
БАТЛАВ 
ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН СУРГУУЛИЙН ЗАХИРАЛ, 
ХУРАНДАА             Х.СҮХБААТАР 
 

2019 оны 02 дугаар сарын ... өдөр 
 

 

2018-2019 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН “ОНЦГОЙ БАЙДАЛ-ГАМШГААС 
ХАМГААЛАХ АЛБА” ХӨТӨЛБӨРӨӨР ТӨГСӨГЧДИЙН “ГАМШГААС ХАМГААЛАХ, ГАЛ 

ТҮЙМЭРТЭЙ ТЭМЦЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ УР ЧАДВАР” ЧИГЛЭЛИЙН 
ТӨГСӨЛТИЙН ШАЛГАЛТЫН ЖИШИГ БОДЛОГО 

 
 

БОДЛОГО № 01 
 30х72 м-ийн хэмжээтэй барилгын төв хэсэгт галын голомт үүсвэрлэн гарсан байгаа.  

Галын дуудлагаар ирсэн гал унтраах ангиуд дараах хугацаанд галын хушуу гаргаж 

ажилласан үеийн                 болон     бодисын зарцуулалтыг бодож графикаар үзүүлж,  

хүн хүч техникийг схем зураг дээр тараан байрлуулах 

                 
 

   
 ;        

 

   
 

          Үүнд: 

  14 мин: 1ш  PC-70  /d 19/ 

           /d 19/ 

           25мин: 2ш  PC-70  /d        q 10     / 

                      1ш   PC-50  /d   / 

          

 

 

 

 

 

 

БОДЛОГО № 02 

Схем зураг дээр үзүүлсэн нефть бүтээгдэхүүн хадгалдаг              

              шингэний түвшиний өндрийн хэмжээтэй резервуарт гарсан галын 

зэргэлдэх N2, N3 резервуарыг хөргөхөд шаардагдах бодис, хушуу, тасгийн тооцоог бодож, 

схем зураг дээр хүн хүч техникийг  тараан байрлуулах. 

 

 

 

 

 

  

 
 

БОДЛОГО № 03 

Схем зураг дээр үзүүлсэн нефть  бүтээгдэхүүн хадгалдаг             

                шингэний түвшиний өндрийн хэмжээтэй резервуарт гарсан галыг унтраах 

ажиллагааны үед шатаж буй резервурыг хөргөх бодис, хушуу, ажиллах тасгийн тоог 

бодож, схем зураг дээр хүн хүч техникийг тараан байрлуулах. 
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1.  

2.  

 

 

 
БОДЛОГО № 04 

  20х60 м-ийн хэмжээтэй хэмжээтэй барилгын төв хэсэгт галын голомт үүсвэрлэн 

гарсан байгаа. Галын дуудлагаар ирсэн гал унтраах ангиуд дараах хугацаанд галын хушуу 

гаргаж ажилласан үеийн                 бодис болон талбайг тус тус олж схем зураг дээр 

хүн хүч техникийг тараан байрлуулах.         
 

   
 ;        

 

   
 

 

11мин:  1ш  PC-70  /d 19мм/ 

17мин:  1ш  PC-70  /d 19мм/ 

             1ш   PC-50  /d 13мм/ 

19мин:   2ш  PC-50  /d 13мм/ 

25мин:   1ш  PC-70  /d 19мм/ 

   

 

БОДЛОГО №05 

Схем зураг дээр үзүүлсэн нефть  бүтээгдэхүүн хадгалдаг             

                шингэний түвшиний өндрийн хэмжээтэй №1 резервуарт гарсан галыг 

унтраах ажиллагааны үед шаардагдах хүч техник, хөөсний уусмал, ГПС-600 хушууны тоо, 

хөөс өргөгчийн тоо, хөөсний атак хийх үеийн шаардагдах  хөөс үүсгэгчийн хэмжээ, ГАМ-ын 

тоог олж схем зураг дээр тараан байрлуулах.  Гал унтраахад 4000 л хөөсний ГАМ –ийг 

татан оролцуулсан.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БОДЛОГО № 06 

Цахилгаан станцийн 2х2х55м-ийн хэмжээтэй кабелийн туннельд техникийн тос 

шатаж гал түймрийн голомт зурагт үзүүлсэн газарт үүсвэрлэн гарсан байна.         

