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Хотуудын гамшгийг тэсвэрлэх чадавхыг үнэлэх онооны арга 

Нарийвчилсан үнэлгээ 

Аюулгүй, гамшигт тэсвэртэй хөгжих чадавхтай хотыг бий болгох 10 үндсэн чиглэлд үндэслэн “Гамшгийн 
эрсдэлийг бууруулах Сендайн үйл ажиллагааны хүрээ: 2015-2030” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, тайлагнахад 
дэмжлэг болгов.  

НҮБ-ын Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах газар (UNDRR)
АНУ-ын Олон улсын хөгжлийн агентлаг, Европын комисс, IBM, AECOM-ын дэмжлэгтэй боловсруулав. 



3 

НҮБ-ын Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах олон улсын стратегийн газар Хотуудын гамшгийг тэсвэрлэх чадавхыг үнэлэх онооны арга 

Энэхүү Онооны арга нь “Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах чиглэлээр 2015-2030 онд хэрэгжүүлэх Сендайн үйл ажиллагааны хүрээ” хөтөлбөрийн 
хэрэгжилт, гарч буй ахиц дэвшил, тулгарч буй хүндрэл, бэрхшээлд хяналт, мониторинг хийх, гамшгийг тэсвэрлэх чадавхыг үнэлэх боломжийг орон нутгийн 

засаг захиргаандолгох үнэлгээний цогц юм. Уг арга нь НҮБ-ын Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах газар гаргасан “Аюулгүй, гамшигт тэсвэртэй хөгжих чадавхтай
хотыг бий болгох 10 үндсэн чиглэл”-д үндэслэсэн.  

“Гамшгийг тэсвэрлэх чадавх” гэж 
юуг хэлэх вэ? Хотуудын гамшгийг 

тэсвэрлэх чадавхыг үнэлэх Онооны 
аргын цар хүрээ 

“Сендайн үйл ажиллагааны 
хүрээ”-д гамшгийг тэсвэрлэх 
чадавхыг аюулд өртсөн систем, олон 
нийт эсвэл нийгэм эрсдэлийг 
удирдан нэн чухал үндсэн бүтэц, үйл 
ажиллагаагаа хамгаалах, сэргээх 
зэрэг үйл ажиллагааг цаг алдалгүй, 
үр дүнтэй хэрэгжүүлэх замаар 
аюулын нөлөөллийг эсэргүүцэх, 
шингээх, зохицох, өөрчлөх, нөхөн 
сэргээх чадвар гэж тодорхойлжээ. 

Хотсуурин газрын хувьд энэ нь ихэвчлэн 
газар хөдлөх, үер, хар салхи болох, ой, хээрийн 
түймэр гарах, химийн бодис асгарах, цахилгаан 
тасалдах зэрэг байгалийн болон хүний буруутай 
үйл ажиллагаатай холбоотой гэнэтийн гамшиг, 
түүнчлэн хөрсний ус багасах, ой мод устах, эсвэл 
орон гэргүй болох, ажилгүйдэх зэрэг нийгэм-
эдийн засгийн урт хугацааны асуудал, дарамтаас 
тэсэж гарах, сэргэн босох чадвар юм.  

Энэхүү үнэлгээ ньхотын гамшгийг тэсвэрлэх 
чадавх буюу тохиолдож болзошгүй гамшгийн 
эрсдлийг ойлгож, тэдгээрийг багасгах, гамшгийн 
улмаас богино болон урт хугацаандхүний амь 
нас, амьжиргаа, эд хөрөнгө, дэд бүтэц, эдийн 
засгийн үйл ажиллагаа, хүрээлэн буй орчинд 
учирч болзошгүй хохирлыг бууруулах хариу арга 
хэмжээ авах хотын боломжийг харуулна.  

Гэхдээ урт хугацааны дарамт нь гэнэтийн 
гамшиг тохиолдох магадлал, учруулах хохирлын 
цар хүрээг нэмэгдүүлэх, хариу арга хэмжээ авах 
хотын чадавхад сөргөөрнөлөөлөх боломжтойг 
мэргэжилтнүүд анхаарч үзэх хэрэгтэй. 
Тухайлбал, ой мод устах нь гэнэтийн үер болох 
магадлалыг нэмэгдүүлж, томоохон газар 
хөдлөлтийн дараа олон нийтийг (даатгалд 
хамрагдаагүй) орон гэр, бизнесээ сэргээн барих 
боломжгүй болгож болох юм. 

Онооны аргын цар хүрээг хотод тохиолдож 
болзошгүй гамшигт үзэгдэл, дарамтын хүрээнд 
Зураг 1-т үзүүлэв.  

Онооны аргын цар хүрээ 

 

Зураг 1: Хотуудын гамшгийг тэсвэрлэх чадавхыг үнэлэх 
Онооны аргын цар хүрээ 

 Урт хугацааны дарамт Гэнэтийн гамшиг 

Уур амьсгалын өөрчлөлт Байгалийн гамшиг 

Байнгын харилцан нөлөөлөл 
Далайн түвшиннэмэгдэх 

Хүний үйл ажиллагаатай 

холбоотой гамшиг 

Хүрээлэн буй орчны доройтол 

Нийгэм, эдийн засаг, соёлын дарамтууд 
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Хотуудын гамшгийг тэсвэрлэх чадавхыг үнэлэх онооны арга НҮБ-ын Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах олон улсын стратегийн газар 

“Хёогогийн үйл ажиллагааны 
хүрээ”-ний нэг хэсэг болон 2005 
онд анх гарсан “Аюулгүй, гамшигт 
тэсвэртэй хөгжих чадавхтай хотыг 
бий болгох 10 үндсэн чиглэл”-д 
нийцүүлж “Онооны арга”-ыг 
боловсруулсан бөгөөд “Гамшгийн 
эрсдэлийг бууруулах чиглэлээр 
2015-2030 онд хэрэгжүүлэх 
Сендайн үйл ажиллагааны хүрээ” 
хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд дэмжлэг 
болгох зорилгоор шинэчлэн 
сайжруулсан болно. 

“Аюулгүй, гамшигт тэсвэртэй 
хөгжих чадавхтай хотыг бий 
болгох 10 үндсэн чиглэл” нь Зураг 
2-т харуулсанчлан хотыг гамшигт
илүү тэсвэртэй болгохын
тулдшийдвэрлэх ёстой олон чухал
асуудлыг хамардаг.Үүнд:
• Үндсэн чиглэл 1-3 нь засаглал

болон санхүүгийн чадвар;
• Үндсэн чиглэл 4-8 нь төлөвлөлт,

гамшгийн бэлэн байдлын өргөн
хүрээтэй асуудлууд;

• Үндсэн чиглэл 9-10 нь гамшгийн
хор уршгийг арилгах арга хэмжээ,
гамшгийн дараах сэргээнбосгох
үйл ажиллагаа байдаг.

1. Бүтэц, зохион байгуулалтын тогтолцоо

2. Эрсдэлийн өнөөгийн болон ирээдүйн нөхцөл
байдлыг тодорхойлох, ойлгох, ашиглах нь

3. Гамшгийг тэсвэрлэх чадавхыг сайжруулахын

тулд санхүүгийн чадавхыг дээшлүүлэх нь

4. Гамшгийг тэсвэрлэх чадавхтай хотыг хөгжүүлэх нь

5. Байгалийг хамгаалж, экосистемийн хамгаалах
чиг үүргийг нэмэгдүүлэх нь

6. Гамшгийг тэсвэрлэх чадавхыг сайжруулахын
тулд бүтэц, зохион байгуулалтын чадавхыг
бэхжүүлэх нь

7. Гамшгийг тэсвэрлэх чадавхыг сайжруулахын
тулд нийгмийн чадавхыг ойлгож, бэхжүүлэх нь

   8.Дэд бүтцийн гамшгийг тэсвэрлэх чадавхыг 
    сайжруулах нь 

9. Гамшгийн хор уршгийг арилгах арга хэмжээг
үр дүнтэй зохион байгуулах нь

10. Сэргээн босгох үйл ажиллагааг шуурхайлж,
илүү сайжруулан барих нь

Зураг 2: Аюулгүй, гамшигт тэсвэртэй хөгжих чадавхтай хотыг бий болгох 10 үндсэн чиглэл 
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Нэгдмэл / Хотын засаглал 

Нэгдсэн төлөвлөлт 

Хариу арга хэмжээний 

төлөвлөлт 
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НҮБ-ын Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах олон улсын стратегийн газар Хотуудын гамшгийг тэсвэрлэх чадавхыг үнэлэх онооны арга 

Хотуудын гамшгийг тэсвэрлэх чадавхыг үнэлэх 
онооны аргын үндсэн зорилго 

• Улс орон, орон нутгийн засаг захиргаа
“Сендайн үйл ажиллагааны хүрээ”-ний
хэрэгжилтэд гарсан ахиц дэвшил, хүндрэл
бэрхшээлээ нягталж үзэхэд нь дэмжлэг
болох.

• Орон нутгийн гамшгийн эрсдэлийг
бууруулах стратегийг (гамшгийг тэсвэрлэх
чадавхыг бэхжүүлэх үйл ажиллагааны
төлөвлөгөө) боловсруулах боломжийг
хангах.

Онооны аргыг ашиглахынач тус 
Онооны аргыг хэрэглэгчид түүний үр дүн 

өндөр байгаа талаар мэдээлж байна. Тухайлбал: 
• Гамшгийг тэсвэрлэх чадавхын өнөөгийн

байдал, суурь түвшинг тогтоох;
• Гамшгийг тэсвэрлэх чадавхыг бэхжүүлэхэд

тулгарч буй хүндрэл бэрхшээлүүдийг
ойлгож, мэдэх;

• Тэр бүр хамтран ажилладаггүй хотын
холбогдох байгууллагуудын хооронд
харилцан ярилцах, зөвшилцөх боломжийг
олгох;

• Өнөөгийн нөхцөл байдлын талаар ойлголт
авч, түүндээ үндэслэн хөрөнгө оруулалт,
үйл ажиллагааны чиглэлүүдийг эрэмбэлэх;

• Эцэст нь хотын үйл ажиллагаа, төслүүдийг
гамшгийг тэсвэрлэх чадавхыг
сайжруулахадчиглүүлэх зэргээр дэмжлэг
болжбайна гэжээ.

Онооны аргыг хэн ашиглах вэ? 
Хот ньтус бүрдээ хариуцах эзэн, холбогдох 

байгууллагуудтай системүүдийн систем (харилцаа 
холбоо, ус, ариун цэвэр, эрүүл ахуй, эрчим хүч, 
эрүүл мэнд, нийгмийн халамж, хууль дүрэм, хэв 
журам, боловсрол, бизнес, нийгэм, хөршийн 
систем гэх мэт) юм. 

системүүдийн 

Эдгээр системийн хүрээнд болон 
д хоорон тэсвэгрламэшхг ийг
чадавхын асуудлыг авч үзэх хэрэгтэй бөгөөд 
бүгднягт хамтран ажиллаж байж үр дүнд хүрэх 
боломжтой. 

Төрийн байгууллага, хувийн хэвшил, олон 
нийтийн бүлгүүд, эрдэм шинжилгээний болон 
аливаа бусад байгууллагууд, хувь хүмүүс аль нь ч 
байсан хотын гамшгийг тэсвэрлэх чадавхыг 
бэхжүүлэх, сайжруулахад үүрэг, хариуцлага хүлээх 
ёстой. Онооны аргаар үнэлгээ хийх ажлыг 
холбогдох байгууллагуудыг цуглуулах, 
хуралдуулах талаар эрх мэдэлтэйорон нутгийн засаг 
захиргааны байгууллага тэргүүлэн ажилбал үр дүнтэй 
байх болно. Хотын холбогдох гол байгууллагууд 
хоорондын яриа хэлэлцээ, үйл ажиллагааны 
хандлага нь үнэлгээ хийх, хотыг гамшигт илүү 
тэсвэртэй болгоход зайлшгүй чухалач холбогдолтой 
билээ. 

Онооны аргаар эрсдэлийг хэрхэн тодорхойлох 
вэ? 

Онооны аргыг бие даасан хэрэгсэл болгон 
ашиглаж болоххэдий ч хотод тохиолддог аюул, 
эрсдэлийг зайлшгүй анхаарч үзэх шаардлагатай. 
Тухайлбал, тухайн хотын хувьд тохиолдож 
болзошгүй аюул бүр, хавсарсан аюулт үзэгдэл 
бүрийн хувьд "хамгийн магадлалтай", "хамгийн 
ноцтой" эрсдэлийн нөхцөл байдлыг тодорхойлох 
хэрэгтэй. Зарим хотын хувьд тохиолдож болзошгүй 
хамгийн ноцтой аюул нь тодорхой байхад 
заримхотын хувьд энэ нь тодорхойгүй, гол эрсдэл 
нь жижиг үйл явдлууд хавсран тохиолдох байж 
болно. Гамшгийн эрсдлийг бууруулах НҮБ-ын алба 
газраас Deloitte байгууллагатай хамтран боловсруулсан 
“Эрсдлийн түргэвчилсэн үнэлгээний хэрэгсэл” 
ньэрсдэлийг тодорхойлоход тань тус нэмэр болно гэдэгт 
эргэлзэхгүй байна. Энэ хэрэгсэл нь эрсдлийн талаар 
мэдээлэл, ойлголт өгөх бөгөөд Онооны аргатай зэрэгцүү
лэн хэрэглэх боломжтой энгийн дэлгэмэл хүснэгт юм. 
Эрсдлийн түргэвч илсэн үнэлгээний хэрэгслийг http://
www.unisdr.org/campaign/resilientcities/home/to olkit -с 
татаж авч болно. 

Онооны аргаар хэрхэн үнэлэх вэ? 
Уг үнэлгээний аргыг ашигласан орон 

нутгийн засаг захиргаанууд үр дүнг дараах 
байдлаар дүгнэсэн байна. Үүнд: 
• Оролцогчдын урьдчилан бөглөсөн асуулгын

тусламжтайгаар ихэнхдээ 1-2 өдрийн
хэлэлцүүлгээр үнэлгээг хийх боломжтой, үр
дүн өндөртэй судалгаа байна. Дундаж буюу
харилцан зөвшилцсөн оноог шалгуур
үзүүлэлт тус бүрээр бус  “10 үндсэн
чиглэл”тус бүрийн түвшинд илүүтэй ашиглаж
байна;

• Дасгал ажил нь цаг хугацааны хувьд
хязгаарлагдмал учраас тодорхой зарим
асуудлыг, тухайлбал, олон нийтийн түвшний
бэлэн байдал зэргийг нарийвчлан судалж
байна;

• Хотын гамшгийг тэсвэрлэх чадавхыг бүхэлд
нь нарийвчлан үнэлэхэд нэгээс хэдэн сар
шаардлагатай.

• Хэрэглэгчдийн санал, дүгнэлтэд үндэслэн
хоёр түвшинд оноо өгөх боломжийг санал
болгож байна. Үүнд:

- Түвшин 1: Урьдчилсан түвшний 
үнэлгээ буюу “Сендайн үйл 
ажиллагааны хүрээ” хөтөлбөрийн гол 
зорилго, шалгуур үзүүлэлтүүд, зарим 
чухал асуудлаар үнэлгээ хийнэ. 
Хотын холбогдох байгууллагуудын 
оролцоотой 1-2 өдрийн хэлэлцүүлэгт 
энэ түвшинг ашиглахыг зөвлөж байна. 
Үүнд нийтдээ 47 асуулт/шалгуур 
үзүүлэлт байгаа бөгөөд тус бүр нь 0-3 
оноогоор үнэлэгдэнэ; 

- Түвшин 2: Нарийвчилсан үнэлгээ.
Нарийвчилсан үнэлгээ нь хотын 
гамшгийг тэсвэрлэх чадавхыг 
бэхжүүлэх үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөөний үндэс болох бөгөөд 
холбогдох талуудын оролцоотойгоор, 
1-4 сарын хугацаанд хийгдэнэ. Нийт
117 шалгуур үзүүлэлттэй, үзүүлэлт
бүрийг 0-5 оноогоор үнэлнэ. Эдгээр
шалгуур үзүүлэлтийг урьдчилсан 
түвшний үнэлгээний хэлэлцүүлэгт 
ашиглах боломжтой. 

http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/home/toolkit
http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/home/toolkit


6 
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Урьдчилсан үнэлгээ нь хэлэлцүүлэг 
өрнүүлэх зорилгоор энгийн байдлаар 

боловсруулагдсан. Өөрөөр хэлбэл, үнэлгээнд 
оролцогсдыг “яаж илүү сайн болгох”талаар 
бодуулах зорилготой. Үнэлгээний хүрээнд гарсан 
санааг тэмдэглэн авч, гамшгийг тэсвэрлэх 
чадавхыг бэхжүүлэх стратеги/үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөөнд тусгах боломжтой. Урьдчилсан 
үнэлгээний үеийн яриа, хэлэлцүүлэг нь онооны 
нэгэн адил чухал байдаг. 

Нарийвчилсан үнэлгээний үед танай хотод 
хамааралгүй зарим шалгуур үзүүлэлтийг 
(тухайлбал, танай хотод байдаггүй усан боомтын 
талаарх асуулт) орхиж болно. Хамааралгүй гэж 
үзсэн шалгуурыг эцсийн оноо, хувиас хасаж 
тооцно.  

Урьдчилсан болон нарийвчилсан 
үнэлгээнд давхацсан асуултууд бий. Иймд орон 
нутгийн засаг захиргаа урьдчилсан үнэлгээг 
хийсэнбол нарийвчилсан үнэлгээг хийхэд хялбар 
байх болно. Нарийвчилсан үнэлгээ нь 
урьдчилсан үнэлгээнд тулгуурласан бөгөөд илүү 
гүнзгий сэтгэх, үнэлэх, хэлэлцэх боломжийг 
олгодог.  

Энэхүү баримт бичиг (Хэсэг II)-т 
нарийвчилсан үнэлгээний шалгуур үзүүлэлтүүд 
тусгагдсан. Урьдчилсан үнэлгээг дараах хаягаар 
татаж авах боломжтой:  

http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities /
home/toolkit 

Хот өөрийн онцлогт нийцүүлэн Онооны 
аргыг хэрэглэх бөгөөд “10 үндсэн чиглэл”-ээр 
шаардлагатай гэж үзсэн оноо, “баримт нотолгоо”-г 
ашиглаж болно. Гамшгийн эрсдлийг бууруулах 
НҮБ-ын алба газраас онооны шаардлагыг хангаж
болох зарим баримт нотолгоог ерөнхийд нь санал 
болгосон байгаа. Хотууд шалгуур үзүүлэлтийг 
хангасан гэдгээ түүнтэй төстэй болон бусад 
баримт нотолгоогоор харуулж болно.   

Та Онооны аргыг ашиглахдаа дараах 
зүйлсийг анхаарах хэрэгтэй. Үүнд: 

• Онооны аргаар системтэй үнэлэх хэрэгтэй ч
заримүед асуудалд субьектив хандах
шаардлага гардаг. Иймд танай чадавхыг 
аль оноо илүүтэй тодорхойлж байгааг 
өөрсдөө шийдэж болно. Өгсөн оноо тус 
бүрийн үндэслэлийг тэмдэглэж байх нь 
үнэлгээг баталгаажуулах, цаашдын ахиц 
дэвшлийг хянахад чухал ач холбогдолтой; 

• Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах, гамшгийг
тэсвэрлэх чадавхыг сайжруулах нь хамтын
хүчин чармайлт юм. Орон нутгийн засаг 
захиргаазарим асуудлыг хариуцаж, 
хянадаггүй (тухайлбал, хотын эрчим 
хүчний хангамж, утсан холбоог бие даасан 
байгууллага, эсвэл хувийн хэвшил, эсвэл 
хөрш зэргэлдээ засаг захиргаа хариуцдаг 
байж болно). Ийм тохиолдолд тухайн 
хариуцдаг байгууллагыг үнэлгээнд 
оролцуулах хэрэгтэй. Зөвлөлдөх үйл явц 
нь тухайн байгууллагуудтай харилцан 
ойлголцох, өмчлөх, хамтран ажиллахад 
дэмжлэг болно; 

• Үнэлгээг хийхдээ иргэдийн төлөөллийг
оролцуулж, зөвлөлдөх нь үр дүнгүнэн,
бодитой болгоход тустай; 

• Аль болох үнэн зөв, бодитой үнэлэх нь
эмзэг байдалтай салбараа тодорхойлох,
цаашид анхаарах, нэн тэргүүнд 
санхүүжүүлэхэд тус дөхөм болно; 

• Онооны аргаар хотод тулгарч буй бүх
асуудлыг тодорхойлох боломжгүй байж
болно.Энэ тохиолдолд эрсдэлийн 
менежментийн болон холбогдох бусад 
салбарын мэргэжилтнүүдээс зөвлөлгөө 
авна уу. 

Хичээл зүтгэлээр амжилтад хүрнэ! 

Онооны аргаар үнэлгээ хийхэд хамгийн 
өндөр оноо авах магадлал ямар ч хотын хувьдтун 
бага бөгөөд ихэнх нь 50-аас дээш оноо авахгүй. 
Үнэлгээний зорилго бол хотуудыг гамшгийн 
эрсдэлийг бууруулах, хүндрэл бэрхшээлийг 
шийдвэрлэхэд чиглүүлэх юм.  

Үнэлгээний оноонорм биш учраас хотуудыг 
хооронд нь харьцуулах боломжгүй. Мөн Онооны 
аргыг хот хоорондын өрсөлдөөнийг бий болгох 
зорилгоор боловсруулаагүй, харин тэдний мэдлэг, 
мэдээллийг бусдад нь таниулах, түгээх зорилгоор 
гаргасан билээ. Орон нутгийн засаг захиргаа 
Онооны аргаар хотынхоо сул талыг тодорхойлж, 
"хичээл зүтгэлээр амжилтад хүрнэ" гэдгийг 
холбогдох талуудад ойлгуулж, тэднийг хотын 
чадавхыг сайжруулахүйл ажиллагаа хэрэгжүүлэхэд 
нь түлхэц өгөх хэрэгтэй.  

Дэлхийн бусад хөтөлбөрүүдтэй уялдсан байдал 

2005 онд “Хёогогийн үйл ажиллагааны 
хүрээ”-ний нэг хэсэг болгон боловсруулсан 
“Аюулгүй, гамшигт тэсвэртэй хөгжих чадавхтай 
хотыг бий болгох 10 үндсэн чиглэл”-д энэхүү 
Онооны арга үндэслэсэн бөгөөд 2015 оны 
“Сендайн үйл ажиллагааны хүрээ”-ний дагуу 
шинэчлэгдсэн юм.  

“Сендайн үйл ажиллагааны хүрээ” 
хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг дэлхийн болон 
үндэсний түвшинд тайлагнахад шаардлагатай 
шалгуур үзүүлэлтүүд уг хөтөлбөрт тусгагдсан.  

Сендайн хүрээ, Тогтвортой хөгжлийн болон 
Уурын амьсгалын өөрчлөлтийн тухай Парисын 
хэлэлцээрийн зорилтууд хоорондын уялдаа 
холбоог  Хавсралт Г-с үзнэ үү.

http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/home/toolkit
http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/home/toolkit
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НҮБ-ын Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах олон улсын стратегийн газар Хотуудын гамшгийг тэсвэрлэх чадавхыг үнэлэх онооны арга 

Туслах хэрэгсэл 

“Хотуудын гамшгийг тэсвэрлэх чадавхыг 
үнэлэх онооны арга”-ын хүрээнд дээр дурьдсан 
хоёр түвшний оноог MS Excelхуудас ашиглан 
оруулна. Энэхүү хэрэгслийн 
тусламжтайгаархэлэлцүүлгийн үед гарсан үйл 
ажиллагааны саналуудыг тэмдэглэж, чадавхыг 
сайжруулах төлөвлөгөөнд ашиглах боломжтой. 
MS Excel хуудсыг 

http://www.unisdr.org/campaign/resilientcitie
s/home/toolkit хаягаас татаж авна уу. 

“Сендайн үйл ажиллагааны хүрээ” 
хөтөлбөрийн хяналт, мониторингийн нэг хэсэг 
болгож, орон нутгийн засаг захиргаанд 
мэдээлэл цуглуулах, дүн шинжилгээ хийхэд нь 
туслах зорилгоор удахгүй онлайн хэрэгслийг 
гаргах гэж байна. Энэ хэрэгслийг орон нутгийн 
засаг захиргаа, тэдний хамтран ажилладаг 
байгууллагууд ашиглах боломжтой. Ингэснээр 
орон нутгийн удирдлагууд үнэлгээний үр дүнг 
ашиглах, бодлого, төлөвлөлт, 
шийдвэртээтусгах, хотын түвшинд гарч буй ахиц 
дэвшлийг цаг хугацаанд нь хянах боломжтой 
болох юм.  

Нэр томъёо 
Энэхүү баримт бичгийн төгсгөлд нэр 

томъёоны тайлбар орсон болно. 

Талархал 

Гамшгийн эрсдлийг бууруулах НҮБ-ын алба
газрын Хувийн хэвшлийн зөвлөх бүлгийн гишүүн 
IBM, AECOM байгууллагууд хамтран 2014 онд 
“Хотуудын гамшгийг тэсвэрлэх чадавхыг үнэлэх 
онооны арга”-ыг гаргасан бөгөөд 2015 оны 4 дүгээр 
сард “Сендайн үйл ажиллагааны хүрээ” 
батлагдсаны дараа хоёр дахь хувилбарыг 
боловсруулахад хамтран ажилласан.  

Олон хот энэхүү онооны аргыг албан ёсоор 
туршсан бөгөөд үр дүнг шинэчилсэн хувилбарт 
тусгасан болно. ИБУИНВУ-ын Грейтэр Манчестер, 
Стоук он Трент, Португалийн Амадора, Лисабон, 
Шведийн Жонкопин, Арвика, Панамын Бугаба, 
Кенийн Кисуму, Иорданы Агаба, Индонезийн 
Ёгякарта, Филиппиний Макати, Пакистаны 
Исламабад хотууд хошуучлан ажилласанд 
талархал илэрхийлье. Түүнчлэн олон хот энэхүү 
аргаар үнэлгээ хийж, үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 
боловсруулсан. Тэдний санал, хүсэлтийг 
шинэчилсэн хувилбарт тусгасан болно.  

Уур амьсгал, эрчим хүчний шийдэл төв  нь 
IBM, AECOM байгууллагуудтай хамтран АНУ-ын 
Анкораж, Провиденс, Майми Бич, Канзас, Феникс 
хотуудад семинар зохион байгуулж, үр дүнг мөн 
шинэчилсэн аргад тусгасан.  

НҮБ-ын Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах 
газар газраас онооны аргын чухал хэсэг болох
шалгуур үзүүлэлтүүдийг боловсруулах томоохон 
ажлын хэсгийг ажиллууллаа.  

Азийн хөгжлийн банкны Аргиа Синха Рой, 
С40 хотуудын Кати Винес, Ecofys-ын Сара Хендел-
Блекфорд, AECOM-ын Бен Смит, Resurgence 
байгууллагын Марк Харвей, UN Habitat-ын Эстебан 
Леон, UNOPS-ын Стефан Кохлер, OECD-ын Хью 
Маклеман, UCL-ын Кассиди Жонстон, Олон улсын 
улаан загалмай, улаан хавирган сар 
нийгэмлэгүүдийн холбооны Мостафа Мохагей, 
CUDRR-ын Эбру Женсер, UNESCO-ын Жайр 
Торрес, Маргерита Фанчиотти, Дэлхийн банкны 
Маргарет Арнолд, Дэлхийн газар хөдлөлтийн 
загварчлал байгууллагын Кристофер Г.Бартон нарт 
талархал илэрхийлье.  

Асуулт? 

Таньд хамгийн ойр байгаа бүсийн 
ажилтнуудтай холбогдоно уу: 

https://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/
home/about

http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/home/toolkit
http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/home/toolkit
mailto:animesh.kumar@unisdr.unon.org
mailto:scarusi@eird.org
mailto:saro@un.org
mailto:patnaik1@un.org
mailto:wilcoxt@un.org
mailto:bhatia1@un.org
mailto:takashi.kawamoto@un.org
mailto:peter.r.williams@us.ibm.com
mailto:ben.smith@aecom.com
mailto:pandaa@un.org
mailto:fernanda.dellamasoares@un.org
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Баримт бичгийн дараачийн хуудсуудаас  
“Аюулгүй, гамшигт тэсвэртэй хөгжих чадавхтай хотыг бий болгох 10 үндсэн 

чиглэл” тус бүрээр гаргасан 
“Хотуудын гамшгийг тэсвэрлэх чадавхыг үнэлэх онооны арга”-ын  

шалгуур үзүүлэлтүүдтэй танилцана уу. 

Энэхүү баримт бичиг (Хэсэг II)-т нарийвчилсан үнэлгээний 
шалгуур үзүүлэлтүүд тусгагдсан болно. 



Үндсэн чиглэл 

Бүтэц, зохион 
байгуулалтын 

тогтолцоо 



Хотуудын гамшгийг тэсвэрлэх чадавхыг үнэлэх онооны арга НҮБ-ын Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах олон улсын стратегийн газар 
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Үндсэн чиглэл 01: 
Бүтэц, зохион байгуулалтын тогтолцоо 

Бүтэц, зохион байгуулалтыг бий болгож, гамшгийн эрсдэлийг бууруулахад чиглэсэн үйл ажиллагааг ойлгож, 
хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай үйл явцыг тодорхойлох. 

Улс орон бүрийн бүтэц, зохион байгуулалт 
харилцан адилгүй байдаг бөгөөд бүтцэд дараах 
болон бусад зүйлс орно. Үүнд: 

• Хотын холбогдох бүх байгуулагууд 
хүлээнзөвшөөрсөн, төвлөрсөн нэг 
зохицуулалтыг бий болгох. 

• Хотын захирагч зэрэг өндөр албан тушаалтны
хүчтэй манлайлал, үүрэг хариуцлагын
хүрээнд хэрэгжүүлэх.

• Байгууллага бүрийг тухайн байгууллагын үйл
ажиллагааны бодлого, хөтөлбөрийн зорилго,
зорилтыг хангахад гамшгийн эрсдэлийг
бууруулах үйл ажиллагааны гүйцэтгэх үүрэг,
ач тусыг ойлгодог болгох, мөн шаардлагатай
үед хамтран ажиллах хөтөлбөртэй болгох.

• Хотын засаг захиргааны бүх хэлэлцүүлэг
хотын гамшгийг тэсвэрлэх чадавхыг
сайжруулахтай холбоотой асуудлыг тогтмол
тусгадаг байх, хэрэгжиж байгаа бодлого,
стандартууд мөн хэр хамаарч байгааг үнэлдэг,
шаардлагатай арга хэмжээг авдаг байх.

• Бүх түвшний засаг захиргаа (үндэсний,
мужийн, хотын, тойргийн болон бусад дэд
түвшний, хөрш зэргэлдээ хот эсвэл улс
орнуудын), иргэний нийгэм, олон нийтийн
байгууллага, хувийн хэвшил зэрэг холбогдох
бүх талыг хамарсанхолбоо, эвслийг бий
болгох.

• Бусад хотуудын сүлжээ, санаачилгад нэгдэх,
тэднээс суралцах (жишээлбэл, хот хотоосоо
суралцах хөтөлбөрүүд, уур амьсгалын 
өөрчлөлтийн хөтөлбөр,тэмцэх чадавхыг 
сайжруулах санаачлага гэх мэт) 

• Эрсдэл бий болгохоос урьдчилан сэргийлэх,
байгаа эрсдлийг бууруулахад чиглэсэн стратеги,
хууль, дүрэм, журмыг бий болгох, эсвэл
хэрэгжүүлж буй бодлогуудад гамшгийг
тэсвэрлэх чадавхын асуудлыг тусгах.

• Холбогдох бүх байгуулагууд болон иргэдтэй
солилцох мэдээлийг цуглуулах, мэдээллийг
удирдах талаар бодлого боловсруулах.

• Хотын гамшгийг тэсвэрлэх чадавхын талаарх
мэдээллүүд орсон, ил тод байдал, хариуцлагыг
дээшлүүлсэн, мэдээллийг цаг хугацаанд нь авах
боломжийг бүрдүүлсэнмэдээллийн механизмыг
бий болгох(жишээ нь:

• НҮБ-ын Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах газар
гаргасан энэхүү Онооны аргыг ашиглах зэрэг),
бусад байгууллага, олон нийттэй
мэдээлэл солилцох боломжийг бий болгох.

“Онооны арга”-ын энэ хэсгийн үнэлгээг хийхэд танд дараах мэдээллүүд шаардлагатай. Үүнд: бүтэц, зохион байгуулалтын схемүүд, байгууллагуудын 
жагсаалт, хариуцсан асуудал болон шалгуур үзүүлэлтүүд; холбогдох байгууллагуудын үүрэг хариуцлагыг тодорхойлсон “Харилцан ойлголцлын санамж 
бичиг” зэрэг баримт бичгүүд; холбогдох байгууллагуудын үйл ажиллагаа, уулзалтын тэмдэглэл; оролцсон хүмүүсийн нэрс; холбогдох талуудын авах 
боломжтой мэдээлэл, өгөгдлийн жагсаалт. 

Тайлбар: Мэдээлэл солилцох нь бүтэц, зохион байгуулалтыг бий болгоход чухал үүрэгтэй. Үндсэн чиглэл 6-д мэдээлэл солилцоог үнэлэх шалгуур 
үзүүлэлт орсон байгаа болно. 
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Нарийвчилсан үнэлгээ 

№ Сэдэв/асуудал Асуулт/үнэлэх чиглэл Хэмжих шалгуур Тайлбар 

1.1 Төлөвлөлт 

1.1.1 Төлөвлөгөөнд 
эрсдэлийг тусгасан 
байдал 

Хотын алсын хараа/ 
стратегийн 
төлөвлөгөөнд 
эрсдэлийн  хүчин 
зүйлсийг хэр тусгасан 
байдаг вэ? 

5 –Одоо байгаа болон ирээдүйд гарч болох эрсдэлүүдийг 
бууруулах олон төрлийн үйл ажиллагаа/тэргүүлэх чиглэлүүдийг 
(жишээ нь хотын хөгжил, дэд бүтцийн төслүүд) 
төлөвлөгөөндтусгасан. 

4 - Одоо байгаа эрсдэлүүдийг бууруулах олон төрлийн үйл 
ажиллагаа/тэргүүлэх чиглэлүүдийг (жишээ нь хотын хөгжил, дэд 
бүтцийн төслүүд) төлөвлөгөөнд тусгасан. 

3 – Хотын эрсдэлийн хүчин зүйлсийг тодорхой анхаарч 
төлөвлөгөөг боловсруулсан. 

2 - Эрсдлийн үнэлгээний тодорхой аргачлал нь хотын 
төлөвлөгөөний салшгүй нэг хэсэг юм. 

1 - Хот төлөвлөлтийн багийнхан эрсдэл (аюул х магадлал)-ийг 
сайтар ойлгож, төлөвлөгөө хийснийг гэрчлэх баримтууд 
төлөвлөгөөнд бий. 

0 - Төлөвлөгөөнд эрсдэлийг анхаарч, тусгаагүй болно. 

Үндсэн чиглэл 2-т эрсдэлийг тодорхойлох, нөхцөл байдлын 
үнэлгээнд тусгах асуудлууд орсон болно. 

Үнэлгээний энэхүү шалгуур үзүүлэлт (1.1.1) нь стратегийн 
төлөвлөлт/төлөвлөгөөг боловсруулахад оролцож буй хотын баг, 
багийн гишүүдэд чиглэсэн. 

Хотын шинэ хөгжил, дэд бүтцийн томоохон хөрөнгө оруулалтын 
захиалга, цар хүрээ, байршлыг төлөвлөхдөө шинжлэх ухааны үр 
дүнг ашиглаж, эрсдлийг үнэлдэг үү? Өөрөөр хэлбэл, эрсдлийн 
тодорхой үнэлгээнд үндэслэж хотын орон зайн ирээдүй, алсын 
харааг төлөвлөсөн үү? 

1.1.2 Төлөвлөгөөг 
боловсруулах үеийн 
зөвлөлдөх үйл явц 

Энэ стратегийг 
холбогдох талуудын 
оролцоотой, хэлэлцэж 
боловсруулсан уу? 

5 - Тийм - Холбогдох бүх бүлгүүдийг урьж оролцуулсан. Оролцогч 
талууд төлөвлөгөөний явцын талаар байнгын мэдээлэл авч, үйл 
явцтай бүрэн танилцаж байсан. 

4 –Жагсаалтад буй (баруун талд) 10 бүлгийн 8-аас доошгүй нь 
оролцож зөвлөлдсөн. 

3 - 10 бүлгийн 6-аас доошгүй нь оролцож зөвлөлдсөн. 

2 - Жагсаалтад буй бүлгүүдийн 4-ээс доошгүй нь оролцож 
зөвлөлдсөн. 

1 - Жагсаалтад буй бүлгүүдийн 2-ыг нь урьсан. 

0 - Оролцогч талуудын оролцоо байсан. 

• Хотын онцгой байдлын
газар;

• Нийслэлийнүйлчилгээний
бусад газрууд (нийтийн
ахуй үйлчилгээ, тээвэр);
олон нийтийн бүлгүүд;

• Орон нутгийн эрүүл
мэндийн салбар;

• Харилцаа холбоо зэрэг
үйлчилгээ үзүүлэгчид;

• Орон нутгийн бизнес
эрхлэгчид;

• ТББ-ууд;
• Цөөнхийн бүлгүүдийн

төлөөлөл зэрэг иргэний
нийгмийн байгууллагууд;

• Байгаль орчны салбар;
• Хотын орчмын газар,

олон нийтийн албан
болон албан бус
бүлгүүдийг хамарсан хүн
амын өргөн хүрээтэй
төлөөлөл;

• Орон нутгийн их
сургуулиуд;

• Шинжлэх ухааны
байгууллагууд;

• Шаардлагатай бол хотын
гамшигт тэсвэртэй
чадавхтай хамааралтай
Засгийн газрын эсвэл
хөрш зэргэлдээ хотуудын
төлөөлөл;

• Үйлдвэрийн холбоод.
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1.1.3 Стратегийн 
төлөвлөгөөг хянах 

Стратегийн төлөвлөгөөг 
тогтмол хянадаг уу? 

5 – Төлөвлөгөөг хянасан бөгөөд наад тал нь 3 жил тутам хянаж 
байх зохицуулалттай. Төлөвлөгөөнд түүнийг шинэчлэх (авсан 
сургамжийг тусган) үйл явцыг нарийвчлан тусгасан байдаг 
бөгөөд холбогдох талууд шинэчлэлт хийхэд хэрхэн оролцохоо 
сайн мэддэг. 

4 - Төлөвлөгөөг хянасан бөгөөд наад тал нь 3 жил тутам хянаж 
байх зохицуулалттай. Сургамжтай зүйлсийг олж авах, 
төлөвлөгөөндтусганшинэчлэх үйл явцыг тодорхойлсон байдаг. 

3 – Төлөвлөгөөг хянаж, шинэчилсэн бөгөөд наад тал нь 3 жил 
тутам хянаж байх зохицуулалттай. 

2 – Төлөвлөгөөг хянаж, шинэчлээгүй боловч 5 жил тутам хянаж 
байх үүрэгтэй. 

1 - Төлөвлөгөөг хянаж, шинэчлээгүй байгаа боловч хийхээр 
төлөвлөж байна. Цаг хугацааг нь тогтоогүй, мөн шинэчилж байх 
талаар зохицуулалт гараагүй. 

0 - Төлөвлөгөөг хянаж, шинэчлээгүй, мөн хийхээр 
төлөвлөгөөгүй байна. 

1.2 Зохион байгуулалт, зохицуулалт, оролцоо 

1.2.1 Үйл явдлын өмнөх 
төлөвлөлт, бэлтгэл 

Үйл явдлын өмнөх 
төлөвлөлт, бэлтгэлтэй 
холбоотой бүх үйл 
ажиллагааг хотын 
хэмжээнд зохицуулж 
байдаг бөгөөд 
холбогдох бүх 
байгууллагын үүрэг 
хариуцлага тодорхой 
байдаг. 

5 - Үйл явдлын өмнөх төлөвлөлт, бэлтгэлүйл ажиллагааны 
талаар тодорхой зохицуулалт байдаг. Холбогдох 
байгууллагуудын үүрэг, хариуцлагыг тодорхой болгосон. 

4 – Хотын хэмжээнд үйл явдлын өмнөх төлөвлөлт, бэлтгэл үйл 
ажиллагааны зарим зохицуулалт байдаг. Гэсэн хэдий ч үүрэг, 
хариуцлага давхацдаг, хариуцлагын тогтолцоо тодорхойгүй 
байдаг. 

3 - Хот (эсвэл хариуцсан газар/байгууллага) нь үйл явдлын 
өмнөх төлөвлөлт, бэлтгэл үйл ажиллагааны зохицуулалт дээр 
ажиллаж байгаа бөгөөд холбогдох байгууллагуудын үүрэг, 
хариуцлагыг нарийн тодорхойлж өгөх болно. 

