
 

 

 

 

Бүлэг EF 6: 

 

Ургамлан бүрхэвчид гал 
ноцоох арга, техник 

 

Удиртгал 
 
Энэхүү сургалтын гарын авлагыг EuroFire II түвшний 
“Ургамлан бүрхэвчид гал ноцоох арга, техник” 
стандарттай уялдуулж бэлтгэсэн болно.  
 
Тус гарын авлагад ургамлан бүрхэвчид гал ноцоох 
гар багаж, хэрэгсэл, түймрийн менежментийн зарим 
үйл ажиллагааны талаарх ойлголтыг багтаасан 
болно.  
 
Энэхүү гарын авлагыг түймрийн шаталт, тархалт, 
эрсдэл харьцангуй бага түвшинд, гал унтраах баг 
шууд удирдлагаар хангагдсан, түймэртэй тэмцэх 
хялбар үйл ажиллагаа явуулах шаардлагатай үед 
хэрэглэнэ. 
 
Гарын авлагыг ашиглахдаа тухайн улсын түймрийн 
менежменттэй холбоотой үндэсний болон орон 
нутгийн хууль, тогтоомжийг дагаж мөрдөнө. Түүнчлэн 
орон нутгийн удирдлага, иргэд түймэртэй тэмцэх үйл 
ажиллагааг эхлэхээс өмнө холбогдох байгууллагаас 
зөвшөөрөл, чиглэл авах шаардлагатай. 
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Энэ бүлэгт багтсан сургалтыг албан ёсны эрх бүхий 
байгууллагын тогтмол хийгддэг сургалт, хээрийн 
сургуулилтаар дамжуулан олгох нь зүйтэй. Ой, 
хээрийн түймрийн менежментийн үйл ажиллагаанд 
байгууллага, хувь хүмүүс оролцохдоо заавал эрх 
бүхий байгууллага, мэргэжилтний удирдлага дор 
сургалтанд хамрагдаж, суралцах боломжтой. 
 
Бүлгийн онол, практик болон нормативыг нийт 20-30 
цагт судалж, эзэмшинэ.  
 
EuroFire сургалтын гарын авлагыг www.euro-fire.eu 
цахим хуудсанд байрлуулсан болно.  
 
Тус гарын авлага нь байгалийн түймрээс урьдчилан 
сэргийлэх, түүнтэй тэмцэх чиглэлээр үйл ажиллагаа 
явуулдаг төрийн болон төрийн бус байгууллага, мөн 
хөдөө аж ахуй, ойн аж ахуй, ан агнуур, байгаль 
хамгаалал, бэлчээр, аялал жуулчлал, тусгай 
хамгаалалттай газрын менежментийн чиглэлээр 
ажилладаг хүн бүрт зориулан бэлтгэгдсэн болно. 

 

Eurofire стандарт сургалтын гарын авлага1-ын 
уялдаа холбоо 

 
Eurofire стандарт сургалтын гарын авлага нь 
байгалийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх, түүнтэй 
тэмцэх ажлын үр дүнг сайжруулах, түймрийн 
менежментийг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай мэдлэг, 

                                                 
1 Чадамжийн стандарт нь тодорхой мэргэжлийн ажлыг гүйцэтгэхэд шаардагдах 

мэдлэг, ур чадвар, хандлагыг тодорхойлдог. Энэ нь ажлын байрны шаардлагыг 

үнэлж, шаардлагатай сургалтын агуулга, бусад нарийвчилсан шалгуур 
үзүүлэлтүүдийг тодорхойлоход суурь болно. 

http://www.euro-fire.eu/
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чадвар, хандлагыг тодорхойлох ба түүнийг 
хэрэгжүүлснээр гарч болох үр дүнг бүрэн ойлгоход 
чиглэгдсэн байх шаардлагатай.  
 
Тус стандартын үндсэн агуулгад:  

 Тухайн бүлгийн гарчиг 

 Дэд бүлгийн гарчиг 

 Сургалтын бүлгийн тухай 

 Түлхүүр үг ба мэргэжлийн үг хэллэг 

 Тухайн бүлгээс зайлшгүй сурч, эзэмшсэн байх 
шаардлагатай чадварууд 

 Зайлшгүй ойлгож, мэдсэн байх шаардлагатай 
зүйлсийг багтаасан байна.  

 
Eurofire стандартын нэмэлт материалууд нь 
түймрийн сургалтыг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх, 
амжилттай суралцахад дэмжлэг үзүүлэх 
материалууд бөгөөд тодорхой зорилтот бүлгүүдэд 
тохируулан бага зэргийн өөрчлөлт эсвэл засвар 
хийж болно. Энэхүү бүлгийн сургалтын материалыг 
бусад бүлгийн нэмэлт материалуудтай хамт ашиглах 
нь зүйтэй бөгөөд ингэснээр сургалтын стандартаас 
шаардлагатай мэдлэг, ур чадвар, хандлагыг 
эзэмшсэн байна.  
 
Европын Холбооны улс орон бүрт Эрүүл мэнд, 
аюулгүй байдлын тухай тусгай хууль, тогтоомжоор 
батлагдсан Европын Холбооны Аюулгүй байдлын 
тухай янз бүрийн зааварчилгаа байдаг. Энэхүү хууль 
тогтоомж нь ажлын байран дахь аюулгүй байдлыг 
хангах, эрүүл мэндийг сахих, үүсч болох өвчин, аюул 
ослын эрсдэлийг бууруулах зорилготой юм. Энэхүү 
сургалтын гарын авлагыг ашиглах үед Та өөрийн 
ажиллаж, амьдарч буй тухайн улс орон, эсвэл 
байгууллагын аюулгүй байдлын тухай бүхий л 
холбогдох хууль тогтоомж, эрсдэлийн менежментийн 
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бодлого, дүрэм, журмыг дагаж мөрдөх 
шаардлагатай. 

Нэмэлтээр (шаардлагатай) судлах бүлэг: 
 

EF1 – Ургамлын түймэртэй тэмцэх үед өөрийн 
болон бусдын аюулгүй байдлыг хангаж 
ажиллах  
EF2 – Ургамлын түймрийг тогтоон барьж, хянах 
техник болон аргазүй 

Дараагийн бүлгүүд: 

EF3 – Ургамлын түймрийг хянах явцад багийн 
бүрэлдэхүүн болон удирдагчтайгаа харилцаа 
холбоотой байх 
EF4 – Ургамлын түймрийг тогтоон барьж, 
хянахад гар багаж ашиглах 
EF5 – Ургамлын түймрийг тогтоон барьж, хянах 
үйл ажиллагаанд усны насос ашиглах  

Энэхүү сургалтын бүлгийн агуулгыг судалснаар: 

 Ургамлын түймрийг тогтоон барьж, хянах 
ажиллагаанд гал ноцоох багаж, нэмэлт 
хэрэгслийг бэлдэх; 

 Гал ноцоох тодорхой төлөвлөгөөний дагуу гал 
ноцоох багаж, хэрэгсэл ашиглах; 

 

Түлхүүр үг болон мэргэжлийн үг хэллэг: 
 
- Тулгуур цэг, Түймрийн хамгаалалтын зурвас 

орчмын бүсийг хяналттайгаар шатаах, Угтуулж 
цуравдах шатаалт, Хяналтын зурвас, Түймрийн 
цурав, Дуслын ноцоох төхөөрөмж, Түймрийн 
орчин, Түймрийн төлөв байдал, Шатах 
материалын чийгийн агууламж, Шатах 
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материалын нөөц, Шатах материалын төрөл, Гал 
ноцоох аргууд, Урьдчилан төлөвлөсөн шатаалт.  

 

Хэрэглээ: 

Ургамлан бүрхэвчид гал ноцоох арга, техникийг 
түймрийн менежментийн үйл ажиллагаанд 
ашиглана. Үүнд: 

- Түймрийн хамгаалалтын зурвас орчмын 
бүсийг хяналттайгаар шатаах 

- Угтуулж цуравдах шатаалт 

- Түймрийн цурав тавих 

- Урьдчилан төлөвлөсөн шатаалт 

 

Гал ноцоох арга нь түймэртэй тэмцэх хуурай арга 
бөгөөд энэ нь шатах материалыг шатааж, үгүй хийх 
замаар галыг унтраадаг. Гал ноцоох аргыг ашиглаж 
түймэртэй тэмцэхдээ галыг тодорхой түвшинд, 
хяналттай ноцоох хэрэгтэй. Тухайлбал, дөлийн урт, 
тархалтын хурд, түймрийн эрчим зэрэг түймрийн 
төлөв байдал нь гал унтраах багийнхан дарж 
чадахуйц хэмжээтэй байхаар галыг ноцооно.  