Туннелийн галыг эзэлэхүүнээр унтраах ГПС-600 маркийн хушуу, унтраах тасгийн тоо,  

өндөр өсөлтийн агаар механикийн хөөсөөр галыг унтраахад шаардагдах хүч хэрэгслийн 

тооцоо хийж, схем зураг  дээр тараан байрлуулах.  Гал унтраахад 4000 л хөөсний ГАМ –

ийг татан оролцуулсан.  
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  Схем зураг: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

БОДЛОГО №07 
Цахилгаан станцийн 2х2х55м-ийн хэмжээтэй кабелийн туннелийн гадна талд 

техникийн тос асгарч 150 м2 талбайд  гал түймэр гарч, галын голомт зурагт үзүүлсэн 

газарт үүсвэрлэн гарсан байна. Гал унтраахад шаардагдах хүч хэрэгслийн тооцоо хийж  / 

гал унтраах ГПС-600 маркийн хушуу, унтраах тасгийн тоо,гал унтраах бодисын хэмжээ /  

схем зураг  дээр тараан байрлуулах.  Гал унтраахад 4000 л хөөсний ГАМ –ийг татан 

оролцуулсан. эрч J=0,05л/   м2  

Схем зураг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БОДЛОГО №08 

 12м2 талбайтай өрөөний галын хувийн ачааллын болон шатлагын хувийн ачааллын 

тоо хэмжээг тодорхойлох. Өрөөний шалыг модон паркетаар хучиж өгсөн, паркетны зузаан 

h= 2см. Паркетны  нягт 450 кг/м3
.
  

 Уг өрөөнд дараах модон эдлэл байрлуулсан байгаа. Модон шкаф – 80кг, ширээ 

30кг, 2ш сандал 7кг, диван-95кг ба 70% мод, 20% пенополиуретани ба 10% хулдаасан 

шир.  

   Шатлагын доод дулаан: мод- 16.5 МДж/кг  

       Пенополиуретан – 24.52 МДж/кг  

       Шир – 21.52 МДж/кг 
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БОДЛОГО №09 

 Хорт хий утаанаас хамгаалах багны хэсэгийн амьсгалахад хортой орчинд орохын 

өмнөх RHZK-5\30 багны баллон дах даралт 170,190 ба 200 кгс/см2 байв. Галын голомтод 

хүрэлцэн очих хугацаанд даралт 150,165,180кгс/см2 хүртэл бууж агаарын хамгийн их 

даралтын уналт 25кгс/см2 хүртэл бууж агаарын хамгийн их даралтын  уналт 25кгс/см2 

болсон байна. Тэгвэл галын голомт дээр ажиллах хугацааг тооцож гаргавал. 

 

БОДЛОГО №10 

 Хорт хий утаанаас хамгаалах SCA-680 шахсан агаарын багны хэсэг амьсгалахад 

хортой орчинд орохын өмнө баллон дахь даралт 270. 290 ба 300 кгс/см2 байв.Галын 

голомт руу очих хугацаанд даралт 250,280,275 кгс/см2 хүртэл бууж агаарын хамгийн их 

даралтын уналт 25 кгс\см2 болсон бол галын  голомт дээр ажиллах хугацаа нь. 

 

БОДЛОГО №11 

Хорт хий утаанаас хамгаалах багны хэсэг RHZK-5\30 , SCA-680 шахсан агаарын 

багтай 12 цаг 15 минутанд амьсгалахад хортой орчид ороход баллон дах агаарын даралт 

300, 270, 280кгс/см2 байв. Шахсан агаарын багыг ажиллуулж эхэлснээс хойш амьсгалахад 

хортой орчинд ажиллах нийт хугацааг дараах байдлаар олно. 

