
 
2019 оны 02 сарын 14-ний өдөр  Дугаар А/89   Улаанбаатар хот  
 
 
 

Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургуулийн 
хүрээнд сургалт 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 захирамжийг тус тус 
үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: 

 
1.Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургуулийн хүрээнд Онцгой комисс, 

гамшгаас хамгаалах алба, мэргэжлийн ангийн бие бүрэлдэхүүнд 2019 оны 02, 03 
дугаар сард зохион байгуулах сургалтын хуваарийг хавсралт ёсоор баталсугай. 

 
  2.Гамшгаас хамгаалах сургалтад ажилтан, албан хаагчдыг бүрэн хамруулж 
оролцуулахыг Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Гамшгаас хамгаалах алба, 
мэргэжлийн ангийн дарга нарт үүрэг болгосугай. 
 

 3. Гамшгаас хамгаалах сургалтыг заагдсан хугацаанд зохион байгуулж, дүнг 
танилцуулахыг Нийслэлийн Онцгой байдлын газар /Ж.Чүлтэмсүрэн/-т, 
захирамжийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Нийслэлийн Засаг даргын 
Тамгын газар /М.Отгонбаяр/-т даалгасугай.  

 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Нийслэлийн Засаг  даргын  2019 оны 

     02 дугаар сарын 14-ний өдрийн 
А/89 дүгээр захирамжийн хавсралт 

 
 

 
 

ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ИЖ БҮРЭН СУРГУУЛИЙН ХҮРЭЭНД   
ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ СУРГАЛТЫН ХУВААРЬ 

 

№ Байгууллагын нэр Хугацаа Хариуцах албан тушаалтан 
Сургалт явуулах албан тушаалтан, сургалтын 

сэдэв 

1 Нийслэлийн Онцгой комиссын бүрэлдэхүүн 
2019 оны 02 дугаар 

сарын 20-ны өдөр 

Нийслэлийн Онцгой байдлын 

газар 
Онцгой байдлын ерөнхий газрын дэд дарга, 

хурандаа Б.Ууганбаяр, 

“Гамшгаас хамгаалах менежмент, үйл ажиллагаа” 

НОБГ-ын дэд дарга, хошууч Б.Мягмардорж, 

“Нийслэлийн Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн 

сургууль”  

Гамшиг судлалын хүрээлэнгийн эрдэмтэн нарийн 

бичиг, дэд хурандаа Д.Сэржмядаг “Гамшгийн 

эрсдэлийн удирдлагын үйл ажиллагаа” 

2 Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар 
2019 оны 02 дугаар 

сарын 21-ний өдөр 

Нийслэлийн Засаг даргын 

Тамгын газрын дарга 

3 

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын 

алба, харьяа байгууллагын дарга, 

удирдлага 

2019 оны 02 дугаар 

сарын 22-ны өдөр 

Улаанбаатар хотын 

Захирагчийн ажлын албаны 

дарга 

4 Хорооны Засаг дарга нар 
2019 оны 02 дугаар 

сарын 25-ны өдөр 

Нийслэлийн Засаг даргын 

Тамгын газрын дарга 

Гамшгаас хамгаалах албадын сургалт 

1 

1.Нүүлгэн шилжүүлэлт тээвэр 

зохицуулалтын алба /Нийслэлийн Тээврийн 

газар/ 

 2.Холбоо зарлан мэдээлэл дамжуулах 

алба /Улаанбаатар хотын шуурхай 

удирдлага зохицуулалтын төв/ 

2019 оны 02 дугаар 

сарын 25-ны өдөр 

Нийслэлийн Тээврийн газрын 

дарга, Улаанбаатар хотын 

шуурхай удирдлага 

зохицуулалтын төвийн дарга 

Онцгой байдлын ерөнхий газрын дэд дарга, 

хурандаа Б.Ууганбаяр,  

“Гамшгаас хамгаалах менежмент, үйл ажиллагаа” 

Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын дэд дарга 

хошууч Б.Мягмардорж, 

“Нийслэлийн Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн 

сургууль” 

Нийслэлийн Онцгой комиссын нарийн бичгийн 

дарга, дэд хурандаа Д.Оюунбат 

“Гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаа, тогтолцоо” 

Онцгой байдлын ерөнхий газрын ахлах 

мэргэжилтэн Б.Бат-Эрдэнэ 

“Мэргэжлийн ангийн дүрэм” 

Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын ахлах 

мэргэжилтэн, ахмад Э.Энх-Амгалан 

“Гамшгаас хамгаалах төлөвлөлт, бэлэн байдал” 

