (норм) хангасан 
офицер, ахлагчид цагдаагийн мэргэшлийн зэргийн нэмэгдлийг тухайн 
албан хаагчийн албан тушаалын сарын цалингаас 1-р зэрэгт 15 хувь, 2 -р 
зэрэгт 10 хувь, 3-р зэрэгт 5 хувиар бодож олгохоор тогтоожээ.



ЗАМЫН ЦАГДААГИЙН ГАЗАР

249

ЧИРЭГЧ АВТОМАШИН

ГЭРЭЭТ ТАСАГ 
Зам тээвэр, аялал жуулчлалын яамны 
Тээврийн үйлчилгээний төвийн дэргэд 
Авто тээврийн тухай хууль, ЗХАБТХ, ЗХД, 
бусад хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг 
хангуулах, авто тээврийн хэрэгслийн 
техникийн үзлэг, оношилгоонд хяналт тавих, 
үзлэг оношилгоонд хамрагдаагүй тээврийн 
хэрэгслийг хөдөлгөөнд оролцуулахгүй байх 
зорилгоор ЦЕГ-ын даргын 486-р тушаалаар 
Замын цагдаагийн гэрээт тасгийг  дарга 1, 
ахлах байцаагч 1, цагдаа зохицуулагч 6 орон 
тоотойгоор  ажиллуулж байгаад 2008 онд 
тус тасагт байцаагчийн 3 орон тоо нэмснээр 
д/ч Я.Санчинсүрэн, д/ч Б.Очирбат, д/ч 
Г.Алтанхуяг нар томилогдон ажилласан 
байна.  Тус тасгийн даргаар х/а Л.Очирхуяг 
/2005-2006/,  х/а Д.Бат-Эрдэнэ /2006-2012/ 

ХУРАНДАА НАРЫН ӨДӨР

БЭЛЭН БУС ТОРГУУЛЬ 

Үндэсний аюулгүй байдлыг 
хангах тусгайлсан чиг үүрэг бүхий 
байгууллагуудад алба хааж буй 
болон бэлтгэл, чөлөөнд байгаа 
хурандаа нарыг эгнээндээ нэгтгэсэн 
“Монгол хурандаа” нийгэмлэг 
06-р сарын 02-ны өдөр үүсэн 
байгуулагдаж, ЦЕГ-ын даргын 525-
р тушаалаар жил бүрийн 11 сарын 
03-ны өдрийг Монголын цагдаа, 
дотоодын цэргийн хурандаа нарын 
өдөр болгон тэмдэглэж байхаар 
тогтсон нь өдгөө уламжлал болгон 
тэмдэглэгдэж байна. Тус газарт 41 
хурандаа цолтон ажиллаж байсан 
бахархам түүхтэй.  

Цагдаагийн байгууллагын эрх бүхий албан 
тушаалтнаас торгуулийг бэлэн мөнгөний хэлбэрээр 
оногдуулж тооцож байгаа практикийг өөрчилж 
төлбөр тооцоог бэлэн бусаар хийдэг арга хэлбэрийг 
судалж санал боловсруулах ажлын хэсгүүдийг ЦЕГ-ын 

даргын 560-р тушаалаар  байгуулжээ.  Энэ тушаалаар 
торгуулийг бэлэн бусаар оногдуулах ажлын эхлэл 
тавигдаж, 2007 оноос тус газарт туршилтын журмаар 
хэрэгжиж эхэлсэн байна. 

Хууль зүйн сайдын тушаалаар “Зориулалтын 
чирэгч автомашин ашиглан тээврийн хэрэгслийг 
зөөж шилжүүлэх журам”,  “Мэдээллийн бүртгэл”, 
“Тээврийн хэрэгслийн техникийн байдалд үзлэг 
хийсэн тэмдэглэл”-ийн маягт, “Мэдэгдэх хуудас” 
тус тус батлагдан гарч,  уг үйл ажиллагааг эрхлэх, аж 
ахуйн нэгжтэй гэрээ байгуулж, биелэлтэд нь хяналт 
тавьж ажиллахыг ЦЕГ-т даалгажээ.

Уг журамд түр буюу удаан зогсохыг хориглосон 
газарт зайлшгүй зогсолтоос бусад хэлбэрээр зогсож, 
эсхүл хориглолт тогтоосон буюу мэдээлэх тэмдэг 
бүхий замын зорчих хэсэг дээр зогсож хөдөлгөөнд 
саад учруулсан, жолооч нь эзгүй байгаа тээврийн 
хэрэгслийг зориулалтын чирэгч автомашин ашиглан 
зөөж шилжүүлэхээр заажээ.                      

нар ажиллажээ. Тус тасаг нь ЦЕГ-ын даргын 2012 оны  778-р 
тушаалаар татан буугдсан байна. 
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2006
02.01	 ЗЦА-ны	70	жилийн	ой	угтаж	

“Бүтээлч	аян”-ыг	зарлаж	дүгнэжээ.			

04.10	 Сэдэвт	аян,	болзолт	уралдааныг		
зохион	байгуулав.	

05.05	 “Тэргүүний	алба,	байцаагч,	
цагдаа”	шалгаруулав.

06.01	 ЦЕГ-аас	зохион	байгуулсан	
“Хуульч	ажиллагаа,	соёлч	
харьцаа”	сэдэвт	90	хоногийн		арга	
хэмжээний	дүнгээр	2	дугаар	байр	
эзлэв.

06.14	 Цагдаагийн	байгууллагын	
85	жилийн	баярын	ёслолын	
жагсаалын	үзүүлэх	тоглолтод	
оролцов.

06.20	 Цагдаа-2006	тэмцээнд		3-р,	марш	
тактикийн	тэмцээнд	4-р	байр	
эзлэв.

07.05	 Газрын	төв	хаалганы	хажууд		
далбааны	суурь,	2	чулуун		арслан	
байрлуулав.	

07.06	 Авлигын	эсрэг	Монгол	Улсын	
хууль	батлагдав.

07.08	 	ЕБС-ийн	сурагчдад	ЗХД	заах	
хичээлийн	хөтөлбөр,	гарын	авлага	
гаргав.

07.24	 ЗЦА-ны	70	жилийн	ойн	дурсгалын	
тэмдэг,”Хүндэт	тэмдэг”-ийн	
загвар,	тодорхойлолтыг	батлав.

09.08	 “Оношилгоо-Аюулгүй	тээвэр”	
сэдэвт	40	хоногийн		ажлыг	улсын	
хэмжээнд	зохион	байгуулж	дүгнэв.	

09.05	 	“Хүүхэд	замын	хөдөлгөөн”	
нээлттэй	өдөрлөг	зохион	
байгуулав.

08.9	сар	 	“Хэвлэлийн	бага	
хурал”,”Зангиагүй	уулзалт”,	
“Агшин”	цэнгээнт	нэвтрүүлэг,	
“Гурван	үеийнхний	уулзалт”-ыг	
зохион	байгуулав.

08.12	 Явган	зорчигч,	хөгжлийн	
бэрхшээлтэй	иргэдэд	зориулсан	
зам	стандарттай	болов.

08.15	 	ЗЦГ	Дотоод	сүлжээтэй	болов.

09.12	 ЗЦГ-ын	бүтцийг	шинэчлэн	батлав.

09.15	 2006-2010	онд	хэрэгжүүлэх	
“Замын	хөдөлгөөний	аюулгүй	
байдлын	эсрэг	гэмт	хэргээс		
урьдчилан		сэргийлэх	хөтөлбөр”	
батлагдав.

СЭДЭВТ АЯН, БОЛЗОЛТ УРАЛДААН
Тус газраас  Нийслэлийн ГХУСАЗЗ, ТЗГ-тай хамтран “Нийтийн тээвэр-
Нийслэлийн өнгө төрх” сэдэвт аян, болзолт уралдааныг 6 сарын 
хугацаагаар нийтийн тээврийн үйлчилгээ эрхэлдэг 235  аж ахуйн нэгж, 
байгууллагуудын дунд 2 үе шаттай  явуулж, дүгнэхэд   “Тэ Бэ”,  “Мяралзаа” 
ХХК, “Хөлөглөг“ ХХК 2,3-р байранд, тусгай байранд “Транс бус” ХХК 
шалгарсан байна. 
Аяны хүрээнд ЗЦГ-аас зорчигч тээврийн үйлчилгээний 63 аж ахуйн 
нэгж, байгууллагын удирдлагуудтай уулзалт, ярилцлага хийж, жолооч 
нарт 2500 хос цагаан бээлий олгосон байна.

ХӨТӨЛБӨР, ГАРЫН АВЛАГА ГАРГАВ
Боловсрол Соёл Шинжлэх Ухааны Сайдын 254 -р  тушаалаар  батлагдсан   
Ерөнхий  боловсролын  сургуулийн  1-4, 5-8, 9–11 дүгээр ангийн сурагчдад  
ЗХД-ийн сургалт явуулах  хөтөлбөр, сургагч багш нарт зориулсан заах 
арга зүйн сургалтын гарын авлагыг бэлтгэн хэвлүүлж, 2006-2007 оны 
хичээлийн жилээс  эхлэн аймаг, нийслэлийн ерөнхий  боловсролын 
сургуулийн хичээлийн хөтөлбөрт оруулан хэрэгжүүлжээ.
Замын хөдөлгөөний дүрмийг заах хичээлийн хөтөлбөр, сургалт, арга 
зүйг боловсронгуй болгох чиглэлээр нийслэлийн ерөнхий боловсролын 
сургуулийн багш нарын дунд хэлэлцүүлгийг БСШУЯ-тай хамтран 
зохион байгуулж,  1-3-р ангийн сурах  бичиг  3000 ширхэг, заах арга зүйн 
сургалтын гарын авлага 400 ширхэгийг  хэвлүүлэн  сургуулиудад тарааж 
сургалт явуулжээ.

 ЧУЛУУН АРСЛАН 
Албаны 70 жилийн ой угтсан ажлын хүрээнд 
төв байрны хаалганы  2 талд чулуун арслан, урд 
талбайд далбааны суурийг  тус тус байрлуулж, 
Монгол улсын төрийн далбаа, албаны тугийг 
мандуулдаг болсон нь  цагдаагийн газар, 
хэлтэс, анги, байгууллагын анхдагч бөгөөд  
алба хаагчдын алба, эх орон, түүх соёлоороо 
бахархах хүндлэлийг бий болгожээ.
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Албаны 70 жилийн ойг 
тохиолдуулан албаны 
“Хүндэт тэмдэг”-ийн загвар, 
тодорхойлолтыг батлав. 

 “Хүндэт тэмдэг”-ийн төв 
хэсэгт “Хөдөлгөөний аюулгүй 
байдлын төлөө” гэсэн бичиг 
бүхий эмблемийг байрлуулан, 
төрийн хуулийг түмний тусын 
тулд цэгц шудрагаар биелүүлэгч 
гэсэн утга санааг улаан хүрдээр 
илэрхийлсэн байна. Энэхүү 
эмблемийг замын цагдаагийн 
алба эргэх 4 улирлын хүндрэл 

бэрхшээлтэй ямар ч үед шударга, үнэнч ажиллагааг 
тасралтгүй явуулж байгааг бэлгэдэн зогсолтгүй 
эргэлдэх хүрдэн дээр орон зай, цаг хугацааны мөнхийн 
бэлгэдэл болсон түмэн насан хээгээр хүрээлж мөнгөн 
тавцан дээр суурилуулжээ.
өнгөт саффир чулуугаар хууль эрх зүйг чанд сахин 
хамгаалахын бэлгэдэл 4 илдний үзүүрийг чимэглэж 
мөнгөн тавцангийн 4 өнцөгт байрлуулсан байна. 
Эх орныхоо 4 зүг 8 зовхист салбарлах Монголын авто 
зам нь ард түмнийхээ есөн хүслийг гүйцэлдүүлэхэд 

“ХӨДӨӨ АРАЛ”-ЫН ХАМГААЛАЛТ
Их Монгол улс байгуулагдсаны 800 жилийн ой, 
Үндэсний их баяр наадам, Ардын хувьсгалын 85 
жилийн ойн баяр, Архангай аймгийн Батцэнгэл суманд 
болсон Хангайн бүсийн Их хурд, Говь-алтай аймагт 
болсон Баруун бүсийн Их хурд, Хэнтий аймгийн 
Дэлгэрхаан суманд болсон Хэрлэнгийн хөдөө арлын 
их баяр цэнгэл наадмын ажиллагаанд оролцох  төр, 
засгийн тэргүүн, гадаад, дотоодын зочин төлөөлөгчид, 
иргэд, зорчигчдын олон нийтийн хэв журам, замын 
хөдөлгөөний хамгаалалт зохицуулалтыг төв, орон 
нутгийн  цагдаа, дотоодын цэргийн газар, хэлтэс, анги, 
салбарын алба хаагчдын бүрэлдэхүүнтэйгээр зохион 
байгуулжээ.
Мөн онд манай улсад зочилсон Бүгд Найрамдах Чех  
улсын Ерөнхийлөгч эрхэмсэг ноён Клаусова Клаус, 

Япон улсын Ерөнхий сайд эрхэмсэг ноён Ж.Койзуми 
тэргүүтэй зочин төлөөлөгчдийн айлчлалын үеийн 
“А” зэрэглэлийн хамгаалалт, Норвегийн вант улсын 
Стортинг-ийн дэд дарга Карл Каген, ХБНГУ-ын 
Бундестагийн Ерөнхийлөгч ноён Нерберт Ламмерт 
тэргүүтэй төлөөлөгчид, Их Британи, Умарт Ирландын 
нэгдсэн вант улсын эрхэмсэг ханхүү Йоркын гүн 
Эндрю, БНТурк улсын Үндэсний Их Хурлын дарга 
ноён Садык Якунь, БНХАУ-ын дарга Ху Жинтаогийн 
тусгай элч, БНХАУ-ын ТЗЗ-ийн үндэсний хорооны 
дарга Сю Куанди, Дээрхийн гэгээнтэн 14 дүгээр Далай 
ламын айлчлал зэрэг гадаадын зочин төлөөлөгчдийн 
зорчих үеийн замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг 
хангах, хамгаалалт, зохицуулалтыг амжилттай зохион 
байгуулжээ.

АЛБАНЫ  “ХҮНДЭТ  ТЭМДЭГ” 
саад тотгоргүй дардан байхыг 4 алтан шар замаар, 
түүнчлэн замын цадаагийн ажилтны  авто замын 
аюулгүй байдлыг мөнхөд сахин хамгаалах их үйлс 
цэвэр ариун байхыг эргэх 4 улирал, алтан гадас одыг 
тойрон эргэлдэх долоон бурхан одыг төлөөлүүлэн 
нарны цацраг адил долоон алтан сумаар 4 зүгт 
харуулан байрлуулжээ.
“Хүндэт тэмдэг”-ийн тэргүүн дээд хэсэгт Монгол 
улсын төрийн далбааг тууз болгон дэвсгэрлэж, түүний 
дээр “ХҮНДЭТ ТЭМДЭГ” хэмээн алтан шар үсгээр 
товойлгон бичсэн байна 
Энэ тэмдгээр байгууллагын бодлого, зорилтыг 
хэрэгжүүлэх ажлыг сайн зохион байгуулж, замын 
хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах, зам тээврийн 
осол, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажлын арга 
барилыг сайжруулахад идэвх зүтгэл гаргаж ажилласан 
удирдах ажилтан, алба хаагчид, ахмад ажилтнуудыг 
шагнаж урамшуулахаар шийдвэрлэжээ.
Энэ шагналаар анх удаа албаны 70 жилийн ойг 
тохиолдуулан  тус  газрын даргаар олон жил 
үр бүтээлтэй ажилласан  хурандаа С.Батсүх, 
Г.Ринчиндорж, Т.Занашир, Ж.Сайнжаргал, 
Ц.Амгаланбаяр нарыг шагнаж, 2007-2016 онд хойш 58 
хүн шагнагдсан байна.

“ХҮҮХЭД ЗАМЫН ХӨДӨЛГӨӨН - 2006” ӨДӨРЛӨГ 
Нийслэл, дүүргийн ЗДТГ, ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 
ажлын алба, БСШУГ, Хүүхэд залуучуудын газар, 
Монголын Хүүхдийн төлөө үндэсний газартай 
хамтарч “Хүүхэд – Замын хөдөлгөөн 2006” нээлттэй 
өдөрлөгийг Д.Сүхбаатарын талбайд зохион байгуулж, 
зурагт санамж бүхий календарь, хичээлийн хуваарь 
хэвлүүлэн тарааж, теле санамж хийж урьдчилан 
сэргийлэх, мэдээлэл сурталчилгаанд ашиглажээ. 
Дээрх арга хэмжээнд нийслэлийн 100 гаруй сургууль, 
цэцэрлэгийн 10.0 мянга гаруй хүүхдүүд, багш сурган 
хүмүүжүүлэгчид хамрагдсан байна.
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ОЙН ДУРСГАЛЫН ТЭМДЭГ
Албаны “70 жилийн ойн дурсгал”-ын тэмдгийн загвар, тодорхойлолтыг 
батлав. Дурсгалын тэмдэг нь байгууллагын өнгөрсөн, одоо, ирээдүйг 
бэлгэдсэн 3 бэлчир дээр ямарч хэцүү үед үйл ажиллагаа нь тасралтгүй 
явагдаж байгааг бэлгэдэн мөнхийн эргэлдэх хүрдэн дээр түмэн насан 
хээгээр төлөөлүүлжээ.Дотор байрлах улаан хүрд нь төрийн хуулийг 

БҮТЦИЙГ ШИНЭЧЛЭВ
ЦЕГ-ын даргын  441-р тушаалаар ЗЦГ-ын бүтцийг шинэчлэн, орон тоог 
офицер 184, ахлагч 249, энгийн 12, гэрээгээр ажиллах 17, бүгд 462 хүнээр 
баталжээ.2006

09.25	 Төсвийн	хөрөнгө	оруулалтаар	
хамгаалалтын	4,	шуурхай	ажил,	
үйлчилгээний	5	автомашинаар	
нөхөн	хангагджээ.

09.29	 ЗЦГ-ын	даргаар	х/а	Д.Ядамдорж	
томилогдов.	

09.30	 Дэлхийн	авто	замын	нийгэмлэгийн	
техникийн	хороо	Улаанбаатар	
хотод	хуралдав.

10.23	 Хууль	Зүй	Дотоод	Хэргийн	сайд	
Замын	цагдаагийн	газрын	үйл	
ажиллагаатай	танилцав.

10.24	 ЗЦА-ны	Ойн	арга	хэмжээ	зохион	
байгуулав.	

11.26	 Техник	хэрэгслээр	хангалт	хийх	
санхүүжилт	шийдвэрлэв.

12.21	 “Осолгүй	манлай	жолооч”	цол,	
тэмдгийн	загвар,	шагнах	журмыг	
шинэчлэн	батлав.

12.24	 Замын	цагдаагийн	байгууллагыг	
бэхжүүлэх	зарим	арга	хэмжээг	
авав.	

Замын цагдаагийн газар

Тамгын 
хэлтэс

Хамгаалалтын 
тасаг

Нийслэлийн 
дүүргүүд дэх 

тасгууд

Мэргэжил, 
хяналтын 

тасаг

Техник
бүртгэлийн

тасаг

Хөдөлгөөн 
зохицуу
-лалтын
хэлтэс 

Жижүүрийн 
шуурхай 
албаны 
хэлтэс

Хэрэг 
бүртгэх 
хэлтэс

Орон нутгийн
удирдлага

хяналт 
зохицуулал-

тын
хэлтэс

Замын 
зохион 

байгуулалт,
хяналтын 

тасаг

ДАЛАЙХҮҮГИЙН ЯДАМДОРЖ
ЦЕГ-ын даргын 463-р тушаалаар Цагдаагийн 
хурандаа Далайхүүгийн Ядамдорж Замын 
цагдаагийн газрын даргаар томилдов.
Д. Ядамдорж 1964 онд Өвөрхангай аймагт 
төрсөн. 1983-1987 онд Цагдаагийн дээд 
сургууль, 2003-2006 онд ОХУ-ын ДЯЯ-
ны Удирдлагын академи төгссөн. Хуульч 
мэргэжилтэй, хууль зүйн ухааны магистр.
Хилийн цэргийн дугаар ангид хилчин, 
байлдагч /1982-1983/, Өвөрхангай аймгийн 
Сант суманд хэсгийн төлөөлөгч /1987-
1990/, Өвөрхангай аймгийн Цагдаагийн 
хэлтэст эдийн засгийн ахлах төлөөлөгч 
/1990-1996/, Булган аймгийн цагдаагийн 
хэлтэст Эрүүгийн ажил эрхэлсэн дэд дарга /1996-1998/, Сэлэнгэ аймгийн 
Мандал суман дахь Сум дундын цагдаагийн хэлтсийн дарга /1998-
2000/, Дорнод аймгийн Цагдаагийн газрын дарга /2000-2003/, ЦЕГ-ын 
Нийгмийн хэв журам хамгаалах газрын дарга /2006/, Замын цагдаагийн 
газрын дарга /2006-2008/, Улаанбаатар хотын БЗД-ийн ЦХ-ийн дарга 
/2008-2012/, Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг ШШГЕГ-ын дарга 
/ 2012-2014/, ХСИС дэд захирал /2014 оноос/, 2016 онд “дэд комиссар” 
цолоор шагнагдсан. Цэргийн гавъяаны улаан тугийн одон, Хөдөлмөрийн 
гавъяаны улаан тугийн одон, Цэргийн гавьяаны одон, Хөдөлмөрийн 
хүндэт медаль Ардын хувьсгалын ойн болон бусад медалиуд,“Хууль 
зүйн албаны тэргүүний ажилтан”, “Цагдаагийн алдар”, “Цагдаагийн 
гавьяа”, “Онц тээвэрчин”, “Биеийн тамир спортын тэргүүний ажилтан” 
хүндэт тэмдэгүүд, ЦЕГ-ын Генералуудын нэрэмжит “Цагаан шонхор” 
хүндэт өргөмжлөл, ЦЕГ-ын “Албаны төлөө” 1-р зэргийн медалиар тус тус 
шагнагдсан.
2003, 2011 онд ЦЕГ-ын, 2010 онд Нийслэлийн цагдаагийн газрын 
“Хөдөлмөрийн аварга удирдах ажилтан”-аар тус тус шалгарч байжээ. 
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ОЙН АРГА ХЭМЖЭЭ

Албаны 70 жилийн ой угтаж хийх ажлын хүрээнд 
ЗЦГ-ын даргын 18–р тушаалаар “Бүтээлч аян”-ыг 
зохион байгуулж хэлтэс, тасаг, албадын нэрэмжит 
нээлттэй өдрүүдийг 2-10 сар хүртэл  зохион байгуулж, 
албаны үүсэл хөгжил, түүхэн замнал, үйл ажиллагааны 
тухай “Замын цагдаа 70 жил” зурагт танилцуулга, 
“Авто” зурагт сэтгүүл,  “Замын цагдаагийн албаны 
түүхэн тойм” номыг хэвлүүлж, “Замын цагдаагийн 
албаны хүндэт тэмдэг”, 70 жилийн ойн дурсгалын 
тэмдэг хийлгэж, замын цагдаагийн албаны ахмад 
ажилтнуудын уулзалт, сэтгүүлч, сурвалжлагчдыг 
оролцуулсан “Хэвлэлийн бага хурал”, “Зангиагүй 
уулзалт”-ыг тус тус  зохион байгуулж, ойн баярын 
мэндчилгээ бүхий телешторк  бэлтгэн телевизийн 
10 гаруй сувгаар олон нийтэд хүргэж нээлттэй 
сурталчилжээ. Ойн арга хэмжээний хүрээнд Төв 
орон нутгийн Замын цагдаагийн албаны удирдах 

ажилтнуудын сургалт семинар, ажил мэргэжлийн 
аварга шалгаруулах олон төрөлт “Шилдэг 
зохицуулагч” тэмцээнийг зохион байгуулж  төв, орон 
нутгийн тасаг, албадын 22 багийн 168 алба хаагч 7 
төрлөөр оролцон төвийн хэлтэс, тасгуудаас Баянгол, 
Сонгинохайрхан дүүрэг, Хот хоорондын хяналт 
шалгалтын тасаг, орон нутгийн 14 аймаг, дүүргээс 
Өвөрхангай, Сэлэнгэ, Төв аймгийн замын цагдаагийн 
тасаг, албад тэргүүн байр эзлэжээ. 
10-р сарын 24-ний өдөр Соёлын төв өргөөнд  70 
жилийн ойн баярын хурал,  хүндэтгэлийн концерт 
болж, албаны хөгжлийн тухай 25 минутын баримтат 
киноны нээлт болжээ.
Ойг тохиолдуулан Монгол улсын Ерөнхий сайд, Хууль 
зүй, дотоод хэргийн яам, Цагдаагийн ерөнхий газар, 
Дотоодын цэргийн штаб, Эрүүгийн цагдаагийн газар, 
Нийслэлийн цагдаагийн газар, Улаанбаатар зам засвар 
арчлалтын компани зэрэг 10 гаруй байгууллагаас 
мэндчилгээ, дурсамж ирүүлсэн байна.

ТЭМДГИЙН ЗАГВАР, ЖУРМЫГ ШИНЭЧЛЭВ
Газрын даргын 108-р тушаалаар  “Осолгүй манлай жолооч” цол, тэмдгийн 
загвар, шагнах журмыг  шинэчлэн  баталж, мөн даргын 2008 оны 111, ЦЕГ-
ын Нийтийн хэв журам хамгаалах газрын даргын  2014 оны 04-р тушаалаар  
“Осолгүй манлай жолооч” тэмдгээр  шагнах журамд нэмэлт, өөрчлөлт 
оруулсан байна.

ӨНДӨР ХУРДНЫ ШИЛЭН КАБЕЛААР ХОЛБОГДОВ
Албаны үйл ажиллагаанд мэдээллийн  технологийн дэвшлийг  нэвтрүүлэх, 
ашиглах зорилтын хүрээнд Замын цагдаагийн албаны нэгдсэн сүлжээний 
төсөл, тооцоо гаргаж Нийслэлийн мэдээлэл технологийн газар, “Моби 
Нэт” болон “Скай Нэт Ворк”, “Ай Эй Си” компаниуд болон мэдээллийн 
технологийн чиглэлийн төрийн болон төрийн бус байгууллагатай хамтран 
ажиллаж,  “Скай Нэт Ворк” компанийн өндөр хурдны шилэн кабелийн 
сүлжээнд холбогдсоноор нийслэлийн дүүргүүд, орон нутгийн замын 
цагдаагийн тасгуудтай дотоод сүлжээгээр холбогдон албаны шуурхай бэлэн 
байдлыг хангах, нөхцөлийг бүрдүүллээ.

түмний тусын тулд цэгц шударгаар биелүүлэгч гэсэн санааг агуулж уг хүрдэн дээр 
цагдаагийн байгууллагын эмблемийг хүндэтгэлтэйгээр залж түүний дор хууль бус 
ажиллагааг таслан зогсоохыг бэлгэдэн хурц илдийг байрлуулжээ.
Монгол төрийн хүчний байгууллага гэдэг утгаар төрийн соёмбыг оройд нь залж, өндөр 
хариуцлагатай нэр төр бүхий байгууллага болохыг илэрхийлэн алдрын алтан түрүүгээр 
эмжин, хүндэтгэлийн бад суурин дээр байрлуулсны зэрэгцээ ариун цагааны бэлгэдэл 
болсон алд цагаан хадган дээр улаан өнгөөр “ЗАМЫН ЦАГДАА-70” хэмээн бичжээ. 
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2007
01.05	 Гэмт	хэргийн	тоо	бүртгэл	шинэчлэгдэв.

01.17	 Газрын		бүтэц,	орон	тоог	шинэчлэн	
батлав.

02.15	 Радио	холбоо	ашиглах	журмыг	
өөрчлөв.

03.12	 Торгуулийг	бэлэн	бусаар	тооцох	
туршилт	хийв.

03.27	 Монгол	улсын	Ерөнхийлөгч	Н.Энхбаяр	
ЗЦГ-ын	ажилтай	танилцав.

04.29	 “	Аюулгүй	хөдөлгөөний	7	хоног”	
сэдэвт	аяныг	зохион	байгуулав.

05.02	 Баянзүрх	дүүргийн	Замын	цагдаагийн	
тасаг	шинэ	байртай	болов

05.07	 Газрын	бүтэц,	орон	тоог	шинэчлэн	
батлав.

05.07	 Жолоочийн	үнэмлэх	хэвлэх	ажлыг	бие	
даан	гүйцэтгэх	болов.

05.14	 Жолоочийн	мэдээллийн	сан,	програм	
хангамжийг	хөрвүүлэх,	шинэчлэх	
ажлыг	Убашисистемс	ХХК-тай	
хамтран	хэрэгжүүлэв.

05.16	 Тус	газар	нь	FM	радиогийн	студитэй	
болов.	

05.20	 ”Замын	хөдөлгөөний	аюулгүй	
байдлыг	хамгаалах	нийгэмлэг”	
төрийн	бус	байгууллага	байгуулагдав.

05.30	 НИТХ-ын	Тэргүүлэгчдээс		ЗХАБ-ыг	
хангах	талаар	авах	арга	хэмжээний	
тухай		96-р	тогтоол	гаргав.

06.05	 Өмнөговь	аймгийн	Таван	толгойн	
нүүрсний	уурхайд	гэрээт	замын	
цагдаагийн	хэсэг	ажиллуулав.

06.10	 WWW.TRAFFIC-POLICE.MN	нэр	бүхий	
цахим	хуудастай	болов.

06.15	 Хяналтын	камер,	дотуур	холбооны	
АТС	станцыг		суурилуулав.	

06.18	 Ази	Номхон	далайн	орнуудын	эдийн	
засаг,	нийгмийн	хорооны	уулзалт,	
семинарт	төлөөлөгч	оролцов.

07.01	 Улаанбаатар	хотын	томоохон	
захуудын	ажил	үйлчилгээ	эхлэх,	тарах	
цагийн	хуваарьт	өөрчлөлт	оров.

07.31	 “Тээврийн	хэрэгсэлд	тусгай	дуут	болон	
гэрэл	дохио	тавьж	хэрэглэх	журам”	
шинэчлэн		батлагдав.

08.16	 УИХ-аас	Монгол	улс,	БНСУ-ын	

	 Засгийн	газар	хоорондын	
“Улаанбаатар	хотын	замын	
хөдөлгөөнийг	хянах	систем”	төслийн	
зээлийн	гэрээг	соёрхон	баталжээ.		

08.24	 Дэлхийн	зам	тээврийн	холбооноос	
зохион	байгуулсан	их	хуралд	
төлөөлөгч	оролцов.	

08.25	 Техникийн	бүртгэлийн		үйлчилгээний	
танхимд	өргөтгөл	хийв.

09.03	 	“Их	хөдөлгөөн”	сэдэвт	ажил	зохиов.

09.20	 Түр	саатуулах	байр	/АТ-5/	шинээр	
байгуулав.

09.22	 “Автомашингүй	өдөр“-ийг	зохион	
байгуулав.		

12.05	 Тээврийн	хэрэгслийн	гэрчилгээний	
шинэ	загварыг	батлав.

12.17	 Онол	практикийн	бага	хурал	зохион	
байгуулав.

12.25	 Цагдаагийн	тусгай	тоноглолтой	
iveko-5066	маркийн	ачигч	
автомашинтай	болов.

БЭЛЭН БУС ТОРГУУЛИЙН СИСТЕМИЙГ ТУРШИВ
Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 96-р тушаалаар Замын хөдөлгөөний 
аюулгүй байдлын тухай хууль, замын хөдөлгөөний дүрэм зөрчигчдөд  
ногдуулах торгуулийн хураамжийг бэлэн бусаар тооцох туршилтыг  
нийслэлийн хэмжээнд 10 хоногийн хугацаатай зохион байгуулж,  зөрчил 
гаргасан 14560  хүнд  бэлэн бус  торгууль ногдуулжээ.
Бэлэн бус торгуулийн системийг ашигласнаар цагдаа нар бэлэн мөнгөтэй 
харьцахгүйн дээр жолооч торгууль төлөх боломжгүй тохиолдолд 
жолооны үнэмлэхээ үлдээж явдаг байсан дутагдлыг арилгах, боломжтой 
үедээ торгуулиа төлөх нөхцөлийг бүрдүүлж өгчээ.

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧ ЗОЧЛОВ
Монгол Улсын Ерөнхийлэгч Н.Энхбаяр тус газрын ажилтай танилцахаар 
ирэх үед  Цагдаагийн байгууллагын  тугийг  залж  хүндэтгэлийн жагсаалаар 
угтжээ. 
Газрын дарга, цагдаагийн хурандаа Д.Ядамдорж албаны үйл ажиллагааны 
талаар мэдээлэл хийж, тээврийн хэрэгслийн жолоочийн мэргэжлийн 
шалгалт авах, жолоочийн үнэмлэх хэвлэж олгох, тээврийн хэрэгслийн 
улсын дугаар олгох чиглэлээр  үзүүлж байгаа үйлчилгээний талаар 
танилцуулсан байна.

“ АЮУЛГҮЙ ХӨДӨЛГӨӨНИЙ 7 ХОНОГ” СЭДЭВТ АЯН 
Тээврийн  хэрэгслийн   хөдөлгөөний  аюулгүй  байдал, ашиглалтын 
журмын эсрэг гэмт хэрэг,  ослоос урьдчилан сэргийлэх, эрүүл цэвэр орчинд 
амьдрах, замын хөдөлгөөнд оролцогчдын соёл, хариуцлагыг дээшлүүлэх 
зорилгоор Нийслэл Улаанбаатар хотноо “Аюулгүй хөдөлгөөний 7 хоног” 
сэдэвт аяныг Эрүүл мэндийн яам, БСШУЯ, БОЯ, Нийслэлийн ЗДТГ, 
ДЭМБ, НАЗГ, ГССЗК болон бусад холбогдох төрийн болон төрийн бус 
байгууллага, аж ахуйн нэгжтэй хамтран зохион байгуулжээ.
Аяны хүрээнд “Авто” сонины дугаарыг “Аюулгүй зам осолгүй байхын 

БАНК

ЖОЛООЧ
ЖОЛООНЫ
ҮНЭМЛЭХ

ТОРГУУЛИЙН ХУУДАС

БЭЛЭН БУС ТОРГУУЛИЙН АЖИЛЛАГАА



ЗАМЫН ЦАГДААГИЙН ГАЗАР

255

үндэс” сэдвээр хэвлүүлж, иргэд, жолооч нарт 20 
төрлийн 30000 ширхэг санамж, сэрэмжлүүлэг, наалт, 
зурагт хуудас, сальфеткыг бэлтгэн тарааж, Нийслэл 
хотын гудамжны томоохон уулзвар, ачаалал ихтэй 
явган хүний  гарцан дээр “Зогс” буюу “Зогсохгүй 
явахыг хориглоно” тэмдэг барьсан 500 оюутан 
залуусыг ажиллуулсан нь замын хөдөлгөөний осол, 
зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэхэд ач холбогдолтой 
болжээ.

БҮТЦИЙН ӨӨРЧЛӨЛТ
ЦЕГ-ын даргын 186-р тушаалаар тус газрын бүтцийг 
шинэчилж, удирдлагын орон тоог дарга, дэд дарга 
бөгөөд Хөдөлгөөний хяналтын хэлтсийн дарга тус бүр 

1, офицер 191, ахлагч 254, энгийн 10, гэрээт 10 бүгд 465  
байхаар баталжээ. 

Замын цагдаагийн газар
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ЖОЛООЧИЙН ҮНЭМЛЭХ ХЭВЛЭЖ ЭХЛЭВ
Жолоочийн  үнэмлэх хэвлэх ажлыг  “Ай Эс Си 
Монгол” компаниар гэрээгээр гүйцэтгүүлж байсан 
бөгөөд 1999 онд байгуулсан гэрээний хугацаа 
дуусмагц уг ажлыг Цагдаагийн байгууллага бие даан 
гүйцэтгэх болж, ЦЕГ-ын даргын 164–р  тушаалаар 
байгуулагдсан ажлын хэсэг “Тээврийн хэрэгслийн 
жолооч”, “Тээврийн хэрэгсэл”, “Замын хөдөлгөөний 

дүрмийн зөрчил түүнд оногдуулсан захиргааны 
шийтгэл”, “Жолооны сургуулийн элсэлтийн 
бүртгэлийн талаарх мэдээллийн сан”, программ 
хангамж, компьютерийн техник хэрэгсэл, жолооны 
үнэмлэх хэвлэх төхөөрөмжийг “Ай Эс Си Монгол” 
компаниас хүлээн авч, Замын цагдаагийн газарт  
шилжүүлжээ.

РАДИОГИЙН СТУДИ БАЙГУУЛАВ
Замын хөдөлгөөнд иргэн 
бүрийг соёлтой оролцох, 
замын хөдөлгөөний 
дүрмийн мэдлэгийг 
дээшлүүлэх зорилгоор радио 
нэвтрүүлэг, санамж зөвлөмж, 
сэрэмжлүүлэг тогтмол явуулах 
зорилгоор радиогийн студийг 

байгуулсан байна. Уг студийг Замын цагдаагийн 
албаны ахмад ажилтнуудын санаачлан байгуулсан 

“Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хамгаалах 
нийгэмлэг” төрийн бус байгууллагад харьяалуулан 
замын хөдөлгөөний нөхцөл байдлын шуурхай 
мэдээлэл, Замын цагдаагийн цаг, Радио тест, 
Гэгээн өглөө,  Монцамэ мэдээ зэрэг нэвтрүүлгийг 
бэлтгэж сонсогчдод хүргэж  эхэлсэн түүхтэй. “Авто 
радио 96.3” нэртэй уг  богино долгионы суваг  нь 
байгуулагдсан цагаасаа  07:00-23:00 цаг  хүртэл 16 цаг 
тогтмол ажиллаж,  сонсогчиддоо мэдээ, мэдээлэл 
тасралтгүй хүргэж байгаагийн 50-аас дээш хувь нь 
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Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах, зам 
тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлэх чиглэлийн 
мэдээ мэдээлэл, нэвтрүүлэг, сэрэмжлүүлэг, Замын 
хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль, Замын 

хөдөлгөөний дүрэм, холбогдох эрхийн актуудыг 
нээлттэй сурталчилж байна.
Одоо “Авто Радио 96,3”-ийн захирлаар цагдаагийн 
хурандаа А.Саяболд, менежерээр Э.Эрдэнэ  нар 
ажиллаж, Нийслэл хотын замын хөдөлгөөний нөхцөл 
байдлын талаарх мэдээллийг 5-10 минут тутамд 
шуурхай хүргэж, замын хөдөлгөөнд оролцогчдод 
зориулсан радио сургалт, хөдөлгөөний аюулгүй 
байдлыг хангах, урьдчилан сэргийлэх сурталчилгааг 
явуулж, жолооч нарт зориулсан “Замын хөдөлгөөний 
дүрэм”, “Танин мэдэхүйн болон техникийн зөвлөгөө”, 
“Замын цагдаагийн цаг”, “Жи Пи Эс”, “Осол яагаад 
гарав”, “Авто зах”, “Хуулийн цаг”, “Сайхан монгол 
жолооч”, “Авто лотто” нэвтрүүлгийг өдөр тутмын 
хөтөлбөртөө оруулан сонсогчдод хүргэж байна.

”ЗАМЫН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАМГААЛАХ НИЙГЭМЛЭГ” ТББ 
Замын цагдаагийн газрын  
ахмад ажилтнуудын 
санаачилгаар 2007 онд 
“Замын хөдөлгөөний 
аюулгүй байдлыг 
хамгаалах нийгэмлэг” 
ТББ-ыг ашгийн бус, 
нийгэмд үйлчлэх, замын 
х ө д ө л г ө ө н и й 
аюулгүй байдлыг 

хангах, жолооч, зорчигчид, хүүхдүүдийг зам 
тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлэх, замын 
хөдөлгөөний хууль, дүрмийг сурталчлах, 
сэрэмжлүүлэг,  мэдээлэл, зөвлөгөө өгөх 
зорилготойгоор байгуулж, гүйцэтгэх үүрэгт нь 
богино долгионы радиостудыг харьяалуулжээ. 
Нийгэмлэгийн тэргүүнээр ЗЦГ-ын даргаар 
ажиллаж байсан ахмад ажилтан хурандаа  
Г.Ринчиндорж, гүйцэтгэх захирлаар ахмад 
ажилтан хошууч Ц.Хатанбаатар, удирдах 
зөвлөлийн гишүүн, Авто радио FM 96,3 радиогийн 

захирал  ахмад ажилтан хурандаа А.Саяболд нар 
сонгогдон ажиллаж байна. Тус нийгэмлэг нийслэл 
хотод зохион байгуулагдаж буй баяр ёслол болон бусад 
үйл явдлуудын үеэр хөдөлгөөний аюулгуй байдал /
ХАБ/–ын ажилтан ажиллуулан явган зорчигчдыг гэрэл 
дохио, гарц гармаар гаргаж сургах тэдний аюулгүй 
байдлыг хамгаалах  үйлсэд төрийн болон төрийн бус 
байгууллагуудтай хамтран ажиллаж байна.
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“АВТОМАШИНГҮЙ ӨДӨР“
Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага, нийслэлийн 
иргэд,  оршин  суугчдын  санал санаачилга,         Нийслэлийн  
удирдлагын шийдвэрээр “Автомашингүй өдөр”-ийг 
4, 9-р сард 2 удаа зохион байгуулжээ.
Арга хэмжээний хүрээнд  хэвлэл мэдээллийн 
хэрэгсэл, нийслэлийн гудамж замд байрласан  
электрон  самбарууд дээр “Автомашингүй өдөр”-
ийн   сурталчилгаа явуулж  “Осолгүй байх нь биднээс 
шалтгаална” уриан дор оюутан, залуучуудын 
жагсаал, “Бүх нийтийн гүйлт”, “Дугуй-Эрүүл 
орчин” сэдэвт дугуйн уралдаан, “Явган зорчигч 
ба Хамгаалах бүс” сэдэвт арга хэмжээнүүдийг 
холбогдох байгууллагуудтайхамтран зохион 
байгуулж, Энхтайвны  өргөн  чөлөө  Баруун 4 
замаас зүүн 4 зам, Бага тойруугийн Хувьсгалчдын 
өргөн чөлөө, Залуучуудын өргөн чөлөөний авто 
замын  хөдөлгөөнийг 08:00-20:00 цагийн хооронд түр 
хугацаагаар  хаасан байна. 

