


 

д/д 

Стратеги төлөвлөгөө болон 

үндэслэж байгаа бусад бодлогын 

баримт бичиг, хууль тогтоомж 

 

Төсөв 

 

Шалгуур үзүүлэлт 
 

Суурь түвшин 

 
Зорилтот түвшин 

 

 
Хугацаа         

/I-IV 
улирал/ 

 
Хариуцах 

нэгж 

1. Гамшгийн эрсдэлийг бууруулна. 

1.1 

Сум, байгууллага, аж ахуйн нэгжийн 
гамшгийн эрсдэлийн ерөнхий 
үнэлгээг нутаг дэвсгэрийн түвшинд 
холбогдох талуудын оролцоотойгоор 
гүйцэтгэнэ. 

3 сая 
Эрсдэлийн 
ерөнхий үнэлгээ 
хийсэн тоогоор 

2020 онд 8 сум,18 
ААНБ-д гамшгийн 
эрсдэлийн ерөнхий 
үнэлгээг хийсэн 

Эхний хагас жилд: 3 
сум, 6 ААНБ 

жилийн  эцэст: 5 
сум, 24, ААНБ, /8 

сум, 30 ААНБ/ 

2, 3 
дугаар 
улирал 

Урьдчилан 
сэргийлэх 

тасаг 

1.2 

Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах 
Сендайн үйл ажиллагааг Монгол 
Улсад хэрэгжүүлэх дунд хугацааны 
стратеги “2016-2030”-ийг орон нутагт 
хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөөг боловсруулж, 
хэрэгжүүлэн ажиллана. 

Үйл 
ажиллаг

ааны 
зардал 

Хяналтанд авсан 
заалтын 
хэрэгжилтийн 
хувь 

             - 

Эхний хагас 
жилд: 60 

жилийн эцэст: 80 
/80-90/ 

1, 4 
дүгээр 

улиралд 

Урьдчилан 
сэргийлэх 

тасаг 

1.3 

 
Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах орон 
нутгийн зөвлөлийн үйл ажиллагааг 
эрчимжүүлнэ. 

Үйл 
ажиллаг

ааны 
зардал 

Батлагдсан 
төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийн 
хувь 

2020 онд Гамшгийн 
эрсдэлийг 
бууруулах орон 
нутгийн зөвлөлийг 
2 удаа хуралдаж,  
үйл ажиллагаагаа 
хэрэгжүүлсэн. 

Эхний хагас 
жилд:  60 

жилийн эцэст: 90 
/ 90-95/ 

1-4 дүгээр 
улиралд 

Урьдчилан 
сэргийлэх 

тасаг 

1.4 

 
 
Дундговь аймгийн Хулд суманд Эрэн 
хайх, аврах бүлэг байгуулна. 

 
Үйл 

ажиллаг
ааны 

зардал 

Ажлын байр, 
хүний нөөцийн 
нөхөн хангалтыг 
бүрдүүлсэн хувь 
Техник хэрэгсэл, 
багаж 
зэвсэглэмжийн 
хувиар 

Хулд суманд Эрэн 
хайх, аврах бүлэг 
байгуулах Засгийн 
газрын тогтоол 
гарсан. 

Эхний хагас 
жилд: 20, 30 

жилийн эцэст:  
30, 30 /50, 60/ 

1-4 дүгээр 
улиралд 

Газар 

2. Гамшгаас хамгаалах улсын хяналтыг орон нутагт хэрэгжүүлж аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэдийн гамшгаас хамгаалах мэдлэгийг  

дээшлүүлнэ. 

2.1. 

 

Барилга, байгууламжийн зураг, 

төсөлд хяналт тавих, байнгын 

ашиглалтад оруулах комисст орж 

Үйл 

ажиллаг

ааны 

зардал 

Барилгын зураг 
төсөл хянасан 
тоогоор 

Улсын комисст 

 
 
2020 онд  ААНБ-ын 
11 зураг, 9 удаа 

Барилга, 
байгууламжийн 
зураг, төсөлд 
хяналт тавьж, 
улсын комисст 

1-4 дүгээр 
улирал 

Урьдчилан 
сэргийлэх 

тасаг 



ажиллана. ажилласан 
тоогоор 
ААНБ-ын тоогоор 

улсын комисст орж 
ажилласан.  

орж ажиллаж, 
галын аюулгүй 
байдлын дүгнэлт 
гаргана. 

2.2. 

 

 

Гал түймэр унтраах тактик, 

тархалтын сургуулийг зохион 

байгуулна. 

