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Гурав: Гамшгийн орон зайн мэдээллийн сангийн бүрдүүлэлт, түүнд тавигдах 
шаардлага 

3.1. Гамшгийн орон зайн мэдээллийн сангийн өгөгдлийг дараах байдлаар 

ангилна. Үүнд: 

3.1.1. Орон зайн мэдээллийн сангийн суурь өгөгдөл (засаг захиргаа, нутаг 

дэвсгэрийн нэгж, нийгэм, эдийн засаг, хот, суурин газрын хөгжлийн 

төлөвлөлт, газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө, кадастрын мэдээлэл,  

хот суурин газар, барилга байгууламж, гудамж талбай, бүх төрлийн зам, 

шугам, сүлжээ, геологи, уул уурхай, гидрологи, ойн сан бүхий газар, агаар, 

сансрын зураг, бусад суурь зургууд); 

3.1.2. Орон зайн мэдээллийн сангийн сэдэвчилсэн өгөгдөл (геологийн, 

биологийн, байгалийн гаралтай аюулт үзэгдэл, хүний үйл ажиллагаатай 

холбоотой осол зэрэг). 

3.2. Гамшгийн орон зайн мэдээллийн сангийн бүрдүүлэгчийг “үндсэн” болон “дэд” 

гэж ангилна. 

3.2.1. Гамшгийн орон зайн мэдээллийн сангийн “үндсэн бүрдүүлэгч” нь 

Онцгой байдлын ерөнхий газар, төв, орон нутгийн онцгой байдлын анги, 

салбар байна; 

3.2.2. Гамшгийн орон зайн мэдээллийн сангийн “дэд бүрдүүлэгч” нь энэ 

журмын 4.2.1-д заасны дагуу Онцгой байдлын байгууллагатай мэдээ, 

мэдээллийг гэрээний хүрээнд харилцан солилцож, хамтран ажиллаж буй 

байгууллагууд байна. 

3.3. Гамшгийн орон зайн мэдээллийн санд дараах шаардлага тавигдана. Үүнд:  

3.3.1. Гамшиг, аюулт үзэгдэл, ослын тохиолдлын мэдээллийг тухайн цаг 

хугацаанд үнэн зөв, бүрэн гүйцэд оруулсан байх; 

3.3.2. Мэдээллийг баталсан загварын дагуу Гамшгийн орон зайн мэдээллийн 

санд (2 дугаар хавсралт) оруулах, шинэчлэх, засварлах; 

3.3.3. Зураглал боловсруулахад Онцгой байдлын албаны болон бусад 

мэргэжлийн байгууллагын томьёолсон тэмдгийг ашиглах; 

3.3.4. Гамшгийн орон зайн мэдээллийн системд оруулж буй орон зайн 

мэдээлэл, боловсруулалтын ажилд олон улсын геодезийн “WGS-84” 

солбицлыг, өндрийн сүлжээнд Балтийн тэнгисийн тогтолцоог, том, дунд 

масштабын байр зүйн зураглалд дэлхийн хөндлөн меркаторын 

“UTM” тусгагийг хэрэглэсэн байна. 
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Дөрөв: Гамшгийн орон зайн мэдээллийн системийн удирдлагын зохион 
байгуулалт  

4.1. Гамшгийн орон зайн мэдээллийн системийн үйл ажиллагааг Гамшгийн 

шуурхай удирдлага, зарлан мэдээллийн төв чиглүүлж, мэдээллийг бүртгэх, 

засварлах, боловсруулах асуудлыг Орон зайн мэдээлэл, технологийн тасаг 

хариуцна. 

4.2. Гамшгийн шуурхай удирдлага, зарлан мэдээллийн төв дараах чиг үүргийг 

хэрэгжүүлнэ. Үүнд: 

4.2.1. Гамшгийн орон зайн мэдээллийн санг хөгжүүлэх, бүрдүүлэх, харилцан 

ашиглах зорилгоор төрийн болон төрийн бус байгууллагатай хамтран 

ажиллах; 

4.2.2. Гамшгийн орон зайн мэдээллийн системийн үндсэн, дэд бүрдүүлэгч 

болон энэ журмын 5.4-т заасан бусад хэрэглэгчийн хандалтын эрхийг  

баталгаажуулах; 

4.2.3. Гамшгийн орон зайн мэдээллийн системийг хөгжүүлэх, хадгалах, 

нөөцлөх, нууцлахад шаардлагатай тоног төхөөрөмж, программ хангамж, 

ашиглалт, үйлчилгээнд шаардагдах зардлын тооцоог танилцуулах; 

4.2.4. Гамшгийн орон зайн мэдээллийн системийн үйл ажиллагаа, 

ашиглалтын тайланг хагас, бүтэн жилээр гаргах; 

4.3. Орон зайн мэдээлэл, технологийн тасаг дараах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ. 

Үүнд:  

4.3.1. Орон зайн суурь бүхий гамшгийн сэдэвчилсэн өгөгдөл, гамшиг, аюулт 

үзэгдэл, ослын мэдээллийн бүрдүүлэлтэд хяналт тавих, баталгаажуулах, 

шаардлагатай мэдээллийг засварлах; 

4.3.2. Орон зайн мэдээллийн системийн найдвартай, аюулгүй ажиллагааг 

хангахад шаардлагатай техник хэрэгсэл, программ хангамжийн системийг 

сайжруулах, өргөжүүлэх санал гаргах; 

4.3.3. Гамшгийн орон зайн мэдээллийн системд оруулсан мэдээллийг хянах, 

баталгаажуулах; 

4.3.4. Орон зайн суурь өгөгдөл, мэдээллийг цуглуулах, бүрдүүлэх, шинэчлэх; 

4.3.5. Орон зайн суурь өгөгдөл бүхий гамшгийн түүхчилсэн мэдээллийг 

бүрдүүлэх, шинэчлэх; 



3 

 

4.3.6. Нийгэм, эдийн засгийн статистик мэдээллийг бүрдүүлэн гамшгийн орон 

зайн мэдээллийн системд оруулах; 

4.3.7. Гамшиг, аюулт үзэгдэл, ослын төрөл бүрийн мэдээ, зураглалаар 

удирдлагыг хангах, шийдвэр гаргахад дэмжлэг үзүүлэх; 

4.3.8. Нууцлал бүхий мэдээллийг оруулах, бүрдүүлэх, хадгалах; 

4.3.9. Хэрэглэгчийн хандалтын эрх үүсгэх, хязгаарлах, энгийн хэрэглэгчийн 

хандалтын эрхийн ангилалд зөвшөөрөгдөх мэдээллийг тохируулах;  

4.3.10. Гамшгийн орон зайн мэдээллийн системийн нөөцлөлт, нууцлалын үйл 

ажиллагааг хэрэгжүүлэх;  

4.3.11. Онцгой байдлын байгууллагын ашиглаж буй бусад систем, өгөгдлийн 

сантай уялдуулах;  

4.3.12. Гамшгийн орон зайн мэдээллийн системийн найдвартай, аюулгүй 

ажиллагааг хангах; 

 

Тав: Гамшгийн орон зайн мэдээллийн системийн ашиглалт 

5.1. Гамшгийн орон зайн мэдээллийн системийг дараах зорилгоор ашиглана. 

Үүнд: 

5.1.1. Болзошгүй гамшиг, аюулт үзэгдэл, ослын мэдээлэл, нийгэм эдийн 

засгийн суурь статистик мэдээллийг бүрдүүлэх, боловсруулах, эрсдэлийн 

үнэлгээний зураглал болон бусад төлөвлөлтөд шаардлагатай мэдээллийг 

бүрдүүлэх, мэдээлэл солилцох; 

5.1.2. Улсын алба, аймаг, нийслэл, сумын гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөө, 

бэлэн байдлыг хангах зориулалт бүхий бусад төлөвлөлтийг зураглах; 

5.1.3. тохиолдсон гамшиг, аюулт үзэгдэл, ослын нөхцөл байдлын шуурхай 

хариу арга хэмжээний зураглал боловсруулах, цаашид гарч болзошгүй 

аюулыг тооцоолох, шуурхай шийдвэр гаргах, үр дүнг танилцуулах;    

5.1.4. Гамшиг, аюулт үзэгдэл, осолд нэрвэгдсэн бүс, төв орон нутгийн 

сэргээн босгох үйл ажиллагааны зураглал боловсруулах, мэдээлэл 

солилцох; 

5.1.5. Гамшгаас хамгаалах судалгаа, эрдэм шинжилгээ, сургалт, 

сурталчилгааны ажилд ашиглах. 

5.2. Энэ журмын 4.2.1-т зааснаас бусад аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэд олон 

нийт гамшгийн орон зайн мэдээллийн системийн нээлттэй мэдээллийг зохих 

зөвшөөрлийн дагуу ашиглана. 
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5.3. Гамшгийн орон зайн мэдээллийн системийн ашиглалтад дараах нийтлэг 

шаардлага тавигдана. Үүнд: 

5.3.1. Гамшгийн төрөл бүрийн сэдэвчилсэн зураглалыг боловсруулахдаа 

зөвхөн гамшгийн орон зайн мэдээллийн сангийн суурь өгөгдлийг ашигласан 

байх; 

5.3.2. Мэдээллийн сангийн загварын дагуу зураглаж, гамшиг, аюулт үзэгдэл, 

ослыг бүртгэсэн байх; 

5.3.3. Орон зайн өгөгдөл болон гамшгийн статистикийн мэдээллийг гамшгийн 

нэгдсэн кодчиллын дагуу бүртгэсэн байх; 

5.3.4. Гамшгийн орон зайн мэдээллийг хоёрдогч бүтээгдэхүүнд авч 

ашиглахдаа эх сурвалжийг заавал дурдсан байх. 

5.4. Гамшгийн орон зайн мэдээллийн систем нь дараах хандалтын эрхтэй байна. 

Үүнд: 

5.4.1. Системийн админ эрх; 

5.4.2. Систем дэх мэдээллийн сангийн админ; 

5.4.3. Засварлах эрх /зөвшөөрөгдсөн мэдээлэл оруулах, засварлах/; 

5.4.4. Хэрэглэгчийн эрх /зөвшөөрөгдсөн мэдээлэл харах, танилцах/; 

5.4.5. Олон нийтийн хандалтын эрх /зөвшөөрөгдсөн мэдээлэлтэй танилцах, 

ашиглах/. 
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Зургаа: Гамшгийн орон зайн мэдээллийн системийн хэрэглэгчийн чиг 
үүрэг 

6.1. Бүсийн төв нь дараах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ. Үүнд: 

6.1.1. Улсын хэмжээний орон зайн суурь өгөгдөл бүхий гамшиг, аюулт 

үзэгдэл, ослын нөхцөл байдлын, сэдэвчилсэн мэдээлэлтэй танилцах, 

ашиглах; 

6.1.2. Боломжит, шаардлагатай орон зайн мэдээ, мэдээллийг төв, орон 

нутгийн Онцгой байдлын байгууллагаас шаардах. 

6.1.3. Гамшиг, аюулт үзэгдэл, ослын нөхцөл байдлын, сэдэвчилсэн 

мэдээллийн бүрдүүлэлтэд хяналт тавих, зохицуулалт, удирдлагаар хангах; 

6.2. Төв, орон нутгийн Онцгой байдлын байгууллага дараах чиг үүргийг 

хэрэгжүүлнэ. Үүнд: 

6.2.1. Гамшгийн орон зайн мэдээллийн системд хэрэглэгчийн эрхээр 

нэвтрэх, суурь болон сэдэвчилсэн өгөгдлийг ашиглах. 

6.2.2. Гамшиг, аюулт үзэгдэл, ослын нөхцөл байдлын мэдээ, зураглалыг 

тухайн цаг хугацаанд оруулах, засварлах, шинэчлэх; 

6.2.3. Гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээний мэдээ, зураглалыг оруулах, 

засварлах, шинэчлэх; 

6.2.4. Гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөөтэй холбоотой мэдээлэл, судалгаа, 

зураглалыг оруулах, засварлах, шинэчлэх. 

6.3. Гэрээт байгууллагын эрх үүрэг нь энэ журмын 3.2.2-т заасны дагуу 

зохицуулагдана. 

 

Долоо: Гамшгийн орон зайн мэдээллийн системийн аюулгүй байдлыг 
хангах 

7.1. Гамшгийн орон зайн мэдээллийн сан нь үндсэн болон нөөц сервер, 

нөөцлөлтийн программ хангамжтай байна; 

7.2. Гамшгийн орон зайн мэдээллийн системийн нөөц хувилбарын систем нь 

үндсэн системтэйгээ адил түвшний хүчин чадалтай сервер байна; 

7.3. Гамшгийн орон зайн мэдээллийн системийн нөөц хувилбарыг системээс 

систем рүү гэсэн зарчмаар нөөцлөн хадгална; 

7.4. Гамшгийн орон зайн мэдээллийн сангийн нөөцлөлтийн ажиллагааг долоо 

хоног бүрийн Лхагва гарагийн 04:00 цагт хийх ба нөөцлөлт хэвийн хийгдэж 

буй эсэхийг 14 хоног тутам шалгаж тэмдэглэл хөтөлнө; 
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7.5. Гамшгийн орон зайн мэдээллийн системийг жил бүрийн 12 дугаар сарын 25-

ны өдөр бүрэн нөөцөлж хадгална; 

7.6. Гамшгийн орон зайн мэдээллийн системийн нөөцлөлтийг зориулалтын 

хадгалах төхөөрөмжид хадгална; 

7.7. Мэдээллийн сангийн нууцлал бүхий мэдээллийг зохих хууль тогтоомжийн 

дагуу хүлээн авах, мэдээллийн санд оруулах, ашиглах, дамжуулах 

ажиллагааг хэрэгжүүлнэ; 

7.8. Бусад байгууллагатай мэдээлэл харилцан солилцох, системд хандах эрхийг 

олгох, холболт болон сүлжээний нууцлалтай холбоотой асуудлыг гэрээгээр 

зохицуулна. 

