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Онцгой байдлын байгууллагын гурван үеийн чуулга уулзалтад хүрэлцэн ирсэн эрхэм 

генерал, офицер, ахлагч, ажилтан та бүхэнд Монгол Улсын Засгийн газрын нэрийн 

өмнөөс болон хувиасаа чин сэтгэлийн  халуун дотно мэндчилгээ дэвшүүлж сайн сайхан 

бүхнийг хүсэн ерөөе. 

Онцгой байдлын байгууллага нь байгуулагдсан цагаасаа эхлэн Монгол Улсын хууль 

тогтоомж, төр засгийн бодлого, шийдвэрийг хэрэгжүүлэх, гамшгаас хамгаалах төрийн 

үйлчилгээг иргэдэд түргэн шуурхай хүргэх, учирч болзошгүй гамшгийн аюулаас урьдчилан 

сэргийлэх, авран хамгаалах хариуцлагатай бөгөөд нэр хүндтэй үүргээ цаг ямагт нэр төртэй 

биелүүлж, улс орон, ард иргэдийнхээ амар тайван, аюулгүй байдлыг хангахын төлөө хүчин 

чармайлт, идэвх санаачилга гарган ажиллаж эдүгээ төр засаг, ард иргэдийн итгэлийг 

хүлээсэн улсдаа төдийгүй бүс нутаг, олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн байгууллага болсныг 

тэмдэглэн хэлэхэд таатай байна. 

Ахмад буурлууд нь хойч үедээ сургаал захиасаа айлдаж, арвин их баялаг туршлагаа 

өвлүүлэн үлдээдэг, залуус нь ахмад үеэ хайрлан хүндэтгэж, байгуулсан гавьяа, үлдээсэн 

өвийг нь нэр төртэй үргэлжлүүлж байдаг эргэх цагийн хэлхээ холбоо, эрт эдүгээгийн 

залгамж халаатай ард түмэн билээ бид. 

Төрийн үйл хэргийг энэ цаг үед түшиж байгаа та бүхэн албаныхаа залгамж чанар, 

түүхэн уламжлалаа хадгалан гурван үеийн чуулга уулзалтыг зохион байгуулж, ахмад 

буурлуудынхаа ухаан төгс сургаалийг сонсож, ажил амьдралдаа хэрэгжүүлэхээр зорьж 

байгаад талархаж байна. 

Салбарынхаа зорилго зорилт, ололт амжилтыг эргэн харж, үнэлэлт, дүгнэлт өгөх, үе 

үеийн алба хаагчдын ажлын дадлага, туршлага, санал бодлыг сонсож, үлгэр дууриал, 

сургамж сэдэл аван ололт амжилтаа бататгаж, алдаа оноогоо засахад чиглэгдэж байгаа 

УИХ, ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ГИШҮҮН, 
МОНГОЛ УЛСЫН ШАДАР САЙД 
Ө.ЭНХТҮВШИНГИЙН ИЛГЭЭЛТ



энэхүү чуулга уулзалтаар та бүхний дэвшүүлсэн санал, зөвлөмж, сайшаал, магтаал, 

шүүмжлэлийн аль аль нь онцгой байдлын байгууллагын цаашдын хөгжлийн чиг 

хандлагыг тодорхойлох, залгамж чанарыг хадгалахад үнэтэй хувь нэмэр оруулна 

гэдэгт эргэлзэхгүй байна.

Эх орон, ард түмэндээ өргөсөн тангараг, үүрэг хариуцлагаа ямагт биелүүлж өлгий 

сайхан эх орныхоо аюулгүй байдал, ард иргэдийнхээ амар тайван, аз жаргалант 

амьдралыг сахин хамгаалахын төлөө  эргэх цагийн дөрвөн улирал, өдөр, шөнийг 

ялгалгүй эр зориг, тэсвэр хатуужил гарган гамшгаас хамгаалах үйлсэд нэгэн үзүүрт 

сэтгэлээр зүтгэж байгаа онцгой байдлын байгууллагын ахмад, дунд, залуу үеийнхэн 

та бүхний ариун үйлс үеийн үед үргэлжилж, үр хойчид үлгэр дууриалал болж байх 

болтугай. 

Чуулга уулзалтын үйл ажиллагаанд амжилт хүсэж, 
Та бүхэнд болон гэр бүлд тань эрүүл энх, аз жаргал, 

ажлын амжилтыг хүсэн ерөөе.

---îÎî---
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Эрхэм хүндэт зочид, төлөөлөгчид өө

Эрхэм генерал, офицер, ахлагч, 

алба хаагчид аа!

Онцгой байдлын байгууллагын алба хаагчдын гурван үеийн чуулга уулзалтад хүрэлцэн 

ирсэн Та бүхний энэ өдрийн амар амгаланг эрэн мэндчилье. 

Ололт, амжилт, алдаа, оноогоо дүгнэн хэлэлцэж, хөгжил, дэвшлийн чиг хандлага, 

зорилго, зорилтоо хамтдаа тодорхойлохоор "Онцгой байдлын албаны залгамж чанарыг 

бэхжүүлье" уриан дор нэгдэн та бид энд хуран цуглараад байна.  

Онцгой байдлын байгууллагын салбар нэгж, техник, тоног төхөөрөмж,  хүний 

нөөцийн чадвар чадавхи жилээс жилд өргөжин хөгжиж, улс, орон ард иргэддээ хүлээн 

зөвшөөрөгдсөн, нэр хүндтэй байгууллага болсон нь үе үеийн удирдлага, залуу халуун 

нас, билиг оюун, хүч хөдөлмөрөө зориулсан ахмад үе, тэдний үйл хэргийг нэр төртэй 

үргэлжлүүлж, эзэмшсэн мэргэжил, мэдлэг оюун, ур чадвараа дайчлан ажиллаж буй 

дунд үе, ажиллах хүсэл мөрөөдлөөр жигүүрлэсэн залуу үеийн нөр их хөдөлмөр, сэтгэл 

зүтгэлийн үр шим юм аа. 

Чуулга уулзалтаас чуулга уулзалтын хоорондох түүхэн хугацаанд хийсэн, бүтээсэн ажил 

үйлс нэмэгдэж, байгууллагын чадавх дээшилж байгааг дурьдахад таатай байна.

2013 онд зохион байгуулсан Онцгой байдлын байгууллагын гурван үеийн II дахь 

удаагийн чуулга уулзалтаас гаргасан зөвлөмжид гамшгаас хамгаалах хууль эрх зүйн 

шинэтгэл хийх, сургалт сурталчилгааны ажлыг эрчимжүүлэх, гамшгийн дараах сэтгэл зүйн 

нөхөн сэргээх эмчилгээ, үйлчилгээ явуулах нөхцөлийг бүрдүүлэх, тусгай зориулалтын 

тоног төхөөрөмжийн хангалтыг нэмэгдүүлэх, төрөөс ахмад настны талаар баримтлах 

бодлого, шийдвэрийг хэрэгжүүлэх, гамшгаас урьдчилан сэргийлэх сургалтыг ерөнхий 

боловсролын сургуулиудад заах зэрэг асуудлыг тусгаж байсан. 

Энэ хугацаанд чуулга уулзалтаас гарсан зөвлөмжийн хэрэгжилтийг хангах чиглэлээр 

ÎÍÖÃÎÉ ÁÀÉÄËÛÍ ÅÐªÍÕÈÉ 
ÃÀÇÐÛÍ ÄÀÐÃÀ, ÕÎØÓÓ× ÃÅÍÅÐÀË 

Ò.ÁÀÄÐÀËÛÍ ÕÝËÑÝÍ ¯Ã
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нилээдгүй олон ажил, арга хэмжээг авч хэрэгжүүлсэн. 

Тухайлбал,

Монгол Улсын төрөөс гамшгаас хамгаалах талаар баримтлах бодлого, хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлэх, гамшгаас хамгаалах хууль эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох зорилт 

дэвшүүлж, Гамшгаас хамгаалах тухай, Галын аюулгүй байдлын тухай хуулийн шинэчилсэн 

найруулгыг батлуулж, мөрдөж эхлээд байна.

Мөн гамшгийн удирдлага, зохион байгуулалтыг бүсийн тогтолцоонд шилжүүлж, эрэн 

хайх, аврах, гал унтраах анги, байгууллага, нэгжийг шинээр байгуулан, улсын төсвийн 

болон төсөл, хөтөлбөрийн санхүүжилтээр аврах, гал унтраах тусгай зориулалтын техник, 

тоног төхөөрөмжийн хангалтыг сайжруулснаар гамшгаас хамгаалах төрийн үйлчилгээг 

шуурхай, үр дүнтэй хүргэх нөхцөл боломж нэмэгдээд байна.

Түүнчлэн мэргэжлийн боловсон хүчин бэлтгэх тогтолцоог бэхжүүлж, аврагч, гал 

сөнөөгчдийг давтан сургах, гамшгийн дараах нөхөн сэргээх эмчилгээ, үйлчилгээнд 

хамруулах нөхцөл бүрдүүлсэн, онцгой байдлын албаны түүхэн замналын музей байгуулан 

ахмад үеийнхнийхээ хийсэн, бүтээсэн нөр их хөдөлмөр, бүтээлийг залуу, хойч үедээ 

танилцуулж, уламжлуулах болсон зэрэг олон олон онцлох үйл явдал, амжилт, бүтээлийг 

бид хамтдаа бий болгосон. 

Энэ бүхнийг хийж, хэрэгжүүлэхэд манай үе үеийн ахмадуудын сэтгэл, хичээл зүтгэл, 

идэвхтэй оролцоо чухал байсныг онцлон тэмдэглээд ямагт албаныхаа хөгжлийн төлөө 

дэмжлэг үзүүлж, хамтран ажиллаж буйд талархаж байгаагаа дахин илэрхийлье. 

Энэ удаагийн гурван үеийн чуулга уулзалт салбарынхаа зорилго, зорилт, өөрчлөлт 

шинэчлэл, ахиц дэвшил мөн тулгамдаж буй асуудлаа хамтдаа хэлэлцсэн, санаа бодлоо 

нээлттэй солилцсон, шинэ санаа, ур чадвар, мэдлэг туршлагаа хуваалцсан, санал зөвлөмж 

гаргасан ихээхэн үр дүнтэй арга хэмжээ болно гэдэгт итгэл дүүрэн байна. 

Ингээд чуулга уулзалтын үйл ажиллагаанд амжилт хүсч, Онцгой байдлын байгууллагын 

гурван үеийн чуулга уулзалтыг нээснийг мэдэгдэе. 

Анхаарал хандуулсан та бүхэнд баярлалаа.

---îÎî---
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Онцгой байдлын байгууллагын ахмад, дунд, залуу үеийн гурав дахь удаагийн чуулга 

уулзалтад урилгаар оролцож байгаа хүндэт зочид, төлөөлөгч та бүхэнд энэ өдрийн 

мэндийг дэвшүүлж мэндчилье.

Одоогоос 7 жилийн өмнө анхны чуулга уулзалтыг зохион байгуулснаас хойш Онцгой 

байдлын байгууллага үйл ажиллагаагаа явуулах хууль тогтоомжуудаа улам боловсронгуй 

болгож батлуулсны зэрэгцээ улс орны хувьд эдийн засгийн хямралтай байгаа ч гэсэн 

материаллаг баазын хувьд бэхжүүлэх, орчин үеийн өндөр хүчин чадалтай техник, 

багаж зэвсэглэмжээр хангах,мэргэжлийн боловсон хүчнийг сургаж бэлтгэхэд төр засаг, 

байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэд сэтгэл гарган дэмжин тусалж байгаад ахмад ажилтнууд 

бид сэтгэл ханамжтай байгаагаа онцлог тэмдэглэхийг хүсэж байна. 

Онцгой байдлын байгууллагын Ахмад, дунд, залуу үеийн хоёр дахь удаагийн чуулга 

уулзалтад оролцсон төв, орон нутгийн ахмадуудын санал хүсэлтийн дагуу Онцгой байдлын 

байгууллагын Ахмад холбоо үүсэн байгуулагдаж, дүрмээ батлан Улсын бүртгэлийн 

ерөнхий газарт бүртгүүлэн гэрчилгээ авч гишүүддээ үйлчилдэг төрийн бус байгууллагын 

статусаар 21 аймаг, нийслэл хот, ОБЕГ-ын төв аппарат, Аврах тусгай анги, Улсын нөөцийн 

салбарт анхан шатны нэгжээ байгуулан ажиллаж байна. 

Онцгой байдлын байгууллагын Ахмадын холбоо Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын 

Ахмадын хороо 494 гишүүнтэй, ОБЕГ-ын Ахмадын холбоо 234 гишүүнтэй Архангай, Булган, 

Говь-Алтай, Дархан-Уул, Дорнод, Дорноговь, Завхан, Орхон, Өвөрхангай, Өмнөговь, Увс, 

Сэлэнгэ, Ховд, Хэнтий, Хөвсгөл зэрэг аймагт 17 ахмадын зөвлөл, 14-29 гишүүнтэй Баян-

Онцгой байдлын байгууллагын 
Ахмадын холбооны тэргүүн, бэлтгэл 
комиссар Д.Хишигбаатарын хэлсэн үг

БÈÄÍÈÉ ÒÓÓËÆ ӨÍÃӨÐҮҮËÑÝÍ ÒҮҮÕ, ÑÓÐÃÀÌÆ ÒÀ ÁҮÕÝÍÄ 
ÕÓÓËÈÀÐ ÕҮËÝÝÑÝÍ ҮҮÐÃÝÝ ÍÝÐ ÒӨÐÒÝÉ ÁÈÅËҮҮËÝÕÝÄ 

ҮËÃÝÐ ÄÓÓÐÈÀËÀË, ÓÄÈÐÄÀÌÆ ÁÎËÎÕ ЁÑÒÎÉ
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Өлгий, Баянхонгор, Говьсүмбэр, Сүхбаатар, Төв зэрэг аймагт 5 Ахмадын салбар ажиллаж 

байна. Анх Онцгой байдлын байгууллагын Ахмадын холбоо байгуулагдаж байхад 1453 

ахмад настан бүртгэгдэж байсан бол одоо 1771 ахмад настан бүртгэлтэй байгаа бөгөөд 

өнгөрсөн 3 жилд эгнээ маань 318 ахмад настнаар нэмэгдээд байна. 

Цаашид ч жил бүр энэ тоо улам нэмэгдэж, нас нь залуужих чиг хандлагатай 

байна. Онцгой байдлын байгууллагын Ахмадын холбоо санаачлан Онцгой байдлын 

байгууллагаас иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээг ойртуулах, чанаржуулах, шуурхай болгох 

зорилгоор "Гэр хорооллын галын аюулын эрсдлийг бууруулах галын аюулаас урьдчилан 

сэргийлэх ажилд иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх нь" сэдэвт 3 үе шаттай хэрэгжүүлэх 348 

сая төгрөгний өртөг бүхий төслийг боловсруулж ОБЕГ-ын даргад өргөн барьсан бөгөөд 

донор орнуудын болон Азийн хөгжлийн банкны буцалтгүй тусламжийн хүрээнд уг төслөө 

хэрэгжүүлэхийг хүсэж байна. 

"Түүхэн музей" байгуулахад УИХГ, УНГ, ГТТГ-ын ахмадуудаас бүрдсэн ажлын дэд 

хэсгийг зохион байгуулж 3 сар гаруй хугацаанд өөрсдийн ажиллаж байсан ажлын 

чиглэлээр түүхийн биет болон биет бус материалуудыг эрэн сурвалжлан цуглуулж 2016 

оны 6 дугаар сарын 20-ны өдөр буюу Онцгой байдлын байгууллага үүсэн байгуулагдсаны 

12 жилийн ойгоор музейг нээхэд манай ахмадууд маш их идэвхи санаачлага гарган 

оролцсон явдалд чин сэтгэлийн талархал илэрхийлж байна. 

Энэ жилийн хувьд Говь-Алтай, Өвөрхангай, Дундговь, Баянхонгор аймгийн ОБГ-ын 

Гал түймэр унтраах, аврах анги болон Аврах тусгай анги, Улсын нөөцийн "Объект-03" 

үүсэн байгуулагдсаны ойн баярыг тохиолдуулан тус байгууллагуудад ажиллаж байсан 

ахмадууд олон арван ажлыг санаачлан гүйцэтгэснийг цохон тэмдэглэж байна. 

Онцгой байдлын байгууллагын Ахмадын холбоо түшиглэсэн байгууллагынхаа 

хуулиар хүлээсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлэхэд ахмадууд биднээс шалтгаалах бүх ажилд гар 

бие оролцож, чадлынхаа хир хэмжээнд дэмжин туслах, байгууллагын түүхэн замналын 

талаар ном товхимол бичих, музей байгуулах, урьдчилан сэргийлэх үзлэг шалгалт, 

ухуулга сурталчилгаа, судалгаа хийх, залуу ажилтнуудыг ажлын байран дээр нь сургаж 

дадлагажуулах, залуучуудын мэргэжлийн ур чадварыг нь сайжруулахад бодит дэмжлэг 

үзүүлэхэд чиглэж байна. 

Ахмадууд бидэнд бодож санасан ажил, хэрэгжүүлэх төсөл, хөтөлбөр байна. Тухайлбал 

энэ оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс хэрэгжиж эхэлсэн Ахмад настны тухай хуулийг 

хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд "Мэргэшсэн зөвлөх үйлчилгээ" үзүүлэх баг байгуулан 

ажиллуулах, түүний салбар нэгжийг төв, орон нутгийн Онцгой байдлын газар, хэлтэс, 

анги, салбар бүр дээр байгуулж, ажлынхаа бодит үр өгөөжийг дээшлүүлэх саналыг 

дэвшүүлж байна. 

Ажлын өндөр мэдлэг, арвин туршлагатай, хөдөлмөрлөх чадвар бүхий ахмад 
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ажилтнуудаас бүрдсэн "Бэлтгэл хүчин"-г зохион байгуулж олон хоног үргэлжилсэн гамшиг 

осол, гал түймрийн үед бэлэн байдлаа алдахгүйгээр бие бүрэлдэхүүний үүрэг гүйцэтгэх 

чадвар бүхий багийг зохион байгуулж ажиллахыг санал болгож байна. Эдгээр хүчнийг 

тусгайлан сургаж бэлтгэх шаардлагагүй бөгөөд тэд сайн дурын үндсэн дээр хөдөлмөрлөнө.

