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Б.ДУЛАМСҮРЭН

Монгол Улсын Засгийн газар, 
НҮБ-ын Гамшгийн эрсдэлийг 
бууруулах газраас Гамшгийн 
эрсдэлийг бууруулах Азийн 

сайд нарын бага хурлыг 2018 
оны 07 дугаар сарын 03-06-ны 
өдрүүдэд Улаанбаатар хотноо 
зохион байгуулах гэж байна. 
Тус хурлаар хэлэлцэх асуудал, 
онцлогийн талаар НҮБ-ын 

Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах 
газрын Ази, Номхон далайн 
бүсийн төвийн дэд дарга Анимеш 
Кумартай уулзаж тодрууллаа.

Үргэлжлэл нь III нүүрт  

VI Í¯¯ÐÒ

XII-XIII Í¯¯ÐÒ

ҮНДЭСНИЙ АВРАХ БРИГАДЫН 
ТУГИЙГ ГАРДУУЛЛАА

“ИНЭЭМСЭГЛЭЛ”-ИЙН ОРОН 
ТАЙЛАНДААР 

АНИМЕШ КУМАР:

2020 он гэхэд бүх улс орнууд үндэсний болон орон нутгийн 
түвшний гамшгийн эрсдэлийг бууруулах стратеги төлөвлөгөөг 
батлах, Сендайн үйл ажиллагааны зорилтын дагуу гамшгийн 
эрсдэлийг бууруулах үндэсний төлөвлөгөө болон зорилтыг 
шинэчлэх

“УЛААНБААТАРЫН ТУНХАГЛАЛ”-ЫН ГОЛ АГУУЛГА

Хот, суурин газрыг чиглэсэн шилжилт хөдөлгөөн, эрсдэлийг тооцсон хот төлөвлөлт, 
хөрөнгө оруулалтаар дамжуулж хотуудын гамшигт тэсвэртэй хөгжих чадавхыг бий болгох

Орон нутгийн болон уламжлалт мэдлэг, туршлага, шинжлэх 
ухаан, технологийн цогц байдлыг ханган газар зүйн байрлал, газар 
нутгийн болон үндэсний онцлогтой гамшгийг даван туулах чадвар 
(resilience)-ыг бий болгох

Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах Азийн сайд нарын II бага хурлаас батлагдан гарах 
"Улаанбаатарын тунхаглал"-ын гол агуулгыг хүргэж байна.

Орон нутгийн засаг захиргааны байгууллагуудын гамшгийн эрсдэлийн санхүүгийн 
нөөцийг нэмэгдүүлэх

Уур амьсгалын өөрчлөлтөөс үүдсэн гамшгийг эрт зарлан 
мэдээлэх, урьдчилан сэргийлэх, бүс нутгийн болон хил дамнасан 
гамшгийн эрсдэлийн хяналтыг бүс нутгийн хэмжээнд шинжлэх ухаан 
дээр үндэслэн явуулах хүний нөөц, институтын чадавхыг бий болгох

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗАР ОНЦЛОХ ХОЁР 
ХУРАЛДААНЫГ УДИРДАН ЗОХИОН БАЙГУУЛНА
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Азийн сайд нарын бага хурлын үеэр ирэх 
хоёр  жилийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг 
боловсруулна. Энэ нь  2020 он гэхэд үндэсний болон орон нутгийн 
гамшгийн эрсдэлийг бууруулах стратеги төлөвлөгөөтэй орнуудын тоог 
тогтвортойгоор нэмэгдүүлэх зорилготой "Сендайн үйл ажиллагааны хүрээ 
баримт бичиг"-ийг зорилт болгоход анхаарал хандуулах юм. Сендайн үйл 
ажиллагааны хүрээ баримт бичгийг тусган гамшгийн хохирлыг бууруулах 
зорилтыг хэрэгжүүлэхэд гарсан ахиц дэвшилд хяналт тавихад Ази тив хүчин 
чармайлт гаргаж тэргүүлнэ.

ХЭН, ЮУ
“Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах Азийн сайд нарын II бага хурал” 

ХЭЛЭВ?

НҮБ-ын Ерөнхий нарийн бичгийн 
даргын Гамшгийн эрсдэлийг 
бууруулах Тусгай төлөөлөгч 
хатагтай Мами Мизутори

Ерөнхий сайд У.Хүрэлсүх Монгол Улсын Шадар сайд 
Ө.Энхтүвшин

НҮБ-ын Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах газрын 
Ази, Номхон далайн бүсийн төвийн дарга хатагтай 
Лоретта Хибер Жерардье 

Гамшгийн хохирлыг бууруулах дэлхийн 
төлөвлөгөө болох Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах 
"Сендайн үйл ажиллагааны хүрээ" баримт 
бичгийг НҮБ-ын гишүүн орнууд баталснаас хойш 
3 жил өнгөрчээ. Энэхүү бага хурал нь Засгийн газрууд болон түншүүдэд 
гамшигт нэрвэгдсэн хүмүүсийн тоог бууруулах, эдийн засгийн алдагдлыг 
багасгах зэрэг үйл явцыг хянан үзэх боломж олгох юм.

Монгол Улс НҮБ-ын Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах 
газраас санаачлан дэлхийн улс орнуудад хэрэгжүүлж 
байгаа, хот суурин газрын гамшгийн эрсдэлийг бууруулж, 
тогтвортой хөгжлийг хангах зорилго бүхий "Гамшигт 
тэсвэртэй аюулгүй, хот" хөтөлбөрийг бүрэн дэмжиж бүх 

аймгийн төв, хотуудаа нэгтгэсэн Азийн анхны орны хувьд гамшигт тэсвэртэй 
эрсдэлийн мэдрэмжтэй хот төлөвлөлтийг зорилгоо болгон ажиллаж байна. 

Учирч болох хамгийн аймшигтай гамшиг хараахан 
тохиолдоогүй байна. Гамшгийн өндөр эрсдэлтэй Ази тивд 
тохиолдож буй эрсдэлийг бууруулах нь чухал юм. Азийн 
сайд нарын бага хурал нь "Сендайн үйл ажиллагааны 
хүрээ" баримт бичгийн хэрэгжилтийг 3-р сард хянасны 
дараагаар зохион байгуулагдаж байгаагаараа онцлог. Энэ 
нь "Сендайн үйл ажиллагааны хүрээ" баримт бичгийн 
зорилтуудыг биелүүлэхэд гамшгийн хохирлыг бууруулах 
талаарх тайлан гаргахад томоохон дэмжлэг үзүүлэх юм.

Бага хурал нь гамшгийн эрсдэлийг бууруулах болон уур амьсгалын 
өөрчлөлтийн талаар авах арга хэмжээний бүс нутгийн болон хил 
дамнасан хамтын ажиллагаанд томоохон түлхэц болно. Азийн хөгжил 
дэвшил нь Тогтвортой хөгжлийн зорилго болон Тогтвортой хөгжлийн 
зорилт-2030-ийг амжилттай хэрэгжүүлэхэд амин чухал үзүүлэлт болох 
юм. 

Мөн Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах Азийн сайд нарын бага хурлын үеэр Монгол 
Улсын Засгийн газраас зохион байгуулах онцлох хуралдааныг "Гамшигт тэсвэртэй 
дэд бүтэц, хот суурин газрын гамшигтай тэмцэх чадавхыг сайжруулах нь", "Гамшгийн 
эрсдэлийг бууруулахад төр, хувийн хэвшлийн түншлэл, хөрөнгө оруулалтыг 
нэмэгдүүлэх нь" сэдвийн хүрээнд зохион байгуулна.

2005 онд Япон Улсын Кобе хотноо зохион 
байгуулагдсан НҮБ-ын Гамшгийн эрсдэлийг 
бууруулах дэлхийн II бага хурлаас "Улс үндэстэн, 
орон нутгийн гамшигтай тэмцэх чадавхыг бий 
болгох Хёогогийн үйл ажиллагааны хүрээ 2005-
2015" баримт бичгийг батлан гаргасан. Энэхүү 
баримт бичгийг хэрэгжүүлэх хүрээнд Азийн сайд 
нарын бага хурлыг 2005-2014 онд БНХАУ-ын 
Бээжин, БНЭУ- ын Шинэ Дели, Малайз Улсын 
Куала-Лумпур, БНСУ-ын Инчеон, Бүгд Найрамдах 
Индонез Улсын Жакарта, Тайландын Вант Улсын 
Бангкок хотноо нийт 6 удаа зохион байгуулсан 
байна.

Азийн сайд нарын бага хурал нь бүс нутгийн 
хэмжээнд гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, бэлэн 
байдлыг хангах, гамшигтай тэмцэх чадавхыг 
бий болгож бэхжүүлэх, гамшгийн эрсдэлийг 
бууруулах чиглэлээр улс орнуудын олсон ололт, 
амжилт, туршлага, сургамжийг хуваалцах, 
зөвлөгөө, техникийн туслалцаа үзүүлэх асуудлыг 
зохицуулалтаар хангаж тулгарч буй асуудлыг 
хамтран шийдвэрлэдгээрээ онцлог бөгөөд бүс 
нутгийн платформ (зөвлөл)-ын үүрэг гүйцэтгэдэг.

ГАМШГИЙН ЭРСДЭЛИЙГ БУУРУУЛАХ АЗИЙН САЙД НАРЫН
2015 онд Япон Улсын Сендай хотноо 187 

орны төлөөлөгчид оролцсон НҮБ- ын Гамшгийн 
эрсдэлийг бууруулах дэлхийн III бага хурлаас 
батлан гаргасан Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах 
чиглэлээр 2015-2030 онд хэрэгжүүлэх Сендайн үйл 
ажиллагааны хүрээ" баримт бичгийг хэрэгжүүлэх 
хүрээнд Азийн бүс нутгийн улс орнуудын 
гамшгийн эрсдэлийг бууруулах чиглэлээр гаргаж 
буй хүчин чармайлт, шинэчлэлт, туршлагын 
талаар мэдээлэл солилцох, улс орнуудын хүлээсэн 
улс төрийн амлалтыг хэрэгжүүлэх, гамшгийн 
эрсдэлийг бууруулах үйл ажиллагааг тогтвортой 
явуулах, хяналт тавих механизмыг сайжруулах 
замаар бүс нутагтаа гамшгийн эрсдэлийг 
бууруулах зорилго бүхий Азийн сайд нарын бага 
хурлыг хоёр жил тутам зохион байгуулж байна.

2016 онд Бүгд Найрамдах Энэтхэг Улсын 
нийслэл Шинэ Дели хотод тус хурлыг амжилттай 
зохион байгуулж, "Сендайн үйл ажиллагааны 
хүрээ" баримт бичгийг хэрэгжүүлэх Азийн бүсийн 
төлөвлөгөөг батлан гаргасан бөгөөд дараагийн 
хурлыг Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар 
хотноо зохион байгуулахаар шийдвэрлэсэн билээ.
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МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗАР ОНЦЛОХ ХОЁР 
ХУРАЛДААНЫГ УДИРДАН ЗОХИОН БАЙГУУЛНА

АНИМЕШ КУМАР:  

Төгсгөл. Түрүүч нь I нүүрт

- Энэ удаагийн хурлын зорилго, 
хэлэлцэх гол асуудлын талаар 
манай уншигчдад мэдээлэл өгөхгүй 
юу ? 

- Япон Улсын Сендай хотноо 2015 онд 
зохион байгуулагдсан "Гамшгийн эрсдэлийг 
бууруулах дэлхийн бага хурал"-аас дэлхий 
нийтэд дагаж мөрдөх Гамшгийн эрсдэлийг 
бууруулах "Сендайн үйл ажиллагааны 
хүрээ" баримт бичгийг батлан гаргасан. 
Энэхүү хөтөлбөрт нийт 189 улс орон нэгдэн 
орж, хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг үндэсний 
болон орон нутгийн түвшинд хангаж, хууль 
эрх зүйн шинэчлэлийг гамшгийн эрсдэлийг 
бууруулах чиг хандлагад нийцүүлэн 
хэрэгжүүлж байгаа юм. 

Уг баримт бичгийг хэрэгжүүлэх хүрээнд 
Азийн бүс нутгийн улс орнуудын гамшгийн 

эрсдэлийг бууруулах чиглэлээр хүлээсэн 
амлалтыг хэрэгжүүлэх, гамшгийн эрсдэлийг 
бууруулах үйл ажиллагааг тогтвортой 
явуулах, хяналт тавих механизмыг 
сайжруулах зорилгоор Азийн сайд нарын 
бага хурлыг хоёр жил тутам зохион 
байгуулж байна. 

Энэтхэг улсад  2016 онд зохион 
байгуулагдсан Гамшгийн эрсдэлийг 
бууруулах Азийн сайд нарын анхдугаар 
хурлаар "Сендайн үйл ажиллагааны 
хүрээ" баримт бичгийг хэрэгжүүлэх Азийн 
бүсийн төлөвлөгөөг батлан гаргасан. Энэ 
удаагийн бага хурлаар гамшгийн эрсдэлийг 
бууруулах чиглэлээр бүс нутгийн улс 
орнуудын хүлээсэн үүрэг, амлалт, Сендайн 
үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх чиглэлээр 
авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээтэй 
танилцан, Азийн бүсийн төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийг үнэлж дүгнэн 2018-2020 

онд Азийн бүс нутагт хэрэгжүүлэх арга 
хэмжээний төлөвлөгөөг батлан гаргах 
юм.  Мөн гамшгийн эрсдэлийг бууруулах 
"Улаанбаатарын тунхаглал", "Оролцогч 
талуудын сайн дурын мэдэгдэл" гэсэн 
баримт бичгүүд батална. 

- Бага хурлыг хамтран зохион 
байгуулагчийн хувьд хурлын үр 
дүнг хэрхэн харж байна. Өмнөх 
хурлуудаас юугаараа онцлог вэ? 

- Азийн сайд нарын бага хурал нь бүс 
нутгийн хэмжээнд гамшгаас урьдчилан 
сэргийлэх, бэлтгэл, бэлэн байдлыг хангах, 
гамшигтай тэмцэх чадавхыг бий болгож 
бэхжүүлэх зорилготой бүс нутгийн 
зөвлөлийн (платформ) үүрэг гүйцэтгэдэг. 
Мөн хурлаар гамшгийн эрсдэлийг бууруулах 
чиглэлээр улс орнуудын авч хэрэгжүүлж 
байгаа арга хэмжээний ололт, амжилтыг 
бусад орнууддаа хуваалцах,  зөвлөгөө өгөх, 
техникийн туслалцаа үзүүлэх асуудлыг 
зохицуулж, тулгарч байгаа бэрхшээл, 
асуудлыг хамтран шийдвэрлэдгээрээ 
онцлогтой хуралдаан. Улаанбаатар хотноо 
зохион байгуулагдах Азийн сайд нарын 
II бага хурал нь "Гамшгийн эрсдэлээс 
урьдчилан сэргийлснээр тогтвортой 
хөгжлийг хамгаалах нь" уриатай.  Энэ 
уриан дор 6 техникийн хуралдаан 8 
сэдэвчилсэн хуралдааныг хийх юм. 

Монгол Улсын Засгийн газраас 
"Гамшигт тэсвэртэй дэд бүтэц, хот суурин 
газрын гамшигтай тэмцэх чадавхыг 
сайжруулах нь", "Гамшгийн эрсдэлийг 
бууруулахад төр, хувийн хэвшлийн түншлэл, 
хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх нь"  
сэдэвт хоёр онцлох хуралдааныг удирдан 
зохион байгуулна. Энэхүү хоёр хуралдаан 
нь улс орнууд хөгжлийн томоохон 
бодлогуудтайгаа гамшгаас урьдчилан 
сэргийлэх арга хэмжээг хэрхэн уялдуулах вэ 
гэдэг тал дээр хэлэлцүүлэг өрнүүлнэ. Мөн 

гамшгийн эрсдэлийг бууруулахад эмзэг 
бүлгийн ялангуяа  жендерийн тэгш байдлыг  
хэрхэн хангах тал дээр дуу хоолойгоо хүргэж 
байгаа нь тогтвортой хөгжлийг хангах 
уриатай нийцэж байгаа юм. Бүс нутгийн 
хэмжээнд гамшгийн эрсдэлийг бууруулах 
чиглэлээр улс орон бүр томоохон төсөл 
хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэн ажиллаж 
байгаа. Тухайлбал, Хятад улс гэхэд "Бүс ба 
зам" төслийг, Энэтхэг улс ч гэсэн томоохон 
төслүүдийг хэрэгжүүлдэг. Мөн "Азийн 
хөгжлийн банк", "Дэд бүтцийн банк" 
гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах 
чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байна. 
Эдгээр төсөл хөтөлбөрүүдийг улс орондоо 
хэрэгжүүлэх, хамтран ажиллах боломж 
оролцогч орнуудад бүрдэж байгаагаараа 
бас онцлог.