“ИХ ХӨДӨЛГӨӨН”  АРГА ХЭМЖЭЭ
 Гэмт хэрэгтэй тэмцэх, нийгмийн хэв журам хамгаалах, 
тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний аюулгүй байдал, 
ашиглалтын журмын эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх, замын хөдөлгөөнд оролцогчдын сахилга 
дэг журмыг дээшлүүлэх зорилгоор “Их хөдөлгөөн” 
сэдэвт ажлыг нийслэл хотод 7 хоногийн хугацаагаар 
зохион байгуулж,  хотын гудамж замд  нийслэлийн 
цагдаагийн анги, байгууллагуудаас 1113 офицер, 
цагдаа, дотоодын цэргийн 142 офицер, ахлагч, 

Цагдаагийн академийн 148 сонсогч, хөдөлгөөнт 
эргүүлийн 38 автомашинтай  ажиллажээ.
Нэгдсэн арга хэмжээний хугацаанд гарсан осол, 
хэргийг өмнөх оны мөн  үетэй харьцуулахад 10.7  
хувиар, хэрэг, ослын дуудлага 12.7 хувиар, ослын 
улмаас  нас барсан хүний тоо 63.0 хувиар, явган 
зорчигч  мөргөгдсөн  осол, хэрэг  55  хувиар тус тус 
буурсан байна. 

ШИНЖИЛГЭЭНИЙ  ТАСАГ

Тус тасаг нь Монгол улсын  засгийн газрын 2007 оны  
10-р сарын 17-ны өдрийн 270 тоот тогтоолоор Шүүхийн 
Шинжилгээний Үндэсний Хүрээлэнгийн бүтцэд Замын 
цагдаагийн газрын Жижүүрийн шуурхай албаны  хэлтсийн 
бүрэлдэхүүнд ажиллаж байсан кримналистикийн 
шинжээчдийг Шүүхийн Шинжилгээний Үндэсний 
Хүрээлэнгийн харьяа Нийслэлийн Шүүх Шинжилгээний 
албанд харьяалуулан Зам тээвэр, осол хэрэг хариуцсан 

лабораторийг байгуулсан бөгөөд 2011 онд 
ШШҮХ-ийн захирлын тушаалаар Төмөр замын 
цагдаагийн хэлтсийн шинжээч нартай нэгтгэн 
Зам тээврийн, осол хэрэг хариуцсан тасаг болгон 
өөрчилж одоо тасгийн дарга 1, ахлах шинжээч 
4, шинжээч 8, гарын хээний санч 1, нийт 13 
алба хаагчтайгаар Замын цагдаагийн газрын 
Жижүүрийн шуурхай удирдлагын хэлтсийн 
бүрэлдэхүүнтэй хамтран үүрэг гүйцэтгэж байна. 
Тус тасаг нь хэргийн газраас ул мөр, эд мөрийн 
баримтыг илрүүлэн бэхжүүлж, хэргийн газрын 
ерөнхий байдлыг видео бичлэгт буулган авч, 
нотлох баримтуудыг цуглуулж, хэн болох нь 
тодорхойгүй этгээдийн гарын хээний дардасыг 
авч Папиллон санд оруулж хэн болохыг нь 
тогтоож, жолооч, явган зорчигч нарын согтолтын 
зэргийг тогтоож бланк дээр баримтжуулж, 
хэргийн газар дээрээс машины эд анги, 
цусны мөрнөөс дээжүүдийг авч шинжилгээнд 
хүргүүлэх үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж байна. 
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2008
03.03	 ЗЦГ-ын	“Мэргэжлийн	зөвлөл”-ийн	

дүрэм	батлагдав.

03.16	 Жолоочийн	үнэмлэхийг	хэвлэж	
эхлэв.

03.17	 Зам	тээврийн	гэмт	хэрэг	мөрдөх	
хэлтсийн	бүтэц,	орон	тоог	батлав

03.18	 ЗЦГ-ын	бүтцэд		Олон	нийттэй	
харилцах	тасгийг	шинээр	
байгуулав.

03.26	 ХБХ-ийн	бүтэц,	орон	тоог	
баталж	зохион	байгуулалтын	
болон	мэргэжлийн	удирдлагаар	
хангахаар	тусгажээ.

03.29	 “Цахим	мэдээллийн	самбар”	
ажиллуулж	эхлэв.

03.31	 	IVECO	–A-35	маркийн	бага	оврын	
8	автомашинаар	хангагдав.

04.04	 “Замын	хөдөлгөөний	аюулгүй	
байдлыг	хангах,	зам	тээврийн	
осол,	зөрчлөөс	урьдчилан	
сэргийлэх”	45	хоногийн	аянг	
зохион	байгуулжээ.

05.01	 “Монгол	тэмүүлэл-Сайхан	монгол	
жолооч”		3	сарын	аяныг	зохион	
байгуулав.

05.13	 х/а	Хүрэлсүхийн	Энхжаргал	ЗЦГ-ын	
даргаар	томилогдов.

05.26	 Алба	хаагчдын	ажлын	цагийн	
хуваарьт	өөрчлөлт	оруулав.

05.26	 Япон	улсад	болсон	Азийн	
“Автомашингүй	өдөр”	тэмдэглэх	
үйл	ажиллагаа	бага	хуралд	
төлөөлөгч	оролцов.

06.15	 “ХАБ	сан”	Төрийн	бус	
байгууллагыг	байгуулав.	

06.26	 Уралдааны	болзол	дүгнэв.

07.02	 Өндөржүүлсэн	бэлэн	байдалд	
шилжин	ажиллажээ.	

07.24	 Шведын	ОУ-ын	хамтын	
ажиллагааны	нийгэмлэгээс	ӨАБНУ	
болон	Замби	улсад	болсон“Замын	
хөдөлгөөний	аюулгүй	
байдал-2008”	сэдэвт	сургалтанд	
цагдаагийн	а/д	Д.Батжаргал,	
Л.Ундармаа	нар		оролцжээ.

07.25	 Интернетийн	сүлжээнд	холбогдов.

07.25	 ЗЦА-ны	www.trafficpolice.gov.mn,	
www.stop.mn	нэр	бүхий	цахим	
хуудсыг	нээв.

10.01	 Албан	ажлын	хэрэгцээнд	4	
автомашин	олгов.

10.13	 АНУ-д	зохион	байгуулсан	
цагдаагийн	дарга	нарын	ОУ-
ын	холбооны	115-р	ерөнхий	
ассамблейд	ЗЦГ-ын	дарга	
оролцов.

ЖОЛООЧИЙН ШИНЭ ЗАГВАРЫН ҮНЭМЛЭХ
Нууцлалын өндөр зэрэглэлтэй 
орчин үеийн шаардлага хангасан 
жолоочийн үнэмлэхний  
загварыг шинэчлэн гаргах 
ажлын хэсгийг байгуулж,  CR-80 
стандартаар олон улсын жишиг, 
Венийн конвенцэд нийцсэн 
жолоочийн талаарх мэдээллийг 
бүрэн багтаасан жолоочийн 
үнэмлэхний загварыг гаргаж, 

Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 254-р тушаалаар батлуулж, 
хэрэгжилтийг хангах ажлыг зохион байгуулав.
Шинэ загварын “Жолоочийн үнэмлэх” –ийг  хэвлэх  өндөр хүчин чадал 
бүхий толгой компьютер 2 ширхэг, сүлжээний төхөөрөмж, цахим карт 
хэвлэх  машин 2-ыг шинээр авч, төв, орон нутгийн хэлтэс, тасаг, албадад 
иж бүрэн 40 ширхэг компьютерээр хангалт хийж  жолоочийн бүртгэлийн 
системд ажиллах боломжийг бүрдүүлж нууц үг, нэвтрэх эрхүүдийг 
олгосон байна.

ХҮРЭЛСҮХИЙН ЭНХЖАРГАЛ
Цагдаагийн хурандаа Х.Энхжаргал 
Цагдаагийн Ерөнхий Газрын даргын 
236-р тушаалаар Замын цагдаагийн 
газрын даргаар томилогдон ажиллав.
Хүрэлсүхийн Энхжаргал 1964 онд  
Улаанбаатар хотод төрсөн. 1972-
1982 онд ерөнхий боловсролын дунд 
сургууль, 1983-1987 онд Цагдаагийн 
дээд сургууль, 1995-1996 онд Төрийн 
захиргаа удирдлагын хөгжлийн 
институтэд тус тус суралцан төгссөн.  
Хуульч, төрийн удирдлагын менежер, 
хууль зүйн ухааны магистр.
Налайх дүүргийн Цагдаагийн хэлтэст 
хүүхдийн төлөөлөгч /1987-1992/, 
Эрдэнэт хотын Цагдаагийн хэлтэст 
эдийн засгийн ахлах төлөөлөгч /1992-
1996/, Төв аймгийн Цагдаагийн газрын 
Эрүүгийн ажил эрхэлсэн дэд дарга 
/1996-2000/, Төв аймгийн Цагдаагийн газрын дарга /2000-2008/, Баянзүрх 
дүүрэг дэх Цагдаагийн хэлтсийн дарга /2008.05 сар/, Замын цагдаагийн 
газрын дарга /2008-2012/, ЦЕГ-ын Мэдээлэл технологийн төвийн дарга 
/2015-2016.07/, Авилгатай тэмцэх газрын дарга /2016.07  сараас/ -аар тус тус 
ажиллаж байна. 
Х.Энхжаргал нь тус газрын даргаар ажиллах хугацаандаа замын цагдаагийн 
албаны бүтэц, чиг үүрэг, үйл ажиллагааг оновчтой зохион байгуулж, зам 
тээврийн осол, хэрэг, зөрчлийн  шалтгаан нөхцөлд  судалгаа, дүн шинжилгээ 
хийсний үндсэн дээр урьдчилан сэргийлэх дэвшилтэт, ажил арга хэмжээг 
санаачлан хэрэгжүүлж, замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангуулах, 
хөдөлгөөний хяналт зохицуулалтыг боловсронгуй болгоход мэдээллийн, 
технологийн дэвшлийг нэвтрүүлэх, хүний биет хөдөлмөрийг хөнгөвчлөх, 
албыг бэхжүүлэх чиглэлээр олон ажил, арга хэмжээг авч хэрэгжүүлсэн  юм.
Хөдөлмөр, бүтээлийг нь төр, засгаас үнэлж “Цэргийн гавьяаны одон”, 
“Хөдөлмөрийн хүндэт медаль”, ойн медалиуд, “Хууль зүйн албаны тэргүүний 
ажилтан”, “Цагдаагийн алдар”, “Цагдаагийн гавьяа” тэмдгүүд, Цагдаагийн 
“Албаны төлөө” 1-р зэргийн медалиар тус тус шагнасан байна.
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ХӨДӨЛМӨР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН  ШИНЭЧЛЭЛ 
Нийслэлийн хэмжээнд замын хөдөлгөөний аюулгүй 
байдлыг хангуулах үүрэг бүхий байцаагч, зохицуулагч 
нарын ажлын зохион байгуулалт, цагийн хуваарьт 
өөрчлөлт оруулан дүүргүүд дэх замын цагдаагийн 
тасаг тус бүрийг 3 бүс, 3 бүлэгт хуваан хүч, техник 
хэрэгслийг хуваарилан, хяналтын цэгийн нэр, 

дуудлагыг өөрчлөн зохион байгуулав.
Хөдөлгөөнт эргүүлийн автомашины ашиглалтыг 
сайжруулж, өдрийн цагаар 18 автомашин, шөнийн 
эргүүлд 6 автомашинаар  хяналт шалгалтын  ажлыг 
гүйцэтгүүлж эхэлжээ.

“ХАБ САН” ТББ БАЙГУУЛЛАГА

Замын цагдаагийн газарт ажиллаж байсан ахмад 
ажилтнуудын санаачилгаар нийслэлийн замын 
хөдөлгөөнийг  хөнгөвчлөх, зам тээврийн осол, хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх ажилд туслах ахмад ажилтнууд, 
иргэд, олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлэх 
зорилгоор “ХАБ сан”/Хөдөлгөөний аюулгүй байдал 
сан/ төрийн бус байгууллагыг байгуулж, дүрмэнд 
заасан үйл ажиллагааны хүрээнд нийслэлийн нутаг 
дэвсгэрт замын хөдөлгөөн зохицуулах урамшилтай 

туслах ажилтан ажиллуулах журам, гудамж замд 
үүссэн тээврийн  хэрэгслийн түгжрэл саатлыг 
багасгах чиглэлээр автомашины  зогсоолын  талбайд 
төлбөртэй үйлчилгээ явуулах журмыг  боловсруулж, 
Нийслэл хотын доторх  4 томоохон худалдааны 
төв, захуудын зогсоолын талбайд  “ХАБ сан”-гийн 
ажилтнууд, замын цагдаагийн алба хаагчдыг тусгай 
хуваарийн  дагуу ажиллуулж тээврийн хэрэгслийн 
хөдөлгөөнийг зохицуулж зогсоолд   байрлуулж 
хэвшүүлэх ажлыг хэрэгжүүлжээ.

       БОЛЗОЛТ УРАЛДААН
Хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангахтай холбогдсон 
хууль, дүрмийг хэрэгжүүлэх, хариуцсан нутаг дэвсгэрт зам 
тээврийн осол, хэргээс урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох 
зорилгоор орон нутгийн цагдаагийн газар, хэлтсийн хэсгийн 
төлөөлөгч нарын дунд “Тэргүүний хэсгийн төлөөлөгч” 
шалгаруулах болзолт уралдааныг 2 үе шаттайгаар зохион 
байгуулж шалгаруулахад Дорнод аймгийн Цагаан-овоо 
сумын хэсгийн төлөөлөгч цагдаагийн дэслэгч Пүрэвийн 
Амараа шалгаран албаны тусгай хэрэгслээр, уралдааныг 
орон нутагтаа сайн зохион байгуулсан Дорнод аймгийн ЗЦТ-
ийн дарга, цагдаагийн дэд хурандаа О.Баярбат нарыг ЗЦГ-ын 
нэрэмжит шагналаар шагнажээ. 

ӨНДӨРЖҮҮЛСЭН БЭЛЭН БАЙДАЛ
Улсын Их Хурлын ээлжит  сонгуулийн дүнг улс 
төрийн зарим  хүчнүүд  үл зөвшөөрснөөр олныг 
хамарсан жагсаал, цуглаан зохион байгуулж, улмаар 
Монгол Ардын Намын байр руу халдаж, эмх 
замбараагүй байдал үүсгэсэн тул Сүхбаатар дүүргийн 
нутаг дэвсгэрт 7-р сарын 1-ний өдөр үүссэн нийтийн 
эмх замбараагүй байдлыг хэвийн болгох зорилгоор  

Ерөнхийлөгчийн  194-р зарлиг, Нийслэлийн засаг 
даргын 318 тоот захирамж, ЦЕГ-ын даргын 310-
р  тушаалаар алба хаагчдыг 07 сарын 07 хүртэл 
өндөржүүлсэн бэлэн байдалд шилжүүлэн ажиллуулж, 
тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнийг хязгаарлан,  
хяналт зохицуулалтын ажлыг   зохион байгуулав. 
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“ХҮҮХЭД–ЗАМЫН ХӨДӨЛГӨӨН” АРГА ХЭМЖЭЭ
Хүүхдэд  замын хөдөлгөөний дүрмийн анхан шатны мэдлэг олгох, 
хөдөлгөөнд оролцох дадал олгох, хүүхдийг зам тээврийн осол, хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх зорилгоор тус газраас “Хүүхэд-Замын хөдөлгөөн” 
сэдэвт ажлыг 45 хоногийн хугацаагаар зохион байгуулжээ.
Нийслэлийн ерөнхий боловсролын сургуулийн  бага, дунд, ахлах 
ангийн сурагчдын дунд замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах 
чиглэлээр “Томчуудад хүргэх миний зурвас” эссэ бичлэгийн, “Хүүхдүүд 
замын хөдөлгөөнд  ийм  байдалтай  оролцож байна”  сэдэвт гэрэл  
зургийн   уралдаан зохион байгуулж,  уралдаанд  оролцсон  фото 
зурагчдын   бүтээлээр үзэсгэлэн гарган, нийслэлийн дүүргүүдийн ерөнхий 
боловсролын сургуулийн  хүүхдүүдийн  дунд   “Ногоон гэрэл- цагаан шугам”  
тэмцээнийг  2 үе шаттай зохион байгуулын  зэрэг олон төрлийн ажлыг 
ХТҮГ, ГССЗКЭ, Хүүхдийн эрхийн төв, НХЗГ, НБШУГ зэрэг төрийн болон 
төрийн бус байгууллагуудын 
дэмжлэгтэйгээр  хамтран  
зохион байгуулжээ.
Хүүхдийг зам тээврийн осолд 
өртөх явдлаас урьдчилан 
сэргийлэх зорилгоор СХД, 
ХУД-ийн нутаг дэвсгэрт хүүхэд 
олноор зорчдог автозамын 
гарцууд дээр 36 ширхэг макет, 
тэмдгүүдийг байрлуулав.

2008
10.15	 ЗЦГ-ын	ХХХ-ийн	орон	тоонд	

өөрчлөлт	оруулав.

10.20	 “Нээлттэй	хаалганы	өдөр”	арга	
хэмжээг	зохион	байгуулж	эхлэв.

10.28	 ЗЦГ-ын	ТХ,	БТХХ-ийн	орон	тоонд	
өөрчлөлт	оруулав.	

11.01	 “Хүүхэд–Замын	хөдөлгөөн”	сэдэвт	
ажил	зохион	байгуулав.

11.05	 “Нийслэлийн	нийтийн	тээврийн	
талаар	авах	зарим	арга	хэмжээний	
тухай”	Засгийн	газрын	27	дугаар	
тогтоол	гарав.

11.06	 Замын	хөдөлгөөнийг	шуурхай	
зохицуулах	алба	хаагчдын	
хөдөлмөр	зохион	байгуулалтыг	
өөрчилж	бүсчлэн,	хилийн	цэс	
тогтоов.

11/24	 Замын	хөдөлгөөний	аюулгүй	
байдлын	тэнхим	байгуулав.

12/01	 Тээврийн	хэрэгслийн	улсын	
дугаарыг	хурааж	зөрчлийг	
шийдвэрлэж	эхлэв.

12/25	 Шинэ	жилийн	мэндчилгээний	
зурагт	самбар	байрлуулав.

“НЭЭЛТТЭЙ ХААЛГАНЫ ӨДӨР”

Ерөнхийлөгчийн 2007 оны 97-р зарлиг, Засгийн газрын 2007 оны 190-
р тогтоолын хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд өөрийн үйлчилгээг 
иргэд, олон нийтэд нээлттэй хүргэх, тэдний санал хүсэлтийг хүлээн авч 
үйл ажиллагаандаа  хэрэгжүүлэх  чиглэлээр албаны хэмжээнд “Нээлттэй 
хаалга”-ны өдрийг төв байр, үйлчилгээний танхимууд,  нийслэлийн 
дүүргүүдийн ЗДТГ, ЗЦТ-ийн байранд  зохион байгуулжээ.
Энэ арга хэмжээний хүрээнд “Угтах үйлчилгээ”-гээр  иргэдээс  200 гаруй 
санал хүсэлтийг хүлээн авч, зөвлөгөө өгөх, холбогдох албан тушаалтанд 
хандаж шийдвэрлүүлэх ажлыг зохион байгуулж, төв байр, дүүргүүдийн 
замын цагдаагийн тасгууд, байнгын постуудаар дамжуулан хөдөлгөөний 
аюулгүй байдал, ашиглалтын журмын эсрэг хэрэг, ослоос урьдчилан 
сэргийлэх, иргэдэд үзүүлж буй үйлчилгээний талаар хийсэн  санамж, 
зөвлөмж, сэрэмжлүүлэг  10000 гаруй, “Авто” сонин 2500 ширхэгийг  олон 
нийтэд хүргэх ажлуудыг   зохион байгуулжээ.
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ӨНГӨ ҮЗЭМЖГҮЙД ХАРИУЦЛАГА ТООЦНО
Газрын даргын “Зөрчил шийдвэрлэлтийн талаар авах зарим арга 
хэмжээний тухай”  150, “Заавар батлах тухай” 151-р  тушаалаар Нийслэл 
хотод “Замын хөдөлгөөний дүрэм”-ийн 11 дүгээр зүйлд заасан түр буюу 
удаан зогсохыг хориглосон зам, зорчих хэсэгт зогсож тээврийн хэрэгслээ 
эзэнгүй орхиж бусдын хөдөлгөөнд саад учруулсан тээврийн хэрэгслийн 
жолоочийн зөрчлийг арилгах, ЗХАБТХ-ийн 10 дугаар зүйл, ЗХД-ийн 
2.3-ын “а” заалт, MNS 24598:2003 стандартын хэрэгжилтийг хангуулах 
зорилгоор  бүрэн бус, өнгө үзэмжгүй  тээврийн хэрэгслийн улсын 
дугаарыг түр хурааж зөрчлийг засуулан захиргааны хариуцлага тооцох 
журам тогтоосон байна.

ЗАМЫН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ТЭНХИМ
ЦЕГ-ын  даргын  568-р тушаалаар  Цагдаагийн 
академийн бүтцэд “Замын хөдөлгөөний аюулгүй 
байдлын тэнхим” байгуулагдаж,   тэнхимийн   
эрхлэгчээр цагдаагийн х/а Ч.Ганбат томилогдон, 
суралцагчдад “Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын 
үндэс” “Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг 
хангах цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаа” 
зэрэг хичээлүүдийг заах болжээ. Тус тэнхим 
байгуулагдсанаас хойш тэнхимийн эрхлэгчээр 
цагдаагийн х/а Ч.Ганбат, х/а Ж.Булгантамир, х/а 
О.Батжаргал нар ажиллаж бүрэлдэхүүнд нь д/х 
Б.Лхагвасүрэн, ахлах багшаар х/ч, доктор  Д.Нямдорж, 
а/х Б.Батзориг агсан, х/ч Ш.Хатанбаатар нар тус тус 
ажиллажээ. Хууль зүйн сайдын  2015 оны А/147-р 
тушаалаар  ДХИС-ийн  бүтэц өөрчлөгдөн тэнхимийн 
эрхлэгчээр х/а Р.Мөнхбаяр, багшаар а/д Э.Энхболд, 
д/ч Д.Далайцэрэн, лаборантаар Т.Амарсайхан нар 
тус тус ажиллаж байна. Сургалтын клиник орчин 
бүрдүүлэх, суралцагчдыг бодит нөхцөл байдалд 
ойртуулах зорилгоор Замын цагдаагийн албаны үе 
үеийн эрдэмтэн, судлаачдыг оролцуулж, газрын 

даргаар ажиллаж байсан техникийн ухааны доктор, тус 
сургуулийн профессор, х/а  Г.Ринчиндорж, техникийн 
ухааны доктор, профессор, х/а Т.Занашир, техникийн 
ухааны доктор, профессор, х/а Ч.Жаргалсайхан нартай 
хамтран ажиллаж байна.

“МОНГОЛ ТЭМҮҮЛЭЛ-САЙХАН МОНГОЛ ЖОЛООЧ” АЯН
Иргэний нийгмийн байгууллагуудтай хамтын 
ажиллагааг өргөжүүлэх, тэдний санал, хүсэлтийг үйл 
ажиллагаандаа тусгаж хэрэгжүүлэх зорилгоор Ертөнц 
дахины энхтайвны холбоо, Ерөнхийлөгчийн тамгын 
газартай хамтарч “Монгол тэмүүлэл-Сайхан монгол 
жолооч”  3 сарын аяныг зохион байгуулжээ.
Аяны хүрээнд “Сайхан Монгол жолооч” сэдэвт 
хэвлэлийн бага хурлыг “Монгол Ньюс”-д Ертөнц 
дахины энх тайвны хороо, УИХ-ын дэд дарга, 
Монголын авто сургуулиудын холбоо, тус газар, 

“Монгол тэмүүлэл” аян, “Номин даатгал” компанийн 
төлөөлөгчид, нийслэлийн замын  цагдаагийн газрын 
тасгуудын ахлах байцаагч, олон нийтийн байцаагч 
нар, жолооны курсын захирал нарын төлөөлөгчдийг  
оролцуулан зохион байгуулж “Сайхан Монгол 
жолооч”-ийн эрхэмлэх “Уралдан хурдлахгүй уужуу 
тайван жолоодоцгооё”, “Зогс шугаман дээрээ зогсож 
хэвшицгээе”, “Жолооч явган зорчигчид бие биенээ 
хүндэлцгээе” гэсэн 3 зүйлийг жолооч бүр биелүүлдэг 
болох уриалга гаргаж  хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр  
сурталчилжээ.

ШИНЭ ЖИЛИЙН МЭНДЧИЛГЭЭ 
Олон нийт, цагдаагийн хамтын 
ажиллагааны чиглэлээр тус газрын Олон 
нийттэй харилцах албанаас санаачлан 
замын хөдөлгөөнд оролцогчдод зориулсан 
зурагт самбарыг Нийслэлийн төв гудамж 
Чингисийн өргөн чөлөөнд байрлуулж, шинэ 
жилийн мэндчилгээ дэвшүүлэв. 
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01.01	 2009	оныг	ЗЦГ-аас	“Хөдөлгөөнд	

оролцогчдын	соёлыг	дээшлүүлэх	
жил”болгон	зарлав.

01.13	 БНСУ-ын	цагдаагийн	байгууллагын		
үйл	ажиллагаатай	танилцах	ажлын	
хэсэгт	ЗЦГ-ын	дарга	оролцжээ.

01.23	 Цагдаа,	дотоодын	цэргийн		
байгууллагуудын	“Урлагийн	
наадам-2009”	арга	хэмжээнд	
дэд	байр	эзэлж,	гала	концертэд	
оролцжээ.

02.04	 Замын	хөдөлгөөн	зохицуулах	алба	
хаагчдад	хүйтний	болон	дулааны	
улиралд	хэрэглэх	хөдөлмөр	
хамгааллын	хувцасны	эдэлгээний	
хугацааг	2-4	жилээр	тогтоов.

02.16	 Ачааны	автомашинд	олгох	түр	
зөвшөөрлийг	“В”,	“С”	гэсэн	хоёр	
ангиллаар	олгох	болжээ.	

03.11	 Цагдаа,	дотоодын	цэргийн	
байгууллагуудын	үйл	ажиллагаанд	
2008-2012	онд	хэрэгжүүлэх	үйл	
ажиллагааны	чиглэл	баталжээ.

03.18	 Газрын		бүтэц,		орон	тоог	шинэчлэн		
батлав.

03.23.	 Цагдаагийн	байгууллагын	“Спортын	
алдар”	тэмдэг,	үнэмлэхний	загвар,	
шагнах	журмыг	баталжээ.

03.25	 “Drive	License	Control	Message”	
системийг	нэвтрүүллээ.

03.26	 Алба	хаагчдын	сургалтын	танхимыг	
Хан-Уул	дүүргийн	ЗЦТ-ийн	дэргэд	
байгуулав.	

04.02	 “Шөнийн	эргүүлийн	тасаг”-ийг	
шинээр	байгуулав.

04.28	 Биеийн	тамир	спортын	хамтлаг		
байгуулав.	

05.05	 Төв	аймгийн	Батсүмбэр	суманд	
туслах	аж	ахуйтай	болж	8	га	газарт	
хүнсний		ногоо	тарьж	эхлэв.

05.15	 Тус	газрын	дэргэд	““Traffic”	теле	
студи	байгуулав.

05.13	 ОХУ-ын	Засгийн	газрын	тэргүүн	
В.В.Путин	ажлын	айлчлал	хийв.

05.20	 “Монголын	залуусын	сайн	үйлсийн	
өдөр-2009”	хөтөлбөрийн	хүрээнд		
“Зогс,	аюулгүйн	бүс”	сэдэвт	арга	
хэмжээг	зохион	байгуулав.

05.25	 Номын	сантай	болов.

06.20	 Алба	хаагчдыг	1000	ширхэг	гэрэл	
ойлгогчтой	хантаазаар	хангав.

06.21	 ЦЕГ-ын	“Сүүж-Уул”	амралтанд	
7	өрөө	бүхий	зуны	нэг	байрыг	
засварлан	иж	бүрэн	тохижуулав.

06.22	 ЦЕГ-ын	2009	оны	хөл	бөмбөгийн	
аварга	шалгаруулах	тэмцээнд	тэргүүн	
байр	эзэлжээ.

07.20	 Ажлын	үр	дүнгээр	хошуучилсан	хамт	
олныг	гэр	бүлийнх	нь		хамт	эх	орны	
үзэсгэлэнт	байгалиар	аялуулав.

08.04	 Авто	тээврийн	хэрэгслээр	ачаа	
зорчигч	тээвэрлэх	дүрэм	батлагджээ.

 БҮТЭЦ, ОРОН ТООГ ШИНЭЧЛЭВ
ЦЕГ-ын даргын 125-р тушаалаар  ЗЦГ–ын бүтцийг шинэчилж,  орон тоог 
офицер 195, ахлагч 253, энгийн 17, гэрээгээр ажиллах 14, бүгд 479 байхаар 
баталжээ.

ТҮР ЗӨВШӨӨРЛИЙН “В”, “С” АНГИЛАЛ
 “Улаанбаатар хотын авто замын хөдөлгөөний түгжрэл саатлыг багасгах 
хөдөлгөөний зохион байгуулалтыг сайжруулах зорилгоор ачааны авто 
машинд улирал тутамд зөвшөөрөл олгож байх журам”-ыг НЗД-ын 
57-р захирамжаар батлуулан  мөрдүүлж Нийслэлийн гудамж замын 
хөдөлгөөнд ачааны авто машиныг зохицуулалттайгаар оролцуулах түр 
зөвшөөрлийг “В”, “С” гэсэн хоёр ангиллаар олгожээ.
Уг журамд  “С” зөвшөөрлийг 3500 кг болон түүнээс дээш жинтэй ачааны 
авто машинд, “В” зөвшөөрлийг  бүх жин нь 3500 кг-аас хэтрэхгүй 
ачааны авто машинд   олгохоор зааж   тухайн тээврийн хэрэгслийн  
техникийн бүрэн бүтэн байдлыг хангуулах зорилгоор техникийн хяналт, 
оношилгоонд оруулсны дараа замын хөдөлгөөнд оролцуулах болжээ.

Замын цагдаагийн газар
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“ШӨНИЙН ЭРГҮҮЛ” 

Улаанбаатар хотын гудамж, замын хөдөлгөөнийг  24 
цагийн байнгын хяналтанд авах зорилгоор  “Шөнийн 
эргүүлийн тасаг”-ийг тасгийн дарга 1, ахлах байцаагч 
2, байцаагч 13, цагдаа, зохицуулагч 13 бүгд 29 алба 
хаагчийн бүрэлдэхүүнтэй байгуулж, Нийслэлийн 
хэмжээнд шөнийн цагт хөдөлгөөний аюулгүй 
байдлыг хангах, зам тээврийн осол, хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх, гэмт хэрэгтэй тэмцэх, нийгмийн хэв журам 

хамгаалах үндсэн үүрэгтэй ажиллуулжээ.Тасгийн 
даргаар х/ч С.Энхбат томилогдон ажиллав.
Тасаг байгуулагдсанаар согтуугаар тээврийн хэрэгсэл 
жолоодсон зөрчлийн илрүүлэлт 13,7 хувиар, 
захиргааны журмаар баривчилсан хүний тоо 14,8 
хувиар, эрх хассан хүний тоо 15,5 хувиар тус тус өсч, 
шөнийн цагт үйлдэгдсэн эзэн холбогдогчгүй зам 
тээврийн хэргийг илрүүлэх шуурхай ажиллагаанд 
ахиц гарчээ. 

ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ТОО БҮРТГЭЛ
“Авто тээврийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт 
оруулах тухай хууль”-ийг баталж  тээврийн 
хэрэгслийн тоо бүртгэл хөтлөх, улсын дугаар олгох 
ажиллагааг аймаг, нийслэл дэх автотээврийн асуудал 
эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын 
харьяа байгууллага эрхлэн гүйцэтгэхээр заасны 
дагуу Засгийн газрын 08-р сарын18-ны өдрийн 251-р 

тогтоолоор иргэд, байгууллагын тээврийн хэрэгслийн 
бүртгэл хөтлөх, улсын дугаар олгох үйл ажиллагааны, 
чиглэлээр Замын цагдаагийн газарт ажиллаж буй 8 
ажилтныг орон тоо, цалингийн сангийн хамт Засгийн 
газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Автотээврийн газарт 
шилжүүлсэн байна.

             ХОХИРОГЧИЙГ ХҮНДЭТГЭХ ӨДӨР
НҮБ-аас дэлхий нийтээрээ жил 
бүрийн Арван нэгдүгээр сарын 
гурав дахь долоо хоногийн Ням 
гарагийг “Зам тээврийн ослоор нас 
барагсадыг хүндэтгэх өдөр” болгон 
зарласантай холбогдуулан Замын 
хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг 
хамгаалах нийгэмлэгтэй  хамтран 
төв шуудангийн уулзвар дээр 
өдөрлөг зохион байгуулжээ. 
Энэ ажлын хүрээнд иргэдийг зам 
тээврийн осол гэмтлээс урьдчилан 
сэргийлэх, аюул ослын хор 
уршгийг олон нийтэд таниулах 
үүднээс хөдөлгөөний аюулгүй 
байдлыг хамгаалах сан, сайн дурын 
оюутан залуус, Эрүүл мэндийн 
яамтай хамтран “Анхаар” үзэсгэлэн 
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2009
08.07	 	Цагдаагийн	байгууллагын	

үйлчилгээний	стандартыг	мөрдүүлэв.

09.28	 Тээврийн	хэрэгслийн	тоо	
бүртгэл	хөтлөх,	улсын	дугаар	
олгох	ажиллагааг	Автотээврийн	
газарт	шилжүүлэх	ажлын	хэсгийг	
байгуулжээ.

09.15	 “Атрын	3	дугаар	аян”-ны	хүрээнд	
“Ургац-2009”	нэгдсэн	арга	хэмжээг	
орон	нутгийн	замд	хийв.

09.20	 Байнгын	постонд	анивчдаг	туузан	
гэрэлт	дохио	тавив.			

09.24	 Замын	хөдөлгөөнд	оролцож	буй	
автомашинд	оношилгоо	хийх	иж	
бүрэн	тоноглолтой	автомашинтай	
болов.

09.30	 АНУ-ын		Деневер	хотод	болсон	Олон	
улсын	цагдаагийн	байгууллагын		
удирдах	ажилтны	чуулга	уулзалтад	2	
төлөөлөгч	оролцов.

10.12	 “Нийтийн	зорчигч	тээврийн	
үйлчилгээний	сахилга,	соёл”	сэдэвт	
арга	хэмжээг	зохион	байгуулав.

10.21	 Дүүрэг	дэх	замын	цагдаагийн	
тасгуудад	замын	зохион	
байгуулалт,техникийн	хяналтын	тус	
бүр	1	байцаагч,	зохицуулагчийг	
томилон	ажиллуулжээ.

11.20	 “Зам	тээврийн	ослоор	амиа	алдсан	
хүмүүсийн	дурсгалыг	хүндэтгэх	
өдөр”-ийг	зохион	байгуулав.

10.26	 “Зогс	шугам”	нэгдсэн	арга	хэмжээг	
зохион	байгуулав.

10.30	 Япон	улсад	“Замын	цагдаагийн	
удирдлага	менежмент”	сэдэвт	
семинарт	төлөөлөгч	оролцов.

11.04	 БТХХ-ийг	Техникийн	хяналт	
бүртгэлийн	хэсэг	болгон	өөрчлөв.

11.08	 Төвийн	хэлтэс,	тасаг,	албадын	
ахлах	байцаагч	нарын	сургалт,	
зөвлөгөөнийг	зохион	байгуулав.

11.12	 НҮБ-ын	Ерөнхий	Ассемблей	2011-
2020	оныг	“Замын	хөдөлгөөний	
аюулгүй	байдлыг	хангах	үйл	
ажиллагааны	10	жил”	болгон	зарлав.

12.11	 Мянганы	сорилтын	сангийн	уулзалт,	
семинарт	“Монгол	улсын	зам	
тээврийн	аюулгүй	байдлын	өнөөгийн	
байдал”	илтгэл	хэлэлцүүлж	зөвлөмж	
гаргав.

12.14	 “Цагдаагийн	байгууллагын	туслах	тоо	
бүртгэлийн	заавар”-	батлагдав.

12.21	 Алба	хаагчдын	ажлын	цагийн	
хуваарийг	шинэчлэн	баталж	
мөрдүүлэв.

12.24	 “Монгол	улсад	бүртгэгдсэн		гэмт	
хэргийн	тоо	бүртгэлийн	заавар”-ыг	
шинэчлэн	батлав.

гаргажээ. Мөн хүүхдүүдэд дөрвөн төрлийн цацруулагч, плакат тарааж, их 
дээд сургуулиудын оюутнуудад “Осол биднийг үргэлж дагадаг” сэдвээр 
хичээл зааж, зам тээврийн ослын улмаас гэмтлийн эмнэлэгт хэвтэн 
эмчлүүлж байгаа иргэдийг эргэн очиж санал бодлыг сонсох ажлыг зохион 
байгуулсан байна.

 “TRAFFIC” ТЕЛЕ СТУДИ 
Хөдөлгөөний аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 
Засгийн газрын хөтөлбөрт тусгагдсаны дагуу зам тээврийн хэрэг, ослоос 
урьдчилан сэргийлэх, түүнээс үүсэх хор хохирлыг олон нийтэд сурталчлах, 
замын хөдөлгөөний дүрмийн сургалт явуулах  зорилгоор телестудийг 
Сүхбаатар дүүргийн нутаг дэвсгэрт  байрлах  “Бизнес төв”-ийн байранд 
байгуулан  мэргэжлийн  компьютер графикчийг  ажиллуулав.
Телестуди тээврийн хэрэгсэл жолоодож явахдаа гар утсаар ярихын 
хор уршиг телешторк, “Нийтийн тээвэр” нэгдсэн  арга хэмжээний 
үеэр  нийтийн  тээврийн үйлчилгээний  том оврын автобусны  жолооч 
нарын  гаргаж байгаа нийтлэг  зөрчлийн талаар 15 минутын баримтат 
мэдээлэл, “Согтуу”, “Хальтиргаа”, “Хурд” “Шинэ жил” зэрэг зохиомжит 
сэрэмжлүүлэг, “Зогс шугам” ямар үр дүнтэйг харуулсан 10 минутын 
баримтад телевизийн шторк хийж телевизүүдээр нэвтрүүлсэн байна.

БАЙНГЫН ПОСТУУДЫГ ТЕЛЕ КАМЕРЖУУЛАВ
Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах, осол, хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх, хяналт шалгалтыг сайжруулах чиглэлээр нийслэлийн БЗД, 
СХД, ХУД-ийн шалган бүртгэх товчоо, төвийн байнгын 4 пост, Налайх, 
Багануур, Багахангай дүүрэг, Төв аймгийн Баянчандмань, Лүн,  Говьсүмбэр 
аймгуудын нутагт 
шинээр байгуулсан 
замын цагдаагийн 
хяналтын байнгын 6 
постонд  хөдөлгөөнт 
эргүүлийн автомашин, 
телекамерийн бүрэн 
хяналт, анивчдаг 
туузан гэрэл дохио 
монтажлан тавьж 
ашиглалтанд орууллаа.  
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СУРГАЛТЫН ТАНХИМТАЙ БОЛОВ

Алба хаагчдыг суралцах нөхцөл бололцоогоор хангах 
зорилгоор Хан-Уул дүүрэг дэх ЗЦТ-т компьютер, 
техник хэрэгсэл бүхий иж бүрэн сургалтын танхим 
байгуулан нэгдсэн сүлжээнд холбож, сургалтын 
хөтөлбөр, гарын авлагаар ханган, хууль эрх зүй, замын 

“DRIVE LICENSE CONTROL MESSAGE” СИСТЕМ НЭВТРЭВ
Мэдээллийн технологийн дэвшилтэт 
аргуудыг ашиглан хөдөлгөөнд 
оролцогчдын сахилга, соёлыг 
дээшлүүлэх, гэмт хэрэг, зөрчлийн 
илрүүлэлтийг сайжруулах, бүртгэх, 
лавлагаа мэдээллийг шуурхай зохион 
байгуулах,  жолоо барих эрхгүй этгээд 
хөдөлгөөнд оролцох зөрчлийг таслан 
зогсоох, иргэд болон алба хаагчдын 
ажлыг хөнгөвчлөх зорилгоор үүрэн 
холбооны үйлчилгээнд тулгуурласан 
“Drive License Control Message” 
системийг нэвтрүүлсэн байна.
Энэ систем нь авто машин жолоодож 
яваа тухайн хүн хуурамч үнэмлэх 
ашиглаж  байгаа эсэхийг хялбар 
аргаар тодруулах бөгөөд Замын 
цагдаагийн ажилтан өөрийнхөө 
гар утаснаас тухайн үнэмлэх дээрх  
мэдээллийг мессежээр “Drive Li-
cense Control Message” систем рүү 
илгээснээр жолоочийн бүртгэлийн 
сангаас  тухайн хүний талаарх 
мэдээлэл богино хугацаанд ирэх ба 
цаашид дээрх зөрчлийг илрүүлэхэд 
ашиглахаас гадна “Drive License Con-
trol Message” системийг ашиглан 
иргэдэд лавлагаа өгөх үйлчилгээг  
нэвтрүүлжээ.

хөдөлгөөний дүрэм, замын хөдөлгөөний аюулгүй 
байдал, албаны бэлтгэл, галын бэлтгэл, цэргийн 
дүрмийн зэрэг  нийт 13 төрлийн  үзүүлэн самбарыг 
шинээр хийж байрлуулж, сургалтанд ашигласан 
байна.
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2010
01.01	 Замын	цагдаагийн	газраас	“Зам	

тээврийн	хэрэг,	ослын	улмаас	нас	
барсан,	гэмтэж	бэртсэн	хүний	тоог	
багасгах,	учирсан	хохирлын	хэмжээг	
багасгах”	зорилт	дэвшүүлэв.

01.06	 Шөнийн	эргүүлийн	тасгийн	орон	тоо,	
текник	хэрэгслийг	нэмэгдүүлэв.

01.12	 Тээврийн	хэрэгслийн	техникийн	үзлэг,	
оношолгоо	явуулах	журамд	өөрчлөлт	
оров.

01.20	 Авто	тээврийн	хэрэгслийн	бүртгэл	
хөтлөх,	улсын	дугаар	олгох	журам	
шинэчлэгдэв.

01.25	 “Авто	радио”	96.3-аар	“Осол	гэмтлээс	
сэргийлье”	сэдэвт		15	удаагийн	
цуврал	нэвтрүүлэг	хийж	хөдөлгөөнд		
оролцогчдод		хүргэв.

03.23	 Авто	зам,	замын	байгууламжийг	хаах,	
чиглэл	өөрчлөх,	тээврийн	хэрэгслийн	
тэнхлэгийн	даацад	хязгаарлалт	хийх	
журам	баталж	мөрдүүлэв.