 

Найм: Хориглох 

8.1. Санаатай болон санамсаргүйгээр гамшгийн орон зайн мэдээллийн системийн 

үйл ажиллагаанд саад учруулах аливаа үйлдлийг хориглоно. 

8.2. Гамшгийн орон зайн системийн мэдээ, мэдээллийг арилжааны зорилгоор 

ашиглах, ашиглуулахыг хориглоно. 
 

 

Ес: Хариуцлага 

9.1. Энэхүү журмыг зөрчсөн алба хаагч, ажилтанд холбогдох хууль тогтоомжийн 

дагуу хариуцлага хүлээлгэнэ.  
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ОБЕГ-ын даргын 2019 оны 02 сарын 20 

өдрийн А/47 тоот тушаалын хоёрдугаар 
хавсралт 

 

ГАМШГИЙН ОРОН ЗАЙН МЭДЭЭЛЛИЙН САНГИЙН КОДЧИЛОЛ 

1 Зорилго 

“Гамшгийн орон зайн мэдээллийн сан” (ГОЗМС)-гийн ашиглалтыг 

хялбаршуулах, системтэйгээр ашиглахын тулд шинээр гамшгийн код боловсруулж 

ашиглах, бусад улсын хэмжээний, салбарын, байгууллагын мэдээллийн сангуудтай 

уялдууланхолбохтүлхүүр болж хэрэглэгдэх юм. 

 

1.1 Гамшгийн орон зайн мэдээллийн сангийн суурь давхаргын кодчилол 

 ГОЗМС-ийн суурь мэдээлэл нь салбар бүрд нийтлэг ашиглагддаг засаг 

захиргааны, зам шугам сүлжээний, барилга байгууламжийн гэх мэт цэг, шулуун, 

полигоноор дүрслэгдсэн орон зайн биет мэдээллүүдийг хэлнэ. Орон зайн суурь 

өгөгдлүүдийн бүрдэл, хяналт, стандартыг улсын хэмжээнд “Газар зохион 

байгуулалт, геодези, зураг зүйн газар” хариуцан хөгжүүлж, улсын хэмжээнд орон 

зайн мэдээллийн дэд бүтцийг хөгжүүлэхээр зорин ажиллаж байгаа бөгөөд 

“Гамшгийн орон зайн мэдээллийн сан” нь түүний нэг бүрдэл буюу нэгээхэн хэсэг нь 

болж хөгжих юм. Иймд гамшгийн орон зайн мэдээллийн сангийн суурь давхаргууд 

мөн түүний кодчилол нь “Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газар”-т 

хийгдсэн байдаг тул шууд авч ашиглахаар энэхүү хавсралтад тусгав. 

 

1.2 Гамшгийн орон зайн мэдээллийн сангийн сэдэвчилсэн давхаргын код 

буюу гамшгийн кодчилол 

Монгол Улсын хэмжээнд тохиолддог гамшиг, осол, аюулт үзэгдлийг гарал 

үүсэл, төрлөөр ангилж кодчилон ГОЗМС-д хэрэглэх нь хэрэглээг хялбарчлах, урт 

нэршил ашиглахгүйгээр бичих, нэршлийн алдаа гарахгүй байх, цаг хэмнэх мөн 

бусад мэдээллийн сангуудыг уялдуулахад хэрэглэгдэх юм.  

Онцгой байдлын байгууллага нь анх удаа гамшгийн орон зайн мэдээллийн дэд 

бүтцийг системтэйгээр байгуулж, ашиглахаар зорьж байгаагийн нэг алхамнь өөрийн 

салбарын кодчиллыг боловсруулж ашиглах явдал юм. Гамшгийн кодчиллыг 

боловсруулахдаа гамшгийг гарал үүслээр нь 1) гал түймрийн, 2)геологийн 

3)байгалийн, 4)биологийн, 5)хүний буруутай үйл ажиллагаанаас гэж 4 үндсэн 
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төрөлд ангилан цаашид байршил, тохиолдлын дугаар зэргээр дэд ангилалд хуваан 

кодчилсон юм.  

Жишээ нь FF гэсэн кодчилол байвал эхний F нь (Fire) буюу гал түймрийн 

гаралтай гамшиг байна гэж ойлгох бөгөөд дараах F нь forest буюу ойд тохиолдсон 

гэж үзэж ойн түймэр гэж авч үзэх юм. Хэрэв NZ гэсэн  байвал N буюу байгалийн 

(natural) гаралтай Z гэснийг зуд гэж ойлгох юм. Тиймээс ойн түймэр гэж бичихийн 

оронд FF гэж бичих, зудыг NZ гэх зэргээр бичижцаашид дангаар нь эсвэл нэртэй нь 

давхар авч ашиглах юм.  

 

1.3 Суурь давхаргын кодчилол, гамшгийн кодчилолыг ашиглах нь 

Монгол Улсын хэмжээнд тохиолддог гамшиг, осол аюулт үзэгдлийг бүртгэхдээ 

аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг, баг, хороогоор буюу нутаг дэвсгэрийн хил хязгаар 

болох засаг захиргааны нэгжийн хилийн цэсийг ашиглан эртнээс бүртгэж ирсэн 

байдаг бол орон зайн мэдээллийн систем ашигласнаар тухайн гамшиг ослыг 

голомтын түвшинд тэмдэглэн зураглаж, үүссэн нөхцөл байдлыг мэдээлэх боломж 

бүрдэж байгаа юм. Тиймээс тухайн гамшиг, осол тохиолдсон газрын ерөнхий 

байршлыг тодорхойлохдоо орон зайн мэдээллийн суурь давхаргын кодчиллыг 

ашиглах нь хялбар бөгөөд тухайн гамшиг осол нь ямар төрлийн, тохиолдсон цаг 

хугацаа, нарийвчилсан байршил зэргийг гамшгийн кодчилол ашиглан хялбархан 

таньж унших боломжтой юм. 

Жишээ болгож суурь давхаргын кодчилол (байршлын) мөн гамшгийн 

кодчиллын нийлмэлийг авч үзье. 

 

Хүснэгт 1-3:Байршлын болон гамшгийн кодчилол 

21000      

 21010 

Аймаг 
(Дорнод) 

 
F 

 Сум 
(Халх 
гол) 

 S 

 Гал  20181010 

 хээрийн  01 

 Огноо  

 Тохиолдлын тоо 

 



 

3 

 

Дээрх кодчиллыг ашигласнаар бичвэр хялбарших, бичвэрийн алдаа багасах, 

цаг хугацаа хэмнэх, газрын зурагт дүн шинжилгээ хийх өргөн боломж бүрдэх юм. 

Дээрх кодчиллыг гамшгийн орон зайн мэдээллийн давхаргуудад хэрхэн ашиглах 

талаар журмын 2 дугаар хавсралтад дэлгэрэнгүй тайлбарлав. 
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2 Гамшгийн кодчилол 

Гамшгийн орон зайн мэдээллийн системийг дотоод, гадаадын гамшгийн 

мэдээллийн системтэй холбох, харилцан мэдээллийг солилцох зорилгоор дараах 

кодуудыг ашиглана. 
 

№ 
Гарал 

үүслийн нэр 

Гарал 
үүслийн код 

Төрлийн нэр Төрлийн 
код 

Он, сар, 
өдөр 

Тохиолдл
ын тоо Англи Монгол 

 
Гал түймэр 

(Fire) F 
1 Object fire 

Объектын гал 
түймэр 

O 
20180924 01 

2 Forest fire Ойн түймэр F 

3 Steppe fire 
Хээрийн 
түймэр 

S 

1 

Байгалийн 
гаралтай 
гамшиг 

(Natural 

hazard) 

N 

1 Drought Ган D 

2 Dzud Зуд Z 

3 Flood Үер F 

4 Hail Мөндөр H 

5 Snow fall Цасан нуранги S 

6 
Strong wind and 

storm 

Хүчтэй салхи, 
шуурга 

W 

7 Thunder Аянга T 

2 

Геологийн 
гаралтай  

(Geological 

hazard) 

G 
1 Earthquake Газар хөдлөлт E 

2 Landslide 
Хөрсний 
гулсалт 

L 

3 

Биологийн 
гаралтай 
гамшиг 

(Biological 

hazard) 

B 

Animal disease 

1 Anthrax Боом M1 

2 Blackleg Дуут хавдар C3 

3 

Bovine 

Ephemeral 

Fever 

Үхрийн хорт 
салст халуурал 

C2 

4 
Sheep POX, 

Goat Pox 

Хонь, ямааны 
цэцэг өвчин 

S1 

5 

Classical swine 

fever/ Hog 

cholera 

Гахайн мялзан P3 

6 Enterotoxemia 

Дотрын 
халдварт 
хордлого 

D1 

7 
Equine influenza 

 
Адууны ханиад E1 

8 
Food and Mouth 

Disease 
Шүлхий A1 

9 Glanders Адууны ям G1 

10 Rabies 
Мал, амьтны 
галзуу 

A2 

11 

High 

Pathogenic 

Avian Influenza 

Шувууны томуу A3 
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12 
Newcastle 

disease 

Тахианы 
ньюкасл өвчин 

N1 

13 
Peste des Petits 

Ruminants 

Бог малын 
мялзан 

C1 

14 

Porcine 

Reproductive 

and Respiratory 

Syndrome 

 

Гахайн үржил 
амьсгалын 
замын хам 
шинж 

P2 

Human disease 

15 Brucellosis Бруцеллёз S2 

16 
Hand, food and 

mouth disease 

Гар, хөл, амны 
өвчин 

H2 

17 Plague Тарваган тахал P1 

18 H1N1 influenza H1N1 томуу H1 

19 Tyberculosis Сүрьеэ T1 

3 

Хүний 
буруутай 

үйл 
ажиллагаат

ай 
холбоотой 

осол 

(Human 

related 

disaster) 

H 

1 Chemical  Химийн бодис C 

2 Explosive  
Тэсэрч 
дэлбэрэх 

E 

3 
Industrial 

accidents 

Үйлдвэрлэлийн 

осол 
I 

4 Radiation 
Цацрагийн 
бодис 

R 

5 

Road and 

transportation 

accident 

Зам, тээврийн 
хэрэгслийн 
осол 

T 

6 
Search and 

rescue  

Эрэн хайх, 
аврах 
ажиллагаа 

S 

 

3 Суурь давхаргын буюу байршлын кодчилол 

Гамшгийн орон зайн мэдээллийн системийг бусад мэдээллийн системийн суурь 

мэдээллийн баазуудыг холбоход дараах кодуудыг ашиглана. 

№ Аймгийн, хотын  нэр Аймаг хотын  код Сум, дүүргийн нэр Сум, дүүргийн код 

1 Архангай аймаг 65000 

Батцэнгэл 65100 

Булган 65120 

Жаргалант 65200 

Ихтамир 65170 

Өгийнуур 65020 

Өлзийт 65030 

Өндөр-Улаан 65210 

Тариат 65230 

Төвшрүүлэх 65070 

Хайрхан 65060 

Хангай 65250 

Хашаат 65010 

Хотонт 65040 

Цахир 65270 

Цэнхэр 65080 

Цэцэрлэг 65190 
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Чулуут 65220 

Эрдэнэбулган 65130 

Эрдэнэмандал 65150 

2 Баян-Өлгий аймаг 83000 

Алтай 83150 

Алтанцөгц 83040 

Баяннуур 83030 

Бугат 83050 

Булган 83010 

Буянт 83140 

Дэлүүн 83060 

Ногооннуур 83100 

Өлгий 83120 

Сагсай 83160 

Толбо 83080 

Улаанхус 83170 

Цэнгэл 83190 

3 Баянхонгор аймаг 64000 

Баацагаан 64150 

Баянбулаг 64260 

Баянговь 64130 

Баянлиг 64010 

Баян-Овоо 64080 

Баян-Өндөр 64250 

Баянхонгор 64090 

Баянцагаан 64210 

Богд 64050 

Бөмбөгөр 64170 

Бууцагаан 64220 

Галуут 64110 

Гурванбулаг 64230 

Жаргалант 64180 

Жинст 64070 

Заг 64200 

Өлзийт 64030 

Хүрээмарал 64240 

Шинэжинст  64190 

Эрдэнэцогт 64020 

4 Булган аймаг 63000 

Баян-Агт 63180 

Баяннуур 63010 

Бугат 63090 

Булган 63080 

Бүрэгхангай 63050 

Гурванбулаг 63120 

Дашинчилэн 63060 

Могод 63150 

Орхон 63040 

Рашаант 63070 

Сайхан 63160 

Сэлэнгэ 63020 

Тэшиг 63100 

Хангал 63030 

Хишиг-Өндөр 63110 

Хутаг-Өндөр 63140 

5 Говь-Алтай аймаг 82000 

Алтай 82130 

Баян-Уул 82150 

Бигэр 82040 

Бугат 82200 

Дарви 82190 

Дэлгэр 82010 
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Есөнбулаг 82080 

Жаргалант 82110 

Тайшир 82070 

Тонхил 82210 

Төгрөг 82170 

Халиун 82100 

Хөхморьт 82180 

Цогт 82050 

Цээл 82120 

Чандмань 82020 

Шарга 82140 

Эрдэнэ 82030 

6 Говьсүмбэр аймаг 42000 

Баянтал 42030 

Сүмбэр 42010 

Шивээговь 42020 

7 Дархан-Уул аймаг 45000 

Дархан 45150 

Орхон 45030 

Хонгор 45020 

Шарын гол 45010 

8 Дорноговь аймаг 44000 

Айраг 44120 

Алтанширээ 44070 

Даланжаргалан 44130 

Дэлгэрэх 44040 

Замын-Үүд 44010 

Иххэт 44090 

Мандал 44140 

Өргөн 44030 

Сайншанд 44100 

Сайхандулаан 44110 

Улаанбадрах 44050 

Хатанбулаг 44080 

Хөвсгөл 44060 

Эрдэнэ 44020 

9 Дорнод аймаг 21000 

Баяндун 21120 

Баянтүмэн 21050 

Баян-Уул 21160 

Булган 21090 

Гурванзагал 21080 

Дашбалбар 21100 

Матад 21020 

Сэргэлэн 21110 

Халх гол 21010 

Хөлөнбуйр 21150 

Хэрлэн 21060 

Цагаан-Овоо 21130 

Чойбалсан 21040 

Чулуунхороот 21030 

10 Дундговь аймаг 48000 

Адаацаг 48140 

Баянжаргалан 48020 

Говь-Угтаал 48070 

Гурвансайхан 48060 

Дэлгэрхангай 48170 

Дэлгэрцогт 48110 

Дэрэн 48080 

Луус 48120 

Өлзийт 48040 

Өндөршил 48010 

Сайнцагаан 48090 
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Сайхан-Овоо 48180 

