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ГАМШГААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ
ХАРИУ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

НЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

11 Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх (газар хөдлөлт, гал түймэр, үер гэх мэт) давагдашгүй.
хүчин зүйлсээс шалтгаалан онцгой байдал үүссэн үед Гамшгаас хамгаалах тухай
хууль болон бусад холбогдох хууль тогтоомж, Монгол Улсын Засгийн газар, Улсын
Онцгой комисс, эрхбүхий байгууллагаас гаргасан шийдвэрийг хэрэгжүүлэх, эрсдэлийг
бууруулах, бэлэн байдлыг хангах зорилгоор албаны хэсгүүдийг нэгдсэн удирдлагаар
хангахад оршино.

ХОЁР. ХАМРАХ ХҮРЭЭ.

2Л Тустөлөвлөгөө нь гамшгийн байдал үүссэн үед албаны хэмжээнд мөрдөгдөнө.

ГУРАВ, ГАМШГИЙН ҮЕИЙН УДИРДЛАГА, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ”

3 Үйлажиллагаа
ЗАЛ Гамшгийн үеийн бэлэн байдлын үед авах хариу арга хэмжээний мэдээ, мэдээллийг

шуурхай солилцох, үнэн зөв, мэдээ мэдээллээр хангах үйл ажиллагааг зохион
байгуулна.

3.1.2 Гамшгийн үеийн удирдлагыг дараах байдлаар зохион байгуулна.
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3.1.3 Гамшгийн үед авах хариу арга хэмжээг уялдуулан зохицуулах, шуурхай зохион
байгуулах, мэдээлэл дамжуулах, хүний нөөцийн нөөц төлөвлөгөөг оновчтой төлөвлөн
гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн болон бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжсэн
үед ажиллана.

3.14 Гамшгийн үед албаны удирдлагууд, хэсгийн дарга нар, ахлах мэргэжилтэн, дотоод
хяналтын болон захиргааны мэргэжилтэн байнгын бэлэн байдалд байж, холбоо барих
утсыг 24 цагийн турш нээлттэй байлган бэлэн байдлыг хангаж ажиллана.

3.15 Гамшгийн нөхцөл байдал үүссэн үед гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн болон бүх
нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжсэн үед ажиллах зааврыг мөрдлөг болгон
нислэгийн урсгал төлөвлөлт, зөвшөөрлийн үйл ажиллагааг тасралтгүй явуулна.

3.1 Нөөц мэдээллийн сан
ЗАЛ Нислэгийн урсгал төлөвлөлт, зөвшөөрлийн үйл ажиллагаанд ашиглах мэдээллийн

санг НТЗХ, ШТХ-т цахим хэлбэрээр тогтмол үүсгэнэ.
3.22 Үүсгэсэн мэдээллийн санг зөөврийн хатуу дискэнд хадгалах ажлыг ТСХ хариуцах ба 7

хоног тутам шинэчилнэ.

3.3 Хүнийнөөц
3.3 Гамшгийн үеийн нөхцөл байдал үүссэн үед хүний нөөцийн хомсдол үүсэхээс

урьдчилан сэргийлж, албаны өдөр тутмын үйл ажиллагааг хэвийн явуулах зорилгоор
хүний нөөцийн нөөц төлөвлөгөөтэй байх ба төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг ханган
ажиллана. /Хавсралт2/

3.4. Нөөц ажлын байр
3.41 Албаны төв байр /НТЗХ, ТСХ/, ШТХ-ийн ажлын байр, тоног төхөөрөмж нь харилцан

нөөц ажлын байр болно.
3.4.2 Нөөц ажлын байранд шилжин ажиллах ажилтны тухайн үеийн нөөц хангалтыг

бүрдүүлж, бэлэн байдлыг ханган ажиллана.