- НҮБ хурлын хамтран зохион 
байгуулагчаас гадна ямар үүрэг 
оролцоотой оролцож байна ?

- Азийн сайд нарын бага хурал бол 
НҮБ-ын мандаттай хурал. Энэхүү хурлыг 
НҮБ-ын ерөнхий нарийн бичгийн даргын 
Гамшгийн асуудал хариуцсан тусгай 
төлөөлөгч, Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах 
газар хамтран зохион байгуулдаг. Мөн 
Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах Сендайн 
хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж, 
бүс нутгийн хэмжээний 62 улс орны энэ 
хөтөлбөрийг хариуцдаг мэргэжилтнүүдтэй 
хамтран ажиллаж, гамшгийн эрсдэлийг 
бууруулах чиглэлээр авч хэрэгжүүлж 
байгаа арга хэмжээтэй танилцдаг. НҮБ-ын 
Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах газраас энэ 
удаагийн хурлаас гарах баримт бичгүүдийн 
нэг болох "Азийн бүс нутагт 2018-2020 онд 
хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө"-г 
батлуулахаар боловсруулж байна. 

- Ярилцсан танд баярлалаа. 
Хурлын үйл ажиллагаанд амжилт 
хүсье. 

Тус бага хурлаар гамшгийн эрсдэлийг бууруулах чиглэлээр 
бүс нутгийн улс орнуудын хүлээсэн үүрэг, амлалт, Сендайн 
үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх чиглэлээр авч хэрэгжүүлж байгаа 
арга хэмжээний ахиц дэвшил, Азийн бүсийн төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийг үнэлж дүгнэн, 2018-2020 онд Азийн бүс нутагт 
хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө, гамшгийн эрсдэлийг 
бууруулах "Улаанбаатарын тунхаглал", "Оролцогч талуудын 
сайн дурын мэдэгдэл" зэрэг баримт бичгийг батлан гаргах юм.

Энэхүү Азийн сайд нарын бага хурал нь "Гамшгийн 
эрсдэлээс урьдчилан сэргийлснээр тогтвортой хөгжлийг 
хамгаалах нь" уриан дор дараах төрөл, сэдвийн хүрээнд 
зохион байгуулагдана. 

Үүнд:
Сайд нарын хуралдаан

Техникийн хэсгийн хуралдаан:
1. Сендайн тэргүүлэх чиглэл 1: Гамшгийн эрсдэлийг ойлгох
2. Сендайн тэргүүлэх чиглэл 2: Гамшгийн эрсдэлийг 

удирдах засаглал
3. Сендайн тэргүүлэх чиглэл 3: Гамшигтай тэмцэх чадавхыг 

бэхжүүлэхэд чиглэсэн эрсдэлийг бууруулах үйл ажиллагаанд 
хөрөнгө оруулах

4. Сендайн тэргүүлэх чиглэл 4: Гамшгийн хор уршгийг 

арилгах бэлэн байдлыг хангах, гамшгийн дараах сэргээн босгох, 
нөхөн сэргээх үе шатанд "Сайжруулан барих" үйл ажиллагааг 
хэрэгжүүлэх

5. Сендайн хяналт, үнэлгээ: Шинэ шалгуур үзүүлэлт
6. Баримт бичгүүдийн уялдаа: Тогтвортой хөгжил 2030 

хөтөлбөр, Сендайн үйл ажиллагааны хүрээ, Уур амьсгалын 
өөрчлөлтийн эсрэг Парисын хэлэлцээр

Сэдэвчилсэн хуралдаан:
1. Гамшгийн хохирлыг бууруулах чиглэлээр гарч буй 

ололт, амжилт /гамшгийн улмаас амь насаа алдагсад, гамшигт 
нэрвэгсдийн тоог бодитой бууруулах/

2. Орон нутаг, олон нийтийн гамшгийг тэсвэрлэх чадавхыг 
бэхжүүлэх үйл ажиллагаа

3. Жендер ба оролцоо
4. Технологи ба инноваци
5. Нийгмийн хамгаалал ба эмзэг байдлыг бууруулах
6. Эко-системд суурилсан гамшгийн эрсдэлийг бууруулах 

арга хэмжээ
7. Эрт зарлан мэдээлэх ба урьдчилан сэргийлэх үйл 

ажиллагаа
8. Хувийн хэвшлийн оролцоо

Монгол Улсын Засгийн газраас удирдан 
явуулах онцлох арга хэмжээ:

1. Гамшигт тэсвэртэй дэд бүтэц, хот суурин газрын 
гамшигтай тэмцэх чадавхыг сайжруулах нь 

2. Гамшгийн эрсдэлийг бууруулахад төр, хувийн хэвшлийн 
түншлэл, хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх нь

Олон нийтийн форум буюу түншлэгч 
байгууллагуудын хуралдаан:

салбар хуралдаан, нээлттэй индэр, үзэсгэлэн, хурлын 
өмнөх үйл ажиллагаа

Нээлт, хаалтын үйл ажиллагаа
Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах чиглэлээр 

бүтээсэн кино уран бүтээлийн шагнал гардуулах 
ёслол /хаалтын ажиллагааны үеэр/, соёлын бусад арга 
хэмжээ

Тус бага хуралд НҮБ, түүний гишүүн улс орон, засгийн 
газар хоорондын байгууллагуудын өндөр дээд хэмжээний 
төлөөлөгч, олон улс, иргэний нийгэм, хэвлэл мэдээлэл, 
хувийн хэвшлийн байгууллага болон хүүхэд, эмэгтэйчүүд, 
хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд, эрдэмтэд судлаачид зэрэг 3000 
гаруй төлөөлөгчид оролцохоор бүртгүүлээд байна.

 II БАГА ХУРЛЫН ЕРӨНХИЙ ТАНИЛЦУУЛГА
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Аймгийн Онцгой байдлын газраас Стандарт, хэмжилзүйн 
хэлтэстэй хамтран Сүхбаатар, Шаамар сумдад үйл ажиллагаа 
явуулдаг шатахуун түгээх станцын эрхлэгч, түгээгч нарт зориулсан 
гамшгаас хамгаалах танхимын сургалтыг зохион байгуулав. 
Сургалтаар  шатахуун түгээх станцын галын аюулгүй байдлын 
норм дүрэм, шатахуунаар хангах мэргэжлийн ангийн үүрэг зохион 
байгуулалт, түлэгдсэн, бэртсэн үед үзүүлэх анхны тусламжийн 
талаар мэдээлэл хийлээ. Гал түймрийн аюулаас урьдчилан 
сэргийлэх мэдлэг, чадварыг дээшлүүлэх зорилготой тус сургалтад 
зургаан байгууллагын 34 ажилтан хамрагдсан юм. 

АССУСАХ мэргэжилтэн, 
дэслэгч Г.Ганчимэг

Шатахуун түгээх станцын ажилтнууд 
сургалтад хамрагдав

ÀÉÌÀÃÀÉÌÀÃ ÀÉÌÀÃ
ЗАВХАНАРХАНГАЙ СЭЛЭНГЭ

ХОВД
АЙМАГ

Аймгийн Онцгой байдлын 
газраас Дөрвөлжин суманд 
Гамшгаас хамгаалах "Иж бүрэн" 
сургуулийг зохион байгууллаа. 
Сургуульд сумын Онцгой комисс, 
мэргэжлийн анги, иргэд зэрэг 
нийт 550 гаруй хүн, 13 техник 
хэрэгсэлтэйгээр оролцлоо. Энэ үеэр 
сумын Онцгой комисс, мэргэжлийн 
ангийн бие бүрэлдэхүүний хувцасны 
жигдрэлт, үүргэвчний үзлэгийг 
зохион байгуулж, сумын гамшгаас 
хамгаалах төлөвлөгөөтэй танилцан, 
мэргэжил аргазүйн зөвлөгөө 
өгч ажиллалаа. Мөн гамшгаас 
хамгаалах мэдлэг,мэдээллийг 
дээшлүүлэх зорилгоор Гамшгаас 
хамгаалах тухай хууль, Галын 
аюулгүй байдлын тухай хуулиудыг 
танилцуулж, мэдээлэл хийсэн юм. 

Дөрвөлжин сумынхан 
гамшгаас хамгаалах 

мэдлэгээ бататгав

А й м г и й н 
Онцгой байдлын 
газрын Гал 
түймэр унтраах, 
аврах 44 дүгээр 
анги, Цогтцэций 
сумын Иргэдийн 
төлөөлөгчдийн 
х у р л ы н 
төлөөлөгчидтэй 
хамтран "Эерэг хандлага Цогтцэций бага олимп-2018" урлаг, 
спортын тэмцээнийг зохион байгууллаа. Цогтцэций сумын 
төрийн алба хаагчдын чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх, 
спорт, урлагаар хичээллэх, байгууллага, хамт олны болон өөрийн 
эзэмшсэн мэргэжлээрээ бахархах үзлийг төлөвшүүлэх, хамтын 
ажиллагааг өргөжүүлэх зорилготой тус тэмцээнд 10 гаруй төрийн 
байгууллагын төлөөлөл оролцсон юм. Тэмцээний нийлбэр дүнгээр 
нэгдүгээр байранд Цагдаагийн хэлтэс, хоёрдугаар байранд ОБГ-ын 
Гал түймэр унтраах, аврах 44 дүгээр анги, гуравдугаар байранд  
Цогтцэций сумын Засаг даргын Тамгын газрын баг тамирчид 
шалгарав.

АССУСАХ мэргэжилтэн, 
ахлах дэслэгч Х.Уянга

Онцгой байдлын ерөнхий газраас 
Өмнөд бүсийн Онцгой байдлын 
газрын офицер бүрэлдэхүүнийг 
хамруулан "Гамшгийн нөхцөл 
байдал үүссэн үеийн бүсийн төвийн 
удирдлага, зохицуулалт, хариу 
арга хэмжээ, харилцан ажиллагаа" 
сэдэвт гамшгаас хамгаалах команд 
штабын сургуулийг Өмнөд бүсийн 
төв Өмнөговь аймагт зохион 
байгууллаа. Команд штабын 
сургуульд Өвөрхангай, Баянхонгор, 
Өмнөговь, Дорноговь, Дундговь, 

Говьсүмбэр  аймгийн Онцгой 
байдлын газрын нийт 50 
гаруй офицер  хамрагдсан 
юм. Гамшгаас хамгаалах 
менежментийн хөгжлийн чиг 
хандлага, бүс, бүсийн төвийн 
удирдлага зохицуулалт, 
гамшгийн үеийн харилцан 
ажиллагаа, удирдлага зохион 
байгуулалт, үүссэн цагийн 

байдлыг үнэлж, шийдвэр гаргах, 
офицер бүрэлдэхүүний штабын 
жигдрэлтийг хангах зорилготой 
тус команд штабын сургуулийг 
астрономийн 48 цаг, оперативын 
168 цагийн багтаамжтай гурван 
үе шаттайгаар зохион байгууллаа. 
гамшгаас хамгаалах команд штабын 
сургуулийн удирдагчаар ОБЕГ-ын 
дэд дарга, хурандаа Б.Ууганбаяр 
ажилласан бөгөөд команд штабын 
сургуулийг "Дүүрэн хангалттай" гэж 
дүгнэлээ.

Аймгийн Онцгой байдлын 
газраас Гамшгаас хамгаалах команд 
штабын сургуулийг Тариат суманд 
зохион байгуулав. Команд штабын 
сургуульд сумын Онцгой комисс, 
мэргэжлийн ангийн 100 орчим хүн 
хамрагдлаа. Штабын бүрэлдэхүүн 
тухайн орон нутгийн онцлог, сүүлийн 
жилүүдэд тохиолдсон аюулт үзэгдэл, 
ослын мэдээ судалгаанд үндэслэн 
малын гоц халдварт шүлхий, шувууны 
томуугийн өвчний үеийн цагийн 
байдлын дагуу ажилласан юм. Мөн 
газар хөдлөлт, зам тээврийн осол, 

гал түймрийн аюулын үед эрэн 
хайх, аврах ажиллагааны дадлага 
сургуулийг мэргэжлийн ангийн 
аврах бүлэг, эмнэлгийн яаралтай 
тусламжийн бүлэг, сайн дурынхны 
оролцоотойгоор зохион байгууллаа. 
Энэ үеэр сумын иргэдэд ой, хээрийн 
болон объектын гал түймэр, усны 
ослоос урьдчилан сэргийлэх талаар 
сэрэмжлүүлэг хүргэж ажиллав. 

АССУСАХ мэргэжилтэн, 
ахлах дэслэгч Э.Чимэдлхам

Команд штабын сургууль зохион 
байгууллаа

ÀÉÌÀÃ

ӨМНӨГОВЬ

Аймгийн Засаг даргын 2018 
оны А\222 дугаар захирамжаар 
Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн 
нэгж түүний удирдлагын тухай 
хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.3 
-ын "А" дахь заалт, малын удмын 
сан, эрүүл мэндийг хамгаалах 
тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 
4.5.4 дэх заалтыг үндэслэн 
2018 оныг дуустал өөр аймгаас 
мал худалдан авах, тууварлах 
замаар өөрийн аймагт мал 
оруулж ирэхийг хориглосон 
шийдвэр гаргалаа. Захирамжийн 
хэрэгжилтийн хүрээнд аймгийн 
Онцгой байдал, Хүнс, хөдөө 
аж ахуй, Цагдаагийн газруудын 
хамтарсан ажлын хэсэг ажиллаж 
байна.

АССУСАХ мэргэжилтэн, 
ахмад С.Ганзориг

Баруун бүсийн төв-Ховд аймгийн Онцгой байдлын газрын 
Эрэн хайх аврах ангийн түүхт 20 жилийн ой тохиолоо.  Тус анги 
нь анх 1998 оны 5 дугаар сарын 21-ний өдрийн Батлан хамгаалах 
сайдын 177 дугаар тушаалаар "Аврах отряд" нэртэйгээр хурандаа 
Ж.Сүрэнжавын удирдлага дор 5 алба хаагч, 2 авто машинтайгаар 
байгуулагдсан түүхтэй.

Өдгөө тус анги нь хошууч С.Даваажаргалын удирдлага дор 
14 алба хаагчтайгаар гамшгийн аюулаас хүн ам, мал амьтан, эд 
хөрөнгө, хүрээлэн байгаа орчныг хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх, 
аврах хор уршгийг арилгах, хойшлуулшгүй сэргээн босгох арга 
хэмжээг баруун бүсийн хэмжээнд хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.

АССУСАХ мэргэжилтэн, ахлах дэслэгч Б.Одгэрэл

Эрэн хайх аврах ангийн 20 жилийн ой тохиолоо

Гал түймэр унтраах, аврах 44 дүгээр 
анги хоёрдугаар байрт шалгарав

Мал оруулахыг 
хориглосон шийдвэр 

гаргалаа

Команд штабын сургууль дүүрэн 
хангалттай дүгнэгдлээ
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ЯРИЛЦЛАГА

Онцгой байдлын ерөнхий газрын 
тэргүүн дэд дарга, бригадын генерал 

Г.Ариунбуянтай ярилцлаа. 

– “Говийн чоно-2018” олон улсын 
сургалт, дадлага сургуулийг энэ жил 
Ховд аймагт зохион байгуулсан. Энэ 
удаагийн дадлага, сургууль ямар 
онцлогтой болов?

– Онцгой байдлын ерөнхий газар, АНУ-
аас Монгол Улсад суугаа Элчин сайдын яам, 
Энэтхэг, Номхон далайн цэргийн командлалтай 
хамтран олон улсын сургалт, дадлага сургуулийг 
баруун бүсийн таван аймгийг хамруулан олон 
үндэстний өлгий нутаг  Ховд аймагт 05 дугаар 
сарын 28-наас 06 дугаар сарын 08-ны өдрүүдэд 
зохион байгууллаа. 

Болзошгүй гамшгийн хор уршгийг арилгах, 
гамшигтай тэмцэх чадавх, бэлтгэл, бэлэн 
байдлыг дээшлүүлэхэд чиглэсэн Монгол Улсын 
брэнд гэж хэлж болох олон улсын хэмжээний 
сургалт гэдгээрээ онцлог.

Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 
оны 66 дугаар тогтоолоор Онцгой байдлын 
ерөнхий газрын харьяа орон нутаг дахь салбар, 
нэгжүүд бүсчилсэн хэлбэрт шилжиж, гамшиг, 
ослоос урьдчилан сэргийлэх, авран хамгаалах, 
хойшлуулшгүй сэргээн босгох үйл ажиллагааг 
зохион байгуулан ажиллаж байгаа. Бүс нутгийн 
түвшинд гамшгийн нөхцөл байдлыг үнэлэх, 
хариу арга хэмжээ авах, бэлтгэл бэлэн байдлаа 
дээшлүүлэх тал дээр анхаарч, гамшиг, ослын 
үед харилцан ажиллагаагаа зохицуулах, хүч 
хэрэгслээ төлөвлөх, тохиолдож болох гамшгаас 
урьдчилан сэргийлэх нь чухал байдаг.  

