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                НЭГ.ҮҮСЧ ХӨГЖСӨН ЭХЭН ҮЕ БУЮУ 1920, 30-ААД ОНЫ  
                  НИЙСЛЭЛИЙН ЦАГДАН СЭРГИЙЛЭХ БАЙГУУЛЛАГА 

 

Түүхийн сурвалж баримтуудыг нягтлан үзвэл Монгол улсад Цагдан 
сэргийлэх байгууллага нь Богд хаант улсын үед ч, автономитын үед ч, Ардын 
хувьсгал ялж шинэ засаг тогтсон эхний жилүүдэд ч зөвхөн Нийслэл хотын хүрээнд 
үйл ажиллагаа явуулж байжээ.Ийм учраас Нийслэлийн Цагдаагийн байгууллагын 
түүх бол Монгол улсын Цагдан сэргийлэх байгууллагын түүхийн уг сурвалж, 
бүрэлдэхүүн хэсэг гэж хэлж болно. 

18 дугаар зууны үеэс эхлэн Монгол улсын Нийслэл их хүрээнд цагдаа буюу 
цэрэг суулгаж, хэв журам, хэрэг зөрчилтэй тэмцэх ажил хийлгэж байжээ. 1890-ээд 
оны эцэст их хүрээнд орон тооны цагдаа 10, тэдгээрийн уналгын морь 40, эдгээр 
цагдаа нарын унах морьдыг халх дөрвөн аймгаас хуваарилан хангаж байсан тухай 
тэмдэглэгдсэн байна.Монгол улс 1691 онд Манжийн эрх мэдэлд орсон бөгөөд энэ 
үед Манжийн хааны хууль зарлигийг дагаж биелүүлэх ѐстой байсан тул нийгмийн 
хэв журам сахиулах, гэмт хэрэгтэй тэмцэх ажил гагцхүү тэр хуулиар 
зохицуулагдаж байжээ.Гэвч бүхнийг тэдний хууль зарлигаар шийдэхэд учир 
дутагдалтай, Монгол төрийн уламжлалт хууль ѐсонд зохицохгүй байснаас 1709 
онд “Халх журам” хуулийг гаргаж 1754 он хүртэл дагаж мөрдөж байв. 

Манжийн дарлалын үед Их хүрээний эргэн тойрон газрыг 15 хувааж 4 аймаг, 
шавь таван газраас цагдаа өрх дайчлан цагдан харгалзуулж байсан ажээ.1911 онд 
Ар Монголд үндэсний эрх чөлөөний хөдөлгөөн ялалтанд хүрч, шашин төрийг 
хосолсон Богд хаант тусгаар улсаа байгуулсан билээ.1916 онд Богд хааны зарлиг 
гарч “Хүрээний цагдан сэргийлэх албан газар”-ын анх байгуулж, мөрдөн ажиллах 
дүрмийг 1916 оны арванхоѐрдугаар сарын 30-нд батлан мөрдүүлжээ.Энэ дүрэм нь 
“Нийслэл хүрээний тойрон газруудыг цагдан сэргийлэх дүрэм хэмжээ тогтоох нь” 
гэсэн нэртэй 27 зүйлтэй байна. Дүрмийн хоѐрдугаар зүйлд “Цагдан сэргийлэх 
албан газар нь эрхэлсэн түшмэл  1, туслах түшмэл  1, морьт цагдааг захирах 
түшмэл 4, явган цагдааг захирах түшмэл 1, дөрвөн аймгийн цэргийг захирах 
түшмэл 4, шавийн хороо, харцуулын захирах түшмэл  1, морьт цагдаа 42, явган 
цагдаа   42, дөрвөн аймгийн цагдаа 60, албан газрын галч 3 байхаар орон тоог 
батлан тогтоож өгсөн байна.” 

Энэ дүрмээр арван тавны цагдаа нь өрх гэрийн байдлаар олон жил 
ажиллаж ирсэн өмнөх үеийн уламжлалт байдлыг өөрчилж, цэргийн албан 
хаагчийн ѐсоор тусгай хуаранд байрлуулан, ялгах тэмдэг бүхий тусгай хантааз буу 
хэрэглэх зэргийг зааж өгсөн байна. 

Арван тавны цагдаа нь морьтой явганаараа ялгах тэмдэг бүхий “Цагдан 
сэргийлэх морьт цагдаа”, “Цагдан сэргийлэх явган цагдаа” гэсэн монгол үсгийн 
бичигтэй шар хантааз өмсдөг байжээ.Уг дүрмийн дотор Цагдан сэргийлэх газрын 
хийж гүйцэтгэх ажлын талаар тодорхой зааж гаргасан байна.”Цагдан сэргийлэх нь 
аливаа олныг цаг үргэлж тайван суулгах, Богдын тушаалыг дагаж явуулах, зохих 
дээд тушаалын эхэс, гадаад улсын элчин сайд нарыг хичээнгүй ѐсоор харгалзан 
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эрхэмлэж өнгөрүүлэх, аливаа хүнд найртай эелдэг зан ѐсоор хандаж, тушаалын 
хэргийг сайтар битүүмжлэн гүйцэтгэвээс зохино” “Нийслэл хүрээний газар элдэв 
хүн буудаллах, цуглах, будаа цайллага болох үед цугларагсдын дотор цаазалсныг 
зөрчиж хэрэлдэн гуугилдах ба мөрийцөн наадах, архи уух, хар тамхи татах, мөн 
дэмий ѐс бусчилан үг хэлэлцэхүй зэрэг муу самуун гэм гаргахуй дор хүрэх аваас 
зохигчдод ятган ухуулж дарангуйлан зогсоосугай.Хэрэв дагахгүй зөрчвөөс харъяат 
албаны газар хүргүүлж, уламжлан учир гаргаж дээд яаманд мэдүүлж залхаан 
шийтгүүлбээс зохино” гэх зэргээр заажээ. 

Ийнхүү “Нийслэл хүрээний Цагдан сэргийлэх албаны газар” зохион 
байгуулагдаж хотын доторх гэмт хэрэг, зөрчилтэй тэмцэж, нийгмийн хэв журам 
сахиулан хамгаалж харуул хамгаалалтын үүргийг биелүүлэн ажиллаж байсаар 
1921оны Ардын хувьсгалтай золгож, энэ үеэс шинэ үеийн ардын цагдан сэргийлэх 
болон ажиллаж эхэлсэн түүхтэй. 

1921 онд Монгол оронд Ардын ардчилсан хувьсгал ялж, хувьсгалын 
удирдагч, бүх цэргийн жанжин Д.Сүхбаатарын үүсгэл санаачлага, засгийн газрын 
шийдвэрээр хуучин төрийн Цагдаагийн аппаратыг халж, Ардын Цагдан сэргийлэх 
байгууллага байгуулах шийдвэр гарах үед Нийслэл хотод ажиллаж байсан 
“Нийслэл хүрээний Цагдан сэргийлэх хороо”, “Маймаа хотын Цагдан сэргийлэх 
хэлтэс” хоѐрыг татан буулгаж, энд хэрэглэгдэж байсан албаны байр байшин, унаа 
мал, зэвсэг хэрэгслүүд болон туршлагатай цагдаа нарыг түшиглэн Ардын Цагдан 
сэргийлэх байгууллага Нийслэл хотод үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн түүхтэй 
ажээ.Ардын засгийн эхний жилүүдэд Цагдан сэргийлэх байгууллагыг Цэргийн 
яамны харъяалалд байлгаж байснаа 1924 онд хуралдсан анхдугаар их хурлаар 
харъяаллыг өөрчлөн Дотоод явдлын яаманд шилжүүлж Цагдан сэргийлэх газар 
болгон зохион байгуулжээ.Энэ оны байдлаар Нийслэл хүрээний Цагдан сэргийлэх 
хороо 116, Маймаа хотын Цагдан сэргийлэх хэлтэс   , бүгд   хүнтэй ажиллаж байв. 

1924 онд Нийслэл хотыг Улаанбаатар хот хэмээн нэрлэхээр тогтсон ба тэр 
үеийн Дотоод явдлын яамны харъяанд ажиллаж байсан Нийслэлийн түр захиргааг 
жинхэнэ захиргаа болгон зохион байгуулсан юм.Ингээд Нийслэл хотод байсан 
Засаг захиргааны  27 хороог газар нутгийн байршлаар нь нэгтгэн цөөтгөж 13 хороо 
болгосон.Тухайлбал: хуучин Дарьганга, Мэргэн ван, Засагт хан, Сүжигт гүний 
хороодыг нэгтгэн нэгдүгээр хороо, Хятадын баруун дамнуурчныг долдугаар хороо, 
Консулын дэнжийг арван гуравдугаар хороо гэх мэтээр цомхтгон зохион 
байгуулжээ.Мөн Маймаа хот буюу Амгаланбаатар гацаа нь өөрийн тугай 
захиргаатай байсныг өөрчилж хотын захиргаанд нэгтгэсэн ба үүнийг дагалдан 
Цагдан сэргийлэхийн хүчийг төвлөрүүлэх үүднээс Улсын Цагдан сэргийлэх 
ерөнхий газрыг татан буулгаж Улаанбаатар хотын Захиргааны харъяанд 
Нийслэлийн Цагдан сэргийлэх хэлтэс байгуулжээ. 

Түүхэн баримтаас үзвэл Улсын Бага Хурлын Тэргүүлэгчдийн 1926 оны 
тавдугаар сарын 14-ний өдрийн 9 дүгээр тогтоолоор Улаанбаатар хотын 
Захиргааны харъяалал дор Нийслэлийн Цагдан сэргийлэх газар байгуулжээ.Энэ 
үед Нийслэлийн Цагдан сэргийлэх газрын ажиллах бүрэлдэхүүнийг 51 хүний орон 
тоотойгоор баталж, тэр үеийн Шүүх яамны мэдэлд салааны дарга 1, явган цагдаа  
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15, морьт цагдаа 5, бүгд 21 хүний орон тоотой нэгэн тусгай салааг шилжүүлсэн 
байна. 

Монгол улсын Арван зургадугаар оны /1926/ таван сарын 14-ний  
өдөр хуралдсан Улсын Бага хурлын Тэргүүлэгчдийн Есдүгээр 

тогтоол 

Нэг.Улсын Цагдан сэргийлэх хэмээх газрыг энэ зургадугаар сарын 01-нээс 
эхлэн шууд татан буулгаж, албан хаагчдаас Хотын захиргааны газарт: 

-туслах түшмэл нэжгээд, бичээч 3, хэлмэрч  2, салааны дарга  1, морьтой 
цагдаа  15, явган цагдаа 10, гянданы эрхлэгч  1, ялтны хуяг  4, галч  1-ийг 
шилжүүлэн олгох дор эдний цалин, хэрэгслийн бүгд янчаан хоѐр түм таван зуун 
жаран найм, мөнгө тавин долоо хагас болохыг хамтаар харъяат Хотын захиргааны 
газар шилжүүлсүгэй. 

Хоёр. Шүүх явдлын яамнаа шилжүүлэх салааны дарга 1, морьтой цагдаа 5, 
явган цагдаа 15, эдний бүх цалин, хэрэгслийн янчаан долоон мянга таван зуун ная 
болохыг зохих газруудын орлого, зарлагын данснаа нэмж, хасаж гүйцэтгүүлээд 
бусдыг бүрнээ хасаад татваас зохимой.Дарга, цагдаа нарын хасагдсаны зарлага, 
хасагдах бүгд янчаан хоѐр түм зургаан мянга нэг зуун дөчин найм, мөнгө далан 
тав. 

Гурав.Амгаланбаатар хотын Цагдан сэргийлэхээс туслах түшмэл 1, бичээч 
1, морьтой цагдаа 8, явган цагдаа 2-ыг энэ зургадугаар сарын нэгэнд хасаж, 
бусдыг үлдээх дор зарлагын янчаанаас таван мянга гурван зуун жаран хоѐр 
хасагдав. 

Хурлын нарийн бичгийн дарга Довчин 

Хурлын Тэргүүлэгч гишүүн Цэрэндорж 

Алтангэрэл 

Билигт гэжээ. 

/Монголын Үндэсний Түүхийн төв архив 

ҮТТА: фонд 11-1- 80    Хуудас № 15-18/ 
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Ийнхүү шинэ зохион байгуулалтаар Нийслэлийн Цагдан сэргийлэх газар 
зөвхөн Улаанбаатар хотын хүрээнд гэмт хэрэг, зөрчилтэй тэмцэх, гэмт явдал гарч 
үйлдэгдэхээс урьдчилан сэргийлэх, олон нийтийн амар тайвныг сахиулах үүрэг 
гүйцэтгэж байсан бол Шүүх яаманд шилжсэн Цагдаагийн тусгай салаа нь голдуу 
хөдөө, орон нутгаар явж, оргодол босуул, эрүүгийн ноцтой гэмт хэрэгтнүүдийг олж 
баривчлах, зөөж хүргэх, манаж хянан харгалзах зэрэг үүрэгтэй байв. 

Улс орны тухайн үеийн эрүүгийн нөхцөл байдал, Нийслэл хотод хэрэг 
зөрчил гарах явдал нэмэгдсэн зэргийг хянан харгалзаад Улсын Бага Хурлын 
Тэргүүлэгчдийн болон Засгийн газрын хуралдаанаар 1928 оны дөрөвдүгээр сарын 
20-нд Хотын Цагдан сэргийлэх хэлтсийг Цагдан сэргийлэх газар болгон өргөтгөж, 
тус газрын даргаар Гончигийн Бумцэндийг томилон ажиллуулжээ.Зохион 
байгуулалтыг өөрчилсөнтэй холбогдуулан 1926 онд гарсан Цагдан сэргийлэх 
байгууллагын дүрэмд нэмэлт өөрчлөлт хийж, “Цагдан сэргийлэх газрын дагаж явах 
дүрэм” гэсэн 10 бүлэг 56 зүйлтэй шинэчилсэн дүрмийг батлан мөрдүүлсэн 
байна.Энэхүү дүрэмд “Улаанбаатар хотын Цагдан сэргийлэх газар нь хотын 
доторхи цагдан сэргийлэх явдлыг гүйцэтгэх үүрэг бүхий тусгай газар”, “Цагдан 
сэргийлэх газар нь тус хотын захиргааны удирдлагын дор бөгөөд мөн шүүн  таслах 
газар лугаа хэлхээ холбоотой байна” гэжээ. Энэ шинэчилсэн дүрмээр ийнхүү 
Цагдан сэргийлэх газар нь зөвхөн Улаанбаатар хотын хэмжээнд ажил үүрэг 
гүйцэтгэж байхыг заасны дээр урьд өмнөх дүрэмд байгаагүй нийгмийн өмч 
хамгаалах, иргэд цэргийн алба хаах явдлаас зайлсхийх, цэргийн алба хаагчид 
оргож зайлах явдалтай тэмцэх, жин хэмжүүрийг хянаж шалгах, албан 
байгууллагуудыг хүсэлтээр нь гэрээ байгуулан цагдаа харуулаар хамгаалуулах 
зэрэг үүргүүдийг нэмж хариуцуулсан байна. 

1928 онд ийнхүү Цагдан сэргийлэх байгууллагын дүрэмд нэмэлт өөрчлөлт 
оруулахын хамт Засгийн газрын хуралдаанаар Цагдан сэргийлэх байгууллагын 
үйл ажиллагааны тухай хэлэлцэн тогтоохдоо “Цагдан сэргийлэх нь энэ завсар 
Улсын болон Улаанбаатар хотын газар, хэлтэс болох зэргээр тогтворыг олохгүй 
байн байн өөрчлөгдөж ирсэн нь үл зохицох тул Цагдан сэргийлэхийн ажилтныг 
бусад газрын шийдвэрээр аар саар ажилд явуулахгүй, түүнийг дүрэмд заасан 
ѐсоор Улаанбаатар хотын хэмжээнд сэргийлэх хамгаалах үүрэг гүйцэтгүүлэх нь 
зүйтэй” гэж заажээ. Энэ нь улсын 5 дугаар Их хурлаас Цагдан сэргийлэхэд зөвхөн 
нийгмийн хэв журам сахиулах ажил эрхлүүлэхээр шийдвэр гаргасантай холбоотой  
байв. Чухам иймийн учир Засгийн газрын 1929 оны гуравдугаар сарын 08-ний 
өдрийн 6 дугаар хурлаар Нийслэл хотын Цагдан сэргийлэх газрын эрхэлж байсан 
Эрүү, иргэний хэргүүдийг хариуцаж байсан ажилтнуудын хамт Хотын шүүн таслах 
газарт шилжүүлсэн байна. 

Энэ явдал нь тухайн үедээ гэмт хэрэгтэй тэмцэх шийдвэрлэх ажлыг 
төрөлжүүлж, нэгэн газарт төвлөрүүлэн чиглэл үүргийг тодорхой болгосон байж 
болох талтай ч Цагдан сэргийлэх байгууллагыг улс нийгэм, ард иргэдийн эрх ашиг, 
аюулгүй байдлыг эрүүгийн гэмт халдлагаас хамгаалах гол үндсэн үүргээс нь 
хөндийрүүлсэн, ажил амьдралд зохицохгүй шийдвэр байсан ажээ. Энэ нь үнэхээр 
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ажил амьдрал дээр батлагдаж, хоѐр гуравхан сарын дараа Шүүх яамны санал, 
Засгийн газрын 1929 оны зургадугаар сарын 14-ний өдрийн 19 дүгээр тогтоолоор 
эрүүгийн ба иргэний хэргүүдийг шалгах, бүртгэх ажил үүргийг Цагдан сэргийлэх 
газрын харъяалалд нь буцаан шилжүүлж хариуцуулсан байна. Харин ингэж буцаан 
шилжүүлэх үед эрүү болон иргэний зарим хэргийг шийдвэрлэхдээ тусгай дүрэм 
зааврыг баримтлан захиран тушаах журмаар ял, торгуулийн шийтгэл оноож бйах, 
ноцтой этгээдийг шаардлагатай гэж үзвэл 24 цагаас хэтрүүлэхгүйгээр хорьж байх 
эрхийг Цагдан сэргийлэх байгууллагад олгож, энэ тогтоолыг Улсын бага хуралд 
оруулан батлуулжээ. 

1929 оны аравдугаар сарын 12-ны өдөр Хотын захиргаанаас  59 тоот 
тушаал гаргаж, “Тус хотын дотор буюу орчин тойронд муу хулгай, дээрмийн явдал 
олширч буйн сацуугаар худал цуурхал үг дэгдэж буй сонсгол байна... Учир иймийн 
тул харъяат ардын Цагдан сэргийлэх газар ба дарга нар санаа болгоомжлон 
сүвэгчилж, аливаа зүй бус явдалтай этгээдийг дор бүрнээ нарийвчлан хянаж, 
сэргийлэх зэргээр хулгай муу этгээдийг аль байгаа газраас нь даруй баривчлан 
авч хууль хэргийн ѐсоор залхаан цээрлүүлж ариутгаваас зохих учрыг үүрэг болгон 
чангалан тушаасугай” хэмээн заасан байна. 

Монгол улсын улс төрийн болон эрүүгийн нөхцөл байдал ийнхүү хүндэрч 
байсныг харгалзан Дотоодыг хамгаалах газар 1929 оноос эхлэн Цагдан сэргийлэх 
байгууллагыг харъяандаа шилжүүлэн авч, гүйцэтгэх ажил эрхлүүлэн эрүүгийн гэмт 
хэрэгтэй хамтран тэмцэх саналаа Засгийн газарт уламжилж байжээ. Энэ үед 
эрүүгийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх, улс иргэдийн өмч хөрөнгийг соргогоор хамгаалах, 
нийгмийн хэв журам сахиулах ажлын ачаалал улам нэмэгдэж, цаг үеийн 
шаардлагаар Цагдан сэргийлэхийн ажлыг эрчимжүүлэн сайжруулах зорилт ч 
тулгарч байлаа. Энэ байдлыг Засгийн газраас хянан хэлэлцээд 1932 оны 
хоѐрдугаар сард Улаанбаатар хотын Захиргааны харъяа Цагдан сэргийлэх газрыг 
Дотоодыг хамгаалах газрын бүрэлдэхүүнд шилжүүлэн шинэ зохион байгуулалтад 
оруулсан байна. 

Дотоодыг хамгаалах газрын даргын 1932 оны хоѐрдугаар сарын 23-ны 
өдрийн 66 тоот тушаалд “Засгийн газрын тогтоол ѐсоор Улаанбаатар хотын 
Цагдан сэргийлэх газрыг орон тооны хүмүүс ба орлого зарлагын мөнгөний хамт 
Дотоодыг хамгаалах газрын мэдэлд шилжүүлэх болсон тул энэ өдрөөс эхлэн 
ѐсоор гүйцэтгэж, Дотоодыг хамгаалах газрын Хил хязгаарыг батлан хамгаалах 
хэлтэст шууд захируулбал зохино” гэсэн шийдвэр гаргажээ. Мөн тушаалаар 
Цагдан сэргийлэхийн сургагчаар Дотоодыг хамгаалах газарт ажиллаж байсан 
боловсронгуй төлөөлөгч Феодоровыг томилж, Цагдан сэргийлэхийг хүлээн авах 
комиссын даргаар Хил хязгаарыг батлан хамгаалах хэлтсийн дарга Жадамбаа, 
гишүүдэд боловсронгуй төлөөлөгч Феодоров, Цагдан сэргийлэх газрын дарга 
Н.Жигжид нарыг томилж ажиллуулсан байна. 

Ийнхүү Цагдан сэргийлэх газар Дотоодыг хамгаалах газрын харъяанд 
ажиллах болсон учраас Цагдан сэргийлэх газрын дүрмийг 1934 оны хоѐрдугаар 
сарын 02-н Засгийн газраас шинэчлэн баталж мөрдүүлжээ. Шинэчилсэн дүрэм 7 
бүлэг, 29 зүйлтэй байв. Уг дүрэмд боловсон хүчнээр бэхжүүлэх үүднээс байнгын 
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болон түр сургалтын курстэй байх, сахилга журмын ба дотоод албаны дүрэмтэй 
болох, цагдаагийн албан тушаалтнаас хууль ѐсоор шаардан тушаасныг үл 
биелүүлсэн буюу эсэргүүцсэн этгээдэд арга хэмжээ авах, хотын дотор зорчин явах 
журмыг сахиулах, /замын хөдөлгөөн зохицуулах/ барилга байгууламж барихдаа 
галын аюулаас хамгаалах дүрмийг биелүүлж байгаа эсэхэд хяналт тавих, хүн 
малын халдварт өвчинтэй тэмцэх, түүний үүр уурхайг олж хааж бооход эмнэлгийн 
байгууллагатай хамтран ажиллах, оргодол болон ор сураггүй алга бологсдыг эрэн 
сурвалжлах, олдож ирсэн эд юмс, баримт бичгийг хадгалах, шүүхийн таслан 
шийдвэрлэсэн тогтоолыг хэрэгжүүлэхэд туслах зэрэг шинэ үүргүүдийг тусган 
оруулсан байна. 

Энэ удаагийн шинэ дүрмээр Цагдан сэргийлэхийн эдлэх эрх хэмжээг нилээд 
өргөтгөн тодорхой заалт оруулж өгсөн.Үүнд: 

-Засгийн хууль тогтоолыг биелүүлэх талаар иргэдээс шаардах, үл биелүүлэгчдэд 
хууль ѐсоор арга хэмжээ авах 

-Гэмт этгээдийг баривчлах 

-Хэлмэгдсэн хүнд яаралтай тусламж үзүүлэхэд албаны ба хувийн унаа хөсгийг 
дайчлах 

-Дуудахад ирээгүй сэжигтэн, хэрэгтэн, гэрчийн этгээдийг албадан ирүүлэх 

-Оргодлыг барих, сэжигтнийг шалгах 

-Баримт материал олох, сэжигтэй байрыг шалгахад айл өрхөөр зөвшөөрөлгүй орох 

-Гэмт хэргийг илрүүлэхийн тулд баривчлах, байцаах, нэгжих 

-Прокурорын хяналтын дор ЭБШХ-ийн ѐсоор гүйцэтгэн захирах, тушаах арга 
хэмжээг тогтоолоор авах 

-Архидан согтуурагсдыг эрүүл болтол харгалзах 

-Дүрэмд заасан зарим тохиолдолд зэвсэг хэрэглэх зэрэг эрхүүдийг олгосон байна. 

Дотоодыг хамгаалах газрын харъяанд ирснээр Цагдан сэргийлэхийн бүтэц, 
зохион байгуулалтад ихээхэн өөрчлөлт орж, үйл ажиллагааны цар хүрээ, үр нөлөө 
хурдан дээшилж байв. Юуны урьд гэмт хэрэг илрүүлэхэд чухал хүчин зүйл болсон 
нууц гүйцэтгэх ажлын эрх хэмжээ бий болж 1934 оноос Цагдан сэргийлэх газарт 
гүйцэтгэх ажил эрхлэх жинхэнэ, туслах төлөөлөгчийн 7 орон тоог баталж 
ажиллуулсан байна.Энэ үед онцгой анхаарал татсан асуудал бол улс, 
хоршооллын өмч хөрөнгийг идэж ашиглах, хулгайлах, дээрэмдэх, үрэгдүүлэн 
сүйтгэх явдалтай хийх тэмцлийг хүчтэй болгох шаардлага гарч байжээ. 

Цагдан сэргийлэх байгууллага улс, хоршооллын өмч төвлөрсөн гол гол 
газруудыг байнгын харуулаар хамгаалах, төлөөлөгч нар тодорхой объектлон 
хариуцах, биечлэн шалгаж илэрсэн зөрчлийг арилгах, өмч хариуцсан алба хаагчид 
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өмчид халдаж байгаа арга хэлбэр, хор уршгийн талаар ард нийтэд тайлбарлан 
таниулж, сонор сэрэмжийг дээшлүүлэх зэргээр ажиллаж байжээ. 

1936 онд Дотоодыг хамгаалах газрыг Дотоод явдлын яам  /ДЯЯ/ болгон 
өргөтгөхөд Цагдан сэргийлэх байгууллагыг тус яамны харъяа бие даасан газар 
болгон өргөтгөн ажиллуулсан юм. Хэдийгээр улсын хэмжээний цар хүрээгээр 
ажиллах эрх зүйн үндэс байсан боловч Цагдаагийн байгууллагын төрөл албадын 
гол үйл ажиллагаа Нийслэл Улаанбаатар хотод урьдын адил үргэлжлэн явагдаж 
байжээ. 

1930-аад  оны сүүлийн хагасаас хил хязгаар дээр дайны байдал бий болж, 
улс нийгмийн болон эрүүгийн нөхцөл байдал хүндэрснээс Цагдан сэргийлэх 
газрын гүйцэтгэх үүрэг нэмэгдэж, ар талын харуул хамгаалалтыг сайжруулан 
дэглэм журамтай байлгаж, ард түмний сонор сэрэмжийг дээшлүүлэн аюулгүй 
байдлыг нь хангахтай холбогдож, сэргийлэн хамгаалах албыг өргөтгөх, гэмт 
хэрэгтэй тэмцэх ажлыг сайжруулахад гүйцэтгэх ажлын хүч боломжийг дээшлүүлэх 
зэрэг олон чухал арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлсэн байна.  

1936 онд Цагдаагийн сэргийлэн хамгаалах албыг өргөтгөн хоѐр хувааж,  хот 
хамгаалах тасаг, /хорооны байцаагч, морьт, явган эргүүл, улсын чухал 
объектуудыг хариуцсан/ гэрээт харуулын тасаг /гэрээгээр объект хамгаалж буй 
харуулын ажлыг удирдах/ гэсэн хоѐр тасагтай болгосон. 

Улаанбаатар хотод 1936 онд улсын өмч бүхий 106 объект хамгаалж байсан 
бол   1938 онд 160 объект болж нэмэгдсэн байна. Ингэж хариуцах ажлын хүрээ 
өссөн учир дээрх хоѐр тасгиыг сэргийлэн хамгаалах буюу гэрээний хэлтэс 
болгосон ба төвийн харуулын ангийг дотроо 10 гаруй салаа бүхий 4 сумантайгаар 
өргөтгөн шинэ зохион байгуулалтад оруулж ажиллуулсан байна. 

1936 онд есдүгээр сард гүйцэтгэх албаны хэлтэс байгуулж, улмаар 1937 онд 
гүйцэтгэх тасаг, 1938 онд өмчийн ашиглалтай тэмцэх эдийн засгийн тасагтай 
болгон өргөтгөжээ. 

1936 оны зургадугаар сарын 13-ны өдөр Сайд нарын зөвлөлийн 30 дугаар 
тогтоолоор Цагдан сэргийлэх газрын дүрэмд зарим нэмэлт өөрчлөлт оруулан 
баталж мөрдүүлсний гадна  1936 оны арван хоѐрдугаар сард 48 дугаар тогтоолоор 
“Аливаа торгуулийг ногдуулах ба хураах тухай” дүрэм баталж, мөрдүүлсэн нь 
Цагдан сэргийлэх байгууллагаас захиргааны арга хэмжээ авах эрхээ хэрэгжүүлэн 
биелүүлэх хууль ѐсны баталгаатай болжээ. Энэ нь гэмт хэрэгтэнтэй тэмцэх, түүнд 
ногдуулах шийтгэлийн хэмжээг өргөтгөж, хэрэг зөрчлийг түргэн шуурхай 
барагдуулах чухал арга хэмжэ болсон бөгөөд энэ дүрэм нь 1970-1980-аад он 
хүртэл төдийлөн өөрчлөгдөөгүй хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байсан ажээ. 

Цагдан сэргийлэхийн ажил үүргийн хүрээ өргөжиж, үүнтэй уялдан ажлын 
орон тоо, тэдгээрийн аж ахуй хангамж нэмэгдэж байр контор дутагдаж байлаа.  
Тэр үед цагдаагийн алба хаагчид цаг зав муутай, ажил үүрэг ихтэй байсан хэдий ч 
өөрсдийн санал санаачлагаар тэвчээр хатуужил заан хөдөлмөрлөж 1938 онд 
туйпуу модон материал бэлтгэн морь, тэмээн тэргээр зөөсөөр конторын хоѐр 
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давхар барилга, урьдчилан хорих байр, агуулах, граш, 1939-1940 онд сургууль 
хичээл, дотуур байр, конторын зориулалттай хоѐр дахь хоѐр давхар барилгыг 
барьж ашиглалтанд оруулсан нь үнэхээр нэгэн санаа нэгдсэн зорилготой, дайчин 
шаргуу бүтээлч хамт олны уйгагүй хөдөлмөр зүтгэлиын үр дүн байсан юм. 

1937 оноос эхлэн Цагдаагийн байгууллагын ажлын чухлыг харгалзан алба 
хаагчдыг цэрэг татлагаас чөлөөлж, 1938 оны сүүлчээр цагдаагийн бүх ажилтанд 
удаан жил ажилласны нэмэгдэл цалин олгох болсон байна. 

Дотоод явдлын яамны сайдын 1940 оны хоѐрдугаар сарын 16-ны өдрийн 
141 тоот тушаалаар Цагдаагийн газрын төв, хөдөөгийн бүх дарга нарт албан 
тушаалтай нь холбож анх удаа цэргийн цол олгож байхаар болжээ. Үүнээс урд 
зарим нэг хүнд шагналын журмаар цол олгож байснаас биш нийтэд нь цол олгох 
журам байгаагүй ажээ. Мөн энэ оноос эхлэн Цагдаагийн байгууллагын нийт алба 
хаагчдад хууль ѐсны ээлжийн амралт жил бүр олгож байх журам тогтоосон байна. 

ХОЁР.ДУНД ҮЕ БУЮУ 1945-1980-ААД ОНЫ  
НИЙСЛЭЛИЙН ЦАГДАН СЭРГИЙЛЭХ БАЙГУУЛЛАГА 

 
Улс орны тухайн нөхцөл байдлын зайлшгүй шаардлагаар иргэдийг 

паспортжуулах ажил эхэлж, Нийслэл хотод Цагдан сэргийлэхийн паспортын 
хэлтэс 1940 онд шинээр байгуулагдаж, даргаар нь Б.Лувсаншарав томилогдож 
байв. 

1941 оны зургадугаар сарын 22-нд фашист Герман ЗХУ-д халдан 
довтолсноор Монгол улсын төр засаг тодорхой арга хэмжээ авч, улс орноо дайны 
нөхцөл байдалд оруулжээ. 1941 оны долдугаар сарын сүүлчээр С.Рэнцэнхорлоо 
даргатай Улаанбаатар хотыг агаарын довтолгооноос эсэргүүцэн хамгаалах төв 
штаб байгуулж, Нийслэл хотын дотор хоргодох байрууд байгуулах, шөнийн цагт 
гэрлийг өнгөлөн далдлах арга хэмжээ авч байсны дээр шүхэрчдийг эсэргүүцэх 
ажил зохиож байлаа. Мөн ажилчин, албан хаагчдыг хоргодох байранд оруулах, 
агаарын довтолгооны аюул, шүхэрчдээс хамгаалах үүрэг бүхий Монголын 150 
хүнтэй отряд, ЗХУ-ын мэргэжилтэн 160 хүнтэй отряд байгуулж, бэлтгэл сургуулилт 
хийлгэж байв. 

1941 оны наймдугаар сард Сайд нарын зөвлөлийн 39 дүгээр тогтоол гарч, 
улс төр, эдийн засгийн онц чухал ач холбогдол бүхий газруудыг Цагдан 
сэргийлэхийн орон тооны цагдаа нараар хамгаалуулахаар шийдвэрлэж, гэрээт 
харуулын хэлтсийг татан буулгасан ба урьд ажиллаж байсан гэрээт харуулын 
гурван суманг Сэргийлэн хамгаалах хэлтэст нэгтгэн шинээр дивизион байгуулж, 
даргаар нь Цэндийн Жагзавыг томилсон байна. Харуулын объектуудын тоог 
нэмэгдүлж банк, радио станц, нисэх онгоцны буудал, консулын газрууд, агулах 
сълад, соѐлын төв газрууд, нарийн төмөр зам, гүүрүүд, зарим үйлдвэрийн 
газруудыг цагдаагийн байнгын харуултай болгож байжээ. 

1940-өөд оны эхний жилүүдэд хөдөө орон нутаг, аймгуудад Цагдан 
сэргийлэх анги, салбар байгуулах ажил үндсэндээ бүрэн хийгдэж дууссан ба энэ 
үед Улсын Цагдан сэргийлэх газрынхаа хүрээнд үйл ажиллагаа нь хамт явагдаж 
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байсан Нийслэл хотын Цагдаагийн ажлыг тусад нь бие даасан байдалтай явуулах 
шаардлага гарсан байна. Энэ байдлыг харгалзан 1945 онд Улаанбаатар хотын 
Цагдан сэргийлэх ангийг дахин байгуулсан байна. Энэ үед Нийслэлийн Цагдан 
сэргийлэх ангийн даргаар ахмад Нэрэн-Оригийн Маналжав, орлогч даргаар ахмад 
Гонгорын Чойндон нарыг томилжээ. Дайны жилүүдэд болон түүний дараа 
Улаанбаатар хотод хүн амын хүнсний хангалт, ахуйн үйлчилгээ нилээд 
дутагдалтай байснаас хувийн секторын хүчийг голдуу ашиглаж байв. Хувийн 
үйлдвэр, үйлчилгээ эрхлэгчид дайны үеийн эдийн засгийн бэрхшээл, бараа 
таваарын хомсдлыг далимдуулан албан тушаалтантай хуйвалдан албан газрын 
нэр барьж хувийн үйлдвэрлэл явуулах, хурамч хоршоолол байгуулах, үйлдвэрлэл 
үйлчилгээ ашиг орлогоо нуун дарагдуулах, хээл хахууль өгөх зэргээр хууль зөрчих 
явдал ихээхэн гарч байв. Энэ бүхэнтэй Нийслэлийн Цагдан сэргийлэх байгууллага 
тууштай тэмцэл явуулж байсан юм. 1942 онд Улаанбаатар хотноо ихэвчлэн 
Хятадын харъяат нарын мах, ногоо, хоол хүнс, үйлдвэрийн бараа, бусад худалдаа 
эрхлэгч нарын хувийн худалдааны дэлгүүр мухлаг 256, гуталчин, боовчин, арьс 
шир элдэх, өлөн гэдэс боловсруулах, алт мөнгөний дархан зэрэг үйлдвэрлэлийн 
чанартай ажил эрхлэгчид 30 байсан бол 1946 онд дээрх худалдааг эрхлэгчид 357, 
үйлдвэрлэлийн ажил эрхлэгчид 126 болж нэмэгдсэн байжээ. 

1945 оны долдугаар сард Улсын Бага хурлын Тэргүүлэгчдийн газраас  
Цагдан сэргийлэхийн ажлыг шалган танилцаад  48 дугаар тогтоол гаргасан байна. 
Уг тогтоолд “Цагдан сэргийлэх байгууллагаас гэмт хэрэг, зөрчилтэй тэмцэж, түнээс 
урьдчилан сэргийлэх ажлыг сайжруулах, мөрдөн байцаалт, хэргийн газрын үзлэг 
нэгжлэгийг хуулийн дагуу хийж байх, өөрийн ажилд иргэн олны хүчийг түшиглэх, 
Цагдан сэргийлэхэд туслах бригад олноор байгуулах, ард түмний эрэлт хүсэлтийг 
ам, бичиг, гэж ялгалгүй хөнгөн шуурхай хүлээн авч цаг тухайд нь барагдуулж байх, 
хотын амгалан тайван байдлыг сахиулж, эргүүл шалгалтыг өргөн зохиох, тайлан 
мэдээг нэгтгэн гаргаж байх нь зүйтэй, гэсэн тодорхой заалтууд бүхий үүргүүдийг 
өгсөн байна. Үүнээс гадна 25 төгрөгөөс дээш торгуулийг анги, салбарын дарга 
баталсан тогтоолоор оногдуулж байх журмыг тогтоож мөрдүүлсэн байна. 

1950 онд Улаанбаатар хотын гудамж, орон сууцны хороодыг хариуцсан 
Цагдан сэргийлэх ангиудыг байгуулахаар Намын төю хороо, Сайд нарын 
зөвлөлийн хавсарсан 108/22 тоот тогтоол гарчээ. 1952 онд ДЯЯ-ны сайдын 170 
тоот тушаалаар Улсын Цагдан сэргийлэх газарт сэргийлэн хамгаалах ба хотын 
Цагдан сэргийлэхийг хариуцсан орлогч даргын орон тоог бий болгосон байна. 

Энэхүү 170 дугаар тушаалыг сийрүүлбэл: 

“Манай цэцэглэн хөгжиж байгаа аж үйлдвэр, соѐлын төв Нийслэл Улаанбаатар 
хотын амгалан тайван байдал боловсон хэв журам, ариун цэврийн байдлыг 
сахиулах ажиллагааг хангах зорилгоор Улаанбаатар хотын хороодын Цагдан 
сэргийлэх ангиудыг байгуулах тухай МАХН-ын Төв хороо, Монгол Ард Улсын Сайд 
нарын зөвлөлийн 1950 оны тавдугаар сарын 12-ны өдрийн 108/22 дугаар 
тогтоолыг үндэслэн Улсын Цагдан сэргийлэх газрын харъяанд хороодын Цагдан 
сэргийлэх ангиудыг байгуулах тухай ТУШААХ НЬ: 
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Нэгдүгээр зүйл. Улсын Цагдан сэргийлэх газрын даргын Сэргийлэн 
хамгаалах ба Улаанбаатар хотын асуудлыг эрхэлсэн орлогчын орон тоог түүний 
шалган зааварлах аппаратын хамтаар буй болгож, түүний шууд харъяанд хойно 
дурдсан ангиудыг хороодод байгуулсугай.Үүнд: 

А. 1, 4 дүгээр хороог харъяалсан Цагдан сэргийлэх нэгдүгээр анги 

Б. 2, 3, 8 дугаар хороодыг харъяалсан Цагдан сэргийлэх хоѐрдугаар анги 

В.5, 9, 11 дүгээр хороодыг харъяалсан Цагдан сэргийлэх гуравдугаар анги 

Г. 6 дугаар хороог харъяалсан Цагдан сэргийлэх дөрөвдүгээр анги 

Д. 7 дугаар хороог харъяалсан Цагдан сэргийлэх тавдугаар анги 

Е. 10 дугаар хороог харъяалсан Цагдан сэргийлэх хэсгийг тус тус байгуулсугай. 

Хоѐрдугаар зүйл. Улсын Цагдан сэргийлэх газрын даргын Сэргийлэн 
хамгаалах ба Улаанбаатар хотын асуудлыг эрхэлсэн орлогч даргаар мөн газрын 
Паспортын хэлтсийн дарга хурандаа нөхөр Данзангийн Лувсандоржийг 1952 оны 
наймдугаар сарын 10-наас эхлэн дэвшүүлэн томилсугай” гэжээ. 

Энэ тогтоолоор Цагдан сэргийлэх Нэгдүгээр ангийн даргаар мөн газрын 
нэгдүгээр хэлтсийн тасгийн дарга ахмад Рашийн Агваандоржийг, Хоѐрдугаар 
ангийн даргаар мөн тасгийн дарга, ахлах дэслэгч Ганбулгийн Бадамыг, 
Гуравдугаар ангийн даргаар мөн газрын нарийн бичгийн дарга нарын группийн 
ахлах байцаагч, хошууч Лувсаншаравыг, Дөрөвдүгээр ангийн даргаар мөн газрын 
хоѐрдугаар хэлтсийн ахлах төлөөлөгч, ахлах дэслэгч Дагважавын Буянравжихыг, 
Тавдугаар ангийн даргаар Сэлэнгэ аймаг дахь ангийн дарга, хошуучАюушийн 
Ишжамцыг, Мах комбинат дахь хэсгийн байцаагчаар хорооны байцаагч, ахлах 
дэслэгч Дорж нарыг тус тус томилсон байна. 

Ийнхүү 1952 онд Нийслэл Улаанбаатар хотын 10 хороог хариуцсан Цагдан 
сэргийлэх таван анги, нэг хэсэг байгуулагдсан байна. Энэ нь хэв журам сахиулах 
ажлын хүрээ өргөжиж, гэмт хэрэг, зөрчилтэй тэмцэх ажил сайжирч байсны 
зэрэгцээ Цагдан сэргийлэх байгууллагын ажил олон түмэнд ойртож хамтын 
ажиллагаа нь ихээхэн нэмэгдэж байсны бодит үзүүлэлт юм. 1949 онд Цагдан 
сэргийлэхэд туслах бригад 95, гишүүд 1280 байсан бол 1951 онд туслах бригад 
107, гишүүд 1841 болж өссөн байв. 1950 онд Улаанбаатар Төмөр замын Цагдан 
сэргийлэх тасаг байгуулагдаж, улмаар 1956 онд бие даасан анги болон өргөжжээ. 

1949 оны байдлаар төвд 135 офицерын дотор дээд боловсролтой  4, дунд 
17, хөдөөгийн 118 офицероос дээд боловсролтой 1, дунд 20, огт сургууль 
боловсролгүй офицер 114, хөдөө 97 байсан бол 1953 онд дээд боловсролтой 77, 
курс хийсэн офицер 62-той болсон байв. 1954 оноос ЗХУ-д Цагдаагийн 2 жилийн 
дээд курст анх удаа 25 хүн явуулж сургасны дараа 1956 онд ЗХУ-ын Цагдан 
сэргийлэхийн дээд сургуульд  4 хүн, дунд сургуульд  25 хүн явуулж сургасан. Энэ 
үеэс эхлэн жил бүр ЗХУ-д албан хаагчдаа явуулж сургадаг явдал бүр уламжлал 
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болсон юм. Мөн тэр үед цагдаагийн офицерыг 10 жилийн, цагдаа, бага дарга 
нарыг  7-10 жилийн боловсролтой болгох, ЗХУ-ын дээд, дунд сургуульд жил бүр 
зохих тооны хүн явуулж сургах, курсын чанарыг сайжруулах явдалд их анхаарч 
байсан байна. 

МАХН-ын Төв хорооны Улс төрийн товчооны 1958 оны тавдугаар сарын  24-
ний өдрийн 166 дугаар тогтоолоор тэр үеийн Цэрэг ба Нийгмийг аюулаас 
хамгаалах хэрэг эрхлэх яамны бүтцэд өөрчлөлт оруулан орон тоог хямдруулах 
арга хэмжээ авсан юм. Энэ тогтоолтой холбогдуулан тус яамны сайдын 1958 оны 
зургадугаар сарын 28-ны өдрийн 393 тоот тушаалаар Улаанбаатар хотын Цагдан 
сэргийлэх ангийг Нийслэлийн Цагдан сэргийлэх ерөнхий хэлтэс /газар/ болгон 
өргөтгөж, бүтцэд нь нилээд өөрчлөлт орсон юм. Газрын дотор газар нэртэй 
байгууллага байх нь зохимжгүй гэж үзээд нэг хэсэгтээ ерөнхий хэлтэс хэмээн 
нэрлэж байсан ажээ. 

Улаанбаатар хотын Цагдан сэргийлэх ерөнхий хэлтэс /газар/ нь гүйцэтгэх 
албаны 1, 2 дугаар хэлтэс, Мөрдөн байцаах, Сэргийлэн хамгаалах, Галын аюулаас 
сэргийлэн хамгаалах, Авто техникийн хэлтэс, Паспорт, гэр бүлийн тасаг, 
Нийслэлийн хоронуудад  6 ангитайгаар байгуулагдсан байна. Энэ үед яамны 
орлогч сайд бөгөөд УЦСЕГ-ын даргаар хошууч генерал Ц.Нансалжав, 
Улаанбаатар хотын Цагдан сэргийлэх газрын даргаар Б.Лхачин ажиллаж байжээ. 

Энэ үед Улаанбаатар хотын Цагдан сэргийлэх газрын орлогч бөгөөд 
гүйцэтгэх 2  дугаар хэлтсийн даргаар дэд хурандаа Д.Рэнцэндорж, гүйцэтгэх 
нэгдүгээр хэлтсийн даргаар ахмад Л.Банзрагч, Мөрдөн байцаах хэлтсийн даргаар 
ахмад М.Гомбосүрэн, Сэргийлэн хамгаалах болон галын аюулаас хамгаалах 
хэлтсийн даргаар хурандаа Ц.Шагдар, Авто техникийн хэлтсийн даргаар хошууч 
Лувсан-Ёндон, Паспорт, гэр бүлийн тасгийн даргаар дэд хурандаа Нанзад, 
Улаанбаатар хотын хороодыг хариуцсан 1 дүгээр ангийн даргаар хошууч 
Д.Балгансүрэн, 2 дугаар ангийн даргаар ахмад З.Гаанжууржав,  3 дугаар ангийн 
даргаар ахмад С.Цэдэндамба,  4 дүгээр ангийн даргаар хошууч Л.Хорлоо,  5 
дугаар ангийн даргаар  дэд хурандаа Д.Тойжамц,  6 дугаар ангийн даргаар дэд 
хурандаа Ч.Саарал нарыг томилон ажиллуулжээ. Мөрдөн байцаах хэлтсийг 1960 
онд УЦСЕГ-ын харъяалалд шилжүүлсэн ба 1982 онд Нийслэлийн районуудын 
Цагдан сэргийлэх хэлтсүүдэд Мөрдөн байцаах тасаг байгуулж Улаанбаатар хотын 
Цагдан сэргийлэх газарт харъяалуулжээ. 

1960 оны байдлаар Улаанбаатар хотын Цагдан сэргийлэх газар нь УЦСЕГ-
ын шууд харъяанд ажиллаж, бүтэцдээ Эрүү, Өмчийн хэлтэс, Сэргийлэн хамгаалах 
гарнизон, районуудын таван Цагдан сэргийлэх ангитай байжээ. 

МАХН-ын Төв хорооны Улс төрийн товчоо 1967 онд 263 дугаар тогтоол 
гаргаж, ууж согтууран нийгмийн хэв журам зөрчин танхайрагчдад хүлээлгэх 
хариуцлагыг чангатгах, ял  эдэлж суллагдсан хүмүүст тавих захиргааны хяналтыг 
хүчтэй болгох, хувийн журмаар согтууруулах ундаа бэлтгэх явдалтай шийдвэртэй 
тэмцэх, хүүхэд залуучуу, насанд хүрээгүй хүмүүс гэмт хэрэг, зөрчилд өртөх 
явдалтай тэмцэх ажлыг сайжруулах талаар чухал заалт гаргажээ. 
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1968 онд Улаанбаатар хотын Цагдан сэргийлэх газрын дэргэд “Эрүүлжүүлэх 
байр” байгуулсан нь согтуу хүмүүсийг олон нийтийн газраас зайлуулах, тэдний амь 
нас, эрүүл мэндийг хамгаалах, ноцтой хэрэг, зөрчил гаргахаас урьдчилан 
сэргийлэх, архичидтай тэмцэх ажлыг хүчтэй болгох чухал арга хэмжээ болсон 
байна. Энэ ондоо багтааж Улаанбаатар хотод эрүүлжүүлэх болон баривчлах байр 
байгуулж ажилд оруулсан ба хэрэг зөрчлийн байдал, шаардлага бололцоог 
харгалзан бусад аймаг, хотын Цагдан сэргийлэх хэлтэс, ангиудын дэргэд 
эрүүлжүүлэх, баривчлах байр барьж байгуулахыг зөвшөөрсөн байна. Цагдан 
сэргийлэхийн болон энгийн гэрээт харуулын гүйцэтгэх үүрэг улам нэмэгдэж, цар 
хүрээ нь өргөн хүрээтэй болсон учир 1968 онд Нийслэлийн Цагдан сэргийлэх 
газарт “Харуулын тасаг” байгуулж даргаар нь Д.Гэлэгпунцаг томилогдож байжээ. 

