Төсөл

ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН
ДАРГЫН ТУШААЛ

201....оны ..... дугаар
сарын .....-ны өдөр

Дугаар......

Улаанбаатар хот

Загвар батлах тухай
Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн
8.4, Монгол Улсын Шадар сайдын 2018 оны 120 дугаар тушаалыг тус тус үндэслэн
ТУШААХ нь:
1.”Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөөний загвар”ыг нэгдүгээр, “Гамшгаас хамгаалах албаны төлөвлөгөөний загвар”-ыг хоёрдугаар,
“Байгууллага, аж ахуйн нэгжийн гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөөний загвар”-ыг
гуравдугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.
2. Аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг, гамшгаас хамгаалах алба, байгууллага, аж
ахуйн нэгжийн гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөө боловсруулах ажилд мэргэжил, арга
зүйн дэмжлэг үзүүлж ажиллахыг төв, орон нутгийн Онцгой байдлын газар, хэлтсийн
дарга, захирагч нарт даалгасугай.

ДАРГА,
ХОШУУЧ ГЕНЕРАЛ

Т.БАДРАЛ

Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын
2019 оны .... дугаар сарын ..-ны өдрийн
......тушаалын нэгдүгээр хавсралт
БАТЛАВ. ....................АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА
Н.ГАНАА

............................. АЙМГИЙН ГАМШГААС
ХАМГААЛАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
(үлгэрчилсэн загвар)
ХЯНАСАН: ОБЕГ-ЫН ГШУГ-ын ................................................/
БОЛОВСРУУЛСАН:

2019 ОН

/

ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД ТОДОТГОЛ ХИЙСЭН ТУХАЙ ТЭМДЭГЛЭЛ

д/д
1

Төлөвлөгөөг
тодотгосон албан
тушаалтан, овог нэр
............... аймгийн
ОБГ-ын дарга, ............
...............................
...............................
...............................

Тодотгол
хийсэн он,
сар, өдөр
2019.04.20
..................
..................
..................

Хуудасны
дугаар

Хуудас,
мөрийн дугаар

32

11

................. ..................
................. ..................
................. ..................

Тодотгол хийсэн товч утга
Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх,
эрсдэлийг бууруулах төлөвлөгөөг
шинэчилсэн
......................................
......................................
......................................

ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БҮТЭЦ

д/д
1
2
3

Гарчиг

5

Нэг. Нийтлэг үндэслэл
Хоёр. Танилцуулга
Гурав. Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлийг бууруулах төлөвлөгөө
Дөрөв. Эрэн хайх, аврах, хор уршгийг арилгах төлөвлөгөө
(аюулт үзэгдлийн төрөл бүрээр)
4.1. Гамшгаас хамгаалах дайчилгаа зохион байгуулах төлөвлөгөө

6

4.2. Нүүлгэн шилжүүлэх төлөвлөгөө

7

Тав. Сэргээн босгох төлөвлөгөө

8

Зургаа. Хүмүүнлэгийн тусламжийг зохицуулах төлөвлөгөө

9

Долоо. Хяналт, үнэлгээ

10

Найм. Хавсралт

4

Хуудасны дугаар

ТОВЧИЛСОН ҮГИЙН ТАЙЛБАР
Товчилсон нэр
ГЭБҮЗ

Дэлгэрэнгүй нэр

УОК
ОБЕГ

Гамшгийн эрсдлийг бууруулах үндэсний
зөвлөл
Улсын онцгой комисс
Онцгой байдлын ерөнхий газар

ОУБ

Олон улсын байгууллага (кластер)

ХХААА
ТЭХА
ХАНХА
ХЖСА
.................
.................

Хүнс хөдөө аж ахуйн алба
Түлш эрчим хүчний алба
Хүн ам нийгмийн хамгааллын алба
Хэв журам сахиулах алба
...............................................................
...............................................................

Товчилсон нэр

Дэлгэрэнгүй нэр

АОК

Аймгийн Онцгой комисс

ОБГ
АЗДТГ
ГХОНА

Онцгой байдлын газар
Аймгийн Засаг даргын тамгын газар
Гамшгаас хамгаалах орон нутгийн
алба
Аж ахуйн нэгж,байгууллага
Сумын Засаг даргын тамгын газар
Гал унтраах аврах анги
Шатахуун түгээх станц
...............................................................
...............................................................

ААНБ
СЗДТГ
ГУАА
ШТС
.................
.................

................................. АЙМГИЙН ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ
... аймгийн Гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөө /цаашид “Төлөвлөгөө” гэх/ нь нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд гамшгийн
аюулаас урьдчилан сэргийлэх, эрсдлийг бууруулах, эрэн хайх, аврах, учирсан хор уршгийг арилгах, хойшлуулшгүй сэргээн
босгох, дотоодын болон гадаадын хүмүүнлэгийн тусламжийг үр дүнтэй зохион байгуулах удирдлагын баримт бичиг юм.
1.1.

Төлөвлөгөөний зорилго,

Энэхүү төлөвлөгөөний зорилго нь гамшигт тэсвэртэй хот суурин, хүрээлэн буй орчныг цогцлоох, гамшгаас
урьдчилан сэргийлэх, эрсдлийг бууруулах, бэлэн байдлыг хангах, эрэн хайх аврах, хор уршгийг арилгах, хариу арга хэмжээг
шуурхай зохион байгуулах, сэргээн босгох, хүмүүнлэгийн тусламжийг зохицуулах, гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагааг
аймгийн хэмжээнд нэгдсэн удирдлага зохицуулалтаар хангах нөхцөлийг бүрдүүлэхэд оршино.
1.2.Төлөвлөгөө боловсруулахад баримталсан зарчим
Энэхүү төлөвлөгөөг боловсруулахдаа дор дурдсан зарчмыг баримтласан болно:
- Орон нутгийн чадавх болон эрсдэлийн тойм судалгаа, үнэлгээнд суурилсан;
- Орон нутгийн гамшгаас хамгаалах алба, мэргэжлийн анги, холбогдох байгууллага, хуулийн этгээд иргэдийн
оролцоо, уялдааг хангасан;
- Гамшгаас хамгаалах талаар төрөөс баримтлах бодлого, хөтөлбөр, Гамшгийн эрсдлийг олон нийтийн оролцоотой
бууруулах үндэсний хөтөлбөр, Сендайн үйл ажиллагааны хүрээг Монгол Улсад хэрэгжүүлэх дунд хугацааны стратеги
баримт бичиг болон бусад хууль тогтоомж, бодлогын баримт бичигтэй уялдсан; .... гэх мэт
1.2.

Хамрах хүрээ

Энэхүү төлөвлөгөө нь .... аймгийн хэмжээнд гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, болзошгүй эрсдэлийг бууруулах,
гамшиг, осол, аюулт үзэгдэл тохиолдсон үед учирч болзошгүй хор хөнөөлийг багасгах, арилгах арга хэмжээний хүрээнд

ашиглана. Уг төлөвлөгөө нь Монгол Улсын гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөөний бүрэлдэхүүн хэсэг бөгөөд төлөвлөгөөний
хувь нь Онцгой байдлын ерөнхий газар, орон нутагт тус тус хадгална.
Төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой арга хэмжээний зардлыг Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн 51.2, 51.3-т
заасны дагуу санхүүжүүлнэ.
Энэхүү төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд холбогдох талууд дараах үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлж оролцоно.
№

Нэр

1

ГЭБОНЗ

2

Онцгой
комисс

3

Онцгой
байдлын
байгууллага

4

Гамшгаас
хамгаалах
алба

6

МУЗХ

7

Сайн дурын
хэсэг

8

Иргэд

9
10

................
гэх мэт

Чиг үүрэг
Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээг оновчтой хэрэгжүүлэх, орон нутгийн хөгжлийн бодлого,
зорилтод уялдуулах бодлогын зөвлөмж гаргах,
Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах үйл ажиллагаанд төр, хувйн хэвшлийн түншлэл, хамтын ажиллагаа, иргэдийн оролцоог
хангах,
Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах үйл ажиллагаанд шинжлэх ухаан, техник технологийн шинэ ололт, инновацийг нэвтрүүлэх
талаар чиглэл өгөх ..........................
Гамшгийн үед эрэн хайх аврах, хор уршгийг арилгах, хойшлуушгүй сэргээн босгох, хүмүүнлэгийн тусламжийг зохицуулах
шуурхай удирдлагаар хангах, үүссэн нөхцөл байдалтай холбогдуулан хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээг уялдуулах, хяналт
тавих, Засгийн газрын тогтоол, Улсын Онцгой комиссоос өгөгдсөн үүргийг хэрэгжүүлэх .............................
Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, эрэн хайх, аврах, хор уршгийг арилгах арга хэмжээг хэрэгжүүлэх
Гамшгаас хамгаалах алба, төрийн болон нутгийн захиргааны байгууллага, хуулийн этгээд, мэргэжлийн ангийн гамшгаас
хамгаалах үйл ажиллагааг уялдуулан зохицуулах, мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангах, дэмжлэг
үзүүлэх..........................
Орон нутгийн хэмжээнд гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, эрэн хайх, аврах ажиллагаа, гамшгийн хор уршгийг арилгах,
хойшлуулшгүй сэргээн босгох арга хэмжээг хэрэгжүүлэх, холбогдох байгууллагад дэмжлэг үзүүлэх, ............................
Гамшиг, гэнэтийн ослоос урьдчилан сэргийлэх, бэлэн байдлыг хангах, эрсдэлийг бууруулах, нөхөн сэргээх үйл ажиллагааг
зохион байгуулах, нэрвэгдэгсдэд яаралтай тусламж үзүүлэх, хүн амд гамшгийн үед арга хэмжээ авах талаар мэдлэг олгох;
Сайн дурын үйл ажиллагааг дэмжих, зэвсэгт мөргөлдөөн, гамшиг болон бусад хүчирхийлэлд өртсөн нэн эмзэг бүлгийн
хүмүүст халамж үйлчилгээ үзүүлэх, амьжиргаа, амьдралын чанарыг дээшлүүлэхэд нэмэлт хүч болон ажиллах;
Гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаанд аюулгүй байдлаа хангаж оролцох,
Гамшгаас хамгаалах сайн дурын хэсгийн ажиллах журмаар хүлээсэн үүрэг ....................................
Гамшгаас хамгаалах хууль тогтоомж, эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтнаас гаргасан шийдвэрийг биелүүлэх,
Гамшгаас хамгаалах сургалтад оролцох,
Гамшиг болон аюулаас урьдчилан сэргийлэх, зарлан мэдээлэх дохиогоор ажиллах журмыг дагаж мөрдөх,
Гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаанд оролцох, ..............................
...................................................................................................................................................................................................

ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ.
...................................... АЙМГИЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

Загвар

2.1.Ерөнхий танилцуулга

Аймгийн төв:
Байгуулагдсан он:
Нутаг дэвсгэр:
ДТД:
Сумын тоо:
Багийн тоо:

Даланзадгад хот
1931
165.4 мянган км2
1406м
15
58

Зураг 1. Өмнөговь аймгийн газар зүйн зураг
А. Нутаг дэвсгэр, газар зүй, байгаль, цаг уурын мэдээлэл
Өмнөговь аймгийн нутаг дэвсгэр нь Төв Азийн хуурай, хуурайдуу говь, цөлийн бүсэд багтах бөгөөд далайн түвшнээс
дээш 1300-1600м-н дундаж өндөрт оршино. Нутаг дэвсгэрийн хувьд хайрга чулуу элс ихтэй тачир сийрэг бэлчээрийн
ургамалтай, уул нуруу, хонхор хөндий, тэгш тал, говь цөл алаглан оршдог. Эх газрын хуурай сэрүүн, эрс тэс уур амьсгалтай,
өргөрөгийн дагуу буюу баруун талын уулархаг нутгаасаа зүүн тийш говь уруугаа болох тусам дулаардаг хуурай агаартай
хөрсөнөөс уурших чийгийн нөөц бага, агаар нэн хуурай учраас хур тунадасны хэмжээ бага, салхи ихтэй учир шороон
шуургатай өдрийн тоо олон байдаг.
Алтайн нурууны төгсгөл, Гурвансайхан, Сэврэй, Ноён, Тост, Нэмэхт, Гилбэнт зэрэг өндөр уул, Борзон, Зээмэг, Заг
сүүж, Галба зэрэг говиуд, 150 гаруй км үргэлжилсэн Хонгорын голын элсэн уул, зүүн ба урд талаараа уудам тал, өргөн
хөндий элбэгтэй, өмнө талаараа говь үргэлжилнэ. Нийт нутгийн 60 хувь нь хээр, 40 хувь нь говь цөл эзэлдэг.
Байгаль цаг уурын хувьд эх газрын эрс тэс уур амьсгалтай, өвөл -40 хэм хүртэл хүйтэрдэг, дулааны улиралд халуун нь
30-38 градус, салхины хурд 15-28 м/сек, зарим үед 34 м/сек хүрдэг.

Баянхонгор, Өвөрхангай, Дундговь, Дорноговь аймагтай болон өмнө талаараа БНХАУ-тай хиллэдэг.
Хүснэгт 1. Өмнөд бүсийн аймаг, сум, хил залгаа аймаг, сумдыг хоорондын зай.

Зураг 2. Өмнөд бүсэд харьяалагддаг аймгууд

Аймгийн нэр

Хүснэгт 2. Өмнөговь аймгийн сумд хоорондын зай /км/

Дундговь

Аймгийн төв
хоорондын
зай (км)

295

Хилийн
урт
(км)

............
...

Дорноговь

504

............
......

Өвөрхангай

371

............
....

Баянхонгор

488

............
...

БНХАУ

770

Өмнөговь аймаг
Хил залгаа сум

Дэлгэрхангай

Хил залгаа
сум
Мандал-Овоо
Цогт-Овоо

......................

.......................

Мандах

........................

.....................

........................

Төгрөг

........................

......................

......................

Баянлиг

......................

......................

......................

.....................

.....................

Хилийн
урт (км)
.............
...
.............
..
.............
..
.............
..
.............
..
.............
..
.............
..
.............
..
.............
..
.............
..

?
250
?
?
?
?
?
?
?

?
25
?
?
?
?
?
?
?

?
61
?
?
?
?
?
?
?

Цогтцэций

?

?
216
?
?
?
?
?
?
?

Цогт-Овоо

?
?

?
216
?
?
?
?
?
?
?

Хүрмэн

?
106
?
?
?
?
?
?

Ханхонгор

?
?
?

?
225
?
?
?
?
?

Ханбогд

Гурвантэс

Булган
?
?
?
?

?
145
?
?
?
?

Сэврэй

?
?
?
?
?

?
325
?
?
?

Ноён

?
?
?
?
?
?

?
100
?
?

Номгон

?
?
?
?
?
?
?

?
165
?

Манлай

553
?
?
?
?
?
?
?

?
86

МандалОвоо

553

Баян-Овоо

Улаанбаатар
Даланзадгад
Баяндалай
Баян-Овоо
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................

Баяндалай

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Даланзадгад

Хот, аймаг сумын нэр

Улаанбаатар

№

?
120
?
?
?
?
?
?
?

?
100
?
?
?
?
?
?
?

Б. Хүн ам зүй, нийгэм, эдийн засгийн үзүүлэлт
•

Хүн ам:

65645. (Үүнээс 50,3% эрэгтэйчүүд, 49,7% эмэгтэйчүүд)

•

Хөгжлийн бэрхээлтэй иргэд:

•

Өрхийн тоо:

21278. (Үүнээс малчин өрх 5819).

•

Нийт малын тоо:

2.654.388 1

•

Хүн амын 39 хувь Даланзадгад хотод, 21,4 хувь нь Гурвантэс, Ханбогд, Цогтцэций сумдын төвд, ... хувь нь
хөдөөд суурьшиж байна.

•

Хөдөлмөр эрхлэх насаар нь ангилвал 32,1 хувийг 0-15 насны хүүхэд, 62 хувийг 16-59 насны, 5,9 хувийг 60аас дээш насны хүн ам эзэлдэг.

1985 (Үүнээс ... хувь нь эрэгтэй, ... хувь нь эмэгтэй)

Хүснэгт 2. Өмнөговь аймгийн хүн амын тоо /20.... он/
1

Өмнөговь аймгийн 2018 оны 12 сарын нийгэм эдийн засгийн танилцуулга. Өмнөговь аймгийн Статистикийн хэлтэс

Аймаг, сум

Даланзадгад
Баяндалай
Баян-Овоо
...................

•

Нийт хүн
ам

Үүнээс
Өрх

Эр

Эм

24863
8365
11821
13042
................... ................... .................. ..................
.
.
................... ................... .................. ..................
.
.
................... ................... .................. ..................
.
.

Суурин газарт
Бүгд

Эр

Хөдөөд
Эм

Бүгд

Эр

Эм

Хөгжлийн
бэрхшээлтэй

Бүгд

24863 11821 13042
0
0
0
114
.............. .............. .............. ............. ............... ............. ............
..
.
.
.
.
..
.......
.............. .............. .............. ............. ............... ............. ............
..
.
.
.
.
..
.......
.............. .............. .............. ............. ............... ............. ............
..
.
.
.
.
..
.......

Эр Эм

Төсөв санхүү

20..... оны жилийн эцсийн байдлаар орон нутгийн төсвийн орлого 114971.3 сая төгрөг. Нийт орлогын 99.9 хувийг
урсгал орлого, 0.1 хувийг хөрөнгө худалдсаны орлого, урсгал орлогын 75.7 хувь нь татварын орлого 24.3 хувь нь
татварын бус орлого байна.
•

Хуулийн этгээдийн тоо /20... он/
Нэр төрөл

тоо

Хувьцаат компани
Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани
Төрийн өмчит ХК
Төрийн өмчит тооцоот үйлдвэрийн газар
Орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн
газар
ХХК\ ББСБ\

?
?
?
?
?

Зарим гишүүд нь бүрэн хариуцлагатай нөхөрлөл
Хоршоо
Хадгаламж зээлийн хоршоо
Боловсрол сургалтын байгууллага
Төрийн байгууллага, Улсын төсөвт үйлдвэрийн газар

?
?
?
?
?

?
?

Төрийн бус байгууллага
Сан

?
?

Бүх гишүүд нь бүрэн хариуцлагатай нөхөрлөл

Нийт

Нэр төрөл

Тоо

?

Засаг даргын нөөц хөрөнгийн Гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагааны зардал

•

Төсөвт тусгагдсан
мөнгөн дүн /сая төг/

Зарцуулсан
хувь

№

Он дараалал

1.

2015

68,5

2.

2016

....

.....

3.

2017

.....

.....

4.

................

120,3

5.

2020

•
№

90 %

Тайлбар:
Гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаанд зарцуулсан.

100 %

Боловсрол /20... он/

Сургалтын байгууллага

Тоо

Бүлэг

Суралцагчийн
тоо

Ажиллагчдын
тоо

Үүнээс багш

1

СӨББ

28

163

5517

684

596

2

ЕБС

хх

хх

хх

хх

хх

3

Политехник коллеж

хх

хх

хх

хх

хх

4

Их, дээд сургууль

хх

хх

хх

хх

хх

5

Гэх мэт......................

•

Эрүүл мэнд

Аймгийн хэмжээгээр эрүүл мэндийн байгууллага 87 ажиллаж байгаагаас улсын төсвийн эмнэлэг 21, өрхийн эмнэлэг 4,
цэргийн ангийн 3 эмнэлэг, хувийн эмнэлэг 24, эмийн сан 38 тус тус ажиллаж байна. Эрүүл мэндийн салбарт 189 их эмч, 362
дунд мэргэжилтэн ажиллаж байна. 2017 оны эхний 12 сарын байдлаар аймгийн хэмжээгээр 1297 эх амаржиж, 308 хүн нас
барсан нь урьд оны мөн үеэс төрөлт 7.4 хувиар, нас баралт 3.7 хувиар тус тус буурсан үзүүлэлттэй байна. Аймгийн хэмжээнд

оны эхний 12 сарын байдлаар 0-1 насны хүүхдийн эндэгдэл 21 гарсан нь өмнөх оны мөн үеийнхтэй харьцуулахад 22.0
хувиар, 1-5 насны хүүхдийн эндэгдэл 5 гарсан нь өмнөх оны мөн үеийнхтэй харьцуулахад 29.0 хувиар тус тус буурсан байна.
Аймгийн хэмжээнд нийт халдварт өвчин 714 гарсаны 65.7 хувийг хурц халдварт өвчин эзэлж байгаа бөгөөд сумдаар авч
үзвэл Даланзадгад, Ханхонгор, Цогтцэций сумдад өндөр үзүүлэлттэй байна.
•

Хөдөлмөр эрхлэлт

Аймгийн хөдөлмөрийн захад сарын эхэнд бүртгэлтэй ажил идэвхтэй эрж байгаа 737 хүн байгаагаас тайлант сард 350
хүн шинээр бүртгэгдэж, бүртгэлээс 340 хүн хасагдаж, тайлант сарын эцэст 747 хүн бүртгэлтэй болсон байна. Энэ нь өнгөрсөн
оны мөн үеэс 225 хүнээр буюу 36.5 хувиар өсчээ. Нийт ажил хайгч иргэдийн 39.9 хувийг эмэгтэйчүүд эзэлж байна. Бүртгэлтэй
ажилгүйчүүдийг боловсролын түвшингээр нь авч үзвэл 33.3 хувийг магистр болон дээд, 9.8 хувийг тусгай дунд, 9.4 хувийг
мэргэжлийн анхан шатны, 43.5 хувийг бүрэн дунд, 2.8 хувийг бүрэн бус дунд, 0.8 хувийг бага боловсролтой, боловсролгүй
хүмүүс 0.4 хүмүүс тус тус эзэлж байна.
•

Хөдөө аж ахуй

20... оны эцэст 5819 малчин өрх байгаа нь өнгөрсөн оноос 172 өрхөөр өссөн байна. Аймгийн хэмжээнд 501 мянгат
малчинтай болсон байна. Хамгийн олон малтай сумаар Номгон 289869, Ханхонгор 242353, Гурвантэс сум 205078, Булган
194503, Баяндалай 190396 толгой мал тус тус тоолуулсан байна. Малын таван төрлөөр нь авч үзвэл тэмээгээр Ханбогд сум
27932, адуугаар Манлай сум 11895, үхрээр Ханбогд сум 5313, хониор Ханхонгор сум 67161, ямаагаар Номгон сум 227212
толгойгоор тус тус тэргүүлж байна. Ханбогд сум нь тэмээн сүргээрээ аймагтаа болон улсад тэргүүлж байна.
Мөн мал тооллогын дүнгээр аймгийн хэмжээнд 890 толгой сарлаг, 5 хайнаг, 163 толгой гахай, 257 шувуу үүнээс 242
тахиа, 11 галуу, 4 цацагт хяруул тус тус тоолуулсан байна.
Газар тариалангийн салбарт нийт 180.5 га талбайд тариалалт хийсний 64.2 га талбайд төмс, 79.5 га талбайд хүнсний
ногоо, 36.7 га талбайд тэжээлийн ургамал тариалснаас 544.3 тн төмс, 719.7 тн хүнсний ногоо, 276.3 тн тэжээлийн ургамал
хураажээ. Аймгийн хэмжээнд нийт 5626.6 тн өвс, 1009.9 тн гар тэжээл бэлтгэн нөөцөлсөн байна.
20.... оны жилийн эцсийн малын тоо
№

Сумдын нэр

Бүгд

1
2

Даланзадгад
Баяндалай

111 666

...........

Тэмээ
2250

.........

Адуу
3152

..........

Үхэр
1828

..........

Хонь
27305

............

Ямаа
77131

.............

3
4
6

Баян-Овоо
...................
Бүгд

•

...........
...........
...........

.........
.........
.........

..........
..........
..........

..........
..........
..........

............
............
............

.............
.............
.............

Харилцаа холбоо:

Харилцаа холбооны салбарт ажил үйлчилгээ хэвийн явагдаж тарифын орлого 411.1 сая төгрөгт хүрсэн нь өнгөрсөн
оны мөн үеэс 18.3 сая төгрөгөөр буюу 4.7 хувиар өссөн байна.
№
1
2
3
4

Сумдын нэр
Даланзадгад
Баяндалай
Баян-Овоо
Булган
...................
..................

•

Мобиком

Жи-Мобел

............
............
............
............
............
............

..............
..............
..............
..............
..............
..............

Хэрэглэгчийн тоо
Скател
Юнител

..............
..............
..............
..............
..............
..............

Интернэт

................
................
................
................
................
................

.............
.............
.............
.............
.............
.............

Бусад

...........
...........
...........
...........
...........
...........

