Disaster Resilience Scorecard for Cities
Хотуудын
гамшгийг тэсвэрлэх
Detailed assessment
чадавхыг үнэлэх онооны арга
Нарийвчилсан үнэлгээ

Making cities sustainable and resilient:
implementing the Sendai Framework for DRR 2015-2030 at the local level

Хотуудыг гамшигт тэсвэртэй, тогвортой хөгжилтэй болгох нь:
"Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах Сендайн үйл ажиллагааны хүрээ: 2015-2030" хөтөлбөрийг орон нутгийн түвшинд хэрэгжүүлэх нь

Онооны аргын хөгжлийн түүх
“Сендайн үйл ажиллагааны
хүрээ”-ний хэрэгжилтийг үнэлэх
үндэсний шалгуур үзүүлэлтүүд (2016)
НҮБ-ын ГЭБОУСГ
“Хотуудын гамшгийн эрсдэлийг
бууруулах 10 үндсэн чиглэл”-ийг
эхлүүлэв.

НҮБ-ын ГЭБОУСГ
"Аюулгүй, гамшигт тэсвэртэй
хөгжих чадавхтай хотыг бий болгох нь"
хөтөлбөрийг 2010 онд эхлүүлэв.
2500 гаруй хот нэгдсэн

Хёогогийн үйл
ажиллагааны
xүрээ (2005-2015)

Орон нутгийн засаг
захиргааны өөрийгөө
үнэлэх хэрэгсэл - 2011

НҮБ-н ГЭБОУСГ нь
гамшгийн хор уршгийг
арилгах 10 чиглэлийг
шинэчлэн нэвтрүүлсэн

НҮБ-ын ГЭБОУСГ-аас
онооныаргын 1-р
хувилбарыг
нэвтрүүлсэн

Дэлхийн
тогтвортой
хөгжлийн
зорилтууд
(2016)
НҮБ-ын ГЭБОУСГ
Онооны аргын
2 дах хувилбарыг
нэвтрүүлэв

Хамтын хүчин
чармайлт – Гамшгийг
тэсвэрлэх чадавхаа
бэхжүүлж буй хотууд

НҮБ-ын ГЭБОУСГ
“Эрсдлийн түргэвчилсэн
Гамшгийн эрсдэлийг үнэлгээний хэрэгсэл”
болон Онооны
бууруулах Сендайн
аргын
3 дах хувилбарыг
үйл ажиллагааны
нэвтрүүлэв (2017)
xүрээ: 2015-2030

Онооны арга - анхлан туршсан хотууд

Бүс нутаг дах хот, суурин газрын

ИБУИНВУ-ын Грейтэр Манчестер, Стоук он Трент,
Португалийн Амадора, Шведийн Жонкопин, Арвика
болон бусад олон хотууд бие даан эсвэл НҮБ-ын ГЭБОУСГ,
IBM, AECOM-тай хамтран онооны аргаар
хотынхоо гамшгийг тэсвэрлэх чадавхыг тодорхойлж,
үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулсан.

шалгуур үзүүлэлтүүд - анхлан туршсан
хотууд
Панамын Бугаба, Кенийн Кисуму, Иорданы Агаба,
Индонезийн Ёгякарта, Филиппиний Макати,
Пакистаны Исламабад

Онооны аргын тухайд

Хотуудын гамшгийг тэсвэрлэх
чадавхыг үнэлэх онооны арга
УРЬДЧИЛСАН ТҮВШНИЙ ҮНЭЛГЭЭ

Хотуудын гамшгийг тэсвэрлэх
чадавхыг үнэлэх онооны арга
НАРИЙВЧИЛСАН
ҮНЭЛГЭЭ

Урьдчилсан түвшний ба нарийвчилсан үнэлгээ
Урьдчилсан түвшний үнэлгээ нь 47 асуулт/шалгууртай, энгийн байдлаар
оноогоор үнэлдэг. Холбогдох олон талууд оролцсон семинарын үед ашиглаж,
Сендайн зорилтуудаар хүрсэн үр дүнг шууд харуулах боломжтой. Харин
нарийвчилсан үнэлгээ нь 117 асуулт/шалгууртай.