УЦСЕГ-ын даргын 1963 оны хоѐрдугаар сарын 03-ны өдрийн 54 тоот 
тушаалаар Улаанбаатар хотын Цагдан сэргийлэх газрын Сэргийлэн хамгаалах 
гарнизоны Гэрээт харуулыг удирдах тасаг таван орон тоотой байгуулж, дараа нь 
харуул хамгаалалтын ажлын хүрээ өргөжиж, объектын тоо нэмэгдсэнийг харгалзан 
1968 онд Харуулын тасгийг дарга, улс төрийн орлогч, харуул хамгаалалт 
хариуцсан, энгийн гэрээт харуул хариуцсан ахлах байцаагч, буу зэвсэг хариуцсан 
байцаагч, цагдаагийн хоѐр орон тоотой болгосон байна. Энэ үед Хүнсний бараа 
бааз, Аж үйлдьэрийн комбинат, хоѐр, гуравдугаар цахилгаан станц, Биоүйлдвэр, 
Элчин консулын газрууд, банкууд, Төлөвлөгөөний комисс, Мод боловсруулах 
үйлдвэр, Зөвлөлтийн худалдааны бараа бааз, Геодиз зураг зүйн газар, Зоос 
гоѐлын үйлдвэр, Усны эх булгийг хамгаалах рот зэрэг улсын чухал 30 гаруй 
объектуудыг Харуулын тасаг улсын төсвөөр болон гэрээгээр хамгаалж байжээ. 
Мөн Улсын их дэлгүүр, “Улаанбаатар” зочид буудлуудад Цагдан сэргийлэхийн бие 
даасан групп, Л.И.Лениний музей, Намын түүхийн институт дээр байнгын пост 
ажиллаж байв. 

Нийслэлийн Цагдаагийн харуулын алба 1970-1975 онуудад харуулчдын тоо 
нь  553 болж  өссөн ба үйл ажиллагааг нь зохицуулж, зайлшгүй чухал объектуудад 
харуул ажиллуулах арга хэмжээ авч байлаа. 1975 онд Сайд нарын зөвлөлийн 
тогтоо гарч, Арьс шир, Ноосны үйлдвэрийн нэгдлийг хамгаалах харуулын рот, Мод 
боловсруулах үйлдвэр, Мах комбинатыг хамгаалах салааг татан буулгаснаар 
харуулчдын тоо  94-өөр цөөрчээ. 1979 онд хоѐр, гуравдугаар цахилган станцын 
харуулыг дотоодын цэргийн харуулд шилжүүлснээр цагдаагийн харуулчдын тоо 
цөөрч, 398 хүнтэй ажиллах болжээ. 

БНМАУ-ын Саыд нарын зөвлөлийн хөдөлмөр цалин хөлсний Улсын 
хорооны дарга, БНМАУ-ын НАХЯ-ны сайдын хамтарсан тушаалаар 1980 оны 
нэгдүгээр сарын  02-нд “Гэрээт харуулын албаны үлгэрчилсэн дүрэм”-ийг батлан 
гаргаж мөрдүүлсэн байна. 

1981 оны байдлаар зөвхөн Улаанбаатар хотын дотор орон тооны ба гэрээт 
хамгаалалтын харуулын хот 3, тусгай салаа  2, пост  2-ын зохион 
байгуулалттайгаар бүгд 453  хүн хүчээр 24 цагт байнгын харуулын үүргийг  87 
постоор гүйцэтгэж байсан байна. 
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1986 онд БНМАУ-ын Сайд нарын зөвлөлийн  439 дүгээр тогтоол гарч аймаг, 
хотын Гүйцэтгэх захиргаа, Хүнсний ба бөөний худалдааны газар, Био үйлдвэр, 
Улсын прокурор, МХЗЭ-ийн төв хороо, Орбит станцын төв зэрэг 16 объектын 
харуул хамгаалалтыг татан буулгасан байна. Үүний дараа 1990 оны байдлаар 
Нийслэлийн Цагдаагийн газрын харуулын тасгийн харъяанд нь суман 1, салаа 5, 
тэдгээрт 10 офицер, 150 улирагсад, энгийн 3, нийт  163 хүний орон тоотойгоор 21 
объектыг  27 постоор хамгалан аж ахуйн тооцоон дээр ажиллах болсон байна. 

1940-өөд оны эхээр Цагдан сэргийлэх байгууллагад ЗХУ-аас мэргэжилтнүүд 
ирж ажиллах болсноор Цагдаагийн ажилд олон арван туршлага нэвтэрч эхэлжээ. 
Үүний нэг нь гэмт хэргийг илрүүлэхэд эрэлч нохойг ашиглах болсон явдал юм. 
1942 онд анх хэргийн илрүүлэлэнд нохой ашиглахаар гүйцэтгэх, хэлтсийн дотор 
сурган ашиглах орон тоо бий болгож байжээ. 1951 оноос Хилийн ба Дотоодын 
цэргийн газрын хамгаалах хорооны эрэлч, харуулч нохдыг хөтлөгчийн хамт 
шаардлагатай үед шуурхай дуудлага, хэргийн газрын үзлэгт оролцуулж байв. 1955 
онд ЗХУ-д Новосиөирск хот дахь эрэлч нохой ба хөтлөгч бэлтгэдэг сургуульд 
жилийн хугацаагаар  2 хүн сургаж, Цагдан сэргийлэхэд албан ѐсны нохойн хөтлөгч 
бий болсон байна. 

1957 онд эрэлч нохойн хөтлөгч нар Хотын Цагдан сэргийлэх газрын 
Эрүүгийн /нэгдүгээр/ хэлтсийн харъяанд хэлтсийн дарга ахмад Банзрагчийн 
удирдлагаар ажиллаж байжээ.1958 онд ЗХУ-д нохой сургагч хөтлөгч бэлтгэх 
шийдвэр гарч НАХЯ-ны сайдын 1958 оны арван нэгдүгээр сарын  06-ны 697 тоот 
тушаалаар дэслэгч Шархүү, бага дэслэгч Гончигсүрэн, Батмөнх нарын  3 хүнийг 
явуулж жилийн хугацаагаар сургаж, мэргэжлийн нохой хөтлөгчтэй болсон байна. 
Ингээд  1959 оноос эхлэн Нийслэлийн Цагдан сэргийлэх газрын Жижүүрийн албан 
дээр 4 ээлжийн нохой хөтлөгч ажиллах болж, дэслэгч Шархүү, Дамдин, бага 
дэслэгч Батмөнх, Гончигсүрэн нар ажилладаг байжээ. Энэ үеэс дотооддоо эрэлч 
албаны нохой сургаж бэлтгэх ажил эхэлсэн байна. 1960 онд ЗХУ-д бага дэслэгч 
Лхүндэв, Батаа нарыг курст явуулж, Чехийн Дотоод яамнаас  3 нохой бэлгэнд авч, 
нийтдээ   11 эрэлч нохойтой болжээ. 1968 онд ЗХУ-ын Нальчик хотод нохой 
хөтлөгч нарын курст явуулж 15 хүн сургасан ба энэ үед курсыг ахалж явсан 
Л.Шархүү сургагч багшийн үнэмлэхтэй, бусад нь нохой хөтлөгчийн үнэмлэхтэй 
төгсөж ирсэн байна. 

1969 онд Эрэлч нохойн албаны групп бие даалган байгуулжээ. Тус группийн 
даргаар хошууч Лувсангийн Шархүү 1969-1976, 1988-1989, дэд хурандаа 
Жамсрандорж  1976-1983, хошууч Б.Очирбат 1983-1987,  1989-1990 онд хошууч 
Ж.Базаррагчаа 1987-1988 онуудад ажиллаж байв. Эрэлч нохойн алба 1994 онд 
үүсэж байгуулагдсаны 50 жилийн ойгоо тэмдэглэжээ. Энэ албанд хурандаа 
Ч.Сангарагчаа, дэд хурандаа Нэргүй, Раднаадорж, С.Чулуунбат, бэлтгэл дэд 
хурандаа Н.Дашням, И.Төмөрбаатар, Б.Очирбат, хошууч Л.Шархүү, П.Лхүндэв, 
А.Осор, ахмад Н.Даваа нарын зэрэг нэр хүндтэй ахмад үеийнхэн ажиллаж байсан 
байна. 
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1990-ээд оноос эхлэн Эрэлч нохойн албыг дэд хурандаа Намсрайн Саруул 
даргалж Нийслэлийн Цагдаагийн газрын харъяанд үйл ажиллагаагаа явуулж 
байна. 

1963 оны есдүгээр сард НАХЯ-ны сайдын  630 тоот тушаал гарч, Нийслэл 
хотын дотор гарч байгаа гэмт хэрэгтэй тэмцэх ажлыг сайжруулахаар Хотын 
Цагдан сэргийлэх газрын даргын шууд удирдлага дор ажиллах гүйцэтгэх ажлын 
групп байгуулжээ. Энэ үед гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, үйлдэгдсэн гэмт 
хэргийг түргэн шуурхай илрүүлэх нь Цагдан сэргийлэх газрын ажлын үндсэн 
чиглэжл байсан бөгөөд үүнийг хэрэгжүүлэх гол хүч хэрэгсэл нь шуурхай эрэн 
сурвалжлах ажил байсан юм. 1964 онд Нийслэл хотод гараад тухайн үедээ 
илрээгүй гэмт хэргийн эзнийг илрүүлэх зорилготой гүйцэтгэх ажил ба мөрдөн 
байцаалтын хамтарсан группийг Нийслэлийн Цагдан сэргийлэх газрын орлогч 
дарга хошууч Дашдоржоор удирдуулан байгуулж байв. Энэ групп гурван сарын 
дотор 120 гаруй мянган төгрөгийн хохиролтой,  70 гаруй холбогдогчтой эрүүгийн 
143 хэргийг илрүүлж онцгой амжилт гаргасан тул дарга Дашдорж, төлөөлөгч 
Дагвадорж, Дэмбэрэл нарыг “Хүндэт чекист” тэмдгээр, төлөөлөгч Барнай, 
сэргийлэгч Дэмбэрэл, мөрдөн байцаагч Сандаг нарыг “Онц сэргйилэгч” тэмдгээр 
шагнаж байв. 

1967 онд Нийслэлийн хүнсний барааны 15 дугаар дэлгүүрийн манаачийг 
алж 40 гаруй мянган төгрөгийг барааг дэрэмдээд ул мөрөө баллах зорилгоор 
дэлгүүрийг галдан шатааж  400 гаруй мянган төгрөгийн хохирол учруулсан 
Мөнхийн Жумааны хэргийг илрүүлэх тусгай группийг Хотын Цагдан сэргийлэх 
газрын эрүүгийн хэлтсийн дарга хошууч П.Доржпалам толгойлж, гүйцэтгэх ажил 
эрхэлсэн орлогчоор нь Хотын Цагдан сэргийлэх газрын өмчийн хэлтсийн дарга 
хошууч А.Думбурай, бусад төлөөлөгч, мөрдөн байцаагч, шинжээч, байцаагч, 
сэргийлэгч нарын бүрэлдэхүүнтэй байгуулж, Ерөнхий газрын орлогч 
Д.Дашдэмбэрэл, Хотын Цагдан сэргийлэх газрын дарга хурандаа С.Рэнцэнхорлоо 
нар удирдан зөвлөж ажилласнаар богино хугацаанд шуурхай ажиллаж үр дүнд 
хүрсэн ажээ. 

Гэртээ унтаж байсан арваад хүний амь насыг санаатайгаар бусниулахаар 
гэрийн үүднээс нь гал тавьж, амьд гарах аргагүй болгоод оргон зайлсан эрүүгийн 
гэмт этгээдийг баривчлахдаа түүнд буудуулж, тархиндаа сумтай үлдсэн Ажилчны 
районы Цагдан сэргийлэх хэлтсийн ажилтан бага дэслэгч Ц.Гончигдорж /энэ хүн 
тархиндаа сумтай ажил үүргээ гүйцэтгэж, Цагдаагийн байгууллагад 32 жил 
ажиллаад 1987 онд тэтгэвэрт гарч, 1995 оны дөрөвдүгээр сарын  24-нд нас 
барсан/ хамгаалж байсан объектод нь шөнө довтолсон гэмт этгээдүүдтэй зориг 
баатарлагаар тэмцэлдэж байгаад  68 удаа хутгалуулж хүчинд автагдаж амь насаа 
алдсан харуул ротын цагдаа Б.Лувсан, авто машины ослоос бусдын амийг авраад 
оронд нь өөрийн амийг алдсан Эргүл ротын цагдаа эмэгтэй У.Бадамханд, гэмт 
хэрэгтэн оргодол этгээдийг баривчилж алтан амиа алдсан сэргийлэгч С.Зундуй 
нарын эх орон, ард түмнийхээ өмнө өргөсөн ариун тангаргаа үнэнчээр биелүүлж 
залгамж хойч үеийнхэндээ үлгэр дууриал, үл мартагдах гавъяа байгуулсан олон 
зуун эрэлхэг хүмүүсийн нэр манай түүхэнд мөнхрөн үлдсэн юм. 
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Улс, хоршоолол, иргэдийн өмч хөрөнгөнд халдах, ашиглан завших 
хулгайлах, дээрэмдэх явдал ихээхэн гарч, тэдгээр хэргийн дийлэнх хувь нь 
Улаанбаатар хотод үйлдэгдэж байсныг харгалзан НАХЯ-ны сайдын 1962 оны 
зургадугаар сарын   18-ны  332 тоот тушаалаар УЦСЕГ-ын  2 дугаар хэлтсийг 
татан буулгаж, Нийслэл хотын Цагдан сэргийлэх газрын өмч хамгаалах хэлтсийг  2 
тасаг, 22 нэгж орон тоотойгоор байгуулж, 1963 онд дээр нь  5 төлөөлөгч нэмж 
ажиллуулсан байна. Өмч хамгаалах хэлтсийн даргаар ахмад А.Думбурай, тасгийн 
даргаар дэд хурандаа Н.Самбар, П.Сэрээтэр нар томилогдон ажиллаж эхэлсэн ба 
удалгүй Н.Самбар паспортын хэлтсийн дарга болж, А.Думбурай ЗХУ-д Цагдан 
сэргийлэхийн дээд сургуульд явах болсон тул хэлтсийн даргаар  1963-1967 онд 
хошууч Лувсандаш, тасгиын даргаар Ч.Дугаржав, Б.Тулгатогоо нар ажиллаж байв. 

1968 онд Нийслэл хотын таван районы Цагдан сэргийлэх ангийг өмчийн 
төлөөлөгчтэй болгож, хот нийтийн аж ахуйн хөрөнгийг ашиглан шамшигдуулахаас 
урьдчилан сэргийлэх, өмчийн хэлтсийнхэн улс ардын аж ахуйн салбаруудыг 
объектлох буюу шугамчлан хариуцах журмаар ажиллаж байв. 

1963 онд батлагдсан Цагдан сэргийлэх байгууллагын шинэ дүрмээр хотын 
гудамж талбай, олон нийтийн газар болон нийтийг хамарсан арга хэмжээний үе, 
онцгой тохиолдолд нийгмийн хэв журам сахиулах үүргийг тодорхой зааж өгсөн юм. 
Үүнтэй холбогдуулж УЦСЕГ-ын Гал, Сэргийлэн хамгаалах хэлтэс гэж байсныг 1960 
онд өөрчилж Нийслэлийн Цагдан сэргийлэх газрын Сэргийлэн хамгаалах хэлтэс 
байуулж, даргаар нь хурандаа Цэдэвийн  Шагдарыг томилсон байна. Энэ хэлтэс 
нь эхлээп Хэв журмын тасагтай байснаа удалгүй харуулын тасаг нэмэгдэн 
байгуулагдаж томорсон төдийгүй дараа нь Улаанбаатар хотын Сэргийлэн 
хамгаалах гарнизон болон өргөжсөн түүхтэй юм. Тус хэлтэс олон нийтийн газар 
хэв журам сахиулах, онцлог хөдөлгөөний үед хамгаалалт зохион байгуулах, 
онцгой чухал объектыг харж хамгаалах, зөвшөөрлийн ажил эрхлэх, Цагдан 
сэргийлэхийн тусгай албадын ажлыг удирдан зохион байгуулах зэрэг өргөн цар 
хүрээтэй үүргийг гүйцэтгэж байсан юм. Тухайлбал: АИХ-ын Тэргүүлэгчдийн 1961 
оны  13 дугаар зарлиг, 1966 оны 5 дугаар тогтоолын дагуу нийгмийн тустай 
хөдөлмөрөөс зайлсхийгчид болон удаа дараа нийгмийн хэв журам зөрчигчдийг 
Ерөөгийн хөдөлмөр хүмүүжлийн бригадад явуулж ажиллуулах, танхайрагчдыг 
баривчлан хөдөлмөрлүүлэх зэрэг тусгай албадын ажлыг удирдан зохион байгуулж 
байв. 

1961 онд Улс хувьсгал, Цагдан сэргийлэх байгууллагын 40 жилийн ойг 
угтсан ажлын үед Хотын Цагдаагийн газрын дарга хурандаа С.Рэнцэнхорлоогийн 
санаачлагаар хотын дотор ажил хөдөлмөр эрхлээгүй сэлгүүцэн тэнэж, байнга 
архидан согтуурдаг, нийгмийн хэв журам зөрчдөг 30 гаруй хүнийг Хэнтий аймгийн 
Цэнхэр мандал сумын “Давшилт” нэгдэлд аваачиж ажиллуулсан нь сайн үр дүн 
үзүүлсэн байна. Энэ туршлага дээр үндэслэн 1961 онд АИХ-ын Тэргүүлэгчдийн   
13 дугаар зарлиг гарч, Ерөөгийн модны үйлдвэрт “Хөдөлмөр хүмүүжлийн бригад” 
байгуулан байнга архидан тэнүүчлэгчдийг Нийслэлээс аваачин ажил хөдөлмөрөөр 
хүмүүжүүлэх болсон нь хэв журам сахиулахад ихээхэн ач холбогдолтой болжээ. 
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МАХН-ын Төв хороо, Сайд нарын зөвлөлөөс 1961 онд “Цагдан сэргийлэх 
байгууллагын ажилд туслах олон нийтийн бригад байгуулах тухай” чухал ач 
холбогдолтой тогтоол гаргаж, олон нийтийн бригадын ажлын үндсэн чиглэлийг 
тодорхойлж, дүрмийг шинэчлэн баталсан нь Цагдан сэргийлэх байгууллагын 
Сэргийлэн хамгаалах албанд нэгэн шинэ үрэг нэмэгдүүлж, эдгээр туслах хүчний 
ажлыг удирдан зохион байгуулж байсан юм. 1968 онд Цагдан сэргийлэх 
байгууллагад туслах хүчний улсын анхдугаар зөвлөгөөн хийсэн. Энэ үеп ЦСБТОН-
ийн бригад  889 , түүний штаб 63, гишүүд 19903 байжээ. Тус зөвлөгөөнд олон 
нийтийн бригадын 280, Гал, Автын сайн дурын бүлгэмийн гишүүн байцаагч тус бүр  
60 гаруй, өмч хамгаалах зөвлөл болон өсвөрийн сэргийлэгчдийн бүлэг бүлгэмийн 
гишүүд зэрэг 400 орчим төлөөлөгч шалгаран оролцжээ. 

1960 оны сүүлч 1970-аад оны эхээр Нийслэл хот ихээхэн өргөжиж байсныг 
дагалдан Нийслэлийн Цагдаагийн газрын ажлын ачаалал нэмэгдсээр байсан ба 
Цагдаагийн шуурхай албаны жижүүр, эргүүл постууд радио холбоогоор 
хангагдсан, мөн машин, мотоцикль, морьт эргүүлүүд ажиллах болж, хөдөлгөөнт 
группүүд байгуулагдсан нь дэвсгэрийн маршрутад хэрэг зөрчил гарахаас 
урьдчилан сэргийлж, хэрэг зөрчил гарсан тохиолдолд яаралтай хүрэлцэн очиж 
хэргийн газрын ул мөрийг хамгаалах, явган эргүүлд хяналт үүргийг хэрэгжүүлж 
байлаа. 

БНМАУ-ын АИХ-ын Тэргүүлэгчдийн 1965 оны дөрөвдүгээр сарын 14-ний 
өдрийн  79 дүгээр зарлигаар Улаанбаатар хотын засаг захиргаа бүтцийг өөрчлөн 
районууд бий болгожээ. Үүнтэй холбогдуулан НАХЯ-ны Сайдын 1965 оны 
долдугаар сарын  01-ний өдрийн  333 тоот тушаалаар Нийслэлийн Цагдан 
сэргийлэх ангиудыг татан буулгаж, районы АДХ-ын Гүйцэтгэх захиргааны Цагдан 
сэргийлэх хэлтсүүдийг байгуулсан байна. 

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, илрүүлэх ажлыг сайжруулах зорилгоор 
Улаанбаатар хотын Цагдан сэргийлэх газарт Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 
хэлтэс, орон нутаг, дүүргийн бүх анги салбарт урьдчилан сэргийлэх албаны ахлах 
байцаагч нарын орон тоо бий болгож, үлгэрчилсэн заавар гаргаж, 1979 оноос 
мөрдүүлж эхэлсэн юм. 

1970-аад оны эхэн үед Нийслэлийн Цагдаагийн газарт Эрүүгийн хэлтэс, 
Өмчийн хэлтэс ажиллаж байв. 1971-1973 оны үед Улаанбаатар хотод гарсан олон 
ноцтой хэргийн дотор Улсын төв музейгээс 280.000 төгрөгийн үнэтэй алт, мөнгөн 
эдлэл хулгайлсан Гомбосүрэнгийн хэрэг, Хүнсний барааны  24-р дэлгүүрээс 
банкинд явуулсанэ богцтой мөнгөнөөс  20.000 төгрөг хулгайлж ашигласан Цэнд, 
Чойжил нарын /Р.Сайжаагийн хэрэг гэдгээр нэршиж байсан/ хэрэг зэрэг 
дуулиантай олон хэргийг илрүүлж байв. 

1970 онд Улаанбаатар хотын Цагдан сэргийлэх газрын Сэргийлэн 
хамгаалах хэлтсийн орон тоо, зохион байгуулалт ихээхэн бэхжиж, улс төрийн 
орлогчтой болсны гадна тасгийн дарга, ахлах, жинхэнэ байцаагч нар, нарийн 
бичгийн даргатай болсон байв. Үүний дээр энэ үед захиргааны журмаар 
баривчлагсдыг хүмүүжүүлэх групп, хөдөлмөр хүмүүжлийн бригад, эрүүлжүүлэх 
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байр, шалган хуваарилах, хаяг тогтоох байр зэрэг тусгай албадтай болжээ. 1974-
1980 онд хорихоос суллагдсан  2987 хүнийг бүртгэн авч,  644 хүн дээр захиргааны 
хяналт тогтоон ажиллаж байжээ. 

1970-аад оны дундуур Нийслэл хотын районы Цагдан сэргийлэх хэлтсүүдэд 
сэргийлэн хамгаалах ахлах байцаагчид, Орон сууц, гудамжны хороодын 50 гаруй 
байцаагч, 100 гаруй сэргийлэгчтэй болж, хэв журам сахиулах ажил өргөжсөн нь 
тухайн үеп гэмт хэрэг, зөрчил өсөх хандлагатай болсонтой холбоотой байв. Энэ 
үед Нийслэлийн хүн ам жил ирэх тутам өсч, Засаг захиргаа завсардагчид, ажил 
хөдөлмөргүй хүмүүс, хараа хяналтгүй хүүхэд, архичинсогтуу, тэнэмэл 
танхайчуудын тоо өссөөр байсан юм. Нийслэл хотын хүн ам 1950 онд 55.5 мянга, 
1960 онд 180 мянга байсан бол 1975 онд 384700 болж өссөн байлаа. 

Сайд нарын зөвлөлийн 1973 оны дөрөвдүгээр сарын 10-ны өдрийн 135 
дугаар тогтоолоор Улаанбаатар хотод хэв журам сахиулах эргүүлийн албаны 
ажлыг хөнгөн шуурхай, ард нийтэд хүртээмжтэй болгохын чухлыг зааж  дугаар 
тогтоолоор Улаанбаатар хотод хэв журам сахиулах эргүүлийн албаны ажлыг 
хөнгөн шуурхай, ард нийтэд хүртээмжтэй болгохын чухлыг зааж Нийслэлийн 
Цагдан сэргийлэх газрын жижүүр, эргүүлийн ажлын хэрэгцээнд ГАЗ-24 машин 4, 
ГАЗ-69 машин 1, УАЗ машин  2, мотоцикль 60-ыг олгосон нь хэв журам сахиулах 
ажлыг сайжруулахап чухал хүчин зүйл болсон юм. 

Улаанбаатар хотын Цагдан сэргийлэх газрын Сэргийлэн хамгаалах алба нь 
дүүргүүдийн Цагдан сэргийлэх хэлтсүүдтэй хамтран 1974-1980 онд Хөдөлмөр 
хүмүүжлийн асуудал эрхэлсэн Нийслэл хотын захиргааны комиссын хурлыг 43 
удаа хуралдуулж, шийдвэр гаргуулан Ерөөгийн хөдөлмөр хүмүүжлийн бригадад   
975, Бүрэн хааны хөдөлмөр хүмүүжлийн бригадад 74, Хөдөлмөр-албадан 
эмчилгээнд 141 хүнийг явуулж байсан баримт байна. Дээрх хугацаанд улсын 
хэмжээнд 31154 хүнийг эрүүлжүүлж, согтууран танхайрсан 2669 хүнийг 
баривчлуулж байжээ. 

Сайд нарын зөвлөлийн 1973 оны арван хоѐрдугаар сарын 28-ны 472 тоот 
тогтоолын заалт ѐсоор Нийслэлийн Цагдаагийн байгууллага Ус сувгийн 
ашиглалтыг удирдах газартай гэрээ байгуулж, Нийслэлчүүдийн ундны цэвэр усны 
эх булаг, нөөцийн өргөгч газруудыг цагдаагаар хамгаалах болсон нь Сэргийлэн 
хамгаалах албанд нэмэгдсэн бас нэг шинэ үүрэг байлаа. Ус сувгийн хамгаалалтын 
салбарыг анх зохион байгуулахад дарга нь ахлах дэслэгч Дашдамба, улс төрийн 
орлогч дэслэгч Л.Билгээ, байцаагч дэслэгч Ганбат, салааны дарга Д.Аюурзана, 
С.Мадриг, Нэргүй нар томилогдож, бага дарга 12, цагдаа 57-той гурван салаа, 12 
постоор хамгаалалт хийж эхэлсэн байна. Энэ салбарын харуул хамгаалалт улам 
өргөжиж 1980 онд 169 нэгжтэйгээр ажиллаж байв. Усны эх булгийг хамгаалах 
ротыг 1989 оны нэгдүгээр сарын 01-нээс төсөвт аж ахуйн тооцоонд шилжүүлэн 
ажиллуулах болсон байна. 

Монгол  улсын гадаад харилцаа өргөжин хөгжиж манай улсад суух Элчин 
сайдын яамд, Консул Дипломат болон Олон улсын байгууллагын төлөөлөгчийн 
газруудын аюулгүй байдлыг хамгаалах ажилд ихээхэн анхаарч тэдгээр газруудыг 
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хамгаалж байсан пост салаадыг нэгтгэн НАХЯ-ны Сайдын 1979 оны арван 
хоѐрдугаар сарын  12-ны өдрийн 786 тоот тушаалаар “Улсын чухал объектыг 
хамгаалах харуул ротыг   1978 оноос офицер 6, бага дарга 16, сэргийлэгч 204-
тэйгээр зохион байгуулж даргаар нь хошууч С.Жамцыг томилон ажилуулсан 
байна”. 

1975 оноос Нийслэл хотод Нийгмийн хэв журам сахиулах олон нийтийн 
төвүүдийг байгуулж эхэлсэн ба 1980 рны байдлаар нийт 136 төв ажиллаж байжээ. 
1970-1975 онд Улаанбаатар хотын дотор цагдаагийн харуулчдын 553 болж 
өссөнийг цөөрүүлэх нь зүйтэй гэж үзэж, Төв цахилгаан станц зэрэг зарим объектыг 
Дотоодын цэргийн харуулд шилжүүлснээр цагдаагийн харуулчдын тоо даруй 398 
болж, хэмнэгдсэн харуулчдаар хэв журам сахиулах албаны орон тоог нэмэгдүүлэх 
арга хэмжээ авсан байна. 

Цагдаагийн байгууллагын олон талт ажлын хүрээ хэмжээ өргөжиж ажлын 
удирдлага, төлөвлөлт, тоо бүртгэл, дүн шинжилгээ, мэдээлэл, гүйцэтгэлийн хяналт 
шалгалт, шуурхай бэлэн байдлыг хангахад 1979 оноос эхлэн байгуулж 
ажиллуулсан УЦСЕГ-ын штабын ажил шийдвэрлэх үүрэг рольтой болж байсныг 
харгалзан НАХЯ-ны Сайдын 1980 оны нэгдүгээр сарын 15-ны өдрийн 28 тоот 
тушаалаар Улаанбаатар хотын Цагдан сэргийлэх газарт штабыг 41 хүний орон 
тоотойгоор зохион байгуулсан байна. 

Нийслэлийн Цагдан сэргийлэх газрын штаб байгуулах тухай тушаалд 
тэмдэглэхдээ: “Улаанбаатар хотын Цагдан сэргийлэх газрын аппаратын ажлын 
төлөвлөлт, дотоодын хяналт шалгалт, мэдээлэл дүн шинжилгээ, тоо бүртгэл, 
жижүүрийн албаны ажлын чанар, үр дүнг сайжруулж, шуурхай бэлэн байдлыг 
дээшлүүлэх зорилгоор “Штаб” байгуулсугай” гэж заажээ. 

НАХЯ-ны сайдын 1980  онысхоѐрдугаар сарын 06-ны өдрийн 77 тоот 
тушаалаар тус штабын даргаар мөн газрын Сэргийлэн хамгаалах гарнизоны 
орлогч, Эргүүл ротын дарга дэд хурандаа Дашийн Мөнхөөг томилсон байна. 
Штабт ажиллах орон тоог бусад албадаас шилжүүлэх замаар бүрдүүлсэн бөгөөд 
Жижүүрийн албыг штабын бүрэлдэхүүнд нэгтгэн баталсан байна. Үүнд: штабын 
дарга 1, ахлах байцаагч  3, жинхэнэ байцаагч 1, хариуцлагатай жижүүр  4, мөрдөн 
байцаагч  4, криминалистикийн шинжээч 4, жижүүрийн цагдаа 12, хаягдал гээгдэл 
хариуцаж пропуск шалгагч бичигч 1, оператор ахлагч 4, тогооч 1, цэвэрлэгч 1, 
бичиг хэргийн байцаагч буюу өргөдөл гомдол хариуцсан 1, газрын бичиг хэргийн 
эрхлэгч 1, машины бичээч 2, бүгд 41 орон тоотойгоор ажиллахаар тогтоожээ. 

Ийнхүү байгуулагдсан штаб зохих ѐсоор үүргээ гүйцэтгэж, даргаар нь 
Д.Хүрэлсүх, С.Санжмятав нар ажиллаж байв. Гэвч 1980-аад оны дунд үеэс 
Цагдаагийн байгууллагын орон тоог цөөлж, төсөв зардлыг хэмнэх хандлага гарч, 
энэ үндсэн дээр НАХЯ-ны штабыг зохион зааварлах тусгай тасаг болгож, 
Нийслэлийн Цагдан сэргийлэх газрын Урьдчилан сэргийлэх хэлтсийг Хэв журмын 
тасагт шилжүүлж, Хотын газрын штабыг тасаг болгон хүнийг цөөлж цомхтгосон 
байна. Энэ үеэс эхлэн Цагдаагийн урьдчилан сэргийлэх ажил Хэв журмын албанд 
хамаарагдаж байсан бөгөөд энэ ажлын чухлыг харгалзан 1997 онд Нийслэлийн    
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Цагдаагийн газрын Хэв журмын хэлтсийн дотор Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 
тасаг байгуулж Нийслэлийн бүх дүүргийн Цагдаагийн хэлтэст урьдчилан сэргийлэх 
ажил хариуцсан ахлах байцаагч нарыг томилон ажиллуулсан байна. Үүний дараа 
2001 оны дөрөвдүгээр сард Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх хэлтсийг урьдчилан 
сэргийлэх, архидан согтуурахтай тэмцэх, хүхдийн хаяг тогтоох гэсэн 3 
тасагтайгаар өргөтгөн байгуулж, хэлтсийн даргаар дэд хурандаа Даваасүрэнгийн 
Дагвадорж, тасгийн даргаар дэд хурандаа Агваанжамбын Даваахүү, Дашзэвэгийн 
Доодамба, Раднаагийн Баярбямба нарыг томилжээ. 

НАХЯ-ны Сайдын 1983 оны тавдугаар сарын 05-ны өдрийн 377 тоот 
тушаалаар Улаанбаатар Төмөр замын Цагдан сэргийлэх ангийг өргөтгөж 
“Багахангай” зангилаанд 41 орон тоотой Цагдан сэргийлэх групп байгуулж, 
Дорнодын Баянтүмний төмөр замд төлөөлөгч 1, сэргийлэгч 2-ын орон тоо нэмж, 
Төмөр замын Цагдаагийн хэлтэс болгон бэхжүүлжээ. 1987 оны арван хоѐрдугаар 
сард НАХЯ-ны Сайдын тушаалаар Хотын Цагдан сэргийлэх газрын Сүхбаатар 
дүүргийн Цагдаагийн хэлтсийн харъяанд гэр хороолол дунд ажиллах Цагдан 
сэргийлэх тасгийг 36 нэгжтэй байгуулжээ. 

МАХН-ын Төв хорооны Улс төрийн товчооны 1968 оны долдугаар сарын 20-
ны өдрийн 213 дугаар тогтоолоор Улсын Цагдан сэргийлэх ерөнхий газрын Намын 
хороог Улаанбаатар хотын Цагдан сэргийлэх газрын Намын хороо болгон 
өөрчилж, тус хороо дотроо 12 үүр, 258 гишүүдтэйгээр зохион байгуулагдаж байв. 
Хотын Цагдан сэргийлэх газрын Намын хорооны даргаар хурандаа Ж.Гомбодаш, 
Ц.Доржготов, Т.Дамдин нэр ажиллаж байв. Цагдан сэргийлэх байгууллагад 1976 
оноос Улс төрийн хэлтэс байгуулж, 1980 оноос 60-аас дээш бие бүрэлдэхүүнтэй 
анги, салбаруудыг улс төрийн орлогчтой болгосон. Анги, салбаруудын улс төрийн 
орлогч нь орон тооны намын үүрийн даргын үүргийг гүйцэтгэж байсан бөгөөд 
Цагдаагийн байгууллагын Улс төрийн хэлтсийн 1989 онд татан буулгаж, 1990 
оноос Цагдаагийн бүх алба хаагчдыг намын харъяалалд байхыг түдгэлзүүлсэн 
байна. Энэ үеэс Цагдаагийн бүх анги, салбаруудад улс төрийн сургалт, боловсон 
хүчний асуудал хариуцсан орлогч дарга нарыг ажиллуулах болсон байна. 

НАХЯ-ны Сайдын тушаалаар Цагдан сэргийлэх байгууллагын удирдлага, 
зохион байгуулалтыг боловсронгуй болгох, орон тоог цөөлөх, албадын хүчийг 
төвлөрүүлэх асуудлыг боловсруулах комисс байгуулж, 1987-1989 онуудад зарим 
өөрчлөлт хийсэн байна. 1986 онд Цагдаагийн штабыг татан буулгаж цомхтгосон ба  
1988 оны хоѐрдугаар сард Нийслэлийн Цагдан сэргийлэх газрын Өмчийн хэлтсиыг 
цомхтгож, 6 хүний орон тоотой болж байтал 1989 онд НАХЯ-ны Сайдын 
тушаалаар УЦСЕГ, Хотын Цагдан сэргийлэх газрын Эрүү, Өмчийн хэлтсүүдийг 
нэгтгэж Гүйцэтгэх албаны хэлтэс болгон цомхтгож, Урьдчилан сэргийлэх албыг 
татан буулгав. Мөн Нийслэлийн Цагдан сэргийлэх газрын Паспортын тасгийг 
УЦСЕГ-ын Паспортын хэлтэст нэгтгэж, Насанд хүрээгүй хүмүүсийн гэмт хэрэгтэй 
тэмцэх хэлтсийг Сэргийлэн хамгаалах хэлтэст тасаг болгон шилжүүлсэн байна. 
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ГУРАВ. ӨӨРЧЛӨЛТ, ШИНЭЧЛЭЛИЙН ҮЕ БУЮУ 1990-ЭЭД ОНЫ 
НИЙСЛЭЛИЙН ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГА 

 
1980-аад оны сүүлчийн хагасаас ЗХУ-д өрнөж байсан өөрчлөн 

байгуулалтын үзэл санаа, нөлөөлөл БНМАУ-д хүчтэй түрэн орж ирсэн бөгөөд тэр 
үед Монгол улсын Төр засгийн бүх эрх мэдлийг олон арван жил гартаа 
төвлөрүүлж, дангаар засаглаж байсан МАХН-ын үзэл баримтлалд ч хуучнаараа 
байж болохгүй боллоо гэдэг уур амьсгал бий болж байлаа. Энэ ч үүднээс 
Монголын улс төрийн болон сэхээтний давхаргынхан 1988 онд хуралдсан МАХН-
ын Төв хорооны Ү бүгд хурлаас өөрчлөлт шинэчлэлийн талаар ихээхэн зүйл хүсэн 
хүлээж байсан боловч дорвитой шинэлэг шийдвэр гаргаж чадаагүйд нв 
шүүмжлэлтэй хандаж, сэхээтнүүд өөрсдийн санаачлагаар өөрчлөлт хийхээр санаа 
зорилгоо нэгтгэж эхэлсэн юм. Монгол оронд Ардчилсан үзэл, эрх чөлөөг өрнүүлж 
нийгмийн хоцрогдлыг таягдан хаяж, өөрчлөлт хийх үзэл бодол бүхий залуус хүсэл 
зорилгоо нэгтгэн 1989 оны эцэст “Ардчилсан холбоо” байгуулан ил тодоор гарч 
ирсэн. Ардчилсан холбооны шинэ санаачлага залуусын дэмжлэгийг дорхноо 
хүлээж хүчтэй шаардлага тавьснаар Төр засгийн эрхийг барьж байсан МАХН-ын 
удирдлага бүрэн бүрэлдэхүүнээрээ огцорч, улс төрийн шинэ хүчин, олон намын 
систем бүрэлдэн тогтоож эхэлсэн түүхтэй. Тэр чанараар Төрийн эрх барих, хууль 
тогтоох байгууллагууд өөрчлөгдөж, Улсын бага хурал, Их хурал гэсэн хоѐр үе 
шаттай Парламент байгуулагдаж, ил тод байдал, зах зээлийн чөлөөт эдийн засаг, 
хүний эрх, эрх чөлөө, олон ургальч үзэл бодол, хуулийг дээдлэх зарчим гарч ирэв. 

БНМАУ-ын НАХЯ гэж байсныг 1990 оны дөрөвдүгээр сард татан буулгаж, 
Цагдаагийн ерөнхий газар байгуулагдсан бөгөөд 1990-1994 онд Монголын 
Цагдаагийн байгууллагын үндсэн өөрчлөлт шинэчлэл хийгдсэн юм. Улс нийгмийн 
тогтолцоо өөрчлөгдөж байгаатай холбогдон нийгмийн хүчин зүйл, эрүүгийн нөхцөл 
байдлыг үнэлэх үнэлэмж ч өөрчлөгдөж, Цагдаагийн байгууллагын Эрх зүйн орчин 
нөхцөл ч Монгол улсын шинэ Үндсэн хуулийн дагуу шинэчлэгдэж байсан юм. 1990-
ээд онд бий болсон ардчилал шинэчлэлтийн эерэг, сөрөг үр дагавар, эрүүгийн 
нөхцөл байдалд гарсан өөрчлөлтүүд нь Цагдаагийн байгууллагад өөрчлөлт 
шинэчлэлт хийх зайлшгүй шаардлагыг аяндаа бий болгож байлаа. 

Эрүүгийн нөхцөл байдал хэрхэн өөрчлөгдөж байсныг зөвхөн статистикийн 
цөөн хэдхэн түүн үзүүлэлтээс харж болно. Нийт бүртгэгдсэн гэмт хэрэг 1990 онд 
9060-д хүрч 18.9 хувь,  1991 онд  9825  8.4 хувь, 1992 онд 12467  26.9 хувь, 1993 
онд 17354  39.2 хувь, 1994 онд 18563 болж 7 хувиар тус тус өсч байв. 

Монгол улсын шинэ Үндсэн хууль болон Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн 
нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн дагуу 1992 оны есдүгээр сард Нийслэл 
Улаанбаатар хотын засаг захиргааны зохион байгуулалтыг өөрчилж, 12 дүүргийг 
байгуулж, Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурал, Тамгын газар бий болгон Засаг дарга 
нарыг томилжээ. Нийслэлийн хэмжээнд Сүхбаатар дүүрэг /15 хороотой/, Хан-Уул  
/12 хороотой/, Баянзүрх  /18 хороотой/, Чингэлтэй  /19 хороотой/, Баянгол /19 
хороотой/, Сонгинохайрхан  /20 хороотой/, Налайх /5 хороотой/, Багануур /3 
хороотой/, Багахангай /2 хороотой/, Гачуурт / 2 хороотой/, Жаргалант /2 хороотой/, 
Туул /2 хороотой/ гэсэн дүүргүүд байгуулсан байна. 
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1993 оны арван хоѐрдугаар сарын 13-ны өдөр “Монгол улсын Цагдаагийн 
байгууллагын тухай хууль”-ийг Улсын их хурлаас батлан гаргаж, 1994 оны 
нэгдүгээр сарын 01-нээс уг хуулийг дагаж мөрдүүлсэн юм. Энэхүү хуулийн дагуу 
Цагдаагийн байгууллагын бүтцийг Засгийн газраас баталж өгсөн байна. Энэ 
бүтцээр Нийслэлийн Цагдаагийн газар нь Цагдаагийн ерөнхий газрын харъяанд 
байх бөгөөд өөрийн харъяанд Нийслэлийн Сүхбаатар, Баянзүрх, Хан-Уул, 
Чингэлтэй, Сонгинохайрхан, Баянгол, Налайх, Багануур дүүргийн Цагдаагийн 
хэлтэс, Багахангай, Гачуурт, Био үйлдвэр, Жаргалант, Хайлааст, 
Дамбадаржаагийн Цагдаагийн тасгууд болон хороо дундын Цагдаагийн хэсгүүдтэй 
байгуулагдсан байна. 

Нийслэлийн Цагдаагийн газар дээр дурьдсан харъяа хэлтэс, тасгуудаас 
гадна ерөнхий бүтэцдээ 1990-ээд оны эхний жилүүдэд Улс төрийн хэлтэс, 
Боловсон хүчний тасаг, Дүн шинжилгээ, мэдээллийн тасаг, Жижүүрийн шуурхай 
албаны тасаг, Эрэлч нохойн групп, Мөрдөн байцаах хэлтэс, Сэргийлэн хамгаалах 
алба, Хамгаалалтын тасаг, Дипломат байгууллагуудыг хамгаалах рот, Авто 
техникийг шалган байцаах хэлтэс, Аж ахуй, санхүүгийн тасаг, Холбооны тусгай 
тасаг, Авто бааз зэрэг албадтай, ойролцоогоор офицер 506, ахлагч 119, цагдаа 
616, жолооч  108, зохицуулагч 26, энгийн ажиллагсад 126, бүгд 1500 гаруй нэгж 
орон тоотойгоор ажиллаж байв. 

1987 онд Сүхбаатар дүүргийн Цагдаагийн хэлтсийн харъяа гэр хороолол 
дунд ажиллуулахаар байгуулсан Цагдаагийн тасгийн 1990 оны аравдугар сарын  
02-ны өдрийн УЦСЕГ-ын даргын б/701 тоот тушаалаар Нийслэлийн “Хайлаастын 
Цагдаагийн хэлтэс” болгон 136 орон тоотойгоор байгуулж даргаар нь хошууч 
Ё.Дарьхүүг томилжээ. Мөн энэ тогтоолоор Октябрийн дүүргийн Цагдаагийн 
хэлтсийн харъяанд байсан тасгийг “Толгойтын Цагдаагийн хэлтэс” болгон 
өргөтгөж, 123 нэгж орон тоотойгоор зохион байгуулж, хэлтсийн даргаар нь хоууч 
Ч.Ганбаатарыг томилон ажиллуулсан байна. Мөн энэ үед Нийслэл хотод хулгайн 
болон бусад төрлийн гэмт хэргийн гаралт жил тутам нэмэгдэж, бүлэглэсэн үйлдэл, 
балмад танхай явдал эрс өсч хөдөлмөрчдийн санаа сэтгэлд хүчтэй нөлөөлөн 
Цагдаагийн байгууллагыг хүчирхэгжүүлэх шаардлага тавьж байсан ба гэмт 
хэрэгтэй тэмцэх, нийгмийн хэв журам сахиулах, урьдчилан сэргийлэх ажлын 
чанар, үр нөлөөг сайжруулах зорилгоор НАХЯ татан буугдахад Улсыг аюулаас 
хамгаалах ерөнхий газраас Нийслэлийн Цагдаагийн газарт 100  орчим офицер 
шилжүүлжээ.     

НАХЯ-ны сайдын 1990 оны гуравдугаар сарын 22-ны өдрийн б/84 тоот 
тушаалд: 

“1.УАХЕГ-ын зургадугаар хэлтсийн одоогийн явуулж буй үйл ажиллагааг 1990 оны 
гуравдугаар сарын 20-ны өдрөс зогсоож, тус хэлтсийг Улаанбаатар хотын АДХГЗ-
ны  

Цагдан сэргийлэх газарт шилжүүлж “Насанд хүрээгүй хүмүүсийн гэмт хэрэгтэй 
тэмцэх хэлтэс” сэргийлэх газарт шилжүүлж “Насанд хүрээгүй хүмүүсийн гэмт 
хэрэгтэй тэмцэх хэлтэс” болгон зохион байгуулсугай. 
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2.Мөн газарт “Хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх хэлтэс” зохион байгуулсугай. 

3.Хавсралтад нэр дурдсан ажилтнуудыг гуравдугаар сарын 20-ноор Улаанбаатар 
хотын Цагдан сэргийлэх газарт цалингийн хамт шилжүүлсүгэй.Сайд 
А.Жамсранжав” гэжээ. 

/Хавсралтад нийт 93 хүний овог нэр байх бөгөөд УАХЕГ-ын бүх газар, хэлтсүүдээс 
оролцсон,  харин дээр дурдсан зургадугаар хэлтсээс офицер 6, бичээч ахлагч 1, 
бүгд 7 хүний нэр байна./ 

Улаанбаатар хотын Цагдан сэргийлэх газрын даргын 1990 оны б/115 тоот 
тушаалаар тус газрын Гүйцэтгэх албыг Дүн шинжилгээ, мэдээллийн групп, Хүнд 
гэмт хэрэгтэй тэмцэх хэлтэс, Насанд хүрээгүй хүмүүсийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх 
хэлтэс, Хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх хэлтэстэйгээр шинэчлэн зохион байгуулж 
ажиллуулсан байна.1990 оны дөрөвдүгээр сард НАХЯ-ны сайдын тушаалаар 
Улаанбаатар хотын Цагдан сэргийлэх газрын Гүйцэтгэх албаны хэлтсийг “Хүнд 
гэмт хэрэгтэй тэмцэх хэлтэс” нэртэй болгож, хэлтсийн даргаар дэд хурандаа 
Осорын Борхүүг, мөн Хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх хэлтсийн даргаар дэд 
хурандаа Г.Баярмагнайг, Насанд хүрээгүй хүмүүсийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх 
хэлтсийн даргаар хошууч Р.Лхагвааг томилсон байна. 

1990 оны байдлаар Улаанбаатар хотод гарч бүртгэгдсэн гэмт хэргийн 41.6 
хувь, эзэн холбогдогч нь тогтоогдоогүй байгаа хэргийн 81.5 хувийг иргэдийн 
өмчийн хулгайн гэмт хэрэг эзэлж байгаа ба энэ чиглэлд хүчийг төвлөрүүлж, 
мэргэжлийн дагнасан алба, ажилтнуудыг бий болгож ажиллуулах шаардлага 
гарсан учир Улаанбаатар хотын Цагдан сэргийлэх газрын даргын 1990 оны 
аравдугаар сарын 09-ний өдрийн б/624 тоот тушаалаар Эрүүгийн хэргийг эрэн 
сурвалжлах хэлтэст Иргэдийн өмчийн хулгайн хэрэг илрүүлэх тасгийг шинээр 
зохион байгуулж дарга 1, ахлах төлөөлөгч 4, жинхэнэ төлөөлөгч 1, туслах 
төлөөлөгч 8-ийн орон тоотойгоор ажиллуулж байжээ. 

