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Оршил 
Балканы хойг тэр аяараа мөн Аегеан, Иониан болон Адриатийн тэнгисийн 

хүрээлэн буй арлууд, хөдөөний суурьшил (хот, тосгод, хөдөө аж ахуйн болон 

мал аж ахуйн фeрмүүд) түүнчлэн бусад хөдөөний өв хөрөнгө (хөдөө аж ахуйн 

талбай болон ургац, эрсдэлд орж болохуйц дэд бүтэц болон бусад үнэт зүйлс) 

түймэрт өртөх эрсдэл тун өндөр байна. 

Дараах зүйлсийн үр дагавраар түймрийн аюул өсөн нэмэгдэж байна: 
 Хөдөө нутгаас хотын төв рүү чиглэсэн дотоодын шилжилт хөдөлгөөний 

улмаас хөдөө нутгийн ажиллах хүч багасч байгаа бөгөөд энэ нь түймрийн 

эсрэг өөрсдийгөө хамгаалах чадварыг бууруулж буй хэрэг юм. 

 Хөдөө аж ахуйн болон бэлчээрлэлтийн газрыг орхисноор газар ашиглалт 

өөрчлөгдөж байгалийн ургамалжилт (мод, бут г.м) давамгайлж байгалийн 

түлшний хуримтлалыг бий болгодог.  

 Ойн менежментийн эрчимтэй практик үйл ажиллагаа бага (мод бэлтгэх, 

модны давирхай цуглуулах, зам байгуулах) мөн ой бүхий газраас түлээ 

түүх нь багассан зэрэг нь хөдөө нутгийн хүн ам буурсан болон эдийн 

засгийн шийдвэрүүдийн үр дүн юм. 

 Зуны өндөр температур, үргэлжилсэн ган болон жилийн турш хур 

тунадас буурсан бүс нутгийн уур амьсгалын өөрчлөлт 

Хөдөөний хүн амын томоохон хэсэг нь хотжиж хотын төвийн эргэн тойронд 

үйлдвэр төвлөрснөөр байшин барих, үйлдвэр хөгжүүлэх газар бий болгох 

шаардлага гарч ирсэн. Үүний үр дүнд хөдөө-хотын зааг дах байгалийн 

ургамалжилт бүхий газар нутгийг өөрчлөх дарамт нэмэгдсэн. Тэдгээр газар 

нутагт санаатайгаар гал тавих давтамж нэмэгдсэн нь үүнийг харуулж буй юм.  

Хүн ам суурьшсан газар нутаг байгалийн экосистемтэй холилдох, хоосон зэлүүд 

газар болон хүн ам суурьшсан газар нутгийн зааг дээр гал гарах,  зарим 

тохиолдолд томоохон хотуудын peri urban бүс нутаг нь ширүүхэн асуудал 

үүсгэж байгаа бөгөөд улс төрийн маргаан зөрчилдөөний гол сэдэв болоод 

байгаа юм. 

Засгийн газрын эрх баригчид, иргэний нийгэм, тухайлбал хөдөөний иргэд 

түймрээс урьдчилан сэргийлэх, түймрийн эрсдэлийг бууруулах, хөдөөний иргэд 

болон эрсдэлд буй хөдөөний өв хөрөнгийг хамгаалах, мөн хүний эрүүл мэнд 



4 | P a g e  
 

аюулгүй байдлыг түймрийн шууд болон дам аюултай үр дагавар, нөлөөллөөс 

хамгаалахад хангалттай бэлэн бус байгаа нь Балканд болсон саяхны том 

түймрээс харагдаж байна. 

Түймрээс урьдчилан сэргийлэх 
Түймрийн онцгой нөхцөл байдалд бэлэн байх  

Түймрийн аюулд өртөж болзошгүй суурин, хөдөө нутгийн үл хөдлөх хөрөнгийг 

хамгаалах 

Үр дүнтэй арга хэмжээг боловсруулахад оршин суугчидтай хамтран ажиллах 

зайлшгүй шаардлагатай талаар орон нутгийн удирдагчид, орон нутгийн галтай 

тэмцэх нэгжүүд, сайн дурын галтай тэмцэгчид болон тосгон хамгаалах 

хороонуудад эдгээр удирдамж нь мэдээллээр хангана.  

Орон нутгийн болон хөдөө тосгодын оршин суугчид болон алслагдмал хөдөө аж 

ахуйн фирмүүдэд түймрийн аюул болон өөрсдийгөө мөн эд хөрөнгөө хэрхэн 

хамгаалах тухай Орон нутгийн бүлгэмүүдийн удирдагчид (Орон нутгийн засаг 

захиргааны дарга) болон Хот эсвэл Мужийн төвшин дэх Нийтийн Үйлчилгээний 

Дарга нар шуурхай мэдээлэх хэрэгтэй. 

Энэхүү удирдамж нь Орон нутгийн иргэдийг өөрсдийн эд хөрөнгө ялангуяа гэр 

бүлээ түймрийн шууд болон дам нөлөөллөөс (тухайлбал, иргэд болон гал 

хамгаалагчдын эрүүл мэнд, аюулгүй байдалд галын утааны бохирдлын үзүүлэх 

нөлөө) хамгаалахад мэдээлэл өгөх аюулгүй байдлын үндсэн ажиллагааг хийх 

чадвартай болгоход чиглэж байгаа юм. 

Хог зайлуулах талбай болгон ашиглаж буй байгалийн газар нутагт түймэр гарах  

эсвэл үйлдвэрийн хаягдлаар бохирлогдсон газар нутаг дахь байгалийн 

ургамалжилт болон химийн завсрын бүтээгдэхүүн шатсанаар хор ихээр 

ялгардаг учир тэдгээр газрыг тэмдэглэж хаяглах хэрэгтэй. 

Үүнээс гадна, Балканы Бүс дэх зарим ой болон ойгүй газруудад эртний болон 

саяхны зэвсэгт зөрчилдөөний улмаас газрын тэсрэх бөмбөг болон зэвсэг үлдэж 

хоцорсон байдаг тул тэдгээр газар нутагт түймэр гарах эрсдэл нэмэгдэж байгаа 

юм. Тийм учраас эдгээр газруудыг тэмдэглэх хэрэгтэй. 

Байшин орон сууц, ферм эзэмшигчид болон хөдөөгийн бизнес эрхлэгчдэд 

эдгээр удирдамжаас гадна зурагт материалыг тараах юм. Тэдгээр зурагт 

материалын тусламжтайгаар түймэр нь гэр бүлийнх нь аюулгүй байдал болон 

эрүүл мэндэд, мөн хувийн эд хөрөнгө болон нийтийн өмч хөрөнгө дэд бүтцэд 
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ямар аюул учруулж болох талаар оршин суугчид ойлголттой болох бөгөөд 

тэдгээр болзошгүй аюулыг хэрхэн багасгаж бууруулахыг суралцах болно.  

 

 

БҮЛЭГ 2 – ТҮЙМРИЙН АЮУЛЫН ТАЛААРХ ЗАРИМ БАРИМТ 

 

2.1 Нийгэмд учруулах mүймрийн аюул 
Олон байшин, барилга байгууламж мөн машин тоног хэрэгсэл, ургац гэх мэт 

хөдөө газрын өмч хөрөнгө нь ой, хөдөө аж ахуйн газар, бэлчээр зэрэгт 

холилдон байршиж байдаг. Тиймээс галд өртөж болзошгүй байгалийн газар 

нутаг болон хөдөө нутгийн иргэдийн өмч хөрөнгийн хоорондын харилцан 

холбогдсон олон янзын бүс нутаг байдаг. Байгалийн газар нутаг болон хүний 

үйл ажиллагаа бүхий газар нутгийн залгагдсан бүс нь Балкан даяар орших 

хэдэн мянган иргэд, бүлгэмийн амь амьдрал, өв хөрөнгө, дэд бүтцэд учруулж 

болох түймрийн аюулыг нэмэгдүүлж буй юм. Бэрхшээлтэй нөхцөл байдлаас 

үүдэн энэ бүсэд гал унтраах нь гал сөнөөгчид болон энгийн иргэдэд хэцүү 

бөгөөд өртөг өндөртэй мөн аюултай байж болно.  

Байгаль хүрээлэн буй орчинд үзүүлэх түймрийн нөлөөг эс тооцон хөдөө орон 

нутгийн иргэдэд учруулах гол аюулыг авч үзвэл: 

• Амь насаа алдах, халуун болон утаанаас болж эрүүл мэндэд сөрөг үр нөлөө 

бий болох 

• Хувийн болон нийтийн өмч хөрөнгө, эд зүйлсээ алдах 

• Хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүн, бүтээмж, мөн мал сүргээ гэмтээх юмуу алдах 
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• Ой мод сүйдэх 

• Аялал жуулчлалын салбарт сөргөөр нөлөөлөх 

Түүнчлэн хөдөө нутгаас гадна томоохон хотын захад түймэр аюул учруулж 

болзошгүй юм. 

Байгалийн экосистем ялангуяа Зүүн Газар Дундад Тэнгис болон Зүүн Өмнөд 

Европт орших түймрийн дараах нөхөн сэргэлт сайтай байдаг байгалийн 

экосистемтэй харьцуулбал иргэдийн амь нас, тэдний өмч хөрөнгөнд үзүүлж буй 

түймрийн шууд болон дам нөлөөлөл нь илүү өндөр байж магадгүй.  

 

Хүнд учруулах хохирол  

 Түймрээс үүдэлтэйгээр гал сөнөөгч болон иргэдийн аль аль нь үхэх эсвэл 

гэмтэх эрсдэлтэй.   

 Түймэр маш хурдан тархах бөгөөд урьдчилан таамаглах боломжгүй 

байдаг. 

 Хүмүүс галд бүслэгдэн гарч чадахгүй байх мөн шууд шатах аюултай 

 Галын утаагаар амьсгалах нь хүний амьсгалын системд шууд нөлөөлдөг. 

Тиймээс, хүмүүс гал унтраах гэж оролдох үедээ эсвэл галаас зугтааж 

байх үедээ утаанаас болж бүтэж болно.  

 Түймрийн үеэр халуун агаарт халах, утаагаар амьсгалах болон бие 

стрессэд орсноор мэргэжлийн болон сайн дурын гал сөнөөгчдийн биед 

гал нь гэмтэл учруулж болно. 

