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Зарлал: Түр цугларах талбай, нүүлгэн шилжүүлэх байршил, 

 түр байранд тавигдах шаардлага 

 

Нэг. Зорилго 

1.1. Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, хор уршгийг шуурхай арилгах, хүний амь 

насыг аврах, аюулгүй амьдрах нөхцлийг бүрдүүлэх, 

1.2. Гамшгаас хамгаалах алба, мэргэжлийн анги, аж ахуйн нэгж, байгууллага, 

хуулийн этгээдийн бэлтгэл, бэлэн байдлыг дээшлүүлэх, гамшгаас урьдчилан 

сэргийлэх, гамшгийн эрсдэлийг бууруулах, гамшгаас хамгаалах төлөвлөлт, харилцан 

ажиллагааг сайжруулахад чиглэгдэнэ. 

Хоёр. Нийтлэг үндэслэл 

2.1. Дэлхийн дулаарал, уур амьсгалын өөрчлөлт, хүрээлэн буй орчны доройтол, 

техник, технологийн хөгжил, хүний буруутай үйл ажиллагааны улмаас цаг агаарын 

болон геологи, биологийн гаралтай аюулт үзэгдэл, ослын төрөл, давтамж жилээс 

жилд өсөн нэмэгдэж улс орны нийгэм, эдийн засгийн хөгжил, хүн амын амьжиргаанд 

сөрөг нөлөө үзүүлж байна. 

2.2. Геологийн гаралтай аюулт үзэгдэл нь газрын гадаргууд үүсдэг геодинамик 

хүчин зүйлсийн нөлөөгөөр үүснэ. Үүнд газар хөдлөлт, галт уулын дэлбэрэлт, газрын 

гадаргуугын шилжилт, уулын нуралт, уурхайн нуралт зэрэг хамаарна.   

2.3. Гамшгийн үед нүүн шилжиж ирсэн иргэдийг түр цугларах талбайд хүлээн 

авах, бүртгэх, шаардлагатай тохиолдолд нүүлгэн шилжүүлэх талбайд тараан 

байрлуулж, түр орогнох байраар хангана.  

2.4. Түр цугларах талбай, нүүлгэн шилжүүлэх байршил, түр байрны бэлтгэл 

бэлэн байдлыг хангах, шаардлагатай хүнсний болон хүнсний бус бараа материалын 

нөөц бүрдүүлэх үүргийг Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн 22.6-д заасан орон тооны 

бус алба, мэргэжлийн анги, төрийн захиргааны байгууллага хариуцна. 

2.5. Энэхүү шаардлагад Гамшгаас хамгаалах тухай хууль, Галын аюулгүй 

байдлын тухай хууль, Улсын нөөцийн тухай хууль, Барилгын тухай хууль, Эрүүл 

мэндийн тухай хууль, Газар хөдлөлтийн эрсдэлийн үнэлгээ хийх заавар, стандарт 

болон холбогдох бусад хууль тогтоомжийг удирдлага болгоно. 
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Гурав. Нэр, тодорхойлолт 

3.1. ”Түр цугларах талбай” гэж гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлийг 

бууруулах, хамгаалах зорилгоор тогтоон тэмдэгжүүлсэн аюулгүй зай, талбай; 

3.2. “Нүүлгэн шилжүүлэх байршил” гэж гамшгийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, 

эрсдэлийг бууруулах, хамгаалах зорилгоор хүн ам, эд хөрөнгийг нүүлгэн шилжүүлж 

байршуулах тогтоон тэмдэгжүүлсэн аюулгүй зай, талбай; 

3.3. “Түр байр” гэж Аймаг, нийслэлийн бичил мужлалын зургийн шаардлагыг 

хангасан, барилга, байгууламж, гэр, майхан;  

3.4. “Гамшгаас хамгаалах улсын алба” төрийн захиргааны байгууллага эрхэлсэн 

салбарын хүрээнд гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд удирдлага, 

зохион байгуулалтаар хангах, оновчтой, шуурхай хуваарилах эрх, үүрэг бүхий орон 

тооны бус бүрэлдэхүүн;  

3.5. “Гамшгаас хамгаалах хүч хэрэгсэл” Гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагааг 

хэрэгжүүлэх улсын Онцгой комисс, гамшгаас хамгаалах улсын алба, мэргэжлийн анги, 

аж ахуйн нэгж, байгууллагын алба, мэргэжлийн анги тэдгээрийн хүн, техникийн нөөц; 

3.6. “Нүүлгэн шилжүүлэлт” болзошгүй гамшгийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, 

