
 

ГАМШГИЙН ЭРСДЭЛИЙГ БУУРУУЛАХ ҮНДЭСНИЙ 
ЗӨВЛӨЛИЙН ЗӨВЛӨМЖИЙН ХЭРЭГЖИЛТ 

2019.12.16 
 

д/д Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Хэрэгжилт Биелэлт 

Нэг.Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах үндэсний зөвлөлийн гишүүд, орон нутгийн зөвлөлийн дарга, гишүүдэд 

1.  Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах 
нийслэл, орон нутгийн зөвлөлийн үйл 
ажиллагааг тогтмолжуулах 

  

2.  Улсын хэмжээнд онц чухал обьектын 
жагсаалтыг шинэчлэх, засаг 
захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, 
гамшгаас хамгаалах алба, шинэчлэн 
баталсан улсын онц чухал обьектын 
хэмжээнд үнэлгээ хийх 

  

3.  Гамшгийн эрсдэлийн тойм судалгаа, 
үнэлгээнд суурилан орон нутгийн 
гамшгийн эрсдэлийг бууруулах 
төлөвлөгөө боловсруулж, 
хэрэгжүүлэх 

  

4.  Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах арга 
хэмжээ,холбогдох санхүүжилтийг 
улс,орон нутгийн эдийн засаг, 
нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, 
орон нутгийн болон салбарын 
бодлого, төлөвлөлтөд тусгаж, 
хэрэгжүүлэх 

БЗХАГ, 
СХХОГ  

 
 

5.  Ашиглалтын шаардлага хангаагүй 
сургууль, цэцэрлэг, эмнэлэг, орон 
сууц, нийтийн үйлчилгээний 
барилгуудын судалгааг гаргаж, газар 
хөдлөлт тэсвэржилтийн үнэлгээг 
улсын хэмжээнд зохион байгуулж, их 
засвар, хүчитгэл, шинээр барихад 
шаардлагатай хөрөнгө оруулалтыг 
шийдвэрлэх 

  



6.  Гамшгаас хамгаалах улсын алба 
бүрт Гамшгаас хамгаалах тухай 
хуулийн 33.2-т заасны дагуу 
гамшгаас хамгаалах асуудал 
хариуцсан орон тооны албан 
хаагчийг батлагдсан төсөв, орон 
тоонд багтаан томилох, гамшгаас 
хамгаалах улсын албаны бэлэн 
байдал, харилцан ажиллагааг хангаж 
ажиллах 

  

7.  Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах 
Азийн сайд нарын бага хурлаас 
баталсан “Улаанбаатарын 
тунхаглал”, “Гамшгийн эрсдэлийг 
бууруулах Сендайн хүрээ 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх Азийн 
бүсийн 2018-2020 оны төлөвлөгөө”-
ний хэрэгжилтийг хангах ажлыг 
эрчимжүүлэх 

ГЭУГ  

8.  Аймаг, нийслэл, сум, дүүрэгт 
гамшгийн аюулаас амжиж 
анхааруулах, эрт зарлан мэдээлэх 
тогтолцоог бүрдүүлэх 

ГШУГ  

9.  Аюулт үзэгдэл, осол, гамшгийн 
цагийн байдлын талаарх мэдээ 
мэдээллийн найдвартай, эх 
сурвалжийн нэгдмэл байдлыг хангаж, 
мэргэжлийн байгууллагууд 
хоорондын ажлын уялдааг хангах 

ГШУГ  

10.  “Болзошгүй гамшиг, нийгмийн эрүүл 
мэндийн ноцтой байдлын үеийн 
салбар хоорондын мэдээлэл 
солилцох, хариу арга хэмжээг 
шуурхай зохион байгуулах” журмын 
хэрэгжилтийг хангаж ажиллах 

ГШУГ  

Хоёр. Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам, Үндэсний хөгжлийн газар, Онцгой байдлын ерөнхий газарт 

1.  Олон улсын түвшинд батлагдсан ГЭУГ  



Тогтвортой хөгжлийн хөтөлбөр, Уур 
амьсгалын өөрчлөлтийн эсрэг 
Парисын хэлэлцээр, Гамшгийн 
эрсдэлийг бууруулах Сендайн үйл 
ажиллагааны хүрээ баримт 
бичгүүдийг үндэсний хэмжээнд 
харилцан уялдаатай хэрэгжүүлэхэд 
нягт хамтран ажиллах. 

