
Монгол хэл

Байгалийн гамшгийн 
үед хэрэгтэй 

аппликэйшнүүд 
болон сайтууд

Шууд нүдэнд тусахаар газарт наавал илүү тохиромжтой

Япон дахь байгалийн гамшигт бэлдэх тухай

Цунами

Хөрсний гулсалт

Галт уулын дэлбэрэлт

Газар хөдлөлт

Их хэмжээний цас

Хүчтэй аадар

Үер

Далайн хар салхи

Хэвлэн гаргасан: Сайд нарын Танхим
Хяналт ба хамтын ажиллагаа: Дотоод хэрэг, харилцаа холбооны Яам, Гал түймэр, байгалийн гамшигтай тэмцэх агентлаг, 

Аялал жуулчлалын агентлаг, Японы цаг уурын агентлаг

* Аппликэйшн болон WEB-сайт дээрх мэдээлэл 2020 оны гуравдугаар сарын төгсгөлийн байдлаар

Юу ч гэсэн утсандаа 

суулгачихъя!

Энгийн үед ч хэрэглэхэд сонирхолтой!

Олон хэлээр

Байгалийн гамшгийн үед    ашиглаж болно

Таныг байгалийн гамшгаас 
хамгаалахын тулд

▶Ухаалаг утасны үндсэн аппликэйшнүүд QR-кодыг татаж аваарай!

▶Үндсэн WEB-сайтууд Компьютерт ч, ухаалаг утсанд ч бий!

Байгалийн гамшгийн талаар сэрэмжлүүлэг өгөхөд 
зориулсан goo апликэйшн

Байгалийн гамшгийн талаар сэрэмжлүүлэг авч, онцгой 

нөхцлийн үед байгалийн гамшиг, хоргодох байрны 

тухай мэдээлэл хүлээж авахад зориулсан аппликэйшн.

Safety tips

Япон дахь байгалийн гамшгийн талаархи 

мэдээллийг авахад тохиромжтой аппликэйшн.

Japan Official Travel App

Японд аялахдаа ашиглахад тохиромжтой 

аппликэйшн.Байгалийн гамшгийн үед ч 

ашиглаж болно.

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/

en/special/staysafe/

https://www.jma.go.jp/jma/

kokusai/multi.html 

Stay Safe with NHK WORLD-JAPAN
Цаг уур судлалын агентлаг/
Байгалийн гамшгийн талаархи мэдээлэл

NHK-гийн мэдээ илгээх. Газар хөдлөлт, 

цунамигийн талаар шуурхай мэдээг ч хүргэнэ.

NHK WORLD-JAPAN
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Далайн хар салхи/аадар бороо/их хэмжээний цас орсон үед

Галт уул дэлбэрэх үед

Хэцүү нөхцөлд орсон үед/аюулгүй газарт шилжих хүсэлтэй үед

2. Аюулгүй газарт нүүж очно.

Мэдээллийг хялбархан шалгаж болох WEB-сайт/аппликэйшн 

Газар хөдлөлт/цунамигийн үед

1. Байгалийн гамшгийн талаархи 
мэдээллийг судална

Хэрвээ байгалийн гамшиг нүүрлэвэл!

Safety tips  

Japan Official Travel App

https://www.jnto.go.jp/smartapp/eng/about.html

Цаг уур судлалын агентлаг
https://www.data.jma.go.jp/

multi/index.html?lang=en

Байгалийн гамшгийн талаархи 

мэдээлэл

Байгалийн гамшгийн талаархи 

мэдээлэл бүхий WEB-сайт

(Хэрэв далайд хүчтэй газар хөдөлсөн бол цунами байгаа эсэх талаар 

сонор сэрэмжтэй байцгаая)

Эндээс 

татах

Эндээс 
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Earthquake information

Цаг уур судлалын агентлаг

Цаг уур судлалын агентлаг

Tsunami warning / advisory

Earthquake information

Safety tips

Safety Assistance > 

Earthquakes

Japan Official Travel App

Газар хөдлөлт/цунамигийн тухай мэдээлэл

Цахилгаан галт тэрэг/Хотын тээвэр

Онцгой байдлын үед хоргодох байр

Япон хэлээр тусламж хүсмээр байна

Хөрсний гулсалт/шар үсний үер/үерийн аюулын түвшин

Далайн хар салхи/аадар бороо/их хэмжээний цас орсон тухай мэдээлэл

Галт уул дэлбэрсэн тухай мэдээлэл

Volcanic warning

Safety tips

Safety Assistance > 

Volcanic Warnings

Japan Official Travel App

Цаг уур судлалын агентлаг

Real-time Risk Map : Landslide, Inundation, Flood

Цаг уур судлалын агентлаг

Weather warning / advisory

High-resolution 

Precipitation Nowcasts

Цаг уур судлалын агентлаг

Volcanic warning / 

forecast

Safety tips

Weather warning

Evacuation advice / 

instruction etc.

Safety Assistance > 

Weather Warnings

Japan Official Travel App

https://www.japan.travel/en/news/JapanSafeTravel/

 Japan Safe Travel Information

Communication Cards

Safety tips

"Улс даяар онцгой байдал зарласан үеийн хоргодох 

байрны хөтөч" аппликэйшн рүү шилжих 

Evacuation advice / instruction etc. > 

Emergency Shelters 

Safety tips

Safety Assistance > Emergency Shelters

Japan Official Travel App

Safety Assistance > Communication Cards

Japan Official Travel App

iOS Android

iOS

Android


