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ОРШИЛ 

 

Орчин үед төсвийн олон байгууллагууд өмнөө тавьсан зорилгодоо хүрэхийн 

тулд үйл ажиллагаандаа стратегийн удирдлагыг нэвтрүүлж үр дүнд хүрч байна. 

Стратегийн удирдлага, төлөвлөгөөг хэрэгжүүлснээр байгууллагын хөгжлийн 

ирээдүйн чиг хандлага, тэргүүлэх чиглэл тодорхой болж,  өөрчлөгдөж буй нөхцөл 

байдалд үйл ажиллагаагаа нийцүүлэх боломж бүрдэж, удирдлага, зохион 

байгуулалт оновчтой болж, ажиллагсдын мэргэжлийн ур чадвар дээшлэн, гадаад, 

дотоод түншлэл, хамтын ажиллагаа өргөжих зэргээр байгууллагын хэвийн 

амжилттай ажиллах нөхцөл бүрддэг. Мөн удирдлагад байгууллагаа итгэлтэй, 

алсын хараатай удирдах, хамт олны үйл ажиллагааг нэг зүгт чиглүүлэх, төсвийг 

нэмэгдүүлэх боломжгүй нөхцөлд үйлчилгээний чанарыг бууруулахгүйгээр 

асуудлыг шийдвэрлэх бололцоо олгодог.  

Иймд Онцгой байдлын ерөнхий газрын дунд хугацааны стратеги 

төлөвлөгөөг боловсруулж хэрэгжүүлэх нь ирэх таван жилд баримтлах үйл 

ажиллагааны зорилго, чиглэл, арга замуудыг тодорхойлж, гамшгаас хамгаалах 

төрийн бодлого, хууль тогтоомж, онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн байгууллагын 

хуулиар хүлээсэн чиг үүргээ амжилттай хэрэгжүүлэх нөхцөл бүрдэх ач 

холбогдолтой юм. 

Онцгой байдлын ерөнхий газрын дунд хугацааны стратеги төлөвлөгөө нь 4 

бүлэг, хавсралт зэргээс бүрдэнэ.  

Нэгдүгээр бүлэгт: 

-Стратеги төлөвлөгөө боловсруулах үндэслэл, хамрах хүрээ, үе шат, 

хугацаа, арга зүй, зохион байгуулалтын асуудлыг авч үзсэн.  

Хоёрдугаар бүлэгт: 

-Онцгой байдлын ерөнхий газрын бүтэц, орон тоо, зохион байгуулалтын 

бүтцийн нэгжийн чиг үүрэг, гамшгаас хамгаалах эрх зүйн баримт бичиг, дэлхий 

нийтийн чиг хандлага, байгууллагын нөөцүүд болон үйл ажиллагааны төлөв 

байдлын судалгаа,  тайлан, дүгнэлтийг үндэслэн Онцгой байдлын ерөнхий газрын 

гадаад, дотоод орчны шинжилгээг хийсэн. 

Гуравдугаар бүлэгт: 

-Онцгой байдлын ерөнхий газрын үйл ажиллагааны тэргүүлэх чиглэл, эрхэм 

зорилгод үндэслэн алсын хараа, үнэт зүйлс, баримтлах зарчим, дунд хугацааны 

тэргүүлэх зорилт, үйл ажиллагааны стратеги зорилтуудыг тодорхойлж, 

хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, өмчлөгчийн эрхийн асуудал, эрсдэл,  төсвийн 

төлөвлөлтийг багтаасан.  

-Дөрөвдүгээр бүлэгт: 

Стратеги төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх удирдлага, бүтэц, зохион байгуулалт, 

орчин, хяналт-шинжилгээ үнэлгээг багтаасан болно. 

Энэхүү стратегийн төлөвлөгөө нь байгууллагын үйл ажиллагааны үр дүнг 

хангахад чиглэгдсэн бодлогын баримт бичиг тул түүний үнэт чанар нь төрийн 

албан хаагчдын өдөр тутмын ажилд шууд мэдрэгдэхээсээ илүү зөв бодлого, 

хандлага чиглэл, сэтгэлгээ, удирдлага, зохион байгуулалт, арга барил, ур чадвар, 

үр дүнг бий болгоход оршино.  



Онцгой байдлын ерөнхий газрын дунд хугацааны стратеги төлөвлөгөө. 2015-2020 он 
 

4 
 

 

ТӨСВИЙН ШУУД ЗАХИРАГЧИЙН МЭДЭГДЭЛ 

Монгол Улсын Шадар сайдын 2015 оны 04 дүгээр тушаалаар баталсан 

Онцгой байдлын ерөнхий газрын үйл ажиллагааны стратеги, зохион байгуулалтын 

бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөрт Онцгой байдлын ерөнхий газрын эрхэм зорилгыг 

“Монгол Улсын хүн ам, мал амьтан, эд хөрөнгө, хүрээлэн буй орчин, түүх соёлын 

үнэт зүйлсийг болзошгүй гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, гамшгийн эрсдлийг 

бууруулах, гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаанд олон нийтийн оролцоог хангах, 

хүч хэрэгслийн чадавхийг нэмэгдүүлэх замаар үндэсний аюулгүй байдал, улс орны 

нийгэм, эдийн засгийн тогтвортой хөгжлийг хангах, иргэдийн аюулгүй амьдрах 

нөхцлийг бүрдүүлэхэд оршино” гэж тодорхойлсон.  

Төсвийн байгууллагын үйл ажиллагааны орчин хувийн хэвшлийн 

байгууллагын нэгэн адил байнга өөрчлөгдөж шинэчлэгдэх болсон энэ үед Онцгой 

байдлын ерөнхий газар нь хуулиар хүлээсэн чиг үүрэг, өмнөө тавьсан зорилго, 

зорилтоо амжилттай хэрэгжүүлэхийн тулд үйл ажиллагаагаа эцсийн үр дүнд 

чиглүүлэн төлөвлөх, мөн өөрчлөлтийг дагах бус урьдчилан алсыг харж төлөвлөх 

шаардлага урган гарч байна.  

  Иймд Монгол Улсын хууль тогтоомж, Төрийн албаны шинэтгэлийн бодлогын 

баримт бичгүүд, Гамшгаас хамгаалах талаар төрөөс баримтлах бодлого, 

хөтөлбөр, Гамшгийн эрсдлийг олон нийтийн оролцоотой бууруулах үндэсний 

хөтөлбөр, “Гамшгийн эрсдлийг бууруулах чиглэлээр 2015-2030 онд хэрэгжүүлэх 

Сендайн үйл ажиллагааны хүрээ” баримт бичиг, Засгийн газрын үйл ажиллагааны 

хөтөлбөр, Онцгой байдлын ерөнхий газрын үйл ажиллагааны стратеги, зохион 

байгуулалтын бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөрт тулгуурласан Онцгой байдлын 

ерөнхий газрын 2015-2020 онд хэрэгжүүлэх дунд хугацааны стратеги төлөвлөгөөг 

боловсруулж, Монгол Улсын Шадар сайдад өргөн мэдүүлж байна.  

Стратеги төлөвлөгөөний зорилтууд нь урьд хэрэгжүүлж ирсэн бодлого, 

хөтөлбөр, түүний үйл ажиллагааны зорилтуудтай нягт уялдаж, тэдгээрийн шууд 

үргэлжлэл болон дэвшигдэж байгаагийн зэрэгцээ цаг үеийн шаардлагаар гарч 

ирсэн шинэ зорилтуудаар баяжигдсан болно.  

Энэхүү төлөвлөгөөнд тусгагдсан стратегийн 5 тэргүүлэх зорилт, үйл 

ажиллагааны 20 стратеги зорилт, түүнийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээг ирэх 5 жилийн 

хугацаанд төсвийн ерөнхийлөн захирагчид нийлүүлэхээр санал болгож байна. 

Эдгээр үйл ажиллагаа, арга хэмжээг нийлүүлэхдээ хүн хүч, хөрөнгө санхүүгийн 

нөөцийг хамгийн оновчтой байдлаар хуваарилан зарцуулж, дэвшүүлсэн 

зорилтуудын эцсийн үр дүнг хангахаар тооцсон болно.  

 

 

 

 

ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГА, 

БРИГАДЫН ГЕНЕРАЛ                            Т.БАДРАЛ 
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НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ. СТРАТЕГИЙН ҮНДЭСЛЭЛ, АРГА ЗҮЙ 

 

1.1. Стратеги төлөвлөгөө боловсруулах үндэслэл 

Гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагааг үндэсний хэмжээнд цогц байдлаар 

зохион байгуулах зорилгоор Монгол Улсын Мянганы хөгжлийн зорилтод суурилсан 

үндэсний хөгжлийн цогц бодлоготой уялдуулан 2011 онд “Гамшгаас хамгаалах 

талаар төрөөс баримтлах бодлого”, “Гамшгаас хамгаалах чадавхыг бэхжүүлэх 

үндэсний хөтөлбөр”-ийг Монгол Улсын Их хурлаар батлан гаргаж, Засгийн газраас 

“Гамшгаас хамгаалах чадавхийг бэхжүүлэх үндэсний хөтөлбөр”-ийг 2011-2020 он 

хүртэл хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө гарган ажиллаж байна.  

Гамшгаас хамгаалах төрөөс баримтлах бодлого, хөтөлбөр нь гамшгаас 

хамгаалах менежментийн тогтолцоог бэхжүүлэх, хүн амыг аюулгүй амьдрах 

ухаанд сургах, гамшгийн эрсдэлийг бууруулах, гамшгаас хамгаалах үйл 

ажиллагаанд төв, орон нутгийн төрийн байгууллага, мэргэжлийн байгууллага, 

хувийн хэвшил, иргэдийн оролцоог хангах замаар улс орны эдийн засаг, нийгмийн 

тогтвортой хөгжлийг хангахад чиглэгдэж байна.  

Энэхүү бодлогын хүрээнд гамшгаас хамгаалах үндэсний чадавхыг 

бэхжүүлэх, гамшгийн эрсдлийг бууруулах асуудлыг Монгол Улсын дунд болон урт 

хугацааны хөгжлийн бодлого, хөтөлбөр, төлөвлөлттэй уялдуулах, гамшгаас 

хамгаалах эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгох, гамшгаас хамгаалах, эрсдлийг 

бууруулах үйл ажиллагааг уур амьсгалын өөрчлөлт, дэлхий нийтийн хөгжлийн чиг 

хандлагад нийцүүлэн шинэ шатанд гаргах, Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн 

байгууллагыг дэлхийн бусад улс орон, шинжлэх ухаан, технологийн хөгжил 

дэвшилд ойртуулан орчин үеийн мэргэжлийн байгууллага болгон хөгжүүлэх 

асуудлыг стратеги, төлөвлөлттэйгээр хэрэгжүүлэх нь илүү үр дүнтэй болох юм. 

 

1.2. Стратеги төлөвлөгөөний хамрах хүрээ, хугацаа, үе шат 

Энэхүү стратеги төлөвлөгөө нь Онцгой байдлын ерөнхий газар, түүний 

харъяа салбар нэгжийг хамрах бөгөөд 2 үе шаттай, 2015-2018, 2018-2020 он 

хүртэл хэрэгжинэ. 

 

1.3. Стратеги төлөвлөгөөг боловсруулсан арга зүй, үндсэн зарчим, 

зохион байгуулалт 

Онцгой байдлын ерөнхий газрын дунд хугацааны стратеги төлөвлөгөөг 

боловсруулахдаа Удирдлагын академийн төрийн удирдлагын чиглэлээр 

мэргэшсэн багш нараас зөвлөмж авч, “Төсвийн байгууллагын стратегийн 

удирдлага” гарын авлага, Санхүү, эдийн засгийн сайдын 2003 оны 3 дугаар сарын 

31-ний 93 дугаар тушаалаар батлагдсан “Төсвийн байгууллагын үйл ажиллагааны 

хэтийн (бизнес) төлөвлөгөөний үлгэрчилсэн загвар”, “Төсвийн байгууллагын үйл 

ажиллагааны хэтийн (бизнес) төлөвлөгөө боловсруулах заавар”-ыг ашиглав.  

Мөн Гамшиг судлалын хүрээлэнгээс 2014 онд хийсэн “Онцгой байдлын 

албаны үйл ажиллагааны өнөөгийн төлөв, тулгамдсан асуудлууд” судалгааны 

тайлан, ХСИС-ийн эрдэмтэн, докторуудаас бүрдсэн судалгааны багийн “Онцгой 
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байдлын албаны үйл ажиллагаанд хийсэн үнэлгээ, тайлан”, холбогдох бусад эрх 

зүйн баримт бичиг, судалгааг үндэслэн үйл ажиллагааны өнөөгийн төлөв байдал 

→ орчны шинжилгээ → алсын хараа → эрхэм зорилго → стратегийн зорилтууд → 

үйл ажиллагааны зорилтууд → хэрэгжүүлэх арга зам → гарах үр дүн → хяналт, 

үнэлгээ гэсэн арга зүйн дарааллын дагуу гүйцэтгэлээ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зураг 1. Стратеги төлөвлөгөөний арга зүйн дараалал 

 

Үндсэн зарчим: Онцгой байдлын ерөнхий газрын  дунд хугацааны стратеги 

төлөвлөгөөг боловсруулахад дараах зарчмуудыг баримталсан болно. Үүнд:  

-Стратеги төлөвлөгөө боловсруулах онол, арга зүйг баримтлах  

-Судалгаа, шинжилгээнд үндэслэх 

-Батлагдсан эрх зүйн баримт бичиг, бодлого, хөтөлбөртэй нийцүүлэх 

-Улс орны нийгэм, эдийн засаг, онцгой байдлын албаны хөгжлийн чиг 

хандлагыг харгалзаж үзсэн болно. 

 

 Зохион байгуулалт: 

 Онцгой байдлын ерөнхий газрын дунд хугацааны стратеги төлөвлөгөөг 

Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 2015 оны А/38 дугаар тушаалаар 

байгуулагдсан ажлын хэсэг боловсруулж, даргын зөвлөлийн гишүүдээс санал авч 

тусгасан.  

Стратеги төлөвлөгөө боловсруулах баг нь судлаачдын гаргасан судлагааны 

тайлан, гамшгаас хамгаалах талаар гарсан хууль, эрх зүйн баримт бичиг, бодлого, 

хөтөлбөр, дэлхий нийтийн гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагааны хөгжлийн чиг 

хандлагад нийцүүлэн Онцгой байдлын ерөнхий газрын чиг үүрэг, үйл ажиллагааны 

стратеги, зохион байгуулалт, байгууллагын өнөөгийн байдал, гадаад, дотоод 

орчин, төсөв санхүү, техник хэрэгсэл, барилга, байгууламж, хүний нөөцийн 

байдалд дүн шинжилгээ хийж, дунд хугацаанд баримтлах стратеги зорилго, 

зорилтууд, түүнийг хэрэгжүүлэх арга замыг тодорхойлж, Онцгой байдлын ерөнхий 

газрын даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж, санал, шүүмжлэлийг тусгасан. 

Алсын хараа 
 

Эрхэм зорилго 
 

Баримтлах зарчим 
 

Тэргүүлэх зорилтууд 
 

Тэргүүлэх зорилтууд 
 

Тэргүүлэх зорилтууд 
 

Стратегийн зорилтууд  
 

Стратегийн зорилтууд  
 

Стратегийн зорилтууд  
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ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ. ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ҮЙЛ 

АЖИЛЛАГААНЫ ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ 

 

2.1.Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн байгууллагын үйл ажиллагаанд 

дагаж мөрдөж буй бодлогын баримт бичиг 

 

1.1.1. Монгол Улсын хөгжлийн бодлого, хөтөлбөр  

“Мянганы хөгжлийн зорилтод суурилсан үндэсний хөгжлийн цогц бодлого”-

ын Төрийн албаны шинэтгэлийн бодлогод “Төрийн албаны стратегийн төлөвлөлт, 

гүйцэтгэлийн удирдлагын чадамжийг хөгжүүлнэ: төрийн албаны, ялангуяа ерөнхий 

менежерийн стратегийн төлөвлөлтийн чадамжийг бэхжүүлэх;  төрийн албаны 

гүйцэтгэлд үндэслэсэн удирдах чадавхыг бэхжүүлэх”, “Байгууллагын болон хүний 

нөөцийн хөгжлийг хангана: дотоод шийдвэр нь ил тод, ажлын гүйцэтгэлд чиглэсэн 

суралцагч байгууллагыг хөгжүүлэх; төрийн албан хаагч бүрт хүний нөөцийн 

удирдлагын ур чадварыг эзэмшүүлэх” гэж,   

Үндэсний аюулгүй байдлын бодлогод “...байгалийн гамшиг, ослоос 

хамгаалах, элдэв халдварт өвчин тархах аюулаас сэрэмжлэх чиглэлээр гадаад 

хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх”, “...байгалийн гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, 

нэрвэгдэгсдэд туслалцаа үзүүлэх нэгдсэн тогтолцоо бий болгох” гэж,  

Гэр бүлийн хөгжил, хүн ам зүйн бодлогод “...хүн амын тодорхой бүлгийн 

онцлог хэрэгцээнд тохирсон урьдчилан сэргийлэх, хөгжүүлэх, хамгаалах, зуучлах 

нийгмийн үйлчилгээг өргөжүүлэн хөгжүүлэх;... хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн 

эрхийг хамгаалах, нийгмийн амьдралд идэвхтэй оролцох таатай орчныг 

бүрдүүлэх” гэж, 

Эрүүл мэндийн хөгжлийн бодлогод “...хүн амд амьдралын зөв зохистой 

хэвшил, бие бялдраа чийрэгжүүлэх орчин бүрдүүлэх;... байгалийн гамшиг, нийтийг 

хамарсан өвчлөл, гэнэтийн аюул ослын асуудлыг шийдвэрлэх эрсдэлийн 

менежментийн чадавхыг бэхжүүлэх; олон нийтийн оролцоо, салбар дундын 

хамтын ажиллагааг сайжруулах замаар хувь хүн, хамт олон эрүүл мэндээ 

хамгаалах санал, санаачилгыг дэмжин өрнүүлэх” гэж, 

Шинжлэх ухаан, технологийн хөгжлийн бодлогод “Шинжлэх ухаан, 

технологийн чадавхийг бэхжүүлэх, инновацийн үр ашигтай тогтолцоог бүрдүүлэн 

хөгжүүлэх; … шинжлэх ухаан, технологи, инновацийн хөтөлбөр, төсөл захиалах, 

хэрэгжүүлэхэд хувийн хэвшлийн оролцоог эрс нэмэгдүүлэх” гэж, 

  “Монгол Улсын Үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал”-д “Байгаль 

орчны тэнцвэрийг хадгалж, усны нөөцийг хамгаалах, уур амьсгалын өөрчлөлт, 

газрын доройтлын сөрөг үр дагаврыг зөөлрүүлэх, биологийн олон янз байдлыг 

хомсдлоос сэргийлэх, орчны бохирдол, байгалийн аюулт үзэгдэл, гамшгйин 

эрсдлийг бууруулах нь хүний эрүүл оршин амьдрах, хүрээлэн байгаа орчны 

аюулгүй байдлыг хангах үндэс мөн”, “Гамшгийн менежментийн тогтолцоог 

бэхжүүлж эмзэг байдлыг бууруулах ажлыг үндэсний хэмжээнд зохион байгуулж, 

төв, орон нутгийн төрийн байгууллага, мэргэжлийн байгууллага, хувийн хэвшил, 

иргэдийн оролцоог хангаж ажиллах нөхцлийг бүрдүүлж, чадавхыг бэхжүүлнэ” гэж 

тус тус тодорхойлсон. 
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  Монгол Улсын Засгийн газрын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт 

“Аюулгүй байдлыг хангах байгууллагын хүч хэрэгсэл, техник хангамжийг 

сайжруулж, хүний нөөцийн чадавхыг дээшлүүлэх”,  “Монгол Улсын эдийн засаг, 

байгаль экологийн аюулгүй байдлыг хангахад аюулгүй байдлыг хангах 

байгууллагын оролцоог нэмэгдүүлж, бодлогын шийдвэр гаргахад мэдээллийн 

бодит дэмжлэг үзүүлэх, аливаа сөрөг нөлөөлөл, үйл ажиллагаатай тэмцэх ажлыг 

идэвхжүүлэхэд чиглэсэн цогц арга хэмжээг хэрэгжүүлэх”,  “Ган, зудаас урьдчилан 

сэргийлэх тогтолцоо бий болгож, бэлэн байдлын нөөцийн хэмжээг шинэчлэн 

тогтоох”, “Газар хөдлөлт болон бусад гамшгийн мэдээлэл, судалгааны газрын 

хүчин чадал, техник, технологийг шинэчилнэ”, “Төрийн бүх шатны албан хаагчдын 

үүргийг тодорхой болгож, үүргийн биелэлтийг үндэслэн хариуцлага тооцдог болох 

гэсэн зорилтуудыг дэвшүүлсэн байна. 

   

  2.1.2. Гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагааны талаар төрөөс  баримтлах 

бодлого, хөтөлбөр, эрх зүйн орчин 

Гамшгаас хамгаалах талаар төрөөс баримтлах бодлого таван үндсэн 

чиглэлээс бүрдсэн. Үүнд: 

1. Гамшгаас хамгаалах менежментийн тогтолцоог бэхжүүлж, гамшгаас 

хамгаалах үйл ажиллагаанд төв, орон нутгийн төрийн байгууллага, мэргэжлийн 

байгууллага, хувийн хэвшил, иргэдийн оролцоог хангана.  

2. Байгалийн болон хүний хүчин зүйл, техникийн гаралтай гамшгийн төрөл 

тус бүрээр эрсдэлийн үнэлгээ хийж, гамшгийн эмзэг байдлыг бууруулах ажлыг 

үндэсний хэмжээнд зохион байгуулна. 

3. Гамшгийн нэр томьёоны ойлголт, төрийн болон хувийн хэвшлийн 

гамшгаас хамгаалах чиг үүрэг, тогтолцоо, гамшгийн эрсдэл хуваалцах даатгал, 

гамшгийн үед үзүүлэх хүмүүнлэгийн тусламжийг зохицуулах эрх зүйн орчныг 

боловсронгуй болгоно. 

4. Аюулт үзэгдэл, болзошгүй гамшгийг тандан судлах, урьдчилан мэдээлэх 

арга, технологийг нэвтрүүлж, мэдээллийг хэрэглэгчид шуурхай хүргэх арга замыг 

боловсруулж, эртнээс сэрэмжлүүлэх тогтолцоог сайжруулна. 

5. Гамшгаас хамгаалах хүч хэрэгслийн чадавхийг бэхжүүлнэ. 

Энэхүү бодлогыг хэрэгжүүлэхэд чиглэгдсэн Гамшгаас хамгаалах чадавхыг 

бэхжүүлэх үндэсний хөтөлбөр нь хоёр үе шаттай бөгөөд эхний үе шат /2011-2015/-

нд гамшгаас хамгаалах эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгох, гамшгаас хамгаалах 

менежментийн тогтолцоог төлөвшүүлэх, гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаанд 

төв, орон нутгийн төрийн болон мэргэжлийн байгууллага, хувийн хэвшил, иргэдийн 

оролцоог хангах, дараагийн үе шат /2015-2021/-нд байгалийн болон хүний хүчин 

зүйл, техникийн гаралтай гамшгийн төрөл тус бүрээр эрсдэлийн үнэлгээ хийх, 

эртнээс сэрэмжлүүлэх тогтолцоог бий болгох, гамшгаас хамгаалах хүч хэрэгслийн 

чадавхыг бэхжүүлэх зэрэг арга хэмжээг хэрэгжүүлж, үр дүнд хүрэхээр 

төлөвлөгдсөн байна. 