 Халуунд халж стрессдэхийн хажуугаар гал сөнөөх машин болон бусад 

гал сөнөөх багаж төхөөрөмж ашиглах нь осолд хүргэж болзошгүй 

 Эдгээр нөхцөл доорх жижиг гэмтэл хүртэл амь насаа алдахад хүргэх 

боломжтой юм. 

 Утааны бохирдол нь гал сөнөөгч болон ойр орчмын хүмүүсийн эрүүл 

мэндэд нөлөөлөөд зогсохгүй галаас хол амьдарч буй хүмүүст ч бас 

нөлөөлдөг.  

Утаагаар амьсгалах нь хүний эрүүл мэндэд аюултай үр нөлөө үзүүлдэг: 

 Хий болон жижиг хэсгүүдийн холимгоос бүрдсэн түймрийн утаа нь хүний 

эрүүл мэндэд аюултай 

 Утаагаар амьсгалснаар ноцтой, богино хугацааны эсвэл урт хугацааны 

эрүүл мэндийн асуудал үүсгэж болно 



7 | P a g e  
 

  Богино хугацаанд түймэрт байснаар толгой өвдөх, нүд наалдах, хоолой 

өвдөх, цаашлаад уушгины болон зүрхний асуудал үүсэх гэх мэт шинж 

тэмдэг илэрч болно.  

 Багтраа, харшил эсвэл зүрхний өвчинтэй хүмүүс утаагаар амьсгалбал 

сөрөг нөлөө нь дордох магадлалтай. Эдгээр тохиолдолд утаагаар 

амьсгалах нь үхэлд ч хүргэж болно. 

Өмнөх зэвсэгт мөргөлдөөнөөс тэсэрч дэлбэрээгүй зэр зэвсэг, газрын 

тэсрэх бөмбөг үлдсэн газар нутагт гарсан гал түймэрт онцгой анхаарал 

хандуулах шаардлагатай. Иймэрхүү гал түймэр нь хүнийг үхэлд хүргэж 

шархдуулах нь олон байдаг (2.4-р хэсгийг үз).  

 

 

Өмч хөрөнгийн хохирол 
Гэр байшин, ферм болон хөдөөний бүлгэмдэл бүхэлдээ түймэрт хоёр замаар 

өртөх боломжтой:  

 Дэргэдэх байгууламжид гал гарснаар гал эсвэл цацарсан халуунд шууд 

эвдэрч гэмтэх 

 Салхинд хийсэж явсан цог хол газар зөөврлөгдөж байшингийн дээвэр 

эсвэл дотор нь унаж тавилга, хөшиг гэх мэт шатамхай зүйлсийг ноцоодог. 

Өмч хөрөнгөө алдахад хүргэдэг гол зүйл юу вэ гэхээр барилга байгууламжийг 

бүтээж буй материалын шатамхай чанар юм: 

 Хөдөөгийн байшин болон фирмүүд нь мод эсвэл төстэй материалаар 

хийгдсэн байдаг улс оронд ганц удаа түймэр гарахад хэдэн зуун байшин 

өртдөг байна. 
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 Харин эсрэгээрээ, байгалийн чулуу, тоосго эсвэл бетон гэх мэт шатамхай 

бус материалаар хийгдсэн байшин бол алдагдал хамаагүй бага байдаг.  

 

 

Эдийн Засгийн нөлөө 
Хувийн эд хөрөнгө болон нийтийн өмчийн аль аль нь түймрээс болж хохирол 

амсдаг. Байшин барилга, дэд бүтэц сүйрэхээс гадна, Балканд дараах үндсэн 

хохирлууд тэмдэглэгдсэн байна: 

 Жил бүр хураадаг хөдөө аж ахуйн ургацаа түймэрт алдвал, ялангуяа 

ургац хураах үеэс өмнөхөн бол хохирол нь асар том байж болно. Ургац 

хураах машины үүсгэдэг оч нь гал ноцоож байсан баримт тэмдэглэгдсэн 

байна. 

 Олон жилийн тариалалт  

 Жимсний мод, төгөл буюу олон наст тариалан цэцэрлэг устах нь эдийн 

засгийн хувьд маш чухал ач холбогдолтой буюу дахин үүсэх хугацааны 

хувьд маш олон арван жил болдогтой холбоотой байна. 

 Усан үзмийн тариалангийн талбайд гарсан гал түймэр нь:  Түймрийн утаа 

нь үйлдвэрлэсэн дарсны чанарт нөлөөлж  худалдаа арилжаа багасна. 

Түүнчлэн хөрсөн дээрх үнс хүртэл цаашид сөрөг нөлөө үзүүлэх 
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Ойн гаралтай бүтээгдэхүүний алдагдал 
Ой модонд эдийн засгийн хувьд ихээхэн аюул учруулах хөнөөл нь ойн гаралтай 

бүтээгдэхүүний алдагдал юм. Жишээ нь: 

 Мод: Хөнөөлийн хир хэмжээ нь түймрийн хэлбэр (газрын, оройн, 

холилдсон) болон эрчим, шатсан ойн бүсийн ой болон газрын шинж 

чанар, тэдгээрийн ашиглалт (шургааг мод, бэлтгэх түлшний мод, гуалин 

зүсэх хавтан хийх бүтээгдэхүүнд) зэргээс хамаарна. 

 Түлшний мод эсвэл нөхөн сэргээгдэх энергийн материал (шахмал) 

 Модлог бус ойн бүтээгдэхүүн: модны давирхай, үр, өвс ургамал, эмийн 

ургамал.  
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Аялал жуулчлал 
Байгалийн түймэр нь ихэвчлэн орон нутгийн аялал жуулчлалд ихээхэн гарз 

хохиролтой байдаг. Жуулчдыг байрлах буй байр болон газраас нь нүүлгэн 

шилжүүлэх нь аюултай бөгөөд өртөг өндөртэй. Аялж жуулчлах талбай түймэрт 

өртсөн гэсэн сөрөг дүрслэл олон нийтийн хэрэгслээр цацагдах нь ихэвчлэн 

богино хугацааны захиалгыг цуцлагдахад хүргэдэг. Байгалийн үзэсгэлэн 

амралтын газарт гарсан байгалийн түймэр нь ихэвчлэн ихээхэн хохирол 

учруулдаг бөгөөд энэ нь магадгүй хэдэн жилээр ч үргэлжилнэ. Иймээс тухайн 

орон нутгийн харьяа байгууллага, эзэмшигчид зочдын аюулгүй байдлыг хангах 

урьдчилан сэргийлэх бүх хэмжилтийг хийж аяллын бүсэд галаас үүсэлтэйгээр 

урт хугацааны орлогын алдагдалд орохоос зайлсхийх хэрэгтэй.  

 

 

Арилжааны бус ойн алдагдлын үнэ цэнэ 
Орон нутгийн ард иргэд болон нутгийн захиргаа нь биологийн олон янз байдал 

болон нүүрсхүчлийн хуримтлал зэрэг дэлхий нийтийн хөрөнгийн хамгаалах үйл 

ажиллагаанд ихээхэн чухал үүрэг оролцоотой: 

 Биологийн олон янз байдал: Ойн түймэр нь ихэвчлэн экосистемд, 

ялангуяа түймэрт мэдрэмтгий экосистемд биологийн олон янз 

байдлын ихээхэн алдагдал авчирдаг.  

 Нүүрсхүчлийн хийн алдагдал: Одоогийн олон улсын бодлого нь 

хүлэмжийн хийн нөлөөний эсрэг ой модонд нүүрсхүчлийн хийг 

хуримтлуулах оролдлогыг дэмжиж байгаа. Мөн тэд улс орнуудыг 

ой модтой талбайн хэмжээгээ ихэсгэхийг санал болгон Киотогийн 



11 | P a g e  
 

протоколын дагуу мөнгөн тэтгэмж олгох зэрэг үйл ажиллагаа 

явуулдаг. Ойн түймэр нь агаарт нүүрсхүчлийг, хамгийн түрүүнд 

нүүрсхүчлийн хийг тараадаг учир энэ нь шууд мөнгөн алдагдалд 

хүргэдэг.  

Бусад хоёрдогч нөлөөлөл 
Түймрийн улмаас гарч болох бусад хоёрдогч нөлөөлөл нь ихэвчлэн уулархаг 

бүс нутагт газрын элэгдлийн эсрэг хөрсийг хамгаалдаг гадаргын ургамлан 

бүрхэвч болон органик давхаргын эвдрэлээс үүдэн бий болдог. Хөрсийг 

хамгаалагч ургамлан бүрхүүл нь хүчтэй түймрийн улмаас үгүйрч өртөгддөг нь: 

 Хөрсний элэгдлийг ихэсгэж, үржил шимт болон бүтээмжтэй хөрсийг 

алдагдуулна 

 Хөрсний гулсалт нь хөрсний бүтэц болон инфра бүтэц (замууд гэх мэт) 

алдагдуулж мөн хүний амьдралд нөлөөлнө 

 Хүчтэй үерийн урсгал нь хүний суурьшил болон аюулгүй байдалд мөн 

ихээхэн аюултай. 

Бас нэгэн хоёрдогч нөлөөллийг бий болгодог хүчин зүйл нь барилга 

байгууламж, инфра бүтэц, хог хаягдал, үйлдвэрийн хаягдал дахь зохицуулгагүй 

хог болох үйлдвэрлэлээс гаралтай бүтээгдэхүүний шаталт. Барилга бизнес, 

гэрийн хог хаягдал нь цахилгаан утас, нийлэг болон үйлдвэрлэлийн 

нийлэгжүүлсэн бүтээгдэхүүн, батарей түүнчлэн радио идэвхт материал зэргийг 

агуулж байдаг. Эдгээр материалуудыг нийлүүлэн шатаахад хүний эрүүл мэндэд 

маш их хортойгоор нөлөөлөх агаарыг бохирдуулагч бодисууд үүсч байдаг.  
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2.2. БАЙГАЛИЙН ТҮЙМРИЙН ШАЛТГААН  
	

Статистик тооцооноос үзвэл Балканы бүс нутаг орчмын бүх гал түймрийн 

98 хувь нь хүний үйл ажиллагааны нөлөөллөөр үүссэн байдаг. Ихэнх түймрүүд 

нь анзааргагүй байдлаас болон галыг газар тариалангийн уламжлалт хэрэгсэл 

болгон ашигласнаас үүдэн гарсан байдаг. Ерөнхийдөө газар тариалангийн 

талбайн шатаалт нь уламжлал мэт тооцогддог ч одоо үед Ихэнх улс орнуудад 

уг шатаалт нь хуулийн эсрэг үйл ажиллагаа болдог. Түймрийг тавих жишээ нь 

тухайн бүсэд элбэг тохиолддог бусад гал түймэр гарах эх үүсвэр болдог. 