"Говийн чоно" олон улсын дадлага, 
сургуулийг өмнө нь  бүсийн төвийн тогтолцоог 
сайжруулах замаар гамшгаас урьдчилан 
сэргийлэх, эрсдэлийг бууруулах, гамшигтай 
тэмцэх чадавхыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр 
зохион байгуулж ирсэн. Энэ жил ч Ховд, Увс, 
Завхан, Говь-Алтай, Баян-Өлгий аймгуудын 
газарзүйн онцлог, гамшгийн нөхцөл байдалтай 
уялдуулан Онцгой байдлын газар, мэргэжлийн 
анги, байгууллагуудын ажлын уялдаа холбоог 
бэхжүүлэх, гамшгаас хамгаалах төлөвлөлтийг 
боловсронгуй болгох зорилгоор зохион 
байгууллаа. 

Дадлага сургууль "Баруун бүсийн төвийн 
удирдлага, зохион байгуулалт, харилцан 
ажиллагаа" сэдвийн хүрээнд үндсэн найман 
чиглэлээр зохион байгуулагдаж, эрэн хайх, 
аврах ажиллагааны сургагч багш бэлтгэх 
сургалт, эмэгтэйчүүдийн манлайллын сургалт, 
эмнэлгийн байгууллагуудын туршлага судлах 
сургалт зэрэг  орон нутгийн иргэдийн оролцоог 
хангах, тэдний гамшгаас хамгаалах мэдлэг 
чадавхыг сайжруулахад чиглэсэн цогц үйл 
ажиллагааг хэрэгжүүлэхээс гадна уул, ус, 
нурангиас  эрэн хайх, аврах ажиллагааны 
дадлага сургуулиудыг Америк, Монголын 
аврагчид хамтран зохион байгуулж, харилцан 
туршлагаа солилцох боломж олгосноороо 
онцлог юм.

Сүүлийн үед  тоо, давтамж нь нэмэгдэж 
байгаа гамшиг осол, аюулт үзэгдлийн нэг бол 
газар хөдлөлт. Тиймээс баруун бүсийн нутаг 
дэвсгэрт болсон газар хөдлөлт түүнээс үүдэлтэй 
хавсарсан гамшиг, ослын үед хэрхэн хамтарч 
ажиллах талаар команд штабын сургуулийг 
зохион байгуулж гадаад улс  орнуудын гамшгийн 
хор уршгийг арилгах, гамшигтай тэмцэх, 
урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр хийж, хэрэгжүүлж 
байгаа үйл ажиллагааны талаар мэдээллийг 
сонсож, харилцан туршлага судалсан. 

Ингэснээр үндэсний, бүсийн, орон нутгийн 
газар хөдлөлтийн бэлэн байдлын төлөвлөгөөг 
туршиж, цэрэг иргэний харилцан ажиллагааг 
жигдрүүлсэн, олон улсын хүмүүнлэгийн 
тусламж хүлээн авах зохицуулалтыг сайжруулах, 
гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаанд иргэний 
байгууллагуудын оролцоог нэмэгдүүлснээрээ ач 
холбогдолтой байлаа.  

– Монгол, Америкийн аврагчид 
хамтарсан дадлага, сургуулийг зохион 
байгуулж, харилцан туршлага судалсан 
нь энэ удаагийн дадлага сургуулийн нэг 
онцлог байлаа?  

– Тэгэлгүй яахав. Баруун бүсийн таван аймаг 
бол газарзүйн байршлын хувьд уулархаг, их 
нууруудын хотгор, томоохон нуур, горхитой, тал, 
хээр хосолсон нутаг. Энэ нутаг дэвсгэрт урсгал 
болон тогтмол усанд, ууланд осолдох тохиолдол 
элбэг. Түүнчлэн Монгол Улсын хэмжээнд газар 
хөдлөлтийн чичирхийллийн тоо, давтамж хот 
суурин газарт гэлтгүй хөдөө, орон нутагт  ч 
нэмэгдэж байна. Тиймээс уул, ус, нурангиас 
эрэн хайх аврах ажиллагаа хамтарсан дадлага 
сургуулийг хийсэн. Ингэснээр алба хаагчдын 
болон хүч хэрэгслийн бэлтгэл, бэлэн байдал 
дээшлэх, гамшиг ослын үед түргэн шуурхай эрэн 
хайх, аврах ажиллагаа явуулах, нэрвэгдэгсдийг 
авран хамгаалах, аюулгүй талбайд нүүлгэн 
шилжүүлэх гээд аврагчдын эзэмшвэл зохих 
мэргэжлийн ур чадварыг дээшлүүлэх чиглэлд 
Монгол, Америкийн аврагчид харилцан 
туршлага судаллаа. 

Мөн өнгөрсөн жил Онцгой байдлын 
байгууллага Эрэлч нохойн албатай болж, 
эрэлч нохдыг сургаж, дадлагажуулж байгаа. 
Энэ хүрээнд ус, уул, нурангиас эрэн хайх, аврах 
ажиллагааны дадлага, сургуульд анх удаа эрэлч 
нохойг ашиглахын зэрэгцээ АНУ-ын Аляскийн 
үндэсний гвардын Хавайн "Нохойн сургалтын 
төв"-ийн сургагч багш нартай хамтарсан 
сургалт, дадлагуудыг зохион байгуулж, цаашид 
юунд анхаарах чиглэлд туршлага судалсан нь 
бас нэг онцлог юм. 

– Мөн энэ жилээс эмэгтэйчүүд, 
эмнэлгийн ажилтнуудын туршлага 
солилцох сургалтууд шинээр орж ирлээ?

– Аливаа гамшиг, ослоос урьдчилан 
сэргийлэх, аюулт үзэгдлийн үед  өөрийгөө болон 
гэр бүл, үр хүүхдээ хамгаалахад эмэгтэйчүүдийн 
үүрэг оролцоо чухал байдаг.  Тиймээс  
гамшигтай тэмцэх, гамшгийн эрсдэлийг 
бууруулах, гамшиг осол, аюулт үзэгдлийн үед 
эмэгтэйчүүдийн үүрэг оролцоог нэмэгдүүлэх, 

тэдний хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх 
зорилгоор эмэгтэйчүүдийн манлайллын 
сургалтыг анх удаа "Говийн чоно" олон улсын 
сургалт, дадлага сургуулийн хүрээнд зохион 
байгуулсан нь томоохон ач холбогдолтой гэж 
хэлж болно.  

Энэ сургалтад ОБЕГ-аас гадна Ховд 
аймгийн үндэсний аюулгүй байдлыг хангах 
тусгайлсан чиг үүрэг бүхий байгууллага, төрийн 
захиргааны болон үйлчилгээний байгууллага, 
эмэгтэйчүүдийн төрийн бус байгууллагуудын 
төлөөллүүд оролцож, гамшиг тохиолдсон үед 
эмэгтэйчүүдийн оролцоо ямар байх чиглэлээр 
харилцан туршлага судалж, санал дүгнэлтээ 
нэгтгэсэн. 

Харин эмнэлгийн байгууллагуудын 
мэргэжилтнүүд аливаа гамшиг осолд нэрвэгдсэн 
иргэдэд яаралтай эмнэлгийн болон анхан шатны  
тусламж үзүүлэх, улс, орон нутагт тохиолдож 
байсан гамшиг, ослын үед хэрхэн ажиллаж 
байсан туршлагаа хуваалцан, цаашид бүсийн 
түвшинд юунд анхаарч, хамтарч ажиллах вэ 
гэдгээ тодорхойллоо. Эдгээр сургалтыг АНУ-ын 
Аляскийн үндэсний гвардын холбогдох сургагч 
багш нар удирдан явуулж, харилцан мэдээллээ 
солилцож, туршлагаасаа хуваалцсан гээд 
сургалтын онцлог, давуу талууд олон байлаа. 

– Жил ирэх бүр оролцогч орнуудын 
тоо нэмэгдэж байгаа. Энэ жил хичнээн 
улс орны төлөөлөл оролцов?

 -"Говийн чоно-2018" олон улсын сургалт, 
дадлага сургуульд  Монгол Улс, АНУ-аас 
гадна Австрали, Канад, Франц улсын элчин 
сайдын яамд, НҮБ-ын төрөлжсөн агентлагийн 
төлөөлөл болон гамшгийн эрсдэлийн бууруулах 
чиглэлээр Монгол Улсад үйл ажиллагаа явуулдаг 
олон улсын байгууллагуудын төлөөллөөс 
гадна Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл, 
Терроризмтой тэмцэх ажиллагааг зохицуулах 
зөвлөл, БХЯ, ЭМЯ, БХБЯ, ЭХЯ, ЗХЖШ, ХХЕГ, 
ТЕГ, ЦЕГ, МХЕГ, ИНЕГ, ООГФСХ болон баруун 
бүсийн Баян-Өлгий, Говь-Алтай, Дорноговь, 
Увс, Завхан, Ховд аймгуудын Онцгой комисс, 
Онцгой байдлын газрууд, Аврах тусгай анги, 
Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын төлөөлөл, 
Хууль сахиулах сургуулийн Онцгой байдлын 
сургууль, орон нутгийн гамшгаас хамгаалах 
алба, мэргэжлийн ангиудын нийт 650 орчим 
төлөөлөл оролцлоо. 

Түүнчлэн сургуулийн ажиглагчаар Тайланд, 
Шри Ланк, Балба улсууд оролцсон. Жил ирэх 
бүр ажиглагч улс орнууд, гадаад, дотоодын 
оролцогчдын тоо нэмэгдэж байгаа нь сургуулийн 

үр дүн, ач холбогдлыг тодорхойлж байгаа нэг 
хэлбэр юм. 

– Эцэст нь та  энэ жилийн сургалтын 
үр дүнг дүгнэж хэлэхгүй юу?

– Өмнөх зургаан удаагийн "Говийн чоно" 
сургалтууд нь Монгол Улсад тохиолдож 
болзошгүй газар хөдлөлтийн, гамшиг, төмөр 
замын тээврийн болон уул уурхайн ослын хор 
уршгийг арилгах, хариу арга хэмжээг шуурхай 
хэрэгжүүлэх, олон улсын хүмүүнлэгийн тусламж 
хүлээн авах, гамшигтай тэмцэх төлөвлөлтийг 
боловсронгуй болгох, бэлэн байдлыг 
сайжруулах зорилготой зохион байгуулагдаж 
бидэнд сургамж, туршлага болж үлдсэн.

Энэ жилийн хувьд бол алба хаагчдынхаа 
мэргэжлийн ур чадварыг дээшлүүлэх, аливаа 
гамшиг осол, аюулт үзэгдэл тохиолдсон үед 
бүсийн хэмжээнд бие дааж хариу арга хэмжээ 
авах чадавхыг сайжруулахаас гадна иргэдийн 
оролцоотойгоор гамшгийн эрсдэлийг бууруулах 
үйл ажиллагаа идэвхжүүлсэн, гамшиг, ослын үед 
эмэгтэйчүүдийн оролцоог хангах, эмнэлгийн 
байгууллагуудын уялдаа холбоог нягтруулах 
олон улсын туршлага, сургамж, мэдээ мэдээллээ 
солилцох тал дээр илүү анхаарсан тул үр дүнтэй 
сургалт болсон гэж харж байна.

Түүнчлэн иргэдийн оролцоо сайн байсныг 
онцлон дурдмаар байна. Хэдийгээр бүх иргэд 
сургалт, дадлагад хамрагдаагүй ч төлөөлөл нь 
оролцож, гамшиг осолдсон үед  би юу хийх 
үү, хэрхэн урьдчилан сэргийлэх үү гэдэг тал 
дээр ойлголттой болж, харилцан мэдээллээ 
хуваалцснаараа онцлог юм. 

Зохион байгуулагдаж байгаа сургалт, 
дадлага сургуулийн үйл ажиллагаатай танилцаж 
байхад манай аврагчдын чадвар олон улсын 
түвшинд хүрч, ямар ч тохиолдолд үүрэг 
гүйцэтгэх чадвартай болсон байгааг хараад 
мөн олзуурхаж байлаа. Түүнчлэн бүс нутгийн 
хэмжээнд болзошгүй гамшиг осол, аюулт 
үзэгдлийн хор уршгийг арилгах, гамшгаас 
хамгаалах төлөвлөлтийг сайжруулах, улсын 
албад, мэргэжлийн ангийн хүч, хэрэгслийг 
тооцож, зөв хуваарилах зэргээр улс орны 
гамшгийн бэлтгэл, бэлэн байдлыг дээшлүүлэхэд 
чухал нөлөө үзүүлэхүйц сургалт болж өндөрлөж 
байгаагаараа ач холбогдолтой юм.

"Говийн чоно-2018" олон улсын сургалт, 
дадлага сургуулийг зохион байгуулахад бүх 
талын туслалцаа үзүүлж, хамтран ажилласан 
Ховд аймгийн Засаг даргын тамгын газар, 
холбогдох мэргэжлийн байгууллага, иргэддээ 
баярласан талархсанаа илэрхийлье. 

МОНГОЛ УЛСЫН ГАМШИГТАЙ ТЭМЦЭХ ЧАДАВХЫГ 
ДЭЭШЛҮҮЛЭХЭД  “ГОВИЙН ЧОНО” ЧУХАЛ ҮҮРЭГ 
ГҮЙЦЭТГЭЖ БАЙНА 

Г.АРИУНБУЯН:
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ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН АЛБАНЫ ӨДӨР

“ҮНДЭСНИЙ АВРАХ БРИГАД”-ЫН 
ТУГИЙГ ГАРДУУЛЛАА

Тэртээ 1967 онд БНМАУ-ын 
Сайд нарын зөвлөл, Ардын цэргийн 
хэрэг эрхлэх яамны шийдвэрээр 
Төмөр замын тусгай батальон 
нэртэйгээр анх байгуулагдаж 
байсан Онцгой байдлын ерөнхий 
газрын харьяа хурандаа генерал 
С.Равдангийн нэрэмжит Цэргийн 
гавьяаны улаан тугийн одонт Аврах 
тусгай анги шинэ бүтэц, зохион 
байгуулалтаар ажиллаж эхэллээ. 

Тус ангийг ОХУ-ын Онц 

байдал, Иргэний хамгаалалтын 
яамны бүтцэд ажилладаг төв 
аврах бригад, БНСУ-ын Үндэсний 
аврах бригад-119 зэрэг ижил 
төрлийн үйл ажиллагаа явуулдаг 
байгууллагуудын жишигт ойртуулан 
ОБЕГ-ын харьяа Уул уурхайн аврах 
анги, Хангалт үйлчилгээний ангитай 
нэгтгэн өөрийн улсдаа төдийгүй бүс 
нутаг, олон улсад үүрэг гүйцэтгэх 
чадавхитай Үндэсний аврах бригад 
болгох, эрэн хайх, аврах, хор 

уршгийг арилгах, хойшлуулшгүй 
сэргээн босгох ажиллагааг 
нэгдмэл удирдлага, бүтэц, зохион 
байгуулалтад шилжүүлж, үйл 
ажиллагааг нь өргөтгөх Засгийн 
газрын 114 дүгээр тогтоол гарсан.

Онцгой байдлын албаны 
өдрөөр тохиосон Үндэсний аврах 
бригадын тугийг гардуулах ёслол тус 
ангийн жагсаалын талбайд боллоо. 

Үндэсний аврах бриагдын тугийг 
гардуулах ёслолын үеэр, ОБЕГ-ын 

дарга, хошууч генерал Т.Бадрал 
хэлсэн үгэндээ, "Өнөөдрөөс эхлэн 
мэргэжлийн өндөр түвшин, ур 
чадвар, авхаалж самбаа, онцгой 
хариуцлага, үүргийг та бүхнээс урьд 
урьдынхаас илүү шаардах болно. 
Онцгой байдлын байгууллагын 
үндсэн бүрэлдэхүүн, бахархал 
болсон та бүхэн энэхүү хүндтэй 
үүргээ нэр төртэйгээр гүйцэтгэж 
чадна гэдэгт итгэлтэй байна" хэмээн 
онцлон тэмдэглэсэн юм.