 Мөн Засгийн газраас энэ онд баталсан Олон нийтийн оролцоотой гамшгийн 

эрсдэлийг бууруулах үндэсний хөтөлбөрт “Гамшгийн эрсдэлийг бууруулахад олон 

нийтийн оролцоог хангах”, ”Уур амьсгалын өөрчлөлтөөс үүдэлтэй гамшгийн 

эрсдэлийг бууруулах” гэсэн хоёр гол зорилтыг дэвшүүлсэн байна. 
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 “Гамшгаас хамгаалах талаар төрөөс баримтлах бодлого”, “Гамшгаас 

хамгаалах чадавхыг бэхжүүлэх үндэсний хөтөлбөр” хэмээх тулгуур баримт бичиг 

батлагдсан явдал нь түүнтэй нийцүүлэн гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагааг 

зохицуулж байгаа гурван гол хууль болох Гамшгаас хамгаалах тухай, Галын 

аюулгүй байдлын тухай, Улсын нөөцийн тухай хуулиудад зарим нэмэлт өөрчлөлт 

оруулах, улам боловсронгуй болгох, Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн 

байгууллагын үйл ажиллагаа, албан хаагчийн эрх зүйн байдлыг тусдаа бие даасан 

хуулиар зохицуулах шаардлагыг нөхцөлдүүлж байна.  

 

2.1.3. Дэлхий нийтийн гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагааны хөгжлийг 

тодорхойлсон баримт бичиг  

НҮБ-ын Гамшгийн аюулыг бууруулах газраас Япон Улсын Сендай хотод 

2015 оны 3 дугаар сард зохион байгуулсан “Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах” 

Дэлхийн гуравдугаар бага хурлаар дэлхийн 187 орон, 200 гаруй олон улсын болон 

төрийн бус байгууллагын төлөөлөгчид нэгдэн хуралдаж “2005-2015 оны Гамшгийн 

эрсдэлийг бууруулах Хёогогийн үйл ажиллагааны хүрээ” баримт бичгийн 

хэрэгжүүлэх чиглэлээр улс орнуудын төр, засаг, олон улсын байгууллагуудаас авч 

хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, тайлан, үр дүнг хэлэлцэн, дараагийн шатны “2015-2030 

он хүртэлх “Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах Сэндайгийн үйл ажиллагааны хүрээ” 

баримт бичгийг хэлэлцэн баталсан. 

Энэхүү үйл ажиллагааны хүрээ нь Хёогогийн үйл ажиллагааны хүрээний 

ололт амжилтад тулгуурлан ирэх 15 жилийн хугацаанд дараах үр дүнд хүрэхийг 

зорьж байна. 

           Хүлээгдэж буй үр дүн:  

           Гамшгийн эрсдэл, түүний улмаас хүний амь нас, эрүүл мэнд, амьжиргаа, 

ард иргэд, бизнес, олон нийт, улс орны эдийн засаг, нийгэм, биет болон соёлын 

үнэт зүйл, хүрээлэн буй орчинд учрах хохирлын хэмжээг бодитой бууруулах.  

Дээрх хүлээгдэж буй үр дүнд хүрэхийн тулд дараах зорилгыг дэвшүүлсэн.  

Зорилго: 

Аюулд өртөх байдал, гамшигт эмзэг байдлаас урьдчилан сэргийлэх, 

бууруулах, гамшгийн хор уршгийг арилгах, сэргээн босгох бэлэн байдлыг 

сайжруулж, гамшигтай тэмцэх чадавхыг бэхжүүлэх эдийн засгийн, бүтцийн, хууль 

эрх зүйн, нийгмийн, эрүүл мэндийн, соёлын, боловсролын, байгаль орчны, 

технологийн, улс төрийн болон институцийн нэгдмэл, харилцан уялдаатай  арга 

хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлэх замаар гамшгийн эрсдэлийг бууруулах, шинэ эрсдэл 

үүсэхээс сэргийлэх.  

Хёогогийн үйл ажиллагааны хүрээг хэрэгжүүлэх явцад хуримтлуулсан 

туршлагад үндэслэн, зорилго, хүлээгдэж буй үр дүнд нийцүүлэн улс орнууд орон 

нутгийн, үндэсний, бүс нутгийн болон олон улсын түвшинд салбарын болон салбар 

хоорондын үйл ажиллагааг дараах дөрвөн тэргүүлэх чиглэлд хандуулах 

шаардлагатай гэж үзэж байна. Үүнд:  

 

1.Гамшгийн эрсдэлийг ойлгох: 

Гамшгийн эрсдэлийн менежментийн бодлого, үйл ажиллагаа нь гамшгийн 

эрсдэлийг түүний бүх хэмжээс буюу эмзэг байдал, чадавх, хүн ам, эд хөрөнгийн 
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өртөх байдал, аюулын шинж чанар болон хүрээлэн буй орчны хүрээнд ойлгосон 

ойлголтод үндэслэх ёстой. Ийм мэдлэгийг гамшгийн өмнө эрсдэлийн үнэлгээ хийх, 

урьдчилан сэргийлэх, аюулыг бууруулах, гамшгийн бэлэн байдлыг хангах, хор 

уршгийг үр дүнтэй арилгах зорилгод ашиглах боломжтой гэж үзэж байна.   

 

2.Гамшгийн эрсдэлийг удирдах засаглалыг бэхжүүлэх: 

Гамшгийн эрсдэлийн үндэсний, бүсийн болон олон улсын түвшний засаглал 

нь гамшгийн эрсдэлийг үр дүнтэй удирдахад чухал ач холбогдолтой. Алсын хараа, 

төлөвлөгөө, чадавх, заавар чиглэл, салбарын болон салбар хоорондын 

зохицуулалт, холбогдох талуудын оролцоо тодорхой байх шаардлагатай.  

Иймээс гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, аюулыг бууруулах, бэлэн байдлыг 

хангах, хор уршгийг арилгах, сэргээн босгох, нөхөн сэргээхийн тулд гамшгийн 

эрсдэлийн засаглалыг бэхжүүлэх шаардлагатай бөгөөд тогтвортой хөгжил, 

гамшгийн эрсдэлийг бууруулах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх механизм, 

байгууллагуудын түншлэл, хамтын ажиллагааг хөгжүүлдэг гэж үзэж байна. 

 

3.Гамшигтай тэмцэх чадавхыг бэхжүүлэхэд чиглэсэн эрсдэлийг 

бууруулах үйл ажиллагаанд хөрөнгө оруулах: 

Бүтцийн болон бүтцийн бус арга хэмжээг хэрэгжүүлэн гамшгийн эрсдэлээс 

урьдчилан сэргийлэх, бууруулахад төр, хувийн хэвшлээс оруулж буй хөрөнгө 

оруулалт нь ард иргэд, олон нийт, улс орон, эд хөрөнгө, нийгэм, эдийн засаг, эрүүл 

мэнд, соёлын чадавх, хүрээлэн буй орчныг бэхжүүлэхэд чухал үүрэгтэй. Эдгээр нь 

шинийг санаачлах, өсөлт хөгжил, ажлын байр бий болоход нөлөөлөх бөгөөд ард 

иргэдийн амь насыг хамгаалах, хохирлоос урьдчилан сэргийлэх, бууруулах, 

сэргээн босгох, нөхөн сэргээх арга хэмжээг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх, зардалд 

хэмнэлттэй чухал ач холбогдолтой арга хэмжээ болно гэж үзэж байна. 

 
4. Гамшгийн хор уршгийг арилгах үйл ажиллагааг үр дүнтэй 

хэрэгжүүлэхийн тулд бэлэн байдлыг хангах, гамшгийн дараах  сэргээн 
босгох, нөхөн сэргээх үе шатанд “Сайжруулан барих“ үйл ажиллагааг 
хэрэгжүүлэх:  
 Ард иргэд, эд хөрөнгийн гамшигт өртөх байдал, гамшгийн үед авсан 

сургамж зэрэг нь гамшгийн эрсдэл тогтвортой өсөж байгааг болон цаашид 

гамшгийн хор уршгийг арилгах бэлэн байдлыг сайжруулах, шаардлагатай арга 

хэмжээ авах, гамшгийн эрсдэлийг бууруулах үйл ажиллагааг хор уршгийг арилгах, 

бэлэн байдлыг хангах арга хэмжээтэй уялдуулах шаардлагатай байгааг харуулж 

байгаа бөгөөд энэ нь хор уршгийг арилгах, сэргээн босгох ажиллагааг бүх түвшинд 

үр дүнтэй хэрэгжүүлэх чадавхыг бий болгоно. Эмэгтэйчүүд, хөгжлийн бэрхшээлтэй 

иргэдийг итгэмжлэн хүйсийн тэнцвэртэй байдлыг хангуулах, үйл ажиллагааг 

удирдуулах, хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх, хор уршгийг арилгах, сэргээн босгох, 

нөхөн сэргээх хандлагыг хүртэх боломжтой зохион байгуулах. Гамшиг 

тохиолдохоос өмнө сэргээн босгох, нөхөн сэргээх шатны бэлтгэлийг хангасан байх 

шаардлагатай бөгөөд энэ нь гамшгийн эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээг 

хөгжлийн үйл ажиллагаатай уялдуулах, улс орон, ард иргэдийг гамшигтай тэмцэх 

чадавхтай болгох, “сайжруулан барих” чухал боломж олгодог гэж үзэж байна.  
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2.2. Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн байгууллагын бүтэц, зохион 

байгуулалт, чиг үүрэг 

Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн байгууллага нь Монгол Улсын Шадар 

сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд Онцгой байдлын ерөнхий газар, Гамшиг 

судлалын хүрээлэн, нийслэлийн Онцгой байдлын газар, нийслэлийн 9 дүүрэг, 21 

аймгийн Онцгой байдлын газар, хэлтэс, 49 Гал унтраах, аврах анги, 21 Эрэн хайх, 

аврах анги, салбар, бүлэг, 34 Улсын нөөцийн салбар, Аврах тусгай анги, Уул 

уурхайн аврах анги, Хангалт үйлчилгээний анги, Мэргэжил дээшлүүлэх давтан 

сургалтын төв (Сэтгэл зүй, сэргээн заслын төвтэй) гэсэн нийт 70 салбар 

нэгжтэйгээр бүх төрлийн гамшгийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, аврах, 

хор уршгийг арилгах, хойшлуулшгүй сэргээн босгох үндсэн чиг үүрэгтэй үйл 

ажиллагаагаа явуулж байна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зураг 3. Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн байгууллагын бүтэц 

 

Онцгой байдлын ерөнхий газар нь “Засгийн газрын агентлагийн талаар авах 

зарим арга хэмжээний тухай” Засгийн газрын 2014 оны 387 дугаар тогтоол, 

“Онцгой байдлын ерөнхий газрын үйл ажиллагааны стратеги, зохион байгуулалтын 

бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөр батлах тухай” Монгол Улсын Шадар сайдын 2015 

оны 04 дүгээр тушаалын дагуу Бодлого зохицуулалт, хамтын ажиллагааны газар, 

Захиргааны удирдлагын газар, Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх газар, Гамшгийн 

шуурхай удирдлагын газар, Гал түймэртэй тэмцэх газар, Улсын нөөц, 

хүмүүнлэгийн тусламжийн газар, Санхүү, хангалт үйлчилгээний газар гэсэн 7 

газартай, Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтэс гэсэн 1 хэлтэстэй 

105 хүний орон тоотой үйл ажиллагаагаа явуулж байна.  
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Зураг 4. Онцгой байдлын ерөнхий газрын бүтэц 

 

1.Бодлого зохицуулалт, хамтын ажиллагааны газрын зорилт, чиг үүрэг: 

Тус нэгж нь Монгол Улсын Шадар сайд, Онцгой байдлын ерөнхий газрын 

даргын эрхлэх асуудлын хүрээний эрх зүйн орчин, зохицуулалтыг боловсронгуй 

болгох, нэгдсэн болон богино, урт, дунд хугацааны бодлого, хөтөлбөр, стратеги 

төлөвлөлт боловсруулах, шаардлагатай судалгаа, шинжилгээний ажлыг 

гүйцэтгүүлэх, бодлогын удирдамжаар хангах замаар гамшгаас хамгаалах чадавхыг 

дээшлүүлэх, гадаад орон, олон улсын байгууллагатай гамшгаас хамгаалах 

чиглэлээр хамтран ажиллах бодлого боловсруулах, хэрэгжүүлэх, хамтын 

ажиллагааг өргөжүүлэн хөгжүүлэх, зохион байгуулах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ. 

2.Захиргааны  удирдлагын газрын зорилт, чиг үүрэг:  

Тус нэгж нь төрийн захиргааны болон хүний нөөцийн манлайллыг хангах, 

хүний нөөцийн удирдлага, хөгжлийн асуудлыг шийдвэрлэх, байгууллагын үйл 

ажиллагааг төлөвлөх, тайлагнах, урамшуулал, хариуцлага тооцох тогтолцоог 

хэрэгжүүлэх, хууль эрх зүйн зөвлөмж, мэдээллээр хангах, өргөдөл гомдлыг 

шийдвэрлэх чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ. Нэгжийн үйл ажиллагаа цомхон, чадварлаг, 

мэргэшсэн, төрийн тусгай албан хаагчдын хүчээр Онцгой байдлын ерөнхий газрын 

удирдлагад шийдвэр боловсруулж гаргах, хэрэгжүүлэхэд хууль зүйн болон дотоод 

үйлчилгээ үзүүлэх, шаардлагатай мэдээлэл, зөвлөгөө дэмжлэгээр хангах, 

байгууллагын чадавхыг дээшлүүлэх, төрийн албан хаагчдын үйл ажиллагаа, 

мэргэшлийн түвшинг үнэлж дүгнэх, ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангахад 

чиглэгдэнэ.  
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3.Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх газрын зорилт, чиг үүрэг: 

Тус нэгж нь гамшгаас хамгаалах бүх ангиллын сургалтыг төлөвлөх, зохион 

байгуулах, гамшгаас хамгаалах бодлого, үйл ажиллагааг олон нийтэд сурталчлах, 

гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, гамшгийн эрсдэлийг бууруулах үйл ажиллагааг 

төлөвлөн, зохион байгуулах,  гамшгаас хамгаалах хяналтыг хэрэгжүүлэх, гамшгаас 

хамгаалах асуудлаар олон нийттэй харилцах арга хэмжээг зохион байгуулах 

үндсэн үүргийг хэрэгжүүлнэ.  

4.Гамшгийн шуурхай удирдлагын газрын зорилт, чиг үүрэг: 

Тус нэгж нь Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын эрхлэх асуудлаар 

гамшигтай тэмцэх, хор уршгийг арилгах арга ажиллагааг мэргэжлийн шуурхай 

удирдлага зохицуулалтаар хангах, гамшгаас хамгаалах улсын албадтай харилцаа 

хамтын ажиллагааг зохион байгуулж, Улсын Онцгой комиссын ажлын албанд 

дэмжлэг үзүүлэх, хүч, хэрэгслийн бэлэн байдлыг хангуулах, байгалийн гэнэтийн 

аюулт үзэгдэл, хүн малын гоц халдварт өвчин, технологийн гаралтай ослын үед 

шуурхай арга хэмжээг зохион байгуулах, холбоо мэдээллийн техник хэрэгслийн 

бэлэн байдлыг хангах, удирдлагыг найдвартай холбоогоор хангах, холбоо зарлан 

мэдээллийг зохион байгуулах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.  

5.Гал түймэртэй тэмцэх газрын зорилт, чиг үүрэг  

Тус нэгж нь Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын эрхлэх асуудлаар 
галын аюулгүй байдлыг хангуулах, обьектын болон ой хээрийн түймэртэй тэмцэх, 
мэргэжлийн шуурхай удирдлагаар хангах, гал түймэрийн улсын хяналтыг 
хэрэгжүүлэх, гал түймрийн эрсдэл, эмзэг байдлыг бууруулах үйл ажиллагааг 
зохион байгуулах үүрэг хүлээнэ.  

6.Улсын нөөц, хүмүүнлэгийн тусламжийн газрын зорилт, чиг үүрэг:  

Тус нэгж нь улсын нөөцийн бараа, материалын бүрдүүлэлт, хадгалалт, 

сэлгэлт, шинэчлэлт, тээвэрлэлт, зарцуулалтыг удирдлага зохицуулалтаар хангах, 

агуулахын аж ахуй, барааны чанар, хадгалалтын технологитой холбогдсон арга 

хэмжээ, хүмүүнлэгийн тусламжийг зохион байгуулах үндсэн үүргийг хүлээж, 

хандив тусламжийн барааг хүлээн авах, холбогдох шийдвэрийн дагуу хуваарилан 

олгох ажлыг оновчтой, шуурхай, ил тод зохицуулах үүрэг хүлээнэ. 

7.Санхүү, хангалт, үйлчилгээний газрын зорилт, чиг үүрэг: 

  Тус нэгж нь Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын эрхлэх асуудлын 

хүрээний мөнгөн хөрөнгийн хөдөлгөөн, үлдэгдлийн тайлан, санхүүгийн тайлан 

тэнцэл, балансын шинжилгээ, дүгнэлтийг нягтлан бодох бүртгэлийн хуулийн дагуу 

гаргах, бүтээгдэхүүнд суурилсан төсөв зохиох, төсвийн зарцуулалтыг зохицуулах,  

байгууллагын эд хөрөнгийг бүрдүүлэх, хөрөнгө оруулалт, ар тал хангалтын үйл 

ажиллагааг төлөвлөх, техник, тоног төхөөрөмжийн стандарт, норм нормативыг 

боловсруулах, бэлэн байдлыг хангах, шинэ технологи нэвтрүүлэх, албан хаагчдын 

ажиллах нөхцөл боломжийг бүрдүүлэх чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ. 

8. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ дотоод аудитын хэлтсийн зорилт, чиг үүрэг:  

Тус нэгж нь гамшгаас хамгаалах бодлого, хөтөлбөрийн биелэлт, хууль, 

тогтоомжийн хэрэгжилтийн явцад хяналт тавих, үр дүнг үнэлэх болон дотоодын 
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аудит хийж, хяналт-шинжилгээний дүгнэлт, зөвлөмж гарган бодлого, шийдвэр, 

төсвийн зарцуулалтыг сайжруулах цогц орчныг бүрдүүлэх чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.  

 2.3. Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн байгууллагын үйл ажиллагаа, 

чадавхын байдалд хийсэн шинжилгээ 

Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн байгууллага нь гамшгаас хамгаалах 

төрийн бодлого, гамшгаас хамгаалах талаарх хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх, 

гамшгаас хамгаалах арга хэмжээг улсын хэмжээнд зохион байгуулж, мэргэжлийн 

удирдлагаар хангах үндсэн чиг үүрэгтэй ажиллаж байна.  

Монгол Улсад сүүлийн 10 жилийн байдлаар 36000 орчим аюулт үзэгдэл, 

осол тохиолдсоноос 2283 хүний амь нас эрсдэж, 12.1 сая мал хорогдон улс 

нийгэмд нийт 1 их наяд 70 тэрбум төгрөгийн хохирол учруулсан бөгөөд Онцгой 

байдлын асуудал эрхэлсэн байгууллага нь дээрх гамшиг, ослоос 8600 орчим хүний 

амь нас, 119 тэрбум төгрөгийн эд хөрөнгийг авран хамгаалсан байна.  

Монгол Улсад зонхилон тохиолддог аюулт үзэгдэл, ослын тоог дараах 

зургаар үзүүлбэл: 

 

 Зураг 5. Монгол Улсад зонхилон тохиолддог аюулт үзэгдэл, ослын тоо 

Сүүлийн 10 жилд тохиолдсон аюулт үзэгдэл, ослын тоог харуулбал:  

 

Зураг 6. 2004-2014 онд тохиолдсон аюулт үзэгдэл, ослын тоо 
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 Монгол Улсад тохиолдож байгаа дээрх аюулт үзэгдэл, ослоос урьдчилан 

сэргийлэх, аврах, хор уршгийг арилгах, сэргээн босгох арга хэмжээг Онцгой 

байдлын асуудал эрхэлсэн байгууллага, гамшгаас хамгаалах чиг үүрэг бүхий 

аймаг, улсын албад, аж ахуйн нэгж байгууллага, мэргэжлийн анги, сайн 

дурынханы хүч хэрэгсэл, оролцоотой хэрэгжүүлж байна. 

2.3.1. Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн байгууллагын хүний нөөцийн 

өнөөгийн байдал /2015 оны эхний хагас жилийн байдлаар/ 

1. Хүний нөөцийн нөхөн хангалтын талаар: 

Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн байгууллага нь 3857 албан хаагчийн 

батлагдсан орон тоотой байна. Үүнээс 3461 төрийн тусгай албан хаагч /954  

офицер, 2507 ахлагч/,  396 төрийн үйлчилгээний албан хаагчийн орон тоотой  

байна. Офицерийн нөхөн хангалт 93.2 хувь буюу 890, ахлагчийн нөхөн хангалт 

92.0 хувь буюу 2305, үйлчилгээний ажилчдын нөхөн хангалт 99.2 хувь буюу 393 

ажилтан байгаа бөгөөд нийт албан хаагчдын нөхөн хангалт 93.0 хувь буюу 3588 

албан хаагч үүрэг гүйцэтгэж байна.  

 

  
 

Зураг 7. Хүний нөөцийн нөхөн хангалт 

 

Хүснэгт 1. Сүүлийн 5 жилийн хугацаан дахь 

       хүний нөөцийн  хөдөлгөөн 

Ангилал  2010 2011 2012 2013 2014 

Офицер 

Томилогдсон 58 52 112 158 139 

Чөлөөлөгдсөн 18 

40 

18 

48 

16 

47 

54 

105 

67 

141 Халагдсан 5 8 1 9 6 

Тэтгэвэрт 17 22 30 42 68 

Ахлагч 

Томилогдсон 90 313 176 235 235 

Чөлөөлөгдсөн 58 

124 

82 

152 

64 

113 

72 

112 

110 

58 Халагдсан 20 28 7 15 43 

Тэтгэвэрт 46 42 42 125 81 

 

95.1 

94.6 

98.9 

96.2 

Офицер Ахлагч Энгийн Нийт нөхөн хангалт 
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Дээрх судалгаанаас харахад тус албанд шинээр томилогдож байгаа 

офицер, ахлагчийн тоо жил тутам өсөн нэмэгдэж байна.  

Сүүлийн 5 жилд тус байгууллагаас чөлөөлөгдсөн нийт 559 албан хаагчдын 

шалтгаан нөхцлийг судалж үзэхэд амьдрал ахуйгаа дээшлүүлэх зорилгоор бизнес 

хийх, өндөр цалин хангамж санал болгосон хувийн хэвшлийн салбар руу орох, 

мэдлэг боловсролоо дээшлүүлэх зорилгоор сургуульд суралцах зэрэг 

шалтгаанаар тус албанаас гарсан байна.  

