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Хот, тосгоны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.3 дахь, 

Захирагчийн ажлын албаны дүрмийн 1 дүгээр хэсгийн 1.3, 2 дугаар хэсгийн 2.9, 3 

дугаар хэсгийн 3.3.1 дэх заалт, Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 

Тэргүүлэгчдийн 2014 оны 183 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Улаанбаатар хотын 

нийтийн үйлчилгээний шуурхай зохицуулалтын дүрэм”-ийн 11 дүгээр зүйлийн 

11.1.5, 11.2 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1. Нийслэлийн инженерийн хангамжийн байгууллагуудын гол шугам сүлжээн 

дээр гарсан аваарь, байгалийн онцгой үзэгдлийн үед ажиллах зааврыг 

хавсралтаар баталсугай.

2. Тушаалын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Шуурхай удирдлага, 

зохицуулалтын төв /Ч.Ган-Очир/-д үүрэг болгосугай.
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ИНЖЕНЕРИЙН ХАНГАМЖИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ГОЛ ШУГАМ СҮЛЖЭЭН 
ДЭЭР АВААРИ ҮҮССЭН ТОХИОЛДОЛД АВЧ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ 

АЖИЛЛАГААНЫ ЖАГСААЛТ

№ Зааврууд
Хуудасны

дугаар

1
Халаалтын улиралд дулааны гол шугамд гарсан аваарийн үед 
ажиллах заавар-01

4-9

2
Цахилгаан хангамжийн шугам сүлжээнд гарсан аваарийн үед ажиллах 
заавар-02

10-15

3 Ус хангамжийн дамжуулах шугамд гарсан аваарийн үед ажиллах 
заавар-03-01

16-21

4
Ариутгах татуургын татан зайлуулах шугам сүлжээ, барилга 
байгууламжид гарсан аваарийн үед ажиллах заавар-03-02

22-26

5
Хороолол доторх ус дулаан хангамжийн түгээх шугам хоолойд гарсан 
аваарийн үед ажиллах заавар-04-01

27-31

6
Хороолол доторх бохир ус цуглуулах шугам сүлжээн дээр гарсан 
аваариийн үед ажиллах заавар-04-02

32-36

7
Халаалтын улиралд халаалтын зуух, дулааны шугамд гарсан 
аваарийн үед ажиллах заавар-05

37-41

8 Авто болон явган зам мөстөх, халтиргаа гулгаа үүсэх, даваа гүвээ 
хаагдах үед ажиллах заавар-06-01

42-47

9 Шар усны үер, хур бороо ихээр орох үед ажиллах заавар-06-02 48-52
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1. Товчилсон нэрс

ТӨВ
ЗАА
ДҮТ
УБДС
ОСНААУГ
УСУГ
ХИХУГ
НОБГ
ДОБХ
ДДБТХ
НЗЦГ
НАЗГ
ЗХУТ
ГУББГ
ХТГ
УБЗЗАГ

Улаанбаатар хотын Шуурхай удирдлага, зохицуулалтын төв
Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба
Диспетчерийн Үндэсний Төв
Улаанбаатар Дулааны сүлжээ ХК
Орон сууц, нийтийн аж ахуйн удирдах газар
Ус сувгийн Удирдах газар
Хэсэгчилсэн инженерийн хангамжийн удирдах газар
Нийслэлийн Онцгой байдпын газар
Дүүргийн Онцгой байдпын хэлтэс
Дүүргүүдийн Дэд бүтэц тохижилтын хэлтэс
Нийслэлийн Замын цагдаагийн газар
Нийслэлийн Авто замын газар
Замын хөдөлгөөний Удирдпагын төв
Геодези, усны барилга байгууламжийн газар
Хот тохижилтын газар
Улаанбаатар Зам засвар арчлалтын газар

3



ХАЛААЛТЫН УЛИРАЛД ДУЛААНЫ ГОЛ 
ШУГАМД ГАРСАН АВААРИЙН ҮЕД 

АЖИЛЛАХ ЗААВАР-01

Энэхүү зааврыг зөвхөн дулааны гол шугам сүлжээн дээр аваари гарсан тохиолдолд 
“Улаанбаатар Дулааны сүлжээ” ТӨХК-ийн дулааны эх үүсвэр, шугам сүлжээний 
аваарийн үеийн горим ажиллагааны тухайн үеийн заавар, нэмэлт хөтөлбөртэй 
уялдуулж, Шуурхай удирдлага, зохицуулалтын төвийн диспетчер-инженер 
ашиглана.
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Удиртгал

Өвлийн улиралд, нэн ялангуяа оргил ачааллын хугацаанд дулааны эх 
үүсвэруүд, дамжуулах шугам сүлжээ нь найдваржилтын хамгийн өндөр түвшинд 
зогсолтгүй, тасралтгүй ажиллаж хотын дулааны хэрэгцээг хангах шаардпагатай.

Дулааны эх үүсвэр, шугам сүлжээн дээр гарч болзошгүй аваари, саатлаас 
урьдчилан сэргийлэх, үүссэн тохиолдолд аль болох богино хугацаанд 
даамжруулалгүйгээр устгаж хэвийн ажиллагаанд оруулах нь оролцогч бүх талын 
үүрэг бөгөөд тэдгээрийн харилцааг уялдуулах нь эрсдэлийн түвшинг хамгийн бага 
байлгах үндэс юм.

Энэхүү баримт бичгийг дулааны гол шугам сүлжээн дээр аваари үүссэн 
тохиолдолд мэдээллийн урсгалыг оновчтой дамжуулах, түгээх, бүх төрлийн 
нөөцийн хуваарилалт, зохицуулалтыг хийх, аваари устгах томилогдсон 
бүрэлдэхүүнд дэмжлэг үзүүлэх, аваарийн үед үүссэн сөрөг үр дагаврыг шуурхай 
арилгах, нөхөн сэргээх арга хэмжээг богино хугацаанд зохион байгуулах арга 
хэмжээг удирдан явуулах ахлах диспетчер инженер Онцгой байдлын үед үндсэн 
заавар болгон ашиглахаар боловсруулсан болно.

Мөн энэхүү баримт бичигт гарч болзошгүй гэж урьдчилан тооцсон ерөнхий 
агуулгатай арга хэмжээнүүдийн төлөвлөлт, түүнийг хэрэгжүүлэх заавар, схемийг 
тусгасан бөгөөд бодит аваарийн үеийн нөхцөл байдал болон тухайн үеийн 
сүлжээний горим ажиллагаа, бүрэлдэхүүн байгууллагын аваари устгах заавар, 
түүний диспетчер, шуурхай ажиллагааны удирдлагын шийдвэрээс шалтгаалан 
зохих хэмжээний өөрчлөлттэйгээр хэрэгжүүлнэ. Гэхдээ талуудын гаргаж байгаа 
шийдвэр ямар ч тохиолдолд үндсэн зорилго буюу аваарийг шуурхай устгах, нөхөн 
сэргээх ажлыг зохион байгуулахад чиглэгдэх ёстой.

1. Аваари гарсан үед мэдээлэх, зарлан дуудах схем

Аваарийн үед мэдээлэх, зарлан дуудах схем нь шуурхай ажиллагааны баг, 
бригадын хүчин чадал, аваари үүссэн шугам сүлжээний хүчин чадал, аваари үүссэн 
орчин, цаг агаарын төлөв, аваарийн цар хүрээ, даамжирч болзошгүй эрсдэл болон 
бусад тохиолдлуудыг тооцсон байна.

Аваарийг устгах шуурхай ажиллагааны баг, бүрэлдэхүүний хүчин чадал 
хүрэлцээтэй, нөөц хангалттай, богино хугацаанд устгах боломжтой гэж шуурхай 
ажиллагааны удирдагч мэдээлэл өгсөн тохиолдолд хотын бүх шатны 
удирдлагуудад нөхцөл байдлыг заавал мэдээлэх шаардлагагүй бөгөөд диспетчер- 
инженер аваари устгаж байгаа явцын мэдээллийг 15-30 минут тутамд авч, аваари 
устгагдсаны дараах нөхөн сэргээх арга хэмжээг шуурхай зохион байгуулахад 
туслалцаа үзүүлнэ.
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Дулааны эх үүсвэрүүд дээр аваари, саатал гарсан үед ДҮТ болон УБДС 
ТӨХК-ийн диспетчер-инженерүүдтэй мэдээлэл солилцох байдлаар ажиллана.

Мэдээлэл солилцоог хамтран ажиллах гэрээ, харьцааны зааврын дагуу 
явуулах ба хугацааг аваарийн нөхцөл байдлаас шалтгаалан тодорхойлж 
зохицуулна.Эх үүсвэр дээр гарсан аваари саатлын үргэлжлэх хугацаа, цаг агаарын 
нөхцөл байдлаас шалтгаалан хэрэглэгчдийн шугам сүлжээ, хэрэглээг хязгаарлах 
шаардпагатай гэж ДҮТ болон УБДС ТӨХК-ийн диспетчер үзвэл холбогдох 
хэрэглэгчдэд мэдээлнэ.

Аваари, саатал үүссэн, хэрэглээг хязгаарласан тухай ЗАРЛАН ДУУДАХ 
СХЕМ-ийн дагуу холбогдох албан тушаалтнуудад мэдэгдэж, цаг үеийн мэдээллээр 
тогтмол хангаж ажиллана.

3. Дамжуулах гол магистраль шугам сүлжээн дээр гарсан аваарийн
үеийн ажиллагаа

Технологийн зөрчил гарсан, аваарийн байдал үүссэн тухай Улаанбаатар 
Дулааны сүлжээ ТӨХК-ийн диспетчер-инженерээс өгсөн мэдээг бүртгэж цаашдын 
мэдээллийг цаг тухайд нь авч ажиллана.

Тус мэдээлэлд тухайн шугам сүлжээний ачаалал буюу хэрэглэгчдийн 
мэдээлэл, үүссэн гэмтлийн урьдчилсан тодорхойлолт, аваарийг устгах чиглэлээр 
хэрэгжүүлж эхэлсэн арга хэмжээ, аваари устгах арга хэмжээг хэрэгжүүлэх тойм 
хугацаа болон нөөцтэй холбоотой мэдээллүүд заавал багтана.

Улаанбаатар Дулааны сүлжээ ТӨХК-ний диспетчерийн зүгээс нөөцийн 
туслалцаа хүссэн тохиолдолд бусад бүрэлдэхүүн байгууллагуудаас дайчлан 
гаргана.

Дамжуулах гол шугам /магистраль/ дээр гарсан аваарийн үед эхний ээлжинд 
тухайн шугам сүлжээнээс хангагдаж байгаа хэрэглэгчдэд, холбогдох ашиглалтын 
байгууллагууд аваари гарсан тухай мэдээлэл өгөхийг шаардана.

Аваарийн үед үүсч болзошгүй хохирлоос сэргийлэх, сүлжээний хэвийн 
ажиллагааг даруй сэргээх чиглэлээр зөвлөмж өгч, хяналт тавина. Аваарийн явцын 
болон устгагдаж дууссан тухай мэдээллийг тухай бүрт нь авч ажиллана.

Ахлах диспетчер-инженер аваари, саатал үүссэн, хэрэглээг хязгаарласан 
тухай ЗАРЛАН ДУУДАХ СХЕМ-д багтсан албан тушаалтнуудад мэдэгдэж, цаг үеийн 
мэдээллээр тогтмол хангаж ажиллана.

Аваари устгагдаж шугам сүлжээ залгагдахын хамт газар шорооны ажлаас 
үүдэлтэй зам талбайг тэгшлэх, үүссэн мөстөлтийг арилгах, замын хөдөлгөөний 
аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр шаардлагатай арга хэмжээг хэрэгжүүлж 
эхлэхийг холбогдох диспетчерүүдэд мэдэгдэх, гүйцэтгэлийн мэдээг Ерөнхий 
инженерээс авч ажиллана.

2. Дулааны эх үүсвэрүүд дээр гарсан аваарийн үеийн ажиллагаа
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Дээрх 5 дугаар зүйлд заасан арга хэмжээг дарааллын дагууд мөн адил авч 
хэрэгжүүлнэ.

5. Аваарийн үед оршин суугч, хэрэглэгчдэд зарлан мэдээлэл түгээх

Аваарийн үед оршин суугч, хэрэглэгчдэд мэдээлэл түгээхэд харьяалах 
ашиглалтын байгууллагуудын шуурхай ажиллагааны нэгж болон засаг захиргааны 
анхан шатны нэгжээр дамжуулж албан ёсны шуурхай мэдээллийг хугацаа алдалгүй 
хүргэх зохицуулалт хийнэ.

Мэдээлэл үнэн бодитой, эх сурвалж нь тодорхой байх ёстой. Сонирхсон хэвлэл 
мэдээллийн хэрэгсэл, байгууллага, иргэнд бодит мэдээллийг өгч болно.

Онцгой тохиолдолд Нийслэлийн Онцгой комиссын дарга, түүнийг эзгүйд 
орлогч болон нарийн бичгийн дарга нарын зөвшөөрлөөр, телевиз, олон нийтийн 
мэдээллийн хэрэгсэлд хандаж гарч болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, 
олон нийтийг сэрэмжлүүлэх зорилгоор шууд мэдээлэл өгч болно.

6. Онцгой байдал үүссэн тухай зарлан мэдээлэл түгээх, онцгой байдпын
удирдлагыг хэрэгжүүлэх

Диспетчер-инженер дараах тохиолдлуудад аваарийн талаарх мэдээллийг цаг 
алдалгүй хотын удирдлагуудад заавал хүргэнэ. Үүнд:

1. Цаг агаарын байдал тохиромжгүй үед /байгалийн давагдашгүй хүчин 
зүйлс./

2. Аваари устгах нөхцөл, ажиллах орчин, нөхцөл хангалтгүйгээс хугацаа 
алдах буюу эрсдэл ихэсч болзошгүй үед.

3. Нөөцийн хүрэлцээ хангалтгүй, бусад байгууллагын тусламж зайлшгүй 
шаардлагатай гэж шуурхай ажиллагааны удирдпагаас мэдэгдсэн.