гамшгийн голомтоос хүн ам, мал, амьтан, эд хөрөнгийг зохион байгуулалттайгаар 

аюулгүй орчинд шилжүүлэн байрлуулах арга хэмжээ; 

3.7. “Газар хөдлөлт” гэж дэлхийн гүн дэх чулуулаг агшилт, суналтад орох үед 

үүссэн энерги, хагарлын хавтгайн дагуу уян харимхайн долгион болон тархах, 

чөлөөлөгдөх үзэгдэл, байгалийн болон хүний нөлөөгөөр үүсэх бүх төрлийн 

чичирхийлэл багтана; 

3.8. “Магнитуд” гэж газар хөдлөлтийн хүчийг бүртгэх багажид бичигдсэн долгионы 

далайцын логарифм утгаар тодорхойлсон хэмжигдэхүүн; 

3.9. “Балл” газар хөдлөлтөөс үүссэн чичиргээ нь хүрээлэн буй орчин, иргэдэд 

нөлөөлөх доргилтын хүчийг илэрхийлэх хэмжигдэхүүн. 

Дөрөв. Түр цугларах талбайд тавигдах шаардлага 

4.1. Байршил сонголтыг аюулгүй байдал, гамшигт өртөх байдлыг харгалзсан байх; 

4.2. Шатахуун түгээх станц, тэсэрч дэлбэрэх бодис, химийн хортой бодис 

ашигладаг байгууламжгүй байх; 

4.3.  Өндөр барилга, байгууламжийн аюулыг тооцох; 

4.4.  Түр цугларах талбайн тэмдэг, тэмдэглэгээтэй байх; 
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4.5. Иргэд түр цугларах талбайд очих 2-оос доошгүй замыг төлөвлөж мэдээлэх 

тэмдэг байршуулах; 

4.6. Хүн тус бүрт 1.5-2 м2 зай ногдохоор тооцох; 

4.6. Аймаг, нийслэлийн төрийн захиргааны байгууллага, аж ахуйн нэгжийн 

гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөөнд туссан, ажиллах үндсэн болон нөөц бүрэлдэхүүнийг  

томилсон байх. 

Тав. Нүүлгэн шилжүүлэх байршилд тавигдах шаардлага 

5.1.  Хүрээлэн буй орчин 

- Нүүлгэн шилжүүлэх байршил нь Онцгой байдлын байгууллагын тусгай 

хэрэгцээний газар байх (газар ашиглах эрх, гэрчилгээтэй байна); 

- Хөрс, ус, агаарын бохирдолгүй байх; 

- Нөхөн сэргээх, шинэчлэх, дүйцүүлэн хамгаалах боломжтой байх; 

- Байгалийн болон цаг уурын нөлөөлөл, хүний буруутай үйл ажиллагаанаас 

үүдсэн гамшгийн аюул тохиолдох магадлалыг тооцох. 

5.2. Эдийн засгийн хүчин зүйл 

- Түр байранд гэр, майхан, зөөврийн сууц байх; 

- Иргэний бүртгэл, эмнэлэг, цэцэрлэг, сургууль хүнсний болон хүнсний бус бараа, 

материалын хангамж, банк, үйлчилгээний газруудыг тооцох; 

- Хүн амыг ажил хийх, мал аж ахуй, газар тариалан, эрхлэх боломжийг олгох, 

хүмүүсийн үндсэн амьжиргааг алдагдуулахгүй байх нөхцлийг бүрдүүлэх. 

5.3.  Техникийн хүчин зүйл 

- Сайн дэд бүтэц (зам, гүүр, цэвэр, бохир ус, дулаан, цахилгаан, шаардлагатай 

бол нисэх буудал); 

- Усаар хангах, бохир ус зайлуулах дэд бүтэц; 

- Түр байгуулсан байр нь нүүлгэн шилжүүлхэд хялбар байх; 

- Материал сонголт нь дулаан, эрүүл мэнд байгаль орчинд ээлтэй, хоргүй байх; 

-  Аюулаас бүрэн тусгаарлагдсан байх; 

-  Сэтгэл зүйн тайван байдал аль болох хангагдахуйц байх; 

5.4.  Нийгмийн хүчин зүйл 

-  Нэр хүнд;  

-  Аюулгүй байдал; 

-  Холбоо харилцаа;  
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-  Нийгмийн үнэт зүйл; 

- Соёлын ялгаа; 

- Шашин шүтлэг; 

Иргэдийг нүүлгэн шилжүүлэх түр байрыг байгуулахад эдгээр хүчин зүйлсийг 

харгалзан авч үзсэнээр гадаад аюулгүй байдал хангагдах нөхцөл бүрдэнэ. 

