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Дархан-Уул аймаг нь Монгол орны хойд хэсэгт Хэнтийн
нурууны салбар уулсын дунд Хараа голын зүүн хойд хөндийг
хамарсан 327,5 мянган га газар нутагтай. Далайн түвшнээс 707м
өндөрт өргөгдсөн харьцангуй нам дор газарт байрлана. 102,413
хүн амтай, газар хөдлөлтийн 7 баллын бүсэд байрладаг.

ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ГАЗАР



Дархан-Уул аймаг нь 4 сумтай:
- Дархан сум 9813 га нутаг дэвсгэртэй

84443 хүн амтай
- Хонгор сум нь 3 багтай 263957 га нутаг

дэвсгэртэй 6402 хүн амтай
- Шарын гол сум нь 3 багтай 9553 га

нутаг дэвсгэртэй 8343 хүн амтай
- Орхон сум нь 2 багтай 44177 га нутаг

дэвсгэртэй 3225 хүн амтай

Аймгийн хэмжээнд 24989 өрх байгаагийн 67.5 хувь нь
нийтийн орон сууцанд амьдардаг. Төвийн бүсийн тулгуур төв
юм

ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ГАЗАР



ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ГАЗАР

Үндсэн чиглэл 1: Гамшгийг даван туулах 
чадавхийг зохион байгуулах

Аймгийн Онцгой комисс нь
Гамшгаас хамгаалах тухай хуульд
заасан аюулт үзэгдэл, техникийн
холбогдолтой осол, алан хядах
ажиллагаа, дэлбэрэлтийн улмаас
хүн ам мал амьтан, хүрээлэн байгаа
орчныг аврах, хор уршгийг арилгах
хойшлуулшгүй сэргээн босгох үйл
ажиллагаанд төрийн болон төрийн
бус байгууллага, аж ахуйн нэгж
байгууллагын албан тушаалтны үйл
ажиллагааг уялдуулан зохицуулах,
шуурхай зохион байгуулах, хяналт
тавих зорилготойгоор үйл
ажиллагаа явуулж байна.

Мөн Аймгийн Засаг даргын
захирамжаар байгуулагдсан
гамшгаас хамгаалах алба-12,
гамшгаас хамгаалах мэргэжлийн-32
ангийн бэлтгэл бэлэн байдлыг
дээшлүүлэх, хамтын ажиллагааг
өргөжүүлэн ажиллаж байна.



ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ГАЗАР

№ Арга хэмжээний чиглэл, нэр Хугацаа Хариуцах байгууллага

Нэг. Хууль, эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох чиглэлээр: 

1.1

Õîт, ñóóðèí ãаçðûí газар хөдлөлтөд тэсвэргүй нийтийн орон сууцны зориулалтын барилгыг

буулгаж шинээр барих, ашиглах боломжтой барилгыг хүчитгэх дахин төлөвлөлтийн

төлөвлөгөө боловсруулж батлах.

2017-2020 Аймгийн ЗДТГ, ГХБХБГ

1.2

Ашиглалтын шаардлага хангахгүй, газар хөдлөлтөд тэсвэргүй сургууль, цэцэрлэг, эмнэлэг,

соёл урлаг, спортын зэрэг олон нийтийн зориулалтын барилга байгууламжийг буулгаж,

шинээр барих ажлын төлөвлөгөөг жил бүрээр нарийвчлан гаргаж, улсын төсөв болон бусад

эх үүсвэрийн хөрөнгөөр шат дараалалтайгаар шийдвэрлэх.

2017-2020
Аймгийн ЗДТГ, АХТЕТГ, 

АБСУГ

1.3

Газар хөдлөлтийн гамшгаас авран хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх сургалтын хөтөлбөр

боловсруулж, ерөнхий боловсролын болон их, дээд сургуулийн сургалтын хөтөлбөрт

оруулах.

• Иргэдийг гамшгаас хамгаалах дадлага сургалтын цогцолбор төвтэй болох

2017-2018
Аймгийн ЗД, АБАЗ, 

АБСУГ

1.4

Газар хөдлөлтийн гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлийг бууруулах, бэлэн байдлыг хангах

үйл ажиллагаанд төв, орон нутгийн жилийн төсвийн тодорхой хувийг зарцуулж байх чиглэл

барьж ажиллах.

2017-2020 Аймгийн ЗДТГ, АБАЗ

1.5
Аймгийн байнгын ажиллагаатай зөвлөлийн 4 жилийн ба жил бүрийн үйл ажиллагааны

төлөвлөгөөг боловсруулж, хэрэгжүүлж ажиллах.
2017-2020 Аймгийн ЗДТГ, АБАЗ

ДАРХАН УУЛ АЙМГИЙН ГАЗАР ХӨДЛӨЛТИЙН ГАМШГААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ БАЙНГЫН АЖИЛЛАГААТАЙ 
ЗӨВЛӨЛИЙН 2017-2020 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ.



ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ГАЗАР

Хоёр. Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааг дэмжих чиглэлээр:

2.1

Аймгийн төв, томоохон хот, суурин газрын газар хөдлөлтийн бичил мужлалын зураг хийх, газар

хөдлөлийн эрсдэлийг тодорхойлоход чиглэсэн инженер-геологи, гидрогеологийн судалгааны

ажлыг хийх.

2016-2020 БСШУЯ, БХБЯ

2.2
Хот суурийн газрын нийтийн орон сууц, олон нийтийн зориулалтын барилга байгууламжийн

чанар, газар хөдлөлтөд тэсвэрлэх байдлыг шалгах ажлыг хийж дуусгах.
2017-2020

Аймгийн ЗД, ГХБХБГ, 

ООГХ /Одон орон 

геофизикийн хүрээлэн/

2.3

Хот суурин газрыг дахин хөгжүүлэх тухай хууль, холбогдох дүрэм, журмыг үндэслэн ашиглалтын

шаардлага хангахгүй барилга байгууламжийг буулган, шинээр барих ажлыг үе шаттайгаар

зохион байгуулах.

2017-2020 Аймгийн ЗД, ГХБХБГ

2.4
Газар хөдлөлтийн гамшгаас хамгаалах сургалт дадлагын төв, тэнхимийг Аймгийн Онцгой

байдлын газрыг түшиглүүлэн байгуулах.
2016-2017 Аймгийн ЗД, АОБГ

2.5
Иргэдийн газар хөдлөлтийн гамшгийг даван туулах чадвар болон бэлэн байдлын төвшний

судалгаа хийх.
2016-2017

Аймгийн ЗД, АБАЗ, АОБГ, 

ООГХ, МУЗН

2.6
Газар хөдлөлтийн гамшгаас хамгаалах чадавхийг бэхжүүлэхэд Японы туршлагыг харгалзах

талаар судалгаа хийх.
2016-2019

Аймгийн ЗД, АБАЗ, АОБГ, 

МУЗН

2.7
Газар хөдлөлтийн гамшгийн үед иргэд амь насаа хамгаалах, аюулгүй байдлаа хангах чиглэлд

дэвшилтэт арга технологи нэвтрүүлэх.
2017-2020

Аймгийн ЗД, АБАЗ, АОБГ, 

АХБЕТГ

2.8

Сургууль, цэцэрлэгийн гамшиг, ослын үед хэрэглэх зайлшгүй шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр

хангах асуудлыг судалж, тооцоо судалгаа хөрөнгө оруулалтын хэрэгцээг харгалзан шат

дараалалтайгаар хэрэгжүүлэх.

2016-2020 Аймгийн ЗД, АБАЗ, АОБГ

2.9
Онцгой байдлын албаны барилга байгууламжийг газар хөдлөлтийн аюулаас хамгаалах арга

хэмжээ авч хэрэгжүүлэх.
2017-2020

Аймгийн ЗД, АОБГ, 

АХБЕТГ

2.10

“Газар хөдлөлтийн гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээний

төлөвлөгөө”-г батлан төлөвлөгөөнд тусгагдсан арга хэмжээний зардлыг жил бүрийн улсын

төсөвт тусган шийдвэрлүүлж байх.

2017-2020 Аймгийн ЗД, АОБГ
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Гурав. Гамшгийн үеийн удирдлага, аврах, эрэн хайх үйл ажиллагааг дэмжих чиглэлээр:

Гамшгийн аюулыг зарлан мэдээлэх, шуурхай удирдлага,

зохицуулалтаар хангах төвийг байгуулах.

2017-

2020

Аймгийн ЗД, 

АБАЗ, АОБГ

Газар хөдлөлтийн гамшиг тохиолдсон үед иргэдийг нүүлгэн

шилжүүлэх газар, цугларах талбай, хорогдох байрны багтаамж,

байрлалыг оновчтой сонгох, газрыг нь баталгаажуулах,

шаардлагатай тоноглол, хамгаалалтын асуудлыг шийдвэрлэх,

энэхүү зорилгоор сургуулийн барилгыг ашиглах боломжийг

судалж шийдвэрлэх.

2017-

2020

Аймгийн ЗД, 

АБАЗ, АОБГ, 

АХТЕТГ, АБСУГ

Газар хөдлөлтийн гамшгийн үед аймагт 10000, нийслэлд 100000

хүний хүнсний хэрэгцээг 100 хоног хангах нөөцийг зөвхөн

дотоодын үйлдвэрийн хүнсний бүтээгдэхүүнээр бүрдүүлэх.

2017-

2020

Аймгийн ЗД, 

АБАЗ, АХХААГ, 

АОБГ
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Дөрөв. Хүний нөөц бэлтгэх, мэргэшүүлэх, иргэд, олон нийтийг сургаж дадлагажуулах чиглэлээр:

4.1
Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын багш, ажилтныг газар хөдлөлтийн гамшгаас

урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлийг бууруулах чиглэлээр сургалтад хамруулах.
2017-2020 Аймгийн ЗД, АБСУГ

4.2

Ус, ариун цэврийн байдал, хог хаягдлын менежмент, орчны бохирдлоос гарах үр дагавраас

сэргийлэх, хариу арга хэмжээг шуурхай авах талаар сургалт зохион байгуулж, холбогдох

мэргэжилтэн, сайн дурын идэвхтнийг бэлтгэх.