4. Аваарийн цар хүрээ, хамрагдаж байгаа хэрэглэгчид хэт их /нийт ачааллын 
10-аас доошгүй хувь хамрагдсан үед/

5. Бусад зайлшгүй тохиолдолд /хүний амь нас, эрүүл мэндэд гэмтэл
учруулсан осол, аваари, тэсрэлт.... гэх мэт/

6. Аваарийн нөхцөл байдал хэт хүнд, эрсдэл өндөр, шууд гамшгийн байдалд 
шилжихээр байгаа талаар аваари устгахаар томилогдсон шуурхай 
ажиллагааны удирдагч, УСУГ-ын диспетчер инженерийн аль нэг нь 
мэдэгдсэн.

7. Бусад албан тушаалтнууд

Диспетчер-инженерүүд үүссэн нөхцөл байдлын талаарх мэдээллийг богино 
хугацаанд товч, тодорхой хүргэх ёстой бөгөөд Нийслэлийн Онцгой комиссын дарга, 
түүнийг эзгүйд орлогч нарын шийдвэрээр “Зарлан дуудах зар” тараана.

4. Дамжуулах салбар шугам сүлжээн дээр гарсан аваарийн
үеийн ажиллагаа
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Онцгой комиссын хуралдаанд шаардлагатай бол танилцуулга хийж, цаашид 
аваарийн нөхцөл байдал намжтал “Шуурхай штаб”-ын удирдлагад ажиллана.

7. Онцгой тохиолдолд дулааны хэрэглээг хязгаарлах 
Аваарийн үед тухайн шугам сүлжээний дулааны хэрэглээ үндсэндээ бүрэн 
хязгаарлагдах боловч зарим тохиолдолд хөлдөлт үүсгэж, эрсдэл гаргахгүйн тулд 
дулааны зарим хэрэглээг нь бусад шугам сүлжээнээс түр хангах зохицуулалт 
хийгдэнэ.
Ийм тохиолдолд түр горим хэрэгжүүлэх бөгөөд энэ горимын үед ачааллыг бүрэн 
хангахгүй байж болно.

1. Хэт хүйтэрснээс, эсхүл дулааны үйлдвэрлэлийн зарим хэсэг нь зогссон 
тохиолдолд дулааны хэрэгцээг бүрэн хангах боломжгүй тохиолдолд ДҮТ- 
ийн диспетчерийн шийдвэрээр УБДС ТӨХК-иас хотын сүлжээнд бүхэлд нь 
буюу хэсэгчилсэн байдлаар дараах арга хэмжээг авахуулна.

- Агаар сэлгэлтийн ачааллыг зогсоож, хэрэгцээний халуун усны хэмийг 
бууруулж, ачааллыг зогсоож, халаалтын ачааллыг хэвээр хадгалах

Дээрх тохиолдлуудад Төвийн диспетчер-инженерийн зүгээс ДҮТ болон УБДС 
ТӨХК-ийн диспетчерүүдээс зохих хязгаарлалтын талаарх мэдээллийг 1 цаг тутамд 
авч ажиллана.
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ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖИЙН ШУГАМ 
СҮЛЖЭЭНД ГАРСАН АВААРИЙН ҮЕД 

АЖИЛЛАХ ЗААВАР-02

Энэхүү зааврыг зөвхөн цахилгаан хангамжийн сүлжээн дээр аваари гарсан 
тохиолдолд “Улаанбаатар Цахилгаан сүлжээ” ТӨХК-ийн цахилгааны эх үүсвэр, 
шугам сүлжээний аваарийн үеийн горим ажиллагааны тухайн үеийн заавар, нэмэлт 
хөтөлбөртэй уялдуулж, Шуурхай удирдлага, зохицуулалтын төвийн диспетчер- 
инженер ашиглана.
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Удиртгал

Цахилгааны эх үүсвэрүүд, дэд станц, дамжуулах шугам сүлжээ нь 
найдваржилтын хамгийн өндөр түвшинд зогсолтгүй, тасралтгүй ажиллаж хотын 
цахилгаан хангамжийн хэрэгцээг хангах ёстой.

Цахилгааны эх үүсвэр, дэд станц, шугам сүлжээн дээр гарч болзошгүй 
аваари, саатлаас урьдчилан сэргийлэх, үүссэн тохиолдолд богино хугацаанд 
даамжруулахгүйгээр устгаж, хэвийн ажиллагаанд оруулах нь оролцогч бүх талын 
үүрэг бөгөөд тэдгээрийн харилцааг уялдуулах нь эрсдэлийн түвшинг хамгийн бага 
байлгах үндэс юм.

Энэхүү баримт бичгийг цахилгаан хангамжийн дэд станц, шугам сүлжээн дээр 
аваари үүссэн тохиолдолд мэдээллийн урсгалыг оновчтой дамжуулах, түгээх, бүх 
төрлийн нөөцийн хуваарилалт, зохицуулалтыг хийх, аваари устгах томилогдсон 
бүрэлдэхүүнд дэмжлэг үзүүлэх, аваарийн үед үүссэн сөрөг үр дагаврыг шуурхай 
арилгах, нөхөн сэргээх арга хэмжээг богино хугацаанд зохион байгуулах, удирдан 
явуулах ахлах диспетчер-инженер Онцгой байдлын үед үндсэн заавар болгон 
ашиглахаар боловсруулсан болно.

Мөн энэхүү баримт бичигт гарч болзошгүй гэж урьдчилан тооцсон ерөнхий 
агуулгатай арга хэмжээнүүдийн төлөвлөлт, түүнийг хэрэгжүүлэх заавар, схемийг тусгасан 
бөгөөд бодит аваарийн үеийн нөхцөл байдал болон тухайн үеийн сүлжээний горим 
ажиллагаа, бүрэлдэхүүн байгууллагын аваари устгах заавар, түүний диспетчер, шуурхай 
ажиллагааны удирдлагын шийдвэрээс шалтгаалан зохих хэмжээний өөрчлөлттэйгээр 
хэрэгжүүлнэ. Гэхдээ талуудын гаргаж байгаа шийдвэр ямар ч тохиолдолд үндсэн зорилго 
буюу аваарийг шуурхай устгах, нөхөн сэргээх ажлыг зохион байгуулахад чиглэгдэх ёстой.

1. Аваари гарсан үед мэдээлэх, зарлан дуудах схем

Аваарийн үед мэдээлэх, зарлан дуудах схем нь шуурхай ажиллагааны баг, 
бригадын хүчин чадал, аваари үүссэн шугам сүлжээний хүчин чадал, аваари үүссэн 
орчин, цаг агаарын төлөв, аваарийн цар хүрээ, даамжирч болзошгүй эрсдэл болон 
бусад тохиолдлуудыг тооцсон байна.

Аваарийг устгах шуурхай ажиллагааны баг, бүрэлдэхүүний хүчин чадал 
хүрэлцээтэй, нөөц хангалттай, богино хугацаанд устгах боломжтой гэж шуурхай 
ажиллагааны удирдагч мэдээлэл өгсөн тохиолдолд хотын бүх шатны 
удирдлагуудад нөхцөл байдлыг заавал мэдээлэх шаардлагагүй бөгөөд диспетчер- 
инженер аваари устгаж байгаа явцын мэдээллийг 15-30 минут тутамд авч, аваари 
устгагдсаны дараах нөхөн сэргээх арга хэмжээг шуурхай зохион байгуулахад 
туслалцаа үзүүлнэ.
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Цахилгаан хангамжийн эх үүсвэрүүд дээр аваари, саатал гарсан үед ДҮТ 
болон УБЦТС ТӨХК-ний диспетчер-инженерүүдтэй мэдээлэл солилцох байдлаар 
ажиллана.

Мэдээлэл солилцоог хамтран ажиллах гэрээ, харьцааны зааврын дагуу 
явуулах ба хугацааг аваарийн нөхцөл байдпаас шалтгаалан тодорхойлж 
зохицуулна.

Эх үүсвэр дээр гарсан аваари саатлын үргэлжлэх хугацаа, цаг агаарын 
нөхцөл байдпаас шалтгаалан хэрэглэгчдийн шугам сүлжээ, хэрэглээг хязгаарлах 
шаардлагатай гэж ДҮТ болон УБЦТС ТӨХК-ний диспетчер инженер үзвэл холбогдох 
хэрэглэгчдэд мэдээлэхийг шаардана.

Аваари, саатал үүссэн, хэрэглээг хязгаарласан тухай ЗАРЛАН ДУУДАХ 
СХЕМ-ийн дагуу холбогдох албан тушаалтнуудад мэдэгдэж, цаг үеийн мэдээллээр 
тогтмол хангаж ажиллана.

3. Дэд станц, магистраль шугам сүлжээн дээр гарсан 
аваарийн үеийн ажиллагаа

Дэд станц, түгээх шугам сүлжээний технологийн зөрчил гарсан, аваарийн 
байдал үүссэн тухай Улаанбаатар Цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК-ний диспетчер- 
инженерээс өгсөн мэдээг бүртгэж цаашдын мэдээллийг цаг тухайд нь авч ажиллана.

Тус мэдээлэлд тухайн шугам сүлжээний ачаалал буюу хэрэглэгчдийн 
зэрэглэл, үүссэн гэмтлийн урьдчилсан тодорхойлолт, аваарийг устгах чиглэлээр 
хэрэгжүүлж эхэлсэн арга хэмжээ, аваари устгах арга хэмжээг хэрэгжүүлэх тойм 
хугацаа болон нөөцтэй холбоотой мэдээллүүд заавал багтана.

Улаанбаатар Цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК-ний диспетчер инженерийн 
зүгээс нөөцийн туслалцаа хүссэн тохиолдолд бусад бүрэлдэхүүн байгууллагуудаас 
дайчлан гаргана.

Дэд станц, түгээх гол шугам дээр гарсан аваарийн үед эхний ээлжинд тухайн 
шугам сүлжээнээс хангагдаж байгаа хэрэглэгч, холбогдох ашиглалтын 
байгууллагуудад аваари гарсан тухай мэдээлэл өгөхийг шаардана.

Аваарийн явцын болон устгагдаж дууссан тухай мэдээллийг тухай бүрт нь 
авч ажиллана.

Ахлах диспетчер-инженер аваари, саатал үүссэн, хэрэглэгчдийг 
хязгаарласан тухай ЗАРЛАН ДУУДАХ СХЕМ-д багтсан албан тушаалтнуудад 
мэдэгдэж, цаг үеийн мэдээллээр тогтмол хангаж ажиллана.

Аваари устгагдаж шугам сүлжээ залгагдахын хамт газар шорооны ажлаас 
үүдэлтэй зам талбайг тэгшлэх, замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах 
чиглэлээр шаардпагатай арга хэмжээг хэрэгжүүлж эхлэхийг холбогдох 
диспетчерүүдэд мэдэгдэх, гүйцэтгэлийн мэдээг Ерөнхий инженерээс авч ажиллана.

4. Аваарийн үед оршин суугч, хэрэглэгчдэд зарлан 
мэдээлэл түгээх

2. Цахилгаан хангамжийн эх үүсвэрүүд дээр гарсан аваарийн
үеийн ажиллагаа
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Аваарийн үед оршин суугч, хэрэглэгчдэд мэдээлэл түгээхэд харьяалах 
ашиглалтын байгууллагуудын шуурхай ажиллагааны нэгж болон засаг захиргааны 
анхан шатны нэгжээр дамжуулж албан ёсны шуурхай мэдээллийг хугацаа алдалгүй 
хүргэх зохицуулалт хийнэ.

Мэдээлэл үнэн бодитой, эх сурвалж нь тодорхой байх ёстой. Сонирхсон хэвлэл 
мэдээллийн хэрэгсэл, байгууллага, иргэнд бодит мэдээллийг өгч болно.

Онцгой тохиолдолд Нийслэлийн Онцгой комиссын дарга, түүнийг эзгүйд 
орлогч болон нарийн бичгийн дарга нарын зөвшөөрлөөр, телевиз, олон нийтийн 
мэдээллийн хэрэгсэлд хандаж гарч болзошгуй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, ард 
иргэдийг сэрэмжлүүлэх зорилгоор шууд мэдээлэл өгч болно.

5. Онцгой байдал үүссэн тухай зарлан мэдээлэл түгээх, онцгой байдлын
удирдлагыг хэрэгжүүлэх

Диспетчер-инженер дараах тохиолдлуудад аваарийн талаарх мэдээллийг цаг 
алдалгүй хотын удирдлагуудад заавал хүргэнэ. Үүнд:

1. Цаг агаарын байдал тохиромжгүй /Байгалийн давагдашгүй хүчин зүйлс.../
2. Аваари устгах нөхцөл, ажиллах орчин, нөхцөл хангалтгүйгээс хугацаа 

алдах буюу эрсдэл ихэсч болзошгүй үед
3. Нөөцийн хүрэлцээ хангалтгүй, бусад байгууллагын тусламж зайлшгүй 

шаардлагатай гэж шуурхай ажиллагааны удирдлагаас мэдэгдсэн

4. Аваарийн цар хүрээ, хамрагдаж байгаа хэрэглэгчид хэт их /нийт ачааллын 
20-иос дээш хувь хамрагдсан үед/

5. Аваарийн нөхцөл байдал хэт хүнд, эрсдэл өндөр, шууд гамшгийн байдалд 
шилжихээр байгаа талаар аваари устгахаар томилогдсон шуурхай 
ажиллагааны удирдагч, УБЦТС ТӨХК-ний диспетчерийн аль нэг нь 
мэдэгдсэн

6. Бусад зайлшгүй тохиолдолд /Хүний амь нас, эрүүл мэндэд гэмтэл
учруулсан осол, аваари, тэсрэлт.... гэх мэт/

Диспетчер-инженерүүд үүссэн нөхцөл байдлын талаарх мэдээллийг богино 
хугацаанд товч, тодорхой хүргэх ёстой бөгөөд Нийслэлийн Онцгой комиссын дарга, 
түүнийг эзгүйд орлогч нарын шийдвэрээр “Зарлан дуудах зар” тараана.

Онцгой комиссын хуралдаанд шаардлагатай бол танилцуулга хийж, цаашид 
аваарийн нөхцөл байдал арилтал “Шуурхай штаб”-ын удирдлагад ажиллана.

6. Онцгой тохиолдпуудад хэрэглэгчдийн цахилгааны хэрэглээг таслах буюу 
хязгаарлах графикуудыг ДҮТ-ийн диспетчер удирдаж хэрэгжүүлнэ.