06.20	 Удирдлагын	хөдөлгөөнт		штабыг	иж	
бүрэн	тохижуулав.

05.07	 Мэргэшсэн	жолооч	бэлтгэх	сургалтын	
хөтөлбөр,	үнэмлэх	олгох	журам,	
үнэмлэхний	загвар	батлагдав.

06.10	 60	айлын	орон	сууцны	шавыг	тавьж,	
ажлыг	эхлүүлэв		

06.25	 Төвийн	бүсийн	зөвлөгөөнийг	зохион	
байгуулж	зөвлөмж	гаргав.

07.01	 Сэтгэл	зүйчийн	өрөөг	шинээр	
тохижуулав.		

07.08	 Нийслэлийн	төр,	захиргааны	
байгууллагаас		18	автомашины	хангалт	
хийгдэв.	

07.02	 “Замын	хөдөлгөөний	хяналтын	нэгдсэн	
төв”-ийг		хүлээлгэж	өгөв.

07.09	 	42	ахлагчийн	орон	тоог	30	офицерийн	
орон	тоонд	шилжүүлэв.

07.18	 “Агаарын	бохирдлын	эсрэг	хамтдаа”	
сэдэвт	явган	аялал	зохион	байгуулж	
“Спортын	бага	наадам-2010”	
цогцолбор	тэмцээнийг	дүгнэв.	

08.03	 Өмнөговь	аймгийн	Нүүрсний	зам	ХХК-
ны	гэрээт	албанд	8	байцаагчийн	орон	
тоо	шинээр	нэмэгдүүлэв.

09.07	 Баянзүрх	дүүрэг	дэх	ЗЦТ-ийн		барилгыг	
хүлээн	авав.

09.21	 Ази	Номхон	далайн	эдийн	засаг,	
нийгмийн	комисс	/ESCAP/-ын	бүс	
нутгийн	замын	хөдөлгөөний	аюулгүй	
байдлын	шинжээч	нарын	уулзалт	
болов.

10.02	 Алба	хаагчдын	ажлын	цагийн	хуваарьт	
өөрчлөлт	оруулав.	

10.25	 Гудамж	замд	ажиллаж	байгаа	алба		
хаагчдыг	өвлийн	улиралд	халуун	
чацаргана,	аарцаар	хангах	ажлыг	
эхлүүлэв.

11.17	 “Замын	хөдөлгөөний	аюулгүй	байдлын	
тулгамдсан	асуудлууд”	сэдэвт	онол,	
практикийн	бага	хурлыг	зохион	
байгуулав.

11.15	 Зорчих	хэсгийн	1-р	эгнээг	нийтийн	
үйлчилгээний	тээврийн	хэрэгсэлд	
зориулан	чөлөөлөв.	

УДИРДЛАГЫН ХӨДӨЛГӨӨНТ ШТАБ БАЙГУУЛАВ
Замын хөдөлгөөний хамгаалалт, зохицуулалтын үйл ажиллагааг удирдан 
зохион байгуулах, хянах  хөдөлгөөнт  удирдлагын төв байгуулах 
зорилгоор 2 автобусыг бэлтгэж тусгай зориулалтын тоног төхөөрөмжөөр 
тоноглож хяналтын IP камер, утасгүй сүлжээний модем, иж бүрэн 
компьютер, хэвлэгч төхөөрөмж, хөргөлтийн кондейшн, агааржуулагч, 
олон сувгийн телевизийн антен, телевизор, хөргөгч, гал тогооны хэрэгсэл 
зэрэг  техник хэрэгслээр тоноглож  удирдлагын хөдөлгөөнт штаб 2-ыг 
байгуулан  ашигласан байна.

АЛБА ХААГЧДЫН  ОРОН СУУЦНЫ ШАВ ТАВИВ 
 “Гэр, орон сууц, нийгмийн асуудал, эрүүл мэндийн хамгаалал хөтөлбөр”-
ийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд алба хаагчдын санал хүсэлт, орон сууцны 
эрэлт, хэрэгцээг үндэслэн орон сууцаар хангах асуудлыг зах зээлийн 
үнээс хямд, банкны зээлд хамруулах нөхцөлтэйгээр газрын төв байрны 
урд талбайд 60 айлын орон сууц барихаар шийдвэрлэж барилгын шав 
тавьж, ажлыг эхлүүлэн 2012 онд ашиглалтад оруулж, алба хаагчдынхаа 
нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэсэн байна.
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ТӨВИЙН БҮСИЙН ЗӨВЛӨГӨӨН 
Төв аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, Гэмт 
хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах 
аймгийн зөвлөлөөс санаачлан  Зуун мод хотноо 
“Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын эсрэг гэмт 
хэргээс урьдчилан сэргийлье” сэдэвт төвийн бүсийн 
зөвлөгөөнийг зохион байгуулжээ.
Зөвлөгөөнд Төв, Өвөрхангай, Булган, Дундговь, 
Дархан, Орхон, Хэнтий,  Сэлэнгэ, Говьсүмбэр 
аймгуудын ИТХ, Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 
ажлыг зохицуулах зөвлөл, Цагдаагийн газар, хэлтэс, 
Замын цагдаагийн тасгийн  дарга нар оролцжээ.
Зөвлөгөөнд газрын дарга,  цагдаагийн хурандаа  
Х.Энхжаргал “Улсын хэмжээнд үйлдэгдэж байгаа 
замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын эсрэг гэмт 
хэргийн өнөөгийн байдал, цаашид авах арга 
хэмжээ, анхаарах асуудал” сэдэвт илтгэл тавьж, 
“Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын эсрэг гэмт 
хэргээс урьдчилан сэргийлэх үндэсний хөтөлбөр”-

ийн хэрэгжилтийн талаар оролцогчдын илтгэл, 
мэдээллийг хэлэлцэж зөвлөмж гаргажээ.
Илтгэлд орон нутгийн замд түүний дотор хатуу 
хучилттай зам бүхий төвийн бүсийн аймгуудад гарч 
буй осол, хэргийн хохирол харьцангуй их байгааг 
багасгах зорилгоор тээврийн хэрэгслийн хяналт 
шалгалтын иж бүрэн цогцолбор төвүүдийг байгуулах 
асуудлыг хөндөж төвийн загварыг танилцуулсан 
байна. Зөвлөгөөнд оролцогчид энэ асуудлыг дэмжиж 
эхний ээлжинд Төв аймгийн 4 газарт /тухайлбал 
Борнуурын салдаг уулзварт Урьхан зоогийн газрын 
орчим, Лүн суманд Гүүрний орчим, Баян суманд 
Багануурын зам салдаг уулзвар орчим, Зуун мод хотод 
Өндөр довруу салах уулзвар орчим гэх мэт/ дээрх 
төвүүдийг байгуулах, цаашид орон нутгийн замд 
шат дараатайгаар бий болгох нь зүйтэй хэмээн үзэж 
Засгийн газарт хандаж зөвлөмж хүргүүлжээ.

“ЗАМЫН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ХЯНАЛТЫН УДИРДЛАГЫН ТӨВ” 
Улаанбаатар хотын хүн ам, тээврийн хэрэгслийн тоо 
2005 оноос хойш эрчимтэй ихэсч замын хөдөлгөөний 
ачаалал нэмэгдсэнтэй холбогдуулан дэлхийн 
томоохон хотуудын жишигт нийцсэн хөдөлгөөн 
зохион байгуулалт хийх шаардлагатай болсны дагуу 
Зам тээврийн оновчтой систем хэрэгжүүлэх Монгол 
Улс, Бүгд Найрамдах Солонгос Улсын Засгийн Газар 

хоорондын “Улаанбаатар хотын Замын хөдөлгөөнийг 
хянах систем” төслийн зээлийн гэрээ байгуулан 
хэрэгжүүлж, “Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв”-
ийг байгуулжээ.
Энэ төв  дээр  хөдөлгөөний хяналт, зохицуулалтын 
үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах зорилгоор 
ашиглагдаж байгаа хэт богино долгионы станцын 
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3 суваг, гэмт хэрэг, зөрчил, үйл ажиллагааны талаар 
мэдээлэл хүлээн авах 124, 70112100, 98000124 дугаар 
бүхий үүрэн болон суурин телефон утаснуудыг тус тус 
байршуулж, Тусгай хамгаалалтын тасгийн байцаагч 
нарыг 24 цагаар, дүүргүүдийн замын цагдаагийн 

байцаагч нарыг өдрийн 8 цагаар ажиллуулж, 
хөдөлгөөний аюулгүй байдалд хяналт тавих, 
хөдөлгөөнийг зохион байгуулах ажлыг тасралтгүй 
зохион байгуулж эхэлсэн байна.

18 АВТОМАШИН ОЛГОВ
Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангуулах 
ажлын нөхцөлийг сайжруулах, албаны шуурхай бэлэн 
байдлыг хангуулах ажлын хүрээнд  Нийслэлийн 
санхүүжилтээр тус газрын парк шинэчлэлтэд 18 
автомашин олгов.
Хүлээн авсан автомашинуудыг зориулалтын 
компьютер, цахилгааны өсгөгч, сүлжээний модем, 
компьютерийн суурийн хамт нэмж тоноглон НХХХ, 
ОНХХХ, ЗЗБТ, Шөнийн эргүүлийн тасаг, Баянгол, 
Сүхбаатар, Хан-уул, Чингэлтэй, Налайх, Багануур, 
Багахангай дүүргийн замын цагдаагийн тасгуудад тус 
тус хуваарилан олгож, ашиглаж эхэлсэн байна.

“СПОРТЫН БАГА НААДАМ-2010”
Алба хаагчдыг хөгжүүлэх, бие бялдрыг чийрэгжүүлэх, 
чөлөөт цагийг зөв өнгөрүүлэх зорилгоор “Агаарын 
бохирдлын эсрэг хамтдаа” уриан дор  “Спортын бага 
наадам -2010” цогцолбор тэмцээнийг спортын 11 
төрлөөр зохион явуулжээ.
Арга хэмжээний хүрээнд Цагдаагийн байгууллагын  
89 жилийн ойг тохиолдуулан газрын  бие бүрэлдэхүүн 
Богдхан уулын үзэсгэлэнт  газрууд  болох “Төр хурх-
Цэцээ гүн-Манзуширын хийд” чиглэлд явган аяллыг  

зохион байгуулж,  “Овооны энгэр” амралтанд баярын 
өдөрлөг, үдэшлэгийг зохион байгуулж нийт 650 гаруй 
алба хаагч, гэр бүлийн гишүүдийг амраасан байна.
“Спортын бага наадам -2010” цогцолбор тэмцээнийг 
дүгнэн тэргүүн байрт шалгарсан БЗД-ийн ЗЦТ-ийн 
40 алба хаагчийг “Хөвсгөл -2010”, ЗУХ-ийн 30 алба 
хаагчийг “Хэнтий -2010”, ХУД-ийн ЗЦТ-ийн 20 алба 
хаагчийг “Архангай -2010” чиглэлд 10 хоног аялуулсан 
байна.
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ОНОЛ, ПРАКТИКИЙН БАГА ХУРАЛ 
НҮБ-ын Ерөнхий Ассамблейгээс 2011-2020 оныг 
“Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах 
үйл ажиллагааны 10 жил” болгон тунхаглаж, Ази 
Номхон далайн эдийн засаг, нийгмийн комисс /ES-
CAP/-ын бүс нутгийн замын хөдөлгөөний аюулгүй 
байдлын шинжээч нарын уулзалт, МСС-ийн ЭМТ-
ийн санаачилгаар зохион байгуулсан үндэсний 
зөвлөгөөнөөс тус тус гаргасан зөвлөмжийн үзэл 
санааг дэмжин замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын 

тулгамдсан асуудлуудыг хэлэлцэн, тодорхой 
ажлуудыг цаг алдалгүй хэрэгжүүлэхийг төрийн эрх 
барих, гүйцэтгэх дээд байгууллагад сонордуулах, 
холбогдох мэргэжлийн болон олон нийтийн 
байгууллагыг уриалах зорилгоор тус газар, ЦЕГ-ын 
Цагдаагийн академи, Мэдээлэл, судалгааны төвөөс 
санаачлан онол, практикийн бага хурлыг  зохион 
байгуулсан байна.

ХАМРЫН ХИЙДЭД  СҮҮДРЭВЧ БАРИВ
Алба хаагчдын санаачилгаар Дорноговь аймгийн 
нутагт орших Хамрын хийдийн хойд ууланд сүсэгтэн 
олонд зориулсан амралтын сүүдрэвч барьжээ. 
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ҮНДЭСНИЙ СЕМИНАР 
Улсын хэмжээнд  зам тээврийн осол гэмтлээс            
урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх, 
замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах 
хууль тотоомжийн биелэлт, сахилга хариуцлагыг 
дээшлүүлэх, замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг 
хангах нөхцөлийг сайжруулах, улмаар бүс нутгийн 
болон олон улсын хэмжээний зорилтот хамтын 
ажиллагааг идэвхтэй дэмжиж оролцох  зорилгоор 
Монголын МСС-ийн ЭМТ-ийн санаачилгаар  “Зам 
тээврийн осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэлт” 
Үндэсний семинарыг Улаанбаатар хотод зохион 
байгуулав. Үндэсний семинараас  замын хөдөлгөөний 
аюулгүй байдлыг хангах ажлыг эрчимтэй сайжруулах, 
Монгол улсын хэмжээнд 2011-2020 онд зам тээврийн 
ослын нас баралтын тоог 20 хувиар бууруулах  
зорилтыг дэвшүүлжээ. 

ЭГНЭЭГ ЧӨЛӨӨЛӨВ
Улаанбаатар хотын зарим гудамж замуудад нийтийн 
тээврийн үйлчилгээг стандарт, шаардлага хангасан 
автобус зорчуулах зохион байгуулалтын арга хэмжээг 
авч, ЗТБХБ-ын сайд, НЗД-ын “Улаанбаатар хотын 
Нийтийн зорчигч тээврийн үйлчилгээний талаар авах 
зарим арга хэмжээний тухай” 207/382 дугаар тушаал, 
захирамж гарган 06 сарын 25-ны өдрөөс мөрдүүлж 
эхэлжээ.
Шийдвэрт: Энхтайвны өргөн чөлөөний замын 
баруун, зүүн дөрвөн замын хооронд нэгдүгээр 
эгнээгээр 08:00-9:30, 17:00-19:30 цагуудад зөвхөн 
нийтийн үйлчилгээний автобус, троллейбус явуулах 
бэлтгэл ажлын  хүрээнд Зүүн 4 замын уулзвараас 
Офицеруудын ордны уулзвар хүртэл бага оврын 
автобусны хөдөлгөөнийг хязгаарлаж, нийслэлийн 
ачаалал ихтэй гол гудамж зам болох Энхтайваны 
өргөн чөлөөний баруун, зүүн 4 замын уулзвар хооронд 
замын зорчих хэсгийн 1 дүгээр эгнээг нийтийн 
үйлчилгээний тээврийн хэрэгсэлд зориулан чөлөөлөх 

чиглэлээр замуудад зүүн гар тийш эргэх хөдөлгөөн 
хийдэг зарим замналуудад өөрчлөлт оруулах,  заагдсан 
замын зорчих хэсгийн уулзвар, гарцуудад “Түр зогсох 
хориотой” тэмдгийг цагийн хязгаартайгаар тавиулж,  
явган хүний гарцын тэмдэглэл, 1 дүгээр эгнээг 
тусгаарласан тэмдэглэл, автобусны 1 дүгээр эгнээнд 
“BUS” тэмдэглэлийг хийж гүйцэтгэжээ.

 

ГАШУУН СУХАЙТЫН ГЭРЭЭТ ТАСАГ 
Өмнөговь аймгийн 
Таван толгойн нүүрсний 
уурхайгаас Гашуун сухайтын 
хилийн боомт хүртэлх 256 км 
замд хөдөлгөөний аюулгүй 
байдлыг хангах, гэмт хэрэг, 
осол, зөрчлийг таслан 
зогсоох, урьдчилан сэргийлэх 
зорилгоор “Нүүрсний зам” 
ХХК-ны гэрээт тасгийг ахлах 
байцаагч 1, байцаагч 7  орон 
тоотой  шинээр байгуулж, 
техник хэрэгслээр бүрэн 
ханган ажиллуулав.
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ТОО БҮРТГЭЛИЙН ЗААВАР
ЦЕГ-ын даргын  2009 оны 613-р тушаалаар баталсан 
“ЦБ-ын туслах тоо бүртгэлийн заавар”, мөн оны 636-р 
тушаалаар батлагдсан “МУ-д бүртгэгдсэн гэмт хэргийн 
тоо бүртгэлийн заавар”-ыг 2010 оны 01-р сарын 01-нээс 
эхлэн хэрэгжүүлж ЦЕГ-ын нэгдсэн сүлжээ онлайнаар 
дамжуулан “Цагдаагийн байгууллагын туслах тоо 
бүртгэл”, “Гэмт хэргийн тоо бүртгэл”, “Гомдол 
мэдээллийн тоо бүртгэл” зэрэг 3 мэдээллийн санд 
ЗЦГ-т иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагаас ирүүлсэн 

ДЭВШИЛТЭТ ТЕХНИК, ТЕХНОЛОГИ 

ГЭРЭЛТДЭГ УУТ
“Хүүхэд өсвөр үеийг ивээх төв”- тэй хамтран  
нийслэлийн ерөнхий  боловсролын 34, 5, 3, 76 дугаар  
сургуулийн   1-5-р ангийн  бие даан хөдөлгөөнд 
оролцох дадал, чадвар суугаагүй  4000 сурагчийг замын 

хөдөлгөөнд  аюулгүй оролцуулах нөхцөлийг бүрдүүлэх 
зорилгоор  сурагчийн  цүнхний гадуур хийдэг 
цацруулагчтай гэрэлтдэг уутыг тараан өгч  замын 
хөдөлгөөнд оролцуулах ажлыг зохион байгуулжээ.

Албаны үйл ажиллагаа, алба хаагчдын хэрэгцээнд 
төсвийн хөрөнгөөр Сервер–2 ш, Нотебоок–30 ш,  
Десктоп–101 ш, Жолоочийн үнэмлэх хэвлэгч-2 ш, 
тог баригч–30 ш, модем–55 ш, зургийн аппарат–112 

ш, олон үйлдэлт хэвлэгч 26 сүлжээний Ruoter, 
хамгаалалт FireWall-2 ширхэг зэрэг орчин үеийн 
техник хэрэгслийг авч ашиглууллаа.

гомдол, мэдээлэл, бүртгэгдсэн зам тээврийн осол, 
ХАБ-ын журам зөрчсөн захиргааны зөрчлийн талаарх  
мэдээллийг захиргааны зөрчлийн 6 тоо бүртгэгч, 
эрүүгийн хэргийн 1 тоо бүртгэгч, Мэдээллийн ахлах 
байцаагч нар мэдээллийн санд оруулан ажиллажээ.
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2011
02.10	 Алба	хаагчдыг	хяналтын	нүдний	шил,	

авто	машины	болон	энгэрийн	камераар	
хангав.

02.15	 Замын	зохицуулагч	цагдаа,	шугам	
замын	байцаагчийн	хөдөлмөрийн	
хортой	нөхцөл	тогтоогдов.

03.05	 	“Анхаар-хүүхэд	явж	байна”	2	сарын	
аяныг	зохион	байгуулав.

03.20	 Замын	цагдаагийн	газрын	төв	байр,	
дүүргүүд	дэх	тасгууд,	зарим	байнгын	
постуудыг	хамруулан	нэгдсэн	хяналтын	
системийг	ажиллуулав.

03.23	 БНХАУ-д	зохион	байгуулагдсан	удирдах	
ажилтны	сургалтанд	төлөөлөгчоролцов.

03.25	 “Traffic	Police	Management”	системийн	
жолооч,	тээврийн	хэрэгсэл,	осол,	
зөрчлийн	бүртгэлийн	системийг	
ашиглаж	эхлэв.

04.11	 Монгол	Алтайн	нурууны	Их	Монгол	
/4374м/	оргилд		албаны	тугийг	
мандуулжээ.

04.25	 “Өсвөрийн	зохицуулагч”	бүлгийн	
дүрмийг	баталж	мөрдүүлэв.

05.01	 	“Хамгаалах	бүс,	хамгаалах	малгай”	
сэдэвт	2	сарын	аяныг		улсын	хэмжээнд		
зохион	байгуулав.

05.18	 Газрын	бүтцийг	шинэчлэв.
05.20	 Алба	хаагчдын	эрүүл	мэндийг	хамгаалах	

зорилгоор	орон	тооны	эмчтэй	болов.
06.03	 “Ажлын	байр	-	тохилог	орчин”	

уралдааныг	2	үе	шаттай	зарлаж	дүгнэв.	
06.27	 БНХАУ-ын	НАХЯ-ны	ЗЦАлбаны		

урилгаар	ЗЦГ-ын	удирдах	ажилтнууд	
албаны	айлчлал	хийв.

07.08	 ЦБ-ын	90	жилийн	ойг	тохиолдуулан	
Цагдаагийн	албаны	төлөө	1,2,3	зэргийн	
медалиар	115	алба	хаагчийг,		“Монгол	
цагдаа”	медалиар		176	ахмад	ажилтныг	
шагнав.

09.29	 “Говийн	зам”-ХХК-ны	гэрээт	замын	
цагдаагийн	тасгийг	шинээр	байгуулав.

10.01	 ЗЦГ-ын	нэрэмжит	“Мото-
биатлон-2011”	тэмцээн	болов.

10.02	 ЗЦГ-ын	төв	байранд	засвар,	тохижилтын	
ажил	хийгдэв.

10.05	 	“Уран	жолоодлогын		тэмцээн”-ийг		2	
үе	шаттай	зохион	байгуулав.

10.06	 Жолоочийн	хариуцлагын	даатгалын	
тухай	хууль	батлагдав.

10.11	 АНУ-д	зохион	байгуулсан	дэлхийн	
цагдаагийн	спортын	их	наадамд	мото	
спортын	төрлөөр	цагдаагийн	ахлагч	Э.	
Халиунболд	тэргүүн	байр	эзлэв.	

10.25	 5	цэгт	иж	бүрэн	байнгын	постыг		
байгуулж	ашиглалтанд	оруулав.

10.25	 ”Түүх	төрсөн	он	цагууд”	ном	хэвлүүлэн	
гаргав.

10.27	 	“Тэргүүний	алба	хаагч”-ийг	
шалгаруулах	3	сарын	болзолт	
уралдааныг	зарлаж	дүгнэв.

11.05	 ХЗДХЯ-ны	100	жилийн	ойн	спортын	
цогцолбор	тэмцээнд	гар	бөмбөгийн	
төрөлд	түрүүлэв.

11.07	 “Шилдэг	зохицуулагч”	ажил	мэргэжлийн	
тэмцээнийг	зохион	байгуулав.

11.09	 “Замын	хөдөлгөөний	аюулгүй	байдлын	
тулгамдсан	асуудлууд”	сэдэвт	онол,	
практикийн	бага	хурлыг	зохион		
байгуулав.	

11.11	 ЗЦА-ны	75	жилийн	ойг	тохиолуулан	
ЦЕГ-аас	15	сая	төгрөгийн	тоног	
төхөөрөмжийн	хөрөнгө	оруулалт	
хийгэв.

11.11	 ЗЦА-ны	75	жилийн	ойн	баярын	
хүндэтгэлийн	үйл	ажиллагааг	зохион	
байгуулав

ХӨДӨЛМӨРИЙН ХОРТОЙ НӨХЦӨЛИЙГ ТОГТООВ
Хөдөлмөрийн нөхцөл мэргэжлийн 
өвчин судлалын үндэсний төвтэй 
хамтран Замын цагдаагийн алба 
хаагчдын ажилладаг ажлын 10 байранд 
дулааны болон хүйтний улиралд өглөө, 
өдөр, оройн цагуудад зохих сорилт 
шинжилгээнүүдийг хийж, албанд 
10-аас дээш жил ажилласан 60 алба 
хаагчийг эмнэлгийн нарийн үзлэг 
шинжилгээнд оруулж судалгааны 
дүнд хүнд хортой нөхцөлд ажилладаг 
болохыг тодорхойлуулав. Уг ажлыг 
тус газрын ЗЦГ-ын ЗУХ-ийн сургалт, 
соён гэгээрүүлэх ажил хариуцсан 
чиглэлийн ахлах байцаагч, цагдаагийн  
хурандаа Ч.Гончигсайхан агсан хариуцан 

зохион байгуулжээ. Алба хаагчдын хөдөлмөрийн нөхцөлийн судалгааг 
нарийвчлан хийлгэсний бодит үр дүн гарч “Тэтгэврийг хөнгөлөлттэй 
нөхцөлөөр тогтоох газрын дор болон хөдөлмөрийн хортой, халуун, 
хүнд нөхцөлд хамаарах ажил мэргэжлийн жагсаалтад нэмэлт, өөрчлөлт 
оруулах тухай”  Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн сайдын А-26–р 
тушаалын дагуу жагсаалтын Хөдөлмөрийн хортой нөхцөл гэсэн 2-р 
бүлгийн 24 дэх хэсэгт “Замын зохицуулагч цагдаа, шугам замын байцаагч” 
гэсэн нэмэлтийг оруулснаар цагдаа, байцаагч нарын ажлын нөхцөлийг 
хөдөлмөрийн хортой нөхцөлд албан ёсоор тооцож эхэлсэн байна.

МОНГОЛ АЛТАЙН НУРУУНЫ НОЁН ОРГИЛД
Цагдаагийн байгууллагын 90 жилийн ойг угтаж ЦЕГ-ын БТС-ын “Хүч” 
хорооны уулын спортын “Цасны барс” багийн тамирчид Монгол Алтайн 
нурууны Их Монгол/4374 метр/ оргилд амжилттай авиралт хийж цагдаа, 
дотоодын цэргийн байгууллагын тугийг мандуулжээ. 
“Цасны барс” багийн бүрэлдэхүүнд ЗЦГ-ын ТХТ-ийн байцаагч, 
цагдаагийн хошууч Г.Машбат, ХУД дэх ЗЦТ-ийн цагдаа, зохицуулагч 
ахлагч  М.Мөнхзул, Монгол улсын гавьяат тамирчин, цагдаагийн ахмад 
ажилтан Г.Гүррагчаа нар  авиралт хийж, ЗЦГ-ын тугийг мандуулжээ.
ЦЕГ-ын дарга, хошууч генерал Д.Сандаг-очир “Цасны барс” багийн 
тамирчдыг хүлээн авч уулзаж баяр хүргэж  шагнал гардуулсан байна.
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ЗУХ-Олон нийтийн
харилцах тасаг

НХХХ-Шөнийн
эргүүлийн тасаг

Тусгай хамгаалалтын 
тасаг

БҮТЭЦ ШИНЭЧЛЭВ
ЦЕГ-ын даргын 263-р тушаалаар ЗЦГ-ын бүтцийг 
шинэчлэн ЗУХ /Олон нийттэй харилцах тасагтай/, 
НХХХ/ Шөнийн эргүүлийн тасаг, Тусгай хамгаалалтын 
тасагтай/, ОНХХХ /Нутаг дэвсгэрийн болон Төмөр 
зам, Иргэний агаарын тээврийн цагдаагийн хэлтсийн 

замын цагдаагийн тасаг, /ахлах байцаагч/, МШАХ/ 
Мэдээлэл холбооны хэсэгтэй/, ТХБХ,МХХ,ЭХБМБХ 
/Эрүүгийн тасагтай/, ЗЗБТасгийн бүтэцтэй  нийт 
офицер 223  -ахлагч 193, энгийн 12,  гэрээт 14, бүгд-
442 орон тоотой байхаар  баталжээ.

“МОНГОЛ ЦАГДАА” ХҮНДЭТГЭЛИЙН ЦОГЦОЛБОР
Цагдаагийн байгууллагын 90 жилийн ойг 
тохиолдуулан Нийслэлийн БЗД-ийн 6-р хорооны 
нутаг дэвсгэр байрлах Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнд 
“Монгол цагдаа” ёслол хүндэтгэлийн цогцолборыг 
байгуулж, “Цагдаагийн алдар” хөшөө барьжээ.  
Энэхүү цогцолбор байгуулах, хөшөөг барих ажлыг төв, 
орон нутгийн цагдаа, дотоодын цэргийн 3000 гаруй 
бие бүрэлдэхүүний  хоёр өдрийн цалин, туслалцаа 
дэмжлэгтэйгээр тус газрын дарга, цагдаагийн хурандаа 
Х.Энхжаргалын удирдлага зохион байгуулалтаар алба 
хаагчид 38 хоногийн хугацаанд  бүтээн байгуулж, ойн 
өдөр буюу  07 сарын 15-ны өдөр нээлтийн ёслолын 
ажиллагаа болж, Цагдаагийн байгууллагын тугийг 
залж, төв, орон нутгийн цагдаагийн газар, хэлтсийн 
тугийг хүндэтгэлтэйгээр байрлуулсан байна.
Цагдаагийн байгууллагын энэхүү цогцолборыг 

Урчуудын эвлэлийн барималчид урлан, алба хаагчид 
өөрсдөө барьж  байгуулсан бөгөөд Цагдаагийн 
бэлгэ тэмдэг болсон Цагаан шонхор шувууг таван 
сумын хамтаар  мөнх хөх тэнгэр өөд тэмүүлсэн 
байдалтайгаар “Цагдаагийн алдар” хөшөөг залжээ. 
Хөшөөний суурийг Төв аймгийн нутгаас олдсон таван 
төрлийн минералаас бүрдсэн хамгийн том хэлбэрийн 
боржин чулуугаар бүтээсэн байна. Цагдаагийн сүр 
хүч, сүлд хийморь, эв нэгдлийн бэлэгдлийг шингээсэн 
агуулгатай цогц бүтээн байгуулалтын анхдагч нь 
энэхүү “Цагдаагийн алдар” хөшөө ажээ. 
Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнд “Монгол цагдаа” 
хүндэтгэлийн цогцолборыг байгуулахад  манай 
хамт олныг идэвх  зүтгэлтэй оролцсоныг тэмдэглэн 
Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнгийн захиргаанаас 
талархал ирүүлсэн байна.

 

Замын цагдаагийн газар

ОНХХХ-нутаг дэвсгэрийн болон 
төмөр зам

МШАХ-Мэдээлэл 
холбсоны хэсэг

ЭХМБХ
Эрүүгийн тасаг

ЗЗБ тасаг
ТХБХ МХХ

Иргэний агаарын тээврийн 
цагдаагийн хэлтсийн замын 

цагдаагийн тасаг

ГЕННИСИЙН АМЖИЛТ
Монголчуудын соёлын үнэт өв болох Монгол бөхөө дэлхийн 
дээд амжилтын Геннисын номонд бүртгүүлэх 6002 бөхийн 
барилдаанд Замын цагдаагийн албанаас аймгийн заан 
Ц.Ариунболд, аймгийн начин Л.Эрдэнэбулган, Б.Сүхбат, 
Э.Эрдэнэхүү нарын 20 алба хаагч оролцон барилдав.
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ТАВАН ЦЭГТ ИЖ БҮРЭН БАЙНГЫН ПОСТ
Зам тээврийн осол, хэргээс урьдчилан сэргийлэх, гэмт 
хэргийн гаралтыг бууруулах ажлыг эрчимжүүлэх, 
боловсронгуй болгоход орон нутгийн  босоо, хэвтээ 
тэнхлэгийн дагуух замыг бүрэн хяналтанд авах 
байнгын постууд, хөдөлгөөнт   эргүүлийг бий болгож 
улмаар, нэгдсэн сүлжээ, мэдээллийн удирдлагын 
төвтэй холбох,  замын цагдаагийн албадын ажиллах 
нөхцөлийг сайжруулах, цагдаагийн байгууллагын 
мэдээллийн нэгдсэн сүлжээ,  захиргааны зөрчлийн 
тоо бүртгэл хөтлөх, мэдээлэл лавлагааны орчинд 
ажиллах, тээврийн хэрэгсэл болон жолоочийн 
талаарх мэдээлэл лавлагаагаар хангах ажлыг 
нэвтрүүлж, жигдрүүлэх зорилгоор Төв аймгийн 
Лүн, Баянчандмань, Багахангай, Багануур, Налайх  
дүүргийн орчимд таван байнгын постыг шинээр 

байгуулж замын цагдаагийн байцаагч, зохицуулагч 
тус бүр 4, байнгын ээлжийн бүрэлдэхүүнтэй хяналт 
тавьж эхэлжээ.
Дээрх постуудыг богино долгионы радио холбоогоор 
хангаж, мэдээ, мэдээллийг шуурхай солилцох 
боломжийг бүрдүүлэх зорилгоор ашиглахгүй байсан 
Төв аймгийн “Тамгын-Өндөр”-ийн “ТКR-720” дахин 
дамжуулах станцын тэжээлийн гэмтлийг засварлаж, 
“Мэлз-Уул”-д шинээр холбогч станц монтажлан 
тавьж, “52”-ын давааны “ТКR-720” дахин дамжуулах 
станцад сувгийн тохируулга хийж чанартай, 
тасралтгүй ажиллагааг хангасан байна. 

НҮДНИЙ ШИЛ, ЭНГЭРИЙН КАМЕРААР ТОНОГЛОГДОВ
Алба хаагчийн аюулгүй байдлыг хангах, албаны үйл 
ажиллагааны стандарт, дүрэм, журмын хэрэгжилтийг 
хангуулах, дотоодын хяналт шалгалтын ажлын үр дүнг 
дээшлүүлэх зорилгоор  хэлтэс, тасгуудад автомашины 
40, алба хаагчдад нүдний шилний 50, энгэрийн 100, 
нийт 190 ш камерыг тавьж олгон, үйл ажиллагаанд 
ашиглаж, бичлэгийг төрөлжүүлэн бүртгэж,  бичигдсэн 
мэдээллийг ашиглан холбогдох асуудлыг шийдвэрлэж 
эхэлсэн байна.

 АЛБАН ЖУРМЫН ДААТГАЛ 
2011 онд “Жолоочийн даатгалын тухай” 
хууль батлагдсанаар “Албан журмын 
даатгагчдын холбоо” байгуулагдан 
хуульд зааснаар даатгалын сан бүрдүүлж, 
нөхөн төлбөр олгох, даатгалын сангийн 
шуурхай албыг зохион байгуулах, 
жолоочийн даатгалын мэдээллийн сан 
бүрдүүлэх, уг даатгалын чиглэлээр 
үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөлтэй 
даатгагчдын үйл ажиллагааны уялдаа 
холбоог хангах, зам тээврийн ослоос 
урьдчилан сэргийлэхэд чиглэсэн 
сургалт, сурталчилгаа явуулах, даатгагч, 
даатгуулагч, хохирогчийн эрхийг 
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“ТҮҮХ ТӨРСӨН ОН ЦАГУУД” НОМ ТӨРӨВ
“Автынхан” гэдэг их айлын буурал түүхийн жимээр алхах боломжийг 
нээж  өгсөн шинэ ном мэндэлжээ. “Түүх төрсөн он жилүүд” нэртэй уг  
номыг  тэр үед Олон нийттэй харилцах тасгийн дарга, цагдаагийн д/х 
С.Энхтөр санаачлан  бичих болсон улбаа хэдэн жилийн өмнөөс эхлэлтэй 
талаар ярихдаа” Тэр үед нэгэн ахмад ажилтантай уулзаж залуу насных 
нь ажил амьдралынх нь талаар ярилцахад өнөөгийн залуусын хувьд 
сонсож, өвлөж авахаар сайхан түүх хөвөрч байлаа. Ярьж дууссаных нь 
дараа ”Таны ярьсныг өөр мэдэх хүн бий юу” гэж асуухад “За да байхгүй 
л болов уу. Мэддэг хэд нь бурхны орныг зориод удаж байна” гэж билээ. 
Урсан өнгөрөх цаг хугацааны нугачаанд энэ мэтчилэн хэн ч мэдэхгүй, 
мэдэж амжаагүй хичнээн олон түүх замхарч үлдсэнийг тааварлах аргагүй. 
Тэгэхээр одоо ч хожимдолгүй ахмадуудынхаа алтан сургааль, үнэ цэнэтэй 
үгс, сайхан түүхийг авч үлдэх ёстой  гэдэг бодлоор ном бүтээх үйлсээ 
эхлүүлсэн юм” хэмээн ном бүтээх болсон тухайгаа ярьсан юм.
Аливаа улсын түүхийн үнэ цэнэ нь тухайн үеийн үйл явдлыг  үнэн зөв 
бичиж үлдсэн баримтаар үнэлэгддэг жамтай. Замын цагдаагийн алба 
үүсч, хөгжсөн түүхийг амьд гэрч болсон ахмад ажилтнуудын дурсамж, 
дурдатгалаас бүтсэн “Түүх төрсөн он цагууд” номноос мэдэх боломжтой.

АЛБАНЫ ХӨГЖИЛ, ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ СУРТАЛЧЛАВ
Албаны 75 жилийн ойг тохиолдуулан албаны үйл 
ажиллагааг сурталчлах чиглэлээр урлаг, соёлын олон 
төрлийн арга хэмжээг авч хэрэгжүүлжээ.
Албаны үүсэл хөгжил, түүхэн замналын тухай  
“Хамтдаа бүтээсэн 75 жил” танилцуулга,  лавлагааны 
товхимолыг 3 хэл дээр, “Авто” зурагт сэтгүүл, 
цагдаагийн байгууллагаас төрсөн генералууд, хурандаа 
цолтнуудын зургийн цомгийг тус тус хэвлүүлж, мөн 
3 үеийнхний теле уулзалт ярилцлага, “Замын цагдаа 
75” баримтат кино, “Замын цагдаагийн спортын 
алдартнууд”,  “Тамирчин хурандаа” хөрөг нэвтрүүлэг, 
“Замд гаръя”, “Би чадна” зэрэг уралдаан цэнгээнт 
нэвтрүүлэг, урлаг соёлын оддыг оролцуулсан ойн 
баярын мэндчилгээ бүхий телешторк зэргийг бэлтгэн 
10 гаруй  телевизээр олон нийтэд хүргэжээ.
Ойн арга хэмжээний хүрээнд Чингис хааны хөшөөний 
өмнө  ЗЦА-ны нийт бие бүрэлдэхүүний дурсгалын 
зураг авахуулж “Замын цагдаа” дууны клипний 
зураг авах ажил, х/а С.Пионер, х/а Ц.Ганхуяг нарын 
оролцсон “Сүүдэр үргээх аялгуу” концерт, Дархан-
Уул аймгийн Цагдаагийн газрын Замын цагдаагийн 
тасгийн ахлах байцаагч, а/д П.Ганхуягийн бүтээсэн 
“Зам” уран сайхны киноны нээлт, цагдаагийн 
байгууллагын алба хаагчдын дунд Мотобиатлоны 
аварга шалгаруулах тэмцээн, жолооны багш нарын 
дунд “Уран жолоодлого”-ын тэмцээн, “Замын 
хөдөлгөөн-фото дуран”-д сэдэвт гэрэл зургийн 
уралдааныг тус тус  зохион байгуулжээ. 
Түүхт 75 жилийн ойн хүндэтгэлийн арга хэмжээг 

11-р сарын 11-ний өдөр Дуурь бүжгийн эрдмийн 
театрт  зохион байгуулж баярын хурал, хүндэтгэлийн 
концерт, “Замын цагдаа 75” баримтат киноны 
нээлтийн ажиллагаа болжээ.

хамгаалах үүрэгтэйгээр ажиллаж байна.
Хуулийн хэрэгжилтийг хангахаар Замын цагдаагийн алба,  
Автотээврийн үндэсний төв, Албан журмын даатгагчдын 

холбоод нь хамтран ажиллах  гурвалсан гэрээ байгуулан,  
дээрх холбоог аймаг тус бүрт байгуулан ажиллаж байна. 
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2012
02.01	 Жолоочийн	хариуцлагын	

даатгалын	хуулийг	хэрэгжүүлэх	
журмыг	баталж	мөрдүүлэв.

02.08	 ЗЦА-ны	алба	хаагчдад	олгох	
хөдөлмөр	хамгааллын	хувцасны	
норм,	эдэлгээний	хугацааг	
тогтоов.

02.08	 Хүйтэн	нөхцөлд	ажилладаг		аймаг,	
нийслэлийн	замын	цагдаагийн	
байцаагч,	зохицуулагч	нарт		
нэхий	дээлийг	нэг	удаа	норм	
харгалзахгүй	олгожээ.

02.15	 Газрын	Мэдээлэл,	шуурхай	
удирдлагын	өрөөнд	хяналтын	56	
камер	бүхий	нэгдсэн	системийг	
байрлуулж		“Хяналт-удирдлагын	
төв”	болгон	өргөжүүлэв.

04.06	 Жолоочийн	үнэмлэхний	
мэдээллийг	шалгах	үйл	ажиллагааг	
автоматжуулах	ажлыг	хэрэгжүүлж	
эхлэв.

04.12	 ОХУ-д	болсон	“Замын	
хөдөлгөөний	аюулгүй	байдлыг	
хангах“Олон	улсын	эрдэм	
шинжилгээний	бага		хуралд	тус	
газраас	төлөөлөгч	оролцов.

04.20	 ХАБ-ын	ажилтнуудын		байрлах		
зөөврийн		пост		2-ыг	шинээр	
тохижуулан	ашиглалтанд	өгөв.

04.27	“Марш	тусгай	бэлтгэл-2012”	
тэмцээнд	анхны	эмэгтэй	баг	
оролцов.

05.02	 	“Замын	хөдөлгөөний	аюулгүй	
байдлыг	хангах	үндэсний	
стратеги”	батлагдан	гарав.

07.30	 Замын	хөдөлгөөний	удирдлагын	
төвд			гэрээт	алба	ажиллуулав.

08.10	 Хятад	улсын	Хайнан	аралд	20	алба	
хаагчийг	7	хоног	амраав.

08.22	 Замын	хөдөлгөөний	түгжрэлийг	
багасгах	цогц	арга	хэмжээг	
хэрэгжүүлэв.

08.27	 УИХ-ын	гишүүд	албаны	үйл	
ажиллагаатай	танилцав.

09.10	 х/а	Жаргалын	Буянбат		газрын		
даргаар	томилогдов.

09.10	 Facebook,	twitter	хуудсыг	шинээр	
нээж	ажиллуулав.

09.17	 Улсын	дугаар	олгох	ажлыг	Авто	
тээврийн	газарт	бүрэн	шилжүүлэв

09.18	 Зорчих	хэсгийн	1-р	эгнээгээр	
ерөнхий	боловсролын	дунд	
сургуулийн	сурагчдыг	тээвэрлэх	
хүүхдийн	автобусыг	зорчуулах	
болов.