 

БОДЛОГО №12 

Хорт хий утаанаас хамгаалах багны хэсэгийн амьсгалахад хортой орчинд орохын 

өмнөх RHZK-5\30 багны баллон дах даралт 260,190 ба 200 кгс/см2 байв. Аврах 

ажиллагааны голомтод хүрэлцэн очих хугацаанд даралт 240,165,180кгс/см2 хүртэл бууж 

агаарын хамгийн их даралтын уналт 25кгс/см2 хүртэл бууж агаарын хамгийн их даралтын  

уналт 25кгс/см2 болсон байна. Тэгвэл галын голомт дээр ажиллах хугацааг тооцож 

гаргавал. 

 

БОДЛОГО №13 

220B хүчдэлтэй 220B хүчдэлтэй хэлхээнд 200 Вт чадалтай 10 ширхэг гэрлийн эх 

үүсвэр залгасан бол ажлын гүйдлийг ол. Мөн автоматын хайлагч тавьцын номинал гүйдэл 

20 А  ( Iх.т.н = 20 А) бол уг автоматыг цахилгаан хэлхээнд тавихыг зөвшөөрөх үү?  

 

 

БОДЛОГО №14 

760С температурт шатамхай уур ялгарч агаартай нэгдэн авалцан асдаг шингэн  

хадгалдаг, хэрэглэдэг байр, орчин тэсрэх болон галын ямар ангилалд ордог вэ?.  

 

БОДЛОГО №15 

Зэрэгцээ холбосон хэлхээний эсэргүүцэл R1=5 Ом, R2=3 Ом бол нийт эсэргүүцлийг 

ол. 

   
     
     

 

 

БОДЛОГО №16 

60000 хүн ам бүхий Дархан-Уул аймгийн Дархан хотын хэмжээнд нэг зэрэг гарах гал 

түймрийн тоо болон гадна галын усны зарцуулалтыг олно уу?  

 

БОДЛОГО №17 

100000 метр куб үйлдвэрлэлийн барилгын гадна нэг гал унтраах усны зарцуулалт, 

галын аюулын үйлдвэрлэлийн зэрэглэл, гал тэсвэршилтийн зэргийг тодорхойлно уу?  

 

БОДЛОГО №18 
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51 мм дотортой галын хоолойгоор 3,5 л/сек-ийн зарцуулалт бүхий ус урссан бол 

хоолой доторх усны дундаж хурдыг олно уу? 

 

 

БОДЛОГО №19 

Бүх төрлийн техникийн материал үйлдвэрлэх базын 1 дүгээр давхарт, гал 

тэсвэршилтийн I-р зэргийн холимогийн тусгаарлалт тоосгон ханаар гал эсэргүүцэх ханаар 

тусгаарлагдсан, хоѐр талын уртын хэсгээс корпус химийн бодис байрлуулсан. Цехийн 

өрөө тасалгаа төмөр бетон плита хийцээр хийгдсэн корпусын өндөр 12м. Үйлдвэр 72х48м 

хэмжээтэй. Гал түймрийн голомт объектын зүүн доод булангаас гарсан байна.  

Гал эсэргүүцэх усан хангамж нь: 

Базын газар нутагт гадна усан хангамж 150мм галын 24 гидранттай. Усны хоолой 

гал түймэр гарсан газраас 50м зайд байрлах бөгөөд галын гидрант 6 хэсэгт байрлана. 

Барилгын гал тэсвэршил гал түймрийн ачаалал галын шинж чанараас хамаарч гал 

түймрийн тархан дэлгэрэх хурд нь 0,9м/мин, гал түймрийн үргэжилэх чөлөөт шаталт 17 

мин, гал түймрийн ус өгөх эрч нь 0,1л/с гал түймрийг унтраах хүч хэрэгслийг тараан 

байрлуулж тооцоог олно уу. 

 

БОДЛОГО  №20 

12х80м хэмжээтэй шиферэн дээвэртэй тоосгон барилгын төв хэсэг гал түймэр 

үүсвэрлэн гарсан байна. Гал түймэр тархан дэлгэрээд 30мин өнгөрсөн байна. Гал 

түймрийн тархалтын шугаман хурд 0,9м/мин бөгөөд гал түймэрт ус өгөх эрч 0,1л/с. 

d=13мм Б маркийн хушуутай, эхний дуудлагаар ГТУ 10 ангийн бүрэлдэхүүн 1 дүгээр тасаг 

АЦ-40 /130/ 63А маркийн автомашинтай хүрэлцэн ирсэн гал түймрийг унтраах хүч 

хэрэгслийг тараан байрлуулж тооцоог олно уу. 