Харин тэдний санал санаачлага, урам зоригийг өрнүүлэх зорилгоор төрөл бүрийн 

урамшуулал олгох боломж бололцоо их байна. Тийм хүчнийг жинхэнэ утгаар нь байгуулж 

ажиллуулбал бидэнд дотооддоо маш их нөөц бололцоо байгааг харуулах болно.

Манай байгууллага зүгээр ч нэг "Сэргийлнэ, аварна, тусална" гэсэн уриалга 

дэвшүүлээгүй гэдэгт эргэлзэхгүй байна. Энэ уриалгыг жинхэнэ утгаар нь хэрэгжүүлэхэд 

оюуны өндөр чадавхи бүхий ахмадууд, эрдэмтэн мэргэд, олон арван багш, бүх шатанд 

удирдах ажил хийж байсан ган мэт хатуужсан, хоёргүй сэтгэлээр байгууллагынхаа төлөө 

зүтгэж чадах ахмад дайчдынхаа хүчийг ашиглахыг уриалж байна. Бид мөнх бус. Бидний 

амьдралаараа туулж өнгөрүүлсэн түүх, сургамж бол та бүхэнд хуулиар хүлээсэн үүргээ нэр 

төртэй биелүүлэхэд үлгэр дууриалал, удирдамж, дэнлүү болох ёстой.

Ахмадууд бид ганц нийгмийн халамж хүсэх бус харин хамтран ажиллая гэсэн санал 

санаачлага гаргаж байгааг маань судлан тодорхой шийдвэр гаргавал дээр дэвшүүлсэн 

уриалгыг хэрэгжүүлэхэд бэлэн байна. 

Та бүхэнд чуулганаас гарах зөвлөмжийг хэрэгжүүлж ажиллахыг хүсье. 
Баярлалаа. 

---îÎî---
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Миний биеийг энэхүү гурван үеийн чуулга уулзалтын арга хэмжээнд дунд үеийг 

төлөөлөн үг хэлэх боломж олгосон Онцгой байдлын байгууллагын удирдлага, арга 

хэмжээг зохион байгуулах ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд баярлаж талархаж байгаагаа 

илэрхийлье. 

Онцгой байдлын байгууллагын тулгын чулуу болсон 95 жилийн түүхтэй Гал түймэртэй 

тэмцэх байгууллага, 53 жилийн түүхтэй Улсын иргэний хамгаалалтын байгууллага, 52 

жилийн түүхтэй Улсын нөөцийн байгууллагын үе үеийн дарга удирдлага, ажилтан алба 

хаагчид, ахмадуудаараа бид бахархаж, хүндлэн дээдэлдэг билээ. Энэ л эрхэм хүмүүсийнхээ 

улс, эх орон, ард иргэдийнхээ сайн сайхны төлөө гэсэн чин сэтгэл, бодлого шийдвэр, хүч 

хөдөлмөрөөр манай байгууллага жилээс жилд өргөжин тэлж, хөгжиж ирсэн. Иймд бид 

ахмад үеэ хүндэлж, бахархаж явдаг. Та бүхнээсээ үеийн үед үлгэрлэн суралцаж  ирсэн.

Дунд үеийн төлөөлөл болсон мянга мянган офицер ахлагч, аврагч, гал сөнөөгчид 

маань Онцгой байдлын байгууллагын ачааны хүндийг үүрч, хоёргүй сэтгэлээр ард 

иргэдийнхээ амь бие, өмч хөрөнгө, улс эх орныхоо байгалийн баялгийг хэлж ирдэггүй, 

хийсч ирдэг гал түймэр, гамшиг ослоос авран хамгаалах хүнд хэцүү боловч, нэр хүндтэй 

эрхэм үүргээ амжилттай гүйцэтгэж, өргөсөн тангарагтаа үнэнчээр зүтгэж байна. 

Бидний дунд үе эх орондоо төдийгүй алс хол, хилийн чанадад энэ дэлхийн сайн 

сайхны төлөө амь биеэ үл хайрлан, эх орныхоо нэрийг өндөрт өргөн, энхийг сахиулах 

ажиллагаанд ч үүрэг гүйцэтгэж байна. Бид бүхэн ахмад үеэсээ суралцаж, залуу хойч үедээ 

сурч мэдсэн дадлага туршлага, ололт амжилтаа бататган үлдээж өнгөрсөн, одоо, ирээдүйн 

үл тасрах залгамж, халаа нь байх болно оо. 

Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын 
Гàë ò¿éìýðòýé òýìöýõ õýëòñèéн äàðãà, 
äýä õóðàíäàà Д.Мºíõñàéõàíы дунд үеэ 
төлөөлж хэлсэн үг

БИД БҮХЭН ӨНГӨРСӨН, ОДОО, ИРЭЭДҮЙН ҮЛ ТАСРАХ 
ЗАЛГАМЖ, ХАЛАА НЬ БАЙХ БОЛНО
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Залуу хойч үеийн төлөөлөл болсон дүү нартаа бид бүхэн бүрэн дүүрэн итгэдэг. Та 

бүхний минь сурч мэдсэн мэдлэг боловсрол, хичээл зүтгэл, үл шантрах уйггүй хөдөлмөр 

улс орны маань амгалан тайван байдал, сайн сайхны ирээдүй байх болноо. Улс орон 

маань төдийгүй, Онцгой байдлын байгууллага түүний гадаад хамтын ажиллагаа сар, 

жилээр өргөжин тэлж, хөгжиж байна. 

Тухайлбал:

Ахмад үе маань улс, эх орон, ард түмнийхээ сайн сайхны төлөө биеийн хүчээр, хөлсөө 

урсган зүтгэж байсан бол, дунд үеийн төлөөлөл болсон бид хөгжингүй оронд үйлдвэрлэсэн 

машин техник, багаж хэрэгсэл ашиглан ажил үүргээ амжилттай гүйцэтгэж байна. Тэгвэл 

залуу үе болсон та бүхэн сурч мэдсэн мэдлэг боловсролоороо ажиллах болно. Энэ нь ой 

хээрийн түймрийг онгоцоор, обьектын гал түймрийг роботоор унтрааж, эрэл хайгуулийг 

дроноор хийж, та бүхэн гартаа хүрз, лоом, хошуу биш алсын зайн удирдлага атгах цаг 

хаяанд иржээ. Энэ бол манай байгууллагын хөгжил юм.  

Онцгой байдлын байгууллага үеийн үед мандан бадрах болтугай.

---îÎî---
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САЙН ҮЙЛСИЙН ҮЛГЭР ДУУРАЙЛАЛ БОЛСОН ТА БҮГДИЙН 
ҮРГЭЛЖЛЭЛ БИЛЭЭ, БИД

Онцгой байдлын албаны гурван үеийн чуулга уулзалтад хүрэлцэн ирсэн эрхэм генерал, 

офицер, ахлагч, үе үеийн аврагч, гал сөнөөгчид дайчин нөхөд та бүгдийн энэ өдрийн 

амрыг эрье.

Дэд ахлагч М.Сүхтөр миний бие Онцгой байдлын ерөнхий газрын харьяа Цэргийн 

гавьяаны улаан тугийн одонт хурандаа генерал С.Равдангийн нэрэмжит Аврах тусгай 

ангийн Эрэн хайх, аврах салбарт томилогдон эх орны онцгой хөвгүүд та бүхний алхсан 

жимээр анд нөхдийн хамт урагшлан буйдаа туйлын баяртай байгаагаа энэхүү индэрээс 

илэрхийлж байна.

Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн байгуулллага нь үүсэн байгуулагдсан цагаас хойш 

та бүхний хамтын хөдөлмөрийн үр дүнд, он цагийн хатуу, хэцүү бүхнийг ажралгүй даван 

туулж өнөөдрийн бид бүгдийг бий болгосон билээ.

Та бүхний хүнлэг энэрэнгүй сэтгэл мятрашгүй тэвчээр, мохошгүй зориг тань залуу үе 

бидний заавал сурах ёстой эрдэм юм.

Бид улс орны нийгэм, эдийн засгийн тогтвортой хөгжлийн бодлого, үндэсний аюулгүй 

байдлыг хангахад дэмжлэг үзүүлэн болзошгүй аюулаас эх болсон байгаль дэлхий, улс орны 

аюулгүй байдал, ард иргэдийнхээ амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгийг авран хамгаалах, 

хойшлуулшгүй сэргээн босгох үйл ажиллагааг нэр төртэйгээр гүйцэтгэж ирснийг энд 

дурьдахад таатай байна. 

Хүмүүний амьдралд тохиож болох аз жаргалтай хийгээд хамгийн ариун үйлс бол 

аврагч та бидний мэргэжил гэж би боддог.

ОБЕГ-ын харьяа Аврах тусгай ангийн 
Эрэн хайх, аврах салбарын аврагч, дэд 
ахлагч М.Сүхтөрийн залуу үеэ төлөөлж 
хэлсэн үг
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Сайн үйлсийн үлгэр дуурайлал болсон та бүгдийн үргэлжлэл бид билээ.

Тэртээх он жилүүдээс өнөөдрийг хүртэл хийсэн үйл, бүтээсэн гавьяаг тань эх орон, 

ард түмэн, Онцгой байдлын албаны мянга мянган аврагч, гал сөнөөгчид бид  хэзээ ч бүү 

мартаг. 

Энэхүү гурван үеийн чуулга уулзалтад оролцож байгаа үе үеийн дайчин нөхөд та 

бүхэндээ Улс орон, ард түмнийхээ амар амгалан амьдрал, сайн сайхны төлөө авран 

хамгаалах их үйлст өргөсөн тангарагтаа үнэнч зүтгэхээ батлан илэрхийлж байна. 

Эгэл жирийн, даруухан атлаа тэнгэрлэг орших аврагч, гал сөнөөгчдийн яруу 
алдар бадартугай.   

---îÎî---
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ÎÍÖÃÎÉ ÁÀÉÄËÛÍ ÁÀÉÃÓÓËËÀÃÛÍ ÕªÃÆÈË,
ÖÀÀØÄÛÍ ×ÈÃ ÕÀÍÄËÀÃÀ

Ìîíãîë Óëñûí Çàñãèéí ãàçðûí 2016 îíû 66 äóãààð òîãòîîë, Øàäàð ñàéäûí 2017 îíû 

01 ä¿ãýýð ñàðûí 11-íèé ºäðèéí 03 òîîò òóøààëààð Îíöãîé áàéäëûí åðºíõèé ãàçðûí ¿éë 

àæèëëàãààíû ñòðàòåãè, çîõèîí áàéãóóëàëòûí á¿òýö øèíý÷ëýí áàòëàãäñàí.

Ýíý äàãóó Îíöãîé áàéäëûí åðºíõèé ãàçàð áîëîí íèéñëýëèéí õ¿ðýýíèé Îíöãîé áàéäëûí 

ãàçàð, àíãè, áàéãóóëëàãóóä øèíý á¿òöýýð àæèëëàæ áàéíà.

Ìºí ÎÁÅÃ-ûí äàðãûí 2017 îíû 04 ä¿ãýýð ñàðûí 10-íû ºäðèéí Á/218 äóãààð òóøààëààð 

îðîí íóòãèéí Îíöãîé áàéäëûí ãàçàð, àíãè, áàéãóóëëàãûí á¿òýö, îðîí òîîã øèíý÷ëýí áàòëàâ.

Øèíý÷èëñýí á¿òöýýð èðãýäýä òºðèéí ¿éë÷èëãýýã øóóðõàé õ¿ðãýõ, ãàìøãèéí íºõöºë 

áàéäàë ¿¿ññýí ¿åä èðãýäýä öàã àëäàëã¿é òóñëàìæ ¿ç¿¿ëýõ çîðèëãîîð áàðóóí, ç¿¿í, õîéä, 

ºìíºä, Óëààíáààòàð ãýñýí 5 á¿ñ÷èëñýí õýëáýðò øèëæ¿¿ëæ, á¿ñèéí òºâèéí óäèðäëàãóóäûã 

òîìèëëîî. 

***

Онцгой байдлын ерөнхий газрын  
тэргүүн дэд бөгөөд штабын дарга, 
бригадын генерал Г.Ариунбуян

ҮНДСЭН ИЛТГЭЛ
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Çàñãèéí ãàçðûí 2016 îíû 66 äóãààð òîãòîîëîîð ªâºðõàíãàéí Õàðõîðèí, Õîâäûí 

Áóëãàí, Çàâõàíû Òîñîíöýíãýë, Ñýëýíãèéí Ìàíäàë, Äîðíîãîâèéí Çàìûí-¯¿ä ñóìäàä Îíöãîé 

áàéäëûí õýëòñèéã áàéãóóëëàà. 

Ìºí Çàñãèéí ãàçðûí 2015 îíû 200, 2015 îíû 274, 2016 îíû 183, 2017 îíû 192 äóãààð 

òîãòîîëîîð 8 àéìàãò 12 ãàë óíòðààõ, àâðàõ àíãè, 1 ýðýí õàéõ, àâðàõ ñàëáàð, 1 ýðýí õàéõ, 

àâðàõ á¿ëýã íýìæ áàéãóóëñàí. Èéíõ¿¿ ãàë óíòðààõ àâðàõ àíãè 49-61 áîëæ õ¿÷ õýðýãñëèéí 

÷àäàâõ, îðîí òîî íýìýãäñýí. 

***

Çàñãèéí ãàçðûí 2014 îíû 325, 2016 îíû 66 äóãààð òîãòîîëîîð Óóë óóðõàéí àâðàõ àíãè, 

Õàíãàëò ¿éë÷èëãýýíèé àíãèóäûã áàéãóóëàâ. 

Óóë óóðõàéí ñàëáàðûí ýð÷èìòýé õºãæëèéã äàãàæ îñîë, àâààð èхýýð òîõèîëäîõ áîëñîíòîé 

õîëáîãäóóëàí Óóë óóðõàéí ÿàìíû õàðüÿà áàéñàí Óóë óóðõàéí àâðàõ àíãèéã Îíöãîé áàéäëûí 

åðºíõèé ãàçðûí õàðüÿàíä íýãòãýñýí íü óóë óóðõàéí îñëûí ¿åä àâðàõ àæèëëàãààã øóóðõàé 

çîõèîí áàéãóóëàõ íºõöëèéã á¿ðä¿¿ëëýý. 

Óóë óóðõàéí àëáûã Îíöãîé áàéäëûí àëáàíä íýãòãýñíýýð áèå á¿ðýëäýõ¿¿íèé íèéãìèéí 

áàòàëãàà, ýðõç¿éí àñóóäàë áàòàëãààæëàà.  

Õàíãàëò ¿éë÷èëãýýíèé àíãè áàéãóóëàãäñàíààð Îíöãîé áàéäëûí àëáàíû á¿õ òºðëèéí 

õàíãàëò, òýýâýðëýëòèéã çîõèîí áàéãóóëæ, òºâ, îðîí íóòãèéí îíöãîé áàéäëûí àíãè 

áàéãóóëëàãûí ìàøèí òåõíèê, òîíîã òºõººðºìæ, áàãàæ õýðýãñëèéí áýëýí áàéäëûã õàíãàõ, 
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÷àäàâõûã áýõæ¿¿ëýõ ÷èãëýëýýð àæèëëàæ áàéíà. 

 Íèéñëýëèéí èðãýäèéã ãàìøãààñ õàìãààëàõ ñóðãàëò àðãà ç¿éí òºâèéã 4,1 òýðáóì 

òºãðºãèéí íèéñëýëèéí õºðºíãº îðóóëàëòààð áàðüæ, 2,5 òýðáóì òºãðºãèéí õºðºíãº 

îðóóëàëòààð ñóðãàëòûí òåõíèê, òîíîã òºõººðºìæ ñóóðèëóóëñàí. 

Òóñ òºâ íü ãàìøãààñ õàìãààëàõ ñóðãàëò, äàäëàãóóäûã èðãýäýä áèåýð ìýäð¿¿ëæ, 

ñóðãàëò, äàäëàãûã áîäèòîîð ¿ç¿¿ëýн õ¿¿õýä, áàãà÷óóä, èðãýäèéí îðîëöîîòîéãîîð çîõèîí 

áàéãóóëäãààðàà îíöëîã þì. Ýíý õóãàöààíä 20 гаруй ìÿíãàí èðãýíийг ãàìøãààñ õàìãààëàõ 

ñóðãàëòàíä õàìðóóëààä áàéíà.

***

 Àëáà õààã÷äûí íèéãìèéí àñóóäëûã øèéäâýðëýõ îëîí àæëûã õýðýãæ¿¿ëýí àæèëëàæ 

áàéãààãèéí íýã íü àëáà õààã÷äûã òºðºë, ìýðãýæëýýð äàâòàí ñóðãàõ, õ¿íä íºõöºëä àæèëëàñàí 

àâðàã÷äûã àâðàõ àæèëëàãààíû äàðàà ýì÷ëýí ñóâèëàõ, ñýðãýýí çàñàõ çîðèëãîîð Äàâòàí 

ñóðãàëò, ñýðãýýí çàñëûí òºâтэй áîëëîî. 

Тус төвд Îíöãîé áàéäëûí åðºíõèé ãàçàð, ò¿¿íèé õàðüÿà ãàçàð, õýëòýñ, àíãè, ñàëáàðóóäûí 

àæèëòàí, àëáà õààã÷, òýäíèé ãýð á¿ë, àõìàäóóä áîëîí íèéò èðãýäýä óëàìæëàëò áîëîí ñýðãýýí 

çàñàõ ýì÷èëãýýíèé òóñëàìæ ¿éë÷èëãýýã ¿ç¿¿ëæ áàéíà.  

Äàâòàí ñóðãàëò, ñýðãýýí çàñëûí òºâä íèéò Îíöãîé áàéäëûí àëáàíû 650 îð÷èì àõìàä 

íàñòàí, 200 ãàðóé àâðàã÷, ãàë ñºíººã÷ ñýðãýýí çàñëûí ýì÷èëãýý, ñóâèëãààíä õàìðàãäñàí 

áàéíà. Ìºí òóñ òºâèéí ýì÷ àæèëòíóóä Õîéä á¿ñèéí Îíöãîé áàéäëûí àíãè, áàéãóóëëàãàä 

àæèëëàæ 800 ãàðóé àëáà õààã÷èä ýð¿¿ë ìýíäèéí ¿éë÷èëãýýã ¿ç¿¿ëæ àæèëëàлаа. 