2017-2020 Аймгийн ЗД, АЭМГ

4.3
Газар хөдлөлт, гамшгаас хамгаалах талаар иргэдэд мэдээлэл өгч сургалт, сурталчилгаа зохион

байгуулах.
2017-2020

Аймгийн ЗД, АОБГ, 

АБСУГ, АЭМГ, МУЗН

4.4
Газар хөдлөлтөөс урьдчилан сэргийлэх сургалтыг танхимын болон телевиз, хэвлэл мэдээллийн

хамгийн хүртээмжтэй хэрэгслээр олон нийтэд хүргэх.
2017-2020

Аймгийн ЗД, АОБГ, АЭМГ, 

МУЗН

4.5

Газар хөдлөлтийн гамшгаас урьдчилан сэргийлэхэд шаардлагатай хувийн бэлтгэл, биедээ

зайлшгүй авч явах зүйлс, өөртөө болон бусдад үзүүлэх туслалцааны талаар бусад улсын

туршлага дээр үндэслэн гарын авлага, сургалтын материал бэлтгэж ашиглах.

2017-2020
Аймгийн ЗД, АБАЗ, АОБГ, 

АБСУГ, МУЗН

4.6

Газар хөдлөлтийн талаар үндсэн мэдлэг өгөх, гамшгийн үед өөрийгөө болон бусдыг хамгаалах

чадвартай болгох чиглэлээр хичээлийн сэдвийг боловсруулж, ерөнхий боловсролын сургууль,

цэцэрлэгийн сургалтын хөтөлбөрт тусган хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, үүнд Монголын

улаан загалмайн нийгэмлэгийн Хүүхэд залуучуудын хөдөлгөөнтэй хамтран ажиллах.

2017-2020
Аймгийн ЗД, АБАЗ, АОБГ, 

АБСУГ, МУЗН

4.7

Гамшгаас хамгаалах команд-штабын сургууль, нийтийг хамарсан гамшгаас хамгаалах иж бүрэн

сургуулийг ОБЕГ-аас баталсан хуваарийн дагуу зохион байгуулах, үүнд Монголын улаан

загалмайн нийгэмлэг болон бусад төсөл хөтөлбөрүүдтэй хамтран ажиллах.

2017-2020
ОБЕГ, Аймгийн ЗД, АБАЗ, 

АОБГ

4.8
Болзошгүй газар хөдлөлтийн аюулаас өөрийгөө болон бусдыг аврах талаар мэдлэг олгох сургалт,

сурталчилгааг тогтмол зохион байгуулах.
2017-2020

Аймгийн ЗД, АБАЗ, АОБГ, 

МУЗН

4.9

Газар хөдлөлт, гамшгийн чиглэлээр ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын дунд

мэргэжлийн байгууллагатай хамтран үзүүлэх сургалтыг жил бүр уламжлал болгон зохион

байгуулах, Монголын улаан загалмайн нийгэмлэгийн Хүүхэд залуучуудын хөдөлгөөнөөр

дамжуулан анхны тусламж үзүүлэх чадавх бүхий багуудыг бэлтгэх.

2017-2020

Аймгийн ЗД, АОБГ, 

АБСУГ, АЭМГ, МУЗН, 

АБАЗ
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Үндсэн чиглэл 2 :Одоогийн болон ирээдүйд буй болох эрсдэлийн 
төсөөлөл зураглалыг тогтоох, ойлгох, ашиглах

Дархан-Уул аймгийн газар хөдлөлтийн аюул

Дархан-Уул аймаг орчмын нутаг дэвсгэрийн ерөнхий сейсмшил

Монголын орны нутаг дэвсгэр нь геологи тектоникийн хувьд хэд

хэдэн бүсэд хуваагддаг бөгөөд Дархан-Уул аймаг нь Орхон Сэлэнгийн сав
газрын бүсэд хамаарагдаж байгаа боловч Могодын хүчтэй газар
хөдлөлийн голомтын бүс болоод Бүрэн-Бүтээлийн нурууны газар
хөдлөлийн идэвхитэй бүсэд оршиж байна. Газар хөдлөлийн ерөнхий

мужлалаар Дархан-Уул аймаг VII баллын бүс нутагт оршиж байна.



Дархан-Уул аймаг орчмын хагарлууд:
1. Орхонтуулын, 2. Заамарын, 3. Хишиг Өндөрийн, 4. Могодын, 5. Бургастайн, 6. Бүтээлийн,

7. Зэлтэрийн, 8.Хамар Давааны, 9. Галуут нуурын, 10. Хустайн нурууны, 11. Шивэртийн,

12. Сарьдагийн, 13. Зүүнбаянгийн, 14. Галттайн, 15.Багануурын.

ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ГАЗАР



Дархан-Уул аймагт болон зэргэлдээх аймгуудад 1998 оноос хойш 
тохиолдсон М>5,0 дээш хүчтэй газар хөдлөлтийн судалгаа

МОН/08/305 төсөл 2010 он

№ Огноо Газар хөдлөлтийн хүч Газар хөдлөлт болсон газар Учирсан хохирол

1 1998.9.26 М=5 Дархан-Уул аймаг Бүрэнгийн нуруу Хохирол гараагүй

2 1999.2.2 М=5 Сэлэнгэ аймгийн Хушаат сум Хохирол гараагүй

3 2006.2.18 М=5,3 Сэлэнгэ аймгийн Цагаан нуур сум 

Бүтээлийн нуруу

УБ хот 3 дүүрэг, Дархан-Уул, Орхон, 

Булган, Сэлэнгэ аймгийн нутаг дэвсгэрт 

мэдрэгдсэн

№ Огноо Газар хөдлөлтийн хүч Газар хөдлөлт болсон газар Учирсан хохирол

1 2013.08.22, 23 

öàã 28 ìèíóò

4,6 áàëëûí õ¿чòýé ãàçàð 

õºäëºëò /чèчèðõèéëýë 

2ñåê îðчèì ¿ðãýëæèëñýí /

Сэлэнгэ аймаг Ñàéõàí ñóì Õºòºëèéí 

öåìåíòèéí ¿éëäâýð îéðîëöîî

Хохирол гараагүй

2 2015.07.02 

12.00, 15.50 цагт

Хүчтэй дуу гарч, ширээ 

хөдөлсөн, чичирхийлэлт 

мэдэгдсэн

Дархан-Уул аймаг Шарын гол сум Хохирол гараагүй

ДУА ОБГ-ын УСХТасаг  Гамшиг 
ослын 10 жилийн судалгаа 

ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ГАЗАР



Хяналт шалгалтаар илэрч буй эрсдэлүүд

Барилга байгууламжийн хувьд:

Нийтийн зориулалттай орон сууцны 85 барилгын 41.2% бага, 21.2% дунд,
37.6% их эрсдэлтэй үнэлэгдсэн.

1960-1969 онуудад баригдсан 1-2 давхар 4-8 айлын 91 орон сууц нь газар
хөдлөлтөд тэсвэргүй, ашиглалтын шаардлага хангахгүй байна.

Дархан сумын 3 дугаар багийн нутаг дэвсгэрт байрлах 4 дүгээр сургуулийн Б
байрны барилга ашиглалтын шаардлага хангахгүй байсанд дүгнэлт гаргасан.

Дархан-Уул аймгийн хэмжээнд 1990 оноос хойш НЗОС-ны 1 дүгээр давхарт
хүнсний дэлгүүр, цайны газар, үсчин зэрэг үйлчилгээний зориулалтаар 230 ААН, иргэд
нь үйл ажиллагаа явуулж, барилгын зориулалт, төлөвлөлтийг өөрчилж, даацын хана
нураан газар хөдлөлтийн тэсвэрлэх чадварыг 30 хүртэл хувиар бууруулсан.

Тухайлбал: Дархан сумын 4 дүгээр багийн 20-р хорооллын 4 дүгээр байрны 1 дүгээр
давхарт нийтдээ 21 үйлчилгээний цэг ажиллаж байна.

Дархан сумын 40 орчим байршилд газар хөдлөлтийг тэсвэрлэх чадваргүй, зураг
төсөлгүй аж ахуйн аргаар барьсан 1276 авто гараашийг ашиглаж байна.
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Үндсэн чиглэл 3: Гамшгийг даван туулах санхүүгийн 
чадамжийг бэхжүүлэх

Сүүлийн жилүүдэд дэлхийн дулаарал, уур амьсгалын өөрчлөлттэй холбоотой гамшиг, ослын тоо,
давтамж улам өсөн нэмэгдсээр байна. Тэр дундаа дэлхий дээр тохиолдож байгаа нийт гамшгийн 80% -иас
дээш нь Азийн Улс оронд тохиолдож байна. Монгол Улсад нийт 18 төрлийн гамшиг, осол тохиолдож байгаа
судалгаа байдаг бөгөөд газар хөдлөлтийн аюул бидний хувьд гол анхаарах зүйлийн нэг юм.

20 дугаар зуунд 8 магнитудаас дээш газар хөдлөлтийн чичирхийлэл Монгол Улсад 8 удаа
тохиолдсон байдаг. Тухайн үед манай улс хотжоогүй, нүүдлийн мал аж ахуй голлон эрхэлдэг, өндөр
барилгагүй, суурьшлын бүс багатай өөрөөр хэлбэл Монгол гэртэй тал нутагтаа тархан суурьшсан ард түмэн
байсан нь газар хөдлөлтийн эрсдэл багатай байсныг харуулж байна.

