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УДИРТГАЛ 

“Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах чиглэлээр 2015-2030 онд хэрэгжүүлэх Сендайн үйл ажиллагааны 

хүрээ” баримт бичгийн хэрэгжилтэд Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах дэлхийн болон бүс нутгийн 

платформ гол үүрэг гүйцэтгэж байна. “Хёогогийн үйл ажиллагааны хүрээ” баримт бичгийг амжилттай 

хэрэгжүүлэхэд дэлхий болон бүс нутгийн платформ чухал үүрэгтэй ажилласан. 

 
Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах Азийн сайд нарын бага хурал нь дэлхийн болон бүс нутагт гамшгийн 

эрсдэлийг бууруулах үйл ажиллагаанд тулгарч буй хүндрэл, бэрхшээлийг хэлэлцэн шийдвэрлэх 

чухал арга хэмжээ болж хоёр жил тутам зохион байгуулагдаж байна. Бага хурал нь бүс нутгийн 

болон хил дамнасан гамшгийн эрсдэлийг бууруулахад манлайллаа үзүүлж, улс орон, ард иргэдэд үр 

дүнтэй шийдэл гаргах замаар тулгамдсан хүндрэл бэрхшээлийг даван туулах, шинэ арга замыг нээх 

боломжийг олгодог. 

 
Тус бага хурал нь Засгийн газар болон бусад оролцогч талууд “Сендайн үйл ажиллагааны хүрээ” 

баримт бичгийн агуулгын дагуу гамшгийн эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, бууруулах, түүнийг 

удирдах чиглэлээр сайн туршлага, шинэлэг хандлагаас суралцах, мэдээлэл солилцох боломжийг 

олгоно. Үүний үр дүнд хамтын оролцоотойгоор гамшгийн эрсдэлийг бууруулах үйл ажиллагааны 

хэрэгжилтэд ахиц дэвшил авчрах замаар цаашид хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 

боловсруулан ажилладаг билээ. 

 
“Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах Азийн сайд нарын бага хурал-2018” нь гамшгийн эрсдэлийг 

бууруулахад гарсан ололт, амжилтдаа түшиглэн өнөөгийн болон цаашдын хөгжилд учирч болзошгүй 

аюулыг бууруулах, хөгжлийн бүх салбар, олон улс, бүс нутаг, үндэсний түвшинд гамшгийн эрсдэлийн 

удирдлагыг илүү оновчтой хэрэгжүүлэх арга замыг Засгийн газар болон бусад оролцогч талуудад 

олгох онцлогтой хуралдаан юм. 

 
Монгол Улсын Засгийн газар, НҮБ-ын Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах газар хамтран Гамшгийн 

эрсдэлийг бууруулах Азийн сайд нарын бага хурлыг 2018 оны 07 дугаар сарын 03-06-ны өдрүүдэд 

Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хотноо зохион байгуулж байна. Бага хурал нь гамшгийн 

эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, гамшгийн эрсдэлийг бууруулах, гамшгийн эрсдэлийн удирдлагыг 

сайжруулахад бүс нутгийн хүчин чармайлт гаргах чухал цаг үед зохион байгуулагдаж байгаа бөгөөд 

дараах үр дүнг хүлээж байна. 

 
• Бага хурлаар “Сендайн үйл ажиллагааны хүрээ” баримт бичиг хэрэгжсэн өнгөрсөн 3 жилд 

хэрэгжүүлсэн гол арга хэмжээг танилцуулж, хэлэлцүүлнэ. Мөн 2016 онд зохион байгуулсан 

Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах Азийн сайд нарын бага хурлаар батлагдан гарсан баримт бичиг 

болох Шинэ Делигийн Тунхаглал, Азийн бүсийн төлөвлөгөө, 10 оролцогч талуудын сайн дурын 

мэдэгдэл, тэдний хүлээсэн үүрэг, амлалтын хэрэгжилтийг дүгнэнэ. 

 
• “Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах Азийн сайд нарын бага хурал-2018” нь “Сендайн үйл ажиллагааны 

хүрээ” баримт бичигт заасан дэлхийн долоон зорилтын хэрэгжилтийн явцыг үнэлэх шалгуур 

үзүүлэлтүүдийг НҮБ-ын Ерөнхий Ассамблей баталснаас хойш 18 сарын дараа зохион 

байгуулагдаж байгаагаараа онцлог юм. Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах үйл ажиллагаанд гарсан 

ололт амжилт, ахиц дэвшил, цаашид анхаарах асуудлыг тодорхойлох зорилго бүхий “Сендайн 

үйл ажиллагааны хүрээ” баримт бичгийн явцын хяналтын эхний тайланг улс орнууд бэлтгэж 

байгаад дэмжлэг үзүүлнэ. 

 
• “Сендайн үйл ажиллагааны хүрээ” баримт бичгийн тав дахь зорилт буюу зорилт (e) нь хамгийн 

ойрын хугацаанд хэрэгжиж дуусахаар тусгагдсан юм. Иймээс энэ удаагийн Гамшгийн эрсдэлийг 

бууруулах Азийн сайд нарын бага хурал нь гамшгийн эрсдэлийг бууруулах үндэсний болон 

орон нутгийн стратеги төлөвлөгөөг боловсруулж, хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг улс орнуудад 

эрчимжүүлэхийг дахин сануулах боломжийг олгоно. 
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“Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах Азийн сайд нарын бага хурал-2018” нь “Гамшгийн эрсдэлээс 

урьдчилан сэргийлснээр” тогтвортой хөгжлийг хамгаалах нь сэдвийн хүрээнд зохион байгуулагдаж 

байгаа нь “Сендайн үйл ажиллагааны хүрээ” баримт бичгийн гол агуулгад бүрэн нийцэж байна. 

 
Эрсдэлийг тооцоолоогүй хөгжил тогтвортой байх боломжгүй. Тиймээс “Тогтвортой хөгжлийн 

хөтөлбөр 2030”-д гамшгийн эрсдэлийг бууруулах асуудлын чухлыг хэлэлцэн тусгаж, эдгээр зорилтыг 

амжилттай хэрэгжүүлж байна. 

 
Энэхүү бага хурал нь “Тогтвортой, гамшигт тэсвэртэй нийгэмд шилжих нь” сэдвийн хүрээнд 2018 

онд зохион байгуулагдах “Тогтвортой хөгжлийн төлөөх улс төрийн өндөр дээд хэмжээний форум”-ын 

сэдэвтэй мөн уялдаж байгаагаараа онцлог юм. 

 
“Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах Азийн сайд нарын бага хурал-2018”-аас дараах үндсэн баримт 

бичиг батлагдан гарна. Үүнд: 

 
i. Улаанбаатарын тунхаглал 

 
ii. 2018-2020 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө (анхаарал хандуулах гол хэсэг нь: Зорилт (e) – 

Үндэсний болон орон нутгийн түвшинд гамшгийн эрсдэлийг бууруулах стратегитай улс орны 

тоог нэмэгдүүлэх) 

 
iii. Оролцогч талуудын сайн дурын мэдэгдэл (үүрэг амлалт) зэрэг болно. 



 

 

 
 
 
 
 

1. НЭГДСЭН ХӨТӨЛБӨР 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(14:15 - 16:15) 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

   

Сэдэвчилсэн хуралдаан Сайд нарын хуралдаан ба өндөр түвшний уулзалтууд 
Онцлох хуралдаан 

Нээлттэй индэр 

 

Хурлын өмнөх үйл ажиллагаа 
Ёслолын арга хэмжээ 
Техникийн хуралдаан 

 

Олон нийтийн арга хэмжээ 
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Бүртгэл /Шангри-Ла зочид буудал/ 
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Сайд нарын мэдэгдэл 

(09:00 - 12:00) 

Шангри-Ла 

Их танхим 2, 3 

Хувийн хэвшлийн 

оролцоо 

(09:00 - 10:30) 

Шангри-Ла 

Их танхим 1 
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Онцлох 

хуралдаан 
Гамшигт тэсвэртэй дэд бүтэц, 

хот суурин газрын гамшигтай 

тэмцэх чадавхийг сайжруулах 

(09:00 - 11:00) 

Шангри-Ла 

Их танхим 2, 3 

 
 
 
Албан ёсны мэдэгдэл 

(бусад оролцогчид) 

(09:00 - 12:00) 

Шангри-Ла 

Их танхим 1 
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Нэгдсэн дүгнэлт хуралдаан 
Хурлаас гарах баримт бичгийн төсөл, 

сайн дурын мэдэгдлийг танилцуулах 

(09:00 - 10:30) 

Шангри-Ла Их танхим 

Техникийн хуралдаан 

ГЭБ хөрөнгө оруулалт 

(11:15 - 12:45) 
Шангри-Ла 

Их танхим 2, 3 

Хаалтын үйл ажиллагаа 
Видео бүтээлийн уралдааны 

шагнал гардуулах, хурлаас гарах 

баримт бичгийг батлах 

(10:30 - 12:00) 

Шангри-Ла Их танхим 

Сэдэвчилсэн 

хуралдаан 

Нийгмийн хамгаалал ба 

эмзэг байдлыг бууруулах 

(10:45 - 12:15) 

Шангри-Ла Их 

танхим 1 

Онцлох 

хуралдаан 

ГЭБ-д төр, хувийн 

хэвшлийн түншлэл, 

хөрөнгө оруулалтыг 

нэмэгдүүлэх нь 

(13:00 - 15:00) 

Шангри-Ла 

Их танхим 2, 3 

Сэдэвчилсэн 

хуралдаан 
Эко системд суурилсан 

гамшгийн эрсдэлийг 

бууруулах арга хэмжээ 

(12:30 - 14:00) 

Шангри-Ла 

Их танхим 1 

Техникийн хуралдаан 
Гамшгийн эрсдэлийн 

бууруулах засаглал 

(12:30 - 14:00) 

Шангри-Ла 

Их танхим 2, 3 

Сэдэвчилсэн 

хуралдаан 

Жендер ба оролцоо 

(12:30 - 14:00) 

Шангри-Ла Их 

танхим 1 

 
 

Хэвлэлийн бага хурал 

12:30 - 13:30 

Сэдэвчилсэн 

хуралдаан 
Орон нутаг, олон нийтийн 

гамшгийг тэсвэрлэх чадавхийг 

бэхжүүлэх үйл ажиллагаа 

Азийн манлайлагчдын 

уулзалт 

зөвхөн урилгаар (14:15 

16:15) 

Шангри-Ла Лондон өрөө 

 
Техникийн хуралдаан 

Эрсдэлийг ойлгох нь 

(15:15 - 16:45) 

Шангри-Ла 

Их танхим 2, 3 

Сэдэвчилсэн 

хуралдаан 
Эрт зарлан мэдээлэх ба 

урьдчилан сэргийлэх үйл 

ажиллагаа 

(14:30 - 16:00) 

Шангри-Ла 

Их танхим 1 

 

 
 

 
 

Бэсрэг наадам 

Соёл урлагийн арга хэмжэ 

Чингис хааны хүрээ жуулчны 

бааз 

14:00 - 18:00 

 
Шангри-Ла зочид буудлаас 

автобус хөдлөх 

12:00 - 13:00 

  
Х

 

(
0

9
:  

 

 
Нээлтийн үйл 

ажиллагаа 

(16:00-18:00) 

Төрийн ордон 

Шангри-Ла 

Их танхим 2, 3 

Тусгай арга хэмжээ 

Цунамигаас сэргийлэх 

Дэлхийн өдөр 

Техникийн хуралдаан 

Баримт бичгүүдийн 

уялдаа 

(14:30 - 16:00) 

Шангри-Ла 

Их танхим 1 

Техникийн хуралдаан 

Бэлэн байдал ба 

сайжруулан барьж 

байгуулах 

(17:00 - 18:30) 

Шангри-Ла 

Их танхим 2, 3 

 

Сэдэвчилсэн 

хуралдаан 

Технологи ба инноваци 

(16:30 - 18:00) 

Шангри-Ла 

Их танхим 1 

 

(16:30 - 18:00) 

Шангри-Ла 

Их танхим 2, 3 

Техникийн хуралдаан 

Сендайн үйл 

ажиллагааны хүрээний 

хяналт үнэлгээ 

(16:30 - 18:00) 
Шангри-Ла Их танхим 1 

Хэвлэлийн бага хурал 

Төрийн ордон 

Хүлээн авалт 

Зөвхөн урилгаар 

(19:00 - 21:00) ASEM Villa 
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2. БАГА ХУРЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАХ ГАЗАР 

Бага хурлын арга хэмжээ Улаанбаатар хотын төв хэсэгт орших дараах газарт зохион байгуулагдана: 

 
Төрийн ордон 

- Нээлтийн үйл ажиллагаа 
 

 
Шангри-Ла зочид буудал (Бага хурлын үндсэн арга хэмжээ зохион байгуулагдах байр) 

- Бүртгэл 

- Сайд нарын мэдэгдэл 

- Азийн манлайлагчдын уулзалт 

- Албан ёсны мэдэгдэл 

- Онцлох хуралдаан 

- Техникийн хуралдаан 

- Сэдэвчилсэн хуралдаан 

- Нэгдсэн дүгнэлт хуралдаан 

- Хаалтын үйл ажиллагаа 
 

 
Сүхбаатарын талбай 

- Нээлттэй индэр 

- Үзэсгэлэн 
 

 
Бэст Вестерн Премиер Туушин зочид буудал 

(Туушин зочид буудал) 

- Бага хурлын өмнөх арга хэмжээ 

- Оролцогч талуудын зөвлөлдөх хуралдаан 

- Салбар хуралдаан 
 

 
"Чингис Хааны хүрээ" жуулчны бааз 

- Соёлын арга хэмжээ: Бэсрэг Наадам 

 
 
 
 
 

Тэмдэглэл: 

......................................................................................................................................................................................... ............. 