 

Гал ноцоох арга болон галлах төлөвлөгөөг сайтар 
тооцоолсноор түймрийн хүссэн төлөв байдлыг бий 
болгож болдог. Түймрийн эрчим болон тархалтын 
хурдад нөлөөлж буй шатах материал, салхи, налуу 
эсвэл налуугийн чиглэл зэрэг нөлөөллийг багасгах  
эсвэл нэмэгдүүлэх замаар түймрийг бага эрчимтэй 
эсвэл их эрчимтэй болгож болно.  

 

1. Ургамлын түймрийг тогтоон барьж, хянах 
ажиллагаанд гал ноцоох багаж (цуравдагч), нэмэлт 
хэрэгслийг бэлдэх 
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Гал ноцоох багаж: 

 

Эдгээр багажуудыг гал ноцоох, түймрийн 
хамгаалалтын зурвас орчмын бүсийг хяналттайгаар 
шатаах, угтуулж цуравдах, түймрийн цурав тавих, 
урьдчилан төлөвлөсөн шатаалт хийх зэрэг 
зориулалтаар ашигладаг бөгөөд тэдгээр багаж, 
хэрэгслүүд өөр өөрийн гэсэн давуу болон сул талтай. 
Цаашид эдгээрийг ерөнхийд нь цуравдагч гэж 
нэрлэнэ. 

 

Дизель цуравдагч 

 

Зураг 1.1. Дизель цуравдагч 

Дизель шатаагч төхөөрөмж нь маш энгийн хэрэгсэл 
бөгөөд 2 үндсэн хэсгээс тогтдог: 

 

Шатаагч Үүгээр дизель шатахуун хошуу руу урсаж 
үзүүр хэсэгт шатна 
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Сав  Бариул болон тагтай метал цилиндр 

 

Энэхүү төхөрөөмж нь дизель шатахуунаар 
ажилладаг бөгөөд хуурай шатах материалд 
хэсэгчилж ноцоолт хийхэд тохиромжтой бага дөлийг 
гаргадаг. Шатахууныг хийхдээ төхөөрөмжөө босоо 
чиглэлд барин юүлэх бөгөөд ашиглахаас өмнө 
гадуур нь асгарсан, дуссан шатахууныг арчиж, 
цэвэрлэсэн байх шаардлагатай. Төхөөрөмжийн сав 
эсвэл нэмэлт шатахуун хадгалдаг савыг шууд халаах 
эсвэл галдахаас зайлсхийх хэрэгтэй.  

 

 

Дуслын цуравдагч 

 

 

Зураг 1.2. Дуслын ноцоох төхөөрөмж 

 

Дуслын ноцоох төхөөрөмж нь хамгийн түгээмэл 
ашиглагддаг гал ноцоох төхөөрөмжүүдийн нэг бөгөөд 
гурван үндсэн хэсгээс тогтоно.  

 

Ноцоогч Шатахуун хоолойгоор дамжин 
шатах зориулалтын материалтай 
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гол руу урсаж шатна. 

Шатаагчийн 
хоолой 

Ороомог хэлбэртэй метал хоолойн 
хэсэг нь гал асч байгаа шатаагч 
голноос буцаж гал асахаас 
сэргийлнэ. 

Шатахууны сав Бариул, шатахууны савны таг 
болон агаар оруулах хэсэгтэй 
метал цлиндр 

  

Дуслын ноцоох төхөөрөмж нь дизель болон бензин 
шатахууны холимгоор ажилладаг ба керосиныг 
дизелийн оронд ашиглах боломжтой. Мөн тус 
төхөөрөмжөөр нойтон шатах материалыг цэгэн эсвэл 
зураасан хэлбэрээр ноцоож, гал тавих боломжтой 
байдаг бөгөөд олон арга, хэлбэрээр гал тавихaд 
тохиромжтой багаж, төхөөрөмж юм.  

  

Дизель болон бензин шатахууныг холих 
тохиромжтой харьцаа: 

Хуурай шатах материал 4:1 (хэвийн 
харьцаа) 

Чийгтэй шатах материал   3:1 

 

Дуслын ноцоох төхөөрөмжид шатахуун хийх / дахин 
цэнэглэх: 

1. Хэрвээ шаардлагатай гэж үзвэл, шатахуун 
хийхээс өмнө төхөөрөмжийг хөртөл хүлээнэ. 

2. Бензинээс гарах уур нь нүдэнд үл үзэгдэх 
бөгөөд асгарсан бензин эсвэл төхөөрөмжид 
шатахуун хийж байх үед бензин тодорхой 
орон зайд тархсан байх боломжтой. Иймд 
түймрээс хол байлгаж, ойр орчимд байх 
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шатах боломжтой бусад төхөөрөмжөөс 
аюулгүй зайд байрлуулна. 

3. Шатахууныг стандартын дагуу урьдчилан 
хольж бэлтгэн, зохих тэмдэглэгээтэй саванд 
хадгална.  

4. Дуслын ноцоох төхөөрөмжид урьдчилан 
бэлтгэсэн шатахууны холимгийг юүлүүр эсвэл 
цорго ашиглан ¾ хэмжээтэй шатахуунаар 
дүүргэх бөгөөд ингэснээр төхөөрөмжний 
гадуур шатахуун бага асгарна. Хэрвээ гадуур 
нь асгарсан тохиолдолд асгарсан бүх 
шингэнийг арчиж, гадаргууг цэвэрлэнэ.   

5. Дуслын ноцоох төхөөрөмжийн шатаагч 
хоолойг бариулны эсрэг чиглүүлж 
байрлуулна.  

6. Шатахууныг юүлсний дараа тагийг буцааж 
сайн таглах ба жийргэвч эсвэл боолт нь 
асгарах аюулгүй найдвартай таглагдсан 
эсэхийг шалгана. Гал ноцоохоос өмнө гадуур 
нь асгарсан шатахууныг сайн цэвэрлэх 
хэрэгтэй.  

7. Шатахууныг арьсандаа хүргэхээс зайлсхийж, 
болгоомжилно. Хэрэв нүдэнд шатахуун орсон 
тохиолдолд яаралтай ариутгасан усаар угаах 
ба аль болох эмнэлгийн түргэн тусламж авна.  

 

 

 

 

 

 

 

Хийн цуравдагч 
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Зураг 6.3. Хийн цуравдагч 

 

Шингэрүүлсэн хийн түлшний даралтат цуравдагч нь 
дараах гурван үндсэн хэсгээс тогтоно: 

 

Хоолой  Төгсгөл хэсэгтээ шатаах хийг чиглүүлэх 
цагирагтай метал хоолой  

Очлуур Ноцоох төхөөрөмж  

Хийний сав Шингэн хийн нөөцлүүр сав 

 

Шингэрүүлсэн хийн цуравдагч нь цэгэн түймэр 
тавихад тохиромжтой, цэвэрхэн төхөөрөмж юм. 
Харин нөөцлүүр савыг гэмтээхгүй, цоолохгүй, 
халаахгүй байх зэрэг үйлдвэрлэгчийн зааврыг ямагт 
чандлан сахих нь маш чухал.  

 

Гал ноцоох төхөөрөмж, нөөц шатахууныг зөөвөрлөх, 
хадгалах: 

1. Дуслын ноцоох төхөөрөмжийг зөөвөрлөх, 
хадгалахдаа шатахууны хавхлагыг хааж, 
шатаагч голыг унтраасан байх шаардлагатай. 



 

 

11 

2. Дуслын ноцоох төхөөрөмж болон дизель 
голыг шатахуун асгарахаас зайлсхийж босоо 
байрлалд зөөвөрлөж, хадгална.  

3. Шингэрүүлсэн хийн цуравдагч болон хийний 
савыг аюулгүй газар тусгаарлах ба хоосон 
хийн савыг үйлдвэрлэгчийн зааврын дагуу 
аюулгүй болгон хаяна. 