Дараагийн сэдвүүдээр тухайн орон нутгийн ард иргэд болон засаг захиргаанд 

хандан хүний нөлөөллөөр бий болсон түймрийн давтамж болон үр дагаврыг 

хэрхэн бууруулах талаар зөвлөгөө болох болно. 

Газар тариалангийн шатаалт 
Тариалангийн талбайг шатаах нь Зүүн өмнөд болон Зүүн Европын даяар 

тархсан түгээмэл арга хэрэгсэл бөгөөд түймэр нь ихэвчлэн :  

 тариалангийн талбайн хөрсийг үр эсвэл бусад үлдэгдлээс салгах, мөн 

үлдсэн тарианы үндсийг шатаах зорилгоор 

 бэлчээрийн талбайн чанарыг дээшлүүлэх зорилгоор ашиглагддаг. 
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Гэвч Ихэнх тохиолдолд уг түймэр нь зөв зүйтэй бусаар тавигддаг. Ихэнх улсад 

тариалангийн талбайн шатаалт нь хууль бус боловч олон тариаланчид 

түймрийг эхлүүлчхээд утаа болон үнэрээс болоод маш хурдан орхиод явчихдаг. 

Энэ бол яагаад энэхүү зориуд тавьсан түймэр нь ихэвчлэн зохицуулгаас гарч ой 

мод болон суурин газар руу нэвтэрдэг гол шалтгаан болно. Иймд тухайн бүс 

нутгийн хүмүүс , тариаланчид, засаг захиргаа нь дугуй ширээний ярилцлага 

хийж газар эзэмшигч болон өмч эзэмшигчдэд түймэр ашиглалтын хуулийн 

нөхцөл, хууль бусаар тавьбал гарч болох эрсдэл, мөн илүү аюулгүй замаар 

ижилхэн үр дүнд хүрэх (тариалангийн талбайг цэвэрлэж, газрыг сайжруулах) 

уламжлалт бус өөр аргазүйн талаар мэдээлэл хүргэж хэлэлцэж байх хэрэгтэй.  

Хог хаягдал болон хог хаях цэг   
Хог хаягдлын овоолго нь  түймэр тархах чухал эх үүсвэр болдог : 

 Метан үүсгэх ферментэд хаягдлын эмх замбараагүй шаталт 

 Хаягдлын хэмжээ болон хог хаях цэгийн талбайг багасгахын тулд ойр 

ойрхон түймэр тавигдаж байдаг 

 Гэрийн болон талбайн хор хаягдал нь хог шатаах үйлчилгээний 

байгууллага байхгүйн улмаас хүмүүсийн дэргэд шатаагдаж байдаг. 

Задгай хогийн овоолго болон ландфилийн менежмент болон хаалт нь хууль 

болон хүрээлэн буй орчны зохицуулгын хүрээнд өндөр төвшинд хийгдэж байх 

шаардлагатай. 

Мөн орон нутгийн хүмүүсийн дугуй ширээний хэлэлцүүлэг тогтмол хийгдэж ард 

иргэдэд хувийн эзэмшилдээ хог хаягдлыг шатаах нь хууль бус бөгөөд учир нь 

энэ нь байгалийн гал үүсэх өндөр эрсдэлтэйгээс гадна хортой агаарын 

бохирдуулагч үүсгэдгийг мэдээлэн сануулж байх хэрэгтэй. 

Зам болон галт тэрэгний хөдөлгөөн, газар тариалангийн болон ойн тоног 
хэрэгсэл 

Зам болон галт тэрэгний хөдөлгөөн нь түймэр үүсэх бас нэгэн чухал 

үүсвэр болдог. Галт тэрэгний тоормосноос үүсэх оч эсвэл тэрэгний шатаах 

системийн халалт болон катализатор нь хуурай түлшийг шатаах боломжтой. 

Газар тариалангийн болон ойн техник хэрэгсэл шатах боломжтой 

материалуудтай ойрхон байдаг ба ноцоох эх үүсвэрийг мөн бий болгодог. 
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Хаягдсан тамхины иш нь зам дагуух ноцоолт үүсэх маш чухал үүсвэр болж 

өгдөг. 

Засгийн газрын агентлаг болон хувийн хэвшлийн компаниуд орон нутгийн 

захиргаатай хамтран ажиллаж замын болон зам дагуух ноцох боломжтой 

материалыг багасгаж эрсдэлийг бууруулах шаардлагатай. Энэ үйл ажиллагаа 

нь орон нутгийн байнгын ажилчдыг ажлаар хангаж , цэвэр хуурай ургамалжилт 

болон цөөн мод , сөөг эсвэл үетэнт давхаргатай нээлттэй, ашиглаж болохуйц 

буфер бүсийг бий болгож өгнө.  

Цахилгааны хүчдэлтэй утаснууд 
Цахилгааны хүчдэлтэй утас нь мөн нийтлэг түймрийн эх үүсвэр болдог. 

Хүчтэй салхи нь цахилгаан нум болон цахилгаан утаснуудын хооронд тойрог 

гүйдэл үүсгэдэг учир оч үүссэнээр газар дээр унах тохиолдолд хуурай түлш 

зэргийг ноцоон шаталт үүсэх боломжтой байдаг . 

Шаардлага хангаагүй цэвэрлэж тавигдсан тусгаарлагчаас болж чийглэг өдөрт 

цахилгааны нум үүсэх магадлалтай. Цахилгааны утаснууд хүчтэй салхины 

улмаас доош унах эсвэл нэмэх хасах туйлуудыг буруу хийснээс болж ноцоолт 

үүсэх боломжтой. Хүчтэй салхи салхилж байгаа тохиолдолд уг гал нь тархаж 

маш богино хугацаанд том болж тэлдэг. 

Энэ тохиолдолд цахилгаан шугамын харалдаа доод тал дагуу хамгийн багадаа 

10 метр хүрээлэл дэх ургамалжилтыг яаралтай цэвэрлэх шаардлагатай. 

Хэдийгээр уг үйл ажиллагаа нь Цахилгааны компанийн үүрэг боловч орон 

нутгийн захиргаа нь компанитай хамтран тогтмол шалгаж цахилгааны шугам 

дагуух ургамалжилтыг байнга цэвэрлэж байх шаардлагатай. 

Санаатайгаар түймэр тавих 
Уг тохиолдол нь мөн Балканд түгээмэл тохиолддог нэг нөхцөл бөгөөд 

түймэр нь заримдаа хууль бус мод огтлол, хар тамхины гаралтай ургамлын 

хууль бус тариалалт, түлшинд ашиглах боломжгүй болсон ойг шатааж цэвэрлэх 

зэрэг шалтгаанаас үүддэг боловч шатсаны дараах ойд мод огтлол нь 

зөвшөөрөгдсөн байдаг. Зарим тохиолдолд ой мод болон байгалийн 

ургамалжилтыг цэвэрлэх зорилгоор зориуд түймэр тавигддаг ба мөн зориудаар 

ойг шатаан цаашдын газар ашиглалтад (байшин барих, газар тариалан эрхлэх) 
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ашиглагддаг. 

Ард иргэдийн төвшинд дугуй ширээний ярилцлага хийж хэдий тухайн бүс 

нутгийн ой ургамалжилт эвдэгдсэн байлаа ч нийтийн ойн талбайн газар 

ашиглалтыг өөрчлөх нь хууль бус гэдгийг газар эзэмшигчдэд мэдээлэх 

хэрэгтэй. 

 

2.3. ТҮЙМРИЙН ШИНЖ ЧАНАРТ НӨЛӨӨЛДӨГ ХҮЧИН ЗҮЙЛС 
	

Гал түймрийн шинж чанарт нөлөөлдөг үндсэн 3 хүчин зүйлс байдаг: 

хэмжээ, шатамхай ургамлын материалын шинж чанар, цаг уур болон байрзүй. 

Шатамхай ургамлын материал: 
Органик түлш - амьд (ногоон) эсвэл үхсэн - шатамхай болон түймрийг зөөдөг: 

 Ой: Навч, шилмүүс, модны бургас , өвслөг ургамал болон ойн газрын 

гадаргуу дээрх хог болон хагд 

 Газар тариалан болон бэлчээрийн талбай: Тариалангийн үлдэгдэл, 

хатсан өвс ногоо, хуурай болон идэх боломжгүй өвс,сөөг болон мод 

 Шатах материалын хэмжээ: Жижиг навч, бургас болон навч нь илүү 

амархан шатдаг 

 Чийгшлийн хэмжээ: Шатамхай органик материалын чийгшлийн хэмжээ 

болон хуурай байдал нь:  

- Агаарын температур: өндөр температур нь органик материалын 

хуурайшилт болон шатамхай байдлыг хурдасгадаг. Иймд эдгээр 

материалуудыг ноцоох хэмд хүргэхэд бага энерги зарцуулагдана. 

- Агаарын харьцангуй чийгшил : харьцангуй чийгшил буурах нь 

хаталтыг нөхцөлдүүлж үхсэн органик материалын шатамхай 

байдлыг ихэсгэдэг.  

- Сүүлд орсон хур тунадасны хугацаа ба хэмжээ: энэ нь чийгшлийн 

агууламж болон mүлшний хатах хурдыг тодорхойлдог. 

Цаг уур 
Цаг уур нь магадгүй ойн түймрийн шинж чанарт нөлөөлдөг давамгайлагч 

хүчин зүйл байж болно. Агаарын температур болон харьцангуй чийгшлээс 
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гадна салхи нь түймрийн тархалтанд нөлөөлдөг хамгийн чухал хүчин зүйл 

байдаг: 

- Салхины хурд нь түймрийн эрчим, тархалтын хурд болон хэлбэрт  маш 

ихээр нөлөөлдөг. 

