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ГАМШГААС ХАМГААЛАХ УДИРДЛАГЫН 
ТОГТОЛЦОО
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ажиллагаа:     

Гамшгийн өмнөх үйл 
ажиллагаа:

Хойшлуулшгүй сэргээн босгох 
ажиллагаа:

Гамшг
ийн 

өмнө 

Гамшг
ийн 
үед

Гамшг
ийн 

дараа 

Гамшгийн 
эрсдэлийг 
бууруулах 

үндэсний зөвлөл

Улсын онцгой 
комисс

Улсын онцгой 
комисс

Улсын онцгой 
комисс

/гамшгийн дараах/

Гамшгийн 
эрсдэлийг 

бууруулах үндэсний 
зөвлөл

/урт хугацааны төлөвлөлт/



57

50

67

43

50

33

0% 50% 100%

ОБЕГ-ын даргын тушаал 

Шадар сайдын тушаал 

Засгийн газрын тогтоол 

Гамшгийн эрсдэлийг 
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Бусад гамшгаас хамгаалах 
ажиллагаа 

Шинээр болон шинэчлэн боловсруулж батлуулсан эрхзүйн баримт бичигт гамшгийн 
эрсдэлийг бууруулах, бусад асуудлыг зохицуулсан баримт бичгийн эзлэх хувь

40 гаруй дүрэм журам, зааврыг шинээр болон шинэчлэн батлуулсан.
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• Үндэсний зөвлөлийн дарга: Монгол Улсын 

Ерөнхий сайд

• Үндэсний зөвлөлийн орлогч дарга: Онцгой 

байдлын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын 

гишүүн

• Нарийн бичгийн дарга: Үндэсний аюулгүй

байдлын зөвлөлийн Ажлын албаны дарга; 

Онцгой байдлын ерөнхий газрын дэд дарга

• Гишүүд: 24

• Ажлын алба: ОБЕГ

Өдөр тутмын үйл ажиллагааг – ГЭУГ

• Дэд зөвлөл: Газар хөдлөлтийн гамшгаас

урьдчилан сэргийлэх байнгын ажиллагаатай

зөвлөл

• Гамшгаас урьдчилан
сэргийлэх үйл
ажиллагаанд төр-хувийн
хэвшлийн болон салбар
дундын хамтын
ажиллагаа, иргэдийн
оролцоог хангах

• Гамшгийг тэсвэрлэх
чадавхыг нэмэгдүүлж,
болзошгүй хохирлыг
бууруулахад үйл
ажиллагаагаа чиглүүлэх,

• Улс орны тогтвортой
хөгжлийг хангах нөхцөл
бүрдүүлэх

Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах 

үндэсний зөвлөлийн бүрэлдэхүүн 



Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн 27 дугаар зүйл. 
Үндэсний болон орон нутгийн зөвлөлийн бүрэн эрх

• хөгжлийн бодлого, хөтөлбөрт гамшгийн эрсдэлийг
бууруулах стратегийн зорилт болон шаардагдах
хөрөнгийн эх үүсвэрийг тусгуулах талаар бодлогын
зөвлөмж өгөх;

• гамшгийн дараахь сэргээн босгох арга хэмжээг
оновчтой хэрэгжүүлэх, хөгжлийн бодлого, зорилтод
уялдуулах бодлогын зөвлөмж гаргах;

• гамшгийн эрсдэлийг бууруулах үйл ажиллагаанд төр, 
хувийн хэвшлийн түншлэл, хамтын ажиллагаа, 
иргэдийн оролцоог хангах;

• гамшгийн эрсдэлийг бууруулах үйл ажиллагаанд
шинжлэх ухаан, техник, технологийн шинэ ололт, 
инновацийг нэвтрүүлэх талаар чиглэл өгөх;



Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах Сендай үйл 
ажиллагааны хүрээ баримт бичгийг Монгол Улсад 

хэрэгжүүлэх дунд хугацааны стратеги

(Засгийн газрын 2017 оны 355 дугаар тогтоол)

• Хэрэгжүүлэх үе шат: 2017-2020, 2020-2025, 2025-
2030 он 

• Эхний үе шатыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны
төлөвлөгөө Монгол Улсын Шадар сайдаар 2018 
оны 23 дугаар тогтоолоор батлагдсан.



