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“Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах Сендай үйл ажиллагааны хүрээг Монгол Улсад хэрэгжүүлэх дунд хугацааны стратеги”-ийг 

хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний 2018 оны биелэлтийн хүснэгт  

 

№ Хэрэгжүүлэх арга 
хэмжээ 

Хэрэгжүүлэх 
хугацаа 

Шалгуур үзүүлэлт Хэрэжилт хувиар Биелэлт 

Тэргүүлэх чиглэл 1. Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах бүх нийтийн ойлголтыг гүнзгийрүүлэх, мэдлэг олгох 

 Зорилт 1.1 Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах талаар иргэд, олон нийтийн ойлголт, мэдлэгийг нэмэгдүүлэх 

1.1.3 Төрийн захиргааны 
болон цэргийн анги, 
байгууллагын удирдах 
бүрэлдэхүүн, албан 
хаагчдын гамшгийн 
эрсдэлийг бууруулах 
мэдлэг, ойлголтыг 
нэмэгдүүлэх 

2018 

-сургалтын агуулга нь төрийн 
албан хаагчийн хэрэгцээ 
шаардлагад нийцсэн байх 
-зэвсэгт хүчний анги, төрийн 
захиргааны байгууллагын 
удирдлага, алба хаагчдын 
гамшгийн эрсдэлийг бууруулах, 
гамшгаас хамгаалах мэдлэг, 
ойлголт нэмэгдсэн, хамтын 
ажиллагаа сайжирсан байх 

  

1.1.4 Монгол Улсын 
гамшгийн нөхцөл 
байдлын тайланг жил 
бүр гаргаж олон нийтэд 
хүргэх 

2018 

-албан ёсны мэдээллийн эх 
сурвалж болох тайлан жил бүр 
гаргасан байх 
Холбогдох талуудын мэдээлэл 
багтсан байх 

  

1.1.5 Сендай үйл 
ажиллагааны хүрээ 
баримт бичгийг 
хэрэгжүүлэх суурь 
үзүүлэлтийг 
тодорхойлох нөхцөл 
байдлын тайлан, 
хэрэгжилтийн явцын 
тайланг тус тус 
боловсруулж, НҮБ-ын 
Гамшгийн эрсдэлийг 
бууруулах газарт 
хүргүүлэх 

2018 

-боломжит стастистик мэдээлэлд 
суурилсан байх 
-холбогдох талуудын мэдээлэл 
багтсан байх 

  

Зорилт 1.2 Гамшгийн эрсдэлийг үнэлэх тогтолцоог бий болгож, мэдээллийн сан бүрдүүлэх  



1.2.1 Гамшгийн эрсдэлийн 
үнэлгээ хийх журам, 
заавар, арга, 
аргачлалыг сайжруулах 

2018 

-Засгийн газрын 2006 оны 176 
дугаар тогтоолоор батлагдсан 
журмыг шинэчилж, бусад 
холбогдох баримт бичгийг 
боловсруулж батлуулсан байх 
-журам, заавар, арга аргачлал нь 
хэрэгжих боломжтой, шинжлэх 
ухаанд тулгуурласан, олон нийт 
ашиглаж болохуйц байх 

  

1.2.2 Засаг захиргаа, нутаг 
дэвсгэрийн хувьд 
байгалийн болон хүний 
хүчин зүйл, техникийн 
гаралтай гамшгийн 
төрөл тус бүрээр 
эрсдэлийн үнэлгээ хийх 

2018 

-2016 оны үзүүлэлтээс эрсдэлийн 
үнэлгээний хувь 30-оос доошгүй 
хувиар нэмэгдсэн байх 

  

1.2.4 Гамшгийн хохирлыг 
үнэлэх журам, 
хохирлын мэдээллийн 
сан бүрдүүлэх журам 
/заавар/ аргачлал 
боловсруулах 

