
Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын зөвлөлийн 2021.02.26-ны өдрийн 01 

дүгээр хуралдааны шийдвэрээс: 

1.1. Онцгой байдлын ерөнхий газрын 2021 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний төслийг 

хэлэлцээд холбогдох засварыг хийж, батлуулахад бэлэн болгохыг даалгав. 

1.2. Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын зөвлөлийн хуралдаанаар 2020 онд 

хэлэлцэх асуудлын төлөвлөгөөний биелэлт болон 2021 онд хэлэлцэх асуудлын төлөвлөгөөний 

төслийг батлав. 

 

---оОо--- 

  



Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын зөвлөлийн 2021.02.26-ны өдрийн 02 

дугаар хуралдааны шийдвэрээс: 

2.1. ”Улсын хөгжлийн жилийн төлөвлөгөө”-нд гамшгийн эрсдэлийг бууруулах чиглэлээр 

тусгах арга хэмжээний саналын төслийг Шадар сайдын ажлын албанд хүргүүлэхийг даалгав. 

2.2. “Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр улсын хэмжээнд хийсэн ажлын тайлан, 

дүнг нэгтгэх бүртгэлийн нэгдсэн программыг ажиллуулах журам, ашиглах заавар”-ын төслийг 

батлав. 

2.3. “Онцгой байдлын байгууллагын хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах журам, 

дагалдах заавар”-ын төслийг батлав. 

2.4. “Алслагдсан аймаг, сумын нутаг дэвсгэрт байрлах Онцгой байдлын байгууллагын 

харъяа нэгжийн жагсаалт”-ын төсөлд ажлын шугамаар Онцгой байдлын ерөнхий газрын 

даргын зөвлөлийн гишүүдээс санал авч нэгтгэн, уулзалт зохион байгуулж эцэслэн 

боловсруулж танилцуулахыг даалгав. 

2.5. Монгол Улсын Ерөнхийлөгч, Зэвсэгт хүчний ерөнхий командлагчийн нэрэмжит марш 

тусгай бэлтгэлийн тэмцээний бэлтгэл ажлын тухай танилцуулга, мэдээллийг сонсов. 

 

---оОо--- 

  



Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын зөвлөлийн 2021.07.01-ний өдрийн 03 

дугаар хуралдааны шийдвэрээс: 

3.1. ”Онцгой байдлын байгууллагад алба хаах журам”-д нэмэлт өөрчлөлт оруулах 

төслийн тухай хэлэлцээд холбогдох засвар өөрчлөлтийг тусган Шадар сайдын ажлын албанд 

хүргүүлэхийг даалгав. 

3.2. “Онцгой байдлын байгууллагын алба хаагчийн ёс зүйн дүрэм”-ийн төслийг шинэчлэн 

батлав. 

3.3. “Гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ хийх заавар”-ын төсөлд холбогдох засвар өөрчлөлтийг 

тусган Шадар сайдын ажлын албанд хүргүүлэхийг даалгав. 

3.4. “Гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээний мэргэжлийн зөвлөлийн ажиллах журам, 

бүрэлдэхүүн”-ий төсөлд даргын зөвлөлийн гишүүдээс санал авч нэгтгэн боловсруулж, 

дараагийн даргын зөвлөлийн хуралдаанаар хэлэлцүүлэхээр шийдвэрлэв. 

3.5. Гал түймэр унтраах, аврах ангийн “Гал түймэр унтраах тактик, тархалтын сургуулийн 

төлөвлөгөөний заавар”-ын төсөлд холбогдох засвар өөрчлөлтийг тусган батлуулахыг даалгав. 

3.6. Онцгой байдлын ерөнхий газрын 2021 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд 

2021 оны эхний хагас жилийн байдлаар хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн дүнгийн тухай 

хэлэлцээд биелэлтийг Онцгой байдлын ерөнхий газрын бүтцийн нэгжүүдээс дахин авч, 

Захиргааны удирдлагын газраас өгсөн нэмэлт, өөрчлөлтийн саналыг тусган, эцсийн байдлаар 

6 дугаар сарын 29-ний өдрийн даргын зөвлөлийн хуралдаанд танилцуулахыг даалгав. 

3.7. “Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр”-ийг 

хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөнд Онцгой байдлын байгууллагатай холбоотой туссан ажил арга 

хэмжээний хэрэгжилтэд 2021 оны эхний хагас жилийн байдлаар хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ 

хийсэн дүнг 100 хувийн гүйцэтгэлтэй батлан, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар, Шадар 

сайдын ажлын албанд тус тус хүргүүлэхээр шийдвэрлэв. 