***

Îíöãîé áàéäëûí åðºíõèé ãàçðûí äýðãýä 2013 îíä áàéãóóëàãäñàí Ãàìøãèéí øóóðõàé 

óäèðäëàãà, Çàðëàí ìýäýýëëèéí òºâèéí ¿éë àæèëëàãààã ºðãºòãºí 800 ñàÿ òºãðºãèéí õºðºíãº 

îðóóëàëòààð ñ¿¿ëèéí ¿åèéí äýâøèëòýò òåõíîëîãè á¿õèé õîëáîî, çàðëàí ìýäýýëëèéí òîíîã 

òºõººðºìæèéí øèíý÷ëýëèéã á¿ðýí õèéæ, ¯íäýñíèé áîëîí á¿ñèéí òºâ¿¿äèéã áàéãóóëëàà. 

Òóñ òºâèéã àøèãëàëòàä îðóóëñíààð Îíöãîé áàéäëûí àñóóäàë ýðõýëñýí áàéãóóëëàãûí 

õýìæýýíä àíõ óäàà Гамшгийн үеийн уäèðäëàãà õÿíàëòûí õàìãèéí òîì ñèñòåìèéã íýâòð¿¿ëæ, 

á¿õ òºðëèéí õîëáîî, ìýäýýëëèéí ñ¿ëæýý, íýãäñýí óäèðäëàãààð õàíãàõ îëîí òºðëèéí ìýäýý 

ìýäýýëëèéã íýãýí çýðýã õ¿ëýýí àâ÷ áîëîâñðóóëàõ, õÿíàõ áîëîìæèéã á¿ðä¿¿ëýýä áàéíà. 

Öààøèä Ãàìøãèéí øóóðõàé óäèðäëàãà, çàðëàí ìýäýýëëèéí òºâèéã ºðãºæ¿¿ëýí àéìàã, 

íèéñëýëèéí Îíöãîé áàéäëûí ãàçðóóäûã Óäèðäëàãà, õÿíàëòûí íýãäñýí ñèñòåìèéí òîíîã 

òºõººðºìæººð õàíãàí á¿ðýí õîëáîæ õºãæ¿¿ëýõýýð òºëºâëºí àæèëëàæ áàéíà.  

Îíöãîé áàéäëûí àëáàíû ¿éë àæèëëàãààã ñóðòàë÷ëàõ, ãàìøãààñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ 

àæëûã ýð÷èìæ¿¿ëýõ çîðèëãîîð Í¯Á-ûí Õºãæëèéí õºòºëáºðèéí òºñëèéí 32,2 ñàÿ òºãðºãèéí 

ñàíõ¿¿æèëòýýð ÎÁÅÃ-ûí äýðãýä "Àâðàã÷" ñòóäèéã áàéãóóëæ, ñ¿¿ëèéí ¿åèéí êîìïüþòåð, 

êàìåð, äðîí çýðýã òîíîã òºõººðºìæººð òîíîãëîâ.
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Áàéãàëü, öàã àãààðûí ººð÷ëºëò, õ¿íèé áóðóóòàé ¿éë àæèëëàãààíààñ ¿¿äñýí àþóëò ¿çýãäýë, 

îñëûí òîî, äàâòàìæ ºñ÷ áàéãààòàé õîëáîãäóóëàí ýðýí õàéõ, àâðàõ ¿éë àæèëëàãààíä íîõîéã 

àøèãëàõ çîðèëãîîð Çàñãèéí  ãàçðûí 2016 îíû 282 äóãààð òîãòîîëûí äàãóó ÎÁÅÃ-ûí õàðüÿà 

Ýðýë÷ íîõîéí àëáûã áàéãóóëëàà. 

Ýðýë÷ íîõîéí àëáûã ÍÎÁÃ-ûí Õàí-Óóë ä¿¿ðãèéí ÎÁÕ-èéí Ãàë ò¿éìýð óíòðààõ, àâðàõ 65 

äóãààð àíãèéã ò¿øèãëýí  áàéãóóëæ, 7 àëáà õààã÷, 10 íîõîéòîé ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëæ áàéíà. 

Ýðýë÷ íîõîéí àëáà áàéãóóëàõàä óëñûí òºñâººð 158,3 ñàÿ òºãðºãèéã øèéäâýðë¿¿ëýâ.  

Ýðýë÷ íîõîéí àëáàòàé áîëñíîîð Îíöãîé áàéäëûí àëáàíû ãàìøèãòàé òýìöýõ àëáàíû 

áýëòãýë, áýëýí áàéäëûã õàíãàõ, àâðàã÷äûí àþóëã¿é áàéäàë áîëîí òýäíèé àæëûã õºíãºâ÷ëºõ, 

ýðýí õàéõ àæèëëàãààã øóóðõàé ÿâóóëàõ, ýðëèéí àæèëëàãààíä àøèãëàäàã ºíäºð ºðòºã á¿õèé 

òîíîã òºõººðºìæèéí çàðäëûã õýìíýõ, ýðýí õàéõ, àâðàõ àæèëëàãàà ÿâóóëàõàä öàã õóãàöàà 

õîæèõ çýðýã äàâóó òàëòàé þì.

***

Ãàìøãààñ õàìãààëàõ áýëòãýë áýëýí áàéäëûã õàíãóóëàõ, îðîí íóòãèéí ãàìøãààñ õàìãààëàõ 

÷àäàâõûã äýýøë¿¿ëýõ çîðèëãîîð Çàñãèéí ãàçðûí òîãòîîëîîð 2015 îíä 6 ñóìàíä Ãàë óíòðààõ, 

àâðàõ àíãè, 2016 îíä 5 ñóìàíä Îíöãîé áàéäëûí õýëòýñ øèíýýð áàéãóóëàí 5 àéìãèéí Ýðýí 

õàéõ, àâðàõ ñàëáàðûã Ýðýí õàéõ, àâðàõ àíãè, 4 àéìãèéí Óëñûí íººöèéí ñàëáàðûã Óëñûí 

íººö, õ¿ì¿¿íëýãèéí òóñëàìæèéí àíãè áîëãîí ºðãºòãºâ. 

Çàñãèéí ãàçðûí 2015 îíû 200 äóãààð òîãòîîëîîð ªìíºãîâü àéìãèéí Öîãòöýöèé 

ñóìàíä 3 äóãààð çýðýãëýëèéí Ãàë ò¿éìýð óíòðààõ, àâðàõ 44 ä¿ãýýð àíãè, Ñ¿õáààòàð àéìãèéí 
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Ýðäýíýöàãààí ñóìàíä 4 ä¿ãýýð çýðýãëýëèéí Ãàë ò¿éìýð óíòðààõ, àâðàõ 47 äóãààð àíãè, 2016 

îíä Çàâõàí àéìãèéí Òýñ ñóìàíä 4 ä¿ãýýð çýðýãëýëèéí  Ãàë ò¿éìýð óíòðààõ, àâðàõ 57 äóãààð 

àíãè, Õºâñãºë àéìãèéí Òàðèàëàí ñóìàíä 4 ä¿ãýýð çýðýãëýëèéí Ãàë ò¿éìýð óíòðààõ, àâðàõ 

46 äóãààð àíãè, Õýíòèé àéìãèéí Áàòíîðîâ ñóì, Áýðõ òîñãîíä 3 çýðýãëýëèéí Ãàë ò¿éìýð 

óíòðààõ, àâðàõ 42 äóãààð àíãè, Äîðíîä àéìãèéí Áàÿí-Óóë  ñóìàíä 4 ä¿ãýýð çýðýãëýëèéí Ãàë 

ò¿éìýð óíòðààõ, àâðàõ 53 äóãààð àíãèéí ¿éë àæèëëàãààã òóñ òóñ ýõë¿¿ëýýä áàéíà. 

Ìºí Ìîíãîë Óëñûí Çàñãèéí ãàçðûí 2016 îíû 66 äóãààð òîãòîîë, Øàäàð ñàéäûí 2017 

îíû 01 ä¿ãýýð ñàðûí 11-íèé ºäðèéí 03 äóãààð òóøààëààð áàòëàãäñàí Îíöãîé áàéäëûí 

åðºíõèé ãàçðûí ¿éë àæèëëàãààíû ñòðàòåãè, çîõèîí áàéãóóëàëòûí á¿òöèéí äàãóó ÎÁÅÃ-ûí 

äàðãûí 2017 îíû 04 ä¿ãýýð ñàðûí 10-íû ºäðèéí Á/218 äóãààð òóøààëààð îðîí íóòãèéí 

Îíöãîé áàéäëûí ãàçðûí á¿ðýëäýõ¿¿íä Óëñûí íººöèéí ñàëáàðóóäûã íýãòãýëýý. Áóëãàí, 

Äàðõàí-Óóë, Òºâ, Ñýëýíãý àéìàã äàõ Óëñûí íººöèéí ñàëáàðóóäûã Óëñûí íººö, õ¿ì¿¿íëýãèéí 

òóñëàìæèéí àíãè íýðòýéãýýð á¿òýö, îðîí òîîã ºðãºòãºâ. 

Ñàëáàð íýãæ¿¿äèéã øèíýýð áàéãóóëñàíààð Îíöãîé áàéäëûí àëáàíû õ¿íèé íººöèéí 

îðîí òîî æèëä äóíäæààð 4,3 õóâèàð íýìýãäýæ èðñýí. 

***

ÕÑÈÑ-èéí 2016-2017 îíû õè÷ýýëèéí æèëä Àõëàã÷èéí ñóðãóóëèéã äóóäëàãà õ¿ëýýí 

àâàã÷ 27, àâðàã÷, ãàë ñºíººã÷ 120, ãàë óíòðààõ àâòîìàøèíû æîëîî÷-24, íèéò 171 àëáàí 

õààã÷ òºãñ÷ àæëûí áàéðààð õàíãàãäëàà. Óäèðäëàãûí ñóðãóóëü-2, áàêàëàâð-43, ìàãèñòðûí 

ñóðãàëòàä-23, äîêòîðûí ñóðãàëòàä 2, íèéò 70 àëáàí õààã÷ ñóðàëöàí ìýðãýæëýý äýýøë¿¿ëýâ. 

Îíöãîé áàéäëûí àëáàíä îäîî àæèëëàæ áàéãàà äýýä áîëîâñðîëòîé àëáàí õààã÷èéã 3 

æèë, á¿ðýí äóíä áîëîâñðîëòîé àõëàã÷ á¿ðýëäýõ¿¿íèéã 5 æèëýýð ñóðãàõààð ÁÑØÓß, ÕÑÈÑ-

òàé òîõèðîëöîí ñóðãàëòûí õºòºëáºðèéã áàòëóóëñàí. ¯¿íýýñ ãóðâàí æèëèéí ý÷íýý ñóðãàëòàä 

23 àëáàí õààã÷ ñóðàëöàæ áàéíà. 

ÎÕÓ-ûí Èðãýíèé õàìãààëàëòûí àêàäåìè, Ãàë ýñýðã¿¿öýõ àêàäåìè, ÁÍÕÀÓ-ä íèéò 

13 àëáàí õààã÷ суралцан тºãñºж, àæëûí áàéðààð õàíãàãäñàí. Ò¿¿í÷ëýí ÁÍÑÓ, Àâñòðàëè, 
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Òàéëàíä çýðýã óëñàä 7 àëáàí õààã÷ ñóðàëöàæ áàéíà. 

ÍÀÒÎ-ãèéí "Ýíõèéí òºëºº ò¿íøëýë êîíñîðöèóì, Áàòëàí õàìãààëàõ ÿàìíû õàìòàðñàí 

Øòàáûí îôèöåðûí äàìæààíä 2015 -2016 îíä íèéò äîëîîí àëáà õààã÷ ñóðàëöàí òºãññºí. 

ÁÕÈÑ-èéí Óäèðäëàãûí Àêàäåìèéí ñòðàòåãèéí äàìæààíä ãóðâàí àëáàí õààã÷ ñóðàëöàæ 

áàéíà. Ãàìøãèéí ýðñäýëèéã áóóðóóëàõ ÷èãëýëýýð ãàäààä óëñ îðîíä çîõèîí áàéãóóëàãäñàí 

îëîí óëñûí ñóðãàëò, ñåìèíàð, õóðàë, çºâëºãººíä Îíöãîé áàéäëûí àëáàíààñ íèéò 170 

ãàðóé àëáà õààã÷ õàìðàãäàæ, ìýäëýã, ÷àäâàðàà äýýøë¿¿ëýõ, îëîí óëñûí õóðàë, çºâëºãººíèéã 

óäèðäàõ, Ìîíãîë Óëñàà òºëººëæ èëòãýë òàâèõ çýðãýýð àìæèëòòàé îðîëöëîî.

ÕÑÈÑ -èéí Îíöãîé áàéäëûí ñóðãóóëü, Àõëàã÷èéí ñóðãóóëü, ÎÕÓ-ûí Èðãýíèé õàìãààëàëò 

áîëîí Ãàë ýñýðã¿¿öýõ àëáàíû àêàäåìèä áýëòãýæ áàéãàà ìýðãýæèëòýé áîëîâñîí õ¿÷íèé òîî 

æèëä äóíäæààð 70 õóâèàð íýìýãäýæ áàéíà. 

***

 

2009-2017 îíóóäàä Ìîíãîë Óëñûí Åðºíõèéëºã÷èéí çàðëèãààð Îíöãîé áàéäëûí 

áàéãóóëëàãàä îëîí æèë ¿ð á¿òýýëòýé àæèëëàæ, àìæèëò ãàðãàñàí íèéò 692 àëáàí õààã÷èä 

Òºðèéí äýýä îäîí ìåäàëü õ¿ðòýýñýí áàéíà. Òóõàéëáàë, Öýðãèéí ãàâúÿàíû óëààí òóãèéí îäîí-

31, Õºäºëìºðèéí ãàâüÿàíû óëààí òóãèéí îäîí-11, Öýðãèéí ãàâúÿàíû îäîí-79, Àëòàíãàäàñ 

îäîí-37, Öýðãèéí õ¿íäýò ìåäàëü-383, Õºäºëìºðèéí õ¿íäýò ìåäàëü-77, Øóäàðãà æóðàì 

ìåäàëèàð 74 àëáàí õààã÷ òóñ òóñ øàãíàãäñàí áàéíà. 
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 Òºðèéí äýýä îäîí ìåäàëü, Îíöãîé áàéäëûí àëáàíû øàãíàë, ÎÁÅÃ-ûí øàãíàëààð 

øàãíàãäñàí àëáà õààã÷äûí òîî æèëä äóíäæààð 9,6 õóâèàð íýìýãäýæ áàéíà. 

***

Àâñòðè Óëñûí Çàñãèéí ãàçðûí õºíãºëºëòòýé çýýëèéí õ¿ðýýíä 5,0 ñàÿ åâðîãèéí õºðºíãº 

îðóóëàëòààð Ðîçåíáàóð ÕÕÊ-èéí åâðî ñòàíäàðò á¿õèé 16 ø èæ á¿ðýí ãàë óíòðààõ ¿íäñýí 

áîëîí òóñãàé çîðèóëàëòûí àâòîìàøèí òåõíèêèéã ãàë óíòðààõ, àâðàõ àíãèóäàä íèéë¿¿ëæ, 

÷àäàâõûã äýýøë¿¿ëñýí. 

Àçèéí õºãæëèéí áàíêíààñ õýðýãæ¿¿ëæ áàéãàà "Çóä áîëîí îé, õýýðèéí ò¿éìýðòýé òýìöýõ 

÷àäàâõûã áýõæ¿¿ëýõ òºñºëä 4 àéìãèéí 12 ñóì õàìðàãäàæ áàéãàà áºãººä íóòãèéí èðãýäýä 

ò¿øèãëýñýí ãàìøãèéí ýðñäýëèéí óäèðäëàãà, òºëºâëºëòèéã ñàéæðóóëàõ, ãàìøãèéã  äàâàí 

òóóëàõ ÷àäàâõûã áýõæ¿¿ëýõ çîðèëãîòîé. 

Мөн Æàéêà олон улсын байгууллагаас  õýðýãæ¿¿ëæ áàéãàà "Ìîíãîë Óëñûí ãàçàð 

õºäëºëòèéí ãàìøãèéí ýðñäýëèéã áóóðóóëàõ ÷àäàâõûã ñàéæðóóëàõ" òºñөл нь Ìîíãîë Óëñûí 

ãàçàð õºäëºëòèéí ãàìøãèéí ýðñäýëèéã ¿íýëýõ, òºëºâëºëòèéã áîëîâñðîíãóé áîëãîõ, òºð, 

õóâèéí õýâøëèéí õàìòûí àæèëëàãààã ñàéæðóóëàõ, áàðèëãà, áàéãóóëàìæèéí ãàçàð õºäëºëòèéí 

òýñâýðæèëòèéã ñàéæðóóëàõ ÷èãëýëýýð çààâàð, óäèðäàìæ áîëîâñðóóëàõ çîðèëãîòîé. 

Òºñëèéí õ¿ðýýíä íèéò 20 гаруй алба хаагчийг  ßïîí Óëñàä òóðøëàãà ñóäëàõ, ñóðãàëòàä  

õàìðóóëààä áàéíà. 

***

Ãàìøãèéí õîð óðøãèéã àðèëãàõ "Ãîâèéí ×îíî" îëîí óëñûí ñóðãàëò, äàäëàãà ñóðãóóëèéã 

ÀÍÓ-ûí Ýë÷èí ñàéäûí ÿàì, Íîìõîí äàëàéí õóóðàé çàìûí öýðãèéí êîìàíäëàë, Àëÿñêûí 

¿íäýñíèé ãâàðäòàé  õàìòðàí 2009 îíîîñ ýõëýí Ìîíãîë Óëñàä òîãòìîë çîõèîí áàéãóóëæ 

èðëýý. 

Òóñ îëîí óëñûí ñóðãóóëèéã 2016 îíä Îðõîí, 2017 îíä ªìíºãîâü àéìàãò áóþó àíõ 

óäààãàà îðîí íóòàãò á¿ñèéí õýìæýýíä çîõèîí áàéãóóëëàà. Ìîíãîë Óëñàä òîõèîëäîæ 

áîëçîøã¿é ãàçàð õºäëºëòèéí ãàìøèã, òºìºð çàìûí òýýâðèéí áîëîí óóë óóðõàéí îñëûí 

õîð óðøãèéã àðèëãàõ, õàðèó àðãà õýìæýýã øóóðõàé õýðýãæ¿¿ëýõ, îëîí óëñûí õ¿ì¿¿íëýãèéí 

òóñëàìæ õ¿ëýýí àâàõ, ãàìøèãòàé òýìöýõ òºëºâëºëòèéã áîëîâñðîíãóé áîëãîõ, áýëýí áàéäëûã 

ñàéæðóóëàõ çîðèëãîòîé çîõèîí áàéãóóëàãääàã "Ãîâèéí ÷îíî" îëîí óëñûí ñóðãàëò, äàäëàãà 

ñóðãóóëèéí õ¿ðýý óëàì ºðãºæèæ, îëîí óëñûí ò¿âøèíä õ¿ð÷, ãàäààä óëñ îðîí, îëîí óëñûí 

áàéãóóëëàãà, îðîëöîã÷äûí òîî æèëýýñ æèëä ºñ÷ áàéíà. 

