
 

 

НҮБ-ын Суурин зохицуулагчийн үүрэг гүйцэтгэгч Биата Транкманы  

нийслэлийн гамшгаас хамгаалах иж бүрэн дадлага сургуулийн нээлтийн  

үйл ажиллагаан дээр хэлсэн үг 

 

 

Онцгой байдлын ерөнхий газрын дарга, дэслэгч-генерал Т.Бадрал, 

Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга Р.Дагва 

Нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч, С.Амарсайхан 

Онцгой байдлын ерөнхий газрын орлогч дарга, хурандаа Б.Ууганбаяр, 

 

Үндэсний ба олон улсын түнш, хамтран ажиллагсад, хатагтай ноёд нараа! 

 

Онцгой байдлын ерөнхий газар, нийслэлийн Засаг даргын тамгын газартай хамтран 

зохион байгуулж байгаа нийслэлийн гамшгаас хамгаалах иж бүрэн дадлага сургуулийн 

эхний өдрийн халуун мэндчилгээг та бүхэндээ дэвшүүлье! 

 

Өндөр ач холбогдолтой, өгөн цар хүрээтэй уг дасгал сургуулилтыг зохион байгуулж буй 

Монгол улсын засгийн газар, ОБЕГ, Нийслэлийн ЗДТГ-т НҮБ, олон улсын түншүүдийн 

өмнөөс талархаж байгаагаа илэрхийлийн ялдамд уг дасгал сургуулилт нь бүх орлцогч 

талууд, мөн Улаанбаатар хотын оршин суугчид ч газар хөдлөлтийн үед бэлэн байдлыг 

хангах мэдлэг, чадавхи, дадалтай болход маш их ач холбогдолтойг онцолмоор байна.  

  

Өнөөдөр эхэлж байгаа дасгал сургууль нь жинхэнэ цаг үеэ олсон арга хэмжээ юм. 

Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хот нь газар хөдлөлтөд өртөмтхий болж байгааг 

олон судалгаагаар  нотолсон байдаг. Монголын хүн амын бараг 50 хувь нь аж төрдөг 

Улаанбаатар хотод, сүүлийн 14 жилийн дотор газар хөдлөлт, чичирхийллийн тоо, эрч 5-

10 дахин ихэссэн байна. 2005 оноос хойш Улаанбаатар хотын орчимд нийт 11 мянган 

газар хөдлөлт, үүнд 3.5 баллаас дээш 26 газар хөдлөлт бүртгэгдсан байна. Эдгээрийн 7 

нь нийслэлийн оршин суугчдад мэдрэгдсэн хүчтэй газар хөдлөлтүүд байв. 2011-2015 

онуудад нийсэлийн 524 барилга байгууламжийн газар хөдлөлтөд тэсвэртэй байдлыг 

судлахад 278 нь тэсвэргүй гэсэн дүнтэй гарсан аж.  

 

Иймээс Монгол улсын Засгийн газар, ОБЕГ нь зөвхөн төрийн алба, агентлагууд төдийгүй 

мөн иргэдийн мэдлэг, ойлголт, сэрэмжтэй байдлыг дээшлүүлэхийг зорин ажилласаар 

ирсэн ба үүнд “хэнийг ч орхихгүй байх” зарчимд суурилан иргэдийн хамгийн эмзэг 

бүлгүүд болох хүүхэд, настанууд, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд, жирэмсэн эхчүүдийг ч 

хамруулж байна.  

 



НҮБ энэ дасгал сургуулилтыг маш ихээр дэмжин оролцож байна. Уг дадлага сургуулилт 

нь гэнэтийн гамшиг болох газар хөдлөлтөд Монгол дахь НҮБ, түүний тэргүүлдэг 

Хүмүүнлэгийн багийн бэлэн байдлыг турших бололцоог олгож байгаа юм. Сургуулийн 

үйл явцад бид НҮБ, түнш байгуллагуудын гамшиг, онцгой байдлын төлөвлөгөө, 

тогтолцоо, дата мэдээлэл цуглуулах чадавхи, хариу арга хэмжээний эрэмбэ дараалал, 

тэргүүлэх чиглэл, нөөц хөрөнгө дайчлах арга механизмуудыг үнэлэн цэгнэхийн зэрэгцээ 

засгийн газартай хамтран ажиллах хамгийн үр дүнтэй аргуудыг турших юм.  

 

Үүний зэрэгцээ гамшигийн үеэд МУ-ын Засгийн газар олон улсын хүмүүнлэгийн 

тусламж дэмжлэгийг хүсвэл эдгээрийг ямар нэгэн саад тотгоргүй хүлээж авах МУ-ын 

дүрэм журмыг үнэлэх боломжийг энэ сургуулилтаар олгож байна. Та бүгдийн мэдэж 

байгаагаар НҮБ, түүний харьяа агентлагууд нь төрөл бүрийн татвар, гаалийн суутгал, 

шимэтгэлээс чөлөөлөгдсөн байдаг. Харин энэ журам нь олон улсын хүмүүнлэгийн 

байгуулагуудад хамаардаггүй учир хэрэгцээт тусламжийг цаг алдахгүй, үр дүнтэй 

хүргэхэд саад тотгор болох магадлалтай юм.  

 

Дасгал сургуулилтад оролцохдоо жинхэнэ үйл явдалд оролцож байгаа мэт ажиллаарай 
гэж ОБЕГ-ийнхан бидэнд захисан. Бид санал нэг байна. НҮБ, Хүмүүнлэгийн багийнхан та 
бүхэнтэйгээ хамт энэ сорилтыг нүүрэлж ажиллахад бэлэн байна. Учир нь бэлэн байдлыг 
хангах нь эрдэнэт хүний амийг аврахтай агаар нэг юм.  
 

 

Гай хэлж ирдэггүй гэж монголчууд ярьдаг. Хэлж биш, хийсч ирдэг гай гамшигт барих 
хамгийн шилдэг хариу арга хэмжээний цорын ганц баталгаа бол бэлэн байдлыг хангасан 
байх юм. Иймээс бэлэн байдалд хөрөнгө оруулах нь, ялангуяа дэд бүтэц, гамшгийн 
эрсдлийг бууруулах үйл ажиллагааг төлөвлөлт, төлөвлөгөөнд оруулах шаардлагатайг энд 
онцолмоор байна. Учир нь бэлэн байдалд оруулсан 1 ам доллар, хариу арга хэмжээнээс 
7 ам. долларыг хэмнэдэг гэдгийг тооцоогоор нотолсон байдаг.  
 

Үүгээр та бид бүгдэд сайн зохион байгуулалттай хамтын ажиллагаа, амжилттай дасгал 

сургуулилт мөн үүнээс авч гарах олон сайхан туршлага, мэдлэгийг хуримтлуулах 

ерөөлийг өргөөд, дасгал сургуульд оролцогч болгонд амжилт хүсье! 

 

Баярлалаа! 

 


