
2019 оны 02 сарын 14-ний өдөр  Дугаар А/88      Улаанбаатар хот  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн  
сургууль зохион байгуулах тухай 

 
 

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын 
тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.6-ын “б”, 29.2, 31.1.1, Гамшгаас хамгаалах 
тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.1, 13.2, 32 дугаар зүйлийн 32.1.1, 32.1.2,  32.1.8, 
32.1.11, Монгол Улсын Ерөнхий сайдын 2018 оны 198 дугаар захирамж, Монгол 
Улсын Шадар сайд, Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч 
нарын 2019 онд хамтран ажиллах гэрээний 2,3, 3.6 дахь заалтыг тус тус үндэслэн 
ЗАХИРАМЖЛАХ нь: 
 

1.Гамшиг, аюулт үзэгдэл, ослоос хүн, мал, амьтан, эд хөрөнгө, хүрээлэн 
байгаа орчныг хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх, аврах, хор уршгийг арилгах, 
хойшлуулшгүй сэргээн босгох үйл ажиллагаанд нийслэлийн нутгийн захиргааны 
байгууллага, Гамшгаас хамгаалах алба, мэргэжлийн анги, сайн дурын хэсэг, иргэн, 
хуулийн этгээд, томилгоот бүрэлдэхүүний бэлтгэл бэлэн байдлыг дээшлүүлэх, 
хамтын ажиллагааг сайжруулж, сургах, дадлагажуулах зорилгоор нийслэлийн 
“Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургууль”-ийг 2019 оны 04 дүгээр сарын 24, 25,                 
26-ны өдрүүдэд зохион байгуулсугай. 

 
2.Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургуулийн бэлтгэл ажлыг хангах үүрэг бүхий 

ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг хавсралт ёсоор баталсугай. 
 
3.Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургуулийг мэргэжлийн өндөр түвшинд 

зохион байгуулахыг Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Нийслэлийн Онцгой 
байдлын газар, Нийслэлийн гамшгаас хамгаалах алба, мэргэжлийн ангийн дарга 
нарт үүрэг болгосугай. 

 
4.Захирамжийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Нийслэлийн Засаг 

даргын Тамгын газар /М.Отгонбаяр/-т үүрэг болгосугай. 
 
 
 
 
 

 НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН НОГООН ХӨГЖИЛ,  
 АГААРЫН  БОХИРДЛЫН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН 
 ОРЛОГЧ                                                    Ж.БАТБАЯСГАЛАН 

 
 

 



Нийслэлийн Засаг  даргын  2019 оны 
     02 дугаар сарын 14-ний өдрийн 

А/88 дугаар захирамжийн хавсралт 
 

 
 

 
 

1. Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургуулийн бэлтгэл ажлыг хангах, 
байгуулах ерөнхий ажлын хэсэг 

 
Ерөнхий ажлын хэсгийн ахлагч:  
 

- Нийслэлийн Засаг даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч  
 

Ерөнхий ажлын хэсгийн гишүүд: 
 

- Нийслэлийн Засаг даргын дэд бүтэц, гэр хорооллын 
хөгжлийн асуудал хариуцсан орлогч 

- Нийгмийн хөгжлийн асуудал хариуцсан төслүүдийн 
удирдагч, Засаг даргын орлогч 

- Ядуурлыг бууруулах, хөдөлмөр эрхлэлтийн асуудал 
хариуцсан төслүүдийн удирдагч, Засаг даргын орлогч 

- Улаанбаатар хотын ерөнхий менежер бөгөөд Захирагчийн 
ажлын албаны дарга 

- Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга  
- Дүүргийн Засаг дарга нар 
- Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Төрийн 

Захиргааны удирдлагын хэлтсийн дарга 
- Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Бодлого 

төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга 

- Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, төрийн 
сангийн хэлтсийн дарга 

- Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль, эрх зүйн 
хэлтсийн дарга  

- Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн 
бодлогын хэлтсийн дарга 

- Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн штабын 
дарга 

- Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хэвлэл 
мэдээлэл, олон нийттэй харилцах хэлтсийн дарга 

- Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны 
Инженерийн байгууламжийн хэлтсийн дарга 

- Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны Хүнс 
худалдаа үйлчилгээний хэлтсийн дарга 

- Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын дарга  

- Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны Тохижилт 
хог хаягдлын удирдлагын хэлтсийн дарга 