Сүүлийн үед Улаанбаатар, Дархан, Эрдэнэт хотуудын хүн ам өсөн нэмэгдэхийн зэрэгцээ хот
хөгжин орон сууцны болон, олон нийтийн зориулалттай 9-16 давхар барилга олноор баригдах болсон. Энэ нь
нэг талдаа газар хөдлөлтийн гамшгийн аюулын эрсдэлийг нэмэгдүүлэх томоохон асуудал болоод байна.

“Гамшгийг даван туулах чадавхад шаардагдах хөрөнгө оруулалтын хэрэгцээ, гамшгийн улмаас
учрах эдийн засгийн үр дагаврыг ойлгож аймаг сумдын захиргаа, байгууллага аж ахуйн нэгжүүд гамшгаас
хамгаалах төлөвлөгөө боловсруулан батлуулж гамшгийн үед зарцуулагдах нөөц хөрөнгө, техник хэрэгсэлийг
бий болгож байна.

- Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар нийт 11.1  тэрбум төгрөг
- Орон нутагт улсын төсвөөс эрх шилжиж ирсэн 415.0 сая төгрөг
- Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 1.5 тэрбум төгрөг
- Орон нутгийн төсөв болон замын сангийн 5.4 тэрбум төгрөг
- Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх зардлаас 0.5 тэрбум төгрөг
Нийт 18.9 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтын 126 орчим төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлэн 

ажиллаж байна.
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Сүүлийн жилүүдэд Азийн орнуудад хөрш зэргэлдээ Бүгд Найрамдах Хятад Улс болон Япон, Непал
зэрэг улсад хүчтэй газар хөдлөлт тохиолдож олон мянган хүний амь нас, хот, сууринг сүйрч, улс орных нь
эдийн засагт хүнд хохирол учруулсан гашуун туршлага байна

Энэхүү гамшгийн эрсдлийг бууруулах чиглэлээр хийгдэж байгаа ажлуудыг хотын мастер
төлөвлөгөөнд тусгуулж гамшгийг даван туулах бүс нутгийн хэмжээний цогц арга хэмжээ болгоход бидний гол
үйл ажиллагаа юм.Мастер төлөвлөгөөнд цогцоор оруулж хот төлөвлөлтийн зураглалд түлхүү оруулсанаар
манай аймаг цаашлаад бүс нутгийн хэмжээндээ гамшгийн эрсдлийг даван туулан чадавхийн гол цөм болж
өгөх юм. Үүний тулд эмзэг байдлуудын зураглалыг ч маш өндөр түвшинд гаргах шаардлага гарч аймгийн
сургууль цэцэрлэг орон сууцны барилгуудын эрсдэлийн үнэлгээг бүрэн гаргаж дуусаад байна.

Эдгээр томоохон гамшиг тохиолдсон үед ажиллах манай улсын нэг хүнд ноогдох аврагч, гал
сөнөөгчдийн тоо бусад улс орны дундаж үзүүлэлттэй харьцуулахад доогуур түвшинд байна.

Аврагч, гал сөнөөгчдийн тоо нэмэгдүүлэхэд улс орны эдийн засгийн нөхцөл байдалтай холбогдон
шийдвэрлэхэд хүндрэлтэй байгаа хэдий ч бид өнөөдөр газар хөдлөлтийн гамшгийн үед иргэдийг гамшгаас
хамгаалах дадлага сургалтын цогцолборыг байгуулж иргэдээ дадлагажуулан сургах чиглэлээр Онцгой
байдлын албаны чадавхыг нэмэгдүүлэх, үүрэг гүйцэтгэж буй цөөн алба хаагчдынхаа мэргэжлийн ур чадвар,
иргэдийн гамшигтай тэмцэх чадавхыг нэмэгдүүлэхэд олон улсын түвшинд хүрсэн сургалтын талбай, техник
хэрэгсэлийн шаардлага гарч ирснээр Иргэдийг гамшгаас хамгаалах сургалт дадлагын цогцолборыг барьж
байгуулаад байна. Энэ сургалт дадлагын цогцолбор баригдсанаараа иргэдэд газар хөдлөлтийн үед хэрхэн
ажиллах, ямар арга хэмжээ авах газар хөдлөлтийн гамшгийн үеп чухам юу болдог талаар ойлголт өгөхөөс
гадна өөртөө болон нөхөртөө эмнэлгийн анхан шатны тусламж үйлчилгээг хэрхэн явуулах, утаажсан тоосжилт
ихтэй үед ямар арга хэмжээ авах, өндрөөс аврах олс, аврах дэр ашиглан хэрхэн аюулгүй талбайд хүрэлцэн
очих талаар сургаж, нөгөө талаас Онцгой байдлын алба хаагчид цаашлаад бүс нутгийн хэмжээнд аврагчдыг
сургаж дадлагажуулах сургалтын цамхаг болж байгаа юм.