Гурав. Хууль зүй, дотоод хэргийн яам, Батлан хамгаалахын яаманд 

1.  Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, хор 
уршгийг арилгах үйл ажиллагаанд 
төрийн цэргийн болон тусгай чиг 
үүргийн байгууллагын оролцоо, 
чадавхыг нэмэгдүүлэх. 

  

Дөрөв. Гадаад харилцааны яаманд 

1.  Гамшгаас хамгаалах салбарын хоёр 
болон олон талт хамтын ажиллагааг 
өргөжүүлэх, чадавхыг нэмэгдүүлэхэд 
дэмжлэг үзүүлэн ажиллах; 

БЗХАГ  

2.  Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах 
дэлхийн болон бүс нутгийн 
платформоор дамжуулан үндэсний 
зөвлөлийн чадавхыг нэмэгдүүлэх. 

ГЭУГ  

Тав. Сангийн яаманд 

1.  Даатгалын өнөөгийн эрх зүйн болон 
санхүүгийн зохицуулалтын орчинд 
суурь судалгаа хийж, Монгол Улсын 
нөхцөл байдалд нийцсэн гамшгийн 
даатгалын болон давхар даатгалын 
тогтолцоог бий болгох. 

  

Зургаа. Барилга, хот байгуулалтын яам, Шинжлэх ухааны академид 

1.  Аймгуудын газар хөдлөлтийн бичил 
мужлалын зургийг боловсруулж, 
газар зүйн болон зайнаас тандан 
судлах технологийг 
хөгжүүлэх,гамшгийн эрсдэлийг 
бууруулах үйл ажиллагаанд 

  



нэвтрүүлэх. 

Долоо. Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам, Эрчим хүчний яам, Эрүүл мэндийн яаманд  

1.  Гамшгаас хамгаалах эрүүл мэндийн 
улсын алба, эрчим хүний улсын 
алба, зам тээврийн улсын албанд 
эрсдэлийн тойм судалгаа, гамшгийн 
эрсдэлийн үнэлгээ хийх. 

  

Найм. Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яаманд 

1.  Ган, зудын эрсдэлийг тооцох, аюулыг 
эртнээс сэрэмжлүүлэх, эрт хариу 
авах арга хэмжээг төлөвлөн 
хэрэгжүүлэх.  

ГШУГ  

Ес. Хөдөлмөр нийгмийн хамгаалалын яам, Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яаманд 

1.  Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах 
чиглэлээр бүх насны хүүхэд, 
эмэгтэйчүүд, хөгжлийн бэрхшээлтэй 
хүмүүсийн чадавхыг нэмэгдүүлэх 
арга хэмжээг төлөвлөн хэрэгжүүлэх. 

ГУСГ, ГЭУГ  

Арав. Барилга, хот байгуулалтын яам, Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газарт 

1.  Улсын хэмжээнд ерөнхий 
боловсролын сургууль, цэцэрлэг, 
эмнэлэг, нийтийн орон сууцны 
барилга, байгууламжийг газар 
хөдлөлтийн аюулд тэсвэртэй байх 
нөхцлийг хангах, хяналтыг 
дээшлүүлэх. 

  

Арван нэг. Харилцаа, холбоо, мэдээллийн технологийн газарт 

1.  Гамшгийн эрсдэлийг бууруулахад 
шинэ техник, технологи, инновацийг 
нэвтрүүлэх. 

ГСХ, ГШУГ-ХОЛБООНЫ ХЭЛТЭС  

Арван хоёр. Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн Стратегийнсудалгааныхүрээлэнд 

1.  Гамшгаас хамгаалах бодлого, 
хөтөлбөр, салбаруудын бодлого, 
төлөвлөлт, аймаг, нийслэлийн эдийн 

ГСХ  



засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн 
чиглэл, хөгжлийн бодлого, хөтөлбөрт 
гамшгийн эрсдэлийг бууруулахүйл 
ажиллагааг тусгасан байдалд  дүн 
шинжилгээ хийх. 