09.29	 Япон	улсын	буцалтгүй	тусламжаар	
барьсан	“Нарны	гүүр”		ашиглалтад	
оров.

ЗАМЫН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ 
ҮНДЭСНИЙ СТРАТЕГИ

МУ-ын ЗГ-ын 146-р тогтоолоор “Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг 
хангах үндэсний стратеги”, үндэсний стратегийг /2012-2020/ онд  
хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг баталжээ.
Үндэсний стратегийн хэтийн зорилго, зорилт нь Салбар хоорондын 
хамтын ажиллагаа, уялдааг ханган “Хүн-Тээврийн хэрэгсэл-Зам-Орчин” 
гэсэн системийн аюулгүй байдлыг цогцоор нь бүрдүүлэх замаар зам 
тээврийн ослын сөрөг үр дагаварыг мэдэгдэхүйц хэмжээгээр багасгаж,  
Монгол Улсын  хэмжээнд 2012-2020 онд зам тээврийн ослын улмаас нас 
барсан болон  хүнд гэмтсэн хүний тоог тус бүр 50 хувиар бууруулахад 
чиглэгдсэн байна. Стратегийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр 5 үндсэн гол 
зорилтыг дэвшүүлж, гол зорилтуудыг хэрэгжүүлэхэд баримтлах үйл 
ажиллагааны чиглэлийг:
 1.Хөдөлгөөний аюулгүй байдлын менежмент
 2. Аюулгүй зам, орчин  
 3. Аюулгүй тээврийн хэрэгсэл
 4. Хөдөлгөөнд  оролцогчдод зориулсан үйл ажиллагаа
 5. Ослын дараах тусламж, үйлчилгээ гэж тодорхойлж, дээрх 
үйл ажиллагааны чиглэлд эрхзүйн орчныг боловсронгуй болгох, замын 
хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах байгууллагуудын чадавхийг 
бэхжүүлэх, хөдөлгөөний аюулгүй байдлын менежментийг үндэсний 
хэмжээнд уялдуулан зохицуулах байгууллагыг бий болгон,холбогдох 
байгууллагуудын  үүрэг, хариуцлагыг оновчтой, зөв тодорхойлох,үндэсний 
хэмжээний стратеги хэрэгжүүлэхэд  шаардагдах санхүүгийн эх үүсвэрийг 
бий болгох, авто тээврийн салбарын даатгалын системийг боловсронгуй 
болгох, судалгаа, мэдээллийн  нэгдсэн системийг бий болгох, авто 
тээврийн хэрэгслийн засвар үйлчилгээний мэдээллийн санг бий болгох 
замаар “Үйлчилгээ-Оношилгоо-Хяналтын” нэгдсэн системийг бүрдүүлэх, 
хурд хэтрүүлэх, согтууруулах ундааны зүйл хэрэглэсэн үедээ автомашин 
жолоодох, хамгаалах бүс, малгай хэрэглэхгүй байгаа зөрчлийг онцгойлон 
анхаарч, урьдчилан сэргийлэх, жолооч бэлтгэх, мэргэшүүлэх, шалгалт 
авах, үнэмлэх олгох тогтолцоог боловсронгуй болгох, ослын үед гэмтсэн 
хүнд үзүүлэх  яаралтай тусламж,  нөхөн сэргээх эмчилгээ болон бусад 
үйлчилгээний чанарыг сайжруулах зэрэг  асуудлуудыг тусгажээ.
Үндэсний стратеги хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд  нэн 
тэргүүнд шийдвэрлэх шаардлагатай  

1. Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын мэргэжилтэн, ажилтнуудыг 
тусгайлан бэлтгэх,

2.Улсын хэмжээнд замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангахтай 
холбогдсон хууль тогтоомжийг мөрдүүлэхэд ашиглах мэдээллийн 
программ хангамж, тоног төхөөрөмж бүхий хяналтын нэгдсэн 
тогтолцоо бий болгох,

3.Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангахтай холбогдсон хууль 
тогтоомжийг олон улсын жишигт нийцүүлж, дүрэм, стандартыг 
боловсронгуй болгон шинэчлэн батлуулах,

4.Зөрчил гаргасан жолоочид хариуцлага тооцох журмыг боловсронгуй 
болгож, замын хөдөлгөөнд оролцогчдын хүлээх хариуцлагын 
тогтолцоог чангатгах,

5.Хамгаалах малгай, хамгаалах бүс, хүүхдийн суудал хэрэглэхгүйгээр 
хөдөлгөөнд оролцох, согтууруулах ундаа хэрэглэсэн үедээ болон 
гар утас хэрэглэн тээврийн хэрэгсэл жолоодох зөрчилд ногдуулах 
хариуцлагыг чангатгах зэрэг арга хэмжээнүүд тусгагдан хэрэгжиж 
байна.
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ТҮГЖРЭЛИЙГ БУУРУУЛАХ ЦОГЦ АРГА ХЭМЖЭЭ 

АНХНЫ ЭМЭГТЭЙ БАГ 

“Замын хөдөлгөөний хэт ачааллаас урьдчилан 
сэргийлэх, нийтийн тээврийн хэрэгслээр зорчих 
боломжийг нэмэгдүүлэх тухай”, “Замын хөдөлгөөний 
хэт ачааллаас урьдчилан сэргийлэх зарим арга 
хэмжээний тухай” Нийслэлийн Засаг дарга, 
Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын шийдвэрүүд 
гарч, хэрэгжилтийг хангуулах 2 сарын арга хэмжээг 
зохион байгуулав. Улаанбаатар хотын зарим замуудад 
хязгаарлалтын бүс тогтоож, тээврийн хэрэгслийг 
улсын дугаарын ялгавартайгаар замын хөдөлгөөнд 
оролцуулах ажлыг хэвшүүлэхээр Энхтайвны өргөн 
чөлөө Зүүн 4 замаас 1-р хороолол хүртэл  гудамж  замын 
179 уулзвар цэгт  295 алба хаагч  замын хөдөлгөөний 
аюулгүй байдлыг хангах, хяналт зохицуулалтанд  07:00-
22:00 цагийн хооронд  ажиллаж, дээрх ажлын үр дүнд 
замын хөдөлгөөний түгжрэл 30 хувиар саарсан байна. 
Улмаар 8 сараас эхлэн Таван шараас  Офицеруудын 
ордон хүртэлх замын зорчих хэсгийн нэгдүгээр 
эгнээгээр зөвхөн нийтийн тээврийн үйлчилгээний 
их багтаамжийн автобус, троллейбус, стандартын 

шаардлага хангасан такси, ажилчдын болон хүүхдийн 
автобус зорчуулдаг болсноор нийтийн тээврийн их 
багтаамжийн автобусны эргэлтийн хугацаа ойртож, 
зорчих хугацаа нь 10 минутаар багассан байна. 
Дээрх арга хэмжээг өргөжүүлэн Чингисийн өргөн 
чөлөө 120 мянгатын 4 замын уулзвараас Эрэлийн 
уулзвар хооронд, Энэбишийн өргөн чөлөөний Эх 
нялхасын баруун урд уулзвараас Их тойруугаар 
Доржийн гудамж Цайз захын уулзвар, Хүнсний 1 
дүгээр дэлгүүрийн уулзвараас Самбуугийн гудамж 
Гэсэр сүмийн уулзвар хүртэлх автозамын зорчих 
хэсгийн нэгдүгээр эгнээгээр зөвхөн нийтийн тээврийн 
үйлчилгээний их багтаамжийн автобус, троллейбус, 
стандартын шаардлага хангасан такси, ажилчдын 
болон хүүхдийн автобусыг зорчуулахаар болжээ.
Мөн “Сайхан нийслэлийг хамтдаа цогцлооно” уриан 
дор ажлын 5 өдрийн гараг тус бүрт  улсын дугаарын 
арын оронгийн цифрээр ялгаварлан 07:00-22:00 
цагийн хооронд хөдөлгөөний хязгаарлалт хийх ажлыг 
эхлүүлсэн байна.

ЖАРГАЛЫН БУЯНБАТ
Цагдаагийн хурандаа Жаргалын Буянбатыг ЦЕГ-ын даргын 585-р тушаалаар 
ЗЦГ-ын даргаар томилсон байна. Ж.Буянбат  нь 1974 онд  Улаанбаатар 
хотод төрсөн. 1982-1992 онд ерөнхий боловсролын дунд сургууль, 
1992-1996 онд Цагдаагийн дээд сургууль,  1999-2001 онд Цагдаагийн 
академийн магистрантурт, 2008-2010 Удирдлагын Академийн Төрийн 
алба, удирдлагын сургуульд  тус тус суралцан төгссөн. Хуульч, төрийн 
удирдлагын менежер мэргэжилтэй, Хууль зүйн ухааны магистр цолтой. 
ЭЦГ-ын 1-р хэлтэст төлөөлөгч /1996/, СБД-ийн Цагдаагийн хэлтэст 
эрүүгийн төлөөлөгч /1996-1998/, ЭЦГ-ын Онц хүнд гэмт хэрэгтэй тэмцэх 
хэлтэст төлөөлөгч /1998-1999/, Мөн хэлтэст ахлах төлөөлөгч /1999 -2001/, 
ЭЦГ-ын ОХЗБГХТХ-ийн ОХГХТТ-ийн ахлах төлөөлөгч, чиглэлийн ахлах 
байцаагч /2001-2003/, ЭЦГ-ын 8-р хэлтэст чиглэлийн ахлах төлөөлөгч 
/2003-2006/, ЭЦГ-ын 8-р хэлтсийн дарга /2006.08/, ЭЦГ-ын 4-р хэлтсийн 
дарга /2008.08-2012/, ЭЦГ-ын Хар тамхи, мансууруулах бодистой тэмцэх 
хэлтсийн дарга /2012.7-9 сар/, ЗЦГ-ын дарга /2012-2014/, ЦЕГ-ын Мөрдөн 
шалгах ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх техникийн газрын дарга /2014-
2015/, ЦЕГ-ын дэд дарга дэд комиссар /2015-2016/. Хөдөлмөр, бүтээлийг 

Дотоодын цэргийн түүхт  90 жилийн ойн нэрэмжит  
ЦЕГ-ын  “Марш тусгай бэлтгэл-2012” цогцолбор 
тэмцээнд  Замын цагдаагийн газраас анх удаа эмэгтэй 
алба хаагчдын багийг бэлтгэн оролцуулжээ. Тус 
багийг х/а Ү. Зоригтбаатар, Ч. Гончигсайхан агсан нар 
дасгалжуулж,  багийн ахлагчаар  а/х Э. Бямбажаргал, 
гишүүдэд  а/х  Х. Эрдэнэтуул, а/д Т. Заяасайхан, Н. 
Цэгмэд, Э. Энх-Амар, д/ч  Б. Сүрэнжав, Э. Цэвээнсүрэн, 
а/ч А. Батцэцэг нарын 8 алба хаагч амжилттай оролцож 
21 багаас 8 дугаар байрыг эзэлжээ.  

нь төр, засгаас үнэлж “Алтан гадас одон”, “Цэргийн хүндэт медаль”, ойн медалиуд, “Хууль зүйн албаны тэргүүний 
ажилтан”, “Цагдаагийн алдар”, “Цагдаагийн гавьяа” тэмдгүүд, Цагдаагийн “Албаны төлөө” 1-р зэргийн медалиар тус 
тус шагнасан байна.
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ГУРВАН ГАЗАР БАЙГУУЛАВ
ЦЕГ-ын 778-р тушаалаар тус газрын бүтцэд Шинжилгээ, үнэлгээ 
зохицуулалтын газар,  Нийслэлийн замын цагдаагийн газар, Гэмт 
хэрэгтэй тэмцэх газрыг шинээр байгуулж, ШҮЗГ-ын даргаар цагдаагийн 
д/х  Б.Түмэнбаяр, НЗЦГ-ын даргаар цагдаагийн хурандаа Ч.Жаргалсайхан, 
ГХТГ-ын  даргаар Цагдаагийн дэд хурандаа П.Батбаатар нар тус тус 
томилогдон ажиллав. 

2012
09.30	 Тус	газраас	олгож	байсан	

реклам	зар	сурталчилгааны	
зөвшөөрөл	олгох	ажлыг	холбогдох	
байгууллагуудад	шилжүүлэв	

10.01	 Хан-Уул,	Сонгинохайрхан	
дүүргийн	Замын	цагдаагийн	
тасгууд	шинэ	байранд	оров.

10.12	 Жолоодох	эрхийн	үнэмлэхний	
шинэ	загварын	патентын	
гэрчилгээг	ЦЕГ-ын	нэр	дээр	авав.

11.13	 Монгол,	Турк	улсын	консулын	
зөвлөлдөх	уулзалтанд	Замын	
цагдаагийн	газрын	төлөөлөгч	
оролцов.

11.15	 Улс,	нийслэл,	дүүргийн	төсөв	
хөрөнгөөр	албанд	8	автомашин	
олгов.

11.28	 	“Хүүхэд	аюулгүй	–байдал“	
зөвлөгөөн,	сургалтыг		“	Иргэний	
танхим”-д		зохион	байгуулж	
зөвлөмж	гаргав.		

12.10	 Газрын	бүтцийг	шинэчлэн	батлав.	

12.15	 ТХТ-т	Вольксваген	Пассат	маркийн	
4	автомашинаар	хангалт	хийв.

12.27	 	Нийслэлийн	Замын	хөдөлгөөн	
зохицуулах	гэрээт	хэлтсийг	
байгуулж,	орон	тоог	батлав.

Замын цагдаагийн газар
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ХҮҮХДИЙН АВТОБУС НЭГДҮГЭЭР ЭГНЭЭ
Энхтайвны өргөн чөлөө Зүүн 4 замаас Саппорогийн тойрог хүртэл зорчих 
хэсгийн 1-р эгнээгээр хүүхдийн автобусыг зорчуулахаар шийдвэрлэж, 
25 зогсоолыг байгуулж, 33 сургуулийн том оврын 6, дунд оврын 83, бага 
оврын 15 автобусыг стандартын дагуу тоноглуулж, үйлчилгээнд гаргасан 
байна.
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НИЙСЛЭЛИЙН ЗАМЫН ХӨДӨЛГӨӨН ЗОХИЦУУЛАХ ГЭРЭЭТ ХЭЛТЭС

ШИНЭ БАЙРТАЙ БОЛОВ

Нийслэлийн төр, захиргааны байгууллагуудаас 
замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах хууль 
тогтоомжийг хэрэгжүүлэх, хэт ачааллаас урьдчилан 
сэргийлэх, хөдөлгөөнд оролцогчдыг сахилгажуулах, 
дэг журам тогтооход Замын цагдаагийн албаны хүн 
хүчийг нэмэгдүүлэх талаар гаргасан саналыг дэмжиж 
120 хүний орон тоотой Замын хөдөлгөөн зохицуулах 
гэрээт хэлтэс байгуулах шийдвэр гаргуулж,  орон тоог 
баталжээ.
 ЗЦГ, НЗДТГ-тай байгуулсан гэрээгээр ажиллах Замын 

хөдөлгөөн зохицуулах гэрээт хэлтсийг Хэлтсийн 
дарга 1, бичээч 1, тасгийн дарга 2, ахлах байцаагч 10, 
байцаагч 47, цагдаа зохицуулагч 59, /2 тасагтай, офицер 
60, ахлагч 60 бүгд 120 орон тоотой /ажиллахаар баталж 
үйл ажиллагааг эхлүүлжээ.
Тус хэлтсийн анхны даргаар х/ч Б.Батболд /2012 оноос/, 
1 -р тасгийн даргаар х/ч  Т.Амгаланбаатар /2012-2013/, 
д/х Ш.Нямаа /2013-2016/, д/х Н.Хангарьд /2016 оноос/, 
II тасгийн даргаар х/ч З.Наранбаатар /2012-2014/, д/х Ч. 
Батболд /2014 оноос/  тус тус томилогдон ажиллажээ.

Алба хаагчдын ажлын байрын орчныг дээшлүүлэх, 
ажиллах таатай нөхцөлийн бүрдүүлэх, цагдаагийн 
байгууллагын үйлчилгээг иргэдэд шуурхай, соёлтой 
хүргэх зорилгоор Нийслэл, дүүргийн төр, захиргааны 
байгууллагуудын дэмжлэгтэйгээр  ХУД, СХД 
дүүргүүд дэх ЗЦТасгууд ажлын шинэ байртай болов.  

Итали  улсын “Итали” группын  100 хувийн  хөрөнгө  
оруулалтаар  Хан-уул дүүргийн  ЗЦТ-ийн шинэ 
барилгыг барьж 2012 оны 10 сард, СХД-ийн Жижиг 
дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих төвийн байрыг 2012 оны 
12-р сард СХД дэх ЗЦТ-ийн эзэмшилд шилжүүлэн 
засварлаж тус тус ашиглалтанд оруулжээ.
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  “АХЛАГЧИЙН ЗӨВЛӨЛ”
Ахлагч бүрэлдэхүүний эрх,  хууль ёсны ашиг 
сонирхлыг хамгаалах, тэдний сурч боловсрох 
соён гэгээрэх, өөрийгөө хөгжүүлэх, эрүүл мэнд, 
нийгмийн асуудалд дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх 
зорилгоор газрын ахлагч нарын санаачилгыг хүлээн 
авч газрын даргын тушаалаар “Ахлагч нарын 
зөвлөл”-ийг 9 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй байгуулж, 
05 дугаар сарын 21-ний өдөр анхны зөвлөгөөнийг 
зохион байгуулсан байна.

Зөвлөлийн анхны даргаар ХЗХ-ийн цагдаа а/а Б.Зоригтбаатар, анхны 
нарийн бичгийн даргаар ТХТ-ийн а/ч Н.Цэгмэд. Гишүүдээр: а/а 
Д.Батчулуун, а/а Ц.Бат-Эрдэнэ, а/а Ч.Лхагвасүрэн, а/а Э.Болдбаатар, 
а/ч Н.Нямрагчаа, а/ч  Э.Энх-Амар  д/а Б.Базаррагчаа нар сонгогдон 
ажиллажээ. ЦЕГ-ын даргын 589-р тушаалаар ахлагч нарын зөвлөлийн 
даргыг ЗЦГ-ын зөвлөлийн гишүүнээр томилсноор удирдлагын түвшинд 
ахлагч бүрэлдэхүүний эрх ашгийг хамгаалах, тэдний санаа бодлыг 
хүргэхэд үр дүнгээ өгсөн байна. 

2013
01.23	 Европын	ЦБ-ын	16	дахь	удаагийн	

их	хуралд	ЗЦГ-аас	төлөөлөгч	
оролцов.

01.24	 Өмнөд	Судан	улс	дахь	НҮБ-ын	
энхийг	сахиулах	ажиллагаанд	ЗЦГ-
ын	цагдаа	зохицуулагч,	цагдаагийн	
дэд	ахлагч	Ж.Нямдаваа	оролцсон.

02.01	 Бүх	Хятадын	Ардын	
Төлөөлөгчдийн	Их	хурлын	Байнгын	
хорооны	даргын	айлчлалын	үеийн	
замын	хөдөлгөөний	хамгаалалт,	
зохицуулалтыг	амжилттай	
зохион	байгуулсанд		Улсын	Их	
Хурлын	Тамгын	газраас	Талархал	
ирүүлжээ.

02.22	 Замын	хөдөлгөөн	зохицуулах	
гэрээт	хэлтэс	шинээр	
байгуулагдсантай	холбогдуулан		
ахлагч	бүрэлдэхүүнээс	22	хүнийг	
байцаагчаар	томилон	офицерийн	
бүрэлдэхүүнд	оруулж	цагдаагийн	
дэслэгч	цол	олгов.

02.25	 Сурталчилгааны	самбаруудыг	
буулгав

04.20	 Газрын		хэмжээнд	зарлагдсан	
тээврийн	хэрэгслийг	
бүртгэх,мэдээлэх	ажилд	өөрчлөлт	
хийв.

04.22	 Улаанбаатар	хотод	зохион	
байгуулсан“Ардчилсан	орнуудын	
хамтын	нийгэмлэгийн	сайд	нарын	
VII	бага	хурал,	чуулга	уулзалт”-ын	
үеэр	хамгаалалтыг	амжилттай	
зохион	байгуулсныг	төр,	засгаас	
өндөр	үнэлэв.	

04.30	 Зам	тээврийн	осол,	хэргийн	
дуудлага,	мэдээллийг	102	тусгай	
дугаарын	утсаар	хүлээн	авах	ажлыг	
зохион	байгуулав.

05.17	 “Мэдээлэл	харилцаа	холбоо	
технолог	ба	ЗХАБ,	ТХ-ийн	
хөдөлгөөний	менежмент“	онол	
практикийн	бага	хурлыг	зохион	
байгуулав.

05.18	 Гэрээт	нэгжүүдийг		татан	буулгав.

05.21	 “Ахлагчийн	зөвлөл”-ийг	байгуулж,	
анхны	зөвлөгөөнөө	зохион	
байгуулав.

05.22	 БНТУ-ын	ЗЦА-ны	үйл	ажиллагаатай	
танилцах	ажлаар	төлөөлөгчид	
албаны	айлчлал	хийв.

05.28	 Цагдаагийн	дэслэгч	М.Мөнхзул	
Увс	аймгийн	Хархираагийн	ноён	
оргилд	ЗЦГ-ын	тугийг	мандуулав.

05.31	 Тээврийн	хэрэгсэлд	тусгай	дуут		
болон	гэрэл	дохио	тавьж	хэрэглэх	
журам	шинэчлэгдэв.	

07.05	 Цагдаагийн	албаны	тухай	шинэ	
хууль	батлагдав.

ЗАР СУРТАЛЧИЛГААНЫ САМБАРУУДЫГ ЖУРАМЛАВ
Нийслэлийн ИТХ-ын хурлаар Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэрт 
гадна зар сурталчилгааны байгууламж байрлуулахад дагаж мөрдөх 
журмыг хэлэлцэн 3/32-р тогтоолоор баталж, нийслэлийн гадна зар 
сурталчилгааны байгууламжийг мэдээллийн болон зар сурталчилгааны 
байгууламж гэж ангилан хориглосон бүсийг тогтоож, хориглосон бүс 
болон замын хөдөлгөөнд саад учруулж, жолоочийн үзэгдэх орчинд 
нөлөөлж буй рекламны самбаруудыг буулгаж эхэлжээ. Хотын төв талбайн 
урд байрлуулсан самбаруудыг аж ахуйн нэгжтэй харилцан тохиролцсоны 
үндсэн дээр буулгаж, явган хүн болон жолоочийн үзэгдэх орчинд 
сөргөөр нөлөөлөх самбарыг дахин байрлуулахгүй байхаар журамлан зар 
сурталчилгааны самбарын шинэ стандартыг бий болгожээ. 

ГЭРЭЭТ НЭГЖҮҮДИЙГ ТАТАН БУУЛГАВ
ЦЕГ-ын даргын “Гэрээт  нэгж татан  буулгах тухай” 321-р тушаалаар  
“Хүчит шонхор” ХХК, “Да хүрээ” трейд ХХК, Нийслэлийн байгаль 
хамгаалах газар, “Болд төмөр ерөө гол” ХХК, ЗТБХБЯ-ны Авто тээврийн 
газар, НАЗГ, Нийслэлийн тээврийн газар, Нийслэлийн татварын 
газар, ТХТСБ, “Наран туул” ХХК, Ойн газар, Улаанбаатар хотын 
замын хөдөлгөөний удирдлагын төв, “Дархан тээвэр” ХХК, “Дархан 
төмөрлөгийн үйлдвэр” ХХК,  “Марко поло” ХХК, “Их Хан-уул” ХХК, 
“Говийн зам” ХХК, “Анко” ХХК-ний “Нарантуул-2” “Собу” ХХК-нийн 
гэрээт замын цагдаагийн нэгжүүдийг татан буулгажээ.
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КАМЕР ЗӨРЧИЛ ИЛРҮҮЛЖ ЭХЛЭВ
Нийслэлийн хэмжээнд замын хөдөлгөөнийг оновчтой 
зохион байгуулах, зам тээврийн осол, зөрчлөөс 
урьдчилан сэргийлэх зорилгоор “Замын хөдөлгөөний 
хяналтын камераар илрүүлсэн зөрчилд хариуцлага 
тооцох журам”-ыг НИТХТ-ийн  80-р тогтоолоор 
баталж 8-р сарын 1-ний өдрөөс хэрэгжүүлснээр  
замын хөдөлгөөний дүрэм зөрчсөн зөрчлийг өмнөх 
оны мөн үетэй харьцуулахад 40 гаруй хувиар буурсан 
үр дүн гарчээ.
Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв нь Энхтайваны 
өргөн чөлөөнд 11 цэг дээр тээврийн хэрэгслийн хурд 
хэтрүүлсэн болон уулзварт улаан гэрэл дохиогоор 
нэвтэрсэн зөрчлийг илрүүлж баталгаажуулан, 
“Үндэсний Дата төв”-тэй хамтран ажиллаж, 
торгуулийн мэдээллийг шуудангаар тээврийн 
хэрэгсэл эзэмшигчийн хаягаар хүргүүлэх арга 
хэмжээг эхлүүлжээ.

ЦАГДААГИЙН АЛБАНЫ ТУХАЙ ХУУЛЬ
Монгол улсад явагдаж буй эрх зүйн шинэчлэлийн хүрээнд цагдаагийн албаны 
тухай хууль шинэчлэгдэн батлагдаж, 2014 оны 1-р сарын 01-ний өдрөөс мөрдөгдөж 
эхэлжээ. 
9 бүлэг, 42 зүйл бүхий уг хуулиар цагдаагийн байгууллага чиг үүргээ хэрэгжүүлэхдээ 
хүний эрх, эрхчөлөөг хангах, цагдааг иргэний хяналтад байлгах, иргэдийн 
оролцоотой байх зарчмууд, гэмт хэрэгтэй тэмцэх, нийтийн хэв журам  хамгаалах, 
олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах үндсэн чиг үүргийг тодотгож, цагдаагийн 
алба хаагчдын нийгэм эдийн засгийн зарим баталгааг сайжруулсан онцлогтой 
хууль болсон юм.

Камерын тусламжтайгаар  2014 онд 363974, 2015 
онд 445823, 2016 оны эхний 10 сард 357363 зөрчил 
илрүүлэн шийдвэрлэсэн байна.

ХӨДӨЛГӨӨНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН МЭРГЭЖИЛТЭН БЭЛТГЭЖ ЭХЛЭВ
“Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах 
Үндэсний стратеги”-д тусгагдсан Замын хөдөлгөөний 
аюулгүй байдлын хяналтын үндэсний мэргэжилтэн 
бэлтгэх зорилтын хүрээнд Хууль сахиулахын 
их сургуульд “Цагдаагийн ажил-Эрх зүй-Замын 
хөдөлгөөний аюулгүй байдал” мэргэшүүлэх 
анхны ангийг 30 сонсогчтойгоор мөн сургуулийн 2 
дугаар дамжааны төгсөгчдөөс сонгон шалгаруулж, 
суралцуулан  2015 онд  анхны төгсөлтийг 
хийжээ.
Тус мэргэшүүлэх ангид “Зам тээврийн 
ослыг шалгах, урьчилан сэргийлэх 
үйл ажиллагаа”, “Замын цагдаагийн 
албаны үйл ажиллагааны бүтэц зохион 
байгуулалт”, “Тээврийн хэрэгслийн 
ашиглалт, аюулгүй байдал”, “Замын 
хөдөлгөөн зохицуулах техник хэрэгсэл”, 
“Замын хөдөлгөөний удирдлага, зохион 
байгуулалт”, эчнээ болон бусад ангиудад 
“Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг 

хангах цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаа” зэрэг 
хичээлүүд, Хилийн сургуульд “Автомашины онол, 
техник ашиглалт”, Онцгой байдлын сургуульд “Замын 
хөдөлгөөний аюулгүй байдлын үндэс”, Ахлагчийн 
сургуульд “Мото бэлтгэл”, “Замын хөдөлгөөний 
аюулгүй байдлын үндэс” зэрэг хичээлүүдийг онолын 
1,  дадлагын 1 танхимтайгаар тус тус явуулж байна.
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БЭЛЭН БУС ТӨЛБӨР НОГДУУЛЖ ЭХЛЭВ
Зөрчил гаргасан этгээдэд 
торгуулийг бэлэн бусаар 
ногдуулах чиглэлээр 
судалгааны ажлын 
хэсгийг байгуулан 
ажилласнаар “Замын 
цагдаагийн албаны 
үйл ажиллагаанд бэлэн 
бус төлбөр тооцоог 
нэвтрүүлэх журам”-
ыгбатлуулан мөрдөж 
эхлэв.

Алба хаагчдад “Police reader” буюу цагдаагийн шалгах төхөөрөмж 400 
ширхэгийг нийлүүлж,цахим уншигч, хэвлэгчийн тусламжтайгаар 
торгуулийг бэлэн бусаар ногдуулахдаацахим уншигчид зөрчил гаргасан 
жолоочийн иргэний цахим үнэмлэх, жолооны үнэмлэх эсвэл хурууны 
хээг таниулан,  торгосон баримтыг  газар дээр нь бичил хэвлэгчийн 
тусламжтайгаар жолоочид гаргаж өгөх бөгөөд  торгуулсан  иргэн 
14 хоногийн хугацаанд  банкны салбарт торгуулийн мөнгөө тушаах 
боломжийг бүрдүүлжээ.
Мөн цахим уншигчаар жолоочийн үнэмлэхийг шалгаж, мэдээллийг 
унших, бичих, түүнчлэн гаргасан зөрчил, ногдуулсан торгууль, түүнийг 
төлсөн байдал, автомашины татвар, даатгалыг  хянах  боломжтой болжээ.

2013
07.08	 Тулгар	төрийн	2220	жил,	Их	

Монгол	улс	байгуулагдсаны	807,	
Ардын	хувьсгалын	92	жилийн	ой,	
Үндэсний	их	баяр	наадмын	үеэр	
хамгаалалт	зохицуулалтыг	сайн	
зохион	байгуулсан	тул	Монгол	
улсын	шадар	сайдаас	Талархал	
ирүүлжээ.

08.01	 Зөрчилд	хариуцлага	тооцох	шинэ		
журам	хэрэгжив.

08.08	 	“Монгол	морь	3000”	уралдаан,	
Монгол	үндэсний	хувцастай	
10000	морьтны	жагсаал,	
дэлхийн	дээд	амжилт	Гиннест	
бүртгүүлэх	арга	хэмжээний	
хамгаалалтыг	амжилттай	зохион	
байгуулсанд	тус	газарт	УИХ-ын	
дэд	дарга	М.Энхболд	өргөмжлөл	
хадгалуулав.

08.08	 Нийслэлийн		гэмт	хэргээс	
урьдчилан	сэргийлэх		хөрөнгө	
оруулалтаар	албаны		хэрэгцээнд		
30	суудлын	автомашин	олгожээ.

08.23	 Тээврийн	хэрэгсэлд	тусгай	дуут	
болон	гэрэл	дохио	тавьж	хэрэглэх	
журамд	өөрчлөлт	оруулав.

09.02	 БНТУ-д	зохион	байгуулагдсан	
“Стратегийн	удирдлага,	
төлөвлөлт”	сургалтад	2	хүн	
оролцов.

09.02	 БНХАУ-д	зохион	байгуулсан	
“Цагдаагийн	хууль	хэрэгжүүлэх”	
сэдэвт		семинарт	3	төлөөлөгч	
оролцов.

09.04	 Цагдаагийн	байгууллагын	алба	
хаагчдын	дүрэмт	хувцасны	загвар	
шинэчлэгдэв

10.05	 “Ногоон	гэрэл-цагаан	шугам”	
тэмцээнийг	30	дахь	жилдээ	зохион	
байгуулав.

10.25	 “School	police	төслийг	хэрэгжүүлж	
эхлэв.

11.20	 “Замын	хөдөлгөөний	аюулгүй	
байдлын	мэргэжилтэн	бэлтгэж	
эхлэв.

11.30	 Бэлэн	бус	төлбөр	тооцоо	
нэвтрүүлэх	тухай		түр	журам	
мөрдүүлэв.

12.31	 ЦЕГ-т	ГХТГ,	НХЖХГ,	ОНАБХГ,	ДҮГ,	
ДХАБГ-уудыг	байгуулав.
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НИЙТИЙН ХЭВ ЖУРАМ ХАМГААЛАХ БҮТЦЭД ШИЛЖҮҮЛЭВ
Цагдаагийн албаны тухай хууль хэрэгжиж эхэлсэнтэй 
холбогдуулан тус газрын  17 орон тоог ЦЕГ-ын 
Нийтийн хэв журам хамгаалах газрын бүтцэд 
Хөдөлгөөний аюулгүй байдлын хэлтсийн дарга 1, 
дүн шинжилгээ хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 1, 
Захиргааны хяналтын үүргийн биелэлт хариуцсан 
ахлах мэргэжилтэн1,зам тээврийн хэрэг, зөрчлийг 
шалгаж шийдвэрлэх, хөдөлгөөн зохицуулах үйл 
ажиллагааны дүрэм, журам, заавар, зөвлөмжийг 
боловсруулах, боловсронгуй болгох ажил хариуцсан 
ахлах мэргэжилтэн 2, орон нутгийн хөдөлгөөний 
хяналт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 2-тойгоор  
батлан ажиллуулжээ.
Тус хэлтэс нь Улаанбаатар хот, аймгуудын цагдаагийн 
газар, хэлтсийн  хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг 
хангах тасгийн  үйл ажиллагааг мэргэжлийн 
удирдлагаар хангах, Замын хөдөлгөөний аюулгүй 
байдлын тухай хууль тогтоомж, эрх зүйн баримт 
бичгийг боловсруулах, боловсронгуй болгох 
ажлын хэсэгт ажиллаж санал, дүгнэлт боловсруулж 
холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд хүргүүлж, 
шийдвэрлүүлэх, харьяа нэгжүүдэд зам тээврийн 
осол, хэрэг, зөрчлийг бууруулах, таслан зогсоох, 
хор уршгийг багасгах, түүнээс урьдчилан сэргийлэх 
чиглэлээр зөвлөмж, ажлын чиглэл, үүрэг даалгаврыг 
хүргүүлж, хэрэгжилтийг хангуулах, орон нутгийн 
замын хяналт шалгалтыг тогтмолжуулах, алба 

хаагчдын ажиллах нөхцөл, албаны үйл ажиллагаанд 
шинэ технолог, техник тусгай хэрэгслийн хүрэлцээ, 
хангамжийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр аймаг, 
нийслэлийн Засаг дарга, Иргэдийн төлөөлөгчдийн 
хурал, холбогдох байгууллага, албан тушаалтантай 
хамтран ажиллах зэрэг чиг үүргийг хэрэгжүүлэн 
Цагдаагийн ерөнхий газрын төв байранд байрлан 
ажиллажээ. 

НИЙТИЙН ЖУРАМ 
ХАМГААЛАХ ГАЗАР

Хөдөлгөөний аюулгүй
байдлын хэлтэс дарга

Дүн шинжилгээ хариуцсан 
ахлах мэргэжилтэн

Захиргааны хяналтын 
үүргийн биелэлт хариуцсан 

ахлах мэргэжилтэн

Зам тээврийн хэрэг, зөрчлийг шалгаж 
шийдвэрлэх, хөдөлгөөн зохицуулах 

үйл ажиллагааны дүрэм, журам, заавар, 
зөвлөмжийг боловсруулах, боловсронгуй 

болгох ажил хариуцсан ахлах 
мэргэжилтэн
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Мэдээлэл 
судалгааны 

хэсэг

Санхүү, аж 
ахуйн хэсэг

Урьдчилан 
сэргийлэх хэлтэс

Урьдчилан 
сэргийлэх хэлтэс

Замын хөдөлгөөн 
зохицуулах 

гэрээт хэлтэс

Хөдөлгөөний 
хяналтын хэлтэс

Дүүргүүд дэх 
замын ц/тасаг

Мэдээлэл 
шуурхай 

удирдлага 
зохицуулалтын 

хэлтэс

2014
01.16	 Цагдаагийн	албаны	тухай	хуулийг	

дагаж	мөрдөх	журмын	тухай	хууль	
батлагдав.

01.22	 Дотоод	албаны	дүрэм,	Цагдаагийн	
хүрээний	дүрэм,Цагдаагийн	
эргүүл,	харуулын	албаны		дүрэм	
батлагдав.	

02.08	 Нийслэлийн	ЗДТГ-аас	тус	газрыг	
2013	оны	Биеийн	тамирын	
шилдэг	хамтлагаар	шалгаруулж,	
өргөмжлөл,	цомоор	шагнажээ.

02.11	 Нийслэлийн	Замын	цагдаагийн	
газрыг	байгуулав.

02.12	 Замын	хөдөлгөөний	удирдлагын	
төвийн	хяналтын	хэсгийг	
байгуулав.

02.24	 Хортой	нөхцөлийн		нэмэгдэл	
олгож	эхлэв.

02.27	 ХБНГУ-д	“Замын	хөдөлгөөний	
ухаалаг	систем	хэрэгжүүлсэн	
төсөл”-тэй	танилцах		сургалтанд	
төлөөлөгчид	оролцов.

03.03	 Авто	тээврийн	хэрэгслийг	үзлэгт	
оруулах	журам,	оношилгооны	
төлбөрийн	жишиг	батлав.

03.12	 Цагдаагийн	алба	хаагчид	мөнгөн	
урамшуулал	олгох	журам	
батлагдав.

03.14	 Цагдаагийн	байгууллагын	
хөгжлийн	хөтөлбөр	батлагдав.

04.04	 Улаанбаатар	хотын	цагдаагийн	
газар	байгуулагдав.

04.25	 “Авто	замын	тэмдэг”,”	Авто	
замын	тэмдэглэл”,	“Авто	замын	
гэрлэн	дохио”,		техникийн	
ерөнхий	шаардлага	стандарт	/
MNS	4597,4559,4980	:2014/-уудыг	
батлуулав.

04.25	 Авто	замын	тэмдэг,	тэмдэглэл,	
гэрлэн	дохио,	хашилт,	чиглүүлэх	
хэрэгслүүдийг	хэрэглэх	журам/	
MNS	4596:2014/	батлуулав.

04.25	 Сургуулийн	бүс,	техникийн	
ерөнхий	шаардлага	стандарт/	
MNS	6444:2014/,	Хүүхэд	тээвэрлэх	
автобус.	Автобус	ба	үйлчилгээнд	
тавих	шаардлага	стандарт/	MNS	
6440:2014/-ыг		батлуулав.

04.25	 Тээврийн	хэрэгслийг	албадан	
зогсоох	тусгай	хэрэгсэл,	ерөнхий	
шаардлага	стандарт/	MNS	
6438:2014/	батлуулав

04.25	 Замын	хөдөлгөөний	аюулгүй	
байдлын	удирдлага	зохион	
байгуулалтын	тогтолцоо	стандарт/	
MNS		ISO	39001:2014/	батлуулав.

05.16	 Улаанбаатар	хотын	авто	замын	
хэт	ачааллаас	урьдчилан	сэргийлэх	
зарим	арга	хэмжээнд	өөрчлөлт	
оруулах	тухай	захирамж	гаргуулав.

ЗАМЫН ЦАГДААГИЙН ГАЗРЫГ ТАТАН БУУЛГАВ
Цагдаагийн ерөнхий газрын  даргын 71-р тушаалаар Замын цагдаагийн 
газрыг татан буулгаж, орон тоог Нийслэлийн цагдаагийн газарт 
шилжүүлж, Нийслэлийн Замын цагдаагийн газрыг байгуулж, бүтэц, 
орон тоог 4 хэлтэс, 8 тасаг, 3 хэсэг, 217 офицер, 216 цагдаа зохицуулагч, 22 
энгийн нийт 455 орон тоотойгоор шинэчлэн баталжээ.

ЗАМЫН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ УДИРДЛАГЫН ТӨВИЙН 
ХЯНАЛТЫН ХЭСЭГ

Улаанбаатар хотын ЦГ-ын ЗЦГ-ын  ЗХЗГХ-ийн ЗХУТөвийн Хяналтын 
хэсэг нь ЦЕГ-ын даргын  89-р тушаалаар цагдаагийн ахлах байцаагч 2, 
байцаагч 8 нийт 10 хүний орон тоотой байгуулагдаж, Улаанбаатар хотын 
Замын хөдөлгөөн зохицуулах чиг үүрэгтэйгээр 5 , гэмт хэрэг болон зам 
тээврийн ослын талаар камерын бичлэгийн лавлагаа хариуцсан 1, замын 
хөдөлгөөний хяналтын төхөөрөмжөөр илэрсэн зөрчилд хариуцлага 
тооцох  чиглэлээр 4 алба хаагч тус тус ажиллаж, Мөн  ЗХЗГХ-ийн 1,2-р 
тасгаас нэмэгдлээр 2 алба хаагч тус хэсэгт үүрэг гүйцэтгүүлж байна.
 Тус хэсэг нь Улаанбаатар хотын замын гэрлэн дохиог нэгдсэн удирдлагаар 
удирдан хөдөлгөөнийг оновчтой түргэн шуурхай зохицуулах, түгжрэл 
саатлыг бууруулах, хөдөлгөөний ачаалал, хурд, нягтралын талаар 
мэдээллийн бааз бүрдүүлэх, хөдөлгөөний эрчмийн мэдээллийг 
боловсруулан, интернет сүлжээ, хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл ашиглан 
замын хөдөлгөөний   нөхцөл байдлын мэдээллийг иргэдэд хүргэх, замын 
хөдөлгөөний дүрэм зөрчсөн тохиолдлуудыг хяналтын төхөөрөмжөөр 
илрүүлэн баталгаажуулж, арга хэмжээ тооцох, эрэн сурвалжлагдаж, 
зарлан мэдээлэгдэж буй тээврийн хэрэгслийг хайлтын системд оруулж 
илрүүлэх  төр, засгийн тэргүүн, гадаад, дотоодын зочин төлөөлөгч 
зорчих үед хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангуулж, хамгаалалтанд 
авагдсан замын нөхцөл байдлыг урьдчилан мэдээлж, зорчих чиглэлийн 
зам маршрутын дагуу уулзваруудын гэрлэн дохиог төвөөс удирдан,  
зохицуулалт хийх   үйл ажиллагаа явуулж байна.
ЦЕГ-ын даргын 2016 оны б/544 тоот тушаалаар Замын цагдаагийн 
албаны бүтэц, орон тоог шинэчлэн баталж Замын хөдөлгөөн зохицуулах 
хэлтсийг Телекамерын хяналтын тасаг, Гэрлэн дохионы зохицуулалтын 
гэсэн 2 тасагтай байхаар зохион байгуулав. Тус хэлтсийн даргаар х/а 

Нийслэлийн цагдаагийн 
газар 

Замын цагдаагийн 
асуудал эрхэлсэн дэд 

дарга 
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ХОРТОЙ НӨХӨЦЛИЙН НЭМЭГДЭЛ
Монгол улсын НХХ-ийн Сайдын 2011 оны А/26-р 
тушаалаар “Замын зохицуулагч цагдаа, Шугам замын 
байцаагч”-ийн албан тушаалыг “Хөдөлмөрийн хортой 
нөхцөл”-д тооцох нэмэлт, өөрчлөлт оруулсантай 
холбогдуулан Хууль зүйн яаманд санал хүргүүлж 

алба хаагчдад хортой нөхцөлийн хор саармагжуулах 
бүтээгдэхүүний үнийг   тооцон олгох шийдвэрийг 
үндэслэн 2014 оны улсын  төсөвт  тусгуулан цалин 
дээр нь нэмж олгож эхлэв.

