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 -аливаа гамшгийн аюулаас учирсан хор уршгийг арилгахад оролцох 

-гамшгийн аюулд нэрвэгдэгсдэд эмнэлгийн анхан шатны тусламж, үйлчилгээ 

үзүүлэх 

-нэрвэгдэгсдийн сэтгэл зүйг тогтворжуулах, сэтгэл зүйн засал хийх  гэх мэт. 

2.2.3. Гамшгийн дараах хүмүүнлэгийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэх, сэргээн босгох 

ажлын хүрээнд: 

-зам, гүүр, барилга байгууламж, холбоо болон цахилгаан, дулааны шугам 

сүлжээ зэрэг дэд бүтэц, улсын болон хувийн хэвшил, иргэдийн эд хөрөнгөд учирсан 

эвдрэл, гэмтлийг сэргээн засварлахад оролцох 

-хүмүүнлэгийн чиглэлээр хандив, тусламж цуглуулах, хүргэх, тараах 

-ар тал, хангалтыг зохион байгуулах, орон нутгийн гамшгийн нөөц бүрдүүлэх 

үйл ажиллагаанд оролцох гэх мэт. 

2.2.4. Хэрэглэгч, олон нийтийн гамшгаас урьдчилан сэргийлэх чадавхыг бэхжүүлэх 

ажлын хүрээнд: 

-гамшгийн эрсдэлийг бууруулах чиглэлээр иргэд, олон нийтэд мэдлэг 

ойлголт өгөх 

-төрийн болон төрийн бус байгууллага, хувийн хэвшлийнхний гамшгаас 

хамгаалах үйл ажиллагааг зохион байгуулахад туслах 

-гадаад улс, орны байгууллага, иргэдтэй гамшгаас хамгаалах чиглэлээр 

холбоо тогтоох, тусламж, дэмжлэг авах ажиллагааг зохицуулах 

-гамшгаас хамгаалах сайн дурын ажиллагааг эрхлэх, тэдний эрх ашгийг 

хамгаалах, сурталчлах, үйл ажиллагааг уялдуулан зохицуулах  гэх мэт. 

2.3. Орон нутагт одоо болон ирээдүйд шаардлагатай байгаа сайн дурын ажилтны 

хэрэгцээ, шаардлага, ажлын чиг үүрэг, шаардагдах мэдлэг, чадварыг тодорхойлсоны 

үндсэн дээр сайн дурын ажилтныг бүрдүүлэх ажиллагааг зохион байгуулна. 

 

Гурав. Сайн дурын ажилтны ажлын чиг үүргийг тодорхойлох 

 

3.1. Сайн дурын ажилтны ажлын чиг үүргийг орон нутгийн засаг захиргаа болон 

онцгой байдлын байгууллага хамтран боловсруулж, орон нутгийн онцгой байдлын 

байгууллагын дарга батлана.  

 3.2. Сайн дурын ажилтны ажлын чиг үүргийг энэхүү зааврын 2.2 дахь хэсэгт 

нийцүүлэн боловсруулна. 

 3.3. Сайн дурын ажилтны ажлын  чиг үүрэгт дараах зүйлийг тусгасан байна: 

  -ажлын байрны нэр, албан тушаал 

   -ажлын байрны зорилго, чиг үүрэг 

 -тавигдах шаардлага  

 -нөөц, хэрэгсэл,  
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 -шууд удирдлага, хяналт 

 -баталсан, танилцаж хүлээн зөвшөөрсөн хүний гарын үсэг. 

 3.4. Сайн дурын ажилтны ажлын чиг үүргийг 2 хувь үйлдэж нэг хувийг сайн дурын 

ажилтанд өгч, нэг хувийг хувийн хэрэгт нь хавсаргана.Гамшгаас хамгаалах сайн дурын 

ажилтны ажлын чиг үүргийн үлгэрчилсэн загварыг /Хавсралт №1/ хавсаргав. 

 

Дөрөв.Гамшгаас хамгаалах сайн дурынхныг бүртгэх,  
гэрээ байгуулах, мэдээллийн сан бүрдүүлэх 

 
4.1. Сайн дурын ажилтнаар ажиллах хүсэлтээ ирүүлсэн иргэдийг бүртгэх 

4.1.1. Сайн дурын ажилтнаар ажиллах хүсэлт ирүүлсэн иргэдийг бүртгэх, судлах 

ажлын хэсгийг орон нутгийн Засаг даргын захирамжаар байгуулна.  

4.1.2. Ажлын хэсэг нь орон нутгийн онцлогоос шалтгаалан 3-5 хүний 

бүрэлдэхүүнтэй байх ба ажлын хэсгийг орон нутгийн засаг захиргаа, онцгой байдлын 

байгууллагын төлөөллөөс бүрдүүлнэ. 

4.1.3. Сайн дурын ажилтныг бүртгэх зарыг орон нутгийн хэвлэл, мэдээллийн 

хэрэгслээр дамжуулан олон нийтэд нээлттэй зарлана. 

4.1.3. Бүртгэлийн хуудсанд тухайн иргэний овог нэр, нас, хүйс, боловсрол, 

мэргэжил, регистрийн дугаар, оршин суух хаяг, холбоо барих утасны дугаар, гүйцэтгэх 

ажил үүргийн чиглэл, бүртгэсэн огноо зэрэг зайлшгүй шаардлагатай мэдээллийг  оруулна.  

4.1.4. Сайн дурын ажилтнаар ажиллахыг хүссэн иргэн дараах материалыг 

бүрдүүлнэ: 

-сайн дурын ажилтнаар ажиллахыг хүссэн өргөдөл 

-иргэний үнэмлэхний хуулбар 

-боловсролын гэрчилгээ 

-анкет /төрийн албан хаагчийн анкет, Маягт №1/ 

4.1.5. Шаардлагатай тохиолдолд тухайн иргэний эрүүл мэндийн болон ял, шийтгэл 

эдэлж байгаа эсэх талаарх лавлагааг холбогдох байгууллагаар гаргуулна. 