Арван гурав. Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах хэлтэст 

1.  Олон нийтэд гамшгийн эрсдэлийг 
бууруулах мэдлэг ойлголтыг олгох, 
Үндэсний зөвлөлийн үйл ажиллагааг 
сурталчлан таниулах, хэвлэл 
мэдээллийн байгууллагын оролцоог 
хангах. 

ГУСГ  

Арван дөрөв. Монголын Улаан загалмайн нийгэмлэг, Монголын Үндэсний худалдаа, аж үйлдвэрийн танхимд 

1.  Гамшгийн эрсдэлийг бууруулахад 
иргэн, аж ахуйн нэгж, төрийн бус 
байгууллагын оролцоог нэмэгдүүлж 
төр, иргэний нийгэм, хувийн 
хэвшлийн түншлэлийг хөгжүүлэх, 
гамшгийн эрсдэлийг бууруулахад 
хувь нэмэр оруулсан иргэн, хуулийн 
этгээдийг урамшуулах эрх зүйн 
орчин, механизмыг бий болгох. 

 

БЗХАГ, 
ГЭУГ  

 

 
 

  



ГАМШГИЙН ЭРСДЭЛИЙГ БУУРУУЛАХ ҮНДЭСНИЙ ЗӨВЛӨЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ 

/2019-2020/  

 

Д/д Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ 

Хэрэгжүүлэх байгууллага 

Хэрэгжилт Биелэлт 
Хариуцах 

Хамтран 
ажиллах 

НЭГ: Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх сургалт сурталчилгаа, эрсдэлийн үнэлгээ хийх чиглэлээр 

1.  Гамшгийн эрсдэлийн тойм 
судалгааг засаг захиргаа, 
нутаг дэвсгэрийн нэгжийн 
түвшинд гүйцэтгэж, 
гамшгийн эрсдэлийн 
үнэлгээг өндөр эрсдэлтэй 
нутаг дэвсгэрт хийх, 
үнэлгээнд суурилан орон 
нутгийн гамшгаас хамгаалах 
төлөвлөгөөг шинэчлэх  

ОБЕГ, 
Аймаг, 

нийслэлийн 
ЗДТГ 

ШУА, 
МУЗН, 

Олон улсын 
байгууллага 

  

2.       

3.  Гамшгаас хамгаалах эрүүл 
мэндийн улсын алба, эрчим 
хүчний улсын алба, зам 
тээврийн улсын албанд 
эрсдэлийн тойм судалгаа, 
гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ 
хийх.  

ЭХЯ, 
ЭМЯ, 
ЗТХЯ 

ОБЕГ   

4.  Улсын хэмжээнд ерөнхий 
боловсролын сургууль, 
цэцэрлэг, эмнэлэг, урлаг, 
спортын болон нийтийн орон 
сууцны зориулалттай 
барилга байгууламжийн 
газар хөдлөлтийн 
тэсвэржилтийг үнэлэх, 
ашиглалтын шаардлага 
хангаагүйбарилга 
байгууламжийн судалгааг 

БХБЯ, 
БСШУСЯ, 

МХЕГ, 
СЯ 

 

ОБЕГ 
 

Аймаг, 
нийслэлийн 

ЗДТГ 

  



шинэчлэн гаргах, барилга 
байгууламжийн их засвар, 
хүчитгэл буюу сайжруулан 
барих, шинээр барих 
санхүүжилтийг эдийн засаг, 
нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн 
чиглэлд тухай бүр тусгаж, үе 
шаттайгаар шийдвэрлэх. 

5.  Төр, хувийн хэвшлийн 
түншлэл хамтын ажиллагааг 
сайжруулах, гамшгийн үед 
аж ахуйн нэгж, байгууллагын 
бизнесийн тасралтгүй 
ажиллагааг хангахад 
дэмжлэг үзүүлэх сургалт, 
сурталчилгааны ажлыг 
зохион байгуулах, өндөр 
эрсдэлтэй аж ахуйн нэгж, 
байгууллагуудад гамшгийн 
эрсдэлийн үнэлгээ хийлгэх 

МҮХАҮТ, 
МАОЭНХ 

 

ОБЕГ  
 

ГЭУГ 
ГУСГ 

  