 
.................................................................................................................... ..................................................................................  

 
............................................................................................................................. ......................................................................... 

 
............................................................................................................................. .........................................................................  

 
......................................................................................................................................................... ............................................. 

 
.................................................................................... ..................................................................................................................  

 
............................................................................................................................. ......................................................................... 

 
............................................................................................................................. ....................................................................... .. 

 
............................................................................................................................. .........................................................................  

Чингис Хааны хүрээ жуулчны баазын хаяг: 

Монгол Улс, Нийслэлийн Хан-Уул дүүрэг, 

Жаргалантын ам. Бага хурлын үндсэн 

арга хэмжээ  зохион  байгуулагдах 

газраас 25 км зайтай 

Туушин зочид буудлын хаяг: 

Монгол Улс, Нийслэлийн Сүхбаатар дүүрэг, 

Ерөнхий сайд Амарын гудамж-15 

Сүхбаатарын талбай: 

Монгол Улс, Нийслэлийн Сүхбаатар 

дүүргийн Ерөнхий сайд Амарын гудамж-15 

Шангри-Ла зочид буудлын хаяг: 

Монгол Улс, Нийслэлийн Сүхбаатар 

дүүргийн Олимпийн гудамж 19, 14241 

Төрийн Ордон: 

Монгол Улс, Нийслэлийн Сүхбаатар дүүрэг, 

Ерөнхий сайд Амарын гудамж-15 
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Төрийн ордон, Сүхбаатарын талбай, Туушин зочид буудал, 

Шангри-Ла зочид буудлын байршил 

 
 
 

Тэмдэглэл: 

............................................................................................................................. .........................................................................  

 
................................................................................................................................. .....................................................................  

 
......................................................................................................................................................................................... ............. 

 
.................................................................................................................... ..................................................................................  

 
............................................................................................................................. ......................................................................... 

 
............................................................................................................................. .........................................................................  

 
......................................................................................................................................................... ............................................. 

 
.................................................................................... ..................................................................................................................  

 
............................................................................................................................. ......................................................................... 

 
............................................................................................................................. ....................................................................... .. 
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3. БАГА ХУРЛЫН ХӨТӨЛБӨР 

Бага хурлын дэлгэрэнгүй хөтөлбөртэй www.unisdr.org/amcdrr2018 цахим хуудаснаас танилцана уу. 

Бага хурал зохион байгуулагдах хугацаа ойртох үед хөтөлбөр шинэчлэгдэж болзошгүй тул хуралд 

оролцогчид Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах Азийн сайд нарын бага хурлын албан ёсны цахим 

хуудаснаас хамгийн сүүлийн мэдээлэл авахыг зөвлөж байна. 

 
3.1 НЭЭЛТИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 

 
Нээлтийн үйл ажиллагааг Монгол Улсын Засгийн газар, Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын өндөр 

дээд хэмжээний төлөөлөгчид нээж, мэндчилгээ дэвшүүлнэ. 

Бага хурлын нээлтийн үйл ажиллагаа Төрийн ордонд 2018 оны 07 дугаар сарын 03-ны өдрийн 16:00- 

18:00 цагт, нээлтийн үйл ажиллагааны дараа хэвлэлийн бага хурал зохион байгуулагдана. 

 
3.2. АЛБАН ЁСНЫ МЭДЭГДЭЛ 

 
Сайд нарын мэдэгдэл: Сайд нарын хуралдаанд гамшгийн эрсдэлийн удирдлагын асуудал эрхэлсэн 

сайд нар, гишүүн улс орны бага хурлын төлөөлөгчдийн тэргүүн, НҮБ-ын Ерөнхий Ассамблейн ажиглагчийн 

статустай бусад байгууллагын ахлах түвшний төлөөлөгчид оролцоно. Бага хурлыг зохион байгуулагч улс 

болох Монгол Улсын Засгийн газраас сайдын түвшний төлөөлөгч хурлыг даргалж, НҮБ-ын Гамшгийн 

эрсдэлийг бууруулах газар хуралдаанд дэмжлэг үзүүлэн ажиллана. Хурлын дарга чиглүүлэгчийн үүргийг 

гүйцэтгэж, бага хурлын нэгдсэн дүгнэлт хуралдаанд хэлэлцүүлэхээр гол асуудал, зөвлөмжийг нэгтгэнэ. 

Илтгэгч бүр таван минутад багтаан мэдэгдлээ танилцуулах ба илтгэх дарааллыг цагаан толгойн үсгийн 

дараалал, төлөөлж буй байгууллагын зэрэглэлээр тогтоож зохион байгуулна. 

 

Арга хэмжээ Өдөр Цаг Хуралдааны танхим 

Мэдэгдэл 

(Сайд нарын) 
2018.07.04 09:00-12:00 Шангри-Ла зочид буудлын Их танхим 2, 3 

Мэдэгдэл 

(Бусад байгууллагууд) 
2018.07.05 09:00-12:00 Шангри-Ла зочид буудлын Их танхим 1 

 

Оролцогч талуудын мэдэгдэл (үүрэг амлалт): Оролцогч талуудын бүлгийн төлөөлөгчид өөрсдийн 

хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа, үүрэг амлалтаа 2018 оны 07 дугаар сарын 06-ны өдрийн бага хурлын 

нэгдсэн дүгнэлт хуралдаанд танилцуулна. 

"Сендайн үйл ажиллагааны хүрээ" баримт бичигт гамшгийн эрсдэлийг бууруулах үйл ажиллагаанд 

Засгийн газар болон оролцогч талууд хоорондын хамтын үүрэг хариуцлага онцгой үүрэгтэй байхыг 

онцлон тэмдэглэсэн. Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах Азийн сайд нарын бага хуралд олон талт холбогдох 

талууд оролцож байгаа нь хэлэлцүүлгийг үр дүнтэй болгох чухал хөшүүрэг болохын зэрэгцээ Сендайн 

үйл ажиллагааны хүрээ баримт бичгийг амжилттай хэрэгжүүлэхэд чухал ач холбогдол үзүүлэх болно. 

Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах Азийн сайд нарын бага хуралд оролцож буй оролцогч талуудын 

2016 оны Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах Азийн сайд нарын бага хуралд тавьсан үүрэг амлалтыг хянан 

үзэж, үйл ажиллагааны мэдэгдэл хэлбэрээр үүрэг амлалтаа шинэчлэх, дахин гаргах боломжтой. 

Энэхүү үйл явцыг дэмжих үүднээс бүх оролцогч талуудын хэлэлцүүлгийг 2018 оны 07дугаар сарын 

03-ны өдөр Туушин зочид буудалд зохион байгуулна. Энэхүү зөвлөлдөх хуралдаанаар оролцогч талууд 

зөвлөлдөж, үүрэг амлалтаа бататган дүгнэх юм. 

Оролцогч талууд өөрсдийн сайн дурын үйл ажиллагааны мэдэгдлээ 2018 оны 07 дугаар сарын 06- 

ны өдөр зохион байгуулагдах хаалтын нэгдсэн дүгнэлт хуралдаанд танилцуулж, Гамшгийн эрсдэлийг 

бууруулах Азийн сайд нарын бага хурлаас гарах гурав дахь баримт бичиг бий болно. 

 

Арга хэмжээ Өдөр Цаг Хуралдааны танхим 

Оролцогч талуудын 

сайн дурын мэдэгдэл, 

үүрэг амлалт 

 
2018.07.06 

 
10:30-12:00 

Шангри-Ла зочид буудлын 

Их танхим 1, 2, 3 

http://www.unisdr.org/amcdrr2018
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 АЗИЙН МАНЛАЙЛАГЧДЫН УУЛЗАЛТ (ЗӨВХӨН УРИЛГААР ОРОЛЦОНО) 

 
Азийн манлайлагчдын уулзалт нь тус бүс нутгийн улс төрийн манлайллын өндөр түвшний форум 

байх бөгөөд бүс нутагт гамшгийн эрсдэлийг бууруулах цаашдын бодлогын чиглэлийг тодорхойлно. 

Уулзалтыг Монгол Улсын Шадар сайд, НҮБ-ын Ерөнхий нарийн бичгийн даргын гамшгийн эрсдэлийг 

бууруулах тусгай төлөөлөгч нар даргалан явуулна. Энэ уулзалтад Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах Азийн 

сайд нарын хурал, Гамшгийн аюулыг бууруулах дэлхийн бага хурал, Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах 

дэлхийн платформ/чуулганыг өмнө нь зохион байгуулсан болон зохион байгуулах улс орны сайд, 

төлөөлөгчдийн тэргүүнүүд оролцох юм. 

Энэхүү уулзалтаар бүс нутгийн гамшгийн эрсдэлийн удирдлага, зохион байгуулалтын өнөөгийн 

байдал, ололт амжилт, цаашдын үйл ажиллагааны хэрэгжилтийг удирдан чиглүүлэхэд тулгарч буй 

хүндрэлийг даван туулах зөвлөмж, мөн гамшгийн эрсдэлийг бууруулахад оруулах хөрөнгө оруулалтын 

гол асуудлыг хэлэлцэн тохирно. 

 
Энэ хуралд зөвхөн урилгаар оролцохыг анхаарна уу. 

 

Арга хэмжээ Өдөр Цаг Хуралдааны танхим 

Азийн манлайлагчдын уулзалт 2018.07. 04 14:15 - 16:15 
Лондон танхим, 

Шангри-Ла зочид буудал 

 
 

 ТЕХНИКИЙН ХУРАЛДААН 

 
Техникийн хуралдаанаар "Сендайн үйл ажиллагааны хүрээ" баримт бичгийн тэргүүлэх дөрвөн 

чиглэлийг хэрэгжүүлэхэд тулгарч буй стратегийн болон бодлогын хүндрэл бэрхшээл, түүнд хяналт 

үнэлгээ хийх, мөн дэлхийн түвшний томоохон хөтөлбөрүүдтэй хэрхэн уялдуулан хэрэгжүүлэх зэрэгт 

анхаарал хандуулна. 

Эдгээр хуралдаанууд нь тухайн сэдвийн хүрээнд үндсэн гол хэлэлцүүлгээр өрнөнө. Хуралдааны 

дарга нь хэлэлцүүлгийг чиглүүлж, үйл ажиллагааны зөвлөмж гаргана. 

 
Техникийн бүх хуралдаан 2018 оны 07 дугаар сарын 04, 05-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдана. 

 

Арга хэмжээ Өдөр Цаг Хуралдааны танхим 

Гамшгийн эрсдэлийг удирдах 

засаглалыг бэхжүүлэх 

2018 оны 07 

дугаар сарын 04 
12:30 - 14:00 Шангри-Ла зочид 

буудлын 

Их танхим 2, 3, Тогтвортой Хөгжлийн Зорилтууд-2030 

хөтөлбөрийн уялдаа холбоо 

2018 оны 07 

дугаар сарын 04 
16:30 - 18:00 

“Сендайн үйл ажиллагааны хүрээ” 

баримт бичгийн хяналт үнэлгээ 

2018 оны 07 

дугаар сарын 04 

 
16:30 - 18:00 

Шангри-Ла зочид 

буудлын 

Их танхим 1 

Гамшигтай тэмцэх чадавхийг 

бэхжүүлэхэд чиглэсэн эрсдэлийг 

бууруулах үйл ажиллагаанд хөрөнгө 

оруулах 

2018 оны 07 

дугаар сарын 05 

 

11:15-12:45 

 
 
 
 
 

 
Шангри-Ла зочид 

буудлын Их танхим 2, 3, 

Гамшгийн эрсдэлийг ойлгох 
2018 оны 07 

сарын 05 
15:15 - 16:45 

Гамшгийн хор уршгийг арилгах үйл 

ажиллагааг үр дүнтэй хэрэгжүүлэхийн 

тулд бэлэн байдлыг хангах, гамшгийн 

дараах сэргээн босгох, нөхөн 

сэргээх үе шатанд “Сайжруулан 

барьж байгуулах” үйл ажиллагааг 

хэрэгжүүлэх 

 
 

2018 оны 07 

дугаар сарын 05 

 
 
 

17:00 - 18:30 
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ГАМШГИЙН ЭРСДЭЛИЙГ УДИРДАХ ЗАСАГЛАЛЫГ БЭХЖҮҮЛЭХ 

 
Энэхүү хуралдаанаар Ази, Номхон далайн бүс нутагт гамшгийн эрсдэлийг бууруулах үйл ажиллагааг 

зохицуулж буй засаглалын болон бодлогын зохицуулалтыг дүгнэж, "Сендайн үйл ажиллагааны хүрээ" 

барим бичгийн (е) зорилтыг хэрэгжүүлэхэд тулгамдаж буй гол хүндрэл бэрхшээл, хэрэгжүүлэх 

боломжийг хэлэлцэнэ. Тус хуралдаан нь гамшгийн эрсдэлийг бууруулахад хариуцлагыг дээшлүүлэх, 

орон нутгийн түвшинд хэрэгжилт, оролцоог хангах, гамшгийн эрсдэлийн удирдлагад жендэрийн, эмзэг 

байдлын асуудлыг тусгасан байх зэрэгт гол анхаарлаа хандуулна. Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах 

засаглалыг бүс нутгийн, үндэсний, орон нутгийн түвшинд бэхжүүлэх арга хэмжээний талаар зөвлөмж 

гаргаж, хэрэгжилтэд бүх нийтийн чиг хандлага чухал ач холбогдолтойг дахин тодотгох болно. 