 

---оОо--- 

 

  



Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын зөвлөлийн 2021.07.01-ний өдрийн 04 

дүгээр хуралдааны шийдвэрээс: 

4.1. “Тэсэрч дэлбэрэх бодисоос үүдэлтэй ослын үед ажиллах заавар”-ын төслийг 

батлав. 

4.2. “Онцгой байдлын байгууллагын холбоо зарлан мэдээллийн тоног төхөөрөмж, 

хүний нөөцийн чадавхи, цаашдын төлөв”-ийн тухай сонсгол, мэдээллийг сонсов. 

4.3. “Галын аюулгүй байдлын дүгнэлт гаргах журам”-ын шинэчилсэн төслийг батлав. 

4.4. ”Онцгой байдлын байгууллагын бүтээмжийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд дагаж 

мөрдөх журам”-ын төслийг батлав. 

4.5. Онцгой байдлын байгууллагаас хяналтад авсан хууль тогтоомж, Ерөнхийлөгчийн 

зарлиг, Засгийн газрын шийдвэрийн 2021 оны эхний хагас жилийн хэрэгжилтэд хяналт 

шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн дүнг 98.0 хувьтай батлан, биелэлт бүрэн хангагдсан болон 

тогтмолжсон заалтыг хяналтаас хасах саналын хамт Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газарт 

хүргүүлэхийг даалгав. 

 

4.6. Онцгой байдлын ерөнхий газрын 2021 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний 

хэрэгжилтэд 2021 оны эхний хагас жилийн байдлаар хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн 

дүнг 93,9 хувийн үнэлгээтэй батлав. 

 

 

---оОо--- 

 

 

 

 

  



Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын зөвлөлийн 2021.10.06-ны өдрийн 05 

дугаар хуралдааны шийдвэрээс: 

5.1. “Онцгой байдлын байгууллагын Эмч-сэтгэл зүйч, эмнэлэгийн зааварлагч нарын 

ажлын байранд хөтлөгдөх баримт бичгийн жагсаалт, маягтын загвар”-ын төсөлд даргын 

зөвлөлийн гишүүдээс өгсөн саналыг тусган албажуулах арга хэмжээг авч ажиллахыг 

даалгав. 

5.2. Галын дотор усны цэг /ГК/-ийн хайрцагны стандарт ГОСТ Р 51844-2009 Галын 

техник. Галын хайрцаг. Техникийн ерөнхий шаардлага. Туршилтын арга стандартыг 

батлуулах тухай болон Галын техник, Галын хоолойн холбох тотго. Техникийн шаардлага. 

Туршилтын арга. ГОСТ 53279-2009 стандартын төслийг тус тус хэлэлцээд даргын 

зөвлөлийн гишүүдэд ажил хэргийн шугамаар хянуулан эцэслэж, Стандартчилал, хэмжил 

зүйн газарт хүргүүлэхийг даалгав. 

5.3. Онцгой байдлын ерөнхий газрын 2021 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний 

биелэлтэд III улирлын байдлаар хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийсэн дүнг 94,2 хувьтай 

батлав. 

 

5.4. Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын тушаалаар батлагдсан “Онцгой байдлын 

асуудал эрхэлсэн байгууллагад галт зэвсэг, галт хэрэглэл хадгалах, хамгаалах, ашиглах 

журам”-ыг шинэчлэн боловсруулахыг даалгав. 

 

5.5. Төв, орон нутгийн Онцгой байдлын байгууллагын хэмжээнд мод тарих асуудлын 

тухай танилцуулга, мэдээллийг сонсов. 

 

5.6. Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 2021 оны “Сахилга хариуцлага, дэг 

журмыг өндөржүүлэх тухай” 03 дугаар албан даалгаврын хэрэгжилтийн тухай танилцуулга, 

мэдээллийг сонсов. 

 

 

---оОо--- 

 

  



Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын зөвлөлийн 2021.11.23-ны өдрийн 06 

дугаар хуралдааны шийдвэрээс: 

6.1. Үйлдвэр агуулахын барилга байгууламж, Худалдаа олон нийтийн барилга 

байгууламж, Газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулах, Шатахуун түгээх станц, шингэрүүлсэн 

нүүрс устөрөгчийн хий болон байгалийн хий хадгалдаг, борлуулдаг байгууллагын чиглэлээр 

гал түймрийн улсын хяналт шалгалтын “Хяналтын хуудас”-ыг Онцгой байдлын ерөнхий газрын 

даргын тушаалаар батлуулахаар шийдвэрлэв. 