2 - Үйл явдлын өмнөх төлөвлөлт, бэлтгэл үйл ажиллагааны 
зохицуулалт хангалтгүй. Холбогдох байгууллагуудын үүрэг, 
хариуцлага тодорхойгүй. 

1 - Хот үйл явдлын өмнөх төлөвлөлт, бэлтгэл үйл ажиллагааг 
зохицуулах үйл явцыг эхлүүлэхээр төлөвлөж байна. 

0- Үйл явдлын өмнөх төлөвлөлтийн үйл ажиллагааг зохицуулах
төлөвлөгөө одоогоор байхгүй байна.

Төвлөрсөн нэгзохицуулалт гэдэг нь тодорхой хүн эсвэл бүлэг, 
хороо (шаардлагатай бол дэд бүлгүүд, хороод)байж болно. Энэ 
нь дараах байгууллагуудын холбогдох үйл ажиллагааны 
зохицуулалтыг хийнэ. Үүнд: 

• Хотын засаг захиргаа(хэрэв бие даасан
байгууллагуудтай бол хурдны зам, цагдаа, зэвсэгт
хүчин/иргэний хамгаалалт, ус, эрчим хүч, хоттой 
холбоотой бусад байгууллагууд); 

• Засаг захиргааны бусад түвшин (мужийн, дүүргийн гэх
мэт) эсвэл хөрш зэргэлдээх хотууд;

• Холбогдох үүрэгтэй хувийн хэвшлийн байгууллагууд -
жишээлбэл, нийтийн ахуй үйлчилгээ, харилцаа,
холбооны компаниуд, эрүүл мэндийн үйлчилгээ, 
логистикийн компаниуд, шатахууны депо, үл хөдлөх 
хөрөнгийн компаниуд болон бусад холбогдох 
байгууллагууд. 

Хотууд гамшгийн төрлүүдээр өөр өөр бүтэц, зохион 
байгуулалтыг ашигладагбайж болно. Гэсэн ч хариу арга 
хэмжээний зохицуулалтыг тогтвортой байлгах, түүнчлэн 
давхцан тохиолдсон гамшгийн үед удирдахболомжтой байхын 
тулд төвлөрсөн зохицуулалттай (хүн эсвэл хороо) байх 
хэрэгтэй.Аливаа байгууллага эсвэл үйл ажиллагаа ньүйл 
явдлын бэлтгэлд ямар нэгэн байдлаар хувь нэмэр оруулах 
ёстой бөгөөд үүний хамаарлыг Үндсэн чиглэл 2-т тусгасан. 
Мэдээлэл, системийн зохицуулалтыг Үндсэн чиглэл 6-дорсон. 
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1.2.2 Үйл явдлын хариу 
арга хэмжээний 
зохицуулалт 

 

Үйл явдалтай 
холбоотой бүх хариу 
арга хэмжээг хотын 
хэмжээнд зохицуулах, 
холбогдох бүх 
байгууллагуудын 
үүрэг, хариуцлагыг 
тодорхой болгох  
 
 

5 – Бүххолбогдох хариу арга хэмжээ нь тодорхой 
зохицуулалттай байдаг. Оролцогч байгууллагуудын бүх үүрэг, 
хариуцлагыг тодорхой болгосон.  
 
4 - Хотын хэмжээнд хариу арга хэмжээний зарим зохицуулалт 
байдаг. Гэсэн ч үүрэг роль давхацдаг, хариуцлагын тогтолцоо 
тодорхойгүй байна. 
 
3 - Хариу арга хэмжээний зохицуулалт хангалтгүй. Одоогоор 
хотын холбогдох байгууллагуудын дунд үүрэг, хариуцлага 
тодорхойгүй байна. 
 
2 - Хот (эсвэл хариуцсан газар/байгууллага) хариу арга 
хэмжээний зохицуулалтыг боловсруулж, оролцогч 
байгууллагуудын үүрэг, хариуцлагыг тодорхой болгохоор 
ажиллаж байна. 
 
1 - Хот бүх хариу арга хэмжээг зохицуулах үйл явцыг 
боловсруулж эхлэхээр хэлэлцэж байна 
 
0 - Хариу арга хэмжээг зохицуулах төлөвлөгөө одоогоор 
байхгүй. 

Дээр дурьдсан зааварчилгааг үзнэ үү. 

 
Үйл явдлын хариу арга хэмжээний зохицуулалтыг бодит үйл 
явдлаар биш гэхэд цагийн байдлын дасгал сургуулиар байнга 
шалгаж байх хэрэгтэй – Үндсэн чиглэл 9-г үзнэ үү. 

Мэдээлэл, системийн зохицуулалтыг Үндсэн чиглэл 6-д тусгасан 
болно.  

 

1.2.3 Зохион байгуулалт, 
зохицуулалт, 
оролцоог хангах 
хотын нөөц 

ГЭБ хүрээнд 
байгууллагуудыг 
нэгтгэх, төлөвлөгөө 
хийхэд хотын 
захиргааны голлох 
үүрэг гүйцэтгэх 
чадвар. 
 
Хот эсвэл манлайлан 
оролцож байгаа 
байгууллага ГЭБ 
талаар хүлээсэн 
үүргээ биелүүлэх эрх 
мэдэл, нөөцтэй юу?  
 
Нөөц, санхүүтэй 
холбоотой энэ 
шалгуурыг  

- үйл явдлын өмнөх 
төлөвлөлт (1.2.1),  

- хариу арга хэмжээ 
(1.2.2), 

- үйл явдлын дараах 
арга хэмжээнд 
(1.2.6 хамтад нь) 

анхаарах хэрэгтэй. 

 
5 - Тийм - удирдах гол байгууллагуудын багууд зөв зохистой 
байгуулагдаж, санхүүжсэн. Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах үйл 
ажиллагааг гамшгийн өмнө, үеэр, дараа бүх шатанд 
хэрэгжүүлэх эрхтэй. 
 
4 - Тийм - удирдах гол байгууллагуудын багууд зөв зохистой 
байгуулагдсан. Үйл ажиллагаа явуулах эрхтэй боловч 
гамшгийн эрсдэлийг бууруулах үйл ажиллагааны гол үе 
шатуудад нөөц хангалттай хэмжээнд тогтмол байж чаддаггүй.  
 
3 - Хотын багууд эрх мэдэл, нэгтгэх хүч, нөөцтэй боловч 
байгууллага хоорондын дэмжлэг хангалтгүй байдаг. 
 
2 - Хот/манлайлж буй байгууллагууд эрх мэдэлтэй боловч нөөц 
хангалтгүй. Тэд зарим дэмжлэгийг авч чаддаг. 
 
1 - Хот/манлайлж буй байгууллагууд эрх мэдэлтэй боловч нөөц 
хангалтгүй. 
 
0 - Үгүй. Манлайлж буй байгууллагууд зохих эрх мэдэлгүй, 
нөөц хангалтгүй. 

 
Үнэлгээний эдгээр шалгуур үзүүлэлтүүд нь хотын засаг 
захиргаанд илүү хамааралтай мэт боловч гамшгийн эрсдэлийг 
бууруулах үйл ажиллагаанд зохион байгуулах/нэгтгэх тэргүүлэх 
үүрэгтэй оролцож байгаа бусад байгууллагууд мөн хэрэглэх 
боломжтой. 
 
Төрийн байгууллагууд болон хувийн хэвшлээс дэмжлэг авч 
болох (1.2.5) бөгөөд - энэ асуулт нь үйл ажиллагааг төлөвлөх, 
зохицуулах нөөц, эрх мэдэлтэй холбоотой юм. 
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1.2.4 Бодит хувь 
нэмрийг 
тодорхойлох нь 

Төр, хувийн хэвшлийн 
байгууллагуудын 
оруулах бодит хувь 
нэмрийг тодорхойлох 

Томоохон байгууллага 
бүрийн бодит хувь 
нэмрийг тодорхойлох 

5 – Харилцан ойлголцлын санамж бичигт гарын үсэг зурж, үйл 
явдлын өмнө болон дараа оруулах үндсэн хувь нэмрүүдийг 
тодорхойлсон. 

4 – Хамгийн гол хувь нэмрүүдийг тодорхойлсон боловч бага 
зэргийн асуудлууд орхигдсон. Харилцан ойлголцлын санамж 
бичиг байгуулаагүй байж болно. 

3 - Зарим хувь нэмрийг албан ёсоор тодорхойлсон боловч 
хувийн хэвшлийн оролцоог бүрэн хангаж чадаагүй. 

2 – Албан бус хэлэлцээний хүрээнд зарим чиглэлээр ганц нэг 
хувь нэмрийг тодорхойлсон. 

1 – Хувь нэмэр оруулах талаар төлөвлөгөө боловсруулж 
байгаа. 

0 - Хувийн хэвшлийн дэмжлэг байхгүй. 

Бодит хувь нэмэртургамал, тоног төхөөрөмж, хүн хүч, байр, 
орон байр, хангамжийн зүйлс, мэдээлэл өгөгдөл, компьютерийн 
систем зэрэг орно. Эдгээрийг дээр дурьдсан бусад болон хувийн 
хэвшлийн байгууллагуудаас ирүүлж болох бөгөөд хотоос 
хангасан зүйлд нэмэлт болно. 

Гол нь хотын нөөц (Үндсэн чиглэл 9-д тодорхойлсон) дээр нэмж 
юу шаардлагатай байгааг тодорхой болгох,түүний дараа эдгээр 
зүйлсийг нийлүүлэх байгууллагуудтай тодорхой санамж бичиг 
байгуулах хэрэгтэй. 

Хот мөн төлөвлөгөө боловсруулах, гамшгийн эрсдэлийг 
бууруулах үйл ажиллагаанд дэмжлэг, хувь нэмэр авч болно 
гэдгийг анхаарах хэрэгтэй -1.1-ийг үзнэ үү. 

1.3 Нэгтгэх, тусгах 

1.3.1 Гамшгийг 
тэсвэрлэх 
чадавхын 
асуудлыг өөр 
бусад санал 
санаачлагаднэгтг
эх, тусгах нь 

Хотын 
саналуудгамшгийг 
тэсвэрлэх чадавхад 
эерэг, сөрөг нөлөө 
үзүүлэх эсэхийг хотын 
захиргаа хэр үнэлдэгийг 
харуулах хэмжүүр 

Хотын захиргааны 
аливаа санал 
санаачлагын болон 
төслийн хөрөнгө 
оруулалтын үр ашгийг 
тооцох, бодлого, 
төсвийг батлах үед уг 
санал хотын гамшгийг 
тэсвэрлэх чадавхад 
нөлөөлөх эсэхийг 
тооцох 

5 – Үйл ажиллагааны холбогдох бүх чиглэлийн бодлого, 
төсвийн саналааршийдвэр гаргахдаа бүрэн тооцдог. 

4 - Ихэнх тохиолдолд болон үйл ажиллагааны ихэнх чиглэлээр 
шийдвэр гаргахдаа бүрэн, бүрэн бусаар тооцдог. 

3 - Албан ёсны үйл явц байхгүй боловч үйл ажиллагааны ихэнх 
чиглэлд гамшгийг тэсвэрлэх чадавхад эерэг нөлөө үзүүлж байх 
нь санал санаачлагад “өгөөжтэй” гэж ерөнхийдөө үздэг. 

2 – Заримдаа шийдвэр гаргахадтооцдог боловч үйл 
ажиллагааны ихэнх чиглэлд тухайн санал гамшгийг тэсвэрлэх 
чадавхад сөргөөр нөлөөлөхийг анхаардаггүй. 

1 – Хааяа тооцдог. 

0 - Тооцдоггүй. 

Жишээлбэл: 
• Замын хөдөлгөөний менежмент нүүлгэн шилжүүлэх 

боломжийг хангаснаар хотын гамшгийг тэсвэрлэх
чадавхыг сайжруулна; 

• Хөгжлийн бодлогын нөлөөгөөр хүмүүсхохирч болох
газартамьдарч болзошгүй;

• Газар ашиглалтыг өөрчлөх нь үерээс хамгаалдаг
намгархаг газрын ашиг тусыг бууруулж болно.

Үйл ажиллагааны чиглэлд газар ашиглалт, бүсчлэл; хөгжил; ус, 
эрчим хүч; нийтийн аюулгүй байдал; тээвэр; хүнсний хангамж; 
эрүүл мэндийн үйлчилгээзэрэг орно. 
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1.4 Өгөгдөл цуглуулах, нийтлэх, хуваалцах 

1.4.1 Хотын гамшгийг 
тэсвэрлэх 
чадавхын талаарх 
мэдээллийг 
холбогдох 
байгууллагуудтай 
хуваалцдаг байдал 

“Үнэний ганц 
хувилбар”-ын 
хүртээмж - хотын 
гамшгийг тэсвэрлэх 
чадавхын талаарх 
мэргэжилтнүүдэд 
зориулж нэгтгэсэн 
ганц багц. 

5 -Бэлэн байдал болон эрсдэлийн талаарх мэдээллийг (баруун 
талд жагсаасан) авах бүрэн боломжтой; бусад 
байгууллагуудтай бүрэн хуваалцдаг. 

4 – Мэдээлэл бага зэрэг тодорхойгүй, эсвэл мэдээллийг нэгээс 
дээш газраас авах хэрэгтэй болдог боловч мэдээллийг 
хуваалцдаг, чиглүүлэх боломжтойгоор холбогдсон байдаг. 

3 - Жишээ нь, бэлэн байдлын талаарх мэдээлэл нилээд 
тодорхойгүй; холбогдох бусад байгууллагууд бүрэн гүйцэд 
мэдээлэлтэй болохын тулд мэдээллийн хойноос "анд гарах" 
шаардлага үүсдэг. 

2 - Бэлэн байдлын болон эрсдлийн талаарх зарим чухал 
мэдээллийг нууцалсан, эсвэл байхгүй, эсвэл олон вэб 
хуудсуудаар дутуу дулимаг мэдээлсэн. 

1 - Бэлэн байдал, эрсдэлийн талаарх мэдээллийг бусад 
байгууллагатай төдийлөн хуваалцдаггүй. Тэдгээр 
байгууллагуудтодорхой дүгнэлт хийх боломжгүй. 

0 - Мэдээлэл байхгүй.

Олон нийтийн хүртээл болгож болох мэдээлэл: 

• Бэлэн байдлын талаарх товч мэдээлэл;

• Энэхүү Онооны аргын үр дүн;

• Хотод учирч болзошгүй аюул, эрсдэл, тэдгээрийн магадлал;

• Эрсдэлтэй газрын мэдээлэлд үндэслэсэн аюулын зураглал
(Үндсэн чиглэл 2-ыг үзнэ үү);

• Ямар хэм хэмжээгээр баригдсан барилга хамгаалж чадах,
тэдгээр нь хаана ашиглагдаж байгаа талаарх тайлбар;

• Гамшгийн хариу арга хэмжээний бүрэн төлөвлөгөө болон
мэдэгдэж буй асуудлууд;

• Үүрэг, хариуцлагын гол тогтолцоо;

• Хотын гамшгийг тэсвэрлэх чадавхад нөлөөлөх төлөвлөгөөт
хөрөнгө оруулалтууд;

• Эх сурвалж, холбоо барих мэдээлэл.
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Үндсэн чиглэл 

Эрсдэлийн 
өнөөгийн 

болон 
ирээдүйн 

нөхцөл 
байдлыг 

тодорхойлох, 
ойлгох, 

ашиглах нь 
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Үндсэн чиглэл 02: 
Эрсдэлийн өнөөгийн болон ирээдүйн нөхцөл байдлыг тодорхойлох, ойлгох, ашиглах нь 

Орон нутгийн засаг захиргаа эрсдэлийнхээнөхцөл байдлыг тодорхойлж, ойлгож, шийдвэр гаргахдаа ашигладаг байх 
хэрэгтэй.

Эрсдэлийн "хамгийн магадлалтай", 
"хамгийн ноцтой" (хамгийн хэцүү тохиолдол) 
нөхцөл байдал, аюул, өртөх байдал, эмзэг 
байдлыг тодорхойлж, дараах асуудлуудад 
анхаарал хандуулах хэрэгтэй. Үүнд: 

• Хотжилт, уур амьсгалын өөрчлөлт зэрэг
хүчин зүйлсийн нөлөөгөөр аюул цаг
хугацааны явцад хэрхэн өөрчлөгддөг.

• Олон төрлийн аюул хэрхэн хавсран
тохиолдож болдог, дахин дахин давтагдаж
байгаа жижиг хэмжээний гамшгуудын
(хэрвээ холбогдох эрсдэлүүд нь байгаа
бол) нөлөөлөл цаг хугацааны явцад хэрхэн
хуримтлагддаг.

• Өртөж болох газар зүйн бүс,нутаг дэвсгэр.

• Өртөж болох хүн амын хэсэг, олон нийт,
орон байр.

• Өртөж болох эд хөрөнгө, үйл ажиллагаа.

• Өртөж болох нэн чухал дэд бүтцүүд, нэг
системээс нөгөөд шилжих эрсдэл
(тухайлбал, эрчим хүч тасалдсанаас ус
шахах боломжгүй болох, эмнэлгүүдийн
үйл ажиллагаа доголдох).

• Хохирол учирч, хариу арга хэмжээ
авахадшаардагдах хугацаа.

• Эдгээрийг нарийвчлан харуулсан өртөх
байдлын зургийг боловсруулах, хэвлэх.

Нөхцөл байдлын төсөөллийг: 

• Өнөөгийн болон ирээдүйн хөрөнгө 
оруулалтын шийдвэр гаргахад ашиглах. 

• Холбогдох талуудыг (үндэстэн ястны болон
нийгмийн бүлгүүд зэрэг) бүрэн оролцуулж,
санал, бодлыг авах. 

• Тогтмол шинэчлэх.

• Өргөн хүрээний мэдээлэлтэйгээр шийдвэр
гаргахад болон хариу арга хэмжээ, сэргээн
босгох төлөвлөгөөг шинэчлэхэд ашиглах. 

Нөхцөл байдал бүрээр аюулыг багасгахад 
шаардлагатай үйл ажиллагааг Онооны аргын бусад 
хэсгүүдэд тусгасан болно. 

“Онооны арга”-ын энэ хэсгийн үнэлгээг хийхэд танд дараах мэдээлэл, өгөгдөл шаардлагатай. Үүнд: аюул, өртөх байдал, эмзэг байдлын 

талаарх мэдээлэл; нэн чухал эд хөрөнгө, тэдгээрийн хоорондын хамаарлыг тодорхойлох. 
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№ Сэдэв/асуудал Асуулт/үнэлэх чиглэл Хэмжих шалгуур Тайлбар 

2.1 Аюулын үнэлгээ 

2.1.1 Хотод тулгарч 
буй аюул, 
тэдгээрийн 
магадлалын 
талаарх мэдлэг 

Аюулын магадлал, цар 
хүрээний талаарх 
мэргэжилтнүүдийн 
сүүлийн үеийн тооцоо, 
судалгаа байгаа эсэх 

5 - Сүүлийн 3 жилийн хугацаанд бүрэн хэмжээний 
тооцоо, судалгаа хийгдсэн бөгөөд гуравдагч тал 
хянасан. Тиймээс "хамгийн ноцтой", "хамгийн 
магадлалтай" аюулыг ерөнхийднь хүлээн зөвшөөрсөн. 

4 – Тооцоо, судалгаа байдаг боловч шинэчлэх хугацаа, 
хянах, хүлээн зөвшөөрөх түвшний хувьд бага зэрэг 
дутагдалтай. 

3 – Тооцоо, судалгаа байдаг боловч шинэчлэх хугацаа, 
хянах, хүлээн зөвшөөрөх түвшний хувьд ихээхэн 
дутагдалтай. 

2 - Зарим тооцоо, судалгаа байдаг боловч бүрэн бус; 
эсвэл бүрэн боловч 3-аас дээшжил болсон, хуучин; 
эсвэл гуравдагчталхянаагүй. 

1 - Зөвхөн аюулын талаар ерөнхий ойлголтыг өгсөн, 
магадлалыг тодорхойлох системтэй оролдлого 
хийгээгүй. 

0 - Тооцоо судалгаа байхгүй. 

Тэмдэглэл: НҮБ-ын Гамшгийн эрсдэлийг 
бууруулах газар гаргасан “Эрсдэлийн
түргэвчилсэн үнэлгээний хэрэгсэл”-ийг 
энэхүүшалгуураар үнэлэхэд ашиглах боломжтой. 

Хот учирч болох аюулын талаар мэддэг байх хэрэгтэй - ямар тодорхой 
аюул(цунами, хар салхи, газар хөдлөлт, үер, гал түймэр гэх мэт) байгаа, 
хэр аюултай байж болох вэ? Аюул бүрийн хувьд: 

• "хамгийн магадлалтай",
• "хамгийн ноцтой" байж болох тохиолдлыг тодорхойлох хэрэгтэй.

Гамшгийг тэсвэрлэх чадавхыг үнэлэх зорилгын хүрээндаюулыг гамшгийн 
магадлалын тархалтаар тодорхойлж болох юм. Үүнд: шийдвэрлэх 
шаардлагатай аюулуудын төвд"хамгийн магадлалтай" аюул нь, 
магадлалын хэмжээгээр хамгийн дээд талын 10% нь “хамгийн ноцтой" нь 
байж болох юм. 
 Мөн дараах эх сурвалжуудаас ойролцоолж ойлгож болно. Үүнд: 

• Бүс нутгийн аюулын ерөнхий үнэлгээ;
• Газар ашиглалтын бүсчлэл, төлөвлөлтийн хэлэлцүүлэг,

зөвшөөрөл олгох явцад хийсэн таамаглалууд;
• Даатгалын салбарын эрсдлийн үнэлгээ;
• "Ердийн" аюулын талаарх шинжээчдийн дүгнэлт;
• Бүс нутгийн хэмжээнд тохиолдож байсан гамшгууд, түүхэн

тэмдэглэл.
Гэвч эдгээр мэдээлэл байхгүй бол хотууд урьд өмнө нь тохиолдож 
байсан гамшиг, эсвэл тулгарч буй аюулын ерөнхий түвшинг үнэлэхийг 
оролдох хэрэгтэй. 
Хотууд мөн олонтоо тохиолддог жижиг хэмжээний аюулууд эсвэл 
хавсарсан аюулуудын (жишээ нь хар салхи, түүнийг дагалдсан шуурга) 
нөлөөг тооцоолж болох юм. 
Аюул цаг хугацааны явцад өөрчлөгдөж болно гэдгийг ойлгох нь чухал ач 
холбогдолтой. Тухайлбал, хотжилт, газар ашиглалтын улмаас 
(жишээлбэл, ой модоо сүйтгэсэн газартүерийн магадлал нэмэгддэг), уур 
амьсгалын өөрчлөлтөөс (жишээ нь бороо орох, шуурга шуурах нөхцөл 
өөрчлөгдсөн), эсвэл мэдээлэл сайжирснаас (жишээлбэл, газар 
хөдлөлтийн аюулыг ойлгож, шуурганы замыг тооцоолдог болсон). 
Иймээс аюулын тооцоо, судалгааг байнга шинэчилж байх хэрэгтэй (2.5-
ыг үзнэ үү). 
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2.2 Өртөх байдал, түүний үр дагаврын талаарх мэдлэг 

2.2.1 Өртөх байдал, 
эмзэг байдлын 
талаарх мэдлэг 

Аюулын түвшин бүрээр 
өртөх байдал, эмзэг 
байдлыг харуулсан 
хотын 
хэмжээнийнөхцөл 
байдлын судалгаа 
(дээр дурьдсаныг үзнэ 
үү). 

5 – Аюул бүрийн хувьд "хамгийн магадлалтай", "хамгийн 
ноцтой" байх нөхцөл байдлын бүрэн судалгааг хотын 
хэмжээнд хийсэн бөгөөд сүүлийн 18 сард шинэчилж, 
гуравдагчтал хянасан. 

4 – Шинэчлэх үед нөхцөл байдлын судалгаа нь хамрах 
түвшин, бүрэн байдлын хувьд бага хэмжээний дутагдалтай 
байсан. 

3 - Шинэчлэх үед нөхцөл байдлын судалгаа нь хамрах 
түвшин, бүрэн байдлын хувьд нилээд их дутагдалтай 
байсан. 

2 – Нөхцөл байдлын хэсэгчилсэн судалгаа байдаг боловч 
бүрэн бус; эсвэл шинэчлэлгүй 18 сараас дээш хугацаа 
өнгөрсөн; ба/эсвэл гуравдагчтал хянаагүй. 

1 - Зөвхөн өртөх байдал, эмзэг байдлын талаар ерөнхий 
ойлголт өгсөн, нөлөөллийг тодорхойлох системтэй 
оролдлого хийгээгүй. 

0 - Эрсдлийн үнэлгээ байхгүй. 

Тэмдэглэл:НҮБ-ын Гамшгийн эрсдэлийг 
бууруулах газар гаргасан “Эрсдэлийн
түргэвчилсэн үнэлгээний хэрэгсэл”-ийг энэхүүшалгуураар 
үнэлэхэд ашиглах боломжтой. 

Ямар нэгэн аюул хэн нэгэнд эсвэл эд юмсад (хүмүүс, газар, 
экосистем, газар тариалан, эд хөрөнгө, дэд бүтэц, эдийн засгийн үйл 
ажиллагаанд) хор хөнөөл учруулж болзошгүй байхыгөртөх байдал гэж 
үзэж болно. Тэрхүү өртөх байдлын болзошгүй үр дагаврыг (амь нас 
болонөмч хөрөнгөө алдах, үйлчилгээ тасалдах, бодит хохирол учрах, 
эрүүл мэнд, эдийн засаг, хүрээлэн буй орчинд нөлөөлөх гэх мэт) эмзэг 
байдал гэж ойлгож болно. Янз бүрийн өртөх байдал, эсвэл эмзэг 
байдлууд хавсарсан байж болно. Тухайлбал, 2011 онд Японд болсон 
Тохокугийн газар хөдлөлтөөс үүссэн цунамигийн улмаас (Японы Зүүн 
хэсгийн их газар хөдлөлт гэж бас нэрлэдэг) Фукушимагийн атомын 
цахилгаан станц сүйрч, улмаар өртөх байдал, эмзэг байдлуудыг нэмж 
бий болгосон. 

Бүс нутгийн үерийн зураг, газар хөдлөлтийн аюулын зураг, эсвэл 
шинжээчдийн үнэлгээ зэргээс өртөх байдал, эмзэг байдлыг үнэлж 
болно. 
Аюул, өртөх байдал, эмзэг байдлыг “нөхцөл байдлын судалгаа”-нд 
нэгтгэж үзэх хэрэгтэй. Нөхцөл байдлын судалгаа нь аливаа аюулын 
нөлөөллийг бүхий л орчин тойрны газрын хувьд, хотын бүхий л 
асуудлуудын хувьд авч үзсэн бүрэн хэмжээний дүр зураг байдаг 
бөгөөд дараах зүйлс орно. Үүнд: 

• Орчин тойрны газар болон эдийн засгийн бүсүүдийн өртөх 
байдал, эмзэг байдал;

• Нэн чухал дэд бүтцийн өртөх байдал, эмзэг байдал (доороос
үзнэ үү);

• Экосистемийн үйлчилгээнээс авах үр ашиг, түүний нөхцөл
байдал;

• Нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний үр ашгийн тооцоололд
үндэслэсэн сэргээн босгох хугацааны тооцоо.

Нөхцөл байдлын судалгааны бүрэн төгс байдал болон бодит байдалд 
нийцсэн эсэхийг гуравдагчталаар үнэлүүлж, 18 сар тутамд шинэчилж 
байх хэрэгтэй. Энэ нь дээр дурьдагдсан аюулын тооцоо, судалгааны 
шинэчлэлээс илүү давтамжтай байх бөгөөд газар ашиглалт, хөгжлийн 
үйл явцнь өртөх байдал, эмзэг байдалд илүү хурдан хугацаанд 
нөлөөлдөгтэй холбоотой. 
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2.2.2 Хохирлын 
үнэлгээ 

Үндсэн гол нөхцөл 
байдлын хувьд 
эрсдлийн үнэлгээгээр 
эрсдэлтэй байгаа 
бизнесийн үр дүн, 
хөдөлмөр 
эрхлэлт,орон сууц, 
тариалангийн газар, 
экосистем, соёлын өв 
болоншилжилт 
хөдөлгөөн хийх 
эрсдэлтэй хүн амыг 
тодорхойлсон уу? 

5 –Эрсдэлийн үнэлгээ нь хөгжлийн өнөөгийн байдал, 
хот, хүн амын цаашдын өсөлтийннөхцөлд байж болох 
"хамгийн магадлалтай" нөхцөл байдлын хувилбараар 
эрсдэлтэйбайгаа нийгэм, эдийн засгийн, орон зайн, 
бодит болон хүрээлэн буй орчны хөрөнгийг болон 
эрсдэлийн бусад асуудлуудыгтодорхойлдог. Мөн 
мэдээллийн зөрүүтэй байдал, тодорхой бус байдлыг 
арилганил тодорхой болгодог. 

4 - Эрсдлийн үнэлгээ нь өнөөгийн хот байгуулалтын 
дагуу олон эрсдэлтэй асуудлуудыг тодорхойлдог. 

3 - Эрсдлийн үнэлгээ нь эрсдэлтэй байгаа орон зайн 
болон бодит хөрөнгөд илүүтэйанхаарсан. Мэдээлэл нь 
салбар/асуудлын хүрээнд хязгаарлагдмал байдаг. 

2 – Одоогийн эрсдлийн үнэлгээ нь эрсдэлтэй байгаа 
орон зайн болон бодит хөрөнгөд илүүтэйанхаарсан. 
Мэдээлэл, өгөгдөл бэлэн болохоор эрсдэлийн үнэлгээг 
шинэчилж хийхээр төлөвлөж байна. 

1 – Эрсдэлтэй байгаа бүх салбар/асуудлуудыг 
тодорхойлохын тулд эрсдэлийн үнэлгээг хийхээр 
төлөвлөж байна. 

0 - Эрсдлийн үнэлгээ нь эрсдэлтэй бүх газруудыг 
тодорхойлдоггүй бөгөөд тэдгээрийг шинэчлэх 
төлөвлөгөөгүй байна. 

2.3 Цуварсан нөлөөлөл буюу харилцан хамаарал 

2.3.1 Нэн чухал 
хөрөнгө, 
тэдгээрийн 
хоорондын 
уялдаа холбоог 
ойлгох нь 

Нэн чухал 
хөрөнгө(Үндсэн 
чиглэл 8-г үзнэ үү), 
тэдгээрийн 
хоорондын уялдаа 
холбоог "хохирлын 
гинжин холбоо" 
хэлбэрээр 
тодорхойлдог. 

Үүнийг гамшгийн 
төлөвлөгөө 
боловсруулах, 
эрэмбэлэх (Үндсэн 
чиглэл 9-г үзнэ үү), 
дэд бүтцийн гамшгийг 
тэсвэрлэх чадавхыг 
сайжруулахад 
чиглэсэн шинэчлэлт, 
өөрчлөлтөд 
ашигладаг. 

5 – Нэн чухал хөрөнгийг хотын хэмжээнд, “хохирлын 
гинжин холбоо”-ны хүрээнд системтэй авч үздэг. Хот 
болон холбогдох байгууллагууд шинэчлэх, эрэмбэлэх 
стратегитай бөгөөд үүнийхээ дагуу шинэчилж, засвар 
хийдэг. 

4 – Нэн чухал хөрөнгө, “хохирлын гинжин холбоо”-г 
ерөнхийд нь тодорхойлсон боловч багасага 
зүйлүүдорхигдсон. Шинэчлэх, эрэмбэлэх стратегитай 
боловч энэ нь зарим талаар дутагдалтай. 

3 –5 – Нэн чухал хөрөнгө болон “хохирлын гинжин 
холбоо”-г тодорхойлсон боловч нилээд зүйлүүдийг 
орхигдуулсан. 

3 – Нэн чухал хөрөнгийг тодорхойлсон боловч 
“хохирлын гинжин холбоо”-г тодорхойлоогүй. Шинэчлэх, 
эрэмбэлэх стратеги байгүй, тохиолдсон үед нь хотын 
бие даасан байгууллага хариуцдаг. 

1 – Нэн чухал хөрөнгийг бүрэн бус, газар нутгаар эсвэл 
дэд бүтцийн системээр тодорхойлсон бөгөөд нилээд 
дутагдалтай, эрэмбэлэх стратеги байхгүй. 

0 – Нэн чухал хөрөнгийг тодорхойлоогүй. 

Дээр дурьдсанчлан, нэн чухал хөрөнгө гэдэг бол хотын үйл 
ажиллагаанд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг, олон нийтийн аюулгүй байдлыг 
хангах, гамшгийн хариу арга хэмжээ авахад чухал ач холбогдолтой 
тоног төхөөрөмж, байгууламж, дэд бүтэц эсвэл компьютерийн 
систем/өгөгдөл юм. Хотууд эдгээрийг тодорхойлдог ч тэдгээрийг 
“хохирлын гинжин холбоо”-гоор хоорондоо хэрхэн холбогдохыг 
хангалттай тодорхойлдоггүй. 
“Хохирлын гинжин холбоо” гэдэг бол хотын дэд бүтцийн системүүдэд 
нэн чухал хөрөнгүүдийн харилцан хамааралтай хохирол учрахыг хэлнэ. 
Жишээ нь – эрчим хүчний дэд станцын үйл ажиллагаа алдагдахад ус 
цэвэрлэх байгууламжийн ажиллагаа зогсож болно. Цаашлаад 
эмнэлгийн үйл ажиллагаа зогсож, түүнээс улбаалаад бөөрний 
диализийн чадавх алдагдахад хүрчболзошгүй. Энэ бол эрчим хүч, ус, 
эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний системийг хамарсан “хохирлын 
гинжин холбоо” юм. 

Дараах ISO 37120 үзүүлэлтүүд нь ялангуяа орон зайн зураглал хийхэд 
хотын суурь судалгаа, болзошгүй цуврал нөлөөллийг ойлгоход тустай. 
Үүнд: 

• ISO 37120 үзүүлэлт 7.2. Эрчим хүчний холболт;
• ISO 37120 үзүүлэлт 21.1. Ундны усны хангамж;
• ISO 37120 үзүүлэлт 21.3. Ариун цэвэр, эрүүл ахуйн байгууламж;
• ISO 37120 үзүүлэлт 15.1. Албан бус суурьшил;
• ISO 37120 үзүүлэлт 19.1. Байгаль орчин ямар хэмжээгээр

хамгаалагдаж байгааг харуулах хэмжээ;
• ISO 37120 үзүүлэлт 19.2. Таримал мод.
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2.4 Аюулын зураглал 

2.4.1 Аюулын зураг Аюулын зурагтай 
байх (жишээлбэл, 
үерийн эсвэл газар 
хөдлөлтийн 
эрсдэлийн зураг). 

5- Байгаа эрсдэлийн үнэлгээнд үндэслэн хотын
өнөөгийн хөгжил, ирээдүйн өсөлтөөр аюулын зураглал
хийсэн. Нийтлэг асуудлыг (баригдсан орчинд дасан
зохицох, хамаарлыг багасгах зэрэг асуудууд) нэгдсэн
байдлаар шийдвэрлэх нь олон давуу талтай зэргийг
тусгасан холбогдох заавруудтай.

4 – Өнөөгийн хотын хөгжилтэй холбоотой аюулын 
зураглал, холбогдох удирдамжууд байдаг. 

3- Өнөөгийн хотын хөгжилтэй холбоотой аюулын
зураглал байдаг боловчэрсдэлийг тооцсон хот
төлөвлөлт, хөгжлийн талаар заавар, удирдамж
байхгүй.

2- Аюулын зураглал, эрсдэлийг тооцсон хот төлөвлөлт,
хөгжлийн талаар заавар, удирдамж боловсруулж
байна.

1 - Аюулын зураглал, эрсдэлийг тооцсон хот 
төлөвлөлт, хөгжлийн талаар заавар, удирдамж 
боловсруулахаар төлөвлөж байна. 

0 - Аюулын зураглал, эрсдэлийг тооцсон хот 
төлөвлөлт, хөгжлийн талаар заавар, удирдамж 
боловсруулах төлөвлөгөө байхгүй. 

Аюул, эмзэг байдал, эрсдэлийн зургийг бусад байгууллага болон олон 
нийтэд хүртээмжтэй болгох, хэвлэн нийтлэх талаар - Үндсэн чиглэл 1-ийг 
үзнэ үү. 

Эрсдэл, эмзэг байдал, өртөх байдлын талаарх сургалт – Үндсэн чиглэл 6-
г үзнэ үү. 

Хот эрсдэлийн зургуудыг шинэчлэх давтамжийн талаар бодож байж 
болох юм. Хотын нөхцөл байдал, эрсдэлүүд янз бүр байдаг. Сүүлийн 
үеийн ухаалаг технологийг ашиглан аюулын зургийг илүү хурдан 
шинэчлэх боломжтой болсон. 
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2.5 Нөхцөл байдлын судалгаа, эрсдэл, эмзэг байдал, өртөх байдлын мэдээллийг шинэчлэх нь 

2.5.1 Шинэчлэх үйл 
явц 

Нөхцөл байдлын 
судалгааг тогтмол 
болон бүрэн 
шинэчлэх үйл явц. 

Холбогдох бүх 
байгууллагуудын 
тохиролцсон үйл явц 
байгаа эсэх; 

Аюулын тооцооллыг 
3жил тутамд, түүнээс 
бага хугацаанд 
шинэчлэх; 

Өртөх байдал, эмзэг 
байдлын үнэлгээ ба 
хөрөнгийн бүртгэлийг 
18 сар тутам эсвэл 
түүнээс бага 
хугацаанд шинэчлэх. 

5 - Холбогдох бүх байгууллагуудын хүлээн зөвшөөрсөн 
шинэчлэх үйл явцбайдаг. Шаардлагатай 
давтамжаарбүрэн гүйцэд хийдэг. 

4 – Шинэчлэх үйл явц байдаг боловч хамрах хүрээ, 
хугацааны хувьд бага зэрэг дутагдалтай, эсвэл ач 
холбогдол багатай байгууллагууд оролцдог. 

3 - Шинэчлэх үйл явц байдаг боловч давтамж, бүрэн 
хийх, эсвэл оролцож буй байгууллагын аль нэгийн 
хувьд томоохон асуудалтай байдаг. Зарим нэг 
эрсдэлийг тодорхойлоход тохиролцсон байх 
магадлалтай. 

2 – Үйл явц нилээд алдаатай явагдсан, үнэ цэнэ нь 
алдагдсан, эрсдэлийн үнэлгээ нь нилээд хуучирч, 
хэрэгцээгүй болсон. 

1 – Үйл явц нь хэт энгийн. Эрсдэлийн үнэлгээг 
хуучирсан ч гэсэн бүрэн гүйцэд хийж чадаагүй. 

0 - Үйл явц байхгүй. 

Цаг хугацааны явцадаюул (ялангуяа цаг агаар эсвэл далайн 
түвшнээс хамаардаг бол)өөрчлөгдөх магадлалтай; мөн хотын 
хөгжлийн улмаас газар ашиглалт, хүн ам, эдийн засгийн үйл 
ажиллагааны хэв маяг өөрчлөгдөж болох тул заавал шинэчилж байх 
хэрэгтэй. 

Шинэчлэхдээ дараах зүйлсийг анхаарах хэрэгтэй. Үүнд: 
• Аюулын нөхцөл байдал;
• Орон байр;
• Бизнесийн байгууллагууд;
• Хотын дэд бүтэц, байгууламж (Үндсэн чиглэл 8-ыг үзнэ үү),

мөн нэн чухал хөрөнгө, “хохирлын гинжин холбоо” зэргийг 
анхаарах, 

• Нэн чухал компьютерын систем, өгөгдөл (Үндсэн чиглэл 8-ыг
үзнэ үү); 

• Сургууль, эрүүл мэндийн байгууламж (Үндсэн чиглэл 8-ыг
үзнэ үү); 

• Экосистемийн үйлчилгээ (Үндсэн чиглэл 5-ыг үзнэ үү).

Үйл явцад гол анхаарлаа хандуулах хэрэгтэй бөгөөд нөхцөл 
байдлыг тогтмол, бүрэн гүйцэд судалж, шинэчлэх баталгааг хангах 
хэрэгтэй. 

Урьд ньгарсан бүх өөрчлөлтийг тусган тогтмол хугацаанд шинэчлэх, 
эсвэл өөрчлөлт гарангуут тусган системтэйшинэчлэх боломжтой. 