2 

3.Барилга хот байгуулалт, түр орон байраар 

хангах алба /Нийслэлийн Хот төлөвлөлт, 

ерөнхий төлөвлөгөөний газар/ 

4.Авто замын алба /Нийслэлийн Авто замын 

хөгжлийн газар/  

2019 оны 02 дугаар 

сарын 26-ны өдөр 

Нийслэлийн Хот төлөвлөлт, 

ерөнхий төлөвлөгөөний газрын 

дарга, 

Нийслэлийн Авто замын 

хөгжлийн газрын дарга 

3 

5. Эрүүл мэндийн алба /Нийслэлийн эрүүл 

мэндийн газар/ 

6.Газар зохион байгуулах алба /Нийслэлийн 

Газрын алба/ 

2019 оны 02 дугаар 

сарын 27-ны өдөр 

Нийслэлийн эрүүл мэндийн 

газрын дарга, 

Нийслэлийн Газрын албаны 

дарга 

4 
7.Хэв журам сахиулах алба /Нийслэлийн 

Цагдаагийн газар/ 

2019 оны 02 дугаар 

сарын 28-ны өдөр 

Нийслэлийн Цагдаагийн 

газрын дарга 



5 
8.Замын хөдөлгөөн зохицуулах алба 

/Тээврийн цагдаагийн алба/ 

2019 оны 03 дугаар 

сарын 01-ний өдөр 

Тээврийн цагдаагийн албаны 

дарга 

Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын ахлах 

мэргэжилтэн, а/д Д.Шижирболд 

“Гамшгийн үеийн дайчилгаа, нүүлгэн шилжүүлэлт” 

 6 

9.Мэргэжлийн хяналтын болон цацраг, 

химийн аюулыг үнэлж мэдээлэх алба 

/Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар/ 

2019 оны 03 дугаар 

сарын 04-ний өдөр 

Нийслэлийн Мэргэжлийн 

хяналтын газрын дарга 

7 
10.Эрчим хүчээр хангах алба /Улаанбаатар 

цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК/ 

2019 оны 03 дугаар 

сарын 05-ны өдөр 

Улаанбаатар цахилгаан түгээх 

сүлжээ ХК-ны захирал 

8 
11.Дулаанаар хангах алба /Улаанбаатар 

дулааны сүлжээ ТӨХК/ 

2019 оны 03 дугаар 

сарын 06-ны өдөр 

Улаанбаатар цахилгаан түгээх 

сүлжээ ХК-ний захирал 

9 
12.Усаар хангах алба /Ус сувгийн удирдах 

газар/ 

2019 оны 03 дугаар 

сарын 01-ний өдөр 

Ус сувгийн удирдах газрын 

дарга 

10 13.Мэдээлэл технологийн газар 
2019 оны 03 дугаар 

сарын 06-ны өдөр 

Мэдээллийн технологийн 

газрын дарга 

11 

14.Гамшгаас хамгаалах сургалт, 

сурталчилгаа зохион байгуулах алба  

/Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын 

Хэвлэл олон нийттэй харилцах хэлтэс/  

2019 оны 03 дугаар 

сарын 04-ний өдөр 

Нийслэлийн Засаг даргын 

Тамгын газрын Хэвлэл олон 

нийттэй харилцах хэлтсийн 

дарга 

12 15.Нийслэлийн Боловсролын газар 
2019 оны 03 дугаар 

сарын 06-ны өдөр 

Нийслэлийн Боловсролын 

газрын дарга 

Тусгай зориулалтын мэргэжлийн ангийн сургалт 

1 

Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний 

мэргэжлийн анги /Улсын 1 дүгээр төв 

эмнэлэг, Монос групп/ 

2019 оны 03 дугаар 

сарын 11-ний өдөр 

Нийслэлийн Засаг даргын 

Тамгын газар, 

Тухайн дүүргийн Засаг даргын 

Тамгын газар,  

Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын дэд дарга 

хошууч Б.Мягмардорж, 

“Нийслэлийн Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн 

сургууль” 

Нийслэлийн Онцгой комиссын нарийн бичгийн 

дарга, дэд хурандаа Д.Оюунбат 

“Гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаа, тогтолцоо” 

Онцгой байдлын ерөнхий газрын ахлах 

мэргэжилтэн Б.Бат-Эрдэнэ 

“Мэргэжлийн ангийн дүрэм” 

Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын ахлах 

мэргэжилтэн, ахмад Э.Энх-Амгалан 

“Гамшгаас хамгаалах төлөвлөлт, бэлэн байдал” 

Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын ахлах 

мэргэжилтэн, а/д Д.Шижирболд 

“Гамшгийн үеийн дайчилгаа, нүүлгэн шилжүүлэлт 

2 

Хэв журам сахиулах ажиллагааг зохион 

байгуулах мэргэжлийн анги /Хэв журам 

сахиулах бүлэг Зэвсэгт хүчний 032 дугаар 

анги, “Хар сүлд” ХХК/ 

2019 оны 03 дугаар 

сарын 12-ны өдөр 

3 

Санхүү нөөц хангалтын мэргэжлийн анги 

/Шатахуун түлш хангалтын бүлэг “Магнай 

трейд” ХХК/ 

2019 оны 03 дугаар 

сарын 12-ны өдөр 

4 

Хоргодох байраар хангах мэргэжлийн анги 

/Хоргодох байраар хангах бүлэг “Номин 

холдинг” ХХК, Буянт-Ухаа спортын ордон 

2019 оны 03 дугаар 

сарын 13-ны өдөр 

5 

Харилцаа холбооны мэргэжлийн анги 

/Харилцаа холбоо зарлан мэдээллийн 4 

дүгээр бүлэг “Мобиком” ХХК, “Юнител” ХХК, 

“Скайтел” ХХК, “Жи-Мобайл” ХХК 

2019 оны 03 дугаар 

сарын 13-ны өдөр 

6 
Мэдээлэл сурталчилгааны мэргэжлийн анги 

/”UBS” телевиз, “Eagle” телевиз, PM-107.5 

2019 оны 03 дугаар 

сарын 14-ний өдөр 



7 

Иргэний бүртгэл мэдээлэл, статистик 

судалгааны мэргэжлийн анги /Нийслэлийн 

Улсын бүртгэлийн газар/ 

2019 оны 03 дугаар 

сарын 15-ны өдөр 

8 

Төмөр замын засвар үйлчилгээний 

мэргэжлийн анги /Төмөр замын удирдах 

газар/ 

2019 оны 03 дугаар 

сарын 15-ны өдөр 

9 Иргэний нисэхийн ерөнхий газар 
2019 оны 03 дугаар 

сарын 15-ны өдөр 

Аж ахуйн нэгж байгууллагын сургалт 

1 
“Скай трединг” ХХК  

И-март худалдааны төв 

2019 оны 02 дугаар 

сарын 25-ны өдөр 

Тухайн дүүргийн Засаг даргын 

Тамгын газар, байгууллагын 

Гамшгаас хамгаалах асуудал 

хариуцсан ажилтан,  

дүүргийн Онцгой байдлын 

хэлтэс 

 

Тухайн дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсээс сэдвийг 

боловсруулах 

2 
“Нарантуул трейд” ХХК Нарантуул олон 

улсын худалдааны төв 

2019 оны 02 дугаар 

сарын 26-ны өдөр 

3 “Алтжин худалдааны төв” 
2019 оны 02 дугаар 

сарын 25-ны өдөр 

4 “Улсын төв 3 дугаар эмнэлэг”  
2019 оны 02 дугаар 

сарын 26-ны өдөр 

5 “Хархорин” худалдааны төв  
2019 оны 02 дугаар 

сарын 27-ны өдөр 

6 Шинжлэх ухаан технологийн их сургууль 
2019 оны 02 дугаар 

сарын 27-ны өдөр 

7 Улаанбаатарын их сургууль 
2019 оны 02 дугаар 

сарын 28-ны өдөр 

8 Монгол Улсын Боловсролын их сургууль 
2019 оны 02 дугаар 

сарын 28-ны өдөр 

9 Өргөө кино театр 
2019 оны 02 дугаар 

сарын 27-ны өдөр 

10 Гэгээнтэн цогцолбор 
2019 оны 02 дугаар 

сарын 25-ны өдөр 

Ард иргэдийн сургалт 

1 

Дүүрэг тус бүр 10-аас доошгүй томоохон      

ААНБ-д сургалт явуулах, мөн 10 хүртэл 

хорооны иргэдийг хамруулах 

2019 оны 02 дугаар 

сарын 20-ны өдрөөс  

3 дугаар сарын 15-ны 

өдөр хүртэл 

Тухайн дүүрэг, хорооны Засаг 

дарга, дүүргийн Онцгой 

байдлын хэлтэс 

Тухайн дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсээс сэдвийг 

боловсруулах 

 



 