Уул уурхай:

Өмнөговь аймаг ашигт малтмалын 80 гаруй орд, 200 гаруй илрэлтэйгээс Тавантолгой, Оюу толгой,
Нарийнсухайт стратегийн ач холбогдолтой 3 томоохон орд газарт тогтоогдож нийт нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд
Оюутолгой, Тавантолгой, Эрдэнэс таван толгой, Энержи ресурс, Мөнх ноён суварга, Дун юань, Олон овоот гоулд, Зөв
зүг, МАК, Чинхуа-Мак-Нарийн сухайт, Саус гоби сэндс, Өсөх зоос, Терра энержи, Жавхлант орд зэрэг 14 компаниуд
ашигт малтмалын олборлолтын үйл ажиллагаа явуулж байна.
№
1
2
3
4

Сумдын нэр
Даланзадгад
Баяндалай
Баян-Овоо
Булган
...................
..................

Алт

............
............
............
............
............
............

Зэс

..............
..............
..............
..............
..............
..............

Төмөр

..............
..............
..............
..............
..............
..............

Уурхайн тоо
Нүүрс
Жонш

................
................
................
................
................
................

.............
.............
.............
.............
.............
.............

???

...........
...........
...........
...........
...........
...........

???

...........
...........
...........
...........
...........
...........

???

...........
...........
...........
...........
...........
...........

В. Дэд бүтцийн талаарх мэдээлэл
Зам, гүүр, төмөр зам, нисэх буудал, ШТС, далан, хаалт, барилга байгууламж, усны нөөц, инженерийн шугам
сүлжээ, эрчим хүч, харилцаа холбоо
Сумдын нэр

Даланзадгад
Баяндалай
Баян-Овоо
Булган
..................
..................
..................
..................
..................
..................
Дүн

Тоо, байрлал
Цахилгаан
станц

Цахилгааны
нэгдсэн
сүлжээ

Нисэх
онгоцны
буудал

Төмөр
замын
буудал

Засмал зам
холбогдсон

Инженерийн
Улсын онц
шугам
чухал обьект
сүлжээ

ШТС

2.2. .... аймгийн Гамшгаас хамгаалах удирдлага, зохион байгуулалт
Гамшгийн эрсдэлийг
бууруулах орон
нутгийн зөвлөл

Аймгийн Засаг дарга
Орон нутгийн
гамшгаас
хамгаалахалба

Аймгийн Онцгой
комисс

Онцгой байдлын газар

Гамшгаас хамгаалах
тусгай зориулалтын
мэргэжлийн анги

Сумын Онцгой
байдлын хэлтэс

Гал
унтраах,
аврах
анги

Байгууллага
аж ахуйн нэгж

Эрэн
хайх,
аврах
бүлэг

Төрийн бус
байгууллага

Сумын Засаг дарга

Сумын онцгой комисс

Сумын ерөнхий
зориулалтын
мэргэжлийн анги

Улсын
нөөцийн
салбар,
цэг

Сайн дурын
хэсэг

Иргэд

2.2.1. Орон нутгийн гамшгаас хамгаалах албадын харилцан ажиллагаа
№
1
2
3
4
5
6
7

Аюулт үзэгдэл,
ослын төрөл
Газар хөдлөлт
Хүний гоц халдварт
өвчин

АОК, ХХААГ

Зуд

АОК, ХХААГ

Хүчтэй цасан болон
шороон шуурга

АОК, ОБГ

Үер

АОК, ОБГ

9
10

Обьектын гал түймэр

13

Үйлдвэрлэлийн осол

14

Тээврийн хэрэгслийн
осол
Хүнсний аюулгүй
байдал алдагдах

15

АОК, ЭМГ

Ган

Мал, амьтны гоц
халдварт өвчин гарах
Хортон шавьж,
мэрэгчид тархах
Ой, хээрийн түймэр

8

Удирдан зохицуулах
Дэмжлэг үзүүлж, хамтран ажиллах байгууллага
байгууллага
АОК, ОБГ
ЗДТГ, ГХБХБГ, ЭМГ, ЦГ, ЗТА, ЦТСС, ХХААГ, БОАЖГ, МХГ, МХС,
УЦУОША, УЗХ
ОБГ, ЦГ, БСУГ, МХГ,ЗТА, ТХ, ЗДТГ, УЗХ
ОБГ, УЦУОША,ЭМГ, БОАЖГ, ЗДТГ , ЗТА, ЦГ, ХХҮГ, МХГ,УЗХ
ОБГ, ЗДТГ, УЦУОША, ЭМГ, БОАЖГ,СЗДТГ ,ЗТА, ЦГ, ХХҮГ, БСУГ,
МХГ,УЗХ
УЦУОША,ГХБХБГ, ЭМГ, ХХААГ, БОАЖГ, ЗТА, ЦГ, ХХҮГ, БСУГ, МХГ,
МХС
УЦУОША ,СЗДТГ ,БОАЖГ, ЦТСС, ГХБХБГ, ЭМГ, ЗТА, ЦГ, ХХҮГ,ХХААГ,
МХГ

АОК, ХХААГ

ОБГ, ЦГ, МХГ, СЗДТГ , ЗТА,ЭМГ, БОАЖГ, ТХ

АОК,БОАЖГ

ОБГ,ХХААГ, УЦУОША,ЗДТГ ,ЦГ, МХГ,

АОК ,ОБГ

ЗДТГ, БОАЖГ, ЦГ, УЦУОША,ЗТА, ЭМГ,ХХААГ, ТХ,

АОК, ОБГ

ЦТСС, ЭМГ, ЦГ,ЗДТГ, ХХҮГ, ЗТА,ТХ,

АОК, ОБГ

ГХБХБГ, ЭМГ, УУА,ЗТА, ЦГ, МХГ, ТХ

АОК, ОБГ

ЦГ,ЭМГ, ЗДТГ, ЗТА, УЦУОША

АОК, МХГ

ОБГ,ХХААГ, ЭМГ,ЦГ,ТХ, ЗДТГ, ХХҮГ

2.2.2. Гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаанд оролцох холбогдох талуудын чиг үүрэг
Гамшгийн өмнө

Гамшгийн үед

1.Гамшгийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, аврах,
хор уршгийг арилгах, хойшлуулшгүй сэргээн босгох
арга хэмжээний бэлтгэлийг хангуулах ажлыг орон
нутгийн төр захиргааны болон аж ахуйн нэг
байгууллагаар гүйцэтгүүлэх, Засгийн газрын
тогтоол, шийдвэр, Монгол Улсын Ерөнхий сайд,
Улсын онцгой комисоос энэ чиглэлээр тусгайлан
өгсөн үүргийг хэрэгжүүлэх
2.Гамшиг, ослоос урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлийг
бууруулах, хамгаалах үйл ажиллагааны зардлыг
хуульд заасны дагуу бүрдүүлэх
3. Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх бүхий л төрийн
үйл ажиллагааг зохион байгуулах, бэлтгэл бэлэн
байдлыг хангах, чадавхыг бэхжүүлэх

1.Гамшгийн голомтод аврах, хор уршгийг арилгах,
хойшлуулшгүй сэргээн босгох арга хэмжээг
удирдан зохион байгуулах, эдгээр арга хэмжээнд
оролцож байгаа байгууллага, аж ахуйн нэгжийн үйл
ажиллагааг уялдуулан зохицуулах
2.Цагийн байдалд өгсөн дүгнэлт, цаашид авч
хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай холбогдох
мэргэжлийн байгууллага, албан тушаалтны илтгэл
мэдээллийг хэлэлцэж шийдэр гаргах
3.Цагийн
байдлын
үнэлгээг
мэргэжлийн
байгууллага, шинжээчдээр хийлгэх, бий болсон
нөхцөл байдал, хэрэгжүүлж буй арга хэмжээний
тухай төрийн захиргааны төв байгууллага,
гамшгаас хамгаалах алба, эрх бүхий байгууллага
болон холбогдох албан тушаалтанд танилцуулж
тэдгээрийг бодит мэдээллээр хангах
4.Бүх мэдээллийг нэгтгэн дүгнэж, удирдлагыг нэг
цэгийн шуурхай мэдээллээр тухай бүр хангаж,
нөхцөл байдлын талаар хэвлэл мэдээллийн
байгууллага, иргэдэд мэдээлэх
5.Хүн хүч, техник хэрэгслийг зохих журмын дагуу
дайчлан гаргах асуудлыг орон нутгийн төр
захиргааны болон бусад байгууллага, албан
тушаалтантай хамтран шийдвэрлэж зохицуулах,
6.Гамшиг бүхий нутаг дэвсгэр, бүс нутгийн
холбогдох байгууллага, аж ахуйн нэгжийг бэлэн
байдлын зэрэгт шилжүүлэх, хорио цээрийн дэглэм
тогтоох,

Онцгой комисс:

Гамшгийн дараа
1.Гамшгийн үед иргэд, аж ахуйн нэгж
байгууллагаас дайчлан гаргасан эд
хөрөнгийн нөхөн төлбөрийн асуудлаар
Улсын
онцгой
комисст
хандах,
шийдвэрлүүлэх
2. Сэргээн босгох үйл ажиллагааг
шуурхай зохион байгуулах

Онцгой байдлын байгууллага

1.Эрүүл мэндийн алба\ Эрүүл мэндийн газар\
1.Зарлан мэдээллийн дохио хүлээн авч хариу 1.Гамшиг, ослын талаар сэрэмжлүүлэг дохио
мэдэгдэн,
албаны
гамшгаас
хамгаалах мэдээлэл хүргэх
төлөвлөгөөнд тодотгол хийх
2.Гамшиг, осолболсон бүсээс хүн амыг нүүлгэн

1.Учирсан гарз хохирлын улмаас сэтгэл
зүйн дарамтад орсон болон гэмтсэн
иргэдийн
эмчилгээг
үргэлжлүүлэн

2.Мэргэжлийн ангиудыг яаралтай бэлэн байдалд
оруулах, нэрвэгдэгсдийг хүлээн авахад бэлтгэх
3.Газар хөдлөлтийн гамшгийн үед хэрэгжүүлэх арга
хэмжээний талаар Онцгой байдлын газартай
хэлэлцэж, үүрэг чиглэл авах
4.Гамшгийн нөөцийг нэмэгдүүлэх арга хэмжээ авах
5.Шаардлагатай үед хээрийн эмнэлэг дэлгэн
ажиллуулах бэлтгэлийг хангах
6.Бусад арга хэмжээ

шилжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх
эмчлэх арга хэмжээ авах
3.Нэрвэгдэгсдийг нурангинаас гаргах, эрэн хайх, 2.Гарсан зардлын тооцоог гаргаж
албадуудтай хамтран ажиллах
нийслэлийн Онцгой комисс болон
4.Нэрвэгдэгсдэд эмнэлгийн анхан шатны тусламж Онцгой байдлын газарт хүргүүлэх
үзүүлэх, эмнэлэгт хүргэх
5.Хүн хүч, машин техник хэрэгслийг бэлтгэж
шаардлагатай материалыг тухайн газарт хүргэх
6.Эм тариа, ороох боох материал, цус, цус орлох
бүтээгдэхүүнээр хангах
7.Эд материалын дэмжлэг үзүүлэх
8.Нэрвэгдэгсдэд сэтгэл зүйн дэмжлэг үзүүлэх
9.Онцгой байдлын газраас нэмэлт хүн, хүч, техник
хэрэгсэл хүсэх
10.Амь үрэгдсэн хүмүүсийг ялган тусгаарлаж,
тусгай газар хүргэх
2.Хүнс, хөдөө аж ахуйн алба: /Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар, Мал эмнэлэгийн газар, Байгаль орчин аялал жуулчлалын газар/
3.Хэв журам сахиулах алба: /Цагдаагийн газар,Шүүх шинжилгээний алба,Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх алба/
4.Холбоо зарлан мэдээллийн алба:
мобел,Мобиком,Скайтел,Юнител салбар/

/Мэдээлэл

холбооны

сүлжээ

ТӨХК,

МЦХ

ХК-ийн

Хэнтий

аймаг

дахь

салбар,

Жи-

5.Мэргэжлийн хяналтын алба: /Мэргэжлийн хяналтын газар/
6.Түлш, эрчим хүчээр хангах алба: /Цахилгаан түгээх сүлжээ салбар, Шатахуун түгээх станцууд/
7.Барилга, хот байгуулалтын алба: /Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газар/
8.Байгалийн болон цацраг химийн аюулыг үнэлж мэдээлэх алба:/УЦУОША/
9.Сурталчилгааны алба:/ЗДТГ-ын хэвлэл мэдээллийн алба, Өндөрхаан, Хэнтий орон нутгийн телевиз, Хэнтийн мэдээ сонин,/
10. Хүн ам нийгмийн хамгаалалын алба/ Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газар, Гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар, Боловсрол соёл
урлагын газар, Улсын бүртгэлийн хэлтэс, Статистикийн хэлтэс, Нийгмийн даатгалын хэлтэс, Мэргэжил сургалт үйлвэрлэлийн төв/
11. Зам тээврийн алба/Авто тээврийн үндэсний төвийн Хэнтий аймаг дах салбар, Шуудан холбооны салбар, Зам арилгааны Харгуй
ТӨХК, Нисэх онгоцны буудал /

Монголын Улаан загалмайн хороо
Сайн дурын бүлэг, хэсэг
Аж ахуйн нэгж, байгууллага
Иргэд

2.3. Хамтын ажиллагааны гэрээ, санамж бичиг байгуулан ажиллах хуулийн этгээд
Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, эрэн хайх аврах , хор уршгийн арилгах, хойшлуулшгүй сэргээн босгох үйл ажиллагааг
хэрэгжүүлэхэд хамтран ажиллах санамж бичиг байгуулсан байгууллагууд:
Хамтран ажиллах чиглэл
№
1
2

Байгууллагын нэр
“................” ХХК
“................” ХХК

3
“Петровис” ШТС
4
“Магнай трейд” ШТС
5

“Монгол эмимпекс
концерн”-ий................
аймаг дах салбар

Хүнс
Хүнсний
бүтээгдэхүүн
нийлүүлэх
Хүнсний
бүтээгдэхүүн

Шатахуун

Түлш,
шатахуун,
шатах, тослох
материалаар
хангах
Түлш,
шатахуун,
шатах, тослох
материал

Эрүүл
мэнд

Эм, тариа,
ороох боох
материал

Бараа материал, үйлчилгээ

гэх мэт
.............

6

Техник
хэрэгслийн
сэлбэг

“....................” ХХК

7
“....................” ХХК
8

“....................” ХХК

2.4.

Нийтийн
хоолны
үйлчилгээ

Засвар
үйлчилгээ
Дулаан
хувцас,
бусад
материал

Барилга
сан
техникийн
материал

Гамшгийн эрсдлийн тойм судалгаа, Эрсдэлийн үнэлгээ.

Хүснэгт ............................... аймагт тохиолдсон аюулт үзэгдэл, ослын судалгаа, сургамж /сүүлийн 10 жил/

№
1

Гамшиг, осол болсон газар

Он, сар, өдөр

Аюулт үзэгдлийн төрөл
2010 он

Аймгийн нийт нутаг дэвсгэрийг
хамарсан

2009-2010 онд

Ган, зуд, өвөлжилт хүндэрсэн
2011 он

1

Зүүн сайхан ууланд

2011 оны 6 дугаар
сарын
19
14.30 цагт

Хүчтэй аадар бороо орсон
2012 он

1

1

Сэврэй сумын төвөөс 25 км зайд
“Загийн худаг”-ийн өвөлжөөнөөс
баруун хойш сулингийн адагт

Ханбогд сумын Баян багийн нутаг
Бор хушуу гэдэг газарт

2012 оны 05 дугаар
сарын 17 20.45 цагийн
үед

2013 оны 10 дугаар
сарын 28-нд

Хүчтэй угалз үүсч, бороон
болон шороон шуурга шуурсан,

2013 он
БНХАУ-ын “Зон хэ юу тиан”
компаний нефть хайгуулын 4
өрөм, 8 харуулын постонд бор

Учирсан хохирол
426,000 мянган мал хорогдож, 6301
малчин өрхөөс 1335 өрх малаа 50 хувиас
дээш хорогдуулсан ба 145 өрх огт
малгүй болсон
Даланзадгад хотын 96 метрийн урттай, 3,8
метрийн өндөр шороон үерийн далан 44
метр сэтэрч, 16402 хүн ам амьдардаг гэр
хороолол усанд автсан.
Түр зуурын байгалийн аюулт үзэгдэл
болсны
улмаас 15 кв-ын цахилгаан
дамжуулах агаарын шугамын 16 ширхэг
тулгуур шон хэдэн хэсэг болон хугарч
унасан ба дахиад 30 гаруй мод унах
аюултай хазайлттай, Сэврэй сум гэрэлгүй
болсон.
48 ширхэг бор харх устгаж, 12 сая
төгрөгийг зарцуулсан

1
1
2
1

2014 он

Баяндалай, Сэврэй, МандалОвоо, Булган, Ханхонгор, Хүрмэн
сумдад

2014 оны 1-3 дугаар
сард

Булган, Баяндалай, Мандал-Овоо
сумдын нутгаар
Ханхонгор
сумын
нутаг
Зүүнсайхан уулын энгэрт

2015 оны 6 дугаар
сарын 9-нд
2015 оны 07 дугаар
сарын 19-23-нд

............................

..................

харх илэрсэн

Мал амьтны галзуу өвчин ихээр
гарсан.
2015 он
Хүйтэн, хүчтэй аадар бороо
орсон
Хүчтэй аадар бороо орж үер
буусан
2016 гэх мэт
.....................

Устгал хийхэд 14,5 сая төгрөг зарцуулсан.

6341 толгой мал хорогдсон
Даланзадгад сумын 1, 4, 7, 3 дугаар баг
усанд автсан
.................................

Сургамж дүгнэлт
Тус аймаг нь Алтайн уулсын үргэлжлэл Говь гурван сайхан уулын бэлд байгуулагдсан газар хөдлөлтийн идэвхитэй бүс
нутагт байрлах ба 1980-аад оноос өмнө баригдсан хуучин, газар хөдлөлтийн нөлөөллийн инженерийн тооцоололгүй
баригдсан барилгууд байдаг. Эдгээр хуучин болон чанар муутай баригдсан барилга байгууламж нь 6-7 магнитудыг
тэсвэрлэхгүй эвдэрч олон хүний амь нас, эрүүл мэндэд хохирол учруулах, сум, аймаг, улс орны эдийн засаг нийгэмд их
хэмжээний хохирол үүсгэх эрсдэлтэй.
Газар хөдлөлтийн хүч, цаг улирлын байдал, гамшгаас хамгаалах хүч хэрэгслийн боломжоос шалтгаалан аврах,
сэргээн босгох ажиллагаа явуулах боломж хязгаарлагдмал байна.
20... онд Зүүнсайхан ууланд хүчтэй аадар бороо орсны улмаас Даланзадгад сумын 96 м урт 3,8 м өндөртэй үерийн
далан 44 м сэтэрч 16402 хүн ам амьдардаг гэр хороолол усанд автсан. 20... онд аймгийн Засаг даргын захирамжаар 1,2
тэрбум төгрөгийн 1,6 км үерийн даланг “Бидний зам” ХХК-аар гүйцэтгүүлсэн.
Аймгийн нийт нутаг дэвсгэрт шороон болон цасан шуурга салхины хурд 20м/с-ээс дээш тохиолох нь элбэг байдаг
боловч 20... оны .... дугаар сарын ...-нд Сэврэй сумаас урагш хүчтэй угалз үүсч, бороон болон шороон шуурга шуурч
салхины хурд 32м/с хүрч 15 кв-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын 16 ширхэг тулгуур шон хэдэн хэсэг болон хугарч
30 гаруй мод унах аюултай нөхцөл байдал үүссэн. Мөн урд талаараа 770 км БНХАУ-тай хиллэж Гашуун сухайт, Шивээ
хүрэнгийн хилийн боомтууд байнгын үйл ажиллагаатай тул олон улсын хөл хориот өвчний халдвар тээгч орж ирэх
магадлалтай.
Иймд
хилийн
боомтын
хяналтыг
сайжруулах
сургалт
дадлага
зохион
байгуулах
шаардлагатай........................................................................................................................................................гэх мэт.

Хүснэгт ............................... аймагт тохиолдсон гамшиг ослын давтамж /сүүлийн 10 жил/
№

Аюулт үзэгдэл, ослын төрөл

1
2
3
5
6
7

Газар хөдлөлт
Ган
Зуд
Үер
Шороон шуурга
Мал амьтны гоц халдварт өвчин

8

.............................................

9

.............................................

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Нийт

Бүгд

Гамшгийн эрсдэлийн тойм судалгаа, үнэлгээний дүн:
Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн түвшинд хийсэн гамшгийн эрсдэлийн тойм судалгаа, эрсдэлийн үнэлгээний дүн,
болон бусад түвшинд хийсэн гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээний дүнг аймгийн хэмжээгээр, сум тус бүрээр, гамшгийн төрөл
тус бүрээр дэлгэрэнгүй оруулна.
Жишээ нь: 2019 онд засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн түвшинд хийсэн гамшгийн эрсдэлийн тойм судалгаагаар
гамшгийн эрсдэлийн түвшин Өмнөговь аймаг 39 оноотойгоор ДУНД гэж тодорхойлогдсон.
Өмнөговь аймгийн гамшгийн эрсдэлийн тойм судалгааны үр дүн
Аюул
58
53

Өртөх
52
55

Эмзэг
43
47

Чадавх
49
50

Эрсдэл
34
35

Хүчтэй салхи

69

62

57

52

45

Мал, амьтны гоц халдварт өвчин
Зуд
Ган

66
72
73

59
55
54

49
53
51

53
51
54

40
43
41

Авто осол
Обьектын түймэр

Үер
Хүний гоц халдварт, халдварт өвчин
Газар хөдлөлт
Осол

62
67
65
49

54
51
67
47

55
46
60
47

54
51
48
44

Нийт дүн

63

56

51

51

38
38
48
32

39

Гамшгийн эрсдэлийн түвшин тодорхойлох хүснэгт
түвшин

Индекс/оноо

Бага
Дунд
Их

0-30
31-60
61-100

Өнгөний илэрхийлэл

Эрсдэлийн их түвшинг хүлцэж үл болох эрсдэл:
Хүлцэж үл болох түвшинд байгаа эрсдэлийн хувьд өртөг ихтэй байсан ч эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээг яаралтай
авах шаардлагатай
Эрсдэлийн дунд түвшинг хүлцэх эрсдэл:
Хүлцэх түвшинд байгаа эрсдэлийн хувьд эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээг төлөвлөж, өдөр тутмын хэвийн үйл
ажиллагааг алдагдуулахгүйгээр хэрэгжүүлэх шаардлагатай
Эрсдэлийн бага түвшинг хүлээж авах эрсдэл:
Хүлээж авах түвшинд байгаа эрсдэлийн хувьд ямар нэг арга хэмжээ авах шаардлагагүй ба тухайн байдалд хяналт
тавих, ажиглах шаардлагатай.

БАТЛАВ.
..................... АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА
…………………………..
20...... оны ... дугаар сарын ... өдөр
........................... АЙМГИЙН ГАМШГААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ,
ЭРСДЭЛИЙГ БУУРУУЛАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
(20...-20...)
(Гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөөний 3 дугаар бүлэг буюу салбар төлөвлөгөө)

Зорилго

Үр нөлөө
(үр нөлөөний шалгуур
үзүүлэлт)

№

1.1.1
.

Гамшгаас хамгаалах хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх, гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлийг бууруулах,
гамшигтай тэмцэх чадавхыг бэхжүүлэх олон оролцогч талын нэгдмэл, харилцан уялдаатай арга хэмжээг хэрэгжүүлэх
замаар ............... аймагт гамшгийн эрсдэлийг бууруулах, шинэ эрсдэл үүсэхээс сэргийлэх
- Гамшгийн мэдээллийн нэгдсэн сан бий болж, гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлийг бууруулах олон нийтийн
мэдлэг ойлголт нэмэгдсэн байна.
- ….........................
- ….........................