4. Шатахуун нөөцлүүр сав нь бензин болон 
дизель түлш ашиглахад тохиромжтой байхаар 
үйлдвэрлэгдсэн бөгөөд зөвшөөрөгдсөн байх 
шаардлагатай. Савнууд нь тодорхой 
шошготой, найдвартай бэхлэгдсэн тагтай, 
аюулгүй газар байрлуулж, хадгалах хэрэгтэй.  

5. Шатахууны ууршилтаас болж гал гарахаас 
зайлсхийж шатахууныг галаас хол зайд 
байрлуулна. Нарны шууд тусгалаас хол, 
сүүдэрлэгдсэн болон усны сувгаас хол 
байрлалтай газар сонгож хадгална.  

 

Хувийн хамгаалалтын хэрэгсэл (ХХХ) 

 

Гал ноцоох үйл ажиллагааг гүйцэтгэх үедээ өмсөх 
шаардлагатай хувийн хамгаалалтын хэрэгслийн 
талаар EF1 – Ургамлын түймэртэй тэмцэх үед 
өөрийн болон бусдын аюулгүй байдлыг хангаж 
ажиллах сургалтын модульд дэлгэрэнгүй 
тайлбарласан болно.  
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Зураг 1.4. Хувийн хамгаалалтын хэрэгсэл 

 

2. Тодорхой шатаалтын төлөвлөгөөний дагуу гал 
ноцоох төхөөрөмжийг ашиглах 

 

Дуслын ноцоох төхөөрөмж болон дизель 
цуравдагчийг асаах, унтраах ажиллагаа: 

1. Эхний шатаалт хийх газар руу хошууг 
чиглүүлэх ба энэ нь тулгуур цэг эсвэл шатаах 
гэж буй шатах материал руу чиглэсэн байж 
болно.  

2. Шатахууныг шатагч гол руу очих боломжийг 
бүрэн хангаж агаар орох хавхлага, бусад таг 
зэргийг хангалттай онгойлгож өгнө.  

3. Шатахуунаар норсон голыг шүдэнз эсвэл 
асаагуураар асаана. 

Хувийн хамгаалалтын хэрэгсэлд: 

 Хамгаалалтын малгай 

 Нүд хамгаалагч шил 

 Галд тэсвэртэй хувцас 

 Бат бөх гутал 

 Бээлий 

 Усны сав 
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4. Шатах материалыг галдаж байх үед болон 
төхөөрөмжийн шатаагч гол руу дизель / 
бензиний холимог шатахуун очих урсгалыг 
хянах хэрэгтэй. Шаардлагатай бол хавхлага, 
цорго, эсвэл агаар оруулах зайгаар хольцын 
урсгалыг тохируулна.  

5. Шатаалт хийж буй үед зөвхөн галдах 
төлөвлөгөөнд заасан шатах материалыг 
шатаах ба бусад төлөвлөгдөөгүй шатах 
материалыг шатаахгүй байх хэрэгтэй.  

6. Шатаах үйл ажиллагаа дууссаны дараа 
төхөөрөмжийг босоогоор нь байрлуулж, 
түлшийг унтраахын тулд цорго болон бусад 
агаарын хавхлагыг хаана. Үүний дараагаар 
шатаагч голын галыг хүчтэй үлээж эсвэл 
бээлийтэй гараар “алгаар хавсрах” замаар 
унтраана.  

7. Шатаагч голыг унтраахдаа хөрс рүү хийж 
болохгүй бөгөөд энэ нь төхөөрөмжийг эвдэх 
аюултай.  

 

Хийн цуравдагчийг асаах, унтраах ажиллагаа: 

 

1. Эхний шатаалт хийх газар руу хошууг 
чиглүүлэх ба энэ нь тулгуур цэг эсвэл шатаах 
гэж буй шатах материал руу чиглэсэн байж 
болно.  

2. Хийн хавхлагыг нээнэ. 

3. Очлуурыг дарна. 

4. Шаардлагатай бол хийн урсгалын хэмжээг 
тохируулна. 

5. Шатаалт хийж буй үед зөвхөн галдах 
төлөвлөгөөнд заасан шатах материалыг 
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шатаах ба бусад төлөвлөгдөөгүй шатах 
материалыг шатаахгүй байх хэрэгтэй.  

6. Шатаах үйл ажиллагаа дууссаны дараа 
төхөөрөмжний цоргыг шатах материал, 
хүмүүс болон  бусад багаж, хэрэгслээс хол 
байрлуулж, газын хавхлагыг хааж, шаталт 
явагдаж дуусахыг хүлээнэ.   

 

Гал ноцоох ажиллагаа 

 

Түймрийг унтраах эсвэл урьдчилан төлөвлөсөн 
шатаалт хийхэд гал ноцоох аргыг амжилттай 
хэрэглэхийн тулд түймрийн төлөв байдлыг хүссэн 
хэмжээндээ бий болгож, зохицуулахаас ихээхэн 
хамаарна.   

 

Өөрсдийн төлөвлөсөн хэмжээний түймрийн төлөв 
байдлыг бий болгохдоо эхлээд тухайн түймрийг 
байгаа хүн, хүчний нөөцөөрөө хянаж болохуйц 
эсэхийг шалгасны дараа гал ноцоох арга болон 
тухайн босго дотор галыг тогтоон барих ажиллагааг 
хослуулан хийнэ.  

 

EF2 “Ургамлын түймрийг тогтоон барьж, хянах 
техник болон аргазүй” сургалтын модульд зааснаар 
түймрийн төлөв байдал нь шатах материал, уур 
амьсгал, топограф зэрэг маш олон хүчин зүйлсийн 
нөлөөгөөр тодорхойлогддог. Түймрийн төлөв 
байдалд нөлөөлж буй эдгээр хүчин зүйлс нь бага 
хэмжээний талбайгаас том хэмжээний талбайд 
хүртэл нөлөөлдөг. 
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Дээрх текстэнд тодорхойлогдсон түймрийн төлөв 
байдал гэдэг ойлголтонд дараах хүчин зүйл орно. 
Үүнд: 

- Түймрийн тархалтын хурд 

- Дөлний урт ба түймрийн эрчим 

- Цэгэн гал үүсэх идэвхижил  

- Нийт шатах хугацаа 

 

Хүснэгт 1. Гал ноцоох арга ашиглахад түймрийн 
орчинд үзүүлэх нөлөө  

 

Түймрийн 
төлөв 

байдалд 
нөлөөлөх  

хүчин зүйл 

Тайлбар Нөлөөлөл 

Шатах материалын хүчин зүйл: 

Төрөл Өвс, үр тариа, 
бут, мод, хүлэр 
болон үндэс  

Хөрсний, 
гадаргуугийн, 
титмийн түймэр 
гарах боломжтой 

Тоо хэмжээ Тонн/га Түймрийн эрчим 

Байрлал Сийрэг буюу 
агаартай, 
өргөгдсөн, нягт, 
газрын гадаргуу 
дээр  

Тархалтын хурд, 
түймрийн эрчим, 
уугин асах 
түймэр 

Шатах 
материалын 
чийгшил 

Хаана, юуг, яаж 
шатаах 

Шатах 
материалын 
чийгшил нь 
шаталт, 
боломжит нөөц 
болон гарах 
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энергийн 
эрчмийг 
зохицуулдаг 

Цаг уурын хүчин зүйл: 

Салхи Хурд ба чиглэл Хаана галыг 
ноцоох, юунаас 
зайлсхийх  

Температур 
болон 
харьцануй 
чийгшил 

Шатах 
материалын 
хуурай байдал  

Шатаалт хийхэд 
хамгийн 
тохиромжтой 
өдөр болон 
шөнийн хугацаа 

Агаарын 
тогтвортой 
байдал 

Өөр өөр 
салхинууд 

Гал дүрэлзэн 
асах боломжтой 
эсэх 

Топографик (байр зүй)-ийн хүчин зүйл: 

Налуу Гал ноцох 
боломжит 
цэгүүд 

Нөмөр газар, 
орой, дунд хэсэг 
болон доод 
хэсгийн 
налуугийн 
нөлөөлөл 

Налуугийн 
чиглэл 

Шатах 
материалын 
хуурай байдал 
болон халалт 

Өдрийн цаг 

 

Түймрийг унтраах ажиллагааны үе шатуудад 
цуравыг ихэвчлэн галыг тодорхой хязгаарын дотор 
тогтоон барих эсвэл асч буй галын эсрэг хүчтэй 
мөргөлдүүлэх аргаар унтраадаг. Түймрийг унтраах 
үндсэн стратеги нь зэрэгцээ болон шууд бус 
довтолгоо хийж галыг бүрэн эцэслэж унтраах 
боломжтой.  
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Дөлний урт буюу тархсан газрын зайнаас хамаараад 
галыг унтраах өөр өөр арга, багаж хэрэгслийг 
хэрэглэдэг. 