Улаанбаатар хотын харъяа Багахангай хороонд Цагдан сэргийлэх тасгийг 
1990 оны наймдугаар сард байгуулж, Налайх дүүргийн Цагдан сэргийлэх хэлтэст 
харъяалуулсан байна. Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 1993 оны аравдугаар 
сарын 20-ны өдрийн 257 тоот тушаалаар Дипломат байгууллагуудын хамгаалалт, 
шөнийн эргүүлийн албыг нэгтгэн 808 дугаар анги болгон зохион байгуулав. Мөн 
банкны гэрээт хамгаалалтын тасгийг 1990 онд Банкны байгууллагуудыг хамгаалах 
суман, 1998 онд Банкны байгууллагуудын хамгаалалтын 809 дүгээр анги болгожээ. 
Дараа нь Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 1999 оны гуравдугаар сарын 09-ний 
өдрийн а/09 тоот тушаалаар 808, 809 дүгээр ангиудыг нэгтгэн Дипломат 
байгууллага, банк хамгаалах хэлтэс, 2000 оны дөрөвдүгээр сарын 8-ны өдрийн 
153 тоот тушаалаар Цагдаагийн ерөнхий газрын Хэв журмын албанд бүтцийн 
өөрчлөлт хийх үед Дипломат болон банкны байгууллагуудын хамгаалалт, шөнийн 
эргүүлийн 808 дугаар анги гэсэн нэртэйгээр шинэчлэн зохион байгуулж, даргаар нь 
хурандаа Л.Очирхуягыг томилсон байна. Тус 808 дугаар анги 2001 оны нэгдүгээр 
сарын байдлаар офицер 43, цагдаа 258, жолооч 19, энгийн 5, бүгд 325 хүний 
бүрэлдэхүүнтэй, 4 тасаг, 6 салааны злхион байгуулалттайгаар Монгол улсад 



Нийслэлийн Цагдаагийн түүхийн хураангуй 

 

 

23 

 

гадаад орнуудаас суугаа 15 улсын ЭСЯ, Улсын болон арилжааны 15 банкны 
хамгаалалт хийж, Нийслэлийн гудамж талбайд шөнийн цагаар хэв журмын эргүүл 
хийх гурван үндсэн үүрэгтэйгээр ажиллаж байна. 

Улаанбаатар хотын Цагдан сэргийлэх газрын түүхэнд тус байгууллагын 
Жижүүрийн албаны гүйцэтгэж байсан буюу одоо гүйцэтгэж буй үүрэг асар их юм. 
Жижүүрийн алба нь хөдөлмөрчин түмнээс Цагдаагийн байгууллагатай харилцах 
гол үүд хаалга болж, гэмт хэргийг халуун мөр дээр нь илрүүлэх, урьдчилан 
сэргийлэх, нийгмийн хэв журам сахиулах, эрх зүйн зөрчлийг зохицуулах, ард 
иргэдийн өргөдөл гомдол, санал хүсэлтийг хүлээн авч шуурхай барагдуулах зэрэг 
үйл ажиллагааг тасралтгүй байнга явуулж байдаг цагдаагийн онц чухал үүрэг 
хариуцлагатай алба юм. 

Нийслэлийн Цагдаагийн газарт 1962 онд Жижүрийн групп байгуулж анхны 
даргаар нь Ц.Бадамжавыг томилон ажиллуулснаар Жижүүрийн шуурхай алба бие 
даан ажиллах болсон байна. Үүнтэй уялдан мөн энэ үеэс Нийслэлийн дүүргийн 
Цагдан сэргийлэх анги, хэлтсүүдэд орон тооны жижүүрийн тусгай группүүдийг бий 
болгосон нь нэгэнт үйлдэгдсэн гэмт хэргийн газрын үзлэгийг иж бүрнээр хийх, ул 
мөр, эд мөрийн баримтыг олж бэхжүүлэх, гэрч хохирогчоор тодорхойлолт гаргуулж 
байцаалт авах, мөн иргэдийн өргөдөл гомдол, дуудлагыг хүлээн авч шийдвэрлэх, 
өдөр тутмын эргүүл, харуул хамгаалалт, нийгмийн хэв журам сахиулах зэргийг 
зохион байгуулахад чухал ач холбогдолтой болжээ. 

БНМАУ-ын АИХ-ын Тэргүүлэгчдийн 1961 оны “Олон нийтийн хэв журам 
эвдэж танхайрагчдад хариуцлага хүлэлгэх тухай” 301 дүгээр зарлиг, “Нийгмийн 
тустай хөдөлмөрөөс зайлсхийгчидтэй тэмцэх явдлыг хүчтэй болгох тухай” 302 
дугаар зарлигуудыг биелүүлэх үүднээс Улаанбаатар хотын АДХГЗ-ны 1962 оны 
дөрөвдүгээр сарын 05-ны 57 дугаар тогтоол гарчээ. Уг тогтоолын заалт ѐсоор 
Улаанбаатар хотын Цагдан сэргийлэх газрын Жижүүрийн албаны дэргэд хошууч 
Ц.Дорж даргатай “Баривчлагсдыг хүмүүжүүлэх групп”-ыг байцаагч 1, цагдаа 3, 
тогооч 1, үйлчлэгч 1, нийт 7 орон тоотой байгуулжээ. Үүнээс гадна 1974 онд дэд 
хурандаа Дэлдэнгийн Бадрах даргатай “Шалган хуваарилах групп” байгуулжээ. 
1988 онд дээрх хоѐр группийг нэгтгэж “Шалган хуваарилах, баривчлах тасаг” 
байгуулж, даргаар нь хошууч С.Очирыг томилсон байна. 1992 оноос “Нийслэлийн 
Цагдаагийн газрын 5 дугаар тасаг” нэртэй болгож, даргаар нь хошууч Б.Очирбатыг 
томилж, баривчлах, түр саатуулах, эрүүлжүүлэх үйл ажиллагаа явуулж байв. 1998 
оноос Эрүүлжүүлэх ажлыг дүүргийн Цагдаагийн хэлтсүүдийн харъяанд шилжүүлж, 
“Албадан саатуулах, баривчлах байр” нэртэй тасаг болгож, сэжигтэн, 
яллагдагсдыг саатуулах, цагдан хорих шийтгэврийг биелүүлэх ажиллагаа явуулж 
байна. Тус тасаг 2000 онд баривчлагдсан 4124 хүн, саатуулагдсан 7802 хүнийг 
хүлээн авч үйлчилсэн байна. Одоо тус тасаг 9 офицер, 34 цагдаа, 25 энгийн, нийт 
68 хүнтэйгээр ажиллаж байна. Тус тасгийг Ц.Дорж, Д.Бадрах, Д.Содномсамбуу, 
С.Очир, Цэдэн, Авирмэд, Банзрагч, Тулга, Давасамбуу, Дорж, Б.Очирбат нар 
удирдан ажиллаж байжээ. 

1996  онд “Хараа хяналтгүй хүүхдийг түр саатуулах тухай” хууль гарч, 
хуулийг хэрэгжүүлэх үүднээс Засгийн газрын 1996 оны 91 дүгээр тогтоол,   
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Нийслэлийн Засаг даргын а/206 тоот захирамжаар Улаанбаатар хотын Цагдаагийн 
газрын харъяанд “Хүүхдийн хаяг тогтоох, саатуулах байр”-ыг Цагдаагийн тасгийн 
орон тоо, төсөв бүтэц, зохион байгуулалттайгаар байгуулж, 1996 оны гуравдугаар 
сараас үйл ажиллагааг нь эхлүүлсэн байна.Тус тасаг офицер 8, ахлагч 14, жолооч 
цагдаа 1, тогооч, үйлчлэгч, нярав, цахилгаанчин, сантехникч 9, бүгд 30 гаруй орон 
тоотойгоор 24 цагийн тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулж, 1996-2000 онд гэр 
орноосоо дайжсан буюу орох оронгүй тэнэмэл золбин 11400 гаруй хүүхдийг аүлээн 
авч, эцэг, эх, хаягийг нь тогтоож хүлээлгэн өгөх, Халамжийн төв болон Хөдөлмөр 
сургалтын төвд шилжүүлэх ажил зохиосон байна.  

Хүүхдийн хаяг тогтоох, саатуулах байр байгуулж, үйл ажиллагааг 
эхлүүлэхэд тэр үед анхны нь даргаар томилогдсон  цагдаагийн дэд хурандаа 
Мөнхийн Хишигжаргал гэгч эмэгтэй ихээхэн санаачлага гарган ажиллаж байжээ. 
М.Хишигжаргал нь 1976 оноос Нийслэлийн Цагдаагийн Хүүхдийн албанд 
байцаагчаар, төлөөлөгчөөр ажиллаж байгаад тус тасгийн даргаар 1996-1997 оныг 
дуустал хугацаанд ажилласан бөгөөд түүний дараа энэ ажилд дэд хурандаа 
Раднаагийн Баярбямба томилогдон ажиллаж байна. 

Улаанбаатар хотод 1999 оны аравдугаар сард “Хүүхдийн хөдөлмөр 
сургалтын төв” байгуулагдсан бөгөөд тус Цагдаагийн тасаг нд 200 гаруй тэнэмэл 
хүүхэд, мөн Нийслэлд гадаад орны шашны байгууллагуудын санхжүүжилтээр 
байгуулагдсан өөрийн үндэстний шашнаа сурталчлах зорилготой “Сайн санааны 
тусламж” халамжийн төв гэгч 26 газарт 780 гаруй хүүхэд хамруулсан байна. 

Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 1997 оны тавдугаар сарын 01-ний 
өдрийн 102 тоот тушаалаар Улаанбаатар хотын Цагдаагийн газрын дүрмийг 
шинэчлэн баталсан байна. Уг дүрэмд: “Нийслэлийн цагдаагийн газар нь гэмт 
хэргээс урьдчилан сэргийлэх, гэмт хэрэгтэй тэмцэх, нийгмийн хэв журам 
хамгаалах ажлыг Нийслэл хотын хэмжээнд зохион байгуулах үүрэг бүхий нутаг 
дэвсгэрийн Цагдаагийн байгууллага мөн” гэж тодорхойлжээ. Мөн Цагдаагийн 
ерөнхий газрын даргын тушаалаар 1997 оны тавдугаар сарын 05-нд Нийслэлийн 
Цагдаагийн газрын даргын зөвлөлийн гишүүдийг доорх бүрэлдэхүүнтэйгээр 
баталсан байна.Үүнд: 

1.Хурандаа Ц.Жамъянсэнгээ  -Нийслэлийн Цагдаагийн газрын дарга 

2.Дэд хурандаа Н.Ганболд -Цагдаагийн ерөнхий газрын Хэв журмын 
хэлтсийн дарга бөгөөд Нийслэлийн 

       Цагдаагийн газрын дэд  дарга 

3.Дэд хурандаа Ч.Сангарагчаа  -Нийслэлийн Цагдаагийн газрын дэд дарга
      бөгөөд Эрүүгийн хэлтсийн дарга 

4.Дэд хурандаа Ч.Аюушжав  -Шуурхай албаны хэлтсийн дарга 

5.Хурандаа Ж.Үнэнбат -Нийслэлийн Цагдаагийн газрын Тамгын 
хэлтсийн дарга 
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6.Хурандаа Н.Нямсүрэн -Эргүүл хамгаалалтын 801 дүгээр хорооны 
захирагч 

7.Хурандаа Л.Очирхуяг -Дипломат байгууллагын хамгаалалт, 
шөнийн эргүүлийн 808 дугаар ангийн 
захирагч 

8.Дэд хурандаа Ж.Бумнанжид -Чингэлтэй дүүргийн Цагдаагийн хэлтсийн 
дарга 

9.Дэд хурандаа Ж.Содмандах -Баянзүрх дүүргийн Цагдаагийн хэлтсийн 
дарга 

10.Хурандаа Ш.Энхбат -Баянгол дүүргийн Цагдаагийн хэлтсийн 
дарга 

11.Дэд хурандаа Э.Гантулга -Хан-Уул дүүргийн Цагдаагийн хэлтсийн 
дарга 

12.Хошууч А.Энхбаяр -Сонгинохайрхан дүүргийн Цагдаагийн 
хэлтсийн Хэв журам хариуцсан дэд дарга 

Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 1999 оны нэгдүгээр сарын а/17 тоот 
тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргын дэргэдэх Цагдаагийн газрын бүтцийг дараах 
бүрэлдэхүүнтэйгээр баталсан байна.Үүнд: 

- Захиргааны удирдлагын хэлтэс 

- Гэмт хэрэгтэй тэмцэх хэлтэс /Халаасны хулгайн гэмт хэрэгтэй тэмцэх, 
албаны нохойн гэсэн 2 тасагтай/ 

- Хэв журмын хэлтэс /дотроо хэв журам хамгаалалтын болон урьдчилан 
сэргийлэх гэсэн 2 тасаг, Наркологийн эмнэлгийн харуул хамгаалалтын 
хэсэгтэй/ 

- Жижүүрийн шуурхай албаны хэлтэс /Замын цагдаагийн тасагтай/ 

- Иргэний үнэмлэх бүртгэлийн хэлтэс 

- Замын Цагдаагийн хэлтэс 

- Холбооны тасаг 

- Сүхбаатар, Чингэлтэй, Баянгол, Баянзүрх, Хан-Уул, Сонгинохайрхан, 
Налайх, Багануур дүүргийн хэлтсүүд 

- Дипломат байгууллага банк хамгаалах хэлтэс 

- Албадан саатуулах, цагдан хорих төв 

- Хүүхдийн хаяг тогтоох тасаг 
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- Дамбадаржаа, Хайлааст, Баянхошуу, Жаргалант, Өнөр хороолол, 
Гачуурт,Яармаг, Туул тоосгоны Цагдаагийн тасгууд 

Нийт 15 хэлтэс, 17 тасагтай байхаар зохион 
байгуулалтын бүтэц хийсэн байна. 

Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2001 оны дөрөвдүгээр сарын 06-ны 
өдрийн б/97 тоот тушаалаар Эрүүгийн Цагдаагийн газрын бүтэц, зохион 
байгуулалтад өөрчлөлт хийсэн бөгөөд гэмт хэрэгтэй тэмцэх, илрүүлэх, урьдчилан 
сэргийлэх үйл ажиллагааны уялдаа, ажлын чиглэл онцлог зэргийг харгалзан 
хүчийг төвлөрүүлж цэгцлэх үүднээс Нийслэлийн Цагдаагийн газрын бүтцэд ч 
зарим өөрчлөлтүүд хийгдсэн болно. 

Энэхүү бүтцийн өөрчлөлтөөр Нийслэлийн Цагдаагийн газар нь: 

1. Захиргааны удирдлагын хэлтэс 

-Хэлтсийн дарга дэд хурандаа Агвааны Чимэдцэрэн 

-Хэлтсийн дэд дарга дэд хурандаа Лхамсүрэнгийн Хархүү 

-Ерөнхий нягтлан бодогч дэд хурандаа Маналжавын Лхамдорж 

-Аж ахуйн ахлах офицер хошууч Дашийн Жаргалсайхан 

-Авто хэсгийн дарга дэслэгч Цэрэнгийн Эрдэнэчулуун 

-Ахлах байцаагч 6, нягтлан бодогч, архивч, шуудан хүргэгч, тоо бүртгэлийн 
оператор, даргын туслах, хэрэг хөтлөгч, бичээч-оператор, цэвэрлэгч, үйлчлэгч, 
жолооч зэрэг 40 гаруй алба хаагчтай. 

2. Хулгайн гэмт хэрэгтэй тэмцэх хэлтэс 

-Газрын дэд, хэлтсийн дарга дэд хурандаа Жигжидийн Баярхүү 

-Халаасны хулгайн гэмт хэрэгтэй тэмцэх тасгийн дарга дэд хурандаа Б.Энх-
Амгалан 

-Албаны нохойн тасаг дэд хурандаа Намсрайн Саруул 

-Ахлах төлөөлөгч 5, бичээч-оператор 1, 

-Албаны нохойн тасаг ... хүнтэй 

3. Хэв журмын хэлтэс 

-Хэлтсийн дарга дэд хурандаа Ичинноровын Гүнсэн 

-Хамгалалтын тасгийн дарга нь хошууч Тагарваагийн Амарбаясгалан 

-Эрчим хүчний салбарын гэрээт тасаг дарга нь хурандаа Шаалайн Пүрэв 
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-Ёс журмын эргүүлийн ахлах офицер дэд хурандаа Агваандоржийн Цогтоо 

-Хэв журмын шуурхай удирдлагын төвийн ахлах офицер дэд хурандаа 
Пүрэвийн Зогсоосүрэн, дэд хурандаа Дондогийн Хүрээсүрэн, ахмад 
Гаваацэрэнгийн Баатар 

-Ахлах жинхэнэ байцаагч 8 

-Оператор цагдаа 1, жолооч цагдаа 1 

4. Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх хэлтэс 

-Хэлтсийн дарга дэд хурандаа Даваасүрэнгийн Дагвадорж 

-Урьдчилан сэргийлэх тасаг дарга нь Агваанжамбын Даваахүү 

-Архидан согтуурахтай тэмцэх тасаг дарга нь дэд хурандаа Дашзэвгийн 
Доодамба 

-Ахлах байцаагч 13, хүхдийн байцаагч 1, цагдаа 5 

-Хүхдийн хаяг тогтоох тасаг дарга нь дэд хурандаа Р.Баярбямба /32 орон 
тоотой/ 

5. Жижүүрийн шуурхай албаны хэлтэс 

-Хэлтсийн дарга хурандаа Бэгзийн Аръяасүрэн 

-Ерөнхий жижүүр 4, хариуцлагатай жижүүр 4, хэрэг бүртгэгч 4, төв конторын 
жижүүр 4 

-Дуудлага хүлээн авагч оператор цагдаа 8 

-Хяналт шалгалт хариуцсан чиглэлийн ахлах байцаагчаар дэд хурандаа 
Чимэдийн Гантулга 

-Лабораторийн эрхлэгчээр хошууч Цэрэнгийн Нямжав 

-Алдагдал 

-Цагдаа жолооч 4, Д.Пүрэвжал, Б.Зориг, Л.Борис, Д.Ганболд 

6. Холбооны тасаг 

-Тасгийн дарга дэд хурандаа Отгоны Амарбат 

-Ахлах инженер хошууч Шинэбалдангийн Батхүрэл 

-Мэдээллийн технологич дэслэгч Хашхүүгийн Эрдэнэчулуун 

-Засварын инженер хошууч Уртнасангийн Сандуйжав 
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-Лабораторийн эрхлэгч дэд хурандаа Дунийн Эрдэнэбаатар 

-Засварын техникч дэслэгч Цэндбазарын Сүхбаатар 

-Шугамын засварчин ахлагч Бат-Очирын Ёндонпэрэнлэй 

Эдгээр бүтэц, орон тоотойгоор үйл ажиллагаагаа явуулж байна. 

Улаанбаатар хотын Цагдаагийн байгууллагын түүхэнд онцгойлон тэмдэглэх 
зүйл бол тус байгууллагыг тулж дэмжиж, удирдан зохион байгуулалцаж, 
хөрөнгө хүчээр хангаж, үйл ажиллагаагаа хэвийн явуулах бололцоо нөхцлийг 
бүрдүүлж байдаг Нийслэл хотын засаг захиргаа, Иргэдийн төлөөлөгчдийн 
хурал, тэдгээрийн удирдах хүмүүсийн олон он жилийн сэтгэл зүтгэл гэдгийг 
хэлэх нь зүйтэй юм. Нийслэлийн Цагдан сэргийлэх газар нь Улаанбаатар хотын 
АДХ-ын гүйцэтгэх захиргааны дэргэдэх гэсэн хаягтай байсан бөгөөд 1990-ээд 
оноос Нийслэлийн Засаг даргын дэргэдэх Цагдаагийн газар гэж албан ѐсоор 
нэрлэгдэх болсон байна. 

Улаанбаатар хотын захиргааны үе үеийн дарга нар Нийслэл хотоо гэмт 
хэрэг, зөрчилгүй, оршин суугчид нь айх аюулгүй амар тайван, цэвэр сайхан 
болгохын төлөө цаг ямагт санаа тавьж, энэ үүргийг хариуцсан Цагдаагийн 
газраа хүн хүч, машин техник, харилцаа холбоо, зэвсэг хэрэгслээр 
бололцооныхоо хирээр хангаж, анхаарлын төвдөө байнга байлгаж ирсэн юм. 

Нийслэлийн Цагдаагийн газар анх 1926 онд байгуулагдахдаа Хотын 
захиргааны шууд удирдлагад, дотоод бүтцэд нь багтаж байсан бөгөөд 1924-
1926 онд Улаанбаатар хотын түр жинхэнэ захиргааны даргаар Моононгийн 
Баяр, 1926-1927 онд Санжийн Батсүх, 1927-1939 онд Дуламжавын Гомбожав 
нар ажиллаж, Цагдаагийн байгууллагыг удирдаж байжээ. 

Нийслэлийн Цагдан сэргийлэх газрын дарга нь Хотын захиргааны 
гишүүнээр сонгогдон хотын даргатайгаа нягт хамтран ажиллаж ирсэн сайхан 
уламжлал одоо хэр нь үргэлжилсээр байдаг юм. Сүүлийн 30 жилд Улаанбаатар 
хотын захиргааны даргаар ажиллаж байсан Сономын Лувсангомбо /1971-1972/, 
Сүрэнжавын Балбар /1972-1976/, Очирын Цэнд /1976-1978/, Самбуугийн 
Мөнхжаргал /1978-1990/, Лхамсүрэнгийн Энэбиш /1990-1992/, 
Цэрэндэмбэрэлийн Баасанжав /1992-1996/, Жанлавын Наранцацралт /1996-
1998/, Миеэгомбын Энхболд /198 оноос/ нарыг Нийслэлийн Цагдаагийн газрыг 
хөгжүүлэн бэхжүүлэхэд онцгой тр үүрэг гүйцэтгэсэн хүмүүс гэж Цагдаагийнхан 
ямагт баярлан талархаж байдгийг Улаанбаатар хотын Цагдаагийн газрын 
түүхэнд зориуд онцлон тэмдэглэх нь зүйтэй. Энэ хүмүүсийн нэр дотор 
Улаанбаатар хотын Намын хорооны даргаар олон жил ажилласан Монгол 
улсын нам, төрийн нэрт зү?тгэлтэн Бат-Очирын Алтангэрэлийн нэр ч хүндтэй 
байр эзэлж байдаг юм. 

Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2004 оны 11 дүгээр сарын 05-ны өдрийн 
497 дугаар тушаалаар Нийслэлийн Цагдаагийн газрын даргын зөвлөлийн 
гишүүдийг доорх бүрэлдэхүүнтэйгээр баталсан байна. Үүнд: 
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1. Нийслэлийн Засаг даргын дэргэдэх цагдаагийн газрын дарга 

2. Нийслэлийн Засаг даргын дэргэдэх цагдаагийн газрын дэд дарга 

3. Захиргаа удирдлагын хэлтсийн дарга 

4. Нийгмийн хэв журам хамгаалах газрын хэв журмын хэлтсийн дарга 

5. Мөн газрын шуурхай албаны удирдлагын төвийн дарга 

6. Мөн газрын олон нийтийн харилцааны хэлтсийн дарга 

7. Баянгол дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх цагдаагийн хэлтсийн дарга 

8. Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх цагдаагийн хэлтсийн дарга 

9. Сонгинохайрхан дүргийн Засаг даргын дэргэдэх цагдаагийн хэлтсийн дарга 

10. Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх цагдаагийн хэлтсийн дарга 

11. Эргүүл, тусгай хамгалалтын хэлтсийн дарга 

Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2006 оны 05 дугаар сарын 11-ний өдрийн 
177 дугаар тушаалаар Нийслэлийн Цагдаагийн газрын даргын зөвлөлийн 
гишүүдийг доорх бүрэлдэхүүнтэйгээр баталсан байна. Үүнд: 

1. Нийслэлийн Засаг даргын дэргэдэх цагдагийн газрын дарга 

2. Мөн газрын дэд дарга 

3. Мөн газрын Захиргаа удирдлагын хэлтсийн дарга 

4. Нийгмийн хэв журам хамгаалах газрын Захиргаа удирдлагын хэлтсийн 
дарга 

5. Хэв журмын хэлтсийн дарга 

6. Олон нийтийн харилцааны хэлтсийн дарга 

7. Шуурхай албаны удирдлагын төвийн дарга 

8. Эргүүл хамгаалалтын газрын дарга 

9. Баянгол дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх цагдаагийн хэлтсийн дарга 

10. Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх цагдаагийн хэлтсийн дарга 

11. Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх цагдаагийн хэлтсийн дарга 

Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2006 оны 08 дугаар сарын 14-ний 
өдрийн 395 дугаар тушаалаар Нийслэлийн Цагдаагийн газрын даргын 
зөвлөлийн гишүүдийг доорх бүрэлдэхүүнтэйгээр баталсан байна. Үүнд: 
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1. Нийслэлийн Засаг даргын дэргэдэх цагдаагийн газрын дарга 

2. Мөн газрын дэд дарга 

3. Мөн газрын Захиргаа, удирдлагын хэлтсийн дарга 

4. Мөн газрын Гэмт хэрэгтэй тэмцэх хэлтсийн дарга 

5. Мөн газрын Хэв журмын хэлтсийн дарга 

6. Мөн газрын Олон нийтийн харилцааны хэлтсийн дарга 

7. Мөн газрын Шуурхай албаны удирдлагын төвийн дарга 

8. Баянгол дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх цагдагийн хэлтсийн дарга 

9. Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх цагдаагийн хэлтсийн дарга 

10. Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх цагдаагийн хэлтсийн дарга 

11. Эргүүл, тусгай хамгаалалтын хэлтсийн дарга 

Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2007 оны 01 дүгээр сарын 26-ны өдрийн 
38 дугаар тушалаар Нийслэлийн Цагдаагийн газрын даргын зөвлөлийн 
гишүүдийг доорх бүрэлдэхүүнтэйгээр баталсан байна. Үүнд: 

1. Нийслэлийн Засаг даргын дэргэдэх цагдаагийн газрын дарга 

2. Мөн газрын дэд дарга 

3. Мөн газрын Захиргаа, удирдлагын хэлтсийн дарга 

4. Мөн газрын Хэв журмын хэлтсийн дарга 

5. Мөн газрын Шуурхай албаны удирдлагын төвийн дарга 

6. Мөн газрын Олон нийттэй харилцах хэлтсийн дарга 

7. Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх цагдаагийн хэлтсийн дарга 

8. Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх цагдаагийн хэлтсийн дарга 

9. Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх цагдаагийн хэлтсийн дарга 

Монгол улсын Засгийн газрын 2007 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдрийн 
“Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай” 346 тоот 
тогтоолыг хэрэгжүүлэх зорилгоор Улаанбаатар хотод Цагдаагийн эргүүлийн 
байршилтыг шинэчлэн тогтоон 24 цагийн горимд шилжүүлэх ажлыг зохион 
байгуулсны үндсэн дээр Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2008 оны 01 
дүгээр сарын 18-ны өдрийн 27 дугаар тушаалаар “Нийслэлийн хөдөлгөөнт 
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эргүүлийн газар” байгуулагдан 2008 оны 02 дугаар сарын 06-ны өдрөөс 
Нийслэлийн 4 бүс 50 хэсэгт хөдөлгөөнт эргүүлийн үүргийг гүйцэтгэж байна. 

Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2008 оны хоѐрдугаар сарын 58 дугаар 
тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргын дэргэдэх Цагдаагийн газрын Гэмт 
хэрэгтэй тэмцэх хэлтэс, Шуурхай албаны хэлтэс, Холбоо, хяналт, мэдээллийн 
тасгийг 2008 оны 02 дугаар сарын 06-ны өдрөөс татан буулгаж, Нийслэлийн 
Засаг даргын дэргэдэх цагдаагийн газрын Гэмт хэрэгтэй тэмцэх хэлтсийн 5 
офицерын орон тоо, Холбоо, хяналт, мэдэллийн тасгийн 20 офицерын орон 
тоо, 16 ахлагчийн орон тоо, Мөрдөн байцаах газраас ахлах мөрдөн 
байцаагчийн 3 орон тоог цалингийн сангийн хамт Шуурхай албаны хэлтсийн 
орон тоонд нэмж, “Мэдээлэл, шуурхай удирлагын төв-102”, “Халаасны 
хулгайн гэмт хэрэгтэй тэмцэх тасаг”, “Холбооны тасаг”-ийг 2008 оны 02 
дугаар сарын 07-ны өдрөөс байгуулсан. 

Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2008 оны 05 дугаар сарын 02-ны өдрийн 
221 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Цагдаагийн газрын даргын зөвлөлийн 
гишүүдийг доорх бүрэлдэхүүнтэйгээр баталсан байна. Үүнд: 

1. Нийслэлийн Засаг даргын дэргэдэх цагдаагийн газрын дарга 

2. Мөн газрын дэд дарга 

3. Мөн газрын Тамгын хэлтсийн дарга 

4. Мөн газрын Хэв журмын хэлтсийн дарга 

5. Мөн газрын Олон нийтийн харилцааны хэлтсийн дарга 

6. Мөн газрын Мэдээлэл, шуурхай удирдлагын төвийн дарга 

7. Нийслэлийн хөдөлгөөнт эргүүлийн газрын дарга 

8. Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх цагдаагийн хэлтсийн дарга 

9. Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх цагдаагийн хэлтсийн дарга 

10. Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх цагдаагийн хэлтсийн дарга 

11. Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх цагдаагийн хэлтсийн дарга 

Цагдагийн ерөнхий газрын даргын 2008 оны 12 дугаар сарын 03-ны өдрийн 
593 дугаар тушаалаар Нийслэлийн Цагдаагийн газрын даргын зөвлөлийн 
гишүүдийг доорх бүрэлдэхүүэтэйгээр баталсан байна. Үүнл: 

1. Нийслэлийн Засаг даргын дэргэдэх цагдаагийн газрын дарга 

2. Газрын дэд дарга 

3. Тамгын хэлтсийн дарга 
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4. Гэмт хэрэгтэй тэмцэх хэлтсийн дарга 

5. Хэв журмын хэлтсийн дарга 

6. Олон нийтийн харилцааны  хэлтсийн дарга 

7. Мэдээлэл, шуурхай удирдлагын төвийн дарга 

8. Хөдөлгөөнт эргүүлийн газрын дарга 

9. Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх цагдаагийн хэлтсийн дарга 

Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2009 оны 01 дүгээр сарын 23-ны өдрийн 
41 дүгээр тушалаар Нийслэлийн Цагдаагийн газрын даргын зөвлөлийн 
гишүүдийг доорх бүрэлдэхүүнтэйгээр баталсан байна. Үүнд: 

1. Нийслэлийн засаг даргын дэргэдэх цагдаагийн газрын дарга 

2. Мөн газрын дэд бөгөөд Хэв журмын хэлтсийн дарга 

3. Мөн газрын дэд бөгөөд Гэмт хэрэгтэй тэмцэх хэлтсийн дарга 

4.  Мөн газрын Захирганы удирдлагын хэлтсийн дарга 

5. Мөн газрын Олон нийтийн харилцааны хэлтсийн дарга 

6. Мөн газрын Мэдээлэл, шуурхай удирдлагын төвийн дарга 

7. Хөдөлгөөнт эргүүлийн газрын дарга 

8. Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх цагдаагийн хэлтсийн дарга 

2008 онд Гэмт хэрэгтэй тэмцэх, нийгмийн хэв журам хамгаалах ажлын үр 
дүнг дээшлүүлэх, алба хаагчдын ажлын ачааллыг зөв тогтоож, бодит хэрэгцээ, 
шаардлагад үндэслэсэн зохион байгуулалтын бүтэц, орон тоог бий болгох 
зайлшгүй шаардлага байгааг харгалзан өнгөрсөн оны 10, 11 дүгээр саруудад 
ЦЕГ-ын дэд даргаар ахлуулсан ажлын хэсэг нийслэлийн дүүрэг, хороодод 
ажиллаж байгаа цагдаагийн хэлтэс, тасаг, хэсэг, цагдагийн бичил хэсгийн үйл 
ажиллагаа, алба хаагчдын ажиллах нөхцөлтэй танилцсан. 

Ажлын хэсгийн санал, дүгнэлтэд тулгуурлан Цагдагийн ерөнхий газрын 
даргын 2008 оны “Бүтэц, орон тоо батлах тухай” 652 дугаар тушаалаар 
Нийслэлийн цагдаагийн газрын харъяа 21 нэгжид 1367 офицер, 1314 ахлагч, 
142 энгийн, нийт 2822 алба хаагчийн орон тоо батлагдаж одоогоор 1190 
офицер, 1314 ахлагч, 136 энгийн албан хаагч ажиллаж байна. 

 

 

 



Нийслэлийн Цагдаагийн түүхийн хураангуй 

 

 

33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Мөн нийслэлийн цагдаагийн газрын даргын шууд удирдлагад алба хаагчдын 

сахилга ѐс зүйн байдалд хяналт шалгалт хийх, илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулах, 

үйл ажиллагааг нь үнэлж, дүгнэх үүрэг бүхий ёс журмын хэсэг ажиллаж байна. 

          

 Нийслэлд хүн амын олноор төвлөрч эрүүгийн болон хэв журмын нөхцөл байдал 

хүндэрсэнтэй холбогдуулан иргэдэд цагдаагийн үйлчилгээг ойртуулах , тэдний 

дэмжлжг туслалцааг , гэмт хэргээс урьдчилан саргийлэх, нийгмийн хэв журам 

сахиулах ажлыг хариуцан зохион байгуулах үүрэгтэйгээр 4000 хүн ам тутамд 1 

хэснийн байцаагчаар тооцон 257 хэсгийн байцаагч 132 эрүүгийн төлөөлөгч 193 

мөрдөн байцаагчийн орон тоо батлагдан үүрэг  гүйцэтгэж байна. 

 

 

 

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН  

ДЭРГЭДЭХ ЦАГДААГИЙН ГАЗАР 

Захиргааны удирдлагын хэлтэс 

Газрын дэд бөгөөд хэв журмын 

хэлтсийн дарга 

Газрын дэд бөгөөд  
Гэмт хэрэгтэй тэмцэх  

Хэлтсийн дэрга 
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НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ 

ЦАГДААГИЙН ГАЗРЫН ОРОН ТОО 

 

 

 

Бүрэлдэхүүн  1999 он 2002 он 2003 он 2006 он 2007 он 2009 он 

Офицер 908 845 848 859 873 1367 

Ахлагч  1857 1605 1347 1328 1324 1314 

Энгийн  217 193 146 145 145 141 

Бүгд 2982 2643 2341 2332 2342 2822 

Өмнөх онтой 

харьцуулахад 

 -333 -302 -9 10 63 

 

 

 

ГЭМТ ХЭРГИЙН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН ТАЛААР 

 

Нийслэлийн хэмжээнд 1991-2008 онд үйлдэгдсэн гэмт хэргийн үзүүлэлт 

 

 

 

 
Он 
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  Иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас хүлээн авч шалгасан гомдол, мэдээлэл болон 

бүртгэгдсэн гэмт хэрэг 

 

      

 
 

 

 

    2008 онд бүртгэгдэх үедээ сэжигтнээр тооцвол зохих этгээд нь тогтоогдоогүй 4332 гэмт 

хэрэг үйлдэгдсэний 2942 хэргийн яллагдагчаар татвал зохих этгээд нь тогтоогдож, гэмт 

хэргийн илрүүлэлт 32,0 хувьтай байна. Хэргийн ангилалаарнь авч үзвэл: 

 

 

 

 
 

 

 

    Нийт гэмт хэргийн 35,5 хувийг хөнгөн, 50,3 хувийг хүндэвтэр, 12,4 хувийг хүнд, 2,1 

хувийг онц хүнд гэмт хэрэг эзэлж байна. 

 

Нийслэлийн дүүргүүдэд 2008 онд бүртгэгдсэн гэмт /нутаг дэвсгэрээр 

 

14,5%

% 

 2007 он 

 2008 он 

 Өсөлтийн 

хувь 
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сүхбаатар 1757   16%

Сонгинохайрхан 1997   
18%
Хан-уул 952  9%

Чингэлтэй 1230  11%

Багануур 307  3%

Багахангай 3, 0.02%

Налайх 311, 3%

Баянгол 1868, 17%

Баянзүрх 2476, 23%

 Гэмт хэргийн гаралт 

нийслэлийн Баянгол, Багануур, Хан-Уул, Чингэлтэй, Сүхбаатар дүүрэгт 3,1-6,7 хувиар тус тус 

өсч, Сонгинохайрхан, Налайх, Баянзүрх дүүрэгт 2,8-9,5 хувиар буурчээ. 

  Гэмт хэргийн улмаас учирсан хохирол /сая. төг/ 

21324
.7

43993
.7

2007                      2008

          

724

3801

835

5059

2007                              
2008

15,
3%

 
   Гэмт хэрэг 9110 хүн холбогдон шалгагдсаны 12,6 хувь нь эмэгтэй, 6 хувь хүүхэд, 51,2 

хувь нь 18-30 насны, 14,3 хувь нь 30-35 насны 28,9 хувь нь 35-аас дээш насны хүмүүс байна. 

Гэмт хэрэгт холбогдсдыг насны 

            байдлаар авч үзвэл 

 

      

30-35 насны 
14.3%

35-аас дээш 
насны 28.9%

18-30 насны 
51.2%

 
 

 

1 дахь 
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№ Дүүрэг Баянгол Баянзүрх 

Хэргийн 

өнгө 

2005 2006 2007 2008 20

09 

2005 2006 2007 2008 2009 

1 Хүнийг алах 21 23 23 11  42 34 39 27  

2 Хүчиндэх 24 17 25 19  27 44 32 34  

3 Дээрэмдэх 146 103 122 174  76 76 131 119  

4 Танхайрах 54 77 90 163  286 261 316 279  

5 Булаалт 74 78 189 90  49 69 120 43  

6 Хулгайлах 323 345 571 606  696 725 1188 869  

7 Үүнээс ИӨХ 284 290 482 554  612 657 997 676  

8 ИЭЧЭМЭ 199 281 358 377  201 275 403 475  

9 залилан 91 91 104 128  102 86 108 142  

10 Учирсан 

Хохирол 

2988 

1292 

21 

2888 

2836 

32 

24159 

58042 

31885 

83575 

 4047 

8180 

92 

18838 

78314 

41585 

53915 

5902 

3940 

78 

 

11 Нөхөн 

төлүүлэлт 

3396 

7169

0 

3357 

0056 

3 

37146 

1761 

77329 

5281 

 2590 

5629 

66 

58310 

848 

15081 

8957 

1487 

7506 

7 

 

12 Нас барсан 268 229 158 103  344 375 184 255  

13 Гэмтсэн 411  605 724  520 619 903 958  

14 Бүх хэрэг 1319 1389 1812 1868  2022 2168 2737 2476  

15 Илрээгүй 

хэрэг 

211 204 618 548  306 324 1265 967  

16 Илрүүлэлтий

н 

хувь 

84,0 85,3 25,09 39,31  84,9 85,1 19,43 23,31  
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№ Дүүрэг Сүхбаатар Чингэлтэй 

Хэргийн 

өнгө 

2005 2006 2007 2008 20

09 

2005 2006 2007 2008 2009 

1 Хүнийг алах 22 21 21 20  21 16 9 13  

2 Хүчиндэх 14 12 13 18  17 14 36 20  

3 Дээрэмдэх 60 35 46 109  67 26 46 59  

4 Танхайрах 44 53 76 75  87 65 130 125  

5 Булаалт 33 51 65 37  22 24 21 15  

6 Хулгайлах 297 240 387 475  245 196 322 309  

7 Үүнээс ИӨХ 208 180 277 361  197 154 283 299  

8 ИЭЧЭМЭ 306 273 341 531  148 171 194 381  

9 залилан 92 66 107 117  74 81 104 130  

10 Учирсан 

Хохирол 

2467 

0672 

55 

1681 

4589 

026 

15180 

35401 

27932 

50582 

5 

 4946 

2246 

31 

54437 

72782 

20922 

73680 

1450 

1043 

05 

 

11 Нөхөн 

төлүүлэлт 

4376 

8488 

0 

2599 

7397 

26 

22572 

22241 

16 

16561 

4932 

 7805 

1597 

8 

23440 

3080 

 

68453 

191 

2166 

4705 

0 

 

12 Нас барсан 189 226 149 134  88 62 50 46  

13 Гэмтсэн 449 441 512 1152  377 394 399 568  

14 Бүх хэрэг 1200 1187 1388 1757  892 802 1038 1230  

15 Илрээгүй 

хэрэг 

187 83 339 451  104 75 221 237  

16 Илрүүлэлтин 

хувь 

84,4 93,0 30,67 33,38  88,3 90,6 27,54 32,29  
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№ Дүүрэг Сонгинохайрхан Хан-Уул 

Хэргийн 

өнгө 

2005 2006 2007 2008 200

9 

2005 2006 2007 2008 2009 

1 Хүнийг алах 36 39 26 21  10 7 16 11  

2 Хүчиндэх 33 40 36 47  24 15 9 15  

3 Дээрэмдэх 110 86 128 169  19 14 29 25  

4 Танхайрах 186 170 165 202  41 24 49 47  

5 Булаалт 35 63 144 71  20 10 30 13  

6 Хулгайлах 468 530 767 626  229 230 259 228  

7 Үүнээс ИӨХ 249 382 524 302  184 179 211 192  

8 ИЭЧЭМЭ 201 264 377 464  127 142 224 282  

9 залилан 69 68 102 87  38 27 31 35  

10 Учирсан 

Хохирол 

2585 

5698 

89 

1288 

3674 

569 

19852 

73324 

24688 

76405 

 2306 

6843 

38 

41403 

39007 

88079 

01788 

2695 

1594 

82 

 

11 Нөхөн 

төлүүлэлт 

1389 

1022 

9 

3074 

3300 

16040 

6216 

44563 

3943 

 9110 

4920 

0 

40651 

3800 

68200 

849 

6663 

0645 

1 

 

12 Нас барсан 148 253 81 120  121 158 62 128  

13 Гэмтсэн 534 673 691 925  294 277 350 393  

14 Бүх хэрэг 1482 1730 2055 1997  722 732 827 952  

15 Илрээгүй 

хэрэг 

203 320 642 509  77 66 130 123  

16 Илрүүлэлтийн 

хувь 

86,3 81,5 32,85 28,81  89,3 91,0 41,7 48,75  
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№ Дүүрэг Налайх Багануур 

Хэргийн 

өнгө 

2005 2006 2007 2008 20

09 

2005 2006 2007 2008 2009 

1 Хүнийг алах 2 7 5 3  3 5 4 6  

2 Хүчиндэх 11 7 7 8  5 5 4 8  

3 Дээрэмдэх 7 4 10 7  6 3 5 4  

4 Танхайрах 64 79 72 28  34 57 49 23  

5 Булаалт 4 2 1 4  4 5 8 2  

6 Хулгайлах 76 68 104 86  109 68 80 90  

7 Үүнээс ИӨХ 42 31 56 59  67 27 56 50  

8 ИЭЧЭМЭ 49 66 85 98  54 40 86 106  

9 залилан 4 3 5 8  3 2 8 9  

10 Учирсан 

Хохирол 

1684 

2520 

5 

1044 

5220 

5 

12533 

2414 

18511 

5838 

 2558 

7490 

6 

11302 

7783 

19589 

4962 

 

1712 

1806 

3 

 

11 Нөхөн 

төлүүлэлт 

4217 

7815 

2048 

8620 

 

35128 

350 

30068 

798 

 6869 

0925 

33010 

683 

53056 

472 

8346 

8853 

 

12 Нас барсан 41 32 28 13  9 9 11 24  

13 Гэмтсэн 143 189 177 170  115 111 155 141  

14 Бүх хэрэг 294 291 342 311  259 213 292 307  

15 Илрээгүй хэрэг 39 32 57 59  19 7 36 48  

16 Илрүүлэлтийн 

хувь 

86,7 89,0 35,23 30,59  92,7 96,7 52,48 52,48  
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№ Дүүрэг Багахангай 

Хэргийн 

өнгө 

2005 2006 2007 2008 2009 

1 Хүнийг алах      

2 Хүчиндэх   1   

3 Дээрэмдэх      

4 Танхайрах 2 6 3   

5 Булаалт  1    

6 Хулгайлах 12 14 6   

7 Үүнээс ИӨХ 6 6 2   

8 ИЭЧЭМЭ 3 6 7 2  

9 залилан      

10 Учирсан 

Хохирол 

5581000 6195500 25532159 108000  

11 Нөхөн 

төлүүлэлт 

4154000 3694000 6882600 108000  

12 Нас барсан 0 0 1 1  

13 Гэмтсэн 7 13 9 2  

14 Бүх хэрэг 18 28 23 3  

15 Илрээгүй хэрэг 1 3 5 0  

16 Илрүүлэлтийн 

хувь 

94,4 89,3 28,57   
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Нийслэлийн цагдаагийн байгууллагаас шийдвэрлэсэн захиргааны зөрчлийн талаар 
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Шүүхээр 

Торгуулса

н 

хүн 

1994 

он 

164780 123721 85078,0 

 

982 39703 10763 106  

1995 

он 

290528 212383 184766,3 2108 46687 15662 339  

1996 

он 

338242 229647 208412,4 2175 89128 17028 246  

1997 

он 

370397 247473 227686,2 3144 100499 67991 292  

1998 

он 

323236 229194 148083,0 3837 59992 22467 270  

1999 

он 

619553 475230 418190,2 7158 70535 25659 280 462 

2000 

он 

745159 565766 657966,5 6238 84047 34325 176 503 

2001 

он 

456965 325694 397047,7 4628 76722 47696 772 668 

2002 

он 

373809 250675 338971,3 7943 71112 41996 1127 922 
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2003 

он 

402507 262916 354056,6 7858 81705 47993 1136 829 

2004 

он 

447857 309929 443436,0 5578 76322 54398 1005 538 

2005 

он 

568224 424076 513667,3 7563 77449 57614 725 693 

2006 

он 

491104 371392 447831,4 7861 71915 38603 582 686 

2007 

он 

441008 346996 482355,9 6746 72032 14221 384 514 

2008 

он 

413858 406191 587814,0 5835 76912 8342 248  

 

 

 

 

№ Дүүрэг 

Он 

Баянгол 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

1 Захиргааны  

нийт зөрчил 

57262 61244 46904 45733 73316 72992 57340 61328 

2 Торгуулсан 

 хүн 

39750 41313 26806 28809 56378 57711 44158 60567 

3 Торгуулийн 

 хэмжээ 

41696,1 49190,5 30479,0 31587,0 51099,4 55307,9 54425,2 82587,0 

4 Баривчлуулсан 

 хүн 

1301 2061 1717 1038 1334 1286 1009 984 
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5 Эрүүлжүүлсэн 

 хүн 

10619 11315 11854 10007 11523 10667 10857 10211 

6 Хураасан хутга 

мэс зодооны 

хэрэгсэл 

5330 5918 5962 5509 3888 3090 1172 970 

7 Архины албадан 

эмчилгээнд 

явуулсан хүн 

198 491 401 286 130 122   

8 Шүүхээр 

торгуулсан хүн 

49 140 144 64 61 116   

 

№ Дүүрэг 

Он 

Баянзүрх 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

1 Захиргааны  

нийт зөрчил 

42247 65359 74260 75507 113274 67563 56757 60670 

2 Торгуулсан 

 хүн 

23934 42737 48932 53956 92262 52699 44573 59352 

3 Торгуулийн 

 хэмжээ 

38301,8 66716,9 66669,7 90242,6 98185,5 69975,8 77939,6 87746,5 

4 Баривчлуулсан 

 хүн 

623 2365 2053 1369 1655 1252 1263 968 

5 Эрүүлжүүлсэн 

 хүн 

13397 13752 16884 15416 12577 10605 9800 9945 

6 Хураасан хутга мэс 

зодооны хэрэгсэл 

4063 6024 6071 4485 6509 2722 845 269 

7 Архины албадан 

эмчилгээнд 

явуулсан хүн 

96 163 123 106 59 73   

8 Шүүхээр 

торгуулсан хүн 

127 308 177 162 184 193   
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№ Дүүрэг 

Он 

Сүхбаатар  

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

1 Захиргааны  

нийт зөрчил 

50701 42453 44206 46322 53107 48540 42246 49826 

2 Торгуулсан 

 Хүн 

33847 25880 27963 28965 34702 34163 32028 49219 

3 Торгуулийн 

 хэмжээ 

38095 32304,3 35413,0 36093,7 47694,4 40302,5 38762,0 61000,7 

4 Баривчлуулсан 

 хүн 

608 1103 1006 486 623 835 522 372 

5 Эрүүлжүүлсэн 

 хүн 

8955 9246 8944 9399 10129 8821 8865 7883 

6 Хураасан хутга 

мэс зодооны 

хэрэгсэл 

7144 6087 6164 7385 7599 4634 745 591 

7 Архины албадан 

эмчилгээнд 

явуулсан хүн 

121 97 63 35 16 44   

8 Шүүхээр 

торгуулсан хүн 

22 40 66 43 33 31   

 