 

БОДЛОГО №21 

Г хэлбэртэй мебелийн үйлдвэрийн гал тэсвэршилтийн I-р зэргийн 36х90х90м 

хэмжээтэй барилгын төв хэсгийн ханааас гал түймэр үүсвэрлэн гарсан. Гал түймрийн 

тархан дэлгэрэлтийн шугаман хурд нь 1м/мин, гал түймрийн чөлөөт шатлагын хугацаа 25 

мин, гал түймэрт ус өгөх эрч 0.01л/с d=13мм Б маркийн хушуутай эхний дуудлагаар ГТУ 

14 ангийн бүрэлдэхүүн 1 дүгээр тасаг АЦ-40 /130/ 63А маркийн автомашинтай хүрэлцэн 

ирсэн гал түймрийг унтраах хүч хэрэгслийг тараан байрлуулж тооцоог олно уу. 

            

БОДЛОГО №22 

Гал тэсвэршилтийн III-р зэргийн 70х110 барилгын баруун талын хананы хэсгээс гал 

түймэр тархан дэлгэрч шатны хэсэг бүхэлдээ утаажисан байдалтай чөлөөт шатлаг 12мин, 

гал түймэр тархан дэлгэрэх шугаман хурд 0.8м/мин гал түймэрт ус өгөх эрч 0.1л/с d=13мм 

Б маркийн хушуутай эхний дуудлагаар ГТУ 28 ангийн бүрэлдэхүүн 1 дүгээр тасаг АЦ-40 

/130/ 63А маркийн автомашинтай хүрэлцэн ирсэн.  гал түймрийг унтраах хүч хэрэгслийг 

тараан байрлуулж тооцоог олно уу. 

 

БОДЛОГО №23 

Гал тэсвэршилтийн II-р зэргийн 70х80 хэмжээтэй барилгын В секцийн хөдөө аж 

ахуй зориулалттай барилгын зүүн талаас гал түймэр гарсан бөгөөд гал түймэр тархах 

шугам хурд нь 0,7м/мин, гал түймрийн чөлөөт шатлаг 11мин гал унтраахад ус өгөх эрч 

0.2л/с, гал түймрийн эхний дуудлагаар ГТУ 5 ангийн бүрэлдэхүүн 1 дүгээр тасаг d=13мм Б 

маркийн хушуутай АЦ-40 /130/ 63А маркийн автомашинтай хүрэлцэн ирсэн. Гал түймрийг 

унтраахад ашиглах галын гидрант 60 болон 140м усны хоолой диаметр 150мм 30м 

байрлана.  Гал унтраах хүч хэрэгслийг тодорхойлох. 

 

БОДЛОГО №24 
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Агуулахын зориулалттай 160х180м хэмжээтай барилга, гал тэсвэришилтийн II-р 

зэрэгтэй. Гал түймэр агуулахын зүүн доод хэсэгт гарсан. Гал түймрийн чөлөөт шатлаг 

13мин, галын ачаалал 70% байна, гал түймэр тархан дэлгэрэх шугам хурд 1м/мин, ус өгөх 

эрч 0.1л/с d=13мм Б маркийн хушуутай эхний дуудлагаар ГТУ 28 ангийн бүрэлдэхүүн 1 

дүгээр тасаг АЦ-40 /130/ 63А маркийн автомашинтай хүрэлцэн ирсэн.  гал түймрийг 

унтраах хүч хэрэгслийг тараан байрлуулж тооцоог олно уу. 

Гал эсэргүүцэх усан хангамж нь: 

Базын газар нутагт гадна усан хангамж 150мм галын 24 гидранттай. Усны хоолой 

гал түймэр гарсан газраас 50м зайд байрлах бөгөөд галын гидрант 6 хэсэгт байрлана. 