- Салхины чиглэл / чиглэлийн өөрчлөлт нь түймрийн шинж чанарыг 

тодорхойлж, тохиромжтой унтраах аргыг ашиглах шийдвэр гаргахад 

ихээхэн нөлөөтэй. Хүний амьдрал, эд хөрөнгөний алдагдал нь голчлон 

гэнэтийн тааварлах боломжгүй салхины чигийн өөрчлөлтөөс болж үүсдэг. 

Салхины чигийн өөрчлөлт нь түймрийн багийн шилжилтийн нөхцөл 

болдог. Энэхүү шилжилт нь хэрвээ гэнэт хийгдэх шаардлагатай болсон 

бол мөн хяналтад байсан түймэр гэнэт идэвхтэй болж хүрээгээ тэлсэн 

тохиолдолд маш аюултай. Иймд түймэртэй тэмцэгч баг ажилчид тогтмол 

салхины шилжилттэй уялдсан урьдчилсан цаг агаарын зөв мэдээллийг 

байнга авч байх шаардлагатай.  

Байрзүй /топографи/ 
Түймрийн тархалт болон эрсдэлд нөлөөлдөг гурав дахь гол хүчин зүйл нь 

байрзүй юм /ялангуяа уулархаг бүс нутагт/: 

• Налуу: Түймэр нь уулын уруу налуугаасаа илүү өгсүүл налуу талруугаа 

хурдан тархдаг. Түймэр нь уруу чиглэлтэйгээр тархаж байвал тархалт 

харьцангуй удаан байдаг ба хянахад амар байдаг. Харин эсрэгээрээ өөд 

чиглэлтэй тархаж байвал ихэвчлэн хянахад маш хүндрэлтэй байдаг. 

Дээш чиглэлтэй тархаж буй түймэр нь ихэвчлэн гэнэтийн осол болон 

зуурдын явдлын учир шалтгаан болдог. 

• Чиглэл: Өмнөд болон баруун тийш харсан зүг нь ихэвчлэн илүү их нарны 

тусгалтай байдаг учир уулын ар, зүүн талаа бодвол дулаан бөгөөд 

хуурай байдаг. Түлш нь уулын нар их тусгалтай хэсэгт гарвал нөгөө хоёр 

талтайгаа харьцуулахад түлш нь хуурай байдаг учир түймрийн эрчим 

хурдан байна.  

• “Түймрээс хамгаалах төлөвлөгөө” (Хэсэг 3.2) Уулархаг бүс нутагт уулын 

ирмэг, налуу, бэлд байшин барилгатай орон нутгийн иргэд уг төрлийн 

түймрээс хамгаалан урьдчилан сэргийлэх хэрэгтэй.  

2.4. БОХИРДСОН ТАЛБАЙ ДАХЬ ТҮЙМЭР 
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Балканы бүс нутгийн олон улс оронд ой болон бусад газрууд нь маш 

олон төрлийн үйлдвэрийн болон цацраг идэвхт бохирдуулагчаар, эсвэл цэрэг 

зэвсгийн болон уул уурхайн дэлбэрээгүй үлдсэн зэвсэг хэрэгслээр бохирдсон 

байдаг. Ийм талбайд гарсан гал түймэр нь илүү их буюу нэмэлт хор уршигтай 

бөгөөд дэлбэрэлтийн улмаас химийн болон радио идэвхт бодис агаарыг 

бохирдуулна.  

Уг газарт гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх эсвэл бууруулах үйл ажиллагаа нь 

маш их аюултай бөгөөд үүнд мэргэжлийн туршлага болон багаж хэрэгсэл 

зайлшгүй шаардлагатай. Тухайн газар нутагт эсвэл залгаа бүс нутагт амьдарч 

байгаа хүмүүс уг эрсдэлээс хэрхэн хамгаалах тухай заавар зөвлөгөөг заавал 

сонссон байх шаардлагатай. Уг хэлбэрээ бохирдсон талбай мөн уул уурхайн 

бүс нутаг нь газрын зурагт түймрийн хамгаалалтын зурвасын хэмжээ Улаан 

Бүс-ээр тэмдэглэгдсэн байх хэрэгтэй бөгөөд галын эсрэг үйл аливаа ажиллагаа 

хийх нь хориотой учир зөвхөн хэрэгцээт багаж төхөөрөмжтэй, дадлага 

туршлагатай мэргэжлийн хүн галын эсрэг үйл ажиллагааг явуулна. Харин 

тухайн орон нутгийн засаг захиргаа, гал унтраах байгууллагууд тухайн 

бохирдлоор бохирдсон талбайд харагдахуйц, ойлгомжтой аюулын тэмдэг 

тэмдэглэгээг тавьж байх шаардлагатай.  

 

БҮЛЭГ 3- ГАЛ ТҮЙМРЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ БЭЛЭН БАЙДАЛ 
	

Гал түймрээс өөрсдийн гэр орон, тариалан бэлчээрийн талбай болон 

сууринг хамгаалахад суралцахын тулд орон нутгийн иргэдэд заавар зөвлөгөө 

зайлшгүй шаардлагатай.  Түймрээс урьдчилан сэргийлэх зүйлсийг сайтар 

бэлтгэснээр  орон нутгийн иргэдийн тогтвортой байдлыг өсгөхөөс гадна галыг 

унтраахаар дуудагдсан мэргэжилтнүүдийн ажлыг хөнгөвчлөх болно. Гал 

түймрийн бэлтгэлүүдэд: 

 Ой, газар тариалангийн талбай, байгалийн тусгай хамгаалалттай газрууд, 

байгалийн болон соёлын өвийг агуулсан  дурсгалт газруудын 

менежментийг зохицуулахад үүрэг хүлээсэн холбогдох байгууллагууд 

болон мэргэжилтнүүдийн зөвлөгөө хэлэлцээр хийж холбоотой байх 

хэрэгтэй 
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 Орон нутгийн иргэдийн түймрийн менежментийн төлөвлөгөөний хөгжил 

 Хувь хүн бүр өөрсдийн эд хөрөнгөнд тохиолдож болохуйц галын 

эрсдэлийг хянадаг байх.  

3.1. БҮХ ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУД БОЛОН ШИЙДВЭР ГАРГАГЧДЫГ ЗАРЛАН 
ХУРАЛДУУЛАХ 
	

Төлөвлөгөөний эхэн үед гол багийн бүрэлдэхүүн нь: 

 Орон нутгийн засаг захиргаа болон удирдлага, орон нутгийн түймэртэй 

тэмцэх байгууллага, ойн менежмент ба газар тариалангийн салбарын 

холбогдох агентлаг зэргээс төлөөлөгчид байх 

 Тухайн нутгийн оршин суугчид 

 Бусад сонирхогч байгууллагууд болон оролцогч талуудаас бүрдсэн байх 

шаардлагатай.  

3.2. АРД ИРГЭДИЙН ТҮЙМРЭЭС ХАМГААЛАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 
	

2-р бүлэг дурдсанчлан түймрийн шинж чанарт нөлөөлж байгаа хүчин 

зүйлсээс хамаараад ард иргэдэд учирч болох түймрийн эрсдлийн хамгийн 

түрүүнд тодорхойлох нь чухал. “Ард иргэдийн түймрээс хамгаалах төлөвлөгөө” 

–ний боловсруулалт нь объектуудаас хамаарч хэд хэдэн үе шаттай байна:  

 Нутгийн оршин суугчдын шууд оролцоо:  Ард иргэдийн түймрээс 

хамгаалах төлөвлөгөөний боловсруулалтад оршин суугчдыг 

оролцуулснаар гал түймрийн эрсдэлээс хамгаалах боломжийг бий 

болгож идэвхтэй оролцоог дэмжин, тэднийг гал түймэрт газар болон эд 

хөрөнгөө алдахаас сэргийлэх үүрэг оролцоог нь нэмэгдүүлж өгнө. 

 Өмнөх түймрийн түүхийн анализ: Өмнө нь гарч байсан түймрийн 

тохиолдоц, учир шалтгаан болон газар болон хүмүүст учирсан гарз 

хохирлыг судалснаар цаашид уг тохиолдолд юу хийх ёстой бөгөөд 

түймрийн үед юунаас зайлсхийх хэрэгтэйг мэдэхэд тустай.  

 Эрсдлийн үнэлгээ: Ард иргэдэд тохиолдож болох хүчтэй түймрийн 

эрсдэлийг тодорхойлсноор түймрээс хамгаалах болон бэлтгэх яаралтай 

хэмжилтүүдийг хийх хэрэгтэй. 
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Түймрийн түүх болон түймрийн улирал 
 

Өмнө нь тохиолдож байсан гал түймрийн түүхэн тэмдэглэл болон дүрслэл нь : 

 Тухайн бүсэд хир олон давтамжтай болон жилийн аль улиралд түймэр 

гардаг 

 Түймрийн хэвийн хэмжээ 

 Шатах ургамалжилтын гол хэлбэр 

 Өмнөх түймрийн шалтгаан зэрэг өргөн хүрээний үнэлгээ мэдээллийг авах 

боломж олгоно.  

 

Уг мэдээлэл нь газар зүйн болон улирлын хувьд аюулыг бууруулах хэмжилтийн 

төлөвлөгөөг гаргахад ихээхэн тусална.  

 

Ард иргэдийн түймрээс хамгаалах төлөвлөгөөний бэлтгэл 
Ард иргэдийн төвшинд түймрээс хамгаалах төлөвлөгөөний бэлтгэл нь 

газар эзэмшигчид болон уг бүсэд, ой мод, сөөглөг талбай, газар тариалангийн 

талбайн ойролцоо амьдарч байгаа ард иргэдийн идэвхтэй оролцоо 

шаардлагатай. Мөн бусад сонирхогч байгууллагууд болон оролцогч талуудын 

оролцоог дэмжих хэрэгтэй.  

Ард иргэдийн түймрээс хамгаалах төлөвлөгөөний үндэс нь Түймрийн 

менежментийн зургийг гаргах юм.  Уг зургийг гаргах нэг аргазүй нь түймрийн 

менежментийн мэргэжлийн хүмүүс, орон нутгийн иргэд болон удирдагчид 

хээрийн талбайд шугаман трансект хэлбэрээр алхан мэдээллийг цуглуулах юм. 

Түймэрт өртсөн болон түймэрт мэдрэмтгий бүс дагуух шугаман трансектийг 

хийнэ.  

