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Аюулгүй, гамшигт тэсвэртэй хотыг бий болгох чадавхыг хөгжүүлэх 
Хотуудын гамшгийг тэсвэрлэх чадавхыг үнэлэх онооны аргыг ашиглах нь  

 
2018 оны 04 дүгээр сарын 30-наас 05 дугаар сарын 01-ний өдөр 

Монгол Улс, Улаанбаатар хот 
 
“..тогтвортой, талуудын оролцоог хангасан хөгжил нь өөрөө урьдчилан сэргийлэх маш том 
хүчин зүйл юм…байгалийн гамшиг болон бусад төрлийн гамшгаас урьдчилан сэргийлэхэд олон 
нийтийн гамшигт тэсвэртэй чадавх тун чухал юм.”1 
 

НҮБ-ын Ерөнхий нарийн бичгийн даргаАнтонио Гутерреш 

Оршил 
 
Хот бол шинэ санаа, худалдаа, соёл, шинжлэх ухаан, бүтээмж, нийгмийн хөгжил зэрэг олон зүйлсийн төв 
юм. Түүнчлэн хүмүүсийг нийгэм, эдийн засгийн хувьд дэвшин хөгжих боломжийг олгосон. Өдгөө уур 
амьсгалын өөрчлөлт, нөөцийн хомсдол болон төлөвлөлтгүй хотжилт зэрэг асуудлуудын дунд дэлхийн 
хүн амын дийлэнх нь хот суурин газарт амьдарч байна.  
 
Хөгжлийн төлөвлөлтөнд өнөөгийн болон ирээдүйн уур амьсгалын асуудлууд болох уур амьсгалын 
өөрчлөлт, гамшгийн эрсдэлийг бууруулах зэргийг шийдвэрлэхийн тулд шинэ арга барил, механизм, ур 
чадвар хэрэгтэй бөгөөд ингэснээр олон нийтийн эрэлт хэрэгцээний үндэс болж улмаар улс төрийн 
амлалт нь үйл хэрэгт шилжин төсвийн хуваарилалт болон явагдах юм.  
 
Тийм ч учраас хотын гамшигт тэсвэртэй байдлыг сайжруулан, уур амьсгалын өөрчлөлтөнд дасан 
зохицох нь чухал ач холбогдолтой. Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах болон уур амьсгалын өөрчлөлтөнд 
дасан зохицох үйл ажиллагааг өдгөө хэрэгжиж буй гамшгийн эрсдэлийг бууруулах хүчин чармайлт болон 
бусад холбогдол бүхий үйл явцтай нэгтгэснээр хотын гамшигт тэсвэртэй байдалд эерэгээр нөлөөлнө.   

 

Семинарын зорилт ба хүлээгдэж буй үр дүн 

Тус сургалт дараах боломжуудыг олгоно:  

• “Аюулгүй, гамшигт тэсвэртэй хотыг бий болгох нь дэлхийн аян”-ы талаар мэдээлэл авах 
ба түүний арга хэрэгсэл, холбогдох материал болон бусад арга барилыг  дотоодын 
гамшигт тэсвэртэй байдлыг сайжруулахад хэрхэн ашиглах талаар суралцах 

• Улаанбаатар хотын Засаг даргын тамгын газар болон түүний харьяа байгууллагын албан 
хаагчдад Хотуудын гамшгийг тэсвэрлэх чадавхыг үнэлэх онооны аргыг хэрэглэх чадавхыг 
бэхжүүлэхэд анхаарах 

Хүлээгдэж буй үр дүн 

• Хотуудын гамшгийг тэсвэрлэх чадавхыг үнэлэх онооны арга 

 

                                                 
1НҮБ-ын Ерөнхий нарийн бичгийн дарга Антонио Гутеррешийн Тогтвортой хөгжлийн сэдвээр зохион байгуулагдсан өндөр түвшний 

улс төрийн форумд хэлсэн үгнээс иш татав, НҮБ-ын Төв байр, 2017 оны 07 дугаар сарын 17  
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Аюулгүй, гамшигт тэсвэртэй хотыг бий болгох нь сургалт 
Хотуудын гамшгийг тэсвэрлэх чадавхыг үнэлэх онооны арга  

 
2018 оны 04 дүгээр сарын 30-наас 05 дугаар сарын 01-ний өдөр 

Монгол Улс, Улаанбаатар хот 
Хөтөлбөр 

Өдөр 1 2018 оны 04 дүгээр сарын 30, Даваа гараг–Хотуудын гамшгийг 
тэсвэрлэх чадавхыг үнэлэх онооны арга 

9:00 – 9:30 

 

 

Нээлтийн ажиллагаа 

• Нээлтийн үг:  

ОБЕГ-ын тэргүүн дэд дарга, бригадын генерал Г.Ариунбуян 

Нийслэлийн засаг даргын орлогч П.Баярхүү 

• Үг хэлэх:  

