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Товчилсон нэрийн тайлбар 
 

ААНБ   Аж ахуйн нэгж, байгууллага 

АХБ   Азийн хөгжлийн банк 

БОНҮ   Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээ 

БОНЕҮ  Байгаль орчны нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээ 

БОНБҮ  Байгаль орчны нөлөөлөх байдлын үнэлгээ 

БОНБНҮ  Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээ 

БОННҮ  Байгаль орчны нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээ 

БОНХА  Байгаль орчин ногоон хөгжлийн газар 

БОНХЯ  Байгаль орчин ногоон хөгжил аялал жуулчлалын яам 

БОМТ   Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө 

БОТБҮ  Байгаль орчны төлөв байдлын үнэлгээ 

БОХ   Байгаль орчныг хамгаалах 

БОХТ   Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө 

БОХШХ  Байгаль орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр 

БОЭМАА  Байгаль орчин, эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа 

ДБ   Дэлхий банк (групп) 

ДЦУБ   Дэлхийн цаг уурын байгууллага 

ИТХ   Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал 

ЕСБХБ  Европын сэргээн босголт, хөгжлийн банк 

ЕХ   Европын холбоо 

МУ   Монгол Улс 

МУЗГ   Монгол Улсын Засгийн газар 

MУИС   Монгол улсын их сургууль 

НҮБХХ  Нэгдсэн үндэсний байгууллага хөгжлийн хөтөлбөр 

ОУСК   Олон улсын санхүүгийн корпораци 

ОУХБ   Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллага 

ӨИ   Өртөгдсөн иргэд 

УАА   Усны аж ахуй 

УМХЕГ  Улсын мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар 

УХЭГ   Усны хэрэг эрхлэх газар 

ҮХШХ   Үндэсний хөгжил шинэтгэлийн хороо 

ТББ   Төрийн бус байгууллага 

ТХС   Тогтвортой хөгжлийн стратеги 

ТХҮ   Технологийн хэрэгцээний үнэлгээ 

ХНҮ   Хуримтлагдах нөлөөллийн үнэлгээ 

ЦУОШГ  Цаг уур, орчны шинжилгээний газар 

БМҮТП  Барилгын материалын үйлдвэр, технологийн парк 

ШУА   Шинжлэх ухааны академи 

ЭША   Эрдэм шинжилгээний ажилтан 
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НЭР ТОМЪЁОНЫ ТАЙЛБАР 
Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээ гэж иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас 
тодорхой төслийг хэрэгжүүлэх явцад байгаль орчинд учруулж болзошгүй сөрөг 
нөлөөлөл, үр дагаврыг урьдчилан тодорхойлж, түүнийг бууруулах, арилгах арга 
хэмжээ тогтоохыг хэлнэ. 
Байгаль орчны төлөв байдлын үнэлгээ гэж аливаа төслийн техник, эдийн 
засгийн төлөвлөлтийн баримт бичиг, зураг төсөл, улсын болон бүс нутаг, 
салбарын хэмжээнд хэрэгжүүлэх хөгжлийн хөтөлбөр, төлөвлөгөөг боловсруулах 
явцад тэдгээрийг хэрэгжүүлэх нутаг дэвсгэрийн байгаль орчны төлөв байдлыг 
судлан тогтоож цаашид төсөл, хөтөлбөр, төлөвлөгөө, бодлого боловсруулахад 
анхаарах байгалийн нөхцөл, орчны онцлогийг тодорхойлохыг хэлнэ. 
Байгаль орчинд учруулсан хохирол гэж байгалийн баялгийг зөвшөөрөлгүй 
бэлтгэсэн, олборлосон, эсхүл байгаль орчны чадавхын тогтоосон хэм хэмжээ, 
зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээний хязгаараас хэтрүүлэн байгаль орчныг 
бохирдуулсан, доройтуулсан, гэмтээсэн, байгалийн нөөц баялгийг хомсдуулсан, 
экологийн тогтолцоог алдагдуулсан аливаа үйлдэл, эс үйлдэхүй хэлнэ.  
Байгаль орчны аудит гэж  байгаль орчны хууль тогтоомж, төрийн бодлого, 
үндэсний хөтөлбөрийн биелэлт, байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ, 
стандартын хэрэгжилтийг хянаж, дүгнэлт гаргах, мэргэжлийн зөвлөгөө өгөх 
хараат бус үйл ажиллагааг хэлнэ. 
Байгаль орчныг хамгаалах гэдэгт байгаль орчныг бохирдохоос урьдчилан 
сэргийлэх, байгалийн баялгийг жам ёсоороо нөхөн сэргэх боломжийг нь 
алдагдуулахгүйгээр, байгалийн даацад нь тохируулан зохистой ашиглах, нөхөн 
сэргээх, тэдгээрт хяналт тавих ажиллагаа хамаарна; 
Ахуйн хог хаягдал гэж айл өрхөөс гарах хог хаягдал болон түүнтэй найрлага, 
бүтцийн хувьд ижил хог хаягдлыг хэлнэ. 
Ашиглах боломжит нөөц гэж усны сав газрын экосистемийн тэнцвэрт байдлыг 
алдагдуулахгүйгээр тодорхой хугацаанд ашиглаж болох усны нөөцийн хэмжээг 
хэлнэ. 
Аюултай хог хаягдал гэж хүн, амьтан, ургамлыг өвчлүүлэх, гэмтээх, тэдгээрийн 
үр удамд хор хөнөөл учруулах болон байгаль орчны хэвийн төлөв байдалд сөрөг 
нөлөөтэй хортой, идэмхий, исэлдүүлэгч, шатамхай, дэлбэрэх аюултай, цацраг 
идэвхтэй, халдвартай шинж чанартай хатуу, шингэн, хийн хэлбэрийн хог 
хаягдлыг хэлнэ. 
Биологийн олон янз байдлыг дүйцүүлэн хамгаалах гэж төслийн үйл 
ажиллагаанд өртөгдөн унаган төрх, хэв шинж, амьдрах орчноо алдсан биологийн 
олон янз байдлыг өөр газарт нөхөн хамгаалах арга хэмжээг хэлнэ. 
Инженерийн дэд бүтэц гэж эрчим хүч, цэвэр, бохир усны болон зам, замын 
байгууламж, тээвэр, харилцаа холбооны шугам сүлжээ, барилга байгууламжийг 
хэлнэ. 
Нийгмийн дэд бүтэц гэж соёл, боловсрол, худалдаа, ахуйн  үйлчилгээний 
барилга байгууламжийн цогцолборыг хэлнэ. 
Ургамлын экологи-эдийн засгийн үнэлгээ гэж тухайн зүйл ургамлын оршин 
амьдрах нөхцөл болон экологийн, эдийн засгийн, эрх зүйн, нийгмийн ач 
холбогдлоор нь үнэлсэн тусгай аргачлалын дагуу тооцсон нэгж жингийн мөнгөн 
үнэлгээг хэлнэ. 
Усны сав газар гэж гадаргын ус хурах талбай болон газрын доорх усны нөөцийг 
бүрдүүлэх тэжээгдлийн муж, тархалтын талбайг хамарсан орон зайг хэлнэ. 
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Усны сан бүхий газар гэж  нуур, цөөрөм, тойром, гол мөрөн, горхи, булаг, шанд, 
усан сан, рашаан, намаг, мөстөл, мөсөн голын эзэлж байгаа талбай, тэдгээрийн 
хамгаалалтын бүсийн газрыг хэлнэ. 
Усны нөөцийн менежментийн  төлөвлөгөө гэж сав газрын усны нөөцийг 
хамгаалах, зохистой ашиглах, нөхөн сэргээхтэй холбогдсон үйл ажиллагааг 
нэгдмэл байдлаар зохицуулах баримт бичгийг хэлнэ.   
Усны экологи-эдийн засгийн үнэлгээ гэж усны нөөцийн байгалийн үнэ цэнэ, 
өгөөж, хэмжээ, чанар, хэрэглээний ач холбогдлыг мөнгөн хэлбэрээр 
илэрхийлснийг хэлнэ.               
Усны нөөц гэж Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дэх усны сан бүхий газарт 
байгаа  гадаргын ус болон газрын доорх усыг хэлнэ. 
Үйлдвэрлэл, технологийн парк /цаашид “парк” гэх/ гэж үйлдвэрлэл, 
технологийн хөгжлийн тодорхой зорилтыг хэрэгжүүлэх тусгайлсан нутаг дэвсгэр, 
бизнесийн таатай орчин, дэд бүтцийн хангамж бүхий, тодорхой салбарт үйл 
ажиллагаагаар харилцан уялдсан үйлдвэрлэл, технологи, үйлчилгээний 
цогцолборыг хэлнэ. 
Үнэлгээний шинжилгээ гэж байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний 
ажлыг холбогдох хууль журмын дагуу гүйцэтгэсэн эсэх, тайлан, дүгнэлт 
үндэслэлтэй, зөв эсэхэд мэргэжлийн дүгнэлт гаргах үйл ажиллагааг хэлнэ.  
Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал гэж зам, барилгын материалын 
зориулалтаар ашиглах боломжтой, элбэг тархалт бүхий элс, хайрга, тоосгоны 
шавар, хүрмэн, боржин, дайрганы зориулалттай барилгын чулууны хуримтлалыг 
хэлнэ. 
Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл гэж энэ 
хуульд заасны дагуу ашигт малтмал хайх эрх олгосон баримт бичгийг хэлнэ. 
Хог хаягдал гэж хэрэглэгдэхгүй болсон эд юмсыг хэлнэ. 
Хог хаягдал дахин боловсруулах гэж хог хаягдлаар бүтээгдэхүүн 
үйлдвэрлэхийг хэлнэ. 
Хот байгуулалт гэж түүх, соёл иргэншлийн уламжлал, эдийн засаг, нийгмийн 
хөгжлийн үндсэн чиглэл, хүрээлэн буй орчныг  хамгаалах шаардлагад нийцүүлэн 
хүн амын эрүүл, аюулгүй амьдрах тааламжтай орон зайн орчныг бүрдүүлэхийн 
тулд бүс нутаг, хот, тосгоны хөгжлийн төлөвлөлтийн зураг төсөл боловсруулах, 
барьж байгуулах, иж бүрэн тохижуулах цогцолбор үйл ажиллагааг хэлнэ. 
Хөрс гэж газрын гадаргын өнгөн хэсгийн үржил шимт давхарга бүхий сэвсгэр 
хэсгийг хэлнэ. 
Хөрс хамгаалах гэж хөрсийг хүний болон байгалийн хүчин зүйлийн нөлөөгөөр 
доройтохоос хамгаалах, нөхөн сэргээх үйл ажиллагааг хэлнэ. 
Хөрсийг нөхөн сэргээх гэж доройтсон хөрсийг анхны төрх байдалд нь оруулах, 
үржил шимийг нь нэмэгдүүлэн сайжруулах үйл явцыг хэлнэ.  
Хуримтлагдах нөлөөллийн үнэлгээ гэж тодорхой бүс нутаг, сав газарт иргэн, 
аж ахуйн нэгж, байгууллагаас хэрэгжүүлж байгаа төслүүдээс хүн амын эрүүл 
мэндэд үзүүлж байгаа хам болон давхардмал сөрөг нөлөөллийг тодорхойлж, 
түүнийг бууруулах, арилгах арга хэмжээ тогтоохыг хэлнэ. 
Эрсдэлийн үнэлгээ гэж хүн, амьтан, ургамал болон байгаль орчинд хими, 
биологи, физикийн хүчин зүйлээс үзүүлж болзошгүй нөлөөлөл, мөн байгалийн 
гамшигт үзэгдлийн нөлөөллийг урьдчилан тодорхойлох үйл ажиллагааг хэлнэ.  
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ОРШИЛ 
Барилгын салбарын Шинжлэх ухаан, техник, технологийн ололт амжилт нь 

боломжит нөөц, арга замыг ашиглан хөгжлийн зорилго зорилтоо тодорхойлж, цаг 
хугацаа, орон зайн нөлөөлөл доор хөгжиж, барилгын материалын үйлдвэрлэлд 
баялаг болж, үйлдвэрлэх бүтээгдэхүүн, үзүүлэх үйлчилгээг програмчлан, 
Барилгын материалын салбарыг техник технологийн хувьд олон улсын түвшинд 
хүргэж, эх орны үйлдвэрийн барилгын материалын чанарыг дээшлүүлснээр 
тодорхойлогдоно. Барилгын материалын үйлдвэрлэл нь барилга угсралтын 
ажлаас түрүүлж хөгжих стратегийн зорилттой байх ёстой. Барилгын материалын 
үйлдвэрт үйлдвэрлэж буй бүтээгдэхүүн, нийлүүлж байгаа материал нь чанарын 
хувьд Монгол улсын болон олон улсын стандартад нийцсэн байх нь чухал. 

Монгол улсад барилгын холбогч материал, цемент, шохойн үйлдвэрлэл, 
дуу, дулаан тусгаарлах материалын (овролит, перлит, цонх, хаалга, 
сантехникийн болон цахилгаан автоматикийн бэлдэцийн) чиглэлээр жижиг, дунд 
үйлдвэрүүд байгуулагдан, тодорхой хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа 
боловч эх орны нэрийн барилгын материалаар дотоодын хэрэгцээг хангах, 
улмаар экспортод гаргах асуудал стратегийн бодлого төлөвлөлтгүй явж ирсэн 
байна.  

Барилгын материалын үйлдвэрийн техник-технологийн шинэчлэлийг орчин 
үеийн шаардлагад нийцүүлэх, барилгын материалын үйлдвэрүүдийн өрсөлдөх 
чадварыг бий болгох, судалгаа эрдэм шинжилгээний ажлын үр дүнг барилгын 
үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх, салбарын үйлдвэрлэлд мэргэжлийн боловсон хүчин 
бэлтгэх, хүний нөөцийн чадавхийг нэмэгдүүлэхийн тулд үйлвэрлэл дээр түр 
сургалт, албан бус сургалтаар мэргэжлийн ажилчдыг бэлтгэх асуудал хоцрогдож 
байгаа юм.   

Тиймд манай улс барилгын материалын томхон үйлдвэрийн цогцолбор, 
үйлдвэр технологийн парк, мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв байгуулах 
шаардлагатай болж байна.  

Налайхын барилгын материалын үйлдвэрлэл, технологийн парк эх орны 
түүхий эдийн нөөцөд суурилсан барьцалдуулагч (цемент шохой, цавуу, гипсэн 
хавтан) гангийн болон төмөрлөг материал (арматур, цувимал гулдан, барилгын 
ган болон төмөр хийц) дуу, дулаан тусгаарлах материал (эрдэс хөвөн, шилэн 
хөвөн, перлит, керамзит, алевролит, верликулит, аглодорит, хүрмэн чулуун 
материал) хөнгөн дүүргэгч (хөнгөн болон эрдэс бетон, ердийн болон өнгөлгөөний 
тоосго, төрөл бүрийн блок) галд тэсвэртэй материалын үйлдвэрлэл (магнезит 
зэрэг) засал чимэглэлийн материал (эрдэс будаг, пигмент, замаска, маажин) 
барилгын чулуун болон дүүргэгчийн үйлдвэрлэл (элс, хайрга, өнгөлсөн болон 
зассан чулуун материал) барилгын шилэн болон вааран хавтанцарын (цонхны 
шил, керамик хавтан) эдлэлийн үйлдвэрлэлийг улам илүү түлхүү, чанартай 
хөгжүүлснээр “Нийт хүн амыг орон сууцаар хангах төрийн бодлого” амжилттай 
хэрэгжихийн зэрэгцээ барилгын төсөвт өртөг хямдрах талтай. Одоогоос 10 
жилийн өмнө орон сууцны 1м.кв-ийн үнэ 385 ам.доллар байсан бол 2010 онд 
950.6 ам.доллар, 2014 оны байдлаар 1.250-1.500 ам.доллар болж огцом өссөн 
байна. Улаанбаатар бүсийн хөгжлийн хөтөлбөр болон Улаанбаатар хотыг 
хөгжүүлэх 2020, 2030 оны ерөнхий төлөвлөгөөний заалтыг хэрэгжүүлэх 
зорилгоор алслагдсан дүүргүүдийн хөгжлийг дэмжих, оршин суугчдыг ажлын 
байраар хангах, амьдрах ая тухтай нөхцлийг нь бүрдүүлэх зорилгоор орон сууц, 
нийтийн үйлчилгээний барилгын төсөвт өртгийг хямдруулахын тулд барилгын 
материалын үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх шаардлага хурцаар тавигдаж байна. 
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Үйлдвэрлэл технологийн паркийн эрх зүйн байдлын тухай хуульд 
“Үйлдвэрлэл технологийн парк” гэж үйлдвэрлэл технологийн тодорхой зорилтыг 
хэрэгжүүлэх тусгайлсан нутаг дэвсгэр, бизнесийн таатай орчин, дэд бүтцийн 
хангамж бүхий, тодорхой салбарт үйл ажиллагаагаар харилцан уялдсан 
үйлдвэрлэл, технологи, үйлчилгээний цогцолбор байна.” гэж тодорхойлсон. Энэ 
заалтыг үндэслэн Нийслэлийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, ЗДТГазар Налайх 
хотод “Барилгын материалын үйлдвэрлэл технологийн парк” байгуулах газрыг 
сонгон байршлыг тогтоосон.  

Барилга, хот байгуулалтын зураг төслийн “Артконстракшн” ХХК нь 
олгогдсон газарт “Паркийн техник эдийн засгийн үндэслэл”, “Нью Ларус” ХХК нь 
төсөл хэрэгжих газрын “Налайх дүүрэгт төлөвлөж буй барилгын материалын 
үйлдвэр, технологийн парк”-ийн байгаль орчны төлөв байдлын тайлан”, 
Налайхын “Барилгын материалын үйлдвэрлэл, технологийн парк”-ийн 
хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний зургийн даалгаварыг үндэслэн 120 га 
талбайд хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулсан.  

Үйлдвэрлэл, технологийн паркийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 7 дугаар 
зүйлийн 7.1.2-т тусгагдсан “Паркт эрхлэх үйлдвэрлэлийн салбар, үйл 
ажиллагааны чиглэл, бүтээгдэхүүний үйлдвэржүүлэлт, инновацийн бодлого, дэд 
бүтцийн хөгжил, түүхий эд, ажиллах хүчний нөөц, зах зээлийн эрэлт хэрэгцээг” 
ТЭЗҮ-д заагдсаны дагуу хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөгөөр тухайн нутаг 
дэвсгэрт байршуулан төлөвлөсөн болно. Мөн хуулийн 12 дугаар зүйлд заасан 
паркт хориглох, тухайлбал согтууруулах ундаа, тамхи, мансууруулах эм, 
сэтгэцэд нөлөөлөх бодис, химийн хорт буюу цацраг идэвхит бодис ашиглах 
үйлдвэрүүд, байгаль орчинд сөрөг нөлөөлөл бүхий үйл ажиллагаа явуулах 
үйлдвэр тусгагдаагүй болно.  

Монгол Улсын Засгийн Газрын 2013 оны 171 тоот тогтоолоор батлагдсан 
“Барилгын материалын үйлдвэрлэлийг дэмжих хөтөлбөр”, Нийслэлийн Засаг 
даргын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөр болон Нийслэлийн 
эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх 2015 оны зорилтыг хэрэгжүүлэх, Нийслэлийн 
Засаг даргын 2013 оны А/594 тоот захирамжийн хэрэгжилтийг хангах ажлын 
хүрээнд “Барилгын материалын үйлдвэрлэл, технологийн парк”-ийн /БМҮТП/ 
цогцолборыг Налайх дүүргийн 3-р хорооны нутагт байгуулах зорилт тавьж 
төслийг гүйцэтгэх байгууллагуудаа тендерийн үндсэн дээр сонгон шалгаруулж, 
2014 онд газрын доорх усны нарийвчилсан хайгуул, 2015 онд Паркийн 
хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөг “Арт констракшн” ХХК боловсруулан 
Нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газрын хурлаар хэлэлцүүлж Улсын 
экспертизээр баталгаажуулан, БОНХАЖЯамаар Байгаль орчны ерөнхий 
үнэлгээг гаргуулж, “Нийслэлийн Үйлдвэрлэл, технологийн парк хөгжүүлэх”  
хөтөлбөр боловсруулан батлуулж, паркийн технологийн түвшний үнэлгээг 
хийлгэн БХБЯамны Барилгын мэргэжлийн зөвлөлөөр хэлэлцүүлэн батлуулсан. 
Төвлөрсөн ус хангамжийн эх үүсвэрийн зориулалттай газрын доорх усны эрэл-
хайгуулын ажлыг гүйцэтгүүлэн БОНХАЖЯ-ны усны нөөцийн зөвлөлөөр 
хэлэлцүүлэн усны нөөцийг үйлдвэрлэлийн С зэргээр үнэлж 2015/06 тоот тогтоол 
гаргасан.  Мөн 110 кВ-ын ЦДАШ, дэд станц, хуваарилах байгууламжийн инженер 
геологийн судалгаа,  байгаль орчны төлөв байдлын тайлан,  2016 онд төслийн 
шатанд инженер геологийн судалгаа, газрын төлөв байдал, чанарын улсын 
хянан баталгаа зэрэг ажлуудыг гүйцэтгүүлээд байна. 

“Эхопланет” ХХК нь “Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан 
үнэлгээ”-ний зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх тендерт амжилттай оролцон, шалгарсан 
бөгөөд 2012 оны 5 дугаар сарын 17-нд батлагдсан Монгол улсын “Байгаль 
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орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай” хуулийг үндэслэн энэхүү үнэлгээг 
гүйцэтгэсэн болно.   

Налайх дүүрэгт БМҮТП  байгуулах төслийн талбайн байршил нь Монгол 
Улсын Засгийн газрын 2012 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдрийн 171 дүгээр 
тогтоол, Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн 2013-
2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2013 
оны зорилтын хүрээнд хийгдэх ажлын дагуу Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд 
Улаанбаатар хотын захирагчийн 2013 оны 06 дугаар сарын 12-ны өдрийн А/594 
тоот захирамжаар Налайх дүүргийн 3 дугаар хороонд барилгын материалын 
үйлдвэрлэлийн паркын бүс байгуулах зориулалтаар 120 га газрыг Үйлдвэр, 
хөдөө аж ахуйн газарт 5 жилийн хугацаатайгаар эзэмшүүлэхээр 000434719 тоот 
газар эзэмших газар эзэмших гэрчилгээг Нийслэлийн Үйлдвэр, Хөдөө аж ахуйн 
газарт олгосон.  
Налайх дүүрэгт БМҮТП байгуулахад нөлөөлөх хүчин зүйлс нь:  

1. Налайх дүүргийн хөдөлмөрийн насны эдийн засгийн идэвхтэй хүн ам нь 
нийт хүн амын 60.6% буюу 20.928 байгаа нь ажиллах хүч бүрэн хангалттайг 
харуулж байна. 

2. Элс, шохой, хайрга, тоосгоны шавар зэрэг барилгын материалын багагүй 
нөөцтэй, Налайх хотоос зүүн урагш 1.0-1.5 км-т керамзит шаврын, зүүн 
хойш 17 км-т барилгын материалын үндсэн түүхий эд элс хайрганы 
“Элстэй”-н голын орд байдаг. 

3. Ашиглалтанд байгаа болон үйл ажиллагаа нь зогсонги байгаа 
үйлдвэрүүдийг сэргээн өргөтгөх, техник технологи, тоног төхөөрөмжийг нь 
шинэчлэх, газар ашиглалт, газар зохион байгуулалтын арга хэмжээгээр 
нутаг дэсгэрийн нөөцийг нэмэгдүүлэх боломжтой.  

4. Налайх дүүрэг нь Улаанбаатар хоттой болон Чойр, Багануур, Багахангай, 
Зуунмод хотууд, шинээр баригдах олон улсын нисэх онгоцны буудал, 
түүнийг дагаж хөгжих 100 мянган хүн амтай “Air city” хоттой хатуу хучилттай 
автозам, төмөр замаар холбогдсоны зэрэгцээ Монгол улсын босоо, хэвтээ 
тэнхлэгт оршиж буй, Мянганы замын огтлолцол дээр байрлаж байгаа нь зам 
харилцааны зангилаа хот болгон хөгжүүлэх бололцоотой. 

5. Барилгын материалын үйлдвэрлэлийн парк, цогцолборыг барьж 
байгуулахад шаардлага бүхий төмөр замын салаа, автозам, төмөр зам 
дагасан тээвэр логистикийн парк байгуулах, хөгжүүлэх нөхцөл хангагдсан. 

6. Өмнө ашиглалтанд байсан цэргийн зориулалттай нисэх буудлыг шинэчлэн 
засварлаж технологийн тоног төхөөрөмж, үйлдвэрлэлийн шаардлага бүхий 
шинэ материал - түүхий эд зөөвөрлөх, зорчигч тээврийн үйл ажиллагаанд 
зориулан ашиглах боломж байгаа. 

7. Тус хотын зэрэгцээ байгаа цэргийн ангийн техник хэрэгслийн засварын 
газрыг барилгын үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмж, хүнд машин механизмыг 
засварлах үйлдвэр үйлчилгээний чиглэлээр ашиглах нөөц боломж байна. 

8. Үйлдвэрлэл технологийн паркийг дулаан, технологийн уураар хангах эх 
үүсвэрийг барих, үйлдвэрлэлийн технологийн зориулалт бүхий усан 
хангамжийн эх үүсвэрийг бий болгох, бохир ус, ариутгах татуургын систем, 
бохир ус цэвэрлэх байгууламжийг бие даасан байдлаар барьж байгуулах 
зэрэг инженерийн дэд бүтцийн хангамжийг бие даасан байдлаар 
шийдвэрлэх боломжтой зэрэг түүхий эд, дэд бүтэц, зам харилцааны олон 
давуу талуудтай. 
Улаанбаатар хотын хэмжээнд барилгын материалын үйлдвэрлэлт, хангамж 

үйлчилгээнд өөрчлөлт гарч байгаа боловч барилгын материалын үйлдвэрлэлийг 
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барилга угсралтын ажлын өсөлтөөс түрүүлэн хөгжүүлэх стратегийн зорилт 
хангагдаагүй байгааг дээр дурьдсан. Өнөөдөр Налайх хотын хэмжээгээр 36 
барилгын материалын үйлдвэр /цементийн үйлдвэр, хөнгөн бетоны үйлдвэр, 
керамик тоосгоны үйлдвэр, ган туйвангийн үйлдвэр, хуванцар хоолойн үйлдвэр 
зэрэг/ үйл ажиллагаа явуулж байгаа боловч үйлдвэрлэж байгаа бүтээгдэхүүн, 
нийлүүлж байгаа материал, эдлэлийн чанар олон улсын стандартад нийцэхгүй 
байгаа юм. Өөрөөр хэлбэл, одоо байгаа үйлдвэрүүд технологийн хувьд 
хоцрогдсон, импортын материалаас өрсөлдөх чадвар муутай байгаа нь шинээр 
орчин үеийн технологи бүхий өрсөлдөх чадвартай үйлдвэрүүд байгуулах 
зайлшгүй шаардлагыг нөхцөлдүүлж байна. 

Хот орчмын бүс нутагт барилгын материалын түүхий эдийн хайгуул, 
судалгааны ажил хийгдэхгүй байгаа ба үүнийг санаачлах, захиалгаар хайгуул 
судалгаа хийлгэх, зохицуулах толгой байгууллага үгүйлэгдэж байна. Сайн 
чанарын бетон хийц, металл эдлэлүүд болон дуу, дулаан тусгаарлах өндөр 
үзүүлэлттэй авсаархан хавтанцар, чулуун хавтан, сантехникийн болон 
цахилгаан автоматикийн бэлдэцийн чиглэлээр үйлдвэрүүд байгуулагдаагүй 
байна. Экспортын барилгын материалын үнэ, гадаад валютын ханшийн өсөлт, 
машин механизмын үнэ, барилгын шууд зардлын өсөлт зэргээс хамааран 
ялангуяа Улаанбаатар хотод орон сууцны нэгж талбайн үнэ 2009 оноос эхлэн 
эрчимтэй өссөөр байна. 

Дээрхээс харахад манай орны барилгын материалын үйлдвэрүүдийн 
технологи, үйлдвэрлэл явуулах арга ажиллагаа нь дэлхийн хөгжилтэй орнуудын 
ижил нэрийн үйлдвэрийн технологитой харьцуулахад зохих шаардлагын 
түвшинд хүрэхгүй, өрсөлдөх чадвар муутай байгаа юм. Иймээс манай улсад 
өндөр технологи, импортыг орлох  боломжтой барилгын материалын 
үйлдвэрлэлийн төрөлжсөн парк байгуулах цаг үеийн эрэлт хэрэгцээ бүрэлдээд 
байна. 

Нийгмийн хүчин зүйлс. Налайх дүүргийн хүн ам зохих түвшинд өсөж ирсэн 
ч ажилгүйдэл буурахгүй, дундаж цалингийн түвшин бага, олигтой өөрчлөлт 
гарахгүй явж ирлээ. Гэтэл Улаанбаатар хотод хүн амын төвлөрөл хэт ихсэж, 
түүнийг сааруулах арга хэмжээг хойшлуулахгүй авах нөхцөл бүрдээд байгаа нь 
хотыг тойрсон Налайх, Багахангай, Багануур дүүргүүд болон Зуунмод, 
Хөшигтийн хөндийд шинээр бий болох “Аэро сити” хотод хүн ам зүйн нутагшил 
суурьшлыг төлөвлөлтөнд тусгах зайлшгүй шаардлагыг бий болгож байгаа. 

Техник, эдийн засгийн хүчин зүйлс. Улс орны төвийн бүсэд, Улаанбаатар 
хотын орчимд БМҮТП байгуулахдаа аль болох орчин үеийн өндөр технологид 
суурилсан, байгаль орчинд халгүй бөгөөд импортыг орлох бүтээгдэхүүн 
үйлдвэрлэх үйлдвэрүүдээр бүрдүүлж байгуулах нь цаг үеийн эрэлт хэрэгцээ 
болж байна. 

 
Байгаль, цаг уурын хүчин зүйлс. Барилгын материалын үйлдвэрлэл нь 

байгаль орчинд сөргөөр нөлөөлөх магадлалтай үйлдвэрлэл бөгөөд ялангуяа 
Улаанбаатар хот, төвийн бүсэд хүн амын нутагшил, суурьшил болон 
үйлдвэрлэлийн зүгээс үзүүлэх дарамт ачаалал ихэссэн өнөө үед зорилтот 
хөгжлийн арга хэлбэр болохын хувьд уг БМҮТП-ийг байгуулахдаа аль болох 
байгаль экологийн сөрөг нөлөөлөл үзүүлэхгүй байхаар сонголт хийх 
шаардлагатай  болж байна. 

Хот байгуулалтын хүчин зүйлс. Уг паркийн төлөвлөлт нь алс хэтийг 
харсан, өргөтгөх боломжийг бүрдүүлсэн, хотоос барилгын материалын бөөний 
худалдааны төв, захыг гаргах, Налайх орчимд байгуулагдах “Туушин” ХХК-ний 



НАЛАЙХЫН БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ТЕХНОЛОГИЙН ПАРК 
ТӨСЛИЙН ДЭД БҮТЦИЙН Б А Й Г А Л Ь  О Р Ч Н Ы  Н Ө Л Ө Ө Л Л И Й Н  

Н А Р И Й В Ч И Л С А Н  Ү Н Э Л Г Э Э  

 

  

“ЭХОПЛАНЕТ” ХХК 10 

 

олон улсын логистикийн төвийн зэрэг болон бусад дэд бүтцийн томхон 
төслүүдтэй нягт үялдан боловсруулагдах ёстой. 

Харин уг паркийн зах зээлийн болон санхүүгийн зохимжит байдлыг түүний 
төслийн боловсруулалтын хүрээнд бодлогоор хангах боломж байгаа бөгөөд энэ 
нь паркийн нийгэм, эдийн засгийн ач холбогдол тодорхойлогдож хэсэгчилсэн 
ерөнхий төлөвлөгөө, байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээгээр хэрэгжих 
боломжтой. 

Дээрх төслийн өмнө тавигдаж байгаа шаардлага үзэл баримтлын үүднээс 
паркийн бүтэц, байршлын үндсэн шийдлүүдийг тодорхойлсон болно. 
2016 онд дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэх юм.  

- Паркад байрших үйлдвэрүүдийн сонгон шалгаруулах журмыг түүнд 
байрших үйлдвэрүүд, мэргэжлийн холбоодоос санал авч боловсруулан 
батлуулахад бэлэн болоод байна. 

- Батлагдсан журмын дагуу үйлдвэрүүдийн сонгон шалгаруулалтын ажлыг 
зохион байгуулна. 

- Үйлдвэрүүд иргэд олон нийтэд бүтээн байгуулалтыг таниулан   
сурталчилах, уулзалт өдөрлөг зохион байгуулж, мэдээллээр хангана. 

- Паркийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авахад шаардлагатай 
материалыг бүрдүүлэн  Нийслэлийн Засаг даргын зөвшөөрөл аваад 
байна. Тусгай зөвшөөрөл авсаны дараа эхний ээлжийн үйлдвэрүүдийн 
сонгон шалгаруулалтыг зарлана  

- Сонгон шалгаруулалтанд тэнцсэн эхний ээлжийн 5 үйлдвэртэй гэрээ 
байгуулж ажлыг эхлүүлнэ. 

- Хайгуулаар гаргасан 4 цооногоос талбайд ойрхон 2 цооногт цагт 18-20л/с 
хүчин чадалтай 26кВт-ийн гүний худгийн насосыг суурилуулан 3тн усны 
нөөц савтай худаг барина.  

- Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай Хуулийн 7 дугаар 
зүйл 7.4 дэх хэсэгт заасны дагуу паркийн талбайд энэ онд байрших 
үйлдвэрүүдийн байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээг 
хийлгэх юм. 

- Хоногт 1000 м3 хүчин чадал бүхий бие даасан цэвэрлэх байгууламж 
- Үндсэн цахилгаан хангамжийн зураг төсөв хийгдсэн. Энэ зураг төсвийн  

дагуу төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн хүрээнд үндсэн цахилгаан 
хангамжийг барьж байгуулна 

  Тус паркад байгуулагдах барилгын материалын 40-өөд нэр төрлийн 
үйлдвэрүүд, тэдгээрийн хүчин чадлыг “Налайхын барилгын материалын 
үйлдвэрлэл технологийн парк” ОНӨААТҮГ-ын 2015 оны 5 дугаар сарын 22-ны 
өдөр 41 тоот албан бичгээр ирүүлсэн саналыг үндэслэн ерөнхий төлөвлөгөөнд 
тусгасан болно. Үүнд: 

o Засаг захиргаа, удирдлагын оффисын барилга,  
o Эрдэм шинжилгээ-судалгаа, туршилт, чанарын лабораторийн барилга,  
o Үйлдвэрлэл, сургалтын цогцолборыг суралцагсадын дотуур байрны хамт, 

Бүтээгдэхүүн сурталчлах үзэсгэлэн 
o Бизнесийн төв зэрэг иргэний зориулалттай барилга байгууламжуудыг 

“Үйлдвэрийн газрын барилгажилтын ерөнхий төлөвлөгөө” боловсруулах /БНбД 
30-02-07/ норм, дүрмийн заалт, бусад барилгын материалын үйлдвэрлэл 
хөгжсөн орнуудын туршлагад тулгуурлан төлөвлөлтөнд тусгасан болно. 

Монгол Улсын Засгийн Газрын 2013 оны 171 тоот тогтоолоор батлагдсан 
“Барилгын материалын үйлдвэрлэлийг дэмжих хөтөлбөр”, Нийслэлийн Засаг 
даргын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөр болон Нийслэлийн 
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эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх 2015 оны зорилтыг хэрэгжүүлэх, Нийслэлийн 
Засаг даргын 2013 оны А/594 тоот захирамжийн хэрэгжилтийг хангах ажлын 
хүрээнд БОНХАЖЯ, НЗДТГаас зарласан. Улаанбаатар хотын Налайх дүүргийн 
3-р хорооны нутаг дэвсгэрт байгуулах “Барилгын материалын үйлдвэрлэл, 
технологийн парк” төслийн дэд бүтцийн Байгаль орчны нөлөөллийн  
нарийвчилсан үнэлгээний /БОННҮ/ тендерийн эрхийн “ЭХОПЛАНЕТ” ХХК авсан.  

Байгаль орчны нарийвчилсан үнэлгээ хийх ажлын техникийн даалгаварт 
Налайх дүүргийн 3-р хорооны нутаг дэвсгэр 120 га Барилгын материалын 
үйлдвэрлэл, технологийн паркийн  талбайд Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын 
нарийвчилсан үнэлгээний тухай хууль, БОНХЯ-ын сайдын 2014 оны 04-р сарын 
10-ны өдөр батлагдсан А-117 тоот “Аргачлал батлах тухай” тушаалын 2-р 
хавсралт, БОНХЯамны сайдын 2014 оны 01 дүгээр сарын 06-ний өдрийн 
тушаалаар баталсан “Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах 
хянан батлах, тайлагнах журам” Монгол Улсын холбогдох хууль дүрэм, журам, 
стандартууд болон БОНХЯ-ны ерөнхий шинжээчийн  2016 оны 03-р сарын 29-ны 
өдөр 11/1640 албан тоот,  2015/JM029 тоот дүгнэлт зэрэг бичиг баримт болно. 

“Эхопланет” ХХК нь  Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан  
үнэлгээний ажлын хүрээнд “Байгаль орчин, нийгэм, эдийн засгийн төлөв 
байдлын судалгааны тайлан”, “Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан 
үнэлгээний тайлан” болон “Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө” гэсэн 
үндсэн 3 тайлан боловсруулсан. Байгаль орчин, нийгмийн судалгааны ажлыг 
төслийн талбайгаар хязгаарлагдалгүй, усан хангамжийн эх үүсвэрүүд, дэд 
бүтцийн асуудлуудыг нөлөөллийн үнэлгээнд хамруулсан.  

Байгаль орчин, нийгэм, эдийн засгийн төлөв байдлын судалгаагаар төсөл 
хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж буй Налайх дүүрэг болон түүний ойр орчмын нутаг 
дэвсгэрийн байгаль орчны төлөв байдалд үнэлэлт өгч, өнөөгийн төлөв байдлыг 
тодорхойлсон. Байгаль орчны, нийгмийн судалгаанд байгаль газарзүйн хам 
бүрдэл болох геоморфологи, геологи, гидрогеологи, гидрологи, уур амьсгал, 
агаарын чанар, хөрс, цэвдэг, ан амьтан, ургамлан нөмрөг, түүх соёлын дурсгалт 
зүйлс болон төсөл хэрэгжих нутаг дэвсгэрийн нийгэм, эдийн засгийн төлөв 
байдлыг хамруулсан.  

БМҮТП -аас нийгэмд үзүүлэх нөлөөллийг хүн ам, төрийн үйлчилгээ, орон 
нутгийн оролцоо, эрүүл мэнд аюулгүй байдал, боловсрол, гэмт хэрэг, соёл зэрэг 
сэдэв дээр тус бүр авч хэлэлцэн зөвлөмжүүдийг боловсруулсан.  

Мөн төслөөс орон нутгийн эдийн засаг, бизнесийн хөгжил, хөдөлмөр 
эрхлэлтэд үзүүлж болзошгүй нөлөөллүүдийг тодорхойлсон. Судалгааны үр 
дүнгээс үзэхэд дүүргийн иргэд төдийгүй Монголын ард түмэн БМҮТП -ыг орон 
нутаг болон улсын эдийн засгийн хөгжилд чухал үүрэг гүйцэтгэх төсөл гэж үзэн 
ихэд дэмжин, талархалтайгаар хүлээн авч байгаа бөгөөд бүтээн байгуулалтын 
ажлыг цаг алдалгүй эхлүүлэхийг хүлээж буй хандлагатай байна. Төслийн 
хэрэгжилтийн талаар иргэд хамгийн шүүмжлэлтэй хандаж буй асуудлууд нь 
мэдээлэл дутмаг байдал болон цогцолборын усны хангамжийн асуудал байсан.    

Судалгааны ажлын үр дүн, дээжийг ШУА-ын Газарзүй хүрээлэнгийн Хөрс 
судлалын итгэмжлэгдсэн лаборатори, Геоэкологийн хүрээлэнгийн Усны 
лаборатори, Геологийн төв лаборатори, Инженер геодези ХХК-ийн Хөрсний 
итгэмжлэгдсэн лаборатори, Байгаль орчин, хэмжилзүйн төв лабораторид 
шинжлүүлсэн.  

Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээний ажлын хүрээнд 
төсөл хэрэгжүүлэх газарт одоо явагдаж буй болон цаашид хэрэгжүүлэхээр 
төлөвлөж буй аливаа төслийн үйл ажиллагааг харгалзан үзэж, байгаль газарзүйн 
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хам бүрдэл болох геоморфологи, геологи, гидрогеологи, гидрогеологи, агаар, 
хөрс, цэвдэг, ургамал амьтан гэмтэж, зохиомол ланшафт үүсгэх нөхцөл байдал, 
байгалийн болон түүх соёлын дурсгалт зүйлсийг нарийвчлан судалж, төсөл 
хэрэгжих нутагт явуулын болон суурин судалгааг олон төрлийн мэргэшсэн, 
салбартаа удаан жил үр бүтээлтэй ажиллаж байгаль орчин, нийгмийн байдлын 
түүх ба одоогийн нөхцөл байдлыг бүрэн дүүрэн ойлгож ухамсарласан, судалсан 
тэргүүн зэргийн доктор профессор болон туслах мэргэжилтнүүдийн баг 
ажиллуулж, судалгааны ажлыг урьдаас төлөвлөсөн удирдамжийн дагуу зохион 
байгуулж, үр дүнд нарийвчилсан дүн шинжилгээ хийж дүгнэлт гаргуулах зэрэг 
ажлыг гүйцэтгэсэн. 

Энэхүү судалгааны ажилд нийт 6 компани 40 орчим хүний бүрэлдэхүүнтэй 
эрдэмтэд, судлаачид хамтран ажилласан.  

БМҮТП-ын  бүтээн байгуулалт болон ашиглалтын үе шат, суурьшлын бүс 
ба инженер техникийн шийдэл зэрэг олон зүйлийг нягтлан үзэж багтаасан 
байдаг. Гэсэн хэдий ч дээрх тайланд цогцолборын барилгын материалын 
үйлдвэр тус бүрийн байршлын төлөвлөлт, барилгын болон ашиглалтын үеийн 
хог хаягдлын менежмент, хаалтын төлөвлөгөө, хэрэглэгдэх машин техникийн 
даац, хэмжээ гэх мэт зарим асуудлыг эцсийн байдлаар шийдэж боловсруулаагүй 
учир нөхөн сэргээлтийн зардал болон экологийн хохирлын үнэлгээ зэргийг 
нарийвчлах боломжгүй байсан.  

БОННҮ-ний тайлан нь нийт 9 бүлэг, нэгдсэн дүгнэлттэй.  Тухайн бүлгүүдэд 
тусгагдсан асуудлуудыг доор товчлон дурьдав.  
 
Бүлэг 1. Үйл ажиллагааны цар хүрээ 

Энэ бүлэгт тус төсөлд хамааралтай Монгол улсын болон олон улсын 
байгаль орчин, нийгмийн холбогдох дүрэм журам, хууль тогтоомж удирдамж ба 
боломжит санхүүжүүлэгч байгууллагуудаас тавигддаг шаардлага зэрэг хууль 
эрхзүйн орчинг судлан тодорхойлсон.    
 
Бүлэг 2. БМҮТП-ын  төслийн тодорхойлолт 

Энэ бүлэгт БМҮТП төслийн ерөнхий мэдээлэл, цогцолборын байршил, 
үйлдвэрүүдийн хүчин чадал, ашиглагдах технологи болон усан хангамж, ачаа 
эргэлт ба дэд бүтэц гэх мэт инженер техникийн асуудлууд болон төслөөс бүс 
нутагт болон Монгол улсад үзүүлэх эдийн засгийн ач холбогдлыг тусгасан.  
 
Бүлэг 3. Байгаль орчны гол ба болзошгүй сөрөг нөлөөллийн үнэлгээ 

Энэ бүлэгт төслийн бүтээн байгуулалт, дэд бүтцийн хэрэгжилтээс байгаль 
орчинд учруулж болзошгүй сөрөг нөлөөллийг байгаль орчны бүрэлдэхүүн хэсэг 
тус бүрээр нарийвчлан тодорхойлсон.  Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан 
үнэлгээний үе шатанд болзошгүй сөрөг нөлөөллийн үнэлгээг гүйцэтгэхдээ 2014 
оны 4 дүгээр сарын 10 өдрийн А-117 тоот Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн 
сайдын тушаалаар батлагдан “Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээний 
аргачлал”-ыг удирдамж болгосон. Төслийн үйл ажиллагаанаас үзүүлж болзошгүй 
нөлөөллийн үнэлгээг судалгааны үр дүнд анализ хийсний үр дүнг тодорхойлсон. 
 
Бүлэг 4. Байгаль орчны болзошгүй сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан 
сэргийлэх, бууруулах, арилгах арга хэмжээ 

Тайлангийн 4-р бүлэгт төсөл хэрэгжилтээс үүдэн байгаль орчинд үүсч 
болзошгүй сөрөг нөлөөллөөс сэргийлэх, бууруулах арилгах арга хэмжээг 
тусгасан. Тухайлбал агаарын чанар, газрын гадарга, хөрсөн бүрхэвч, усан орчин, 



НАЛАЙХЫН БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ТЕХНОЛОГИЙН ПАРК 
ТӨСЛИЙН ДЭД БҮТЦИЙН Б А Й Г А Л Ь  О Р Ч Н Ы  Н Ө Л Ө Ө Л Л И Й Н  

Н А Р И Й В Ч И Л С А Н  Ү Н Э Л Г Э Э  

 

  

“ЭХОПЛАНЕТ” ХХК 13 

 

гадаргын ус, ургамлан нөмрөг ба амьтны аймаг зэрэг экосистемийн бүрэлдэхүүн 
хэсгүүдэд төслөөс үзүүлж болзошгүй сөрөг нөлөөллийг тус бүр авч хэлэлцэн 
тэдгээр болзошгүй нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх, бууруулах, арилгах арга 
хэмжээнүүдийг боловсруулсан. Үүнээс гадна, хог хаягдлын гаралтыг бууруулах, 
дахин ашиглах ба дэвшилтэт технологийг нэвтрүүлэх зөвлөмжүүдийг энэ бүлэгт 
багтаасан.       
 
Бүлэг 5. Нийгэм, эдийн засгийн гол ба болзошгүй сөрөг нөлөөлөл, үнэлгээ 

Тус төслийн хэрэгжилтээс үүдэн Налайх дүүргийн хүн амын шилжилт 
хөдөлгөөн эрс нэмэгдэх бөгөөд энэ нь орон нутгийн нийгэм эдийн засагт сөрөг 
нөлөөлөл үүсгэж болзошгүй. Эдгээр болзошгүй сөрөг нөлөөллийг тус бүлэгт 
тодорхойлсон.       

Мөн тайлангийн нийгэм, эдийн засгийн нөлөөллийн үнэлгээний судалгааг 
хийхдээ нийт 1000 гаруй хүн оролцуулсан санал асуулга явуулсан. Санал 
асуулгын үр дүнг тайланд хавсаргав.  
 
Бүлэг 6. Нийгэм, эдийн засгийн болзошгүй сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан 
сэргийлэх, бууруулах, арилгах арга хэмжээ 

Өмнөх бүлэгт тодорхойлсон нийгэм эдийн засгийн болзошгүй сөрөг 
нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх, бууруулах ба арилгах зөвлөмж, арга хэмжээг 
энэ бүлэгт боловсруулсан. Ингэхдээ нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээг хүн ам, 
нийгмийн харилцаа, гэмт хэрэг, эрүүл мэнд, амжиргаа, боловсрол зэрэг сэдэв тус 
бүр дээр нарийвчлан боловсруулсан.     
 
Бүлэг 7. Эрсдлийн үнэлгээ, менежмент 

Энэ бүлэгт үйлдвэрүүдээс байгаль орчинд үзүүлэх болон цогцолборын үйл 
ажиллагааны эрсдлийг тодорхойлсон. Нэн түрүүнд төсөл хэрэгжих тухайн бүс 
нутгийн гамшигт үзэгдлийн эрсдлийг судласан ба үргэлжлүүлэн химийн нэмэлт 
бодис хэрэглэх үйлдвэрүүдээс байгаль орчинд үзүүлэх эрсдлийн үнэлгээг 
гүйцэтгэсэн.    
 
Бүлэг 8. Нөхөн сэргээлт, экологи эдийн засгийн үнэлгээ, төслийн хаалт  

Монгол улсын холбогдох хууль дүрэм, удирдамж, стандартын дагуу 
төслийн экологи эдийн засгийн хохирлын үнэлгээ, нөхөн сэргээлтийн ерөнхий 
зардлыг тооцон энэ бүлэгт тусгасан. Хохирлын үнэлгээг хийхдээ газрын гадарга, 
газрын нөөц, газрын доорх усны баялаг, гадаргын усны нөөц, хөрсөн бүрхэвч ба 
ургамлан нөмрөг тус бүрийг авч үзэн хохирлыг тооцоолсон.  
 
Бүлэг 9. Биологийн төрөл зүйлийн дүйцүүлэн хамгаалал 

Засгийн газрын баталсан БОНБҮ тухай хуулийн дагуу биологийн олон янз 
байдлыг дүйцүүлэн хамгаалах үндсэн зарчмууд БОНХАЖЯамны сайдын 
тушаалаар 2014 оны 1-р сард баталсан БОНБҮ-ны аргачлал,  биологийн олон 
янз байдлыг дүйцүүлэн хамгаалах аргачлалыг ний аргачлалын дагуу дүйцүүлэн 
хамгааллын зардал тооцоолоход зориулагдсан програм Дэ Нэйче Консерванси 
байгууллагын боловсруулсан  ландшафтын хэмжээнд уул уурхайн төслийн 
нөлөөллийг бууруулахыг дэмжих зорилгоор Монгол орны хэмжээнд 
Ландшафтын хэмжээний үнэлгээнд сууриласан Нөлөөллийг бууруулах 
програмыг    ашиглан  

- боломжит дүйцүүлэн хамгаалал хэрэгжүүлэх газар 
- нөлөөлөлд өртөх газрын талбай 



НАЛАЙХЫН БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ТЕХНОЛОГИЙН ПАРК 
ТӨСЛИЙН ДЭД БҮТЦИЙН Б А Й Г А Л Ь  О Р Ч Н Ы  Н Ө Л Ө Ө Л Л И Й Н  

Н А Р И Й В Ч И Л С А Н  Ү Н Э Л Г Э Э  

 

  

“ЭХОПЛАНЕТ” ХХК 14 

 

- дүйцүүлэн хамгааллын тооцооллын тайланг тус тус боловсруулсан.  
 
Нэгдсэн дүгнэлт 

Тайлангийн ажлын хүрээнд хийгдсэн төслийн талбайн цаг уур, уур 
амьсгал, агаарын чанар, дуу шуугиан, геологи, геоморфлоги, инженер-геологи, 
геокриологи, газар хөдлөлт, гидрогеологи, хөрс, амьтан, ургамал, амьтдын 
нарийвчилсан судалгааны гол үр дүн ба тайлангийн ажлын нэгдсэн дүгнэлтийг 
тусгасан. Судалгааны ажлын үр дүнгээс үзэхэд одоогоор сонгосон байгаа 
талбайд БМҮТП-ыг байгуулахад тохиромжтой боловч тус тайланд оруулсан 
сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээнүүдийг анхааралдаа авч хэрэгжүүлэх 
ба үйлдвэр тус бүрт байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээг хийх 
шаардлагатай байна.  

Монгол улсын ирээдүйн хөгжилд ихээхэн хувь нэмэр оруулах энэхүү 
төслийн БОНБНҮ-ний ажилд мэдлэг оюун, ур чадвараа харамгүй дайчлан гар 
бие оролцсон бүх хүмүүстээ  баярласан талархсанаа илэрхийлье. Үүнд: 
Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газар, Нийслэлийн ЗДТГ-ын Санхүү, төрийн 
сангийн хэлтэс болон тус газрын мэргэжилтнүүд, Налайхын барилгын 
материалын үйлдвэрлэл, технологийн парк ОНӨААТҮГ-ын дарга Н. Баяраа, 
Налайхын барилгын материалын үйлдвэрлэл, технологийн парк ОНӨААТҮГ-ын 
ахлах мэргэжилтэн Н.Пүрэвсүрэн, С.Гэрэлтуяа, Б. Гансүх, Налайхын дүүргийн 
төлөөлөл Д.Цогоо болон дүүргийн Засаг дарга, ИНХ-ын ажилтан, албан хаагчид, 
“Эрдэнэдрийлинг” ХХК-ийн гидрогеологич, зөвлөх У. Борчулуун, “Гурван тайга” 
ХХК-ийн захирал Л. Нямбат, Б. Энхмаа, “Жоншт уул” ХХК-ийн захирал О. 
Нарантуяа болон бусад шинжээч нартаа талархлаа илэрхийлье. 
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БҮЛЭГ 1. ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЦАР ХҮРЭЭ 
 

1.1 МОНГОЛ УЛСЫН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ЭРХ ЗҮЙН ОРЧИН 
Монгол Улс 1992 оноос парламентын засаглалтай улс болсон. Монгол 

Улсын Үндсэн хуулиар Улсын Их Хурал нь хууль тогтоох эрхийг хэрэгжүүлэх 
эрхтэй. 