Газрын зурагт дараах мэдээллүүд багтсан байх шаардлагатай: 

 Ургамалжилтын хэв маягийн тодорхойлолт: Газрын зураг нь түймрийн 

улирлын үед шатамхай хэлбэрийн материал (ж.нь: задгай талбай дахь 

өвс болон сөөг, газар тариалангийн үлдэгдэл, ой мөн ойн зах хэсэгт байх 

шатамхай материал) байгаа эсэхийг тодорхойлсон байх.  

 Ард иргэд – Ургамалжилтын холбоо: Шатамхай ургамалжилтын 
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ойролцоо байрлах  байшин, бат бөх байдал, хашаа болон бусад үл 

хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээ. Хувийн эзэмшил болон газар эзэмшигчид 

өөрсдийн эд хөрөнгөө хамгаалах үүрэг хүлээх ба орон нутгийн захиргаа 

ургамалжилттай талбайд гарч болох түймрийн хэмжээ болон эрсдэлийг 

тодорхойлон хэмжих хэрэгтэй. 

 Нутаг дэвсгэр: Хэрвээ орон нутгийн иргэдийн эдлэн газар эсвэл зуны 

байшин зэрэг нь налуу хэсэгт байрладаг бол түймрийн улмаас гарч 

болох аюул нь харьцангуй их байна. Энэ нь огцом налуу ирмэг хэсэг 

эсвэл хавцал гуу жалгын ойролцоох барилгуудад хамааралтай бөгөөд 

түймэр нь уулын өөд хэсэг рүү эрчимждэг учир энэ хэсэг ялангуяа их 

аюултай. Түүнчлэн уг хэсэгт түймрийг унтраах анги бүрэлдэхүүн болон 

мэргэжилтнүүд хүрч очиход хязгаарлагдмал нөөцтэй бөгөөд зугтаах зам 

зэргээр дутмаг байх талтай. 

Замын нөхцөл байдал: Цөөн бөгөөд нарийн замтай газрууд нь түймрийн үед 

эхлэн өртөх их эрсдэлтэй байдаг. Учир нь цөөн бөгөөд нарийн замтай газрууд 

нь түймрийн үед эхлэн өртөх их эрсдэлтэй байдаг. Учир нь энгийн нэгэн мод уг 

зам дээр унахад оршин суугчид зугтаах эсвэл галыг унтраах баг уг түймрийн цэг 

рүү орох боломжгүй болдог. Мөн ховор ашиглагддаг замууд энэ үед магадгүй 

гол ашиглагдах зам болох боломжтой. Ийм хэлбэрийн нарийн замууд нь 

ялангуяа түймрийн улирлын өмнө тодорхой өөрчлөлт хийж янзлах 

шаардлагатай. Уг суурь болсон газрын зураг нь:  

 Ургамалжилтын хэлбэр 

 Их хэмжээний түймрийн хор хохирлын өндөр эрсдэлтэй ой болон газар 

тариалангийн талбай 

 Орон нутгийн газар дахь оршин суугчдын байшин, эдлэн газрыг цэг тавин 

тэмдэглэх 

 Оpон нутгийн ландшафттай ойрхон орших ард иргэдийн суурьшлын бүс 

 Бусад чухал инфра бүтэц 

 Тэсэрч дэлбэрээгүй үлдсэн зэвсгээр бохирдсон газар, уул уурхайн бүс, 

газрын нуралттай хэсэг зэргийн түймрийн эрсдэлийг үзүүлсэн байх 

хэрэгтэй. 

 

Уг газрын зургийг орон нутгийн иргэдийн идэвхтэй оролцоогоор хийх нь 
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түймрээс хамгаалах,   төлөвлөгөөний бэлтгэлийн үндэс болох бөгөөд уг газрын 

зураг нь галыг унтраах үед галын мэргэжилтнүүд ашиглах гол тулгуур болно. 

Мөн уг газрын зураг нь гал түймэртэй тэмцэгчдэд түймрийн үед гарч болох 

эрсдэлийг тодорхойлоход чухал хэрэгтэй. 

 

Бүх оролцогч талуудын үнэлгээ: Гэрээний боловсруулалтын урьтал 
нөхцөл  

Нийгмийн удирдагчид, оролцогч талууд  шатамхай бодисыг бууруулах 

санааг бүлгийн гишүүдийн хэлэлцүүлэг дээр гаргаж ирж дэмжих хэрэгтэй. 

Шатамхай материалтай барилгыг бууруулж, гал хамгааллын асуудлыг 

сайжруулах хэрэгтэй. 

Хамгааллын төлөвлөгөөний дараах үр дүнд нийгэмлэг бусад холбогдох 

байгууллагууд хамтрах ёстой. Гал унтраагчид гал их гардаг улиралд Нийгмийн 

гал хамгааллын төлөвлөгөөний хуулбартай байх ёстой. Байгууллагын 

төлөөлөгч энэ төлөвлөгөөнд гар бие оролцвол илүү сайн. 

3.3. Гал түймрээс урьдчилан сэргийлэлтийн хэрэгжилт ба ард иргэдийн 
төвшин дэх бэлтгэл 
Нийгмийн гал хамгааллын төлөвлөгөөний зарим үйл ажиллагааг дууриахын 

тулд байгалийн галаас урьдчилан сэргийлэх болон Бүлгэмдлийн хэмжээний 

бэтгэлжилтийг орон нутгийн Засгийн газартай хамтарч хийх хэрэгтэй. Орон 

нутгийн Засгийн газар оршин суугчдыг чиглүүлж, зөвлөх үүрэгтэй. Мөн хувийн 

газар эзэмшигчдийн хамгаалалтыг хэмжиж байх хэрэгтэй. Энэ ажлуудыг 

жилийн хамгийн бага гал гардаг улиралд дуусгасан байх шаардлагатай. 

Хувийн эзэмшилтэй эзэд техникийн нарийвчилсан зөвлөгөөтэй номоор 

хангагдсан байна. Ингэснээр байгалийн галын эсрэг бэлтгэлжилт, 

сэргийлэлтийг хэмжиж чадна. 

Түймрийн завсрын бүсийг байгуулах  
Галд авамтгай ургамал, эд хогшлын хоорондох зайг холдуулснаар 

байгалийн галын тархалтыг бууруулна. Ургамал болон бусад шатамхай 

материалуудаас зайлуулагдсан түймрийн буфер бүс нь галын тархалтыг 

бууруулж өгдөг. Ингэж цэвэрлэгдсэн түймрийн буфер бүсд гал унтраах, 

хүмүүстэй холбогдоход хамаагүй дөхөм болно.  
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Түүнчлэн доорх ажлыг заавал авч хэлэлцэх ёстой. Тосгоны ойролцоох 

ургамалжилт болон байшин барилгыг сайтар шалга. 

 Тосгон доторх 25 метр дэх ургамлуудыг ялангуяа шатамхай ургамлыг 

тастан түймрийн буфер бүс байгуулах. Зарим модыг үлдээнэ гэвч 

хоорондоо мөн зайтай байх хэрэгтэй. Газар дээрх бүх үхсэн ургамлыг 

зайлуулах хэрэгтэй. 

 Тусгаарлагдсан байшин барилгуудыг давхар түймрийн буфер бүсээр 

хамгаалж өгөх хэрэгтэй. Хариуцлагыг нь оршин суугч хариуцах болно. 

 Оршин суух газар болон үл хөдлөх хөрөнгийн ойролцоох цэцэрлэг болон 

ургамлын бүсийг оршин суугчдаас зайтай байлгах.  

 Хогийн ургамал ургасан, ашиглагдаагүй орон сууц хөгжсөн хэсгийг эзнээр 

нь эсвэл орон нутгийн Засгийн газраар цэвэрлүүлэх ёстой. 

 Замыг нэгтгэж  болох буфер бүс болгож хэрэглэхэд тохиромжтой 

байлгахын тулд 5-10 метр доторх шатамхай ургамлыг цэвэрлэх. 

Ашиглах боломжтой зам 
Ашиглах боломжтой зам нь гал хамгаалагчдад болон нутгийн оршин 

суугчдыг нүүлгэн шилжүүлэхэд чухал зүйл юм. Шинэ хөгжлийн бодлогод айл 

өрх бүрийг  2 чиглэлтэй байршуулах төлөвлөлтийг зөвлөж байна. Ингэснээр 

оршин суугчдын зам таглагдаж хоцрохоос сэргийлнэ.  

Цаашлаад гал унтраагчид ба оршин суугчдын аюулгүй байдлыг мэдэгдэхүйц 

сайжруулах зөвлөмжүүд: 

 Бүх зам дээр унасан мод, хогийг зайлуулсан байх машин жолоодоход 

саад болохгүй чанартай замтай байх. Энэ нь гал унтраагчдад илүү 

дөхөмтэй ба оршин суугчидад байгалийн галаас зугтах илүү олон 

боломжтой болгож өгнө. 

 Гудамжны нэрийг ойлгомжтой тэмдэглэсэн тэмдэглэгээтэй байх. 

 Байшингийн тоог тоолоход ойлгомжтойгоор үзүүлсэн байх. 

 Машины зогсоолыг тойрог зам болон нарийхан гудамжинд 

байгуулахгүй байснаар онцгойн машин чөлөөтэй явж чадна. 
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 Гудамжинд ургаж байгаа мод нь онцгой байдлын машины замд саад 

болохгүй байх. Модны мөчрийг газраас дор хаяж 3аас 4 метр өндөр 

байлгах. 

 Эргэлтийн тэмдгийг ойлгомжтой, тогтмол зайд суурилуулсан байх. 

Нарийхан зам дээр хоёр галын машин зөрөх өргөнтэй байх. Ингэснээр 

онцгой аюултай үед маневиур хийж цаг удахгүй юм. 

 Галын усны цоргыг аль болох гол гудамжинд уртасгаж суурилуулах. 

Энэ нь галын машин усаа хурдан дүүргэхэд тустай ба хол газраас 

усаа зөөж ирэхээс сэргийлнэ. 

