
УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕРИЙН

ТУШААЛ

оны о 1  сарын & өдөр Дугаар Улаанбаатар хот

Үер усны аюулаас урьдчилан сэргийлэх 
бэлэн байдал шалгах ажлын хэсэг 

байгуулах тухай

Хот тосгоны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.3 дахь 
заалт, Нийслэлийн Засаг даргын 2014 оны А/279 дүгээр захирамжаар батлагдсан 
“Захирамжпалын баримт бичиг боловсруулах, батлах, хянах, мэдээлэх журам”-ын 
2 дугаар хэсгийн 2.4.1 дэх заалт, Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажпын албаны 
дүрмийн 2 дугаар хэсгийн 2.9.5 дэх заалт, 3 дугаар хэсгийн 3.1.2 дахь заалтуудыг 
тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1. Нийслэлийн Онцгой комиссын “Үер, ус цаг агаарын аюулт үзэгдлийн үед 
ажиллах шуурхай ажпын хэсэг”-ээс болзошгүй үерийн аюулаас урьдчилан 
сэргийлэх ажлын хүрээнд нийслэл, дүүргийн гамшгаас хамгаалах алба, 
мэргэжпийн ангийн бэлтгэл бэлэн байдалд үзлэг шалгалт зохион байгуулах үүрэг 
бүхий Ажпын хэсгийг доорх бүрэлдэхүүнтэй байтуулсугай. '

Дарга
Б.Мягмардорж

Гишүүд
Э.Энхцэцэг

Д.Оюунболор

М.Балдандорж

П.Чойжилжав

Нийслэлийн онцгой байдлын газрын дэд 
дарга, гамшгаас урьдчилан сэргийлэх 
хэлтсийн дарга .

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажпын
албаны Захиргаа, санхүүгийн хэлтсийн дарга

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын
албаны Хүнс, худалдаа үйлчилгээний 
хэлтсийн дарга

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын
албаны Инженерийн байгууламжийн хэлтсийн 
Ус зайлуулах барилга байгууламжийн асуудал 
хариуцсан мэргэжилтэн

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажпын
албаны Аудит, дотоот хяналтын хэлтсийн 
Дотоод хяналтын мэргэжилтэн
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Г.Ганзориг “Улаанбаатар хотын Шуурхай удирдлага
зохицуулалтын төв” ОНӨААТҮГ-ын Ерөнхий 
диспетчер

Нарийн бичгийн дарга

Ц.Эрдэнэчимэг Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын Гамшгийн
шуурхай удирдлагын хэлтсийн Дэд бүтэц, 
инженерийн байгууламж хариуцсан ахлах 
мэргэжилтэн, хошууч

2. Үерийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг эрчимжүүлэх зорилгоор 
нийслэл, дүүргийн гамшгаас хамгаалах алба, Мэргэжлийн ангийн бэлтгэл бэлэн 
байдлыг шалгаж, үнэлэх ажлын удирдамжийг хавсралтаар баталсугай.

3. Үер усны аюулаас урьдчилан сэргийлэх бэлэн байдлын үзлэг шалгалтын 
тайлан, цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний танилцуулгыг 2018 оны 07 
дугаар сарын 23-ны дотор Нийслэлийн Онцгой комиссын “Үер, ус цаг агаарын 
аюулт үзэгдлийн үед ажиллах шуурхай ажлын хэсэг”-т танилцуулан ажиллахыг 
Ажлын хэсэг /Б.Мягмардорж/-т үүрэг болгосугай.



Улаанбаатар хотын ЕрөнхМй менежерийн 
с?^.^.оны^7?.дугаар сарын /г^-ны  өдрийн 

дугаар тушаалын хавсралт
•л Зп й

Г '
ҮЕРИЙН АЮУЛААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭГ 
ЭРЧИМЖҮҮЛЭХ ЗОРИЛГООР НИЙСЛЭЛ, ДҮҮРГИЙН ГАМШГААС 

ХАМГААЛАХ АЛБА, МЭРГЭЖЛИЙН АНГИЙН БЭЛТГЭЛ 
БЭЛЭН БАЙДЛЫГ ШАЛГАЖ ҮНЭЛЭХ АЖЛЫН УДИРДАМЖ

Нэг. Зорилго

Нийслэлийн Онцгой комиссын “Үер, ус цаг агаарын аюулт үзэгдлийн үед 
ажиллах шуурхай ажлын хэсэг”-ээс болзошгүй үерийн аюулаас урьдчилан 
сэргийлэх ажлын хүрээнд нийслэл, дүүргийн гамшгаас хамгаалах алба, 
мэргэжлийн ангийн бэлтгэл бэлэн байдалд үзлэг шалгалт зохион байгуулах

Хоёр. Үзлэг хийх хугацаа ба хамрагдах байгууллагууд

Үзлэг шалгалтыг 2018 оны 07 дугаар сарын 17-ны өдрөөс 07 дугаар сарын 23- 
ны хооронд төвийн 6 дүүргийн Төрийн захиргааны болон мэргэжлийн 
байгууллагад явуулна.