Б.Батболд, Телекамерын хяналтын тасгийн даргаар 
д/х Н.Хангарьд,  Гэрлэн дохионы зохицуулалтын 

тасгийн  даргаар х/ч Г.Энхзориг нар тус тус томилогдон 
ажиллаж байна.
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УЛААНБААТАР ХОТЫН ЦАГДААГИЙН ГАЗАР 
БАЙГУУЛАГДАВ

Монгол  улсын Засгийн газрын 115-р тогтоолоор “Нийслэлийн цагдаагийн 
газар”-ыг “Улаанбаатар хотын цагдаагийн газар” болгон өөрчлөн зохион 
байгуулж, “Цагдаагийн байгууллагын талаар авах зарим арга хэмжээний 
тухай” Засгийн газрын 2011 оны 153-р тогтоолын хавсралтаар баталсан 
“Цагдаагийн байгууллагын зарим ажил, үйлчилгээ, хангалтын жишиг 
норматив”-ын Цагдаагийн байгууллагын бүтэц, орон тооны жишиг 
норматив”-д /500000-аас доошгүй хүн амтай хотод Хотын цагдаагийн 
газар/ гэсэн  нэмэлт оруулжээ. 

2014
05.21	 Ахлагч	нарын	2-р	зөвлөгөөн	

болов.
05.25	 Тээврийн	хэрэгсэл	эзэмшигчийн	

татвар,	даатгал,	тээврийн	
хэрэгслийн	үзлэг,	оношилгоотой	
холбоотой	мэдээллийг	шалгах	
төхөөрөмжийн	сүлжээнд	оруулан	
ажиллуулж	эхлэв.

06.07	 Автомашингүй	өдөр”	арга	хэмжээг	
зохион	байгуулав.	

06.09	 “Оюутан	цагдаа”	хөтөлбөр	
хэрэгжив.

06.14	 Цагдаагийн	ахмад	М.Мөнхзул	
газрын	тугийг	Говь-алтай	аймгийн	
“Сутай	хайрхан”ууланд	/2130	м/	
мандуулав.

07.10	 Цагдаагийн	байгууллага,	алба	
хаагч	албан	үүргээ	гүйцэтгэхдээ	
тусгай	хэрэгсэл,	биеийн	хүч	
хэрэглэх	заавар	гарав.

08.27	 БНХАУ-ын	Төрийн	тэргүүний	
айлчлалын	үеийн	замын	
хөдөлгөөний	хамгаалалт,	
зохицуулалтыг		амжилттай	зохион	
байгуулсанд	ТТХГ-аас	талархал	
ирүүлсэн.

09.05	 ОХУ,	БНХАУ-ын	төрийн	
тэргүүний	айлчлалын	үеийн	
замын	хөдөлгөөний	хамгаалалт,	
зохицуулалтыг	сайн	зохион	
байгуулсанд	ЦЕГ-аас	талархал	
илэрхийлсэн

09.15	Олон	нийтийн	цагдаагийн	ажилтны	
дүрэм	батлагдав.

09.22	 Жолоочийн	мэргэжлийн	шалгалт	
авах,	үнэмлэх	олгох	журам	
шинэчлэн	батлагдав.

10.06	 Цагдаагийн	байгууллагын	зохион	
байгуулалтын	бүтэц	батлагдав.

10.14	 Дэмжлэг	үзүүлэх	хэлтэс		шинээр	
байгуулав.

11.14	 Цагдаагийн	албан	тушаалын	цол	
олгох	журам	батлагдав.

12.03	 МУ-ын	ЗХД-ээр	тогтоосон	таних	
тэмдэг	бүхий	тээврийн	хэрэгсэл	
жолоодож	яваа	жолоочийн	
тээврийн	хэрэгслийг	улсын	
дугаарын	хязгаарлалтгүй	
хөдөлгөөнд	оролцуулах	журам	
баталжээ.

12.13	 Зориулалтын	чирэгч	авто	
машинаар	ачиж,	зөөж	шилжүүлэх	
журамд	өөрчлөлт	оров.

12.15	 Улсын	дугаарын	хязгаарлалтын	
цаг,	бүсчлэлийг	шинэчлэн	тогтоох	
тухай	журам	батлав.

12.16	 Нийслэлийн	4	дүүрэгт	тээврийн	
хэрэгсэл	түр	саатуулах	байрыг	
шинээр	байгуулжээ

12.20	 “Осол	гэмтлийн	тусламж,	
үйлчилгээг	төвлөрүүлж	ажиллах	
авто	замын	аюултай,	осол	
гэмтлийн	онцгой	бүсүүдийн	
жагсаалт”-ыг	баталж	үйл	
ажиллагаандаа	ашиглаж	эхэлжээ.

ОЛОН НИЙТИЙН ЦАГДААГИЙН АЖИЛТНЫ ДҮРЭМ 
УИХ-ын 2013 оны 07-р сарын 05-ны өдрийн 
нэгдсэн чуулганы хуралдаанаар хэлэлцэж 
баталсан Цагдаагийн албаны тухай хууль /
шинэчилсэн найруулга/-д хууль тогтоомж 
сурталчлах, гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан 
сэргийлэх ажилд иргэдийг оролцуулах 
чиглэлээр ажиллах “олон нийтийн цагдаагийн 
ажилтан”-ы эрх зүйн үндэслэл, эрх, үүргийг 
тусгаж, ЦЕГ-ын даргын  568 -р тушаалаар “Олон 
нийтийн цагдаагийн ажилтан”-ны  дүрмийг 

баталж үйл ажиллагааны чиглэл, эрх, үүргийг баталгаажуулсан байна.
ЦЕГ-ын 424-р тушаалаар  дүрмийн хэрэгжилтийг хангах, ОНЦА-ныг 
сонгон шалгаруулах, сургаж дадлагажуулах ажиллагааг удирдах, зохион 
байгуулах, хяналт тавих үүрэг бүхий ажлын хэсгийг байгуулж, ОНЦА-
ныг бэлтгэх сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөө, хөдөлмөрийн гэрээний 
төсөл боловсруулж, урамшлын хэмжээг тогтоох, ЦБҮАЖ-ын “Олон 
нийтийн цагдаагийн ажилтныг мэргэжлийн удирдлагаар хангах хяналт 
тавих” код журмыг боловсруулж батлуулах, ОНЦА-ны анкет, хувийн 
хэрэг хөтлөх тухай зааварчлага, үнэмлэхний загвар, ажил дүгнэх үзүүлэлт, 
эрүүл мэндийн хуудасны үлгэрчилсэн загваруудыг гаргах ажлыг зохион 
байгуулжээ.
ОНЦА-аар ажиллах хүсэлт гаргасан нийслэлийн 190, 21 аймгийн 
442 иргэнийг ОНЦА-аар бэлтгэх 21 хоногийн сургалтанд хамруулан  
танхимын 40 цаг, үйлдвэрлэлийн дадлагын 80 цаг нийт 120 цагийн сургалт 
явуулж шалгалт авч “Сертифекат” олгожээ.
НИТХ-аас  нийслэлийн хэмжээнд ажиллах ОНЦА-ны урамшил, хөдөлмөр 
аюулгүй байдлын хувцас, сургалтын зардлыг шийдвэрлэж, сургалтанд 
хамрагдаж тэнцсэн 171 ОНЦА-ыг хөдөлмөр хамгааллын хувцсаар хангаж 
хөдөлмөрийн гэрээ байгуулан цагдаагийн газар, хэлтсүүдэд томилон 
үүрэг гүйцэтгүүлжээ. 

Одоо нийслэлийн 
хэмжээнд 240 гаруй 
Олон нийтийн 
цагдаагийн ажилтан 
томилогдон гэмт хэрэг, 
зөрчлөөс урьдчилан 
сэргийлэх, нийтийн 
хэв журам хамгаалах  
ажилд туслалцаа 
үзүүлэн ажиллаж 
байна.
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АХЛАГЧ НАРЫН 2-Р ЗӨВЛӨГӨӨН 
Ахлагч нарын 2-р дугаар зөвлөгөөнийг зохион 
байгуулж ЗЦГ, Улаанбаатар хотын Замын цагдаагийн 
газрын удирдлагууд  урилгаар  оролцжээ. Зөвлөгөөний 
үеэр ахлагчийн зөвлөлийн удирдах бүрэлдэхүүнийг 
шинэчлэн томилж   зөвлөлийн даргаар СХД-ийн ЗЦТ-
ийн цагдаа а/а Д.Батчулуун, нарийн бичгийн даргаар 
МШУЗХ-ийн оператор цагдаагийн а/ч Л.Болортуяа, 
гишүүдээр а/а Б.Баасанжав, а/а С.Мөнхтөр, а/а 
С.Сэр-Од, а/а В.Эрдэнэ-Од, а/а М.Ариун-Эрдэнэ, 
а/ч Даваажаргал, д/а Б.Мягмарсүх нар ажиллав.
Ахлагч нарын зөвлөлөөс санаачлан  хүүхдийн төлөө 
“За” хөдөлгөөнийг өрнүүлэн  Эх нялхсын эрдэм 

шинжилгээний үндэсний төвийн гадна талбайг 
цэвэрлэж, ЗЦГ-ын удирдлагын дэмжлэгтэйгээр 
ахлагч бүрэлдэхүүнийг 2 өдөр амрааж, Цамбагарав 
үйлчилгээний төвөөс “Монгол наадам цогцолбор” 
хүртэл 32 км дугуйн аяллыг зохион  байгуулж 116 алба 
хаагчийг хамруулжээ. Нийслэлийн замын цагдаагийн 
газрын даргын тушаалаар 2014 оноос эхлэн  ахлагч 
бүрэлдэхүүний  нэрэмжит “Оны тэргүүний ахлагч” 
шагналтанг тодруулахаар шийдвэрлэж, шагналын 
анхны эзнээр  ХЗХ-ийн 1-р тасгийн цагдаа ахлагч 
Ө.Билэг-Орших тодорчээ.

ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН УЛСЫН ДУГААРЫН ТЭГШ, СОНДГОЙГООР
 ХӨДӨЛГӨӨНД ОРОЛЦУУЛАВ

НЗД-ын А/714 тоот захирамжаар хичээлийн шинэ 
жил эхлэхтэй холбогдуулан замын хөдөлгөөний 
ачааллыг бууруулах чиглэлээр хичээл эхлэхийн өмнөх 
Бямба, Ням гаригуудын  08.00-20.00  цагийн хооронд 
автомашиныг улсын дугаарын сүүлийн тоог тэгш, 
сондгойгоор  хөдөлгөөнд оролцуулахаар хязгаарлалт 
зохицуулалтын түр арга хэмжээ авч 
ажиллажээ. 
Харин нийслэлийн авто зам засвар, хот 
тохижилт, шугам сүлжээний болон 
зөөврийн ус хангамжийн автомашин, 
зочид төлөөлөгчдийн цуваа, дипломат 
байгууллагын, нийтийн зорчигч тээврийн 
хэрэгсэл, стандартын шаардлага хангасан   
такси,   ажилчдын  автобус, таних   
тэмдэг  бүхий  хэвлэл   мэдээллийн 
байгууллагын тээврийн хэрэгсэл, 
тусгай дуут болон гэрэл дохиогоор 
тоноглогдсон, хойшлуулашгүй ажил 
үүрэг гүйцэтгэж яваа тээврийн хэрэгсэлд  
дээрх хязгаарлалт хамаарахгүй байхаар  
зохион байгуулжээ.

Энэ  арга хэмжээг сүүлийн 3 жил дараалан зохион 
байгуулсан нь замын хөдөлгөөний түгжрэл, саатлыг 
багасгах, осол, хэргээс урьдчилан сэргийлэхэд үр 
дүнтэй ажил болсон байна.



288

Төлөвлөлт, зохион 
байгуулалтын 

хэлтэс

Урьдчилан сэргийлэх, 
олон нийттэй 

харилцах хэлтэс

Замын 
хөдөлгөөний 

аюулгүй байдлын 
хэлтэс

Орон нутаг хурдны 
замын хяналтын 

хэлтэс

2015
01.07	 Улаанбаатар	хотын	Засаг	даргын	

орлогч	Ц.Энхцэнгэл	замын	
цагдаагийн		ажилтай	танилцав.

01.28	 Автомашиныг	дугаарын	тэгш,	
сондгойгоор	хөдөлгөөнд	оролцуулах	
болов.

01.26	 Нийслэлд	авто	тээврийн	хэрэгслийн	
бүртгэл,	төлбөрийн	тогтолцоог	
шинэчилсэн.

02.06	 Их,	дээд	сургуулийн	хичээл	болон	
төрийн	байгууллага	түүний	харьяа	
төсөвт	байгууллагуудын	ажил	эхлэх	
цагийг	өөрчлөв.

02.25	 	Тээврийн	хэрэгслийг	тусгай	хашаа	
/талбай/-д	түр	байлгах	журам	
шинэчлэгдэв.

03.05	 “Албаараа	гоёсон	бүсгүй”	тэмцээнд	
ЗХУТ-ийн	мэргэжилтэн,	цагдаагийн	
ахмад	Д.Золбоо	тусгай	байрын	
шагнал	хүртсэн.	

03.18	 “Сайн	тогооч	аав”	өдөрлөг	зохион	
байгуулж,	Урьдчилан	сэргийлэх	
хэлтсийн	баг	тэргүүлэв.

04.20	 	“Хүмүүнлэгийн	өдөр”-ийг	
тохиолдуулан	тус	газрын	40	алба	
хаагч	цусаа	хандивлав.

05.07	 “Бөөрөө	хайрлая”,	“Чихрийн	шижин	
өвчнөөс	сэргийлье”	эрүүл	мэндийг	
хамгаалах	сэдэвт	сургалтанд	80	алба	
хаагчийг	хамруулав.	

05.08	 Замын	цагдаагийн	газрыг	дахин	
байгуулав.

05.10	 х/а	Ү.Зоригтбаатарыг	ЗЦГ-ын	даргаар	
томилов.	

05.21	 Улаанбаатар	хотын	цагдаагийн	
газрын	бүтцийн	зураглал,	орон	тоог	
шинэчлэн	баталжээ.	

07.08	 Замын	хөдөлгөөний	аюулгүй	
байдлын	тухай	хууль	батлагдав.

07.20	 “Чадварлаг	хамт	олон	2015”	урлаг,	
спортын	цогц	арга	хэмжээг	дүгнэв.

08.20	 Замын	хөдөлгөөнд	аюулгүй	зөв	
оролцох	гарын	авлагууд	хэвлэгдэв.

08.28	 Жолоочийн		зөрчлийн	бүртгэлийн	
оноо	тооцох	журам	гарав.

08.28	 Замын	хөдөлгөөн	зохицуулах,	хянаж	
шалгах	журам,	Тээврийн	хэрэгслийг	
зөөж	шилжүүлэх,	түр	саатуулах	
журамд	өөрчлөлт	оров.

08.28	 Тээврийн	хэрэгсэл	жолоодох	эрх	
дуусгавар	болох,	сэргээх	журамд	
өөрчлөлт	оруулав.

09.15	 Европын	аюулгүй	байдал	хамтын	
ажиллагааны	парламентын	
ассамблейн	хурал	болов.

10.22	 Япон	Улсын	Ерөнхий	сайд	Эрхэмсэг	
ноён	Шинзо	Абэ	Монгол	улсад	
төрийн	айлчлал	хийв.

12.31	 “Монгол	цагдаа-2015”	цогцолбор	
арга	хэмжээний	“Сагсан	бөмбөг”,”	
”	Жүдо	бөх”	-ийн	төрөлд		ЗЦГ-ын	баг	
тамирчид	тэргүүн	байр	эзлэв.

12.31	 Зам	тээврийн		осол,	хэрэг	буурав.

АЖЛЫН ЭХЛЭХ ЦАГИЙГ ӨӨРЧЛӨН ТҮГЖРЭЛ БУУРУУЛАВ
Улаанбаатар хотод  ажил, хичээл эхлэх цагийн хуваарьт өөрчлөлт оруулах 
талаар нийслэлийн удирдлагаас  Монгол Улсын Засгийн газарт  санал 
хүсэлт хүргүүлснээр Монгол Улсын Засгийн газрын 393-р тогтоолоор  
нийслэлд ажил эхлэх, дуусах цагийг зохицуулах эрхийг нийслэлийн 
Засаг даргад шилжүүлжээ.
Үүний дагуу нийслэлийн Засаг даргын “Улаанбаатар хотод ажил эхлэх 
цагийг өөрчлөх тухай” А/105-р захирамж гаргаж, их, дээд сургуулийн 
хичээл эхлэх цагийг 07 цаг 40 минут, ЕБ-ын сургууль, цэцэрлэгийн эхлэх 
цагийг 08.00 цаг, төрийн байгууллага, яам, Засгийн газрын агентлаг болон 
тэдгээрийн харьяа байгууллага, бусад төсөвт байгууллагууд, нийслэлийн 
төр, захиргааны байгууллага болон тэдгээрийн харьяа байгууллага, 
хэрэгжүүлэгч агентлагуудын ажил эхлэх цагийг 08 цаг 30 минут байхаар 
өөрчлөлт оруулж, 02-р сарын 16-наас эхлэн мөрдүүлжээ. Дээрх арга 
хэмжээний үр дүнд замын хөдөлгөөний түгжрэл саатал 30 орчим хувиар 
буурсан үр дүн гарсан байна. 

ЗАМЫН ЦАГДААГИЙН ГАЗРЫГ БАЙГУУЛАВ
ЦЕГ-ын даргын 252-р тушаалаар НХЖХА-ны харьяанд Замын цагдаагийн 
газрыг  Төлөвлөлт, зохион байгуулалтын, Замын хөдөлгөөний аюулгүй 
байдлын, Урьдчилан сэргийлэх олон нийттэй харилцах, Орон нутаг 
хурдны замын хяналтын хэлтсүүдтэйгээр байгуулж,  бүтэц, орон тоог 
шинэчлэн баталжээ.

Замын цагдаагийн газар

Хамгаалалт 
зохицуулалтын 

тасаг

Техник замын
хяналтын 

тасаг

Нутаг  дэвсгэрийн цагдаагийн газар, 
хэлтсийн замын цагдаагийн тасаг, хэсэг
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ҮМЭГДЭЙН ЗОРИГТБААТАР 
ЦЕГ-ын даргын б/258-р тушаалаар НХЖХА-ны ЗЦГ-ын даргаар 
цагдаагийн хурандаа Ү. Зоригтбаатарыг  томилов.
 Цагдаагийн хурандаа Үмэгдэйн Зоригтбаатар нь 1972 онд төрсөн. 1980-
1990 онд Увс аймгийн 1-р 10 жилийн дунд  сургууль, 1990-1994 онд 
Цэргийн нэгдсэн дээд сургууль, 2002-2004 онд Төрийн удирдлагын 
академи,  2010-2013 онд Хууль сахиулахын их сургууль, 2012-2013 онд 
Удирдлагын Академийн Төрийн удирдлагын магистрантур тус тус 
суралцан төгссөн.  Автоинженер, төрийн удирдлагын менежер, эрх зүйч 
мэргэжилтэй. Хууль зүйн магистр. Батлах хамгаалах яамны  агаарын 
цэргээс эсэргүүцэн хамгаалах 028-р ангид  автын салаан захирагч 
/1994-1996/, ЗЦГ-ын Хот хоорондын хөдөлгөөнт эргүүлийн салааны  
зохицуулагч цагдаа /1996-1997/, ЗЦГ-ын СБД дэх ЗЦТ-т байцаагч /1997-
2000/, ЗЦГ-ын СБД дэх ЗЦТ-т ахлах байцаагч /2000-2003/, ЗЦГ-ын 
ЖШАХ-ийн дарга  /2003-2006/, ЗЦГ-ын ТБХ-т ахлах байцаагч /2009-2012/, 
ЗЦГ-ын ЗУХ-ийн хүний хөгжил, соёлын асуудал хариуцсан чиглэлийн 
ахлах байцаагч /2012/, ЗЦГ-ын  ОНХХХ-ийн дарга /2012-2014/, ЦЕГ-ын 

НХЖХГ-ын ЗХАБХ-ийн дарга /2014-2015/, ЦЕГ-ын 
НХЖХА-ны ЗЦГ-ын дарга /2015-2016/, ЦЕГ-ын Авто 
баазын дарга /2016/-аар тус тус ажиллаж байна.
Цагдаагийн хурандаа Ү.Зоригтбаатар нь тус албаны 
даргаар ажиллахдаа Замын хөдөлгөөний аюулгүй 
байдлын эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох, 
шинэчлэн батлагдсан Замын хөдөлгөөний аюулгүй 
байдлын тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангуулж, 

мөрдүүлэх, замын цагдаагийн албаны онцлог, бүтэц, 
бие даасан чиг үүрэг, үйл ажиллагааг тодорхойлоход 
ихээхэн үүрэг гүйцэтгэсэн юм.
“Цэргийн гавьяаны одон”, “Цэргийн хүндэт медаль” 
болон ойн медалиуд, “Хууль зүйн албаны тэргүүний 
ажилтан”, “Цагдаагийн алдар”, “Цагдаагийн гавьяа” 
тэмдгүүд, Цагдаагийн “Албаны төлөө” I зэргийн 
медалиар тус тус шагнагдсан байна.

ЗАМЫН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ХЭЛТЭС  
ЦЕГ-ын даргын Б/252-р тушаалаар байгуулсан 
ЗЦГ-ын шинэ бүтцэд Замын хөдөлгөөний аюулгүй 
байдлын хэлтэс нь 2 тасагтай  12 алба хаагчийн орон 
тоотой ажиллав. Тус хэлтсийн чиг үүрэг нь улсын 
хэмжээнд замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын 
тухай хууль, тогтоомж, захиргааны хэм хэмжээний 

актын хэрэгжилт болон авто зам, тээврийн хэрэгсэлд 
хяналт тавих ажлыг мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар 
хангах, замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг 
хангахтай холбоотой эрх зүйн хэм, хэмжээний актыг 
боловсруулах, боловсронгүй болгох чиг үүрэгтэйгээр 
үйл ажиллагаагаа явуулж байна. 
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Төрийн тусгай 
хамгаалалтын тасаг

Дүүргүүд дэх замын 
цагдаагийн тасаг

Замын хөдөлгөөний 
аюулгүй байдлыг 

хангах хэлтэс

Жижүүрийн шуурхай 
удирдлагын

 хэлтэс

Замын хөдөлгөөн 
зохицуулах гэрээт 

хэлтэс

УЛААНБААТАР ХОТЫН ЦАГДААГИЙН ГАЗРЫН ШИНЭЧИЛСЭН БҮТЭЦ
ЦЕГ-ын  даргын  б/284-р тушаалаар Улаанбаатар 
хотын цагдаагийн газар, харъяа нэгж, дүүрэг дэх 
цагдаагийн хэлтсийн бүтцийг баталжээ. Уг бүтцэд 
Замын цагдаагийн ажил хариуцсан дэд даргын эрхлэх 

чиг үүрэгт 3 хэлтэс, 9 тасаг, 194 офицер, 231 цагдаа 
зохицуулагч, 6 энгийн нийт 431 орон тоотойгоор  
баталсан байна.

ЗАМЫН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ 
Монгол Улсын Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын 
тухай хууль 7 бүлэг, 55 зүйлтэйгээр шинэчлэгдэн 
батлагдаж,  09-р сарын 01-ний өдрөөс мөрдөгдөв.
Энэ хуулиар Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг 
хангахад төрийн байгууллагын  хэрэгжүүлэх  үйл 
ажиллагааг тодорхой заасны  дотор Засгийн газар нь 
хуулийн хэрэгжилтийг хангах, ЗХАБ-ыг хангахад 
чиглэгдсэн арга хэмжээг санхүүжүүлэх, төрийн 
захиргааны байгууллагуудын үйл ажиллагааг 
уялдуулан зохион байгуулж, Ерөнхий сайдын шууд 
удирдлагад ажиллах орон тооны ажлын албатай, 
үндэсний зөвлөлийн бүтэц, бүрэлдэхүүн, дүрмийг 
баталж  байхаар заажээ. 
Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангахад  
Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаа, эрх үүргийг 
тодорхойлон гэмт хэрэгтэй тэмцэх, нийтийн хэв 

журам хамгаалах, олон нийтийн аюулгүй байдлыг 
хангах үндсэн чиг үүрэгтэй уялдуулж, бэлэн бус 
торгууль, зөрчлийн оноо тооцох зэргийг хуульчлан 
тогтоож, цагдаагийн мэргэжлийн үйл ажиллагаатай 
төдийлөн холбоогүй зарим төрлийн үйл ажиллагааг 
чиг үүргээс нь хасаж өгснөөрөө онцлогтой юм.
Хуулинд орсон томоохон өөрчлөлт нь замын 
хөдөлгөөний аюулгүй байдлын хууль тогтоомж 
зөрчигчдөд хүлээлгэх захиргааны хариуцлагын 
тогтолцоог чангатгаж  торгуулийн арга хэмжээг 
зөрчил  бүрт  ялгавартайгаар хөдөлмөрийн хөлсний 
доод хэмжээгээр тогтоож ногдуулахаар зааж өгсөн нь 
жолоочийн сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэх, замын 
хөдөлгөөний хууль тогтоомж, дүрэм журмыг сахин 
биелүүлэхэд ач холбогдолтой  болжээ.

Улаанбаатар хотын цагдаагийн 
газар

1 дүгээр тасаг 2 дугаар тасаг

Замын 
цагдаагийн ажил 

хариуцсан дэд 
дарга
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ЖОЛООЧИЙН ЗӨРЧЛИЙН ОНОО 
“Жолоочийн  зөрчлийн 
оноо тооцох журам” 
батлагдаж,  2016 оны 
02-р сарын 01-ээс эхлэн 
мөрдүүлэх болжээ.
Энэхүү журмын 
зорилго нь Тээврийн 
хэрэгслийн жолоочид 
замын хөдөлгөөний 
аюулгүй байдлыг 
хангахтай холбоотой 
хууль, дүрэм, журам, 

стандартыг мөрдүүлэх, тэдний сахилга, хариуцлагыг 
сайжруулах, гаргасан зөрчилд оноо тооцох, зөрчил 
гаргаагүй тохиолдолд урамшуулах асуудлыг 
зохицуулахад чиглэгджээ. Энэ журам нь Монгол 
Улсын жолоодох эрхийн үнэмлэхтэй, жолоочийн 
бүртгэл мэдээллийн санд бүртгэлтэй жолоочид 
үйлчлэх бөгөөд жолоочийн зөрчлийн ерөнхий 

онооны дээд хэмжээ 10 байхаар тооцож, замын 
хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангахтай холбоотой 
хууль, тогтоомж, дүрэм, журам, стандарт зөрчсөн 
үйлдэлд торгох шийтгэл ногдуулж, зөрчлийн оноог 
тогтоосон нэгжээр хасаж зөрчлийн оноо дууссан, эрх 
хасагдсан тохиолдолд  жолооч зохих журмын дагуу 
сургалтад хамрагдаж, шалгалтанд тэнцсэн тохиолдолд 
зөрчлийн 10 оноог дахин олгохоор заажээ.
Зөрчлийн бүртгэлийн оноо хасагдсанаас хойш 1 
жилийн хугацаанд  замын хөдөлгөөний аюулгүй 
байдлын тухай хууль тогтоомж зөрчөөгүй жолоочийн 
хамгийн сүүлд хасагдсан оноог сэргээж, зөрчил 
гаргалгүй 2 жил болсон тохиолдолд зөрчлийн 10 оноог 
сэргээхээр тусгагджээ.
Жолооч бүр өөрийн зөрчлийн онооны мэдээллийг 
сайт болон ухаалаг утсанд зориулсан программ 
хангамж, лавлах утас, мессеж үйлчилгээ зэрэг 
хэлбэрээр дамжуулан жолоодох эрхийн үнэмлэхний 
дугаараар авах боломжоор хангагдсан байна.

 “ШҮГЭЛХҮҮ” ГАРЫН АВЛАГА 
Хүүхдийг зам тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлэх,  
замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах 
чиглэлээр эцэг, эх, багш сурган хүмүүжүүлэгч, 
хүүхдүүдэд зориулсан “3амын хөдөлгөөнд аюулгүй 
зөв оролцох гарын авлага”, “Шүгэлхүү 1”  цуврал 
комик ном, “Сурагчийн ном” зэрэг хүүхдэд зориулсан 
зөвлөмжийг хэвлүүлэн олон нийтэд хүргэж сургалт, 
сурталчилгаанд ашиглав.

ШИНЭ ЖУРМУУД
Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль 
хэрэгжүүлэхтэй холбогдон дагалдан гарах журмуудын 
төслийг холбогдох мэргэжлийн байгууллагуудтай 
хамтран боловсруулж, Хууль зүйн сайдаар батлуулав. 
Үүнд: “Тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрх дуусгавар 
болох, сэргээх журам”,  “Жолоочийн  зөрчлийн оноо 
тооцох журам”,  “Бэлэн бусаар торгууль ногдуулах 

журам”, “Жолоочийн үнэмлэх олгох журам”, 
“Жолоочийн үнэмлэхний загвар”, “Замын хөдөлгөөн 
зохицуулах, хянаж шалгах журам”, “Тээврийн 
хэрэгслийг зөөж шилжүүлэх, түр саатуулах журам”-
ууд нь 2016 оны 02-р сарын 01-ний өдрөөс хэрэгжиж 
эхэлсэн юм.

ТЭРГҮҮН ХАМБЫН СУРГААЛ 
СОНСОВ

Алба хаагчдын ёс зүйн төлөвшил, сэтгэл 
зүйн байдал, харилцах ур чадварын хэрэгцээ 
шаардлагыг үндэслэн Гандантэгчинлэн 
хийдийн тэргүүн хамба лам Д.Чойжамцыг 
урьж ирүүлэн “Хувь хүний ёс зүйн төлөвшил”, 
“Гэр бүлийн уур амьсгал хүүхдийн 
хүмүүжилд нөлөөлөх нь”, “Цагдаагийн алба 
хаагч иргэдтэй хуулийн хүрээнд харьцсанаар  
албаны нэр хүндийг хамгаалах нь” сэдвүүдээр 
сургаал, айлдварыг нь сонслоо.  
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2016
01.25	 “Монгол	улсад	бүртгэгдсэн		зам		

тээврийн	осол,	зөрчлийн	статистик	
үзүүлэлтийн	эмхэтгэлийн		5	дахь	
дугаарыг	гаргав.		

02.01	 “Жолоочийн	зөрчлийн	бүртгэлийн	
оноо	тооцох	журам”-ыг	мөрдөж	
эхлэв.

04.25	 Эрүүл	мэнд,	спортын	сайд,	Хууль	
зүйн	сайдын	А138/А131	хамтарсан	
тушаалаар		“Жолооч	согтууруулах	
ундаа,	мансууруулах	эм,	сэтгэцэд	
нөлөөт	бодис	хэрэглэсэн	эсэхийг	
шалгах	журам”	батлагдав.

01.27	 “Монгол	цагдаа-95”	цогцолбор	
тэмцээнд	амжилт	гаргав.

03.10	 Удирдах	албан	тушаалтнуудын	үйл	
ажиллагааны	үр	дүн,	мэргэшил,	
ур	чадварын	түвшин	тогтоох	
шалгалтанд	газрын	дарга	1,	
хэлтсийн	дарга	4,	тасгийн	дарга	2	
хамрагдав.

03.14	 ЗХЗГХ-ийн		орон	тоог	офицер	20,	
ахлагч	20	нийт	40	орон	тоогоор	
нэмэгдүүлэв.	

04.01	 “Хөдөлгөөний	соёл-бидний	
оролцоо”	сэдэвт	3	сарын	аяныг	
улсын	хэмжээнд	зохион	байгуулав.

04.09	 	“Хүүхдийг	зам	тээврийг	ослоос	
урьдчилан	сэргийлэх”	өдөрлөг	
зохион	байгуулав.

04.17	 “Сайн	үйлсийн	нэг	сарын	аян”-д	
нэгдэв.

04.20	 Цагдаагийн	байгууллагын	
“Урлагийн	наадам”-д		тус	газар	
тэргүүн	байр	эзлэв

04.21	 Ази	Европын	парламентийн	
түншлэлийн	9-р	уулзалтын	үеийн	
хамгаалалтыг	зохион	байгуулав.

04.28	 Монголын	цагдаагийн	ахмадын	
холбооны	уулзалт	болов.

05.10	 Ахлагч	нарын	сургалт	зөвлөгөөн	
зохиогдов.

05.12	 АСЕМ-ийн	ахлах	албан	
тушаалтнуудын	уулзалтын	үеийн	
хамгаалалтыг	зохион	байгуулав.

05.13	 Нээлттэй	хаалганы	өдрийг	зохион	
байгуулав.

05.14	 “Ахлагч	нарын	зөвлөгөөн”-ийг	3	
дахь	удаагаа	зохион	байгуулав.

05.21	 ЗЦА-ны	80	жилийн	ойн	нэрэмжит	
“Ваja	Mongolia	150”	автомашины	
бартаат	замын	уралдаан	болов.

05.22	 Дугуйн	аялал,	мод	тарих	үйл	
ажиллагааг	зохион	байгуулав.	

 

“ЗАМ ТЭЭВРИЙН ОСОЛ, ЗӨРЧЛИЙН СТАТИСТИК 
ҮЗҮҮЛЭЛТИЙН ЭМХЭТГЭЛ-5”

Тус албаны мэдээлэл судалгаанаас харьяа албад, Цагдаагийн болон 
орон нутгийн төр, захиргаа, хуулийн байгууллагыг шаардлагатай мэдээ, 
мэдээллээр хангах, зам тээврийн ослын нөхцөл байдлыг бодитой 
тодорхойлох, дүн шинжилгээ хийх, Хөдөлгөөний аюулгүй байдал 
ашиглалтын журмын эсрэг гэмт хэргийн гаралт түүнээс үүдэн гарах хор 
уршиг, хохиролыг бууруулахад чиглэсэн ажил зохион байгуулах, бодлого 
төлөвлөх, зохицуулалт хийх үндэс болгох зорилгоор 1997-2015 он болон 
1972-2015 оны зам тээврийн осол, зөрчлийн байдлыг хамруулсан  “Монгол 
улс дахь зам тээврийн осол, зөрчлийн статистик үзүүлэлтийн эмтхэтгэл”-
ийг цувралаар жил бүр хэвлүүлэн гарын авлага болгон  иржээ. Анхны 
хэвлэлийг 2012 онд  гаргаснаас хойш жил бүр цувралыг гаргаж  5 дахь  
хэвлэлийг оны эхэнд гаргаж  албаны хэрэгцээнд ашиглажээ.
Энэхүү  цуврал эмхэтгэлд зам тээврийн хэргийн 44 жилийн тоон үзүүлэлт, 
зам тээврийн ослын нөхцөл байдал, шалтгаан, тээврийн хэрэгслийн тоо, 
учирсан хохирол, зам тээврийн ослын гаралт, хүүхэд өртсөн байдал, 
хөдөлгөөний аюулгүй байдлын журам зөрчсөн захиргааны зөрчлийг 
багтаан тоон үзүүлэлтийг хүснэгт болон график, зурган хэлбэрээр улс, 
нийслэлээр  үзүүлсэн байна. Мөн зам тээврийн осолтой холбогдолтой 
бусад тоо баримтууд, зарим зам тээврийн осолд хийсэн дүн шинжилгээг 
хавсаргажээ. 
“Монгол улс дахь зам тээврийн осол, зөрчлийн статистик үзүүлэлтийн 
эмхэтгэл“  судалгааны гарын авлага болохоос гадна зам тээврийн хэрэг, 
ослоос урьдчилан сэргийлэх ажлыг үр нөлөөтэй зохион байгуулах 
чиглэлийг тогтоох боломжийг бүрдүүлж байна.   
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“ХӨДӨЛГӨӨНИЙ СОЁЛ-БИДНИЙ ОРОЛЦОО” СЭДЭВТ АЯН

Цагдаагийн байгууллагын түүхт 95 жил, Замын 
цагдаагийн албаны 80 жилийн ой угтсан ажлын 
хүрээнд орон нутагт замын хөдөлгөөний аюулгүй 
байдлын тухай хууль, дүрэм сурталчлах, хөдөлгөөний 
аюулгүй байдлыг хангуулах чиглэлээр авч 
хэрэгжүүлж байгаа бодлого, чиглэл, ажил, арга 
хэмжээг танилцуулах, иргэдийг зам тээврийн осол, 
хэргээс урьдчилан сэргийлэх мэдлэг, мэдээллээр 
хангах, энэ ажилд төрийн болон төрийн бус 
байгууллагуудын оролцоог нэмэгдүүлэх, хамтын 
ажиллагааг өргөжүүлэх зорилгоор “Ноён Алтай” 
групп, АТҮТөв болон Албан журмын даатгагчдын 
холбоодтой хамтран “Хөдөлгөөний соёл-Бидний 
оролцоо” уриан дор “Осолгүй жолооч–Жаргалтай гэр 
бүл” сэдэвт аяныг зохион байгуулсан ба энэ ажлын 

хүрээнд орон нутгийн замын цагдаагийн албадын 
хамтын ажиллагааг сайжруулах, харилцан туршлага 
солилцуулах, мэдлэг ур чадварыг нь дээшлүүлэх, 
сургалт, мэдээллээр хангах, өрсөлдүүлэн, хөгжүүлэх 
зорилгоор “Уран зохицуулагч” тэмцээн, замын 
цагдаагийн алба хаагчдын сургалт зөвлөгөөнийг  
баруун болон хойд бүсийн  аймгуудынхыг 03 дугаар 
сарын 21-24-ний өдрүүдэд Баян-Өлгий аймагт,  зүүн 
бүсийн  аймгуудынхыг 04 сарын 27-ноос 05 сарын 04-
ний өдрүүдэд Хэнтэй аймагт, төвийн болон говийн 
бүсийн аймгуудынхыг  06 дугаар сарын 08-09-ний 
өдрүүдэд Төв аймагт тус тус зохион байгууллаа. 

Арга хэмжээний хөтөлбөрт иргэд, алба хаагчдад 
алба сурталчлах, соён гэгээрүүлэх ажлын хүрээнд  
дуу хөгжмийн “Гэрэл” хамтлаг,  цагдаагийн ахмад 
ажилтан, цагдаагийн х/а С.Пионер, Ц.Ганхуяг, 
хөгжимчин Н.Болдбаатар нар урлагийн тоглолтыг 
үзүүлэв.
Аяны хүрээнд зохион байгуулсан уулзалт, зөвлөгөөнд 
16 аймаг, 1 дүүргийн нийт 5200 гаруй иргэнийг 
хамруулж зөвлөгөөнд оролцогчдын санал бодлыг 
сонсож жолоочийн зөрчлийн оноо тооцох журам, 
жолоодох эрхийн үнэмлэх солиулах, гудамж замын 
хөдөлгөөн зохион байгуулалт, Авто тээврийн 
үндэсний төвийн орон нутгийн зорчигч тээврийн үйл 
ажиллагаа, даатгалын нөхөн төлбөр олголт, даатгалын 
хураамж зэрэг  сэдвээр сургалт, мэдээлэл хийжээ.
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2016
06.08	 Ахмад	ажилтнуудтай	

уулзалт,	аяллыг	Төв	аймгийн		
Манзуширийн	хийдийн	чиглэлд	
зохион	байгуулав.

06.09	 АСЕМ-ийн	сангийн	сайд	нарын	
уулзалтын	үеийн	хамгаалалтыг	
зохион	байгуулав.

06.20	 Ази	Европын	хүнсний	аюулгүй	
байдлын	зөвлөлийн	уулзалтын	
үеийн	хамгаалалт	зохион	
байгуулав.

06.30	 УИХ,	аймаг,	нийслэлийн	ИТХ-ын	
ээлжит		сонгуулийн	хамгаалалтад	
ажиллав.

07.01	Ази	Европын	иргэний	11	дүгээр	
уулзалтын	үеийн	хамгаалалт	
зохион	байгуулав.

07.06	 АСЕМ-ийн	загвар	чуулганы	үеийн	
хамгаалалт	зохион	байгуулав.

07.09	 АСЕМ-ийн	редакторуудын	дугуй	
ширээний	8	дугаар	уулзалтын	
үеийн	хамгаалалт	зохион	
байгуулав.

07.15	 АСЕМ-ийн	дээд	түвшний	11	
дүгээр	уулзалтын	үеийн	замын	
хөдөлгөөний	аюулгүй	байдлын	
хамгаалалтыг	амжилттай	зохион	
байгуулав.

07.20	Цагдаагийн	байгуулагын	95	
жилийн	ойн	арга	хэмжээ	төв	
цэнгэлтэх	хүрээлэнд	болов.

08.03	 Зүүн	Азийн	хотын	дарга	нарын	
форум-2016	болов.	

08.06	 “Даншиг	наадам-	Хүрээ	цам-2016”		
шашин	соёлын	наадам	боллоо.

08.12	 Оюутан	цэрэг	тангараг	өргөв.

08.15	 “Шүгэлхүү	2”	хүүхдийн	комик	ном	
хэвлэгдэв.	

09.12	 “Амин	хариуцлага-	хүүхэдтэйгээ	
зочлох	өдөр”	сэдэвт	өдөрлөг	
болов.

10.05	 Мэдээллийн	самбар	байрлуулав.

10.10	 Цацруулагчтай	ханцуйвч	бэлэглэв.

10.11	 Замын	цагдаагийн	алба	
байгуулагдав.

10.11	 х/а	Бямбадоржийн	Даваазул	

	 Замын	Цагдаагийн	Албаны	
даргаар	томилогдов.

10.28	“Замын	хөдөлгөөний	аюулгүй	
байдлыг	хангахад	бидний	
оролцоо“	онол	практикийн	бага	
хурлыг	ХСИС	тай	хамтран	зохион	
байгуулав.	

11.01	Шинэ	цагдаа	нар	“Галт	булнай”-г	
зорив.

