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Газар хөдлөлтийн гамшгийн үед  
онцгой байдлын ерөнхий газрын  
бие бүрэлдэхүүний ажиллах  
төлөвлөгөөний 1 дүгээр хавсралт 

 
Албаны өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэх, 

 үүрэг гүйцэтгэх бүрэлдэхүүнийг томилох тухай 
 

Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 8 дугаар 

зүйлийн 8.4, Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн 25 дугаар зүйлийн 25.1, 251.1, 

Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 2008 оны 286 дугаар тушаалын 1 дүгээр 

хавсралтаар баталсан “Шуурхай ажиллагааг зохион байгуулах журам”-ын 1 дэх  

хэсгийн 1.3.2, 1.3.4, 2 дахь хэсгийн 2.1, 2.3, 9 дэх хэсгийн 9.1-д заасныг тус тус 

үндэслэн ТУШААХ нь: 

1. Онцгой байдлын байгууллагыг 20.. оны ... дугаар сарын ...-ны өдрийн ... 

цагаас 20... оны ... дугаар сарын ...-ны өдрийн ... цаг хүртэл Өндөржүүлсэн бэлэн 

байдлын зэрэгт шилжүүлсүгэй. 

2. Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэг тогтоосон хугацаанд үүрэг гүйцэтгэх 

шуурхай ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг нэгдүгээр, ерөнхий эргүүл, жижүүрийн 

бүрэлдэхүүний томилгоог хоёрдугаар хавсралтаар баталсугай. 

3. Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэнтэй холбогдуулан бие 

бүрэлдэхүүний ажлын хариуцлага, сахилга батыг чанд сахиж, бэлэн байдлаа 

хангаж ажиллахыг төв, орон нутгийн Онцгой байдлын байгууллагын дарга, 

захирагч нарт үүрэг болгосугай. 

4. Үүрэг гүйцэтгэх бүрэлдэхүүнийг зохих журмын дагуу хоол, унаагаар хангахыг 

Санхүү, хангалт, хөрөнгө оруулалтын газар (............)-т зөвшөөрсүгэй. 

5. Онцгой байдлын ерөнхий газар, төв, орон нутгийн Онцгой байдлын газар, 

хэлтсийн үйл ажиллагаанд холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу хяналт тавьж, 

удирдлагаар ханган ажиллахыг Гамшгийн шуурхай удирдлагын газар (.............)-т, 

Гал түймэртэй тэмцэх газар (.........), шаардлагатай хангалтыг зохион байгуулахыг 

Санхүү, хангалт, хөрөнгө оруулалтын газар (...........), Улсын нөөц, хүмүүнлэгийн 

тусламжийн газар (............)-т тус тус үүрэг болгосугай. 

6. Тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж, өндөржүүлсэн бэлэн байдалд 

ажилласан тухай дүнг 20.. оны ... дугаар сарын ...-ны өдөр нэгтгэн танилцуулахыг 

.... -д даалгасугай. 

 

ДАРГА, 
БРИГАДЫН ГЕНЕРАЛ    Г.АРИУНБУЯН 
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Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 
20... оны ... дугаар сарын ...-ны өдрийн 

... дугаар тушаалын нэгдүгээр хавсралт  
 

ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ШУУРХАЙ ШТАБ, 
 ШУУРХАЙ АЖЛЫН ХЭСГИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН 

 

№ Шуурхай удирдлагын штаб 

 Үндсэн бүрэлдэхүүн Нөөц бүрэлдэхүүн 

1. ОБЕГ-ын тэргүүн дэд дарга ОБЕГ-ын дэд дарга 

2. ОБЕГ-ын дэд дарга 
Бодлого зохицуулалт, хамтын 
ажиллагааны газрын дарга 

3. 
Гамшгийн шуурхай удирдлагын 
газрын дарга 

Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх газрын 
дарга  

4. Гал түймэртэй тэмцэх газар Захиргааны удирдлагын газрын дарга 

5. 
Гамшгийн эрсдэлийн удирдлагын 
газар 

Дотоод хяналт шалгалт, аюулгүй 
байдлын газар 

6. 
Улсын нөөц, хүмүүнлэгийн 
тусламжийн газрын дарга 

Санхүү, хангалт, хөрөнгө оруулалтын 
газар 

Шуурхай ажлын хэсэг 

7. 
Мэргэжлийн удирдлага, 
зохицуулалтын хэлтсийн дарга 

Гамшгаас хамгаалах төлөвлөлт бэлэн 
байдал, улсын хяналт хариуцсан  ахлах 
мэргэжилтэн 

8. 
Дэд бүтэц, газар хөдлөлтийн 
тасгийн дарга 

Дэд бүтэц, газар хөдлөлтийн асуудал 
хариуцсан мэргэжилтэн 

9. 

