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2.11. Гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаанд зориулагдсан аврах ажлын
техник, тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийн нөхөн хангалт, ашиглалт, хадгалалтын
байдал;
2.12. Гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагааны төсөв, санхүүжилт.
Гурав. Гамшгаас хамгаалах бэлэн байдлын үзлэгийн
зохион байгуулалт
3.1. Улсын болон орон нутгийн гамшгаас хамгаалах алба, мэргэжлийн анги,
хуулийн этгээдийг энэ журмын 2 дахь хэсгийн дагуу Онцгой байдлын асуудал
эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын даргын тушаалаар томилогдсон ажлын
хэсэг бэлэн байдлын үзлэг зохион байгуулж үнэлнэ.
3.2. Бэлэн байдлын үзлэгийг төлөвлөгөөт болон хяналтын гэж ангилна.
3.2.1.төлөвлөгөөт бэлэн байдлын үзлэг- гэж Онцгой байдлын асуудал
эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын даргын баталсан жилийн үйл
ажиллагааны төлөвлөгөө болон тухайн аймаг, нийслэлийн Засаг дарга, Онцгой
байдлын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүнтэй байгуулсан хамтран ажиллах
гэрээнд тусгагдсан гамшгаас хамгаалах алба, мэргэжлийн ангийн зориулалт,
чиглэлийн дагуу үүрэг гүйцэтгэх чадвар, бэлэн байдалд үзлэг зохион байгуулж
үнэлэх үйл ажиллагааг хэлнэ.
3.2.2.хяналтын бэлэн байдлын үзлэг- гэж тухайн байгууллагын
төлөвлөгөөт

үзлэгийн

дараах

илэрсэн

дутагдлыг

арилгах

арга

хэмжээг

хэрэгжүүлсэн байдлыг тогтоох болон Улсын болон орон нутгийн гамшгаас
хамгаалах алба, мэргэжлийн анги, хуулийн этгээдийг нэр зааж, хэсэгчилсэн
байдлаар бэлэн байдлыг шалгаж, үнэлэх үйл ажиллагааг хэлнэ.
3.3. Бэлэн байдлын үзлэгийг зохион байгуулах хуваарь, удирдамжийг Онцгой
байдлын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн, Онцгой байдлын асуудал
эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын дарга батална.
3.4. Хяналтын бэлэн байдлын үзлэгийн хуваарь, удирдамжийг Онцгой
байдлын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын дарга батална.
3.5. Орон нутгийн гамшгаас хамгаалах алба, мэргэжлийн анги, сайн дурын
хэсгийн бэлэн байдлын үзлэгийг аймаг, нийслэлийн Засаг даргын баталсан
удирдамжаар тухайн орон нутгийн Онцгой байдлын газар, хэлтэс үнэлж болно.
3.6. Удирдамжид дараах зүйлийг оруулсан байна:
- Үзлэгийн зорилго;
- Ерөнхий агуулга;
- Бэлэн байдлын үзлэг эхлэх, дуусах хугацаа;
2