№ Дүүрэг 

Он 

Сонгинохайрхан 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

1 Захиргааны  

нийт зөрчил 

45026 42851 50179 49677 67120 68511 52417 56563 

2 Торгуулсан 

 хүн 

33587 30466 33403 35547 49783 51887 40957 54691 

3 Торгуулийнхэмжээ 35536,2 35368,5 41240,4 41891,8 46161,7 44236,0 42014,9 59751,0 
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4 Баривчлуулсан 

 хүн 

615 776 1221 776 976 1184 675 805 

5 Эрүүлжүүлсэн 

 хүн 

5751 8193 10139 7967 8541 8042 9329 8421 

6 Хураасан хутга 

мэс зодооны 

хэрэгсэл 

4844 3128 5054 5155 7600 7268 1380 1754 

7 Архины албадан 

эмчилгээнд 

явуулсан хүн 

90 150 202 171 152 76   

8 Шүүхээр 

торгуулсан хүн 

134 133 153 59 56 46   

 

№ Дүүрэг 

Он 

Хан-Уул 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

1 Захиргааны  

зөрчил 

32858 24113 20568 25272 26456 31113 49624 53036 

2 Торгуулсан 

 хүн 

20718 11629 10277 13094 14245 19467 37401 50850 

3 Торгуулийн 

 хэмжээ 

24857,1 15071,0 12640,0 17251,0 15149,5 20135,1 46523,8 68392,6 

4 Баривчлуулсан 

 хүн 

346 282 286 788 1229 1529 1668 1348 

5 Эрүүлжүүлсэн 

 хүн 

7596 7697 8098 8982 7925 7627 9182 8128 

6 Хураасан хутга 

мэс зодооны 

хэрэгсэл 

4100 4417 1844 2303 2962 2377 1294 1517 
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7 Архины албадан 

эмчилгээнд 

явуулсан хүн 

75 42 32 50 38 49   

8 Шүүхээр 

торгуулсан хүн 

16 43 30 48 40 48   

 

 

 

№ Дүүрэг 

Он 

Чингэлтэй  

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

1 Захиргааны  

нийт зөрчил 

64273 54781 61326 64015 91267 77724 54574 53308 

2 Торгуулсан 

 хүн 

44659 39305 41566 42633 70180 60532 42597 51374 

3 Торгуулийн 

 хэмжээ 

50442,9 42496,1 44145,0 46048,0 77298,5 66136,5 47768,5 66327,0 

4 Баривчлуулсан 

 хүн 

1052 1205 1378 946 1509 1434 1255 1003 

5 Эрүүлжүүлсэн 

 хүн 

10302 7896 9373 9907 8866 9581 7498 6947 

6 Хураасан хутга 

мэс зодооны 

хэрэгсэл 

7783 5979 8465 10048 10090 5760 2944 1394 

7 Архины албадан 

эмчилгээнд 

явуулсан хүн 

179 157 300 323 314 186   

8 Шүүхээр 

торгуулсан хүн 

282 233 238 145 288 228   
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№ Дүүрэг 

Он 

Налайх  

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

1 Захиргааны  

нийт зөрчил 

3533 3284 4629 6487 8003 10392 9498 6327 

2 Торгуулсан 

 хүн 

1494 1645 2800 4405 5293 7546 6642 6094 

3 Торгуулийн 

 хэмжээ 

4908,4 5796,0 7145,0 11253,5 13732,5 14910,6 21077,4 28438,2 

4 Баривчлуулсан 

 хүн 

28 44 44 19 60 145 113 156 

5 Эрүүлжүүлсэн 

 хүн 

1924 1495 1702 1908 2527 2569 2643 2597 

6 Хураасан хутга 

мэс зодооны 

хэрэгсэл 

81 84 82 141 119 122 88 59 

7 Архины албадан 

эмчилгээнд 

явуулсан хүн 

1 15  13 3 6   

8 Шүүхээр 

торгуулсан хүн 

4  2 1 1 4   

 

№ Дүүрэг 

Он 

Багануур 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

1 Захиргааны  

нийт зөрчил 

3033 3374 5163 4996 5914 5785 6047 3525 

2 Торгуулсан 

 хүн 

655 1183 2272 2513 3203 2668 2965 3351 

3 Торгуулийнхэмжээ 2931 3104,0 6583,0 7510,6 8525,0 7540,0 7719,0 11853,5 
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4 Баривчлуулсан 

 хүн 

18 30 86 98 121 137 177 142 

5 Эрүүлжүүлсэн 

 хүн 

2191 

 

1913 2567 1992 2199 2573 2685 2445 

6 Хураасан хутга 

мэс зодооны 

хэрэгсэл 

135 222 212 357 363 381 187 403 

7 Архины албадан 

эмчилгээнд 

явуулсан хүн 

7 4 4 11 4 10   

8 Шүүхээр 

торгуулсан хүн 

27 19 11 12 18 11   

 

 

№ Дүүрэг 

Он 

Багахангай 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

1 Захиргааны  

нийт зөрчил 

821 861 1081 1668 2539 1979 1676 1447 

2 Торгуулсан 

 хүн 

436 276 452 1000 1801 1276 1099 1416 

3 Торгуулийн 

 хэмжээ 

1681 1109,5 1586,0 2435,5 3644,5 3032,0 2660,5 5784,0 

4 Баривчлуулсан 

 хүн 

19 51 33 13 20 30 24 24 

5 Эрүүлжүүлсэн 

 хүн 

296 401 428 404 530 551 493 438 

6 Хураасан хутга 

мэс зодооны 

хэрэгсэл 

55 124 149 243 178 108 49 9 
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7 Архины албадан 

эмчилгээнд 

явуулсан хүн 

2 3 9 6 3 7   

8 Шүүхээр 

торгуулсан хүн 

1 6 8 1 7 7   

 

 

№ Дүүрэг 

Он 

Эргүүл хамгаалалтын газар  

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

1 Захиргааны  

нийт зөрчил 

66586 30679 46474 54248 46427 25193 31303 41608 

2 Торгуулсан 

 хүн 

56034 22985 33846 40187 35231 18864 26224 40118 

3 Торгуулийн 

 хэмжээ 

61228,2 24628,0 35954,0 40370,0 32430,0 19577,5 28927,5 49061,5 

4 Баривчлуулсан 

 хүн 

 4       

5 Эрүүлжүүлсэн 

 хүн 

5222 3995 5752 4344 3620 2597 2790 1835 

6 Хураасан хутга 

мэс зодооны 

хэрэгсэл 

5330 3695 6314 9717 7576 3732 2289 1199 

 

 

№ Дүүрэг 

Он 

Дипломат байгууллага, банк хамгаалах хэлтэс 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

1 Захиргааны  

зөрчил 

77894 37671 37977 58503 61392 61187 60347  

2 Торгуулсан хүн 62319 27517 26878 45442 45349 48365 53228  
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3 Торгуулийн 

 хэмжээ 

82027,5 49987,5 53758,0 91140,0 88016,8 71901,0 79020,5  

4 Баривчлуулсан 

 хүн 

 1       

5 Эрүүлжүүлсэн 

 хүн 

6379 4201 4719 4732 6307 5100 4218  

6 Хураасан хутга 

мэс зодооны 

хэрэгсэл 

8475 5952 6911 8329 9736 7722 2901  

 

 

№ Дүүрэг 

Он 

Төмөр замын цагдаагийн хэлтэс 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

1 Захиргааны  

зөрчил 

12087 6650 8654 14654 17687 18576  12236 

2 Торгуулсан 

 хүн 

7678 5332 6696 12618 14326 14695 13305 12094 

3 Торгуулийн 

 хэмжээ 

14036,5 12161,0 15999,5 25746,0 29806,0 32820,5 33005,5 30213,5 

4 Баривчлуулсан 

 хүн 

18 21 34 43 34 29 40 33 

5 Эрүүлжүүлсэн 

 хүн 

4044 940 1200 1255 2678 3152 3658 4082 

6 Хураасан хутга 

мэс зодооны 

хэрэгсэл 

341 352 749 722 624 687 327  

7 Архины албадан 

эмчилгээнд 

 5 2 4 6 9   
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явуулсан хүн 

8 Шүүхээр 

торгуулсан хүн 

1   3 5 2   

 

 

 

№ Дүүрэг 

Он 

Иргэний агаарын тээврийн цагдаагийн хэлтэс 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

1 Захиргааны  

зөрчил 

644 489 1086 775 1722 1549  1940 

2 Торгуулсан 

 хүн 

583 407 1025 760 1323 1519 1819 1940 

3 Торгуулийн 

 хэмжээ 

1306,0 1038,0 2444,0 1866,3 1923,5 1956,0 2511,5 3100,5 

4 Баривчлуулсан 

 хүн 

   2 2    

5 Эрүүлжүүлсэн 

 хүн 

46 68 45 9 27 30 14 4 

6 Хураасан хутга 

мэс зодооны 

хэрэгсэл 

15 14 16 4 370    
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ДӨРӨВ. НИЙСЛЭЛИЙН ДҮҮРГҮҮДИЙН ЦАГДААГИЙН  

ХЭЛТСИЙН ТҮҮХИЙН ХУРААНГУЙ 

 

СҮХБААТАР ДҮҮРГИЙН ЦАГДААГИЙН ХЭЛТЭС 

 

1952 оны гуравдугаар сарын 14-ны өдөр Дотоод явдлын яамны Сайдын 170 

дугаар тогтоолоор Улаанбаатар хотын засаг гахиргааны нэгж арван хороог хариуцсан 

Цагдан саргийлэх 5 анги байгуулагдсны нэг нь  одоогийн Сүхбаатар дүүргийн 
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Цагдаагийн хэлтсийн анхны суурь үүсгэл болох Цагдан сэргийлэх “Нэгдүгээр анги ” 

юм. 

Цагдан сэргийлэх нэгдүгээр ангийн ангийн анхны даргаар ахмад Раашийн 

Агваандорж 1952 онд томилогдож, дараа нь 1958 оны зургаадугаар сарын 28-ны өдөр 

Цэрэг ба Нийгмийг аюулаас хамгаалах яамны сайдын 393 тоот тушаалаар 

Улаанбаатар хотын Цагдан сэргийлэх газрын бүтэц, зохион байгуулалтыг өргөтгөн 6 

ангитай болгоход тус ангийн даргаар хошууч Д.Балгансүрэн томилогдож байжээ. 

Тус Цагдаагийн хэлтсийн хариуцсан нутаг дэвсгэр нь Нийслэл хотын гол төв хэсгийг 

хамрах бөгөөд энд УИХ, Засгийн газар ,Төрийн яам, тусгай газар агентлагууд , Гадаад 

улсын Элчин сайдын яам ,Дипломат төлөөлөгчийн газар, Олон улсын байгууллага, 

соѐл урлаг, шинжлэх ухаан , худалдаа үйлчилгээний том төвлөрөл оршидог. Ийм 

учраас тус дүүргийн нутаг дэвсгэрт олон улсын болон манай өөрийн улсын хэмжээний 

болон хотын бүхий л том хурал чуулган, уулзалт зөвлөгөөн, баяр ѐслол хүндэтгэлийн 

бүхий л арга хэмжээ, улс төр, урлаг соѐлын олон талт үйл явдлууд өдөр тутам 

зохиогдож, энэ бүгд нь дүүргийн цагдаагийн хэлтсийн үйл ажиллагаатай ямагт уялдаа 

холбоотой байдаг юм. 

 

  Нийслэл хотын гол төлөв хэсгийг хамардаг учир ажлын ачаалал цаг ямагт өндөр 

байдаг бөгөөд эрүүгийн ноцтой хүнд гэмт хэрэгзөрчлийг шуурхай илрүүлэх, урьдчилан 

сэргийлэх нийгмийн хэв журам сахих талаар тус дүүргийн Цагдаагийн хэлтэс үүсэн 

байгуулагдсан цагаасаа эхлэн асар их туршлага хуримтлуулж эрүүгийн нөхцөл 

байдалдаа үйл ажиллагаагаа зохицуулан боловсронгуй болгосоор ирсэн түүхтэй ажээ. 

 

  Хэлтсийн хамт олон Зүүнхараагийн хорихын ялтан оргодол Ц.Сүхбаатар 

,К.Ичинноров нар бусадтай бүлэглэн үйлдсэн 80 гаруй үйлдэлтэй хэрэг 

,Ц.Төмөрбаатар ,Ж.Шарав нарын 200 гаруй удаагийн хулгайн хэрэг ,Н.баясгалан 

,Ж,Аварзэд нэр бусадтай бүлэглэн Намын дээд сургуулийн мөнгөтэй авдар болон 

олон тооны цэцэрлэг ухсан асар хоиролтой хэрэг Х.Ганболд гэгч бусадтай хамтран 

Улсын их дэлгүүр ухсан хэрэг сүүлийн жилүүдэд хүний амь хохироосон Цогтоо Энхбат 

Баярбат гэх мэт олон арван хүнд ноцтой бүлэг зохион байгуулалтай гэмт хэргийг 

илрүүлж олны талархал хүлээсэн юм. 

 

  Тус хэлтсийн гүйцэтгэх албыг тасралтгүй 16 жил удирдаж гэмт хэрэг илрүүлэх 

ажил зохиож байсан дэд хурандаа Т.Машлай Сүхбаатарын одонгоор шагнагдсан ба 

1982-1990 онд хүн амь, хүчин , танхай, дээрэм , хулгай зэрэг хүнд ноцтой 382 хэргийг 

илрүүлж мэргэжлийн өндөр ур чадвар гавьяа зүтгэл гаргасан эрүүгийн ахлах 

төлөөлөгч , хошууч Рагчаагийн Доржпалам 1991 онд МЦБ-ын 70 жилийн ойгоор 

“Монгол улсын гавьяат хуульч ” цол шагнуулж, мөн эрүүгийн төлөөлөгч 

Д.Рэнцэнрээбуу Хөдөлмөрийн гавьяаны улаан тугийн одонгоор шагнагдаж байв. 
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  Тус хэлтсийн бие бүрэлдэхүүн дотроос 1996 оны байдлаар Онц саргийлэгч 45, 

ЦЕГ-ийн Хөдөлмөрийн аварга 27 төрсний дотор саргийлэгч Ж.Балбар Онц сэргийлэгч 

тэмдгээр 2 удаа шагнагдаж байжээ. 

 

  1987 онд Сүхбаатар дүүргийн Цагдаагийн хэлтсийн харъяа гэр хороолол дунд 

ажилуулахаар байгуулсан Цагдаагийн тасгийг 1990 онд “Хайлаастын Цагдаагийн 

хэлтэс ” гэж нэрлэсэн бөгөөд энэ хожим Нийслэл хотыг 12 дүүрэгтэй болгоход 1992 

онд Чингэлтэй дүүргийн Цагдаагийн хэлтсийн харъяанд Дамбадаржаагийн цагдаагийн 

тасаг ажиллаж байна. 

  1992-2005 онд Цагдаагийн хэлтсийн даргаар хурандаа Шуурайн Батсүх ,эрүүгийн 

алба эрхэлсэн дэд даргаар дэд хурандаа Доржбалдангийн Баясах, Сургалт , боловсон 

хүчний ажил хариуцсан дэд даргаар дэд хурандаа Дашдондовын Батчулуун, хэв 

журмын тасгийн даргаар ахмад Нацагийн Батсайхан , Замын цагдаагийн тасгийн 

даргаар дэд хурандаа С.Пионер нар ажиллаж байлаа. 

 

  Одоо тус Цагдаагийн хэлтсийн даргаар цагдаагийн хурандаа Бямбаагийн 

Баатарпүрэв, хүний нөөц, сургалт эрхэлсэн дэд даргаар цагдаагийн дэд хурандаа 

Санжаагийн Бат-эрдэнэ ажиллаж байна. 

 

Анги хэлтсийн даргаар ажиллаж байсан хүмүүс  

 

1. Ахмад Рашийн Агваандорж                        1952-1957 

2. Дэд хурандаа Балганы Банзрагч                1957-1958 

3. Хошууч Дамбын Балгансүрэн                     1958-1960  

4. Хошууч Ганбулагийн Бадам                        1960-1962 

5. Дэд хурандаа Очирын Жанцан                   1965-1970 

6. Хурандаа Шаравын Дашзэвэг                     1971-1976 

7. Дэд хурандаа Донидын Хүрэлсүх                1976-1980 

8. Дэд хурандаа Данзанбалжирын Батжаргал      1980-1981 

9. Хурандаа Нацагийн Гаравсүрэн                         1981-1990 

10. Дэд хурандаа Осорын Борхүү                             1990-1991 

11. Хурандаа Данзангийн Сандаг-Очир  1991-1992 

12. Хурандаа Шуурайн Батсүх    1992-2005 

13. Хурандаа Бямбаагийн Баатарпүрэв  2005.09.15 
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БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН ЦАГДААГИЙН ХЭЛТЭС 

Улаанбаатар хотын орон сууц, гудамжны хороодыг харъяалсан Цагдан 

сэргийлэх ангиуд байгуулах тухай Дотоод явдлын яамны сайдын 1952оны 

гуравдугаар сарын 14-ний өдрийн 170 дугаар тушаалаар Нийслэлийн хотын 7 

дугаар хороог хариуцсан Цагдан сэргийлэх “Тавдугаар анги” байгуулсан нь 

одоогийн Баянзүрх дүүргийн Цагдаагийн хэлтсийн анхны үүсгэл суурь нь болсон 

юм. Тавдугаар ангийг байгуулахад анхны даргаар нь тэр үед Сэлэнгэ аймгийн 

Цагдан сэргийлэх ангийн дарга байсан хошууч Аюушийн Ишжамцыг шилжүүлсэн 

томилж ажиллуулсан байна. 

1958 онд Улаанбаатар хотын Цагдан сэргийлэх газрыг өргөтгөн, зургаан 

ангитай болгон шинээр зохион байгуулахад тус 5 дугаар ангийн даргаар дэд 

хурандаа Доржийн Тойжамцыг томилон ажиллуулжээ. 1965 онд Улаанбаатар 

хотын хороодыг нэгтгэн томсгож районы зохион байгуулалттай болгосонтой 

холбогдуулан  НАХЯ-ны сайдын 1965 оны долдугаар сарын 01-ний өдрийн 333 

дугаар тушаалаар Цагдан сэргийлэх 5 дугаар ангийг Найрамдлын районы АДХ-ын 

Гүйцэтгэх Захиргаанны Цагдан сэргийлэх хэлтэс болгон өргөтгөн зохион байгуулсан 

байна. 

Найрамдлын районы Цагдан сэргийлэх хэлтэс байгуулагдахад нийтдээ 25 

нэгж орон тоотой байсан бол 1979 он гэхэд Эрүү, Хэв журам, Хүүхэд, Иргэний 

бүртгэл, Жижүүрийн албадтай офицер 37, ахлагч 9, сэргийлэгч 26, бүгд 75 алба 

хаагчтай болж өргөжсөн байв. 

Засгийн газрын 1990 оны 107 тоот тогтоолоор тус хэлтэс нь Баянзүрх 

дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх Цагдаагийн хэлтэс, гэж нэрлэгдэх болсон бөгөөд 

өөрийн бүтэцдээ Эрүү, Хэв журам, Замын Цагдаагийн тасагтай, Гачуурт тосгоны 

Цагдаагийн тасаг, Захиргаан, аж ахуй, Жижүүрийн шуурхай алба, Хүүхэд Паспорт, 

Эдийн засгийн, Эрүүлжүүлэх албандан саатуулах байр зэрэг зургаан албатай нийт 

210 гаруй алба хаагчтай байна.  
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Тус дүүргийн нутаг дэвсгэрт 2000 онд 2209 гэмт хэрэг гарснаас 1792 хэргийг 

илрүүлж, гэмт хэргийн илрүүлэлт 81,2 хувьтай байжээ. Бие бүрэлдэхүүний 85 нь 

хуулийн дээд боловсролтой, энгийн сургууль төгссөн дээд боловсролтой хүн 20, 

тусгай дунд мэргэжилтэй 15, бүрэн дунд боловсролтой 112, нийт офицер 105, 

ахлагч цагдаа 135, энгийн 25 орон тоотой ажиллаж байна. 

Баянзүрх дүүргийн Цагдаагийн хэлтсээс ажлын гараагаа эхэлж, цагдаагийн 

удирдах ажилтан болсон олон арван хүмүүсээрээ тус хэлтсийнхэн бахархаж 

байдаг юм. Тухайлбал: Хэлтсийн дарга байсан Ч.Амарболд Цагдаагийн ерөнхий 

газрын дарга, хошууч генерал, цагдаагаар ажиллаж байсан Д.Сандаг-Очир 

Цагдаагийн ерөнхий газрын дэд дарга, хурандаа, цагдаа О.Шагдарсүрэн Эрүүгийн 

Цагдаагийн газрын дарга, хурандаа төлөөлөгчөөр ажиллаж байсан 

О.Шаравнямбуу, О.Нямдаваа, Д.Төмөрдагва, Л.Сүрэнжав, П.Доржпалам, 

Ч.Ганбаатар, Ш.Батсүх нар төв, орон нутгийн газар, хэлтсийн дарга нар болжээ.  

2001 онд тус хэлтсийн даргаар хурандаа Эрдэнэ-Очирын Гантулга, 

Эрүүгийн алба эрхэлсэн дэд даргаар дэд хурандаа Сэрдамбын Эзэннайрамдах, 

Хэв журмын ажил хариуцсан дэд даргаар ахмад Норовлхүндэвийн Баярмагнай, 

Боловсон хүчин, сургалт арга зүй хариуцсан дэд даргаар дэд хурандаа Л.Энхбаяр, 

Гачуурт тосгоны Цагдаагийн тасгийн даргаар дэд хурандаа Баян-Өлзийн 

Пүрэвдорж, Эрүүлжүүлэх баривчлах байрны даргаар дэд хурандаа Гандиагрийн 

Батжаргал нар ажиллаж байлаа. 

Одоо тус хэлтсийн даргаар цагдаагийн хурандаа Далайхүүгийн Ядамдорж, 

хүний нөөц, сургалт эрхэлсэн дэд даргаар цагдаагийн дэд хурандаа Цоодолын 

Алтанцэцэг ажиллаж байна. 

1. Хошууч Аюушийн Ишжамц 1952 

2. Дэд хурандаа Доржийн Тойжамц 1958-1959 

3. Хурандаа Лувсангийн Шаравдорж 1965-1980 

4. Хурандаа Лоолой Жамъян 1980-1881 

5. Хошууч Цэрэндоржийн Чулуут 1981-1990 

6. Дэд хурандаа Чимэддоржийн Амарболд 1990.VII-X 
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7. Дэд хурандаа Чагдаагийн Азар 1990-1992 

8. Дэд хурандаа Жанчивринчингийн Содмандах 1992-1998 

9. Дэд хурандаа Эрдэнэ-Очирын Гантулга 1998 

10. Хурандаа Далайхүүгийн Ядамдорж 2008.V.13 

 

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЦАГДААГИЙН ХЭЛТЭС 

 

Цагдан сэргийлэх байгууллагын ажил үйлчилгээг ард иргэдэд ойртуулах 

зорилгоор НАХЯ-ны сайд 1987 оны арван хоѐрдугаар сарын 28-ний өдрийн б/805 

тоот тушаалаар Сүхбаатар дүүргийн Цагдан сэргийлэх хэлтсийн харъяанд 

Хайлаастын Цагдан сэргийлэх тасгийг анх 36 орон тоотой байгуулж ажиллуулсан 

нь хожим Чингэлтэй дүүргийн Цагдаагийн хэлтэс болон өргөжсөн түүхтэй юм. 

Хайлаастын Цагдан сэргийлэх тасгийг УЦСЕГ-ын даргын 1990 оны 

аравдугаар сарын 02-ны өдрийн Б/701 тоот тушаалаар Сүхбаатарын районы 

Хайлаастын Цагдан сэргийлэх хэлтэс болон 130 хүний орон тоотойгоор өргөтгөн 

бэхжүүлж, анхны даргаар нь хошууч Ё.Дарьхүү, хэлтсийн орлогч бөгөөд Эрүүгийн 

хэргийг эрэн сурвалжлах тасгийн даргаар ахлах дэслэгч Н.Батнасан, Сургалт 

боловсон хүчин хариуцсан орлогчоор хошууч Д.Батхүү, Хэв журмын тасгийн 

даргаар ахмад С.Туул нар томилогдон ажилласан байна. 

1992 оны арван нэгдүгээр сарын 01-нээс Улаанбаатар хотын дүүргүүдийн 

шинэчилсэн зохион байгуулалт хийгдэхэд Нийслэлийн Засаг даргын дэргэдэх 

Цагдаагийн газрын даргын 1992 оны арван нэгдүгээр сарын 21-ний өдрийн б/200 

тоот тушаалаар уг хэлтсийг “Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх 

Цагдаагийн хэлтэс” болон зохион байгуулжээ. 

Чингэлтэй дүүрэг нь Сэлбэ голоос баруун тийш Энхтайваны өргөн 

чөлөөнөөс хойш Далан давхар, Чингэлтэй, Их, бага Баян уулаар хиллэсэн хотын 

төв хэсгийг хамарсан 8,9 мянган кв/км нутаг дэвсгэр, 18 хороотой, 22337 өрх, 

102371 хүн амтай /2000 оны байдлаар/ Төрийн албан байгууллага 106, Компани, 

хоршоо, олон нийтийн байгууллага 1440 гаруй байрлаж үйл ажиллагаа явуулдаг, 

эрүүгийн нөхцөл байдлын хувьд улсын хэмжээнд хамгийн хүнд газарт тооцогддог 

юм. 
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Тус дүүргийн хэмжээнд 1992 онд гэмт хэрэг 817 бүртгэгдэж байсан бол 1996 

онд 2185 болж, гэмт хэргийн гаралт 1337 буюу 257 хувиар нэмэгдэж, жилд 

дунджаар 2200 орчим, сард 200 орчим гэмт хэрэг гарч, Нийслэлийн хэмжээнд 

хэргийн гаралтаар эхний байранд орж байна. Гэвт тус хэлтсийн хамт олон 

1993оноос гэмт хэргийн илрүүлэлтийг жил тутам ахиулж, 1997 оноос гэмт хэргийн 

өсөлтийн хурдаг сааруулж, гэмт хэргийн гаралтыг 1999 онд өмнөх оныхоосо 11,4 

хувь, 2000 оныг 1996 онтой харьцуулахад 644 нэгж буюу 29.5 хувь бууруулж 

ажилласан байна. Онц, хүнд ноцтой хэргийг 90-ээс дээш хувь илрүүлж, ажил нь 

ахицтай байна. 

Тухайлбал: 1991-1992 онуудад тус дүүргийн нутаг дэвсгэрийн захын 

хороонуудад оршин суудаг Хятад айлуудад шөнийн цагаар зэвсэглэсэн бүлэг 

этгээдүүд хүчээр дайран орж бэлэн мөнгө, үнэт зүйлийг дээрэмдэх явдал удаа 

дараа гарч байсан ба мөн Төв аймгийн Баян-Өнжүүл сумын “Хайрхан” хоршооны 

дэлгүүлийн манаачид буу тулган хүлж орхиод дэлгүүрээс 84700 гаруй төгрөгний эд 

зүйл хулгайлсан, ЗХУ-аас тус улсад суугаа Элчин сайдын яамны УАЗ-469 

машиныг хулгайлж эд зүйлсийг тонож хаясан зэрэг 200 шахам төгрөгний 

хохиролтой хэргийг гүйцэтгэх, шуурхай эрэн сурвалжлах ажлын өвөрмөц аргыг 

хослуулан илрүүлж, уг хэргийг эрхэлсэн тодорхой ажил, сургуульгүй Д.Мэндбаяр, 

Ш.Эрдэнэ-Очир, Ж.Баярбал, А.Женесбек, Ц.Давхарбаяр, Д.Ганхуяг, Р.Очирбат, 

Ц.Ганзориг нар этгээдүүийг баривчилсан тус дүүргийн Цагдаагийн хэлтсийн 

эрүүгийн төлөөлөгч ахлах дэслэгч Х.Төмөрбаатар байлдааны гавъяаны одон, 

хошууч Д.Ганхуяг царгийн хүндэт медаль, Г.Осоржамаа засгийн газрын Хүндэт 

жуух бичгээр, ахмад Б.Батжаргал, ахлах дэслэгч Б.Гантөмөр, дэслэгч С.Одгариг, 

шуурхай албаны жолооч, ахлагч Ж.Бадамшуу нар “Онц сэргийлэгч” тэмдэгээр 

шагнагдаж хэлстийн дарга Ё.Дарьхүү хугацаанаас өмнө дэд хурандаа, хэлтсийн 

орлогч дарга Б.Батнасан ахмад цол шагнагдаж байсан ажээ.  

Ахмад Ц.Батбаатар даргатай Хайлаастын Цагдаагийн тасаг 1997-1999 онд, 

хошууч Л.Батсайхан даргатай 1 дүгээр хэсэг 1997, 1999, 2000 онд, ахлагч 

Э.Өнөбат даргатай эргүүлийн салаа 1999 онд Нийслэлийн Цагдаагийн газрын 

“Хөдөлмөрийн аврага” хамт олноор шалгарчээ. Мөн хэсгийн байцаагч ахлах 

дэслэгч Б.Болдбаатар, хорооны цагдаа ахлагч Баатарсүрэн нар Цагдаагийн 
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ерөнхий газрын Хөдөлмөрийн хошой аварга, хэсгийн байцаагч ахмад Батдэлгэр, 

ахмад Д.Дашрэнцэн, ахлагч Отгонжаргал, зохицуулагч Баттөмөр нар Цагдаагийн 

ерөнхий газрын Хөдөлмөрийн аваргаар шалгарч байв. 

Чингэлтэй дүүргийн Цагдаагийн хэлтэс 1992 оноос эхлэн тус дүүргийн нутаг 

Хүнсний 1 дүгээр дэлгүүртэй айлын орон сууцны нэг орцонд байрлаж байгаад 

1997 онд одоогийн гурван давхар байшинд засвар тохижилт хийлгэн нүүж 

байрласан юм. Энэхүү байшинд дээр үед Нийтийн ахуй үйлчилгээний Яам, хожим 

нь Улаанбаатар хотын Нийтийн ахуй үйлчилгээний удирдах газар байрлаж байсан 

ажээ. 

2001 оны нэгдүгээр улирлын байдлаар тус хэлтэс офицер 96, цагдаа 164, 

энгийн 18, бүгд 278 хүний орон тоотой, Хайлаастад Цагдаагийн тасагтай, Эрүү, 

Хэв журам, Эдийн засаг, Хүүхэд, Эрүүүлжүүлэх байр, Жижүүр, Санхүү, Аж ахуйн 

албадтай, 4 хэсэгтэйгээр ажиллаж байна. Хэлтсийн даргаар дэд хурандаа 

Доржийн Батсайхан, Эрүүгийн алба эрхэлсэн дэд даргаар хошууч З.Баттулга, 

Хүний нөөц, сургалт арга зүйн ажил эрхэлсэн дэд даргаар дэд хурандаа Д.Батхүү, 

хэв журам эрхэлсэн дэд даргаар ахмад Б.Эрдэнэном нар ажиллаж байлаа. 

2009 онд хэлтсийн даргаар цагдаагийн хурандаа Доржийн Батсайхан, хүний 

нөөц сургалт эрхэлсэн дэд даргаар цагдаагийн дэд хурандаа Отгоны 

Чулуунбаатар нар ажиллаж байна. 

 

Хэлтсийн даргаар ажиллаж байсан хүмүүс: 

 

1. Дэд хурандаа Ёндонгийн Дарьхүү 1987-1993 

2. Хурандаа Жалбын Бумнанжид 1993-1998 

3. Дэд хурандаа Жанчивринчингийн Содмандах 1998-1999 

4. Дэд хурандаа Мядагийн Ганхүү 1999.II-XII 

5. Дэд хурандаа Доржийн Батсайхан 1999.XII.28 
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БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН ЦАГДААГИЙН ХЭЛТЭС 

Дотоод явлын яамны сайдын 1952 оны гуравдугаар сарын 14-ний өдрийн 

170 дугаар тушаалаар Улаанбаатар хотын Засаг захиргааны 5, 9, 11 дүгээр 

хороодыг харъяалсан Цагдан сэргийлэх “Гуравдугаар анги” байгуулж, даргаар нь 

Улсын Цагдан сэргийлэх газрын нарийн бичгийн дарга нарын группийн ахлах 

байчаагч хошууч Лувсаншаравыг томжилжээ. Энэхүү гуравдугаар анги нь Гэсэр 

сүм, Тасганы овооноос Гандантэгчилэн хийд, Дарьгангын гудамж, бөгөөд энэ анги 

нь одоогийн Баянгол дүүргийн Цагдаагийн хэлтсийн үүсгэл суурь нь юм.  

 Цэрэг ба НАХЯ-ны сайдын 1958 оны зургадугаар сарын 28-ны өдрийн 393 

тоот тушаалаар Улаанбаатар хотын Цагдан сэргийлэх газрыг өргөтгөн 6 

ангитайгаар шинээр зохион байгуулах үед тус ангийн даргаар ахмад 

С.Цэдэндамбыг томилон ажиллуулсан байна. 

НАХЯ сайдын 1965 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрийн 333 тоот тушаалаар 

Хотын Цагдан сэргийлэх ангиудыг районы Цагдан сэргийлэх хэлтэс болгон 

өргөтгөхөд  тус Цагдан сэргийлэх Гуравдугаар ангийг “Октябрийн районы Цагдан 

сэргийлэх хэлтэс болгож, Толгойт дахь  Цагдан сэргийлэх Хоѐрдугаар ангийг энэ 

хэлтсийн харъяаны Толгойт дахь тасаг болгон зохион байгуулжээ. Энэ үед тус 

хэлтсийн даргаар хурандаа Б.Сэнгэдоржийг томилж, Толгойт дахь тасгийн даргаар 

дэд хурандаа Ү.Жамбадагва санаачлан тус тасгийн хамт олон “Сэхээтний”  соѐлч 

нөхөрлөл” байгуулан Монголын Цагдан сэргийлэх байгууллагын 40 жилийн ой 

угтан үүрэг амлалты авч 1961 онд цол мандат авсан бөгөөд 1971 онд Цагдан 

сэргийлэх 50 жилийн ойгоорр дэд хурандаа Ү.Жамбадагва “Монгол улсын гавъяат 

хуульч” цол шагнуулсан нь Нийслэлийн дүүргийн Цагдан сэргийлэх хэлтсүүдээс 

хамгийн анхдагч нь юм. 

Октябрийн районы Цагдан сэргийлэх хэлтэс бүтэц зохион байгуулалтын 

хувьд жилээс жилд бэхжих, 1966 он гэхэд гаруй алба хаагчидтай болж өргөжсөн 
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бөгөөд энэ үед  хэлтсийн даргаар хурандаа Самдан, Улс төрийн орлогчоор хошууч 

Дорж ажиллаж байв. Тус хэлтсийн даргаар 1971 оноос О.Жанцан, 1975 оноос дэд 

хурандаа Л.Жамъян, 1979 оноос дэд хурандаа Ц.Мишигдорж, 1982 оноос дэд 

хурандаа Ш.Ганжууржав, 1990 оноос дэд хурандаа Ш.Энхбат нар ажиллаж байсан 

ажээ. Тус хэлтсийн хамт олон дотроос тасгийн дарга дэд хурандаа Ү.Жамбадагва, 

эрүүгийн төлөөлөгч хошууч П.Туваанжав нар “Монгол улсын гавъяат хуульч” 

цолоор , хэсгийн байцаагч дэд хурандаа Ш.Бадрах “Сүхбаатар одон”-гоор, дэд 

хурандаа Ж.Цоолой Хүндэт чекист, Онц сэргийлэгч тэмдгээр, хэсгийн байцаагч 

Л.Дамдинсүрэн, Өмчийн тасгийн дарга Ж.Бурмаа, хэлтсийн дарга хурандаа 

Ш.Ганжууржав нар “Алтан гадас” одонгоор шагнагдаж, ажилдаа амжилт гаргасан, 

тэргүүний олон арван ажилтнууд одон медаль, Онц сэргийлэгч, Цагдаагийн алдар 

тэмдэгээр шагнагдаж байсан юм. 

 2001 оны байдлаар тус хэлтэс 2 тасаг, 5 хэсэгт, Эрүү, Эдийн засаг, Мөрдөн, 

Замын Цагдаа, жижүүрийн шуурхай албатай, Эргүүлийн салаа, Эрүүлжүүлэх 

байртай, 240 гаруй орон тоотойгоор ажиллаж байна. Хэлтсийн даргаар хурандаа 

Ш.Энхбат, Эрүүгийн ажил эрхэлсэн дэд даргаар ахмад Галсандоржийн Ганбаатар, 

Сургалт, боловсон хүчин хариуцсан дэд даргаар хошууч Бат-Өлзийн Батхуяг Хэв 

журмын тасгийн даргаар дэд хурандаа Дангаасүрэнгийн Эрдэнэ, Мөрдөн байцаах 

тасгийн даргаар дэд хурандаа Ц.Ёндонхүү нар ажиллаж байсан.  

2009 оны байдлаар тус хэлтэс 9тасагтай, Эрүү, Хэрэг бүртгэх, Мөрдөн 

байцаах 1,2 дугаар тасаг, Хэв журам, Төмөр зам, Нарлаг, Бичил хороололын 

цагдаагийн тасаг, Эрүүлжүүлэх байртай, 132 офицер, 128 ахлагч, 11 энгийн 

ажилтан нийт 271 орон тоотойгоор ажиллаж байна. Хэлтсийн даргаар дэд 

хурандаа Н.Амарзаяа Эрүүгийн цагдаагийн тасгийн даргаар цагдаагийн тасгийн 

даргаар цагдаагийн ахмад Жанчиндоржийн Батбаатар, Мөрдөн байцаах нэгдүгээр 

тасгийн даргаар цагдаагийн хошууч Гомбодоржийн Алтансүх, Мөрдөн байцаах 

хоѐрдугаар тасгийн даргаар цагдаагийн хошууч Намсрайн Пүрэвсүх, Хэрэг бүртгэх 

тасгийн даргаар цагдаагийн хурандаа Ядамсүрэнгийн Цагаанчулуун, Хэв журмын 

тасгийн дарга, цагдаагийн ахмад Шурангийн Батболд, Төмөр замын цагдаагийн 

тасгийн даргаар цагдаагийн дэд хурандаа Натарын Одон, Нарлаг цагдаагийн 
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тасгийн даргаар цагдаагийн хошууч Лхагвагийн Амгаланбаатар, Бичил хорооллын 

цагдаагийн тасгийн даргаар, цагдаагийн дэд хурандаа Найдангийн Энхболд, 3, 10, 

дугаар хорооллын цагдаагийн тасгийн даргаар, цагдаагийн хошууч Даваажавын 

Аюур нар ажиллаж байна. 

Анги хэлтсийн дарга нар: 

1. Хошууч Бат-Очирын Лувсаншарав   1952 

2. Ахмад Санжжавын Цэдэндамба    1958 

3. Хурандаа Буян-Өлзийн Сэнгэдорж    1965-1966 

4. Хурандаа Чулууны Самдан     1966-1971 

5. Хурандаа Очирын Жанцан     1971-1975 

6. Дэд хурандаа Лоолойн Жамъян    1975-1982 

7. Дэд хурандаа Цагааны Мишигдорж   1979-1982 

8. Дэд хурандаа Ширнэнгийн Ганжууржав   1982-1990 

9. Дэд хурандаа Ширнэнгийн Энхбат    1990-2001 

10. Хурандаа Шурангийн Батсүх    2001-2006 

11. Хурандаа Нанзадын Амарзаяа    2006 оноос 

 

СОНГИНХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН ЦАГДААГИЙН ХЭЛТЭС 

Дотоод явдлын яамны сайдын 1952 оны гуравдугаар сарын 14-ний өдрийн 170 

дугаар тушаалаар Улаанбаатар хотын орон сууц, гудамжны 2,3,8 дугаар хороодыг 

харъяалсан Цагдан сэргийлэх 2 дугаар ангийг 17 нэгж орон тоотой байгуулж, 

даргаар нь Хотын Цагдан сэргийлэх газрын тасгийн дарга ахлах дэслэгч 

Ганбулгийн Бадамыг томилжээ. Энэхүү 2 дугаар анги нь одоогийн Сонгинхайрхан 

дүүргийн Цагдаагийн хэлтсийн анхны үндэс суурь нь юм. 

 1956 оны ДЯЯ-ны сайдын 229 тоот тушаалаар Улсын Цагдан сэргийлэх 

газар болон Нийслэл хотын Цагдаагийн анги, салбаруудыг орон тоо, зохион 

байгуулалтын хувьд өргөтгөн бэхжүүлэх арга хэмжээ авсан ба энэ үед тус ангийн 

даргаар ахмад Дорж ажиллаж байв. 1958 оны гуравдугаар сарын 28-нд Цэрэг ба 
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НАХЯ-ны сайдын393 тоот тушаалаар Улаанбаатар хотын Цагдан сэргийлэх газрыг 

6 ангитайгаар зохион байгуулсан ба энэ үед ангийн даргаар ахмард Ганжууржав, 

1959 оноос дэд хурандаа Ү.Жамбадагва нар ажиллаж байжээ. 

 1960-1970 онд Нийслэл хотын хөгжил эрчимжиж нутаг дэвсгэр, хүн амын тоо 

нэмэгдсэнгийг харгалзан Нийслэлийн Засаг захиргааны нэгжийг райнонуудад 

хуваасан учир НАХЯ-ны 1965 оны долдугаар сарын 01-ний өдрийн 333 тоот 

тушаалаар хотын Цагдан сэргийлэх ангиудыг районы Цагдан сэргийлэх хэлтэс 

болгон өргөтгөсөн байна. Энэөөрчлөлтөөр Цагдан сэргийлэх 3 дугаар ангийг 

Октябрийн районы Цагдан сэргийлэх хэлтэс болгон өргөтгөж, даргаар нь хурандаа 

Б.Сэнгэдоржийг томиолсон бөгөөд 2 дугаар ангийг тус хэлтсийн харъяа Толгойт 

дахь тасаг болгон байгуулж, дэд хурандаа Ү.Жамбаадагвыг даргаар нь хэвээр 

баталсан байна. Энэ үед Толгойт дахь Цагдан сэргийлэх тасаг нь 30хүнтэй үйл 

ажиллагаа явуулж байсан бөгөөд тус тасгийн хамт олон Цагдаагийн байгууллагын 

40 жилийн ойг угтаж хамтран ажиллаж, аж төрөх”Сэхээтэн соѐлч нөхөрлөл” 

байгуулан гэмт хэрэгтэй тэмцэх, илрүүлэх, урьдчилан сэргийлэх талаар тодорхой 

үүрэг амлалт авч ажиллаад үүргээ амжиллттай биелүүлж цол мандатаа авч нийт 

Цагдаагийн анги, салбаруудад үлгэр жишээ болж байжээ. 1971 онд Цагдаагийн 

байгууллагын 50 жилийн ойгоор тус тасгийн дарга дэд хурандаа Ү.Жамбадагва 

“Монгол улсын гавъяат хуульч” цолоор шагнагдсан нь тус хэлтсийн түүхэнд мөнх 

дурсагдах гавъяат үйлс болсон юм. 

 БНМАУ-ын Засгийн газрын 1990 оны хуралдаанаар батлагдсан “ Цагдан 

сэргийлэх байгууллагыг бэхжүүлэх арга хэмжээний тухай” 244 дүгээр тогтоолын 

дагуу Улсын Цагдан сэргийлэх ерөнхий газрын даргын 1990 оын аравдугаар сарын 

02 –ны өдрийнн б/701 тоот тушаалаар Толгойт Цагдан сэргийлэх тасгийг өргөтгөж 

Толгойтын Цагдан сэргийлэх хэлтэс болгожээ. Үүний дараа Нийслэл хотын Засаг 

захиргааны нэгжүүдийг шинэчлэн зохион байгуулж, Сонгинхайрхан дүүрэг бий 

болоход Толгойтын Цагдан сэргийлэх хэлтсийг 1990 оны арван нэгдүгээр сарын 

16-нд Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын б/762 тоот тушаалаар “Сонгинхайрхан 

дүүргийн Цагдаагийн хэлтэс” гэж нэрлэх болсон байна. Тус хэлтсийн харъяанд 
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Баянхошууны Жаргалант тосгоны, Өнөр хорооллын гэсэн Цагдаагийн гурван хэсэг 

ажиллаж байна.  

 Тус хэлтэс 2001и оны нэгдүгээр улирлын байдлаар офицер 107 цагдаа 

ахлагч 140, энгийн 15, нийт 262 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байна. Хэлтсийн 

даргаар дэд хурандаа Баатарын Болдбаатар, Эрүүгийн алба хариуцсан дэд 

даргаар дэд хурандаа Жигмэдийн Мөнхдаш, Сургалт, боловсон хүчин хариуцсан 

дэд даргаар ахмад Гэсэржавын Гансүх, Хэв журмын тасгийн даргаар дэд хурандаа 

Лувсансүрэнгийн Дагва-Очир, Замын цагдаагийн тасгийн даргаар хошууч 

Гомбожавын Оюунбаатар нар ажиллаж байсан. 

 2009 оны байдлаар тус хэлтсийн даргаар цагдаагийн хурандаа Мядагийн 

Ганхүү, хүний нөөц, сургалт эрхэлсэн дэд даргаар цагдаагрийн дэд хурандаа 

Дашдоржийн Ганболд нар ажиллаж байна. 

 Тус дүүргийн Цагдаагийн анги, тасаг, хэлтсийн дарга нар: 

1. Ахлах дэслэгч Ганбулгийн Бадам   1952-1956 

2. Ахмад Намнангийн Дорж     1956-1958 

3. Ахмад Загдын Ганжууржав    1958-1959 

4. Дэд хурандаа Үржингийн Жамбадагва   1959-1971 

5. Хошууч Д.Доржжанцан     1971-1978 

6. Дэд хурандаа Ламганы Төвсүрэн   1978-1984 

7. Дэд хурандаа Гэндэнгийн Гонгор   1985-1987 

8. Дэд хурандаа Начингийн Даваа    1987-1988 

9. Дэд хурандаа Н.Гэндэнпүрэв    1988-1989 

10. Дэд хурандаа Пүрэвсэдийн Болд   1989-1990 

11. Дэд хурандаа Чүлтэмсүрэнгийн Ганбаатар  1990-1994 

12. Хошууч Чулууны Мөнхбат    1994-1995 

13. Хурандаа Шаалайн Пүрэв    1995-1998 

14. Хурандаа Жалбын Бумнанжид    1998-1999 

15. Дэд хурандаа Баатарын Болдбаатар   1999-2008 

16. Хурандаа Мядагийн Ганхүү    2008.X.02 
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ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ЦАГДААГИЙН ХЭЛТЭС 

1952  оны гуравдугаар сарын14-ний өдрийн Дотоод явдлын яамны сайдын 

170 дугаар тушаалаар Улаанбаатар хотын 10 хороог хариуцсан Цагдан сэргийлэх 

5 анги байгуулагдсаны нэг нь тэр үеийн Ажилчны хороог хариуцсан Цагдан 

сэргийлэхийн 4 дүгээр анги юм. Энэ тушаалаар тус ангийн даргаар ахлах дэслэгч 

Дагважавын Буянравжихы томилжээ. 

Анх байгуулагдахад 15 нэгж орон тоотой, гэмт явдалтай тэмцэх, урьдчилан 

сэргийлэх, гарсан хэргийг бүртгэх, гал түймэртэй тэмцэх, цахилгаан станцыг 

хамгааах үүрэйтэйгээр ажлаа эхэлж, тэр үеийн 1 дүгээр цахилгаан станцын 

байранд байрлаж байжээ. 1958 оны зургадугаар сарын 28-нд Цэрэг НАХЯ-ны 

сайдын 393 тоот тушаалаар Уланбаатар хотын Цагдан сэргийлэх газрын бүтэц, 

зохион байгуулалтыг өөрчилж, Цагдан сэргийлэх 6 анги байгуулсан ба энэ тус 4 

дүгээр ангийн даргаар хошууч Хорлоог томилсон байна. 

1965 онд БНМАУ-ын АИХ-ын Тэргүүлэгчдийн зарлигаар Улаанбаатар хотын 

Засаг захиргааны зохион байгуулалтыг районоор зохион байгуулах шийдвэр 

гаргаж, хотын 10 хороог татан буулгаж, Сүхбаатар, Октябрь, Найрамдал, Ажилчин 

гэсэн 4 том район байгуулсан байна. 

Энэ зарлиг гарсантай холбогдуулан НАХЯ-ны Сайдын 1965 оны долдугаар 

сарын 01-ний өдрийн 333 тоот тушаалаар Цагдан сэргийлэх 4 дүгээр ангийг 

Ажилчны районы Цагдан сэргийлэх хэлтэс болгон өргөтгөн зохион байгуулж, 

хэлтсийн даргаар нь ахмад Майнаахүүгийн Загдсамбарыг томилж ажиллуулжээ. 

