
 



 



1.5. Гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээний цар хүрээнд дараах зүйлүүдийг авч 

үзнэ:  

1.5.1. эрсдэлийн үнэлгээ хийх түвшин; 

1.5.2. зорилго, зорилт; 

1.5.3. үнэлгээнд авч үзэх гол асуудал, үйл явц; 

1.5.4. үнэлгээнд ашиглах аргачлал; 

1.5.5. оролцогч талуудыг сонгох. 

1.6. Гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээг эрсдэлийг тодорхойлох, эрсдэлийг 

шинжлэх, эрсдэлд үнэлэлт өгөх гэсэн гурван үе шаттай хийнэ: 

1.6.1. гамшгийн эрсдэлийг тодорхойлох үе шатанд болзошгүй гамшгийн 

эрсдэлийн эх үүсвэр буюу аюул, түүний учруулж болох хор уршиг, чадавхыг 

холбогдох мэдээлэлд үндэслэн, талуудын оролцоотойгоор тохиолдох 

эрсдэлүүдийг тогтоож, тэмдэглэсэн байна; 

1.6.2. эрсдэлийг шинжлэх үе шатанд аюулаас учирч болзошгүй хохирол, 

эдгээрээс хор уршиг учрах магадлал болон тухайн эрсдэлийг бууруулах талаар 

арга хэмжээ авах чадавхыг харьцуулж, тохиолдох эрсдэлийн түвшинг тогтооно. 

Эрсдэлийн шинжилгээнээс эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээний эрэмбэ 

дарааллыг тогтооход ашиглах мэдээлэл бий болно. Энэ үе шатанд 

тодорхойлогдсон эрсдэлүүд эрсдэлийн түвшингээрээ ангилагдсан байна; 

1.6.3. эрсдэлийг дүгнэх үе шатанд тухайн эрсдэлийн тохиолдох магадлал 

болон учруулах хор уршигт үндэслэн тогтоосон эрсдэлийн түвшинг эрсдэлийг 

бууруулах арга хэмжээ авах шаардлагатай эсэхээр нь эрэмбэлнэ.  

1.6.4. эрсдэлийг дүгнэх үе шатны төгсгөлд илэрсэн эрсдэлийг бууруулах 

талаар авах арга хэмжээний зөвлөмж гаргаж төлөлөгөө боловсруулна. 

1.7. Гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээнээс дараах үр дүн гарна: 

1.7.1. бүх холбогдох талуудын хамтран тодорхойлсон эрсдэлүүд; 

1.7.2. эрсдэлийн магадлал, үр дагаврыг тодорхойлон гаргасан эрсдэл 

бүрт хийсэн шинжилгээ; 

1.7.3. цаашид дахин үнэлгээ хийх, эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээ авах 

болон үлдэгдэл эрсдэлд хяналт тавих шаардлагатай эсэхээр нь эрсдэлийг 

эрэмбэлсэн жагсаалт. 

Хоёр.Гамшгийн эрсдэлийн тойм судалгаа 

2.1.Гамшгийн эрсдэлийн тоймсудалгаа нь гамшгийн эрсдэлийг 

тодорхойлсон ерөнхий үнэлгээ юм. 

2.2. Гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ нь гамшгийн эрсдэлийн тойм судалгаанд 

үндэслэх бөгөөд гамшгийн эрсдэлийн тойм судалгааг үнэлгээ хийхэд 



шаардлагатай суурь мэдээллийг бүрдүүлэх, эрсдэлийг тодорхойлох зорилгоор 

хийнэ.  

2.3. Гамшгийн эрсдэлийн тойм судалгаанд ерөнхий мэдээллийг ашиглаж, 

гамшгийн эрсдэлийг чанарын аргаар үнэлнэ.  

2.4. Гамшгийн эрсдэлийн тойм судалгаанд дараах бэлтгэл арга хэмжээг 

авна: 

2.4.2. оролцогчдыг тогтоох; 

2.4.3. үнэлгээний аргачлалыг тодорхойлох; 

2.4.4. мэдээлэл цуглуулах, боловсруулах. 

2.5. Эрсдэлийг тодорхойлох: 

2.5.1. аюулыг тодорхойлох; 

2.5.2. өртөх байдал, эмзэг байдлыг тодорхойлох; 

2.5.3. чадавхыг үнэлэх; 

2.5.4. эрсдэлийн түвшинг тогтоох. Ингэхдээ эрсдэлийн их түвшинг 

“улаан”, дунд түвшинг “шар”, бага түвшинг “ногоон” өнгөөр тус тус тэмдэглэнэ.   

2.6. Эрсдэлийг үнэлэх: 

2.6.1. гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ хийлгэх шаардлагатай эрсдэлийн их 

түвшинд байгаа гамшгийн төрлийг тодорхойлох; 

2.6.2. бага, дунд түвшинд байгаа эрсдэлийн хувьд цаашид эрсдэлийг 

хянах, бууруулах талаар зөвлөмж боловсруулах. 

Гурав. Гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ 

3.1.Гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээг хийхдээ гамшгийн эрсдэлийн тойм 

судалгаанд суурилж болно. 

3.2. Гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээг эрсдэлийн тойм судалгаагаар илэрсэн 

эсвэл зайлшгүй авч үзэх шаардлагатай эрсдэлийг нарийвчлан тооцож эрсдэлийг 

бууруулах, аврах, хор уршгийг арилгах арга хэмжээг төлөвлөхөд ашиглах 

зорилгоор хийнэ. 

3.3. Гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээг Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн 7.3-т 

заасны дагуу тусгай зөвшөөрөл бүхий хуулийн этгээд (цаашид "хуулийн этгээд" 

гэх) гүйцэтгэнэ. 

3.4. Гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ хийлгэх тал нь үнэлгээ хийх хуулийн 

этгээдийг сонгоно.  

А. Гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээнд бэлтгэх  

3.5. Хуулийн этгээд нь үнэлгээ хийлгэх талын онцлогийг харгалзан 

гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ хийх багийг бүрдүүлнэ. Гамшгийн эрсдэлийн 

үнэлгээ хийх баг нь дараах шаардлагыг хангасан байна. Үүнд: 



3.5.1. багийн гишүүн нь гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээний сургалтад 

хамрагдаж, гэрчилгээ авсах байх; 

3.5.2. үнэлгээ хийх батлагдсан арга, аргачлалтай байх; 

3.5.3. хэмжилт хийх, судалгаа явуулах багаж, хэрэгсэл, тоног 

төхөөрөмжтэй байх; 

3.5.4. үнэлгээ хийх асуудлаар мэдээллийн сантай байх. 

3.6. Үнэлгээ хийлгэх талын төлөөллийг харилцан тохиролцсоны үндсэн 

дээр гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ хийх багт оруулж болно. 

3.7. Гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээнд өнгөрсөн үеийн түүх, баримтаас эхлээд 

тухайн үнэлгээ хийлгэх захиалагч талын онцлог болон бусад шаардлагатай 

мэдээллийг цуглуулж ашиглана.  

3.8. Мэдээлэл цуглуулах хүрээнд дараах ажлуудыг хийнэ. Үүнд: 

3.8.1.шаардлагатай мэдээллүүдийг цуглуулж, мэдээлэл авах эх 

үүсвэрийг тогтоох; 

3.8.2. мэдээллийг нягтлахолон эх үүсвэрээс мэдээллийг авах; 

3.8.3. цуглуулсан мэдээлэлдээ дүн шинжилгээ хийж тэдгээрийн 

нарийвчлал, цаг үедээ нийцэж байгаа эсэхийг үнэлж ангилан боловсруулалт 

хийж нэгдсэн нэг загварт оруулах; 

3.8.4. үнэлгээ хийлгэх тал нь үнэлгээ хийх багийг шаардлагатай 

мэдээллээр хангах.  

3.9. Хуулийн этгээд гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээг хийхдээ тухайн эрсдэлийн 

онцлогт болон үнэлгээ хийлгэх захиалагч талын шаардлагад тохирсон олон улсын 

практикт нийтлэг мөрдөж байгаа арга, аргачлалын дагуу гүйцэтгэнэ.  

Б. Гамшгийн эрсдэлийг тодорхойлох  

3.10. Гамшгийн эрсдэлийг тодорхойлохдоо дараах арга хэмжээг авч 

хэрэгжүүлнэ. 

3.10.1. Аюулыг үнэлэх; 

3.10.2. Өртөх байдал, эмзэг байдлыг үнэлэх; 

3.10.3. Чадавхыг үнэлэх. 

3.11. Аюулыг үнэлэх хүрээнд үнэлгээ хийлгэх захиалагч талын оршин 

байгаа нутаг дэвсгэрт тохиолдож болох аюулт үзэгдэл, ослын эх үүсвэрийг 

тогтооно.  

3.12. Аюулын эх үүсвэрийг тодорхойлохдоо дараах мэдээллийг ашиглана. 

3.12.1. тухайн нутаг дэвсгэр, аж ахуйн нэгж, байгууллагад өмнө 

тохиолдож байсан аюулт үзэгдэл, ослын мэдээ, түүхэн сургамж, учруулсан 

хохирлын мэдээлэл; 



3.12.2. тухайн нутаг дэвсгэр, аж ахуйн нэгж, байгууллагад өмнө хийгдэж 

байсан гамшгийн эрсдэлийн тойм судалгаа болон гамшгийн эрсдэлийн 

үнэлгээний тайлан; 

3.12.3. өөр төстэй нутаг дэвсгэр, аж ахуйн нэгж, байгууллагад 

өмнөтохиолдож байсан бөгөөд тухайн нутаг дэвсгэр, аж ахуйн 

нэгж,байгууллагад учирч болзошгүйгэж үзсэн аюулт үзэгдэл, ослын мэдээ, түүхэн 

сургамж. 

3.13. Дээрх мэдээлэлд тулгуурлан учирч болзошгүй аюулыг дараах 

байдлаар үнэлнэ. 

3.13.1. аюулын хамрах хүрээ, байрлалыг тогтоох; 

3.13.2. үүсэх магадлал, тохиолдох давтамжийг тооцох; 

3.13.3.аюулын үндсэн болон дам нөлөөлөл, учруулж болох хохирлыг 

тодорхойлох. 

3.14. Өртөх байдал, эмзэг байдлыг үнэлэх хүрээнд тохиолдож болзошгүй 

аюулт үзэгдэл, ослын хүн ам, нийгэм, эдийн засаг, хүрээлэн буй орчинд үзүүлэх 

сөрөг нөлөөллийг тодорхойлно.  