4.1.6. Бүртгэл явуулахтай холбогдуулан тухайн иргэнээс ямар нэгэн төлбөр, 

хураамж авах, хувь хүний мэдээллийг бусдад дамжуулах, мэдээлэхийг хориглоно. 

Гамшгаас хамгаалах сайн дурын ажилтныг бүртгэх загвар хүснэгтийг /Хавсралт №2/ 

хавсаргав. 

4.2. Сайн дурын ажилтнаар ажиллах хүсэлт ирүүлсэн иргэдийг судлах: 

4.2.1. Бүртгүүлсэн иргэдийн материалыг үндэслэн Гамшгаас хамгаалах сайн дурын 

ажиллагааны нийтлэг журамд заасан ерөнхий шаардлага, ажлын чиг үүргийг хэрэгжүүлэх 

мэдлэг, чадварын шаардлагыг хангаж байгаа, эсэхийг судлана.  

4.2.2. Сайн дурын ажилтнаар ажиллах шаардлага хангахгүй гэж үзвэл иргэдэд 

мэдэгдэж, холбогдох материалыг нь буцааж өгнө. 
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4.2.3. Тухайн орон нутгийн онцлогоос хамаарч, сайн дурын ажилтны тоонд хязгаар 

тавьсан бол  мэргэжил, боловсрол, туршлага, ур чадвараараа сайн дурын ажилтны ажлын 

чиг үүргийг хамгийн их хангаж байгааг нь сонгоно. 

4.2.4. Сайн дурын ажилтанд тавигдах шаардлагыг хангасан боловч, хяналтын 

тоонд багтаагүй иргэдийг нөөцөд бүртгэнэ.  

4.3. Сайн дурын ажилтантай гэрээ байгуулах 

4.3.1. Сайн дурын ажилтантай ажил үүргийн чиглэлээр гэрээ байгуулна. 

4.3.2. Гэрээг нэг талаас орон нутгийн Засаг даргыг Тамгын газрын дарга, нөгөө 

талаас сайн дурын ажилтан байгуулах бөгөөд хоёр тал харилцан зөвшөөрч гарын үсэг 

зурсанаар гэрээ хүчин төгөлдөр болно. 

 4.3.3. Гэрээнд 2 талын эрх, үүрэг, хариуцлага, хөнгөлөлт, үйлчилгээг тусгана. 

  4.3.4. Гэрээг 1 жилийн хугацаагаар байгуулах бөгөөд гэрээний биелэлтийг 

дүгнэсний үндсэн дээр цаашид сунгах, эсэхийг шийднэ.   

 4.3.5. Гэрээг 2 хувь үйлдэж, нэг хувийг сайн дурын ажилтанд өгч, нэг хувийг нь 

хувийн хэрэгт хавсаргана. Сайн дурын ажилтантай байгуулах гэрээний үлгэрчилсэн 

загварыг  /Хавсралт №3/ хавсаргав 

 4.4. Сайн дурын ажилтны мэдээллийн сан бүрдүүлэх   

  4.4.1. Сайн дурын ажилтны болон нөөцөд бүртгэгдсэн иргэдийн талаарх 

мэдээллийн санг цаасан /хувийн хэрэг/ болон цахим хэлбэрээр үүсгэж хадгална. Сайн 

дурын ажилтны хувийн хэргийг орон нутгийн засаг, захиргааны байгууллагад, цахим 

мэдээллийн санг орон нутгийн онцгой байдлын байгууллагад байршуулна.  

 4.4.2. Хувийн хэрэгт сайн дурын ажилтны гэрээ, ажлын чиг үүргийн хуваарь, 

томилсон шийдвэр зэрэг тухайн ажилтантай холбоотой баримт, материалууд багтана. 

 4.4.3. Цахим мэдээллийн санд сайн дурын ажилтантай холбоотой бүртгэл, 

мэдээлэл, судалгаа зэргийг байршуулж хадгална. 

 4.4.4. Мэдээллийн санг гамшгаас хамгаалах сайн дурын ажилтны судалгаа гаргах, 

шаардлагатай мэдээллийг авах, ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээ, санхүүгийн төлөвлөлт хийх 

зэрэгт ашиглана.  

 

Тав. Гамшгаас хамгаалах сайн дурын хэсгийн бүтэц,  
зохион байгуулалт 

 

5.1. Орон нутгийн хэрэгцээ шаардлага, ажил, үүргийн чиглэлээс нь хамаарч орон 

нутгийн Засаг даргын шийдвэрээр сайн дурынхныг бүлэг, хэсгийн зохион байгуулалтад 

оруулж, ахлагчийг томилно. 

5.2. Гамшгаас хамгаалах сайн дурын хэсгийн зорилго нь орон нутагт гамшгийн 

аюулаас урьдчилан сэргийлэх, эрэн хайх, аврах, хор уршгийг арилгах, хойшуулшгүй 

сэргээн босгох арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэхэд оршино. 
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5.3. Гамшгаас хамгаалах сайн дурын хэсгийн бүтэц, бүрэлдэхүүн, тусгай тоноглол, 

хэрэгслийн хангалтын төрөл, хэмжээг өөрсдийн онцлогт нийцүүлж орон нутгийн Засаг 

дарга онцгой байдлын байгууллагатай зөвшилцөж тогтооно.  

5.4. Гамшгаас хамгаалах сайн дурын хэсгийн бүрэлдэхүүн нь хэсгийн ахлагчийн 

шууд удирдлага дор ажиллана. 