Энэ үед тус хэлтэс нь 30 гаруй орон тоотой, ГАЗ-69 машин нэгтэй, Богд хааны 

музейн баруун талд одоогийн Ээрмэлийн үйлдэрийн суурин дээр байсан 1 дүгээр 

цахилгаан станцын ажилчдын 4 айлын сууц байсан дүнзэн хүрэн байшинд 

байрлаж жилд 100 гаруй эрүүгрийн хэрэг бүртгэж, 95 хувийг нь илрүүлж байсан 

байна. 
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Тэгвэл тус хэлтэс 2001 оны нэгдүгээр сарын байдлаар 230 гаруй нэгж орон 

тоотой, 10 гаруй авто машинтай, орчин үеийн компьютер холбоо, зэвсэг, техник 

хэрэгслээр хангагдсан, өөрийн мэдлийн гурван давхар албан контортой, бүрэн 

тохижсон эрүүлжүүлэх байртай, Туул, Яармагийн хороонд Цагдаагийн салбар 

тасаг, Нисэх төв буудалд Цагдаагийн хэсэгтэй, 24 цагийн байнгын үйл 

ажиллагаатай жижүүрийн шуурхай албатай болон ажиллаж байна. 

Хан-Уул дүүргийн Цагдаагийн хэлтэс байгуулагдсан цагаас хойш НАХЯ, 

УЦСЕГ-ын Хөдөлмөрийн аварага, тэргүүний анги салбараар 10 гаруй шалгарч, 

Тэргүүн туршлагын түшиц газар гэж үнэлэгдэн хамт олны дотроос Хүндэт чекист 5, 

Онц сэргийлэгүч Цагдаагийн алдар тэмдэгтэн 40 гаруй мөрдөн байцаагч 

Р.Өлзийбуян “Монгол улсын гавъяат хуульч” цол шагнуулж, Монголын Цагдаагийн 

түүхэнд зориг баатарлагын үлгэр дууриал болж 25 жил тархиндаа сумын хошуутай 

явсан хорооны байцаагч Ц.Гончигдорж нарын алдар нэртэй сайчуул ажиллаж 

байлаа. 

Тус хэлтсийн даргаар ажиллаж байсан хүмүүсээс хурандаа Д.Алтангэрэл 

УМБГ-ын даргаар, Р.Бадарч ЦЕГ-ын газрын дэд дарга-хорооны захирагчаар, 

Ч.Сангарагчаа ЭЦГ-ын хэлтсийн дарга, Н.Ганболд Нийслэлийн Цагдаагийн газрын 

даргаар дэвшин ажилласан явдалд хамт олон нь бахархалтай байдаг юм. 

Тус хэлтэс 1994, 1995, 1999 онд явагдсан түвшин тогтоох үзлэгээр Онц 

дүнтэй шалгарч, 1998 оны ажлаар Нийслэлийн Цагдаагийн газрын “Хуульч 

ажилллагаатай соѐлч тэргүүний хамт олон” болзлыг хангаж байв. 2000 оны ажлын 

үзүүлэлтээр тус хэлтсийн хошууч Б.Цэгмэд даргатай Эрүүлжүүлэх байрны хамт 

олон Нийслэлийн Цагдаагийн газрын Тэргүүнхий хамт олноор шалгарчээ. 

Хан-Уул дүүргийн Цагдаагийн хэлтсийн харъяанд Яармагийн Цагдаагийн 

тасаг дарга нь дэд хурандаа Чойжилсүрэнгийн Дэмбэрэл, Туул тосгоны 

Цагдаагийн тасаг дарга нь дэд хурандаа Самданжамцын Лхагважав /эмэгтэй/ нар 

ажиллаж байна. 
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2001 онд Цагдаагийн хэлтсийн даргаар хурандаа Дугаржавын Майсүрэн, 

Эрүүгийн алба эрхэлсэн дэд даргаар дэд хурандаа Дамдинжавын Баяраа, Хүний 

нөөц, сургалт арга зүйн асуудал эрхэлсэн дэд даргаар дэд хурандаа Бямбын 

Дорж, Мөрдөн байцаах тасгийн даргаар дэд хурандаа Гомбосүрэнгийн Батчулуун, 

Замын Цагдаагийн тасгийн даргаар хошууч Жаргалсайхан, Хэв журмын тасгийн 

даргаар Хошууч Зэгвийн Галсандорж нар ажиллаж байсан.  

2009 оны байдлаар тус хэлтсийн даргаа, цагдаагийн хурандаа Түвдийн 

Батбаяр, хүний нөөц, сургалт эрхэлсэн дэд даргаар цагдаагийн дэд хурандаа 

Сэрдсүрэнгийн Даваансүрэн ажиллаж байна. 

 

Тус анги, хэлстийн даргаар ажиллаж байсан хүмүүс: 

1. Ахлах дэслэгч Дагважавын Буянравжих   1952 он 

2. Дэд хурандаа Ламжавын Хорлоо    1958 он 

3. Дэд хурандаа Адъяагийн Азар    1962-1964  

4. Ахмад Майнаахүүгийн Загдсамбар    1965-1971 

5. Дэд хурандаа Дамбын Чойжилсүрэн   1972-1973 

6. Дэд хурандаа Лувсанцэрэнгийн Гүнчин-Иш  1973-1983 

7. Хошууч Дамдингийн Алтангэрэл    1983-1985 

8. Дэд хурандаа Ринчингрийн Бадарч    1985-1987 

9. Дэд хурандаа Загдсүрэнгийн Дашдорж   1987-1989 

10. Дэд хурандаа Гончигжидийн Намхай   1989-1990 

11. Хошууч Чимгээгийн Сангарагчаа    1990-1994 

12. Хошууч Наваансүрэнгийн Ганболд    1994-1996 

13. Хошууч Загдсамбарын Бат-Эрдэнэ    1996 

14. Дэд хурандаа Эрдэнэ-Очирын Гантулга   1996-1997 

15. Дэд хурандаа Дугаржавын Майсүрэн   1997.VI 

16. Хурандаа түвдийн Батбаяр      2008.VI.18 
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БАГАНУУР ДҮҮРГИЙН ЦАГДААГИЙН ХЭЛТЭС  

Нийслэлийн Улаанбаатар хотын Багануур дүүрэг 1978 онд “Багануурын 

хороо”  нэртэй байгуулагдаад 1980 онд Багануурын район гэсэн Засаг захиргааны  

нэгж болжээ. Уурхайн хотхон өргөжин тэлж, хүн амын суурьшил нэмэгдэж 

байсантай уялдуулан 1978 онд БНМАУ-ын Сайд нарын зөвлөлийн 315 дугаар 

тогтоолоор тус районд “Цагдан сэргийлэх групп” ажиллуулах шийдвэр гарчээ.  

 Шийдвэрийн дагуу 1978 оны арван хоѐрдугаар сарын 25-нд Улаанбаатар 

хотын Цагдан сэргийлэх газраас туршлагатай ахмад ажилтан, дэд хурандаа 

Л.Хорлоог группийн даргаар, 4 офицер, 6 сэргийлэгчтэйгээр томилон явуулж 

ажиллуулсан байна.  

 Тэр үед Багануурт Зөвлөлтийн цэргийн болон барилга үйлдвэрийн ажилчид 

30 гаруй мянга, Монгол ажилчид 7 мянган орчим хүн суурьшин ажиллаж байв. 

Цагдан сэргийлэх групп нь анх 3 монгол гэртэй ажлаа  эхэлж байсан бол удалгүй 

жилийн дарраа 1980 оны зургадугаар сарын 23-нд Цагдан сэргийлэх хэлтэс болон 

өргөжиж, хэлтсийн даргаар хошууч Д.Цэдэн томилогджээ. Хошууч Д.Цэдэн тус 

хэлтсийн төрөл албадыг байгуулах талаар идэвхи зүтгэллтэй ажиллаж, 

хариуцлагатай үүргийг амжилттай биелүүлсэн байна.   

 1983 оны арван нэгдүгээр сард хошууч Л.Гарамжил хэлтсийн даргаар 

томилогдож, Зөвлөлтийн цэргийн болон үйлдвэр барилгын мэргэжилнүүдтэй ажил 

төрлийн холбоогоо өргөжүүлж, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх талаар идэвхтэй 

ажиллаж байсан ба хэлтсийн төрөл албад бэхжиж, алба хаагчдын байр сууцны 

хангамж бүрэн шийдэгдсэн байна. 
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 Тэр үед аливаа хэрэг зөрчлийг илрүүлэх, түүнээс урьдчилан сэргийлэх, 

эргүүл хамгаалалт хийхэд тус хэлтсийнхэн Зөвлөлтийн цэргийн ангийн удирдах 

хүмүүстэй нягт хамтран, хүч туслалцааг нь өргөнөөр авч ажилладаг байв. 

Жишээлбэл: 1980 онд Багануур дахь мэргэжилтний дэлгүүрт хулгайч орж, 

8000 гаруй төгрөгийн эд зүйл алдагдсан хэргийг илрүүлэхэд онц идэвхтэй 

ажилласан, мөн шинэ тутам байгуулагаадаад байсан Цагдан сэргийлэх группийн 

ажилд байнга тусалж байдаг Багануур дахь ЗХУ-ын Цэргийн гарнизоны тусгай 

хэлтсийн дарга, дэд хурандаа Круть Перт Петровичийг НАХЯ-ны сайдын 

тушаалаар “Онц сэргийлэгч” тэмдгээр шагнаж байжээ. 

 1986 онд дэд хурандаа Н.Бямбаа хэлтсийн даргаар томилогдож, 1990 оны 

сүүлч, хүртэл тус хэлтсийг удирдаж байсан ба энэ жилүүдэд алба хаагчдын 

амьдрал ахуйн нөхцөл нилээд сайжирч, туслах аж ахуйг хөгжүүлэн адуу, үхэр, 

гахайтай, хадлан тэжээлийн техник хэрэгсэлтэй болсон байна.  

 1990 оны сүүлчээр Улаанбаатар хотын Цагдаагийн газраас хошууч 

Ц.Баярсайханыг хэлтсийн даргаар томилжээ. Энэ үед тус хэлтэс 15, Офицер, 5 

ахлагч, 28 цагдаа, 2 жолооч, 2 энгийн, нийт 50 гаруй орон тоотойгоор Эрүү, Өмч, 

Хэв журам, Мөрдөн, Хорих, Эрүүлжүүлэх, Авто, Санхүү аж ахуйн чиглэл хариуцсан 

ажилтнуудтайгаар ажиллаж байсан байна. 

 1991 оноос гэмт хэрийн гарал өсч, ажлын ачаалал нэмэгдсэн ба тус хэлтэст 

эрүүгийн ажил хариуцсан орлогч дарга томилогдож, 1991 оны долдугаар сард Хэв 

журмын тасаг, 1992 оны тавдугаар сард Орос цэргийн хотхонд Цагдаагийн хэсэг, 

1993 оны хоѐрдугаар сард Мөрдөн байцаах байгууллагдан ажиллажээ. 

 1993 оны 05 дугаар сард Цагдаагийн дээд сургуулийн Эрх зүйн танхимын 

багш хошууч Б.Ганчулууныг хэлтсийн даргаа томилжээ. 

 1995 оны 01 дүгээр сард Булган Аймгийн Өлзийт хорооны Цагдаагийн 

тасгийн даргаар ажиллаж байсан хошууч Д.Бархасыг Багануур дүүргийн 

Цагдаагийн хэлтсийн даргаар томилж ажиллуулсан байна. 
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 Тус хэлтсийн даргаар ажиллаж байсан хошууч Л.Гарамжил ШШБЕГ-ын 

дарга, хошууч генерал, Эдийн засгийн төлөөлөгч, хошууч С.Отгонбаатар Архангай 

аймгийн Цагдаагийн хэлтсийн дарга, эрүүгийн төлөөлөгч, ахмад Д.Бат-Эрдэнэ 

Хэнтий аймгийн Цагдаагийн хэлтсийн орлогч дарга, Өмчийн ахлах төлөөлөгч 

Д.Нүүдээ, Говь-Сүмбэр аймгийн Цагдаагийн хэлтсийн дарга, орлогч, хошууч, 

Б.Ганчулуун, Цагдаагийн академийн албаны дарга, төлөөлөгч ахмад Б.Гантөмөр 

Цагдаагийн академийн ахлах багшаар дэвшин ажилласанд хамт олон нь бахархаж 

байдаг юм. 

 2001 оны байдлаар тус хэлтсийн даргаар дэд хурандаа Д.Бархас, Эрүүгийн 

ажил эрхэлсэн дэд даргаар, дэ хурандаа Жигжидсүрэнгийн Даваа, Сургалт, 

боловсон хүчин хариуцсан дэд даргаар, дэд хурандаа Ц.Баярсайхан, Хэв журмын 

тасгийн даргаар дэд хурандаа Долгорын Нямжав, Мөрдөн байцаах тасгийн 

даргаар дэд хурандаа Борын Дорлиг нар ажиллаж байсан. 

 2009 оны байдлаар тус хэлтсийн даргаар цагдаагийн дэд хурандаа 

Баатарбилэгийн Даваажав, Хүний нөөц, сургалт эрхэлсэн дэд даргаар цагдаагийн 

дэд хурандаа Гэсэржавын Гансүх нар ажиллаж байна. 

Даргаар ажиллаж байсан хүмүүс: 

1. Дэд хурандаа Ламжавын Хорлоо   1978-1980 

2. Хошууч Дондогийн Цэдэн    1980-1983 

3. Хошууч Лхамсүрэнгийн  Гарамжил  1983-1986 

4. Дэд хурандаа Норовын Бямбаа   1986-1990 

5. Хошууч Цэрэндоржийн Баярсайхан  1991-1993 

6. Дэд хурандаа Бат-Очирын Ганчулуун   1993-1995 

7. Хошууч Дашбалын Бархас   1995 

8. Дэд хурандаа Баатарбилэгийн Даваажав 2008.I.04 
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Налайхын нүүрсний уурхайн дэргэд анх 1935 онд 5 хүний орон тоотой 

Цагдан сэргийлэхийн харуулын пост байгуулагдаж байжээ. 1962 онд Найлах 

Улаанбаатарын хооронд нарийн төмөр зам тавигдаж ашиглалтанд орох үед төмөр 

замыг хамгаалах сэргийлэхийн хүчийг нэмэгдүүлсэн ба 1952 оны тавдугаар сард 

харуулын постыг өргөтгөн Цагдан сэргийлэх анги байгуулсан байна. Энэ үед тус 

ангийн даргаар хошууч Наранцагтыг томилж байжээ. 1949 онд Уурхайн тэсрэх 

материалын агуулахыг харж хамгаалж байсан бага дарга Цагдаа ахлагчтай 7 хүн 

албан үүрэг гүйцэтгэж байгаад дэлбэрэлтэнд өртөж амь насаа алдсан байна. 

Тэдний гавъяат үйлсийг Найлайхын Цагдан сэргийлэхийн түүхэнд зориуд 

тэмдэглэх нь зүйтэй юм. Найлайх тосгон нь Төв аймгийн захиргаанд харъяалагдаж 

байсан бөгөөд 1950-иад оны дунд үеэс Улаанбаатар хотын харъяанд орж ирэх үед 

Цэрэг ба НАХЯ-ны сайдын 1958 оны зургадугаар сарын 28-ний өдрийн 393 тоот 

тушаалаар Улаанбаатар хотын Цагдан сэргийлэх газрын харъяа Налайх дахь 

Цагдан сэргийлэх Зургадугаар анги болгон зохион байгуулж, ангийн даргаар нь 

дэд хурандаа Чойванчигийн Сааралыг томилон ажиллуулжээ. Энэ үед тус анги нь 

Гал коман, гэрээт салаа тус бүр 30 гаруй хүнтэй, эрүүгийн ахлах төлөөлөгч ахмад 

Чүлтэмсүрэн, өмчийн төлөөлөгч ахмад Дэмбэрэл, мөрдөн байцаагч дэслэгч Сүхээ, 

сэргийлэн хамгаалах ахлах байцаагч, эх оронч Дондой, туслах төлөөлөгч ахмад 

Банзар, гэрээт салааны дарга хошууч Дорж, намын үүрийн дарга хошууч Ёндон 

зэрэг хүмүүс ажиллаж байжээ.  

 1946 онд тус Цагдан сэргийлэх ангийг хэлтэс болгон өргөтгөж, даргаар нь 

дэд хурандаа Дэлдэнгийн Бадрахыг томилжээ. /Д.Бадрах үүний дараа 1971 оноос 

Улаанбаатар хотын Цагдан сэргийлэх газрын шалган хуваарилах группийн 

даргаар ажиллаж байгаад 1975 онд тэтгэвртээ гарч 1999 оны наймдугаар  сарын 

20-нд насан өөд болсон ажээ/ Тус хэлтсийн даргаар 1971-1976 онд хүндэт чекист 

Ч.Самдан, 1976-1987 онд ахлах дэслэгч Д.Даваа, 1987-1990 онд дэд хурандаа 

Г.Гонгор, 1990-1997 онд дэд хурандаа Б.Лувсанцэрэн, 1997-1998 онд хошууч 

Т.Энхбат нар ажиллаж байжээ. Найлайхын Цагдан сэргийлэх хэлтсийг Эрүүгийн 

алба эрхэлсэн дэд даргаар Т.Баатар, Н.Мягмарсүрэн, Р.Санж, Г.Батболд,  улс 

төрийн орлогчоор дэд хурандаа Дамчаа, ахмад Лундаа, дэд хурандаа Д.Баатар, 



Нийслэлийн Цагдаагийн түүхийн хураангуй 

 

 

74 

 

Мөрдөн байцаах тасгийн даргаар ахмад Д.Цэрэндорж , хошууч Цоггэрэл, хошууч 

Ч.Ганболд , хэв журмын ахлах байцаагчаар ахмад Индээ, Цэрэндорж, ахлах 

дэслэгч Г.Баасан сүрэн, өмчийн төлөөлөгчөөр ахмад Г.Дамдин, хошууч Нямжав, 

ахлах дэслэгч, Ч.Сандагдорж нарын зэрэг хүмүүс ажиллаж байв. 

 Налайх дүүрэг нь Нийслэл хотоос 35 км зайтай оршдог, 22 мянган хүн 

амтай, 6хороотой , Горхи, Тэрэлж, Харзтай, Шохой цагаан булаг, УУ булан, Дэл 

жимгэр, Ар жанчивлан зэрэг нутаг дэвсгэрийг хамардаг Монгол улсын уул уурхай 

хамгийн ууган голомж юм. Өнөөгийн байдлаар тус хэлтэс офицер 34, цагдаа 38, 

энгийн 7, бүгд 80 алба хаагчтай, хэлтсийн даргаар дэд хурандаа Ц.Баярсайхан, 

Эрүүгийн алба эрхэлсэн дэд даргаар ахлах дэслэгч Д.Ганхүү, боловсон хүчин, 

сургалт арга зүй эрхэлсэн дэд даргаар хошууч Б.Баасансүрэн, Мөрдөн байцаах 

тасгийн даргаар хошууч З.Нямдаваар, Хэв журмын албаны ахлах байцаагчаар 

хошууч Сүхбаатар, Эрүүлжүүлэх байрны даргаар ахмад Л.Борчулуун нар ажиллаж 

байна. Тус хэлтсийн алба хаагчдаас хошууч С.Жамбал, Г.Даваахүү,  Д.Нямжав, 

Б.Батбаяр, ахлагч Ц.Ганболд, Ж.Заграа нар Онц сэргийлэгчээр, ахмад Доржсүрэн 

ахлагч Л.Чойжил, Л.Нямаа, Ц.Ганбаатар нар Онц гал сөнөөгчөөр шалгарч байжээ. 

 2009 оны байдлаар тус хэлтсийн даргаар цагдаагийн хошууч 

Дамдинсүрэнгийн Энхбаяр, хүний нөөц, сургалт эрхэлсэн дэд даргаар цагдаагийн 

хурандаа Насангийн Батхуяг, Хэрэг бүртгэх тасгийн даргаар цагдаагийн хошууч 

Болдын Бат-Амгалан, Мөрдөн байцаах тасгийн даргаар цагдаагийн хошууч 

Цогтнарангийн  Насанбат нар ажиллаж байна.  

Анги, хэлтсийн даргаар ажиллаж байсан хүмүүс: 

1. Дэд хурандаа Чойванчигийн Саарал     1958-1964 

2. Дэд хурандаа Дэлдэнгийн Бадрах    1964-1971 

3. Дэд хурандаа Чулууны Самдан     1971-1976 

4. Ахлах дэслэгч Дашжавын Даваа    1976-1987 

5. Дэд хурандаа Гэндэнгийн Гонгор    1987-1990 

6. Дэд хурандаа Баасанжавын Лувсанцэрэн   1990-1997 

7. Хошууч Түмээгийн Энхбат     1997-1998 
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8. Дэд хурандаа Цэвэгдэлгэрийн Баярсайхан   1998 

9. Хошууч Дамдинсүрэнгийн Энхбаяр     2008.XI.06  

 

 

 

 

ТАВ.ТҮҮХЭН ЛАВЛАГААНЫ БУЛАН 

     Нийслэлийн Цагдаагийн газрын даргаар 

         ажиллаж байсан хүмүүс 

 

1. Загдын Товуудорж     1926 

2. Мишигийн Лувсан-Ёндон    1927 

3. Гончигийн Бумцэнд     1928-1930 

4. Н.Жигжид      1930-1932 

5. Ахмад Нэрэн-Оригийн Маналжав  1945.II 

6. Хошууч Өлзийтийн Чулуун    1945.III 

7. Хошууч Гонгорын Чойндон    1945-1946 

8. Ахмад Равдангийн Гүнсэн   1946-1947.II 

9. Ахмад Цэдэвийн Бадамжав   1947-1948 

10. Ахмад Дуламын Адъяа    1948-1949.X.05 

11. Дэдхурандаа Бэгзжавын Лхачин  1958-1960 

12. Хурандаа Санжийн Рэнцэнхорлоо  1960-1973 

13. Дэд хурандаа Осорын Отгонжаргал  1973-1980 

14. Хурандаа Агчбазарын Цэрэннадмид  1980-1981.I 

15. Хурандаа Дагвасамбуугийн Цэрэнсодном  1981.1986 

16. Хурандаа Жамбалын Хурцгэрэл  1986-1990 

17. Хурандаа Нацагийн Гаравсүрэн   1990-1993 

18. Хурандаа Чимэддоржийн Амарболд  1993-1996 
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19. Хурандаа Цэнд-Аюушийн Жамъянсэнгээ  1996-1998 

20. Хурандаа Наваасүрэнгийн Ганболд  1998-2006 

21. Хурандаа Жалавын Бумнанжид   2006-2008 

22. Хурандаа Очирхуягийн Зоригт   2008.II.15-XII.23 

23. Хурандаа Сайннямбуу Баатаржав  2008.XII.23-наас 

 

 

 

ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ХЭЛТЭС 

МИШИГИЙН ЛУВСАН-ЁНДОН 

  М.Лувсан-Ёнлон 1927 онд Улаанбаатар хотын Цагдан сэргийлэх газрын 
даргаар тоимлогдон ажиллаж байсан.Нийслэлийн Цагдаагийн газрын хоѐр 
дахь дарга хүн. Тэрээр 1904 онд Богдхан аймгийн Ноѐн уулын хушуу буюу 
одоогийн Төв аймгийн “Баянгол” хэмээх газар төрсөн.М.Лувсан-Ёндон 1936 оны 
намйдугаар сарын 31-нд түүхт байдлын судалгааны асуулгад хариулахдаа: 
“Сүм хийдэд шавилан сууж байгаад 1921 онд хар болсон.Хушууны бага 
сургуль, Цааз хуулийн түр сургууль төгссөн. 1929 онд МАХН-ыд гишүүнээс 
элссэн. СССР-ийн Москва хот дахь Хязгаарын дээд сургуульд 7 сарын курс 
хийсэн. Монгол бичиг сайн мэднэ, орос хэл муу төсөөлнө” гэжээ. 

  М.Лувсан-Ёндон 1925 онд Аж ахуйн яаманд бичээч, 1927 оноос Цагдан 
сэргийлэх газар байцаагч, Улаанбатар хотын Цагдан сэргийлэх газрын дарга, 
1928 оноос ДЯЯ-нд төлөөлөгч, тасаг, хэлтсийн дарга, 1929 оноос Худалдаа 
үйлдвэрийн ерөнхий хорооны сайд, гар үйлдвэрийн ерөнхий хорооны дарга, 
1930-1937 онд ДЯЯ-ны Тамсаг дахь ангийн даргаар тус тус ажиллаж байжээ. 

  МАХН-ын 8 дугаар их хурлаас Намын Төв хорооны шалган байцаах 
комиссын гишүүн, Улсын 7 дугаар их хурлаас Улсын бага хурлын гишүүнээр 
сонгогдож байжээ./УТТА Ф -1-8/ 

 ГОНЧИГИЙН БУМЦЭНД 

Монгол ардын хувьсгалын ахмад партизан, манай нам, төрийн нэрт зүтгэлтэн 
Г.Бумцэнд 1881 онд тэр үеийн Түшээт хан аймгийн Эрдэнэ вангийн хушуунд 
төржээ. 

  1921 онд багийн мэдээчээр ажиллаж байхдаа үндэсний эрх чөлөөний 
хөдөлгөөнийг дэмжиж жанжин Сүхбаатарын уриалгын дагуу Ардын журамт 
цэрэгт сайн дураараа элсэн орж, ардын журамт цэргийн ар тал, аж ахуйг 
эмхлэн байгуулахад их хувь нэмэр оруулжээ. 1921 оны гуравдугаар сард Хиагт 
хотыг Хятадын гоминданы цэргээс чөлөлсний дараа Хиагт хотыг Сэргийлэн 
хамгаалах хорооны даргар томилогдон ажиллаж байв. Дараа нь Нийслэл 
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хүрээг чөлөлөх дайнд оролцсон ба 1921 оны эцсээр Зүүн хязгаарыг цагаантны 
үлдэгдлээс чөлөөлөх тулалдаанд оролцож, Зүүн хязгаарыг тохинуулах сайдар 
Тамсаг булагт ажиллаж байв. 

  Г.Бумцэнл 1928-1930 онд Уланбаатар хотын Цагдан сэргийлэх газрын 
даргаар ажиллаж байсан ажээ. Үүний дараа Алтанбулаг хотын Хоршооны 
даргаар ажиллаж байхад нь маршал Х.Чойбалсангийн саналаар 1939 оны 
долдугаар сард түүнийг Улсын бага хурлын тэргүүлэгчдийн даргаар сонгосон 
байна. 1940  онд хуралдсан Улсын 8 дугаар их хурлаас Г.Бумцэндийг Улсын 
бага хурлын тэргүүлэгч гишүүнээр сонгон, Улсын бага хурлын тэргүүлэгчдийн 
даргаар баталжээ. Тэрээр тусгаар тогтнох асуудлаар явагдсан бүх нийтийн 
санал асуулгыг зохион явуулах засгийн газрын комиссыг толгойлж байсан 
байна. Мөн 1940 онд хуралдсан МАХН-ын Х их хурал дээр Монгол улсын 
Үндсэн хууль зөрчигдөх явдал байгааг хурц ширүүнээр шүмжилж байв. Тус их 
хурлаас түүнийг Намын Төв хорооны тэргүүлэгч гишүүнээр сонгожээ. 

  1951 онд болсон бүх нийтийн тэгш, шууд, нууц сонгуулийн дараа 
долдугаар сараас Улсын Их хурлын Тэргүүлэгчдийн даргаар дахин сонгогдон 
ажиллаж байгаад 1953 онд 72 настайдаа өөд болсон ажээ. 

  

НЭРЭН-ОРИГИЙН МАНАЛЖАВ 

  Н.Маналжав 1895 онд Дорнод аймгийн Халх гол суманд төрсөн. Ард халх. 
Гаалийн түр сургууль, Хамгаалахын түр курс төгссөн. 1921 оноос Хушуу тамгын 
газрын бичээч, Алтанбулгийн Гаалийн газрын эрхлэгч, Сангийн Яаманд нягтлан 
бодогч, Хамтралын сургагч зэргийн албан ажил эрхэлж байгаад 1935 оноос 
эхлэн Дотоод явдлын Яаманд шилжин ажилласан байна. 

  Тэрэр ДЯЯ-ны жинхэнэ, ахлах төлөлөгчөөр ажиллаж байгаад 1941 оноос 
ДЯЯ-ны Сэлэнгэ аймаг дахь хэлтсийн даргаар томилогдон ажиллажээ. Төвийн 
шийдвэрээр Н.Маналжавыг 1945 онд Улаанбаатар хотын Цагдан сэргийлэх 
газрын даргаар томилсон байна. 

  Тухайн үеийн байдлыг мэдэх хүмүүсийн яриагаар Н.Маналжавынх 
Сэлэнгээс нүүж ирэх замд Шар хөвийн дөрөлж гэдэг газрын орчимд ачааны 
машин нь онхолдож эхнэр, хүүхэд нь нас барсан учир Нийслэл хотод удаан 
суухгүй гэж хүсэлт гарган 1945 оны сүүлчээр Өвөрхангай аймаг дахь Цагдан 
сэргийлэх ангид хэсгийн төлөлөгчөөр нэг хэсэг хугацаанд ажиллажээ. Гэвч 
удалгүй төвийн шийдвэр гарч түнийг Улаанбаатар хотноо дуудан ирүүлж, 
Мөрдөн байцаах хэлтсийн даргаар томилсон байна. 

Н.Маналжав 1946 оны арван нэгдүгээр сараас 1947 оны хоѐрдугаар сар 
дуустал Мөрдөн байцаах хэлтсийн даргаа ажиллаж байжээ. 
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ӨЛЗИЙТИЙН ЧУЛУУН 

  Хурандаа Ө.Чулуун 1910 онд Өмнөговь аймгийн Гурван төгрөг хэмээх 
газар төрсөн. Халх монгол, ард гаралтай. МАХН-д 1930 онд элссэн. Аймгийн 
бага сургууль, дараа нь СССР-ийн Москва хотноо Хушуудын алба хаагчдыг 
бэлтгэх түр сургуульд суралцан төгссөн. 

  Тэрээр 1927 оноос эхлэн Хоршоодын ерөнхий хорооны тасгиын сургагч, 
Хэнтийн Намын түр сургуулийн багш, Дарьгангын хушууны эвлэлийн хорооны 
дарга, Төв, Дорноговь аймгийн Эвлэлийн хорооны дарга, Аж үйлдвэрийн 
комбинатын Эвлэлийн товчооны дарга зэрэг сонгуульт ажлуудыг хийж байв. 

  1935 оноос Дотоод явдлын яаманд шилжин Улс төрийн ба сурган 
боловсруулах хэлтсийн байцаагч, 1938 онд Цагдан сэргийлэхийн Улс төрийн 
хэлтэс байгуулахад тус хэлтсийн даргаар Ө.Чулууныг томилон ажиллуулжэ. 
1945 онд Улаанбаатар хотын Цагдан сэргийлэх газрын даргаар томилогдсон 
байна./ҮТТА-Ф1-8 Х 117/ 

ГОНГОРЫН ЧОЙНДОН 

  Г.Чойндон Хилийн ба дотоодын цэргийн 05 дугаар тусгай хороонд 1930-
аад онд сумангийн даргаар ажиллаж байсан бөгөөд онцгой мэргэн буудагч 
гэдгээрээ алдаршсан хүн байжээ. 

  Тэрээр Баруун замын мөргөлдөөн, эсэргүүний хөдөлгөөнийг дарж устгахад 
идэвхитэй оролцож, онцгой  гавъяа байгуулсны учир “Цусан гавъяаны одон”-
гоор шагнуулж, “Одонт Чойндон” гэж нэршжээ.Түүнийг 1932 оноос Цагдан 
сэргийлэх байгууллагад сумангийн даргаар шилжүүлэн ажиллуулсан байна. 
1936 онд ЗХУ-ын Хилийн цэргийн дээд сургуулийн тусгай курст хэсэг 
ажилтнуудыг хэсэг хугацаагаар сургажээ. Суралцагсдын дотор Гонгорын 
Чойндон, Балжийн Чойндон гэж хоѐр байв. Тэднийг 1937 онд төгсөж ирэхэд 
Монгол улс даяар “Их баривчилгаа” эхлээд байв. Баривчилгааны үеийн гадуур 
албаны эргүүл тойруул хариуцсан хориод бага даргын бүрэлдэхүүнтэй тусгай 
групп байгуулж Г.Чойндонгоор  удирдуулж байжээ.Үүний дараа түүнийг жагсаал 
ангийн байцаагчаар томилжээ. Тэр үед Цагдаагийн байгууллагын хэмжэнд 
албан тушаалын байцаагч ердөө хоѐр байв. 

  Жагсаал ангийн байцаагч нь гадуур алба, харуул хамгаалалт цэрэгжлийн 
бүхий л асуудлыг хариуцсан өндөр албан тушаал байв. Мөн эн үед Цагдаагийн 
газрын даргын “туслах” гэдэг албан тушаал бол дотроо аппарат, алба 
хаагчидгүй тухайн чиглэлийн бүх ажлаа хариуцсан “орлогч дарга” гэсэн утгатай 
байжээ. 

  Г.Чойндон 1938-1939 онд Сэлэнгэ аймаг дахь Цагдан сэргийлэх ангийн 
дарга, 1939-1941 онд Дорнод аймаг дахь Цагдан сэргийлэх ангийн дарга байв. 
1942 онд УЦСГ-ын Гүйцэтгэх албаны хэлтсийн дарга, 1945 онд Улаанбаатар 
хотын Цагдан сэргийлэх газар шинээр зохион байгуулагдахад тус газрын 
Эрүүгийн алба эрхэлсэн орлогчоор томилогдсон байна. 1945 оны дундуур 
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орлогчоос дэвшиж, Нийслэлийн Цагдан сэргийлэх газрын даргар томилогдон 
ажиллаж байжээ. 

  Гэтэл удалгүй Дорнод аймгийн Баянтүмэн дэхь улсын хэмжээний 3 дугаар 
авто баазын дарга М.Чойдог /Чойндонгос өмнө Дорнодын ЦСА-ийн дарга 
байсан/ гэдэг хүн улсын 2 сая төгрөг дутагдуулсан дуулиант хэрэг сөхөгдөж 
хомрогонд нь олон хүн татагдсаны нэг нь Нийслэлийн Цагдан сэргийлэх газрын 
дарга Г.Чойндон байв. 

  Энэ хэрэгт холбогдох болсны учир нь Г.Чойндон Дорнодын Цагдан 
сэргийлэх ангийн даргаар ажиллаж байхдаа хуучны дотно танил М.Чойдогоос 
сэргийлэхийн машиндаа сэлбэг хэрэгсэл авч, машинаа засуулдаг байсан явдал 
байв. 

  Үүний улмаас Нийслэлийн Цагдан сэргийлэх газрын дарга Г.Чойндонг 
МАХН-ын гишүүнээс хөөж, үүрэгт ажлаас нь халсан байна. Г.Чойндон ажласаа 
халагдаад Дорнод аймагт шилжин суурьшиж энгийн газруудад янз бүрийн ажил 
хийж байгаад  нилээд хожуухан насан өөд болсон ажээ. 

 

РАВДАНГИЙН ГҮНСЭН 

  Хошууч генерал Р.Гүнсэн 1923 оны наймдугаар сарын 15-нд Увс аймгийн 
Түргэн сумын нутаг “Хар усан” гэдэг газар ядуу малчин ардын гэрт төржээ. Эцэг 
Равдан, эх Янжив. 

  Суралцсан байдал: 

-1934-1937 онд Увс аймгийн Бөх мөрөн сумын бага сургууль 

-1937-1941 онд Улаангом хотын 7 жилийн дунд сургууль 

-1944-1946 онд ЗХУ-ын ДЯЯ-ны сургуулийн 2 жилийн курс 

-1947-1949 онд Намын боловсон хүчний дээд сургууль 

-1949-1952 онд Улсын багшийн институт /оройгоор/ 

-1956-1960 онд ЗХУ-д Аюулаас хамгаалах хорооны дээд сургууль 

-1963-1965 онд ЗХУ-д ДЯЯ-ны дээд сургуулийн аспирантурт /Хууль цаазны 
ухааны дэд эрдэмтэн/ 

  Ажилласан байдал: 

-1941 оны наймдугаар сараас аравдугаар сард Увс аймгийн Цагдан сэргийлэх 
ангид паспортын байцаагч 

-1941 оны арван нэгдүгээр сараас Цагдан сэргийлэхийн курст 



Нийслэлийн Цагдаагийн түүхийн хураангуй 

 

 

80 

 

-1942 оны наймдугаар сараас 1943 онд УЦСГ-ын даргын нарийн бичгийн дарга 

-1943 онд УЦСГ-ын Социалист өмчийн хэлтэст ахлах төлөөлөгч 

-1946 оны тавдугаар сараас УЦСГ-ын ЭХЭС хэлтэст тасгийн дарга 

-1946 оны наймдугаар сараас Улаанбаатар хотын Цагдан сэргийлэх газрын 
дарга 

-1947 оны хоѐрдугар сараас УЦСГ-ын орлогч дарга 

-1952-1954 онд ДЯЯ-ны боловсон хүчний хэлтсийн дарга 

-1954-1956 онд ДЯЯ-ны Дорноговь аймаг дахь хэлтсийн дарга 

-1960-1961 онд УЦСГ-ын орлогч дарга 

-1961-1963 онд НАХЯ-ны нэгдүгээр орлогч сайд бөгөөд УЦСЕГ-ын дарга 

-1963-1970 онд НАХЯ-ны нэгдүгээр орлогч сайд бөгөд УАХЕГ-ын дарга 

-1970-1978 онд Улсын дээд шүүхийн дарга 

-1978-1982 онд Монгол улсын ерөнхий прокурор 

-1982-1985 онд БНМАУ-аас БНСВУ-д суух онц бөгөө бүрэн эрхт элчин сайд 

-1985-1986 онд Цагдаагийн дээд сургуульд тэнхимийн эрхлэгч 

-1986 оны арван хоѐрдугаар сараас Цагдаагийн дээд сургуулийн захирал 

  Сонгуульт үүрэг: 

-1961-1971 онуудад Намын Төв хорооны гишүүн 

-1963, 1969, 1973, 1977, 1981 онд АИХ-ын депутат 

-1972-1978 онд Монголын Хуульчдын холбооны тэргүүн 

  Цол шагнал: 

-Хошууч генерал цол, Хууль цаазны шинжлэх ухааны доктор 

-Сүхбаатарын одон, Байлдааны гавъяаны улаан тугийн одон, Байлдааны 
гавъяаны одон, Алтан гадас 2, Цэргийн хүндэт медаль 2 

-Хүндэт чекист, Онц сэргийлэгч, Онц хилчин 

 

           ЦЭДЭВИЙН БАДАМЖАВ 
                    /1919-1995/ 
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  Хурандаа Ц.Бадамжав 1947-1948 онд Улаанбаатар хотын Цагдан 

сэргийлэх газрын даргаар ажиллаж байна. 
Тэрээр 1919 онд төрсөн, Сэлэнгэ аймгийн Алтанбулаг сумын үндсэн харъяат, 
буриад хүн, анх ДЯЯ-ны гүйцэтгэх ажлын курс төгссөн. Уг курсыг амжилттай 
төгссөн Гонгорын Чойндонд ахлах лейтенант, Цэдэвийн Бадамжавт лейтенант 
цол олгож, Г.Чойндонг Сэлэнгэ аймгийн Цагдан сэргийлэх ангийн даргаар, 
Ц.Бадамжавыг Увс аймгийн Цагдан сэргийлэх ангийн даргаар томилж байжээ. 

  Ц.Бадамжав Улаанбаатар хотын Цагдан сэргийлэх газрын даргаас 
өөрчлөгдсөний дараа Паспортын хэлтсийн дарга болжээ. Энэ үед Нийслэлийн 
Цагдаагийн газрын ажлыг Намын хянан шалгах хорооноос Д.Цэнд ахлагчтай 
комисс ирж шалгасан бөгөөд энэ шалгалтаар Ц.Бадамжавыг цагдаагийн ажилд 
тэнцэхгүй хүн гэж дүгнэсэн байна. Үүний дараа тэрээр Улаанбаатар хотын 
Цагдаагийн газрын жижүүрийн ахлах байцаагч, жижүүрийн группийн даргаар 
ажиллаж байгаад тэтгэвэрт гарсан ажээ. 

  Эхнэр Д.Цэдэвмаа 1928 онд төрсөн. Б.Ганбат, Б.Төмөрбат, Б.Эрдэнэбат, 
Б.Чинбат нарын дөрвөн хүүтэй. Ц.Бадамжав Алтан гадас одон, ойн медалиуд, 
Онц сэргийлэгч тэмдгээр шагнуулж байсан. Тэрээр 76 насандаа 1995 оны 
нэгдүгээр сарын 02-нд насан өөд болсон ажээ. 

 

УЛАМЫН АДЪЯА 

  Ахмад Д.Адъяа 1923 онд Өмнөговь аймгийн Ноѐн суманд төрсөн. Хуулийн 
дунд мэргэжилтэй, улс төрийн дээд боловсролтой. 

  1940-1943 онд аймаг, сумын шүүхэд нарийн бичгийн дарга, шүүгчээр, 1944 
оноос Цагдан сэргийлэх байгууллагад төлөөлөгч, анги, хэлтсийн дарга, 1948-
1949 оны аравдугаар сарын 05 хүртэл Улаанбаатар хотын Цагдан сэргийлэх 
газрын дарга, УЦСЕГ-ын орлогч дарга, дараа нь паспортын байцаагч зэрэг 
ажил хийж яваад эрүүгийн гэмт хэрэгт холбогдож, ял шийтгүүлсэн учир 1961 
онд халагдсан байна. Цэргийн хүндэт медаль, Бид ялав, Хүндэт чекист 
тэмдгээр шагнуулж байсан. 

  Д.Адъяа нь Өмнөговь аймагт ажиллаж байхдаа Хилийн цэрэгт туслах 
ардын группийн гишүүн байсан. 1946 онд ЗХУ-д нэг жилийн курст 10 хүн явахад 
түүнд явж төгсөж ирсэн. Ажилд их чадварлаг, орос хэл сайтай хүн учир 
Эрүүгийн хэлтсийн орлогч, Эрүүгийн хэлтсийн дарга, Мөрдөн байцаах хэлтсийн 
дарга, Улсын Цагдан сэргийлэх газрын Эрүү эрхэлсэн орлогч даргаар дэвшсэн. 
Эрүү эрхэлсэн орлогч дарга байхдаа гүйцэтгэх ажлын зардлаас 1000 төгрөг 
үрэгдүүлсэн тул эрүү үүсгэгдэн шийтгэгдэж 1955-1958 онд биеэр ял эдлээд 
суллагдсан. 

 Д.Адъяаг ажлаас халагдахад Архангай аймгийн Цагдан сэргийлэх ангийн 
дарга байсан Л.Юндэндоржийг авчирч орлогч даргаар томилж байжээ. 
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Д.Адъяаг шоронгоос суллагдаад гарч ирэхэд нь түүнийг дахин Цагдан 
сэргийлэхэд ажилд авч, Паспорт гэр бүлийн хэлтэст гэр бүлийн асуудал 
хариуцсан байцаагчаар томилж ажиллуулжээ. Гэвч тэрээр албаны мөнгөнөөс 
10 мянган төгрөг ашигласан нь илэрч бүр мөсөн халагдсан ажээ. 

 

БЭГЗЖАВЫН ЛХАЧИН 

  Товч намтар: Б.Лхачин 1923 онд Завхан аймгийн Отгон суманд малчин 
айлын ууган хүү болон төржээ. Эцэг Бэгзжав хөдөө нутагт мал маллан амьдарч 
байгаад хүү Лхачинг 10 нас хүрэхэд нь эрдэм ном үзүүлэхээр 1933 онд Нийслэл 
хотод гэр бүлээрээ шилжин ирж суурьшжээ. 

  Б.Лхачин Нийслэлийн үлгэр жишээ дунд сургууль төгсгөөд 15 настайгаасаа 
данс хөтлөгч, ня-богийн ажил хийж байгаад 1942 онд ДЯЯ-ны дэргэдэх 
чекистийн нэг жилийн курст суралцаж улмаар ДЯЯ, засан хүмүүжүүлэх газар, 
Цагдан сэргийлэх газар, Геологи удирдах газар, Тээвэр холбооны яам, 
Нийслэлийн дүүрэг зэрэгт Намын удирдах ажил хийж, 1936 оноос 1986 он 
хүртэл улсад 50 гаруй жил ажилласан. Ажиллах явцдаа Намын шинэ хүчний 
дээд сургууль төгссөн ажээ. 

  Дурсамж яриа: Аав намайг Ардын гэгээрлийн яамны Сайд Гонжоон гэдэг 
хүн дээр дагуулан орж байсан. Би хөдө гэрээр бичиг үсэгт тайлагдсан учир 
Нийслэлийн үлгэр жишээ дунд сургуулийн 4 дүгээр ангид оруулсан. Тэр үед 
Нийслэлд бага сургууль 1 /гурван жилтэй/, дунд сургууль 1 /4-7 дугаар ангитай/ 
байсан юм. Дунд сургууль төгсгөөд 15 настайгаасаа Хотын хоршоонд дагалдан, 
данс хөтлөгч, нарийн боовны үйлдвэрт /Амгаланд ганцхан жижиг цех байсан/ 
ня-бо, дараа Мах комбинат /одоогийн вокзал байгаа газарт хотын бойны газар 
гэж байсан/-д ня-бо, төлөвлөгөөний хэлтсийн дарга хийж байсан.Энэ үед 
МХЗЭ-ийн үүргийн даргын сонгуульт үүрэг гүйцэтгэж байв. 

  1942 онд дайны үе байсан учир боловсон хүчнээр Дотоод явдлын яамыг 
бэхжүүлэх арга хэмжээ авч байсан. Нэг өдөр Намын Төв хорооны нарийн 
бичгийн дарга Сүрэнжав дуудуулж, туслах Лувсанчоймболтойгоо хамт уулаад 
намайг ДЯЯ-ны мэдэлд шилжүүлсэн. ДЯЯ-ны орлогч сайд Дүйнхэржав намайг 
Чекистийн нэг жилийн курст өгсөн. Цэвэгжав захиралтай Чекистийн сургуулийг 
Онц төгссөн тул лейтенант цол шагнуулж байлаа. 

  Манай курст хожим ДЯЯ-ны сайд болсон Ц.Нансалжав, Хилийн цэргийн 
гүйцэтгэх хэлтсийн дарга байсан хурандаа Д.Сандагдорж, одоо энэ Хотын 
Цагдаагийн газрын дарга хурандаа Н.Ганболдын аав зохиолч Д.Наваансүрэн, 
Ю.Цэдэнбал даргын комиссар байсан хурандаа Б.Хянхярваа нарын зэрэг 40 
гаруй хүн суралцаж төгссөн юм. Ингээд 1943 оноос ДЯЯ-ны онцгой хэлтэс, 
шалгах групп, Төв аймаг дахь хэлтсүүдэд төлөөлөгчөөр ажиллаж байгаад 1950 
онд Засан хүмүүжүүлэх газрын орлогч бөгөөд Улс төрийн хэлтсийн даргаар 
томилогдсон. 
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  Гэтэл 1952 онд Намын төв хорооны шийдвэрээр ДЯЯ-ны Намын хорооны 
үзэл суртал эрхэлсэн хэлтсийн даргаар томилов. Жилийн дараа ДЯЯ-ны 
Намын хороог Аюулаас хамгаалахын, Засан хүмүүжүүлэх газрын, Цагдан 
сэргийлэхийн Намын хороо гэж гурав салгасан. Энэ үед Улсын Цагдан 
сэргийлэх газарт байгуулагдсан анхны Намын хорооны даргаар, 1958 оны 
долдугаар сараас Улаанбаатар хотын Цагдан сэргийлэх газрын даргаар 
томилогдон ажиллаж байсан. Намайг 1953 онд Цагдан сэргийлэхийн Намын 
хороон даргаар томилогдон ажиллах үед Цагдаагийн байгууллагын бүтэц, 
зохион байгуулалт их муу, зэвсэг, текник, унаа тэрэг, хүн хүч их дутмаг, 
ажиллах нөхцөл бололцоо хүнд байсан. Энэ байдлыг судалж үзээд “Цагдан 
сэргийлэх байгууллагын ажлыг цаашид сайжруулах арга хэмжээний тухай” том 
илтгэх хуудас бичиж, тодорхой саналуудын хамт Намын Төв хороонд оруулсан.  

  Намын төв хороо саналыг дэмжиж тогтоол гаргаж, олон чухал арга хэмжээ 
авсан юм. Үүний нэг нь Нийслэл хотын Цагдан сэргийлэх байгууллагыг цоо 
шинэ бүтэц, зохион байгуулалттайгаар байгуулсан явдал байлаа. Газрын 
харъяа “газар” гэж байж таарахгүй гэж үзээд “Улаанбаатар хотын Цагдан 
сэргийлэх ерөнхий хэлтэс” нэртэйгээр байгуулж байсан юм. 