Монгол Улсын засаг захиргаа 3 нэгжид буюу томоос бага руу жагсаавал 21 
аймаг, 329 сум, 1599 багт хуваагддаг. Улсын нийслэл нь Улаанбаатар хот. Засаг 
дарга нар засаг захиргааны нэгж бүрт төрийн эрх мэдэл, үүрэг, хариулагыг 
хэрэгжүүлдэг. Засаг даргад нэр дэвшигчид харьяалах засаг захиргааны нэгжээс 
нэр дэвшдэг. Ерөнхий сайд нийслэл хотын болон аймгуудын засаг дарга нарыг 
томилох ба тэд баг, хороодын засаг дарга нарыг томилдог. Засаг дарга бүр улсын 
болон орон нутгийн сонгуулиар 4 жилийн бүрэн эрхийн хугацаатай ажилладаг. 
Монгол Улсын эрхзүйн баримт бичгүүдийг давамгайлах чанараар нь жагсаасныг 
дор үзүүллээ. Үүнд: 
 
Анхдагч Эрх зүйн актууд:  

 Монгол Улсын Үндсэн хууль 

 Үндсэн хуулийн цэцийн дүгнэлтүүд 

 Олон улсын гэрээнүүд 

 Улсын Их Хурлаас баталсан хуулиуд 
 
Хоёрдагч эрхзүйн актууд: 

 УИХ-ын тогтоол 

 Дээд Шүүхийн тайлбар 

 Ерөнхийлөгчийн зарлиг 

 Засгийн газрын яамдын тогтоол 

 Сайдын тушаал 

 Агентлагийн тушаал 

 Нийслэлийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал (ИТХ)-ын тогтоол 

 Нийслэлийн Засаг даргын захирамж 

 Дүүргийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал (ИТХ)-ын тогтоол 

 Хорооны Иргэдийн нийтийн хурал (ИТХ)-ын тогтоол 

 Хорооны Засаг даргын захирамж 
Дээрх олон төрлийн эрхзүйн баримт бичгүүд нь Монгол Улсын байгалийн нөөц 
баялаг, байгаль орчинг ашиглах, хамгаалахад мөрдөгддөг. Байгаль орчин, 
ногоон хөгжил аялал жуулчлалын яам (БОНХАЖЯ) нь байгаль орчинг хамгаалах, 
түүнд нөлөөлөх байдлыг үнэлэхтэй холбоотой хууль тогтоомжийг хариуцсан 
төрийн захиргааны төв байгууллага буюу ерөнхий чиг үүргийн яам болно. 
Улаанбаатар хотын засаг захиргаа нь улсын болон орон нутгийн байгаль орчны 
хууль тогтоомж, тушаал шийдвэрийн хэрэгжилтийг хариуцсан захиргааны ажлын 
алба, хэлтэсүүдтэй. Ижил төрлийн функцийг сум, дүүргийн түвшинд орон нутгийн 
байгаль орчны байцаагчид гүйцэтгэдэг. Байгаль орчны хууль тогтоомжийн 
хэрэгжилтийг төрийн эрх мэдлийн хэмжээнд байгаль орчны байцаагчдыг 
томилох ажлыг Улсын мэргэжлийн ерөнхий газар (УМХЕГ) хариуцдаг.  
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1.2. БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ХУУЛЬ, ТОГТООМЖУУД 

1.2.1 Байгаль орчны хуулиуд 
 1992 оны Монгол Улс (МУ)-ын үндсэн хуульд “Байгалийн нөөц, түүнийг 
хамгаалах” бодлого бүхэлдээ тодорхойлогдсон юм.Түүний 6.1 дүгээр заалтад 
“Газар, түүн доорх хөрс шороо, ой, ус, ургамал, амьтан ард түмний баялаг, 
бөгөөд тэдгээрийг улс хамгаална” гэсэн байхад 16.1.2 дугаар заалтад МУ-ын 
иргэд “Эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах эрхтэй бөгөөд байгаль орчны бохирдол, 
экологийн тэнцвэрт бус байдлаас хамгаалагдсан баталгаатай амьдрах ёстой" 
гэжээ. Дээрхтэй уялдан Монгол Улсын Засгийн Газар (МУЗГ) байгаль орчны 
хууль, тогтоомж, стандартыг батлан мөрдөж байна.  
 1995 оны 3 дугаар сард анх батлагдаж 1998, 2005, 2008, 2010, болон 2012 
оны 5 дугаар сард шинэчлэгдсэн БОХ тухай хууль нь “Хүний эрүүл, аюулгүй 
орчинд амьдрах эрхийг хангах, нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийг байгаль орчны 
тэнцэлтэй уялдуулах, өнөө болон ирээдүйн үеийнхний ашиг сонирхлын үүднээс 
байгаль орчныг хамгаалах, түүний баялгийг зохистой ашиглах, жам ёсны 
боломжтойг нь нөхөн сэргээхтэй холбогдож төр, иргэн, аж ахуйн нэгж, 
байгууллагын хооронд үүсэх харилцааг зохицуулахад оршино” гэсэн зорилттой 
юм. Мөн энэ хуулийн 7 дугаар заалтад “Байгаль орчны унаган төрхийг хадгалах, 
түүний тэнцэл алдагдахаас сэргийлэх арга хэмжээ боловсруулж хэрэгжүүлэх, 
байгалийн баялгийн ашиглалтыг зохицуулах зорилгоор байгалийн баялгийн 
нөөцийн үнэлгээ болон байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээг тус тус 
хийнэ“, 10 дугаар заалтад “Байгаль орчны төлөв байдлын хяналт-шинжилгээнд 
байгаль орчны төлөв байдал, түүний хувьсал өөрчлөлтөд байнгын ажиглалт, 
хэмжилт, судалгаа, шинжилгээ хийж дүгнэлт гаргах, илэрсэн сөрөг өөрчлөлтийг 
зогсоох, арилгах арга хэмжээ боловсруулах үйл ажиллагаа хамаарна“ гэсэн 
байна. 
 Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ (БОНБҮ)-ний тухай хууль нь 
1998 оны 1 дүгээр сард анх батлагдаж, 2012 оны 5 дугаар сар шинэчлэгдсэн 
бөгөөд “Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 16 дугаар зүйлийн 2 дахь заалтыг 
хэрэгжүүлэх, байгаль орчныг хамгаалах, хүний үйл ажиллагааны улмаас байгаль 
орчны тэнцвэрт байдал алдагдахаас сэргийлэх, байгаль орчинд сөрөг нөлөөлөл 
багатайгаар байгалийн нөөц ашиглалт явуулах, бүс нутаг, салбарын хэмжээнд 
баримтлах бодлого, хэрэгжүүлэх хөгжлийн хөтөлбөр, төлөвлөгөө болон аливаа 
төслийн байгаль орчинд нөлөөлөх байдлыг үнэлэх, хэрэгжүүлэх эсэх талаар 
дүгнэлт, шийдвэр гаргах, оролцогч талуудын харилцааг зохицуулахад оршино”. 
Энэ хуулиар байгаль орчны үнэлгээ болон хяналтын дэс дараалал, судалгааны 
ерөнхий шаардлага, зарчмыг зохицуулсан байдаг. 
 Налайхын Барилгын материал үйлдвэрлэл технологийн парк төслийн дэд 

бүтцийг шийдэхтэй холбогдсон байгаль орчны хууль тогтоомжийг хүснэгт 1.1-д 

оруулав. 
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ХҮСНЭГТ 1.1 
МУ-ЫН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ХОЛБОГДОЛТОЙ ХУУЛИУД 

 Хуулийн нэр Батлагдсан, 
нэмэлт,  

шинэчилэн 
найруулга 
хийсэн он 

Хуулийн ерөнхий утга 

1 Байгаль орчныг 
хамгаалах тухай 

1995 
(2012 нэмэлт) 

Энэ хуулийн зорилт нь хүний эрүүл, аюулгүй 
орчинд амьдрах эрхийг хангах, нийгэм, эдийн 
засгийн хөгжлийг байгаль орчны тэнцэлтэй 
уялдуулах, өнөө болон ирээдүйн үеийнхний ашиг 
сонирхлын үүднээс байгаль орчныг хамгаалах, 
түүний баялгийг зохистой ашиглах, жам ёсны 
боломжтойг нь нөхөн сэргээхтэй холбогдож төр, 
иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын хооронд үүсэх 
харилцааг зохицуулахад оршино. 

2 Газрын тухай 2002 
(2012 өөрчлөлт) 

 

Энэ хуулийн зорилт нь газрыг иргэн, аж ахуйн 
нэгж, байгууллагад эзэмшүүлэх, ашиглуулах 
болон түүнтэй холбогдсон бусад харилцааг 
зохицуулахад оршино. 

3 Газрын хэвлийн 
тухай 

1988 Газрын хэвлийн тухай Монгол Улсын хуулийн 
зорилт Газрын хэвлийн тухай Монгол Улсын 
хуулийн зорилт нь өнөөгийн болон хойч үеийнхний 
ашиг сонирхолд нийцүүлэн газрын хэвлийг 
ашиглах, хамгаалахтай холбогдсон нийгмийн 
харилцааг зохицуулахад оршино. 

4 Хөрсийг 
хамгаалах, 
цөлжилтөөс 

сэргийлэх тухай 

2012 Хөрсний доройтол, нөхөн сэргээлт, цөлжилтөөс 
урьдчилан сэргийлэхтэй холбоотой харилцааг 
зохицуулна. 

5 Тусгай 
хамгаалалттай 
газар нутгийн 

тухай 

1994 
(2004) 

Энэ хуулийн зорилт нь байгалийн бүс, бүслүүрийн 
онцлог, өвөрмөц тогтоц, ховор, ховордсон 
ургамал, амьтан бүхий газар, түүх,соёлын 
дурсгалт болон үзэсгэлэнт газрын хэв шинжийг 
хадгалах, хувьсч өөрчлөгдөх зүй тогтлыг 
судлах,танин мэдэх зорилгоор газар нутгийг 
тусгай хамгаалалтад авах, ашиглах, түүний унаган 
төрхийг хадгалах, хамгаалахтай холбогдсон 
харилцааг зохицуулахад оршино. 

6 Усны тухай 2012 
(шинэчилсэн 
найруулга) 

Энэ хуулийн зорилт нь усны нөөц, түүний сав 
газрыг хамгаалах, зохистой ашиглах, нөхөн 
сэргээхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад 
оршино. 

7 Ойн тухай 2012 
(2013 нэмэлт) 

Энэ хуулийн зорилт нь Монгол Улсын ойг 
хамгаалах, нөхөн сэргээх, үржүүлэх, эзэмших, 
ашиглах, ой, хээрийн түймрээс урьдчилан 
сэргийлэхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад 
оршино. 

8 Амьтны тухай 2012 
(шинэчилсэн 
найруулга) 

Амьтныг хамгаалах, түүнийг өсгөн үржүүлэх, 
нөөцийг зохистой ашиглахтай холбоотой 
харилцааг зохицуулахад энэ хуулийн зорилт 
оршино. 

9 Байгалийн 
ургамлын тухай 

1995 
 

Энэ хуулийн зорилт нь ой болон таримал 
ургамлаас бусад ургамлыг хамгаалах, зохистой 
ашиглах, нөхөн сэргээхтэй холбогдсон харилцааг 
зохицуулахад оршино. 

10 Ургамал 
хамгааллын 

тухай 

 
2007 

Энэ хуулийн зорилт нь бэлчээрийн болон таримал 
ургамлыг ургамлын өвчин, хөнөөлт шавж, мэрэгч 
амьтан, хог ургамлаас хамгаалах, түүнтэй тэмцэх, 
хорио цээр тогтоох, хяналт тавих үйл 
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ажиллагаатай холбогдон төр, иргэн, хуулийн 
этгээдийн хооронд үүсэх харилцааг зохицуулахад 
оршино. 

11 Агаарын тухай 2012 
(шинэчилсэн 
найруулга) 

Энэ хуулийн зорилт нь хүрээлэн байгаа агаарыг 
хамгаалах, бохирдохоос урьдчилан сэргийлэх, 
агаар бохирдуулах бодисын хаягдлыг бууруулж 
хяналт тавихтай холбогдсон харилцааг 
зохицуулахад оршино. 

12 Байгаль орчинд 
нөлөөлөх 
байдлын 

үнэлгээний 
тухай 

2012 
(шинэчилсэн 
найруулга) 

Энэ хуулийн зорилт нь Монгол Улсын Үндсэн 
хуулийн 16 дугаар зүйлийн 2 дахь заалтыг 
хэрэгжүүлэх, байгаль орчныг хамгаалах, хүний үйл 
ажиллагааны улмаас байгаль орчны тэнцвэрт 
байдал алдагдахаас сэргийлэх, байгаль орчинд 
сөрөг нөлөөлөл багатайгаар байгалийн нөөц 
ашиглалт явуулах, бүс нутаг, салбарын хэмжээнд 
баримтлах бодлого, хэрэгжүүлэх хөгжлийн 
хөтөлбөр, төлөвлөгөө болон аливаа төслийн 
байгаль орчинд нөлөөлөх байдлыг үнэлэх, 
хэрэгжүүлэх эсэх талаар дүгнэлт, шийдвэр гаргах, 
оролцогч талуудын харилцааг зохицуулахад 
оршино 

13 Хог хаягдлын 
тухай 

2012 
 

Энэ хуулийн зорилт нь хүний эрүүл мэнд, байгаль 
орчинд үзүүлэх хортой нөлөөллийг арилгах, 
түүнээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор хог 
хаягдлыг бууруулах, ангилах, цуглуулах, 
тээвэрлэх, хадгалах, дахин боловсруулах, 
эргүүлэн ашиглах, устгах, экспортлох болон хог 
хаягдлыг импортлох, хил дамжуулан тээвэрлэхийг 
хориглохтой холбогдсон харилцааг зохицуулахад 
оршино 

14 Химийн хорт 
болон аюултай 
бодисын тухай 

1995 
(2006 нэмэлт) 

 

Энэ хуулийн зорилт нь химийн хорт болон 
аюултай бодисыг экспортлох, импортлох, Монгол 
Улсын хилээр дамжуулан тээвэрлэх болох 
үйлдвэрлэх, хадгалах, худалдах, тээвэрлэх, 
ашиглах, устгах, хяналт тавихтай холбогдсон 
харилцааг зохицуулахад оршино. 

15 Соёлын өвийг 
хамгаалах тухай 

 

2001 Энэ хуулийн зорилт нь соёлын өвийг эрэн 
сурвалжлах, бүртгэх, судалж шинжлэх, зэрэглэл 
тогтоох, үнэлэх, хадгалж, хамгаалах, сурталчлах, 
сэргээн засварлах, өвлүүлэн уламжлуулах, 
өмчлөх, эзэмших, ашиглахтай холбогдсон 
харилцааг зохицуулахад оршино. 

16 Байгалийн нөөц 
ашигласны 

төлбөрийн тухай 

2012 
(шинэчилсэн 
найруулга) 

Энэ хуулийн зорилт нь иргэн, аж ахуйн нэгж, 
байгууллагад нөөц ашигласны төлбөрийг 
ногдуулах, түүнийг төсөвт төвлөрүүлэх, тайлагнах, 
байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн орлогоос 
байгаль орчныг хамгаалах, байгалийн нөөцийг 
нөхөн сэргээх арга хэмжээнд зарцуулах хөрөнгийн 
хувь, хэмжээг тогтоохтой холбогдсон харилцааг 
зохицуулахад оршино. 

17 Ашигт 
малтмалын 

тухай 

2006 
(2012, 2013 

нэмэлт, өөрлөлт) 

Энэ хуулийн зорилт нь Монгол Улсын нутаг 
дэвсгэрт ашигт малтмал эрэх, хайх, ашиглах 
болон хайгуулын талбай, уурхайн эдэлбэрийн 
орчныг хамгаалахтай холбогдсон харилцааг 
зохицуулахад оршино. 

18 Агаарын 
бохирдлын 
төлбөрийн  

тухай 

2010 
(2012, 2013 

нэмэлт, өөрчлөлт) 

Энэ хуулийн зорилт нь агаар бохирдуулагч 
этгээдэд агаарын бохирдлын төлбөр ногдуулах, 
төлөхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад 
оршино. 
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19 Ариун цэврийн 
тухай 

1998 Энэ хуулийн зорилт нь хүний эрүүл, аюулгүй 
орчинд ажиллаж, амьдрах эрхийг баталгаажуулах 
зорилгоор ариун цэврийг сахиулах, түүний хэвийн 
нөхцөлийг хангуулах ерөнхий шаардлагыг 
тодорхойлох, энэ талаар иргэн, аж ахуйн нэгж, 
байгууллагын гүйцэтгэх үүрэг, эдлэх эрх, хүлээх 
хариуцлагыг тогтоохтой холбогдсон харилцааг 
зохицуулахад оршино. 

20 Тусгай 
хамгаалалттай 
газрын орчны 
бүсийн тухай 

1997 Энэ хуулийн зорилт нь тусгай хамгаалалттай газар 
нутагт орчны бүсийг тогтоох, орчны бүсэд үйл 
ажиллагаа явуулахтай холбогдсон харилцааг 
зохицуулахад оршино. 

21 Ус 
бохирдуулсны 

төлбөрийн тухай 

2012 
 

Энэ хуулийн зорилт нь иргэн, аж ахуйн нэгж, 
байгууллагад ус бохирдуулсны төлбөр ногдуулах, 
төлбөрийг төсөвт төлөхтэй холбогдсон харилцааг 
зохицуулахад оршино. 

 

Дээрх хүснэгтэнд тусгагдсан хуулиудаас төслийн үйл ажиллагаанд холбогдох 
зүйл заалтуудыг хэсэгчлэн энд тусгав.  
 
Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль (2012 онд шинэчлэгдэн батлагдсан) 
Экологийн эрх зүйн хүрээнд орж хамгаалагдах объектыг Байгаль орчныг 
хамгаалах тухай хуулийн 3-р зүйлд: Энэ хуулиар байгалийн дор дурдсан 
объектыг байгаль орчинд хортой нөлөөлж болзошгүй үйл ажиллагаанаас 
хамгаалж, байгаль орчны тэнцэл алдагдахаас сэргийлнэ гэж заагаад 
объектуудыг нь 1) газар, түүний хөрс, 2) газрын хэвлий, түүний баялаг, 3) ус, 4) 
ургамал, 5) амьтан, 6) агаар гэж тодотгожээ. 

Хуулийн энэ заалт нь экологийн эрх зүйн хамгаалалтын шууд объектыг 
хуульчлан баталгаажуулсан явдал юм. Мөн Байгаль орчныг хамгаалах тухай 
хуулийн 3-р зүйлд “Байгаль орчин” гэдэгт хүний амьдрал, үйл ажиллагаанд шууд 
болон шууд бусаар нөлөөлдөг Монгол улсын нутаг дэвсгэрийн чулуун мандал, 
усан мандал, шим мандал, агаар мандлын харилцан шүдэлцээт хүрээлэл 
хамаарна.  

“Байгаль орчинд хортой нөлөөлөх” гэдэгт байгаль орчин, түүний баялгийг 
бохирдуулах, муутгах, гэмтээх, сүйтгэх, сөнөөж мөхөөх үйлдэл (эс үйлдэхүй) 
хамаарна. “Байгаль орчныг хамгаалах” гэдэгт байгаль орчныг бохирдлоос 
урьдчилан сэргийлэх, байгалийн баялгийг жам ёсоороо нөхөн сэргээх боломжийг 
нь алдагдуулахгүйгээр, байгалийн даацад нь тохируулан зохистой ашиглах, 
нөхөн сэргээх, тэдгээрт хяналт тавих ажиллагаа хамаарна гэж тус тус заажээ.   
Экологийн эрх зүйгээр хамгаалах шууд бус объектод хүн, түүний эрүүл, аюулгүй 
орчин хамаарна.  Хүн байгалийн салшгүй нэг бүрэлдэхүүн хэсэг тул экологийн 
эрх зүйн хамгаалалтын нэг объект юм. Ийм учраас Үндсэн хууль болон Байгаль 
орчныг хамгаалах тухай хуулийн дээрх агуулгын хүрээнд байгаль орчинтой 
холбогдох бүхий л асуудлыг хамруулан авч үзэх үндэслэл болно. 
 
Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хууль (2012) 
Монгол Улсын Байгаль хамгаалах тухай хуульд (2012) байгалийн нөөц баялгийг 
арилжааны зорилгоор ашиглах бүх төсөлд Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын 
нарийвчилсан үнэлгээ хийсэн байх шаардлагыг хуульчилсан байдаг. Энэхүү 
хуулийн дагуу Монгол Улсын байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний 
(БОНБҮ) тухай хуулийн төслийг 2012 онд боловсруулж эдгээр шаардлагыг 
хангахын тулд хэрэгжүүлбэл зохих журмыг 2014 онд батлаад байна.Төсөл 
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хэрэгжүүлэгч байгууллага нь дараах байгаль орчны 3 үнэлгээг хийж гүйцэтгэнэ. 
Үүнд: 

1. Байгаль орчны төлөв байдлын үнэлгээ (БОТБҮ) 
2. Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээ (БОННҮ) 
3. Хуримтлагдах нөлөөллийн үнэлгээ (ХНҮ) зэрэг орно. 

БОНБҮ-г эрх авсан дотоодын аж ахуйн нэгж гүйцэтгэх бөгөөд тэрээр үнэлгээний 
үр дүнгээр тайлан бэлтгэж байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг (БОМТ) 
боловсруулна. Мөн төсөл хэрэгжүүлэгчээс албан ёсны санал авна. Төсөл 
хэрэгжүүлэгч БОНБҮ хийлгэсэн бүх зардлыг хариуцна. БОНБҮ хийсэн эрх бүхий 
мэргэжлийн байгууллага нь байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан 
үнэлгээний тайланг байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв 
байгууллагын мэргэжлийн зөвлөлд хүргүүлж хянуулна.  

БОМТ-г БОНБҮ хийсэн эрх бүхий байгууллага боловсруулж, БОЕҮ хийсэн 
байгууллага түүнийг баталж хэрэгжүүлэх зөвшөөрөл олгоно.  Түүнд байгаль 
орчны хамгаалах төлөвлөгөө (БОХТ), байгаль орчны хяналт-шинжилгээний 
хөтөлбөр (БОХШХ) багтана.БОХТ-нд  БОННҮ-ээр тогтоосон сөрөг нөлөөллийг 
багасгах, арилгах арга хэмжээ, дүйцүүлэн хамгаалал хийх, тэдгээрийг 
хэрэгжүүлэх хугацаа, шаардагдах хөрөнгө зардлыг тусгана. БОХШХ нь төслийн 
үйл ажиллагааны улмаас байгаль орчинд үзүүлж байгаа өөрчлөлтийг хянах, 
шинжих, үр дүнг тайлагнах, түүнийг хэрэгжүүлэх арга зам, хугацаа, шаардагдах 
хөрөнгө зардлыг тусгасан байна.  
 
Газрын хэвлийн тухай хууль (2012) 
Тус хуулиар газрын гадаргын доорх материал, эдийн засгийн үр ашигтай ашигт 
малтмалыг ашиглах, мөн олборлолттой холбоогүй үйл ажиллагааны малталттай 
холбоотой асуудлыг зохицуулдаг. Газрын хэвлийн тухай хуулиар эрдсийн болон 
эрдсийн бус газрын хэвлийн нөөц баялгийг төр эзэмшинэ гэж заасан: 

 Ухаж гаргасан хайрга, үржил шимт хөрс, хаягдал материалыг зохих ёсоор 
ашиглах,  

 Ажилчид, хүмүүсийн аюулгүй ажиллагааг хангах, газрын хэвлий болон 
бусад байгаль орчны бүрэлдэхүүн хэсгийг хамгаалах, байгаль орчинд 
нөлөөлөх байдлыг засаж бууруулах төлөвлөгөө баталж хэрэгжүүлэх,  

 Газрын хэвлий ашиглагчид нь байгаль хамгаалах арга хэмжээг 
хэрэгжүүлэх үүрэг хүлээх ба экологийг үнэлэх,  

 Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээнүүдийг мэргэжлийн 
байгууллагаар хийлгэх, байгаль орчинд учруулах сөрөг нөлөөллийг 
бууруулах арга хэмжээ хэрэгжүүлэх шаардлагатай, олборлолт, малталт 
хийсэн газраа хучих, эсхүл нөхөн сэргээлт хийх зэргийг заасан байна. 

 
Газрын тухай хууль (2002) 
Газрын тухай хууль нь төрийн эзэмшлийн газар дээрх үйл ажиллагаа, ашиглалт, 
бусад холбогдох асуудлыг зохицуулдаг. Монгол Улсын Үндсэн хуульд зааснаар 
хуулиар зөвшөөрөөгүй тохиолдолд газрыг зөвхөн бэлчээрийн газар, олон 
нийтийн эзэмшлийн байгалийн баялагийн зорилгоор нийтээр ашиглахаар 
заасан. Байнгын дэд бүтэц байгуулах зорилгоор газар ашиглах зөвшөөрөл авч 
газрын тухай болон газар ашиглалтын төлбөрийн тухай хуулиудад зааснаар 
төлбөр төлнө. Төслийн ажилчдын байр, зам барих зэрэг бүтээн байгуулалтын 
ажилд газар ашиглах зөвшөөрлийг одоогоор жил тутам өргөдөл гаргаж сумын 
захиргаанаас авч байна. Тус хуульд газар ашиглагчид дараах арга хэмжээг 
өөрийн зардлаар хэрэгжүүлнэ гэж заасан. Үүнд: 
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 Газрын төлөв байдал, чанарыг хадгалах; 

 Хөрсний үржил шимт байдлыг доройтохоос сэргийлэх; 

 Ургамлын аймаг сүйдэх, хөрс эвдрэхээс сэргийлэх; 

 Хөрсний үржил шим алдагдах, үер, давсжилтаас сэргийлэх; мөн 

 Төрөл бүрийн эх үүсвэрээс бохирдохоос сэргийлэх. 
Үүнээс гадна тус хуулиар: 

 Газар ашиглагчид газар ашиглах явцдаа байгаль орчинд сөрөг нөлөөлөл 
учруулахгүй, 

 Газар ашиглагчид ой, ховор болон нэн ховор амьтантай, түүх соёлын 
дурсгал бүхий газрыг хадгалж хамгаална, 

 Газар ашиглагчид нь бусдын ашиглаж буй газарт сөрөг нөлөөлөл учруулах 
үйл ажиллагаа явуулахгүй байхыг хуульчилсан байдаг.  

 
Тусгай хамгаалалттай газрын орчны бүсийн тухай (2013) 
Хамгаалалтын бүсийн тухай хууль нь тусгай хамгаалалттай газар нутаг болон 
түүнээс гаднах нутгийн хоорондын шилжилтийн  бүсийг тогтоох зорилготой. 
Ингэснээр тусгай хамгаалалттай газарт нөлөөлөх аливаа захын нөлөөллийг 
бууруулж Тусгай хамгаалалттай газрын тухай хуулиар тогтоох шаардлагуудыг 
бага зэрэг багасгана. Хамгаалалтын бүсийн бодит ийг тусгай хамгаалалттай 
газрын захиргаа, орон нутгийн дүүргийн засаг дарга нар тогтооно.  
 
Байгалийн ургамлын тухай хууль (2012) 
Энэ хуулиар ой болон тариалсан ургамлаас бусад зэрлэг/байгалийн ургамлын 
хамгаалалт, зохистой ашиглалт, нөхөн сэргээлтийн асуудлыг зохицуулсан. Энэ 
хууль БМҮТП-ын барилгын үе шат, барилгын болон төслийн хэрэгжилт, төслийн 
хаалт болон ашиглалтын дараах үе шатанд байгалийн ургамлын зүйлээр 
ургамалжуулах ажлыг дэмжих тодорхой нөхөн сэргээлтийн ажилд хамаарна. Тус 
хуулиар газар ашиглах гэрээгээр газар ашиглаж буй байгууллага өөрийн 
зардлаар хэрэгжүүлэх, гал, гамшиг, хорт мэрэгч болон шавж, хүний үйл 
ажиллаганааас үүдэлтэй сөрөг нөлөөллөөс ургамлыг хамгаалах арга хэмжээг 
заасан. 

Тус төсөл нь Монгол Улсын хууль тогтоомж дах маш ховор ургамлын 
жагсаалтад орсон ургамалд нөлөөлж болзошгүй. Тус хуулиар БОНБҮ-нд төслөөс 
ургамалд нөлөөлөх байдал, нөлөөллийг удирдах, бууруулах зохих арга хэмжээг 
тусгаж БОНХАЖЯ-нд хүргүүлэхээр заасан. БОНХАЖЯ нь хүлээн зөвшөөрөгдөх 
хэмжээнд эдгээр ургамалд нөлөөлөх байдлыг үнэлж уг төслийг батлах эсэх 
шийдвэр гаргах үүрэгтэй. Батлагдсан тохиолдолд тухайн төслийг цааш 
үргэлжлүүлэхэд өөр зөвшөөрөл шаардахгүй. 
 
Амьтны аймгийн тухай хууль (2012) 
Тус хуулиар амьтны аймгийн тоо толгойг хамгаалахтай холбоотойгоор тодорхой 
арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэхийг заасан. Тус хууль нь амьтны аймаг, ялангуяа 
ховор амьтдад машин техникийн хөдөлгөөн, төслийн талбайгаас нөлөөлж 
болзошгүй тохиолдолд хамаарна. Тус хуулийн холбогдох заалтууд нь:  

 Төслийн аливаа барилгын ажил, цахилгаан станц эсхүл зам, олборлолтын 
үйл ажиллагаа, ялангуяа маш ховор амьтадтай нутаг дэвсгэр дээрх ажилд 
байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний дүгнэлтэд үндэслэн 
Засгийн газраас зөвшөөрөл авах шаардлагатай. 
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 Монгол Улсын нэгдсэн, зөвшөөрсөн олон улсын гэрээтэй нийцэхгүй 
тохиолдолд олон улсын гэрээний заалтыг даган мөрдөнө.  

Тиймээс зохицуулах агентлагуудад амьтны аймагт нөлөөлөх байдлыг зохих 
ёсоор үнэлэхэд хангалттай мэдээлэл өгөхийн тулд төслийн БОННҮ-ний 
хүлээгдэж буй нөлөөллийг тусгах шаардлагатай. Ялангуяа төмөр замаас 
нүүдлийн амьтдад нөлөөлөх байдлыг дэлгэрэнгүй гаргах хэрэгтэй. Энэ 
зорилгоор ЭХОПЛАНЕТ ХХК БОННҮ-г бэлтгэж БОНХАЖЯ-нд хүргүүлнэ. 
 
Усны тухай хууль (2012) 
Усны тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгыг 2012 оны 5 сард Монгол Улсын Их 
Хурлаас баталж 2012 оноос хүчин төгөлдөр болсон. Усны тухай хууль нь Монгол 
Улсын гадаргын болон гүний усны нөөцийг захиран зарцуулалттай холбоотой 
хуулийн зохицуулалт бөгөөд энэ нөөцийг хамгаалах, удирдах үүргийг тусгасан. 
БМҮТП нь ус хангамжийн зорилгоор төслийн талбайд худаг гаргах, үйлдвэрээс 
гарах илүүдэл усыг зайлуулахын тулд усны тухай хуулийн дагуу зөвшөөрөл авах 
шаардлагатай болно. Ашиглагдах усны хэмжээнээс хамаарч зөвшөөрөл дараах 
байдлаар шийдэгдэнэ.  Хэрэв өдөрт 100 куб метрээс илүү хэмжээний ус 
шаардагдах бол Засгийн газрын холбогдох байгууллагаас,  өдөрт 50-100 куб 
метр бол зөвшөөрлийг аймаг эсхүл нийслэлийн байгаль орчны хэлтэсээс, өдөрт 
50 куб метрээс бага бол байгаль хамгаалагчаас тус тус зөвшөөрөл авч болно. 
Усны зөвшөөрлийг 20 жилийн хугацаагаар, цаашид 5 жил тутам шинэчлэхээр ус 
ашиглах гэрээнд үндэслэн олгоно. Тус хуулиар ус ашиглах хүсэлт гаргасан 
байгууллага нь:  

 Хаягдал усыг зохих стандартад хүртэл цэвэршүүлэх байгууламжтай 
байна;  

 Ус ашиглалтыг бууруулах, хаягдал усыг дахин ашиглах технологитой 
байна;  

 Ус ашиглалтын холбогдох бүх төлбөрийг төлсөн байна;  

 Мөн ус шахуургад усны тоолууртай байна. 
Үүнээс гадна тус хуулиар: 

 Биологийн нөөц баялгийн хамгаалалтгүй эсхүл хөрсний намаг эсхүл хужир 
үүсгэж болзошгүй усны байгууламж, резервуар, далан эсхүл хиймэл нуур, 
судаг эсхүл нуур барьж байгуулах эсхүл ашиглахыг хориглоно.   

 Ус ашиглах аливаа хүсэлтийг байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан 
үнэлгээтэй хамт ирүүлнэ. 

БМҮТП-ын төсөл нь уг төслийн үйл ажиллагаанд хаягдал усыг багасгах, 
цэвэршүүлэх, дахин ашиглах зохих технологи, тоног төхөөрөмжийг талбай дээр 
байх нөхцлийг бүрдүүлсэн байна. Төслийн аливаа ус хадгалах далан нь хөрсний 
бохирдол үүсгэхгүйн тулд зохих байгаль орчин хамгаалах арга хэмжээ буюу 
доторлогоо, илүүдэл ус халихыг зохицуулах бүтцийг хэрэгжүүлсэн байх ёстой.  
 
Агаарын тухай хууль (2012) 
Тус хуулиар агаарын чанарт тавигдах шаардлагууд, агаарын чанарын 
стандартаас давсан тохиолдолд олон нийт, холбогдох албадад мэдээлэх 
зааварчилгааг заасан. 
БМҮТП нь барилгын, ашиглалтын үйл ажиллагааны болон төслийн хаалтын үе 
шатанд хэрэгжүүлэх тоос хяналттай холбоотой тодорхой арга хэмжээний 
зааварчилгаатай байна. Аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэн дараах эрх, үүрэгтэй: 
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 агаарын хууль тогтоомж, нутгийн өөрөө удирдах болон төрийн захиргааны 
байгууллага, Засаг даргын шийдвэр, улсын байцаагчийн шаардлагыг 
биелүүлэх; 

 агаар хамгаалахтай холбогдсон дүрэм, журам, бохирдуулах бодисын 
хаягдлын стандарт, хэм хэмжээний шаардлагыг хангах; 

 агаарын бохирдлын томоохон суурин эх үүсвэр ашиглан үйлдвэрлэл, 
үйлчилгээ эрхлэхдээ тухайн эх үүсвэрийн хаягдал, нөлөөллийг хянах 
дотоод хяналтын багаж хэрэгслээр тоноглох; 

 аж ахуйн нэгж, байгууллага нь байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын 
нарийвчилсан үнэлгээний тайланд тусгасан орчны хяналт-шинжилгээний 
хөтөлбөрийн дагуу дотоод хяналтыг явуулах; 

 аж ахуйн нэгж, байгууллага нь агаарын бохирдлын эх үүсвэрийн дотоод 
хяналтын болон холбогдох бусад тайлан, мэдээг энэ хуулийн 12.5-д 
заасан журмын дагуу мэргэжлийн албаны орон нутаг дахь салбарт гаргаж 
өгөх; 

 агаар хамгаалах талаар мэргэжлийн байгууллагаас арга зүйн туслалцаа, 
зөвлөгөө авах; 

 агаарын бохирдлыг бууруулах талаарх холбогдох хууль тогтоомжийг 
дагаж мөрдөх; 

 агаарын чанарыг сайжруулах бүсэд түүхий нүүрс болон агаар бохирдуулах 
бусад зүйл шатаахгүй байх; 

 агаарын бохирдлыг бууруулах техник, технологи, шингэрүүлсэн хийн 
түлш, бусад эх үүсвэрийг ашиглах; 

 иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын явуулж байгаа үйл ажиллагаа нь агаар 
бохирдуулж, улмаар хүний эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлөх түвшинд 
хүрсэн бол холбогдох байгууллагад шаардлага тавих, гомдол мэдүүлэх, 
мэдэгдэх; 

 хуульд заасан бусад эрх, үүрэг 
Хаягдлыг олон улсын стандартын дагуу бууруулах тоног төхөөрөмжийг 
суурилуулна. Уг төслийн үйл  ажиллагааны БОМТ-нд хаягдлын хэмжээг 

бууруулах арга хэмжээг тусгана.  
 
Хөрсийг хамгаалах, цөлжилтөөс сэргийлэх тухай (2012) 
Энэ хууль нь хөрсний доройтол, нөхөн сэргээлт, цөлжилтөөс урьдчилан 
сэргийлэхтэй холбоотой харилцааг зохицуулна. 
Хөрс хамгаалах, цөлжилтөөс сэргийлэх талаар иргэн, хуулийн этгээдийн эрх, 
үүрэг нь: 

 Хөрсийг доройтуулж, цөлжилт үүсэх нөхцөл бүрдүүлсэн этгээдийн үйл 
ажиллагааг зогсоох, хөрсний бохирдлыг арилгах, нөхөн сэргээх түүнд 
хариуцлага хүлээлгэх талаар эрх бүхий албан тушаалтнаас шаардах, 

 Хөрсний доройтол, цөлжилтийн талаар үнэн зөв мэдээллийг эрх бүхий 
байгууллагаас авах, өгөх, 

 Өөрийн хууль бус үйл ажиллагаанаас хөрсийг доройтуулсан бол хохирлыг 
арилгаж, хөрсийг нөхөн сэргээх, 

 Энэ хуулийн 7.1.1, 7.1.2-т заасан үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх. 
Хөрсний доройтол, цөлжилтийн төлөв байдлын судалгаанд дараах үйл 
ажиллагааг хамааруулна:  

 Хөрсний доройтол, цөлжилт үүсгэж байгаа шалтгаан, эх үүсвэрийг тогтоох; 
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 Хөрсний доройтол, цөлжилтийн төлөв байдлын зэрэглэл, тархалтын 
хүрээг тогтоох;  

 Хөрсний шинж чанарыг тогтоох;  

 Шууд болон шууд бус хохирлыг тогтоох; 

 Доройтолд орсон хөрсний экологи-эдийн засгийн үнэлгээг тогтоох; 

 Хөрс хамгаалах, цөлжилтөөс сэргийлэх чиглэлээр дараах арга хэмжээг 
төлөвлөх:  

a) хөрс хамгаалах, нөхөн сэргээх; 
b) цөлжилтөөс сэргийлэх;  
c) цөлжилтийг сааруулах;  
d) цөлжилттэй тэмцэх. 

Хөрсөнд учруулсан хохирлын хэмжээг тогтоох үйл ажиллагааны зардлыг тухайн 
газар өмчлөгч, эзэмшигч, ашиглагч иргэн, гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн, аж 
ахуйн нэгж, байгууллага өөрөө хариуцах бөгөөд нийтийн эзэмшлийн газрын 
хөрсөнд учруулсан хохирлын хэмжээг тогтоох үйл ажиллагааны зардлыг тухайн 
аймаг, нийслэлийн төсвөөс санхүүжүүлнэ. 
 

Ойн тухай хууль (2012) 
Энэ хуулийн зорилт нь Монгол Улсын ойг хамгаалах, нөхөн сэргээх, үржүүлэх, 
эзэмших, ашиглах, ой, хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэхтэй холбогдсон 
харилцааг зохицуулахад оршино.  

 Байгаль орчныг хамгаалах болон ойн тухай хууль тогтоомж, Засгийн газар, 
нутгийн өөрөө удирдах байгууллага, Засаг даргын шийдвэр, байгаль 
орчны улсын байцаагч, байгаль хамгаалагчийн шаардлагыг биелүүлэх;     

 Жил бүр сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд ойг хамгаалах, 
зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх, үржүүлэх ойн менежментийн 
төлөвлөгөөний биелэлтийн талаар тайлан тавьж, ажлаа дүгнүүлэх; 

 Ой, хээрийн түймэр унтраахад хүн хүч, тээврийн болон бусад хэрэгслийг 
гаргаж өгөх;ой, хээрт мод бэлтгэх, эрэл, хайгуул, эрдэм шинжилгээний 
ажил гүйцэтгэх, хээрийн шинжилгээний анги зохион байгуулахдаа хууль 
тогтоомжид заасны дагуу зөвшөөрөл авч байгаль хамгаалагчид мэдэгдэн 
ой, хээрийн түймэр гаргахгүй байх баталгаа гарган, түймрийн аюултай үед 
ой, хээрт аялал, зугаалга хийх, зорчих бусад үйл ажиллагаа явуулахгүй 
байх; 

 Галын аюултай бодис, шатах, тослох материалыг хэрэглэх, тээвэрлэх, 
хадгалах журам, горимыг чанд мөрдөж ажиллах; 

 Бүх төрлийн тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийг галын аюулгүйн 
төхөөрөмжөөр тоноглох, ажилд гаргахдаа шалгаж байх; 

 

Хог хаягдлын тухай хууль 2012 
Энэ хуулийн зорилт нь хүний эрүүл мэнд, байгаль орчинд үзүүлэх хортой 
нөлөөллийг арилгах, түүнээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор хог хаягдлыг 
бууруулах, ангилах, цуглуулах, тээвэрлэх, хадгалах, дахин боловсруулах, 
эргүүлэн ашиглах, устгах, экспортлох болон хог хаягдлыг импортлох, хил 
дамжуулан тээвэрлэхийг хориглохтой холбогдсон харилцааг зохицуулахад 
оршино.  

 Энэ хуульд заасан журмын дагуу олон нийтийн хяналтыг хэрэгжүүлэх, хог 
хаягдлын тухай хууль тогтоомж зөрчсөн этгээдэд хариуцлага хүлээлгэхийг 
эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтнаас шаардах; 
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 Үүссэн аюултай хог хаягдал, түүний эх үүсвэрийн талаар төрийн болон 
нутгийн захиргааны байгууллагад мэдээлэх; 

 Зориулалтын цэгээс бусад газарт хог хаягдал хаяхгүй байх; 

 Үүсгэсэн хог хаягдлаа ангилан ялгаж, тогтоосон цэгт хаях; 

 Оршин суугаа газар орчмын хог хаягдлыг цэвэрлэх, олон нийтийг 
хамарсан ажилд оролцох; 

 Ил задгай хог хаягдал шатаахгүй байх; 

 Аюултай хог хаягдлыг аюултай хог хаягдлын төвлөрсөн байгууламж, эсхүл 
тогтоосон тусгай цэгт устгуулах; 

 Хог хаягдлын талаар мэргэжлийн байгууллагаас арга зүйн туслалцаа, 
зөвлөгөө авах; 

 Хог хаягдлыг дахин боловсруулах арга технологийг нэвтрүүлэх; 

 Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний төрлөөс хамаарч хог хаягдлыг төрөлжүүлж, хог 
хаягдал хадгалах түр цэгт ангилан хаях, хог хаягдлын талаарх мэдээллийг 
төрийн болон нутгийн захиргааны байгууллагад үнэн зөв мэдээлэх; 

 Хог хаягдлын талаарх дүрэм, журам, стандартын шаардлагыг хангаж 
ажиллах; 

 Хог хаягдлыг ангилан хаях талаар зохих мэдлэгийг ажилтандаа 
эзэмшүүлж, аюулгүй ажиллагааны шаардлагыг хангаж ажиллах; 

 Хог хаягдал цуглуулах, тээвэрлэх эрх авсан иргэн, аж ахуйн нэгж, 
байгууллагатай гэрээ байгуулан биелэлтийг хангаж ажиллах; 

 Аюултай хог хаягдлыг бусад төрлийн хог хаягдалтай хамт тээвэрлэхгүй 
байх; 

 Хог хаягдлыг зориулалтын саванд хийж, зориулалтын хогийн цэгт хаяхил 
задгай хог хаягдал шатаахгүй байх; 

 Аюултай хог хаягдлыг аюултай хог хаягдлын төвлөрсөн байгууламж, эсхүл 
тогтоосон тусгай цэгт устгах; 

 Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага орчны газрынхаа хог хаягдлыг цэвэрлэх 
болон хог хаягдлыг зайлуулах олон нийтийг хамарсан ажилд оролцох 
үүрэгтэй. 

 Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага өөрийн эзэмшил, өмчлөлийн барилгаа 
барих, буулгах, засварлах тохиолдолд гарах хог хаягдлыг хаях талаар 
урьдчилан гэрээ байгуулан зохих төлбөрийг төлсний үндсэн дээр хог 
хаягдлыг хог хаягдал цуглуулах, тээвэрлэх, устгах эрх бүхий иргэн, аж 
ахуйн нэгж, байгууллагад шилжүүлнэ..Хог хаягдал цуглуулах, тээвэрлэх, 
устгах эрх аваагүй иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага эдгээр үйл 
ажиллагаа явуулахыг хориглоно. 

 Аюултай хог хаягдлыг импортлох, хил дамжуулан тээвэрлэхийг хориглох 17 

дугаар зүйл 

 Аюултай хог хаягдлыг ашиглах, хадгалах, түр байршуулах, устгах 
зорилгоор Монгол Улсад импортоор оруулахыг хориглоно. 

 Аюултай хог хаягдлыг Монгол Улсын хил дамжуулан тээвэрлэхийг 
хориглоно.  

 

УИХ болон Засгийн Газар, түүний яамдын зарим тогтоол, тушаалын 
түүвэр 
Байгаль орчны холбогдох хуулийн хэрэгжилтийг хангахын тулд холбогдох 
тушаал шийдвэрийг ЗГ, холбогдох яамнаас батлан, мөрдөн хэрэгжүүлдэг. 
БМҮТП төслийн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхтэй холбогдон гарсан болон 
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зайлшгүй мөрдөн ажиллах УИХ, ЗГ, ЗГ-ын яамдын бодлого шийдвэрийг дараах 
Хүснэгт 1.2, Хүснэгт 1.3 болон Хүснэгт 1.4-т тус тус тусгав.  

ХҮСНЭГТ 1.2 
МОНГОЛ УЛСЫН УИХ-ЫН ТОГТООЛЫН ЖАГСААЛТ 

№ Утга Огноо Дугаар 

1 Монгол Улсын Их хурлын 2013 оны 2 дугаар сарын 
08-ны өдрийн хуралдааны 23 тоот тогтоолоор 
батлагдсан Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл 
хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол, 2030 
он хүртэлх хөгжлийн чиг хандлага 

2013 23 

3 Монгол Улсын Засгийн Газрын 2010 оны 36 дугаар 
тогтоолоор баталсан “Шинэ бүтээн байгуулалт” 
дунд хугацааны зорилтот хөтөлбөр 

2010 36 

4 Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар 
хотын захирагчийн 2013-2016 оны үйл 
ажиллагааны мөрийн хөтөлбөр; 

2013 - 

5 Уур амьсгалын өөрчлөлтийн үндэсний хөтөлбөр 2011.02.6 2 

6 Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн зорилт 2015 - 

7 Нийслэлийн Засаг даргын захирамжаар хийгдсэн 
“Налайх дүүргийн барилгын материалын аж 
үйлдвэр, технологийн паркийн техник эдийн 
засгийн үндэслэл 

2013 А/699 

8 Нийслэлийн Засаг даргын захирамж 2014 А/836 

 
ХҮСНЭГТ 1.3 

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛЫН ЖАГСААЛТ 

№ Засгийн газрын тогтоол Огноо Дугаар 

1 Хог хаягдлын менежментийг сайжруулах үндэсний 
хөтөлбөр 

2014.09.19 298 

2 Ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах төлөвлөлтийн 
хязгаар, хамрах хүрээ “Налайх дүүргийн 3-р 
хорооны нутаг дэвсгэр, барилгын материал, аж 
үйлдвэр технологийн паркийн техник эдийн засгийн 
үндэслэлд тусгагдсан 120 га талбайд төлөвлөлт 
хийх”; 

2014 - 

3 Улаанбаатар хотын Ерөнхий архитектор бөгөөд 
Нийслэлийн ерөнхий төлөвлөгөөний газрын дарга 
Н.Нацагдоржийн баталсан 2014 оны 11 дүгээр 
сарын 12-ны өдрийн ЕТ-26/2014 дугаартай Налайх 
дүүргийн Үйлдвэрлэл, технологийн паркийн 
хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах 
зургийн даалгавар; 
 

2014.11.12 ЕТ-26/2014 

 
ХҮСНЭГТ 1.4 

ЗГ-ЫН ЯАМД, ТЭДГЭЭРИЙН САЛБАРЫН ДАРГА НАРЫН ТУШААЛЫН ЖАГСААЛТ 

№ Тушаалын утга Огноо Дугаар 

1 “Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө 
боловсруулах, хянан батлах, тайлагнах журам”- 

2014.01.05 А-05 

2 Байгаль орчны стратегийн болон хуримтлагдах 
нөлөөллийн үнэлгээ хийх аргачлал 

2014.04.10 A-117 

3 Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээнд олон нийтийн 
оролцоог хангах тухай журам 

2014.01.06 А-03 

4 Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээлтийн 
баталгааны тусгай дансны гүйлгээнд хяналт тавих 
журам 

2014.01.06 А-04 
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1.2.2 Байгаль орчин, үнэлгээ, хяналтын журам 
БОНБҮ-ний хуулийн дагуу төсөл буюу аливаа хөгжлийн санаачлагуудыг 
хэрэгжүүлэх, шинэчлэлт эсвэл өргөтгөл хийхийн өмнө Байгаль орчны 
нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээ (БОНЕҮ)-нд хамрагдах ёстой бөгөөд төслийг 
гүйцэтгэгч нь дараах мэдээллийг холбогдох байгууллагад илгээж шийдвэр 
гаргуулна: 

(I). Төслийн тодорхойлолт;  
(II). Техник эдийн засгийн үнэлгээ (баталгаажсан);  

(III). Зураг төсөл;  
(IV). Төсөл хэрэгжих нутгийн байгаль орчны өнөөгийн төлөв 

байдлын тодорхойлолт, ба 
(V). Тухайн дүүргийн Засаг даргын санал болон бусад холбогдох 

бичиг баримт.  
Төслийн төрөл, хэм хэмжээ, хүн амыг хамаарах байдлаар БОНЕҮ-г БОНХАЖЯ 
болон орон нутгийн Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн алба (БОНХА) хийж 
гүйцэтгэнэ. Хэрвээ дэд төслүүд нь 2 ба түүнээс дээш үйл ажиллагааг хамрах бол 
БОНХАЖЯ нь БОНЕҮ-г 14 хоногт бэлтгэх бөгөөд шаардлагатай бол дахин нэг 
удаа 14 хоногоор хугацааг сунгаж болох ба дараах дүгнэлтүүдийн аль нэгийг 
өгдөг байна: 

(I).БОННҮ-г хийлгүйгээр тодорхой нөхцөл, болзолтойгоор төсөл 
хэрэгжих боломжтой; 

(II).БОННҮ-г бэлтгэж батлуулах шаардлагатай;  
(III).Байгаль орчинд тоног төхөөрөмж, технологи нь сөрөг нөлөөтэй 

эсвэл хууль тогтоомжид нийцээгүй, газрын менежментгүй, 
стратегийн үнэлгээний дүгнэлт болон холбогдох хууль 
тогтоомжид нийцээгүй зэрэг асуудалтай тохиолдолд төслийг 
хэрэгжүүлэхээс татгалзах, эсвэл буцаагддаг байна.    