10 үндсэн чиглэл
Бололцоо бий болгох чиглэлүүд
Бүтэц, зохион байгуулалтын тогтолцоо

Эрсдэлийн өнөөгийн болон ирээдүйн
нөхцөл байдлыг тодорхойлох, ойлгох,
ашиглах нь
Гамшгийг тэсвэрлэх чадавхыг
сайжруулахын тулд санхүүгийн
чадавхыг дээшлүүлэх нь

Илүү сайнаар сэргээн босгох чиглэлүүд
Гамшгийн хор уршгийг арилгах арга
хэмжээг үр дүнтэй зохион байгуулах нь

Сэргээн босгох үйл ажиллагааг
шуурхайлж, илүү сайжруулан барих нь

Үйл ажиллагааны чиглэлүүд
Гамшгийг тэсвэрлэх чадавхтай хотыг
хөгжүүлэх нь

Байгалийг хамгаалж, экосистемийн
xамгаалах чиг үүргийг нэмэгдүүлэх нь

Гамшгийг тэсвэрлэх чадавхыг
cайжруулахын тулд бүтэц, зохион
байгуулалтын чадавхыг бэхжүүлэх нь
Гамшгийг тэсвэрлэх чадавхыг
cайжруулахын тулд нийгмийн
чадавхыг ойлгож, бэхжүүлэх нь

Дэд бүтцийн гамшгийг тэсвэрлэх
чадавхыг сайжруулах нь

10 үндсэн чиглэл

Онооны аргын мөн чанар

Үндсэн чиглэл 1
Бүтэц, зохион байгуулалтын тогтолцоо

Төлөвлөлт

Үндсэн чиглэл 1: Бүтэц зохион байгуулалтын
тогтолцоо
•

Төлөвлөлт

•

Зохион байгуулалт
ба зохицуулалт

•

Нэгтгэх, тусгах

•

Өгөгдөл цуглуулах,
нийтлэх, солилцох

Албая хот нь эрсдэлийг бууруулах үйл
ажиллагааг албан ёсны тэргүүлэх
чиглэл болгосон.

Үндсэн чиглэл 1: Бүтэц зохион байгуулалтын
тогтолцоо
1.1 Төлөвлөлт

1.2 Зохион
байгуулалт

Эрсдэлийн хүчин
зүйлсийг анхаарах

Хариу арга хэмжээний
тогтвортой байдлыг
хангахын тулд гамшгийн
төрлүүдэд тохирсон бүтэц,
зохион байгуулалт
(төвлөрсөн зохицуулалт)ыг хэрэгжүүлэх

Талуудыг
оролцуулж,
зөвлөлдөн
стратеги
боловсруулах

Үүрэг хариуцлагыг
тодорхой болгосон

Хотын төлөвлөгөөг
тогтмол хянадаг

Агентлагуудын багууд
гамшгийн эрсдэлийг
бууруулахад шаардагдах
эрх мэдэл, нөөц
бололцоотойгоор
байгуулагдсан
Бодит хувь нэмэр

1.3 Нэгтгэх,
тусгах
Гамшгийг тэсвэрлэх
чадавхыг бэхжүүлэх
асуудлыг өөр бусад
санал, санаачлагад
нэгтгэх, тусгах

1.4 Өгөгдөл
цуглуулах
Хотын гамшгийг
тэсвэрлэх
чадавхын талаарх
мэдээллийг
холбогдох
байгууллагуудтай
хуваалцдаг

6.3.1

Өнөөгийн болон ирээдүйн - аюулгуй байдлыг
үнэлэхэд шаардагдах тухайн цаг хугацааны
бодит мэдээлэл
Жишээ: АНУ-ын
Вашингтон ДС,
Калифорнийн Фремонт,
Нью-Йоркийн Албани
•

Хэд хэдэн хот Google
Open Streetmap-ийн
автомат мэдээллийн
систем, Vizonomy
платформыг ашиглан
урт хугацааны үерийн
эрсдэл, далайн түвшин
нэмэгдсэнээс хотын
дэд бүтэц, барилга
байгууламжид учирч
болох эрсдэлийг үнэлж
байна.