 Ìºí Àçè-Íîìõîí äàëàéí á¿ñèéí ãàçàð õºäëºëòèéí õîð óðøãèéã àðèëãàõ îëîí 

óëñûí ñóðãàëò, äàäëàãà "INSARAG-2015", Ýðýí õàéõ, àâðàõ àëáàäûí õàìòàðñàí ñóðãóóëü 

"SAREX-2016" îëîí óëñûí ñóðãàëò, äàäëàãà ñóðãóóëèóäûã àìæèëòòàé çîõèîí áàéãóóëëàà.  

 ***

Ãàìøãèéí óëìààñ ó÷èðñàí õîõèðîë 148,2 òýðáóì òºãðºãººð åðºíõèé áîëîâñðîëûí 42 

äóíä ñóðãóóëü, ýñâýë 150 õ¿¿õäèéí 98 öýöýðëýã áàðèõààð òîîöîî ãàð÷ áàéíà. 
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***

2017 îíä ãàðñàí íèéò 218 óäààãèéí îé, õýýðèéí ò¿éìðèéã óíòðààõ àæèëëàãààíä çºâõºí 

Îíöãîé áàéäëûí àëáàíààñ 3669 àëáà õààã÷, 365 àâòîìàøèí òåõíèê àæèëëàñàí áàéíà. 

"Ãîâü" ÕÕÊ-èéí áàðèëãûí ãàë ò¿éìðèéã óíòðààõ àæèëëàãààíä ÍÎÁÃ-ûí 12 ãàë óíòðààõ, 

àâðàõ àíãèéí 241 àëáà õààã÷, 34 ìàøèí òåõíèê 21 öàã òàñðàëòã¿é àæèëëàñàí.

Íàðàíòóóë ÎÓ-ûí õóäàëäààíû òºâä ãàðñàí ãàë ò¿éìðèéã óíòðààõ àæèëëàãààíä ÍÎÁÃ-ûí 

10 ãàë óíòðààõ, àâðàõ àíãè, ñàëáàðûí 127 àëáà õààã÷, 25 ìàøèí òåõíèê ¿¿ðýã ã¿éöýòãýñýí. 

Óóë óóðõàéí àâðàõ àíãèéí àëáà õààã÷èä 2015 îíîîñ õîéø 72 óäààãèéí îñëûí äóóäëàãààð 

àæèëëàæ 89 õ¿íèé àìü íàñûã àâðàí õàìãààëñàí áàéíà. 

***

Îíöãîé áàéäëûí àëáàíû àëáà õààã÷èä Í¯Á-ûí ýíõèéã ñàõèóëàõ àæèëëàãààíä 2012 ýõëýí 

òàñðàëòã¿é îðîëöîæ ýõýëñýí. Ýä¿ãýý íèéò 240 ãàðóé  àëáàí õààã÷ äýëõèéí ýíõ òàéâíûã 

áàòëàí õàìãààëàõ àðèóí ¿éëñýä õ¿÷èí ç¿òãýæ Îíöãîé áàéäëûí àëáà òºäèéã¿é Ìîíãîë Óëñûí 

íýð õ¿íäèéã îëîí óëñàä ºíäºðò ºðãºí ¿¿ðãýý íýð òºðòýéãýýð áèåë¿¿ëæ èðñýí.

2017 îíä ÁÍªÑÓ-ä Îëîí óëñûí Ýíõèéã ñàõèóëàõ ¿éë àæèëëàãààíä îäîî 20, Õîéä Ñóäàí 

Óëñàä 2 àëáà õààã÷ ¿¿ðýã ã¿éöýòãýæ áàéíà.

  ***

24,7 òýðáóì òºãðºãèéí õºðºíãº îðóóëàëòààð 8 àéìãèéí 8 ñóì, íèéñëýëèéí 1 ä¿¿ðýãò ãàë 

óíòðààõ, àâðàõ àíãèéí áàðèëãûã øèíýýð áàðüæ, 6 àéìãèéí 6 ñóìûí áàðèëãûã àøèãëàëòàä 

îðóóëààä áàéãàà áºãººä 2 ãàë óíòðààõ, àâðàõ àíãèéí áàðèëãà îíäîî áàãòààæ, 1 ãàë óíòðààõ, 

àâðàõ àíãèéí áàðèëãûã 2018 îíä àøèãëàëòàä îðóóëíà. 
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2014 îíîîñ õîéø Ãàë óíòðààõ, àâðàõ àíãèéí áàðèëãà áàéãóóëàìæèéã øèíýýð áàðèõàä 

24,7 òýðáóì òºãðºã, òåõíèê òîíîã òºõººðºìæ, áàãàæ õýðýãñëèéã øèíý÷ëýõýä 44.7 òýðáóì 

òºãðºãèéí õºðºíãº îðóóëàëò õèéãäñýí áàéíà. 

 ***

Àëáà õààã÷äûí íèéãìèéí áàòàëãààã õàíãàõ äóíä õóãàöààíû õºòºëáºðèéí õ¿ðýýíä 

àæèëòàí àëáà õààã÷èääàà çîðèóëæ Õàí-Óóë ä¿¿ðãèéí 10 äóãààð õîðîî Ãàë ò¿éìýð óíòðààõ, 

àâðàõ 30 äóãààð àíãèéí ýçýìøèë ãàçàðò 72 àéëûí îðîí ñóóöûã àøèãëàëòàä îðóóëлаа. 

Ìºí Áàÿíç¿ðõ ä¿¿ðýãò Ãàë ò¿éìýð óíòðààõ, àâðàõ 63 äóãààð àíãè, Áàÿíãîë ä¿¿ðýãò Ãàë 

ò¿éìýð óíòðààõ, àâðàõ 18 äóãààð àíãèéí ýçýìøèë ãàçàðò "Îíöãîé" õîòõîíû 300 àéëûí 

îðîí ñóóöíû áàðèëãûí àæëûã 2016 îíä ýõë¿¿ëæ 70 ãàðóé õóâèéí ã¿éöýòãýëòýé áàéíà. Òºâ 

îðîí íóòàãò Áàÿí-ªëãèé, Áóëãàí, Áàÿíõîíãîð, Ñýëýíãý, Äîðíîãîâü, Äóíäãîâü, Òºâ, Õîâä 

çýðýã òºâ, îðîí íóòãèéí Îíöãîé áàéäëûí àíãè áàéãóóëëàãóóä àëáà õààã÷äûí îðîí ñóóö 

áàðüæ íèéãìèéí àñóóäëûã íü øèéäâýðëýëýý. 

---îÎî---



Гурван үеийн гуравдугаар чуулга уулзалт

23

Хөгжил дэвшлийн нэг гол түлхүүр нь удирдлагыг боловсронгуй болгох асуудал бөгөөд 

удирдлагыг оновчтой, тодорхой, шуурхай болгох үүднээс орчин үед эрсдэлд суурилсан 

удирдлагыг онцгойлон авч үзэх боллоо. 

Монгол Улсын хувьд одоогоос арав гаруй жилийн өмнөөс гааль, мэргэжлийн хяналт, 

даатгалын болон банк санхүүгийн байгууллагууд гээд олон байгууллага эрсдэлд суурилсан 

удирдлагад шилжээд нилээд амжилтанд хүрч байгааг та бүхэн мэдэж байгаа байх.  

Манай онцгой байдлын байгууллага ч мөн адил гамшгаас хамгаалах талаар олон 

улсын хэмжээнд мөрдөж байгаа жишиг хандлага руу ойртож олон улсын бага хурлаас 

гаргасан баримт бичгүүдийг хэрэгжүүлэх хүрээнд гамшгаас хамгаалах талаар төрөөс 

баримтлах бодлогоо боловсруулан батлуулж, гамшгаас хамгаалах тухай хууль болон 

гамшгаас хамгаалах удирдлага, зохион байгуулалтаа боловсронгуй болгож байгаа билээ. 

Энэ хүрээнд Гамшгийн эрсдэлийн удирдлагын газрыг байгуулан ажиллаж байна. 

Өөрөөр хэлбэл эрсдэлд суурилсан удирдлагад шилжих баттай суурийг тавилаа.

 Гамшгийн эрсдэлийн удирдлага буюу эрсдэлд суурилсан удирдлагыг олон улсын 

түвшинд ерөнхийд нь дараах үйл ажиллагаануудын цогц гэж үздэг. 

Үүнд: 

• Гамшиг гарахаас өмнө гамшгийн аюулыг бууруулах бодлого, стратеги боловсруулах,

• Гамшгаас хамгаалах чадавхийг сайжруулах,

• Гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ хийх,

• Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах зэрэг бусад үйл ажиллагаанаас бүрдэнэ гэж үздэг 

байна. 

Эдгээрийн дотроос гамшгаас хамгаалах чадавхийг сайжруулах асуудлыг авч үзье. 

 Чадавх гэдэг нь боломжоо ашиглах чадварын зэрэглэл юм. 

Доктор, профессор, 
Хошууч генерал П.Даш

ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ЧАДАВХИЙГ 
ДЭЭШЛҮҮЛЭХ ЗАРИМ АСУУДАЛ

ХАВСРАЛТ ИЛТГЭЛ
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Өөрөөр хэлбэл, 200 кг ачааг өргөх чадалтай хүн хөшүүрэг ашиглаад 1тн ачааг өргөж 

байвал тэр хүн 1 тн ачаа өргөх чадавхтай хүн байна гэж үзнэ. Харин хөшүүрэг нь ачаагаа 

даахгүй хугарах эсвэл хөшүүрэг нь хугараагүй байхад хүн нь уг ачааг өргөж даахгүй байвал 

зорилгоо биелүүлэхэд чадавх нь хүрэхгүй байгаа хэрэг. 

Нэг жолооч элс гатлаж чадахгүй элсэнд суучихсан байхад өөр нэг жолооч ирээд уг 

машиныг элснээс гаргачихдаг тохиолдол захаасаа аваад тааралддаг. Энд техникийн хүчин 

чадлаас гадна жолоочийн ур чадвар чухал ач холбогдолтой болох нь харагдаж байна. 

Харин ямар ч сайн жолооч уг бартааг давж чадахгүй байгаа бол машины хүчин чадал, 

техникийн боломж нь хүрэхгүй байна гэсэн үг. 

Үүнээс үзэхэд чадавх нь зэвсэг техникийн хүчин чадал, түүнийг ашиглах ур чадварын 

харилцан хамаарлаар илэрхийлэгдэж байна.

Үүнийг захиргааны болон үйлчилгээний бусад албан тушаалтан хамаарахгүй мэт 

ойлгож хэрхэвч болохгүй. Аливаа ажлыг хийхэд арга барил, технологи гэж маш чухал 

зүйл байдаг. Албан тасалгаандаа сууж байгаа мэргэжилтэн, өрөө тасалгаа цэвэрлэж 

байгаа үйлчлэгч, өмч хөрөнгө хариуцаж байгаа нярав бүгд л өөр өөрийн үндсэн үүрэгтэй, 

хүлээх хариуцлагатай байдаг. Тэд гүйцэтгэх ёстой үүргээ богино хугацаанд чанартай сайн 

биелүүлэхийн тулд шинэ арга барил, шинэ технологийг байнга эрэлхийлж ажилдаа байнга 

нэвтрүүлж байх ёстой. 

Чухам ийм учраас төр засгаас онцгой анхаарал тавьж Инновацийн тухай хууль 

гаргаж, инновацийг удирдах бүтцийг бий болгосон. ОБЕГ Гамшиг судлалын хүрээлэндээ 

инновацийн нэгжтэй болсон. Хуулийн дагуу гарааны компани хүртэл байгуулсан. Энэ 

бол Онцгой байдлын байгууллагын чадавхийг дээшлүүлэх талаар авч байгаа зохион 

байгуулалтын томоохон арга хэмжээний нэг хэсэг юм. 

Инноваци гэдэг нь шинэ бүтээмж, шинэ санааг баялаг болгон хувиргах үйл явц юм. Үр 

дүн нь хөдөлмөрийн бүтээмж дээшилсэн, хөрөнгө мөнгө хэмнэсэн, бүтээгдэхүүний чанар 

сайжирснаар илэрдэг.

Энэ бүгдээс үзэхэд Онцгой байдлын байгууллагын гамшгаас хамгаалах чадавх нь 

гамшгийн аюулаас хүний амь насыг аврах, эрүүл мэндийг хамгаалах, мал амьтан, эд 

хөрөнгө, хүрээлэн байгаа орчныг хамгаалах, учирч болох хохирлыг багасгах чадвар юм.

Энэ нь Онцгой байдлын байгууллагад ашиглагдаж байгаа техник, тоног төхөөрөмжийн 

хүчин чадал болон технологийн дэвшил, түүнийг ашиглаж байгаа аврагч, гал сөнөөгч, 

мэргэжилтнүүдийн ур чадвар зэргийн харилцан үйлчлэлийн үр дүнгээр хэмжигдэх болно.

Онцгой байдлын байгууллагын чадавхыг сайжруулахын тулд техник, тоног 

төхөөрөмжийн шинэчлэлийн талаар ОБЕГ-ын удирдлага маш их зүйлийг хийсэн байна. 

Орчин үеийн Онцгой байдлын байгууллагыг анх байгуулж байсан 2004 онд тухайн үед 

жил бүр УИХ-аас баталж өгч байсан хэмжээний хөрөнгөөр  техник тоног төхөөрөмжөө 

шинэчилсэн бол Онцгой байдлын байгууллагын техникийн бүрэн шинэчлэл хийхэд 113 
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жил зарцуулагдах тооцоо гарч байсан юм. Гэтэл 13 жилийн хугацаанд техник тоног 

төхөөрөмжийн шинэчлэл 54 хувьд хүрээд байна. Хэрэв энэ эрчээрээ явбал 100 жилийн 

дараа биш 10 жилийн дараа Онцгой байдлын байгууллага шаардлагатай техник тоног 

төхөөрөмжөөрөө 100% хангагдсан байх боломжтой боллоо. Үүний төлөө ОБЕГ-ын 

удирдлага, хамт олонд Онцгой байдлын албаны үе үеийн албан хаагчдын нэрийн өмнөөс 

талархал илэрхийлье.

Тус байгууллагын чадавхийг дээшлүүлэхэд техник, тоног төхөөрөмж чухал нөлөөтэй 

бөгөөд тэр нь хүчин чадал өндөртэй, ашиглахад хялбар, бөх бат чанартай байх ёстой. 

Одоо энэ байгууллагад "шахааны бизнес", "шахааны тендер" арилсан учраас манай 

мэргэжилтнүүд нарийн судлаад шаардлага хангасан техник тоног төхөөрөмжөө олж 

нийлүүлж чадаж байгаа гэдэгт эргэлзэхгүй байна. Энэ нь шаардлагатай хүчин чадал бүхий 

техник тоног төхөөрөмжөөр хангагдах бүрэн боломжтойг харуулж байна.

 Харин байгууллагын чадавхыг тодорхойлох гол хүчин зүйлийн нэг болсон бие 

бүрэлдэхүүний ур чадварын хувьд анхаарах цаг нэгэнт болсон мэт санагдана. 

 Дэлхийн улс орнуудад улс төржих ёсгүй, улс төрждөггүй ганц байгууллага нь 

гамшгаас хамгаалах байгууллага байдаг. Гэтэл сонгуулийн үр дүнгээр байгуулагдсан зарим 

УИХ, Засгийн газрын нөлөөгөөр манай Онцгой байдлын байгууллагын бие бүрэлдэхүүн 

мэргэшсэн, чадварлаг, залгамж чанараа алдахад хүрч байсан гашуун сургамж бий. 

 ОБЕГ-ын өнөөгийн удирдлага Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн шинэчилсэн 

найруулгыг энэ оны эхэнд буюу 2017 оны 2 сарын 2-нд батлуулж авснаараа тус албаны 

бие бүрэлдэхүүнийг тогтвортой ажиллуулах эрх зүйн үндсийг тавьсан нь таашаалтай байна. 

 Бие бүрэлдэхүүний ур чадварыг сайжруулахын тулд сургалт, давтан сургалтыг 

чанартай явуулж дадлагажуулах, туршлагажуулах шаардлагатай байдаг.

Төр засгийн оновчтой бодлого, ОБЕГ-ын удирдлагын тууштай чармайлтын дүнд 

боловсон хүчнийг бэлтгэх, сургах тогтолцоонд бодитой дэвшил гарсан.   

Онцгой байдлын сургууль байгуулж онцгой байдал-гамшгаас хамгаалах алба, эдийн 

засаг-улсын нөөцийн мэргэжлээр бакалаврын зэрэгтэй Онцгой байдлын албан дотроо 

хөрвөх чадвартай мэргэжилтнүүдийг бэлтгэж байна.  Гамшиг судлалын ухаанаар магистр 

бэлтгэж, докторын сургалт явуулж байна. 4-5 мэргэжлээр ахлагч нар бэлтгэж байна. Давтан 

сургалт, сэргээн заслын төв байгуулан давтан сургалт явуулахын дээр аврах ажиллагааны 

дараах сэргээн засах сувилгаа хийж байна. Жил бүрийн төлөвлөгөөнд тусгаж, тусгай 

график төлөвлөгөөгөөр явагддаг иж бүрэн сургууль, команд штабын сургуулиудаас 

гадна Нийслэлийн иргэдийг гамшгаас хамгаалах сургалтын төв байгуулан нийслэлийн 

иргэдийг сургадаг болж жилийн хугацаанд 21000 хүн сургалтанд хамруулаад байна. 

Нарийн мэргэжлээр мэргэшүүлэх, мэргэжил дээшлүүлэх, олон улсын түвшинд ажиллах 

чадвар эзэмшүүлэх зорилгоор гадаадын орнуудад мэргэжилтнүүдээ сургах, олон улсын 

уралдаан тэмцээнд оролцуулах зэргээр өргөн хүрээтэй үйл ажиллагаа явуулж байгааг 
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талархан дэмжиж байна. Өөрөөр хэлбэл сургалт, давтан сургалтын хүрээнд чамлахааргүй 

амжилтанд хүрлээ.