5.5. Гамшгаас хамгаалах сайн дурын хэсэг нь өөрийн гэсэн дугаар, нэр, уриатай 

байж болох бөгөөд хэсгийн үйл ажиллагаагаа зохицуулах, тухайн жилд хийж гүйцэтгэх 

арга хэмжээний төлөвлөгөө, шаардлагатай үед богино хугацаанд цугларах зарлан 

мэдээллийн бүдүүвчийг боловсруулж, хэрэгжүүлж ажиллана.  

5.7.Гамшгаас хамгаалах сайн дурын хэсэг нь дараах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ: 

  -гамшгаас хамгаалах арга хэмжээнд оролцох бэлэн байдлыг хангах 

  -гамшгаас урьдчилан сэргийлэх ажилд оролцох 

  -эрэн хайх, аврах, хор уршгийг арилгах, сэргээн босгох арга хэмжээнд 

оролцох   

  -гамшгийн аюулд нэрвэгдэгсдийг нүүлгэн шилжүүлэх, эмнэлгийн анхан 

шатны болон хүмүүнлэгийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэхэд оролцох 

  -ар тал, хангалтыг зохион байгуулахад оролцох 

5.8. Гамшгаас хамгаалах сайн дурын хэсэгт орон зай гарсан тохиолдолд сайн 

дурынхны нөөцөд бүртгэлтэй иргэдээс нөхнө. 

5.9. Орон нутгийн гамшгаас хамгаалах сайн дурын хэсгийг онцгой байдлын 

байгууллагатай зөвшилцсөний үндсэн дээр Засаг даргын шийдвэрээр татан буулгана. 

5.10. Хэсгийн бүрэлдэхүүнд ороогүй сайн дурын ажилтан нь байгуулсан гэрээ 

болон ажлын чиг үүргийн дагуу гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаанд оролцоно. 

5.11. Гамшгаас хамгаалах сайн дурын хэсгийн тусгай тоноглол, хувцас, хэрэгслээр 

хангах асуудлыг орон нутгийн Засаг дарга хариуцна. Гамшгаас хамгаалах сайн дурын 

хэсгийн тусгай тоноглол, хүн нэг бүрийн хэрэгслийн  хангамжийн жишиг норм хэмжээг 

/Хавсралт №4/ хавсаргав. 

 

Зургаа.Сайн дурын ажилтны сургалт,  
дадлагыг зохион байгуулах 

 

6.1. Гамшгаас хамгаалах сайн дурынхны бэлтгэл, сургалтыг Гамшгаас хамгаалах 

тухай хууль болон орон нутгийн  онцгой байдлын  байгууллагын  боловсруулж  баталсан 

сайн дурынхны сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөөний дагуу зохион байгуулна. 

6.2. Гамшгаас хамгаалах сайн дурынхны сургалтыг дараах төрлөөр зохион 

байгуулна:  

 -Танилцуулах сургалт 

 -Мэргэжлийн сургалт 

 -Давтан сургалт 
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6.2.1. Танилцуулах сургалт нь гамшгаас хамгаалах сайн дурын ажиллагааны эрх 

зүйн орчин, гамшгаас хамгаалах хууль тогтоомж, дүрэм журам, онцгой байдлын 

байгууллагын эрх, үүрэг, онцлогийн талаар анхны мэдэгдэхүүн олгоход чиглэгдэнэ. 

 6.2.2. Танилцуулах сургалтын агуулга нь тухайн орон нутагт тохиолддог гамшгийн 

нөхцөл байдал, орон нутгийн гамшгаас хамгаалах чадавх, гамшгаас хамгаалах талаар 

мөрдөгдөж байгаа хууль тогтоомж, дүрэм журам, онцгой байдлын байгууллагын зорилт, 

чиг үүрэг, үйл ажиллагаа, бодлого, дэг журам зэрэг хууль эрх зүйн болон байгууллагын 

онцлог зэргийг багтаасан байна.  

6.2.3. Гамшгаас хамгаалах сайн дурынхныг танилцуулах сургалтад хамрагдсаны 

дараа мэргэжлийн сургалтад хамруулна. Мэргэжлийн сургалт нь гамшгаас хамгаалах сайн 

дурын ажилтанд ажил, үүргээ гүйцэтгэхэд шаардлагатай мэдлэг, чадварыг олгоход 

чиглэгдэнэ. 

6.2.4. Мэргэжлийн сургалтыг онол, дадлагын хэлбэрээр баталсан хөтөлбөрийн 

дагуу орон нутгийн онцгой байдлын байгууллагаас зохион байгуулж явуулна.  

6.2.5. Сургалтыг орон нутгийн онцлогт нийцүүлэн цаг, сэдвийн төлөвлөгөө гарган 

сургагч багш болон мэргэжлийн байгууллага, хүмүүсийн оролцоонд тулгуурлан зохион 

байгуулна.   

6.2.6. Мэргэжлийн сургалтыг гамшгаас хамгаалах сайн дурын хэсгийн ахлагч болон 

бүрэлдэхүүний түвшинд гүйцэтгэх чиг үүрэгтэй нь уялдуулж зохион байгуулна.  

6.2.7. Сургалтын хөтөлбөрийн дагуу танилцуулах болон мэргэжлийн сургалтад 

хамрагдсан сайн дурынханд гэрчилгээ, сайн дурын ажилтны үнэмлэхийг орон нутгийн 

онцгой байдлын байгууллагаас олгоно. 

6.2.8. Мэргэжлийн сургалтад хамрагдсан сайн дурынхныг давтан сургалтад 

хамруулан төрөл мэргэжлээр сайн дурын аврагч /аврагч-жолооч, аврагч-эмнэлгийн 

зааварлагч, аврагч-холбоочин гэх мэт/ бэлтгэнэ.   