2018 

-журам, заавар, аргачлалыг 
боловсруулж батлуулсан байх 
-гамшгийн улмаас учирсан 
хохирол, нийгэм, эдийн засаги 
үзүүлэх нөлөөллийг бодитоор 
үнэлэх, хэрэгжих боломжтой, 
онолын үндэслэлтэй байх 

  

1.2.5 Гамшгийн мэдээллийн 
нэгдсэн сан бйагуулах 

2018 

-олон нийт ашиглаж болохуйц, 
нээлттэй мэдээллийн цахим санг 
байгуулсан байх 
-нас, хүйс, хөгжлийн бэрхшээл, 
амжиргааны түвшин зэрэг 
ангиллыг багтаасан байх 
 

  

Тэргүүлэх чиглэл 2. Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах үйл ажиллагааны удирдлагын засаглалыг бэхжүүлэх  

Зорилт 2.1 Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох  

2.1.2 Бүсийн төв, аймгуудад 
шуурхай удирдлага, 
зарлан мэдээллийн 
төвийг байгуулж, 
бэхжүүлэх 

2018 

-гамшгаас хамгаалах үйл 
ажиллагааны төвлөрлийг 
сааруулж, 4 аймагт шуурхай 
удирдлага, зарлан мэдээллийн төв 
байгуулсан байх 

  

2.1.3 Гамшгийн эрсдэлийг 
бууруулах асуудлыг 
салбаруудын 

2018 
-холбогдох бодлогын баримт 
бичигт уялдуулан тусгасан байх 
-нийгмийн зорилтот үйл ажиллагаа 

  



холбогдох бодлогын 
баримт бичигт тусгаж 
хэрэгжүүлэх  

явуулах тогтолцоо бүдсэн байх 

2.1.4 Гамшгийн үед үзүүлэх 
хүмүүнлэгийн 
тусламжийг зохицуулах 
эрх зүйн зохицуулалтыг 
сайжруулах 

2018 

-холбогдох дүрэм журам 
боловсруулж батлуулсан байх 
-хүмүүндэгийн тусламжийн үйл 
ажиллагаа явуулах тогтолцоо 
бүрдсэн байх 
 

  

Зорилт 2.2 Гамшгийн эрсдэлийг бууруудахад түншлэл, хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх  

2.2.1 Гамшгийн эрсдэлийг 
бууруулах Азийн сайд 
нарын II бага хурлыг 
Улаанбаатар хотод 
зохион байгуулах 

2018 

-2018 оны 6-7 дугаар сард 
зохион байгуулсан байх 
-төр, хувийн хэвшил, орон 
улсын болон иргэний нийгмийн 
байгууллага, гадаад улс орны 
хамтын ажиллагаа, гадаад улс 
орны хамтын ажиллагаанд 
суурилж, зохион байгуулалт 
болон аюулгүй байдлын өндөр 
түвшинд зохион байгуулсан 
байх  
 

  

2.2.3 Гамшгийн эрсдэлийг 
бууруулах зарчим чиг 
үүргийг төрийн бус 
байгууллага, хувийн 
хэвшил, олон нийтийн 
байгууллагад 
шилжүүлж, үйл 
ажиллагаанд нь 
дэмжлэг үзүүлэх 

2018 

-сургалт, сурталчилгаа, 
эрсдэлийн үнэлгээ хийх чиг 
үүргийг шилжүүлэх, хяналт 
тавих орчин бүрдсэн байх  

  

2.2.4 Гамшгийн эрсдэлийг 
бууруулахад чиглэсэн 
төр-хувийн хэвшлийн 
түншлэл, дотоод, 
гадаад хамтын 
ажиллагааг өргөжүүлэх  

2018 

-санамж бичгийн хүрээнд 
гамшгийн эрсдэлийг бууруулах 
чиглэлээр хамтран ажиллах 
байгууллага, хувийн хэвшлийн 
тоо нэмэгдсэн байх 
-олон улсын хамтын ажиллагаа 
2016 оны түвшингээс нэмэгдсэн 
байх 
 

  



Зорилт 2.3. Гамшгийн эрсэдлийг бууруулах чиглэлээр үндэсний стандартыг боловсронгуй болгох  

