
ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАРТАЙ ХАМТРАН АЖИЛЛАХ САНАМЖ БИЧИГ 
БАЙГУУЛСАН ТББ, ХУВИЙН ХЭВШЛИЙН ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛ 

 
Д/д Төрийн бус байгууллага, хувийн 

хэвшлийн нэр 
Байгуулсан 

огноо  
Хамтын ажиллагааны чиглэл 

1 Монголын рафтингийн холбоо 2014-07-10 Уснаас эрэн хайх, аврах, усчин-аврагчийн мэргэшлийн бэлтгэлийг сайжруулах  

2 “Гамшгийн эсрэг үндэсний төв” 2015-02-13 Сургалт, гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ, судалгаа хийх 

3 “Монголын ажил олгогч эздийн 
нэгдсэн холбоо” 

2015-02-13 Аж ахуйн нэгж байгууллагын сургалт, чадавхийг нэмэгдүүлэх 

4 “Эс Эс Ай Эм Эн” ХХК 2015-02-13 Сургалт, сурталчилгаа, гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ, судалгаа 

5 “Монголын байгаль орчин, 
аюулгүй байдлын төв” ТББ 

2015-02-13 Баянхонгор, Төв, Сэлэнгэ аймгийн бичил уурхай бүхий газрын хөрсний болон орчны 
бохирдлын хэмжээг тогтоох, бууруулах, химийн хортой, аюултай бодисын эрсдэлийг 
бууруулах, энэ чиглэлийн сургалт 

6 “Тэкол” ХХК 2015-02-13 Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах мэдлэг чадвар олгоход чиглэсэн дадлага, сургууль 
зохион байгуулах, эрсдэлийн үнэлгээний арга зүй, аргачлал боловсруулах, сургалт, 
судалгаа, шинжилгээ хийх, мэдээллийн сан бүрдүүлэх 

7 “Гамшиг, гал түймрээс хамгаалах 
Монголын нийгэмлэг” 

2015-02-13 Гамшгаас хамгаалах сургалт, сурталчилгаа зохион байгуулах, ТББ-ын оролцоог дэмжих 

8 Монголын галын инженер 
техникчдийн холбоо” 

2015-02-13 Галын аюулгүй байдлыг хангуулахтай холбоотой дүрэм норм, стандартыг шинэчлэх, 
галын инженер, техникчдийн мэргэжлийн ур чадварыг дээшлүүлэх, гамшгаас хамгаалах 
сургалт, сурталчилгаа зохион байгуулах 

9 “Шинэболд” ХХК 2015-03-12 Олон нийтийн гамшгаас хамгаалах мэдлэгийг дээшлүүлэх сургалт, сурталчилгаа, 
гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ 

10 Монголын улаан загалмай 
нийгэмлэг 

2015-05-22 Гамшгийн үед хүмүүнлэгийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх, гамшгаас урьдчилан 
сэргийлэх, аврах, хор уршгийг арилгах, сэргээн босгох үйл ажиллагааны бэлэн байдлыг 
хангах, иргэд, олон нийтэд мэдээлэл, сургалт, сурталчилгаа зохион байгуулах 

11 “Гамшгаас хамгаалах судалгаа, 
шинжилгээний үндэсний төв” 

2015-06-12 Гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ, судалгаа, сургалт сурталчилгаа хийх, ой, хээрийн 
түймэртэй тэмцэх шороон болон халз зурвас гаргах ажлыг зохион байгуулах 

12 “Буман девелопмент” ХХК 2015-06-12 Эрэн хайх, аврах, сэргээн босгох үйл ажиллагааны стандартыг олон улсын жишигт 
нийцүүлэх, судалгаа хийх, ой, хээрийн түймэртэй тэмцэх шороон болон халз зурвас 
гаргах ажлыг зохион байгуулах, гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ хийх 

13 “Гео-информэшн сольюшнс” ХХК 2015-06-12 Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх сургалт, сурталчилгаа явуулах, Эрэн хайх, аврах, 
сэргээн босгох үйл ажиллагааны стандартыг олон улсын жишигт нийцүүлэх, судалгаа 
хийх, ой, хээрийн түймэртэй тэмцэх шороон болон халз зурвас гаргах ажлыг зохион 
байгуулах, гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ хийх 



14 “Гамшгаас хамгаалах үүрд тэгш” 
нийгэмлэг 

2015-09-04 Ангилалын сургалтын хөтөлбөрийг боловсруулах, шаардлагатай ном гарын авлага 
гаргах, гамшгийн эрсдэлийг үнэлэх сургалт, судалгаа шинжилгээ хийх, арга зүйн 
зөвлөмж боловсруулах 

15 JCI Mongolia 2016-01-15 Онцгой байдлын албаны офицер бүрэлдэхүүний мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх 
сургалт зохион байгуулах, гамшгийн эрсдэлийг бууруулах олон талт хамтын ажиллагааг 
өргөжүүлэхэд чиглэсэн лекц, яриа таниулга, сургалт семнинар, уулзалт, зөвлөгөөн, 
чуулган зохион байгуулах 

16 Монголын үндэсний худалдаа аж 
үйлдвэрийн танхим 

2016-05-30 Гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаанд олон нийт, хувийн хэвшлийнхний оролцоог 
нэмэгдүүлэх, төр хувийн хэвшлийн түншлэлийг бэхжүүлэх, сургалт, сурталчилгаа зохион 
байгуулах 

17 “Ази, номхон далайн бүс нутгийн 
түншлэл” судалгааны төв 

2016-05-30 Гамшгаас хамгаалах чиглэлээр сургалт зохион байгуулах, судалгаа хийх, гамшгийн 
эрсдэлийг бууруулахад хувийн хэвшлийн оролцоо, санаачлагыг дэмжих 
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