Дадлагажуулах ажил сургалтаас дутуугүй ач холбогдолтой байдаг. Энэ бол мэдлэгийг 

үйл хэрэг болгох чухал арга хэмжээ юм. Зөвхөн сургалтын хөтөлбөр төлөвлөгөөнд байгаа 

танилцах болон үйлдвэрлэлийн дадлагаар хязгаарлагддаг зүйл биш юм. Та нөхөд санаж 

байгаа байх ахмад үеийнхэн маань "би анх дагалдангаар ажилд ороод", "би анх дагалдах 

ажилтан байсан", "миний багш ....тийм инженер,  .... тийм жүжигчин, ... тийм өрлөгчин, 

...тийм токарчин байсан" гээд л ярьдаг байсан. "би тэр хүнээс их юм сурсан", "...тэр хүн 

надад тэгж захиж байсан, түүнийг байнга санаж явсны хүчинд би өдий зэрэгтэй явж байна" 

гэх хүн захаасаа аваад тааралддаг байсан. Ингэж л ахмад үеэрээ бахархдаг, тэднээс сурч 

мэдсэн зүйлээрээ гайхуулдаг, тэднээс сурч мэдсэнээ үйл хэрэг болгодог, тэгээд амжилтанд 

хүрч алдар цуугаа мандуулдаг байлаа. Гэтэл одоо гол төлөв "...тэр муу ирээд миний ажлыг 

булаагаад авчихсан", "...тэрийг авах гээд намайг халчихсан", "гэнэт намайг халчихсан", 

"гэнэт намайг тэтгэвэрт гаргачихсан", "мэдэхгүй. ... тэр явахдаа надад юу ч өгөөгүй", 

"...тэр ажлаа хүлээлгэж өгөөгүй явчихсан", "... өө ийм юм хийдэг байсан юм уу, тэгвэл 

би мэдэхгүй ш дээ" гэсэн хүмүүс л  их тааралдах болсон байна. Энэ бол энэ нийгмийн 

эмгэнэл яах аргагүй мөн. Манай онцгой байдлын байгууллага ийм байж яавч болохгүй. 

Онцгой байдлын алба хаагч өөрийнхөө үүргийг гүйцэтгээд зогсохгүй өөр бусдыг орлон 

ажиллах чадвартай байх ёстой. Нэг газар хөдлөлтөөр, нэг  тэсрэлт дэлбэрэлтээр, нэг аваар 

ослоор ямар нарийн мэргэжилтэн, ямар тусгай мэргэжилтэн, ямар албан тушаалтан үгүй 

болохыг хэн ч таахын аргагүй. Ийм учраас онцгой байдлын алба хаагч юуг ч хийж чадах 

чадвар дадлагыг эзэмшсэн байх хэрэгтэй. Үүний тулд шинээр ажилд орохоосоо эхлээд 

өмнөх хүнээ тодорхой хугацаанд дагалдан ажиллаж, заалгаж зааварлуулж уг албан дээрээ 

дадлагаждаг тогтолцоонд шилжих хэрэгтэй. Ялангуяа удирдах албан тушаалтан өөрийн 

нөөцөд 2-3 хүнийг сургаж бэлтгэдэг болох хэрэгтэй. Боловсон хүчнийг мэдлэг, дадлага, 

чадвар, хариуцлагатай чанараар нь сонгож дэвшүүлдэг, таарах тохирох албан нь томилдог 

байх хэрэгтэй.

Аливаа хүний ур чадварт онцгой нөлөөтэй ажил, амьдралын туршлага гэж нэг зүйл 

байдаг. Дээр үеэс "жор үзсэн ламаас зовлон үзсэн чавганц дээр" гэдэг байсан. Бидний 

заалгасан ном тэр бүр таардаггүй явдал байдаг. Үзсэн номноос илүү үр дүнтэй арга, 

ямар ч номонд байхгүй сайн технологи байхыг үгүйсгэх арга байхгүй. Зөвхөн тухайн 

хүний оюун ухаанаар дамжиж магадгүй уламжлагдаж ирсэн хаана ч байхгүй арга, арга 

барил, технологи байж болно. Түүнийг тэр хүнээс эзэмшиж авч үлдэхгүй бол өөр хаанаас ч 

олохгүй. Орчин цагийн Онцгой байдлын байгууллага байгуулагдсан өдрөөс хойш хичнээн 

гамшиг осол гарсан билээ. Тэр бүхэнд оролцож аврах ажиллагаа явуулж байсан хүмүүсийн 

туршлага сургамж өнөөгийн бидэнд гарын авлага нь болж байх ёстой. 

Иймд Онцгой байдлын албаны чадавхыг сайжруулахын тулд зэвсэг техник, тоног 
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төхөөрөмжөө байнга шинэчилэн сайжруулж, тэргүүний арга барил, дэвшилтэд технологийг 

үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэн бие бүрэлдэхүүний мэдлэг ур чадварыг дээшлүүлэх 

зорилгоор дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх шаардлагатай байна. 

Үүнд: 

1. Техник, тоног төхөөрөмжийн хангалт, түүний хүчин чадлын асуудал байгууллагын 

чадавхыг сайжруулах нэг гол хүчин зүйл тул байнга анхаарлынхаа  төвд байлгах хэрэгтэй. 

Энэ нь удирдлагын чармайлт, хөөцөлдөлгөө, мэргэжилтний зөв сонголтоор шийдвэрлэж 

болох харьцангуй тоймтой, барьцтай асуудал юм. 

2. Харин сайн арга, арга барил, шинэ дэвшилттэй технологи нь хүний сэтгэлгээний 

цар хүрээгээр тодорхойлогдох нарийн төвөгтэй асуудал. Ийм учраас Онцгой байдлын 

байгууллага инновацийн нэгж дээрээ онцгой анхаарч тэргүүний арга, арга барил, 

дэвшилттэй технологийг үйлдвэрлэл, үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэх талаар цогц арга 

хэмжээ авч хэрэгжүүлэх шаарлагатай байна. Энд хүмүүсийн гаргаж байгаа санал 

санаачлагыг бага гэж голохгүйгээр үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлдэг болох, аливаа 

бүтээмжийг яаралтай эдийн засгийн эргэлтэнд оруулж үр шимийг нь ашиглах замаар бие 

бүрэлдэхүүний идэвхийг өрнүүлж ажиллах нь чухал байна. 

3. Шилжилт хөдөлгөөн, тэтгэвэр, чөлөөнд гарах хугацаа, хөдөлмөрийн чадвар 

алдалт, өөрсдөө бэлтгэдэг болон бэлтгэх боломжгүй нарийн мэргэжлийн хүмүүсийн 

хэрэгцээ шаардлагыг үндэслэн боловсон хүчнээ тасралтгүй бэлтгэх нарийн тогтолцоотой 

болох замаар бие бүрэлдэхүүний хангалтыг хэтрэлт, хомсдолгүй зохион байгуулж байх

4. Багш, шавийн харилцаа тогтоож дадлагажих болон дагалдах ажилтнаар тодорхой 

хугацаанд ажиллуулж шаардлага хангасан тохиолдолд тухайн албан тушаалд томилж 

цалинжуулдаг журам заавар боловсруулан мөрдөж Онцгой байдлын алба хаагчдыг 

ажлын байран дээр нь сургах, дадлагажуулах, ур чадвар, ажлын хариуцлагыг өндөржүүлэх 

тогтолцоо бий болгох

5. Ахлах мэргэжилтнээс дээш албан тушаалтан, тусгай мэргэжлийн алба хаагчид 

өөрийн нөөц боловсон хүчнийг сонгон авч түүнтэй гэрээ байгуулан ажиллаж нөөцөө 

бэлтгэдэг журамд шилжих

6. Онцгой байдлын ерөнхий газрын бүтцийн нэгжүүд, орон нутгийн онцгой байдлын 

газар хэлтсүүд чөлөөнд байгаа ахмадуудтай харилцан тохиролцож гэрээ хийсний үндсэн 

дээр алба хаагчдаа ажлын байран дээр сургаж, дадлагажуулах, ахмад үеийнхээ туршлагаас 

суралцах ажлыг бүтээлчээр зохион байгуулдаг болох

7. Ахмад үеийхэнтэйгээ амьд холбоо тогтоох, тэднийхээ нийгмийн асуудлыг 

шийдвэрлэхэд санаачлагатай ажиллах нь өнөөдөр алба хааж байгаа алба хаагчийнхаа 

ирээдүйд итгэх итгэл төрүүлэхэд нэн тустай гэдгийг анхаарахад илүүдэхгүй биз ээ. 

Анхаарал тавьсанд баярлалаа
--îÎî---
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Туршлага гэдэг бол ажил амьдралын явцад олсон мэдлэг, чадвар, дадлыг хэлдэг. 

Ямар нэг ажлыг хийж гүйцэтгэхэд эв дүй, ур чадвар, ухаалаг мэргэн санаа ихээхэн үүрэг 

гүйцэтгэдгийг та бид биднэ. Өнөөдөр зохион байгуулагдаж байгаа гурван үеийн чуулга 

уулзалтад 21 аймаг, нийслэл хотоос хамт олноо төлөөлөн оролцож байгаа та нөхдөд ч гэсэн 

өөрийн гэсэн ажлын арга барил, туршлага байгаа гэдэгт итгэж байна. Та бүхний ажиллах 

явцдаа хуримтлуулсан тэр ур чадвар, чадамжийг олж илрүүлэн бусдад түгээн эзэмшүүлэхийг 

л тэргүүн туршлага гэж ойлгоход болно. 

1990-2000 оны эхэн үед МАХН-ын ТХ, СнЗ-ийн анхаарлын төвд орчин үеийн шинжлэх 

ухаан техникийн ололт амжилтыг үйлдвэр, хөдөө аж ахуйд нэвтрүүлэх, ажлын бүтээмжийг 

нэмэгдүүлэх, нэгж хугацаанд хийж гүйцэтгэх бүтээгдэхүүний тоо, чанарыг сайжруулах, 

инженер-техникийн ажилтан, ажилчдын идэвх санаачлага, оюуны болон сэтгэлгээний 

чадавх, бүтээлч үйл ажиллагааг сайжруулах зорилгоор шинэ бүтээл оновчтой саналын орон 

тооны бус нийгэмлэг, зөвлөл, салбарыг зохион байгуулан техникийн сэтгэлгээтэй хүмүүсийг 

боловсрол харгалзахгүйгээр татан оролцуулж хоёр жил тутам үр дүнг тооцон ажиллаж 

байсны зэрэгцээ тэдний хийж бүтээсэн ажил үйлсийг радио телевиз, хэвлэл мэдээллийн 

хэрэгслээр тасралтгүй сурталчлан ажиллаж байсны үр дүнд улс орны хэмжээнд олон арван 

гавьяат, хөдөлмөрийн баатар, төрийн шагналтан төрөн гарч байсныг бид мартаагүй байна. 

Энэ үед жинхэнэ бүтээн байгуулалт өрнөж өөрийн орны түүхий эдийг боловсруулж эцсийн 

бүтээгдэхүүн болгон экспортлодог байлаа. 

Энэ ажлын эрч хүч, давалгаа ч гэсэн НАХЯ /хуучин нэрээр/ болон түүний харьяа 

салбаруудад түгэн шинэ бүтээл оновчтой санал, санаачлага гаргах ажил хөдөлмөрийг 

хөнгөвчлөх, төсөв хөрөнгө хэмнэх, олон улсын ижил төрлийн байгууллагуудын тэргүүн 

туршлагаас суралцах асуудал онцгой тавигдаж байсан юм. Би өөрийн ажиллаж байсан 

салбарын хувьд гал түймрийн улсын тэргүүний хяналтын байцаагч С.Жавзмаа нутгийнхных 

Онцгой байдлын байгууллагын 
Ахмадын холбооны тэргүүн, бэлтгэл 
комиссар Д.Хишигбаатар

ТУРШЛАГАД СУУРИЛСАН МАНЛАЙЛАЛ БА МАНЛАЙЛАЛД
СУУРИЛСАН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН БОДЛОГО

ХАВСРАЛТ ИЛТГЭЛ
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нь нэрлэдэгээр "галын" Жавзмаа гэдэг хүний талаар товч дурьдая. Энэ хүний гол ажлын 

туршлага бол намын байгууллага болон орон нутгийн өөрөө удирдах байгууллагатай ажлаа 

уялдуулан ажилладаг. Намын бодлого бол өмч хөрөнгөний аюулгүй байдлыг хангах явдал 

учир энэ талаар анхаарал сулруулсан, тодорхой ажил хийгээгүй, өгөгдсөн үүрэг даалгавар 

биелүүлдэггүй албан тушаалтанг дээд шатны намын байгууллагын хурлаар сонсголыг нь 

авч хэлэлцүүлэн хугацаатай үүрэг даалгавар өгүүлдэг. Радио хурал хийлгэж амлалт үүрэг 

авахуулдаг. Хуурайшилт бүхий улиралд хүн олноор зорчдог даваа гүвээ, уулын аманд морин 

эргүүл гаргадаг, тодорхой газруудыг нутгийн иргэд, малчид, ойн ажилчдад хариуцуулан 

өгч гэрээ хийдэг, гал гарсан тохиолдолд эзэн шалтгааныг тогтооход дээрх хүмүүсийг татан 

оролцуулдаг байсан байна. Мөн аймгийн төвийн байгууллага, аж ахуйн нэгж , сумын төвийн 

иргэдэд "01" аман ухуулга зохион байгуулдаг, гал гарч болзошгүй гэр орондоо үр хүүхдээ 

эзэнгүй орхидог, хээр гадаа их явж ан гөрөө хийдэг хүмүүсийн судалгааг нарийвчлан гаргаж 

түүндээ хяналт тавьж ажилласнаар илрээгүй хэрэг, зөрчил гэж бараг гаргадаггүй байсан 

байна. Тухайн үед гал түймрийн улсын хяналтын байцаагч нарын нэг гол ажил бол гал 

түймрийн эзэн шалтгааныг олж тогтоох явдал байсан. 

Энэ ажил 2002 онд Эрүүгийн байцаан шийтгэх хуулинд нэмэлт өөрчлөлт орсноос хойш 

хэрэг бүртгэх ажиллагааг гал түймрийн улсын хяналтын байцаагчид  хийхээ больж ажлын 

ачаалал багассан.

Ингэж галын Жавзмаа Монгол Улсын тэргүүний хяналтын байцаагч Жавзмаа болж 

түүний арга туршлагыг судлах, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулахад Хяналтын хэлтэс үйл 

ажиллагаагаа чиглүүлж байсан гэхэд хэтрүүлэг болохгүй байх. Ингэж эзэмшсэн мэргэжилдээ 

эзэн болж, ажил амьдралдаа хэрэгжүүлэн олон зуун гал түймрийн улсын хяналтын байцаагч 

нарыг манлайлан ажиллаж байсан ахмад үеэ дурсан санаж байна. 

Бид бүгд Орос сургуультай. Бидний гарын авлага ширээний мэргэжлийн сэтгүүл болж 

байсан "Пожарное дело" сэтгүүл уншигчдын бага хурлыг жил бүр 12 дугаар сард зохион 

байгуулж, тухай жилд шинээр гарсан гал унтраах техник, багаж зэвсэглэмж,  ажлын шинэ 

дэвшилтэд арга барил, томоохон хэмжээний гал түймрийг унтраасан талаарх ярилцлага, 

дүгнэлт зэргийг өөрийн хариуцсан ажлын чиглэлээр судлан мэдээлэл хийж  хариуцсан 

ажилдаа нэвтрүүлж болох тэргүүн туршлагыг өөрийн орны нөхцөл байдалд тохируулан 

хэрэгжүүлэх талаар санал бодлоо солилцдог дэлхийн галын статистик судалгаа мэдээнд 

дүгнэлт хийж бид галын тоо хохирол, урьдчилан сэргийлэх ажлын үзүүлэлтээр дэлхийн улс 

орнуудын  хаахна яваагаа тодорхойлдог байсан он жилүүд бий. Үүнд  гал түймрийн улсын 

хяналтын байцаагчид, техникийн ажилтнууд, гал унтраах удирдагч нар маш идэвхитэй 

оролцдог байсныг дурсан санаж байна. Энэ ажил тухайн үедээ туршлага болон нэвтэрч 

байсан бөгөөд залуучуудын байгууллага хариуцан зохион байгуулдаг чиглэл чиглэлийн 

шилдэг тэргүүний манлайлагч ажилтнуудыг урьж оролцуулж санал бодлыг нь сонсдог, 

өөрөөр хэлбэл мэргэжлийн цэвэр мэтгэлцээн болдог талбар байсан. Одоо энэ ажил улам 



Гурван үеийн гуравдугаар чуулга уулзалт

30

боловсронгуй болсон байх гэж найдаж байна. Тэр үед уншигчдын бага хуралд идэвхитэй 

оролцож олон сайхан санал санаачлага гаргаж байсан  манлайлагч нар маань тэтгэвэр 

тэтгэмжэндээ гарсан,  гэхдээ тэдний бэлтгэж үлдээсэн мэргэжлийн боловсон хүчнүүд энэ 

сэтгүүлийг одоо ашиглаж ажил амьдралдаа хэрэгжүүлж байгаа гэдэгт эргэлзэхгүй байна. 

Түүний зэрэгцээ Налайх дүүргийн Гал унтраах аврах   28 дугаар ангийн Орос, Монгол 

улсын онц гал сөнөөгч Ишдоржийн Ганбаатар гэдэг  залуу байсан. Одоо ахмад настан 

болчихоод  байгаа.  Гал сөнөөгч И.Ганбаатарын туршлага бол гал унтраах үйл ажиллагааны 

үеэр цаг хугацаа хэмнэх дасгал сургуулилт, гал сөнөөгчдийн сэтгэл зүй, авхаалж самбааг 

дээшлүүлэх зорилгоор "Гал унтраах схем агуулагч", "Гэрэлт хушуу", "Ус тээвэрлэгчийг 

байнгын стечуртэй болгох арга" зэрэг санаачлагыг гарган үйл ажиллагаанд нэвтрүүлэн 

ажилласан нь 1984 онд зохион байгуулагдсан "ШБОС 84" үзэсгэлэнд шалгаран оролцож 

гэрчилгээ авч байсны дээр хариуцсан гэр хороололын гудамжны схем зургийг гаргаж 

айл өрх бүрээр орж зөрчил бүрийг нарийн тэмдэглэн арилгуулах арга хэмжээ авдаг байв. 