Хэрвээ БОННҮ шаардсан тохиолдолд БОНЕҮ-г боловсруулахад ажлын хүрээний 
хэмжээ, хязгаарыг тодорхойлох хэрэгтэй. Ажлын хүрээнээс хамаарч төсөл 
хэрэгжүүлэгч нь БОНХАЖЯ-нд бүртгэгдсэн БОННҮ-ний зөвлөхүүдэд хандаж 
БОННҮ-г бэлтгэх худалдан авалт хийнэ. БОННҮ-нь дараах агуулгатай: (i) 
байгаль орчны суурь үнэлгээ; (ii) төсөл, технологийн хувилбар\алтернатив; (iii) 
боломжит, сөрөг нөлөөллийг бууруулах, багасгах арга хэмжээг зөвлөх; (iv) хор 
нөлөө, түүний үр дагавар тэлэх, тархахад дүн шинжилгээ хийх; (v) эрсдлийн 
үнэлгээ; (vi) байгаль орчныг хамгаалах \бууруулах\ төлөвлөгөө, БОХТ ба байгаль 
орчны мониторингийн төлөвлөгөө, БОХШХ-г агуулсан менежментийн 
төлөвлөгөөг БОМТ боловсруулах; (vii) төслийн талбай дах өртөгдсөн иргэд \ӨИ\ 
ба өрхийн санал бодол, санаачлагыг тусгах; (viii) хэрвээ хүчинтэй бол төслийн 
талбайд соёлын өвийн асуудал гарвал эсвэл байгалийн онцлог; (ix) 
шаардлагатай бол нөхөн сэргээх төлөвлөгөө зэргийг оруулсан байна. 
          БОННҮ-г хийсэн эрх бүхий аж ахуйн нэгж нь БОЕҮ-нд заасан хугацаанд 
тайлан болон холбогдох бусад бичиг баримтын хамт хянуулах зорилгоор илгээх 
бөгөөд шинжээч 18 хоногийн дотор шинжилгээ хийж дүгнэлт гаргуулдаг, 
шаардлагатай бол мөн хугацаанд сунгадаг, ба түүнийг олон нийтэд танилцуулж 
тэдгээрийн саналыг авах ёстой. Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн 
захиргааны төв байгууллага нь БОННҮ-ний тайлан, шинжээч болон мэргэжлийн 
зөвлөлийн дүгнэлт, олон нийтийн саналыг үндэслэн шийдвэр гаргана. Төслийг 
батлаагүй тохиолдолд санаачлагчдад буцааж байгаль орчинд нийцээгүй зүйлийг 
дахин өөрчлөх, төлөвлөх, дахин үнэлгээ хийлгэх, олон нийтээр дахин 
хэлэлцүүлэх талаар зөвлөмж өгнө. 
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            БМҮТП-ын төслийн 05/2215 тоот тоот БОНЕҮ-ний дүгнэлтийг БОНХАЖЯ-
аас 2015 оны 4 сарын 17-нд гаргасан ба энэхүү дүгнэлтийг  хавсаргав. БОЕҮ-ний 
дүгнэлт нь дараах чиглэлтэй болно. Үүнд: 

 БОННҮ-ний агуулга, хөндөгдөх асуудлууд;  

 БОННҮ-г БОНХАЖЯ-нд бүртгэлтэй байгууллагаар бэлтгүүлж зөвлөгөө 
авах, 

 Байгаль орчныг хамгаалах хууль тогтоомжийн нийцэл 

 БОМТ ба ОХШХ-ийг боловсруулах; 

 Төсөл хэрэгжих орчны болзошгүй байгалийн гамшиг, ослын талаар 
судалгаа хийж, тухайн аюулаас урьдчилан сэргийлэх талаар зөвлөмж 
боловсруулах 

 Төсөл хэрэгжих талбайд газрын төлөв байдлын чанарын улсын хянан 
баталгаа, эрх бүхий байгууллагаар хийлгэх 

 Төсөл хэрэгжих нутаг дэвсгэрийн захиргаа, иргэдийн нийтийн хурлын 
санал, дүгнэлт авах хурлын тэмдэглэл тайланд хавсаргах, 

 Үйлдвэрийн барилгын ажил болон үйлдвэрлэлд шаардагдах түүхий эдийн 
/элс, хайрга г.м/ эх үүсвэр, карьерийг нэг бүрчлэн тогтоож, нөхөн сэргээх 
зардлыг карьер бүрээр тооцох 

 Төсөл хэрэгжих газар нутагт амьдарч буй иргэд, сумын удирдлагуудын  
нягт хамтран ажиллах, төслийн үйл ажиллагааны цар хүрээ, байгаль 
орчинд халгүй аргаар нийгэм. Эдийн засаг, орон нутгийн хөгжилд үзүүлэх 
давуу болон сул талыг дэлгэрүнгүй танилцуулах, санал авах 

 Хог хаягдлыг сөрөг нөлөөлөлгүй зайлуулах төлөвлөгөө, зөвлөмж гаргах 

 Төслийн үйл ажиллагаанаас агаар, хөрсөн орчинд үүсэх бохирдлыг 
тооцож, түүнийг арилгах, бууруулах талаар зөвлөмж боловсруулах 

 Усны нөөцийн судалгааг хийж хоногт ашиглах нөөцийг тогтоож холбогдох 
байгууллагаар дүгнэлт гаргуулах 

 Бүс нутгийн онцлогт тохирсон ногоон байгууламж, мод, бүхйи зурвас тарих 
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ЗУРАГ 1.1 БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ДАРААЛАЛ 

Байгаль орчны эрх зүйн шинэчлэлийн хүрээнд Байгаль орчны багц хуулиудад 
нэмэлт өөрчлөлт орж, тухай хууль 2012 оны 5 дугаар сарын 17-ны өдөр 
батлагдан мөрдөгдөж байгаа билээ. Шинэчлэгдсэн багц хуулийн хэрэгжилтийг 
хангах зорилгоор байгаль орчны холбогдох журам, аргачлалд өөрчлөлт орон, 
батлагдаж мөрдөж эхэлсэн. 2014 оны 4 дүгээр сард байгаль орчны нөлөөллийн 
үнэлгээ, менежментийн төлөвлөгөө, олон нийтийн оролцоо, байгаль хамгаалах 
нөхөн сэргээлтийн баталгааны тусгай дансны гүйлгээнд хяналт тавих журмуудад 
өөрчлөлт орж шинэчлэгдэн батлагдсан бөгөөд уг журмуудын батлагдсан огноо, 
хуулийн үндэслэл зүйл заалтыг доорх хүснэгтэд үзүүлэв.  

ХҮСНЭГТ 1.5 
БАЙГАЛЬ ОРЧИНТОЙ ХОЛБООТОЙ 2014 ОНД ШИНЭЭР БАТЛАГДСАН ЖУРМУУД 

Журам, аргачлалын нэр Батлагдсан 
огноо 

Холбогдох хуулийн үндэслэл, заалт 

“Байгаль орчны стратегийн болон 
хуримтлагдах нөлөөллийн үнэлгээ хийх 
аргачлал” 

2014.04.10 Байгаль орчныг хамгаалах тухай 
хуулийн 15.1.2  заалт 

“Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээний 
аргачлал” 

2014.04.10 Байгаль орчныг хамгаалах тухай 
хуулийн 15.1.2  заалт 

Байгаль орчны менежментийн 
төлөвлөгөө боловсруулах, хянан 
батлах, тайлагнах журам 

2014.01.06 Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын 
үнэлгээний тухай хуулийн 9.4 заалт 

Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн 
сэргээлтийн баталгааны тусгай дансны 
гүйлгээнд хяналт тавих журам 

2014.01.06 Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын 
үнэлгээний тухай хуулийн 9.15 заалт 

Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээнд 
олон нийтийн оролцоог хангах тухай 

2014.01.06 Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын 
үнэлгээний тухай хуулийн 18.5 заалт 

 

Байгаль Орчны   Нөлөөллийн Үнэлгээ

Стратегийн 
үнэлгээ

УИХ, ЗГ-аас 
батлагдах 
бодлогын 

баримт 
бичиг, 

хөтөлбөр, 
төлөвлөгөөн

д хийнэ

Төлөв байдлын 
үнэлгээ

Томоохон бүх 
төслүүдэд 

төслийн баримт 
бичгийг 

боловсруулах 
шатанд хийнэ.

Нөлөөллийн үнэлгээ

Шинээр байгуулж байгаа 
болон одоо ажиллаж буй 
үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, 

барилга байгууламж, 
тэдгээрийг шинэчлэх, 

өргөтгөх, байгалийн нөөц 
ашиглах аливаа төсөлд 

хийнэ. 

Ерөнхий үнэлгээ

Хэрэгжүүлэх 
боломжгүй

Нөхцөл 
болзолтой 

хэрэгжүүлэх

Нарийвчилсан үнэлгээ 
хийлгэх шаардлагатай

БОННҮ

Байгаль орчны 
менежментийн төлөвлөгөө

Байгаль орчныг 
хамгаалах 

төлөвлөгөө

Орчны хяналт-
шинжилгээний 

хөтөлбөр

Хуримтлагдах 
нөлөөллийн үнэлгээ

Тодорхой бүс нутаг, 
усны сав газрын 
хэмжээнд /иргэн, 

ААНБ-аас 
хэрэгжүүлж буй

төслүүдэд/ хийнэ.
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Байгаль орчныг хамгаалах тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 
хууль 2012 оны 5 сарын 17-ны өдөр батлагдан мөрдөгдөж байгаа билээ. Уг 
хуулийн 101 зүйлд байгалийн нөөц ашиглан үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн 
нэгж нь 2 жил тутамд үндсэн үйл ажиллагаандаа байгаль орчны хуваарьт 
аудитыг эрх бүхий мэргэжлийн байгууллагаар хийлгэж байхаар хуульчилсан. 
Шинэчлэлийн Засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрт туссаны дагуу байгаль орчны 
аудитыг байгалийн нөөц ашиглан үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгжийн 
үйл ажиллагаанд нэвтрүүлэх цогц арга хэмжээг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд 
зарим эрх зүйн зохицуулалтыг БОНХАЖЯ-аас хийж байна. 
 
Дээр дурьдсан аргачлалаас гадна БОННҮ-ний тайлан боловсруулахад дараах 
аргачлалуудыг мөрдөн ажилладаг. Үүнд: 

1. Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2015 оны 03 дугаар сарын 30 
өдрийн А/138 тоот тушаалаар батлагдсан “Уул уурхайн үйл ажиллагааны 
улмаас эвдрэлд орсон газарт техникийн болон биологийн нөхөн сэргээлт 
хийх аргачлал” 

2. БОНХАЖЯ-ны сайдын 2016 оны 1 дугаар сарын 12 өдрийн А/14 тоот 
тушаалаар батлагдсан “Байгаль орчинд учруулсан хохирлыг тооцох түр 
аргачлал” 

3. Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд, Эрдэс баялаг, эрчим хүчний 
сайдын 2010 оны 5 дугаар сарын 10 өдрийн А-132/112 тоот хамтарсан 
тушаалаар батлагдсан “Уул уурхайн үйл ажиллагааны улмаас эвдрэлд 
орсон газрыг нөхөн сэргээх ажлын зардлын үнэлгээ тооцох аргачлал” 
зэрэг болно.  

 

1.2.3 Байгаль орчны шийдвэр ба зөвшөөрөл 
Төслийн бүтээн байгуулалтын хамрах хүрээ, шийдвэр, зөвшөөрөл зэргийг доор 
жагсаав: 

 Газар ашиглалтын зөвшөөрөл 

 Ус ашиглах зөвшөөрөл, гэрээ 

 Түгээмэл ашигт малтмал ашиглах зөвшөөрөл 

 Орон сууцны барилга байгууламж ашиглах зөвшөөрөл 

 Хог хаягдлын цэг байгуулах зөвшөөрөл 

 Түлш хадгалах байгууламжийн зориулалтаар газар ашиглах зөвшөөрөл 

 Төслийн талбайн онцгой байдлын үед хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө 

 Байгаль орчны хяналт шинжилгээ, байгаль хамгаалах төлөвлөгөө 

 Эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагааны төлөвлөгөө 

 Барилгын ажлыг эхлүүлэх зөвшөөрөл 

 Химийн бодисын агуулахын зөвшөөрөл 

 Химийн бодис ашиглах ашиглах зөвшөөрөл 
 
1.2.4 Сав газрын зөвлөл, усны сав газрын хамгаалалтын зохицуулалт 
Манай орон 29 сав газартай. Засгийн газрын тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 
1.4, Усны тухай хуулийн 10.1.2, Сав газрын захиргаад байгуулах тухай Засгийн 
газрын 2012 оны 254 дүгээр тогтоол, Байгаль орчин, Аялал жуулчлалын сайдын 
2009 оны 11 сарын 10-ны 332 дугаар тушаалын дагуу сав газрын хил хязгаарыг 
тогтоож Сав газрын захиргаадыг 2012 оноос эхлэн байгуулж, тэдгээр нь 
ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн.Энэ онд нийт 17 сав газрын захиргаа байгуулахаар 
төлөвлөснөөс энэ сард Хөвсгөл нуур-Эгийн гол, Буйр нуур-Халх гол, Бөөн цагаан 
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нуур-Байдраг гол, Онги гол, Орхон голын Сав газрын захиргаад байгуулагдан үйл 
ажиллагаагаа эхлээд байна. 

Налайх дүүрэг нь Туул голын усны  сав газарт хамаарагддаг ба усны 
нөөцийн хомсдол бохирдлоос хамгаалах, боломжит нөөцийг зүй зохистой 
ашиглах, нөхөн сэргээх, орон нутгийн болон салбар дундын зохицуулалтыг 
хангах, усны нөөцийн нэгдсэн менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж ажиллах 
юм.  

Сав газрын захиргаа нь тухайн сав газрын менежментийн төлөвлөгөөний 
төсөл боловсруулах, хэрэгжүүлэх, орон нутгийн болон салбар дундын 
зохицуулалтыг хангах, хэрэгжилтэд хяналт тавих, бүх шатны Засаг дарга, 
иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлыг мэргэжлийн зөвлөмжөөр хангах үүрэгтэй. 
БОНХЯ-ны Сайдын 370 тоот тушаал (БОАЖЯ, 2009.12.01)-аар гадаргын усны эх 
үүсвэр, үүнд тогтмол эсхүл тогтмол бус урсацтай гол, мөрөн, булаг, мөн тогтмол 
устай эсхүл ширгэсэн нуурыг тойрсон хамгаалалттай газар бий болгох, 
тэмдэгжүүлэх ажлын удирдамж болон  i) сумын захиргаа нь байгаль орчны 
байцаагчийн саналд үндэслэн Усны сав газрын асуудал эрхэлсэн хороо эсхүл 
байгаль орчны төрийн бус байгууллага (ТББ)-ын саналыг харгалзан үзээд 
хамгаалалтад авах усны эх үүсвэр бүхий газрыг тодорхойлж; ii) хамгаалалтад 
авсан газар нь усны гадаргын хил хязгаараас 200 м-ээс багагүй байна; iii) 
хамгаалалтад авах эсэхийг Засаг даргын шийдвэрээр батална; iv) тэмдэг 
тэмдэглэгээг хамгаалагдсан газар бүрт байрлуулах ба Усны хэрэг эрхлэх газар 
(УХЭГ) нь тэмдэглэгээний хэлбэр, форматыг батална, v) сумын захиргаа нь 
хамгаалагдсан газрын талаарх мэдээллийг аймгийн байгаль орчны хэлтэст 
хамгаалалтад авснаас хойш 14 хоногийн дотор, байгаль орчны хэлтэс нь УХЭГ-
т сар бүрийн 25-ны дотор, УХЭГ нь БОНХАЖЯ-нд жилийн эхний улиралд 
хүргүүлнэ. 
 
1.2.5 Соёлын өвийн зохицуулалт 
Монгол Улсын Үндсэн хуулиар түүх, соёлын дурсгалт зүйл, шинжлэх ухааны, 
оюуны өв төрийн хамгаалалтад байна гэж заасан. Геологийн ховор илэрц, 
эрдэсжилтийн онцгой тогтоц, археологийн эсхүл палеонтологийн олдвор, эсхүл 
аливаа бусад шинжлэх ухаан, түүх, соёлын хувьд онцгой үнэт зүйл бүхий зүйл 
олсон тохиолдолд Газрын хэвлийн тухай хуульд (43-р зүйлийн 7 дах заалт) 
зааснаар олборлолтын эсхүл малталтын үйл ажиллагааг зогсоож төрийн зохих 
байгууллагад нэн даруй мэдээлнэ. 

Монгол Улсын Соёлын өвийн тухай хуульд бүх төрлийн соёлын болон 
түүхийн өв, үүнд археологийн болон палеонтологийн олдворуудад зориулсан 
зохицуулалтыг тусгасан. Энэ хуульд “Хот суурин, барилга байгууламж барих, 
шинээр зам тавих, усан цахилгаан станц байгуулах, ашигт малтмалын хайгуул 
хийх, ашиглах, зэрэг аж ахуйн үйл ажиллагаа явуулахад зориулан газар олгоход 
түүх, археологийн мэргэжлийн байгууллагаар урьдчилан хайгуул, судалгаа 
хийлгэж, түүнээс зөвшөөрөл авна. Урьдчилан хайгуул хийлгэх, илэрсэн түүх, 
соёлын дурсгалт зүйлийг авран хамгаалах ажилд шаардагдах зардлыг барилга 
байгууламжийн захиалагч хариуцна” гэж заасан (6-р бүлгийн 17.10 зүйл); мөн 
олдворын малтлага, бүртгэл хамгааллын зорилгоор авах ажлыг мэргэжлийн 
байгууллага гүйцэтгэнэ (4-р бүлгийн 11 ба 12-рзүйл). 

Монгол Улсын Шинжлэх ухааны академи (ШУА)-ийн Археологийн 
хүрээлэн ба Палеонтологийн төв нь археологи, палеонтологийн асуудал 
эрхэлсэн мэргэжлийн байгууллага болно. Тухайн газрыг олдвороос чөлөөлснөөс 
хойш мэргэжлийн байгууллага нь албан ёсны баримт бичиг үйлдэж  
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олборлолтын ажлыг үргэлжлүүлэхийг зөвшөөрнө. БМҮТП төслийн үнэлгээний 
ажлын хүрээнд соёлын өвийн асуудалд мэргэжлийн байгууллагаас төслийн үйл 
ажиллагаа аливаа соёлын өвийн олдвортой давхцалгүй болохыг албан ёсоор 
мэдэгдсэн. Археологийн хүрээлэн болон Палеонтологийн төв нь шинжлэх 
ухааны судалгаа, малталт, бүртгэл, хамгааллын журамтай байна. Монгол Улсад 
газрын гүнд байгаа аливаа археологийн эсхүл палеонтологийн олдворыг 
хамгаалах ач холбогдлыг зөвхөн малтаж гаргаж ирсний дараа тодорхойлох 
боломжтой гэсэн практик одоогоор үйлчилж байна.  
 
1.2.6 Хөдөлмөрийн зохицуулалт 
Монгол улс нь Олон Улсын Хөдөлмөрийн Байгууллагад (ОУХБ) 1968 онд элссэн 
бөгөөд ОУХБ-ын хэд хэдэн конвенцид нэгдэн орж соёрхон баталсан1 байдаг 
байна. Үүнд: 

1. Албадан хөдөлмөрийн тухай  конвенц,   1930 он,  (№ 29), 2005 оны  3-р 
сарын 15-нд     соёрхон баталсан; 

2. Эвлэлдэн нэгдэх эрх чөлөө болон байгууллага байгуулах эрхийг 
хамгаалах тухай конвенц, 1948 он, (№ 87) 1969 оны 6-р сарын 3-нд 
соёрхон баталсан; 

3. Байгууллага байгуулах эрх ба Хамтын хэлэлцээр хийх эрхийн тухай 
конвенц, 1949 он, (№ 98), 1969 оны 6-р сарын 3-нд соёрхон баталсан; 

4. Эрх тэгш цалин хөлс олгох тухай конвенц, 1951 он (№ 100), 1969 оны 6-р 
сарын 3-нд соёрхон баталсан; 

5. Албадан хөдөлмөр эрхлүүлэлтийг халах тухай конвенц, 1957 он (№ 105); 
2005 оны 3-р сарын 15-нд соёрхон баталсан; 

6. Ялгаварлан гадуурхлын  (ажил мэргэжил ба хөдөлмөр эрхлэлт) тухай  
конвенц,  1958 он (№ 111), 1969 оны 6-р сарын 3-нд соёрхон баталсан; 

7. Хөдөлмөр эрхлэлтийн бодлогын тухай  конвенц,  1964 он (№ 122),  1976 
оны  11-р сарын 24-нд соёрхон баталсан; 

8. Хөдөлмөрийн (Газрын гүний ажил) насны доод хязгаарын тухай конвенц, 
1965 он (№ 123), Насны доод хязгаарыг 18 гэж заасан. 1981 оны 12-р 
сарын 3-нд соёрхон баталсан; 

9. Ажилчдын төлөөлөгчдийн эрхийг тухай конвенц,  1971   он, (№ 135),  1996 
оны 10-р сарын 8-нд соёрхон баталсан; 

10. Хөдөлмөрийн насны доод хязгаарын тухай конвенц, 1973 он, (№ 138) 
Хөдөлмөрийн насны доод хязгаарыг 15 гэж заасан. 2002 оны 12-р сарын 
16-нд соёрхон баталсан; 

11. Гурван талт (Олон улсын Хөдөлмөрийн стандартууд) хэлэлцүүлэгийн 
тухай конвенц, 1976 он (№ 144), 1998 оны 8-р сарын 10-нд соёрхон 
баталсан; 

12. Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа ба эрүүл ахуйн тухай конвенц, 1981 он 
(№ 155), 1998 оны 2-р сарын 3-нд соёрхон баталсан; 

Монгол Улс дахь хөдөлмөрийн эрх, ажилчдын бусад үндсэн эрхийг Монгол 
Улсын холбогдох хууль тогтоомжид (Хөдөлмөрийн тухай хууль, 1999 оны 5 
сарын 14-нд батлагдсан) болон Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын 
шаардлагуудад заасан байдаг. Монгол Улсын Хөдөлмөрийн тухай болон 
Ажилчдын эрхийн тухай хуулиудад ажилчдын байгууллага өөрсдийн ажилчдын 
санал гомдлыг илэрхийлэхээр байгуулагдах тухай заасан.  

                                                           
1 Эх сурвалж: www.legalinfo.mn 

http://www.mswl.gov.mn/index.php/mn/huuli/2010-05-21-01-40-04/2010-09-15-04-19-22/678--98-.html
http://www.mswl.gov.mn/index.php/mn/huuli/2010-05-21-01-40-04/2010-09-15-04-19-22/678--98-.html
http://www.mswl.gov.mn/index.php/mn/huuli/2010-05-21-01-40-04/2010-09-15-04-19-22/680--111-.html
http://www.mswl.gov.mn/index.php/mn/huuli/2010-05-21-01-40-04/2010-09-15-04-19-22/680--111-.html
http://www.mswl.gov.mn/index.php/mn/huuli/2010-05-21-01-40-04/2010-09-15-04-19-22/682--123-.html
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БМҮТП нь Монгол Улсын хууль тогтоомжийг даган мөрдөж байгаа бөгөөд 
тус төсөл болон түүний гэрээт компаниуд нь ЕСБХБ-ны гүйцэтгэлийн шаардлага 
2 \ГШ 2\-ын дагуу хүлээсэн үүргээ бүрэн биелүүлж ажиллана. ГШ 2-ын дагуу 
Компани “ажилчдаа ажилчдын байгууллага байгуулах эсхүл ажилчдаа нэгтгэх 
сонголт хийх эсхүл хамтдаа хэлэлцэхийг нь хориглож болохгүй, мөн ийм 
байгууллага эсхүл хамтын хэлэлцээнд оролцсон эсхүл оролцох гэж байгаагийх 
нь төлөө ялгаварлан гадуурхаж эсхүл шийтгэж болохгүй”.  
 
1.2.7 МУ-ын байгаль орчны чанарын стандарт нормууд 
БМҮТП төсөлтэй холбоотой стандартуудад нөхөн сэргээлт, хөрс хамгаалалт, 
агаарын чанар, усны чанарын стандартууд багтана. БМҮТП-ын төсөл нь зураг 
төслийн, барилгын, үйл ажиллагааны үе шатуудад энэ стандартуудыг даган 
мөрдөх үүрэг амлалт авна. 
 
1.3 БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ЧАДАВХИ 
 Монгол Улсын байгаль орчны менежментийг тэргүүлэх байгууллага нь 
БОНХАЖЯ бөгөөд байгаль орчны бодлогыг хэрэгжүүлэх үндсэн үүрэгтэй. Тус 
яамны Хүрээлэн буй орчин, байгалийн нөөцийн газар нь бүх хөтөлбөр, төслийн 
БОНЕҮ-г боловсруулж, баталдаг. БОНҮ-ний хуулийн дагуу бага хэмжээтэй 
төслийн БОЕҮ-г боловсруулах ажлыг байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн 
захиргааны төв байгууллага болон орон нутгийн байгаль орчны байгууллага 
гүйцэтгэдэг.  

 
ЗУРАГ 1.2 БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НОГООН ХӨГЖЛИЙН ЯАМНЫ УДИРДЛАГА, ЗОХИОН 

БАЙГУУЛАЛТЫН БҮТЭЦ 

Үндэсний болон орон нутгийн түвшинд үйл ажиллагаа явуулдаг олон байгаль 
орчны байгууллага байдаг: 

 Байгаль орчин, ногоон хөгжил, аялал жуулчлалын яам (БОНХАЖЯ); 

 БОНХАЖЯ-ны Бодлогын хэрэгжилтийн газар (хуучин Усны газар энэ 
газарт харьяалагдах болсон); 

 Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар (МХЕГ); 

 Барилга, хот байгуулалтын яам (БХБЯ); 
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 Газрын харилцаа, геодези, зурагзүйн газар; 

 Газрын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага;  
        Орон нутгийн түвшинд орон нутгийн засаг захиргаа, иргэдийн хурал нь 
тухайн орон нутаг дах байгалийн баялгийн менежменттэй холбоотой хууль 
тогтоомж, бодлогын хэрэгжилтийг хангах үүрэг хүлээдэг. Байгаль орчинтой 
холбоотой хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг төвлөрүүлэх замаар орон нутгийн 
захиргаанд ойролцоогоор 270 гаруй үүрэг хүлээлгэсэн гэсэн тооцоо байна. 
Аймаг, нийслэлийн Засаг даргын тамгын газруудын хамгийн чухал үүрэг нь ойн 
нөөцийг хамгаалах, ашиглах, эзэмших, газрыг ашиглах, эзэмших, хувьчлах, 
болон ашигт малтмалын нөөцийг ашиглах болон эзэмших зэрэг болно 
 
1.4 МУ-ЫН НЭГДЭН ОРЧИН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ОЛОН УЛСЫН ГЭРЭЭ, 
КОНВЕНЦ 
Олон улсын гэрээгээр улс орнууд тухайн гэрээнд заагдсаны дагуу тодорхой 
үйлдэл, үйл ажиллагааг явуулах эсвэл үйл ажиллагаанаас татгалзах үүргийг 
хүлээдэг. Олон улсын гэрээ хэлэлцээрт заагдсан үүргийг дотооддоо хэрэгжүүлэх 
тохиолдолд, засгийн газар нь олон улсын гэрээний нөхцөлүүдийг хэрэгжүүлэх 
үндэсний хуулиудыг батлан гаргах ёстой. Монгол улсын Засгийн газраас олон 
улсын гэрээ хэлэлцээрүүдийг хэрэгжүүлэх зорилгоор батлагдсан тодорхой 
хуулиудыг олон нийтэд таниулдаг. Харин “Монгол улсын нэгдэн орсон олон 
улсын гэрээ хэлэлцээрүүдийн заалттай үндэсний хууль тогтоомж зөрчилдвөл 
олон улсын гэрээ хэлэлцээрийн заалтуудыг мөрдөнө” гэсэн зарчмыг хуулиндаа 
тусгаж өгсөн2.Иймд, төслийн хүрээнд үйлчлэх Монгол улсын нэгдэн орсон олон 
улсын гэрээ хэлэлцээрийг мэддэг байх хэрэгтэй. 
 Монгол Улс нь Олон улсын конвенцид нэгдэн орсноор байгаль орчныг 
хамгаалах асуудлаар тодорхой үүрэг хариуцлагыг олон улсын өмнө хүлээдэг. МУ 
нь дараах ОУ-ын гэрээ, конвенцид нэгдэн орсон байдаг байна (Хүснэгт 1.6). 

ХҮСНЭГТ 1.6 
МУ-ЫН НЭГДЭН ОРСОН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ ОЛОН УЛСЫН ГЭРЭЭ, КОНВЕНЦ 

Олон улсын Конвенци/Протокол/Гэрээ Нэгдсэн он 

Биологийн төрөл зүйлийн конвенц 1993 (б) 

НҮБ-ын Уур амьсгалын өөрчлөлтийн Конвенцийн Хүрээ 1994 (б) 

Киотогийн Протокол 1999 (a) 

НҮБ-ын Цөлжилттэй тэмцэх конвенц 1996 (б) 

Олон улсын ач холбогдол бүхий ус, намгархаг газар, ялангуяа усны шувууд 
олноор амьдардаг орчны тухай Рамсарын конвенц 

1996 (х) 

Озоны үе давхаргыг хамгаалах Венийн конвенц 1996 (a) 

Озоны үе давхаргыг задалдаг бодисын тухай Монреалын протокол 1996 (a) 

Зэрлэг амьтан ба ургамлын аймгийн ховордсон зүйлийг олон улсын хэмжээнд 
хамгаалах тухай конвенц (CITES) 

1996 (a) 

Аюултай хог хаягдлыг хил дамжуулан тээвэрлэх, зайлуулахад хяналт тавих 
Базелийн конвенц 

1997 (a) 

Аюултай зарим химийн бодис болон пестицидийг олон улсын хэмжээнд 
худалдаалахад хэрэглэх, урьдчилан мэдээлж зөвшилцөх журмын тухай 
Роттердамын конвенц  

2000 (б) 

Удаан задардаг органик бохирдуулагчийн тухай Стокгольмийн конвенц 2004 (б) 

Дэлхийн соёлын ба байгалийн өвийг хамгаалах тухай конвенц 1990 (a) 

Био-аюулгүй байдлын тухай Картагенийн протокол 2002 

Зэрлэг амьтдын нүүдлийн зүйлүүдийг хамгаалах тухай Боннын конвенц 1999 

Аархусын конвенци  

Хил дамнасан усыг хамгаалах, ашиглах тухай гэрээ  

                                                           
2Олон улсын гэрээний тухай хууль, 1993 оны 12 дугаар сарын 28 өдөр батлагдсан. 
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Тэмдэглэл: а - Хүлээн зөвшөөрсөн, х -хүчинтэй болсон, б - баталсан 

 

Монгол Улс 1964 онд “Зэвсэгт мөргөлдөөний үед соёлын үнэт зүйлийг хамгаалах 
тухай Гаагийн конвенци”-д нэгдэн орж түүний үзэл санаа, зорилтыг хүлээн 
зөвшөөрч, тууштай дэмжиж ирлээ. Монгол Улс 1990 оноос хойш хүн төрөлхтний 
нийтлэг замд нэгдэж, дэлхий дахинд нээлттэй болж эхэлсэн нь олон улсын 
чанартай гэрээ, конвенцид нэгдэн орж ажиллах нөхцлийг бүрдүүлсэн юм. 
Тухайлбал, 1990 онд ЮНЕСКО-гийн “Дэлхийн соёлын болон байгалийн өвийг 
хамгаалах тухай конвенци”-д, 1991 онд “Соёлын үнэт зүйлсийг хууль бусаар  
хилээр гаргах, оруулах, түүнчлэн өмчлөх эрхийг шилжүүлэхийг хориглох, 
урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний тухай конвенци”-д, 2005 онд “Биет бус 
соёлын өвийн конвенци”-д, 2007 онд “Соёлын илэрхийллийн олон төрлийг 
хамгаалах болон хөхүүлэн дэмжих тухай конвенци”-д нэгдэж орсноор тэдгээрийн 
үзэл санаа, үндсэн зарчмууд болон шаардлагыг соёлын өвийг хамгаалах хууль 
тогтоомж, бусад баримт бичигт тусган хэрэгжүүлж эхэлсэн байна. 

 

1.5 ОЛОН УЛСЫН БАНК, САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ШААРДЛАГА 

1.5.1 Экваторын зарчим 
Экваторын зарчмууд3 2013 нь (ЭЗ) төслийн санхүүжилтийн нийгэм, байгаль 
орчны эрсдлийг тодорхойлох, үнэлэх ба удирдах стандартуудын иж бүрдэл юм4. 
ЭЗ-ыг тэргүүлэгч санхүүгийн байгууллагууд боловсруулсан. Одоогоор ЭЗ-д 
нэгдсэн 70 гаруй санхүүгийн байгууллага (ЭЗСБ) байна. ЭЗ-ын 10 зарчмыг 
Хүснэгт 1.7-д үзүүллээ. 

ХҮСНЭГТ 1.7 
ЭКВАТОРЫН ЗАРЧМУУД 

Экваторын 
зарчмын 
дугаар 

Нэр, гарчиг Дэлгэрэнгүй 

Зарчим 1 Тойм ба ангилал Төслийг нийгэм байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ноцтой 
байдлаар нь ангилна. 

Зарчим 2 Нийгэм, байгаль 
орчны үнэлгээ 

Нийгэм, байгаль орчны үнэлгээний санал болгож буй төслийн 
холбогдох нийгмийн болон байгаль орчны нөлөөлөл болон 
эрсдлийг үнэлнэ (A ба B ангиллын төслүүд). 

Зарчим 3 Нийгэм байгаль 
орчны хэрэглэгдэх 
стандартууд 

Төсөл хэрэгжиж буй улсын нийгмийн болон байгаль орчны 
асуудлуудыг тусгасан холбогдох хууль, тогтоомж, зөвшөөрлийг 
даган мөрдөж мөн ОУСК-ийн холбогдох Гүйцэтгэлийн 
стандартууд, Байгаль орчин, эрүүл мэнд, аюулгүй 
ажиллагааны ерөнхий удирдамж, холбогдох салбарт 
зориулсан тусгай Байгаль орчин, эрүүл ахуй, аюулгүй 
ажиллагааны удирдамжийг ашиглаж, иш татна. 

Зарчим 4 Арга хэмжээний 
төлөвлөгөө болон 
удирдлагын систем 

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө боловсруулах, 
нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ авах, засч сайжруулах арга 
хэмжээ авах, мониторингийн ажил гүйцэтгэнэ. 

Зарчим 5 Зөвлөлдөх уулзалт, 
нийтэд мэдэгдэх 

Төсөлд өртөж буй орон нутгийн иргэдтэй зохион байгуулалттай 
болон соёлын хувьд зохистой байдлаар уулзалт хийнэ. 

                                                           
3 Экваторын зарчмуудыг анх 2003 онд санхүүжилтийн зээл олгогч хэд хэдэн томоохон байгууллага боловсруулж 
санхүүжүүлэх гэж буй төслүүд нь нийгмийн хариуцлагатай, байгаль орчны менежментийн маш сайн практиктай байх 
нөхцлийг хангахын тулд сайн дураар даган мөрдөх удирдамжуудын эмхэтгэл болгож баталсан. Экваторын зарчмууд нь 
дэлхийн хэмжээнд үйлдвэрлэлийн бүх салбарт 10 сая ам.доллар болон түүнээс дээш хэмжээний нийт хөрөнгө 
оруулалтын зардал бүхий шинээр санхүүжүүлэх гэж буй бүх төсөлд хамаардаг. 2006 оны Экваторын зарчмуудыг 2012 
оны 1-р сард ОУСК-ийн шинэчилсэн Гүйцэтгэлийн стандартуудыг тусгаж шинэчлэн баталсан. 
4 Төслийн санхүүжилт гэдэг нь зээлдүүлэгч нь тухайн нэгж төслөөс орж ирэх орлогыг зээлийн эргэн төлөлтийн болон зээл 
олголтын баталгаа гэдэг үүднээс юун түрүүнд чухалчлан үзэх арга юм. 
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Зарчим 6 Санал гомдол 
шийдвэрлэх 
механизм 

Удирдлагын системийн нэг хэсэг болох санал гомдол 
шийдвэрлэх механизм бий болгоно. 

Зарчим 7 Хөндлөнгийн бие 
даасан хяналт 
шалгалт 

Зээлдүүлэгчтэй шууд холбоогүй хөндлөнгийн бие даасан 
нийгмийн эсхүл байгаль орчны мэргэжилтнээр хянуулна. 

Зарчим 8 Гэрээ хэлцэл Хуулийн хэрэгжилттэй холбоотой гэрээ хэлцлүүдийг нэгтгэнэ. 

Зарчим 9 Хөндлөнгийн бие 
даасан хяналт 
мониторинг ба 
тайлагнал 

Байгаль орчны болон/эсхүл нийгмийн асуудлаар мэргэшсэн 
мэргэжилтэнг томилно. 

Зарчим 10 ЭЗСБ-уудын 
тайлагнал 

Экваторын зарчмуудын хэрэгжилтийн үйл явц болон туршлагаа 
нийтэд мэдээлнэ. 

 

Дэлхийн Банкны хөгжлийн үзүүлэлтийн мэдээллийн санд буй мэдээллээр 
Монгол Улс дунджаас бага орлоготой орон бөгөөд ЭЗ-ын III5 заалтын дагуу 
таатай орны тоонд ордоггүй. Тиймээс, мөн ЭЗ-ын дагуу, Монгол Улсад хэрэгжих 
төслийг санхүүжүүлэхийн тулд төслийг санал болгогч этгээдийн зүгээс тухайн 
улсын үндэсний хууль тогтоомжийн биелэлт, ОУСК-ийн бүхий л холбогдох 
Гүйцэтгэлийн стандарт, Дэлхийн Банкны холбогдох байгаль орчин, эрүүл мэнд, 
аюулгүй ажиллагааны удирдамжийг хангаж буйг нотлох шаардлагатай.  
ЭЗ нь төслүүдийг тэдгээрийн нийгэм байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын хамрах 
хүрээ болон болзошгүй аюулд үндэслэн дараах гурван төрөлд ангилдаг.  

 A ангилал – Байгаль орчин болон нийгэмд онцгой  хүрээний олон төрлийн 
сөрөг нөлөө үзүүлэх магадлалтай, эдгээр нөлөөллийг буцаан сэргээх 
боломжгүй төслүүд 

 B ангилал – Байгаль орчинд болон нийгэмд цөөн тооны, төсөл хэрэгжүүлэх 
газарт л хамаарах хязгаарлагдмал сөрөг нөлөөлөл үзүүлэх, эдгээр 
нөлөөлөлд өртсөн байгаль орчин, нийгмийн зүйлийг нөлөөллийг 
бууруулах арга хэмжээ хэрэгжүүлснээр буцаан сэргээж болох төслүүд 

 C ангилал – Байгаль орчин болон нийгэмд маш бага сөрөг нөлөөлөл 
үзүүлэх эсхүл огт сөрөг нөлөөгүй төслүүд 
Байгаль орчны үнэлгээний, ялангуяа хээрийн судалгааны дүгнэлтээс 

хамаарч өнөөгийн түвшинд энэ төслийг А ангиллын төсөл гэж үзэж байна.  

 

 

 

 

 
 

                                                           
5ЭЗ-ын III заалтад үл хамрагдах улс гэдгийг хүн ард, байгаль орчноо хамгаалахад байгаль орчин, 
нийгмийн удирдлага, хууль эрхзүйн тогтолцоо, институцын чадавхийн хувьд сул буюу хангалтгүй 
орнууд гэж үзнэ.   



НАЛАЙХЫН БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ТЕХНОЛОГИЙН ПАРК 
ТӨСЛИЙН ДЭД БҮТЦИЙН Б А Й Г А Л Ь  О Р Ч Н Ы  Н Ө Л Ө Ө Л Л И Й Н  

Н А Р И Й В Ч И Л С А Н  Ү Н Э Л Г Э Э  

 

  

“ЭХОПЛАНЕТ” ХХК 37 

 

БҮЛЭГ 2. ТӨСЛИЙН ТОВЧ ТОДОРХОЙЛОЛТ 
2.1 ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ 
 

Төслийн нэр   
Барилгын материалын үйлдвэрлэл технологийн парк (БМҮТП) /дэд бүтэц/ 

 
Төслийн дугаар 

2015/JM029
 
Төслийн үндэслэл  

Монгол Улсын Их хурлын 2013 оны 2 дугаар сарын 08-ны өдрийн 
хуралдааны 23 тоот тогтоолоор батлагдсан Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл 
хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол, 2030 он хүртэлх хөгжлийн чиг 
хандлага; Монгол Улсын Засгийн Газрын 2010 оны 36 дугаар тогтоолоор 
баталсан “Шинэ бүтээн байгуулалт” дунд хугацааны зорилтот хөтөлбөр; 
Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн 2013-2016 оны 
үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөр; Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2015 оны 
зорилт; Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны А/699 тоот захирамжаар хийгдсэн 
“Налайх дүүргийн барилгын материалын аж үйлдвэр, технологийн паркийн 
техник эдийн засгийн үндэслэл”; Нийслэлийн Засаг даргын 2014 оны 9 дүгээр 
сарын 26-ны өдрийн А/836 дугаар захирамж зэргийг зорилт болгон төслийг 
гүйцэтгэх байгууллагуудаа тендерийн үндсэн дээр сонгосон болно.
 
Төслийн зорилго 

Улаанбаатар хотын хүн амын нягтрал, бий болсон аж үйлдвэрийн 
төвлөрлийг сааруулж тодорхой хэсгийг хотоос гарган тэнд оршин суух иргэдийн 
ажиллах, аж амьдралын тохилог, тав тухтай амьдрах нөхцлийг хангахад 
зориулагдсан төрөл бүрийн барилга барихад шаардлагатай Барилгын 
материалын үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх нь чухал болж байна. Энэ зорилгоор 
Налайх хотод барилгын материалын үйлдвэрлэл технологийн парк байгуулан 
Нийслэл Улаанбаатар хот болон дагуул хот тосгод, суурин газруудад иргэдийн 
амьдралын чанарыг сайжруулах төрийн бодлогыг баримтлан орон сууцжуулах 
асуудлыг хэрэгжүүлэхэд төслийн гол зорилго оршино. 
 
Төсөл хэрэгжүүлэгч 

Нийслэлийн үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн газар, Налайхын барилгын 
материалын үйлдвэрлэл, технологийн парк ОНӨААТҮГазар 
 
Төслийн байршил  

БМҮТП нь Улаанбаатар хотын Налайх дүүргийн 3-р хорооны нутаг 
дэвсгэрт, Улаанбаатар хотоос 35 км, Налайх хотоос 6 км хүрэхгүй зайд оршино). 
Төслийн талбайн байршлын координатыг Хүснэгт 2.1-д, зураглалыг Зураг 2.1-
Зураг 3.3-д тус тус үзүүлэв.  
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Төсөл хэрэгжүүлэх үе шат  
БМҮТП-ыг Үйлдвэрлэл технологийн паркийг 2015-2020 он, 2021-2030 он 

гэсэн 2 үе шаттайгаар барьж байгуулахаар төлөвлөсөн. Төслийн бүтээн 
байгуулалтын эхэнд  цахилгаан станц, паркийн усан хангамжийн нөөц тогтоох 
хайгуул хийж гүний усны нөөцийг тогтоон, ашиглах  боломжтой 6 худгийн 
цооногийг гарган Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн яамны усны нөөцийн 
зөвлөлийн хурлаар оруулж хэлэлцүүлэн нөөцийг баталгаажуулсан,  паркад 
байрших үйлдвэрүүдийн түр байрлах  оффисс үйлчилгээний барилга барьж 
байгуулахаар төлөвлөсөн. 2016-2017 онд Барилгын ган туйвангийн үйлдвэр, Ган 
туйвангийн бэлдэцийн үйлдвэр, Сэндвич хавтан, төмөр хийц эдлэлийн үйлдвэр, 
Угсармал барилгын бетон хийц эдлэлийн үйлдвэр, Полиуретан дулаалгын 
материалын үйлдвэрүүдийг эхний ээлжинд барьж байгуулах юм. Хайгуулаар 
гаргасан 4 цооногоос талбайд ойрхон 2 цооногт цагт 18-20л/с хүчин чадалтай 
26кВт-ийн гүний худгийн насосыг суурилуулан 3 тн усны нөөц савтай худаг 
барина.  

Хоногт 1000 м3 хүчин чадал бүхий бие даасан цэвэрлэх байгууламж болон 
үндсэн цахилгаан хангамжийн зураг төсөв хийгдсэн ба энэ зураг төсвийн  дагуу  
төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн хүрээнд үндсэн цахилгаан хангамжийг барьж 
байгуулна.  

НБМҮТП-ийн нутаг дэвсгэрт логистик төв, терминалын аж ахуйн агуулахын 
барилга байгууламжууд, барилгын материалын бусад жижиг, дунд үйлдвэрүүд, 
үйлдвэрт шаардлага бүхий инженерийн дэд бүтцийн салбар шугамууд, 
үйлдвэрүүдийн эзэмшилд зөвшөөрөгдсөн газрын зам талбай зэргийг төр, хувийн 
хэвшлийн аж ахуйн нэгжүүд өөрийн хөрөнгийн эх үүсвэрээр (2015-2023 онуудад) 
барьж байгуулах нь зүйтэй гэж үзсэн. ҮТП-ийг 2015-2023 онуудад дэс 
дараалалтайгаар барилгажуулан хэрэгжүүлэхийг тус компанийн 2014 онд 
боловсруулсан Налайх дүүргийн Барилгын материалын үйлдвэрлэл-
технологийн паркийн ТЭЗҮ-д тусгасан болно. ТЭЗҮ-д ҮТП-ийн бүтцэд “Монголын 
барилгын материалын хөгжлийн үндэсний төв”-ийг шаардлага бүхий 
итгэмжлэгдсэн лаборатори, мэдээлэл судалгааны болон зохион бүтээх төвийн 
хамтаар барьж байгуулахыг тусгасныг хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.  

ХҮСНЭГТ 2.1 
БМҮТП-ЫН ТАЛБАЙН КООРДИНАТ 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

Цэгийн 
дугаар 

Эргэлтийн цэгийн солбицол 

1 107017’21.35” 47043’51.71” 

2 107017’21.68” 47043’39.72” 

3 107016’03.72” 47043’39.89” 

4 107016’03.49” 47044’03.77” 

5 107016’33.36” 47044’03.77” 

6 107017’21.35” 47044’03.71” 
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ЗУРАГ 2.1 БАЙРШИЛЫН СХЕМ 

 

 

 
 

ЗУРАГ 2.2 БАЙР ЗҮЙН ЗУРАГ  
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ЗУРАГ 2.3 БМҮТП-ИЙН ДЭВСГЭР ЗУРАГ М1:1000 

 
 

ЗУРАГ 2.4 ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖИХ ТАЛБАЙН ХАРАГДАХ БАЙДАЛ 
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2.2 БАЙРШИЛ БА ТҮҮНИЙ ДАВУУ ТАЛ  
БМҮТП-ыг Улаанбаатар хотын Налайх дүүрэгт байгуулах нь зүйтэй гэдэг 

шийдвэрийн Нийслэлийн Засаг даргын 2014 оны 9 дүгээр сарын 26-ны өдрийн 
А/836 дугаар захирамж гарсны дагуу байгуулж байна. Үүний дагуу Налайх 
дүүрэгт БМҮТП-ыг бүтээн байгуулах ажлын хүрээнд судалгаа, шинжилгээний  
ажлуудыг мэргэжлийн байгууллагууд гүйцэтгэн, үр дүнгийн тайлангууд гарсан 
байна.  

Улаанбаатар хотын хэмжээнд барилгын материалын үйлдвэрлэлт, хангамж 
үйлчилгээнд өөрчлөлт гарч байгаа боловч барилгын материалын үйлдвэрлэлийг 
барилга угсралтын ажлын өсөлтөөс түрүүлэн хөгжүүлэх стратегийн зорилт 
хангагдаагүй байгааг дээр дурьдсан. Өнөөдөр Налайх хотын хэмжээгээр 36 
барилгын материалын үйлдвэр /цементийн үйлдвэр, хөнгөн бетоны үйлдвэр, 
керамик тоосгоны үйлдвэр, ган туйвангийн үйлдвэр, хуванцар хоолойн үйлдвэр 
зэрэг/ үйл ажиллагаа явуулж байгаа боловч үйлдвэрлэж байгаа бүтээгдэхүүн, 
нийлүүлж байгаа материал, эдлэлийн чанар олон улсын стандартад нийцэхгүй 
байгаа юм. Өөрөөр хэлбэл, одоо байгаа үйлдвэрүүд технологийн хувьд 
хоцрогдсон, импортын материалаас өрсөлдөх чадвар муутай байгаа нь шинээр 
орчин үеийн технологи бүхий өрсөлдөх чадвартай үйлдвэрүүд байгуулах 
зайлшгүй шаардлагыг нөхцөлдүүлж байна. 

Хот орчмын бүс нутагт барилгын материалын түүхий эдийн хайгуул, 
судалгааны ажил хийгдэхгүй байгаа ба үүнийг санаачлах, захиалгаар хайгуул 
судалгаа хийлгэх, зохицуулах толгой байгууллага үгүйлэгдэж байна. Сайн 
чанарын бетон хийц, металл эдлэлүүд болон дуу, дулаан тусгаарлах өндөр 
үзүүлэлттэй авсаархан хавтанцар, чулуун хавтан, сантехникийн болон 
цахилгаан автоматикийн бэлдэцийн чиглэлээр үйлдвэрүүд байгуулагдаагүй 
байна. Экспортын барилгын материалын үнэ, гадаад валютын ханшийн өсөлт, 
машин механизмын үнэ, барилгын шууд зардлын өсөлт зэргээс хамааран 
ялангуяа Улаанбаатар хотод орон сууцны нэгж талбайн үнэ 2009 оноос эхлэн 
эрчимтэй өссөөр байна. 

Дээрхээс харахад манай орны барилгын материалын үйлдвэрүүдийн 
технологи, үйлдвэрлэл явуулах арга ажиллагаа нь дэлхийн хөгжилтэй орнуудын 
ижил нэрийн үйлдвэрийн технологитой харьцуулахад зохих шаардлагын 
түвшинд хүрэхгүй, өрсөлдөх чадвар муутай байгаа юм. Иймээс манай улсад 
өндөр технологи, импортыг орлох  боломжтой барилгын материалын 
үйлдвэрлэлийн төрөлжсөн парк байгуулах цаг үеийн эрэлт хэрэгцээ бүрэлдээд 
байна. 

Харин уг паркийн зах зээлийн болон санхүүгийн зохимжит байдлыг түүний 
төслийн боловсруулалтын хүрээнд бодлогоор хангах боломж байгаа бөгөөд энэ 
нь паркийн ТЭЗҮ-ээр дамжин нийгэм, эдийн засгийн ач холбогдол 
тодорхойлогдож хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөгөөр хэрэгжих боломжтой. 
Дээрх төслийн өмнө тавигдаж байгаа шаардлага үзэл баримтлын үүднээс 
паркийн бүтэц, байршлын үндсэн шийдлүүдийг тодорхойлсон болно. 
 
2.3. ТӨСЛИЙН ТАЛБАЙ, ХУВИЛБАР 
 Налайх дүүргийн ҮТП-ийг үндсэн гурван газраас сонгож байршуулахаар 
хэлэлцэж байсан бөгөөд Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны 6 дугаар сарын 12-
ны А/594 дугаар захирамж, Налайх дүүргийн ИТХ-ын 2014 оны 1 дүгээр сарын 
15-ны өдрийн 32 дугаар тогтоолоор Налайх дүүргийн 3 дугаар хорооны нутаг 
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дэвсгэрт 120 га газарт Налайх хотын Барилгын материалын үйлдвэр, 
технологийн парк байгуулах зориулалтаар олгосон болно.  
НБМҮТП-ийг байршуулахаар хэлэлцэж байсан газруудаас танилцуулвал: Үүнд:  
 
"А" буюу 1-р хувилбар  
 Нийслэлийн ерөнхий төлөвлөгөөний газраас шийдвэрлэсэн Налайх 
дүүргийн 3-р хорооны нутаг дэвсгэрт олгогдсон 120 га талбай бүхий нутаг 
дэвсгэр. Налайх хотоос зүүн урагш 10км зайд оршино.     

ХҮСНЭГТ 2.2      

Давуу тал Сул тал 

Тухайн нутаг дэвсгэрт барилга 
байгууламж баригдаагүй, газрыг 
эзэмшилд өртөөгүй 
 

Газар зүйн онцлог, байгаль цаг уурын нөхцөл хангалтгүй 
Хүчтэй салхитай, хүйтэн агаарын урсгалтай  
Мөнх цэвдэгтэй хөрсний илрэл бүхий  
Дэд бүтэц хөгжөөгүй  
Зам тээврийн сүлжээ хангалтгүй 
Уруйн үерт автах, ус тогтох, хөрсний ус дээр байх магадлал 
өндөр  
Суурьшилын бүсээс алслагдсан хол, зам тээвэр, нийтийн тээвэр, 
дэд бүтцийн хангамжид их хэмжээний зардал гарна 
Төмөр замын салаа барьж байгуулахад ихээхэн зардал гарах 
магадлал өндөр 
Хөрөнгө оруулагчдын сонирхолыг татах нөхцөл бага байна. 