- Хамрах хүрээ;
- Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн;
- Шалгах чиглэл, асуудлын жагсаалт;
- Томилолт, техник хэрэгсэл.
3.7. Гамшгаас хамгаалах улсын албаны бэлэн байдлын үзлэгийг Онцгой
байдлын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүний баталсан удирдамжийн дагуу
шалгаж үнэлнэ.
3.8. Бэлэн байдлын үзлэгийг зохион байгуулахад шаардагдах зардлыг
гамшгаас хамгаалах улсын албаны дарга тухайн жилийн төсөвт тусгасан байна.
3.9. Төлөвлөгөөт бэлэн байдлын үзлэгийг зохион байгуулах тухай Онцгой
байдлын ерөнхий газрын албан бичгийг өмнөх жилийн дөрөвдүгээр улиралд
хамрагдах аймаг, нийслэлийн Засаг дарга, гамшгаас хамгаалах улсын албаны
даргад тус тус хүргүүлнэ.
3.10. Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Засаг даргад тухайн аймаг, нийслэлийн
Онцгой байдлын газар, хэлтэс нь бэлэн байдлын үзлэг зохион байгуулах тухай
захирамжийг үзлэг эхлэхээс хоёр сарын өмнө хүргүүлнэ.
3.11. Төлөвлөгөөт бэлэн байдлын үзлэгийг зохион байгуулахдаа тухайн орон
нутгийн гамшгаас хамгаалах алба, мэргэжлийн ангийн 60-аас доошгүй хувийг
хамруулан шалгах бөгөөд шаардлагатай гэж үзвэл эрсдэл ихтэй, хүн амын
нягтшилтай газарт мөн уул уурхайн олборлолт явуулдаг хуулийн этгээд, гамшгаас
хамгаалах иж бүрэн, удирдах бүрэлдэхүүний сургууль зохион байгуулаагүй
гамшгаас хамгаалах алба, мэргэжлийн ангийг нэр зааж бэлэн байдлыг тусгайлан
шалгаж болно.
3.12. Бэлэн байдлын үзлэгийг зохион байгуулахад шаардагдах зардлыг
тухайн шатны Засаг дарга, хуулийн этгээдийн захирагч, дарга хариуцна.
3.13. Улсын болон орон нутгийн гамшгаас хамгаалах алба, мэргэжлийн анги
нь үзлэгээр илэрсэн зөвлөмжийн дагуу дутагдлыг арилгах (нэг улирлын хугацаанд)
тусгай төлөвлөгөөг боловсруулж, түүний гүйцэтгэл, өгсөн үүрэг даалгаврын
биелэлтийг илтгэх хуудсаар Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны
байгууллагад мэдэгдэнэ.
3.14. Бэлэн байдлын үзлэгийг гамшгаас хамгаалах алба, мэргэжлийн анги,
хуулийн этгээдийн байнгын байрлалд нь, эсвэл үзлэгийн комиссын даргын
шийдвэрээр нэр заагдсан газарт цагийн байдлын даалгавар өгч, үүрэг гүйцэтгүүлэх
хэлбэрээр шалгаж болно.
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3.15. Төлөвлөгөөт бэлэн байдлын үзлэгт хамрагдах аймаг, нийслэл, сум,
дүүрэг, хуулийн этгээдийг Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн байгууллагын тухайн
жилийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгаж батална.
3.16. Төлөвлөгөөт бэлэн байдлын үзлэгийг аймаг, нийслэл, сум, дүүрэгт 4
жилд нэгээс доошгүй удаа, улсын албанд 2 жилд нэгээс доошгүй удаа тус тус зохион
байгуулахаар төлөвлөгөөнд тусгах бөгөөд гамшгаас хамгаалах иж бүрэн болон
удирдах бүрэлдэхүүний сургууль, дадлагатай давхцахгүй байхаар төлөвлөнө.
3.17. Бэлэн байдлын үзлэг зохион байгуулж гарсан үр дүнг зөвлөмж болгон
шалгуулсан аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн удирдлага, Улсын болон орон нутгийн
гамшгаас хамгаалах алба, мэргэжлийн анги, хуулийн этгээдийн удирдлагад албан
бичгээр хүргүүлнэ.
3.18. Бэлэн байдлын үзлэгт хөтлөгдөх бичиг баримт, гамшгаас хамгаалах
нөөц, бие бүрэлдэхүүн, техник, тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийг бэлтгэж
шалгуулах нь гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх бүх шатны Засаг
дарга, Улсын болон орон нутгийн гамшгаас хамгаалах алба, мэргэжлийн анги,
хуулийн этгээд, Онцгой байдлын газар, хэлтсийн дарга нарын үүрэг байна.
Дөрөв. Бэлэн байдлын үзлэг зохион байгуулах ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн,
тэдгээрийн эрх, үүрэг
4.1. Бэлэн байдлын үзлэг зохион байгуулах ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг
Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын даргын
шийдвэрээр томилно.
4.2.