  Товчхон хэлэхэд энэ үед гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, гарсан хэргийг 
шуурхай халуун мөр дээр нь илрүүлэх, олон түмэнтэй холбоогоо бэхжүүлж 
тэдний хүчийг татан оролцуулахад гол зорилтоо чиглүүлж байсан тул ажлын үр 
дүн ч сайн байсан юм. Эрэлч нохойн алба, Сэргийлэгчдийн курс, ЗХУ-аас 
мэргэжилтэн урьж Самбочдын курс анх нээж, Авто техникийн хэлтэст 19 
мотоцикль, эргүүлийн ажилд 50 тоомсог авахаар болж байсан. Жаргалантад 
байсан Морин заводоос тоомсог авах ажлаар Хязгаарын цэргийн штабын дарга 
хурандаа Намжил, Цагдан сэргийлэхийн сэргийлэн хамгаалах хэлтсийн дарга, 
хурандаа Ц.Шагдар бид гурав газар дээр нь очиж байв. Хурандаа Шагдар их 
дайчин шуурхай, маш их үнэнч шударга, жаахан дарж байхгүй бол хэтрүүлчих 
гээд байдаг, ѐстой жинхэнэ цагдаагийн сайн дарга байсан юм. 

Цагдаагийн байгууллагад ажиллах хугацаандаа миний санаачилж бий 
болгосон зүйл бол “Шударга журам” медаль, “Онц сэргийлэгч” тэмдэг хоѐр юм. 
Анх би том ноцтой гэмт хэрэг илрүүлсэн, гэмт хэрэг, аюул ослоос урьдчилан 
сэргийлсэн хүмүүсийг их өргөн хүрээтэйф шагнаж байхаар бодож “Нийгмийн 
хэв журмын төлө” гэдэг нэртэйгээр медалийн төсөл гаргаж хүрээг нь төрийн 
далбааны улаан, хөх өнгөөр алаглуулан хийсэн. Ж.Самбуу даргад 
танилцуулахад “Ер нь болох юм байна, нэр нь урт, оновч тааруу байна. Ринчин 
Бямбаевт танилцуулж зөвлөгөө ав” гэсэн. Б.Ринчин гуай үзээд “Улаан, хөх 
чагтнууд байна. Улаан нь хүн эмнэлэг, хөх нь мал эмнэлэг гэсэн санаа. Нэрийг 
нь харин “Шударга журам” гэвэл таарах болов уу. Цаад ноѐндоо хэлээрэй. 
Социализм гэдэг чинь шударга журам гэсэн үг. Бид шударга журмын төлөө явж 
байгаа” гэсэн юм. 

  Намын төв хороон дээр ДЯЯ-ны сайд Жанчив, УЦСГ-ын дарга Шагдаржав 
нартай намайг хамт дуудаж “Шударга журам” медалын төсөл, журам 
батлагдсан юм. Одоо энэ меадлыг их явцуу хүрээнд зөвхөн гал, усны аюулаас 



Нийслэлийн Цагдаагийн түүхийн хураангуй 

 

 

84 

 

аварсан хүнд олгодог болж дээ. Би Сэргийлэхийн Намын хорооны дарга 
байхдаа зураач Сэнгэцохиог клубын эрхлэгчээр авч ажиллуулсан юм.”Онц 
сэргийлэгч” тэмдгийн зураг скизийг анх Сэнгэцохиогоор зуруулж гаргасан 
түүхтэй юм... 

  Эдүгээ Б.Лхачин гуай 78 нас сүүдэр зооглосон ч ухан саруул, 
тэнхлүүнээрээ надтай ийнхүү хуучилсан юм. Тэрээр 1960 онд Намын төв 
хорооны шийдвэрээр хурандаа С.Рэнцэнхорлоод ажлаа хүлээлгэж өгөөд Хотын 
соѐлын хэлтсийн дарга, Геологийн удирдах газар, Тээвэр холбооны яам, 
Найрамдлын районд намын удирдах ажил хийж яваад 1984 онд тэтгэвэртээ 
гарчээ. 

  Хөдөлмөрийн гавъяаны улаан тугийн одон, Алтан гадас одон 2 удаа, 
Цэргийн хүндэт медаль 2 удаа, Хөдөлмөрийн хүндэт медаль, ойн бусад 
медалиар шагнагдаж байжээ. 

   

САНЖИЙН РЭНЦЭНХОРЛОО 

  Өөрийн ажил үйлс, гавъяа зүтгэлээр Монгол улсын Гадад тагнуулын болон 
Цагдан сэргийлэх байгууллагын түүхэнд нэрээ мөнхөлж, домог болон 
алдаршсан хүн бол Хувьсгалт тэмцлийн ахмад зүтгэлтэн, Монгол улсын 
гавъяат хуульч хурандаа  С.Рэнцэнхорлоо гуай юм. 

  Түүний төрөлхийн хурц сэргэлэн оюун ухаан, авхаалж самбаа, үнэнч 
шударга зан чанар, нягт нямбай ажилч хичээнгүй байдал, дайчин давшингуй, 
зоримог эрэмгий атлаа биеэ бүрэн эзэмдсэн өндөр ѐс суртахуун нь бусдад 
амьд үлгэр дууриал болж байсан ба энэ чанараараа эх орон, Төр засаг, ард 
түмнийхээ өмнө хүлээсэн үүргээ хаан ч, ямар ч нөхцөлд бүрэн төгс, нэр төртэй 
биелүүлж явсан алдар гавъяат хүн билээ. 

 Намтрын товч: 

 С.Рэнцэнхорлоо 1918 оны наймдугаар сарын 15-нд одоогийн Сэлэнгэ 
аймгийн Ерөө сумын нутагт төржээ. Бага наснаасаа эцэг, эхийн ажилд тус 
нэмэр болж ногоо тарих, мал хариулах, үхэр тэргээр Бороогоос Нийслэл хот 
хүртэл жин тээх зэрэг ажил хийсээр 18 нас хүрсэн гэдэг. Тэрээр бага наснаасаа 
сургууль номын газарт орж суралцаагүй ч гэрийн боловсрол олж, Орос, Хятад 
хэлээр чөлөөтэй ярьдаг учир тухайн үедээ боловсролтой залууд тооцогдож 
байв. 

  1936 оны аравдугаар сарын 25-нд Улаанбаатар хотноо ирж, Цагдан 
сэргийлэх газар цагдаа болсноор түүний ажил амьдралын урт зам эхэлсэн 
ажээ. Удалгүй бага даргаар дэвшиж, 1938 оны хоѐрдугаар сараас ХЗЭ-ийн 
товчооны дарга, 1939 оны зургадугаар сараас шинэ хүсний байцаагч, 1940 оны 
тавдугаар сараас МАХН-ын товчооны дарга, мөн оны аравдугаар сараас 
Паспортын хэлтсийн даргаар дэвшин ажиллаж байв. 
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  1942 онд түүнийг гэнэт ЗХУ-д Тагнуулын сургуульд явуулжээ. Энэ үед 
дэлхийн II дайг үргэлжилж ЗХУ руу Герман довтлохын зэрэгцээ Японы 
милитаристууд Монголоор дамжин нөгөө талаас нь довтлохоор Монгол улсын 
хилд тулж ирээд байсан юм. Энэ үед Зөвлөлт, Монголын Засгийн газрын 
шийдвэрээр Японы фронтын ард талд “Хорлон сүйтгэх үйл ажиллагаа явуулах” 
Монголын шилдэг тагнуулчдын онцгой отрядыг ЗХУ-д нууцаар сурган бэлтгэсэн 
юм. 

  С.Рэнцэнхорлоо 1942-1943 онд энэ тусгай сургуульд суралцан мэргэжлийн 
тагнуулч болоод эх орондоо эргэж ирэхэд дайснууд ялагдах нь тодорхой 
болсон байжээ. Байдал нэгэнт ийм болсон учир 25-хан настай залуу тагнуулч 
С.Рэнцэнхорлоод майор цол шагнаж, 1943 оны хоѐрдугаар сард Улсын Цагдан 
сэргийлэх газрын даргаар томилжээ. Гэвч дайны төгсгөл болон БНХАУ-ыг 
чөлөөлөх дайны үед гадаад тагнуулын ажилд томилогдон 1944 оны эхнээс он 
дуустал Баруун  хязгаарт тусгай отрядын байлдааны инженерийн албаны 
сургагчаар, 1944 оны арван хоѐрдугаар сарын 28-наас эхлэн Өвөрмонголын 
нутагт тагнуулын тусгай ажиллагааг удирдан олон удаа нутгийн гүнд нэвтрэн 
нууц тагнуулын далгаврыг амжилттай биелүүлж 1949 оны арван нэгдүгээр 
сарын 05-нд Эх орондоо эсэн мэнд буцаж ирж байжээ. 

  1949 оны арван нэгдүгээр сараас 1950 онд Цагдан сэргийлэх газрын Хэв 
журмын ажил эрхэлсэн орлогч дарга, 1950-1954 онд Монголын Цагдан 
сэргийлэх ерөнхий газрын дарга, 1954-1956 онд ЗХУ-д ДЯЯ-ны тусгай дунд 
сургуульд суралцаж, 1956-1960 онд УЦСЕГ-ын орлогч дарга, 1960-1973 онд 
УЦСЕГ-ын орлогч бөгөөд Улаанбаатар хотын Цагдаагийн газрын даргар 
ажиллаж байгаад тэтгэвэртээ гарсан ажээ. 

  Тэрээр ийнхүү зөвхөн Цагдаагийн байгууллагад 32 жил ажиласны 24 жилд 
нь УЦСЕГ-ын дарга, орлогч, Улаанбаатар хотын Цагдан сэргийлэх газрын 
даргаар ажилласан байна. 

  С.Рэнцэнхорлоо Монголын Цагдаагийн байгууллагыг зохион байгуулалтын 
хувьд боловсронгуй болгон бэхжүүлэх, боловсон хүчнийг сургаж бэлтгэх, 
шинжлэх ухаан техникийн ололтыг нэвтрүүлэхэд их зүйл хийсэн хүн. Тэрэр 
ажиллаж байх хугацаандаа Цагдаагийн байгууллагын одоогийн бүх төрөл 
албад, анги салбарын болон шинжлэх ухаан техникийн эх суурийг бий болгож, 
дараа үеийн удирдах боловсон хүчнүүдийг ЗХУ-ын Цагдаагийн дээд, дунд 
болон Дотоодын сургуулиудаар сурган бэлтгэж, цагдаагаас олон арван шилдэг 
удирдах ажилтан, эрдэмтэд, гавъяатнууд, генералууд төрөн гарах үндсийг 
тавьж өгсөн юм. 

  Түүний гавъяат үйлсийг Төр засгас үнэлж Сүхбаатарын одонгоор, мөн 
Байлданы гавъяаны улан тугийн одон, Алтан гадас одонгоор тус бүр 2 удаа, 
Цэргийн гавъяаны одон, цэргийн болон Хөдөлмөрийн хүндэт медаль, ойн бусад 
медаль, “Хүндэт чекист”, “Онц сэргийлэгч” тэмдэг, “Монгол улсын гавъяат 
хуульч” цолоор шагнасан. Хувьсгалт тэмцлийн ахмад зүтгэлтэн хүн юм. 
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  Цагдаагийн ахмад удирдах ажилтан генерал А.Думбурай: “Цагдаагийн 
ажил бол баатарлаг үйлс мөн. Хийж бүтээсэн гавъяат үйлсээрээ батар болох 
хүн цагдаад олон бий. Тэдний нэг нь С.Рэнцэнхорлоо яах аргагүй мөн” гэж 
бичсэн нь үнэхээр бодит үнэнд нийцсэн үнэлэлт юм. 

  С.Рэнцэнхорлоо гуай гэргийг Цэрэндуламтайгаа 1942 онд ханилан суусан 
бөгөөд 5 хүү, 5 охин төрүүлж өсгөсөн өнөр баян айл юм. Хүүхдүүдийн дотроос 
ууган хүү Р.Ёэдондэмбэрэл нь УЦСЕГ-ын орлогч дарга, цагдаагийн хурандаа 
болтлоо дэвшин ажилласан, хууль зүйн ухааны дэд доктор хүн ажээ. 

 

   

ОСОРЫН ОТГОНЖАРГАЛ 

  Нийслэлийн Цагдаагийн газрыг удирдаж байх хугацаандаа генерал цол 
шагнагдсан ганцхан хүн байдаг нь хошууч генерал Осорын Отгонжаргал гуай 
юм. 

  Эдүгээ Нийслэлийн Цагдаагийн байгууллагын ойтой үе чацуу шахам 
насалж яваа О.Отгонжаргал гуай ажил амьдралын урт замыг туулсан 
туршлагатай ахмад бөгөөд одоо Цагдаагийн ерөнхий газрын Ахмадын хорооны 
харъяанд ажил үүрэг гүйцэтгэсээр байна. 

  Намтрын товч: Генерал О.Отгонжаргал 1928 онд Түшээт ан аймгийн 
Дархан чин вангийн хушуу, одоогийн Төв аймгийн Эрдэнэ сумын нутаг 
“Ташгайт” гэдэг газар төрсөн ажээ. Төрүүлсэн эцэг Осор, эх Лхамд нар түүний 
багад нь нас барсан гэдэг. 

  О.Отгонжаргал 1939-1943 онд Улаанбаатар хотын үлгэр жишээ 3 дугаар 
бага сургууль, 1943-1947 онд Д.Сүхбаатарын нэрэмжит офицерийн сургууль 
төгсөж энэ оноос ажлын гараагаа эхэлсэн байна. 

  Тэрээр 1947 онд ДЯЯ-ны Засан хүмүүжүүлэх лагериуд ба хорих ангиудыг 
удирдах газрын санхүүгийн хэлтэст данс хөтлөгч, 1950 оноос тус газрын харъяа 
Бороогийн алтны онцгой лагерийн улс төрийн орлогчоор ажиллажт байгаад 
1953 онд Дотоод явдлын яамны МХЗЭ-ийн хорооны нарийн бичгийн дарга, 
1954 оноос Гал түймэр эсэргүүцэх хэлтсийн орлогч дарга, 1959 оноос Төв гал 
командын дарга, 1962 оноос Галын аюулаас сэргийлэн хамгаалах хэлтсийн 
даргаар ажиллаж байжээ. 

  1956-1959 онд ЗХУ-ын Ленинград хотод Галын техникийн дунд сургууль, 
1964-1967 онд ЗХУ-ын ДЯЯ-ны дээд сургууль дүүргэсэн байна. 

  Сургууль төгсөж ирээд 1967 оны наймдугаар сараас НАХЯ-ны Хэнтий 
аймаг дахь хэлтсийн даргаар зургаан жил гаруй ажиллаад 1973 онд УЦСЕГ-ын 
орлогч бөгөөд Улаанбаатар хотын Цагдан сэргийлэх газрын даргаар 
тмоилогдож 1980 оны хоѐрдугаар сар хүртэл ажиллажээ. 
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  Түүнийг Нийслэлийн Цагдаагийн газрын даргаар ажиллаж байх үед хотын 
орон сууц, гудамжны хороодод ганцхан цагдаа байсан нь гэмт хэрэг, зөрчлөөс 
урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх ажлын шаардлага хангахгүй байсныг харгалзан 
1975 оноос хэсгийн байцаагчийн орон тоо бий болгон нийтдээ 50 гаруй хэсгийн   
байцаагчийг томилж хөдөлмөрчдийг дэмжлэг туслалцаанд түшиглэн хэв журам 
сахиулах ажлыг зохион байгуулж байсны үрээр гудамж талбайд ноцтой хэрэг 
зөрчил гарахаас урьдчилан сэргийлэх ажилд тодорхой үр дүнтэй ахиц гарч 
байсан юм. Тэр үед Сэргийлэн хамгаалах ажил хариуцсан орлогчоор нь 
хурандаа Дашзэвэг, Эрүү хариуцсан орлогчоор нь хурандаа Р.Чойсүрэн 
ажиллаж байв. 

  О.Отгонжаргал 1980 оноос УЦСЕГ-ын Сэргийлэн хамгаалах хэлтсийн 
дарга, Гал түймэртэй тэмцэх газрын орлогч бөгөөд Түймэр эсэргүүцэх агаарын 
харуулын албаны дарга, 1984 оноос Улаанбаатар хотын Улсыг Батлан 
хамгаалахад туслах нийгэмлэгийн хотын зөвлөлийн даргаар тус тус ажиллаж 
байгаад 1989 онд цэргийн байнгын тэтгэвэрт гарсан байна. 

  Улсад дөч гаруй жил тасралтгүй ажиллаж үүний 30 гаруй жилд нь удирдах 
албан тушаалд ажилласан О.Отгонжаргалын хөдөлмөр зүтгэлийг үнэлж 
Байлдааны улаан тугийн одон, Цэргийн гавъяаны одон, Алтан гадас одон, 
Байлдааны хүндэт медаль, Хүндэт чекист, Онц сэргийлэгч, Онц гал сөнөөгч 
тэмдгүүд, ойн бусад медалиуд, 1979 онд хошууч генерал цол, мөн ЗХУ, 
Герман, Чех, Куба улсын Цагдагийн байгууллагын медаль, Хүндэт тэмдгүүдээр 
шагнаж байжээ. 

  Тэрээр НАХЯ-ны коллегийн гишүүн, аймаг, хотын Захиргааны гишүүн, 
аймаг, хотын Ардын хурлын детутатаар 8 удаа сонгогдож, МАХН-ын 17 дугаар 
их хуралд төлөөлөгчөөр сонгогдон оролцож байжээ. 

АГЧБАЗАРЫН ЦЭРЭННАДМИД 

  А.Цэрэннадмидыг 1980 онд МАХН-ын Төв хорооны нарийн бичгийн дарга 
нарын зөвлөгөөний шийдвэрээр Улаанбаатар хотын Цагдан сэргийлэх газрын 
даргаар томилж, хурандаа цол олгосон байна. 

  А.Цэрэннадмид нь Өвөрхангай аймгийн Нарийн тээл сумын нут агт 1934 
оны хоѐрдугар сарын 01-нд төрсөн. 1954-1959 онд ХААДС төгссөн. Малын эмч 
мэргэжилтэй. 1972-1974 онд Намын дээд сургууль төгссөн. 1959-1965 онуудад 
Өвөрхангай аймгийн Гучин-Ус, тарагт сумдад малын эмч, сум дундын мал 
эмнэлгийн салбарын эрхлэгч, 1965-1972 онд Өвөрхангай аймгийн Намын 
хороонд лектор зааварлагч, 1947-1977 онд МАХН-ын Төв хорооны үзэл 
суртлын хэлтэст лектор, суртал нэвтрүүлэгч, 1977-1980 онд Дархан хотын 
Намын хорооны нарийн бичгийн даргаар ажиллаж байв. 

  Гэтэл А.Цэрэннадмидыг Уланбаатар хотын Цагдан сэргийлэх газрын 
даргаар 1980 оны хоѐрдугаар сарын 08-ний өдрөөс эхлэн томилж, 1981 оны 
нэгдүгээр сарын 15 хүртэл нийтдээ 10 сар хагасын хугацаанд ажиллаад Намын 
Төв хорооны мэдэлд буцаж очжээ. 
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  Энэ явдал бол тэр үед МАХН-ын Төв хороо төр захиргааны бүх эрх 
мэдлийг гартаа атгаж, аливаа асуудлыг дангаар дур мэдэн шийдвэрлэж байсны 
нэгэн бодит баримт болж, Улаанбаатар хотын Цагдаагийн түүхэнд үлдсэн 
байна. 

 
 

ДАГВАСАМБУУГИЙН ЦЭДЭНСОДНОМ 
/1938-1986/ 

 
  Сумынхаа бага сургуулийн 4 дүгээр ангийг төгсөөд хөдөө нутагт мал 

маллаж байсан Д.Цэдэнсодном 18 насандаа Уланбатар хотод ахыгаа бараадан 
орж ирээд өөрийн хүсэлтээр Цагдан сэргийлэх байгууллагад ажилд орохоор 
болж, анх 1956 оны арван нэгдүгээр сард цагдаагийн 6 сарын курст 
элсжээ.Курсээ төгсгөөд 1957 оны зургадугаар сараас тэр үеийн Цагдан 
сэргийлэх 3 дугаар ангид хорооны цагдаагаар томилогдон ажилласан байна.   
Тэрээр Монголын Цагдаагийн байгууллагад хориодхон жил ажиллахдаа бага 
дэслэгчээс хурандаа, морины цагдаагаас УЦСЕГ-ын орлогч, Улаанбаатар 
хотын Цагдаагийн газрын дарга хүртэл дэвшиж, ажилч хичээнгүй, дайчин 
шуурхай ажиллагаагаараа цаг ямагт урагш тэмүүлэн цөөн жилд ихийг бүтээгээд 
50 хүрээгүй /дөчин есний жил дээрээ/ насандаа аюулт өвчний улмаас нарт 
хорвоогоос халин одсон ажээ. 

  Товч намтар:  

  Д.Цэдэнсодном 1938 онд Завхан аймгийн Цагаанхайрхан сумын нутагт 
малчин ард Дагвасамбуугийн ууган хүү болон төржээ. 1946-1950 онд Цагаан 
хайрхан сумын бага сургуульд сурч дөрөвдүгээр анги төгсөөд хөдөө аав, 
ээжийн хамт 18 нас хүртлээ мал маллаж байжээ. 

  1956 онд Цагдаагийн курст орж, 1957-1960 онд цагдаа, 1960-1963 онд 
МХЗЭ-ийн Төв, орон нутгийн байгуллагад лектор зааварлагч, 1963-1964 онд 
ЗХУ-ын Комсомолын төв сургууль, 1964-1967 онд НАХЯ-ны Сайд нарийн 
бичгийн дарга, 1967-1971 онд ЦЕДС-д багш, 1971-1975 онд НАХЯ-ны тусгай 
дунд сургуульд багш, 1976-1979 онд Эрдэнэт хот дахь НАХХ-ийн орлогч Цагдан 
сэргийлэх ангийн дарга, 1979-1981 онд Улсын авто техникийн хэргийг шалган 
байцаах газрын дарга, 1981-1986 онд УЦСЕГ-ын орлогч, Улаанбаатар хотын 
Цагдан сэргийлэх газрын даргаар ажиллаж байлаа. 

  Түүний хөдөлмөр зүтгэлийг Төр засгаас үнэлж, Алтан гадас одон, Цэргийн 
хүндэт медаль, ойн бусад медалиуд, мөн ЗХУ-ын “Дайчин хамтын ажиллагааг 
бэхжүүлэхийн төлөө” медалиар шагнажээ.1981 онд хурандаа цол шагнагдсан. 

  Эхнэр Минжүүрийн Бямбаа МУИС төгссөн, эдийн засагч мэргэжилтэй, 
сүүлийн 20 гаруй жил Цагдаагийн байгууллагад ажиллаж байна. Эднийх гурван 
охинтой. 
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ЖАМБАЛЫН ХУРЦГЭРЭЛ 

  Хурандаа Ж.Хурцгэрэл нь Монголын Цагдан сэргйилэх байгууллагын 
сүүлийн 40 жилийн түүхтэй ажил үйлсээрээ холбоотой, автын зохицуулагчаас 
эхлээд хүүхдийн төлөөлөгч, криминалистикийн шинжээч, хэлтсийн дарга, 
УЦСЕГ-ын орлогч, нэгдүгээр орлогч, Захиргааны удирдлагын газрын дарга, 
Улаанбаатар хотын Цагдан сэргийлэх газрын дарга зэрэг албан тушаалд 
ажилласан ахмад ажилтан хүн юм. 

  Намтрын товч:   

  Ж.Хурцгэрэл 1943 оны долдугаар сарын 14-нд Говь-Алтай аймгийн Бигэр 
сумын нутаг “Ногоон хонхор” гэдэг газар төржээ. Тэрээр тус сумын уугуул ард 
Лувсаннямын Жамбал, Гаажавын Чогсомжав нарын гэр бүлд төрсөн, 6 
хүүхдийн  3 дахь ажээ. 

  Ж.Хурцгэрэл 1961 онд Говь-Алтай аймгийн төвийн арван жилийн 
сургуулийн 10 дугаар ангийг төгсөөд дээд сургуульд элсэн суралцахаар 
Улаанбаатар хотод ирсэн боловч хүссэн сургуульдаа явж чадалгүй 1961 оны 
аравдугаар сард тэр үеийн Улсын Авто техникийн хэргийг шалган байцаах 
газарт замын зохицуулагчаар ажилд орж, цагдаагийн ажилтан болох зам нь 
эхэлсэн түүхтэй. 

  Зохицуулагчаар ажиллаж байгаад нутагтаа шилжиж 1963-1965 онд Говь-
Алтай аймаг дахь Нийгмийн аюулаас хамгаалах хэлтэст нарийн бичгийн дарга, 
хүүхдийн төлөөлөгч, дараа нь УЦСЕГ-ын Хүүхдийн хэлтэст кабинетын эрхлэгч,   
1967-1972 онд ЗХУ-ын Дотоод явдлын яамны дээд сургуульд суралцаж, хуульч-
криминалистикийн шинжээч мэргэжил эзэмшин төгсжээ. 

  1972-1975 онд УЦСЕГ-ын Шинжлэх ухаан техникийн хэлтэст ахлах 
шинжээч,  1975-1978 онд тус хэлтсийн даргаар ажилласан. 1978-1980 онд 
ЗХУКН-ын Төв хорооны дэргэдэх Нийгмийн ухааны академид суралцан төгсгөж 
ирээд  1980-1981 онд УЦСЕГ-ын орлогч, 1981-1986 онд УЦСЕГ-ын нэгдүгээр 
орлогч дарга,   1986 оны дөрөвдүгээр сараас УЦСЕГ-ын орлогч бөгөөд 
Улаанбаатар хотын Цагдан сэргийлэх газрын даргаар ажиллаж байгаад 1990 
оны долдугаар сард цэргийн байнгын тэтгэвэрт гарсан байна. 

  1990 оноос хойш Цагдаагийн ерөнхий газрын Авто баазын дарга, мөн 
энгийн газарт хуулийн зөвлөх, МУИС-ийн Хууль зүйн дээд сургуульд багш зэрэг 
ажил хийж байгаад 1998 оны тавдугаар сард Цагдаагийн ерөнхий газрын 
даргаар хурандаа Д.Мөрөн томилогдох үед Цагдаагийн ерөнхий газрын Тамгын 
хэлтсийн дарга, 1999 оны нэгдүгээр сараас Цагдаагийн ерөнхий газрын 
Захиргааны удирдлагын газрын даргаар томилогдон ажиллаж байв. 

  1999 оны арван хоѐрдугаар сарын 25-нд хурандаа Д.Мөрөнгийн хамт 
ажлаасаа өөрчлөгджээ. Түүний хөдөлмөр зүтгэлийг Төр засгаас үнэлж Цэргийн 
гавъяаны одон, Алтан гадас одон, Цэргийн хүндэт медаль, ойн бусад 
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медалиудаар шагнаж байжээ. Хууль зүйн шинжлэх ухааны дэд доктор, дэд 
профессор цолтой. 

  Ж.Хурцгэрэлийн хүү Ж.Болдбаатар нь Цагдаагийн ерөнхий газрын Ш 
тусгай тасагт офицер байсан бөгөөд хожим нь бизнесийн ажил эрхэлдэг 
болжээ. Харин төрсөн дүү Ж.Жаргалсайхан нь Нийслэлийн нэгэн дүүргийн 
Цагдаагийн хэлтэст Хэв журмын байцаагчаар ажилладаг ажээ. 

 

НАЦАГИЙН ГАРАВСҮРЭН 

 Хурандаа Н.Гаравсүрэн Монголын Цагдаагийн байгууллагын сүүлийн гуч, 
дөчин жилийн түүхтэй ажил үйлсээрээ холбогдсон нэр хүндтэй хүмүүсийн нэг. 
Эр цэргийн албыг дуусгаж, Эргүүл ротод анх 1965 онд сэргийлэгчээр ороод 
хожим нь Цагдаагийн ерөнхий газрын Тэргүүн дэд дарга хүртэл дэвшин 
ажилласан цагдаагийн ахмад ажилтан. 

  Намтрын товч:  

  Н.Гаравсүрэн Завхан аймгийн Отгон сумын харъяат. 1942 онд төрсөн. 1972 
онд Марксизм-Ленинизмийн оройн их сургууль, 1980 онд ЗХУ-ын Дотоод 
явдлын яамны Улс төрийн дээд сургуулийг төгссөн. Хуульч-улс төрийн ажилтан 
мэргэжилтэй. 

  Анх 1965 онд Цагдан сэргийлэх байгууллагад ажилд орж, Эргүл ротод 
сэргийлэгчээр нэг жил, салааны захирагчаар 7 жил ажиллаад Сүхбаатар 
районы Цагдан сэргйилэх хэлтэст ахлах байцаагчаар дэвшин ажиллажээ.ЗХУ-д 
сургууль төгсөж ирээд Улаанбаатар хотын Цагдан сэргийлэх газарт Хэв 
журмын тасгийн дарга, Сэргийлэн хамгаалах гарнизоны орлогч, Эргүүл ротын 
даргаар, 1982-1990 онд Сүхбаатарын районы Цагдан сэргийлэх хэлтсийн 
дарга, 1990-1995 онуудад Цагдаагийн ерөнхий газрын орлогч бөгөөд 
Нийслэлийн цагдаагийн газрын дарга, Цагдаагийн ерөнхий газрын тэргүүн дэд 
даргаар тус тус ажиллаж байв. 

  Тэрээр 1995 оноос эхлэн Цагдаагийн ерөнхий газрын онцгой обкъектын 
харуул хамгаалалтын ажил хариуцсан “Арвижих” ъомпаний захирлаар ажиллаж 
байна. 

  Хурандаа Н.Гаравсүрэн ажиллах хугацаандаа районы Ардын хурлын 
депутатаар 3 удаа, Нийслэлийн хурлын депутатаар нэг удаа сонгогдож байсан 
бөгөөд нэг удаа АИХ-ын депутатаар сонгогдож Монгол улсын шинэ Үндсэн 
хуулийг батлалцаж, МАХН-ын Онц их хуралд төлөлөгчөөр сонгогдож, нам, олон 
нийтийн байгууллагын сонгуульт үүрэг гүйцэтгэж явсан түүхтэй. 

  Жирийн сэргийлэгчээс цагдаагийн хурандаа хүртэлх зам туулж, хийж 
бүтээж, хичээж зүтгэж явсан түүний хөдөлмөрийг Төр засгаас үнэлж, 
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Байлдааны гавъяаны одон, Алтан гадас одон, ойн медалиудаар шагнасны дээр 
Монгол, Зөвлөлт улсын “Онц сэргийлэгч” гэдэг хүндтэй алдрыг хүртжээ. 

  Хурандаа Н.Гаравсүрэн эгэл даруухан, гүндүүгүй гүдэсхэн, хий зай багатай 
хүн бөгөөд илүү дутуу олон таван үг яриад байдаггүй ч хэлэх ярихаа хүрвэл 
чөлөөтэй, утга авцалдаа сайтай,  оновчтой ярьж чаддаг дотор ухаанаар сүрхий 
хүн гэж олон жил хамт ажилласан нөхөд нь үнэлдэг юм. 

  Түүний үүх түүх, ажил амьдралын нь талаар тодруулах санаатай нилээд 
олон зүйл шалгаахад тун товчхон цөөн зүйл ярьсан юм. 

  “Би Завханы Отгон суманд төрсөн. Могой, морь хавчмал жилтэй. Ямар 
ажил хийж явсан тухайд бол дээр тодорхой байгаа. Миний удам угсаа, ах дүү, 
төрөл садангийн хүмүүсээс томоохон алба хааж байсан, одоо алба хааж 
байгаа хүн байхгүй. Эцэг эхээс гурвуулаа, эмэгтэй дүү хөдөө мал аж ахуй дээр, 
эрэгтэй дүү маань хотод ажилчин. Эхнэр, гурван хүүхэдтэй. Хүүхдүүдээс миний 
ажил мэргэжлийг өвлөсөн хүн байхгүй. Гэргий Т.Цэндсүрэн УАХЕГ буюу 
одоогийн Тагнуулын ерөнхий газарт 20 гаруй жил ажиллаж буй, дэд хурандаа 
цолтой. 

  1965 онд анх Эргүүл ротод сэргийлэгч болж жилийн дараа салааны дарга 
болсон. Өдөр шөнөгүй эргүүлд гарна. Мөн хамгаалалтанд ажиллана. Тэр үед 
бид ажлын зав чөлөөгөөр нохой агнаж, арьсаар нь нэг телевизор авч байсан 
маань санаанаас гардаггүй юм. 

  Районы Цагдан сэргийлэх хэлтсийн даргаар 9 жил ажилласан хугацаа бол 
ажил амьдралд суралцсан, хал үзэж хат суусан, маш сонирхолтой, дүүрэн 
ажилтай сайн жилүүд байсныг эргэн дурсах дуртай. 1990 оны зургадугаар 
сараас 1992 оныг дуусах хүртэл хугацаанд Нийслэлийн Цагдаагийн газрын 
даргаар ажиллаж байсан үе маань улс орон, Нийслэлийн хувьд маш эгзэгтэй 
хүнд хэцүү үе байсан. Жагсаал, цуглаан, өлсгөлөн суулт, ажил хаялт, өргөх 
бичиг, өөр хоорондын сөргөлдөн, нийгмийн хэв журам зөрчих, гэмт хэргийн 
гаралт огцом өссөн зэрэг олон үйл яьдлууд давхцаж байлаа. 

  Энэ хугацаанд Нийслэлийн Цагдаагийн газрын бие бүрэлдэхүүн тун сайн 
ажиллаж, сахилга хариуцлага, тэвчээр хатуужил, хүлээцтэй байсныг олон 
түмэн сайн мэдэх билээ. Нийслэлийн Цагдаагийн газрын зохион байгуулалтыг 
өөрчил, аппаратын хүчээр бус дүүргийн хэлтсүүдийг бэхжүүлэх, ажлын 
ачаалал, үйлчилгээг иргэдэд ойртуулах зорилгоор дүүргүүдийг хувааж хэд 
хэдэн хэлтэс, тасаг байгуулж ажиллуулсан нь үр дүнтэй болсон. 

  Сүхбаатарын районы Цагдагийн хэлтсийн даргаар ажиллаж байх 
хугацаанд манай хэлтэс 10 гаруй мянган гэмт хэрэгт эрүү үүсгэн шалгаж байсан 
тооцоо байдаг юм. Мэдээж энэ олон гэмт хэрэг дотор ноцтой гэмт хэрэг зөндөө 
олон байсан. Тэр бүгдийг ярина гэвэл цаг, цаас үрсэн юм болох байх. 
Тухайлбал: ШУА-ийн ерөнхийлөгч Б.Ширэндэв, НАХЯ-ны Намын хорооны 
дарга генерал С.Даваахүү, Гадаад тагнуулын гаүрын ларга генерал 
Н.Алиасүрэн нарын гэрт орсон хулгайн хэрэг тухайн үедээ их шуугиан болж 
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байсан. Тэр жилүүдэд хариуцсан районд хэрэг, зөрчил нэмэгдсэн, хэрэг 
бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын ажил хангалтгүй зэрэг шалтгааны улмаас 
сануулга авах, донгодуулах зэргээр зэмлэл хүлээх явдал гардаг л байлаа.  
Үүний хажуугаар сайшаал шагнал, одон медаль хүртэж, эрхийн бичгээр 
шагнуулж, эхнэртэйгээ Хар далайд амарч байсан юм” гэж хуучилж байлаа. 

  Хурандаа Н.Гаравсүрэн Нийслэлийн Цагдаагийн газрын дарга байхдаа 
өөрийн гэсэн хэвлэлтэй болох талаар уйгагүй хөөцөлдөж, түүний удирдлага 
санаачлагын дор “Нүгэл буян” сонины анхны дугаарууд гарч эхэлсэн. Мөн 
Цагдаагийн ерөнхий газрын дуу бүжгийн “Сүлд” чуулга, биеийн тамир спортын 
“Хүч” хороо, Цагдаагийн музей зэргийг өөд нь татах талаар ихээхэн зүтгэл 
гаргаж, үр дүнд хүргэсэн юм. 

  Тэрээр Цагдаагийн ерөнхий газрын Тэргүүн дэд даргаар ажиллаж байх 
үедээ “Цагдаагийн алба хаагч нарын эрх зүйн мэдлэгт тусламж” нэртэй тогтоол, 
шийдвэр, тушаалын эмхтгэл гурван дэвтрийг хэвлүүлэн гаргаж, үүний зэрэгцээ 
“Хүний эрхийг хамгаалах, хууль сахиулахад цагдаагийн оролцоо”, “Цагдаагийн 
алба хаагчийн ѐс зүй, түүнийг төлөвшүүлэх асуудал” зэрэг онол арга зүйн ном 
зохион олны хүртээл болгосон байна. 

 

ЧИМЭДДОРЖИЙН АМАРБОЛД 

   Ч.Амарболд 1956 оны наймдугаар сарын 27-нд Улаанбаатар хотод 1 
дүгээр амаржих газарт айлын дөрөвдүгээр хүү болон төрсөн. 1964-1974 онд 
Нийслэлийн арван жилийн 33 дугаар дунд сургуульд суралцан 10 дугаар ангийг 
төгсгөсөн. 1974 онд тэр үеийн НАХЯ-ны Цэргийн тусгай дунд сургуульд элсэн 
орж, тус сургуулийг 1977 онд төгссөн. Сургууль төгсөөд хөдөө орон нутагт 
хуваарилагдаж 1977-1978 онд Хэнтий аймгийн Галшир суманд хэсгийн 
төлөөлөгчөөр 1978-1980 ондуудад ажилласан. 

  1980-1984 онд ЗХУ-ын ДЯЯ-ны дээд сургуульд суралцсан. Төгсөж ирээд 
1984-1986 онд УЦСЕГ-т тасгийн даргаар ажиллаж байгаад Хэнтий аймаг дахь 
Нийгмийн аюулаас хамгаалах хэлтсийн орлогч бөгөөд Цагдан сэргийлэх ангийн 
даргаар дэвшин томилогдож 1986-1988 онд ажилласан. 

  Тэр үеийн НАХЯ, УЦСЕГ-ын удирдлага, намын хорооны бодлого 
шийдвэрээр Ч.Амарболдыг ирээдүйн удирдах ажилтны нөөцөд бэлтгэн ЗХУ-ын 
Москва хотын намын дээд сургуульд 198-1990 онд суралцуулжээ. 

  1990 оны хавар сургуулиа төгсөж ирэхэд нь УЦСЕГ-ын төв аппаратад нам, 
улс төрийн асуудал хариуцсан удирдах ажилтнаар томилох гэсэн боловч өөрөө 
эс зөвшөөрсний учир түүнийг Нийслэлийн Найрамдлын районы Цагдан 
сэргийлэх хэлтсийн даргаар томилсон. 

   Гэвч тэнд удалгүй 1990 оны долдугаар сараас аравдугаар сар хүртэл 3 
сар ажиллаад 1990 оны аравдугаар сараас Цагдаагийн ерөнхий газрын дэд 
даргаар томилогджээ. Дараа нь 1992 оны арван хоѐрдугаар сараас Цагдаагийн 
ерөнхий газрын дэд дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Цагдаагийн газрын 
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даргаар томилогдож, улмаар 1996 оноос Цагдаагийн ерөнхий газрын даргаар 
дэвшин ажиллаж байхад нь 1998 оны тавдугаар сард албан тушаалаас нь 
чөлөөлжээ. Үүний учир нь тэр үед Монгол улсын Засгийн газар огцорч, Ерөнхий 
сайд М.Энхсайхан өөрчлөгдөхөд Цагдаагийн ерөнхий газрын даргыг мөн 
огцруулсан байна. 

Хошууч генерал Ч.Амарболдыг ийнхүү үүрэгт ажлаас нь чөлөөлсний дараа 
янз бүрийн ажил албанд томилох, тэр ч байтугай ОХУ-д суугаа Элчин сайдын 
яаманд томилохоор яригдаж байсан боловч эцэлэн шийдэгдэхгүй байсаар 
даруй жил, зургаан сар өнгөрсний эцэст 1999 оны арван нэгдүгээр сарын 24-ны 
түүнийг хуучин албан тушаалд нь буюу Цагдаагий ерөнхий газрын даргаар 
дахин томилж ажиллуулсан юм. 

Ч.Амарболд нь 18-хан настайгаа цагдаагийн ажил амьдралд орж ирээд 30 
настайдаа аймгийн НАХХ-ийн орлогч, Цагдан сэргийлэх ангийн дарга болж, 
улмаар 40 настайдаа Монгол улсын Цагдаагийн ерөнхий газрын даргаар 
томилогдож, хошууч генерал цол хүртсэн цагдаагийн тэргүүний удирдах 
ажилтны нэг юм.  

Түүнийг Цагдаагийн сайн ажилтан болоход нөлөөлсөн гол зүйлийн нэг нь 
түүний эцэг Чимиддорж гуай гэж хэлж болно. Чимиддорж гуай мөн л хүүгийнхээ 
адил идэр залуу наснаасаа цэргийн амьдралд орж НАХЯ, Батлан хамгаалах 
яаманд 30 гаруй жил ажиллаад тэтгэвэртээ гараад 1999 онд өвчний учир насан 
өөд болсон юм. 

Ч.Амарболдын эхнэр Ш.Нарангэрэл санхүү, нягтлан бодогчийн 
мэргэжиллтэй, мэргэжлийнхээ дагуу НАХЯ-ны УАХЕГ болон Цагдаагийн харъяа 
албадад олон жил ажиллаж байв. Эднийх хоѐр хүү, нэг охинтой, 2000 онд 
бэртэй, ачтай болон бүл нэмж, генерал маань дөчин хэдхэн насандаа “өвөө” 
болсон түүхтэй. 

 
ЦЭНД-АЮУШИЙН ЖАМЪЯНСЭНГЭЭ 

 
     Хурандаа Ц.Жамъянсэнгээ бол 22 настайгаа эхлэн Монгол Улсын 

Эрүүгийн        ертөнцөд хөл тавьж, эрүүгийн хүнд ноцтой гэмт хэргийн эзэн 
шалтгааныг олж илрүүлэхийн төлөө мэдлэг чадвар, хүч оюунаа 
бололцооныхоо хирээр дайчлан ажиллаж, ихийг бүтээсэн,хийсэн ажил хэлэх 
үгтэй, нэр хүндтэй ажилтан юм. Түүнийг Монголын Цагдаагийн түүхийн нэгэн 
үедд хаана ямар чи албан тушаалд томилсон гагцхүү эрүүгийн хэргийг эрэн 
сурвалжилах ажлаар дагнан хөөцөлдөж, энэ талаараа мэргэшсэн, асар их 
дадлага туршлагатай, сайн зохион байгуулагч, сайн удирдах ажилтан байсан 
гэдгийг цагдаагийхан төдийгүй энгийн ард иргэд ч сайн мэдэх билээ. 

  
  Намтрын товч: 
 
  Ц.Жамъяансэнгээ 1950 оны хоѐрдугаар сарын 15-нд Төв аймгийн Баянцогт 

сумын нутагт төржээ. Түүний эцэг Я.Цэнд-Аюуш, эх Б.Даадуу нар Булган 
аймгийн Хишиг өндөр сумын уугуул иргэд бөгөөд хүү Жамъянсэнгээг 6 настай 
байхад Сэлэнгэ аймгийн Сүхбаатар хотод шилжин ирж, суурьшицгаасан ажээ. 
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Эцэг Я.Цэнд-Аюуш нь цэргээс халагдаад Дотоод явдлын яам болон 
Зүүнхараа, Мааньтын Төмөр замын гал компандад бага даргаар ажиллаж 
байсан, бас цэрэг, цагдаагийн ажил амьдрал туулсан хүн байсан гэдэг. 
 Ц.Жамъянсэнгээ 1958-1968 онд Сүхбаатар хотын Г.Бумцэндийн нэрэмжит 
арван жилийн дунд сургууль, 1968-1972 онд Цэргийн ерөнхий дээд сургуулийг 
хуульч мэргэжлээр төгссөн ба мөн 1978 онд ЗХУ-ын ДЯЯ-ны дээд сургуулийн 
тусгай курс, 1986-1988 онд ЗХУ-ын ДЯЯ-ны удирдлагын академын суралцан 
амжилттай төгсгөжээ. 
 Тэрээр 1972-1986 онд УЦСЕГ-ын Эрүүгийн хэргийг эрэн сурвалжлах хэлтэст 
төлөөлөгч, ахлах төлөөлөгч, тасаг, хэлтсийн орлогч дарга, 1988 оноос 
Улааанбаатар хотын Цагдан сэргийлэх газрын орлогч бөгөөд Эрүүгийн хэргийг 
эрэн сурвалжлах хэлтсийн дарга, 

1990 оноос Цагдаагийн ерөнхий газрын орлогч, дэд дарга, Эрүүгийн 
Цагдаагийн газрын даргаар 1996 оны наймдугаар сарын 15 хүртэл ажиллаж 
байв. Дараа нь 1996 оны тавдугаар сараас 1998 оны зургадугаар сар хүртэл 
Нийслэлийн Цагдаагийн газрын даргаар ажиллаж байв. 

1998 оны тавдугаар сард Цагдаагийн ерөнхий газрын даргаар хурандаа 
Д.Мөрөн томилогдмогц хурандаа Ц.Жамъянсэнгээг тодорхой шалтгаангүйгээр 
1998 оны тавдугаар сарын 25-.наар тасалбар болгон Нийслэлийн Засаг даргын 
дэргэдэх Цагдаагийн газрын даргын үүрэгт ажлас чөлөөлж, цэргийн тэтгэвэрт 
гаргасан байна. 

Хурандаа Ц.Жамъянсэнгэ ийнхүү 1996-1998 онуудад Нийслэлийн 
Цагдаагийн газрын даргаар ажилласан бөгөөд үүний урьд нь ЗХУ-д сургууль 
төгсөөд ирхэд нь НАХЯ-ны сайдын 1998 оны долдугаар сарын 27-ны өдрийн б/421 
тоот тушаалаар “Улаанбаатар хотын АДХ-ын гүйцэтгэх захиргааны дэргэдэх 
Цагдан сэргийлэх газрын орлогч, эрүүгийн хэргийг эрэн сурвалжлах хэлтсийн 
даргаар” томилж байжээ. 

Ц.Жамъянсэнгээ хүнд ноцтой гэмт хэргүүдийг мэргэжлийн онцгой ур чадвар 
гарган илрүүлж байсны учир 1974 онд “Онц сэргийлэгч”, 1976 онд Цэргийн хүндэт 
медаль, 1981 онд “Хүндэт чекист”, олон жилийн хөдөлмөр зүтгэлийг нь үнэлж 1991 
онд Цэргийн гавъяаны улаан тугийн одон, ойн бусад медалиудаар шагнагдажээ. 

Эхнэр Сономдагвын Наратуяа Сэлэнгэ аймгийн Алтанбулагт төрсөн. 
Тээврийн инженер-эдийн засагч мэргэжилтэй. Эднийх 5 хүүхэдтэй Гурав дахь хүү 
Ж. Эрдэнэболд нь аавынхаа ажил мэргэжлийг өвлөн Эрүүгийн Цагдаагийн 
гүйцэтгэх ажилтан болжээ. Цагдаагийн хурандаа Ц.Жамъянсэнгээ 1999 оноос 
Монгол Улсын Ерөнхий прокурорын орлогчоор томилогдон ажиллаж байна. 

 
 

НАВААНСҮРЭНГИЙН ГАНБОЛД 

  Хурандаа Н.Ганболд Монголын Цагдаагийн байгууллагад 20  гаруй жил 
ажиллаж байгаа хэдий ч удирдах ажилтнууд дотроо харьцангуй залууд 
тооцогдоно. Учир нь тэрээр Цагдаагийн байгууллагад хожуухан орж ирсэн хэдий ч 
хорь хүрэхгүй жилийн дотор бага дэслэгчээс хурандаа болтлоо дэвшсэн хүн. 
Түүнийг гаднаас нь зэрвэсхэн ажиглахад хүдэр боргилдуухан, чухам л “инженер 
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техникийн” хүн болов уу гэмээр харагдах үе ч байдаг юм. Намтар түүхийг нь сөхөн 
үзвэл үнэхээр арван хэдэн настайгаасаа хар бор ажлын амт шимтийг үзэж, ажил 
амьдралын хат суусан нэгэн ажээ. 

  Намтрын товвч:  

  Н.Ганболд 1956 оны есдүгээр сарын 22-нд Улаанбаатар хотод томоохон 
сэхээтний гэр бүлд төржээ. Эцэг Д.Наваасүрэн нь Сэлэнгэ аймгийн Мандал сумын 
харъяат, 1922 онд төрсөн. 1942-1950 онд ДЯЯ-ны байцаагч, тасгийн дарга, хожим 
нь Гадаад явдлын яаманд хэлтсийн дарга, Ховд аймгийн дарга, Засгийн газар 
болон Монголын радио телевизийн улсын хорооны орлогч дарга, Монголын 
зохиолчдын эвлэлийн хорооны орлогч дарга зэрэг алба хашиж явсан манай улсын 
төр, засаг, олон нйитийн байгууллагын ахмад зүтгэлтэн, нэрт зохиолч хүн юм. 