Илэрсэн нийтлэг зөрчил дутагдал, гал гарсан шалтгаан нөхцөл түүнээс урьдчилан сэргийлэх 

ажлын талаар санамж, зөвлөмжийг багтаасан ухуулгын зөөврийн самбар ажиллуулдаг 

зэрэг  туршлага 21 аймаг, нийслэл хотын 64 гал унтраах ангид тараагдан тэргүүн туршлага 

болон дэлгэрч байлаа. Мөн галын техникийн олон төрөлт спортын анхны мастеруудын нэг 

А.Цэрэнбал, И.Замбамөрөн гээд олон арван шилдэг тэргүүний залуучууд төрөн гарч байсныг 

тухайн үед НАХЯ-ны хэмжээнд зохион байгуулдаг "Онц сэргийлэгч, гал сөнөөгчдийн улсын 

зөвлөгөөн"-д урилгаар оролцуулан харилцан туршлага солилцуулдаг байсан олон жишээг 

дурьдаж болох юм. 

Галын аюулаас хамгаалах газрын /хуучин нэрээр/ техник хариуцсан ахлах байцаагч дэд 

хурандаа агсан Ю.Төмөрхуяг гэхэд автомашины шатахуун хэмнэх, шалгах багаж бүтээсэн 

нь гал унтраах болон сул асаалтын үед шатахууныг хэмнэж байгууллагынхаа төсөв зардалд 

ихээхэн хэмжээний дэмжлэг үзүүлдэг байсан юм. Түүнчлэн гал унтраах ажиллагааг богиносгох, 

хүн хүч, техник, шатахуун хэмнэх зорилгоор ус тээвэрлэгч ТСВ-6 маркийн автомашины 

кабинд ПН-40У насос, бочек дээр лафетны хушуу байрлуулан шууд кабинаасаа гал унтраах 

үйл ажиллагааг жолооч, гал сөнөөгч хоёр удирдан ажилладаг болгосон нь 3 автомашин 14 

хүний гүйцэтгэх үүргийг 1 автомашин 1 жолооч, 1 гал сөнөөгч гүйцэтгэж эхэлснээр шинэ 

бүтээл оновчтой саналын гэрчилгээ авч улсын хэмжээнд олон гал унтраах ангид туршлага 

болгон нэвтрүүлж эхэлсэн байдаг. Тухайн үед гал унтраах үндсэн албаны автомашин  2100 

литр усны багтаамжийн ёмкосттой байсныг шууд 6000 литр усны багтаамжтай болгосон нь 

усны эх үүсвэр дутагдалтай манай орны хувьд онцгой ач холбогдолтой байсныг дурьдах нь 

зөв байх. 

Түүнчлэн актлагдсан үндсэн албаны авто машинуудыг засч сэлбэн ухуулга сурталчилгааны 

болон техникийн явуулын засвар үйлчилгээ хийдэг автомашин болгон ашиглаж эхэлсэн нь улс 

орны эдийн засгийн шилжилтийн хүнд үе 1990-ээд оны эхэнд ихээхэн тус дэм болж байсныг 
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зориуд тэмдэглэн хэлэхийг хүсэж байна. Шинэ бүтээл оновчтой санал, манлайлагч ажилтан 

гэдэг тусгайлан төрдөггүй, бүтээлч хамт олны дунд бүрэлдэн бий болдог гэдгийг анхаарах 

хэрэгтэй. Ялангуяа удирдах дарга нар захирагдагсдаас гаргасан санал санаачлагад онцгой 

ач холбогдол өгөн тэдний хүсэл сонирхлыг ойлгон зөв талаас дэмжиж туслах юм бол аяндаа 

ажил хөдөлмөр хөнгөвчлөхөөс эхлээд зардал төсөв хэмнэх наад захын санал санаачлагууд 

ихээр гарч эхэлдэг бөгөөд тэдэнд техникийн сэтгэлгээ, шинжлэх ухааны талаас мэргэжлийн 

заавар зөвлөгөө өгч чадахуйц хүмүүстээ уулзуулж ярилцуулах нь маш их дэмжлэг болдог 

байна. Ийм гал унтраах ангийн дарга нар маш олон байсан. Тэдний заримаас нь дурьдвал 

Налайхын гал унтраах 28 дугаар ангийн даргаар олон жил ажилласан Б.Доржсүрэн, Гал 

унтраах 26 дугаар ангийн дарга Г.Чулуун нарыг нэрлэж болох бөгөөд тэд хамт олондоо 

нэр хүндтэй олон арван санал санаачлагыг өөрсдөө гаргасан бөгөөд бусад ажилтнуудынхаа 

тэргүүн туршлага, дэвшилтэт арга барилыг тодруулан дэмждэг манай манлайлагч дарга нар 

байсан гэдгийг дурьдахад таатай байна.

Манлайлагч дарга нар хүний нөөцийн бодлогодоо маш нухацтай хянуур ханддаг 

байсан бөгөөд ялангуяа байгууллагын хэрэгцээ шаардлагад нийцэх хүнийг олж авснаар 

байгууллагын өмнө тавигдаж байгаа зорилт зорилгыг хэрэгжүүлэхэд ихээхэн түлхэц үзүүлдэг 

байжээ. Тэр үед бараг жил бүр яамны сайдын болон газрын дарга нарын нэрэмжит шалгалт 

явагдаж мэргэжил, ур чадвараас гадна  ерөнхий мэдлэгийг их шалгадаг, түүгээр ажлыг нь 

үнэлж дүгнэдэг байсан тул ингэхээс өөр арга зам байгаагүй байх. Ялангуяа цаг хугацаа 

хоромтой өрсөлдөн эрдэнэт хүний амь нас, эд хөрөнгийг авран хамгаалах, аюулгүй байдлыг 

хангуулах гэдэг заавал мэргэшсэн мэргэжлийн боловсон хүчнийг ажиллуулахыг шаарддаг 

алба юм. Тийм учраас гал техникийн дунд боловсролтой боловсон хүчнээ 1956 оноос ЗХУ-

ын Ленинград хотын /хуучин нэрээр/ Галын техникийн дунд сургуульд, дээд боловсролтой 

мэргэжлийн боловсон хүчнээ 1960 оноос Москва хотын Галын инженер техникийн дээд 

сургуульд бэлтгэж ирсэн түүхэн уламжлалтай.

Галын техникийн дунд сургууль төгсөгчдөө ихэвчлэн гал унтраах удирдагчаар томилдог, 

өөрөөр хэлбэл гал унтраах ангийн болон салааны даргаар томилон ажиллуулдаг байсан. 

Яагаад гэвэл гал унтраах техник багаж зэвсэглэмж, гал унтраах арга зүй, тактик илүү их 

цагаар ордог болохоор, тэднээс сайн ажиллаж байсныг нь Галын инженер техникийн дээд 

сургуульд сурган гал түймрийн улсын хяналтын байцаагч, удирдах даргаар томилдог хүний 

нөөцийн бодлогыг  2004 он хүртэл хэрэгжүүлж ирсэн. Галын техникийн дунд сургууль, дээд 

сургуулийг хоёуланг нь төгссөн шилдэг тэргүүний ажилтнаа НАХЯ-ны тусгай дунд сургууль, 

Цагдаагийн дэээд сургуулийн давтан сургалтын төвд багшаар томилж бага бүрэлдэхүүнээ 45 

хоногоос 1 жилийн хугацаагаар сургаж бэлтгэдэг байсан. Гэхдээ эхлээд ажилд авч 3 хүртэл 

сар ажиллуулаад цаашид ажил үүрэг гүйцэтгэх боломжтой гэж үзсэн хүний нөөцөө сургаж 

бэлтгэдэг байсан. Гал сөнөөгчийн ажил гэдэг бол залуу хүний зориг, авхаалж самбаа, эрч 

хүч, чадал тэнхээгээр гүйцэтгэдэг ажил тул манай байгууллагад орсон хүн цэрэгт татагддаггүй 
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байсан. Үүнийг 1999 онд анх батлагдсан Галын аюулгүй байдлын хуулиар батлагаажуулсан 

юм

Ингээд хүний нөөцийн бодлоготой холбогдуулан дараах саналуудыг дэвшүүлж байна. 

Үүнд:    

1. Хүн амьд явах, аюулгүй орчинд амьдрах Үндсэн хуулиар олгогдсон эрхийг хэрэгжүүлэхэд 

төсөв хөрөнгө шаардахгүйгээр чанартай хийж гүйцэтгэж болох нилээд олон ажил байна. 

Тухайлбал: Манай байгууллагын ажлын шаардлагыг хангаж чадах тийм хэмжээний хүний 

нөөцийн бодлогыг хэрэгжүүлэх хэрэгтэй байна. Жил тутам хоёр,  түүнээс олон гал унтраах 

аврах ангиуд шинээр байгуулагдан ажил үүрэг гүйцэтгэж эхлээд байна. Боловсон хүчнийг 

урьдчилан төлөвлөсний дагуу болж өгвөл тогтвор суурьшлыг харгалзан орон нутгаас 

бэлтгэн богино хугацаанд сургаж дадлагажуулах, төвийн нэг гал унтраах ангийг сургалтын 

бааз маягаар ашигладаг, дадлага практикаа тэнд хийж шинэ техник, багаж хэрэгсэлтэй 

танилцаж эзэмшиж сургах хэрэгтэй байна. Гамшиг осол, гал түймрийн аюулаас урьдчилан 

сэргийлэх ажлын статистик үзүүлэлтэд хяналт шинжилгээ хийж үнэлэлт дүгнэлт өгдөг заавар 

зөвлөмжөөр хангадаг болж хяналт шалгалтын үр нөлөө,  өгөөжийг нь эрс сайжруулах 

шаардлагатай байна.

 2. Бид татвар төлөгчдийг гамшиг осол гэдэг нэр томъёогоор айлган сүрдүүлэх,  дарамтлах, 

ил далд байдлаар гар хүндрүүлэхийг харах бус мэргэжлийн зөвлөгч нь, дотны найдвартай 

туслагч нь болохоор ажлын арга барилаа 100 хувь өөрчилмөөр байна. Үүнд хүний нөөцийн 

бодлогоо чиглүүлэх ялангуяа хяналт шалгалтын чиглэлээр ажиллаж байгаа ажилтнуудыг 

чадваржуулах шаардлагатай байна. Байгууллага, аж ахуйн нэгж, баялаг бүтээгчдэд гамшгаас 

хамгаалах төлөвлөгөө болон галын аюулын үнэлгээ хийлгэ гэж хуурай шахаж шаардах бус 

тодорхой асуудлаар хуулийн хүрээнд мэргэжлийн заавар зөвлөгөө өгч чаддаг, шуурхай, хүнд 

сурталгүй, дарамт шахалтгүй, харилцааны өндөр соёлтой, ёс суртахуунтай, мэргэшсэн хүний 

нөөцийг сургаж бэлтгэх хэрэгтэй байна. Энэ ажилд ахмадууд бид туслахад бэлэн байна.

 Өнөөдөр гарч байгаа гал түймрийн шалтгаан нөхцөлийг үнэн зөвөөр тогтоож байгаа 

гэдэгт мэргэжлийн ахмад ажилтан хуульч хүний хувьд эргэлздэг. Ялангуяа мэргэжсэн бус 

гартаа барих хэмжүүрийн багаж хэрэгсэлгүй шинжээч яаж галын шалтгаан нөхцөлийг үнэн 

зөвөөр шалган тогтоох юм бэ? Тийм учраас шинжээчдийг мэргэшүүлэх материаллаг бааз 

руу нь ойртуулан мэргэжлийн удирдлагаар хангах ажил үндсэндээ орхигдсон байна. Гэтэл 

гарч байгаа гал түймрийн 30 орчим хувийг дангаар эзэлж байгаа цахилгаан шугам сүлжээ, 

тоног төхөөрөмжийн угсралт, ашиглалтын дүрэм зөрчснөөс үүдэн гарсан гал түймрийн 

шалтгаан нөхцөлийг тогтоох ажил туйлын хангалтгүй байгаа бөгөөд энэ талаар олон санал 

санаачлагыг дэвшүүлж байгаа боловч түүнийг хэрэгжүүлэх нь битгий хэл энэ чиглэлээр 

мэргэшсэн нэг ч ажилтан манай Онцгой байдлын байгууллагад алга байна.

3. Дулааны, барилгын, химийн мэргэжилтэнг шинжээчээр томилон ажиллуулах нь 

хуулиар хүлээсэн үүргээ бүрэн хэрэгжүүлэхэд онцгой үүрэг гүйцэтгэх бөгөөд энэ ажлыг 
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ойрын хугацаанд нэн даруй шийдвэрлэх хэрэгтэй байна. Гамшиг судлалын хүрээлэнгийн 

лабораторийг орчин үеийн тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслээр хангаж галын шалтгаан 

нөхцөлийг тогтоохдоо гадны байгууллагыг царайчлан тэдний гаргасан дүгнэлтэд дулдуйдах 

бус өөрсдөө бүрэн тогтоодог тийм чадвартай болж галдан шатаагч нарт хууль зөрчиж, 

ял завших боломж олгохгүй байхыг хүсэж байна. Үүний тулд сайн шинжээч мэргэжилтэнг 

бэлтгэхийн зэрэгцээ ОХУ, БНУУ-д галын шалтгаан нөхцөлийг талаар нарийвчилсан судалгаа 

хийдэг газруудад явуулж дадлагажуулах, мэргэшүүлэх хэрэгтэй байна. Тийм арга туршлага 

бидэнд байсан. Түүнийг дахин сэргээх хэрэгтэй.

4. Үндэсний мэргэжлийн боловсон хүчинг сургаж байгаа өнөөгийн тогтолцоо сургалтын 

хөтөлбөр, төлөвлөгөөг нэн даруй эргэн харж өөрчлөх шаардлагатай байна. Манай улс 1991 

оноос ЗХУ-ын Иванов хотын /хуучин нэрээр/ Галын техникийн дунд сургуулийн хичээлийн 

хөтөлбөр төлөвлөгөөний дагуу өөрийн орондоо гал унтраах удирдагч нараа бэлтгээд даруй 

26 жил өнгөрлөө. Энэ хооронд 360 гаруй гал унтраах удирдагчдыг сургаж бэлтгэсэн бөгөөд 

ажлын дадлага туршлага сууж эхлэнгүүт ОХУ-ын Гал эсэргүүцэх албаны академид явуулж 

дээд боловсрол эзэмшүүлэн мэргэжлийн боловсон хүчнээ бэлтгэж байна. Сүүлийн жилүүдэд 

уг сургуульд явсан ажилтнуудын талаарх таагүй мэдээг биднийг сургаж байсан эрдэмтэн 

багш нараас ирүүлдэг болсон.

 Өөрөөр хэлбэл, галын техникийн дунд боловсролыг бүрэн эзэмшээгүй шаардлага 

хангахгүй ажилтнууд тус сургуульд ихээр очиж байна. Гал унтраах техник зэвсэглэмж, 

урьдчилан сэргийлэх арга зүй, бодис материалын физик химийн шинж чанарын талаарх 

наад захын мэдлэг эзэмшээгүй байх тул тэднийг буцаахад хэцүү, үргэлжлүүлэн сургахад бүүр 

бэрх байгаа талаар гашуун боловч үнэн үгийг тэд хэлж байна. Үүнтэй холбогдуулан одоо 

бэлтгэж байгаа мэргэжилтнүүдийг сургаж байгаа хөтөлбөр, төлөвлөгөөг харахад бид ямар 

ажилтанг хэний хөрөнгө мөнгөөр бэлтгээд байгаа нь ойлгомжгүй болсон байна.

 Хууль сахиулагчдын эрх зүйн байдлын тухай хуулийг боловсруулж манай байгууллагаас 

санал авахад бид хууль сахиулагчид биш гэсэн хариу өгч байсан санагдаж байна. Гэтэл 

өнөөдрийн сургалтын хөтөлбөрийг харахад 60 гаруй хувь нь зөвхөн төрөл бүрийн эрх зүйн 

хичээл үздэг болжээ. Нэгэнт хууль сахиулагчид биш юм бол гэр бүлийн, иргэний эрх зүйг 

тэр олон цагаар үзэх шаардлага юунд байгаа юм бэ. Цахилгаан хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж, 

барилгын материал, химийн үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн, шингэрүүлсэн хий амьдралд өргөнөөр 

ашиглагдаж байгаа өнөө үед тэдний талаар ойлголт өгөх мэргэжлийн хичээлийн кредит цаг 

нийт кридет цагийн дөнгөж 21 хувийг эзэлж байна. Гэтэл энэ чиглэлээр сургалт явуулдаг 

ОХУ- 85%, АНУ, Япон улсын галын академид 90-95%, Казакстан, Турк улсын сургуулиудад 

86 хувийг зөвхөн мэргэжлийн хичээл ордог юм байна. 

Ийнхүү бидний зохион байгуулж байгаа мэргэжлийн сургалт дэлхийн жишгээс 4 дахин 

бага цагаар орж байгааг анхаарах цаг болсон байна. Та бид ийм сарьсан багваахайтай 

зүйрлэмээр мэргэжилтэнг өндөр үнээр бэлтгэх шаардлага байгаа юм уу, хуулиар хүлээсэн 
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үүргээ тэдний эзэмшсэн мэдлэг, мэргэжлээр яавч биелүүлж чадахгүй.

 Манай улс сүүлийн үед Япон, Солонгос, Хятад, Европын өндөр хөгжилтэй улс орнуудад 

өргөнөөр ашиглаж байгаа орчин үеийн өндөр хүчин чадалтай автомашин техник, багаж 

хэрэгсэл худалдан авч парк шинэчлэлтээ хийн гал унтраах үйл ажиллагаандаа ашиглаж байна. 