Ажлын

хэсгийн

ахлагчаар

Онцгой

байдлын

асуудал

эрхэлсэн

байгууллагын нэгжийн дарга, гишүүдэд нэгжийн ахлах мэргэжилтэн, мэргэжилтэн
нар орно.
4.3. Бэлэн байдлын үзлэгийн хугацааг Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн
төрийн захиргааны байгууллагын даргын шийдвэрээр тодорхой хугацаагаар сунгаж
болно.
4.4. Ажлын хэсгийн ахлагчийн эрх:
4.4.1.бэлэн байдлыг хангах үзлэгт хамрагдаж байгаа Улсын болон орон
нутгийн гамшгаас хамгаалах алба, мэргэжлийн анги, хуулийн этгээдийн гамшгаас
хамгаалах талаар зохион байгуулсан үйл ажиллагааг үнэлэх;
4.4.2.нэмэгдэл шалгах асуудлыг тогтоох;
4.4.3.гамшгаас хамгаалах алба, мэргэжлийн ангийн үйл ажиллагааг
сайжруулах талаар санал, дүгнэлт боловсруулж Онцгой байдлын ерөнхий газрын
удирдлагад бичгээр танилцуулах;
4

4.4.4.улсын болон орон нутгийн гамшгаас хамгаалах алба, мэргэжлийн
анги, хуулийн этгээдэд өгөгдсөн “Яаралтай цуглар” дохио болон цагийн байдлын
дагуу дадлагын үйл ажиллагааг удирдах, хянах;
4.5. Ажлын хэсгийн ахлагчийн хүлээх үүрэг:
4.5.1.ажлын хэсгийн гишүүдийг үзлэгт бэлтгэх ажлын явцад хяналт
тавих;
4.5.2.ажлын хэсгийн гишүүдийн ажлын төлөвлөгөөг батлах;
4.5.3.бэлэн байдлыг хангах үзлэг явагдах хугацаанд ажлын хэсгийн
гишүүдийн ажилд хяналт тавих, улсын болон орон нутгийн гамшгаас хамгаалах
алба, мэргэжлийн ангийн үйл ажиллагааны ерөнхий дүнг гаргахад удирдлага, арга
зүйгээр хангах;
4.5.4.энэ журмын 2 дугаар хэсгийн чиглэлийн дагуу Онцгой байдлын
асуудал эрхэлсэн сайдын баталсан удирдамжийг үндэслэн ажлын хэсгийн
хэрэгжүүлэх үндсэн арга хэмжээний төлөвлөгөөг боловсруулж батлах;
4.5.5.бэлэн байдлыг хангах үзлэгт хамрагдаж буй Улсын болон орон
нутгийн гамшгаас хамгаалах алба, мэргэжлийн анги, хуулийн этгээдийн удирдлагыг
хүлээн авч уулзах, зөвлөгөө өгөх, санал, гомдлыг барагдуулах.
4.6. Ажлын хэсгийн гишүүдийн хүлээх эрх:
4.6.1.үзлэгийг үнэн зөв, шударга үнэлэх;
4.6.2.ажлын төлөвлөгөөний дагуу байгууллагын гамшгаас хамгаалах
бэлэн байдлыг шалгах, үнэлэх, бие бүрэлдэхүүн, техник хэрэгслийн бэлэн байдлыг
шалгахын тулд, тухайн байгууллагад нэвтрэх;
4.6.3.үзлэгийн явцад орон байр, техник, тоног төхөөрөмж, багаж
хэрэгслээр хангагдах;
4.7. Ажлын хэсгийн гишүүдийн хүлээх үүрэг:
4.7.1.гамшгаас хамгаалах тухай хууль тогтоомж бусад холбогдох эрх
зүйн болон удирдлагын баримт бичгийг судлах;
4.7.2.шалгах ажлын хувийн төлөвлөгөөг боловсруулж, ажлын хэсгийн
ахлагчаар батлуулах;
4.7.3.үзлэгийн явцад хувийн сахилга бат, дүрмээр тогтоосон хэм
хэмжээ, ёс зүйн хариуцлагыг чанд сахих;
4.7.4.тогтоосон хугацаанд үзлэгийн үр дүнгийн тайланг ажлын хэсгийн
ахлагчид танилцуулах;
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Тав. Гамшгаас хамгаалах бэлэн байдлын үзлэг зохион байгуулах үзүүлэлт,
өгөх үнэлгээ
5.1. Улсын болон орон нутгийн гамшгаас хамгаалах алба, мэргэжлийн анги,
хуулийн этгээдийн гамшгаас хамгаалах бэлэн байдлын үзлэгт, өгөх үнэлгээ:
№

Шалгах үзүүлэлт

1

2

Оноо авах нөхцөл

3
Шалгах үзүүлэлт 1
5.1.1. Гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ
эрсдэлийн
хийлгэсэн Гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ хийгдсэн бол