Жишээ: БНСУ
“Аюулгүй байдлын зураглалын хамгийн анхны дэлхийн портал сайт”

20 агентлагаас ирэх 127 төрлийн аюулгүй байдлын талаарх мэдээлэл

http://www.safemap.go.kr

Үндсэн чиглэл 2: Эрсдэлийн нөхцөл байдал
2.1 Аюулын
үнэлгээ

2.2 Өртөх
байдал ба
эмзэг байдал

2.3 Цуварсан
нөлөөлөл

2.4 Аюулын
зураглал

2.5 Нөхцөл
байдлын
мэдээллийг
шинэчлэх

Аюулын
талаарх
мэдлэг

Аюул бүрээр
үүсэж болох
нөхцөл
байдлын
судалгаа

Нэн чухал
хөрөнгө болон
хохирлын
гинжин
холбоог
тодорхойлсон

Эрсдэлийн
үнэлгээнд
тулгуурлаж,
хотын одоогийн
нөхцөл, ирээдүйн
өсөлтийн
байдлаар аюулын
зураглалыг
боловсруулсан

Аюулын үнэлгээг 3
жил тутамд, өртөх
байдал, эмзэг
байдлын үнэлгээг
18 сар тутам
шинэчлэх.

Хохирлын
тооцоо

Жич: НҮБ-ын ГЭБОУСГ-ын "Эрсдэлийн түргэвчилсэн үнэлгээний хэрэгсэл“
нь эдгээр шалгуур үзүүлэлтээр үнэлгээ хийхэд дэмжлэг болно.

Үндсэн чиглэл 3: Гамшгийг тэсвэрлэх
чадавхыг сайжруулахын тулд санхүүгийн
чадавхыг дээшлүүлэх нь
5

120 хотын тайланд үндэслэн
гамшгийн эрсдэлийг
бууруулахад зарцуулсан хүчин
чармайлт, хөрөнгө оруулалтыг
үнэлэв.

4.5
4
3.5
3

- Ихэнх бүс нутагт санхүүжилт,
хөрөнгө оруулалт бага байна.
Нэн ялангуяа бусад чиглэлд
гарсан ахиц дэвшилтэй нь
харьцуулахад бага байна.
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Үндсэн чиглэл 3: Санхүүгийн чадавх
3.1 Шинэ хөрөнгө 3.2 Гамшгийг тэсвэрлэх
оруулалтыг
чадавхыг сайжруулах
татах
үйл ажиллагааны төсөв

3.3 Даатгал

Санхүүгийн
боломжит бүх эх
үүсвэрийн
талаарх мэдээлэл

Нэн тэргүүний
зорилтуудыг
тодорхойлсон санхүүгийн
төлөвлөгөөтэй байх

Өрхийн oрон Бизнесийг дэмжих
сууцны
урамшуулал байгаа
даатгал
эсэх

Урт хугацааны
инженерийн болон бусад
ажлын санхүүжилт

Өрхийн бус
даатгалд
хамрагдсан
байдал

Үйл ажиллагааны зардалд
зориулсан санхүүжилт

Гамшгийн дараах сэргээн
босголтод зориулсан нөөц
санхүүжилт

3.4 Бизнесийн болон
олон нийтийн
байгууллага,
иргэдийг
урамшуулах нь

Гамшгийг тэсвэрлэх
чадавхыг
сайжруулахаар ТББуудад өгөх
урамшуулал
Гамшгийг тэсвэрлэх
чадавхыг
сайжруулахын тулд
байр өмчлөгчдөд
үзүүлэх урамшуулал

Үндсэн чиглэл 4: Хотын хөгжил
4.1 Газар
ашиглалтын
бүсчлэл

4.3 Барилгын
стандарт, хэм
хэмжээ

4.4 Бүсчлэлийг
ашиглах нь

Шилжилт хөдөлгөөн Xот
хийх эрсдэлтэй хүн
төлөвлөлтийн
амын хувь хэмжээ % шинэ
шийдлүүдийн
ашиглалт

Аливаа бүх барилга
байгууламж,
хөрөнгөд ашиглаж
болохуйц хэм
хэмжээ байдаг эсэх

Газар ашиглалтын
бүсчлэлийг
мөрдүүлдэг байдал

Эрсдэлтэй байгаа
ажлын байрны хувь
хэмжээ %

Барилга барих
хэм хэмжээний
шинэчлэлт

Барилга барих хэм
хэмжээг
хэрэгжүүлэх байдал
(100% хэрэгжүүлдэг)