 

Хүснэгт 2. Түймрийн аюул, дөлний урт болон 
тактикийн хамаарал 

 

Дөлний урт 
(м) 

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ 

0 – 0.5  Түймэр ихэвчлэн өөрөө унтардаг. 

0.5 – 1.5 Түймрийн эрчим бага. 

Гар багажаар түймрийг шууд довтлон 
хяналтандаа авч болно. 

1.5 – 2.5 Түймрийн эрчим их тул гар багажаар 
шууд довтлон унтраахад хүндрэлтэй. 

Өндөр даралтат ус эсвэл бульдозер 
ашиглаж унтрааж болно. 

Түймрийн хажуугаас, эсвэл зэрэгцээ 
довтолгоо хийж унтраах боломжтой. 

2.5 – 3.5 Түймрийн эрчим их тул хяналтын 
зурвасаас шууд довтолгоо хийн 
унтраахад хүндрэлтэй. 

Нисдэг тэрэг болон нисэх онгоцноос 
ус цацаж, түймрийг унтраах 
боломжтой. 

Тухайн галын дөлний уртаас хамаарч 
түймрийн хажуугаас, эсвэл зэрэгцээ 
довтолгоо хийж унтраах боломжтой. 
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3.5 – 8  Түймрийн эрчим маш өндөр. 

Угтуулж цуравдах шатаалт болон 
түймрийн цурав тавьж, түймрийн 
толгой хэсгийг унтраах боломжтой. 

Тухайн дөлний уртаас хамаарч 
түймрийн хажуугаас, эсвэл зэрэгцээ 
довтолгоо хийж унтрааж болно. 

8м+ Түймрийн маш аюултай төлөв 
байдал. 

Өөрийгөө хамгаалах стратеги, 
төлөвлөгөө хэрэгжүүлэх нь 
тохиромжтой. 

 

*Хүснэгтийн тодруулсан хэсэгт гал ноцоох арга 
ашиглах шаардлагатайг илтгэсэн галын аюулын 
хэмжээг харуулсан болно. 

 

Гал ноцоох ажиллагааг эхлүүлэхээс өмнө түймрийн 
аюул, боломжит нөөцийн хэмжээг хяналтын эдгээр 
хязгааруудтай харгалзаж үзэх шаардлагатай. 

 

Гал ноцоох байршлыг тогтооход түймрийн хэлбэрийг 
ажиглах шаардлагатай:  
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Зураг 2.1. Ургамлан бүрхэвчийн түймрийн хэлбэр 

 

Дээрх зурганд түймрийн ерөнхий хэлбэрийг дээрээс 
болон хажуу талаас дүрслэн үзүүлсэн бөгөөд галын 
периметрийг тойроод галын тархах зай өөр өөр 
байна. Энэ түймрийн хэлбэр нь дунд зэргийн 
эрчимтэй салхи болон налуугийн нөлөөллөөс 
хамааран гарах түймрийн ерөнхий харагдах байдал 
юм. Салхи болон газрын налуу нь түймрийн төлөв 
байдалд нөлөөлдөг гол хүчин зүйлс бөгөөд тухайн 
галыг төлөвлөсөн хэмжээнд барихын тулд нэг буюу 
хэд хэдэн нөлөөлөх хүчин зүйлсийг үгүй болгох 
шаардлагатай.  

 

Түймрийг төлөвлөсөн босго хэмжээн дотор, бага 
хэмжээтэй байлгахын тулд: салхины эсрэг, газрын 
уруу чиглэлд, салхи эсвэл налуугийн хөндлөн 
чиглэлд галыг ноцоож, асаах хэрэгтэй. Нарны шууд 
тусгалын нөлөөнөөс зайлсхийх зорилгоор газрын 
налуу,  өдрийн цагийг ялгаатай сонгох, эсвэл шөнийн 

Түймрийн 
толгой хэсэг 
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сэрүүн цагаар гал ноцоож, урьдчилан төлөвлөсөн 
шатаалт хийж болно. Ялгаатай хэвшинж, хэмжээ 
бүхий шатах материалыг өөр цаг хугацаанд, өөр арга 
замаар шатааж болдог.  

 

Түймрийн хяналтын зурвас болон тулгуур цэг  

 

Түймрийн хяналтын зурвасын тухай EF4 «Ургамлын 
түймрийг тогтоон барьж, хянахад гар багаж 
ашиглах» сургалтын модульд илүү дэлгэрэнгүй 
заасан болно.  

 

Тулгуур цэг гэдэг нь түймрээс урьдчилан сэргийлэх 
зурвасыг байгуулах эхлэлийн цэг бөгөөд 
тохиромжтой байгалийн хаалт газар буюу шатах 
материалгүй зам харгуй, чулуурхаг газар эсвэл гол, 
нуур, цөөрөм байж болно. Тулгуур цэг нь урьдчилан 
сэргийлэх зурвасыг байгуулж байх үед жигүүрээс 
түймэр ороон шатах эрсдэлийг бууруулах 
зорилготой.  

 

Түймрийн хяналтын зурвасын өргөнийг 
тооцоолохдоо хүрээлэн буй орчин дахь мод, бут, 
сөөг, ургамлын өндөр, зурвас руу хүрч очих галын 
өнцөг, галын дөлний хэмжээ, цэгэн галын тоо зэргийг 
тооцож өөр өөр хэмжээсээр хийгдэх шаардлагатай.  

 

Жигүүрээс түймэр ороох эсвэл буцаж эргэн шатаж 
буй галыг зогсоохын тулд түймрийн хяналтын зурвас 
нь ургамалжилтын өндрөөс 1,5 дахин өргөн байх 
шаардлагатай.  
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Зураг EF 3.4. Ургамалжилтын төрлөөс хамаарах 
түймрийн хяналтын зурвасын өргөн  

 

Аливаа цог түймрийн хяналтын зурвасыг давж, 
шинээр цэгэн гал үүсгэдэг тул байнга анхаарч байх 
хэрэгтэй. Иймд галын ажиглалтын цэгтэй байх, мөн 
түймрийн хяналтын зурвасыг давж гал тархах 
эсэхийг хянах хүн томилох нь маш чухал.  
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Гал ноцоох арга 

 

Түймрийн төлөв байдлыг хүссэн хэмжээндээ бий 
болгож, зохицуулахдаа тухайн талбай дахь шатах 
материалыг зориудаар гал тавьж шатаадаг ба хэд 
хэдэн төрлийн гал ноцоох арга байдаг. Тухайлбал, 
түймрийг угтуулж болон араас гал тавих, хажуугаас 
гал тавих, цэгэн гал, зурваслан гал тавих, цагираг 
үүсгэж гал тавих гэх мэт. Ноцоох техник нь хоёр үе 
шатаар явагдана. Нэгдүгээрт, хэрэглэх арга, 
хоёрдугаарт, багийн сонгосон ноцоох хэлбэр. 

 

Гал ноцоох үйл ажиллагааны эхэнд болон гал тавьж 
байх хугацаанд салхи, налуу, шатах материал болон 
налуугийн чиглэл зэрэг түймрийн төлөв байдалд 
нөлөөлөхүйц хүчин зүйлсийг байнга үнэлж, тооцоолж 
байх хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл, тэдгээр хүчин зүйлс 
нь түймрийн төлөв байдлыг эрчимжүүлж байна уу, 
уялдаа холбоотой байна уу, эсвэл бүр намжааж 
байна уу? Мөн түймэр улам эрчимтэй болж, тархах 
тусам тэдгээр хүчин зүйлс нь өөрчлөгдөх үү, эсвэл 
хэвэндээ байх уу? гэдгийг анхаарч байх 
шаардлагатай. 