6.2.9. Гамшгаас хамгаалах сайн дурынхныг жил бүр давтан сургалтад хамруулна. 

Давтан сургалт нь сайн дурын аврагчийг төрөл, мэргэжлээр сургаж бэлтгэх, сайн дурын 

ажилтныг гамшгаас хамгаалах чиглэлээр мэргэшүүлэхэд чиглэгдэнэ. 

6.3. Гамшгаас хамгаалах сайн дурын хэсгийн сургалтыг орон нутгийн Засаг дарга, 

онцгой байдлын байгууллага хариуцан зохион байгуулна. 

6.4. Гамшгаас хамгаалах сайн дурын хэсгийг орон нутаг болон онцгой байдлын 

байгууллагаас зохион байгуулж байгаа гамшгаас хамгаалах нэгдсэн дадлага, сургалтад 

хамруулна. 

6.5. Гамшгаас хамгаалах сайн дурынхны сургалтад хамрагдсан байдлыг хувийн 

хэрэгт нь тэмдэглэл хийж баримтжуулна.  
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Долоо.Гамшгаас хамгаалах сайн дурын хэсгийн  
бүрэлдэхүүний эзэмшвэл зохих мэдлэг, чадвар  

 
7.1. Гамшгаас хамгаалах сайн дурын хэсгийн аврагч болон хэсгийн ахлагч нь 

гамшгаас хамгаалах чиглэлээр дараах мэдлэг, чадварыг эзэмшихийг эрмэлзэнэ: 

7.1.1. Сайн дурын аврагчийн эзэмшвэл зохих мэдлэг, ойлголт: 

-байгалийн болон технологийн гаралтай гамшгийн шалтгаан нөхцөл, хор 

уршгийг арилгах талаар 

-гамшгаас хамгаалах сайн дурын хэсгийн тусгай тоноглол, нэг бүрийн 

хэрэгслийн техникийн үзүүлэлт, ашиглах, хадгалах заавар 

-Эрэн хайх, аврах ажиллагааны дараалал, аюулгүй ажиллагааны заавар 

-Эмнэлгийн анхан шатны тусламж үзүүлэх арга 

-Зарлан мэдээлэх болон холбооны хэрэгслийг ашиглах заавар 

-Газар орон дээр зүг чиг олох арга 

-Гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх, унтраах арга, хэрэгслийг эзэмших 

7.1.2. Сайн дурын аврагчийн эзэмшвэл зохих чадвар: 

-хэсгийн тусгай тоноглол, нэг бүрийн хэрэгслийг ажилд бэлтгэх, ашиглах 

-гамшиг, ослын үед ганцаарчилж болон багаар ажиллах 

-зарлан мэдээлэх хэрэгсэл, холбооны хэрэгслийг ашиглах 

-Нэрвэгдэгсдийг эрэн хайх,  тэдгээрийг аюулгүй газарт хүргэх 

-Нэрвэгдэгсдэд эмнэлгийн анхан шатны тусламж үзүүлэх 

-Нэрвэгдэгсдэд сэтгэл зүйн дэмжлэг, нөлөө үзүүлэх 

 7.1.3. Гамшгаас хамгаалах сайн дурын хэсгийн ахлагчийн эзэмшсэн байвал зохих 

мэдлэг, ойлголт: 

 -сайн дурын аврагчийн эзэмшвэл зохих мэдлэг, ойлголт 

 -гамшгаас хамгаалах талаарх хууль тогтоомж, эрх зүйн баримт бичиг 

 -цэргийн хэргийн анхан шатны мэдлэг 

 

 7.1.4. Гамшгаас хамгаалах сайн дурын хэсгийн ахлагчийн нь эзэмшвэл зохих 

чадвар: 

 -сайн дурын аврагчийн эзэмшвэл зохих чадвар  

 -цагийн байдлыг үнэлэх, эрсдэлийг тооцох 

 -богино хугацаанд оновчтой шийдвэр гаргах 

          -аливаа ажлыг төлөвлөх, зохион байгуулах, хянах 

 -удирдан зохион байгуулах, манлайлах 

 -бусдын үгийг сонсох, өөрийн санаа, бодлыг бусдад ойлгуулах 

 -баримт бичиг боловсруулах 

 -үүрэг, хариуцлага хүлээх 

 -бусад хэсгүүдтэй харилцан хамтарч ажиллах; 
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Найм.Гамшгаас хамгаалах сайн дурын хэсгийн  
хүлээх үүрэг 

 

8.1. Гамшгаас хамгаалах сайн дурын хэсгийн ахлагч нь гамшгаас хамгаалах арга 

хэмжээг удирдан зохион байгуулж байгаа албан тушаалтанд захирагдаж, Гамшгаас 

хамгаалах сайн дурын ажиллагааны нийтлэг журамд заасан үүргээс гадна дараах үүргийг 

хүлээнэ: 

-сургалт, дадлага, түргэн цугларалт, гамшгаас хамгаалах арга хэмжээнд 

оролцох үед хэсгийн гишүүдийн сахилга, ёс зүй, сэтгэл зүйн байдалд хяналт тавих 

-хэсгийн тусгай тоноглол, нэг бүрийн хэрэгслийн ашиглалт, хадгалалтад 

хяналт тавих 

-хэсгийн ажилтнуудад хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааг сахиулах, 

хянах 

-шаардлагатай тохиолдолд мэргэжлийн хүний удирдлага дор гамшгийн 

голомтод эрэн хайх, аврах, хор уршгийг арилгах  ажлыг гүйцэтгэх 

-гамшгаас хамгаалах чиглэлээр зохион байгуулж байгаа сургалт, дадлагад 

хамрагдах, өөрийн мэдлэг, чадвараа дээшлүүлэх. 