4. Мэдээлэл дамжуулах
4 Гамшгийн үед авах хариу арга хэмжээний мэдээ, мэдээллийг, шуурхай солилцох, үнэн

зөв, мэдээ, мэдээллээр шуурхай хангах үйл ажиллагааг албаны үйл ажиллагааны
зааварт тусгагдсан дараах мэдээлэл дамжуулах схемийн дагуу зохион байгуулна.

ӨНДӨРЖҮҮЛСЭН БОЛОНБҮХ НИЙТИЙН БЭЛЭН БАЙДЛЫН
ЗЭРЭГТ ШИЛЖСЭН ҮЕД АЛБАНЫ МЭДЭЭЛЭЛ ДАМЖУУЛАХ СХЕМ
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ДӨРӨВ. ГАМШГААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

42 Гамшгийн нөхцөл байдал үүсэхээс урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах, мэдлэг ойлголт
өгөх, бэлэн байдлыг хангах, Монгол Улсын Засгийн газар, Улсын онцгой комисс, эрх
бүхий байгууллагаас гаргасан шийдвэр, мэргэжлийн байгууллага, засаг захиргааны
нэгжээс авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээний талаарх мэдээллийг албаны
ажилтнуудад шуурхай хүргэж удирдлагыг мэдээ, мэдээллээр хангахад чиглэнэ.

43 Гамшгийн нөхцөл байдал үүсэхээс сэргийлж холбогдох санамж,зөвлөмж, аюулгүйн
гарцын мэдээллийг ажлын байруудад байршуулах, харилцаа холбоондоо гар утас,
зайбэр групп, цахим хаягийг шууд ашиглан гар утасны бэлэн байдлыг 24 цагийн турш
хангаж, цаг үеийн мэдээ, мэдээллийг тогтмол, давтамжтайгаар шуурхай хүргэн
ажиллана.

ТАВ. НӨӨЦ, ХАНГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

54) Гамшгийн нөхцөл байдлын үед хангалтыг дараах байдлаар зохион байгуулах бөгөөд,
нөөц, хангалтыг нэн тэргүүнд бүрдүүлнэ.

Хариуцах албаню Нөөц, хангалтын төрөл, бүрдүүлэлт Зав
1

Нэгудаагийн хамгаалах хэрэгсэл, хагдваргүйжүүлэлт ХАБЗА хариуцсан
хийх бодисын хангалтын бэлэн байдал мэргэжилтэн

Хүний нөөцийн нөөц төлөвлөгөөний бэлэн байдал Загханы
20|/Ажиллах хүчний хомсдол үүсэхээс сэргийлэн хүний мэрсэхилтэн, НҮЭХ,

: хүсэх ШЛХ, ТСХ-ийн дарга
нөөцийн нөөц төлөвлөлтийг хийх/

Эр
Ажилтнуудын ажлын байрны хүрэлцвэг хангаж аюулгүй. Захиргааны

3:|ажиллах нөхцлийг бүрдүүлнэ./нэг өрөөнд байрлах хүний мэргэжилтэн,
тоо, зай хэмжээг төлөвлөх/ Хэсгийн дарга нар

4)|Нөөц ажлын байрны бэлэн байдал їнөөц ажлын байрны ОО |

төлөвлөлтийг хийх/ :Хэсгийн дарга нар,

ГГ

| Харилцаа холбооны бэлэн байдал ГАлбаны ажилтнуудтай |. захиргааны5-|холбоо барих утасны дугаарын жагсаалтыг тогтмол мэргэжилтэншинэчлэх/ 1

гаарлах өрөөний бэлэн байдлыг хангах
6 ШилсэнхултХлйд2д(|хээв

шал мэргэжилтэнтөлөвлөлтийг хийх !
|

“Ажлын хэрэгцээт файл, бусад шаардлагатай тоног Албаныөдрөөр,
7)|төхөөрөмжийн бэлэн байдал /ажлын байрнаас авч, ажиллах нийт