Үндсэн чиглэл 4: 
Гамшгийг даван туулах чадавхтай хотын хөгжил, загварыг даган дуурайх
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Тус аймаг нь газар хөдлөлтийн идэвхтэй бүсэд оршдог
бөгөөд Булган аймгийн Могод, Сэлэнгэ аймгийн Цагааннуур,
Дундговь аймгийн Дэлгэр цогт сумийн үндсэн 3 газар хөдлөлтийн
идэвхитэй хагалбар хэсэгт хамаардаг. Газар хөдлөлт болсон үед
хамгийн ойр байрлах чичирхийлийг мэдээлэгчээс 20 секундийн дараа
/ 5км/сек хурдтай / Дархан-Уул аймагт чичирхийллийн давтамж
мэдрэгдэнэ. Эндээс харахад газар хөдлөлтийн дохио илэрснээс хойш
хариу арга хэмжээ үзүүлэх боломжгүй ба иргэдийн дунд болзошгүй
газар хөдлөлтийн гамшгийн аюулын үед өөрийгөө болон бусдыг авран
хамгаалах хор уршгийг арилгах хохирол багатай даван гарах
шаардлага харагдаж байна. Сүүлийн 10 жилийн байдлаар Дархан-уул
аймаг орчимд 7 удаагийн хүчтэй газар хөдлөлтүүд бүртгэгдсэнээс
2017 онд 2 удаагийн газар хөдлөлт Дархан уул аймгийн ойролцоо
ажиглагдсан байна.

Иргэдийг газар хөдлөлтийн гамшгаас хамгаалах сургалт,
дадлагын цогцолбор, танхимтай болох нь чухал байна. Иймд Аймгийн
ИТХ, Аймгийн Засаг даргын дэмжлэгтэйгээр иргэдийг гамшгаас
хамгаалах сургалт дадлагын цогцолборыг шинээр барьж байгуулах
ажлыг эхлүүлээд байна.

Үндсэн чиглэл 6: 
Гамшгийг даван туулах байгууллагын чадамжийг 

бэхжүүлэх
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Шинээр баригдах цогцолбор байгууламж нь орон
сууцны 4 давхар барилгын стандартаар баригдах бөгөөд 1-р
давхарт утааны камер, 2-р давхарт Газар хөдлөлтийн гамшгийн
үед барилгаас нуугдах, хүлээх гарах аргад суралцах, 3-р
давхраас Аврах дэр ашиглан аврах ажиллагааг явуулах буулгах
/подушка/, 4-р давхраас аврах хоолой ашиглан авралтын үйл
ажиллагаа явуулах зэрэг үндсэн аврах ажиллагааны 4 хэсгээс
бүрдсэн цогцолбор байгууламж байх ба байгууламжийн гадна
хойд ханыг ашиглан ханан хад буюу уул нуруу байгалийн
хүндрүүлсэн нөхцөлд аврах баг ажиллах дадлага сургууль хийх
зориулалттай авиралтын ханан хад төлөвлөгдсөн байна. Уг
иргэдийг гамшгаас хамгаалах дадлага сургалтын цогцолбор
барилга нь цутгамал бетон суурь, карказ, дүүргэлтийн блокон
хана,цутгамал бетон дээвэртэй сургалтын зориулалтын барилга
байх ба Барилгын төлөвлөлт нь иргэдийг гамшиг ослоос
хамгаалах, амьд гаргах аргад сургах зорилготой мөн гамшгаас
хамгаалах удирдах бүрэлдэхүүн, гамшгаас хамгаалах
мэргэжлийн алба, гамшгаас хамгаалах мэргэжлийн анги,
ажилтан, оюутан сурагч, иргэдэд сургалт, дадлага олгох, гал
унтраах тактик, тархалтын сургууль, Гал унтраах техникийн олон
төрөлт спортын тэмцээн, аврагч гал сөнөөгч нарын өдөр тутмын
аврах ажиллагааны бэлтгэл сургуулилтын зориулалт бүхий
байгууламж байх юм.
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Дархан-Уул аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал Кёнги аймгийн аймгийн Иргэдийн
хурлийн хамтын ажиллагааны 2014 оны 03 дугаар сарын 14-ны өдрийн санаамж бичгийн ажлын хүрээнд
Кёнги аймгийн Иргэдийн хурал 2017 оны 5 дугаар сарын 29-ний өдөр дөрвөн улсад нийт 14 нэгж техник
шилжүүлэхээр шийдвэрлэн төлөвлөгөө гаргасан ба Монгол улсын Дархан-Уул аймагт насост автомашин
1, автоцистерн 1, түргэн тусламжиийн 2 автомашиныг хүлээлгэн өгөхөөр тусгасан байна.