Гэнэтийн аюулд ашиглах багаж болон түймэртэй тэмцэх бусад 
мэргэжлийн бус хэрэгслүүд 

Мэргэжлийн болон сайн дурын гал сөнөөгчдийн ашигладаг тусгай гал 

унтраах тоног төхөөрөмжийг ашиглан гал унтраахаас гадна, орон нутгийн 

удирдлагууд галын аюулгүй байдлын тоног төхөөрөмж худалдан авах, засвар 

үйлчилгээг дэмжих замаар гал унтраах үйл ажиллагаанд туслах боломжтой. 

Тухайлбал усны насос, цахилгаан үүсгүүр, трактор, усны танк гэх мэт. 

Түймэртэй тэмцэх баг хэдийгээр барилгын болон ургамалжилт ихтэй газар 

нутгийн галыг унтраахад сайн бэлтгэгдсэн байж болох ч, бараг бүх гал түймэр 

зориулалтын бус хэрэгслүүдээр унтраагддаг. Бараг бүх ургамалжилттай газрын 

гал түймэртэй тэмцэх, сэргийлэх ажлын гол зорилго нь эд хөрөнгөний ойр 

орчимд буй амархан шатах ургамлын хэмжээг, тасралтгүй багасгах явдал юм. 

Энэ зорилтод хүрэхийн тулд энгийн гар багажаас эхлээд хүнд тоног төхөөрөмж 

буюу өдөр тутамд хэрэглэгдэж байдаг аж ахуйн багаж болон зам засвар, 

барилгын ажилд ашигладаг механизмуудыг хэрэглэх боломжтой. Үүнд: 

Түймрийг ноцоогч түлшийг үгүй болгохын тулд өндөр үнэтэй тусгай багажуудыг 

худалдаж авахаас зайлсхийн дараах багажуудыг ашиглах боломжтой: 

 Жоотуу, тармуур, болон утгуур гэх мэт гар багажуудыг дараах зорилгоор 

ашиглаж болно. Бие даасан айл өрх, фермерийн аж ахуй болон ой, 

цэцэрлэгт хүрээлэн, орон нутгийн удирдах байгууллагууд нь эдгээр 

зүйлсийг эзэмших магадлал өндөр байдаг. Шатахуун алдалтын барих 

зорилгоор бусад талуудтай хамтран ажилласнаар илүү зардал гаргахгүй 

байх боломжтой 
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 Цахилгаан хөрөө болон зүлэг тэгшлэгч зэрэг цахилгаан хэрэгслүүдийг 

тариаланчид болон газар зохион байгуулалтын байгууллагууд мөн 

эзэмшиж байдаг байна. 

 Трактор, анжис болон цавчигч гэх мэт аж ахуйд ашиглагддаг хүнд тоног 

төхөөрөмж болон зам барилгын ажилд ашиглагддаг газар тэгшлэгч 

машин, бульдозер гэх мэт хүнд машинуудыг галын зурвас байгуулахад 

ашиглаж болно. 

Орон нутгийн засаг захиргаа, газар төлөвлөлтийн агентлагууд болон газар 

өмчлөгчид хоорондоо хамтран ажиллаж, тоног төхөөрөмж ашиглалтын талаар 

зохицуулалт хийвэл бүх оролцогч талуудын хувьд харьцангуй бага зардлаар 

галаас урьдчилан сэргийлэл хийж болно. 

 

Гал түймрээс үүдэлтэй уршигийн хэмжээг хязгаарлахын тулд урьдчилан 
сэргийлэх арга хэмжээ авах нь: 
 

Бэлтгэл сайтар хангагдсан боловч, энэ нь өнгөрсөн түймэр давтан гардаг бүс 

нутаг нь цаашид ч түймэрт  өртөх магадлал өндөр байна.  

Энэ тохиолдолд дээрх түймэр улмаас учирсан хохирлыг хязгаарлаж чиглэсэн 

арга хэмжээ үргэлжлэн явах болно. 

Гэвч түймрийн аюулаас сэргийлэх зохион байгуулалтын төвшинг нэмэгдүүлэх 

шаардлагатай: 

 Харилцаа холбооны төлөвлөгөө: Хамгийн алслагдсан хөдөө орон нутагт 

ч хүртэл гар утас их түгээмэл ашигладаг болсон. Тиймээс одоо үед  

техник хэрэгслүүдийг гал түймрийн  үед, тухайн нөхцөл байдлын талаар 

иргэдэд мэдээлэл өгөх болон мэдээлэл хүлээн авах, аюул ослоос 

сэргийлэхийн тулд орон нутгийн хэмжээнд дохиолол өгөх (SMS-ээр) 

боломжтой гэж үзэж байх хэрэгтэй. 

 Лавлах утас: Үндэсний аюулгүй байдлын утас (112 гэх мэт) түүний 

операторууд байнгын идэвхтэй байх хэрэгтэйгээс гадна иргэдээс галын 

нөхцөл байдлын тухай мэдээллийг тухай бүрт нь авч, түймрийн үед юу 

хийх хэрэгтэй тухай зөвлөгөөг байнга авах бололцоотой байх   

 Онцгой байдлын үеийн төлөвлөгөө: Гал түймрийн аюулын үеийн 

яаралтай тусламжийн төлөвлөгөөнд түймрийн үеийн бэлэн байдал 
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нүүлгэн шилжүүлэлт болон аюулаас хамгаалагдсан байрны тухай 

тусгасан байх ёстой 

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүст тусгай анхаарал хандуулах нь: 
Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд буюу харааны бэрхшээлтэй бол ойртон 

ирэх аюулыг харах, эсвэл сонсголын бэрхшээлтэй бол аюулын тухай 

мэдэгдлүүдийг сонсож чадахгүй улмаас тухайн иргэн нь өөрийгөө аюулаас 

аварч чаддаггүй, тиймээс хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд түймрийн аюул 

тохиолдсон үед тэд эрстэх магадлал өндөр байдаг. Хараагүй эсвэл дүлий 

хүмүүс нь мэдээллийн хэрэгслийг сонсох (радио) эсвэл харах (зурагт) боломж 

бага байх болно. Нэмж хэлэхэд, тэд ихэвчлэн өөрийгөө авч явах, зохих ёсоор 

аюулаас аврах боломжгүй. 

 

Орон нутгийн төвшинд гал түймрээс сэргийлэхэд дараах зүйлс орно: 
 Онцгой байдлын үеийн түймрээс сэргийлэх болон аврагдах, шат 

дараалал бүхий төлөвлөгөөний шинэчлэгдсэн танилцуулга, гарын 

авлагыг хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн бүр авсан байх.  

 Хэн нэгэн гэнэтийн аюул тохиолдсон, аж ахуй нэгж болон онцгой 

анхаарал шаардсан зарим хувь хүмүүс хандах боломжийг олгодог 

сайжруулсан утасны шугам ба дохиоллын систем  

 Өөрсдийгөө аюулаас хамгаалах, нүүлгэн шилжүүлэлт хийх чадваргүй 

хувь хүмүүст туслах сайн дурын хөтөлбөр 

 Олон нийтийн аюулгүй байдлын хөтөлбөрүүд нь хөгжлийн бэрхшээлтэй 

иргэдийн орон байрны аюулгүй байдлын үнэлгээг хийх боломжтой 

 Түймрийн аюулын үед бэлэн байх хэрэгтэй тул, онцгой байдлын үед 

хэрэг болох чухал зүйлсийн жагсаалтыг хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд 

өгөх  

 Онцгой байдлын үед хэрэгтэй мэдээлэл болох тайлбартай зураг болон 

бусад мэдэгдлүүдийг бэлэн болсон дариуд нь хэвлэл мэдээллийн 

хэрэгслүүдээр олны хүртээл болгох хэрэгтэй. 
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1. Оршил 

 

Балканы бүс нутагт ихэнх түймэр зуны улиралд тохиолддог. Цаг агаарын 

харьцангуй тайван нөхцөлд гарсан түймрийг гал түймэртэй тэмцэх 

байгууллагын мэргэжилтнүүд энгийн багаж, хэрэгслийн тусламжтайгаар 

унтраах боломжтой. Гэвч маш хуурай, хүчтэй салхитай өдрүүдэд гарсан 

түймрийг хянахад хэцүү буюу бараг боломжгүй юм. Ийм түймэр нь их 

хэмжээний талбайг хамарч, газар тариалангийн талбай, мал сүрэг, иргэдийн 

орон гэр, эд хөрөнгийг сүйтгэж, зарим тохиолдолд хүмүүсийн эрүүл мэнд, амь 

насанд хүрэх нь бий. Сүүлийн жилүүдэд та бүхэн хөдөө аж ахуйн болон ойн 

талбай, хот суурин шатаж сүйдсэнийг харж байгаа. Жишээлбэл, Грек улсад 

түймрийн улмаас олон мянган хүмүүс орон гэргүй болж, ажилгүйдэл нэмэгдэж, 

олон хүнмий амь эрсэдсэн билээ. Түүнчлэн, Балканы бүс нутгийн хэмжээнд 

газар тариалангийн олон мянган га талбай, суурин газрууд, түүх соёлын 

дурсгалт газрууд түймэрт өртсөн.  

 

Түймэр гарсан үед гал сөнөөгчид түймрийн тархалтыг бууруулах, унтраах 

ажлыг гүйцэтгэдэг ч түймрийн хамрах хүрээ, эрчим ихсэхэд гал сөнөөгчдөд 

байгаа хүн хүч, техник хэрэгсэл түймэр унтраах үйл ажиллагааг явуулж, таныг 

болон таны гэр орныг хамгаалах хүрэлцэхгүй болох нь бий. Түймэр ямар нэгэн 

урьдчилсан мэдээлэлгүйгээр гэнэт гарч, энэ үед гал сөнөөгчид өөр газарт зэрэг 

гарч буй түймэртэй тэмцээд завгүй байж болно. Ийм тохиолдолд та бүхэн та 

өөрийн болоод гэр бүлийнхнийхээ амь нас, эд хөрөнгийг хамгаалах, эрсдлээс 

урьдчилан сэргийлэх нь таны үүрэг юм. Урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг сайн 

авч, хүн бүр аюулгүй байдлын талаар ижил мэдлэг, дадалтай байх үед аливаа 

түймрийг бага хохиролтойгоор давах боломжтой. Аюулгүй байдлын энгийн 

мэдлэг, дадлыг эзэмшсэнээр галд түлэгдэх, утаанд угаартах зэрэг олон 

эрсдлээс өөрийгөө хамгаалах боломжтой.   