• Дэлхийд: НҮБ-ын Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах газраас зохион 
байгуулсан Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах дэлхийн III бага хурлаас 
Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах Сендайн үйл ажиллагааны хүрээ 2015-
2030 баримт бичгийг 187 орон үүрэг хүлээж, санал нэгтэй баталсан.

• Ази тивд: 2016 оны 11 дүгээр сард Бүгд Найрамдах Энэтхэг Улсын Шинэ 
Дели хотноо хуралдсан Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах Азийн сайд 
нарын бага хуралдаанаар Сендайн үйл ажиллагааны хүрээ баримт 
бичгийг Азийн бүс нутагт 2016-2030 он хүртэл хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг 
батлан  гаргасан. 

• Монгол Улсад 2018 оны 7 дугаар сард зохион байгуулагдсан Гамшгийн 
эрсдэлийг бууруулах Азийн сайд нарын бага хуралдаанаар Сендайн үйл 
ажиллагааны хүрээ баримт бичгийг Азийн бүс нутагт 2018-2020 онд
хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө, Улаанбаатар тунхаглал-г батлан  гаргасан. 

• Олон улсад хүлээсэн үүрэг амлалтаа 
хэрэгжүүлэх



Зорилго: Гамшгийн аюул, өртөнгө, эмзэг байдлыг бууруулах, гамшгийн эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, бэлэн байдлыг хангах,
гамшгийн хор уршгийг арилгах, сэргээн босгох үйл ажиллагааг сайжруулж, гамшигтай тэмцэх чадавхыг бэхжүүлэх замаар
гамшгийн эрсдэлийг бууруулж, шинэ эрсдэл үүсэхээс сэргийлэх.

Тэргүүлэх 
чиглэл 

1. Гамшгийн  
эрсдэлийг бууруулах 

бүх нийтийн ойлголтыг 
гүнзгийрүүлэх, мэдлэг 

олгох

2. Гамшгийн эрсдэлийн
ЗАСАГЛАЛЫГ 
БЭХЖҮҮЛЭХ

3. Гамшгийн эрсдэлийг 
бууруулах үйл 

ажиллагааны хөрөнгө 
оруулалтыг нэмэгдүүлэх

4. Гамшгаас гамшгаас хамгаалах 
бэлэн байдлыг хангах, гамшгийн 

дараах сэргээн босгох, нөхөн 
сэргээх, шинээр барьж байгуулах 

үйл ажиллагааг урт хугацаанд 
төлөвлөн хэрэгжүүлэх

Зорилт 1

Гамшгийн  эрсдэлийг 
бууруулах талаар 
иргэд, олон нийтийн 
ойлголт, мэдлэгийг 
нэмэгдүүлэх
- 3 үйл ажиллагаа 

Гамшгийн эрсдэлийг 
бууруулах эрх зүйн 
орчинг боловсронгуй 
болгох

- 2 үйл ажиллагаа 

Гамшгийн эрсдэлийг 
бууруулахад дэвшилтэт 
техник, технологи, 
хөрөнгө оруулалтыг 
нэмэгдүүлэх
- 3 үйл ажиллагаа 

Гамшгаас хамгаалах бэлэн 
байдлыг дээшлүүлж, хүч 
хэрэгслийн чадавхыг нэмэгдүүлэх

- 2 үйл ажиллагаа 

Зорилт 2

1.2. Гамшгийн 
эрсдэлийг үнэлэх 
тогтолцоог бий 
болгож, мэдээллийн 
санг бүрдүүлэх
- 2 үйл ажиллагаа 

Гамшгийн эрсдэлийг 
бууруулахад түншлэл, 
хамтын ажиллагааг 
бэхжүүлэх
- 2 үйл ажиллагаа 

Гамшгийн эрсдэлийг 
бууруулах үйл 
ажиллагааны хөрөнгө 
оруулалтыг нэмэгдүүлэх
- 3 үйл ажиллагаа 

Гамшгийн  дараах сэргээн босгох, 
нөхөн сэргээх, шинээр барьж 
байгуулах үйл ажиллагааг 
сайжруулах

- 2 үйл ажиллагаа 

Зорилт 3

Гамшгийн эрсдэлийг 
бууруулах чиглэлээр 
үндэсний стандартыг 
боловсронгуй болгох
- 2 үйл ажиллагаа 

Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах Сендайн үйл ажиллагааны хүрээг Монгол Улсад 
хэрэгжүүлэх дунд хугацааны стратегийн агуулга 



Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах Сендайн үйл ажиллагааны хүрээг Монгол 
Улсад хэрэгжүүлэх дунд хугацааны стратеги баримт бичгийн бусад 

баримт бичигтэй уялдах байдалд хийсэн шинжилгээ   
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эрсдэлийг бууруулах үйл 
ажиллагаанд хөрөнгө оруулах

Гамшгийн эрсдэлийг удирдах 
засаглалыг бэхжүүлэх

Гамшгийн эрсдэлийг ойлгох



“Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах Сендай үйл 
ажиллагааны хүрээ баримт бичгийг Монгол Улсад 

хэрэгжүүлэх дунд хугацааны стратеги”-ийг
хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө 2018-2020

(Шадар сайдын 2018 оны 23 дугаар тогтоол)

Төлөвлөгөөний бүтэц (2018-2020)
• 4 үндсэн чиглэл
• 9 бүлэг
• 38 арга хэмжээ



ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ 
ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ХАНГАХ ТАЛУУД 

д/д Хэрэгжилтийн явцын мэдээлэл 
ирүүлсэн

Хэрэгжилтийн явцын мэдээлэл ирээгүй

1 Батлах хамгаалах яам Гадаад харилцааны яам

2 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам Сангийн яам

3 Мэргэжлийн хяналтын газар Хууль зүй, дотоод хэргийн яам

4 Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам Барилга, хот байгуулалтын яам

5 Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам Боловсрол, соёл шинжлэх ухаан, спортын яам

6 Үндэсний хөгжлийн газар Зам, тээврийн хөгжлийн яам

7 Эрчим хүчний яам Эрүүл мэндийн яам

8 Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн 
үйлдвэрийн яам

Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газар

9 Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн 
Стратегийн судалгааны хүрээлэн

Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын Хэвлэл мэдээлэл, 
олон нийттэй харилцах хэлтэс

10 Шинжлэх ухааны академи

11 Монголын үндэсний худалдаа, аж үйлдвэрийн танхим

12 Монголын Улаан загалмайн нийгэмлэг

13 Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн ажлын албаны 
дарга



 Нийт 38 арга
хэмжээнээс

- Одоогоор 28 ажил 
үр дүнтэй,

- 10 ажил анхаарах
шаардлагатай
байдлаар хэрэгжиж 
байна

“Гамшгийн эрсдэлийг
бууруулах Сендай үйл
ажиллагааны хүрээг Монгол
Улсад хэрэгжүүлэх дунд
хугацааны стратеги”-ийг
хэрэгжүүлэх арга
хэмжээний төлөвлөгөөний
хэрэгжилтийн явцыг 2018,
2019 оны эхний 5 сарын
байдлаар урьдчилсан
дүгнэвэл:



Анхаарах шаардлагатай гол арга хэмжээ

• Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэг, эмнэлэг, нийтийн орон сууц, зарим төрийн 
захиргааны барилга байгууламжид газар хөдлөлтийн тэсвэржилтийн үнэлгээ хийх, дахин 
төлөвлөлтөд оруулах (1.2.3)

• Барилга, байгууламжийг гамшгийн аюул, газар хөдлөлтөд тэсвэртэй байхаар хүчитгэх, 
сайжруулах, ашиглалтын шаардлага хангахгүй болсон сургууль, цэцэрлэг, эмнэлэг, орон 
сууц, нийтийн зориулалттай барилга, байгууламжийг буулгаж шинээр барих (4.2.2)

• Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах асуудлыг салбаруудын холбогдох бодлогын баримт бичигт 
тусгаж хэрэгжүүлэх (2.1.3)

• Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах, гамшгийн дараа сэргээн босгох үйл ажиллаагааг 
хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтөд тусгаж хэрэгжүүлэх (4.2.1)

• Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах зарчим чиг үүргийг төрийн бус байгууллага, хувийн 
хэвшил, олон нийтийн байгууллагад шилжүүлж, үйл ажиллагаанд нь дэмжлэг үзүүлэх
(2.2.3)

• Барилга байгууламжийн хийц, бүтэц, материал түүхий эдийн чанарыг тодорхойлж, 
туршилт, шинжилгээ, судалгаа гаргах нэгдсэн лаборатори байгуулах (3.1.1)

• Гамшгийн эрсдэлээс хамгаалах даатгал, давхар даатгалын тогтоолцоог бий болох 
нөхцөлийг бүрдүүлэх (2.3.2)