- Нийслэлийн Цагдаагийн газрын дарга 

- Тээврийн Цагдаагийн албаны Замын цагдаагийн газрын 
дарга 

- Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын дарга 

- Нийслэлийн Тээврийн газрын дарга 

- Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газрын дарга 

- Нийслэлийн Хот төлөвлөлт, ерөнхий төлөвлөгөөний 
газрын дарга 



- Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газрын дарга 

- Нийслэлийн Зураг төслийн хүрээлэн 

- Нийслэлийн Мал эмнэлгийн газрын дарга 

- Нийслэлийн Боловсролын газрын дарга 

- Нийслэлийн Газрын албаны дарга 

- Нийслэлийн Архивын газрын дарга 

- Нийслэлийн Улсын бүртгэлийн газрын дарга 

- Нийслэлийн Мэдээлэл технологийн газрын дарга 

- Нийслэлийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын дарга 

- Ус сувгийн удирдах газрын дарга 

- Орон сууц нийтийн аж ахуйн удирдах газрын дарга 

- “Улаанбаатар Дулааны сүлжээ ТӨХК”-ийн гүйцэтгэх 
захирал 

- “Улаанбаатар Цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК”-ийн 
гүйцэтгэх захирал 
 

2. Танхимын команд штабын сургуулийг зохион байгуулах ажлын хэсэг 
 

  Ажлын хэсгийн ахлагч: 
 

- Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга 
 

Ажлын хэсгийн гишүүд: 
 

- Дүүргийн Засаг дарга нар 

- Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Төрийн 
Захиргааны удирдлагын хэлтэс 

- Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль, эрх зүйн 
хэлтсийн дарга 

- Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн штабын 
дарга 

- Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хэвлэл 
мэдээлэл, олон нийттэй харилцах хэлтсийн дарга 

- Улаанбаатар хотын захирагчийн ажлын албаны 
Инженерийн байгууламжийн хэлтсийн дарга 

- Нийслэлийн Мэдээлэл технологийн газрын дарга 

- Нийслэлийн Архивын газрын дарга 

- Нийслэлийн Зураг төслийн хүрээлэнгийн захирал 

- Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын дарга 

- Гамшгаас хамгаалах албадын дарга нар 

- Монголын улаан загалмай нийгэмлэг 
 

3. Нэгдсэн жагсаалын бэлтгэл ажлыг хангуулах ажлын хэсэг 
 

Ажлын хэсгийн ахлагч: 
 

- Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга 
 

Ажлын хэсгийн гишүүд: 
 

- Дүүргийн Засаг дарга нар 

- Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн штабын 
дарга 

- Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын дарга 

- Нийслэлийн Мэдээлэл технологийн газрын дарга 



- Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хэвлэл 
мэдээлэл, олон нийттэй харилцах хэлтсийн дарга 

- Гамшгаас хамгаалах албаны дарга нар 
 

4. Даргын ажлын болон шийдвэрийн зураг хариуцсан ажлын хэсэг 
 

Ажлын хэсгийн ахлагч: 
 

- Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн штабын 
дарга 

 
Ажлын хэсгийн гишүүд: 

 

- Нийслэлийн Хот төлөвлөлт, ерөнхий төлөвлөгөөний 
газрын дарга 

- Нийслэлийн Зураг төслийн хүрээлэнгийн захирал 

- Нийслэлийн газрын албаны дарга 

- Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын дарга 

- Нийслэлийн Аврах анги 105-ын захирагч 

- Дүүргийн Засаг дарга нар 
 

5. Газар хөдлөлтийн гамшгийн үеийн дуурайлган үзүүлэх дадлага,  
сургууль зохион байгуулах ажлын хэсэг 

 
Ажлын хэсгийн ахлагч: 
 

- Нийслэлийн Засаг даргын дэд бүтэц, гэр хорооллын 
хөгжлийн асуудал хариуцсан орлогч  
 

Ажлын хэсгийн гишүүд: 
 

- Дүүргийн Засаг дарга нар 

- Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Төрийн 
Захиргааны удирдлагын хэлтэс 

- Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, төрийн 
сангийн хэлтсийн дарга 

- Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн штабын 
дарга 

- Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хэвлэл 
мэдээлэл, олон нийттэй харилцах хэлтсийн дарга 

- Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны 
Инженерийн байгууламжийн хэлтсийн дарга 

- Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны Хүнс 
худалдаа үйлчилгээний хэлтсийн дарга 

- Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны Тохижилт 
хог хаягдлын удирдлагын хэлтсийн дарга 

- Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын дарга 

- Нийслэлийн Цагдаагийн газрын дарга 

- Тээврийн Цагдаагийн албаны Замын цагдаагийн газрын 
дарга 

- Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын дарга 

- Нийслэлийн Тээврийн газрын дарга 

- Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газрын дарга 

- Нийслэлийн Хот төлөвлөлт, ерөнхий төлөвлөгөөний 
газрын дарга 



- Нийслэлийн Боловсролын газрын дарга 

- “Улаанбаатар Дулааны сүлжээ ТӨХК”-ийн гүйцэтгэх 
захирал 

- “Улаанбаатар Цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК”-ийн 
гүйцэтгэх захирал 

- Ус сувгийн удирдах газрын дарга 

- Орон сууц нийтийн аж ахуйн удирдах газрын дарга 

- Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газрын дарга 

- Нийслэлийн Газрын албаны дарга 

- Монголын улаан загалмай нийгэмлэг 
 

6. Нүүлгэн шилжүүлэх болон нүүн шилжих дадлага сургуулийг зохион байгуулах 
ажлын хэсэг 

 
Ажлын хэсгийн ахлагч 
 

- Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежер бөгөөд Захирагчийн 
ажлын албаны дарга  
 

Ажлын хэсгийн гишүүд: 

- Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны 
Инженерийн байгууламжийн хэлтсийн дарга 

- Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Төрийн 
Захиргааны удирдлагын хэлтэс 

- Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, төрийн 
сангийн хэлтсийн дарга 

- Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль, эрх зүйн 
хэлтсийн дарга 

- Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн штабын 
дарга 

- Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хэвлэл 
мэдээлэл, олон нийттэй харилцах хэлтсийн дарга 

- Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны Хүнс, 
худалдаа үйлчилгээний хэлтсийн дарга 

- Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газрын дарга 

- Нийслэлийн Боловсролын газрын дарга 

- Нийслэлийн Зураг төслийн хүрээлэн 

- Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын дарга 

- Нийслэлийн Цагдаагийн газрын дарга 

- Тээврийн Цагдаагийн албаны Замын цагдаагийн газрын 
дарга 

- Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын дарга 

- Нийслэлийн Тээврийн газрын дарга 

- Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газрын дарга 

- Нийслэлийн Хот төлөвлөлт, ерөнхий төлөвлөгөөний 
газрын дарга 

- Орон сууц нийтийн аж ахуйн удирдах газрын дарга 

- Улаанбаатар Дулааны сүлжээ ТӨХК-ийн гүйцэтгэх захирал 

- Улаанбаатар Цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК-ийн гүйцэтгэх 
захирал 

- Ус сувгийн удирдах газрын дарга 

- Нийслэлийн Газрын албаны дарга 

- Нийслэлийн Улсын бүртгэлийн газрын дарга 

- Дүүрэг, хороодын Засаг дарга нар 

- Монголын улаан загалмай нийгэмлэг 



 
 

7. Хээрийн хүн эмнэлэг дэлгэх ажлын хэсэг 
 
Ажлын хэсгийн ахлагч: 
 

- Нийгмийн хөгжлийн асуудал хариуцсан төслүүдийн 
удирдагч Засаг даргын орлогч  
 

Ажлын хэсгийн гишүүд: 
 

- Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга  

- Тухайн дүүргийн Засаг дарга 

- Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн 
бодлогын хэлтсийн дарга 

- Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн штабын 
дарга 

- Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газрын дарга 

- Нийслэлийн Боловсролын газрын дарга 

- Нийслэлийн Улсын бүртгэлийн газрын дарга  

- Нийслэлийн Тээврийн газрын дарга 

- Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын дарга 

- Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын дарга 

- Нийслэлийн Цагдаагийн газрын дарга 

- Тээврийн цагдаагийн албаны Замын цагдаагийн газрын 
дарга 

- Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны Хүнс, 
худалдаа үйлчилгээний хэлтсийн дарга 

- Нийслэлийн Газрын албаны дарга 

- Ус сувгийн удирдах газрын дарга 

- Улаанбаатар Дулааны сүлжээ ТӨХК-ийн гүйцэтгэх захирал 

- Улаанбаатар Цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК-ийн гүйцэтгэх 
захирал 

- Монголын улаан загалмай нийгэмлэг 
 

8. Холбоо зарлан мэдээллийг зохион байгуулах ажлын хэсэг 
 
Ажлын хэсгийн ахлагч: 