  Н.Ганболд 1963-1971 онд Нийслэлийн арван жилийн 20 дугаар сургуулийн 8 
дугаар анги, 1971-1975 онд Төмөр замын техникум төгсөж, Илчит тэрэгний техник-
механикчийн мэргэжил эзэмшжээ. 1975 онд 19 настайгаасаа эхлэн Улаанбаатар 
төмөр замын илчит тэрэгний депод засварчин, ээлжийн ахлагч, бригадын дарга, 
мастераар ажиллаж байгаад 1979 оны зургадугаар сараас Төмөр замын Цагдан 
сэргийлэхэд шалгагчаар орж ажилласан. 

  Удалгүй тэндээ эрүүгийн төлөөлөгчөөр дэвшин томилогдож ажиллаад 1984 
онд ЗХУ-ын Дотоод явдлын яамны дээд сургуульд суралцахаар явсан байна. 
Хуульчийн дээд мэргэжил эзэмшиж 1988 онд ирэхэд нь түүнийг урьд нь ажиллаж 
байсан Төмөр замын Цагдан сэргйилэх ангид эрүүгийн ахлах төлөөлөгчөөр 
томилжээ. 

  Нэг жил ажиллаад НАХЯ-ны Төмөр зам дахь хэлтсийн орлогч, Цагдан 
сэргийлэх ангийн даргаар 1989 онд дэвшин томилогдсон ажээ. Дараа нь 1990-
1994 онд Эрдэнэт хотын Цагдаагийн хэлтсийн дарга, 1994-1996 онд Нийслэлийн 
Хан-Уул дүүргийн Цагдаагийн хэлтсийн дарга, 1996 оноос Цагдаагийн ерөнхий 
газрын Хэв журмын хэлтсийн дарга, Улаанбаатар хотын Цагдаагийн газрын дэд 
даргаар тус тус томилогдон ажиллаж байв. 

  Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 1998 оны тавдугаар сарын 25-ны 
өдрийн98 тоот тушаалаар Н.Ганболдыг Нийслэлийн Засаг даргын дэргэдэх 
Цагдаагийн газрын даргаар дэвшүүлэн томилжээ. Тэрээр Улаанбаатар хотын 
Засаг даргын зөвлөлийн гишүүн бөгөөд Нийслэлийн цагдаагийн хүрээний 
захирагчийн албыг хавсран гүйцэтгэдэг юм. 

 

ЖАЛАВЫН БУМНАНЖИД 

  Цагдаагийн хурандаа Ж.Бумнанжидын удам угсаа, уг гаралыг шүүж үзэхэд 
түүний өвөг эцэг Баянжаргал гэдэг хүн 1878 онд Увс аймгийн Ховд суманд төрсөн 
бөгөөд төрсөн эцэг Б.Жалав /1905-1978/, ээж Оньдоо /1915-1984/ хоѐр нь уг 
сумандаа төрж өссөн уугуул иргэд ажээ. Энэ хоѐр буянтай буурал эцэг эхийнхээ 
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удам дамжин идээшсэн нутаг усандаа гал голомтыг уламжлан бадрааж, идэр 
залуугаасаа айл болон адуу малаа маллан амьдарчээ. 

  Б.Жалав гуайнх 6 хүүхэдтэй, тэдний 5 дахь нь Бумнанжид. Тэрээр дороо 
Ж.Даншигбизъяа гэх өвөрмөц нэртэй дүүтэй бөгөөд түүнд бас Ж.Юмчин-үрдээ 
нэртэй ах, Ж.Мунтуун нэртэй эгч байдаг ажээ. 

  Намтрын товч:  

  Ж.Бумнанжид 1956 онд Увс аймгийн Ховд суманд төржээ. Найман 
настайдаа сумынхаа бага сургуулийн босгыг алхаж, 1974 онд арван жилийн 
сургуулиа амжилттай төгсөж, ахин дэвшиж суралцахаар Нийслэл хотноо ирж тэр 
үеийн Нийгмийн аюулаас хамгаалах яамны Цэргийн тусгай дунд сургуулийн 
цагдаагийн ажилтны факультетыг эрх зүйч мэргэжлээр төгсгөжээ. 

  Ийнхүү 1977 онд сургуулиа онц дүнтэй төгсөх үед аав Б.Жалав нь миний 
хүүг нутагт нь ажиллуулж өгнө үү гэсэн хүсэлтээ НАХЯ-ны удирдлагад гаргасан 
бөгөөд хүү нь ч монгол жудгаараа эцгийн санал бодлыг хүлээн зөвшөөрч 
нутгийнхаа цагдаагийн ангид томилолт аваад очжээ. 

  Тэр үед Нийгмийг аюулаас хамгаалах яамны Увс аймаг дахь хэлтсийн 
даргаар Т.Торгууд, тус хэлтсийн орлогч бөгөөд Цагдан сэргийлэх ангийн даргаар 
Ц.Мишигдорж нар ажиллаж байсан бөгөөд Увс нутгийн уугуул, нутаг усандаа нэр 
хүндтэй айлын хүүхэд мэргэжлийн сургууль онц дүнтэй төгсчихөөд хуваарилагдан 
ирэхэд нь тун ч сэтгэл хангалуун хүлээн авч хэсгийн төлөөлөгчөөр томилон 
ажиллуулсан байна. 

  Туршлагатай дарга нарын нүдэнд тэрээр цагдаагийн гайгүй сайн ажилтан 
болох дүр төрх нь ажиглагдаж байсан тул 1979 оны 08 дугаар сарын 01-нээс 
өмчийн ахлах төлөөлөгчөөр дэвшүүлэн томилуулжээ. Энэ албанд хоѐрхон жил 
ажиллаад байхад  нь өсөх ирээдүйтэй сайн ажилтан хэмээн 1981 онд Зөвлөлт 
холбоот улсын Дотоод явдлын яамны академид суралцуулахаар явуулжээ.Дотоод 
явдлын яамны академид таван жил онц суралцаад 1986 онд төгсөж ирэхэд нь 
Улсын цагдан сэргийлэх ерөнхий газрын Социалист өмчийн эсрэг гэмт хэрэгтэй 
тэмцэх хэлтсийн ахлах төлөөлөгчөөр томилсон байна. Энд ажиллаж эхэлмэгц тэр 
үеийн хатуу шалгуурт тэнцэж, удирдах ажилтны нөөцийн бүртгэлд бүртгэгдсэн 
байсан учир удалгүй жилийн дараа 1987 онд Дундговь аймгийн цагдан сэргийлэх 
ангийн даргаар томилогджээ. Тэр үед тэрээр дөнгөж 31 настай байв. 

  Ж.Бумнанжид Дундговь аймгийн цагдаагийн хэлтсийн даргаар 1987 оноос 
1993 оны дунд үе хүртэл зургаан жил шахам ажилласан юм. Орон нутгийн 
цагдаагийн хэлтсийг удирдаж байх үед нь төр эргэж, түмэн олон бужигнаж, улс 
орны эрүүгийн нөхцөл байдал хот, хөдөөгүй ихээхэн хүндэрч байлаа. 

  1993 онд улсын их баяр наадмын өмнөхөн Улаанбаатар хотноо шилжин 
ирэхэд нь Сүхбаатар дүүргийн цагдаагийн хэлтсээс өрх тусгаарлаад дөнгөж 
жилийн нүүр үзэж байсан Чингэлтэй дүүргийн цагдаагийн хэлтсийн даргаар 
томилсон юм. 
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Чингэлтэй дүүргийн цагдаагийн хэлтсийн даргаар 5 жил ажиллаад 1998 
оноос Сонгинохайрхан дүүргийн цагдаагийн хэлтсийн даргаар томилогджээ. 

Сонгинохайрхан дүүрэгт нэг жил орчим ажилласны дараа 1999 онд Мөрдөн 
байцаах газрын даргаар дэвшин томилогдож хоѐр жил ажилласан байна. 

2001 онд Цагдаагийн ерөнхий газрын Хэв журам хамгаалах газар бие даан 
байгуулагдахад тус газрын даргаар цагдаагийн хурандаа Ж.Бумнанжидыг 
томилжээ.Ийнхүү Хэв журам хамгаалах газрын даргаар томилогдоод таван жил 
шахам ажиллаж байтал Монгол Улсын Засгийн газар бүрэн бүрэлдэхүүнээрээ 
огцорч Улаанбаатар хотын захирагч бөгөөд Нийслэлийн Засаг дарга М.Энхболд 
шинэ засгийн газрын тэргүүнээр сонгогдсон юм. 

Ерөнхий сайд М.Энхболд 2006 оны нэгдүгээр улиралд Тагнуулын ерөнхий 
газрын даргаар Нийслэлийн цагдаагийн газрын дарга, цагдаагийн хурандаа 
Наваансүрэнгийн Ганболдыг шилжүүлэн томилсон юм. 

Н.Ганболдын оронд Нийслэлийн цагдаагийн газрын даргаар 2006 оны 
гуравдугаар сараас цагдаагийн хурандаа Ж.Бумнанжидыг дэвшүүлэн томилсон 
байна. 

Ж.Бумнанжид 1999 онд цагдаагийн хурандаа цолоор шагнагджээ. 

 

ОЧИРХУЯГЫН ЗОРИГТ 

Очирхуягын Зоригт нь 1967 онд Төв аймагт төрсөн, дээд боловсролтой, 
хуульч, доктор, удирдлагын менежер мэргэжилтэй. 

1991-1995 онд Цагдаагийн ерөнхий газрын Эрүүгийн хэлтэст төлөөлөгч, 
1995-1998 онд мөн Тамгын хэлтэст ахлах байцаагч, 1998-1999 онд Дархан-Уул 
аймгийн цагдаагийн газарт Эрүүгийн алба эрхэлсэн дэд дарга, 1999-2004 онд 
ОХУ-ын ДЯЯ-нд сонсогч, 2004-2005 онд Цагдаагийн ерөнхий газрын Хяналт 
шалгалтын тусгай тасагт зохион байгуулагч, 2005-2006 онд Замын цагдаагийн 
газрын хэрэг бүртгэх хэлтсийн дарга, 2006-2008 онд Цагдаагийн ерөнхий газрын 
Тамгын  газрын дарга, 2008 оны 03 дугаар сараас 09 дүгээр сар хүртэлх хугацаанд 
Нийслэлийн цагдаагийн газрын даргаар ажилласан. 

 

САЙННЯМБУУГИЙН БААТАРЖАВ 

Сайннямбуугийн Баатаржав нв 1967 онд Улаанбаатар хотод төрсөн. 1990 
онд Цагдаагийн дээд сургуулийг, 2004 онд ОХУ-ын ДЯЯ-ны удирдлагын академийг 
тус тус дүүргэсэн. 

1990-1995 онд Төв аймгийн цагдаагийн газарт мөрдөн байцаагч, 1995-1998 
онд мөн газарт эрүүгийн төлөөлөгч, ахлах төлөөлөгч, 1998-1999 онд Сэлэнгэ 
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аймгийн Хөтөл дахь цагдаагийн тасгийн дарга, 1999-2002 онд Дархан-Уул аймгийн 
цагдаагийн газарт эрүүгийн ажил эрхэлсэн орлогч дарга, 2004 оны 08-12 дугаар 
сар хүртэлх хугацаанд Цагдаагийн ерөнхий газрын хяналт шалгалтын хэлтэст 
зохион байгуулагч, 2004 оны 12 дугаар сараас Дархан-Уул аймгийн цагдаагийн 
газрын даргаар, 2008 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрөөс Нийслэлийн цагдаагийн 
газрын даргаар ажиллаж байна. 

Цагдаагийн хурандаа С.Баатаржав нь ажиллах хугацаандаа “Цэргийн 
хүндэт медаль”, “Ардын хувьсгалын 80 жилийн ойн медаль”, Цагдаагийн ерөнхий 
газрын шагнал “Цагдаагийн гавъяа” тэмдгээр тус тус шагнагдсан. 

 

 

 

 

УЛААНБААТАР ХОТЫН РАЙОН,ДҮҮРГИЙН 
ЦАГДАН СЭРГИЙЛЭХ АНГИ,ХЭЛТСИЙН ДАРГА 

НАРЫН ОВОГ НЭР,АЖИЛЛАСАН ОН 
ЖИЛИЙН ЖАГСААЛТ 

 
Нэг. Сүхбаатар дүүргийн Цагдаагийн хэлтэс 
 

1. Ахмад Рашийн Агваандорж   1952-1957 
2. Дэд хурандаа Балганы Банзрагч  1957-1958 
3. Хошууч Дамбын Балгансүрэн   1958-1960 
4. Хошууч Ганбулгийн Бадам   1960-1962 
5. Дэд хурандаа Очирын Жанцан   1965-1970 
6. Хурандаа Шаравын Дашзэвэг   1971-1976 
7. Дэд хурандаа Донидын Хүрэлсүх  1976-1980 
8. Дэд хурандаа Данзанбалжирын Батжаргал 1980-1981 
9. Хурандаа Нацагийн Гаравсүрэн   1981-1990 
10. Дэд хурандаа Осорын Борхүү   1990.-1991 
11. Хурандаа Данзангийн Сандаг-Очир  1991-1992 
12. Хурандаа Шуурайн Батсүх   1992-2008 
13. Хурандаа Бямбаагийн Баатарпүрэв  2005.11 сараас 

Хоёр. Баянгол дүүргийн Цагдаагийн хэлтэс 

1. Хошууч Бат-Очирын Лувсаншарав  1952 
2. Ахмад Санжжавын Цэдэндамба   1958 
3. Хурандаа Буян-Өлзийн Сэнгэдорж  1965-1966 
4. Хурандаа Чулууны Самдан   1966-1971 
5. Хурандаа Очирын Жанцан   1971-1975 
6. Дэд хурандаа Лоолойн Жамъян   1975-1982 
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7. Дэд хурандаа Цагааны Мишигдорж  1979-1982 
8. Дэд хурандаа Ширнэнгийн Ганжууржав 1982-1990 
9. Дэд хурандаа Шинэнгийн Энхбат  1990-2001 
10. Хурандаа Шуурайн Батсүх   2001-2006 
11. Дэд хурандаа Нанзадын Амарзаяа  2006 оноос 

Гурав. Баянзүрх дүүргийн Цагдаагийн хэлтэс 

1. Хошууч Аюушийн Ишжамц   1952 
2. Дэд хурандаа Доржийн Тойжамц  1958-1959 
3. Хурандаа Лувсангийн Шаравдорж  1965-1980 
4. Хурандаа Лоолойн Жамъян   1980-1981 
5. Хошууч Цэдэндоржийн Чулуут   1981-1990 
6. Дэд хурандаа Чимэддоржийн Амарболд 1990.07-10 
7. Дэд хурандаа Чагдаагийн Азар   1990-1992 
8. Дэд хурандаа Жанчивринчингийн Содмандах1992-1998 
9. Хурандаа Эрдэнэ-Очирын Гантулга  1998-2001 
10. Хурандаа Мядагийн Ганхүү   2001-2007.3 сар 
11. Хурандаа Цэндийн Эрдэнэбат   2007-2008 
12. Хурандаа Далайхүүгийн Ядамдорж  2008 оноос 

Дөрөв: Хан-Уул дүүргийн Цагдаагийн хэлтэс 

1. Ахлах дэслэгч Дагважавын Буянравжих 1952 

2. Дэд хурандаа Ламжавын Хорлоо   1958 

3. Дэд хурандаа Адъяагийн Азар   1962-1964 

4. Ахмад Майнаахүүгийн Загдсамбар  1965-1971 

5. Дэд хурандаа Дамбын Чойжилсүрэн  1972-1973 

6. Дэд хурандаа Лувсанцэрэнгийн Гүнчин-Иш 1973-1983 

7. Хошууч Дамдингийн Алтангэрэл   1983-1985 

8. Дэд хурандаа Ринчингийн Бадарч  1985-1987 

9. Дэд хурандаа Загдсүрэнгийн Дашдорж  1987-1989 

10.Дэд хурандаа Гончигжидийн Намхай  1989-1990 

11.Хошууч Чимгээгийн Сангарагчаа  1990-1994 

12.Хошууч Наваансүрэнгийн Ганболд  1994-1996 

13.Хошууч Загдсамбарын Бат-Эрдэнэ  1996 

14.Дэд хурандаа Эрдэнэ-Очирын Гантулга 1996-1997 
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15.Дэд хурандаа Дугаржавын Майсүрэн  1997-2008 

16.Хурандаа Түвдийн Батбаяр   2008 

Тав. Сонгинохайрхан дүүргийн Цагдаагийн хэлтэс 

1. Ахлах дэслэгч Ганбулгийн Бадам  1952-1956 

2. Ахмад Намнангийн Дорж    1956-1958 

3. Ахмад Загдын Ганжууржав   1958-1959 

4. Дэд хурандаа Үржингийн Жамбалдагва 1959-1971 

5. Хошууч Д.Доржжанцан    1971-1978 

6. Дэд хурандаа Ламганы Төвсүрэн  1978-1984 

7. Дэд хурандаа Гэндэнгийн Гонгор  1985-1987 

8. Дэд хурандаа Начингийн Даваа   1987-1988 

9. Дэд хурандаа Н.Гэндэнпүрэв   1988-1989 

10. Дэд хурандаа Пүрэвсэдийн Болд  1989-1990 

11. Дэд хурандаа Чүлтэмсүрэнгийн Ганбаатар 1990-1994 

12. Хошууч Чулууны Мөнхбат   1994-1995 

13. Хурандаа Шаалайн Пүрэв   1995-1998 

14. Хурандаа Жалбын Бумнанжид   1998-1999 

15. Дэд хурандаа Баатарын Болдбаатар  1999-2008 

16. Хурандаа Мядагийн Ганхүү   2008.10 сараас 

Зургаа. Чингэлтэй дүүргийн Цагдаагийн хэлтэс 

1. Дэд хурандаа Ёндонгийн Дарьхүү  1987-1993 

2. Хурандаа Жалбын Бумнанжид   1993-1998 

3. Дэд хурандаа Жанчивринчингийн Содмандах1998-1999 

4. Хурандаа Мядагийн Ганхүү   1999.2-12 сар 

5. Дэд хурандаа Доржийн Батсайхан  1999.12 сараас 

 

Долоо. Налайх дүүргийн Цагдаагийн хэлтэс 

1. Дэд хурандаа Чойваанчигийн Саарал  1958-1964 

2. Дэд хурандаа Дэлдэнгийн Бадрах  1964-1971 

3. Дэд хурандаа Чулууны Самдан   1971-1976 

4. Ахлах дэслэгч Дашжавын Даваа  1976-1987 

5. Дэд хурандаа Гэндэнгийн Гонгор  1987-1990 

6. Дэд хурандаа Баасанжавын Лувсанцэрэн 1990-1997 

7. Хошууч Түмээгийн Энхбат   1997-1998 

8. Дэд хурандаа Цэвэгдэлгэрийн Баярсайхан 1998 оноос 
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9. Хошууч Дамдинсүрэнгийн Энхбаяр  2008.11 сараас 

 

Найм. Багануур дүүргийн Цагдаагийн хэлтэс 

1. Дэд хурандаа Ламжавын Хорлоо  1978-1980 

2. Хошууч Дондогийн Цэдэн    1980-1983 

3. Хошууч Лхамсүрэнгийн Гарамжил  1983-1986 

4. Дэд хурандаа Норовын Бямбаа   1986-1990 

5. Хошууч Цэрэндоржийн Баярсайхан  1991-1993 

6. Дэд хурандаа Бат-Очирын Ганчулуун  1993-1995 

7. Хошууч Дашбалын Бархас   1995-2008 

8. Дэд хурандаа Баатарбилэгийн Даваажав 2008.1 сараас 

 

ЗУРГАА. НИЙСЛЭЛИЙН ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГАД АЖИЛЛАЖ БАЙСАН 

АЛДАР ГАВЪЯА,НЭР ХҮНДТЭЙ ХҮМҮҮС 

  

Нэг. Жамсрангийн Данзан  

1900 онд төрсөн. Дорноговь аймгийн Их хэт сумын харъяат. Арван тавны 

цагдаагаас ардын сэргийлэгч болж, 1963 он хүртэл 42 жил цагдаагаар ажилласан 

хүн. Сүхбаатар, Цусан гавъяа, Алтан гадас одонгоор тус бүр 2 удаа шагнагдсан. 

Хоёр. Хадын Насанбуян  

1899 онд төрсөн. Ардын засгийн анхны цагдаа нарын нэг. Сүүлдээ Ардын 

армид алба хааж, хурандаа цолтой тэтгэвэрт гарчээ. 

Гурав. Лувсангийн Жүрмэд  

1902 онд төрсөн. Дорноговийн Их хэт сумын харъяат. Ардын засгийн анхны 

цагдаа нарын нэг. 

Дөрөв. Гончигийн Гэндэн  

1903 онд төрсөн. Арван тавны цагдаагаас ардын сэргийлэгчээр шилэгдсэн 

анхны сэргийлэгч. 

Тав. Паньдийн Цог-Очир  
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1881 онд төрсөн. Цэцэн хан аймгийн Цэцэн чин вангийн хушууны хүн. Арван 

тавны цагдаагаас ардын сэргийлэхэд шилэгдсэн сэргийлэгч, тасаг, сумангийн 

даргаар ажиллаж “Хөвчийн гозгор”, “Сэргийлэхийн дарга” нэрээр алдаршсан хүн. 

Зургаа. Ярингийн Наваан  

Ардын хувьсгалын партизан дүү Цэнд, Санжаа гурвуулаа ардын 

сэргийлэхийн анхны шилэгдмэл цагдаа, хувьсгалын үйл хэрэгт нэр алдар нь 

мөнхжин үлдсэн ажээ. Я.Наваан дайны үед ЗХУ-д бэлэг хүргэлцэж явсан Цагдан 

сэргийлэх байгууллагын төлөөлөгч, хожим нь цагдаагийн байцаагч, төлөөлөгчөөр 

ажиллаж байгаад 1946 онд нас баржээ. 

Дэндэвийн Ганжуур –Хувьсгалын эсэргүү зэвсэгт тэмцэлд гарамгай 

зүтгэлтэй оролцож, нэр нь тодорсон цагдан сэргийлэх сумангийн дарга, 1921-1951 

оныг дуустал цагдаа, офицероор ажилласан ажээ. 

 

Долоо. Халтарын Мадриг /1913-1994/  

1913 онд төрсөн. Дундговь аймгийн Дэлгэрхангай сумын харъяат. “Эх оронч” 

хэмээн алдаршсан ахмад дайчин. ХТАЗ Нийслэлийн Цагдаагийн газрын Ус 

сувгийн хамгаалах ротод салааны ларга, Элчин хамгалах салааны даргаар 

ажиллаж байгаад 1981 онд тэтгэвэрт гарч, 1994 онд нас баржээ. 

Найм. Үржингийн Жамбадагва /1912-1972/  

1912 онд төрсөн. Дорнод аймгийн Чойбалсан сумын харъяат. Цагдаагийн 

албанд 35 жил ажилласны 11 жилд нь Нийслэл хотын Толгойтын Цагдан 

сэргийлэх ангийн дарга байсан. Мөрдөн байцаах хэлтсийн анхны дарга. Моголын 

Цагдаагаас төрсөн анхны “Гавъяат хуульч”-дын нэг. 1972 онд нас баржээ. 

Ес. Санжийн Рэнцэнхорлоо  

1918 онд төрсөн. Сэлэнгэ аймгийн Ерөө сумын харъяат. 1936 оноос 

Цагдаагийн байгууллагад орж 32 жил ажиллахдаа цагдаагаас хурандаа, УЦСЕГ-

ын орлогч хүртэл дэвшиж, Нийслэлийн Цагдан сэргийлэх газрын даргаар 

тасралтгүй 13 жил ажилласан. ХТАЗ. Монгол улсын гавъяат хульч. 

Арав. Равдангийн Гүнсэн. /1923-1986/  

1923 онд төрсөн. Увс аймгийн Түргэн сумын харъяат. 1941 оноос 

Цагдаагийн байгууллагад паспортын байцаагч, төлөөлөгч, тасаг, хэлтэс, газрын 
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орлогч дарга, 1946-1947 онд Нийслэлийн Цагдан сэргийлэх газрын даргаар 

ажиллаж байсан. Хошууч генерал, Хууль цаазын шинжлэх ухааны доктор. 

Арваннэг. Пүрэвийн Туваанжав  

1926 онд төрсөн. Булган аймгийн Хутаг-Өндөр сумын харъяат. 1962 оноос 

эхлэн Нийслэлийн Цагдаагийн байгууллагад паспортын байцаагч, эрүүгийн ахлах 

төлөлөгчөөр тасралтгүй 26 жил ажилласан Монгол улсын гавъяат хуульч. 

Арванхоёр. Лэгшиджамцын Юндэндорж  

1932 онд төрсөн. Өвөрхангай аймгийн Баянгол сумын харъяат. 1941-1943 

онд Цагдан сэргийлэхийн ажилтан бэлтгэх хоѐр жилийн түр сургууль төгсөөд 1943-

1946 онд Паспортын хэлтсийн бүртгэгч, ахлах байцаагч, 1947 оноос өмчийн 

төлөлөгч, дараа нь Төв аймгийн Цагдан сэргийлэх ангийн дарга, 1954-1955 онд 

Цагдан сэргийлэх газрын гүйцэтгэх ажил эрхэлсэн орлогч дарга, 1976-1979 онд 

УЦСЕГ-ын Улс төрийн хэлтсийн даргаар ажиллаж байсан. Сүхбаатар, Байлдааны 

гавъяаны улаан туг, Байлдааны гавъяаны одон, Цэргийн хүндэт медаль, Онц 

хилчин, Онц сэргийлэгч, Хүндэт чекист зэрэг шагналтай. 

Арвангурав. Дэлдэнгийн Бадрах /1924-1999/  

1924 онд төрсөн. Завхан аймгийн Баян-Уул сумын харъяат. 1945 оны 

чөлөөлөх дайнд оролцсон. 1964-1971 онд  Налайх дүүргийн цагдаагийн хэлтсийн 

дарга, 1971-1975 онд Нийслэлийн Цагдан сэргийлэх газрын Шалган хуваарилах, 

баривчлах байрны даргаар ажиллаж байсан. 

Арвандөрөв. Дамбын Чойжилсүрэн /1930-1997/  

1930 онд төрсөн. Архангай аймгийн Жаргалант сумын харъяат. Нийслэлийн 

Цагдан сэргийлэх газрын орлогч, Өмчийн хэлтсийн дарга, Ажилчны районы 

Цагдан сэргийлэх хэлтсийн даргаар ажиллаж байсан. 

Арвантав. Донидын Хүрэлсүх /1936-1995/  

1936 онд төрсөн. Архангай аймгийн Их тамир сумын харъяат. Хуульч 

мэргэилтэй. Нийслэлийн Сүхбаатарын районы Цагдан сэргийлэх хэлтсийн дарга, 

Улаанбаатар хотын Цагдан сэргийлэх газрын Штабын даргаар ажиллаж байсан. 

Зургаан хүү, хоѐр охинтой. Хүү Х.Энхжаргал нь одоо Төв аймаг дахь Цагдаагийн 

газрын даргаар ажиллаж байна. 

Арванзургаа. Майнаахүүгийн Загдсамбар /1922-2000/  
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1922 онд төрсөн. Завхан аймгийн Цагаан чулуут сумын харъяат. 1945 оны 

чөлөөлөх дайнд оролцсон. Говь-Алтай, Завхан аймагт Цагдан сэргийлэх ангийн 

дарга, Нийслэлийн Цагдан сэргийлэх газрын Эрүүгийн хэлтсийн дарга, Ажилчны 

районы Цагдан сэргийлэх ангийн даргаар ажиллаж байсан. Хүү З.Бат-Эрдэнэ нь 

Нийслэлийн Сүхбаатар дүүргийн цагдаагийн хэлтсийн орлогч, мөн Хан-Уул 

дүүргийн цагдаагийн хэлтсийн даргаар ажиллаж байв. 

Арвандолоо. Доржийн Тойжамц  

1919 онд төрсөн. Булган аймгийн Баруун бүрэн сумын харъяат. Сэлэнгэ 

аймгийн Цагдан сэргийлэх ангид төлөөлөгч, Баян-Өлгий, Ховд аймгийн Цагдан 

сэргийлэх ангийн дарга, Улаанбаатар хотын Нийслэлийн районы Цагдан 

сэргийлэх ангийн даргаар ажиллаж байжээ. Хүү Т.Батчулуун нь Булган аймгийн 

Цагдаагийн хэлтсийн дарга, хүү Т.Батболд нь Нийслэлийн Чингэлтэй дүүргийн 

Цагдаагийн хэлтэст мөрдөн байцаагчаар ажиллаж байв. 

Арваннайм. Ганбулгийн Бадам /1920-1995/  

1920 онд төрсөн. Баян-Өлгий аймгийн Ногоон нуур сумын харъяат. Хуульч, 

дэд хурандаа. ХТАЗ.1939-1945 оны байлдаанд хөнгөн пулеметчин, салааны 

даргаар ажиллаж байсан. Сонгинохайрхан, Сүхбаатар дүүргүүдийн Цагдан 

сэргийлэх анги, хэлтсийн дарга, хожим Найрамдлын районы Цагдан сэргийлэх 

хэлтэст группийн дарга байгаад 1974 онд тэтгэвэрт гарчээ. Сүхбаатар_ 

Байлдааны гавъяаны улаан туг, Байлдааны гавъяа, Алтан гадас одон, ойн 

медаоиуд, Онц сэргийлэгч тэмдгүүдээр шагнагдаж байсан. 

Арван ес. Алтангэрэлийн Думбурай  

1929 онд Увс аймгийн Завхан сумын нутаг “Сайхны гол” гэдэг газар төржээ. 

Тэрээр 1949 оноос эхлэн НАХЯ-ны Увс аймаг дахь хэлтэст төлөөлөгч, ахлах 

төлөөлөгч, тасаг, хэлтсийн орлогч даргаар ажиллаж байгаад 1958 оноос аймгийн 

Цагдаагийн хэлтэст өмчийн төлөөлөгч болжээ. 

А.Думбурай ЗХУ-ын ДЯЯ-ны дээд сургуульд суралцан төгсөж ирээд 1967-

1971 онд Улаанбаатар хотын Цагдан сэргийлэх газрын Өмчийн хэлтсийн даргаар 

томилогдон ажиллаж, энэ хугацаандаа улс, хоршоолол, ард иргэдэд үлэмж 

хэмжээний хохирол учруулсан, хүний амь нас хохироосон олон арван хэргийн 

эзнийг илрүүлэх ажлыг биечлэн болон удирдан зохион байгуулж, сэтгэлгээ сайтай, 

ажилч хичээнгүй сайн ажилтан гэдгэ харуулж чаджээ. 

Хошууч генерал А.Думбурай УЦСЕГ-ын эрүүгийн хэргийг эрэн сурвалжлах 

хэлтсийн дарга, УЦСЕГ-ын орлогч дарга, НАХЯ-ны нэгдүгээр орлогч сайд бөгөөд 
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УЦСЕГ-ын орлогч дарга хүртэл хлбан тушаалд ажиллаж байсан Монголын 

Цагдаагийн байгууллагын нэр хүндтэй ахмад ажилтан юм.  

А.Думбурайн олон жилийн хөдөлмөр зүтгэлийг төр засгаас үнэлж, 

Сүхбаатарын одон, Байлдааны гавъяаны улаан тугийн одонгоор 2 удаа, Алтан 

гадас, Цэргийн гавъяаны одон, Цэргийн хүндэт медаль, ойн медалиуд, Хүндэт 

чекист, ЗХУ, Монголын “Онц сэргийлэгч” тэмдэг Батлан хамгаалах яам, Хууль зүйн 

яам, Монголын ахмадын холбоо, Монголын Залуучуудын холбоо, МАХН, 

Монголын Цагдаагийн болон Унгар, Куба улсын “Хүндэт тэмдгээр” шагнаж байжээ. 

А.Думбурай генерал Цагдаагийн ерөнхий газрын Ахмадын хорооны даргаар 

өнөө хэр нь ажилласаар байгаа бөгөөд ууган охин дэд хурандаа Д.Дугармаа нь 

Нийслэлийн Цагдаагийн газрын Захиргааны удирдлагын хэлтэст ахлах байцаагч, 

отгон хүү Д.Мягмарцэрэн нь Эрүүгийн Цагдаагийн газарт эрүүгийн төлөөлөгчөөр 

ажиллаж байна. 

Хорь. Шаравын Дашзэвэг  

1928 онд төрсөн. Ховд аймгийн Дарви сумын харъяат. 1940-1947 онд Ховд 

хэлтэст хилийн төлөөлөгч, Улаанбаатар хотын Цагдан сэргийлэх газрын Эрүүгийн 

хэлтсийн орлогч дарга, Сүхбаатарын районы Цагдан сэргийлэх хэлтсийн дарга 

зэрэг ажил хийж байсан. Тэтгэвэрт гарсны дараа Нийслэлийн Цагдаагийн газрын 

Ахмадын зөвлөлийн даргаар 7 жил ажиллажээ. Цэрэг, цагдаагийн байгууллагад 40 

жил ажилласан. Сүхбаатар, Байлдааны гавъяаны улаан туг, Байлдааны гавъяаны 

одон, Цэргийн хүндэт медаль, ойн бусад медаль, Хүндэт чекист, Орос, Монголын 

Онц сэргийлэгч тэмдгээр шагнагдаж байжээ. 

Хориннэг. Жамъянгийн Дашзэвэг  

1921 онд төрсөн. Булган аймгийн Баян-агт сумын харъяат.Дээд, хуульч. 

Улаанбатар хотын Цагдаагийн газрын орлогч дарга, Сэргийлэн хамгаалах 

гарнизоны даргаар ажиллаж байсан. Хурандаа цолтой. Сүхбаатарын одон, 

Байлдааны гавъяаны улаан тугийн одон, Байлдааны гавъяаны одон, Цэргийн 

хүндэт медаль, ойн бусад медалиуд, Хүндэт чекист, Онч сэргийлэгч. 

Хорин хоёр. Ламганы Төвсүрэн  

1923 онд төрсөн. Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сум. Тусгай дунд, хуульч. 

Хөдөө орон нутаг болон Нийслэлийн Цагдан сэргийлэх байгууллагад тасаг, анги, 

хэлтсийн даргаар олон жил ажилласан. Сүүлд Толгойтын Цагдан сэргийлэх ангийн 

даргаар ажиллаж байгаад 1984 онд өндөр насны тэтгэвэрт гарсан. Сүхбаатар, 

Байлдааны гавъяаны улаан туг, Байлдааны гавъяаны одон, Байлдааны медаль, 

Хөдөлмөрийн хүндэт медаль, Онц сэргийлэгч. 
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Хорин гурав. Равдангийн Өлзийбуян  

1923 онд төрсөн. Архангай аймгийн Эрдэнэмандал сумын харъяат. Дээд, 

хуульч. 1964 оноос Мөрдөн байцаах газарт мөрдөн байцаагч, сүүлд нь Ажилчны 

районы Цагдан сэргийлэх хэлтэст Мөрдөн байцаах тасгийн даргаар ажиллаж 

байгаад 1990 онд тэтгэвэрт гарсан. Монгол улсын гавъяат хуульч, Алтан гадас 

одон, Байлдааны медаль, ойн бусад медалиуд, Онц сэргийлэгч. 

Хорин дөрөв. Шүхэрийн Бадрах  

Говь-Алтай аймгийн Наран сумын харъяат. 1968 оноос эхлэн Нийслэлийн 

Цагдаагийн байгууллагад ажиллаж буй хорооны цагдаа, одоо Нийслэлийн Баянгол 

дүүргийн Цагдаагийн хэлтсийн “Нарлаг” хэсгийн даргаар ажилладаг, дэд хурандаа. 

НАХЯ, УЦСЕГ, Нийслэлийн Цагдаагийн газар, район, дүүргийн ажил хөдөлмөрийн 

аваргаар олон жил шалгарч, МАХН-ын 19 дүгээр Их хуралд оролцож байсан. 

Сүхбаатарын одонт Онц сэргийлэгч. 

 

 

 

Хорин тав. Еэгийн Чулуун  

1941 онд төрсөн. Өмнөговь аймгийн Цогт-Овоо сумын харъяат. Е.Чулуун 

1967 оноос эхлэн Улаанбаатар хотын Цагдаагийн газар, анги салбаруудад цагдаа, 

харуулчаар гучаад жил ажилласан. Монголын Зохиолчдын эвлэлийн гишүү, олны 

танил яруу найрагч, “Азын босго”, “Айлтгалын хадаг”, “Боржгин хоѐр” зэрэг ду, 

шүлэг, яруу найргийн ном хэвлүүлсэн. 

Хорин зургаа. Түдэвийн Машлай /1925-1999/ 

1925 онд төрсөн. Увс аймгийн Улаангом сумын харъяат. 1945 оны чөлөөлөх 

дайнд оролцож явсан. Цэрэг,Цагдаагийн албанд нийт 42 жил тасралтгүй 

ажилласны сүүлийн хорь гаруй жилд Нийслэлийн Сүхбаатар, Найрамдлын районы 

Цагдан сэргийлэх хэлтсийн Эрүү эрхэлсэн орлогч даргаар ажиллаж амжилт 

гаргасны учир Сүхбаатарын одонгоор шагнуулж явсан дэд хурандаа хүн. 

Хорин долоо. –Лхамын Батхүү 

  Нийслэлийн Сүхбаатарын районы цагдаагаар ажиллаж байхдаа анх 

“Хөршийн холбоо” гэдгийг санаачлан гаргаж, тэр санаачлага нь Улаанбаатар хот 

даяар нэвтэрч, бүх хороо хорин, гудамж, байр сууц болгонд уг холбоо 
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байгуулагдан гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, хэв журам сахиулахад ихээхэн 

үүрэг гүйцэтгэсэн юм. 

Хорин найм. –Адъяагийн Сэнгэцохио /1917-1986/  

Өвөрхангай аймгийн Нарийн тээл сумын харъяат. Монгол улсын Ардын 

зураач, . 

А.Сэнгэцохио 1957 оноос Улаанбаатар хотын Цагдан сэргийлэх газрын 

клубын эрхлэгчээр ажиллаж, “Онц сэргийлэгч” тэмдгийн анхны загварыг зурж 

гаргасан хүн. 

Хорин ес. –Баярын Дугар 

1926 оноос Цагдан сэргийлэхэд ажилласан ахмад ажилтан. ХТАЗ. Бэлтгэл 

хурандаа С.Рэнцэнхорлоо гуай дурсахдаа: “Б.Дугар гуай намайг анх 1936 онд 

сэргийлэхэд цагдаагаар ороход миний салааны дарга байсан, миний анхны дарга 

хүн. Тэр үед гэрээт суман, 4 дүгээр салааны дарга, дараа нь Хотын Цагдан 

сэргийлэхийн Эргүүлийн салааны дарга байсан. 1921 оны партизануудаас хамгийн 

сүүлд үлдсэн партизан Б.Нямхүүгийн ах, 1971 онд Цагдан сэргийлэх байгууллагын 

50 жилийн ойн баярт уригдан оролцож, Дуурийн театрт хурал, концерт үзээд, 

дараа нь Улаанбаатар зочид буудалд хүлээн авалтад оролцсон юм. Тэндээс тарж 

яваад цус харваад, маргааш нь өөд болсон юм” гэв. 

Гуч. Цэнджавын Арслан  

Архангай аймгийн хүн. 1937 онд Ховдын хязгаарт цэргийн алба хаагаад 

тэндээ үлдэж цагдаа болсон ажээ. Боловсрол, бичиг үсгээр маруухан боловч 

үнэнч шударга зан, ажилд зүтгэлтэйгээр ажиллаж байсан байгууллага, тэр нутгийн 

ард түмэндээ гайхагдаж байсан алдартай цагдаа. Хурандаа С.Рэнцэнхорлоо: “Би 

УЦСГ-ын дарга байхдаа 1943 онд Ховд аймагт хүн амины ноцтой хэрэг үйлдсэн 

нэг хүнийг Нийслэлд хүргэж ирүүлэх үүрэг өгсөн юм. Гэтэл нэг өдөр над дээр том 

үнэгэн лоовуузтай, албаны ширэн цүнх, буу, урт сэлэм зүүсэн, үстэй дээлтэй, том 

алаг нүдтэй, монхор улаан хүн орж ирлээ. Цэрэгжил гэж жигтэйхэн, өндөр дуугаар 

илтгэл өгч байна.Тэр нь нөгөө Ховдын сайн цагдаа гэж яригддаг байсан Арслан 

байлаа. Одоо хүртэл тэр дүр зураг санаанаас гардаггүй юм” гэж дурслаа.Цагдаа 

Ц.Арслан 1949 онд Нийслэлд шилжин ирээд эргүүл, харуулын цагдаагаар олон 

жил ажиллаад тэтгэвэртээ гарсан ба 1999 онд өөд болжээ. 

Гучин нэг. –Осорын Цахай  

Дундговь аймгийн Дэлгэрхангай сумын хүн. 1932 онд цэрэгт татагдаж тусгай 

хороонд алба хаасан. 1934 оноос Цагдаа, 1937 онд бага дарга, 1938 онд харуулын 
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салааны дарга, УЦСГ-ын боловсон хүчний байцаагчаар аиллаж байсан. Сүүлдээ 

Цагдан сэргийлэх байгууллагын ерөнхий хэлтэст мал аж ахуйн тасгийн дарга, 

үйлчилгээний нярав, дараа нь Ерөөгийн хөдөлмөр хүмүүжлийн лагерьт цагдаагаар 

олон жил ажилласан, зөрүүд муйхардуу, дэндүү их зүтгэлтэйгээрээ олны гайхал 

бишрэлийг төрүүлж явсан нэрт цагдаа. 

Гучин хоёр. Жамцын Цоолой 

1936 онд төрсөн. Дорноговь аймгийн Эрдэнэ сумын харъяат. 1957 онд 

Дорноговь аймгийн Цагдан сэргийлэх ангийн цагдаа Ж.Цоолой Монголын 

Залуучууд оюутны анхдугаар их наадамд гар бөмбөгийн тэмцээнд шалгарж, Улсын 

шигшээ багийн тамирчнаар шилэгдсэн. Гэвч хурандаа С.Рэнцэнхорлоо түүнийг 

Биеийн тамирын хороонд бүрмөсөн шилжүүлэлгүй Цагдаагийн газартаа 

ажиллуулж, чөлөө цагаар нь спортын бэлтгэл, тэмцээнд нь оролцуулж байжээ. 

Ж.Цоолой 1959 оноос Нийслэлийн Цагдаагийн газар, хэлтсүүдэд сэргийлэн 

хамгаалах байцаагч, эрүүгийн төлөөлөгчөөр, 1972-1983 онд Улаанбатар хотын 

Цагдан сэргийлэх газрын Эрүүгийн хэргийг эрэн сурвалжлах Нэгдүгээр хэлтэст 

ахлах төлөөлөгч, 1983-1989 онд Улаанбаатар хотын Цагдан сэргийлэх газрын 

Шуурхай албаны хэлтэст хариуцлагатай жижүүр, ээлжийн дарга зэрэг алба 

эрхэлж, нийтдээ 32 жил ажиллаад тэтгэвэртээ гарсан боловч 1996 оноос 

Нийслэлийн дүүргүүдэд Эрүүгийн хүнд гэмт хэрэг, эзэнгүй хэргүүд илрүүлэх ажил 

эрхлэн ажилласаар байна. Түүний гавъяа зүтгэлийг Төр засгаас үнэлж Байлдааны 

одон, Байлдааны гавъяаны улаан тугийн одон, Алтан гадас одон, ойн медалиуд, 

Хүндэт чекист, Онц сэргийлэгч тэмдгүүдээр шагнажээ. 

Гучин гурав. –Бямбын Сэрээтэр  

1958 онд төрсөн. Хөвсгөл аймгийн Цэцэрлэг сумын харъяат. Цэргийн 

албанаас халагдаад 1981 онд Нийслэлийн Цагдаагийн газрын Сүхбаатар дүүргийн 

Цагдаагийн хэлтэст хорооны цагдаагаар орж ажиллажээ. Ахмад Б.Сэрээтэр 

ажилдаа идэвхи зүтгэл сайтай, хариуцсан ажлынхаа чиглэлээр бүртгэл судалгаа, 

төлөвлөгөө тайлан, холбогдох баримт тэмдэглэл хийх талаараа цагдаагийн нийт 

бие бүрэлдэхүүнд гайхагдсан үлгэр жишээч ажилтан. Тэрээр Сүхбаатар, 

Чингэлтэй дүүрэг, Нийслэлийн Цагдаагийн газрын Хөдөлмөрийн аваргаар 8 удаа 

шалгарч, 1996 онд Цэргийн гавъяаны одон, 1998 онд “Цагдаагийн алдар”-аар 

шагнагдсан. 1988 оноос Хэв журмын хэлтсийн хамгаалалт хариуцсан ахлах 

байцаагчаар ажиллаж байна. Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын 

захирагч М.Энхболд өөрийн санаачлагаар ахмад Б.Сэрээтэрийг 2001 онд хоѐр 

өрөө байраар шагнасан нь үнэхээр ховор тохиолдол байлаа. 

Гучин тав. –Лэгдэнсүрэнгийн Гаваасүрэн 
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1953 оны тавдугаар сарын 11-нд төрсөн. Завхан аймгийн Отгон сумын 

үндсэн харъяат. 1973 оноос эхлэн Нийслэлийн Цагдан сэргийлэх газрын Эргүүл 

ротод цагдаа, салааны орлогч, салааны дарга, ХЗЭ-ийн үүрийн дарга, улс төрийн 

орлогч, 1989 оноос Нийслэлийн Сүхбаатар дүүргийн Цагдаагийн хэлтсийн 

Сэргийлэн хамгаалах ахлах байцаагч, 1990 оноос Эргүлийн тусгай тасгийн орлогч, 

Эргүүл хамгаалалтын 801 дүгээр хорооны Сургалт боловсон хүчний ажил 

хариуцсан дэд даргаар тус тус ажиллаж байсан. Одоо Иргэний бүртгэл, 

мэдээллийн улсын төвд хэлтсийн дарга ажилтай. Хошууч Л.Гаваасүрэн 1993 онд 

цагдаагийн ажил, амьдралыг харуулсан “Түгшүүрт шөнө” гэдэг уран сайхны бүрэн 

хэмжээний кино зохиол бичиж, уг киног хэсэг уран бүтээлч нөхдийн хамт бүтээж, 

нийтийн хүртээл болгосон “Шорвог нулимс” өгүүллэгийн ном, олон арван дууны үг 

зохиосон. Түүний “Эх үрийн элбэрэл”, “Аав минь” дуу Монголын бүх ард түмний 

мэддэг, нийтэд түгсэн дуу болсон юм. Соѐлын тэргүүний ажилтан цол, тэмдгээр 

шагнагджээ. 

Гучин зургаа. Доржийн Сүхбат 

 Улаанбаатар хотын Цагдан сэргийлэх газрын Эргүүл ротын цагдаа, ахлагч. 1973 

онд Улаанбаатар хот дахь Улсын төв музейн байшингийн дээврийг цоолон орж, 

түүх соѐлын асар үнэтэй, ховор нандин алт, мөнгөн эдлэл хулгайд 

алдагдсан.Нийслэлийн цагдаагийнхан энэ ноцтой хэргийн эзнийг олох гэж 

нийтээрээ хөдөлж байх үед цагдаа Д.Сүхбат өөрийн сонор соргог, ажигч гярхай 

ажиллагаагаараа уг хэргийг үйлдсэн гэмт этгээд Гомбосүрэнг илрүүлэн 

баривчилж, гавъяа байгуулсан юм. Энэ хэргийг илрүүлсэн учир түүнийг Алтан 

гадас одонгоор шагаж, хамт ажилласан 21 настай цагдаа Борын Цогтбаатарыг 

Цэргийн хүндэт медалиар шагнаж байжээ. 

Гучин долоо. Баяжихын Лувсан /1943-1966/ 

Улаанбаатар хотын Цагдан сэргийлэх газрын харуул ротын цагдаа, ахлагч. 

Хамгаалж байсан улсын үнэт хөрөнгөнд нь шөнийн цагаар халдан довтолсон гэмт 

этгээдүүдтэй ганцаараа амь бие хайргүй тэмцэлдэж байгаад хүчинд автагдан 68 

удаа хутгалуулж нас барсан. Монголын Цагдаагийн түүхэнд нэр нь мөнхөрсөн 

цагдаа. 

Гучин найм. Цэндийн Бадамханд /1942-1967/ 

Улаанбаатар хотбн Цагдан сэргийлэх газрын Эргүүл ротын цагдаа ахлагч. 

Авто машины ослоос бусдын амь насыг авраад өөрийнхөө амийг алдсан зориг 

баатарлаг эмэгтэй. 

Гучин ес.Содовын Зундуй /1947-1979/ 
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Улаанбаатар хотын Цагдан сэргийлэх газрын Эргүүл ротын цагдаа, ахлагч. 