цахимаар ажиллах бэлэн байдлыг хангах/ бүрэлдэхүүн
2 2 тоох Захиргааны

8)
Бичиг хэргийн (бичгийн цаас, принтерийн хор гэ) швжила,хөрмслийн новш бүрдүүлэлтийн, бэлэн байдал. хумлалаүар

|

ундныуснынөөц бүрдүүлэлтийн бэлэн байдал Захиргааны
ЁС мэргэжилтэн,11 | Хөвгийн дарга нар

НИСЛЭГИЙН УРСГАЛ ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН АЛБА.
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ЗУРГАА. ГАМШГИЙН НӨХЦӨЛ БАЙДАЛ ҮҮССЭН ҮЕИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА,

Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн дагуу Гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн болон
бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжсэн үед үүссэн нөхцөл байдлаас шалтгаалан
Нислэгийн урсгал төлөвлөлт, зөвшөөрлийн үйл ажиллагааг тасралтгүй хэвийн
явуулахад чиглэн дараах журмыг мөрдлөг болгон ажиллана.

Түвшин
|

Гамшгаас хамгаалах бэлэн Нислэгийнурсгал төлөвлөлт,
байдлын зэрэг зөвшөөрлийн үйл ажиллагаанд мөрдөх

баримт бичиг
Шар Өндөржүүлсэн бэлэн

БилЛтЭст Өндөржүүлсэн болон бүх нийтийн бэлэн.

Ї

Улбар шар|Бүх нийтийн бэлэн байдлын
байдлын зэрэгт шилжсэн үед ажиллах

зэрэг Тэрэн
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Гамшгийн нөхцөл байдал үүссэн тохиолдолд дараах баримт бичгийг мөрдөж
ажиллана. Үүнд

»|Гамшгаас хамгаалах тухай Монгол Улсын хууль:
5 Иргэний нисэхийн заналхийллийн үед авах арга хэмжээний нэгдсэн журам:
5 Онцгой байдал үүссэн тухай мэдээлэл дамжуулах журам:
90 “Чингис хаан” ОУНБ-ын ерөнхий зааврын 3-р бүлэг. Онцгой нөхцөлийн

төлөвлөгөө,
5 ИНЕГ-ын “Аюулгүй ажиллагааны мэдээлэл дамжуулах журам”,
5  АНУГ-ын харьяа албадуудын агаарын навигацийн аюулгүй байдлын мэдээлэл

дамжуулах, шуурхай ажиллагааны журам:
9 НУТА-ны өндөржүүлсэн болон бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжсэн үед

ажиллах журам.

Монгол Улсын Засгийн газар, Улсын Онцгой комиссоос гаргасан тогтоол шийдвэр,
тогтоосон хөл хорионд үндэслэн тухай бүр ИНЕГ, ИНҮТ-ийн даргын тушаал
шийдвэрээр ажиллах ажлын тусгай горимыг тогтооно.
Гамшгийн нөхцөл байдал үүссэн үед Монгол Улсын Засгийн газраас тогтоосон төрийн
байгууллагын үйл ажиллагаанытусгай горимыг мөрдлөг болгон ажлын байранд
ажиллах болон зайнаас ажиллах хуваарийг батлуулж, зохион байгуулалтын
холбогдох арга хэмжээг авч, нислэгийн урсгал төлөвлөлт, зөвшөөрлийн үйл
ажиллагааг тасралтгүй явуулна.
Гамшгийн үед ээлжийн хуваарийн зохион байгуулалтыг нөхцөл байдалд тохируулан
гамшгийн үеийн нөхцөл байдлын дагуу авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ (Хавсралт 1)-ний
дагуу зохион байгуулна.
Гамшгийн нөхцөл байдал үүссэн үед албаны төв байр /НТЗХ, ТСХ/, ШТХ-ийн ажлын
байрыг харилцан нөөц ажлын байраар ашиглаж, шилжин ажиллахба хүний нөөцийн
хомсдолүүссэн, үүсэх нөхцөл байдал тулгарсан тохиолдолд албаны өдөр тутмын үйл
ажиллагааг хэвийн явуулах зорилгоор албаны үйл ажиллагааны зааварт тусгагдсан
хүний нөөцийн нөөц төлөвлөгөөний дагуу ажиллана. (Хавсралт2)
Гамшгийн үеийн нөхцөл байдлаас шалтгаалан цахимаар ажиллах ажлын хэрэгцээт
файл, бусад шаардлагатай тоног төхөөрөмжийг ажлын байрнаас авч, цахимаар
ажиллах бэлэн байдлыг хангана.
Гамшгийн нөхцөл байдал үүссэн үед цахимаар ажиллах нөхцөл боломжийг бүрэн
бүрдүүлж, ажилтнууд удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг хугацаанд нь гүйцэтгэн