Үйл 

ажиллаг

ааны 

зардал 

 

Дадлага сургууль 
зохион 
байгуулсан 
тоогоор 

2020 онд  тактикийн 
сургуулийг 3, 
тархалтын 
сургуулийг  32 аж 
ахуйн нэгж, 
байгууллагад тус 
тус зохион 
байгуулсан. 
 

Эхний хагас 
жилд: 2, 24  
жилийн эцэст: 2, 
24 /4, 48/ 

1-4 дүгээр 
улирал 

Сайнцагаан 
сум дахь Гал 

түймэр 
унтраах, 
аврах 25 

дугаар анги 

2.3. 

Сум, аж ахуйн нэгж, байгууллагын 

гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөөг 

хянаж баталгаажуулна. 

 Хянасан, 

баталгаажуулсан 

төлөвлөгөөний 

тоогоор 

2020 онд 38 аж 
ахуйн нэгж, 
байгууллагын 
төлөвлөгөөг 
хянасан.    

Эхний хагас 
жилд: 20 
жилийн эцэст: 24 
/44/ 

1-4 дүгээр 
улирал 

Урьдчилан 
сэргийлэх 

тасаг 

2.4. 

Алба сурталчлах арга хэмжээг 

зохион байгуулна. 

Үйл 

ажиллаг

ааны 

зардал 

Сэдэвчилсэн арга 

хэмжээг зохион 

байгуулсан 

тоогоор 

2020 онд алба 
сурталчлах 
сэдэвчилсэн арга 
хэмжээг 22 удаа 
зохион байгуулсан. 

Эхний хагас 
жилд: 30  
жилийн эцэст: 30 
/60/ 

1-4 дүгээр 
улирал 

Урьдчилан 
сэргийлэх 

тасаг 

2.5 

 

Гамшгаас хамгаалах ангиллын 

сургалтыг зохион байгуулна 

Үйл 

ажиллаг

ааны 

зардал 

Сургалтад 

хамрагдсан орон 

нутгийн нийт хүн 

амын хувиар 

2020 онд орон 
нутгийн нийт хүн 
амын 26,2 хувийг 
хамруулсан байна. 

Эхний хагас 
жилд: 15   

Жилийн эцэст: 
15 /30/ 

1-4 дүгээр 
улирал 

Урьдчилан 
сэргийлэх 

тасаг 

2.6 

 
 
 
Аюулт үзэгдэл, ослын дуудлагаар 
ажиллана. 

Үйл 

ажиллаг

ааны 

зардал 

Аюулт үзэгдэл, 

ослын дуудлагаар 

ажилласан 

тоогоор 

2020 онд аюулт 
үзэгдлийн 48,  
ослын 3 удаагийн 
дуудлагаар 
ажилласан. 

Тактикийн алдаа, 
техникийн сааталгүй 
ажиллаж, хүний амь 
нас, иргэд, аж ахйн, 

нэгж байгууллагын өмч 
хөрөнгийг аврах 

хамгаалсан байна. 

1-4 дүгээр 
улирал 

Сайнцагаан 
сум дахь Гал 

түймэр 
унтраах, 
аврах 25 

дугаар анги, 
ЭХАСалбар, 

бүлэг 

2.7 

Онцгой байдлын газрын алба 
хаагчдын 20 айлын орон сууцыг 
ашиглалтад оруулна. 

Үйл 

ажиллаг

ааны 

зардал 

Чанартай, үнэ 
хямд орон 
сууцанд 12-оос 
доошгүй алба 
хаагчдыг 
хамруулсан 

2020 онд 20 айлын 
орон сууцыг 
бариулсан. 

Эхний хагас жил: 
12 

1-2 
дугаар 
улирал 

Газар 



байна. 

2.8 

Гамшгийн голомтод үүрэг 
гүйцэтгэсэн алба хаагчдын 
томилолт, урамшууллыг 
шийдвэрлүүлнэ. 

Үйл 

ажиллаг

ааны 

зардал 

Урамшуулал 

олгосон хувь 

2020 онд 77 алба 
хаагчдад 20,9 сая 
төгрөгийн томилолт 
олгосон. 

Эхний хагас 
жилд:  100 

жилийн эцэст: 
100 

2, 4 
дүгээр 
улирал 

Газар 

2.9 

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл 
ахуйг сайжруулах чиглэлээр нэгдсэн 
арга хэмжээ зохион байгуулна. 

Үйл 

ажиллаг

ааны 

зардал 

Нэгдсэн арга 
хэмжээ зохион 
байгуулсан 
тоогоор 

Стандартын 

хэрэгжилтийн 

хувиар 

2020 онд 
хөдөлмөрийн 
аюулгүй байдал, 
эрүүл ахуйн 
стандартын 
хэрэгжилт 60 
хувьтай. 

