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Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах 
төлөвлөлт 

(Дэд бүтцийн салбар)



Агуулга 

• Хөгжлийн төлөвлөлтөд гамшгийн эрсдэлийг 
бууруулахыг уялдуулан тусгах асуудал 

• Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах төлөвлөгөө 



Хөгжлийн төлөвлөлтөд гамшгийн 
эрсдэлийг бууруулахыг уялдуулан 

тусгах асуудал 



Хөгжил гэж юу вэ?
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Нью Йорк хот, 1879

Нью Йорк хот, 2012



Хамгийн ерөнхий
тодорхойлолтуудаас…  

• Өсөлтийн явц (Webster, Cambridge dictionaries)

• Өсөж, сайжирч байгаа үе шат, алхам

• Шинэ үе шатанд гарч байгаа өөрчлөлт

• Боловсрох үйл явц юм.  (Toдд Дэвид Бойэр PhD)

• Амьдралын чанар болон тоон өсөлт
юм. Амьдралын чанарын өсөлт юм.



Гамшиг хөгжлийг сааруулдаг

Газар хөдлөлт болохын 
өмнө

Газар хөдлөлтийн дараах 
байдал

Непалын газар хөдлөлт 2015



Хөгжил нь эрсдэлийг дагуулдаг



Хөгжил нь эрсдэлийг бууруулдаг

Үерээс хамгаалах далан
(G Ross Lord Dam, Canada)
Үерээс хамгаалах далан
(G Ross Lord Dam, Canada)



Уялдуулан тусгах гэж юу вэ ?

• Нэгтгэх ?
• Институцичлэх? 

• Уялдуулан тусгах нь ‘үйл явц’, 
‘ердийн үйл явц’ болгох  үйл 
явц 

• Ганц удаа хэрэгжүүлээд 
өнгөрөх ажиллагаа биш... 
харин богиноос урт 
хугацаанд хэрэгжих 
үргэлжилсэн үйл явц 

• Хэрэгжиж дуусах ажил биш, 
харин стратеги арга барил.



ГЭБ-ыг хөгжлийн төлөвлөлтөд уялдуулан тусгах үйл 
ажиллагаа

I алхам: Хөгжлийн үйл явцын 
тогтолцооны элементүүдийг 
ойлгох 

III алхам: ГЭМ-г хөгжлийн
төлөвлөлтийн тогтолцоонд
уялдуулан тусгах,
ГЭБ-ыг уялдуулан тусгах
хөгжлийн төлөвлөлтийн үе
шатуудыг тодорхойлохII алхам: ГЭМ-ын 

элементүүдийг ойлгох 



Хөгжлийн төлөвлөлтийн бүрэлдэхүүн хэсгүүд

• Үндэсний болон орон нутгийн хөгжлийн бодлого, 
үйл ажиллагааны хөтөлбөр, стратеги, салбар, 
яамдын бодлого, төлөвлөгөө 

• Үндэсний, орон нутгийн Орон зайн төлөвлөгөө 

• Хөгжил, гамшигтай холбоотой тусгай бодлого, 
төлөвлөгөө, стратеги 

• Үйл ажиллагааны жилийн төлөвлөгөө, төсөв

• Хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр, төсөвлөлтийн үйл явц

• Хөтөлбөр, төслүүд



Жишээ: Бодлогод тусгах гэдгийг үйл явц 
гэж үзэх нь 



• Хөгжлийн төлөвлөлтийн 
үйл ажиллагааны 
бүрэлдэхүүн бүрийн 
төлөвлөлтийн хувьд ГЭБ 
үйл ажиллагааг нэгтгэн 
институтичлэхэд ГЭМ-ын 
хүрээний хамаарах 
бүрэлдэхүүн бүрийн ач 
холбогдлыг ойлгох 
хэрэгтэй. 

Ямар агуулгаар ГЭУ-ыг нэгтгэх вэ?
Нэгтгэхийн тулд ямар зохицуулалтын арга хэмжээг 

авах вэ? 
Үр дүнд ямар хүчин зүйлс зайлшгүй чухал вэ?