 
 

БАРИМТ БИЧГҮҮДИЙН УЯЛДАА: 

ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН ХӨТӨЛБӨР 2030-ТАЙ УЯЛДСАН БАЙДАЛ 

 
Техникийн энэхүү хуралдаанаар Тогтвортой хөгжлийн хөтөлбөр-2030, Гамшгийн эрсдэлийг 

бууруулах "Сендайн үйл ажиллагааны хүрээ" баримт бичиг, "Парисын хэлэлцээр" болон дэлхий 

нийтийн бусад хөтөлбөрүүд гамшгийн эрсдэлийн мэдээлэлд суурилсан, уур амьсгалын өөрчлөлтийн 

мэдрэмжтэй хөгжлийн бодлого, төлөвлөлттэй нийцсэн байдал, хөтөлбөрүүдийн харилцан уялдааг 

хангахын тулд гишүүн улс орон, бусад сонирхогч талуудын хэрэгжүүлсэн хөтөлбөр, цаашид хэрэгжүүлэх 

шаардлагатай арга хэмжээний талаар хэлэлцэнэ. 

Харилцан уялдааг хангах үр дүнтэй бодлогын арга хэрэгсэл, хөтөлбөрийг тус чуулганаар тодруулна. 

Түүнчлэн, эдгээр бодлого, хөтөлбөрүүд амжилттай хэрэгжихийн гол тулгуур болох санхүү, технологи, 

мэдээлэл/статистик, чадавхыг хөгжүүлэх зэрэг шинэ боломжийг танилцуулна. 

Хуралдаан нь харилцан уялдсан бодлого үйл ажиллагааг улс орны засгийн газрууд, холбогдох 

талууд, хөдөө аж ахуй зэрэг чухал салбаруудын түвшинд хэрхэн хэрэгжүүлж, орон нутгийн түвшинд 

нутагшуулж байгааг бодит жишээн дээр авч үзнэ. Мөн өнөөгийн тулгарч буй хүндрэл бэрхшээл, 

цаашид сайжруулах асуудлыг тодорхойлно. 

 
 

"СЕНДАЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХҮРЭЭ" БАРИМТ БИЧГИЙН ХЯНАЛТ ҮНЭЛГЭЭ 

 
Энэхүү техникийн хуралдаан нь Тогтвортой хөгжлийн хөтөлбөр-2030, Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах 

"Сендайн үйл ажиллагааны хүрээ" баримт бичгийн хэрэгжилтийг харилцан уялдаатай үнэлэх үйл 

ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх зорилготой. Хуралдаан нь "Сендайн үйл ажиллагааны хүрээ" баримт 

бичгийн хяналт үнэлгээ, тус баримт бичгийг хэрэгжүүлэх Азийн бүсийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд 

гарсан ахиц дэвшил, боломж, тулгамдаж буй хүндрэл бэрхшээл зэргийг тодорхойлон хэлэлцэнэ. 

Эрсдэлийн мэдээлэлд үндэслэсэн бодлого, хөтөлбөр, хөрөнгө оруулалтыг дэмжих зорилгоор 

үнэлгээнд шаардагдах мэдээллийг гишүүн улс бүр өөрийн боломжийн хүрээнд судалж, гамшгийн 

эрсдэлийг бууруулах мэдээлэл цуглуулах үйл ажиллагааны талаарх сайн туршлага, мэдлэг, олж авсан 

сургамжийг бүс нутгийн цаашдын арга хэмжээнд авч хэрэгжүүлэх зорилгоор туршлагаа хуваалцана. 

 
 

ГАМШИГТАЙ ТЭМЦЭХ ЧАДАВХИЙГ БЭХЖҮҮЛЭХЭД ЧИГЛЭСЭН 

ЭРСДЭЛИЙГ БУУРУУЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАХ 

 
Энэхүү хуралдаанаар гамшгийг даван туулах чадавхыг бэхжүүлэхийн тулд гамшгийн эрсдэлийг 

бууруулахад оруулах хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх хэрэгцээ, шаардлага байгааг чухалчлан эдгээр 

хөрөнгө оруулалт нь эрсдэлд тэсвэртэй байх боломжийг бүрдүүлэх ач холбогдолтойг онцлон харуулна. 

Хуралдаан нь Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах болон Тогтвортой хөгжлийн зорилтуудтай холбогдон 

гарах ядуурлыг бууруулах, амьжиргааны түвшинг дээшлүүлэх, тэгш, хүртээмжтэй хөгжлийн үр дүнг 

тодорхойлохтой уялдаж, "Сендайн үйл ажиллагааны хүрээ" баримт бичгийн зорилт (е)-г хэрэгжүүлэх 

нөхцөлийг бүрдүүлж, тогтвортой, гамшгийг тэсвэрлэх чадавхыг дэмжихийн ач холбогдлыг чухалчлан 

тодотгох болно. Энэхүү хуралдаанаар гамшгийн тэсвэрлэх чадавхыг нэмэгдүүлэх замаар аливаа 

хөгжлийн ололтыг хамгаалах боломжтойг жишээгээр харуулж, орон нутгийн удирдлага, засгийн 

газарт хөгжлийн түлхүүр болох эдгээр төлөвлөлтийг хэрхэн боловсруулан хэрэгжүүлэх талаар гол 

зөвлөмжийг хүргэнэ. 
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 ГАМШГИЙН ЭРСДЛИЙГ ОЙЛГОХ НЬ 

 
Тус техникийн хуралдаан нь "Сендайн үйл ажиллагааны хүрээ" баримт бичгийг хэрэгжүүлэх Азийн 

бүсийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд оролцогч бүх талуудын эрсдэлийн талаарх ойлголт, мэдлэгийг 

сайжруулах, бүс нутгийн, үндэсний, орон нутгийн түвшинд зөвлөмж гаргах зорилготой юм. 

Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах стратегийг боловсруулах, шинэчлэхэд эрсдэлийг харгалзан 

үзсэнээр сүүлийн гурван жилийн туршид бий болсон ахиц дэвшил, сургамжийн талаар авч хэлэлцэнэ. 

Хуралдаан нь салбар тус бүрийн стратегийн бодлого, төлөвлөлтөд тусгах эрсдэлийн талаарх 

ойлголтыг дээшлүүлэхэд дэмжлэг үзүүлнэ. Эрсдэлийн үнэлгээний мэдээллийг орон нутгийн хөгжил, 

хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагаанд тусгах ойлголт, мэдлэг, мэдээллийг нэмэгдүүлэхэд түншлэлийн ач 

холбогдлыг тодотгох болно. Мөн гамшгийн эрсдэлийг тодорхойлох, эрсдэлийн мэдээллийг солилцох 

найдвартай түншлэлийг бий болгоход оролцогч талуудын гүйцэтгэх үүргийг тодорхойлон хэлэлцэнэ. 

 
 

ГАМШГИЙН ХОР УРШГИЙГ АРИЛГАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ҮР ДҮНТЭЙ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХИЙН ТУЛД 

БЭЛЭН БАЙДЛЫГ ХАНГАХ, ГАМШГИЙН ДАРААХ СЭРГЭЭН БОСГОХ ШАТАНД “САЙЖРУУЛАН БАРЬЖ 

БАЙГУУЛАХ” ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ 

 
Энэхүү хуралдаанаар "Сендайн үйл ажиллагааны хүрээ" баримт бичгийн 4 дүгээр тэргүүлэх чиглэл 

(Гамшгийн хор уршгийг арилгах үйл ажиллагааг үр дүнтэй хэрэгжүүлэхийн тулд бэлэн байдлыг 

хангах, гамшгийн дараах сэргээн босгох шатанд “Сайжруулан барьж байгуулах” үйл ажиллагааг 

хэрэгжүүлэх) болон зорилт (e) (2020 он гэхэд Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах үндэсний болон орон 

нутгийн стратегитай улс орнуудын тоог нэмэгдүүлэх)-ын хоорондын хамаарлыг бүс нутгийн хэмжээнд 

авч үзнэ. Энэ зорилтод хүрэхийн тулд үндэсний болон орон нутгийн гамшгийн эрсдэлийг бууруулах 

стратегийн бодлого, төлөвлөлтийг боловсруулан хэрэгжүүлэхэд ач холбогдлоо үзүүлэхүйц бодит  

жишээ, тохиолдож буй хүндрэл бэрхшээл, сайн туршлага, авсан сургамж, хор уршгийг арилгах болон 

“сайжруулан барьж байгуулах” үйл ажиллагаа, түүнийг сайжруулах арга хэмжээг хэлэлцэх юм. 

Хуралдаан нь "Сендайн үйл ажиллагааны хүрээ" баримт бичгийн 4 дүгээр тэргүүлэх чиглэлийн 

хүрээнд Зорилт (e) -д хэрхэн хүрэх талаар онцгой анхаарна. 

 
 

 ОНЦЛОХ ХУРАЛДААН 

 
Монгол Улсын Засгийн газар нь гамшигт тэсвэртэй дэд бүтэц, хот суурин газрын гамшигтай 

тэмцэх чадавх, гамшгийн эрсдэлийг бууруулахад төр, хувийн хэвшлийн түншлэл, хөрөнгө оруулалтыг 

нэмэгдүүлэх чиглэлээр олсон ололт амжилт, үр дүнг танилцуулах онцлох хоёр хуралдааныг зохион 

байгуулна. Энэ хуралдаанаар бүс нутгийн хэмжээнд шинэ эрсдэл үүсэхээс урьдчилан сэргийлэх 

зорилгоор нэн тэргүүнд анхаарах асуудлын талаар хэлэлцэнэ. Үндэсний болон гадаад улс орны 

төлөөлөгчид илтгэл тавьж хэлэлцүүлэх уг хуралдааны үр дүн нь Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах 

Азийн сайд нарын бага хурлын дараа бүс нутагт авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээнд зөвлөмж болон 

хүргэгдэх юм. 

 

Арга хэмжээ Өдөр Цаг Хуралдааны танхим 

Гамшигт тэсвэртэй дэд бүтэц, хот 

суурин газрын гамшигтай тэмцэх 

чадавхыг сайжруулах нь 

 

2018.7. 05 

 

09:00 – 11:00 

 
Шангри-Ла зочид 

буудлын Их танхим 2,3 

Гамшгийн эрсдэлийг бууруулахад 

төр, хувийн хэвшлийн түншлэл, 

хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх нь 

 

2018.7.05 

 

13:00 – 15:00 

 
Шангри-Ла зочид 

буудлын Их танхим 2, 3 
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ГАМШИГТ ТЭСВЭРТЭЙ ДЭД БҮТЭЦ, ХОТ СУУРИН ГАЗРЫН 

ГАМШИГТАЙ ТЭМЦЭХ ЧАДАВХЫГ САЙЖРУУЛАХ НЬ 

 
Хотжилт нь эдийн засгийн өсөлтийн нэгэн үзүүлэлт мөн боловч төлөвлөгдөөгүй, хурдацтай хотжилт 

нь эрсдэлийг үүсгэх гол шалтгаан болдог. 

Хуралдаан нь бүс нутгийн хэмжээнд шинээр үүсэх эрсдэлийг бууруулах, эрсдэлд тэсвэртэй дэд 

бүтцийг байгуулах, хот суурин газрын гамшгийг тэсвэрлэх чадавхыг бэхжүүлэх замаар тогтвортой 

хөгжлийг хангах арга замыг тодорхойлон хэлэлцэнэ. 

Дэлхийн болон бүс нутгийн хэмжээнд дэд бүтцийг хөгжүүлэх, хот суурин газрын гамшгийг тэсвэрлэх 

чадавхыг сайжруулахад чиглэсэн бодлого, техникийн шийдэл, нөлөөллийн цогц арга хэмжээ авах 

тухай зөвлөмжийг тус хуралдаанаар гаргахыг зорьж байна. 