 

БОДЛОГО №25 

Гал тэсвэршилтийн II-р зэргийн хөнгөн блокны үйлдвэрийн цехэд 36х144м 

хэмжээтэй барилгын гал түймэр зүүн хананы хэсгээс гарсан байна. Гал түймэр тархан 

дэлгэрэх шугаман хурд нь 0,9м/мин гал түймэрт хүрэлцэн очиж унтраах үйл ажиллагаа 

явуулах хүртлэх хугацаа 15мин,  ус өгөх эрч 0,1л/с d=13мм Б маркийн хушуутай эхний 

дуудлагаар ГТУ 28 ангийн бүрэлдэхүүн 1 дүгээр тасаг АЦ-40 /130/ 63А маркийн 

автомашинтай хүрэлцэн ирсэн.  гал түймрийг унтраах хүч хэрэгслийг тараан байрлуулж 

тооцоог олно уу. 

                                                                            

БОДЛОГО №26 

Гал тэсвэршилтийн II-р зэргийн хөнгөн блокны үйлдвэрийн цехэд 56х148м 

хэмжээтэй барилгын гал түймэр баруун доод хэсгээс гарсан байна. Гал түймэр тархан 

дэлгэрэх шугаман хурд нь 0,9м/мин гал түймэрт хүрэлцэн очиж унтраах үйл ажиллагаа 

явуулах хүртлэх хугацаа 18мин,  ус өгөх эрч 0,1л/с d=13мм Б маркийн хушуутай эхний 

дуудлагаар ГТУ 28 ангийн бүрэлдэхүүн 1 дүгээр тасаг АЦ-40 /130/ 63А маркийн 

автомашинтай хүрэлцэн ирсэн.  гал түймрийг унтраах хүч хэрэгслийг тараан байрлуулж 

тооцоог олно уу. 

 

БОДЛОГО №27 

Агуулахын зориулалттай 90х180м хэмжээтай барилга, гал тэсвэришилтийн II-р 

зэрэгтэй. Гал түймэр агуулахын төв хэсэгт гарсан. Гал түймрийн чөлөөт шатлаг 12мин, 

галын ачаалал 70% байна, гал түймэр тархан дэлгэрэх шугам хурд 0.8м/мин, ус өгөх эрч 

0.1л/с d=13мм Б маркийн хушуутай эхний дуудлагаар ГТУ 28 ангийн бүрэлдэхүүн 1 дүгээр 

тасаг АЦ-40 /130/ 63А маркийн автомашинтай хүрэлцэн ирсэн.  гал түймрийг унтраах хүч 

хэрэгслийг тараан байрлуулж тооцоог олно уу. 

Гал эсэргүүцэх усан хангамж нь: 

Базын газар нутагт гадна усан хангамж 150мм галын 24 гидранттай. Усны хоолой гал 

түймэр гарсан газраас 50м зайд байрлах бөгөөд галын гидрант 6 хэсэгт байрлана. 

 

БОДЛОГО №28 

Гал тэсвэршилтийн II-р зэргийн хөнгөн блокны үйлдвэрийн цехэд 90х120м 

хэмжээтэй барилгын гал түймэр баруун доод булангийн хэсгээс гарсан байна. Гал түймэр 

тархан дэлгэрэх шугаман хурд нь 0,9м/мин гал түймэрт хүрэлцэн очиж унтраах үйл 

ажиллагаа явуулах хүртлэх хугацаа 28мин,  ус өгөх эрч 0,1л/с d=13мм Б маркийн 

хушуутай эхний дуудлагаар ГТУ 28 ангийн бүрэлдэхүүн 1 дүгээр тасаг АЦ-40 /130/ 63А 

маркийн автомашинтай хүрэлцэн ирсэн.  гал түймрийг унтраах хүч хэрэгслийг тараан 

байрлуулж тооцоог олно уу. 