Эхний хагас 
жилд: 2, 70 

жилийн эцэст: 2 
/4/, 80 1-4 дүгээр 

улирал 
Газар 

2.10 

Алба хаагчдын дүрэмт болох 

хөдөлмөр хамгааллын хувцас 

хангалтыг олгоно. 

Үйл 

ажиллаг

ааны 

зардал 

Дүрэмт хувцасны 

хангалт 

хугацааны дагуу 

бүрэн олгогдсон 

хувиар 

2020  онд  93 алба 
хаагчдыг дүрэмт 
хувцсаар хангасан. 
 

Эхний хагас 
жилд: 90 

жилийн эцэст: 90 
/90/ 

2, 4 
дүгээр 
улирал 

Газар 

2.11 

Алба хаагчдыг мэргэжил дээшлүүлэх 

болон мэргэшүүлэх сургалтад 

хамруулах, туршлага судлуулна. 

Үйл 

ажиллаг

ааны 

зардал 

2-3 хувиар 

нэмэгдүүлнэ. 

Мэргэжил 
дээшлүүлэх,  
мэргэшүүлэх 
сургалтад 
бүрэлдэхүүний 12,9 
хувийг хамруулсан. 

Эхний хагас 
жилд: 1,5 

жилийн эцэст: 
1,5 /3/ 

1-4 дүгээр 
улирал 

Газар 

2.12 

Гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөөт 

болон төлөвлөгөөт бус хяналт 

шалгалтыг зохион байгуулна. 

Үйл 

ажиллаг

ааны 

зардал 

Улсын хяналтын 
байцаагчийн 
дундаж үзүүлэлтээр  
зөрчлийг 

бууруулсан хувиар 

2020 онд 215 
ААНБ-д хяналт 
шалгалт хийсэн. 

Эхний хагас 
жилд:  120 

жилийн эцэст: 
120 /240/ 

1-4 дүгээр 
улирал 

Урьдчилан 
сэргийлэх 

тасаг 

3. Гамшигтай тэмцэх бэлэн байдлыг дээшлүүлж, чадавхыг сайжруулна. 

3.1 

Хил залгаа аймаг болон орон 
нутгийн тусгайлсан чиг үүрэг бүхий 
байгууллагуудтай хамтран 
ажиллана. 

Үйл 

ажиллаг

ааны 

зардал 

Гэрээ 

байгуулснаар 

2020 онд 5 
аймагтай хамтарч 
ажиллах гэрээнд 
тодотгол хийсэн. 

Эхний хагас 
жилд: 5 

Жилийн эцэст:  - 

1, 2 
дугаар 
улирал 

Урьдчилан 
сэргийлэх 

тасаг 

3.2 

Автомашин багаж зэвсэглэмж, 
холбооны техник хэрэгслийн бэлэн 
байдлын  үзлэг шалгалт хийж 
хугацаат засвар үйлчилгээг зохион 
байгуулна. 

Үйл 

ажиллаг

ааны 

зардал 

Техникийн бэлэн 

байдлын үзлэг 

шалгалтыг хийсэн 

тоогоор       

2020 онд 
давхардсан 
тоогоор 50 удаа 
зохион байгуулсан. 

Эхний хагас 
жилд: 28 

жилийн эцэст: 30 
/50/ 

1-4 дүгээр 
улирал 

Газар 



3.3 

Улсын нөөцийн бараа материалыг 
бүрдүүлэх, худалдан борлуулах, 
хуваарилах, сэлгэж байршуулна. 

Улсын 

төсөв 

 

Нөөц бүрдүүлсэн 
хувиар  
Сэлгэлтийн 

тоогоор 

2020 онд нөөцийн 
бараа  материалыг 
100 хувь 
бүрдүүлсэн. 4 удаа 
сэлгэлт хийсэн. 

Эхний хагас 
жилд: 100 хувь, 

2 удаа 
жилийн эцэст: 2 

удаа /4 удаа/ 

1-4 дүгээр 
улирал 

Сайнцагаан 
сум дахь 124 

дүгээр 
салбар 

4. Гамшгаас тэмцэх үйл ажиллагааг эрчимжүүлнэ.  

4.1 

Монгол Улсын хууль, тогтоомж, 
тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтийг 
хангаж ажиллана. 

 

 

0 

Хэрэгжилтийн 

хувиар 

Хууль тогтоомжийн 
шийдвэрийн 
хэрэгжилт 90 
хувьтай ажилласан. 