Үүнд:
1. Нэгдсэн сүлжээний бүрэлдэхүүнд ажиллаж байгаа цахилгаан станцуудын

түлш, усны хангамж тасалдах, их чадпын тоноглолд гэмтэл гарч аваариар
зогсох, ОХУ-н эрчим хүчний систем, манай улсын эрчим хүчний системийг
холбож байгаа шугам тасарч, Ү  зэрэгцээ ажиллагаа алдагдах, ЦЭХ
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нийлүүлэх гэрээний нөхцөл зөрчигдөж чадлын хязгаарлалт тавьснаар 
импортоор авах цахилгаан эрчим хүчний болон чадлын хэмжээ гэрээнд 
заагдсанаас хэтрэх зэрэг шалтгаанаас цахилгаан эрчим хүч ба чадпын 
дутагдал үүсэх нэгдсэн сүлжээний давтамж зөвшөөрөгдсөн хэмжээнээс доош 
буух /давтамж огцом буурч 47 Гц-ээс доошилсон тохиолдолд, ... гэх мэт/

2. Нэгдсэн сүлжээнд гарсан аваарийн үед нэгдсэн сүлжээний тогтвортой 
ажиллагааг хангах, гарсан аваарийг гүнзгийрүүлэхгүй түргэн устгах, хүний 
амь насанд аюул учрах, тоноглолын ажиллагаанд зөвшөөрөгдөхгүй нөхцөл 
бүрэлдэх /Хүчдэл хэт ихсэх,/ 6 кВ-н зөвшөөрөгдөх дээд хязгаар 7,2 кВ/... гэх 
мэт

3. Нэгдсэн сүлжээ бүхэлдээ буюу түүний аль нэг хэсэгт хүчдэлийн огцом уналт 
болж зөвшөөрөгдөх доод хэмжээнд хүрч хүчдэл дээшлүүлэх талаар авсан 
бусад арга хэмжээнүүд үр дүнд хүрэхгүй байвал

7. Халаалтын оргил ачааллын үед ус дулаан дамжуулах төв, ус халаагуурын 
зуухны цахилгаан хангамжийн тасалдлыг хэрэглэгчийн зэрэглэл 

хамаарахгүйгээр сэргээх үүрэг өгнө.

Дээрх тохиолдлуудад Төвийн диспетчер-инженерийн зүгээс ДҮТ болон 
УБЦТС ТӨХК-ний диспетчер инженерүүдээс зохих хязгаарлалтын талаарх 
мэдээллийг 1 цаг тутамд авч ажиллана.
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УС ХАНГАМЖИЙН ДАМЖУУЛАХ ШУГАМД 
ГАРСАН АВААРИЙН ҮЕД АЖИЛЛАХ

ЗААВАР-03-01

Энэхүү зааврыг зөвхөн ус хангамжийн дамжуулах шугам, сүлжээн дээр аваари 
гарсан тохиолдолд “Ус сувгийн удирдах газар" ОНӨААТҮГ-ын ус хангамжийн эх 
үүсвэр, барилга байгууламж, шугам сүлжээний аваарийн үеийн горим ажиллагааны 
тухайн үеийн заавар, нэмэлт хөтөлбөртэй уялдуулж, Шуурхай удирдлага, 
зохицуулалтын төвийн диспетчер-инженер ашиглана.
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Удиртгал

Ус хангамжийн эх үүсвэрүүд, дамжуулах шугам сүлжээ нь найдваржилтын 
хамгийн өндөр түвшинд зогсолтгүй, тасралтгүй ажиллаж хотын усны хэрэгцээг 
хангах учиртай.

Ус хангамжийн эх үүсвэр, шугам сүлжээн дээр гарч болзошгүй аваари, 
саатлаас урьдчилан сэргийлэх, үүссэн тохиолдолд аль болох богино хугацаанд 
даамжруулалгүйгээр устгаж хэвийн ажиллагаанд оруулах нь оролцогч бүх талын 
үүрэг бөгөөд тэдгээрийнхарилцааг уялдуулах нь эрсдэлийн түвшинг хамгийн бага 
байлгах үндэс юм.

Энэхүү баримт бичгийг ус хангамжийн эх үүсвэр, дамжуулах шугам сүлжээн 
дээр аваари үүссэн тохиолдолд мэдээллийн урсгалыг оновчтой дамжуулах, түгээх, 
бүх төрлийн нөөцийн хуваарилалт, зохицуулалтыг оновчтой хийх, аваари устгах 
томилогдсон бүрэлдэхүүнд дэмжлэг үзүүлэх, аваарийн үед үүссэн сөрөг үр дагаврыг 
шуурхай арилгах, нөхөн сэргээх арга хэмжээг богино хугацаанд зохион байгуулах 
арга хэмжээг удирдан явуулах ахлах диспетчер инженер Онцгой байдлын үед 
үндсэн заавар болгон ашиглахаар боловсруулсан болно.

Мөн энэхүү баримт бичигт гарч болзошгүй гэж урьдчилан тооцсон ерөнхий 
агуулгатай арга хэмжээнүүдийн төлөвлөлт, түүнийг хэрэгжүүлэх заавар, схемийг 
тусгасан бөгөөд бодит аваарийн үеийн нөхцөл байдал болон тухайн үеийн 
сүлжээний горим ажиллагаа, бүрэлдэхүүн байгууллагын аваари устгах заавар, 
түүний диспетчер, шуурхай ажиллагааны удирдлагын шийдвэрээс шалтгаалан 
зохих хэмжээний өөрчлөлттэйгээр хэрэгжүүлнэ. Гэхдээ талуудын гаргаж байгаа 
шийдвэр ямар ч тохиолдолд үндсэн зорилго буюу аваарийг шуурхай устгах, нөхөн 
сэргээх ажлыг зохион байгуулахад чиглэгдэх ёстой.

1. Аваари гарсан үед мэдээлэх, зарлан дуудах схем

Аваарийн үед мэдээлэх, зарлан дуудах схем нь шуурхай ажиллагааны баг, 
бригадын хүчин чадал, аваари үүссэн шугам сүлжээний хүчин чадал, аваари үүссэн 
орчин, цаг агаарын төлөв, аваарийн цар хүрээ, даамжирч болзошгүй эрсдэл болон 
бусад тохиолдпуудыг тооцсон байна.

Аваарийг устгах шуурхай ажиллагааны баг, бүрэлдэхүүний хүчин чадал 
хүрэлцээтэй, нөөц хангалттай, богино хугацаанд устгах боломжтой гэж шуурхай 
ажиллагааны удирдагч мэдээлэл өгсөн тохиолдолд хотын бүх шатны 
удирдлагуудад нөхцөл байдпыг заавал мэдээлэх шаардлагагүй бөгөөд диспетчер- 
инженер аваари устгаж байгаа явцын мэдээллийг 15-30 минут тутамд авч, аваари 
устгагдсаны дараах нөхөн сэргээх арга хэмжээг шуурхай зохион байгуулахад 
туслалцаа үзүүлнэ.
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2. Ус хангамжийн эх үүсвэрүүд дээр гарсан аваарийн
үеийн ажиллагаа

Ус хангамжийн эх үүсвэрүүд дээр аваари, саатал гарсан үед УСУГ болон 
ОСНААУГ-ын диспетчер-инженер, холбогдох хэрэглэгч байгууллагуудын албан 
тушаалтантай мэдээлэл солилцох байдлаар ажиллана.

Мэдээлэл солилцоог хамтран ажиллах гэрээ, харьцааны зааврын дагуу 
явуулах ба хугацааг аваарийн нөхцөл байдлаас шалтгаалан тодорхойлж 
зохицуулна.

Эх үүсвэр дээр гарсан аваари саатлын үргэлжлэх хугацаа, цаг агаарын 
нөхцөл байдлаас шалтгаалан хэрэглэгчдийн шугам сүлжээ, хэрэглээг хязгаарлах 
шаардлагатай гэж УСУГ-ын диспетчер-инженер үзвэл холбогдох хэрэглэгчдэд 
мэдээлнэ.

Аваари, саатал үүссэн, хэрэглээг хязгаарласан тухай ЗАРЛАН ДУУДАХ 
СХЕМ-ийн дагуу холбогдох албан тушаалтнуудад мэдэгдэж, цаг үеийн мэдээллээр 
тогтмол хангаж ажиллана.

3. Дамжуулах гол магистраль шугам сүлжээн дээр гарсан 
аваарийн үеийн ажиллагаа.

Технологийн зөрчил гарсан, аваарийн байдал үүссэн тухай УСУГ-ын 
диспетчер өгсөн мэдээг бүртгэж цаашдын мэдээллийг цаг тухайд нь авч ажиллана. 
Тус мэдээлэлд тухайн шугам сүлжээний ачаалал буюу хэрэглэгчдийн мэдээлэл, 
үүссэн гэмтлийн урьдчилсан тодорхойлолт, аваарийг устгах чиглэлээр хэрэгжүүлж 
эхэлсэн арга хэмжээ, аваари устгах арга хэмжээг хэрэгжүүлэх тойм хугацаа болон 
нөөцтэй холбоотой мэдээллүүд заавал багтана.

Ус сувгийн удирдах газрын диспетчерийн зүгээс нөөцийн туслалцаа хүссэн 
тохиолдолд бусад бүрэлдэхүүн байгууллагуудаас дайчлан гаргана.

Дамжуулах гол шугам /магистраль/ дээр гарсан аваарийн үед эхний ээлжинд 
тухайн шугам сүлжээнээс хангагдаж байгаа хэрэглэгчдэд, холбогдох ашиглалтын 
байгууллагууд аваари гарсан тухай мэдээлэл өгөхийг шаардана.

Аваарийн үед үүсч болзошгүй хохирлоос сэргийлэх, сүлжээний хэвийн 
ажиллагааг даруй сэргээх чиглэлээр зөвлөмж өгч, хяналт тавина. Аваарийн явцын 
болон устгагдаж дууссан тухай мэдээллийг тухай бүрт нь авч ажиллана.

Ахлах диспетчер-инженер аваари, саатал үүссэн, хэрэглээг хязгаарласан 
тухай ЗАРЛАН ДУУДАХ СХЕМ-ийн 1, 2, 4-р бүлэгт багтсан албан тушаалтнуудад 
мэдэгдэж, цаг үеийн мэдээллээр тогтмол хангаж ажиллана.

Аваари устгагдаж шугам сүлжээ залгагдахын хамт газар шорооны ажлаас 
үүдэлтэй зам талбайг тэгшлэх, үүссэн мөстөлтийг арилгах, замын хөдөлгөөний 
аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр шаардпагатай арга хэмжээг хэрэгжүүлж 
эхлэхийг холбогдох диспетчерүүдэд мэдэгдэх, гүйцэтгэлийн мэдээг Ерөнхий 
инженерээс авч ажиллана.

4. Дамжуулах салбар шугам сүлжээн дээр гарсан аваарийн
үеийн ажиллагаа
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Дээрх 5 дугаар зүйлд заасан арга хэмжээг дарааллын дагууд мөн адил авч 
хэрэгжүүлнэ.

Ахлах диспетчер-инженер шаардлагатай гэж үзвэл аваари, саатал үүссэн, 
хэрэглээг хязгаарласан тухай ЗАРЛАН ДУУДАХ СХЕМ-д багтсан албан 
тушаалтнуудад мэдэгдэж, цаг үеийн мэдээллээр тогтмол хангаж ажиллана.

5. Аваарийн үед оршин суугч, хэрэглэгчдэд зарлан мэдээлэл түгээх

Аваарийн үед оршин суугч, хэрэглэгчдэд мэдээлэл түгээхэд харьяалах 
ашиглалтын байгууллагуудын шуурхай ажиллагааны нэгж болон засаг захиргааны 
анхан шатны нэгжээр дамжуулж албан ёсны шуурхай мэдээллийг хугацаа алдалгүй 
хүргэх зохицуулалт хийнэ.

Мэдээлэл үнэн бодитой, эх сурвалж нь тодорхой байх ёстой. Сонирхсон хэвлэл 
мэдээллийн хэрэгсэл, байгууллага, иргэнд бодит мэдээллийг өгч болно.

Онцгой тохиолдолд Нийслэлийн Онцгой комиссын дарга, түүнийг эзгүйд 
орлогч болон нарийн бичгийн дарга нарын зөвшөөрлөөр телевиз, олон нийтийн 
мэдээллийн хэрэгсэлд хандаж гарч болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, 
олон нийтийг сэрэмжлүүлэх зорилгоор шууд мэдээлэл өгч болно.

6. Онцгой байдал үүссэн тухай зарлан мэдээлэл түгээх, онцгой байдлын
удирдлагыг хэрэгжүүлэх

Диспетчер-инженер дараах тохиолдлуудад аваарийн талаарх мэдээллийг цаг 
алдалгүй хотын удирдлагуудад заавал хүргэнэ. Үүнд:

8. Цаг агаарын байдал тохиромжгүй /гадна агаарын хэм -30-аас буурсан, эсхүл 
агаарын хэм -30-аас буураагүй боловч салхины хурд 12м/сек-ээс их болон 
аюулт, онц аюулт үзэгдлийн үед

9. Аваари устгах нөхцөл, ажиллах орчин, нөхцөл хангалтгүйгээс хугацаа алдах 
буюу эрсдэл ихэсч болзошгүй үед

Ю.Нөөцийн хүрэлцээ хангалтгүй, бусад байгууллагын тусламж зайлшгүй 
шаардпагатай гэж шуурхай ажиллагааны удирдлагаас мэдэгдсэн

И.Аваарийн цар хүрээ, хамрагдаж байгаа хэрэглэгчид хэт их
12. Аваарийн нөхцөл байдал хэт хүнд, эрсдэл өндөр, шууд гамшгийн байдалд 

шилжихээр байгаа талаар аваари устгахаар томилогдсон шуурхай 
ажиллагааны удирдагч, УСУГ-ын диспетчер инженерийн аль нэг нь 
мэдэгдсэн.

13. Бусад зайлшгүй тохиолдолд
Диспетчер-инженерүүд үүссэн нөхцөл байдлын талаарх мэдээллийг богино 

хугацаанд товч, тодорхой хүргэх ёстой бөгөөд Нийслэлийн Онцгой комиссын дарга, 
түүнийг эзгүйд орлогч нарын шийдвэрээр “Зарлан дуудах зар” тараана.