 

БОДЛОГО №29 

Тухайн Ƭ1, Ƭ2, Ƭ3, Ƭ4 үеийн хугацаан дахь өрөө тасалгаанд гал бүрэн автагдсан 

болон гал тархан дэлгэрсэн галын талбайн хэмжээг тооцоолон бодож графикаар үзүүлэх.  
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                          В                     С 

 А=5 м 

 В=6 м 

 С=5 м 

А                                                                  D=10 м 

                                                                           D           Галын голомт      1   Vш.х=0,6 м/мин 

                                                                                    Ƭ1=5 мин, Ƭ2= 12 мин, Ƭ3=17 мин, Ƭ4=20 

мин, 

 

 

W=4000 л, ФСА-70 маркийн хушуутай ажиллах хугацааг ол.  

 

БОДЛОГО №30 

Тухайн Ƭ1, Ƭ2, Ƭ3, Ƭ4 үеийн хугацаан дахь өрөө тасалгаанд гал бүрэн автагдсан 

болон гал тархан дэлгэрсэн галын талбайн хэмжээг тооцоолон бодож графикаар үзүүлэх.  

                          В                     С 

 А=6 м 

 В=7 м 

 С=5 м 

А                                                                  D=10 м 

                                                                           D           Галын голомт      3   Vш.х=0,5 м/мин 

                                                                                    Ƭ1=6 мин, Ƭ2= 15 мин, Ƭ3=20 мин, Ƭ4=25 

мин, 

 

 

 

Гал унтраах талбайг ол. J=0,1
 

    
, q=3,5

 

 
 

 

БОДЛОГО №31 

Тухайн Ƭ1, Ƭ2, Ƭ3, Ƭ4 үеийн хугацаан дахь өрөө тасалгаанд гал бүрэн автагдсан 

болон гал тархан дэлгэрсэн галын талбайн хэмжээг тооцоолон бодож графикаар үзүүлэх.  

                          В                     С 

 А=5 м 

 В=8 м 

 С=6 м 

А                                                                  D=10 м 

                                                                 D                     Галын голомт      2   Vш.х=0,4 м/мин 

                                                                                    Ƭ1=4 мин, Ƭ2= 10 мин, Ƭ3=19 мин, Ƭ4=23 

мин, 

 

 

Гал унтраах талбайг ол. J=0,08
 

    
, q=6

 

 
 (ГПС-600) 

 

БОДЛОГО №32 

Тухайн Ƭ1, Ƭ2, Ƭ3, Ƭ4 үеийн хугацаан дахь өрөө тасалгаанд гал бүрэн автагдсан 

болон гал тархан дэлгэрсэн галын талбайн хэмжээг тооцоолон бодож графикаар үзүүлэх.  
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                          В                     С 

 А=8 м 

 В=8 м 

 С=6 м 

А                                                                  D=8 м 

                                                                           D           Галын голомт      5   Vш.х=0,4 м/мин 

                                                                                    Ƭ1=5 мин, Ƭ2= 8 мин, Ƭ3=16 мин, Ƭ4=24 

мин, 

 

 

ГПС-600 метрийн хушуу хэдэн минут ажиллах вэ? V=200 л (хөөс үүсгэгч) 

 V=4000 л  (ус) 

БОДЛОГО №33 

Тухайн Ƭ1, Ƭ2, Ƭ3, Ƭ4 үеийн хугацаан дахь өрөө тасалгаанд гал бүрэн автагдсан 

болон гал тархан дэлгэрсэн галын талбайн хэмжээг тооцоолон бодож графикаар үзүүлэх.  

                          В                     С 

 А=5 м 

 В=6 м 

 С=7 м 

А                                                                  D=7 м 

                                                                           D           Галын голомт      6   Vш.х=1 м/мин 

                                                                                    Ƭ1=5 мин, Ƭ2= 14 мин, Ƭ3=18 мин, Ƭ4=25 

мин, 

 

 

ГПС-600 маркийн хушуу хэдэн минут ажиллах вэ? V=150 л (хөөс үүсгэгч) 

 V=2100 л  (ус) 

 

БОДЛОГО №33 

Тухайн Ƭ1, Ƭ2, Ƭ3, Ƭ4 үеийн хугацаан дахь өрөө тасалгаанд гал бүрэн автагдсан 

болон гал тархан дэлгэрсэн галын талбайн хэмжээг тооцоолон бодож графикаар үзүүлэх.  