 

Энэхүү гарын авлага түймрээс урьдчилан сэргийлэх чухал алхмуудыг 

хэрэгжүүлэхэд тань туслах болно. 
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2. Та болон гэр бүл, эд хөрөнгө тань түймрийн эрсдэлд оршдог уу? 

 

Гэр бүл, эд хөрөнгө, хөрш айлаа түймрийн аюулд өртөхөөс урьдчилан 

сэргийлэх, хамгаалах нь таны үүрэг, хариуцлага юм. Таны эргэн тойронд 

түймрийн аюул нүүрлэхэд юу хийх вэ гэдгээ төлөвлөх нь чухал.  Энэхүү 

төлөвлөгөөнийхөө дагуу тогтмол сургуулилт хийх шаардлагатай байдаг. Таны 

гаргасан төлөвлөгөө, бэлэн байдлаас таны өөрийн амь нас болоод хайртай 

хүмүүсийн тань амь нас шалтгаална. 

Дараахь асуулт,сорилтуудтай сайтар танилцаж, гал түймрийн аюул 

тохиолдоход бэлэн байдлаа хангана уу. Энэ нь таны эргэн тойронд түймрийн 

аюулын эрсдэл хэр байгааг тодорхойлоход тань тусална. Үүнд;   

 

 Түймрийн тохиолдолууд – Өнгөрсөн хугацаанд хаана, хэдэн удаа 

гарсан бэ? Зарим газар нутагт түймэр байнга гарч байдаг. Урьд нь хэдий 

олон түймэр гарсан байна, тэр газар нутагт түймэр гарах магадлал төдий 

чинээ өндөр байдаг. 

 Ургамлан бүрхэвч – Хэр их? Таны амьдарч буй орчин өндөр өвслөг 

ургамал, ой, бут сөөгөөр хүрээлэгдсэн бол та түймрийн өндөр эрсдэлтэй 

бүсэд байна гэсэн үг. Бага эрсдэлтэй газарт ийм шатах материал 

байдаггүй.  

 Ургамлан бүрхэвч – Хэр хуурай? Ургамлан бүрхэвч хэдий хуурай 

байна, түймрийн эрсдэл төдий чинээ өндөр байна. Ургамал нь зуны 

туршид хатаж хуурайшдаг ч зарим тохиолдолд өдрийн хэмнэлтэйгээр 

норох эсвэл чийгтэй болох нь бий. Ерөнхийдөө, агаарын чийг, шатах 

материалын чийгийн агууламж өглөөгүүр хамгийн их (түймрийн эрсдэл 

бага), үдээс хойш хамгийн бага хэмжээнд (түймрийн эрсдэл өндөр) 

хүрдэг.  

 Зам – хэр сайн? Цөөхөн, бүдэг, муу замтай орчинд түймэр гарахад 

энгийн зүйлс ч (унасан мод г.м) иргэдийн түймрээс дайжин зугтах замыг 

хаах, албан хаагчид, техник хэрэгсэл нэвтрэх зэрэг түймэртэй тэмцэх үйл 

ажиллагаанд том саад болох нь бий.  
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3. Эд хөрөнгөө аюулгүй байдалд бэлтгэх 

3.1. Таны гэр болон түүний эргэн тойрныг түймрийн аюулаас хэрхэн 

хол байлгах 

Түймрийн улирал гэдэг нь жижиг хэмжээний гал ноцоход томоохон түймэр үүсч 

болох тэр хугацааг хэлнэ. Халуун, хуурай цаг агаарын нөхцөлд өвс болон бусад 

жижиг ургамлын материалыг хатах ба энэ нь зуны улиралд ихэвчлэн 

тохиолддог байна. Гэсэн хэдий ч, шатах материал хуурайшиж хатсан үед 

түймэр жилийн аль ч үед эхэлж болно гэдгийг санах нь чухал юм. 

Түймэр гарах магадлал ихтэй саруудад түймрээс хамгаалах алхмуудыг зөв авч 

хэрэгжүүлснээр орон гэр, эд хөрөнгөө та хамгаалж чадна. Энэ ажлын ихэнхийг 

түймрийн улирлын өмнө буюу хавар хийх ёстой. 

 

Зураг 1. Түймрийн аюултай улирал 
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3.2. Гэр орноо түймрээс урьдчилан сэргийлэх алхмууд 

Гадна орчин 

1. Барилга байгууламж 

 Гадна хаалга, цонх, хана, агааржуулалтын хоолой, дээврийг галд 

тэсвэртэй материалаар хийх 

 Байшин, барилгын суурь, тавцан, галд тэсвэртэй материалаар хийх 

 Орон сууц барихдаа уулын орой, хавцал, уулын оройн дунд хэсгийн 

өндөрлөг газар барихгүй байх 

 Ус цацагч төхөөрөмжийг усны байнгын эх үүсвэртэй холбож, бэлтгэх 

 Гэрээс хол зайд галын түлээ, түлшийг хадгалах 

 Шатахуун, түлш (бензин, шатах, тослох материал) зэргийг 

агааржуулалттай, хамгаалалттай газар буюу тусдаа агуулахад хадгалах 

 Мах шарах багаж, төхөөрөмжийг тоосго, бетон зэрэг материалаар хийх, 

эргэн тойрны өвслөг ургамлыг цэвэрлэх 

 Цахилгааны шугам, шонгоос дор хаяж 3 м зайд байх мөчир, мод зэргийг 

цэвэрлэх 

2. Дээвэр 

 Дээвэр, саравчин дээр унасан навч, шилмүүс зэргийг цэвэрлэх 

 Дээврээс унжсан мөчир зэргийг зайлуулж, яндангаас 3-4 м зай дахь 

мөчрийг цэвэрлэх 
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Зураг 2. Гэр, хашаан дотор, эргэн тойронд байгаа хатсан өвс, шатах 

эрсдэлтэй зүйлсийг цэвэрлэх 

 

3. Яаралтай үед хэрэглэх усан хангамж 

 Гэр, байшингийн эргэн тойронд хангалттай хүрэлцэхүйц урт усны хоолой, 

хангалттай тооны усны эх үүсвэрийг байрлуулах 

 Усны эх үүсвэрийг хот суурины нэгдсэн усны системээс хамааралгүй, 

болж өгвөл цахилгаан тасарсан үед ажиллах боломжтой байхаар бэлтгэх 

 Хэрэв худагны ус хэрэглэхээр төлөвлөсөн тохиолдолд цахилгаан 

тасарсан үед ажиллах шахуурга бэлтгэх 
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Зураг 3. Борооны ус тосох, худаг, булаг шанд гэх мэт усны эх үүсвэрээ 

усны саванд нөөцөлж, бэлэн байх 

 

4. Нэвтрэх зам, гудамж талбай 

 Танай гудамжны нэр, тэмдэглэгээ харагдахуйц ил, ойлгомжтой байх 

 Гэр, башингийн хаяг шөнийн цагт ч харагдахаар тод байх 

 Дор хаяж байнгын 2 зам, гарцтай байх 

 Гудамж хашаа, замын хоорондын шатах материалыг дор хаяж 3-4 зайд 

цэвэрлэх 

 Замын хэсэгт унжсан модны мөчир зэргийг цэвэрлэх 
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Зураг 4. Гудамжны дугаар, замын тэмдэглэгээ зэргийг нөмөрч ургасан, 
унжсан мөчрийг цэвэрлэх. Ингэснээр гал сөнөөгчид галын аюулд өртсөн 
байшин, гудамж, хороолол, суурины байрлалыг тодорхойлоход хялбар 

байх болно. 
 

5. Ландшафт 

 Гэрийнхээ эргэн тойронд 10 метрийн зай дахь бүх шатах материалыг 

цэвэрлэх 

 Гэр орноосоо 15-20 метрийн зайд "цэвэрлэсэн завсрын бүс"-ийг бий 

болгох. Газрын гадаргуугаас дээш 3 өндөр дэх модны үхсэн мөчрийг 

цэвэрлэж, бут, сөөгийг тогтмол тайрч, цэвэрлэж байх 

 Ургамлан бүрхэвчийг усаар норгож, үхэж, хатсан мөчир, шилмүүс, нач 

зэргийг байнга цэвэрлэх 

 

Дотор талд 

 

1. Зочны өрөө 

 Зуух, пийшингийн өмнө хаалт байрлуулах 

 Үнс нурмыг метал саванд хадгалж, бүрэн хөрч, унтарсны дараа 

зориулалтын сав, нүхэнд хаях 
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 Янданг жилд дор хаяж нэг удаа цэвэрлэж байх 

 

2. Хамгаалалтын хувцас 

 Гэр бүлийн бүх гишүүдэд хүрэлцэхүйц тооны хамгаалалтын хувцас 

хэрэглэлийг бэлэн байлгах. Санал болгох хувцас: толгойноос хөл хүртэл 

хамгаалах зузаан даавуун материалаар хийсэн хувцас, арьсан гутал, 

ажлын арьсан бээлий 

 
3. Гараж болон агуулах 

 Бүрэн ажиллагаатай гал унтраах хэрэгслийг байрлуулах 

 Галын аюул тохиолдоход хэрэглэх хүрз, тармуур, цохиур, усны сав 

зэргийг бэлэн байлгах 

 Ус халаах төхөөрөмж зэрэг галын эх үүсвэрээс шатаж болохуйц 

материалыг хол байлгах 

 Цахилгаан хэрэгслийг хэрэглээгүй үед байнга салгаж байх 

 
Зураг 5. Агуулах, автомашины гараж зэрэг цахилгаан эх үүсвэр, 

шатах материал, аливаа тэсэрч, дэлбэрч болзошгүй бодис зэргийг 
эмх цэгцтэй байлгаж, гал унтраагчийг байрлуулах 
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3.3. Хөдөө аж ахуйн багаж, тoног төхөөрөмжийн галын аюулгүй байдлыг 

хангах 

Хөдөө аж ахуйн машин, мехенизмын аюулгүй ажиллагаа 

Хөдөө аж ахуйн машин механизм, багаж хэрэгслийг эмх цэгцтэй, зөв хэрэглэх 

нь таны эд хөрөнгийг гал түймрийн гэнэтийн аюулаас сэргийлнэ.  