Хулд 48130 

Цагаандэлгэр 48030 

Эрдэнэдалай 48150 

11 Завхан аймаг 81000 

Алдархаан 81190 

Асгат 81170 

Баянтэс 81160 

Баянхайрхан 81180 

Дөрвөлжин 81280 

Завханмандал 81270 

Идэр 81060 

Их-Уул 81010 

Нөмрөг 81110 

Отгон 81070 

Сантмаргац 81260 

Сонгино 81230 

Тосонцэнгэл 81030 

Түдэвтэй 81210 

Тэлмэн 81050 

Тэс 81250 

Улиастай 81090 

Ургамал 81290 

Цагаанхайрхан 81120 

Цагаанчулуут 81150 

Цэцэн-Уул 81220 

Шилүүстэй 81140 

Эрдэнэхайрхан 81240 

Яруу 81130 

11 Орхон аймаг 61000 
Баян-Өндөр 61020 

Жаргалант 61010 

12 Өвөрхангай аймаг 62000 

Арвайхээр 62160 

Баруунбаян-Улаан 62270 

Бат-Өлзий 62210 

Баянгол 62060 

Баян-Өндөр 62010 

Богд 62190 

Бүрд 62020 

Гучин-Ус 62180 

Есөнзүйл 62030 

Зүүнбаян-Улаан 62120 

Нарийнтээл 62260 

Өлзийт 62050 

Сант 62040 

Тарагт 62140 

Төгрөг 62080 

Уянга 62220 

Хайрхандулаан 62240 

Хархорин 62090 

Хужирт 62110 

13 Өмнөговь аймаг 46000 

Баяндалай 46120 

Баян-Овоо 46030 

Булган 46110 

Гурвантэс 46150 

Даланзадгад 46080 

Мандал-Овоо 46090 

Манлай 46020 

Ноён 46140 

Номгон 46050 
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Сэврэй 46130 

Ханбогд 46010 

Ханхонгор 46070 

Хүрмэн 46100 

Цогт-Овоо 46060 

Цогтцэций 46040 

14 Сүхбаатар аймаг 22000 

Асгат 22050 

Баруун-Урт 22070 

Баяндэлгэр 22110 

Дарьганга 22040 

Мөнххаан 22140 

Наран 22060 

Онгон 22090 

Сүхбаатар 22030 

Түвшинширээ 22160 

Түмэнцогт 22150 

Уулбаян 22130 

Халзан 22100 

Эрдэнэцагаан 22010 

15 Сэлэнгэ аймаг 43000 

Алтанбулаг 43040 

Баруунбүрэн 43170 

Баянгол 43060 

Ерөө 43010 

Жавхлант 43050 

Зүүнбүрэн 43090 

Мандал 43030 

Орхон 43140 

Орхонтуул 43160 

Сайхан 43130 

Сант 43150 

Сүхбаатар 43080 

Түшиг 43100 

Хушаат 43120 

Хүдэр 43020 

Цагааннуур 43110 

Шаамар 43070 

16 Төв аймаг 41000 

Алтанбулаг 41130 

Аргалант 41180 

Архуст 41060 

Батсүмбэр 41120 

Баян 41070 

Баяндэлгэр 41030 

Баянжаргалан 41020 

Баян-Өнжүүл 41140 

Баянхангай 41210 

Баянцагаан 41080 

Баянцогт 41170 

Баянчандмань 41160 

Борнуур 41150 

Бүрэн 41260 

Дэлгэрхаан 41280 

Жаргалант 41200 

Заамар 41270 

Зуунмод 41100 

Лүн 41240 

Мөнгөнморьт 41010 

Өндөрширээт 41250 

Сүмбэр 41190 
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Сэргэлэн 41090 

Угтаалцайдам 41220 

Цээл 41230 

Эрдэнэ 41040 

Эрдэнэсант 41290 

17 Увс аймаг 85000 

Баруунтуруун 85020 

Бөхмөрөн 85220 

Давст 85120 

Завхан 85100 

Зүүнговь 85040 

Зүүнхангай 85010 

Малчин 85090 

Наранбулаг 85110 

Өлгий 85150 

Өмнөговь 85210 

Өндөрхангай 85030 

Сагил 85190 

Тариалан 85130 

Түргэн 85200 

Тэс 85060 

Улаангом 85160 

Ховд 85230 

Хяргас 85080 

Цагаанхайрхан 85050 

18 Улаанбаатар 11000 

Багануур 12000 

Багахангай 12300 

Баянгол 16000 

Баянзүрх 13000 

Налайх 12600 

Сонгино хайрхан 18000 

Сүхбаатар 14000 

Хан-Уул 17000 

Чингэлтэй 15000 

19 Ховд аймаг 84000 

Алтай 84080 

Булган 84210 

Буянт 84090 

Дарви 84010 

Дөргөн 84020 

Дуут 84200 

Жаргалант 84140 

Зэрэг 84060 

Манхан 84110 

Мөнххайрхан 84190 

Мөст 84070 

Мянгад 84100 

Үенч 84130 

Ховд 84170 

Цэцэг 84050 

Чандмань 84030 

Эрдэнэбүрэн 84180 

20 Хөвсгөл аймаг 67000 

Алаг-Эрдэнэ 67140 

Арбулаг 67200 

Баянзүрх 67290 

Бүрэнтогтох 67220 

Галт 67190 

Жаргалант 67250 

Их-Уул 67050 

Мөрөн 67120 
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Рашаант 67060 

Рэнчинлхүмбэ 67170 

Тариалан 67010 

Тосонцэнгэл 67110 

Төмөрбулаг 67160 

Түнэл 67090 

Улаан-Уул 67270 

Ханх 67070 

Цагааннуур 67260 

Цагаан-Уул 67300 

Цагаан-Үүр 67040 

Цэцэрлэг 67320 

Чандмань-Өндөр 67080 

Шинэ-Идэр 67240 

Эрдэнэбулган 67030 

21 Хэнтий аймаг 23000 

Батноров 23040 

Батширээт 23160 

Баян-Адарга 23070 

Баянмөнх 23170 

Баян-Овоо 23010 

Баянхутаг 23060 

Биндэр 23100 

Бор-Өндөр 23220 

Галшир 23080 

Дадал 23030 

Дархан 23180 

Дэлгэрхаан 23200 

Жаргалтхаан 23190 

Мөрөн 23130 

Норовлин 23020 

Өмнөдэлгэр 23140 

Хэрлэн 23110 

Цэнхэрмандал 23210 

 



 

ОБЕГ-ын даргын 2019 оны 02 сарын 
20 өдрийн А/47 дугаар тушаалын 

гуравдугаар хавсралт 

 

ГАМШГИЙН ОРОН ЗАЙН МЭДЭЭЛЛИЙН САНГИЙН ЗАГВАР 

1 Танилцуулга 

Энэхүү өгөгдлийн сангийн загвар нь хэрэглэгчид мэдээлийг системтэйгээр 

удирдан зохион байгуулах, тогтсон фонт, хэл, нэршил, кодчилол, томьёолсон 

тэмдэг ашиглаж хялбар байдлаар гамшиг, ослын нөхцөл байдлын зураглал 

боловсруулах, үр дүнг шуурхай тайлагнах, тайлан мэдээ, шийдвэр гаргалтад 

тусгах нөхцөлийг бүрдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх юм.  

Гамшгийн орон зайн мэдээллийн системийн үйл ажиллагааг зохицуулах 

журмын 5.4-д заасан хэрэглэгч интернет болон дотоод сүлжээ холбогдсон аль ч 

төхөөрөмжийг ашиглан гамшгийн нөхцөл байдлыг хаанаас ч шууд бүртгэх, 

зураглах боломж бүрдэхээс гадна төв, орон нутгийн анги, салбарууд дотооддоо 

болон бусад байгууллагуудтай нэгдсэн загвараар мэдээлэл солилцох, хамтран 

ажиллах боломжтой болно. 

2 Давхарга болон газрын зургийн нэршилд тавигдах шаардлага 

Гамшгийн орон зайн мэдээллийн систем нь олон хэлний эхийг ашиглаж 

бичих боломжтойгоор хөгжүүлсэн тул хэрэглэгч системийг ашиглахдаа зөвхөн 

Монгол хэлийг ашиглана.  

2.1 Давхаргын нэр үүсгэхэд тавигдах шаардлага 

Гамшгийн орон зайн мэдээллийн системд хэрэглэгч өөрийн нэр, нууц үг 

ашиглан нэвтэрч орсны дараа давхаргын жагсаалт /layer list/ гэх сонголт бүхий 

талбар харагдах бөгөөд давхаргууд нь групп дотор мөн хавтас дотор 

хуваарилагдан байршсан байна. Уг давхарга тус бүрийн нэр нь Монгол хэлээр 

бичигдсэн байх бөгөөд хэрэглэгчид шинээр давхарга мэдээллийн нэр үүсгэх 

аргачлалыг хүснэгт 2-1-д үзүүлэв. 

2.1.1 Суурь давхарга: 

Хүснэгт 2-1:  
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Давхарга мэдээллийн нэрийг бичих формат 

 Хавтасны нэр дурын 4 үгнээс ихгүйгээр бичигдэнэ.  

 (Байршлын 
мэдээлэл) 

 (Биетийн 
нэр 1) 

 (Биетийн 
нэр 2) 

(Он) 

# Орон 20 20 10 10  

Жишээ  1 Улаанбаатар хотын барилга _2019  

Жишээ 2 Багийн хил  
_2019 

 

Жишээ 3 Туул гол  _2019  
Буруу Gol hil barilga  

 
 

2.1.2 Сэдэвчилсэн давхарга: 

Хүснэгт 2-2:  

Давхарга мэдээллийн нэрийг бичих формат 

 
(Байршлын 
мэдээлэл) 

(Гамшиг, ослын 
мэдээлэл) 

(Гамшгийн 
мэдээлэл 2) 

Огноо 
(он, 

сараар) 
 

# Орон 20 20 20 10  

Жишээ  1 Хээрийн Гал түймэр  _2019  
Жишээ 2 Объектын Гал түймэр  _2019  
Жишээ 3 Ойн Гал түймэр  _2019  
Жишээ 4  Шүлхий  _1901  

Жишээ 5  
Эрэн хайх, 

аврах 
ажиллагаа 

 _1902  

Буруу Ой, хээрийн Гал түймэр  _201901  
 

2.2 Хэрэглэгчийн нэр, нууц үг үүсгэхэд тавигдах шаардлага 

Шинэ хэрэглэгч үүсгэхдээ дараах аргачлалыг мөрдөнө. Төв, орон нутгийн 

анги, салбар тус бүр журмын 5.4.1, 5.4.2-д заасан хэрэглэгч давтагдашгүй 

нэвтрэх эрх, нууц үг үүсгэнэ.  

Бусад хэрэглэгчид гамшгийн орон зайн мэдээллийн системийн үйл 

ажиллагааг зохицуулах журмын 5.4.3, 5.4.4, 5.4.5-д заасан хэрэглэгч тус бүр нэг 

нэвтрэх нэр, нууц үг ашиглан системд нэвтэрнэ. Хүснэгт 2-2-т үзүүлсэн 

стандарт загварын дагуу шинэ хэрэглэгч үүсгэнэ. 
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Хүснэгт 2-2:  

ГОЗМС-д шинэ хэрэглэгч үүсгэхэд тавигдах формат 

Login ID 
(Дурын нэвтрэх 

ID) 

Хэрэглэгчийн нэр 
(нэгж эсвэл 

байгууллагын нэр) 

Нууц үг 
(8 оронтой 

тоо 
ашиглана) 

Хэрэглэгчийн эрх(сонголтоор) 

AR01 Архангай аймаг ********  Admin/Администратор 

 Editor/засварлагч 

 User/харах эрх 

 Ямар нэгэн нэвтрэх эрхгүй 
боловч нийтэд зориулсан 
мэдээлэлтэй танилцана. 

BAU02 Баян-Өлгий аймаг ******** 

EMDC НОБГ ******** 

DRAD 
ОБЕГ, Гамшгийн 

эрсдэлийн 
удирдлагын газар 

******** 

 

2.3 Групп болон хавтас үүсгэхэд тавигдах шаардлага: 

2.3.1 Группийн нэр үүсгэхэд тавигдах шаардлага: 

Шинээр групп үүсгэхэд хавтаснаас ялгаж харагдуулахын тулд группийн 

нэрийн ард заавал (_групп) гэж бичнэ. Групп үүсгэхэд тавигдах бичвэрийн 

шаардлага нь хавтас үүсгэхтэй үндсэндээ ижил байна. 

 

Хүснэгт 2-3:  

Группийн нэр бичих формат 

 Дурын 4 үгнээс ихгүйгээр бичнэ.  

1-үе 2- үе 3- үе 4- үе 

Жишээ  1 Зүүн  бүс  _групп  
Жишээ 2 Суурь мэдээлэл  _групп  

 

 

Зураг 2-3: 

Системд группын харагдах байдал /Layer list/ 

 

Групп 
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2.3.2 Хавтас түүний нэр үүсгэхэд тавигдах шаардлага 

ГОЗМС-д шинээр зорилтот групп эсвэл хавтас /folder/ үүсгэхэд тэдгээр нь 

давхаргын жагсаалт /Layer list/ хэсэгт үүсч харагдах байдал нь төстэй байдаг 

тул хавтасыг зөвхөн групп дотор үүсгэж (зураг 2-3) хүснэгт 2-3-т үзүүлсэн 

аргачлалыг мөрдөнө.  