 
 

ГАМШГИЙН ЭРСДЭЛИЙГ БУУРУУЛАХАД ТӨР, ХУВИЙН ХЭВШЛИЙН 

ТҮНШЛЭЛ, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ НЬ 

 
Энэхүү онцлох хуралдаан нь гамшигтай тэмцэх чадавхыг дээшлүүлэхэд төр, хувийн хэвшлийн 

түншлэл, хамтын ажиллагаа чухал ач холбогдолтойг таниулахад чиглэнэ. Гамшгийн  эрсдэлийг 

даван туулахад чиглэсэн хөрөнгө оруулалт нь ард иргэдийн амь нас, амьжиргааг хамгаалахад 

хэрхэн нөлөө үзүүлдэг, эдийн засаг, нийгмийн даван туулах чадавхыг нэмэгдүүлэх, соёлын өвийг 

хадгалах, хамгаалах арга замуудын талаарх мэдлэг, мэдээллээ хуваалцана. Үүний зэрэгцээ гамшгийн 

эрсдэлийн санхүүжилт, эрсдэлийн даатгал зэрэг бусад арга замуудын талаарх бүс нутгийн тэргүүн 

туршлагаас хуваалцах болно. Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн хүрээнд гамшгийн эрсдэлийг даван 

туулах чадавхыг бэхжүүлэх арга замууд болох эрсдэлийг бууруулах, бэлэн байдлыг хангах, хор уршгийг 

арилгах, сэргээн босголтын төлөвлөгөөнд тусгах чухал зөвлөмж гаргана. 

 
 СЭДЭВЧИЛСЭН ХУРАЛДААН 

 
Тус бага хурлын хүрээнд зохион байгуулагдах сэдэвчилсэн хуралдаанаар Гамшгийн эрсдэлийг 

бууруулах чиглэлээр хийгдсэн тэргүүлэх үйл ажиллагаатай танилцах боломж олгохын зэрэгцээ 

оролцогч талууд, байгууллагуудаас хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагааны туршлагаас хуваалцана. 

 

Арга хэмжээ Өдөр Цаг Хуралдааны танхим 

Хувийн хэвшлийн оролцоо 2018.07. 04 09:00-10:30 
 
 
 

Шангри-Ла зочид буудлын 

Их танхим 1 

Нийгмийн хамгаалал ба эмзэг 

байдлыг бууруулах 

 
2018.07.04 

 
10:45-12:15 

Жендэр ба тэгш оролцоог хангах 2018.07.04 12:30: 14:00 

Орон нутаг, олон нийтийн гамшгийг 

тэсвэрлэх чадавхыг бэхжүүлэх үйл 

ажиллагаа 

 
2018.07. 04 

 
14:15-16:15 

 
Шангри-Ла зочид буудлын 

Их танхим 2, 3 

Эко системд суурилсан гамшгийн 

эрсдэлийг бууруулах үйл ажиллагаа 

 
2018.07.05 

 
12:30-14:00 

 
 

 
Шангри-Ла зочид буудлын 

Их танхим1 
Эрт зарлан мэдээлэх ба урьдчилан 

сэргийлэх үйл ажиллагаа 

 
2018.07.05 

 
14:30-16:00 

Технологи ба инноваци 2018.07.05 16:30-18:00 
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 ХУВИЙН ХЭВШЛИЙН ОРОЛЦОО 

 
Гамшигт хил хязгаар гэж байхгүй тул гамшгийн улмаас төрийн болон хувийн хэвшлийн аль, аль нь 

өртөж, ихээхэн хэмжээний хохирол амсдаг. Дэлхий даяар хийгдсэн нийт хөрөнгө оруулалтын 70 гаруй 

хувийг хувийн хэвшил эзэлдэг тул бизнесийн тасралтгүй үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, эрсдэлийг 

тодорхойлсноор хөрөнгө оруулах үйл ажиллагаагаар дамжуулан гамшгийн эрсдэлийг бууруулах, 

даван туулах чадавхыг бэхжүүлэхэд туслах асар их нөөц бололцоотой юм. 

Энэхүү хуралдаан нь хувийн хэвшлийн сайн туршлагыг онцолж, хувийн хэвшил нь төр болон бусад 

хувийн хэвшлийн түншлэлээр дамжуулан гамшгийн эрсдэлийг бууруулах, даван туулах чадавхыг 

бэхжүүлэх үйл ажиллагааг илүү далайцтай нэмэгдүүлэх боломжуудын талаар судлах болно. 

 
 

 НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ БА ЭМЗЭГ БАЙДЛЫГ БУУРУУЛАХ НЬ 

 
Нийгмийн хамгааллын бодлого, хөтөлбөрүүд нь ядуурал, эмзэг байдлыг бууруулахыг зорьж, хямралын 

үед хүний суурь хэрэгцээг хангах үйл ажиллагаанд улам бүр чиглэгдэх болсон. Энэхүү хуралдаанаар 

нийгмийн хамгааллын хөтөлбөрийг төлөвлөхөд мөнгөн тусламж, урьдчилсан таамаглалд суурилсан 

санхүүжилт зэргийг хүн амын эмзэг бүлэг, гамшигт өртсөн айл өрх, орон нутгийнхны гамшгийг даван 

туулах чадавхыг нэмэгдүүлэх, гамшгийн эмзэг байдлыг бууруулах арга хэмжээ авахад хэрхэн чиглүүлж 

болох арга замуудыг авч үзнэ. 

Хямралын үеийн эхний шатанд айл өрхүүд гамшгийг даван туулах үр дүнтэй арга хэмжээнүүдийг 

хэрхэн хэрэгжүүлж эхлэх талаар хэлэлцэнэ. Танилцуулах жишээ баримт нь нийгмийн хамгааллын 

өнөөгийн практик байдлыг харуулахын зэрэгцээ өнөөгийн нийгмийн хамгааллын тогтолцоог өргөжүүлэх 

боломжийг судлах боломж олгоно. Уг хуралдаан нь Ази, Номхон далайн орнуудад хэрэгжүүлж байгаа 

нийгмийн хамгааллын тогтолцоог хэрхэн зохицуулах, эсвэл шинээр бий болгох, өсөн нэмэгдэж буй  

байгалийн гамшгийн үед орон нутгийн иргэдийн гамшгийг даван туулах, тэсвэрлэх чадавхыг хангахад 

чиглэсэн зөвлөмжийг хүргэх зорилготой. 

 
 

 ЖЕНДЭР БА ТЭГШ ОРОЛЦОО 

 
Гамшгийн эмзэг байдал, даван туулах чадвар нь хүн бүрт харилцан адилгүй байдгаас шалтгаалан 

хүмүүс гамшигт өөр өөрөөр өртөж, гамшгийн хохирол, түүнээс учрах үр дагавар нь мөн харилцан 

адилгүй байдаг. Эмзэг бүлгийн иргэд, тэр дундаа орлого багатай иргэд, эмэгтэйчүүд, хүүхэд, хөгжлийн 

бэрхшээлтэй иргэд, өндөр настан зэрэг хүмүүст гамшгийн үр дагавар нь хүндээр тусдаг. 

Үүний зэрэгцээ эдгээр бүлгийн болон хувь хүмүүс өөрт нь учирч болзошгүй эрсдэлийг бууруулахад 

өөрийн мэдлэг, чадвар, арга барилтай байх бөгөөд түүнийгээ бусадтай хуваалцаж, гамшгийн эрсдэлийг 

бууруулах үйл ажиллагаанд өөрийн хувь нэмрээ оруулж, өөрчлөлтийг хийх боломжтой байдаг. Иймээс 

тус сэдэвчилсэн хуралдаан нь төрөл бүрийн бүлгүүдийн идэвхитэй оролцоотойгоор гамшгийн үр 

дагаврыг бууруулах тэргүүн туршлагыг харуулна. 

 
 

 ОРОН НУТГИЙН БОЛОН ОЛОН НИЙТИЙН 

ГАМШГИЙГ ТЭСВЭРЛЭХ ЧАДАВХЫГ БЭХЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 

 
Гамшиг тохиолдолдоход хамгийн эхэнд хор уршгийг арилгах үйл ажиллагаанд олон нийт оролцдог. 

Тиймээс гамшгийн эрсдэлийг бууруулах, гамшгийг тэсвэрлэх чадавхыг бий болгоход хамтын үйл 

ажиллагаа шаардлагатай байна. 

Энэхүү сэдэвчилсэн хуралдаанаар орон нутгийн түвшинд эрсдэлийг бууруулахад үр дүнгээ үзүүлж, 

амжилттай хэрэгжсэн олон нийтийн үйл ажиллагаанаас жишээ болгон танилцуулах болно. Мөн хамтын 

үйл ажиллагаа, орон нутгийн манлайлагчдын үүрэг хариуцлагыг бодит жишээгээр танилцуулна. 
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 ЭКО-СИСТЕМД СУУРИЛАН ГАМШГИЙН ЭРСДЭЛИЙГ БУУРУУЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭ 

 
"Сендайн үйл ажиллагааны хүрээ" баримт бичигт нийтийн баялгийг экосистемд суурилсан 

хандлагаар ашиглахыг дэмжин, гамшгийн эрсдэлийг бууруулахад эко-системийн менежментийг 

тогтвортой ашиглах шаардлагатайг цохон тэмдэглэсэн байдаг. Тус сэдэвчилсэн хуралдаанаар 

гамшгийн эрсдэлийг эко-системд суурилан бууруулсан, эмзэг бүлгийн хүмүүсийн гамшгийг  

тэсвэрлэх чадавх, болзошгүй аюул, цаг агаарын онц аюултай үзэгдлийг тэсвэрлэх чадавхыг хэрхэн 

нэмэгдүүлсэн талаар жишээн дээр хэлэлцэнэ. 

 
 

 ЭРТ ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЭХ, УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 

 
Гамшгаас ард иргэдийн амь насыг аврах, амьжиргааг хамгаалахад эрт сэрэмжлүүлэх тогтолцоог 

хэрхэн үр дүнтэй ашиглах нь а) гамшгийн мэдээлэл цуглуулах, эрсдэлийг үнэлэх; б) аюулыг хянах, 

эртнээс сэрэмжлүүлэх; в) эрсдэлийн талаарх мэдээлэл солилцох, эрт анхааруулах; г) хор уршгийг 

арилгах арга хэмжээ авах чадвар гэсэн 4 зүйлээс шалтгаалдаг. Уг сэдэвчилсэн хуралдаанаар эрт 

анхааруулах, зарлан мэдээллэх системийг ашиглан авах арга хэмжээг аль болох эрт эхлүүлж, олон 

хүний амь насыг аварч, хохирлыг багасгасан талаар шинэлэг жишээг харуулах болно. Эрт зарлан 

системд хөрөнгө оруулснаар гамшгаас үүдэлтэй нийгэм, эдийн засгийн сөрөг нөлөөллийг бууруулж, 

хөгжлийн үр дүнг нэмэгдүүлж буй талаар таниуцуулах юм. 

 
 

 ТЕХНОЛОГИ БА ИННОВАЦИ 

 
Гамшгийн эрсдэлийн удирдлагыг сайжруулах үйл ажиллагаа нь шинжлэх ухааны мэдлэг, шинэлэг 

технологи зэргээс ихээхэн хамааралтай байдаг. Энэхүү сэдэвчилсэн хуралдаанаар шинжлэх ухаан, 

технологи, инноваци нь гамшгийн эрсдэлийг болон хохирлыг бууруулахад хэрхэн ач холбогдлоо үзүүлж 

байгааг бодит жишээгээр танилцуулна. Байгаль орчин, эрүүл мэнд, хөдөө аж ахуй зэрэг салбарын 

жишээнээс үзүүлэхийг зорино. Энэхүү хуралдаанд инноваци чухал сэдэв байх ба гамшгийн эрсдэлийг 

бууруулах, гамшгийг тэсвэрлэх чадавхыг дээшлүүлэхэд ашиглах шинэлэг технологийг цаашид түгээн 

дэлгэрүүлэх талаарх санал, зөвлөмжид гол анхаарлаа хандуулна. 

 
 

 ТУСГАЙ АРГА ХЭМЖЭЭ: ЦУНАМИГААС СЭРГИЙЛЭХ ДЭЛХИЙН ӨДӨР 

 
Энэ жилийн цунамигаас сэргийлэх Дэлхийн өдрийг угтсан тусгай арга хэмжээний хүрээнд 

“Цунамигаас сэргийлэх дэлхийн өдөр” сэдэвт хуралдааныг зохион байгуулах бөгөөд цунамигаас 

сэргийлэх олон нийтийн мэдлэг ойлголтыг нэмэгдүүлэх, хүмүүсийн ялангуяа хөгжлийн бэрхшээлтэй 

иргэдийн оролцоог хангахын ач холбогдол, цунамигаас үүсэх эдийн засгийн хохирлын тухай зэрэг 

мэдээлэл өгөх болно. 

 

Арга хэмжээ Өдөр Цаг Хуралдааны танхим 

Тусгай арга хэмжээ: Дэлхийн 

цунамигаас сэргийлэх өдөр 

 
2018.07.04 

 

14:30 -16:00 
 

Шангри-Лa зочид буудлын Их танхим 1 

 
 

 НЭГДСЭН ДҮГНЭЛТ ХУРАЛДААН 

 
Бага хурлын нэгтгэн дүгнэх хуралдаан хамгийн сүүлийн өдөр зохион байгуулагдах ба бусад 

хуралдаанаар хэлэлцсэн асуудлыг нэгтгэн дүгнэнэ. Тус хуралдааныг Монгол Улсын Засгийн газар, 

НҮБ-ын Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах газар хамтран даргалах бөгөөд хуралдаанд оролцогч талуудын 

үүрэг амлалтыг нэгтгэн дүгнэж олон нийтэд хүргэх болно. 