3.15. Өртөх байдал, эмзэг байдлыг үнэлэхдээ дараах мэдээллийг 

ашиглана:  

3.15.1. бүс нутаг болон орон нутгийн байгаль, газарзүй, уур амьсгалын 

мэдээлэл (цаг уурын нөхцөл, хөрсний төлөв байдал, эвдрэл, газар зүйн тогтоц, 

агаар, хөрс, усны чанарын үндсэн үзүүлэлтүүд гэх мэт)хүнамд тааламжгүй, хүнд 

нөхцлийн мэдээлэл; 

3.15.2. дэд бүтцийн мэдээлэл (техникийн нөхцөл байдал, чанар, 

нягтрал,стандарт, норм, норматив гэх мэт); 

3.15.3. барилга, байгууламжийн талаарх мэдээлэл (барилгын чанар, 

ашиглалт, барилгад ажиллаж амьдарч байгаа хүмүүс, тэдгээрийн мэдлэг, ажлын 

хариуцлага, зохион байгуулалт, барилгын стандарт, норм, норматив гэх мэт); 

3.15.4. хүн амын мэдээлэл (хүн амын нягтрал, нас, хүйс, амьдралын 

түвшин, болзошгүй аюулаас хамгаалах аргын талаарх мэдлэг, амьдралын хэв 

маяг, уламжлал, шашин, соёл гэх мэт) болон эмзэг бүлгийн мэдээлэл (хүүхэд, 

өндөр настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд, ядуу, нэн ядуу өрх); 

3.15.5. тухайн орон нутаг, аж ахуйн нэгж, байгууллагын эдийн засгийн 

үндсэн үзүүлэлтүүд (эдийн засгийн чадавх, нөөц); 

3.15.6. өмнө тохиолдсон аюулт үзэгдэл, ослын үед хүн ам, эдийн 

засагт үзүүлсэн сөрөг нөлөөллийн талаарх баримт, мэдээлэл; 

3.15.7. тухайн орон нутаг, аж ахуйн нэгж, байгууллагын эмзэг байдлын 

талаар өмнө хийгдсэн судалгааны материал; 

3.15.8 бусад шаардлагатай мэдээлэл. 



3.16. Дээрх мэдээлэлд тулгуурлан аюулын төрөл тус бүрээр хүн ам, эд 

хөрөнгө, хүрээлэн буй орчин, нийгэм эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг 

дараах байдлаар тогтоож эмзэг байдлыг үнэлнэ.  

3.16.1. тухайн нутаг дэвсгэрийн байгаль орчны өртөх байдал, эмзэг 

байдал; 

3.16.2. тухайн нутаг дэвсгэрт болон аж ахуйн нэгж, байгууллагын ойр 

орчимд байгаа хүн амын өртөх байдал, эмзэг байдал; 

3.16.3. дэд бүтэц, барилга, байгууламж, эд хөрөнгийн өртөх байдал, 

эмзэг байдал  

3.16.4. тухайн орон нутаг, аж ахуйн нэгж, байгууллагын эдийн засгийн 

өртөх байдал; 

3.16.5. удирдлага, зохицуулалтын өртөх байдал,эмзэг байдал. 

3.17. Гамшгаас хамгаалах чадавхыг үнэлэх хүрээнд тухайн нутаг дэвсгэр, 

салбар, аж ахуйн нэгж, байгууллагын гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагааны 

удирдлага, зохион байгуулалт, чадавх, нөөцийг болзошгүй аюулын төрөл тус 

бүрээр авч үзэж  тогтооно. 

3.18. Гамшгаас хамгаалах чадавхыг үнэлэхдээ дараах мэдээллийг 

ашиглана:  

3.18.1. гамшгаас хамгаалах удирдлага, зохицуулалт (удирдлагын 

тогтолцоо, хууль, тогтоомж, эрх зүйн баримт бичгүүд); 

3.18.2. гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагааны хэрэгжилт (гамшгаас 

хамгаалах төлөвлөгөө, зарлан мэдээлэл, сургалт, бэлэн байдал, хяналт); 

3.18.3. гамшгаас хамгаалах хүч хэрэгсэл (үүрэг гүйцэтгэх чадавх, багаж 

хэрэгсэл, техник тоног төхөөрөмж гэх мэт); 

3.18.4. аюулыг бууруулах чиглэлээр байгуулсан биет байгууламжийн 

чанар байдал (жишээлбэл, үерээс хамгаалах инженерийн байгууламж, аянга 

зайлуулагч), эдгээрийн хүчин чадал, ашиглалтын мэдээлэл; 

3.18.5. эдийн засгийн чадавх нөөц (гамшгаас хамгаалах үйл 

ажиллагааны санхүүжилт, нөөц хөрөнгө гэх мэт)-ийн мэдээлэл. 

3.19.Гамшгаас хамгаалах чадавхыг дээрх мэдээллийг ашиглан гамшгийн 

төрөл тус бүрээр дараах байдлаар хийнэ. 

3.19.1. гамшгаас хамгаалах тухай хууль, тогтоомж, эрх зүйн баримт 

бичгийн хэрэгжилтийн байдал; 

3.19.2. гамшгаас хамгаалах бэлтгэл, бэлэн байдал хангаж байгаа 

байдал; 

3.19.3. хүч хэрэгслийн хангалт, үүрэг гүйцэтгэх чадавх; 



3.19.4. гамшгийн үеийн удирдлага, зохицуулалт, шуурхай ажиллагааны 

чадавх; 

3.19.5. гамшгаас урьдчилан сэргийлэх сургалт, сурталчилгааны чанар, 

үр дүн, дадлага, сургууль, сахилга бат, оролцоо; 

3.19.6. гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагааны санхүүжилт, нөөц 

бүрдүүлэлт. 

В. Гамшгийн эрсдэлийг шинжлэх  

3.20. Гамшгийн эрсдэлийг шинжлэхдээ дараах арга хэмжээг авч 

хэрэгжүүлнэ: 

3.20.1. тодорхойлогдсон аюул бүрийн тохиолдох магадлалыг тооцох; 

3.20.2. аюул бүрээс хохирол учрах магадлалыг шинжлэх, хохирлын 

тооцоо хийх; 

3.20.3. учирч болох эрсдэлийн түвшинг тогтоох. 

3.21. Аюулын тохиолдох магадлалыг тооцохдоо тодорхой өгөгдсөн цаг 

хугацаанд аюул тус бүрийн тохиолдох магадлал ба давтамжийг тооцож гаргана. 

3.22. Аюул бүрээс учирч болох хор уршгийн магадлалыг шинжлэх, хохирлын 

тооцоог дараах байдлаар хийнэ. 

3.22.1. аюул тохиолдсон гэж төсөөлж хэд хэдэн цагийн байдал үүсгэж, 

тухайн нөхцөлд учирч болох хор уршгийн хэлбэр, шинж чанарыг тодорхойлно; 

3.22.2. хор уршиг нь эмзэг байдлыг илэрхийлэх хүн ам, нийгэм, эдийн 

засаг, хүрээлэн буй орчин аюулд нэрвэгдсэнээс үүсэх хэмжигдэхүйц, бодит 

хохирлоор илэрхийлэгдэнэ. Хохирлыг тооцохдоо: 

- нас барсан, гэмтэж бэртсэн хүний тоо; 

- эвдэрч сүйдсэн эд хөрөнгө; 

- байгаль орчинд учирсан хохирол; 

- нийгэм, эдийн засагт учирсан хохирол зэргийг шинжилж гаргана. 

3.22.3. аюулын тохиолдох магадлалыг бууруулах, учрах хор уршиг, 

хохирлыг багасгахтай холбоотой тухайн нутаг дэвсгэр, салбар, аж ахуйн нэгж, 

байгууллагын гамшгаас хамгаалах чадавхын түвшинг үнэлнэ. 

3.23. Эрсдэлийн түвшинг аюулын тохиолдох магадлалын түвшин, түүнээс 

учрах хор уршгийн түвшинд тулгуурлаж тогтооно. Эрсдэлийн их түвшинг “улаан”, 

дунд түвшинг “шар”, бага түвшинг “ногоон” өнгөөр тус тус тэмдэглэнэ.   

3.24. Гамшгийн эрсдэлийг шинжлэхдээ бүх шаардлагатай мэдээллүүдийг 

газар зүйн мэдээллийн систем ашиглан боловсруулж, зурагт оруулж эрсдэлийн 

түвшинг өнгөөр ялгаж харуулсан эрсдэлийн зураг үйлдэнэ.  

Г.Гамшгийн эрсдэлийг дүгнэх  



3.25. Гамшгийн эрсдэлийг үнэлэх хүрээнд дараах арга хэмжээг авч 

хэрэгжүүлнэ: 

3.25.1. эрсдэлийг зэрэглэх; 

3.25.2. эрсдэлийг бууруулах зөвлөмж боловсруулах. 

3.26. Эрсдэлийг дүгнэхдээ эрсдэлийн шинжилгээний үр дүнд гарсан 

эрсдэлийн түвшинг тухайн орон нутаг, аж ахуйн нэгж, байгууллагад үзүүлэх 

нөлөөллийн хэмжээгээр нь зэрэглэж, эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээ авах 

шаардлагаар нь дараах байдлаарэрэмбэлнэ.  

3.26.1. “Улаан” буюу эрсдэлийн их түвшинг зайлшгүй бууруулах арга 

хэмжээ авах шаардлагатай эрсдэл гэж үзэж эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээг нэн 

тэргүүнд авна; 

3.26.2. “Шар” буюу эрсдэлийн дунд түвшинг хяналтад байх 

шаардлагатай эрсдэл гэж үзэж эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээг төлөвлөж, өдөр 

тутмын хэвийн үйл ажиллагааг алдагдуулахгүйгээр хэрэгжүүлнэ; 

3.26.3. “Ногоон” буюу эрсдэлийн бага түвшинг ажиглах шаардлагатай 

эрсдэл гэж үзэж ямар нэг арга хэмжээ авах шаардлагагүй ба тухайн байдалд 

хяналт тавьж, ажиглана.  

3.27. Гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээний гол үр дүн нь зөвлөмж бөгөөд үүнд 

дараах зүйлсийг тусгасан байна: 

3.27.1. болзошгүй аюулыг бууруулах арга зам; 

3.27.2. өртөх байдал, эмзэг байдлыг бууруулах арга зам; 

3.27.3. чадавхыг сайжруулах арга зам; 

Дөрөв.Гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээний тайлан боловсруулах 

4.1. Гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээний үйл явцыг, үнэлгээний үр дүнтэй хамт 

баримтжуулан тайлан боловсруулна. 

4.2. Эрсдэлийн үнэлгээний тайланд дараах зүйлийг заавал багтаана. Үүнд: 

4.2.1. үнэлгээний зорилго, хамрах хүрээ, хэрэглэж буй гамшгийн 

эрсдэлийн шалгуур үзүүлэлт, үнэлгээнд сонгон хэрэглэсэн арга, аргачлал, нэр 

томъёо; 

4.2.2. эрсдэлийн үнэлгээ хийлгэж байгаа орон нутаг,аж ахуйн нэгж, 

байгууллагын талаарх мэдээллүүд: 

- нэр, байршил, солбицол, үйл ажиллагаа, орон нутгийн онцлогийн 

талаарх тодорхойлолт; 

- дэд бүтцийн хөгжлийн байдал, гол системүүдийн харилцан 

хамаарал; 

- эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлтүүд: хөрөнгө оруулалт, үйлдвэрлэл 

үйлчилгээний зардал, нийт орлого, цэвэр ашиг, эрсдэлийг бууруулахад зарцуулах 

нийт зардал; 



- техник, технологийн байдал: тоног төхөөрөмжийн нэр төрөл, хүчин 

чадал болон тоо хэмжээ, технологийн дэвшилттэй болон дутагдалтай тал; 

- хэрэглэж байгаа түүхий эд, туслах материал; 

- хүний тоо. 