Хүснэгт 2-4:  

Хавтасны нэр бичих формат 

 Хавтасны нэр дурын 4 үгнээс ихгүйгээр бичигдэнэ.  

1-үе 2-үе 3-үе 4-үе 

Жишээ  1 Суурь мэдээлэл  2017  
Жишээ 2 Зуд     

 

Зураг 2-4: 

Системд орон зайн давхаргын харагдах байдал /Layer list/ 

 

2.4 Газрын зургийн нэр, түүнд тавигдах шаардлага 

ГОЗМС-д үүсгэсэн газрын зураг нь энэ системийн хувьд эцсийн 

бүтээгдэхүүн байх ба ойлгоход хялбар, тодорхой, нийтлэг загвартай байх нь 

чухал юм. Иймд газрын зургийн нэршлээр дамжуулан тухайн тохиолдсон 

гамшиг, аюулт үзэгдэл, ослын байршил, агуулга, илэрхийлэгдсэн биетийн 

төрөл, огноо зэргийг хэрэглэгчид төвөггүй ойлгож, аливаа мэдээллийг хайж 

олоход хялбар байх нь чухал. Үүнийг хүснэгт 2-6-д газрын зургийн нэр бичих 

аргачлалыг үзүүлэв. 

 

Хүснэгт 2-4:  

Хавтас 
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Газрын зургийн нэр бичих формат 

 

Байршил 
(Засаг 

захиргааны 
нэгж) 

/Гамшгийн төрөл / 
 

/Бусад / 
 

Огноо 
(Он, 

сараар) 
 

Жишээ  1 Монгол Улсын Газар хөдлөлийн зураг _2019  

Жишээ 2 
Улаанбаатар 

хотын 

Гал түймрийн 
бүртгэл, объектын 

гал түймрийн 

нөхцөл 
байдлын 
зураглал 

_1901  

Жишээ 2 
Архангай 
аймгийн 

Зудын 
Зураг (хагас 

жилийн 
байдлаар) 

_1902  

 

3 Суурь болон сэдэвчилсэн давхаргад агуулга нэмэх, шинээр багана 
үүсгэх, текст мэдээлэл нэмэх, засварлахад тавигдах шаардлага 

3.1 Давхарга мэдээлэлд шинээр багана нэмэх: 

Орон зайн суурь болон сэдэвчилсэн давхаргууд нь өөрийн гэсэн текст 

мэдээлэл бүхий хэд хэдэн багана бүхий хүснэгтэн мэдээллийг агуулж байдаг. Уг 

баганын header буюу толгой гарчгийг бичихдээ хүснэгт 3-1-д үзүүлсэн 

аргачлалаар, аль болох богино бичвэрээр нийт тэмдэгтийн уртыг 50-аас 

ихгүйгээр үүсгэнэ. 

Хүснэгт 3-1:  

Хүснэгтийн баганын толгойг бичих формат 

 Баганын толгой  
(50 тэмдэгтээс ихгүй) 

 

Жишээ  1 Голомтын бүс  
Жишээ 2 Бүс  
Жишээ 2 Хамгаалалтын бүс  

 

Зураг 3-1:  

Баганын нэрийг форматын дагуу бичсэн жишээ 
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3.2 Багана дотор текст мэдээлэл бичих, түүнд тавигдах шаардлага 

Өмнөх үзүүлсний дагуу ГОЗМС-д шинээр давхарга үүсгэж нэр өгсний 

дараа тухайн үүсгэгдсэн давхаргын мэдээллийн агуулгыг тохируулж хүснэгтэн 

талбарыг үүсгэсний дараа хэрэглэгчдээр дамжин тухайн давхарга бүхий 

мэдээлэл нь цаашид шинэчлэгдэн засварлагдана. Нэг баганын харгалзах мөрт 

100 тэмдэгтээс ихгүй текст мэдээлэл бичиж болох бөгөөд аргачлалыг хүснэгт 3-

2-т жишээ болгож бичиж оруулсныг зураг 3-2-т тус тус үзүүлэв. Нийтлэг 

хэрэглэгдэх суурь болон сэдэвчилсэн давхарга тус бүрийн агуулгыг 2 дугаар 

хавсралтаас дэлгэрэнгүй харна уу. 

 

Хүснэгт 3-2:  

Баганад текст бичих формат 

Баганын толгой Голомтын_бүс  

Мөр 1 
Төв аймаг Баян сум 

(100 тэмдэгтээс ихгүй)  

Мөр 2 
Төв аймгийн Сэргэлэн сумаас зүүн 

хойд зүгт 2км-т(100 тэмдэгтээс ихгүй)  

 

Зураг 3-2:  

Баганад дээрх форматын дагуу бичиж оруулах жишээ 

 

 

4 Орон зайн мэдээллийн сангийн загварт нийтлэг хэрэглэх томьёолол 

Дараах нийтлэг хэрэглэх томьёолол нь учирсан болон болзошгүй гамшиг 

ослын тохиолдлолд өртөж буй хүн, мал, амьтны нийт тоог орон зайн 

мэдээллийн санд оруулах, нэгтгэх, статистикын болон орон зайн дүн шинжилгээ 

хийх, нэгдсэн тайлан мэдээлэл гаргах нь хялбар болно. 

Хүснэгт 4-1: 
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Байгалийн, геологийн гаралтай гамшиг, хүний буруутай үйл ажиллагааны 
улмаас гарсан ослын тохиолдолдөртсөн хүний нийт тоо 

 

Өртсөнхүний нийт тоо 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Нас 
барсан 

Бэртэж 
гэмтсэн 

түлэгдсэн эмчлүүлсэн Аварсан, Тусламж 
үзүүлсэн 

Сураггүй 
болсон 

 

Эсэн 
мэнд 
ирсэн 

 

Өртсөн хүний тоо гэдэгт дээрх 8 үзүүлэлтийн нийлбэр гэж авч үзэх 

бөгөөд тухайн гамшиг, ослын төрөл, онцлогийг харгалзан үзэж зарим 

үзүүлэлтийг нь сонгон авч ашиглахгүй байж болно. Мөн шаардлагатай 

тохиолдолд зарим үзүүлэлтийг нас, хүйсээр ангилан дэлгэрүүлж тусгана. 

 

Хүснэгт 4-2: 

Мал, амьтны гоц халдварт өвчинд өртсөн мал/амьтаны нийт тоог дараах 
байдлааравч үзнэ 

 

Голомтын бүсэд 
байгаа мал/амьтны 

тоо 
Өртсөн малын нийт тоо/ Өвчилсөн мал 

1 1 3 4 

 Эмчилсэн Хорогдсон Устгасан 
малын тоо 

 

Өртсөн мал, амьтны тоо нь өвчилсөн мал, амьтаны тоотой адил байна. 

Иймээс өртсөн малын нийт тоо нь дээрх 3 үзүүлэлтийн нийлбэр гэж үзэх бөгөөд 

голомтод байгаа мал, амьтны тоог тусад нь тооцож бүртгэнэ. Тухайн гамшгийн 

төрөл, онцлогийг харгалзан үзэж зарим үзүүлэлтийг ашиглахгүй байж болно. 

Мөн шаардлагатай тохиолдолд зарим үзүүлэлтийг нас, хүйсээр ангилан 

дэлгэрүүлж тусгана. 

Хүснэгт 4-3: 

Хүний гоц халдварт өвчинд өртсөн хүний нийт тоог дараах байдлаар бүртгэнэ 

 

Өртсөн хүний нийт тоо/ Өвчилсөн хүн 

1 2 

Эмчилсэн Нас барсан 

 

Өртсөн хүний тоо нь өвчилсөн хүний тоотой адил байна. Иймээс өртсөн хүний 
нийт тоо нь дээрх 2 үзүүлэлтийн нийлбэр гэж авч үзнэ. 
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Дээрх нийтлэг томьёололд ашиглаж буй үзүүлэлтүүдээр үр дүнг 

хүснэгтэн байдлаар жишээ болгон хүснэгт 4-4, 4-5, 4-6-т тус тус үзүүлэв. 
 

Хүснэгт4-4:  

Байгалийн, геологийн гамшиг, хүний буруутай үйл ажиллагааны улмаас гарсан 
ослын тохиолдолд өртсөн хүний нийт тоог дараах байдлаар бүртгэнэ.  

Гамшиг/ослын 
төрөл 

Өртсөн 
нийт 
хүний 
тоо 

Үзүүлэлтүүд 

Нас 
барсан 

Бэртэж 
гэмтсэн, 

, 
түлэгдсэн Эмчилсэн Аварсан 

Тусламж 
үзүүлсэн 

Сураггүй 
болсон 

 

Эсэн мэнд 
олдсон 

Объектын гал 
түймэр 

80 10 4 60  5    

Үер 20 2 5 3   10   

Газар 
чичирхийлэл 

10      10   

Эрэн хайх, 
аврах 

60 2 10 5   20 10 13 

 

Хүснэгт 4-5:  

Биологийн гаралтай гамшгийн мэдээлэлд өртсөн мал, амьтны нийт тоог дараах 
байдлаар бүртгэнэ 

Гамшиг/ослын 
төрөл 

Өртсөнмал/амьтнынийт 
тоо 

  Үзүүлэлтүүд 

Эмчилсэн Хорогдсон 
Устгасан 

малын тоо 

Малын гоц халдварт өвчин 

Шүлхий 80 50 10 20 

Боом 20  5 15 

 

Хүснэгт 4-6:  

Хүний гоц халдварт өвчинд өртсөн хүний нийт тоог дараах байдлаар бүртгэнэ  

Гамшиг/ослын 
төрөл 

Өртсөнхүний 
нийт 
тоо/өвчилсөн 

  Үзүүлэлтүүд 

Эмчилсэн 
 

Нас барсан 
 

Хүний гоц халдварт өвчин 

H1N1 томуу 80 70 10 
 

Гар, хөл, 
амны өвчин 

20 19 1 
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5 Гамшгийн орон зайн мэдээллийн сангийн суурь давхаргуудын загвар /статик/ 

Гамшгийн орон зайн мэдээллийн сангийн суурь давхаргууд нь байршлыг илэрхийлсэн кодчилол ашиглаж тухайн жилүүдэд тохиолдсон гамшиг, осол, аюулт үзэгдлийн түүхэн 

мэдээллийг хураангуйлан агуулахаас гадна хүн ам, нийгэм, эдийн засгийн суурь мэдээллүүдийг агуулж, гамшгийн зураглал үйлдэх, төлөвлөгөө боловсруулахад ашиглагдана. Суурь 

давхаргуудад хийх шинэчлэлийг жилд нэгээс цөөнгүй удаа онцгой байдлын төв байгууллага шинэчилнэ. 

1. Аймгийн хил_2019 

Орон зайн код   Нийгэм, эдийн засгийн мэдээлэл Гамшгийн мэдээлэл 

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Аймгийн код Хүн 
амын 
тоо 

0-5 нас 6-17 
нас 

18-
35 
нас 

36-
64 
нас 

65-аас 
дээш 
нас 

Эрэгтэ
й 

Эмэгт
эй  

Өрхи
йн 
тоо 

Өрхийн 
сарын 

дундаж 
орлого 

Ажил 
эрхлэлти

йн 
түвшин 

Ядуурлын 
түвшин 

Объектын 
гал 

түймрийн 
тохиолдол 

тоо 

Ойн 
түймрийн 
тохиолдол 

тоо 

Хээрийн 
гал 

түймрийн 
тохиолдо

л тоо 

Аянга 
тохиол

дол 
тоо 

Газар 
хөдлөлт 
тохиолдо

л тоо 

Гангий
н 

тохиол
дол 

Зуд 
тохиолдсон 
/төрлөөр/ 

Мөндөр 
тохиолдл
ын тоо 

Үер 
тохио
лдлын 
тоо 

Хүчтэй салхи, 
шуурганы 
тохиолдлын 
тоо 

Цасан 
нурангий
н тоо 

Хөрсний 
гулсалт 
тохиолдол 
тоо 

Шүлхийн 
тохиолдол 
тоо тоо 

21000             10 1 1 1 10 1 Цагаан зуд       

 

Үргэлжлэл 

Гамшгийн мэдээлэл 

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 

Мал, 
амьтны 

Галзуугийн 
тохиолдол 

тоо 

Шувууны 
томуугийн 
тохиолдол 

тоо 

Бог малын 
мялзан 

тохиолдол 
тоо 

Үхрийн хорт 
салст халуур 

тохиолдол 
тоо 

Дуут хавдрын 
тохиолдол 

тоо 

Дотрын 
халдварт 
хордлого 

Адууны 
ханиадны 
тохиолдол 

тоо 

Адууны ям 
тохиолдол 

тоо 

H1N1 томуу 
тохиолдол 

тоо 

Гар, хөл, амны 
өвчин 

тохиолдол тоо 

Боом 
тохиолдол 

тоо 

Тахианы нькасл 
өвчин 

тохиолдол тоо 

Тарваган тахал 
тохиолдол тоо 

Гахайн үржил 
амьсгалын замын хам 
шинж 

Гахайн мялзан 
тохиолдлын тоо 

Хонь, ямааны цэцэг 
өвчин 
тохиолдол тоо 
 

Бруцеллёз 
тохиолдол тоо 

                 

 

Үргэлжлэл 

Гамшгийн мэдээлэл 

43 44 45 46 47 48 49 

Сүрьеэ 
тохиолдол тоо 

Тэсэрч дэлбэрэх 
тохиолдол тоо 

Химийн бодис 
тохиолдол тоо 

Цацрагийн бодис 
тохиолдол тоо 

Зам, тээврийн хэрэгслийн осол 
тохиолдол тоо 

Үйлдвэрлэлийн осол 
тохиолдол тоо 

Эрэн хайх, аврах ажиллагаа 
тохиолдол тоо 

       

 

2. Сумын хил_2019 

3. Дүүргийн хил_2019 

4. Хорооны хил_2019 

5. Багийн хил_2019 гэх мэт давхаргуудыг үүсгэжтухайн жилт тохиолдсон бүх гамшиг, осол, аюулт үзэгдлийн тохиолдлын тоог дээрх загварт үзүүлсэнээрүүсгэж оруулна. 
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6 Гамшгийн орон зайн мэдээллийн сангийн сэдэвчилсэн давхаргуудын загвар (динамик) 

Гамшгийн орон зайн мэдээллийн сангийн сэдэвчилсэн давхаргууд нь гамшгийн  кодчилол ашиглахаас гадна гамшиг, осол, аюулт үзэгдлийн төрөл, байршил, хамрах хүрээ, өртсөн, 

бэртсэн хүн, эд зүйлс, ажилласан хүн хүч, техник зэрэг гамшгийн тухайн тохиолдлын чухал үзүүлэлтүүдийг сонгон авч бүртгэх, зураглах, дүн шинжилгээ хийх, төлөвлөгөө 

боловсруулахад чиглэгдсэн цэг, шулуун, полигоноор дүрслэгдэх орон зайн биет давхаргууд юм. Сэдэвчилсэн давхаргууд нь шинэчлэл харьцангуй ихтэй бөгөөд гамшиг, осол, аюулт 

үзэгдэл тохиолдсон тухай бүрд онцгой байдлын төв байгууллага, салбар нэгж шинэчилнэ. 