Ихэнх улс орнууд эрсдэлийн мэдээллээ 5 жилийн мөчлөгөөр 
шинэчилдэг. Энэ нь хот суурин газрын хил хязгаар эсвэл газар 
ашиглалтын өөрчлөлттэй уялдах боломжгүй байдаг. 
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Тэмдэглэл 



Үндсэн чиглэл 

Гамшгийг 

тэсвэрлэх 
чадавхыгсайж

руулахын 
тулд 

санхүүгийн 
чадавхыг 

дээшлүүлэх 
нь 
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Үндсэн чиглэл 03: 
Гамшгийг тэсвэрлэх чадавхыгсайжруулахын тулд санхүүгийн чадавхыг дээшлүүлэх нь 

Гамшгийн улмаас эдийн засагт учрах хор хохирол болон гамшгийг тэсвэрлэх чадавхыг сайжруулахад хөрөнгө оруулах 
хэрэгцээ шаардлагыг ойлгох. Тэсвэрлэх чадавхыг сайжруулахад дэмжлэг болох санхүүгийн механизмуудыг тодорхойлох, 
хөгжүүлэх.

Гол үйл ажиллагаанд дараах зүйлс багтана. 
Үүнд: 

• Гамшгийн улмаас гарахшууд башууд бус
зардлыг (өнгөрсөн туршлагыг харах, 
ирээдүйн эрсдэлийг тооцох), түүнчлэн 
сэргээн босгох үйл ажиллагаанд ихзардал 
гаргаснаас урьдчилан сэргийлэхэдхөрөнгө 
оруулахын харьцангуй үр нөлөөг 
үнэлэх,ойлгох. 

• Гамшгийг тэсвэрлэх чадавхыг сайжруулах
чиглэлийнтомоохон ажлуудыг санхүүжүүлэх,
төсөв хуваарилах.

• Гамшгийг тэсвэрлэх чадавхаа цаг хугацааны
явцад хадгалахад шаардлагатай үйл
ажиллагааны зардлыг эрсдлийн удирдлагын
үйл ажиллагаанд хуваарилах.

• Бүх төлөвлөлт, зөвшөөрөл, хөрөнгө 
зарцуулахшийдвэрүүдийн гамшгийн 
эрсдэлийн зэргийг үнэлэх, шаардлагатай 
бол эдгээр шийдвэрүүдийг хянаж үзэх. 

• Байрны эзэд, орлого багатай өрхүүд, олон
нийт, бизнес эрхлэгчид,олон нийтийн 
байгууллагууд тулгарч буй эрсдэлийг 
багасгахадхөрөнгө оруулахад нь (жишээ нь, 
бизнесийн тасралтгүй ажиллагааг төлөвлөх, 
нөөц бий болгох, барилга шинэчлэх) 
дэмжлэг үзүүлэх урамшууллын системийг 
бий болгох. 

• Амьдралыг, амьжиргааг, хотын болон хувийн
өмчийг даатгалд(шаардлагатай бол бий
болгох) хамруулах.

• Хэрэгцээ шаардлагын дагуутусгай бонд,
даатгал, татварын хөнгөлөлттэй санхүүжилт,
хөгжлийн бонд гэх мэт санхүүгийн шинэлэг
механизмийг судлах, хэрэгжүүлэх.

“Онооны арга”-ын энэ хэсгийн үнэлгээг хийхэд танд дараах мэдээлэл, өгөгдөл шаардлагатай. Үүнд: төсөв, хөрөнгийн төлөвлөгөөнүүд, гамшгийг 
тэсвэрлэх чадавхыг сайжруулах үр нөлөөтэй аливаа урамшуулал, санхүүгийн системийн (жишээлбэл, барилга байгууламжийг газар хөдлөлтөд тэсвэртэй 
болгоход зээл өгөх зэрэг) талаарх баримт бичгүүд, хотын нийт нутаг дэвсгэрийн хэмжээний статистик мэдээ, түүний дотор даатгалдхамрагдалтын талаарх 
статистик мэдээ. 
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Нарийвчилсан үнэлгээ 
 

№ Сэдэв/асуудал Асуулт/үнэлэх чиглэл Хэмжих шалгуур Тайлбар 

3.1 Хотын гамшгийн эрсдэлийг бууруулах үйл ажиллагаанд хөрөнгө оруулалт шинээр татах боломжийг мэдэх 

3.1
.1 

Хэрэгцээ 
шаардлагын 
дагуу хөрөнгө, 
санхүүжилтийн 
боломжтой бүх 
аргыг мэдэх    

Хот хэрэгцээ 
шаардлагын 
дагуу 
санхүүжилтийг 
идэвхтэй хайх 

 
Тэмдэглэл: 
Хэрвээ 
санхүүжилт 
хангалттай 
байгаа бол энэ 
шалгуур 
үзүүлэлтийг 
алгасч болно.  

Тэсвэрлэх чадавхыг 
сайжруулах үйл ажиллагааны 
зардлын төлөгдөөгүй үлдэгдэл 
(орлого/үндсэн хөрөнгө), – 
аливаа санхүүжилтийн дутууг 
нөхөх боломж, арга 
зам/хувилбарыг судалж, 
ойлгож мэдсэн байдал.  
 

Хот санхүүжилтийн хэрэгцээгээ 
хангах гэж хэр идэвхтэй 
ажиллаж байгаа, хэр 
хариуцлага хүлээдэг талаар.  

Гадны санхүүжилт эсвэл 
менежментийн зөвлөх 
ашиглаж болох юм.  

Мөн “тэсвэрлэх чадавхын 
ноогдох ашиг”-ийг системтэй 
тодорхойлох асуудлыг оруулж 
болно (баруун талд харна уу- 
хамтарсан ашиг гэж мөн 
нэрлэдэг). 

5 – Тийм, хотын удирдлага нь олон улсын 
болон үндэсний түвшинд боломжтой байгаа 
санхүүжилт олж авах талаар үүрэг 
хариуцлага хүлээдэг. 

4 – Тийм, хотын удирдлага нь санхүүжилт 
олж авах талаар хариуцлага хүлээдэг. Гэвч 
боломжтой байгаа санхүүжилтийн талаар 
бүрэн бус мэдээлэлтэй, эсвэл тэдгээр 
санхүүжилтийг олж авах нь хэт их зардал 
шаарддаг.  

3 – Хотын удирдлагад тийм үүрэг 
хариуцлага байхгүй боловч боломжтой 
байгаа санхүүжилтүүдийн талаар бүрэн 
мэдээлэлтэй болохоор ажиллаж байна.   

2 - Хотын удирдлагад тийм үүрэг 
хариуцлага байхгүй; хариу арга хэмжээ, 
сэргээн босгох үйл ажиллагаанд зориулсан 
боломжит санхүүжилтүүдийн талаар 
бага/хэсэгчилсэн мэдээлэлтэй.   

1 – Хотын удирдлагад тийм үүрэг 
хариуцлага байхгүй; боломжит 
санхүүжилтийн талаар мэдээлэлгүй, олох 
төлөвлөгөө байхгүй.   

0 – Хариу арга хэмжээ, сэргээн босгох үйл 
ажиллагааны санхүүжилтийг огт тооцдоггүй.   
 

(Хэрэв нэмэлт санхүүжилт шаардлагагүй бол энэ үнэлгээг алгасч 
болно). 

Олонх хот санхүүжилтийн боломжит эх үүсвэрүүдийг мэддэггүй 
учраас гамшгийг тэсвэрлэх чадавхыг сайжруулах үйл ажиллагаанд 
хангалттай санхүүжилт гаргадаггүй.  

Санхүүгийн боломжит арга зам, хувилбаруудад дараах болон бусад 
зүйлс орно. Үүнд: 

• Лизинг; 
• Засгийн газрын буцалтгүй тусламж; 
• Нийгмийн нөлөөлөл эсвэл гамшгийн тэсвэрлэх чадавхыг 

сайжруулах бонд (хүрсэн үр дүнгийн төлбөр); 
• Хөгжлийн банк, тусламжийн байгууллагууд; 
• Зарим холбоотой чиглэлээр ажилладаг сангууд – 

жишээлбэл, байгаль хамгаалах ТББ экосистемийн 
үйлчилгээг сэргээхэд, боловсролын чиглэлээр ажилладаг 
ТББ сургалт зохион байгуулах, мэдлэг, мэдээллийг 
дээшлүүлэхэд дэмжлэг үзүүлж болох юм.  

• Зарим холбоотой чиглэлээр ажилладаг төрийн бусад 
байгууллагууд – тухайлбал, тээврийн байгууллага шинэ 
гүүрийг санхүүжүүлснээр нүүлгэн шилжүүлэх чадавхыг 
дээшлүүлж болох юм.  

• Олон нийтийн хандив; 
• Хөгжлийн төлбөр; 
• Төр, хувийн хэвшлийн түншлэл; 
• Татвар, хураамж. 

“Тэсвэрлэх чадавхын ноогдох ашиг” – заримдаа нэмэлт ашиг гэж 
нэрлэдэг бөгөөд 2 замаар хэрэгждэг. Үүнд: 

• “Ирж буй” ноогдох ашиг – хотын хаа нэгтээ оруулсан хөрөнгө 
оруулалт чадавхыг сайжруулах чиглэлээр нэмэлт үр дүнд 
хүрвэл энэ нь “ирэх” ноогдох ашиг болно– жишээ нь 
ухаалгаар хэмжих дэд бүтэц бий болгосноор ус, эрчим 
хүчний систем үер, эсвэл газар хөдлөлтөөс үүссэн хохирлыг 
илүү сайн мэдэх боломжтой болдог. “Ирж буй” ноогдох ашиг 
нь чадавхыг сайжруулах үйл ажиллагааны зардлыг 
бууруулах хандлагатай байдаг.   

• “Гарч буй” ноогдох ашиг - тэсвэрлэх чадавхыг сайжруулахад 
оруулсан хөрөнгө оруулалт чадавхын бус нэмэлт үр дүнд 
хүрэх – жишээлбэл, үерт өртдөг газар нь цаг агаар хэвийн 
үед цэцэрлэгт хүрээлэнгийн үүргийг гүйцэтгэж болно. “Гарч 
буй” ноогдох ашиг нь чадавхын харагдах үр өгөөжийг 
нэмэгдүүлдэг.  
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3.2 Хотын санхүүгийн төлөвлөгөөн дэх гамшгийг тэсвэрлэх чадавхыг сайжруулах үйл ажиллагааны төсөв (гэнэтийн тохиолдлын санбагтана) 

3.2.1 Гамшгийг 
тэсвэрлэх 
чадавхыг 
сайжруулахбүх 
үйл ажиллагааг 
хэрэгжүүлэхэд 
санхүүгийн 
төлөвлөгөө 
хангалттай байдаг 
эсэх 

Гамшгийг тэсвэрлэх чадавхыг 
сайжруулах чиглэлд гарсан 
амжилтад үндэслэсэн, 
“Үндсэн чиглэл 2”-т тодорхойлсон 
"хамгийн магадлалтай", "хамгийн 
ноцтой" нөхцөл байдлуудтай 
уялдсан, 
тэргүүлэх чиглэлийг 
үндэслэлтэйгээр тогтоосон 
санхүүгийн төлөвлөгөө (хөрөнгө 
болон үйл ажиллагааны) байгаа 
эсэх. 

Чадавхыг сайжруулах хөрөнгө 
оруулалтын эрэмбэ тодорхой 
буюу үр нөлөө үзүүлэх байдлаар 
нь эрэмбэлсэн. 

Нэн тэргүүний зорилтуудыг 5 
жилийн төлөвлөгөөнд тусгасан. 
Уг төлөвлөгөө нь холбогдох гол 
байгууллагуудын зардлыг 
нэгтгэсэн, “Үндсэн чиглэл 2”-т 
тусгасан нөхцөл байдлыг 
хангасан байна. 

5 – Хотын хэрэгцээ шаардлагыг бүхэлд нь 
багтаасан, хотын хэмжээний харилцан 
уялдаатай тэргүүлэх цогц зорилтууд байгаа 
бөгөөд тэдгээрийг санхүүгийн 5 жилийн 
төлөвлөгөөний холбогдох багцад нэгтгэсэн 
(хариуцах байгууллага хэд хэд байж болно). 
Төлөвлөгөө нь улс төрийн өөрчлөлтөөс 
хамгаалагдсан. 

4 - 5 жилийн хугацаатай тэргүүлэх чиглэлүүд, 
мөн санхүүгийн төлөвлөгөөнүүд байдаг 
боловч зарим зүйл орхигдсон, зарим зүйл 
харилцан уялдаагүй. Улс төрийн өөрчлөлт 
нөлөөлөх магадлалтай. 

3 - Санхүүгийн төлөвлөгөө байгаа боловч 5-
аас дээш жилээр төлөвлөгдсөн, зарим 
асуудал орхигдсон, харилцан уялдаагүй. Улс 
төрийн өөрчлөлт нөлөөлөх магадлалтай. 

2 - Олонбайгууллагын санхүүгийн олон 
төлөвлөгөөтэй – тэдгээрийг хооронд нь 
зохицуулдаггүй; төлөвлөгөөнүүд харилцан 
уялдаатай эсэх, бүгд нийлээд чадавхын 
шаардлагатай түвшинг хангах эсэх нь 
тодорхойгүй. 

1 - Төлөвлөгөөнүүд байгаа боловч ихээхэн 
дутагдалтай. 

0 – Эрэмбэтогтоогоогүй, бодлогогүй 
зарцуулдаг. Ямар ч төлөвлөгөө байхгүй. 

Санхүүжилт хэд хэдэн эх үүсвэрээс гардаг (тийм байх магадлалтай) 
байсан ч нэг эх сурвалжаас гарч, нэг төлөвлөгөөгөөр хэрэгжиж байгаа 
мэт хотын гамшгийг тэсвэрлэх чадавхыг сайжруулах хэрэгцээ 
шаардлагаднийцсэн байх ёстой. Мөн дэд төлөвлөгөөнүүдийг ч 
(тээвэрлэлтийн эсвэл тогтвортой байдлыг хангахгэх мэт) хооронд нь 
харилцан уялдуулах, зохицуулах хэрэгтэй. 

Хотын улс төрийн удирдлага өөрчлөгдөж, төлөвлөгөөнүүдийг 
шинэчилсэн ч төлөвлөгөөний тууштай байдлыг хангах хэрэгтэй. 

3.2.2 
Үндсэн чиглэл 2 
болон 8-д 
тодорхойлсон 
нөхцөл байдал, 
нэн чухал 
хөрөнгийн 
асуудлыг 
шийдвэрлэх урт 
хугацааны 
инженерийн болон 
бусад ажлын 
санхүүжилт 

Төлөвлөгөөнд тусгагдсан хөрөнгийн 
элементүүд тооцоолсон 
өртөгийнхөө хэдэн хувиар 
санхүүжсэн бэ? 

Төсөв танагдах, мөн өөр 
зориулалтаар ашиглагдахаас 
хамгаалагдсан байдал, түвшин 

5 – Төсөл, хөтөлбөрүүд 100% санхүүжигдсэн 
ба хамгаалагдсан. 

4 – Төсөл, хөтөлбөрүүд 75-100% 
санхүүжигдсэн ба хамгаалагдсан. 

3 – Төсөл, хөтөлбөрүүд 50-75% 
санхүүжигдсэн ба санхүүжилт өөр зүйлд 
зориулагдах магадлалтай. 

2 – Төсөл, хөтөлбөрүүд 25-50% 
санхүүжигдсэн ба санхүүжилт өөр зүйлд 
зориулагдах магадлалтай. 

1 – Төсөл, хөтөлбөрүүд 0-25% санхүүжигдсэн 
ба санхүүжилт өөр зүйлд байнга 
зориулагддаг. 

0 – Төсөл, хөтөлбөр хэрэгждэггүй. 

Хэрэв хөрөнгийн санхүүжилт хэд хэдэн эх үүсвэр/байгууллагад 
хуваарилагдсан байдаг бол нийтсанхүүжилтийг дээр дурьдсан байдлаар 
харилцан уялдаатай, зохицуулалттайгаар зарцуулах хэрэгтэй. 
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3.2.3

Гамшгийг 
тэсвэрлэх 
чадавхыг 
бэхжүүлэхтэй 
холбоотой үйл 
ажиллагааны 
санхүүжилт 

Үйл ажиллагааны 
санхүүжилттооцоолсон зардалтай 
таарч байгаа эсэх. 

Тусад нь тодотгосон төсвийн заалт 
байгаа эсэх. 

Төсөв танагдах, мөн өөр 
зориулалтаар ашиглагдахаас 
хамгаалагдсан байдал. 

5 - Төсөв байгаа, 100% таарсан, 
хамгаалагдсан. 

4 - Төсөв байгаа, 75-100% таарсан, 
хамгаалагдсан. 

3 – Төсөв байгаа, 50-75% таарсан боловч 
өөр зориулалтаар ашиглагдах магадлалтай. 

2 - Төсөв байгаа, 25-50% таарсан боловч өөр 
зориулалтаар ашиглагдах магадлалтай. 

1 - Төсөв байгаа боловч зөвхөн 0-25% 
таарсан, байнга өөр зориулалтаар 
ашигладаг. 

0 - Төсөв байхгүй. 

Үйл ажиллагааны санхүүжилт өөр өөр эх үүсвэр, байгууллагаас 
эсвэл төсвийн өөр өөр зүйл, заалтаас гардаг бол дээр дурьдсан 
санхүүжилтийн төлөвлөгөөнд нийцүүлэн харилцан уялдаатай, 
зохицуулалттайгаар нэгдсэн санхүүжилтийн хэрэгцээг хангах 
хэрэгтэй. 

3.2.4 Гамшгийн дараах 
сэргээн босголтын 
сангийн 
санхүүжилт 
("бороотой 
өдрийн сан" гэж 
нэрлэдэг) 

"Хамгийн ноцтой" нөхцөл 
байдлаас үүсэх хохирлыг арилгах 
боломжтой сан байгаа эсэх 
("Үндсэн чиглэл 2”-г харна уу). 

Гэнэтийн тохиолдлын санг бусад 
зориулалтаар зарцуулахаас 
хамгаалсан байдал 

5 – "Хамгийн магадлалтай" нөхцөл байдлаас 
үүсэх хохирлыг арилгах гэнэтийн ослын сан 
(шаардлагатай бол даатгал) байгаа, 
хохирлыг 100% арилгах боломжтой, мөн 
хамгаалагдсан. 
4 – Сан байгаа, хохирлыг 75-100% арилгах 
боломжтой, мөн хамгаалагдсан. 

3 – Сан байгаа, хохирлыг 50-75% арилгах 
боломжтой боловч өөр зориулалтаар 
ашиглагдах магадлалтай. 

2 – Сан байгаа, хохирлыг25-50% арилгах 
боломжтой боловч өөр зориулалтаар 
ашиглагдах магадлалтай. 

1 – Сан байгаа боловч хохирлыгзөвхөн 0-
25% арилгах боломжтой, байнга өөр 
зориулалтаар ашиглагддаг. 

0 – Сан байхгүй. 

Шаардлагатай бол даатгалд хамрагдалтын нөлөөллийг оруулах 
(доороос үзнэ үү). 

Мөн бусад байгууллага, бусад түвшний засаг захиргаанаас авах 
боломжтой мөнгийг оруулна. 
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3.3 Даатгал 

3.3.1 Өрхийн даатгалд 
хамрагдсан 
байдал 

Өрхүүд орон байрны даатгалд 
хамрагдсанбайдал 

(хувь хүний болон амьдралын 
даатгалын хамрагдалт орохгүй). 

5 - Хотын хэмжээнд "Хамгийн ноцтой" нөхцөл 
байдлын улмаас орон байранд учирч болох 
хохирлын 75 -100%-ыг даатгалд хамруулсан. 

4 - Хотын хэмжээнд "Хамгийн магадлалтай" 
нөхцөл байдлын улмаас орон байранд учирч 
болох хохирлын 75 -100%-ыг даатгалд 
хамруулсан. 

3 - Хотын хэмжээнд "Хамгийн магадлалтай" 
нөхцөл байдлын улмаас орон байранд учирч 
болох хохирлын 50-75%-ыг даатгалд 
хамруулсан. 

2 - Хотын хэмжээнд "Хамгийн магадлалтай" 
нөхцөл байдлын улмаас орон байранд учирч 
болох хохирлын 25-50%-ыг даатгалд 
хамруулсан. 

1 - Хотын хэмжээнд "Хамгийн магадлалтай" 
нөхцөл байдлын улмаас орон байранд учирч 
болох хохирлын 0-25%-ыг даатгалд 
хамруулсан. 

0 - Хамрагдаагүй. 

Энэхүү үнэлгээгээр айл өрхийн орон байрны даатгалд хамрагдалтыг 
үнэлнэ. Хувь хүний болон амьдралын даатгалын хамрагдалт орохгүй. 
Засаг захиргааны, үйлдвэрийн болон арилжааны хөрөнгийн даатгалыг 
доор дурьдсан байгаа. Даатгалын үйлчилгээг төрийн болон хувийн 
хэвшлийн даатгалын газрууд үзүүлж болно. 

3.3.2 Өрхийн бус 
даатгалд 
хамрагдсан 
байдал 

Өрхийн бус эд хөрөнгө, дэд 
бүтэц, хөрөнгийн даатгалд 
хамрагдалт 

5 - Хотын хэмжээнд "Хамгийн ноцтой" нөхцөл 
байдлын улмаас учирч болох хохирлын 75 -
100%-ыг даатгалд хамруулсан. 

4 - Хотын хэмжээнд "Хамгийн магадлалтай" 
нөхцөл байдлын улмаас учирч болох 
хохирлын 75 -100%-ыг даатгалд хамруулсан. 

3 - Хотын хэмжээнд "Хамгийн магадлалтай" 
нөхцөл байдлын улмаас учирч болох 
хохирлын 50-75%-ыг даатгалд хамруулсан. 

2 - Хотын хэмжээнд "Хамгийн магадлалтай" 
нөхцөл байдлын улмаас учирч болох 
хохирлын 25-50%-ыг даатгалд хамруулсан. 

1 - Хотын хэмжээнд "Хамгийн магадлалтай" 
нөхцөл байдлын улмаас учирч болох 
хохирлын 0-25%-ыг даатгалд хамруулсан. 

0 - Хамрагдаагүй. 

Энэ асуудалд үйлдвэрийн болон арилжааны эд хөрөнгийн, төрийн бус 
байгууллага, төрийн болон хотын өмчлөлийн барилга байгууламж, 
хөрөнгө, дэд бүтцийн даатгал хамрагдана. Өрхийн даатгалыг дээр 
дурьдсан байгаа. Даатгалын үйлчилгээг олон газрууд үзүүлж болно. 

Зарим засаг захиргаа, байгууллага, бизнесийн газрууд өөрсдөө 
даатгалаа хариуцдаг байж болно. Гэхдээ үүсэж болох хэрэгцээг 
хангах хэмжээний хөрөнгө, санхүү байгаа эсэхээ баталгаажуулах 
хэрэгтэй. 
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3.4 Бизнесийн болон олон нийтийн байгууллага, иргэдийг урамшуулах, санхүүжүүлэх нь 

3.4.1 Гамшгийг 
тэсвэрлэх 
чадавхаа буюу 
гамшгийн 
төлөвлөгөө, 
барилга 
байгууламж 
зэргээ 
сайжруулахад нь 
бизнесийн 
байгууллагад 
үзүүлэх 
урамшуулал 

“Хамгийн ноцтой” нөхцөл 
байдлын (Үндсэн чиглэл 2) дагуу 
стандартад нийцүүлэн гамшгийг 
тэсвэрлэх чадавхаа 
сайжруулахад нь бизнесийн 
байгууллагын эздэд туслах 
урамшуулал байдаг эсэх 

5 – Урамшууллын үр дүнд бизнесийн 
байгууллагууд хотын хэмжээнд хүссэн 
амжилтад жигд хүрч байгаа (хүрсэн) нь 
илтбайна. 

4 – Урамшуулал ерөнхийдөө үр дүнтэй байгаа 
боловч зарим талаараа бага зэргийн 
дутагдалтай байна. 

3 – Урамшуулал нь бизнесийн 
байгууллагуудыг хамрах талаараа ихээхэн 
учир дутагдалтай байна. 

2 – Урамшуулал нь шаардлагатай асуудлыг 
хамрах талаараа ихээхэн учир дутагдалтай 
байна. 

1 – Урамшуулал нь маш их учир дутагдалтай 
байснаас зорилгоо хангаж чадалгүй, 
амжилтгүй болсон. 

0 – Урамшуулал байдаггүй. 

Урамшуулал, санхүүжилт олон төрлийн эх үүсвэрээс гарч болно. 

3.4.2 Гамшгийг 
тэсвэрлэх 
чадавхаа буюу 
гамшгийн 
төлөвлөгөө, 
барилга 
байгууламж 
зэргээ 
сайжруулахад нь 
ашгийн бус 
байгууллагад 
үзүүлэх 
урамшуулал 

 “Хамгийн ноцтой” нөхцөл 
байдлын (Үндсэн чиглэл 2) дагуу 
стандартад нийцүүлэн гамшгийг 
тэсвэрлэх чадавхаа 
сайжруулахад нь ашгийн бус 
байгууллагад туслах урамшуулал 
байдаг эсэх 

5 – Урамшууллын үр дүнд ашгийн бус 
байгууллагууд хотын хэмжээнд хүссэн 
амжилтад жигд хүрч байгаа (хүрсэн) нь 
илтбайна. 

4 – Урамшуулал ерөнхийдөө үр дүнтэй байгаа 
боловч зарим талаараа бага зэргийн 
дутагдалтай байна. 

3 – Урамшуулал нь ашгийн бус 
байгууллагуудыг хамрах талаараа ихээхэн 
учир дутагдалтай байна. 

2 – Урамшуулал нь шаардлагатай асуудлыг 
хамрах талаараа ихээхэн учир дутагдалтай 
байна. 

1 – Урамшуулал нь маш их учир дутагдалтай 
байснаас зорилгоо хангаж чадалгүй, 
амжилтгүй болсон. 

0 – Урамшуулал байдаггүй. 

Урамшуулал, санхүүжилт олон төрлийн эх үүсвэрээс гарч болно. 

Ашгийн бус байгууллагууд нь гамшгийн тэсвэрлэх чадавхын 
асуудалтай шууд (онцгой байдлын хор уршгийг арилгах бүлгүүд, 
хөршийн эргүүл, хүнс бэлтгэх чиглэлээр ажилладаг гэх мэт); болон 
шууд бусаар (сүм, хүрээлэн буй орчны эргүүлийн бүлэг гэх мэт) 
холбоотой байж болно. 
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3.4.3 
 
Гамшгийг 
тэсвэрлэх 
чадавх буюу 
гамшгийн 
төлөвлөгөө, 
барилга 
байгууламж  
зэргээ 
сайжруулахад 
нь байр 
өмчлөгчдөд 
үзүүлэх 
урамшуулал 

 
“Хамгийн ноцтой” нөхцөл 
байдлын (Үндсэн чиглэл 2) дагуу 
стандартад нийцүүлэн гамшгийг 
тэсвэрлэх чадавхаа 
сайжруулахад нь байр 
өмчлөгчдөд туслах урамшуулал 
байдаг эсэх  
 
Хамгийн хэрэгцээтэй хүмүүст 
санхүүжилт очих баталгааг 
хангах үүднээс урамшууллын 
хэрэгслийг туршиж үзвэл зүгээр.  

 
5 – Урамшууллын үр дүнд байр өмчлөгчид 
хотын хэмжээнд хүссэн амжилтад жигд хүрч 
байгаа (хүрсэн) нь илтбайна. 
 
4 – Урамшуулал ерөнхийдөө үр дүнтэй 
байгаа боловч зарим талаараа бага зэргийн 
дутагдалтай байна. 
 
3 – Урамшуулал нь байр өмчлөгчдийг хамрах 
талаараа ихээхэн учир дутагдалтай байна.   
 
2 – Урамшуулал нь шаардлагатай асуудлыг 
хамрах талаараа ихээхэн учир дутагдалтай 
байна.  
 
1 – Урамшуулал нь маш их учир дутагдалтай 
байснаас зорилгоо хангаж чадалгүй, 
амжилтгүй болсон. 
 
0 – Урамшуулал байдаггүй. 

 



Үндсэн чиглэл 

Гамшгийг 
тэсвэрлэх 
чадавхтай 

хотыг 
хөгжүүлэх 

нь 
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Үндсэн чиглэл 04: 
Гамшгийг тэсвэрлэх чадавхтай хотыг хөгжүүлэх нь 

Баригдсан орчинг үнэлэх, шаардлагатай бол гамшгийг тэсвэрлэх чадавхтай болгох нь

Үнэлгээний энэхүү хэсэг нь Үндсэн чиглэл 2-д 
тусгагдсан нөхцөл байдал, эрсдэлийн зурагт 
үндэслэн дараах зүйлсийг багтаана. Үүнд: 

• Гамшгийг тэсвэрлэх чадавхад сөргөөр 
нөлөөлөхөөс зайлсхийж, газар ашиглалтыг 
бүсчлэх, хотын хөгжлийг удирдах – бага 
орлоготойбүлгүүд таарамжтай газар хүртэх 
боломжийг нь тооцон ирээдүйн хөгжилд 
нийцсэн газрыг тодорхойлох. 

• Шинэ барилга байгууламж, орчны газар, дэд
бүтцийг төлөвлөх, хэрэгжүүлэхдээ эрсдэлийг
тооцох, шинэлэг эсвэл одоо байгаа болон
уламжлалт арга техникийг ашиглах.

• Ус, эрүүл ахуй, ариун цэврийн байгууламж
зэрэг үндсэн дэд бүтцийн хүртээмжийг
нэмэгдүүлж, албан бус суурьшлын хэрэгцээ,
шаардлагыг хангах.

• Барилгын хэм хэмжээг сайжруулах, 
мөрдүүлэх, баригдсан барилга, 
байгууламжийн болзошгүй аюулыг тэсвэрлэх 
чадавхыг үнэлэх, барилгыг бэхжүүлэхэд 
ашиглах. 

• Эрсдэлийг бууруулж, бохирын систем, суваг
шуудуузэрэг техникийн дэд бүтцийн
хамаарлыг багасгаж чадах хот төлөвлөлтийн
шийдлүүдийг дээд зэргээр ашиглах (ус
нэвтрэхгүй гадаргуу, ногоон бүс, ус хадгалах
талбай, агааржуулах хоолой гэх мэт).

• Хот хөгжлийн шийдвэр гаргахад холбогдох
талуудыг зохих түвшиндоролцуулах.

• Шинэ хөгжилд тогтвортой төлөвлөлтийн
загвар зарчмуудыг нэвтрүүлэх, бусад
стандартуудтай холбох (BREEAM, LEED,
Greenstar гэх мэт).

• Эрсдэлийн талаарх өөрчлөлт, мэдээлэл,
нотолгоог харгалзан барилгын дүрэм журам,
стандартыг тогтмол (эсвэл үе үе) шинэчлэх.

“Онооны арга”-ын энэ хэсгийн үнэлгээг хийхэд танд дараах мэдээлэл, өгөгдөл шаардлагатай. Үүнд: хотын газар ашиглалт, хүн ам, салбаруудын 
орлогын түвшин, эдийн засгийн үйл ажиллагаа, түүнчлэн барилга барих хэм хэмжээ, тэдгээрийн ашиглалт.  
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Нарийвчилсан үнэлгээ 

№ Сэдэв/асуудал Асуулт/үнэлэх чиглэл Хэмжих шалгуур Тайлбар 

4.1 Газар ашиглалтын бүсчлэл 

4.1.1 
Шилжилт хөдөлгөөн 
хийж болзошгүй хүн 
ам 

Шилжилт хөдөлгөөн хийх 
эрсдэлтэй хүн амын хувь хэмжээ 

5 - "Хамгийн ноцтой" нөхцөл байдлын улмаас шилжилт 
хөдөлгөөн хийх хүн амбайхгүй. 

4 - "Хамгийн магадлалтай" нөхцөл байдлын улмаас 
шилжилт хөдөлгөөн хийх хүн амбайхгүй. 

3 - "Хамгийн магадлалтай" нөхцөл байдлын улмаас хүн 
амын 2.5-с бага % шилжилт хөдөлгөөн хийнэ. 

2 - "Хамгийн магадлалтай" нөхцөл байдлын улмаас хүн 
амын 2.5-5% шилжилт хөдөлгөөн хийнэ. 

1- "Хамгийн магадлалтай" нөхцөл байдлын улмаас хүн
амын 5-7.5% шилжилт хөдөлгөөн хийнэ.

0 - "Хамгийн магадлалтай" нөхцөл байдлын улмаас хүн 
амын 7.5-с дээш %шилжилт хөдөлгөөн хийнэ. 

Орон байр нь сүйдсэн, эсвэл оршин суух 
боломжгүй гэж үзсэн, эсвэл оршин сууж байсан 
газар нутгийг нь оршин суух боломжгүй гэж 
үзсэний улмаас 3 сар ба түүнээс дээш 
хугацаагаар хийхшилжилт хөдөлгөөн. 

Энэ үнэлгээнд албан бус болон төлөвлөөгүй 
суурьшлыг бас хамруулах хэрэгтэй. 
Бүсчлэлийн үр дүнг тусад нь баталгаажуулах нь 
зүйтэй (Үндсэн чиглэл 2-ыг үзнэ үү). 

4.1.2 
Эрсдэлтэй байгаа 
эдийн засгийн үйл 
ажиллагаа 

Эрсдэлтэй байгаа ажлын 
байрны хувь хэмжээ 

5 – "Хамгийн ноцтой" нөхцөл байдлын улмаас ажлын байрт 
хохирол учраагүй. 

4 – "Хамгийн магадлалтай" нөхцөл байдлын улмаас ажлын 
байрт хохирол учраагүй. 

3 – "Хамгийн магадлалтай" нөхцөл байдлын улмаас ажлын 
байрны 2.5-с бага % нь эрсдэлтэй байна. 

2 – "Хамгийн магадлалтай" нөхцөл байдлын улмаас ажлын 
байрны 2.5-5% нь эрсдэлтэй байна. 

1 – "Хамгийн магадлалтай" нөхцөл байдлын улмаас ажлын 
байрны 5-7.5% нь эрсдэлтэй байна. 

0 – "Хамгийн магадлалтай" нөхцөл байдлын улмаас ажлын 
байрны 7.5-с дээш % нь эрсдэлтэй байна. 

Тариалангийн талбай, үйлдвэр, оффис гэх 
мэтэд хохирол учирсны улмаас ажлын байр 
эрсдэлтэй болдог. 

1 сар, түүнээс дээш хугацаагаар үргэлжилбэл 
хохирол гэж үзнэ. 

Бүсчлэлийн үр дүнг тусад нь баталгаажуулах нь 
зүйтэй (Үндсэн чиглэл 2-ыг үзнэ үү). 
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4.1.2.1 
Эрсдэлтэй байгаа бизнесийн үр 
дүнгийн хувь хэмжээ 

5 – "Хамгийн ноцтой" нөхцөл байдлын улмаас бизнесийн үр 
дүнд хохирол учраагүй. 

4 – "Хамгийн магадлалтай" нөхцөл байдлын улмаас 
бизнесийн үр дүнд хохирол учраагүй. 

3 – "Хамгийн магадлалтай" нөхцөл байдлын улмаас 
бизнесийн үр дүнгийн 2.5-с бага % нь эрсдэлтэй байна. 

2 – "Хамгийн магадлалтай" нөхцөл байдлын улмаас 
бизнесийн үр дүнгийн 2.5-5% нь эрсдэлтэй байна. 

1 – "Хамгийн магадлалтай" нөхцөл байдлын улмаас 
бизнесийн үр дүнгийн 5-7.5% нь эрсдэлтэй байна. 

0 – "Хамгийн магадлалтай" нөхцөл байдлын улмаас 
бизнесийн үр дүнгийн 7.5-с дээш % нь эрсдэлтэй байна. 

Бизнесийн үр дүнг санхүүгийн нөхцлөөр хэмжинэ. 

Энэхүү үнэлгээнд мөн барилга, байгууламжаа 
алдсаны улмаас түр боловч өөр газар байрлах 
шаардлагатай болсноор бизнест учирсан хохирол, 
зах зээл болон хотоос авах үйлчилгээгээ алдсан, 
эсвэл ажлын байрандаа очих боломжгүй болсон 
ажиллах хүчээ алдсан зэрэг хохирлыг тусгана. 

1 сар, түүнээс дээш хугацаагаар үргэлжилсэн бол 
хохирол гэж үзнэ. 

Бүсчлэлийн үр дүнг тусад нь баталгаажуулах нь 
зүйтэй (Үндсэн чиглэл 2-ыг үзнэ үү). 

4.1.3 Эрсдэлтэй байгаа 
газар тариалангийн 
талбай 

Эрсдэлтэй байгаа газар 
тариалангийн талбайн хувь 
хэмжээ 

5 – "Хамгийн ноцтой" нөхцөл байдлын улмаас газар 
тариалангийн талбайд хохирол учраагүй. 

4 – "Хамгийн магадлалтай" нөхцөл байдлын улмаас газар 
тариалангийн талбайд хохирол учраагүй. 

3 – "Хамгийн магадлалтай" нөхцөл байдлын улмаас газар 
тариалангийн талбайн 2.5-с бага % нь эрсдэлтэй байна. 

2 – "Хамгийн магадлалтай" нөхцөл байдлын улмаас газар 
тариалангийн талбайн 2.5-5% нь эрсдэлтэй байна. 

1 – "Хамгийн магадлалтай" нөхцөл байдлын улмаас газар 
тариалангийн талбайн 5-7.5% нь эрсдэлтэй байна. 

0 – "Хамгийн магадлалтай" нөхцөл байдлын улмаас газар 
тариалангийн талбайн 7.5-с дээш % нь эрсдэлтэй байна. 

Тэмдэглэл: Газар ашиглалтын бүсчлэл/стратегийн 
төлөвлөлтийн зарим элементийг Үндсэн чиглэл 1-т 
тусгасан. Энд илүү нарийвчлан оруулсан болно. 

Энэхүү үнэлгээнд бусад бүс нутаг, улс орноос 
импортоор оруулж ирсэн хүнсний зүйлийг 
тооцолгүй, хотыг хүнсний зүйлээр хангадаг газар 
тариалангийн талбайг тооцохыг зорьсон болно. 

6 сар, түүнээс дээш хугацаагаар үргэлжилсэн бол 
хохирол гэж үзнэ. 

Бүсчлэлийн үр дүнг тусад нь баталгаажуулах нь 
зүйтэй (Үндсэн чиглэл 2-ыг үзнэ үү). 
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4.2. Хотын шинэ төлөвлөлт 

4.2.1 Гамшгийг 
тэсвэрлэх 
чадавхыг 
сайжруулах хот 
төлөвлөлтийн 
шинэ шийдлүүд 

Гамшгийг тэсвэрлэх чадавхыг 
сайжруулахын тулд хот 
төлөвлөлтийн шинэ шийдлүүдийг 
ашигладаг; ихэвчлэн хот доторх 
экосистемийн үйлчилгээний 
хэмжээ, үр ашгийг нэмэгдүүлдэг 
(Үндсэн чиглэл 5-ыг үзнэ үү). 

5 - Хотын хэмжээнд тэсвэрлэх чадавхыг сайжруулахын тулд 
хэм хэмжээг мөрдлөг болгосон төлөвлөлтийн шийдлүүдийг 
системтэйгээр ашиглаж байна. Үүнийг "норм" гэж үздэг. 

4 – Хот төлөвлөлтийн онцлогуудыг өргөн хүрээтэй ашиглаж 
байгаа боловч зарим боломжуудыг алдсан. Хот төлөвлөлтийн 
шийдлүүдийг ашиглах саналыг эерэгээр хүлээж авдаг боловч 
заавал дагаж мөрдөх ёсгүй байдаг. 

3 - Хот төлөвлөлтийн онцлогийг зарим газарт ашигладаг, 
эсвэл зарим нэг шийдэлд анхаарч байна. Шийдлийг ашиглах 
баталгааг хангаагүй боловч тохиолдол бүрээр ашиглахыг 
зөвлөдөг. 

2 – Хот төлөвлөлтийн шийдлүүдийг хаа нэг ашиглаж байгаа 
боловч үүнийг өргөжүүлэх сонирхол байгаа. 

1 – Ашиглалт бага, сонирхол бага. 

0 – Ашигладаггүй, сонирхолгүй. 

Гамшгийг тэсвэрлэх чадавхыг сайжруулах 
боломжтой хот төлөвлөлтийн шийдлүүдэд дараах 
болон бусад зүйлс орно. Үүнд: 

• Хот суурин газрын үерийн усыг зайлуулахын
тулд ус зайлуулах цооног, ус шүүрүүлэх нүх
бүхий зам ашиглах, хөрсний усыг сэргээх;

• Газар доорх авто зогсоолуудыг үерийн ус
цуглуулах сав, цэцэрлэгт хүрээлэнг үерийн бүс
болгон ашиглах;

• Дээврийг зүлэгжүүлж, ногооруулан байшин,
барилгыг сэрүүцүүлэх, аадрын усны урсцыг
багасгахад ашиглах;

• Хотжилтын нөлөө, хөрсний гулсалтыг багасгаж,
тогтворжуулахын тулд моджуулж зүлэгжүүлэх;

• Эрчим хүчний гол эх үүсвэрийн нөөц болгож, ойр
орчмын газрыг эрчим хүчээр хангах боломжтой
бичил сүлжээ, эсвэл дээврийн нарны хавтанг
ашиглах.