 

Хүснэгт 2. Албан хаагчдын насны байдал 

 

№ 
Ангилал 

Нөхөн 

хангагдсан 
Нас  18-25 26-31 32-37 38-45 46-50 

51-ээс 

дээш 

1.  Офицер 890 
тоо 50 238 234 256 77 35 

хувь 5.6% 26.7% 26.2% 28.7% 8.6% 3.9% 

2.  Ахлагч 2305 
тоо 417 785 531 474 75 23 

хувь 18% 34% 23% 20.5% 3.2% 0,9% 

3.  Энгийн 393 
тоо  28 57 67 102 56 83 

хувь 7.1% 14.5% 17% 25.9% 14.2% 21.1% 

Бүгд /тоо/ 3588 495 1080 832 832 208 141 

Хувь  100% 13.7% 30.1% 23.1% 23.1% 5.7% 3.9% 

 
Хүснэгт 3. Албан хаагчдын ажилласан жилийн байдал 

 
 

№ 
Ангилал 

Нөхөн 

хангагдсан 
Хүйс 0-5 6-10 11-15 16-20 21-25 

26-аас 

дээш 

1.  Офицер 

744 Эр 18.4% 20% 20.4% 22% 14.5% 4.7% 

146 Эм 37.7% 33.5% 13.7% 5.4% 7% 2.7% 

Нийт /тоо/ 890 191 298 172 172 118 39 

2.  Ахлагч  
2012 Эр 32.7% 25.4% 22.1% 14% 5.6% 0.2% 

293 Эм 41% 18.5% 22.8% 15% 1.7% 1% 

Нийт /тоо/ 2305 778 566 512 325 118 6 

3.  Энгийн 
311 Эр 7.4% 13.5% 15.1% 27% 15.8% 21.2% 

82 Эм 33% 18.4% 13.3% 6.1% 8.5% 20.7% 

Нийт /тоо/ 393 130 63 60 32 41 67 

Бүгд /тоо/  3588 1099 927 744 529 277 112 

 

Судалгаанаас харахад Онцгой байдлын албаны  хэмжээнд алба хаагчдын 

ажилласан жил, насны байдал нь залуужих хандлагатай байна.   
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Хүснэгт 4. Албан хаагчдын боловсролын байдал 

№ 
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Д
о

к
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1.  890 Офицер 

эр 744 221  - -  1 35 612 91 5 

хувиар 29.7 - - 0.1 3.9 68.7 10.2 0.5 

эм 146 7 1 -   - 2 110 33 1 

хувиар 4.7 0.6 - - 1.3 75.3 22.6 0.6 

2.  2305 Ахлагч 

эр 2012 35 358 71 1517 190 232 2  - 

хувиар 1.7 17.7 3.5 75.3 9.4 11.5 0.1 - 

эм 293 9 56 10 62 30 186 5  - 

хувиар 3 19.1 3.4 21.1 10.2 63.4 1.7 - 

3.  393 Энгийн 

эр 311 - -  86 125 54 45 1  - 

хувиар - - 27.6 40.1 17.3 14.4 0.3 - 

эм 82  - - 16 23 10 32 1  - 

хувиар - - 19.5 28 12.1 39 1.2  

 3588 Нийт 
тоо 272 415 183 1728 321 1217 133 6 

 
хувь 7.5 11.5 5.1 48.1 8.9 33.9 3.7 0.1 

 

Хүснэгт 5. Албан хаагчдын мэргэжил эзэмшсэн байдал 
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890 Офицер 
тоо 106 162 104 115 104 24 61 18 31 31 131 887 

хувь 11.9 18.2 11.6 12.9 11.6 2.6 6.8 2 3.4 3.4 14.7 
 

2305 Ахлагч 
тоо  - -  76 40 59 17 17 18 54 9 120 410 

хувь - - 3.2 1.7 2.5 0.7 0.7 0.8 2.3 0.4 5.2 
 

393 Энгийн 
тоо  -  - 21 13 5 15 9  - 7 2 26 98 

хувь - - 5.3 3.3 1.2 3.8 2.2 - 1.7 0.5 6.6 
 

3588 Нийт 
тоо 106 162 201 168 168 56 87 36 92 42 277 1395 

хувь 2.9 4.5 5.6 4.6 4.6 1.5 2.4 1 2.5 1.1 7.7 38.8 
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Дээрх судалгаанаас харахад офицер бүрэлдэхүүний 30.1 хувь нь гамшгаас 

хамгаалах мэргэжил эзэмшсэн бол ихэнх хувийг эдийн засаг, эрх зүй, багш гэх мэт 

энгийн бусад мэргэжил эзэлж байна.  

Мөн төв, орон нутгийн Онцгой байдлын анги, байгууллагад энгийн их, дээд 

сургууль төгссөн гамшгаас хамгаалах чиглэлийн мэргэжилгүй боловч гамшгаас 

хамгаалах чиглэлийн албан тушаалд ажиллаж байгаа офицер бүрэлдэхүүний 

судалгааг харуулбал: 

 

 
 

Зураг 8. Гамшгаас хамгаалах чиглэлийн албан тушаалд ажиллаж байгаа 

офицерын судалгаа 

 

2. Албан хаагчдыг сургаж хөгжүүлэх талаар: 

Онцгой байдлын байгууллагын бие бүрэлдэхүүний сургалтыг анхан шатны, 

мэргэжил олгох, мэргэжил дээшлүүлэх, мэргэшүүлэх, давтан сургах гэсэн 

ангиллаар ажлын байранд нь, ажлын байрнаас гадуур гадаад, дотоодын 

сургалтад хамруулж байна.  

 Хүний нөөцийн мэргэжил олгох, мэргэшүүлэх чиглэлээр ХСИС-ийн Онцгой 

байдлын сургууль, Ахлагчийн сургууль, Удирдлагын сургууль, Төгсөлтийн дараах 

сургууль, ОХУ-ын Гал эсэргүүцэх албаны болон Иргэний хамгаалалтын академи 

болон бусад гадаад, дотоодын их дээд сургуульд сургаж байна.  

 

 
 

Зураг 9. Гадаад, дотоодын их, дээд сургууль, 

академид суралцаж байгаа байдал 
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Мөн төрөл мэргэжлийн давтан сургалтуудыг жил бүр төлөвлөн ОБЕГ, 

БХИС, АТА, БСШУЯ, ЭМСЯ болон бусад мэргэжлийн байгууллагыг түшиглэн 

зохион байгуулж байна. Мөн ОХУ, БНХАУ, БНСУ-ын гамшгаас хамгаалах чиг үүрэг 

бүхий байгууллагуудад жил бүр 40-50 албан хаагчийг аврах ажиллагааны 

чиглэлээр 7-21 хоногийн сургалтад хамруулж ур чадварыг нь дээшлүүлж байна.  

  

Хүснэгт 6. Сүүлийн 5 жилд албан хаагчдын гадаад, 

дотоод сургалтад  хамрагдсан байдал 

 

№ Ангилал 
Гадаад  Дотоод  

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 

1. 

Офицер 

70 91 122 96 128 288 396 378 175 206 

8,2% 
10,7

% 
14,4% 11,3% 15,1% 34% 46,8% 44,7% 20,7% 24,3% 

2. 
Ахлагч  

52 50 100 144 176 134 102 280 338 318 

2,2% 2,2% 4,3% 6,2% 7,5% 5,7% 4,4% 12% 14,5% 13,7% 

3. Энгийн - - - - - - - - 46 - 

Бүгд 
122 141 222 238 304 422 498 658 559 524 

3,3% 3,8% 6% 6,4% 0,9% 13,3% 15,7% 20,8% 16,2% 16,5% 

 

Хүснэгт 7. Албан хаагчдын гадаад хэл эзэмшсэн байдал 
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890 Офицер 
328 188 21 256 154 45 1  - - 4 11 5 1014 

36.8 21.1 2.3 28.7 17.3 5 0.1 - - 0.4 1.2 0.5 
 

2305 Ахлагч 
925 248 7 525 159 2 4 1 1 9 8 5 1894 

40.1 10.7 0.3 22.7 6.8 0.08 0.1 0.04 0.04 0.4 0.4 0.2 
 

393 Энгийн 
65 11  - 88 19 1 -   - - 2 1 -  187 

16.5 2.7 - 22.3 4.8 0.2 - - - 0.5 0.2 - 
 

3588 Нийт 1318 447 28 869 333 48 5  - 1 15 20 10 3095 

 
36.7 12.4 0.7 24.2 9.2 1.3 0.1 

 
0.02 0.4 0.5 0.2 

 

 

Дээрх судалгаанаас харахад албан хаагчдын 13.9 хувь нь нэгээс дээш 

гадаад хэлний мэдлэгтэй байна. 
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3. Хүний нөөцийн нийгмийн хамгааллын талаар: 

Хүний нөөцийн нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх, ажиллаж, амьдрах 

нөхцлийг сайжруулах талаар анхаарч, Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн 

байгууллагын албан хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах дунд хугацааны 

хөтөлбөрийг 2010 онд,  Албан хаагчдын эрүүл мэндийг хамгаалах дэд хөтөлбөр, 

төлөвлөгөөг  2012 онд батлан хэрэгжүүлж ажиллаж байна.  

 

Хүснэгт 8. Албан хаагчдын орон сууцны байдал 

№ Ангилал 
Нөхөн 

хангагдсан 

Орон 

сууц 

Гэр, 

байшин 
Хаус 

Байгууллагын 

орон сууцанд 

Түрээс, 

айлд 

1. 
Офицер 890 

374 332 18 75 91 

42% 37.3% 2% 8.4% 10.2% 

2. 
Ахлагч  2305 

456 1482 5 111 251 

19.7% 64.2% 0.2% 4.8% 10.8% 

3. 
Энгийн 393 

68 304 1 7 13 

17.3% 77.3% 0.2% 1.7% 3.3% 

 

 Бүгд  3588 
898 2118 24 193 355 

25% 59% 0.6% 5.3% 9.8% 

 

4.Хүний нөөцийн мэдээллийн системийн өнөөгийн байдал: 

Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн байгууллагын хүний нөөцийн 

мэдээллийг цаасан болон цахим хэлбэрээр хадгалж байна.  

Албан хаагчдын хувийн хэргийг Монгол Улсын Төрийн албаны зөвлөлийн 

2004 оны 18 дугаар тогтоолоор баталсан “Төрийн албан хаагчийн хувийн хэрэг 

хөтлөх журмын дагуу хөтөлж, офицер бүрэлдэхүүний хувийн хэргийг Онцгой 

байдлын ерөнхий газрын Захиргааны удирдлагын газарт, ахлагч бүрэлдэхүүний 

хувийн хэргийг төв, орон нутгийн онцгой байдлын анги, байгууллагад хадгалж, 

хувийн хэргийг хөтлөх, баяжилт хийх асуудлыг хүний нөөцийн асуудал хариуцсан 

нэгж, ажилтан хийж байна.  

Хүний нөөцийн цахим мэдээллийг 2010 оноос Geganet програм ашиглан 

бүрдүүлж байгаа бөгөөд энэхүү програм нь орчин үеийн шаардлага хангахааргүй, 

гар ажиллагаа их шаарддаг тул зайлшгүй өөрчлөх, боловсронгуй болгох 

шаардлагатай байна. 

  

2.3.3. Техник хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийн байдал 

1. Автомашин техникийн талаар: 

Онцгой байдлын албаны хэмжээнд 630 нэгж техник ашиглагдаж байгаагаас  

201 нэгж техник буюу 32 хувь нь гал унтраах үндсэн албаны, 107 нэгж техник буюу 

17 хувь нь аврах болон тусгай зориулалтын, 183 нэгж техник буюу 29 хувь нь 

шуурхай албаны зориулалтын, 139 нэгж техник буюу 22 хувь нь ачаа тээврийн 

автомашин, чиргүүлийн зориулалтай байна.   

Ашиглагдаж байгаа техникийн 78 нэгж буюу 12.4 хувь нь 30-аас дээш жил, 

106 нэгж буюу 16.8 хувь нь 30 хүртэл жил, 76 нэгж буюу 12.1 хувь нь 20 хүртэл 
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жил, 370 нэгж буюу 58.7 хувь нь 10 хүртэл жил ашиглагдаж байгаа бөгөөд нийтдээ 

184 нэгж буюу 29.2 хувь нь өнөөгийн хэрэгцээ шаардлагыг хангахгүй, хуучнаар 

ЗХУ-д үйлдвэрлэсэн автомашин байна.  

2. Аврах багаж, зэвсэглэмжийн талаар: 

2015 оны байдлаар Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн байгууллагын 

хэмжээнд аврах багаж хэрэгслийн хангалт 40 хувь, гал унтраах тоног 

төхөөрөмжийн хангалт 40.7 хувь, тусгай зориулалтын хувцас, хэрэгслийн хангалт 

39.2 хувьтай байна.  

3. Холбоо, зарлан мэдээллийн техник, хэрэгслийн талаар: 

 Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн байгууллагын хэмжээнд холбоо, зарлан 

мэдээллийн техник хэрэгслийн нийт нөхөн хангалт 21.7 хувьтай байгаа бөгөөд 

богино долгионы радио станц 37 хувь, богино долгионы үүргэвчин радио станц 

26.8 хувь, хэт богино долгионы радио станц 34 хувь, гар радио станц 20 хувь, 

дахин дамжуулах станц 25 хувь, иридиум сансрын холбоо 15 хувь, байршил 

тодорхойлогч 5 хувь, зарлан мэдээллийн дуут дохиоллын цамхаг 11 хувьтай 

байна.  

 

2.4.Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн байгууллагын хэмжээнд 

явуулсан санал, асуулгын судалгаа 

Гамшиг судлалын хүрээлэнгээс 2014 онд “Онцгой байдлын албаны үйл 

ажиллагааны өнөөгийн төлөв, тулгамдаж буй асуудал” сэдвээр Онцгой байдлын 

ерөнхий газрын 6 газар, нийслэлийн Онцгой байдлын газар, нийслэлийн 9 дүүрэг, 

21 аймгийн Онцгой байдлын газар, хэлтэс, Аврах тусгай анги зэрэг нийт 36 нэгжийг 

хамруулан дараах санал, асуулгын хүрээнд судалгаа хийсэн байна. Үүнд: 

2.4.1. Удирдлага, бүтэц, зохион байгуулалтын талаар 

 2.4.1.1.Орон нутгийн нэгжийн удирдлагын бие даасан байдлын талаар: 

Судалгаагаар 31 нэгжийн 80 орчим хувь нь бие даасан байдал хангагдаж 

байна гэж үзсэн бөгөөд “Гамшгаас хамгаалах тухай хууль”-д орон нутгийн нэгжийн 

удирдлагын эрх, үүргийг тодорхой заах, онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн 

байгууллагын нэгжийн удирдлага шаардлагатай хүн хүч, техник хэрэгслийг 

дайчлан гаргах эрх зүйн орчинг бүрдүүлэх, Онцгой байдлын газар, хэлтэс ахлагч 

бие бүрэлдэхүүний томилгоог хийх эрхтэй байх, аймагт гамшгаас хамгаалах 

чиглэлээр төсөвлөгдсөн мөнгө хангалтгүй, орон нутгийн удирдлагаас гаргасан 

албан тушаалын томилгоо, орон тоо, бүтцийн талаар санал хүсэлтийг харгалзан 

үздэг байх  шаардлагатай гэж үзсэн байна. 

2.4.1.2.Гамшгаас хамгаалах асуудлаар орон нутаг дахь төрийн агентлаг, 

байгууллагатай хамтарч ажиллахад учирч буй бэрхшээлийн талаар: 

Судалгаагаар төрийн байгууллагуудын удирдлага ойр ойрхон солигддог 

тогтвортой биш байдгаас тэдэнд гамшгаас хамгаалах асуудлаар хэрэгжүүлэх эрх 

үүргийг зааж сургах шаардлага байнга гардаг, тэдний төсөвт гамшгаас хамгаалах 

сургалт дадлага зохион байгуулах, гамшгаас  хамгаалах чиглэлээр зардал 

тусгагдаагүй байдаг нь хүндрэл учруулдаг мөн байгууллага хоорондын уялдаа 

холбоо муугаас хамтран ажиллах, мэдээ, мэдээлэл солилцоход хүндрэлтэй байдаг 

гэж үзсэн байна. 
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2.4.1.3.Хувийн хэвшил, иргэний нийгэм, иргэдтэй харьцахад учирч буй 

бэрхшээл:  

Хувийн хэвшлийнхэнд гамшгаас хамгаалах талаар хуулиар хүлээсэн үүргээ 

биелүүлдэггүй нийтлэг дутагдал байгаа бөгөөд тэдэнд хууль эрх зүйг сурталчлан 

таниулах, иргэдийг аюулгүй амьдрах ухаанд сургах асуудалд анхаарлаа 

хандуулах шаардлагатай гэж үзсэн байна.  

  Судалгаанд хамрагдагсад гамшгаас хамгаалах сургалтын зардал 

нэмэгдүүлэх, ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн сургалтын хөтөлбөрт 

гамшгаас хамгаалах сургалтын цаг сэдвийг тусгах, хувийн хэвшлийнхний гамшгаас 

хамгаалах талаар үүрэг, хариуцлагыг нэмэгдүүлэх, энэ чиглэлийн зардлыг 

төсөвтөө тодорхой тусгах шаардлагатай гэсэн нийтлэг саналыг дэвшүүлсэн байна.   

2.4.1.4. Гамшгаас хамгаалах суурь хуулийн хэрэгжилтэд тулгарч буй 

бэрхшээл, цаашид нэмэлт өөрчлөлт оруулах шаардлагатай асуудал: 

Судалгаанд хамрагдагсад Гамшгаас хамгаалах тухай хуульд оруулах 

нэмэлт өөрчлөлтийн талаар иргэд, аж ахуйн нэгжийн хариуцлагын тогтолцоог 

сайжруулах, торгуулийн хэмжээг нэмэгдүүлэх, гамшгаас хамгаалах алба, 

мэргэжлийн ангийн эрх, үүрэг, хариуцлагыг тодорхой тусгах, гамшгийн эрсдэлийн 

үнэлгээ хийх  арга замыг тодорхой болгох гэсэн нийтлэг саналыг ирүүлсэн байна. 

2.4.1.5.Гадаад хамтын ажиллагааны өнөөгийн байдал, цаашид хөгжүүлэх 

боломж, тулгарч буй бэрхшээл: 

Онцгой байдлын газар, хэлтсээс зөвхөн аврагч-гал сөнөөгчид биш бусад 

мэргэжлийн албан хаагчдыг мөн мэргэжил дээшлүүлэх сургалтад хамруулах, 

хөрөнгийн асуудлыг шийдвэрлэх, бие бүрэлдэхүүний  гадаад хэлний мэдлэгийг 

дээшлүүлэхэд онцгой анхаарч сургалтад хамруулах шаардлагатай байгааг  

судалгаанд оролцогсод чухалчилсан байна. Мөн Дэлхийн зөн, НҮБ, бусад олон 

улсын байгууллагын төсөл хөтөлбөр аймаг, орон нутагт адил тэгш хэрэгждэггүй  

талаар дурджээ. 

 

2.4.2.Гамшгаас хамгаалах хүч хэрэгсэл, хүний нөөцийн чадавх 

2.4.2.1.Онцгой байдлын байгууллагын хүний нөөц, хангалтын өнөөгийн 

байдал: 

Нийт судалгаанд оролцогсодын 85 хувь нь хүний нөөц хангалтгүй гэж 

хариулсан бөгөөд хүний нөөцийг бүрдүүлэхдээ онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн 

байгууллагад алба хаах журмыг баримтлах, орон нутгийн иргэдээс сонгон 

шалгаруулалт хийх эрхийг тухайн газар, хэлтэст олгох нь ажлын бүтээмж, албан 

хаагчдын тогтвор суурьшилтай ажиллахад нөлөөлнө гэж үзсэн байна. 

Сүүлийн жилүүдэд гамшгийн давтамж нэмэгдэж голомтод ажиллах хүн, 

хүчний хүрэлцээ дутагдалтай байгаа учир аврах ажиллагаанд оролцох алба хаагч, 

тусгай мэргэжлийн аврагч, гал унтраах автомашины жолоочийн орон тоог 

нэмэгдүүлэх (Гал унтраах анги, эрэн хайх салбарын орон тоог нэмж өргөтгөх), 

шаардлагатай байна гэсэн саналыг нийтлэг гаргажээ. Ялангуяа алс хязгаар 

аймгуудад ажиллах мэргэжлийн албан хаагч дутмаг, аврагч-гал сөнөөгчдийн 

сэтгэл зүйн бэлтгэл хангалтгүй байгаа зэрэг асуудал анхаарал татаж байна. Мөн 

тухайн албан тушаалд тавигдах шаардлагыг хангаагүй, цэргийн алба хаагаагүй 

эсвэл мэргэжлийн бус хүн томилдог байдал түгээмэл байгааг хэлсэн байна. 
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2.4.2.2.Албан хаагчдын ажил үүргийн давхардал, ажлын байрны 

тодорхойлолтын оновчтой байдал:  

Асуулганд оролцогсод ажил үүргийн давхардал багагүй гардаг, ойрын 

хугацаанд ОБЕГ-аас ажлын хэсэг томилж шаардлагад нийцсэн ажлын байрны 

тодорхойлолтыг оновчтой боловсруулан системийн хэмжээнд нэгдсэн байдлаар 

бий болгох нийтлэг санал ирүүлсэн байна. 

2.4.2.3.Одоогоор орон нутагт нэн шаардлагатай байгаа буюу цаашид бий 

болгох шаардлагатай орон тоо: 

Асуулгад оролцсон бүх аймгуудын Онцгой байдлын газраас сумдад 

гамшгийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн зайлшгүй шаардлагатай гэсэн саналтай 

байгаа бөгөөд, мөн төрөл мэргэжлээр мэргэшсэн аврагч дутагдалтай, сэтгэл 

зүйчийн орон тоо  заавал байх шаардлагатай гэж үзжээ. Нийслэлийн дүүргүүдэд 

дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн орлогч гэсэн орон тоо байх нь зүйтэй гэсэн 

саналыг бараг бүх дүүргээс ирүүлсэн байна. Мөн түүнчлэн гамшгаас хамгаалах 

болон гал түймрийн улсын хяналтын байцаагч нарын орон тоог нутаг дэвсгэр, хүн 

ам, хариуцсан аж ахуйн нэгж, байгууллагын тоотой харьцуулан тогтоож байх 

хэрэгтэй гэсэн саналыг бүх газраас ирүүлсэн байна.  

2.4.2.4.Онцгой байдлын байгууллагын алба хаагчдын үүрэг гүйцэтгэх 

чадавх: 

Асуулгад оролцогсодын 16 хувь нь албан хаагчдын үүрэг гүйцэтгэх чадвар 

дунд зэрэг байна гэж дүгнэсэн байна. Үүний шалтгааныг орон тоо дутуу, техник 

багаж, зэвсэглэмж хуучирсан, эрэн хайх аврах бүлгийн орон тоог нэмэгдүүлэх, 

алба хаагчдын сурч дадлагажих нөхцөлийг бүрдүүлэх, үүрэг гүйцэтгэх чадавхыг 

дээшлүүлэх, сургалтад хамрагдах шаардлагатай гэж үзсэн байна. 3 хувь нь 

өөрийн нэгжийг үүргээ маш сайн гүйцэтгэж байна гэсэн бол 77 хувь нь сайн гэж 

үнэлжээ.  