Аврах ажиллагааны технологи, 
аюулгүй ажиллагаа, олон улсын 
аврах багийн ажиллагаа хариуцсан 
мэргэжилтэн 

Уул уурхайн аврах ажиллагаа хариуцсан 
мэргэжилтэн 

10. 
Эрүүл мэнд, сэтгэл зүйн тасгийн 
дарга 

Эрүүл мэнд, сэтгэл зүй хариуцсан 
мэргэжилтэн 

11. 
Гамшгаас хамгаалах дайчилгаа, 
нүүлгэн шилжүүлэлт улсын албад 
хариуцсан мэргэжилтэн 

Эрүүл мэнд, сэтгэлзүй хариуцсан 
мэргэжилтэн 

12. 
Тэсэрч дэлбэрэх бодисын асуудал 
хариуцсан мэргэжилтэн 

Хими, бактерлоги, цацрагын асуудал 
хариуцсан мэргэжилтэн 

13. 
Цаг уур, экологийн асуудал 
хариусан мэргэжилтэн 

Мал амьтаны гоц халдварт өвчлөл 
хариуцсан мэргэжилтэн 

14. Гал унтраах хэлтсийн дарга  
Гал түймрийн улсын хяналтын хэлтсийн 
дарга 

15. 
Гал унтраах бэлтгэл, бэлэн байдал 
хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 

Барилгын зураг төсөл хяналтын тасгийн 
дарга 

16. 
Ой, хээрийн түймэртэй тэмцэх асуудал 
хариуцсан мэргэжилтэн 

Барилгын зураг төсөл техникийн 
гүйцэтгэл хариуцсан мэргэжилтэн 

17. 
Техник, зэвсэглэмж, хорт хий 
утаанаас хамгаалах асуудал 
хариуцсан мэргэжилтэн 

Стандарт, норм, нормативын хяналт 
хариуцсан мэргэжилтэн 

18. 
Гамшгийн эрсдэлийн удирдлага, 
үнэлгээний асуудал 

Гамшгийн эрсдэлийн судалгаа, 
Инновацийн асуудал хариуцсан ахлах 
мэргэжилтэн 

19. Улсын нөөц, хүмүүнлэгийн Агуулахын аж ахуй, чанар, технологи, 
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тусламжийн хэлтсийн дарга хяналтын хэлтсийн дарга 

Холбоо, зарлан мэдээллийн хэсэг 

 
Холбоо, зарлан мэдээллийн 
хэлтсийн дарга-ерөнхий инженер 

Радио холбоо, зарлан мэдээллийн 
системийн ахлах мэргэжилтэн 

20. 
Гамшгийн шуурхай удирдлагын 
газрын Холбоо зохион байгуулалт 
хариуцсан мэргэжилтэн 

Цахим мэдээлэл, аюулгүй байдал 
хариуцсан мэргэжилтэн 

Хангалт, үйлчилгээний хэсэг 

21. 
Санхүү, хөрөнгө оруулалтын 
хэлтсийн дарга-ерөнхий нягтлан 
бодогч 

Хангалт үйлчилгээний хэлтсийн дарга 

22. 
Төсвийн асуудал хариуцсан ахлах 
мэргэжилтэн 

Тоног төхөөрөмжийн хангалт хариуцсан 
мэргэжилтэн 

23. 
Мөнгөн хөрөнгө, тайлангийн нэгтгэл 
хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 