8.2. Гамшгаас хамгаалах сайн дурын хэсгийн аврагч нь сургалт, дадлага, түргэн 

цугларалт, гамшгаас хамгаалах арга хэмжээнд оролцох үед хэсгийн даргад шууд 

захирагдаж, Гамшгаас хамгаалах сайн дурын ажиллагааны нийтлэг журамд заасан 

үүргээс гадна дараах үүргийг хүлээнэ: 

-өөрийн мэдлэг, чадварыг байнга дээшлүүлж, гамшгаас хамгаалах 

чиглэлээр зохион байгуулж байгаа сургалт, дадлагад хамрагдах 

-хариуцсан багаж, тусгай тоноглол, хэрэгслийн бэлэн байдлыг хангах 

-гамшгийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, аврах, хор уршгийг арилгах, 

сэргээн босгох ажилд бэлэн байх  

-аврах ажлын үед хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааг чанд 

баримтлан ажиллах; 

-хэсгийн ахлагч болон гамшгаас хамгаалах арга хэмжээг удирдан зохион 

байгуулж байгаа албан тушаалтны тушаал, зааврыг биелүүлж ажиллах. 

 

Ес. Гамшгаас хамгаалах сайн дурын хэсгийн бэлэн байдал,  
тэднийг үйл ажиллагаанд татан оролцуулах 

 

 9.1. Гамшгаас хамгаалах сайн дурын хэсгийн бэлэн байдлын үзлэгийг дадлага, 

сургуулилтаар, мөн тогтсон  хуваарийн дагуу орон нутгийн засаг захиргаа, онцгой 

байдлын байгууллагаас явуулна. 
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9.2. Бэлэн байдлын үзлэгээр сайн дурын хэсгийн цугларалт, тусгай тоноглол, нэг 

бүрийн хэрэгслийн хангалт, ажлын чиг үүргээ гүйцэтгэх боломж, мэдлэг, чадвар зэргийг 

үзнэ.  

9.3. Үзлэг явуулсан албан тушаалтан илэрсэн зөрчил, дутагдлыг холбогдох албан 

тушаалтанд мэдэгдэж арилгуулах арга хэмжээг авна.   

9.4. Гамшгаас хамгаалах сайн дурын хэсгийг шаардлагатай үед орон нутгийн засаг 

захиргаа, онцгой байдлын байгууллагаас гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаанд татан 

оролцуулна. Гамшгаас хамгаалах сайн дурын хэсгийн цугларалтыг хэсгийн ахлагч 

хариуцсан зохион байгуулна. 

9.5. Гамшгаас хамгаалах сайн дурын хэсгийн оролцоо нь гамшгаас хамгаалах арга 

хэмжээг хэрэгжүүлж байгаа мэргэжлийн байгууллагын үйл ажиллагаанд дэмжлэг 

үзүүлэхэд чиглэнэ.  

9.6. Гамшгаас хамгаалах сайн дурын хэсгийг аврах болон хойшлуулшгүй 

ажиллагаанд оролцуулах тохиолдолд тухайн ажлын үндсэн зорилго, хэрэгжүүлэх арга 

хэмжээ, тэдний гүйцэтгэх үүргийг тайлбарлан таниулж, хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй 

ажиллагааны зааварчилга өгч, онцгой байдлын байгууллагын албан хаагч болон бусад 

мэргэжлийн албан хаагчийн удирдлага, хяналт дор ажиллуулна. 

Арав.Гамшгаас хамгаалах сайн дурынхны  
ажиллах нөхцлийг хангах 

 
 10.1. Гамшгаас хамгаалах сайн дурынхны ажлын чиг үүргээс хамаарч  хөдөлмөр 

хамгааллын болон тусгай зориулалтын хувцас хэрэгсэл, багаж, тоног төхөөрөмжөөр 

хангах, ажиллах, амрах, хооллох, сургалтад хамрагдах нөхцөл боломжийг бүрдүүлэх 

асуудлыг тухайн орон нутгийн Засаг дарга хариуцан зохион байгуулна.  

 10.2. Гамшгийн хор уршгийг арилгах, эрэн хайх, аврах ажиллагаанд оролцох сайн 

дурынхан нь шуурхай ажиллагааг удирдан зохион байгуулж байгаа онцгой байдлын 

байгууллагын албан хаагчийн зөвшөөрсөний үндсэн дээр гамшгийн голомтод орж үүрэг 

гүйцэтгэхээс бусад тохиолдолд онцгой байдлын байгууллагын хүч хэрэгсэлд дэмжлэг, 

туслалцаа үзүүлж ажиллана. 

 10.3. Гамшгийн хор уршгийг арилгах, эрэн хайх, аврах ажиллагааг удирдан зохион 

байгуулж байгаа албан тушаалтан сайн дурынхны ажиллах, амрах цагийн хязгаарыг 

тухайн нөхцөл байдалд тохируулан зохицуулна.  

 10.4. Онцгой нөхцөл үүссэн үед байнгын ажил хөдөлмөр эрхэлдэг сайн дурын 

ажилтныг гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаанд татан оролцуулах зорилгоор ажлаас нь 

түр чөлөөлүүлэх /цалин хөлсийг хэвээр нь олгох/ тохиролцоог ажил олгогчтой хийх 

асуудлыг орон нутгийн Засаг дарга хариуцна. 

10.5. Гамшгийн хор уршгийг арилгах, эрэн хайх, аврах ажиллагаанд оролцож 

байгаа сайн дурын хэсгийн бүрэлдэхүүний ажилласан цаг хугацааг хэсгийн ахлагч тухай 

бүр үнэн зөв гаргаж, холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд танилцуулна. 
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 10.6. Гамшгийн голомтод ажилласан болон гамшгийн хор уршгийг арилгах, эрэн 

хайх, аврах ажиллагаанд оролцсон сайн дурынхны томилолт, урамшууллын зардлыг 

холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу олгоно. 