Эрсдэлтэй байгаа
бизнесийн үр
дүнгийн хувь хэмжээ
%

Барилгын
тогтвортой
төлөвлөлтийн
стандартууд

Эрсдэлтэй байгаа
газар тариалангийн
талбайн хувь
xэмжээ %

4.2 Хотын шинэ
төлөвлөлт

Үндсэн чиглэл 5: Байгалийн экосистем
5.1 Oдоогийн байгаль
орчин

5.2 Ногоон, цэнхэр дэд
бүтцийг хотын бодлого,
төсөл, хөтөлбөрт тусгах нь

5.3 Хил хягаар дамнасан
хүрээлэн буй орчны
асуудлууд

Хотын гамшгийг
тэсвэрлэх чадавхыг
сайжруулахад
экосистемийн гүйцэтгэж
болох үүрэг ролийг
мэдэх нь

Газар ашиглалт болон
экосистемийн үйлчилгээний
талаарх бодлогын нөлөө

Хотын нутаг дэвсгэрээс
гаднах хүрээлэн буй
орчны нэн чухал
хөрөнгийг тодорхойлсон
байдал

Экосистемийн эрүүл
мэндэд орсон өөрчлөлт
(ноцтой хохирол,
хорогдол, дундаж)

Ногоон, цэнхэр дэд бүтцийг
хотын хэмжээнд төсөл,
хөтөлбөрүүдэд тогтмол
тусгадаг эсэх

Xил хязгаар дамнасан
гэрээ хэлэлцээр, хамтын
ажиллагаа бий эсэх

Үндсэн чиглэл
4-тэй уялдана

Үндсэн чиглэл 6: Гамшгийг тэсвэрлэх чадавхыг cайжруулахын тулд
бүтэц, зохион байгуулалтын чадавхыг бэхжүүлэх нь
Олон нийтийн
боловсрол,
мэдлэг

Мэдээлэл
цуглуулах, хэвлэн
нийтлэх

Сургалт зохион
байгуулах

Хэл

Гамшгийг
тэсвэрлэх
чадавхын
чиглэлээр ур
чадвар, туршлага
байгаа эсэх

Олон нийтэд
мэдлэг олгох
зохион
байгуулалттай
кампанит ажил
(олон нийтэд
нээлттэй
мэдээлэл)

Хотын
гамшгийг
тэсвэрлэх
чадавхын талаарх
мэдээллийг
бусад
байгууллагатай
хуваалцах

Төрийн албан
хаагчид болон
сайн дурынханд
өгөх боломжтой
эрсдэлийг
тэсвэрлэх
чадварын сургалт

Хотoд
ашигладаг
хэл бүрээр
сургалт
хийх
боломжтой
эсэх

Хувийн хэвшлийг
оролцуулж,
ашиглаcaн байдал

Хүн бүрт долоо
хоног бүрийн
мэдээллийг
хүргэх байдал

Олон нийтийн
байгуулагуудтай
мэдээлэл
хуваалцах

Сургалтанд
хамрагдагсдын
хүн амд эзлэх %

6.1 Ур чадвар,
туршлага

Хот болон
даатгалын
салбарын хамтын
ажиллагаа

Иргэний нийгэм,
ТББ-уудыг
дайчлах, хамтрах.

Давтан сургалтын
давтамж

Бусдаас
суралцах

Бусад
хотуудтай
хамтарсан
сургалтын
үйл
ажиллагаа

Үндсэн чиглэл 6: Гамшгийг тэсвэрлэх чадавхыг cайжруулахын
тулд бүтэц, зохион байгуулалтын чадавхыг бэхжүүлэх нь

Макати хотын албан тушаалтнууд сургалтад хамрагдаж байна
Зураг: Макати хотын захиргаа

KAIST – Виртуал бодит байдалд суурилсан гамшгийн
аюулгүй байдлын болoвсрол, сургалтын систем

Үндсэн чиглэл 7: Нийгмийн чадавх
7.1 Олон нийтийн
буюу "анхан
шатны"
байгууллагууд

7.2 Нийгмийн
сүлжээ

7.3 Хувийн
хэвшил

7.4 Иргэдийг
оролцуулах арга
замууд

Гамшгийн өмнөх
болон дараах
хариу арга
хэмжээнд дор
хаяж нэг ТББ
оролцсон байх

Үйл явдал
тохиолдсоны
дараа оршин
суугчидтай шууд
холбоо барих

Ажилтнуудтайгаа
гамшгийг
тэсвэрлэх
чадавхын талаар
хэлэлцдэг ажил
олгогчдын эзлэх %

