
Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын зөвлөлийн 2022.03.09-ний өдрийн 01 

дүгээр хуралдааны шийдвэрээс: 

1.1. “Улаанбаатар хотын бүсэд нислэг үйлдэх журам”, “Онцгой байдлын байгууллагын 

нислэгийн хөдөлмөрийн хөлс, нислэгийн зардлын жишиг үнэлгээ” батлах тухай хэлэлцээлд 

Нислэгийн зардлын жишиг үнэлгээг Шадар сайдын тушаалаар батлуулах,  

- “Агаарын хөлгөөр нислэг үйлдэх журам”-ын төслийг боловсруулан, даргын 

зөвлөлийн гишүүдээс ажлын шугамаар санал авч нэгтгэн, Засгийн газрын хуралдаанаар 

хэлэлцүүлэх бэлтгэл ажлыг хангах,  

- Нисгэгч, инженер, техникийн ажилтнуудын хөдөлмөрийн хөлсийг дахин судалгаа 

хийж боловсруулахаар шийдвэрлэв. 

 

 

---оОо--- 

  



Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын зөвлөлийн 2022.03.29-ний өдрийн 02 

дугаар хуралдааны шийдвэрээс: 

2.1. “Онцгой байдлын байгууллагын алба хаагчид онцгой гавьяа байгуулсан 

тохиолдолд мөнгөн урамшуулал олгох журам”-д нэмэлт өөрчлөлт оруулах асуудлыг 

батлуулах арга хэмжээг авч ажиллахыг даалгав. 

2.2. “Гамшгийн аюулын зарлан мэдээлэх үйл ажиллагааны стандарт”-ын төслийг 

Стандартчилал, хэмжил зүйн газарт хүргүүлэхийг даалгав. 

2.3. “Гамшгийн аюулын зарлан мэдээллийн системд тавигдах техникийн ерөнхий 

шаардлага” стандартын төслийг Стандартчилал, хэмжил зүйн газарт хүргүүлэхийг даалгав. 

2.4. “Онцгой байдлын ерөнхий газрын харъяа салбар нэгжийн үйл ажиллагаанд 

дотоод хяналт, шалгалт зохион байгуулах аргачлал, заавар”-ын төсөлд даргын зөвлөлийн 

гишүүдээс өгсөн саналыг тусган батлуулахыг даалгав. 

2.5. “Гал түймэр унтраах болон аврах ажиллагааны автомашин, ослоос аврах 

зориулалтын тусгай техник, тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын үед мөрдөх шатахуун, тосны 

зарцуулалтын норм”-ыг батлав. 

 

---оОо--- 

 

  



Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын зөвлөлийн 2022.06.13-ны өдрийн 03 

дугаар хуралдааны шийдвэрээс: 

3.1. “Гамшгаас хамгаалах болон гал түймрийн улсын хяналтын хуудас боловсруулах 

аргачлал, хяналтын хуудасны загвар”-ын төсөлд даргын зөвлөлийн гишүүдээс гаргасан 

саналыг судлан үзэж, эцэслэн батлуулахыг даалгав. 

3.2. “Химийн хорт болон аюултай бодисыг хүлээн авах хадгалах түр журам”-ын 

төслийг батлав. 

3.3. Онцгой байдлын ерөнхий газрын болон ахмадын төлөөллөөс бүрдсэн ажлын 

хэсэг байгуулан “Онцгой байдлын ерөнхий газрын харьяа салбар, нэгжийн түүх бичих 

аргачилал, заавар”-ын төслийг боловсруулахаар шийдвэрлэв. 

 

3.4. Монгол Улсын хэмжээнд гамшгийн аюулын зарлан мэдээллийн дохиогоор 

ажиллах дадлага, сургалт зохион байгуулсан тухай сонсгол, мэдээллийг сонсов. 

3.5. Баян-Өлгий аймагт гамшгаас хамгаалах команд штабын сургууль зохион 

байгуулсан тухай сонсгол, мэдээллийг сонсов. 