Онцгой комиссын хуралдаанд шаардлагатай бол танилцуулга хийж, цаашид 
аваарийн нөхцөл байдал намжтал “Шуурхай штаб”-ын удирдлагад ажиллана.

7. Онцгой тохиолдолд усны хэрэглээг хязгаарлах
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1. Аваарийн үед тухайн шугам сүлжээний усны хэрэглээг бүрэн 
хязгаарлах, зарим тохиолдолд хөлдөлт үүсэх эрсдэл гаргахгүйн тулд усны зохих 
хэрэглээг нь бусад шугам сүлжээнээс түр хангах зохицуулалт хийгддэг.

Ийм тохиолдолд түр горим хэрэгжүүлэх бөгөөд энэ горимын үед ачааллыг 
бүрэн хангахгүй байж болно.

Дээрх тохиолдлуудад Төвийн диспетчер-инженерийн зүгээс УСУГ болон 
ОСНААУГ, хэрэгчлэгч байгууллагуудын диспетчерүүдээс усны хэрэглээг 
хязгаарласан мэдээллийг 1 цаг тутамд авч ажиллана.
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АРИУТГАХ ТАТУУРГЫН ТАТАН ЗАЙЛУУЛАХ 
ШУГАМ СҮЛЖЭЭ, БАРИЛГА 

БАЙГУУЛАМЖИД ГАРСАН АВААРИЙН 
ҮЕД АЖИЛЛАХ ЗААВАР-03-02

Энэхүү зааврыг зөвхөн ариутгах татуургын татан зайлуулах шугам, сүлжээн дээр 
аваари гарсан тохиолдолд “Ус сувгийн удирдах газар” ОНӨААТҮГ-ын цэвэрлэх 
байгууламжууд, шугам сүлжээний аваарийн үеийн горим ажиллагааны тухайн үеийн 
заавар, нэмэлт хөтөлбөртэй уялдуулж Шуурхай удирдпага, зохицуулалтын төвийн 
диспетчер-инженер ашиглана.
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Удиртгал

Цэвэрлэх байгууламжууд, бохир ус татан зайлуулах, цуглуулах шугам нь 
найдваржилтын хамгийн өндөр түвшинд зогсолтгүй, тасралтгүй ажиллаж хотын 
бохир ус татан зайлуулах хэрэгцээг хангах учиртай.

Цэвэрлэх байгууламжууд, бохир ус татан зайлуулах, цуглуулах шугамд гарч 
болзошгүй аваари, саатлаас урьдчилан сэргийлэх, үүссэн тохиолдолд аль болох 
богино хугацаанд даамжруулалгүйгээр устгаж хэвийн ажиллагаанд оруулах нь 
оролцогч бүх талын үүрэг бөгөөд энэхүү оролцогч талуудын харилцааг уялдуулах 
нь эрсдэлийн түвшинг хамгийн бага байлгах үндэс юм.

Энэхүү баримт бичгийг цэвэрлэх байгууламжууд, бохир ус татан зайлуулах, 
цуглуулах шугамд аваари үүссэн тохиолдолд мэдээллийн урсгалыг оновчтой 
дамжуулах, түгээх, бүх төрлийн нөөцийн хуваарилалт, зохицуулалтыг оновчтой 
хийх, аваари устгах томилогдсон бүрэлдэхүүнд дэмжлэг үзүүлэх, аваарийн үед 
үүссэн сөрөг үр дагаврыг шуурхай арилгах, нөхөн сэргээх арга хэмжээг богино 
хугацаанд зохион байгуулах арга хэмжээг удирдан явуулах ахлах диспетчер 
инженер Онцгой байдлын үед үндсэн заавар болгон ашиглахаар боловсруулсан 
болно.

Мөн энэхүү баримт бичигт гарч болзошгүй гэж урьдчилан тооцсон ерөнхий 
агуулгатай арга хэмжээнүүдийн төлөвлөлт, түүнийг хэрэгжүүлэх заавар, схемийг 
тусгасан бөгөөд бодит аваарийн үеийн нөхцөл байдал болон тухайн үеийн 
сүлжээний хэвийн ажиллагаа, бүрэлдэхүүн байгууллагын аваари устгах заавар, 
түүний диспетчер, шуурхай ажиллагааны удирдлагын шийдвэрээс шалтгаалан 
зохих хэмжээний өөрчлөлттэйгээр хэрэгжүүлнэ. Гэхдээ талуудын гаргаж байгаа 
шийдвэр ямар ч тохиолдолд үндсэн зорилго буюу аваарийг шуурхай устгах, нөхөн 
сэргээх ажлыг зохион байгуулахад чиглэгдэх ёстой.

1. Аваари гарсан үед ажиллах мэдээлэх, зарлан дуудах схем

Аваарийн үед мэдээлэх, зарлан дуудах схем нь шуурхай ажиллагааны баг, 
бригадын хүчин чадал, аваари үүссэн шугам сүлжээний хүчин чадал, аваари үүссэн 
орчин, цаг агаарын төлөв, аваарийн цар хүрээ, даамжирч болзошгүй эрсдэл болон 
бусад тохиолдпуудыг тооцсон байна.

Аваарийг устгах шуурхай ажиллагааны баг, бүрэлдэхүүний хүчин чадал 
хүрэлцээтэй, нөөц хангалттай, богино хугацаанд устгах боломжтой гэж шуурхай 
ажиллагааны удирдагч мэдээлэл өгсөн тохиолдолд хотын бүх шатны 
удирдлагуудад нөхцөл байдпыг заавал мэдээлэх шаардпагагүй бөгөөд диспетчер- 
инженер аваари устгаж байгаа явцын мэдээллийг 15-30 минут тутамд авч, аваари 
устгагдсаны дараах нөхөн сэргээх арга хэмжээг шуурхай зохион байгуулахад 
туслалцаа үзүүлнэ.
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2. Цэвэрлэх байгууламжууд, бохир ус татан зайлуулах, цуглуулах шугамд
гарсан аваарийн үеийн ажиллагаа

Цэвэрлэх байгууламжууд, бохир ус татан зайлуулах, цуглуулах шугамд 
аваари, саатал гарсан үед УСУГ болон ОСНААУГ-ын диспетчер-инженерүүдтэй 
мэдээлэл солилцох байдпаар ажиллана.

Мэдээлэл солилцоог хамтран ажиллах гэрээ, харьцааны зааврын дагуу 
явуулах ба хугацааг аваарийн нөхцөл байдпаас шалтгаалан тодорхойлж 
зохицуулна.

Цэвэрлэх байгууламжууд, бохир ус татан зайлуулах, цуглуулах шугамд 
гарсан аваари саатлын үргэлжлэх хугацаа, цаг агаарын нөхцөл байдлаас 
шалтгаалан хэрэглэгчдийн шугам сүлжээ, хэрэглээг хязгаарлах шаардлагатай гэж 
УСУГ-ын диспетчер-инженер үзвэл холбогдох хэрэглэгчдэд мэдээлнэ.

Аваари, саатал үүссэн, хэрэглээг хязгаарласан тухай ЗАРЛАН ДУУДАХ 
СХЕМ-ийн дагуу холбогдох албан тушаалтнуудад мэдэгдэж, цаг үеийн мэдээллээр 
тогтмол хангаж ажиллана.

3. Цэвэрлэх байгууламжууд, бохир ус татан зайлуулах, цуглуулах шугамд
гарсан аваарийн үеийн ажиллагаа.

Цэвэрлэх байгууламжууд, бохир ус татан зайлуулах, цуглуулах шугамд 
технологийн зөрчил гарсан, аваарийн байдал үүссэн тухай УСУГ-ын диспетчерээс 
өгсөн мэдээг бүртгэж цаашдын мэдээллийг цаг тухайд нь авч ажиллана. Тус 
мэдээлэлд тухайн шугам сүлжээний ачаалал буюу хэрэглэгчдийн мэдээлэл, үүссэн 
гэмтлийн урьдчилсан тодорхойлолт, аваарийг устгах чиглэлээр хэрэгжүүлж эхэлсэн 
арга хэмжээ, аваари устгах арга хэмжээг хэрэгжүүлэх тойм хугацаа болон нөөцтэй 
холбоотой мэдээллүүд заавал багтана.

УСУГ-ын диспетчерийн зүгээс нөөцийн туслалцаа хүссэн тохиолдолд бусад 
бүрэлдэхүүн байгууллагуудаас дайчлан гаргана.

Цэвэрлэх байгууламжууд, бохир ус татан зайлуулах, цуглуулах шугамд 
гарсан аваарийн үед эхний ээлжинд тухайн шугам сүлжээнд бохир ус нийлүүлж буй 
хэрэглэгчдэд, холбогдох ашиглалтын байгууллагууд аваари гарсан тухай мэдээлэл 
өгөхийг шаардана.

Аваарийн үед үүсч болзошгүй хохирлоос сэргийлэх, сүлжээний хэвийн 
ажиллагааг даруй сэргээх чиглэлээр зөвлөмж өгч, хяналт тавина. Аваарийн явцын 
болон устгагдаж дууссан тухай мэдээллийг тухай бүрт нь авч ажиллана.

Ахлах диспетчер-инженер аваари, саатал үүссэн, хэрэглээг хязгаарласан 
тухай ЗАРЛАН ДУУДАХ СХЕМ-д орсон албан тушаалтнуудад мэдэгдэж, цаг үеийн 
мэдээллээр тогтмол хангаж ажиллана.

Аваари устгагдаж шугам сүлжээ залгагдахын хамт газар шорооны ажлаас 
үүдэлтэй зам талбайг тэгшлэх, үүссэн мөстөлтийг арилгах, замын хөдөлгөөний 
аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр шаардлагатай арга хэмжээг хэрэгжүүлж 
эхлэхийг холбогдох диспетчерүүдэд мэдэгдэх, гүйцэтгэлийн мэдээг Ерөнхий 
инженерээс авч ажиллана.
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4. Аваарийн үед оршин суугч, хэрэглэгчдэд зарлан мэдээлэл түгээх

Аваарийн үед оршин суугч, хэрэглэгчдэд мэдээлэл түгээхэд харьяалах 
ашиглалтын байгууллагуудын шуурхай ажиллагааны нэгж болон засаг захиргааны 
анхан шатны нэгжээр дамжуулж албан ёсны шуурхай мэдээллийг хугацаа алдалгүй 
хүргэх зохицуулалт хийнэ. Мэдээлэл үнэн бодитой, эх сурвалж нь тодорхой байх 
ёстой. Сонирхсон хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, байгууллага, иргэнд бодит 
мэдээллийг өгч болно.

Онцгой тохиолдолд Нийслэлийн Онцгой комиссын дарга, түүнийг эзгүйд 
орлогч болон нарийн бичгийн дарга нарын зөвшөөрлөөр телевиз, олон нийтийн 
мэдээллийн хэрэгсэлд хандаж гарч болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, 
олон нийтийг сэрэмжпүүлэх зорилгоор шууд мэдээлэл өгч болно.

5. Онцгой байдал үүссэн тухай зарлан мэдээлэл түгээх, онцгой байдпын
удирдлагыг хэрэгжүүлэх

Диспетчер-инженер дараах тохиолдлуудад аваарийн талаарх мэдээллийг цаг 
алдалгүй хотын удирдлагуудад заавал хүргэнэ. Үүнд:

14. Цаг агаарын байдал тохиромжгүй /гадна агаарын хэм -30-аас буурсан, эсхүл 
агаарын хэм -30-аас буураагүй боловч салхины хурд 12м/сек-ээс их болон 
аюулт, онц аюулт үзэгдлийн үед

15. Аваари устгах нөхцөл, ажиллах орчин, нөхцөл хангалтгүйгээс хугацаа алдах 
буюу эрсдэл ихэсч болзошгүй үед

16. Нөөцийн хүрэлцээ хангалтгүй бусад байгууллагын тусламж зайлшгүй 
шаардпагатай гэж шуурхай ажиллагааны удирдлагаас мэдэгдсэн

17. Аваарийн цар хүрээ, хамрагдаж байгаа хэрэглэгчид хэт их
18. Аваарийн нөхцөл байдал хэт хүнд, эрсдэл өндөр, шууд гамшгийн байдалд

шилжихээр байгаа талаар аваари устгахаар томилогдсон шуурхай
ажиллагааны удирдагч, УСУГ-ын диспетчер инженерийн аль нэг нь 
мэдэгдсэн.

19. Бусад зайлшгүй тохиолдолд
Диспетчер-инженерүүд үүссэн нөхцөл байдлын талаарх мэдээллийг богино 

хугацаанд товч, тодорхой хүргэх ёстой бөгөөд Нийслэлийн Онцгой комиссын дарга, 
түүнийг эзгүйд орлогч нарын шийдвэрээр “Зарлан дуудах зар” тараана.

Онцгой комиссын хуралдаанд шаардпагатай бол танилцуулга хийж, цаашид 
аваарийн нөхцөл байдал намжтал “Шуурхай штаб”-ын удирдлагад ажиллана.

6. Онцгой тохиолдолд усны хэрэглээг хязгаарлах

Аваарийн үед тухайн шугам сүлжээний усны хэрэглээг бүрэн болон хэсэгчлэн
хязгаарлах, бохир усыг 2 худгийн хооронд гоном насосоор соруулах, бохирын
машинаар зөөвөрлөх шаардлага гарна.

Дээрх тохиолдпуудад Төвийн диспетчер-инженерийн зүгээс УСУГ болон ОСНААУГ, 
хэрэгчлэгч байгууллагуудын диспетчерүүдээс усны хэрэглээг хязгаарласан 
мэдээллийг 1 цаг тутамд авч ажиллана.
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ХОРООЛОЛ ДОТОРХ УС ДУЛААН 
ХАНГАМЖИЙН ТҮГЭЭХ ШУГАМ ХООЛОЙД 

ГАРСАН АВААРИЙН ҮЕД АЖИЛЛАХ
ЗААВАР-04-01

Энэхүү зааврыг зөвхөн хороолол доторх ус дулаан хангамжийн шугам сүлжээн дээр 
аваари гарсан тохиолдолд “Орон сууц, нийтийн аж ахуйн удирдах газар” 
ОНӨААТҮГ-ын хороолол доторх ус дулаан хангамжийн шугам сүлжээн дээр гарсан 
аваарийн үеийн горим ажиллагааны тухайн үеийн заавар, нэмэлт хөтөлбөртэй 
уялдуулж, Шуурхай удирдлага, зохицуулалтын төвийн диспетчер-инженер 
ашиглана.
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Удиртгал

Өвлийн улиралд, нэн ялангуяа оргил ачааллын хугацаанд ус дулаан 
дамжуулах төв болон түгээх шугам сүлжээ нь найдваржилтын өндөр түвшинд 
зогсолтгүй, тасралтгүй ажиллаж хороолол доторх ус дулааны хэрэгцээг хангах 
үүрэгтэй.