4.3 Барилга барих хэм хэмжээ, стандарт 

4.3.1 Үндсэн чиглэл 2-т 
тодорхойлсон 
эрсдэлийг 
шийдвэрлэх 
барилгын хэм 
хэмжээ байдаг 
эсэх 

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

Хэм хэмжээ байдаг бөгөөд дараах байдлыг хангадаг. Үүнд: 

5 – “Хамгийн магадлалтай” нөхцөл байдлын үед хохирол 
учрахгүй, бүх барилга, байгууламж, хөрөнгө ашиглаж 
болохуйц үлдэнэ. 

4 – “Хамгийн магадлалтай” нөхцөл байдлын үед бүх барилга, 
байгууламж, хөрөнгийн 75-с дээш % ашиглаж болохуйц 
үлдэнэ. 

3 – “Хамгийн магадлалтай” нөхцөл байдлын үед бүх барилга, 
байгууламж, хөрөнгийн 50-с дээш % ашиглаж болохуйц 
үлдэнэ. 

2 – “Хамгийн магадлалтай” нөхцөл байдлын үед бүх барилга, 
байгууламж, хөрөнгийн 20-с дээш % ашиглаж болохуйц 
үлдэнэ. 

1 – “Хамгийн магадлалтай” нөхцөл байдлын үед бүх барилга, 
байгууламж, хөрөнгийн 10-с дээш % ашиглаж болохуйц 
үлдэнэ. 

0 – “Хамгийн магадлалтай” нөхцөл байдлын үед бүх барилга, 
байгууламж, хөрөнгийн 0-10 % ашиглаж болохуйц үлдэнэ. 

Барилга барих хэм хэмжээг “Үндсэн чиглэл 2”-т 
тусгасан “хамгийн ноцтой”, “хамгийн магадлалтай” 
нөхцөл байдлыг давж гарах боломжийн хувьд 
тусгайлан үнэлэх хэрэгтэй. 

Хотыг дэд бүс эсвэл ойр орчмоор нь хувааж үнэлбэл 
ойлгомжтой байж болох юм. 

Хэм хэмжээний үр өгөөжийг тусад нь 
баталгаажуулах нь зүйтэй (Үндсэн чиглэл 2-ыг үзнэ 
үү). 
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4.3.2 Барилга барих 
хэм хэмжээг 
шинэчлэх 

5 – "Хамгийн ноцтой" нөхцөл байдалд нийцүүлэн хэм хэмжээг 
5 жил тутамд эсвэл түүнээс бага хугацаанд хянадаг, 
шинэчилдэг эсвэл хянах, шинэчлэх болно. Эдгээрт барилгын 
практикийн хамгийн сүүлийн үеийн стандартууд тусгагдсан. 

4 - "Хамгийн магадлалтай" нөхцөл байдалд нийцүүлэн хэм 
хэмжээг 10 жил тутамд хянадаг, шинэчилдэг эсвэл хянах, 
шинэчлэх болно. Эдгээрт барилгын практикийн хамгийн 
сүүлийн үеийн стандартууд тусгагдаагүй байж болзошгүй. 

3 - "Хамгийн магадлалтай" нөхцөл байдалд нийцүүлэн хэм 
хэмжээг 10 жил тутамд хянадаг, шинэчилдэг эсвэл хянах, 
шинэчлэх болно. Эдгээрт барилгын практикийн хамгийн 
сүүлийн үеийн стандартууд тусгагдаагүй. 

2 - "Хамгийн магадлалтай" нөхцөл байдалд нийцүүлэн хэм 
хэмжээг 15 жил тутам эсвэл түүнээс дээш хугацаанд хянадаг, 
шинэчилдэг эсвэл хянах, шинэчлэх болно. Эдгээр нь нилээд 
хуучирсан байдаг. 

1 – Хэм хэмжээ байдаг боловч ердөө хянаагүй, хянах 
төлөвлөгөө байхгүй. Эдгээр нь бүрэн хуучирсан. 

0 - Ямар ч хэм хэмжээ байхгүй. 

Хэм хэмжээг барилгын практик шинэчлэгдэхэд 
эсвэл шинэ хэрэгцээ шаардлага гарах үед 
(жишээлбэл, салхи шуурганы эрсдэл ихсэх 
үед)шинэчлэх боломжтой. 

4.3.3 Барилгын 
тогтвортой 
төлөвлөлтийн 
стандартууд 

Гамшгийг тэсвэрлэх чадавхыг 
дээшлүүлэх зорилгоор REDi, 
LEED, GreenStar, BREEAM зэрэг 
барилгын тогтвортой 
төлөвлөлтийн стандартуудыг 
ашиглах 

5 - Бүх шинэ бүтээн байгуулалтад эсвэл барилга, байшинг 
бэхжүүлэхэд хэм хэмжээг сахиулж, барилгын ногоон 
стандартыг системтэйгээр ашиглаж байна. Үүнийг "норм" гэж 
үздэг. 

4 – Барилгын ногоон стандартыг өргөн хүрээтэй ашиглаж 
байгаа боловч зарим боломжуудыг алдсан. Уг стандартыг 
ашиглах саналыг эерэгээр хүлээж авдаг боловч заавал дагаж 
мөрдөх ёсгүй. 

3 - Зарим газарт, тухайлбал, хотын төвд барилгын ногоон 
стандартыг ашиглаж байна. Үүнийг ашиглах баталгааг 
хангаагүй боловчтохиолдол бүрээр ашиглахыг зөвлөдөг. 

2 - Барилгын ногоон стандартыг сонирхлын дагуу хаа нэг 
ашиглаж байгаа боловч үүнийг өргөжүүлэх сонирхол байгаа. 

1 – Ашиглалт бага, сонирхол бага. 

0 – Ашигладаггүй, сонирхолгүй 

Барилгын тогтвортой төлөвлөлт нь гамшгийг 
тэсвэрлэх чадавхыг дараах байдлаар дээшлүүлнэ. 
Үүнд: 

• Эрчим хүч, усны эрэлтийг багасгана;

• Халах үзэгдлийг (уур амьсгалын өөрчлөлтийн
нөлөө) илүү шийдвэрлэнэ;

• Ногоон дээвэр (зүлэгжүүлэх) зэргийг хийснээр
аадрын усны урсцыг хянана.
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4.4 Бүсчлэл, барилга барих хэм хэмжээ, стандартын ашиглалт 

4.4.1 Газар ашиглалтын 
бүсчлэлийг 
ашиглах нь 

Газар ашиглалтын бүсчлэлийг хэр 
мөрдүүлдэг вэ? 

5 – Бүсчлэлийг 100% хэрэгжүүлдэг, бүх суурьшлын бүс, 
эдийн засгийн үйл ажиллагаа дагаж мөрддөг. 

4 – Бүсчлэлийг 90-100% хэрэгжүүлдэг, мөрдүүлдэг. 

3 – Бүсчлэлийг 80-90% хэрэгжүүлдэг, мөрдүүлдэг. 

2 – Бүсчлэлийг 70-80 хэрэгжүүлдэг, мөрдүүлдэг. 

1 – Бүсчлэлийг 50-70% хэрэгжүүлдэг, мөрдүүлдэг. 

0 – Бүсчлэлийг 50-с бага % хэрэгжүүлдэг, мөрдүүлдэг. 

Албан бус суурьшлын бүсүүдтэй хотуудын хувьд 
тэдгээр нь аюулгүй газар байрласан, эсвэл 
тэднийг илүү тэсвэрлэх чадавхтай болгох тусгай 
арга хэмжээ аваагүй л бол энэ шалгуурын дагуу 
өндөр оноо авахад хэцүү. 

4.4.2 Барилга барих 
хэм хэмжээг 
ашиглах нь 

Барилга барих хэм хэмжээг 
холбогдох барилга байгууламжид 
хэрэгжүүлэх байдал 

5 – Хэм хэмжээг холбогдох барилга байгууламжид 100% 
хэрэгжүүлж, гуравдагч талаар баталгаажуулсан. 

4 - Хэм хэмжээг холбогдох барилга байгууламжид 90-100% 
хэрэгжүүлж, гуравдагч талаар баталгаажуулсан. 

3 - Хэм хэмжээг холбогдох барилга байгууламжид 80-90% 
хэрэгжүүлсэн. Гуравдагч талбаталгаажуулсан эсвэл 
баталгаажуулаагүй байж болно. 

2 - Хэм хэмжээг холбогдох барилга байгууламжид 70-80% 
хэрэгжүүлсэн. Гуравдагч тал баталгаажуулаагүй. 

1 - Хэм хэмжээг холбогдох барилга байгууламжид 50-70% 
хэрэгжүүлсэн. Гуравдагч тал баталгаажуулаагүй. 

0 - Хэм хэмжээг холбогдох барилга байгууламжид 50-с бага % 
хэрэгжүүлсэн. Гуравдагч тал баталгаажуулаагүй. 

Хэм хэмжээний үр өгөөжийг тусад нь 
баталгаажуулах хэрэгтэй(Үндсэн чиглэл 2-ыг үзнэ 
үү). 

Төлөвлөгдөөгүй эсвэл албан бус суурьшлуудад 
хэм хэмжээг ашиглахадонцгой хүндрэлтэй байх 
болно. 

Дэд бүтцийн үндсэн үйлчилгээг албан бус 
суурьшлуудад хүргэх асуудлыг хэм хэмжээ, 
стандартуудад тусгах ёстой. Эс бөгөөс эдгээр 
суурьшлуудыг гамшгийн дараа сэргээн босоход их 
хүндрэлтэй байх болно. 
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Тэмдэглэл 



Үндсэн чиглэл 

Байгалийг 

хамгаалж, 
экосистемийн 
хамгаалах чиг 

үүргийг 
нэмэгдүүлэх 

нь 
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Үндсэн чиглэл 05: 

Байгалийг хамгаалж, экосистемийн хамгаалах чиг үүргийг нэмэгдүүлэх нь 

Байгалийг хамгаалж, экосистемийн хамгаалах чиг үүргийг нэмэгдүүлэх нь. Гамшгийг даван туулахад дэмжлэг болдог 
экосистемийн нэн чухал үйлчилгээг тодорхойлох, хамгаалах, хянах. 

Экосистемийн үйлчилгээнд дараахболон 
бусад зүйлс орно.  

Үүнд: ус хураах эсвэл шингээх; ойжуулах; 
хот суурин газрын ургамал; үерийнталбай; элсэн 
манхан; мангро мод, эргийн бусад ургамал, тоос 
хүртээх гэх мэт.  

Хотын гамшгийг тэсвэрлэх чадавхтай 
хамааралтай экосистемийн олон үйлчилгээ 
хотын газар зүйн байршлаас гадна явагддаг 
байж болно. 

Энэхүү “Үндсэн чиглэл”-д дараах зүйлс 
багтана. Үүнд: 

• Гамшгийн эрсдэлээс урьдчилан 
сэргийлэхэд экосистемийн үзүүлэх 
үйлчилгээний үнэ цэнэ, үр өгөөжийг хүлээн 
зөвшөөрч, хотын эрсдлийг бууруулах 
стратегийн нэг хэсэг болгон тэдгээрийг 
хамгаалах, эсвэл сайжруулах. 

• Хот орчмын засаг захиргаатай хамтран
байгаль хамгаалах зорилгоор газар
ашиглалтыг төлөвлөх бүс нутгийн чиг
хандлагыг бий болгох.

• Ногоон, цэнхэр дэд бүтцийг 
сайжруулах,экосистемийн үйлчилгээгуур 
амьсгалын өөрчлөлт, хотжилтын нөлөөг 
сөрөх боломжтой болгох,  

Хотод үр өгөөжөө өгдөг экосистемийн 
үйлчилгээнүүд хотоос олон милийн зайд 
байрладаг байж болно (жишээлбэл, оймод 
үерийн усны урсгалыг хотод ашигтайгаар 
өөрчлөх боломжтой). Та бүхэн экосистемийн 
үзүүлж буй үйлчилгээг мэдэхгүй, тааварлахгүй ч 
байж болох бөгөөд үүнийг таньж мэдэхэдтусгай 
мэдлэгшаардлагатай болох нь ч бий. 
Экосистемийн ерөнхий үйлчилгээнд дэлхийн 
хэмжээний үр өгөөжийг (туйлын мөсөн бүрхүүл 
зэрэг) тооцдоггүй.

“Онооны арга”-ын энэ хэсгийн үнэлгээг хийхэд танд дараах мэдээлэл, өгөгдөл шаардлагатай болно. Үүнд: газар ашиглалт, бүсчлэлийн бичиг 
баримт, холбогдох үзүүлэлтээр хэмжигддэг экосистемийн цар хүрээ, эрүүл мэндийн талаарх мэдээлэл. 
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Нарийвчилсан үнэлгээ 

№ Сэдэв/асуудал Асуулт/үнэлэх чиглэл Хэмжих шалгуур Тайлбар 

5.1 Байгаль орчин, экосистемийн эрүүл мэнд 

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

Экосистемийн үйлчилгээг 
онцгойлон тодорхойлж, нэн чухал 
хөрөнгийн адил хандах. 

5 - Экосистемийн нэн чухал ач холбогдолтой үйлчилгээг 
тодорхойлж, жил бүр эрүүл мэнд/гүйцэтгэлийг нь гол 
үзүүлэлтүүдийн дагуу хянадаг. 

4 - Экосистемийн нэн чухал ач холбогдолтой үйлчилгээг 
тодорхойлж, жил бүр хянадаг боловч хэмжих 
үзүүлэлтүүдийг системтэй ашиглах нь ховор байдаг. 

3 - Экосистемийн нэн чухал ач холбогдолтой үйлчилгээг 
тодорхойлсон боловч цаг хугацааны явцад эрүүл 
мэндийг нь хянах ажилхийдэггүй. 

2 - Экосистемийн зарим гол үйлчилгээ хяналт 
мониторингоос бүхэлдээ хасагдсан. 

1 - Экосистемийн үйлчилгээг тодорхойлох, хяналт 
мониторинг хийх үйл ажиллагаа үүсэл төдий, эсвэл 
нэлээд дутагдалтай. 

0 - Хяналт мониторинг байхгүй. 

Экосистемийн үйлчилгээнд дараах зүйлс орж болно. Үүнд: 

• Элсэн манхан, эргийн чийгтэй газар, мангро мод, эсвэл
усан доорх хад нь цунами, эргийн үерээс хамгаалдаг;

• Ойжуулалт нь гэнэтийн үер, хөрсний гулсалтаас
хамгаалдаг;

• Голын ай сав, ус шингээх элсэрхэг болон намгархаг
хөрс нь голын үер, хурын усны урсцаас хамгаалдаг;

• Гол, мөрөн, уст давхарга усаар хангадаг;

• Хөрсний усны түвшин доошилсноор нам дор буюу
далайн түвшнээс доош хуурай газар бий болдог;

• Мод, ногоон ургамал нь хотжилтын улмаас үүссэн халах
нөлөөг багасгаж,  үерийн ус шингээх боломжийг 
бүрдүүлдэг. 

Экосистемийн үйлчилгээнүүдудаан хугацааны  дарамтыг 
багасгадаг –тухайлбал, намгархаг газар усны, ой мод 
агаарын бохирдлыг багасгадаг. Хотын гамшгийг тэсвэрлэх 
чадавх эдгээр дарамтын улмаасбуурдаг (тухайлбал, ган 
гачгийн үед усбохирдсоноос нөөц нь улам багасдаг бол 
тоос хүртээх шавьж ховордсоноос хүнсний нөөцийн хэмжээ 
багасдаг). Иймд экосистемийн үйлчилгээг хянаж байх 
ёстой. 

5.1.2 Экосистемийн 
эрүүл мэнд 

Сүүлийн 5 жилийн 
хугацаанд экосистемийн 
үйлчилгээ бүрээр эрүүл 
мэнд, цар хүрээ, өгөөжид 
гарсан өөрчлөлт 

5 - Нэн чухал экосистемийн эрүүл мэнд, үйлчилгээний 
гүйцэтгэл нийт нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд сайжирсан. 

4 – Нийт нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд ерөнхийдөө дунд 
зэрэг, зарим газар сайжирсан. 

3 – Ерөнхийдөө дунд зэрэг, зарим нь сайжирсан, зарим 
буурсан. 

2 - Экосистемийн үйлчилгээний байдал ерөнхийдөө 
буурсан. 

1 – Ерөнхийдөө нилээд доройтсон гэдгийг мэдэж байгаа 
эсвэл таамаглаж байгаа. 

0 - Экосистемийн зарим эсвэл олон гол үйлчилгээнд 
ноцтой хохирол учирсан. 

Эдгээр арга хэмжээндэкосистемийн цар хүрээ, эрүүл мэнд 
(төрөл зүйлийн олон янз байдлыг анхаарах), хамгаалах 
чадавхыг тооцох ёстой. Арга хэмжээ нь экосистем тус 
бүрээр онцлог байх бөгөөд холбогдох чиглэлийн эрдэмтэд, 
мэргэжилтнүүд тодорхойлж өгөх шаардлагатай. 
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5.2 Ногоон, цэнхэр дэд бүтцийг хотын бодлого, төсөл, хөтөлбөрт тусгах нь 

5.2.1 Газар ашиглалт 
болон 
экосистемийн 
үйлчилгээний 
талаарх 
бодлогын нөлөө 

Бодлого байхгүй, эсвэл газрыг 
экосистемийг доройтуулах 
байдлаар ашигладаг 

5 - Газар ашиглалтын бодлогод экосистемийн нэн чухал 
үйлчилгээгмаш сайн тусгасан ба бүрэн хэрэгждэг. 

4 - Газар ашиглалтын бодлогод экосистемийн нэн чухал 
үйлчилгээг сайнтусгасан бөгөөд ерөнхийдөө хэрэгждэг. 

3 - Газар ашиглалтын бодлогоор өргөн хүрээнд дэмждэг 
боловч бүрэн хэрэгждэггүй. 

2 - Газар ашиглалтын бодлого (эсвэл дутагдалтай байгаа 
нь) нь экосистемийн нэг, түүнээс олоннэн чухал 
үйлчилгээнд хохирол учруулахад хүргэж болзошгүй, 
эсвэл хүргэсэн. 

1 - Газар ашиглалтын бодлого (эсвэл дутагдалтай байгаа 
нь) нь экосистемийн үйлчилгээ ерөнхийдөө доройтоход 
нөлөөлж байна. 

0 - Газар ашиглалтын бодлого (эсвэл дутагдалтай байгаа 
нь) нь экосистемийн нэн чухал үйлчилгээ бүрэн устахад 
хүргэж болзошгүй, эсвэл хүргэсэн. 

Үнэлгээний энэхүү хэсэг нь Үндсэн чиглэл 4-т тусгасан 
газар ашиглалтын бүсчлэлийн үнэлгээнд нэмэлтээр орж 
байна. 

5.2.2 Ногоон, цэнхэр 
дэд бүтцийг 
хотын төсөл, 
хөтөлбөрүүдэд 
тогтмол оруулах 

Ногоон, цэнхэр дэд бүтцийг 
хотын хэмжээнд төсөл, 
хөтөлбөрүүд, хөгжлийн шинэ 
төлөвлөлт, өөрчлөлт, дэд 
бүтцийн төслүүдэд тогтмол 
тусгадаг эсэх 

5 - Хот нь ногоон, цэнхэр дэд бүтцийг тусгах боломжийг 
дээд зэргээр хангадаг, үүнийг ирээдүйн хөгжилд 
үргэлжлүүлэх үйл явц, дүрэм, журамтай (Үндсэн чиглэл 
4-ийг харна уу).

4 – Хот нь ногоон, цэнхэр дэд бүтцийг эрчимтэй 
хэрэглэдэг, магадгүй боломжийн 80%-д ашигласан байх. 
Асуудлыг байнга авч үзэж, дүрэм, журамд тусгадаг. 

3 - Хот нь ногоон, цэнхэр дэд бүтцийг өргөн хүрээнд 
хэрэглэдэг боловч бэлтгэлгүй, хотын дүрэм, журамд 
тусгаагүй. 

2 - Хот нь ногоон, цэнхэр дэд бүтцийг хотын шинэ 
төлөвлөлтөд дунд зэрэг ашигладаг, барилга 
байгууламжийг бэхжүүлэх ажлыг бага хийдэг. 

1 - Хот ногоон, цэнхэр дэд бүтцийн үзэл санааг мэддэг 
бөгөөд хааяа хэрэглэдэг. 

0 – Ногоон, цэнхэр дэд бүтцийнталаар мэдлэггүй, 
хэрэглэдэггүй. 

Ногоон дэд бүтцэд дараах зүйлс орно. Үүнд: гудамж, 
талбай, замын хажууг ногооруулах; дээвэр, фасадыг 
ногооруулах, суурин газрын газар тариаланг хөгжүүлэх; 
хотод ногоон коридоруудыг бий болгох; ус үл нэвтрэх 
гадаргууг солих; байгалийн ус шүүгчийг ашиглах; хотын 
дундуур урсах голуудын урсгал болон даланг сэргээх зэрэг. 

Цэнхэр дэд бүтэц: голын коридор, намгархаг чийгтэй газар 
болон бусад усан замууд. 

Экосистемийн үйл ажиллагаанд дараах зүйлс орно. 
Үүнд:усыг багасгах, хүнс ургуулах, түлш, нүүрстөрөгчийг 
шингээх, агаарыг шүүх, дулааныг шингээх, тоос хүртээх, 
гоо зүйн үнэ цэнэтэй байх гэх мэт. 

Гамшгийг тэсвэрлэх чадавх ба тогтвортой байдал нь тусдаа 
асуудал (жишээ нь: бетонон далан хаалт нь гамшгийг 
тэсвэрлэх боловч тийм ч тогтвортой биш, харин төрөл 
зүйлийн хамгаалалтууд тогтвортой байж болох ч далайн 
түвшин нэмэгдэхэд сүйрэхээр газар байрласан байх нь 
тохиолддог) бөгөөд зэрэгцэн байх нь олонтоо. Жишээ нь, 
ой устах зэрэг нь гэнэтийн үер болох, эсвэл халалт ихсэхэд 
нөлөөлөх, газар тариалангийн газар доройтох нь гамшгийн 
дараах сэргээн босгох чадавхыг бууруулах боломжтой. 
Ногоон ба цэнхэр дэд бүтцийг ашиглан байгаль орчны 
ногоон үйлчилгээг сайжруулах нь гамшгийг тэсвэрлэх 
чадавхыг сайжруулах маш сайн стратеги болдог. 
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арга 

5.3 Хил хягаар дамнасан хүрээлэн буй орчны асуудлууд 

5.3.1 Хүрээлэн буй 
орчны нэн 
чухал 
хөрөнгийг 
тодорхойлох 
нь 

Хотын гамшгийг тэсвэрлэх 
чадавхыг сайжруулахад хувь 
нэмэр оруулдаг бөгөөд хотын 
нутаг дэвсгэрээс гадна 
байрладаг экосистемийн нэн 
чухал хичнээн  хөрөнгийг 
тодорхойлсон бэ? 

5 - Хот хилхязгаар дамнасан экосистемийн хөрөнгийн 
үнэлгээг байнга хийдэг, хөрш залгаа засаг захиргаатай 
хамтран эдгээр хөрөнгийн асуудлыг зохицуулдаг. 

4 - Хот экосистемийн хөрөнгийн зураглалыг гаргасан 
бөгөөд өөрийн нутаг дэвсгэрээс гадна байрласан 
хөрөнгийг мөн тооцон эрсдэлийг бууруулах бүрэн үнэлгээ 
хийсэн. 

3 - Хотын экосистемийн хөрөнгийн зураглал хил 
хязгаарынх нь цаана орших нутаг дэвсгэрийг мөн 
хамардаг. 

2 - Хотын хил хягаарыг давсан экосистемийн нэн чухал 
хөрөнгө байдаг боловч тэдгээрийг зөв зохистой 
тодорхойлоогүй. 

1 - Экосистемийн нэн чухал хөрөнгийг тодорхойлоогүй. 

0 - Хот өөрийн хил хязгаарыг давж байрласан 
экосистемийг авч үзэх төлөвлөгөө байхгүй. 

Хүрээлэн буй орчны нэн чухал хөрөнгөд дараах болон бусад 
зүйлс орно. Үүнд: хил хязгаар дамнасан усны хагалбар, гүний 
уст давхарга, намгархаг газар, ойр орчмын ногоон талбай, 
хотын ногоон байгууламж (хотжилтоос үүссэн дулааны нөлөөг 
багасгах), хүнсний эх үүсвэр зэрэг орно. 

5.3.2 Хил хязгаар 
дамнасангэрээ 
хэлэлцээр 

Экосистемд тулгуурласан 
чиг хандлага, бодлого, 
төлөвлөлтийг хэрэгжүүлэх 
хил хязгаар дамнасан гэрээ 
хэлэлцээр, хамтын 
ажиллагаа бий юу? 

Хотын хил хязгаараас гадна 
байгаа экосистемийн хувьд? 

5 - Хил хязгаар дамнасан бүхий ласуудлаар холбогдох 
байгууллагуудтайгэрээ хэлэлцээрбайгуулсан бөгөөд 
эдгээр нь эрсдлийн үнэлгээний дагуу хэрэгжиж байна. 

4 - Зарим байгууллагатай байгуулсан зарим нэг гэрээ 
хэлэлцээр бий; Цаашид мөн байгуулах асуудлуудыг 
тодорхойлж байна. 

3 – Хот хил хязгаар дамнасан гэрээ хэлэлцээр байгуулах 
хэрэгцээ шаардлагаа тодорхойлсон бөгөөд дараачийн 
алхмуудаа шийдэх шатандаа явж байна. 

2 - Хил хязгаар дамнасан гэрээ хэлэлцээр байхгүй, гэхдээ 
хотын хөтөлбөрт энэ асуудал тусгагдсан. 

1 - Хил хязгаар дамнасан гэрээ хэлэлцээр, хамтын 
ажиллагаа байхгүй. 

0 – Хот хил хязгаар дамнасан гэрээ хэлэлцээр байгуулах 
шаардлагагүй гэж үздэг, байгуулах төлөвлөгөө байхгүй. 
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Тэмдэглэл 



Үндсэн чиглэл 

Гамшгийг 
тэсвэрлэх 

чадавхыгсайж 
руулахын 

тулд бүтэц, 
зохион 

байгуулалтын 
чадавхыг 

бэхжүүлэх нь 
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Үндсэн чиглэл 06: 
Гамшгийг тэсвэрлэх чадавхыгсайжруулахын тулд бүтэц, зохион байгуулалтын чадавхыг 
бэхжүүлэх нь 

Гамшгийг тэсвэрлэх чадавхтай холбоотой бүхий л бүтэц, байгууллага үүрэг, хариуцлагаа хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай 
чадавхтай болох нь чухал юм.

"Бүтэц, байгууллага" гэдэгт төв, орон 
нутгийн төрийн байгууллагууд; нийтийн үйлчилгээ 
үзүүлдэг хувийн хэвшлийн байгууллагууд (үүнд 
орон нутгийн онцлогоос хамааран харилцаа 
холбоо, ус, эрчим хүч,эрүүл мэнд, замын 
хөдөлгөөн, хог хаягдал цуглуулах компаниуд 
болон бусад байгууллагууд, түүнчлэн гамшгийн 
үед сайн дурын үндсэн дээр ажилладаг хүн хүч, 
тоног төхөөрөмж); үйлдвэрийн байгууламжуудыг 
эзэмшигчид, үйлдвэрийн эзэд; барилгын эзэд 
(хувь хүнэсвэл корпораци); төрийн бус 
байгууллагууд; мэргэжилтнүүд, ажил олгогчид, 
хөдөлмөрийн байгууллагууд, соёлын болон 
иргэний нийгмийн байгууллагууд (Үндсэн чиглэл 7-
г харна уу)хамаарна. 

Чадавхыг гамшгийн эрсдэлийг бууруулах 
үндсэн 5 чиглэлээр буюу мэдлэг ойлголтыг 
сайжруулах, урьдчилан сэргийлэх, бууруулах, 
хариу арга хэмжээ авах, сэргээн босгох 
төлөвлөлтийн хүрээнд бэхжүүлэх шаардлагатай.  

Чадавхад нөлөөлөх хүчин зүйлст дараах 
зүйлс орно: 

• Чадвар: аюул/эрсдэлийн үнэлгээ хийх,
эрсдлийн мэдрэмжтэй төлөвлөх (орон зайн
ба нийгэм-эдийн засгийн), гамшгийн болон
уур амьсгалын өөрчлөлтийн асуудлыг
төсөл, хөтөлбөрийн үнэлгээ/төлөвлөлтөд
(инженерийн төлөвлөлт, зохицуулалт,
харилцаа холбоо, мэдээлэл, технологийн
менежмент, гамшгийн менежмент, хариу
арга хэмжээ, сэргээн босгох үйл 
ажиллагаа, гамшгийн дараах 
байгууламжийн үнэлгээ, бизнесийн болон 
үйлчилгээний тасралтгүй үйл ажиллагааны 
төлөвлөлт)тусгах. 

• Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах үйл
ажиллагааг хэрхэн хэрэгжүүлэх, бизнесийн
үйл ажиллагааг тасралтгүй явуулахад юу
хэрэгтэй талаар туршлагад үндэслэсэн
сургалтууд (Энд дурьдагдаж буй 
сургалтууд нь гамшгийг тэсвэрлэх 
чадавхтай холбоотой сургалтууд гэдгийг 
анхаарах хэрэгтэй. Онцгой байдлын үеийн 
хор уршгийг арилгах үйл ажиллагааны 
дадлага, сургууль нь сургалтын нэг хэлбэр 
бөгөөд Үндсэн чиглэл 9-д тусгагдсан 
болно). 

• Гамшгийг тэсвэрлэх чадавхыг дээшлүүлэх,
гамшгийн эрсдэлийг бууруулах 
хүрээндөгөгдөл, мэдээллийг тогтвортой 
цуглуулах, хадгалах, холбогдох талууд 
хөгжлийн үйл явцдаа мэдээлэл олж авах, 
ашиглах, дахин ашиглах боломжийг 
бүрдүүлсэн мэдээлэл, өгөгдлийн тогтолцоо 
бий болгож хэрэгжүүлэх. 

Гүйцэтгэх үүрэг, хариуцлага, мөн хотын 
гамшгийг тэсвэрлэх чадавхын талаарх мэдээллээ 
хуваалцаж, мэдээллээр нээлттэйхангах нь чадавхыг 
дээшлүүлэхэд чухал ач холбогдолтой. Энэ талаар 
Үндсэн чиглэл 1-д тусгасан болно.  

“Онооны арга”-аар энэ хэсгийн үнэлгээг хийхэд танд шаардагдах мэдээлэл, өгөгдлүүд: сургалтын хөтөлбөр; сургалтад хамрагдагсдын бүртгэл, 
явагдсан сургалтууд, сургууль, их сургуулийн хөтөлбөрүүд; үр ашгийн талаарх судалгаа, зах зээлийн судалгааны үр дүн. 
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Нарийвчилсан үнэлгээ 

№ Сэдэв/асуудал Асуулт/үнэлэх чиглэл Хэмжих шалгуур Тайлбар 

6.1 Ур чадвар, туршлага 

6.1.1 Гамшгийг 
тэсвэрлэх 
чадавх буюу 
эрсдэлийг 
тодорхойлох, 
бууруулах, 
төлөвлөх, 
хариу арга 
хэмжээ авах, 
гамшгийн 
дараах сэргээн 
босгох 
чиглэлийн ур 
чадвар, 
туршлага 
байгаа эсэх 

Үндсэн гол ур чадвар, 
туршлага, мэдлэг байгаа 
эсэх (өөрөөр хэлбэл, сүүлийн 
1 жилийн дотор бүртгэгдсэн). 

5 –Хүний нөөцийн бүртгэл сүүлийн жилд хийгдсэн бөгөөд 
гамшгийг тэсвэрлэх чадавхтай холбоотой ажилладаг 
хотын бүхбайгууллагад ур чадвар, туршлага хангалттай 
байна. 

4 – Бүртгэл хийгдсэн - Зарим байгууллага ур чадварын 
төрөл эсвэл тооны хувьд бага зэрэг дутагдалтай байна. 

3 - Бүртгэл хийгдсэнболовч байгууллагуудад доод тал нь 
нэг ур чадвар эсвэл туршлага дутагдаж байна. 

2 – Бүртгэлд бүгдхамрагдаагүй байж болох чолон 
байгууллага олон төрлийн ур чадвар эсвэл туршлагаар 
дутагдаж байгаа нь илт байна. 

1 – Эхлэл төдий, хэсэгчилсэн бүртгэл хийгдсэн. Хотын 
хэмжээнд ур чадвар бүрэн дутагдалтай эсвэл бараг бүрэн 
дутагдалтай байх магадлалтай байна. 

0 – Бүртгэл хийгдээгүй. 

Ур чадварт газар төлөвлөлт, эрчим хүч, байгаль орчин, 
ус, хийцийн инженерчлэл, логистик, хог хаягдлыг 
зайлуулах, эрүүл мэнд, хууль эрх зүй, хэв журам, төслийн 
төлөвлөлт, менежмент зэрэг багтдаг. 

Мэдлэг гэдэг нь хотын засаг захиргаа болон хотын дэд 
бүтцийн үйл ажиллагааны талаарх мэдлэг юм. Үүнд: 
эрчим хүч, ус, ариун цэвэр, эрүүл ахуй, замын хөдөлгөөн 
болон хотын эрсдэлтэй байгаа нэн чухал систем орно 
(Үндсэн чиглэл 8-г үзнэ үү). 

Туршлага гэж хотод тулгарч буй аюулын төрлүүдээр 
хуримтлуулсан (Үндсэн чиглэл 2-ыг үзнэ үү) туршлага, 
хотын дэд бүтцүүд тэдгээр аюулыг тэсэж гарах, сэргээн 
босгох боломжийг хэлнэ. 

Зарим ур чадвар, мэдлэг, туршлагыг зөвлөх 
мэргэжилтнүүдээс худалдан авах, эсвэл тусламжийн 
байгууллагуудаас нэг удаа авч болно. 

(Хор уршгийг арилгах анхны арга хэмжээнд оролцогсод - 
Үндсэн чиглэл 9-ийг үзнэ үү). 

6.1.2 Хувийн 
хэвшлийн 
уялдаа холбоо 

Хот хувийн хэвшлийг хэр 
оролцуулж, ашиглаж байна 
вэ? 

5 – Хотын гамшгийн эрсдэлийг бууруулах чиглэлээр 
ажилладаг байгууллагууд хувийн компаниудтай онцгой 
байдлын үед хүнс, агуулах, мэдээллийн төв, тээврийн 
хэрэгсэл, инженерүүд гэх мэт чадварлаг ажилтнуудыг татан 
оролцуулах хэлэлцээр, Хамтын ажиллагааны санамж 
бичгүүдийг байгуулсан. Орон нутгийн эрсдэлийн талаарх 
мэдээллийг шинэчлэх зорилгоор гамшгийн эрсдэлийг 
бууруулах чиглэлээр ажилладаг байгууллагууд хувийн 
компаниудтай тогтмол уулзаж ярилцдаг. 

4 – Хот Харилцан ойлголцлын санамж бичгүүдтэй, хувийн 
хэвшлийнхэнтэй тогтмол уулздаг бөгөөд үйл ажиллагааг 
сайжруулах боломжтой. 

3 - Хот Харилцан ойлголцлын зарим санамж бичгүүдтэй, 
хувийн хэвшлийнхэнтэй уулздаг бөгөөд үйл ажиллагааг 
сайжруулах боломжтой. 

2 - Зарим гэрээ хэлэлцээр байдаг боловч албан ёсны 
бус/зохицуулагддаггүй. Ховор уулздаг. 

1 – Хотын гамшгийн эрсдэлийг бууруулах чиглэлээр 
ажилладаг байгууллагууд хувийн хэвшлийг оролцуулж 
эхэлсэн боловч энэ нь эхлэлийн шатанд байна. 

0 - Гэрээ хэлэлцээр, уулзалт ярилцлага хийгддэггүй. 
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6.1.3 Даатгалын 
салбарын 
оролцоо 

Хот эрсдэлийг үнэлэх, 
бууруулах, удирдах үйл 
ажиллагаанд даатгалын 
салбарыг оролцуулж, 
даатгалын бүтээгдэхүүний зах 
зээлийг дэмждэг үү? 

5 – Хот хэдэн жилийн туршоролцуулж, идэвхтэй хамтран 
ажиллаж байна. 

4 - Зарим оролцоо байдаг боловч салбарын хэмжээнд 
оролцуулах эрчимтэй үйл явц байхгүй байна. 

3 – Оролцоо байгаа боловч хотын зөвхөн нэн чухал 
хөрөнгийн хувьд хамтран ажиллаж байна. 

2 – Яриа, хэлэлцээ хийж эхэлсэн. 

1 – Даатгалын салбарыг оролцуулах хэрэгцээ, шаардлагыг 
хүлээн зөвшөөрч байгаа боловч яриа, хэлэлцээ хийгдээгүй 
байна. 

0 - Ямар ч оролцоо, даатгал байхгүй. 

Даатгалын (дахин даатгалын) салбар нь нийгмийн 
эрсдэлийн уламжлалт менежерийн хувьд нарийн төвөгтэй 
эрсдэлүүдийг тооцоолох, үнэлэх талаар ихээхэн 
туршлагатай. Иймээс эрсдлийг тодорхойлох, хариу арга 
хэмжээ авах, гамшгийг тэсвэрлэх чадавхыг сайжруулах 
чиглэлд хотод ихээхэн бүтээлчээр туслах боломжтой. 
Хотын хэмжээнд даатгалхүртээмжтэй байх нь гамшиг, 
ноцтойүйл явдлаас эдийн засаг, олон нийт хурдан 
сэргэхэд туслахдаатгалын чухал үүргийн хувьд гамшгийг 
тэсвэрлэх чадавхын нэг чухал хэсэг болно. Хотын 
гамшгийг тэсвэрлэх чадавх нь даатгалын зах зээлийн 
өсөлтийг дэмжих, даатгалын хамгаалалтыг нэмэгдүүлэх, 
алдагдлыг багасгах, “үйл ажиллагаа явуулах зөвшөөрөл”-
ийг бататгах, эрсдлийг шилжүүлэх, даатгалын шинэлэг 
шийдлийн боломжуудыг бий болгоход дэмжлэг болдог 
учир тэсвэрлэх чадавхыг сайжруулах нь мөн даатгалын 
салбарын стратегийн үүрэг хариуцлага байх болно. (Эх 
сурвалж: НҮБ-ын Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах
газар болон Хотуудын мэдээллийн 
талаарх дэлхийн зөвлөл, “Хотын даатгуулах боломж, 
гамшгийг тэсвэрлэх чадавхын стандарт үзүүлэлтүүдийг 
бий болгох чиглэлд, 2016 оны 7 сар). 

6.1.4 Иргэний 
нийгмийн 
уялдаа холбоо 

Хот иргэний нийгмийн 
байгууллагуудыг хэр 
оролцуулж, ашиглаж байна вэ? 

5 – Хотын гамшгийн эрсдэлийг бууруулах чиглэлээр 
ажилладаг байгууллагууд янз бүрийн төрийн бус 
байгууллагуудтай (ТББ) хариу арга хэмжээ авах, яаралтай 
тусламж үзүүлэх, нөөцийн хэрэгцээг хангах талаар хамтарч 
ажиллах, үүрэг, хариуцлагаа тодорхойлсон хэлэлцээр, 
Хамтын ажиллагааны санамж бичгүүдийг байгуулсан. 
Шаардлагатай үед сайн дурынхан олноор дэмжлэг үзүүлнэ. 
Төлөвлөлт, зохицуулалтын уулзалтууд тогтмол зохион 
байгуулагддаг. 

4 – Хот ТББ-ууд болон/эсвэл сайн дурынхантай гамшгийн 
эрсдэлийг бууруулах боломжуудын хүрээнд хамтран 
ажилладаг. Мөн цаашид ашиглах боломжтой. Шаардлагатай 
үед сайн дурынхан олноор дэмжлэг үзүүлнэ. 

3 - Хот ТББ-ууд болон/эсвэл сайн дурынхантай гамшгийн 
эрсдэлийг бууруулах заримболомжийн хүрээнд хамтран 
ажилладаг. Үүнийг сайжруулах боломжтой. Хотын 
хэрэгцээнээс хамаарч хязгаарлагдмал тооны сайн дурынхан 
дэмжлэг үзүүлнэ. 

2 - Зарим гэрээ хэлэлцээрүүд байдаг боловч албан ёсны 
бус/зохицуулагддаггүй. Сайн дурынхны хүч их хэрэгтэй. 