 10.7. Гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаанд оролцож байгаад хөдөлмөрийн 

чадвараа алдсан, хөгжлийн бэрхшээлтэй болсон, амь насаа алдсан сайн дурын ажилтны 

холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу тэтгэмж олгуулахаар материалыг бүрдүүлж, онцгой 

байдлын байгууллагад хүргүүлэх асуудлыг орон нутгийн Засаг дарга хариуцна.  

 

Арван нэг.Гамшгаас хамгаалах арга хэмжээнд иргэд,  
олон нийтийн оролцоог хангах 

 
 

 11.1. Гамшгаас хамгаалах сайн дурын бүртгэл болон сургалтад хамрагдалгүйгээр 

гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаанд сайн дураар оролцох хүсэлтэй иргэд, олон нийтийг 

орон нутгийн засаг захиргаа, онцгой байдлын байгууллагаас тухай бүр бүртгэж, гамшгаас 

хамгаалах чиглэлээр мэргэшсэн албан хаагчийн удирдлага дор ажиллуулна.  

 11.2. Гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаанд сайн дураар оролцох хүсэлтэй иргэд, 

олон нийтийг аль болох гамшгийн аюулын голомтын бүсэд ажиллуулахгүйгээр тэдний амь 

нас, эрүүл мэндэд аюул, эрсдэл учруулахааргүй нөхцөлд хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй 

ажиллагааны зааварчилга өгч, ажиллах нөхцөл, багаж, техник хэрэгслээр хангасны 

үндсэн дээр гамшгийн аюулын хор уршгийг арилгах үйл ажиллагаанд оролцуулна.  

 11.3. Орон нутгийн Засаг дарга гамшгийн хор уршгийг арилгах үйл ажиллагаанд 

оролцож байгаа иргэдийг амрах, хооллох, аюулгүй байдлыг хангах нөхцлийг сайн 

дурынхны нэг адил бүрдүүлнэ. 

11.4. Гамшгийн хор уршгийг арилгах, эрэн хайх, аврах ажиллагаанд оролцож 

байгаа иргэдийн ажилласан цаг хугацааг тэднийг хариуцан ажилласан албан хаагч тухай 

бүр үнэн зөв гаргаж, холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд танилцуулна. 

 11.5. Гамшгийн голомтод ажилласан болон гамшгийн хор уршгийг арилгах, эрэн 

хайх, аврах ажиллагаанд оролцсон иргэнд томилолтын зардлыг холбогдох хууль 

тогтоомжийн дагуу олгоно. 

 

Арван хоёр.Гамшгаас хамгаалах сайн дурынхныг чөлөөлж,  
гэрээг цуцлах 

 

12.1. Гамшгаас хамгаалах сайн дурын ажилтныг дараах үндэслэлээр чөлөөлж, 

байгуулсан гэрээг цуцлана.  

12.1.1. өөрийн хүсэлтээр 

12.1.2. ажлын чиг үүргээ удаа дараа хангалтгүй биелүүлсэн 

12.1.3. гэмт хэрэгт холбогдсон 

12.1.4. цэргийн жинхэнэ албанд татагдсан 
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12.1.5. өөр орон нутагт шилжин суурьших болсон 

  12.1.6. нас барсан 

12.2. Өөрийн хүсэлтээр болон өөр орон нутагт шилжин суурьших шалтгаанаар 

чөлөөлөгдөх тохиолдолд энэ тухайгаа сайн дурын хэсгийн ахлагч, сайн дурын ажилтан 

хариуцсан албан тушаалтанд 14 хоногийн өмнө бичгээр мэдэгдэнэ. 

12.3. Гамшгаас хамгаалах сайн дурын ажилтны чөлөөлөгдөх болсон шалтгаан 

нөхцлийг харгалзан орон нутгийн Засаг дарга чөлөөлөх шийдвэр гаргана.  

  12.4. Чөлөөлөгдсөн сайн дурын ажилтны үнэмлэх, бичиг баримтыг олгосон 

байгууллагаас хураан авч хувийн хэрэгт нь хавсарган архивт хадгална. 

12.5. Чөлөөлөгдсөн сайн дурын ажилтан өөрөө хүссэн тохиолдолд гамшгаас 

хамгаалах сайн дурын ажиллагааны талаарх ажил байдлын тодорхойлолтыг орон нутгийн 

засаг захиргаа болон онцгой байдлын байгууллагаас гаргаж өгнө. 

 

 

 

---оОо--- 
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ГАМШГААС ХАМГААЛАХ САЙН ДУРЫН АЖИЛТНЫ  
АЖЛЫН ЧИГ ҮҮРЭГ  

/үлгэрчилсэн загвар/ 
 

Ажлын байрны нэр Гамшгаас хамгаалах сайн дурын  хэсгийн дарга 

Ажлын байрны зорилго 

Гамшгаас хамгаалах сайн дурын хэсгийн бэлэн байдлыг 

хангах, гамшгаас хамгаалах арга хэмжээнд сайн дурын 

хэсгийг удирдан оролцох 

Ажлын байрны чиг үүрэг  

-Гамшгаас хамгаалах сайн дурын хэсгийн бүрэлдэхүүний 

цугларалт, бэлэн байдлыг хангах 

-Гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаанд хэсгийн 

бүрэлдэхүүнийг удирдаж зааврын дагуу оролцох 

-Хэсгийн бие бүрэлдэхүүний гамшгаас хамгаалах мэдлэг,  

чадварыг дээшлүүлэх чиглэлээр сургалт явуулах 

-Хэсгийн бие бүрэлдэхүүнд хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй 

ажиллагааг сахиулах, хянах 

-Гамшгаас хамгаалах сайн дурын хэсгийн үйл ажиллагааг 

төлөвлөх, тайлагнах 

-Сайн дурын хэсгийн тусгай тоноглол, багаж хэрэгслийн 

бэлэн байдал, ашиглалт, хадгалалт, засвар үйлчилгээг 

хариуцах  

-Хэсгийн бие бүрэлдэхүүний эрх ашгийг төлөөлөх  

........................................................... 