Ус дулаан дамжуулах төв болон түгээх шугам сүлжээн дээр гарч болзошгүй 
аваари, саатлаас урьдчилан сэргийлэх, аваари үүссэн тохиолдолд аль болох 
богино хугацаанд даамжруулалгүйгээр устгаж хэвийн ажиллагаанд оруулах нь 
оролцогч бүх талын үүрэг бөгөөд энэхүү оролцогч талуудын харилцааг уялдуулах 
нь эрсдэлийн түвшинг хамгийн бага байлгах үндэс юм.

Энэхүү баримт бичгийг ус дулаан дамжуулах төв болон түгээх шугам сүлжээн 
дээр аваари үүссэн тохиолдолд мэдээллийн урсгалыг оновчтой дамжуулах, түгээх, 
бүх төрлийн нөөцийн хуваарилалт, зохицуулалтыг оновчтой хийх, аваари устгах 
томилогдсон бүрэлдэхүүнд дэмжлэг үзүүлэх, аваарийн үед үүссэн сөрөг үр 
дагаврыг шуурхай арилгах, нөхөн сэргээх арга хэмжээг богино хугацаанд зохион 
байгуулах арга хэмжээг удирдан явуулах ахлах диспетчер инженер Онцгой 
байдлын үед үндсэн заавар болгон ашиглахаар боловсруулсан болно.

Мөн энэхүү баримт бичигт гарч болзошгүй гэж урьдчилан тооцсон ерөнхий 
агуулгатай арга хэмжээнүүдийн төлөвлөлт, түүнийг хэрэгжүүлэх заавар, схемийг 
тусгасан бөгөөд бодит аваарийн үеийн нөхцөл байдал болон тухайн үеийн 
сүлжээний горим ажиллагаа, бүрэлдэхүүн байгууллагын аваари устгах заавар, 
түүнийдиспетчер, шуурхай ажиллагааны удирдлагын шийдвэрээс шалтгаалан 
зохих хэмжээний өөрчлөлттэйгээр хэрэгжүүлнэ. Гэхдээ талуудын гаргаж байгаа 
шийдвэр ямар ч тохиолдолд үндсэн зорилго буюу аваарийг шуурхай устгах, нөхөн 
сэргээх ажлыг зохион байгуулахад чиглэгдэх ёстой.

1. Аваари гарсан үед мэдээлэх, зарлан дуудах схем

Аваарийн үед мэдээлэх, зарлан дуудах схем нь шуурхай ажиллагааны баг, 
бригадын хүчин чадал, аваари үүссэн шугам сүлжээний хүчин чадал, аваари үүссэн 
орчин, цаг агаарын төлөв, аваарийн цар хүрээ, даамжирч болзошгүй эрсдэл болон 
бусад тохиолдлуудыг тооцсон байна.

Аваарийг устгах шуурхай ажиллагааны баг, бүрэлдэхүүний хүчин чадал 
хүрэлцээтэй, нөөц хангалттай, богино хугацаанд устгах боломжтой гэж шуурхай 
ажиллагааны удирдагч мэдээлэл өгсөн тохиолдолд хотын бүх шатны 
удирдлагуудад нөхцөл байдлыг заавал мэдээлэх шаардлагагүй. 
Диспетчер-инженер аваари устгаж байгаа явцын мэдээллийг 15-30 минут тутамд 
авч, аваари устгагдсаны дараах нөхөн сэргээх арга хэмжээг шуурхай зохион 
байгуулахад туслалцаа үзүүлнэ.
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Инженерийн
хангамжийн

байгууллагуудын
диспетчер

ОСНААУГ ОНӨААТҮГ-ын 
диспетчер-инженер

Шуурхай удирдлага 
зохицуулалтын төвийн 

диспетчер-инженер

Нийслэлийн Засагдаргын 
Дэд бүтэц, гэр хорооллын 

хөгжпийн асуудал 
хариуцсан орлогч

Улаанбаатар хотын 
Ерөнхий менежер бөгөөд 

ЗАА-ны дарга

Нийслэлийн Онцгой 
комиссын дарга

Нийслэлийн Онцгой 
комиссын нарийн бичгийн 

дарга

ЗАА-ны ИБХэлтсийн 
барилга, хот байгуулалт, 

орон сууц хариуцсан 
мэргэжилтэн
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2. Ус дулаан дамжуулах төв болон ус дулаан түгээх шугам хоолойд 
гарсан аваарийн үеийн ажиллагаа

Ус дулаан дамжуулах төв болон ус дулаан түгээх шугам сүлжээн дээр 
технологийн зөрчил гарсан, аваарийн байдал үүссэн тухай ОСНААУГ-ын 
диспетчер-инженер өгсөн мэдээг бүртгэж цаашдын мэдээллийг цаг тухайд нь авч 
ажиллана.

Тус мэдээлэлд тухайн шугам сүлжээний ачаалал буюу хэрэглэгчдийн 
мэдээлэл, үүссэн гэмтлийн урьдчилсан тодорхойлолт, аваарийг устгах чиглэлээр 
хэрэгжүүлж эхэлсэн арга хэмжээ, аваари устгах арга хэмжээг хэрэгжүүлэх тойм 
хугацаа болон нөөцтэй холбоотой мэдээллүүд заавал багтана.

ОСНААУГ-ын диспетчерийн зүгээс нөөцийн туслалцаа хүссэн тохиолдолд 
бусад бүрэлдэхүүн байгууллагуудаас дайчлан гаргана.

Ус дулаан дамжуулах төв болон ус дулаан түгээх шугам сүлжээн дээр 
гарсан аваарийн үед эхний ээлжинд тухайн шугам сүлжээнээс хангагдаж байгаа 
хэрэглэгчдэд, холбогдох ашиглалтын байгууллагууд аваари гарсан тухай мэдээлэл 
өгөхийг шаардана.

Аваарийн үед үүсч болзошгүй хохирлоос сэргийлэх, сүлжээний хэвийн 
ажиллагааг даруй сэргээх чиглэлээр зөвлөмж өгч, хяналт тавина. Аваарийн явцын 
болон устгагдаж дууссан тухай мэдээллийг тухай бүрт нь авч ажиллана.

Ахлах диспетчер-инженер аваари, саатал үүссэн, хэрэглээг хязгаарласан 
тухай ЗАРЛАН ДУУДАХ СХЕМ-д багтсан албан тушаалтнуудад мэдэгдэж, цаг үеийн 
мэдээллээр тогтмол хангаж ажиллана.

Аваари устгагдаж шугам сүлжээ залгагдахын хамт газар шорооны ажлаас 
үүдэлтэй зам талбайг тэгшлэх, үүссэн мөстөлтийг арилгах, замын хөдөлгөөний 
аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр шаардлагатай арга хэмжээг хэрэгжүүлж 
эхлэхийг холбогдох диспетчерүүдэд мэдэгдэх, гүйцэтгэлд нь хяналт тавих ёстой.

3. Аваарийн үед оршин суугч, хэрэглэгчдэд зарлан мэдээлэл түгээх

Аваарийн үед оршин суугч, хэрэглэгчдэд мэдээлэл түгээхэд харьяалах 
ашиглалтын байгууллагуудын шуурхай ажиллагааны нэгж болон засаг захиргааны 
анхан шатны нэгжээр дамжуулж албан ёсны шуурхай мэдээллийг хугацаа алдалгүй 
хүргэх зохицуулалт хийнэ.

Мэдээлэл үнэн бодитой, эх сурвалж нь тодорхой байх ёстой. Сонирхсон хэвлэл 
мэдээллийн хэрэгсэл, байгууллага, иргэнд бодит мэдээллийг өгч болно.

Онцгой тохиолдолд Нийслэлийн Онцгой комиссын дарга, түүнийг эзгүйд 
орлогч болон нарийн бичгийн дарга нарын зөвшөөрлөөр, телевиз, олон нийтийн 
мэдээллийн хэрэгсэлд хандаж гарч болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, 
олон нийтийг сэрэмжлүүлэх зорилгоор шууд мэдээлэл өгч болно.

4. Онцгой байдал үүссэн тухай зарлан мэдээлэл түгээх, онцгой байдлын
удирдлагыг хэрэгжүүлэх

Диспетчер-инженер дараах тохиолдпуудад аваарийн талаарх мэдээллийг цаг 
алдалгүй хотын удирдлагуудад заавал хүргэнэ. Үүнд:
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1. Цаг агаарын байдал тохиромжгүй үед /байгалийн давагдашгүй хүчин зүйлс./
2. Аваари устгах нөхцөл, ажиллах орчин, нөхцөл хангалтгүйгээс хугацаа алдах 

буюу эрсдэл ихэсч болзошгүй үед.
3. Нөөцийн хүрэлцээ хангалтгүй, бусад байгууллагын тусламж зайлшгүй 

шаардлагатай гэж шуурхай ажиллагааны удирдпагаас мэдэгдсэн.
4. Аваарийн цар хүрээ, хамрагдаж байгаа хэрэглэгчид хэт
5. Бусад зайлшгүй тохиолдолд /хүний амь нас, эрүүл мэндэд гэмтэл учруулсан

осол, аваари, тэсрэлт.... гэх мэт/
6. Аваарийн нөхцөл байдал хэт хүнд, эрсдэл өндөр, шууд гамшгийн байдалд 

шилжихээр байгаа талаар аваари устгахаар томилогдсон шуурхай 
ажиллагааны удирдагч, ОСНААУГ-ын диспетчер инженерийн аль нэг нь 
мэдэгдсэн.

7. Бусад албан тушаалтнууд
Диспетчер-инженерүүд үүссэн нөхцөл байдлын талаарх мэдээллийг богино 

хугацаанд товч, тодорхой хүргэх ёстой бөгөөд Нийслэлийн Онцгой комиссын дарга, 
түүнийг эзгүйд орлогч нарын шийдвэрээр “Зарлан дуудах зар” тараана.

Онцгой комиссын хуралдаанд шаардлагатай бол танилцуулга хийж, цаашид 
аваарийн нөхцөл байдал намжтал “Шуурхай штаб”-ын удирдлагад ажиллана.

5. Онцгой тохиолдолд ус дулааны хэрэглээг хязгаарлах

1. Аваарийн үед тухайн шугам сүлжээний дулааны хэрэглээ үндсэндээ бүрэн 
хязгаарлагдах боловч зарим тохиолдолд хөлдөлт үүсгэж, эрсдэл нэмж 
гаргахгүйн тулд ус, дулааны зарим хэрэглээг бусад шугам сүлжээнээс түр 
хангах зохицуулалт хийгдэх ёстой.

Ийм тохиолдолд түр горим хэрэгжүүлэх бөгөөд энэ горимын үед ачааллыг 
бүрэн хангахгүй байж болно.

Өвлийн улиралд халаалтын ачааллыг хаах хэмжээний түр горимыг ихэвчлэн 
барьдаг бөгөөд аваари устгагдаж, шугам сүлжээг бүрэн залгатал хэрэгцээний 
халуун усыг түр хязгаарлах тохиолдол байдаг.

2. Хэт хүйтэрснээс, эсхүл дулааны үйлдвэрлэлийн зарим хэсэг нь зогссон 
тохиолдолд дулааны хэрэгцээг бүрэн хангах боломжгүй болох бөгөөд зарим 
хэрэглээг зайлшгүй хязгаарлахаас аргагүй байдалд орно. Ийм тохиолдолд 
ДҮТ-ийн диспетчерийн шийдвэрээр УБДС ХК-иас хотын сүлжээнд бүхэлд нь 
буюу хэсэгчилсэн байдпаар дараах арга хэмжээг авна.

- Агаар сэлгэлтийн ачааллыг зогсоож, хэрэгцээний халуун усны хэмийг 
бууруулж, халаалтын ачааллыг хэвээр хадгалах

- Агаар сэлгэлт, хэрэгцээний халуун усны ачааллыг зогсоож, халаалтын 
ачааллыг хэвээр хадгалах

Дээрх тохиолдпуудад Төвийн диспетчер-инженерийн зүгээс ОСНААУГ-ын 
диспетчерүүдээс зохих хязгаарлалтын талаарх мэдээллийг 1 цаг тутамд авч, цаг 
агаарын байдалд тогтмол хяналт тавьж ажиллана. Хязгаарлалтын талаарх 
мэдээллийг нийслэл, дүүргийн удирдпагуудад тухай бүр мэдээлнэ.
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ХОРООЛОЛ ДОТОРХ БОХИР УС 
ЦУГЛУУЛАХ ШУГАМ СҮЛЖЭЭН ДЭЭР 

ГАРСАН АВААРИЙН ҮЕИЙН 
АЖИЛ ЛАГ АА-04-02

Энэхүү зааврыг зөвхөн хороолол доторх бохир ус цуглуулах шугам сүлжээн дээр 
аваари гарсан тохиолдолд “Орон сууц, нийтийн аж ахуйн удирдах газар” 
ОНӨААТҮГ-ын хороолол доторх ус дулаан хангамжийн шугам сүлжээн дээр гарсан 
аваарийн үеийн горим ажиллагааны тухайн үеийн заавар, нэмэлт хөтөлбөртэй 
уялдуулж, Шуурхай удирдлага, зохицуулалтын төвийн диспетчер-инженер 
ашиглана.
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Удиртгал

Хороолол доторх бохир ус цуглуулах шугам сүлжээнд гарч болзошгүй аваари, 
саатлаас урьдчилан сэргийлэх, үүссэн тохиолдолд аль болох богино хугацаанд 
даамжруулалгүйгээр устгаж хэвийн ажиллагаанд оруулах нь оролцогч бүх талын 
үүрэг бөгөөд тэдгээрийн харилцааг уялдуулах нь эрсдэлийн түвшинг хамгийн бага 
байлгах үндэс юм.