Оноо
4

Гамшгийн
үнэлгээ
+15
байдал
5.1.2. Гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагааны төлөвлөлт, түүний хэрэгжилт;
Гамшгаас
хамгаалах Төлөвлөгөөг
үндэслэлтэй
боловсруулсан,
түүний гамшгийн үед болон дадлага, сургуулиар
2 төлөвлөгөө,
+20
боловсруулалт
тодотгосон бол
5.1.3. Гамшгаас хамгаалах ангиллын сургалт түүний үр дүн
Төрийн болон нутгийн Удирдах албан тушаалтны сургалт
+10
захиргааны байгууллага, Оюутан, сурагчийн сургалт
+5
хуулийн этгээд, албан Хуулийн этгээдийн сургалт
+10
тушаалтан,
ажилтан Гамшгаас хамгаалах алба, мэргэжлийн ангийн
+10
болон иргэнд гамшгаас сургалт
сургалт, Сайн дурын хэсгийн
3 хамгаалах
+10
зохион
байгуулсан, Иргэдийн сургалт
+10
ухуулга, сурталчилгааны Гамшгаас хамгаалах ухуулга сурталчилгааны
+5
ажил хийсэн байдал
ажлын төлөвлөлт, хэрэгжүүлсэн байдал
Гамшгийн эрсдэл, эмзэг байдлыг бууруулах арга
+5
хэмжээг зохион байгуулж үр дүнд хүрсэн бол
Авбал зохих оноо
100
Шалгах үзүүлэлт 2
5.1.4. Гамшгаас хамгаалах алба, мэргэжлийн анги, сайн дурын хэсгийн мэдлэг чадвар
Мэргэжлийн анги, сайн дурын хэсгийн бие
бүрэлдэхүүнд гамшгаас хамгаалах мэдлэг
+20
дадлагыг бүрэн эзэмшүүлсэн байвал
Алба, мэргэжлийн ангид хөтлөгдөх бичиг
+10
баримтыг бүрэн хөтөлсөн бол
Гамшгаас
хамгаалах Өгөгдсөн цагийн байдлыг үнэлж, шийдвэрээ зөв
+10
алба, мэргэжлийн ангийн гаргах, илтгэх чадварыг эзэмшсэн бол
удирдах бүрэлдэхүүний Мэргэжлийн ангийн бүрэлдэхүүнийг удирдах
4
+10
мэдлэг, дадлага, чадвар, чадварыг сайн эзэмшсэн бол
үйл
ажиллагааны Алба, мэргэжлийн ангийн үйл ажиллагаа
+10
жигдрэлт, бэлэн байдал
жигдэрсэн байдал
Урьдчилан сэргийлэх ажилд хөрөнгө төсөвлөсөн
+10
эсэх, түүний зарцуулалт, үр дүн
Иж бүрэн, команд штабын сургуульд оролцож
амжилттай дүн үзүүлсэн, бие бүрэлдэхүүний
+10
мэдлэг чадвар сайн бол
1

6

Хүн нэг бүрийн хээрийн үүргэвч, хөдөлмөр
хамгааллын хувцасны хангалтын байдал, хээрийн
нөхцөлд үүрэг гүйцэтгэх боломж
Авбал зохих оноо

+20
100

Шалгах үзүүлэлт 3
5.1.5. Засаг даргын үйл ажиллагаанд гамшгаас хамгаалах чиглэлээр тусгагдсан арга хэмжээ
тэдгээрийн хэрэгжилт
Засаг
даргын
үйл Үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрт гамшгаас
ажиллагааны
мөрийн хамгаалах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх заалт
+20
хөтөлбөрт гамшгаас
тусгагдсан бол
5
хамгаалах
чиглэлээр
Энэ заалтыг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулж
тусгагдсан арга хэмжээ
+20
үр дүнд хүрсэн бол
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5.1.6.Гамшгаас хамгаалах дайчилгаа, нүүлгэн шилжүүлэлтийн төлөвлөлт, зохион
байгуулалт, хүч хэрэгслийн бүртгэл, тооцоо
Гамшиг, аюулт үзэгдэл, ослын үед хүн, хүч техник
+20
хэрэгсэл дайчлах төлөвлөгөө боловсруулсан бол
Гамшгийн үед ард иргэдийг нүүлгэн шилжүүлэх
Гамшгаас
хамгаалах
+20
газрыг тодорхойлж төхөөрөмжилсөн бол
дайчилгаа,
нүүлгэн
Шаардлагатай хүн хүч техник хэрэгслийн тооцоо,
шилжүүлэлт
+10
судалгаатай бол
Нисдэг тэрэг нисэх, буух газрыг тодорхойлсон бол