Зургаа. Түр байранд тавигдах шаардлага 

6.1. Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, гамшигт өртсөн, орон гэргүй болсон, 

төөрсөн бусад шалтгаанаар иргэдийг түр байранд хүлээн авна. 

- Гамшигт өртсөн иргэд (Гэр бүл)-ийн тоо; 

- Насанд хүрэгчид, хүүхэд, өндөр настан, хүйсийн тоо/харьцаа; 

- Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд, шашин шүтлэгийн ялгаа; 

- Хувь хүний амьдрах чадвар зэргийг харгалзан үзэж түр байранд хуваарилна 

(Хавсралт 1). 

6.2. Түр байрны төрөл  

- Гэр, майхан, зөөврийн сууцыг хуаран хэлбэрээр төлөвлөх (Хавсралт 2); 

- Барилга байгууламжийн чанар, газар хөдлөлтөд тэсвэрлэх байдлын үнэлгээ 

хийсэн ерөнхий боловсролын сургуулийн заал, төрийн болон хувийн барилга, 

байгууламж байх, хүн тус бүрт 3.5 м2 зай ногдохоор тооцох. 

6.3. Түр байрны дотоод орчин 

- Халаалт, хөргөлттэй байх; 

- Агаарын холимогийн иж бүрдэлтэй байх; 

- Дуу чимээ тусгаарлагч, гэрэлтүүлэгтэй байх. 

6.4. Ариун цэврийн байгууламж 

- Хуарангаас 50 метр зайд 30 хүнд 1 эр, эм угаалтуур, шүршүүр байрлуулах; 

- Хуарангаас 100 метр зайд 20 хүнд 1 эр, эм жорлон байрлуулах; 

- Хуарангаас 100 метр зайд хогийн сав байрлуулах; 

- Шаардлагатай ариун цэврийн хэрэгсэл, ариутгалын бодис байрлуулах, 

- Цэвэрлэгээ, ариутгал тогтмол хийх.  

6.5. Усан хангамж 

- Ундны болон хэрэглээний ус нөөцлөх, хуарангаас 500 метр зайд байрлуулах, 

1 хүнд өдөрт 7.5-15 литр ногдохоор тооцох; 

- Ус хадгалах газар (сав)-ын цэвэрлэгээ ариутгал, аюулгүй байдлыг тооцох. 
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6.6. Хоол, хүнс 

- Хүнсний агуулах, 500 хүнд 100 м3 тооцох; 

- Хүн амын 3 хоногийн хүнсний тоо хэмжээг Эрүүл мэндийн сайдын 2008 оны 

257 тоот тушаал, Үндэсний статистикийн хорооны даргын 2008 оны 1/76 тоот 

тушаалыг үндэслэн тооцно.  

6.7. Ахуйн хэрэгсэл 

- Хөнжил гудас; 

- Дулаан хувцас; 

- Хоолны хэрэгсэл; 

- Ариун цэврийн хэрэгсэл. 

6.8. Олон нийтийн хаягийн систем /бүх хэрэглээний байгууламжуудад хаяг 

байрлуулах, зай талбайн хэмжээг баримтлах/ 

1. Гэрэлтүүлэг, цахилгаан 

- Цахилгааны эх үүсвэр; 

- Нөөц цахилгааны эх үүсвэр (Цахилгаан үүсгүүр); 

- Механик гэрэлтүүлэг; 

- Лаа шүдэнз. 

2. Зохион байгуулалтын хүчин зүйл 

- Төрийн болон нийгмийн үйлчилгээ; 

- Нэрвэгдэгсэд ирэх буцах хүлээлгийн хэсгийг байгуулах; 

- Хүлээлгийн хэсгийн дэргэд бүртгэл, эрүүл мэндийн үзлэгийн хэсэг байгуулах; 

- Захиргаа, үйлчилгээ, ажилтнуудын байрыг бэлдсэн байх; 

- Эрүүл мэндийн байр болон хорио цээрийн байр тусдаа байх; 

- Аюулгүй байдал хангагдсан байх; 

- Хашаа, хаалт, хаалгатай байх; 

- Бохир ус болон хатуу хог хаягдлын зохицуулалтыг тодорхой хийх; 

- Дотоод зохион байгуулалт нь иргэдийн хөдөлгөөнийг илүү хөнгөн, саад 

бартаагүй, шуурхай байлгахаар ил харагдахуйц байна. 