 
"B" буюу 2-р хувилбар 
 Улаанбаатар - Налайх - Багануур чиглэлийн мянганы замын хэвтээ 
тэнхлэгийн өмнө талд, Налайх хотын зүүн хэсэг, Налайхын голын хөндийд 
байршилтай. 

Давуу тал Сул тал 

Цементийн үйлдвэр, тоосгоны болон хөнгөн блокны үйлдвэр, 
керамик-тоосгоны үйлдвэрүүд ашиглалтанд байгаа, өргөтгөх, 
технологийг шинэчлэх боломж бүхий үндсэн үйлдвэрүүдтэй 
Инженерийн дэд бүтэц, нийгмийн дэд бүтцэд холбогдох ба 
бие даасан дэд бүтцээр хангагдах боломжтой 
Авто зам, төмөр замын гарц сайтай, агаарын зам тээврийг 
хөгжүүлэх боломжтой  
Ахуйн хэрэгцээний болон үйлдвэрлэлийн технологийн усан 
хангамжийн эх үүсвэрт гүний болон гадаргуугийн усыг 
ашиглах эх үүсвэр бүхий 
Инженер геологийн нөхцөл сайтай 
Тоосго, хөнгөн блок, бетон эдэлхүүний үйлдвэрлэлийн түүхий 
эдийн орд газар зэрэгцээ байрлалтай 
Паркт ажиллагсадын тав тухтай байдлыг хангах үйлчилгээний 
байгууллагууд хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу 
баригдах ирээдүйтэй 

Тус нутаг дэвсгэрийн 120-иод га 
талбай иргэд аж ахуй нэгжийн 
эзэмшилд орсон байгаа 
Одоогийн байдлаар инженерийн 
шугам сүлжээгээр хангагдаагүй  
 

  
Эндээс үзэхэд 2-р хувилбар тодорхой давуу талуудтай ч гэсэн газар нутгийх нь 
дийлэнхи хэсэг суурьшлын бүсэд хамаарагдаж, бусдын өмчлөлд очсон, төмөр 
зам тавих боломжгүй буюу илүү өндөр зардалтай зэрэг шалтгаанаар сонголт 
хийх боломжоор хязгаарлагдмал. 
 
"С" буюу 3-р хувилбар  
 3-р хувилбар буюу "С" талбайд ҮТП-ийг байгуулах нь зүйтэй гэж үзсэний 
үндсэн дээр Налайх дүүргийн ИТХурал 2014 оны 1-р сарын 15-ны өдрийн 32-р 
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тогтоолоор уг газрыг олгосон. Уг байршлын давуу сул талууд нь дараах байдлаар 
илэрхийлэгдэж байна. 

 
Иймээс уг хувилбар буюу Улаанбаатар – Налайх- Налайх – Замын Үүд 

чиглэлийн мянганы замын босоо тэнхлэгийн зүүн талд, Налайх хотын урд талын 
хэсэгт байрлуулахаар шийдвэрлэсэн болно. 
 
Налайхын барилгын материалын үйлдвэрлэл, технологийн парк” 
ОНӨТҮГазрыг Нийслэлийн  ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн 2014 оны 9-р сарын 8-ны 
өдрийн 148 тоот тогтоолоор байгуулагдсан.  
Тус газрын даргыг Нийслэлийн Засаг даргын 2014 оны 9-р сарын 29-ны өдрийн 
Б/229 тоот захирамжаар томилсон. /НИТХТэргүүлэгчдийн тогтоол, Нийслэлийн 
Засаг даргын захирамжийг хавсаргав/ 
 

БМҮТП-ын нийгэм эдийн засгийн нөлөө, ач холбогдол 
БМҮТП-ыг Налайх дүүргийн нутагт  байгуулснаар газрын төлбөрийн тухай 
хуулийн дагуу паркийн газар дээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжийг 
газар эзэмшиж, ашигласны төлбөрөөс чөлөөлөгдөх ба аж ахуйн нэгжийн орлогын 
албан татварын хуулийн дагуу үйлдвэр технологийн паркийн дэд бүтцэд хөрөнгө 
оруулбал энэ зардлыг албан татвар ногдох орлогоос хасч тооцно. 
Мөн үл хөдлөх хөрөнгийн албан татварын хуулийн дагуу паркын үйлдвэрийн 
барилга байгууламж бусад үл хөдлөх эд хөрөнгийг “үл хөдлөх хөрөнгийн албан 
татвар”-аас чөлөөлнө.  
 

2.4 ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ 
2.4.1 ГЗБ-ын төлөвлөлт хийх үндэслэл, ГЗБ-ын бүсчлэл 

Газар зохион байгуулалт төлөвлөлтийг Хот байгуулалтын тухай хуулийн 
13.1 заалт, Үйлдвэр технологийн паркийн эрхзүйн байдлын тухай хуулийн дагуу 
хот байгуулалтын норм дүрм, байгаль экологийн нөхцөл нөөц, үйлдвэр 
технологийн парк байгуулах нийтлэг үндэслэл, шаардлага, цаашдын хөгжлийн 
чиг хандлага зэрэг хэд хэдэн хүчин зүйлүүдийг үндэслэн хийж гүйцэтгэлээ. 
 
ГЗБ бүсчлэл 

ГЗБ төлөвлөлтийг 120 га талбайд ерөнхий болон нарийн гэсэн 2 түвшинд 
хийж гүйцэтгэн үр дүнг хүснэгт, график, зургаар үзүүлэв.  

 
 

Давуу тал Сул тал 

Тухайн нутаг дэвсгэрт барилга байгууламж 
баригдаагүй, 
Иргэдэд олгогдоогүй сул чөлөөтэй байгаа 
Босоо тэнхлэгийн Мянганы замын дагуу гол 
замаас 2км-ын зайд байршилтай 
Цаашид төмөр замын сүлжээ тавигдах 
боломжоороо бусад аль ч хувилбаруудаасаа илүү 
Төмөр замын дагуу баригдаж байгаа Туушин 
компанийн логистик төвөөс холгүй байрлаж байгаа 
Тус паркын дэргэд УБ хотын барилгын 
материалын нэгдсэн зах шилжин ирж байрлах 
магадлал өндөртэй байгаа 

Инженер геологийн  тодорхой хүндрэлүүд гарах  
магадлалтай боловч давагдашгүй хүчин болохгүй 
байх боломжтой 
Мөнх цэвдэг 3.9 м –т илэрсэн  
Төмөр замын салаа барьж байгуулахад хөрсний 
болон газар зүйн төвөгтэй нөхцөл гарч болзошгүй 
/Хөрсийг нягтруулах, хөрсний усыг зайлуулах 
зэрэг нэмэгдэл зардал гарч болно/ 
Налайхын дэд бүтцийн хангамжийн эх үүсвэрээс 
алслагдсан байршилтай. 
Паркын хөгжлийн эхний шатанд ажилчдын 
нийтийн тээврийн үйлчилгээ шаардлагатай тул 
нэмэлт зардал гаргах магадлалтай. 



НАЛАЙХЫН БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ТЕХНОЛОГИЙН ПАРК 
ТӨСЛИЙН ДЭД БҮТЦИЙН  Б А Й Г А Л Ь  О Р Ч Н Ы  Н Ө Л Ө Ө Л Л И Й Н  

Н А Р И Й В Ч И Л С А Н  Ү Н Э Л Г Э Э  

 

  

“ЭХОПЛАНЕТ” ХХК 44 

 

ХҮСНЭГТ 2.3 
ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН БҮСЧЛЭЛ 

ГЗБ-ын ерөнхий бүс ГЗБ-ын нарийвчилсан бүс Эзлэх 
талбай, га 

Эзлэх хувь,% 

Олон нийт, үйлчилгээний 
бүс 

Олон нийт үйлчилгээний бүс 4 3% 

                                                                   Нийт 4 га 

Үйлдвэр, үйлчилгээний бүс Ган хийц эдлэлийн үйлдвэрийн бүс 8 38% 

Ханын материалын үйлдвэрийн бүс 6 

Төмөр бетон хийцийн үйлдвэрийн бүс 9 

Бусад жижиг дунд үйлдвэрүүд 20 

Үйлдвэр үйлчилгээний бүс 2 

                                                                  Нийт 45 га 

Инженер хангамжийн бүс Инженер хангамжийн бүс 5 4% 

                                                                     Нийт 5 га 

Тээвэр логистикийн бүс Тээвэр логистикийн паркийн бүс 6 5% 

                                                                     Нийт 6 га 

Зам, нийтийн эзэмшил Төлөвлөж буй авто зам 58 48% 

Төлөвлөж буй төмөр зам 

                                                                   Нийт 58 га 

Ногоон бүс Ногоон байгууламж 2 2% 

                                                                     Нийт 2 га 

                                       Нийт                                                                                 120 га 100% 
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ЗУРАГ 2.5 ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН БҮСЧЛЭЛ 
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Газар зохион байгуулалтын бүсчлэлийн талбайн харьцааг гаргаж үзвэл 
олон нийт үйлчилгээний бүс 3%, ногоон бүс 2%, үйлдвэр үйлчилгээний бүс 38%, 
тээвэр логистикийн бүс 5%, зам нийтийн эзэмшлийн газар 48%   тус тус эзэлж 
байна. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.4.2 ГЗБ бүсчлэл, түүнд баримтлах бодлого, чиг үүрэг  
Үйлдвэр технологийн паркийн ГЗБ бүсчлэлийн баримтлах бодлогод 

тухайн бүсэд үйл ажиллагаа явуулах үндсэн чиглэл, газар ашиглалтын 
зориулалт, хориглох хязгаарлах нөхцөлүүд, барилга ашиглалтын горим буюу 
барилгын өндрийн хязгаар, тодорхойлж гаргасан. 
 
Олон нийт, үйлчилгээний бүс  
Бүсийн онцлог. Олон нийт, 
үйлчилгээний бүсэд олон нийтэд 
зориулсан үйлчилгээний чиглэлээр 
үйл ажиллагаа явуулах ба хот 
төлөвлөлтийн норм дүрмийн дагуу 
эрүүл, аюулгүй, тав тухтай орчныг 
бүрдүүлэх үндсэн шаардлагыг 
хангаж, байгалийн гэрэлтүүлгийн 
холбогдох норм ба дүрэм, журамд 
заасны дагуу төлөвлөгдсөн байна. 
Талбай: 3.9 га. 
Б1: Энэ бүсэд үйлдвэр технологийн 
паркийн албан контор, эрдэм 
шинжилгээ, судалгааны лабораторийн цогцолбор, инновацийн төв, орон сууц, 
оюутны байр, сургалтын төвүүд, худалдаа үйлчилгээ, бизнесийн төв зэрэг олон 
нийт үйлчилгээний байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулна. 
Б2:  “Бүгдийг нэг дороос” зарчимд тулгуурласан худалдаа үйлчилгээ, бизнес, 
олон нийтийн төв нь байна. 
Б3: Орон зайд хэт их бөөгнөрөл үүсэхээс сэргийлж үйлчилгээний газрууд уруу 
ирэх хөдөлгөөний урсгалыг хэд хэдэн зүгт тараан явуулж чадахуйц орон зайн 
нөхцөлийг бүрдүүлсэн байх 
Газар ашиглалтын горим:  
Б4: Газар ашиглалтын зориулалт: олон нийт, засаг захиргаа, албан контор, 
худалдаа үйлчилгээ, шинжлэх ухаан, судалгаа шинжилгээ, ахуй үйлчилгээ, соёл 
урлаг, орон сууц 
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Б5: Энэ бүсэд айл өрх суурьшуулах болон бүсчлэлд зааснаас өөр зориулалтаар 
газар олгохыг хатуу хориглоно. 
Б6: Газар олголтыг ГЗБ бүсчлэлийн зураг, баримтлах бодлогод заагдснаар хийх 
ба зөрчиж газар олголт хийсэн тохиолдолд хариуцлага тооцох 
Б7: Хот төлөвлөлтийн нормын дагуу хангалттай ногоон байгууламж, авто 
зогсоолыг төлөвлөх 
Барилга ашиглалтын горим:  
Б8: Барилгын зориулалт: олон нийт, засаг захиргаа, албан контор, худалдаа 
үйлчилгээ, шинжлэх ухаан, сургалтын төв, худалдаа үйлчилгээ, спорт, соёл 
урлаг 
Б9: Барилгын өнгө:  шаргал, цайвар, хөх хүрэн шилэн 
Б10: Барилгын өндөр: II-VII 
Б11: Ерөнхий төлөвлөгөөнд авто замаас баригдах барилга хүртэлх зайг тусгаж, 
зурагт тэмдэгдэх. /Улаан шугам/ 
Б12: Барилга хоорондын зай: Хот төлөвлөлт, барилгажилтын норм, дүрмийн 
заалтын дагуу 
Б13: Төлөвлөлтөнд өөрөөр тусгагдаагүй бол барилга ашиглалтын горимд 
заагдсан үзүүлэлтүүдийг зөрчихийг хориглоно. 
 
Үйлдвэрлэл үйлчилгээний бүс 

Бүсийн онцлог: Энэхүү бүсийг ган хийц эдлэлийн, төмөр бетон хийц 
эдлэлийн, ханын материалын, жижиг дунд үйлдвэрийн, үйлдвэр үйлчилгээний 
гэсэн 5 бүсэд хувааж төлөвлөв. 
Б1: Үйлдвэрлэл үйлчилгээ явуулахад шаардагдах зам талбайг норм дүрмийн 
дагуу хангалттай төлөвлөх 
Б2: Үйлдвэрийн дуу чимээ, орчны бохирдол зэргээс хамгаалах ногоон 
байгууламжийг нормийн дагуу төлөвлөх 
Б3: Байгаль орчныг бохирдуулах үйл ажиллагаа явуулахгүй байх, байгальд 
ээлтэй технологи нэвтрүүлэх ба үйлдвэрийн хог хаягдлын асуудлыг тусгаж өгнө. 
Б4: Yйлдвэрлэлийн бүсэд үйлдвэр, нийтийн аж ахуй, агуулахын зориулалттай 
барилга байгууламж, тэдгээрийн үйл ажиллагааг хангах инженерийн болон зам 
тээврийн дэд бүтцийн барилга байгууламжийг төлөвлөсөн болно. 
Газар ашиглалтын горим:  
Б5: Газар ашиглалтын зориулалт:  үйлдвэрлэл үйлчилгээ 
Б6: Энэ бүсэд айл өрх суурьшуулах, бүсчлэлд зааснаас өөр зориулалтаар газар 
олгохыг хориглоно. 
Б7: Газар олголтыг ГЗБ бүсчлэлийн зураг, баримтлах бодлогод заагдснаар хийх 
ба зөрчиж газар олголт хийсэн тохиолдолд хариуцлага тооцох 
Барилга ашиглалтын горим:  
Б8: Барилгын зориулалт:  үйлдвэрлэл үйлчилгээ, агуулах, инженерийн 
байгууламж 
Б9: Барилгын өндөр: 1-2 давхар 
Б10: Барилгын өнгө:  цагаан цайвар, цэнхэр дээвэртэй 
Б11: Ерөнхий төлөвлөгөөнд авто замаас баригдах барилга хүртэлх зайг тусгаж, 
зурагт тэмдэглэсэн.  
Б12: Барилга хоорондын зай: 37 м /Улаан шугамаар/ 
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Б13: Төлөвлөлтөнд өөрөөр тусгагдаагүй 
бол барилга ашиглалтын горимд заагдсан 
үзүүлэлтүүдийг зөрчихийг хориглоно. 
Б14: Үйлдвэрийн төрөл, үйл 
ажиллагааны чиглэл 
Ган хийц эдлэлийн үйлдвэрийн бүс 
Энэ бүсэд металл хийц эдлэлийн, ган 
туйван болон бэлдэцийн, төмөр каркасын, 
сэндвич төмөр хийцийн, хадаас шрупны 
зэрэг үйлдвэрүүд байрлаж үйл ажиллагаа 
явуулна. 
Талбай: 8.2 га. 
 
Төмөр бетон хийц эдлэлийн 
үйлдвэрийн бүс 
Энэ бүсэд угсармал барилгын, хөнгөн 
дүүргэгчтэй бетоны хөдөлгөөнт үйлдвэр, 
бетоны нэмэлтийн, инженерийн 
байгууламжийн төмөр бетон эдлэлийн, 
хэв хашмалын, полистирол бетон 
гулдмай, хийц эдлэлийн зэрэг үйлдвэрүүд 
байгуулагдаж үйл ажиллагаа явуулна.  
Талбай: 8.3 га. 
Ханын материалын үйлдвэрийн бүс 
Бүсэд магнийн хавтангийн үйлдвэр, WPC 
хавтангийн, гипсэн хавтангийн, хэв 
хашмалын, ЕКО панель SIP хавтангийн, 
фасадны төрөл бүрийн цавуу, түрхлэг, 
эмульсны, полистирол XPS хавтангийн, 
хавтгай шилний зэрэг үйлдвэрүүд байна. 
Талбай: 6.2 га. 
Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн бүс 
Энэ бүсэд бетон хийцийн, цэвэр 
бохир усны полимер хоолойн, зам 
талбайн тохижилтын бетон хийц 
эдлэлийн, хуванцар хаалга цонхны, 
усан суурьт будгийн, электродын, 
барилгын ханын цаасны, цахилгааны 
утас кабелийн, гидратын шохойн, 
хөөсөн шилэн дулаалгын, 
өнгөлгөөний тоосгоны, керамик 
эдлэлийн, хонины ноосон дулаалгын 
материалын, сав баглаа боодол, 
ажлын хувцасны, инженерийн 
байгууламжийн төмөр бетон эдлэлийн, 
байгалийн чулууны, хиймэл чулууны, дээврийн материалын, нийлэг туйвангийн, 
шалны материалын, хуванцар хаалга цонхны, полиуритан дулаалгын 
материалын зэрэг үйлдвэрүүд байгуулагдаж үйл ажиллагаа явуулна. Талбай: 
19.8 га. 
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Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний бүс 
Бүсэд авто үйлчилгээний төв, 
шатахуун түгээх станц, гал команд, 
онцгой байдал, харуул хамгаалалтын 
алба, эрүүл мэндийн төв, инженерийн 
дэд бүтэц, зам талбай, тохижилт 
үйлчилгээний төв, худалдаа 
үйлчилгээ, нийтийн хоол, эмийн сан, 
угаалга хими цэвэрлэгээ, худалдааны 
төв, нийтийн үйлчилгээ, бетон 
зуурмагийн үйлдвэр зэрэг үйл 
ажиллагаа явуулна. Талбай: 2.1 га. 
 
 Ногоон бүс  
(Б-баримтлах бодлого) 
Бүсийн онцлог: Дуу шуугиан, орчны 
бохирдлоос хамгаалсан, байгаль   
орчинд ээлтэй, ногоон орон зайг бий 
болгосон хамгаалалтын ногоон бүс 
байна.  
Талбай: 3.0 га. 
Б1: Энэ бүсэд ногоон байгууламж, 
биен тамир, спортын талбай, усан 
толь, цэцгийн мандал байгуулах зэрэг 
үйл ажиллагаа явуулна.  
Б2: Хөрс, инженер геологийн 
нөхцөлүүдийг харгалзан үзэж тухайн 
нөхцөлд тохирсон мод, бутлаг 
ургамлыг төлөвлөсөн. 
Б3: Ногоон байгууламжийг байгуулахдаа агаарын бохирдол, хүлэмжийн хийн 
ялгарлыг бууруулах зорилгоор суулгац, мод бутлаг ургамлуудыг төлөвлөж өгсөн. 
Б4: Иргэд, үйлчлүүлэгчийн ая тухтай нөхцөлийг хангахуйц амрах талбай, 
нийтийн эзэмшлийн зам талбайг хангалттай төлөвлөсөн гэж үзлээ. 
Б5: Байгальд хор хохирол учруулах үйл ажиллагаа явуулахыг хатуу хориглоно. 
Б6: Энэ бүсэд айл өрх суурьшуулах, өөр зориулалтаар газар олгохыг хатуу 
хориглоно. 
Инженер хангамжийн бүс 
Б1: Энэ бүсэд хог хаягдал дахин боловсруулах үйлдвэрүүд буюу хаягдал 
хуванцар, резин боловсруулах үйлдвэр, хог ангилах, хаягдал цаас боловсруулах, 
барилгын материалын үйлдвэрийн хаягдал боловсруулах, хаягдал металл 
боловсруулах үйлдвэрүүд байх ба цэвэрлэх байгууламж, дулааны станц, усан 
хангамжийн эх үүсвэр, цахилгаан дамжуулах хаалттай дэд өртөө зэрэг 
инженерийн хангамжийн бусад барилга байгууламжууд байна. 
Б2: Инженерийн хангамжийн бүсэд газар олголтыг үйлдвэрлэл болон 
инженерийн дэд бүтэц барьж байгуулах зориулалтаар олгох ба өөр 
зориулалтаар газар олгохыг хориглоно. 
Б3: Инженерийн дэд бүтэц барьж байгуулахад шаардагдах хангалттай талбай, 
орчинг төлөвлөж өгсөн. 
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Б4: Байгаль орчныг бохирдуулах үйл ажиллагаа явуулахгүй байх, байгальд 
ээлтэй технологи нэвтрүүлэх 
Б5: Инженерийн дэд бүтэц, барилга байгууламж барихдаа ариун цэвэр, эрүүл 
ахуйн хэм хэмжээ, хот төлөвлөлтийн стандарт дүрмийн шаардлагыг хангаж 
барилга хоорондын зай зэргийг хатуу баримтлах нь зүйтэй. 
Б6: ГЗБ болон ЕТ-д тусгагдснаас өөр зориулалтаар барилга байгууламж, бусад 
обьект барихыг хатуу хориглоно. Талбай: 5.5 га. 
 
Тээвэр логистикийн бүс  
Бүсийн онцлог: Үйлдвэр 
технологийн паркийн ачаа тээвэр, 
тээвэр логистикийн бүх төрлийн 
үйлчилгээ, үйл ажиллагаа явуулах 
бүс байна. 
Үйл ажиллагааны чиглэл: Барилгын 
материалын түүхий эдийн агуулах, 
задгай талбай, саравч, химийн 
бодис, нэмэгдэл материалын 
агуулах, барилгын материалын 
техникийн агуулах, импортын бараа 
материал, гаалийн баталгаат 
агуулах, тээвэр логистикийн 
паркийн удирдлага, бизнес 
менежментийн төв, мэргэжлийн 
гаалийн хяналтын алба, цемент 
нунтаг материалын агуулах, металл хийц эдлэлийн агуулах, барилгын машин 
механизмын засвар үйлчилгээний газар, хүнд машин механизм, тээврийн 
хэрэгслийн дулаан зогсоол, 50 машины граж, түрээсийн агуулах зэрэг байрлана. 
Талбай: 9.5га. 
Б1: Тээвэр зуучтай холбоотой үйл ажиллагаа явуулах бөгөөд ачаа ачиж буулгах 
талбай, агуулах гараж, авто зогсоол зэргийг хот төлөвлөлтийн нормын дагуу 
төлөвлөж өгөх 
Б2: Инженерийн дэд бүтэц болон ачаа, тээврийн үйл ажиллагаа явуулахад 
шаардагдах хангалттай талбай, орчинг төлөвлөсөн болно. 
Б3: Байгальд хор хохирол учруулах үйл ажиллагаа явуулахыг хатуу хориглоно. 
Б4: Тээвэр логистикийн чиглэлээр орчин үеийн дэвшилтэт техник технологи 
нэвтрүүлэх 
Б5: Хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааг хангаж ажиллаж орчинг 
бүрдүүлэх нь зүйтэй гэж үзсэн. 
Газар ашиглалтын горим:  
Б6: Газар олголтыг тээвэр зууч, логистикийн үйл ажиллагааны зориулалтаар ЕТ 
тусгагдсны дагуу   ГЗБ-ын бүсчлэлийн хилийг үндэслэн олгоно. 
Б7: ГЗБ-ын бүсчлэлд тусгагдснаас өөр зориулалтаар газар олгохыг хатуу 
хориглоно. 
Барилга ашиглалтын горим: 
Б8: Барилгын зориулалт:  Ачаа тээвэр, агуулах гараж, үйлдвэрлэл, 
төлөвлөлтөнд заагдсан бусад чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулах барилга 
байгууламжууд байна. 
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Б9: Инженерийн дэд бүтэц, агуулах гараж, бусад барилга байгууламж барихдаа 
ариун цэвэр, эрүүл ахуйн хэм хэмжээ, хот төлөвлөлтийн стандарт дүрмийн 
шаардлагыг хангаж барилга хоорондын зай зэргийг хатуу баримтлах нь зүйтэй. 
Б10: ГЗБ болон ЕТ тусгагдснаас өөр зориулалтаар барилга байгууламж, обьект 
барихыг хатуу хориглоно. 
 
Зам, нийтийн эзэмшлийн бүс 
Бүсийн онцлог: Энэ бүсэд шинээр 
авто зам, төмөр замыг 
төлөвлөсөн ба төлөвлөлтийн хил 
хязгаарт багтсан нийтийн 
эзэмшлийн газруудыг 
хамааруулсан болно. Талбай: 
58.0 га. 
Б1: Төлөвлөж буй авто зам дээр 
өөр зориулалтаар газар олгохыг 
хориглоно. 
Б2: Байгаль орчныг бохирдуулах 
үйл ажиллагаа явуулахгүй байх 
Б3: Норм дүрмийн дагуу авто зам, 
төмөр замыг төлөвлөнө. 
Б4: Инженерийн дэд бүтэц, авто болон төмөр замыг барьж байгуулахдаа  ариун 
цэвэр, эрүүл ахуйн хэм хэмжээ, хот төлөвлөлтийн стандарт дүрмийн шаардлагыг 
хангах нь зүйтэй. 
Б5: ГЗБ болон ЕТ тусгагдснаас өөр зориулалтаар барилга байгууламж, обьект 
барихыг хатуу хориглоно. 
Б6: Авто зам болон төмөр замын хамгаалалтын бүсийг норм стандартын дагуу 
татах ба энэ бүсийг өөр зориулалтаар ашиглахыг хориглоно. 
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ЗУРАГ 2.6 ТӨСЛИЙН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ6

                                                           
6 Налайх дүүргийн Үйлдвэрлэл, технологийн паркийн хэсэгчилсэн төлөвлөгөөнөөс авав 
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2.4.3 НБМҮТП-ийн хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний бүсчлэл 

Газар зохион байгуулалтын төлөвлөлтийг үндэслэн үйлдвэрлэл явуулах 
шинж чанар, материал техникийн хангамж, технологийн онцлог, аруин цэвэр, 
эрүүл ахуйн зөвшөөрөгдөх хүчин зүйлс, үйлдвэрлэлийн хүчин чадал, үйлчилгээ, 
дэд бүтцийн хангамжийг харилцан хэсэг бүлэг үйлдвэрлэлийн төрөлжүүлж, 
хоршуулан нэг бүсэд байршуулж  
 
ҮТП-ийн нутаг дэвсгэрийг доорх бүсүүдэд хуваасан. Үүнд: 

 
А. Засаг захиргаа олон нийтийн бүс  
 

Талбай: 3.9 га 

Б. Ган хийц эдлэлийн үйлдвэрийн бүс 
 

Талбай: 8.2 га 

В. Төмөр бетон хийц эдлэлийн үйлдвэрийн бүс 
 

Талбай: 8.3 га 

Г. Ханын материалын үйлдвэрүүдийн бүс 
 

Талбай: 6.2 га 

Д. Бусад жижиг, дунд үйлдвэрлэлийн бүс 
 

Талбай: 19.8 га 

Е. Үйлдвэрийн дундын үйлчилгээний барилга байгууламжийн 
бүс 
 

Талбай: 2.1 га 

Ё. Инженерийн байгууламжийн бүс 
 

Талбай: 5.5 га 

Ж. Тээвэр логистикийн паркийн бүс 
 

Талбай: 9.5 га 

 
2.5 ТӨСЛИЙН ХҮЧИН ЧАДАЛ, ТЕХНИК, ТЕХНОЛОГИ 

БМҮТП-ын ТЭЗҮ-ийг 2015 онд боловсруулсан. БМҮТП нь 2016 оноос 
бүтээн байгууллалтын ажил эхлэхээр төлөвлөж байгаа бөгөөд шинээр сонгосон 
талбайд дараах зам, талбай, үндсэн үйлдвэр, туслах байгууламжууд баригдана.  

 
ХҮСНЭГТ 2.4 

БМҮТП-ЫН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ДАГУУ СОНГОСОН БҮСҮҮД 

А - Засаг захиргаа олон нийтийн бүс 

№ Байгууламжийн нэр Газрын 
хэмжээ 

/га/ 

Баталгаажих 
талбай /м2/ 

Барилгажих 
талбайн эзлэх % 

1 НБМҮТПарк Төрийн өмчийн сургалтын 
газрын  

0.43 2.216 52 

2 Зураг төсөл, зохион бүтээх товчоо 1.18 4.756  
 

40 
2.1 Эрдэм шинжилгээ, судалгаа чанарын 

лабораторийн цогцолбор 

2.2 Инновацийн төв 

3 Оюутны дотуур байр /150 хүн/-ийн цогцолбор 
багш ажилчид, түрээсийн орон сууц 

1.81 8.647 

4 Барилгын материалын үйлдвэрлэл, 
сургалтын болон мэргэжил дээшлүүлэх 

48 

5 Худалдаа үйлчилгээ, зочид буудал, санхүү 
бизнесийн төв 

0.48 2.560 53 

 НИЙТ 3.9 18.179 47 
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Б - Ган хийц эдлэлийн үйлдвэрлэлийн бүс 

№ Байгууламжийн нэр Газрын 
хэмжээ 

/га/ 

Баталгаажих 
талбай /м2/ 

Барилгажих 
талбайн 
эзлэх % 

Хүчин чадал 

6 Металл хийц, эдлэлийн үйлдвэр 1.21 6.807 56 20 тн/хоног 

7 Ган туйвангийн үйлдвэр 1.72 6.566 38 10,000 тн/жил 

8 Ган туйван бэлдэцийн үйлдвэр 1.57 3.116 20 5,000 тн/жил 

9 Төмөр бетон буюу хөнгөн төмөр 
карказны үйлдвэр 

1.25 2.600 21 20тн/хоног 

10 Сендвич төмөр хийцийн 
үйлдвэр 

1.86 7.232 39 1.0сая м2/жил 
60,000тн/жил 

11 Хадаас шрупны үйлдвэр 0.63 2.828 45 10тн/хоног 

 НИЙТ 8.24 29.149 36  

 

В – Төмөр бетон хийц эдлэлийн үйлдвэрийн бүс 

№ Байгууламжийн нэр Газрын 
хэмжээ 

/га/ 

Баталгаажсан 
талбай /м2/ 

Барилгажих 
талбайн 
эзлэх % 

Хүчин чадал 

12 Угсармал барилгын үйлдвэр 4.41 12.603 29 15.000м2/хоног 

13 Хөнгөн бетон дүүргэгчтэй 
бетоны хөдөлгөөнт үйлдвэр 

0.74 1.204 16 18.500м3/жил 

14 Бетоны нэмэлтийн үйлдвэр 0.59 1.746 30 20тн/хоног 

15 Инженерийн байгууламжийн 
төмөр бетон эдлэлийн үйлдвэр, 
хэв хашмалын үйлдвэр 

1.35 6.055 45 17.000м3/жил 

16 Нөөц нутаг дэвсгэр 0.66  - - 

17 Полистирол бетон гулдмай, 
хийц эдлэлийн үйлдвэр 

0.61 2.387 39 10.000м3/жил 

 НИЙТ 8.36 23.995 29  

 

Г - Ханын материалын үйлдвэрийн бүс 

№ Байгууламжийн нэр Газрын 
хэмжээ 

/га/ 

Баталгаажсан 
талбай /м2/ 

Барилгажих 
талбайн эзлэх 

% 

Хүчин чадал 

18 Магнийн хавтангийн үйлдвэр 0.88 3.313 38 50.000м2/жил 

19 WPC хавтангийн үйлдвэр 0.89 2.516 28 950м2/сар 

20 Гипсэн хавтангийн үйлдвэр 0.91 2.393 26 30.000м2/жил 

21 Хэв хашмалын үйлдвэр 0.35 1.384 40 1500м2/сар 

22 ЕКО панель SIP хавтангийн 
үйлдвэр 

0.46 1.592 35 1.100м2/сар 

23 Фасадын төрөл бүрийн цавуу, 
түрхлэг, эмульсний үйлдвэр 

0.36 1.148 33 25.000тн/жил 

24 Полистироль XPS хавтангийн 
үйлдвэр 

0.48 1.592 33 500м2/хоног 

25 Хавтгай шилний үйлдвэр 1.1 4.837 45 1сая м2/жил 

26 Ханын 3 үет EPS төрлийн 
хавтангийн үйлдвэр 

0.78 2.765 36 1500м2/сар 

 НИЙТ 6.21 21.540 35  

 

Д – Бусад үйлдвэрүүд, жижиг дунд үйлдвэрийн бүс 

№ Байгууламжийн нэр Газрын 
хэмжээ 

/га/ 

Баталгаажсан 
талбай /м2/ 

Барилгажих 
талбайн эзлэх 

% 

Хүчин чадал 
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27 Ландшафт, архитектурын бетон 
хийцийн үйлдвэр 

0.39 1.216 31  

28 Цэвэр бохир усны полимер 
хоолойн хоолойн үйлдвэр 

0.48 1.782 39  

29 Зам талбайн тохижилтын бетон 
хийц эдлэлийн үйлдвэр 

0.40 1.247 31  

30 Хуванцар хаалга, цонхны 
үйлдвэр 

0.44 1.305 30  

31 Усан суурьт будгийн үйлдвэр 0.52 1.840 35  

32 Электродын үйлдвэр 0.54 1.752 32  

33 Барилгын ханын цаасны 
үйлдвэр 

1.00 2.997 30  

34 Цахилгаан утас кабелийн 
үйлдвэр 

1.00 1.888 19  

35 Гидратын шохойн үйлдвэр 0.87 2.060 24  

36 Хөөсөн шилэн дулаалгын 
үйлдвэр 

0.87 1.992 23  

37 Өнгөлгөөний тоосгоны үйлдвэр 2.00 3.969 20  

38 Керамик эдлэлийн үйлдвэр 2.41 6.175 26  

39 Хонины ноосон дулаалгын 
үйлдвэр 

0.58 2.423 42  

40 Сав, баглаа, боодол  0.65 2.104 32  

41 Инженерийн байгууламжийн 
төмөр бетон эдлэлийн үйлдвэр 

2.00 6.007 30  

42 Байгалийн чулууны үйлдвэр 
Хиймэл чулууны үйлдвэр 

1.93 3.204 17  

43 Дээврийн материалын үйлдвэр 0.62 1.884 30  

44 Нийлэг туйвангийн үйлдвэр 0.55 2.674 49  

45 Шалын материалын үйлдвэр 0.61 1.962 32  

46 Хуванцар хаалга цонхны 
материалын үйлдвэр 

0.77 1.463 19  

47 Полиуритан дулаалгын 
материалын үйлдвэр  

1.14 1.991 17  

 НИЙТ 19.77 51.935 26  

 

Е – Үйлдвэрийн дундын үйлчилгээний барилга байгууламжийн бүс  

№ Байгууламжийн нэр Газрын 
хэмжээ 

/га/ 

Баталгаажсан 
талбай /м2/ 

Барилгажих 
талбайн эзлэх 

% 

Хүчин 
чадал 

48 Авто үйлчилгээний төв, 
шатахуун түгээх станц 

0.28    

49 2 машинтай гал команд буюу 
онцгой байдал, харуул 
хамгаалалтын алба, эрүүл 
мэндийн төв 

0.23 640 43 640.3м2 

49.1 Инженерийн дэд бүтэц, зам 
талбай, тохижилт, үйлчилгээний 
төв 

340  

50 Худалдаа, ахуйн үйлчилгээ, 
нийтийн хоолны, эмийн сан 
угаалга хими цэвэрлэгээ 

0.18 459 29 594м2 

51 Барилгын материалын 
үзэсгэлэн, худалдааны төв 

0.35 1699 49 1699м2 

52 Нийтийн үйлчилгээ 0.13    

53 Бетон зуурмагийн үйлдвэр 0.97   640.3м2 

 НИЙТ 2.14    
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Ё –Инженерийн байгууламжийн бүс 

№ Байгууламжийн нэр Газрын 
хэмжээ 

/га/ 

Баталгаажсан 
талбай /м2/ 

Барилгажих 
талбайн 
эзлэх % 

Хүчин чадал 

54 Хаягдал хуванцар, резин 
боловсруулах үйлдвэр 

0.34 1.394 41 1.500тн/жил 

55 Хог ангилах үйлдвэр 0.59 2.787 47 10.000тн/жил 

56 Хаягдал цаас боловсруулах 
үйлдвэр 

0.51 1.764 35 2.500тн/жил 

57 Барилгын материалын 
үйлдвэрийн хаягдал 
боловсруулах үйлдвэр /явган 
замын хавтан/ 

0.51 1.764 35 5.000тн/жил 

58 Хаягдал металл боловсруулах 
үйлдвэр /металл хашаа болон 
бусад/ 

0.34 1.394 41 2.000тн/жил 

59 Цэвэрлэх байгууламж 1.36   1.000м2/хоног 

60 Дулаан, усан хангамж эх 
үүсвэр 

1.83   10 Гкал/цаг 

60.1 Цахилгаан дамжуулах 
хаалттай дэд өртөө 

   16х2Мва 

 НИЙТ 5.48 9.103   

 

Ж-Тээвэр, логистикийн паркийн бүс 

№ Байгууламжийн нэр Газрын 
хэмжээ 

/га/ 

Баталгаажсан 
талбай /м2/ 

Барилгажих 
талбайн эзлэх 

% 

Хүчин чадал 

61 Барилгын материалын 
түүхий эдийн агуулах задгай 
талбай, саравч 

0.79    

62 Химийн бодис нэмэгдэл 
материалын агуулах 

0.57 450 1 450м2 

63 Барилгын мөтериөл 
техникийн агуулах 

4.03 2.816 1 2.816м2 

64 Импортын бараа материал, 
гаалийн баталгаат агуулах 

1.36 5.549  5.549м2 

65 Экспортын бараа, материал, 
гаалийн баталгаат агжжлах 

1 

66 Тээвэр логистикийн паркийн 
удирдлага, бизнес 
менежментийн төв, 
мэргэжлийн гаалийн 
хяналтын алба 

 

67 Цемент, нцнтаг материалын 
агуулах 

0.4 2.160 43 2.160м2 

68 Метал хийц эдлэлийн 
эгуулах 

0.3 2.816 70 4.061м2 

69 Барилгын машин 
механикмын засвар 
үйлчилгээний газар 

0.2 1.584 40 1.748м2 

70 Хүнд машин механизм, 
тээврийн хэрэгслийн дулаан 
зогсоол гараж 50 машин 

0.3 3.916 56 3.916м2 

71 Түрээсийн агуулах 0.2 1.936 57 1.936м2 

 НИЙТ 9.15 21.227   
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2.5 НБМҮТП-ИЙН ТЭЭВЭР ЛОГИСТИКИЙН ТӨВ 
Логистикийн төвийн зорилго нь тээвэрлэлтийн үйл ажиллагаа, ачаа 

боловсруулалт, хамгаалалтыг нэгтгэн зохион байгуулах асуудал юм. Логистик 
төв нь тус паркийн өмнөд хэсэгт 6.1 га талбайд байршина. Логистик төв бусад 
үйлдвэрүүд, мөн үйлдвэрлэлийн бус байгууллагуудад үйлчилнэ. Логистик төвийн 
терминалуудын тээвэрлэлтийн үйл ажиллагаа нь терминалд ачаа оруулах, 
ачааны боловсруулалт хийх, илгээлтийн болон хүлээн авах, терминалуудын 
хооронд шугамын тээвэрлэлт хийж гүйцэтгэнэ. Терминалууд нь ачаа тээвэрлэлт 
болон тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнд оролцон үйл ажиллагаа явуулах зам 
талбай бүхий байна.  
Терминалын тоног төхөөрөмж нь: 

- Ачиж буулгах машин 
- Ачаа өргөх машин механизм 
- Ачаа зөөвөрлөх машинууд  
- Өргөгч цамхаг буюу гүүрэн, ямаан суман кранууд 
- Төрөл бүрийн ачааг атгах төхөөрөмжүүд 
- Агуулах доторх гүүрэн кранууд юм. 

 Логистикийн төвийн бүтцэд тодорхой багтаамжтай чингэлгийн ачаа буулгах 
талбайг төлөвлөсөн. Ачаа зөөгч, буулгагч, өргөгч техник, хэрэгсэл нь аюулгүй 
үйл ажиллагааны нөөцийг хангасан байх шаардлагатай. 

 Логистик төвд:   -     Сав, баглаа боодлын үйлдвэр 
- Баглаа, боодолтой ачааг тээвэрлэх ачааны терминал 
- Баглаа боодолгүй задгай тээвэрлэгдэх ачааны талбай 
- Үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмж, эд ангиудыг хэсэгчлэн 

баглаа боодолтой тээвэрлэх ачааны терминал үйл 
ажиллагааны чухал үүрэг гүйцэтгэх болсон байна. 

 Логистикийн төвийн бүтцэд байх терминалын аж ахуйн үндсэн нэг нэгж бол 
агуулахын аж ахуй юм. Агуулах нь ачаа буулгах, ачих, ачаа хүлээн авах, 
олгох, хадгалах зэрэг хэд хэдэн хэсгээс бүрдэнэ. Агуулахууд тус бүр буюу урт 
хугацааны гэж ангилагдах бөгөөд барилгын материалын үйлдвэрлэлд 
ихэвчлэн түр хугацаагаар хадгалах, мөн агуулах саравчууд байж болно. 
Агуулахын тоног төхөөрөмжүүд нь өргөж буулгах автоматжуулсан 
механизмуудын тусламжтайгаар хийгдэнэ. Мөн гаалийн баталгаат агуулах 
байж болох бөгөөд энэ нь:   

- Импортоор орж ирж байгаа ачаа, 
- Экспортод гарч байгаа ачаа, 
- Дамжин өнгөрөх транзит ачааг гаалийн хяналтанд байлгах 

зориулалттай агуулахын байгууламжууд логистикийн төвийн нутаг 
дэвсгэрт тусгагдсан болно.  

 
2.6 ЗАМЫН ТӨЛӨВЛӨЛТ 
Зам тээврийн сүлжээ нь: 

- Бүс нутгийн чанартай замаас 1-2 км; 
- Хот хоорондын болон олон улсын чанартай замаас 1-5 км; 
- Төмөр замын салаа замаас 1-2 км; 
- Нисэх буудлаас 5-15 км; 
- Суурьшлын бүсийн нийтийн тээврийн хэрэгслээр холбогдсон байхаар 

төлөвлөгддөг байна.  
НБМҮТП-ийн байршил нь Улаанбаатар хотоос 45 км, Налайх хотын төвөөс 6 км 
зайд оршино. Нутаг дэвсгэр нь 120 га.  
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- Нийслэл Улаанбаатар хотын бүс нутгийн хэмжээнд: 
- Багануур дүүргээс 90 км 
- Багахангай дүүргээс 65 км 
- Шинээр төлөвлөгдөж буй “Аялал жуулчлалын Их Майдар” хотоос 30 км 
- Шинээр баригдаж буй Олон улсын нисэх онгоцны буудал, нисэх буудлыг 

даган хөгжих “Нисэх буудлын хот”-оос 40 км 
- Туул-Шувуу-Биокомбинат суурьшлын бүсээс 65 км хол орон зайд байршиж 

байна.  
НБМҮТП-аас Улаанбаатар-Налайх чиглэлийн босоо тэнхлэгийн хурдны зам 

хүртэл 4км Улаанбаатар Налайх хэвтээ тэнхлэгийн хурдны зам хүртэл 2.4 км зам 
шинээр тавигдана. 

Налайх хүртэл 4.6 км, шинээр баригдах Барилгын материалын зах хүртэл 
2.6 км замуудыг эхний ээлжинд тавих шаардлагатай.  

ҮТПаркийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд төлөвлөгдсөн авто замын ирмэгээс 
2м  тусгаарлах ногоон зурвасаас 3м тэй, явган дугуйтай зорчигчидын хосолсон. 
Хөнгөн хучилттай замуудыг төлөвлөв.  
 
Налайхын ҮТПаркийн шинээр баригдах авто замын тодорхойлолт: 

Үйлдвэр технологийн паркийн авто замын сүлжээг төлөвлөхдөө төрөл 
бүрийн техник хэрэгсэл зорчих (ачаа тээврийн, барилгын машин механизм, 
зорчих тээврийн гэх мэт) 2 төрлийн замыг төлөвлөсөн болно. 

 
ЗУРАГ 2.7 ГУДАМЖ ЗАМЫН ДЭЛГЭЭС ЗУРАГ 

 
Огтлол 1-1 Гудамжны  улаан шугамаар 37.0м  
 Зорчих хэсгийн эгнээний  3.5м 2 урсгалтай 7.0 м тэй нийт 13.2 км урт зам 
нь паркийн гадна талаар бусад үйлдвэр дундын замын үүргийг гүйцэтгэнэ.  
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Огтлол 2-2 Үйлдвэрлэл технологийн паркийн хойд талаар төлөвлөгдсөн 
тусгаарлах зурвас бүхий 2 урсгалтай орон нутгийн зам. 

- Замын ирмэгээс улаан шугам хүртлэх 15.0м  
- Зорчих хэсгийн эгнээний  3.75м. Нэг урсгалын  7.5м тусгаарлах зурвас 2.0 

м. 16.0 м тэй 3.4 км. 
-  
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№ Замын  Замын урт Нийт талбай /м2/ 

1 7 м тэй авто зам 13248 м 92736 м2 

2 7.5 м тэй авто зам 3443 м 25822.5 м2 

3 Нийт авто зам - 118558.5 м2 

4 Авто зогсоол - 39088 м2 

5 Үйлдвэрийн зам талбай - 207640 м2 

 
2.6 ИНЖЕНЕРИЙН БЭЛТГЭЛ АРГА ХЭМЖЭЭ 
Инженерийн бэлтгэл арга хэмжээг дараах байдлаар тусгасан байв7. Үүнд: 

1. Үерийн уснаас хамгаалах 
2. Зам талбайн борооны усыг зайлуулах 

Талбайн урд хэсгээр үерийн ус урсах угаагдаж эвдэрсэн жалгыг дагуулан 
С-1 сувгийг татахаар төлөвлөв. С-1 сувгийн урт 2.0км. Унах хур тунадаснаас 
хамааруулан ажлын зургийн шатанд 1%-ийн хангамжтай үерийн усны хамгийн их 
зарцуулгыг тодорхойлж сувгийн хөндлөн огтлолын хэмжээ хийцийг тогтооно. 
Сувгийг бетон, төмөрбетон, чулуугаар доторлож бат бэх өнгө үзэмжтэй барих 
хэрэгтэй. Үер бүрийн дараа сувагт тогтсон элс шороог тогтмол цэвэрлэж байх 
шаардлагатай. Суваг автозамтай огтлолцох нөхцөлд үерийн зарцуулгын 
хэмжээнээс хамааруулан 1,0 м –ээс багагүй голчтой хоолой тавих эсвэл гүүр 
гарц хийж усыг гаргана. Мөн үйлдвэрлэл технологийн паркийн хэмжээнд 
шаардлагатай газруудад сувгийг хөндлөн гарах явган гарцыг 50-100 м тутамд 

                                                           
7 НБМҮТП-ын ТЭЗҮ-ээс 
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хийж түүнийг эвдрэлээс хамгаалах хэрэгтэй. Сувгийн хөндлөн огтлолын байж 
болох схемийг харуулав. 

 

 
 

ЗУРАГ 2.8 ҮЕРИЙН УСНЫ СУВАГ С-1 
 

Төсөл хэрэгжих нийт талбайн хэмжээнд зам талбайн борооны ус 
зайлуулах ил сүлжээг төлөвлөсөн ба замын ус зайлуулах сүлжээний тэвшийг 
явган хүний зам дор байрлуулж усыг замын хашлаганд гаргасан нүхээр тэвш рүү 
урсгаж тэвшийг дээрээс нь хавтангаар хааж явган зам болгоно. Тэвшинд элс 
шороо хуримтлагдах нөхцөлд хавтанг авч цэвэрлэх бөгөөд тээврийн хөдөлгөөнд 
саад болохгүй, мөн замыг эвдэхгүй байх давуу талтай юм. Унах хур тунадаснаас 
хамааруулан тэвш, ус орох нүхний байрлал, хийц хэмжээ, худгийн байрлал 
зэргийг ажлын зургийн шатанд тодорхойлно. Төлөвлөж буй ус зайлуулах 
сүлжээний урт 5.9 км бөгөөд ажлын зургийн шатанд нарийвчлан тодорхойлно. Ус 
зайлуулах шугам автозам гудамж талбайтай огтлолцох тохиолдолд зам доогуур 
хоолой тавьж усыг гаргах ба хоолойн хэмжээг мөн л үерийн зарцуулгыг 
өнгөрүүлэх нөхцлөөр ажлын зургийн шатанд тогтооно. Инженерийн тооцоогүй 
бага голчтой хоолой тавьснаас зохиомол үер үүсгэн орчныг үерт автагдуулах 
тохиолдол гардаг. Замын ус зайлуулах ил шугамын схемийг дараах зургуудаас 
үзнэ үү. 
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ЗУРАГ 2.9 УС ЗАЙЛУУЛАХ ГАЗАР ДООРХИ БАЙГУУЛАМЖ 

 

 
 

ЗУРАГ 2.10 ЗАМЫН УС ЗАЙЛУУЛАХ СХЕМ 

Өндөржилт 
Улаанбаатар хотын Налайх дүүргийн Барилгын материалын үйлдвэрлэл 

технологийн паркийн хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний  байр зүйн тоон 
зураглалыг “Монзенит” ХХК- д 2015 оны 5-р сард М1:1000 масштабтай, 0.5 
метрийн үеийн өндөртэй 120 га газарт GPS-ын сүлжээний цэгүүдэд тулгуурлан 
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GPS-ийн технологийн RTK горимыг баримтлан WGS-84, UTM-координатын 
системд, өндрийг Балтын тэнгисийн тогтолцоонд хийж гүйцэтгэсэн байна.  

 Газар нутгийн дундаж єндєр нь далай түвшнээс дээш 1400 метр. Налайх 
дүүргийн төвөөс зүүн урд зүгт байрлаж байна.  

Тус байр зүйн тоон зураглалыг ерөнхий төлөвлөгөөний өндөржилтөнд суурь 
зураг болгон ашиглаж бодсон. 
 
Одоогийн байдал 
Дэвсгэр газрын гадаргын тогтолцоог байр зүйн зураг дээр судлаж үзэхэд: 

- Төлөвлөлтийн талбай нь 1570м урт, 710м тэй бөгөөд баруун хойноос зүүн 
урагш чиглэсэн 5%-7% уналттай байна. Талбайн дунд хэсгээс гадаргуугийн 
налуу зүүн хойш чиглэлтэй болж байна. 

- Далайн түвшнээс дээш үнэмлэхүй өндөр нь 1468-1519м өргөгдсөн.  
- Талбайн харьцангуй өндөр 51м. 

Талбайн дунд хэсгээс гадаргуугийн налуу зүүн хойш чиглэлтэй хур бороотой 
үед газрын гадаргуугийн ус өөрийн хэвгийгээр урсах   боломжтой юм.  

Дээрх зургаас  үзхэд төлөвлөлт хийх талбай нь хот байгуулалтын 
зорилгоор газрын гадаргуугийн хэвгий 5-7%-ийн налуутай, далайн түвшнөөс 
дээш 1,468-1,519 метрт өргөгдсөн байдлаар "Хот төлөвлөлтийн үнэлгээ"-д 
зааснаар барилга байгууламж барьж байгуулахад “ тохиромжтой” газар гэсэн 
шатлалд хамрагдаж байна. 
 