Гэтэл Онцгой байдлын сургууль төгсөгчдийн үздэг техник, багаж зэвсэглэмжийн энэ талаарх 

сургалт 2 кридетэд багтаж байна. Энэ цагт манай оронд ашиглаж байгаа автомашины 

техникийн хүчин чадал, үзүүлэлт, ашиглалт, засвар үйлчилгээг хэрхэн зааж сургах юм бэ, 

тэр олон ажилд нэн хэрэггүй эрх зүйн хичээлийн оронд техник зэвсэглэмж, гал унтраах арга 

зүй, бодис материалын физик химийн шинж чанар, химийн болон нефть бүтээгдэхүүн, 

шингэрүүлсэн хийн түлшний талаар ордог хичээлийнхээ кредит цагийг  нэн даруй нэмэх 

шаардлагатай байна. Онцгой байдлын сургуулийн өнөөгийн удирдлага энэ талаар ойлголт 

бага байгаа бол сургалтын хөтөлбөр төлөвлөгөөг шинэчлэн хийгээд өгчих чадвар бүхий 

ахмад ажилтнууд олон байна. Бид сарьсан багваахай бэлтгэх гэж тэр их хөрөнгө мөнгө 

зарах шаардлага юунд байна. Сарьсан багваахайтай зүйрлэсэн нь нэг талаас харахад хуульч 

бэлтгээд байгаа ч юм шиг нөгөө талаас нь харахад дээд боловсролтой манай байгууллагын 

ажлын шаардлагыг хангахгүй боловсон хүчинг  бэлтгэж эхлээд байна гэдэг утгаар нь хэлсэн 

юм. Бидэнд одоо хуулиар хүлээсэн үүргийг хэрэгжүүлж чадах тийм мэдлэг чадвартай 

мэргэжлийн боловсон хүчин л хэрэгтэй байна. Гал унтраах удирдагч нарыг бэлтгэх багш 

нарыг ч гэсэн тусгайлан сонгон авч бэлтгэх шаардлага гарч байна. Одоогийн багш нар тийм 

шалгуур үзүүлэлтийг хангаж байгаа эсэхэд дүгнэлт хийж нэн даруй засаж залруулахгүй бол 

оройтно. 

5. Ахмад залуу үеийн залгамж халааг холбож өгөх үүргийг "Онцгой мэдээ" сонин 

гүйцэтгэх боломж бололцоо байна. Үүнийг бид хаана хаана анхаарч энэ ажлаа эрс 

сайжруулах арга хэмжээ авмаар байна. Хийсэн бүтээсэн зүйлтэй, хэлж ярих ажилтай алдар 

гавьяа нэр хүндтэй олон арван манлайлагч ахмадууд байна. Тэдний ажил үйлс амьдралын 

арвин баялаг туршлага, хийж хэрэгжүүлж байсан ажил, захиа сургамж, алдаж эндэж байсан 

зүйлийг нийтлэлийн бодлогын түвшинд тавьж сурвалжлага, хөрөг найруулал, туршлага, 

түүхэн сургамж, болсон үйл явдлын халуун мөр дэх бодит нөхцөл байдлын талаар нийтэлвэл 

залуу үед сургамж болохын дээр хойшид гарч болох аливаа алдаа эндэгдлээс урьдчилан 

сэргийлэх ач холбогдолтой гэж үзэж байна. 

Мөн боломж байвал "Онцгой мэдээ" сонины дугаараас нэг хувийг төв, орон нутгийн 

ОБГ-ын Ахмадын хороо, зөвлөл, салбарт өгч байвал тэд түшиглэсэн байгууллагынхаа талаар 

дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах боломжтой болж зааж сургах, хэлж ярих зүйлийнхээ чиглэлийг 

тогтооход ихээхэн түлхэц болно гэдэгт эргэлзэхгүй  байна. 

Та бүхэнд анхаарал тавьсанд баярлалаа. Ахмадын сургааль алт гэдэг нь үнэхээр 
үнэн бол хэрэгжүүлж ажиллахыг та нөхдөөс хүсэж байна.

--îÎî---
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Нэг. Онцгой байдлын байгууллага, түүний үйл ажиллагааны 
онолын хүрээ  

Гамшгаас хамгаалах чиг үүргийг хэрэгжүүлэх Онцгой байдлын байгууллага нь Батлан 

хамгаалах яамны Иргэний хамгаалалтын байгууллага, Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны Гал 

түймэртэй тэмцэх байгууллага, Хүнс, хөдөө аж ахуйн яамны Улсын нөөцийн байгууллага 

гэсэн тулгын гурван чулуугаа тулж XXI  зууны эхэн үед өрхөө татаж үйл ажиллагаагаа 

эхлүүлээд багагүй хугацааг туулаад байна. 

Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгад "Онцгой байдлын 

байгууллага нь гамшгаас хамгаалах хууль тогтоомж, төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх, 

гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагааг улсын болон орон нутгийн хэмжээнд зохион байгуулж, 

мэргэжлийн удирдлагаар хангах тусгайлсан чиг үүрэг бүхий төрийн цэргийн байгууллага 

мөн" хэмээн тодорхойлсон. 

Бид өнөөдөр байнга хувьсан өөрчлөгдөж байгаа, тогтворгүй, даяаршиж буй дэлхий 

ертөнцөд амьдарч байна. 

Энэ нь аливаа байгууллагаас түргэн хувирч өөрчлөгдөх, дасан зохицох, суралцах 

чадварыг шаардах болсон. Онцгой байдлын байгууллагын үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл, 

стратеги нь төрийн "хамгаалах" чиг үүргийг хэрэгжүүлдэг төрийн захиргааны байгууллагын 

хувьд "Улсын салбарын шинэ удирдлага", төрийн цэргийн байгууллагын хувьд "Батлан 

хамгаалах удирдлага" болон гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагааг мэргэжлийн удирдлагаар 

хангах үндсэн чиг үүргийн хүрээнд "Гамшгаас хамгаалах удирдлага"-ын онол, үзэл 

баримтлалд тулгуурлаж тодорхойлогдох учиртай. 

Эдгээрийн хүрээнд явагдаж байгаа гол гол үзэл баримтлал, прадигмийн өөрчлөлтийг 

товчхон авч үзье. 

ОБЕГ-ын дэргэдэх Гамшиг судлалын 
хүрээлэнгийн Эрдэмтэн нарийн 
бичгийн дарга, доктор (Ph.D),  дэд 
хурандаа Д.Сэржмядаг 

ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН АЛБАНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ СТРАТЕГИ: 
САЙНААС АГУУД ДЭВШИХҮЙ

ХАВСРАЛТ ИЛТГЭЛ
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Доктор Ш.Батсүх1  улсын салбарын удирдлагын үзэл баримтлалыг "захиргааны үр дүн, үр 

ашгийг дээшлүүлэх; үйлчилгээг иргэдэд ойртуулж, тэдний эрэлт хэрэгцээг хангах; стратегийн 

удирдлагын чадавхыг хүчтэй болгох замаар төрийн "залуур"-ыг сайжруулах; захиргааны үйл 

ажиллагааг улам ил тод нээлттэй болгох; үүрэг хариуцлагыг шилжүүлэх замаар захиргааны 

ажилтнуудын ажиллахад бэлэн байдал, хүсэл эрмэлзэлийг нэмэгдүүлэх гэсэн үндсэн шинж 

бүхий орчин үеийн төрийн удирдлагын олон үзэл, онолыг өөртөө багтаасан шинэчлэлийн 

үзэл санаа хэмээн тодорхойлжээ. Улсын салбарын шинэ удирдлагын үзэл баримтлалын 

эдгээр шинжүүд нь гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаанд  "төр, олон нийтийн хамтын 

ажиллагаанд тулгуурлах" замаар  гамшгийн эрсдэлийг бууруулах, гамшгаас хамгаалах 

үйл ажиллагааг иргэдийн оролцоо, түншлэл хамтын ажиллагаанд тулгуурлан явуулах гэсэн 

хэлбэрээр тусгалаа олж түүний хөгжлийн хандлагыг тодорхойлж байна2 .

 Сүүлийн гуч орчим жилийн хугацаанд аюулгүй байдал, батлан хамгаалах бодлогын 

орчинд гарсан томоохон өөрчлөлт нь уламжлалт аюул болох цэргийн аюул болон уламжлалт 

бус аюулын хүчин зүйлийн аль алиныг нь Үндэсний аюулгүй байдлыг хангахад харгалзаж 

үзэх болсон явдал юм. Аюулгүй байдлын уламжлалт бус аюулд хамаарах хүчин зүйлийг 

доктор Д.Бат-Эрдэнэ3 "Хүрээлэн буй орчны бохирдол, байгалийн гамшигт үзэгдэл, дэлхийн 

цаг уурын дулаарал, нэн халдварт өвчний тархалт, олныг хамарсан ядуурал, цагаачлал, 

үндэстэн дамнасан зохион байгуулалттай гэмт хэрэг, мансууруулах бодисын зөөвөр, 

цөмийн түүхий эд, материал хулгайлах, дамжуулан худалдаалах, үйлдвэрлэх оролдлого, 

хүний наймаа гэх мэт улс орны хилийн шугамаар хязгаарлагддаггүй уламжлалт бус аюулын 

хүрээ..." гэж тодорхойлжээ. Шинжлэх ухааны доктор О.Үржин4 "...уламжлалт бус аюул нь 

маш өргөн хүрээтэй, харилцан хамааралтай, аюул занал ба нөхцөл байдлын хоёрлосон 

шинжийг агуулсан бөгөөд цэргийн аюул шиг аюул, занал гэсэн зааг ялгааг тогтоох боломж 

бараг байхгүй" гэж түүний онцлогийг тодорхойлоод энэ утгаараа уламжлалт бус аюул 

гэдгийг "гамшиг" гэсэн ерөнхий томъёололтой адил утгаар ойлгож тэдгээрийг "эрсдэл" 

судлалын өнцгөөс авч үзэх боломжтой хэмээн аюулгүй байдлын уламжлалт бус аюулыг 

эрсдэл гэдэг ойлголттой холбон авч үзсэн байдаг. 

Дэлхий дахинаа гамшгийг онолын хувьд нийгмийн үйл явц гэж хүлээн авах болсонтой 

холбоотойгоор гамшиг болсон тохиолдолд хор уршгийг арилгах, сэргээн босгох, 

нэрвэгдэгсдэд туслалцаа үзүүлэх асуудалд голлон анхаарлаа хандуулахаас илүүтэйгээр 

гамшигт өртөж буй нийгмийн эмзэг хэсгийг чадавхжуулж эрсдэлийг бууруулах замаар 

аюулгүй байдлыг хангаж улс орны тогтвортой хөгжилд дэмжлэг үзүүлэхэд чиглэгдэх болсон. 

Ийнхүү гамшгийн улс орны тогтвортой хөгжилд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг арилгахын үндэс 

1 , Ш.Батсүх, Улсын салбарын шинэ удирдлага, 2009. х.9
2 Д.Сэржмядаг., Гамшгаас хамгаалах менежментийн тогтолцоо: хөгжил, хандлага, 2013
3 Д.Бат-Эрдэнэ “Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдал ба батлан хамгаалах бодлого, үйл  ажиллагааны үр дүн”, 
Монгол Улсын Үндэсний аюулгүй байдал-үндэсний язгуур эрх ашиг, сонирхол 20 жил, онол практикийн бага хурлын 
эмхэтгэл., УБ., 2012, х.16
4О.Үржин“Аюулгүй байдлын уламжлалт бус аюулын онол, аргазүйн асуудал”. Хууль сахиулах үйл ажиллагаа: Онол 
практикийн тулгамдсан асуудал, Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл. УБ., 2016. х.73
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нь гамшгийн эрсдэлийг бууруулах гэдгийг хүлээн зөвшөөрсөнтэй холбоотойгоор гамшгаас 

хамгаалах менежмент XXI зуунд гамшгийн эрсдэлийг бууруулах менежмент болон хувирч 

хөгжиж байна. 

Эндээс бид гамшгаас хамгаалах менежментийн хөгжлийн хандлагыг дараах байдлаар 

тодорхойлж болох юм.  

 

Дээрх шинэ зууны гамшгаас хамгаалах менежментийн хөгжлийн хандлагыг миний бие 

2013 онд Удирдахуйн ухаанаар докторын зэрэг хамгаалсан бүтээлдээ анх дэвшүүлсэн. 

Үүнээс хойш 4 жилийн  хугацаанд манай байгууллага үйл ажиллагаагаа гамшгаас хамгаалах 

менежментийн хөгжлийн шинэ хандлагад нийцүүлэх талаар их зүйлийг хийсэн "сайн" 

байгууллага гэж би хувьдаа үзэж байна. Ингэж үзэхийн учир нь энэ оны эхээр бидний 

хамтдаа боловсруулан өргөн барьж УИХ-аар батлуулсан Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн 

шинэчилсэн найруулгын үзэл баримтлал энэхүү гамшгаас хамгаалах менежментийн 

хөгжлийн хандлагад бүрнээ нийцэж байгаа явдал юм. Та бүхэн ч надтай санал нэгдэх байх. 

Ингээд үзэхээд өнөөдөр Онцгой байдлын байгууллага нь хөгжлийнхөө нэн шинэ үед ирсэн 

байна.

Хоёр. Онцгой байдлын байгууллагын үйл ажиллагааны стратеги, 
удирдлага, зохион байгуулалт 

Аливаа байгууллагын үйл ажиллагааны стратегийг алсын хараа, эрхэм зорилго болон 

зорилгын хүрээндээ дэвшүүлсэн зорилтууд тодорхойлно. Онцгой байдлын байгууллага нь 

алсын хараа, эрхэм зорилго болон стратегийн зорилтоо дор дурдсанаар тодорхойлсон 

байна. 
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Алсын хараа: Үндэсний болон олон улсын хэмжээнд итгэл хүлээсэн, үйл ажиллагааны 

чадавхтай байгууллага болон хөгжихөд оршино.

Эрхэм зорилго: Монгол Улсын хүн ам, мал амьтан, эд хөрөнгө, хүрээлэн буй 

орчин, түүх соёлын үнэт зүйлсийг болзошгүй гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, гамшгийн 

эрсдэлийг 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. 

Онцгой байдлын байгууллагын үйл ажиллагааны стратегийн зорилт5: 
1. Гамшгаас хамгаалах эрхзүйн орчин, түүнийг хэрэгжүүлэх зохицуулалтын тогтолцоог 

боловсронгуй болгох, бүх талын хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх 

2. Гамшгийн эрсдэлийн удирдлагаар хангах, гамшиг судлалын шинжлэх ухааныг үйл 

ажиллагаандаа нэвтрүүлэх 

3. Удирдлагын манлайлал, хүний нөөцийн хөгжлийг хангаж, чадавхыг бэхжүүлэх 

4. Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, сургалт, мэдээлэл сурталчилгаа зохион байгуулах, 

олон нийттэй харилцах 

5. Гамшгийн шуурхай удирлага, зохицуулалтын чадавхыг дээшлүүлж, бэлэн байдлыг 

хангах 

6. Гал түймэртэй тэмцэх үйл ажиллагааг бэхжүүлж, хүч хэрэгслийн бэлэн байдлыг 

сайжруулах 

7. Улсын нөөцийн удирдлага, зохицуулалтаар хангах, хүмүүнлэгийн тусламжийг 

зохион байгуулах 

8. Төсөв, санхүү, хангалт, хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлж, шинэ техник, технологийг 

нэвтрүүлэх 

9. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитыг зохион байгуулах, хэрэгжүүлэх 

Байгууллагын үйл ажиллагааны суурь концепц буюу үндсэн чиг үүрэг нь тухайн 

байгууллагын удирдлага, бүтэц зохион 

байгуулалтыг тогтоож өгдөг. 

Онцгой байдлын байгууллагын удирдлага нь 

тухайн байгууллагын оршин тогтнох хэрэгцээ 

буюу чиг үүргийг гүйцэтгэх, үйлчлүүлэгч 

буюу хэрэглэгчийн эрэлт хэрэгцээг хангахтай 

холбогдон үүсэх харилцааг зохицуулах 

стратегийн удирдлагын, байгууллагын нэгжүүд 

бие даасан буюу хамтарсан үйл ажиллагаа явуулахад бэлтгэхтэй холбоотой харилцааг 

зохицуулах оператив удирдлагын болон үүссэн нөхцөл байдалд шуурхай арга хэмжээ авах 

5 , Шадар сайдын 2017 оны 1 дүгээр сарын 03 тоот тушаал 
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тактикийн удирдлагын гэсэн гурван түвшинд хуваагддаг онцлогтой. 

Гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагааны хөгжлийн шинэ хандлагад нийцүүлэн 

боловсруулсан байгууллагын үйл ажиллагааны стратегийн зорилтынхоо хүрээнд Онцгой 

байдлын ерөнхий газар нь дараах бүтэцтэй ажиллаж байна. 

 

Гурав. Онцгой байдлын байгууллагын үйл ажиллагаа 
Сайнаас агууд дэвшихүй 

Хөгжлийнхөө нэн шинэ үед ирээд байгаа Онцгой байдлын байгууллага нь сайн байгаадаа 

сэтгэл ханаж болохгүй, бид агуу болох ёстой. 

Байгууллагаа хэрхэн агуу болгох тухайд шинэ үеийн "удирдахуйн ухааны библи" гэж 

үнэлэгддэг Стэнфордын Их сургуулийн профессор Жим Коллинзийн бичсэн "Good To 

GREAT" буюу  "Сайнаас Агууд дэвшихүй" номын үзэл санаагаар дамжуулан хүргэж байна. 

Жим Коллинз түүний багийнхан 5 жилийн уйгагүй судалгааны ажлынхаа дүгнэлтүүдээ 

нэгтгэн "Хөгжлийн дугуй" хэмээх загварыг боловсруулжээ.  
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Агуу амжилтанд хүрсэн байгууллагуудын шинэчлэл, дэвшлийн процесс нь өөрчлөлт 

хийх хүчийг бий болгож хуримтлуулахаас эхлэх бөгөөд түүний ачаар тогтвортой, өндөр 

өсөлтөнд хүргэдэг байна.

Энэ номонд дэвшүүлсэн сайн байгууллагыг агуу болгох үндсэн философи бол сахилга 

баттай хүмүүс, сахилга баттай зорилго, сахилга баттай үйлдэл гэсэн 3 хэсгээс бүрдэх бөгөөд 

энэ нь хүчээ хуримтлуулаад эрчимтэй өсөлтийн замд орно гэсэн концепц юм. 

Сахилга баттай хүн гэсэн хэсэг нь "5-р түвшний удирдагч ба эхлээд хэн, дараа юу" гэсэн 

хоёр зүйлийг авч үзэх бөгөөд энэ хэсэгт байгууллагын хүний нөөцийн асуудал хамаарна. Энд 

агуу удирдагчдын нийтлэг зан төрхийг болон түүний багаа хэрхэн бүрдүүлж, удирдах ёстойг 

тодорхойлж өгсөн. Байгууллагыг агуу болгоход байгууллагын үйл ажиллагааг бодит үр дүнд 

хүргэхийн тулд бүхнийг зориулдаг, итгэл даах,  даруухан, ажлын төлөө бүх шийдвэрийг 

гаргадаг шаардлагатай үед төрсөн ахыгаа ч ажлаас нь халахаас сийхгүй ажлын төлөө 

төрсөн 5-р түвшний удирдагч байх хэрэгтэй. Энэ  удирдагч хүн хэнтэй хамтарч ажиллах, эс 

ажиллах тухай асуудал юм. 