7. Долоо. Удирдлага зохион байгуулалт 

7.1. Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Засаг дарга нь аймгийн Гамшгаас хамгаалах 

төлөвлөгөөнд нүүлгэн шилжүүлэлтийн арга хэмжээг тодорхой тусгаж жил бүр үүрэг 

гүйцэтгэх хүн хүч, техник хэрэгслийн тодотгож байх; 
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7.2. Нүүлгэн шилжүүлэх хүн ам, эд материалын болон соёл урлагийн үнэт 

зүйлсийг хүлээн авах мэргэжлийн ангиудын гүйцэтгэх үүрэг, шилжүүлэх, хүлээн авах 

байр, хугацааг тодорхой тусгах;  

7.3. Гамшгийн үед шаардлагатай бараа материал, хүн хүчний судалгааг гаргаж 

нөөц бүрдүүлсэн байх;  

7.4. Аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг, баг, хорооны Засаг дарга, зохион байгуулагч, 

хэсгийн ахлагч, улсын бүртгэгч, нийгмийн халамж, үйлчилгээний ажилтан, цагдаа, 

өрхийн эмнэлгийн эмч, хүмүүнлэгийн баг зохион байгуулж тухайн орон нутгийн 

Онцгой комисс хяналт тавьж, удирдан зохион байгуулж ажиллах; 

7.5. Шаардлагатай тохиолдолд гамшгийн үед хүч хэрэгслийг дайчлан гаргах, 

гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаанд Үндэсний аюулгүй байдлыг хангах тусгайлсан 

чиг үүрэг бүхий байгууллагыг татан оролцуулах талаар Улсын онцгой комиссын 

даргад санал болгоно. 

Найм. Бусад  

8.1. Ард иргэдэд ойлгомжтой байдлаар түр цугларах талбай, нүүлгэн шилжүүлэх 

байршил, түр байр түүнд хүрэлцэн очих зам маршрутыг тодорхойлсон схем зурагтай 

мэдээллийн самбарыг байршуулах; 

8.2. Нүүлгэн шилжүүлэх байршил, түр байранд гамшгийн үеийн зарлан 

мэдээллийн төхөөрөмж заавал байх; 

8.3. Үүссэн гамшгийн төрөл, нөхцөл байдалтай холбоотой мэдээ мэдээллийг 

мэргэжлийн байгууллага гаргаж шуурхай мэдээлэх; 

8.4. Гамшгийн аюулыг зарлан мэдээлэх дуут дохиогоор ажиллах төлөвлөгөөт 

дадлага сургуулийг зохион байгуулж иргэдийг түр цугларах талбайд цугларах, 

нүүлгэн шилжүүлэх байршилд нүүлгэн шилжүүлэх, түр байранд байрлуулах зэрэг 

дадлага сургуулилтад хамруулах; 

8.5. Гамшгийн үед нүүлгэн шилжүүлэх, хүмүүнлэгийн тусламжийн үйл 

ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд илэрсэн зөрчил, дутагдлыг арилгуулах арга хэмжээг 

мэргэжлийн байгууллага хариуцна. 

 

-oOo- 

 

 



Төсөл  
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Онцгой байдлын ерөнхий газрын 

даргын  2020 оны .... дүгээр сарын ...-ны 

өдрийн .... тоот тушаалын 1 дүгээр хавсралт 

НҮҮЛГЭН ШИЛЖҮҮЛСЭН ИРГЭДИЙН СУДАЛГАА  

(Хувь хүн, гэр бүл) 

 

... он ... сарын ... –ны өдөр 

д/д 
Ургийн 

овог 

Эцэг (эх)-

ийн нэр 

Өөрийн 

нэр 

Регистрын 

дугаар 
Хүйс 

Төрсөн 

аймаг, 

хот 

Гэрийн 

хаяг 
Холбогдох 

утас 

Түр байранд байрлах иргэний мэдээлэл 

1.         

2.         

3.         

Түр байранд байрлах иргэдийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл  

д/д 

Түр байранд 
байрлах 

иргэний овог, 
нэр 

Үндэс 
угсаа 

Мэргэжил Боловсрол 
Хөдөлмөр 

эрхлэлтийн 
байдал 

Цусны 
бүлэг 

Яаралтай 
үед 

холбогдох 
хүний нэр, 
хаяг, утас 

1.        

2.        

Гэр бүлийн гишүүдийн мэдээлэл 

д/д 

Таны 

хэн 

болох  

Эцэг (эх)-

ийн нэр 

Өөрийн 

нэр 

Регистрын 

дугаар 
Хүйс 

Төрсөн 

аймаг, 

хот 

Гэрийн 
хаяг 

Холбогдох 
утас 

1.         

2.         

 

Нэмэлт 

мэдээлэл  .................................................................................................................................... 

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 