6.1 Гал түймрийн тохиолдол бүртгэх загвар 

1. Объектын гал түймэр_2019 

 

Үргэлжлэл 

Гамшгийн мэдээлэл 

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 

Аварсан 
 

Аварсан 
/том хүн/ 

Аварсан 
/хүүхэд/ 

Аварсан 
 (эр) 

Аварсан 
/эм/ 

Аварсан (Хөгжлийн 
бэрхшээлтэй) 

Тусламж 

үзүүлсэн 

Тусламж 
үзүүлсэн 
/том хүн/ 

Тусламж 
үзүүлсэн 
/хүүхэд/ 

Тусламж 
үзүүлсэн 

(эр) 

Тусламж 
үзүүлсэн 

/эм/ 

Өртсөн эд 
зүйлс 

ОБА-наас 
ажилласан хүн 

ОБА-наас 
ажилласан техник 

           барилга 30 30 

 

 Уртраг , өргөрөг оруулахдаа decimal, degree –ээр оруулах ёстой. Хэрвээ уртраг, өргөрөг нь Latitute/Longitude (градус, минут, секунд) хэлбэрээр бол   

“Decimal Degrees = градус + (минут/60) + (секунд/3600)” томьёогоор хөрвүүлж оруулна уу. 

Заавар: 11 дүгээр баганыг бөглөж бичихдээ доорх сонголтуудаас сонгож бичнэ үү. 

 Цахилгаанаас 

 Санамсар болгоомжгүй байдлаас 

 Шалтгаан тогтоогдоогүй 

 Бусад 

 

2. Ой, хээрийн гал түймэр_2019 
Орон зайн болон гамшгийн код Гамшгийн мэдээлэл 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

 Аймгийн 
нэр 

Сумын 
нэр 

Гамшгийн 
код 

Он Сар  өдөр Тохиолдлын 
дугаар 

Голомтын 
Уртраг 

Голомтын 
Өргөрөг 

Шалтгаан Шатсан 
талбай 

/Га/ 

Үргэлжилсэн 
 хугацаа 
/хоног/ 

Өртсөн 
хүний 

нийт тоо 

Түлэгдэж, 
гэмтсэн хүний 

нийт тоо 

Нас барсан 
хүний нийт 

тоо 

Аварсан 
хүний тоо 

Өртсөн 
эд 

зүйлс 

ОБА-наас 
ажилласан 
хүн 

ОБА-наас 
ажилласан 
техник 

Орон нутгаас 
ажилласан 
хүн 

Орон 
нутгаас 
ажилласан 
техник 

Хил 
хамгаалах 
албаас 
ажилласан 
хүн 

  FS 2018 08 10    Бусад             

 

 

Орон зайн болон гамшгийн код Гамшгийн мэдээлэл 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

 Аймгийн 
нэр 

Сумын 
нэр 

Багийн 
нэр 

Гамшг
ийн 
код 

Он 
 

Сар  өдөр Тохиолд
лын 

дугаар 

Уртраг Өргөрөг Шалтгаан Өртсөн 
хүний нийт 

тоо 

Нас барсан  Нас 
барсан 

/том хүн/ 

Нас 
барсан 
/хүүхэд/ 

Нас 
барсан 

(эр) 

Нас 
барсан 

/эм/ 

Нас барсан 
(Хөгжлийн 
бэрхшээлтэй) 

Түлэгдэж, 
гэмтсэн  

Түлэгдэж
, гэмтсэн 
/том хүн/ 

Түлэгдэж
, гэмтсэн 
/хүүхэд/ 

Түлэгдэж
, гэмтсэн 

(эр) 

Түлэгдэж, 
гэмтсэн 

/эм/ 

Түлэгдэж, 
гэмтсэн 

(Хөгжлийн 
бэрхшээлтэй) 

   FO 2018 08 10 01 102.751 48.733 Цахилгаанаас 10 3 1 2 2 1 2 2 1 2 1 8 1 
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Үргэлжлэл 

Гамшгийн мэдээлэл 

23 24 25 26 27 28 29 

Хил хамгаалах 
албаас ажилласан 
техник 

Зэвсэгт хүчнээс 
ажилласан хүн 

Зэвсэгт хүчнээс 
ажилласан 
техник 

Цагдаагийн 
байгууллагаас  
ажилласан хүн 

Цагдаагийн 
байгууллагаас  
ажилласан техник 

Аж ахуйн нэгж 
байгууллагаас 
ажилласан хүн 

Аж ахуйн нэгж 
байгууллагаас 
ажилласан техник 

       

 

 Уртраг , өргөрөг оруулахдаа decimal, degree –ээр оруулах ёстой. Хэрвээ уртраг, өргөрөг нь Latitute/Longitude (градус, минут, секунд) хэлбэрээр бол   

“Decimal Degrees = градус + (минут/60) + (секунд/3600)” томьёогоор хөрвүүлж оруулна уу. 

Заавар: 10 дугаар баганыг бөглөж бичихдээ доорх сонголтуудаас сонгож бичнэ үү. 

 Хүний үйл ажиллагаанаас 

 Байгалийн  үзэгдлээс 

 Шалтгаан тогтоогдоогүй 

 Бусад 

 

6.2 Байгалийн гаралтай аюулт үзэгдэл бүртгэх загвар 

1.Аянга_2019 

Орон зайн болон гамшгийн код  Гамшгийн мэдээлэл 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Аймгийн нэр Сумын нэр 
Гамшгийн 

код 
он сар өдөр 

Тохиолдлын 
дугаар 

Уртраг Өргөрөг 
Өртсөн 

хүний нийт 
тоо 

Нас барсан 
хүний тоо 

Гэмтэж, 
бэртсэн 

хүний тоо 

Аварсан 
хүний тоо 

Өртсөн эд 
зүйлс 

ОБА-наас 
ажилласан 

хүн 

ОБА-наас 
ажилласан 

техник 

Орон 
нутгаас 

ажилласан 
хүн 

Орон нутгаас 
ажилласан 

техник 

  NF 2018 08 10 01            

 Уртраг , өргөрөг оруулахдаа decimal, degree –ээр оруулах ёстой. Хэрвээ уртраг, өргөрөг нь Latitute/Longitude (градус, минут, секунд) хэлбэрээр бол   

“Decimal Degrees = градус + (минут/60) + (секунд/3600)” томьёогоор хөрвүүлж оруулна уу. 

 

2. Ган_2019 

Орон зайн болон гамшгийн код Гамшгийн мэдээлэл 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Аймгийн нэр Сумын нэр 
Гамшгийн 

код 
он сар өдөр 

Тохиолдлын 
дугаар 

Үргэлжилсэн 
хугацаа 

Өртсөн 
өрхийн тоо 

Өртсөн 
хүнийнийт 

тоо 

Өртсөн 
малын нийт 

тоо 

ОБА-наас 
ажилласан 

хүн 

ОБА-наас 
ажилласан 

техник 

Орон нутгаас 
ажилласан хүн 

Орон нутгаас 
ажилласан техник 

  ND 2018 08 10          

 

3. Зуд_2019 

Орон зайн болон гамшгийн код Гамшгийн мэдээлэл 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 20 

Аймгийн 
нэр 

Сумын 
нэр 

Гамшгийн 
код 

он сар өдөр 
Зудын 
төрөл 

Үргэлжилсэн 
хугацаа 
/сараар/ 

Өртсөн 
өрхийн 

тоо 

Өртсөн 
хүний 

нийт тоо 

Өртсөн 
малын 

нийт тоо 

Хорогдсон 
малын тоо 

Хорогдсон 
үхэр 

Хорогдсон 
хонь 

Хорогдсон 
ямаа 

Хорогдсон 
адуу 

Хорогдсон 
тэмээ 

ОБА-наас 
ажилласан 

хүн 

ОБА-наас 
ажилласан 

техник 

Орон 
нутгаас 

ажилласан 
хүн 

Орон 
нутгаас 

ажилласан 
техник 

  NZ 2018 08 10                

Заавар: 7 дугаар баганыг бөглөж бичихдээ доорх сонголтуудаас сонгож бичнэ үү. 
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 Цагаан зуд 

 Цагаанаар зудархуу 

 Харын зуд 

 Бусад 

 

4. Мөндөр_2019 

Орон зайн болон гамшгийн код Гамшгийн мэдээлэл 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Аймгийн 
нэр 

Сумын нэр 
Гамшгийн 

код 
он сар өдөр 

Тохиолдлын 
дугаар 

Уртраг Өргөрөг 
Өртсөн 

хүний нийт 
тоо 

Нас 
барсан 

хүний тоо 

Гэмтэж, 
бэртсэн 

хүний тоо 

Аварсан 
хүний тоо 

Өртсөн эд 
зүйлс 

ОБА-наас 
ажилласан 

хүн 

ОБА-наас 
ажилласан 

техник 

Орон 
нутгаас 

ажилласан 
хүн 

Орон 
нутгаас 

ажилласан 
техник 

  NF 2018 08 10             

 

5. Үер_2019  

Орон зайн болон гамшгийн код Гамшгийн мэдээлэл 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

 Аймгийн 
нэр 

Сумын 
нэр 

Гамшгийн 
код 

он сар өдөр Тохиолдлын 
дугаар 

Үерийн 
төрөл 

Үргэлжилсэн 
хугацаа 
/цагаар/ 

Өртсөн 
өрхийн нийт 
тоо 

Өртсөн 
хүний нийт 
тоо 

Нас барсан 
хүний тоо 

Гэмтэж, 
бэртсэн 

хүний тоо 

Аварсан 
хүний тоо 

Өртсөн малын 
нийт тоо 

Хорогдсон 
малын тоо 

Өртсөн эд 
зүйлс 

ОБА-наас 
ажилласан хүн 

ОБА-наас 
ажилласан 
техник 

  NF 2018 08 10              

 

Үргэлжлэл 

Гамшгийн мэдээлэл 

20 21 22 23 24 25 26 27 

Орон нутгаас 
ажилласан хүн 

Орон нутгаас 
ажилласан 
техник 

Хил хамгаалах албаас 
ажилласан хүн 

Хил хамгаалах албаас 
ажилласан техник 

Зэвсэгт хүчнээс 
ажилласан хүн 

Зэвсэгт хүчнээс 
ажилласан 
техник 

Цагдаагийн байгууллагаас  
ажилласан хүн 

Цагдаагийн байгууллагаас  
ажилласан техник 

        

Заавар: 8 дугаар баганыг бөглөж бичихдээ доорх сонголтуудаас сонгож бичнэ үү. 

 Усны үер 

 Уруйн үер 

 Шар усны үер 

 Бусад 

 

6. Хүчтэй, салхи шуурга_2019 

Орон зайн болон гамшгийн код Гамшгийн мэдээлэл 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 Аймгийн 
нэр 

Сумын 
нэр 

Гамшгийн 
код 

он сар өдөр Тохиолдлын 
дугаар 

Салхины 
хурд 

Үргэлжилсэн 
хугацаа 
/цагаар/ 

Өртсөн 
өрхийн 
нийт тоо 

Өртсөн 
хүний нийт 
тоо 

Нас барсан 
хүний тоо 

Гэмтэж, 
бэртсэн 

хүний тоо 

Аварсан 
хүний тоо 

Нийт 
хорогдсон 
малын тоо 

Өртсөн эд 
зүйлс 

ОБА-наас 
ажилласан 
хүн 

ОБА-наас 
ажилласан 
техник 

Орон нутгаас 
ажилласан 
хүн 

Орон нутгаас 
ажилласан 
техник 

  NW 2018 08 10               
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Үргэлжлэл 

Гамшгийн мэдээлэл 

21 22 23 24 25 26 

Хил хамгаалах албаас 
ажилласан хүн 

Хил хамгаалах албаас 
ажилласан техник 

Зэвсэгт хүчнээс 
ажилласан хүн 

Зэвсэгт хүчнээс 
ажилласан 
техник 

Цагдаагийн байгууллагаас  
ажилласан хүн 

Цагдаагийн байгууллагаас  
ажилласан техник 

      

 

7. Цасан нуранги_2019 

Орон зайн болон гамшгийн код Гамшгийн мэдээлэл 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 Аймгийн 
нэр 

Сумын нэр Гамшгийн 
код 

он сар өдөр Тохиолдлын 
дугаар 

Уртраг Өргөрөг Өртсөн 
хүний нийт 

тоо 

Нас барсан 
хүний тоо 

Гэмтэж, бэртсэн 
хүний тоо 

Аварсан хүний 
тоо 

Өртсөн эд 
зүйлс 

ОБА-наас 
ажилласан хүн 

ОБА-наас 
ажилласан 
техник 

Орон нутгаас 
ажилласан хүн 

Орон нутгаас 
ажилласан 
техник 

  NN 2018 08 10             

 

Үргэлжлэл 

Гамшгийн мэдээлэл 

19 20 21 22 23 24 

Хил хамгаалах албаас 
ажилласан хүн 

Хил хамгаалах албаас 
ажилласан техник 

Зэвсэгт хүчнээс 
ажилласан хүн 

Зэвсэгт хүчнээс 
ажилласан 
техник 

Цагдаагийн байгууллагаас  
ажилласан хүн 

Цагдаагийн байгууллагаас  
ажилласан техник 

      

 

 Уртраг , өргөрөг оруулахдаа decimal, degree –ээр оруулах ёстой. Хэрвээ уртраг, өргөрөг нь Latitute/Longitude (градус, минут, секунд) хэлбэрээр бол   

“Decimal Degrees = градус + (минут/60) + (секунд/3600)” томьёогоор хөрвүүлж оруулна уу. 