........................................................... гэх мэт 

Тавигдах 

шаардлага 

Боловсрол  -Бүрэн дунд, түүнээс дээш 

Ур чадвар 

-Удирдан зохион байгуулах, хянах 

-Төлөвлөх, тайлагнах 

-Баримт бичиг боловсруулах 

-Үүрэг хариуцлага хүлээх 

-Комьпютер, техник хэрэгсэл дээр ажиллах 

Ажлын байрны нөөц, 

хэрэгсэл 

 -Тусгай тоноглол 

-Хүн нэг бүрийн хэрэгсэл 

Шууд удирдлагад ажиллах -Онцгой байдлын албаны албан хаагч  

Шууд удирдах, хянах -Сайн дурын хэсгийн бүрэлдэхүүн  

Ажлын байрны чиг үүргийг 

баталсан: 

Онцгой байдлын газрын дарга, онцгой байдлын хурандаа            

                         ....................................................... С.Баатар 
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2016 оны ... дугаар сарын .... өдөр 

 

Танилцаж хүлээн 

зөвшөөрсөн: 

Сайн дурын ажилтан  
.........................................................................Б.Дорж 
 

2016 оны ... дугаар сарын .... өдөр 
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ГАМШГААС ХАМГААЛАХ САЙН ДУРЫН АЖИЛТНЫ БҮРТГЭЛ 

/загвар хүснэгт/ 
 

№ 
 

Сайн 
дурын 

ажилтны 
овог, нэр 

Нас Хүйс 
Регистр 
дугаар 

Боловсрол Мэргэжил 
Оршин суух 
хаяг, утасны  

дугаар 

Ажлын хаяг, 
утасны  
дугаар 

Гүйцэтгэх 
ажлын чиглэл 

Бүртгэсэн 
огноо 

Бүртгэ-
лээс 

хассан 
огноо 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

1 
Бат 
Дорж 

28 эр СМ88031524 бүрэн дунд мужаан 

Хэрлэн сум,  
3-р баг.  

10А-04 тоот. 
98201224 

Хүнс хөдөө 
аж ахуйн алба 

мужаан 
70581236 

-гамшгаас 
урьдчилан 
сэргийлэх 
-хор уршгийг 
арилгах 
-эрэн хайх, 
аврах 

2016.05.12 - 

 

2 
      

     

 

3 
      

     

 

 

БҮРТГЭЛ ХӨТӨЛСӨН: 

/Албан тушаал, нэр/ ................................................................................... 
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ГАМШГААС ХАМГААЛАХ САЙН ДУРЫН 
АЖИЛЛАГААНЫ ГЭРЭЭ 

/үлгэрчилсэн загвар/ 
 

№___ 
______________ хот             201_ оны __ дугаар 

(аймаг, сум, дүүрэг)                сарын __ -ны өдөр 

 

Нэг талаас __________________________________________________________   

                (Гамшгаас хамгаалах сайн дурын ажилтныг ажиллуулах байгууллагын нэр) 

түүнийг _______________үндсэн дээр төлөөлөн __________________________,  

                                                                             (төлөөлсөн хүний нэр, албан тушаал) 

нөгөө талаас ________________________________________________________  хаягаар 

оршин суух         ________________________    тоот регистрийн дугаартай 

_____________________________________________ нар нь Монгол Улсын Шадар сайдын 

2016 оны 34 дүгээр тушаалаар баталсан “Гамшгаас хамгаалах сайн дурын ажиллагааны 

нийтлэг журам”-ын 7 дахь хэсгийн 7.1.4-т заасныг үндэслэн  20__ оны ___ сарын ___-ны 

өдөр харилцан тохирч, энэхүү гэрээг дараах нөхцөлөөр байгуулж байна.  

 

1. Гэрээний үндсэн нөхцөл 

1.1. Эрхлэх ажил, албан тушаал________________________________________________  

1.2. Ажиллах нэгж, хэсэг буюу ажил үүргээ гүйцэтгэх газар __________________________ 

___________________________________________________________________________ 

1.3. Гүйцэтгэх үндсэн чиг үүрэг _______________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

1.4. Хөдөлмөрийн нөхцөл _____________________________________________________ 

1.5. Гэрээний хугацаа _______________________________________________________ 

 

2. Гэрээний нэмэгдэл нөхцөл 

2.1. Захиргааны зүгээс олгох боломжтой  тусламж, урамшуулал 

___________________________________________________________________ 

                  (сар тутам, улирал тутам, хагас, бүтэн жилийн алинд олгохоо зурах) 
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2.2. Гэрээний хугацаа, сунгах тохиолдол _________________________________________ 

__________________________________________________________________________  

2.3. Сахилгын ноцтой зөрчилд тооцон гэрээг шууд цуцлах тохиолдол 

___________________________________________________________________________ 

 

3. Захиргааны эрх, хүлээх үүрэг 

3.1. Сайн дурын ажилтныг давтан сургалт, мэргэшүүлэх сургалтад хамруулах  

3.2. Ажлын чиг үүргээ гүйцэтгэхэд шаардлагатай хувцас, багаж хэрэгслээр хангах 

3.3. Сайн дурын ажилтны ажил үүргээ гүйцэтгэх нөхцлийг бүрдүүлэх 

3.4. Сайн дурын ажилтны аюулгүй байдлыг хангах, хувь хүний нууцлалыг хамгаалах 

3.5. Сайн дурын ажилтныг шагнаж урамшуулах, шагналд тодорхойлох, олон нийтэд 

сурталчлах 

3.6. Сайн дурын ажилтанд шаардлагатай тохиолдолд урамшуулал, буцалтгүй тусламж 

олгох 

3.7. Сайн дурын ажилтанд мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангаж, үйл ажиллагаанд 