6.  Гамшгийн эрсдэлийг 
бууруулахад хувь нэмэр 
оруулсан иргэн, хуулийн 
этгээдийг урамшуулах эрх 
зүйн орчин, механизмыг бий 
болгох 

МУЗН, 
МҮХАҮТ 

ОБЕГ  
 

БЗХАГ 

  

7.  Гамшгийн үед эрүүл 
мэндийн анхны тусламж 
үзүүлэх чадавх бүхий 
иргэдийг бэлтгэх, сургаж 
дадлагажуулах 

ЭМЯ 
 

МУЗН   

8.  Гамшгийн эрсдэлийг 
бууруулах олон нийтийн 
мэдлэг ойлголтыг 
нэмэгдүүлэх арга хэмжээг 
хэвлэл мэдээллээр 
дамжуулан зохион 

ЗГХЭГ 
ОБЕГ 

ХХМТГ 
 

ГУСГ 
ГЭУГ 

  



байгуулах, Үндэсний 
зөвлөлийн үйл ажиллагааг 
сурталчлах, хэвлэл 
мэдээллийн байгууллагад 
гамшгийн эрсдэлийг 
бууруулах сургалт, дадлага 
зохион байгуулах 
 

Хоёр: Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээг хөгжлийн бодлого төлөвлөлтөд тусгах чиглэлээр 

9.  Олон улсын 
түвшинд 
батлагдан 
гарсан баримт 
бичгүүдийг 
үндэсний 
хэмжээнд 
харилцан 
уялдаатай 
хэрэгжүүлэх 
чиглэлээр 
уулзалт, 
семинар 
зохион 
байгуулах, 
баримт 
бичгийн 
хэрэгжилтээр 
холбогдох 
статистикийн 
мэдээг 
бүрдүүлэх 

Монгол 
Улсын 
Тогтвортой 
хөгжлийн 
үзэл 
баримтлал-
2030 

ҮХГ 
 

ҮСХ 
 

БЗХАГ 
ГЭУГ 

  

Уур 
амьсгалын 
өөрчлөлти
йн эсрэг 
НҮБ-ын 
суурь 
конвенцийн 
Парисын 
хэлэлцээр 

БОАЖЯ 
 

 

Гамшгийн 
эрсдэлийг 
бууруулах 
Сендайн 
үйл 
ажиллагаа
ны хүрээ 
баримт 
бичиг  

ОБЕГ  

10.  НҮБ-ын Гамшгийн эрсдэлийг 
бууруулах газрын “Аюулгүй, 

Аймаг, 
нийслэлийн 

Үндэсний 
хөгжлийн 

  



гамшигт тэсвэртэй хот” 
санаачилгад нэгдэн орсон 
үүрэг амлалтыг хэрэгжүүлж, 
орон нутгийн хөгжлийн 
бодлого төлөвлөлтөд 
гамшгийн эрсдэлийг 
бууруулах үйл ажиллагааг 
тусгах, шаардагдах төсвийн 
санхүүжилтийг шийдвэрлэж, 
хэрэгжүүлэх. /зорилт Е/. 

ЗДТГ газар 
 
 

11.  Улаанбаатар хотыг 2020 
оноос хойш хөгжүүлэх 
ерөнхий төлөвлөгөөнд 
шинээр баригдах дэд бүтэц 
(зам, гүүр, барилга, орон 
сууцны хороолол), гэр 
хорооллын дахин 
төлөвлөлтөд хөрсний ус 
нэвчилт, үер, газар 
хөдлөлтийн эрсдэлийг 
зайлшгүй тооцож, тусгах, 
ашиглалтын шаардлага 
хангахгүй болсон орон 
сууцны барилгуудыг шинээр 
барих төсөв, хөрөнгийг үе 
шаттай шийдвэрлэх 

Нийслэлийн 
ЗДТГ 

БХБЯ, 
ЗТХЯ, 

БОАЖЯ, 
СЯ 

ОБЕГ, 
МХЕГ, 
ШУА, 

  

12.  Барилга байгууламжийг 
паспортжуулах ажлыг 
эрчимжүүлэх 

Аймаг, 
нийслэлийн 

ЗДТГ 

БХБЯ, 
ЗТХЯ, 

СЯ 
ОБЕГ, 
МХЕГ, 
ШУА, 

  