нислэгийнөдөртбүргажлынявцгүр дүнг шууд харьяалагдах удирдлагад тайлагнаж ажиллана.

хэвлэгдсэн тохиолдолд
ХЯНАЛТГҮЙ ХУВЬ.

гн дбсэгдлэ,



69 Уулзалт, хурал, семинарыг цахим хэлбэрээр зохион байгуулах, зайлшгүй
шаардлагатай тохиолдолд мэргэжлийн байгууллагаас гаргасан зөвлөмжийн дагуу
зохион байгуулна.

6.10 Гамшгийн нөхцөл байдал үүссэн үеийн бэлэн байдлыг хангах зорилгооргар утсыг 24.
цагийн турш нээлттэй байлган, цаг үеийн мэдээ, мэдээллийг тогтмол, давтамжтайгаар
шуурхай хүргэнэ.

ДОЛОО. ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ҮЕД АЛБАНЫ ДАРГА, МЕНЕЖЕР, ХЭСГИЙН
ДАРГА, НИСЛЭГИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТ ЗӨВШӨӨРЛИЙН БОЛОН ЗАХИРГААНЫ

МЭРГЭЖИЛТНИЙ ХҮЛЭЭХ ЕРӨНХИЙ ҮҮРЭГ ХАРИУЦЛАГА

7 Албаны дарга
Гамшгийн нөхцөл байдал үүссэн үед албаны үйл ажилаагааг тасралтгүй байхаар
зохион байгуулж, ИНЕГ, ИНҮТ-ийн удирдлагуудыг нислэгийн мэдээллээр хангаж,
тамшгийн үеийн хариу арга хэмжээний төлөвлөгөөний дагуу үйл ажиллагааг зохион
байгуулна.

72 Албаны менежер:
Нислэгийн төлөвлөлт, зөвшөөрлийн гүйл ажиллагаатай холбогдох зохион
байгуулалтын ажлыг хийж, хэсгийн дарга мэргэжилтнүүдэд гамшгийн үед ажиллах
зөвлөмж, ажлын чиг үүргийг өгнө.
» Нислэгийн урсгал төлөвлөлт, зөвшөөрөлтэй холбогдох үйл ажиллагаанд хяналт

тавьж чиглэл өгөх,
» Гамшгийн нөхцөл байдал үүссэн үеийн мэдээллийг албаны даргад цаг тухайд нь

танилцуулах,
» Гамшгийн нөхцөл байдал үүссэн үед ажиллах ажилтнуудын үйл ажиллагааг зохион

байгуулах.