 

“МОНГОЛ ЦАГДАА-95” ЦОГЦОЛБОР ТЭМЦЭЭН
“Монгол цагдаа-95” цогцолбор тэмцээнд газрын баг тамирчдын 
бэлтгэлийг хангуулан оролцож  Сагсан бөмбөг, Одон бөмбөг, Жудо 
бөхийн төрөлд тэргүүн байр, Гар бөмбөгийн төрөлд 2-р байр, Хүндийн 
өргөлт, боксын төрөлд 3-р байр, Самбо бөх, Дугуйн  төрөлд  4-р байр, Олс 
таталт, Шатар, Буудлагын төрөлд 5-р байр, Чөлөөт бөхийн төрөлд  8-р 
байрыг тус тус эзлэв.

АХЛАГЧ НАРЫН СУРГАЛТ
“Ахлагч нарын зөвлөл”-өөс санаачлан шинээр болон цагдаагийн бусад 
албанаас томилогдон ирсэн ахлагч бүрэлдэхүүнд хууль эрхзүйн мэдлэг 
олгох, мэргэжлийн ур чадварыг дээшлүүлэх зорилгоор ахлагч нарын 
сургалтыг  зохион байгуулав. 
Сургалтанд тус газрын ахлагч бүрэлдэхүүн 45 алба хаагчийг хамруулж, 
албаны болон “Ахлагч нарын зөвлөл”-ийн үйл ажиллагааг танилцуулж, 
шинээр мөрдөгдөж байгаа Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай 
хууль, холбогдох дүрэм, журмыг үйл ажиллагаандаа мөрдөж ажиллах, 
АСЕМ-ын хуралтай холбогдуулан “А” зэрэглэлийн болон гадаадын өндөр 
хэмжээний зочин төлөөлөгчдийн замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг 
хангах хамгаалалтанд ажиллах талаар 4 цагийн  хичээл заажээ.
Сургалтанд газрын  удирдлага оролцож  шинээр томилогдсон алба 
хаагчдын санал хүсэлтийг сонсож албаны ажлын онцлог, замын 
хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр үүрэг гүйцэтгэх арга 
барилын талаар ярилцаж, холбогдох асуудлаар  үүрэг чиглэл өгч, 
сургалтанд хамрагдсан алба хаагчид дурсгалын зураг авахуулжээ.
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НЭЭЛТТЭЙ ХААЛГАНЫ ӨДӨР

ДОРЖГОЧООГИЙН ДАШДОРЖ

Цагдаагийн байгууллагын 95 жилийн ойг тэмдэглэх 
ажлын хүрээнд үйл ажиллагааг иргэд, олон нийтэд 
сурталчлах, цагдаагийн мэргэжлийн албадын 
үйлчилгээг иргэд, олон нийтэд хүртээмжтэй хүргэх 
зорилгоор “Амар тайван амьдралын төлөө хамтдаа” 
уриан дор  Чингисийн талбайд  зохион байгуулсан 
“Нээлттэй хаалганы өдөрлөг”-ийг тус газар хариуцан 
зохион байгуулав.
Албаны чиглэлээр “Жолоочийн зөрчлийн бүртгэлийн 
оноо тооцох журам”-ын талаар мэдээлэл, зөвлөгөө 
өгч, согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодохын хор 
уршиг, хамгаалах бүс, хамгаалах суудал, хүүхдийг 
зам тээврийн осол, хэргээс урьдчилан сэргийлэх 
чиглэлээр иргэдэд брошюр, гарын авлага ном, санамж, 
сэрэмжлүүлэг  бэлтгэн хүргэж, арга хэмжээний үеэр 
хүүхдүүдэд зам тээврийн осол, хэргээс урьдчилан 

сэргийлэх санамж, сэрэмжлүүлэг,  зөвлөмжийг өгөх 
ажилд  “Шүгэлхүү”-г хамтран ажиллуулав.  
Албаны үйл ажиллагааг сурталчлах чиглэлээр замын 
цагдаагийн албанд хэрэглэж байсан үе үеийн техник 
тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл /зохицуулагчийн 
хөдөлгөөн зохицуулах хэрэгсэл дохиур, согтуурал 
шалгах драгер багаж, энгэрийн болон фото аппарат, 
камерууд, суурин болон үүргийн станц/, МУ-ын 
Замын хөдөлгөөний дүрмүүд, гарын авлага, ном 
товхимол, сэрэмжлүүлэг, албаны үйл ажиллагааг 
харуулсан түүхэн гэрэл зураг, цагдаагийн байгууллагад 
ашиглагдаж байсан хуучин загварын болон одоо 
ашиглагдаж байгаа тээврийн хэрэгслүүдээр үзэсгэлэн 
гаргаж, иргэд, олон нийтэд Замын цагдаагийн газрын 
дуу хөгжмийн “Гэрэл” хамтлаг ая дуугаа өргөн 
барилаа.

ЦЕГ-ын даргын 2016 оны Б/516-р тушаалаар цагдаагийн хурандаа 
Д.Дашдорж Замын цагдаагийн газрын даргаар томилогдов. 
Д.Дашдорж нь 1968 онд Улаанбаатар хотод төрсөн, 1976-1986 онд 53-р 
дунд сургууль, 1986-1990 онд Цэргийн нэгдсэн дээд сургуульд тус тус 
суралцан төгссөн.  Зэвсэгт хүчний 311-р ангид салаан захирагч, техникийн 
орлогч /1990-1994 /, Дотоодын цэргийн 805-р хороонд салаан захирагч 
/1994-1995/, Дотоодын цэргийн 805-р хороонд автотехникийн инженер, 
АТА-ны дарга /1995-1999/, ЗЦГ-ын Чингэлтэй дүүрэг дэх ЗЦТ-т  байцаагч 
/1999-2003/, мөн газрын ХЗБХЗХ-т ахлах байцаагч /2003-2004/, Хан-Уул 
дүүрэг дэх ЗЦТ-т ахлах байцаагч /2004-2007/, ХАБХХ-т  чиглэлийн ахлах 
байцаагч /2007-2009/, Чингэлтэй дүүрэг дэх ЗЦТ-ийн дарга /2009-2011/, 
Баянзүрх дүүрэг дэх ЗЦТ-ийн дарга /2011-2012/, ЗЦГ-ын Шинжилгээ 
үнэлгээ, зохицуулалтын газрын Хяналт шинжилгээ үнэлгээний тасагт 
чиглэлийн ахлах байцаагч /2013-2014/, Нийслэлийн ЗЦГ-ын мэдээлэл, 
судалгааны ахлах мэргэжилтэн /2014/, мөн газрын Дэмжлэг үзүүлэх 
хэлтсийн дарга /2014-2015/,  ЗЦГ-ын Төлөвлөлт, зохион байгуулалтын 
хэлтсийн дарга /2015-2016/, ЗЦГ-ын дарга /2016/, Улаанбаатар хотын 

цагдаагийн газрын замын цагдаагийн ажил хариуцсан дэд дарга /2016/, Замын цагдаагийн албаны дэд бөгөөд 
Нийслэлийн замын хөдөлгөөний хяналтын газрын дарга /2016/-аар ажиллаж байна. Цагдаагийн хурандаа 
Д.Дашдорж нь “Цэргийн гавьяаны одон”, ойн медалууд, Хууль зүйн салбарын “Хууль зүйн албаны тэргүүний 
ажилтан”, “Цагдаагийн алдар” хүндэт тэмдэг, Цагдаагийн ерөнхий газрын “Цагдаагийн гавьяа” тэмдэг, “Албаны 
төлөө” 2-р зэргийн медалиар тус тус шагнуулсан байна.
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“ЧАДВАРЛАГ ХАМТ ОЛОН”
Алба хаагчдад мэргэжлийн ур чадвар олгох, соён 
гэгээрүүлэх, оюун санаа, бие бялдрын хөгжлийн 
тэнцвэрт байдлыг хангах, чийрэгжүүлэх, урлаг, 
гоо зүйн мэдрэмжийг дээшлүүлэх, ажлын алжаал 
ядаргааг нь тайлах, нөхөн сэргээх, нийгмийн асуудалд 
нь дэмжлэг үзүүлэх, гэр бүлийн хөгжлийг дэмжих, 
итгэл урам зоригийг сэргээх,  өрсөлдүүлэн хөгжүүлэх, 
чөлөөт цагийг нь үр ашигтай, зөв боловсон өнгөрүүлэх 
зэрэг олон талт үр нөлөө бүхий  “Чадварлаг хамт олон” 
спорт, урлагийн уралдаант цогц арга хэмжээг шинэлэг, 
сонирхолтой арга хэлбэр, төрлүүдээр /Тэшүүр, Уулын 
цана, Усанд сэлэлт, Боулинг, Мэргэжлийн ур чадвар, 
Дуу, хөгжим, Дүрэмч, цэрэгжилч жагсаалч байдал, 

Гадаад хэл, Байгууллагын соёл, Инноваци зэрэг /
зохион байгуулсан нь алба хаагчийг тэнцвэртэй 
хөгжүүлэх томоохон үр дүнтэй ажил болсон байна.
Нийслэлийн төр, захиргаанаас албаны үйл ажиллагаа, 
алба хаагчдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэхэд 
дэмжлэг үзүүлэх ажлын хүрээнд дээрх уралдаан 
тэмцээний шагнал, урамшлын зардалд 67 сая төгрөг 
олгож, тэмцээнд эхний 3 байрт шалгарсан хамт олныг 
ОХУ, БНХАУ, Эх орны үзэсгэлэнт, түүх соёлын 
дурсгалт газруудаар аялуулж, ажлын алжаал ядаргааг 
тайлах, нөхөн сэргээх, урам зоригийг нь дээшлүүлэх, 
хөгжүүлэх чухал ажил болжээ.

АХЛАГЧ НАРЫН 3-Р ЗӨВЛӨГӨӨН
Улаанбаатар хотын цагдаагийн газрын замын 
цагдаагийн нэгжийн  “Ахлагч нарын зөвлөгөөн”-
ийг 3 дахь удаагаа зохион байгуулж, “Ахлагч нарын 
зөвлөл”-ийг шинэчлэн байгуулав.
Зөвлөгөөнд ЦЕГ-ын дэд дарга, дэд комиссар 
Ж.Буянбат, Улаанбаатар хотын Цагдаагийн газрын 
ХНСХ-ийн дарга, х/ч А.Гансүх нар оролцов.
Зөвлөгөөний үеэр түүхт ойнуудыг угтсан замын 
хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангуулах, осол, хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх ажилд бусдыгаа хошуучлан 
үр бүтээл гарган ажиллаж байгаа 8 алба хаагчийг 
Монголын залуучуудын холбооны шагналаар, 22 алба 
хаагчийг Улаанбаатар хотын цагдаагийн газрын болон 
Замын цагдаагийн газрын “Баярын бичиг” мөнгөн 

шагнал, 2 алба хаагчийг “Осолгүй манлай жолооч” 
тэмдгээр тус тус шагнаж урамшуулав. 
Тус зөвлөлөөс 2015 онд санаачлан ТВ-9 телевизтэй 
хамтран хийсэн “Мөрөөдөл биелдэг юм” нэвтрүүлгийг 
ахлагч бүрэлдэхүүнд үзүүлж, нэвтрүүлгийн оролцогч 
Монгол улсын гавьяат тээвэрчин, онц сэргийлэгч 
А.Рэнцэнгийн охин А.Өлзий-Учрал зөвлөгөөнд 
хүрэлцэн ирж, өөрт нь газар өмчлүүлж, хашаа, гэр 
сууц барьж өгсөн Замын цагдаагийн газрын нийт 
бүрэлдэхүүнд талархал илэрхийлэв.
Зөвлөгөөнд тус  албанаас гавьяаны амралтанд гарсан  
ахлагч бүрэлдэхүүнийг төлөөлөн а/а Б.Энхбаяр, 
Ц.Баянмөнх, Л.Алтанхуяг нар урилгаар оролцсон 
байна.
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“BAJA MONGOLIA 150” АВТОМАШИНЫ БАРТААТ ЗАМЫН УРАЛДААН
Албаны 80 жилийн ойн нэрэмжит  Монголын 
автомастеруудын холбоотой хамтран жил бүр зохион 
байгуулдаг “Baja Mongolia 150” автомашины бартаат 
замын уралдааныг Төв аймгийн нутаг Элстэйн аманд 
зохион байгуулж, тэмцээнд  88 багийн 140 тамирчин 
автомашины 7 төрлөөр хурд хүч, авхаалж самбаагаа 
сорив.
УАЗ-469  маркийн автомашины төрөлд 35 багийн 70 
тамирчин өрсөлдсөнөөс Замын цагдаагийн газрын 
тамирчин а/а Э.Буяннэмэх  5, цагдаагийн а/д Г.Гансүх  

15-р байрыг тус тус эзэлжээ.
Зам тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлэх, 
хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах ажилд хамтран 
ажиллаж байгаа Монголын автомастеруудын холбооны 
тамирчдад Замын цагдаагийн газраас талархал 
илэрхийлж, Монголын  авто  спортын  хөгжилд 
үнэтэй хувь нэмрээ оруулсан Д.Дамдинхорлоо, 
С.Эрдэнэчулуун, Л.Мягмархүү нарыг “Осолгүй 
манлай жолооч” цол, тэмдгээр шагнав.

 80 ШИРХЭГ МОД ТАРЬЖ, ДУГУЙГААР АЯЛАВ
Цагдаагийн байгууллагын “Ахмадын хороо”-ны 50 
жилийн ойг угтан тус газрын ЗХЗХ, Ахмадын зөвлөл, 
“Залуу дугуйчин клуб”, “Автынхан” төрийн бус 
байгуулага хамтран алба хаагчид болон ахмад үеийн 
50 гаруй хүний бүрэлдэхүүнтэй “Унадаг дугуй”-н 
аялал, мод тарих үйл ажиллагааг  зохион байгуулав.
Дугуйн аялалыг газрын төв байрны урд талбайгаас 
эхэлж,  “Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн”-нд очиж 
“Ногоон Улаанбаатар”-ын төлөө хамтдаа уриалгын 
хүрээнд албаны 80 жилийн ойг тохиолдуулан 80 

ш мод тарьж суулгажээ. Энэ үйл ажиллагаанд х/а 
Г.Ринчиндорж, Т.Занашир, д/х С.Энхтулга, х/ч 
Ц.Хатанбаатар нар оролцов.
Аялал үргэлжлэн  БЗД-ийн шалган бүртгэх товчооны 
зүүн хойд талын Туул голын эрэгт хүрч, дугуйгаар туг 
сүлжих, бөмбөгтэй дугуй, дугуйнуудаа байрлуулан 
“ЗЦГ 80” гэсэн бичиглэл хийх  зэрэг  3  төрлийн 
тэмцээн явуулж, ажил, амьдралын туршлагаа 
солилцож нэг өдрийг хөгжилтэй сайхан өнгөрүүлжээ.
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СОНГУУЛИЙН ХАМГААЛАЛТ
ЦЕГ-ын даргын 2016 оны Б/330-р тушаалаар УИХ 
болон аймаг нийслэлийн  ИТХ-ын сонгуулийн үед 
иргэд, олон нийтийн амгалан тайван байдлыг хангах, 
гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор 
цагдаагийн анги байгууллага, алба хаагчдыг 2016 
оны 06-р сарын 28-ны өдрийн 09:00 цагаас 06-р 
сарын 30-ны өдрийн 18:00 цаг хүртэлх хугацаанд 

өндөржүүлсэн байдлын нэгдүгээр  зэрэглэлд 
шилжүүлэн  ажиллуулав. Сонгуулийн үеийн замын 
хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангуулах хамгаалалт 
зохицуулалтанд нийслэлийн хэмжээнд тус албаны  
500 гаруй алба хаагч үүргээ амжилттай гүйцэтгэсэн 
байна. 

АСЕМИЙН ДЭЭД ТҮВШНИЙ УУЛЗАЛТ
07-р сард манай улсад зохион байгуулагдсан дэлхийн 
50 улсын төр, засгийн тэргүүн оролцсон  Ази Европын 
Парламентийн дээд түвшний 11 дүгээр уулзалтын 
үеэр албан ёсны айлчлал хийсэн Бүгд Найрамдах Хятад 
Ард Улсын Төрийн зөвлөлийн Ерөнхий Сайд, Бүгд 
Найрамдах Социалист Вьетнам Улсын Ерөнхий сайд, 
Япон Улсын Ерөнхий сайд, Бүгд Найрамдах Сингапур 
Улсын Ерөнхий сайд, Бүгд Найрамдах Солонгос 
Улсын Ерөнхийлөгчийн   замын хөдөлгөөний аюулгүй 
байдлыг хангах хамгаалалт зохицуулалтад Замын 
цагдаагийн газрын 46, Улаанбаатар хотын  цагдаагийн 
газрын Замын цагдаагийн нэгжийн 415, Цагдаагийн 

ерөнхий газрын Лицензийн төвийн 12, Төмөр замын 
цагдаагийн хэлтсийн 3, Хил хамгаалах ерөнхий газрын 
Мэргэжил хяналтын хэлтсийн Авто техникийн 
хяналтын албаны 2, орон нутгийн 10 аймгийн 42, 
Хууль сахиулах их сургуулийн багш, сонсогч 200 нийт 
720 алба хаагч үүргээ амжилттай  гүйцэтгэж, дэлхий 
нийтийн сайшаалыг хүртсэн юм.
Хамгаалалтанд хамт олноо хошуучлан өндөр үр 
бүтээл гарган ажилласан алба хаагчдаас Хууль зүйн 
албаны тэргүүний ажилтан тэмдгээр 8,  Цагдаагийн 
алдар тэмдгээр 15, Хууль зүйн яамны Жуух бичгээр 
1, Зам тээврийн яамны Жуух бичгээр 4, Цагдаагийн 
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“Албаны төлөө” 1-р зэргийн медалиар 39, “Албаны 
төлөө” 2-р зэргийн медалиар 60, “Албаны төлөө” 3-р 
зэргийн медалиар 57, Цагдаагийн гавьяа тэмдгээр 20, 
“Хүндэт жуух”–аар 19, Баярын бичгээр 29, Дотоодын 
цэргийн алдар тэмдгээр 2, Дотоодын цэргийн хүндэт 
тэмдгээр 2, Батлан хамгаалах яамны “Эх орны төлөө” 

медалиар 2, “Дайчин алдар” медалиар 2, Нийслэлийн 
Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын “Хүндэт тэмдэг”-
ээр 5, “Хүндэт өргөмжлөл”-өөр 5, “Хүндэт үнэмлэх”-
ээр 5, Замын цагдаагийн газрын “Осолгүй манлай” 
тэмдгээр 1, “Баярын бичиг”-ээр 69, нийтдээ 340 гаруй 
алба хаагч шагнуулсан байна. 

ЗҮҮН АЗИЙН ХОТЫН ДАРГА НАРЫН ФОРУМ 
Улаанбаатар хотод  08-р сарын 03-05-ны өдрүүдэд 
зохион байгуулсан “Зүүн Азийн хотын дарга нарын 
Форум-2016” уулзалтанд БНСУ-ын Пусан хотын 
дарга болон бусад хотын дарга нар Нисэх буудал, 
Шангрила, Туушин зочид буудал, Хүй долоон худаг, 
Гандантэгчилэн хийд, Ассем вилла болон бусад 
чиглэлд зорчих үеийн замын хөдөлгөөний аюулгүй 
байдлыг хангах хамгаалалт зохицуулалтанд  70 гаруй 
алба хаагч үүрэг гүйцэтгэв. 

“ДАНШИГ НААДАМ- ХҮРЭЭ ЦАМ-2016” 

Найрсаг Улаанбаатар хөтөлбөрийн хүрээнд 08-р 
сарын 06-07-ны өдрүүдэд “Даншиг наадам-Хүрээ цам” 
шашин, соёлын наадам Хүй долоон худагт болов.
Арга хэмжээний үеэр Хүй долоон худагт цагдаагийн 
түр хүрээг байрлуулан замын хөдөлгөөний хяналтын 
156 цэгт  174 алба хаагч хамгаалалт, зохицуулалтын 
үүрэг гүйцэтгэв. 



300

ОЮУТАН ЦЭРЭГ ТАНГАРАГ ӨРГӨВ
Монгол Улсын Засгийн газар, Батлан хамгаалах яам, 
БСШУЯамнаас  хамтран хэрэгжүүлж байгаа “Оюутан-
цэрэг” хөтөлбөрийн хүрээнд сургалтанд хамрагдсан 
оюутан цэргүүдийн тангараг өргөх ёслолын ажиллагаа 
08-р сарын 12-ны өдөр  10:00-13:00 цагийн хооронд 
Чингис хааны нэрэмжит талбайд зохион байгуулагдах 

үеийн замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах, 
1000 оюутан цэрэг  тээвэрлэх  тээврийн хэрэгслүүдийн 
замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангуулах 
хамгаалалт, зохицуулалтад нийт 26 алба хаагч үүрэг 
гүйцэтгэв.

“АМИН ХАРИУЦЛАГА- ХҮҮХЭДТЭЙГЭЭ ЗОЧЛОХ ӨДӨР”
Хүүхдийг зам тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлэх, 
замын хөдөлгөөнд аюулгүй, зөв оролцох мэдлэг, 
дадал олгох, аюулгүй тээвэрлэлт, хүүхдийн суудлын 
хэрэглээг нэмэгдүүлэх, Замын хөдөлгөөний хууль, 
дүрмийг сурталчлах зорилгоор ЗЦГазар, Global 
Shapers Community Ulaanbaatar ТББ, “Доктор” авто 
сүлжээ хамтран “Амин хариуцлага-Хүүхэдтэйгээ 
зочлох өдөр” сэдэвт өдөрлөгийг 9 -р сарын 10-ны өдөр 
Сүхбаатарын талбайд зохион байгуулав.

МЭДЭЭЛЛИЙН САМБАР 
Улаанбаатар хотын их тойрог замд хүүхэд зам 
тээврийн осолд өртөж болзошгүй эрсдэл бүхий 
ерөнхий боловсролын 20 гаруй сургуулийг сонгож 
хүүхдийг зам тээврийн осол, гэмтлээс урьдчилан 
сэргийлэх, эцэг, эх асран хамгаалагч нарын үүрэг 
хариуцлагыг дээшлүүлэх зорилгоор тухайн 

сургуулийн сурагчдаас зам тээврийн осолд өртсөн 
талаарх мэдээллийг “Замын цагдаагаас мэдээлж 
байна” самбарт байршуулах ажлыг зохион байгуулав.
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ЦАЦРУУЛАГЧТАЙ ХАНЦУЙВЧ БЭЛЭГЛЭВ
Хүүхдийг зам тээврийн осол, хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх, замын хөдөлгөөнд  аюулгүй зөв оролцох 
мэдлэг олгох, хөдөлгөөнд оролцогчдын үүрэг, сахилга 
хариуцлагыг дээшлүүлэх зорилгоор Петровис ХХК-
тай хамтран замтай ойр байрлах, зам тээврийн осол, 

хэрэг гарч болзошгүй эрсдэлтэй ЕБСургуулиудыг 
сонгон эхний ээлжинд 2-р сургуулийн 1-5 дугаар анги, 
5-р сургуулийн 3-5 дугаар ангийн нийт 1100 сурагчдад 
цацруулагчтай ханцуйвч бэлэглэв. 

ЗАМЫН ЦАГДААГИЙН АЛБА БАЙГУУЛАГДАВ

Орон 
нутгийн 

хяналтын 
хэлтэс 

Замын цагдаагийн 
албаны дарга

Төлөвлөлт 
зохион 

байгуулалтын
хэлтэс

Хөдөлмөрийн 
гэрээгээр 
ажиллах

Нйислэлийн 
замын 

хөдөлгөөний 
хяналтын 

газар

Техник замын 
хяналтын 

хэлтэс

Урьдчилан 
сэргийлэх 

олон нийттэй 
харилцах 

хэлтэс

Жижүүрийн 
шуурхай 

удирдлагын 
хэлтэс

Замын 
хөдөлгөөн 

зохицуулах 
хэлтэс /
гэрээт/

Замын 
зохион 

байгуулалтын 
тасаг

Техник 
хяналтын 

тасаг

Теле 
камерын 
хяналтын

тасаг

Гэрлэн 
дохионы 
зохицуу-
лалтын
 тасаг

Аймгуудын цагдаагийн газар, хэлтсийн ЗЦТ, Багануур, 
Налайх дүүрэг дэх ЦХэлтсийн ЗЦТ, Багахангай дүүрэг 

дэх  ЦТ-ийн ЗЦХ, ТЗ дахь ЦХ-ийн ЗЦХ, Иргэний 
агаарын тээвэр дэх ЦХ-ийн ЗЦХ, ЗХ-ний Автотехникийн 

шалгах алба, ХХЕГазрын Автотехникийн шалгах алба

Хамгаалалтын хэлтэс

Баянгол дүүрэг дэх 
замын цагдаагийн 

хэлтэс

Баянзүрх дүүрэг дэх 
замын цагдаагийн 

хэлтэс

Сонгинхайрхан 
дүүрэг дэх замын 
цагдаагийн хэлтэс

Сүхбаатар дүүрэг дэх 
замын цагдаагийн 

хэлтэс

Хан-Уул дүүрэг дэх 
замын цагдаагийн 

хэлтэс

Чингэлтэй 
дүүрэг дэх замын 
цагдаагийн хэлтэс
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ЦЕГ-ын даргын б/551-р тушаалаар Цагдаагийн хурандаа Бямбадоржийн 
Даваазул Замын цагдаагийн албаны даргаар томилогдон ажиллаж байна.
Б. Даваазул 1971 онд Улаанбаатар хотод төрсөн. 1979-1989 онд Ерөнхий 
боловсролын сургууль, 1991-1995 онд Цагдаагийн дээд сургууль, 2005-2006 
онд Удирдлагын академийг Төрийн удирдлагын арга зүйч мэргэжилээр  
тус тус суралцаж төгссөн. Хуульч мэргэжилтэй, Удирдахуйн ухааны 
магистр зэрэгтэй. Эргүүлийн тусгай тасагт сэргийлэгч /1990-1991/, 
Эрүүгийн цагдаагийн газарт төлөөлөгч /1995-1998/, Эрүүгийн цагдаагийн 
газарт эрүүгийн ахлах төлөөлөгч /1998-2000/, Хөвсгөл аймгийн 
Цагдаагийн хэлтэст хэсгийн төлөөлөгч, эрүүгийн төлөөлөгч /2000-2002/, 
Сүхбаатар дүүргийн Цагдаагийн хэлтэст эрүүгийн төлөөлөгч /2002-2003/, 
мөн хэлтэст эрүүгийн ахлах төлөөлөгч /2003-2005/, Эрүүгийн цагдаагийн 
газарт тасгийн дарга /2005-2012/, Орхон аймгийн Цагдаагийн газрын дарга 
/2012-2016/, Замын цагдаагийн албаны дарга /2016 оноос/-аар томилогдон 
ажиллаж байна. Цэргийн гавьяаны одон, Цэргийн хүндэт медаль, Ардын 
хувьсгалын 90 жилийн ойн медал, Цагдаагийн алдар, Цагдаагийн гавьяа, 
Төрийн албаны тэргүүний ажилтан, Биеийн тамир спортын улсын 
хорооны “Спортын алдар” цол тэмдгүүд, Цагдаагийн Албаны төлөө 1-р 
зэргийн медалиар тус тус шагнагдсан.

БЯМБАДОРЖИЙН ДАВААЗУЛ

НОМЫН АЖЛЫН ХЭСЭГ
Замын цагдаагийн газрын даргын  2016 оны  А/02-р 
тушаалаар Замын цагдаагийн албаны 80 жилийн 
ойд зориулан “Түүхэн товчоон” ном гаргах ажлын 
хэсгийг Улаанбаатар хотын Цагдаагийн газрын Замын 
цагдаагийн ажил хариуцсан дэд дарга, цагдаагийн 
хурандаа Ч.Жаргалсайханаар ахлуулсан 15 хүний 
бүрэлдэхүүнтэй байгуулж Албаны 50, 70, 75 жилийн 
ойд зориулан гаргасан ном, сэтгүүл,  архивын материал, 
фото зургууд, ахмад ажилтнуудын дурсамж, тушаал, 
шийдвэр, ажлын тайлан, мэдээ, холбогдох бусад 
материалуудыг судлан өмнөх түүхийн бүтээлүүдийг 

баяжуулан дэлгүүлэн алба хаагчид, уншигч олондоо 
өргөн барьж байна.
“Түүхэн товчоон” номонд ажиллаж байсан хүмүүсийн 
овог, нэр, цол, албан тушаал, цаг үеийн үйл явдлын 
он цагийн хязгаарыг ташаарсан, орхигдуулсан байвал 
хүлцэл өчье.
Замын цагдаагийн албаны “Түүхэн товчоон” номыг 
үргэжлүүлэн баяжуулж, алдаа эндэгдлийг нь 
залруулна гэдэгт итгэж байна.
Сайн үйлс дэлгэрэх болтугай.
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ТҮҮХТ ОЙ УГТАЖ . . .

Осолгүй жолооч жаргалтай гэр бүл

Ахмадуудыг хүлээн авав

ХУД-ийн Засаг даргын бэлэг

Мартын найман

Ахлагчдын зөвлөгөөн

Мод тарив

Хамтрагч байгууллагуудын спортын тэмцээн
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“Галтайбулнай” - г зорив

Мод тарив

Дугуйн уралдаан

Монгол цагдаа 95 жилийн ойн  парад

Удам дамжсан замын цагдаа 

“Замын хөдөлгөөний цагаан толгой”  тэмцээн

Дугуйн баг
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“Уран зохицуулагч” тэмцээний аваргууд
Дүрэмтэй хувцасны түүхэн хөгжил

Шүгэлхүү найзуудтайгаа 

Эхийг сахиулагч замын цагдаа Бид замын цагдааг залгамжлагчид
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Монгол цагдаа 95 жилийн ойн  парад
Замын цагдаагийн алба хандив өргөв

Сэдэв аяныг зохион байгуулав

Урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ

Монголын нэг өдөр нэвтрүүлэгт зочлов

Цагдаа эмэгтэйчүүд

Ирээдүйн замын цагдаа
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ЗАМЫН ЦАГДААГИЙН АЛБАНЫ АЛДАР ГАВЬЯАТНУУД
I.ТӨРИЙН ОДОН, МЕДАЛЬ

МОНГОЛ УЛСЫН 
ГАВЬЯАТ ЦОЛТОН 

 
Монгол улсын гавьяат 

тээвэрчин
А. Рэнцэн

Монгол улсын гавьяат  
тамирчин 

Д. Сэрээтэр 
Г. Гүррагчаа

СҮХБААТАРЫН ОДОН 
Г.Халзан
Л.Гүнчин-иш
С.Зодвоо
С.Батсүх
Ш.Чүлтэм
А.Рэнцэн
П.Ламжав
Л.Дагва-Осор
З.Балдан
Г.Цэдэндамба 

ЦЭРГИЙН  ГАВЬЯАНЫ 
УЛААН ТУГИЙН ОДОН

Ж.Дашцэрэн
З. Балдан
Б. Норов
Ц.Бандихүү
Ц.Жодов
С.Зодвоо
Л.Гүнчин-иш
П.Одон
П.Ламжав
Ц.Сумъяа 
Г. Ринчиндорж
Д.Могдоон
Ч.Сүхбат
Г.Намхай
Ш.Чүлтэм
Г.Цэдэндамба
Ж.Ядамсүрэн
О.Цогсүрэн
С.Сэрээтэрдагва
Г.Балдандорж
С.Цандэлэг
Э.Дорлигжав
Л.Лхагваа
Ж.Сайнжаргал
Ц.Амгаланбаяр
Д.Ядамдорж
К.Дорж
Н.Дэмбэрэл
О.Түвдэн
С.Бат-очир
О.Мангал
Б.Нандав
О.Сосор
Ш.Жимбээ
Р.Цэнд
Б.Нямжав
А.Намсаманд
Х.Монголбаяр
А.Чумхаан
Э.Цогбадрах
С.Шагдар

Х.Даваадорж
Ч.Чулуунбаатар
З.Нямдаваа
Б.Иванов
Т.Батбаяр 
С.Батбаатар 
Т.Ганбаатар
С.Пионер
Л.Гүнтэвсүрэн 
Ч.Жаргалсайхан
Р.Батхүү
Ж.Баттөмөр
Д.Дэлгэрсайхан
Л.Хуягбаатар
Ц.Балжаа
О.Батбаатар
А.Цэвэгсүрэн
Б.Далхсүрэн
О.Хүүхэнбаатар
Ц.Бямбасүрэн
Г.Гүррагчаа
А.Саяболд
Л.Дугарсүрэн
Д.Мэндсайхан

ХӨДӨЛМӨРИЙН 
ГАВЬЯАНЫ УЛААН 

ТУГИЙН ОДОН

У.Найдан
Г.Гомбоцэрэн
Ж.Дашцэрэн
Т.Ганбаатар
А.Чумхаан
Х.Норов
Л.Баасанжав
Д.Цэрэннадмид
О.Мангал
Ж.Сайнжаргал
Ц.Амгаланбаяр
Д.Ядамдорж

Ц.Балжаа
Д.Батнасан 
М.Санжаа
Д.Батхүү
М.Рэнцэндорж 

ЦЭРГИЙН ГАВЬЯАНЫ 
ОДОН

З.Бадрах
В.Соном
Ч.Жамсран
Б.Норов
У.Найдан
З.Балдан
Л.Гүнчин-иш
П.Одон
Ц.Бандихүү
С.Зодвоо
Н.Лувсан-ёндон
П.Ламжав
Г.Халзан
Ш.Чүлтэм
П.Ноожоо
С.Батсүх 
Ж.Хурцгэрэл
Б.Нандав
Х.Жамбал
Б.Цэрэндорж
Л.Лхагваа
С.Цандэлэг
Л.Дэмчигсүрэн
Г.Ринчиндорж
А.Саяболд 
О.Чойжин
А.Үржинбадам
Ж.Сайнжаргал
Т.Батбаяр
Ө.Чүлтэмбаяр
Ц.Амгаланбаяр
Д.Ядамдорж
Х.Энхжаргал
Г.Гомбоцэрэн
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А.Рэнцэн
Ц.Жодов
С.Сэрээтэрдагва
Б.Батжаргал
А.Баасан
Ц.Ичинноров
Ж.Базаргочоо
Г.Доржсүрэн
Б.Дүгэрсүрэн
Д.Хатанбаатар
Я.Рэнцэн
Ш.Жимбээ
М.Энхбат
 Д.Дэлгэрсайхан
Г.Намхай
Г.Цэдэндамба
О.Сосор
Х.Норов
О.Цогсүрэн
Л.Пүрэвзана
С.Гончиг
А.Чумхаан
Э.Цогбадрах
А.Намсаманд
Д.Содномбалжир
Л.Балганжав
С.Шагдар
Б.Чагнаадорж
Л.Баасанжав
Б.Алтангэрэл  
Ч.Батаа
П.Одон
Б.Цэрэндорж
Л.Ганхуяг
П.Пүрэвбат
Т.Даш
Т.Түмэнхүү
Ц.Алтангэрэл
Д.Отгонбаяр
Г.Санжаасүрэн
Л.Дэмбэрэл
Б.Амгалан
Г.Даваахүү
Р.Лхагваа
Х.Монголбаяр
С.Баярбаатар
С.Ганзүгнамсан 
А.Цэвэгсүрэн
Д.Хуяг
Я.Мягмар
Т.Магсаржав
З.Оеообаатар
Я.Цэгмид
Н.Рэнцэндорж
Д.Молотов

Б.Иванов
Б.Умаахан
Н.Төртогтох
Ц.Лувсан Очир
Л.Амгалан
Д.Дарьсүрэн 
Л.Жаргалсайхан
Л.Дугарсүрэн
С.Пионер
Д.Оюунчимэг
Б.Дашдэндэв
Ц.Ганбаатар
Л.Хуягбаатар
Б.Тогтох
И.Сумъяа
Ц.Ганхуяг
Д.Батхүү
Ч.Жаргалсайхан 
Б.Батболд
Ц.Мөнхбат
Д.Дашдорж
Д.Ганбаатар
Д.Ганхуяг
Ц.Батцогт
Д.Сонсголмаа
О.Баярбат
С.Дангаасүрэн
Б.Батхуяг
Р.Батхүү 
Ц.Балжаа
Г.Оюунбаатар
Н.Пүрэвсүх
О.Хүүхэнбаатар
Б.Ганбаатар
Б.Далхсүрэн
Х.Баатаржав
Д.Мөнхболд
Ч.Эрдэнэбаатар
Ч.Чулуунбаатар
Ш.Алтай
Б.Батболд 
Ү.Зоригтбаатар
Д.Болдбаатар
Д.Содномбалжир
А.Дулмаа
Э.Дорлигжав
Д.Даваасүрэн
Т.Цэрэндулам
Ц.Бэх-Очир
Б.Даваазул
М.Санжаа
Б.Эрдэнэбат

АЛТАН ГАДАС ОДОН

В.Соном
Ч.Жамсран
Б.Норов
Д.Гүрбазар
У.Найдан
З.Балдан
П.Ламжав
Ц.Сумъяа 
П.Одон
Ш.Чүлтэм
Г.Халзан
Д.Цэдэнсодном
Ц.Жодов
Д.Могдоон
Л.Баасанжав
А.Рэнцэн
Д.Сэрээтэр
Ж.Хурцгэрэл
С.Сэрээтэрдагва
З.Бадрах
Г.Балдандорж
М.Буянцогт
А.Жамбалдорж
Д.Дүгэрээ
Л.Лхагваа
Г.Бандгай
З.Мягмар
Г.Гомбоцэрэн
Р.Цэнд
А.Дулмаа
Ш.Жимбээ
С.Шагдар
Ц.Ганхуяг
Д.Батхүү
Я.Мягмар
С.Лхагваа
Э.Дорлигжав
Л.Цэрэннадмид
Б.Шагва
Г.Цэдэндамба
О.Мангал
Г.Довдонжамц

А.Чумхаан
Х.Норов
Г.Буянжаргал
Л.Баасанжав
М.Рэнцэндорж  
Л.Хүүжий
Л.Дэмчигсүрэн
Ч.Батаа
С.Бааран
Х.Жамбал
Г.Гиваа
Б.Сэржээ
Д.Молотов
М.Рэнцэндорж
О.Цогсүрэн
Б.Цэрэндорж
Б.Самбуу
Д.Цэрэннадмид
Л.Дугарсүрэн
Р.Лхагваа
С.Сэргэлэн
Д.Хүүхэнхүү
Д.Дашдамба
М.Энхбат
С.Дамба
Ж.Буянбат
Ц.Балжаа
С.Баярбаатар
Т.Ганбаатар
Э.Халиунболд
Ч.Лодон
Р.Батхүү
Ч.Доржсүрэн
Ц.Алтангэрэл
Н.Дашдаваа
Б.Намдав
Г.Ринчиндорж
А.Саяболд
Т.Батбаяр
Ж.Ядамсүрэн
С.Дангаасүрэн
Б.Лувсандорж
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ЦЭРГИЙН ХҮНДЭТ 
МЕДАЛЬ

В.Соном
Л.Биндэръяа
Д.Гүрбазар
З.Балдан
Б.Норов
У.Найдан
Л.Гүнчин-иш
С.Зодвоо
П.Ламжав
Г.Халзан
Ц.Сумъяа 
Н.Лувсан-ёндон
С.Батсүх 
Д.Цэдэнсодном
З.Бадрах
П.Одон
З.Мягмар
А.Рэнцэн
С.Цандэлэг
О.Чойжин
Ш.Чүлтэм
Л.Дэмчигсүрэн
М.Буянцогт
Б.Намдаваа
А.Саяболд 
Ж.Хурцгэрэл
А.Үржинбадам
Д.Хуяг
Ө.Чүлтэмбаяр
И.Баасандорж
Т.Ганбаатар
С.Лхагваа
Ц.Цэрэндорж
Э.Дорлигжав
Ц.Доржсүрэн
Л.Цэрэннадмид
Б.Шагва
Г.Цэдэндамба
Ж.Базаргочоо
Ж.Сайнжаргал

Г.Довдонжамц
Ц.Жодов
Л.Өлзийтогтох
Г.Буянжаргал
Л.Баасанжав
О.Сосор 
С.Бааран
Л.Пүрэвзана
Э.Цогбадрах
Я.Цэгмид
Б.Самбуу
Б.Сэржээ
О.Цогсүрэн
С.Тоохүү
С.Үржин
З.Цээлээ
М.Рэнцэндорж
Ш.Баатархүү
Х.Жамбал
А.Чумхаан
Л.Хүүжий
С.Шагдар
Г.Адьшаа
Х.Даваадорж
Г.Дэмбэрэл  
С.Лхагваа
Д.Молотов
Г.Намхай
Д.Дандар
Б.Нармандах
Д.Даваасүрэн
П.Пүрэвбат 
Ж.Заграа
С.Шагж
Т.Даш
Ц.Амгаланбаяр
Д.Ядамдорж
А.Баасан
Ц.Ичинноров
Ж.Мөнхдаш
Н.Рэнцэндорж 
Ш.Борхүү
Г.Горзой
Б.Дорж
Л.Сумжав
Д.Хатанбаатар
С.Баярбаатар
Г.Балдандорж
Д. Даваасүрэн
Г.Даваахүү
Р.Лхагваа
З.Нямдаваа
Ц.Хишигжаргал 
Л.Чүлтэмсүрэн 
А.Дагвадорж
О.Батдорж
Б.Чагнаадорж

Я.Сандагсүрэн
Б.Цогтоо
Р.Алтанхуяг
Н.Отгон
Л.Ганхуяг
Л.Алтанзул
Б.Амгалан
Б.Умаахан
Л.Дугарсүрэн
Л.Очирням
А.Цэвэгсүрэн
Н.Отгон
Д.Хүүхэнхүү
Х.Телэу
П.Мигшээ
Л.Хуягбаатар
Б.Бямбаа
Б.Баярсайхан
Д.Алтангэрэл
Ш.Алтай
Ж.Батбаатар
Х.Дангаасүрэн
Ш.Довчинбаатар
Ж.Батхуяг
Ө.Мөнхбаяр
Ц.Лувсан-Очир
С.Дангаасүрэн
Б.Түвшинжаргал
И.Сумъяа
З.Оёообаатар
Л.Амгалан
С.Бат-очир
О.Баярбат
Ч.Чулуунбаатар
С.Энхээ
Х.Монголбаяр
Б.Дашдэндэв
У.Жылыбай
А.Жекей
Ц.Ганбаатар
Б.Далхсүрэн
Г.Даваахүү
Н.Төртогтох
О.Шугар
И.Адъяасүрэн
Ч.Гантөмөр
Т.Магсаржав
Р.Батхүү
 Б.Иванов
З.Мэндбаяр
Д.Болдбаатар
Ц.Галчулуун
Б.Шатар
С.Шинэдэнчил
Р.Түвшинбаяр
Ч.Хуягбаатар
Г.Бадамжав

Д.Мэндсайхан
Д.Дэлгэрсайхан
Д.Даваасүрэн
Я.Рэнцэн
С.Даваацэрэн
С.Дагдан
Б.Батжаргал
Г.Болдбаатар
Д.Ганбаатар
Б.Батхуяг
Ц.Мөнхбат
Л.Энхбаяр 
Д.Ганхуяг
Ю.Түвшинбаяр
Г.Эрдэнэцэцэг
Д.Дэлгэрсайхан
Г.Сосорбурам
П.Төмөр-очир
Д.Ганбаатар
Д.Лхагвасүрэн
М.Очирбат
Ч.Жаргалсайхан
М.Энхбат
Н.Пүрэвсүх
Р.Ганхүү
Б.Батболд
Л.Отгонбаяр
Д.Цогтсайхан
Д.Батсүх
Ч.Эрдэнэбаатар
Г.Энхзориг
Ч.Хүрэлбаатар
О.Батжаргал
Б.Эрдэнэбат 
С.Төкей
Г.Оюунбаатар
Б.Ганбаатар
Я.Баттулга
Д.Мөнхболд
Р.Түвдэндорж
А.Намсаманд
С.Энхтулга
Х.Баатаржав
Г.Батаа
С.Нармандах
Ц.Гэрэлмаа
Б.Баясгалан
Н.Цэвээнравдан
Д.Гантөмөр
О.Сосор
Д.Энхамгалан
А.Чинболд
Б.Намнансүрэн
Л.Жаргалсайхан
М.Энхтүвшин
С.Жавхлантбаатар
Ж.Буянбат
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ХӨДӨЛМӨРИЙН 
ХҮНДЭТ МЕДАЛЬ

У.Найдан
Д.Сэрээтэр
Ц.Сумъяа 
П.Одон
С.Сэрээтэрдагва
Д.Дүгэрээ
С.Шагдар
Ч.Хуягбаатар
Д.Цэрэннадмид

ЧӨЛӨӨЛӨХ ДАЙНД 
ОРОЛЦСОН АХМАД 

ДАЙЧИД

П.Ноожоо
А.Рэнцэн
Г.Цэдэндамба
Т.Пунцаг
С.Зодвоо
 М.Буянцогт
 А.Жамбалдорж 
 Ш.Чүлтэм
 Ш.Жимбээ 
 Ш.Гомбожав
 М.Буянцогт
 

II. ЯАМ, САЛБАРЫН ШАГНАЛ
ХҮНДЭТ ЧЕКИСТ

Б.Шинэхүү
Ш.Чүлтэм
Н.Рэнцэндорж
С.Зодвоо
Л.Гүнчин-Иш
С.Батсүх

ХУУЛЬ ЗҮЙН 
ТЭРГҮҮНИЙ АЖИЛТАН

У.Эрдэнэхүү
Т.Түвшинбаатар
Б.Очирбат
Б.Гомбосүрэн
Г.Даваасүрэн
Г.Мөнх-Очир
Б.Баясал
Э.Дөлгөөн
Я.Ганболд
Т. Мөнхжаргал
Б.Банзрагч
Д.Бат-Эрдэнэ
Б.Ганзориг
Б.Түмэнбаяр
С.Энхбат
С.Мөнхтөр
Д.Алтайбаатар
Д.Батсайхан
Д.Цэнгүүнжав
Д.Мөнхбаатар
М.Отгонбаяр
Л.Баясгалан
Н.Пүрэвсүрэн
Х.Биязхан
Л.Эрдэнэтуул
Л.Эрдэнэбулган
Д.Батнасан 
С.Эрдэнэбилэг
Ц.Мягмаржав
Т.Баярмагнай
Д.Энхбаатар
С.Бямбасүрэн
Т.Эрдэнэлхагва
Б.Батжаргал
Ч.Эрдэнэ
Г.Ганбаатар 
Д.Золбаяр
Г.Батсайхан
М.Батчимэг
А.Мөнгөнцөгц
Б.Зоригтбаатар
Ж.Энхбат
Ч.Нямбат
Н.Чулуунбат
Б.Батбаяр
Ч.Одсүрэн

Л.Ууганбаяр
Х.Жадамбаа
Г.Мягмархишиг
 Б.Ганзориг
М.Мягмарсүрэн
О.Баттөр
Л.Зоригоо
Ц.Гэрэлмаа
Л.Отгонбаяр
Ч.Отгон
Ц.Сугаржав
Б.Батбаяр
М.Мөнхзул
Н.Хангарьд
Ц.Амарбаясгалан
Ч.Отгонбаяр
Н.Шинэбаатар
Г.Рэнчинбат
Ү.Алтаншагай
Р.Одбаяр
Ц.Алтансүх
Б.Саруулбат
Д.Төгөлдөр
Б.Баатаржав 
С.Батсүх
Д.Ууганбаяр
Ц.Насанбат
Ц.Ганболд
О.Будсүрэн
Ю.Батбаатар
Ж.Баярсайхан
Б.Эрдэнэжаргал
Н.Балжинням
Ч.Самданшарав
Б.Цэндзэсэм
Ц.Ариунболд
М.Энхтүвшин
Ш.Мижид
Д.Мэндсайхан
Г.Гиваа
Ц.Ганхуяг
Д.Батхүү
П.Буянтогтох
И.Батжаргал
Д.Цэрэннадмид
М.Баттулга.