Үр дүнгийн болон чанарын
Шаардагдах
Хэрэгжилтийг
Хамтран
шалгуур үзүүлэлт
Хэрэгжих
төсөв (сая
Арга хэмжээ
хариуцах
хэрэгжүүлэх
(тодорхой, хэмжих, хүрэх
хугацаа
төгрөгөөр) эх
байгууллага
байгууллага
боломжтой, бодит)
үүсвэр
Нэг. Гамшгийн хамгаалах эрх зүй, бодлогын баримт бичгийг хэрэгжүүлэх, эрсдэлийн удирдлагыг бэхжүүлэх чиглэлээр
Зорилт 1.1.Эрх зүйн болон бодлогын хэрэгжилтийг орон нутгийн түвшинд хангах
(Гамшгаас хамгаалах эрх зүй, бодлогын баримт бичгийг орон нутагт хэрэгжүүлж засаглалыг бэхжүүлэх, орон нутгийг хөгжлийн
стратеги бодлого төлөвлөлтэй уялдуулах, түншлэл хамтын ажиллагааг сайжруулах гэх мэт үйл ажиллагааг тусгах)

№

Арга хэмжээ

Үр дүнгийн болон чанарын
шалгуур үзүүлэлт
(тодорхой, хэмжих, хүрэх
боломжтой, бодит)

Хэрэгжилтийг
хариуцах
байгууллага

Хамтран
хэрэгжүүлэх
байгууллага

Хэрэгжих
хугацаа

Шаардагдах
төсөв (сая
төгрөгөөр) эх
үүсвэр

Зорилт 1.2. Гамшгийн эрсдэлийг ойлгох, болзошгүй эрсдэлийг тодорхойлох, үнэлэх
(Орон нутагт тохиолддог гамшгийн аюул, өртөх байдал, эмзэг байдал, чадавхыг тодорхойлох, ойлгох, эрсдэлийг үнэлэх, учирч болзошгүй
хохирлын магадлалыг тооцох, зураглал гаргах, энэ чиглэлээр судалгаа шинжилгээний ажлыг өргөжүүлэх, гамшгийн эрсдэлийг бууруулахад
оролцогч талууд, олон нийтийг гамшгийн эрсдэлийн тойм судалгааг гүйцэтгэхэд оролцуулах гэх мэт үйл ажиллагааг тусгах)
-Сургууль, цэцэрлэг, эмнэлэг, нийтийн
1.2.
Ерөнхий боловсролын сургууль,
орон
сууц,
төрийн
захиргааны
1
- Газрын харилцаа,
цэцэрлэг, эмнэлэг, нийтийн
орон
сууц,
зарим
төрийн
захиргааны
барилга
байгууламжид
газар
хөдлөлтийн
тэсвэржилтийн
үнэлгээ
хийх,
дахин
төлөвлөлтөд оруулах

байгууллагын
барилгын
тэсвэржилтийн үнэлгээний тайлан
-Сургууль, эмнэлэг, нийтийн орон
сууц, үйлчилгээ, мэдээлэл, холбооны
барилга, байгууламжийн
30 хувьд
газар
хөдлөлтийн
тэсвэржилтийн
үнэлгээ хийсэн байх

хот байгуулалтын
газар,
Холбогдох
мэргэжлийн бусад
байгууллага

Аймгийн
Мэргэжлийн
хяналтын газар

2019-2020

Зорилт 1.3. Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах санхүүгийн механизмыг хөгжүүлэх
(Гамшгийн улмаас эдийн засагт учрах хор хохирлыг бууруулах, гамшгийг тэсвэрлэх чадавхыг сайжруулахад хөрөнгө оруулах, санхүүгийн
дэмжлэг, санхүүгийн механизмуудыг тодорхойлох, хөгжүүлэх, орон нутгийн болон үндэсний хэмжээний санхүү, бизнесийн байгууллагуудын
гамшгийн эрсдэлийг бууруулах хамтын ажиллагаа, тэдгээрийн хөрөнгө оруулалт, гамшгийн эрсдэлээс урдчилан сэргийлэх даатгалыг
хөгжүүлэх гэх мэт үйл ажиллагааг тусгана)
1.3.
1.

2.1.
1.

Хоёр. Орон нутагт гамшгийг даван туулах чадавхыг бэхжүүлэх үйл ажиллагааны чиглэлээр
Зорилт 2.1. Суурин газрыг гамшгийг тэсвэрлэх чадавхтай байдлаар төлөвлөх, хөгжүүлэх
(Эрсдэлийн мэдрэмжтэй, стандарт, нормд суурилсан суурин газрын төлөвлөлт, дахин төлөвлөлт, газар ашиглалтыг хөгжүүлэх үйл
ажиллагааг тусгах)

№

2.2.1
2.2.2
.
2.2.3
.
2.2.4
.

2.3.1
.
2.3.2
.

Арга хэмжээ

Үр дүнгийн болон чанарын
шалгуур үзүүлэлт
(тодорхой, хэмжих, хүрэх
боломжтой, бодит)

Хэрэгжилтийг
хариуцах
байгууллага

Хамтран
хэрэгжүүлэх
байгууллага

Хэрэгжих
хугацаа

Шаардагдах
төсөв (сая
төгрөгөөр) эх
үүсвэр

Зорилт 2.2. Хүрээлэн буй орчныг хамгаалах, эко-системийг сайжруулах
(гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, учирсан гамшгийг даван туулахад дэмжлэг үзүүлэх экосистем (ус хураах, ойжуулах г.м)-ийг
хөгжүүлэх, хамгаалах, хянах г.м үйл ажиллагааг тусгана)

Зорилт 2.3. Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх сургалт сурталчилгаа зохион байгуулах, холбогдох талууд, иргэд, олон нийтийн
чадавхыг бэхжүүлэх
(Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах чиглэлээр холбогдох талууд, иргэд, олон нийтийн чадавхыг нэмэгдүүлэх, өөрийгөө болон бусдыг
аврах, хамгаалах г.м сургалтын үйл ажиллагаа, арга хэмжээг тусгана)

Зорилт 2.4. Дэд бүтцийн гамшгийг тэсвэрлэх чадавхыг бэхжүүлэх
(Дэд бүтэц, ялангуяа нэн чухал дэд бүтцийн гамшгийн үед тасралтгүй ажиллагааг хангах, тэсвэрлэх нөхцөлийг дээшлүүлэхэд чиглэсэн
үйл ажиллагааг тусгана)
2.4.1
.

Гурав. Гамшгаас хамгаалах бэлэн байдал, хүч хэрэгслийн чадавхыг нэмэгдүүлэх, хор уршгийн арилгах арга хэмжээг үр дүнтэй
зохион байгуулах, сайжруулан барьж байгуулах
Зорилт 3.1. Гамшгаас хамгаалах бэлэн байдал, хүч хэрэгслийн чадавхыг нэмэгдүүлэх, хор уршгийн арилгах арга хэмжээг үр
дүнтэй зохион байгуулах

№

Үр дүнгийн болон чанарын
Шаардагдах
Хэрэгжилтийг
Хамтран
шалгуур үзүүлэлт
Хэрэгжих
төсөв (сая
Арга хэмжээ
хариуцах
хэрэгжүүлэх
(тодорхой, хэмжих, хүрэх
хугацаа
төгрөгөөр) эх
байгууллага
байгууллага
боломжтой, бодит)
үүсвэр
(Орон нутгийн гамшгаас хамгаалах чадавхыг нэмэгдүүлэх, бэлтгэл бэлэн байдлыг хангахэд чиглэсэн үйл ажиллагааг тусгана)

3.1.1
.
.

3.2.1
.

Зорилт 3.2.Сэргээн босгох арга хэмжээг төлөвлөн хэрэгжүүлэх, сайжруулан барьж байгуулах
(Гамшгийн дараах хохирлын үнэлгээ хийх чадавх, гамшгаас авсан сургамжид суурилсан сэргээн болгох бүтцийн болон бүтцийн бус
үйл ажиллагаа, нийгмийн халамж, эдийн засгийг сэргээх, хүмүүнлэгийг тусламжийг зохицуулах г.м үйл ажиллагаа гамшгийн өмнө
төлөвлөх, зохицуулах үйл ажиллагааг тусгах)

Дөрөв. Бусад
Зорилт 4.1. ..........................................
4.1.1
.
.

---оОо—

ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ. ГАМШГИЙН ХАРИУ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

4.1. Гамшгийн аюулын зарлан мэдээллийн дохиогоор ажиллах төлөвлөгөө
Д/д
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээнүүд
Гамшиг ослын тухай мэдээг хүлээн авах
Онцгой комисс, гамшгаас хамгаалах албад,
мэргэжлийн ангийн бүрэлдэхүүнийг цуглуулах
Гамшиг ослын тухай мэдээллийг (дохио) аж
ахуйн нэгж байгууллага, сумд хүргэх
Хүн хүч, техник хэрэгслийг бэлэн байдалд
оруулах
Холбоо зарлан мэдээллийн хэрэгслийг бэлэн
байдалд оруулах холбооны зангилгааг 24
цагийн ажиллагаанд оруулах жижүүрлэх
Удирдлагын байрыг бэлэн байдалд оруулж,
хариуцлагатай жижүүр томилох
Гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөөг тодотгох
урьдчилсан тооцоо гаргах
Гамшгийн голомтоос мэдээ авч, тооцоог
тодотгох цагийн байдлыг үнэлж даргын
шийдвэр гаргах
Мэдээлэл,
сурталчилгааны ажлыг зохион
байгуулах

Хугацаа

Минут
10 20

30

40

50

60

2

4

6

8

10

Цаг
12

14

16

18

20

22

24

Гамшгийн аюулын тухай зарлан мэдээллийг дараахь техник хэрэгсэл, сүлжээ, хүн хүчийг ашиглан дамжуулна.
-Төвлөрсөн зарлан мэдээллийн хэрэгсэл (дуут дохионы хамт тэмдэг, дохио, бичиг, дуут мэдээлэл хэлбэрээр);
-Тусгай хэрэглээний холбоо (радио, телефон суваг болон мэдээллийн сүлжээгээр дуу, бичиг хэлбэрээр);
-Олон нийтийн болон орон нутгийн радио, телевизийн сүлжээ (дуут дохионы хамт дуу, бичлэг болон хөдөлгөөнт үсгэн
мэдээлэл хэлбэрээр, телевизийн мэдээллийг дохионы хэлний орчуулгатай гаргах, бичгэн мэдээллийг хараагүй хүнд зориулж
нэвтрүүлэгч унших.

4.2. Эрэн хайх, аврах, хор уршгийг арилгах төлөвлөгөө /Аюулт үзэгдэл, ослын төрөл бүрээр/
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Хийгдэх ажил

12.
13.
14.

Дэмжлэг үзүүлэх байгууллага

АОК

ОБГ, УЦУОШГ, ГХОНА, СЗДТГ

ц+1

АОК

ОБГ, УЦУОШГ, ГХОНА, ЗДТГ

ц+2
ц+2.30

АОК
АОК

ОБГ
ЭМА

ц+3

АОК

ОБГ, ГХОНА

ц+3

АОК

ОБГ, ГХОНА, ЗДТГ

ц+24

ОБГ

ц+24

АОК

ххх

ххх

ЦГ
ОБГ, ГХОНА, Мэргэжлийн анги,
Зэвсэгт хүчин, Дотоодын цэрэг, сайн
дурын хэсэг

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх
ххх
ххх
ххх

ххх
ххх
ххх
ххх

Үер усны аюул
ц+0.10

Үерийн аюулын талаар зарлан мэдээлэл хүргэх
Үүссэн цагийн байдлыг үнэлэх, авч хэрэгжүүлэх арга
хэмжээний талаар шийдвэр гаргах
Эрэн хайх, аврах ажиллагааг зохион байгуулах
Нэрвэгдэгсдэд эмнэлгийн тусламж үзүүлэх
Гамшгийн голомтод холбоо зохион байгуулах, 24 цагийн
жижүүрлэлтэд шилжүүлэх
Гамшгийн
голомтод
үүрэг
гүйцэтгэж
байгаа
бүрэлдэхүүнийг ажиллах нөхцөлөөр хангах
Голомтоос эд хөрөнгө гаргах, хамгаалалтад авах
Хүч хэрэгслийг дайчлан ажиллуулах

Нэрвэгдсэн хүн ам, эд хөрөнгийг нүүлгэн шилжүүлэх
9.
10. Түр хоргодох байр, хоол, хүнс, ундны усаар хангах

11.

Удирдан зохицуулах
байгууллага

Хугацаа

ажлыг зохион байгуулах, сэтгэл зүйн тусламж үзүүлэх
Нийгмийн хэв журам сахиулах, улсын онц чухал
обьектыг хамгаалалтад авах, хөдөлгөөний аюулгүй
байдлыг хангуулах
Хохирол, хэрэгцээний анхдагч үнэлгээ хийх
Дэд бүтэц, барилга байгууламж, зам гарцыг чөлөөлөх
Хандив, тусламжийг хүлээн авах, зохицуулах
Гэх мэт

ххх
ххх
ххх
ххх
Ой, хээрийн гал түймэр

Гал түймрийн аюулын талаар зарлан мэдээлэл хүргэх
Үүссэн цагийн байдлыг үнэлэх, авч хэрэгжүүлэх арга
хэмжээний талаар шийдвэр гаргах
...............
..............

Обьектын гал түймэр

ххх

Цасан болон шороон шуурга
Зудын аюул
Мал, амьтны гоц халдварт өвчин
Хүний гоц халдварт өвчин ... гэх мэт

4.3.Гамшгаас хамгаалах дайчилгаа зохион байгуулах төлөвлөгөө
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ц+00

Хариуцах албан
тушаалтан
ОБГ

Хамтран
хэрэгжүүлэх
ГХОНА

ххх

ххх

ххх

ххх
ххх

ххх
ххх

ххх
ххх

ххх
ххх
ххх
ххх

ххх
ххх
ххх
ххх

ххх
ххх
ххх
ххх

ххх

ххх

ххх

Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа

Хугацаа

Дайчилгаа зохион байгуулах Онцгой комиссын шийдвэрийн дагуу
дайчилгаанд шаардагдах хүч хэрэгслийн тооцоо, цугларах, ажиллах
байршил, гүйцэтгэх үүргийг тодорхойлох
Онцгой комиссын шийдвэрийг үндэслэн дайчилгаа зарлах тухай
Засаг даргын захирамж гаргах (ямар хүч хэрэгслийг дайчлах тухай
хавсралтад тусгах)
Дайчилгааны зарлан мэдээлэл хүргэх
Дайчилгааны даалгаврыг тогтоох, танилцуулах (гамшгийн голомтын
байршил, цар хүрээ, тархалт )
Хүн хүч дайчлах
Тээврийн хэрэгслийн дайчлах
Үл хөдлөх эд хөрөнгийг дайчлах
Дайчилгаанд хамрагдаж буй оролцогч талуудыг мэргэжил арга зүйн
удирдлагаар хангах
Дайчилгааны үеийн хангалтыг зохион байгуулах, нөөц хуваарилахад
бэлтгэх

10.
11.
12.
13.
14.

Дайчлагдсан хүч хэрэгслийг томилгоожуулж, үйл ажиллагаанд
оруулах
Дайчлагдсан хүч хэрэгслийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдал, хөдөлмөр
хамгаалал, хэв журмын гэх мэт асуудлыг зохицуулах
...............................................................
...............................................................
Дайчилгааг цуцлах

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх
ххх
ххх

ххх
ххх
ххх

ххх
ххх
ххх

Хугацаа

Удирдан зохион
байгуулах

Дэмжлэг үзүүлэх
байгууллага

Ц+хх

Онцгой комисс

ххх

ххх

ГХОНА,
Мэргэжлийн анги,

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх
ххх

ххх
ххх

ххх
ххх

ххх
ххх

ххх
ххх

ххх
ххх

4.4. Нүүлгэн шилжүүлэх төлөвлөгөө
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Үйл ажиллагаа
Нүүлгэн шилжүүлэлт зарлах тухай шийдвэр гаргах
ААНБ, иргэдэд нүүлгэн шилжүүлэх тухай зарлан мэдээлэл хүргэх
Гамшгаас хамгаалах алба, мэргэжлийн ангийг идэвхжүүлэх
Нүүлгэн шилжүүлэх ажлыг удирдан зохион байгуулах бүлгүүдийн
удирдлагыг томилох, гүйцэтгэх үүргийг тодотгох
Иргэдийн нэн тэргүүний хэрэгцээ (орон байр, цэвэр ус, хоол хүнс,
эрүүл мэндийн болон сэтгэл зүйн тусламж, аюулгүй байдал)-г
хангахуйц түр байр дэлгэх
Иргэд, эд хөрөнгийг тээврийн хэрэгслээр болон явганаар нүүлгэн
шилжүүлэх
Шилжиж ирсэн иргэд, эд хөрөнгийг бүртгэх, байршуулах
Хоргодох байранд иргэдийг зохих журмын дагуу байршуулах,
мэргэжлийн ангиуд үйл ажиллагааг зохион байгуулах
Хоргодох байрны хангалтыг зохион байгуулах
Гэх мэт

ххх

ТАВДУГААР БҮЛЭГ. СЭРГЭЭН БОСГОХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
№

Үйл ажиллагаа

Удирдан зохион
байгуулах

Дэмжлэг үзүүлэх
байгууллага

Ц+48

Ажлын хэсэг

ГХОНА

Хугацаа
Богино хугацааны /7 хоног хүртэл/

1.

Үерийн улмаас учирсан хохирол, хэрэгцээний үнэлгээ хийх

2.

Нэрвэгдэгсдэд эрүүл мэндийн тусламж үзүүлэх

ххх

ххх

ххх

3.

Нэрвэгсдэгсдэд хүмүүнлэгийн тусламж олгох

ххх

ххх

ххх

4.

Үер усны далан суваг, шуудууг сэргээн засварлах

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

Урт хугацааны /1 сараас дээш/
Авто зам, дэд бүтэц төлөвлөлтөнд ус зайлуулах ил болон далд
ххх
суваг, шуудуу, даланг барьж байгуулах
Үерийн эрсдэлтэй газар буусан айл өрхийг нүүлгэн шилжүүлэх
ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

Дунд хугацааны /7-30 хоног хүртэл/
1.
2.
3.

1.
2.
3.

Хоёрдогч аюул үүсэхээс урьдчилан сэргийлж бохирдсон гудамж,
талбайг цэвэрлэх, ариутгал халдваргүйтгэл хийх
Нэрвэгдэгдсэн айл өрхөд газар олгох

гэх мэт

ЗУРГААДУГААР БҮЛЭГ. ХҮМҮҮНЛЭГИЙН ТУСЛАМЖИЙГ ЗОХИЦУУЛАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Үйл ажиллагаа
Гамшгийн улмаас учирсан хохирол, хэрэгцээний үнэлгээг
үндэслэн дотоодын хүмүүнлэгийн тусламж хүсэх, уриалга
гаргах шийдвэрийг гаргах
Мөнгөн
хөрөнгөөр
үзүүлсэн
дотоодын
хүмүүнлэгийн
тусламжийг Төрийн сангийн нэмэлт дансанд хүлээн авч бүртгэх
Хүмүүнлэгийн тусламжийг тээвэрлэх, хадгалах, хуваарилахтай
холбогдон гарах зардлыг шийдвэрлэх
Ажлын хэсэг томилж хүмүүнлэгийн тусламжийн бараа,
материалыг хүлээн авах ажлыг зохион байгуулах
Хүмүүнлэгийн тусламжийн бараа, материалыг бүртгэх
Хүмүүнлэгийн тусламжийн бараа, материалыг байршуулан
хадгалах
Хүмүүнлэгийн
тусламжийн
тээвэрлэлтийн
асуудлыг
шийдвэрлэх
Хүмүүнлэгийн тусламжийн мэдээллийн сан бүрдүүлэх
Хүмүүнлэгийн тусламжийг хуваарилах
Хүмүүнлэгийн тусламжийг хуваарилсан талаарх тайлан гаргах,
олон нийтэд мэдээлэх
..........................

Хугацаа

Удирдан зохион
байгуулах

Дэмжлэг үзүүлэх
байгууллага

Ц+хх

Засаг дарга

ГХОНА

Ц+хх

Ажлын хэсэг

хх

Ц+хх

Засаг дарга

хх

Ц+хх

Ажлын хэсэг

хх

Ц+хх

Ажлын хэсэг

хх

Ц+хх

Ажлын хэсэг

хх

Ц+хх

Ажлын хэсэг

хх

Ц+хх
Ц+хх
Ц+хх

ОБГ
Засаг дарга
Ажлын хэсэг

хх
хх
хх

............................АЙМГИЙН ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ
ХАВСРАЛТ

ХАВСРАЛТЫН ТОВЬЁОГ
1.Тушаал шийдвэр, захирамжлалын баримт бичиг, гэрээний хэсэг:
1.1. Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах үндэсний зөвлөл, Орон нутгийн Онцгой комисс, Гамшгаас хамгаалах алба,
мэргэжлийн анги, Гамшгаас хамгаалах, гал унтраах сайн дурын хэсгийн бүрэлдэхүүн, ажиллах журмыг баталсан шийдвэр,
ажиллах журам
1.2. Өндөржүүлсэн болон бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэх шийдвэрийн төсөл,
1.3. Эрэн хайх, аврах ажиллагаа зохион байгуулах шуурхай штаб байгуулах, бүлэг томилох, Дайчилгаа, нүүлгэн
шилжүүлэх арга хэмжээ зохион байгуулах шийдвэрийн төсөл
1.4. Гамшгийн аюулын тухай зарлан мэдээллийн дохио дамжуулах журам, Гамшгийн үед хүч хэрэгсэл дайчлан гаргах,
нүүлгэн шилжүүлэх журам
1.5. Хамтын ажиллагааны санамж бичиг .... гэх мэт.
2. Холбоо, зарлан мэдээллийн хэсэг:
2.1. Онцгой комисс, гамшгаас хамгаалах албадын “Яаралтай цуглар” зарлан мэдээллийн дохиог дамжуулах, холбоо
зохион байгуулах бүдүүвч
2.2. Онцгой комиссын гишүүд, сумдын Засаг дарга нар болон бусад шаардлагатай байгууллагын /санамж бичиг, гэрээ
байгуулсан/ удирдлагын холбоо барих утас, хаягийн судалгаа
2.3. Зарлан мэдээллийн дуут дохионы байршил, хариуцах албан тушаалтны хаяг ... гэх мэт.
3. Хүч хэрэгсэл, нөөцийн судалгаа хэсэг:
3.1. Гамшгаас хамгаалах алба, мэргэжлийн анги, сайн дурын бүлэг, хэсэг, бүсийн аймгууд, зэвсэгт хүчин, хил
хамгаалах байгууллагаас дайчлагдан ажиллах боломжтой хүч хэрэгслийн судалгаа
3.2. Орон нутаг, гамшгаас хамгаалах алба, мэргэжлийн ангийн гамшгийн нөөцийн судалгаа
3.3.Түр хорогдох байрны судалгаа, түр хорогдох байранд байх эд, хэрэгслийн жагсаалт гэх мэт
4. Барилга, байгууламжийн судалгаа хэсэг:

4.1. Улсын онц чухал обьектын байршил, судалгаа
4.2. Галын аюултай обьектын байршил, судалгаа
4.3. Худаг, уст цэгийн байршил, судалгаа
4.3. Инженерийн шугам сүлжээ, ашиглалтын байдал
4.4. Уул уурхайн байршил, ашиглалтын байдал ... гэх мэт
5. Зураг, зураглалын хэсэг:
5.1. Орон нутгийн байр зүйн зураг /М1:200000, М1:100000/
5.2. Орон нутгийн болон замын сүлжээний план зураг
5.3. Нисдэг тэрэг, онгоц хөөрч буух талбайн байршил, координат
5.4. Нүүлгэн шилжүүлэх, түр цугларах цэгийн байршил, план зураг
5.5. Хүмүүнлэгийн тусламжийг хүлээн авах, байршуулах агуулах, байрны байршил ...гэх мэт

1.Тушаал шийдвэр, захирамжлалын баримт бичиг, гэрээний хэсэг:

Хавсралтын жишээ загварууд

...................... АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН
ЗАХИРАМЖ

_____оны___сарын___өдөр

Дугаар_____

............... хот

Шуурхай штаб байгуулах тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь
заалт, 29.1.6 “б”, Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн 32 дугаар зүйлийн 32.1.1 дэх заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ
нь:
1.Аймгийн хэмжээнд 20... оны .... дүгээр сарын .....-ны өглөө 09 цаг 45 минутад 7 магнитуудын хүчтэй газар хөдлөлт
болсон тул эрэн хайх, аврах, хор уршгийн арилгах, хойшлуулшгүй сэргээн босгох шат дараалалтай арга хэмжээг зохион
байгуулах шуурхай штаб хавсралт ёсоор баталсугай.
2.Шуурхай штабын хэсгүүдийг үүрэгт ажилд нь оруулж, удирдлага зохион байгуулалтаар хангах, хяналт тавьж
ажиллахыг Засаг даргын орлогч /................./-д даалгасугай.

ЗАСАГ ДАРГА ............................................

........................ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН
ЗАХИРАМЖ
____оны___сарын___өдөр

Дугаар_____

................. хот

Эрэн хайх, аврах ажиллагаа
зохион байгуулах тухай
Монгол Улсын Засаг захиргааа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2,
Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1, 18.2, 18.3, дахь заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
1.Тус аймагт 7 магнитудын газар хөдлөлт болж, олон хүний амь нас, эрүүл мэндэд аюул учруулж, барилга
байгууламж, зам, гүүр, бохир усны шугам, хоолой эвдэрсэн тул аймгийн гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөөнд тодотгол хийж,
мэргэжлийн ангийн хүч хэрэгслийг эрэн хайх аврах ажиллагаанд оролцуулсугай.
2.Хөрш зэргэлдээх аймгуудаас нэмэлт хүч хэрэгсэл татан төвлөрүүлэх ажлыг харилцан ажиллагааны төлөвлөгөөний
дагуу зохион байгуулахыг Онцгой байдлын газрын дарга хурандаа .................. даалгасугай.
3.Гамшгийн голомтоос эрэн хайх аврах ажиллагааг зохион байгуулахдаа сургууль, цэцэрлэг, эмнэлэг,нийтийн орон
сууцнаас эхлүүлсүгэй.
4.Дээрх эрэн хайх аврах ажиллагааг мэргэжлийн удирдлагаар хангаж зохион байгуулахыг Онцгой байдлын газрын
дарга хурандаа ..................... даалгасугай.
5.Захирамжийн хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Засаг даргын орлогч ................... үүрэг болгосугай.