 

Түймрийн эрчим болон галын аюул зэрэг түймрийн 
төлөв байдлыг төлөвлөсөн хэмжээнд шатааж, барьж 
байхаар зорьж гал ноцоолтыг хийх шаардлагатай. 
Өөрөөр хэлбэл, тархалтын хурд, галын дөлний урт, 
шатах матералын хэмжээ зэрэг нь зөвшөөрөгдсөн 
хэмжээнд байх хэрэгтэй. Гал ноцоолт бүр доорх 
зүйлсээс хамаардаг: 

- Налуугийн дээш эсвэл доош асаах 

- Салхины дагуу эсвэл салхины эсрэг асаах 

- Олон жижиг гал эсвэл цөөн том гал асаах  
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- Налуугийн сэрүүн талд эсвэл халуун талд 
асаах 

 

Тухайн тохиолдол бүрт хэрэглэх гал ноцоох багаж 
хэрэгсэл болон гал ноцоох арга нь сонгосон талбайг 
шатаахад хэр их хугацаа шаардагдах, гал хэр их 
эрчимтэй байхад нөлөөлнө.  

 

Эсрэг түймэр тавих 

 

Эсрэг түймрийг салхины эсрэг, газрын налуу руу 
эсвэл хослуулан тавьж болдог бөгөөд уг тохиолдолд 
түймрийн тархалтын хурд болон галын дөлний 
хэмжээ багасдаг.  Салхи болон налуугийн нөлөөг 
байхгүй болгосноор галын гурвалжинг бүрдүүлэгч 
гол хүчин зүйлсийн уялдаа холбоо таслагдаж, 
түймэр бага эрчимтэй болно. 
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Зураг 2.2. Нэг хүн эсрэг гал тавих ажиллагаа 

 

 

 

Зураг 2.3. Багаар эсрэг гал тавих 

 

Түймрийн хажуугаас гал тавих 
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Хажуугийн галыг салхины дээр эсвэл газрын уруу 
асааснаар галыг хажуу тийш буюу хөндлөн чиглэлд 
эсвэл газрын уруу шатаах боломжтой байдаг. 
Түймрийн төлөв байдлыг эрчимжүүлж байдаг гол 
хүчин зүйлс хоорондоо уялдаа холбоотой байх ижил 
төстэй нөхцөлд түймрийн хажуугаас гал тавихад 
түймрийн тархах хурд болон галын дөлний хэмжээ 
харьцангуй илүү байна. 

 

 

 

Зураг 2.4. Нэг хүн хажуугийн гал тавих ажиллагаа 
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Зураг 2.5. Багаар хажуугийн гал тавих ажиллагаа 

 

Тулгуур 
цэг 
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Цэгэн гал тавих 

 

Түймэр тархах эхлэлийн цэгт болон ноцоолтын цэгт 
галын эрчим харьцангуй бага байх хандлагатай 
байдаг. Торлосон хэлбэртэй хэд хэдэн цэгэн гал 
ноцоосноор галын эрчмийг бууруулдаг.  

Гэвч хоёр гал хоорондоо конвекцийн баганаар 
нийлсэн тохиолдолд нэг нэгнээ эрчимжүүлж, галын 
эрчим нэмэгдэж, халуун цог нурам тухайн орчинд 
тархаж, цэгэн галын тоо улам их тархах магадлалыг 
ихэсгэдэг. Үүнийг холбоосын нөлөө (junction effect) 
гэж нэрлэх бөгөөд цэгэн гал ноцоож буй тохиолдолд 
ойр орчмыг сайн ажиглаж, түймрийн улам эрчимтэй 
болохоос болгоомжлох хэрэгтэй. Иймд олон цэгээс 
илүүтэй цөөн хэдэн цэгийг сонгож цэгэн гал ноцоох 
нь тохиромжтой.    

 

 

 

Зураг 2.6. Нэг цэгээс ноцоож эхлэх 
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Зураг 2.7. Торон хэлбэрийн ноцоолт 

Хяналтын 
зурвас 
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Зурваслан гал тавих  

 

Зурваслан гал тавих гэдэг нь галыг зэрэгцээ зурвас 
үүсгэн талбайн периметрээс гадагш чиглэл рүү 
ноцоож, дараагийн зурвасын галыг өмнө шатсан 
зурвасын захаас үргэлжлүүлэн ноцоохыг хэлнэ. Мөн 
салхи болон налуугийн дагуу нарийн зураас 
хэлбэрээр шатах материалыг шатааж, түймрийн 
толгой хэсэг болгож богино хэмжээний гал тавина. 
Салхи болон газрын налуугийн нөлөөгөөр түймрийн 
толгой хэсэг томрох тусам түймрийн тархалт илүү 
хурдтай мөн галын дөлний хэмжээ илүү урт болно. 
Түймрийн эрчим нь шатах материалын зурвасны 
өргөнөөр зохицуулагдана. Зурвас хэдий чинээ өргөн 
байна төдий чинээ түймэр илүү хурдтай асна.   

 

 

Зураг 2.8. Зурваслан гал тавих  

 

Зурваслан шатаах үед, хэдий бага зайд ноцоолт 
хийлээ ч, түймрийн шинж чанарыг нэмэгдүүлж 
байдаг зарим хүчин зүйлс нь уялдаа холбоотой байх 
ба тэдгээр нь түймрийг эрчимжүүлэх аюултай тул уг 
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техникийг ашиглахдаа маш сайн анхааралтай байх 
хэрэгтэй . 
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Зураг 2.9. Багаар гал зурваслан тавих  

 

Галын толгой хэсэгт гал зурваслан тавих 

 

Галын толгой хэсэгт гал зурваслан тавих гэдэг нь 
хяналтын шугамнаас эхлүүлэн зурвасан галыг 
салхины чиглэлийн дагуу болон газрын өөд 
чиглүүлэн асаахыг хэлнэ. Энэхүү гал ноцоох 
техникийг муу шаталттай нөхцөлд, эсвэл сайн 
шаталттай нөхцөлд галын эрчмийг их болгохын тулд 
ашигладаг. Тус аргыг ашиглахдаа ихэвчлэн эсрэг 
түймэр тавьсан талбайн салхины төгсгөлд салхины 
уруу түймрээс хамгаалах зурвас байгуулж эхэлдэг. 
Уг техник нь гал алдах хамгийн өндөр эрсдэлтэй 
байдаг.    
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Зураг 2.10. Багийн ажиллагаатай галын толгой 
хэсэгт зурваслан гал тавих  

 

Цэгэн гал тавих болон Галын толгой хэсэгт 
зурваслан гал тавих хоёрын ялгаа 

 

Гал ноцоох ажиллагааны арга болон газрыг зөв 
сонгосноор түймрийн төлөв байдлыг хүссэн 
хэмжээнд бий болгож, зохицуулж чадна.  

 

Түймрийн төлөв байдлын ялгааг харуулахад цэгэн 
гал ноцоолт болон галын толгой хэсэгт зурваслан 
гал ноцоох хоёр хэлбэрийг харьцуулан 
тайлбарлахад тохиромжтой байдаг.  

 

Түймрийн төлөв байдал нь бага, дунд зэрэг, их 
эрчимтэй байх, эсвэл хурдан, удаан тархах зэрэг 
хүчин зүйлсээс шалтгаалж түймрийн араас, 

Салхины чиглэл / 
газрын дээд тал 
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хажуугаас, толгой хэсгээс хэр их шатаалт хийх 
хэмжээг тодорхойлдог.  

 

Зэрэгцээ дайралтаар ноцоох – түймрийн 
хамгаалалтын зурвас орчмын бүсийг 
хяналттайгаар шатаах 

 

Галын дөл нь гурван метрээс илүү урттай, дунд 
зэргийн эрчимтэй түймэртэй шууд довтолгоогоор 
тэмцэхэд хүндрэлтэй байдаг. Түймрийн периметрээс 
ойрхон зайд түймрээс хамгаалах зурвасаас зэрэгцээ 
довтолгоо хийх шаардлагатай.  