ОБЕГ-ын тэргүүн дэд 
дарга, бригадын генерал 

Г.Ариунбуян

Үндэсний аврах бригадын 
захирагч, хурандаа Д.Намсрай

- Монгол Улсад тулгамдаж буй 
олон асуудал бий. Түүний нэг нь яахын 
аргагүй гамшигтай тэмцэх асуудал. 
Гамшигтай тэмцэх асуудал зөвхөн 
Монгол Улс гэлтгүй дэлхий нийтийн 
анхаарал татсан асуудал болоод байна. 
Тиймээс Онцгой байдлын байгууллага 
шинэ бодлого хэрэгжүүлж, гамшгаас 

урьдчилан сэргийлэх, аврах, эрэн 
хайх, хойшлуулшгүй сэргээн босгох 
ажиллагааг нэгдмэл удирдлагатай 
болгох зорилгоор Үндэсний аврах 
бригадыг байгуулсан. Ингэснээр 
бидний хүч хэрэгсэл нэг дор цугларч, 
нэгдмэл удирдлагаар хангагдаж, алба 
хаагчид маань улам чадавхжина 
гэдэгт итгэлтэй байна.Бид энэ нэр 
хүндтэй бөгөөд хариуцлагатай 
үүргийг гүйцэтгэж чадна.

БИДЭНД ОЛОН УЛСАД ҮҮРЭГ ГҮЙЦЭТГЭЖ БАЙСАН ТУРШЛАГА БИЙ

ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ НЭГДМЭЛ 
УДИРДЛАГАТАЙ БОЛГОЖ БАЙНА

- Онцгой байдлын байгууллага 
монгол оронд тохилдож буй гамшиг, 
ослын нөхцөл байдалтай уялдуулан 
албаны хэмжээнд бүтэц, зохион 
байгуулалтаа сайжруулах, улсын 
хэмжээнд шинээр анги, салбар 
байгуулах ажлуудыг үе шаттайгаар 
зохион байгуулж байна. Сүүлийн 
арав гаруй жилийн судалгаагаар 
монгол оронд 40 гаруй мянган 
гамшигт үзэгдэл, аюул, осол 
тохиолдсоны 60 гаруй хувьд нь Аврах 
тусгай анги, Уул уурхайн аврах анги, 
Хангалт үйлчилгээний ангиуд үүрэг 
гүйцэтгэсэн байна. 

Аврах тусгай анги Үндэсний 
аврах бригад болж өргөжин бүтэц, 
зохион байгуулалтын өөрчлөлт 

Монгол Улсад сүүлийн 10 жилд тохиолдсон 40 мянга гаруй аюулт 
үзэгдэл, ослын 60 гаруй хувьд Аврах тусгай анги, Уул уурхайн аврах 

анги, Хангалт үйлчилгээний ангийн алба хаагчид үүрэг гүйцэтгэн 
ажилласан тоон үзүүлэлт байдаг бол сүүлийн 10 жилийн хугацаанд 

Онцгой байдлын алба хаагчид маань нийт 10174 аж ахуйн нэгж, 
байгууллага иргэдийн 195,8 тэрбум төгрөгийн эд хөрөнгийг авран 

хамгаалаад байна.

хийгдсэнээр орон нутгийн хүч 
чадлаас давсан гамшигт үзэгдэл, 
аюул осол тохиолдсон үед аврагчид 
шуурхай шилжин байрлахад Үндэсний 
аврах бригад чухал үүрэг гүйцэтгэнэ 
гэж үзэж байгаа юм. Цаашлаад бүс 
нутгийн хэмжээнд үүрэг гүйцэтгэх 
нөхцөл бүрдэж байна. Тиймээс 
бид мэргэжлийн аврагчдаа сургаж 
бэлтгэх, олон улсын хэмжээнд үүрэг 
гүйцэтгэх чадамжтай болгох боломж 
бололцоог хангах тал дээр онцгой 
анхаарч ажиллана. Бидэнд олон улсад 
үүрэг гүйцэтгэж байсан туршлага бий. 
Харин техник, тоног төхөөрөмжийн 
хувьд улам сайжруулах, олон улсын 
жишигт хүргэх асуудал яригдаж 
байгаа. 
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Дэд ахлагч Б.Наранбаатар:

ДУГААРЫН ЗОЧИН

- "Говийн чоно-2018" олон 
улсын дадлага, сургууль энэ 
жил Олон ястны өлгий нутаг 
Ховд аймагт амжилттай 
зохион байгуулагдлаа. Засаг 
даргын хувьд сургуулийн үр 
дүнг хэрхэн дүгнэж байна вэ? 

- Төрийн байгууллагуудын 
үйлчилгээг ард иргэддээ цаг алдалгүй 
хүргэхэд нь үйл ажиллагааг уялдуулах, 
үүрэг чиглэлээр хангаж ажиллах 
нь засаг даргын үүрэг. Тиймээс 
Монгол Улсын Шадар сайдтай  
байгуулсан 2018 оны  үр дүнгийн 
гэрээндээ "Говийн чоно" олон 
улсын сургалт, дадлага сургуулийг 
зохион байгуулахаар тусгасан. Мөн 
2016-2020 оны үйл ажиллагааны 
хөтөлбөртөө "Ард иргэдийг 
гамшгийн аюулаас урьдчилан 
сэргийлэх, хамгаалах аргад сурган 
дадлагажуулах зорилгоор жил бүр 
нэг суманд иж бүрэн, хоёр суманд 
удирдах бүрэлдэхүүний гамшгаас 
хамгаалах дадлага сургууль зохион 
байгуулах, "Гамшгийн аюулын 
тухай эрт зарлан мэдээллийг бүх 
нийтэд шуурхай хүргэх, иргэд аж 
ахуйн нэгж, байгууллагыг дохиогоор 
ажиллах арга ажиллагаанд сургаж 
дадлагажуулах", "Орон нутгийн 
гамшигтай тэмцэх техникийн 
чадавхыг сайжруулах" зэрэг үйл 
ажиллагаануудыг хэрэгжүүлэн 
ажиллаж байгаа. Эдгээр хоёр том 
зорилтыг хангах, Баруун бүсийн 
тулгуур аймгийн хувьд бүсийн 
хэмжээнд гамшгаас хамгаалах, 
бэлтгэл, бэлэн байдлаа хангах, ард 
иргэдээ сургаж дадлагажуулах, гадны 
улс орнуудын туршлагаас суралцах, 
арга техникээ хуваалцах зорилгоор 
энэ удаагийн дадлага сургуулийг 
зохион байгууллаа. Олон улсын 
сургалт, дадлага сургуульд аймгийн 
Онцгой комисс, мэргэжлийн анги, 
гамшгаас хамгаалах албад, Онцгой 
байдлын газрын бие бүрэлдэхүүн 
идэвхи санаачлагатай ажиллан, 
бэлтгэлийг маш сайн хангасан. 
Мөн Онцгой байдлын ерөнхий 
газрын ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн 
мэргэжил аргазүйн туслалцаа 
үзүүлж, хамтран ажилласны үр дүнд 
дадлага сургууль амжилттай зохион 
байгуулагдлаа. Энэхүү дадлага 
сургуулийг зохион байгуулснаар 
аймаг, орон нутгийн хэмжээнд 

төдийгүй бүсийн түвшинд гамшгаас 
хамгаалах бэлтгэл бэлэн байдал 
дээшилж, гамшиг осол, аюулт үзэгдэл 
тохиолдсон үед шуурхай хариу арга 
хэмжээ авах боломж бүрдлээ. Мөн 
бүсийн Онцгой байдлын газрууд хүч 
хэрэгслээ хуваарилахаас эхлээд алба 
хаагчдын мэргэжлийн ур чадвар 
дээшилсэн үр дүнтэй сургалт боллоо 
гэж дүгнэж байна. Түүнчлэн дадлага 
сургуулийн хүрээнд нэлээдгүй бүтээн 
байгуулалтын ажлыг өрнүүлэн 
ажилласан байгаа.

- Аймгийн болоод бүс 
нутгийн газарзүйн байдал, 
байгалийн гамшигт үзэгдлийн 
тоо давтамж зэргээс хамаарч 
энэ удаагийн сургуулийн 
онцлогийг гаргаж ирсэн гэж 
бодож байна...

- Баруун бүс нутаг бол уул, ус 
ихтэй. Сүүлийн үед газар хөдлөлтийн 
тоо давтамж нэмэгдэх болсон. Он 
гарсаар аймгийн хэмжээнд 350 
гаруй удаагийн газар хөдлөлтийн 
чичирхийлэл мэдрэгдсэн байна. 
Тиймээс уул, ус, газар хөдлөлтийн 
үед нурангиас эрэн хайх, аврах 
ажиллагааны дадлага сургуулийг 
Монгол, Америкийн аврагчидтай 
хамтран зохион байгууллаа. 
Эдгээр дадлага, сургуулийг зохион 
байгуулах, цаашид алба хаагчид 
бэлтгэл, бэлэн байдлаа хангах 
сургуулилт хийх боломжтой уул, 
уснаас эрэн хайх, аврах ажиллагааны 
сургалтын баазыг бий болгосон. 
Уснаас эрэн хайх, аврах дадлага 
сургууль хийх  сургалтын баазыг 
Мянгат суманд Ховд голыг түшиглэн 
байгуулсан бол уулнаас эрэн 
хайх, аврах ажиллагааны дадлага 
сургуулийн баазыг "Шүүтийн тохой" 
гэх газар байгууллаа. Мөн аймгийн 
Онцгой байдлын газраа тодорхой 
хэмжээний тоног, төхөөрөмжөөр 
хангасан. Цаашид газар хөдлөлтийн 
гамшгаас хамгаалах аймгийн дэд 
хөтөлбөрийг батлан хэрэгжүүлэхээр 
ажиллаж байна. Гамшиг осол гэдэг 
хэзээ ч хэлж ирдэггүй. Тиймээс 
урьдчилан сэргийлэх, бэлтгэл, бэлэн 
байдлаа хангаж байх нь болзошгүй 
эрсдэлээс хамгаалах том хөшүүрэг 
болно гэж үздэг. 

- Өнгөрсөн онд Зэрэг 
суманд Гал түймэр унтраах, 
аврах ангийг байгуулсан. Энэ 

жил аймгийн Онцгой байдлын 
газрын Эрэн хайх, аврах ангид 
нэг бүлэг шинээр нэмэх, Булган 
сум дахь Онцгой байдлын 
хэлтэст Эрэн хайх, аврах 
бүлэг шинээр байгуулахаар 
төлөвлөж байгаа юм байна. 
Анги салбарууд шинээр 
нэмэгдсэнээр ямар давуу 
талууд харагдаж байна вэ?  

- Онцгой байдлын ерөнхий 
газрын удирдлагууд орон нутгийн 
Онцгой байдлын газрыг бэхжүүлэх, 
үйл ажиллагааг нь дэмжих 
чиглэлд анхаарч олон асуудлыг 
шийдвэрлэсэн.  Засгийн газрын 
тогтоолоор өнгөрсөн онд Зэрэг 
суманд Гал түймэр унтраах, аврах 
70-р ангийг байгуулсан. Тус анги 
өнгөрсөн дөрөвдүгээр сарын 01-ний 
өдрөөс үйл ажиллагаагаа эхлүүлээд 
орон нутгийн дэмжлэгтэйгээр бүтээн 
байгуулалтын ажлаа хийж гүйцэтгэж 
байгаа.

Аймгаас алслагдсан суманд 
Гал түймэр, унтраах аврах ангийг 
байгуулснаар тухайн суманд 
төдийгүй хөрш зэргэлдээ сумдад 
гарсан гамшиг, ослын үед шуурхай 
хариу арга хэмжээ авах томоохон 
боломж бүрдсэн. Түүнчлэн сумын 
залуучуудыг ажлын байраар хангах, 
тогтвор суурьшилтай ажиллах 
боломжтой болгож байгаа давуу 
тал олон бий. Тиймээс бид Онцгой 
байдлын газрын Эрэн хайх, аврах 
ангид нэг бүлэг шинээр нэмэх, 
Булган сум дахь Онцгой байдлын 
хэлтэст Эрэн хайх, аврах бүлэг 
шинээр байгуулах саналаа гаргасан. 

ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН АЛБАА БҮХ ТАЛААР ДЭМЖИЖ, 
ХАМТРАН АЖИЛЛАХЫГ  ХИЧЭЭДЭГ

Д.ГАЛСАНДОНДОГ:

Энх цагт элдэв гамшиг тохиолдоход 
хамгийн эхэнд Онцгой байдлын 
албаны алба хаагчид л үүрэг 
гүйцэтгэж байна. Тиймээс аймаг, 
орон нутгийн удирдлагын хувьд 
бүх талаараа дэмжиж, хамтран 
ажиллахыг л хичээдэг дээ. 

- Баярлалаа. Таны цаашдын 
ажилд амжилт хүсье?

- Юуны өмнө Олон ястны өлгий 
нутаг, Баруун бүсийн тулгуур төв Ховд 
аймагт олон улсын сургалт, дадлага 
сургуулийг зохион байгуулахад 
хамтран ажилласан Онцгой байдлын 
ерөнхий газар, АНУ-ын элчин 
сайдын яам, Энэтхэг, Номхон далайн 
цэргийн командалын удирдлагуудад 
талархлаа илэрхийлмээр байна. 
Түүнчлэн энэхүү дадлага сургуульд 
идэвх санаачлагатай оролцож, 
Ховд, Увс, Баян-Өлгий, Говь-Алтай, 
Завхан аймгийн Онцгой байдлын 
газрын алба хаагчидтай хамтран 
Америкийн аврагчидтай харилцан 
туршлага судалсан ОБЕГ-ын харьяа 
Аврах тусгай анги, Эрэлч нохойн 
алба, НОБГ-ын Нийслэлийн аврах 
анги-105-ын аврагчдад бас талархаж 
байна. Та бүхний энэ их хөдөлмөр 
зүтгэлийн үр дүнд аймгийн цаашлаад 
бүсийн гамшгаас хамгаалах 
чадавхи дээшилж, гамшгаас 
урьдчилан сэргийлэх төлөвлөлт 
улам боловсронгуй болж, аймгийн 
Онцгой комисс, мэргэжлийн ангийн 
бие бүрэлдэхүүнээс эхлээд ард иргэд 
маань гамшгаас хамгаалах мэдлэг, 
мэдээлэлтэй болсонд талархалтай 
хандаж байгаагаа энэ дашрамд 
илэрхийлье. 

Б.ЦЭНД

Ховд аймагт зохион байгуулагдсан “Говийн чоно-
2018“ олон улсын сургалт, дадлагын үеэр Засаг дарга 

Д.Галсандондогтой ярилцснаа хүргэж байна.

Мөн энэ өдөр Онцгой 
байдлын албанд шинээр 

томилогдсон алба хаагчдаар 
төрийн тусгай алба хаагчийн 

тангараг өргүүлэх ёслол 
боллоо. Тангараг өргөх 

ёслолын ажиллагаанд нийт 
130 гаруй алба хаагч оролцож, 
Онцгой байдлын байгууллагын 

нийт бие бүрэлдэхүүн төдий 
тооны алба хаагчдаар хүрээгээ 

тэллээ.

Дэд ахлагч Б.Алтанзул:

Дэслэгч Э.Энэрэлбуян:

- Онцгой байдлын албанд 
орохыг багаасаа мөрөөдөж 
байсан. Харин өнөөдөр мөрөөдлөө 
биелүүлээд, тангаргаа өргөөд зогсч 
байгаадаа баяртай байна. Цэргийн 
алба хааж ирээд л албандаа ажилд 
орсон. Олон аавын хөвгүүдтэй 
мөр зэрэгцэн ажиллах үнэхээр 
бахархалтай шүү. 

- Онцгой албаны төлөө зүтгэж 
байгаадаа баяртай байдаг аа. 
Дээхнэ үед цэрэг бол баатар гэдэг 
байсан бол орчин цагт Онцгой 
байдлын алба хаагчдыг тэр 
хэмжээнд тавьж үнэлэх болсон. 
Хүний амь нас, эд хөрөнгө, байгаль 
орчноо аливаа гамшиг ослоос 
авран хамгаална гэдэг бол үнэхээр 
бахархалтай. 