 

4.2.3. нутаг дэвсгэрийн суурь нөхцөл байдал: 

- газар зүйн тогтоц, хөрсний төлөв байдал; 

- геологийн тогтоц; 

- цаг уур, уур амьсгалын үндсэн үзүүлэлт; 

- гадаргуун болон газрын доорх усны нөөц, чанар, горим; 

- газар ашиглалтын байдал; 

- ургамал, амьтны аймаг, төрөл зүйл, нөөц; 

- тусгай хамгаалалттай газар нутаг; 

- түүх, соёлын дурсгалт зүйл. 

 

4.2.4. гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээний үр дүн: 

- аюулын үнэлгээний үр дүн; 

- өртөнгө, эмзэг байдлын үнэлгээний үр дүн; 

- болзошгүй эрсдэлүүдээс учрах хохирлын тооцоо; 

- гамшгийн эрсдэлийн түвшин, зэрэглэл  

 

4.2.5. дүгнэлт ба зөвлөмж 

- эрсдэлийг бууруулах чиглэлд авч хэрэгжүүлэх шаардлагатай арга 

хэмжээний жагсаалт  

 

4.2.6. Эшлэл, ашигласан эх сурвалж 

4.3. Гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээний тайланг холбогдох заавар стандартын 

дагуу 3% үйлдэнэ. Тайлангийн нэг хувийг тухайн гамшгийн эрсдэлийн 

үнэлгээний захиалагч талд, нэг хувийг тухайн эрсдэлийн үнэлгээний үр дүнгээр 

хэрэгжүүлж буй арга хэмжээг хянах үүрэгтэй орон нутгийн онцгой байдлын 

байгууллагад, үлдсэн хувь нь тусгай зөвшөөрөл бүхий хуулийн этгээдэд 

хадгалагдана.  

4.4. Хуулийн этгээд тайлангийн цахим хувилбарыг холбогдох загварын 

дагуу гаргаж гамшгийн эрсдэлийн мэдээллийн санд оруулна.  

4.5. Гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээний гүйцэтгэл, тайланд онцгой байдлын 

байгууллагаас томилсон үнэлгээний шинжээч, шинжээчийн баг хяналт тавина. 

 

 

---о0о--- 

  



 



2.3. Орон нутгийн оролцоо нь мэдээллийн чанар, хүртээмжийг сайжруулах 

тул үнэлгээ хийх баг нь иргэдийн төлөөлөл болон Монгол Улсын Засгийн газрын 

2015 оны 286 дугаар тогтоолын 5 дугаар хавсралтад заасны дагуу холбогдох 

мэргэжлийн байгууллага, эмзэг байдал, хүйс, нийгмийн эрх тэгш байдал зэргийг 

харгалзан үзэж эмзэг бүлгийн төлөөллийг оролцуулна. 

Гурав. Эрсдэлийн үнэлгээнд тавигдах ерөнхий шаардлага 

3.1. Ган, зудын эрсдэлийн үнэлгээг тодорхойлохдоо аюул, өртөх байдал, 

эмзэг байдал, чадавх зэргийг харгалзан үзнэ. 

3.2. Ган, зудын эрсдэлийн үнэлгээний аюулын шалгуур үзүүлэлтийг 

тодорхойлохдоо холбогдох эрх зүйн баримт бичигт заасан шалгуур үзүүлэлтийг 

үндэслэнэ. 

3.3. Ган, зудын эрсдэлийн үнэлгээний өртөнги, эмзэг байдлыг 

тодорхойлохдоо дараах мэдээллийг тооцсон байна.  

3.3.1. ган, зуд үүсэх болсон шалтгаан, цаашдын хандлагын талаарх 

шинжлэх ухааны таамаглал, мэдээллийн талаар иргэд мэдээлэл авсан эсэх; 

3.3.2. ган, зудад өртөж болзошгүй эмзэг бүлгийн иргэд, аж ахуйн нэгж, 

байгууллагыг тодорхойлж гаргах; 

3.3.3. ган, зудад мал аж ахуй болон газар тариалан хослон эрхлэгчид, 

үхэр, ямаа, гахай эсвэл шувууг туслах аж ахуйн хэлбэрээр орлогын эх 

үүсвэр болгон ашигладаг төрөл бүрийн хүмүүс өртөж болзошгүй тул 

эрсдэлийн үнэлгээг хийхдээ эдгээр үзүүлэлтийг харгалзан өөр өөр үр 

нөлөөтэй үйл ажиллагааг гаргах; 

3.3.4. ган, зудын улмаас хүн, мал, амьтан шилжин нүүдэллэх нь өвчин 

тархах нөхцөл бүрдэж, улмаар усны бохирдлыг бий болгодог тул шилжилт 

хөдөлгөөнийг үнэлэх; 

3.3.5. ган, зудад өртөх эмзэг бүлгийн иргэд, өрхийн үүрэг, хэрэгцээ 

шаардлагыг харгалзан үзэх шаардлагатай бөгөөд мал, амьтны хариулга, 

маллагаа, менежмент дэх хүйсийн үүргийг үнэлэх; 

3.3.6. ган болсон тохиолдолд хүн, мал, амьтныг зутрах, үхэж, 

хорогдохоос сэргийлэхэд усны хомсдолыг шуурхай шийдвэрлэх, үнэлгээ ба 

төлөвлөлтийг хэрэгжүүлэх, уст цэг (уст цэгийн байршил, засварлах, шинээр 

барих)-ийг тодорхойлох, усны эх үүсвэр, чанар, тээвэрлэлт ба түгээлтийн 

зарчмыг зөв үнэлэх; 

3.3.7. зуд үүсэх шалтгаан бүрдсэн гэж үзвэл малын тоо толгойг 

бууруулах, малчдад мал эмнэлгийн үйлчилгээний дэмжлэг туслалцаа 

үзүүлэх, малын тэжээл, усан хангамжийг сайжруулах зэрэг мал, амьтан 

олноор хорогдохоос урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг төлөвлөсөн эсэхийг 

үнэлэх; 



3.3.8. малчдын амьжиргааг хангахад малчин өрхөд шаардагдах малын 

тоог хамгийн бага утгаар үнэлэх, малын өвчин тархах эрсдэл, малчны 

амьжиргаа нь малаас хир хамааралтай эсэхийг үнэлэх. 

3.4. Ган, зудын гамшигтай тэмцэх чадавхыг тодорхойлохдоо дараах 

мэдээллийг тооцно.  

3.4.1. орон нутгийн зүгээс авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээний 

төлөвлөлт, хөрөнгө санхүү, нөөц сангийн байдал, өвс тэжээлийн 

бүрдүүлэлт, үйлчилгээ, техник хэрэгслийн хангалт, нийгмийн болон эрүүл 

мэндийн хүртээмж, отор нүүдлийн зохион байгуулалт; 

3.4.2. малчин өрхийн ажиллах хүчний хүртээмж, мэдлэг туршлага, 

мэдээлэл авах, хүргэх байдал, даатгалын системд хамрагдсан байдал. 

Дөрөв. Гамшгийн эрсдэлийг шинжлэх 

4.1. Ган, зуд тохиолдсон гэж төсөөлж хэд хэдэн цагийн байдал үүсгэж, 

тухайн нөхцөлд учирч болох хор уршгийн хэлбэр, шинж чанарыг тодорхойлно. 

4.2. Ган, зудын эрсдэлийг шинжлэхдээ бүх шаардлагатай мэдээллүүдийг 

нэгтгэн тооцоолж, газар зүйн мэдээллийн систем ашиглан боловсруулж, зурагт 

оруулж эрсдэлийн зураг үйлдэнэ. 

4.3. Цаг уурын байгууллагаас боловсруулдаг ган, зудын нөхцөл байдлын 

талаарх зураглалыг эрсдэлийн үнэлгээнд  ашиглана.  

Тав. Гамшгийн эрсдэлийг дүгнэх 

5.1. Ган, зудын эрсдэлийн үнэлгээний шалгуур үзүүлэлтийг харгалзан 

зөвлөмж, дүгнэлт гаргана.  

Зургаа. Эрсдэлийн үнэлгээний тайлан боловсруулах 

6.1. Үнэлгээнд хэрэглэх аргачлалыг тухайн баг нь сонгож хийх бөгөөд үүгээр 

дамжуулан хамтын ажиллагаа, оролцоонд тулгаарласан хариу арга хэмжээг 

хэрэгжүүлэх чиглэлийг гаргаж өгнө. 

6.2. Үнэлгээгээр зудад нэрвэгдсэн хүн амын амьжиргаанд мал, амьтны 

гүйцэтгэх үүрэг, үүссэн нөхцөл байдлын мөн чанар, үр нөлөө, орон нутгийн нөхцөл 

байдал, чадавх, ямар үйл ажиллагааг хэрэгжүүлвэл тохиромжтой болохыг гаргах, 

оролцооны аргаар хариу арга хэмжээг тодорхойлно.  

6.3. Ган, зудад нэрвэгдэж болзошгүй хүн амд ямар дэмжлэг, тусламжийг 

үзүүлэх, тэдний эрүүл мэнд, үндсэн хөрөнгө болох мал сүргийг хэрхэн хамгаалах 

талаар тайланд тусгана. 

     ---oOo---  



 



3.1.3. Барилга байгууламжид байрлах гал түймэртэй тэмцэх хүч 

хэрэгслийн чадавх 

  3.1.3.1. Гал түймрийг мэдээлэх дохиоллын систем 

  3.1.3.2. Гал түймрийн мэдээ дамжуулах зарлан мэдээллийн 

хэрэгсэл 

  3.1.3.3. Гал түймэр унтраах анхан шатны багаж хэрэгсэл 

тэдгээрийн бүрдэл 

  3.1.3.4. Гал түймэр унтраах автомат систем 

  3.1.3.5. Үйлдвэрийн ажилчдын гал түймэртэй тэмцэх мэдлэг, 

чадвар 

3.2. Дээрх гал түймрийн аюул, эмзэг байдал буюу өртөнгө, чадавх зэргийг 

харгалзан гал түймрийн эрсдэлийн тоон утгыг гаргана. MNS 4244-1994 “Хөдөлмөр 

хамгааллын систем, Галын аюулгүй байдал. Ерөнхий шаардлага” стандартын 1.2-

д заагдсан гал түймрийн эрсдэлийн магадлал нь 10-6 байвал хэвийн гэж үзнэ.  

3.3. Аюулын үзүүлэлтийг тооцох аргачилсан заавар: 

3.3.1. Утааны үзүүлэлт: 

3.3.1.1. Үйлдвэрийн барилга байгууламжийн гал түймрийн 

эрсдэлийг тооцох аргачлалын 5-р хаврсалтын 5.5-д заагдсан томъёоны 

дагуу тооцож гаргана. Тооцоогоор гарсан үр дүнг барилга байгууламжийн 

план зурагт оруулж зураглал гаргана. 

3.3.1.2. Дээрх тооцоогоор гарсан үр дүнд тулгуурлан 

тухайн барилга байгууламжид байрлаж буй ажилчидын авралтын замаар 

гарах хугацаа илэрхийлэгдэнэ.  