Энэхүү баримт бичгийг хороолол доторх бохир ус цуглуулах шугам дээр 
аваари үүссэн тохиолдолд мэдээллийн урсгалыг оновчтой дамжуулах, түгээх, бүх 
төрлийн нөөцийн хуваарилалт, зохицуулалтыг оновчтой хийх, аваари устгах 
томилогдсон бүрэлдэхүүнд дэмжлэг үзүүлэх, аваарийн үед үүссэн сөрөг үр 
дагаврыг шуурхай арилгах, нөхөн сэргээх арга хэмжээг богино хугацаанд зохион 
байгуулах арга хэмжээг удирдан явуулах ахлах диспетчер инженер Онцгой 
байдлын үед үндсэн заавар болгон ашиглахаар боловсруулсан болно.

Мөн энэхүү баримт бичигт гарч болзошгүй гэж урьдчилан тооцсон ерөнхий 
агуулгатай арга хэмжээнүүдийн төлөвлөлт, түүнийг хэрэгжүүлэх заавар, схемийг 
тусгасан бөгөөд бодит аваарийн үеийн нөхцөл байдал болон тухайн үеийн 
сүлжээний горим ажиллагаа, бүрэлдэхүүн байгууллагын аваар устгах заавар, 
түүний диспетчер, шуурхай ажиллагааны удирдлагын шийдвэрээс шалтгаалан 
зохих хэмжээний өөрчлөлттэйгээр хэрэгжүүлнэ. Гэхдээ талуудын гаргаж байгаа 
шийдвэр ямар ч тохиолдолд үндсэн зорилго буюу аваарийг шуурхай устгах, нөхөн 
сэргээх ажлыг зохион байгуулахад чиглэгдэх ёстой.

1. Аваари гарсан үед мэдээлэх, зарлан дуудах схем

Аваарийн үед мэдээлэх, зарлан дуудах схем нь шуурхай ажиллагааны баг, 
бригадын хүчин чадал, аваар үүссэн шугам сүлжээний хүчин чадал, аваари үүссэн 
орчин, цаг агаарын төлөв, аваарийн цар хүрээ, даамжирч болзошгүй эрсдэл болон 
бусад тохиолдлуудыг тооцсон байна.

Аваарийг устгах шуурхай ажиллагааны баг, бүрэлдэхүүний хүчин чадал 
хүрэлцээтэй, нөөц хангалттай, богино хугацаанд устгах боломжтой гэж шуурхай 
ажиллагааны удирдагч мэдээлэл өгсөн тохиолдолд хотын бүх шатны 
удирдлагуудад нөхцөл байдпыг заавал мэдээлэх шаардлагагүй бөгөөд диспетчер- 
инженер аваари устгаж байгаа явцын мэдээллийг 15-30 минут тутамд авч, аваари 
устгагдсаны дараах нөхөн сэргээх арга хэмжээг шуурхай зохион байгуулахад 
туслалцаа үзүүлнэ.
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2. Хороолол доторх бохир ус цуглуулах шугам дээр гарсан 
аваарийн үеийн ажиллагаа

Хороолол доторх бохир ус цуглуулах шугам сүлжээн дээр технологийн 
зөрчил гарсан, аваарийн байдал үүссэн тухай мэдээллийг Орон сууц нийтийн аж 
ахуйн удирдах газар /ОНӨААТҮГ/-ын диспетчер-инженерээс өгсөн мэдээг бүртгэж 
цаашдын мэдээллийг цаг тухайд нь авч ажиллана.

Тус мэдээлэлд тухайн шугам сүлжээний ачаалал буюу хэрэглэгчдийн 
мэдээлэл, үүссэн гэмтлийн урьдчилсан тодорхойлолт, аваарийг устгах чиглэлээр 
хэрэгжүүлж эхэлсэн арга хэмжээ, аваари устгах арга хэмжээг хэрэгжүүлэх тойм 
хугацаа болон нөөцтэй холбоотой мэдээллүүд заавал багтана.

Орон сууц нийтийн аж ахуйн удирдах газрын диспетчерийн зүгээс нөөцийн 
туслалцаа хүссэн тохиолдолд бусад бүрэлдэхүүн байгууллагуудаас дайчлан 
гаргана.

Хороолол доторх бохир ус цуглуулах шугам сүлжээн дээр гарсан аваарийн 
үед эхний ээлжинд тухайн шугам сүлжээнээс хангагдаж байгаа хэрэглэгч, холбогдох 
ашиглалтын байгууллагуудад аваари гарсан тухай мэдээлэл өгөхийг шаардана.

Аваарийн үед үүсч болзошгүй хохирлоос сэргийлэх, сүлжээний хэвийн 
ажиллагааг даруй сэргээх чиглэлээр зөвлөмж өгч, хяналт тавина. Аваарийн явцын 
болон устгагдаж дууссан тухай мэдээллийг тухай бүрт нь авч ажиллана.

Ахлах диспетчер-инженер шаардлагатай гэж үзвэл аваари, саатал үүссэн, 
хэрэглээг хязгаарласан тухай ЗАРЛАН ДУУДАХ СХЕМ-д орсон албан 
тушаалтнуудад мэдэгдэж, цаг үеийн мэдээллээр тогтмол хангаж ажиллана.

Аваари устгагдаж шугам сүлжээ залгагдахын хамт газар шорооны ажлаас 
үүдэлтэй зам талбайг тэгшлэх, үүссэн мөстөлтийг арилгах, замын хөдөлгөөний 
аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр шаардлагатай арга хэмжээг хэрэгжүүлж 
эхлэхийг холбогдох диспетчерүүдэд мэдэгдэх, гүйцэтгэлийн мэдээг Ерөнхий 
инженерээс авч ажиллана.

3. Аваарийн үед оршин суугч, хэрэглэгчдэд зарлан мэдээлэл түгээх

Аваарийн үед оршин суугч, хэрэглэгчдэд мэдээлэл түгээхэд харьяалах 
ашиглалтын байгууллагуудын шуурхай ажиллагааны нэгж болон засаг захиргааны 
анхан шатны нэгжээр дамжуулж албан ёсны шуурхай мэдээллийг хугацаа алдалгүй 
хүргэх зохицуулалт хийнэ.Мэдээлэл үнэн бодитой, эх сурвалж нь тодорхой байх 
ёстой. Сонирхсон хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, байгууллага, иргэнд бодит 
мэдээллийг өгч болно.

Онцгой тохиолдолд Нийслэлийн Онцгой комиссын дарга, түүнийг эзгүйд 
орлопн болон нарийн бичгийн дарга нарын зөвшөөрлөөр, телевиз, олон нийтийн 
мэдээллийн хэрэгсэлд хандаж гарч болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, 
олон нийтийг сэрэмжлүүлэх зорилгоор шууд мэдээлэл өгч болно.

4. Онцгой байдал үүссэн тухай зарлан мэдээлэл түгээх, онцгой байдпын
удирдлагыг хэрэгжүүлэх 
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Диспетчер-инженер дараах тохиолдлуудад аваарийн талаарх мэдээллийг цаг 
алдалгүй хотын удирдлагуудад заавал хүргэнэ. Үүнд:

1. Цаг агаарын байдал тохиромжгүй /Байгалийн давагдашгүй хүчин зүйлс./
2. Аваари устгах нөхцөл, ажиллах орчин, нөхцөл хангалтгүйгээс хугацаа алдах 

буюу эрсдэл ихэсч болзошгүй үед
3. Нөөцийн хүрэлцээ хангалтгүй, бусад байгууллагын тусламж зайлшгүй 

шаардлагатай гэж шуурхай ажиллагааны удирдлагаас мэдэгдсэн
4. Аваарийн цар хүрээ, хамрагдаж байгаа хэрэглэгчид хэт их /нийт ачааллын 

10-аас доошгүй хувь хамрагдсан үед/
5. Бусад зайлшгүй тохиолдолд /.... /

Аваарийн нөхцөл байдал хэт хүнд, эрсдэл өндөр, шууд гамшгийн байдалд 
шилжихээр байгаа талаар аваари устгахаар томилогдсон шуурхай ажиллагааны 
удирдагч, Орон сууц нийтийн аж ахуйн удирдах газрын диспетчерийн аль нэг нь 
мэдэгдсэн, мөн цаг агаарын онц аюултай үзэгдпийн үед үүссэн аваарийн талаарх 
мэдээллийг тухай бүрт нь доорх дарааллын дагуу яаралтай хүргэнэ.

1. Ерөнхий диспетчер, Төвийн дарга
2. Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежер, Захирагчийн ажлын албаны 

Инженерийн байгууламжийн хэлтсийн дарга, холбогдох мэргэжилтэн
3. Нийслэлийн Онцгой комиссын дарга, нарийн бичгийн дарга, НОБГ, ДОБХ
4. ОСНААУГ болон холбогдох бусад бүрэлдэхүүн байгууллагуудын 

диспетчер, ээлжийн инженерүүд
5. Холбогдох дүүргийн удирдлага
6. Бусад албан тушаалтнууд

Диспетчер-инженерүүд үүссэн нөхцөл байдлын талаарх мэдээллийг богино 
хугацаанд товч, тодорхой хүргэх ёстой бөгөөд Нийслэлийн Онцгой комиссын дарга, 
түүнийг эзгүйд орлогч нарын шийдвэрээр “Зарлан дуудах зар” тараана.

Онцгой комиссын хуралдаанд шаардлагатай бол танилцуулга хийж, цаашид 
аваарийн нөхцөл байдал намжтал “Шуурхай штаб”-ын удирдлагад ажиллана.

5. Онцгой тохиолдолд усны хэрэглээг хязгаарлах

1. Аваарийн үед тухайн шугам сүлжээний хэрэглээ үндсэндээ бүрэн 
хязгаарлагдах боловч зарим тохиолдолд хөлдөлт үүсгэж, эрсдэл гаргахгүйн 
тулд зарим хэрэглээг нь бусад шугам сүлжээнээс түр хангах зохицуулалт 
хийгддэг.

2. Хороолол доторх бохир ус цуглуулах шугам сүлжээний зарим хэсэг нь зогссон 
тохиолдолд бохир ус татан зайлуулах хэрэгцээг бүрэн хангах боломжгүй 
болдог тул УСУГ-ын диспетчерийн шийдвэрээр ОСНААУГ-аас хотын 
сүлжээнд бүхэлд нь буюу хэсэгчилсэн байдлаар хаах арга хэмжээг авна.

Дээрх тохиолдпуудад Төвийн диспетчер-инженерийн зүгээс УСУГ болон 
ОСНААУГ-ын диспетчерүүдээс зохих хязгаарлалтын талаарх мэдээллийг 1 цаг 
тутамд авч, цаг агаарын байдалд тогтмол хяналт тавьж ажиллана. Хязгаарлалтын 
талаарх мэдээллийг нийслэл, дүүргийн удирдлагуудад тухай бүр мэдээлнэ.
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ХАЛААЛТЫН УЛИРАЛД ХАЛААЛТЫН ЗУУХ, 
ДУЛААНЫ ШУГАМД ГАРСАН АВААРИЙН 

ҮЕД АЖИЛЛАХ ЗААВАР-05

Энэхүү зааврыг зөвхөн халаалтын зуух, дулааны шугам сүлжээн дээр аваари 
гарсан тохиолдолд “Хэсэгчилсэн инженерийн хангамжийн удирдах газар” 
ОНӨААТҮГ-ын дулааны эх үүсвэр, шугам сүлжээний аваарийн үеийн горим 
ажиллагааны тухайн үеийн заавар, нэмэлт хөтөлбөртэй уялдуулж, Шуурхай 
удирдлага, зохицуулалтын төвийн диспетчер-инженер ашиглана.
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Удиртгал
Өвлийн улиралд, нэн ялангуяа оргил ачааллын хугацаанд дулааны эх 

үүсвэрүүд, түгээх шугам сүлжээ нь найдваржилтын өндөр түвшинд зогсолтгүй, 
тасралтгүй ажиллаж хэрэглэгчдийн дулааны хэрэгцээг хангах учиртай.

Дулааны эх үүсвэр, шугам сүлжээн дээр гарч болзошгүй аваари, саатлаас 
урьдчилан сэргийлэх, үүссэн тохиолдолд аль болох богино хугацаанд 
даамжруулалгүйгээр устгаж хэвийн ажиллагаанд оруулах нь оролцогч бүх талын 
үүрэг бөгөөд тэдгээрийн харилцааг уялдуулах нь эрсдэлийн түвшинг хамгийн бага 
байлгах үндэс юм.

Энэхүү баримт бичгийг дулааны эх үүсвэр /халаалтын зуух/, дулааны гол 
шугам сүлжээн дээр аваари үүссэн тохиолдолд мэдээллийн урсгалыг оновчтой 
дамжуулах, түгээх, бүх төрлийн нөөцийн хуваарилалт, зохицуулалтыг оновчтой 
хийх, аваари устгах томилогдсон бүрэлдэхүүнд дэмжлэг үзүүлэх, аваарийн үед 
үүссэн сөрөг үр дагаврыг шуурхай арилгах, нөхөн сэргээх арга хэмжээг богино 
хугацаанд зохион байгуулах арга хэмжээг удирдан явуулах ахлах диспетчер 
инженер Онцгой байдпын үед үндсэн заавар болгон ашиглахаар боловсруулсан 
болно.

Мөн энэхүү баримт бичигт гарч болзошгүй гэж урьдчилан тооцсон ерөнхий 
агуулгатай арга хэмжээнүүдийн төлөвлөлт, түүнийг хэрэгжүүлэх заавар, схемийг 
тусгасан бөгөөд бодит аваарийн үеийн нөхцөл байдал болон тухайн үеийн 
сүлжээний горим ажиллагаа, бүрэлдэхүүн байгууллагын аваари устгах заавар, 
түүний диспетчер, шуурхай ажиллагааны удирдпагын шийдвэрээс шалтгаалан 
зохих хэмжээний өөрчлөлттэйгээр хэрэгжүүлнэ. Гэхдээ талуудын гаргаж байгаа 
шийдвэр ямар ч тохиолдолд үндсэн зорилго буюу аваарийг шуурхай устгах, нөхөн 
сэргээх ажлыг зохион байгуулахад чиглэгдэх ёстой.