Гамшгийг тэсвэрлэх
чадавхын талаар
мэдээлэл авдаг
иргэдийн эзлэх %

Олон нийтийн
байгууллагын
уулзалт

Эмзэг
бүлгийнхэнтэй
хамтарч гаргасан
гамшгийг
тэсвэрлэх
төлөвлөгөө

Бизнесийн
тасралтгүй
ажиллагааны
төлөвлөлт

Үйл явдлын өмнө, үеэр
болон дараа мэдээлэл
авах боломжтой
(мобайл/и-мэйл)

Олон нийтийн
байгууллагууд
хоорондын ажил
үүргийн
хуваарилалт
тодорхой байх

Боловсролын үйл
ажиллагааны үр өгөөж
(Гамшгийн нөхцөл
байдал, бэлтгэл, хариу
арга хэмжээний талаар
мэдлэгтэй иргэдийн
эзлэх %)

БНСУ

Оролцоог дэмжих нь
https://www.safepeople.go.kr/safepeople/cms_iba/main.do
•

Ухаалаг утасны
үндсэн 3 апликейшн,
туслах 2 веб сайтаар
иргэд сэрэмжлүүлэх
мэдээ, мэдээлэл
авдаг.

https://www.safepeople.go.kr

Image from US DHS citizen application directory

Олон нийтийг мэдээллээр хангаж, мэдлэг ойлголтыг нь сайжруулах,
дээрээс доош, доороос дээш чиглэсэн харилцааг хэрэгжүүлэх үйл
ажиллагаа явагдаж байна.

АНУ-ын Дотоодын аюулгүй байдлын газрын иргэдийн мэдээллийн лавлах:
https://www.dhs.gov/dhs-citizen-application-directory

Үндсэн чиглэл 8: Дэд бүтцийн гамшгийг тэсвэрлэх чадавхыг
сайжруулах нь
8.1 Xамгаалалтын
дэд бүтэц

8.2 Цэвэр, бохир
ус

8.3 Эрчим хүч –
цахилгаан

8.4 Эрчим хүч – Хий

Хамгаалалтын дэд
бүтэц байдаг, эсвэл
баригдаж байгаа

Үйлчилгээ үзүүлэх
боломжгүй болох
эрсдэлтэй өдрүүд
(Ус эрүүл ахуйн
үндсэн үйлчилгээ
ажиллагаагүй
болох)

Үйлчилгээ үзүүлэх
боломжгүй болох
эрсдэлтэй өдрүүд
(цахилгаан түгээx
гол байгууламжаас)
Ж нь: Төмөр зам

Хий түгээх системийн
аюулгүй байдал (тэсвэр
сайтай шугам сүлжээ)

Хамгаалалтын дэд
бүтцийн ашиглалт,
нэн чухал хөрөнгийн
үйл ажиллагааны
тогтвортой байдлын
хяналт шалгалт (нөөц
эрчим хүч)

Ус, эрүүл ахуйн
системийн
доголдлын улмаас
нэн чухал
байгууламжийн
үйлчилгээ
алдагдах
эрсдэлтэй өдрүүд

Цахилгаан
тасалдсаны улмаас
нэн чухал
байгууламжийн
үйлчилгээ алдагдах
эрсдэлтэй өдрүүд

Үйлчилгээ үзүүлэх
боломжгүй болох
эрсдэлтэй өдрүүд (хий
дамжуулах хоолойтой
байгууламж).

Үйлчилгээг сэргээх
зардал (жилийн
орлогын хувиар)

Сэргээн засварлах
зардал

Цахилгаан тасалдсаны
улмаас нэн чухал
байгууламжийн
үйлчилгээ алдагдах
эрсдэлтэй өдрүүд;
Сэргээн засварлах
зардал

Үндсэн чиглэл 8: Дэд бүтцийн гамшгийг тэсвэрлэх чадавхыг
сайжруулах нь
8.5 Тээвэр

8.6 Харилцаа
холбоо

8.7 Эрүүл мэнд

8.8 Боловсрол

8.9 Шорон

8.10 Захиргааны
үйл ажиллагаа

8.11 Компьютерийн
систем ба өгөгдөл

Үндсэн чиглэл 9: Гамшгийн хор уршгийг арилгах арга хэмжээ

9.1 Эрт зарлан
мэдээлэл

9.2 Хариу арга
хэмжээний
төлөвлөгөө

Эрт зарлан
мэдээллийн
cистем байгаа
эсэх, түүний үр
өгөөж
(Аюулын бүх
төрлөөр зарлан
мэдээлдэг эсэх)

Яаралтай хариу
арга хэмжээ авах
төлөвлөгөө бий
эсэх
(Оролцогч бүх
талууд танилцаж,
баталгаажуулсан
уу?)