 

6.3 Геологийн гаралтай аюулт үзэгдэл бүртгэх загвар 

1. Газар хөдлөлт_2019  

Орон зайн болон гамшгийн код Гамшгийн мэдээлэл 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

 Аймгийн нэр Сумын нэр Гамшгийн 
код 

он сар өдөр Тохиолдлын 
дугаар 

Уртраг Өргөрөг Магнитут Цаг, 
минут 

Өртсөн 
хүний 
нийт тоо 

Нас 
барсан 

хүний тоо 

Гэмтэж, 
бэртсэн 

хүний тоо 

Аварсан 
хүний 
тоо 

Урьдчилан 
сэргийлсэн 
хүний тоо 

Өртсөн эд 
зүйлс 

ОБА-наас 
ажилласан 
хүн 

ОБА-наас 
ажилласан 
техник 

Орон 
нутгаас 
ажилласан 
хүн 

Орон нутгаас 
ажилласан 
техник 

  GE 2018 08 10 2               

 Уртраг , өргөрөг оруулахдаа decimal, degree –ээр оруулах ёстой. Хэрвээ уртраг, өргөрөг нь Latitute/Longitude (градус, минут, секунд) хэлбэрээр бол   

“Decimal Degrees = градус + (минут/60) + (секунд/3600)” томьёогоор хөрвүүлж оруулна уу. 

 

2. Хөрсний гулсалт_2019 

Орон зайн болон гамшгийн код Гамшгийн мэдээлэл 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 Аймгийн 
нэр 

Сумын 
нэр 

Гамшгийн 
код 

он сар өдөр Тохиолдлын 
дугаар 

Уртраг Өргөрөг Өртсөн 
өрхийн тоо 

Өртсөн 
хүний нийт 
тоо 

Нас барсан 
хүний тоо 

Гэмтэж, 
бэртсэн 

хүний тоо 

Аварсан 
хүний тоо 

Нийт хорогдсон 
малын тоо 

Өртсөн эд 
зүйлс 

ОБА-наас 
ажилласан 
хүн 

ОБА-наас 
ажилласан 
техник 

Орон нутгаас 
ажилласан хүн 

Орон нутгаас 
ажилласан 
техник 

  GL 2018 08 10               
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Үргэлжлэл 

Гамшгийн мэдээлэл 

21 22 23 24 25 26 

Хил хамгаалах албаас 
ажилласан хүн 

Хил хамгаалах албаас 
ажилласан техник 

Зэвсэгт хүчнээс 
ажилласан хүн 

Зэвсэгт хүчнээс 
ажилласан 
техник 

Цагдаагийн байгууллагаас  
ажилласан хүн 

Цагдаагийн байгууллагаас  
ажилласан техник 

      

 

 Уртраг , өргөрөг оруулахдаа decimal, degree –ээр оруулах ёстой. Хэрвээ уртраг, өргөрөг нь Latitute/Longitude (градус, минут, секунд) хэлбэрээр бол   

“Decimal Degrees = градус + (минут/60) + (секунд/3600)” томьёогоор хөрвүүлж оруулна уу. 

 

6.4 Биологийн гаралтай өвчлөлийг бүртгэх загвар 

1.Мал, амьтны гоц халдварт өвчнийтохиолдол бүртгэх загвар 

Орон зайн болон гамшгийн код Гамшгийн мэдээлэл  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 22 23 

 Аймгийн 
нэр 

Сумын 
нэр 

Гамшгийн 
код 

он сар өдөр Тохиол
длын 
дугаар 

Уртраг Өргөрөг Өртсөн 
өрхийн 
тоо 

Өртсөн  
хүний 
нийт 
тоо 

Голомтын 
бүсэд 
байгаа 
малын тоо 

Сэжигтэй 
бүсэд 
байгаа мал, 
амьтны тоо 

Эрүүл 
бүсэд 
байгаа 
мал, 
амьтны 
тоо 

Өртсөн 
мал, 
амьтаны 
нийт тоо 
(өвчилсөн
) 

Эмчилсэн 
малын 
тоо 

Хорогдс
он 
малын 
тоо 

Устгаса
н малын 
тоо 

Вакцин
жуулсан 
мал, 
амьтны 
тоо 

ОБА-наас 
ажилласан 
хүн 

ОБА-
наас 
ажилла
сан 
техник 

Мал 
эмнэлгээс 
ажилласан 
хүн 

Мал 
эмнэлгээс 
ажилласан 
техник 

Мэргэж
лийн 
хяналта
ас 
ажилла
сан хүн 

Мэргэжл
ийн 
хяналта
ас 
ажиллас
ан 
техник 

  BA1 2018 08 10                    

 

Үргэлжлэл 

Гамшгийн мэдээлэл 

23 24 25 

Орон нутгаас 
ажилласан хүн 

Орон нутгаас 
ажилласан 
техник 

Орон нутгаас 
ажилласан 
техник 

   

 

 Уртраг , өргөрөг оруулахдаа decimal, degree –ээр оруулах ёстой. Хэрвээ уртраг, өргөрөг нь Latitute/Longitude (градус, минут, секунд) хэлбэрээр бол   

“Decimal Degrees = градус + (минут/60) + (секунд/3600)” томьёогоор хөрвүүлж оруулна уу. 

 

Мал, амьтны гоц халдварт өвчин 

 Шүлхий_2019 

 Мал, амьтны галзуу_2019 

 Шувууны томуу_2019 

 Бог малын мялзан_2019 

 Боом_2019 

 Тахианы ньюкасл өвчин_2019 

 Гахайн үржил амьсгалын замын хам шинж_2019 
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 Гахайн мялзан_2019  

Мал, амьтны халдварт өвчин 

 Үхрийн хорт салст халуурал_2019 

 Дуут хавдар_2019 

 Дотрын халдварт хордлого_2019 

 Адууны ханиад_2019 

 Адууны ям_2019  

 Хонь, ямааны цэцэг_2019гэх мэт давхаргуудын мэдээллийг дээрх загвараар бүртгэнэ.(Шувуу, гахай, тахиа, мал зэрэгт тохиолддог өвчнүүд учир хүснэгтэн загвар үүсгэхдээ 

анхаарна уу) 

 

2. Хүний гоц халдварт өвчний тохиолдол бүртгэх загвар 

Орон зайн болон гамшгийн код Гамшгийн мэдээлэл 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

 Аймгийн 
нэр 

Сумын 
нэр 

Гамшгийн 
код 

он сар өдөр Тохиолдлын 
дугаар 

Уртраг Өргөрөг Өртсөн 
өрхийн 
тоо 

Өртсөн  хүний 
нийт 
тоо/өвчилсөн 

Эмчлүүлсэн 
хүний 

Нас 
барсан 
хүний 
тоо 

Вакцинжуулсан 
хүний тоо 

ОБА-наас 
ажилласан 
хүн 

ОБА-наас 
ажилласан 
техник 

Эрүүл 
мэндийн 
байгууллага
ас 
ажилласан 
хүн 

Эрүүл 
мэндийн 
байгууллага
ас 
ажиллсан 
техник 

Мэргэжлийн 
хяналтаас 
ажилласан 
хүн 

Мэргэжлийн 
хяналтаас 
ажилласан 
техник 

Орон 
нутгаас 
ажилла
сан хүн 

Орон 
нутгаас 
ажилла
сан 
техник 

  BA1 2018 08 10                 

 Уртраг , өргөрөг оруулахдаа decimal, degree –ээр оруулах ёстой. Хэрвээ уртраг, өргөрөг нь Latitute/Longitude (градус, минут, секунд) хэлбэрээр бол   

“Decimal Degrees = градус + (минут/60) + (секунд/3600)” томьёогоор хөрвүүлж оруулна уу. 

 Бруцеллёз_2019 

 Гар, хөл, амны өвчин_2019 

 Тарваган тахал_2019  

 H1N1 томуу_2019 

 Сүрьеэ_2019 зэрэг давхаргуудын мэдээллийг дээрх загвараар бүртгэнэ. 

 

6.5 Хүний үйл ажиллагаатай холбоотой осол бүртгэх загвар 

1. Тэсэрч дэлбэрэх_2019 

Орон зайн болон гамшгийн код  Ослын мэдээлэл 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

 Аймгийн 
нэр 

Сумын 
нэр 

Гамшгийн 
код 

он сар өдөр Тохиолдлын 
дугаар 

Уртраг Өргөрөг Төрөл 
 

Өртсөн 
барилга 

байгуулам
жийн тоо 

Өртсөн 
хүний нийт 

тоо 

Нас 
барсан 
хүний  
тоо 

Хордсон,  
гэмтсэн 
хүний тоо 

Аварсан 
хүний тоо 

Өртсөн 
эд зүйлс 

ОБА-
наас 
ажиллас
ан хүн 

ОБА-
наас 
ажиллас
ан техник 

Цагдаагийн 
байгууллагаас  
ажилласан хүн 

Цагдаагийн 
байгууллагаас  
ажилласан 
техник 

Орон нутгаас 
ажилласан 
хүн 

Орон нутгаас 
ажилласан 
техник 

  HE 2018 08 10                 

 Уртраг , өргөрөг оруулахдаа decimal, degree –ээр оруулах ёстой. Хэрвээ уртраг, өргөрөг нь Latitute/Longitude (градус, минут, секунд) хэлбэрээр бол   

“Decimal Degrees = градус + (минут/60) + (секунд/3600)” томьёогоор хөрвүүлж оруулна уу. 
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Заавар: 10 дүгээр баганыг /төрөл/ бөглөж бичихдээ доорх сонголтуудаас сонгож бичнэ үү. 

 Ахуйн шингэрүүлсэн хийн осол 

 Пиротехникийн хэрэгслийн осол 

 Сум, галт хэрэгслийн осол 

 Тэсрэх бодисын осол 

 Тэсэлгээний хэрэгслийн осол 

 Бусад  

 

2. Химийн осол_2019 

Орон зайн болон гамшгийн код Ослын мэдээлэл 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

 Аймгийн 
нэр 

Сумын 
нэр 

Гамшгийн 
код 

он сар өдөр Тохиолдлын 
дугаар 

Уртраг Өргөрөг Төрөл Алдагдсан 
бодис 

Алдагдсан  
бодисын 
хэмжээ 

Өртсөн 
хүний 
нийт  
тоо 

Нас 
барсан 
хүний 
тоо 

Цацрагий
н тун 
авсан 
хүний тоо 

Аварсан 
хүний 
тоо 

Өртсөн 
эд 
зүйлс 

ОБА-
наас 
ажилла
сан хүн 

ОБА-
наас 
ажиллас
ан 
техник 

Цагдаагийн 
байгууллага
ас  
ажилласан 
хүн 

Цагдаагийн 
байгууллага
ас  
ажилласан 
техник 

Орон 
нутгаас 
ажилласан 
хүн 

Орон 
нутгаас 
ажилласан 
техник 

  HC 2018 08 10                  

 Уртраг , өргөрөг оруулахдаа decimal, degree –ээр оруулах ёстой. Хэрвээ уртраг, өргөрөг нь Latitute/Longitude (градус, минут, секунд) хэлбэрээр бол   

“Decimal Degrees = градус + (минут/60) + (секунд/3600)” томьёогоор хөрвүүлж оруулна уу. 

 

Заавар: 10 дүгээр баганыг/төрөл/ бөглөж бичихдээ доорх сонголтуудаас сонгож бичнэ үү. 

 Аммиакын осол 

 Аюултай хог хаягдлын осол 

 Мөнгөн усны осол 

 Нефтийн бүтээгдэхүүний химийн осол 

 Хүнцлийн осол 

 Хорт хийн осол 

 Хүчлийн осол 

 Цианидын осол 

 Удаан задардаг органик бохирдуулагч бодисын осол 

 Шүлтийн осол 

 Бусад  
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3. Цацрагийн осол_2019 

Орон зайн болон гамшгийн код Ослын мэдээлэл 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

 Аймгийн 
нэр 

Сумын 
нэр 

Гамшгийн 
код 

он сар өдөр Тохиолдлын 
дугаар 

Уртраг Өргөрөг Ослын 
төрөл 

Өртсөн 
хүний 
нийт тоо 

Нас барсан 
хүний тоо 

Түлэгдэж, 
гэмтсэн хүний 

тоо 

Аварсан 
хүний тоо 

Саармагжуулах 
үйл ажиллагаа 

ОБА-наас 
ажилласан хүн 

ОБА-наас 
ажилласан 
техник 

Цагдаагийн 
байгууллагаас  
ажилласан хүн 

Цагдаагийн 
байгууллагаас  
ажилласан 
техник 

Орон нутгаас 
ажилласан хүн 

Орон нутгаас 
ажилласан 
техник 

  HR 2018 08 10                

 Уртраг , өргөрөг оруулахдаа decimal, degree –ээр оруулах ёстой. Хэрвээ уртраг, өргөрөг нь Latitute/Longitude (градус, минут, секунд) хэлбэрээр бол   

“Decimal Degrees = градус + (минут/60) + (секунд/3600)” томьёогоор хөрвүүлж оруулна уу. 