- Онцгой байдлын албандаа 
ороод өнөөдөр тангаргаа өргөж 
байгаадаа маш их баяртай байна. 
Мэдээж Онцгой байдлын албанд 
орсон гэхээр эмэгтэй байж яаж 
байгаа юм бэ гэж хүн болгон л 
гайхдаг л даа. Намайг энэ албанд 
ороход өнгөрсөн зун их түймэр 
их нөлөөлсөн гэж болно. Эх орон 
шатаж байна гэхийг дуулаад би яаж 
өөрийн зүгээс хувь нэмрээ оруулах 
вэ, юугаар яаж тусалж чадах вэ 
гэж бодож байсан. Гэхдээ надад аз 
тохиож энэ албанд орох боломж 
таарсан. Үнэхээр их баяртай 
байгаа. 
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ЗУД БОЛОН ОЙ, ХЭЭРИЙН ТҮЙМЭРТЭЙ ТЭМЦЭХ 

Онцгой байдлын 
ерөнхий газраас Азийн 
хөгжлийн банк (АХБ)-тай 
хамтран Ядуурлыг бууруулах 
Япон сангийн санхүүжилтээр 
"Зуд болон ой, хээрийн 
түймэртэй тэмцэх олон 
нийтийн чадавхыг бэхжүүлэх" 
төслийг 2016-2019 онд 
4 аймгийн 12 суманд 
хэрэгжүүлж байна. Уг төсөл 
хэрэгжсэнээр гамшгийн 
эрсдэлийн удирдлагыг 
хариуцах үндэсний болон 
орон нутгийн эрх бүхий 
байгууллагууд, багийн 
иргэдийн зуд, ой, хээрийн 
түймэртэй тэмцэх чадвар, 
чадавх бэхжих юм. Энэхүү 
зорилгын хүрээнд төсөл 
дараах үр дүнд чиглэсэн үйл 
ажиллагааг хэрэгжүүлнэ.

1. Баг дахь хөршийн 
бүлгүүд олон нийтэд суурилсан 
гамшгийн эрсдэлийн 
удирдлагын үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөөтэй болно. 

2. Гамшгийг даван 
туулах жижиг хэмжээний дэд 
бүтэц, тоног төхөөрөмж, 
технологийг туршилтын 
журмаар хэрэгжүүлнэ. 

3. Олон нийтэд суурилсан 
гамшгийн эрсдэлийн 
удирдлагын талаарх Онцгой 
байдлын ерөнхий газар, 
аймгийн Онцгой байдлын 
газар, нутгийн захиргааны 
байгууллагын чадавх бэхжинэ. 

Энэхүү төсөл нь 
хөдөөгийн иргэд олон 
нийтийн гамшигтай тэмцэх 
чадавхыг нэмэгдүүлэх, орон 
нутагт гамшгийн эрсдэлийн 
удирдлагыг сайжруулахад 
чухал хүвь нэмэр оруулж 
байгаагаараа онцлог юм.

ХЭРЭГЖИЖ БУЙ ГАЗАР: 
Дорнод: Булган, 
Хөлөнбуйр, Матад, 
Цагаан Овоо
Сүхбаатар: Түмэнцогт, 
Сүхбаатар, Мөнххаан
Говь-Алтай: Дарви, 
Шарга, Алтай
Хөвсгөл: Улаан-Уул, 
Цагаан-Үүр

САНХҮҮЖИЛТ: 
• Япон улсын Засгийн 
газраас 3 сая америк 
доллар

• Монгол Улсын Засгийн 
газраас 200 мянган 
америк доллар

АХБ-НЫ ТОМИЛОЛТЫН БАГ ТӨСЛИЙН 
I ҮР ДҮНГИЙН БИЕЛЭЛТИЙГ ШАЛГАВ

ОРОН НУТГИЙН ОНЦГОЙ БАЙДАЛ БОЛОН СУМЫН ЗАХИРГААНЫ АЛБА 
ХААГЧДАД ЗОРИУЛСАН “ОЛОН НИЙТИЙН ОРОЛЦООТОЙ ГАМШГИЙН 

ЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГА” СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

ТӨСЛИЙН ХУДАЛДАН АВАЛТ

"Зуд болон ой хээрийн түймэртэй тэмцэх 
олон нийтийн чадавхыг бэхжүүлэх" төслөөс 
"Гамшгийн эрсдэлийн удирдлага" сэдэвт 3 
дахь шатны сургалтыг Зүүн бүсийн төв Дорнод 
аймгийн Онцгой байдлын газарт 2018 оны 
04 дүгээр сарын 05-06, Сүхбаатар аймгийн 
Онцгой байдлын газарт 04 дүгээр сарын 09-
10, Хөвсгөл аймгийн Онцгой байдлын газарт 
04 дүгээр сарын 19-20, Говь-Алтай аймгийн 
Онцгой байдлын газарт 04 дүгээр сарын 23-
24-ний өдрүүдэд тус тус зохион байгууллаа. Уг 

сургалтаар гамшгийн аюулгүй 
байдлыг хангах, урьдчилан 
сэргийлэх тухай хууль эрх 
зүйн актууд, сумын гамшгаас 
хамгаалах бэлэн байдлын 
төлөвлөгөөг Багийн хөршийн 
бүлгийн үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөөгөөр баяжуулах, ой, 
хээрийн гал түймрийг унтраах, 
тэмцэх аргууд, түймэртэй 
тэмцэх багажтай зөв ажиллах 
ойлголтыг оролцогчдод өглөө.

Сургалтад нийт 121 хүн 
оролцсоны 50,4% нь эмэгтэйчүүд байв. 
Сургагч багшаар олон улсын зөвлөх Иан 
Вайлдерспин, Гамшиг судлалын хүрээлэнгийн 
Нөөцийн судалгааны төвийн дарга, хошууч 
генерал П.Даш болон төслийн 4 аймгийн 
Онцгой байдлын газрын гал түймрийн 
улсын хяналтын байцаагч Х.Жамьянсүрэн, 
Б.Цогтбаяр, Ц.Амарсанаа, Ж.Бямбадорж 
нар ажиллаж холбогдох хичээл, дадлага 
сургуулийг зохион байгууллаа.

Төсөл хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны 
хүрээнд 2018 оны 1 дүгээр улирлын 
худалдан авалтын тоног төхөөрөмжүүд 
болох нийт 500 ширхэг барометр, 12 
суманд зарлан мэдээлэх дуут дохиолол, 
нисгэгчгүй нисдэг төхөөрөмж, үлээгч 
аппарат 262 ширхэг, 9 ширхэг трактор 
аймгуудад тарааж эхлэв.

Азийн Хөгжлийн Банкны Зүүн Азийн газрын 
Хөдөө аж ахуй, хүрээлэн буй орчин, Байгалийн 
нөөцийн хэлтсийн Байгалийн нөөцийн ахлах 
эдийн засагч хатагтай Су Чин Тео 2018 оны 04 
дүгээр сарын 16,17-ны өдрүүдэд ОБЕГ-т айлчлал 
хийж, төслийн 1 үр дүнгийн биелэлтийг шалгав. 
Уг айлчлалын үеэр сумын 12 зохицуулагч 
нартай болон Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийнхэнтэй 
уулзалт хийж, төсөл хэрэгжиж буй 4 аймгийн 12 
сумдын талаарх ерөнхий үйл ажиллагаа, тулгарч 
буй асуудлуудтай танилцсан.

ТӨСӨЛ
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ОЛОН НИЙТИЙН ЧАДАВХЫГ БЭХЖҮҮЛЭХ ТӨСӨЛ
(GRANT9187-MON)

ҮҮРЭН ХОЛБООНЫ СҮЛЖЭЭ ҮҮСГЭГЧ ТӨХӨӨРӨМЖИЙГ НИЙЛҮҮЛЛЭЭ ГАМШГААС ХАМГААЛАХ УЛСЫН 
ХЯНАЛТЫН БАЙЦААГЧ НАР 

СУРГАЛТАД ХАМРАГДАВ

ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ИЖ БҮРЭН СУРГУУЛЬ ЗОХИОН 
БАЙГУУЛАВ

“БАГИЙН ХӨРШИЙН БҮЛГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХЭД 
ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЭХ” СУРГАЛТ

Говь-Алтай аймгийн Онцгой 
байдлын газрын даргын 2018 оны 
05 дугаар сарын 30-ны өдрийн А/27 
дугаар тушаал, сургалтын хөтөлбөрийн 
дагуу "Зуд болон ой, хээрийн 
түймэртэй тэмцэх олон нийтийн 
чадавхыг бэхжүүлэх төсөл"-тэй хамтран 
Дарви суманд 06 дугаар сарын 04-ний 
өдөр гамшгаас хамгаалах иж бүрэн 

сургуулийг зохион байгуулав.
Тус сургуульд сумын Онцгой 

комисс, ерөнхий зориулалтын 
мэргэжлийн ангийн нийт 78 
алба хаагч, томилгоот техник, 
багаж хэрэгслийг бүрэн 
хамруулж, 3 үе шаттайгаар 
зохион байгуулав. 

Өгөгдсөн цагийн байдалд 
тулгуурлан гал түймэр 
унтраах дадлага сургуулийг 

зохион байгуулж, ой, хээрийн болон 
обьектын түймэр унтраах арга зүйд бие 
бүрэлдэхүүнийг сургаж дадлагажуулсан.

Сургуулийн үеэр төслийн дэд 
зохицуулагч Р.Ганбат сумын ерөнхий 
зориулалтын мэргэжлийн ангид 5 
ширхэг үлээгч аппарат, БХБ-ийн 
гишүүдэд 100 ширхэг барометрийг 
хүлээлгэн өглөө.

"Зуд болон ой, хээрийн түймэртэй 
тэмцэх олон нийтийн чадавхыг бэхжүүлэх" 

төслийн санхүүжилтээр 
ОБЕГ-т  үүрэн холбооны 
сүлжээ үүсгэгч дөрвөн 
ширхэг төхөөрөмжийг 
худалдан авах тендерийг 
зарласан юм.  Тус  тендерт  
"Unitel" ХХК шалгаран, 
төхөөрөмжийг нийлүүллээ. 
Ингэснээр төв суурин 
газраас алслагдсан газар 
нутагт тохиолдсон аливаа 
гамшиг ослын үед хурдан 
хугацаанд найдвартай 

харилцаа холбоо тогтоох боломж бүрдэж 
байна.

Онцгой байдлын ерөнхий газраас 
гамшгаас хамгаалах улсын хяналтын 
байцаагч нарын "УХБ-18" сургалтыг  
ОБЕГ-ын харьяа "Жаргалант" Давтан 
сургалт, сэргээн заслын төвд  2018 оны 05 
дугаар сарын 07-09-ны өдрүүдэд зохион 
байгуулсан.

Сургалтад төв, орон нутгийн Онцгой 
байдлын байгууллагын гамшгаас 
хамгаалах төлөвлөлт, бэлэн байдал 
хариуцсан ахлах мэргэжилтэн, гамшгаас 
хамгаалах улсын хяналтын байцаагч 
нарын 50 гаруй алба хаагч хамрагдав.  

Нээлтийн үйл ажиллагаанд ОБЕГ-ын 
дэд дарга, хурандаа Ц.Ганзориг оролцож,  

сургалтанд оролцогчдод амжилт хүссэн.
Гамшгаас хамгаалах улсын хяналтын 

байцаагч нар хууль, эрх зүйн шинэчлэлийн 
хүрээнд батлагдсан хууль, дүрэм, 
журамтай танилцах, үйл ажиллагаандаа 
хэрэгжүүлэхэд анхаарах асуудлыг 
ярилцаж, харилцан туршлага солилцож 
байна.  Түүнчлэн Мэргэжлийн хяналтын 
ерөнхий газар, Нийслэлийн прокурорын 
газар, Мал эмнэлэг үржлийн газар зэрэг 
төрийн байгууллагын холбогдох албан 
тушаалтнууд хичээл заав. 

Онцгой байдлын ерөнхий газар, Азийн 
хөгжлийн банктай хамтран  Ядуурлыг 
бууруулах Япон сангийн санхүүжилтээр  
хэрэгжүүлж буй "Зуд болон ой, хээрийн 
түймэртэй тэмцэх олон нийтийн чадавхыг 
бэхжүүлэх төсөл"-өөс санхүүжүүлж, 
хамтран зохион байгуулсан.

Зудын гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, бэлчээр, тэжээлийн зохистой 
ашиглалт, зудын бэлэн байдлыг хангах, иргэдийн амь нас, эд хөрөнгийг 
хамгаалах арга, малын байр, тэжээлийн агуулахын хийц гаргах, ой, 
хээрийн түймэртэй тэмцэх арга ажиллагаанд сургах зорилгоор нийт 480 
оролцогчидтой сургалтыг төсөл хэрэгжиж буй аймгийн 12 суманд 2018 
оны 05 дугаар сарын 07-оос 06 дугаар сарын 08-ны өдрүүдэд зохион 
байгуулсан. Уг сургалтыг Төсөл хэрэгжүүлэх нэгж, Хөдөө аж ахуйн шинжлэх 
ухааны академийн гишүүн, Монгол улсын зөвлөх малзүйч, доктор Б.Биньеэ, 
Шинжлэх ухааны гавьяат зүтгэлтэн доктор, профессор С.Цэрэндаш, аймгийн 
ОБГ-ын гал түймрийн болон гамшгийн хяналтын улсын байцаагч  нар  
удирдан явууллаа.

ТӨСӨЛ

ХОЛБОО БАРИХ ХАЯГ

14250 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар 
дүүрэг, Партизаны 6-р гудамж, Онцгой 
Байдлын Ерөнхий Газар, 411 тоот 

Утас: 70139187
Цахим шуудан: 
сrdf.info@gmail.com
Цахим хуудас: www.crdf.mn
Нүүр хуудас:  crdf.info
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ОБЕГ-ын Ахмадын холбоо 
санаачлан зохион байгуулж 

байгаа 21 аймгийн Онцгой 
байдлын газруудын түүхэн 

замналын цуврал үзэсгэлэнд 
Баян-Өлгий аймгийн Онцгой 

байдлын газар  оролцлоо.
Онцгой байдлын албаны 
түүхэн музейд дэлгэгдсэн 

үзэсгэлэнд Баян-Өлгий 
аймгийн Онцгой байдлын 

газрын үйл ажиллагаа, 
орон нутгийн онцлогийг 

харуулсан танилцуулгууд, 
түүхэн гэрэл зураг, Казак 

түмний уламжлал, зан үйлтэй 
холбоотой 200 гаруй үзмэр 

тавигдлаа. 
Баян-Өлгий аймгийн 

Онцгой байдлын газар нь 
өдгөө Гал түймэр унтраах, 
аврах 31 дүгээр анги, Эрэн 

хайх, аврах бүлэг, Улсын 
нөөцийн салбар гэсэн 
бүтэцтэйгээр аймгийн 

хэмжээнд 100 гаруй мянган 
иргэнд төрийн үйлчилгээг 

хүргэн ажиллаж байна.
Казак айл 
Баян-Өлгий аймгийн 100 гаруй мянган 

иргэдийн 93 хувийг нь Казак ард түмэн эзэлдэг 
байна. Казак эмэгтэйчүүд дугуй хээ буюу эвэр 
хээгээр гэрийнхээ гоёл, чимэглэлийг урладаг. 
Эвэр хээ нь нарыг бэлгэддэг ажээ. 

Үзэсгэлэнгийн үеэр олны анхаарлыг 
татаж байсан "амьд үзмэр" бол бүргэд. 
Бүргэдийг долоон сард аваад арван сард 
анд гаргадаг байна.  

Дэлхийд шувуугаар ан цав хийдэг 
үндэстэн ховор бөгөөд тэдний нэг нь Казак 
түмэн юм.  

Бүргэд нь бусад махчин шувуудаас 
хүчирхэг том бие, толгой, бахим 
хошуугаараа ялгардаг. Түүнчлэн  40см урт, 
500гр жинтэй жижгээс 100см урт, 6,7кг 
хүртэлх жинтэй байдаг ажээ. 

Хэдийгээр багаасаа ан цав хийж, хүнтэй 
нөхөрлөдөг ч байгальд амьдрах чадвараа 
алддаггүй амьтан юм. 

Мөн бүргэдчиний хувцас хэрэглэлийн 
хувьд ч өвөрмөц онцлогтой.  Малгайн 
гадна талыг үнэгний арьсаар, дотор талыг 
эсгийгээр урладаг байна. 

Тус аймаг нь томоохон гол нуур 
олонтой учраас дулааны улиралд 
усны ослын дуудлага нэмэгддэг. 
Тиймээс Онцгой байдлын газрын 
Эрэн хайх, аврах бүлгийн аврагчид 
2016 оноос хойш усны дадлага 
сургуулийг "Толбо" нууранд 
зохион байгуулдаг уламжлал 
тогтжээ. Эрэн хайх, аврах бүлэг 
нь Онцгой байдлын байгууллагын 
2016 оны тэргүүний аврах бүлгээр 
тодорч байжээ. 