13.  Улсын хэмжээний аймаг 
дундын отрын бүс, тусгай 
хамгаалалтын газар нутгийн 
зохицуулалтыг оновчтой 
болгох  

ХХААХҮЯ, 
БОАЖЯ 

Бүс нутгийн 
захиргаа 

 
ГШУГ 

  



14.  2017 онд батлагдсан Мал, 
амьтны эрүүл мэндийн тухай 
хуулийн үзэл санаанд 
нийцүүлэн Мал, амьтны гоц 
халдварт өвчнөөс урьдчилан 
сэргийлэх стратегийг 
шинэчлэх  

ХХААХҮЯ, 
Мал 

эмнэлгийн 
ерөнхий 

газар 

ОБЕГ   

Гурав: Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээний зохион байгуулалт, чадавхыг бэхжүүлэх чиглэлээр  

15.  Аймаг орон нутагт гамшгаас 
хамгаалах сайн дурын 
аврах, гал унтраах хэсэг 
байгуулах, шаардагдах 
хөрөнгийг үе шаттай 
шийдвэрлэх, орон нутагт 
тохиолдох гамшгийн төрлөөс 
хамаарч сайн дурынхныг 
мэргэшүүлэн сургах 
 

Аймаг, 
нийслэлийн 

ЗДТГ 

ОБЕГ 
МУЗН 

  

16.  Аврах, гал унтраах техник, 
тоног төхөөрөмжийн 
чадавхыг сайжруулах 
стратеги, хөтөлбөрийн 
хэрэгжилтийг дэмжих 

ОБЕГ СЯ 
 

ГТТГ 

  

17.  Гамшгаас хамгаалах улсын 
алба бүрт Гамшгаас 
хамгаалах тухай хуулийн 
33.2-т заасан гамшгаас 
хамгаалах асуудал 
хариуцсан орон тооны албан 
хаагчийг жил бүрийн 
батлагдсан төсөв, орон 
тоонд багтаан томилон 
ажиллуулах 

ГХУА ОБЕГ   

18.  Засгийн газрын 2016 оны 
282 дугаар тогтоолоор 
батлагдсан газар 

Үндэсний 
зөвлөлийн 

гишүүд 

Аймаг 
нийслэлийн 

ЗДТГ 

  



хөдлөлтийн гамшгаас 
урьдчилан сэргийлэх, 
эрсдэлийг бууруулах арга 
хэмжээний төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийг хангах, газар 
хөдлөлтөөс урьдчилан 
сэргийлэх байнгын 
ажиллагаатай салбар 
зөвлөлийн үйл ажиллагааг 
дэмжих 

19.  Газар хөдлөлтийн бичил 
мужлалын зургийг аймаг, 
нийслэл, дүүргийн хэмжээнд 
боловсруулах, газар 
хөдлөлтийн эрсдэлийг 
бууруулах үйл ажиллагаанд 
нэвтрүүлэх 

БХБЯ, 
ШУА 

 

Аймаг, 
нийслэлийн 

ЗДТГ 
ОБЕГ 

  

20.  Ган, зудын эрсдэлийг 
тооцох, аюулыг эртнээс 
сэрэмжлүүлэх, эрт хариу 
авах арга хэмжээг төлөвлөн 
хэрэгжүүлэх 

ХХААХҮЯ, 
ОБЕГ 

БОАЖЯ, 
Олон улсын 
байгууллага 

 
ГШУГ 

  

21.  Гамшгийн эрсдэлийг 
бууруулах чиглэлээр хүүхэд, 
эмэгтэйчүүд, хөгжлийн 
бэрхшээлтэй иргэдэд 
сургалт сурталчилгаа 
явуулах 

ХНХЯ, 
БСШУСЯ 

ОБЕГ, 
МУЗН 

 
ГУСГ 

  

22.  Байгалийн аюулт үзэгдэлд 
нөлөөлж болохуйц цаг 
хугацааны болон орон зайн 
өөрчлөлт, хувиралт, 
хувьслыг судлах зураглал 
боловсруулах 
 
 

ОБЕГ, 
ШУА, 

ЦУОШГ 

БОАЖЯ 
 

ГШУГ 
 
 

  