1 – Хотын гамшгийн эрсдэлийг бууруулах чиглэлээр 
ажилладаг байгууллагууд ТББ болон/эсвэл сайн дурынхныг 
оролцуулж эхэлсэн боловч энэ нь эхлэлийн шатанд байна. 

0 - Гэрээ хэлэлцээр, уулзалт ярилцлага хийгддэггүй. 

Сайн дурынхныг оролцуулах нь хариу арга хэмжээ авах 
нийгмийн чадавхыг бэхжүүлэхэд чухал ач 
холбогдолтой(Үндсэн чиглэл 7-г үзнэ үү). 
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6.2 Олон нийтийн боловсрол, мэдлэг

6.2.1 Боловсрол, 
сурталчилгааны 
материал/мессеж 
зэргийн олон 
нийтийн хүртээл

Зохион байгуулалттай богино 
мэдээллийн зурвас, суваг, 
тэдгээрийг дамжуулах арга 
бүхий зохицуулалтанд орсон 
олон нийтийн харилцаа, 
боловсролын кампанит ажил 
байдаг. 

5 –Системтэй, зохион байгуулалт бүхий кампанит ажлыг 
зохион байгуулдаг ба баруун багананд дурдсан хэвлэл 
мэдээллийн хэрэгслээс дор хаяж 6-г нь ашигладаг (Үндсэн 
чиглэл 7-г харна уу), сургуулиудад хүрч үйлчилдэг. 

4 –Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн 5-аас доошгүй төрлийг 
ашигладаг, хөрш зэргэлдээх дор хаяж 1 

удаа багтаасан, сургуулиудад хүрч үйлчилдэг. 

3 - Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн 5-аас доошгүй төрлийг 
ашигладаг, радио, зурагт хуудас зэргийг бага зэргээр ашигладаг. 

2 - Кампанит ажилд хэвлэл мэдээллийн 3 төрлийг 
ашигладаг, радио, зурагт хуудас зэргийг бага зэргээр 
ашигладаг. 

1 –Тухайн үед зохион байгуулдаг -зохион байгуулалттай 
боловсрол, сурталчилгааны кампанит ажил байхгүй байна. 

0 – Боловсролын ажил зохион байгуулдаггүй. 

Олон нийтэд нээлттэй мэдээлэлд үндэслэсэн байх 
магадлалтай - Үндсэн чиглэл 1-ийг үзнэ үү. 

Хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлд дараахь төрлийг багтааж 
болно. Үүнд: 

• Хэвлэмэл - ном, сонин, ухуулах хуудас, тараах хуудах;

• Сургууль ба коллежийн сургалтын материал;

• ТВ - зар сурталчилгаа, баримтат кино, мэдээ, мэдээллийн
нэвтрүүлэг;

• Радио – телевизтэй адил;

• Вэб - вэбсайтууд, зар сурталчилгаа, контент;

• Гар утас – Вэбсайт шиг, олон нийтийн сүлжээ - Twitter,
Facebook, Weebo гэх мэт; Мужийн гамшигтай тэмцэх
чадавхын талаархи тусгай програмыг бий болгох боломжтой.

• Зурагт хуудас - барилга, автобус, галт тэрэг, хотын
оффисууд зэрэгт наах.

Тараах материал нь өөр өөр байгууллага, эх сурвалжаас 
ирж болох ч мэдээллийн богино зурвас нь зохицуулалтан 
дор байна.  

Сургууль, коллеж нь чухал сувгууд байж болох ч мөн 
сүм, хөршийн холбоо, номын сан зэрэг нь чухал. 

6.2.1.1 Олон нийтийн гишүүн тус бүрт 
хүрэх байдал, сар бүр илгээх 
богино мэдээлэл 

5 - Хотын хэмжээнд нэг хүнд нэг долоо хоногт дунджаар 1 
ба түүнээс дээш. 

4 – Хотын хэмжээнд нэг хүнд хоёр долоо хоногт дунджаар 
1 ба түүнээс дээш. 

3 – Хотын хэмжээнд нэг хүнд нэг сард дунджаар 1 ба 
түүнээс дээш. 

2 – Хотын хэмжээнд нэг хүнд нэг улиралд дунджаар 1 

1 – Хотын хэмжээнд 6 сар тутамд нэг хүнд дунджаар 1 
0 – Жилд дунджаар 1 хүн 1 удаа, түүнээс бага 

Тухайлбал замын хөдөлгөөний тооллого (вэбсайт, гар 
утас), үзэгчдийн тоо (ТВ, радио), замын хөдөлгөөний 
тоо (жишээ нь замын хөдөлгөөнд байршуулсан зурагт 
хуудас гэх мэт) зэргийг тогтоосон. 

Санхүүхөрөнгө байвал хүртээмжтэй байдлыг 
судалгаагаар баталгаажуулж болно. 
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6.3 Мэдээлэл цуглуулах, хэвлэмэл материал, тэдгээрийг бусадтай хуваалцах 

6.3.1 Хотын гамшигтай 
тэмцэх чадавхын 
асуудалд 
холбоотой бусад 
байгууллагуудтай 
гамшигтэй тэмцэх 
чадавхын ямар 
мэдээллийг 
хуваалцах 

"Жинхэнэ хувилбар" гэсэн ганц 
хувилбар – мэргэжилтнүүдэд 
зориулсан гамшгийг тэсвэрлэх 
чадавхын талаарх нэгдсэн нэг багц 
мэдээлэл 

5 – Баруун багананд бичигдсэн бэлэн байдал, эрсдэлийн 
талаарх бүх мэдээлэл байгаа. Бусад байгууллагатай бүрэн 
хуваалцсан. 

4 –Бага зэргийн мэдээлэл дутуу эсвэл мэдээлэл нь нэгээс 
олон газарт байгаа. Гэхдээ тэдгээрийг бусадтай 
хуваалцсан бөгөөд хаана байгааг нь заах холбоостой. 

3 – Жишээ нь бэлэн байдлын талаар зэрэг зарим чухал 
мэдээлэл байхгүй; Бусад байгууллагууд өөрсдөө 
мэдээллийг хайж, зураглал гаргадаг. 

2 – Бэлэн байдал, эрсдэлийн талаарх зарим чухал мэдээллийг 
бусад байгууллагаас нуусан эсвэл байхгүй болсон, олон тооны 
вэбсайтуудад хуваагдаж тавигдсан. 

1 – Бэлэн байдал, эрсдэлийн талаар бусад байгууллагуудад 
мэдээлэл өгөх нь хамгийн хялбар байдаг. Эдгээр байгууллага нь 
тодорхой дүгнэлт гаргаж авах боломжгүй. 

0 – Мэдээлэл байхгүй.

Бусад байгууллагахандах боломжтой мэдээллүүдэд 
дараах мэдээлэл орно. Үүнд: 

• Бэлэн байдлын тойм - энэ үнэлгээний үр дүн байж
болно;

• Хотод тохиолддог эвсэл тохиолдох магадлалтай
аюул, осол, тэдгээрийн ангилал;

• Эрсдэлтэй газрын нөхцөл байдал дээр үндэслэсэн
эрсдэлийн зураг (Үндсэн чиглэл 2-ыг үзнэ үү);

• Барилгын ямар дүрэм, журам юунаас хамгаалах
хаана хэрэглэж болох;

• Бизнесийн болон бусад байгууллагуудгамшгийн улмаас
ямар үр дагаврыг амсах талаар тайлбар, мэдээлэлтэй
байх хэрэгтэй ба бизнесийн тасралтгүй байдлыг
хангахын тулд хотын зүгээс ямар хариу үйлдэл үзүүлэх,
үр дүн нь юу байх;

• Бизнесийн болон бусад байгууллагууд
өөрсдийнхөө төлөө юу хийх ёстой талаарх 
тайлбар, мэдээлэл;

• Хотын гол үүрэг хариуцлага;

• Хотын гамшгийг тэсвэрлэх чадавхид нөлөөлөх
төлөвлөгөөт хөрөнгө оруулалт;

• Нэмэлт эх үүсвэрүүд, холбоо барих мэдээлэл.

6.3.2 Хотын гамшгийг 
тэсвэрлэх 
чадавхын 
талаарх 
мэдээллийг олон 
нийтийн 
байгууллага 
болон олон 
нийттэй 
хуваалцах 

"Жинхэнэ хувилбар" гэсэн ганц 
хувилбар баруун багананд байгаа 
зүйлсийг багтаасан иргэд, олон 
нийтийн байгууллагуудын 
гамшгийн тэсвэрлэх чадавхын 
талаарх нэгдсэн нэг багц мэдээлэл 

5 – Баруун багананд бичигдсэн бэлэн байдал, эрсдэлийн 
талаарх бүх мэдээлэл байгаа. Иргэд, олон нийтий 
байгууллагатай вэб хуудас, гар утас зэрэг хэрэгслээр бүрэн 
хуваалцсан. 

4 – Бага зэргийн мэдээлэл дутуу эсвэл мэдээлэл нь 
нэгээс олон газарт байгаа. Гэхдээ тэдгээрийг бусадтай 
хуваалцсан бөгөөд хаана байгааг нь заах холбоостой. 

3 – Жишээ нь бэлэн байдлын талаар зэрэг зарим чухал 
мэдээлэл байхгүй; Бусад байгууллагууд, иргэд өөрсдөө 
мэдээллийг хайж, зураглал гаргадаг. 

2 – Бэлэн байдал, эрсдэлийн талаарх зарим чухал мэдээллийг 
бусад байгууллагаас нуусан эсвэл байхгүй болсон, олон тооны 
вэбсайтуудад хуваагдаж тавигдсан. 

1 – Бэлэн байдал, эрсдэлийн талаар бусад байгууллагууд, 
иргээд мэдээлэл өгөх нь хамгийн хялбар байдаг. Эдгээр 
байгууллага, иргэд тодорхой дүгнэлт гаргаж авах боломжгүй. 

0 – Мэдээлэл байхгүй.

Олон нийт хандах боломжтой мэдээллүүдэд дараах 
мэдээлэл орно. Үүнд: 

• Бэлэн байдлын тойм - энэ үнэлгээний үр дүн байж
болно;

• Хотод тохиолддог эвсэл тохиолдох магадлалтай
аюул, осол, тэдгээрийн ангилал;

• Эрсдэлтэй газрын нөхцөл байдал дээр үндэслэсэн
эрсдэлийн зураг (Үндсэн чиглэл 2-ыг үзнэ үү);

• Барилгын ямар дүрэм, журам юунаас хамгаалах
хаана хэрэглэж болох;

• Хотын иргэд гамшгийн улмаас ямар үр дагаврыг амсах
талаар тайлбар, өдөр тутмын амьдарлыг хувийн
явуулахын хотын зүгээс ямар хариу үйлдэл үзүүлэх, үр
дүн нь юу байх;

• Иргэд өөрсдийнхөө болон гэр бүлийнхээ
төлөө юу хийх ёстой талаарх тайлбар,
мэдээлэл;

• Хотын гол үүрэг хариуцлага;

• Хотын эсвэл хөршийн гамшгийг тэсвэрлэх чадавхид
нөлөөлөх төлөвлөгөөт хөрөнгө оруулалт;

• Нэмэлт эх үүсвэрүүд, холбоо барих мэдээлэл.
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6.4 Сургалт зохион байгуулах нь

6.4.1 Эрсдэл, гамшгийг 
тэсвэрлэх чадавх 
(Мэргэжлийн 
сургалт) -д 
чиглэсэн сургалт 
явуулах 

Сургалтыг гамшгийг тэсвэрлэх 
чадавхын асуудал хариуцсан 
мэргэжилтнүүд (хотын захиргаа, 
сайн дурын болон бусад эх 
сурвалжаас)-д зориулж зохион 
байгуулдаг. 

5 – Сургалтын цогц хөтөлбөр нь мэдэгдэж байгаа эсвэл 
урьдчилан тооцоолсон хэрэгцээнээс үүдэлтэй бүх зүйлд 
зориулагдсан. 

4 – Сургалтын цогц хөтөлбөрийг хот даяар тараадаг.

3 – Сургалтын хөтөлбөр байдаг ч хотын хэмжээнд бүрэн 
тараагдаагүй. 
2 – Хотын зарим хэсэгт зарим нэгэн асуудлыг хамарсан 
сургалтыг тухай бүрт зохион байгуулдаг. 

1 –Сургалтын хөтөлбөрийг гаргаж байгаа. 

0 – Сургалт байхгүй.

Мэргэжилтнүүдэд зориулсан сургалтын талаар Үндсэн 
чиглэл 6-д тусгасан болно. 

Олон нийтийн сургалтыг Үндсэн чиглэл 7-д суулгасан ба 
Гамшгийн дасгал сургуулийг Үндсэн чиглэл 9-д багтаасан. 

6.4.1.1 Өнгөрсөн жилд хүн амын .. % 
сургалтад хамрагдсан. 

5 – 5% болон түүнээс дээш. 

4 – 2.5-5%. 
3 – 1-2.5%. 

2 – 0.5-1%. 
1 – <0.5%. 
0 – Сургалт хийгдээгүй.

Дасгал, сургуулиар баталгаажсан сургалтын үр дүнг 
Үндсэн чиглэл 9-өөс харна уу. 

6.4.2 Холбогдох 
сургалтыг 
шинэчлэх систем/ 
үйл явц 

Сургалтын давтамж 5 – Сургалтанд хамрагдсан бүх хүмүүст 6 сарын завсарлагатай 
давтан сургалт, дасгал ажлыг зохион байгуулдаг. 

4 – Сургалтанд хамрагдсан бүх хүмүүст жилд нэг удаа давтан 
сургалт, дасгал ажлыг зохион байгуулдаг. 

3 – Жилд нэг удаагийн давтан сургалт, дасгал сургуулийг зохион 
байгуулдаг ч оролцогчид бүгд оролцдоггүй. 

2 – 2 жилд нэг удаагийн давтан сургалт, дасгал сургуулийг 
зохион байгуулдаг ч оролцогчид бүгд оролцдоггүй. 

1 – Давтан сургалт, дасгал сургуулийг шаардлагатай үед зохион 
байгуулдаг ба сургалтын хугацаа, оролцогчид, бусад зүйлс орон 
нутгийн захиргаанаас шалтгаалдаг. 

0 – Давтан сургалт, дасгал сургуулийг зохион байгуулдаггүй.

Үндсэн чиглэл 9-ийг харна уу.
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6.5 Хэл 

6.5.1 Хотын бүх гадаад 
хэлний бүлгүүд 
боловсролын 
арга хэмжээ, 
сургалтад 
хамрагдах 
боломж 

Хотод хэрэглэгддэг бүх хэл дээр 
боловсролын арга хэмжээ, 
сургалтад хамрагдах боломжтой.

5 – Хэлний бүлгийн 100%, хүн амын 100% хамрагдах 
боломжтой. 
4 – Хүн амын 95% нь аль ч хэл дээр үзэх боломжтой.
3 – Хүн амын 90% нь аль ч хэл дээр үзэх боломжтой.
2 – Хүн амын 85% нь аль ч хэл дээр үзэх боломжтой.
1 – Хүн амын 80% нь аль ч хэл дээр үзэх боломжтой.
0 – Хүн амын <80% нь аль ч хэл дээр үзэх боломжтой.

Олон тооны төрөл бүрийн хэл хэрэглэдэг хотууд хүн бүрт 
хүрэх нэг буюу хоёр дахь хэлийг сонгох хэрэгтэй. Хүн амын 
100% -д хүрэх байдлаар баталгаажуулалтыг хийнэ. 

6.6 Бусдаас суралцах 

6.6.1 Гамшгийг 
тэсвэрлэх 
чадавхыг 
нэмэгдүүлэхийн 
тулдбусад хот, 
муж, улс орнууд 
(болон 
компаниуд)-аас 
юуг сурах талаар 
гаргасан хүчин 
чармайлт 

Бусад хот, мэргэжилтнүүдтэй хамт 
явуулсан сургалтын үйл ажиллагаа 

5 – Гамшгийг тэсвэрлэх чадавхын талаарх шилдэг туршлага, 
гарах асуудлууд, хариу арга хэмжэжний талаарх ойлголт, 
мэдлэгийг бусад хот, бүс нутагтай байнга (жил бүр) хуваалцдаг. 
Жишээ нь үүний үр дүнд хотод хийсэн өөрчлөлтүүд. Бусад 
байгууллагуудын ажилтнуудтай тогтмол уулзаж ярилцдаг. 

4 – Мэдээллийг байнга солилцдог боловч хамгийн шилдэг 
туршлагыг хуваалцах уулзалтуудынг дагалдах арга 
хэмжээний хүрээнд авч үздэг.  Үр дүнг нь хот гамшигт 
хэрхэн бэлдэж байгаагаар тодорхойлох боломжтой. 

3 –Байгууллага дахь бусадтай холбогдох сүлжээг өргөжүүлэх нь 
өөр байгууллагад ажиллаж байгаа танилын шугамаар хийгддэг. 
Үүнийг байнгахийж болох ч сурч мэдсэн зүйлээ олж авах, 
хэрэгжүүлэх оролдлого хийгддэг. 

2 – Заримдаа, нэг удаа эсвэл тухай бүр мэдээлэл солилцоо 
хийгддэг. Хотод үзүүлэх үр нөлөө нь өөр өөр, тодорхойлоход 
хүндрэлтэй байдаг. 
1– Сүлжээ ч хязгаарлагдмал, суралцах чадварнь ч 
хязгаарлагдмал байдаг. 
0 – Бусдаас суралцах оролдлого хийдэггүй. 

Эдгээр үйл ажиллагаа нь Үндсэн чиглэл 1-д тусгасан хариу 
арга хэмжээний менежментболон гамшгийг тэсвэрлэх 
чадавхын зохицуулалт зэргийн талаар сурч боловсрох, 
мэдлэгээ дээшлүүлэхэд голлон чиглэгддэг. 

Суралцах нь ижил төстэй хот суурин газруудтай шууд 
харилцан мэдээлэл солилцох эсвэл үйлдвэрийн бүлгүүд, 
100RC, C40, ICLEI зэрэг үндэсний гамшгийг тэсвэрлэх 
чадавх болон онцгой байдлын менежментийн форумууд, 
НҮБ гэх мэт ТББ-уудаар дамжуулсан байж болно. 



Үндсэн чиглэл 

Гамшгийг 

тэсвэрлэх 

чадавхыг 

сайжруулахын 

тулд нийгмийн 

чадавхыг ойлгож, 

бэхжүүлэх нь 
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Үндсэн чиглэл 07: 

Гамшгийг тэсвэрлэх чадавхыг сайжруулахын тулд нийгмийн чадавхыг ойлгож, 

бэхжүүлэх нь 

Гамшгийг тэсвэрлэх чадавхыг сайжруулахын тулд нийгмийн чадавхыг ойлгож, бэхжүүлэх. Гамшгийн эрсдэлийг 
бууруулахад соёлын өв, боловсролын үүргийг хүлээн зөвшөөрөх замаар харилцан туслах соёлыг бий болгох нийгмийн 
харилцааны орчинг бий болгох. 

Нийгмийн харилцаа, харилцан туслалцааны соёл нь 
ямар ч гамшгийн бодит үр дүнд томоохон нөлөө 
үзүүлдэг. Энэ нь дараахарга хэмжээнүүдийн үр дүнд 
бия болдог. Үүнд: 

• Онцгой байдлын хариу арга хэмжээний
бүлгүүдийг байгуулж, ажиллуулах, сургалт
зохион байгуулах

• Иргэний нийгмийн байгууллага, залуучуудын бүлэг,
клуб, шашны бүлэг, ухуулга сурталчилгааны
бүлэг(жишээлбэл, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд
зориулсан) зэргийг оролцуулж, хамтран ажиллах

• Шийдвэр гаргах болон хүртээмж (ж.нь. жендэр,
арьс өнгө, үндэс угсаа, нийгэм эдийн засаг,
газарзүй, эрдэм шинжилгээ, мэргэжлийн, улс төр,
бэлгийн чиг хандлага, амьдралын туршлага гэх
мэт) зэрэгт туслах олон талт байдлыг дэмжих.

• Олон нийтийн бүлгүүдэд боловсролын арга хэмжээ,
сургалтыг зохион байгуулж, дэмжлэг үзүүлэх

• Олон нийтийн бүлгүүдэд эрсдэлийн цагийн
байдлууд, хариу арга хэмжээний одоогийн чадавх,
бүлгүүд шийдвэрлэхшаардлагатай нөхцөл
байдлын талаартодорхой мэдээллийг өгөх

• Эмзэг байдалд өртөж болзошгүй, өөрсөддөө
тусалж чадахгүй, хөршийнхөө хэрэгцээ
шаардлагыг мэддэг хүмүүсийн албан болон албан
бус тооллого явуулах

• Иргэдийн мэдлэг,  чадварыг бий болгоход төрийн
оролцоог нийгмийн халамж, үйлчилгээ, албан газар,
цагдаа, номын сан, музей зэргийн хамт ашиглах

• Гамшгийн талаарх мэдлэг, ойлголт, бизнесийн
тасралтгүй ажиллагааны төлөвлөлт, сургалт зэргийг
хийхэд ажил олгогчийг ажилчидтайгаа холбогдох
суваг болгон ашиглах

• Чадавхыг сайжруулахд орон нутгийн хэвлэл,
мэдээллийн хэрэгслийг оролцуулах
(ТВ,хэвлэмэл материал, олон нийтийн сүлжээ
гэх мэт)

• Гар утас (утас / таблет), вебэд суурилсан
оролцооны систем (жишээлбэл олон нийтийг
бэлтгэх эсвэл бэлэн байдлын талаарх
өгөгдлийг түгээх)

• Бүх материалыг хотод хэрэглэгддэг бүх хэл дээр
орчуулах

• Сургууль, дээд боловсрол, их сургууль, ажлын
байрны сургалтын хөтөлбөрт гамшгийн тухай
мэдлэг олгох үйл ажиллагаа багтаж байгаа эсэх,
Үндсэн чиглэл 6-д тусгагдсан сургалт нь нийгмийн
гамшгийг тэсвэрлэх чадавхын гол элемент зэрэгт
байнга хяналт тавих

“Онооны арга”-аар энэ хэсгийн үнэлгээг хийхэд танд шаардагдах мэдээлэл, өгөгдлүүд:  анхан шатны байгууллагын жагсаалт, тэдгээрийн хэмжээ, үүрэг, хэрхэн 

ажилладаг талаархи мэдээлэл; ядуурал өндөр газарт байгаа хүмүүс, нүүдэлчин эсвэл түр оршин суугч, ядуусын хорооллын оршин суугч, өндөр настан, бие махбодийн 
болон оюун ухааны хувьд өвчтэй буюу хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн, хүүхэд, тухайн хотын хэлээрярьдаггүй хүмүүс зэрэг эмзэг бүлгийхэнтэй хот хэрхэн ажилладаг 
талаар дэлгэрэнгүй тайлбар.  
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Нарийвчилсан үнэлгээ 

№ Сэдэв/асуудал Асуулт/үнэлэх чиглэл Хэмжих шалгуур Тайлбар 

7.1 Олон нийтийн буюу "анхан шатны" байгууллагууд

7.1.1 Хотын хэмжээнд 
байгаа олон 
нийтийн эсвэл 
"анхан шатны" 
байгууллагын 
хамрах хүрээ 

Нийслэлийн хөрш зэргэлдээ 
газар, бүлгүүдэд үйл явдлын 
өмнө болон дараа хариу 
арга хэмжээ авах дор хаяж 
нэг төрийн бус байгууллага 
байгаа эсэх. 

5 – Олон нийтийн байгууллагууд оршин суугчдын гамшгийг 
тэсвэрлэх чадавхтай холбоотой асуудлыг хөрөнгө чинээ, 
хүн ам зүйн байдлаас үл хамааран хийдэг. 

4 – Оршин суугчдын >75%-ийг хамарсан. 

3 – Оршин суугчдын >50 -75%-ийг хамарсан. 

2 – Оршин суугчдын >25-50%-ийг хамарсан. 

1 – Оршин суугчдыг нэг эсвэл хоёр тохиолдолд 
хамруулахаар төлөвлөж байгаа. 

0 – Хамруулдаггүй.

Олон нийтийн байгууллагад дараах зүйлс орж болно. Үүнд: 

• Гамшгийг тэсвэрлэх чадавхын менежментийг
тусгайлан суулгасан (тухайлбал, орон нутгийн
онцгой байдлын хариу арга хэмжээний багууд -
АНУ-д Онцгой байдлын бэлэн байдлын
компьютерийн баг CERT).

• Сүм, бизнесийн дугуй ширээнийхэн, залуучуудын
байгууллага, гал тогоо, хөршийн холбоо, өдөр
өнжүүлэх төв гэх мэт өөр зорилготой боловч
гамшгийг тэсвэрлэх чадавхид гол үүрэг хүлээх
байгууллагууд.

Олон нитийн байгууллагууд нь гишүүдийнхээ саналыг 
харгалзан тэдний нутаг дэвсгэрт гамшгийг тэсвэрлэх 
чадавхын төлөвлөгөөнд хувь нэмрээ оруулах хүсэлт, 
чадвартай байх ёстой. Тэдхууль ёсны хэмээн үзэгдэж, 
бие биентэйгээ болон хотын захиргаатай хамтран 
ажиллах хэрэгтэй. 

(Хариу арга хэмжээний элемент нь дор хаяж дууриалган 
үзүүлэх дасгал сургуулиар туршигдсан байх ёстой–
Үндсэн чиглэл 9-ийг үзнэ үү). 

7.1.2 Олон 
нийтийн 
сүлжээний үр 
нөлөө

Олон нийтийн байгууллагуудын 
уулзалтын давтамж, оролцогчид 

5 – Оршин суугчдын >75% сард нэг уулзалтад суудаг ба 10 
албан хаагчид албан ёсоор тогтмол ирдэг. 

4 – Оршин суугчдын 50-75% улирал тутам нэг уулзалтад 
суудаг ба 5 албан хаагчид албан ёсоор тогтмол ирдэг. Өөр 
уулзалт, хурал байхгүй. 

3 – Оршин суугчдын 25-50% хагас жилд нэг удаа 
уулзалтад суудаг ба 3 албан хаагчид албан ёсоор тогтмол 
ирдэг. Өөр уулзалт, хурал байхгүй. 

2 – Оршин суугчдын 25-50% жилд нэг удаа уулзалтад 
суудаг ба 3 албан хаагчид албан ёсоор тогтмол ирдэг. Өөр 
уулзалт, хурал байхгүй. 

1 – Оршин суугчдын 25%-аас бага нь зохион байгуулагдсан 
үер ирдэг ба хэдхэн “сонирхогчид” байдаг. 

0 – Уулзалт болдоггүй.

Олон нийтийн байгууллагыг дээр тогтоосон болно. 
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7.1.2.1 Сургалтын үйл ажиллагаагаар 
дамжуулан олон нийтийн 
гамшгийн өмнө, дараах үеийн 
үүргийг тогтоож, зохицуулах. 

Санамж бичигт гарын үсэг зурж 
үүргүүдийг тогтох. 

5 – Оршин суугчдын >75%-ийх нь үүрэг хариуцлагыг 
тодорхойлж, зохицуулалтыг олон нийтийн байгууллагуудын 
хүрээнд үр дүнтэй хийж, сургалтанд бүрэн хамруулсан. 

4 – Оршин суугчдын 50-75%-ийх нь үүрэг хариуцлагыг 
тодорхойлж, тохиролцсон боловч зарим тохиолдолд 
боловсон хүчний хүрэлцээгүй байдлын улмаас сургалт 
хангалтгүй байдаг.  Зохицуулалт нь ерөнхийдөө сайн боловч 
зарим алдаатай. Үлдсэн хэсэгт тодорхой үүргийг 
тогтоогоогүй. 

3 – Оршин суугчдын 25-50%-ийх нь ихэнх үүргийг 
тодорхойлсон боловч зарим хэрэгтэй үүрэг орхигдсон. 
Сургалт зохион байгуулдаг ч хамрах хүрээ хязгаарлагдмал. 
Зохицуулалт сайн боловч сайжруулах шаардлагатай. 
Үлдсэн хэсэгт тодорхой үүргийг тогтоогоогүй. 

2 – Оршин суугчдын 25-50%-д хэд хэдэн гол үүргийг 
тодорхойлсон боловч зохицуулалт байхгүй. Сургалтыг бүрэн 
хийгээгүй. Үлдсэн хэсэгт тодорхой үүргийг тогтоогоогүй. 

1 – Үүрэг тодорхойлох, зохицуулах механизмыг боловсронгуй 
болгохоор төлөвлөж байгаа. 

0 – Үүргийг тодорхой болгоогүй, зохицуулалтгүй. 

Нэг гол асуудал нь хэн юунд ямар үүрэг хүлээх гэдгийг 
олон нийтийн байгууллага, бусад байгууллага тухайлбал 
хотын захиргаа хооронд тодорхой болгож байгаа юм. 

Үндсэн чиглэл 6-д заасан мэдээлэл хуваалцах тогтолцоог 
үзнэ үү.

7.2 Нийгмийн сүлжээ 

7.2.1 Нийгмийн 
харилцаа холбоо 
ба хөршийн 
холбоо 

Оршин суугчид үйл явдал 
тохиолдсоны дараа шууд холбоо 
барьж, аюулгүй байдал, аливаа 
асуудал, хэрэгцээний талаар 
байнга баталгаажуулах магадлал 

5 –Оршин суугчид 100% үйл явдлаас хойш 12 цагийн дотор 
холбоо барина гэсэн “бодит итгэл”-тэй, Олон нийтийн 
байгууллагын сайн дурынхан хангалттай байна. 

4 – Оршин суугчдын 90% 12 цагийн дотор. 

3 – Оршин суугчдын 80%. 

2 – Оршин суугчдын 70%. 

1 – Оршин суугчдын 50% 
болон түүнээс доош. 

0 – Сайн дурынхан байхгүй. 

Нийгмийн харилцаа холбоо нь гамшгийн улмаас учрах 
амь насны хохирлыг багасгах, мөн үйл явдлын дараа 
боломжит гэмт хэргийг бууруулахад гол нөлөө үзүүлж 
байна. 

Харилцаа холбоог шууд хэмжихэд хэцүү байдаг. Энэхүү 
үнэлгээг тусгайлан тогтоосон сайн дурын ажилтнууд 
болон анхан шатны байгууллага дээр үндэслэн бичсэн 
бөгөөд тэдгээр нь харилцаа холбооны итгэмжлэгдсэн 
хэмжүүр юм. 

Үүнээс гадна "бодит итгэл" стандарт нь субъектив юм. 
Түүнчлэн энэхүү итгэмжлэгдсэн хэмжүүрийг хийхдээ 
дараах хүчин зүйлсийг харгалзан үзэж болно. Үүнд: 

• Хүмүүсийн түүх өмнөх үйл явдлуудын дараа оршин
суугчдад сайнаар нөлөөлдөг.

Ерөнхийдөө эхний үед гамшгийг тэсвэрлэх чадавхид 
анхаарал хандуулаагүй байсан ч олон нийтийн 
байгууллагуудын хүч давуу байдаг. 
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7.2.2 Хүн амын эмзэг 
бүлгийн оролцоо 

Эмзэг бүлгийн хүн амыг хамарсан 
гамшгийг тэсвэрлэх чадавхын 
төлөвлөлтийн нотолгоо. 

Үр дүнтэй оролцооны талаарх 
бүлгийн баталгаа 

5 –Бүх эмзэг бүлгийнхэн гамшгийг тэсвэрлэх чадавхын 
асуудалд байнга оролцдог бөгөөд тэд эсвэл тэдний 
төлөөлөгчид үүнийг баталдаг. 

4 – Бүх томоохон бүлгүүд (хотод бүхэлдээ эмзэг гэж 
тодорхойлогдсон гишүүнчлэлийн % -иар хэмжигддэг) 
оролцдог ба бага зэргийн алдаа гардаг. 

3 – Нэг эсвэл түүнээс олон том бүлгүүд оролцдог эсвэл үр 
дүнтэйгээр оролцоог хангадаг. 
2 – Оролцоонд хэд хэдэн алдаа гардаг. 

1 –Эмзэг бүлгийнхэнийг оролцуулахад ерөнхий асуудал 
байдаг. 
0 – Эмзэг бүлгийг тусгайлан тодорхойлоогүй.

Хүн амын эмзэг бүлэгт дараах зүйлсийг оруулж болно. Үүнд:

• Ядуурал өндөртэй бүс нутагт байгаа хүмүүс;
• Түр зуурын эсвэл нүүдэлчин ард иргэд;
• Өндөр настан;
• Биеийн болон сэтгэцийн өвчтэй, хөгжлийн бэрхшээлтэй

иргэн;
• Хүүхэд;
• Тухайн хотын хэлээр ярьдаггүй хүмүүс.

Оролцоог хөршийн холбоо эсвэл засгийн газрын тусгай 
байгууллага, буяны байгууллага, төрийн бус байгууллага 
зэргээр дамжуулан явуулж болно. Эдгээрийг "анхан шатны" 
байгууллага гэж үзэж болно. (Дээр дурдсаныг үзнэ үү) 

(Олон нийтийн мэдлэг, боловсрол, сургалтын материалууд –
Үндсэн чиглэл 7-г үзнэ үү). 

7.3 Хувийн хэвшил/ажил олгогчид

7.3.1 Ажил олгогчид 
ажиллагсадтай 
ажиллах хэрэгсэл 
хэлбэрээр 
ажилладаг 

Гамшгийг тэсвэрлэх чадавхын 
талаар ажил олгогч нарт 
дамжуулах, сайн дурын үйл 
ажиллагааг хийхэд хязгаарлагдмал 
цагийг гаргадаг ажил олгочийн хувь 
хэмжээ 

5 –10-аас дээш ажиллагсадтай ажил олгогчдын 50% нь 
гамшгийг тэсвэрлэх чадавхын талаарх мэдээлэлд оролцдог/ 
10% нь чадавхын сургалтад хамрагдах, сайн дурын үйл 
ажиллагаанд цаг хуваарилдаг. 

4 – 40% / 8%.

3 – 30% / 5%.

2 – 20% / 3%.

1 – 10% / 1%.

0 – 0% / 0%.

Ажиллагсад нь гамшгийг тэсвэрлэх чадавх, тулгарсан аюул, 
осолтой холбоотой бэрхшээлтэй асуудлууд дээр 
ажилтнуудад зориулсан харилцаа холбооны чухал хэрэгсэл 
болсоноор үйл явдлын дараа үйл ажиллагаагаа тасралтгүй 
явуулах хэлбэр нь болж өгдөг. 
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7.3.2 Бизнесийн 
тасралтгүй 
ажиллагааны 
төлөвлөлт 

Бизнесийн тасралтгүй ажиллагааны 
бодит төлөвлөгөөтэй бизнесийн 
байгууллагын эзлэх хувь 

5 – 10-аас дээш ажилтантай бүх ажил олгогч нь хотын 
удирдлагаар баталгаажуулсан төлөвлөлтийн таамаглал 
дээр үндэслэсэн бизнесийн тасралтгүй ажиллагааны 
төлөвлөгөөтэй. 

4 – 80%. 

3 – 50%. 

2 – 30%. 

1 – 10%, түүнээс бага. 

0 – 0% эсвэл мэдэхгүй.

Бизнесийн тасралтгүй ажиллагааны төлөвлөгөө нь 
бизнесийн байгууллага бүрийн санаа зовоосон асуудал 
боловч тэдгээрийн оролцоо, үр дүнтэй байдал нь 
гамшгийн дараа хотын эдийн засгийг хэрхэн хурдан 
эхлүүлж байгаад гол үүрэг гүйцэтгэх болно. Тиймээс 
хотын удирдлага аюулт үзэгдэл, болзошгүй асуудлууд 
дээр үндэслэн тасралтгүй ажиллагааны төлөвлөгөөг 
хэрэгжүүлэхэд бизнесийн байгууллагыг идэвхжүүлэхэд 
идэвхтэй оролцох хэрэгтэй. 

7.4 Иргэдийг оролцуулах арга замууд

7.4.1 Оролцооны 
давтамж 

Давтамжтай, хүчирхэг мессежийг 
хүргэхийн тулд байнгын, 
давхацсан хэлбэрийг ашиглах 

5 – Хүн амын 100% нь бүх эх сурвалжаас жил бүр хамгийн 
багаар бодоход 5 гамшгийг тэсвэрлэх чадавхтай 
холбоотой мэдээг хүлээн авдаг. 

4 – Хүн амын 80% нь хамгийн багаар бодоход 4 мэдээг 
хүлээн авдаг. 

3 – Хүн амын 70% нь хамгийн багаар бодоход 3 мэдээг 
хүлээн авдаг. 

2 – Хүн амын 50% нь хамгийн багаар бодоход 1 мэдээг 
хүлээн авдаг. 

1 – Хүн амын 50% нь ямар ч мэдээг хүлээн авдаггүй. 

0 – Мэдээ байхгүй.

PR болон байгууллагын хамгийн сайн туршлагаас харахад 
хүмүүс олон мессежийг өөр өөр сувгуудаас хүлээн авах 
хэрэгтэй бөгөөд ингэснээр тэдний дотоод хэрэгцээг нь 
хангана. Үүнтэй адил дүрмийг нийтийн ойлголтыг 
дээшлүүлэхэд ашиглаж болно. 

Мэдээг хүрч байгаа түвшинг жил бүр судалгаагаар 
(мессеж хэлбэрээр) авч болно. 
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7.4.2 Гамшгийн өмнө 
болон дараа 
шинэчилсэн 
мэдээг хүлээн авч, 
мэдээлэх 
боломжийг 
иргэдэд олгох 
үүрэн телефон, 
цахим шуудангийн 
"оролцооны 
систем" -ийг 
ашиглах 

Оролцооны хөдөлгөөнт болон 
нийгмийн тооцоолох боломжтой 
системийг ашиглах (цахим 
шуудангаар дэмжигдсэн) 

5 –Үйл явдлын өмнө, үеэр болон дараа бүх мэдээллийг 
хөдөлгөөнт төхөөрөмж дээр ашиглах боломжтой. Энэ нь олон 
нийтийн мэдээллийн хэрэгслийг ашиглан дохио өгдөг. 
Мөн"иргэн засгийн газарт" гэсэн урсгалыг бий болгоход 
хэрэглэгддэг бөгөөд үйл явдлын талаарх мэдээллийг 
цуглуулж олон түмэнд хүргэдэг. 

4 – Оролцооны систем өргөн хүрээнд ашиглагддаг ба хэд 
хэдэн бага хэмжээний орхигдолтой. 

3 –Зарим хэрэглээ байдаг ч энэ аргаар олж авсан мэдээлэл 
ихээхэн зөрүүтэй байдаг. Хязгаарлагдмал урсгал нь өгөгдлийг 
олборлохоос илүүтэйгээр шууд холболтоор авахаар байдаг. 

2 – 3 шиг боловч мэдээллийн урсгал байдаггүй. 

1 –Зөвхөн интернетийн системийг хялбархан ашигладаг, 
магадгүй зөвхөн одоо байгаа вебсайт руу гар утсаараа 
хандах боломжтой боловч ухаалаг гар утсанд зориулж 
тохируулаагүй байж болно. Гэхдээ үүнийг өргөжүүлэх 
сонирхолтой байдаг. 

0 – Системийн ашиглалт байдаггүй.

"Оролцооны систем" гэж хувь хүмүүст мэдээлэл дамжуулах, 
түүнчлэн мэдээллийг авахад зориулагдсан хөдөлгөөнт 
төхөөрөмж/олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэл болон цахим 
шууданд суурилсан системд өгөгдсөн нэр томъёо юм. 
Тэдгээр нь ихэвчлэн арын алба, аж ахуйн нэгжийн систем 
(онцгой байдлын удирдлагын тогтолцоо гэх мэт) болох 
"бичлэгийн систем"-тэй хосолсон байдаг. 

Өгөгдөл цуглуулах нь шууд байж болох бөгөөд хотын 
захиргаатай шууд холбоо тогтоож болно. Эсвэл уул уурхайн 
мэдээлэл жишээ нь Австралийн зарим засгийн газарТвиттер 
болон богино мэдээллийн системээр тагнуулын нэмэлт эх 
сурвалжаар түймрийн дэгдэлт, нөхцөл байдлын талаарх 
мэдээллийг олж авах боломжтой юм. 

7.4.3 Боловсролын үр 
дүнтэй байдлыг 
баталгаажуулах

"Хамгийн магадлалтай" эрсдэлийн 
цагийн байдлын талаарх мэдлэг, 
хариу арга хэмжээ, бэлэн байдлын 
талаарх мэдлэгийг хотын хэмжээнд 
өргөн хүрээнд түгээдэг. Түүвэр 
судалгааны дагуу туршиж үзэх. 

5 –"Хамгийн магадлалтай" цагийн байдал, хариу арга хэмжээ, 
бэлэн байдлын талаар санал асуулгад оролцсон хүмүүсийн 
90% нь мэдэж байна. 

4 – 75–90% нь мэдэж байна. 