Ү.Зоригтбаатар
Н.Дашдаваа
Б.Намдав
Д.Амгалан
Ч.Өлзийбаяр
Г.Гүррагчаа
М.Санжаа
Д.Цэнгэлбаяр
Ц.Мөнхбат
Г.Ринчиндорж
Б.Даваазул
Ж.Ядамсүрэн
Ё.Цэвэлсүрэн
Г.Гомбоцэрэн
Г.Норов
Ё.Мөнхбаяр
Х.Норов

А.Чумхаан
Л.Очирням
З.Цээлээ
Л.Хүүжий
Ц. Доржсүрэн
Х.Телэу
Д.Ядамдорж
Х.Энхжаргал
С.Пионер 
Т.Ганбаатар
Ч.Доржсүрэн
Б.Бямбаа
Д.Рэнцэнсодном
С.Шинэдэнчил
Я.Бадамгарав
С.Амарсайхан
З.Наранбаатар
С.Эрдэнэчимэг
Б.Жанчивдорж
С.Наранцэцэг
Н.Алтанхуяг

А.Цэвэгсүрэн
Ц.Зоригтсайхан
Б.Чулуунбаатар 
Д.Сэсээр
Ч.Өлзийбаяр 
М.Санжаа
Л.Жаргалсайхан
Г.Норов
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С.Даваацэрэн
Т.Даш
Т.Ганбаатар
Д.Ядамдорж
Х.Энхжаргал
Т.Батбаяр
Ч.Сүхбат
М.Даваацэрэн
Д.Батсүх
Д.Дашдорж
Л.Эрдэнэбулган
Я.Ганболд
С.Пионер
Ч.Жаргалсайхан
Ч.Эрдэнэбаатар
Ж.Эрдэнэ-очир
Б.Банзрагч
Д.Ойнбилэг
С.Наранцэцэг
Т.Төгөлдөр                                            
Ү.Зоригтбаатар
О.Баттөр
Г.Басбиш
Ц.Батцогт
Т.Баярмагнай
Б.Батжаргал
Х.Ержан
Д.Цэнгүүнжав
Ч.Батболд
Б.Дамдинсүрэн
О.Баярбат
Б.Батболд
Ц.Сугаржав
Б. Алтансүх
Д.Бат-Эрдэнэ
С.Жавхлантбаатар
Г.Мөнхжаргал 

ОНЦ ТЭЭВЭРЧИН 
ТЭМДЭГ 

С.Зодвоо
Ш.Баатархүү
С.Лхагваа
Г.Балдандорж
Х.Монголбаяр
Я.Мягмар
Д.Болдбаатар
Д.Эрдэнэбат
Ц.Ганбаатар
Л.Дэмбэрэл
Х.Норов
П.Буянтогтох
Д.Цогтсайхан
Х.Жагсалаг
Д.Дүгэрээ
Ц.Бэх-очир
А.Саяболд
Л.Алтанзул
Д.Сүхбат
С.Шинэдэнчил
Д.Цэрэннадмид
Р.Батхүү
Б.Бямбаа
Т.Занашир  
С.Санжаа
Т.Даш
Ц.Лувсан Очир
С.Баярбаатар
Ш.Мишигдорж
Л.Ганхуяг
Р.Эрдэнэцогт
Ц.Доржготов
Б.Энхтайван
Б.Ганбаатар
Ч.Доржсүрэн
Д.Ганхуяг
Б.Амгалан
Ч.Чулуунбаатар
Ц.Бямбасүрэн
О.Шугар
Д.Ганбаатар
Ч.Хуягбаатар
Б.Түмэнбаяр
П.Дорждагва
Д.Энхболд
У.Жылыбай
С.Сэргэлэн
Б.Гансүх
Б.Отгон
Б.Энхтүвшин
О. Батжаргал
Ц.Эрдэнэбилэг
Р.Ганхүү

А.Чумхаан
А.Намсаманд
Ю.Батбаатар
Г.Ганбаатар
Г.Баасандорж
Ч.Эрдэнэбаатар
Т.Мөнхжаргал
Р.Түвшинбаяр
Г.Батаа
О.Баярбат
Г.Сүхбаатар
С.Нармандах
Ц.Батцогт
Д.Батсүх
Л.Гүнтэвсүрэн 
Л.Очирням
Д.Дашдорж
С.Энхбат
Б.Батболд
Б.Баясал
С.Түмэнжаргал
Г.Болдбаатар
Я.Жаргалхүү
Ц.Баянмөнх
О.Сосор
Р.Алтанхуяг
Л.Энхбаяр 
Ц.Доржсүрэн
Б.Зоригтбаатар
Н.Пүрэвсүрэн
Д.Энхбаатар
О.Батбаатар
Ж.ОтгонБаяр
Б.Умаахан
Д.Самбуу-ёндон
Х.Пүрэв
Х.Энхбаяр
О.Хүүхэнбаатар
Ж.Баярсайхан
Ү.Алтаншагай
Д.Аюурзана
Б.Очирбат
Д.Батхүү
Д.Ганхуяг
С.Жавхлантбаатар
Б.Мөнхбаяр
Ц.Хишигжаргал 
Д.Баттогтох
Л.Ундармаа
З.Адилбиш
Б.Цогтбаатар
Л.Ганзориг
Б.Намнансүрэн
Ж.Одгэрэл
Б.Баттулга
М.Мягмарсүрэн
Ж.Баярбаатар
С.Төкей
Д.Ууганбаяр
Д.Түмэндэмбэрэл
 Д.Дэлгэрсайхан
Б.Дагвадорж
Б.Саруулбат
Ө.Амаржаргал
Ч.Батсүх
Х.Баатаржав

Г.Батбаяр
Ш.Баттөр
Ч.Лодон
Ц.Эрдэнэбат
Х.Даваадорж
Б.Гомбосүрэн
И.Адъяасүрэн
Д.Цогтжаргал
Л.Нямдаваа
Ц.Алтан-эрдэнэ
Ц.Амарбаясгалан
Б.Баттулга
А.Мөнгөнцөгц
Д.Сүхбат
Г.Эрдэнэсүх
Б.Ганзориг
Ж.Батбаатар
Н.Чулуунбат
Б.Энхболд
Д.Батнасан 
Б.Чулуунбаатар
С.Батзориг
С.Бат
Б.Галсан жамц
Н.Чулуунбат
О.Чинзориг
А.Эрдэнэзул
Д.Бээжин
Д.Анхбаатар
А.Баасанхүү
Б.Мөнхгариг
Ж.Мөнхбат
М.Мэгзэр
С.Эрдэнэ-Очир
Ч.Отгонбаяр
Л.Гансүх
Н.Уянбаатар
Р.Одбаяр
Н.Тогтохбаяр
М.Хаш-эрдэнэ
Д.Бат-эрдэнэ
Д.Энхамгалан
Л. Дугарсүрэн
Б.Цэрэнжаргал
Н.Ганбат
С.Лхаасүрэн
П.Цэрэндулам
Л.Цэрэннадмид
М.Баттулга
Н.Дашдаваа
Ц.Мөнхбат
Ч.Өлзийбаяр
Ц.Хатанбаатар
М.Санжаа
Д.Цэнгэлбаяр
Ч.Болдбаатар
Л.Жаргалсайхан
Л.Өлзийтогтох
Б.Батхуяг
Б.Лувсандорж 
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ОНЦ  СЭРГИЙЛЭГЧ, ЦАГДААГИЙН АЛДАР

Ч.Жамсран
 Х.Лувсан-ёндон
 Х.Ёндонжамц
 Ж.Дашцэрэн
 Г. Халзан
 Л.Гүнчин-иш
С.Батсүх 
З.Бадрах
С.Цандэлэг
М.Буянцогт
А.Жамбалдорж
Л.Дэмчигсүрэн
Ш.Чүлтэм
У.Найдан
Д.Бадарч
Н.Шагдар
А.Саяболд
О.Бямбаа
Ц.Халтар
Л.Лхагваа
З.Цээлээ
С.Лхагваа
С.Гончиг
Ш.Жимбээ
Х.Ламжав
Б.Помбод
С.Сэрээтэрдагва
Ш.Борхүү
Э.Дорлигжав
З.Балдан
Б.Сэржээ      
Х.Монголбаяр
Ж.Базаргочоо
Д.Олзбаяр
Л.Дагваосор
Р.Насантогтох          
О.Батдорж
Г.Буянжаргал
О.Сосор
Л.Хуягбаатар
Б.Чойжинжав
А.Чумхаан

Т.Төмөр-очир
Ц.Чулуун
М.Уртнасан
Л.Баасанжав
Г.Адьшаа
В.Баатар
Г.Санжаасүрэн
Б.Намдав       
Б. Дүгэрсүрэн
Б.Шагва
Л.Балганжав
Д.Молотов
Г.Балдандорж
Г.Ринчиндорж
Г.Даваахүү
Я.Цэгмид
П.Ноожоо
Г.Дэмбэрэл
Ж.Заграа
 А.Дулмаа
Г.Мөнх-эрдэнэ
С.Хүрэлбаатар
 Г.Бандгай
С.Дангаасүрэн
Б.Доржжигжид 
Б.Самбуу
Л.Очирням
Х.Адъяа
Дарь.Даваасүрэн
Б.Цэрэндорж
С.Пионер
С.Гарам
Ц.Энхбаяр
Р.Лхагваа
Г.Намхай
Т.Даш
Н.Дашдаваа
Б.Намдав
Р.Цэрэннадмид
Д.Отгонбаяр
С.Баянсан
Ч.Алтангэрэл
Б.Ганхуяг
Я.Сандагсүрэн
С.Баттөмөр
Б.Банзрагч
Л.Одон
Л.Дэмбэрэл
Б.Гантөмөр
С.Амарсайхан
Ц.Хатанбаатар 
О.Цогсүрэн
Д.Сэсээр
Л.Ганхуяг

Ц.Мөнхбат
А.Намсаманд
И.Адъяасүрэн
Д.Батбаатар
Ц.Бэх-очир
Б.Энхболд
Ц.Ганхуяг
С.Болд
Д.Батсүх
Х.Жагсылыг
Г.Батаа
Л.Жаргалсайхан
Да.Даваасүрэн
 Д.Ганбаатар  
М.Баттулга
С.Амарсайхан 
П.Пүрэвбат 
 М.Санжаа
 Н.Батбаяр 
 Б.Жаргал
Б.Ганбаатар
Б.Батбаяр
Г.Оюунбаатар
Б.Дашдэндэв
Д.Дашдорж
Д.Дүгэрээ 
Т.Ганбаатар 
Б.Зоригтбаатар
Ж.Баттөмөр 
Ж.Эрдэнэочир 
М.Лувсандорж 
Ж.Буянбат
Б.Батжаргал 
Х.Ганбат
С.Лхамаажав  
Б.Батсүх  
Б.Батсайхан 
Д.Батсайхан
Б.Шатар
С.Ганболд
Л.Бямбажав
Ц.Амгаланбаяр
О.Шугар
Ю.Түвшинбаяр
Дан.Даваасүрэн
Б.Болдсайхан 
Ч.Эрдэнэбаатар
Д.Нямдорж
Б.Далхсүрэн
Д.Ганбаатар
Р.Түвшинбаяр
Д.Батсүх
Ч.Жаргалсайхан
Б.Батбаяр

Л.Эрдэнэбулган
Б.Умаахан
Б.Батболд
Б.Баясал
Н.Пүрэвсүх
С.Баянсан
Х.Баатаржав
Х.Эрдэнэжаргал
Я.Баттулга
Ч.Хүрэлбаатар
Д.Ганхуяг
Ц.Баянмөнх
С.Нармандах
Б.Цогтбаатар
Д.Энхамгалан
З.Ганбат
Б.Түмэнбаяр
Д.Бат-эрдэнэ 
Ү.Зоригтбаатар
Б.Даваазул
Г.Энхзориг
Ц.Ариунболд
Ц.Сугаржав
Э.Халиунболд
Д.Цэнгүүнжав
Б.Гантулга
С.Энхтөр
Д.Батхүү
Л.Гүнтэвсүрэн 
С.Цэцэгжаргал 
Д.Гантөмөр
П.Эрдэнэбаатар
С. Батсүх
Л.Баясгалан
Г.Батбаяр
Г.Мөнхжаргал
Л.Зоригоо
С.Энхбат
Ш.Ариун-эрдэнэ
Б.Батболд 
Ч.Батболд
С.Мөнхтөр
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С.Жавхлантбаатар
Д.Ууганбаяр
М.Мөнхзул
О.Хүүхэнбаатар
Ц.Болдбаатар
С.Бямбасүрэн
Т.Төгөлдөр
Б.Банзрагч
Ш.Даваа-эрдэнэ
Д.Сонсголмаа
Ц.Насанбат
Ц.Мягмарсүрэн
Б.Мөнхзул
Д.Мөнхбаатар
Б.Батбаяр
Б.Цэндзэсэм
Ж.Чинбат
Б.Алтансүх
О.Батдорж
М.Батаа
М.Цэдэнсодном
О.Баттөр
А.Чинболд
Б.Баттулга
М.Энхтүвшин
Д.Дэлгэрмаа
Э.Уртнасан
Б.Сэргэлэнбаатар
Д.Идэрмөнх
 Ц.Мөнхбат
Д.Түмэнбаяр
Н.Хангарьд 
Ч.Одсүрэн
Б.Дамдинсүрэн
Д.Анхбаатар
С.Эрдэнэ-очир
С.Идэржавхлан
Б.Сүхбат
Д.Алтайбаатар
М.Мэгзэр
Д.Гомбосүрэнжав
Т.Бөхболд
Т.Баярмагнай
Д.Ганболд
Т.Мөнхбат
Б.Дамдинсүрэн
Б.Ганбаатар
Д.Болдбаатар
П.Буянтогтох
Ж.Сайнжаргал
Н.Рэнцэндорж
Ч.Сүхбат
Т.Батбаяр
Ө.Чүлтэмбаяр
Д.Ядамдорж

Х.Энхжаргал
Ц.Хатанбаатар 
Б.Эрдэнэбат
Л.Амаржаргал
Х.Одбаяр
Ц.Эрдэнэчимэг
Д.Өлзиймаа
М.Отгонбаяр
П.Норовсамбуу
Б.Галсанжамц
Б.Баясгалан
Ц.Чинзориг
З.Наранбаатар
Б.Саруулбат
Г.Рэнчинбат
Н.Батбуян
А.Мааньдарь
Ү.Алтаншагай
Н.Ганхуяг 
Н.Ганбат

ЦАГДААГИЙН ГАВЬЯА 
ТЭМДЭГ   

Ч.Жаргалсайхан
П.Пүрэвбат
М.Баттулга
О.Шугар
Л.Дэлгэрсайхан
Ж.Отгонбат
А.Баасан
О.Батжаргал
П.Баасанхүү
Д.Болдбаатар
Д.Баттулга
Ц.Сүхбаатар
С.Буяннэмэх
Н.Мөнхэрдэнэ
Л.Лхагвадорж
Ж.Эрдэнэбадрах
Д.Мэндсайхан  

Ж.Буянбат
Б.Хишигбаатар
Д.Батсүх
Б.Цэрэнбат
П.Эрдэнэбаатар
П.Насанболд
С.Дагдан
Х.Биязхан
Ч.Гончигсайхан
Б.Тогтох
С.Энхээ
Т.Даш
Дан.Даваасүрэн
Ч.Лхагвасүрэн
Д.Ууганбаяр
Н.Дашням
Д.Батнасан
Б.Нармандах 
М.Мөнхзул
А.Нэргүй
Т.Батаа
Э.Оргилсайхан
Л.Эрдэнэбулган
Ц.Билэгмөнх
Д.Алтайбаатар
Б.Дашдэндэв
Д.Молотов
П.Санжаа
Р.Эрдэнэцогт
Б.Болдсайхан
Ц.Амгаланбаяр
Ц.Лувсаночир
Р.Ганбаатар
Д.Ядамдорж
Х.Энхжаргал
Б.Батэрдэнэ
Н.Энхбаатар
М.Лувсандорж
Д.Сүрэнбаатар
Д.Оюунчимэг
Н.Цэрэнбат
Б.Болорчулуун
С.Пионер
Б.Даваазул
Л.Амгалан
Ч.Одсүрэн
У.Энхтөр
З.Ганбат
Ю.Батзориг
Д.Нямдорж
Ч.Доржсүрэн
Я.Санчинсүрэн
Ц.Галчулуун
Д.Бат-эрдэнэ
Г.Мөнхжаргал

Ш.Ариунэрдэнэ
Л.Баясгалан
К.Кайрат
Ш.Даваадорж
С.Батбаатар
Ц.Зоригтсайхан
Д.Дэлгэрсайхан
М.Лхагвасүрэн
Ц.Мягмарсүрэн
М.Санжаа
Д.Цэнгүүнжав
Я.Мэндсайхан
Ө.Цогхүү
Ц.Батсайхан
Э.Золбаатар
Н.Лувсандорж
Б.Тогтох
Т.Ганбаатар
Ү.Зоригтбаатар
Б. Баярцэнгэл  
Р.Түвшинбаяр
С.Сайннэр
Б.Түмэнбаяр
Б.Амаржаргал
С.Эрдэнэочир
Г.Эрдэнэцэцэг
Д.Гантулга
Г Мягмархишиг
Л.Нямдаваа
Ц.Ариунболд
Д.Батсүх
Ж.Одгэрэл
Л.Дугарсүрэн
Д.Ганбаатар
С.Содномдорж 
Ч.Мөнхчулуун
Г.Ринчиндорж
М.Мягмарсүрэн
Г.Отгонбаатар
Д.Мэндсайхан 
С.Шинэдэнчил
Б.Ганбаяр
Ц.Сугаржав
А.Саяболд
Д.Ойнбилэг
Ч.Отгон
Д.Дарьсүрэн
Г.Болдбаатар
Д.Хадбаатар
Ж.Баттулга
Ц.Ганхуяг
Б.Батжаргал
Д.Багашар
Б.Гантулга
Г.Батэрдэнэ
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З.Цээлээ
П.Буянтогтох
Д.Золбаяр
С.Даваацэрэн
Р.Түвшинбаяр
Ж.Баттөмөр 
Ж.Эрдэнэочир 
Б.Банзрагч
М.Лундаажанцан
Н.Гүрдорж
С.Батсүх
Д.Мөнхтөр
Г.Басбиш
Ч.Баатарчулуун
С.Мөнхтөр
Д.Энхтайван
Ч.Өлзийбаяр
С.Бямбасүрэн 
Р.Ууганбаяр
Х.Биязхан
Р.Ариунболд
И.Сумъяа
Д.Ганхуяг
Л.Гүнтэвсүрэн
С.Дангаасүрэн
П.Ганбат
Ц.Цогтсайхан
Л.Баатаржав
Г.Оюунбаатар
Б.Батболд
О.Баярбат
Х.Пүрэв
Л.Очирпүрэв
Ч.Эрдэнэбаатар
Дарь.Даваасүрэн
Д.Гомбосүрэнжав
Д.Хүүхэнхүү
Ш.Нямаа
Ц.Одбаяр
С.Идэржавхлан
М.Цэдэнсодном
Б.Далхсүрэн
Ц.Мягмарсүрэн
Н.Пүрэвсүх
Б.Мөнхзул
Р.Мөнхбаяр
Т.Тамир
Х.Одбаяр
Э.Батцэнгэл
Б.Батбаяр
С.Батсүрэн
Ч.Баясгалан
Б.Мягмарбат
Э.Дөлгөөн
Ч.Отгон

Д.Ядамдорж
Т.Энхболд
Б.Баясал
Э.Өлзий
Ш.Даваа-эрдэнэ
П.Эрдэнэбаатар
Д.Борбаатар
Х.Эрдэнэжаргал
С.Батсүрэн
Д.Энхбаатар
Ч.Болдбаатар
Бат.Отгон
Б.Цэндцэсэм
Ж.Отгонбат
Ш.Мижиддорж
Д.Дашдорж
С.Энхтөр
С.Баянсан
Б.Эрдэнэбат
Б.Батхуяг
Б.Мөнгөнбаатар
М.Мөнгөнтулга
Д.Мөнхжаргал
Ж.Ууганбат
О.Батхишиг
Б.Батболд
Ж.Энхтүвшин
З.Бат-эрдэнэ
Э.Батцэнгэл
Ж.Отгонбаяр
Х.Жадамбаа
Б.Амарбаяр
Б.Ганзориг
Д.Энхбаатар
Т.Төгөлдөр
Бад.Отгон
Н.Энхбат
С.Нармандах
Ц.Мягмаржав
Б.Сэргэлэнбаатар
Д.Баяраа
Ба.Отгон 
Т.Баттөмөр
Д.Чинзориг
Г.Ганбаатар
Г.Батаа
Л.Жаргалсайхан
С.Мөнхтөр
О.Шинэбаяр
С.Пионер 
Ц.Насанбат
Б.Үнэнбаяр
Д.Мөнхболд
С.Жавхлантбаатар
Б.Энхтайван

Я.Раднаа
Б.Лхагвадорж
М.Отгонбаяр
Т.Мөнхбат
Г.Золжаргал
Т.Өнөрбаатар
Б.Ганбаатар
Э.Халиунболд
Д.Анхбаатар
Э.Буяннэмэх
М.Лундаажанцан 
Д.Мэндсайхан
Д.Мөнхсайхан
Б.Батсүх
Ц.Ганболд
О.Баттөр
Б.Бямбаа
Б.Даваадорж
Я.Түмэндэлгэр
С.Цэцэгжаргал
Б.Сүхбат
М.Батаа
Ц.Мягмарсүрэн
Д.Ганболд
С.Батбаатар
Ц.Ганболд
А.Зандан
Д.Мөнхбаатар
Б.Эрдэнэбат
Б.Батбаяр
Ч.Батболд
С.Энхбат
Э.Гантулга
Б.Лхагвасүрэн
Б.Алтансүх
П.Норовсамбуу
Б.Баясгалан
М.Энхтүвшин
Л.Зоригоо
З.Батхүрэл
Бар.Баттулга
Р.Мөнхбаясгалан
Ю.Батбаатар
Р.Батхүү
З.Наранбаатар
Б.Батжаргал
Б.Дагвадорж
Я.Түмэндэмбэрэл
Д.Дэлгэрмаа
Баг.Баттулга
Б.Одгэрэл
Э.Гэрэлт-ирээдүй
Ж.Энхбат
Б.Болдбаатар
Ц.Чинзориг

Ц.Баатардалай
Ч.Уранбор
Б.Анар 
Бая.Ганбаатар
Б.Баатаржав
Б.Цэвэл
Л.Энхбаяр
О.Хүүхэнбаатар
Г.Сүхбаатар
Ж.Чагнаадорж
П.Ганхуяг
Б.Доржсүрэн
Н.Төгсбаяр
Д.Гансүх
Х.Батсайхан
Б.Энхбат
Б.Ганбат
Я.Баттулга
Б.Энхболд
Э.Болдбаатар
С.Энхтулга
Ж.Баттөмөр
Х.Баатаржав
Б.Зоригтбаатар
Ж.Энхболд
Ц.Бат-эрдэнэ
Ч.Уранбилэг
Э.Буяннэмэх
М.Энхбаатар
А.Чинболд
Г.Давааням
Э.Нэмэхбаяр
Н. Гүрдорж
Ж.Энхболд
Ч.Нямбат
Б.Намнансүрэн 
Д.Гантөмөр
Ж.Баярсайхан
Д.Сүхбат
Ү.Оюун-эрдэнэ
Г.Бямбадорж
Л.Пүрэв-очир
Г.Батсайхан
Э.Болдбаатар
С.Түмэнжаргал
Х.Билэг-орших
А.Баасанхүү
Н.Тилеухалбыл
С.Бат-очир
Р.Түвдэндорж 
В.Дэлгэрбат
С.Төкей
Т.Бөхболд
Б.Цэрэнжаргал
Ж.Үүрийнцолмон
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Ө.Амаржаргал
Х.Энхбаяр
Г.Мөнхбат
М.Нармандах
Ц.Ариунболд
Э.Уртнасан
Б.Цогтбаатар
Ц.Гэрэлмаа
Ц.Эрдэнэчимэг
И.Шагдарсүрэн
Г.Батхуяг
Н.Сугар
Г.Дамдинрагчаа
И.Найдан
Д.Энхамгалан
С.Эрдэнэбилэг
Г.Гантулга
Н.Пүрэвсүрэн
Б.Цэнд-очир

Ж.Сайнжаргал
Н.Дашдаваа
Б.Намдав
Ц.Хатанбаатар
П.Батсайхан
Г.Гүррагчаа
М.Санжаа
Ё.Мөнхбаяр
А.Мөнх-эрдэнэ
З.Батхүрэл
У.Сайран
Ц.Эрдэнэбилэг
Д.Батсүх
Ш.Содном
П.Батжаргал
Д.Ганбаатар
Д.Ганболд
Д.Золбадрах
Т.Мөнхбат

П.Нямдорж
Ж.Зоригт
Б.Батбаяр
М.Лхагвасүрэн
Д.Мөнхбат
С.Батбаатар
П.Санжаа
Ш.Мишигдорж
П.Ганхуяг
Д.Наранцацралт
Б.Галсанжамц
Д.Батсайхан
Ч.Мөнхтөгс
О.Эрхэмболор
С.Сүхбаатар
Б.Очирбат
Б.Гомбосүрэн
Л.Амаржаргал
Л.Ундармаа
Н.Хангарьд

Ж.Мөнхбат
Ц.Амарбаясгалан
Д.Бат-Эрдэнэ
Г.Батбаяр
П.Ядампүрэв
Р.Мөнхтогоо
Н.Батбуян
О.Мягмарсүрэн
З.Ганхуяг
Т.Түвшинбаатар
О.Батцэнгэл
М.Мэгзэр 
Н.Ганбат
Ж.Шаравсамбуу
Ц.Бат-Эрдэнэ

ЗАМЫН ЦАГДААГИЙН АЛБАНААС ТӨРСӨН ЭРДЭМТЭД

Гомбоцэдэн Ринчиндорж   Техникийн ухааны доктор, профессор
Тазнаа Занашир     Техникийн ухааны  доктор, профессор 
Чимэдцэрэн  Жаргалсайхан    Техникийн ухааны доктор, профессор
Цэвэгмэд Амгаланбаяр     Хууль зүйн ухааны доктор, профессор
Жамба Хурцгэрэл                                           Хууль зүйн ухааны доктор, профессор
Доржсүрэн Нямдорж                  Хууль зүйн ухааны доктор, профессор                                                  
Цэрэн Нямдорж                  Хууль зүйн ухааны доктор, профессор                                                  
Думбарай  Мягмарсүрэн                               Хууль зүйн ухааны доктор, профессор

УЛСЫН НАЧИН 
ЦОЛТОН

С.Лхагваа
Д.Сэрээтэр
Д.Лхагва-Очир
Ц.Энхжаргал
Д.Цэрэнчимэд

ОЛОН УЛСЫН 
ХЭМЖЭЭНИЙ МАСТЕР 

ЦОЛТОН
Л.Жаргалсайхан
О.Эрдэнэдалай
Э.Халиунболд
Г.Даваажаргал
Б.Жанчивдорж 

СПОРТЫН МАСТЕР ЦОЛТОН

Х.Жамбал
Л.Өлзийтогтох
М.Мөнхзул
Г.Машбат
Чулуунбат
Д.Хүүхэнхүү
Б.Пүрэв-Очир
Д.Энхбаяр
Р.Цэрэннадмид
Х.Ержан
М.Цэдэнсодном
З.Батхүрэл
В.Мөнх-эрдэнэ
А.Өлзийбат
Г.Мөнх-эрдэнэ
Ж.Заграа
Л.Бямбажав
Ж.Батнасан
Д.Бямбахорол
Д.Баярдорж
Д.Энхбаатар

Д.Батсүх
Б.Алтанхуяг
Д. Мөнх-эрдэнэ
Ү.Оюун-эрдэнэ
Б.Ганбаатар
А.Оюун-эрдэнэ
Ц.Ганболд
Д.Батжаргал
С.Одхүү
Ж.Отгонбаяр
Я.Баттулга
Т.Баярмагнай
Г.Мөнхбат
Б.Түмэнбат
Г.Золжаргал
Ц.Алтан-эрдэнэ
В.Мөнх-эрдэнэ
К.Амарсанаа
М.Эрхэмбилэг
Э.Анхбаяр
Ж.Нямдаваа

А.Амарманлай
Х.Амартүвшин
Х.Мянганбаяр
Ө.Эрдэнэбаяр
Х.Отгон жаргал
Ц.Эрдэнэбат
Д.Ганболд
Д.Энхамгалан
О.Нямдорж
Ч.Золбоо
Н.Лхагвадорж
Г.Ихбаяр
С.Лхагваа
С.Пионер
Л.Жаргалсайхан
Ц.Мөнхбат
Б.Түмэннасан
Г.Гүррагчаа 
Н.Ганбат
Б.Даваазул
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МӨНХ ДУРСАГДАХ АЛДАРТНУУД
Б.Надмид 
Ё. Чимиддорж 
Ц.Жамсран
Б.Дарьсүрэн 
Ж.Лхагвасүрэн 

С.Гончиг
Д.Раднаабазар 
М.Чулуунбаатар 
Б.Доржжигжид 
Ц.Батмөнх 

З.Ганбаатар 
Х.Адъяа 
Ц. Энхбат 
Г.Өнөрбаатар 
Д.Ганбат 

Д.Гансум 
Ì.Íàðìàíäàõ 
Д.Батбаяр
И.Монголбазар

III. ХӨДӨЛМӨРИЙН АВАРГА
НАХЯ, УЦСЕГ-ЫН ХӨДӨЛМӨРИЙН АВАРГУУД

Х.Ламжав
Х.Сандуй  
О.Бямбаа 
Т.Төмөр-очир 
Б.Нандав 
Х.Аюушжав 
Г.Даваахүү
С.Сэрээтэрдагва 

С.Ганзүгнамсан
Б.Тоймч  
Н.Дашдаваа 
А.Мандшир 
О.Баярбат
Х.Ганбат 
Ж.Очирсүрэн 
Г.Даваасүрэн  

О.Юндэндорж
Ж,Каукен
Л.Чүлтэмсүрэн 
Ш.Лхагва 
Ц.Борис
Р.Түвшинбаяр 
Г.Батдаваа 
Д.Батсайхан

Б.Энхболд 
Д.Эрдэнэтунгалаг 
П.Нямсүрэн 
П.Батсайхан
С.Хүрэлбаатар 

ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ХӨДӨЛМӨРИЙН АВАРГУУУД

О.Базарсад 
Ц.Лувсан-очир 
Д.Дарьсүрэн 
С.Дашдэндэв 
Х.Телеу 
Б.Шатар
Ч.Отгон   
Ц.Доржсүрэн
Н.Энхбат
Ч.Өлзийбаяр
С.Амарсайхан 

Б.Умаахан 
Б.Цогтбаатар
С.Батбаатар 
В.Батмагнай 
Б.Гомбосүрэн 
  Б.Баярцэнгэл
  Н.Батбуян
  Б.Эрдэнэбат 
  Б.Мягмарбат
  Ч.Цогтбаяр
   Л. Ганзориг

   М.Санжаа
   Д.Ууганбаяр
   Н.Пүрэвсүрэн
   Г.Батаа 
   Д.Мөнхтөр 
   Д.Мөнхболд
   Д.Галбаяр
   В.Балжинням
   Н.Энхбат 
   М.Мэгзэр 
Э.Оюунболд

Ж.Баттөмөр
Т.Тамир
А. Мөрөн
Ж.Баттөмөр
Ү.Зоригтбаатар
М.Мөнхжаргал 
Р.Ганбаатар
С.Шинэдэнчил
У.Батбаяр 
Т. Усан-эрдэнэ

ЗАМЫН ЦАГДААГИЙН ГАЗРЫН ХӨДӨЛМӨРИЙН АВАРГУУД

Я.Жаргалхүү
П.Нямсүрэн
П.Батсайхан
Г.Болд
П.Ганба
Х.Телеу
К.Султаншарбат
Б.Ганзориг
И.Адъяасүрэн
Т.Ганбаатар
Б.Цэндзэсэм
Ч.Өлзийбаяр
М.Мөнхжаргал
Ю.Түвшинбаяр
Р.Ганбаатар
С.Шинэдэнчил
Ү.Зоригтбаатар 
Ж.Баттөмөр 
Б.Шатар 
П.Пүрэвбат

Д.Ууганбаяр           
Г.Оюунбаатар
Д.Ганбаатар
С.Бямбасүрэн    
П.Эрдэнэбаатар
Д.Болдбаатар
Я.Мэндсайхан
Г.Батаа 
Д.Мөнхтөр
Д.Мөнхболд
Л.Эрдэнэбулган
В.Батмагнай
Л.Нямдаваа
Б.Сэргэлэнбаатар
Н.Батбуян
Б.Эрдэнэбат
Х.Биязхан
Б.Мягмарбат
Л. Ганзориг    
Б.Түмэнбаяр

У. Батбаяр
Ж.Ууганбат
В.Батмагнай
С.Жавхлантбаатар
М.Мөнгөнтулга
 Л.Ундармаа
 Д.Батчулуун
 О.Баярсайхан
 Б.Зоригт
 Я.Энхжаргал
 Ж.Чинбат
 Л.Амаржаргал
 Д.Даваасүрэн
 Н.Хангарьд
 Ч.Батболд
 Ц.Чинзориг
 К.Амарсанаа
 Т.Усан-эрдэнэ
 Ж.Ганзул
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д/д Дүрэм Баталсан он Баталсан нь Баталсан хүн Дүрмийн бүтэц

1

Аливаа гал усны уурын 
хүчээр явах тэрэг 
зэргийг БНМАУ-ын 
хязгаарын дотор хэрхэн 
хэрэглэхийн түр дүрэм

1925.05.22
Ардын Засгийн газрын 18 
дугаар хурлын бичиг

Б.Цэрэндорж
Р.Элбэгдорж
Нарын хурлын 
16 гишүүн

21 зүйл

2

Улаанбаатар хотын 
гудамж зээлээр нааш 
цааш явах зорчих тухай 
дагаж шийтгэх заавар  

1931.09.25
Ардын СнЗ-ийн 75 дугаар 
хурлын бичиг

Ц.Жигжиджав
С.Довчин

3 бүлэг 24 зүйл

3

БНМАУ-ын 
Улаанбаатар хотын 
гудамж зээлээр уурын 
тэрэг хөсөг ба явган 
хүмүүс зэргийн явах 
зорчих дүрмийн тухай 
дагаж гүйцэтгэх заавар 

1936.09.25
Ардын СнЗ-ийн 41 дүгээр 
хурлын бичиг

Х.Чойбалсан 
Г.Дэмид
Ц.Өлзий-Очир

9 анги 34 зүйл

4
БНМАУ-ын Хотын 
гудамжаар явах дүрэм 

1940.10.04
Ардын СнЗ-ийн 38 дугаар 
хурлын бичиг

Х.Чойбалсан
Ч.Сэрээтэр

29 анги 143 зүйл 
хавсралт

5
БНМАУ-ын Хотуудын 
гудамж ба замын 
хөдөлгөөний дүрэм 

1950.06.02
Ардын СнЗ-ийн 135 дугаар 
тогтоол

Х.Чойбалсан
С.Дашдэндэв

30 бүлэг 143 
зүйл хавсралт

6
БНМАУ-ын Хотуудын 
гудамж ба замын 
хөдөлгөөний дүрэм

1957.06.17
Ардын СнЗ-ийн 278 дугаар 
тогтоол

Б.Ширэндэв
Д.Цэрэнжав

31 бүлэг 141 
зүйл

7
БНМАУ-ын Хотуудын 
гудамж ба Замын 
хөдөлгөөний дүрэм

1960.03.31
Ардын СнЗ-ийн 142 дугаар 
тогтоол

Д.Моломжамц
Б.Бадарч

30 бүлэг 137 
зүйл

8
БНМАУ-ын Хотуудын 
гудамж ба Замын 
хөдөлгөөний дүрэм

1966.10.05
Ардын СнЗ-ийн 354 дүгээр 
тогтоол

Т.Рагчаа
Б.Бадарч

17 бүлэг 162 
зүйл

9

БНМАУ-ын Хот 
суурингийн гудамж 
замын хөдөлгөөний 
дүрэм

1976.10.19
Ардын СнЗ-ийн 356 дугаар 
тогтоол

Т.Рагчаа
Б.Бадарч

Нэмэлт 
өөрчлөлт

10
БНМАУ-ын Замын 
хөдөлгөөний дүрэм

1985.06.04
НАХЯ-ны сайдын 380 
дугаар  тушаал

А.Жамсранжав
15 бүлэг 184 
зүйл

11
БНМАУ-ын Замын 
хөдөлгөөний дүрэм

1987.12.16
НАХЯ-ны сайдын 
А/64 дугаар тушаал

А.Жамсранжав
Нэмэлт 
өөрчлөлт

12
БНМАУ-ын Замын 
хөдөлгөөний дүрэм

1991.07.24 ЦЕГ-ын даргын Б/175 Б.Пүрэв
15 бүлэг 179 
зүйл

13
Монгол Улсын Замын 
хөдөлгөөний дүрэм

1993.04.06
ЦЕГ-ын даргын 88 дугаар 
тушаал

Б.Пүрэв
Нэмэлт 
өөрчлөлт

14
Монгол Улсын Замын 
хөдөлгөөний дүрэм

1996.09.21 ЗГ-ын 239 дүгээр тогтоол

М.Энхсайхан
Ж.Амарсанаа
Г.Нямдаваа
Ч.Лхагважав

9 бүлэг 
161 зүйл

15
Монгол Улсын Замын 
хөдөлгөөний дүрэм

1998.12.02 ЗГ-ын 219 дүгээр тогтоол
Ц.Элбэгдорж
С.Батчулуун

Нэмэлт 
өөрчлөлт

16
Монгол Улсын Замын 
хөдөлгөөний дүрэм

2003.04.23 ЗГ-ын 99 дүгээр тогтоол
Н.Энхбаяр
Б.Жигжид

Нэмэлт 
өөрчлөлт

17
Монгол Улсын Замын 
хөдөлгөөний дүрэм

2004.04.05 ЗГ-ын 74 дүгээр тогтоол
Н.Энхбаяр
Ц.Нямдорж

23 бүлэг, 
165 зүйл

ЗАМЫН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ДҮРМИЙН ОН ЦАГИЙН ХЭЛХЭЭС
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д/д Номны нэршил Зохиогч нэр Хэвлэгдсэн 
огноо