Эхний хагас 
жилд:  80 

жилийн эцэст: 
90-95 

1-4 дүгээр 
улирал 

Газар 

4.2 

Монгол Улсын Шадар Сайд аймгийн 
Засаг даргатай байгуулсан гэрээний 
холбогдох заалтыг хэрэгжүүлнэ.   

Үйл 

ажиллаг

ааны 

зардал 

Заалтуудын 

хэрэгжилтийг 90 

хувьд хүргэнэ. 

2020 онд 80 хувь 
Эхний хагас 
жилд: 60-70 

жилийн эцэст: 90 

1-4 дүгээр 
улирал 

Урьдчилан 
сэргийлэх 

тасаг 

4.3 

Аймгийн Онцгой комиссын 2021 оны 
үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг  
хэрэгжүүлж ажиллана. 

Үйл 

ажиллаг

ааны 

зардал 

Ажлын 

гүйцэтгэлийн 

хувиар 

2020 онд Онцгой 
комиссын үйл 
ажиллагааны 
төлөвлөгөөний 
хэрэгжлт 90 
хувьтай биелсэн. 

 

Эхний хагас жил: 
60 

жилийн эцэст: 80 
/80-90/ 

1-4 дүгээр 
улирал 

Газар 

4.4 

Дотоод хяналт шалгалтыг зохион 
байгуулна. 

Үйл 

ажиллаг

ааны 

зардал 

Хяналт 

шалгалтын 

гүйцэтгэлийн 

хувиар 

2020 онд 4 

Эхний хагас жил: 
2 

жилийн эцэст: 2 
/4/ 

1-4 дүгээр 
улирал 

Газар 

4.5 

 
 
Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл 
ажиллагааг хэрэгжүүлнэ. 

Үйл 

ажиллаг

ааны 

зардал 

Архивын нөхөн 
бүрдүүлэлтийн 
хувиар 
Албан хэрэг 

хөтлөлтийн 

стандартын 

хувиар 

Хөтлөх хэргийн нэрийн 
жагсаалтыг газрын дараар 
батлуулж аймгийн төрийн 
архивын тасгаар хянуулан 
батлуулж, байгууллагын 
архивт баримт хүлээн авч, 
архивын нөхөн 
бүрдлүүлэлт хийж 
ажилласан. 

Эхний хагас 
жилд: 80 

жилийн эцэст: 
100 

1-4 дүгээр 
улирал 

Газар 



4.6 

Авлигаас урьдчилан сэргийлэх 
ажлын төлөвлөгөөний хэрэгжилтиийг 
хангаж ажиллана. Хувийн ашиг 
сохирхлын хөрөнгө орлогын 
мэдүүлэг, хувийн ашиг  сонирхлын 
урьдчилсан мэдүүлгийг холбогдох 
албан тушаалтнаар үнэн зөв 
гаргуулан, баталгаажуулна. 

Үйл 

ажиллаг

ааны 

зардал 

Төлөвлөгөөний 
хэрэгжитийн  
хувь, 
Мэдүүлэг гаргах 
алба хаагчдын 
тоогоор 

2020 онд 
төлөвлөгөөний 
хэрэгжилт 90 хувь 
13 алба хаагч 
гаргасан. 

Эхний хагас 
жилд: 50 хувь, 

15 
жилийн эцэст  90 

хувь 

1-4 дүгээр 
улирал 

Газар 

4.7 

 
Алба хаагчдыг томилох чөлөөлөх, 
тэтгэвэрт гаргах, албан тушаалд 
дэвшүүлэх, сэлгэх болон шилжүүлэн 
томилуулах саналыг 
шийдвэрлүүлнэ. 

Үйл 

ажиллаг

ааны 

зардал 

Хүний нөөцийн 
шилжилт 
хөдөлгөөний 
саналыг ОБЕГ-т 
уламжлуулж 
хуулийн дагуу 
шийдвэрлүүлсэн 
байна. 

16 албан 
тушаалтны 
бүрэлдэхүүн 
хөдөлгөөн 
хийгдсэн. 

Эхний хагас 
жилд:  70 

жилийн эцэст: 
100 /100/ 1-4 дүгээр 

улирал 
Газар 

4.8 

Алба хаагчдын мэдээллийг цахим 
бүртгэл мэдээллийн систем, болон 
хувийн хэргийн баяжилтыг бүрэн 
хийнэ. 

