
ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН 
ДАРГЫН ТУШААЛ

өдөр Дугаарөдөр Дугаар Улаанбаатар хот

Г Шалгуур үзүүлэлт батлах тухай

Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 8 дугаар 

зүйлийн 8.4, Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн 30 дугаар зүйлийн 30.1.4, 

Гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ хийх журмын 8 дугаар зүйлийн 8.3, Онцгой байдлын 

ерөнхий газрын 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний 1.1.30 дахь хэсэгт 

заасныг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:
у

1. “Гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээний тайланг дүгнэх шалгуур үзүүлэлт”-ийг 

хавсралтаар баталсугай.

2. Гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээний тайланг дүгнэх шалгуур үзүүлэлтийг 

батлагдсан өдрөөс мөрдөж ажиллахыг Онцгой байдлын ерөнхий газрын зохион 

байгуулалтын бүтцийн нэгж, төв, орон нутгийн онцгой байдлын байгууллагын 

дарга нарт үүрэг болгосугай.

д д р гд
ХОШУУЧ ГЕНЕРАЛ
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ГАМШГИЙН ЭРСДЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭНИ
ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛ,

Онцг
2011

1. Ерөнхий зүйл

1.1. Үндэсний, засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, салбарын, аж ахуй 

нэгж, байгууллага, онц чухал объектод хуулийн этгээдийн хийсэн гамшгийн 

эрсдэлийн үнэлгээний тайланд дүн шинжилгээ хийхэд энэхүү шалгуур үзүүлэлтийг 

мөрдлөг болгоно.

1.2. Шалгуур үзүүлэлт нь гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээний тайлангийн 

ерөнхий бүтэц болон аюул, өртөх байдал, эмзэг байдал, чадавхын үнэлгээнд хийх 

дүн шинжилгээнээс бүрдэнэ.

1.3. Гамшгийн эрсдэлийн тойм судалгааны тайланг дүгнэхдээ 3.3.1-3.3.4,

3.5.1 дэх шалгуур үзүүлэлтүүдийг тооцохгүй байж болно.

2. Гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээний тайланд тавигдах шалгуур үзүүлэлт

2.1. Гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээний тайлан дараах бүтэцтэй байна. Үүнд:

2.1.1. нүүр хуудас;

2.1.2. гүйцэтгэсэн хуулийн этгээдийн нэр, боловсон хүчний 

мэргэшил, боловсролын талаарх мэдээлэл;

2.1.3. товчилсон үгийн тайлбар;

2.1.4. агуулга;

2.1.5. гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээг хийх зорилго, ажлын 

даалгавар;

2.1.6. гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ хийхэд баримталсан заавар, 

аргачлал;

2.1.7. гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ хийлгэж буй засаг захиргааны 

нэгж, салбар, аж ахуйн нэгж, байгууллагын талаарх мэдээлэл;

2.1.8. нутаг дэвсгэрийн суурь нөхцөл байдал;

2.1.9. аюул, өртөх байдал, эмзэг байдал, чадавхын үнэлгээ;

2.1.10. гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээний үр дүн;

2.1.11. гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээний дүгнэлт;

2.1.12. гамшгийн эрсдэлийг бууруулах зөвлөмж;

2.1.13. ашигласан материалын жагсаалт;

2.1.14. хавсралт;
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2.2. Тайланг дүгнэхдээ дараах асуудлыг харгалзаж үзнэ. Үүнд:

2.2.1. гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээг хийхэд тухайн чиглэлийн 

мэргэжлийн боловсон хүчин оролцсон эсэх;

2.2.2. болзошгүй аюул, өртөх байдал, эмзэг байдал, чадавхад 

уялдуулан эрсдэлийг тогтоосон эсэх;

2.2.3. гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ нь гамшгаас хамгаалах 

төлөвлөгөөний үндэслэл болж чадах эсэх;

2.2.4. гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээг олон улсын практикт нийтлэг 

мөрдөж байгаа арга, аргачлал, стандартын дагуу хийсэн байх;

2.2.5. гамшгийн эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээний зөвлөмж нь 

оновчтой болсон эсэх;

3. Аюул, өртөх байдал, эмзэг байдал, чадавхын үнэлгээнд хийх
*

дүн шинжилгээ

3.1. Аюулын үнэлгээнд дараах шалгуур үзүүлэлтийг тооцсон байна. Үүнд:

3.1.1. аюулын эх үүсвэрийг тодорхойлох;

3.1.2. аюул үүсэх шалтгаан, нөхцөл;

3.1.3. аюулын хамрах хүрээ;

3.1.4. аюулын үргэлжпэх хугацаа;

3.1.5. аюул тохиолдох давтамж;

3.1.6. аюулын түвшин;

3.1.7. аюулын зураглал /Газарзүйн мэдээллийн системийг 

ашиглах/;

3.2. Гамшгийн өртөх байдлын үнэлгээнд дараах шалгуур үзүүлэлтийг 

тооцсон байна. Үүнд:

3.2.1. өртөх байдлын хамрах хүрээ;

3.2.2. хүн ам, амьжиргаанд нөлөөлөх байдал;

3.2.3. дэд бүтэц, нийгмийн үйлчилгээнд нөлөөлөх байдал;

3.2.4. байгаль орчинд сөргөөр нөлөөлөх байдлыг бий болгож буй 

шалтгаан, нөхцөл;

3.2.5. өртөх байдалд нөлөөлөх хүчин зүйлүүд;

3.2.6. өртөх байдлын зураглал /Газарзүйн мэдээллийн системийг 

ашиглах/;

3.3. Гамшгийн эмзэг байдлын үнэлгээнд дараах шалгуур үзүүлэлтийг 

тооцсон байна. Үүнд:

3.3.1. гамшгийн цагийн байдал үүсгэх;
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3.3.2. гамшигт нэрвэгдэгсдийн тоо /нас барах, гэмтэж бэртэх/;

3.3.3. гамшгийн улмаас учрах эдийн засгийн хохирол;

3.3.4. гамшгийн улмаас эвдрэх, нурах барилга, байгууламж, дэд 

бүтэц;

3.3.5. эмзэг байдал үүсэх шалтгаан, нөхцөл;

3.3.6. эмзэг байдалд нөлөөлөх хүчин зүйлүүд;

3.3.7. эмзэг байдлын хамрах хүрээ;

3.3.8. эмзэг байдлын түвшин;

3.3.9. эмзэг байдлын зураглал /Газарзүйн мэдээллийн системийг 

ашиглах/;

3.4. Чадавхын үнэлгээнд дараах шалгуур үзүүлэлтийг тооцсон байна. Үүнд:

3.4.1. гамшгаас хамгаалах удирдлагын тогтолцоо эдийн засгийн 

чадавхын байдал;

3.4.2. холбогдох хууль тогтоомжийн хэрэгжилт;

3.4.3. гамшгийн эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээ;

3.4.4. гамшгаас хамгаалах төлөвлөлт ;

3.4.5. гамшгаас хамгаалах хүч хэрэгслийн чадавх;

3.4.6. зарлан мэдээллийн систем;

3.4.7. сургалт, сурталчилгаа, мэдээллийн систем;

3.4.8. эдийн засгийн чадавх, нөөц хөрөнгө;

3.4.9. олон нийтийн мэдлэг ойлголт, идэвх оролцоо;

3.5. Гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээний үр дүнг дараах шалгуур үзүүлэлтээр 

илэрхийлнэ. Үүнд:

3.5.1. нийгмийн эрсдэл;

3.5.2. эрсдэлийн хамрах хүрээ;

3.5.3. эрсдэлийн түвшин;

3.5.4. эрсдэлийн зэрэглэл;

3.5.5. эрсдэлийн түвшингийн зураглал /Газарзүйн мэдээллийн 

системийг ашиглах/;

4. Бусад

4.1. Шинжээч болон шинжээчийн баг нь үйл ажиллагаандаа хууль 

дээдлэх, шударга ёсыг баримтлах, ил тод нээлттэй байх зарчмыг баримтална.

4.2. Шинжээч болон шинжээчийн баг нь гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээний 

тайланд дүн шинжилгээ хийхдээ аливаа гадны нөлөөнд автахгүй, холбогдох журам, 

заавар, шалгуур үзүүлэлтийг мөрдлөг болгоно.
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5. Хариуцлага

5.1. Шинжээч болон шинжээчийн баг нь хамаарал бүхий хуулийн этгээдийн 

хийсэн гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээний тайланг дүгнэхдээ ашиг сонирхлын зөрчил 

гаргасан тохиолдолд холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу хариуцлага оногдуулна.

-оОо--
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