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1. Хадгалалт хамгаалалтын үнэлгээ хийх 
маягт



Тус маягт нь “Үндсэн мэдээлэл” “Гэмтлийн мэдээлэл” гэсэн 2 
хэсгээс бүрдэнэ. 



Гэмтлийн мэдээллийн маягтын төрөл 



2. Үнэлгээний маягт бөглөх заавар



“Үндсэн мэдээлэл”



“Гэмтлийн мэдээлэл”

№ Гэмтлийн төрөл

1.1
Дурсгалт газраас элс шороо авдаг 

эсэх:

1.2 Газар тариаланд өртсөн эсэх:

1.3
Орон нутгийн чанартай замд өртсөн 

эсэх: 

1.4
Суурьшлын бүс, газар олголтод 

өртсөн эсэх: 

1.5

Жуулчны баазтай ойр эсэх: 

1.6

Хог хаясан эсэх:



Чулуун зэвсэг, үйлдвэрлэлийн ул мөр бүхий дурсгалт газар

Дурсгалт газраас элс шороо авдаг Орон нутгийн чанартай 

замд өртсөн

Хог хаясан Түүвэр олдвор үгүй 

болсон



№ Гэмтлийн төрөл

2.1
Ховхорч унасан, зарим хэсэг нь алга 

болсон эсэх:

2.2 Өгөршсөн эсэх: 

2.3 Хагарал, цууралттай эсэх: 

2.4
Биологийн бохирдол (Хаг, сангас, 

ургамал...) 

2.5
Эрдэсжилт (хадан дээр шохойжилт 

үүссэн): 

2.6
Өөх, тосны бохирдол (Хүний үйл 

ажиллагаа) эсэх: 

2.7
Будаж балласан (Хүний үйл ажиллагаа) 

эсэх:

2.8
Сийлж сүйтгэсэн (Хүний үйл ажиллагаа) 

эсэх:



Хадны зураг, тамга, тэмдэг, бичгийн дурсгал

Ховхорч унасан, зарим хэсэг нь алга 

болсон

Өгөршсөн 

Хагарал, цууралттай 

Биологийн бохирдол

Сийлж сүйтгэсэн :



№ Гэмтлийн төрөл

3.1
Ховхорч унасан, зарим хэсэг нь алга 

болсон эсэх

3.2 Өгөршсөн эсэх:

3.3 Хагарал, цууралттай эсэх:

3.4
Биологийн бохирдолтой (Хаг, сангас, 

ургамал...) эсэх

3.5
Эрдэсжилттэй (хадан дээр шохойжилт 

үүссэн) эсэх

3.6 Хазайсан эсэх: 

3.7
Өөх, тосны бохирдол (Хүний үйл 

ажиллагаа) эсэх

3.8
Будаж балласан (Хүний үйл 

ажиллагаа) эсэх: 

3.9
Сийлж сүйтгэсэн (Хүний үйл 

ажиллагаа) эсэх

3.10 Буруу сэргээн засварлалт хийсэн эсэх



Хөшөө дурсгал (Буган чулуу, хүн чулуу, гэрэлт хөшөө)

Ховхорч унасан, зарим 

хэсэг нь алга болсон

Өгөршсөн

Хагарал, цууралттай

Биологийн бохирдолтой (Хаг, 

сангас, ургамал...) Өөх, тосны бохирдол 

(Хүний үйл 

ажиллагаа)

Буруу сэргээн 

засварлалт хийсэн



№ Гэмтлийн төрөл

4.1 Аж ахуйн нөлөөлөлд өртсөн эсэх 

4.2 Газар тариаланд өртсөн эсэх

4.3 Ухагдсан, тоногдсон эсэх

4.4 Хог хаясан эсэх:

4.5
Булшны дараас чулуу газрын 

хөрсөнд дарагдсан эсэх

4.6 Сүүлийн 5 жилд тоногдсон дурсгал 



Булш оршуулга, тахил тайлгын дурсгал

Аж ахуйн нөлөөлөлд өртсөн эсэх 

Ухагдсан, тоногдсон эсэх

Хог хаясан эсэх:
Булшны дараас чулуу 

газрын хөрсөнд дарагдсан



№ Гэмтлийн төрөл

5.1
Ховхорч унасан, зарим хэсэг нь алга 

болсон

5.2 Өгөршсөн эсэх: 