Зарлан мэдээлэх
системийн
хүртээмж (хүн
амын хэдэн %-д
хүрдэг)

9.3 Бие
бүрэлдэхүүний
хангалт/анхны
тусламж үзүүлэгч
нарын хэрэгцээ
шаардлага

9.4 Тоног төхөөрөмж,
яаралтай
тусламжийн
зүйлсийн хэрэгцээ,
шаардлага

“Xамгийн ноцтой”
нөхцөл байдлын
үед цагдаагийн
газраас хууль, дэг
журмыг сахиулах
нөөц бололцоо

Шаардлагатай тоног
төхөөрөмж,
xангамжийн хэрэгцээг
тодорхойлсон эсэх
(цагдаа, гал, түргэн
тусламжийн машин,
аврах хэрэгсэл,
эмнэлгийн хангамж
г.м)

Бусад анхны тусламж
үзүүлэгчдийн
хэрэгцээ шаардлага,
хүртээмж (эмнэлгийн
тусламж үйлчилгээ
зэрэг тусгай
мэргэжлийн)

Дутагдалтай байгаа
тоног төхөөрөмжийн
тооцоо

Үндсэн чиглэл 9: Гамшгийн хор уршгийг арилгах арга хэмжээ
9.5 Хоол хүнс, түр
хорогдох байр

9.6 Байгууллага
хоорондын харилцан
ажиллагаа

9.7 Дадлага сургууль

Хүн амыг хоол хүнсээр
үргэлжлүүлэн хангах
боломж (хүнсний хомсдол)

Хөрш зэргэлдээ хотуудтай
бүх түвшинд хамтран
ажиллах боломж
(харилцан ажиллагааг
олон түвшинд үнэлнэ)

Олон нийт,
мэргэжлийн
хүмүүсийг хамруулсан
дадлага сургууль,
сургуулилтууд

Түр хоргодох байр/аюулгүй
газрын хэрэгцээг хангах
боломж

Бүх байгууллагын
оролцоотой шуурхай
удирдлагын төв байгаа
эсэх

Сургуулилтын үр
өгөөжийн түвшин

Түр хоргодох байрны сул
тал – түр хоргодох байрны
гамшгийн аюулыг
тэсвэрлэн гарах боломж

Гамшгийн дараах сэргээн
босголтын үйл
ажиллагааны бүх
зохицуулалтыг урьдчилан
тодорхойлсон байх

Гол нэрийн барааны
xэрэгцээг хангах боломж
Түлшээр хангах боломж

Үндсэн чиглэл 10: Сэргээн босгох үйл ажиллагааг
шуурхайлж, илүү сайжруулан барих нь
10.1 Гамшгийн дараах сэргээн босгох
төлөвлөгөө – гамшгаас өмнө

10.2 Сургамж, сурах явц

Үйл явдлын дараах сэргээн босголт
болон эдийн засгийг дахин сэргээх үйл
ажиллагааг төлөвлөх (гамшиг
тохиолдохоос өмнө)

Үйл явдлын дараах хариу арга
хэмжээ, түүний үе шатуудад юуг
сайн хийсэн, юун дээр муу
байсан зэргийг тодорхойлох үйл явц,
арга хэлбэр байдаг эсэх (илүү сайнаар
сэргээн босгох)

Илүү сайнаар сэргээн босгох үйл
ажиллагаанд талуудыг оролцуулах

Санхүүгийн тусламж, түүний
зарцуулалттай холбоотой асуудлыг
шийдвэрлэх үйл явдлын дараах
зохицуулалт байдаг.

Үр дүнд дүн шинжилгээ хийх нь
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Тайлан

Семинарын бэлтгэл
• Нарийвчилсан үнэлгээний xэвлэмэл материал
(хэлэлцүүлэгт хэрэгтэй)

• Гүйцэтгэж эхлэхэд шаардагдах хэрэгслүүд
• Оролцогчид асуултанд хариулахад шаардлагатай
мэдээллийг авч ирэх хэрэгтэй. Жишээ нь, хотын
мастер төлөвлөгөө, хотын хөгжлийн төлөвлөгөө,
хот төлөвлөлт г.м

Баярлалаа!