                          В                     С 

 А=7 м 

 В=7 м 

 С=7 м 

А                                                                  D=14 м 

                                                                           D           Галын голомт      4   Vш.х=0,5 м/мин 

                                                                                    Ƭ1=6 мин, Ƭ2= 12 мин, Ƭ3=15 мин, Ƭ4=20 

мин, 

 

ГПС-600 маркийн хушуугаар ХААШ, ШШ галын талбайг унтраах тооцоо бодоэ 

гарга.  

 

БОДЛОГО №34 

Дархан-Уул аймгийн Хонгор суманд “8 суварга” ХХКомпани алтны уурхайн үйл 

ажиллагаа явуулдаг бөгөөд нийт 120 ажилчид ажилладаг байна.  

2015 оны 06 дугаар сарын 02-ны өдөр тус компаний ажилчин иргэн Ч-ийн буруутай 

үйл ажиллагааны улмаас химийн онцгой хортой бодис Цианит натри алдагдсан  байна. 

Тухайн өдөр уурхайд 64 ажилтан ажиллаж байсан бөгөөд салхины хурд 4-9 м/секунд 

байсан. Дээрх уурхайд алдагдсан хорт бодисыг саармагжуулах ажлыг хэрхэн гүйцэтгэх 

вэ? Уурхайд ажиллаж байсан ажилтнууд болон түүний нутаг дэвсгэрт байгаа иргэдийг 

нүүлгэн шилжүүлэх арга хэмжээг хэрхэн зохион байгуулах вэ? 
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БОДЛОГО №35 

2015 оны 06 дугаар сарын 21-ний өдрийн 09,30 цагт БГДүүргийн 2 дугаар хорооны 

нутаг дэвсгэрт байрлах 5 давхар орон сууцанд мөнгөн ус алдагдсан байна.  

Тус байранд оршин суух иргэн С нь хууль бусаар мөнгөн ус хадгалж байсан бөгөөд 

түүнийг гадагшаа тээвэрлэх зориулалтаар зөөвөрлөж байхдаа савтай мөнгөн усыг унагаж 

алдсан байна.  Нийслэлийн Аврах анги  дуудлагаар очиж алдагдсан мөнгөн усыг тусгай 

багаж ашиглан  соруулан авсан бөгөөд цаашид мөнгөн усыг саармагжуулах ажлыг хэрхэн 

зохион байгуулж гүйцэтгэх вэ?  

 

БОДЛОГО №36 

2015 оны 06 дугаар сарын 21-ний өдөр Дорнод аймгийн Хэрлэн сумын малчин Э-

ийн 6 хонь ямар нэгэн шалтгаангүйгээр үхсэн байна. Одоогоор өвчний онош нь тодроогүй 

байгаа бөгөөд боом өвчин байж болзошгүй гэж таамаглаж байна. Энэ нөхцөл байдалд 

Онцгой байдлын байгууллага хөл хориог хэрхэн зохион байгуулах вэ? 

БОДЛОГО №37 

2015 оны 05 дугаар сарын 15-наас эхлэн Сүхбаатар, Дорнод, Хэнтий аймгуудын 

нутаг дэвсгэрийг хамарсан малын гоц халдварт шүлхий өвчин гарчээ. Дээрх өвчний 

тархан дэлгэрэлт маш их байгаа бөгөөд энэ үед бэлэн байдлын ямар зэрэг, хэн зарлах 

вэ?  /тухайн бэлэн байдлын зэрэгт ямар арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх вэ?/ 

 

БОДЛОГО №38 

2015 оны 06 дугаар сарын 21-ний өдөр удаан үргэлжилсэн борооны улмаас 

нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн 15 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт үер болж тэнд оршин 

суугаа 10 гаруй айл үерт автжээ. Одоогоор хүний амь нас эрсдсэн талаар мэдээлэл 

байхгүй байгаа боловч 20 гаруй сая төгрөгийн хохирол учруулсан байна. Дээрх үерийн 

үеийн аврах ажиллагаа хэрхэн зохион байгуулах вэ? Уг гамшиг болсон газрын заагийг хэн 