3 – 50-75% нь мэдэж байна. 

2 – 25-50% нь мэдэж байна. 

1 – 10-25% нь мэдэж байна. 

0 – <10% нь мэдэж байна. Эсвэл ямар ч ямар ч санал асуулга 
байхгүй. 

Баталгаажуулахын тулд онлайн эсвэл нүүр нүүрээ харсан 
судалгаа хэрэгтэй. 
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Тэмдэглэл 



Үндсэн чиглэл 

Дэд бүтцийн 
гамшгийг 

тэсвэрлэхчадавхыг 
сайжруулах нь 
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Үндсэн чиглэл 08: 
Дэд бүтцийн гамшгийг тэсвэрлэхчадавхыг сайжруулах нь 

Үндсэн чиглэл 2-т тодорхойлсон эрсдэлийн дагуу шаардлагатай бол нэн чухал дэд бүтцийн систем хоорондын холбоо, 
чадавх, хүрэлцээтэй байдлыг үнэлэх. 

Хотодтохиолдож болзошгүй гамшгийг нэн чухал дэд 
бүтцийн системүүд хэрхэн давж гарах, гарсан үр 
дагаврын улмаас үүсэх эрсдэлийг удирдах төлөвлөгөөг 
боловсруулахад энэхүү Үндсэн чиглэл нь чиглэгдэнэ. 
Эдгээр үйл ажиллагааг авч хэрэгжүүлэхэд дараах арга 
хэмжээнүүдийг авна. Үүнд: 

• Үндсэн чиглэл 2-т туссан цагийн байдлын дагуу
чадавх болон хүрэлцээтэй байдлыг үнэлэх.
Зэрэгцээ дэд бүтэц(жишээлбэлхотын хоёрзамын нэг
нь хаагдсан тохиолдолд нүүлгэн шилжүүлэх хүчин
чадалд үзүүлэх нөлөө), өөр өөр систем хоорондын
холбоо (жишээлбэл эмнэлгийн цахилгаан эрчим хүч
эсвэл усан хангамж тасалдсан тохиолдолд гарах
нөлөө) зэрэгт учрах болзошгүй үр дагаврыг сайтар
авч үзэх.

• Төслийн тэргүүлэх чиглэл, төлөвлөлт, зураг төсөл,
хэрэгжилт, засвар үйлчилгээ зэрэг үе шатуудад
гамшгийг тэсвэрлэх чадавхын асуудлыг авч үзэхийн
тулд дэд бүтцийн асуудал эрхэлсэн байгууллагууд
(асуудал хариуцсан хувийн хэвшлийн байгууллага)-
ыг хооронд нь холбох, харилцан уялдаатай
ажиллах.

• Нийслэл болон оролцогч талуудын тохиролцсоны
дагуу гамшгийг тэсвэрлэх чадавхын шалгуурыг
оруулахын тулд тендер болон худалдан авалтын
үйл явцыг бүхэлд нь гүйцэтгэх.

• Онцгой байдлын удирдлагын дэд бүтцийн хувьд
"гэнэтийн өсөлт"-ийн чадавхыг үнэлэх бөгөөд энэ
нь хууль, тушаал шийдвэртэй холбогдон гарах
асуудал, нэрвэгдэгсэд, нүүлгэн шилжүүлэгсэд
болон бусад зүйлсийн улмаас гэнэт нэмэгдэж буй
ачааллыг зохицуулах чадвар юм.

Шаталсан үйл явцад аюултай дэд бүтцийг 
хүчитгэх эсвэл солих ажиллагааны дарааллыг 
тогтоох хэрэгтэй болдог. Эдгээрийг Үндсэн 
чиглэл 2-т тусгасан байдаг.   

Хэрэв өөр бол нэн чухал дэд бүтцэд 
онцгойбайдлын үед авах хотын хариу арга хэмжээг 
оруулна. Үйл ажиллагаанд шаардагдах дэд бүтцэд 
доорх зүйлсийг хамааруулах боловч үүгээр 
хязгаарлагдахгүй. Үүнд: 

• Тээвэр - зам, төмөр зам, нисэх онгоцны буудал болон
бусад боомтууд

• Тээврийн хэрэгсэл, халаалтын түлшний хангамж

• Цахилгаан холбооны систем

• Нийтийн хангамжийн систем (ус, бохир ус,
цахилгаан, хий, хог хаягдал)

• Эрүүл мэндийн төв, эмнэлгүүд

• Сургууль, боловсролын байгууллага

• Олон нийтийн төв, институт

• Хүнсний хангамжийн сүлжээ

• Түргэн тусламж, цагдаа, гал түймэр зэрэг онцгой
байдалд хариу арга хэмжээ авах

• Шоронгууд

• "Арын алба" захиргаа - халамжийн төлбөр, орон
сууц

• Дээрх зүйлст дэмжлэг болох компьютерийн
систем ба өгөгдөл

• Хэрэв нөөц боломж байвал соёлын өвийн
дурсгалт газар, олдворын аюулгүй байдлыг
хангах.

Гамшгийн хариу арга хэмжээ авахад шаардагдах дэд 
бүтэц дээр дурьдсанаас гадна доорх зүйлсийг багтааж 
болно. Үүнд: 

• Онцгой байдал, ослын удирдлагын төвүүд,
холбогдох харилцаа холбоо, мониторинг/нөхцөл
байдлыг мэдээлэх систем - эдгээр нь камер,
мэдрэгч, олон нийтийг хамруулах механизм
тухайлбал мессеж, Twitter гэх мэт

• Гал, цагдаа, түргэн тусламжийн нэмэлт машинууд

• Үндэсний гвард, цэргийн бусад алба

• Тоос шороо, хог хаягдлыг зайлуулах төхөөрөмж

• Насос

• Цахилгаан үүсгүүр

• Спортын байгууламж, сургуулийн барилга
байгууламж. Тэдгээрийг хоргодох байр хэлбэрээр
ашиглах

• Морьтнууд

• Компьютерийн нэмэлт хадгалах байгууламж.

Үнэлгээний тайлангийн энэ хэсгийг бөглөхөд дараах өгөгдөлд шаардлагатай. Үүнд: дэд бүтцийн систем (дэд бүтэц тус бүрийг нэг болон хэд хэдэн бие даасан 

байгууллагууд эзэмшиж болно) бүрийн гамшгийг тэсвэрлэх төлөвлөгөө, тэдгээр төлөвлөгөөний гүйцэтгэлийн талаарх мэдээлэл; нэн чухал эд аж ахуйболон хүн амын 
хоорондох байршил, харилцан хамаарал, Үндсэн чиглэл 2-ын цагийн байдлын үед тэдгээрийн эвдрэл, гэмтэл. Эдгээр мэдээллийг олон байгууллагаас ирүүлж болох бөгөөд 
энэ хэсгийн үнэлгээг дуусгахад инженерийн үйл ажиллагаа ихээр шаардагдана.  
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Нарийвчилсан үнэлгээ 

№ Сэдэв/асуудал Асуулт/үнэлэх чиглэл Хэмжих шалгуур Тайлбар 

8.1 Хамгаалалтын дэд бүтэц

8.1.1 Хамгаалалтын 
дэд бүтцийн 
хүрэлцээтэй 
байдал 

(Экосистем нь 
өөрөө 
байгалийн 
хамгаалалтыг 
санал 
болгодог –
Үндсэн чиглэл 
5-ыг үзнэ үү)

Үндсэн чиглэл 2-т "хамгийн 
магадлалтай", "хамгийн ноцтой" 
хэмээн заасан нөхцөл байдлыг 
даван гарах хамгаалалтын дэд 
бүтэц байгаа эсвэл баригдаж 
байгаа. 

5 – "Хамгийн ноцтой" нөхцөл байдлыг эдийн засгийн болон 
хүмүүнлэгийн хамгийн бага үр дагавартайгаар тэсч гарах 
хамгаалалтын дэд бүтцийг бүрэн хэмжээгээр барьсан. 

4 – Хамгаалалтын дэд бүтэц нь "хамгийн ноцтой" нөхцөл 
байдлыг тэсч гарахад зарим нэг дутагдалтай боловч 
"хамгийн магадлалтай" нөхцөл байдлыг тэсч гарахад 
зориулагдсан. 

3 –Хамгаалалтын дэд бүтэц нь "хамгийн магадлалтай" нөхцөл 
байдлыг бууруулах боловч зарим нэгэн үр дагаврыг амсах болно. 
"Хамгийн ноцтой" нөхцөл байдлыг тэсч гарахад нилээд хохирол 
амсана. 

2 – Хамгаалалтын дэд бүтэц нь “Хамгийн магадлалтай” нөхцөл 
байдлыг томоохон эвдрэл, гэмтэлтэйгээр тэсч гарах ба "хамгийн 
ноцтой" нөхцөл байдалд ихээхэн сүйрэлтэй тэсч гарна. 

1 – Хамгаалалтын дэд бүтэц "хамгийн магадлалтай" нөхцөл 
байдлын зарим нөлөөллийг бууруулах боловч ихээхэн үр 
дагавтайгаар тэсч гарна. 

0 – Хамгаалалтын дэд бүтэц байхгүй.

Хамгаалалтын дэд бүтцийн жишээ: 

• Суваг, шуудуу, үерийн далан;

• Үерийн ус тосох газар;

• Далайн хашлага (тэдгээрийн тавьсан газар);

• Хар салхи, шуурганаас хоргодох байр;

• Шуурга, шуурганы усыг хадгалах сав;

• Намгархаг газар, далайн усыг тогтоох бутлага ургамал
мангро (Үндсэн чиглэл 5-ыг үзнэ үү);

• Дэд бүтцэд суурилсан газар хөдлөлтийн чичирхийллийг
шингээх чадавх.

8.1.2 Засвар 
үйлчилгээний үр 
дүнтэй байдал 

Хамгаалалтын дэд бүтцийг 
арчлах, нэн шаардлагатай эд 
байгууламжийн бүрэн бүтэн 
байдал, үйл ажиллагааг 
хангах үйл явцууд 

5 – Жилийн шалгалтын үйл явцад аудит хийж, олж 
илрүүлсэн асуудлыг засч залруулах. 

4 – Аудит хийгдсэн хяналт шалгалт байдаг ч жижиг зүйлүүдийг 
сэргээн засахад санхүүжилтийн асуудлын улмаас хойшлогдож 
байдаг. 

3 – Аудитын шалгалтыг 2 болон түүнээс дээш жил тутамд 
хийдэг ч нөхөн сэргээлтийн асуудлыг санхүүжилтийн улмаас 
хойшлуулдаг. 

2 – 2 ба түүнээс дээш жил аудит хийгээгүй, - нөхөн сэргээлтийн 
асуудлууд хуримтлагдсан. 

1 –Олон нийтийн санал хүсэлт гарсан үед л хариу өгөх, эсвэл 
осол, гэмтэл гарсан үед л хариу арга хэмжээ авдаг. 
Дэдбүтцийн үр ашигтай байдалбуурч болзошгүйд 
хүргэхзасвар, үйлчилгээний асуудлууд ихээхэн 
хуримтлагдсан. 

0 – Тогтсон хяналт, шалгалтыг хийдэггүй. Засвар, 
үйлчилгээний асуудал хуримтлагдсан эсвэл ямар ч мэдээлэл 
байхгүй. 

Үйл явцын жишээ: 

• Суваг, шуудууны засвар, үйлчилгээ;
• Үерийн усны далангийн цэвэрлэгээ;
• Хор уршгийг арилгах ажиллагаанд хэрэглэгддэг багаж,

хэрэгслийн засвар, үйлчилгээ;

• Нэмэлт эсвэл хүлээлгийн гормид байгаа
цахилгаан эрчим хүч, харилцаа холбоо, бусад
энэ шаардлагатай байгууламжийн засвар,
үйлчилгээ.
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8.2 Цэвэр, бохир ус 

8.2.1 Хохирлын 
эрсдэл дэх 
харилцагчийн 
үйлчилгээний 
өдөр 

“Ус/эрүүл ахуйд учрах 
хохирлын хүчин зүйл”. Хэрэвa 
нь өдөр тутмын үйлчилгээг 
сэргээх өдрийн тооба b нь 
нэрвэгдсэн хэрэглэгчдийн хувь 
бол ус/эрүүл ахуйд учрах 
хохирлын хүчин зүйл a x b 
байна. А нь хувиар 
илэрхийлэгдэнэ. 

(Жишээ нь – Хотын 
хэмжээнд 1.5 өдөр 
үйлчилгээ алдагдаж, 
хэрэглэгчийн 10% 
нэрвэгдсэн бол хохирлын 
хүчин зүйл 15%; 3 өдөр 
үйлчилгээ алдагдаж, 
хэрэглэгчийн 50% 
нэрвэгдсэн бол хохирлын 
хүчин зүйл150%)

5 –"Хамгийн ноцтой" нөхцөл байдлын үед үйлчилгээний ямар 
нэгэн алдагдал гараагүй. 

4 – “Хамгийн магадлалтай” нөхцөл байдлын үед үйлчилгээний 
ямар нэгэн алдагдал гараагүй. 

3 – “Хамгийн магадлалтай” нөхцөл байдлын үед 1-25% 
хохирлын хүчин зүйл гарсан. 

2 – “Хамгийн магадлалтай” нөхцөл байдлын үед 25-100% 
хохирлын хүчин зүйл гарсан. 

1 –“Хамгийн магадлалтай” нөхцөл байдлын үед 100-200% 
хохирлын хүчин зүйл гарсан. 

0 –“Хамгийн магадлалтай” нөхцөл байдлын үед >200% 
хохирлын хүчин зүйл гарсан. 

Үйлчилгээний алдагдал нь оршин суугаа газар эсвэл хотын 
ус, эрүүл ахуйн байгууламжийн үйлчилгээнээс хамаарна. 
Үүнд нөөц эсвэл зөөврийн эрүүл ахуйн системийг 
багтаагаагүй болно. 

Хэрэв үндсэн нийлүүлэлт нь орон нутгийн усан хангамж, 
ариун цэврийн систем (жишээ нь худгаас эсвэл бохир 
саармагжих сав)-ээс нийлүүлэгддэг бол энэ нь хотын 
хэмжээний системээс илүүтэйгээр гамшигт тэсвэртэй байх 
магадлалтай. 

Үйлчилгээний алдагдлыг "хэвийн" байдалтай 
харьцуулан үнэлэх хэрэгтэй. Жишээ нь: 

• Хэрэв "хэвийн" үйлчилгээ нь байшин бүрт ундны
усөдөр бүр 24 цагийн турш гоожиж байвал
үйлчилгээний алдагдалыг үйлчилгээ тасалдсан эсвэл
буурсан гэж үнэлнэ.

• Хэрэв "хэвийн" гэдэгт өдөрт 24 цагийн турш ус уух
зориулалтаар биш угаалга хийх зориулалттайгаар
гоожиж байвал алдагдлыг үүнтэй холбогдуулан үнэлж
гаргана.

• Хэрэв "хэвийн" нь дээр дурдсан шиг гэхдээ өдрийн
зарим цагт байдаг бол алдагдлыг "ердийн" цагийн
тоогоор илэрхийлнэ. Өөрөөр хэлбэл хэрэглэгчдэд
хүргэх үйлчилгээг сэргээх хүртэл өдөрт цөөн цагаар
түгээх юм.

• Хэрэв "ердийн" гэдэг нь тасалгаат буюу нийтийн бие
засах газар байвал алдагдалыг үүнтэй харьцуулж
гаргах ба алдагдлын хүчин зүйл нь уг байгууламжийг
ашиглаж байгаа айл өрхийн хэдэн хувь өртсөнөөр
тооцож гаргана.

• Хэрэв "хэвийн" гэдэг нь ямар нэгэн эрүүл ахуй, ариун
цэврийн байгууламж байхгүй бол зөвхөн усны асуудалд
төвлөрч оноо өгнө.

ТАЙЛБАР: Үерийн усны системийг дээр дурьдсан 
"хамгаалалтын дэд бүтэц"-ийн хүрээнд хамруулан авч үзнэ. 
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8.2.2 Ус, эрүүл ахуйн 
алдагдлын 
улмаас үүсэх 
хохирлын 
эрсдэлийн 
үеийн нэн 
чухал 
байгууламжийн
үйлчилгээний 
тогтоосон өдөр 
(Жишээлбэл, 
эмнэлгүүд 
болон бусад 
нэн чухал эд аж 
ахуйн 
үйлчилгээ) 

“Ус/эрүүл ахуйн байгууламжинд 
учрах хохирлын хүчин зүйл”. 
Хэрэвa нь өдөр тутмын 
үйлчилгээг сэргээх өдрийн 
тооба b нь нэрвэгдсэн нэн 
чухал байгууламжийн хувь бол 
ус/эрүүл ахуйн байгууламжинд 
учрах хохирлын хүчин зүйл a x 
b байна. А нь хувиар 
илэрхийлэгдэнэ. 

 (Жишээ нь – Хотын хэмжээнд 
1.5 өдөр үйлчилгээ алдагдаж, 
байгууламжийн10% 
нэрвэгдсэн бол хохирлын 
хүчин зүйл 15%; 3 өдөр 
үйлчилгээ алдагдаж, 
байгууламжийн50% 
нэрвэгдсэн бол хохирлын 
хүчин зүйл 150%) 

5 –"Хамгийн ноцтой" нөхцөл байдлын үед үйлчилгээний ямар 
нэгэн алдагдал гараагүй. 

4 – “Хамгийн магадлалтай” нөхцөл байдлын үед үйлчилгээний 
ямар нэгэн алдагдал гараагүй. 

3 – “Хамгийн магадлалтай” нөхцөл байдлын үед 1-25% 
хохирлын хүчин зүйл гарсан. 

2 – “Хамгийн магадлалтай” нөхцөл байдлын үед 25-100% 
хохирлын хүчин зүйл гарсан. 

1 –“Хамгийн магадлалтай” нөхцөл байдлын үед 100-200% 
хохирлын хүчин зүйл гарсан. 

0 –“Хамгийн магадлалтай” нөхцөл байдлын үед >200% 
хохирлын хүчин зүйл гарсан. 

Ус болон ариун цэврийн байгууламж нь: 

• Хотын ус, ариун цэврийн системийн зарим хэсгийг
ажиллуулахад чухал шаардлагатай;

• Бусад нэн чухал байгууламж (эмнэлэг)-ийг
ажиллуулахад чухал үүрэгтэй.

Үйлчилгээний алдагдал нь дээрхтэй адил оршин суугчид 
эсвэл хотын ус, ариун цэврийн байгууламжийн үйлчилгээнээс 
хамаарна. 

Үйлчилгээг тухайн байгууламж эсвэл тогтоосон өөр 
хувилбар/нөөцөөр дамжуулан үзүүлдэг. 

8.2.3 Үйлчилгээг 
нөхөн сэргээх 
зардал 

Алдагдсан үйлчилгээ, түүнийг 
нөхөн сэргээх зардлыг жил 
бүрийн орлогын хувиар тооцох 

5 - Үйлчилгээний алдагдал байхгүй. 

4 - жилийн орлогын 10 хувь. 

3 - 10-15%. 

2-15-25%.

1 - 25-50%. 

0 - жилийн орлогын >50%. 

Энэ үнэлгээ нь гамшгийн дараах хэвийн амьдралыг 
сэргээн босгох хүндрэлийг багасгахад холбогдох дэд 
бүтцийг бэхжүүлэххөрөнгө оруулалтаас хийх хөрөнгө 
оруулалтын өгөөжийг бий болгоход чиглэгдсэн болно. 

8.3 Эрчим хүч – цахилгаан эрчим хүч 

8.3.1 Алдагдал 
хүлээх эрсдэл 
дэх 
харилцагчийн 
үйлчилгээний 
өдөр 

“Цахилгаан эрчим хүчний 
алдагдлын хүчин зүйл”. Хэрэвa 
нь өдөр тутмын үйлчилгээг 
сэргээх өдрийн тооба b нь 
нэрвэгдсэн хэрэглэгчийн хувь 
бол эрчим хүчний алдагдлын 
хүчин зүйл a x b байна. А нь 
хувиар илэрхийлэгдэнэ. 

(Жишээ нь – Хотын хэмжээнд 
1.5 өдөр үйлчилгээ алдагдаж, 
хэрэглэгчийн 10% нэрвэгдсэн 
бол хохирлын хүчин зүйл 
15%; 3 өдөр үйлчилгээ 
алдагдаж, хэрэглэгчийн 50% 
нэрвэгдсэн бол хохирлын 
хүчин зүйл 150%) 

5 –"Хамгийн ноцтой" нөхцөл байдлын үед үйлчилгээний ямар 
нэгэн алдагдал гараагүй. 

4 – “Хамгийн магадлалтай” нөхцөл байдлын үед үйлчилгээний 
ямар нэгэн алдагдал гараагүй. 

3 – “Хамгийн магадлалтай” нөхцөл байдлын үед 1-25% 
хохирлын хүчин зүйл гарсан. 

2 – “Хамгийн магадлалтай” нөхцөл байдлын үед 25-100% 
хохирлын хүчин зүйл гарсан. 

1 –“Хамгийн магадлалтай” нөхцөл байдлын үед 100-200% 
хохирлын хүчин зүйл гарсан. 

0 –“Хамгийн магадлалтай” нөхцөл байдлын үед >200% хохирлын 
хүчин зүйл гарсан. 

Үйлчилгээний алдагдал нь гол гол эрчим хүчний 
хангамжийн үйлчилгээ юм. Үүнд нөөц үүсгүүрийг 
оруулаагүй болно. 

Үйлчилгээний алдагдлыг "хэвийн" байдалтай 
харьцуулан үнэлэх хэрэгтэй. Жишээ нь: 

Хэрэв "хэвийн" үйлчилгээ өдөрт 24 цаг цахилгаантай байдаг 
бол үйлчилгээний алдагдал нь энэ байдлыг багасгадаг. 

Хэрэв "хэвийн" үйлчилгээ нь өдөрт 24-өөс бага 
цагцахилгаан эрчим хүчээр хангадаг бол үйлчилгээний 
алдагдал нь үүнээс буурна. 
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8.3.2 Эрчим хүчний 
алдагдлын 
улмаас үүсэх 
хохирлын 
эрсдэлийн үеийн 
нэн чухал 
байгууламжийн 
үйлчилгээний 
тогтоосон өдөр   

“Эрчим хүчний нэн чухал 
байгууламж (ЭХНЧБ)-ийн 
алдагдлын хүчин зүйл”. Хэрэв a 
нь өдөр тутмын үйлчилгээг 
сэргээх өдрийн тооба b нь 
нэрвэгдсэн байгууламжийн хувь 
бол ЭХНЧБ-ийн хүчин зүйл a x 
b байна. А нь хувиар 
илэрхийлэгдэнэ. 

(Жишээ нь – Хотын хэмжээнд 1.5 
өдөр үйлчилгээ алдагдаж, нэн 
чухал байгууламжийн 10% 
нэрвэгдсэн бол хохирлын хүчин 
зүйл 15%; 3 өдөр үйлчилгээ 
алдагдаж, нэн чухал 
байгууламжийн 50% нэрвэгдсэн 
бол хохирлын хүчин зүйл 150%) 

5 –"Хамгийн ноцтой" нөхцөл байдлын үед үйлчилгээний ямар 
нэгэн алдагдал гараагүй.  

4 – “Хамгийн магадлалтай” нөхцөл байдлын үед үйлчилгээний 
ямар нэгэн алдагдал гараагүй.  

3 – “Хамгийн магадлалтай” нөхцөл байдлын үед 1-25% 
хохирлын хүчин зүйл гарсан.  

2 – “Хамгийн магадлалтай” нөхцөл байдлын үед 25-100% 
хохирлын хүчин зүйл гарсан.  

1 –“Хамгийн магадлалтай” нөхцөл байдлын үед 100-200% 
хохирлын хүчин зүйл гарсан.  

0 –“Хамгийн магадлалтай” нөхцөл байдлын үед >200% хохирлын 
хүчин зүйл гарсан. 

Нэн чухал эрчим хүчний байшууламж гэдэг нь  

• Хотын эрчим хүчний сүлжээний зарим хэсгийг 
ажиллуулахад чухал ач холбогдолтой; 

• Бусад нэн чухал байгууламж (ус цэвэршүүлэх 
байгууламж эсвэл төмөр замын шугам гэх мэт)-ийн 
үйл ажиллагаа явуулахад чухал үүрэгтэй. 

Үйлчилгээний алдагдал нь гол гол эрчим хүчний 
хангамжийн үйлчилгээ юм. 

Үйлчилгээг тухайн байгууламж эсвэл тогтоосон өөр 
хувилбар/нөөцөөр дамжуулан үзүүлдэг. 

 

8.3.3 Сэргээн 
засварлалтын 
зардал  

Алдагдсан үйлчилгээ, нөхөн 
сэргээх зардлыг жил бүрийн 
орлогын хувиар тооцох. 

 

5 - Үйлчилгээний алдагдал байхгүй. 

4 - жилийн орлогын 10 хувь.  

3 - 10-15%. 

2-15-25%. 

1 - 25-50%. 

0 - жилийн орлогын >50%. 

Энэ үнэлгээ нь гамшгийн дараах хэвийн амьдралыг сэргээн 
босгох хүндрэлийг багасгахад холбогдох дэд бүтцийг 
бэхжүүлэх хөрөнгө оруулалтаас хийх хөрөнгө оруулалтын 
өгөөжийг бий болгоход чиглэгдсэн болно. 

 

 

 

8.4 Эрчим хүч – Хий 

8.4.1 (Хэрэв бий 
бол) Хийн 
системийн 
аюулгүй 
байдал 
болон бүрэн 
бүтэн байдал  

Газар хөдлөлт эсвэл үерийн 
бүсэд ан цавд тэсвэртэй хий 
дамжуулах хоолой ашиглах, 
автоматаар унтрах системийг 
суурилуулах. 

5 – Бүрэн хэмжээний ашиглалт. Бүх эд ангиуд дээр автоматаар 
унтрах систем, 100% ан цавд тэсвэртэй хоолой. 

4 – Хэрэв бий бол эд ангийн 90%, ан цавд тэсвэртэй 
хоолой>90%.  

3 – Аль аль нь 75-90%. 
2 – Аль аль нь 50-75%. 

1 – Аль аль нь 1-50%. 

0 – Аль аль нь 0%. 

Ан цавд тэсвэртэй хоолой: PVC хоолой буюу үүнтэй төстэй. 

Хэрэв хийн ямар ч үндсэн систем байхгүй бол энэ үнэлгээг 
хасна. 
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8.4.2 Алдагдал хүлээх 
эрсдэлтэй үеийн 
харилцагчийн 
үйлчилгээний 
өдөр 

“Хийн алдагдлын хүчин зүйл”. 
Хэрэвa нь өдөр тутмын 
үйлчилгээг сэргээх өдрийн 
тооба b нь нэрвэгдсэн 
хэрэглэгчийн хувь бол хийн 
алдагдлын хүчин зүйл a x b 
байна. А нь хувиар 
илэрхийлэгдэнэ. 

(Жишээ нь – Хотын хэмжээнд 
1.5 өдөр үйлчилгээ алдагдаж, 
хэрэглэгчийн 10% нэрвэгдсэн 
бол хохирлын хүчин зүйл 
15%; 3 өдөр үйлчилгээ 
алдагдаж, хэрэглэгчийн 50% 
нэрвэгдсэн бол хохирлын 
хүчин зүйл 150%) 

5 –"Хамгийн ноцтой" нөхцөл байдлын үед үйлчилгээний ямар 
нэгэн алдагдал гараагүй. 

4 – “Хамгийн магадлалтай” нөхцөл байдлын үед үйлчилгээний 
ямар нэгэн алдагдал гараагүй. 

3 – “Хамгийн магадлалтай” нөхцөл байдлын үед 1-25% 
хохирлын хүчин зүйл гарсан. 

2 – “Хамгийн магадлалтай” нөхцөл байдлын үед 25-
100% хохирлын хүчин зүйл гарсан. 

1 –“Хамгийн магадлалтай” нөхцөл байдлын үед 100-
200% хохирлын хүчин зүйл гарсан. 

0 –“Хамгийн магадлалтай” нөхцөл байдлын үед >200% 
хохирлын хүчин зүйл гарсан. 

Үйлчилгээний алдагдал нь хоолой (хий дамжуулах хоолой) 
байгаа харилцагчийн байранд хамаарна. 

Хийн түлшний гол нийлүүлэлт бортог бол энэ нь хоолой (гол 
шугам)-оор нийлүүлэхээс илүү их гамшигт тэсвэртэй. 
Савтай хийг түлшний нийлүүлэлт гэсэн дараагийн хэсэгт 
авч үзсэн. 

"Үйлчилгээний алдагдал"-ыг "хэвийн" төлөвтэй 
харьцуулан үнэлэх хэрэгтэй. Жишээлбэл хэвийн 
түвшинтэй харьцуулахад хийн даралтын уналт 
ихээхэн буурдаг. 

8.4.3 Хийн 
алдагдлын 
улмаас үүсэх 
хохирлын 
эрсдэлийн 
үеийн нэн 
чухал 
байгууламжийн
үйлчилгээний 
тогтоосон өдөр 

“Хийн нэн чухал байгууламж 
(ХНЧБ)-ийн алдагдлын хүчин 
зүйл”.Хэрэв a нь өдөр тутмын 
үйлчилгээг сэргээх өдрийн 
тооба b нь нэрвэгдсэн нэн 
чухал байгууламжийн хувь 
бол ХНЧБ-ийн алдагдлын 
хүчин зүйл a x b байна. А нь 
хувиар илэрхийлэгдэнэ. 

(Жишээ нь – Хотын хэмжээнд 
1.5 өдөр үйлчилгээ алдагдаж, 
нэн чухал байгууламжийн 
10% нэрвэгдсэн бол хохирлын 
хүчин зүйл 15%; 3 өдөр 
үйлчилгээ алдагдаж, нэн 
чухал байгууламжийн 50% 
нэрвэгдсэн бол хохирлын 
хүчин зүйл 150%) 

5 –"Хамгийн ноцтой" нөхцөл байдлын үед үйлчилгээний ямар 
нэгэн алдагдал гараагүй. 

4 – “Хамгийн магадлалтай” нөхцөл байдлын үед үйлчилгээний 
ямар нэгэн алдагдал гараагүй. 

3 – “Хамгийн магадлалтай” нөхцөл байдлын үед 1-25% 
хохирлын хүчин зүйл гарсан. 

2 – “Хамгийн магадлалтай” нөхцөл байдлын үед 25-
100% хохирлын хүчин зүйл гарсан. 

1 –“Хамгийн магадлалтай” нөхцөл байдлын үед 100-
200% хохирлын хүчин зүйл гарсан. 

0 –“Хамгийн магадлалтай” нөхцөл байдлын үед >200% 
хохирлын хүчин зүйл гарсан. 

Хийн нэн чухал байгууламж гэдэгт: 

• Хотын хий дамжуулах төвийн системийн зарим
хэсгийг ажиллуулахад чухал ач холбогдолтой;

• Бусад нэн чухал байгууламж (цахилгаан станц гэх
мэт)-ийн үйл ажиллагаанд чухал үүрэгтэй.

Үйлчилгээг тухайн байгууламж эсвэл тогтоосон өөр 
хувилбар/нөөцөөр дамжуулан үзүүлдэг. 

8.4.4 Үйлчилгээг нөхөн 
сэргээх зардал

Алдагдсан үйлчилгээ, нөхөн 
сэргээх зардлыг жил бүрийн 
орлогын хувиар тооцох.

5 - Үйлчилгээний алдагдал байхгүй. 

4 - жилийн орлогын 10 хувь. 

3 - 10-15%. 

2-15-25%.

1 - 25-50%. 

0 - жилийн орлогын >50%.

Энэ үнэлгээ нь гамшгийн дараах хэвийн амьдралыг сэргээн 
босгох хүндрэлийг багасгахад холбогдох дэд бүтцийг 
бэхжүүлэххөрөнгө оруулалтаас хийх хөрөнгө оруулалтын 
өгөөжийг бий болгоход чиглэгдсэн болно.
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8.5 Тээвэр  

8.5.1 Авто зам – 
алдагдал 
хүлээх 
эрсдэлтэй 
үеийн замын 
систем 

Замын алдагдлын хүчин зүйл. 
Хэрэв a нь аливаа үйл 
явдлын дараа ямар нэгэн 
төрлийн тээврийн хэрэгсэлд 
сөргөөр нөлөөлөх эрсдэлтэй  
хотын болон түүний 
ойролцоох замын томоохон 
замын сүлжээний урт, b нь 
дахин нээхээс өмнөх 
тооцоолсон хоногийн тоо, с 
нь нэг өдөр хаагдсын хот, 
суурин газрын томоохон 
замуудын тоо бол замын 
алдагдлын хүчин зүйл(a/c) x 
b байна. А нь хувиар 
илэрхийлэгдэнэ.  

(Жишээ нь Нийт 100 миль гол 
замаас 10 миль зам 2 өдөр 
хаагдсан ((10/100) х 2) бол 
замын алдагдал 20% байна.  

 

5 –"Хамгийн ноцтой" нөхцөл байдлын үед үйлчилгээний ямар 
нэгэн алдагдал гараагүй.  

4 – “Хамгийн магадлалтай” нөхцөл байдлын үед үйлчилгээний 
ямар нэгэн алдагдал гараагүй.  

3 – “Хамгийн магадлалтай” нөхцөл байдлын үед 1-25% 
хохирлын хүчин зүйл гарсан.  

2 – “Хамгийн магадлалтай” нөхцөл байдлын үед 25-100% 
хохирлын хүчин зүйл гарсан.  

1 –“Хамгийн магадлалтай” нөхцөл байдлын үед 100-200% 
хохирлын хүчин зүйл гарсан.  
0 –“Хамгийн магадлалтай” нөхцөл байдлын үед >200% 
хохирлын хүчин зүйл гарсан. 

Үйлчилгээний алдагдал гэж гол замын хөдөлгөөнтэй 
холбоотой. Энэ нь голчлон замын гадаргуу буюу гүүр, 
туннелууд, барилга байгууламжуудаас унасан хаягдлаас 
үүдэлтэй эвдрэлийг хэлнэ. 

 

 

8.5.2 Автозам - нэн 
чухал нэвтрэх, 
нүүлгэн 
шилжүүлэх 
замууд 

Замын нэн чухал байгууламж 
(ЗНЧБ)-ийн алдагдлын хүчин 
зүйл. Хэрэв a нь үйл явдлын 
хөдөлгөөн нэвтрүүлэх боломжгүй 
эрсдэл гарсан үед хотоос өөр 
газар руу нүүлгэн 
шилжүүлэх/онцгой үед нэвтрэх 
маршрутын даац (1 цагт 
өнгөрүүлэх тээврийн хэрэгсэл), b 
нь дахин нээхээс өмнөх 
тооцоолсон хоногийн тоо, c нь 
яаралтай нүүлгэн шилжүүлэх, 
онцгой үед нэвтрэх маршрутын 
даац бол ЗНЧБ-ийн (a/c) x b 
байна. А нь хувиар 
илэрхийлэгдэнэ.  

(Жишээ нь яаралтай нүүлгэн 
шилжүүлэх, онцгой үед нэг цагт 
2000 автомашин нэвтрүүлэх 
даацтай зам цагт 1000 
автомашиныг нэвтрүүлэхээр 3 
өдөр хаагдсан бол ЗНЧБ-ийн 
алдагдлын хүчин зүйл 
((1000/2000 x 3)150% байна.  

5 –"Хамгийн ноцтой" нөхцөл байдлын үед үйлчилгээний ямар 
нэгэн алдагдал гараагүй.  

4 – “Хамгийн магадлалтай” нөхцөл байдлын үед үйлчилгээний 
ямар нэгэн алдагдал гараагүй.  

3 – “Хамгийн магадлалтай” нөхцөл байдлын үед 1-25% хохирлын 
хүчин зүйл гарсан.  

2 – “Хамгийн магадлалтай” нөхцөл байдлын үед 25-100% 
хохирлын хүчин зүйл гарсан.  

1 –“Хамгийн магадлалтай” нөхцөл байдлын үед 100-200% 
хохирлын хүчин зүйл гарсан.  

0 –“Хамгийн магадлалтай” нөхцөл байдлын үед >200% хохирлын 
хүчин зүйл гарсан. 

Нэн чухал зам, нүүлгэн шилжүүлэх маршрутын үйлчилгээ 
алдагдлыг хэрэв боломжтой бол боломжтой бол нүүлгэн 
шилжүүлэлтийн үеийн замын хөдөлгөөний түгжрэлийн нөлөөг 
тооцоолох хэрэгтэй. 

 

Зарим нэн чухал зам тухайлбал жижиг зам эсвэл хотын 
захын гудамжуудын зам ч гэсэн хэрэгцээтэй зам болно 
гэдгийг санаарай. 
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8.5.3 (Хэрэв байгаа 
бол) Төмөр 
зам/метро – 
алдагдал хүлээх 
эрсдэлтэй үеийн 
төмөр замын 
үйлчилгээ 

Төмөр замын алдагдлын хүчин 
зүйл (төмөр замын хувьд хэмжих 
нэгжийг тонн, метроны хувьд 
хэмжих нэгж нь зорчигч байна). 
Хэрэв a нь хотын төмөр замын 
үйл явдалд өртсөн шугамын даац 
(нэг өдөрт тээвэрлэх тонн, 
зорчигч), b нь дахин нээхээс 
өмнөх тооцоолсон хоногийн тоо, 
с нь хотын төмөр замын бүх 
шугамын даац (нэг өдөр нэг цагт 
тээвэрлэх тонн) бол Төмөр замын 
алдагдлын хүчин зүйл нь (a/c) x b 
байна. А нь хувиар 
илэрхийлэгдэнэ. 

Жишээ нь өдөрт 15000 тонн 
эсвэл зорчигчийн даацтай төмөр 
замын бүх шугамын нэг болох 
өдөрт 10000 тонн эсвэл 
зорчигчийн даацтай төмөр замын 
шугам 2 өдөр хаагдвал Төмөр 
замын алдагдлын хүчин зүйл 
((10000/15000 x 2)133% байна. 

5 –"Хамгийн ноцтой" нөхцөл байдлын үед үйлчилгээний ямар 
нэгэн алдагдал гараагүй. 

4 – “Хамгийн магадлалтай” нөхцөл байдлын үед үйлчилгээний 
ямар нэгэн алдагдал гараагүй. 

3 – “Хамгийн магадлалтай” нөхцөл байдлын үед 1-25% хохирлын 
хүчин зүйл гарсан. 

2 – “Хамгийн магадлалтай” нөхцөл байдлын үед 25-100% 
хохирлын хүчин зүйл гарсан. 

1 –“Хамгийн магадлалтай” нөхцөл байдлын үед 100-200% 
хохирлын хүчин зүйл гарсан. 
0 –“Хамгийн магадлалтай” нөхцөл байдлын үед >200% хохирлын 
хүчин зүйл гарсан.

Электронжуулсан төмөр зам эрчим хүчний алдагдалд 
өртөмтгий байдаг (дээр дурдсаныг үзнэ үү). Дизель шугам нь 
түлшний хомсдолд өртөмтгий (доороос үзнэ үү) байдаг. 

Төмөр замын шугам байхгүй бол энэ үнэлгээг хасна.

8.5.4 (Хэрэв байгаа 
бол) Агаар 

Агаарын алдагдлын хүчин зүйл. 
Хэрэв a нь гамшиг тохиолдсоны 
дараа нисч, буух онгоцны тоо,  b 
нь хэвийн үйл ажиллагааны үе 
дэх онцгоны хамгийн дээд тоо, c 
нь дахин нээхээс өмнөх 
тооцоолсон хоногийн тоо бол 
Агаарын алдагдлын хүчин зүйл 
нь (a/b) x c байна. А нь хувиар 
илэрхийлэгдэнэ. 

Жишээ нь хэвийн үед өдөрт 
дээд тал нь 100 онгоцтой, 
гамшгийн дараа өдөрт 80 
онгоц нисч буух боломжтой, 
бүрэн хүчин чадлаар нь 
ажиллуулахад 2 өдөр 
шаардлагатай бол Агаарын 
алдагдлын хүчин зүйл нь 
((80/100) x2)160% байна.

5 –"Хамгийн ноцтой" нөхцөл байдлын үед үйлчилгээний ямар 
нэгэн алдагдал гараагүй. 

4 – “Хамгийн магадлалтай” нөхцөл байдлын үед үйлчилгээний 
ямар нэгэн алдагдал гараагүй. 

3 – “Хамгийн магадлалтай” нөхцөл байдлын үед 1-25% хохирлын 
хүчин зүйл гарсан. 

2 – “Хамгийн магадлалтай” нөхцөл байдлын үед 25-100% 
хохирлын хүчин зүйл гарсан. 

1 –“Хамгийн магадлалтай” нөхцөл байдлын үед 100-200% 
хохирлын хүчин зүйл гарсан. 
0 –“Хамгийн магадлалтай” нөхцөл байдлын үед >200% 
хохирлын хүчин зүйл гарсан.