2.3.1 Гал түймэр унтраах, 
аврах ангийн үйлчлэх 
хүрээний стандартыг 
бүс нутгийн онцлогтой  
уялдуулан 
боловсруулах 

2018 

-стандарт батлагдсан байх 
 
-стандарт нь тоо баримт, тооцоо, 
судлагаанд үндэслэгдсэн байх 

  

2.3.2 Эрэн хайх, аврах 
ажиллагаа, техник, 
тоног төхөөрөмж, 
хамгаалах хувцас, 
хэрэгслийн стандартыг 
боловсруулах 

2018 

-стандартыг боловсруулсан байх 
-олон улсын стандарт жишигт 
нийцсэн байх  

  

2.3.3 Эрэн хайх, аврах анги, 
салбар, нэгжид 
тавигдах стандартыг 
боловсруулах 

 -стандартыг боловсруулсан байх 
-олон улсын стандарт жишигт 
нийцсэн байх 
 

  

Тэргүүлэх чиглэл 3. Эрсдэлийг бууруулах үйл ажиллагааны хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх  

Зорилт 3.1 Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах үйл ажиллагаанд орчин үеийн дэвшилтэт техник, технологийг 
нэвтрүүлэх  

 

3.1.3 Гамшгийн эрсдэлийг 
бууруулахад шинжлэх 
ухаан, технологийг 
нэвтрүүлэх, эрдэм 
шинжилгээ, сургалт, 
судлагааны ажлыг 
өргөжүүлэх 

2018 

-эрдэм шинжилгээ, сургалт, 
судалгааны ажлын цар хүрээ 
өргөжсөн байх 

  

3.1.4 Гамшгийн эрсдэлийг 
бууруулах чиглэлээр 
гарааны компани 
байгуулах 

2018 

-үйл ажиллагаа нь шинэ 
технологи, инновацийг 
нэвирүүлэхэд чиглэсэн, хууль эрх 
зүйн хүрээнд байх 
-2-оос доошгүй компани 
байгуулсан байх 

  

Зорилт 3.2 Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах үйл ажиллагааны хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх  

3.2.3 Гамшгийн эрсдэлээс 
хамгаалах даатгал, 
давхар даатгалын 
тогтоолцоог бий болох 
нөхцөлийг бүрдүүлэх 

2018 

-гамшгийн эрсдэлээс хамгаалах 

даатгалын тухай хуулийн төсөл 
боловсруулахад шаардагдах 
судалгаа явуулах, хуулийн төслийг 
боловсруулсан байх 
-бусад хууль тогтоомжтой нийцсэн, 

  



нийгэм, эдийн засагт эерэг нөлөө 
үзүүлэхүйц байх 
 

Тэргүүлэх чиглэл 4. Гамшгаас хамгаалах бэлэн байдлыг хангах, гамшгийн дараах сэргээн босгох, нөхөн 
сэргээх, шинээр барьж байгуулах үйл ажиллагааг урт хугацаанд төлөвлөн хэрэгжүүлэх 

 

Зорилт 4.1 Гамшгаас хамгаалах бэлэн байдлыг дээшдүүлж, хүч хэрэгсэлийн чадавхыг нэмэгдүүлэх  

4.1.1 Аймаг, нийслэл, сум, 
дүүрэг, гамшгаас 
хамгаалах алба, 
байгууллага, аж ахуйн 
нэгжийн гамшгаас 
хамгаалах төлөвлөгөө, 
зааврыг шинэчлэх, 
бэлэн байдлын 
удирдамж 
боловсруулах  

2018 

-гамшгаас хамгаалах алба, 21 

аймаг, нийслэл, 9 дүүргийн 
гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөө, 
зааврыг шинэчилж, бэлэн байдлын 
удирдамж боловсруулсан байх 
-байгууллага, аж ахуйн нэгжийн 
гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөө 
боловсруулах заавар батлуулсан 
байх  

  