Ахмад ажилтан Д.Баяраа

Түүний ажлын гараа 1978 оноос 
ээлжийн ахлагчаар эхэлж, анхны галын 
байцаагчаар 1992 онд томилогдон 
нийт 23 жил Гал командад ажилласан 
байна. Ажиллах хугацаандаа үндэсний 
бөх, жудо, самбо, сагс, гар бөмбөг, 
шатар, даам, ширээний теннис, хөнгөн 
атлетикийн 8 төрлөөр, цана, тэшүүр, 
явган аялал зэрэг  нийт 30 гаруй 
спортын төрлөөр хичээллэн аймгийн 
болоод улсын 800  гаруй удаагийн 
тэмцээнд оролцож, дэд мастер, 
мастерын болзлыг хангажээ. Мөн 1978 
оноос эхлэн Гал унтраах техникийн 
олон төрөлтийн спортоор хичээллэж, 
бүс, улсын тэмцээнүүдэд амжилттай 
оролцсон төдийгүй өөрийн олон шавь 
нарыг бэлтгэж байна. Монгол Улсын 
спортын мастер, аймгийн арслан 
тамирчин юм.

Онцгой байдлын газрын хамт олон 43 айлын орон сууцыг 2017 
онд ашиглалтад оруулан алба хаагчдынхаа нийгмийн асуудлыг 
шийдвэрлэв.

"Бүтээлч ажил-1,2" болзолт уралдааныг 2016, 2017 онуудад 
өрнүүлж алба хаагчдынхаа санаачлагаар Онцгой байдлын газар, 
Улсын нөөцийн салбар, Өлгий, Цагааннуур цэгүүдэд нийт 34 
төрлийн тохижилтын ажлыг 12,6 сая төгрөгөөр хийж гүйцэтгэжээ.

Онцгой байдлын албаны үйл ажиллагааг олон нийтэд 
танилцуулах, аливаа гамшиг, ослоос урьдчилан сэргийлэх мэдээ 
мэдээллийг олон нийтэд сэрэмжлүүлэг болгон хүргэх зорилгоор 
улирал тутмын "Уулсын тэргүүн сэтгүүл"-ийг эрхлэн гаргаж байна. 

Ахмад ажилтан 
Д.Баяраа нь галын 
байцаагчаар 
ажиллаж байхдаа 
гамшиг, ослын 
дуудлагын зургийг 
өөрөө авч, 
архивладаг байсан 
түүхэн гэрэл зургийн 
аппарат

 1990-2001 он хүртэл буюу 11 жил 
галын байцаагч нарын хэрэглэж байсан 

бичгийн машин

ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН АЛБАНЫ МУЗЕЙ

ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА, 
ҮНДЭСТНИЙ ОНЦЛОГОО СУРТАЛЧЛАВ

ЭРЭН ХАЙХ, АВРАХ БҮЛЭГ

ТЭДНИЙ БАХАРХАЛ

БҮТЭЭЛЧ АЖИЛ

БҮРГЭДЧИН АРД ТҮМЭН



Нийслэлийн Онцгой байдлын газраас 
гамшгийн үед үүрэг гүйцэтгэх хүч хэрэгсэл, 
болзошгүй гамшгийн үед хэрхэн хамтран 
ажиллах  талаар туршлага солилцож,  
мэдээлэл авах зорилгоор Гамшгаас хамгаалах 
иж бүрэн сургуулийг Баянзүрх дүүрэгт зохион 
байгууллаа. 

Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, аврах, 
хор уршгийг арилгах, хойшлуулшгүй сэргээн 
босгох үеийн удирдлага, гамшгаас хамгаалах 
алба, хороо, аж ахуй нэгж байгууллага, 
мэргэжлийн ангиудын харилцан ажиллагааг 
уялдуулан зохицуулах, мэдлэг дадлага 
олгох үүрэг гүйцэтгэх чадавхыг сайжруулах 
зорилготой тус сургуулийн үеэр дүүргийн 
Онцгой комисс, гамшгаас хамгаалах албад, 
мэргэжлийн анги болон аж ахуйн нэгж 
байгууллагууд  өндөржүүлсэн бэлэн байдалд 
шилжин ажилласан юм. 

УСАХ мэргэжилтэн, 
ахлах дэслэгч С.Должинсүрэн

Онцгой байдлын ерөнхий 
газрын 2018 оны үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөөний дагуу Онцгой байдлын 
албаны эрх зүйн шинэчлэл, гамшгаас 
хамгаалах менежментийн хөгжлийн 
чиг хандлагын талаар мэдээлэл өгөх, 
Онцгой байдлын газруудын удирдах 
бүрэлдэхүүний штабын бэлтгэл, 
бэлэн байдлыг хангуулах зорилгоор 
Хойд бүсийн офицер бүрэлдэхүүний 
команд сургуулийг Дархан-Уул аймагт 
зохион байгуулав. Бүсийн нутаг 
дэвсгэрт тохиолдсон аюулт үзэгдэл, 
осол, гамшгийн хор уршгийг шуурхай 

арилгах, харилцан ажиллагааг зохион 
байгуулах, Онцгой байдлын газруудын 
харилцан ажиллагааны төлөвлөгөө 
боловсруулах, гамшгаас хамгаалах 
төлөвлөлтийг боловсронгуй болгох, 
удирдах бүрэлдэхүүний бие бялдар 
мэргэжлийн ур чадварыг шалган 
үүрэгжүүлэх зорилготой тус сургуульд 
Архангай, Булган, Дархан, Сэлэнгэ, 
Хөвсгөл, Төв, Орхон аймгийн  70 орчим 
офицер хамрагдсан юм.

АССУСАХ мэргэжилтэн,
 ахмад Н.Наранцэцэг 

Аймгийн Онцгой байдлын 
газраас Ахмадын хороотой хамтран 
бэлтгэл ахлах ахлагч Г.Гүүрээгийн 
хөдөлмөр алдрыг алдаршуулах 
зорилгоор "Дурсамжит өдөр" арга 
хэмжээг зохион байгууллаа. Г.Гүүрээ 
нь 1969 онд тус аймагт "Гал команд" 
байгуулагдахад анхны ээлжийн бага 

даргаар томилогдсноос хойш Онцгой 
байдлын байгууллагад 22 жил ажиллажээ.  
Өдөрлөгийн үеэр түүний ажиллаж байсан 
үеийн талаар дурсамж яриа өрнүүлж, 
хүндэтгэл үзүүллээ. 

АССУСАХ мэргэжилтэн, 
ахлах дэслэгч Л.Долгормаа

Дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсээс Засаг 
даргын тамгын газар, Мэргэжлийн хяналт 
болон Цагдаагийн хэлтэстэй хамтран сууц 
өмчлөгчдийн нэгдсэн зөвлөгөөнийг зохион 
байгууллаа. Энэ  үеэр Онцгой байдлын 
хэлтсийн алба хаагчид гал түймрийн шалтгаан 
нөхцөл, тоо, хохирлыг бууруулах арга зам 
сэдвээр хэлэлцүүлэг өрнүүлсэн юм. Түүнчлэн 
Онцгой байдлын хэлтэс, Сууц өмчлөгчдийн 
холбоо, Баянгол Шинэ-өргөө компани 
гурвалсан гэрээ байгуулж, хогийн сувгийн 
гал гаргахгүй байх, хог хаягдлыг хугацаанд нь 
тээвэрлүүлэх хяналт шалгалтыг хамтран зохион 
байгуулахад хамтран ажиллахаар боллоо. 
Зөвлөгөөнд БГД-ийн Засаг дарга С.Одонтуяа, 
СӨХ-ны дээд зөвлөлийн алба хаагчид болон 
харъяа газар хэлтсийн 160 гаруй алба хаагч, 
иргэдийн төлөөлөл оролцсон юм. 

УСАХ мэргэжилтэн, 
дэслэгч О.Хатантуул

ДҮҮРЭГАЙМАГ

ДҮҮРЭГ

БАЯНЗҮРХ ДАРХАН-УУЛ 

 БАЯНГОЛ 

Өндөржүүлсэн бэлэн 
байдалд ажиллав

Команд штабын сургуульд хойд бүсийн 
офицерууд хамрагдлаа

Бэлтгэл ахлах ахлагч Г.Гүүрээд хүндэтгэл үзүүлэв Сууц өмчлөгчдийн холбоодтой 
хамтран ажиллана
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АЙМАГ

УВС

Дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсээс 
гамшгаас хамгаалах сайн дурын хэсэгтэй 
хамтран галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх 
нэгдсэн арга хэмжээг 19 дүгээр хороонд 
зохион байгууллаа.  Энэ үеэр айл өрх 
болон объект хоорондын аюулгүйн зай 
хэмжээ зөрчигдсөн, үнс нурмаа ил задгай 
асгасан, үнсний сав таггүй, цахилгааны 
холболт, ашиглалт, угсралтын аюулгүй 
байдал алдагдсан, пийшин зуухны гэмтэлтэй, 
яндангийн хамгаалалт хийгээгүй, бага насны 
хүүхдийг гэртээ цоожилж орхидог, шуурхай 
албаны автомашин очих боломжгүй мухар 
гудамж, өндөрлөг газар, өндөр хүчдэлийн 
шугаман дор буусан айл өрхөд мэргэжлийн 
заавар зөвлөгөө өгч, "Гал түймэр", "Газар 
хөдлөлт" сэдвээр танхимын сургалт зохион 
байгуулсан юм.  Арга хэмжээнд 760 гаруй хүн 
оролцов.

УСАХ мэргэжилтэн, 
дэслэгч Л.Мөнхчимэг

ДҮҮРЭГ

ЧИНГЭЛТЭЙ 

Галын аюулаас урьдчилан 
сэргийлэх нэгдсэн арга 

хэмжээ

Аймгийн Онцгой байдлын 
газрын үйл ажиллагааг олон 
нийтэд танилцуулах зорилгоор 
алба сурталчлах өдөрлөгийг 
зохион байгууллаа. Өдөрлөгийн 
үеэр  Онцгой байдлын 
байгууллагад хэрэглэгдэж 
байгаа аврах ажиллагааны 
багаж зэвсэглэмжүүдийг иргэдэд 
танилцуулж хэрхэн ашигладаг 
талаар тайлбар хийлээ.

 Мөн энэ үеэр  Онцгой байдлын 
газрын нийт бие бүрэлдэхүүний 

дунд гар бөмбөг, дартсын 
тэмцээнүүдийг зохион байгуулав. 
Гар бөмбөгийн тэмцээнд Эрэн 
хайх, аврах салбарын бүлгийн 
дарга, дэслэгч Т.Цэен-Ойдов 
ахлагчтай 2-р бүлэг, Дардасын 
тэмцээнд Гал түймэр унтраах аврах 
20-р ангийн захирагч, хошууч 
Г.Батболд ахлагчтай баг тамирчид 
тэргүүллээ.

АССУСАХ мэргэжилтэн, 
ахлах дэслэгч Б.Ганбаяр

БУЛГАН
АЙМАГ

Онцгой байдлын албаны үйл ажиллагааг танилцууллаа
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ПАН-А МУЖИЙН БАН НАМ ХЭМ 
ТОСГОН

Бидний дараагийн зорин ирсэн газар бол 
Бангкокын төвөөс 700 км-ын алс орших Пан-а 
мужийн Бан Нам Хэм тосгон. 

2004 онд Индонезийн Суматра арлын 
ойролцоо болсон 9,1 баллын хүчтэй газар 
хөдлөлтийн улмаас үүссэн цунами зүүн өмнөд 
Азийн хэд хэдэн оронд ихээхэн хохирол 
учруулсан. Түүний нэг нь Тайланд улс. Тайланд 
улсын  Пан-а мужийн Бан Нам Хэм хэмээх 
энэхүү загасчны жижиг тосгон энэ цунамид 
өртөж сүйдсэн газруудын нэг юм. 

Тухайн үед 10 мянган хүн амьдардаг байсан 
энэ тосгонд одоо 5000 гаруй хүн амьдарч 
байна. Цунамигийн үеэр 2000 гаруй хүн нас 
баржээ. Тосгон руу ордог ганцхан замтай учир 
гамшигт олноор нэрвэгдэх шалтгаан болсон 
гэнэ. Тиймээс одоо шинэ зам, гарц гаргахаар 
бүтээн байгуулалт хийж байгаа аж.

Мөн тэр үед гамшгийг зарлан мэдээлэх 
ямар ч тоног төхөөрөмж байгаагүй учраас 
тосгоны иргэд цунамигийн гамшгийн талаар 
огтхон ч мэдээлэл авч амжаагүй гэж цунамигийн 
голомтоос хүүхдүүдээ аван зугатаж чадсан Тото 

“Инээмсэглэл"-ийн орон

хүүгийн ээж ярьсан юм. 
Цунамигийн гамшгийн дараа тус тосгонд 

сайн дурынхны баг идэвхтэй үйл ажиллагаа 
явуулах болсон байна. Тэдний үйл ажиллагааг 
дэмжиж Тайландын Засгийн газраас гар станц, 
зарлан мэдээллийн цамхагтай болгосон ч одоо 
эдгээр нь элэгдэлд орон ашиглах боломжгүй 
болжээ. 

Уг нь техник хэрэгслийн ийм хангалт 
хийсний дараа бид түгшүүр зарлахад 15 
минутын дотор тосгоноо нүүлгэн шилжүүлж 
чадаж байсан. Одоо тийм боломжгүй болчихоод 
байна. Үүнд их санаа зовж байна. Засгийн 
газартаа удаа дараа энэ хүсэлтээ тавьсан ч 
асуудлыг шийдэж өгөөгүй л байна хэмээн сайн 
дурын нийгэмлэгийн ахлагч нь бидэнд ярьсан.  
Тиймээс "TAI PBS" телевизийнхэн тус сайн 
дурын багийнхантай хамтран төсөл хэрэгжүүлж, 
техник, тоног төхөөрөмжийг нь шинэчлэхээр 
ажиллаж байгаа аж. 

Энд мөн цунамигийн гамшигт нэрвэгдсэн 
иргэдийн дурсгалд зориулсан цэцэрлэгт 
хүрээлэн бий. Тэрхүү гамшгийн үеэр далайд 
осолдсон онгоцнууд дараа нь эрэг дээр гарч 
ирснийг ч үзмэр болгон тавьсан байлаа. Ер нь 
Тайландчууд юм болгоныг жуулчдын анхаарал 

Ш.АНХТУЯА

Энэтхэг, Хятадын хойгт, Номхон далай эрэг хөвөө дагуу нутагтай 
Тайланд орон нэлхийсэн бүгчим халуун агаараар бүчин угтав. 

Улаанбаатар хотноо ирэх долдугаар сарын 03-06-ны өдрүүдэд 
болох Азийн сайд нарын II бага хурлыг угтан НҮБ-ын Азийн бэлэн 
байдлын төв, Тайландын олон нийтийн телевиз хамтран зохион 
байгуулж буй сэтгүүлчдийн сургалтад оролцохоор МҮОНТ-ийн "ММ 
агентлаг"-ийн сурвалжлагч Ц.Анхбаяр, "Зууны мэдээ" сонины 
сэтгүүлч С.Уянга бид гурав Тайландын нийслэл Бангкок хотод ийнхүү 
хөл тавьлаа. 

Суварнабуми олон улсын нисэх буудлаас хотын төвийг зорин 
хурдлах автомашины цонхоор Бангкок хотыг сонжин явсан бидний 
хэнд ч тийм гайхмаар гял цал, гоё хот санагдсангүй. Харин маш 
том хот болох нь л мэдрэгдэнэ. Биднийг угтан авсан Азийн бэлэн 
байдлын төвийн ажилтан Видя Рана, "TAI PBS" телевизийн сэтгүүлч, 
"гамшиг хатагтай" Дарин нар бидний буудаллах газар, маргаашийн 
хөтөлбөрийн талаар товч  танилцуулахын зэрэгцээ байн байн 
"халуун байна уу" гэж асууна. Энэ асуулт тэнд байх 12 хоногийн 
турш хамгийн олон тавигдсан асуулт болсон байх. Тэр тоолонд бид 
"Маш, маш их халуун" гэж хариулна. 

Тайланд орон үүлтэй атлаа нартай. Нар нь халуунаас халуун юм.

Энэ бол Аюуттайя мужийн түүхэн цэцэрлэгт 
хүрээлэнд орших Чайванатна хэмээх гайхамшигт 
балгас. 

Сургалтын эхний өдөр "TAI PBS"-ийн 
сургалтын багтайгаа болон тус телевизийн 
үйл ажиллагаатай танилцаж, гайхамшигт 
зураг авалтын гарын авлага болох холливуд 
стандарттай танилцсан бид дадлага хичээлээ 
ийнхүү Аюуттайя мужаас эхэлсэн юм. 

Тайландын "TAI PBS" телевизийн хувьд 
1000 гаруй ажилтантай. Тэдний 300 гаруй нь 
сэтгүүлчид.