Авбал зохих оноо

+10
100

Шалгах үзүүлэлт 4
5.1.7.Улсын болон орон нутгийн гамшгаас хамгаалах алба, мэргэжлийн анги, сайн дурын
хэсэг, хуулийн этгээдийн галын аюулгүй байдлыг хангах бэлтгэл, бэлэн байдал;
Төлөвлөгөөг бүрэн хэрэгжүүлэх үндэслэлтэй,
+5
бодит байдалд нийцүүлэн боловсруулсан бол
Төлөвлөгөөний тодотгол хэрэгжилт, үр дүн сайн
+5
бол
Бие бүрэлдэхүүнд гал түймрээс урьдчилан
сэргийлэх, унтраах арга, дадал эзэмшүүлэх
+20
Гал
унтраах бэлтгэл сургалт, сурталчилгааг зохион байгуулсан бол
7 бэлэн байдлыг хангах Гал унтраах бүлэг, томилгоожуулсан байдал,
төлөвлөгөөний хэрэгжилт үүрэг гүйцэтгэх бэлэн байдал, чадвар, бие
бүрэлдэхүүн үүргээ бүрэн мэддэг, өөрийгөө
+10
хамгаалах бусдад туслах арга барилыг эзэмшсэн
бол
Мэргэжлийн ангийн дарга, бүлгийн ахлагч нар гал
түймрийн аюулын үед бие бүрэлдэхүүнийг
+10
удирдах, дадлага, чадварыг бүрэн эзэмшсэн бол
5.1.8.Гамшгийн болон орон нутгийн нөөц бүрдүүлэлт
Гамшгаас хамгаалах алба, мэргэжлийн анги,
хуулийн этгээдийн гамшгаас хамгаалах нөөц
+10
Гамшгаас
хамгаалах бүрдүүлэлт, зарцуулалт, үр дүнд хүрсэн байдал
нөөц бүрдүүлэлт
8
“Гамшгаас хамгаалах нөөц бүрдүүлэх, зарцуулах
+20
журам” боловсруулсан байдал /аймаг, нийслэлд/
Сум, дүүргийн
бүрдүүлэлт
Авбал зохих оноо