 

Арга хэмжээ Өдөр Цаг Хуралдааны танхим 

Нэгдсэн дүгнэлт хуралдаан 2018.07.06 09:00-10:30 Шангри-Ла зочид буудлын Их танхим 
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 ХААЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 

 
Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах Азийн сайд нарын бага хурлын үр дүн болох баримт бичгийг 07 

дугаар сарын 06-ны өдрийн хаалтын үйл ажиллагаан дээр батламжилна. Хаалтын үйл ажиллагааны 

дараа хэвлэлийн бага хурлыг зохион байгуулна. 

 

Арга хэмжээ Өдөр Цаг Хуралдааны танхим 

Хаалтын үйл ажиллагаа  
2018.07.06 

10:30-12:00 
 

Шангри-Ла зочид буудлын Их 
танхим 

Хэвлэлийн бага хурал 12:30-13:30 

 
 

 ОЛОН НИЙТ АРГА ХЭМЖЭЭ 

 
Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах Азийн сайд нарын бага хурлын олон нийтэд зориулсан арга хэмжээ 

үндсэн хуралдаантай зэрэгцэн явагдана. Тус арга хэмжээнд салбар хуралдаан, нээлттэй индэр, 

үзэсгэлэн, соёлын арга хэмжээ багтсан болно. 

 
 

 САЛБАР ХУРАЛДААН 

 
Бүх салбар хуралдаан Туушин зочид буудалд 2018 оны 07 дугаар сарын 04, 05-ны өдрүүдэд зохион 

байгуулагдана. 

 

Арга хэмжээ Өдөр Цаг Хуралдааны танхим 

Салбар хуралдаан 2018.07.04-05 09:00 - 17:00 Туушин зочид буудал 

 

 
 НЭЭЛТТЭЙ ИНДЭР 

 
Оролцогчдод нээлттэй индэр, тайз ашиглан гамшгийн эрсдэлийг бууруулах сэдвээр төсөл, 

санаачлага, сайн туршлага зэргийг танилцуулах арга хэмжээг өөрийн сонгосон арга хэлбэрээр 15 

минутад багтаан явуулах боломжийг олгож байна. 

 

Арга хэмжээ Өдөр Цаг Байрлал 

Нээлттэй индэр 2018.07.04-05 09:00 - 17:00 Сүхбаатарын талбай 

 

 
 ҮЗЭСГЭЛЭН 

 
Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах Азийн сайд нарын бага хурлын оролцогчдыг Сүхбаатарын талбайд 

тус хуралд зориулан зохион байгуулагдах үзэсгэлэнд зочлохыг урьж байна. Туушин зочид буудал, 

Шангри-Ла зочид буудал, Сүхбаатарын талбайн хооронд тусгай автобус 15 минут тутамд үнэгүй 

үйлчилнэ. Үзэсгэлэнд оролцохоор бүртгүүлсэн оролцогчдод ложистик, зохион байгуулалтын талаарх 

дэлгэрэнгүй мэдээлэл болох кабины хэмжээ, ашиглах бараа материал, гаалийн мэдүүлгийн журам 

зэрэг мэдээллийг хүргүүлэх болно. 

 

Арга хэмжээ Өдөр Цаг Байрлал 

Үзэсгэлэн 2018.07.04-05 09:00-17:00 Сүхбаатарын талбай 
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ҮЗЭСГЭЛЭНГИЙН ЕРӨНХИЙ ЗУРАГ 
 

 АЗИЙН ВИДЕО БҮТЭЭЛИЙН УРАЛДААН 

 
Богино хэмжээний видео бүтээлийн уралдаан нь гамшгийн эрсдэлийг бууруулах үйл ажиллагаанд 

олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлэх, "Сендайн үйл ажиллагааны хүрээ" баримт бичгийн хэрэгжилтийг 

ахиулахад үр дүнтэй, шинэлэг шийдлийг харуулах зорилготой. 

Энэхүү уралдаанаар хамгийн шилдэг богино хэмжээний хоёр видео бүтээлийг шалгаруулах юм. 

Шалгарсан оролцогч бүрийг (4.000 ам доллар) бүхий мөнгөн урамшууллаар шагнаж, энэхүү бага 

хуралд урьж оролцуулах ба нийт шагналын дүн 12.000 ам доллар (29,000,000 төгрөг) байна. Уралдаанд 

ирүүлсэн бүх бүтээлийг мэргэжлийн байгууллагаас бүрдсэн шүүгчид үнэлнэ. Ялагчийн шагналыг 

Бага хурлын хаалтын арга хэмжээн дээр гардуулах болно. Шалгарсан бүтээлийг бага хурлын үйл 

ажиллагааны туршид олон нийтэд үзүүлнэ. 

 
 

 БАГА ХУРЛЫН ӨМНӨХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 

 
Бага хурлын өмнөх үйл ажиллагаа нь "Сендайн үйл ажиллагааны хүрээ" баримт бичиг, Азийн 

бүсийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд болон Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах Азийн 

сайд нарын хуралд хувь нэмэр оруулах юм. Эдгээр үйл ажиллагаа нь Туушин зочид буудалд зохион 

байгуулагдана. 

 

 

Арга хэмжээ Өдөр Цаг Хуралдааны танхим 

Бага хурлын өмнөх үйл 

ажиллагаа 
2018.07.02 9:00-17:00 Туушин зочид буудал 
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 ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУДЫН ЗӨВЛӨЛДӨХ ХУРАЛДААН 

 
Оролцогч талуудын зөвлөлдөх хуралдааны мэдээлэл: 

 

Арга хэмжээ Өдөр Цаг Хуралдааны танхим 

Оролцогч талуудын зөвлөлдөх 

хуралдаан 
2018.07.03 09:00-13:00 Туушин зочид буудал 

 
 

 ХОЁР ТАЛТ УУЛЗАЛТ 

 
Шангри-Ла зочид буудалд өндөр түвшний хоёр талт уулзалт хийхэд зориулж 18 хүртэлх хүний 

багтаамжтай өрөөнүүдийг захиалсан болно. Хоёр талт уулзалтуудыг 2018 оны 07 дугаар сарын 04-06– 

ны өдрүүдэд 09:00-18:00 цагт, өрөөний цагийн боломжийг харгалзан 25 минут үргэлжлэхээр зохион 

байгуулна. Хоёр талт уулзалтын өрөөг бүртгэлийн явцад урьдчилан захиалах, мөн бага хурлын үеэр 

Мэдээллийн ажилтанд бүртгүүлэн захиалан авч болно. 

 
 

 СОЁЛЫН АРГА ХЭМЖЭЭ–БЭСРЭГ НААДАМ 

 
“Бэсрэг Наадам” нь монголын урлаг, соёлын өвийг харуулсан хосгүй наадам бөгөөд Монгол Улсын 

Засгийн газраас 07 дугаар сарын 06-ны өдөр Улаанбаатар хотоос холгүй орших Чингис хааны хүрээ 

жуулчны баазад зохион байгуулна. “Бэсрэг Наадам” нь богино хэмжээний үндэсний наадам юм. 

 
Наадам гэж юу вэ? 

Наадам бол монгол түмний үндэсний баяр. Энэхүү баяр нь нүүдэлчдийн соёлын уран яруу 

илэрхийлэл, үндэсний тусгаар тогтнолын бахархал, спорт, урлагийг хослуулсан өвөрмөц, давтагдашгүй 

баяр юм. Наадмын хамгийн гол агуулга нь эрийн гурван наадам буюу бөхийн барилдаан, хурдан 

морины уралдаан, нум сум харвах бөгөөд ардын дуу хуур, бүжиг зэрэг урлагийн олон арга хэмжээ 

зэрэг явагддагт оршино. Баяр наадмын “Нүүдэлчин монголчууд” зэрэг нийтийг хамарсан олон сайхан 

арга хэмжээ зохион байгуулагдана. Баяр наадмыг жилийн хамгийн сайхан цагт буюу 07 дугаар сарын 

11-12–ны өдрүүдэд тэмдэглэн өнгөрүүлдэг уламжлалтай билээ. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг http:// 

naadamfestival.com/. цахим хуудаснаас хүлээн авна уу. 

 

Арга хэмжээ Өдөр Цаг Тэмдэглэл 

Бэсрэг наадам 2018.07.06 14:00 -18:00 
Шангри-Ла зочид буудлаас автобус 

12:00 -13:00 цагийн хооронд хөдөлнө 

 

Шангри-Ла зочид буудлаас 12:00-13:00 цагийн хооронд жуулчны бааз руу автобус хөдөлнө. 

Оролцогчид уг үйл ажиллагаанд оролцох эсэхээ баталгаажуулж, соёлын арга хэмжээнд оролцох 

хуудсыг бөглөж, бага хурлын нарийн бичгийн дарга нарын газарт amcdrr2018@nema.gov.mn цахим 

хаягаар 2018 оны 06 дугаар сарын 15-ны өдрөөс өмнө ирүүлнэ үү. Бэсрэг наадмын үеэр жуулчны 

баазад хоолны үйлчилгээ явагдах тул оролцогчдод багахан хэмжээний бэлэн мөнгө буюу монгол 

төгрөг биедээ авч явахыг зөвлөж байна. Бэсрэг наадмын үеэр цаг агаарын урьдчилсан мэдээгээр 

бороо орох төлөвгүй байгаа ч хотоос гадагш гарч байгаа тул борооны цув, шүхэр зэргээ авч явахыг 

зөвлөж байна. 

mailto:amcdrr2018@nema.gov.mn
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 ХУРЛЫН БАЙРНЫ ДОТООД БҮДҮҮВЧ ЗУРАГ 

 
БАГА ХУРЛЫН ҮНДСЭН ТАНХИМЫН БҮДҮҮВЧ ЗУРАГ 

 

ШАНГРИ-ЛА ЗОЧИД БУУДАЛ 
 

Зураг 1: 1 дүгээр давхрын хурлын танхимын бүтэц 
 
 

Зураг 2: Шангри-Ла зочид буудлын хонгилын давхрын байршил 
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Зураг 3: Шангри-Ла зочид буудлын 1 дүгээр давхрын байршил 
 

 

 

Зураг 4: Шангри-Ла зочид буудлын 2 дугаар давхрын байршил 
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БАГА ХУРЛЫН ӨМНӨХ БОЛОН САЛБАР ХУРАЛДААН ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАХ 

БАЙРНЫ ДОТООД БҮДҮҮВЧ ЗУРАГ 

 

ТУУШИН ЗОЧИН БУУДАЛ 
 

Зураг 1: Туушин зочид буудлын 4 дүгээр давхрын “Сүлд” танхимын бүтэц 
 
 
 
 

 

 

Зураг 2: Туушин зочид буудлын 5 дугаар давхрын “Соёмбо” танхимын бүтэц 
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Зураг 3: Туушин зочид буудлын 23 дугаар давхрын танхимын бүтэц 

 
 

Тэмдэглэл: 
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............................................................................................................................. ......................................................................... 
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4. БАГА ХУРАЛД ОРОЛЦОХ 

 БАГА ХУРЛЫН ЦАХИМ ХУУДАС 

 
Бага хуралд зориулсан цахим хуудас www.unisdr.org/amcdrr2018. Бага хурлын энэхүү цахим 

хуудсанд тус бага хуралтай холбоотой бүх мэдээллийг багтаасан болно. 

 
 БҮРТГЭЛ 

 
Цахимаар бүртгүүлсэн оролцогч бүр 5 оронтой тоо бүхий бүртгэлийн дугаар авах бөгөөд бүртгэлийг 

баталгаажуулсан цахим шуудан хүлээн авна. Бүртгүүлсэн гадаадын оролцогч өөрийн паспортын 

хуулбарыг цээж зураг, бүртгэлийн дугаарын хамт isdr-bkk@un.org цахим хаягаар явуулна. Паспортын 

мэдээллийг шаардлагатай тохиолдолд зөвхөн виз хүсэх зорилгоор ашиглах ба нууцыг чанд хадгална. 

Цээж зургийн шаардлага: 

 
- Өнгөт зураг байх. 

- Одоогийн түр төрхийг харуулсан, сүүлийн 6 сарын дотор авахуулсан байх. 

- Цулгуй цагаан эсвэл цайвар дэвсгэр дээр авсан байх. 

- Царай нь камер өөд эгц харсан байх. 

- Царайны хувиралгүй, нүдээ аниагүй байх. 

- Малгай өмсөөгүй байх/шашны зорилгоор өдөр тутам өмсөх шаардлагатайгаас бусад тохиолдолд 

үс болон үсний захыг ямар нэгэн зүйлээр дараагүй байх ба царай харагдахуйц, толгойн ороолт 

нь нүүрэнд сүүдэрлээгүй байх/. 