Тус телевизийн гамшгийн чиглэлээр 
мэргэшсэн багийнхны хувьд ард иргэдээ 
гамшгаас урьдчилан сэргийлэх мэдээ мэдээллийг 
байнга бэлтгэн нэвтрүүлдэг бөгөөд гамшгийн 
үед мэргэжилтнүүдтэй хамтран нэвтрүүлэг 
бэлтгэж, эргээд гамшгийн дараа хэрхэн сэргээн 
босгож байгаа, юуг өөрчлөн шинэчилсэн 
талаарх мэдээллийг тогтмол нэвтрүүлж, иргэдэд 
гамшгаас урьдчилсан сэргийлэх, хамгаалах 
мэдлэг олгох сургалтуудыг хүртэл зохион 
байгуулдаг юм байна. 

Тийм ч учраас 2011 онд Тайланд улсад 
болсон үерийн гамшигт хамгийн ихээр 
нэрвэгдсэн Аюуттайя мужаас бидний дадлага 
сургууль эхэлсэн юм. Энэ үерт тус улсын 300 

Энэ айл үерийн усанд идэгдсэн байшингийнхаа суурийг цементээр 
бүрэн хүчитгэж байна. Засвар шинэчлэлийн ажилд 700 мянган ватт 

буюу монгол мөнгөөр 54 сая орчим төгрөг зарцуулжээ.

ТОМИЛОЛТ

ҮЕРИЙН ГОЛОМТ БОЛСОН 
АЮУТТАЙЯ МУЖ

гаруй хүн амь насаа алдаж, эдийн засгийн 
ихээхэн хохирол амссан байна. Одоо тус мужид 
"Ухаалаг усны систем"-ийг нэвтрүүлэн, үерийн 
усыг хуримтлуулж, хуримтлуулсан усаа эргээд 
газар тариалан, ахуйн хэрэглээнд хэрэглэх 
шинэ технологийг нэвтрүүлж байгаа аж. Ус 
ашиглалтын системийг ойрын таван жилийн 
хугацаанд улам боловсронгуй болгох зорилт 
тавин ажиллаж байгаа гэнэ. 

Аюуттайя мужийн хувьд үйлдвэрлэл 
төвлөрсөн, түүхийн дурсгалт газар ихтэй учир 
үер усны аюулаас урьдчилан сэргийлэх ажлыг 
ийнхүү чухалчлан үздэг байна. 

Үүний нэг жишээ болгож Чайванатна 
сүмийн туурийг хэрхэн үер уснаас хамгаалах 
хамгаалалт хийсэн талаар бидэнд сонирхуулсан 
юм. Жирийн үед жуулчдын явган зам байдаг 
газар дэргэдэх голын усны төвшин ихэссэн үед 
үерийн хаалт далан болдог юм байна. 
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“Инээмсэглэл"-ийн орон ТАЙЛАНДААР

татсан үзмэр болгож чаддаг улс шиг санагдсан. 
Харин гамшгийн талаарх иргэдийн 

ойлголт, мэдээлэл, хандлага манайхаас огт 
өөр. Тайланд улсад болсон аймшигт цунами, 
их хэмжээний үерийн аюулд олон мянган хүн 
эрсдэж,  хот тосгон сүйрч, эдийн засгийн асар 
их хэмжээний хохирол учирснаас гамшигтай 
тэмцэх тогтолцоогоо эрс өөрчилжээ. 

Өөрөөр хэлбэл, аюул гамшиг боллоо гэхэд 
зөвхөн онцгой байдлын байгууллага гэхгүйгээр 
сайн дурынхны ажиллах тогтолцоог бүрдүүлж 
өгсөн байна. Гэхдээ тогтсон цалингүй учраас 
сайн дурын багт ихэнхдээ ахимаг насныхан 
ажилладаг юм билээ.

Эргийн харуул Бан Лу-гийн эхнэр 
цунамигийн аюулаас амьд гарч чадаагүй 
юм. Үүний дараа загасчин байсан тэрээр 

сайн дурынхны багт элсэн орж, Эргийн 
харуул хийх болсон байна. Тэр одоо өдөр 

бүр далайг ажиглан, алсаас ирэх аюулыг 
амжиж мэдээлэхээр зогсч байгаа.

СРИНАГАРИНД ДАЛАН

Тайландын Канчанбури мужийн Си Сават 
дүүрэгт Хау Яай гол дээр байрлах энэхүү даланг 
Тайландын есдүгээр хаан өөрийн ээжийн 
нэрээр нэрлэсэн байна. 

Энэхүү далангийн усан цахилгаан станц 
Тайланд улсын 37 хувийг эрчим хүчээр 
хангадаг. 700 гаруй ажилтантай.  Тус цогцолбор 
нь 7 баллын газар хөдлөлтөд тэсвэртэй байхаар 
баригджээ. Гэвч тэд аюулгүй байдлыг байнга 
хангах үүднээс эрдэмтдийн баг ажиллуулж, 

аюулгүй байдлын зураглалыг хийлгэж байгааг 
бид дадлага ажлынхаа явцад сурвалжилсан 
юм. Ингэснээр тэд далангийн насжилт хийгээд 
ирээдүйд гарах хүндрэлээс сэргийлж чадна гэж 
үзэж байгаа юм билээ. 

Харин энэхүү даланг байгууллагдснаас хойш 
тус бүс нутагт иргэд олноор ирж суурьшин, 
аялал жуулчлал хөгжсөн байна. Энд мөн олон 

Сринагаринд далан нь шаварлаг чулуугаар баригдсан 140 метрийн 
өндөртэй, 15 метрийн өргөнтэй.

нийтийн зөвлөл ажиллаж, иргэд хүрээлэн 
байгаа байгаль орчноо хамгаалах чиглэлээр 
идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулдаг юм билээ. 

Ийнхүү "инээмсэглэлийн орон"-д 
суралцахын зэрэгцээ үзэж, харсан зүйлийнхээ 
тухай товч тэмдэглэлээ. Эндээс их хэмжээний 
үерийн аюул, цунами нүүрлэсэн улс орон 
алдаа дутагдлаа засч залруулж, туршлага дээрээ 
үндэслэж гамшигтай тэмцэх арга хэлбэрээ 
байнга сайжруулж  байдаг нь ажиглагдаж 

байсан. 
Тэд гамшигтай тэмцэхэд иргэдийг сургаж 

бэлтгэж, урьдчилан сэргийлэх мэдлэг хандлагыг 
төлөвшүүлэхээс гадна сүүлийн үеийн тоног 
төхөөрөмжийг шинжлэх ухааны үндэслэлтэйгээр 
ашиглаж байна. Түүнчлэн эрдэмтэд нь ч 
тасралтгүй энэ чиглэлээр судалгаа хийсээр 
байгаа нь анхаарч үзүүштэй санагдсан юм. 

ТОМИЛОЛТ
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АЛБА ХААГЧДЫН АЖИЛ, МЭРГЭЖЛИЙН ОНЦЛОГИЙГ ХАРГАЛЗАН 
ДҮРЭМТ ХУВЦАСНЫ СТАНДАРТЫГ БОЛОВСРУУЛСАН

   Д.АЛТАНГЭРЭЛ:

- Дүрэмт хувцас нь цэргийн 
байгууллагын онцлог, сүр хүчийг илтгээд 
зогсохгүй тухайн албаны нүүр царай 
болж байдаг. Онцгой байдлын албаны 
алба хаагчдын хувцасны стандартыг 
шинэчлэн боловсруулах гол үндэслэл нь 
юу байв? 

- Дүрэмт хувцсыг үнэлэх, загвар дизайн, 
технологийг нь алба хаагчдын хэрэгцээ 
шаардлагад нийцүүлэн байнга сайжруулах, 
шинэчлэх шаардлагатай байдаг. Энэ шаардлага ч 
Гамшиг судлалын хүрээлэнгээс төв, орон нутгийн 
анги байгууллагын алба хаагчдын дунд явуулсан 
судалгаагаар нотлогдсон. Судалгаанд хамрагдсан 
алба хаагчид  хувцасны материалын чанар 
муу, өнгө өөр ирдэг, хурдан гандаж цайрдаг, 
агшдаг зэрэг дутагдлуудыг нэрлэсэн байсан. 
Энэ нь дүрэмт хувцас хийдэг аж ахуйн нэгжүүд 
өөр өөр стандарт бүхий даавуу материалиар 
хийдэгтэй холбоотой. Хэдийгээр алба хаагчдын 
хувцас хэрэглэлийн техникийн тодорхойлолтын 
дагуу  аж ахуйн нэгжийг шалгаруулдаг боловч 
хувцасны материалын нарийн үзүүлэлтүүдийг 
зааж баталгаажуулсан стандарт байхгүйгээс дээр 
дурдсан зөрчлүүд илэрдэг байсан гэж дүгнэж 

Б.ЦЭНД

 ОБЕГ-ын дэргэдэх 
Гамшиг судлалын 

хүрээлэнгийн 
захирал, хурандаа 

Д.Алтангэрэлтэй 
ярилцснаа хүргэж 

байна. 

болно. 
- Хувцасны стандартыг алба 

хаагчдаас авсан судалгаан дээр үндэслэн 
боловсруулсан гэлээ. Олон улсын болон 
дотоодын ижил төстэй байгууллагыг хэр 
судалсан бэ? 

- Онцгой байдлын албаны дүрэмт хувцсыг 
материалын өнгө, шинж чанар, эдэлгээний 
үзүүлэлтүүдийг орчин үеийн технологид 
нийцүүлэн алба хаагчдын ажил мэргэжлийн 
онцлог, ажлын байранд нь өмсөж хэрэглэж буй 
хувцас хэрэглэлийн эдэлгээний байдлыг үнэлж 
дүгнэн, олон улсын ижил төстэй үйл ажиллагаа 
эрхэлдэг байгууллагуудын хувцас хэрэглэлийн 
даавуу материалын стандартыг судалсны үндсэн 
дээр дүрэмт хувцсыг үйлдвэрлэх даавуу, материал 
болон тусгай зориулалтын хувцас хэрэглэлийн 
стандартуудыг боловсруулсан. Тус стандартыг  
Онцгой байдлын ерөнхий газар, Гамшиг 
судлалын хүрээлэн  "Аюулгүй хөдөлмөрийн 

- Онцгой байдлын ерөнхий газар 
ГШУЗМТ-ийн бүтэцдээ "Орон зайн 
мэдээллийн тасаг"-тай боллоо. Энэ 
тасгийг байгуулах нь зайлшгүй 
шаардлага байв уу, эсвэл?

- Өнөөдөр техник, технологи өдөр өдрөөр 
хөгжиж, улам бүр боловсронгуй, ашиглахад 
хялбар болсноор хүн бүрийн өдөр тутмын 
хэрэглээ болж байна. Тухайлбал, хүн бүр ухаалаг 
гар утастай. Google map, open street map зэрэг 
программуудыг ашиглан байршил тогтоож, 
аяллын маршрут зохиох зэрэг төрөл бүрийн 

үндэс" ТББ, ШУТИС-ийн Хөнгөн үйлдвэрлэлийн 
технологи, инженерчлэлийн салбарын эрдэмтэн, 
судлаачидтай хамтран боловсруулж, Стандарт, 
хэмжил зүйн газрын Стандартын Үндэсний 
зөвлөлөөр хэлэлцүүлэн 2018 оны 04-р сарын 
26-ны өдрийн 08 дугаар тогтоолоор батлуулаад 
байна. Хувцасны стандартыг Онцгой байдлын 
байгууллагын уурхайн аврах ажиллагааны 
хувцас хэрэглэлийн техникийн шаардлага MNS 
6711:2018, ноосон болон сүлжмэл хувцасны 
материалд тавих шаардлага MNS 6710:2018, 
үслэг, арьс ширэн эдлэлийн материал Техникийн 
шаардлага MNS 6709:2018, алба хаагчийн 
гутал. Техникийн шаардлага MNS 6708:2018, 
ёслолын болон албаны хувцасны даавуунд тавих 
шаардлага MNS 6707:2018, хээрийн хувцасны 
даавуу. Техникийн шаардлага MNS 6706:2018 
гэсэн стандартуудыг тус тусад нь батлуулсан 
байгаа. Өөрөөр хэлбэл дүрэмт хувцасны 
ангилалаас шалтгаалаад хийгдэх материалын 

стандарт нь өөр өөр. Энэ нь алба хаагчдын 
мэргэжлийн онцлог, ажил үүрэг гүйцэтгэх гамшиг 
ослын нөхцөлтэй холбоотой юм. 

- Энэхүү стандартыг батлуулснаар 
алба хаагчдын дүрэмт хувцаснууд тус 
тусдаа стандарттай боллоо гэж ойлгож 
болох уу?  

- Тийм. Онцгой байдлын ерөнхий газраас 
2012 онд тусгай зориулалтын хувцас хэрэглэлийн 
техникийн шаардлага, дүрэмт хувцасны нэр 
төрөл, ерөнхий ангилал, өмсгөл хэмжээг заасан 
стандартыг боловсруулан батлуулж байсан. Энэ 
удаагийн боловсруулсан стандарт бол дүрэмт 
хувцас хийх материал болон уул уурхайн 
аврах ажиллагааны тусгай зориулалтын хувцас 
хэрэглэлийн стандарт. Тухайн дүрэмт хувцас, 
хэрэглэлийг ямар материалаар үйлдвэрлэх вэ 
гэдгийг тодорхойлж, стандартчилж өгснөөрөө л 
онцлогтой.  

Стандарт боловсруулах ерөнхий бүтэц 
гэж байдаг л даа. Үүнд даавуу материалын 
ангилал, техникийн шаардлагууд, даавуу 
материалыг хүлээн авах, хадгалах, тээвэрлэх 
гэх мэт. Техникийн шаардлага дотор хувцасны 
материалын өнгө, бүтэц холио, физик механик 
шинж чанар, эрүүл ахуй болон эдэлгээний 
үзүүлэлтүүдийг заасан байгаа. Мөн хээрийн 
хувцасны дижитал өнгөлөн далдлалтын хээний 
рапортыг хүртэл зааж өгсөн. Харин үслэг, арьс 
ширэн эдлэл, гуталны арьсны өнгө, физик 
механикийн шинж чанарын үзүүлэлтүүдээс гадна 
үсэн бүрхүүлийн шинж чанарын шаардлага, 
тухайн хувцас хэрэглэлийг үйлдвэрлэхэд 
оролцдог туслах материалуудын шаардлагуудыг 
тусгасан. 

Д.СОДНОМРАГЧАА: “МОНГОЛ ОРНЫ ГАМШГИЙН АТЛАС”-ЫГ 
АНХ УДАА ЭРХЛЭН ГАРГАНА

ХӨЛБӨМБӨГИЙН ДЭЛХИЙН АВАРГА 
ШАЛГАРУУЛАХ ТЭМЦЭЭНИЙ

үйлчилгээний мэдээллийг гар утаснаасаа олж 
авч байна. Энэ нь цааснаас цахим руу шилжиж 
байгаагийн нэг хэлбэрээс гадна зургаар 
дамжуулан олон төрлийн мэдээллийг олж авах 
боломжийг бүрдүүлж байгаа юм. 

Энэхүү хөгжлийг төр, хувийн хэвшлийн 
байгууллагууд сүүлийн жилүүдэд үйл 
ажиллагаандаа өргөнөөр нэвтрүүлэх болсон.

Тиймээс гамшгийн эрсдэлийг бууруулах 
олон улсын туршлага, шинэ техник, 
технологийг нэвтрүүлэх замаар онцгой 
байдлын байгууллагад орон зайн мэдээнд 

суурилсан гамшгийн урт хугацааны мэдээллийг 
системтэйгээр бүрдүүлэх, гамшгийн үеийн 
удирдлага, олон нийтийг үнэн бодит мэдээллээр 
түргэн шуурхай хангах шаардлага нэгэнт бий 
болсон гэж ойлгож болно. 

- Ингэхэд орон зайн мэдээлэл гэж юу 
вэ?

- Орон зайн мэдээлэл гэдэг нь газрын 
гадаргуу дээрх объектуудын байршил, хүмүүс, 
үйл ажиллагаа хоорондын цахим холбоог хэлж 
байгаа юм. 

- Тэгвэл Орон зайн мэдээлэл, 
технологийн тасгийн зорилго, цаашдын 
үйл ажиллагааны зорилтын талаар 
танилцуулахгүй юу?

- Манай тасаг Онцгой байдлын 
байгууллагад олон улсын жишигт хүрсэн 
гамшгийн статистикийн үнэн бодит мэдээллийг 
системтэйгээр бүрдүүлж өгөх, гамшгаас 
хамгаалах талаар төрөөс баримтлах бодлого, 
хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангаж, олон 
нийтийн оролцоотой гамшгийн эрсдэлийг 
бууруулах нөхцөлийг  бүрдүүлэх зорилготой. 
Энэ бүхнийгээ газар зүйн мэдээллийн систем, 
зайнаас тандан судлал, шинжлэх ухааны 
арга зүйд суурилан хийх юм. Тиймээс дээрх 
зорилгынхоо хүрээнд орон зайн мэдээлэлд 
суурилсан гамшгийн сэдэвчилсэн зураг, орон 
зайн мэдээллийг өгөгдлийн сангийн нэгдсэн 
стандартын дагуу нэгтгэж гамшгийн орон зайн 
өгөгдлийн дэд бүтцийг байгуулах юм.