 Тоног төхөөрөмжинд тохирсон хүчин чадалтай гал унтраах хэрэгслийг 

байршуулах 

 Оч баригч, зөвшөөрөгдсөн хэмжээ, загвар бүхий утааны яндантай, 

эвдрэл гэмтэлгүй машин механизм хэрэглэх  

 Машин механизмын хөдөлгүүрийн тос, тоос шороо, наалдсан өвс 

ургамал, хогийг байнга цэвэрлэж байх 

 Өвслөг ургамлан бүрхэвч, мод сөөг бүхий газар жолоодож явахдаа 

машин механизмын метал эд анги газарт буй бусад чулуу, метэл 

зэрэгтэй хавирч гал гарах эрсдлийг байнга санаж, сэрэмжтэй байх 

 Ферм болон хашаан доторх өвслөг ургамлыг байнга хадах, мал бэлчээх 

зэргээр цэвэрлэх 

 Бухал болон хуйлмал өвсийг хуурай үед уугиж, шатахаас сэргийлж, 

шалгаж байх 

 Гагнуур хийх, метал зүйлсийг таслахдаа өвс ургамалгүй газарт хийх. 

Эргэн тойрны газрыг норгох, гал унтраах багаж хэрэгслийг ойр байлгах. 

Түймрийн аюул өндөр үед эдгээр зүйлсийг хийхгүй байх нь зүйтэй 
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Зураг 6 а, б. ХАА-н зоруилаттай машин, тоног төхөөрөмж ажиллуулах, 
засварлах үед эргэн тойрны шатаж болзошгүй өвслөг ургамыг цэвэрлэх, 

гагнуур хийх зэрэг гал гаргадаг хэрэгслийг болгоомжтой ажиллуулах 
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4. Түймрийн аюулын үед 

Гал түймэр танай гэр орон, амьдарч буй сум, сууринд ойртон ирж байгаа үед 

түймрийн талаарх мэдээлэл янз бүрийн хэлбэрээр ирж болно. Үүнд: 

 Чанга яригч бүхий цагдаа, онцгой байдлын албаны машин, ялангуяа 

суурин газарт энэ нь түгээмэл 

 Орон нутгийн радио, телевизор 

 Гал сөнөөгч, эсвэл албан хаагч айл бүрээр явж мэдээ түгээх эсвэл 

утсаар холбоо барих 

 Аюулын дохио дуугарах. Орчин үед үүрэн холбооны сүлжээ бүхий газарт 

иргэдийн гар утсанд мессэж илгээх нь түгээмэл болж буй 

 

 
Зураг 7. Тухайн газар нутагт түймэр гарсан тохиолдолд зурагт, радио зэрэг 

мэдээллийн хэрэгслийг байнга сонсож, түймрийн цаг үеийн байдлын 
талаар мэдээлэл авах хэрэгтэй. Хэрэв та орчиндоо түймэр гарсныг харсан 

бол Онцгой байдлын болон цагдаагийн байгууллагад нэн яаралтай 
мэдээлэх шаардлагатай. 

 
4.1. Байшин барилгыг гал түймрээс урьдчилан сэргийлж бэлтгэх 

 

Түймэр гарсан үед орон сууц, барилга байгууламж таныг галын дөл, цог, цучил 

зэргээс өөрийгөө хамгаалж, хоргодох байр болно. Тэдгээр байгууламж хэсэг 
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хугацааны дараа шатаж болох ч гал түймрийн эрчим хамгийн өндөр буюу 

аюултай байх мөчид хамгаалах боломжтой. 

Таны амьдарч буй орчинд түймэр гарсан тохиолдолд насанд хүрсэн хүн буюу 

гал түймэртэй тэмцэх чадвартай хүн дараах арга хэмжээг авах хэрэгтэй. Үүнд; 

 Усны хоолойг яаралтай сунгаж байрлуулах, ингэснээр гэрийнхээ аль 

хэсэгт хүрч ус цацах боломж бүрдэнэ 

 Дотоод шаталтын хөдөлгүүр бүхий усны шахуургыг ашиглах 

 Урт зах, ханцуйтай, хөвөн даавуун материалаар хийгдсэн хувцас, битүү 

гутал өмсч биеэ хамгаалах, мөн амны хаалт, ороолт зэргийг зүүж 

амьсгалын замын эрхтэн түлэгдэхээс хамгаалах 

 Гэр, байшингийн гадна талд байгаа аливаа шатаж болохуйц зүйлсийг 

зайлуулах 

 Усны онгоц, угаалтуур зэргийг усаар дүүргэж, аливаа алчуурыг норгож 

багахан хэмжээний галыг унтраахад бэлтгэх 

 Хэрэв таньд хугацаа байвал байшин, сууцанд налсан болон ойр байгаа 

ургамал зэргийг тармуур, хүрзээр холдуулж цэвэрлэх 

 Хэрэв таньд хугацаа байвал дээврийн ус зайлуулах хоолой, борооны ус 
цуглуулах сав зэргийг хааж усаар дүүргэх 
 

 Гал түймэр тулж ирэх хүртэл боломжоороо гадаа байж, хийсч ирсэн 
аливаа цогноос үүдэлтэй багах хэмжээний галыг унтраах 
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Зураг 8. Ой, хээрийн түймэр тулж ирэхээс өмнө гэр, байшингийн эргэн 
тойрны болон дээвэр дээрх шатаж болзошгүй материалыг цэвэрлэнэ. 

 
Хэрэв гал түймэр таны байр, сууцанд нэгэнт тулаад ирсэн тохиолдолд; 

 Гэр бүлийн бүх гишүүдээ аван дотогш орж, хамтдаа нэг дор байх нь 

чухал. 

 Хэрэв та галын албаны хүмүүсээс ямар нэгэн заавар, чиглэл аваагүй 

тохиолдолд байшингынхаа дотор байх нь харьцангуй аюул багатай. 

 Бүх хаалга, цанхыг хаана 

 Хий зэрэг шатамхай дэлбэрч болзошгүй зүйлсийг бүрэн хаах 

 Дөл хүрч төөнөгдөж буй хэсгийг усаар сайн норгох 

 Аливаа гал авалцсан тхиолдолд тэр дор нь унтраах, ялангуа дээвэр, 

тааз, цонх, тагт, модон тавцан зэрэгт гал авалцвал шууд унтраах 

хэрэгтэй 

 

 

Зураг 9. Түймрийн аюул харьцангуй хол байгаа ч түймрээс ялгарч буй 
утаа эрүүл мэндэд аюултай байдаг тул хаалга, цонхыг хааж, амны хаалт, 

ороолт зүүх хэрэгтэй. 
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4.2. Гал түймрийн аюулаас зугтан зайлах  

Түймрийн аюулаас зугтан зайлах үед анхаарах зүйлс; 

 Гал түймрийн эсрэг зүгт аюулгүй газарт хүртлээ алхах 

 Хамгийн түрүүнд хүүхэд, өндөр настан, амьсгалын замын өвчтэй 

хүмүүсийн нүүлгэн шилжүүлэх 

 Онцгой байдлын албаны тээврийн хэрэгсэлд зам тавьж өгөх 

 Онцгой байдлын албан хаагчдыг таны гэрт орж галыг унтраахад туслах 

 Эдгээр журмыг чандлан мөрдөхөөс гадна цагдаагийн албан хаагч болон 

гал сөнөөгчдийн тухайн үед өгч буй заавар, зөвлөгөөг дагах 

 

 

Зураг 10. Ой, хээрийн түймэр нэгэнт тулж ирсэн тохиолдолд суурин газарт байх 
чулуу, тоосгон байшин хамгийн сайн хоргодох байр болдог. Хүүхэд, хөгшид, 

хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг хоргодох байранд ороход нэн тэргүүнд туслах 
шаардлагатай. 

 
 

4.3. Гал түймрээс амьд насаа аврах 
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Зарим тохиолдолд ойртон ирж буй ой, хээрийн түймрээс зугтан зайлах ямар ч 

боломжгүй болох нь бий. Нэгэнт гал түймэр таньд тулсан тохиолдолд дараах 

арга хэмжээг авснаар түлэгдэж гэмтэх, амь насаа алдах эрсдлийг бууруулах 

боломжтой. Ийм тохиолдолд орсон хүн бүр дагаж, мөрдөх шаардлагатай 4 

дүрэм байдаг. Үүнд; 

 Өвслөг ургамлан бүрхэвч бага буюу ургамлан бүрхэвчгүй газар очих 

 Томоохон хад, ургаа болон унасан мод зэргийн нөмөрт хоргодож галын 

дөл шууд төөнөхөөс хамгаалах 

 Галын дөлнөөс амьсгалын замын эрхтнээ хувцсаараа хаах зэргээр бүхий 

л боломжоороо хамгаалах, аль болох өтгөн утаа, галын дөлөөр 

амьсгалахгүй байх 

 Аль болох сандралгүй тайван байхыг чухалчлах 
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Хэрэв та хөдөө хээр задгай талбайд байх үедээ гал түймэртэй тулсан 

тохиолдолд; 

 Түймрийн эсрэг чиглэлд өвслөг ургамалгүй газар, эсвэл түймэрт шатсан 

талбай руу очих 

 Галын цаад хэсэгт байгаа газар харагдахгүй, эсвэл галын дөл хэт өндөр 

тохиолдолд галын дөл дундуур үсэрч болохгүй 

 Утаагаар амьсгалхаас сэргийлж, хувцас орооллт зэрэг аливаа 

материалаар ам, хамраа хаах 

 Налуу газар болон нарийн гуу жалга, худаг, агуй зэрэгт хоргодож 

болохгүй 

 Хэрэв та далай, тэнгис нуур, цөөрөм, гол горхинд ойрхон байх аваас ус 

руу орох эсвэл усанд аль болох ойрхон байх 
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Хэрэв та автомашинтай зорчиж байх үедээ гал түймэрт бүслэгдсэн тохиолдолд 
хэрхэх вэ. 
 

 Аюулгүй газар зогсох. Болж өгвөл замаа чөлөөлж зогсох 
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 Aвтомашины цонх, хаалгыг хааж, агааржуулах системийг унтраана 

 Aвтомашины гэрлийг асааснаар таныг утаан дундуур харах боломж бүрдэнэ 

 Онцгой байдлын албаныханд байрлалаа мэдэгдэх үүднээс дуут дохиогоо 

ажиллуулах хэрэгтэй 

 

 
 