Хэрэв нисэх буудал байхгүй бол энэ үнэлгээг хасна. 

Олон тооны нисэх онгоцны буудалтай бол хүчин чадал, 
оноогоо нэгтгэнэ. Онгоцны буудлууд нь худалдааны болон 
цэргийн тээврийн онгоцыг хүлээн авах чадвартай байх 
ёстой. Жижиг хэмжээний буудлыг тооцохгүй. 
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8.5.5 (Хэрэв байгаа 
бол) Гол/Далай

Гол/далайн боомтын алдагдлын 
хүчин зүйл. Хэрэв a нь гамшгийн 
дараа өдөрт нэвтрүүлэх хөлгийн 
тоо, b нь хэвийн ажиллагаатай 
үед нэвтрүүлэх хөлгийн дээд тоо, 
c нь дахин нээхээс өмнөх 
тооцоолсон хоногийн тоо бол 
Гол/далайн боомтын алдагдлын 
хүчин зүйл(a/b) x c байна. А нь 
хувиар илэрхийлэгдэнэ. 

(Хэрэв жирийн өдөр дээд тал нь 
8 хөлгийг нэвтрүүлдэг, гамшгийн 
дараа өдөрт 5 хөлгийг нэвтрүүлж, 
бүрэн хүчин чадлаар нь 
ажиллуулахад 2 өдөр 
шаардлагатай бол Гол/далайн 
боомтын алдагдлын хүчин зүйл 
((5/8) x 2)125% байна.

Боомт бүрт: 

5 – "Хамгийн ноцтой" нөхцөл байдлын үед үйлчилгээний ямар 
нэгэн алдагдал гараагүй. 

4 – “Хамгийн магадлалтай” нөхцөл байдлын үед үйлчилгээний 
ямар нэгэн алдагдал гараагүй. 

3 – “Хамгийн магадлалтай” нөхцөл байдлын үед 
0.1-1 өдөр. 
2 – “Хамгийн магадлалтай” нөхцөл 
байдлын үед 1-2 өдөр. 
1 – “Хамгийн магадлалтай” нөхцөл 
байдлын үед 2-5 өдөр. 
0 – > 5 өдөр.

Хэрэв ямар ч гол мөрөн, далайн боомт байхгүй бол энэ 
үнэлгээг хасна. 

8.5.6 (Хэрэв 
байгаа бол) 
Нийтийн 
тээврийн 
бусад 
хэрэгсэл 

(Автобус, такси зэргийг 
дээр дурдсан замын 
аргаар авч үзнэ).

5 – "Хамгийн ноцтой" нөхцөл байдлын үед үйлчилгээний ямар 
нэгэн алдагдал гараагүй. 

4 – “Хамгийн магадлалтай” нөхцөл байдлын үед үйлчилгээний 
ямар нэгэн алдагдал гараагүй. 

3 – “Хамгийн магадлалтай” нөхцөл байдлын үед 
алдагдлын хүчин зүйл 1-10%. 
2 – “Хамгийн магадлалтай” нөхцөл байдлын үед 
алдагдлын хүчин зүйл 20%. 
1 – “Хамгийн магадлалтай” нөхцөл байдлын үед 
алдагдлын хүчин зүйл 30%. 
0 –“Хамгийн магадлалтай” нөхцөл байдлын үед алдагдлын хүчин 
зүйл >30%. 

Байхгүй бол энэ үнэлгээг хасна. 

8.5.7 Үйлчилгээг нөхөн 
сэргээх зардал 
(тээврийн бүх 
чиглэл) 

Алдагдсан үйлчилгээ, нөхөн 
сэргээх зардал. 

5 - Үйлчилгээний алдагдал байхгүй. 

4 - Бүх чиглэл/үйлчилгээг одоо байгаа төлөвлөгөөний дагуу 
сэргээн засварлах. Жишээ нь үндэсний төсөв, татварын 
нэмэгдэл шаардахгүйгээр. 

3 – Одоо байгаа төлөвлөгөөний дагуу бүх чиглэл/үйлчилгээний 
80%-ийг сэргээн засварлах. 

2 – Одоо байгаа төлөвлөгөөний дагуу бүх чиглэл/үйлчилгээний 
60%-ийг сэргээн засварлах. 

1 – Одоо байгаа төлөвлөгөөний дагуу бүх чиглэл/үйлчилгээний 
40%-ийг сэргээн засварлах. 

0 – Одоо байгаа төлөвлөгөөний дагуу бүх чиглэл/үйлчилгээний 
>20%-ийг сэргээн засварлах.
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8.6 Харилцаа холбоо 

8.6.1 Алдагдал хүлээх 
эрсдэлтэй үеийн 
үйлчилгээний 
өдөр 

“Харилцаа холбооны алдагдлын 
хүчин зүйл”. Хэрэв а нь 
үйлчилгээг хэвийн ажиллагаанд 
оруулах өдрийн тоо, b нь 
нэрвэгдсэн хэрэглэгчийн тоо бол 
алдагдлын хүчин зүйл a x b 
байна. 

(Жишээ нь хотод 1.5 өдөр 
үйлчилгээ тасалдаж, үүнд 
хэрэглэгчийн 10% өртсөн бол 
алдагдлын хүчин зүйл 15% 
байна. 3 өдөр үйлчилгээ 
тасалдаж, хэрэглэгчийн 50% 
өртсөн бол алдагдлын хүчин 
зүйл 150%).

5 –"Хамгийн ноцтой" нөхцөл байдлын үед үйлчилгээний ямар 
нэгэн алдагдал гараагүй. 

4 – “Хамгийн магадлалтай” нөхцөл байдлын үед үйлчилгээний 
ямар нэгэн алдагдал гараагүй. 

3 – “Хамгийн магадлалтай” нөхцөл байдлын үед 1-25% хохирлын 
хүчин зүйл гарсан. 

2 – “Хамгийн магадлалтай” нөхцөл байдлын үед 25-100% 
хохирлын хүчин зүйл гарсан. 

1 –“Хамгийн магадлалтай” нөхцөл байдлын үед 100-200% 
хохирлын хүчин зүйл гарсан. 

0 –“Хамгийн магадлалтай” нөхцөл байдлын үед >200% 
хохирлын хүчин зүйл гарсан. 

Харилцаа холбоо нь хамгийн чухал дэд бүтцийн асуудал 
юм. Учир нь бусад бүх дэд бүтэц (онцгой байдлын хариу 
арга хэмжээ, олон нийтийн мэдлэг зэрэг үйл явц) 
тэдгээрээс хамаарах магадлалтай. 

8.6.2 Харилцаа 
холбооны 
алдагдлын 
улмаас үүсэх 
хохирлын 
эрсдэлийн үеийн 
нэн чухал 
байгууламжийн 
үйлчилгээний 
тогтоосон өдөр 

“Харилцаа холбооны нэн чухал 
байгууламж (ХХНЧБ)-ийн 
алдагдлын хүчин зүйл. Хэрэв a нь 
үйлчилгээг хэвийн ажиллагаанд 
оруулах өдрийн тоо, b нь 
нэрвэгдсэн нэн чухал байгууламж 
бол ХХНЧБ-ийн алдагдлын хүчин 
зүйл a x b байна. 

(Жишээ нь 1.5 өдөр хотын 
үйлчилгээ алдагдаж, нэнэ 
чухал байгууламжийн 10% 
нэрэвгдсэн бол алдагдлын 
хүчин зүйл 15% байна. 3 өдөр 
үйлчилгээ алдагдаж, 
байгууламжийн 50% өртсөн 
бол алдагдлын хүчин зүйл 
150% байна).

5 –"Хамгийн ноцтой" нөхцөл байдлын үед үйлчилгээний ямар 
нэгэн алдагдал гараагүй. 

4 – “Хамгийн магадлалтай” нөхцөл байдлын үед үйлчилгээний 
ямар нэгэн алдагдал гараагүй. 

3 – “Хамгийн магадлалтай” нөхцөл байдлын үед 1-25% хохирлын 
хүчин зүйл гарсан. 

2 – “Хамгийн магадлалтай” нөхцөл байдлын үед 25-100% 
хохирлын хүчин зүйл гарсан. 

1 –“Хамгийн магадлалтай” нөхцөл байдлын үед 100-200% 
хохирлын хүчин зүйл гарсан. 

0 –“Хамгийн магадлалтай” нөхцөл байдлын үед >200% хохирлын 
хүчин зүйл гарсан.

Нэн чухал харилцаа холбооны байгууламжид доорх орж 
болно. Жишээ нь: 

• Цагдаа, зэвсэгт хүчний холбооны систем;

• Ус ба эрчим хүчний мэдрэгч систем;

• Замын хөдөлгөөний хяналтын систем;

• Нийтийн утсан холбооны цамхаг, дамжуулагч, унтраалга 
болон бусад зангилаа бүрэлдэхүүн;

• Өгөгдөл- шилжих төвүүд рүү чиглэсэн интернетийн
урсгал.

Үйлчилгээг тухайн байгууламж эсвэл тогтоосон өөр 
хувилбар/нөөцөөр дамжуулан үзүүлдэг. 

8.6.3 Нөхөн сэргээх 
зардал

Үйлчилгээний алдагдал болон 
харилцаа холбооны системийг 
нөхөн сэргээх зардал жил бүрийн 
орлогын хувиар илэрхийлэгдэнэ.

5 - Үйлчилгээний алдагдал байхгүй. 

4 - жилийн орлогын 10 хувь. 

3 - 10-15%. 

2 - 15-25%. 

1 - 25-50%. 

0 - жилийн орлогын >50%. 

Энэ үнэлгээ нь гамшгийн дараах хэвийн амьдралыг сэргээн 
босгох хүндрэлийг багасгахад холбогдох дэд бүтцийг 
бэхжүүлэх хөрөнгө оруулалтаас хийх хөрөнгө оруулалтын 
өгөөжийг бий болгоход чиглэгдсэн болно.

Харилцаа холбооны тогтолцоо нь орлого тооцоогүй 
(жишээлбэл, хувийн радио сүлжээнд) бол зардлыг 
тооцоолохын тулд системийш бүхэлд нь суурьлуулсан 
зардлын хувиар орлуулна. Зүүн талд үзүүлсэн босго 
үзүүлэлтийг ашиглана.
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8.7 Эүүл мэнд 

8.7.1 Эрүүл 
мэндийн 
тусламж, 
яаралтай 
тусламжийн 
байгууламжуу
дын бүтцийн 
аюулгүй 
байдал ба 
гамшгийг 
тэсвэрлэх 
чадавх 

Боловсон 
хүчин/нэн 
тэргүүнд 
тусламж 
үзүүлэгчид - 
Үндсэн чиглэл 
9-ийг үзнэ үү.

"Ор хоногийн алдагдал" – 
эрсдэлтэй байдлын үеийн орны 
тоог үржих нь “Хамгийн 
магадлалтай” болон "хамгийн 
ноцтой" аюултай өдрийн 
алдагдлын тоо. 

5 – "Хамгийн ноцтой" нөхцөл байдлын үед ор хоногийн ямар 
нэгэн алдагдал гараагүй. 

4 – “Хамгийн магадлалтай” нөхцөл байдлын үед ор хоногийн 
ямар нэгэн алдагдал гараагүй. 

3 –“Хамгийн магадлалтай” нөхцөл байдлын үед ор хоногийн 
жилийн 1-5% алдагдал гарсан. 

2 –“Хамгийн магадлалтай” нөхцөл байдлын үед ор хоногийн 
жилийн 5-10% алдагдал гарсан. 

 1 – “Хамгийн магадлалтай” нөхцөл байдлын үед ор хоногийн 
жилийн 10-15% алдагдал гарсан. 

0 –“Хамгийн магадлалтай” нөхцөл байдлын үед ор хоногийн 
жилийн >15% алдагдал гарсан. 

Хэрэв гамшгийг тэсвэрлэх хангалттай хэмжээний 
чадавхтай эсвэл нөөц тоног төхөөрөмжтэй тохиолдолд 
эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг үргэлжлүүлэн авч 
болно (хэдийгээр өвчтнүүдийг зөөвөрлөх нь сайн биш ч 
гамшгийн дараа үүний талаар бодож үзэх хэрэгтэй). 

8.7.1.1 "Ор хоногийн алдагдал" гэдэг 
нь “Хамгийн магадлалтай” 
болон "хамгийн ноцтой" нөхцөл 
байдлын эрсдэлтэй үеийн нэн 
чухал үйлчилгээний ор 
хоногийн тоо (жишээ нь диализ, 
эрчимт эмчилгээ гэх мэт) 

5 – "Хамгийн ноцтой" нөхцөл байдлын үед ор хоногийн ямар 
нэгэн алдагдал гараагүй. 

4 – “Хамгийн магадлалтай” нөхцөл байдлын үед ор хоногийн 
ямар нэгэн алдагдал гараагүй. 

3 –“Хамгийн магадлалтай” нөхцөл байдлын үед ор хоногийн 
жилийн <2.5% алдагдал гарсан. 

2 – “Хамгийн магадлалтай” нөхцөл байдлын үед ор хоногийн 
жилийн 2.5-5% алдагдал гарсан. 

1 – “Хамгийн магадлалтай” нөхцөл байдлын үед ор хоногийн 
жилийн 5-7.5% алдагдал гарсан. 

0 – “Хамгийн магадлалтай” нөхцөл байдлын үед ор хоногийн 
жилийн >7.5% алдагдал гарсан. 

Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг тухайн тоног 
төхөөрөмж эсвэл өөр тоног төхөөрөмжөөр үзүүлж болно 
(хэдийгээр өвчтнүүдийг тэр дундаа хүнд өвчтөнүүдийг 
зөөвөрлөх нь сайн биш ч гамшгийн дараа энэ нь 
боломжтой эсэх талаар бодож үзэх хэрэгтэй). 



Хотуудын гамшгийг тэсвэрлэх чадавхыг үнэлэх онооны арга НҮБ-ын Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах олон улсын стратегийн газар 

75 

8.7.2 Эрүүл 
мэндийн 
бүртгэл, 
мэдээлэл 

Үйл явдалд өртөх магадлал 
бага өвчтөн, эрүүл мэндийн 
системийн мэдээлэл, 
холбогдох апп-ууд болон 
мэдээллийн хүртээмжийн хувь 

5 –Хотыг нэрвэх дурын үйл явдалд эмзэг байдал нь ямар 
гэдгийг мэдэхгүй алсын зайнд нэн чухал эрүүл мэндийн 
үйлчилгээний мэдээлэл, холбоотой аппуудыг 1 цагийн 
дотор нөөцлөх боломжтой. 

4 – Нэн чухал эрүүл мэндийн үйлчилгээний мэдээлэл, 
холбоотой аппуудын 95% түүнээс дээш. 

3 – Нэн чухал эрүүл мэндийн үйлчилгээний мэдээлэл, 
холбоотой аппуудын 90% түүнээс дээш. 

2 – Нэн чухал эрүүл мэндийн үйлчилгээний мэдээлэл, 
холбоотой аппуудын 85% түүнээс дээш. 

1 – Нэн чухал эрүүл мэндийн үйлчилгээний мэдээлэл, 
холбоотой аппуудын 80% түүнээс дээш. 

0 – Нэн чухал эрүүл мэндийн үйлчилгээний мэдээлэл, 
холбоотой аппуудын 80%-аас бага. 

Эрүүл мэндийн мэдээлэл нь: 

• Өвчтөний эмнэлгийн бүртгэл, өвчний түүх;

• Шүдний бүртгэл (хохирогчийг таниулахад хэрэглэж
болзошгүй);

• Эрүүл мэндийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны чухал
мэдээлэл.

(Харилцаа холбооны гамшгийг тэсвэрлэх чадавх- хэсгийг 
үзнэ үү). 

Алдагдлын мэдээллийг гамшгийн өмнөх нөхцөлтэй 
харьцуулж үзнэ.  
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8.7.3 Эмнэлгийн 
яаралтай 
хэрэгцээ 
шаардлагад 
нийцсэн тоног 
төхөөрөмж, 
эмнэлгийн 
тусламж үзүүлэх 
боломж

Томоохон осол гэмтэлтэй 
ажиллах эрүүл мэндийн тусламж 
үйлчилгээний хангалттай чадавх

5 – "Хамгийн магадлалтай" нөхцөл байдалд гарсан гол гэмтэлийн 
100%, "Хамгийн ноцтой" нөхцөл байдлын үед гарсан гэмтлийн 
90%-ийг 6 цагийн дотор эмчилж болно. 

4 – "Хамгийн магадлалтай" нөхцөл байдалд гарсан гол гэмтэлийн 
100%, "Хамгийн ноцтой" нөхцөл байдлын үед гарсан гэмтлийн 
90%-ийг 12 цагийн дотор эмчилж болно. 

3 – "Хамгийн магадлалтай" нөхцөл байдалд гарсан гол гэмтэлийн 
100%, "Хамгийн ноцтой" нөхцөл байдлын үед гарсан гэмтлийн 
90%-ийг 18 цагийн дотор эмчилж болно. 

2 – "Хамгийн магадлалтай" нөхцөл байдалд гарсан гол гэмтэлийн 
100%, "Хамгийн ноцтой" нөхцөл байдлын үед гарсан гэмтлийн 
90%-ийг 24 цагийн дотор эмчилж болно. 

1 – "Хамгийн магадлалтай" нөхцөл байдалд гарсан гол гэмтэлийн 
100%, "Хамгийн ноцтой" нөхцөл байдлын үед гарсан гэмтлийн 
90%-ийг 36 цагийн дотор эмчилж болно. 

0 – 36 цагаас дээш бол эрүүл мэндийн яаралтай тусламж үзүүлэх 
боломжгүй.

Энэхүү үнэлгээг дээр дурьдсан ор хоногийн алдагдлыг 
тооцоолсоны дагуу хийх хэрэгтэй. 

8.8 Боловсрол 

8.8.1 Боловсролын 
байгууламжий
н бүтцийн 
аюулгүй 
байдал 

"Хамгийн магадлалтай", 
"хамгийн ноцтой" аюулаас 
үүсэх хохирлын эрсдэлтэй 
боловсролын бүтцийн хувь. 

5 – "Хамгийн ноцтой" нөхцөл байдлын үед ч сургалтын 
байгууламж эрсдэлгүй. 

4 – "Хамгийн магадлалтай" нөхцөл байдлын үед ч үед 
сургалтын байгууламж эрсдэлгүй. 

3 – "Хамгийн магадлалтай" нөхцөл байдлын үед 
сургалтын байгууламжийн 1-5% эрсдэлтэй. 

2 – "Хамгийн магадлалтай" нөхцөл байдлын үед 
сургалтын байгууламжийн 5-10% эрсдэлтэй. 

1 – "Хамгийн магадлалтай" нөхцөл байдлын үед 
сургалтын байгууламжийн 10-15% эрсдэлтэй. 

0 – "Хамгийн магадлалтай" нөхцөл байдлын үед 
сургалтын байгууламжийн >15% эрсдэлтэй. 

Зарим сургуулийг хорогдох байрны зориулалтаар ашиглана 
гэсэн үнэлгээ хийгдсэн байж болно. Үндсэн чиглэл 9-ийг үзнэ 
үү. 
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8.8.2 Сургалтын 
цагийн алдагдал 

Сургуулийн алдагдсан өдрийн 
тоог сургалтын жилийн нийт 
хувиар авч үзэх 

5 – Алдагдал байхгүй. 

4 –"Хамгийн ноцтой" нөхцөл байдлын үед хичээлийн жилийн 
алдагдсан өдөр 1%, "Хамгийн магадлалтай" нөхцөл байдалд 
хичээлийн жилийн алдагдалтай өдрийн тоо 0.5% байна. 

3 – "Хамгийн ноцтой" нөхцөл байдлын үед хичээлийн жилийн 
алдагдсан өдөр 5%, "Хамгийн магадлалтай" нөхцөл байдалд 
хичээлийн жилийн алдагдалтай өдрийн тоо 2.5% байна. 

2 – "Хамгийн ноцтой" нөхцөл байдлын үед хичээлийн жилийн 
алдагдсан өдөр 10%, "Хамгийн магадлалтай" нөхцөл байдалд 
хичээлийн жилийн алдагдалтай өдрийн тоо 5% байна. 

1 – "Хамгийн ноцтой" нөхцөл байдлын үед хичээлийн жилийн 
алдагдсан өдөр 20%, "Хамгийн магадлалтай" нөхцөл байдалд 
хичээлийн жилийн алдагдалтай өдрийн тоо 10% байна. 

0 – "Хамгийн ноцтойгийн" нөхцөл байдлын үед хичээлийн жилийн 
алдагдсан өдөр > 20%, "Хамгийн магадлалтай" нөхцөл байдалд 
хичээлийн жилийн алдагдалтай өдрийн тоо>10% байна. 

Хичээлийг сургуулийн өөрийн байр эсвэл нөөц байранд 
явуулж болно. Гэсэн ч энэ үнэлгээнд гэмтсэн буюу ажиллах 
боломжгүй байгаа багш нарын үзүүлэх нөлөөллийн үнэлгээг 
оруулах шаардлагатай. 

8.8.3 Боловсролын 
мэдээлэл, 
өгөгдөл 

Алслагдмал газар орноор 
төсөөлж хийгдсэн боловсролын 
зайлшгүй чухал өгөгдөл болон 
холбогдох програмуудын эзлэх 
хувь. 

5 – Хотыг нэрвэх дурын үйл явдалд эмзэг байдал нь ямар 
гэдгийг мэдэхгүй алсын газарт боловсролын бүх чухал 
өгөгдөл болон холбогдох програмуудыг 24 цагийн дотор 
хадгалж, ашиглах боломжтой. 

4 – Боловсролын бүх чухал өгөгдөл болон холбогдох 
програмуудын 90% болон түүнээс дээш. 

3 – Боловсролын бүх чухал өгөгдөл болон холбогдох 
програмуудын 80% болон түүнээс дээш. 

2 – Боловсролын бүх чухал өгөгдөл болон холбогдох 
програмуудын 70% болон түүнээс дээш. 

1 – Боловсролын бүх чухал өгөгдөл болон холбогдох 
програмуудын 60% болон түүнээс дээш. 

0 – Боловсролын бүх чухал өгөгдөл болон холбогдох 
програмуудын 60%-иас бага. 

(Харилцаа холбооны гамшгийг тэсвэрлэх чадавх– дээрх 
хэсгийг үзнэ үү). 

8.9 Шорон (Хууль, захирамж болон бусад анхны тусламж үзүүлэгч нарын байгууламжийг Үндсэн чиглэл 9-д тусгав) 
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8.9.1 Шоронгийн 
тогтолцооны 
гамшгийг 
тэсвэрлэх 
чадавх 

Шоронгийн тогтолцоо нь 
"хамгийн магадлалтай", 
"хамгийн ноцтой" нөхцөл 
байдлын үед хоригдлуудыг 
суллах эсвэл гэмтээхгүйгээр 
давж гарах чадвартай. 

"Хамгийн ноцтой" нөхцөл байдлын үед: 

5 – Хохирол байхгүй. 

4 – Байгууламжид бага зэргийн хохирол учирч болзошгүй –
хүний амь нас хохироогүй эсвэл хамгаалалалдагдаагүй. 

3 – Байгууламжид томоохон хохирол учирч болзошгүй боловч 
хүний амь нас хохироогүй эсвэл хамгаалалалдагдаагүй. 

2 – Байгууламжид ихээхэн хохирол учирч болзошгүй ба 
хүний амь нас хохирох эсвэл хамгаалалтад эрсдэл учирна. 

1 – Байгууламжид үнэмлэхүй хэмжээний хохирол учирч 
болзошгүй ба хүний амь нас хохирох нь ихэсч, хамгаалалтад 
том эрсдэл ихээр гарна. 

0 – Хоригдлуудыг аюулгүй газар байлгахад томоохон хэмжээний 
уналт гардаг. 

Цагдаагийн хэлтэс болон хорих анги орно. 

8.10 Захиргааны үйл ажиллагаа 

8.10.1 Удирдла-
гын 
шаардлага-
тай бүх чиг 
үүргийн 
тасралтгүй 
байдлын 
баталгаа 

"Хамгийн магадлалтай", 
"хамгийн ноцтой" нөхцөл 
байдлын үед нэмэлт 
үйлчилгээ, туслах 
ажилтнуудаар хангасан 
байхад удирдлагын нэн чухал 
үйлчилгээ тасалдсан өдрийн 
тоо 

5 – "Хамгийн ноцтой" нөхцөл байдлын үед үйлчилгээний ямар 
нэгэн алдагдал гараагүй. 

4 – "Хамгийн магадлалтай" нөхцөл байдлын үед үйлчилгээний 
ямар нэгэн алдагдал гараагүй. 

3 – "Хамгийн магадлалтай" нөхцөл байдлын үед багахан 
хэмжээний тасалдал (цөөн хэдэн цагаар эсвэл түүнээс бага) 
гарсан. 

2 – "Хамгийн магадлалтай" нөхцөл байдлын үед зарим нэг 
томоохон хэмжээний тасалдал 48 цаг эсвэл түүнээс бага цагаар 
гарсан. 

1 – "Хамгийн магадлалтай" нөхцөл байдлын үед том хэмжээний 
тасалдал 48 цагаас 5 өдрийн турш гарсан. 

0 – Үйлчилгээний нийтлэг тасалдал 5-аас дээш хоног гарсан. 

Захиргааны чухал чиг үүрэгт олон нийтийн болон хувь 
хүний сайн сайхан байдалд шууд нөлөө үзүүлэх зүйлс 
багтаана. Жишээлбэл: 

• Хүнсний талон, ажилгүйдлийн тэтгэмж;

• Орон сууцны алба;

• Гамшгийн дараа хохирлыг мэдээлэх;

• Хог хаягдлыг цуглуулах, устгах (замын хаагдсаны
улмаас гарах нөлөөллийг дээр дурдсан).

(Эрүүл мэнд ба боловсрол - дээрээс үзнэ үү). 
(Мэдээллийн технологийн чухал системүүд-
доороос үзнэ үү). 

Алдагдлын үнэлгээ нь хөрш зэргэлдээ оршин суугчдын 
түвшинд, жишээлбэл хөрш зэргэлдээ оффисууд хаагдах 
эсвэл тэдгээрт учирсан эвдрэл, гэмтэл зэргийг оруулж 
тооцохыг зорьсон болно. 

8.11 Компьютерийн систем ба өгөгдөл 

8.11.1 Засгийн 
газрын 
тасралтгүй 
байдлыг 
хангах 
компьютер-
ийн систем 
болон 
чухал 
мэдээллийн 
тасралтгүй 
ажиллагаа 

Алсаас хандах боломжтой 
чухал програмууд болон 
холбогдох өгөгдлүүд 
(нийгмийн үйлчилгээ болон 
бусад хувийн бүртгэлийг 
оруулсан)-ийн эзлэх хувь. 

5 – Хотыг нэрвэх дурын үйл явдалд эмзэг байдал нь мар 
гэдгийг мэдэхгүй алсын зайнаас бүх чухал апп, өгөгдлийг 1 
цагийн дотор хадгалах, нэвтрэх боломжтой. 

4 – Чухал апп, өгөгдлийн 90% болон түүнээс дээш. 

3 – Чухал апп, өгөгдлийн 80% болон түүнээс дээш. 

2 – Чухал апп, өгөгдлийн 70% болон түүнээс дээш. 

1 – Чухал апп, өгөгдлийн 60% болон түүнээс дээш. 

0 – Чухал апп, өгөгдлийн 60-аас доош хувь. 

Энэхүү үнэлгээ нь дээр тодорхойлсон удирдлагын чухал 
чиг үүрэгт шаардлагатай компьютерийн системд 
хамаарагдана. 

(Харилцаа холбооны гамшгийг тэсвэрлэх чадавх – дээд 
хэсгээс үзнэ үү). 

(Эрүүл мэнд ба Боловсролын мэдээ - дээд хэсгээс үзнэ 
үү). 
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8.11.2 Дэд 
бүтцийн 
аль нэгэнд 
чухал ач 
холбогдол-
той 
компьютер-
ийн систем 
ба 
өгөгдлийн 
тасралтгүй 
ажиллагаа 

Алсаас хандах боломжтой 
чухал аппликейшны эзлэх 
хувь. 

5 – Хотыг нэрвэх дурын үйл явдалд эмзэг байдал нь мар 
гэдгийг мэдэхгүй алсын зайнаас бүх чухал апп, өгөгдлүүдийг 15 
минутын дотор хадгалах, нэвтрэх боломжтой. 

4 – Чухал апп, өгөгдлийн 90% болон түүнээс дээш. 

3 – Чухал апп, өгөгдлийн 80% болон түүнээс дээш. 

2 – Чухал апп, өгөгдлийн 70% болон түүнээс дээш. 

1 – Чухал апп, өгөгдлийн 60% болон түүнээс дээш. 
0 – Чухал апп, өгөгдлийн 60-аас доош хувь. 

Энэхүү үнэлгээ нь SCADA системүүд, PLCs, хяналтын 
өрөө, ар тал, хангалт болон төлөвлөлтийн системд 
төвлөрч, дээр дурдсан дэд бүтцийн үйл ажиллагаанд 
ашиглахад шаардлагатай. 

(Харилцаа холбооны гамшгийг тэсвэрлэх чадавх – дээд 
хэсгээс үзнэ үү). 

(Эрүүл мэнд ба Боловсролын мэдээ - дээд хэсгээс 
үзнэ үү). 
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Тэмдэглэл 



Үндсэн чиглэл 

Гамшгийн хор 

уршгийг арилгах 

арга хэмжээг үр 

дүнтэй зохион 

байгуулах нь 
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Үндсэн чиглэл 09: 

Гамшгийн хор уршгийг арилгах арга хэмжээг үр дүнтэй зохион байгуулах нь 

Үндсэн чиглэл 2-ын хувилбар дээр тулгуурлан гамшгийн хор уршгийг арилгах арга хэмжээг үр дүнтэй зохион байгуулах. 
Жишээлбэл: 

• Үндсэн чиглэл 1 (ялангуяа засгийн газрын
бусад түвшин, ойролцоох хотууд, дэд бүтцийн
операторууд болон олон нийтийн бүлгүүд гэх
мэт)-д заасан бүтэц зохион байгуулалтаар
дамжуулан оролцогч талуудад болзошгүй
нөхцөл байдал, бэлэн байдлын төлөвлөгөөг
боловсруулж тогтмол шинэчилж байх. Хууль,
дүрэм, журмыг багтаасан бэлэн байдлын
төлөвлөгөөнд эмзэг бүлгийн хүмүүсийг хоол
хүнс, ус, эмнэлгийн хангамж, орон байр болон
нэрийн бараагаар (жишээлбэл, орон сууцны
засвар хийх) хангах зэргийг оруулах.

• Бүх оролцогч талууд болон олон нийтийн бүлгүүдэд
илрүүлэх, хянах тоног төхөөрөмж, эрт зарлан
мэдээлэх тогтолцоог бий болгох, үр дүнтэй
харилцааны системийг бий болгож суурилуулах.

• Орон нутгийн болон аймгуудын хооронд, мөн
хөрш зэргэлдээх хотуудын хооронд яаралтай
хариу үйлдлийн системийг харилцан
ажиллуулах боломжоор хангах.

• Олон нийтийн элементүүд, сайн дурын
ажилтнууд зэрэг онцгой байдлын хариу арга
хэмжээний өргөн "тогтолцооны" бүх талыг
хамарсан сургууль, дасгал ажил, сургалтыг
тогтмол туршиж үзэх.

• Эрсдэлийг бууруулах, онцгой байдлын хариу арга
хэмжээнд гамшгийн бэлэн байдлын, хор уршгийг
арилгах болон сэргээн босгох үйл ажиллагаанд үр
дүнтэй, ашигтай байдлаар оролцуулах зорилгоор
инженер, гэрээний ажилтнууд зэргийг нэгтгэх.

• Тусламжийн үйл ажиллагаа, тусламжийн
агентлагийн нэмэр хандивийг зохицуулах,
удирдах.

• Гамшгийн дараа шуурхай, оновчтой, ил тод
санхүүжилтийн зарцуулалт хийх чадвартай
механизм бий болгох (Үндсэн чиглэл 10).

• Үйл явдлын дараах хор уршгийг арилгах, сэргээн
босгоход шаардагдах болзошгүй хөрөнгийг
хуваарилах, сайтар хамгаалах (Үндсэн чиглэл 3).

Үнэлгээний энэ хэсэг (олон байгууллага, агентлагуудын боломж)-т дараах зүйлс хэрэгтэй болно. Үүнд: сэрэмжлүүлэх ямар систем байдаг, хэнд хүрэх; онцгой 

байдлын удирдлагын төлөвлөгөө ба Үндсэн чиглэл 3-ын хувилбаруудын нөлөөг онцгойлон авч үзсэн дүрэм, журам; анхны тусламж үзүүлэгчийн бичиг баримт, 
боловсон хүчин, тоног төхөөрөмж, чадавх; дасгал сургуулилтын бүртгэл; бусад агентлагуудтай харилцан ажиллах боломжтой тогтолцоог олох, баталсан стандартууд; 
үнэлгээний бүртгэл, сургалтын асуудлууд, тэдгээрийг сайжруулах.  
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Нарийвчилсан үнэлгээ  
 

№ Сэдэв/асуудал Асуулт/үнэлэх чиглэл Хэмжих шалгуур Тайлбар 

9.1 Эрт зарлан мэдээлэл  

9.1.1 Эрт зарлан 
мэдээллийн 
системийн 
оршин тогтнох 
болон үр 
дүнтэй байдал  

Сэрэмжлүүлгийн 
үргэлжлэх хугацаа, 
найдвартай байдал 
нь практик арга 
хэмжээг авч 
хэрэгжүүлэх 
боломжийг олгодог.  

5 – Сэрэмжлүүлэг нь хотод хамааралтай бүх төрлийн нөхцөл байдлын 
үед хийгддэг ба хариу үйлдэл үзүүлэх хугацааг өгдөг (технологийн 
боломжтой бол). Сэрэмжлүүлэг нь хотод зориулагдсан, найдвартай гэж 
үзэгддэг.    

4 – Сэрэмжлүүлэг байдаг ч технологиос шалтгаалж хариу үйлдэл 
үзүүлэх хугацаа бага. Сэрэмжлүүлэг нь хотод зориулагдсан, найдвартай 
гэж үзэгддэг.    

3 – Зарим аюул ялангуяа газар хөдлөлт гэх мэт нөхцөл байдлын үед 
байдаггүй, технологиос шалтгаалж хариу үйлдэл үзүүлэх хугацаа бага. 
(Хэрэв танай хотод зөвхөн газар хөдлөлт болдог бол 0 оноо).  

2 – Сэрэмжлүүлэх хугацаа технолгиос шалтгаалж бага ба зарим 
хуурамч эерэг байдлыг үзүүлж болзошгүй. Иймд сэрэмжлүүлгийн 
найдвартай байдал эргэлзээтэй.  

1 – Сэрэмжлүүлэг нь зөвхөн үйл явдлын өрнөлттэй үед хийгдэх 
ба найдваргүй гэж үздэг. Сэрэмжлүүлгийг үл тоомсорлодог 
байж болно.  

0 – Сэрэмжлүүлэг байхгүй.  

Гамшгийн үеийн сэрэмжлүүлгийн технологи нь 
эрсдэлийн урт хугацааны үнэлгээ (жишээ нь ирэх 
улирлын цаг агаарын эрсдэл), мэдээллэх хугацаа 
хоёрын хоёуланд нь хурдан хөгжиж, тодорхой үйл 
явдлын давтамж (жишээлбэл гол горхи, газрын хөрсний 
эрсдэл, хар салхиы сэрэмжлүүлэг)-ийг байнга 
шинэчилдэг.  

Сайжруулсан сэрэмжлүүлэг нь Үндсэн чиглэл 2-т 
заасан эрсдэлийн сайжруулсан үнэлгээг хийхэд илүү 
тохиромжтой байж болох юм. Жишээ нь бэлтгэл, 
бэлэн байдлаа илүү сайн хангах эсвэл илүү олон 
хүнийг аюулаас гаргах.   

Хэдийгээр их судалгааг одоо хийж байгаа ч газар 
хөдлөлтээс сэрэмжлүүлэх бодит тогтолцоо 
практикт одоогоор байхгүй байна. Хэрэв танай 
хотод зөвхөн газар хөдлөлт болдог бол  энэ 
үнэлгээг хийхгүй. 

9.1.1.1 Сэрэмжлүүлгийг 
авах  

Хүн ам 100% 
сэрэмжлүүлгийг авах уу? 

5 – 100%-д хүрнэ.  

4 – 90-100%-д хүрнэ.  

3 – 80-90%-д хүрнэ.  

2 – 70-80%-д хүрнэ.  

1 – 50-70%-д хүрнэ.  

0 – <50%-д хүрнэ. (хэрэв сэрэмжлүүлэг байхгүй бол дээрхийг харна уу). 

Энэхүү үнэлгээг ирээдүйд болж болзошгүй үйл 
явдалд онцгойлон хийж байгаа юм. Үйл явдлын 
өмнөх болон дараах харилцаа холбооны асуудлыг 
Үндсэн чиглэл 7-д тусгасан.  

Сэрэмжлүүлгийг утсаар, телевиз, радио, вэб 
хуудас, дуут дохион зэрэг олон мэдээллийн 
хэрэгслээр хамгийн ихээр хүргэх ёстой. 
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9.2 Үйл явдлын хариу арга хэмжээний төлөвлөгөө 

9.2.1 Мэргэжлийн 
тусламж 
үзүүлэгч, олон 
нийтийн 
байгууллагууд
ыг нэгтгэн 
яаралтай 
хариу арга 
хэмжээний 
төлөвлөгөөтэ
й байх 

(Үйл явдлын 
дараах хариу 
арга хэмжээ - 
Үндсэн чиглэл 
10 үзнэ үү) 

Оролцогч бүх талууд 
(үүнд иргэний 
байгууллагыг 
оролцуулан)-д 
танилцуулж, 
баталгаажуулсан 
"хамгийн магадлалтай", 
"хамгийн ноцтой" аюулыг 
давж гарах төлөвлөгөөтэй 
байх. 

5 – Бүрэн хэмжээний төлөвлөгөөтэй ба Үндсэн чиглэл 2-т дурдсан 
хувилбаруудад тохирсон хувилбарууд байдаг. Төлөвлөгөө нь бодит 
үйл явдлаар туршигдсан байдаг. 

4 – Дээр дурдсан бүрэн хэмжээний төлөвлөгөө байдаг ч бүрэн 
туршигдаагүй байж магадгүй. 

3 – Төлөвлөгөөнүүдтэй боловч Үндсэн чиглэл 2-т дурдсан 
хувилбаруудтай тохирохгүй. 

2 – Төлөвлөгөөтэй ч дутуу эсвэл дутуу гэдгийг мэддэг. 

1 – Төлөвлөгөөтэй ч маш их зүйл дутуу. 
0 – Төлөвлөгөөгүй. 

Тайлбар - Стратегийн төлөвлөлтийг Үндсэн чиглэл 1 
болон Үндсэн чиглэл 10-т илүү тусгасан болно. 

Онцгой байдлын хариу арга хэмжээний төлөвлөгөөнд 
дараах зүйлсийг тусгах хэрэгтэй. Үүнд: 

• Удирдлага ба хяналт - бусад агентлагууд,
хотуудтай хамтран зохицуулах, үүрэг,
хариуцлага (Үндсэн чиглэл 1-ийг үзнэ үү);

• Нүүлгэн шилжүүлэлт (эмнэлэг, шоронг гэх
мэт);

• Харилцаа холбооны систем;

• Чухал эд аж ахуйн удирдлага (үүнд
"алдагдсан сүлжээ" байж болно) – Үндсэн
чиглэл 8-ыг үзнэ үү);

• Эрчим хүч, ус/эрүүл ахуй, хог хаягдал
цуглуулах, харилцаа холбоо гэх мэт хувийн
хэвшлийн байгууллагуудыг нэгтгэх;

• Эрүүл мэндийн хариу арга хэмжээ;

• Хууль, дүрмийг биелүүлэх;

• Гал унтраах, аврах хариу арга хэмжээ;

• Олон нийтийн мэдээлэл;

• Өвчтөнүүдийг гэмтлийн зэргээр ангилах
бодлого.

Иргэн/анхан шатны байгууллагаас оруулж буй хувь 
нэмрийг нэгтгэх. 

Онцгой байдлын хариу арга хэмжээний 
төлөвлөгөөний элементүүдэд спортын арга хэмжээ, 
карнавал, парад зэрэг "тогтмол" хийгддэг үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөөг холбох, турших. 
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9.3 Бие бүрэлдэхүүний хангалт/анхны тусламж үзүүлэгч нарын хэрэгцээ шаардлага   

9.3.1 Цагдаагийн 
хүчин чадавх, 
анхны тусламж 
үзүүлэгч нарт 
үзүүлэх дэмжлэг  

"Хамгийн 
магадлалтай", 
"хамгийн ноцтой" 
нөхцөл байдлын 
үед хууль, дэг 
журмыг сахиулах, 
мөн анхны тусламж 
үзүүлэгч нарт 
нэмэлт дэмжлэг 
үзүүлэх хангалттай 
нөөц эсвэл хагас 
мэргэжлийн 
чадавхтай байх.  