23.  Гамшгаас урьдчилан ОБЕГ     



сэргийлэх, хор уршгийг 
арилгах чиглэлээр төрийн 
цэргийн болон тусгай чиг 
үүргийн байгууллагын 
хамтарсан сургалт, дадлага 
зохион байгуулах  

БХЯ 
ХЗДХЯ 

 

24.  Цаг агаарын гэнэтийн аюулт 
үзэгдлээс сэрэмжлүүлэх 
орон нутгийн дэд тогтолцоог 
дэмжин хөгжүүлэх, говь, 
хээрийн бүсийн аймгуудад 
аюулаас сэрэмжлүүлэх 
анхааруулах 16 цогцолборыг 
байгуулах  

БОАЖЯ, 
ХХААХҮЯ, 

Өвөрхангай, 
Өмнөговь, 
Дорноговь, 

Хэнтий, 
Сүхбаатар, 

Дорнод 
аймгийн 

ЗДТГ 

ОБЕГ 
ЦУОШГ 

 
ГШУГ 

  

25.  Гамшгаас хамгаалах 
салбарын хоёр болон олон 
талт хамтын ажиллагааг 
өргөжүүлж, хот дахь эрэн 
хайх, аврах ажиллагааны 
олон улсын дунд түвшний 
үндэсний баг байгуулахад 
дэмжлэг үзүүлэх 

ОБЕГ 
 

ГХЯ 
 

БЗХАГ 

  

26.  Швейцари Улсын Женев 
хотноо 2019 оны 05 дугаар 
сард, Австрали Улсад 2020 
ондзохион байгуулагдах 
Гамшгийн эрсдэлийг 
бууруулах дэлхийн болон 
бүс нутгийн платформд 
үндэсний зөвлөлийн 
төлөөллөөс оролцуулах 
ажлыг зохион байгуулах 

ГХЯ ОБЕГ 
 

БЗХАГ 

  

Дөрөв: Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах санхүүжилтийн чиглэлээр 

27.  Гамшгийн эрсдэлийн ОБЕГ, СЗХ,   



даатгалын эрх зүйн орчныг 
бий болгох чиглэлээр суурь 
судалгаа, нийгэм, эдийн 
засагт нөлөөлөх байдлын 
үнэлгээг хийх, хуулийн төсөл 
боловсруулах 

СЯ МҮХАҮТ, 
Даатгалын 
салбарын 

мэргэжлийн 
оролцогчид 

28.  Малын индексжүүлсэн 
даатгалын хамрах хүрээг 
нэмэгдүүлэх, ган, зуд, ой, 
хээрийн түймрийн өндөр 
эрсдэлтэй аймгуудад 
даатгалын бүтээгдэхүүнийг 
сурталчлах ажлыг шат 
дараатай зохион байгуулах 

Аймаг 
нийслэлийн 

ЗДТГ, 
ХААДДХК 

СЯ, 
ХХААХҮЯ, 

СЗХ 
 

ХААДДХК  

Тав: Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах үйл ажиллагааны хяналт, шинжилгээ, судалгааны чиглэлээр 

29.  Гамшгаас хамгаалах 
бодлого, хөтөлбөр, 
салбаруудын бодлого, 
төлөвлөлт, аймаг, 
нийслэлийн эдийн засаг, 
нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн 
чиглэл, хөгжлийн бодлого, 
хөтөлбөрт гамшгийн 
эрсдэлийг бууруулах үйл 
ажиллагааг тусгасан 
байдалд  дүн шинжилгээ 
хийх, зөвлөмж боловсруулах  

ҮХГ, 
ССХ 

БОАЖЯ 
ХЗДХЯ, 

ХХААХҮЯ, 
БХБЯ, 
ЗТХЯ, 
ЭХЯ, 
ЭМЯ, 

УУХҮЯ, 
БХЯ, 

ОБЕГ, 
ХХМТГ, 
Аймаг, 

нийслэлийн 
ЗДТГ 

  

30.  Байгалийн гамшгийн аюул 
өндөртэй газар нутагт 
монгол орны геологийн 
гүний тогтцын судалгааг 
хийх  

УУХҮЯ, 
ШУА 

   

31.  Гамшгийн эрсдэлийг 
бууруулахад шинэ техник, 

ХХМТГ, 
ШУА 

БСШУСЯ, 
ОБЕГ 

  



технологи, инновацийг 
нэвтрүүлэх аргыг судлах 

 
ГСХ 

32.  Гамшгийн дараах хохирол, 
хэрэгцээний үнэлгээ хийх 
аргачилсан зааврыг 
боловсруулж, гамшгийн 
дараах сэргээн босгох, 
нөхөн сэргээх үйл 
ажиллагаанд нэвтрүүлэх.  