Эрсдэлийг үнэлгээ

Эрсдэлийг 
тодорхойлох 

Эрсдэлийг 
шинжлэх 

Эрсдэлийг 
үнэлэх

Нөхцөл байдлыг 
тодорхойлох 

Эрсдэлийг бууруулах

Хя
на

лт
/ү

нэ
лг

ээ

Хөгжлийн үр дүн, 
бэрхшээлүүдийг үнэлэх

Зорилго, зорилтоо 
тодорхойлох

Төлөвлөгөө 
боловсруулах

Төлөвлөгөө батлах

Хэрэгжүүлэлт, хяналт, 
үнэлгээ, зөвлөмж

Хөгж
лийн төлөвлөлтийн үйл явц

Хөгжлийн 
төлөвлөлтийн 

үйл явц

Бодлого 
боловсруулах-
Бодлого бий 

болгох

Төлөвлөгөө 
боловсруулах-

Төлөвлөгөө хийх

Төсөвлөх -
Нөөцийн 

хувиарлалт

Төслийн 
удирдлага

Үр 
дүн/Ашиг 

тус

Аюулын 
нөлөөллө

өс 
өнөөгийн 

болон 
шинээр 

бий болж 
буй 

хөгжлийн 
ололтыг 

хамгаалах 

Эрсдэлийн 
шинэ 

хэлбэрийг 
бий 

болгохоос 
зайлсхийх

Гамшгийн эрсдэлийг хөгжлийн үйл явцад
/хөгжлийн төлөвлөлт/-д уялдуулан тусгах



Гамшгийн эрсдлийг бууруулахыг хөгжлийн төлөвлөлтөд 
уялдуулан тусгах гэж юу вэ?

 Үндэсний болон салбарын хөгжлийн бүх төсөл, хөтөлбөрүүд болзошгүй 
гамшиг, уур амьсгалын эрсдэлийг тооцсон, нөлөөллийг нь даван туулах 
чадвартай байх явдлыг баталгаажуулах

 Үндэсний болон салбарын хөгжлийн бүх төсөл, хөтөлбөрүүд санаандгүй 
байдлаар  бүх салбар (эдийн засаг, нийгэм, биет бүтээн байгуулалт болон 
байгаль орчны) -ын уур амьсгал, гамшгийн эрсдэлд өртөх эмзэг байдлыг 
нэмэгдүүлэхгүй байх явдлыг баталгаажуулах

 Үндэсний болон салбарын хөгжлийн бүх төсөл, хөтөлбөрүүд хөгжлийн 
зорилгод хувь нэмэр оруулж, болзошгүй гамшиг, уур амьсгалын эрсдэлийг 
бууруулах явдлыг баталгаажуулах

(Trobe & Davies 2005 он).



Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах асуудлыг салбарын 
хөгжлийн үйл явцад уялдуулан тусгахад анхаарах зүйлс

• Эрсдэлийн өнцгөөс салбарыг үнэлэх 
• Эрсдэлийн үнэлгээний үр дүнд суурилан 

эрсдэлийг бууруулах, үлдэгдэл эрсдэлийн 
удирдах үйл ажиллагаа, авах арга хэмжээг 
тодорхойлох 

• Хийхээр төлөвлөж байгаа ажлаа салбарын 
хөгжлийн үйл ажиллагаатай уялдуулах 

• Арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлэх 
• Хяналт, үнэлгээ



Дэд бүтэц 

• Шинэ зам, гүүр, цахилгаан станц зэргийг барихаас өмнө гамшиг, 
уур амьсгалын эрсдэлийн нөлөөллийн үнэлгээг төлөвлөлтдөө 
ашиглах 

• Зам, гүүрний тусламжтай эмнэлэг, нүүлгэн шилжүүлэх төвд 
хурдан шуурхай явж хүрч гамшгийн үеийн яаралтай тусламжийг 
авах боломж олгодог учир зам, гүүр төлөвлөж барихдаа энэ 
асуудлыг анхаарах

• Асфальтан зам тавихдаа температурын хэлбэлзлийг анхаарч 
материалаа сонгох

• Ус зайлуулах системийг сайжруулж хүчтэй бороо, хөрсний 
элэгдэл, уур амьсгалын аливаа өөрчлөлтөд тэсвэртэй болгох. 

• Хөрсний нуралт, шавар урсах нь зам, гүүр, дамжуулах шугам 
сүлжээнд нөлөөлдөг учир налуу газрыг сонгож барихгүй байх, 
барьсан ч энэ эрсдэлийг тооцох.