Барилга захиалагчийн тасгийн дарга 

24. Ахлах нягтлан бодогч 
Барилга байгууламжийн асуудал 
хариуцсан мэргэжилтэн 

25. 
Хөрөнгийн хөдөлгөөн, хөрөнгө 
оруулалт хариуцсан мэргэжилтэн 

Хувцас хэрэглэлийн хангалт хариуцсан 
мэргэжилтэн 

Олон нийттэй харилцах хэсэг 

26. 
Олон нийттэй харилцах төвийн 
дарга 

Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, сургалт, 
сурталчилгааны хэлтсийн дарга 

27. 
Сурталчилгаа, олон нийттэй 
харилцах асуудал хариуцсан ахлах 
мэргэжилтэн 

Сургалт, сурталчилгаа хариуцсан ахлах 
мэргэжилтэн  

28. 
Урьдчилан сэргийлэх 
сурталчилгааны асуудал хариуцсан 
мэргэжилтэн  

Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх асуудал 
хариуцсан мэргэжилтэн 

29. 
 Зураглаач, мэдээ, мэдээлэл 
хариуцсан мэргэжилтэн  

Гамшгаас хамгаалах ангиллын сургалт 
хариуцсан мэргэжилтэн  

 
ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Төсөл 

 
 



Төсөл 

Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 
20... оны ... дугаар сарын ...-ны өдрийн 

... дугаар тушаалын хоёрдугаар хавсралт  
 

..............................................ХУГАЦААНД ҮҮРЭГ ГҮЙЦЭТГЭХ ЕРӨНХИЙ ЭРГҮҮЛ, 
 ЖИЖҮҮРИЙН  БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙ ТОМИЛГОО 

 

№ Хугацаа, гараг 
Ерөнхий 
эргүүл 

Шуурхай удирдлагын 
ерөнхий зохицуулагч 

Техникийн бэлэн 
байдал хариуцсан 

инженер 

Холбоо зарлан 
мэдээлэл хариуцсан 

оператор 

Ерөнхий 
эргүүлийн 

жолооч 

Дуудлагаар 
ажиллах 
жолооч 

1        

2        

3        

4        

5        

6        
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ГАЗАР ХӨДЛӨЛТИЙН ГАМШГИЙН ҮЕД АЖИЛЛАХ  
ШУУРХАЙ БҮЛГИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН 

д/д Бүлгүүд Бүлгийн дарга Бүлгийн гишүүд 

1 2 3 4 

1 
Эрэн хайх, 
аврах бүлэг 

Мэргэжлийн удирдлага, 
зохицуулалтын хэлтсийн 

дарга 

1 Дэд бүтэц, газар хөдлөлтийн тасгийн дарга 

2 Дэд бүтэц, газар хөдлөлтийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 

3 
Аврах ажиллагааны технологи, аюулгүй ажиллагаа, олон улсын аврах багийн 
ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн 

4 Уул уурхайн аврах ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн 

5 Улсын нөөц, хүмүүнлэгийн тусламжийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 

6 Газрын тосны бүтээгдэхүүний нөөц хариуцсан мэргэжилтэн 

7 Стратегийн бодлого, төлөвлөлт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 

2 
Гал түймэр 

унтраах 
бүлэг 

Гал түймрийн улсын 
хяналтын хэлтсийн дарга 

1 Хяналтын асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 

2 Барилгын зураг төсөл, хяналтын тасгийн дарга 

3 Барилгын зураг төсөл техникийн гүйцэтгэл хариуцсан мэргэжилтэн 

4 Техник, зэвсэглэмж, хорт хий утаанаас хамгаалах асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 

5 Дотоод хяналт, аюулгүй байдал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 

6 Барилга захиалагчийн тасгийн дарга 

3 
Нүүлгэн 

шилжүүлэх 
бүлэг 

Захиргаа, хүний нөөцийн 
хэлтсийн дарга 

1 Хүний нөөцийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 

2 Хүний нөөцийн судалгаа, нийгмийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 

3 Архив, нууцын эрхлэгч 

4 Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, аюулгүй байдлын хэлтсийн дарга 

5 Дүн шинжилгээ, үнэлгээний тасгийн дарга 

6 Санхүүгийн хяналт, дотоод аудит хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 