ОБЕГ БОАЖЯ 
ХХААХҮЯ, 

БХБЯ, 
ЗТХЯ, 
ЭХЯ, 
ЭМЯ, 

УУХҮЯ, 
ХНХЯ, 
МУЗН 

 
 

ГЭУГ 
ГШУГ 

  

33.  Гамшгийн эрсдэлийг олон 
нийтийн оролцоотой 
бууруулах үндэсний 
хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд 
хяналт тавих 

Үндэсний 
зөвлөлийн 

гишүүд, 
ОБЕГ 

Бүх 
хэрэгжүүлэгч 

байгууллага 

 Хэрэгжил
тийн явц, 
хувь 
бичих 

34.  “Болзошгүй гамшиг, 
нийгмийн эрүүл мэндийн 
ноцтой байдлын үеийн 
салбар хоорондын мэдээлэл 
солилцох, хариу арга 
хэмжээг шуурхай зохион 
байгуулах” журмын 
хэрэгжилтийг хангахад 
хяналт тавьж ажиллах 

ЭМЯ Бүх 
хэрэгжүүлэгч 

байгууллага 
 

ГШУГ 

  

35.  Улсын онц чухал обьектын 
жагсаалтыг Засгийн газраар 
шинэчлэн батлуулах.  

ХЗДХЯ БОАЖЯ  
БХЯ 
ГХЯ 
СЯ 

ЭХЯ 
ХНХЯ  
БХБЯ, 

БСШУСЯ 

 
 
 

 



ЭХЯ, 
ЭМЯ, 

ХХААХҮЯ, 
ЭХЯ, 
ЭМЯ, 
ОБЕГ, 

Үндэсний 
Аюулгүй 
байдлыг 
хангах 

тусгайлсан 
чиг үүрэгтэй 
байгууллага, 
Тусгай алба  

 
ГТТГ 

 ГШУГ 
 

 

ТОВЧИЛСОН НЭРИЙН ТАЙЛАЛ: 

ЗГХЭГ Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газар 

БОАЖЯ Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам 

БХЯ Батлан хамгаалах яам 

ГХЯ Гадаад харилцааны яам 

СЯ Сангийн яам 

ХЗДХЯ Хууль зүй, дотоод хэргийн яам 

ХНХЯ Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам 

БХБЯ Барилга, хот байгуулалтын яам 

БСШУСЯ Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам 

ЗТХЯ Зам, тээврийн хөгжлийн яам 

УУХҮЯ Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам 

ХХААХҮЯ Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам 

ЭХЯ Эрчим хүчний яам 



ЭМЯ Эрүүл мэндийн яам 

ОБЕГ Онцгой байдлын ерөнхий газар 

МХЕГ Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар 

ХХМТГ Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газар 

ХХЕГ Хил хамгаалах ерөнхий газар 

ҮХГ Үндэсний хөгжлийн газар 

ССХ Стратеги судалгааны хүрээлэн 

ШУА Шинжлэх ухааны академи 

МҮХАҮТ Монголын Үндэсний Худалдаа Аж Үйлдвэрийн Танхим 

МУЗН Монголын улаан загалмайн нийгэмлэг 

ҮСХ Үндэсний статистикийн хороо 

ГХУА Гамшгаас хамгаалах улсын албад 

ЦУОШГ Цаг уур, орчны шинжилгээний газар 

СЗХ Санхүүгийн зохицуулах хороо 

ГСХ Гамшиг судлалын хүрээлэн 

ҮБХИС  Үндэсний батлан хамгаалах их сургууль 

ХСИС Хууль сахиулахын их сургууль 

ХААДДХК Хөдөө аж ахуйн давхар даатгал ХК 

МАОЭНХ Монголын ажил олгогч эздийн нэгдсэн холбоо 

  

--о0о— 