3.3.2. Дулааны үзүүлэлт: 

3.3.2.1. Үйлдвэрийн барилга байгууламжийн гал түймрийн 

эрсдэлийг тооцох аргачлалын 5-р хаврсалтын 5.2-д заагдсан томъёоны 

дагуу тооцож гаргана. Шаталтаас үүсэх температур нь авралтын зам 

гарцын дагуу гарах ажилчдад нөлөөлөх эсэхийг барилга байгууламжийн 

план зурагт оруулж зураг гаргана. 

3.3.3. Үзэгдэх орчны хязгаарлалт: 

3.3.3.1. Үйлдвэрийн барилга байгууламжийн гал түймрийн 

эрсдэлийг тооцох аргачлалын 5-р хавсралтын 5.3-д заагдсан томъёоны 

дагуу тооцож гаргана. Тооцоогоор гарсан утга нь авралтын зам гарц 

хязгаарлагдах эсэхийг тооцно.  

3.3.4. Хүчилтөрөгчийн дутагдал: 

3.3.4.1. Үйлдвэрийн барилга байгууламжийн гал түймрийн 

эрсдэлийг тооцох аргачлалын 5-р хавсралтын 5.4-д заагдсан томъёоны 



дагуу тооцож гаргана. Тооцоогоор гарсан утга нь аврах үйл ажиллагаанд 

нөлөөлөх эсэхийг харгалзана. 

3.3.5. Төрөл бүрийн гал түймрийн аюултай нөхцөл байдлыг үнэлэх: 

3.3.5.1. Үйлдвэрийн барилга байгууламжийн гал түймрийн 

эрсдэлийг тооцох аргачлалын 3-р хавсралтад заагдсан тооцоог хийж гал 

түймрийн болзошгүй аюулыг тооцож гаргана.  

3.3.5.2. Үйлдвэр, газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулах, 

шатахуун түгээх станц, авто машин хийгээр цэнэглэх станц, боловсруулах 

үйлдвэр, олборлох үйлдвэр, хийн үйлдвэрлэл зэргийн гал түймрийн аюулыг 

тооцохдоо үйлдвэрийн гал түймрийн эрсдэлийг тооцох аргачлалын 3 дугаар 

хавсралтад дурьдсан гал түймрийн аюултай нөхцөл байдлыг үнэлэх аргын 

дагуу тухайн объектод тохирсон үнэлгээг сонгон авч тооцоо хийж аюулыг 

үнэлнэ. Ингэхдээ аргачлалын 5-р хавсралтад дурьдсан үзүүлэлтийг 

тодорхойлж гаргана.  

3.4. Эмзэг байдлыг тооцох аргачилсан заавар 

3.4.1. Үйлдвэрлэл, үйл ажиллааанд ашиглагдаж буй бодис 

материалын шинж чанар 

3.4.1.1. Тухайн үйлдвэрлэлд ашиглаж буй бодис материалын 

галын аюулын шинж чанарыг харгалзан үйлдвэрийн барилга 

байгууламжийн гал түймрийн эрсдэлийг тооцох аргачлалын дагуу аюулын 

үзүүлэлтийг гаргана.  

3.4.2. Барилга байгууламжид ашигласан барилгын зориулалттай 

материалын шинж чанар 

3.4.2.1. Барилга байгууламж зураг төслийн дагуу баригдсан 

эсэх, баригдснаас хойш нэмэлт өргөтгөл хийгдсэн эсэх, их засвар орсон 

эсэх, барилга дотор төлөвлөгдсөн цахилгаан шугам сүлжээний ашиглалтын 

горим, хугацаа зэргийг харгалзан онооны системээр үнэлгээ өгч 

тодорхойно. 

3.4.3. Үйлдвэрийн үйл ажиллагаанд ашиглагдаж буй тоног 

төхөөрөмжийн хэвийн ажиллагааны горим 

3.4.3.1. Үйлдвэрийн үйл ажиллагаанд ашиглагдаж буй тоног 

төхөөрөмж, машин техникийн ашиглалтын горим, ашигласан жил, засвар 

үйлчилгээ хийсэн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэл зэргийг үнэлж дүгнэнэ.  

3.4.3.2. Мөн тухайн багаж тоног төхөөрөмж нь MNS 4284-2017 

стандартад тусгагдсан В болон С зэрэглэлийн бодис материалтай байнга 

харьцаж ажилладаг бол БНбД –ийн дагуу өрөө тасалгааны галын аюулын 

ангилалыг тогтоож үнэлгээнд оруулна.  



3.4.4. Үйлдвэрийн гал түймрийн эрсдэлийг тооцох аргачлалын 4-р 

хавсралтад заагдсан даралтын долгион дулааны цацраг хүнийг гэмтэлд 

хүргэх эсэх тооцоог тус тус хийж үнэлгээнд оруулна.  

3.5. Чадавхыг тооцох аргачилсан заавар 

3.5.1. Барилга байгууламжид байрлах гал түймэртэй тэмцэх хүч 

хэрэгслийн чадавх 

3.5.2. Гал түймрийг мэдээлэх дохиоллын систем 

3.5.3. Гал түймрийн мэдээ дамжуулах зарлан мэдээллийн хэрэгсэл 

3.5.4. Гал түймэр унтраах анхан шатны багаж хэрэгсэл тэдгээрийн 

бүрдэл 

3.5.5.Гал түймэр унтраах автомат систем 

3.5.6. Үйлдвэрийн ажилчдын гал түймэртэй тэмцэх мэдлэг, чадвар  

3.5.7. Үйлдвэрийн гал түймрийн чадавхыг үнэлэхдээ аргачлалын 5-р 

хавсралтад заагдсан ажиллагсадын авралтын тооцоот хугацаа tт –г тооцно. 

Ингэхдээ зааврын 3.1-3.6-д заагдсан үзүүлэлтийг харгалзана.  

Дөрөв. Гамшгийн эрсдэлийг дүгнэх 

4.1. Олон нийтийн болон үйлдвэрийн барилга, байгууламжийн гал түймрийн 

эрсдэлийг тооцсноор тухайн барилга байгууламжийн авралтын зам гарц, 

барилгын хийц бүтээц, материалын шинж чанар, технологийн үйл ажиллагаа 

зэрэгт үнэлэлт дүгнэлт өгч шаардлагатай арга хэмжээг зөвлөмжөөр хүргэнэ. 

4.2. Зайлшгүй шийдвэрлэх шаардлагатай буюу гал түймэр гарч хүний амь 

нас өртөж болзошгүй зүйлийг холбогдох стандарт, норм дүрмийн дагуу засах, 

шинэчлэх асуудлыг тодорхой тусгаж өгөх шаардлагатай. 

4.3. Дээрх олон нийтийн болон үйлдвэрийн барилга, байгууламжийн гал 

түймрийн аюул, эмзэг байдал, чадавхийг тооцсноор эрсдэлийн утгыг гаргана.  

Тав. Эрсдэлийн үнэлгээний тайлан боловсруулах 

5.1. Эрсдэлийн үнэлгээний ажлын хүрээнд эрсдэлээс үүдэн бий болох сөрөг 

нөлөөллийг бууруулах болон арилгах талаар авах арга хэмжээ, түүнд шаардагдах 

техник хэрэгсэл, хөрөнгө зардал, хэрэгжүүлэх хугацааг заасан төлөвлөгөөг 

боловсруулна. 

5.2. Эрсдэлийн үнэлгээ хийх явцад эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, 

эрсдэлийн нөлөөллийг бууруулах болон арилгах арга хэмжээний тухай зөвлөмж 

боловсруулж тайланд тусгана. 

 

---о0о--- 

  



 

2.12. Ой, хээрийн гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлийг бууруулах 

чиглэээр зарцуулсан хөрөнгө түүний мэдээлэл (хэрэгжүүлсэн ажил бүрээр) 



2.13. Түймрийн зарлан мэдээлэл, түүнийг хэрэгжүүлж буй арга, хэлбэрийн 

талаарх мэдээлэл 

2.14. Түймэртэй тэмцэх бэлэн байдлын түвшинг тодорхойлоход 

шаардлагатай мэдээлэл 

Гурав. Эрсдэлийн үнэлгээнд тавигдах 

ерөнхий шаардлага 

3.1. Ган, зудын эрсдэлийн үнэлгээг тодорхойлохдоо аюул, өртөх байдал, 

эмзэг байдал, чадавх зэргийг харгалзан үзнэ. 

3.2. Аюулын үнэлгээ хийхдээ дараах асуудлыг заавал тооцоололд оруулсан 

байна. Үүнд:  

3.2.1. тухайн засаг захиргааны нэгжийн нутаг дэвсгэрт орших ой, 

хээрийн талбайн шатамхайн зэрэглэл /цаг уурын нөхцөл тооцсон түймрийн 

аюул, ургамлын онцлог тооцсон түймрийн аюул/ 

3.2.2. ойн түймрийн мужлал 

3.2.3. түймрийн бүсийн ерөнхий шинж 

3.2.4. гал түймрийн талаарх бүртгэл, мэдээлэл 

3.2.5. шатах материалын нягтаршил, 

3.2.6. цаг уурын хүчин зүйл 

3.3. Эмзэг байдлыг үнэлэхдээ дараах асуудлыг заавал тооцоололд 

оруулсан байна. Үүнд: 

3.3.1. ой, хээрийн гал түймрийн үед ой, хээрийн талбай, хүн ам, мал, 

амьтан, дэд бүтэц, эд хөрөнгө, байгаль орчинд учрах хохирлын тооцоо 

төсөөлөл 

3.3.2. ой, хээрийн гал түймэр гарсан газарт хүрэлцэн очих хугацаа 

3.3.3. хуурайшилтын зэрэг 

3.3.4. усны нөөц 

3.3.5. ойр орчмын зам харгуй  

3.3.6. хүн амын сууршил 

3.4. Чадавхыг үнэлэхдээ дараах асуудлыг заавал тооцоололд оруулсан 

байна. Үүнд: 

3.4.1. ой, хээрийн гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх зарлан 

мэдээллийн систем 

3.4.2. түймэр унтраах хүч хэрэгслийн бэлтгэл бэлэн байдал 

3.4.3. орон нутгийн иргэд, мэргэжлийн ангийн ой, хээрийн гал 

түймрээс урьдчилан сэргийлэх, унтраах сургалт, дадлага 

3.4.4. гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөө 



3.4.5. гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөөг мэргэжлийн ангийн 

бүрэлдэхүүнд танилцуулсан байдал 

3.4.6. гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөөнд заагдсан үүрэг хүлээсэн 

хүмүүс шаардлагатай тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийг ажилуулах 

сургалтад хамрагдсан эсэх 

3.4.7. түймэр унтраах шуурхай төлөвлөгөө, түүний тодотгол хийгдсэн 

байдал 

3.4.8. холбоо зохион байгуулалтын бэлэн байдал 

Дөрөв.Гамшгийн эрсдэлийг шинжлэх 

4.1.Хохирлын төсөөлөл боловсруулж, эрсдэлийн зураглал үйлдэх, 

4.2. Гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээнд шаардлагатай зураглалыг холбогдох 

мэргэжлийн байгууллагаас боловсруулсан зураглалыг авч ашиглана. 

Тав. Гамшгийн эрсдэлийг дүгнэх 

5.1. Ой, хээрийн гал түймрийн эрсдэлийн үнэлгээнд заасан үзүүлэлт бүрт 

шаардлагатай арга хэмжээ авахаар бол нэг бүрчлэн зөвлөмжид дэлгэрэнгүйгээр 

тусгана. 