ЗАСАГ ДАРГА ....................................

2. Холбоо, зарлан мэдээллийн хэсэг:

Яаралтай цуглар”, “Цуглар”зарлан мэдээллийн дохиог дамжуулах бүдүүвч
Гамшгийн шуурхай удирдлага, зарлан
мэдээллийн төв

Аймгийн Засаг дарга

Онцгой байдлын газрын
дарга

Аймгийн Онцгой комисс
Сумын Засаг дарга
ЭМА
Сайн
дурынхан

ХХААА

ОБГ-ын салбар нэгж,
бие бүрэлдэхүүн
Сумын Онцгой комисс, Ерөнхий
зориулалтын мэргэжлийн анги

Иргэд
ТЭХА

ХЖСА

СА

МХХА

ЗТА

БХБА

МХА

ББХАҮ
МА

Орон нутгийн гамшгаас хамгаалах тусгай зориулалтын мэргэжлийн анги

ХАНХА

Хуулийн этгээд

Хүснэгт..... Онцгой комиссын гишүүдийн утасны дугаар, гэрийн хаягийн судалгаа
№
1
2
3

Томилгоот албан
тушаал
Онцгой комиссын дарга
Комиссын орлогч дарга
Комиссын нарийн
бичгийн дарга

4

Овог, нэр

Албан тушаал

Б.Дорж

Засаг дарга

................
................

..................
..................

Гэрийн хаяг
......сумын ....р багийн
А-33-46 тоот
......................
......................

Утасны дугаар
9911.....
....................
....................

Хүснэгт..... Сумдын удирдлагын утасны дугаар, хаягийн судалгаа
№

Сумын нэр

1

Баян-Овоо

2

...........................

Овог, нэр

Албан тушаал

Б.Ганбаатар

ИТХ-ын дарга

...........................
...........................
...........................
...........................

Засаг дарга
Орлогч дарга
Тамгын дарга
ИТХ-ын дарга

Гэрийн хаяг
......сумын ....р багийн
Хэрлэнгийн.... тоот
...........................
...........................
...........................
...........................

Утасны дугаар
9956.........
...........................
...........................
...........................
...........................

Хүснэгт ................... аймгийн нутаг дэвсгэрт ашиглаж байгаа зарлан мэдээллийн дуут
дохио дамжуулах техник хэрэгсэл

Сум, баг
...................
3 дугаар баг
..................

Ямар улсад
Дуут дохионы
Хариуцсан даргын нэр,
Техник хариуцсан
үйлдвэрлэсэн,
байрлал
албан тушаал, утас
албан тушаалтан, утас ашиглалтад оруулсан
он, сар, өдөр
МХСүлжээ
Н.Баяраа
МХСүлжээ З.Мөнхчимэг МХСүлжээ БНХАУлсад
ТӨХК-ны аймаг ТӨХК-ны аймаг дахь ТӨХК-ны аймаг дахь үйлдвэрлэсэн сирень
дахь салбарын салбарын
захирал салбарын
ерөнхий дохио,
байр
99хххххх
инженер 9956хххх
2016
.......................... .....................................
....................................... .................................

Ажиллагаа, иж
бүрдлийн байдал
Хэвийн
үйл
ажиллагаатай
иж
бүрэн
/тодотгох
бүрд гараар бичнэ/
................................

Зураг........................ аймгийн нутаг дэвсгэрт ашиглаж байгаа зарлан мэдээллийн дуут
дохио дамжуулах техник хэрэгслийн байрлал

Зураг..........Гамшгийн үеийн холбоо зохион байгуулалт

I
ӨМНӨД БҮСИЙН
ТӨВ

УДИРДЛАГЫН БАЙР
/ӨМНӨГОВЬ
АЙМГИЙН ОБГ/

3. Хүч хэрэгсэл, нөөцийн судалгаа хэсэг:

2
3
4

0

6

-

ХБДС

9

БДС

Иридиум

100

ТЗ

120

ХЗМ-ийн
хэрэгсэл

Ачааны

Эрүүл мэндийн алба
Хэв журам сахиулах
алба
ХХАА алба
Түлш, эрчим хүчний
алба

Автомашин

Суудлын

1

Гамшгаас хамгаалах
албаны нэр

Мэргэжлийн ангийн
бүрэлдэхүүн

д/д

ГХА-ны
бүрэлдэхүүн

Хүснэгт...... гамшгаас хамгаалах алба, мэргэжлийн ангиудын хүч хэрэгслийн судалгаа

-

5

Мотопомп

Цахилг
-аан
үүсгүүр

Гэр

Палат
ак

1

1

3

3

Вагон
чик

1

3

3

0

.........................

1

.........................

4

.........................

5

Вагончик

-

Палатак

1

Гэр

3

Цахилгаан
үүсгүүр

БДС

6

Мотопомп

Иридиум

8

Чанга яригч

Сирень
дохио

9

ХБДС

Мотоцикль

66

ТЗ

Баян-Овоо

Ачааны

1
2
3

Сумын нэр

ХЗМ-ийн хэрэгсэл

Суудлын

д/д

Мэргэжлийн
ангийн

Автомашин

..........................

Хүснэгт...... сумын ерөнхий зориулалтын мэргэжлийн ангийн хүч хэрэгслийн судалгаа

Хүснэгт................... гал унтраах сайн дурын бүлэг, нөхөрлөлийн судалгаа
№

Сумын нэр

1
Дадал
...... ...............................
...... ...............................
...... ...............................

Бүлэг, нөхөрлөлийн
нэр
Балжхай
............................
............................
............................

Хүний тоо
21
......................
......................
......................

Машин, техник
6
......................
......................
......................

Багаж,
хэрэгсэл
24
......................
......................
......................

Тайлбар
...................
...................
...................

Хүснэгт.................... гамшгаас хамгаалах нөөцийн судалгаа
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Бүрдүүлэх нөөцийн
нэр

Ангилал

Хүнсний гол
бүтээгдэхүүн

нэрийн

Өвс тэжээл
Шатахуун
Гэр
Майхан
Цахилгаан үүсгүүр
Аврах багаж хэрэгсэл

Гурил
Мах
Хүнсний ногоо
Будаа
Цэвэр ус
..................
..................
..................
..................
..................
..................

Тооцоогоор байвал
зохих нөөцийн
хэмжээ
5 тн
3 тн
2 тн
2 тн
5 тн
......................
......................
......................
......................
......................
......................

Дутагдаж
байгаа

Одоо байгаа

2 тн
3 тн
2 тн
1 тн

4 тн
.........................
.........................
.........................
.........................
.........................
.........................

3 тн
1 тн
1 тн
...................
...................
...................
...................
...................
...................

Хангалт зохион
байгуулах байгууллага

ИТХ, ЗДТГ

Хүснэгт............ Дайчилгаагаар ажиллуулах хүч хэрэгслийн судалгаа

№
1

Аюулт үзэгдэл,
ослын төрөл
Үер

Бэлэн байдал
шилжих
хугацаа /цаг,
мин-аар/
Ц+00.20

Байгууллагын
нэр

Дайчлагдах
хүний тоо

ОБГ

60

Багаж хэрэгслийн нэр,
тоо
ХХХувцас 66,
Усны гутал 60,

Тээврийн
хэрэгслийн
марк, улсын
дугаар, тоо
Гал
унтраах
зориулалтын

Хариуцах
албан
тушаалтан
ОБГ-ын дарга,
хурандаа

2

Ц+00.40

ЦГ

40

3

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

Цасан

5

болон

Л-1 цув 20,
Радио станц 8,
Зургийн аппарат 2,
Ус соруулах помп 2,
ХХХувцас 66,
Усны гутал 60,
Л-1 цув 20,
Радио станц 8,
Зургийн аппарат 2,
Ус соруулах помп 2,

машин 8,
Шуурхай албаны
машин 3

Баярсайхан

ЦГ-ын дарга,
Шуурхай албаны
дэд хурандаа
машин 3
Г.Наранбаатар

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

шороон шуурга

4. Барилга, байгууламжийн судалгаа хэсэг:
Төр, захиргааны байгууллагуудын барилгын судалгаа
Боловсролын байгууллагуудын барилгын судалгаа
Эрүүл мэндийн байгууллагуудын барилгын судалгаа
Орон сууцны барилгын судалгаа гэх мэт төрөлжүүлж оруулна.
.....................суманд үйл ажиллагаа явуулж буй Төр, захиргааны байгууллагуудын барилгын судалгаа
№

Байгууллагын нэр

1
2
3

ЗДТГ
........... сумын ЗДТГ
БОЭТ

Ашиглалтад
орсон он

Газар
хөдлөлтийн
тэсвэржилт

Гал
тэсвэржилтийн
зэрэг

Үндсэн
бүтээц

Эзлэхүүн
м3

Талбай
М2

Давхрын
тоо

Зоорийн
давхартай
эсэх

Галын
дохиололтой
эсэх

Аль суманд
байрлах,
ашиглалтад
орсон он

Удирдах албан
тушаалтны овог
нэр, гэрийн
хаяг, холбоо
барих утас

Байгууллагын товч үзүүлэлт
Ажилчдын
тоо

Савны
багтаамж

Шатахуун
шингэн
хийн
төрөл

Гамшгийн
аюулын
дохио
дамжуулах
арга, нууц код

Дуудлагаар үүрэг
гүйцэтгэх шуурхай
бүлгийн нэр,
удирдагч

Байгууллагын нэр

Дуудлагын бүсэд
дэх АГУ анги
хүртэлх зай

.................. аймгийн нутаг дэвсгэрт байгаа улсын онц чухал объектод хамаарах байгууллагын судалгаа

“Петровис” ХХК

Хүснэгт.......................... аймгийн цэвэр усаар хангах нөөцийн судалгаа
№
1

Худгийн
нэр

xd

xm

xs

yd

ym

ys

H

Зориулалт

49

7

52

104

41

15

-

0,4

Худгийн
гүн
25

Ундарга
л/с
2

Гаргасан
огноо
2006

Эзэмшигч

Тайлбар

А.Галт

Ундарга
муу

Уурхайн судалгаа / Уурхайн байршлыг газрын зургаар харуулна./
Төрөл

Ил уурхай

Гүний уурхай

Нэршил
Эзэмшигч, холбоо барих утас
Юуны
Байршил
Координат
Аймгаас аль зүгт хэдэн км-т
Сумаас аль зүгт хэдэн км-т
Нэршил
Эзэмшигч, холбоо барих утас
Юуны

Таван толгойн уурхай
Энержи ресурс ХХК
Нүүрс
Цогтцэций сум
43,36,161 104,25,833

Зүүн урд 110 км-т
Цогтцэций сумаас баруун урд зүгт 8 км-т

5. Зураг, зураглалын хэсэг:
Хүснэгт...................... аймгийн сумдын нисдэг тэрэг буух, хөөрөх талбайн байрлал
№

Сумдын нэр

Нисдэг тэрэг буух, хөөрөх талбайн
байрлал
Сумын төвөөс баруун зүгт 8 км-т
“.........” газар

Байр зүйн солбилцол

Тайлбар

43,36,161 104,25,833

........................

1

Баян-Овоо

2

........................

Сумын төвөөс урд зүгт 5 км-т “.........”
газар

43,28,082 103,30,667

........................

3

........................

ххх

43,00,575 106,05,176

........................

4

........................

........................

........................

..................сумын иргэдийн цугларах цэг, маршрут

1

Аймгийн төвөөс зүүн зүгт
................ газар

15000

Хамрагдах
багийн
харьяалал
3, 8

2

Аймгийн төвөөс баруун
зүгт .................газар

10500

4, 5

3
4

......................
.....................

№

Цуглах талбай

Талбай
м2

Цуглах
хүний тоо

Очих арга зам

4456

Явган цуваагаар,
тээврийн хэрэгслээр

3290

Явган цуваагаар,
тээврийн хэрэгслээр

Тээврийн хэрэгсэл
хариуцах албан тушаалтан
Авто тээврийн төв
45 хүний суудалтай
автобус
Авто тээврийн төв
45 хүний суудалтай
автобус

Хүснэгт .................Түр хорогдох байрны план зураг

Төсөл
ОБЕГ-ын даргын 2019 оны .... дүгээр сарын ....ны өдрийн ..... дүгээр тушаалын хоёрдугаар
хавсралт
БАТЛАВ:
ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ХҮНС ХӨДӨӨ
АЖ АХУЙН УЛСЫН АЛБАНЫ ДАРГА
.................................... ................... /НЭР/
/гарын үсэг/

ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ..ХҮНС ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН..УЛСЫН
АЛБАНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
(үлгэрчилсэн загвар)
ХЯНАСАН: ОБЕГ-ЫН ГШУГ-ЫН ДАРГА, ХУРАНДАА................. ........... гарын үсэг, нэр

БОЛОВСРУУЛСАН: АЖЛЫН ХЭСГИЙН АХЛАГЧ, ГАМШГААС ХАМГААЛАХ
АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН АЖИЛТАН..................................гарын үсэг, нэр

ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД ТОДОТГОЛ ХИЙСЭН ТУХАЙ ТЭМДЭГЛЭЛ

д/д
1

овог нэр
Б.Дорж
.......................

албан тушаал

он, сар, өдөр

орон тооны бус
штабын дарга

2019.10.20

Хуудасны
дугаар

Тодотгол хийсэн товч утга

ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БҮТЭЦ
д/д

Гарчиг

1
2
3

Нэг. Нийтлэг үндэслэл
Хоёр. Танилцуулга
Гурав. Гамшгаас хамгаалах бэлтгэл, бэлэн байдлыг хангах төлөвлөгөө
Дөрөв. Эрэн хайх, аврах, хор уршгийг арилгах төлөвлөгөө (аюулт үзэгдлийн төрөл

4

бүрээр)

5

Тав. Сэргээн босгох төлөвлөгөө

6

Хавсралт /захирамжлалын баримт бичгийн төсөл, зарлан мэдээллийн схем, хүч
хэрэгслийн тооцоо судалгаа, нөөц, хангамжийн судалгаа, байр зүйн болон план
зураг гэх мэт/

Хуудасны дугаар

ТОВЧИЛСОН НЭРИЙН ТАЙЛБАР
Товчилсон нэр
ГЭБҮЗ

Дэлгэрэнгүй нэр

УОК
ОБЕГ

Гамшгийн эрсдлийг бууруулах үндэсний
зөвлөл
Улсын онцгой комисс
Онцгой байдлын ерөнхий газар

ОУБ

Олон улсын байгууллага (кластер)

ХХААА
ТЭХА
ХАНХА
ХЖСА
-------------------

Хүнс хөдөө аж ахуйн алба
Түлш эрчим хүчний алба
Хүн ам нийгмийн хамгааллын алба
Хэв журам сахиулах алба

Товчилсон нэр

Дэлгэрэнгүй нэр

АОК

Аймгийн Онцгой комисс

ОБГ
АЗДТГ
ГХОНА

Онцгой байдлын газар
Аймгийн Засаг даргын тамгын газар
Гамшгаас хамгаалах орон нутгийн
алба
Аж ахуйн нэгж,байгууллага

ААНБ

ГАМШГААС ХАМГААЛАХ “ХҮНС ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН” УЛСЫН АЛБАНЫ
ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Нэгдүгээр бүлэг. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ
1.1. Зорилго
Энэхүү төлөвлөгөөний зорилго нь гамшгаас хамгаалах талаарх төрөөс баримтлах бодлого, хөтөлбөр, хууль,
тогтоомжийг хэрэгжүүлэх, гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, эрсдлийг бууруулах, бэлтгэл бэлэн байдлыг хангах, гамшгаас
хамгаалах чадавхsг бэхжүүлэх, хор уршгийг арилгах, сэргээн босгох арга хэмжээг шуурхай, үр дүнтэй зохион байгуулах,
онцгой байдлын байгууллага болон гамшгаас хамгаалах бусад улсын албадтай харилцан ажиллагааг зохион байгуулах,
удирдлага зохицуулалтаар хангахад оршино.
1.2. Төлөвлөгөө боловсруулахад баримталсан зарчим
1.2.1.Энэхүү төлөвлөгөөг боловсруулахдаа дараах зарчмыг баримталсан болно:
-Гамшгаас хамгаалах албаны чадавх болон эрсдэлийн үнэлгээнд суурилсан
-Гамшгаас хамгаалах талаар төрөөс баримтлах бодлого, хөтөлбөр, Сендайн үйл ажиллагааны хүрээг Монгол
Улсад хэрэгжүүлэх дунд хугацааны стратеги баримт бичиг, малбарын хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт болон бусад хууль
тогтоомж, бодлогын баримт бичигтэй уялдсан; .... гэх мэт
1.3. Хамрах хүрээ
Энэхүү төлөвлөгөөг Монгол Улсын нийт нутаг дэвсгэр, аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг, хүн ам олноор суурьшсан газрыг
хамарсан байгалийн аюулт үзэгдэл, мал амьтны халдварт өвчний улмаас хүний эрүүл мэнд, амь насанд хохирол учрах, мал,
амьтан олноор хоргодох, хүн, мал, амьтны аюулгүй байдал алдагдах зэргээр улс орны нийгэм эдийн засагт ноцтой хохирол
учруулж болзошгүй болон учирсан үед авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний хүрээнд ашиглана.
Гамшгаас хамгаалах Хүнс хөдөө аж ахуйн улсын албаны төлөвлөгөө нь Монгол Улсын гамшгаас хамгаалах
төлөвлөгөөний бүрэлдэхүүн хэсэг бөгөөд төлөвлөгөөний хувь нь Хүнс хөдөө аж ахуйн улсын алба, Онцгой байдлын ерөнхий
газарт тус тус хадгална.

Төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой арга хэмжээний зардлыг Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн 51.2, 51.3-т
заасны дагуу санхүүжүүлнэ.

Хоёрдугаар бүлэг ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ХҮНС ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН УЛСЫН АЛБАНЫ ТАНИЛЦУУЛГА
2.1. Товч танилцуулга
Албаны байршил хаяг: .............................
Байгуулагдсан огноо:.............................................
Хамрах нутаг дэвсгэр: ...........................................
Аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг дэх салбарын тоо: ............................
Гамшгаас хамгаалах Хүнс хөдөө аж ахуйн улсын алба нь байгаль цаг агаарын гэнэтийн аюул, уур амьсгалын
өөрчлөлтийн нөлөөллөөс хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийг хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлийг бууруулах, мал ,
амьтны халдварт, гоц халдварт өвчинтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх, вакцинжуулах,халдварын голомт дахь мал амьтанд
үзлэг тандалт хийж оношийг тогтоох, тусгаарлах, хязгаарлалт хорио цээрийн дэглэм тогтоох ариутгал, халдваргүйтгэлийн
арга хэмжээг холбогдох дүрэм, журам, заавар, стандартын дагуу авч хэрэгжүүлэх, химийн хоргүй, байгаль орчинд сөрөг
нөлөөгүй арга технологиор бэлчээрийн болон тариалангийн талбайд хөнөөл учруулдаг хортон шавьж, мэрэгчдийн
тархалттай тэмцэх, үрийн агуулах, техник, тоног төхөөрөмжийн бэлтгэл, бэлэн байдал, стандартын шаардлагыг хангуулах,
мал, амьтан, ургамлын халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, хор уршгийг арилгах, цацраг идэвхт болон химийн хорт
бодисоор хордсон талбай, халдварт өвчний голомт, голомтод байсан хүн, техник хэрэгсэлд ариутгал, халдваргүйтгэл,
цэвэрлэгээ хийх чиг үүрэгтэй
Гамшгаас хамгаалах Хүнс хөдөө аж ахуйн улсын алба нь гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, аврах, хор уршгийг арилгах,
хойшлуулшгүй сэргээн босгох ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд удирдлага, зохион байгуулалтаар хангах чиг үүрэг бүхий орон тооны
бус удирдлагын штабтай байх бөгөөд албаны даргын тушаалаар байгуулна.
Гамшгаас хамгаалах хүч хэрэгсэл:
Гамшгаас хамгаалах Хүнс хөдөө аж ахуйн улсын алба нь орон нутгийн алба 18, тусгай зориулалтын мэргэжлийн анги
......, нийт ........ хүн, гамшгаас хамгаалах хүч хэрэгсэл ...... үүнээс техник ...., багаж хэрэгсэл............., барилга байгууламж
........ байна.

Гамшгаас хамгаалах хүнс хөдөө аж ахуйн албаны хүч хэрэгслийн тоон үзүүлэлт
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Гамшгаас хамгаалах хүнс хөдөө аж ахуйн
алба
Штабын бүрэлдэхүүн
Тусгай зориулалтын мэргэжлийн анги
Гамшгаас хамгаалах орон нутгийн алба
Тусгай зориулалтын мэргэжлийн анги
Лабаротор
Хөдөлгөөнт лабаротор
Мал эмнэлгийн аж ахуйн нэгж
Төрийн бус байгууллага \ холбоо\
Сайн дурын хэсэг ...гэх мэт

Нэгжийн тоо

Хүний тоо

Машин техник

1

10

2

Барилга
байгууламж
обьектын тоо

Нийт

. /дэлгэрэнгүй судалгааг хавсралт .......-р хуудсанд үзүүлэв/
Гамшгаас хамгаалах Хүнс хөдөө аж ахуйн улсын албаны даргын 20 ......... оны ..... дүгээр сарын ......... –ны өдрийн
........... дугаар тушаалаар орон тооны бус штабыг .......... хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр, тусгай зориулалтын мэргэжлийн ангийг
........... хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр томилсон. (штаб, мэргэжлийн ангийг томилсон тушаал)
Албаны хэмжээнд нийт ............... тээврийн хэрэгсэлтэйгээс ................ суудлын, ................... ачааны, ................ тусгай
зориулалтын, ....................багаж хэрэгсэлтэй.
Албаны жил бүрийн төсөвт гамшгийн эрсдэлийг бууруулах зардалд ..................... төгрөг хуваарилуулдаг. Гамшгийн
нөөцөнд .......... төгрөгний өртөг бүхий ......... нэр төрлийн ................... техник, багаж хэрэгсэл /эм тариа, ороох боох
материалын нөөц, хүнсний нөөц гэх мэт/ бэлэн байдалд байна.
-ямар нөөц хэрэгсэл байгааг бүгдийг төрөл тус бүрээр гаргаж бичнэ.