НҮБ-ын Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах газрын Ази, Номхон далайн 
бүсийн төвийн Зүүн Хойд                                                                                                                                                
Азийн бүс нутгийн Дэлхийн боловсрол, сургалтын төвийн хөтөлбөрийн 
ажилтан хатагтай Ана Кристина Торланд 

• Зорилт, хүлээгдэж буй үр дүн ба оролцогчдын танилцуулга 

Д.Базаррагчаа, ОБЕГ 

9:30– 10:00 Дэлхий дахинаа батлагдсан баримт бичгүүдийн уялдаа, холбоо: Тогтвортой 
хөгжлийг хангахад эрсдэлийг бууруулах нь 

• Илтгэл: Сендайн үйл ажиллагааны хүрээ баримт бичгийн бүсийн 
хэрэгжилт, Ана Кристина Торланд, НҮБ-ын Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах 
газар  

• Илтгэл:“Аюулгүй, гамшигт тэсвэртэй хотыг бий болгох нь ” хөтөлбөрийн 
танилцуулга, Тежас Патнайк, НҮБ-ын Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах газар 

• Илтгэл: Улаанбаатар хотын гамшгийн эрсдэл, түүний бууруулах үйл 
ажиллагаа, нийслэлийн Онцгой байдлын газар  
 

10:00 – 10:30 

 

Арга хэрэгслүүдтэй танилцах нь: Хотуудын гамшгийг тэсвэрлэх чадавхыг 
үнэлэх онооны аргын танилцуулга 
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• Илтгэл: Хатагтай Ана Торланд, НҮБ-ын Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах 
газар 

 

10:30 – 12:00 Үнэлгээний аргыг ашиглах нь (1-3 дугаар Үндсэн чиглэл) 
Бүлгээр ажиллах: Үндсэн чиглэл тус бүрээр өөрсдийгөө үнэлэх нь 

12:00 – 13:00 Өдрийн хоол 

13:00 – 15:00 Бүлгээр ажиллах:  Үнэлгээний аргыг ашиглах нь (1-3 дугаар Үндсэн чиглэл) 
• Бүлгээр ажилласан үр дүнг танилцуулах(1-3 дугаар Үндсэн чиглэл) 

15:00 – 15:15 Цайны завсарлага 

15:15 – 17:00  

 

Үнэлгээний аргыг ашиглах нь (4-8 дугаар Үндсэн чиглэл)  
• Танилцуулга: Хатагтай Ана Торланд, НҮБ-ын Гамшгийн эрсдэлийг 

бууруулах газар 

• Бүлгээр ажиллах: Үндсэн чиглэл тус бүрээр өөрсдийгөө үнэлэх нь (4-8 
дугаар Үндсэн чиглэл) 

2 дахь өдөр 2018 оны 05 дугаар сарын 01-ны өдөр, Мягмар гараг –  Хотуудын 
гамшгийг тэсвэрлэх чадавхыг үнэлэх онооны арга 

9:00 – 11:00 

 

Үнэлгээний аргыг ашиглах багийн ажлыг үргэлжлүүлэх(4-8 дугаар Үндсэн 
чиглэл)  

• Бүлгээр ажиллах:  Үндсэн чиглэл тус бүрээр өөрсдийгөө үнэлэх нь (4-8 
дугаар үндсэн чиглэл) 

• Бүлгээр ажилласан үр дүнг танилцуулах 

11:00 – 12:00  Үнэлгээний аргыг ашиглах нь (9-10 дугаар Үндсэн чиглэл)  
• Танилцуулга: Тэжас Патнайк, НҮБ-ын Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах газар 

• Бүлгээр ажиллах:  Үндсэн чиглэл тус бүрээр өөрсдийгөө үнэлэх нь(9-10 
дугаар Үндсэн чиглэл) 

12:00 – 13:00 Өдрийн хоол 

13:00 – 15:00 Үнэлгээний аргыг  ашиглах бүлгээр ажиллах (9-10 дугаар Үндсан чиглэл)  
• Бүлгээр ажиллах:  Үндсэн чиглэл тус бүрээр өөрсдийгөө үнэлэх нь(4-8 

дугаар Үндсэн чиглэл] 

• Бүлгээр ажилласан үр дүнг танилцуулах 

15:00 – 15:15 Цайны завсарлага 

15:15 – 16:30 Дараагийн алхам  
 

• DesInventar Сендайпрограмыг Улаанбаатар хоттой холбох нь,Тэжас 
Патнайк, НҮБ-ын Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах газар 

• Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах орон нутгийн төлөвлөгөөг боловсруулж 
хэрэгжүүлэх нь, Д.Базаррагчаа, ОБЕГ 

 

16:30-17:00 • Хаалтын ажиллагаа  

• Сургалт-семинарын  үйл ажиллагааг дүгнэх, сертификат гардуулах 

 