Зургаа. Эрсдэлийн үнэлгээний тайлан боловсруулах 

6.1. Эрсдэлийн үнэлгээнээс гаргасан үр дүнд үндэслэн ой, хээрийн гал 

түймрээс урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлийг бууруулах, бэлэн байдлыг хангах 

төлөвлөгөө боловсруулна.  

6.2. Эрсдэлийн үнэлгээ хийх явцад эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, 

эрсдэлийн нөлөөллийг бууруулах болон арилгах арга хэмжээний тухай зөвлөмж 

боловсруулж тайланд тусгана. 

 

 

 

---о0о--- 

  



 



2.8.  Үйл ажиллагаа явуулах эрхзүйн акт, зөвшөөрөл, дүгнэлт байгаа эсэх, 

байгаа бол үндэслэл гэрчилгээний хуулбар, 

2.9.  Объекод нэгэн зэрэг байж болох хүмүүсийн багцаа тоог өдөр, шөнийн 

гэсэн 2 хувилбараар гаргах, 

2.10. Зарлан мэдээлийн дотоод системд холбогдсон эсэх, холбогдсон бол 

ямар зарчмаар мэдээлдэг, хариу арга хэмжээг яаж хэрэгжүүлдэг, хэдэн онд 

ашиглаж эхэлсэн, одоогийн ажиллагааны байдал, 

2.11. Галын дохиолол болон гал унтраах автомат системтэй эсэх, тэр нь 

ямар ямар зарчмаар ажилладаг, ямар гал унтраах бодис материал хэрэглэдэг 

тухай, 

2.12. Тухайн объектод газар хөдлөлтийн чичэрхийллийн улмаас эвдрэл 

гэмтэл, нуралт тохиолдож байсан эсэх, ямар хэмжээнд хичнээн төгрөгийн хохирол 

гарч байсан талаар, 

2.13. Газар хөдлөлтийн гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, бэлэн байдлыг 

хангах талаар мэргэжлийн байгууллагаас явуулж байсан шалгалт, тэдгээрийн 

мөрөөр хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, 

2.14. Газар хөдлөлтийн гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлийг 

бууруулах чиглэлээр зохион байгуулсан арга хэмжээ сургалт дадлагын талаархи 

дэлгэрэнгүй мэдээлэл, энэ асуудлаар нэгдсэн төлөвлөгөө, хөтөлбөртэй эсэх, үр 

дүн нь ямар байгаа, г.м. 

2.15. Газар хөдлөлтийн гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлийг 

бууруулах чиглэлээр цаашид хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж буй зорилт, 

2.16. Газар хөдлөлтийн гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлийг 

бууруулах чиглээр зарцуулсан хөрөнгө түүний мэдээлэл, (хэрэгжүүлсэн ажил 

бүрээр) 

2.17. Объект дотор аюулгүй зам гарц, түүнийг заасан тэмдэг, 

тэмдэглэгээний талаархи мэдээлэл, 

2.18. Объектын гадна түр цугларах талбай, түүний тэмдэг тэмдэглэгээ,  

2.19. Объектод байрлах ажилтан албан хаагчийг газар хөдлөлтийн 

гамшгийн үед нүүлгэн шилжүүлэх байршил, түүнийг төлөвлөсөн байдал. 

 

Гурав. Эрсдэлийн үнэлгээнд тавигдах ерөнхий шаардлага; 

 

3.1. Газар хөдлөлтийн эрсдэлийн үнэлгээг тодорхойлохдоо аюул, өртөх 

байдал, эмзэг байдал, чадавх зэргийг харгалзан үзнэ. 

3.2. Аюулын үнэлгээ хийхдээ дараах асуудлыг заавал тооцоололд 

оруулсан байна. Үүнд:  

3.2.1. тухайн объект байрлах хөрсний нөхцөл байдал; 



3.2.2. тухайн объект байрлах газрын бичил мужлалын тооцоолол; 

3.2.3. тухай нутаг дэвсгэрт бүртгэгдсэн газар хөдлөлтийн 

чичирхийлэлтийн статистик судалгаа; 

3.2.4. тухайн нутаг дэвсгэрт өмнө нь тохиолдож байсан томоохон 

газар хөдлөлтийн мэдээлэл; 

3.2.5. тухайн нутаг дэвсгэрт дохиолдож болзошгүй газар хөдлөлтийн 

хүчийг тодорхойлсон мэргэжлийн байгууллагын судалгаа (хэрвээ байгаа 

бол); 

3.3. Эмзэг байдлыг үнэлэхдээ дараах асуудлыг заавал тооцоололд 

оруулсан байна. Үүнд:  

3.3.1. газар хөдлөлт гамшиг болсон тохиолдолд хүний буцалтгүй 

хохирлын тооцоо төсөөлөл; 

3.3.2. газар хөдлөлт гамшиг болсон тохиолдолд хүний эрүүл мэндийн 

хохирлын тооцоо төсөөлөл; 

3.3.3. газар хөдлөлт гамшиг болсон тохиолдолд барилгын хохирлын 

тооцоо төсөөлөл; 

3.3.4. мэргэжлийн байгууллагаар барилгын хийц бүтээц, насжилт, 

тэсвэржилтийн үнэлгээ; 

3.3.5. барилгын газар хөдлөлтийн чичирхийлэлт даах чиглэлийн 

хүчитгэл; 

3.3.6. барилга доторх байгаа эд хогшлыг бэхэлж тогтоосон байдал; 

3.3.7. барилга доторх аюулгүй зай талбайг тогтоосон байдал; 

3.3.8. барилга дотор аюулгүй гарц, түүнийг заасан бүдүүвч; 

3.3.9. аюулгүй гарц; 

3.3.10. газар хөдлөлтийн гамшгаас урьдчилан сэргийлэх зарлан 

мэдээллийн систем; 

3.3.11. өндөр настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний судалгаа; 

3.3.12. барилгын дотор хоргодох байрны зориулалтаар ашиглах өрөө 

тасалгаа; 

3.3.13. цахилгаан, дулаан, цэвэр болон бохир ус, холбооны системд 

үүсч болзошгүй хохирол; 

3.3.14. барилгын газар хөдлөлтөд тэсвэржилтийн зэрэглэл, 

3.3.15. зарлан мэдээлийн дотоод системд холбогдсон эсэх, 

холбогдсон бол ямар зарчмаар мэдээлдэг, хариу арга хэмжээг яаж 

хэрэгжүүлдэг, хэдэн онд ашиглаж эхэлсэн, одоогийн ажиллагааны байдал, 

3.4.  Чадавхыг үнэлэхдээ дараах асуудлыг заавал тооцоололд оруулсан 

байна. Үүнд:  



3.4.1. Галын дохиолол болон гал унтраах автомат системтэй эсэх, 

тэр нь ямар ямар зарчмаар ажилладаг, ямар гал унтраах бодис материал 

хэрэглэдэг тухай, 

3.4.2. Объектын аюулгүй зам гарц, түүнийг заасан тэмдэг, 

тэмдэглэгээний талаархи мэдээлэл, 

3.4.3. Объектын гадна түр цугларах талбай, түүний тэмдэг 

тэмдэглэгээ, 

3.4.4. Объектод байрлах ажилтан албан хаагчийг газар хөдлөлтийн 

гамшгийн үед нүүлгэн шилжүүлэх схем, мэдээлийн самбар байршуулсан 

байдал. 

3.4.5. барилгын дотор хоргодох байрны зориулалтаар ашиглах өрөө 

тасалгаа; 

3.4.6. байгууллагын ажилтан албан хаагчид хувийн бэлтгэл хангасан 

байдал; 

3.4.7. ажилтан алба хаагчдын газар хөдлөлтийн гамшгаас урьдчилан 

сэргийлэх сургалт, дадлага; 

3.4.8. гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөө; 

3.4.9. гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөөг мэргэжлийн ангийн 

бүрэлдэхүүнд танилцуулсан байдал; 

3.4.10. цахилгаан, цэвэр ус, хүнс болон шаардлагатай бусад зүйлсийн 

нөөц; 

3.4.11. шаардлагатай газруудад гал унтраагуур байрлуулсан эсэх; 

3.4.12. гамшгаас хамгаалах төлөвөлгөөнд заагдан үүрэг хүлээсэн 

хүмүүс шаардлагатай тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэлийг ажиллуулах 

сургалтад хамрагдсан эсэх; 

3.4.13. байгууллагын ажилчидын хаяг, утасны жагсаалт; 

3.4.14. нутаг дэвсгэрийн төрийн захиргааны байгууллагын хаяг, утасны 

жагсаалт; 

 

 

Дөрөв. Гамшгийн эрсдэлийг шинжлэх 

4.1. хохирлын төсөөлөл боловсруулж, эрсдэлийн зураг үйлдэх, 

4.2. тухайн нутаг дэвсгэрийн хагарлын зургыг оруулах, төсөөллийн 

зураглал гаргах. (Шаардлагатай бол ООГХ-ээс авч болно) 

Тав. Гамшгийн эрсдэлийг дүгнэх 



5.1. Газар хөдлөлтийн эрсдэлийн үнэлгээнд заасан үзүүлэлт бүрт 

шаардлагатай арга хэмжээ авахаар бол нэг бүрчлэн зөвлөмжид дэлгэрэнгүйгээр 

тусгана, 

5.2. Газар хөдлөлтийн гамшгийн эрсдэлийн тойм судалгаа хийхдээ 

хохирлын төсөөллийг боловсруулна. 

Зургаа. Эрсдэлийн үнэлгээний тайлан боловсруулах 

6.1. Эрсдэлийн үнэлгээнээс гаргасан үр дүнд үндэслэн газар хөдлөлтийн 

гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлийг бууруулах, бэлэн байдлыг хангах 

төлөвлөгөө боловсруулна, 

6.2.  Өөрийн эзэмшлийн талбайд тэсэрч дэлбэрэх, хорт болон аюултай 

бодис, шатамхай бодис, материал бүхий объект байгаа эсэх, байгаа бол объектын 

бүх мэдээлэл. 

 

 

---о0о--- 

  



с 



Гурав. Эрсдэлийн үнэлгээнд тавигдах ерөнхий шаардлага 

3.1. Үерийн аюулт үзэгдлийн улмаас хүн ам, хүрээлэн буй орчинд учруулах 

аюул, өртөж болзошгүй хүн ам, эд хөрөнгө, нийгэм, эдийн засагт учруулах 

хохирлыг төсөөлөл, магадлалаар илэрхийлэн гүйцэтгэнэ. 

3.2. Бүс нутаг, хот суурин газрын үерийн эрсдэлийг дараах байдлаар 

тодорхойлно. 

3.2.1 бүс нутаг, хот суурин газрын үерийн аюултай тэмцэх гамшигтай 

тэмцэх чадавхыг үнэлгээг гаргасан байна.Үүнд:  

3.2.1.1. үерийн аюулаас хамгаалах мастер төвлөгөө 

боловсруулсан байдал 

3.2.1.2. үерийн аюулаас хамгаалах далан суваг, шуудуу 

татсан байдал 

3.2.1.3. эрт зарлан мэдээллийн системийг хөгжүүлсэн 

байдал 

3.2.2. үерийн эрсдэлийн үнэлгээний өртөх байдлыг тодорхойлохдоо 

дараах мэдээллийг тооцсон байна.  