Автомашинуудыг татан авах ачаа зуучын компаниудаас үнийн санал татан авч судалсанаар
Олон улсын ачаа зуучын Ашли компанийг сонгон гэрээ байгуулан, гаалийн татвар болон бусад зардлыг
оруулан нийт 24,284,101.56 төгрөгийн зардлын тооцоо гарсан ба Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын
албан шийдвэрээр ИТХурлын 2017 оны 05 дугаар сарын 05-ны өдрийн хуралдааны 7/01 дугаар
тогтоолоор автомашинууд татан авах зардалд 22,299,000 төгрөг суулган өгсөн.
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• "Дархан Уул аймаг Аюулгүй хот уриалгад нэгдсэнтэй холбоотойгоор хотын тэсч үлдэх тэсвэр тэвчээртэй
холбоотой бүхий л байгууллагууд үүргээ гүйцэтгэхэд шаардлагатай бүх чадавхитай байх нь чухал юм
гэдгийг ойлгуулж, байгууллагын Гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөөнд тусгуулах, санхүүгийн эх үүсвэрийг
Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн 51 дүгээр зүйлд заасны дагуу шийдвэрлэж байна.

• Аймгийн эрсдэлийн үнэлгээ, хотын төлөвлөлт болон нийгэм эдийн засгийн хувьд эрсдэлийн мэдрэмжтэй
төлөвлөлт, уур амьсгалын эрсдлийн асуудлыг нэгтгэх чадварыг багтаасан аймгийн стратеги төлөвлөлтийг
бий болгох зайлшгүй шаардлага гарч байгаа билээ. Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах үйл ажиллагааг хэрхэн
орон нутагт хэрхэн хэрэгжүүлж болох талаар гадны орнуудын туршлагаас судалсан цаг үеийн байдлыг
илтгэсэн сургалт зохион байгуулах, гамшгийн эрсдэлийг бууруулах мэдээлэл, өгөгдлийн хүрээг бий
болгож байнга шинэчлэн сайжруулж тодотгож байх

• Дархан Уул аймгийн хувьд аюулгүй, гамшигт тэсвэртэй байдлыг хангах тал дээр Солонгос Улсын Кенги
аймгийн ИТХ-тай хамтран ажиллаж энэ хүрээнд гал унтраах албаны автомашин багаж зэвсэглэмжийг
хүлээн авч Техник зэвсэглэмжийн парад өдөрлөгийн арга хэмжээг ард иргэддээ зохион байгуулсан билээ.

• • Гамшгаас хамгаалах команд штабын сургалт 4 удаа 79 цаг, 178 албан хаагч хамрагдсан

• • Удирдах бүрэлдэхүүний сургалтыг 8 удаа, 27.15 цаг, 155 албан хаагчийг хамруулан 150 гаруй гарын
авлага, материал

• • Мэргэжлийн ангийн сургалтыг 13 удаа, 75.3 цаг, 794 албан хаагчийг хамруулан 750 гаруй сургалтын
гарын авлага материал

• • Оюутан сурагчдын сургалтыг 16 удаа, 18 цаг, 1592 оюутан, сурагчид цэцэрлэгийн хүүхдүүдийг хамруулан
1500 гаруй сургалтын материал

• • Иргэдийн сургалт: 15 удаа 24700 иргэдэд 54,30 цаг 24,700 гаруй гарын авлага материалуудыг ханган
ажилласан.

Үндсэн чиглэл 7: 
Гамшгийг даван туулах нийгмийн чадамжийг ойлгох, 

бэхжүүлэх



• Хотын чадавхийг нэмэгдүүлэх, гамшгийн эмзэг байдлыг бууруулахын тулд аймгийн
эмзэг бүлгийн иргэдэд Улаан загалмай, Дэлхийн зөн ОУБ-аас мөн Христийн сүмүүдээс
нийгмийн тусламж үзүүлдэг.Мөн төрийн байгууллагуудаас эмзэг бүлгийн 165 айл
өрхийн цахилгаан монтажны асуудлыг шийдвэрлэн цахилгааны утас пускатлийг
шинэчлэн сольж өгсөн байна.

• Мон-13 төсөлтэй хамтран ажиллаж аймгийн 50 айлд үнс хадгалах төмөр сав тарааж
өгсөн



Монголын Улаан Загалмайн Нийгэмлэгээс Малчид хот суурин газрын гамшгийн
эрсдлийг бууруулах, даван туулах чадавхийг сайжруулах төслийн хүрээнд орон нутгийн ард
иргэдэд тулгуурласан "Ой хээрийн түймэр унтраах бүлэг" Дархан Уул аймгийн Хонгор суманд
байгуулагдлаа. Тус бүлгийн үйл ажиллагаанд шаардлагатай хөдөлмөр хамгааллын хувцас,
багаж хэрэгслийг 2017.09.07-ны өдөр сумдын удирдлагуудад хүлээлгэн өгөх үйл ажиллагаа
боллоо. "Ой хээрийн түймэр унтраах бүлэг"-ийн гишүүдийг сургаж багаж хэрэгслэлийг
ажиллуулах дадлага арга хэмжээг Онцгой байдлын газрын алба хаагч нар зохион байгуулж
танхимаар сургалт явуулан заавар зөвлөмж өгч ажиллалаа. Тус сумын удирдлагууд 11 сая
төгрөгийн санхүүжилтээр "Ой хээрийн түймэр унтраах бүлэг" байгуулж өгсөн Улаан загалмайн
хорооны хамт олонд баярлаж талархсанаа илэрхийлж байсан юм.



ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ГАЗАР

Үндсэн чиглэл 8: 
Дэд бүтцийн тэсвэрлэх чанарыг сайжруулах

Дархан сумын нутаг дэвсгэрт Улаанбаатар-
Алтанбулагийн чиглэлийн олон улсын авто зам, Улаанбаатар-
Сүхбаатарын олон улсын төмөр замын зангилаатай. Төвийн
эрчим хүчний системд холбогдсон. Өндөр хурдны шилэн
кабель, тоон системийн радио релейны шугам, хөдөлгөөнт
холбооны үйлчилгээтэй.

ДЭД БҮТЭЦ ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ



ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ГАЗАР

- Нийт шугам - 46.77км
- Хэрэглэгчийн тоо – 4156 ширхэг
- Сувагчлалын яндан- 3980 метр
- Худгийн тоо – 85 ширхэг 
- Телевизийн нэвтрүүлэх станц – 1 ширхэг 
- Кабелийн телевизийн өсгөгч – 120 ширхэг 
- КаТВ-н шугам сүлжээ – 110 км
- Шуудан холбооны газар – 1 ширхэг 
- Телефоны кабель – 9100 хос

Мэдээлэл, холбооны сүлжээ



ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ГАЗАР

Дулаан хангамж

Дамжуулах шугам-
21км /ф250-800/

Түгээх шугам-79,2км 
/ф250-аас бага/

Нийт шугам-100,2км

ИНЖЕНЕРИЙН ШУГАМ СҮЛЖЭЭ

- Дулааны дамжуулах төв-6ш 
- Насосны дэд станц-3ш
- Жилд 480,000-500,000 гкал дулаан дамжуулдаг 
- Тооцоот ачаалал 156 гкал/цаг
- 11000 айл өрх, 1200 ААНБ дулааны эрчим хүчээр 

хангадаг 



ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ГАЗАР

- Эх үүсвэрийн 18 ширхэг худаг, нийт хүчин чадал нь 70000м3/ХОНОГ
- Ус түгээх 43 ширхэг худагтай үүнээс 8 ширхэг нь цэвэр усны  төвийн 

шугаманд холбогдсон. 
- Усан сан – 4 ширхэг нийт багтаамж нь 16000м3

- Дамжуулан шахах станц-2ш
-ТӨВ ЦЭВЭРЛЭХ БАЙГУУЛАМЖИЙН НИЙТ ХҮЧИН ЧАДАЛ 50000М3/ХОНОГ

- Өргөгч станц-2ш 
Нийт 11370 айл өрх, 1200 ААНБ-г  цэвэр усаар хангаж  бохир усыг татан 

зайлуулдаг. 
-

Ус хангамж, ариутгах 
татуурга

Усан хангамж: 
Дамжуулах, түгээх шугам 

223км 

Ариутгах татуурга шугам 
222км

Нийт шугам-445км

Цэвэр усан хангамж, ариутгах татуурга



ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ГАЗАР

Үндсэн чиглэл 9: 
Үр дүнтэй гамшгийн эсрэг хариу арга хэмжээ авах баталгааг хангах

Аймгийн гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөөг ОБЕГ-ын даргаар
батлуулж, улирал тутам тодотгол хийж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэн
хэвшиж байна.

Гамшгаас хамгаалах алба, Гамшгаас хамгаалах мэргэжлийн ангийн
бие бүрэлдэхүүнийг болзошгүй гамшиг ослын үед ажиллах чадвар дадал
олгох сургалтыг хуваарийн дагуу явуулж байна.

Зарлан мэдээллийн сирень дохиог төвлөрсөн нэг удирлагатай
болгож, тоо хүртээмжийг нэмэгдүүлэх /Дархан суманд 7ш сирень дохио
ажиллаж байна. Энэ нь анхааруулах сонсох хүртээмж хангалтгүй байна.

Иймд эрт зарлан мэдээлэх нэгдсэн системтэй болох нэн
шаардлагатай байна.



ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ГАЗАР

Дархан-Уул аймгийн хэмжээнд үерийн аюулаас хот, тосгоныг авран
хамгаалах 51км ил болон далд үерийн байгууламж байна. Энэ үерийн
байгууламжийн аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор жил болгон хүчитгэж,
засварлаж байна. 2017 онд Дархан-Уул аймгийн хэмжээнд 7 удаагийн уруйн үер
буухад хамгаалалтын үйл ажиллагаа хангалттай байсан. Гэвч 4 тэмдэгтээр үерийн
байгууламж эвдэрч гэмтэл гарсаныг сэргээн засварлах ажлыг зохион байгуулж
байна.

Үндсэн чиглэл 10: 
Сэргээн босгох ажиллагааг хурдасгаж, өмнөхөөсөө 

илүү сайныг барих



ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ГАЗАР

Дархан-Уул аймгийн Үерийн байгууламжийн засварын ажлын зураг



АНХААРАЛ ТАВЬСАНД 

БАЯРЛАЛАА. 

ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ГАЗАР