 

Түймрээс хамгаалах зурвасыг байгуулахад 
харьцангуй удаан байдаг бөгөөд зурвасын өргөн 
хэдий чинээ өргөн байна, төдий чинээ урт хугацаа 
шаардлагатай болдог. Гэхдээ түймрээс хамгаалах 
нарийхан зурваснаас түймрийн эсрэг гал тавих эсвэл 
хажуугийн гал тавьж болдог бөгөөд ингэснээр зурвас 
байгуулах ажиллагааг түргэсгэдэг. Түймрээс 
хамгаалах зурвас болон түймэр хоёрын хоорондох 
шатах материал шатаж, устана. Энэхүү аргыг 
түймрийн хамгаалалтын зурвас орчмын бүсийг 
хяналттайгаар шатаах буюу burning out гэж нэрлэдэг 
бөгөөд энэ нь ихэвчлэн зэрэгцээ довтолгооны 
стратегийн нэг хэсэгт тооцогддог.  
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Зураг 2.11. Зэрэгцээ довтолгоогоор хяналттай 
шатаах 
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Түймрийн хамгаалалтын зурвас орчмын бүсийг 
хяналттайгаар шатаах аргын гол зорилго нь гол 
түймэр болон түймрээс хамгаалах зурвасын 
хоорондох шатах материалыг шатааж, үгүй болгох 
юм. Түүнчлэн энэ арга нь түймрийн бүрэн эцэслэж 
унтраахад шаардагдах хугацааг богиносгох, 
түймрийн периметр дотор цэгэн галуудыг нийлүүлэх, 
түймрээс хамгаалах зурвасыг өргөсгөх зэрэг олон ач 
холбогдолтой. Тус аргаар аюулгүйн бүсийг бий 
болгох ажиллагааг хийж болдог.  

 

Түймэртэй тэмцэх бусад төрлийн аргатай 
харьцуулахад түймрийн ар хэсгээс эсвэл ноцоолтын 
цэгээс түймэртэй тэмцэхэд хамгийн аюулгүй байдаг. 
Хэрвээ түймрээс хамгаалах зурвас өмнө нь байсан 
эсвэл одоо байгуулж буй тохиолдолд түймрийн 
хамгаалалтын зурвас орчмын бүсийг хяналттайгаар 
шатаах аргыг ашиглаж зурвасыг илүү өргөтгөх 
ажиллагааг эхлүүлж болно. Тухайн нөхцөлд 
түймрийн ажиглалтын цэг болон түймрээс хамгаалах 
зурвасыг давж цэгэн гал үүсэх эсэхийг алсаас хянаж 
шалгаж байх ажиглагч томилсон байх хэрэгтэй.  

 

Шууд бус довтолгоогоор ноцоох – угтуулж 
цуравдах шатаалт болон түймрийг сөргүүлэн гал 
тавих  

 

Хэрвээ түймэр маш хурдтай тархаж, галын дөл маш 
эрчимтэйгээр шатаж байвал шууд довтлоход маш 
хүндрэлтэй. Мөн алслагдсан газар нутагт түймэр аль 
хэдийн хурдтай тархаж, өргөн газар нутгийг 
хамарсан байх тул, тухайн түймэртэй тэмцэх 
хамгийн тохиромжтой байршил талбайг сонготол 
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хэсэг хугацаа ордог. Уг тохиолдолд түймрийн зах 
хэсгээс тодорхой аюулгүй байдлыг хангахуйц зайг 
олж, шууд бус довтолгоо хийх нь хамгийн 
тохиромжтой арга юм.   

 

Угтуулж цуравдах шатаалт 

 

Түймрийг унтраах ажиллагааны удирдагч буюу 
багийн ахлагч нь үндсэн түймрийн тархах хурд болон 
түймэртэй тэмцэх эхлэлийн цэгийн байршлыг 
тодорхойлно. Тухайн сонгосон байршил нь угтуулж 
цуравдах шатаалтын үйл ажиллагааг хийж буй 
багийнханд хангалттай хугацаа олгохуйц байршил 
байх шаардлагатай.  

 

Ноцоолтыг эхлэлийн цэг эсвэл шатах материалтай 
түймрээс хамгаалах зурвасын нэг хэсгээс эхлэх 
хэрэгтэй бөгөөд ингэснээр зурвасыг дагаж гал 
ноцож, шаталт явагдана.  Бага эрчимтэй угтуулж 
цуравдах шатаалт хийгдэж, түймрээс хамгаалах 
зурвас болон үндсэн түймрийн хоорондох шатах 
материал аажмаар шатдаг. Дараагийн ноцоолтууд 
нь Эхний цурав тавьсны дараа дахин нэг эгнээ 
угтуулж цуравдах шатаалт хийж, үйл ажиллагааг 
түргэсгэж болно.  

 

Цурав тавьж буй бүхий л хугацаанд багийн гишүүд 
аюулгүйн бүс болон зугтах зам руу очих боломжтой 
байх ёстой. Түүнчлэн салхины дээр эсвэл цурав 
тавьж буй багийн гишүүдийн зүг рүү галыг ноцоож, 
тавьж болохгүй.  
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Зураг 2.12. Угтуулж цуравдах шатаалт 

 

Түймрийг сөргүүлэн гал тавих  

 

Энэ нь угтуулж цуравдах шатаалттай ижил төстэй 
боловч үндсэн түймрийн яг урд нь гал сөргүүлэн 
тавьдаг бөгөөд үндсэн түймрээс ирж байгаа агаарын 
урсгал нь сөргүүлэн тавьсан галыг үндсэн түймэр рүү 
түлхдэг. Ихэвчлэн байгалийн түймрийн голомт болон 
түймрээс урьдчилан арга хэмжээ авч буй хэсэг 
хоорондын шатах материалыг шатааж багасгаснаар 
үндсэн түймрийн шаталтын идэвхийг бууруулах буюу 
зогсоодог. Энэхүү аргыг цаг хугацааны хувьд сайн 
төлөвлөж, түймэртэй тэмцэх бусад үйл 
ажиллагаатай уялдуулах шаардлагатай.    

 

Түймрийг сөргүүлэн гал тавих ажиллагаа нь 
ихэвчлэн өндөр эрсдэлтэй байдаг. Энэхүү 
ажиллагааг буруу нөхцөлд эсвэл түймрийн төлөв 
байдлыг харгалзан үзэхгүйгээр явуулах нь маш 
аюултай. Иймд уг ажиллагааг зөвхөн туршлагатай 

Ноцоолт 1 
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багийн ахлагч буюу удирдагчийн зааварчилгаан дор 
гүйцэтгэх шаардлагатай.    
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Зураг 2.13. Түймрийг сөргүүлэх гал тавих 

 

Түймэртэй тэмцэх ажиллагааг удирдан явуулж 
байгаа багийн ахлагч нь гал ноцоох арга ашиглах 
зөвшөөрлийг өгөх ба зааварлагчийн шууд 
удирдлаган доор үйл ажиллагаа явагдах 
шаардлагатай. 

 

Урьдчилан төлөвлөсөн хяналттай шатаалт 

 

Урьдчилан төлөвлөсөн хяналттай шатаалт нь 
менежментийн төлөвлөсөн зорилгод хүрэхийн тулд 
орчны тодорхой нөхцлийн дор, урьдчилан тогтоосон 
газар нутагт түймэр тавих арга юм. Урьдчилан 
төлөвлөсөн хяналттай шатаалтыг дараах 
зорилтуудын хүрээнд хийнэ. Үүнд: 

- Түймрээс хамгаалах ойн зурвас бий болгох 

- Шатах материалын хэмжээг багасгах 

- Зэрлэг амьтдын амьдрах орчныг сайжруулах 
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- Шинэ хөдөө аж ахуйн талбай бий болгох 

- Бэлчээрийг сайжруулах 

- Газрын гадаргын ургамалжилт болон дээд 
давхаргын хагдыг багасгаж, мод болон 
сөөгөнцрийн байгалийн нөхөн ургах чадварыг 
бий болгох 

- Мод огтлолын дараа болон мод тарихын өмнө 
унасан мөчир болон тайрдсыг шатааж, устгах  

- Газар дээрх байгалийн бордоогоор хөрсийг 
хангах 

- Задгай ландшафтыг хадгалах 

- Соёл, уламжлалын чухал ач холбогдолтой 
ХАА-н эдэлбэр газрыг хадгалан хамгаалах 

- Түймрийн судалгааны ажлыг дэмжих 

 