3.2.2.1. сүүлийн 10 жилд тохиолдсон үерийн аюулын үед 

өртсөн байдал, учирсан хохирлын талаар мэдээллийн судалгаа хийх, 

үерийн давтамжийн зураглал гаргах; 

3.2.2.2. бүрдүүлсэн материалд үндэслэн үерийн аюулын 

талаарх төсөөллийн зураглалыг гаргах (үерийн усны түвшин 10 см-аас 100 

см-ээр өссөн байдлаар); 

3.2.2.3. хүний амь нас; 

3.2.2.4. эд хөрөнгө; 

3.2.2.5. нэн чухал дэд бүтцэд гарах гэмтэл (эрчим хүчний 

шугам сүлжээ, зам гүүр ... гэх мэт); 

3.2.3. үерийн эрсдэлийн үнэлгээний эмзэг байдлыг тодорхойлохдоо 

дараах мэдээллийг тооцсон байна.  

3.2.3.1. аюулын төсөөллийн цагийн байдалд үндэслэн 

үерийн ус зайлуулах далан сувгийн нөхцөл байдал, үерийн мэдээллийн 

систем суурилуулсан байдал, үерийн аюулаас хамгаалах дадлага 

сургуулийг зохион байгуулсан байдал, барилга байгууламж эмзэг байдал; 

3.2.3.2. шинээр далан суваг барих шаардлагатай 

газруудыг тодотгосон зураглал хийсэн байна; 

 

Дөрөв. Гамшгийн эрсдэлийг шинжлэх 



4.1. Үер тохиолдсон гэж төсөөлж хэд хэдэн цагийн байдал үүсгэж, тухайн 

нөхцөлд учирч болох хор уршгийн хэлбэр, шинж чанарыг тодорхойлно. 

4.2. Үерийн эрсдэлийг шинжлэхдээ бүх шаардлагатай мэдээллүүдийг 

нэгтгэн тооцоолж, газар зүйн мэдээллийн систем ашиглан боловсруулж, зурагт 

оруулж эрсдэлийн зураг үйлдэнэ. 

4.3. Цаг уурын байгууллагаас боловсруулдаг үерийн нөхцөл байдлын 

талаарх зураглалыг эрсдэлийн үнэлгээнд  ашиглана. 

 

Тав. Гамшгийн эрсдэлийг дүгнэх 

5.1. Үнэлгээний тайлангийн зөвлөмж хэсэгт судалгааны ажлын дүгнэлтэд 

үндэслэн болзошгүй эрсдэлийг бууруулах, урьдчилан сэргийлэх, сэргээн босгох 

арга хэмжээг тусгана. 

 

Зургаа. Эрсдэлийн үнэлгээний тайлан боловсруулах 

6.1. Эрсдэлийн үнэлгээний ажлын хүрээнд эрсдэлээс үүдэн бий болох сөрөг 

нөлөөллийг бууруулах болон арилгах талаар авах арга хэмжээ, түүнд шаардагдах 

техник хэрэгсэл, хөрөнгө зардал, хэрэгжүүлэх хугацааг заасан төлөвлөгөөг 

боловсруулна. 

6.2. Эрсдэлийн үнэлгээ хийх явцад эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, 

эрсдэлийн нөлөөллийг бууруулах болон арилгах арга хэмжээний тухай зөвлөмж 

боловсруулж тайланд тусгана. 

 

 

---о0о--- 

  



 



орчны нөхцөл, цаг агаар, уур амьсгалын мэдээлэл, 

2.1.2. хөрс, гадаргын болон гүний ундны усны талаарх мэдээлэл, 

 2.1.3. зэргэлдээ орших төв суурин газар,хүн амын суурьшил, тоон 

мэдээлэл; 

 2.1.4. өмнө нь гарч байсан аюул, ослын түүх, учруулсан хохирлын 

мэдээлэл, 

 2.1.5. тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагынүйлдвэрлэж, ашиглаж, 

хадгалж, худалдаалж буй химийн бодисын тоо хэмжээ, нэр төрөл, физик, 

химийн шинж чанар, (бодисын нэр, томьёо, олон улсын бүртгэлийн дугаар, 

ашиглах зориулалт гэх мэт) 

 2.1.6. химийн хорт болон аюултай бодис экспортлох, импортлох, 

үйлдвэрлэх, хадгалах, худалдах, тээвэрлэх, ашиглах, устгах үйл 

ажиллагааны аюулгүй байдлыг хангасан тухай нотлох баримт бичиг, 

технологийн схем, тэдгээрийн тайлбар; 

 2.1.7. химийн хорт болон аюултай бодис ашиглаж үйл ажиллагаа 

явуулахад ашиглах тоног төхөөрөмжийн тодорхойлолт, тоо хэмжээ, 

2.1.8. химийн хорт болон аюултай бодис ашиглаж үйл ажиллагаа 

явуулах ажлын байрны талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл; 

 2.1.9. байгууллагын химийн бодис хадгалах, ашиглахтай холбогдсон 

дүрэм, журам, заавар, стандарт, 

 2.1.10. үйлдвэрлэгчээс гаргасан химийн хорт болон аюултай бодисын 

хор аюулын лавлах мэдээлэл, ашиглаж буй тоног төхөөрөмжийн онцлогт 

тохируулан боловсруулсан аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа, 

 2.1.11. ашиглаж буй химийн хорт болон аюултай бодис, түүний хольц 

бүхий хаягдлын шинж чанарыг тооцсон хоргүйжүүлэх, саармагжуулах аргын 

талаархи мэдээлэл.  

Гурав. Эрсдэлийн үнэлгээнд тавигдах ерөнхий шаардлага  

3.1. Химийн ослын эрсдэлийн үнэлгээний үр дүнг тухайн аж ахуйн нэгж, 

байгууллагын “Гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ”-ний тайланд бие даасан бүлэг 

хэлбэрээр тусгана. 

3.2. Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагын “Гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ”-г 

хийх тусгай зөвшөөрөл бүхий хуулийн этгээдийн химийн хорт болон аюултай 

бодисын эрсдэлийн чиглэлээр мэргэшсэн, зохих сургалтад хамрагдсан шинжээч 

хийж, тайлан гаргана. 

3.3. Эрсдэлийн үнэлгээ нь дараах үндсэн чиглэлээр хийгдсэн байна. Үүнд: 

 3.3.1. химийн бодисын эрсдэлийн үнэлгээ 

   3.3.1.1. химийн бодисын аюулын үнэлгээ  



   3.3.1.2. химийн бодист өртөх байдлын үнэлгээ 

  3.3.2. химийн ослын эрсдэлийн үнэлгээ 

   3.3.2.1. химийн ослын аюулын үнэлгээ 

   3.3.2.2. химийн ослын эмзэг байдлын үнэлгээ  

3.4. Химийн бодисын эрсдэлийн үнэлгээг хийхдээ Байгаль орчин, аялал 

жуулчлалын сайд, Эрүүл мэндийн сайд, Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 

2012 оны А-50/378/565 дугаар тушаалаар баталсан “Химийн хорт болон аюултай 

бодисын эрсдэлийн үнэлгээ хийх журам”-ыг баримталж болно. 

3.5. Химийн бодисын эрсдэлийн үнэлгээг хийхдээ дараах шаардлагыг авч 

үзнэ. Үүнд:  

  3.5.1. засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн хувьд тухайн нутаг 

дэвсгэр дэх химийн хорт болон аюултай бодис экспортлох, импортлох, тээвэрлэх, 

ашиглах, хадгалах, худалдах, устгах тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгж, 

байгууллага, аж ахуйн нэгж, байгууллагынхувьд экспортлож, импортлож, 

тээвэрлэж, ашиглаж, хадгалж, худалдаж, устгаж буй химийн бодисын тоо хэмжээ, 

нэр төрөл, шинж чанар, ангилал; 

  3.5.2. химийн бодист өртөгдөх магадлал бүхий иргэн, ажилтан, 

хүрээлэн буй орчин; 

  3.5.3. химийн бодист өртөх зам; 

  3.5.4. барилга байгууламж, дэд бүтэц, газар зохион байгуулалт, 

төлөвлөлт; 

  3.5.5. ашиглаж байгаа технологи, технологийн горим зөрчигдөх 

магадлал; 

3.6. Химийн ослын эрсдэлийн үнэлгээний 3.3.2.1-ийн хүрээнд дараах 

шаардлагыг авч үзнэ. Үүнд: 

  3.6.1. болзошгүй химийн ослын төрөл, аюулын түвшин, 

  3.6.2.болзошгүй химийн ослын аюулын хамрах хүрээ, 

3.7. Химийн ослын эрсдэлийн үнэлгээний 3.3.2.2-ийн хүрээнд дараах 

шаардлагыг авч үзэх бөгөөд энд өртөх байдал, чадавхыг хамруулан тодорхойлно. 

Үүнд: 

3.7.1.болзошгүй химийн ослын аюулын хамрах хүрээн дэх хүн ам, 

хүрээлэн буй орчны өртөх байдал, 

3.7.2. аж ахуйн нэгж, байгууллагын байрлал, барилга байгууламжийн 

техникийн үзүүлэлт, дэд бүтэц, химийн хорт болон аюултай бодис хадгалж 

буй агуулахын тоо, байрлал,  

3.7.3. аж ахуйн нэгж,байгууллагын удирдлагын тогтолцоо, бүтэц, 

ослын үеийн удирдлага зохион байгуулалт, 

3.7.4. химийн ослоос урьдчилан сэргийлэх, хор уршгийг бууруулах 

үйл ажиллагаа, дотоод ба гадаад хүчин зүйл, 

  3.7.4.1. төлөвлөлт, 



  3.7.4.2. сургалт, мэдлэг, ур чадвар, 

  3.7.4.3. осол, аюулын үед авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, 

  3.7.4.4. бэлтгэл бэлэн байдал, 

  3.7.4.5. харилцаа холбооны чадавх, 

  3.7.4.6. хөдөлмөрийн аюулгүй байдал хангагдсан байдал,  

 

Дөрөв. Гамшгийн эрсдэлийг шинжлэх 

 

4.1. Химийн ослын эрсдэлийг шинжлэхдээ дараах арга хэмжээг авч 

хэрэгжүүлнэ:  

4.1.1. тодорхойлогдсон аюул бүрийн хамрах хүрээний зураглалыг 

гаргах 

4.1.2. аюул бүрээс хохирол учрах магадлалыг шинжлэх, хохирлын 

тооцоо хийх  

4.1.3.учирч болох эрсдэлийн түвшинг тогтоох   

4.2. Аюулын тохиолдох магадлалыг тооцохдоо тодорхой өгөгдсөн цаг 

хугацаанд аюул тус бүрийн тохиолдох магадлал ба давтамжийг тооцож гаргана. 

4.3. Аюул бүрээс өртөх байдлыг шинжлэх, хохирлын тооцоог дараах 

байдлаар хийнэ:  

4.3.1. аюул тохиолдсон гэж төсөөлж хэд хэдэн цагийн байдал үүсгэж, 

тухайн нөхцөлд учирч болох хор уршгийн хэлбэр, шинж чанарыг 

тодорхойлно.  