2.4.2.5.Алба хаагчдын мэдлэг чадвараа дээшлүүлэх боломж, нөхцөл: 

Алба хаагчдын мэдлэг чадвараа дээшлүүлэх боломж, нөхцөлийг санал 

асуулганд оролцогсодын 3 хувь нь маш сайн, 30 орчим хувь нь дунд зэрэг,10 хувь 

нь хангалтгүй гэж үзжээ. 

Алслагдмал байдал, хүн хүчний дутмаг байдал албан хаагчдын их дээд 

сургуульд суралцуулах, мэргэжлээ дээшлүүлэхэд сөргөөр нөлөөлдөг, орон нутагт 

албан хаагчид мэдлэг чадвараа дээшлүүлэх сургалтын танхим, аврах 

ажиллагааны чиглэлээр сургалтын гарын авлага дутагдалтай, дадлага хийх тоног 

төхөөрөмжгүй, санхүүгийн хүндрэлийн улмаас мэргэжлээ дээшлүүлж суралцаж 

чаддаггүй, албан хаагчдын сурах идэвхи, хичээл зүтгэл хангалтгүй гэсэн нийтлэг 

шалтгааныг дурдсан байна. Мөн багшлах боловсон хүчин дутагдалтай байгаа нь 

сургалтын чанарт нөлөөлдөг бөгөөд одоо мөрдөж байгаа дүрэм журам нь тухайн 

албан тушаалын онцлогийг харгалзан үзээгүй, ямар нэгэн болзол, насны хязгаар 

заасан байдаг нь алба хаагчдыг сурч боловсроход саад болж байгаа хүндрэлийн 

нэг гэж судалгаанд оролцогсод үзжээ. 

2.4.2.6.Гамшгаас хамгаалах албадын үүрэг гүйцэтгэх чадавх: 

Гамшгаас хамгаалах албадын үүрэг гүйцэтгэх чадавхыг асуулганд 

оролцогсодын 6 хувь нь маш сайн, 60 гаруй хувь нь сайн, 26 хувь нь дунд зэрэг 3 

хувь нь хангалтгүй гэж үнэлжээ. 
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Үүрэг гүйцэтгэх чадавхын дунд ба хангалтгүй гэсэн үнэлгээг албадын зохион 

байгуулалт тодорхой биш, албадууд багаж зэвсэглэмж дутмаг, төсөвт зардлаа 

тусгадаггүй, багаж хэрэгслийн чанар, хангалт муу, техник багаж хэрэгслийг 

ашиглах мэдлэг дутмаг байгаатай холбож үзсэн байна.  

2.4.2.7.Ерөнхий болон тусгай зориулалтын мэргэжлийн ангийн 

бүрэлдэхүүний үүрэг гүйцэтгэх чадавх: 

Ерөнхий болон тусгай зориулалтын мэргэжлийн ангийн бүрэлдэхүүний үүрэг 

гүйцэтгэх чадавхыг 70 орчим хувь нь сайн, 30 хувь нь дунд зэрэг, хангалтгүй гэж 

үнэлсэн.  

Мэргэжлийн ангид сургалт дадлага тогтмол явагддаггүй, чадавхыг 

дээшлүүлэх чиглэлээр хөрөнгө зарцуулдаггүй, Онцгой байдлын газар, хэлтсээс 

очиж сургалт зохион байгуулах хүн хүчний хүрэлцээгүй байдаг нь тэдний үүрэг 

гүйцэтгэх чадавхид нөлөөлдөг гэж асуулганд оролцогсод дүгнэсэн байна. 

2.4.2.8.Сайн дурынхан, иргэдийн бүлэг нөхөрлөлийн үүрэг гүйцэтгэх 

чадавх: 

Сайн дурынхан, иргэдийн үүрэг гүйцэтгэх чадварыг асуулганд оролцогсодын 

20 хувь нь дунд, 30 хувь нь хангалтгүй буюу муу гэж үнэлжээ. 

Иргэд нийгмийн идэвхгүй, тэдний оролцоо маш сул, зохион байгуулалтад 

ороогүй, хамтын ажиллагаа, ажлын уялдаа холбоо муутай, эрх зүйн орчин 

бүрдээгүй байгаа зэрэг нь энэ үнэлгээний үндсэн шалтгаан болж байна гэж 

асуулганд оролцсон нэгжүүд үзсэн байна.  

2.4.9. Олон нийтийн болон иргэний нийгмийн байгууллагын үүрэг 

гүйцэтгэх чадавх: 

Асуулганд оролцогсодын 30 хувь нь олон нийтийн болон иргэний нийгмийн 

байгууллагын үүрэг гүйцэтгэх чадавхыг  дунд, 10 хувь нь хангалтгүй гэж үнэлсэн 

байна. Судалгаанд хамрагдагсадын бараг тал хувь дунд буюу түүнээс доош   

үнэлгээ өгч байгаа нь тэдэнд чиглэсэн үйл ажиллагаа хангалтгүй, ажлын уялдаа 

холбоо муу, эрх зүйн орчин бүрдээгүйтэй холбоотой гэж үзсэн байна. 

Онцгой байдлын газар хэлтсийн алба хаагчид, гамшгаас хамгаалах албад, 

мэргэжлийн ангиудын  үүрэг гүйцэтгэх чадавхыг сайн гэж 60 буюу түүнээс дээш 

хувь нь, сайн дурынхан, иргэдийн бүлэг нөхөрлөл, иргэний нийгмийн байгууллагын 

үүрэг гүйцэтгэх чадавхыг сайн гэж 50 орчим хувь нь үнэлжээ.  

 

2.4.3.Техник хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийн байдал 

2.4.3.1.Гал унтраах зориулалттай техник хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийн 

өнөөгийн байдал, нэн шаардлагатай техник хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийн 

талаар:                                                                                                                                                                                              

  Гал унтраах  зориулалттай техник хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийн өнөөгийн 

байдлыг сайн гэж  судалгаанд оролцогсодын 13 хувь нь үзсэн бол 71 хувь нь дунд, 

16 хувь нь хангалтгүй гэж үнэлжээ.          

Гал унтраахад шаардлагатай техник хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийн байдлыг 

судалгаанаас харахад гал унтраах техник, хэрэгсэл 35%, автомеханик шатны 

автомашин болон шуурхай албаны автомашин хангалт хийх 29 %, гал унтраах 

техник хэрэгсэлд парк шинэчлэлт хийх санал 19 %, гал унтраах анги шинээр барих 

санал 3 %, гал унтраахад шаардагдах техник хэрэгсэл боломжтой гэж үзсэн 3 % 
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байгаагаас гал унтраах техник хэрэгсэл болон сүүлийн үед өндөр барилга 

баригдаж байгаатай холбоотой автомеханик шатны автомашин, шуурхай албаны 

автомашин илүү хэрэгцээтэй болох нь харагдаж байна. 

2.4.3.2. Аврах болон тусгай зориулалттай техник хэрэгсэл, тоног 

төхөөрөмжийн өнөөгийн байдал, нэн шаардлагатай техник хэрэгсэл, тоног 

төхөөрөмжийн талаар:    

 Аврах болон тусгай зориулалттай техник хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжүүдээс 

аврах ажиллагааны зориулалттай автомашин, усны аврах ажиллагааны багаж 

хэрэгсэл нэн шаардлагатай байгаа нь дараах судалгаанаас харагдаж байна. 
 

 

           

Зураг 3. Аврах болон тусгай зориулалттай  техник хэрэгсэл, 

тоног төхөөрөмжийн нэрс 

 

           2.4.3.3.Шуурхай албаны зориулалттай техник хэрэгсэл, тоног 

төхөөрөмжийн өнөөгийн байдал, нэн шаардлагатай техник хэрэгсэл, тоног 

төхөөрөмжийн талаар: 

Шуурхай албаны зориулалттай техник хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийн 

байдал хангалттай гэж асуулганд оролцогсодын 10 хувь нь үзсэн байна. Харин 

судалгаанд оролцогсодын 80 орчим хувь нь хангалтгүй гэсэн байна. 

2.4.3.4.Холбоо, мэдээллийн техник, тоног төхөөрөмжийн өнөөгийн 

байдал, нэн шаардлагатай техник хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийн талаар: 

Холбоо, мэдээллийн техник хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийн тухайд суурин 

болон гар станц, иридиум утас болон компьютер дагалдах хэрэгсэл нэн 

шаардлагатай байгааг судалгааны дүн харууллаа. (зураг 5) 

 

 

 

Зураг 5. Нэн шаардлагатай холбоо, мэдээллийн техник хэрэгсэл,  

тоног төхөөрөмж /тоогоор/ 
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2.4.3.5.Орчин үеийн дэвшилтэт техник технологи, тоног төхөөрөмжийн 

хэрэглээ, цаашид шинээр хэрэглээнд нэвтрүүлэх шаардлагатай техник 

технологи, тоног төхөөрөмж:  

Орчин үеийн дэвшилтэт техник технологи, тоног төхөөрөмжийн хэрэглээ, 

цаашид шинээр хэрэглээнд нэвтрүүлэх шаардлагатай техник технологи, тоног 

төхөөрөмжийн жагсаалтыг дараах хүснэгтэд харууллаа. 

  Хүснэгт 2.                                                                                   

д/д  Цаашид шинээр хэрэглээнд нэвтрүүлэх шаардлагатай техник технологи,  
тоног төхөөрөмжийн саналууд 

1 Компьютер техник хэрэгсэлийг шинэчлэх  

2 Аврах ажиллагааны усны иж бүрдлийг сайжруулах 

3 Аврах ажиллагааны багаж, хэрэгсэлийг нэмэгдүүлэх 

4 Байршил тогтоогч, иридиум утастай болох 

5 Газарзүйн мэдээллийн системийн программ ашигладаг байх 

6 Ой хээрийн түймэр судлах нисдэг камер ашиглах 

7 Аврах ажиллагааны “Holmatro” багаж хэрэгсэлтэй болох  

8 Гамшгийн голомтод интернэтэд холбогдох 

 

2.4.4.Ажлын байрны нөхцөл байдал 

2.4.4.1.Албан хаагчийн ажиллах, амьдрах орчин нөхцлийн өнөөгийн байдал, 

цаашид сайжруулах чиглэлд авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ: 

Онцгой байдлын газар, хэлтсийн барилгыг шинээр барих шаардлагатай 

хөрөнгийг шийдүүлэх хүсэлтийг 6 газар, хэлтэс гаргажээ. Үүнд:  

Баян-Өлгий, Баянхонгор, Дорноговь, Ховд, Дорнод аймгийн Онцгой байдлын 

газар, Багахангай дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн байр шаардлага хангахгүй, 

1984-1991 оны хооронд баригдаж он удаан жил ашиглагдаж хуучирч муудсан, 

зайлшгүй шинээр барих шаардлагатай гэж үзсэн байна.  Мөн НОБГ, Хэнтий 

аймгийн Онцгой байдлын газраас мэргэжлээс шалтгаалах өвчин, гамшгийн 

голомтод ажилласны дараа алба хаагчдын эрүүл мэндийг хамгаалах, сэтгэл зүйн 

засал хийх бүсчилсэн сувилал байгуулах санал хүсэлт гаргасан байна.  

2.4.4.2.Хувцас хэрэгсэлийн хангалт, эдэлгээ, чанарын өнөөгийн байдал: 

Аймаг, нийслэлийн  онцгой байдлын газар, хэлтсүүд албаны хувцас, 

хэрэглэлийн өнөөгийн байдалд дунд зэрэг гэсэн үнэлэлт өгчээ. Цаашид хувцас, 

хэрэглэлийг нарийн стандартад оруулан Онцгой байдлын ерөнхий газрын дунд 

хугацааны стратеги төлөвлөгөөнд тусгах шаардлагатай байна. Одоо тараагдаж 

буй хээрийн хувцасны чанар муу, амархан элэгдэж ганддаг учир эдэлгээний 

хугацааг багасгах  хэрэгтэй гэсэн саналыг ирүүлжээ.  

2.4.4.3.Цалин урамшуулалын нөхцөл, нэмэгдэл хөлсний төрөл хэлбэр, 

сайжруулах боломж, шаардлага: 

Онцгой байдлын албан хаагчдын цалин, урамшуулалыг цаашид бусад улс 

орны ижил төстэй албатай дүйцүүлж, дэлхийн жишигт хүргэх шаардлагатай. 

Баруун бүсийн  аймгуудаас бүсийн нэмэгдэл олгох, мөн өмнө нь олгож байсан 

зэргийн нэмэгдлийг олгох шаардлагатай гэсэн саналыг тус тус хүргүүлсэн байна.  
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2.4.4.4. Орон байрны нөхцөл байдал, сайжруулах боломж: 

Нийт санал асуулганд оролцогсодын 85% нь Онцгой байдлын  алба 

хаагчдад хөнгөлттэй нөхцөлөөр урт хугацааны орон сууцны зээлд хамруулах, 

нэгдсэн байдлаар газаргүй алба хаачдад газар олгож алба хаагчдынхаа 

амьдралыг дээшлүүлэх боломжтой гэсэн саналыг ирүүлжээ.   

 

2.4.5.Төсөв, санхүүгийн нөхцөл байдал 

2.4.5.1. Онцгой байдлын газар, хэлтсийн батлагдсан төсвийн хүрэлцээ, 

цаашид нэмэгдүүлэх шаардлагатай чиглэл:         

Санал асуулгаар гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, сургалт сурталчилгааны 

зардал хүрэлцдэггүй гэж хамгийн олон буюу 28 нэгж үзсэн бөгөөд дараах чиглэлд 

төсөв нэмэгдүүлэх шаардлагатай гэж үзсэн байна. Үүнд:   

                                                                             

 

 

2.4.5.2.Аймаг, дүүргийн гамшгийн эрсдэлийн санд хувиарлагдсан төсөв, 

түүний зарцуулалт, боловсронгуй болгох асуудал:  

Аймаг, сумын Засаг даргын нөөц хөрөнгийг зарцуулах журамд тухайн жилд 

төвлөрүүлсэн хөрөнгийн тодорхой хувийг “Гамшгийн эрсдэлийн сан”-д гамшгаас 

урьдчилан сэргийлэх, хор уршгийг арилгах үйл ажиллагаанд зарцуулах заалтыг 

оруулахыг судалгаанд оролцогсодын дийлэнх нь санал болгожээ. 

2.4.5.3.Төсвийн нэмэлт эх үүсвэр бүрдүүлэх боломж, шийдэл:  

Төсвийн нэмэлт эх үүсвэр бүрдүүлэх боломж байгаа боловч олсон орлогоо 

шууд захиран зарцуулах эрх зүйн үндэслэл бий болгох шаардлагатай байна гэж 

санал асуулганд оролцогсодын гуравны нэг нь үзсэн байна. 
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Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, сургалт … 

Дулаан, цахилгаан болон урсгал засварын зардал 

шатахууны зардал 

Дотоод албаны томилолт 

Батлагдсан цалингийн төсөв хүрэлцдэггүй 

Шуудан, холбооны зардал 

Аврах ажиллагааны багаж тоног төхөөрөмж авах … 

Албан хаагчдын хоол унааны зардал 

санал өгөөгүй 

Гэрээт ажилчдын цалин 

Гал унтраах ангиудын ажлын байрны нөхцлийг … 

УБ хотод зуслангийн чиглэлд ГУ ангийн депо … 

Төсөв нэмэгдүүлэх шаардлагатай чиглэлүүд 
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2.5. Онцгой байдлын ерөнхий газрын гадаад, дотоод орчны шинжилгээ 

2.5.1.Онцгой байдлын ерөнхий газрын үйл ажиллагаанд гадаад, дотоод 

орчны зүгээс нөлөөлөх хүчин зүйлийг дор дурдсан байдлаар тодорхойлж  байна.                

Гадаад орчны нөлөөлөл: Дотоод орчны нөлөөлөл 

Эдийн засгийн орчин: 

 Улсын төсвийн байдал 

 Монгол Улсын Шадар сайдын багцын 
төсөв 

 Олон улсаас хэрэгжүүлж буй төсөл, 
хөтөлбөрийн хэмжээ 
 

 Техник технологийн орчин: 

 Мэдээллийн технологи 

 Орчин үеийн дэвшилтэд техник, 
технологийн хөгжил  

 Судалгаа шинжилгээний үр дүн 
 

Улс төрийн орчин: 

 Сонгуулийн үр дүн 

 Засгийн газрын харъяа бүтэц 
 

Эрх зүйн орчин: 

 Хууль, тогтоомж 

 Бодлого, хөтөлбөр 
 

Нийгэм, соёлын орчин: 

 Хотжилт 

 Хүн амын өсөлт 

 Амьжиргааны түвшин 

 Амьдралын хэв маяг, хандлага 
 

Байгаль, цаг уурын орчин: 

 Уур амьсгалын өөрчлөлт 

 Байгалийн гаралтай гамшиг, ослын 
байдал 
 

Хэрэглэгч: 

 Төрийн  болон төрийн бус 
байгууллага, аж ахуйн нэгж 

 Иргэд 
 

Түншлэгч: 

 Төрийн болон төрийн бус байгууллага 

 Олон улсын байгууллага 

 Иргэд, сайн дурынхан 

 Гамшгаас хамгаалах чиг үүрэг бүхий 
мэргэжлийн алба, анги 

Байгууллагын зорилго, стратеги: 

 Үйл ажиллагааны тэргүүлэх чиглэл 

 Эрхэм зорилго, үнэт зүйлс, эрхэмлэх зарчим 

 Стратеги,  зорилт, үйл ажиллагаа 
 
Бүтэц, зохион байгуулалт: 

 Онцгой байдлын ерөнхий газрын бүтэц, 
зохион байгуулалт 

 Салбар, нэгжийн бүтэц, зохион байгуулалт 

 Ажлын байрны хуваарилалт 

 Ажлын байрны тодорхойлолт 
 

Дотоод дүрэм, журам: 

 Байгууллагын дотоод журам 

 Албаны дүрэм 

 Дотоод мэдээллийн систем 

 Дотоод үйл ажиллагааны хяналтын систем 

 Байгууллагын соёл 
 

Хүний нөөц: 

 Нөхөн хангалт  

 Ажиллагсдын мэргэжил, боловсрол, мэдлэг, 
ур чадвар, хандлага 

 Хамт олны уур амьсгал 

 Нийгмийн хамгаалал, эрүүл мэнд 

 Сургалт, хөгжил 

 Удирдлагын арга барил 
 

Техник, технологи: 

 Техник, багаж зэвсэглэмжийн нөхөн хангалт 

 Техник, технологийн ашиглалт, судалгаа, 
шинжилгээ 

 
Ажлын байрны нөхцөл: 

 Ажлын байрны байршил 

 Ажлын байрны тохижилт, эрүүл ахуй 
 

Санхүү: 

 Байгууллагын санхүүгийн чадавх 

 Орлогын эх үүсвэр 

 Өр, авлага 

 Төсвийн захиран зарцуулалт 

 

2.5.2.Онцгой байдлын ерөнхий газар нь хуулиар хүлээсэн чиг үүргээ 

хэрэгжүүлэх, төрийн үйлчилгээг иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагад түргэн шуурхай 

хүргэхийн тулд бүхий л нөөц, боломжоо зориулж ажиллана. Байгууллагын үйл 
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ажиллагаанд болон энэхүү дунд хугацааны төлөвлөгөөг амжилттай хэрэгжүүлэхэд 

дээрх гадаад, дотоод орчин ихээхэн нөлөөтэй тул түүнийг байнга хянаж, 

сайжруулах бодлого баримтлана.  Үүнд: 

Гадаад орчны нөлөөлөлд: 

 Эдийн засгийн орчинд зохицож үйл ажиллагаагаа явуулах, төсөв, 

санхүүгээ сайжруулах бүхий л бололцоог эрэлхийлэх 

 Орчин үеийн дэвшилтэд, техник, технологийн хөгжлөөс аль болох 

хоцрохгүй байх 

 Улс төрөөс аль болох хамаарал багатай байх  

 Хууль, эрх зүйн орчинг аль болох сайжруулах, хуулийн хүрээнд үйл 

ажиллагаагаа явуулах 

 Хүн амын өсөлт, амьдралын хэв маяг, амьжиргааны түвшин, хот суурин 

газрын хөгжилтэй уялдуулж, үйл ажиллагаагаа төлөвлөж явуулах 

 Уур амьсгал, байгаль цаг уурын өөрчлөлтөд дасан зохицох, чадавхыг бий 

болгох, байгалийн гаралтай гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагааг 

оновчтой зохион байгуулах 

 Төрийн болон төрийн бус байгууллага, иргэд, түншлэгч нарын хамтын 

ажиллагаа, итгэлцлийг бэхжүүлэх бодлогыг баримтлана. 

 

Дотоод орчны нөлөөлөлд: 

 Байгууллагын алсын хараа, эрхэм зорилгодоо албан хаагч бүрийг нэгтгэж 

үнэт зүйлс, баримтлах зарчмаа эрхэмлэн дээдлэх 

 Бүтэц, зохион байгуулалтаа аль болох оновчтой, боловсронгуй болгох 

  Дотоод дүрэм журмаа нөхцөл байдалд нийцүүлэн боловсронгуй болгох, 

байгууллагын соёл, хамт олны уур амьсгалыг сайжруулж, хадгалах 

 Хүний нөөцийг чадваржуулах, тэдний нийгмийн баталгааг хангах, 

удирдлагын арга барил, манлайллыг дээшлүүлж,  сургалт, хөгжлийг 

эрхэмлэх 

 Техник, технологийн шинэчлэл, ашиглалт, судалгаа, шинжилгээний үр 

нөлөөг дээшлүүлэх, шинэ мэдлэг, санал, санаачилгыг дэмжих 

 Ажлын байрны нөхцөл, эрүүл ахуйг дотоод нөөц боломждоо тулгуурлан 

сайжруулах  

 Байгууллагын санхүүгийн чадавхыг сайжруулах, хадгалах, шаардлагатай 

хөрөнгө санхүүжилтийг байнга эрэлхийлэх, өр авлагагүй ажиллах, төсвийг 

зориулалтын дагуу, хэмнэлттэй, үр дүнтэй захиран зарцуулах, илт тод 

байдлыг хангах 

 Байгууллагын үйл ажиллагаа, үйлчилгээг олон нийтэд тасралтгүй 

сурталчлан таниулах, мэдээллийг ил тод нээлттэй байлгах 

 Бүх газар, хэлтэс, нэгжийн үйл ажиллагаа, ажлын уялдааг сайжруулах, 

бие биенээсээ тасралтгүй суралцах боломжийг бүрдүүлэх, 

 Сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэх, албан хаагчдын үр дүнтэй ажиллах 

урамшууллын механизмыг бий болгох бодлого баримтлана.  
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2.5.3.Байгууллагын гадаад, дотоод орчны шинжилгээг SWOT шинжилгээний 

аргаар хийж, өнөөгийн дүр төрхийг тодорхойлов. 