Төлөвлөлтийн хэсэг 

Төлөвлөлтийн талбайн гадаргууг үндсэнд хэвээр хадгалж, шаардлагатай 
хэсгүүдэд гадаргууг өндөрлөх, намсгах төлөвлөлтийг тусгаснаар гадаргуугийн 
усыг зүүн урагш болон зүүн хойш зайлуулахаар төлөвлөв. Өндөржилт 
төлөвлөлтөнд замын сүлжээг 0.4%-6% буюу 4%-60% налуутай төлөвлөж, хур 
бороотой үед төв хэсгийн гадаргуугийн ус нь газрын гадаргын хэвгийгээр урсаж 
шороон хөрсөнд шингэх болон авто замаар урсаж байхаар налууг нь тоооцоолж 
бодсон бөгөөд автомашины хөдөлгөөн ямар ч үед саадгүй байх нөхцлийг 
бүрдүүлэв.  
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ЗУРАГ 2.11 ӨНДӨРЖИЛ
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Шинээр төлөвлөж буй үйлдвэр аж ахуйн газруудын барилгуудын булангийн 
өндрийг замын түвшнээс өндөр байхаар тооцно. Өндрийн холболтыг 
2222

1483.375
цэгээс хийнэ. Мөн шинээр хатуу цэг байгуулах шаардлагатай.  

Төлөвлөлтийн талбайн урд талаар баруунаас зүүн тийш чиглэсэн, ойр 
орчмын өндөрлөг газраас цас борооны ус бууж өнгөрдөг, усны элэгдэлд хүчтэй 
автсан жалга байна. 

Иймд жалгын эрэг хажууг бэхлэн байгалийн тогтоцыг харгалзан тооцож, 
гадаргын ус зайлуулах суваг байгуулна.  

- Өндрийн хувьд далайн төвшнөөс дээш үнэмлэхүй өндөр нь 1468-1519 
метрт өргөгдсөн байдал 

- Газрын гадаргуугийн хэвгийг төлөвлөлтөөр 4-60 промилийн налуутай 
байхаар төлөвлөвлөсөн нь барилга байгууламж төлөвлөж барихад 
тохиромжтой шатлалд хамрагдаж байна. 

Төлөвлөлтөнд гол гудамж замын налуугийн дээд хэмжээ 60 промиллийн 
налуутай байгаа нь Монгол улсад мөрдөгдөж байгаа”Хот тосгоны төлөвлөлт 
барилгажилтын норм ба дүрэм” БНбД 30-01-04-ын 6 дугаар бүлэг Хот тосгоны 
гудамж, замын сүлжээний төлөвлөлтөд заагдсан нормативд тусгагдсанаар 
тосгон болон нутаг дэвсгэрийн голгудамж, замын хамгийн их дагуугийн налуу 
60%-гэж заагдсан хэмжээний дээд хязгаар дотор байгаа нь норм ба дүрэмд 
нийцсэн гэж үзэж байна.  

Барилгажсан  хэсгээс гадагш суурьшлын  бүсэд  барилга  байгууламж  
барихдаа  газрын хэвгийгээс  хамааруулан барилгын  суурийн хэмжээг  сонгох, 
барилгын суурийн  өндрийг авто замын тэнхлэгийн. Улаан шугамын өндрөөс  
ямагт өндөр байхаар төлөвлөх нь зүйтэй юм. 

Ерөнхий төлөвлөгөөнд тусгагдсан автозам.барилгуудын өндрийн холболтыг 
хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний зай  хэмжээний зургийн  дагуу  нивелирийн 
ll ба lll ангийн хэмжилтээр өндрийн  холболт хийгдсэн улсын сүлжээний  цэг /1942 
оны  Пулков /, UTM /WGS-84 / системд  хийгдсэн цэгүүдийг ашиглан  Монгол 
Улсын засгийн газрын 2009 оны 01 дүгээр сарын 28-ны 25 дугаар  тогтоолоор  
баталсан Балтийн тэнгисийн өндрийн  системд  хэмжилт хийх шаардлагатай. 
 
Улаан шугам  

Улаанбаатар хотын НБМҮТП-ийн хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний байр 
зүйн тоон зураглалыг “Монзенит” ХХК- д 2015 оны 5-р сард М1:1000 масштабтай, 
0.5 метрийн үеийн өндөртэй, 120 га газарт GPS-ын сүлжээний цэгүүдэд 
тулгуурлан GPS-ийн технологийн RTK горимыг баримтлан WGS-84, UTM -
координатын системд хийж гүйцэтгэсэн байна.  

Ерөнхий төлөвлөгөөнд шинээр төлөвлөж байгаа авто замын тэнхлэгийн 
улаан шугамыг дээр дурьсан байр зүйн тоон зураглалыг үндэслэн тооцоолж 
бодолт хийлээ. Үүнд: 

- Авто замын тэнхлэгийн улаан шугамыг зурагт төлөвлөгдөж байгаа авто 
замуудын тэнхлэгийн огтлолцсон цэгүүд, авто замын муруйлт дээр 
координатыг олж тэдгээрийн хоорондын зай, зүглэлийн өнцгийг 
тодорхойлсон. 

- Мөн авто замуудын тойруу 3 хэсэгт эргэлтийн элемэнтүүд болох эргэлтийн 
өнцөг (α), радиус (R), тангенс (Т),  домер (D), биссектрис (Б), кривой (К)-
уудыг бодож тооцоолсон болно.  
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- Гол замын зорчих хэсгийн уулзварын эргэлтийн радусын доод хэмжээг 
“Хот тосгоны төлөвлөлт баригажилтын норм ба дүрэм” БНбД 30-01-40-ийн 
6 дугаар бүлгийн 6.22 заалтад зааснаар I-II зэргийн гудамж, замд 15 м, 
үйлдвэрлэлийн нутаг дэвсгэр доторхи замд 8 м байхаар  тооцооллоо.  

- Ерөнхий төлөвлөгөөний зураг дээр үзүүлсэний дагуу замуудын хөндлөн 
огтлолоор хорооллын улаан шугамыг газар дээр нь байгуулах юм. 

Авто замын тэнхлэгийн улаан шугамыг газар дээр нь байгуулахдаа өгөгдсөн 
координат, зүглэлийн өнцөг, холын  зайгаар 1942 оны собицолын систем /WGS-
84/ системд тодорхойлсон геодезийн зураглалын хатуу цэгүүдийн солбицолыг 
Засгийн газрын 2009 оны 01 дүгээр сарын 28-ны 25 дугаар тогтоолоор баталсан 
/WGS-84/-солбицлын тогтолцоо, хөндлөн меркаторын /UTM/ тусгагт хийж 
гүйцэтгэх шаардлагатай. 

Батлагдсан зай хэмжээний зургийн дагуу барилга, байгууламжийг төлөвлөх, 
барьж байгуулахдаа геодезийн зураглалын сүлжээний үндэслэлийн цэгүүдийг 
устахаас хамгаалах шаардлагатай, Учир нь эдгээр цэгүүд устсан үед дээрх байр 
зүйн зураг болон кадастрын зураг хийх, барилга, байгууламжийг барьж байгуулах 
үед хийх /тэнхлэг газарт шилжүүлэх хэмжилт хийх/ геодезийн хэмжилт, 
зураглалын ажлын өртөг өсөх, мөн хэмжилт зураглалын ажлын нарийвчлал 
стандартын шаардлагад нийцэхгүй болох хүндрэлүүд гарах юм. 
 

2.7 ИНЖЕНЕРИЙН ДЭД БҮТЦИЙН ХАНГАМЖ8  
Инженерийн дэд бүтцийн хангамжийн төлөвлөлтийг боловсруулахдаа 

Төслийн зургийн даалгаварт заасны дагуу дараах холбогдох байгууллагуудаас 
техникийн нөхцөл, санал авч тусгав. 

 Эрчим хүчний яамны Бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын 
Налайхын БМҮТП-ийн 110/10 кВ-ын дэд станцад 2015 оны 4 дүгээр сарын 
13-ны өдөр олгосон техникийн нөхцөл (Хуулбарыг хавсралтаас үзнэ үү); 

 НЕТГ-ын Дэд бүтцийн хэлтсийн 2015-04-013 дугаартай саналын хуудас 
(Хуулбарыг хавсралтаас үзнэ үү); 

Эхлэлтийн тайланг хүлээлгэж өгөх явцад Налайх дүүргийн БМҮТП-ийн усны 
эх үүсвэрийн эрэл хайгуулын судалгааны ажлыг хийлгүүлэх асуудлыг тавьсан. 
Уг асуудлын хүрээнд Байгаль орчин, ногоон хөгжил, аялал жуулчлалын яамны 
Төрийн нарийн бичгийн дарга, Нийслэлийн Засаг даргын Экологи, ногоон 
хөгжлийн асуудал хариуцсан орлогч нар усны эрэл хайгуулыг мэргэжлийн тусгай 
зөвшөөрөл бүхий этгээдийг тендерээр шалгаруулж Налайхын БМҮТП-ийн усны 
эх үүсвэрээр хангах газрын доорх усны эрэл хайгуулын судалгааны ажлыг 
хийлгэхээр ажлын даалгаварыг баталсан байна.  
 
2.9.1 Дулаан хангамж         

НБМҮТП нь дулаан хангамжын хэсгийг дараах бичиг, баримтыг үндэслэн 
боловсруулав. Үүнд:  

 НЕТГазар Дэд бүтцийн хэлтэсийн 2015-04-013 тоот “Налайх дүүргийн 
үйлдвэрлэл технологийн паркийн хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний дэд 
бүтцийн шийдэлд өгөх санал” саналын хуудас 

  “Артконстракшн” ХХК – д боловсруулсан ерөнхий төлөвлөгөө  
 “Барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах, зөвшилцөх, магадлал 

хийх дүрэм” ЗГ–ын 2009 оны 204 дүгээр тогтоол 

                                                           
8 БМҮТП-ийн хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах зургийн даалгавараас 
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 “Хот тосгоны төлөвлөлт, барилгажилт” БНбД 30.01.04 
 “Барилгад хэрэглэх уур амьсгал ба геофизикийн үзүүлэлт” БНбд 23.01.09 
 “Гадна дулаан хангамж”  БНбД 41-02-05 
 “Тепловые сети” СНиП 2. 04. 07 86г. 
 “Дулаан хангамжийн систем” Б.Намхайням 

 
Төлөвлөлт  

Налайх дүүргийн барилгын материалын үйлдвэрлэл технологийн паркийн 
дулаан хангамжийн системийг эдийн засгийн хувьд үр ашигтай, ашиглалтын 
хувьд найдвартай ажиллагаатай байхаар тооцож хийв.  

Энэ төлөвлөлттэй уяалдуулж орчин үеийн шаардлагыг хангасан, эдийн 
засгийн хувьд ашигтай ашиглалтын хувьд найдвартай ажиллагаатай дулаан 
хангамжын систем, дулааны станцтай болохоор төлөвлөв. Энэ төлөвлөлтийг 
хэрэгжүүлэхийн тулд доор дурьдсан зорилтыг ээлж дараатайгаар шийдвэрлэх 
хэрэгтэй. Үүнд:  

 Төлөвлөлтийн хугацаанд одоо байгаа дулааны дамжуулах төвүүдийн АҮК 
өндөртэй байхаар барих. 

 Дулааны шугам сүлжээний яндан хоолойн дулаалга сайн, хаалт арматур 
нь усны алдагдалдалгүй байлгаж шугамын дулааны алдагдал бага байх 
шаардлагатай. Мөн барилга байгууламжуудын дулааны узельд дулааны 
тоолууруудыг тавьж өгөх хэрэгтэй. 

 Шинээр төлөвлөгдөж байгаа барилга байгууламжуудын хашлага хийцийг 
БНбД 2.01.03-92 / барилгын дулаан техник / -ийн дагуу дулаалгатай 
төлөвлөж өгөх нь зүйтэй. 

Төлөвлөлтийн хугацаанд энэхүү ерөнхий төлөвлөгөөний төлөвлөлтийн зарчмийг 
үндэслэн шинээр дулааны станц барьж дулааны хэрэгцээг хангахаар төлөвлөв. 
Дулааны нийт шаардлагатай хэрэгцээ халаалтын хэрэглээ 26 МВт. Төвлөрсөн 
халаалтын системд хэрэглэгчдийг үл хамаарах схемээр холбоно. Халаалтын 
болон хэрэгцээний ус халаагч, хянах хэмжих, хувиарлах төхөөрөмжийг 
УДДБТөвд /ус дулаан дамжуулан бэлтгэх төв/ байрлуулна. 

Дулааны станцаас УДДБТөв хүртлэх шугам дахь дулаан зөөгчийн 
температурыг өгөх шугамд 1300С, буцах шугамд 700С байхаар тооцоонд тусгав. 
Дулааны шугамын яндан хоолойг газар дор үл нэвтрэх бетон сувагт угсарна. 
Яндангуудын дулаалгад орчин үеийн дулаан тусгаарлах чадвар сайтай 
пенополиуретан төрлийн дулаалгын материал хэрэглэхийг санал болгож байна. 
Мөн үйлдвэрт хэрэглэх уурыг тухайн үйлдвэр өөрийн уурын бага оврын зуух 
барин хангах нь төлөвлөлтийн зөв шийдэл болно.  

 
ЗУРАГ 2.12  ДУЛААН ХАНГАМЖИЙН СХЕМ 
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Дулааны станц барих хэрэгцээ шаардлага 
Дулааны станц барьж нэгдсэн дулаан хангамжийн сүлжээтэй болгохын 

давуу тал нь дараах үндсэн зүйлсээр илэрхийлэгдэх боловч зөвхөн эдгээрээр 
хязгаарлагдахгүй юм. Үүнд: 

1. Агаарын бохирдолын бууралт: Нэгдсэн дулаан хангамжийн систем, 
дулааны станцыг байгуулсанаар халаалтанд шаардагдах нүүрсний 
шаталтаас үүсэх агаарын бохирдолыг эрс бууруулж, үйлдвэрийн паркийн 
агаар мандал, хүрээлэх орчны нөхцлийг сайжруулахад үлэмж нөлөөтэй. 

2. Эрчим хүчний аривлан хэмнэлт:  Нэгдсэн дулаан хангамжийн системд 
том хүчин чадалтай халаалтын зуухнуудыг ашигласнаар зуухны шаталтын 
үр ашгийг дээшлүүлж сайжруулах боломжтой. Үүний үр дүнд зуухны 
шаталтын нөхцөл сайжирч, дулаан хангамжийн сүлжээний тохируулга, 
баланс сайн хийгдэж, бие даасан олон ширхэг жижиг зуухнуудтай 
харьцуулахад нэгдсэн дулаан хангамж үр нөлөө сайтай юм. Мөн түлш, ус, 
цахилгааны зарцуулалт буурна. Иймд халаалтын нийт үр ашиг өснө. 

3. Дулаан хангамжийн чанар сайжирна. Өндөр үр ашигтай тоног 
төхөөрөмж ашигласны үр дүнд дулааны станц, дулаан хангамжийн 
системийг механикжуулж, автоматжуулахад хялбар болгоно. Энэ нь 
удирдан, ажиллах хүний тоог цөөрүүлж, хөдөлмөрийн бүтээмж, 
ажиллагааны зардлыг бууруулж, халаалтын чанарыг дээшлүүлнэ.  

Дулааны нийт хэрэгцээ 26 МВт бөгөөд энэ хэмжээний хүчин чадал бүхий 
дулааны станц барих хэрэгтэй.Энэ хэмжээний дулаан гаргах хүчин чадалтай 
дулааны станцаас жишээ аван ажлын зургийн явцад санаа аван боловсруулах 
хэрэгтэй. Дулааны станцын ТЭЗҮ–г тусад нь хийлгэх нь оновчтой.  

Дулаан хангамжийн хэсгийг боловсруулахдаа: Ерөнхий төлөвлөгөө, 
ажиллагсадын хэтийн төлөвлийн тооцоо, СНиП 2. 04. 07-86, БНбД 23-01-09 
материалуудыг үндэслэв. 
Тооцоонд:  

 Гадна агаарын тооцоот температур –  -390С 
 Салхивчийн тооцоот температур –    -28.10С  
 Галалгааны ( халаалтын ) хугацааны үргэлжлэх хоног – 240 хоног 
 Дулааны өгөх буцах усны температур – 130/700С  
 Салхины чиглэл – Баруун хойд 

Дулааны ачааллын энэхүү тооцоог СНиП 2. 04. 07-86 Тепловые сети – ийн 2.4 
хэсгийн халаалт, агаар сэлгээ ба хэрэгцээний халуун ус хангамжийн ажлын зураг 
төслүүд байхгүй тохиолдолд дулааны ачааллыг хотуудын дүүргүүд ба бусад хүн 
ам оршин суух суурин газруудад дулааны ачаалал бодох томъёонуудаар 
тодорхойлов. 
А. Орон сууц ба олон нийтийн барилга байгууламжийн халаалтын дулааны 
хамгийн их ачааллыг  

𝑄0𝑚𝑎𝑥
′ = 𝑞0𝐴(1 + 𝑘1) 

Б. Олон нийтийн барилга байгууламжуудын агаар сэлгээний дулааны хамгийн их 
ачааллыг  

п  𝑄𝑣𝑚𝑎𝑥
′ = 𝑘1𝑘2𝑞0𝐴 

В. Орон сууц ба олон нийтийн барилгуудын хэрэгцээний халуун ус хангамжийн 
дундаж ачааллыг 

𝑄ℎ𝑚
′ =

1.2𝑚(𝑎+𝑏)(55−𝑡𝑐)

24∙3.6
𝑐   ба     𝑄ℎ𝑚

′ = 𝑞𝑛𝑚 
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Г. Халуун ус хангамжийн хамгийн их ачааллыг  
𝑄ℎ𝑚𝑎𝑥

′ = 2.4𝑄ℎ𝑚
′  томъёогоор тус тус тодорхойлно. 

Энд:  
k1 – ОНББайгууламжуудын халаалтын дулааны ачаалыг тооцсон 
коэффициент. Тодорхойлсон өгөгдөл байхгүй тохиолдолд 0.25 - аар авна. 
k2 – ОНББайгууламжуудын агаар сэлгээний дулааны ачааллыг тооцсон 
коэффицент. Тодорхойлсон өгөгдөл байхгүй тохиолдолд 1985 он хүртэлх 
барилга байгууламжуудад 0.4, 1985 оноос хойших барилгуудад 0.6- аар 
авна. 

Төлөвлөлтийн хугацаанд шаардагдах дулааны нийт ачаалалыг дараах 
хүснэгтээр үзүүлэв. 

ХҮСНЭГТ 2.5 
ДУЛААНЫ НИЙТ АЧААЛАЛ 

д/д Барилгын нэр 
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   А - Засаг захиргаа олон нийтийн бүс 

                

1 
Налайх БМҮТПаорк ТӨСГ-ын 

офисын барилга 
1 8.950 0.38 0.08 18 193,857 28,640 10,810 

2 
Барилгын материалын ЭШ-ны 

лабораторын зураг төсөл зохион 
бүтээх товчоо, инновацийн төв 

1 26.450 0.24 0.08 18 361,836 84,640 15,700 

3 
Үйлдвэрлэл сургалтын төвийн 

цогцолбор 
1 13.750 0.33 0.1 18 258,638 55,000   

4 
Суралцагсадын дотуур байрны 

цогцолбор 
                

5 
Худалдаа үйлчилгээ, зочид буудал, 

санхүү бизнесийн төв 
1 6.000 0.33 0.08 18 112,860 19.200 16,730 

  
Б - Ган хийц эдлэлийн 

үйлдвэрлэлийн бүс 
          0 0   

6 Металл хийц, эдлэлийн үйлдвэр 1 2.800 0.4 2 16 61,600 212.800 9,910 

7 Ган туйвангийн үйлдвэр 1 17.200 0.3 1 16 283,800 653.600 71,370 

8 Ган туйвангийн бэлдэцийн үйлдвэр 1 2.700 0.3 1 16 44,550 102.600 71,370 

9 
Төмөр бетон буюу хөнгөн төмөр 

карказны үйлдвэр 
1 3.500 0.55 0.25 16 105,875 33.250 9,395 

10 Сэндвич төмөр хийцийн үйлдвэр 1 3.880 0.55 0.25 16 117,370 36.860 24,570 

11 Хадаас шрупны үйлдвэр 1 2.100 0.55 0.25 16 63,525 19.950 8,310 

  
В - Төмөр бетон хийц эдлэлийн 

үйлдвэрийн бүс 

                

12 Угсармал барилгын үйлдвэр 1 25.000 0.3 1.2 16 412.500 1.140.000 43,880 

13 
Хөнгөн дүүргэгчтэй бетоны 

хөдөлгөөний үйлдвэр 
1 650 0.4 1.3 16 14.300 32.110 283,250 

14 Бетоны нэмэлтийн үйлдвэр 1 2.100 0.45 0.25 16 51.975 19.950 10,400 
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15 
Инженерийн байгууламжийн төмөр 

бетон эдлэлийн үйлдвэр, хэв 
хашмалын үйлдвэр 

1 15.000 0.4 0.15 16 330.000 85,500 28,240 

16 
Төмөр бетон буюу хөнгөн төмөр 

карказны үйлдвэр 
1 3.460 0.45 0.25 16 85.635 32.870 9,395 

17 Полистроль XPS хавтангийн үйлдвэр 1 3.460 0.45 0.25 16 85,635 32.870 20,710 

  Г - Ханын материалын үйлдвэр           0 0   

18 Магнийн хавтангийн үйлдвэр 1 12.020 0.45 2 16 297.495 913.520 15,865 

19 WPC хавтангийн үйлдвэр 1 3.150 0.45 0.25 16 77.962.5 29.925 14,500 

20 Гипьсэн хавтангийн үйлдвэр 1 2.750 0.6 4 16 90.750 418.000 333,075 

21 Хэв хашмалын үйлдвэр 1 2.800 0.45 0.25 16 69.300 26.600 12,140 

22 EKO панель SIP хавтангийн үйлдвэр 1 2,100 0.45 0.25 16 51,975 19.950 15,865 

23 
Фасадын төрөл бүрийн цавуу, 

түрхлэг, эмульсны үйлдвэр 
1 15,000 0.4 0.15 16 330,000 85.500 443,610 

24 Полистроль XPS хавтангийн үйлдвэр 1 2,140 0.45 0.25 16 52,965 20.330 14,500 

25 Хавтгай шилний үйлдвэр 1 12,000 0.3 1.2 16 198,000 547.200 23,950 

26  Нөөц                 

  
Д - Бусад үйлдвэрүүд жижиг дунд 

үйлдвэр 
          0 0   

27 
Ландшафт, архитектурын бетон 

хийцийн үйлдвэр 
1 3.240 0.3 1.2 16 53,460 147.744 11,715 

28 
Цэвэр бохир усны полимер хоолойн 

үйлдвэр 
1 60.050 0.2 0.6 16 660,550 1.369.140 283.250 

29 
Зам талбайн тохижилтын бетон хийц 

эдлэлийн үйлдвэр 
1 7.000 0.55 0.4 16 211,750 106.400 19.360 

30 Хуванцар хаалга цонхны үйлдвэр 1 3.200 0.45 0.25 16 79,200 30.400 11.285 

31 Усан суурьт будгийн үйлдвэр 1 5.600 0.45 0.25 16 138,600 53.200 316.680 

32 Электродны үйлдвэр 1 3,100 0.45 0.25 16 76,725 29.450   

33 Барилгын ханын цаасны үйлдвэр 1 5,200 0.45 0.25 16 128,700 49.400 443.605 

34 Цахилгаан утас кабелийн үйлдвэр 1 3,816 0.45 0.25 16 94,446 36.252 12.580 

35 Гидратын шохойн үйлдвэр 1 2,790 0.65 5 16 99,742.5 530.100 283.250 

36 Хөөсөн шилэн дулаалгын үйлдвэр 1 2,628 0.65 5 16 93,951 499.320 316.680 

37 Өнгөлгөөний тоосгоны үйлдвэр 1 3,725 0.4 1.3 16 81,950 184,015 651.250 

38 Керамик эдлэлийн үйлдвэр 1 25,000 0.3 1.2 16 412,500 1,140,000 50.130 

39 
Хонины ноосон дулаалгын 

материалын үйлдвэр 
1 2,304 0.3 1.2 16 38,016 105,062.4 333.075 

40 Нөөц                  

41 
Инженерийн байгууламжийн төмөр 

бетон эдлэлийн үйлдвэр 
1 3,880 0.3 1.2 16 64,020 176,928 28.240 

42 
Байгалийн чулууны үйлдвэр, Хиймэл 

чулууны үйлдвэр 
1 3,600 0.45 0.25 16 89,100 34,200 17.010 

43 Дээврийн материалын үйлдвэр 1 2,500 0.45 0.25 16 61,875 23,750 13.920 

44 Нийлэг туйвангийн үйлдвэр 1 1,580 0.45 0.25 16 39,105 15,010 23.940 
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45 Шалны материалын үйлдвэр 1 7,200 0.4 1.3 16 158,400 355,680 443.610 

46 Хуванцар хаалга цонхны үйлдвэр 1 1,700 0.45 0.25 16 42,075 16,150   

47 
Полиуритан дулаалгын материалын 

үйлдвэр 
1 2,090 0.45 0.25 16 51,727.5 19,855 349,290 

  
Е - Үйлдвэрийн дундын үйлчилгээний 

барилга байгууламж 
          0 0   

48 
Авто үйлчилгээний төв, шатахуун 

түгээх станц 
1 850 0.42 0 16 19,635 0   

49 Гал команд, харуул хамгаалалт 1 1,100 0.42 0 16 25,410 0   

50 Нийтийн үйлчилгээ 1 2,300 0.4 0 16 50,600 0   

51 Үзэсгэлэн, үзэсгэлэнгийн танхим 1 2,850 0.43 0.09 16 67,402.5 9,747   

52 Нийтийн үйлчилгээ 1 2,300 0.4 0 16 50,600 0   

53 Бетон зуурмагийн үйлдвэр 1 580 0.45 0.25 16 14,355 5,510 381,245 

  Ё - Инженерийн байгууламж                 

54 
Хаягдал, хуванцар резин 
боловсруулах үйлдвэр  

1 0 0.38 0.07 16 0 0   

55 Хог ангилах үйлдвэр 1 0 0.38 0.07 16 0 0   

56 
 Хаягдал металл боловсруулах 

үйлдвэр 
1 0 0.38 0.07 16 0 0   

57 
Барилгын материалын үйлдвэрийн 

хаягдал боловсруулах үйлдвэр 
1 0 0.38 0.07 16 0 0   

58 
Хаягдал металл боловсруулах 

үйлдвэр 
1 0 0.38 0.07 16 0 0   

59 Цэвэрлэх байгууламж 1 0 0.38 0.07 16 0 0   

60 Дулааны нэгдсэн төв 1 12,500 0.28 1 16 192,500 475,000   

  З - Тээвэр логистикийн паркийн бүс                 

61 
Барилгын материалын түүхий эдийн 

агуулах задгай талбай саравч 
                

62 
Барилгын материалын болон тоног 
төхөөрөмжийн түрээсийн агуулах 

1 0 0,38 0,07 5 0 0   

65 Нэгдсэн авто зогсоол                 

 
Сүлжээний усны температурын график, тооцоо 

Дулаацуулгын улирлын туршид хэрэгцээний халуун ус, агааржуулалтын 
ачаалал нь халаалтын ачааллаас харьцангуй бага байдаг учир төвийн 
тохируулгыг энэ тохиолдолд халаалтын ачааллаас буюу гаднах агаарын 
температуураас хамааруулан тохируулах аргыг хэрэглэнэ. Чанарын 
тохируулгын тооцоо нь сүлжээний усны зарцуулалт тогтмол байх нөхцөлд 
дулаацуулгын шаардагдах ачааллаас хамааруулан сүлжээний усны 
температурыг тодорхой хэмжээнд байлгахад оршино. Сүлжээний усны 
температур нь гадна агаарын температураас хэрхэн хамаарч байгааг 
температурын график харуулна. Хэрэгцээний халуун усны схемийг холимог 
схемээр холбож температурын графикийг 135/70 графикаар, хоёрдугаар 
контурын сүлжээний усны температурыг 90/70 графикаар тооцоог хийв.  
Халаалтын системийн усны температурын тооцоот ялгавар : 

𝜃𝐼 = 𝜏03
𝐼 − 𝜏02

𝐼   ; ℃                               (1.19) 
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𝜃𝐼 = 95 − 70 = 25℃ 
 
Сүлжээний өгөх, буцах усны температурын тооцоот ялгавар: 

𝛿𝜏0
𝐼 = 𝜏01

𝐼 − 𝜏02
𝐼  ; ℃ 

𝛿𝜏0
𝐼 = 135 − 70 = 65℃ 

∆𝑡0
𝐼 =

𝜏03
𝐼 + 𝜏02

𝐼

2
− 𝑡в;  ℃ 

∆𝑡0
𝐼 =

95 + 70

2
− 18 = 64,5℃ 

 
Сүлжээний өгөх усны температурыг гадна агаарын температураас хамааруулан 
дараах томъёогоор олно. 
Халаалтын системийн харьцангуй ачаалал: 

𝑄0 =
𝑡в−𝑡н

𝑡в−𝑡н.о
𝐼  Гкал/цаг 

 
Сүлжээний өгөх усны температур: 

𝜏𝑜1 = 𝑡в
𝐼 + ∆𝑡0

𝐼 ∙ �̅�0
0,8

+ (𝛿𝜏𝑜
𝐼 − 0,5 ∙ 𝜃′) ∙ �̅�0;℃ 

 
Халаалтын системээс буцах усны температур: 

𝜏02 = 𝜏01 − 𝛿𝜏0
𝐼 ∙ �̅�0   ;  ℃ 

 
Гадна агаарын температур + 8 0С үед: 

�̅�0 =
18 − 8

18 + 39
= 0.175 Гкал /ц 

𝜏𝑜1 = 18 + 64.5 ∙ 0.1750,8 + (65 − 0,5 ∙ 25) ∙ 0,14 = 43.24℃ 
𝜏02 = 38.73 − 65 ∙ 0.14 = 31.38℃ 

 
Гадна агаарын температур + 5 0С үед: 

�̅�0 =
18 − 5

18 + 39
= 0.228 Гкал /ц 

𝜏𝑜1 = 18 + 64.5 ∙ 0.2280,8 + (65 − 0,5 ∙ 25) ∙ 0,228 = 49.74℃ 

𝜏02 = 49,73 − 65 ∙ 0.228 = 34.92℃ 
 

Гадна агаарын температур 0 0С үед: 

�̅�0 =
18 − 0

18 + 39
= 0.315 Гкал /ц 

𝜏𝑜1 = 18 + 64.5 ∙ 0.3150,8 + (65 − 0,5 ∙ 25) ∙ 0,315 = 60.23℃ 

𝜏02 = 𝜏01 − 𝛿𝜏0
𝐼 ∙ �̅�0 = 60,135 − 65 ∙ 0.315 = 39.70℃ 

Гадна агаарын температур - 5 0С үед: 

�̅�0 =
18 + 5

18 + 39
= 0.4 Гкал /ц 

𝜏𝑜1 = 18 + 64.5 ∙ 0.40,8 + (65 − 0,5 ∙ 25) ∙ 0,4 = 70.39℃ 

𝜏02 = 69,989 − 65 ∙ 0.4 = 44.16℃ 
 

Энэ аргачилалаар гадна агаарын температурын утгуудад тооцоог хийн 
хүснэгтэд харуулав. Гадна агаарын температурын тухайн утгуудад харгалзах 
сүлжээний усны температурыг харуулав.  
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ХҮСНЭГТ 2.6 
АГААРЫН ТЕМПЕРАТУРЫН ТУХАЙН УТГУУДАД ХАРГАЛЗАХ СҮЛЖЭЭНИЙ УСНЫ 

ТЕМПЕРАТУР 

𝒕н℃ 8 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -39 

�̅�𝟎 0.175 0.228 0.316 0.404 0.491 0.579 0.667 0.754 0.842 0.930 1 

𝝉𝒐𝟏℃ 43.24 49.74 60.23 70.44 80.31 90.05 99.63 109.08 118.43 127.67 135 

𝝉𝟎𝟐℃ 31.38 34.92 39.70 44.16 48.38 52.42 56.30 60.05 63.69 67.23 70 

𝝉𝟎𝟑℃ 36.22 40.62 47.60 54.25 60.67 66.89 72.97 78.91 84.74 90.48 95 

𝝉г𝟐
′ ℃ 44.16 44.16 44.16 44.16 39.4 36.3 33.8 31.7 29.9 28.4 27.2 

 

 

 
ЗУРАГ 2.13 ДУЛААНЫ СҮЛЖЭЭНИЙ ТЕМПЕРАТУР 

 
2.9.2 Ус дулаан дамжуулан бэлтгэх төв 

Ус дулаан дамжуулан бэлтгэх төвүүдийг нийт найман ширхэг байхаар 
төлөвлөсөн. Төвлөрсөн дулаан хангамжийн системийн үйл ажиллагааны эцсийн 
үр дүн, тухайлбал найдвартай байдал, эдийн засгийн үзүүлэлтүүд үүсгүүрт 
үйлдвэрлэн сүлжээгээр тээвэрлэн түгээсэн дулааны эрчим хүчийг хэрэглэгч 
хэрхэн хэмнэлттэй ашиглаж байгаагаас шууд хамаарна. Дулааны эрчим хүчийг 
зүй зохистой, хэмнэлттэй ашиглахын тулд ус дулаан дамжуулан бэлтгэх төвийг 
аль болох үр ашиг өндөртэй тоног төхөөрөмж, автомат хэрэгсэл, хянах тооцох 
хэмжүүрээр иж бүрэн тоноглож ашиглалт, үйлчилгээг шаардлагын дагуу байнга 
нарийн чанд хийж байх хэрэгтэй. Блок тус бүрд хүн ам оршин суух хэсгийг 
харгалзан үзэж боломжтой хувилбараар УДДБТөвүүдийг байршуулсан.  

Ус дулаан дамжуулан бэлтгэх төвүүдэд дараах агууллагыг бүрэн 
багтаасан тоноглол сонгох хэрэгтэй. Үүнд: 
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o Сүлжээний усыг агааржуулалтын системд шууд ашиглахгүй, харин түүнийг 
агааржуулалтын хоёр дугаар хэлхээний усыг халаахад хэрэглэх ба тэрхүү 
усаар калориферт агаарыг халаана. 

o Хэрэгцээний халуун усны халаагуурыг зэрэгцээ буюу хоёр үет холимог 
схемээр ажиллуулах боломжтойгоос гадна халуун усны хэрэглээ байхгүй 
болсон үед усыг хөдөлгөөнгүй болгож хөргөхгүйн тулд насосоор түүнийг 
дээд үеэр дамжуулан эргүүлнэ. Ингэснээр цэвэр усны алдагдал багасна. 

o Хэрэгцээний халуун усны хэрэглээний хоногийн графикийг жигдрүүлэх, 
улмаар суурилагдах тоног төхөөрөмжийн хүчин чадлыг бууруулах 
зорилгоор дулааны хуримтлуур савыг ажиллуулна. Дулааны хуримтлуур 
савыг халуун усны ачаалал багассан шөнийн цагт чадлын илүүдлээр 
цэнэглэх ба ачаалал ихэссэн оройн цагт тэрхүү хуримтлуулсан халуун 
усыг систем рүү хэрэглээнд нэмж түгээнэ. Хуримтлуур савыг зэвээс 
хамгаалахын тулд түүний доогуур анод ялтасууд байрлуулна.  

o Дулаацуулга ба агааржуулалтын системийн дотоод гадаргууг зэв ба хаг 
үүсэхээс хамгаалахын тулд хоёрдугаар хэлхээний буцах шугам дээр усны 
чанарыг хянах, норм зөрчигдсөн тохиолдолд химийн уусмал нэмэх 
зориулалттай аппарат ажиллана. 

o Дулаацуулга ба агааржуулалтын системийн хоёрдугаар хэлхээний усны 
насос нь автомат удирдлагаар ажиллах ба тэдгээрийн хөдөлгүүрийн 
эргэлтийн тоог өөрчлөх замаар бүтээмжийг тохируулах боломжтой. 
Насосууд дуу чимээгүй ажилладаг учир хөдөлмөрийн нөхцөл сайн байна. 

o Хэрэглээ тус бүрийн дулааны ачааллыг /сүлжээний усны температурыг/ 
автомат тохируулгын электрон системийн тусламжтайгаар тохируулна. 

o Ялтсан халаагуурууд учраас тоноглолууд бага зай эзэлнэ. 
o Дулаацуулга ба агааржуулалтын системийг даралтын хэлбэлзлээс 

хамгаалах зорилгоор даралт барих савуудыг тэдгээрийн буцах шугам дээр 
суурилуулна. 
Дээрх тоноглолуудыг бүрэн суурилуулж үйл ажиллагааг техникийн 

шаардлагын дагуу нарийн чанд явуулсан нөхцөлд тухайн хэрэглэгч, дулааны 
эрчим хүчийг туйлын үр ашигтай, хэмнэлттэй хэрэглэж чадна. Шинээр байгуулах 
ус дулаан дамжуулах төвийн ба оруулгын зураг төсөлд тэдгээрийг бүрэн тусгаж 
байх шаардлагатай. 

Ус дулаан дамжуулах төв ба оруулга дээр суурилуулах халаагуур, насос 
зэрэг тоног төхөөрөмжүүд, хянах тохируулах хэрэгслүүдийг иж бүрдүүлэн нэг 
цогц болгож үйлдвэрт угсраад шууд суурилуулахад бэлэн болгосон байдаг. 
Финланд улсын LMP компаний үйлдвэрлэдэг дулааны цогц төхөөрөмжийг 
ерөнхий төлөвлөгөөний шатанд санал болгож байна. 

Дулааны цогц төхөөрөмж нэвтрүүлсэнээр угсралтын ажлын чанар 
дээшилж үзэмж ба ажлын нөхцөл сайжрана. Тоног төхөөрөмжүүд, хянах ба 
тохируулгын хэрэгсэлүүдийг иж бүрдэл байдлаар угсарсан байдаг учраас маш 
бага зайд аятайхан байрлуулах боломжтой. Дулааны цогц төхөөрөмжийн эзлэх 
орон зай, талбай ердийн дэд станцаас 2–3 дахин бага байдаг нь зай талбай 
ашиглалтын давуу тал болно.  
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ЗУРАГ 2.14 ДУЛААНЫ ЦОГЦ ТӨХӨӨРӨМЖ 

Дулааны сүлжээ байгуулах 
Дулааны сүлжээний байрлалыг сонгохдоо дараах шаардлагуудыг, 

тухайлбал дулаан хангамжын найдвартай ажиллагааг хангах, гэмтэл ба ослыг 
богино хугацаанд арилгах, ажиллагсадын ажлын аюулгүй нөхцөлийг бүрдүүлэх, 
барилгын ажлын хэмжээг аль болох бага байлгах зэрэг асуудлуудыг тусгасан. 
Дулааны шугам дараах үндсэн шаардлагыг бүрэн хангаж байх ёстой.  

 Дулааны шугам, түүнд суурилагдах хаалтууд бат бөх байдал ба 
битүүмжлэлийн хувьд ашиглалтын үед үүсч болох дулаан зөөх биеийн 
даралт ба температурын хэлбэлзлийг найдвартай даах чадвартай байх, 

 Ашиглалтын үед агаар ба ус нэвчүүлэхгүй, сайн чанарын дулаалгатай 
байх, 

 Үндсэн эд ангиуд нь үйлдвэрлэлийн аргаар урьдчилан бэлтгэгдэж зөвхөн 
байранд нь угсардаг байх, 

 Барилга угсралтын хүнд хүчир хөдөлмөрийг механикжуулах нөхцөл 
бүрдсэн байх, 

 Ашиглалтын үед гарах гэмтэл, согогыг түргэн илрүүлж засварлах 
боломжтой байх. 
Газар доорх дулааны шугам, ялангуяа суваггүй буюу үл нэвтрэх сувагт 

байрлах шугам ихээхэн чийгтэй ба өндөр температуртай орчинд удаан 
хугацаагаар ажилладаг тул гаднаасаа зэврэх магадлал ихтэй байдаг. Ийм 
учраас хамгийн чухал хэсэг болох дулаалгыг зөвхөн дулааны алдагдлаас 
хамгаалах зорилгоор биш, мөн гадна гадаргуугийн зэврэлтээс хамгаалах 
шаардлага хангахуйцаар хийх хэрэгтэй. Дулаалгын материал нь дулаан 
нэвтрүүлэх чадвар багатайгаас гадна чийг нэвтрүүлэлт бага байх хэрэгтэй. 
Шугамын дулаалга гаднаас чийг шингээхийн хирээр түүний дулаан нэвтрүүлэлт 
нэмэгдэж улмаар дулааны алдагдал ихсэнэ. 

Налайх дүүргийн барилгын материал үйлдвэрлэлийн паркийн дулаан 
хангамжын шатанд дулааны шугамыг гудамжны дагуу замын хажуугаар газар 
доорх хүн үл нэвтрэх сувагт барьж байгуулах нь эдийн засгийн хувьд үр ашигтай. 
Мөн ажлын зургын явцад нарийвчлан үзэж зам доогуур гарах хэсэгт суваг 
/туннель/ төлөвлөж өгөх хэрэгтэй. Дулаан дамжуулах шугамын дулаалгын 
материал дараах шаардлагыг хангасан байвал зохино. 

o Дулаалгын материалын дулаан нэвтрүүлэх чадвар хуурай ба ердийн 
чийгтэй нөхцөлд аль болох бага байх, 

o Ус бага шингээдэг, 



НАЛАЙХЫН БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ТЕХНОЛОГИЙН ПАРК 
ТӨСЛИЙН ДЭД БҮТЦИЙН  Б А Й Г А Л Ь  О Р Ч Н Ы  Н Ө Л Ө Ө Л Л И Й Н  

Н А Р И Й В Ч И Л С А Н  Ү Н Э Л Г Э Э  

 

  

“ЭХОПЛАНЕТ” ХХК 76 

 

o Зэврэх идэвхи багатай 
o Цахилгааны эсэргүүцэл өндөртэй, 
o Бат бөх чанартай байх. 

Налайх дүүргийн барилгын материал үйлдвэрлэлийн паркийн хэсэгчилсэн 
ерөнхий төлөвлөлтийн хугацаанд шинээр баригдах дулааны гол шугамын нийт 
урт: 

1. Ф 108*4.0 – 75.0 м 
2. Ф133*4.0 – 51.0 м 
3. Ф159*6.0 – 205.0 м 
4. 219*6.0 – 215.0 м 
5. Φ 273*6.0 – 230.0 м 
6. Φ 325*6.0 – 437.0 м 
7. 377*8.0 – 561.0 м 

ХҮСНЭГТ 2.7 
ДУЛААН ХАНГАМЖИЙН СИСТЕМИЙН ТОМСГОСОН ТӨСӨВТ ӨРТӨГ 

д/д Барилга, байгууламж 
шугам сүлжээний нэр 

Хэмжих нэгж Тоо 
ширхэг 

Нэгж үнэ ₮ Төсөвт өртөг ₮ 

Дулааны цахилгаан станц 

1 26 МВт хүчин чадалтай 
дулааны станц 

Шир 1 6.270.000.000 6.270.000.000 

Ус дулаан дамжуулан түгээх төв 

1 Дулаан дамжуулах төв Иж бүрдэл 8 338.850.000 2.710.800.000 

Дулаан хангамж 

 Гост 10705-80 ган турба      

1 108*4 у/м 75  1.087.500 

2 133*4 у/м 51  969.000 

3 159*6 у/м 205  5.022.500 

4 219*5 у/м 215  10.689.530 

5 273*6 у/м 230  21.046.190 

6 325*6 у/м 437  48.018.260 

7 377*8 у/м 561  97.037.740 

8 Нийт    183.870.720 

Бүгд 9.164.670.720 

 
           Хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний шийдлийг цаашид ажлын зураг 
боловсруулахад суурь материал болгон ашиглах хэрэгтэй. 
 

2.9.3 Ус хангамж, ариутгах татуурга 
Төслийн ус хангамж, ариутгах татуургын хэсгийг дараах бичиг баримтыг 

үндэслэн боловсруулав. Үүнд: 
o Улаанбаатар хотын ерөнхий архитектор бөгөөд Нийслэлийн ерөнхий 

төлөвлөлтийн төлөвлөгөөний газрын дарга Н.Нацагдоржийн 
баталсан “Налайх дүүргийн Барилгын материалын үйлдвэрийн 
паркийн хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах зургийн 
даалгавар”, 2014оны11-р сарын12-ний өдөр, Дугаар ЕТ-26/2014 

o “Артконстракшн“ХХК-д боловсруулсан ерөнхий төлөвлөгөө 
o НЕТГазар Дэд бүтцийн хэлтэсийн 2015-04-013 тоот “Налайх 

дүүргийн үйлдвэрлэл технологийн паркийн хэсэгчилсэн ерөнхий 
төлөвлөгөөний дэд бүтцийн шийдэлд өгөх санал” саналын хуудас 

o “Барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах, зөвшөөрөлцөх, 
магадлал хийх дүрэм” ЗГ-ын 2009 оны 204 дүгээр тогтоол 
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o “Хот, тосгоны төлөвлөлт, барилгажилт“ БНбД 30.01.04 
o “Ус хангамж. Гадна сүлжээ ба байгууламж“ БНбД 40-02-06 
o “Ариутгах татуурга. Гадна сүлжээ ба байгууламж“ БНбД 40-01-06 

 
Ус хангамж 
Нийт төслийн хэрэгжилтийн явцад барилгын материалын 40-50 үйлдвэрт:  

- Технологийн хэрэгцээнд: 774.5 м3/хоног , 243м3/цаг, 8.96 л/сек 
- Ахуй хэрэгцээнд: 26.2 м3/хоног, 1.1 м3/цаг, 0.3 л/сек 
- Галын хэрэгцээг тооцохдоо /БНбД40-02-06 /үндсэн үйлдвэр тус бүрт 10л/сек 

ус хэрэглэж 3 цаг үргэжилнэ гэж үзэхэд гал унтраах усны хэрэглээ нь: 4.320 
м3/хоног, 180м3/цаг, 50л/сек 

- Бусад туслах барилгад агуулах, үйлчилгээний судалгаа шинжилгээ, 
инженерийн барилга байгууламжид усны хэрэглээ нь: ахуйн хэрэглээ 48 
м3/хоног, 2м3/цаг, 0.6л/сек. 
 

 
ЗУРАГ 2.5 УС ХАНГАМЖИЙН СХЕМ 

 
 

Төслийн ус хангамжийн системийг 5 кольцо байхаар тооцсон ба сүлжээний урт: 
5.6 км урт 160мм хоолой байна. 

НЕТГазар Дэд бүтцийн хэлтэсийн 2015-04-013 тоот Налайх дүүргийн 
үйлдвэрлэл технологийн паркийн хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний дэд 
бүтцийн шийдэлд өгөх саналын хуудаст Налайхын ҮТП-ийг Налайх дүүргийн 
одоо байгаа цэвэр усны шугамаас хангах боломжгүй гэж заасан бөгөөд 
“Налайхын Барилгын материалын үйлдвэрлэл, технологийн парк” ОНӨААТҮГ-
ын захиалгаар усны нарийвчилсан хайгуулын ажлыг тендер зарлан ус 
хангамжийн систем гүний худгаас хангагдах ба усны гидрогеологийн хайгуулыг хийж 
дуусгасан. 

Мөн хоёрдугаар өргөлтийн насос станц 400м3 багагүй 2 усан сан, 500м3 багагүй 
контор резервуар төлөвлөсөн ба төлөвлөж буй шугам сүлжээг “ПЭ” хоолойгоор, 
дулааны сувагт явж буй цэвэр усны шугамыг ган хоолойгоор хийхээр 
төлөвлөсөн. 
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Төлөвлөж байгаа халаалтын тогооны барилгад цэвэр усны иж бүрдэл насос 
байрлуулж шахахаар төлөвлөв. Ус хангамжийн хөгжлийн ерөнхий 
төлөвлөгөөний шийдлийг зураг төслийн дараагийн үешатны ажлыг хийж 
гүйцэтгэхэд ашиглана.  
 
Ариутгах татуурга 

Батлагдсан зургийн даалгаврын дагуу төлөвлөж буй барилгуудын бохир 
усыг өөрийн урсгалаар нь цуглуулж өргөлтын насос станцаар дамжин цэвэрлэх 
байгууламжид цэвэрлэхээр төлөвлөв.  

Бохир усны төв коллектор нь 200мм хоолой 781.6м; 250мм хоолой 509.9м; 
300мм хоолой 616.8м; байх ба туслах коллетор 6 хэсэг 200мм хоолой 3.1 км 
байхаар төлөвлөв. 
Төлөвлөж буй цэвэрлэх байгууламж нь: 

- Механик сараалж, элс баригч, лаг усгүйжүүлэх төхөөрөмж бусад тоног 
төхөөрөмжийн барилга 

- 500м3//хоног хүчин чадал бүхий биологийн цэвэрлэгээний 2 блок 
- Дискэн филтер, халдваргүйжүүлэх төхөөрөмж /Электролиз/, лаборатори, 

удирдлагын өрөө бүхий барилга зэрэг барилга байгууламжуудаас 
бүрдэнэ. 

Цэвэрлэх байгууламжаас цэвэрлэгдээд гарсан усыг халаалтын систем, уурын 
зуух, ногоон байгууламжийн усалгаа, үйлдвэрийн технологийн зарим хэрэглээнд 
хэрэглэх бүрэн боломжтой болно. Цэвэрлэсэн усыг Барилгын материалын 
үйлдвэрийн паркийн урд хэсэгт байрлах үерийн усны жалганд нийлүүлэх боломжтой 
юм. Цэвэрлэх байгууламжийн нийт хүчин чадал 1000 м3/хоног байхаар төлөвлөв. 

Хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний шийдлийг цаашид ажлын зураг 
боловсруулахад суурь материал болгон ашиглах хэрэгтэй.  

 

 

ЗУРАГ 2.16 АРИУТГАХ ТАТУУРГЫН СХЕМ 

ХҮСНЭГТ 2.8 
УСАН ХАНГАМЖ, АРИУТГАХ ТАТУУРГЫН ТЕХНИК ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ 

Д/Д Үзүүлэлтүүд Хэмжих 
нэгж 

Тоо хэмжээ  Өртөг 
(сая.төг) Төлөвлөлтийн 

хугацаанд 
Эхний үе 
шатанд 

 

 Ус хангамжийн шугам сүлжээ, барилга байгууламж 

1. Нэгдүгээр өргөлийн станц ком 1   9.600.000.0 



НАЛАЙХЫН БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ТЕХНОЛОГИЙН ПАРК 
ТӨСЛИЙН ДЭД БҮТЦИЙН  Б А Й Г А Л Ь  О Р Ч Н Ы  Н Ө Л Ө Ө Л Л И Й Н  

Н А Р И Й В Ч И Л С А Н  Ү Н Э Л Г Э Э  

 

  

“ЭХОПЛАНЕТ” ХХК 79 

 

 

2.9.4 Цахилгаан хангамж 
Үйлдвэрүүдийг цахилгаан эрчим хүчээр хангахын тулд Паркийн хойд талд 

ЭХЯ-ны бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газраас олгосон техникийн нөхцөл 
(Огноо: 2015.04.13, Дугаар: 26/2015)-ийн дагуу 2х16 мВА суурилагдсан хүчин 
чадал бүхий 110/10 кВ-ын дэд станц барьж тэжээхээр төлөвлөв. Дэд станцыг 110 
кВА-ын “7-р зөрлөг” тулгуур №35, “Хөшигт” агаарын шугам тулгуур №38-д 110 кВ-
ын 2 хэлхээт цахилгаан дамжуулах агаарын шугамаар холбоно. (Олгогдсон 
техникийн нөхцөлийг Хавсралтаас үзнэ үү) 
БМҮТП-ийн хэсэгт 250-1000 кВА чадалтай хүчний хувьсгуур бүхий 26 дэд өртөөг 
шинээр барихаар төлөвлөв. Дэд өртөөнүүдийг төлөвлөж байгаа 110/10 кВ-ын 
дэд станцаас 10 кВ-ын 4 ком хуваарилах байгууламжаар дамжуулан ихэвчлэн 10 
кВ-ын хос кабель шугамаар тэжээнэ. Төлөвлөлтийн хугацаанд10 кВ-ын 35 км 
кабель шугам барихаар төлөвлөв.  

Шинээр баригдсан ЦДАШ-ын зурвас нь Налайх-Хөшигийн хөндий 
чиглэлийн 110 кВ-ын ЦДАШ-ын 38-р тулгуураас зүүн хойш салаалж, одоо байгаа 
тоосгоны үйлдвэрийн баруун талд байрлах дэд станц хүрч төгсөнө. Харин 
хуваарилах шугамын БМҮТП-ын талбай дээр байгуулсан байна. 