Төсөв санхүү
Энэ хэсэгт салбарын төсөв, санхүү, гамшгийн эрсдэлийг бууруулах үйл ажиллагаанд тусгасан төсөв хөрөнгийн
талаарх мэдээллийг оруулна. Тодотгол хийхдээ энэ хөрөнгө өмнөх оноос хэрхэн өссөн, хэрхэн зарцуулагдсан талаар
дурдаж өгнө.
Хөдөө аж ахуйн статистик үзүүлэлт:
Улсын хэмжээнд 20... онд ...... малчин өрх байгаа нь өнгөрсөн оноос ...... өрхөөр өссөн,....... мянгат малчинтай болсон.
Хамгийн олон малтай аймгаар ................., толгой мал тус тус тоолуулсан байна. Улсын хэмжээнд малын таван төрлөөр нь
авч үзвэл тэмээгээр ...............аймаг ............., адуугаар ..............аймаг ... ........, үхрээр .........аймаг ........, хониор ..........аймаг
........., ямаагаар .........аймаг ......... толгойгоор тус тус тэргүүлж байна. ........ сум нь ........... сүргээрээ ............ болон улсад
тэргүүлж байна. 20...... онд нийт мал .................... толгой болсон нь өнгөрсөн оны мөн үеэс ................ мянган толгойгоор таван
төрөл дээрээ өссөн үзүүлэлттэй байна. Үүнээс тэмээ ........, адуу ........, үхэр ......., хонь ......., ямаа ........ толгойгоор тус тус
өсчээ. Улсын хэмжээгээр оны эхний төллөвөл зохих ........... мянган хээлтэгчийн ....... хувь нь буюу ............. мянган хээлтэгч
төллөж, гарсан төлийн ......... хувь буюу ........... мянган төл бойжсон байна. Оны эхний бүх малын ........ хувь нь зүй бусаар
хорогдож, мал онд оролт ............ хувьтай байна. 20...... онд ........ толгой мал хорогдож, өнгөрсөн оноос .......... толгойгоор
өссөн байна. 20..... онд аймгийн хэмжээгээр ........ толгой мал хээл хаясан нь өнгөрсөн оны мөн үеэс ....... хувиар буурч, .........
толгой мал сувайрсан нь өнгөрсөн оны мөн үеэс .......... хувиар буурсан. ............. хэмжээгээр нийт малтай өрх ...............
байгаагийн .............. нь малчин өрх байна. Мөн мал тооллогын дүнгээр улсын хэмжээнд ........ толгой сарлаг, ..... хайнаг, ........
толгой гахай, ....... шувуу үүнээс ......... тахиа, ...... галуу, ........ цацагт хяруул тус тус тоолуулсан байна. Газар тариалангийн
салбарт нийт ......... га талбайд тариалалт хийсний ........ га талбайд төмс, ....... га талбайд хүнсний ногоо, ...... га талбайд
тэжээлийн ургамал тариалснаас ......... тн төмс, .......... тн хүнсний ногоо, ........... тн тэжээлийн ургамал хураажээ. Аймгийн
хэмжээнд нийт ........ тн өвс, ............ тн гар тэжээл бэлтгэн нөөцөлсөн байна
Малын тоо судалгаа 20.... оны жилийн эцсийн байдлаар

№
1
2

Аймаг
Архангай

18

Хэнтий гэх мэтээр
Бүгд

Бүгд
111 666
ххх
ххх
4644907
ххххххххх

Тэмээ
2250
ххх
ххх
4299

ххххххххх

Адуу
3152
ххх
ххх
318904

ххххххххх

Үхэр
1828
ххх
ххх
353027

ххххххххх

Хонь
27305
ххх
ххх
2353528

ххххххххх

Ямаа
77131
ххх
ххх
1615149

ххххххххх

Жич: Газар тариалан, өвс хадлан, бэлчээр, ус худгийн нөөцийн судалгааг хүснэгтээр мөн өдил гаргах

2.2. Гамшгаас хамгаалах Хүнс хөдөө аж ахуйн улсын албаны удирдлага, зохион байгуулалт

Хүнс хөдөө аж ахуйн улсын алба нь Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах үндэсний зөвлөл, Улсын онцгой комиссын үйл
ажиллагаатай уялдуулан гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ.

МУ-ын Засгийн газар

МУ-ын Шадар сайд
Онцгой байдлын
ерөнхий газар

Улсын Онцгой комисс

Гамшгийн эрсдэлийг
бууруулах үндэсний
зөвлөл

Гамшгаас хамгаалах
улсын алба

Гамшгаас хамгаалах Хүнс
хөдөө аж ахуйн улсын алба

Гамшгаас хамгаалах
орон нутгийн алба

Мал эмнэлгийн
нарийн мэргэжлийн
бүлэг

Мал эмнэлгийн
нарийн мэргэжлийн
анги

Ургамал, газар
тариалан хамгаалах
мэргэжлийн анги

Ургамал, газар
тариалан хамгаалах
мэргэжлийн бүлэг

Ургамал, газар
тариалан хамгаалах
мэргэжлийн бүлэг

Ариутгал
халдваргүйтгэлийн
анги

Мал эмнэлгийн аж
ахуйн нэгж

загвар-1

Сумын ерөнхий зориулалтын
мэргэжлийн анги

Сайн дурын хэсэг , иргэд

Гамшгаас хамгаалах Хүнс хөдөө аж ахуйн улсын албаны штабын бүтэц

Загвар-2

Гамшгаас хамгаалах Хүнс хөдөө
аж ахуйн албаны дарга

Штабын дарга

Штабын орлогч

Гамшгаас хамгаалах
асуудал хариуцсан
ажилтан

ХЗМ хариуцсан
мэргэжилтэн

СМАБББ
хариуцсан
мэргэжилтэн

Санхүү хангалт
хариуцсан ажилтан

ХХАА хариуцсан
ажилтан

Бусад

Гамшгаас хамгаалах Хүнс хөдөө аж ахуйн улсын албаны
штабын бүрэлдэхүүний гүйцэтгэх үүрэг
№
1

Штабын
бүрэлдэхүүний
томилгоо
Штабын дарга

Үүрэг гүйцэтгэх албан
тушаалтан
төрийн
захиргааны
төв
байгууллагын Төрийн нарийн
бичгийн дарга, Засгийн газрын
Хэрэг эрхлэх газрын Хэвлэл
мэдээлэл,
олон
нийттэй
харилцах
нэгжийн
дарга,
төрийн
захиргааны
байгууллагын даргын томилсон
албан тушаалтан

2

Штабын орлогч тухайн байгууллагын нэгжийн
дарга

3

Гамшгаас
хамгаалах
асуудал
хариуцсан
албан хаагч

тухайн
төрийн
захиргааны
байгууллагын
гамшгаас
хамгаалах асуудал хариуцсан
орон тооны ажилтан;

Гүйцэтгэх үүрэг
Гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөө боловсруулах ажлын хэсгийг томилох,төлөвлөгөөг
батлах. Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага, бусад
албадтай хамтран ажиллах төлөвлөгөө боловсруулж Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн
Засгийн газрын гишүүнээр батлуулах;
гамшиг, ослын нөхцөл байдлыг үнэлж, дүгнэн хор уршгийг арилгах арга хэмжээг
хэрэгжүүлэх
гамшиг болон аюулт үзэгдэл, ослын үед салбарыг ажлын тусгай горим болон гамшгаас
хамгаалах бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэх, гамшгийн голомтын бүсэд хүч хэрэгслийг
шуурхай томилон ажиллуулах
Засгийн газар, Улсын онцгой комисс, Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн төрийн
захиргааны байгууллагыг мэргэжлийн зөвлөгөө, заавар, мэдээ мэдээллээр шуурхай
хангах
гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаанд шаардлагатай мэдээ, мэдээллийг төрийн болон
нутгийн захиргааны байгууллага, бусад улсын болон орон нутгийн албанаас гаргуулан
авч, мэдээллийн сан бүрдүүлэх улсын албаны бүрэлдэхүүн, техник, хэрэгслийн бэлэн
байдлыг хангах;
улсын албаны удирдлагын баримт бичгийг төлөвлөх, хүч хэрэгслийг томилж ажиллуулах,
Гамшгаас хамгаалах дайчилгаагаар ажиллах хүч, хэрэгслийн судалгаа гаргах, тодотгох,
нүүлгэн шилжүүлэх ажлыг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх
гамшгаас хамгаалах чиглэлээр тушаал, албан даалгавар, удирдамж гаргах, биелэлтийг
шалгах, салбарын хүрээнд баримтлах дүрэм, журам, заавар боловсруулж батлах,
хэрэгжүүлэх;
орон нутгийн гамшгаас хамгаалах алба, мэргэжлийн ангийг удирдлага арга зүйгээр
хангаж, шаардлагатай тохиолдолд гамшгийн голомтын бүсэд ажиллах;
гамшгийн нөхцөл байдлын мэдээ, мэдээлэл, улсын албаны шийдвэрийг Онцгой байдлын
асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага холбогдох улсын болон орон нутгийн
алба, байгууллага, иргэдэд шуурхай хүргэх;
орон нутгийн алба, мэргэжлийн ангиас авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний тайлан мэдээг
хүлээн авч нэгтгэн, гамшгаас хамгаалах чиглэлээр улсын албанаас авч хэрэгжүүлсэн
арга хэмжээний тайлан, мэдээг Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны
байгууллагад хагас, бүтэн жилээр гаргаж хүргүүлэх.

4

Холбоо,
зарлан
мэдээлэл
хариуцсан
ажилтан
Сургалт,
мэргэжлийн
ангийн
бэлтгэл, бэлэн
байдал
хариуцсан
ажилтан

тухайн төрийн байгууллагын
мэдээлэл, холбооны асуудал
хариуцсан нэгжийн дарга;

6

санхүү,
хангалт
хариуцсан
ажилтан

тухайн төрийн байгууллагын
санхүү,
хангалтын
асуудал
хариуцсан нэгжийн дарга;

7

хөдөлмөр
хамгаалал,
аюулгүй
ажиллагаа
хариуцсан
ажилтан

тухайн төрийн байгууллагын
хөдөлмөрийн аюулгүй байдал,
эрүүл ахуй хариуцсан албан
тушаалтан;

8

Бусад ажилтан

5

тухайн төрийн байгууллагын
сургалтын асуудал хариуцсан
нэгжийн дарга;

гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээг эрх бүхий байгууллагаар хийлгэх, үнэлгээнд үндэслэн
гамшгийн эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх, мэдээ, тайлан
гаргах;
Алба, мэргэжлийн ангийн бие бүрэлдэхүүний зарлан мэдээллийн дохиогоор ажиллах
журам, яаралтай цугларах бүдүүвчийг боловсруулж шалгах, тухай бүр тодотгох, дадлага
сургууль хийлгэх, гамшгийн голомтод бүх төрлийн холбоо зохион байгуулах, албаны
даргыг холбоо, мэдээллээр хангах; дээд шатны байгууллагад гамшгийн нөхцөл байдлын
мэдээг дамжуулах, хүлээн авах, холбооны тасралтгүй ажиллагааг хангах,
гамшгаас хамгаалах чиглэлээр сургалт, сурталчилгаа зохион байгуулж, сургалтын
материал, гарын авлага боловсруулах;
Гамшгаас хамгаалах тухай болон Галын аюулгүй байдлын тухай хууль тогтоомж, дээд
шатны байгууллагын тушаал шийдвэр, албан даалгавар, сэрэмжлүүлэг, гамшиг, ослын
нөхцөл байдал, хор уршгийг арилгах арга хэмжээний талаар мэргэжлийн ангийн
бүрэлдэхүүн, ажилтан, албан хаагчдад таниулах, сурталчлах, гамшгийн аюулаас
сэрэмжлүүлэх сурталчилгааны материалаар хангах зэрэг ажлыг зохион байгуулах
гамшгийн голомтод үүрэг гүйцэтгэх албан хаагчдыг шаардагдах техник, материал
хэрэгслээр хангах, ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлэх.
Гамшгийн хор уршгийг арилгах ажиллагаанд ашиглагдах техник, багаж хэрэгсэл, шатах
тослох материал, цэвэр ус, хоол хүнс, хувцас, бусад бараа материалын нөөцийн
судалгаа гаргах, бүрдүүлэх, зориулалтын дагуу зарцуулах, нөхөн сэлбэх,
Аврах ажиллагааны багаж хэрэгслийг засварлах, үүрэг гүйцэтгэх бэлэн байдлыг
хангуулах, нүүлгэн шилжүүлэх бэлтгэл ажлыг хангах;

Алба болон мэргэжлийн ангийн бие бүрэлдэхүүнд аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа
танилцуулж, гарын үсэг зуруулж баталгаажуулах;
Дайчилгаагаар ажиллах хүн хүч, техник хэрэгслийн судалгааг гаргах, бэлэн байдлыг
шалгах, хөдөлгөөн үйлдэх чиглэлийн талаар зааварчилгаа өгөх;
Хүн нэг бүрийн хамгаалах хэрэгсэл түүний ашиглалт, хадгалалтад хяналт тавих, үзлэг
шалгалт, засвар үйлчилгээ хийх;
Химийн хорт болон аюултай бодис, тэсэрч дэлбэрэх, цацраг идэвхт бодисын судалгааг
гаргаж, бүртгэл хөтлөх, тэдгээрийн эргэлтэд хяналт тавих, объектын харуул
хамгаалалтад хяналт тавих;
Салбарын болон гамшгийн Томигдсон албан тушаалтай холбогдуулан үүргээ хэрэгжүүлэх бөгөөд бусад ажилтаны
нөхцөл
байдал
(нөлөөлөл, үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлнэ.
хамрах хүрээ, цаг хугацаа,
болзошгүй
хохирол,
үр
дагавар)-ын
онцлогоос

шалтгаалан холбогдох албан
тушаалтан,
ажлын
хэсгийг
тухай бүр томилон ажиллуулж
болно.

Хүнс хөдөө аж ахуйн мэргэжлийн ангийн бүтэц
Гамшгаас хамгаалах Хүнс хөдөө
аж ахуйн мэргэжлийн ангийн дарга
Орлогч бөгөөд сургалт,
сурталчилгаа хариуцсан ажилтан

Аюулгүй байдал хариуцсан
ажилтан

Холбоо хариуцсан ажилтан

Хангалт хариуцсан ажилтан

Мал эмнэлгийн нарийн
мэргэжлийн бүлэг

Ургамал, газар тариалан
хамгаалах бүлэг

Ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн
бүлэг

Орон тоо:
-Бактериологич их эмч
-Вирус судлаач их эмч
-Токсикологич их эмч
-Паразит судлаач их эмч
-Лаборант
Техник, багаж, хэрэгсэл:
- Шаардлагатай багаж төхөөрөмж

Орон тоо:
-Хэсгийн ахлагч
-Агрономич
-Биологич
-Тариаланч
-Тракторчин
Техник, багаж, хэрэгсэл:
-Дугуйт трактор
-Гинжит трактор
-Гидропульт

Орон тоо:
-Эксперт их эмч
-Лаборант
Техник, багаж, хэрэгсэл:
- Шаардлагатай багаж төхөөрөмж

Хүнс хөдөө аж ахуйн мэргэжлийн ангийн удирдлагын гүйцэтгэх үүргийн хуваарь
№

1

Мэргэжлийн ангийн
удирдлага

Үе шат

Гүйцэтгэх үүрэг

Гамшгийн
өмнө

Гамшгийн голомтод ажиллах мэргэжлийн ангийн тактикийн төлөвлөгөөг
боловсруулах, тодотгох, хэрэгжүүлэх;
Жил бүрийн 01 дүгээр сарын 15-ны дотор мэргэжлийн ангийн хүч хэрэгслийн
мэдээг маягтын дагуу гаргаж, харъяалах Онцгой байдлын байгууллагад хүргүүлэх;
Мэргэжлийн ангийн бүтэц, бүрэлдэхүүний талаарх саналыг боловсруулж,
байгууллагын удирдлагад танилцуулах, гүйцэтгэх үүргийг тодорхойлох, нөөц
бүрдүүлэх, шаардлагатай техник, тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийн судалгаа
гаргаж, хангах асуудлыг шийдвэрлүүлэх;
Сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөөний дагуу бие бүрэлдэхүүнийг сургаж
дадлагажуулах /ОБЕГ-ын даргын 2016.05.10-ны өдрийн А/310 дугаар тушаалаар
“Сургалтын хөтөлбөр, сэдэвчилсэн төлөвлөгөө” батлагдсан/;
Мэргэжлийн ангийн бэлэн байдал, сэтгэл зүйн бэлтгэл, бүлэг, хэсгүүдийн харилцан
шуурхай үүрэг гүйцэтгэх чадварыг нэмэгдүүлэх;
Мэргэжлийн ангийн гамшгийн голомтод ажиллах нөхцлийг бүрдүүлэх;
Гамшгийн голомтод үүрэг гүйцэтгэж буй мэргэжлийн ангийг удирдлагаар хангах,
нөхцөл байдлыг үнэлэх, эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтнаас гаргасан
шийдвэрийг хэрэгжүүлэх;
Эрэн хайх, аврах, хор уршгийг арилгах, хойшлуулшгүй сэргээн босгох ажилд
оролцож байгаа бүрэлдэхүүнд аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа өгөх;
Бусад төрөл, мэргэжлийн ангиудтай харилцан ажиллагааг зохион байгуулах;
Бэлэн байдлын үзлэг явуулах, аврах багаж, тоног төхөөрөмжийн ашиглалтад
хяналт тавих, илэрсэн зөрчлийг арилгах арга хэмжээ авах;
Мэргэжлийн ангийн даргын эзгүйд түүний үүргийг орлон гүйцэтгэх;
Мэргэжлийн ангийн гамшгаас хамгаалах ажиллагааг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх,
удирдлагын шийдвэрийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах;
Гамшгаас хамгаалах дайчилгаагаар ажиллах хүч, хэрэгслийн судалгаа гаргах,
тодотгох, нүүлгэн шилжүүлэх ажлыг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх;
Гамшгаас хамгаалах сургалт, дадлага сургууль явуулахад шаардлагатай танхим,
дадлагын талбай бэлтгэх, бие бүрэлдэхүүнд гамшгаас хамгаалах сургалт, дадлага
сургууль зохион байгуулах;
Гамшгаас хамгаалах тухай болон Галын аюулгүй байдлын тухай хууль тогтоомж, дээд
шатны байгууллагын тушаал шийдвэр, албан даалгавар, сэрэмжлүүлэг, гамшиг, ослын

Мэргэжлийн ангийн дарга
Гамшгийн
үед

Гамшгийн
дараа
Гамшгийн
өмнө

2

Мэргэжлийн ангийн даргын
орлогч бөгөөд сургалт,
сурталчилгаа хариуцсан
ажилтан

Гамшгийн
үед

Гамшгийн
дараа
Гамшгийн
өмнө
3

Холбоо, зарлан мэдээлэл
хариуцсан ажилтан
Гамшгийн
үед
Гамшгийн
дараа
Гамшгийн
өмнө

4

Аюулгүй байдал хариуцсан
ажилтан
Гамшгийн
үед

нөхцөл байдал, хор уршгийг арилгах арга хэмжээний талаар мэргэжлийн ангийн
бүрэлдэхүүн, ажилтан, албан хаагчдад таниулах, сурталчлах, гамшгийн аюулаас
сэрэмжлүүлэх сурталчилгааны материалаар хангах зэрэг ажлыг зохион байгуулах;
Гамшиг, ослын нөхцөл байдлыг үнэлж, шийдвэр гаргахад мэргэжлийн ангийн даргад
дэмжлэг үзүүлэх, хэрэгжүүлэх арга хэмжээний санал боловсруулах, хөрш байгууллага,
мэргэжлийн ангитай харилцан ажиллагааг зохион байгуулах;
Гамшгийн голомтод мэргэжлийн ангийг удирдлагаар хангах, эрх бүхий байгууллага,
албан тушаалтнаас гаргасан шийдвэрийг хэрэгжүүлэх;
Эрэн хайх, аврах, хор уршгийг арилгах, хойшлуулшгүй сэргээн босгох ажилд оролцож
байгаа бүрэлдэхүүнд аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа өгөх;
Мэргэжлийн ангийн үйл ажиллагааг тогтворжуулах;
Мэргэжлийн ангийн бие бүрэлдэхүүнд бэлэн байдлын үзлэг явуулах, аврах багаж,
тоног төхөөрөмжийн ашиглалтад хяналт тавих, илэрсэн зөрчлийг арилгах арга хэмжээ
авах;
Холбоо, зарлан мэдээллийн техник хэрэгслийн бэлэн байдлыг хангах;
Мэргэжлийн ангийн бие бүрэлдэхүүн зарлан мэдээллийн дохиогоор ажиллах журам,
яаралтай цугларах бүдүүвчийг боловсруулж шалгах, тухай бүр тодотгох;
Бие бүрэлдэхүүнд гамшгийн аюулын тухай зарлан мэдээллийн дохиогоор ажиллах
дадлага эзэмшүүлэх;
Гамшгийн голомтод бүх төрлийн холбоо зохион байгуулах, мэргэжлийн ангийн даргыг
холбоо, мэдээллээр хангах;
Дээд шатны байгууллагад гамшгийн нөхцөл байдлын мэдээг дамжуулах, хүлээн авах,
холбооны тасралтгүй ажиллагааг хангах
Холбоо, зарлан мэдээллийн техник хэрэгсэлд үзлэг, шалгалт хийх, нөхөн сэлбэх

Мэргэжлийн ангийн бие бүрэлдэхүүнд аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа
танилцуулж, гарын үсэг зуруулж баталгаажуулах;
Дайчилгаагаар ажиллах хүн хүч, техник хэрэгслийн судалгааг гаргах, бэлэн
байдлыг шалгах, хөдөлгөөн үйлдэх чиглэлийн талаар зааварчилгаа өгөх;
Хүн нэг бүрийн хамгаалах хэрэгсэл түүний ашиглалт, хадгалалтад хяналт тавих,
үзлэг шалгалт, засвар үйлчилгээ хийх;
Галт хэрэгсэл, тэсэрч дэлбэрэх, цацраг идэвхт болон хүчтэй үйлчилгээтэй хорт
бодисын судалгааг гаргаж, бүртгэл хөтлөх, тэдгээрийн эргэлтэд хяналт тавих,
объектын харуул хамгаалалтад хяналт тавих
Гамшиг, ослын голомтод мэргэжлийн ангийн бүрэлдэхүүний аюулгүй байдлыг
хангах;
Хүч хэрэгслийг гамшиг, ослын голомтод нэвтрүүлэх ажлыг зохион байгуулах;

Гамшгийн
дараа
Гамшгийн
өмнө

5

Хангалт хариуцсан ажилтан

Гамшгийн
үед
Гамшгийн
дараа

Гамшгаас хамгаалах дайчилгаа явуулах ажилд дэмжлэг үзүүлэх.
Мэргэжлийн ангийн үйл ажиллагаанд дүгнэлт хийж, аюулгүй байдлыг сайжруулах
Мэргэжлийн ангийн үүрэг гүйцэтгэх чадавхыг нэмэгдүүлэх, хангалтын төлөвлөгөө
боловсруулах,
Гамшгийн хор уршгийг арилгах ажиллагаанд ашиглагдах техник, багаж хэрэгсэл, шатах
тослох материал, цэвэр ус, хоол хүнс, хувцас, бусад бараа материалын нөөцийн
судалгаа гаргах, бүрдүүлэх, зориулалтын дагуу зарцуулах, нөхөн сэлбэх;
Аврах ажиллагааны багаж хэрэгслийг засварлах, үүрэг гүйцэтгэх бэлэн байдлыг
хангуулах, нүүлгэн шилжүүлэх бэлтгэл ажлыг хангах
Мэргэжлийн ангийн бие бүрэлдэхүүнийг байр, цэвэр ус, хоол хүнс, эм, ороох боох
материалаар хангах ажлыг зохион байгуулах;
Голомтод үүрэг гүйцэтгэж байгаа техник, тоног төхөөрөмжийг шатах тослох
материалаар хангах
Хохирлын үнэлгээг хийж, мэргэжлийн ангийн даргыг мэдээллээр хангах

Гамшгаас хамгаалах албадын харилцан ажиллагаа
Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, аврах, хор уршгийг арилгах, сэргээн босгох арга хэмжээг Гамшгаас хамгаалах тухай
хууль тогтоомжид заасан чиг үүргийн дагуу өөрийн салбарын бүтэц, зохион байгуулалтын хүрээнд болон холбогдох төрийн
байгууллага, бусад улсын албадтай хамтран хэрэгжүүлнэ.
№

Хийгдэх ажил
Нэг. Малын халдварт өвчний үед

Удирдан
зохицуулах
байгууллага

Хамтран ажиллаж
дэмжлэг үзүүлэх
байгууллага

1.1

1.2

1.3

-гамшгаас хамгаалах бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэх, хорио цээрийн
дэглэм тогтоох, авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээнд шаардлагатай зардлыг
шийдвэрлэх;
-гамшгаас хамгаалах алба, мэргэжлийн ангийн үйл ажиллагааг Хүнс хөдөө аж ахуйн
улсын алба
удирдлагаар хангах;
-халдварын голомтод үүрэг гүйцэтгэж байгаа бие бүрэлдэхүүнийг үүрэг
гүйцэтгэх нөхцөл боломж, тусгай зориулалтын хамгаалах хувцас хэрэгсэл,
техник багаж хэрэгслээр хангах;
.......................................................................................гэм мэт
-Онцгой комиссын хурлын бэлтгэлийг хангах, гарсан шийдвэрийг
хэрэгжүүлэх, биелэлтэд хяналт тавих;
-Гамшгаас хамгаалах алба, мэргэжлийн ангийн үйл ажиллагааг
уялдуулан зохицуулах;
- Шинжилгээ хийхээр авсан дээжийг яаралтай, түргэн шуурхай
тээвэрлэхэд дэмжлэг үзүүлэх;
-Лабораторийн шинжилгээний хариуг үндэслэн өвчтэй малыг хяналтад
авах, тусгаарлах, эмчлэх, хорио цээрийн дэглэм тогтоох, нядлах,
устгах тухай саналыг аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Засаг дарга,
Онцгой байдлын байгууллагад уламжлах;
-Засаг даргын захирамжаар тогтоосон хорио цээрийн дэглэмийг
хэрэгжүүлэх, өвчний тархалт, хүрээ, авч хэрэгжүүлж байгаа арга
хэмжээний талаар хил залгаа аймаг, сум, багийн малын эмч нарт
мэдэгдэх, харилцан мэдээлэл солилцох, болзошгүй нөхцөл байдлаас
урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх;
-Гоц халдварт өвчний хорио цээрийн бүсэд мөрдөх дүрэм, журам,
заавар, стандарт, ариун цэврийн дэглэмийг шуурхай хэрэгжүүлэх;
...............................................................................