1. Гадаад орчны шинжилгээ 

Боломж  Бэрхшээл 

1. Эдийн засгийн орчин 

 Гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагааны 
төсвийн зардлыг нэмэгдүүлэх 

 Гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагааг 
зөвхөн төсвөөс биш бусад эх 
үүсвэрээс санхүүжүүлэх 
 

 Улс орны эдийн засгийн чадавх сул 
тул төсвийн хөрөнгө мөнгө 
хязгаарлагдмал 

  Төрийн эдийн засгийн бодлогоос 
хамааралтай тул эдийн засгийн 
нөөцийн баталгаа, тогтвортой 
найдвартай байдал сул 

 Эдийн засгийн байдлаас шалтгаалж, 
батлагдсан бодлого, хөтөлбөр хагас 
дутуу хэрэгжих  

2. Техник, технологийн орчин 

 Орчин үеийн шинэ техник, технологи,  
мэдээллийн технологийг үйл 
ажиллагаандаа нэвтрүүлэх  

 Судалгаа шинжилгээний үр нөлөөг 
дээшлүүлж, олон улсын жишигт хүргэх, 
аливаа асуудалд шинжлэх ухаанчаар 
хандах 

 Гамшгийн эрсдлийг бууруулах 
судалгаа, шинжилгээний ажлыг 
өргөжүүлэх,  инновацийг хөгжүүлэх 

 Төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэх замаар 
дэвшилтэт техник, технологийг үйл 
ажиллагаандаа нэвтрүүлэх 

 Мэдээ, мэдээллийг улсын хэмжээнд 
түргэн, шуурхай солилцох боломж 
бүрдсэн 

 Дэлхий дахинд шинэ техник, 
технологийн хэрэглээ өсөн 
нэмэгдэхийн хирээр,  техник, тоног 
төхөөрөмж, тусгай зориулалтын 
хувцасны ашигт чанар маш хурдтай 
шинэчлэгдэж байгаа хурдыг гүйцэхгүй 
байна. 

 Техник, технологийн хөгжлөөс үүдэн 
уламжлалт бус гамшиг, ослын тоо 
нэмэгдэх хандлагатай байгаа 

 Төсвөөс шалтгаалан шинэ техник, 
технологийг нэвтрүүлэх боломж бага 
гамшигтай тэмцэх техник,  багаж 
зэвсэглэмжийн хангалт, хүрэлцээ муу, 
ихэнх хувь нь хуучирч муудсан 

3. Улс төрийн орчин 

 Хууль тогтоох, гүйцэтгэх байгууллагын 
тогтвортой байдал  бий болж, үйл 
ажиллагааны нэгдмэл байдал 
хангагдсан 

 Монгол Улсын Шадар сайдын эрхлэх 
асуудлын хүрээнд багтдаг тул аливаа 
асуудлыг Засгийн газраар 
шийдвэрлүүлэхэд шат дамжлага бага 
гардаг 

 Улс төрөөс хараат байдлыг багасгах, 
төрийн албаны тогтвортой, мэргэшсэн 
байдлыг хангах талаар хууль 
тогтоомжид тусгах 

 Гамшгаас хамгаалах чиглэлээр төр, 
засгийн зүгээс тавих анхаарлыг 

 Төрийн бодлого, зохицуулах чадамж 
сул, улс төрийн хамааралтай үйл 
ажиллагаа явагдаж байна 

 Байгууллагын удирдлага улс төрийн 
нөхцөл байдлаас шалтгаалж ойр 
ойрхон солигдох магадлал өндөр 

 Улс төрийн нөлөөлөл, удирдлагын 
арга барилаас шалтгаалж хүний 
нөөцийн бодлого, тогтвор суурьшил 
алдагдах 
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нэмэгдүүлэх  

4. Эрх зүйн орчин 

 Гамшгаас хамгаалах хууль, эрх зүйн 
орчинг сайжруулах, боловсронгуй 
болгох 

 Гамшгийн эрсдлийг бууруулах 
чиглэлээр батлагдсан бодлого, 
хөтөлбөрийг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх 

 Гал унтраах, аврах анги, салбарын 
хүрэлцээ, ажиллах хүчний орон тоог 
нэмэгдүүлэх чиглэлээр эрх зүйн орчинг 
бүрдүүлэх 

 Хууль, эрх зүйн орчин өнөөгийн 
нөхцөл байдалд нийцэхгүй, зайлшгүй 
шинэчлэх шаардлагатай болсон 

 Гамшгийн эрсдлийг хуваалцах 
даатгал, эрсдлийн үнэлгээ хийх, 
хүмүүнлэгийн тусламж үйлчилгээ авах 
зэрэг эрх зүйн орчин  хөгжөөгүй 

5. Нийгэм, соёлын орчин: 

 Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх 
сургалт, сурталчилгааг өргөн хүрээгээр 
явуулах 

 Эмзэг бүлгийнхний гамшигт өртөх 
эрсдлийг бууруулах 

  

 Хот төлөвлөлт, хүн амын өсөлт, 
ажилгүйдэл, ядуурал, эмзэг 
бүлгийхний тоо өсөж байгаа  

 Нийгмийн хамгаалал, даатгалын 
тогтолцоо хангалтгүй хөгжсөн байдал 
зэрэг нь гамшгийн эрсдлийг дагуулж 
байна. 

6. Байгаль, цаг уурын орчин 

 Байгаль цаг, агаарын төлөв байдлыг 
урьдчилан мэдэж тосож бэлдэх, 
хохирол багатай даван туулах 

 Уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан 
зохицох бодлого, хөтөлбөр 
хэрэгжүүлэх 

 Байгалийн гаралтай гамшгийн аюулаас 
урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны 
үр нөлөөг дээшлүүлэх 

  
 

 Байгаль, цаг агаарын хувьд эрс тэс 
уур амьсгалтай, дэлхийн дулаарал, 
уур амьсгалын өөрчлөлтөөс үүдэн 
төрөл бүрийн гамшгийн аюул, 
учруулах хохирол жил тутам ихсэж 
байгаа 

 Орон нутгийн удирдах байгууллага, 
малчид, иргэдийн хэнэггүй, идэвхгүй, 
хариуцлагагүй байдал, мэдлэг, 
мэдээлэл дутмаг байдал зэрэг нь 
эмзэг байдлыг бий болгож байна. 

7. Хэрэглэгч, түншлэгч 

 Гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаанд 
төр засаг, яам, агентлаг, төрийн болон 
төрийн бус байгууллага, олон улсын 
байгууллага, иргэд олон нийтийн 
оролцоог нэмэгдүүлэх, хамтын 
ажиллагааг өргөжүүлэх 

 Өндөр хөгжилтэй улс орнуудтай 
гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааг 
улам хөгжүүлэх 

 Олон улсын байгууллагаас төсөл, 
хөтөлбөр хэрэгжүүлэх, сургалт, 
семинар явуулах зэргээр дэмжлэг 
туслалцаа  авах 

 Нийслэл, аймаг, сум, дүүргийн онцгой 
комисс, гамшгаас хамгаалах албад, 
мэргэжлийн ангийн үйл ажиллагааг 
сайжруулах  

 Төрийн болон аж ахуйн нэгж 
байгуулалга, яам, агентлаг, салбар 
дундын хамтын ажиллагаа сайтар 
хөгжөөгүй 

 Гамшгийн эрсдлийг бууруулах үйл 
ажиллагаанд иргэд, олон нийтийн 
идэвх оролцоо сул, мэдлэг бага 

 Нийслэл, аймаг, сум, дүүргийн онцгой 
комисс, гамшгаас хамгаалах албад, 
мэргэжлийн ангийн ур чадвар, үйл 
ажиллагаа харилцан адилгүй 
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2. Дотоод орчны шинжилгээ 

Давуу тал Сул тал 

1. Байгууллагын зорилго, стратеги 

 Байгууллагын эрхэм зорилго, үйл 
ажиллагааны тэргүүлэх чиглэл, 
стратегиа тодорхойлсон 

 Эрхэм зорилго, стратеги нь хуулиар 
хүлээсэн чиг үүрэг, батлагдсан 
бодлого, хөтөлбөр, бусад эрх зүйн 
баримт бичгийн зорилтуудтай уялдсан 

 Байгууллагын алсын хараа, үнэт 
зүйлс, үндсэн зарчимаа томъёолоогүй 

 Үйл ажиллагааны зарим тэргүүлэх 
чиглэл, стратегиа оновчтой 
тодорхойлоогүй 

 Эрхэм зорилго нь хэт дэлгэрэнгүй, 
оновчтой бус 

1. Бүтэц, зохион байгуулалт 

 Засгийн газрын тохируулагч 
агентлагийн хувьд бүтэц, орон тоог 
Засгийн газраас тогтоож өгдөг. 

 Монгол Улсын Шадар сайдын 
тушаалаар зохион байгуулалтын 
бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөр 
батлагдаж, газар, нэгжийн чиг үүрэг 
тодорхой болсон. 

 Бүх аймаг, нийслэлийн дүүрэгт онцгой 
байдлын салбар, нэгж ажилладаг 
бөгөөд босоо удирдлагатай 

 Гамшгийн талаарх судалгаа, 
шинжилгээ явуулах эрдэмтэн, 
судлаачдаас бүрдсэн гамшиг 
судлалын хүрээлэн ажилладаг 

 Ажлын байрны тодорхойлолтыг албан 
тушаал бүрт хийсэн  

 Орон тооны дээд хязгаарыг Засгийн 
газраас баталдаг учраас 
шаардлагатай орон тоог нэмэх 
боломжгүй 

 Зарим нэгжийн үйл ажиллагаа 
давхцлыг арилгах, шаардлагагүй орон 
тоог нэгтгэх зэргээр бүтэц, орон тоог 
цаашид улам боловсронгуй болгох 
шаардлагатай 

 Гамшиг судлалын хүрээлэнгийн үйл 
ажиллагааг бүрэн дүүрэн ашиглаж 
чаддаггүй 

 Төв, орон нутгийн анги, байгууллагын 
албан тушаалтны ажлын байрны 
тодорхойлолт харилцан адилгүй тул  
шинэчлэх шаардлагатай болсон. 

 Улсын хэмжээнд гал унтраах, аврах 
анги, салбарын хүрэлцээ хангалтгүй 

3. Дотоод дүрэм, журам 

 Үйл ажиллагаа явуулах дүрэм, журам, 
эрх зүйн орчин тодорхой хэмжээгээр 
бүрдсэн 

 Байгууллагын дотоод журмыг баталж 
мөрдүүлж байгаа 

 Дотоод үйл ажиллагааны хяналтын 
систем нэвтэрсэн, албан хаагч бүр үр 
дүнгийн гэрээ байгуулж ажилладаг 

 Байгууллагын соёл тодорхой хэмжээнд 
төлөвшсөн 

 Аливаа үйл ажиллагаа тушаал 
шийдвэр, захирах, захирагдах ёсны 
хэм хэмжээнд явагддаг 

 Үйл ажиллагааны график төлөвлөлтийг 
мэргэжилтнээс эхлээд  газар, 
агентлагийн түвшинд хүртэл жил, 
улирал, сараар төлөвлөн гүйцэтгэлд 
нь хяналт тавьдаг.  

 Аливаа үйл ажиллагаа дүрэм журамд 
баригддаг тул өөрчлөлт хийх, хүлээн 
авах сонирхол, хүсэл эрмэлзэл бага 

 Аливаа ажил тушаал шийдвэрээр 
явагддаг тул албан хаагчдын идэвх 
санаачилга сул 

 Хяналтын системийг сайжруулах, үр 
дүнг үнэлэх шалгуур үзүүлэлтийг 
тодорхой, боловсронгуй болгох 
шаардлагатай 

 Байгууллагын хэтийн болон дунд 
хугацааны нэгдсэн  төлөвлөгөө 
байхгүй.  

 .Төлөвлөгдсөн асуудлыг  хугацаанд нь 
гүйцэтгэж чадахгүй байх. Ялангуяа 
санхүүгийн эх үүсвэр хүний нөөц, 
боломжит чадамж дутагдах зэргээр 
хэрэгжилтэд бэрхшээл учирч байна.  
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3. Хүний нөөц 

 Хүний нөөцийн нөхөн хангалт 
тодорхой хэмжээнд хийгдэж 
мэргэжлийн боловсон хүчнээр зохих 
түвшинд хангагдсан 

 Онцгой байдлын албаны мэргэжилтэй 
боловсон хүчин бэлтгэх бие даасан 
сургуультай 

 Жил бүр гадаад, дотоодод богино 
хугацааны болон магистр, докторын 
сургалтад албан хаагчдыг сургаж 
боловсон хүчнээ мэргэшүүлж байна. 

 Байгууллагын талаар иргэдийн 
ойлголт харьцангуй сайн, нэр хүнд 
сайтай тул тус албанд ажилд орох 
сонирхол нийгэмд нэмэгдсэн  

 Албан хаагчдын гадаад хэлний 
мэдлэгийн түвшин  бага, тэдний сурж 
хөгжих хүсэл эрмэлзэл, идэвх сул  

 Өндөр боловсролтой, мэдлэг 
чадвартай боловсон хүчин шинээр 
ажилд орох магадлал бага 

 Албан хаагчдын мэргэжлийн мэдлэг, 
ур чадвар, идэвх санаачилга, 
өөрчлөлт хийх хүсэл эрмэлзэл 
хангалтгүй, ажил, мэргэжилдээ 
туршлагатай албан хаагчид цөөхөн 

 Сургаж, мэргэшүүлсэн боловсон 
хүчнээ тогтвор суурьшилтай 
ажиллуулж чадахгүй байх 

 Удирдлага солигдох бүрт бүтэц, орон 
тоо өөрчлөгдөж, хүний нөөцийн 
байршил алдагддаг  

4. Техник, технологи 

 Орчин үеийн техник, технологи, багаж 
зэвсэглэмжийг үйл ажиллагаандаа 
ашиглаж байгаа   

 Техник, технологийн ашиглалт, 
судалгаа, шинжилгээ хийдэг 

 Төсөл хөтөлбөрийн шугамаар 
дэвшилтэд техник, багаж 
зэвсэглэмжээр хангаж байгаа   

 Техник, багаж зэвсэглэмжийн нөхөн 
хангалт хүрэлцдэггүй 

 Төсвөөс шалтгаалан шаардлагатай 
техник, тоног төхөөрөмж, багаж 
зэвсэглэмжийг худалдан авч чаддаггүй 

 Орон нутагт орчин үеийн дэвшилтэт 
техник, технологи нэвтэрч чадаагүй 

5. Ажлын байрны нөхцөл 

 Ажлын байрны байршил сайтай 

 Ажлын байрны тохижилт, эрүүл ахуй 
шаардлагын хэмжээнд хүрсэн. 

 Албан хаагчдын нийгмийн асуудлыг 
шийдвэрлэх, эрүүл мэндийг хамгаалах 
хөтөлбөр хэрэгжиж байгаа 

  Орон нутгийн анги, байгууллага бүр 
өөрийн гэсэн байртай 

 Ажлын байрны шаардлагатай техник, 
тоног төхөөрөмжөөр зохих түвшинд 
хангагдсан.  

 Ажлын байрны орчин, нөхцлийг 
сайжруулах, албан хаагчдын албандаа 
хандах хандлага, зан үйлийг өөрчлөх 
шаардлагатай 

 Төсөв, санхүүгийн нөхцлөөс 
шалтгаалж, албан хаагчдын нийгмийн 
баталгаа хангагдахгүй байх 

 Төв, орон нутгийн анги, байгууллагын 
ажлын байрны орчин харилцан 
адилгүй, зарим нь хуучирч муудсан  

6. Санхүү  

 Төрийн бүтцийн онцгой субьектын 
хувьд төсвийн хөрөнгө оруулалтын 
замаар санхүүжилт шийдэгддэг 

 Олон улсын байгууллагын төсөл, 
хөтөлбөрийн шугамаар нэмэлт 
санхүүжилт шийдэгддэг  

 Өр, авлага харьцангуй бага 

 Төсвийн захиран зарцуулалт нээлттэй 

 Байгууллагын үйл ажиллагаа улсын 
төсвөөс хамааралтай тул батлагдсан 
төсөв хүрэлцдэггүй, үүнээс шалтгаалж 
зарим төлөвлөсөн ажил тасалдах, 
дутуу биелэх зэрэг сөрөг нөлөө гардаг. 

 Байгууллагын дотоод орлого сайн биш 
учраас санхүүгийн чадавх сул 
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ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ. ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ҮЙЛ 
АЖИЛЛАГААНЫ СТРАТЕГИЙН ЧИГЛЭЛ 

 
3.1. Онцгой байдлын ерөнхий газрын эрхэм зорилго, тэргүүлэх чиглэл, 

үнэт зүйлс, баримтлах зарчим 

Монгол Улсын Шадар сайдын 2015 оны 04 дүгээр тушаалаар баталсан 

Онцгой байдлын ерөнхий газрын үйл ажиллагааны стратеги, зохион байгуулалтын 

бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөрт тус байгууллагын үйл ажиллагааны тэргүүлэх 

чиглэл, эрхэм зорилгыг дараах байдлаар тодорхойлсон: 

 

Онцгой байдлын ерөнхий газрын үйл ажиллагааны тэргүүлэх чиглэл 

-Гамшгаас хамгаалах талаархи хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх, эрх зүйн 

орчинг боловсронгуй болгох,  

-Гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагааг улсын хэмжээнд зохион байгуулж, 

удирдан зохицуулах, 

-Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх замаар 

гамшгийн эмзэг байдал, эрсдлийг бууруулах,  

-Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын 

харъяа анги, байгууллагуудын гамшгаас хамгаалах чадавхыг дээшлүүлэх  

 

Онцгой байдлын ерөнхий газрын эрхэм зорилго 

Монгол Улсын хүн ам, мал амьтан, эд хөрөнгө, хүрээлэн буй орчин, түүх 

соёлын үнэт зүйлсийг болзошгүй гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, гамшгийн 

эрсдлийг бууруулах, гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаанд олон нийтийн оролцоог 

хангах, хүч хэрэгслийн чадавхийг нэмэгдүүлэх замаар үндэсний аюулгүй байдал, 

улс орны нийгэм, эдийн засгийн тогтвортой хөгжлийг хангах, иргэдийн аюулгүй 

амьдрах нөхцлийг бүрдүүлэхэд оршино. 

Дээрх үйл ажиллагааны тэргүүлэх чиглэл, эрхэм зорилготой уялдуулан 

байгууллагын алсын хараа, үнэт зүйлс, баримтлах зарчмыг дараах байдлаар 

тодорхойлж байна:  

Онцгой байдлын ерөнхий газрын алсын хараа 

Үндэсний болон олон улсын хэмжээнд итгэл хүлээсэн, үйл ажиллагааны 

чадавхтай байгууллага болон хөгжихөд оршино. 

Үнэт зүйлс 

 Мэргэшсэн, чадварлаг хүний нөөц. Мэргэжлийн өндөр мэдлэг, ур 

чадвартай, өөрийгөө болон бусдыгаа байнга хөгжүүлдэг албан хаагчдаа бид үнэт 

зүйлс гэж үзнэ. 

 Манлайлал. Байгууллагын хөгжлийг олж тодорхойлогч, бусдыг үлгэрлэн 

дагуулж, урам зоригийг бадрааж, бодит үр дүнд хүрэх чадварыг бид үнэт зүйлс гэж 

үзнэ. 

 Мэргэжлийн бүтээлч хандлага. Асуудлыг бүтээлчээр шийдвэрлэх, 

сайжруулж хөгжүүлэх, шинэ санал, санаачлагыг бид үнэт зүйлс гэж үзнэ. 

 Үнэнч шударга зарчим. Хууль тогтоомжийг дээдлэн эрхэлсэн ажилдаа 

үнэнч шударга, өөриймсөг хандан сэтгэл гарган ажилладаг хандлагыг бид үнэт 

зүйлс гэж үзнэ.  
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 Хамт олны нэгдмэл байдал. Хамт олны харилцан итгэлцлэл, хүндлэл, 

нэгдмэл байдлыг бид үнэт зүйлс гэж үзнэ.  

 Иргэд, олон нийтийн итгэл. Байгууллага, аж ахуйн нэгжийн түншлэл, 

хамтын ажиллагаа, олон нийтийн итгэл, хүндэтгэлийг бид үнэт зүйлс гэж үзнэ. 

 Байгууллагын туг, бэлэгдэл, дүрэмт хувцас. Албан хаагчдын хийморь, 

золбоо, өргөсөн тангарагтаа үнэнч байх итгэл үнэмшил болсон Онцгой байдлын 

албаны туг, бэлэгдэл, дүрэмт хувцасаа бид үнэт зүйлс гэж үзнэ.  

 

Баримтлах зарчим 

Онцгой байдлын ерөнхий газар нь үйл ажиллагаандаа дараах зүйлийг 

эрхэмлэнэ: 

 Мэдлэг чадвартай байх. Хариуцсан ажил үүргээ гүйцэтгэх мэдлэг 

чадварыг эзэмшиж, түүнийгээ байнга хөгжүүлэн төрийн үйлчилгээг иргэдэд түргэн 

шуурхай хүргэнэ.  

 Мэргэшсэн тогтвортой байх. Хүний нөөцийн мэргэшсэн, тогтвортой 

байдлыг хангаж, албан хаагчийг ажлын байрны шаардлагад нийцүүлэн томилно.  

 Хариуцлага, ёс зүйтэй байх. Нийгмийн өмнө хүлээсэн төрийн албаны 

манлайлал, үүрэг, хариуцлагаа ухамсарлаж, төрийн албан хаагчийн ёс зүйг 

эрхэмлэж ажиллана. 

 Бүтээлч, санаачилгатай байх. Аливаа асуудалд шинжлэх ухаанч 

байдлаар хандаж, шинэ техник, технологи, инновацийг үйл ажиллагаандаа 

нэвтрүүлэн албан хаагч бүр хариуцсан ажилдаа бүтээлч, санаачилгатай байна.  

 Шударга, ил тод, хуулийг дээдлэх. Хууль тогтоомжийг дээдлэн үйл 

ажиллагаандаа шударга ёс, ил тод, тэгш байдлыг хангана. 

 Суралцагч хамт олон байх. Гамшгаас хамгаалах дэлхий нийтийн 

хөгжлийн чиг хандлага, олон улсын туршлага, улс оронд тохиолдож байсан 

гамшиг, ослын нөхцөл байдал, сургамж, үр дагавраас байнга суралцаж, анги, 

байгууллага бүр суралцагч хамт олон байж, албан хаагчдын сурч хөгжих, ахиж 

дэвших орчныг бүрдүүлнэ. 

 Иргэд, олон нийтэд түшиглэх. Байгууллага, аж ахуйн нэгж, олон нийтийн 

түншлэл хамтын ажиллагааг өргөжүүлж, өөрийн үйл ажиллагаагаар тэдний итгэл, 

хүндэтгэлийг хүлээж, харилцан хамтарч ажиллана. 

 Хяналт-үр дүнг чухалчлах. Дэвшүүлсэн зорилт, төлөвлөсөн ажлын 

гүйцэтгэл, үр дүн, үр нөлөөг байнга үнэлж дүгнэж ажиллана.   