4.3.2. хор уршиг нь эмзэг байдлыг илэрхийлэх хүн ам, нийгэм, эдийн 

засаг, хүрээлэн буй орчин аюулд нэрвэгдсэнээс үүсэх хэмжигдэхүйц, бодит 

хохирлоор илэрхийлэгдэнэ. Хохирлыг 

 -  амь үрэгдсэн, бэртэж ,гэмтсэн хүний тоо 

 -  эвдэрч сүйдсэн эд хөрөнгө 

 -  байгаль орчинд учирсан хохирол 

 - нийгэм, эдийн засагт учирсан хохирол зэргийг шинжилж 

гаргана. 

4.3.3 аюулын тохиолдох магадлалыг бууруулах, учрах хор уршиг, 

хохирлыг багасгахтай холбоотой тухайн нутаг дэвсгэр, салбар, аж ахуйн 

нэгж, байгууллагын химийн ослоос хамгаалах чадавхын түвшинг үнэлнэ. 

4.4. Эрсдэлийн түвшинг аюулын тохиолдох магадлалын түвшин, түүнээс 

учрах хор уршгийн түвшинд тулгуурлаж тогтооно.  

4.5. Химийн ослын эрсдэлийг шинжлэхдээ бүх шаардлагатай 

мэдээллүүдийг газар зүйн мэдээллийн систем ашиглан боловсруулж, зурагт 

оруулж эрсдэлийн зураг үйлдэнэ.  

Тав. Гамшгийн эрсдэлийг дүгнэх 

 



5.1. Гамшгийн эрсдэлийг үнэлэх хүрээнд дараах арга хэмжээг авч 

хэрэгжүүлнэ:  

5.1.1. эрсдэлийг зэрэглэх  

5.1.2. эрсдэлийг бууруулах зөвлөмж боловсруулах  

5.1.3. химийн осол тохиолдсон үед авах арга хэмжээний зөвлөмжийг 

боловсруулах 

5.2.Химийн ослын эрсдэлийг дүгнэхдээ гамшгийн эрсдэлийн үнэлгнээний 

нийтлэг зааврын 3.26, 3.27-д зааснаар дүгнэнэ.  

 

Зургаа. Эрсдэлийн үнэлгээний тайлан боловсруулах 

6.1.Эрсдэлийн үнэлгээний ажлын хүрээнд эрсдэлээс үүдэн бий болох сөрөг 

нөлөөллийг бууруулах болон арилгахталаар авах арга хэмжээ, түүнд шаардагдах 

хөрөнгө зардал, хэрэгжүүлэх хугацааг заасан төлөвлөгөөг боловсруулна. 

6.2. Эрсдэлийн үнэлгээний ажлын хүрээнд химийн хорт болон аюултай 

бодис, түүнтэй холбогдолтой гарч болзошгүй ослын эрсдэл, түүний нөлөөллийн 

хэмжээ, тархалт, үргэлжлэх хугацааг хянаж байх зорилгоор хяналт- шинжилгээний 

хөтөлбөр боловсруулна. 

6.3. Эрсдэлийн үнэлгээ хийх явцад Эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, 

эрсдэлийн нөлөөллийг бууруулах болон арилгах арга хэмжээний тухай зөвлөмж 

боловсруулж тайланд тусгана. 

6.4. Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрсдэлийн үнэлгээг толгойлон 

ажилласан тусгай зөвшөөрөл бүхий хуулийн этгээдийн шинжээч эрсдэлийн 

үнэлгээний дүгнэлтийг Байгаль орчинд нөлөөллийн үнэлгээний дүгнэлттэй хэрхэн 

уялдуулах асуудлыг хариуцан зохион байгуулна. 

6.5. Эрсдэлийн үнэлгээний ажлын хүрээнд боловсруулсан төлөвлөгөө, 

хяналт-шинжилгээний хөтөлбөрт тусгасан арга хэмжээг тухайн аж ахуйн нэгж, 

байгууллага хариуцан хэрэгжүүлж, биелэлтийг тогтоосон хугацаанд тухайн орон 

нутгийн онцгой байдлын байгууллагад тайлагнаж байна. 

   

 

---оОо--- 

  



 



2.1.10. үүсч болзошгүй цацраг идэвхт хаягдлын менежментийн 

системийн талаарх мэдээлэл. 

Гурав. Эрсдэлийн үнэлгээнд тавигдах ерөнхий шаардлага 

3.1. Цацрагийн ослын эрсдэлийг үнэлэхдээ аюул, өртөх байдал, эмзэг 

байдал, чадавх зэргийг харгалзан үзэх бөгөөд эрсдэлийн үнэлгээ нь дараах 

үндсэн чиглэлээр хийгдсэн байна. Үүнд: 

3.1.1. цацрагийн ослын аюулын үнэлгээ 

3.1.2. цацрагийн осолд өртөх байдал, эмзэг байдлын үнэлгээ 

3.1.3. чадавхын үнэлгээ 

3.2. Цацрагийн ослын аюулын үнэлгээ нь дараах ерөнхий шаардлагыг 

хангасан байна. Үүнд: 

3.2.1. тухайн нутаг дэвсгэрт тохиолдож болзошгүй аюулт үзэгдлийн 

судалгаа, өмнө нь гарч байсан ослын түүх, учруулсан хохирлын мэдээллийг 

нэгтгэн дүгнэсэн байна. 

3.2.2. цацрагтай холбоотой үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгж, 

байгууллагын ашиглаж, хадгалж, тээвэрлэж буй цацраг идэвхт материал, 

цацрагийн үүсгүүрийн тоо хэмжээ, нэр төрөл,үйлдвэрлэсэн он, 

ангилал,шинж чанарт үндэслэн аюулыг бүрэн тодорхойлно. 

3.2.3. гарч болзошгүй цацрагийн ослын төрөл, ашиглаж байгаа 

технологийн горим зөрчигдөх магадлалын судалгааг гарган үүсэж болох 

аюулын хэмжээг тооцно. 

3.3. Цацрагийн осолд өртөх байдал, эмзэг байдлын үнэлгээ нь дараах 

ерөнхий шаардлагыг хангасан байна. Үүнд: 

3.3.1. тухайн орон нутаг, аж ахуйн нэгж, байгууллагынгазарзүй, дэд 

бүтэц, статистик мэдээлэлд үндэслэн гарч болзошгүй цацрагийн осолд 

өртөх хүн ам, хүрээлэн буй орчныг тодорхойлно. 

3.3.2. цацрагийн ослын улмаас эдийн засагт үзүүлэх сөрөг 

нөлөөллийг тухайн орон нутаг, аж ахуйн нэгж, байгууллагын эдийн 

засгийнүндсэнүзүүлэлтэд үндэслэн тооцно. 

3.3.3. цацрагийн шарлага, бохирдол үүсч болзошгүй замыг 

тодорхойлно. 

3.3.4. гарч болзошгүй цацрагийн ослын үед ашиглах багаж, тоног 

төхөөрөмж, хувийн хамгаалах хэрэгслийн хүрэлцээ,бэлтгэл бэлэн байдал 

шалгаж үнэлсэн байна.  

3.3.5. аж ахуйн нэгж, байгууллагын цацраг идэвхт материал, 

цацрагийн үүсгүүр хадгалах, ашиглахтай холбогдсон дүрэм, журам, зааврын 

боловсруулалт, ойлгомжтой байдал, хэрэгжилтийг үнэлнэ. 

3.3.6. цацрагтай холбоотой үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгж, 

байгууллагын цацрагийн үүсгүүр, цацраг идэвхт материалыг импортлох, 

ашиглах, хадгалах, тээвэрлэх, экспортлох, цацраг идэвхт хаягдлын 



менежмент хийх, цөмийн байгууламж барих, ашиглах бүх үйл ажиллагааны 

чиглэл тус бүрээр эмзэг байдлыг үнэлнэ. 

3.4. Цацрагийн ослоос урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх чадавхын үнэлгээ нь 

дараах ерөнхий шаардлагыг хангасан байна. Үүнд: 

3.4.1. цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй ажиллагааны хөтөлбөр, түүнийг 

хангах систем, хяналт шалгалт,  

3.4.2. цацрагийн ослоос урьдчилан сэргийлэх, осол, 

аюулынүедавчхэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөлт, 

3.4.3.цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй ажиллагааг хангах хүч хэрэгсэл, 

нөөц, арга хэмжээг тодорхойлсон байдал, 

3.4.4. ажилтнуудын мэдлэг, ур чадвар, сургалтад хамрагдсан байдал, 

сургалтын чанар, үр дүн, 

3.4.5. аж ахуйн нэгж, байгууллагын удирдлагын тогтолцоо, бүтэц, 

ослын үеийн удирдлага зохион байгуулалт, 

3.4.6. цацрагийн ослоос урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлийг бууруулах 

чиглэлээр авч хэрэгжүүлдэг үйл ажиллагааны санхүүжилт, 

3.4.7. гамшгаас урьдчилан сэргийлэх зарлан мэдээллийн систем, 

харилцаа холбооны чадавх, шаардлагатай мэдээллийг холбогдох 

мэргэжлийн байгууллагад дамжуулах боломж зэргийг тус тус үнэлнэ. 

Дөрөв. Гамшгийн эрсдэлийг шинжлэх 

4.1. Цацрагийн ослын эрсдэлийг шинжлэхдээ дараах арга хэмжээг авч 

хэрэгжүүлнэ. Үүнд:  

4.1.1. тодорхойлогдсон аюул бүрийн тохиолдох магадлалыг тооцох, 

4.1.2. аюул тус бүрээс учрах хохирлын магадлалыг шинжлэх, 

хохирлын тооцоо хийх, 

4.1.3. учирч болох эрсдэлийн түвшинг тогтоох   

4.2. Аюул бүрээс учирч болох хор уршгийг магадлалыг шинжлэх, хохирлын 

тооцоог дараах байдлаар хийнэ. Үүнд: 

4.2.1. аюул тохиолдсон гэж төсөөлж хэд хэдэн цагийн байдал үүсгэж, 

тухайн нөхцөлд учирч болох хор уршгийн хэлбэр, шинж чанарыг 

тодорхойлно.  

4.2.2. хор уршиг нь эмзэг байдлыг илэрхийлэх хүн ам, нийгэм, эдийн 

засаг, хүрээлэн буй орчин аюулд нэрвэгдсэнээс үүсэх хэмжигдэхүйц, бодит 

хохирлоор илэрхийлэгдэнэ. Хохирлыг 

 -  амь үрэгдсэн, бэртэж, гэмтсэн, шарлагад өртсөн хүний тоо 

 -  хүрээлэн буй орчиндучирсанхохирол 

 - нийгэм, эдийн засаг, эд хөрөнгөд учирсан хохирол зэргийг 

шинжилж гаргана. 



4.2.3. аюулын тохиолдох магадлалыг бууруулах, учрах хор уршиг, 

хохирлыг багасгахтай холбоотой тухайн нутаг дэвсгэр, аж ахуйн нэгж, 

байгууллагын гамшгаас хамгаалах чадавхын түвшинг үнэлнэ. 