Заавар: 10 дугаар баганыг/ослын төрөл/ бөглөж бичихдээ доорх сонголтуудаас сонгож бичнэ үү. 

 Цацрагийн үүсгүүр алдагдах, гээгдэх, олдох, 

 Тээвэрлэлттэй холбоотой цацрагийн осол 

 Гал түймрийн үед цацраг идэвхт бодис алдагдах 

 Лаборатори дахь цацрагийн осол 

 Бусад 

 

          Заавар: 14 дүгээр баганыг/Саармагжуулах үйл ажиллагаа/ бөглөж бичихдээ доорх сонголтуудаас сонгож бичнэ үү. 

 Саармагжуулсан 

 Саармагжуулаагүй 

 

4. Зам, тээврийн хэрэгслийн осол_2019 

Орон зайн болон гамшгийн код Ослын мэдээлэл 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

 Аймгийн 
нэр 

Сумын 
нэр 

Гамшгийн 
код 

он сар өдөр Тохиолдлын 
дугаар 

Уртраг Өргөрөг Төрөл Автомашины 
арлын дугаар 

Өртсөн 
хүний 
нийт 
тоо 

Нас 
барсан 

хүний тоо 

Гэмтэж, 
бэртсэн 
хүний тоо 

Аварсан 
хүний тоо 

ОБА-наас 
ажилласан 
хүн 

ОБА-наас 
ажилласан 
техник 

Цагдаагийн 
байгууллагаас  
ажилласан хүн 

Цагдаагийн 
байгууллагаас  
ажилласан 
техник 

Орон нутгаас 
ажилласан 
хүн 

Орон нутгаас 
ажилласан 
техник 

  HT 2018 08 10                

 Уртраг , өргөрөг оруулахдаа decimal, degree –ээр оруулах ёстой. Хэрвээ уртраг, өргөрөг нь Latitute/Longitude (градус, минут, секунд) хэлбэрээр бол   

“Decimal Degrees = градус + (минут/60) + (секунд/3600)” томьёогоор хөрвүүлж оруулна уу. 

Заавар: 10 дугаар баганыг/төрөл/ бөглөж бичихдээ доорх сонголтуудаас сонгож бичнэ үү. 

 Авто замын осол 

 Төмөр замын осол 

 Нисэх онгоцны осол, сүйрэл 

 Усан замын тээврийн хэрэгслийн осол 

 Бусад 
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5. Үйлдвэрлэлийн осол_2019 

Орон зайн болон гамшгийн код Ослын мэдээлэл 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

 Аймгийн 
нэр 

Сумын 
нэр 

Гамшгийн 
код 

он сар өдөр Тохиолдлын 
дугаар 

Уртраг Өргөрөг Төрөл Өртсөн 
хүний 
нийт 
тоо 

Нас 
барсан 

хүний тоо 

Түлэгдэж, 
гэмтсэн 
хүний тоо 

Аварсан 
хүний 
тоо 

Өртсөн 
эд зүйлс 

ОБА-наас 
ажилласан 
хүн 

ОБА-наас 
ажилласан 
техник 

Цагдаагийн 
байгууллагаас  
ажилласан хүн 

Цагдаагийн 
байгууллагаас  
ажилласан 
техник 

Орон нутгаас 
ажилласан хүн 

Орон нутгаас 
ажилласан 
техник 

  HI 2018 08 10                

 Уртраг , өргөрөг оруулахдаа decimal, degree –ээр оруулах ёстой. Хэрвээ уртраг, өргөрөг нь Latitute/Longitude (градус, минут, секунд) хэлбэрээр бол   

“Decimal Degrees = градус + (минут/60) + (секунд/3600)” томьёогоор хөрвүүлж оруулна уу. 

Заавар: 10 дугаар баганыг /төрөл/ бөглөж бичихдээ доорх сонголтуудаас сонгож бичнэ үү. 

 Бичил уурхай, нурангийн осол 

 Далд уурхайн осол 

 Ил уурхайн осол 

 Бусад 

 

6. Эрэн хайх, аврах ажиллагаа_2019 

Орон зайн болон гамшгийн код Ослын мэдээлэл 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
 

 Аймгийн 
нэр 

Сумын 
нэр 

Гамшгийн 
код 

он сар өдөр Тохиолдлын 
дугаар 

Уртраг Өргөрөг Төрөл Өртсөн 
хүний нийт 
тоо 

Нас барсан 
хүний тоо 

Нас барсан 
(Хөгжлийн 

бэрхшээлтэй) 

Олдоогүй 
буюу сураггүй 

болсон 

Сураггүй 
болсон(Хөгж
лийн 
бэрхшээлтэй) 

Эсэн мэнд 
ирсэн 

Эсэн мэнд 
ирсэн(Хөгжли
йн 
бэрхшээлтэй) 

Аварсан 
хүний тоо 

Аварсан(Хөг
жлийн 
бэрхшээлтэй) 

Үргэлжилс
эн хугацаа 
(хоногоор) 

ОБА-наас 
ажилласан 
хүн 

ОБА-наас 
ажилласан 
техник 
 

  HS 2018 08 10     10            

 

Үргэлжлэл 

23 24 25 26 27 28 29 30 

Хил хамгаалах 
албаас 
ажилласан хүн 

Хил хамгаалах 
албаас 
ажилласан 
техник 

Зэвсэгт хүчнээс 
ажилласан хүн 

Зэвсэгт хүчнээс 
ажилласан 
техник 

Цагдаагийн 
байгууллагаас  
ажилласан хүн 

Цагдаагийн 
байгууллагаас  
ажилласан техник 

Орон нутгаас 
ажилласан хүн 

Орон нутгаас 
ажилласан 
техник 

        

 Уртраг , өргөрөг оруулахдаа decimal, degree –ээр оруулах ёстой. Хэрвээ уртраг, өргөрөг нь Latitute/Longitude (градус, минут, секунд) хэлбэрээр бол   

“Decimal Degrees = градус + (минут/60) + (секунд/3600)” томьёогоор хөрвүүлж оруулна уу. 

Заавар: 10 дугаар баганыг /төрөл/ бөглөж бичихдээ доорх сонголтуудаас сонгож бичнэ үү. 

 Төөрсөн, сураггүй болсон 

 Усны осол 

 Ус, цас, шаварт саатсан 

 Цогцос гаргах  

 Амиа хорлолт /аврах/ 

 Бусад 
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6.6 Гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээний үр дүнг бүртгэх загвар 

6.6.1 Аж ахуй нэгж/салбар, онц чухал объектын түвшинд хийсэн эрсдэлийн үнэлгээний үр дүнг нэгтгэх загвар 

Орон зайн 
мэдээлэл 

Статистик мэдээлэл (Барилгын жишээ) Эрсдэлийн үнэлгээний мэдээлэл 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Барилга 
байгууламж 

Барилгын 
хаяг 

Барилгын 
Бүтээц 
төрөл 

Барилгын 
хийцийн 
төрөл 

Барилгын 
насжилт 

/Жил/ 

Зориулалт Давхар-
ын тоо 

Багтаамж 
/өрх/ 

 

Үнэлгээний 
төрөл 

Үнэлгээ 
хийсэн 

хуулийн 
этгээд 

Үнэлгээ 
хийлгүүлсэн 

огноо 

Үнэлгээний 
тодотгол 

хийсэн огноо 

Гамшиг,аюулт 
үзэгдэл, ослын 

ангилал 

Үнэлгээ 
хийлгүүлсэн 

гамшгийн төрөл 

Гамшгийн 
эрсдэлийн 

түвшин 

Аюулын 
магадлал 

Өртөх 
байдал, 

Эмзэг байдал 

Чадавх Зөвлөмж 

 36 Төмөр 
бетон 

 30 Орон сууц 5 50 Гамшгийн 
эрсдэлийн 
үнэлгээ 

...ХХК 2017.10.01 2018.10.25  Объектын гал 
түймэр 

Дунд Бага их дунд ......... 

Удирдамж:  

 Дээрх дугаар бүхийбагануудыг бөглөж бичихдээ гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээний тайланг үндэслэнэ.  

 Багана тус бүрт бичихдээдоор заасан зааврын дагуу бичнэ. Засаг, захиргаа, нутаг дэвсгэрийн эрсдэлийн үнэлгээнийн үр дүнг бичиж оруулахад мөн адил аргачлал хэрэглэгдэнэ. 

 2-6 багана буюу хөх цэнхэр бүхий хэсгийн мэдээлэл нь тухайн эрсдэлийн үнэлгээ хийж буй салбар, объектын төрлөөс хамаарч өөрчлөгдөнө.  

 9-19 багана буюу шар дэвсгэр бүхий мэдээллүүд нь салбар, объектын төрөл зэргээс үл хамааран ижил байна. 

Хүснэгтэнд бичих заавар: 

3 дугаар баганыг /барилгын бүтээц төрөл/ бөглөж бичихдээ доорх сонголтуудаас сонгоно уу. 

 Төмөр бетон 

 Ган 

 Мод 

 Тоосго 

 Блок 

 Шавар 

4 дүгээрбаганыг /барилгын хийцийн төрөл/ бөглөж бичихдээ доорх сонголтуудаас сонгоно уу. 

 Караказ 

 Угсармал хавтгайлжин 

 Бүрэн цутгамал 

 Өрөгт 

 Сэндвич 

9 дүгээр баганын/Үнэлгээний төрөл/ мэдээллийг доорх 2 сонголтоос сонгож бичнэ үү. 

 Гамшгийн эрсдэлийн тойм судалгаа 

 Гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ 
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10. Гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ хийсэн тусгай зөвшөөрөлтэй хуулийн этгээдийн болон ажлын хэсгийн нэрийг бичнэ. 

11.Үнэлгээ хийлгэсэн огноо бичнэ. 

12.Үнэлгээний тодотгол хийсэн огноо бичнэ. 

13.Гамшиг, аюулт үзэгдэл, ослын ангилалыг доорх сонголтуудаас сонгож бичнэ үү. 

 Байгалын гаралтай аюулт үзэгдэл 

 Геологийн гаралтай аюулт үзэгдэл 

 Биологийн гаралтай өвчин 

 Хүний буруутай үйл ажиллагааны осол  

 Гал түймэр 

14. Үнэлгээ хийлгэсэн гамшгийн төрлийг доорх сонголтуудаас сонгож бичнэ үү. 

Гал түймэр: Байгалийн гаралтай гамшиг: Биологийн гаралтай гамшиг:  Хүний үйл ажиллагаатай холбоотой 
осол: 

 Объектын гал түймэр 
 Ган  Боом  Шувууны томуу 

 Үйлдвэрлэлийн осол  
 Химийн осол 

 Ойн, хээрийн түймэр  Зуд  Дуут хавдар  Тахианы ньюкасл өвчин  Тэсэрч дэлбэрэх 
 

 Үер 
 Үхрийн хорт салст 

халуурал 
 Бог малын мялзан  Цацрагийн осол 

 
 Мөндөр  Хонь, ямааны цэцэг өвчин 

 Гахайн үржил амьсгалын замын 
хам шинж 

 Зам, тээврийн хэрэгслийн осол 

  Цасан нуранги  Гахайн мялзан  Бруцеллёз  
 

 Хүчтэй салхи, шуурга 
 Дотрын халдварт 

хордлого 
 Гар, хөл, амны өвчин  

  Аянга  Адууны ханиад  Тарваган тахал  
 Геологийн гаралтай гамшиг:  Шүлхий  H1N1 томуу  

  Газар хөдлөлт  Адууны ям  Сүрьеэ  
  Хөрсний гулсалт  Мал, амьтны галзуу   

 

15-18. дугаар баганын мэдээллийг гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээний тайланг үндэслэн доорх сонголтуудаас сонгож бичнэ. Газрын зурагт дүрслэн үзүүлэхдээ эрсдэл “Их” улаан, “Дунд” 

шар, “Бага” ногоон өнгөөр тус тус дүрслэнэ. 

 Багана 15: Их, Дунд, Бага 

 Багана 16: Их, Дунд, Бага 

 Багана 17: Их, Дунд, Бага 

 Багана 18: Их, Дунд, Бага 
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19. Илэрсэн эрсдэлийг бууруулах зөвлөмж бичнэ. 

6.6.2 Засаг захиргаа нэгж, нутаг дэвсгэрийн түвшинд хийсэн эрсдэлийн үнэлгээний үр дүнг нэгтгэх загвар (Аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг, баг, хороо) 

Орон зайн 
мэдээлэл 

Эрсдэлийн үнэлгээний мэдээлэл 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Засаг захиргааны 
нэгж 

Үнэлгээний төрөл Үнэлгээ хийсэн 
хуулийн этгээд 

Үнэлгээ хийлгүүлсэн 
огноо 

Үнэлгээний тодотгол 
хийсэн огноо 

Гамшиг,аюулт 
үзэгдэл, ослын 

ангилал 

Үнэлгээ хийлгүүлсэн 
гамшгийн төрөл 

Гамшгийн 
эрсдэлийн түвшин 

Аюулын 
магадлал 

Өртөх байдал, 
Эмзэг байдал 

Чадавх Зөвлөмж 

 Гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ ...ХХК 2017.10.01 2018.10.15  Зуд Дунд Бага их дунд ......... 

 

6.7 Бусад 

Гамшгийн орон зайн мэдээллийн сангийн хүснэгтэн загварт тусгагдаагүй бусад давхарга, мэдээллүүдийг мэдээллийн санд шинээр үүсгэх, оруулахдаа заавал “тайлбар” гэсэн багана 

үүсгэсэн байх шаардлагатай. Нэмэлтээр шинж чанар, ангилал, төрөл, тоо зэрэг бусад мэдээллийг дэлгэрэнгүй тусгах шаардлагатай бол мөн багана нэмж мэдээлэл оруулах боломжтой. 

Шинээр үүсгэсэн давхаргын нэр ойлгомжгүй, тайлбар мэдээлэлгүй давхарга үүсгэх, оруулахгүй байхыг анхаарна уу. 