- Нягтрал: инч тутамд 300 пиксел (миллиметр тутам12 пиксел). 

- Хэмжээ: паспортын зургийн хэмжээтэй буюу 2 x 2 инч (51 x 51мм). 

 
 

 ХУРЛЫН АЖЛЫН ХЭЛ, ОРЧУУЛГА 

 
Бага хурал албан ёсоор англи хэл дээр явагдана. Зөвхөн сонгосон хуралдаан, арга хэмжээг англи, 

монгол хэлний шууд орчуулгатай явуулна. Бага хурлын баримт бичиг англи хэл дээр байна. 

Зарим улсын төлөөлөгчид хэлэх үг, илтгэлээ англи хэлээр биш өөрийн төрөлх хэл дээр хийхийг 

хүсвэл өөрийн орчуулагчийг авч ирнэ. Үндсэн хуралдаан зохион байгуулагдах Шангри-Ла зочид 

буудлын их танхимд орчуулгын төхөөрөмж, кабин ашиглах боломжтой. Орчуулгын төхөөрөмж, кабин 

авах хүсэлтээ бага хурлын Нарийн бичгийн дарга нарын газарт amcdrr2018@nema.gov.mn цахим 

хаягаар илгээх ба гарчиг хэсэгт нь “Хуралдаанд орчуулгын төхөөрөмж болон кабин хүсэх тухай” гэж 

бичиж, 2018 оны 6-р сарын 15-ны дотор ирүүлнэ. 

 
 

 ТӨЛӨӨЛӨГЧДӨД МАНДАТ ОЛГОХ 

 
Шангри-Ла зочид буудлын гадна талд бүртгэлийн хэсэг ажиллана. Дараах цагийн хуваарийн дагуу 

бага хурлын мандатыг олгоно: 

 
• 07 дугаар сарын 02-ны Даваа гараг: 08:00-17:00 

• 07 дугаар сарын 03-ны Мягмар гараг: 08:00-17:00 

• 07 дугаар сарын 04-ний Лхагва гараг: 08:00-17:00 

• 07 дугаар сарын 05-ны Пүрэв гараг: 08:00-17:00 

 
Аюулгүй ажиллагааны үүднээс бага хурлын мандатыг цаг үргэлж нүдэнд харагдах байдлаар   

зүүж явна. Бага хурлын мандатыг хурлын байр болон уулзалтын өрөөнд ороход шаардана. Зохион 

байгуулагч нь мандатгүй иргэдийг оруулахаас татгалзах эрхтэй. 

Төлөөлөгчдийн мандатыг тэдний томилсон гишүүн (тухайн засгийн газар, байгууллагаас нь 

баталгаажуулсан бичигтэй байх) авч болно. 

Мандатаа гээгдүүлсэн тохиолдолд бага хурлын Нарийн бичгийн дарга нарын газарт яаралтай 

мэдэгдэж, мандат дахин олгох хүсэлтээ бичгээр гарган цээж зураг, үнэмлэхийн хамт хавсарган 

http://www.unisdr.org/amcdrr2018
mailto:isdr-bkk@un.org
mailto:amcdrr2018@nema.gov.mn
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Нарийн бичгийн дарга нарын албанд хүргүүлнэ. Мандатыг шинээр авсан тохиолдолд өмнөх мандат 

хүчингүйд тооцогдоно. Мандат нь төлөөлөгчдийн эрэмбэ зэргээс хамаарч дараах байдлаар ялгарна. 

 
 

   Улаан  Хүндэт зочин 

 
   Цэнхэр  Засгийн газрын төлөөлөл 

 
   Шар  Хэвлэл мэдээлэл 

 
   Ногоон  Бусад бүх оролцогчид 

 
   Саарал  Зохион байгуулагчид 

 
   Улбар шар Сайн дурынхан 

 

 
5. АЛБАН ЁСНЫ БАРИМТ БИЧИГ 

Бага хурлын баримт бичгийг түгээх 

Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах Азийн сайд нарын бага хурал нь цаасыг ухаалгаар ашигласан, 

ногоон бага хурал байх болно. Бага хурлын баримт бичгийг гарын авлага хэлбэрээр хязгаартай тоогоор 

хэвлэх болно. Оролцогчид бага хурлын цахим хуудаснаас баримт бичгийг цахимаар харах, авах, хэвлэх 

боломжтой бөгөөд уг цахим хуудсанд хамгийн сүүлд шинэчлэгдсэн мэдээлэл тавигдана. Бага хурлын 

цахим хуудсанд холбогдох бүх баримт бичгийг байршуулна. Хамтрагчид болон төлөөлөгчид өөрсдийн 

баримт бичгийг бага хурлын цахим хуудсанд нийтлэх хүсэлтэй бол Нарийн бичгийн дарга нарын газарт 

хүсэлтээ ирүүлж болно. 

 
 

6. ХЭВЛЭЛ МЭДЭЭЛЛИЙН ТӨВ 

Хэвлэл мэдээллийн төв нь Шангри-Ла зочид буудлын Б1 давхарт байрлана. Тус төв нь хэвлэл 

мэдээллийн байгууллагуудын ажилтнуудад зориулагдана. Давхар мандат авахыг зөвшөөрөхгүй 

(Өөрөөр хэлбэл, хэвлэлийн болон төлөөлөгчийн, эсвэл хэвлэлийн, ТББ-ын гэх мэт). Оролцогч хэвлэл, 

мэдээллийн байгууллага нь нислэг, байр, тоног төхөөрөмж зэрэг аялалтай холбоотой бүх зардлыг 

өөрөө хариуцна. Хэвлэл, мэдээлэлтэй холбоотой асуудлаар дараах ажилтнуудад хандана уу: 

 
• Н.Ананда, ОБЕГ: for.rel@nema.gov.mn хаягаар amcdrr2018@nema.gov.mn давхар хаяглана. Утас +976 

1126 2416. 

• П.Баярмагнай, Гадаад харилцааны яамны Гадаад сурталчилгаа, соёлын газрын дэд дарга: dep11- 

2@mfa.gov.mn, +976 9911 1851. 

• Э.Жаргалмаа, Монгол Улсын Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй 

харилцах газар: Jargalmaa@cabinet.gov.mn, +976 9909 3478. 

 
Хэвлэл, мэдээллийн байгууллагын бүх төлөөлөгчид хүчин төгөлдөр визтэй байх шаардлагатай. 

Виз хүссэн өргөдлөө системд оруулснаар визний хүсэх үйл явц дууссан гэсэн үг биш юм. Бага 

хурлын бүртгэл баталгаажсан бол визний өргөдлийн маягтыг бүрэн бөглөж, өөрт ойр байх Монголын 

Элчин сайдын яам, консулын газарт материалаа хүргүүлнэ. Монголд визгүй зорчдог улс орнуудын 

мэдээллийг www.unisdr.org/amcdrr2018 цахим хуудаснаас авна уу. Хэвлэл, мэдээллийн ажилтнууд нь 

Монголд ирэхээс өмнө виз авсан, доод тал нь 6 сарын хугацаанд хүчинтэй хугацаа бүхий паспорттой 

байх шаардлагатай. 

mailto:for.rel@nema.gov.mn
mailto:amcdrr2018@nema.gov.mn
mailto:2@mfa.gov.mn
mailto:Jargalmaa@cabinet.gov.mn
http://www.unisdr.org/amcdrr2018
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7. ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ 

Албан ёсны хөтөлбөрийн үеэр Шангри-Ла болон Туушин зочид буудлуудад мэргэжлийн эмч, 

сувилагч, түргэн тусламжийн үйлчилгээ үзүүлэх баг өдөр бүр 24 цагаар ажиллана. 

Улсын 1, 2, 3 дугаар эмнэлэг, Гэмтэл, согогийн үндэсний төв, Халдварт өвчин судлалын үндэсний 

төв, Интермед зэрэг эмнэлгүүд бага хурлын үеэр бэлэн байдалд ажиллах болно. 

Төлөөлөгчид Монгол Улсад ирэхээс өмнө эрүүл мэндийн даатгал авсан байхыг зөвлөж байна. 

 
 

8. ЯАРАЛТАЙ ҮЕД ХОЛБОО БАРИХ УТАС 

Яаралтай тохиолдолд хурлын төлөөлөгчид дараах орон нутгийн дугаарт шууд холбогдоно уу: 

Түргэн тусламж: 70120103, 70193691, 70193625-103 

Цагдаа: 102 

Гал: 101 

Захиргааны ажилтнууд: 

А.Энхбат: 99888182 (гар утас) 

Б.Гэрэлзаяа: 99990979 (гар утас) 

 
 

9. БАГА ХУРЛЫН НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА НАРЫН ГАЗАР 

НҮБ-ын Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах газар, ОБЕГ-ын бага хурлын Нарийн бичгийн дарга нарын 
газар нь Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах Азийн сайд нарын бага хурлын үндсэн хуралдаан зохион 
байгуулагдах газар болох Шангри-Ла зочид буудалд байрлана. НҮБ-ын Гамшгийн эрсдэлийг 
бууруулах газрын Нарийн бичгийн дарга нарын газар Берлин өрөөнд байрлах болно. ОБЕГ-ын Нарийн 
бичгийн дарга нарын газар нь Шангри-Ла зочид буудлыг 1-р давхарт, хурлын гол танхимын хажууд 
байрлана. 

 
 

10. АЯЛЛЫН ЗОХИЦУУЛАЛТ 

 МОНГОЛ УЛСАД ЗОРЧИХ 
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Монгол Улс руу 2 талдаа зорчих хуваарьт нислэгийн үндсэн чиглэлүүд нь: 

 
- Бээжин – Улаанбаатар – Бээжин 

- Хонг Конг – Улаанбаатар – Хонг Конг 

- Сөүл – Улаанбаатар – Сөүл 

- Бусан – Улаанбаатар – Бусан 

- Москва – Улаанбаатар – Москва 

- Берлин – Улаанбаатар – Берлин 

- Франкфурт – Улаанбаатар – Франкфурт 

- Истанбул – Улаанбаатар – Истанбул 

 
Хуваарьт нислэгийн оператор компаниуд нь: МИАТ, Кореан эйр, Эйр Чайна, Аэрофлот,  Эйр 

Бусан болон Туркиш эйрлайнес зэрэг болно. Хэрэв төлөөлөгчдөд нислэгийн тусгай зохицуулалт 

шаардлагатай байгаа бол харгалзах авиа компаниудад эсвэл Улаанбаатар дахь нислэгийн үйлчилгээ 

үзүүлэгч байгуулагуудад хандана уу. Энэ талаар Г.Ган-Эрдэнэ, С.Амгалан нарт for.rel@nema.gov.mn, 

nema_mongolia@yahoo.com, amgalan7107@gmail.com хаягаар мэдэгдэх ба amcdrr2018@nema.gov.mn 

руу давхар хаяглан гарчиг хэсэгт нь “Бага хурал - нислэгийн зохицуулалт” гэж бичээд явуулах эсвэл 

976- 99045170 утсаар холбогдоно уу. 

 
Авиа компаниудын цахим хуудас, хаяг, холбоо барих дугаарыг дараах жагсаалтаас үзнэ үү: 

 
1. http://www.miat.com/contactus.php?lang=e Ландмарк барилга, Чингисийн өргөн чөлөө, 1-р хороо, 

Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар, Утас: 976-11-322144 Факс:976-11-313385 

2. http://airlines-airports.com Корэйн Эйр-ын Улаанбаатар дахь захиалгын төв. Утас: 976-11-317100, 

976-11-311100 

3. http: /// airlines-airports.com Эйр Чайна Улаанбаатар дахь худалдаа / захиалгын төв. 

Хаяг: Нарны зам 87, 1-р хороо, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар, Монгол Улс, Утас: 976-70009933 

4. http://www.aeroflot.ru Утас: 976-11320720 

5. http://en.airbusan.com 

6. https://www.turkishairlines.com 

 

 
 ОРОН НУТГИЙН ТЭЭВЭР 

 
 НИСЭХ БУУДЛААС УГТАН АВАХ, ҮДЭН ГАРГАХ 

 
Оролцогч гишүүн орнууд өөрсдийн аяллын хуваарь болон захиалга өгсөн зочид буудлын мэдээллийг 

2018 оны 6 сарын 1-ний өдрөөс өмнө Г.Ган-Эрдэнэ, С.Амгалан нарт for.rel@nema.gov.mn хаягаар, 

amcdrr2018@nema.gov.mn руу давхар хаяглан гарчиг хэсэгт нь “Бага хурлын нислэгийн зохицуулалт” 

гэж бичээд явуулна уу. 

Монгол Улсын Засгийн газраас Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах Азийн сайд нарын бага хурлын лого 

бүхий тусгай автобус “Чингис Хаан” олон улсын нисэх буудлаас Шангри-Ла, Туушин зочид буудлууд руу 

үнэгүй үйлчилнэ. 

Хэрэв төлөөлөгчид тээврийн өөр хэрэгсэл ашиглахаар зохицуулсан бол дээр дурьдсан захиргааны 

ажилтнуудад урьдчилан мэдэгдсэн байна. 