 

3.2. Стратегийн  зорилго, зорилт болон үйл ажиллагааны хамрах хүрээ 

Гамшгаас хамгаалах хууль эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгож, шинжлэх 

ухаан, шинэ мэдлэг, дэвшилтэт технологид суурилсан, олон нийтэд түшиглэсэн 

гамшгийн менежментийг хөгжүүлж, гамшгаас хамгаалах үндэсний чадавхыг 

бэхжүүлэх замаар гамшгийн эрсдлийг бууруулах, Онцгой байдлын асуудал 

эрхэлсэн байгууллагыг олон улсын жишигт хүрсэн мэргэжлийн байгууллага болгон 

хөгжүүлж, хүн ам, хүрээлэн буй орчныг гамшиг ослоос хамгаалахад Онцгой 

байдлын ерөнхий газрын дунд хугацааны стратеги зорилго оршино. 
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Энэхүү зорилгыг хангахын тулд дараах тэргүүлэх зорилтуудыг 

хэрэгжүүлнэ. Үүнд:  

ТЭРГҮҮЛЭХ ЗОРИЛТ 1: 

Гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалтыг 

боловсронгуй болгох; 

ТЭРГҮҮЛЭХ ЗОРИЛТ 2: 

Гамшгаас хамгаалах менежментийн тогтолцоог бэхжүүлж, гамшгийн 

эрсдэлийг бууруулах; 

ТЭРГҮҮЛЭХ ЗОРИЛТ 3: 

Гамшиг судлалын шинжлэх ухааныг хөгжүүлэх,  гамшгаас хамгаалах үйл 

ажиллагаанд шинжлэх ухааны ололт, шинэ мэдлэг, дэвшилтэт техник технологи, 

инновацийг нэвтрүүлэх; 

ТЭРГҮҮЛЭХ ЗОРИЛТ 4: 

Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, аврах, хор уршгийг арилгах, хойшлуулшгүй 

сэргээн босгох арга хэмжээний  үр нөлөөг дээшлүүлэх;  

ТЭРГҮҮЛЭХ ЗОРИЛТ 5: 

Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн байгууллагыг олон улсын жишигт 

ойртсон мэргэжлийн байгууллага болгон хөгжүүлэх. 

 

ТЭРГҮҮЛЭХ ЗОРИЛТ 1. Гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагааны эрх 

зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох 

Монгол оронд тохиолдох байгалийн аюулт үзэгдэл, технологийн болон 

үйлдвэрлэлийн ослын төрөл, тэдгээрийн давтамж, учруулж байгаа хохирлын 

хэмжээ өсөн нэмэгдэж байгаа өнөө үед гамшгийн суурь ойлголт, нэр томъёог олон 

улсын жишигт нийцүүлэн зөв тодорхойлох, салбар хоорондын түншлэл, хамтын 

ажиллагааны удирдлага, зохицуулалтын үндэсний механизмыг бүрдүүлэх, 

гамшгаас хамгаалах чадавхыг бэхжүүлэх, гамшгийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, 

аврах, хор уршгийг арилгах, гамшгийн эрсдэлийг бууруулах асуудалд олон нийт, 

иргэдийн оролцоог хангах, эрсдэлийг үнэлэх, гамшгаас хамгаалах тогтолцоог 

шинэчлэх, хүмүүнлэгийн тусламж, зохицуулалтыг хангах зэргээр гамшгаас 

хамгаалах эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох шаардлага урган гарч байна. 

 Мөн Онцгой байдлын албаны тогтолцоо, зохион байгуулалт, чиг үүрэг, үйл 

ажиллагааны шуурхай байдал, бүрэн эрх, алба хаагчдын эрх зүйн байдлыг хангах 

нь гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагааг үр дүнтэй зохион байгуулахад чухал ач 

холбогдолтой юм. 

 

 Хүрэх үр дүн: 

 Гамшгаас хамгаалах арга хэмжээг үр дүнтэй зохион байгуулах эрх зүйн 

орчин бүрдэх 

 Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн байгууллагын эрх, үүрэг тодорхой 

болж, албан хаагчдын эрх зүйн байдал дээшилж, үүргээ гүйцэтгэх нөхцөл, 

нийгмийн баталгаа хангагдах  

Стратегийн зорилт 1.1. Гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагааны эрх зүйн 

орчинг сайжруулах  
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Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ: 

 Онцгой байдлын албаны тухай анхдагч хуулийн төслийг боловсруулж, 

УИХ-аар хэлэлцүүлж  батлуулах 

 Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийг шинэчлэн боловсруулж, УИХ-аар 

хэлэлцүүлж батлуулах 

 

Стратегийн зорилт 1.2. Гамшгаас хамгаалах төлөвлөлт, гамшгаас 

хамгаалах үйл ажиллагаатай холбоотой дүрэм, журам, заавруудыг боловсронгуй 

болгох 

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ: 

 Монгол Улсын гамшгаас хамгаалах арга хэмжээний төлөвлөгөөг 

боловсруулж Засгийн газраар батлуулах 

 Гамшгаас хамгаалах сайн дурынхны ажиллах журам, зааврыг 

боловсруулж батлуулах  

 Галын аюулгүй байдлын үндсэн дүрэм, гал түймрийн улсын хяналтын 

дүрэм, гал түймэр унтраах дүрмийг шинэчлэн боловсруулж батлуулах 

 Гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаатай холбогдолтой бусад журам, 

дүрэм, стандартыг шинэчлэх 

 

ТЭРГҮҮЛЭХ ЗОРИЛТ 2. Гамшгаас хамгаалах менежментийн 

тогтолцоог боловсронгуй болгох, гамшгийн эрсдлийг бууруулах 

 

Орчин үеийн гамшгаас хамгаалах менежмент нь шинжлэх ухаан, дэвшилтэт 

технологид суурилсан, төр, олон нийтийн хамтын ажиллагаанд түшиглэсэн, 

гамшгийн эрсдлийг бууруулах, урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаа төвтэй, 

гамшгаас хамгаалах чадавхыг бэхжүүлэхэд чиглэсэн хөрөнгө оруулалт бүхий 

шуурхай, хариуцлагатай удирдлагатайгаар хөгжихийг шаардаж байна.  

Иймд гамшгаас хамгаалах менежментийн тогтолцоо, эрх зүйн зохицуулалт, 

үйл ажиллагаа, зохион байгуулалт, нөөцийн хуваарилалт зэргийг боловсронгуй 

болгох, гамшгийн эрсдлийг бууруулахад улс төрийн хүсэл сонирхол, хариуцлага, 

иргэд, олон нийтийн ойлголт, оролцоо, шинжлэх ухааны мэдлэг, хөгжлийн нарийн 

төлөвлөлт, төрийн бодлого болон эрх зүйн баримт бичгүүдийн хэрэгжилт, уялдааг 

хангах, эрт зарлан мэдээллийн тогтолцоо, гамшгийн бэлэн байдал, хор уршгийг 

арилгах үр дүнтэй  механизмыг бий болгох шаардлагатай байна.  

Хүрэх үр дүн: 

 Гамшгаас хамгаалах, эрсдлийг бууруулах арга хэмжээг бодлого, 

зохицуулалтаар хангах чиг үүрэг бүхий олон оролцогч талуудаас бүрдсэн 

үндэсний платформ байгуулагдах 

 Төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэд, олон 

нийтийн оролцоонд тулгуурлаж, гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагааг зохион 

байгуулдаг тогтолцоонд шилжих 

 Гамшгаас хамгаалах менежментээс гамшгийн эрсдлийг бууруулах 

менежментэд шилжих 
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 Орон нутгийн гамшгаас хамгаалах чадавх сайжирч, гамшгаас хамгаалах 

үйл ажиллагаанд дэвшилтэд техник, технологи нэвтрэх 

 Иргэдийн уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох, гамшгаас хамгаалах 

чадавх, аюулгүй амьдрах иргэншлийн соёл дээшлэх 

 

Стратегийн зорилт 2.1. Гамшгийн эрсдлийг бууруулах олон талын 

оролцооноос бүрдэх үндэсний платформыг байгуулах 

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ: 

 Гамшгийн эрсдлийг бууруулах үндэсний платформ буюу үндэсний 

хороог байгуулах эрх зүйн зохицуулалтыг бий болгох 

 Гамшгийн эрсдлийг бууруулах үндэсний хорооны ажиллах журмыг 

боловсруулж батлуулах 

 Гамшгийн эрсдлийг бууруулах үндэсний хороог байгуулах, 

чадавхжуулах, үйл ажиллагааг нь жигдрүүлэх, 

 

Стратегийн зорилт 2.2. Олон нийтэд түшиглэсэн гамшгаас хамгаалах 

менежментийг хөгжүүлэх 

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ: 

 Гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаанд олон нийтийн оролцоог хангах 

эрх зүйн орчин, тогтолцоог бүрдүүлэх  

 Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах чиглэлээр олон нийтэд чиглэсэн сургалт, 

сурталчилгаа зохион байгуулах 

 Гамшгийн эрсдлийг бууруулах үйл ажиллагаанд төр, хувийн хэвшил, 

иргэний болон олон улсын байгууллага, сайн дурынхан, иргэдийн оролцоог хангах 

нөхцлийг бүрдүүлэх, зохион байгуулалтыг сайжруулах 

 Бага хүч хэрэгсэл, нөөц ашиглан хялбар шийдвэрлэж болох гал түймэр, 

үйлдвэрлэл,  техникийн болон ахуйн шинжтэй осол, гэнэтийн тохиолдолтой тэмцэх 

чиг үүрэг бүхий сайн дурын хэсэг, бүлэг, нөхөрлөл байгуулах эрх зүйн орчныг 

бүрдүүлэх, үйл ажиллагааг нь тогтмолжуулах, ажиллах нөхцлийг хангахад дэмжлэг 

үзүүлэх 

 Төрийн болон хувийн хэвшлийн холбогдох талуудтай хамтран гамшгаас 

урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх чадавхтай, хариуцлагатай иргэншлийн соёл, 

хандлагыг бий болгох чиглэлээр нийслэл, аймаг, дүүргийн хэмжээнд үр дүнтэй 

ажил зохион байгуулах 

 

 Стратегийн зорилт 2.3. Гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаанд эрсдэлийн 

менежментийг хэрэгжүүлэх  

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ: 

 Гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ хийх стандарт, эрх зүйн орчинг бүрдүүлэх 

 Гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээний хамрах хүрээ, зохион байгуулалтыг 

боловсронгуй болгох 

 Гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ хийх арга зүй, аргачлалыг боловсронгуй 

болгох 
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 Гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ хийх мэргэжилтэнг бэлтгэх, мэргэжлийн 

баг бүрдүүлэх, хяналтын системийг бий болгох 

 Эрсдэлийг ойлгож тодорхойлох, шинжлэх, эрсдэлийг үнэлэх, эрсдэлийг 

бууруулах арга хэмжээг төлөвлөхөд мэргэжлийн байгууллага, хувийн хэвшил, олон 

нийтийн оролцоог хангах 

 

Стратегийн зорилт 2.4. Орон нутгийн гамшгаас  хамгаалах чадавхыг 

бэхжүүлэх, удирдлагын менежментийг сайжруулах, дэвшилтэт техник, технологийг 

нэвтрүүлэх 

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ: 

 Орон нутгийн гамшгаас хамгаалах хүч хэрэгслийн бэлэн байдлыг хангах, 

удирдлага зохион байгуулалтыг сайжруулах 

 Орон нутгийн онцгой комисс, гамшгаас хамгаалах мэргэжлийн алба, 

анги, сайн дурын хэсгийнхний гамшгийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, аврах, хор 

уршгийг арилгах, сэргээн босгох мэдлэг, дадлагыг дээшлүүлэх 

  Орон нутгийн гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаанд орчин үеийн 

дэвшилтэт техник, технологийг нэвтрүүлэх 

 Гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагааны санхүү болон бусад нөөцийг 

нэмэгдүүлэх, бичил зээл, дундын сан, давхар даатгалын тогтолцоог хөгжүүлэх 

 Орон нутагт уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох чадавхыг бий 

болгох 

 

ТЭРГҮҮЛЭХ ЗОРИЛТ 3. Гамшиг судлалын шинжлэх ухааныг 

хөгжүүлэх,  гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаанд шинжлэх ухааны ололт, 

шинэ мэдлэг, дэвшилтэт техник технологи, инновацийг нэвтрүүлэх 

 

Гамшгаас хамгаалах талаар төрөөс баримтлах бодлого, хөтөлбөрт гамшиг 

судлалын шинжлэх ухааныг хөгжүүлж, туршилт, зохион бүтээх ажлын үр дүнг 

гамшгаас хамгаалах арга хэмжээнд нэвтрүүлэхээр заасан.  

Дэлхий нийтэд шинжлэх ухаан, техник технологи хурдацтай хөгжиж буй 

өнөө үед гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагааг үр дүнтэй хэрэгжүүлэхийн тулд   

шинжлэх ухааны судалгаа-бодлогыг уялдуулах, шинжлэх ухаанд суурилсан 

уламжлалт болон шинэ мэдлэгийг түгээн дэлгэрүүлэх, урьдчилан сэргийлэх, 

эрсдэлийг бууруулах, аврах, хор уршгийг арилгах, сэргээн босгох үйл ажиллагаанд 

орчин үеийн дэвшилтэд техник, технологи, инновацийг нэвтрүүлэх шаардлагатай 

болж байна. Мөн гамшгийн эрсдэл, нийгэм, эдийн засаг, боловсрол, хүрээлэн буй 

орчны асуудлууд, саад бэрхшээл, сул тал, харилцан хамаарлыг шийдвэрлэхийн 

тулд гамшгийн эрсдэл, аюулын төрөл бүрээр шийдэлд хүргэх урт хугацааны 

судалгаа, инноваци, технологийг хөгжүүлэх, хүртээмжийг сайжруулах, зайнаас 

тандан судлах, харилцаа холбоо, гео орон зайн болон сансрын технологи ашиглан 

мэдээ мэдээллийг түгээх, харилцан солилцох боломжийг дээшлүүлэх, шинжлэх 

ухаан, технологийн байгууллагууд бие биесээсээ суралцах, сайн туршлагаа 

харилцан солилцох  талаар дэлхий нийт анхаарлаа хандуулж байна. 
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Хүрэх үр дүн:  

 Гамшиг судлалын шинжлэх ухааны хөгжлийн үе шат эхэлж судалгаа, 

туршилт, зохион бүтээх ажлын үр дүн дээшилж олон улсын түвшинд хүрэх 

  Гамшгаас хамгаалах салбарт тулгамдаж буй асуудлыг шийдвэрлэх арга 

замуудыг шинжлэх ухааны үндэслэлтэй тодорхойлдог болох 

 Эрдэм шинжилгээ, туршилтын ажлыг гүйцэтгэх, инновацийг нэвтрүүлэх 

таатай орчин бүрдэх 

  Шинжлэх ухаан, техник, технологийн чиглэлээр гадаад хамтын 

ажиллагаа өргөжих 

 Гамшгаас хамгаалах салбарын үйл ажиллагаанд судалгаа, 

боловсруулалтын ажлыг шуурхай нэвтрүүлэх инновацын тогтолцоо бий болох  

 

Стратегийн зорилт 3.1. Гамшиг судлалын шинжлэх ухааныг хөгжүүлэх 

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ: 

 Онцгой байдлын албанд шинжлэх ухаан технологийн талаар баримтлах 

бодлого боловсруулах  

 Гамшиг судлалын шинжлэх ухааны тэргүүлэх чиглэлүүдийг тогтоох, 

суурь болон хавсарга судалгааны зохистой харьцааг тодорхойлж хэрэгжүүлэх 

 Гамшгаас хамгаалах талаарх судалгаа, шинжилгээний асуудалд бүх 

талууд нээлттэй, эрх тэгш оролцох боломжийг бүрдүүлэх  

 Шинжлэх ухаанд суурилсан шийдвэр гаргах тогтолцоог бий болгох  

 

Стратегийн зорилт 3.2. Эрдэм шинжилгээ, технологи, инновацийг 

хэрэгжүүлэх чадавхыг бэхжүүлэх  

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ: 

 Судалгаа, шинжилгээний ажилд орчин үеийн дэвшилтэт технологи болон 

мэдээллийн технологийг өргөнөөр нэвтрүүлэх 

 Эрдэм шинжилгээний байгууллагын чадавхыг бэхжүүлэхэд чиглэгдсэн 

төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэх 

  Гамшиг судлалын чиглэлээр өндөр мэргэшсэн судлаач бэлтгэхэд дотоод, 

гадаадын тусламж дэмжлэгийг нэмэгдүүлэх 

  Шинжлэх ухаан, техник, технологийн чиглэлээр гадаад хамтын 

ажиллагааг өргөжүүлж хөгжүүлэх  

 

Стратегийн зорилт 3.3. Гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаанд инновацийг 

нэвтрүүлэх, хөгжүүлэх 

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ: 

 Гамшгаас хамгаалах салбарт инновацийг нэвтрүүлэх, хөгжүүлэх 

чиглэлээр дунд хугацааны хөтөлбөр, төлөвлөгөө гаргаж хэрэгжүүлэх 

 Гамшгаас хамгаалах салбарын албан хаагчдын инновацийн мэдлэгийг 

сайжруулах, хөгжүүлэх, сурталчлан таниулах  

 Гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагааг сайжруулахад чиглэсэн 

инновацийн төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэх 
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 Инновацийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг гадаад, дотоодын төрийн болон 

төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгжтэй хамтран ажиллах, харилцан туршлага 

солилцох 

 Гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаан дахь шинэ санаа, бүтээлийг 

бүтээгдэхүүн үйлчилгээ болгох, зах зээлд нэвтрүүлэх гарааны компани байгуулах. 

 

ТЭРГҮҮЛЭХ ЗОРИЛТ 4. Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, аврах, хор 

уршгийг арилгах, хойшлуулшгүй сэргээн босгох арга хэмжээний  үр нөлөөг 

дээшлүүлэх  

 

Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн байгууллага нь төрийн бодлого, хууль 

тогтоомжийг хэрэгжүүлэх, төрийн үйлчилгээг иргэдэд шуурхай хүргэх, учирч 

болзошгүй гамшгийн аюул, хор уршгийг бууруулахад урьдчилан сэргийлэх үйл 

ажиллагааны үр нөлөөг дээшлүүлэх, аврах, хор уршигийг арилгах, хойшлуулшгүй 

сэргээн босгох, бэлтгэл бэлэн байдлыг бүх түвшинд хангах шаардлагатай байна.  

Хүрэх үр дүн:  

 Жилд тохиолдож болзошгүй гамшиг ослын тоо буурах 

 Гамшгаас хамгаалах төлөвлөлт, удирдлага зохион байгуулалтын чадавх 

сайжрах  

 Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн байгууллагын гамшиг, осолтой 

тэмцэх, хор уршгийг арилгах, сэргээн босгох бэлтгэл бэлэн байдал, чадавх 

дээшлэх 

 Гамшгаас хамгаалах хяналт, шалгалтын тогтолцоо сайжрах 

 

Стратегийн зорилт 4.1. Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг бүх 

нийтийн үйл хэрэг болгон хөгжүүлэх үндэс суурийг тавих  

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ: 

 Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх ажлын бодлого, хөтөлбөр, нэгдсэн 

төлөвлөгөөг бий болгох  

 Гамшгаас хамгаалах сургалтын бодлогын баримт бичгийг боловсруулж, 

хэрэгжүүлэх 

 Үндсэн болон шаардлагатай төрөл мэргэжлийн мэргэжилтэн бэлтгэх 

тогтолцоо, хэрэгцээг тодорхойлж, сургалтын нэгдсэн төв, бүсийн сургалтын 

төвүүдийг байгуулах 

 Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх ажлыг олон нийтэд хүргэх арга хэмжээнд 

мэдээллийн дэвшилтэт технологийг нэвтрүүлэх 

 Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний төсвийг орон нутаг, 

улсын албадын төсөвт суулгаж өгөх 

 Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх ажлын үр нөлөөг дээшлүүлж, “Аврагч” 

студын үйл ажиллагааг өргөжүүлэх, тоног төхөөрөмжийг шинэчлэх 

 Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, ухуулга сурталчилгааны нэгдсэн 

мэдээллийн сан, материаллаг бааз бүрдүүлэх 

 Улаанбаатар хотод “Иргэдийн гамшгийн боловсролыг хөгжүүлэх төв”-ийг 

байгуулах, бүтэц, орон тооны асуудлыг Засгийн газраар шийдвэрлүүлэх 
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Стратегийн зорилт 4.2. Гамшгаас хамгаалах төлөвлөлт, зохион 

байгуулалт, шуурхай удирдлага зохицуулалтын чадавхыг дээшлүүлж, бэлэн 

байдлыг хангах  

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ: 

 Гамшгийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, эрсдлийг үнэлэх, бууруулах 

арга хэмжээг төлөвлөх, зохион байгуулах 

 Гамшгаас хамгаалах арга хэмжээг сумын түвшинд зохион байгуулах 

төрийн захиргаааны албан хаагчийг сумдад томилж ажиллуулах асуудлыг 

шийдвэрлэх 

 Аймаг, нийслэл, сум дүүрэг, баг, хороо, аж ахуйн нэгж байгууллагын 

гамшгаас хамгаалах бэлэн байдлын төлөвлөлтийг нэгдсэн удирдлагаар хангаж 

боловсронгуй болгох 

 Төв, орон нутгийн онцгой байдлын анги, байгууллагад шаардлагатай 

техник хэрэгслийн стандартыг тогтоох, бэлтгэл бэлэн байдлыг дээшлүүлэх 

 Хүн амын төвлөрөл ихтэй томоохон хот, бүсийн төвүүдэд “Шуурхай 

бүлэг” байгуулах 

 Томоохон уул уурхайн үйлдвэрийг түшиглэн тэдгээрийн ажиллагсадаас 

бүрдсэн Авран туслах баг байгуулах эрх зүйн үндсийг боловсруулж хэрэгжүүлэх 

 Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн байгууллагын радио холбоог тоон 

системд шилжүүлж өргөтгөх, холбооны техник хэрэгслийн найдвартай ажиллагааг 

хангах, сайжруулах 

 Төв, орон нутгийн онцгой байдлын анги, байгууллагыг шилэн кабелийн 

нэгдсэн сүлжээнд холбох  

 Орон нутагт гамшгийн аюулыг зарлан мэдээлэх систем, эртнээс 

сэрэмжлүүлэх тогтолцоог бүрдүүлэх 

 Цахим мэдээллийн сангийн нэгдсэн тогтолцоог бүрдүүлэх 

 

Стратегийн зорилт 4.3. Гал түймэртэй тэмцэх үйл ажиллагааг бэхжүүлж, 

хүч хэрэгслийн бэлэн байдал, хяналтын тогтолцоог сайжруулах  

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ: 

 Хүн ам ихээр төвлөрсөн сум, суурин газарт гал унтраах, аврах анги 

шинээр байгуулах 

 Төв, орон нутгийн Онцгой байдлын газар, хэлтсийн шаардлагатай гал 

унтраах, аврах ангиудын барилгыг шинээр барих, өргөтгөх 

  Гал түймэр унтраах тусгай зориулалтын техник, хэрэгслийн /өндөр 

барилгад ажиллах автомеханик шат, авто өргөгч, хөөсөөр болон нунтаг бодисоор 

унтраах албаны автомашин, хоолой болон техникийн, багны албаны автоашин, 

баг оврын нисдэг тэрэг/ хангалтыг үе шаттай нэмэгдүүлэх  

 Гал түймрийн статистик болон хяналт шалгалтын  нэгдсэн мэдээллийн 

санг бүрдүүлэх  

 Гал түймрийн улсын хяналт, шалтгалтыг эрсдэлд суурилсан хяналт 

шалгалтын тогтолцоонд шилжүүлэх 
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 Гал түймэртэй тэмцэх гэрээт анги, хэсэг, сайн дурынхны үйл ажиллагааг 

дэмжих, хамтран ажиллах 

  

Стратегийн зорилт 4.4. Улсын нөөцийн бараа, материалын хадгалалт, 

хамгаалалтыг сайжруулж, шинэ технологи, мэдээллийн систем нэвтрүүлэх  

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ: 