4.1.2 Томилгоот гамшгаас 
хамгаалах хүч 
хэрэгслийн бэлэн 
байдлыг хангах 
шалгуур үзүүлэлтий 
боловсруулж 
батлуулах, гамшгаас 
хамгаалах бэлэн 
байдлын үзлэгийг жил 
бүр зохион байгуулах 

2018 

-шалгуур үзүүлэлт боловсруулж 

батлуулсан байх 
-бэлэн байдлын түвшинг 
тодорхойлох боломжтой, хэмжиж 
болохуйц байх 
-жилд 2-оос доошгүй аймаг, 
дүүрэгт гамшгаас хамгаалах бэлэн 
байдлын үзлэгийг зохион 
байгуулсан байх 
-гамшгаас хамгаалах алба, 
мэргэжлийн анги, холбогдох 
байгууллагыг хамруулсан байх 

  

4.1.3 Орон нутгийн хэмжээнд 
гамшгаас хамгаалах 
сайн дурын аврах, гал 
түймэр унтраах хэсэг 
байгуулах, үйл 
ажиллагааг дэмжих 

2018 

-нийт сумдын 20-иос доошгүй 
хувьд сайн дурын хэсэг байгуулсан 
байх 
-байгуулагдсан гамгаас хамгаалах 
сайн дурын аврах, гал түймэр 
унтраах хэсгийг мэргэжил, арга 
зүйн удирдлагаар хангах, сургаж 
бэлтгэсэн байх 

  

4.1.4 Аймаг, орон нутгийн 
ган, зуд, шар усны үер, 
гал түймэр, хүн, малын 
гоц халдварт өвчнөөс 

2018 

-орон нутгийн хэмжээнд гамшгийн 

эрсдэлийг бууруулах төлөвлөгөөг 
баталж, хэрэгжилтийг хангасан 
байх 

  



урьдчилан сэргийлэх 
бэлтгэл, бэлэн байдлыг 
хангах, чадавхыг 
нэмэгдүүлэх 

-уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан 
зохицоход чиглэсэн байх 

4.1.5 Онцгой байдлын 
албанд эрэлч нохойн 
алба байгуулах, 
бэхжүүлэх, 2018 

-эрэлч нохойн албаны ажиллах 

журмыг боловсруулж батлуулсан 
байх 
-нийслэл, бүсийн төв, аймгуудад 
эрэлч нохойн алба байгуулж, 
эрэлч нохойгоор хангасан байх 

 

  

4.1.6 Гамшгаас хамгаалах 
бэлэн байдлыг хангах 
чиглэлээр “Цэргийн 
хээрийн хөдөлгөөнт 
эмнэлэг” төслийг 
хэрэгжүүлэх 2018 

-төсөл нь гамшгаас хамгаалах 

бэлэн байдлыг хангах, гамшигт 
өртсөн  хүн амд шуурхай тусламж 
үйлчилгээ үзүүлэх чиглэлээр 
хэрэгжсэн байх 
-гамшгийн хор уршгийн арилгах, 
аврах үйл ажиллагаанд 
хөдөлгөөнт эмнэлэгийг ашиглах 
дасгал сургууль зохион байгуулсан 
байх 

 

  

Зорилт 4.2 Гамшгийн дараах сэргээн босгох, нөхөн сэргээх, шинээр барьж байгуулах үйл ажиллагааг сайжруулах  

4.2.3 Газрын тос, хүнсний 
бүтээгдэхүүн хадгалах 
улсын нөөцийн агуулах, 
хүмүүнлэгийн 
тусламжийн бараа, 
материал, бүтэгдэхүүн 
хадгалах агуулахыг тус 
тус шинээр барих 

2018 

-агуулахын нөхцөл сайжарч, шинэ 
агуулах баригдсан байх 
-дэвшилтэт техник, технологийг 
нэвтрүүлсэн, багтаамж өндөртэй 
байх 
-олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн 
ISO болон бусад стандартад 
нийцсэн байх 

  

 

 

 

 

ГАМШГИЙН ЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГЫН ГАЗАР 
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