• Газрын тос, хүнсний бүтээгдэхүүн хадгалах улсын нөөцийн агуулах, хүмүүнлэгийн 
тусламжийн бараа, материал, бүтэгдэхүүн хадгалах агуулахыг тус тус шинээр барих (4.2.3)



Улаанбаатарын тунхаглал

• 17. Гамшгийг даван туулах чадварыг бий болгоход нэн ялангуяа 
одоо байгаа дэд бүтцийг хүчитгэх дэвшилтэт шийдэл бий болгох, 
шинэ дэд бүтцийг гамшигт тэсвэртэй барих зэрэгт  эрсдэлийн 
мэдээлэлд суурилсан төр, хувийн хөрөнгө оруулалтыг 
нэмэгдүүлэх 

• 22. Яаралтай тусламж хүргэх, сэргээн босгох ба хөгжил 
хоорондын үр дүнтэй уялдааг бий болгох, нэн чухал дэд бүтэц, 
үйлчилгээний тасралтгүй ажиллагааг хангах зохицуулалтыг 
сайжруулснаар "илүү сайнаар барьж байгуулах" зорилгоор 
бэлэн байдлыг хангах, хор уршгийг арилгах, сэргээн босгох 
ажиллагаанд гамшгийн эрсдэлийг бууруулахыг нэгтгэх 

Улаанбаатарын тунхаглал нь нийт 17 зүйл асуудлыг авч үзсэн. Үүнээс дэд бүтцийн 
гамшгийн эрсдэлийг бууруулах, гамшгийг даван туулах чадвартай болгох чиглэлд:   



Нэн чухал дэд бүтцийн харилцан хамаарал 

• Нэн чухал дэд бүтцийг янз бүрийн улс орнууд өөр өөрөөр тодорхойлж байна.
• Нэн чухал дэд бүтэц нь хотын хүн амын хувьд маш чухал зүйл бөгөөд

үйлчилгээнд нь гарсан өчүүхэн доголдол их хэмжээний хохирлын шалтгаан
болж болно

• Нэн чухал дэд бүтцийн систем нь хоорондоо харилцан хамааралтай байдаг тул
аль нэг хэсэг нь гэмтэхэд үүнээс улбаалж их хэмжээний хохирол, сүйрлийг ч
дагуулж болно.

• Нэн чухал дэд бүтэцийн үйл ажиллагаанд төлөвлөлтгүй хотын хөгжил нь дарамт
учруулдаг.

Нэн чухал дэд бүтэц 
Нийгмийн үйлчилгээг үзүүлэхэд маш чухал үүрэгтэй, 
доголдол үүсэхэд хүн амд мэдэгдэхүйц нөлөө учруулж 
болох дэд бүтэц буюу салбар



№

Тодорхойлсон нэн чухал дэд бүтцүүд

Хариултын 

давтамж
1 Усан хангамж 12
2 Эрчим хүч 11
3 Харилцаа, холбоо ба мэдээллийн технологи 10
4 Ариутгах татуурга 9
5 Зам, тээвэр 8
6 Хүнс, хөдөө аж ахуй 8
7 Батлан хамгаалах 8
8 Онцгой байдлын алба 8
9 Эрүүл мэнд 8
10 Банк, санхүү 6
11 Төрийн байгууллага, үйлчилгээ 6
12 Экосистем 6
13 Уул уурхай, хүнд үйлдвэр 6

Тодорхойлж гаргасан нэн чухал дэд бүтцийн жагсаалт



НӨЛӨӨЛӨХ ХҮЧ & ХАМААРАЛ



НЭН ЧУХАЛ ДЭД БҮТЦИЙН УЯЛДАА ХОЛБОО



Хөдөлгөөний зорилго 

• Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах чиглэлд орон нутгийн удирдлага 
тодорхой арга хэмжээ хэрэгжүүлснээр хотын хүн амыг аюулгүй, 
гамшигт тэсвэртэй, тогтвортой хөгжих чадавхтай болгох

Одоогоор дэлхийн 4306 хот уг хөдөлгөөнд нэгдсэн 

Гамшигт тэсвэртэй хот 

Монгол Улсын Нийслэл Улаанбаатар хот, 21 аймгийн төв 
уг хөдөлгөөнд 2018 онд нэгдсэн 



Арван үндсэн чиглэл 



Монгол Улсын хотуудын дэд бүтцийн гамшгийг тэсвэрлэх 
чадварын үнэлгээ 



Анхаарал хандуулсан таньд баярлалаа.