73 Хэсгийн дарга нар:
Хэсгийн дарга нар нь хэсгийн үйл ажиллагааг тасралтгүй явуулах, мэргэжилтнүүдэд
гамшгийн нөхцөл байдал үүссэн үед ажиллах зөвлөмж, ажлын байрнычиг үүргийг

шуурхай өгч ажиллана.
» Гамшгийн нөхцөл байдал үүссэн үед ажиллах нислэгийн төлөвлөлт,

зөвшөөрлийн үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, үйл ажиллагааг тасралтгүй
доголдолгүй явуулах удирдлага зохион байгуулалтаар хангаж ажиллана. (НТЗХ,

ШТХ-ийн дарга нар)
«| Хэсгийн мэргэжилтнүүдийг гамшгийн үед ажиллах чиг үүрэг, удирдлага зохион

байгуулалт, мэдээ мэдээллээр шуурхай хангаж, хэсгийн үйл ажиллагаанд
хяналт тавьж ажиллана. (НТЗХ, ШТХ, ТСХ -ийн дарга нар)

» Албаны мер вїе-д гамшгийн үед харилцах ё-тай хаяг, утасны дугаарын
мэдээллийг оруулах ажлыг зохион байгуулна. (ТСХ-ийн дарга)

» Гамшгийн үеийн мэдээ мэдээллийг албаны удирдлагуудад шуурхай мэдээлнэ.
(НТЗХ, ШТХ, ТСХ -ийн дарга нар)

7.4. Нислэгийн төлөвлөлт, зөвшөөрлийн мэргэжилтэн (24 цаг)
Нислэгийн төлөвлөлт, зөвшөөрлийн мэргэжилтэн нь зэлжийн зохион байгуулалтаар
ажиллана.

4 Нислэгийн урсгал төлөвлөлт, зөвшөөрлийн үйл ажиллагааг тасралтгүй явуулна.
їеийн мэдээ мэдээллийг 71-281602 дугаарын утсаар хуваарийн дагуу

ЄлЭгиЙНУРагАЛ торд

ш.ШшоРОЧЛДСОЛ
ХЯНАЛТГҮЙ ХУВЬ

ч0/-:г06:өэ



7.5 Захиргааны мэргэжилтэн:
Гамшгийн үед нислэгийн урсгал төлөвлөлт, зөвшөөрлийн үйл ажиллагааг тасралтгүй
явуулахад шаардагдах, нөөц ажлын байранд шилжин ажиллах үеийн нөөц хангалтыг
тооцож, урьдчилан бүрдүүлэх ажлыг захиргааны мэргэжилтэн хариуцаж ажиллана.

8. БУСАД

8Л Гамшгийн үеийн төлөвлөлтийн дагуу нисэх буудалд код (Хавсралт 5) зарлагдсан
тохиолдолд энэхүү төлөвлөгөө хамаарахгүй бөгөөд “Чингис хаан” ОУНБ-ын агаарын
хөлгийн осол зөрчил гарсан тохиолдолд ИНД-12-ийн дагуу Иргэний нисэхийн асуудал
эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага болон Осол, зөрчлийг шинжлэн шалгах
байгууллагад нэн даруй мэдээлнэ.

ТАНИЛЦСАН:
МЕНЕЖЕР 22222238 Т.БАТБАЯР

ХЯНАСАН:
ТСХ-ИЙН ДАРГА Т.АЛТАНЗУЛ

БОЛОВСРУУЛСАН:
ТСХ-ИЙН АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН үгт” Б.ЭРДЭНЭТУЛГА:
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Хавсралт 2
ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН НӨӨЦ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Орлох
юм Албан тушаал (15) АЖЛЫН|Орлохалбантушаалтан|орон.оо|цаг РЭН

|

1|Нислэгийн төлөвлөлт, 1 8цаг.|Шуурхай төлөвлөлтийн
2

зөвшөөрлийн хэсгийн дарга:
Ч! хэсгийн дарга

2|Шуурхай төлөвлөлтийн
1 8цаг|Нислэгийн төлөвлөлт, 2хэсгийн дарга,

ЧӨГ|зөвшөөрлийн хэсгийн дарга
3)|Технологи, судалгааны ? 8цаг|Технологи, судалгааны 5