5.3 Хагарал, цууралттай эсэх: 

5.4
Биологийн бохирдол (Хаг, сангас г.м)-тай 

эсэх:

5.5 Аж ахуйн нөлөөлөлд өртсөн эсэх:

5.6 Буруу сэргээн засварлалт хийсэн эсэх:

5.7 Газар тариаланд өртсөн эсэх:

5.8 Объектын гал түймэрт өртсөн эсэх:

5.9 Эх төрх байдлыг алдагдуулсан эсэх: 

5.10
Будаж балласан (Хүний үйл ажиллагаа) 

эсэх

5.11 Сийлж сүйтгэсэн (Хүний үйл ажиллагаа)



Барилга, архитектурын дурсгал

Ховхорч унасан, зарим 

хэсэг нь алга болсон

Өгөршсөн
Хагарал, цууралттай 

Биологийн бохирдол 

(Хаг, сангас г.м)

Аж ахуйн нөлөөлөлд өртсөн

Буруу сэргээн засварлалт 

хийсэн

Объектын гал 

түймэрт өртсөн Эх төрх байдлыг 

алдагдуулсан 



№ Гэмтлийн төрөл

6.1 Аж ахуйн нөлөөлөлд өртсөн эсэх:

6.2 Газар тариаланд өртсөн эсэх: 

6.3
Орон нутгийн чанартай замд өртсөн 

эсэх: 

6.4 Суурьшлын бүс, газар олголтод өртсөн 

эсэх: 

6.5 Жуулчны баазтай ойр эсэх: 

6.6 Хог хаясан эсэх:

7.7 Байгалийн өгөршил, элэгдэлтэд өртсөн 

эсэх:



Палеонтологийн олдворт газар

Орон нутгийн чанартай 

замд өртсөн

Байгалийн өгөршил, элэгдэлтэд өртсөн



3. Гэмтлийн мэдээллийн тоон дүнг 
нэгтгэх, үнэлэх аргачлал



• Гэмтлийн мэдээллийн асуулга тус бүр дээр тэмдэглэгдсэн сонголтыг нэгтгэх

байдлаар үнэлгээг хийнэ. Тухайлбал гэмтлийн мэдээллийн

• 10 хүртэл хувийн 1 сонголт 1 оноо,

• 10-50 хүртэл хувийн 1 сонголт 2 оноо

• 50% дээш хувийн 1 сонголт 3 онооны сонголт тус бүрийн нийлбэрээр

тухайн дурсгалын гэмтлийн мэдээллийг 4 сонголтоор үнэлнэ. Жишээ нь 10%

хүртэл багана дээр 4 сонголт хийгдсэн бол 1 тус бүрээр тоолж нэгдсэн дүнгийн

хэсэгт 4, 10-50% хүртэл багана дээр 4 сонголт хийгдсэн бол 1 сонголтыг 2 гэж

тоолж нэгдсэн дүнгийн хэсэгт 8, 50% дээш багана дээр 4 сонголт хийгдсэн бол 1

сонголтыг 3 гэж тоолж нэгдсэн дүнгийн хэсэгт 12 гэх мэт нэгтгэж төрөл тус

бүрийн гэмтэлийн мэдээллийн доор байгаа онооны үнэлгээнээс (□ 0-4 Сайн; □ 5-

9 Дунд; □ 10-14 Муу; □ 15-18 Маш муу) сонголт хийж үнэлгээг гаргана.





Дурсгалт газарт 
газар

Дурсгал 1

Дурсгал 2

Дурсгал 3

Сайн 

Дунд

Муу

Маш муу

Сайн 

Дунд

Муу

Маш муу

Сайн 

Дунд

Муу

Маш муу

Сайн 

Дунд

Муу

Маш муу

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

1-3, 4-6, 7-9, 10-12
Сайн, дунд, муу, маш муу

5

1-2, 3-4, 5-6, 7-8
Сайн, дунд, муу, маш муу

3 дурсгал

2 дурсгал

1-4, 5-8, 9-12, 13-16
Сайн, дунд, муу, маш муу

4 дурсгал



Анхаарал хандуулсанд баярлалаа. 


