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Нийтлэг үндэслэл

Гамшгийн хохирол, 
хэрэгцээний 

үнэлгээ хийхтэй 
холбогдон үүсэх 

харилцааг 
зохицуулна.

Зорилго 

• гамшгийн хор уршигт дүн шинжилгээ 
хийж, учирсан хохирлыг тооцох

• нэрвэгдсэн хүн амын хэрэгцээ, нөөцийн 
бэлэн байдал, орон нутгийн гамшигтай 
тэмцэх чадавх, яаралтай тусламж, 
хүмүүнлэгийн тусламжийн хэрэгцээ, 
хойшлуулшгүй сэргээн босгох, хөгжлийн 
төлөвлөгөөнд шаардлагатай 
мэдээллийг тодорхойлох



Гамшгийн хохирлыг тооцох

шууд 
бодит 

хохирол

шууд бус 
бодит 

хохирол

Гамшгийн 
хохирол

• Гамшгийн шууд бодит хохирол гэж хүн ам, мал, амьтан, эд хөрөнгө, 
хүрээлэн буй орчин гамшигт өртсөний улмаас учирсан хохирол

• Гамшгийн шууд бус бодит хохирол гэж гамшгийн улмаас нийгэм, 
эдийн засгийн үйл ажиллагаанд доголдол гарснаас үүссэн хохирол 
болон гамшгийн хор уршгийг арилгах арга хэмжээний зардал



үндэслэл 
болно

Гамшгийн хор 
уршгийг арилгах 
үйл ажиллагаанд 

зарцуулсан 
зардлыг тооцох

Нэрвэгдэгсдэд
дэмжлэг үзүүлэх, 

хүмүүнлэгийн 
тусламжийг олгох

Гамшгийн
хохирлын 

мэдээллийн сан 
бүрдүүлэх

Гамшгийн хохирол, хэрэгцээний 
үнэлгээ нь 



МЭДЭЭЛЭЛ

хүн ам, мал, амьтан, эд хөрөнгө, дэд бүтэц, хүрээлэн буй орчинд 
учирсан шууд бодит хохирол

эрэн, хайх аврах, хор уршгийг арилгах, хойшлуулшгүй сэргээн 
босгох ажиллагаанд шаардагдах зардал

нийгэм, эдийн засгийн үйл ажиллагаанд доголдол 
гарснаас үүссэн шууд бус бодит хохирол

нэрвэгдсэн хүн амын анхдагч хэрэгцээг хангахад 
шаардлагатай тусламж, үйлчилгээний мэдээлэл

Хохирол, хэрэгцээний үнэлгээгээр 
тодорхойлох мэдээлэл

эрэн хайх, аврах, хор уршгийг арилгах ажиллагаанд шаардагдах хүч 
хэрэгсэл, зардлын тооцоо

хойшлуулшгүй сэргээн босгох үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд 
шаардагдах хүний нөөц, санхүү, техникийн мэдээлэл



Хохирол, хэрэгцээний үнэлгээний 
үе шат

• 3 үе шаттай

• Гамшгийн төрөл, үүссэн нөхцөл байдлаас хамааран 
заавал шат дараалан хийхийг шаардахгүй байж болно.

Шуурхай үнэлгээ 

Гамшгийн хор 
уршгийг арилгах үед 

хийгдэх нөхцөл 
байдлын үнэлгээ 

Хойшлуулшгүй 
сэргээн босгох 
үеийн үнэлгээ 



Үнэлгээ Шуурхай үнэлгээ Гамшгийн хор уршгийг арилгах үед 
хийгдэх нөхцөл байдлын үнэлгээ

Хойшлуулшгүй сэргээн босгох үеийн 
үнэлгээ

Зорилго гамшгийн голомтод үүссэн нөхцөл 
байдал, хор уршгийг урьдчилан үнэлж, 
гамшигт нэрвэгдэгсдэд нэн шаардлагатай 
хэрэгцээг тодорхойлж, эрэн хайх, аврах 
ажиллагаанд дайчлах хүч хэрэгсэл, 
гамшгийн үеийн яаралтай тусламжийг 
зохион байгуулах шийдвэр гаргахад 
ашиглах энэ журмын 2.1.1, 2.1.4, 2.1.5-д 
заасан мэдээллийг тодорхойлж гаргах