6.2. Агаараас эрэн хайх, аврах 111 дүгээр ангийн үйл ажиллагаанд ашиглах “Үйл 

ажиллагааны ерөнхий заавар”, “Нислэгийн үйл ажиллагааны заавар”, “Нислэгийн удирдлагын 

төвийн заавар”, “Сургалтын заавар”, “Техник үйлчилгээний заавар”-ын төсөлд даргын 

зөвлөлийн гишүүдээс өгсөн саналыг тусган Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 

тушаалаар батлуулж, хэрэгжүүлэн ажиллахыг даалгав. 

6.3. “Хангай-21” гамшгийн хор уршгийг арилгах хамтарсан дадлага сургуулийг зохион 

байгуулсан дүнгийн тухай танилцуулга, мэдээллийг сонсов. 

6.4. Өвөрхангай, Баянхонгор аймгуудад Гамшгаас хамгаалах команд штабын сургууль 

зохион байгуулсан дүнгийн тухай танилцуулга, мэдээллийг сонсов. 

6.5. Сэлэнгэ аймгийн Онцгой байдлын газарт хийсэн иж бүрэн шалгалтын дүнг 87,5 

хувьтай батлав. 

Тус аймгийн Мандал сум дахь Онцгой байдлын хэлтэст албаны шалгалт явуулсан 

дүнгийн тухай сонсов. 

 

---оОо--- 

 

  



Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын зөвлөлийн 2021.12.15-ны өдрийн 07 

дугаар хуралдааны шийдвэрээс: 

7.1. Онцгой байдлын байгууллагын 2021 оны шилдэг алба хаагчид болон онцгой гавьяа 

байгуулсан алба хаагчдыг шалгаруулав. /нийт 23 алба хаагч/ 

7.2. Онцгой байдлын байгууллагын алба хаагчийн “Цахим үнэмлэх”-ийг хэвлэн олгох 

асуудлыг жигдрүүлэх ажилд анхаарал хандуулж ажиллахыг даалгав. 

7.3. “Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө”-нд 2021 оны жилийн эцсийн байдлаар хяналт шинжилгээ үнэлгээ 

хийсэн тухай 96.6 хувийн үнэлгээтэй батлан Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газарт хүргүүлэхээр 

шийдвэрлэв. 

7.4. “Монгол Улсыг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл, хөрөнгө 

оруулалтын хөтөлбөр”-ийн биелэлтийг 66.6 хувийн үнэлгээтэй батлан, тайлант хугацаанд 

Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газарт хүргүүлэхийг даалгав. 

 

7.5. “Онцгой байдлын ерөнхий газрын 2021 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө”-ний жилийн 

эцсийн биелэлтийг 95.2 хувьтай батлав. 

 

7.6. Онцгой байдлын байгууллагын 2021 оны жилийн эцсийн байдлаар хяналтад авч 

гүйцэтгэлийг ханган ажилласан хууль тогтоомж, Ерөнхийлөгчийн зарлиг, Засгийн газрын 

шийдвэрийн биелэлтэд 2021 оны жилийн эцсийн байдлаар хяналт-шинжилгээ үнэлгээ хийсэн 

дүнг 98.9 хувийн үнэлгээтэй батлан, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газарт хүргүүлэхийг даалгав. 

 

7.7. “Гамшгийн эрсдэлийг олон нийтийн оролцоотой бууруулах үндэсний хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө”-ний 6 зорилтын хүрээнд 20 арга хэмжээг 2021-2025 

он хүртэл хэрэгжүүлэхээр тусгагдсан арга хэмжээнд 2021 оны жилийн эцсийн байдлаар 

хяналт-шинжилгээ үнэлгээ хийсэн дүнг 96.0 хувийн үнэлгээтэй батлан, Засгийн газрын Хэрэг 

эрхлэх газарт хүргүүлэхийг даалгав. 

 

7.8. Онцгой байдлын ерөнхий газарт гадаадын зээл тусламжаар 2021 онд хэрэгжиж буй 

4 төслийн хэрэгжилтэд шинжилгээ үнэлгээ хийсэн дүнг 96.8 хувийн үнэлгээтэй батлан, тайлант 

хугацаанд Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газарт хүргүүлэхийг даалгав. 

 

 

 

---оОо--- 

 