1. Аваари гарсан үед мэдээлэх, зарлан дуудан схем

Аваарийн үед мэдээлэх, зарлан дуудах схем нь шуурхай ажиллагааны баг, 
бригадын хүчин чадал, аваари үүссэн шугам сүлжээний хүчин чадал, аваари үүссэн 
орчин, цаг агаарын төлөв, аваарийн цар хүрээ, даамжирч болзошгүй эрсдэл болон 
бусад тохиолдпуудыг тооцсон байна.

Аваарийг устгах шуурхай ажиллагааны баг, бүрэлдэхүүний хүчин чадал 
хүрэлцээтэй, нөөц хангалттай, богино хугацаанд устгах боломжтой гэж шуурхай 
ажиллагааны удирдагч мэдээлэл өгсөн тохиолдолд хотын бүх шатны 
удирдлагуудад нөхцөл байдпыг заавал мэдээлэх шаардлагагүй бөгөөд диспетчер- 
инженер аваари устгаж байгаа явцын мэдээллийг 15-30 минут тутамд авч, аваари 
устгагдсаны дараах нөхөн сэргээх арга хэмжээг шуурхай зохион байгуулахад 
туслалцаа үзүүлнэ.
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2. Дулааны эх үүсвэр /халаалтын зуух/ дээр гарсан аваарийн
үеийн ажиллагаа

Дулааны эх үүсвэр дээр аваари, саатал гарсан үед “ХИХУГ”-ын диспетчер- 
инженертэй мэдээлэл солилцох байдпаар ажиллана.

Мэдээлэл солилцоог хамтран ажиллах гэрээ, харьцааны зааврын дагуу 
явуулах ба хугацааг аваарийн нөхцөл байдпаас шалтгаалан тодорхойлж 
зохицуулна. Эх үүсвэр дээр гарсан аваари саатлын үргэлжлэх хугацаа, цаг агаарын 
нөхцөл байдлаас шалтгаалан хэрэглэгчдийн шугам сүлжээ, хэрэглээг хязгаарлах 
шаардлагатай гэж “ХИХУГ"-ын диспетчер-инженер үзвэл холбогдох хэрэглэгчдэд 
мэдээлнэ.

Аваари, саатал үүссэн, хэрэглээг хязгаарласан тухай ЗАРЛАН ДУУДАХ 
СХЕМ-ийн дагуу холбогдох албан тушаалтнуудад мэдэгдэж, цаг үеийн мэдээллээр 
тогтмол хангаж ажиллана.

3. Дамжуулах гол магистраль шугам сүлжээн дээр гарсан аваарийн үеийн
ажиллагаа

Дамжуулах гол шугам сүлжээн дээр технологийн зөрчил гарсан, аваарийн 
байдал үүссэн тухай “ХИХУГ”-ын диспетчер-инженерээс өгсөн мэдээг бүртгэж 
цаашдын мэдээллийг цаг тухайд нь авч ажиллана.

Тус мэдээлэлд тухайн шугам сүлжээний ачаалал буюу хэрэглэгчдийн 
мэдээлэл, үүссэн гэмтлийн урьдчилсан тодорхойлолт, аваарийг устгах чиглэлээр 
хэрэгжүүлж эхэлсэн арга хэмжээ, аваари устгах арга хэмжээг хэрэгжүүлэх тойм 
хугацаа болон нөөцтэй холбоотой мэдээллүүд заавал багтана.

“ХИХУГ’-ын диспетчер-инженерийн зүгээс нөөцийн туслалцаа хүссэн 
тохиолдолд бусад бүрэлдэхүүн байгууллагуудаас дайчлан гаргана.

Дамжуулах гол шугам /магистраль/дээр гарсан аваарийн үед эхний ээлжинд 
тухайн шугам сүлжээнээс хангагдаж байгаа хэрэглэгч, байгууллагуудад аваари 
гарсан тухай мэдээлэл өгөхийг шаардана.

Аваарийн үед үүсч болзошгүй хохирлоос сэргийлэх, сүлжээний хэвийн 
ажиллагааг даруй сэргээх чиглэлээр зөвлөмж өгч, хяналт тавина. Аваарийн явцын 
болон устгагдаж дууссан тухай мэдээллийг тухай бүрт нь авч ажиллана.

Ахлах диспетчер-инженер аваари, саатал үүссэн, хэрэглээг хязгаарласан 
тухай ЗАРЛАН ДУУДАХ СХЕМ-д орсон албан тушаалтнуудад мэдэгдэж, цаг үеийн 
мэдээллээр тогтмол хангаж ажиллана.

Аваари устгагдаж шугам сүлжээ залгагдахын хамт газар шорооны ажлаас 
үүдэлтэй зам талбайг тэгшлэх, үүссэн мөстөлтийг арилгах, замын хөдөлгөөний 
аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр шаардлагатай арга хэмжээг хэрэгжүүлж 
эхлэхийг холбогдох диспетчерүүдэд мэдэгдэх, гүйцэтгэлийн мэдээг Ерөнхий 
инженерээс авч ажиллана.
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4. Аваарийн үед оршин суугч, хэрэглэгчдэд зарлан мэдээлэл түгээх

Аваарийн үед оршин суугч, хэрэглэгчдэд мэдээлэл түгээхэд харьяалах 
ашиглалтын байгууллагуудын шуурхай ажиллагааны нэгж болон засаг захиргааны 
анхан шатны нэгжээр дамжуулж албан ёсны шуурхай мэдээллийг хугацаа алдалгүй 
хүргэх зохицуулалт хийнэ. Мэдээлэл үнэн бодитой, эх сурвалж нь тодорхой байх 
ёстой. Сонирхсон хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, байгууллага, иргэнд бодит 
мэдээллийг өгч болно.

Онцгой тохиолдолд Нийслэлийн Онцгой комиссын дарга, түүнийг эзгүйд 
орлогч болон нарийн бичгийн дарга нарын зөвшөөрлөөр, телевиз, олон нийтийн 
мэдээллийн хэрэгсэлд хандаж гарч болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, 
олон нийтийг сэрэмжлүүлэх зорилгоор шууд мэдээлэл өгч болно.

5. Онцгой байдал үүссэн тухай зарлан мэдээлэл түгээх, онцгой байдлын
удирдлагыг хэрэгжүүлэх

Диспетчер-инженер дараах тохиолдлуудад аваарийн талаарх мэдээллийг цаг 
алдалгүй хотын удирдлагуудад заавал хүргэнэ. Үүнд:

1. Цаг агаарын байдал тохиромжгүй үед /байгалийн давагдашгүй хүчин
зүйлс..../

2. Аваари устгах нөхцөл, ажиллах орчин, нөхцөл хангалтгүйгээс хугацаа 
алдах буюу эрсдэл ихэсч болзошгүй үед

3. Нөөцийн хүрэлцээ хангалтгүй, бусад байгууллагын тусламж зайлшгүй 
шаардлагатай гэж шуурхай ажиллагааны удирдлагаас мэдэгдсэн

4. Аваарийн цар хүрээ, хамрагдаж байгаа хэрэглэгчид хэт их /Сургууль нь 
хүүхэд хүлээн авах боломжгүй, Хотхоны оршин суугч, хэрэглэгчдэд /

5. Аваарийн нөхцөл байдал хэт хүнд, эрсдэл өндөр, шууд гамшгийн байдалд 
шилжихээр байгаа талаар аваари устгахаар томилогдсон шуурхай 
ажиллагааны удирдагч, ХИХУГ-ын диспетчер инженерийн аль нэг нь 
мэдэгдсэн.

6. Бусад зайлшгүй тохиолдолд
Диспетчер-инженерүүд үүссэн нөхцөл байдлын талаарх мэдээллийг богино 

хугацаанд товч, тодорхой хүргэх ёстой бөгөөд Нийслэлийн Онцгой комиссын дарга, 
түүнийг эзгүйд орлогч нарын шийдвэрээр “Зарлан дуудах зар” тараана.

Онцгой комиссын хуралдаанд шаардлагатай бол танилцуулга хийж, цаашид 
аваарийн нөхцөл байдал намжтал “Шуурхай штаб”-ын удирдлагад ажиллана.

6. Онцгой тохиолдолд дулааны хэрэглээг хязгаарлах

1. Аваарийн үед тухайн шугам сүлжээний дулааны хэрэглээ үндсэндээ бүрэн 
хязгаарлагдах
Дээрх тохиолдпуудад Төвийн диспетчер-инженерийн зүгээс “ХИХУГ”-ын 

диспетчер-инженерээс зохих хязгаарлалтын талаарх мэдээллийг 1 цаг тутамд авч 
ажиллана.
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АВТО БОЛОН ЯВГАН ЗАМ МӨСТӨХ, 
ХАЛТИРГАА ГУЛГАА ҮҮСЭХ, ДАВАА ГҮВЭЭ 

ХААГДАХ ҮЕД АЖИЛЛАХ ЗААВАР-06-01

Энэхүү зааврыг авто болон явган зам мөстөх, халтиргаа гулгаа үүсэх, даваа гүвээ 
хаагдсан тохиолдолд “Хот тохижилтын газар, Улаанбаатар зам засвар, арчлалтын 
газар” ОНӨААТҮГ-ын тухайн нөхцөл байдалд барьж ажиллах аваарийн заавар, 
нэмэлт хөтөлбөртэй уялдуулж, Шуурхай удирдпага, зохицуулалтын төвийн 
диспетчер-инженер ашиглана.
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Удиртгал

Байгалийн онцгой үзэгдэл (бороо, цас, салхи шуурга, үер ус, газар хөдлөлт)- 
ийн үед авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ энэхүү хэсэгт хамаарч байгаа боловч нийтийн 
үйлчилгээнд харьцангуй үргэлжилсэн хугацаанд хүндрэл учруулдаг тул өвлийн 
улирлаар жишиг болгон авч үзсэн болно.

Байгалийн онцгой үзэгдэл, цаг агаарын хүндрэлтэй үед Цаг уур орчны 
шинжилгээний газраас өгсөн урьдчилан сэргийлэх мэдээ түүнтэй уялдуулан Улс, 
Нийслэлийн Онцгой комиссоос гаргасан заавар, зөвлөмжийн дор бүрэлдэхүүн 
байгууллагуудын бэлтгэлийг хангуулж, шуурхай удирдлага, зохицуулалтыг 
хэрэгжүүлж ажиллана.

Хүйтний улиралд замын цас цэвэрлэх, халтиргааг арилгах, мөс ховхлох, 
цасан хунгараас хамгаалах ажлуудыг шуурхай хийж халтирч гэмтэхээс сэргийлэх, 
авто тээврийн хөдөлгөөнийг саадгүй, аюул осолгүй явуулах нөхцөлийг бүрдүүлэх 
ёстой.

Авто болон явган хүний зам мөстөх, даваа гүвээ хаагдсан үед гарч болзошгүй 
аваари, саатлаас урьдчилан сэргийлэх, үүссэн тохиолдолд аль болох богино 
хугацаанд даамжруулалгүйгээр устгаж хэвийн ажиллагаанд оруулах нь оролцогч 
бүх талын үүрэг бөгөөд тэдгээрийн харилцааг уялдуулан зохицуулах нь эрсдэлийг 
хамгийн бага байлгах үндэс юм.

Энэхүү баримт бичгийг авто болон явган хүний зам мөстөх, даваа гүвээ 
хаагдсан тохиолдолд мэдээллийн урсгалыг оновчтой дамжуулах, түгээх, бүх 
төрлийн нөөцийн хуваарилалт, зохицуулалтыг оновчтой хийх, аваари устгах 
томилогдсон бүрэлдэхүүнд дэмжлэг үзүүлэх, аваарийн үед үүссэн сөрөг үр 
дагаврыг шуурхай арилгах, нөхөн сэргээх арга хэмжээг богино хугацаанд зохион 
байгуулах арга хэмжээг удирдан явуулах ахлах диспетчер инженер Онцгой 
байдлын үед үндсэн заавар болгон ашиглахаар боловсруулсан болно.

Мөн энэхүү баримт бичигт гарч болзошгүй гэж урьдчилан тооцсон ерөнхий 
агуулгатай арга хэмжээнүүдийн төлөвлөлт, түүнийг хэрэгжүүлэх заавар, схемийг 
тусгасан болно.

Аюулт үзэгдлийн үеийн нөхцөл байдал болон тухайн үеийн горим ажиллагаа, 
бүрэлдэхүүн байгууллагын аваари устгах заавар, түүний диспетчер, шуурхай 
ажиллагааны удирдпагын шийдвэрээс шалтгаалан зохих хэмжээний 
өөрчлөлттэйгээр хэрэгжүүлнэ. Гэхдээ талуудын гаргаж байгаа шийдвэр ямар ч 
тохиолдолд үндсэн зорилго буюу аваарийг шуурхай устгах, нөхөн сэргээх ажлыг 
зохион байгуулахад чиглэгдэх ёстой.

1. Цаг агаарын аюулт үзэгдлийн үед мэдээлэх, зарлан дуудах схем

Цаг агаарын аюулт үзэгдпийн үеийн ажиллагаа мэдээлэх, зарлан дуудах 
схем нь шуурхай ажиллагааны баг, бригадын хүчин чадал, аюулт үзэгдлийн цар 
хүрээ, даамжирч болзошгүй эрсдэл болон бусад тохиолдпуудыг тооцсон байна.

Авто болон явган зам мөстөх, халтиргаа гулгаа үүсэх, даваа гүвээ хаагдах 
үед шуурхай ажиллагааны баг, бүрэлдэхүүний хүчин чадал хүрэлцээтэй, нөөц 
хангалттай, богино хугацаанд устгах боломжтой гэж шуурхай ажиллагааны
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удирдагч мэдээлэл өгсөн тохиолдолд хотын бүх шатны удирдпагуудад нөхцөл 
байдлыг заавал мэдээлэх шаардлагагүй бөгөөд диспетчер-инженер аваари устгаж 
байгаа явцын мэдээллийг 15-30 минут тутамд авч, байгалийн хүчин зүйлсийг 
устгагдсаны дараах нөхөн сэргээх арга хэмжээг шуурхай зохион байгуулахад 
туслалцаа үзүүлнэ.
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2. Нийтийн эзэмшлийн зам талбай мөстөх, халтиргаа гулгаа үүсэж, даваа
гүвээ хаагдсан үеийн ажиллагаа

Нийтийн эзэмшлийн зам талбай мөстөх, халтиргаа гулгаа үүсэж, даваа гүвээ 
хаагдсан үед Хот тохижилтын газар, Зам засвар, арчлалтын газрын диспетчер, 
Төвийн 6 дүүргийн Дэд бүтэц, тохижилтын хэлтсийн даргатай мэдээлэл солилцох 
байдлаар ажиллана.