гамшигт өртсөн хүн ам, эд хөрөнгө, хүрээлэн буй 
орчин, нийгэм, эдийн засагт учирсан шууд бодит 
хохирол, гамшигт нэрвэгдэгсдийн хэрэгцээг 
тодорхойлж, нөөцийг нэмэгдүүлэх, дайчлах, 
хүмүүнлэгийн тусламжийг зохицуулах шийдвэр 
гаргахад шаардлагатай энэ журмын 3.2-т заасан 
мэдээллийг илүү нарийвчилж, 2.1.2, 2.1.3-т 
заасан мэдээллийг шинээр гаргах

хор уршгийг арилгах, сэргээн босгох, сэргээн 
засварлах ажлыг зохион байгуулах, тухайн төв, 
орон нутгийн хөгжлийн төлөвлөлтөд тусгах 
шаардлагатай энэ журмын 4.2-д заасан 
мэдээллийг илүү нарийвчилж, 2.1.6-д заасан 
мэдээллийг боловсруулах

Гүйцэтгэх
эзэн

гамшгийн голомтын бүсэд үүрэг гүйцэтгэж 
байгаа шуурхай бүлгийн болон гал түймэр 
унтраах удирдагч, шаардлагатай 
тохиолдолд тухайн шатны Засаг дарга 
эсхүл орон нутгийн гамшгаас хамгаалах 
албаны  даргын томилсон ажлын хэсэг

орон нутгийн төрийн захиргааны байгууллага 
эсхүл тухайн шатны онцгой комиссоос томилсон, 
холбогдох төрийн захиргааны байгууллагын 
төлөөлөл, салбарын шинжээчээс бүрдсэн
шуурхай бүлэг, шаардлагатай тохиолдолд 
хүмүүнлэгийн болон даатгалын байгууллагын 
төлөөлөл

орон нутгийн Засаг дарга эсхүл холбогдох 
салбарын яамнаас томилсон ажлын хэсэг, 
холбогдох мэргэжлийн байгууллага, аж ахуйн 
нэгж, байгууллага, шаардлагатай тохиолдолд 
олон улсын байгууллагын төлөөллөөс бүрдсэн 
хүмүүнлэгийн баг 

Хугацаа 48 цагийн дотор 30 хоногийн дотор 2-12 сарын хугацаанд 

Үр дүнг 
ашиглах 
байдал

үнэлгээг хийж, тайланг харъяалах онцгой 
байдлын байгууллагад, шаардлагатай 
тохиолдолд тухайн шатны онцгой комисст 
хүргүүлэх

тайланд үндэслэн гамшигт нэрвэгдэгсдэд үзүүлэх 
тусламж, үйлчилгээ, аврах, хор уршгийг арилгах, 
хойшлуулшгүй сэргээн босгох ажиллагаанд 
шаардлагатай нөөцийг гаргах, дотоодын болон 
гадаадын хүмүүнлэгийн тусламжийг авах саналаа 
Улсын онцгой комисс Засгийн газарт гаргах

тайланд тусгасан нийт бодит хохирлын 
мэдээллийг тухайн шатны онцгой байдлын 
байгууллагад, сэргээн босгоход шаардлагатай 
хэрэгцээний мэдээллийг тухайн орон нутгийн 
төрийн захиргааны байгууллагын хөрөнгө 
оруулалт, хөгжлийн бодлого төлөвлөлт 
хариуцсан нэгжид хүргүүлэх



Хохирол, хэрэгцээний үнэлгээ 
хийх аргачлал, тайлангийн загвар 

батлах тухай (журмын 2.4)

• Шуурхай үнэлгээ хийх аргачлал, тайлангийн загварыг Онцгой
байдлын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн,

• гамшгийн хор уршгийг арилгах үед хийгдэх нөхцөл байдлын үнэлгээ,
хойшлуулшгүй сэргээн босгох үеийн үнэлгээ хийх аргачлал,
тайлангийн загварыг Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн Засгийн
газрын гишүүн тухайн салбарын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын
гишүүнтэй хамтран батална.



Анхаарал тавьсанд 
баярлалаа!

riskmaagement@nema.gov.mn
riskmanagementnema@gmail.com
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