- Ядуурлыг бууруулах, хөдөлмөр эрхлэлтийн асуудал 
хариуцсан төслүүдийн удирдагч, Засаг даргын орлогч
  
 

Ажлын хэсгийн гишүүд: 
 

- Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн штабын 
дарга 

- Улаанбаатар хотын шуурхай удирдлага зохицуулалтын 
төвийн дарга 

- Нийслэлийн Мэдээлэл технологийн газрын дарга 

- Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын дарга 

- Нийслэлийн Цагдаагийн газрын дарга 

- Тээврийн Цагдаагийн албаны Замын цагдаагийн газрын 
дарга 

- Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын дарга 

- Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газрын дарга 



- Нийслэлийн Боловсролын газрын дарга 

- Дүүргийн Засаг дарга нар 
 

9. Сургуулийн үеийн хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагаа хариуцсан ажлын 
хэсэг 

 
Ажлын хэсгийн ахлагч: 
 

- Ядуурлыг бууруулах, хөдөлмөр эрхлэлтийн асуудал 
хариуцсан төслүүдийн удирдагч, Засаг даргын орлогч 
 

Ажлын хэсгийн гишүүд: 
 

- Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн штабын 
дарга 

- Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын дарга 

- Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын дарга 

- Нийслэлийн Боловсролын газрын дарга  

- Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газрын дарга 

- Нийслэлийн Цагдаагийн газрын дарга 

- Тээврийн Цагдаагийн албаны Замын цагдаагийн газрын 
дарга 
 

10. Санхүү, хангалт хариуцсан ажлын хэсэг 
 
Ажлын хэсгийн ахлагч: 
 

- Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, төрийн 
сангийн хэлтсийн дарга 
 

Ажлын хэсгийн гишүүд: 
 

- Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын дарга 

- Нийслэлийн Гамшгаас хамгаалах албаны дарга нар 
 

11. Сургалт, сурталчилгаа /Зураглаач-оператор/-ны ажлын хэсэг 
 
Ажлын хэсгийн ахлагч: 
 

- Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хэвлэл мэдээлэл 
олон нийттэй харилцах хэлтсийн дарга  
 

Ажлын хэсгийн гишүүд: 
 

- Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын дарга 

- Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын дарга 

- Нийслэлийн Боловсролын газрын дарга  

- Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газрын дарга 

- Нийслэлийн Цагдаагийн газрын дарга 

- Тээврийн Цагдаагийн албаны Замын цагдаагийн газрын 
дарга 

- Нийслэлийн Гамшгаас хамгаалах албаны дарга нар 
 

12.  Сургуулийн үеийн албан хэрэг хөтлөлтийн ажлын хэсэг 
 
Ажлын хэсгийн ахлагч: 



 

- Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Төрийн 
захиргааны удирдлагын хэлтсийн дарга  
 

Ажлын хэсгийн гишүүд: 
 

- Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль, эрх зүйн 
хэлтсийн дарга 

- Нийслэлийн Архивын газрын дарга 

- Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын дарга 

- Нийслэлийн Гамшгаас хамгаалах албаны дарга нар 
 

13. Удирдах бүрэлдэхүүний сорилын арга хэмжээ 
 зохион байгуулах ажлын хэсэг 

 
Ажлын хэсгийн ахлагч:  
 

- Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Төрийн 
захиргааны удирдлагын хэлтсийн дарга 

 
Ажлын хэсгийн гишүүд: 
 

- Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн штабын 
дарга 

- Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хэвлэл 
мэдээлэл, олон нийттэй харилцах хэлтсийн дарга 

- Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газрын дарга 

- Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын дарга 

- Монголын улаан загалмай нийгэмлэг 
 

14. Нэгдсэн дүнгийн хурал зохион байгуулах ажлын хэсэг 
 

Ажлын хэсгийн ахлагч:  
 

- Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Төрийн 
захиргааны удирдлагын хэлтсийн дарга 

 
Ажлын хэсгийн гишүүд: 
 

- Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын дарга 

- Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль, эрх зүйн 
хэлтсийн дарга  

- Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, төрийн 
сангийн хэлтсийн дарга 

- Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн 
бодлогын хэлтсийн дарга 

- Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хэвлэл 
мэдээлэл, олон нийттэй харилцах хэлтсийн дарга 

 
---oOo--- 

 
 

 

 
 