18



Нийгэм хамгаалал 

• Хөдөө аж ахуй, ойн аж ахуй, мал аж ахуйн салбар тус бүрт гамшгийн 
эрсдэл, уур амьсгалын өөрчлөлтийн эмзэг байдлын үнэлгээ хийх 

• Малчдыг амьжиргааны олон эх үүсвэртэй болгох замаар гамшигтай 
тэмцэх чадавхийг нь сайжруулах. Жишээ нь хөдөө орон нутаг дахь 
аялал жуулчлал, гар  урлал гэх мэт 

• Цаг агаарын эрс тэс нөхцөлд тэсвэртэй мал өсгөж үржүүлэх, малын тоо 
толгойг өсгөх бодлогыг сайжруулах, бэлчээр сэлгэх 

• Малчдад уур амьсгалын өөрчлөлт, гамшигт илүү тэсвэртэй аж ахуй 
эрхлэх, шинэ арга техникт суралцахад нь туслах зээл авах боломжийг 
сайжруулах 

• Цаг уурын үүдэлтэй гамшиг ослын дараа сүйдсэн хөрөнгийг нөхөн 
сэргээх, хохирол барагдуулах даатгалын механизм хэрэгжүүлэх. 
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Нийгэм хамгаалал 
• Усжуулалтын систем, ус хадгалах дэд бүтэц (борооны ус болон цас 

хайлсан ус), үерээс хамгаалах далан, суваг байгуулах замаар үер, ган 
гачиг, усны хомсдолоос хамгаалж болно.  

• Малын тэжээл хадгалах агуулах, ургац боловсруулах төхөөрөмж, нүүлгэн 
шилжүүлэхэд тохиромжтой зам барих үйл ажиллагаан дахь хөрөнгө 
оруулалтыг нэмэгдүүлэх

• Цаг агаарын мэдээг малчид, тариаланчдад хугацаанд нь хүргэх, 
хүртээмжийг нь сайжруулснаар аюул нүүрлэхээс өмнө зөв шийдвэр 
гаргаж, хор уршгийг арилгах арга хэмжээг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх боломж 
олгоно. 

• Гамшгийн улмаас амьжиргааны эх үүсвэрээ алдсан тохиолдолд 
амьжиргаагаа залгуулах орлого олох ажил бий болгох 

• Амьжиргааг дэмжихэд чиглэсэн гамшгийн эрсдэлийн удирдлага, уур 
амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох үйл ажиллагааг санхүүжүүлэх 
санхүүжилтийн эх үүсвэр олох чадавхийг бүх түвшинд сайжруулах 
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Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах 
төлөвлөгөө 



ГЭБ төлөвлөгөний эрх зүйн үндэслэл:

8 дугаар зүйл. Гамшгаас хамгаалах арга 
хэмжээг төлөвлөх

8.1.Төрийн болон нутгийн захиргааны байгууллага,
хуулийн этгээд нь гамшгаас хамгаалах
төлөвлөгөөтэй байна.

8.2. Гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөө нь гамшгаас
урьдчилан сэргийлэх, бэлэн байдлыг хангах, эрэн
хайх, аврах, хор уршгийг арилгах, хойшлуулшгүй
сэргээн босгох, хүмүүнлэгийн тусламжийг зохион
байгуулах удирдлагын баримт бичиг байна.

Гамшгаас 
хамгаалах 

тухай хууль 

5 дахь зорилт (target “е”)-д “2020 гэхэд үндэсний
болон орон нутгийн түвшний гамшгийн эрсдэлийг
бууруулах стратегитай улс орны тоог бодитой
нэмэгдүүлэх;

Гамшгийн эрсдэлийг 
бууруулах Сендайн 
үйл ажиллагааны 

хүрээ



Гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөөний 
заавар

• Монгол Улсын Шадар сайдын 
2018.12.07-ны өдрийн 120 дугаар 

тушаал 

Аймаг, 
нийслэл, сум, 

дүүргийн 

Гамшгаас 
хамгаалах 

албаны 

Байгууллага, 
аж ахуйн 
нэгжийн 



ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БҮТЭЦ, ЗОХИОН 
БАЙГУУЛАЛТ

Аймаг, нийслэл, 
сум, дүүргийн 

гамшгаас хамгаалах 
төлөвлөгөө



Гамшгаас 
хамгаалах 

салбар 
төлөвлөгөө

ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БҮТЭЦ, ЗОХИОН 
БАЙГУУЛАЛТ



Гамшгаас 
хамгаалах албаны 

төлөвлөгөө

ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БҮТЭЦ, ЗОХИОН 
БАЙГУУЛАЛТ



• Ажлын хэсэг байгуулах (холбогдох байгууллага, салбар, 
нэгжийг хамруулсан)

• Мэдээлэл  цуглуулах (албан ёсны статистик мэдээ, тоо 
баримт, дүрэм, журам заавар ...)

• Гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөө боловсруулах заавар, 
загварыг ашиглах 

• Эрсдэлийн үнэлгээ хийж, хохирлын төсөөлөл гаргах

• Учирч болзошгүй эрсдэлийг бууруулах чиглэлээр 
гол зорилтууд дэвшүүлэх

• Дэвшүүлсэн зорилтуудыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээг 
төлөвлөх

• Боловсруулсан төлөвлөгөөг дадлага, сургуулиар 
туршиж, шаардлагатай нэмэлт өөрчлөлт оруулах

• Батлуулах

ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БОЛОВСРУУЛАХ АРГА 
ЗҮЙ 



Гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээний ангилал
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Үндэсний

Засаг захиргаа
нутаг дэвсгэрийн
нэгж

Салбарын

Аж ахуйн нэгж
байгууллагын

Онц чухал
объект, гал
түймрийн онц
аюултай барилга
байгууламж



Үнэлгээний 
түвшин Гүйцэтгэх талууд Гамшгаас хамгаалах 

төлөвлөгөөнд тусгах

Үндэсний түвшинд

Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн төрийн
захиргааны байгууллага, холбогдох салбар,
шинжлэх ухааны болон олон улсын
байгууллагын эрдэмтэн, судлаач, тусгай
зөвшөөрөл бүхий хуулийн этгээд

Монгол Улсын

Засаг захиргаа, нутаг
дэвсгэрийн нэгжийн
түвшинд

Төрийн болон нутгийн захиргааны
байгууллага, олон нийтийн төлөөллөөс
бүрдсэн баг, тусгай зөвшөөрөл бүхий
хуулийн этгээд;

Нийслэл, дүүргийн

Аймаг, сумын

Салбарын түвшинд
Гамшгаас хамгаалах улсын алба, тухайн
салбарын мэргэжилтнүүд, тусгай зөвшөөрөл
бүхий хуулийн этгээд;

Гамшгаас хамгаалах Улс, 
орон нутгийн албаны

Аж ахуйн нэгж,
байгууллага

Тухайн байгууллагаас томилсон ажлын хэсэг,
тусгай зөвшөөрөл бүхий хуулийн этгээд;

Аж ахуйн, нэгж
байгууллага

Онц чухал обьект,
гал түймрийн онц
аюултай барилга
байгууламж

Гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ хийх журмын
7.3-т заасны дагуу тусгай зөвшөөрөл бүхий
хуулийн этгээд гүйцэтгэнэ.

Гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ нь гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөөний 
үндэс болно.



Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах 
төлөвлөгөө

• Барилга байгууламж, обьект, зам, гүүр зэрэг 
дэд бүтэц, биет зүйлийн аюулгүй болон 
гамшигт тэсвэртэй байдлыг хангах арга 
хэмжээг ойлгоно.

Бүтцийн 
арга 

хэмжээ

• Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, заавар, 
стандартыг мөрдөх, гамшгийн эрсдэлийг 
бууруулах ажиллагааг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх, 
сургалт, сурталчилгаа зохион байгуулах болон 
бусад арга хэмжээг ойлгоно.

Бүтцийн 
бус арга 
хэмжээ



Гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагааны
санхүүжилт

(51 дүгээр зүйл)

Гамшгаас хамгаалах тухай хуулиас 
(2017)

- Гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээнд
суурилах

Гамшгаас 
хамгаалах үйл 
ажиллагааны 
санхүүжилт

Төрийн болон 
нутгийн 

захиргааны 
байгуулага

Тухайн жилийн 
төсвийн 1,0 хувь

Хуулийн этгээд

Тухайн жилийн 
үйлдвэрлэл, 

үйлчилгээний зардлын 
1,5 хувь

Аймаг нийслэл, 
сум дүүрэг 

Тухайн жилийн 
төсвийн 1,0 хувь



Баярлалаа.