1.4

Онцгой байдлын
ерөнхий газар

Гамшгаас хамгаалах
Хүнс хөдөө аж ахуйн
улсын алба

Онцгой
байдлын
ерөнхий газар
Мэдээлэл харилцаа
холбооны алба
Хэв журам сахиулах
улсын алба

Хүнс хөдөө аж ахуйн
улсын алба
Хэв журам сахиулах
улсын
алба................................
Онцгой байдлын
ерөнхий газар
Хэв журам сахиулах
улсын алба
Мэдээлэл харилцаа
холбооны алба
Мэргэжлийн болон
цацрагийн хяналтын
улсын алба
.....................................

Бусад
албадын ..................................
нэр........................
Хоёр. Ган зудын гамшгийн үед

Гурав. Хүчтэй цасан болон шороон шуурганы гамшгийн үед
Дөрөв. Үерийн гамшгийн үед

Гуравдугаар бүлэг. ГАМШГААС ХАМГААЛАХ БЭЛТГЭЛ БЭЛЭН БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
/энэ хэсгийг хавсралт төлөвлөгөө болгож тусад нь боловсруулж батлана/
3.1. Гамшгийн эрсдэлийн тойм судалгаа, үнэлгээний дүн. Гамшгаас хамгаалах улсын алба, орон нутгийн албанд
хийсэн гамшгийн эрсдэлийн тойм судалгаа, эрсдэлийн үнэлгээний дүнг салбар тус бүрээр, гамшгийн төрөл тус бүрээр
дэлгэрэнгүй оруулна. Жишээ нь: 2019 онд Өмнөговь аймгийн орон нутгийн албанд хийсэн гамшгийн эрсдэлийн тойм
судалгаагаар гамшгийн эрсдэлийн түвшин Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар 39 оноотойгоор ДУНД гэж тодорхойлогдсон.
Хүснэгт 3. Өмнөговь аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар гамшгийн эрсдэлийн тойм судалгааны үр дүн
Аюул
53
69
66
72
73
62

Өртөх
55
62
59
55
54
54

Эмзэг
47
57
49
53
51
55

Чадавх
50
52
53
51
54
54

Эрсдэл
35
45
40
43
41
38

51

46

51

38

67
56

60
51

48
51

48
39

Обьектын түймэр
Хүчтэй салхи
Мал, амьтны гоц халдварт өвчин
Зуд
Ган
Үер
Хүний гоц халдварт,
67
халдварт өвчин
Газар хөдлөлт
65
Өмнөговь аймаг /орон нутгийн
63
Хүснэгт 3. Гамшгийн эрсдэлийн түвшин тодорхойлох хүснэгт
түвшин

Индекс/оноо

Бага

0-30

Дунд

31-60

Өнгөний илэрхийлэл

Их

61-100

Гамшгийн эрсдэлийн тойм судалгаа, үнэлгээний дүнг үндэслэн “Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах, бэлтгэл бэлэн
байдлыг хангах төлөвлөгөө”-г жил бүр баталж, хэрэгжүүлнэ.

Хавсралт төлөвлөгөө
БАТЛАВ:
ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ АЛБАНЫ
ДАРГА .................................. /НЭР/
/гарын үсэг/
2019 оны ... дугаар сарын .... өдөр
3.2 ГАМШГИЙН ЭРСДЭЛИЙГ БУУРУУЛАХ, БЭЛТГЭЛ БЭЛЭН БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
(2019-2020)
Зорилго
Үр нөлөө
(үр нөлөөний шалгуур үзүүлэлт)
№

Үйл ажиллагаа

Гамшгаас хамгаалах хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх, олон оролцогч талын нэгдмэл, харилцан уялдаатай арга хэмжээг
хэрэгжүүлэх замаар гамшгаас хамгаалах албаны чадавхыг бэхжүүлэх, гамшгийн эрсдэлийг бууруулах, бэлтгэл бэлэн
байдлыг хангах
- Гамшгаас хамгаалах албаны чадавхыг бэхжүүлж, бэлтгэл бэлэн байдлыг хангасан байна.
-…

Бүтээгдэхүүн

Үр дүнгийн болон чанарын
шалгуур үзүүлэлт
(тодорхой, хэмжих, хүрэх
боломжтой, бодит)

Хэрэгжилтийг
хариуцах
байгууллага

Хамтран
хэрэгжүүлэх
байгууллага

Хэрэгжих хугацаа

Нэг. Гамшгийн хамгаалах эрх зүй, бодлогын баримт бичгийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр
Зорилт 1.1.Эрх зүйн болон бодлогын хэрэгжилтийг хангах
(Гамшгаас хамгаалах эрх зүй, бодлогын баримт бичгийг ХХАА улсын болон орон нутгийн албанд хэрэгжүүлэх, түншлэл хамтын ажиллагааг сайжруулах,
Ган, зуд зэрэг урт хугацааг хамарсан байгалийн гамшгаас хамгаалах тогтолцоог боловсронгуй гэх мэт үйл ажиллагааг тусгах)
хөгжлийн
1.1.1. Салбарын

бодлого,
стратеги
төлөвлөлтөд
гамшгийн
эрсдэлийг
тооцох,
бууруулах арга хэмжээг
тусгах

Зорилт 1.2. Гамшгийн эрсдэлийг ойлгох, болзошгүй эрсдэлийг тодорхойлох, үнэлэх
(Албаны гамшгийн аюул, өртөх байдал, эмзэг байдал, чадавхыг тодорхойлох, ойлгох, эрсдэлийг үнэлэх, учирч болзошгүй хохирлын магадлалыг тооцох,
зураглал гаргах, гэх мэт үйл ажиллагааг тусгах)
1.2.1.
Зорилт 1.3. Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах санхүүгийн механизмыг хөгжүүлэх
(Гамшгийн улмаас эдийн засагт учрах хор хохирлыг бууруулах, гамшгийг тэсвэрлэх чадавхыг сайжруулахад хамтын ажиллагаа, тэдгээрийн хөрөнгө
оруулалт, гамшгийн эрсдэлээс урдчилан сэргийлэх даатгалыг хөгжүүлэх гэх мэт үйл ажиллагааг тусгана)
1.3.1.
Хоёр. Гамшгаас хамгаалах бэлэн байдал, хүч хэрэгслийн чадавхыг нэмэгдүүлэх, хор уршгийн арилгах арга хэмжээг үр дүнтэй зохион байгуулах,
сайжруулан барьж байгуулах
Зорилт 2.1. Гамшгаас хамгаалах бэлэн байдал, хүч хэрэгслийн чадавхыг нэмэгдүүлэх, хор уршгийн арилгах арга хэмжээг үр дүнтэй зохион
байгуулах (Гамшгаас хамгаалах албаны гамшгаас хамгаалах чадавхыг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн үйл ажиллагааг тусгана./ шаардлагатай техник, тоног
төхөөрөмжийг шинэчлэх, нэмэгдүүлэх гэх мэт)
2.1.1
Гамшгаас
хамгаалах
Гамшгаас
Онцгой
улсын албаны бэлэн
хамгаалах
-Гамшгаас хамгаалах Жилд 2-оос доошгүй удаа
байдлын
байдлын
үзлэг
улсын болон
2020 оны 1.3-р улиралд
хийсэн байх
бэлэн байдлын үзлэг
байгууллаг
шалгалтыг
зохион
орон нутгийн
а
байгуулах
алба
Зорилт 2.2. Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх сургалт сурталчилгаа зохион байгуулах, холбогдох талууд, иргэд, олон нийтийн чадавхыг бэхжүүлэх
(Гамшгаас хамгаалах албаны бүрэлдэхүүн, холбогдох талууд, мал бүхий иргэдийг чадавхыг нэмэгдүүлэх, өөрийгөө болон бусдыг аврах, хамгаалах г.м
сургалтын үйл ажиллагааг тусгана)
2.2.1.
Зорилт 2.3. Мал аж ахуйн эрсдэл нөлөөллийг бууруулж, салбарын тогтвортой хөгжлийг ханган, бүтээгдэхүүнийг нэмэгдүүлэх (гамшгаас
урьдчилан сэргийлэх, учирсан гамшгийг даван туулахад дэмжлэг үзүүлэх малын тоо толгой, сүргийн бүтцийн зохицуулалт хийж, өндөр ашиг шимтэй
сайн үүлдэрийн мал өсгөх механизмыг бүрдүүлэх, хамгаалах, хянах г.м үйл ажиллагааг тусгана)
2.3.1.
.
Зорилт 2.4.Сэргээн босгох арга хэмжээг төлөвлөн хэрэгжүүлэх, сайжруулан барьж байгуулах
(Гамшгийн дараах хохирлын үнэлгээ хийх чадавх, гамшгаас авсан сургамжид суурилсан сэргээн болгох бүтцийн болон бүтцийн бус үйл ажиллагаа, эдийн
засгийг сэргээх, хүмүүнлэгийг тусламжийг зохицуулах гэх мэт үйл ажиллагаа гамшгийн өмнө төлөвлөх, зохицуулах үйл ажиллагааг тусгах)
3.2.1.

Зорилт 2.5. Уур амьсгал, ус, цаг уурын гаралтай аюултай болон гамшигт үзэгдлийн төрлүүдээр урьдчилан мэдээлэх чадавхыг бэхжүүлж,
урьдчилан сэргийлэх мэдээллийг шуурхай, үр дүнтэй хүргэх зарлан мэдээллийн тогтолцоог бүрдүүлэх (Аюултай болон гамшигт үзэгдлийн
төрлүүдээр урьдчилан мэдээлэх чадавхыг бэхжүүлэх, урьдчилан сэргийлэх мэдээллийг шуурхай, үр дүнтэй хүргэх зарлан мэдээллийн тогтолцоог
бүрдүүлэх чиглэлээр төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэх гэх мэт)

Дөрөв. Бусад
Зорилт 4.1.
4.1.1.
.

- Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлийг бууруулах төлөвлөгөө нь Гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөөний салбар
төлөвлөгөө байх бөгөөд шаардлагатай зардлыг тухайн жилийн төсөвт тусган үр дүнг тооцож дүгнэж ажиллана.
3.3. Гамшиг, ослын үеийн зарлан мэдээлэл
3.3.1. Салбарын зарлан мэдээллийн системийн байнгын бэлэн байдлыг хангаж, гамшгийн аюулын тухай зарлан
мэдээллийг үнэн зөв, шуурхай хүргэх, гамшгаас хамгаалах албаны бие бүрэлдэхүүнийг тогтоосон дохиогоор ажиллах арга
ажиллагаанд дадлагажуулах ажлыг зохион байгуулахад энэхүү журмыг дагаж мөрдөнө.
-

Дуут дохио (сирень) ...минутын хугацаатайгаар 1 удаа дуугарахад........ гамшгаас хамгаалах улсын албаны
удирдлага /штаб/-ын бүрэлдэхүүн ......байранд цугларна.

-

Дуут дохио (сирень) ...минутын хугацаатайгаар 2 удаа дуугарахад...... гамшгаас хамгаалах улсын болон орон
нутгийн албаны бүрэлдэхүүн томилгоот техник, багаж хэрэгсэлтэйгээр ...... заасан газарт цугларна.

Дуут дохио (сирень) ...минутын хугацаатайгаар 3 удаа дуугарахад гамшгаас хамгаалах улсын болон орон нутгийн
албаны нийт ажилтан албан хаагчид томилгоожуулсан аюулгүй талбайд гарна. /Зарлан мэдээлэл дамжуулах бүдүүвч зургийг
хавсралт .......-р хуудсанд үзүүлэв/

Хүснэгт 4. Гамшиг, аюулт үзэгдэл, ослын үед зарлан мэдээлэх дохио дамжуулах төлөвлөгөө
№
1

2

Гамшгийн аюулын тухай
зарлан мэдээлэл хүргэх
албан тушаалтан
/нэр, утасны дугаар/
.......................
/холбоо, зарлан мэдээлэл
хариуцсан
ажилтан
91000000/

Гамшгийн аюулын тухай
зарлан мэдээлэл хүргэх
хүрээ
..............

.......................

Гамшгийн аюулын тухай
зарлан мэдээлэл хүргэх
техник хэрэгсэл /серень,
дотоод холбоо гэх мэт/
............ /тасралтгүй 1 минут
орчим дуугаргах/
..............

Зарлан мэдээллийн дохио өгснөөс хойш бэлэн байдалд шилжих хугацаа
Хийгдэх ажлууд

Арга хэмжээг хэрэгжүүлэх хугацаа Ч+..... минут
Ч+5

1.

2.

3.

................давхарт
ажиллагсад төв хаалгаар
.................давхарт
ажиллагсад зүүн талын
гарцаар

3
4
Д/д

Аюулгүй гарцын хуваарь

албаны
бүрэлдэхүүнд
“Яаралтай цуглар” дохиог
утсан холбоогоор өгөх
халдварт өвчний
бүрэлдэхүүнд

голомтод

Монгол улсын Засгийн газрын
339
дүгээр
тогтоолийг
хэрэгжүүлэх зорилгоор Жил
бүрийн 3 дугаар сарын сүүлийн
7 хоногийн 4 дахь өдөр аюулын
тухай
зарлан
мэдээлэл
дамжуулах .....гэх мэт

Ч+20

Ч+30

Ч+1.30

Ч+2.30

Ч+3.00

Аюулгүйн гарцыг
хариуцах албан
тушаалтан /нэр,
утасны дугаар/
Төв хаалгыг жижүүр
.................. 99000000
Зүүн хаалгыг ........
................. 95000000

Хамтарч хэрэгжүүлэх
байгууллага

Ч+3.30

Энэхүү
зарлан
мэдээлэл
дамжуулах, дохиогоор ажиллах
төлөвлөгөөг тухайн орон нутагт
тохиолдож байгаа бүх төрлийн
Гамшиг
аюулт
үзэгдэл,
техникийн холбогдолтой ослын
нөхцөл байдал үүссэн үед
ашиглаж болно

Холбоо зарлан
мэдээлэл хариуцсан
ажилтан
Онцгой комисс
Мэргэжлийн албад

4.

--------------------------

3.4. Гамшгаас гамгаалах сургалт, дадлага. Гамшгаас хамгаалах улсын албаны удирдлага/штаб/, мэргэжлийн ангийн
сургалтыг Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн 13 дугаар зүйлд зааснаар “гамшгаас хамгаалах улсын албаны удирдах албан
тушаалтны сургалтыг Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага 2 жилд нэг удаа”, “орон нутгийн
гамшгаас хамгаалах алба, мэргэжлийн ангийн удирдах албан тушаалтаны сургалтыг орон нутгийн Онцгой байдлын
байгууллага жил бүр”, үүсч болзошгүй гамшгийн нөхцөл байдал, гамшгийн эрсдэл, давтамжийг харгалзан шаардлагатай
сургалт, дадлагыг тухай бүр тус тус зохион байгуулна.
Тухайн жил зохион байгуулах гамшгаас хамгаалах сургалт, дадлагыг “Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, бэлтгэл
бэлэн байдлыг хангах төлөвлөгөө”-нд тодорхой тусгах.
3.5. Гамшгийн нөөц бүрдүүлэх төлөвлөгөө.
3.5.1. Гамшгаас хамгаалах албаны гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаанд татан оролцуулах хүч хэрэгсэл, гамшгийн
нөөцийг бүрдүүлнэ. Гамшгийн нөөцийг бүрдүүлэх, хадгалах талаар “Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, бэлтгэл бэлэн
байдлыг хангах төлөвлөгөө”-нд тусгаж, гамшгийн голомтод үүрэг гүйцэтгэх албан хаагчдын шаардагдах техник,
материал хэрэгсэлийн нөөцийн судалгааг хавсралт .......-р хуудсанд үзүүлэв/
Дөрөвдүгээр бүлэг. ГАМШГИЙН ХОР УРШГИЙГ АРИЛГАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
4.1 Үер усны ослын үед хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө /Аюулт үзэгдэл, ослын төрөл бүрээр/
№

1

2
3

Хийгдэх ажил
Салбарын зарлан мэдээллийн системийн байнгын бэлэн
байдлыг хангаж, үерийн аюулын талаар зарлан мэдээлэл
хүргэх, үүссэн цагийн байдалтай холбогдуулан улсын албыг
гамшгаас хамгаалах бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэх
Үүссэн цагийн байдлыг үнэлэх, авч хэрэгжүүлэх арга
хэмжээний талаар шийдвэр гаргах, орон нутгийн гамшгаас
хамгаалах албыг мэргэжлийг удирдлагаар хангах
Эрэн хайх, аврах ажиллагааг зохион байгуулж, голомтын бүсэд
ажиллах мэргэжлийн бие бүрэлдэхүүнийг шаардагдах техник,
материал хэрэгслийн хамт оролцуулах;

Хугацаа

ц+0.30

Удирдан
зохицуулах
байгууллага

Дэмжлэг үзүүлэх
байгууллага

УОК, ОБЕГ,
холбогдох ГХУА-ы
удирдлага /штаб/

Аймаг, нийслэлийн
ОБГ, УЦУОШГ,
ГХОНА, СЗДТГ

ххх

ххх

ц+1
ц+2

4
5
6
7
8
9
10
11
12

Гамшиг болон аюулын нөхцөл байдлыг Онцгой байдлын
байгууллагад шуурхай мэдээлэх, хамтран ажиллах
Гамшгийн голомтод холбоо зохион байгуулах, 24 цагийн
жижүүрлэлтэд шилжүүлэх
Ар тал хангалтыг зохион байгуулах, гамшгийн голомтод үүрэг
гүйцэтгэж байгаа бүрэлдэхүүнийг ажиллах нөхцөлөөр хангах
Голомтоос эд хөрөнгө гаргах, хамгаалалтад авах
Хүч хэрэгслийг дайчлан ажиллуулах
Нэрвэгдсэн хүн ам, эд хөрөнгийг нүүлгэн шилжүүлэх
Түр хоргодох байр, хоол, хүнс, ундны усаар хангах ажлыг
зохион байгуулах, сэтгэл зүйн тусламж үзүүлэх
Нийгмийн хэв журам сахиулах, улсын онц чухал обьектыг
хамгаалалтад авах, хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангуулах
Гамшгийн хохирол, хэрэгцээний үнэлгээ хийлгэх, авч
хэрэгжүүлэх арга хэмжээний санал боловсруулах
гэх
мэт............................................................

ц+2.30
ц+3
ц+3
ц+24
ц+24
ххх
ххх
ххх
ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх
ххх
ххх
ххх

ххх
ххх
ххх
ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

4.2. Газар хөдлөлтийн үед хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө /энэ хэсгийг “Газар хөдлөлтийн гамшгаас хамгаалах улсын
албаны төлөвлөгөөний заавар”-ын дагуу тусад нь хавсралт төлөвлөгөө боловсруулна.
4.3. Зуд үед хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө
4.4. Ой, хээрийн түймрийн үед хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө гэх зэргээр аюулт үзэгдэл, ослын төрөл бүрээр
төлөвлөнө. Тухайлбал: хорио цээрийн дэглэм, хязгаарлалтын бүс тогтоох, эмнэлгийн яаралтай тусламж үзүүлэх зэрэг
тухайн алба гамшиг, осол, аюулт үзэгдлийн үед онцгой байдлын байгууллагыг хэрхэн дэмжиж ажиллах, орон нутгийн
албыг удирдлага, зохицуулалтаар хэрхэн хангах, ямар үүрэг гүйцэтгэх талаар тусгана.
4...... Гамшгаас хамгаалах дайчилагаа зохион байгуулах төлөвлөгөө
Нэг.Гамшгийн голомтод үүрэг гүйцэтгэх үндсэн хүч хэрэгсэл
д/д

Гамшгийн
төрөл

ББ шилжих
хугацаа

Байгууллагын
нэр

Дайчлагдах
хүний тоо

1

Мал амьтны

Ч+30

ХХААА

8

Багаж хэрэгслийн
нэр, тоо
Цахилгаан

Техник
хэрэгслийн марк,
улсын дугаар,
тоо
Автомашин-....

Хариуцан бэлэн болгох
албан тушаалтан
орон тооны бус штабын

гоц халдварт
өвчин

үүсгүүр-3 ш,
Ч+40

Мэргэжлийн анги

10

Хүрз-40,
жоотуу-20,

Ланд
круизер
200
Газ-66-1
Уаз пургон-1, г.м

дарга Д.Дорж
мэргэжлийн ангийн дарга.
Б.Бат

Хоёр. Гамшгаас хамгаалах албаны үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэхээр дайчлагдах хүч хэрэгсэл

2

хүн, мал
амьтны гоц
халдварт өвчин
................... гэх
мэт

Ч+30

Эрүүл
алба

мэндийн

Ч+40

Мэргэжлийн анги

5

Ч+90

Цэргийн штаб

10

8

ЭМТҮ-ний багаж
хэрэгсэл/1 ком/
.............
.......................

Уаз пургон-1, г.м

албаны дарга ...нэр

Уаз пургон-1, г.м

МА-ийн дарга ....нэр

Уаз пургон-1, г.м

дайчилгааны Офицер ......
Д.Бат

Гурав. Зэвсгэт хүчин, Хил хамгаалах байгууллагаас дайчлан гаргах хүч хэрэгсэл

3

Олон улсын
хөл хориот “А”
зэрэглэлийн
өвчин

Ч+40
Ч+40

Дөрөв. Нэмэлт...............

Ч+60

Хилийн цэргийн
...-р
анги
томилгоот бүлэг
Зэвсэгт хүчний
...р
ангийн
томилгоот бүлэг
сайн дурын хэсэг
цэргийн
хоёрдугаар
үүрэгтэн
оюутнууд
иргэд,

10

..........................

10

........................

10
20

Газ-66-1 г.м
Уаз пургон-1, г.м

........................
........................

..-р ангийн бүлгийн дарга
цол/нэр
..-р ангийн бүлгийн дарга
цол/нэр
хэсгийн ахлагч ......

50

Жич: Дайчилгааг зохион байгуулахдаа Монгол Улсын Засгийн газрын 2011 оны 340 дүгээр тогтоолыг удирдлага
болгоно.
Тавдугаар бүлэг. СЭРГЭЭН БОСГОХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Салбарын /ГХУА/ хохирлын хэмжээ нь дотоод нөөц боломжийн хүрээнд байна гэж үзвэл тухайн гамшгаас хамгаалах
албад, мэргэжлийн ангийн хүчээр зохион байгуулна. Харин гамшгийн хохирол нь тухайн салбарын дотоод нөөц боломжоос
давсан тохиолдолд орон нутгийн болон Улсын онцгой комиссын оролцоотойгоор сэргээн босгох арга хэмжээг зохион
байгуулах талаар тусгана.

Хүснэгт.................
№
А

Б

В

Үйл ажиллагаа
Богино хугацааны
Үерийн улмаас учирсан хохирлын үнэлгээ хийх
Нэрвэгдэгсдэд эрүүл мэндийн тусламж үзүүлэх
Нэрвэгсдэгсдэд хүмүүнлэгийн тусламж олгох
Үер усны далан суваг, шуудууг сэргээн засварлах
.................................................................
Дунд хугацааны
Хоёрдогч аюул үүсэхээс урьдчилан сэргийлж
бохирдсон гудамж, талбайг цэвэрлэх, ариутгал
халдваргүйтгэл хийх
Нэрвэгдэгдсэн айл өрхөд газар олгох
..........................................................................
Урт хугацааны
Авто зам, дэд бүтэц төлөвлөлтөнд ус зайлуулах ил
болон далд суваг, шуудуу, даланг барьж байгуулах
Үерийн эрсдэлтэй газар буусан айл өрхийг нүүлгэн
шилжүүлэх
.................................................................гэх мэт

Хугацаа

Удирдан зохион
байгуулах

Дэмжлэг үзүүлэх
байгууллага

Ц+48
..................
..................
..................
..................

Ажлын хэсэг
......................
......................
......................
......................

ГХОНА
.....................
.....................
.....................
.....................

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

..................

......................

.....................

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

.............

.................

..................

ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ХҮНС ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН
АЛБАНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХАВСРАЛТ
/ТООЦОО, СУДАЛГАА/

Улаанбаатар хот 2019

Хавсралт 1
ТУШААЛ
Гамшгаас хамгаалах штаб, мэргэжлийн анги
байгуулах тухай
20.... оны .... сарын ....ны өдөр
Монгол улсын Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн 34 дүгээр зүйлийн 34.2.3, 34.2.4 дахь заалт, Засгийн газрын 2018 оны 347
дугаар тушаалыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь :
1. Гамшгаас хамгаалах улсын албаны орон тооны бус штабын бүрэлдэхүүнийг нэгдүгээр, мэргэжлийн ангийн бүрэлдэхүүнийг
хоёрдугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.
2. Штаб, мэргэжлийн ангийн бүрэлдэхүүнийг гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаанд сургаж дадлагажуулах, шаардлагатай хүн нэг
бүрийн хамгаалах хэрэгсэл, гамшгийн үед үүрэг гүйцэтгэх багаж хэрэгслээр хангах ажлыг зохион байгуулахыг штабын дарга
/.........................................../-д үүрэг болгосугай.
3. Штаб, мэргэжлийн ангийг нэг бүрийн хамгаалах хэрэгсэл, үүрэг гүйцэтгэх багаж хэрэгслээр хангах, гамшгаас хамгаалах
ангилалын сургалт явуулахад тус тус шаардагдах..................................... төгрөгийг ........................................................................ зардлаас
гаргаж зарцуулахыг Хангалт хариуцсан туслах /................................................../-д зөвшөөрсүгэй.
4. Гамшгаас хамгаалах хуулийн дагуу байгууллагын “Гамшгийн эрсдэлийн зардал”-д жил бүр .............. /..................../ төгрөгийг
төсөвлөж зориулалтын дагуу зарцуулахыг ....................................................................................... зөвшөөрсүгэй.

ДАРГА ................................................./

/

................. улсын албаны даргын 20... оны ....сарын .......-ны
өдрийн ......тушаалын 1 дүгээр хавсралт

ГАМШГААС ХАМГААЛАХ АЛБАНЫ ОРОН ТООНЫ БУС ШТАБЫН ТОМИЛГООТ БҮРЭЛДЭХҮҮН

д/д

1
2
3
4
5
6

Албан тушаал
Үндсэн албан тушаал
Томилгоожсон /Штабын/
Төрийн захиргааны төв байгууллагад төрийн
нарийн бичгийн дарга, төрийн захиргааны
Штабын дарга
байгууллагад
тухайн
байгууллагын
даргын
томилсон албан тушаалтан
Тухайн байгууллагын нэгжийн дарга
Штабын орлогч

Тухайн төрийн захиргааны байгууллагын
гамшгаас хамгаалах асуудал хариуцсан орон
тооны ажилтан
Тухайн төрийн захиргааны байгууллагын
мэдээлэл, холбооны асуудал хариуцсан
нэгжийн дарга
Тухайн төрийн захиргааны байгууллагын
сургалтын асуудал хариуцсан нэгжийн дарга
Тухайн төрийн захиргааны байгууллагын
санхүү,
хангалтын
асуудал
хариуцсан
нэгжийн дарга
Тухайн төрийн захиргааны байгууллагын
хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй
хариуцсан албан тушаалтан

Овог нэр

Б.Дорж

Гамшгаас хамгаалах асуудал хариуцсан
албан хаагч

Холбоо, зарлан мэдээлэл хариуцсан
ажилтан
сургалт, мэргэжлийн ангийн бэлтгэл,
бэлэн байдал хариуцсан ажилтан
Санхүү, хангалт хариуцсан ажилтан
Хөдөлмөр
хамгаалал,
аюулгүй
ажиллагаа хариуцсан ажилтан

Бусад- гэх мэт ....................
Эрхэлсэн салбарын болон гамшгийн нөхцөл байдал /нөлөөлөл, хамрах хүрээ, цаг хугацаа, болзошгүй хохирол,
үр дагавар/-ын онцлогоос шалтгаалан холбогдох албан тушаалтан, ажлын хэсгийг тухай бүр томилон ажиллуулж болно.

................. улсын албаны даргын 20... оны ....сарын .......-ны
өдрийн ......тушаалын 2 дугаар хавсралт

МЭРГЭЖЛИЙН АНГИЙН ТОМИЛГООТ БҮРЭЛДЭХҮҮН

Д/д

Албан тушаал
Үндсэн

Овог нэр

Томилгоожсон

Нэг: Мал эмнэлгийн нарийн мэргэжлийн бүлэг
1
2
Хоёр. Ургамал, газар тариалан хамгаалах бүлэг
1
2
Гурав. Ариутгал халдваргүйтгэлийн бүлэг
1
2
Дөрөв......
1
2

танилцсан албан тушаалтны
гарын үсэг

ГАМШГААС ХАМГААЛАХ АЛБАНЫ БИЕ БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙ ХОЛБОО,
ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЛИЙН БЭЛЭН БАЙДАЛ
1.
д/д

1
2

Гамшгаас хамгаалах албаны удирдлагын хаягын бүртгэл, утас, бие холбоочин.
Штабын
бүрэлдэхүүн

Б.Бат

Ажлын газрын
албан тушаал

Газрын дарга

Гамшгийн
үеийн албан
тушаал
ГХА-ны дарга

Утасны дугаар
Гэрийн хаяг
...-р хороо
36.57 тоот

Гар
99...
88...

Суурин
26....
70....

ЗМХ бие
холбоочин
овог, нэр
Б.Дорж

Утас
99....

Гэх мэт ..

2.
Ерөнхий болон Тусгай зориулалтын мэргэжлийн ангийн томилгоот албан хаагчдын хаягын бүртгэл, утас, бие
холбоочин.
д/д

1
2

Алба
хаагчийн овог
нэрс

Б.Бат

Ажлын газрын
албан тушаал

Хэлтсийн дарга

Гамшгийн
үеийн албан
тушаал

Мэргэжлийн
ангийн дарга

Утасны дугаар
Гэрийн хаяг

.......баг..
хороо ...

Гар

Суурин

99...

26....

88...

70....

ЗМХ бие
холбоочин
овог, нэр

Б.Дорж

Утас

99....

ГАМШГААС ХАМГААЛАХ АЛБАНЫ ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЭЛ ДАМЖУУЛАХ СХЕМ
Гамшгаас хамгаалах алба, мэргэжлийн ангийн бие бүрэлдэхүүнийг зарлан мэдээллийн дохиогоор дуудах бүдүүвч.
Холбоочин
Албаны жижүүр

ХЗМХ туслах
Утас

ГХА-ны дарга
Утас

Мэргэжлийн анги,
бүлгийн дарга

Мал эмнэлгийн
нарийн мэргэжлийн
бүлги

Ургамал, газар
тариалан хамгаалах
бүлэг

Гишүүд

гишүүд

Ариутгал
халдваргүйтгэлийн
бүлэг

Ар тал, хангалт
хариуцсан туслах

Сумын ерөнхий
зориулалтын мэргэжлийн
анги

Гишүүд

ХҮНС ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН АЛБАНЫ ХАРЬЯА БАЙГУУЛЛАГА
БОЛОН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ЧАДАВХЫН СУДАЛГАА

д/д

Аймаг, сумын
нэр

1
2
3
4

Төрийн болон төрийн
бус аж ахуй нэгж,
байгууллага

Хүний нөөц, мэргэжлийн ур чадварын судалгаа
Хүн хүчний тоо

Эрүүл үржихүй
-

малын эмч

Лаборант

Ариутгагч

3
4
2
3

Дундрашгүй баялаг

гэх мэт: эрхэлсэн салбарын үйл ажиллагаатай холбоотой гамшгийн төрөл тус бүрт ажиллах арга хэмжээг төлөвлөнө

ХҮНС ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН АЛБАНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН АШИГЛАЛТЫН БАЙДАЛ
Барилгын

Гамшгаас
хамгаалах
алба

Барилгын
төлөв байдал
төрөл

Хүнс хөдөө аж
ахуйн алба

Оршин суугчид

Офиссын
барилга
Агуулахын
барилга

Хийцийн ангилал

Төмөр гаргацан,
модон хучилттай
Блокон
хана,
хавтан хучилт 1

Давхарын
тоо

4
1

Ашиглалтанд
орсон огноо

1969
1963.06.11

Ажлын
цагаар

Ажлын бус
цагаар

60
17

4
3

дунд зэрэг
...............

ХҮНС ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН АЛБАНЫ АВТОМАШИН, ТЕХНИК ХЭРЭГСЛИЙН БЭЛЭН БАЙДАЛ

-

2

1

-

-

-

Тусгай

-

хариуцах
албан
тушаалтан
1 голт

-

Чиргүүл

Трактор

-

Бага оврын

-

Тусгай

9

Бүгд

2

Моторт унадаг
дугуй

-

2 дугуйт

5

Хүнд
механизм

Мотоцикл

Бүгд

2

Тусгай
зориулалллтын

ХХАА алба

Автобус

1

Гамшгаас
хамгаалах алба

Ачааны

д/д

Суудлын

Автомашин теник

-

ХҮНС ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН АЛБАНД АШИГЛАГДАЖ БАЙГАА ТУСГАЙ
ЗОРИУЛАЛТЫН БАГАЖ ХЭРЭГСЛИЙН БЭЛЭН БАЙДАЛ
/багаж эрэгслийн судалгааг төрөл тус бүрээр гаргаж болно/

д/д

Гамшгаас
хамгаалах
алба

Мэргэжлийн албаны
нэр
Мал

1

Хүнс хөдөө нарийн
аж
ахуйн бүлэг
алба
Ургамал,
тариалан
бүлэг

Техник, багаж
хэрэгслийн нэр

эмнэлгийн Явуулын
мэргэжлийн лаборатори

Дансаар
одоо
байгаа
1 иж бүрэн

Майхан платка
газар Цахилгаан мотор
хамгаалах Мананцаржуулагч

2
1

2

Чанар
байдал

Дутагдаж
байгаа

Бүгд

-

1

маш
сайн

4

6
2
1

сайн

хариуцах
албан
тушаалтан
блги
йн дарга
..........

ХҮНС ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН АЛБАНЫ БАГАЖ ХЭРЭГСЭЛ,
ЭМ БОДИС МАТЕРИАЛЫН НӨӨЦИЙН БЭЛЭН БАЙДАЛ

Багаж хэрэгсэл,
тоног төхөөрөмж

3

Норацилийн

Нүдний тос

Телозин

Нордай-80

Нордайн бэмбий

2

6

1

1

15

10

4

5

1

2

1

2

1

1

10

13

5

7

3

2

GPS

Аламицин

............... ХХК

Мотопомф

Мал үржлийн
тасаг

Том оврын хөргүүр

2

Архангай
Цэнхэр сум

Аж ахуй нэгж,
байгууллагын нэр

Зөөврийн хөргүүр

1

Аймаг, сумын
нэр

Өргөн хэрэглээний эмийн
нөөц

Автомакс

д/д

Шаардагда
ж буй
багаж,
техник

Шаардагдаж
буй эм,
бодис
хариуцах албан
тушаалтан,
шийдвэрлэх
газар

мал
үржлийн
тасгийн
дарга
...........Б.Бат
дарга, захирал

ЗУРАГ, ЗУРАГЛАЛЫН ХЭСЭГТ:
ГАМШГААС ХАМГААЛАХ АЛБАНЫ ДАРГЫН АЖЛЫН ЗУРАГ /аймаг, сумын газрын зураг/ жишээ болгон ашиглав.

Тайлбар: Албаны даргын ажлын болон шийдвэрийн зураг, байр зүйн зураг /М1:200000, М1:100000/, Монгол Улсын план
зураг, шаардлагатай бол нисдэг тэрэг хөөрөх, буух боломжтой талбайн баршилын зураг, Аймаг, нийслэл,
сум, дүүргийн план зургыг хэсэгчилэн гаргаж хавсаргана,
.

ОБЕГ-ын даргын 2019 оны .... дүгээр сарын ....ны өдрийн ..... дүгээр тушаалын гуравдугаар
хавсралт

БАТЛАВ:
............................... БАЙГУУЛЛАГЫН
ДАРГА......................................... /НЭР/
/гарын үсэг/

ОЛОН УЛСЫН ЭДИЙН ЗАСАГ, БИЗНЕСИЙН ДЭЭД
СУРГУУЛИЙН ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
(үлгэрчилсэн загвар)
ХЯНАСАН: БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ХЭЛТСИЙН ГАМШГААС ХАМГААЛАХ
ТӨЛӨВЛӨЛТ БЭЛЭН БАЙДАЛ ХАРИУЦСАН АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН, ГАМШГААС
ХАМГААЛАХ УЛСЫН ХЯНАЛТЫН АХЛАХ БАЙЦААГЧ, ХОШУУЧ
А.БАТБАЯР
БОЛОВСРУУЛСАН: .....................АЛБАН ТУШААЛ, ОВОГ НЭР

УЛААНБААТАР ХОТ
2019 ОН

ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД ТОДОТГОЛ ХИЙСЭН ТУХАЙ ТЭМДЭГЛЭЛ
д/д
1

Төлөвлөгөөг тодотгосон
албан тушаалтан, овог
нэр
...............................

Тодотгол
хийсэн он, сар,
өдөр
2019.04.20

Хуудасны Хуудас, мөрийн
дугаар
дугаар

Тодотгол хийсэн товч утга

ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БҮТЭЦ
Д/д

Бүтэц
Гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөөний үндсэн хэсэг

1
2
3
4
5
6
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8

Нийтлэг үндэслэл
Танилцуулга
Гамшиг, ослоос урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлийг бууруулах төлөвлөгөө
Аюулт үзэгдэл, гамшиг, ослын үед хэрэгжүүлэх хариу арга хэмжээний
төлөвлөгөө
Аюулгүй цэгт цугларах, нүүлгэн шилжүүлэх төлөвлөгөө
Хавсралт
Гамшгаас хамгаалах мэргэжлийн анги байгуулсан тушаал
Ажлын тусгай горимд шилжих тушаалын төсөл
Гамшгаас хамгаалах удирдлага, зохион байгуулалтын бүдүүвч
Холбоо зарлан мэдээллийн схем
Хүч хэрэгсэл, нөөцийн судалгаа
Ажлын зураг
Ажлын тусгай горимд шилжих, ажиллах төлөвлөгөө
Бизнесийн (Үйл ажиллагааны ) тогтвортой ажиллагааны төлөвлөгөө

Хуудасны дугаар

Нэгдүгээр бүлэг. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ
1.1. Төлөвлөгөөний зорилго
Олон улсын эдийн засаг, бизнесийн дээд сургуулийн гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөөний зорилго нь болзошгүй гамшиг
ослоос байгууллагын ажилтан, албан хаагчид, оюутан сурагчдын амь нас, эрүүл мэндийг авран хамгаалах, гамшгаас
хамгаалах чадавхыг бэхжүүлэх, гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлийг бууруулах, бэлтгэл бэлэн байдлыг хангах, хариу
арга хэмжээг шуурхай зохион байгуулах, гамшгийг хохирол багатай даван туулах, сэргээн босгох, боловсролын үйлчилгээг
тасралтгүй олгоход оршино.
1.2. Төлөвлөгөөг боловсруулахад баримталсан зарчим
Энэхүү төлөвлөгөөг боловсруулахад дараах зарчмыг баримталсан:
-Байгууллагын эрсдэл, эмзэг байдлын болон чадавхын үнэлгээнд тулгуурласан;
-Орон нутгийн гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөөтэй уялдсан;
-Байгууллагын салбар, нэгжийн ажилтан, албан хаагчдын оролцоог хангасан болно.
1.3. Төлөвлөгөөний хамрах хүрээ
Гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөө нь зөвхөн тус сургуулийн хүрээнд үйлчлэх бөгөөд гамшгаас хамгаалах мэргэжлийн
ангийн гишүүд дараах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.
1.4. Удирдлага зохион байгуулалт
Олон улсын эдийн засаг, бизнесийн дээд сургуулийн гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагааны удирдлагыг Гамшгаас
хамгаалах тухай хуулийн 23.1-д заасны дагуу сургуулийн захирал хэрэгжүүлж, гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлийг
бууруулах, төлөвлөлт, бэлтгэл бэлэн байдлыг хангах, гамшгийн хор уршгийг арилгах удирдлага зохион байгуулалтыг
Гамшгаас хамгаалах мэргэжлийн ангийн дарга хариуцан гүйцэтгэнэ.
Аюулт үзэгдэл, гамшиг, осол тохиолдсон үед гамшгаас хамгаалах мэргэжлийн анги үйл ажиллагаа идэвхжиж үүрэг
гүйцэтгэнэ.

Зураг №1. Гамшгаас хамгаалах мэргэжлийн ангийн удирдлага, зохион байгуулалт
Мэргэжлийн
ангийн дарга

Орлогч бөгөөд
сургалт, сурталчилгаа
хариуцсан ажилтан
Хэв журам,
аюулгүй байдал
хариуцсан
ажилтан
Анхны
тусламжийн бүлэг

Холбоо, зарлан
мэдээлэл
хариуцсан
ажилтан

Гал унтраах бүлэг

Хангалт хариуцсан
ажилтан

Нүүлгэн
шилжүүлэх бүлэг

Хүснэгт №1. Гамшгаас хамгаалах мэргэжлийн ангийн гишүүдийн гүйцэтгэх чиг үүрэг
№

Албан тушаал

1

Захирал

2

Менежер

3

Багш
Нийгмийн ажилтан

Гамшгаас хамгаалах мэргэжлийн
ангид ажиллах албан тушаал
Мэргэжлийн ангийн дарга бөгөөд
гамшгийн
үеийн
удирдлагын
байрны дарга
Орлогч
бөгөөд
сургалт
сурталчилгаа хариуцсан ажилтан
Хэв
журам,
аюулгүй
байдал
хариуцсан ажилтан
Холбоо зарлан мэдээлэл хариуцсан

Гүйцэтгэх чиг үүрэг

Нэмэлт үүрэг

4

Ерөнхий
бодогч

5

ажилтан
нягтлан Хангалт хариуцсан ажилтан

Хүснэгт №2. Гамшгаас хамгаалах мэргэжлийн ангийн орон тооны бус бүлгийн тусгай үүрэг гүйцэтгэх бүлгүүдийн томилгоот
бүрэлдэхүүний гүйцэтгэх чиг үүрэг
№
1

2

Багийн гишүүний
овог, нэр
Эрэн хайх, аврах 1.
бүлэг
2.
3.
4.
Анхны
тусламжийн бүлэг
Багийн нэр

3

Гал унтраах бүлэг

4

Нүүлгэн
шилжүүлэх бүлэг

5

Хангалтын
...гэх мэт

бүлэг

Албан тушаал

Гүйцэтгэх үүрэг

Нэмэлт үүрэг

Хоёрдугаар бүлэг. Байгууллагын танилцуулга
Олон улсын эдийн засаг, бизнесийн дээд сургууль 1794 метр.кв газар нутагтай. Баянгол дүүргийн 4-р хорооны нутаг
дэвсгэрт байрладаг. 1997 оноос үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн бөгөөд өнөөгийн байдлаар хичээлийн төв байр, оюутны
дотуур байр, спорт ордон зэрэг барилга байгууламжид сургалт хүмүүжлийн ажлыг явуулж байна. Багш ажилчид, оюутан
сурагчид нийт 1100 орчим хүн байнгын ажил үйлчилгээ явуулдаг.
Гадна талбайн хэмжээ 320м2. Сургуулийн төв хаалганаас 15 м зайд төв зам өнгөрөх бөгөөд баруун талд Нарны зам
7м, урд талд ШТС 80 м зайд тус тус байрлана. Зүүн талд нийтийн, нэг давхар байшин байрласан.
Хичээлийн төв байр 2011 онд ашиглалтад орсон, 5 давхар байшин ба B1 давхар болон дээрээ техникийн өрөөтэй, 1
орцтой, 1 аваарын хаалгатай, дулаан, цэвэр бохирын төвийн нэгдсэн шугаманд холбогдсон. Барилгын хийц бүтээц тоосго,
газар хөдлөлтийн .... баллд тэсвэртэй.
В1-давхарт оюутны цайны газар, сан узель, архив, уншлагын танхим, 5-н өрөө, 00-өрөө
1-давхарт номын сан, 2 уншлагын танхим, оюутны холбооны өрөө, 1 лекцийн танхим, 3 сургалтын өрөө, өлгүүрийн
өрөө, 00 өрөө,
2-давхарт УУМТТэнхим, хүндэтгэлийн өрөө, лекцийн заал, 6 хичээлийн өрөө, эмчийн өрөө, сургалтын албаны өрөө, 00
өрөө,
3-давхарт Санхүүгийн өрөө, ОУБСНББТэнхим, агуулах, 6-н сургалтын өрөө, лекцийн танхим, эрдмийн өрөө, 00-өрөө
4-давхарт захирлын өрөө, дэд захирлын өрөө, ГХХАТэнхим, хэвлэлийн цех, лекцийн танхим, 2-сургалтын өрөө, 00өрөө
5-давхарт зочдын хүлээн авалтын өрөө, 7 сургалтын өрөө, лекцийн танхим, 00-өрөө
Энэ хэсэгт Олон улсын эдийн засаг, бизнесийн дээд сургуулийн бүтэц, зохион байгуулалтыг схемээр харуулж, салбар
нэгжийн гүйцэтгэх үүргийг товч дурдана.

Олон улсын эдийн засаг, бизнесийн дээд сургуулийн гамшгийн эрсдэлийн удирдлагын чадавхын үнэлгээг “Дэлхийн зөн
Монгол” олон улсын байгууллагаас гаргасан аргачлалын дагуу хийв. /Шаардлагатай бол байгууллагын гамшгийн эрсдэл,
эмзэг байдлын үнэлгээг тусгай зөвшөөрөл бүхий мэргэжлийн байгууллагаар хийлгэнэ/
Байгууллагын эрсдэлийн менежмент

График 1. Байгууллагын эрсдэлийн менежмент
Байгууллага удирдлагын
ойлголт, дэмжлэг
100%

Санхүүгийн хяналт үнэлгээ
/ISO31000/

80%
60%

Удирдлага, зохион
байгуулалт

40%
20%
0%
Эрсдэлийн удирдлагын
төлөвлөгөө, биелэлт

Эрсдэлийн удирдлагын
бодлого (стратеги,
хөтөлбөр), хэрэгжилт

Удирдлагын оролцоо

Байгууллагын удирдлагын
шийдвэр

График 2. Байгууллагын гамшгийн эрсдэл
100%
Оршин байгаа газрын болзошгүй
аюулын зураглал
Олон нийтийн оролцоотой
Аюул, эрсдэлийн мониторинг,
100%
гамшгийн эрсдэлийн удирдлага
илрүүлэлт
Холбогдох талуудтай харилцан
ойлголцлын санамж бичиг

80%
60%

Нэг бүрийн болон нийтийн
хамгаалах хэрэгслийн хангалт

Аюул, гамшгийн үед хүн бүрийн
үүрэг, хариуцлагыг тодорхойлсон…

40%

Гамшгийн эрсдэлийн судалгаа,
үнэлгээ

60%
60%

40%
20%

20%
40%

60%

20%

Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх,
эрсдэлийг бууруулах төлөвлөгөө

40%

0%

Гамшгийн анхааруулга,
сэрэмжлүүлэг, зарлан…

20%
60%

Анхны тусламж үзүүлэх дадлага,
сургуулилтанд хамрагдсан байдал
60%
Эрсдэлийг бууруулах сургалт,
сургуулилт, дадлагад хамрагдсан…

40%

Гамшгаас хамгаалах дадлага,
сургуулилт
Гамшгаас хамгаалах ангиллын
сургалтын хөтөлбөр

Гамшгаас хамгаалах хууль
тогтоомжийн хэрэгжилт

60%
40%

40%

60%

Гамшгаас хамгаалах удирдлага,
штаб

Гамшгаас хамгаалах мэргэжлийн
анги
Гамшгийн бэлэн байдлын
төлөвлөгөө

График 3. Байгууллагын гамшгийн эрсдэлийн
санхүүжилт, сэргээн босголтын нөөц
Гамшгийн эрсдэлийн
сан/төсөв
100%
80%
60%
Бэлэн мөнгөний нөөц

40%
20%

Гамшгийн эрсдэлийг
бууруулах хөрөнгө
оруулалт

0%

Бараа материалын
нөөц

Эрсдэл шилжүүлэлт
(даатгал)

График 4. Байгууллагын дэд бүтэц, технологи

100%
Өгөгдөл, мэдээллийн сан,
файл

Ус

80%

Цахилгаан

60%
40%
20%

Гадаад сүлжээ (Интернэт)

0%

Дотоод сүлжээ

Дулаан

Холбооны сүлжээ

Дохиоллын систем

График 5. Байгууллагын гамшгийн эрсдэлийн менежментийн
чадавхын нэгтгэсэн үнэлгээ
Байгууллагын удирдлагын
манлайлал
100%
Байгууллагын эрсдэлийн
менежментийн бодлого,
Мэдээллийн дэд бүтэц
80%
стратеги, төлөвлөгөө
65%
60% 40%
Гамшгийн аюул, эрсдэлийг
33%
Инженерийн шугам сүлжээ80%
40%
73%
тодорхойлох, үнэлэх
20%
Сэргээн босгох арга
хэмжээнд зориулсан нөөц

20%

0%

50%

20%
30%

Гамшгийн эрсдэлийн
санхүүжилт
Гамшгийн эрсдэлийг
бууруулах түншлэл, хамтын
ажиллагаа

35%

60%

Гамшгаас урьдчилан
сэргийлэх, бэлэн байдлыг
хангах
Гамшгийн удирдлага, штаб,
мэргэжлийн ангийн бэлтгэл,
бэлэн байдал

Байгууллагын ажилтнуудын
сургалт бэлтгэл

Гуравдугаар бүлэг. БАЙГУУЛЛАГЫН ГАМШГААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ,
ЭРСДЭЛИЙГ БУУРУУЛАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Батлав.
ОУЭЗБДС-ийн дээд сургуулийн захирал
...............................................Ч.Сумаахүү
ОЛОН УЛСЫН ЭДИЙН ЗАСАГ, БИЗНЕСИЙН ДЭЭД СУРГУУЛИЙН ГАМШГААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ,
ЭРСДЭЛИЙГ БУУРУУЛАХ 2019 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

....он ...сар...өдөр
№

Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа

1

Гамшгаас
хамгаалах
төлөвлөгөөг
тодотгох нэгдсэн дадлага сургуулилт
зохион байгуулах

2
3

Засгийн газрын 339 дүгээр тогтоолыг
хэрэгжүүлэх

4
1
2
1
2
1
2

Галын хорны хүрэлцээний тооцоо
судалгаа гаргаж, нэмж байршуулах

Шалгуур үзүүлэлт, хүрэх үр
Хариуцах нэгж/
Хугацаа
дүн
албан тушаалтан
Нэг. Гамшгаас хамгаалах сургалт, сурталчилгааны чиглэлээр
X сар

Хамтран
хэрэгжүүлэх

Жил бүрийн 3 дугаар
сарын 4 дэх долоо хоног
Пүрэв гараг
Хоёр. Эрсдэлийг бууруулах чиглэлээр

Гурав. Гамшгаас хамгаалах нөөц бүрдүүлэх чиглэлээр
Дөрөв. Гамшигтай тэмцэх чадавхыг сайжруулах, бэлэн байдлыг хангах чиглэлээр
Хүн нэг бүрийн үүргэвч бүрдүүлэх
Багш, ажилтан нэг бүр
II сар
ГХОТБЗ
үүргэвч, аранзтай болсон
байна.