 Улсын нөөцийн бараа, материалын нэр төрөл, үнэ, тоо хэмжээ, чанар 

стандарт, хадгалах хугацаа, байршлын тухай мэдээлэл бүхий санхүүгийн 

бүртгэлийн иж бүрэн нууцлалын зэрэгтэй сүлжээг бий болгох 

 Улсын нөөцийн бараа, материалыг хадгалсан, зарцуулсан, байршуулсан 

зэрэг маш нууцлалын зэрэгтэй статисик мэдээллийн санг бий болгох, түүнд 

суурилсан судалгаа, шинжилгээ хийх 

 Улсын нөөцийн бараа, материалын чанар, удаан хадгалалтын үед 

өөрчлөгдөх байдалд эрх бүхий байгууллагатай хамтран судалгаа хийж, бараа 

материалын хадгалалтын хугацааг уртасгах, удаан хадгалах шинэ дэвшилтэт 

техник, технологийг нэвтрүүлэх 

 Төв, орон нутгийн Улсын нөөцийн салбаруудын барилга, байгууламж, 

сав, тоног төхөөрөмжийг шинэчлэх хөрөнгө оруулалтын асуудлыг шийдвэрлүүлж, 

иж бүрэн механикжсан ахуулахуудыг шинээр барих, бараа материал хадгалах 

агуулахын их болон урсгал засварын ажлыг үе шаттай хэрэгжүүлэх 

 

ТЭРГҮҮЛЭХ ЗОРИЛТ 5. Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн 

байгууллагыг олон улсын жишигт ойртсон мэргэжлийн байгууллага 

болгон хөгжүүлэх 

 

2003 онд Гамшгаас хамгаалах тухай хууль батлагдсанаар Онцгой байдлын 

асуудал эрхэлсэн байгууллага нь шинэчлэн байгуулагдаж, гамшгаас хамгаалах 

төрийн бодлого, хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх, гамшгаас хамгаалах арга хэмжээг 

улсын хэмжээнд зохион байгуулж, мэргэжлийн удирдлагаар хангах, албан 

тушаалтан, иргэд, олон нийтийг гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаанд сургаж 

дадлагажуулах чиг үүргээ амжилттай хэрэгжүүлж ирсэн бөгөөд байгууллагын 

бүтэц, зохион байгуулалт, хүний нөөц, техник зэвсэглэмжийн хувьд бэхжиж, олон 

улсын хамтын ажиллагаа өргөжиж, гамшигтай тэмцэх чадавх мэдэгдэхүйц 

дээшилсэн. Гэвч уур амьсгалын өөрчлөлт, улс орны болон олон улсын нийгэм 

эдийн засаг, шинжлэх ухаан, техник, технологийн хөгжил, түүнээс үүдэн гарах 

сөрөг үр дагавар нэмэгдэж байгаатай холбогдуулан Онцгой байдлын байгууллагыг 

Монгол Улсын дунд болон урт хугацааны хөгжлийн бодлого, гамшгаас хамгаалах 

төрийн бодлого, хөтөлбөр, олон улсын хамтын ажиллагаа, гамшгаас хамгаалах 

салбарын дэлхий нийтийн чиг хандлагад нийцүүлэн хөгжүүлэх, эрх зүйн орчин, 

бүтэц, зохион байгуулалт, менежментийг боловсронгуй болгох, хүч хэрэгслийн 

бэлэн байдлыг дээшлүүлэх, орчин үеийн шинэ, дэвшилтэд техник, технологийг 

нэвтрүүлэх, албан хаагчдын мэдлэг боловсрол, мэргэжлийн ур чадварыг 

дээшлүүлж, олон улсын жишигт хүргэх шаардлага урган гарч байна. 
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Хүрэх үр дүн:  

 Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн байгууллагын бүтэц, зохион 

байгуулалт, үйл ажиллагааны менежмент сайжрах  

 Гүйцэтгэлд суурилсан бүтээлч байдал, мэргэшсэн, чадварлаг, тогтвор 

суурьшилтай хүний нөөц бий болох  

 Орчин үеийн техник, дэвшилтэд технологи бүхий олон нийт, олон улсад 

хүлээн зөвшөөрөгдсөн орчин үеийн мэргэжлийн байгууллага болон хөгжих 

 

Стратегийн зорилт 5.1. Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн байгууллагын 

хөгжил шинэтгэл, бодлого, зохицуулалтыг сайжруулах 

  Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ: 

 Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн байгууллагын хөгжлийн бодлого 

боловсруулж хэрэгжүүлэх 

 Үйл ажиллагааны бодлого, төлөвлөлтөд стратегийн менежментийг 

хэрэгжүүлэх 

  Гадаад, дотоод хамтын ажиллагааг өргөжүүлж хөгжүүлэх 

 

Стратегийн зорилт 5.2. Байгууллагын дотоод үйл ажиллагаа, удирдлагын 

менежмент, манлайллыг сайжруулах 

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ: 

 Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн байгууллагын бүтэц, удирдлага, 

зохион байгуулалтыг боловсронгуй болгох 

 Өргөдөл, гомдол, архивын үйлчилгээ, албан хэрэг хөтлөлтийг цахим 

хэлбэрт шилжүүлэх 

 Ажлын байрны орчин, эрүүл ахуйг сайжруулах төсөл хөтөлбөр 

хэрэгжүүлж, албан хаагчдын ажиллах нөхцлийг хангах  

 Удирдах ажилтны удирдах арга барил, менежмент, сургалт, сонгон 

шалгаруулалтыг боловсронгуй болгох 

 Сахилга, дэг журам, ажлын хариуцлагыг сайжруулах, дүрэм журмыг 

боловсронгуй болгох, ёс зүйн албаны үйл ажиллагааг тогтмолжуулах 

 Байгууллагын дотоод хяналт, аюулгүй байдлыг хангах механизмыг бий 

болгох 

 Байгууллагын үйл ажиллагааг “Сайжруулахын тулд төлөвлөх” зарчимд 

шилжих,  хэрэгжилтийг хангуулах 

  

Стратегийн зорилт 5.3. Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн байгууллагын 

хүний нөөцийн хөгжлийг хангах 

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ: 

 Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн байгууллагын хүний нөөцийн талаар 

баримтлах бодлогын баримт бичгийг боловруулж батлах 

 Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн байгууллагын хүний нөөцийн 

хөгжлийн хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэх 

 Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн байгууллагын хүний нөөцийг сургаж 

хөгжүүлэх дэд хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэх 
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 Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн байгууллагын хүний нөөцийн 

нийгмийн хамгааллыг сайжруулах дэд хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэх 

 Олон улсад эрэн хайх, аврах үйл ажиллагаа явуулах эрх бүхий үндэсний 

багийг бий болгох, тэднийг сургаж хөгжүүлэх 

 

Стратегийн зорилт 5.4. Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн байгууллагын 

техник, технологийг шинэчлэх 

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ: 

 Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн байгууллагын техник хэрэгслийн 

чадавх, төрөл, үзүүлэлт, ажлын бүтээмж, ашиглалтын норм, норматив, дэлхий 

нийтийн жишиг, шаардагдах техник, тоног төхөөрөмжийн чиглэлээр судалгаа хийх 

 Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн байгууллагын техник, тоног 

төхөөрөмжийн шинэчлэлийн дунд хугацааны дэд хөтөлбөр боловсруулж 

хэрэгжүүлэх 

 Онцгой байдлын ерөнхий газрын мэдээллийн систем, технологийг 

сайжруулах хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэх 

 

Стратегийн зорилт 5.5. Онцгой байдлын ерөнхий газрын харъяа 

Мэргэжил дээшлүүлэх давтан сургалтын төв /сэтгэл зүй, сэргээн заслын төвтэй/ 

байгуулах 

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ: 

 Мэргэжил дээшлүүлэх давтан сургалтын төвийг байгуулах, техник, тоног 

төхөөрөмж, боловсон хүчний асуудлыг шийдвэрлэх 

 Сэтгэл зүй, сэргээн заслын төв байгуулах техник, эдийн засгийн 

үндэслэлийг боловсруулах 

 Сэтгэл зүй, сэргээн заслын төв байгуулах төсөв, санхүүгийн асуудлыг 

улсын төсөв болон бусад хөрөнгө оруулалтаар шийдвэрлэх 

 Сэтгэл зүй, сэргээн заслын төвийн барилгыг барих 

 

Стратегийн зорилт 5.6. Төсөв, санхүү, хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлж, ар 

тал, хангалтын нөөц, чадавхыг бэхжүүлэх 

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ: 

 Байгууллагын төсөв, санхүү, хөрөнгө оруулалтыг жил бүр нэмэгдүүлэх, 

өр авлагагүй ажиллах 

 Онцгой байдлын албыг хөгжүүлэх санг байгуулах 

 Улсын болон орон нутгийн төсвийг гамшгаас хамгаалах үйл 

ажиллагаатай уялдуулан боловсруулах нэгдсэн арга зүйг бий болгох 

 Өсөн нэмэгдэх хөрөнгийн хэрэгцээг үндэслэлтэй тодорхойлж, түүнд 

шаардагдах нэмэлт санхүүжилтийн хэмжээг тооцон эх үүсвэрийн асуудлыг тухай 

бүр шийдвэрлэх 

 Бүтээгдэхүүний өртөг, зардлын зөв тооцоололт, оновчтой 

хуваарилалтыг хийх, мөрдөгдөх зардлын норм, нормативыг хянаж шинэчлэх 

 Анги, байгууллагын санхүүгийн бие даасан байдлыг хангах, санхүүгийн 

чадавхыг дээшлүүлэхэд чиглэсэн арга хэмжээ авах, орон нутгийн түвшинд 
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гамшгаас хамгаалах зардлаа бүрэн хариуцах зохион байгуулалтын арга хэмжээг 

авах 

 Нягтлан бодох бүртгэл, санхүү-эдийн засгийн мэдээллийн нэгдсэн 

систем болон удирдлагын цахим бүртгэлийг хэрэгжүүлэх, мэдээ, тайлан, баланс, 

түүний шинжилгээг зохих журмын дагуу хугацаанд нь гаргаж, үр дүнг тооцох,  

санхүүгийн үйл ажиллагааны сахилга бат, ил тод байдлыг дээшлүүлэх 

 

Стратегийн зорилт 5.7. Үр дүнд суурилсан хяналт-шинжилгээ, үнэлгээг 

нэвтрүүлэх 

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ:  

 Үр дүнд суурилсан хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний шинэ загварыг 

боловсруулж хэрэгжүүлэх 

 Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний мэдээллийн санг бүрдүүлэх, газар, нэгж, 

албан хаагчдыг мэдээллээр хангах  

 

3.3. Өмчлөгчийн эрхийн асуудлууд 

Стратегийн зорилтуудыг хэрэгжүүлэхдээ Онцгой байдлын ерөнхий газрын 

хэмжээнд ашиглагдаж байгаа хөрөнгө, нөөцийг зохицуулан өөрчлөх, сайжруулах, 

эд хөрөнгө худалдан авах, актлах, шинээр хөрөнгө оруулалт хийх, албан хаагчдаа 

сургах, урамшуулах, арга барилын өөрчлөлт хийх зэрэг өмчлөгчийн эрхийг хууль, 

эрх зүйн хүрээнд хэрэгжүүлж ажиллана. 

 

3.3.1. Хүний нөөцийн асуудал 

Онцгой байдлын ерөнхий газар нь Засгийн газрын 2014 оны 387 дугаар 

тогтоолоор баталсан 105 хүний орон тоотой, Монгол Улсын Шадар сайдын 2015 

оны 04, 92 дугаар тушаалаар баталсан зохион байгуулалтын бүтцээр ажиллах 

бөгөөд Онцгой байдлын ерөнхий газрын харъяа салбар нэгжүүд нь Засгийн газрын 

2015 оны 80 дугаар тогтоолоор баталсан бүтэц, зохион байгуулалтаар ажиллана.  

Цаг үеийн шаардлагаар дээрх бүтэц, зохион байгуулалт, орон тоонд 

өөрчлөлт орж болно. 

Хүний нөөцийн хувьд Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн байгууллага нь 

3857 албан хаагчийн батлагдсан орон тоотой байгаа бөгөөд сүүлийн жилүүдэд 

манай оронд уул уурхай ихээр хөгжиж, хот суурин газар, хүн амын шилжилт 

хөдөлгөөн нэмэгдэхийн хэрээр гал түймэр, гамшиг осол гарах тоо, давтамж ихсэж 

гал унтраах, аврах ангийн хэрэгцээ, шаардлага зайлшгүй бий болж байгаатай 

холбогдуулан цаашид ирэх 5 жилд шинээр гал унтраах, аврах ангиуд 

байгуулагдаж, орон тоо нэмэгдэнэ. 

Хүний нөөцийн нөхөн хангалт хийх, албан хаагчдаа сургаж чадавхжуулах, 

тэдний нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх, мэдлэг, ур чадвар бүхий хүний нөөцийг 

хадгалах, үр дүнтэй ашиглах асуудлыг Төрийн албаны тухай хууль, Онцгой 

байдлын асуудал эрхэлсэн байгууллагад алба хаах журам, Онцгой байдлын 

асуудал эрхэлсэн байгууллагын хүний нөөцийн талаар баримтлах бодлого, хүний 

нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөрт тусгасны дагуу зохион байгуулна.  
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3.3.2. Биет хөрөнгийн асуудал  

Онцгой байдлын ерөнхий газар нь 2015 оны гүйцэтгэлээр /хагас жилээр/ 

2.101.169,7 мянган төгрөгийн тавилга, эд хогшил, 64.461.100,8  мянган төгрөгийн 

техник хэрэгсэлтэй байна. 

Одоо ашиглагдаж буй хөрөнгөтэй холбоотой бусдад төлөх өр төлбөр 

байхгүй бөгөөд 2016-2017 онд зарим нэг техник, тоног төхөөрөмж, тавилга авахаар 

төлөвлөж байна. Одоогийн ашиглаж буй биет хөрөнгө нь тухайн төлөвлөгөөний 

хугацаанд дэвшүүлсэн зорилго, зорилтыг хэрэгжүүлэхэд шаардлага хангахгүй тул 

жил бүрийн төсөв, төлөвлөгөөнд тусгаж, орчин үеийн шаардлага хангасан биет 

хөрөнгө буюу тоног төхөөрөмж, техник хэрэгсэл нэмж авах шаардлагатай болно. 

Энэхүү асуудлыг төсвийн хөрөнгө оруулалт болон олон улсын зээл тусламж, төсөл 

хөтөлбөрийн санхүүжилтээр шийдвэрлэнэ. 

   

3.3.3. Эрсдэл  

Байгууллагын орчны шинжилгээг үндэслэн өөрийн давуу тал, гадаад орчны 

боломжоо ашиглан сул талаа багасгах замаар учирч болох эрсдлийг бууруулж 

ажиллана. Өмчлөгчийн эрхийн хүрээнд дараах эсдэлүүд гарч болзошгүй гэж үзэж 

байна.                

Болзошгүй өр төлбөр  
Төсөвлөсөн санхүүгийн тайланг бэлтгэн танилцуулж байгаа энэ үед Онцгой 

байдлын ерөнхий газрын ирээдүйд төлбөр хийх хариуцлагыг бий болгох ямар нэг 

материаллаг нөлөө бүхий болзошгүй үйл явдал байхгүй байна.    

Хууль эрх зүйн орчинтой холбоотой эрсдэл 

Хэтийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд эрх зүйн зохицуулалтын хувьд Гамшгаас 

хамгаалах тухай хуулийг шинэчлэн батлах, Онцгой байдлын албаны тухай хуулийг 

шинээр батлах, эдгээр хуулийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон журам, тогтоол, 

шийдвэрүүд хүлээгдэж байна. 

Бодлогын өөрчлөлт 

Онцгой байдлын ерөнхий газар нь Монгол Улсын Шадар сайдын эрхлэх 

асуудлын хүрээнд Монгол Улсын Шадар сайдын 2015 оны 04, 92 дугаар 

тушаалаар баталсан зохион байгуулалтын бүтцээр ажиллаж байгаа бөгөөд улс 

төрийн нөхцөл байдлаас шалтгаалж, харъяалал, бүтэц, зохион байгуулалтад 

өөрчлөлт орж болзошгүй бөгөөд үйл ажиллагаатай холбогдсон бодлогын шинжтэй 

өөрчлөлт гарахгүй гэж үзэж байна. 

Төсвийн өөрчлөлт 

Улс орны нийгэм, эдийн засгийн чадавхаас хамаарч тус газрын ажиллах 

хүчин, санхүүгийн болон материаллаг нөөц, төсөв хүрэлцэхгүй байх эрсдэл гарч 

болох юм. 

Гадаад валютын ханшны өөрчлөлтийн эрсдэл 

Гадаад валютын ханшны өөрчлөлт, төгрөгийн ханшны уналтаас шалгаалж, 

гадаадын валютаар тооцогдох төлбөр, тооцооны хувьд ханшны өөрчлөлтийн 

эрсдэл бага зэрэг гарах магадлалтай юм. 
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3.4. Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө  

Дунд хугацаанд хэрэгжүүлэхээр дэвшүүлсэн стратеги зорилтуудыг жил 

бүрийн Онцгой байдлын ерөнхий газрын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгаж 

/хүний нөөц, санхүүгийн нөөц, хугацаа, гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлтийн хамт 

хийх/ хэрэгжүүлнэ. Онцгой байдлын ерөнхий газрын жилийн үйл ажиллагааны 

төлөвлөгөө нь энэхүү дунд хугацааны стратеги төлөвлөгөөний хавсралт болно.  

Дунд хугацаанд хэрэгжүүлэхээр дэвшүүлсэн стратеги зорилтуудыг 

хэрэгжүүлэх арга хэмжээний нэгдсэн төлөвлөгөөг  хавсралтаар гаргав. 

 

3.5.Төсвийн төлөвлөлт 

Стратегийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх хугацаанд шаардагдах Онцгой 

байдлын асуудал эрхэлсэн байгууллагын 2015-2020 оны төсвийн төсөөллийг 

хавсралтаар гаргав. 
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ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ. СТРАТЕГИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ 

 

4.1. Стратеги төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх удирдлага, бүтэц, зохион 

байгуулалт 

Стратеги төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх удирдлагын чиг үүргийг Онцгой байдлын 

ерөнхий газрын дэд дарга хариуцаж, зохион байгуулалтын бүтцийн нэгжүүдэд 

стратеги зорилтуудыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээг, төсвийн хамт хуваарилж жилийн 

үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгаж өгнө.  

Стратеги төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн явц, биелэлтийг гаргах, тайлагнах 

асуудлыг Захиргааны удирдлагын газар хариуцна.  

Стратеги төлөвлөгөөг үр дүнтэй хэрэгжүүлэхийн тулд дараах арга хэмжээг 

авч хэрэгжүүлнэ. Үүнд: 

1. Байгууллагыг чадавхжуулах: 

-Гол ажлуудыг чадварлаг, туршлагатай хүнд хариуцуулах, ажлын хэсэг 

байгуулж ажиллуулах 

-Зайлшгүй шаардлагатай ур чадвар, удирдах чадвар, хөрөнгө оруулалтын 

хэрэгцээ, шаардлагыг тодорхойлж, хэрэгжүүлэх дараалал, ач холбогдлыг 

эрэмблэх 

-Стратегийг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай зохион байгуулалтыг хийх 

/дутагдаж байгаа шаардлагатай орон тоо, ажлын байр бий болгох, ажил үүргийн 

хуваарилалтыг дахин хийх, албан тушаалтныг сургалтад хамруулах, дүрэм журам 

шинэчлэх, шинээр боловсруулах гэх мэт/ 

2. Төсөв зохиохдоо нөөцийг хүрэлцээтэй байхаар төлөвлөх: 

-Төсвийн төлөвлөлтөөс 

-Олон улсын төсөл хөтөлбөрөөс 

-Бусад эх үүсвэрээс 

3. Бодлогын удирдамжаар хангах 

-Стратеги, төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд үнэлэлт, дүгнэлт өгөх 

-Доголдлыг арилгах, тодотгол хийх 

-Заавар, зөвлөмжөөр хангах 

 

4.2. Стратеги төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх орчин 

Стратеги төлөвлөгөөг Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын зөвлөлийн 

хурлаар хэлэлцүүлэн, эцэслэн боловсруулж Монгол Улсын  Шадар сайдаар 

батлуулна. 

Стратеги төлөвлөгөө нь бодлогын баримт бичиг, урт, дунд, богино 

хугацааны төсөл, хөтөлбөр, дэд хөтөлбөрүүд, жил бүрийн үйл ажиллагааны 

төлөвлөгөө болон задарч хэрэгжинэ.  

Стратегийн үйл ажиллагааг үр дүнд чиглүүлж удирдах бодлого баримтлах 

бөгөөд удирдах албан тушаалтнуудын манлайллыг хангах, байгууллагын шинэ 

соёлыг хэвшүүлэх, төсөв болон ажил үүргийн хуваарилалтыг оновчтой хийх, хамт 

олны уур амьсгалыг бүтээлч байдлаар бүрдүүлэх, албан хаагчдад сургалт 

явуулах, үр дүнг үнэлж дүгнэх зэргээр стратеги төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх орчинг 

бүрдүүлж, манлайлал, бүтэц зохион байгуулалт, хүний нөөц, санхүү, мэдээлэл 

хяналтын системүүдийн найдвартай ажиллагааг хангаж ажиллана.    
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4.3. Стратегийн хяналт-шинжилгээ үнэлгээ 

Онцгой байдлын ерөнхий газрын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод 

аудитын хэлтэс нь бусад газруудтай хамтран стратеги төлөвлөгөөний 

хэрэгжилтийн явц, үр дүнг үнэлэх шалгуур үзүүлэлтийг боловсруулах, зорилтод 

төсөл хөтөлбөр, төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн тайлан мэдээнд тулгуурлан 

мэдээлэл цуглуулах, бодлогын дүн шинжилгээ хийх, үнэлгээ өгөх, үйл ажиллагааг 

засч чиглүүлэх, тайлагнах үүрэг хүлээнэ.  

Стратеги төлөвлөгөөний хүрээнд хэрэгжүүлж байгаа зорилтод төсөл, 

хөтөлбөр, төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хийх хяналт-шинжилгээ, үнэлгээг тухайн 

төсөл, хөтөлбөрийн зорилго, зорилт, арга  хэмжээ, хэрэгжүүлэх хугацаанаас 

хамааран тогтоосон шалгуур үзүүлэлтийн дагуу гүйцэтгэнэ. 

Стратеги төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх үе шат бүрийн төгсгөлийн жилд тухайн 

шатанд тавьсан стратеги зорилт, арга хэмжээг бүхэлд нь хамруулан хяналт-

шинжилгээ, үнэлгээ хийнэ.  

 

4.4. Стратеги төлөвлөгөөнд тодотгол хийх 

Жил бүрийн эцэст стратеги төлөвлөгөөнд хийсэн хяналт-шинжилгээ, 

үнэлгээний үр дүнг үндэслэн стратегийн төлөвлөгөөний тооцоолсон үр дүнг бодит 

үр дүнтэй харьцуулах, гүйцэтгэх ёстой ажил үйлчилгээ төлөвлөсөн цагтаа, 

төсөвлөсөн хүрээнд биелсэн эсэх, гадаад, дотоод орчны хүчин зүйлийн 

нөлөөллөөс болж өөрчлөлт орсон эсэх зэргийг нягталж, шаардлагатай тохиолдолд 

төлөвлөгөөнд өөрчлөлт оруулах, тодотгол хийх саналыг Стратеги төлөвлөгөө 

боловруулах ажлын хэсгээс боловсруулж, Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргад 

танилцуулж шийдвэрлүүлнэ.  