1 Улаанбаатар хотын гудамж зээлээр явах зорчих тухай 
дагаж гүйцэтгэх зааврууд

УТХБ хэлтэс 1936 он

2 БНМАУ-ын хотын гудамжаар явах дүрэм УТХБ хэлтэс 1941 он
3 БНМАУ-ын хотуудын гудамж ба замын хөдөлгөөний 

дүрэм
УАТХШБХэлтэс 1957 он

4 БНМАУ-ын хотуудын гудамж ба замын хөдөлгөөний 
дүрэм

УАТХШБХэлтэс 1960 он

5 Автомашины ашиглалт ба засвар Д.Цэрэндорж 1963 он
6 Автомашины дугуй Г.Ринчиндорж 1965 он
7 Автомобилийн жолоодлого сургахад гарын авлага А.Д.Жабин 1966 он
8 Автомашины хөдөлгөөн Г.Ринчиндорж 1971 он
9 БНМАУ-ын хот суурингийн гудамж замын хөдөлгөөн Д.Дүгэрээ 1972 он

10 Хөдөлгөөний осол, хэргийн шалтгаан нөхцлийг тогтоох 
зарим арга

Г.Ринчиндорж 1972 он

11 Автомашин-хүүхэд санамж зөвлөмжүүд Г.Ринчиндорж Д.Дүгэрээ 1973 он
12 Автомашины марк төрлийг тогтоох лавлах Г.Ринчиндорж 1973 он
13 2-р зэргийн жолоочийн сурах А.А.Сабинин , И.П.Плеханов , 

В.А.Чернейкин /орчуулга/
1975 он

14 Жолоочийн хөдөлмөрийн сэтгэл зүй, физиологийн үндэс Н.А.Игнатов 1975 он 
15 Хөдөлгөөний аюулгүй байдлын төлөө УАТХШБ газар 1976 он
16 Сургуулийн сурагчид замын хөдөлгөөн заах аргачлал Д.Дүгэрээ 1976 он
17 Амрыг эрье Г.Ринчиндорж 1977 он
18 Миний нийслэл Г.Ринчиндорж 1977 он
19 Бага ангийн хүүхдүүдэд замын хөдөлгөөний дүрэм заах 

аргачлал
Д.Дүгэрээ 1978 он

20 Авто машин уран жолоодох арга барил Б.Дашбал 1979 он
21 Хөдөлгөөний дүрэм судлагчдын гарын авлага Д.Дүгэрээ 1979 он
22 Монгол Улсад ашиглагдаж байгаа автомашинуудын явах 

ангийн зохион байгуулалт, түүнд тохиолдох гэмтлүүд
Д.Дүгэрээ, н.Лувсанжав 1979 он

23 БНМАУлсын Замын хөдөлгөөний дүрэм Д.Дүгэрээ, А.Хурцбилэг 1980 он
24 Сурагчдад замын хөдөлгөөний дүрэм заах хичээлийн 

программ, сэдэв
УАТХШБ газар 1982 он

25 Замын хөдөлгөөний дүрмийг судлах иж бүрэн зурагт 
аргачлал

Г.Ринчиндорж 1985 он

26 БНМАУ-ын Замын хөдөлгөөний дүрэм Ж.Артөр, Д.Шинэнэмэх 1985 он
27 Замын хөдөлгөөний дүрмийн бодлогын хураамж Д.Бүдрагчаа 1985 он
28 Автомашины хөдөлгөөний аюулгүй байдал, хяналт 

шалгалтын холбогдолтой заавар, журмын эмхэтгэл
Д.Цэгмэд 1986 он

29 Улсын авто техникийн хэргийг шалган байцаах албаны 
дүрэм

УАТХШБ газар 1987 он

30 Тээврийн талаар гаргасан хуульчилсан актууд Зам тээврийн яам 1988 он
31 Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангахтай 

холбогдсон хууль эрхийн актуудын эмхэтгэл 
Ж.Сайнжаргал, Т.Даш 1988 он

32 Жолоочийн ур чадвар, шатахуун хэмнэлт Д.Готов , М.Тайван 1990 он
33 1-р зэрэг жолоочийн сурах бичиг Ч.Базарсад, Н.Цэрэндорж, 

О.Жүрмэд, Ш.Феликс 
1990 он

34 Замын хөдөлгөөний дүрэм, аюулгүй байдлын толь Р.Сүхбаатар, Ж.Оюунхүү 1992 он

ЗАМЫН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ТАЛААР ГАРСАН НОМЫН ТОВЧОО



319

ЗАМЫН ЦАГДААГИЙН АЛБА

35 Замын хөдөлгөөний аюулгүйн үндэс Д.Дүгэрээ, Ж.Каукен 1992 он
36 Замын хөдөлгөөний дүрэм Замын цагдаагийн газар 1993 он
37 Монгол Улсын Замын хөдөлгөөний тухай хууль, дүрэм Замын цагдаагийн газар 1996 он
38 Автомашины шасси-1 Ж.Осорхүү 1997 он
39 Автомашины хөдөлгүүр-1 Ж.Осорхүү, Д.Муунохой, 

Ж.Мягмаржав
1997 он

40 Автомашины цахилгаан тоноглол-1 Ж.Осорхүү, Д.Муунохой, 
Ж.Мягмаржав

1997 он

41 Авто машин таны сонголт С.Адъяа, О.Зориг 1998 он 
42 Монгол Улсын замын хөдөлгөөний дүрмийн тайлбар Ч.Жаргалсайхан, А.Энхболд, 

Б.Батбаяр
1999 он

43 Орчин үеийн автомашины хөдөлгүүрийн хийцийн онцлог Ш.Бямбаа, Ж.Осорхүү, 
Б.Батмөнх, Ж.Базарсүрэн, 
Ч.Жаргалсайхан 

1999 он

44 Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай Замын цагдаагийн газар 1999 он
45 Монгол Улсын Замын хөдөлгөөний дүрмийн шалгалтын 

тест
А.Хурцбилэг, А.Энхболд, 
Я.Мөнхжаргал, Б.Батбаяр

2000 он

46 Авто машин жолоодохуйн урлаг Д.Хүрэлбаатар, 
Ч.Жаргалсайхан , Ж.Оюунхүү 

2000 он

47 “Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын төлөө ” онол 
практикийн бага хурлын материал

Ч.Жаргалсайхан, Т.Даш , 
Б.Баттулга , 

2000 он

48 Монголын замын цагдаа Замын цагдаагийн газар 2001 он
49 Улаанбаатар хотод гарч байгаа хөдөлгөөний аюулгүй 

байдлын эсрэг гэмт хэргийн байдал
Н.Лувсандорж 2001 он

50 Автомашин Өчигдөр, Өнөөдөр, Маргааш Д.Готов 2001 он
51 Монгол Улсын Замын хөдөлгөөний дүрмийн шалгалтын 

тестийн тайлбар
А.Хурцбилэг, Я.Мөнхжаргал, 
Ж.Хашбат

2001он

52 Автомашин Д.Готов 2001 он
53 Монгол Улсын Замын хөдөлгөөний дүрмийн шалгалтын 

тест
А.Хурцбилэг, А.Энхболд, 
Я.Мөнхжаргал, Б.Батбаяр

2002 он

54 Осол, гэмтлээс сэргийлэх хөтөлбөр Эрүүл мэндийн яам 2002 он
55 Моторт хөлөгийг эзэгнэсэн морьтон монголчууд  Ш.Судар 2002 он
56 Монгол Улсын Замын хөдөлгөөний дүрмийн шалгалтын 

тестийн тайлбар
А.Хурцбилэг, Я.Мөнхжаргал, 
Ж.Хашбат

2002 он

57 Монгол Улсад тохиолдож байгаа осол, гэмтлийн байдал ГССЗКЭ, НЭМХ  1998-2003 он
58 Нийслэлийн автозамын сүлжээн дэх хөдөлгөөн 

зохицуулалтын тулгамдсан асуудлууд, шийдвэрлэх арга 
зам зөвлөлгөөний материал

Замын цагдаагийн газар 2003 он

59 Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах, жолооч, 
зорчигчдын хөдөлгөөнд оролцох сахилга соёлыг 
дээшлүүлэхтэй холболдсон лекц, ярианы сэдвүүд 

А.Энхболд 2004 он

60 Осол, гэмтлийг бууруулахад иргэн таны оролцоо Ж.Нансалмаа 2004 он
61 Монгол Улсын Замын хөдөлгөөний дүрмийн шалгалтын 

тестийн хураамж
Ч.Жаргалсайхан, Б.Баярсайхан, 
Ж.Хашбат, И.Базаррагчаа, 
Ч.Ганбат

2004 он

62 “Аюулгүй зам осолгүй байхын үндэс” сэтгүүл М.Отгон , Р.Шагдарсүрэн 2004 он
63 Замын хөдөлгөөн эрх зүйн баримт бичгийн эмхтгэл Хууль зүй, дотоод хэргийн яам 2004 он
64 Хүүхэд ба замын хөдөлгөөний аюулгүй орчин Замын цагдаагийн газар 2004 он
65 Монгол Улсын авто замын сүлжээг хөгжүүлэхэд миний 

хувь нэмэр 
Б.Лувсан 2004 он

66 Замын хөдөлгөөний тухай болон Замын дохио, тэмдгийн 
тухай конвенц

Замын хөдөлөөн судлалын 
хүрээлэн

2004 он
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67 Цэнхэр хязгаарын тээврийнхэн Ж.Доожав 2005 он
68 Монгол Улсын Зам тээвэр Т.Намжим , Д.Ёндонсүрэн 2005 он
69 Монгол Улсын Замын хөдөлгөөний дүрмийн шалгалтын 

тест
А.Хурцбилэг, Я.Мөнхжаргал, 
С.Баяр

2005 он

70 Яагаад энэ хариулт зөв бэ? Ж.Осорхүү 2005 он
71 Осол гэмтлийн үед үзүүлэх анхан шатны тусламж С.Отгонтэнгэр, Ш.Нансалмаа 2005 он
72 Монгол Улсын зам тээвэр Т.Намжил, Д.Ёндонсүрэн 2006 он
73 Замын цагдаагийн албаны түүхэн тойм Т.Даш, Ч.Гончигсайхан, 

Б.Баттулга
2006 он

74 Анхан шатны тусламж үзүүлж сурцгаая Э.Алтантулга 2006 он
75 Их Монгол Улсын зам харилцаа, өртөө Ж.Болдбаатар 2006 он
76 Замын цагдаагийн албан хаагч нарт зориулсан сургалтын 

гарын авлага 
Хүний эрхийн үндэсний 
комисс

2006 он

77 Замын хөдөлгөөний осолгүйн байдал, авто тээврийн 
экологи

Д.Дүгэрээ 2006 он

78 Орхон аймгийн Замын цагдаагийн тасаг д/х Б.Дашдэндэв 2006 он
79 Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдал хүн автомашин зам 

орчин
А.Энхболд 2006 он

80 Замын цагдаагийн алба 70 жил Ч.Гончигсайхан, С.Энхтөр, 
Б.Баттулга, С.Энхбат

2006 он

81 Зам тээврийн ослын улмаас автомашинд учрах эвдрэл, 
хохирлын судалгаа

Ж.Отгонбаяр 2006 он

82 Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдал А.Энхболд 2006 он
83 Замын цагдаагийн түүхэн тойм Т.Даш, Ч.Гончигсайхан, 

Б.Баттулга
2006 он

84 Зам тээврийн осол, хэргийн газарт үзлэг хийхэд ЗЦАлбаны 
байцаагчийн ашиглах гарын авлага

Замын цагдаагийн газрын 
Шуурхай албаны хэлтэс

2007 он

85 Эрх зүйн баримт бичгийн эмхэтгэл Чингэлтэй дүүрэг дэх замын 
цагдаагийн тасаг

2007 он

86 Vision zero буюу тэглэх зөн Д.Батжаргал 2008 он
87 Автосургууль , курсуудын багш нарын мэргэжил 

дээшлүүлэх сургалтын хичээлийн эмхэтгэл 
Б.Баярсайхан 2008 он

88 Монгол Улсын Замын хөдөлгөөний дүрэм А.Хурцбилэг, Я.Мөнхжаргал 2008 он
89 Их хотын зам А.Лхагва 2009 он
90 Туулсан зам  мөр Г.Ринчиндорж 2009 он
91 Авто тээвэр эрх зүйн баримт бичгийн эмхтгэл Ж.Сэрээтэр 2010 он
92 Замын хөдөлгөөний сургалтын тоглоом Замын цагдаагийн газар 2010 он
93 Зам тээврийн ослын улмаас эзэн холбогдогч нь 

тогтоогдоогүй гэмт хэргийн лавлагаа
Замын цагдаагийн газар 2010 он

94 Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тулгамдсан 
асуудлууд

Монгол Улсын цагдаагийн 
ерөнхий газар

2010 он

95 Зам тээврийн осол, хэргийн дүн шинжилгээ Монголын Мянганы сорилтын 
сан

2010 он

96 Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын талаарх явган 
зорчигч, замын цагдаа нарын мэдлэг, хандлага, дадлагын 
судалгаа 

Монголын Мянганы сорилтын 
сан

2010 он

97 Автомашин эзэмшигчийн гарын авлага Ж.Мягмаржав, Ц.Цэвэгжав, 
Ж.Хашбат, А.Ганбат

2010 он

98 Автотээврийн ажилтны гарын авлага К.Эрдэнэчулуун, Т.Батцэцэг 2010 он
99 Ерөнхий боловсролын сургууль орчмын замын 

хөдөлгөөний аюулгүй байдлын судалгаа
Монголын Мянганы сорилтын 
сан

2011 он

100 Замын цагдаагийн үйл ажиллагааны тайлан 2010 он Замын цагдаагийн газар 2011 он
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101 Автомашин жолоодож сурах гарын авлага Д.Гинжбаатар 2011 он
102 “Түүх төрсөн он цагууд” 1-р дэвтэр С.Энхтөр, Г.Ринчиндорж, 

С.Энхтулга
2011 он

103 Жолооч та юу мэдэх ёстой вэ? Эрүүл амьдрал-бидний сонголт 
байгууллага

2011 он

104 Монгол Улсын замын хөдлөгөөний дүрмийн тайлбар Ч.Эрдэнэбаатар, Ч.Ганбат, 
Б.Лхагвасүрэн, 

2011 он

105 Замын хөдөлгөөний дүрэм зөрчигсдөд хүлээлгэх 
захиргааны арга хэмжээ

Замын цагдаагийн газар 2011 он

106 Замын тээврийн ослыг шинжлэн судлах аргууд Ч.Жаргалсайхан, Д.Дүгэрээ, 
Ж.Сүхбаатар

2011 он

107 Авто сэтгүүл Замын цагдаагийн газар 2011 он
108 Замын хөдөлгөөний дүрэм зөрчигсдөд хүлээлгэх 

захиргааны арга хэмжээ 
Мэргэжлийн комисс 2011 он

109 Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын төлөө Замын цагдаагийн газар 2011 он
110 Замын цагдаагийн үйл ажиллагааны тайлан 2011 он Замын цагдаагийн газар 2012 он
111 Монгол Улсын замын хөдлөгөөн эрх зүйн баримт бичгийн 

эмхтгэл 
Замын цагдаагийн газар 2012 он

112 Авто сэтгүүл Замын цагдаагийн газар 2012 он
113 Хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах бүлэг, түүний бүтэц, 

үүрэг, чиглэл
Замын цагдаагийн газар 2012 он

114 Жолоочийн товч лавлах Б.Лхагвасүрэн 2012 он
115 Монгол Улс дахь зам тээврийн осол, зөрчлийн статистик 

үзүүлэлтийн эмхтгэл
Ц.Эрдэнэчимэг 2012 он

116 Замын хөдөлгөөний дүрмийн бодлогын хураамж Замын хөдөлгөөний аюулгүй 
байдлыг хангах нийгэмлэг, 
Автосургуулиудын сургалт 
арга зүйн төв

2012 он

117 Жолоочийн даатгалын зохицуулалтын эрх зүйн актын 
эмхтгэл

Санхүүгийн зохицуулах хороо 2012 он

118 Замын хөдөлгөөн “эрх зүйн баримт бичгийн эмхтгэл” Б.Лхагвасүрэн 2013 он
119 Монгол Улс дахь зам тээврийн осол, зөрчлийн статистик 

үзүүлэлт 
Ц.Эрдэнэчимэг 2013 он

120 Замын цагдаагийн үйл ажиллагааны тайлан 2012 он Замын цагдаагийн газар 2013 он
121 Авто техникийн багшийн гарын авлага Ч.Ганбат 2013 он
122 Авто замын аюултай цэгүүдэд авах арга хэмжээ Матти Ройни, 

Ж.Дэмбэрэлсүрэн
2013 он

123 Зам тээврийн осолд хийх үзлэг Монголын мянганы сорилтын 
сан

2013 он

124 Мотоцикл ба хөдөлгөөний аюулгүй байдал Б.Лхагвасүрэн 2014 он
125 Монгол Улс дахь зам тээврийн осол, зөрчлийн статистик 

үзүүлэлт 
Ц.Эрдэнэчимэг 2014 он

126 Замын цагдаагийн үйл ажиллагааны тайлан 2013 он Замын цагдаагийн газар 2014 он
127 Монгол Улс дахь зам тээврийн осол, зөрчлийн статистик 

үзүүлэлт 
Ц.Эрдэнэчимэг 2015 он

128 Монгол Улсын тээврийн салбарын замнал,хөгжил Т.Намжил , Д.Ёндонсүрэн , 
Д.Готов 

2015 он

129 Замын цагдаагийн үйл ажиллагааны тайлан 2014 он Замын цагдаагийн газар 2015 он
130 Монгол Улс дахь зам тээврийн осол, зөрчлийн статистик 

үзүүлэлт 
Ц.Эрдэнэчимэг 2016 он

130 Хятад Монголын олон Улсын авто тээврийн гарын авлага Тээврийн яам 2015 он
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132 Хятад Монголын олон улсын авто тээвэрчдэд зориулсан 
гарын авлага

Тээврийн яам 2015 он

133 Улс хоорондын автотээврийн талаар хяналт, 
зохицуулалтын байгууллагуудад зориулсан гарын авлага

Тээврийн яам 2016 он

134 Улс хоорондын тээврийн жолооч нарт зориулсан гарын 
авлага

Тээврийн яам 2016 он

135 Монгол Улсын замын хөдөлгөөний дүрмүүдийн эмхтгэл Р.Мөнхбаяр Э.Энхболд 
Д.Далайцэрэн

2016 он

136 Зам тээврийн ослыг шалгах ажиллагаа, ослын шалтгаан 
нөхцлийг тогтоох зарим арга зам

Р.Мөнхбаяр Э.Энхболд 
Д.Далайцэрэн

2016 он
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ТОВЧИЛСОН ҮГИЙН ТАЙЛБАР:
Товчилсон нэр      Тайлбар

АТГ Авто техникийн газар
АЗЕГ Авто замын ерөнхий газар
АЗтХ Авто замын тухай хууль
АТС Автомат цахилгаан станц
АССАЗТ Авто сургуулиудын сургалт арга 

зүйн төв
АТҮТ Авто тээврийн үндэсний төв
АТХШБА Авто техникийн хэргийг шалган 

байцаах алба
АТГ Авилгатай тэмцэх газар
АНДО Ази Номхон далайн орнууд
АНУ Америкийн нэгдсэн улс
АХШХ Ардын хянан шалгах хороо
АДХ Ардын дээд хурал
АИХ Ардын их хурал
АБЯ Ардын боловсролын яам
АДХГЗ Ардын депутатуудын хурлын 

гүйцэтгэх захиргаа
АЦХЭЯ Ардын цэргийн хэрэг эрхлэх яам
АА Ардын арми

БХТ Бага хурлын тэргүүлэгч
БХЯ Батлан хамгаалах яам
БХТН Батлан хамгаалах туслах нийгэмлэг
БГД Баянгол дүүрэг
ББМҮЯ Барилга, Барилгын материал 

үйлдвэрлалийн яам
БОЯ Байгаль орчны яам

БЗД Баянзүрх дүүрэг
БНМАУ Бүгд найрамдах Монгол ард улс
БНАЛАУ Бүгд найрамдах ардчилсан Лаос улс
БНБАУ Бүгд найрамдах Болгар ард улс
БНАГУ Бүгд найрамдах ардчилсан Герман 

улс
БНПАУ Бүгд найрамдах Польш ард улс
БНАСАУ Бүгд найрамдах ардчилсан Солонгос 

ард улс
БНСУ Бүгд найрамдах Солонгос улс 

БНСЧСУ Бүгд найрамдах социалист 
Чехсловак улс

БНЧУ Бүгд найрамдах Чехсловак улс

БНТУ Бүгд найрамдах Турк улс
БНСВУ Бүгд найрамдах социалист Вьетнам 

улс
БНХАУ Бүгд найрамдах Хятад ард улс
БНК Бүгд найрамдах Казакстан улс
БСШУГ Боловсрол,Соёл, Шинжлэх ухааны 

газар
ÁСШУЯ Боловсрол, Соёл Шинжлэх ухааны 

яам
БТСУХ Биеийн тамир спортын улсын хороо

БТХХ Бүртгэл техникийн хяналтын хэлтэс
БТ Бүртгэлийн тасаг
ББХК Бүрэн бус хариуцлагатай компани
ГЯЯ Гадаад явдлын яам

ГХЯ Гадаад харилцааны яам
ГАХГ Галын аюулаас хамгаалах газар
ГЗГДТУЗЦ Гудамж замын гэрэл дохио, 

тэмдгийн угсралт, засварын цех
ГХУСт Х

ГХТГ

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 
тухай хууль

Гэмт хэрэгтэй тэмцэх газар
ГУУҮЯ Геологи уул уурхайн үйлдвэрийн 

яам
ГХУСАЗЗ Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 

ажлыг зохицуулах зөвлөл
ГССЗКЭ Гэмтэл согог сэргээн засах клиник 

эмнэлэг
ГНСН Германы нэгдсэн социалист нам
ДЯЯ  Дотоод явдлын яам
ДХИС  Дотоод хэргийн их сургууль
ДХГ  Дотоодыг хамгаалах газар
ДАБХГ

ДХАБГ

 Дотоод аюулгүй байдлыг хангах 
газар

Дотоод хяналт аюулгүй байдлын 
газар

ДБХЯ  Дэд бүтцийн хөгжлийн яам 
ДБЯ

ДҮГ

 Дэд бүтцийн яам 

Дэмжлэг үзүүлэх газар
ДЭМБ  Дэлхийн эрүүл мэндийн 

байгууллага  
ЖША Жижүүрийн шуурхай алба
ЖШУХ Жижүүрийн шуурхай удирдлагын 

хэлтэс
ЖШАХ Жижүүрийн шуурхай албаны 

хэлтэс
ЗХД Замын хөдөлгөөний дүрэм
ЗЦГ Замын цагдаагийн газар 
ЗЦА Замын цагдаагийн алба
ЗЦТ Замын цагдаагийн тасаг
ЗХАБтХ Замын хөдөлгөөний аюулгүй 

байдлын тухай хууль
ЗГ Засгийн газар

ЗГХЭГ Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газар
ЗТО Зам тээврийн осол
ЗХтХ Захиргааны хариуцлагын тухай 

хууль
ЗДД ЦГ Засаг даргын дэргэдэх Цагдаагийн 

газар
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ЗХАБХХ Замын хөдөлгөөний аюулгүй 
байдлыг хангах хэлтэс

ЗХАБХ Замын хөдөлгөөний аюулгүй 
байдлын хэлтэс

ЗХЗХ

ЗХЗГХ

Замын хөдөлгөөн зохицуулах 
хэлтэс

Замын хөдөлгөөн зохицуулах 
гэрээт хэлтэс

ЗТАЖЯ Зам тээвэр аялал жуулчлалын яам
ЗТБХБЯ Зам тээвэр, барилга, хот 

байгуулалтын яам 
ЗХАБ Замын хөдөлгөөний аюулгүй 

байдал
ЗХУТ Замын хөдөлгөөний удирдлагын 

төв
ЗУХ Захиргааны удирдлагын хэлтэс
ЗИЛ Завод имена лихачёва
ЗХ Зэвсэгт хүчин
ЗСБНХУ Зөвлөлт социалист бүгд найрамдах 

холбоот улс
ЗХУ Зөвлөлт холбоот улс
ЕБС Ерөнхий боловсролын сургууль 
ЕЗЗ Ерөнхий зохицуулах зөвлөл
ИАТУЕГ Иргэний агаарын тээврийг удирдах 

ерөнхий газар
ИТХ Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал
ИХ Иргэний хууль
ИБУИНВУ Их Британи, Умард Ирландын 

Нэгдсэн вант улс
МТХУХ Материал техник хангамжийн 

улсын хороо
МУ Монгол улс
МУИС Монгол Улсын Их сургууль
МҮЭ Монголын үйлдвэрчний эвлэл

МХЗЭ Монголын хувьсгалт залуучуудын 
эвлэл

МАХН Монгол ардын хувьсгалт нам
МОЦАМЭ Монголын цахилгаан мэдээ
МАХ Монголын ардчилсан холбоо
МРТҮХ Монголын радио телевизийн 

үндэсний хороо
МҮСАХ Монголын үндэсний соёл амралтын 

хүрээлэн
МУЗН Монголын улаан загалмайн 

нийгэмлэг
МХТҮГ Монголын хүүхдийн төлөө 

үндэсний газар
МСХ Монголын сэтгүүлчдийн холбоо
МБГ Мөрдөн байцаах газар
МБТ Мөрдөн байцаах тасаг
МБА Мөрдөн байцаах алба
МК Мэргэжлийн комисс

МТХХ Мэргэжил техникийн хяналтын 
хэлтэс

МХХ Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс
МХХТГ Мэдээлэл, харилцаа, холбоо 

технологийн газар
МХСС Мянганы хөгжлийн сорилтын сан
МШАХ Мэдээлэл шуурхай албаны хэлтэс
МШУЗХ Мэдээлэл шуурхай удирдлага, 

зохицуулалтын хэлтэс
НТХ Намын төв хороо
НАХЯ Нийгмийг аюулаас хамгаалах яам

НАХБ Нийгмийг аюулаас хамгаалах 
байгууллага

НАХХ Нийгмийг аюулаас хамгаалах хэлтэс
НАХГ Нийгмийг аюулаас хамгаалах газар
НААҮ Нийтийн аж ахуй үйлчилгээ
НЗД Нийслэлийн Засаг дарга
НИТХ Нийслэлийн Иргэдийн 

Тºлººлөгчдийн Хурал
НИХТ Нийслэлийн иргэдийн хурлын 

тэргүүлэгчид
НЦГ Нийслэлийн Цагдаагийн газар
НБГ Нèéñëýëèéí Бîëîâñðîëûí ãàçàð

НЗТГ Нийслэлийн Зам тээврийн газар
НБСШУГ Нийслэлийн боловсрол, соёл 

шинжлэх ухааны газар
НХЗГ Íèéñëýëèéí õ¿¿õýä, çàëóó÷óóäûí 

ãàçаð
НГХУСАЗЗ Нийслэлийн гэмт хэргээс 

урьдчилан сэргийлэх ажлыг 
зохицуулах зөвлөл

НТЗГ Нийслэлийн тээвэр зохицуулалтын 
газар

НЗДТГ Нийслэлийн Засаг даргын тамгын 
газар

НХЖХГ

НХЖХА

Нийгмийн хэв журам хамгаалах 
газар

Нийгмийн хэв журам хамгаалах 
алба

НХХЯ Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн 
яам

НБОГ Нийслэлийн байгаль орчны газар
НХЖХГ Нийтийн хэв журам хамгаалах газар
НҮБ Нэгдсэн үндэсний байгууллага
ОМАҮЯ Ой модны аж үйлдвэрийн яам
ОХУ Оросын холбооны улс
ОБЕГ Онцгой байдлын ерөнхий газар 
ОНХТ Олон нийттэй харилцах тасаг
ОУ Олон улс
ОНЗХТ Орон нутгийн замын хяналтын 

тасаг
ОНХХХ Орон нутгийн хөдөлгөөний 

хяналтын хэлтэс



325

ЗАМЫН ЦАГДААГИЙН АЛБА

ОХЗБГХТХ Онц хүнд, зохион байгуулалттай 
гэмт хэрэгтэй тэмцэх хэлтэс

ОХГХТТ Онц хүнд гэмт хэрэгтэй тэмцэх 
тасаг

ОХГХМХ Онц хүнд гэмт хэрэг мөрдөх тасаг
ОК Октябрийн район
ОНАБХГ Олон нийтийн аюулгүй байдлыг 

хангах газар
ОНЦА Олон нийтийн цагдаагийн 

ажилтан
ӨМӨЗО Өвөрмонголын өөртөө засах орон
ПДС Политехникийн дээд сургууль
РАН Румыний ардын нам
СЯ Сангийн яам
СХД Сонгинохайрхан дүүрэг
СХЗҮТ Стандартчилал хэмжил зүйн 

үндэсний төв
СБД Сүхбаатар дүүрэг
ТХ Тамгын хэлтэс
ТМС Техник мэргэжлийн сургууль
ТБТ Техник бүртгэлийн тасаг
ТБЭМ Тооцоолон бодох электрон машин
ТБХ Тоо бүртгэлийн хэлтэс
ТХ Төв хороо
ТББ Төрийн бус байгууллага
ТӨҮГ Төрийн өмчит үйлдвэрийн газар 
ТХТ Тусгай хамгаалалтын тасаг
ТЭХҮЯ Түлш эрчим хүчний үйлдвэрийн 

яам
ТЯ Тээврийн яам
ТУГ Тээврийг удирдах газар
ТХХАБА
ЖЭГХ

Тээврийн хэрэгслийн 
хөдөлгөөний аюулгүй байдал 
ашиглалтын журмын эсрэг гэмт 
хэрэг

ТХЯ Тээвэр холбооны яам
ТПГ Тээврийн прокурорын газар 
ТМС Техник мэргэжлийн сургууль
УСОНХХ Урьдчилан сэргийлэх олон 

нийттэй харицах хэлтэс
УА Удирдлагын академ
УТХШБХ Уурын тэрэгний хэргийг шалган 

байцаах хэлтэс
УАТХШБГ Улсын автотехникийн хэргийг 

шалган байцаах газар
УАТХШБХ Улсын автотехникийн хэргийг 

шалган байцаах хэлтэс
УТТ Улс төрийн товчоо
УЦСГ Улсын цагдан сэргийлэх газар
УЦСЕГ Улсын цагдан сэргийлэх ерөнхий 

газар
УИХ Улсын их хурал
УБДС Улсын багшийн дээд сургууль

УБХТН Улсын батлан хамгаалах туслах 
нийгэмлэг

УБЕГ Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар
УДШ Улсын дээд шүүх
УПГ Улсын прокурорын газар
УЕП Улсын ерөнхий прокурор
УМБГ Улсын мөрдөн байцаах газар
УБ Улаанбаатар 
УБЗЗАК Улаанбаатар зам засвар, арчлалт 

компани
УАЗ Ульяновский автомобильний 

завод
УААТМС Усны аж ахуйн техник 

мэргэжлийн сургууль
ҮХ Үндсэн хууль
ҮХГ Үндэсний хөгжлийн газар
ҮЭ Үйлдвэрчний эвлэл
ҮЭЗ Үйлдвэрчний эвлэлийн зөвлөл
ХТ Хамгаалалтын тасаг
ХУД Хан-уул дүүрэг
ХХЕГ Хил хамгаалах ерөнхий газар
ХЗЯ Хууль зүйн яам
ХЗДХЯ Хууль зүй, дотоод хэргийн яам
ХЗҮХ Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн
ХНТХ Хувьсгалт намын төв хороо
ХБНГУ Холбооны бүгд найрамдах Герман 

улс  
ХХЗХС Хот хоорондын замын хяналт 

зохицуулалтын салаа
ХХХЭХ Хот хоорондын хөдөлгөөнт 

эргүүлийн хэсэг
ХХЗХ Холбоо харилцааны зохицуулах 

хороо
ХАБХ Хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг 

хангах
ХХХ Хөдөлгөөний хяналтын хэлтэс
ХАА Хөдөө аж ахуй
ХАБ Хөдөлгөөний аюулгүй байдал
ХАБЭГХ Хөдөлгөөний аюулгүй байдлын 

эсрэг гэмт хэрэг
ХАБЭГХУ
САЗХТҮЗ

Хөдөлгөөний аюулгүй байдлын 
эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх ажлыг зохицуулах 
хяналт тавих үндэсний зөвлөл 

ХАХ  Хөдөлгөөний албаны хэлтэс
ХАБСан Хөдөлгөөний аюулгүй байдал сан
ХБЯ Худалдаа бэлтгэлийн яам
ХНСХ Хүний нөөц сургалтын хэлтэс
ХБХ Хэрэг бүртгэх хэлтэс
 ХХК Хязгаарлагдмал хариуцлагатай 

компани
ХШҮГ Хяналт шинжилгээ үнэлгээний 

газар
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ЧКН Чехсловакийн коммунист нам
ЧД Чингэлтэй дүүрэг
ЦЕГ Цагдаагийн ерөнхий газар
ЦСГ Цагдан сэргийлэх газар
ЦХ Цагдаагийн хэлтэс
ЦСХ Цагдан сэргийлэх хэлтэс
ЦСБ Цагдан сэргийлэх байгууллага
ЦБ Цагдаагийн байгууллага
ЦБҮАЖ Цагдаагийн байгууллагын үйл 

ажиллагааны журам
ЦДС Цагдаагийн дээд сургууль
ЦА Цагдаагийн академи
ЦАХ Цагдаагийн алба хаагч
ЦЭХ Цагдаа эмэгтэйчүүдийн холбоо
ЦЯ Цэргийн яам
Ц ба НАХХЭЯ Цэргийн ба Нийгмийг Аюулаас 

Хамгаалах Хэргийг Эрхлэх Яам 
ШБТ Шалган бүртгэх товчоо
ШАХ Шуурхай албаны хэлтэс
ШШГЕГ Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх 

ерөнхий газар
ШЭТ Шөнийн эргүүлийн тасаг
ЭСЯ Элчин сайдын яам
ЭХЯ Эрүүлийг хамгаалах яам
ЭМЯ Эрүүл мэндийн яам 
ЭЗХТЗ Эдийн засгийн харилцан 

туслалцах зевлөл
ЭЗГХМХ Эдийн засгийн гэмт хэргийг 

мөрдөх хэлтэс
ЭЦГ Эрүүгийн цагдаагийн газар
ЭТ Эрүүгийн тасаг
ЭХ Эрүүгийн  хууль
ЭБШХ Эрүүгийн байцаан шийтгэх хууль
ЭМТ Эрүүл мэндийн төсөл
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ЗАМЫН ЦАГДААГИЙН АЛБА

1. БНМАУ-ын ЦСБ-ын түүх 1921-1980 он 
2. БНМАУ-д авто тээвэр үүсч, хөгжсөн нь 1925-1947 он 58 х
3. Монголын хууль тогтоомжийн түүхэн эмхтгэл 1937-1958 он.10 сар 4-р боть
4. БНМАУ-ын түүх Дэд боть 1604-1917 он  УБ хот  1968 он х-202
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10. Марка Поло Орчлонгийн элдэв сонин УБ хот 1987 он
11. Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангахтай холбогдсон 
     хууль эрхийн актуудын эмхтгэл 1988 он 110х25
12. С.Жаланаажав “Халх журам” УБ хот 1995 он Хууль зүйн яам х-12
13. Монгол Улсын Хууль Зүйн бичиг УБ хот 1995 он х-165
14. Чань Чунь Бумбын өрнө зүгт зорчсон тэмдэглэл УБ хот 1997 он х-27
15. Цагдаа сэтгүүл 1999 он 38-62х   2004 6, 22, 23, 61, 62 х  2005 он 17х
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16.Монгол төрийн цагдаагийн уламжлал, түүхэн хөгжилт 1999 он 1-р боть 61-66, 75, 77, 140,  201, 261  2-р 

боть 77, 99х
17. Гумилев Л.М Хүн гүрэн. Тал нутгийн тухай цуврал УБ. Интерпресс 2000 он х-81
18. Т.Алтангэрэл. “Монгол-Ойрадын Их цааз төр эрх зүйн түүхэн эх сурвалж болох нь” УБ хот Цагдаагийн 

академи 2001 он х-10, 68
19. Рашид-Ад-Дин судрын чуулган УБ хот 2002 он 2-р боть х-202
20. “Монголын нууц товчоо”. Болор судлал хэвлэл УБ 2003 он х- 124, 218,190
21. Эрүүгийн цагдаагийн албаны түүхэн замнал 2005 он. Х-13.  
22. Ж.Болдбаатар. “Их Монгол Улсын зам харилцаа, өртөө” УБ 2006 он х-5
23. Ж.Болдбаатар. “Их Монгол Улсын зам харилцаа, өртөө” УБ 2006 он х-20,21, 41
24. С.Цэрэнбалтав, Ц.Минжин. Тэмүүжин-Чингэс хааны “Их засаг” хууль УБ хот 2006 он х-105
25. Цагдаа сэтгүүл 2006 он 22х 
26. Монгол төрийн цагдаагийн түүхийн лавлагаа, тодотгол, судалгааны эх бичгүүдийн хураангуй /1865-1961/  

2006 он х-46
27. ЗЦА-ны түүхэн тойм. 2006 он
28. А.Энхболд.“Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдал” 2007 он х-7, 9
29. Эрүүгийн тагнуулын албаны түүхэн товчоо 2009 он. 20, 36, 43, 62, 108, 436 х
30. Их хотын хөдөлгөөн 2009 он. 9-10 х
31. Их хотын зам 2009 он 11,12 х
32. “Түүх төрсөн он цагууд”  2011 он. 274, 267 х
33. Монголын цагдаагийн байгууллагын түүхийн зарим баримт бичигүүд 2011 он. 57-66, 67-89, 93-113, 121-

149, 151, 154-159, 231-238, 252-263, 268-275, 279-281, 294-297, 308, 318-331х
34. Мөрдөн Байцаах Албаны түүхэн замнал 2011 он. 11, 93-94 х
35. Дотоодын цэргийн түүхэнд холбогдох зарим баримт 2012 он. 268-275 х
36. Төрийн хамгаалалтын түүхэн замнал 1-р боть 2013 он 330 х
37. Эд баялагийг хамгаалах албаныхан 2013 он. 28х
38. Нийслэл УБ хотын түүхэн товчоо. 2014 он
39. Монгол Улсын тээврийн салбарын замнал, хөгжил. 2015 он х-48,49, 60-62,165, 841,842 х
40. МУ-ын ЗХД-ийн түүхэн он цагийн хэлхээс /3-12/
41. Цагдаагийн музей х-6
42. БНМАУ-ын Бага Хурлын Тэргүүлэгчдийн тогтоол 1943(8), 1945(48), 1947(5,15)
43. Улсын Их Хурлын тогтоол 1992 он (18), 2003 он (48)
44.БНМАУ-ын АИХ-ын  Тэргүүлэгчдийн  зарлиг 1957(23), 958(171), 1959(90), 1963(12)1965 (26, 79, 191), 

1967(13), 1970(164), 1973(10), 1974(120), 1978(02), 1981(441), 1984(32), 1985(29), 1986(217), 1989(3), 
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1990(95) 
45. Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг; 1990(54), 1992(35), 1995(222) 1996(120), 2005(83), 2013(135)
46. МАХН-ын Төв Хорооны Улс Төрийн Товчооны тогтоол  1957(19), 1958( 1663), 1965(6), 1965(305), 

1970(89), 1972(184), 1974(24), 1980( 51), 1983(316)
47. Сайд нарын Зөвлөлийн тогтоол 1936(30), 1940(53, 40), 1941(34), 1941 (43,41),  1944(116,84), 1947(32), 

1950(35, 135), 1951(116), 1954(108), 1955(25), 1957(278) , 1958(317), 1959(84,333), 1960(34), 1961(359, 574), 
1962(36, 272, 482), 1962(133, 192, 420, 660), 1963( 499), 1964(398, 965, 308, 482, 966, 122, 134, 239, 354), 1968( 
419, 448, 449), 1969 (361), 1970(280), 1971 (95, 335, 360, 373), 1971 (28), 1972( 135, 474), 1973 (25, 315, 375), 
1974 (5, 20), 1976 (133, 356, 359, 435), 1977 (25), 1978 (223), 1979(1), 1979 (199), 1981 (38, 42), 1981(14, 96, 
115, 252), 1982 (8, 22), 1982 (243), 1983 (85, 158), 1983 (36/31, 37/32), 1984 (91,192), 1985 (95, 96, 128), 1990 
(192)

48.Засгийн газрын тогтоол 1990 (107, 396), 1994 (85,106), 1996 (239, 249), 1997 (122), 1999 (38, 211, 229), 
2000(37, 94, 180), 2001(259), 2002(8,156,189) 2003 (99), 2004 (55, 74, 126), 2005 (170, 243), 2008 (27, 251), 2009 
(27, 251), 2011(153), 2012 (146, 55, 79, 115)

49. Дотоод явдлын яамны сайдын тушаалууд 
50. Сайд нарын хамтарсан тушаалууд
51. Цэргийн ба Нийгмийг аюулаас хамгаалах хэргийг эрхлэх яамны сайдын тушаал 
52  Нийгмийг аюулаас хамгаалах яамны сайдын тушаал 
53. Хотын Ардын депутатуудын хурал 1965 
54. Хотын гарнизоны даргын тушаал 1978 
55. УЦСГ-ын даргын тушаал
56. УЦСЕГ-ын даргын тушаал
57. Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын тушаал  
58. УАТХШБХ-ийн тайлан
59. УАТХШБГ-ын даргын тушаал, тайлан
60. ЗЦГ-ын даргын тушаал, тайлан

                         

 