хэсгийн дарга. Ш хэсгийн ахлах мэргэжилтэн
Нислэгийн урсгал р

до|Нислэгийн урсгал 2 8цаго
(Төлөвлөлтийн мэргэжилтэн

төлөвлөлтийн мэргэжилтэн
ЧӨГ

Нислэгийн төлөвлөлтийн
2

мэргэжилтэн
Автоматжуулалт, сүлжээний

5||Технологи, судалгааны 5 8цаг|мэргэжилтэн :хэсгийн ахлах мэргэжилтэн Судалгааны мэргэжилтэн
“Технологи, судалгааны 7

8:|будалгааны мэргэжилтэн 1 8цаг  НЭргэжилтэн
Мэргэжилтэн

Т

“Гехнологи, судалгааны
1

Технологи, судалгааны мэргинйлхэ хэхуын7» 2-1 8цаг|ажиллагаа)
Технологи, судалгааны 5

мэргэжилтэн.
ТЕСБХА Судалгааны “Технологи, судалгааны т

8:|мэргэжилтэн (хамтын 1 8цаг|Мэргэжилтэн
ажиллагаа) Мэргэжилтэн 1

8 | Автоматжуулалт, сүлжээний|| 8цаг|Технологи, судалгааны Т
| мэргэжилтэн мэргэжилтэн

|
Технологи, судалгааны
мэргэжилтэн (хамтын 1

10:|Мэргэжилтэн 1 8цаг|ажиллагаа)
Г.Судалгааны мэргэжилтэн. 1

| Нислэгийн төлөвлөлтийн
1

їл|Нислэгийн төлөвлөлтийн 2 8цаго|МӨРгэжилтэн
цЭхэслНэн Нислэгийн урсгал 1

төлөвлөлтийн мэргэжилтэн.
Ї 24||Нислэгийн төлөвлөлтийн

Ч

ча:|Нислэгийн төлөвлөлтийн 2 5,|Мэргэжилтэн! өдөр
мэргэжилтэн. 3330, Нислэгийн урсгал, 3

1

ЛЖ|төлөвлөлтийн мэргэжилтэн.

ч|Нислэгийн бүртгэл,
|

6|цайд,|Нислэгийн бүртгэл,
1

гүйцэтгэлийн оператор, 3 вэйж,|ГҮйцэтгэлийноператор
Дотоод хяналтын Дотоод хяналтын14:
мэргэжилтэн

2 8цаго|мэргэжилтэн
3

“Технологи, судалгааны л

15:|Захиргааны мэргэжилтэн 1 8цаго “МӨРГӨЖИЛТЭН

Мэргэжилтэн 1

Дотоод хяналтын16:|Агаарын зайн мэргэжилтэн 1 эв |иж 1

НИСЛЭГИЙН УРСГАЛ ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН АЛБА.
1

хэвлэгдсэн тохиолдолд шинЧ Ї

ХЯНАЛТГҮЙ ХУВЬ.

2» д/сарбблөр



Хавсралт 3

НУТА-НЫ АЖИЛТНУУДЫН ГЭРИЙН ХАЯГ, УТАСНЫ ЖАГСААЛТ”

зе Овог нэр Албан тушаал Утас Гэрийн хаяг
Ё 112063105,|ХУД, 17-р хороо, Фловерс

|

2) Ёолзож дарга 99059805|хотхон 469-10

71283244,|ХУД, 15-рхороо, Рапид бА-
2|т.Батбаяр Менежер соо 2

| Дотоод хяналтын 1 74283209,|БЗД, 25-р хороо, 13-р
3) БОонаг мэргэжилтэн. 88052327|хороолол

Дотоод хяналтын 71283103,4|Т.Энхчимэг:
мэргэжилтэн 99826331

ХУД, 3-р хороо, 57-18.