4.3. Цацрагийн ослын эрсдэлийг шинжлэхдээ бүх шаардлагатай 

мэдээллүүдийг нэгтгэн тооцоолж, газар зүйн мэдээллийн систем ашиглан 

боловсруулж, зурагт оруулж эрсдэлийн зураг үйлдэнэ.  

Тав. Гамшгийн эрсдэлийг дүгнэх 

5.1. Цацрагийн ослын эрсдэлийг дүгнэхдээ дараах арга хэмжээг авч 

хэрэгжүүлнэ. Үүнд:  

5.1.1. эрсдэлийг зэрэглэх  

5.1.2. эрсдэлийг бууруулах зөвлөмж боловсруулах  

5.2. Гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээний гол үр дүн нь зөвлөмж бөгөөд үүнд 

дараах зүйлсийг тусгасан байна. Үүнд: 

5.2.1. болзошгүй аюулыг багасгах, бууруулах арга замууд 

5.2.2. өртөх байдал, эмзэг байдлыг багасгах арга замууд 

5.2.3. чадавхыг сайжруулах арга замууд 

Зургаа. Эрсдэлийн үнэлгээний тайлан боловсруулах 

6.1. Эрсдэлийн үнэлгээний ажлын хүрээнд эрсдэлээс үүдэн бий болох сөрөг 

нөлөөллийг бууруулах болон арилгах талаар авах арга хэмжээ, түүнд шаардагдах 

техник хэрэгсэл, хөрөнгө зардал, хэрэгжүүлэх хугацааг заасан төлөвлөгөөг 

боловсруулна. 

6.2. Эрсдэлийн үнэлгээний ажлын хүрээнд цацраг идэвхт материалтай 

холбоотой гарч болзошгүй ослын эрсдэл, түүний нөлөөллийн хэмжээ, тархалт, 

үргэлжлэх хугацааг хянаж байх зорилгоор хяналт-шинжилгээний хөтөлбөр 

боловсруулна. 

6.3. Эрсдэлийн үнэлгээ хийх явцад эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, 

эрсдэлийн нөлөөллийг бууруулах болон арилгах арга хэмжээний тухай зөвлөмж 

боловсруулж тайланд тусгана. 

 

 

 

   ---оОо--- 

  



  



  3.1.1. Мал, амьтны гоц халдварт, зоонозын өвчний аюулын үнэлгээ 

  3.1.2. Мал, амьтны гоц халдварт, зоонозын өвчинд өртөх байдал, 

эмзэг байдлын үнэлгээ 

  3.1.3. Чадавхын үнэлгээ 

 3.2. Мал, амьтны гоц халдварт, зоонозын өвчний аюулын үнэлгээ нь дараах 

ерөнхий шаардлагыг хангасан байна. Үүнд: 

  3.2.1. урьд өмнө нь оношлогдож байсан мал, амьтны гоц халдварт, 

зооноз өвчний түүхчилсэн тархвар зүйн зураглал, өвчний голомт бүхий нутаг 

дэвсгэрийн хил хязгаар, түүнээс үүдэн учирсан хохирлын мэдээлэл. 

3.2.2. тохиолдож болзошгүй өвчний төрөл, ашиглаж байгаа техник, 

тоног төхөөрөмжийн горим зөрчигдөх магадлалын судалгааг гарган үүсэж болох 

аюулын хэмжээг тооцно. 

 3.3. Мал, амьтны гоц халдварт, зоонозын өвчний өртөх байдал, эмзэг 

байдлын үнэлгээ нь дараах ерөнхий шаардлагыг хангасан байна. Үүнд: 

  3.3.1. тухайн орон нутаг, аж ахуйн нэгж, байгууллагын газарзүй, дэд 

бүтэц, статистик мэдээлэлд үндэслэн тохиолдож болзошгүй мал, амьтны гоц 

халдварт, зоонозын өвчинд өртөх хүн ам, мал, зэрлэг амьтдыг тодорхойлно. 

  3.3.2. мал, амьтны гоц халдварт, зоонозын өвчний улмаас эдийн 

засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг тухайн орон нутаг, аж ахуйн нэгж, байгууллагын 

эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлтэд үндэслэн тооцно. 

3.3.3. мал, амьтны гоц халдварт, зоонозын өвчин тархаж болзошгүй 

замыг тодорхойлно. 

3.4. Мал, амьтны гоц халдварт, зоонозын өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх 

чадавхын  үнэлгээ нь дараах ерөнхий шаардлагыг хангасан байна. Үүнд: 

3.4.1. мал, амьтны гоц халдварт, зоонозын өвчний үед ашиглах 

багаж, тоног төхөөрөмж, хувийн хамгаалах хэрэгслийн хүрэлцээ,бэлтгэл бэлэн 

байдал шалгаж үнэлсэн байна.  

3.4.2. аж ахуйн нэгж, байгууллагын мал, амьтны гоц халдварт, 

зоонозын өвчинтэй тэмцэхэд шаардагдах багаж хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж, 

вакцин, тариур зэргийг хадгалах, ашиглахтай холбогдсон дүрэм, журам, зааврын 

боловсруулалт, ойлгомжтой байдал, хэрэгжилтийг үнэлнэ. 

 3.4.3. мал, амьтны гоц халдварт, зоонозын өвчнөөс урьдчилан 

сэргийлэх, тэмцэх, хор уршгийг арилгах, авч хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны 

төлөвлөлт,  

 3.4.4. мал, амьтны гоц халдварт, зоонозын өвчнөөс урьдчилан 

сэргийлэх, осол, аюулын үед авч хэрэгжүүлэх, 



3.4.5.мал, амьтны гоц халдварт, зоонозын өвчний аюулгүй 

ажиллагааг хангах хүч хэрэгсэл, нөөц, арга хэмжээг тодорхойлсон байдал, 

3.4.6. ажилтнуудын мэдлэг, ур чадвар, сургалтад хамрагдсан байдал, 

сургалтын чанар, үр дүн, 

3.4.7. аж ахуйн нэгж, байгууллагын удирдлагын тогтолцоо, бүтэц, 

өвчний үеийн удирдлага зохион байгуулалт, 

3.4.8.мал, амьтны гоц халдварт, зоонозын өвчнөөс урьдчилан 

сэргийлэх, эрсдэлийг бууруулах чиглэлээр авч хэрэгжүүлдэг үйл ажиллагааны 

санхүүжилт, 

3.4.9. гамшгаас урьдчилан сэргийлэх зарлан мэдээллийн систем, 

харилцаа холбооны чадавх, шаардлагатай мэдээллийг холбогдох мэргэжлийн 

байгууллагад дамжуулах боломж зэргийг тус тус үнэлнэ. 

3.5. Мал, амьтны гоц халдварт, зоонозын өвчний эрсдэлийг үнэлэх ажлын 

хэсэгт холбогдох чиглэлээр мэргэшсэн ажлын дадлага туршлагатай боловсон 

хүчин байна.   

Дөрөв. Гамшгийн эрсдэлийг шинжлэх 

4.1. Мал, амьтны гоц халдварт, зоонозын өвчний эрсдэлийг шинжлэхдээ 

дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ. Үүнд:  

4.1.1. тодорхойлогдсон өвчин бүрийн тохиолдох магадлалыг тооцох, 

4.1.2. тухайн нутаг дэвсгэрт байх мал амьтны тоо толгой, нягтаршил, 

тэдгээрт ойр харъяалагдах төв, суурин газрын хүн амын тоо, нягтаршилын 

мэдээлэл, 

4.1.3. өвчин тус бүрээс учрах хохирлын магадлалыг шинжлэх, 

хохирлын тооцоо хийх, 

4.1.4. учирч болох эрсдэлийн түвшинг тогтоох   

4.2. Өвчин бүрээс учирч болох хор уршгийг магадлалыг шинжлэх, 

хохирлын тооцоог дараах байдлаар хийнэ. Үүнд: 

4.2.1. мал, амьтны гоц халдварт, зоонозын өвчин тохиолдсон гэж 

төсөөлж хэд хэдэн цагийн байдал үүсгэж, тухайн нөхцөлд учирч болох хор 

уршгийн хэлбэр, шинж чанарыг тодорхойлно.  

4.2.2. хор уршиг нь эмзэг байдлыг илэрхийлэх хүн ам, мал, амьтан 

нийгэм, эдийн засаг, хүрээлэн буй орчин аюулд нэрвэгдсэнээс үүсэх 

хэмжигдэхүйц, бодит хохирлоор илэрхийлэгдэнэ. Хохирлыг 

 -  мал, амьтны гоц халдварт, зоонозын халдварт өвчинд өртсөн 

хүн, мал, зэрлэг амьтдынтоо 

 -  хүрээлэн буй орчинд учирсан хохирол 



 - нийгэм, эдийн засаг, эд хөрөнгөд учирсан хохирол зэргийг 

шинжилж гаргана. 

4.2.3. өвчин гарах магадлалыг бууруулах, учрах хор уршиг, хохирлыг 

багасгахтай холбоотой тухайн нутаг дэвсгэр, аж ахуйн нэгж, байгууллагын 

гамшгаас хамгаалах чадавхын түвшинг үнэлнэ. 

4.3. Мал, амьтны гоц халдварт, зоонозын өвчний эрсдэлийг шинжлэхдээ 

бүх шаардлагатай мэдээллүүдийг нэгтгэн тооцоолж, газар зүйн мэдээллийн 

систем ашиглан боловсруулж, зурагт оруулж эрсдэлийн зураг үйлдэнэ. 

Тав. Гамшгийн эрсдэлийг дүгнэх 

5.1. Мал, амьтны гоц халдварт, зоонозын өвчний эрсдэлийг үнэлэхдээ 

дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ. Үүнд:  

5.1.1. эрсдэлийг зэрэглэх  

5.1.2. эрсдэлийг бууруулах зөвлөмж боловсруулах  

5.2. Гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээний гол үр дүн нь зөвлөмж бөгөөд үүнд 

дараах зүйлсийг тусгасан байна. Үүнд: 

  5.2.1. болзошгүй аюулыг багасгах, бууруулах арга замууд 

5.2.2. өртөх байдал, эмзэг байдлыг багасгах арга замууд 

5.2.3. чадавхыг сайжруулах арга замууд 

Зургаа. Эрсдэлийн үнэлгээний тайлан боловсруулах 

6.1. Эрсдэлийн үнэлгээний ажлын хүрээнд эрсдэлээс үүдэн бий болох сөрөг 

нөлөөллийг бууруулах болон арилгах талаар авах арга хэмжээ, түүнд шаардагдах 

техник хэрэгсэл, хөрөнгө зардал, хэрэгжүүлэх хугацааг заасан төлөвлөгөөг 

боловсруулна. 

6.2. Эрсдэлийн үнэлгээний ажлын хүрээнд мал, амьтны гоц халдварт, 

зоонозын өвчний эрсдэл, түүний нөлөөллийн хэмжээ, тархалт, үргэлжлэх хугацааг 

хянаж байх зорилгоор хяналт-шинжилгээний хөтөлбөр боловсруулна. 

6.3. Эрсдэлийн үнэлгээ хийх явцад эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, 

эрсдэлийн нөлөөллийг бууруулах болон арилгах арга хэмжээний тухай зөвлөмж 

боловсруулж тайланд тусгана. 

 

---оОо--- 