Мөн гамшгийн орон зайн мэдээллийн 
системийг бусад салбартай холбон хэрэглээнд 
гаргах, мэдээллийг хадгалах, хамгаалах, уялдаа 
холбоог сайжруулах, олон нийтэд хүргэх, 

мэдээллийн ил тод байдлыг хангах, Онцгой 
байдлын байгууллагад мэдээллийн технологи, 
газар зүйн мэдээллийн системийн дэвшилтэт 
шийдлийг нэвтрүүлэх замаар байгууллага болон 
орон нутагт гамшгийн орон зайн мэдээллийн 
систем, техник, программ хангамжийн хэвийн, 
аюулгүй, найдвартай үйл ажиллагаанд хяналт 
тавих гэсэн зорилтуудыг томьёолоод байна.

- Эдгээр зорилтод хүрэхийн тулд 
мэдээж хугацаа хэрэгтэй байх. Та бүхэн 
ажлаа юунаас эхэлж байна вэ?

- Бид улс орны хөгжлийг хангахад гамшгийн 
эрсдэлийн удирдлагыг бэхжүүлэх, гамшгаас 
хамгаалах талаар оновчтой шийдвэр гаргахад 
туслах зорилгоор монгол оронд тохиолдож буй 
байгалийн гамшиг, хүний буруутай үйлдлээс 
үүдэн гарч байгаа аюулт үзэгдэл, тэдгээрийн 
эрсдэл, байгаль, эдийн засагт учруулсан хохирол 
зэрэг олон талт мэдээллийг агуулсан лавлагааны 
эх сурвалж болох "Монгол орны гамшгийн 
атлас"-ыг анх удаагаа эрхлэн гаргахаар ОБЕГ-ын 
дэргэдэх Гамшиг судлалын хүрээлэн, "Монмэп" 
ХХК-тай хамтран ажиллаж байна. 

Мөн Япон улсын ЖАЙКА байгууллагаас 
хэрэгжүүлж буй "Газар хөдлөлтийн гамшгаас 
хамгаалах чадавхыг бэхжүүлэх төсөл"-ийн 
хүрээнд хийгдэж буй Гамшгийн урт хугацааны 
мэдээллийг системтэйгээр зохион байгуулах, 
мэдээллийг бүрдүүлэх зорилго бүхий "Интернетэд 
суурилсан гамшгийн орон зайн мэдээллийн 
систем"-ийг турших, нийслэл, орон нутгийн 
Онцгой байдлын газар хэлтсийн үйл ажиллагаанд 
нэвтрүүлж, хэвшүүлэх, холбогдох алба хаагчдыг 
энэ чиглэлээр сургаж дадлагажуулах зэрэг 
ажлуудыг төлөвлөн ажиллаж байна.

Ш.АНХТУЯА

Онцгой байдлын ерөнхий газар 
“Орон зайн мэдээлэл, технологийн 
тасаг”-ийг саяхан байгуулсан билээ. 
Тус тасаг нь Гамшгийн шуурхай 
удирдлага, зарлан мэдээллийн 
төвийн орон тоонд тасгийн дарга, 
Газарзүйн мэдээллийн технологи, 
систем хөгжүүлэлт хариуцсан 
мэргэжилтэн, Газарзүйн мэдээллийн 
сангийн бүрдүүлэлт, дүн бүртгэл 
статистик судалгаа хариуцсан 
мэргэжилтэн, орон зайн өгөгдлийн 
сан хариуцсан мэргэжилтэн гэсэн 
орон тоотойгоор үйл ажиллагаагаа 
эхлээд байна. 

Тус тасгийн дарга, хошууч 
Д.Содномрагчаатай уулзаж, тасгийн 
үйл ажиллагааны зорилго, ирээдүйн 
зорилтын талаар тодруулга авлаа.
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АЛБА ХААГЧДЫН АЖИЛ, МЭРГЭЖЛИЙН ОНЦЛОГИЙГ ХАРГАЛЗАН 
ДҮРЭМТ ХУВЦАСНЫ СТАНДАРТЫГ БОЛОВСРУУЛСАН

Хөлбөмбөгийн XXI дэх удаагийн дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээн ОХУ-ын 11 хотын 12 цэнгэлдэх 
хүрээлэнд үргэлжлэн явагдаж байна. Энэ удаагийн хөлбөмбөгийн дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээнд 
оролцож буй 32 улсын 736 тамирчин дотор ах дүү хөл бөмбөгчид оролцож байна.  

Хөлбөмбөгийн 
Дэлхийн аварга 
ш а л г а р у у л а х 
тэмцээний тоглолт 
тус бүрийг 25 улсаас 
шалгарсан 64 хөтөч 
хүүхэд эхлүүлж 
байна. Монгол 
Улсаа төлөөлөн анх 
удаа "Шинэ Монгол" сургуулийн тавдугаар ангийн сурагч 
Ө.Амар шалгарчээ. Тэрээр "My Dream Kia" эссэ бичлэгийн 
уралдаанд түрүүлж, ийнхүү Монгол Улсаа төлөөлсөн анхны 
хүүхдээр тодорсон байна. 

Дэлхийн аваргын тэмцээнд хамгийн олон 
тамирчин тоглож байгаа клуб бол Английн 
Манчестер Сити клуб болж байна. Пепийн шавь 
нараас 16 тоглогч нь дэлхийн аваргад оролцож 
байгаа бөгөөд Аргентиныг төлөөлж Н.Отаменди, 
С.Агуэро, Бельгийг төлөөлж В.Компани, де Бройне, 
Бразилыг төлөөлж Г.Жесүс, Данило, Фернандиньо, 
Эдерсон, Английг төлөөлж К.Уокер, Ж.Стонес, 
Р.Стэрлинг, Ф.Дельф, Францыг төлөөлж Б.Менди, 
Германыг төлөөлж И.Гюндоган, Испанийг төлөөлж 
Д.Силва, Португалыг  төлөөлж Б.Силва нар оролцож 
байна. Манчестер Сити клубын араас Испаний Реал 
Мадрид клуб 15, Барселона 14, ПСЖ 12, Челси болон 
Тоттенхэм хоёулаа тус бүр 12, Бавари Мюнхен, 
Ювентус, Манчестер Юнайтед клубууд тус бүр 11 
тоглогч, Саудын Арабыг Аль-Хилял болон Аль-Ахли 
клубууд тус бүртээ 10 тоглогч тоглож байгаа аж. 

Дэлхийн аварга шалгаруулах хөлбөмбөгийн тэмцээнд 
оролцож буй 32 улсын шигшээ багийн 736 хөлбөмбөгчөөс 
хамгийн ахмад нь Египетийн хаалгач Эссам аль-Хадари гэнэ. 
Тэрбээр өдгөө 45 настай  аж. 

Тэгвэл хамгийн залуу тамирчин нь Панамын Хосе Луис 
Родригес, Английн Трент Александр-Арнольд, Францын Клайн 
Мбаппе, Нигерийн Францис Узохо, Мароккогийн Ачраф 
Хаками, Сенегалын Муосса Вагуэ, Австралийн Даниел Арзани 
нар дөнгөж 19 настай ажээ.

ОХУ-ын нийслэл Москва хотын 
Улаан талбайд "ДАШТ-2018"-д 
зориулсан хөлбөмбөгийн парк 
нээгджээ.  Паркт мастер класс 
үзүүлбэр, хөлбөмбөгийн оддын гарын 
үсэг авах ажиллагаа, сонирхогчдын 
тоглолтууд, хонжворт уралдаан 
тэмцээн зохион байгуулагдаж байгаа 
аж.  Түүнчлэн ДАШТ-ий алтан цомыг 
байрлуулжээ.

2018 оны ДАШТ-ий нэг дуулиан нь 
Африкийн Нигерийн шигшээ багийн 
гоёмсог өмсгөл (жерси) болж байна. Анх 
хоёрдугаар сард танилцуулагдаж байсан 
уг өмсгөл өнөөдөр хамгийн эрэлттэй 
бараа болоод байгаа юм. Нигерийн 
Хөлбөмбөгийн Холбооны мэдээлснээр 
өмсгөлийн урьдчилсан захиалга 3 
сая давж, Nike компанийн онлайн 
худалдаанаас хэдхэн цагийн дотор дуусч, 
дэлгүүрүүдийнх нь гадаа урт дараалал 
үүсгээд байгаа талаар мэдээлсэн байна. 

Олон улсын хэмжээний спорт 
болон урлагийн арга хэмжээ зохион 
байгуулж байгаа улс орнууд эх орныхоо 
зан заншил, ахуйн онцлогийг дэлхий 
дахинаа таниулах төрөл бүрийн 
бүтээгдэхүүн гаргадаг уламжлалтай. 
Энэ уламжлалыг хөлбөмбөгийн ДАШТ-
ийг зохион байгуулж буй Орос орон ч 
дагаж, матрешка хүүхэлдэйг цувралаар 
худалдаанд гаргажээ. Цувралд ДАШТ-
ий бэлгэ тэмдэг болсон Забивака чоно, 
мөн хөлбөмбөг тэвэрсэн матрешканууд 
багтсан байна. Мөн матрешка бүрийн 
дизайнд Оросын төрийн далбааны 
өнгө, дурсгалт газар, үндэсний хээ 
угалз, олонд танил бэлгэдлүүдийг 
ашигласан байна.

АХ, ДҮҮ ХӨЛБӨМБӨГЧИДХӨЛБӨМБӨГИЙН ДАШТ-ИЙ ТОГЛОЛТ 
ЭХЛҮҮЛСЭН МОНГОЛЫН АНХНЫ ХҮҮХЭД

ХАМГИЙН ОЛОН ТАМИРЧИН ТОГЛОЖ 
БАЙГАА КЛУБ МАНЧЕСТЕР СИТИ

ХАМГИЙН АХМАД НЬ ЕГИПЕТИЙН ХААЛГАЧ

ХӨЛБӨМБӨГИЙН ПАРК 
НЭЭГДЖЭЭ

НИГЕРИЙН ШИГШЭЭ БАГИЙН 
ӨМСГӨЛ ХАМГИЙН ИХ 

ЭРЭЛТТЭЙ БАЙНА

ЗАБИВАКА ЧОНО, ХӨЛБӨМБӨГ 
ТЭВЭРСЭН МАТРЕШКАНУУД 

ХУДАЛДААНД ГАРЧЭЭ

БЭЛТГЭСЭН: Б.ОТГОН

ХӨЛБӨМБӨГИЙН ДЭЛХИЙН АВАРГА 
ШАЛГАРУУЛАХ ТЭМЦЭЭНИЙ

 ЭРГЭН ТОЙРОНД

Оросын ихэр ах, дүү Антон болон Алексей нар 
дэлхийн аваргад шигшээ багт тоглож байна. Тэд 
1995 оны 10 сард Оросын Краснадорын хязгаарын 
Славянск-на-Кубанид мэндэлсэн. Хоёулаа Оросын 
премьер лигийн Локомотив Москва клубт тоглодог 
ажээ. Алексей Миранчук 2015 оноос шигшээ багт 
тоглож байгаа бол Антон Миранчук 2017 оноос 
шигшээ багт тоглож байна.

Бельгийн ах, дүү Азарууд шигшээ багийнхаа 
хамтаар дэлхийн аваргад оролцож байна. Ах Эден 

Азар 1991 онд, дүү Торган Азар 1993 онд мэндэлсэн 
бөгөөд ах дүүс Ла-Лувьер хотод төрж өссөн. Ах Эден 

Азар өдгөө Английн Челси клубт тоглодог бол дүү 
Торган Азар Германы Боруссиа Мюнхенгладбах 

клубт тоглодог. Дүү Торган Азар нь 2013 оноос, ах 
Эден Азар 2008 оноос үндэснийхээ шигшээ багт 

тоглож байна. 

Мароккогийн шигшээ багт ах дүү 
Амрабатууд тоглож байгаа. Ах дүүс хоёулаа 
Нидерландад мэндэлсэн бөгөөд ах Нордин 
Амрабат 1987 онд, дүү Софьян Амрабат 
1996 онд төрсөн. Ах Н.Амрабат Английн 
Уотфорд клубт харъяалагдаж байгаа бол дүү 
С.Амрабат Нидерландын Фейеноорд клубт 
тоглож байна. 



СОНИНЫ ЗӨВЛӨЛ:

ОБЕГ-ын Гамшгаас урьдчилан 
сэргийлэх газрын дарга, 
хурандаа

Д.Батсайхан

ОБЕГ-ын Гамшгаас урьдчилан 
сэргийлэх газрын Олон 
нийттэй харилцах төвийн 
дарга, дэд хурандаа 

Б.Дуламсүрэн

ОБЕГ-ын Гамшгаас урьдчилан 
сэргийлэх газрын Олон 
нийттэй харилцах төвийн 
ахлах мэргэжилтэн, дэслэгч 

Ш.Анхтуяа

Эхийг Онцгой байдлын 
ерөнхий газрын Гамшгаас 
урьдчилан сэргийлэх газраас 
бэлтгэв.

Хаяг:
Монгол улс, 
Улаанбаатар-14250
Сүхбаатар дүүрэг, 
Партизаны гудамж-6

Утас:   976-11-262073 

Факс:  976-11-324977

Веб хуудас: 
www.nema.gov.mn
www.ontsgoisur.gov.mn
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“Говийн чоно”-ын 
чимэг

Àíãëè õýëíèé 

ÕÈ×ÝÝË 
Áýëòãýñýí: 

ÎÁЕÃ-ûí Áîäëîãî çîõèöóóëàëò, õàìòûí àæèëëàãààíû ãàçðûí 
Гадаад, хамтын ажиллагааны хэлтсийн дарга, õóðàíäàà ×.Àðèóíàà  14

VOCABULARY 

Characteristics (n.) – Үзүүлэлт       

Score (n.) – Оноо     

Indicator (n.)  – Шалгуур 

үзүүлэлт     

Essential (n.) – Нэн хэрэгцээт 

зүйлс, нэн шаардлагатай 

зүйлс, чиглэл  

Assessment (n.) – Үнэлгээ    

Gap (n.) – Цоорхой, алдагдал      

Assess (v.) – Үнэлэх         

Identify (v.) – Олох, илрүүлэх         

Need to (v.) – Шаардлагатай     

Address (v.) – Хандах, 

чиглүүлэх, анхаарлаа 

хандуулах      

Require (v.) – Шаардлагатай, 

хэрэгцээтэй байх   

ХОТЫН ГАМШГИЙН ЭРСДЭЛИЙГ БУУРУУЛАХ БОЛОН
ГАМШИГТАЙ ТЭМЦЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

Б.ЦЭНД

Аврагчдын дотны анд Макс, Ченжи хоёр. 
Макс 3, Ченжи 1 настай. Сүүлийн хоёр сарын 
хугацаанд тэд нурангиас болон уснаас эрэн 
хайх аврах ажиллагаа, хамгаалалтын чиглэлээр 
бэлтгэгдсэн. Анхны гэж хэлж болох том сорилт 

нь Ховд аймагт зохион байгуулагдсан Монгол-
Америкийн аврагчдын хамтарсан уул, ус, 
нурангиас эрэн хайх, аврах ажиллагааны 
дадлага сургууль байлаа. 

Эрэлч нохдын үзүүлбэрийг ОБЕГ-ын харьяа 
Эрэлч нохойн албаны дарга, ахлах дэслэгч 
Ш.Отгонжаргалаар ахлуулсан гурван алба 

хаагч удирдан явуулсан юм.  
Онцгой байдлын байгууллагын ойрын 

хугацааны төлөвлөгөө дунд түвшний олон 
улсын аврах багтай болох. Энэ багт эрэлч ноход 
онцгой үүрэгтэй. Тийм ч учраас Макс, Ченжи 
нарын аврагчидтай хамтран гүйцэтгэсэн уул, 
ус, нурангиас эрэн хайх, аврах ажиллагааны 

дадлага сургууль, сургалтад оролцогчдын 
сонирхлыг татсан үзүүлбэрийн нэг байж чадсан. 
Монгол аврагчдын олон улсын түвшинд үүрэг 
гүйцэтгэх чадвартай гэдгийг гадныханд нотолж 
харуулж чадсан энэ жилийн "Говийн чоно"-ын 
чимэг яах аргагүй тэд байлаа. Макс, Ченжи 
болон түүний нөхдөд амжилт хүсье. 