Үйл 

ажиллаг

ааны 

зардал 

Баяжилт үнэн зөв, 
бүрэн хийгдсэн 
тоогоор 

Баяжилт үнэн зөв 
90 хувь хийгдсэн. 
120 алба хаагч 

Эхний хагас 
жилд: 60 

жилийн эцэст: 80 
/80-90/ 

1-4 дүгээр 
улирал 

Газар 

4.9 

Салбар зөвлөлүүдийн үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөөг 
боловсруулж, хэрэгжилтийг хангана.  
/Ёс зүйн алба, өмч хамгаалах 
зөвлөл, дотоод хяналт шалгалтын 
нэгж, ахмадын зөвлөл, Эцэг эхийн 
зөвлөл г.м/ 

Үйл 

ажиллаг

ааны 

зардал 

Салбар 
зөвлөлийн 
төлөвлөгөөний 
ажлын  
гүйцэтгэлийн 
хувиар 

14 удаа арга 
хэмжээ зохион 
байгуулсан. 
Хэрэгжилт 85-90 
 
 
 

Эхний хагас 
жилд: 60 

жилийн эцэст: 90 
/90/ 

1-4  
дүгээр 
улирал 

Газар, урьдчилан 
сэргийлэх тасаг, 
Сайнцагаан сум 

дахь ГТУА 25 
дугаар анги, Эрэх 

хайх аврах 
салбар, бүлэг 

4.10 

Алба хаагчдын ажлын үр дүнг 
тооцож, шагнал урамшуулал олгоно. 

Үйл 

ажиллаг

ааны 

зардал 
Шагнагдсан алба 
хаагчдын хувиар 

2020 онд  
давхардсан 
тоогоор 90 алба 
хаагчийг шагнаж 
урамшуулсан. 

Эхний хагас 
жилд: 60 аас 
доошгүй хувь 

жилийн эцэст: 60 
аас доошгүй 
хувь /70 аас 

доошгүй / 

1-4  
дүгээр 
улирал 

Газар 

4.11 

Байгууллагын төсвийн хүрээний 
мэдэгдлийн санал, үйл ажиллагааны 
хэтийн төлөвлөгөө, 2022 оны 
төсвийн төслийг тооцон төлөвлөж 
Онцгой байдлын ерөнхий  газарт 
хүргүүлнэ. 

Үйл 

ажиллаг

ааны 

зардал 

 
Төсвийн санал 
бодитой, хуулийн 
хугацаанд ОБЕГ-т 
хүргүүлсэн байх 

Хуулийн хугацаанд 
нь 1 удаа төсвийн 
саналыг ОБЕГ-т 
хүргүүлсэн. 

 
 

Эхний хагас 
жилд: 1 

2 дугаар 
улирал 

Газар 



4.12 

Аймгийн Худалдан авах 
ажиллагааны газраар 10 саяаас 
дээш үнийн дүн бүхий ажил 
гүйлгээнд тендер зарлуулж 
харилцагчийг сонгон шалгаруулж 
гэрээ байгуулна. 

Үйл 

ажиллаг

ааны 

зардал 

 
Хуулийн хүрээнд 
бүрэн 
хэрэгжүүлсэнээр 

10 саяаас  дээш  
үнийн  дүнтэй 
гэрээг 2 ААНБ-тай 
байгуулж хамтарч 
ажилласан. 

Эхний хагас 
жилд: 10 саяаас 
дээш үнийн дүн 

бүхий ажил 
гүйлгээнд гэрээ 

байгуулна. 

1 дүгээр 
улирал 

Газар 

4.13 

Санхүүгийн мэдээллийг шилэн 
дансны нэгдсэн цахим хуудсанд 
заасан хугацаанд оруулж олон 
нийтэд ил тод хүргүүлнэ. 

Үйл 

ажиллаг

ааны 

зардал 

Хуулийн 
хугацаанд мэдээ 
тайланг 
байршуулсан 
байна. 

Шилэн дансанд 
мэдээллийг 100 
хувь оруулсан. 

 

Эхний хагас 
жилд: 100 

жилийн эцэст: 
100 

1-4 дүгээр 
улирал 

Газар 

4.14 

Үндсэн болон нэмэлт санхүүжилтийн 
төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээг 
гаргаж баталгаажуулан Онцгой 
байдлын ерөнхий газарт хүргүүлнэ 

Үйл 

ажиллаг

ааны 

зардал 

Сарын мэдээг 
холбогдох 
байгууллагад 
хугацаанд нь 
хүргэснээр 

Мэдээг бүрэн 
хүргэсэн 100 хувь  

Эхний хагас 
жилд: 100 

жилийн эцэст: 
100 

1-4 дүгээр 
улирал 

Газар 
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