4 
Холбооны 

бүлэг 

Холбоо, зарлан 
мэдээллийн хэлтсийн 

дарга-ерөнхий инженер 

1 
2 
3 

Радио холбоо, зарлан мэдээллийн систем хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 

Холбоо зохион байгуулалт, бэлэн байдал хариуцсан мэргэжилтэн 

Цахим мэдээлэл, аюулгүй байдал хариуцсан мэргэжилтэн 

4 Гамшгийн шуурхай удирдлага, зарлан мэдээллийн төвийн дарга  

5 Программ хангамж, техникийн ашиглалт хариуцсан  ахлах мэргэжилтэн 

6 
Гамшгийн шуурхай удирдлага, зарлан мэдээллийн төвийн Тасгийн дарга 
бөгөөд газар зүйн мэдээллийн систем хариуцсан ахлах мэргэжилтэн  

7 
Гамшгийн шуурхай удирдлага, зарлан мэдээллийн төвийн ерөнхий 
зохицуулагч 
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8 Орон зайн өгөгдлийн сан хариуцсан мэргэжилтэн 

9 
Газарзүйн мэдээллийн сангийн бүрдүүлэлт, дүн бүртгэл статистик судалгаа 
хариуцсан мэргэжилтэн 

5 

Санхүү, 
хангалт 

үйлчилгээн
ий бүлэг 

Улсын нөөц, 
хүмүүнлэгийн 

тусламжийн хэлтсийн 
дарга 

1 Санхүү, хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн дарга-ерөнхий нягтлан бодогч 

2 Мөнгөн хөрөнгө, тайлангийн нэгтгэл хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 

3 Төсвийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 

4 Үнэт цаас, аж ахуй, техник, тоног төхөөрөмж хариуцсан нярав 

5 Хувцас хэрэглэлийн нярав 

6 Агуулахын аж ахуй, чанар, технологи, хяналтын хэлтсийн дарга 

7 
Газрын тосны бүтээгдэхүүний сав, тоног төхөөрөмжийн технологи, хяналт хариуцсан 
ахлах  мэргэжилтэн 

8 Барааны хадгалалт, технологи, чанарын хяналт хариуцсан мэргэжилтэн 

6 

Олон 
нийттэй 

харилцах 
бүлэг 

Гамшгаас урьдчилан 
сэргийлэх, сургалт, 
сурталчилгааны 
хэлтсийн дарга  

1 Олон нийттэй харилцах төвийн дарга 

2 Сургалт, сурталчилгаа хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 

3 Гамшгаас хамгаалах ангиллын сургалт хариуцсан мэргэжилтэн 

4 Сурталчилгаа, олон нийттэй харилцах асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 

7 
Анхны 

тусламжийн 
 бүлэг 

Эрүүл мэнд, сэтгэл зүйн 
тасгийн дарга 

1 Эрүүл мэнд, сэтгэлзүй хариуцсан мэргэжилтэн 

2 Эрүүл мэнд, сэтгэлзүй хариуцсан мэргэжилтэн 

3 Мал, амьтны гоц халдварт өвчлөл хариуцсан мэргэжилтэн 

4 
Техник, зэвсэглэмж, хорт хий утаанаас хамгаалах болон хөдөлмөр хамгааллын 
асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 

5 Цаг уур, экологийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 

6 Үр тарианы нөөц хариуцсан мэргэжилтэн 

8 
Тандан 
турших 
бүлэг 

Хими, бактериологи, 
цацрагийн асуудал 

хариуцсан мэргэжилтэн 

1 
Гамшгаас хамгаалах төлөвлөлт, бэлэн байдал, улсын хяналт хариуцсан ахлах 
мэргэжилтэн 

2 Тэсэрч дэлбэрэх бодисын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 

3 Сургалтын бодлого, төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн 

4 Сургалтын бодлогын хэрэгжилт, биеийн тамирын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 

9 
Аюулгүй 
байдлын 

бүлэг 

Гадаад, хамтын 
ажиллагааны хэлтсийн 
дарга 

1 Гадаад, хамтын ажиллагаа хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 

2 Гадаад, хамтын ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн 

3 Гадаад, хамтын ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн 

4 Гадаад, хамтын ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн 
 