 

2. Нэгдүгээр өргөлтийн 
дамжуулах хоолой 159 мм  
хос шугам 

км 3   4.304.812.0 

3. Усан сан  400 м3  ком 2   1.235.000.0 

4. Хоёрдугаар өргөлтийн 
насос станц 

ком 1   1.856.000.0 

5. Кольцоо дамжуулах 
цайран хоолой 159 мм 

км 5.6   3.826.048.0 

6. Контор резевуар 500 м3 ком 1   859.000.0 

 Дүн     21.680.860.0 

 Ариутгах татуургын коллектор, цэвэрлэх байгууламж 

7. Туслах коллектор 200 мм км 3.1 3.1  3.977.920.0 

8. Төв 
коллектор 

200 мм км 0.782 0.782  115.365.0 

9. 250 мм км 0.510 0.510  78.420.0 

10. 300 мм км 0.617 0.617  112.226.0 

11. Өргөлтийн наос станц ком 1 1  1.286.000.0 

12. Цэвэрлэх байгууламж 
1000 м3/хон 

ком 1 1  2.500.000,0 

13. Бохир ус гаргалгаа 
өөрийн урсгалын хоолой 

300 мм 

км 1.5 1.5  2.425.800 

 Дүн     10.495.731.0 

НИЙТ ӨРТӨГ  32.176.591.0 
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ЗУРАГ 2.17 ЦАХИЛГААН ДАМЖУУЛАХ ДЭД СТАНЦ, ХУВААРИЛАХ ШУГАМ 
ХҮСНЭГТ 2.9 

БАРИЛГУУДЫН ЦАХИЛГААНЫ АЧААЛЛЫН ТООЦОО 

ЕТ 
дээрх№ 

Барилгын нэр Хэмжих 
нэгж 

Нэгж 
хүчин 
чадал 

Тооцооны 
чадал, кВт 

Үл давхцах 
итгэлцүүр 

Дэд өртөөний шин 
дээрх чадал. кВт 

1-р хэсэг. ХТП-1 

18. Бетон зуурмагийн үйлдвэр кВт/ м3 - 120 0.8 96 

19. Шалны материалын 
үйлдвэр 

кВт/ м2 - 150 0.8 120 

20. Ландшафт, архитектурын 
бетон эдлэлийн үйлдвэр 

кВт/ м3 - 100 0.8 80 

27. Дээврийн материалын 
үйлдвэр 

кВт/ м2 - 155 0.8 124 

48. Цэвэрлэх байгууламж кВт/  - 155 0.8 124 

65. Экспортын бараа 
материал, гаалийн 
баталгаат агуулах 

кВт/ м2 - 10 0.7 7 

67. Цемент, нунтаг 
материалын агуулах 

кВт/ м2 - 12 0.7 8 

Нийт чадал 559 

Дэд өртөөний трансформаторын тоо, чадал, ачааллын хувь  2х400кВА 
К зтр=75% 

2-р хэсэг. ХТП-2. 
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21. Угсармал барилгын бетон 
хийц үйлдвэр 

кВт/ м2 - 1500 0.8 1200 

22. Полиуретан дулаалгын 
материалын үйлдвэр 

кВт/ м2 - 85 0.8 68 

23. Цахилгааны утас, 
кабелийн үйлдвэр 

кВт/ м - 150 0.8 120 

24. Гидратын шохойн үйлдвэр кВт/ тн - 90 0.8 72 

Нийт чадал 1.460 

Дэд өртөөний трансформаторын тоо, чадал, ачааллын хувь  2х1000кВА 
К зтр=80% 

3-р хэсэг. ХТП-3. 

31. Хэв хашмалын үйлдвэр кВт/ м2 - 205 0.8 164 

32. WPC хавтангийн үйлдвэр кВт/ м - 220 0.8 176 

38. Электродны үйлдвэр кВт/ тн - 200 0.8 160 

39. Гипсэн хавтангийн 
үйлдвэр 

кВт/ м2 - 160 0.8 128 

61. Барилгын материалын 
түүхий эдийн агуулах 

кВт/ м2 - 10 0.7 7 

Нийт чадал 635 

Дэд өртөөний трансформаторын тоо, чадал, ачааллын хувь  2х400кВА 
К зтр=80% 

4-р хэсэг. ХТП-4,5 

28. Метал хийц, эдлэлийн 
үйлдвэр 

кВт/ тн - 120 0.8 96 

29. Полистрол, XPS 
дулаалгын материалын 
үйлдвэр 

кВт/м2 - 160 0.8 128 

33. Керамик эдлэлийн 
үйлдвэр 

кВт/м2 - 1800 0.8 1.440 

34. Бетоны нэмэлтийн 
үйлдвэр 

кВт/тн - 75 0.8 60 

49. Насосны станц, усан 
хангамжийн систем 

кВт/ - 100 0.8 80 

49.1 Инженерийн дэд бүтэц, 
зам талбай, тохижилт 
үйлчилгээний төв 

кВт/м2 - 13 0.8 10 

Нийт чадал    1.814 

Дэд өртөөний трансформаторын тоо, чадал, ачааллын хувь  2х1000кВА 
2х250кВА 
К зтр=80% 

5-р хэсэг (ХТП-6, 7) 

15. Сэндвич хавтан, төмөр 
хийц эдлэлийн үйлдвэр 

кВт/ тн, 
м2 

- 1200 0.8 960 

40. Хавтгай шилний үйлдвэр кВт/ сая 
м2 

- 560 0.8 448 

40.1. Биеийн тамир, спортын 
цогцолбор 

кВт/ м2 - 60 0.8 48 

53. Гал команд, харуул 
хамгаалалт 

кВт/ 
объект 

- 63 0.8 50 

Нийт чадал 1.506 

Дэд өртөөний трансформаторын тоо, чадал, ачааллын хувь  2х400кВА 
2х630 кВА 
К зтр=80% 

6-р хэсэг ХТП-8. 

30. Хөнгөн төмөр, каркасны 
үйлдвэр 

кВт/ тн - 150 0.8 120 
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35. Хиймэл чулуун хавтангийн 
үйлдвэр 

кВт/ м2 - 220 0.8 176 

36. Хадаас,шрупны үйлдвэр кВт/ м2 - 250 0.8 200 

50. Хог ангилах үйлдвэр кВт/ м2 - 160 0.8 128 

Нийт чадал 624 

Дэд өртөөний трансформаторын тоо, чадал, ачааллын хувь  2х400кВА 
К зтр=80% 

7-р хэсэг ХТП-9. 

14. Ган туйвангийн бэлдэцийн 
үйлдвэр 

кВт/ тн - 210 0.8 168 

25. Хөөсөн шилэн дулаалгын 
материалын үйлдвэр 

кВт/ м3 - 135 0.8 108 

62. Химийн бодис, нэмэгдэл 
материалын үйлдвэр 

кВт/ м2 - 5 0.8 4 

Нийт чадал 280 

Дэд өртөөний трансформаторын тоо, чадал, ачааллын хувь  1х400кВА 
К зтр=75% 

8-р хэсэг ХТП-10. 

13. Зам талбайн тохижилтын 
бетон эдлэлийн үйлдвэр 

кВт/ м3 - 150 0.8 120 

26. Хонины ноосон дулаалгын 
материалын үйлдвэр 

кВт/ м2 - 160 0.8 128 

37. Барилгын ханын цаасны 
үйлдвэр 

кВт/ м2 - 155 0.8 124 

41. БМҮТП-ын захиргаа 
оффисын барилга 

кВт/ м2 - 100 0.8 80 

Нийт чадал 452 

Дэд өртөөний трансформаторын тоо, чадал, ачааллын хувь  1х630кВА 
К зтр=75% 

9-р хэсэг ХТП-11. 

63. Барилгын материал 
техникийн агуулах 

кВт/ м2 - 57 0.7 40 

67. Цемент, нунтаг 
материалын агуулах 

кВт/ м2 - 57 0.7 40 

68. Метал хийц эдлэлийн 
агуулах 

кВт/ м2 - 57 0.7 40 

70. Хүнд машин механизм, 
тээврийн хэрэгслийн 
дулаан зогсоол гараж 

кВт/ м2 - 50 0.7 35 

71. Түрээсийн агуулах кВт/ м2 - 57 0.7 40 

Нийт чадал    195 

Дэд өртөөний трансформаторын тоо, чадал, 
ачааллын хувь  

   1х250кВА 
К зтр=80% 

10-р хэсэг ХТП-12 

42. Нэгдсэн 
лаборатори,ЭШ,инновац 
зохион бүтээх төв 

кВт/ м2 - 160 0.8 128 

42.1 Хиймэл чулууны үйлдвэр кВт/ м2 - 100 0.8 80 

64. Импортын бараа 
материал, гаалийн 
баталгаат агуулах 

кВт/ м2 - 20 0.7 14 

65. Экспортын бараа 
материал, гаалийн 
баталгаат агуулах 

кВт/ м2 - 20 0.7 14 

66. Тээвэр логистикийн 
паркийн удирдлага,бизнес 

кВт/ м2 - 30 0.8 24 



НАЛАЙХЫН БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ТЕХНОЛОГИЙН ПАРК 
ТӨСЛИЙН ДЭД БҮТЦИЙН  Б А Й Г А Л Ь  О Р Ч Н Ы  Н Ө Л Ө Ө Л Л И Й Н  

Н А Р И Й В Ч И Л С А Н  Ү Н Э Л Г Э Э  

 

  

“ЭХОПЛАНЕТ” ХХК 83 

 

менежментийн төв, 
мэргэжлийн гаалийн 
хяналтын алба 

Нийт чадал    260 

Дэд өртөөний трансформаторын тоо, чадал, 
ачааллын хувь  

   1х400кВА 
К зтр=70% 

11-р хэсэг ХТП-13,14,15 

54. Нийтийн үйлчилгээ кВт/ м2 - 100 0.8 80 

55. Үзэсгэлэнгийн танхим кВт/ м2 - 70 0.8 56 

56. Зам талбай, гэрэлтүүлэг кВт/ м2 - 30 1 30 

57. Барилгын материалын 
үйлдвэрийн хаягдал 
боловсруулах үйлдвэр 

кВт/ м2 - 150 0.8 120 

58. Хаягдал металл 
боловсруулах үйлдвэр 

кВт/ м2 - 200 0.8 160 

59. Цэвэрлэх байгууламж кВт/ м2 - 4000 0.8 3.200 

Нийт чадал 3.646 

Дэд өртөөний трансформаторын тоо, чадал, ачааллын хувь  2/2х1000кВА/ 
2х400кВА 
К зтр=80% 

12-р хэсэг ХТП-16 

12. Өнгөлгөөний тоосгоны 
үйлдвэр 

кВт/ м2 - 245 0.8 196 

67. Цемент, нунтаг 
материалын агуулах 

кВт/ м2 - 10 0.7 7 

Нийт чадал 203 

Дэд өртөөний трансформаторын тоо, чадал, ачааллын хувь  1х250кВА 
К зтр=85% 

13-р хэсэг ХТП-17,18,19 

10. Байгалийн чулуун 
хавтангийн үйлдвэр 

кВт/ м2 - 600 0.8 480 

60. Дулаан, ус хангамжийн эх 
үүсвэр 

  4000 0.8 3,200 

67. Цемент, нунтаг 
материалын агуулах 

кВт/ м2 - 20 0.7 14 

67. Цемент, нунтаг 
материалын агуулах 

кВт/ м2 - 20 0.7 14 

Нийт чадал 3.708 

Дэд өртөөний трансформаторын тоо, чадал, ачааллын хувь  2/2х1000кВА/ 
2х630 кВА 
К зтр=80% 

14-р хэсэг ХТП-20,21,22,23 

6. Нийлэг туйвангийн 
үйлдвэр 

кВт/ м2 - 60 0.8 48 

7. Барилгын ган туйвангийн 
үйлдвэр 

кВт/ м2 - 5200 0.8 4,160 

8. Фасадны төрөл бүрийн 
цавуу, түрхлэг, эмульсны 
үйлдвэр 

кВт/ м2 - 180 0.8 144 

9. Инженерийн 
байгууламжийн төмөр 
бетон эдлэлийн үйлдвэр 

кВт/ м2 - 1000 0.8 800 

Нийт чадал 
 

5,152 

Дэд өртөөний трансформаторын тоо, чадал, ачааллын хувь  3/2х1000кВА/ 
2х630кВА 
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К зтр=80% 

15-р хэсэг ХТП-24 

11. Магнийн хавтангийн 
үйлдвэр 

кВт/ м2 - 200 0.8 160 

44. Худалдаа үйлчилгээ, 
санхүү бизнесийн төв 

кВт/ м2 - 100 0.8 80 

47. Дулааны станц кВт/  - 1600 0.8 1280 

Нийт чадал 1.520 

Дэд өртөөний трансформаторын тоо, чадал, ачааллын хувь  2х1000кВА 
К зтр=80% 

16-р хэсэг ХТП-25 

16. Хөнгөн дүүргэгчтэй бетон 
эдлэлийн хөдөлгөөнт 
үйлдвэр 

кВт/ м3 - 65 0.8 52 

17. Хуванцар хаалга, цонхны 
үйлдвэр 

кВт/ м2 - 150 0.8 120 

43. Үйлдвэрлэл сургалтын 
төв, дотуур байр 

кВт/ 
оюутан 

- 160 0.9 144 

45. Барилгын материал, 
түүхий эдийн агуулах 

кВт/ м2 - 63 0.8 50 

46. Тоног төхөөрөмжийн 
түрээсийн агуулах 

кВт/ м2 - 25 0.7 18 

51. Шатахуун түгээх кВт/ м2 - 25 0.8 20 

Нийт чадал 404 

Дэд өртөөний трансформаторын тоо, чадал, ачааллын хувь  2х250кВА 
К зтр=85% 

17-р хэсэг ХТП-26 

1 Налайх БМҮТП-ийн 
оффисын барилга 

кВт/ м3 - 100 0.8 80 

2 Зураг төсөл зохион бүтээх 
товчоо 

кВт/ м2 
 

- 
 

180 0.8 144 

2.1 Эрдэм шинжилгээ, 
судалгаа чанарын 
лабораторийн цогцолбор 

 

2.2 Инновацийн төв  

3 Оюутны дотуур байрын 
цогцолбор  

кВт/ 
оюутан 

 

- 
 

100 0.9 90 

4 Барилгын материалын, 
үйлдвэрлэл сургалтын 
болон мэргэжил 
дээшлүүлэх төв 

кВт/ м2 
 

- 
 

200 0.8 160 

4.1 Багш ажилчдын түрээсийн 
орон сууц 

кВт/ м2 
 

- 
 

40 1 40 

5 Худалдаа үйлчилгээ, 
зочид буудал, санхүү 
бизнесийн төв 

кВт/ м2 
 

- 
 

120 0.8 96 

Нийт чадал 610 

Дэд өртөөний трансформаторын тоо, чадал, ачааллын хувь  2х400кВА, К зтр=80% 

 
ХҮСНЭГТ 2.10 

ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖИЙН ТЕХНИК ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ 

Д/Д Үзүүлэлтүүд Хэмжих 
нэгж 

Тоо хэмжээ Өртөг 
(сая.төг) Одоо 

байгаа 
Төлөвлөлтийн 

хугацаанд 
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2.9.5 Мэдээлэл холбоо 
Төсөл хэрэгижлтийн мэдээлэл холбооны төлөвлөлтийг боловсруулах 

үндэслэл нь: 
1. “Хот тосгоны төлөвлөлт барилгажилтын норм ба дүрэм” БНбД 30-01-04;  
2. “Монгол улсын Мянганы хөгжлийн зорилтод суурилсан Үндэсний хөгжлийн 

цогц бодлого”-ын 5.3.4 заалт; 
3. “Налайх дүүргийн үйлдвэр технологийн парк”-ийн зургийн даалгаварын 

дагуу; 
4. “Монгол улсын Мэдээлэл, харилцаа холбоо, технологийн талаар 2021 он 

хүртэл төрөөс баримтлах бодлого”; 
5. МУ-ын бүсчилсэн хөгжлийн загвар хөтөлбөрийн дагуу боловсруулсан 

Улаанбаатар хотын Налайх дүүргийн “Барилгын материалын үйлдвэрлэл 
технологийн парк”-ын ХЕТ-ны шатны нутаг дэвсгэр, суурьшлын чиг 
хандлага, барилгажилт, гудамж замын сүлжээ, ААНБ-уудын үйлдвэрийн 
ИТА-дын ажлын байрны тооцоонд үндэслэн МУ-ын Мэдээлэл, харилцаа 
холбооны салбарыг хөгжүүлэх мастер төлөвлөгөөтэй уялдуулан 
боловсруулсан.  

 
Одоогийн байдал  

Налайх хотын зүүн урд зүгт төлөвлөж буй “Барилгын материалын 
үйлдвэрлэл технологийн парк” байрлах нутаг дэвсгэрт одоогийн байдлаар 
мэдээлэл, харилцаа холбооны кабель шугамын сүлжээ, станц, шуудан холбооны 
салбар байхгүй болно. 

1. Үүсгэгчийн хүчдэл кВ - 10  

2. Тооцооны чадал мВА - 24  

3. 110/10 кВ-ын дэд станц 
2х16мВА 

ком - 1 11.000 

4. 10 кВ-ын хуваарилах байгууламж ком - 4 7.200 

5. Хаалттай дэд өртөөний хүчин чадал 
1х250кВА 

ком - 2 200 

6. Хаалттай дэд өртөөний хүчин чадал 
1х400кВА 

ком - 2 280 

7. Хаалттай дэд өртөөний хүчин чадал 
1х630кВА 

ком - 1 180 

8. Хаалттай дэд өртөөний хүчин чадал 
2х250кВА 

ком - 2 21.140 

9. Хаалттай дэд өртөөний хүчин чадал 
2х400кВА 

ком - 6 960 

10. Хаалттай дэд өртөөний хүчин чадал 
2х630кВА 

ком - 3 600 

11. Хаалттай дэд өртөөний хүчин чадал 
2х1000кВА 

ком - 10 2.200 

12. 110 кВ-ын ЦДАШ км -  1.000 

13. 10 кВ-ын 150-240 кв.мм хөндлөн 
огтлолтой кабель 

км - 35 1.750 

Нийт өртөг 46.510 
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ЗУРАГ 2.18 МЭДЭЭЛЭЛ ХОЛБООНЫ СҮЛЖЭЭНИЙ СХЕМ 
 

Налайх дүүргийн “Барилгын материалын үйлдвэрлэл технологийн парк”-д 
шинээр баригдах оффис, үйлчилгээний барилга байгууламжууд, үйлдвэрүүдийг 
мэдээлэл, харилцаа холбоогоор хангахын тулд одоо байгаа “МХС” ТӨК-ний 
Налайх дүүргийн салбарын Холбооны төв станцаас төлөвлөж буй БМҮТПаркын 
Засаг захиргаа, олон нийтийн бүс /А/-д байрлах “НБМҮТП” ОНӨААТҮГ-ын 
оффисын барилга хүртэл газрын FO-24 шөрмөстэй /core/ шилэн кабелийн 
сүлжээг 7км орчим татаж авчран уг оффисын барилга дотор МЭДЭЭЛЭЛ, 
ТЕХНОЛОГИЙН ТӨВ-ийг байгуулж шинэ үеийн MSAN 500NN номерын 
багтаамжтай тоон автомат телефон станцыг байгуулахаар төлөвлөв. Уг 
барилгын дээр гамшгийн үед мэдээлэл түгээх дуут дохио өгөгчийг байршуулна. 

156 мб/сек-ээс багагүй хурдтай тоон дамжуулах системийн кабелийн 
байгууламж, мөн станц хоорондын тоон дамжуулах системийг шилэн кабелийн 
сүлжээ байгуулж, төгсгөлийн төхөөрөмжид холбохоор төлөвлөв.  

Шинэ станцын  MDF кроссоос БМҮТП-ын 3 хэсэг газарт ШХШ-1, ШХШ-2, 
ШХШ-3 зэрэг телефоны хуваарилах шүүгээ 3ш-ийг байгуулан тэдгээрийг 4 эгнээ 
яндантай сувагчлалаар станцтай холбож, уг сувагчлалд станцаас /200х2/, 
/400х2/-ын гол кабель сүвлэж цэнэглэнэ.       
  Барилга объектууд тус бүр лүү төлөвлөж буй авто замыг дагуулан 
холбооны 2-4 эгнээ PVC- Ǿ63-110мм-ын голчтой хуванцар яндан бүхий салбар 
кабель шугамын сувагчлалыг газрын түвшнээс доош -1,0м-ийн гүнд байгуулж, 
түүнд FO-DUCT 4 шөрмөстэй /core/ өндөр хурдны  зурвасын шилэн кабелийн 
сүлжээнд холбогдохоор төлөвлөв. Энэ нь БМҮТП-ын ИТА-чид, ард иргэд суурин 
телефон, интернэтийн ба олон улсын тоон сүлжээнд өндөр хурдтайгаар 
холбогдож улс, хот хоорондын автомат төхөөрөмжөөр шууд холбогдох 
бололцоогоор хангагдах юм.  

Мөн нийгмийн дэд бүтэц, БМҮТП ТӨСГ-ын оффис, нэгдсэн лаборатори, 
ЭШСургалт үйлдвэрлэлийн төв, үйлдвэрүүдийн захиргаа, галын болон авран 
хамгаалах алба, МСҮТөв, суралцагсадын дотуур байр, худалдаа үйлчилгээ, 
зочид буудал, санхүү бизнесийн төв  зэрэг барилга объектууд тус бүр руу үүрэн 
ба суурин телефон, интернэт, КаТв, WI-FI, FM радиогоор хангагдахаар тооцож  
төлөвлөлөө.  

Төлөвлөж буй БМҮТП-ын үйлдвэр, аж ахуйн нэгжүүд,тэдгээрт ажиллах ИТА-
дад мэдээлэл, харилцаа холбооны сүүлийн үеийн шинэ технологийн нэг болох 
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IP TV буюу кабелийн телевиз, интернэт, суурин телефоныг зэрэг  хүргэх 
гурвалсан үйлчилгээний төрлийг хүргэхээр тооцов. 

Ингэснээр  БМҮТПаркын ажилтан, ажилчид бүр мэдээлэл холбооны бүх 
төрлийн үйлчилгээ буюу суурин холбоо, кабелийн телевиз, өгөгдөл, утасгүй, 
хөдөлгөөнт интернэт-/WI-FI/, интернэт, дотоод, гадаад IP сүлжээ, (АТМ 
/мөнгөний автомат  машин, EFTPOS/ цахим сүлжээгээр санхүүгийн арилжаа 
хийх/, e-post, шуудангийн электрон худалдаа, гибрид шуудан, хэвлэлийг 
электрон аргаар хүргэх, хүлээн авах г.м) зэрэг харилцаа холбоо, мэдээллийн 
технологийн хамгийн сүүлийн үеийн бүх төрлийн үйлчилгээг авах бололцоотой 
болох юм.    

БМҮТП-ын  60 орчим үйлдвэр, албан байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдийн 
суурин телефон холбооны хэрэглэгч 1000, үүрэн телефоны хэрэглэгчийг 1200 
байхаар тус тус тооцож,  100 хүнд ноогдох телефон цэгийн тоог 90 орчим 
байхаар тооцлоо.  
  Төлөвлөлтөөр холбооны станцын болон шүүгээний том худаг 4, дунд худаг 
70ш, PVC - Ǿ110мм-ын голчтой 4 эгнээ яндантай холбооны гол кабель шугамын 
сувагчлалын нийт урт 650м х4= 2,6 км,  PVC - Ǿ63 мм-ын голчтой  2 эгнээ 
яндантай холбооны салбар кабель шугамын сувагчлалын нийт урт  /8,0км х2/=16 
км, одоо байгаа Налайхын Холбооны төв станцаас БМҮТП-ын захиргаанд 
байрлах MSAN 500NN станц хүртэл татах газрын шилэн кабелийн нийт урт 7км 
тус тус байхаар тооцлоо.  
 
Радио, Телевизийн  нэвтрүүлэг:        

Монгол орон даяар одоогийн телевизийн нэвтрүүлгийн Аналоги  
технологийг халж тоон технологид бүрэн шилжүүлэх учир суурь сүлжээг шилэн 
кабелийн сүлжээгээр хангахаар төлөвлөсөн нь тус БМҮйлдвэрлэл технологийн 
паркийн албан байгууллага, айл өрх, ард иргэд  радио, телевизийн    
нэвтрүүлгийг  IP TV буюу “гурвалсан үйлчилгээ” /энэ нь кабелийн телевиз, 
интернэт, суурин телефоныг зэрэг хүргэх үйлчилгээ/,  шилэн кабелийн сүлжээг 
ашиглан төхөөрөмжүүдийг суурилуулснаар хүлээн авч үйлчлүүлэх боломж 
бүрдэх юм. Мөн MMDS буюу олон сувгийн агаарын телевизийн станцыг 
Мэдээлэл технологийн төвийн шинэ байранд төлөвлөв.  

Хэт богино долгионы FM радио станцыг барилгажилт, суурьшлын бүсээс 
хамааруулан долгион тархалтын бололцоог харгалзан шинээр төлөвлөсөн 
Мэдээлэл технологийн төвийн байранд төлөвлөв.  

БМҮйлдвэрлэл технологийн паркын барилгажилтын чиглэл хүрээ 
байршлаас шалтгаалан шугамын радиог түгшүүр, зарлан мэдээллийн 
зориулалтаар ААНБ-ууд тус бүрийн үйлдвэрийнхээ барилга дотор ашиглах 
боломжтой бөгөөд нэгдсэн төв станцыг Мэдээлэл технологийн төвд байрлуулна.  

 
Интернэтийн үйлчилгээ, өгөгдлийн холбоо: 

Засгийн газрын тохируулагч агентлаг “Мэдээллийн технологи, шуудан, 
харилцаа холбооны газар”-аас баримталж байгаа хөдөлгөөнт, утасгүй 
интернэтийн үйлчилгээг ард иргэдэд хүргэх бодлого, төлөвлөлттэй уялдуулан 
БМҮйлдвэрлэл технологийн паркийн ХЕТ-ний шатны тооцоо судалгааг Мэдээлэл 
холбооны салбарт үйл ажиллагаа явуулж байгаа  утасгүй, хөдөлгөөнт 
интернэтийн үйлчилгээний  компаниудын  үйлчилгээний төрлийг сонгон тэдний 
бодит судалгаанд түшиглэн тооцсон болно.  
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Утасгүй, интернэтийн WI-FI орчин нь өндөр хурдтай, хэрэглэхэд хялбар, 
байгаль орчинд хор нөлөөгүй, ухаалаг техник технологид үндэслэсэн үйлчилгээ 
юм.              

Иймд төлөвлөж буй БМҮйлдвэрлэл технологийн паркын захиргаа, албан 
байгууллага, үйлдвэрийн ИТА-дад илүү зохимжтой гэж тооцож дээрхи үйлчилгээг 
төлөвлөлтөд тусгалаа.  

Мөн барилгажих бүс сектрүүдэд шилэн кабелийн сүлжээг ашиглан IP TV 
буюу интернэт, кабелийн телевиз, суурин телефоны гурвалсан үйлчилгээг зэрэг 
үзүүлдэг үйлчилгээний төрлийг сонгож төлөвлөв. 
 
Шуудан холбооны үйлчилгээ: 

Налайх хотын БМҮТПаркын Засаг захиргаа, олон нийтийн бүс /А/-эд 
байрлах Налайх БМҮТП ТӨСГ-ын оффисын барилгад төлөвлөсөн Мэдээлэл, 
харилцаа холбооны бүх төрлийн үйлчилгээг явуулах  зориулалт бүхий Мэдээлэл 
технологи йн төвийн байранд  хэвлэл сонин түгээх, захидал илгээмжийг хүргэх, 
электрон шуудан хүлээн авахад  зориулж  шуудангийн салбарыг шинээр 
төлөвлөв.  

МУ-ын шуудангийн салбарт бүх шатны шуудан хүргэлтийн тогтолцоог 
боловсронгуй  болгож,  шуудангийн бүсчлэлийн нэгдсэн кодыг улс орон даяар  
нэвтрүүлж, аймаг орон нутгийн хаягийн нэгдсэн сүлжээг бий болгосноос гадна  
бүх аймаг, хотын шуудангийн салбарууд үйл ажиллагаандаа дотоод шуудангийн 
бүртгэлийн “Postnet”, гадаад шуудан бүртгэлийн lpslight, хэвлэл захиалгын  
OrdersPro программуудыг системийн хэмжээнд ашиглаж шууданг эзэнд нь 
шуурхай, цаг тухайд нь хугацаа алдалгүй хүргэх  боломжтой,  цаашид  улам  
боловсронгуй болгохоор  ажиллаж  байгаа учир уг  ажиллагааг үргэлжлүүлэн 
шуудангийн сүлжээ бүхий шинээр салбар байгуулахаар төлөвлөв.       
       Албан бичиг баримт, хэвлэл мэдээлэл, сонин сэтгүүл түгээх, захидал 
илгээмжийг хүргэх үйлчилгээг уг шинэ салбараас албан байгууллага, үйлдвэр аж 
ахуйн нэгжийн ИТА-дад хүргэх боломжтой. Шуудангийн салбарын бүх төрлийн 
үйлчилгээ нь e-post, шуудангийн электрон худалдаа, гибрид шуудан, хэвлэлийг 
электрон аргаар хүргэх үйлчилгээтэй байхаар тооцож төлөвлөв. 

 
ХҮСНЭГТ 2.11 

МЭДЭЭЛЭЛ, ХОЛБОО ДОХИОЛЛЫН ТЕХНИК ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ 

Үзүүлэлт 
 
 

Хүчин чадал, 
төрөл 

Хэм. 
нэгж 

Тоо 
хэмжээ 

Нэгж өртөг 
/сая төг/ 

Нийт өртөг 
/сая төг/ 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Бага багтаамжийн 
тоон станц /MSAN/ 

NN500 ком 1 25.0 25.0 Эхний ээлж 

Холбооны т/б том, 
дунд худаг 

М-1 
L5T 

ком 74 1.5 111.0 -“- 

Телефоны 
хуваарилах шүүгээ 

ШРП-200 ком 3 2.0 6.0 -“- 

Пластмассан яндан 
хоолой гол 
сувагчлалын 

PVC - Ǿ 110 км 2,6 0.008 0.02 -“- 

Пластмассан яндан 
хоолой гол 
сувагчлалын 

PVC - Ǿ 63 км 16 0.008 0.128 -“- 

Станцын шилэн 
кабелийн кросс 

MDF- 
STM-2 

ком 2 1.0 2.0 -“- 
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Шилэн кабелийн 
төгсгөлийн 
төхөөрөмж 

FDF  24 core-ийн ком 4 0.8 3.2 -“- 

Сувагчлалд татах 
шилэн кабель 

fiber oftic DUCT-24 
core 

км 16,0 0.004 0.064 -“- 

Газраар татах 
шилэн кабель 

24 core fiber oftic км 7,0 0.005 0.035  

Утасгүй 
интернэтийн гол 
төхөөрөмж 

360° 
1ш антена 300м-т 

цацах 
3 тийш харах 

ком 1 3.0 3.0 Төлөвлөлтийн 
хугацаанд 

Дагалдах 
төхөөрөмжүүд 

 ш 1 2.0 2.0 Төлөвлөлтийн 
хугацаанд 

IP TV 3-лсан 
үйлчилгээний 
төхөөрөмж 

48 core fiber oftic, 
FDF  48 core 

төгсгөлийн т/төх 

ком 1 3.0 3.0 Төлөвлөлтийн 
хугацаанд 

Шуудан 
Холбооны 
салбар 

1000 хүнд үйлчлэх 
хүчин чадалтай 

ком 1 8.0 8.0 Төлөвлөлтийн 
хугацаанд 

КаТв /MMDS/ станц R=30км радиус ком 1 6.0 6.0 Төлөвлөлтийн 
хугацаанд 

Богино догионы FM 
радио станц 

 ком 1 2.0 2.0 Төлөвлөлтийн 
хугацаанд 

Гамшгийн үеийн 
дуут дохио өгөгч 

 ком 1 10.0 10.0 Эхний ээлж 

ДҮН 307.3 

 

2.10 ХОГ, ХАЯГДАЛ 
2.10.1. Ахуйн хог хаягдал 

Төсөл хэрэгжих үйл ажиллагааны явцад гарах ахуйн хог хаягдлын гол эх 
үүсвэр нь барилга баригдах болон ажилчдын байр байна. Ахуйн хог хаягдлын 
тооцоог төслийн хэрэгжилтийн үе шатаас хамааран тооцов.  

Төслийн бүтээн байгуулалтын үе шатанд 1000-1200 хүн төслийн талбай 
дээр байнга болон түр байрлан ажиллахаар төлөвлөж байгаа ба ойролцоогоор 
жилд 3.0-3.6 тн ахуйн хог хаягдал гарна. Үүний 50 орчим хувь дахин 
боловсруулах хуванцар сав, цаас, картон болон хоол, хүнсний үлдэгдэл байна.  

Ахуйн хэрэглээний гарах бохир усны хэмжээ 54.000-64.800 м3 байна. 
Ахуйн хэрэглээнээс гарч байгаа бохир усыг цэвэршүүлэн үйлдвэрлэлд болон зам 
усалгаанд ашиглана.  
 
2.10.2 Үйлдвэрийн хог хаягдал 

Төсөл хэрэгжих бүх үе шатанд гарах боломжит хог хаягдлын төрлүүдэд 
хатуу, шингэн, аюултай болон аюулгүй мөн идэвхгүй хог хаягдал багтана. 
Үйлдвэрлэлийн цогцолбор барилга болон холбогдох дэд бүтцүүдийг барихтай 
холбоотой гарах аюулгүй хог хаягдлын урсгал нь малтсан зүйлс, үнс, илүү гарсан 
барилгын материал, цемент, чулуун ба тоосгон өрлөгийн материал, шил, 
дээврийн материал, банз модон материал, хаягдал металл, цаас, картон, 
пластик сав боодол болон хашаагаар хүрээлсэн талбайгаас гарсан дотоод хог 
хаягдлаас бүрдэнэ. 

Барилгын аюулгүй хог хаягдлын зохих менежмент нь маш бага хэмжээний 
нөлөөллийг бий болгох байдлыг хог хаягдлын шилдэг туршлага болсон арга 
хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.   
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ЗУРАГ 2.19 ХОГ ХАЯГДЛЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН ШАТЛАН ЗАХИРАХ ҮЕ ШАТ 

 

Дээрхээс үндэслэн хог хаягдлын цогц менежментийг хяналттай ба 
хяналтгүй гэсэн тогтолцоогоор шийдвэрлэж болохыг ерөнхий төлөвлөгөөгөөр 
санал болгож байна.  

Хяналттай хог, хаягдал: Хог хаягдлын цогц менежмент нь үйлдвэрийн 
дотоодын, барилгын, тусгай, аюултай зэрэг хяналтанд байгаа хог хаягдал 
ангилсан болон холимог хог, хаягдлыг, электрон хяналтын системээр болон 
график, хувиариар цуглуулан авч, эх үүсвэр дээр нь ангилж, нягтруулж, савлаж 
бэлтгэн бүртгэлжүүлж дахин ашиглалтанд бэлтгэх, шат дараалан дахин 
боловсруулах үйл ажиллагаа явуулна. Мөн тухайн үйлдвэрийн технологийн 
үлдэгдэл түүхий эд ба хаягдлыг тээвэрлэн, хог хаягдал боловсруулах үйлдвэрт 
нийлүүлэх шаардлагатай.   
 Налайх хот болон Үйлдвэр Технологийн Парк өргөжин хөгжихөд хог 
хаягдлыг боловсруулах орчин үеийн үйлдвэрийг төрөлжүүлэн байгуулах 
шаардлага аяндаа урган гарч байгаа нь дээрхээс тодорхой байна. Хог хаягдал 
боловсруулах үйлдвэрийг үндсэн үйлдвэрлэл явагдах нутаг дэвсгэрийн зэрэгцээ 
байршуулна.  /ҮТП-ийн зүүн өмнө талд Дулааны станцын зэрэгцээ/ 

 Нүүрсний үнс, нунтаг хаягдал, барилгын хог хаягдлыг дахин ашиглаж 
барилгын материалын үйлдвэр байгуулах 

 Бүх төрлийн дугуйг   дахин ашиглах үйлдвэр байгуулах 

 Хаягдал  тос, машины тос, түүхий нефт болон нүүрсний тос зэрэг шингэн 
химийн гаралтай зүйлсийг дахин ашиглах  үйлдвэр байгуулах 

 Электрон, цахилгаан барааны  хог хаягдлыг дахин ашиглах  жижиг дунд 
үйлдвэрүүдийг БМҮТП-ийн нутаг дэвсгэрийн архитектур орон зайн 
төлөвлөлт, газар ашиглалт, газар зохион байгуулалтын төлөвлөлттэй 
болон инженерийн дэд бүтцийн хангамжтай уялдуулан байршуулах нь 
зүйтэй. Ялангуяа Суурьшлын бүс, хөнгөн хүнсний үйлдвэрлэл төвлөрсөн 
нутаг дэвсгэрт ахуйн хог хаягдлын цэг болон хог боловсруулах үйлдвэрийг 
үйлдвэрийн паркийн орчинд барилгын материал болон үйлдвэрийн районы 
хогын цэгийг нэгтгэн тусгайд нь байрлуулж үйлдвэрээс гарч буй хог 
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боловсруулах хоёрдогч түүхий эд бэлтгэх хогны үйлдвэр байгуулах нь 
зохимжтой гэж үзэж байна. 
Хот суурин газрын байгаль орчны тогтвортой хөгжлийн үндсэн чиглэл, 

хүрээлэн буй орчны тэнцвэрт нөхцлийг хадгалах, хүн амын эрүүл мэндэд үзүүлж 
болзошгүй сөрөг хорт нөлөөллийг арилгах, урьдчилан сэргийлэх, аж үйлдвэр, 
суурьшлаас үүсч буй хаягдалыг хоёрдогч түүхий эдийн нөөц болгон зохистой 
ашиглах, зах зээлийн сонирхлын дагуу  хамрах хүрээ, хог хаягдал боловсруулах 
үйлдвэрлэлийн технологийг үндэслэн Налайх хот БМҮТП түүний бүс нутгийн 
хүрээнд “Хог, хаягдлын менежментийг”дээрх байдлаар судалгааны баг 
тодорхойлж байна. 

Хог хаягдал нь шавхагдашгүй түүхий эдийн нөөц юм. Энэ нөөц баялгийг 
эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах зорилгоор хотын ахуйн хог, тусгай аюултай хог, 
барилгын хог зэрэглэлээр ангилж, ялган “Хог хаягдлыг өндөр хэмд боловсруулж, 
цахилгаан эрчим хүч үйлдвэрлэх” болон барилгын материалын металл 
боловсруулах үйлдвэрлэлийн хоёрдогч түүхий эд болгон ашиглаж болох талаар 
Хог хаягдлын дээрх цогц менежментийг ойрын ирээдүйд хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.  

Налайх хот БМҮТП-н хог, хаягдлын менежментийн шинэ тогтолцоог бий 
болгох 2 үе шаттай мастер төлөвлөгөөг ойрын хугацаанд боловсруулж, 
холбогдох хууль, журманд өөрчилөлт оруулах нь чухал. 

 
2.11 АЖИЛЛАХ ХҮЧ 

Барилгын салбарын Шинжлэх ухаан, техник, технологийн ололт амжилт нь 
боломжит нөөц, арга замыг ашиглан хөгжлийн зорилго зорилтоо тодорхойлж, цаг 
хугацаа, орон зайн нөлөөлөл доор хөгжиж, барилгын материалын үйлдвэрлэлд 
баялаг болж, үйлдвэрлэх бүтээгдэхүүн, үзүүлэх үйлчилгээг програмчлан, 
Барилгын материалын салбарыг техник технологийн хувьд олон улсын түвшинд 
хүргэж, эх орны үйлдвэрийн барилгын материалын чанарыг дээшлүүлснээр 
тодорхойлогдоно. Барилгын материалын үйлдвэрлэл нь барилга угсралтын 
ажлаас түрүүлж хөгжих стратегийн зорилттой байх ёстой. Барилгын материалын 
үйлдвэрт үйлдвэрлэж буй бүтээгдэхүүн, нийлүүлж байгаа материал нь чанарын 
хувьд Монгол улсын болон олон улсын стандартад нийцсэн байх нь чухал. 

Барилгын материалын үйлдвэрийн техник-технологийн шинэчлэлийг орчин 
үеийн шаардлагад нийцүүлэх, барилгын материалын үйлдвэрүүдийн өрсөлдөх 
чадварыг бий болгох, судалгаа эрдэм шинжилгээний ажлын үр дүнг барилгын 
үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх, салбарын үйлдвэрлэлд мэргэжлийн боловсон хүчин 
бэлтгэх, хүний нөөцийн чадавхийг нэмэгдүүлэхийн тулд үйлвэрлэл дээр түр 
сургалт, албан бус сургалтаар мэргэжлийн ажилчдыг бэлтгэх асуудал хоцрогдож 
байгаа юм.   

Монгол улс нь БТҮТП төсөлд үндэсний оролцооны хөтөлбөрийг сайн 
явуулж чадвал ихээхэн үр шим хүртэх бүрэн боломжтой бөгөөд энэхүү төслөөс 
шууд эдийн засгийн үр шим (жишээ нь, ажилчид, гэрээт гүйцэтгэгчид болон 
нийлүүлэгч нарт олгох “орон нутгийн зарцуулалт”) болон ажилчид, ханган 
нийлүүлэгч нарыг цаашид өөрийн улсад хэрэгжүүлэх засгийн газрын болон 
хувийн хэвшлийн төслүүдэд ажиллах чадвартай болгоно гэсэн хүлээлттэй 
байгаа. БТҮТП нь Монгол улсад идэвхтэй ажлын байр хайж буй гэж бүртгүүлсэн 
хүмүүсийг ажлын байраар хангах төлөвлөгөө (2014 оны гуравдугаар сарын 
байдлаар ажилгүй иргэдийн тоо 34.3 мянгад хүрсэн бөгөөд энэ нь өмнөх оны мөн 
үетэй харьцуулахад 917 хүнээр буюу 2.6%-иар буурсан үзүүлэлт юм. Монгол 
улсын Статистикийн Албаны 2014 оны гуравдугаар сарын Монгол улсын нийгэм 
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эдийн засгийн байдал мэдээллийг үзнэ үү) бүхий үндэсний оролцооны стратегийг 
боловсруулах бүрэн боломжтой бөгөөд энэ нь нэг талаар хилийн чанадад буй 
20,000 гаруй Монгол иргэдийг улсынхаа бүтээн байгуулалтын ажилд оролцуулах 
хүсэл эрмэлзлэлтэйгээр эх орондоо эргэж ирэх сэтгэлийг татах боломжтой юм. 

Өнөөдөр Налайх хотын хэмжээгээр 36 барилгын материалын үйлдвэр 
/цементийн үйлдвэр, хөнгөн бетоны үйлдвэр, керамик тоосгоны үйлдвэр, ган 
туйвангийн үйлдвэр, хуванцар хоолойн үйлдвэр зэрэг/ үйл ажиллагаа явуулж 
байгаа боловч үйлдвэрлэж байгаа бүтээгдэхүүн, нийлүүлж байгаа материал, 
эдлэлийн чанар олон улсын стандартад нийцэхгүй байгаа юм. Өөрөөр хэлбэл, 
одоо байгаа үйлдвэрүүд технологийн хувьд хоцрогдсон, импортын материалаас 
өрсөлдөх чадвар муутай байгаа нь шинээр орчин үеийн технологи бүхий 
өрсөлдөх чадвартай үйлдвэрүүд байгуулах зайлшгүй шаардлагыг нөхцөлдүүлж 
байна. 

Монгол улсын засгийн газрын эн тэргүүний зорилт бол Монгол улс дахь 
хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх явдал байсаар ирсэн. Монгол улс нь 
Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хуулийг 2011 оны зургадугаар сард гаргасан. 
Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих засгийн газрын хөтөлбөрүүдийг хянан явуулах 
Үндэсний хөдөлмөр эрхлэлтийн хороог 2011 онд байгуулсан. Энэ хороо нь 
“Ажилтай, орлоготой Монгол хүн” болон “Үндэсний мэргэжилтэй ажилтан бэлтгэх 
хөтөлбөр” зэрэг олон тооны хөтөлбөрүүдийг (7 хөтөлбөр, 1 төсөл) явуулж байна. 
2013 онд ойролцоогоор 6400 хүн сургагдсаны 79% нь ажилд орсон байна. 2014 
оны байдлаар 5200 хүнийг сургаж байна. Өнгөрсөн жилээс эхлэн ажил 
олгогчдоос ирсэн олон тооны ажлын байрны санал дээр үндэслэн засгийн газрын 
дэмжлэгтэйгээр явуулж буй тусгай мэргэжлийн сургалтуудад олон тооны 
хүмүүсийг сургаж байна. 

Налайх дүүргийн Хөдөлмөрийн хэлтэст бүртгэлтэй, ажил идэвхтэй хайж 
байгаа ажилгүй иргэдийн тоо 2014 оны 12 дугаар сарын эцэст 1,093 болж, өмнөх 
оны мөн үеэс 16.2 хувь буюу 212 хүнээр буурсан. Нийт ажилгүйчүүдийн 605 хүн 
буюу 55.4 хувь нь эмэгтэйчүүд байна. 2014 оны 12-р сард ажилгүй 228 иргэн 
шинээр бүртгүүлж, бүртгэлтэй ажилгүй байсан 5 иргэн ажилд орж, 381 хүн 
бүртгэлээс хасагджээ. 

БТҮТП төслийн бүтээн байгуулалт, үйлдвэрлэлийн нэн тэргүүнд 
шийдвэрлэх асуудал нь мэргэжлийн инженер, техникийн ажилчдыг бэлтгэх юм. 
Энэхүү төслийн хүрээнд нийт 1500 гаруй ажлын байр шинээр бий болох ба бусад 
төслүүдтэй уялдан хөгжсөнөөр 10000 гаруй ажлын байр бий болно 

Налайх дүүргийн хөдөлмөрийн насны эдийн засгийн идэвхтэй хүн ам нь 
нийт хүн амын 60.6% буюу 20928 байгаа нь ажиллах хүч бүрэн хангалттайг 
харуулж байна. 
 
2.12 БМҮТП-ИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТОМСГОСОН ҮЗҮҮЛЭЛТ 

Үйлдвэрлэл технологийн паркийг 2015-2020 он, 2021-2030 он гэсэн 2 үе 
шаттайгаар барьж байгуулах бөгөөд шаардагдах хөрөнгө оруулалтын томсгосон 
тооцоог Засгийн Газрын 2010 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдрийн 336 дугаар 
тогтоолоор батлагдсан “Нэгж хүчин чадлыг жишиг үнэ”-д тулгуурлан барилгын 
материалын үнийн өсөлт, барилгын материалын үйлдвэрлэлийн түвшний 
судалгаа, зах зээлийн одоогийн үнийг баримтлан тооцож гаргалаа. 
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ХҮСНЭГТ 2.12 
НБМҮТП-ИЙН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН БАРИЛГЫН ТӨСӨВТ ӨРТӨГ 

№ Үйлдвэрийн 
 нэр 

Үйлдвэрлэх 
бүтээгдэхүүн 

Хүч чадал Шаардагдах талбай, га Нэгж төсөвт 
өртөг 

(тэрбум.төг) 
үйлдвэрийн 

байр 
туслах 

байгууламж, 
талбай 

нийт 

1 Полистрол бетон 
гулдмай, хийц 

эдлэлийн үйлдвэр 

Полистрол бетон 
хавтан,  гулдмай 

10000 
м³/жил 

0.0864 0.9136 1 0.6 

2 Эко панель SIP 
хавтан 

Олон үет SIP 
хавтан 

150                 
м²/хоног 

0.1296 1.3704 1.5 0.9 

3 Ханын 3 үет EPS 
төрлийн 

хавтангийн 
үйлдвэр 

EPS хавтан 
полистрол хавтан 

3 үет хавтан 

28000 
м3/жил,      

40 м3/цаг,   
600 м2 
/хоног 

0.00648 1.4352 1.2 0.5 

4 Усан суурьт 
будгийн үйлдвэр 

будаг 1690     
тн/жил 

0.0864 0.9136 1 0.6 

5 Цэвэр бохир усны 
полимер хоолойн 

үйлдвэр 

Цэвэр бохир усны 
хоолой 

250    
м/хоног 

0.0648 0.9352 1 0.5 

6 Нийлэг туйвангийн 
үйлдвэр 

Шилэн мяндсан 
нийлэг туйван 

2800     
км/жил 

0.108 0.892 1 0.8 

7 Барилгын ган 
туйвангийн 

үйлдвэр 

Барилгын ган 
туйван ф 13-25 

мм 

10000 
тн/жил 

0.3 2.2 2.5 0.3 

8 Фасадны төрөл 
бүрийн 

цавуу,түрхлэг,эму
ль-сны үйлдвэр 

Цавуу, эмульс 3000 
тн/жил,  

2000 
тн/жил 

0.0645 0.9355 1 0.5 

9 Инженерийн 
байгууламжийн 

төмөр бетон 
эдлэлийн үйлдвэр 

Төмөр бетон 
эдлэл 

17000         
м3 /жил 

0.28 1.72 2 1.9 

10 Байгалийн чулуун 
хавтангийн 

үйлдвэр 

Чулуун 
хавтан,хашлага 

300              
м2 /хоног, 

300     
м/хоног 

0.36 1.64 2 2.5 

11 Магнийн 
хавтангийн 

үйлдвэр 

Магнийн хавтан 30000           
м2 /жил 

0.24 2.76 3 1.7 

12 Өнгөлгөөний 
тоосгоны үйлдвэр 

Керамик 
өнгөлгөөний 

тоосго 

2.5 
сая.ш./жил 

0.113 1.887 2 0.8 

13 Зам талбайн 
тохижилтын бетон 
эдлэлийн үйлдвэр 

бетон хийц,эдлэл 20000         
м3 /жил, 

0.029 0.471 0.5 0.2 

14 Ган туйвангийн 
бэлдэцийн 

үйлдвэр 

Хэлбэржүүлсэн 
ган туйван 

бэлдэц 

5000      
тн/жил 

0.05 0.95 1 0.4 

15 Сэндвич хавтан, 
төмөр хийц 

эдлэлийн үйлдвэр 

Сэндвич хавтан, 
төмөр хийц 

1.0              
сая. м2 
/жил,     
60000 
тн/жил 

0.3 2.2 2.5 2.1 
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16 Хөнгөн 
дүүргэгчтэй бетон 

эдлэлийн 
хөдөлгөөнт 

үйлдвэр 

хөнгөн 
дүүргэгчтэй бетон 

18500         
м3 /жил 

0.06 0.44 0.5 0.5 

17 Хуванцар 
хаалга,цонхны    

үйлдвэр 

Хаалга,цонх 20000    
м2/жил 

0.043 0.457 0.5 0.3 

18 Бетон зуурмагийн 
үйлдвэр 

Бетон зуурмаг 120              
м3 /цаг 

0.03 0.97 1 0.3 

19 Шалны 
материалын 

үйлдвэр 

шал 10000           
м2 /жил, 

0.03 0.47 0.5 0.3 

20 Ландщафт, 
архитектурын 

бетон эдлэлийн 
үйлдвэр 

Төрөл бүрийн 
бетон 

хашаа,хашлаг, 
хавтан 

5000           
м3 /жил 

0.07 0.43 0.5 0.5 

21 Угсармал 
барилгын бетон 
хийц эдлэлийн 

үйлдвэр 

"Vollert" фирмийн 
угсармал 

барилгын бетон 
хийц,эдлэл 

150000       
м2 /жил 

0.6 3.9 4.5 4.1 

22 Полиуретан 
дулаалгын 

материалын 
үйлдвэр 

Дулаалгын 
хавтан,хөөс 

150  
м2/хоног 

0.02 0.98 1 0.2 

23 Цахилааны 
утас,кабелийн 

үйлдвэр 

цахилгааны 
утас,кабель 

1200  
м/хоног 

0.03 1.97 2 0.3 

24 Гидратын шохойн 
үйлдвэр 

гидратын шохой 120   
тн/хоног 

0.02 1.98 1.5 0.2 

25 Хөөсөн шилэн 
дулаалгын 

материалын 
үйлдвэр 

Дулаалгын 
материал 

150  м3/хоног 0.02 0.98 1 0.2 

26 Хонины ноосон 
дулаалгын 

материалын 
үйлдвэр 

Дулаалгын 
материал 

600       
м2/цаг 

0.15 1.05 1.2 1.1 

27 Дээврийн 
материалын 

үйлдвэр 

дээврийн   
материал 

500  м2/хоног 0.15 1.05 1.2 1.1 

28 Метал 
хийц,эдлэлийн 

үйлдвэр 

метал хийц 20      
тн/хоног 

0.02 1.48 1.5 0.2 

29 Полистрол , XPS 
дулаалгын 

материалын 
үйлдвэр 

Дулаалгын 
материал 

500   
м2/хоног 

0.15 1.35 1.5 1.1 

30 Хөнгөн төмөр 
каркасны үйлдвэр 

Төмөр каркас 25      
тн/хоног 

0.15 0.85 1 1.1 

31 Хэв хашмалын 
үйлдвэр 

хэв хашмал 80    м2/хоног 0.15 1.15 1.3 1.1 

32 WPC хавтангийн 
үйлдвэр 

WPC хавтан 120    
м/хоног 

0.045 1.155 1.2 0.4 

33 Керамик эдлэлийн 
үйлдвэр 

Керамик эдлэл 1200 
м2/хоног 

1.72 0.78 2.5 11.7 
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34 Бетоны нэмэлтийн 
үйлдвэр 

Бетоны нэмэлт 20 тн/хоног 0.02 0.78 0.8 0.2 

35 Хиймэл чулуун 
хавтангийн 

үйлдвэр 

Хиймэл чулуун 
хавтан 

250  м2/хоног 0.04 1.26 1.3 0.5 

36 Хадаас,шурупны 
үйлдвэр 

Хадаас, 
шуруп 

10      
тн/хоног 

0.04 1.18 1.2 0.5 

37 Барилгын ханын 
цаасны үйлдвэр 

ханын цаас 500  м2/хоног 0.04 0.96 1 0.5 

38 Электродны 
үйлдвэр 

электрод 20      
тн/хоног 

0.04 1.16 1.2 0.5 

39 Гипсэн хавтангийн 
үйлдвэр 

Гипс хавтан 250.0 
м2/хоног 

0.04 0.96 1 0.5 

40 Хавтгай шилний 
үйлдвэр 

Цонхны шил 1.0 сая м2 0.0864 1.9136 2 0.6 

НИЙТ  3.5209 50.8791 54.4 42.3 

 
ОЛОН НИЙТ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БАРИЛГА, БАЙГУУЛАМЖИЙН ТӨСӨВТ ӨРТӨГ 

№ Барилгын нэр Барилгын 
тоо 

Давхар Талбай /м2/ Төсөвт өртөг 
/Тэрбум.төг/ 

1 Паркийн захиргаа, “НБМҮТП” 
ОНӨААТҮГ-ын оффисын 
цогцолбор 

1 2-7 7,645.0 6.12 

2 Барилгын материалын туршилт, 
чанарын сорилтын лаборатори, 
эрдэм шинжилгээ, зохион 
бүтээх болон инновацийн 
төвийн цогцолбор 

3 3-5 14,268.0 9.274 

3 Үйлдвэрлэл сургалтын 
цогцолбор 

2 1-3 5,960.0 4.470 

4 ҮСТ-д суралцагсадын дотуур 
байр 

2 1-3 5,960.0 4.470 

5 Багш ажиллагсадын түрээсийн 
сууц 

2 5 3,240.0 2.12 

6 Худалдаа үйлчилгээ, зочид 
буудал, бизнесийн цогцолбор 

2-3 1-3 3,580.0 2.50 

7 Барилгын материалын 
үзэсгэлэн 

3 1-2 2,260.0 1.60 

8 Бичил үйлчилгээний төв 2 2 1,300.0 0.85 

9 Гал команд, онцгой байдлын 
барилга 

1 2 540.0 0.350 

10 Харуул хамгаалалтын алба 1 1 300.0 0.250 

11 Логистик төвийн цогцолбор 13 1 21,200.0 9.560 

НИЙТ 66,253.0 41.564 

 
ЗАМЫН СҮЛЖЭЭ, НОГООН БАЙГУУЛАМЖ, ДЭД БҮТЦИЙН ХАНГАМЖИЙН ТӨСӨВТ ӨРТӨГ 

№ Барилга, байгууламжийн нэр Төсөвт өртөг /тэрбум.төг/ 

1 Дулаан хангамж 9.165 

2 Цахилгаан хангамж 46.51 

3 Усан хангамж 21.681 

4 Ариутгах татуурга 10.5 

5 Холбоо, мэдээллийн технологийн сүлжээ 0.307 

6 Зам тээврийн сүлжээ 30.0 

7 Ногоон байгууламж 0.0682 

8 Хог хаягдал 3.5 
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НИЙТ 121.7312 

 
НБМҮТП-ИЙН БАРИЛГА, БАЙГУУЛАМЖ, ДЭД БҮТЦИЙН НИЙТ ТӨСӨВТ ӨРТӨГ 

№ НБМҮТП-ийн барилга, байгууламж, дэд бүтцийн нэр Төсөвт өртөг 
/тэрбум.төг/ 

1 Үйлдвэрүүдийн барилга байгууламж 42.3 

2 Олон нийт, үйлчилгээний барилга байгууламж 41.564 

3 Замын сүлжээ, ногоон байгууламж, дэд бүтцийн хангамж 121.7312 

4 НИЙТ 205.5952 

 
ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ САНХҮҮЖИЛТ, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН 

БОЛОМЖИТ ЭХ ҮҮСВЭР 

Улсын Их Хурал, Засгийн газрын түвшинд 

1 1 Улсын төсвийн хөрөнгө  

2 Ашигт малтмалын ордоос уул уурхайн 
бүтээгдэхүүн нийлүүлэх замаар 
төлбөрийн баталгаа гарган бүрдүүлсэн 
хөрөнгө 

2014 оноос Оюутолгой, Тавантолгой зэрэг 
томоохон ордуудаас олох орлого нэмэгдэх 
макро эдийн засгийн чиг хандлагатай 
байна. 