Оролцогчдыг “Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах Азийн сайд нарын бага хурал-2018” гэсэн самбар 

барьсан ажилтнууд, сайн дурынхан угтан авах болно. 

mailto:for.rel@nema.gov.mn
mailto:nema_mongolia@yahoo.com
mailto:amgalan7107@gmail.com
mailto:amcdrr2018@nema.gov.mn
http://www.miat.com/contactus.php?lang=e
http://airlines-airports.com/
http://www.aeroflot.ru/
http://en.airbusan.com/
http://www.turkishairlines.com/
mailto:for.rel@nema.gov.mn
mailto:amcdrr2018@nema.gov.mn
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БАГА ХУРЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАХ ГАЗАР ХООРОНД ҮЙЛЧЛЭХ 

ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЭЛ 

 
Бага хурлын лого бүхий тусгай автобус Шангри-Ла зочид буудал (үндсэн хуралдаан зохион 

байгуулагдах байр), Туушин зочид буудал (бага хурлын өмнөх болон салбар хуралдаан зохион 

байгуулагдах байр), Сүхбаатарын талбай (нээлттэй индэр, үзэсгэлэн зохион байгуулагдах газар) 

хооронд 15 минут тутамд үйлчилнэ. 

 
 

 ВИЗ БОЛОН ЦАГААЧЛАЛЫН АСУУДАЛ 

 
1. Монгол Улсын дипломат алба байрладаг улс орнуудаас ирж буй оролцогчид Монголын дипломат 

албанд виз авах хүсэлтээ шууд гаргана. Монголын дипломат албаны жагсаалт, холбоо барих 

мэдээллийг http://consul.mn/eng/05dtg.php. цахим хуудаснаас авна уу. 

 
Виз хүсэхэд бүрдүүлэх баримт бичгүүд: 

- Хүсэлт гаргасан албан бичиг 

- Дипломат ноот бичиг, эсвэл Гадаад хэргийн яам болон оролцогчдыг илгээж буй байгууллагаас виз 

хүссэн албан захидал 

- Аяллын сүүлийн өдрөөс эхлэн зургаан сарын хугацаанд хүчинтэй байх паспорт 

- Өргөдлийн маягт (www.consul.mn цахим хаягаас авч болно) 

- Ярилцлага хийх шаардлагагүй 

- Визний төлбөр (дэлгэрэнгүйг Дипломат албаны цахим хуудаснаас авна уу) 

- Засгийн газрын төлөөлөгчид визний төлбөрөөс чөлөөлөгдөнө. 

 
2. Монгол Улсын дипломат алба байдаггүй улс орноос ирж байгаа оролцогчид Чингис хаан нисэх 

буудалд ирсэн даруйдаа виз авах боломжтой. 

 
3. 2018 оны 3-р сарын байдлаар Монгол улсад түр хугацаанд визгүй зорчдог орнууд байдаг бөгөөд 

зарим тохиолдолд паспортын төрлөөс хамаардаг. http://consul.mn/eng/02visae.php цахим 

хуудаснаас дэлгэрэнгүй мэдээлэл авна уу. 

 
 НИСЭХ БУУДАЛД ИРСЭН ДАРУЙДАА ВИЗ ХҮСЭХЭД БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ 

- Монгол Улсын Гадаад харилцааны яамны Консулын газарт (dep10@mfa.gov.mn болон dep10-14@ 
mfa.gov.mn) албан ёсны хүсэлтээ хүргүүлнэ. 

- Дипломат ноот бичиг, эсвэл Гадаад хэргийн яамнаас болон оролцогчдыг илгээж буй байгууллагаас 

ирсэн даруйд нь виз олгохыг хүссэн албан захидал. Уг захидалд тухайн оролцогчийн овог нэр, 

төрсөн огноо, паспортын дугаар зэрэг мэдээллийг багтаасан байна. 

- Консулын газар ирсэн даруйд нь виз олгохыг хүссэн хүсэлтийг хүлээн аваад “виз олгохыг 

зөвшөөрсөн” талаар тухайн оролцогчид цахим шуудан явуулна. Энэхүү зөвшөөрлийг авиа компанид 

үзүүлэхгүй бол Улаанбаатар руу нисэх онгоцонд суулгахаас татгалзаж болно. 

- Ирсэн даруйд виз авах явцыг түргэсгэх, хилээр саадгүй нэвтрэхийн тулд виз хүссэн өргөдлийн 

маягтыг урьдчилан бөглөж, хилийн шалган нэвтрүүлэх цэг дээрх визний асуудал хариуцсан 

ажилтанд өгнө. (Өргөдлийн маягтыг www.consul.mn цахим хуудаснаас татан авч болно). 

- Визний төлбөр – 45-50 ам доллар (валютын ханшнаас хамаарна). Виз авахад шаардлага хангахуйц 

фото зураг авчирна. Фото зураг байхгүй бол 1 ам доллар нэмж төлнө. Засгийн газрын төлөөлөгчид 

визний төлбөрөөс чөлөөлөгдөнө. 

http://consul.mn/eng/05dtg.php
http://www.consul.mn/
http://consul.mn/eng/02visae.php
mailto:(dep10@mfa.gov.mn
http://www.consul.mn/
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 АЯЛЛЫН ДААТГАЛ 

 
Аялахын өмнө аяллын даатгалд хамрагдахыг бүх оролцогчдод санал болгож байна. Гэнэтийн 

осолд орсон, өвдсөн тохиолдолд төлөх эмнэлгийн үйлчилгээний төлбөрийн хувьд НҮБ-ын Гамшгийн 

эрсдэлийг бууруулах газар, Монгол Улсын Засгийн газраас ямар нэгэн хариуцлага хүлээхгүй. 

 
 

 УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ТАРИЛГА – ВАКЦИН 

 
Монгол Улсад зочлоход заавал хийлгэсэн байх урьдчилан сэргийлэх тарилга байдаггүй ч 

оролцогчид өөрсдийн эмчдээ хандан шаардлагатай урьдчилан сэргийлэх тарилгын талаар зөвлөлдөх 

хэрэгтэй. 

 
 

 ВАЛЮТ СОЛИХ БОЛОН БАНКНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭ 

 
Монгол Улсын хууль ёсны мөнгөн тэмдэгт нь Төгрөг (MNT). Ам доллар, Евро, Японы Иен, Хятадын 

Юань болон аяллын чек зэрэг өргөн хэрэглэгддэг гадаад валютыг томоохон зочид буудлуудад төгрөгт 

шилжүүлэн, мөн төгрөгөөс валют руу сольж үйлчилдэг. Монголд бизнесийн байгууллагууд төгрөгөөр 

тооцоо хийнэ. Санхүүгийн талаар Улаанбаатар дахь банк болон санхүүгийн бусад байгууллагаас иж 

бүрэн үйлчилгээ авч болно. 

Валют солих үйлчилгээг нисэх буудлын явах танхим, бага хурал зохион байгуулагдах дараах 

газруудаас авч болно. 

 
Шангри-Ла худалдааны төв: 

 
1. Худалдаа хөгжлийн банк (ХХБ) 

Хаяг: 215 дугаар хэсэг, 2 дугаар давхар, Шангри-Ла худалдааны төв. 

Ажиллах цаг: Даваа – Баасан 10:30-19:00 

Утас:7000-0256 

Цахим хуудас: www.tdbm.mn 

Лавлах төв: 1800-1977 

 
2. Капитрон банк 

Хаяг: 106б хэсэг, 1 дүгээр давхар, Шангри-Ла худалдааны төв 

Ажиллах цаг: Даваа – Бямба 10:00-18:30 

Утас:7577-3036 

Цахим хуудас: www.capitronbank.mn 

Лавлах төв: 1800-2020 

 
3. Голомт банк 

Хаяг: 107 хэсэг, 1 дүгээр давхар, Шангри-Ла худалдааны төв 

Ажиллах цаг: Даваа – Баасан 10:00-18:00 

Утас:7575-1111 

Цахим хуудас: www.golomtbank.com 

Лавлах төв: 1800-1646 

 
Ихэнх кредит/дебит картыг худалдааны төв, ресторан, их дэлгүүрт өргөнөөр ашиглах боловч жижиг 

дэлгүүрт хэрэглэдэггүй. Автомат мөнгөний машин (АТМ)-аас бэлэн мөнгийг төгрөгөөр (MNT) авч 

болно. 

http://www.tdbm.mn/
http://www.capitronbank.mn/
http://www.golomtbank.com/


29 

 

 

 

Бага хурал зохион байгуулагдах газруудад байрлах АТМ-ын жагсаалт: 

 
Шангри-Ла худалдааны төв: 

1. Худалдаа, хөгжлийн банкны АТМ 

Байрлал: 215-р хэсэг, 2 дугаар давхарт, Шангри-Ла худалдааны төв 

 
2. Голомт банкны АТМ 

Байрлал: 107-р хэсэг, 1 дүгээр давхарт, Шангри-Ла худалдааны төв 

 
3. ХААН банкны АТМ 

Байрлал: 2 дугаар давхарт, Шангри-Ла худалдааны төв 

 
4. Хас банкны АТМ 

Байрлал: 3 дугаар давхарт, Шангри-Ла худалдааны төв 

 
Шангри-Ла зочид буудал: 

1. Худалдаа, хөгжлийн банкны АТМ 

Байрлал: 1 дүгээр давхар, Шангри-Ла зочид буудал 

 
Туушин зочид буудал: 

1. Худалдаа, хөгжлийн банкны АТМ 

Байрлал: 1дүгээр давхар, Бэст Вестерн Премиер Туушин зочид буудал 

 
 

11. БАЙР ЗОЧИД БУУДАЛ 

 ЗОЧИД БУУДАЛ ЗАХИАЛАХ 

 
Төлөөлөгчид/оролцогчид өөрсдийн буудаллах байрыг захиалж, байр болон бусад үйлчилгээний 

төлбөрийг өөрсдөө хариуцна. Оролцогчид дараах цахим хуудаснаас тусгай үнээр зочид буудал 

захиалах боломжтой бөгөөд зочид буудлаа сонгож, тухайн зочид буудалтайгаа шууд холбоо барьж 

болно. 07 дугаар сар нь жуулчид хамгийн ихээр зорчдог улирал тул буудлаа эртхэн захиалахыг зөвлөж 

байна. Зочид буудал захиалах шууд холбоос: https://www.ihotel.mn/e/amcdrr 

http://www.ihotel.mn/e/amcdrr
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№. 

 
ЗОЧИД БУУДЛЫН НЭР 

 
ОД 

ШАНГРИ-ЛА ЗОЧИД 

БУУДЛААС ХЭР ЗАЙТАЙ 

ОРШДОГ БОЛОХ 

 
БҮС 

 
1 

Шангри-Ла Улаанбаатар Зочид буудал (Бага 

хурал болох газар) 

 
5 

 
0 

 
HQ 

2 Спринг зочид буудал 4 0.3 км 1 

3 Корпорейт зочид буудал 4 0.5 км 1 

4 Мика зочид буудал 3 0.5 км 1 

5 Блү Скай зочид буудал, тауэр 5 0.5 км 1 

6 Баянгол зочид буудал 4 0.6 км 1 

7 Бест Вестерн Премиер Туушин зочид буудал 5 1 км 1 

8 Улаанбаатар зочид буудал 5 1 км 1 

9 Кайсер зочид буудал 3 0.8 км 2 

10 Пума Империал зочид буудал 3 1.1 км 2 

11 Сант-Асар зочид буудал 3 1.2 км 2 

12 Новотел зочид буудал Улаанбаатар 5 1.6 км 2 

13 Корпорэйт зочид буудал, хурлын төв 5 1.9 км 2 

14 Зүчи зочид буудал 3 2 км 3 

15 Алфа зочид буудал 4 2.1 км 3 

16 Чингис Хаан зочид буудал 4 2.1 км 3 

17 Ичмон зочид буудал Одгүй 2.1 км 3 

18 УБ Инн зочид буудал 3 2.2 км 3 

19 Бишрэлт зочид буудал 3 2.5 км 3 

20 Цэцэг зочид буудал 3 2.5 км 3 

21 Кемпински Хаан Палас зочид буудал 5 2.5 км 3 

22 Холидэй Инн Улаанбаатар зочид буудал 5 2.3 км 4 

23 Премиум зочид буудал 4 2.5 км 3 

24 Рамада зочид буудал Улаанбаатар 4 2.6 км 4 

25 Нарантуул зочид буудал 3 2.7 км 4 

26 Хан Уул зочид буудал 4 3.1 км 4 

27 Парк зочид буудал 3 3.3 км 4 

28 Гранд Хилл зочид буудал 4 3.6 км 4 

29 ibis стилс Улаанбаатар зочид буудал 4 4 км 4 
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12. МОНГОЛ ОРНЫ ТУХАЙ ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ 

 МОНГОЛЫН ТУХАЙ ТАНИЛЦУУЛГА 

 
Монгол Улс нь Ази тивийн төв хэсэгт оршдог бөгөөд хойд талаараа ОХУ, урд талаараа БНХАУ-тай 

хиллэдэг, далайд гарцгүй орон юм.Монгол Улсын нийслэл нь Улаанбаатар хот бөгөөд 1 сая орчим 

хүн амьдардаг бөгөөд тус улсын улс төр, эдийн засаг, соёлын төв юм. Монгол Улс нь газар нутгийн 

хэмжээгээр дэлхийд 19-д эрэмбэлэгддэг, 3.1 сая хүн амтай, хамгийн сийрэг суурьшилтай орон. Тус 

улсын газар нутгийн ихэнх хэсэг нь тал хээр бөгөөд хойд болон баруун нутгаараа уулархаг, урд хэсэгт 

нь говь цөлөрхөг. 