Төлөвлөгдсөн түймрийн төлөв байдал болон галын 
эрчмийг газрын менежментийн зорилттой 
нийлцүүлэн зохицуулна. Гал ноцоох бусад аргуудын 
нэгэн адил, түймрийн төлөв байдалд нөлөөлж буй 
хүчин зүйлсийг бууруулах, нэмэгдүүлэх, эсвэл гал 
ноцоох янз бүрийн хэлбэрийг сонгох замаар үндсэн 
түймэртэй тэмцэх боломжтой. Үндсэндээ, дараах 
төрлийн шатаалтыг хийж болдог. Үүнд:  

 

Бага эрчимтэй шатаалт  

Уг шатаалтын зорилго нь газрын гадаргын шатах 
материалын тодорхой хэсгийг шатааж, дунд болон 
дээд давхаргын ургамалжилтанд бага зэргийн 
хохирол учруулдаг.  Энэ төрлийн шатаалт нь 
түймрийн аюулын бууруулах хөтөлбөр, доод 
давхаргын шатах материал болон бусад 
ургамалжилтыг өөрчлөх шаардлагатай экологийн 
зорилтуудыг биелүүлэхэд тохиромжтой.  
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Өндөр эрчимтэй шатаалт 

Уг шатаалтыг дараах ерөнхий зорилтуудын хүрээнд 
ашиглана: 

- Их хэмжээний шатах материалыг шатааж, 
үгүй болгох 

- Зарим зорилтот зүйлийг олон тоогоор устгах 
шаардлагатай тохиолдолд 

 

Урьдчилан төлөвлөсөн өндөр эрчимтэй шатаалтыг 
ашиглах зарим жишээ: 

- Мод, бут, сөөгөнцөр давамгайлж ургахыг 
зохицуулах 

- Мод бэлтгэлийн үлдэгдлийг шатаах (аюулыг 
багасгаж, нөхөн ургалтыг дэмжих) 

- Экологийн бусад зорилгоор (ургамал болон 
амьтны амьдрах орчинд давуу тал олгох) 
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Хүснэгт 3. Гал ноцоох аргуудын хураангуй 

 

Ноцоолтын 
аргууд 

Шинж чанар Үүсч болзошгүй 
аюул 

Эсрэг гал 
тавих 

Удаан 
тархалттай, бага 
эрчимтэй түймэр 
тавихын тулд 
салхины эсрэг 
эсвэл газрын 
налуугийн уруу 
руу гал тавина.  

Салхины чиглэл, 
хурданд 
өөрчлөлт гарах, 
цэгэн гал ойр 
орчимд 
үсэрхийлэх 
боломжтой. 

Хажуугаас 
гал тавих  

Бага зэрэг эрчим 
ихтэй түймэр 
бөгөөд салхины 
баруун өнцгөөс 
эсвэл налууг 
хөндлөнгөөр нь 
шатаана. 

Салхины чиглэл, 
хурданд 
өөрчлөлт гарах, 
цэгэн гал ойр 
орчимд 
үсэрхийлэх 
боломжтой. 

Цэгэн гал 
тавих  

Ихэвчлэн 
торлосон 
байдалтай гал 
ноцоодог ба 
арын, хажуугийн, 
толгой хэсэгт 
хэр их 
хэмжээний гал 
ноцоох нь 
хоорондын 
зайгаар 
зохицуулагдана. 
Ойр зайтай бол 
түймрийн эрчим 
их болно.  

Галууд 
хоорондоо 
нийлсний 
нөлөөгөөр 
түймрийн эрчим 
их болох мөн 
цэгэн гал энд 
тэндгүй бий 
болох 
магадлалтай. 
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 Гал 
зурваслан 
тавих  

Түймрээс 
хамгаалах 
зурвастай 
зэрэгцээ 
байрлалаар 
зурваслан 
шатаана. 
Зурвасын 
өргөнөөс 
хамаарч 
түймрийн эрчим 
зохицуулагдана. 
Багийн 
ажиллагаатай 
хийх боломжтой.  

Багийн гишүүд 
хоорондоо 
харилцаа 
холбоогүй, 
буруу 
ойлголцсоноос 
болж ноцоолт 
давхцалтай 
болох 
магадлалтай. 

Түймрийн 
толгой 
хэсэгт 
зурваслан 
гал тавих  

Маш муу 
шаталттай 
нөхцөлд эсвэл 
сайн шаталттай 
нөхцөлд маш 
өндөр эрчимтэй 
гал тавихад 
ашиглана. 
Ихэвчлэн 
түймрийн цурав 
тавьж, түймрээс 
хамгаалах 
зурвасын ойр 
орчимд шатаалт 
хийнэ.  

Маш өндөр 
эрчимтэй гал 
асах бөгөөд гал 
алдах эрсдэл 
ихэснэ. 
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Багаар ажиллах 

 

Гал ноцоолтын ажиллагааг удирдах багийн 
ахлагчтай ажиллах: 

 

Түймрийн эсрэг галыг ашиглах эсвэл урьдчилан 
төлөвлөж хяналттай түймэр тавих нь эрсдэлийг 
үргэлж дагуулж байдаг. Хэрэв зохих нөөцтэй баг 
хамт олон уг үйл ажиллагааг явуулбал тэдгээр гарч 
болох эрсдэл эрс багасах боломжтой. Багийн сайн 
ажиллагаа гэдэг нь баг хамт олон хоорондоо болон 
багийн ахлагчтай сайн харилцан ойлголцож, 
ажиллаж, тодорхой зорилтыг бүрэн биелүүлэхэд гол 
зорилго нь оршино. Багийн ахлагч товч, тодорхой 
бөгөөд ойлгомжтой зааварчилгаа өгөх нь чухал. 
Ноцоолтын аргыг ашиглаж байгаа баг хамт олон гал 
тавьж байхад ч эсвэл намдааж унтрааж байх явцад ч 
багийн ахлагчийн заавар, зөвөлгөөг хурдан авч 
даган ажиллах нь чухал чадваруудын нэг болно.  

 

Хүснэгт 4. Урьдчилсан төлөвлөсөн хяналттай 
түймэр тавихад анхаарах зүйлс 

 

Анхаарах зүйлс Тайлбар 

1.Ерөнхий нөхцөл 

Тухайн газар нутгийн 
газарзүйн болон цаг 
агаарын урьдчилсан 
мэдээлэл (ялангуяа 
гэнэтийн өөрчлөлт) , 
одоогийн болон гарч 
болзошгүй түймрийн 
аюулын зэрэг, үйл 
ажиллагааны нөхцөл 
байдлыг тодорхойлох  
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2. Зорилго болон 
зорилт 

Ноцоолтын эцсийн 
зорилго болон бусад 
нарийвчилсан зорилтууд 

3. Ноцоолтын арга 

Зорилтыг биелүүлэхийн 
тулд цаг хугацааны 
төлөвлөгдсөн хуваарийн 
дагуу хийх ноцоолтын 
арга  

4. Түймрийг 
хязгаарлах 
төлөвлөгөө 

Түймрээс хамгаалах 
зурвас, хяналтын баг, 
нөөцийн байрлал, 
утааны хяналт гэх мэт 

5. Үүрэг даалгавар 

Үйл ажиллагааны явцад 
багийн болон хувь хүний 
гүйцэтгэх үүрэг 
даалгавар 

6. Заавар болон 
харилцаа холбоо 

Үйл ажиллагаанд 
оролцож байгаа хүн бүр 
хэнд илтгэх ёстой, хэн 
удирдаж байгаа гэдэг 
талаар ойлголт, 
мэдлэгтэй байх ёстой. 
Түүнчлэн багийн гишүүн 
бүр хоорондоо харилцах 
ямар арга нь хамгийн 
тохиромжтой, 
зохицуулах сүлжээнд 
мэдээллээ хэрхэн яаж 
дамжуулж, илтгэх вэ 
гэдгээ мэддэг байх 
ёстой.  

7. Болзошгүй аюул 
Ажиллагааны явцад 
талбайд гарч болзошгүй 
аюул 
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8. Аюулгүйн бүс 
болон зугтах зам 

Хэрвээ түймрийн төлөв 
байдал маш 
хурдацтайгаар өөрчлөгдөн 
аюултай болж ирвэл хүн 
бүр аюулгүйн бүсрүү зугтах 
замыг мэддэг байх 
шаардлагатай.  

9. Урьдчилан 
таамаглаагүй нөхцөл 
байдал 

Үйл ажиллагаа явагдаж 
байх явцад: гал алдах 
(байгалийн гал), 
осол/бэртэл,  хоорондоо 
харилцах боломжгүй 
болох,  түймэр дээд цэгтээ 
хүрэх гэх мэт. 