Хорих лагериас оргосон ялтан этгээдийг олж баривчлах явцад хутгалуулж амь 

насаа алдсан баатарлаг үйлстэн. 

Дөч. Чүлтэмийн Хүрэлбаатар /1958-1985/-Улаанбаатар хотын Цагдан сэргийлэх 

газрын Усны эх булгийг хамгаалах ротын цагдаа, ахлагч. 1985 онд морин эргүлээр 

албан үүргээ гүйцэтгэж явахдаа ажлын зайлшгүй шаардлагаар ус үертэй үед Туул 

голыг мориор гаталж яваад осолдож амь насаа алдсан гавъяат үйлстэн. 

Дөчин нэг. Навааны Пүрэвдорж /1948-1987/ 

Нийслэлийн Багануур дүүргийн Цагдаагийн хэлтсийн жолооч, цагдаа, 

ахлагч. 1987 онд Цагдаагийн хэлтсийн авто машиныг жолоодон албан үүрэг 

гүйцэтгэж явахад нь өөр авто машин хажуунаас мөргөн осол гарсны улмаас нас 

барсан. 

Дөчин хоёр. Энхбатын Бат-Энх /1974-1994/ 

Улаанбаатар хотын Цагдаагийн газрын Эргүүл хамгаалалтын хорооны 

цагдаа, ахлагч. 1994 онд хорьхон настай залуу цагдаа хэв журам сахиулж яваад 

согтуу балмад этгээдүүдэд хутгалуулан амь насаа алдсан. 

 

Дөчин гурав. Дэлгэрцогтын Эрдэнэпүрэв 

1967 оны аравдугаар сарын 05-нд Улаанбаатар хотод төрсөн. Арван жилийн 

14 дүгээр сургуулийн 10 дугаар ангийг 1985 онд төгссөн. 1985-1988 онд ЗХУ-д 

Техник мэргэжлиын сургууль, 1988-1990 онд цэргийн алба хаасан. 1990 оноос 

Цагдаагийн байгууллагад ажилд орж Дипломат байгууллагуудыг хамгаалах 

суманд харуулын цагдаагаар ажилласан. Тэрээр 1991 оны есдүгээр сарын 03-ны 

өдөр зэвсэглэсэн гэмт этгээд бусдыг буудан алж зугтсаны араас хөөцөлдөж, 

харилцан буудалцсаар уг хэрэгтнийг зориг самбаа гарган баривчилсан учир 

Цэргийн гавъяаны одонгоор шагнагдсан. Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 

тушаалаар Д.Эрдэнэпүрэвийг Цагдаагийн дээд сургуульд урилгаар суралцуулсан 

ба тэрээр хуульч мэргэжил эзэмшээд одоо Дорноговь аймгийн Замын-Үүд дэхь 

Цагдаагийн тасагт эрүүгийн ахлах төлөөлөгчөөр ажиллаж байна. 

Дөчин дөрөв. Вандандоржийн Баатарсүрэн  

1954 онд төрсөн. Өвөрхангай аймгийн хужирт сумын харъат. Хугацаат 

цэргийн алба хааж дуусгаад 1978 оноос эхлэн Нийслэлийн Цагдан сэргийлэх 

газрын харъяа албадан саатуулах, эрүүлжүүлэх группын сэргийлэхчээр 
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ажилласан. 1985 оноос Нийслэлийн сүхбаатар дүүргийн хэлтэсд сэргийлэгчээр 

ажиллаж байгаад 1991 оноос Чингэлтэй дүүргийн цагдаагийн хэлтэст одоог хүртэл 

ажиллаж байна. Анхлагч В.Баатарсүрэн НАХЯ, УЦСЕГ, Нийслэлийн дүүргийн 

цагдаагийн газар, хэлтсийн ажил мэргэжлийн болон Хөдөлмөрийн аваргаар олон 

удаа шалгалч байсан ба 1990 оноос хойш Нийслэлийн цагдаагийн газрын даргийн 

зөвлөлийн гишүүнээр 2 удаа сонгогдон ажилласан юм. Энэхүү жирийн цагдаа 

газрын даргийн зөвлөлийн гишүүнээр сонгогдон ажилсан түүх урьд болон хойчид 

байгаагүй учир үүнийг онцгой үйл явдал тооцож байна. 

 

Дөчин тав.. Чогжинмүнсэлийн Даваадорж 

1964 онд төрсөн. Өвөрхангай аймгийн Нарийн тээл сумын харъяат. Тэрээр 

1982 оноос /хүч/ нийгэмлэгт тамирчин болжээ. Самбо, жудо бөхийн олон улсын 

хэмжээний мастер, Самбо бөхийн дэлхийн аврагийн мөнгөн медаль, Ази тивын 

аваргийн хүрэл медаль, Монголын бүх ард түмний найм ес дүгээр их наадмын 

аварга, Социалист орны НАХБ-уудын спкартакиадын аварга, 1986 оноос эхлэн 

үндэсний бөхөөр хичээлж, Монголын нууц товчооны 750 жилийн ойн их баяраар 6 

давж Улсын начин цол хүртсэн, 1990-оноос Улсын их баяр наадамд тогтмол сайн 

барилдаж байгаа манай улсын нэртэй начингуудын нэг юм. Хошууч Ч.Даваа дорж 

1991 оноо Улаанбаатар хотын Баянзүрх дүүргийн цагдаагийн хэлтэс эргүүлийн 

салааны дарга, 1998 оноос Нийслэлийн Чингэлтэй дүүргийн цагдаагийн хэв 

журмын ахлах байчаагчаар ажиллаж байна.  

 

Дөчин зургаа. Цэндийн Жамъяншарав 

1933 онд төрсөн. Булган Дашинчилэн сумын харъяат. Түүнийг Улаанбаатар 

хотын 8 дугаар хороо буюу хоршоололын хороооны гүйцэтгэх захиргааны даргаар 

ажиллаж байхад нь  цагдан сэргийлэхийн дарга нар шууд татан авч, 1958 оны 

8дугаар сараас хошууч Д.Балгансүрэн даргатай цагдан сэргийлэх 1 дүгээр ангид 

эрүүгийн төлөөлөгчөөр томилон ажиллуулсан байна. Бага тэслэгч 

Ц.Жамъяншарав тус ангид нэг жил гаруйхан ажилаад Цэрэг ба НАХХЭЯ-ны 

сайдын тушаалаар тухай үед тухай үед хамгийн алдар гавьяатай шагнал болох 

“хүндэт чекист” цол тэмдэгээр шагнуулж цагдаагийн хамт олны дунд шагшан 
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магтагдаж байсан баатарлаг үйлстэн. Үүний учир нь гэвэл 1958 онд Улаанбаатар 

хотод гарсан “Шилэн” Дамдингийн хэрэг гэх дуулиат хэргийн толгойлогч 

Хорлоогийн Дамдинг эхний бөгөөд эцсийн удаа өөрийн биеээр баривчилсан явдал 

байсан ажээ.  

2001 оны 5 дугаар сарын 24-ны өдөр Хурандаа Ц.Жамъяншарав гуай 

дурсан ярихдаа “Хотын барилга трестийн касснаас 22000 гаруй төгрөг, мөн олон 

боодол облигацийг/удаан жилийн хонживорт сугалаа /мөнгө хэмээн андуурч 

хулгайлсан бүлэг хэрэг гарсан юм. Энэ хэрэг дээр яамны сайдын тушаалаар 

шуурхай ажлын групп байгуулагтсан. Ажлын группын ахлагч нь хотын цагдан 

сэргийлэх газрын нэгдүгээр хэлтсийн тасгын дарга Лутын Банзрагч, Ахлах 

төлөөлөгчөөр Ахмад Сэдхочоогийн Лувсандаш /сүүлд “Улаанбаатар ” зочид 

буудлын дарга байсан /  мөрдөн байчаагчаар Ахамд Бэгзийн Даваасамбуу, /сүүлд 

генерал болсон / дэвсгэр нутаг нь гарсан учир цагдан сэргийлэх нэгдүгээр ангийн 

эрүүгийн төлөөлөгч би оролцсон юм. 14 хүний бүлэг хэрэг байсан. Анх Х.Дамдинг 

элрүүлж баривчлахад оролцсон. Гэтэл мөрдөн хоригдож байгаад Дамдин оргож 

улс орон даян эрэн сурвалжилж байсан юм. Энэ үед би нэг шөнө Х.Дамдинг Газ-51 

машин жолоодож яваад зугтаахад нь баруун эгмэнд нь 2 буудаж шарахтуулаад 

алдсан. Мөрөөр нь мөшигсөөр Хятад Ши, Янзны манаачийн бүхээгт сумын шархны 

нүхийг хургуугаараа бөглчихөөд хэвтэж байхад нь олж баривчилсан юм...” гэлээ. 

Хүндэт чекист Ц.Жамъяншарав 1959 онд намын элгээлтээр хөдөө аймгийн 

сум нэгдлийн даргаар явж, хожим нь хилийн цэрэгт, бүүр сүүлд нь УЦСЕГ-ын аж 

ахуйн санхүүгийн хэлтсийн дарга, Цагдаагийн хурандаа болж авсан намтар түүх 

арвинтай цагдаагийн ахмад ажилтай хүн. 

 

Дөчин долоо. Лоолой Жамъян 

 1927 онд төрсөн. Баянхонгор аймгийн Баян булаг сумын харъяат. 1946 онд 

цэргийн албанд татагдаж хилийн 24 дүгээр отрядад цэрэг, бага дарга, 1947-1950 

онд төв сургуульд сурагч, 1950-1953 онд төв сургууль болон хилийн 8 дугаар 

отрядад эвлэлийн товчооны дарга, 1954 оноос Улаанбаатар хотын цагдан 

сэргийлэх нэгдүгээр ангид паспортын байцаагч, 1955 оноос төв гал комадын 

салааны дарга, 1961 оноос нийслэлийн цагдан сэргийлэх 3 дугаар ангид ахлах 
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төлөөлөгч 1963-1967 онд намын дээр сургуульд сонсогч, 1967 оноос сүхбаатар 

районы цагдан сэргийлэх хэлтсийн дарга, 1979 оноос УЦСЕГ-ын тусгай батальоны  

дарга, 1980 оноо найрамдал районы цагдан сэргийлэх хэлтсийн дарга, 1981 оноос 

улаанбаатар хотын цагдан сэргийлэх газрын сэргийлэн хамгаалах гарнизоны хэв 

журмын тасгийн дарга, 1983 оноос улаанбаатар хотын цагдан сэргийлэх газрын 

сүхбааатар районы цагдан сэргийлэх хэлтсийн улс төрийн орлогчоор тус тус 

ажиллаж байгаад 1987онд байнгын тэтгэвэрт гарсан байна. Хурандаа Л.Жамъян 

улаанбаатар хотын цагдан сэргийлэх байгууллагатд 30 гаруй жил  удирдах ажил 

хийсэнм ахмад ажилтан. 

 

Дөчин найм.Лувсангийн Шаравдорж 

1918 онд төрсөн. Төв аймгийн сэргэлэн сумын харъяат. 1939 -1941 онд төв 

сургууль 1952-1954 онд ЗХУ-д Чекистийн тусгай сургуульд 1958-1959онд намын 

дээд сургууль, 1964-1969 онд МУИС-ийн хуулийн ангийн эчнээгээр төгссөн.  

 Хурандаа Л.Шаравдорж 1941 оноос 1958 он хүртэл НАЯХ-ны төв хөдөөгийн 

хэлтсүүүд төлөөлөгч, тасаг хэлтсийн даргаар ажиллаж байгаад 1959 оноос цагдан 

сэргийлэх байгууллагат шилжин ажилжээ. 1959-1960 онд нийслэлийн цагдан 

сэргийлэх газрын 2 дугаар хорих анги “ганц худаг”-ын даргаар 1960-1965 онд 

нийслэлийн цагдан сэргийлэх газрын 5дугаар ангийн даргаар, 1965 оноос 80оны 

10 дугаар сарын 15 хүртэл, найрамдалын районы цагдан сэргийлэх хэлтсийн 

даргийн ажилаад тэтгэвэртээ гарсан. Ийнхүү хурандаа Л. Шаравдорж улаанбаатар 

хотын найрамдал район “одоогийн БЗД” цагдан сэргийлэх анги, хэлтсийн даргаар 

таслалтгүй 20 жил үр бүтээлтэй ажилласан. Нийслэлийн цагдаагийн байгууллагын 

тэргүүний удирдах ажилтын нэг байсан юм. Түүний хөдөлмөр зүтгэлийн төр 

засгаас өндөр үнэлэж сүхбаатарын одон, Байлдааны гавъяаны улаан тугын одон, 

Байлдааны гавъяаны одон, Алтан гадас одон, Цэргийн хүндэт медалиар 2 удаа, 

Бид ялав, Халх голын 30 жил медаль, ойн бусад медалиуд, мөн “хүндэт чекист” 

Орос Монголын “онц сэргийлэгч” тэмдэгээр шагнаж байжээ. 

Л.Шаравдорж хүү Ш.Батбалсан цагдаагийн байгууллагын ажилтан дэд хурандаа, 

хүү Ш.Баярхүү гадаад харилцааны дипломат ажилтан ажээ.  
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Дөчин ес.Лувсанцэрэнгийн Гүнчин-ИШ 

1923 онд төрсөн. Завхан аймгийн Нөмрөг сумын харъяат. 18 насандаа 

цэрэгт татагдаж, 1943 онд бага даргийн сургууль төгссөн. 1944-1951 онд хилийн 

цэргийн дорнод, сүхбаатар аймагт дахь 31,20 отрядуудад  жагсаалын дарга, 

тасгийн туслах, нярав, номын сангийн эрхлэгч зэрэг ажил хийж байсан. Дараа нь 

улаанбаатар хотод шилжин ирж 1952 оны 3 дугаар сарын 1-нээс авто техникийн 

хэлтэст нарийн бичгийн дарга, 1953 оноос УЦСГ-ын боловсон хүчний хэлтэст 

байцаагч, 1954 оноос ЦСГ-ын гүйцэтгэх хэлтэст төлөлөлөгч, 1956-1959 онд ЗХУ-д 

цагдан сэргийлэхийн дунд сургуульд суралцан төгссөн. 1959-1960 онд Увс, Төв 

аймгийн цагдан сэргийлэх хэлтэст төлөөлөгч, 1961 оноос Өмнө-Говь аймгийн 

НАХХ-ын орлогоч бөгөөд цагдан сэргийлэх ангийн дарга, 1963 оноос Завхан 

аймгийн Цагдан сэргийлэх хэлтсийн дарга, 1968 оноос УЦСЕГ-ийн хүүхдийн 

хэлтэст ахлах төлөөлөгч, 1971 оноос Нийслэлийн ажилны районы цагдан 

сэргийлэх хэлтэсийнм /одоогийн Хан-Уул дүүрэг/ даргаар ажиллаж байжээ.  

 Хурандаа Л.Гүнчин-Иш НАХЯ-ны сайдын  1971 оны 3 дугаар сарын 18-ны 

өдрийн 129 тоот тушаалаар ажилчны раойны цагдан сэргийлэх хэлтсийн даргаар 

томилогдож, энэ албан тушаалд 12 жилд тасралтгүй ажиллаад 1983 оны 8 дугаар 

сарын 01-нээс байнгын тэтгэвэртээ гарсан байна. Түүний ажил хөдөлмөрийг төр 

засаг, Яам командлалаас үнэлэж, Сүхбаатарын одон, Байлдааны гавъяаны улаан 

тугын одон, Байлдааны гавъяаны одон, Байладааны медаль болон ойн бусад 

медалиуд , хүндэт чекист, Онц сэргийлэгч тэмдэгээр шагнаж байжээ. Хүү 

Г.Баярсайхан нь улсыг аюулаас хамгаалах ерөнхий газар дэд хурандаа цолтой 

ажиллаж байгаад тэтгэвэртээ гарсан байна. 

 

Тавь. Лхамсүрэнгийн Гарамжил 

 Завхан аймгийн Сантмаргац суманд 1948 онд төрсөн. Тэрээр 1964 онд 

багшийн сургууль төгсөж, Сантмаргац сумын сургуульд 1964-1967 онуудад 

багшлаж байжээ. Улаанбаатар хотноо шилжин ирж, 1967 оны 9 дүгээр сарын 13 –

наас төв гал командад гал сөнөөгч, туслах байцаагч, жинхэнэ байцаагчаар 

ажиллаж байгаад ЗХУ-д сургуульд явсан. 1971-1976онд ЗХУ-ын дотоод явдлын 

яамны дээд сургуулийн тусгай факультет, дараа нь мөн сургуулийнм акдемийн 
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тусгай болон удирдлагийн факультетэд 1983 он, 1986-1988 онуудад суралцаж 

төгсжээ.  

1976-1977 онд  Цэргийн тусгай дунд сургуульд нууц гүйцэтгэх ажлын багш, 

1977-1981 онд  мөн сургуулийн тэнхмийн эрхлэгч, 1981- 1983 онд Дорнод аймагт 

НАХГ-ын орлогч, бөгөөд цагдан сэргийлэх хэлтсийн дарга, 1983-1986 онд Багануур 

дүүргийн цагдан сэргийлэх хэлтсийн дарга, 1988-1996 онуудад Улаанбаатар хотын 

Цагдаагийн газрын орлогч, Нийслэл хотын цагдаагийн хүрээний захирагч хэв 

журмын албаны даргаар ажиллаж байв.  

 Хошууч генерал Л.Гарамжил 1996 оны 01 дүгээр сараас эхлэн хорих 

байгууллагуудын удирдах газрын дарга, шүүхийн шийдвэр биелүүлэх ерөнхий 

газрын дарга, Хорих ял эдлүүлэх газрын даргаар томилогдон ажиллаж байна. 

Л.Гарамжил 1989 оноос эхэлсэн Ардчилсан хөдөлгөөний үеийн олон нийтийг 

хамарсан хурал цуглаан, ажил хаялт, эсэргүүцлэл, өлсөглөн, үймээн самууны 

ээдрэт төвөгтэй, эгзэгтэй хүнд хэцүү үед улаанбаатар хотод хэв журам сахиулах 

ажлыг зохион байгуулаж биечлэн удирдсан. Монгол улсын Нийслэл хот тэр 

аяаараа бужигнаж байсан үед тэрээр ганц шөнө ч бүтэн нойртой хонолгүй чухам л 

“Дайны үеийн Жанжин штабын дарга”-ын үүргийг гүйцэтгэж цагдаагийн дарга хүн 

ийм л сүр хүчтэй, нэр хүндтэй байдаг гэдгийг олон түмэнд үзүүлж чадсан 

гавъяатай хүн гэж үнлэгддэг. 

Л.Гарамжил олныг хамарсан арга хэмжээний хэв журам сахиулах 

хамгаалалты гарамгай сайн удирдан зохион байгуулаж чаддаг байснаараа нэр 

хүнтэй болсон. Аль ч талаараа “жинэхэн цагдаа хүн” гэгддэг сайн удирдах 

ажилтны нэг ажээ. 

  

   ЦАГДААГИЙН АХМАД ЗҮТГЭЛТЭН  

              ХУРАНДАА ЦЭДЭВИЙН ШАГДАР 

 

Ц.Шагдар 1915 он Сэлэнгэ аймгийн Ерөө сумын нутаг, “Энх тал ” гэдэг газар 

нутгийн ард Цэдэвийн ууган хүү болон төржээ. Түүний ээжийг Мядагмаа гэдэг 

байжээ. 
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 Ц.Шагдар Сэлэнгэ аймгийн төвийн баг сургууль, дараа нь Улаанбаатар 

хотод дунд сургууль, 1932 онд Латин үсгийн курс төгссөн. Алтанбулагт Латин 

үсгийн багшаар 1 жил ажиллаад өөрийн хүсэлтээр Тракторын жолооч болж өвс 

хадах морин станцад трактор жолоодон тариа тарилцаж явсан. Мөн сумын 

хоршоонд худалдагч, сумын нарийн бигийн даргийн албыг ч хашиж явсан гэдэг.  

 

 Тэрээр 1936 оны 5 дугаар сард Цэргийн албанд татагдаж тэр үеийн 

дотоодыг хамгаалах газрын “Одон тэмдэгт” тусгай хороонд хувиарлагдан баг 

даргын сургууль, курст суралцнаар түүний амьдралд эрс эргэлт гарч цэрэг 

цагдаагийн нэр хүндтэй дарга болох зам нь эхэлсэн ажээ. Бага дарга болоод 

Өмнө-Говь аймаг дахь хилийн цэргийн отрядод эхлэн ажилаад 1938 онд Заставын 

дарга, 1939 онд сумангийн захирагч, 1940 онд отрядын штабын дарга, 1941 онд 

отрядын дарга, дараа нь хорооны захирагчаар дэвшин ажилласан байна. 

 

 1945 оны чөлөөлөх дайнд хилийн цэргийн ахмад цолтой Ц.Шагдар 

хөдөлгөөнт тусай отярад удирдан Өвөр Монголын нутагт үйл ажиллагаа явуулж, 

Шилийн голд, Ар хорчин хушуу, Вангийн сүм хүртэл явж, даалгуулсан үүргийн 

амжилттай биелүүлсэн юм.  

1950-иад оноос энх цагийн тайван нөхцөл бий болж, хилийн цэргийг эрс 

цомхтгоход Ц.Шагдар хэсэг нөхдийн хамт 1953 онд цагдан сэргийлэх байгууллагад 

шилжин ирж эхлээд харуулын дивизоны дарга, дараа нь УЦСЕГ-ийн сэргийлэн 

хамгаалах гал сэргийлэн хамгаалах хэлтсийн дарга, нийслэл хотын цагдан 

сэргийлэх газрын сэргийлэн хамгаалах гарнизоны даргаар тус тус томилогдон 

ажиллаж байжээ. 

 Хурандаа Ц.Шагдар ажил амьдаралын асар их туршлагатай хүнийг 

хүмүүжүүлэх, удирдан зохион байгуулах авьяас чадвар сайтай, шуурхай дайчин, 

зарчимч өндөр шаардлагатай хүн байсан гэдэг. Удирдлагын үүрэг даалгаварыг 

биелүүлэхийн төлөө бүх хүчээ дайчлан бие хайргүй хөдөлмөрлөдөг, бусад 

хүмүүсийг яг л өөр шигээ байлгахыг шаарддаг үнэхэээр үлгэж жишээч дарга 

байсан гэж тэр үеийхэн одоо ч бахдан дурссаар байдаг юм.  
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 Ц.Шагдар улсад 40 гаруй жил ажиллахдаа цэргийн албанд 37 жил зүтгэсний 

35 жилийг /дарга/ албан тушаалд ажиллажээ.Түүний хөдөлмөр зүтгэлийг төр 

засгаас үнэлэж Сүхбаатарын одон, Байлдааны гавъяаны улаан тугын одон, 

Байлдааны гавъяаны одон, Алтан гадас одон, Цэргийн хүндэт медаль 2 удаа, Бид 

ялав медаль, Онц хилчин, Хүндэт Чекист, Онц сэргийлэгч тэмдэг, ойн бусад 

медалиудаар шагнагдаж байжээ.  

Хурандаа Ц.Шагдар бол Монголын Цагдаагийн байгууллагат өөрийн ажил 

үйлсээрээ нэрээр мөнхлөн үлдэсэн, үеийн үед  дурсагдах учиртай бахархан 

дуурайх ахмад үеийн нэрт төлөөлөгч хүн юм. 

 

МОНГОЛ УЛСЫН ГАВЪЯАТ ХУУЛЬЧ 

ҮРЖИНГИЙН ЖАМБАДАГВА 

/1912-1972/ 

 

Дэд хурандаа Ү.Жамбадагва 1912 онд одоогийн Дорнод аймгийн Чойбалсан 

сумын нутаг “Хэрлэн цагаан талбай” гэдэг газар төржээ. Арван айман нас хүртлээ 

эцэг эхийн хамт мал маллаж байгаад 1931 онд Дорнод аймгийн төвийн бага 

сургуульд аж ахуйн эрхлэгч, аймгийн эвлэлийн хороонд зааварлагчаар ажиллаж 

байгаад 1932 онд хугацаат цэргийн албанд морджээ. Цэргийн алба хаасны дараа 

1936 оны зургадугаар сард Дорнод аймгийн Цагдан сэргийлэх ангид ажиллах 

болсноор түүний ажил амьдралын алдар түүхтэй зам нь эхэлсэн байна. 

Тэрээр ийнхүү 1936 оноос эхлэн Монголын Цагдаагийн байгууллагын төв, орон 

нутгийн газар, хэлтэс, анги салбаруудад хэлтэс, ангийн орлогч дарга, харуулын 

дивизоны дарга, жинхэнэ ахлах төлөөлөгч, тасгийн дарга, 1947 оноос Мөрдөн 

байцаах хэлтсийн дарга, 1950 оноос сэргийлэн хамгаалах хэлтсийн дарга, 1959 

оноос Улаанбаатар хотын Цагдан сэргийлэх газрын 2 дугаар ангийн дарга, 1971 

оноос мөн газрын шуурхай албаны тасгийн даргаар ажиллаж байв. 

Ү.Жамбадагва амьдралынхаа 35 жилийг хуульч ѐсыг сахиулах ажилд 

зориулж ирсэн бөгөөд Толгойт дахь Цагдан сэргийлэх 2 дугаар ангийн даргаар 11 

жилийн турш ажиллахдаа гэмт хэрэг, зөрчилтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх 

ажлыг олон хэлбэрээр сайн зохиож, дэвсгэрийн албан байгууллага, 

хөдөлмөрчдийн дэмжлэг туслалцааг өөрийн ажил албанд бүтээлчээр хэрэглэж 

чаддагаас энэ районд гэмт хэрэг жил дараалан буурч байжээ. 

Цагдан сэргийлэх байгууллагын хэмжээнд анх удаа сэхээтний соѐлч 

нөхөрлөлийн цол мандат авч байсан, ажил зохион байгуулах, хүнтэй ажиллах 
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дадлага туршлага сайтай, зарчимч хатуу шаардлагатай, ажилдаа махруу зүтгэлтэй 

цагдаагийн шилдэг удирдах ажилтны нэг байсан юм. 

Ү.Жамбадагва Сүхбаатарын одон, Байлдааны гавъяаны улаан тугийн одон, 

Байлдааны гавъяаны одон, Алтан гадас одон, Цэргийн хүндэт медалиар 2 удаа, 

ойн бусад медаль, Онц сэргийлэгч, Хүндэт чекист, Монгол улсын гавъяат хуульч 

цолоор шагнагдсан, цагдаагийн түүхэнд нэрээ мөнхөлсөн алдар гавъяатай хүн юм. 

 

МОНГОЛ УЛСЫН ГАВЪЯАТ ХУУЛЬЧ 

РАГЧААГИЙН ДОРЖПАЛАМ 

 

Хошууч Р.Доржпалам нь Завхан аймгийн Нөмрөг сумын үндсэн харъяат, 

1948 онд төрсөн, Нийслэлийн арван жилийн гуравдугаар дунд сургуулийн 10 

дугаар анги төгсөөд 1968 оноос эхлэн Цагдан сэргийлэх байгууллагад цагдаагаар 

орж, улмаар хэсгийн байцаагчаар ажиллаж байгаад ЗХУ-д сургуульд явж ДЯЯ-ны 

тусгай дунд сургуулийг 1977 онд хуульч мэргэжлээр төгссөн байна. 

 

1977-1982 онд Булган аймгийн Цагдан сэргийлэх хэлтэст хэсгийн 

төлөөлөгчөөр, 1982 оноос Улаанбаатар хотын Цагдан сэргийлэх газрын харъяа 

Сүхбаатар дүүргийн Цагдан сэргийлэх хэлтэст хэсгийн байцаагч, төлөөлөгч, 

эрүүгийн ахлах төлөөлөгчөөр ажиллаж байжээ. 

Р.Доржпалам нь ажилдаа шаргуу дайчин зүтгэлтэй, гарсан гэмт хэргийн 

эзэн шалтгааныг олж тогтоохын төлөө нойр хоолгүй ажилладаг үнэхээр ажилсан 

төлөөлөгч байсан ажээ. Түүний хөдөлмөр зүтгэл, ажлын тодорхой үр дүн, 

амжилтыг үнэлж, 1991 онд Монголын Цагдаагийн байгууллагын түүхт 70 жилийн 

ойгоор “Монгол улсын гавъяат хуульч” гэдэг хүндтэй алдрыг хүртээсэн байна. 

Түүнийг гавъяатад уламжилсан тодорхойлолтод: “Нийслэлийн Сүхбаатар 

дүүргийн Цагдаагийн хэлтсийн эрүүгийн ахлах төлөлөгч Р.Доржпалам нь сүүлчийн 

арван жилд эрүүгийн ноцтой гэмт хэрэг 382, гэмт үйлдэл 221, хүн амины 13, хүчин, 

танхай дээрэм 46, өмчийн хулгай 226, иргэдийн эрүүл мэнд эрх чөлөөний эсрэг 

хэрэг 82-ыг нөр хичээгүй хөдөлмөр, мэргэжлийн өндөр ур чадвар гарган 

илрүүлсэн” гэжээ. Харамсалтай нь Р.Доржпалам хүнд авчний улмаас 1991 онд 43 

насандаа хорвоогийн мөнх бус үзүүлсэн юм. 

 

ТАРХИНДАА СУМТАЙ 29 ЖИЛ ЯВСАН ЦАГДАА 
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Улаанбаатар хотын Цагдан сэргийлэх газрын харъяа Ажилчны районы 

Цагдаагийн хэлтсийн цагдаа Ц.Гончигдорж хэлтсийн жижүүрийн ээлжит гараанд 

ажиллаж байхдаа 1966 оны зургадугаар сарын 18-ны шөнө хэргийн газрын 

дуудлагад очоод гэмт этгээдийг баривчлах гэж байгаад толгой руугаа буудуулж, 

тархиндаа сумны тугалган хушуу зоолгосон ч амьд үлдсэн ховорхон аз завшаан, 

хувь тавилантай хүн. Бусдын амь насыг үхлийн аюулаас аварч, гэмт этгээдийг 

баривчлах гэж өөрийн амь биеийг золиослон эрэлхэг зориг гаргаж, зориг 

баатарлагын үлгэр үзүүлсэн цагдаа Ц.Гончигдорж энэ цаг үеэс хойш олны дунд 

алдаршиж “Тархиндаа сумтай цагдаа” гэж нэрлэглсээр олон жил ажил албаа 

урьдын адил гүйцэтгэсээр байсан юм. 

Тэр үед Байшин үйлдвэрлэх комбинатад жолоочоор ажиллаж байсан 

Баттулга гэгч этгээд ханилж байгаад салсан эхнэр, охин болон хадам ээж 

нарынхаа амь насыг бусниулах бузар санаа өвөрлөн шөнө дундаас хойно унтаж 

байсан гэрийн нь босгоноос галдан шатаасан байна. Гал түймрийн үед азаар 

хүний амь нас сүйдээгүй, галыг бага дээр нь унтраажээ. Гэтэл гэмт хэрэгтэн тэр 

үед холдож амжаагүй гэдгийг туршлагатай сэргийлэгч гадарлаж, ойр тойрны 

газруудыг нэгжиж яваад модон жорлонгийн хаалгыг таттал түгжээтэй байж. 

Хаалгыг хүчтэй угзартал гэнэт дотроос нь буун дуу тасхийж, сэргийлэгч маань 

үхэтхийн унасан гэдэг. Энэ явдлаас хэдхэн хормын дараа сэргийлэхийн нэмэгдэл 

хүч ирж, гэмт этгээдийг холуур бүслэн гарч ирэхийг удтал шаардсан боловч гарч 

ирсэнгүй. Арга тасраад байтал тэр үед УЦСЕГ-ын даргаар ажиллаж байсан, улсын 

начин хурандаа Ж.Авхиа хүрэлцэн иржээ. Хурандаа Ж.Авхиа байдлыг газар дээр 

нь танилцаад урт олс авчруулан модон жорлонг холоос бугуйлдан ховх татаж 

хаяхад ил харагдах юу ч байсангүйд хүмүүс ихэд гайхжээ. Бугаа онилсон 

сэргийлэгч нар жорлон луу дөхөж очвол нөгөө этгээд жорлонгийн баас шээсэн 

дунд орчихсон гишгүүр модноос гараараа дүүжлэгдээд байж байжээ. 

Түүнийг гарч ирэхийг шаардахад хүн харахын аргагүй муухай амьтан гарч 

иржээ.Хурандаа Ж.Авхиа гал сөнөөгчдөд тушааж, түүн лүү усан хоолой тавихад 

нөгөө этгээд малгай шиг юм хийсч банзан хашаа мөргөөд ойчсон байна. Хожим нь 

сонсвол өрөөсөн талын хавирганууд нь ташраараа хугарсан байсан гэдэг. Тэр үед 

Улаанбатар хотын Цагдан сэргийлэх газрын дарга хурандаа С.Рэнцэнхорлоо гуай 

НАХЯ-ны 1 дүгээр орлогч сайд УЦСЕГ-ын дарга хүн өөрийн үүрэг хамааралгүй 

ажилд болгоомжгүй оролцлоо. Амь насаа алдвал яах болж байна хэмээн даргыгаа 

хатуухан зэмлэж байсан ажээ. 

Хүндээр шархадсан сэргийлэгч Ц.Гончигдорж эмнэлгийн яаралтай тусламж 

авч, мэс засал хийлгэн үхлийн аюулаас амь аврагдсан ба харин сумны тугалган 

хушууг авах боломжгүй байжээ. ЗХУ-д очиж гавлын ясаа нөхүүлж, нарийн 
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шинжилгээ хийлгэхэд уг сум амь нас, эрүүл мэндэд хор аюул учруулахгүй гэсэн 

дүгнэлт гарсан байна. 

Ц.Гончигдорж 1931 онд төрсөн, Төв аймгийн Сэргэлэн сумын харъяат 

бөгөөд 1953 онд цэргийн албанаас халагдаад цагдан сэргийлэх байгууллагад 34 

жил алба хаасан. Тархиндаа сумтай ажил үүргээ гүйцэтгэж явсаар 1987 онд 

тэтгэвэртээ гарсан байна. Тэрээр тархиндаа сум тээж амьдралынхаа 29 жилийг 

өнгөрөөгөөд 1995 оны дөрөвдүгээр сарын 24-д 64 настайдаа насан өөд болсон 

байна. 

Ц.Гончигдоржийн зориг баатарлаг үйл, хөдөлмөр зүтгэлийг төр засгаас 

үнэлж, Байлдааны гавъяаны улаан тугийн одон, Алтан гадас одонгоор 2 удаа, 

Цэргийн хүндэт болон бусад ойн медалиуд, Онц сэргийлэгч тэмдгээр 2 удаа 

шагнажэ.Ийнхүү Ц.Гончигдоржийн нэр Нийслэлийн Цагдан сэргийлэх газрын 

түүхэнд төдийгүй Монгол улсын Цагдаагийн байгууллагын түүхэнд мөнхрөн үлдсэн 

байна. 

 

 

   

 

 

 

МОНГОЛ УЛСЫН ГАВЪЯАТ ТАМИРЧИН 

                 ДАНЗАНДАРЖААГИЙН СЭРЭЭТЭР 

 

Улс хувьсгалын 43 жилийн ойн баяр наадмаар “Улсын шигшээ багийн 

тамирчин, Цагдан сэргийлэхийн бөх” хэмээн цоллуулж явсаар хүчит бөхийн 

барилдаанд 6 давж өсөх идэр начин цол хүртсэн Монгол улсын гавъяат тамирчин 

Д.Сэрээтэр бол Улаанбаатар хотын Цагдан сэргийлэхээс ажил амьдралын 

гараагаа эхэлсэн түүхтэй хүн. 

Д.Сэрээтэрийн дурсамж яриа: 

Би Төв аймгийн Лүн сумын дунд сургууль төгсөөд Нийслэл хотод шилжиж 

ирсэн юм. Тэгээд 1960 оны аравдугаар сарын 20-нд Улаанбаатар хотын Цагдан 

сэргийлэх газрын харъяа Цагдан сэргийлэх нэгдүгээр ангид эргүүлийн цагдаагаар 

томилогдсон. Нэгдүгээр ангийн төв нь тэр үед Туул рестораны урд талд 3 давхар 
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байшингийн 1 давхарт байрладаг дарга нь хурандаа Балгансүрэн байсан. Цагдан 

сэргийлэхийн боловсон хүчний дарга дэд хурандаа Гүрбазар гэдэг хүн биднийг 

бүртгэж, Цагдаагийн 45 хоногийн курст сургасан. Тэр курс тавдугаар анги дээр 

хичээллэдэг байв. Манай курст сүүлд улсын арслан болсон Ө.Эрдэнэ-Очир, улсын 

начин Лхагваа /Замын цагдаагийн газар олон жил ажиллаад тэтгэвэртээ гарсан/ 

Кубад сургууль төгсөж, куба авгай дагуулж ирсэн Говь-Алтайн Г.Гэндэндарам, 

одоогийн төрийн соѐрхолт, урлагийн гавъяат зүтгэлтэй яруу найрагч 

Лхагвасүрэнгийн аав Бавуу /тэр үед манай Лүн сумын дарга байгаад хотод 

шилжиж ирээд байсан юм./ Хүүхдийн зохиолч Давааням гэх мэт дөчөөд залуус 

байлаа. Курс төгссөний дараа Лхагваа бид хоѐрыг Авто техникийн хэргийг шалган 

байцаах газарт хуваарилсан. Шугам замын хэлтсийн дарга хурандаа Зодвоо гуай, 

манай тасгийн даргаар түрүүч Ухнаа гэдэг хүн ажилладаг байсан юм. Би замын 

зохицуулагчаар ажиллахын зэрэгцээ “Алдар” нийгэмлэгийн бөхийн секцэнд явж 

үндэсний бөхөөс гадна шинэ тутам эхлээд байсан чөлөөт бөхөөр хичээллэдэг 

байлаа. Энэ үед НАХЯ, БХЯ хоѐр хамт байсан учир биеийн тамирын нэг л 

нийгэмлэг байсан. Бидэнд арслан Бадамсэрээжид,Бээжин арслан, мөн самбо 

чөлөөт бөхийг Зөвлөлтөд сургууль төгссөн хошууч Гэлгээ /хожим гавъяат 

дасгалжуулагч болсон/ нар зааж багшилдаг байсан. 

Ингээд 1962 онд болсон Бүх ард түмний спартакиадад Сэргийлэхийн цагдаа 

3 хүн /Ө.Эрдэнэ-Очир, Лхагва, Д.Сэрээтэр/ оролцож, чөлөөт бөхөөр 3-уул жиндээ 

түрүүлж, Улсын аварга, спортын мастер болж байсан юм. Үүний дараа 1962 оноос 

Улсын шигшээ багийн орон тооны тамирчин болсон. 1964 онд Улаанбаатар хотод 

анх удаа социалист орнуудын ах дүү армиудын чөлөөт бөхийн аварга 

шалгаруулах тэмцээн болсон юм. Тэмцээний өмнөхөн манай багийн тамирчдыг 

хурандаа генерал Ж.Лхагвасүрэн гуай хүлээн авч уулзсан. 

Лхагвасүрэн гуай:”Та нар Монгол улсын нэр, манай армийн сүр хүчийг 

үзүүлж заавал аварга болох хэрэгтэй. Аварга болж чадаагүй хүнд нэг л сум өгнө” 

гэж байв. Арван жинд барилдах тамирчдын дотор Мөнхбат, Сүхбаатар, 

Дамдиншарав гурваас бусад нь дандаа цэрэг, цагдаагийн хүмүүс байсан. 

Генералын үгийг сонсоод Мөөеө аварга Лхагвасүрэн жанжин нээрээ магадгүй шүү 

гэж ихэд айж байж билээ. Би энэ ах дүү армиудын аварга шалгаруулах тэмцээнд 4 

удаа түрүүлж, дэслэгч цолоор шагнуулж байсан юм. 

Намтрын товч:  

Д.Сэрээтэр 1943 онд төрсөн. Төв аймгийн Лүн сумын үндсэн харъяат. 1952-

1959 онд Лүн сумын дунд сургууль, 1964-1973 онд Улсын Багшийн дээд сургуулийг 

Биеийн тамирын мэргэжлээр төгссөн. 1960-1963 онд Улаанбаатар хотын Цагдан 

сэргийлэх газарт эргүүлийн цагдаа, замын зохицуулагчаар, 1963-1973 онд Чөлөөт 
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бөхийн улсын шигшээ багийн тамирчин, 1973-1976 онд НАХЯ-нд төлөөлөгч, 1976-

1978 онд ХААДС-ийн Биеийн тамирын тэнхмийн эрхлэгч, 1978-1984 онд НАХЯ-ны 

дээд сургууль буюу одоогийн Цагдаагийн академид биеийн тамирын багш, 1984-

1989 онд Биеийн тамирын спортын улсын хорооны ахлах дасгалжуулагч, 

залуучуудын шигшээ багийн дасгалжуулагч, 1989 оноос хойш УБИС-ийн харъяа 

Биеийн тамирын дээд сургуульд бөхийн сургалтын багшаар үр бүтээлтэй ажиллаж 

байна. 

Д.Сэрээтэр Чөлөөт бөхөөр улсын 5, Улаанбаатар хотын 7 удаагийн аварга, 

МБАТС-ын 2 удаагийн аварга, олон улсын тэмцээний 5 алт, 4 мөнгө, 6 хүрэл 

медаль хүртсэний дээр 1968 оны Мексикийн олимпийн анхны хүрэл медаль, 1971 

онд дэлхийн аваргын хүрэл медаль авсан манай улсын чөлөөт бөхийн алдарт 

тамирчин юм. Мөн үндэсний бөхөөр 1965 онд улсын наадамд 6 давж өсөх идэр 

начин цол хүртэж, үүнээс хойш улсын их баяр наадамд 4 удаа тав давж начин 

цолоо баталж байжээ. 

Д.Сэрээтэрийн байгуулсан гавъяа, хөдөлмөрийн үр дүнг төр засгаас үнэлж, 

1968 онд Монгол улсын спортын гавъяат тамирчин цол, Алтан гадас одон, 

Хөдөлмөрийн хүндэт медаль 2 удаа, ойн бусадд медалиуд, Ардын боловсролын 

болон Биеийн тамир спортын тэргүүний ажилтан цол тэмдэг, 1998 онд дэд 

профессор цол хүртээсэн байна. 

Д.Сэрээтэрийнх 2 хүү, 3 охин таван хүүхэдтэй. Хүү С.Амгаабазар нь ХААИС-

д Биеийн тамирын багш, гар бөмбөгийн улсын шигшээ багийн тамирчин, олон 

улсын хэмжээний мастер ажээ. 

 

   

МОНГОЛ УЛСЫН ГАВЪЯАТ ХУУЛЬЧ 

ПҮРЭВИЙН ТУВААНЖАВ 

 

Цагдаагийн бэлтгэл хошууч П.Туваанжав 1926 онд Сайн ноѐн хан аймгийн 

Чин ван хушуу, одоогийн Булган аймгийн Хутаг-Өндөр сумын нутагт малчин ард 

Дамдингийн Пүрэвийн 3 дугаар хүү болон төржээ.Хорь гартлаа хөдөө мал аж ахуй 

дээр ажиллаж байгаад 1947 онд цэргийн албанд морджээ. Хугацаат цэргийн албыг 

Дотоодын цэргийн 05 дугаар ангид гурван жил хааж, нутагтаа очоод 1950 оноос 

аймаг, сумандаа худалдаа бэлтгэл ангиуд мөнгөний нярав, эвлэлийн үүрийн 

дарга, сумын нарийн бичгийн дарга зэрэг ажлуудыг хийж байв. 
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1958-1961 онд Улаанбаатар хотноо Хууль цаазны дунд сургуульд суралцан 

хуульч мэргэжил эзэмшин 1962 оноос Цагдан сэргийлэх байгууллагад орж 

ажилласан байна. Тэрээр Улаанбаатар хотын Цагдансэргийлэх газрын Паспортын 

хэлтэст паспортын байцаагч, хэрэг бүртгэгч, Октбярийн районы Цагдан сэргийлэх 

хэлтэст эрүүгийн төлөөлөгч, Хотын Цагдан сэргийлэхийн нэгдүгээр хэлтэс болон 

Засан хүмүүжүүлэх газрын дэргэд нэг хэсэг байгуулагдан ажилласан нуугдмал 

хэрэг илрүүлэх гүйцэтгэх ажлын тусгай тасагт ахлах төлөөлөгч дараа нь УЦСЕГ-

ын Эрүүгийн хэргийг эрэн сурвалжлах хэлтэс болон Иргэний агаарын тээвэр дэхь 

Цагдан сэргийлэх тасагт эрүүгийн ахлах төлөлөгчөөр ажиллаж, хөдөлмөрийн үр 

дүнгээрээ тэргүүний ажилтны түүнд олон жил орж байсан байна. 

Тэрээр ийнхүү улсад 38 жил үүний 26 жилд нь Цагдаагийн байгууллагад 

ажиллаад 1988 онд 62 насандаа байнгын тэтгэвэрт гарчээ. Хошууч П.Туваанжав 

Цагдаагийн Эрүүгийн албанд ажиллах хугацаандаа 1973 онд Мэргэжилтний 20 

дугаар дэлгүүрээс 100 гаруй цаг, нэхий дээл, бүс даавуу хулгайд алдагдсан хэрэг, 

1974 онд Партизаны сангийн аж ахуйд иргэн Дамдинсүрэнг санаатайгаар алж илүү 

гэртэй нь шатаасан Луузан, Торгууд нарын хэрэг, Чойрогийн Дүгэрээ, Сансар 

Нацагдорж нарын хэрэг 1973 онд Хятад иргэн Ё-г алахаар завдсан Самбуу, 

Чимэдрэгзэн нарын хэрэг, бүлэг хулгайн олон арван ноцтой хэргүүдийг сонор 

соргог ажиллагаа, уйгагүй хөөцөлдлөгөө, хичээл зүтгэлээрээ илрүүлж, олны 

талархал хүлээж байсан юм. 

Тэрээр “Аливаа гэмт хэрэг дээр гүйцэтгэх ажлын сэтгэлгээ, оюун бодомжийн 

дүгнэлт, амьдралын юмс үзэгдлийн хоорондын бодит уялдаа холбоог нягт нямбай 

шинжилж, зөв таамаглал дэвшүүлж чадвал илэрдэггүй хэрэг гэж байдаггүй юм” гэж 

дурсамждаа онцлон тэмдэглэсэн нь ажил амьдралын асар их туршлагаар олж 

мэдсэн бодит үнэн гэж хэлж болно. 

П.Туваанжавын хөдөлмөр зүтгэлийг Төр засгаас үнэлж Монгол улсын 

гавъяат хуульч цол олгосноос гадна Байлдааны улаан тугийн одон, Алтан гадас 

одон, Цэргийн хүндэт медаль, бусад ойн медалиуд, Хүндэт чекист, Онц сэргийлэгч 

цол тэмдгээр шагнажээ. 

П.Туваанжав гуай 1988 онд тэтгэвэртээ гарсан хэдий ч түүнээс хойш хот, 

дүүргийн Цагдаагийн хэлтсүүдэд хүнд ноцтой гэмт хэргүүдийг илрүүлэх 

ажиллагаанд тасралтгүй оролцож, залуу ажилтнуудад зааж зөвлөж, хамтран 

ажиллах, эдүгээ 75 нас сүүдэр зооглосон боловч өнөөдөр Нийслэлийн Баянгол 

дүүргийн Цагдаагийн хэлтсийн Эрүүгийн албанд гэмт хэрэг илрүүлэх ажилд хувь 

нэмрээ оруулсаар зүтгэж явааг зориуд онцлон тэмдэглэж байна. 
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НИЙСЛЭЛИЙН ЦАГДААГИЙН ТҮҮХИЙН 

ХУРААНГУЙН АГУУЛГА 

 

 

Нэг. Үүсч хөгжсөн эхэн үе буюу 1920-30-аад оны  Нийслэлийн Цагдан  

сэргийлэх   байгууллага 

 

Хоёр. Дунд үе буюу 1945-1980-аад оны Нийслэлийн Цагдан сэргийлэх 

байгууллага 

 

Гурав. Өөрчлөлт, шинэчлэлийн үе буюу 1990-ээд оны Нийслэлийн 

Цагдаагийн байгууллага 

 

Дөрөв. Нийслэлийн дүүргүүдийн Цагдаагийн хэлтсийн түүхийн хураангуй 

 

Тав.Түүхэн лавлагааны булан 

1. Нийслэлийн  Цагдаагийн газрын даргаар ажиллаж байсан хүмүүсийн 

нэрсийн жагсаалт 

2. Нийслэлийн Цагдаагийн газрын даргаар ажиллаж байсан хүмүүсийн 

тухай түүхэн лавламж 

3. Нийслэлийн  Цагдаагийн анги, хэлтсүүдийн удирдах ажилтнуудын овог 

нэр ажилласан он жилийн жагсаалт 

 

Зургаа. Улаанбаатар хотын Цагдаагийн байгууллагад ажиллаж байсан 

алдар гавъяа, нэр хүндтэй хүмүүсийн тухай 

 

Долоо. Ашигласан номын жагсаалт 
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