нэгжүүд

Төсөв/
Санхүүжилт

Нэг. Газар хөдлөлтийн гамшгийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ :
№

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

Хугацаа

Шаардлагатай
хөрөнгө

Хариуцах албан
тушаалтан

1

Гамшгаас хамгаалах мэргэжлийн ангийн бүрэлдэхүүнд тодотгол хийх

хх

-

МАД

2

Мэргэжлийн ангийн бэлтгэл бэлэн байдлыг дээшлүүлэх

3

Гамшгаас хамгаалах бэлэн байдлын төлөвлөгөөнд тодотгол хийх

хх
хх

500,0
хх

МАД
хх

4
5
6

Байгууллагын хэмжээнд гамшгийн үеийн зарлан мэдээлэл явуулах журам боловсруулж мөрдөх

хх

хх

хх

Холбоо, зарлан мэдээлэл явуулах техник хэрэгслийг бэлтгэх
Сургуулийн байрны ойролцоо аюулгүй талбайг томилгоожуулж тэмдэгжүүлэх

хх
хх

хх
хх

хх
хх

7

Багш, ажилчид, оюутнуудыг тогтоосон дохиогоор ажиллах дадлага эзэмшүүлэх

хх

хх

хх

8
9

Сургуулийн хэмжээнд гамшгаас хамгаалах сургалт зохион байгуулах
Мэргэжлийн ангийн гамшгаас хамгаалах сургалт зохион байгуулах

хх
хх

хх
хх

хх
хх

10

Багш, ажилчдад гамшгаас хамгаалах сургалт зохион байгуулах

хх

хх

хх

11

Удирдлага, штабын бүрэлдэхүүн, мэргэжлийн анги, ажиллагсдыг нэг бүрийн хамгаалах хэрэгслээр
хангах

хх

хх

хх

хх

хх

хх

хх

хх

хх

14

Аврах, хор уршгийг арилгах, сэргээн босгох ажилд шаардагдах техник хэрэгсэл, эд материалын
нөөцийг бүрдүүлэх
Гамшгийн аюул тулгарсан болон үүссэн үед байгууллагын тогтвортой ажиллагааг дээшлүүлэхэд
чиглэгдсэн арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх
Байгууллагын үйл ажиллагааг тусгай горимд шилжүүлэхэд бэлтгэх

хх

хх

хх

15

Байгууллагын гамшгаас хамгаалах албаны даргын үндсэн ба хөдөлгөөнт удирдлагын байрыг
бэлтгэж ажиллах нөхцлөөр хангах

хх

хх

хх

16

Зэргэлдээ байгууллагын гамшгаас хамгаалах мэргэжлийн анги, штабуудтай харилцан ажиллагааг
зохион байгуулах, хамтран ажиллах гэрээ байгуулах

хх

хх

хх

12
13

АЮУЛТ ҮЗЭГДЭЛ, ГАМШИГ, ОСЛЫН ҮЕД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХАРИУ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Хоёр. Газар хөдлөлтийн гамшгийн аюул тулгарсан үед :
№

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

Багтаамж

1

Дохио
хүлээн
авмагц
тодотгоод албаны даргад
яаралтай мэдэгдэх

Ц+15

2

3

4
5

6

7
8

Ажилтан албан хаагчдад
гамшгийн аюулын тухай
зарлан мэдээлэл хүргэх
/ажлын цагаар/
Албаны
штаб,
мэргэжлийн
ангийн
бүрэлдэхүүнд
зарлан
мэдээлэл хүргэх, /ажлын
болон ажлын бус цагаар/
Тусгай
зориулалтын
техник, багаж хэрэгслийг
үүрэг гүйцэтгэхэд бэлтгэх
Боломжтой бүх аргаар
ард
иргэдэд
зарлан
мэдээлэл хүргэх
Мэдээлэл
Шуурхай
Удирдлагын
Төв,
Нийслэлийн
Шуурхай
Мэдээллийн Төв, бусад
мэргэжлийн
байгууллагуудаас
гамшгийн цагийн байдлын
талаар мэдээ мэдээлэл
авах
Ажилтан албан хаагчдад
зарлан мэдээллийг хүргэж
үйлдвэрийн байр орчноос
гаргах арга хэмжээ авах
Ээлжинд /диспетчерийн

15

Минут
30
45

Ц+30
өд
Ц+1
цаг

өр
шө

Ч+45
Ч+30аас

Ч+30аас

Ч+15
Ч+45

өд

өр

нө

2

4

6

8

10

12

Цаг
14

16

18

20

22

24

2

Хоног
3
4

Хариуцах албан
тушаалтан

9

10

11

12
13

14

15

16

алба/ үүрэг гүйцэтгэж
байгаа
бүрэлдэхүүнийг
гамшгийн үеийн үүрэгт
ажилд нь оруулах
Албаны
штаб,
мэргэжлийн
ангийн
бүрэлдэхүүнийг тогтоосон
газарт цуглуулах, бүртгэх
Албаны штабыг гамшгийн
үеийн үүрэгт ажилд нь
оруулах
Мэргэжлийн
ангийн
бүрэлдэхүүнийг
шаардлагатай үед үүрэг
гүйцэтгүүлэхээр
бэлэн
байдалд оруулах
Мэргэжлийн
ангийг
гамшгийн голомтонд үүрэг
гүйцэтгүүлэх
Мэдээ
мэдээллийг
дараалал
харгалзахгүй
хүлээн авах, дамжуулах,
Шаардлагатай хоол хүнс,
цэвэр усны нөөцийг татан
авах
ажлыг
зохион
байгуулах
Дулаан хувцас, хөнжил,
гудасны нөөцийг татан
авах
Шаардлага гарсан үед
ард
иргэдийг
түр
байршуулах орон байрыг
бэлтгэх

Ч+45

шө

нө

өд

өр

шө

нө

Ч+45аас
Ч+1-3
цаг
Ч+13
цагаас
Ч+6,45
Ч+12,4
5
Ч+12
Ч+3
хон

Бусад төрлийн аюулт үзэгдэл, гамшиг, ослын үед хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө
-

Гал түймэр
Үер
Хүн, малын гоц халдварт өвчин

-

№
1

2
3
4

Хүчтэй цасан болон шороон шуурга
................

АЮУЛТ ҮЗЭГДЭЛ, ОСЛЫН ҮЕД ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЭХ ДОХИО ДАМЖУУЛАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Гамшгийн аюулын тухай
Гамшгийн аюулын Гамшгийн аюулын тухай зарлан
Аюулгүйн гарцыг
зарлан мэдээлэл хүргэх
тухай зарлан
мэдээлэл хүргэх техник
Аюулгүй гарцын
хариуцах албан
албан тушаалтан
мэдээлэл хүргэх
хэрэгсэл /серень, шүгэл, хонх
хуваарь
тушаалтан /нэр, утасны
/нэр, утасны дугаар/
хүрээ
гэх мэт/
дугаар/
Э.Энхтөр
1 давхарт
Хонх /тасралтгүй 1 минут орчим 1
давхарт Төв
хаалгыг
жижүүр
/холбоо, зарлан мэдээлэл
дуугаргах/
ажиллагсад төв С.Баяр 99000000
хариуцсан
ажилтан
хаалгаар
91000000/
И.Энхбаяр
2 давхарт
Шүгэл
2
давхарт Зүүн
хаалгыг
нярав
/хэв
журам
хариуцсан
ажиллагсад зүүн Д.Дорж 95000000
ажилтан 88000000/
талын гарцаар
-

АЮУЛГҮЙ ЦЭГТ ЦУГЛАРАХ, НҮҮН ШИЛЖИХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

№
1

Байгууллагын дэргэдэх
аюулгүй талбай

Талбайн
хэмжээ

Бүртгэл явуулах
албан тушаалтан
/нэр, утасны дугаар/

Аюулгүй талбайд
байрших ажилтан албан
хаагч, оюутнууд

Бүртгэлийн нэгдсэн
мэдээ гаргах албан
тушаалтан /нэр,
утасны дугаар/

Тайлбар

ГАМШГИЙН ҮЕД БАЙГУУЛЛАГЫН АЖИЛТАН, АЛБАН ХААГЧ, ЭД ХӨРӨНГИЙГ ТҮР БАЙРАНД
НҮҮЛГЭН ШИЛЖҮҮЛЭХ, ТЭЭВЭРЛЭЛТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Гамшиг,
аюулт
үзэгдэл,
ослын төрөл

Газар
хөдлөлт

Техник
хэрэгслийн тоо,
улсын дугаар,
марк

Хариуцах албан
тушаалтан, утасны
дугаар, гэрийн
хаяг

Нүүлгэн
шилжүүлэх хүн
ам, эд хөрөнгө,
мал, амьтан,
объект /ач
холбогдлоор
эрэмбэлж болно/

Мэргэжлийн
ангийн нэр

Хүний тоо, /хаанаас,
хэнийг ямар хаягаар
дайчлан ажиллуулахыг
бичнэ/

Тээврийн
бүлэг

Г.Дорж
/ерөнхий
УБО
00-00,
инженер/88000000,
..... хүн .........-с баазаас ачааны машин Байгууллагын
Сүхбаатар дүүрэг
гаргана
5,
архив, үнэт зүйл
5-р хороо 05-25
бульдозер-1 ш
тоот

Үер усны
аюул /гэх мэт/
НҮҮЛГЭН ШИЛЖҮҮЛЭХ, ТҮР БАЙРНЫ УДИРДЛАГА, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
№
1
2
3

Хариуцах албан
Ашиглах багаж,
тушаалтан
техник хэрэгсэл
Хан-Уул дүүргийн нутаг дэвсгэр Мишээл
группын Агуулах
рүү
“Нарны”
гүүрээр ........
албан
давж................... замаар очно.
тушаалтан .........
Түр байрыг Хан-Уул дүүргийн ...
хороо “Морин тойруулга”-ын
хашаанд байгуулна
Үйл ажиллагаа

Хугацаа

Дэмжлэг үзүүлэх
Ажилтан

Тайлбар

Дутагдаж буй хүч
хэрэгслийг
хаанаас
нэмэлтээр татаж
бүрдүүлэх тухай
бичнэ.

Гамшиг, ослын үед штабыг хээрийн нөхцөлд болон сургуулийн нөхцөлд нүүлгэн шилжүүлж, зохион байгуулах
зураглал

Үйлдвэрлэл
үйлчилгээ, хэв
журам

Эмнэлгийн тусламж

,

Сургалт, мэргэжлийн
анги хариуцсан баг

Сургуулийн
удирдлага,
штабын дарга,
нарийн бичиг

Холбоо зарлан
мэдээлэл

Хангалт хариуцсан
баг

Аваар, ослын баг

Нэвтрэх

хэсэг

ОЛОН УЛСЫН ЭДИЙН ЗАСАГ, БИЗНЕСИЙН ДЭЭД СУРГУУЛИЙН
ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХАВСРАЛТ

Товьёог:

1.
2.
3.
4.
5.

Тушаал, шийдвэр, дүрэм, журмын хэсэг
Гамшгаас хамгаалах удирдлага, зохион байгуулалтын хэсэг
Гамшиг, ослын үеийн зарлан мэдээллийн хэсэг
Хүч хэрэгсэл, нөөцийн судалгаа
Ажлын болон план зураглал

Нэг. Тушаал, шийдвэр, дүрэм, журам
Загвар
Олон улсын эдийн засаг, бизнесийн дээд сургууль
Захирлын тушаал

Гамшгаас хамгаалах мэргэжлийн анги байгуулах тухай
Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн 34 дүгээр зүйлийн 34.2.3 дахь заалт, Галын аюулгүй байдлын тухай хуулийн 17
дугаар зүйлийн 17.1.2, 17.2.4 дэх заалт, Монгол Улсын Шадар сайдын 2017 оны 75 дугаар тушаалыг тус тус үндэслэн
ТУШААХ нь :
1. Олон улсын эдийн засаг, бизнесийн дээд сургуулийн хэвийн үйл ажиллагааг хангах, аюулт үзэгдэл, ослоос
урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах, хор уршгийг арилгах, хойшлуулшгүй сэргээн босгох үйл ажиллагааг зохион байгуулах үүрэг
бүхий гамшгаас хамгаалах мэргэжлийн ангийн бүрэлдэхүүнийг нэгдүгээр, ажлын хувцас, багаж хэрэгслийн жагсаалтыг
гуравдугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.
2. Мэргэжлийн ангийн бүрэлдэхүүнийг гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаанд сургаж дадлагажуулах, бэлтгэл бэлэн
байдлыг хангах, мэргэжлийн ангид хөтлөгдөх баримт бичгүүдийг тухай бүр шинэчилж байхыг гамшгаас хамгаалах
мэргэжлийн ангийн дарга /.........................../-д даалгасугай.
3. Гамшгаас хамгаалах хуулийн 51 дүгээр зүйлийн 51.2 дахь заалтад заасны дагуу гамшгаас урьдчилан сэргийлэх,
эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээний зардлыг төлөвлөх, зориулалтын дагуу зарцуулах, мэргэжлийн ангид шаардлагатай
хөрөнгийг шийдвэрлэж, ажиллах нөхцөлөөр хангахыг Санхүү, аж ахуйн тасгийн дарга /.........................................../-д үүрэг
болгосугай.

ЗАХИРАЛ....................../

/

Захирлын 20.... оны ......дүгээр ......сарын .......ний
өдрийн ...............тоот тушаалын нэгдүгээр хавсралт

Олон улсын эдийн засаг, бизнесийн дээд сургуулийн гамшгаас хамгаалах мэргэжлийн ангийн бүрэлдэхүүн

Д/д

Албан тушаал
Томилгоожсон

Үндсэн

Овог нэр

1

Мэргэжлийн ангийн дарга

Тэнхмийн эрхлэгч

А.Эрдэнэбаатар

2
3

Орлогч бөгөөд сургалт, сурталчилгаа хариуцсан ажилтан
Хэв журам, аюулгүй байдал хариуцсан ажилтан

Багш
Багш

Б.Пүрэвдорж
И.Энхбаяр

4

Холбоо, зарлан мэдээлэл хариуцсан ажилтан

Оюутны холбооны дарга

Э.Энхтөр

5
6

Анхны тусламжийн бүлгийн дарга
Хангалт хариуцсан ажилтан

7

Гал унтраах бүлгийн дарга

8
9

Нүүлгэн шилжүүлэх бүлгийн дарга
........

Бага эмч
Г.Цэдэн-Иш
Нягтлан бодогч
Э.Долгорсүрэн
Захиргаа,
дотоод
аудит
Б.Төмөрбаатар
чанарын албаны мэргэжилтэн

Захирлын 20.... оны ......дүгээр ......сарын .......ний
өдрийн ............тоот тушаалын хоёрдугаар хавсралт

Олон улсын эдийн засаг, бизнесийн дээд сургуулийн
гамшгаас хамгаалах мэргэжлийн ангийн ажлын хувцас,
багаж хэрэгслийн жагсаалт
Д/д
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Ажлын хувцас, багаж хэрэгслийн нэр
Нүдний хамгаалах хэрэгсэл
Малгай, каск
Ажлын хувцас /өвөл, зуны/
Ажлын гутал
Бээлий
Цув
Гар чийдэн
Мяндсан олс
Бэхэлгээний бүс
Хүрз
4 хүний майхан
Аяны хөнжил
Эмийн сан, анхны тусламжийн иж бүрдэл
Гал унтраах анхан шатны багаж хэрэгсэл
.........
.........

Хэмжих нэгж

Тоо ширхэг

ширхэг
Ширхэг
Хос
хос
хос
ширхэг
ширхэг
метр
ширхэг
ширхэг
ширхэг
ширхэг
хайрцаг

7
7
10
10
10
7
7
100
7
7
2
7
1

Хоёр. Гамшгаас хамгаалах удирдлага, зохион байгуулалт

Мэргэжлийн ангийн
дарга

Орлогч бөгөөд сургалт,
сурталчилгаа хариуцсан
ажилтан

Хэв журам, аюулгүй
байдал хариуцсан
ажилтан

Анхны тусламжийн
бүлэг

Холбоо, зарлан
мэдээлэл хариуцсан
ажилтан

Гал унтраах бүлэг

Хангалт хариуцсан
ажилтан

Нүүлгэн шилжүүлэх
бүлэг

Гурав. Гамшиг, ослын үеийн зарлан мэдээлэл
Олон улсын эдийн засаг, бизнесийн дээд сургуулийн хэмжээнд
зарлан мэдээллийн дуут дохио дамжуулах журам
Гамшгийн аюулын тухай зарлан мэдээллийг сургуулийн хэмжээнд үнэн зөв, шуурхай хүргэх, багш, ажилчид, оюутнуудыг
тогтоосон дохиогоор ажиллах арга ажиллагаанд дадлагажуулах ажлыг зохион байгуулахад энэхүү журмыг дагаж мөрдөнө.
-

Дуут дохио (сирень) ...минутын хугацаатайгаар 1 удаа дуугарахад........байгууллагын штабын бүрэлдэхүүн ......байранд
цугларна.

-

Дуут дохио (сирень) ...минутын хугацаатайгаар 2 удаа дуугарахад...... мэргэжлийн ангийн бүрэлдэхүүн томилгоот техник,
багаж хэрэгсэлтэйгээр ...... заасан газарт цугларна.

-

Дуут дохио (сирень) ...минутын хугацаатайгаар 3 удаа дуугарахад байгууллагын нийт ажилтан албан хаагчид
томилгоожуулсан аюулгүй талбайд гарна.

-

...............................

ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЭЛ ДАМЖУУЛАХ БҮДҮҮВЧ

Байгууллагын жижүүр
70100086

Сантехникч
8018хххх

Холбоо, зарлан мэдээлэл
хариуцсан ажилтан
9912хххх

Гал унтраах бүлгийн
дарга 8921хххх

Сургуулийн захирал
70100086, 9911хххх

Гамшгаас хамгаалах
мэргэжлийн ангийн дарга
9999хххх

Анхны тусламжийн
бүлгийн дарга 9919хххх

Орлогч бөгөөд сургалт,
сурталчилгаа хариуцсан
хариуцсан ажилтан 8805хххх

Хангалт хариуцсан
ажилтан 9910хххх

Дөрөв. Хүч хэрэгсэл, нөөцийн судалгаа
4.1.

№
1
2
3

Мэргэжлийн ангийн
нэр

ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ХҮЧ ХЭРЭГСЛИЙН СУДАЛГАА

Томилгоожсон
хүний тоо

Аврах бүлэг
Цахилгааны
аваар
техникийн бүлэг
Хэв журам сахиулах
бүлэг

Томилгоожсон
автомашины
марк, улсын
дугаар

Үүрэг гүйцэтгэх
техник, багаж
хэрэгслийн нэр,
төрөл, тоо

Нэг бүрийн хамгаалах хэрэгсэл
Амьсгал
Арьс
хамгаалах
хамгаалах
хэрэгсэл
хэрэгсэл

Тайлбар

4.2. МЭРГЭЖЛИЙН АНГИЙН АВРАХ БАГАЖ ХЭРЭГСЭЛ, ТЕХНИК, ХЭРЭГСЛИЙН СУДАЛГАА
д/д

1

2
3

Аврах багаж хэрэгсэл,
техникийн нэр

Тоо

Хамгаалах хэрэгсэл

Тоо

Тээврийн хэрэгсэл

Тоо

Хүрз

5

ОП цув

10

Ачааны

1

Сүх

5

Галын костюм /брезентэн
хувцас/

15

Суудлын

15

Галын хор

10

Хорт утааны баг

20

Автобус

1

Дэгээ

3

хошуувч

25

25

4.3. ТОМИЛГООЖСОН МЭРГЭЖЛИЙН АНГИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙ ГЭРИЙН ХАЯГ, УТАСНЫ ЖАГСААЛТ, БИЕ ХОЛБООЧИН
№

Албан тушаал
Үндсэн

Овог нэр

Томилгоожсон

Гэрийн хаяг,
утасны дугаар
/иридиум утас/

Зарлан мэдээлэл хүргэх
холбоочин, түүний утас

Нэг. Аврах бүлэг
1
2
Хоёр. Хэв журам сахиулах бүлэг

4.4. БАЙГУУЛЛАГЫН ХӨДӨЛГӨӨНТ БОЛОН СУУРИН РАДИО ХОЛБООНЫ СУДАЛГАА

Алба, мэргэжлийн
ангийн нэр

Нэвтрэх нууц
түлхүүр үг

Богино долгионы
радио станцын хот
доторх давтамжын
үелзлэл

НОБГ, ОБЕГ-тай
холбогдох нууц
түлхүүр үг,
хоорондын
давтамжын үелзлэл

“ИРИДИУМ”
утасны дугаар

Алслагдсан зай

4.5 БАЙГУУЛЛАГЫН НӨӨЦ БҮРДҮҮЛЭЛТ :
4.5.1. ...................................... БАЙГУУЛЛАГЫН ГАМШГИЙН ЭРСДЭЛИЙН НӨӨЦ ХӨРӨНГӨ
......................................байгууллага нь жил бүрийн төсөвтөө “Гамшгийн эрсдэлийн зардал”-д зориулж ...................... сая төгрөгийг
хуваарилдаг бөгөөд ................. төгрөгийг гамшгаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнд, ......................... төгрөгийг аюулт үзэгдэл,
техникийн холбогдолтой ослын үед аврах хор уршгийг арилгах арга хэмжээнд, ....................... төгрөгийг сэргээн босгох арга хэмжээнд тус
тус зарцуулдаг.

4.5.2. ХҮНСНИЙ НӨӨЦ

4.5.3. ТЕХНИК, БАГАЖ ХЭРЭГСЛИЙН НӨӨЦ

4.5.4. ХӨДӨЛМӨР ХАМГААЛЛЫН ХУВЦАС, НЭГ БҮРИЙН ХАМГААЛАХ ХЭРЭГСЛИЙН НӨӨЦ

Тав. Ажлын болон план зураг
5.1. Штабын даргын ажлын зураг /газрын зураг/

5.2. Олон улсын эдийн засаг, бизнесийн дээд сургууль орчмын план зураг /байгууллагын ойролцоох зам гарц, нийтийн эзэмшлийн зам
тайбай, ногоон байгууламж, эрсдэл бүхий газар гэх мэт /ажилтан, албан хаагчид байраа орхин гарч гарч цугларах томиолгоожуулсан
аюулгүй талбай/ зэрэг орсон байна/
5.3. Байгууллагын давхар бүрийн авралтын зам, гарцын схем зураг ...гэх мэт

ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨТЭЙ ТАНИЛЦАЖ, ЗӨВШӨӨРСӨН АЛБАН ТУШААЛТАН

№

Албан тушаал
Үндсэн
Томилгоожсон

Нэр

1
2

---оООо---

Огноо

Танилцаж, зөвшөөрсөн
албан тушаалтны гарын үсэг