Мэдээлэл солилцоог хамтран ажиллах гэрээ, харьцааны зааврын дагуу 
явуулах ба хугацааг аваарийн нөхцөл байдпаас шалтгаалан тодорхойлж 
зохицуулна.

Нийтийн эзэмшлийн зам талбай мөстөх, халтиргаа гулгаа үүсэж, даваа гүвээ 
хаагдсан тухай ЗАРЛАН ДУУДАХ СХЕМ-ийн дагуу холбогдох албан тушаалтнуудад 
мэдэгдэж, цаг үеийн мэдээллээр тогтмол хангаж ажиллана.

3. Цаг агаарын аюулт үзэгдлийн үеийн ажиллагаа

Зам талбайн цас мөсийг цэвэрлэж байгаа үйл явцын тухай Хот тохижилтын 
газар, Зам засвар, арчлалтын газрын диспетчер, Төвийн 6 дүүргийн Дэд бүтэц, 
тохижилтын хэлтсийн даргаас өгсөн мэдээг бүртгэж цаашдын мэдээллийг цаг 
тухайд нь авч ажиллана. Тус мэдээлэлд тухайн газарт үүссэн нөхцөл байдал, 
цаашид хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шаардагдах хугацаа, хүн хүч болон давс бодисын 
нөөц, техникийн хүчин чадалтай холбоотой мэдээллүүд заавал багтана.

Хот тохижилтын газар, Зам засвар, арчлалтын газрын диспетчер, Төвийн 6 
дүүргийн Дэд бүтэц, тохижилтын хэлтсийн даргын зүгээс нөөцийн туслалцаа хүссэн 
тохиолдолд бусад бүрэлдэхүүн байгууллагуудаас дайчлан гаргана.

4. Цаг агаарын аюулт үзэгдлийн үед ард иргэдэд зарлан
мэдээлэл түгээх

Аюулт үзэгдлийн үед тус нийтийн эзэмшлийн зам талбай, даваа гүвээ хаагдсан 
тухай мэдээллийг телевиз, радио, шуурхай ажиллагааны нэгж болон засаг 
захиргааны анхан шатны нэгжээр дамжуулж албан ёсны шуурхай мэдээллийг 
хугацаа алдалгүй хүргэнэ.

Нийслэлийн Онцгой комиссын дарга, түүнийг эзгүйд орлогч болон нарийн 
бичгийн дарга нарын зөвшөөрлөөр, телевиз, олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэлд 
хандаж гарч болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, олон нийтийг 
сэрэмжлүүлэх зорилгоор шууд мэдээлэл өгч болно.

1. Цаг агаарын гаралтай аюулт үзэгдлийн үед зам талбай, даваа гүвээ 
хаасан мэдээллийг тухай бүрд нь дараах албан тушаалтнуудад яаралтай 
хүргэнэ.

2. Ерөнхий диспетчер, Төвийн дарга
3. Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежер, Захирагчийн ажпын албаны 

Инженерийн байгууламжийн хэлтсийн дарга, холбогдох мэргэжилтэн
4. Нийслэлийн Онцгой комиссын нарийн бичгийн дарга, Онцгой комиссын 

дарга, НОБГ, ДОБХ
5. Дэд бүтэц, тохижилтын хэлтэс, Холбогдох дүүргийн удирдлага,
6. Бусад албан тушаалтнууд
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Диспетчер-инженерүүд үүссэн нөхцөл байдпын талаарх мэдээллийг богино 
хугацаанд товч, тодорхой хүргэх ёстой бөгөөд Нийслэлийн Онцгой комиссын дарга, 
түүнийг эзгүйд орлогч нарын шийдвэрээр “Зарлан дуудах зар” тараана.

Онцгой комиссын хуралдаанд шаардлагатай бол танилцуулга хийж, цаашид 
аваарийн нөхцөл байдал намжтал “Шуурхай штаб”-ын удирдлагад ажиллана.
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ШАР УСНЫ ҮЕР, ХУР БОРОО ИХЭЭР ОРОХ 
ҮЕД ШУУРХАЙ АЖИЛЛАХ ЗААВАР

СХЕМ-06-02

Энэхүү зааврыг шар усны үер, хур бороо ихээр орж ус зайлуулах шугам сүлжээ, 
далан суваг нэвтрүүлэх чадваргүй болсон тохиолдолд “Геодези, Усны барилга 
байгууламжийн газар, Улаанбаатар зам засвар, арчлалтын газар” ОНӨААТҮГ-ын 
тухайн нөхцөл байдалд барьж ажиллах аваарийн заавар, нэмэлт хөтөлбөртэй 
уялдуулж Шуурхай удирдлага, зохицуулалтын төвийн диспетчер-инженер 
ашиглана.
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Удиртгал

Байгалийн онцгой үзэгдэл (шар усны үер, хур бороо, үер ус)-ийн үед авч 
хэрэгжүүлэх арга хэмжээг энэхүү хэсэгт авч үзсэн болно.

Байгалийн онцгой үзэгдэл, цаг агаарын хүндрэлтэй үед Цаг уур орчны 
шинжилгээний газраас өгсөн урьдчилан сэргийлэх мэдээ түүнтэй уялдуулан Улс, 
Нийслэлийн Онцгой комиссоос гаргасан заавар, зөвлөмжийн дор бүрэлдэхүүн 
байгууллагуудын бэлтгэлийг хангуулж, шуурхай удирдпага, зохицуулалтыг 
хэрэгжүүлж ажиллана.

Шар усны үер, их хэмжээгээр хур бороо орох үед замын борооны усыг 
зайлуулах, иргэдийн амь нас эрүүл мэнд, эд хөрөнгийг хамгаалах ажлуудыг 
шуурхай гүйцэтгэж үерийн усанд автахаас сэргийлэх, авто тээврийн хөдөлгөөнийг 
саадгүй, аюул осолгүй явуулах нөхцөлийг бүрдүүлэх ёстой.

Айл өрх, аж ахуйн нэгж усанд автах, замын хөдөлгөөнд саад учруулж 
болзошгүй байгалийн аюулт үзэгдлээс урьдчилан сэргийлэх, үүссэн тохиолдолд аль 
болох богино хугацаанд даамжруулалгүйгээр устгаж хэвийн ажиллагаанд оруулах 
нь оролцогч бүх талын үүрэг бөгөөд тэдгээрийн харилцааг уялдуулан зохицуулах нь 
эрсдэлийг хамгийн бага байлгах үндэс юм.

Энэхүү баримт бичгийг барилга байгууламж усанд автах, борооны ус 
зайлуулах шугам нэвтрүүлэх чадамжгүй болсон, их хэмжээгээр ус хуримтлагдсан 
тохиолдолд мэдээллийн урсгалыг оновчтой дамжуулах, түгээх, бүх төрлийн 
нөөцийн хуваарилалт, зохицуулалтыг оновчтой хийх, байгалийн аюулт үзэгдлийг 
давахаар томилогдсон бүрэлдэхүүнд дэмжлэг үзүүлэх, үүссэн сөрөг үр дагаврыг 
шуурхай арилгах, нөхөн сэргээх арга хэмжээг богино хугацаанд зохион байгуулах 
арга хэмжээг удирдан явуулах ахлах диспетчер инженер Онцгой байдлын үед 
үндсэн заавар болгон ашиглахаар боловсруулсан болно.

Мөн энэхүү баримт бичигт гарч болзошгүй гэж урьдчилан тооцсон ерөнхий 
агуулгатай арга хэмжээнүүдийн төлөвлөлт, түүнийг хэрэгжүүлэх заавар, схемийг 
тусгасан болно.

Аюулт үзэгдлийн нөхцөл байдал, бүрэлдэхүүн байгууллагын онцгой үед 
ажиллах заавар, түүний диспетчер, шуурхай ажиллагааны удирдлагын шийдвэрээс 
шалтгаалан зохих хэмжээний өөрчлөлттэйгээр хэрэгжүүлнэ. Гэхдээ талуудын 
гаргаж байгаа шийдвэр ямар ч тохиолдолд үндсэн зорилго буюу аюулт үзэгдпийг 
давах, нөхөн сэргээх ажлыг зохион байгуулахад чиглэгдэх ёстой.

1. Цаг агаарын аюулт үзэгдпийн үед мэдээлэх, зарлан дуудах схем

Цаг агаарын аюулт үзэгдпийн үеийн ажиллагаа мэдээлэх, зарлан дуудах 
схем нь шуурхай ажиллагааны баг, бригадын хүчин чадал, аюулт үзэгдпийн цар 
хүрээ, даамжирч болзошгүй эрсдэл болон бусад тохиолдлуудыг тооцсон байна.

Шар усны үер буух, их хэмжээгээр бороо орох үед шуурхай ажиллагааны баг, 
бүрэлдэхүүний хүчин чадал хүрэлцээтэй, нөөц хангалттай, богино хугацаанд устгах 
боломжтой гэж шуурхай ажиллагааны удирдагч мэдээлэл өгсөн тохиолдолд хотын 
бүх шатны удирдпагуудад нөхцөл байдлыг заавал мэдээлэх шаардлагагүй бөгөөд 
диспетчер-инженер аваари устгаж байгаа явцын мэдээллийг 15-30 минут тутамд
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авч, байгалийн хүчин зүйлсийг устгагдсаны дараах нөхөн сэргээх арга хэмжээг 
шуурхай зохион байгуулахад туслалцаа үзүүлнэ.

2. Нийтийн эзэмшлийн гудамж зам талбайд их хэмжээгээр ус хуримтлагдаж 
замын хөдөлгөөнд саад учрах, орон сууц, барилга байгууламж, айл өрх 

усанд автахаас сэргийлэх шуурхай ажиллагаа

Нийтийн эзэмшлийн зам талбайд их хэмжээгэр борооны ус хуримтлагдаж замын 
хөдөлгөөнд саад учрах, орон сууц, барилга байгууламж, айл өрх усанд автахаас 
сэргийлж Геодези, усны барилга байгууламжийн газар, Хот тохижилтын газар, Зам 
засвар, арчлалтын газрын диспетчер, Төвийн 6 дүүргийн Дэд бүтэц, тохижилтын 
хэлтсийн даргатай мэдээлэл солилцох байдпаар ажиллана.

Мэдээлэл солилцоог хамтран ажиллах гэрээ, харьцааны зааврын дагуу 
явуулах ба хугацааг аваарийн нөхцөл байдлаас шалтгаалан тодорхойлж 
зохицуулна.

Хур бороо их хэмжээгээр орох, шар усны үерийн үед ЗАРЛАН ДУУДАХ 
СХЕМ-ийн дагуу холбогдох албан тушаалтнуудад мэдэгдэж, цаг үеийн мэдээллээр 
тогтмол хангаж ажиллана.

3. Цаг агаарын аюулт үзэгдлийн үеийн ажиллагаа

Далан суваг, борооны ус зайлуулах шугамын хэвийн ажиллагааг хангаж, 
татан зайлуулж ажиллаж байгаа үйл явцын тухай Геодези, усны барилга 
байгууламжийн газар, Хот тохижилтын газар, Зам засвар, арчлалтын газрын 
диспетчер, Төвийн 6 дүүргийн Дэд бүтэц, тохижилтын хэлтсийн даргаас цаг тухайд 
нь мэдээлэл авч ажиллана. Тус мэдээлэлд тухайн газарт үүссэн нөхцөл байдал, 
цаашид хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шаардагдах хугацаа, хүн хүч болон техникийн 
хүчин чадалтай холбоотой мэдээллүүд заавал багтана.

Геодези, усны барилга байгууламжийн газар, Хот тохижилтын газар, Зам 
засвар, арчлалтын газрын диспетчер, Төвийн 6 дүүргийн Дэд бүтэц, тохижилтын 
хэлтсийн даргын зүгээс нөөцийн туслалцаа хүссэн тохиолдолд бусад бүрэлдэхүүн 
байгууллагуудаас дайчлан гаргана.

4. Цаг агаарын аюулт үзэгдлийн үед ард иргэдэд зарлан
мэдээлэл түгээх

Аюулт үзэгдлийн үед орон сууц, барилга байгууламж, айл өрх усанд автсан 
болон түүний цар хүрээний тухай мэдээллийг телевиз, радио, шуурхай 
ажиллагааны нэгж болон засаг захиргааны анхан шатны нэгжээр дамжуулж албан 
ёсны шуурхай мэдээллийг хугацаа алдалгүй хүргэнэ.

Нийслэлийн Онцгой комиссын дарга, түүнийг эзгүйд орлогч болон нарийн 
бичгийн дарга нарын зөвшөөрлөөр, телевиз, олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэлд 
хандаж гарч болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, олон нийтийг 
сэрэмжлүүлэх зорилгоор шууд мэдээлэл өгч болно.
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5. Цаг агаарын аюулт үзэгдпийн үед мэдээллийг тухай бүрд нь дараах 
албан тушаалтнуудад яаралтай хүргэнэ.

1. Ерөнхий диспетчер, Төвийн дарга
2. Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежер, Захирагчийн ажлын албаны 

Инженерийн байгууламжийн хэлтсийн дарга, холбогдох мэргэжилтэн
3. Нийслэлийн Онцгой комиссын нарийн бичгийн дарга, Онцгой комиссын 

дарга, НОБГ, ДОБХ
4. Дэд бүтэц, тохижилтын хэлтэс, Холбогдох дүүргийн удирдлага,
5. Бусад албан тушаалтнууд

Диспетчер-инженерүүд үүссэн нөхцөл байдлын талаарх мэдээллийг богино 
хугацаанд товч, тодорхой хүргэх ёстой бөгөөд Нийслэлийн Онцгой комиссын дарга, 
түүнийг эзгүйд орлогч нарын шийдвэрээр “Зарлан дуудах зар” тараана.

Онцгой комиссын хуралдаанд шаардпагатай бол танилцуулга хийж, цаашид 
аваарийн нөхцөл байдал намжтал “Шуурхай штаб”-ын удирдлагад ажиллана.
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