5 –Чадавхтай бөгөөд бодит үйл явдлууд эсвэл Үндсэн чиглэл 2-ын 
хувилбараар шалгагдсан. Үйл ажиллагаа нь бүх оршин суугчид, 
хөршүүдийг 4 цагийн дотор хүрнэ.   

4 – Хангалттай чадавхтай боловч туршигдаагүй.  

3 – Чадавхтай боловч бага зэргийн байршил, тоо гэх мэт дээр 
дутагдалтай.  4-12 цагийн дотор бүх хорооллыг хамрана.   

2 –12-48 цагийн дотор бүх хорооллыг хамрана.   

1 –48-72 4-12 цагийн дотор бүх хорооллыг хамрана.   

0 – Чадавхгүй.  

Энэ чадавх нь арми, иргэний хамгаалалтын зэрэг 
бусад агентлагуудаас ирж болох ч үүнийг 
харилцан ойлголцлын санамж бичиг эсвэл ижил 
төстэй байдлаар баталгаажуулах шаардлагатай.  

9.3.2 Анхны бусад 
үзүүлэгчдийн 
талаарх 
тодорхойлолт, 
боловсон хүчний 
бусад хэрэгцээ 
ба тэдгээрийн 
бэлэн байдал  

Боловсон хүчний 
хэрэгцээг "хамгийн 
магадлалтай" болон 
"хамгийн ноцтой" нөхцөл 
байдлын үед гэсэн 
хувилбараар 
тодорхойлно. 

 

5 – Үндсэн хэргцээ 2-ын цагийн байдалд шаардлагатай бодит үйл явдал 
эсвэл дадлага сургуулиар хэрэгцээг тодорхойлно. Ингэхдээ сайн 
дурынхны үүрэг ролийг анхааралдаа авч үзсэн.  

4 – Хэрэгцээг хамгийн сүүлийн үеийн хувилбарууд дээр бие даан 
тодорхойлсон. 

3 – Зарим хэрэгцээг тодорхойлсон ба тодорхой мэргэжил эсвэл хотын 
тодорхой хэсэг зэрэгт зарим дутагдал гарсан.  

2 – Хэрэгцээний тодорхойлолт илүү ноцтой дутагдлуудтай.  
1 – Хэрэгцээний тодорхойлолт нь үндсэндээ ерөнхий 
эсвэл таамаглал байдаг.  
0 – Хэрэгцээг тодорхойлоогүй. (эсвэл төлөвлөгөө 
байхгүй – дээрхийг харна уу). 

Үндэсний хэмжээний хор уршгийг арилгах өөр өөр 
стандартыг энэ хэсэгт хэрэглэж болно. 

Энэ ангилалд гал түймэр, түргэн тусламж, эрүүл 
мэндийн үйлчилгээ, хөршийн тусламж дэмжлэг, гол 
харилцаа холбоо, эрчим хүч, усан хангамжийн 
ажилтнууд болон гол замын ажилтнууд багтана. 
Эдгээрийн зарим нь армийн эсвэл иргэний 
хамгаалалтын зэрэг бусад агентлагуудаас ирсэн 
байж болно. 

 

9.4 Тоног төхөөрөмж, яаралтай тусламжийн зүйлсийн хэрэгцээ, шаардлага  

9.4.1 Тоног 
төхөөрөмжийн 
тодорхойлолт, 
тэдгээрийн 
хэрэгцээ, бэлэн 
байдал   

Үндсэн чиглэл 2-ын 
"хамгийн магадлалтай" 
болон "хамгийн ноцтой" 
нөхцөл байдлын үед 
гэсэн хувилбарт зориулж 
тоног төхөөрөмж, 
хангалтын хэрэгцээ 
шаардлагыг 
тодорхойлно.     

5 – Үндсэн хэргцээ 2-ын цагийн байдалд шаардлагатай бодит үйл явдал 
эсвэл дадлага сургуулиар хэрэгцээг тодорхойлно. Ингэхдээ сайн 
дурынхны үүрэг ролийг анхааралдаа авч үзсэн.  

4 – Хэрэгцээг хамгийн сүүлийн үеийн хувилбарууд дээр бие даан 
тодорхойлсон. 

3 – Зарим хэрэгцээг тодорхойлсон ба тодорхой мэргэжил эсвэл хотын 
тодорхой хэсэг зэрэгт зарим дутагдал гарсан.  

2 – Хэрэгцээний тодорхойлолт илүү ноцтой дутагдлуудтай.  
1 – Хэрэгцээний тодорхойлолт нь үндсэндээ ерөнхий 
эсвэл таамаглал байдаг.  

0 – Хэрэгцээг тодорхойлоогүй. (эсвэл төлөвлөгөө 
байхгүй – дээрхийг харна уу). 

Тоног төхөөрөмжинд: 

• Цагдаа, гал түймэр, түргэн тусламжийн машин, түлш; 

• Нисдэг тэрэг, боломжтой бол онгоц, шатахуун; 

• Аврах тоног төхөөрөмж; 

• Эмнэлгийн багаж хэрэгсэл; 

• Бульдозер, экскаватор, хогны машин (хувийн 
байгууллагаас нийлүүлж болно); 

• Насос, цахилгаан үүсгүүр; 

• Гар тоног төхөөрөмж – гинжин хөрөө, хөшүүрэг, хүрз 
гэх мэт; 

• Орон нутгийн яаралтай тусламжийн мэдээллийн 
технологийн систем, гар удирдлагатай төхөөрөмж. 

 
 (Эмнэлэг/эмнэлгийн хэрэгцээ – Үндсэн чиглэл 8-г үзнэ 
үү). 



Хотуудын гамшгийг тэсвэрлэх чадавхыг үнэлэх онооны арга НҮБ-ын Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах олон улсын стратегийн газар 

84 

9.4.1.1 Тодорхойлсон 
хэрэгцээ бүрт байгаа 
тоног төхөөрөмжийн 
дутагдал - олон эх 
сурвалжтай байх 
боломжтой. Харилцан 
ойлголцлын санамж 
бичиг нь бусад 
хотуудтай харилцан 
туслалцах гэрээ 
бөгөөд мөн хувийн 
хэвшилтэй хамтран 
ажиллахад хэрэглэнэ. 

5 – "Хамгийн ноцтой" нөхцөлд хэрэглэхээр тогтоосон хэрэгцээнд хийцсэн 
тоног төхөөрөмж. 

4 – "Хамгийн магадлалтай" нөхцөлд хэрэглэхээр тогтоосон хэрэгцээнд 
нийцсэн тоног төхөөрөмж. 

3 – Чухал үйл ажиллагаанд хэрэглэгдэх тоног төхөөрөмжийн дутагдал 
<5%. 

2 – Чухал үйл ажиллагаанд хэрэглэгдэх тоног төхөөрөмжийн дутагдал 5-
10%. 

1 – Чухал үйл ажиллагаанд хэрэглэгдэх тоног төхөөрөмжийн 
дутагдал >10%.  

0 – Хэрэгцээ шаардлага гэсэн тодорхойлолт байхгүй. Дээрээс 
үзнэ үү. 

Тоног төхөөрөмжийг дээр дурдсан болно. 

9.5 Хоол хүнс, түр хорогдох байр, гол нэрийн бараа, шатахууны хангалт 

9.5.1 Хүн амыг хоол 
хүнсээр 
үргэлжлүүлэн 
хангах чадвартай 
байх 

"Хүнсний тасалдал” - 
хотын нэрвэгдсэн хүн 
амын бүх хэсгийг тэжээж 
чадах өдрийн тооноос 
эдгээр нөхцөл байдалд 
байгаа өдрийн тоог 
хассаныг хэлнэ. 

 “Хамгийн ноцтой” нөхцөл байдалд: 

5 – Эерэг үр дүн– Жирийн хангалт хүртэлх тооцоолсон хоногоос илүү 
хоногоор онцгой үеийн хоол хүнсний хангалтыг хийх. 

4 – Дундын үр дүн - Жирийн хангалт хүртэлх тооцоолсон хоногтой 
тэнцүү хоногоор онцгой үеийн хоол хүнсний хангалтыг хийх. 

3 – Сөрөг үр дүн – тооцоолсон хүнсний тасалдал 24 
цаг. 

2 – Сөрөг үр дүн – тооцоолсон хүнсний тасалдал 48 
цаг. 

1 – Сөрөг үр дүн – тооцоолсон хүнсний тасалдал 72 
цаг. 

0 – Сөрөг үр дүн – тооцоолсон хүнсний тасалдал 72-
оос илүү цаг.

Хүнс = хоол хүнс, ус. Хэрэгцээ шаардлагад өөр 
байгууллагуудад бэлэн байгаа хоол хүнсийг 
Харилцан ойлголцлын санамж бичиг эсвэл төстэй 
баримт бичгийн хүрээнд тусгана. 

9.5.2 Түр хоргодох 
байр/аюулгүй 
газрын 
хэрэгцээг 
хангахуйц 
чадвартай 
байх 

"Түр хоргодох байрны 
тасалдал”  - нүүлгэн 
шилжүүлсэн хүмүүсийн 
тооноос 24 цагийн дотор 
байрлах түр байрыг 
хасна. 

“Хамгийн ноцтой” нөхцөл байдалд: 

5 – Эерэг үр дүн – Хорогдох байраар тооцоолсноос 12 цагийн дотор 
хангана. 

4 – Дундын үр дүн – Хорогдох байраар тооцоолсон хугацаанд хангана. 

3 – Сөрөг үр дүн – Хорогдох байр нь тооцоолсон хэрэгцээнээс (түр 
хоргодох байрны зөрүү) 5% -иас бага байна. 

2 – Сөрөг үр дүн – Түр хоргодох байрны тасалдал 10%. 

1 – Сөрөг үр дүн – Түр хоргодох байрны тасалдал 15%. 

0 – Сөрөг үр дүн – Түр хоргодох байрны тасалдал 20% болон түүнээс 
дээш. 

Түр хоргодох байранд спортын заал, сургуулийн 
танхим, худалдааны төв, зогсоол гэх мэт бат бөх 
барилга байгууламжийг байршлаас нь шалтгаалан 
багтааж болно. 

Түр хоргодох байранд эрэгтэй, эмэгтэй, хүүхэд, 
хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг тусад нь байрлуулах 
талаар харгалзан үзэх шаардлагатай. 

Түр хоргодох байр эсвэл аюулгүй газрыг эзэмшигч 
гуравдагч талыг Харилцан ойлголцлын санамж бичиг 
эсвэл үүнтэй ижил төстэй бичиг баримтын хүрээнд 
татан оролцуулна. 
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9.5.2.1 "Түр хоргодох байрны 
тасалдал”  - гамшгийн 
аюулыг даван туулах, 
аюулгүй, ашиглагдах 
боломжтой хорогдох 
байрны чадвар. 

“Хамгийн ноцтой” нөхцөл байдалд: 

5 – Түр хорогдох бүх байрууд "хамгийн ноцтой" нөхцөл байдалд 
аюулгүй хэмээн үнэлэгдсэн. 

4 – Түр хорогдох бүх байрны 90% "хамгийн ноцтой" нөхцөл 
байдалд аюулгүй хэмээн үнэлэгдсэн. 

3 – Түр хорогдох бүх байрны 80% "хамгийн ноцтой" нөхцөл 
байдалд аюулгүй хэмээн үнэлэгдсэн. 

2 – Түр хорогдох бүх байрны 70% "хамгийн ноцтой" нөхцөл 
байдалд аюулгүй хэмээн үнэлэгдсэн. 

1 – Түр хорогдох бүх байрны 50% "хамгийн ноцтой" нөхцөл 
байдалд аюулгүй хэмээн үнэлэгдсэн. 

0 – Түр хорогдох бүх байрны 50-иас доош хувь "хамгийн 
ноцтой" нөхцөл байдалд аюулгүй хэмээн үнэлэгдсэн. 

Үүнд үйл явдал (жишээлбэл хэдэн цагийн сэрэмжлүүлэх 
боломжтой хар салхи)-ын өмнө хүмүүсийг орогнуулж 
болох хоргодох газрууд хамаарна. Эсвэл үйл явдлын 
дараа хүмүүсийг аваачиж болох хорогдох байр орно. 

.

9.5.3 Гол нэрийн 
барааны 
хэрэгцээг 
хангах 
чадвартай 
байх 

“Гол нэрийн барааны 
тасалдал”  - эрэлт 
хэрэгцээнээс хамаарч 24 
цагийн дотор ханган 
нийлүүлэх алдагдлын 
хувь. 

“Хамгийн ноцтой” нөхцөл байдалд: 

5 – Эерэг үр дүн –эрэлт хэрэгцээг тооцоолсоноос 12 цагийн дотор 
хангана. 

4 – Дундын үр дүн – эрэлт хэрэгцээг тооцоолсонтой тэнцүү хангалтыг 
хийх. 

3 – Сөрөг үр дүн – тав болон түүнээс дээш гол нэрийн барааны эрэлтийг 
тооцоолсоноос (гол нэрийн барааны зөрүү) 5%-аар бага байна. 

2 – Сөрөг үр дүн – тав болон түүнээс дээш гол нэрийн барааны эрэлтийг 
тооцоолсоноос (гол нэрийн барааны зөрүү) 10%-аар бага байна. 

1 – Сөрөг үр дүн – тав болон түүнээс дээш гол нэрийн барааны эрэлтийг 
тооцоолсоноос (гол нэрийн барааны зөрүү) 15%-аар бага байна. 

0 – Сөрөг үр дүн – тав болон түүнээс дээш гол нэрийн барааны эрэлтийг 
тооцоолсоноос (гол нэрийн барааны зөрүү) 20%-аас их байна. 

Хотууд гол нэрийн барааны жагсаалтыг гаргах 
хэрэгтэй. Учир нь энэ нь зарим талаараа соёл эсвэл 
хүн амаас хамааралтай байдаг. Гэхдээ дараах 
зүйлсийг багтаана. Үүнд: 

• Ариун цэвэр;

• Хувийн ариун цэврийн хэрэглэл, живх;

• Эм, анхны тусламжийн иж бүрдэл;

• Зай;

• Хувцас;

• Ор дэр;

• Хоол хийх, халаалтанд зориулагдсан бортогон
савтай хий;

• Орон сууцны засвар түргэн шуурхай засварлах
болон цаг агаарын нөхцөл байдлыг халхлах
материал.

Зарим оронд эдгээрийг хувийн хэвшлийн 
жижиглэнгийн худалдаачид Хотын захирагчтай эсвэл 
засгийн газрын бусад байгууллагатай хийсэн 
Харилцан ойлголцлын санамж бичгийн хүрээнд 
нийлүүлж болно. 
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9.5.4 Түлш байгаа 
эсэх 

“Түлшний тасалдал” – 
хотын түлшний 
шаардлагыг хангаж буй 
өдрийн тооноос хэвийн 
хангалт хүртэлх 
тасалдалтай өдрийн 
тоо. 

“Хамгийн ноцтой” нөхцөл байдалд: 

5 – Эерэг үр дүн – Жирийн хангалт хүртэлх түлшний хоногийн нийлүүлэлт 
нь тооцоолсон өдрийн нийлүүлэлтээс хэтэрсэн байна. 

4 –Дундын үр дүн – Жирийн хангалт хүртэлх түлшний хоногийн 
нийлүүлэлт нь тооцоолсон өдрийн нийлүүлэлттэй тэнцүү байна. 

3 – Сөрөг үр дүн – Тооцоолсон тасалдал нь түлш (түлшний тасалдал)-
тэй болох хоногоос 24 цагийн зайтай байна. 

2 – Сөрөг үр дүн – Тооцоолсон түлшний тасалдал 48 цаг байна. 

1 – Сөрөг үр дүн – Тооцоолсон түлшний тасалдал 72 цаг байна. 

0 – Сөрөг үр дүн – Тооцоолсон түлшний тасалдал 72 цагаас их байна. 

Түлш - яаралтай тусламжийн машин, нөөц хэрэгсэл, 
хувийн болон худалдааны тээвэрлэлтэнд 
шаардлагатай шатахуун, дизель түлш. 

9.6 Байгууллага хоорондын харилцан ажиллагаа

9.6.1 Хөрш зэргэлдээ 
хот/улсууд болон 
засгийн газрын 
бусад түвшний 
чухал 
тогтолцоотой 
харилцан ажиллах 
боломжтой байх 

Хөрш зэргэлдээ хотууд 
болон засгийн газрын 
бусад бүх түвшинд хамтран 
ажиллах чадвартай байх. 

5 – Бүх гол систем, үйл ажиллагаа хоорондын харилцан уялдаа холбоог 
баталгаажуулсан. 
4 – Бүх гол тогтолцоо онол, практикийн хувьд харилцан адилгүй байх 
боловч практик дээр туршиж үзээгүй. 

  3 – Зарим нэг үл нийцэх байдал үүсдэг боловч тэдгээрийг шийдвэрлэсэн. 

2 – Томоохон үл нийцэх байдал байдаг ч тэдгээрийг засах төлөвлөгөө 
байгаа. 
1 – Томоохон үл нийцэх байдал байдаг ч төлөвлөгөө байхгүй. 
0 – Харилцан ажиллагааг хэзээ ч үнэлж байгаагүй. 

Онцгой байдлын анхны хариу үйлдлийн систем, дүрэм 
журам нь харилцаа холбоо, хууль, тушаал шийдвэр, гал 
сөнөөгч, хүнсний хуваарилалт г.м-ийг агуулна. 

Харилцан ажиллагааг олон түвшинд үнэлэх хэрэгтэй. 
Үүнд: 

• Харилцаа холбооны систем;

• Өгөгдөл;

• Онцгой байдлын удирдлагын програмууд;

• Таамаглалууд, давтагдсан журам, тэргүүлэх
чиглэлүүд;

• Хариуцлагатай байдал (Үндсэн чиглэл 1-ийг үзнэ
үү);

• Нутаг дэвсгэрийн хамрах хүрээ.
Биет хөрөнгийн шинж чанар (жишээлбэл хөрш
зэргэлдээх гал унтраах ангийн галын хоолойн өргөн,
тээврийн хэрэгслийн түлшний байдал).
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9.6.2 Шуурхай 
удирдлагын төв 

Бүх төрлийн 
байгууллагуудын 
оролцоотой шуурхай 
удирдлагын төв. 
"Хамгийн магадлалтай", 
"хамгийн ноцтой" нөхцөл 
байдалтай тэмцэхэд 
тусгайлан зориулагдсан 
стандарт үйл 
ажиллагааны 
автоматжуулсан горим. 

5 – Хотыг бүхэлд нь харах харилцаа холбоо, камерын системтэй, үйл 
ажиллагааны стандарт журамтай, бүх холбогдох байгууллагуудын 
оролцоотой, "хамгийн ноцтой" нөхцөл байдлын эсрэг ажиллах нь 
батлагдсан Шуурхай удирдлагын төвтэй. 

4 – Хотыг бүхэлд нь харах харилцаа холбоо, камерын системтэй, үйл 
ажиллагааны стандарт журамтай, бүх холбогдох байгууллагуудын 
оролцоотой, "хамгийн магадлалтай" нөхцөл байдлын эсрэг ажиллах нь 
батлагдсан Шуурхай удирдлагын төвтэй. 

3 – "Хамгийн магадлалтай" нөхцөл байдал (гэхдээ батлагдаагүй байж 
магадгүй)-д ажиллах үйл ажиллагааны стандарт журамтай, ихэнх 
байгууллагуудын оролцоо байдаг ч камерын болон харилцаа 
холбооны хэрэгсэл бүрэн суурилагдаагүй Шуурхай удирдлагын төвтэй. 

2 – Шуурхай удирдлагын төв байдаг ч үйл ажиллагааны стандарт журам 
нь батлагдаагүй, оролцоо бүрэн бус, камерын харагдах байдал муу. 

1 – Онцгой байдлын төв нь байгуулагдсан ч нилээд тх зүйл 
дутагдалтай. 

0 – Шуурхай удирдлагын төв байхгүй. 

Удирдлагын төв өөрөө гамшгийг тэсвэрлэх чадавх өндөр 
байх болно. 

ҮАСЖ = Үйл ажиллагааны стандарт журам - Онцгой 
байдлын хариу арга хэмжээний урьдчилан 
боловсруулсан үйл явц, журам. 

9.6.3 Гамшгийн 
дараах 
сэргээн 
босголтын 
зохицуулалт 

Хотын бүсэд тохиолдсон 
гамшгийн дараах бүх үйл 
ажиллагаануудыг 
холбогдох бүх 
байгууллагын үүрэг, 
хариуцлагын хамтаар 
урьдчилан тодорхойлсон 
зохицуулалтууд. 

Холбогдох байгууллага 
бүрт бүтэц, үүргийн 
тодорхойлолтыг 
баримтжуулсан зохион 
байгуулалтын бүдүүвч 
байдаг уу? 

5 - Хариу арга хэмжээний дараах бүх үйл ажиллагаануудын талаар 
тодорхой зохицуулалт байдаг. Холбогдох байгууллагуудын хооронд 
бүх үүрэг, хариуцлагын талаар тодорхой ойлголттой байдаг. 

4 - Хотод хариу арга хэмжээний дараа авах үйл ажиллагааны зарим 
зохицуулалт байдаг. Гэсэн ч үүргийн давхардал байгаа ч хариуцлагын 
тогтолцоо тодорхойгүй. 

3 - Хариу арга хэмжээний дараах үйл ажиллагааны зохицуулалт 
хангалтгүй. Одоогийн байдлаар хотын холбогдох байгууллагуудын 
үүрэг, хариуцлагын талаар тодорхой ойлголт байхгүй. 

2 – Хот (эсвэл хариуцсан ажилтан/байгууллага) одоогийн байдлаар 
хариу арга хэмжээний дараах үйл ажиллагааны зохицуулалтыг явуулж 
байгаа бөгөөд энэ нь холбогдох байгууллагуудын үүрэг, хариуцлагыг 
нарийн тодорхойлж өгөх болно. 

1 - Хотын зүгээс хариу арга хэмжээний дараах бүх үйл ажиллагааг 
зохицуулах үйл явцыг эхлүүлэхээр хэлэлцэж байна. 

0 - Хариу арга хэмжээний дараах үйл ажиллагааг зохицуулах төлөвлөгөө 
одоогоор байхгүй байна. 

Үндсэн чиглэл 9-д энэ талаар мөн тусгагдсан. 

1.2.1 болон 2-ын хувьд бол ганц цэг нь хүн эсвэл бүлэг 
байж болно. 

Гол үйл ажиллагаа нь: 

• Өдөр тутмын засгийн газрыг үйл ажиллагаа (ялангуяа
зэвсэгт хүчин, хөрш зэргэлдээ улс г.м.);

• Сэргээн барих үйл явцын урт хугацааны менежмент -
Иргэдийн бүлгүүд, түүний дотор бүх сонирхогч талуудыг
багтаасан зохион байгуулалтын зохицуулалт хэрэгтэй.

Нэг томоохон асуудал бол тухайн байгууллагын 
сэргээн барих үйл ажиллагааг эхлүүлэх хурд болно. 
Үйл явдлын дараах үйл ажиллагааны зохион 
байгуулалт нь үйл явдлын хариу үйлдэл үзүүлэгч 
байгууллагатай ижил цагт эхэлсэн байх ёстой.  
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9.7 Дадлага сургууль 

9.7.1 Дадлага 
сургууль болон 
түүний 
бэлтгэлд иргэд 
олон нийт, 
мэргэжлийн 
хүмүүсийг 
хамруулна. 

Гамшгийн үеийн болон 
яаралтай бус үйл явдлыг 
дууриалган хийх маягаар 
төлөвлөгөөг жилд нэг 
удаа туршиж үзэх. 

5 – "Хамгийн ноцтой", "хамгийн магадлалтай" нөхцөл байдлын бодит 
төсөөллийг бий болгосон мэргэжилтнүүдийн баталсан дасгал сургуулийг 
жил бүр хийдэг. 

4 – Жил бүрийн дасгал сургуулийг өргөн хүрээнд бодитой гэж үздэг.  

3 – Жил бүрийн дасгал сургууль хийдэг ч заримдаа чухал хэмээн 
бодитоор үзэгддэггүй. 

2 – Жил бүрийн дасгал сургуулиас арай доогуур. 
1 – Тухай бүрт л дасгал сургуулийг хийдэг – бүх нөхцөл байдлыг 
туршиж үзээгүй, бодит биш. 
0 – Дасгал сургууль байхгүй (эсвэл төлөвлөгөө байхгүй – дээрээс 
үзнэ үү).

Боловсрол, эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний 
байгууламжийн ашиглалт, тэдгээрийн хариу арга 
хэмжээг дасгал сургуульд оруулна. 

Олон нийтийн оролцоо, орон нутгийн сургалттай 
дасгал сургуулийг холбох – Үндсэн чиглэл 6-г үзнэ үү. 

Онцгой байдлын тусгай дасгал сургуулийг спортын 
арга хэмжээ, жагсаал цуглаан, парад, орон нутгийн 
бусад үйл ажиллагаа, түүнчлэн гамшгийн үеийн 
жижиг цагийн байдал зэргээр баяжуулж хийж болно. 
(жишээлбэл жижиг хэмжээний үер, бага хэмжээний 
газар хөдлөлт): 

• Олон нийтийг хамарсан менежмент зэрэг
онцгой үеийн хариу арга хэмжээний
асуудлуудыг практикт хэрэгжүүлэх;

• Нүүлгэн шилжүүлэх замын маршрутын хүчин
чадлыг шалгах;

• Хариу арга хэмжээ авах, нэвтрэх хугацааг
үнэлэх (Үүнийг мөн гамшгийн талаарх
ойлголтыг түгээхэд ашиглаж болно).

9.7.2 Дадлага сургууль, 
сургалтын үр 
дүнтэй байдал 

Дасгал сургуулийн үр 
дүнгийн түвшин 

5 – Дасгал сургуульд оролцогч бүх мэргэжлийн хүмүүс болон олон 
нийтийн оролцогчид сургалтанд хамрагдаж чадсанаа сайн нотолж 
харуулдаг. 

4 – Ихэнх оролцогчид сургалтад хамрагдсанаа зарим нэг жижиг 
асуудалтай ч нотолдог. 

3 – Дасгал сургуулийн үр дүнгээс сургалтын нэг буюу хэд хэдэн 
асуудал гардаг. 

2 – Хэд хэдэн мэдэгдэхүйц ур чадвар, мэдлэгийн зөрүү илэрсэн. 

1 – Дасгал сургуулиар хот гамшигт бэлэн биш байгааг харуулж байна. 

0 – Дасгал сургууль зохион байгуулдаггүй.

Дасгал сургууль бүрийн дараагаар түүнийг үнэлэх 
шаардлагатай. 

Сургалтыг явуулах хэлбэр, оролцооны түвшин – 
Үндсэн чиглэл 6 ба 7-г үзнэ үү. 



Үндсэн чиглэл 10: 

Сэргээн босгох үйл ажиллагааг шуурхайлж, илүү сайжруулан барих 

Үндсэн чиглэл 

Сэргээн босгох үйл 

ажиллагааг 

шуурхайлж, илүү 

сайжруулан барих 
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Үндсэн чиглэл 10: 

Сэргээн босгох үйл ажиллагааг шуурхайлж, илүү сайжруулан барих 

Эрсдэлийг тодорхойлсоны үндсэн дээр гамшгийн өмнөх төлөвлөгөөтэй байх, аливаа гамшгийн дараа нэрвэгдэгсдийн 
хэрэгцээ нь нөхөн сэргээх болон сэргээн босгох үйл ажиллагааны цөм нь байна. Нэрвэгдэгсдийн тусламж, 
дэмжлэгтэйгээр сэргээн босгох ажлыг төлөвлөж, хэрэгжүүлнэ. 

Илүү сайжруулан барих нь Сендайн үйл ажиллагааны 
хүрээ болон 10 Үндсэн чиглэлийн гол бүрэлдэхүүн 
хэсэг юм. Ямар ч гамшгийн дараа дараахь зүйлийг 
хийх шаардлагатай. Үүнд: 

• Гамшигт нэрвэгдсэн иргэд болон олон нийтийн
хэрэгцээ шаардлага нөхөн сэргээх, сэргээн
босгох ажиллагааны цөм нь байх ба тэдгээр
иргэд түр хоргодох байр, эд хөрөнгө, амьжиргааг
дээшлүүлэх, сэргээн босгох ажиллагааг гамшгийг
тэсвэрлэх чадавхын стандартын өндөр түвшинд
хүргэхэд дэмжлэг үзүүлэх.

• Сэргээн босголтын хөтөлбөрүүд нь гамшигт өртсөн
бүс нутгийн урт хугацааны тэргүүлэх чиглэл,
хөгжлийн зорилттой нийцэж байгаа эсэхийг
төлөвлөгчид баталгаажуулах ёстой.

Сэргээн босгох, нөхөн сэргээх, сайжруулан барих 
ажлыг аль болох гамшгийн өмнө төлөвлөх. Ингэснээр 
илүү сайжруулан барих ажилд чухал бөгөөд үйл 
явдлын өмнөхөөс илүүтэйгээр улс орон, хот, ард 
иргэдийн гамшгийг тэсвэрлэх чадавхыг сайжруулах юм. 
Сэргээн босголтын талаарх гамшгийн өмнөх 
төлөвлөгөөнд дараахь зүйлсийг оруулах шаардлагатай 
ба эдгээр нь чадавхыг бэхжүүлнэ. Үүнд:   

• Хоргодох байр, хоол хүнс, ус, харилцаа
холбоогоор хангах, сэтгэл зүйн хэрэгцээг
шийдвэрлэх гэх мэт.

• Дурын сургуулийн барилгыг түр хоргодох
байр болгон ашиглахаар хязгаарлах,
төлөвлөх.

• Нас барагсдыг тогтоох, төрөл төрөгсдөд нь дуулгах,
удам угсаагаа мэдүүлэх.

• Хог хаягдлыг зайлуулах, түүний менежмент.

• Орхигдсон үл хөдлөх хөрөнгийг ашиглах. 

• Үр дүнтэй, өгөөжтэй, ил тод байлгахын тулд
орон нутгийн, үндэсний болон олон улсын
хүмүүнлэгийн тусламж, түүний санхүүжилтийг
удирдах, хүчин чармайлтуудыг зохицуулах,
нөөц бололцоог нэн чухлаар нь ангилах,
удирдан зохицуулах.

• Сэргээн босголтод зориулсан хөрөнгө оруулалтын
талаарх бүх шийдвэрт гамшгийн эрсдэлийг
бууруулах үйл ажиллагааг нэгтгэх.

• Бизнесийн тасралтгүй байдал, эдийн засгийн давхар
ачаалал.

• Сургалтын тойрог: болзошгүй шинэ эмзэг байдлыг
үнэлэх, ирээдүйн төлөвлөлт, хариу арга хэмжээний
талаарх сургалтыг бий болгох зорилгоор гамшгийн
дараахь үнэлгээ хийх.

Үнэлгээний энэ хэсэгт дараах асуултад хариулах хэрэгтэй болно. Үүнд: үйл явдлын дараах төлөвлөгөөнүүд, Эдгээрийг олон өөр өөр байгууллагуудаас цуглуулах болно. 
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Нарийвчилсан үнэлгээ 

№ Сэдэв/асуудал Асуулт/үнэлэх чиглэл Хэмжих шалгуур Тайлбар 

10.1 Гамшгийн дараах сэргээн босгох төлөвлөгөө – гамшгаас өмнө 

10.1.1 Үйл явдлын дараах 
сэргээн босголт 
болон эдийн засгийн 
давхар ачааллыг 
төлөвлөх 

Үйл явдлын дараах сэргээн 
босголт, эдийн засгийн давхар 
ачааллын цогцтөлөвлөгөөтэй. 

5 – "Хамгийн магадлалтай", "хамгийн ноцтой" нөхцөл 
байдлын дараа эдийн засаг, дэд бүтэц, олон нийтийн 
хэрэгцээг хангахуйц бүрэн цогц төлөвлөгөө бий. 

4 – "Хамгийн магадлалтай" нөхцөл байдлын дараа 
эдийн засаг, дэд бүтэц, олон нийтийн хэрэгцээг 
хангахуйц бүрэн цогц төлөвлөгөө бий. 

3 – "Хамгийн магадлалтай" нөхцөл байдлын 
дараах төлөвлөгөөнүүдтэй боловч зарим нэгэн 
орхигдсон зүйлүүд бий. 

2 – "Хамгийн магадлалтай" нөхцөл байдлын 
дараах төлөвлөгөөнүүдтэй боловч нилээд их 
орхигдсон зүйлүүд бий. 

1 – "Хамгийн магадлалтай" нөхцөл байдлын 
дараах төлөвлөгөөнүүдтэй боловч ерөнхийдөө 
хангалтгүй. 

0 – Төлөвлөгөө байхгүй.

Үйл явдлын дараах сэргээн босголтын төлөвлөгөө 
дэлгэрэнгүй байх шаардлагатай (доорхи нь дэлгэрэнгүй 
жагсаалт биш): 

• "Хамгийн магадлалтай", "хамгийн ноцтой" нөхцөл
байдлын улмаас эвдэрч, гэмтэх барилга байгууламж,
байшингийн зохицуулалт;

• Түр байрны байршил, эх үүсвэр (онцгой байдлын үед
хоргодох байрнаас ялгаатай бол - Үндсэн чиглэл 9-ийг
үзнэ үү);

• Хяналт шалгалт, засвар үйлчилгээ, хог хаягдлыг
зайлуулах болон давуу эрхтэй гэрээт гүйцэтгэгч
зэргийн талаарх ялган ангилах бодлого;

• Зөвлөгөө өгөх, хувийн дэмжлэг үзүүлэх;

• Олон нийтийн дэмжлэгийн зохицуулалт - нийгмийн
хамгаалал, хоол хүнс болон бусад тэтгэмжийн
төлбөрийг дахин эхлүүлэх;

• Эдийн засгийн "давхар ачаалал"-ын зохицуулалт -
татварын түр хугацааны хөнгөлөлт, бусад хөнгөлөлт;

• Ирээдүйд үүсэх эрсдэлийг бууруулахын тулд дахин
төлөвлөж буй хотын бүтэц, үйл ажиллагаануудыг
сайжруулах;

• Нийгмийн тэгш байдлыг хангах зохицуулалтууд
- анхаарал төвлөрүүлэх, орц, санхүүжилт,
оршин суугчдын тэргүүн зэргийн ач холбогдлыг
харгалзан үзэх;

• Барилгын кодыг шинэлэх нь өмнөхтэй харьцуулахад
илүү сайн стандарт болж өгдөг;

• Барилгын гэмтлийг үнэлэхэд сургагдсан/магадлан
итгэмжлэгдсэн байцаагчдын лавлах жагсаалт
(ялангуяа үер, шуурга эсвэл газар хөдлөлтийн
дараах улаан тэмдэглэгээтэй байшин, барилгатай
холбоотой);

• Даатгалын алдагдлыг зохицуулагчдын лавлах жагсаалт.

Төлөвлөгөөнүүд нь хэд хэдэн байгууллагаас гарах боловч 
тэдгээрийг төсөөлөл, тэргүүлэх чиглэлтэй нийцүүлсэн байх 
ёстой. 

(Үйл явдлын дараах зохион байгуулалтын бүтэц - Үндсэн 
чиглэл 1-ийг үзнэ үү). 

(Санхүүжилт – Үндсэн чиглэл 3-ийг үзнэ үү). 
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10.1.2 "Үйл явдлын дараах 
сэргээн босголт болон 
дахин шинээр 
эхлүүлэх" 
төлөвлөгөөний эргэн 
тойронд оролцогч 
талуудын уулзалтыг 
зохион байгуулсан эсэх 

Оролцогч талууд илүү сайжруулан 
барих төлөвлөгөөг 
боловсруулахад оролцсон. 

5 – Тийм - Холбогдох бүх бүлгүүдийг урьж 
оролцуулсан. Төлөвлөгөөний явцын талаар оролцогч 
талуудад бүрэн танилцуулж, байнгын мэдээллээр 
хангадаг. 

4 – Баруун багананд жагсаасан 10 бүлгийн 8 нь 
оролцож/зөвлөлдсөн. 

3 – Баруун багананд жагсаасан 10 бүлгийн 6 нь 
оролцож/зөвлөлдсөн. 

2 – Дор хаяж 4 нь оролцож/зөвлөлдсөн. 

1 – Дор хаяж 2 багийг урьсан. 

0 – Ямар ч оролцогч талуудын оролцоо байгаагүй. 

• Хотын яаралтай тусламжийн үйлчилгээ;

• Орон нутгийн эрүүл мэндийн салбар;

• Харилцаа холбооны зэрэг үйлчилгээ үзүүлэгчид;

• Орон нутгийн бизнес, шинжлэх ухааны байгууллагууд;

• ТББ;

• Иргэний нийгмийн байгууллагууд, түүний дотор цөөнхийн
бүлгийн төлөөлөл;

• Байгаль орчны салбар;

• Бизнесийн ашиг сонирхолын бүлэг;

• Холбогдох бусад холбогдох төрийн байгууллага, агентлаг;

• Албан болон албан бус бүх хот суурин газрын өргөн
хүрээний хүн ам;

• Орон нутгийн их сургуулиуд;

• Шинжлэх ухааны байгууллагууд/аж үйлдвэрийн холбоод.

10.1.3 Ирж буй тусламж, 
санхүүжилтийн 
зарцуулалт зэргийн 
санхүүгийн сүүдрийн 
зохицуулалт 

Санхүүгийн туслалцаа, 
зарцуулалттай холбоотой 
асуудлыг шийдвэрлэхэд зориулсан 
үйл явдлын дараах зохицуулалт 
байдаг. 

5 –Зохицуулалт байдаг бөгөөд хэрэгжих боломжтой 
гэж үздэг. 
4 – Зохицуулалтанд бага зэргийн дутагдалтай боловч 
хэрэгжих боломжтой гэж үздэг. 

3 – Зохицуулалт нь хэрэгжих байдалд нөлөөлөх нэг 
буюу хэд хэдэн дутагдалтай. 

2 – Зохицуулалт нь хэрэгжилтийг ерөнхийд нь 
эргэлзээтэй болгох нилээд их дутагдалтай. 

1 – Хэсэгчилсэн эсвэл дутуу зохицуулалттай. 
Хэрэгжих нь бараг боломжгүй. 

0 – Төлөвлөгөө байхгүй.

Үндэсний засгийн газар, хэрэв үйл ажиллагаа нь хэвээр байгаа 
бол, эсвэл нягтлан бодох бүртгэлийн фирм зэрэг хувийн 
хэвшлийн байгууллагаар төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангах 
боломжтой. 
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10.2 Сургамж, сурах явц 

10.2.1 Сургалтын тойрог Үйл явдлын дараах хариу арга 
хэмжээ, түүний үе шатуудад юуг 
сайн хийсэн, юун дээр муу 
байсан зэргийг гаргаж ирэх 
“задлан шинжилгээ”-ий үйл явц, 
хэлбэр. 

5 – Гамшгийн дараа хэрэглэгддэг, бүх оролцогч 
талуудтай хамтарсан цогц төлөвлөгөөнүүд 
байдаг бөгөөд төлөвлөгөө, практикт өөрчлөлт 
оруулдаг. 

4 – Цогц төлөвлөгөөтэй боловч бодит нөхцөл 
байдалд ашиглагдаагүй зөвхөн дасгал сургуульд 
ашигласан. 

3 – Сурах хэрэгцээг хүлээн зөвшөөрч, сурч 
мэдсэн зүйлээ хуваалцах зарим оролдлого 
байдаг боловч энэ нь системтэй биш байдаг. 
Зарим нэг дутагдалтай. 

2 – Үйл явдлын дараах сургалтөг зарим нэг 
оролцогч талууд төлөвлөдөг ч түвшин бүрт өөр, 
бусадтай энэ талараа хуваалцаагүй. 

1 – Үйл явдлын дараа сургалтанд хамаатай бүх 
зүйл хамгийн сайн байдаг хэмээн үздэг. 

0 – Төлөвлөгөө байхгүй.

Энэ үйл явц нь ердийн суралцах, дасгал сургуулилтын дараа 
дахин давтагдах үйл явц юм. Ялгаа нь "бодит" байдалд 
зориулагдсан байдаг. 

Энэхүү сургалт нь хотыг "илүү сайжруулан барих", мөн 
эрсдэлийг ойлгох зэрэг ойлголтуудыг олж авахад 
тусалдаг. Шинэ эрсдэл, бодит үйл явдлаас суралцахыг 
Үндсэн чиглэл 2-д дурдсанчлан хотын эрсдэлийн 
менежментийн бүтцэд нэгтгэж болно. 
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Тэмдэглэл 