   

ХАВСРАЛТ: 

 Хавсралт №1. Дунд хугацааны стратеги төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх арга 

хэмжээний нэгдсэн төлөвлөгөө 

Хавсралт №2. Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн байгууллагын 2015-2020 

оны төсвийн төсөөлөл  
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Хавсралт №1 

ДУНД ХУГАЦААНЫ СТРАТЕГИ ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ 

АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ НЭГДСЭН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ /2015-2020 он/ 

 

Тэргүүлэх зорилт Стратегийн зорилт Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ 

Хэрэгжүүлэх хугацаа 

2015-
2016 

2017 2018 2019 2020 

1.Гамшгаас 
хамгаалах үйл 
ажиллагааны эрх зүйн 
зохицуулалтыг 
боловсронгуй болгох 

 1.1. Гамшгаас хамгаалах 
үйл ажиллагааны эрх зүйн 
орчинг сайжруулах  

Онцгой байдлын албаны тухай анхдагч хуулийн 
төслийг боловсруулж, УИХ-аар хэлэлцүүлж  
батлуулах  

 
    

Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийг шинэчлэн 
боловсруулж, УИХ-аар хэлэлцүүлж батлуулах 

      

1.2. Гамшгаас хамгаалах 
төлөвлөлт, дүрэм, журам, 
заавруудыг боловсронгуй 
болгох 

Монгол Улсын гамшгаас хамгаалах арга 
хэмжээний төлөвлөгөөг боловсруулж Засгийн 
газраар батлуулах 

     

Гамшгаас хамгаалах сайн дурынхны ажиллах 
журам, зааврыг боловсруулж батлуулах  

     

Галын аюулгүй байдлын үндсэн дүрэм, гал 
түймрийн улсын хяналтын дүрэм, гал түймэр 
унтраах дүрмийг шинэчлэн боловсруулж батлуулах 

     

Гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаатай 
холбогдолтой бусад журам, дүрэм, стандартыг 
шинэчлэх  

     

2.Гамшгаас 
хамгаалах 
менежментийн 
тогтолцоог бэхжүүлж, 
гамшгийн эрсдлийг 
бууруулах 
 

2.1.Гамшгийн эрсдлийг 
бууруулах олон талын 
оролцооноос бүрдэх 
үндэсний платформыг 
байгуулах 

Гамшгийн эрсдлийг бууруулах үндэсний платформ 
буюу үндэсний хороог байгуулах эрх зүйн 
зохицуулалтыг бий болгох 

     

Гамшгийн эрсдлийг бууруулах үндэсний хорооны 
ажиллах журмыг боловсруулж батлуулах 

     

Гамшгийн эрсдлийг бууруулах үндэсний хороог 
байгуулах, чадавхжуулах, үйл ажиллагааг нь 
жигдрүүлэх 

     

 
 
 

Гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаанд олон 
нийтийн оролцоог хангах эрх зүйн орчинг 
бүрдүүлэх 
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2.2.Олон нийтэд 
түшиглэсэн гамшгаас 
хамгаалах менежментийг 
хөгжүүлэх 
 

Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах чиглэлээр олон 
нийтэд чиглэсэн сургалт, сурталчилгаа зохион 
байгуулах 

     

Гамшгийн эрсдлийг бууруулах үйл ажиллагаанд 
төр, хувийн хэвшил, иргэний болон олон улсын 
байгууллага, сайн дурынхан, иргэдийн оролцоог 
хангах нөхцлийг бүрдүүлэх, зохион байгуулалтыг 
сайжруулах 

     

Бага хүч хэрэгсэл, нөөц ашиглан хялбар 
шийдвэрлэж болох гал түймэр, үйлдвэрлэл,  
техникийн болон ахуйн шинжтэй осол, гэнэтийн 
тохиолдолтой тэмцэх чиг үүрэг бүхий сайн дурын 
хэсэг, бүлэг, нөхөрлөл байгуулах эрх зүйн орчныг 
бүрдүүлэх, үйл ажиллагааг нь тогтмолжуулах, 
ажиллах нөхцлийг хангахад дэмжлэг үзүүлэх 

     

Төрийн болон хувийн хэвшлийн холбогдох 
талуудтай хамтран гамшгаас урьдчилан 
сэргийлэх, тэмцэх чадавхтай, хариуцлагатай 
иргэншлийн соёл, хандлагыг бий болгох чиглэлээр 
нийслэл, аймаг, дүүргийн хэмжээнд үр дүнтэй 
ажил зохион байгуулах 

     

2.3.Гамшгаас хамгаалах 
үйл ажиллагаанд 
эрсдлийн менежментийг 
хэрэгжүүлэх  
 

Гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ хийх стандарт, эрх 
зүйн орчинг бүрдүүлэх 

     

Гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээний хамрах хүрээ, 
зохион байгуулалтыг боловсронгуй болгох 

     

Гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ хийх арга зүй, 
аргачлалыг боловсронгуй болгох 

     

Гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ хийх мэргэжилтэнг 
бэлтгэх, мэргэжлийн баг бүрдүүлэх, хяналтын 
системийг бий болгох 

     

Эрсдэлийг ойлгож тодорхойлох, шинжлэх, 
эрсдэлийг үнэлэх, эрсдэлийг бууруулах арга 
хэмжээг төлөвлөхөд мэргэжлийн байгууллага, 
хувийн хэвшил, олон нийтийн оролцоог хангах 

     

 
 

Орон нутгийн гамшгаас хамгаалах хүч хэрэгслийн 
бэлэн байдлыг хангах, удирдлага зохион 
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2.4. Орон нутгийн 
гамшгаас  хамгаалах 
чадавхыг бэхжүүлэх, 
удирдлагын 
менежментийг 
сайжруулах, дэвшилтэт 
техник, технологийг 
нэвтрүүлэх 

байгуулалтыг сайжруулах 

Орон нутгийн онцгой комисс, гамшгаас хамгаалах 
мэргэжлийн алба, анги, сайн дурын хэсгийнхний 
гамшгийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, аврах, 
хор уршгийг арилгах, сэргээн босгох мэдлэг, 
дадлагыг дээшлүүлэх 

     

Орон нутгийн гамшгаас хамгаалах үйл 
ажиллагаанд орчин үеийн дэвшилтэт техник, 
технологийг нэвтрүүлэх 

     

Гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагааны санхүү 
болон бусад нөөцийг нэмэгдүүлэх, бичил зээл, 
дундын сан, давхар даатгалын тогтолцоог 
хөгжүүлэх 

     

Орон нутагт уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан 
зохицох чадавхыг бий болгох 

     

3.Гамшиг судлалын 
шинжлэх ухааныг 
хөгжүүлэх,  гамшгаас 
хамгаалах үйл 
ажиллагаанд 
шинжлэх ухааны 
ололт, шинэ мэдлэг, 
дэвшилтэд техник 
технологи, 
инновацийг 
нэвтрүүлэх 

3.1. Гамшиг судлалын 
шинжлэх ухааныг 
хөгжүүлэх 

Онцгой байдлын албанд шинжлэх ухаан 
технологийн талаар баримтлах бодлого 
боловсруулж батлуулах 

     

Гамшиг судлалын шинжлэх ухааны тэргүүлэх 
чиглэлүүдийг тогтоох, суурь болон хавсарга 
судалгааны зохистой харьцааг тодорхойлж 
хэрэгжүүлэх 

     

Гамшгаас хамгаалах талаарх судалгаа, 
шинжилгээний асуудалд бүх талууд нээлттэй, эрх 
тэгш оролцох боломжийг бүрдүүлэх  

     

Шинжлэх ухаанд суурилсан шийдвэр гаргах 
тогтолцоог бий болгох  

     

3.2. Эрдэм шинжилгээ, 
технологи, инновацийг 
хэрэгжүүлэх чадавхыг 
бэхжүүлэх  
 

Судалгаа, шинжилгээний ажилд орчин үеийн 
дэвшилтэт технологи болон мэдээллийн 
технологийг өргөнөөр нэвтрүүлэх 

     

Эрдэм шинжилгээний байгууллагын чадавхыг 
бэхжүүлэхэд чиглэгдсэн төсөл, хөтөлбөр 
хэрэгжүүлэх 

     

Гамшиг судлалын чиглэлээр өндөр мэргэшсэн 
судлаач бэлтгэхэд дотоод, гадаадын тусламж 
дэмжлэгийг нэмэгдүүлэх 
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Шинжлэх ухаан, техник, технологийн чиглэлээр 
гадаад хамтын ажиллагааг өргөжүүлж хөгжүүлэх  

     

3.3. Гамшгаас хамгаалах 
үйл ажиллагаанд 
инновацийг нэвтрүүлэх, 
хөгжүүлэх 

Гамшгаас хамгаалах салбарт инновацийг 
нэвтрүүлэх, хөгжүүлэх чиглэлээр дунд хугацааны 
хөтөлбөр, төлөвлөгөө гаргаж хэрэгжүүлэх 

     

Гамшгаас хамгаалах салбарын албан хаагчдын 
инновацийн мэдлэгийг сайжруулах, хөгжүүлэх, 
сурталчлан таниулах 

     

Гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагааг 
сайжруулахад чиглэсэн инновацийн төсөл, 
хөтөлбөр хэрэгжүүлэх 

     

Инновацийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг гадаад, 
дотоодын төрийн болон төрийн бус байгууллага, 
аж ахуйн нэгжтэй хамтран ажиллах, харилцан 
туршлага солилцох 

     

Гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаан дахь шинэ 
санаа, бүтээлийг бүтээгдэхүүн үйлчилгээ болгох, 
зах зээлд нэвтрүүлэх гарааны компани байгуулах 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1. Гамшгаас урьдчилан 
сэргийлэх арга хэмжээг 
бүх нийтийн үйл хэрэг 
болгон хөгжүүлэх үндэс 
суурийг тавих 

Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх ажлын бодлого, 
хөтөлбөр, нэгдсэн төлөвлөгөөг бий болгох 

     

Гамшгаас хамгаалах сургалтын бодлогын баримт 
бичгийг боловсруулж, хэрэгжүүлэх 

     

Үндсэн болон шаардлагатай төрөл мэргэжлийн 
мэргэжилтэн бэлтгэх тогтолцоо, хэрэгцээг 
тодорхойлж, сургалтын нэгдсэн төв, бүсийн 
сургалтын төвүүдийг байгуулах 

     

Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх ажлыг олон нийтэд 
хүргэх арга хэмжээнд мэдээллийн дэвшилтэт 
технологийг нэвтрүүлэх 

     

Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний 
төсвийг орон нутаг, улсын албадын төсөвт суулгаж 
өгөх 

     

Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх ажлын үр нөлөөг 
дээшлүүлж, “Аврагч” студын үйл ажиллагааг 
өргөжүүлэх, тоног төхөөрөмжийг шинэчлэх 
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4. Гамшгаас 
урьдчилан сэргийлэх, 
аврах, хор уршгийг 
арилгах, 
хойшлуулшгүй 
сэргээн босгох арга 
хэмжээний  үр нөлөөг 
дээшлүүлэх  
 

Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, ухуулга 
сурталчилгааны нэгдсэн мэдээллийн сан, 
материаллаг бааз бүрдүүлэх 

     

Улаанбаатар хотод “Иргэдийн гамшгийн 
боловсролыг хөгжүүлэх төв”-ийг байгуулах, бүтэц, 
орон тооны асуудлыг Засгийн газраар 
шийдвэрлүүлэх 

     

 
 
 
 
 
4.2. Гамшгаас хамгаалах 
төлөвлөлт, зохион 
байгуулалт, шуурхай 
удирдлага зохицуулалтын 
чадавхыг дээшлүүлж, 
бэлэн байдлыг хангах 

Гамшгийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, эрсдлийг 
үнэлэх, бууруулах арга хэмжээг төлөвлөх, зохион 
байгуулах 

     

Гамшгаас хамгаалах арга хэмжээг сумын түвшинд 
зохион байгуулах төрийн захиргаааны албан 
хаагчийг сумдад томилж ажиллуулах асуудлыг 
шийдвэрлэх 

     

Аймаг, нийслэл, сум дүүрэг, баг, хороо, аж ахуйн 
нэгж байгууллагын гамшгаас хамгаалах бэлэн 
байдлын төлөвлөлтийг нэгдсэн удирдлагаар 
хангаж боловсронгуй болгох 

     

Төв, орон нутгийн онцгой байдлын анги, 
байгууллагад шаардлагатай техник хэрэгслийн 
стандартыг тогтоох, бэлтгэл бэлэн байдлыг 
дээшлүүлэх 

     

Хүн амын төвлөрөл ихтэй томоохон хот, бүсийн 
төвүүдэд “Шуурхай бүлэг” байгуулах 

     

Томоохон уул уурхайн үйлдвэрийг түшиглэн 
тэдгээрийн ажиллагсадаас бүрдсэн Авран туслах 
баг байгуулах эрх зүйн үндсийг боловсруулж 
хэрэгжүүлэх 

     

Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн байгууллагын 
радио холбоог тоон системд шилжүүлж өргөтгөх, 
холбооны техник хэрэгслийн найдвартай 
ажиллагааг хангах, сайжруулах 

     

Төв, орон нутгийн онцгой байдлын анги, 
байгууллагыг шилэн кабелийн нэгдсэн сүлжээнд 
холбох 

     



Онцгой байдлын ерөнхий газрын дунд хугацааны стратеги төлөвлөгөө. 2015-2020 он 
 

56 
 

Орон нутагт гамшгийн аюулыг зарлан мэдээлэх 
систем, эртнээс сэрэмжлүүлэх тогтолцоог 
бүрдүүлэх 

     

4.3. Гал түймэртэй тэмцэх 
үйл ажиллагааг бэхжүүлж, 
хүч хэрэгслийн бэлэн 
байдал, хяналтын 
тогтолцоог сайжруулах 

Хүн ам ихээр төвлөрсөн сум, суурин газарт гал 
унтраах, аврах анги шинээр байгуулах 

     

Төв, орон нутгийн Онцгой байдлын газар, хэлтсийн 
шаардлагатай гал унтраах, аврах ангиудын 
барилгыг шинээр барих, өргөтгөх 

     

Гал түймэр унтраах тусгай зориулалтын техник, 
хэрэгслийн хангалтыг үе шаттай нэмэгдүүлэх 

     

Гал түймрийн статистик болон хяналт шалгалтын  
нэгдсэн мэдээллийн санг бүрдүүлэх 

     

Гал түймрийн улсын хяналт, шалгалтыг эрсдэлд 
суурилсан хяналт шалгалтын тогтолцоонд 
шилжүүлэх 

     

Гал түймэртэй тэмцэх гэрээт анги, хэсэг, сайн 
дурынхны үйл ажиллагааг дэмжих, хамтран 
ажиллах 

     

4.4. Улсын нөөцийн бараа, 
материалын хадгалалт, 
хамгаалалтыг сайжруулж, 
шинэ технологи, 
мэдээллийн систем 
нэвтрүүлэх 

Улсын нөөцийн бараа, материалын нэр төрөл, үнэ, 
тоо хэмжээ, чанар стандарт, хадгалах хугацаа, 
байршлын тухай мэдээлэл бүхий санхүүгийн 
бүртгэлийн иж бүрэн нууцлалын зэрэгтэй сүлжээг 
бий болгох 

     

Улсын нөөцийн бараа, материалыг хадгалсан, 
зарцуулсан, байршуулсан зэрэг маш нууц зэрэгтэй 
статисик мэдээллийн санг бий болгох, түүнд 
суурилсан судалгаа, шинжилгээ хийх 

     

Улсын нөөцийн бараа, материалын чанар, удаан 
хадгалалтын үед өөрчлөгдөх байдалд эрх бүхий 
байгууллагатай хамтран судалгаа хийж, бараа 
материалын хадгалалтын хугацааг уртасгах, удаан 
хадгалах шинэ дэвшилтэт техник, технологийг 
нэвтрүүлэх 

     

Төв, орон нутгийн Улсын нөөцийн салбаруудын 
барилга, байгууламж, сав, тоног төхөөрөмжийг 
шинэчлэх хөрөнгө оруулалтын асуудлыг 
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шийдвэрлүүлж, иж бүрэн механикжсан 
ахуулахуудыг шинээр барих, бараа материал 
хадгалах агуулахын их болон урсгал засварын 
ажлыг үе шаттай хэрэгжүүлэх 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Онцгой байдлын 
асуудал эрхэлсэн 
байгууллагыг олон 
улсын жишигт 
ойртсон мэргэжлийн 
байгууллага болгон 
хөгжүүлэх 

5.1. Онцгой байдлын 
асуудал эрхэлсэн 
байгууллагын хөгжил 
бодлого, зохицуулалтыг 
сайжруулах 

Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн байгууллагын 
хөгжлийн бодлого боловсруулж хэрэгжүүлэх 

     

Үйл ажиллагааны бодлого, төлөвлөлтөд 
стратегийн менежментийг хэрэгжүүлэх 

     

Гадаад, дотоод хамтын ажиллагааг өргөжүүлж 
хөгжүүлэх 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
5.2. Байгууллагын дотоод 
үйл ажиллагаа, 
удирдлагын менежмент, 
манлайллыг сайжруулах 

Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн байгууллагын 
бүтэц, зохион байгуулалт, удирдлагын тогтолцоог 
боловсронгуй болгох 

     

Өргөдөл, гомдол, архивын үйлчилгээ, албан хэрэг 
хөтлөлтийг цахим хэлбэрт шилжүүлэх 

     

Ажлын байрны орчин, эрүүл ахуйг сайжруулах 
төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлж, албан хаагчдын 
ажиллах нөхцлийг хангах  

     

Удирдах ажилтны удирдах арга барил, менежмент, 
сургалт, сонгон шалгаруулалтыг боловсронгуй 
болгох 

     

Сахилга, дэг журам, ажлын хариуцлагыг 
сайжруулах, дүрэм журмыг боловсронгуй болгох, 
ёс зүйн албаны үйл ажиллагааг тогтмолжуулах 

     

Байгууллагын дотоод хяналт, аюулгүй байдлыг 
хангах механизмыг бий болгох 

     

Байгууллагын үйл ажиллагааг “Сайжруулахын тулд 
төлөвлөх” зарчимд шилжих,  хэрэгжилтийг 
хангуулах 

     

5.3. Онцгой байдлын 
асуудал эрхэлсэн 
байгууллагын хүний 
нөөцийн хөгжлийг хангах 

Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн байгууллагын 
хүний нөөцийн талаар баримтлах бодлогын баримт 
бичгийг боловруулж батлах 

     

Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн байгууллагын 
хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөр боловсруулж 
хэрэгжүүлэх 
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Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн байгууллагын 
хүний нөөцийг сургаж хөгжүүлэх дэд хөтөлбөр 
боловсруулж хэрэгжүүлэх 

     

Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн байгууллагын 
хүний нөөцийн нийгмийн хамгааллыг сайжруулах 
дэд хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэх 

     

Олон улсад эрэн хайх, аврах үйл ажиллагаа 
явуулах эрх бүхий үндэсний багийг бий болгох, 
тэднийг сургаж хөгжүүлэх 

     

5.4. Онцгой байдлын 
асуудал эрхэлсэн 
байгууллагын техник, 
технологийг шинэчлэх 

Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн байгууллагын 
техник хэрэгслийн чадавх, төрөл, үзүүлэлт, ажлын 
бүтээмж, ашиглалтын норм, норматив, дэлхий 
нийтийн жишиг, шаардагдах техник, тоног 
төхөөрөмжийн чиглэлээр судалгаа хийх 

     

Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн байгууллагын 
техник, тоног төхөөрөмжийн шинэчлэлийн дунд 
хугацааны дэд хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэх 

     

Онцгой байдлын ерөнхий газрын мэдээллийн 
систем, технологийг сайжруулах хөтөлбөр 
боловсруулж хэрэгжүүлэх 

     

5.5. Онцгой байдлын 
ерөнхий газрын харъяа 
Мэргэжил дээшлүүлэх 
давтан сургалтын төв, 
сэтгэл зүй, сэргээн заслын 
төвийг байгуулах 

Аврах тусгай ангийг түшиглэн Мэргэжил 
дээшлүүлэх давтан сургалтын төвийг байгуулах, 
техник, тоног төхөөрөмж, боловсон хүчний 
асуудлыг шийдвэрлэх 

     

Сэтгэл зүй, сэргээн заслын төв байгуулах техник, 
эдийн засгийн үндэслэлийг боловсруулж 
батлуулах 

     

Сэтгэл зүй, сэргээн заслын төв байгуулах төсөв, 
санхүүгийн асуудлыг улсын төсөв болон бусад 
хөрөнгө оруулалтаар шийдвэрлэх 

     

Сэтгэл зүй, сэргээн заслын төвийн барилгыг барих      

5.6. Төсөв, санхүү, 
хөрөнгө оруулалтыг 
нэмэгдүүлж, ар тал, 
хангалтын нөөц, чадавхыг 

Байгууллагын төсөв, санхүү, хөрөнгө оруулалтыг 
нэмэгдүүлэх, өр авлагагүй ажиллах 

     

Улсын болон орон нутгийн төсвийг гамшгаас 
хамгаалах үйл ажиллагаатай уялдуулан 
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бэхжүүлэх  боловсруулах нэгдсэн арга зүйг бий болгох 

Онцгой байдлын албыг хөгжүүлэх санг байгуулах 
     

Өсөн нэмэгдэх хөрөнгийн хэрэгцээг үндэслэлтэй 
тодорхойлж, түүнд шаардагдах нэмэлт 
санхүүжилтийн хэмжээг тооцон эх үүсвэрийн 
асуудлыг тухай бүр шийдвэрлэх 

     

Бүтээгдэхүүний өртөг, зардлын зөв тооцоололт, 
оновчтой хуваарилалтыг хийх, мөрдөгдөх зардлын 
норм, нормативыг хянаж шинэчлэх 

     

Анги, байгууллагын санхүүгийн бие даасан 
байдлыг хангах, санхүүгийн чадавхыг 
дээшлүүлэхэд чиглэсэн арга хэмжээ авах, орон 
нутгийн түвшинд гамшгаас хамгаалах зардлаа 
бүрэн хариуцах зохион байгуулалтын арга хэмжээг 
авах 

     

Нягтлан бодох бүртгэл, санхүү-эдийн засгийн 
мэдээллийн нэгдсэн систем болон удирдлагын 
цахим бүртгэлийг хэрэгжүүлэх, мэдээ, тайлан, 
баланс, түүний шинжилгээг зохих журмын дагуу 
хугацаанд нь гаргаж, үр дүнг тооцож ажиллах  

     

Санхүүгийн үйл ажиллагааны сахилга бат, ил тод 
байдлыг дээшлүүлэх 

     

5.7. Үр дүнд суурилсан 
хяналт-шинжилгээ, 
үнэлгээг нэвтрүүлэх  
 

Үр дүнд суурилсан хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний 
шинэ загварыг боловсруулж хэрэгжүүлэх 

     

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний мэдээллийн санг 
бүрдүүлэх, газар, нэгж, албан хаагчдыг 
мэдээллээр хангах 
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