 
Үндсэн мэдээлэл: 

• Нийслэл: Улаанбаатар 

• Засаглал: Парламентын тогтолцоо 

• Үндэсний хэл: Монгол хэл 

• Утас: Улсын код+976 

• Хүндийн болон уртын хэмжүүр: кг ба метрийн систем 

• Жолооны дүрэм: Баруун гарын дүрэм 

• Нутаг дэвсгэрийн хэмжээ: 1,564,116 км2 (603,909 кв м) 

 

 НИЙСЛЭЛ УЛААНБААТАР ХОТ 

 
Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хот нь тус улс дахь аяллын зангилаа төв нь юм. Тус хотод олон 

улсын агаарын тээврийн зангилаа болох нисэх буудал, олон улсын төмөр замын нэг чиглэл болох 

Транс Сибирийн төмөр зам хойноосоо урагшаа дамжин өнгөрдөг. 

Улаанбаатар хот нь Туул голын эрэг дээр, дөрвөн уулын дунд байрлах ба хойд талаараа өтгөн 

нарсан ойтой, урд хэсэгт нь өвс ургамлаар элбэг тал газартай. Ихэнхдээ нарлаг, тайван, нээлттэй 

гэгдэх Улаанбаатар хот нь орчин үеийн тухлаг амьдралын хэв маягийг Монголын уламжлалт аж 

амьдралтай хослуулсан хот юм. Хотын гудамж нь өргөн бөгөөд гудамжинд нь орчин үеийн машин 

давхилдахын зэрэгцээ морьтон хөсөг, үхэр сүрэг хааяа харагдах нь бий. Орчин үеийн өндөр барилгууд 

нь хотын төвийг тодорхойлон сүндэрлэх хэдий ч нийслэлийн зах хэсгээр байрлах уламжлалт сууц 

болох “монгол гэр” нүднээ содон тусах нь буй. 

 
 

 СҮХБААТАРЫН ТАЛБАЙ, ТӨРИЙН ОРДОН 

 
Улаанбаатар хотын төв цэг болох Сүхбаатарын талбай нь 1946 онд байгуулагдсан бөгөөд талбайн 

төв хэсэгт 1921 оны хувьсгалын удирдагч Дамдины Сүхбаатарын морьтой хөшөөг байрлуулсан байдаг. 

Сүхбаатарын талбайн хойд хэсэгт Төрийн ордон байрлана. Ордны урд том багана дунд Их Чингис хааны 

хөшөөг Өгөөдэй хаан болон Хувилай хааны хөшөөтэй хамт 2006 онд Эзэн Чингис хааны мэндэлсний 

800 жилийн ойд зориулан бүтээсэн байдаг. Төрийн ордонд Улсын Их Хурал, эрхэм гишүүдийн ажлын 

өрөө, Ерөнхийлөгч, Ерөнхий сайд нарын албан өрөө байрладаг. 

 
 

ГАНДАН ХИЙД 

Гандан бол Монголын хамгийн том, хамгийн ач холбогдол бүхий хийд бөгөөд Улаанбаатарын 

хамгийн сонирхолтой газруудын нэг юм. 19 дугаар зууны дунд үед баригдсан энэхүү хийд нь өнгөрсөн 

социалист нийгмийн үед Буддын шашны үйл ажиллагаа тасралтгүй явуулсан цорын ганц хийд юм. 

Өглөөнөөс үдэш хүртэл үргэлжлэх шашны ном, зан үйлийн үеэр зочид, сүсэгтэн олноор цуглардаг. 

Гандан хийдийн чухал хэсэг нь эрдэнээр чимж, алтадсан Мэгжид Жанрайсаг бурхан болох уран 

баримал хөшөө юм. Энэхүү 26 метр өндөр 20 тоннын жинтэй баримал нь 1920-иод онд коммунистуудын 

сүйтгэсэн бурханы шинэ хувилбар бөгөөд уг баримлыг 1990 оны дунд үед Буддын шашны сэргэн 

мандахын билэгдэл болгож Монголын ард түмний хандиваар босгожээ. 
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12.10 ЗАМЫН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ДҮРЭМ 

Монгол Улсад замын хөдөлгөөний баруун гарын дүрмийг баримталдаг бөгөөд зам хөндлөн 

гарахдаа онцгой анхааралтай байхыг оролцогчдод зөвлөж байна. 

 
 

13. ЗООГИЙН ГАЗАР, РЕСТОРАН 

Шангри-Ла зочид буудал, Шангри-Ла худалдааны төв болон Туушин зочин буудлуудад боломжийн 

үнээр хооллож болох хоолны газрууд бий. Бага хурлын үеэр Шангри-Ла зочид буудалд хуваарийн 

дагуу кофе, цайгаар үйлчилнэ. Дараах газрын зурагт зоогийн газар, ресторан, кофе шопын байрлалыг 

харуулав. Бага хуралд оролцогчдод зарим зоогийн газрууд онцгой үнийг санал болгосон бөгөөд эдгээр 

газруудад оролцогчид өөрсдийн мандатыг зүүж үйлчлүүлэхийг зөвлөж байна. 

 
 

Тэмдэглэл: 
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Бага хурлын байрны ойролцоо орших зоогийн газар, ресторан 
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Газрын 

зураг дээр 

байрлал 

заасан 

дугаар 

 

 

 
Нэр 

 

 

Байрлал 

 

 

Багтаамж 

 

 

Үйлчилгээ 

 

1 

 

Наадам 

 
Шангри-Ла зочид буудал 

2-р давхар 

100-120 

(Тагтан 

дээр 60) 

 

Европ хоол 

 
1 

 
Кафе Парк 

Шангри-Ла зочид буудал 

1-р давхар 

 
200-250 

 
Буфет 

 
1 

 
Хутонг 

Шангри-Ла зочид буудал 

3-р давхар 

 
60-80 

ВИП Хятад 

ресторан 

 
1 

 
Фоод Карк 

Шангри-Ла худалдааны төв 

IV давхар 

 
150 

 
Түргэн хоол 

 
1 

 
Broaster Chicken 

Шангри-Ла худалдааны төв 

IV давхар 

 
50-60 

 
Тахиа 

 
1 

 
Coffee Bean 

Шангри-Ла худалдааны төв 

IV давхар 

 
100 

 
Кофе шоп 

 
1 

 
Ruby Juicy 

Шангри-Ла худалдааны төв 

IV давхар 

 
40 

 

 
1 

 
Mongolian’s 2 

Шангри-Ла худалдааны төв 

IV давхар 

 
80 

Европ, Монгол хоол 

 
2 

 
Prime Grill 

Туушин зочид буудал III 

давхар 

 
100 

Ази, Монгол, Европ 

хоол 

 
2 

 
Premiere Lounge 

Туушин зочид буудал XXV 

давхар 

 
100 

 
Европ хоол 

3 Monet Restaurant Сeнтрал Тауэр XVII давхар 120 
 

3 Akamaru Сeнтрал Тауэр III давхар 30 Япон хоол 

3 Biwon Сeнтрал Тауэр III давхар 80 Солонгос хоол 

 
 

4 

 
Seasons all-day 

Солонгос ресторан 

 
Блү Скай зочид буудал II 

давхар 

 
 

180 

 
 

Европ хоол 
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4 

Le Seoul Солонгос 

ресторан 

Блү Скай зочид буудал II 

давхар 

 
64 

 
Солонгос хоол 

 
4 

 
Zen Япон ресторан 

Блү Скай зочид буудал II 

давхар 

 
40 

 
Япон хоол 

 
4 

 
Jade Hot Pot ресторан 

Блү Скай зочид буудал II 

давхар 

 
80 

 
Хятад хоол 

 
5 

 
New Avenue 

 
Downtown II давхар 

 
70-80 

Европ, грилдсэн 

хоол 

 
6 

Rock Salt Restaurant & 

Lounge 

 
ICC Тауэр IV давхар 

 
80 

 

7 Да хүрээ Улаанбаатар зочид буудал 25 Монгол хоол 

7 UB Bistro Улаанбаатар зочид буудал 40 Европ хоол 

 

8 

 
Чойжин ламын хийд 

ресторан 

 

Цэлмэг тауэрын I давхар 

 

60 

Европ, Газар 

дундын тэнгис 

орчмын хоол 

 
9 

 
Парк кафе 

Үндэсний соёл амралтын 

хүрээлэн 

 
200 

 
Ази, Европ хоол 

 

 
10 

 
Mexikhan & Guantana- 

mera 

ресторан 

 

 
Реженси Ресидэнс I давхар 

 

 
80-120 

 

 
Латино хоол 

 
11 

 
Торгоны зам 

Шангри-Ла зочид буудлаас 

3 минут алхаад хүрэх зайд 

 
50-80 

 
Итали хоол 

12 Ариг рамен Сeнтрал Тауэрийн III давхар 60 Япон гоймон 

 
13 

 
Double Shot 

Туушин зочид буудалтай 

залгаа 

 
100 

 
Европ хоол 

 
14 

 
Modern Nomads 2 

Туушин зочид буудалтай 

залгаа 

 
230 

 
Монгол хоол 

 
3 

 
Asian 

 
Сeнтрал Тауэрийн III давхар 

 
130 

Хятад, Монгол, 

Япон хоол 

 
3 

 
Sky 

Сeнтрал Тауэрийн XVII 

давхар 

 
100 

 
Европ хоол 
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14. МЭДЭЭЛЛИЙН ЛАВЛАХ 

 
Бага хурлын үеэр нисэх онгоцны буудал, Шангри-Ла зочид буудал, Туушин зочид буудал, Сүхбаатарын 

талбай дээр мэдээллийн лавлах өдөр бүр ажиллах болно. 

 
 

15. ҮҮРЭН УТАСНЫ СИМ КАРТ 

 
Цахим хуудас: https://www.unitel.mn/unitel/toursim 

 
 

Худалдан авч болох газрууд: 

- Туушин зочид буудал 

- Шангри-Ла зочид буудал 

- Чингис Хаан Олон улсын нисэх буудал 

 

16. НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА НАРЫН ГАЗРЫН АЖИЛТНУУДТАЙ ХОЛБОО БАРИХ ХАЯГ 
 

Монгол Улсын Засгийн газар НҮБ-ын Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах газар 

amcdrr2018@nema.gov.mn isdr-bkk@un.org 

Холбогдох ажилтнууд Холбогдох ажилтнууд 

Д.Баасансүрэн 

Онцгой байдлын ерөнхий газар (ОБЕГ)- ын 

Гамшгийн эрсдэлийн удирдлагын газрын дарга 

baasansuren.ochir@gmail.com 

 

Анимеш Кумар 

НҮБ-ын Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах газрын 

Ази, Номхон далайн бүсийн газрын орлогч дарга 

animesh.kumar@un.org 

 

Ч.Ариунаа 

ОБЕГ-ын Гадаад харилцааны хэлтсийн дарга 

ariunaach@nema.gov.mn 

Сурачай Сриса-ард 

НҮБ-ын Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах газрын 

Ази, Номхон далайн бүсийн газрын захиргааны 

туслах ажилтан 

srisa-ard@un.org 

Ш.Алтанчимэг 

Бага хурлын Нарийн бичгийн даргын нарын 

газар, зөвлөх 

altanchimeg.sh@nema.gov.mn 

 

 

 
Хаяг: Монгол Улс 

Нийслэлийн Сүхбаатар дүүргийн Партизаны 

гудамж -6, Онцгой байдлын ерөнхий газар 

Шуудангийн код: 14250 

Хаяг: Тайландын Вант Улс 

Бангкок хотын Раждамнерн Нок өргөн чөлөө 

НҮБ-ын НБДНГ-ын байр, 7 дугаар давхрын Б 

Блок, 

НҮБ-ын Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах газрын 

Ази-Номхон далайн бүсийн газар 

Шуудангийн код:10200 

Шинэчилсэн мэдээллийг www.unisdr.org/amcdrr2018 хуудаснаас авна уу. 

http://www.unitel.mn/unitel/toursim
mailto:amcdrr2018@nema.gov.mn
mailto:isdr-bkk@un.org
mailto:baasansuren.ochir@gmail.com
mailto:en.ochir@gmail.com
mailto:animesh.kumar@un.org
mailto:ariunaach@nema.gov.mn
mailto:srisa-ard@un.org
mailto:altanchimeg.sh@nema.gov.mn
http://www.unisdr.org/amcdrr2018
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Албан бус орчуулга: 

Онцгой байдлын ерөнхий газрын Гамшгийн эрсдэлийн удирдлагын газраас 

англи хэлнээс монгол хэлнээ орчуулав. 

2018 оны 06 дугаар сар 