71283108,|ХУД, 4-р хороо, Вива сити
5|БАмарбаясгалан”|Захиргааны мэргэжилтэн|88020042|УУ4108

БЗД, 26-р хороо,
6:|г.Мөнгөлдэй. НТЗХ-ийн дарга

11283250,|Баянмонгол хороолол 412-
|

99100019 222
Нислэгийн урсгал 71283106,7

|

зУяна төлөвлөлтийн 80702777|ОХД,18-р хороо, 54-3
| мэргэжилтэн

Нислэгийн урсгал 271281749,|СБД, 6-р хороо, Их тойруу8|Т.Атарцэцэг төлөвлөлтийн 1225 11502
мэргэжилтэн

25-:225Нислэгийн төлөвлөлтийн||71282029, |
9:| ЖСарантунгагаг”|цасгажилтан ө1л464аа,| СХД, 21-р хороолол 76553

Нислэгийн урсгал 11282213, | ХУД,15-р хороо, Хүннү
10|Д.Бүрэнтогтох|төлөвлөлтийн

1 888838 2222 10:01
мэргэжилтэн | 1

Ї 5
Ї ГБД, 1-р хороо, Элит

11|Т.Алтанзул “ТСХ-ийн дарга. 99840748
УОТоНД451

71283074, |

БГД,6-р бичил хороолол.12|Б.Эрдэнэтулга:..|Ахлах мэргэжилтэн гагЇ

| ХУД, 10-р хороо, Нисэхийн
13:|ААриунтуул Судалгааны мэргэжилтэн|99046016|орсолол 245

14|д.Халиунаа хасан улалт, 99072408|БЗД,19-р хороо, 3-7
сүлжээний мэргэжилтэн

Технологи судалгааны 2:15|чЦөрэнчимэд|царэжилан
99023983|БГД, 17-р хороо, 448-15

ЧЄ| 552 Технологи судалгааны 71263122,|СБД, 5-р хороо Төгөлдөр/ мэргэжилтэн 99092802|хотхон 12-65
Технологи судалгааны 88711428,|БГД, 1-р хороо, 2-р.

10: БУухболд
мэргэжилтэн 98271428|хороолол 46-15

18|Ц.Хонгорзул Мэргэжилтэн 88878377|БЗД,7-р хороо. 115-40

НЭВгэс 28 71281680,
Н 5,2222 :777177797778НИЙН 99003841|У:410-р хороо 672

хэвлэгдсэн тохиолдолд
ХЯНАЛТГҮЙ ХУВЬ

2үБ дГсэгОБлөр



!

20|Ц.Болоржаргал хаВШлханчэрн Танай. |

ХУД, Алтаргана 1201 тоот

21|БДэлгэр шашиланаллэт ТаОВЛО2,|худ, Алтай хотхон 16-12

зөн |ОШЦЭЭЭ” |ДВЕ5 зиенөөөа
3 жооцал

оо
илхэднхөналөтэйн|Т0ВЮЙ.|ар хэхэхэ

эвооЇШШИЭЭЭЭ (808 адлдрөж
25|Ц.Сувд нөлөвөнтэөшөлтөн Хан сс, 24244

Түдэв||зэвхээ.|зввы (22205007

эрээн00НШглДЛЙы. | УУЦ  өдөөөөөиа

СЭНс-05 ОШОП7Э3Ы5 1ын
зэм 0 ШИЛ. ШИШ |АЭГДЕ

| явслол Азбайр, 113

"НИСЛЭГИЙН УРСГАЛ ТӨЛӨЭЛӨЛТИЙН

хэвлэгдсэн ТОХИОЛДОЛД
ХЯНАЛТГҮЙ ХУВЬ

Е7227227223

АЛБА.