Гурав. Үзлэгт хамрагдах байгууллагууд

- “Геодези, Усны барилга байгууламжийн газар” ОНӨААТҮГ
- Баянгол дүүрэг
- Баянзүрх дүүрэг
- Сүхбаатар дүүрэг
- Чингэлтэй дүүрэг
- Хан-Уул дүүрэг
- Сонгинохайрхан дүүрэг

Дөрөв. Үзлэг шалгалт хийх бүрэлдэхүүн

- Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны Инженерийн 
байгууламжийн хэлтэс,

- Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны Хүнс, худалдаа 
үйлчилгээний хэлтэс,

- Нийслэлийн Онцгой байдлын газар,
- Улаанбаатар хотын шуурхай удирдлага зохицуулалтын төв,

Тав. Шалгах ажлын чиглэл

1. Үерийн аюулын үед нүүлгэн шилжүүлэх байршлыг тогтоож, шаардагдах 
хүн хүчний тооцоог гарган, ажиллах бие бүрэлдэхүүн, тэдгээрийн хөдөлмөр 
хамгааллын хувцас хэрэгсэл, машин техник, багаж зэвсэглэмжийн бэлэн байдлыг 
хангуулсан байдлыг дууриалган үзүүлэх дадлага хэлбэрээр цагийн байдал өгч 
ажиллуулан бэлэн байдлыг шалгах,



2. Үер усны гамшиг үүссэн цагийн байдалтай холбогдуулан хэрэгжүүлэх арга 
хэмжээг уялдуулан зохицуулах, харилцан ажиллагаа зохион байгуулах 
бэлтгэжилт,

3. Үер усны гамшгийн үед ажиллах дүүрэг, хороо, гамшгаас хамгаалах 
албаны гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөө, шаардлагатай тохиолдолд нэмэлт хүч, 
хэрэгслийг дайчлан гаргах “Дайчилгааны төлөвлөгөө’’-ний тодотгол, түүний 
хэрэгжилт,

4. Дүүргийн нутаг дэвсгэр дэх үерийн далан сувгийн эрсдэлийн зураглал, 
тооцоо хийсэн байдал (эрсдэлийг тооцохдоо үерийн ус далан сувгаас аль зүгт 
халих, уулын ам, газрын налуу, хэвгийг тооцох, үерт өртөх айл өрх, барилга 
байгууламж, цахилгаан дамжуулах шугам зэрэг чухал обьектыг хамруулах), 
эрсдэлийг бууруулах чиглэлээр авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ,

5. Үерийн аюултай бүсэд суурьшсан айл өрхүүдэд мэдэгдэл хүргүүлж, 
үерийн үед өөрийгөө болон бусдыг аврах талаар соён гэгээрүүлэх ажил зохион 
байгуулсан байдал,

6. Үер усны гамшгийн үед шаардлагатай дулаан байр, хувцас, хоол хүнс, 
шатах тослох материалын нөөц бүрдүүлэлт, бэлэн байдал,

7. Үерийн далан, зам талбайн суваг шуудууны ашиглалтын төлөв байдал, 
хийц бүтээцийн бүрэн бүтэн байдлыг алдагдуулсан, үерийн усны урсацыг 
сааруулсан, ус нэвтрүүлэх хүчин чадлыг багасгасан, үерийн усыг боох нөхцөл 
бүрдүүлсэн зөрчлүүдийг хэрхэн арилгах арга хэмжээ авсан байдал,

8. Далан сувагт ажиллах машин механизмын орц, гарцыг хаасан, 
хамгаалалтын зурваст суурьшсан айлууд, хашаа, барилга байгууламжууд 
чөлөөлөх ажил зохион байгуулсан байдал.

Тав. Үзлэгийн дүнг тайлагнах

Ажпын хэсгийн ахлагч заасан хугацаанд үзлэг шалгалтын тайлан, цаашид 
авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний танилцуулгыг Нийслэлийн Онцгой комиссын 
“Үер, ус цаг агаарын аюулт үзэгдлийн үед ажиллах шуурхай ажлын хэсэг”-т 
танилцуулна.