гамшгаас

хамгаалах

нөөц

+20
100
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5.1.9. Гамшгаас хамгаалах удирдлага, зохион байгуулалт
Удирдах бүрэлдэхүүний гамшгийн үед гүйцэтгэх
үүргийн мэдлэг, шийдвэр гаргалт, байр зүйн
+20
зурагт ажиллах чадвар
Удирдлагын
үүргийн
зохицуулалт,
бие
бүрэлдэхүүнийг удирдах ур чадварыг эзэмшсэн
+20
байдал
Удирдлага
зохион
9
байгуулалт
Байнгын удирдлагын байрыг тоноглосон байдал,
+10
техник хэрэгслийн хангалт
Хээрийн хөдөлгөөнт удирдлагын байр, түүний
хээрийн бэлтгэл (хүнс, усны хангалт, шатахууны
+10
нөөцийн байдал, тоног төхөөрөмж, багаж
хэрэгслийн бэлэн байдал)
5.1.10.Гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагааны төсөв, санхүүжилт
Тухайн жилийн төсвийн 1.0 хувийг орон нутгийн
Гамшгаас хамгаалах үйл гамшгийн эрсдэлийг бууруулах санд тусгаж,
+20
ажиллагааны
төсөв, гамшгаас хамгаалах арга хэмжээнд зарцуулж үр
дүнд хүрсэн бол
10 санхүүжилт
Орон нутгийг хөгжүүлэх сангийн төсвөөр гамшгаас
хамгаалах бэлэн байдлыг дээшлүүлж үр дүнд
+20
хүрсэн бол
Авбал зохих оноо
100
Шалгах үзүүлэлт 6
5.1.11.Гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаанд зориулагдсан аврах ажлын техник, тоног
төхөөрөмж, багаж хэрэгслийн нөхөн хангалт, ашиглалт, хадгалалтын байдал
Гамшгаас хамгаалах алба, мэргэжлийн анги, сайн
дурын хэсэг, хуулийн этгээдийн гамшгийн үед
+20
хэрэглэгдэх техник, тоног төхөөрөмж, багаж
хэрэгслийг бүрдүүлсэн бол
Инженерийн болон бусад төрлийн багаж, техник
хэрэгслийн үүрэг гүйцэтгэх бэлэн байдлыг
+20
Гамшгаас
хамгаалах
хангасан бол
аврах
ажлын
техник,
11
Хүн нэг бүрийн гамшгийн үед ашиглагдах тоног
тоног төхөөрөмж, багаж
төхөөрөмж багаж хэрэгслийн хангалт хүрэлцээтэй
+20
хэрэгслийн хангалт
бол
Багаж хэрэгслийн засвар, үйлчилгээ, хадгалалт,
+20
эвдрэл гэмтлийг засварласан бол
Хүн нэг бүрийн хамгаалах хэрэгслийн хангалт,
түүний чанар байдал, ашиглалт, хадгалалт сайн
+20
бол
Авбал зохих оноо
100
5.2. Бэлэн байдлын үзлэгийг дүгнэхдээ бэлэн байдлыг шалгах 6 үзүүлэлтийн
оноо тус бүрийг нэгтгэн дунджийг гаргаж 0-100 хүртэлх оноогоор дараах байдлаар
үнэлгээг өгнө. Үүнд:
90-100 оноо буюу “Дүүрэн хангалттай”
80-89 оноо буюу “Хангалттай”
70-79 оноо буюу “Дутагдалтай”
69 доош оноо буюу “Хангалтгүй” гэсэн үнэлгээ өгнө.
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5.3. Бэлэн байдлын үзлэг зохион байгуулах ажлын хэсэг үзүүлэлт тус бүрийг
үнэлэхдээ 0-20 онооны хооронд үнэлж нэгдсэн дүнг 0-100 хүртэл хувилж гаргана.
5.4. Шалгагдсан гамшгаас хамгаалах алба, мэргэжлийн анги, хуулийн
этгээдээс авсан бүх дүнг нэгтгэн аймаг, нийслэлийн ерөнхий дүнг гаргана.
Зургаа. Хуулийн этгээдийн бэлэн байдлыг шалгах, үнэлэх
6.1. Хуулийн этгээдийн бэлэн байдлыг тухайн аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн
Засаг даргын баталсан удирдамжаар энэ журмын хамрагдах заалтын дагуу үнэлнэ.
6.2. Аймагт жилд 10-аас доошгүй хуулийн этгээд, нийслэлд 30-аас доошгүй
хуулийн этгээдийн бэлэн байдлын үзлэгийг аймаг, нийслэлийн Онцгой байдлын
газар, хэлтэс нь тухайн шатны Засаг даргын захирамжаар ажлын хэсэг томилж,
шалгаж үнэлнэ.
Долоо. Бусад зүйл
7.1. Бэлэн байдлыг шалгасан дүнг тухайн шалгах удирдамжийг баталсан
албан тушаалтнаар баталгаажуулна.
7.2. Тухайн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа гамшгаас хамгаалах
алба, мэргэжлийн анги, хуулийн этгээд “Дүүрэн хангалттай” дүнтэй шалгуулсан бол
холбогдох ажилтан, албан тушаалтныг Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн сайдын
нэрэмжит шагнал болон Онцгой байдлын ерөнхий газрын шагналаар шагнах,
урамшуулах, “Дутагдалтай” дүнтэй шалгуулсан бол холбогдох ажилтан, албан
тушаалтан хариуцсан ажлаа сайжруулах төлөвлөгөө гарган биелэлтийг ажлын
хэсэгт хүргүүлэх, “Хангалтгүй” үнэлгээ авсан бол албан үүрэгтээ хариуцлагагүй
хандсан гэж үзэж холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу хариуцлага хүлээлгэнэ.
7.3. Тухайн жилд бэлэн байдлын үзлэг, шалгалтад үзүүлсэн дүнг жилийн
эцсийн газар, хэлтсийн үйл ажиллагааг дүгнэх ерөнхий үзүүлэлтэд оруулж дүгнэх
журмыг баримтална.
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