Хавсралт 4

Аюулгүйн гарцын схем

Нислэгийн урсгал
төлөвлөлтийн

м алба

үнээ Цүз---

|

ш, ц

п ц 2

Олон улсын үдэн
гаргагчдын

а танхим 2|чслэглйнэтсгал төлөвлөлтийн алсл

хэвлэгдсэн тохиолдолд
ХЯНАЛТГҮЙ ХУВЬ:

Ё
22 22:23
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Хавсралт 5

ГАМШИГ БУЮУ ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН АНГИЛАЛ,
ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЭХ КОД

КОД 1 -НИСЭХ БУУДАЛ ДАХЬ АГААРЫН ХӨЛГИЙН СҮЙРЭЛ
Нисэх буудлын периметрийн хашааны доторх агаарын хөлгийн сүйрэл:

КОД 2 -НИСЭХ БУУДЛЫН ГАДНА БОЛСОН АГААРЫН ХӨЛГИЙН СҮЙРЭЛ
Нисэх буудлын периметрийн хашааны гадна, гэхдээ нисэх буудлын газар зүйн байрлалын
төвөөс эргэн тойронд 8 километрийн дотор гарсан агаарын хөлгийн сүйрэл.

КОД 3 -НИСЛЭГИЙН ҮЕИЙН ОНЦГОЙ БАЙДАЛ
Нисэх буудалд ойртон ирж буй агаарын хөлгийн багийнхан ямар нэгэн онцгой байдал
тарсан тухай, эсвэл сүйрэлд хүргэж болзошгүй хүндрэл гарсан тухай мэдэгдсэн тохиолдол

КОД 4 - БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ГАЛ (агаарын хөлөгт бус)
Барилга байгууламж, тоног төхөөрөмж, машин техникт гал түймэр гарсан тохиолдол. Энд,

агаарын хөлгийн гал хамаарахгүй.

КОД 5 -ШАТАХУУН АСГАХ БА АЮУЛТАЙ АЧАА.

Шатахуун, шатах тослох материал асгаж гал түймэр гаргах, дэлбэрэлт болох эсвэл аюултай
ачаа хаяж байгаль орчныг бохирдуулах явдал.

КОД 6 -ТЭСРЭХ БӨМБӨГӨӨР АГААРЫН ХӨЛГИЙГ ЗАНАЛХИЙЛЭХ
Газарт байгаа эсвэл нисэж буй агаарын хөлөгт тэсрэх бөмбөг тавьсан тухай мэдээлэл
(сэжиг, таамаглал) авсан тохиолдол.

КОД 7 -БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ ТЭСРЭХ БӨМБӨГӨӨР ЗАНАЛХИЙЛЭХ
Нисэх буудлын барилга байгууламжид эсвэл түүний ойролцоо тэсрэх хэрэгсэл тавьсан
тухай мэдээлэл (сэжиг, таамаглал) авсан тохиолдол

КОД 8 -АГААРЫН ХӨЛГИЙГ БУЛААН АВАХ
Агаарын хөлгийг хүч хэрэглэн хууль бусаар булаан ззлэх эсвэл хяналтандаа авах
тохиолдол. Үүнд хүч хэрэглэхээр заналхийлэх болон бүх төрлийн айлган сүрдүүлэх үйл
ажиллагаа орно.

КОД 9 - ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ОНЦГОЙ БАЙДАЛ
Нислэглтехникийн хэргийн уршгаар эрүүл мэндээр хохирсон хүмүүст нэн яаралтай
эмнэлэгийн анхны тусламж үзүүлэх, эсвэл тэдгээрийн амийг аврах, эсвэл гэмтэж бэртсэн
хүмүүсийг эмнэлэг рүү тээвэрлэн зөөх тохиолдол.

КОД 10 -БАЙГАЛИЙН ГАМШИГ
Энэ төлөвлөгөөнд тодорхойлсноос бусад байгалийн гамшиг, үйлдвэрлэлийн осол. Эдгээрт
байшин нурах, хүчтэй шуурга үүсэх, газар хөдлөх, гол,мөрөн үерлэх болон бусад үзэгдлүүд
багтана.

ИЙН УРСГАЛ ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН АЛБА
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