5-р түвшний удирдагч: 5-р түвшний удирдагчид өөрсдийнх нь хувь хүн дээр 

тогтож, өөрсөдгүйгээр нь тогтож чаддаггүй байгууллагыг биш, өөрсдийг нь явсаны хойно 

ч ажилласаар байдаг тогтвортой байгууллагыг бий болгодог. 5-р түвшний удирдагчийн 

амбиц нь байгууллага болон түүний амжилттай л холбоотой  бөгөөд үүнийг тэд өөрсдийн 

хувийн зорилгоос дээгүүрт тавьдаг. Онцгой байдлын байгууллагад бүх түвшинд энэ төрлийн 

удирдлагууд байж, ажилчиддаа манлайлал үзүүлэх нь юу юунаас чухал болоод байна.  

Эхлээд "хэн"… дараа нь "юу": Юу хийх тухай бодохоос илүү хэнээр хийлгэх вэ 

гэдгийг бодох нь чухал. "Эхлээд хэн" гэдэг зарчмаар хандах нь хүнийг ажилд авахдаа 

боловсрол мэдлэгийг нь харгалзаж бус, танай байгууллагын үнэт зүйлсийн тухай ойлголт, 

зорилгыг чинь ойлгож мэдэрсэн, түүний төлөө ажиллаж чадах тийм хүмүүсийг олж авах 

асуудал юм. Товчхондоо бол зөв хүмүүсийг олж авч зөв ажлын байранд нь оноож тавих 

асуудлыг эхэлж шийддэг байна. Агуу байгууллагыг бий болгоход байгууллагад хэрэгтэй 

хүмүүсийг ажилд авч, тэднийг тогтоон барьж чадах нь хамгийн чухал зүйл юм. Энэ утгаараа 

байгууллагын хүний нөөцийн тогтвортой байдлыг хангах нь юу юунаас чухал асуудал юм. 

Сахилга баттай зорилго гэдэг хэсэг нь бодит үнэнтэй нүүр тул, зарааны концепци гэсэн 

хоёр үндсэн зүйлийг авч үздэг. 

Бодит үнэнтэй нүүр тул:  Бодит үнэнтэй нүүр тулах нь байгууллагынхаа үнэт зүйлийг 

тодорхойлох, тулгарч байгаа асуудлыг зөв тодорхойлж, шийдэх арга замыг зөв сонгож авах 

тухай асуудал юм. Энэ хүрээнд нэг чухал асуудал бол байгууллагад бодит үнэн, болохгүй 

байгаа зүйл нуугдан дарагдаж биш, харин ил тод сонсогдож байдаг тийм орчин, соёлыг яаж 

бүрдүүлэх явдал юм. "Сонсвол мартана, харвал санана, оролцвол ойлгоно" гэсэн Күнзийн 

мэргэн үгийн дагуу байгууллагын зорилго, зорилтыг тодорхойлох ажил цөөн хэдэн дээд 

албан тушаалтан хүний ажил биш, ийм нийт ажилчдыг аль болох татан оролцуулах. Ийм 
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биш тохиолдолд хэрэгжүүлэхдээ ажилчид хүнийсч хөндий хандах нь элбэг.

"Зарааны концепци": Зарааны зарчим нь "Үнэг олон янзын юм чаддаг, харин 

зараа ганцхан л зүйлийг сайн чаддаг" гэсэн эртний грекийн үлгэрээс үүсэлтэй ажээ. Энэ 

нь байгууллага алсын хараа, эрхэм зорилгынхоо төлөө нягтарч, "зарааны зарчимтай 

нийцэхгүй ямар ч зүйлийг бид хийхгүй" гэсэн энгийн дүрмийг баримтлах замаар үндсэн 

чиг үүрэгтээ төвлөрч ажиллах чадвар юм. Мөн ажилтан бүрийн эрхэмлэдэг зүйл нь 

байгууллагын гол үнэт зүйлс, зорилготой нийцдэг байх явдал юм. Би хувьдаа тухайн хүн 

хийж буй зүйлдээ үнэхээр дур хүсэлтэй, хамгийн сайн хийж чадах, бүх амьдралаа зориулах 

ёстой ажлаа олсон үедээ ажилдаа чин сэтгэлээсээ хандаж амжилт гаргадаг гэж үздэг. 

Сахилга баттай үйлдэл гэсэн гуравдугаар хэсэгт сахилга батын соёл, технологи 

хурдасгуур гэсэн хоёр бүлэг санааг агуулсан байдаг.

Сахилга батын соёл: Байгууллага бүр өөрийн гэсэн соёлтой байдаг. Агуу амжилтанд 

хүрсэн байгууллагуудын хувьд сахилга батын соёлыг бий болгосноороо бусдаас ялгарна. 

Байгууллага сахилга бат сайтай байхын тулд нэгд, байгууллагын ажилтан бүр дотоод дэг 

журмыг дагаж мөрддөг, хоёрт, байгууллагын дотоод дэг журам нь ажилчиддаа харьцангуй 

чөлөөтэй бөгөөд хариуцлагатай байх боломжийг бий болгох явдал юм. Онцгой байдлын 

байгууллагын хувьд сахилга батын соёл нь төрийн тусгай байгууллагын захирах, захирагдах 

ёс, төрийн албан хаагчийн ёсзүйн ойлголттой нэгдэн биднийг агуу амжилтанд хүргэх 

гайхамшигтай хослол болж болох юм. 

Технологийн хурдасгуур: Агуу байгууллагын хувьд технологи нь хөгжлийг 

хурдасгагч болохоос хөгжих үндсэн шалтгаан биш байдаг ажээ. Өөрөөр хэлбэл тэд шинэ 

технологиудыг сайтар судалж, гарцаагүй хэрэгтэйг нь шилж, сонгох замаар технологийн 

дэвшлийг хөгжлийн хурдасгуур болгон ашиглаж чаддаг байна. 

Зөв сонгосон технологи "Хөгжлийн дугуй"-г эргүүлж, байгууллагыг улам хүчирхэгжүүлдэг. 

Хэдийгээр шинэ зуунд гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаа нь дэвшилтэт технологид суурилах 

ч бид өөрсдийн чиг үүрэг, зорилгодоо нийцсэн техник, технологийг сонгон хэрэглэх нь 

онцгой чухал гэдэг нь харагдаж байна. Эндээс байгууллага сайнаас агууд дэвшихэд нэг 

гарамгай удирдагч, нэг онцгой арга хэмжээ, нэг ер бусын хөтөлбөр, технологийн дорвитой 

нэг шийдэл байхад болчих зүйл биш ажээ. Энэ нь тогтсон зөв чиглэлд, шаргуу хүчин 

чармайлтаар өндөр сахилга баттайгаар, уйгагүй хөдөлмөрлөсний дүнд бий болох урт 

хугацааны үйл ажил гэдгийг ойлгох нь чухал байна. 

Байгууллагаа сайнаас агуу болгох "Хөгжлийн дугуй"-н эрчийг авахуулахад эхлээд ихээхэн 

хүчин зүтгэл орно, нэгэнт өнхөрч эхэлсэн тохиолдолд улам эрчтэй өнхөрч байгууллагыг 

тогтвортой өсөлт хөгжилтөнд хүргэх ажээ. 

Дүгнэлт 
Онцгой байдлын байгууллага нь үүссэн цагаасаа эхлэн ямагт хөгжин дэвжсээр ирсэн 
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бөгөөд өнөө үед тус байгууллагын  үйл ажиллагааны стратеги нь "шинжлэх ухаанд 

тулгуурласан цогц, эрсдэлийг бууруулах үйл ажиллагаа төвтэй, төр, олон нийтийн хамтын 

ажиллагаанд тулгуурласан, бие даасан, цаг үеийн шуурхай, хариуцлагатай удирдлагатай, 

хэрэглэгчид чиглэсэн, хөрөнгө оруулалтад болон дэвшилтэт технологид суурилсан" байхад 

чиглэж байна. 

Онцгой байдлын байгууллагын үйл ажиллагаа нь цааш улам төгөлдөржин сайнаас 

агууд дэвшихэд хамгийн чухал зүйл бол  байгууллагын нэн ялангуяа алба хаагчийн сахилга 

бат ажээ. Сахилга баттай албан хаагч сахилга баттай бодлого, шийдвэр гаргаж, түүнийгээ 

хэрэгжүүлэхдээ сахилга баттайгаар үйлдэнэ. Ажилтан бүр ажилдаа дур сонирхолтой, чин 

сэтгэлээсээ ханддаг байхад байгууллага аяндаа тогтвортой хөгжиж "агуу" болдог ажээ. 

Эцэст нь хөгжлийн төвд ХҮН та өөрөө байна. 

Зөвлөмж 
     Онцгой байдлын байгууллага нь үйл ажиллагааны стратегийн хэрэгжилтээ эрчимжүүлж 

өнөөгийн хүрсэн түвшингээс илүү сайжирч цаашид тогтвортой хөгжихийн тулд дараах хэдэн 

арга хэмжээг хэрэгжүүлэх шаардлагатай байна.  Үүнд: 

• Удирдах түвшний ажилтнуудын манлайллыг сайжруулах, хувийн эрх ашгаас илүү 

байгууллагын эрх ашгийг боддог, ажилдаа чин сэтгэлээсээ ханддаг хүмүүсээр бүрдүүлэхэд 

анхаарах 

• Хүний нөөцийн сонгон шалгаруулалтыг сайжруулах, онцгой байдлын байгууллагад 

алба хаагчдыг ажилд авахдаа мэдлэг боловсролоос илүүтэйгээр байгууллагын үнэт зүйлд 

хандах зан чанар, төлөвшлийг чухалчилах, улмаар хүний нөөцийн тогтвортой байдлыг 

хангах 

• Байгууллагын эрхэм зорилго, үнэт зүйлийг нийт алба хаагчдад ойлгомжтой энгийнээр 

томъёолох,  эдгээр нь байгууллагын үндсэн чиг үүргээс гадна алба хаагчдын хүсэл зоригийг 

илтгэхүйц байхад анхаарах 

• Онцгой байдлын байгууллагын үйл ажиллагаа нь тодорхойгүй, таамаглаагүй нөхцөл 

байдалд өрнөж болохыг тооцож байгууллагын үйл ажиллагааны тогтвортой байдлыг хангах 

үүднээс алба хаагчдыг нэг нь нөгөөгөө орлон ажиллах чадвартай болгож бэлтгэх, үйл 

ажиллагааны залгамж чанарыг хангах

• Онцгой байдлын байгууллагын үйл ажиллагаа сайнаас агууд дэвшихэд хамгийн 

чухал зүйл бол байгууллагын сахилга бат юм. Иймд алба хаагчдыг захирах, захирагдах ёс, 

цэрэгжилч, жагсаалч байдал, төрийн албан хаагчийн ёс зүй, өргөсөн тангарагтаа үнэнч, 

өндөр сахилга батыг эрхэмлэдэг болгон хөгжүүлэхэд чиглэсэн арга хэмжээг шат дараатай 

хэрэгжүүлж байгууллагын соёлыг бий болгох   

• Онцгой байдлын байгууллагын үйл ажиллагаанд гарцаагүй хэрэгтэй дэвшилтэт 

технологийг нэвтрүүлэх, шинээр бий болгох замаар технологийн дэвшлийг ашиглаж 

хөгжлөө хурдасгахад чиглэсэн цогц арга хэмжээг хэрэгжүүлэх

--îÎî---
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Онцгой байдлын албаны гурван үеийн гуравдугаар чуулга уулзалтыг "Онцгой байдлын 

албаны залгамж чанарыг бэхжүүлье" уриан дор бид бүхэн хамтдаа амжилттай зохион 

байгууллаа. 

Энэхүү чуулга уулзалтад Онцгой байдлын ерөнхий газар, Улаанбаатар хот, 21 аймгийн 

Онцгой байдлын газар, хэлтэс, анги, байгууллагаас ахмад, дунд, залуу үеийнхний төлөөлөл 

болж нийт 140 алба хаагч хүндэт зочноор оролцлоо.

Чуулга уулзалтад оролцсон төлөөлөгчид албаныхаа залгамж чанарыг бэхжүүлэх, 

өнөөгийн тулгамдаж буй асуудал, ахмад, дунд, залуу үеийн хамтын ажиллагаа, байгууллагын 

өөрчлөлт шинэчлэлт, цаашдын хөгжлийн чиг хандлага зэрэг олон асуудлыг хөндөн ярилцаж, 

өөрсдийн санал бодол, мэдлэг, дадлага, туршлагаа харамгүй хуваалцаж, цаашид Онцгой 

байдлын байгууллагын удирдлагын анхаарлын төвд байхаар олон санал, зөвлөмжийг 

гаргалаа.

Ингээд чуулга уулзалтад тавигдсан манай ахмад, залуу эрдэмтэн, судлаачдын 

тавьсан илтгэл, 3 салбар хуралдаанд оролцсон төлөөлөгчдөөс гаргасан санал, дүгнэлт, 

зөвлөмжүүдийг нэгтгэн "Онцгой байдлын байгууллагын гурван үеийн 
гуравдугаар чуулга уулзалт"-аас дараах зөвлөмжийг гаргаж байна:

1. Дэвшилтэд техник технологи, инноваци тэргүүний арга, туршлага, шинэлэг санал 

санаачилга, бүтээлийг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэх замаар хөгжлөө хурдасгахад чиглэсэн 

цогц арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх;

2. Алс хэтийг харж хүний нөөцийн хэрэгцээ, шаардлага, эрсдэлийг тодорхойлж, урт, дунд, 

богино хугацаагаар хүний нөөцийн төлөвлөлт, сургалт хөгжлийн бодлогыг боловсруулж, 

удирдах түвшний ажилтнуудын манлайлал, хүний нөөцийн сонгон шалгаруулалтыг 

сайжруулах, мэдлэг, чадвар, туршлага бүхий алба хаагчдыг тохирсон ажил, албан тушаалд 

томилж, тогтвор суурьшилтай ажиллуулах, алба хаагчдын нийгмийн асуудлыг үе шаттайгаар 

шийдвэрлэх;

3. Шинээр албанд орж байгаа алба хаагчийн байгууллагын үнэт зүйлд хандах хандлага, 

зан чанар, төлөвшлийг чухалчлах, тэднийг  мэдлэг, дадлага, туршлага бүхий алба хаагч 

2017 оны 11 дүгээр                                                             Улаанбаатар 
сарын 10-ны өдөр                                                                                                 хот

ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ГУРВАН ҮЕИЙН 
ГУРАВДУГААР ЧУУЛГА УУЛЗАЛТААС ГАРГАСАН ЗӨВЛӨМЖ
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болон чөлөөнд байгаа ахмад ажилтнуудад хариуцуулж ажлын байранд нь сургаж бэлтгэх, 

багш, шавийн барилдлага, хойч үеэ сургаж бэлтгэдэг байсан уламжлалыг сэргээх, ахмад 

үеийн ажил үйлс, амьдралын арвин их ухаан, алдаа оноо, түүхэн сургамжийг хэвлэл, 

мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулан хойч үед сурталчлан таниулж байх;

4. Онцгой байдлын байгууллагын үйл ажиллагаа нь тодорхойгүй, таамаглаагүй нөхцөл 

байдалд өрнөж болохыг тооцож байгууллагын үйл ажиллагааны тогтвортой байдлыг хангах 

үүднээс алба хаагчдыг нэг нь нөгөөгөө орлон ажиллах чадвартай болгож бэлтгэх, үйл 

ажиллагааны залгамж чанарыг хангах;

5. Гал түймэр, гамшгаас хамгаалах хяналт, шалгалтын чанар, үр нөлөөг сайжруулах, 

хяналт, шалгалт явуулах эрх бүхий албан тушаалтны мэдлэг, ур чадвар, ёс зүйг дээшлүүлж 

чадавхжуулах, барилга, дулаан, хими зэрэг чухал шаардлагатай төрөл мэргэжлээр шинжээч 

нарыг бэлтгэх, мэргэшүүлэх;

6. Улс орны нийгэм, эдийн засаг, техник технологийн хөгжил, гарч буй гамшиг осол, 

бусад орны гамшгаас хамгаалах мэргэжилтэн бэлтгэдэг их, дээд сургуулийн хөтөлбөр, 

Онцгой байдлын байгууллагын цаашдын хөгжлийн чиг хандлагад нийцүүлэн Онцгой 

байдлын сургуулийн хичээлийн хөтөлбөрийг өөрчлөх, сургалтын чанарыг сайжруулах, 

багшлах боловсон хүчнийг мэргэшүүлэх, энэ чиглэлээр мэдлэг, дадлага, туршлага бүхий 

эрдэмтэн, судлаач, ахмад ажилтнуудтай хамтарч ажиллах;

7. Онцгой байдлын байгууллагын тогтвортой хөгжлийг хангахад хамгийн чухал зүйл 

бол байгууллагын сахилга бат юм. Иймд алба хаагчдыг захирах, захирагдах ёс, цэрэгжилч, 

жагсаалч байдал, төрийн албан хаагчийн ёс зүй, өргөсөн тангарагтаа үнэнч, өндөр сахилга 

батыг эрхэмлэдэг болгон хөгжүүлэхэд чиглэсэн арга хэмжээг шат дараатай хэрэгжүүлж 

байгууллагын соёлыг бий болгох;

8. Ахмад үеийнхэнтэйгээ байнгын амьд харилцаа холбоотой байж, хамтын ажиллагааг 

бэхжүүлэх, өндөр мэдлэг боловсролтой, мэргэшсэн ахмад ажилтнуудын дадлага, туршлагыг 

хойч залуу үед өвлүүлэх зорилгоор Зөвлөх мэргэжилтний баг бүрдүүлж ажиллуулах, 

онцгой нөхцөл үүссэн, хүн хүч дутагдах үед гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаанд биечлэн 

оролцож, дэмжлэг, туслалцаа үзүүлэх ахмад ажилтнуудын нөөцийн жагсаалтыг гаргаж, 

гэрээ байгуулан хамтарч ажиллах. 

9. Монгол Улсын Засгийн Газрын 2017 оны 197 дугаар тогтоолын дагуу төв, орон 

нутгийн Онцгой байдлын анги, байгууллагыг Ахмадын сантай болгох, Ахмадын хороо, 

зөвлөл, салбарын дарга нарын цалин урамшууллын асуудлыг шийдвэрлэх 

ГУРВАН ҮЕИЙН ГУРАВДУГААР ЧУУЛГА 
УУЛЗАЛТАД ОРОЛЦОГЧИД
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Онцгой байдлын байгууллагын залгамж 
чанарыг бэхжүүлье!