3 Концессын гэрээний дагуу төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн үр дүнд бий болсон 
хөрөнгө 

4 Засгийн газрын тусгай сан 

5 Шинээрбайгуулах Хөгжлийн банкны актив 

6 Ипотекийн хоёрдогч зах зээлээс үнэт цаас гаргасан эх үүсвэр 

7 Олон улсын байгууллага, хандивлагч орны тусламж болон төсөл, хөтөлбөрийн 
санхүүжилт 

8 Засгийн газрын бонд  

9 Бусад боломжит эх үүсвэр  

Гадаадын хөрөнгө оруулалт 

2 1 Газар олгох, зарим хэсгийг төр эргүүлэн авах чиглэлээр  

2 Хөрөнгө оруулалтын гэрээ байгуулах чиглэлээр  

3 Гадаад, дотоодын хөрөнгө оруулагч шинээр барьж ашиглалтанд оруулах олон нийтийн 
барилга байгууламж, ногоон байгууламжаас хамааран тусгай хөнгөлөлт эдлэх, хөрөнгө 
оруулалт хүүгийн бодлогоор дэмжих  

Иргэд, Аж ахуйн нэгж 

3 1 Хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалт 

2 Бартер солилцоо Иргэн аж ахуйн нэгж өөрийн эзэмшиж буй газар, хувийн 
сууц, үйлчилгээний төв гэх мэт обьектоо үнэлүүлж байр 
сууц болон өөр бусад зүйлээр сольж бартерийн 
механизм хэрэглэж болно. 

3 Барилгын компаниудын 
нэгдэх 

 

4 Бусад боломжит эх үүсвэр 

   

Бусад эх үүсвэр 

4 1 Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө 

2 Концессын гэрээний дагуу төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн үр дүнд бий болсон 
хөрөнгө 

3 Гадаадын ҮТП болон гадаад харилцаа, хамтын ажиллагаатай хотуудын тусламж 
дэмжлэг, урт хугацаат зээл 

4 Олон улсын байгууллага, хандивлагч орны тусламж болон төсөл, хөтөлбөрийн 
санхүүжилт 

5 Орон нутгийн бонд 

6 Төлөвлөлтийн гадна орших ойр орчны газрыг дуудлага худалдаагаар борлуулах 

7 Бусад боломжит эх үүсвэр 
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БҮЛЭГ 3. БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ГОЛ БА БОЛЗОШГҮЙ СӨРӨГ 
НӨЛӨӨЛӨЛ, ҮНЭЛГЭЭ 

3.1. НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ АРГА ЗҮЙ 
Энэхүү БОННҮ-ий зорилго нь төслийн бүтээн байгуулалт, ашиглалт  зэрэг 

бүх үйл ажиллагааны туршид байгаль орчинд үзүүлж болзошгүй сөрөг 
нөлөөллийг төслийн үйл ажиллагааны бэлтгэл үе шатанд урьдчилан 
тодорхойлох, үнэлэх, болзошгүй сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх, 
зайлсхийх, бууруулах, арилгах арга хэмжээ, зөвлөмжийг  үнэлэхэд оршино. Мөн 
болзошгүй сөрөг нөлөөллийг урьдчилан тогтоосноор төслийн барилга 
байгууламж, дэд бүтэц, усан хангамж зэрэг байгууламжуудын зураг төслийн үе 
шатнаас эхлүүлэн, барилгажилт, бүтээн байгуулалт, цаашдын ашиглалтын үе 
шатанд зайлшгүй анхааран ажиллах шаардлагатай байгаль орчныг хамгаалах 
арга хэмжээний менежментийг үндэслэлтэй боловсруулахад ач холбогдолтой.  

Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээний үе шатанд 
болзошгүй сөрөг нөлөөллийн үнэлгээг гүйцэтгэхдээ БОНХЯ-ын сайдын 2014 оны 
04-р сарын 10-ны өдөр батлагдсан  А-117 тоот “Аргачлал батлах тухай” 
тушаалын 2-р хавсралтыг удирдамж болгосон.  

Мөн Нэгдсэн үндэстний байгууллагын Хөгжлийн хөтөлбөр/Нидерландын 
засгийн газраас хамтран хэрэгжүүлсэн “Монгол улсад Байгаль орчны засаглалыг 
бэхжүүлэх төсөл”-ийн хүрээнд 2009 онд хийгдсэн “Монгол улсын байгаль орчны 
стратеги үнэлгээ, байгаль орчны аудитын өнөөгийн байдал, цаашид 
боловсронгуй болгох үнэлгээний ажлын тайлан”-д тусгагдсан нөлөөллийг 
тодорхойлох, түүний хэмжээ тархалтыг тогтоох хэсэгт тусгагдсан арга зүйг 
ашигласан. Мөн энэхүү арга зүйг ашиглах боломжгүй зарим байгаль орчны 
бүрэлдэхүүн хэсгүүдэд төслийн үйл ажиллагаанаас үзүүлж болзошгүй 
нөлөөллийн үнэлгээг урьд өмнө хийгдсэн судалгааны үр дүнд анализ хийсний үр 
дүнд тодорхойлсон. 
 
3.1.1 Нөлөөллийн хамрах хүрээг тодорхойлох 

Нөлөөллийн хамрах хүрээг бүс нутаг, дүүрэг, төслийн талбай гэсэн үндсэн 
3 түвшинд тодорхойлно. (Хүснэгт 3.1).  

ХҮСНЭГТ 3.1 
ТӨСЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНААС БАЙГАЛЬ ОРЧИНД  УЧРУУЛАХ СӨРӨГ НӨЛӨӨЛЛИЙН 

ХАМРАХ ХҮРЭЭ 

Дд Болзошгүй нөлөөлөл Төслөөс үзүүлэх нөлөөлөл Нөлөөлөлд өртөх 
байгаль орчны 

бүрэлдэхүүн хэсэг 
Бүтээн байгуулалт/ 
Барилгын үе шат 

Үйлдвэрлэлийн 
үе шат 

А.Бүс нутгийн түвшинд 

 ...    

     

Б. Дүүрэг, орон нутгийн түвшинд 

 ...    

     

В. Төслийн талбайн хэмжээнд 

 ...    

     

 
Болзошгүй нөлөөллийн хамрах хүрээг тодорхойлохдоо төслийн аль үе шатнаас 
ямар нөлөөлөл үүсэх, тухайн нөлөөлөлд өртөж болзошгүй байгаль орчны 
бүрэлдэхүүн хэсгийг дээрх хүснэгтэнд бичиж өгөв.  
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3.1.2. Болзошгүй сөрөг нөлөөллийг тодорхойлох 

Төслийн үйл ажиллагаа, байгаль орчны бүрэлдэхүүн хоёрын огтлолцож 
байгаа нүдэнд  

 сөрөг нөлөө үзүүлвэл “Х”,  

 нөлөө үзүүлэхгүй бол “О”  

 эерэг нөлөө үзүүлвэл “+” тэмдгийг тавина.  
Хүснэгтэнд тэмдэглэсэн нүднүүд нь ерөнхийдөө төслийн үйл ажиллагаа, 

байгаль орчин хоёрын хоорондын хамаарлыг харуулж байна. Харин нөлөөлөх 
түвшингийн хувьд тухайн үйл ажиллагаа байгаль орчны нэг болон хэд хэдэн 
элементэнд нөлөөлж болно. Жич: 1 дүгээр баганад бичсэн төслийн үйл 
ажиллагаанууд нь нөлөөлөл үзүүлж ч болно, үзүүлэхгүй ч байж болно. Нөлөөлөл 
гэдгийн ямар нэгэн урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ аваагүй, эсвэл нөлөөллийг 
бууруулах оролдлого хийгээгүй тохиолдолд ирээдүйд үүсч болох нөхцөл байдал 
гэж ойлгож болно. Гэхдээ эдгээр нөлөөлөл нь ихэнх тохиолдолд тухайн төслийн 
үйл ажиллагааны хувьд тодорхойлох боломжтой. Мөн нөлөөллийг нь өөрчлөх 
боломжтой байдаг. Байгаль орчинд нөлөөлж болохуйц үйл ажиллагааг 
тодорхойлохдоо дор дурьдсан хүчин зүйлсийг гол төлөв харгалзан үзнэ. Үүнд: 

 Агаарт хаягдах хийн төрөл, хэмжээ,  

 Усыг бохирдуулж байгаа бодис, бохирдлын зэрэг, бохирдсон усны хэмжээ, 
түүнийг цэвэрлэх, ариутгах, устгах тухай 

 Хатуу хог хаягдал бий болгож байгаа эх үүсвэр аюултай болон аюулгүй 

хог хаягдал, тэдгээрийг хадгалах, тээвэрлэх, устгах тухай 

 Орон нутгийн хүн амд нөлөөлөх байдал дуу чимээ, тоос шороо, 

гэрэлтүүлэг, зам тээвэр болон бусад саад болохуйц нөлөөлөл 

 Нийгэм эдийн засгийн байдал, соёл уламжлалын үнэт зүйлд нөлөөлөх 
байдал 

 Барилгын материал, бүтээгдэхүүний эрэлт, төсөл эхлэх үе болон үйл 
ажиллагаа явуулах үед хүний нөөцийн шаардлага, тэдгээрийн хэрэгцээ, 
хангамжийн тухай 

 Газар ашиглалт, газар ашиглах зориулалтыг өөрчлөх, г.м. 
Байгаль орчинд нөлөөлж буй төслийн үйл ажиллагааг төслийн байгаль орчны 

асуудлууд гэж нэрлэдэг. Нөлөөлөл үзүүлж буй үйл ажиллагаа тус бүрийг өөрөөр 

хэлбэл төслийн байгаль орчны асуудал тус бүрийг үзүүлж буй нөлөөллийн 
хэмжээ, тархалтаар нь тодорхойлохын тулд харгалзах байгаль орчны 
бүрэлдэхүүнтэй нь уялдуулан судлах шаардлагатай байдаг. 

ХҮСНЭГТ 3.2 
ТӨСЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНААС БАЙГАЛЬ ОРЧИНД УЧРУУЛАХ СӨРӨГ НӨЛӨӨЛЛИЙН 

ҮНЭЛГЭЭ 

Дд  
 
 

Байгаль орчны 
физик шинж чанар 

Биологийн буюу 
экологийн нөөц 

Хүний хэрэгцээний үнэ цэнэ Амьдрах 
орчны 
чанар 
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Байгаль орчны 
бүрэлдэхүүн 

хэсгүүд 
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барилгын ажлын үе шат 

1 ...               

2                

үйлдвэрлэлийн үе шат 

1 ...               

2                

 

Дээрх хүснэгтийг бөглөхдөө Хүснэгт 3.1-ээс тодорхойлогдсон 
үзүүлэлтүүдийг хамруулна. Жич: хүснэгтэд харуулсан үйл  ажиллагаа, байгаль 
орчны бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг ойлгомжтой болгох үүднээс хялбаршуулсан 
болно. Энд зөвхөн анхан шатны нөлөөллүүдийг харуулсан бөгөөд дам нөлөө 
буюу хоёр дах шатны нөлөөллүүдийг харуулаагүй болно. Төслийн  үйл 
ажиллагаа, байгаль орчны хоорондын хамаарлыг "+", эсвэл "х" тэмдгээр 
тэмдэглэгдсэн нүд харуулж байна. Хүснэгтээс төслийн төлөвлөж байгаа нэг ажил 
нь байгаль орчны хэдэн бүрэлдэхүүн хэсгүүдэд нөлөөлж байна гэдгийг харж 
болно.  

 

3.1.3. Болзошгүй сөрөг нөлөөллийн хэмжээ, тархалтын түвшинг 
тодорхойлох 

Төслийн үйл ажиллагаанаас үүдэх нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх, 
бууруулах ажлыг зохион байгуулахын тулд нөлөөллийн хэмжээг тодорхойлно. 
Нөлөөллийн хэмжээг тодорхойлох нь тухайн хүний ойлголтоос ихээхэн 
хамаардаг тул  ихэнх тохиолдолд байгаль орчны бүрэлдэхүүн тус бүрээр дараах 
шаардлагыг мөрдөх  шаардлагатай. Нөлөөллийн хэмжээг 3 хүчин зүйлээр 
тодорхойлно. Нөлөөлөл тус бүрд дээр дурдсан хүчин зүйл бүр 1, 2, 3 гэсэн 
үнэлгээ өгөх бөгөөд энэ нь тухайн нөлөөллийн хэмжээ, тархалт, давтамжийг 
харуулна. Үүнд: Нөлөөллийн хэмжээ, хугацаа, нөлөөлөлд өртөх газар нутаг, 
нөлөөлөл тохиолдох, давтагдах магадлал. 

 

Хэмжээ тархалт М 
1, 2 ба 3 

Нөлөөллийн хэмжээг тодорхойлно. бага, дунд, их  
Байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөллийн хугацааг тодорхойлно. 
(богино, дунд, урт хугацаа) 

Хамрах хүрээ S 
1, 2 ба 3 

Төслийн үйл ажиллагаанаас нөлөөлөлд өртөх газар зүйн байрлал, 
талбай (тухайн талбай орчимд, арай өргөвтөр талбайд, нэлээд  
газар нутгийг хамарсан)  

Давтамж/магадлал F 
1, 2 ба 3 

Дахин давтагдах магадлал ба дахин давтагдах тоо (бага 
магадлалатай, өндөр магадлалтай, тохиолдол нь тодорхой)  

 

Болзошгүй нөлөөллийг  хэмжээ,  хамрах хүрээ, давтамж гурвын үржвэрээр 
тооцно. 
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М х S х F = Болзошгүй нөлөөллийн хэмжээ 
Нөлөөллийн хамгийн бага хэмжээ 1 (1x1x1), хамгийн их хэмжээ нь 27 (3x3x3) 
байна.  
Нөлөөллийн хэмжээ 6-аас доош байгаа тохиолдолд үл мэдэгдэх нөлөөлөл гэж 
үзнэ. Дараах хүснэгтэнд хэмжээ,  хамрах хүрээ, давтамж гуравт үнэлгээг 
харгалзуулах журам, нэгдсэн үнэлгээг  тооцоолох тухай журмыг харуулсан болно 
(Хүснэгт 3.3). Хэрвээ тухайн нөлөөлөл хуулийн зохицуулалт хийх шаардлагатай 
болохоор бол мэдэгдэхүйц нөлөөлөлд тооцогдоно. 

ХҮСНЭГТ 3.3 
БАЙГАЛЬ ОРЧИНД НӨЛӨӨЛӨХ БАЙДЛЫГ ТОДОРХОЙЛОХ ШАЛГУУР 

Төрөл/үнэлгээ Шалгуур 

М: Хэмжээ, тархалт 

Түвшин -1 
Бага болон богино хугацааны нөлөөлөл - энэ хоёр нөхцлийг зэрэг 
хангасан тохиолдолд  

Түвшин -2 
Дунд зэрэг, эсвэл дунд хугацааны нөлөөлөл - Энэ хоёр нөхцлийн аль 
нэгийг хангасан тохиолдолд  

Түвшин -3 
Томоохон, эсвэл урт хугацааны нөлөөлөл -Энэ хоёр нөхцлийн аль нэгийг 
хангасан тохиолдолд  

Нөлөөллийн түвшин 

Бага зэргийн 
нөлөөлөл 

Хэмжээ, 
тархалтын хувьд 
бага  

Богино 
хугацааны  

Төсөл дууссанаас хойш 6 сарын 
хугацаа нөхөн сэргээгдэх боломжтой 

Дунд зэргийн 
нөлөөлөл 

Хэмжээ, 
тархалтын хувьд 
дунд зэрэг 

Дунд 
хугацааны  

Төсөл дууссанаас хойш 6 сараас 2 
жилийн хугацаанд нөхөн сэргээгдэх 
боломжтой.  

Томоохон 
нөлөөлөл 

Хэмжээ, 
тархалтын хувьд 
их 

Урт 
хугацааны  

Төсөл дууссанаас хойш 2 ба түүнээс 
жилийн хугацаанд дараа нөхөн 
сэргээгдэх боломжтой 

S: Хамрах хүрээ буюу газар зүйн тархалт 

Үнэлгээ = 1 Нөлөөлөх талбай: зөвхөн үйлдвэржилтийн талбайн хүрээнд 

Үнэлгээ = 2 Нөлөөлөх талбай: үйлдвэржилтийн талбайгаас гадагш 500м-ийн радиуст  

Үнэлгээ = 3 Нөлөөлөх талбай: 500м-ийн радиусаас цааш талбайг хамарсан  

F: Давтамж буюу магадлал 

Үнэлгээ = 1 
Бага магадлалтай - Санал болгож буй төсөлтэй ижил төслүүдийн хувьд 
үүсч байсан, энэ төслийн хувьд бараг тохиолдох боломжгүй 

Үнэлгээ = 2 Дунд зэргийн магадлалтай - Энэ төслийн хувьд тохиолдох боломжтой 

Үнэлгээ = 3 Өндөр магадлалтай - Энэ төслийн хувьд бараг л тохиолдоно 

Нийт түвшин=М х 
S х F 

Үнэлгээ Байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөллийн хэмжээ 

Нөлөөллийн 
түвшин бага 

<6 Бага - Тийм ч анхаарал татахуйц биш 

Нөлөөллийн 
түвшин дунд  

6-18 
Дунд - урьдчилан сэргийлж, нөлөөллийг бууруулж 
зохицуулах боломжтой.  

Нөлөөллийн 
түвшин өндөр  

> 18 
Их буюу өндөр - урьдчилан сэргийлж, нөлөөллийг 
бууруулж зохицуулах боломжтой  

Бууруулж болохуйц нөлөөлөл: Нөлөөлөл нь их боловч тодорхой аргыг хэрэглэснээр 
нөлөөллийн түвшинг бууруулах боломжтой.  

Үр дүнтэй (эерэг нөлөөлөл): Нөлөөлөл нь их боловч байгаль орчин, хүний хэрэглээ, хүний үнэ 
цэнийг сайжруулж чадна.  

 
Төслийн байгаль орчны асуудлуудыг Хүснэгт 3.4-т жагсаан харуулаад, 

дараа нь тэдгээрийн нөлөөллийн хэмжээ, тархалтыг асуудал тус бүрээр нь 
тооцоолох бөгөөд үүнийг байгаль орчныг хянах эцсийн хүснэгтэд оруулна. 
Төслийн үйл ажиллагаа, байгаль орчны бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн үнэлгээ 6 ба 
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түүнээс дээш байх тохиолдолд бүрэн хэмжээнд судална. Харин үнэлгээ 6 ба 
түүнээс доош байх тохиолдолд судлах шаардлагагүй бөгөөд зөвхөн эрсдэлтэй 
гэж үзсэн тохиолдолд дараагийн үе шатанд судалж болно. Учир нь, олон жижиг 
нөлөөлөл нийлээд нэг том нөлөөллийг үүсгэн төслийн ерөнхий эрсдэлд нөлөөлж 
болно.  

ХҮСНЭГТ 3.4 
БАЙГАЛЬ ОРЧИНД ҮЗҮҮЛЭХ НӨЛӨӨЛЛИЙН ЭРЧИМ– ЖИШЭЭ ХҮСНЭГТ 

Байгаль 
орчны 
асуудал 

Болзошгүй нөлөөлөл 
Нөлөөллийн эрчим 

MxSx F 
Нийт үнэлгээ, 

эрчим 

Хайгуул судалгааны үйл ажиллагаа ба уурхай байгуулах 

Зам тавих 

Тоосжилт нутгийн хүмүүс болон газар тариаланд 
нелөөлөх. 

2x2x3 12-Дунд 

Гадаргын урсацад нөлөөлснөөр үер үүсэх боломжтой. 1x2x3 6 - Бага 

Гадаргын урсгал ус хөрсний эвдрэлээс шалтгаалан 
шавар үүсэх боломжтой бөгөөд ус зайлуулах 
байгууламжийг бөглөх эрсдэлтэй.  

2x1x3 
 

6 - Бага 

Бохир ус урсгал ус, нуур цөөрөм рүү орж, улмаар усны 
чанар муудна. 

2x1x3 6 - Бага 

Газар шороны ажлын үед орон нутгийн ургамлын зүйл 
устаж, ан амьтан үргэн дайжих аюултай. 

2x2x3 12 - Дунд 

Газар ашиглалтын бусад төрлийг ашиглах боломжгүй 
болгоно.  

2x1x3 6 -Бага 

Бохир ус, тоос тоосонцор нь тухайн газар нутгийн усны 
чанарт нөлөөлнө. 

2x3x3 18 - Өндөр 

Ажлын байр, нийгэм-эдийн засгийн үйл ажиллагаа нь 
орон нутгийн хүн ам төдийгүй аймгийн хэмжээнд эерэг 
нөлөө  үзүүлнэ.  

3x2x3 18 - Өндөр 

Тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөн, болон бусад үйл 
ажиллагааны үед осол аваарь гарч болно. 

2x2x3 12 - Дунд 

Төслийн үйл ажиллагаа 

 
 
Хаягдал 
материал 
зөөх, 
зайлуулах 

Газар шорооны ажлын үед тоос, тоосонцор ихсэж 
агаарын чанарт сөргөөр нөлөөлнө. 

2x2x2 8 - Дунд 

Төслийн үйл ажиллагаанаас үүсэх хог хаягдлаас 
гадаргын усны төлөв байдал, чанарт сөргөөр нөлөөлж 
болно. 

2x2x2 8 - Дунд 

Хог хаягдлаас үүдэн гүний усны чанарт сөргөөр 
нөлөөлж болно. 

3x2x2 12- Дунд 

Төслийн үйл ажиллагааны явцад үүсэх шингэн 
хаягдлаар дамжин гадаргын ус болон гүний усанд 
сөргөөр нөлөөлж болно.  

3x2x3 18 - Өндөр 

Хог хаягдлыг нь усны ургамал, амьтанд сөргөөр 
нөлөөлөх бөгөөд үхэх, сөнөх байдалд хүргэж болно.  

2x2x3 12- Дунд 

Амьтан ургамлын төрөл зүйлд сөргөөр нөлөөлнө.  3x2x2 12- Дунд 

Төслийн болон хог хаягдлыг аюулгүй болгох талбай, 
түүний орчмыг өөр хэлбэрээр газар ашиглах 
боломжгүй болно.  

3x2x2 12- Дунд 

Хог хаягдал, тоос шороо зэргээс үүдэн орон нутгийн 
ундны усны чанарт сөргөөр нөлөөлж болно.  

3x3x3 18 - Өндөр 

Ажлын байр бий болж нийгэм эдийн засагт эерэг нөлөө 
үзүүлнэ.  

1x2x3 6 - Бага 

Хог хаягдлыг цуглуулах, хадгалах, тээвэрлэх, устгах 
үед төслийн ажилчид, орон нутгийн ард иргэдийн эрүүл 
мэнд, аюулгүй байдалд сөргөөр нөлөөлж болно.  

3x2x2 12- Дунд 
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Жич: Үнэлгээний оноог тавих нь үнэлгээ хийж байгаа хүний мэдлэг, юуг илүү чухалд үзэх үзэл 
бодлоос хамаарна. Тийм учраас, БОННҮ хийж байгаа ажлын хэсэг, төслийг хэрэгжүүлэгч хоёр 
тавьсан үнэлгээ тус бүрээр зөвшилцөлд хүрэх шаардлагатай.  

Дараах хүснэгтэнд харуулсан нөлөөллийн үнэлгээний шалгуураар 
нөлөөллийг тодорхойлох, түүний хэмжээ, тархалтыг тодорхойлоход ашиглана.  

 
ХҮСНЭГТ 3.5 

НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ШАЛГУУР БА АНХААРВАЛ ЗОХИХ АСУУДЛУУД 

Байгаль орчин/ 
нийгмийн 
асуудлууд  

Орон нутгийн хэмжээнд байгаль орчин, нийгэмд үзүүлж буй аливаа үйл 
ажиллагаа, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний нөлөөлөл. Хамгийн их нөлөө үзүүлж 
байгаа асуудлыг хамгийн ноцтой асуудал гэж тооцно.  

Байгаль орчин/ 
нийгмийн 
бүрэлдэхүүн буюу 
нөлөөлөлд өртөж 
болзошгүй объект   

Байгалийн физик шинж чанар: Агаарын чанар, дуу шуугиан, газрын доорхи усны 
төлөв байдал, түүний чанар, хөрсний чанар, геоморфологи, г.м  
Биологийн буюу экологийн нөөц баялаг: Усны ургамал, амьтан, эх газрын 
ургамал амьтан, тусгай хамгаалалттай газар нутаг, хуулиар хамгаалагдсан 
амьтан, ургамлын төрөл, зүйл 
Хүний хэрэглээний үнэ цэнэ:  үйлдвэр, зам тээвэр, хөдөө аж ахуй, орон нутгийн 
усны хангамж, орон нутаг дах хаягдал усны менежмент, хатуу хог хаягдпын 
менежмент, цахилгаан эрчим хүчний хангамж, хэрэглээ 
Амьдралын чанар:Нийгмийн үнэ цэнэ, нийгэм-эдийн засаг, боловсрол, 
археологийн үнэ цэнэ, байгалийн үзэсгэлэн, эрүүл мэнд, аюулгүй байдал 

Хууль эрх зүйн 
шаардлага  

Тухайн үйл ажиллагааг гүйцэтгэх арга хэлбэрийг заасан журмуудыг батлан 
гаргах 

Байгаль орчны 
нөлөөллийн 
далайц  

Болзошгүй нөлөөлөл бүрээр тухайн нөлөөллийн хэмжээ, тархалт буюу үнэлгээг 
тодорхойлно. Гэхдээ анхаарах гол асуудлууд нь: Энэ нөлөөлөл нь хир ноцтой 
вэ? Энэ нь анхны төлөв байдлыг хир их, эсвэл хир хурдтай өөрчилж байна? 
Өөрчлөлт урт хугацаанд явагдаж байна уу?, эсвэл богино хугацаанд явагдаж 
байна уу? Өөрчлөлт нь зөвхөн тухайн төслийн нутаг дэвсгэрт хамарч байна уу?, 
эсвэл  хүрээг хамарч байна уу? Их хэмжээний нелөөлөл үүсч байна уу? 
Нөлөөлөл нь төслийн үр дүнгээс давж байна уу?  

Нөлөөлөл үүсэх 
газар зүйн 
байрлал 

Болзошгүй нөлөөлөл нь тухайн төслийн газар нутгийг хамарч байна уу?, эсвэл 
түүний эргэн тойрон, цаашлаад илүү  газар нутгийг хамарч байна уу? гэдэгт 
хамаарна. (тухайлбал, орон нутаг, бүс нутаг, үндэсний, дэлхий нийтийн 
хэмжээнд) 

Нөлөөлөл 
үргэлжлэх хугацаа 
давтамж  

Нөлөөлөл үргэлжлэх хугацаа (өдрөөр, жилээр, арван жилээр), нөлөөллийн мөн 
чанар цаг хугацааны хувьд өөрчлөгдөх эсэх. Асуулт: Нөлөөллийн давтамж, зүй 
тогтол. Хэрвээ давтамжтай явагдах болдавтамж хоорондын хугацаа.  

Хүмүүст нөлөөлөх 
байдал  

Энэ шалгуур нь төслийн үйл ажиллагаанаас үүдэн хэдэн хүнд, нийт хүн амын 
хэчнээн хувьд нь нөлөөлж байгааг харуулах үзүүлэлт. Ялангуяа, нийгмийн 
тодорхой бүлгүүдэд, эмзэг бүлгүүдэд хэрхэн нөлөөлж байна вэ? (жишээлбэл, 
хүүхэд, хөгшид, жирэмсэн эмэгтэйчүүд, эмзэг бүлгийн хүмүүс гэх мэт.)  

Орон нутгийн 
хүмүүсийн санаа 
бодол  

Энэ үзүүлэлтээр тухайн орон нутагт амьдарч байгаа хүмүүс төслийн болзошгүй 
үр нөлөөг бүрэн ойлгосон эсэх, энэ талаар ямар санаа бодолтой байгааг 
илэрхийлнэ. Асуултууд: Учирч болзошгүй нөлөөлөл нь ноцтой юу? Хэрвээ ийм 
ижил төрлийн нөлөөлөл өөр орон нутагт тохиолдож байсан бол тэдний санал 
бодол, анхаарах сургамжтай зүйл нь юу байсан бэ? Нөлөөллөөс болж 
сонирхлын бүлгүүд нэгдэх боломжтой юу?  

Нөлөөллийн 
эрсдэл  

Болзошгүй нөлөөллийг урьдчилан тодорхойлох, тохиох магадлалын үзүүлэлт. 
Ихэнх байгаль орчны нөлөөллийн хувьд чанарын үнэлгээ хийх нь тохиромжтой 
байдаг (өндөр, дунд, бага). 

Нийгэм эдийн 
засгийн хувьд 
үзүүлэх нөлөө  

Тухайн орон нутаг болон улс орны хэмжээнд нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх 
болзошгүй нөлөөллийн түвшин 

Нөхөн сэргээж 
болох эсэх  

Нөлөөлөл үүссэний дараа эргээд байгалийн жамаар, эсвэл хүний 
оролцоотойгоор нөхөн сэргээгдэх хугацаа. Асуулт: Энэ нөлөөллийг буцааж 
болох уу? Нөхөн сэргээн, буцааж хэвийн байдалд нь оруулахад хир хугацаа 
шаардагдах вэ?  
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Нөлөөллөөс үүсэх 
зардал  

Нөлөөллийг бууруулахад зарцуулах зардлын хэмжээ. Асуулт: Нөлөөллөөс 
урьдчилан сэргийлэх, нөлөөллийг бууруулахад хир хэмжээний зардал гарах вэ? 
Хэн төлөх вэ? Энэ зардлын асуудлыг хэзээ гаргаж тавих ёстой вэ? 

Институцийн 
чадавхи  

Нөлөөллийг шийдвэрлэх тал дээрх институцийн чадавхи. Асуулт: Нөлөөллийн 
тухай асуудлаар хууль, журам, үйлчилгээ үзүүлэх тогтолцоо бий юу? Илүү 
чадавхи байна уу? Эсвэл их ачаалалтай байна уу? Орон нутгийн засаг 
захиргааны байгууллагууд нөлөөллийн асуудлаар ажиллах чадавхитай юу? 
Эсвэл засгийн газрын өөр түвшнээс туслалцаа авах шаардлагатай юу? Эсвэл, 
хувийн хэвшлээс?  

Байгаль орчин, 
нийгэм эдийн 
засгийн үзүүлэлт  

Байгаль орчин, нийгэм-эдийн засгийн үзүүлэлтүүд нь тухайн үйл ажиллагааг 
эерэг, сөрөг нөлөөлөлтэй болохыг тогтооход хэрэглэгдэнэ.  

Нөлөөллийн нийт 
үнэлгээ  

Дээр дурдсан үзүүлэлтүүдэд тулгуурлан нөлөөллийг бага, дунд, өндөр гэж 
тодорхойлно. Нөлөөлөл дунд эсвэл өндөр байгаа тохиолдолд нөлөөллөөс 
урьдчилан сэргийлэх, нөлөөллийг бууруулах, мониторингийн арга хэмжээ авах 
шаардлагатай.  

 
3.2. НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ 

 
 
 
 
 
 
 

 
   

Хүснэгт 3.6 
 
 
 
 

 
ХҮСНЭГТ 3.6 

БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ НЭГДСЭН ҮНЭЛГЭЭ 

Нийт 
талбай 

/га/ 

Үзүүлэлт 

Нэгдсэн 
үнэлгээ 

Байгалийн нөхцөл, 
нөөцийн үнэлгээ 

Байгаль-экологийн 
үнэлгээ 

Инженер-экологийн 
үнэлгээ 
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120 га  3  4   4   
Тохиромжтой 

(3.6) - 4 

 
 

НИЙГЭМ ЭДИЙН ЗАСГИЙН НЭГДСЭН ҮНЭЛГЭЭ 

Нийт 
талбай 

/га/ 

Үзүүлэлт 

Нэгдсэн 
үнэлгээ 

Хүн амын багтаамж 
/нягтрал/ 

Улс, бүс, орон нутгийн 
түвшинд хот суурины 

гүйцэтгэх үүрэг 

хот, суурины нийгэм, 
эдийн засгийн үндсэн 

үзүүлэлт 

Шинээр байгуулах хот суурины дэвсгэр газрын Хот байгуулалтын иж 

бүрэн үнэлгээ 

Байгаль орчны 
үнэлгээ 

Нийгэм эдийн 

засгийн үнэлгээ 

Дэд бүтцийн 

үнэлгээ 

Архитектур, 

орон зайн 

төлөвлөлт, 

ландшафтын 

үнэлгээ 
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120 га 4    3  4   
Тохиромжтой 

(3.6) - 4 

 
ДЭД БҮТЦИЙН НЭГДСЭН ҮНЭЛГЭЭ 

Нийт 
талбай 

/га/ 

Үзүүлэлт 

Нэгдсэн 
үнэлгээ 

Зам тээвэр Инженерийн дэд бүтцийн хангамж 
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120 га  3  4   
Тохиромжтой 

 (3.5) - 4 

 
АРХИТЕКТУР, ОРОН ЗАЙН ТӨЛӨВЛӨЛТ, ЛАНДШАФТЫН НЭГДСЭН ҮНЭЛГЭЭ 

Нийт 
талбай 

/га/ 

Үзүүлэлт 

Нэгдсэн 
үнэлгээ 

Түүх 
соёлын 
дурсгал 

Археологийн 
үнэт олдвор 
бүхий газар 

Байгалийн 
үзэсгэлэнт 

газар 
Ландшафт 

Тусгай 
хамгаалалтта
й газар нутаг 
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120 га 4   4   4    3  4   
Тохиромжтой 

(3.8) - 4 

 
ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН НЭГДСЭН ҮНЭЛГЭЭ 

Нийт 
талбай 

/га/ 

Үзүүлэлт 

Нэгдсэн 
үнэлгээ 

Байгаль орчны 
үнэлгээ 

Нийгэм, эдийн 
засгийн 
үнэлгээ 

Дэд бүтцийн 
үнэлгээ 

Архитектур,  түүх 
соёл, археологийн 

дурсгал, 
ландшафтын 

үнэлгээ 
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Тохиромжтой 

(4) 
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Налайх дүүргийн Үйлдвэрлэл Технологийн Паркийн нутаг дэвсгэрийг хот 
байгуулалтын иж бүрэн үнэлгээний аргачлалын дагуу үнэлж үзэхэд Хот 
байгуулалтын “ТОХИРОМЖТОЙ”нөхцөлтэй гэж үнэлэгдлэж байна. 

Байгаль орчны үнэлгээний хувьд байгалийн үзэсгэлэнт газар, түүх 
дурсгалын арвин сантай. Төлөвлөж буй 120га газар нь хөрс нь сул овоолттой 
буюу овоолтгүй, дунд зэргийн хүчтэй овоолттой гэсэн 3 төрлийн хөрстэй байгаа 
нь сулавтар хүчтэй овоолттой хөрсөнд тус тус нормчлогдоно. Хөрсний ус 10м 
гүнд тогтоогдоогүй. Газар хөдлөлийн 6 баллын бүсэд оршдог ба байгаль орчны 
нэгдсэн үнэлгээгээр “ТОХИРОМЖТОЙ” ангилалд багтаж байна. 

Нийгэм эдийн засгийн үнэлгээгээр хүн амын ихэнхи хэсэг нь орон сууц 
болон гэр хороололд оршин суудаг. Нийгмийн дэд бүтцийн хангамжийн 
судалгаагаар хангалттай түвшинд үнэлэгдсэн. Нийгэм эдийн засгийн нэгдсэн 
үнэлгээгээр мөн адил “ТОХИРОМЖТОЙ”  ангилалд багтаж байна. 

Дэд бүтцийн нэгдсэн үнэлгээний үзүүлэлт нь мөн “ТОХИРОМЖТОЙ” 
ангилалд багтаж байна. Зам харилцаа сайтай. Нийслэл хоттой хатуу хучилттай 
авто замаар холбогдсон. 
 
3.2.1 Төсөл хэрэгжих үеийн дуу шуугиан 
          Налайх орчмын дуу шуугианы түвшин нь дүүргийн төвийн бүс дэх тээврийн 
хэрэгслийн хөдөлгөөн, том жижиг үйлдвэрийн газрууд, төмөр замын үйл 
ажиллагаа, ахуйн гаралтай дуу чимээгээр тодорхойлогдож байгаа бол төслийн 
талбай орчмын дуу шуугианы өнөөгийн түвшин нь ерөнхийдөө өвс, бут салхинд 
сэрчигнэх, шувуудын шулганаан, шавьжийн чимээ зэрэг байгалийн дуу чимээ 
зонхилсон хөдөө хээрийн ариншинг илэрхийлэх хэмжээнд байна. Өөр өөр 
төслийн талбай орчим дуу шуугиан илэрсэнгүй, байгалийн чимээ сонсогдож 
байв.  

Төлөвлөж буй үйлдвэрүүдийн нь хүчин чадал нэлээд өөр өөр байх тул 
үйлдвэрийн шат дамжлагуудад ашиглагдах тоног төхөөрөмж болох бутлуур, 
тээрэм, туузан болон гинжит дамжуурга, бүх төрлийн цахилгаан мотор, 
салхилуур болон шилтүүрийн сэнс, үйлдвэрийн талбайд ажилладаг бусад 
хөдөлгөөнт техник хэрэгслүүд нь дуу чимээ үүсгэгч эх үүсвэр болдог. Эдгээр бүх 
үйл ажиллагаанаас үүсэх нэгдсэн шуугианы түвшинг бүрэн тодорхойлоход 
төвөгтэй бөгөөд үйлдвэр ашиглалтанд орсны дараа ажлын байрны хөдөлмөрийн 
аюулгүй ажиллагааны заавар, холбогдох стандартыг сайтар мөрдөж 
ажиллагсдыг шуугианаас хамгаалах хэрэгслээр хангах, үйлдвэрийн орчны бүс 
дэх шуугианы хяналт шинжилгээг явуулж гадаад орчны стандарттай нийцэж 
байгаа эсэхийг тогтоож, шаардлагатай тохиолдолд хаалт хашилт барих, дуу 
чимээ ихээр үүсгэгч зарим тоног төхөөрөмжүүдийг битүү байгууламжид 
байрлуулах зэргээр шуугианы нөлөөллийг бууруулдаг. Үйлдвэрийн бүс дэх 
бүтээн байгуулалтын ажлын үед тээвэрлэлт болон бусад зориулалтаар  
ашиглагддаг тоног төхөөрөмжүүдээс дуу шуугиан тасалданги байдлаар үүсдэг 
бол үйлдвэрүүд ашиглалтанд орсноор үргэлжилсэн шуугианыг үүсгэнэ.  Төслийн 
талбай орчимд үүсэх эдгээр дуу чимээ дан дангаараа орчны шуугианыг 
үүсгэдэггүй ба янз бүрийн эх үүсвэрээс үүдэлтэй дуу чимээнийнэгдэлт, ойлт, 
хугаралтын үр дүнд газрын гадарга орчимд шуугиан үүсдэг. Паркийн бүтээн 
байгуулалтын үед төслийн талбайд маш их хэмжээний барилгын ажил хийгдэх 
бөгөөд машин тоног төхөөрөмж орчны шуугианы түвшнийг нэмэгдүүлнэ.   
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ХҮСНЭГТ 3.7 
БАРИЛГЫН ТАЛБАЙД ТҮГЭЭМЭЛ АШИГЛАГДДАГ МАШИН, ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖӨӨС 1 М 

ЗАЙД ҮҮСЭХ ДУУ ЧИМЭЭНИЙ ТҮВШИН 

Дуу чимээний эх 
үүсвэр 

дБ(A) 
Дууны долгионы давтамж, Гц 

31.5 63 125 250 500 1k 2k 4k 

Грейдэр, утгуур 115 - 110 110 110 111 110 108 104 

Зам усалгааны 
машин 

116 110 115 116 108 112 112 108 100 

өөрөө буулгагч 115 118 120 121 119 114 104 105 102 

Экскаватор 114 113 104 110 111 110 106 107 101 

Бульдозер 115 118 118 119 112 111 109 110 104 

Өрмийн машин 113 109 111 111 110 110 109 106 101 

 

Дуу шуугианы тархалт. Шуугианы эх үүсвэрийг цэгэн, шугаман, талбайн гэж 
авч үздэг. Нэгэн төрлийн орчинд цэгэн эх үүсвэрээс үүссэн туу чимээ нь 
бөмбөрцөг хэлбэрээр тархаж түүний талбай ихсэхийн хэрээр аль ч чиглэлд 
дууны эрчим урвуу хамааралтайгаар буурдаг. Хэрэв эх үүсвэрээс 1 м метр зайд 
хэмжигдсэн дууны даралтын түвшин (Lpoint)–г мэдвэл эх үүсвэрээс r зай дах дууны 
даралтын түвшинг дараах байдлаар тодорхойлно: 

𝐿 = 𝐿𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡 − 10log (4𝜋𝑟2)                      (1) 

Энэхүү томьёог дараах байдлаар хялбаршуулна.  
𝐿 = 𝐿𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡 − 20 log(r) − 11дБ                 (2) 

Цэгэн эх үүсвэрийн хувьд зай 2 дахин ихсэхэд урвуу квадратын хуулиар дууны 
эрчим 6 дБ-аар буурдаг. Хэрэв гадаргуу маш хатуу бөгөөд ойлгох шинж чанартай 
бол гадаргын ойлтын засвар 11 дБ-ыг 8 дБ –аар солино. Энэ тохиолдолд:  

𝐿 = 𝐿𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡 − 20 log(r) − 8дБ                   (3) 

Шугаман болон талбайн эх үүсвэрийн хувьд ижилхэн тархалттай, хязгааргүй 
тооны цэгэн үүсвэрүүдээс бүрддэг гэж үздэг ба шугаман эх үүсвэрийн дууны 
даралтын түвшин дараах томьёогоор илэрхийлэгдэнэ:.   

𝐿 = 𝐿𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡 − 10log (4𝜋𝑟)                         (4) 

Энэ тохиолдолд зай хоёр дахин алслахад дууны эрчмийн сулрал  3 дБ болдог. 
Шугаман болон талбайн эх үүсвэр нь хэмжээний хувьд жижиг, орон зайн хувьд 
алслагдсан бол цэгэн эх үүсвэрээр төлөөлүүлэн авч үздэг. Аливаа төслийн үйл 
ажиллагаанаас тухайн бүс нутгийн шуугианы суурь түвшнийг нэмэгдүүлэх 
байдал нь дуу чимээ үүсгэх эх үүсвэрийн ажиллах хугацаанаас ихээхэн 
хамаардаг. Т хугацааны х хэсэгт дуу шуугиан (Lsource) тасалданги ажиглагдсан, 
хугацааны үлдсэн хэсэгт (1-х) шуугиан орчны фон түвшин (Lb)-д ажиглагдсан бол 
эквивалент дуу чимээний түвшин (Leq)  дараах байдлаар илэрхийлэгдэнэ:  

𝐿𝑒𝑞 = 𝐿𝑏 + 10 log [(1 − 𝑥) + 𝑥 (10
𝛥𝐿

10)](5) 

Энд: 
 𝐿𝑒𝑞 = дуу шуугианы эквивалент түвшин,  

Lb-шуугианы суурь түвшин,  
ΔL=Lsource-Lb 

Бүтээн байгуулалтын ажлын үед ихэнх ажил өдрийн цагаар хийгдэнэ гэвэл, 
шуугианы суурь түвшин 30 дБ(А) байхад 9-18 цагийн хооронд дуу чимээ үүсгэгч 
машин тоног төхөөрөмж тасралтгүй  ажиллахад 500 м зайд шуугианы тухайн 
хугацааны түвшин 51 дБ(А) хэмжигдсэн гэж үзээд тухайн цэгээс 500 м зайд 
шуугианы эквивалент түвшин (16 цагийн дундаж)-ийг тооцож үзвэл.  

Leq16цаг=30+10 log[ (1-0.56)+0.56(1021/10)]= 48.5 дБ(А) байна. 
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         Манай улсын агаарын чанарын стандартад өдрийн цаг (7-23 цаг)-ийн 
суурин газрын гадаад орчны шуугианы эквивалент түвшнийг  60 дБ(А) байхаар 
журамласан байдаг. Төслийн талбайн БОННҮ-ний хээрийн судалгаагаар 
шуугианы түвшин өдрийн цагаар 33 дБ(А) байсан байна. Барилгын ажил 
эхэлсний дараа машин тоног төхөөрөмжийн дуу чимээ орчны бүсийн дуу 
чимээний түвшинд хэрхэн нөлөөлөхийг дээрх жишээн дээр авч үзэхэд үйл 
ажиллагаа явагдах цэг тус бүрээс 3 км зайд өнөөгийн түвшнийг 3 дБ(А)–р 
нэмэгдүүлж 36 дБ(А) болохоор байна. Гэхдээ дуу чимээний тархалтын онцлог нь 
газрын гадарга уул зүй, цаг агаарын байдлаас ихээхэн хамаарч салхины дагуу 
чиглэлд илүү хол зайд,  уулаар халхлагдсан чиглэлд бага тархалттай байдаг. 
Тэгэхлээр төслийн үйл ажиллгаанаас үүсэх дуу чимээ нь  эх үүсвэрээс задгай 
чиглэлдээ 3 км алслах зайд шуугианы түвшнийг 3 дБ(А) хүртэл хэмжээгээр 
нэмэгдүүлэхээр байна.  Хэрэв аль нэг үйлдвэрийн бүхий л тоног төхөөрөмжөөс 
үүсэх нийлбэр дуу чимээг 120 дБ(A) гэвэл үйлдвэрээс 1 км зайд шуугианы 
өнөөгийн түвшин 49 дБ(А) болж нэмэгдэж болзошгүй.  
          Уг үйлдвэрүүдийн хувьд 24 цагийн ажиллагаатай байхаар 
төлөвлөгдсөнөөс гадна байршлын хувьд ойролцоо байх тул ялангуяа шөнийн 
цагаар шуугианы түвшин MNS4585:2007-д заасан зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс 
давж болзошгүй байна. Тэгэхээр дуу шуугианы нөлөөллийн бүсийн хилийг 45 
дБ(А) байна гэвэл ихэнх үйлдвэрүүдийн шуугианы нөлөөллийн бүс нь тухайн дуу 
чимээ үүсгэгч эх үүсвэрээс агаарын тогтвортой нөхцөлд 1.3 км орчим радиус 
бүхий талбайг хамарна. Гэхдээ агаарын харьцангуй чийгшил өндөр, 
температурын инверстэй үед нөлөөллийн бүс томорч салхи шуургатай үед 
салхины чиглэлийн дагуу нөлөөллийн бүс тэлнэ. Иймд шуугианы нөлөөллийн 
бүсийг эх үүсвэр тус бүрээс 3 км орчим байхаар төлөвлөх нь зүйтэй.    

 
3.2.2. Төсөл хэрэгжих үеийн агаарын бохирдол 

Төслийн нөлөөллийн хамрах хүрээг бүс нутаг, дүүрэг, төслийн талбай 
гэсэн үндсэн 3 түвшинд тодорхойлдог. БМҮТП-ыг төлөвлөж буй талбай нь 
салхины нөөц ихтэй бүх талаасаа задгай манай орны тал хээрийн бүсэд орших 
тул үйлдвэрүүдээс үүсэх агаар бохирдуулагчид нь паркийн нутаг дэвсгэр орчим 
суурьшиж бохирдуулах нь бага, харин салхины чиглэл дагуу алс зайд тархаж 
сарнина. Судалгаагаар 3 цаг тутам агаар дахь хүхэрлэг хий, азотын давхар исэл, 
угаарын хийн сорьцыг авч, тоосны хэмжилтийг 24 цагийн утрш агаар соруулж 
хийлээ. 