Бусад давхарга мэдээллийн агуулгад тавигдах нийтлэг шаардлага: 

Заавал үүсгэнэ Шаардлагатай тохиолдолд үүсгэнэ 

Тайлбар Шинж Чанар Төрөл тоо Бусад 

      

      

 

 

 


	Гурав: Гамшгийн орон зайн мэдээллийн сангийн бүрдүүлэлт, түүнд тавигдах шаардлага
	3.1. Гамшгийн орон зайн мэдээллийн сангийн өгөгдлийг дараах байдлаар ангилна. Үүнд:
	3.1.1. Орон зайн мэдээллийн сангийн суурь өгөгдөл (засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, нийгэм, эдийн засаг, хот, суурин газрын хөгжлийн төлөвлөлт, газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө, кадастрын мэдээлэл,  хот суурин газар, барилга байгууламж, гуда...
	3.1.2. Орон зайн мэдээллийн сангийн сэдэвчилсэн өгөгдөл (геологийн, биологийн, байгалийн гаралтай аюулт үзэгдэл, хүний үйл ажиллагаатай холбоотой осол зэрэг).

	3.2. Гамшгийн орон зайн мэдээллийн сангийн бүрдүүлэгчийг “үндсэн” болон “дэд” гэж ангилна.
	3.2.1. Гамшгийн орон зайн мэдээллийн сангийн “үндсэн бүрдүүлэгч” нь Онцгой байдлын ерөнхий газар, төв, орон нутгийн онцгой байдлын анги, салбар байна;
	3.2.2. Гамшгийн орон зайн мэдээллийн сангийн “дэд бүрдүүлэгч” нь энэ журмын 4.2.1-д заасны дагуу Онцгой байдлын байгууллагатай мэдээ, мэдээллийг гэрээний хүрээнд харилцан солилцож, хамтран ажиллаж буй байгууллагууд байна.
	3.3. Гамшгийн орон зайн мэдээллийн санд дараах шаардлага тавигдана. Үүнд:
	3.3.1. Гамшиг, аюулт үзэгдэл, ослын тохиолдлын мэдээллийг тухайн цаг хугацаанд үнэн зөв, бүрэн гүйцэд оруулсан байх;
	3.3.2. Мэдээллийг баталсан загварын дагуу Гамшгийн орон зайн мэдээллийн санд (2 дугаар хавсралт) оруулах, шинэчлэх, засварлах;
	3.3.3. Зураглал боловсруулахад Онцгой байдлын албаны болон бусад мэргэжлийн байгууллагын томьёолсон тэмдгийг ашиглах;
	3.3.4. Гамшгийн орон зайн мэдээллийн системд оруулж буй орон зайн мэдээлэл, боловсруулалтын ажилд олон улсын геодезийн “WGS-84” солбицлыг, өндрийн сүлжээнд Балтийн тэнгисийн тогтолцоог, том, дунд масштабын байр зүйн зураглалд дэлхийн хөндлөн меркаторы...


	Дөрөв: Гамшгийн орон зайн мэдээллийн системийн удирдлагын зохион байгуулалт
	4.1. Гамшгийн орон зайн мэдээллийн системийн үйл ажиллагааг Гамшгийн шуурхай удирдлага, зарлан мэдээллийн төв чиглүүлж, мэдээллийг бүртгэх, засварлах, боловсруулах асуудлыг Орон зайн мэдээлэл, технологийн тасаг хариуцна.
	4.2. Гамшгийн шуурхай удирдлага, зарлан мэдээллийн төв дараах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ. Үүнд:
	4.2.1. Гамшгийн орон зайн мэдээллийн санг хөгжүүлэх, бүрдүүлэх, харилцан ашиглах зорилгоор төрийн болон төрийн бус байгууллагатай хамтран ажиллах;
	4.2.2. Гамшгийн орон зайн мэдээллийн системийн үндсэн, дэд бүрдүүлэгч болон энэ журмын 5.4-т заасан бусад хэрэглэгчийн хандалтын эрхийг  баталгаажуулах;
	4.2.3. Гамшгийн орон зайн мэдээллийн системийг хөгжүүлэх, хадгалах, нөөцлөх, нууцлахад шаардлагатай тоног төхөөрөмж, программ хангамж, ашиглалт, үйлчилгээнд шаардагдах зардлын тооцоог танилцуулах;
	4.2.4. Гамшгийн орон зайн мэдээллийн системийн үйл ажиллагаа, ашиглалтын тайланг хагас, бүтэн жилээр гаргах;

	4.3. Орон зайн мэдээлэл, технологийн тасаг дараах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ. Үүнд:
	4.3.1. Орон зайн суурь бүхий гамшгийн сэдэвчилсэн өгөгдөл, гамшиг, аюулт үзэгдэл, ослын мэдээллийн бүрдүүлэлтэд хяналт тавих, баталгаажуулах, шаардлагатай мэдээллийг засварлах;
	4.3.2. Орон зайн мэдээллийн системийн найдвартай, аюулгүй ажиллагааг хангахад шаардлагатай техник хэрэгсэл, программ хангамжийн системийг сайжруулах, өргөжүүлэх санал гаргах;
	4.3.3. Гамшгийн орон зайн мэдээллийн системд оруулсан мэдээллийг хянах, баталгаажуулах;
	4.3.4. Орон зайн суурь өгөгдөл, мэдээллийг цуглуулах, бүрдүүлэх, шинэчлэх;
	4.3.5. Орон зайн суурь өгөгдөл бүхий гамшгийн түүхчилсэн мэдээллийг бүрдүүлэх, шинэчлэх;
	4.3.6. Нийгэм, эдийн засгийн статистик мэдээллийг бүрдүүлэн гамшгийн орон зайн мэдээллийн системд оруулах;
	4.3.7. Гамшиг, аюулт үзэгдэл, ослын төрөл бүрийн мэдээ, зураглалаар удирдлагыг хангах, шийдвэр гаргахад дэмжлэг үзүүлэх;
	4.3.8. Нууцлал бүхий мэдээллийг оруулах, бүрдүүлэх, хадгалах;
	4.3.9. Хэрэглэгчийн хандалтын эрх үүсгэх, хязгаарлах, энгийн хэрэглэгчийн хандалтын эрхийн ангилалд зөвшөөрөгдөх мэдээллийг тохируулах;
	4.3.10. Гамшгийн орон зайн мэдээллийн системийн нөөцлөлт, нууцлалын үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх;
	4.3.11. Онцгой байдлын байгууллагын ашиглаж буй бусад систем, өгөгдлийн сантай уялдуулах;
	4.3.12. Гамшгийн орон зайн мэдээллийн системийн найдвартай, аюулгүй ажиллагааг хангах;


	Тав: Гамшгийн орон зайн мэдээллийн системийн ашиглалт
	5.1. Гамшгийн орон зайн мэдээллийн системийг дараах зорилгоор ашиглана. Үүнд:
	5.1.1. Болзошгүй гамшиг, аюулт үзэгдэл, ослын мэдээлэл, нийгэм эдийн засгийн суурь статистик мэдээллийг бүрдүүлэх, боловсруулах, эрсдэлийн үнэлгээний зураглал болон бусад төлөвлөлтөд шаардлагатай мэдээллийг бүрдүүлэх, мэдээлэл солилцох;
	5.1.2. Улсын алба, аймаг, нийслэл, сумын гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөө, бэлэн байдлыг хангах зориулалт бүхий бусад төлөвлөлтийг зураглах;
	5.1.3. тохиолдсон гамшиг, аюулт үзэгдэл, ослын нөхцөл байдлын шуурхай хариу арга хэмжээний зураглал боловсруулах, цаашид гарч болзошгүй аюулыг тооцоолох, шуурхай шийдвэр гаргах, үр дүнг танилцуулах;
	5.1.4. Гамшиг, аюулт үзэгдэл, осолд нэрвэгдсэн бүс, төв орон нутгийн сэргээн босгох үйл ажиллагааны зураглал боловсруулах, мэдээлэл солилцох;
	5.1.5. Гамшгаас хамгаалах судалгаа, эрдэм шинжилгээ, сургалт, сурталчилгааны ажилд ашиглах.

	5.2. Энэ журмын 4.2.1-т зааснаас бусад аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэд олон нийт гамшгийн орон зайн мэдээллийн системийн нээлттэй мэдээллийг зохих зөвшөөрлийн дагуу ашиглана.
	5.3. Гамшгийн орон зайн мэдээллийн системийн ашиглалтад дараах нийтлэг шаардлага тавигдана. Үүнд:
	5.3.1. Гамшгийн төрөл бүрийн сэдэвчилсэн зураглалыг боловсруулахдаа зөвхөн гамшгийн орон зайн мэдээллийн сангийн суурь өгөгдлийг ашигласан байх;
	5.3.2. Мэдээллийн сангийн загварын дагуу зураглаж, гамшиг, аюулт үзэгдэл, ослыг бүртгэсэн байх;
	5.3.3. Орон зайн өгөгдөл болон гамшгийн статистикийн мэдээллийг гамшгийн нэгдсэн кодчиллын дагуу бүртгэсэн байх;
	5.3.4. Гамшгийн орон зайн мэдээллийг хоёрдогч бүтээгдэхүүнд авч ашиглахдаа эх сурвалжийг заавал дурдсан байх.

	5.4. Гамшгийн орон зайн мэдээллийн систем нь дараах хандалтын эрхтэй байна. Үүнд:
	5.4.1. Системийн админ эрх;
	5.4.2. Систем дэх мэдээллийн сангийн админ;
	5.4.3. Засварлах эрх /зөвшөөрөгдсөн мэдээлэл оруулах, засварлах/;
	5.4.4. Хэрэглэгчийн эрх /зөвшөөрөгдсөн мэдээлэл харах, танилцах/;
	5.4.5. Олон нийтийн хандалтын эрх /зөвшөөрөгдсөн мэдээлэлтэй танилцах, ашиглах/.


	Зургаа: Гамшгийн орон зайн мэдээллийн системийн хэрэглэгчийн чиг үүрэг
	6.1. Бүсийн төв нь дараах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ. Үүнд:
	6.1.1. Улсын хэмжээний орон зайн суурь өгөгдөл бүхий гамшиг, аюулт үзэгдэл, ослын нөхцөл байдлын, сэдэвчилсэн мэдээлэлтэй танилцах, ашиглах;
	6.1.2. Боломжит, шаардлагатай орон зайн мэдээ, мэдээллийг төв, орон нутгийн Онцгой байдлын байгууллагаас шаардах.
	6.1.3. Гамшиг, аюулт үзэгдэл, ослын нөхцөл байдлын, сэдэвчилсэн мэдээллийн бүрдүүлэлтэд хяналт тавих, зохицуулалт, удирдлагаар хангах;

	6.2. Төв, орон нутгийн Онцгой байдлын байгууллага дараах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ. Үүнд:
	6.2.1. Гамшгийн орон зайн мэдээллийн системд хэрэглэгчийн эрхээр нэвтрэх, суурь болон сэдэвчилсэн өгөгдлийг ашиглах.
	6.2.2. Гамшиг, аюулт үзэгдэл, ослын нөхцөл байдлын мэдээ, зураглалыг тухайн цаг хугацаанд оруулах, засварлах, шинэчлэх;
	6.2.3. Гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээний мэдээ, зураглалыг оруулах, засварлах, шинэчлэх;
	6.2.4. Гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөөтэй холбоотой мэдээлэл, судалгаа, зураглалыг оруулах, засварлах, шинэчлэх.

	6.3. Гэрээт байгууллагын эрх үүрэг нь энэ журмын 3.2.2-т заасны дагуу зохицуулагдана.

	Долоо: Гамшгийн орон зайн мэдээллийн системийн аюулгүй байдлыг хангах
	7.1. Гамшгийн орон зайн мэдээллийн сан нь үндсэн болон нөөц сервер, нөөцлөлтийн программ хангамжтай байна;
	7.2. Гамшгийн орон зайн мэдээллийн системийн нөөц хувилбарын систем нь үндсэн системтэйгээ адил түвшний хүчин чадалтай сервер байна;
	7.3. Гамшгийн орон зайн мэдээллийн системийн нөөц хувилбарыг системээс систем рүү гэсэн зарчмаар нөөцлөн хадгална;
	7.4. Гамшгийн орон зайн мэдээллийн сангийн нөөцлөлтийн ажиллагааг долоо хоног бүрийн Лхагва гарагийн 04:00 цагт хийх ба нөөцлөлт хэвийн хийгдэж буй эсэхийг 14 хоног тутам шалгаж тэмдэглэл хөтөлнө;
	7.5. Гамшгийн орон зайн мэдээллийн системийг жил бүрийн 12 дугаар сарын 25-ны өдөр бүрэн нөөцөлж хадгална;
	7.6. Гамшгийн орон зайн мэдээллийн системийн нөөцлөлтийг зориулалтын хадгалах төхөөрөмжид хадгална;
	7.7. Мэдээллийн сангийн нууцлал бүхий мэдээллийг зохих хууль тогтоомжийн дагуу хүлээн авах, мэдээллийн санд оруулах, ашиглах, дамжуулах ажиллагааг хэрэгжүүлнэ;
	7.8. Бусад байгууллагатай мэдээлэл харилцан солилцох, системд хандах эрхийг олгох, холболт болон сүлжээний нууцлалтай холбоотой асуудлыг гэрээгээр зохицуулна.

	Найм: Хориглох
	8.1. Санаатай болон санамсаргүйгээр гамшгийн орон зайн мэдээллийн системийн үйл ажиллагаанд саад учруулах аливаа үйлдлийг хориглоно.
	8.2. Гамшгийн орон зайн системийн мэдээ, мэдээллийг арилжааны зорилгоор ашиглах, ашиглуулахыг хориглоно.

	Ес: Хариуцлага
	9.1. Энэхүү журмыг зөрчсөн алба хаагч, ажилтанд холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу хариуцлага хүлээлгэнэ.
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