 

Багийн сайн ажиллагааны бас нэгэн чухал зүйл нь 
“найз-ын систем” бөгөөд тухайн багт ажиллаж буй 
найзыгаа дагаж, хамтран ажиллах юм. “Найз”-тайгаа 
хамтран ажиллах нь байнгын харилцаа холбоотой 
байж, аюулгүй байдал болон түймэртэй амжилттай 
тэмцэх ажиллагаанд эергээр нөлөөлнө.    
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Аюул осолтой нөхцөлд ажиллаж буй тохиолдолд 
LACES гэсэн аюулгүй ажиллагааны аргыг хэрэглэж 
болно. LACES гэдэг нь дараах үгсийн товчлол юм:  

 

L – Lookouts /Түймрийн ажиглагч/ 

A – Awareness /Анхаарал/  

C – Communications /Харилцаа холбоо/ 

E – Escape routes /Нүүлгэн шилжүүлэх зам/  

S – Safety Zones /Хамгаалалтын бүс/  

 

Гал ноцоох багийн нэг хэсэг болон ажиллахдаа 
аюулгүй ажиллагааг хангаж ажиллахын тулд 
холбогдох дүрэм, журмыг сайтар дагаж мөрдөх 
хэрэгтэй. 

 

Шатаалт явуулахад хүрээлэн буй орчны ерөнхий 
хязгаарлалтууд 

 

Утаа 

Гал ноцоолтын ажиллагааны явцад утаа байнга 
гарах бөгөөд утаа нь таныг төөрөгдүүлж, толгой 
эргүүлж болно. Иймд урт хугацааны туршид хаана 
байсан, аюулгүйн зам хаана байгаагаа байнга мэдэх 
хэрэгтэй бөгөөд багийн бусад гишүүд, 
удирдагчтайгаа байнга холбоотой байх нь чухал.   

 

Урьдчилан төлөвлөсөн түймрээс гарч буй утаа нь 
заримдаа ойр байгаа нийтийн замын үзэгдэх орчинд 
нөлөөлж болно. Иймд тухайн зам дээр шатаалтын 
ажиллагаа явагдаж байгаа гэсэн тэмдэг тэмдэглэгээг 
байрлуулах хэрэгтэй. Утаа нь мөн олон нийтийн 
эрүүл мэндэд хор хөнөөл учруулж, цочроох аюултай.  
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Экологийн хязгаарлалт 

Урьдчилан төлөвлөсөн зориудын түймэр тавих, 
эсвэл байгалийн түймэртэй газарт устаж болзошгүй 
зэрлэг амьтдын амьдрах орчин таарч болно. Ийм 
газрын байгаль хамгаалагчид, онцгой байдлын 
албан хаагчид зориудын түймэр тавих болон түймэр 
унтраах  төлөвлөгөөтэй танилцан зөвшилцсөн байх 
шаардлагатай.  

 

Зориудын төлөвлөсөн түймэр тавих үйл 
ажиллагааны явцад “хийх” болон “хийж 
болохгүй” зүйлс: 

- Галыг үргэлж ноцоолтын цэг эсвэл 
байгуулагдсан түймрээс хамгаалах 
зурваснаас эхлэх; 

- Зааварчилгааг бүрэн ойлгож, ноцоолт хийж 
буй зорилго, хэрэглэгдэж буй аргазүй, 
болзошгүй аюул, зохицуулах хэмжилтүүд, 
төлөвлөгдөөгүй нөхцөл байдалд хийх ёстой 
хариу үйлдэл зэргийг сайтар мэдсэн байх; 

- Багийн бусад гишүүд болон удирдагчтайгаа 
нягт харилцаа холбоотой байж, 
төлөвлөгөөний дагуу явагдахгүй байгаа зүйлс 
эсвэл түймрийн төлөв байдлын өөрчлөлтийн 
тухай мэдээллийг байнга авч байх; 

- Боломжтой бол газрын налуу уруудуулж 
шатаалт явуулах; 

- Боломжтой бол салхины эсрэг зүгрүү шатаалт 
явуулах; 

- Түймрийн толгой хэсгээс эхэлж, хажуу талаас 
нь төгсгөл хэсэг рүү чиглүүлж түймэртэй 
тэмцэх ажиллагааг явуулах; 
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- Боломжтой бол зурвасан галыг уулын орой 
хэсгээс доош чиглэлд шатаах  

- Хоёр талаас нь нэгэн зэрэг шатаах; 

- Нөхцөл байдалд тохируулан шатаалтын арга 
болон хэлбэрийг сонгох; 

- Хэрвээ нөхцөл байдал тааламжтай байвал, 
зориудын төлөвлөгөөт шатаалтыг 
хойшлуулалгүйгээр явуулах, дараа нь 
магадгүй хэт оройтсон байх боломжтой; 

- Түймрээс хамгаалах зурвасын хэсэгхэн 
газрын шатааж үз, хэрвээ ямарваа нэг 
асуудал тулгарвал түүнийг хянах боломжтой 
байх болно; 

- Ноцоолтын эрчим нь хянаж болохуйц тогтмол 
байх хэрэгтэй бөгөөд хяналтын төвшнөөс 
илүүтэй галыг бүү ноцоо; 

 

Урьдчилан төлөвлөсөн бүхий л хяналттай түймэр нь 
түймрээс хамгаалах зурвас болон хяналтын шугам 
шиг урьдчилан бэлтгэсэн турших талбайтай байх 
шаардлагатай. Эсвэл байгалийн хаалт, саадыг 
ашиглаж, тухайн талбай дотор төлөвлөж явуулах 
хэрэгтэй.  
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Мэдэгдэл 
 
Дээрх гарын авлагын агуулгыг бодитой, үнэн зөв 
байлгах үүднээс ихээхэн хүчин чармайлт гаргасан 
бөгөөд Дэлхийн түймрийн мониторингийн төв, Гал 
түймэртэй тэмцэх, аврах үйл ажиллагааны олон 
улсын холбоо, мөн Хөдөөгийн хөгжлийн санаачилга 
ХХК ("EuroFire түншүүд")-ийн хуримтлуулсан 
өнөөгийн туршлага дээр үндэслэн энэхүү гарын 
авлагыг бэлтгэсэн болно. Тус гарын авлага нь 
агуулгын хувьд “эцсийн хувилбар” байх зорилттой 
биш бөгөөд тухайн хэрэглэгчийн нөхцөлд 
тохируулах, засварлах, сайжруулахад нээлттэй 
байна. 
 
Энэхүү гарын авлага нь ерөнхий ойлголт, мэдлэг, 
чадвар олгох зорилготой. Гарын авлагыг тухайн 
орны хууль, дүрэм, журам, холбогдох мэргэжлийн 
байгууллагуудын өгсөн зөвлөмжтэй уялдуулж, 
ашиглахад зориулсан болно. Энэхүү гарын авлагыг 
ашиглаж буй хувь хүн, байгууллагын зүгээс тодорхой 
үйл ажиллагаатай холбоотой аливаа эрсдэлийг 
бүрэн хариуцах үүрэг хүлээнэ. 
 
EuroFire түншүүд болон тэдгээрийн холбогдох 
ажилтнууд, төлөөлөгчид гарын агуулгад агуулагдсан 
аливаа алдаа, дутагдал, төөрөгдүүлсэн мэдээлэл 
болон энэхүү гарын авлагын агуулгад бүрэн 
найдсанаас аливаа этгээдэд учирсан хохирол, 
гэмтэл, эвдрэлд хариуцлага хүлээхгүй. 
 
Гарын авлагын агуулга нь зохиогчийн эрх ба оюуны 
өмчийн тухай хуулиар хамгаалагдсан бөгөөд ил тод 
бичгээр эсвэл өөрөөр тохиролцсоны дагуу 
зохиогчийн эрхэд хамаарах мэдээллийг зөвхөн 
хувийн, арилжааны бус зорилгоор ашиглаж болно. 
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Энэхүү гарын авлагыг ашиглах, түгээх, аливаа 
нэхэмжлэл болон бусад үйлдлийн талаарх асуудал 
Шотландын хууль, тогтоомжийн дагуу 
зохицуулагдана.  

 

 


