
 



Гал түймрийн эрсдлийн зэрэг 

Барилга байгууламж, объект, үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны гал 
түймрийн аюул, эрсдлийг ялгавартай тогтоох, эрсдэл ихтэй объектуудийг бүртгэж, 
гал түймрийн улсын хяналтыг хэрэгжүүлэх, урдчилан сэргийлэх ажлыг зохион 
байгуулах зорилгоор гал түймрийн эрсдлийн зэрэгт хуваана. Эрсдлийн 4-н зэрэг 
байна.  

 Гал түймрийн онц аюултай зэрэгт:Галын болон тэсэрч дэлбэрэх, цацраг 
идэвхит бодис, хялбар авалцан асах шингэн, тоос, хийн төлөв байдалтай бодис 
материал хэрэглэдэг үйлдвэрлэл, агуулах, уул уурхайн байгууламж, хорт хий, утаа 
ихээр ялгарах, хийц бүтээц, техник технологийн иж бүрдэл бүхий объектууд, 
газрын тосны бүтээгдэхүүнийг олборлох, үйлдвэрлэх, хадгалах, байгалийн болон 
шингэрүүлсэн хийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгж, газрын тосны 
бүтээгдэхүүний агуулах, шатахуун түгээх станц, дизель болон дулааны цахилгаан 
станц, эрчим хүчний үйлдвэр, цахилгаан түгээх байгууламжууд, улсын стратегийн 
ач холбогдол бүхий улсын нөөцийн объект, өвсний фонд, Үндэсний төв архив, төв 
номын сан, байгалийн болон түүхийн холбогдолтой музей, барилгын өвөрмөц 
шийдэлтэй 17 давхар бүхий 51м-ээс дээш өндөртэй барилга байгууламжууд тус 
тус хамаарна. 

Гал түймрийн аюултай I зэрэгт: Төв, орон нутгийн Засаг захиргааны 

барилга байгууламжууд, хөнгөн үйлдвэр, мод, модон эдлэлийн үйлдвэрлэл, аймаг, 

сумдад байрлах дулааны дизель станцын байгууламжууд, 200-гаас дээш ортой 

эмнэлэг, 800-гаас дээш сурагч бүхий ерөнхий боловсролын болон мэргэжлийн 

сургалт үйлдвэрлэлийн төв, эрдэм шинжилгээний байгууллага, их, дээд сургууль, 

160-аас дээш хүртэлх хүүхдийн багтаамжтай цэцэрлэг, 100-аас дээш хүн хүлээн 

авах зориулалт бүхий зочид буудал, нийтийн зориулалттай байр, амралтын газар, 

рашаан сувилал, хүмүүс олноор цуглардаг зах, 200-аас дээш хүний багтаамжтай 

худалдаа, үйлчилгээний үйл ажиллагаа явуулдаг барилга байгууламж, 500-гаас 

дээш суудалтай үзвэр үйлчилгээний газар, театр, соёлын төв, спорт цогцолбор, 

барилгын газар доорх болон 20-иос дээш багтаамжтай /битүү/ авто зогсоол 

үйлчилгээний байгууламжууд, 200-с дээш хүн цуглардаг нисэх онгоцны болон галт 

тэрэгний буудал, томоохон арилжааны банкны төвийн барилгууд,  28-51м хүртэлх 

давхрын орон сууц, олон талт үйл ажиллагаатай барилга, байгууламжууд  

хамаарна.  

Гал түймрийн аюултай II зэрэгт: Хөдөө аж ахуйн объект, фермерүүд, 50-500 

хүртэл суудал бүхий үзвэр, үйлчилгээ, үзэсгэлэнгийн газрууд, соёлын төв, спорт 

цогцолбор, 50-200 хүртэлх ортой эмнэлэгийн барилга, 20-100 хүртэлх ортой зочид 

буудал, 50-160 хүртэлх хүүхдийн багтаамжтай цэцэрлэг, 800 хүртэл суудалтай 

сургуулийн барилга байгууламжууд, төв, орон нутгийн радио, телевизийн 

салбарууд, 50 хүртэлх хүний багтаамжтай худалдаа, үйлчилгээний үйл ажиллагаа 

явуулдаг барилга байгууламж, нийт эзэлхүүн нь 100м3 хүртэл багтаамжтай архив, 



худалдаа үйлчилгээний барилга байгууламжууд, 20 хүртэлх автомашины 

багтаамжтай авто зогсоол үйлчилгээний барилгууд, ахуй үйлчилгээний 

зориулалттай 200м3-ын дээш эзэлхүүнтэй барилгууд, арилжааны банкны 

тооцооны төвүүдийн барилга, 200 хүртэл хүн цуглардаг нисэх онгоцны болон галт 

тэрэгний буудал зэрэг барилга байгууламжууд хамаарна.  

Гал түймрийн аюултай III зэрэгт: Дээрхи 3 төрлийн объектын ангилалд 
ороогүй галын аюулын хувьд хүний амь насанд учрах эрсдлийн хэмжээ бага бусад 
объектууд орно. 

 