дэмжлэг үзүүлэх 

3.8. Сайн дурын ажилтны мэдээллийн сан бүрдүүлэх 

3.9. Сайн дурын ажилтан гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаанд оролцох үедээ 

хөдөлмөрийн чадвараа алдсан, хөгжлийн бэрхшээлтэй болсон, амь насаа алдсан 

тохиолдолд Гамшгаас хамгаалах тухай хуульд заасны дагуу тэтгэмж олгуулах 

 

4. Сайн дурын ажилтны эрх, хүлээх үүрэг 

4.1. Ажиллах нөхцлөөр хангагдах, ажлын чиг үүргээ гүйцэтгэхэд шаардлагатай мэдээ, 

мэдээлэл авах 

4.2. Аюулгүй байдал, хувийн мэдээллээ хамгаалуулахs 

4.3. Эрүүл мэндийн хохирлоо нөхөн төлүүлэх 

4.4. Гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаанд бэлэн байдлаа хангаж, шаардлага гарсан үед 

оролцох 

4.5. Ажлын байрны чиг үүрэгт заасан ажил үүргээ биелүүлэх 

4.6. Энэхүү гэрээний 3.2-т заасан ёсоор олгосон хувцас, багаж, хэрэгслийн бэлэн байдлыг 

хангах, зориулалтын дагуу ашиглах 

4.7. Үйл ажиллагаандаа хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны зааврыг чанд сахих 
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4.8. Холбогдох байгууллагаас зохион байгуулж байгаа сургалт, дадлагад хамрагдаж, 

гамшгаас хамгаалах мэдлэг, чадвараа дээшлүүлэх 

4.9. Хариуцсан дарга, удирдлагаас өгсөн үүрэг, даалгаврыг биелүүлэх 

4.10. Хувь хүний болон нийгмийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахих 

 

5. Талуудын хүлээх хариуцлага 

5.1. Захиргаа үүргээ биелүүлээгүйгээс сайн дурын ажилтанд учруулсан хохирлыг 

Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 97 дугаар зүйлд заасны дагуу арилгана. 

5.2. Сайн дурын ажилтны буруугаас захиргаанд учруулсан эд хөрөнгийн хохирлыг 

Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 135 дугаар зүйлд заасан үндэслэл, журмаар нөхөн төлнө. 

5.3. Сайн дурын ажилтан энэхүү гэрээний 2.3-т заасан зөрчил гаргасан тохиолдолд 

захиргааны санаачилгаар байгуулсан гэрээг цуцлана. 

 

6. Бусад зүйл 

6.1. Гэрээг 2 хувь үйлдэж, талууд харилцан зөвшөөрч, гарын үсэг зурсан өдрөөс  хүчин 

төгөлдөр үйлчилнэ. 

6.2. Талууд гэрээний эрх, үүргийн биелэлттэй холбогдон гарах маргааныг хамтран 

шийдвэрлэх буюу энэ талаар тохиролцоонд хүрээгүй тохиолдолд хууль хяналтын 

байгууллагаар шийдвэрлүүлнэ. 

 

Гэрээ байгуулсан: 

Захиргаа талаас:                                                                  Сайн дурын ажилтан: 

Хаяг: ___________________________                     Хаяг: ___________________________ 

________________________________                    ________________________________ 

________________________________                    ________________________________ 

Утас ___________________________                     Утас ___________________________ 

Гарын үсэг _____________________                       Гарын үсэг _____________________ 

 

              (Тамга, тэмдэг)                                                                      (Тамга, тэмдэг) 
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ГАМШГААС ХАМГААЛАХ САЙН ДУРЫН ХЭСГИЙН ТУСГАЙ ТОНОГЛОЛ, 
 ХҮН НЭГ БҮРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ХАНГАМЖИЙН ЖИШИГ НОРМ 

 /үлгэрчилсэн загвар/ 
 

(байж болох хамгийн бага  хангамжийн норм хэмжээ) 

Нэр төрөл  Тоо 
хэмжээ  

1.Хэсгийн тусгай тоноглол 

 

12 мм-ийн олс (статик) 
 

50м 

 

 

 

 

12мм-ийн олс (үндсэн) 
 
 

50м 

 

 

 

 

носилка 
1ш 

 

 

 

 

эмнэлгийн аптек 
 
 

1ш 
 

 

 

 

 

 

 
10 хүний палатка 
 

 
 

1ш 
 
 

 

Лантуу 1ш 

 

Хүрз 
 

10ш 
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Царил 3ш 

 

 
Хоёр гартай хөрөө 
 

1ш 

 

Түймрийн цохиур 20ш 

 

Ус шүршигч  3ш 

 

Аврах цагираг эсвэл 
аврах хантааз 

2ш 

2.Нэг бүрийн хэрэгсэл 

 

 

Хамгаалалтын хувцас 

 
 
 
 
 

хүн бүрд 

 

  

гутал 

 

хүн бүрд 

 

 

Аврах бүс, обвязка 

 
5 ком 
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 мөс цоологч 5ш 

  

карабин 

 

5ш 

 жумар 

 
3ш 

 

үүргэвч 50л 

 
3ш 

 

уутан хөнжил 
хүн бүрд 

 

 

эвхдэг гудас 

 

хүн бүрд 

 

 

хоолны сав хүн бүрд 

 

 

 

---оОо--- 

 