3.6. Оросын Холбооны Улсын Онцгой байдлын яамны харьяа москва хотын “Иргэний 

хамгаалалтын академи”, “Гал эсэргүүцэх албаны академи”, Санкт-петербургийн их 

сургуульд суралцах алба хаагч, сонсогч, төгсөх ангийн сурагчдаас шалгалт зохион 

байгуулсан дүнгийн тухай танилцуулгыг сонсов. 

3.7. Онцгой байдлын албаны анхны сайдын нэрэмжит шагналыг Орхон аймгийн 

Онцгой байдлын газрын Эрэн хайх, аврах бүлгийн аврагч-химичин, ахлах ахлагч 

Ж.Балданнямд олгуулахаар санал, холбогдох материалыг бүрдүүлэн Монгол Улсын 

Ерөнхийлөгчийн Тамгын газарт хүргүүлэхээр шийдвэрлэв. 

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

хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө”-нд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийхэд Онцгой байдлын ерөнхий 

газар үндсэн хэрэгжүүлэгч байгууллагаар тусгагдсан 5 ажил, арга хэмжээний 2022 оны 

эхний хагас жилийн биелэлт 100 хувийн хэрэгжилттэй дүгнэв. 

 

3.9. Монгол Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөөнд Онцгой байдлын ерөнхий газрын 

үндсэн хэрэгжүүлэгчээр туссан 1 ажил, арга хэмжээний 2022 оны эхний хагас жилийн 

биелэлт 100 хувийн хэрэгжилттэй дүгнэв. 

 

3.10. Онцгой байдлын байгууллага үүсэн байгуулдсаны 18 жилийн ойг тэмдэглэн 

өнгөрүүлэх ажлын бэлтгэл ажлын тухай танилцуулав. 

 

---оОо---  



Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын зөвлөлийн 2022.06.30-ны өдрийн 04 

дүгээр хуралдааны шийдвэрээс: 

4.1. Хууль тогтоомж, Ерөнхийлөгчийн зарлиг, Засгийн газрын шийдвэрийн 2022 оны 

эхний хагас жилийн байдлаар хэрэгжилтэд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн дүнг 99.5 

хувьтай батлан, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газарт тайлант хугацаанд хүргүүлэхийг 

даалгав. 

 

4.2. Онцгой байдлын ерөнхий газрын 2022 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний 

хэрэгжилтэд эхний хагас жилийн байдлаар хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн дүнгийн 

тухай хэлэлцээд зарим арга хэмжээний биелэлтийг тодруулан эцэслэн батлуулахыг 

даалгав. 

 

4.3. Говь-Алтай аймгийн Онцгой байдлын газрын үйл ажиллагаанд явуулсан иж бүрэн 

шалгалтын дүнг 60.1 хувь буюу “D” үнэлгээтэй батлав. 

 

4.4. Ховд аймгийн Онцгой байдлын газрын үйл ажиллагаанд иж бүрэн шалгалт явуулсан 

дүнг 87.1 хувь буюу “В” үнэлгээгээр батлав. 

 

4.5. Баян-Өлгий аймгийн Онцгой байдлын газрын үйл ажиллагаанд иж бүрэн шалгалт 

явуулсан дүнг 86.4 хувь буюу “В” үнэлгээгээр батлав. 

 

4.6. Увс аймгийн Онцгой байдлын газрын үйл ажиллагаанд иж бүрэн шалгалт явуулсан 

дүнг 82 хувь буюу “В” үнэлгээгээр батлав. 

 

4.7. Завхан аймгийн Онцгой байдлын газрын үйл ажиллагаанд иж бүрэн шалгалт 

явуулсан дүнг 86.8 хувь буюу “В” үнэлгээгээр батлав.  

 

4.8. Говьсүмбэр аймгийн Онцгой байдлын газрын үйл ажиллагаанд иж бүрэн шалгалт 

явуулсан дүнг 83.6 хувь буюу “В” үнэлгээтэй батлав. 

 

4.9. Онцгой байдлын байгууллагын хэмжээнд архи согтууруулах ундаатай холбоотой 

асуудлаар сэрэмжлүүлэх аяны хүрээнд хийж хэрэгжүүлсэн ажлын тухай сонсгол, 

мэдээллийг сонсов. 

 

.---оОо--- 

 