тогтоох вэ? /хуулийн нэр,  заалтыг нэрлэ/ 

 

БОДЛОГО №39 

2015 оны 06 дугаар сарын 21-ний өдөр иргэн Б ах дүү нарын хамт нийт 6 иргэн 

микро маркийн автобустай Налайх дүүрэгт оршин суух өөрийн төрсөн ахынд очихын тулд 

зам товчилж Туул голын гарамгүй хэсгээр гарч явахдаа усанд урссан байна.  Дээрх 

дуудлагын дагуу нийслэлийн Аврах ангийн бүлэг ажилласан бөгөөд аврах ажиллагааны 

зохион байгуулалтын талаар ямар арга хэмжээ авч болох вэ?  

 

БОДЛОГО №40 

2015 оны 06 дугаар сарын 21-ний өдрийн 08,30 цагт ХУДүүргийн 4 дүгээр хорооны 

нутаг дэвсгэрт байрлах 4 давхар 48 айлын орон сууцны 1 давхарт хүний буруутай үйл 

ажиллагааны улмаас хийн баллонд тэсрэлт үүсч тухайн байшинд доргилт үүсч  олон хүн 

нурангид дарагдсан байна. Ийм нөхцөлд нурангид дарагдсан нэрвэгсдэгсдийг аврах 

ажиллагааг явуулахдаа цагийн байдлыг яаж үнэлж   тодорхойлох вэ?   

БОДЛОГО №41 

2015 оны 06 дугаар сарын 21-ний өдрийн 10,00 цагт Сонгинохайрхан дүүргийн 20 

дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах “Мах импекс” компаний хөргөлтийн цехэд засвар 

хийж байгаад технологийн горим зөрчигдсөнөөс аммиак алдагдсан байна. 

Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар ашиглаж байсан 1 тн химийн хортой бодис болох 

аммиак алдагдсаны улмаас тухайн бүс нутаг хорт бодист хордсон байна. Дээрх хорт 

бодисыг саармагжуулах ажлыг хэрхэн зохион байгуулж гүйцэтгэх  вэ? 

 

 

БОДЛОГО №42 



10 

2015 оны 06 дугаар сарын 21-ны орой 21,30 цагт Сүхбаатар дүүргийн 5 хорооны 

нутаг дэвсгэрт 4 баллын газар хөдлөлт бий болсны улмаас 3 давхар хуучин байшинд 

нуралт үүсч 5 хүн нурангид дарагдсан байна. Аврах бүлэг тагнуул явуулж  нэрвэгдсэн 

хүмүүсийн байгаа газрыг тодорхойлсон бөгөөд  одоогоор тэнд амь үрэгдсэн хүн байхгүй 

байна. Иймд нурангид дарагдсан нэрвэгдэгсдийг  гаргах ажлыг хэрхэн зохион байгуулах 

вэ? 

 

БОДЛОГО №43 

2015 оны 06 дугаар сарын 21-ний өдрийн 19,10 цагт Сүхбаатар дүүргийн 2 дугаар 

хорооны нутаг дэвсгэрт 8 баллын газар хөдлөлт болж 12 давхар байшин нуржээ. 

Одоогоор осолдсон хүмүүсийн тоо, байршил тодорхой бус байна. 

Уг газар хөдлөлтөөс хойш 24 цагийн дотор хийгдэх ажлуудыг тодорхойлж, 

нэрвэгдэгсдийн байж болох газруудыг нэрлэ. 

 

БОДЛОГО №44 

2015 оны 06 дугаар сарын 21-ний өдрийн 15,20 цагт Баянзүрх дүүргийн нутаг 

дэвсгэрт  байгалийн онц аюултай үзэгдэл  болсны улмаас гамшгийн хэмжээнд хүрч их 

хэмжээний хохирол амслаа. Тухайн гамшгийн үед очсон аврах анги салбарын захирагч 

ямар шийдвэр гаргах вэ? Шийдвэрт тодорхойлох зүйлсийг бич. 

 

 

 

 

 

ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН СУРГУУЛЬ 

 

 

 