Шинжилгээний дүнгээр хүхэрлэг хий хоногийн дундаж агууламж 0.006 
мг/м3, хамгийн их нэг удаагийн агууламж 0.009 мг/м3, угаарын хийн хоногийн 
дундаж агууламж 0.5 мг/м3, хамгийн их агууламж 0.8 мг/м3, тоосны хоногийн 
дундаж агууламж хоёр өдрийн хэмжилтээр 0.048 мг/м3 байгаа нь агаарын 
чанарын стандартаар заасан хүлцэх агууламжаас /Ха/ хэтрээгүй байна.  

ХҮСНЭГТ 3.8 
АГААРЫН ЧАНАРТ УЧРУУЛАХ СӨРӨГ НӨЛӨӨЛЛИЙН ХАМРАХ ХҮРЭЭ 

Дд Болзошгүй нөлөөлөл 

Төслийн аль үйл ажиллагаанаас 
хамаарах 

Нөлөөлөлд 
өртөх байгаль 

орчны 
бүрэлдэхүүн 

хэсэг 

Бүтээн байгуулалт/ 
Барилгын үе шат 

Үйлдвэрлэлийн үе 
шат 

А. Бүс нутгийн түвшинд 
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1 Монгол улсын хүлэмжийн 
хийн ялгаралт нэмэгдэх 
боломжтой 
 

Паркийн дэд 
бүтэц, бүтээн 

байгуулалтанд 
ашиглагдах 
материал 

тээвэрлэлт 

Үйлдвэрүүдийн 
хаягдал утаа, 

түүхий эд, 
материал 

тээвэрлэлтийн үйл 
ажиллагаа 

Бүс нутгийн 
агаарын 

чанар, хөрс, 
ургамал, 
дэлхийн 

дулааралд 
нөлөө үзүүлнэ. 

2 Бүс нутгийн агаарын чанарт 
сөргөөр нөлөөлж хил 
дамнасан агаарын 
бохирдлын асуудал үүснэ 

Түлшээр 
ажилладаг бүх 

төрлийн машин, 
тоног 

төхөөрөмжийн үйл 
ажиллагаа 

Хаягдал утаа 
ялгаруулдаг бүх 

үйлдвэрүүдийн үйл 
ажиллагаа, түүхий 

эд, материал 
тээвэрлэлт 

Бүс нутгийн 
агаарын 

чанар, хөрс, 
ургамалд 
нөлөөлнө. 

Б. Орон нутгийн түвшинд 

3 Үйлдвэрийн хаягдал утаа 
суурьшлын бүсэд нөлөөлж 
болзошгүй   

Түлшээр 
ажилладаг бүх 

төрлийн машин, 
тоног 

төхөөрөмжийн үйл 
ажиллагаа 

Хаягдал утаа 
ялгаруулдаг бүх 

үйлдвэрүүдийн үйл 
ажиллагаа, түүхий 

эд, материал 
тээвэрлэлт 

Орчны агаар, 
хөрс, ургамал 

бохирдоно 

4 БМҮТП-ыг даган суурьшилт 
бий болж, суурин газрын 
төвлөрөл нэмэгдсэнээр 
ахуйн гаралтай 
бохирдуулагчдын 
нөлөөгөөр агаарын чанарт 
өөрчлөлт гарч болзошгүй     

  Иргэдийн 
эрүүл мэндэд 

нөлөөлж, 
орчны агаар, 
хөрс, ургамал 

бохирдоно 

В. Төслийн талбайн хэмжээнд 

5 Агаарын бохирдол бий 
болно 

Түлшээр 
ажилладаг бүх 

төрлийн машин, 
тоног 

төхөөрөмжийн үйл 
ажиллагаа 

Хаягдал утаа 
ялгаруулдаг бүх 

үйлдвэрүүдийн үйл 
ажиллагаа, түүхий 

эд, материал 
тээвэрлэлт 

Ажилчдын 
болон нутгийн 

иргэдийн 
эрүүл мэнд, 
орчны агаар, 

хөрс, ургамалд 
нөлөөлнө 

6 Тоосжилт үүснэ Паркийн дэд 
бүтэц, бүтээн 
байгуулалтад 
ашиглагдах 
материал 

тээвэрлэлт, 
эвдэрсэн хөрс 
салхиар үүсэх 

элэгдэл 

Түүхий эд, 
материал 

тээвэрлэлт, 
эвдэрсэн хөрсний 
салхины элэгдэл 

Ажилчдын 
болон нутгийн 

иргэдийн 
эрүүл мэнд, 
орчны агаар, 

хөрс, ургамалд 
нөлөөлнө 

7 Дуу шуугианы нөлөөлөл 
үүснэ 

Паркийн дэд 
бүтэц, бүтээн 
байгуулалт, 
материал 

тээвэрлэлт 

Дуу чимээ үүсгэгч 
бүх үйлдвэрүүдийн 

үйл ажиллагаа, 
түүхий эд, 
материал 

тээвэрлэлт 

Ажилчдын 
болон нутгийн 

иргэдийн 
эрүүл мэнд, 

зэрлэг ан 
амьтанд 

нөлөөлнө 

 

Болзошгүй сөрөг нөлөөлөл 
Төслийн үйл ажиллагаанаас агаарын чанарт үзүүлж болзошгүй сөрөг 

нөлөөллийг төсөл хэрэгжих үе шатаар ангилан доорх хүснэгтэд үзүүлэв.  
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ХҮСНЭГТ 3.9 
АГААРЫН ЧАНАРТ ҮЗҮҮЛЭХ ТОМООХОН НӨЛӨӨЛӨЛ, ТӨСЛИЙН ҮЕ ШАТУУД 

Байгаль 
орчны 

асуудал 

Болзошгүй нөлөөлөл: Хэмжээ, тархалтаар 
ерөнхийд нь үнэлсэн үнэлгээ: Бага, Дунд, Өндөр 

Нөлөөллийн эрчим 

MxSx F 
Нийт үнэлгээ, 

эрчим 

Бүтээн байгуулалтын үе шат 

Барилгын 
материал 
тээвэрлэлт  

Тоосжилт үүсэх   2x3x3 18-Дунд 

Дуу шуугианы түвшин нэмэгдэх (тээврийн 
хэрэгслийн хөдөлгөөн) 

1x3x3 9-Дунд 

Орчны агаар дах зарим хий төлөвт 
бохирдуулагчдын агууламж нэмэгдэх (тээврийн 
хэрэгслийн хөдөлгөөн) 

1x2x3 6 – бага 

Барилгын 
газар 
шорооны 
ажлын үед  

Тоосжилт үүсэх (эвдэрсэн хөрссалхиар элэгдэх, 
тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөн) 

2x3x3 18-Дунд 

Дуу шуугианы түвшин нэмэгдэх (машин тоног 
төхөөрөмжийн үйл ажиллагаа, тээврийн 
хэрэгслийн хөдөлгөөн) 

1x3x3 9-Дунд 

Орчны агаар дах зарим хий төлөвт 
бохирдуулагчдын агууламж нэмэгдэх (машин тоног 
төхөөрөмжийн үйл ажиллагаа, тээврийн 
хэрэгслийн хөдөлгөөн) 

1x2x3 6 – бага 

Барилга 
барих 
ажлын үед 

Тоосжилт үүсэх (цемент гэх мэт дэгдэмхий нунтаг 
материал ашиглах үед) 

2x2x3 12 – дунд 

Дуу шуугианы түвшин нэмэгдэх (машин тоног 
төхөөрөмжийн үйл ажиллагаа, тээврийн 
хэрэгслийн хөдөлгөөн) 

1x2x3 6 – бага 

Орчны агаар дах зарим хий төлөвт 
бохирдуулагчдын агууламж нэмэгдэх (будаг гэх 
мэт үнэрт материал ашиглах үед) 

1x2x3 6 – бага 

Үйлдвэрлэлийн үе шат 

Үйлдвэр 
баригдах 
үед 

Тоосжилт үүсэх (нүүрс ачих, буулгах, холих, 
хадгалах үйл ажиллагаанаас) 

3x3x3 27-Их 

Дуу шуугианы түвшин нэмэгдэх (машин тоног 
төхөөрөмжийн үйл ажиллагаа, тээврийн 
хэрэгслийн хөдөлгөөн) 

3x3x2 18-Дунд 

Орчны агаар дах зарим хий төлөвт бохирдуулагчид 
болон хүнд металлын   агууламж нэмэгдэх (метан, 
ууршимтгай органик нэгдлүүд ) 

3x2x2 18-Дунд 

 

Орчны агаар дах тоос тоосонцорын хувьд олон жилийн ажилалтын мэдээ 
байхгүй ч 2014 оны 10 дугаар сард хийсэн судалгаанаас харахад халаалтын 
улиралд нэмэгдэж мөн стандартад заасан хүлцэх дээд хэмжээнээс давж 
болзошгүй байна. Төсөл орчмын агаарын чанарыг авч үзвэл хүхэрлэг хий, 
азотын давхар исэл, тоос тоосонцрын агууламж маш бага илэрцтэй байна. 

Дээрх үнэлгээний хүснэгтээс харахад паркийн  бүтээн байгуулалтын үед 
багаас дунд, үйлдвэрүүдийн ажиллагааны үед дундаас их нөлөөлөл үзүүлэхээр  
байна. Иймд үйлдвэрүүдийг барьж байгуулахдаа, оновчтой цэвэр технологи 
сонгосон эсэхийг дахин нягтлах, цаашлаад үйлдвэр ашиглалтын үед 
технологийн парк шинэчлэлтийг хийх, бохирдлын ялгаруулалтыг бууруулах 
чиглэлээр байнга анхаарах, хүлэмжийн хий наймаалцах туршлагаар улс орны 
бусад салбарт үйлдвэрийн ашгаас хөрөнгө оруулалт хийх зэрэг арга 
хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлэх шаардлагатай.       
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3.3 УУР АМЬСГАЛД НӨЛӨӨЛӨХ БАЙДАЛ, ҮНЭЛГЭЭ 
Уур амьсгалын нөлөөлөх байдлын үнэлгээг дараах хоёр хэсэгт ангилан 

авч үзэв. 
1. Цаг агаарын үзэгдлээс төслийн үйл ажиллагаанд нөлөөлөх байдал  
2. Төслийн үйл ажиллагаанаас уур амьсгалд нөлөөлөх байдал  

 
3.3.1 Төслийн үйл ажиллагаанаас уур амьсгалд нөлөөлөх байдал. 

Дэд бүтэц үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх үе шатанд бүс нутаг, дүүрэг, орон 
нутгийн хэмжээнд уур амьсгалын өөрчлөлт нөлөөлөл үзүүлэхгүй харин 
үйлдвэрлэлийн үе шатанд нөлөөлөх нөлөөллийн хамрах хүрээг доорх хүснэгтэд 
үзүүлэв.  
 
3.3.1.1 Нөлөөллийн хамрах хүрээ.  

Нөлөөллийн хамрах хүрээг бүс нутаг, дүүрэг, төслийн талбай гэсэн үндсэн 
3 түвшинд тодорхойлно.  

ХҮСНЭГТ 3.10 
ТӨСЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНААС УУР АМЬСГАЛД ҮЗҮҮЛЭХ СӨРӨГ НӨЛӨӨЛЛИЙН 

ХАМРАХ ХҮРЭЭ 

Д/д Болзошгүй нөлөөлөл 

Төслөөс үзүүлэх нөлөөлөл 

Нөлөөлөлд өртөх байгаль орчны 
бүрэлдэхүүн хэсэг 

Бүтээн 
байгуулалт/ 

Барилгын үе шат 

Үйлдвэрлэлийн 
үе шат 

А. Бүс нутгийн түвшинд 

1 Уур амьсгалын өөрчлөлт 0 X 

Агаарын температур нэмэгдэнэ 
Ууршилт ихсэнэ 

Хавар намрын улирал уртсана 
Ландшарф өөрчлөгдөнө 

Экологийн бүсэд шилжилт үүснэ 
Улирлын цэвдэг өөрчлөгдөнө 
Бэлчээрийн биомасс буурна 

Түр зуурын цаг агаарын аюулт үзэгдэл 
ихсэнэ 

Б. Дүүрэг орон нутгийн түвшинд 

1 Уур амьсгалын өөрчлөлт 0 X 

Агаарын температур нэмэгдэнэ 
Ууршилт ихсэнэ 

Хавар намрын улирал уртсана 
Ландшафт өөрчлөгдөнө 

Улирлын цэвдэг өөрчлөгдөнө 
Бэлчээрийн биомасс буурна 

Түр зуурын цаг агаарын аюулт үзэгдэл 
ихсэнэ 

В. Төслийн талбайн хэмжээнд 

1 
Төслийн хэмжээнд уур 
амьсгалын нөлөөлөл 

явагдахгүй болно. 
О О - 

 
Бүс нутагт экологийн бүсийн өөрчлөлтөөс гадна агаарын температур 

нэмэгдэж, ууршилт ихэссэнээс бэлчээрийн биомасс буурна. Хавар намрын 
улирал уртсаж, улирлын цэвдэг хайлна. Түр зуурын цаг агаарын аюултай үзэгдэл 
ихсэнэ. Бэлчээрийн талбай багасаж барилга барьсанаас ландшафтын өөрчлөлт 
гарна. Орон нутаг, дүүргийн хэмжээнд дээр дурдсан бүх нөлөөлөл (экологийн 
бүсийн өөрчлөлтөөс бусад) үүснэ. Энэхүү нөлөөлөл үүсэх эрчим, нөлөөлөл 
хамрах хүрээг одоогоор урьдчилан тооцох аргагүй бөгөөд төслийн 
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үйлдвэрлэлийн үе шатанд хүнд үйлдвэрүүдээс уур, дулаан ихээр ялгарах нь 
нөлөөлөл үзүүлж болзошгүй гэж үзэж байна.  
 
3.3.1.2 Болзошгүй сөрөг нөлөөлөл, эрчим   

Төсөл хэрэгжилтийн үед уур амьсгалд нөлөөлөх нөлөөллийг доорх 
хүснэгтээд нэгтгэн үзүүлэв.  

ХҮСНЭГТ 3.11 
ТӨСЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНААС УУР АМЬСГАЛД НӨЛӨӨЛӨХ БОЛЗОШГҮЙ 

СӨРӨГ НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ 

Дд 
Болзошгүй нөлөөлөл 
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Суурьшлын бүс 

1 Дотоод гадаад тээврийн замын үйл ажиллагаа 0 0 0 0 0 0 0 

2 Цахилгааны шугам, хангамжийн үйл ажиллагаа 0 0 0 0 0 0 0 

3 Дулааны шугам сүлжээний үйл ажиллагаа 0 0 0 0 0 0 0 

4 Унд ахуйн усан хангамжийн үйл ажиллагаа 0 х 0 0 0 0 0 

5 Хог хаягдлын байгууламжийн үйл ажиллагаа 0 0 0 0 0 0 0 

6 Цэвэрлэх байгууламжийн үйл ажиллагаа 0 х 0 0 0 0 0 

Үйлдвэрүүд 

1 Түүхий эд, материалын тээвэрлэлт 0 0 0 0 0 х 0 

2 Түүхий эд, материалын хадгалалт  0 0 0 0 0 0 0 

3 Шатах тослох материалын тээвэрлэлт 0 0 0 0 0 х 0 

4 Шатах тослох материалын хадгалалт, ашиглалт 0 0 0 0 0 0 0 

5 Химийн бодисын тээвэрлэлт 0 0 0 0 0 х 0 

6 Химийн бодисын хадгалалт, ашиглалт 0 0 0 0 0 0 0 

7 Цахилгаан, шугам сүлжээний ашиглалт х 0 0 0 0 0 0 

8 Усан хангамжийн худаг, шугам сүлжээний үйл ажиллагаа 0 0 0 х 0 х 0 

9 Газрын доорх усны ашиглалт 0 0 0 0 0 х 0 

10 Гадаргын усны ашиглалт 0 х 0 0 0 х 0 

11 Дотоод гадаад тээврийн замын үйл ажиллагаа 0 0 0 0 0 0 0 

12 
Хатуу хог хаягдал хадгалах байгууламжийн үйл 
ажиллагаа 

0 х 0 0 0 0 0 

13 Шингэн хаягдлын байгууламжийн үйл ажиллагаа 0 х 0 0 0 х 0 

 
Төслийн үйл ажиллагаанаас уур амьсгалд үзүүлж болзошгүй сөрөг 

нөлөөлөл нь төслийн талбай болон түүний орчны бүсэд үүсэж болзошгүй ба бүс 
нутаг, дүүргийн хэмжээнд уур амьсгалд үзүүлэх нөлөөлөл үйлдвэрүүдийн үйл 
ажиллагаанаас үзүүлэхээр байна. Энэхүү болзошгүй сөрөг нөлөөлөл нь төслийн 
талбай, түүний орчны бүсээр хязгаарлагдана.  

 
3.4.1.3 Бүсийн уур амьсгалын өөрчлөлт  

Уур амьсгалын өөрчлөлт нь бүс нутгийн хэмжээнд экосистем, байгалийн 
нөөц, нийгмийн салбарт хэрхэн нөлөөлж байгаа хураангуйлан харуулав.  
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ХҮСНЭГТ 3.12 
ЭКОСИСТЕМ, БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ, НИЙГМИЙН САЛБАРТ ҮЗҮҮЛЖ БУЙ УУР АМЬСГАЛЫН 

ӨӨРЧЛӨЛТИЙН НӨЛӨӨЛӨЛ 

Нөлөөлөл 

Экосистемийн бүрэлдэхүүн хэсгүүд, байгалийн нөөц 

Байгалийн бүс бүслүүр 
гарах өөрчлөлт: уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөнөөс болж монгол 
орны байгалийн бүс бүслүүр өөрчлөгдөнө: экосистем өөрчлөгдөх 
магадлалтай байна.  

Бэлчээрийн газар 

гарч болох өөрчлөлт: ургамлын биомассын өөрчлөлтийн 
судалгаагаар бэлчээрийн биомасс цөлийн бүсээс бусад бүх бүс 
нутгуудад огцом буурна. малын тоо толгой нэмэгдэж, өвсөн тэжээлтэн 
мал, амьтны бэлчээрлэлт, уул уурхай, замын ажил, газар ашиглалтын 
бусад төслүүд зэрэг хүний үйл ажиллагаа уур амьсгалын өөрчлөлтийн 
зэрэгцээ бэлчээрийн нөхцөл байдалд илүү дарамт учруулна  

Шавьж, мэрэгчдийн тоо 
өсөх 

гарч болох өөрчлөлт: мэрэгч амьтад, царцааны нүүдэл температур 
нэмэгдэхийн хирээр цаашид хуурай газар нутагт ихээр нэмэгдэнэ.  

Цэвдэг 

гарч болох өөрчлөлт: уур амьсгалын өөрчлөлтийн гурван төрлийн 
загварчлалаас харахад цэвдэгт газрын хэмжээ жилээс жилд буурч, 
цэвдгийн төрөл нэгээс нөгөө рүү шилжиж байгаа нь харагдаж байна. 
жишээ нь: 2010- 2039 оны хооронд одоогийн үргэлжилж байгаа уулс 
үргэлжлэхгүй болж, 2040-2069 ба 2070-2099 оны хооронд алтай, 
хөвсгөл, хангай нурууны мөнх цаст уулс мөнх цасгүй болж магадгүй 
юм (уаөүи, 2009). цэвдгийн гэсэлт эерэг болон сөрөг талтай. 

Усны нөөц 

гарч болох өөрчлөлт: голын урсац, гадаргын задгай усны хэмжээнд 
өөрчлөлт гарсан нь уур амьсгалын өөрчлөлт усны нөөцөд нөлөөлж 
байгааг харуулж байна. голын урсац монгол орны ихэнх бүс нутагт 
нилээд буурна. Налайхн нурууны зарим уулархаг газар нутагт бага 
зэрэг нэмэгдэх төлөвтэй байна (п.батима болон бусад, 2005). 

Байгалийн гамшигт 
үзэгдэл 

гарч болох өөрчлөлт: уур амьсгалын эрс тэс үзэгдлийн давтамж 
нэмэгдэх хандлага цаашид үргэлжлэхээр байна (уаөүи, 2009). 
ингэснээр ган зудын давтамж нэмэгдэж, улмаар хөдөө аж ахуй, 
нүүдлийн мал аж ахуйд эрсдэл авчрах өндөр магадлалтай байна. мөн 
дэлхийн уур амьсгалын өөрчлөлтийн улмаас монгол оронд гангийн 
эрчимшил улам бүр нэмэгдэж байна. 

Нийгэм-эдийн засгийн салбар 

Мал аж ахуй 
гарч болох өөрчлөлт: судалгааны үр дүнгээр хонины тарга жин 2011-
2039 онд 10-27%-иар буурна. ой хээр, хээр бүсэд 1961-1990 оны 
үеийнхээс 24-38% буурна. 

Хүний эрүүл мэнд 

судалгааны үр дүн: уур амьсгалын өөрчлөлт хүний эрүүл мэндэд 
үзүүлж байгаа нөлөөллийг үнэлсэн судлаачдын гол дүгнэлтээр: 

 хэт халалтын улмаас зүрх судасны өвчнөөр нас барах хандлага 
нэмэгдсэн; 

 ангина өвчин болон цаг агаарын үзүүлэлт, амьсгалын замын 
өвчин, агаарын бохирдол, цаг агаарын үзүүлэлтүүдийн хооронд 
хамаарал байна; 

 уур амьсгалын үзүүлэлт болон уснаас үүдэлтэй өвчний хооронд 
хамаарал байнa; 

 дизентри зэрэг халдварт өвчин нэмэгдэх хандлагатай байна (б, 
бурмаажав, 2010). 

уур амьсгалын өөрчлөлт нь хүний эрүүл мэндэд мөн нөлөөлөл үзүүлж 
байна. байгалийн гамшгийн улмаас гэмтэж бэртэх, хүнсний аюулгүй 
байдал, усны ариун цэвэр, холер, ойн хачиг зэрэг халуун бүсийн өвчин 
гарах (snc, mongolia, 2010).  

Дэд бүтэц 

температур нэмэгдсэний улмаас барилга байшингийн халаах хугацаа 
энэ зууны эхний 30 жил 6-7 өдрөөр багассан. дунд үед халаалтын 
хугацаа 10 өдрөөр багассан нь эрчим хүчний хэрэглээг хэмнэх 
боломжтой. мөнх цэвдэг хайлж байгаа нь хотуудад нилээд асуудал 
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Нөлөөлөл 

үүсгэж байна. жил бүр манай улс хотын эвдэрсэн замуудыг дахин 
барих, засварлахад маш их хөрөнгө зарцуулдаг. уур амьсгалын 
өөрчлөлтийн улмаас улам бүр эрчимжиж, давтамж нь нэмэгдсэн 
аадар, хүчтэй салхи, үер ус дэд бүтцэд мөн нөлөөлж байна. нойтон 
цас их орох болсон нь харилцаа холбоо, цахилгаан дамжуулах 
шугамыг хөлдөөж гэмтээдэг байна.  

 

         Төсөл хэрэгжих бүс нутаг, нутаг дэвсгэрийн цаг уур, уур амьсгалын төлөв 
байдлыг судалгааны дүнгээс харахад: 
        Төсөл хэрэгжих үед  нутаг дэвсгэрийн цаг агаар, уур амьсгалын нөхцөл нь 
хүнд, хөнгөн үйлдвэрүүд бүтээн байгуулахад ерөнхийдөө маш тохиромжтой. 
Бүтээн байгуулах, ашиглах явцад нутгийн онцлог болох салхины их хурд, түүний 
давтагдал, их бороо болон үерийн үед тодорхой арга хэмжээ авч явуулах нь 
зүйтэй. Ялангуяа паркийг удаан хугацаанд ашиглахад эдгээр цаг уурын хүчин 
зүйлүүд нөлөөлөх боломжтой тул юуны өмнө цаг агаарыг өдөр бүр хянаж үйл 
ажиллагаандаа байнга ашиглаж, цаг агаарын болзошгүй аюултай болон нэн 
аюултай үзэгдлээс сэргийлэхийн тулд цаг уурын автомат станцыг байгуулах нь 
нэн чухал юм.  

Үйлдвэрүүдийг ажиллуулах ажиллах хүчний эрүүл мэнд, аюулгүй 
ажиллагааг хамгаалхын тулд үйлдвэр дотор болон гадна ажиллах нөхцөлийг цаг 
уурын үзүүлэтүүдийн дан болон хам байж болох стандартыг тогтоолгох 
шаардлагатай.  
 
3.4. ГАЗРЫН ГАДАРГА, ХЭВЛИЙД НӨЛӨӨЛӨХ БАЙДАЛ, ҮНЭЛГЭЭ 

Төсөл хэрэгжүүлэхээр сонгож авсан газар нь жигд өндөршилтэй, далайн 
түвшнээс дээш 1465-1505 метртөргөгдсөн ба байршлын хувьд Зүүн Монголын 
төв хэсэгт, Хангай, Налайхын уулархаг мужид хамаарагдах бага Бага Налайхн 
нурууны өмнөд салбар уулс хоорондын хотгорт оршино. 

Судалгааны талбайд өнгөн хөрсний дороос элсэнцэр чигжигдсэн хайрга, 
шавранцар, хайргархаг шавранцар, шавранцараар чигжигдсэн хайрга, шавар 
хөрснүүд илэрч 6.0-11.0 гүнтэй өрөмдлөгөөр дуусалгүй үргэлжлэн тарсан. Тус 
талбай нь ерөнхийдөө баруунаас зүүн рүү хэвгий гадаргуутай бөгөөд эвдрэлд 
бараг өртөөгүй байна. Хэдийгээр үйлдвэр, технологийн парк барьж байгуулах 
талбай эвдрэлд ороогүй ч гэсэн барилга байгууламж, шугам сүлжээ, авто болон 
төмөр зам барих явцад  энэ орчмын  гадаргад өөрчлөлт гарч хотгор гүдгэрийн 
өнөөгийн хэлбэр төрхөд ямар нэг хэмжээгээр нөлөөлнө. Өөрөөр хэлбэл, төсөл 
хэрэгжих нутагт тархсан хурдсууд, тэдгээртэй  холбоотой үүсэж тогтсон мезо-
микро хэлбэрүүд нь эдүгээ хүний гарт огт хөндөгдөөгүй байгалийн хөгжлийн зүй 
тогтлоороо олон зуун мянган жилд бүрэлдэн бий болсон байгалийн тэр үндсэн 
хэлбэр төрх нь парк байгуулах ажлын явцад эвдэгдэнэ.  

Тухайлбал, үйлдвэрүүдийн барилга байгууламж, авто зам барих  явцад  
газрын гадаргыг суурь тавих зорилгоор ухах, хүнд тоног төхөөрөмжүүд 
байршуулах, ойр орчимд нь шинээр автомашины олон зам гаргах зэргээр тачир 
сийрэг ургамалтай сэвсгэр хурдаснаас тогтох гадаргад том, жижиг янз бүрийн 
хэмжээтэй нүх, хонхор, ховил зэрэг хотгор гүдгэрийн сөрөг хэлбэрүүд  багагүй 
үүснэ.  

Гадаргын тогтоц, хотгор гүдгэрийн хэлбэр төрх өөрчлөгдөхөд түүнийг 
дагалдан ургамал нөмрөг, хөрсөн бүрхэвч мөн нэгэн адил өөрчлөгдөхөд хүрнэ. 
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Ер нь байгалийн хам бүрдлүүдийн 1 нь л бага зэрэг өөрчлөгдөхөд бусад нь нэгэн 
адил өөрчлөгдөн байгалийн хөгжлийн зүй тогтол алдагдаж эхэлдэг. Энэ үйл явц 
нь нэг талаас байгалийн уугуул төрхийг өөрчлөхөөс гадна цаашид тачир сийрэг 
ургамалшилтай цөлжүү  хээрийн эмзэг ландшафт бүхий гадаргыг элэгдэл-
эвдрэлийн үйл явцад  хүчтэй өртөх нөхцлийг бүрдүүлнэ.  

Тухайлбал, төсөл хэрэгжүүлэх явцад хөрс чулуулгийн далан, овоолго 
зэрэг хотгор гүдгэрт шинэ бичил хэлбэрүүд бий болж эдгээр нь тухайн орчныхоо 
бичил уур амьсгалд нөлөөлөх бөгөөд сэвсгэр хурдас хур борооны усанд 
угаагдах, зөөгдөх, салхины эрозид өртөх үйл явцыг идэвхижүүлээд зогсохгүй 
байгалиас зохицуулагдсан хөрсний усан хангамжийн горимд нөлөөлж улмаар 
төсөл хэрэгжих бүс нутагт төдийгүй ойр орчимд нь  цөлжих үйл явц идэвхтэй 
явагдах болно. 

Түүнчлэн барилга байгууламж барих, үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмж 
байрлуулах, зам тавих, үржил шимт хөрсний овоолгын талбайг сонгох, ахуйн 
зориулалттай нүх, шуудуу гаргахдаа төсөл хэрэгжих районы геоморфологийн 
нөхцлийг нэн түрүүнд харгалзах шаардлагатай.  Эндэхийн өндөрлөг, тэгш болон 
хэвгий талууд, хотгор, хонхор, сайрын пролювийн, доод цэрдийн шаварлаг 
хурдас үйлдвэрлэлийн болон бусад барилга байгууламж, замууд барихад нэн 
түрүүн өртөх болно. Дурдсан хурдас нь уулын чулуулгийн хэмхдэс, элсэнцэр, 
шавранцараас тогтох учир нэл угаагдал,  салхины нөлөөнд өртөхдөө хялбар. 
Иймд инженер-геоморфологийн нөхцлийг сайтар харгалзах шаардлагатай. Мөн 
судаг, гуу жалга, сайрын ойр орчмын ургамал бүрхэвч, хөрсийг аль болох 
хөндөхгүй байхыг анхаарах хэрэгтэй. Иймд төсөл хэрэгжүүлэгчид энэ орчны 
гадаргад бага ч гэсэн гарсан өөрчлөлт бүрийг барилга байгууламж барих явцад 
болон бүтээн байгуулалтын дараах байгаль орчныг нөхөн сэргээхэд ихээхэн 
анхаарах нь чухал.  

Туршлагаас харахад хот суурин барьж байгуулах асуудал нь нэг талаас 
шинжлэх ухаан технологийн өнөөгийн боломжит түвшин, нөгөө талаас эдийн 
засгийн үр ашгийн үзүүлэлтийг гол болгож байгаль орчинг нөхөн сэргээх асуудал 
орхигдсоноос байгаль орчин (хотгор гүдгэрийн тогтоц, хөрс, ус, ургамлан нөмрөг, 
биологийн төрөл зүйл) унаган байдлаасаа эрс өөрчлөгдөж доройтоход хүргэх, 
тодруулбал байгаль орчинд үзүүлэх хүний сөрөг нөлөөлөл жилээс жилд 
нэмэгдсээр байна. Иймээс өөрчлөлтөнд орсон, нэн ялангуяа хотгор гүдгэрийн 
сөрөг хэлбэрүүд ихээр үүссэн газрыг аль болох хурдан хугацаанд нөхөн 
сэргээхэд ихээхэн анхаарах нь чухал. 

Төсөл хэрэгжүүлэх явцад газрын гадарга, хотгор гүдгэрийн хэлбэр төрхөд 
гарч болох  сөрөг нөлөөллийг 2 үндсэн хэсэгт ангилж болно. Үүнд: 
1. Барилга байгууламж барих, далан, авто зам тавих явцад барилгын суурь 

ухах, түүнээс гарсан хөрс, шороог овоолох зэргээс үүдэн хотгор гүдгэрийн 
уугуул төрх эвдрэлд ордог 

2. Үүнийг дагаад ойр орчмын нь хөрс эвдрэх, ургамал нөмрөг алдралд орох, 
улмаар хөрсний үржил шимт хэсэг устаж алга болох, механик бүрэлдэхүүн 
нь өөрчлөгдөх, үүний улмаас элс, элсэнцэр хөрс салхинд хийсэх, элсний 
нүүлтэд өртөх, цөлжих үйл явц идэвхждэг 

Иймд эдгээр нөлөөллийг бууруулах, арилгах талаар шаардлагатай арга хэмжээг 
тухай бүр авч хэрэгжүүлж байх шаардлагатай. 
 



НАЛАЙХЫН БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ТЕХНОЛОГИЙН ПАРК 
ТӨСЛИЙН ДЭД БҮТЦИЙН  Б А Й Г А Л Ь  О Р Ч Н Ы  Н Ө Л Ө Ө Л Л И Й Н  

Н А Р И Й В Ч И Л С А Н  Ү Н Э Л Г Э Э  

 

  

“ЭХОПЛАНЕТ” ХХК 115 

 

3.4.1 Нөлөөллийн хамрах  хүрээ 
Газрын гадарга, хотгор гүдгэрийн хэв шинжид нөлөөлөх нөлөөллийн 

хамрах хүрээг бүс нутаг, дүүрэг, төслийн талбай гэсэн үндсэн 3 түвшинд 
тодорхойлов. 

ХҮСНЭГТ 3.13 
ГАЗРЫН ГАДАРГАД  УЧРУУЛЖ БОЛЗОШГҮЙ СӨРӨГ НӨЛӨӨЛЛИЙН ХАМРАХ ХҮРЭЭ 

Дд 
Болзошгүй 
нөлөөлөл 

Төслийн аль үйл ажиллагаанаас 
хамаарах 

Нөлөөлөлд өртөх байгаль орчны 
бүрэлдэхүүн хэсэг 

Бүтээн 
байгуулалт 

 

Үйлдвэрлэлийн 
үе шат 

А.Бүс нутгийн түвшинд 

1 Газрын 
гадарга, 
ландшафтын 
өөрчлөлт 

0 0 

Гадаргын хэлбэр төрх буюу хотгор 
гүдгэрийн элемент болон ландшафтын 
хэв шинжид үзүүлэх нөлөө харьцангуй 
бага.  

Б. Орон нутгийн түвшинд 

3 Газрын 
гадарга, 
ландшафтын 
өөрчлөлт 

х 0 

Барилгын ажил идэвхтэй явагдаж буй 
нутаг дэвсгэрийн ойр орчим 
Тэгш болон долгиот тал, жижиг хотос, 
хонхор зэрэг хотгор гүдгэрийн  
хэлбэрүүд өөрчлөгдөнө. 
Гадарга эвдэрснээс ургамал, хөрсөн 
бүрхэвч эвдрэлд орж улмаар 
ландшафтад өөрчлөлт орно 

В. Төслийн талбайн хэмжээнд 

4 Газрын 
гадарга, 
ландшафтын 
өөрчлөлт 

х х 

Барилгын ажил идэвхтэй өрнөснөөр 
төслийн талбайн уугуул төрх 
өөрчлөгдсөнөөр:  
а) Байгалийн  хөгжлийнхөө жамаар 
тогтсон хурдас бүрэн өртөнө; б) 
Нягтшил нь сийрэгжинэ; 
в) Элэгдэл-эвдрэлийн үйл явцад  
тодорхой хэмжээгээр өртөх боломж 
бүрдэнэ;  
г) ландшафтын хэвшинжид өөрчлөлт 
орно. 

 
Төслийн үйл ажиллагаанаас газрын гадарга, хэвлийд үзүүлэх сөрөг 

нөлөөлөл бүс нутгийн болон дүүргийн хэмжээнд үүсэхгүй юм. Төслийн бүтээн 
байгуулалт буюу барилгын ажлын үе шатанд барилгын ажилд шаардлагатай 
түүхий эд, материалыг тээвэрлэх, хадгалах, барилгын ажилд шаардлагатай 
түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлох, зөөвөрлөх зэрэг үйл 
ажиллагаанаас тээврийн замын тоо олшрох, тээвэрлэлтийн давтамж нэмэгдэх 
зэргээс төслийн талбай болон түүний ойр орчмын сумдад газрын гадарга 
эвдрэлд орно. Төслийн талбай нь барилгын ажлын суурь бэлтгэх, суваг шуудуу, 
далан барилга үйл ажиллагааны нөлөөгөөр бүрэн эвдрэлд орж, ландшафт 
тодорхой хэмжээний өөрчлөгдөнө. Төслийн талбай нь харьцангуй тэгшивтэр тал 
хөндийд байрлах ландшафтын өөрчлөлт бага байна.   
 
3.4.2 Болзошгүй сөрөг нөлөөлөл 

Төслийн үйл ажиллагаанаас газрын гадарга, хэвлийд учруулж болзошгүй 
сөрөг нөлөөллийг дараах байдлаар ангилсан. Үүнд: 
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 Нөлөөлөл “хүчтэй” буюу хотгор гүдгэрийн уугуул төрх “богино” хугацаанд 
эвдрэлд орох ба хуучин хэвэндээ орохгүй;   

 Нөлөөлөл “дунд” буюу хотгор гүдгэрийн сөрөг хэлбэрүүд /шан, ховил, гуу 
гэх мэт/ үүсч,  нөхөн сэргээлтийн болон урьдчилсан арга хэмжээ авах 
боломжтой, “нөлөөллийн үргэлжлэх хугацаа дунд”;    

 Нөлөөлөл “бага” зэрэг буюу элсэнцэр хөрс эдврэлд өртсөнөөр элсний 
нүүлт хөдөлгөөн идэвхжих тохиолдолд биологийн нөхөн сэргээлт хийх 
боломжтой  буюу “нөлөөллийн үргэлжлэх хугацаа бага” гэж ангилан үзэв.   

Энэхүү нөлөөлөх байдлын хэмжээнээс үзэхэд газрын гадаргад “шууд” тусах 
сөрөг нөлөөлөл зөвхөн цогцолборын барилга байгууламж барих явцад үүсэх 
бөгөөд бусад нь “шууд бус дам” нөлөөлөл үүсгэнэ.  
 
3.4.3. Нөлөөллийн эрчим 

Төсөл хэрэгжих гадаргын тогтоц, хотгор гүдгэрийн хэв шинжид тодорхой 
хэмжээгээр сөрөг үр дагавар гарах болно. Энэ талаар гарч болзошгүй 
нөлөөллийн үргэлжлэх хугацаа, нөлөөллийн хэр хэмжээг дараах хүснэгтэд 
харуулав.  

ХҮСНЭГТ 3.14  
ГАДАРГЫН ТОГТОЦ, ХОТГОР ГҮДГЭРТ ҮЗҮҮЛЭХ НӨЛӨӨЛЛИЙН ЭРЧИМ 

Болзошгүй нөлөөлөл 

Нөлөөллийн эрчим 

MxSx F 
Нийт үнэлгээ, 

эрчим 

Хотгор гүдгэрийн уугуул төрх эвдрэлд орно 3x1x1 6 - Бага 

Хотгор гүдгэрийн сөрөг хэлбэрүүд (шан, ховил, гуу гэх мэт) үүснэ. 2x3x2 6 - Бага 

Хөрс эвдрэлд өртсөнөөр хөдөлгөөн  идэвхжинэ 1x3x3 
 

6 - Бага 

 

Тухайн газрын  гадаргын тогтоц, хотгор гүдгэрийн хэв шинжид тодорхой 
хэмжээгээр сөрөг үр дагавар гарах болно. Энэ талаар гарч болзошгүй 
нөлөөллийн үргэлжлэх хугацаа, нөлөөллийн хир хэмжээг харуулав.  

 
ГАДАРГЫН ТОГТОЦ, ХОТГОР ГҮДГЭРТ ҮЗҮҮЛЭХ НӨЛӨӨЛӨЛ БА ЗЭРЭГ 

Дд 
Нөлөөллийн 

хугацаа 
Нөлөөллийн 

зэрэг 
Аль үйл ажиллагаанаас 

хамаарах 
Нөлөөлөлд өртөх 

обьект 
Нөлөөллийн 
хамрах хүрээ 

1 Богино Хүчтэй Барилга байгууламж 
барих, далан, авто зам 
тавих үйл ажиллагаа 

Хотгор гүдгэрийн 
уугуул төрх эвдрэлд 

орно 

Төслийн 
талбайн 
хүрээнд 

2 Дунд Дунд Барилгын материал, 
тоног төхөөрөмжийн 
тээвэрлэлтийн үйл 

ажиллагаа 

Хотгор гүдгэрийн 
сөрөг хэлбэрүүд 

(шан, ховил, гуу гэх 
мэт) үүснэ. 

Төслийн 
талбайгаас 5-

10 км-ийн 
радиусаар 

3 Урт Бага БМҮТП-ын ашиглалтын 
явцад түүхий эдийн 

тээвэрлэлт, 
зөөвөрлөлт, хадгалалт 

Хөрс эвдрэлд 
өртсөнөөр хөрсний 

хөдөлгөөн идэвхжинэ 

Төслийн 
талбайгаас 10 
км-ээс дээш 
радиусаар 

 

3.5 УЛ ХӨРСНИЙ УЛИРЛЫН ХӨЛДӨЛТ, БУУРЬ ХӨРСӨНД НӨЛӨӨЛӨХ 
БАЙДАЛ, ҮНЭЛГЭЭ 
3.5.1 Нөлөөллийн хамрах хүрээ 

Төслийн үйл ажиллагаанаас хамаарч цэвдэгийн үзүүлэлт болох ул 
хөрсний улирлын хөлдөлтийн гүн ба ул хөрсний физик шинж чанарт нөлөөлж 
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болзошгүй юм. Гэвч энэхүү нөлөөлөл нь бүс нутгийн хэмжээнд нөлөөлөхгүй, 
зөвхөн төслийн үйл ажиллагаа явагдаж байгаа талбай, түүний орчны хэмжээгээр 
хязгаарлагдана. Учир нь газрын гадаргын өнгө өөрчлөгдснөөр, далан шуудуу 
тавьснаар, газар шорооны ажил хийснээр ул хөрсний хөлдөлтийн горим ба гүнд 
өөрчлөлт орохоос гадна түүний гол физик үзүүлэлт болох чийгшлийн хэмжээ 
өөрчлөгдөх боломжтой. Гэвч тухайн барилга байгууламж барьж байгаа болон 
шугаман байгууламжийн дагуу л эдгээр өөрчлөлт явагдана (Хүснэгт 3.20). 
Жишээлбэл: газар доогуур явуулж буй ус дамжуулах хоолой, түүний далангийн 
дагуу л улирлын хөлдөлтийн гүн, чийгшилд өөрчлөлт орно. 
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ХҮСНЭГТ 3.15 
УЛИРЛЫН ЦЭВДЭГ, УЛ ХӨРСӨНД ҮЗҮҮЛЭХ НӨЛӨӨЛЛИЙН ХАМРАХ ХҮРЭЭ 

Д/д Болзошгүй нөлөөлөл 

Төслийн үе шат  Нөлөөлөлд өртөх 
БО-ны бүрэлдэхүүн 

хэсэг 
Бүтээн байгуулалт 
Барилгын үе шат 

Үйлдвэрлэлийн 
Үе шат 

А.Бүс нутгийн түвшинд 

  0 0  

Б. Дүүрэг буюу орон нутгийн түвшинд 

2 
Төмөр, авто зам, ус 
дамжуулах хоолой 

Шугаман байгууламжийн дагуу хөлдөлт 
гэсэлтийн горим өөрчлөгдөх, хөлдөлтийн 
гүн өөрчлөгдөх 

Шугаман байгууламжийн дагуу хөлдөлтийн гүн 
өөрчлөгдөх, хөлдөлтийн овойлт явагдах 

Ул хөрс (бага) 

3 Барилга байгууламж 
Барилга байгууламжийн доорх ул хөрсний 
хөлдөлт гэсэлтийн горим өөрчлөгдөх, 
хөлдөлтийн гүн өөрчлөгдөх 

Барилга байгууламжийн доорх ул хөрсний 
хөлдөлт гэсэлтийн горим өөрчлөгдөх, 
хөлдөлтийн гүн өөрчлөгдөх 

Ул хөрс (бага) 

В. Төслийн талбайн хэмжээнд 

4 
Хүнд үйлдвэрийн 

цогцолбор 

Газар шорооны ажлын явцад хөлдөлт 
гэсэлтийн горим өөрчлөгдөх, хөлдөлтийн 
гүн өөрчлөгдөх 

Бетон хучилтын нөлөөнөөс үүдэн хөлдөлтийн гүн 
өөрчлөгдөх, чийг нэмэгдсэнээр хөлдөлтийн 
овойлт явагдах 

Ул хөрс (дунд) 

5 
Хөнгөн үйлдвэрийн 

цогцолбор 

Газар шорооны ажлын явцад хөлдөлт 
гэсэлтийн горим өөрчлөгдөх, хөлдөлтийн 
гүн өөрчлөгдөх 

Бетон хучилтын нөлөөнөөс үүдэн хөлдөлтийн гүн 
өөрчлөгдөх, чийг нэмэгдсэнээр хөлдөлтийн 
овойлт явагдах 

Ул хөрс (дунд) 

6 Суурьшлын бүс 
Барилгын доорх ул хөрсний хөлдөлт 
гэсэлтийн горим өөрчлөгдөх, хөлдөлтийн 
гүн өөрчлөгдөх 

Бетон хучилтын нөлөөнөөс үүдэн хөлдөлтийн гүн 
өөрчлөгдөх, чийг нэмэгдсэнээр хөлдөлтийн 
овойлт явагдах 

Ул хөрс (дунд) 

7 

Дотоод тээвэр 
холбооны шугам 

сүлжээний авто болон 
төмөр зам 

Авто болон төмөр замын доорх ул 
хөрсний  гэсэлтийн горим өөрчлөгдөх, 
хөлдөлтийн гүн өөрчлөгдөх 

Хатуу замын хучилтаас шалтгаалан  хөлдөлт 
гэсэлтийн горим өөрчлөгдөх, хөлдөлтийн гүн 
өөрчлөгдөх, хөлдөлтийн овойлт явагдах 

Ул хөрс (дунд) 
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3.5.2 Болзошгүй  сөрөг нөлөөлөл 
Ургамлан болон цасан бүрхэвч өөрчлөлтөнд ороогүй байгалийн энгийн 

нөхцөлд ул хөрсний улирлын хөлдөлтийн гүн манай судалгааны үр дүнгээр 15-
20 м хооронд байхаар тодорхойлогдсон. Орон нутгийн түвшинд бүтээн 
байгуулалтын үе шатанд газар шорооны ажил хийгдэж газрын гадаргад өөрчлөлт 
орж улмаар ул хөрсний улирлын хөлдөлт гэсэлтийн горимд өөрчлөлт орно. 
Ургамлан болон цасан бүрхэвч өөрчлөгдсөнөөр ул хөрсний улирлын хөлдөлт 
ихэсдэг онцлогтой. Төслийн талбайн хэмжээнд барилга байгууламж барих, зам 
тавих зэрэг дэд бүтэц, бүтээн байгуулалтийн үе шатанд гадаргын нөхцөл 
өөрчлөгдөж их хэмжээгээр эвдрэх, улмаар хөлдөлтийн гүн нэмэгдэх боломжтой. 
Мөн ус дамжуулах хоолой, ус хэрэглэх бусад газруудаас хөрсөнд ус алдсанаар 
хөлдөлтийн горимд өөрчлөлт орохоос гадна хөлдөлтийн овойлт явагдах 
боломжтой (Хүснэгт 3.16).  

ХҮСНЭГТ 3.16 
УЛИРЛЫН ЦЭВДЭГ, УЛ ХӨРСӨНД ҮЗҮҮЛЖ БОЛЗОШГҮЙ СӨРӨГ НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ 

Дд 
Ул хөрсний хөлдөлтөнд нөлөөлөх хэлбэр 

Хөлдөлтийн гүн 
Хөлдөлтийн 

овойлт Үйл ажиллагаа 

Бүтээн байгуулалт /барилгын ажлын үе шат/ 

1 Төмөр, авто зам ба ус дамжуулах хоолой 0 0 

2 Хүнд үйлдвэр x х 

3 Хөнгөн үйлдвэр x х 

4 Суурьшлын бүс байгуулах 0 0 

5 БТҮТП-ын үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны 
үе шат 

х х 

 

3.5.3 Нөлөөллийн эрчим 
Төслийн  үе шатанд  ургамлан болон хөрсөн бүрхэвчинд өөрчлөлт орж 

улмаар улирлын хөлдөлтийн гүн нэмэгдэх болно. Харин үйлдвэрлэлийн үйл 
ажиллагааны үе шатанд нэгэнт өөрчлөгдсөн гадаргын нөхцөл дахин 
өөрчлөгдөхгүй тул хөлдөлтийн гүн харьцангуй бага өөрчлөлтөнд өртөх боловч 
үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанаас, ялангуяа ус ихээр хэрэглэх хэсэгт хөрсөнд 
ус алдах тохиолдолд хөлдөлтийн горим өөрчлөгдөх, мөн хөлдөлтийн овойлт, 
хөөлт зэрэг үзэгдэл явагдах боломжтой. Төслийн нөлөөллийн үнэлгээний эрчим 
доорх хүснэгтэнд үзүүлснээр ус дамжуулах хоолойноос ус алдсанаар намагжих, 
өвөлдөө хөлдөлтийн овойлт үзүүлэх, мөн халиа тошин үүсэх зэрэг нь хамгийн 
өндөр буюу 12-Дунд гэж гарсан бол хөрсөнд ус алдсанаар хөөлт явагдах 
боломжтой онцгой шинж чанартай хөрс төслийн талбайд тархсан тул энэ үнэлгээ 
9-Дунд гэж үнэлэв. 

ХҮСНЭГТ 3.17 
УЛИРЛЫН ЦЭВДЭГ, УЛ ХӨРСӨНД ҮЗҮҮЛЖ БОЛЗОШГҮЙ СӨРӨГ НӨЛӨӨЛЛИЙН ЭРЧИМ 

д/д Хөрсөн бүрхэвчид учруулж болзошгүй нөлөөлөл mxsxf 
Нийт үнэлгээ, 

эрчим 

1 
төмөр, авто зам, ус дамжуулах хоолой зэргийг тавих үед 
гадаргын нөхцөл өөрчлөгдөх 

1x1x1 3-бага 

2 
ус дамжуулах хоолойноос ус хөрсөнд алдсанаар намагжих, 
өвөлдөө хөлдөлтийн овойлт явагдах 

3x2x2 12-дунд 

3 
талбайд гадаргын өнгө өөрчлөгдсөнөөр гадаргын цацраг, 
дулааны баланс өөрчлөгдөх, улмаар хөлдөлтийн гүн 
өөрчлөгдөх  

1x1x3 3-бага 

4 
үйлдвэрийн болон суурьшлын бүсэд барилга байгуууламж 
барьсанаар талбайн хөрс өөрчлөгдөж улмаар хөлдөлтийн гүн 
нэмэгдэх 

1x1x1 3-бага 
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5 
үйлдвэрийн болон суурьшлын бүсэд хөрсөнд ус алдсанаар 
хөрсний чийгшил нэмэгдэх улмаар хөлдөлтийн овойлт явагдах  

3x1x3 9-дунд 

6 
барилга байгууламжийн сүүдэрлэлтээс барилгын урд болон 
хойно жигд бус хөлдөлт явагдах, хэрэв хөрсөнд ус алдсан 
тохиолдолд халиа тошин үүсэх 

3x1x1 3-бага 

7 
газрын гадаргын өнгө өөрчлөгдсөнөөр талбайд жигд бус 
хөлдөлт явагдах 

1x1x3 3- бага 

8 хөрсөнд ус алдсанаар хөрсний хөөлт явагдах 3x1x3 9-дунд 

 

3.6 ГАЗРЫН ДООРХИ УСАНД НӨЛӨӨЛӨХ БАЙДАЛ, ҮНЭЛГЭЭ 
3.6.1 Уур амьсгалын өөрчлөлтөөс гүний усны нөөцөд үзүүлэх сөрөг 
нөлөөлөл 

Төслийн талбай, түүний хүрээлсэн орчин нь дөрвөн улиралтай, жилийн 
төдийгүй хоногийн температурын хэлбэлзэл ихтэй, хур тунадас багатай, эх 
газрын эрс тэс уур амьсгалтай, нутаг дэвсгэр нь харьцангуй өндөр өргөгдсөн 
байдгаас Монгол орны уур амьсгал ижил өргөрөгт оршдог улс орнуудаас 
ерөнхийдөө хүйтэн. Сибирийн хуш, шинэс моддын дендрохронологийн 
судалгаагаар 1974-өөс 1993 он хүртэлх 20 жилийн хугацаа нь хамгийн их өндөр 
өсөлттэй байгаа бөгөөд хамгийн их өндөр өсөлттэй нийт 20 жилийн 17 нь 1946  
оноос хойш тохиолдсон ба сүүлийн хэдэн арван жил нь 500  жилийн хувьд 
хамгийн дулаан үе болсныг давхар нотолж байна. Мөн хамгийн их чийгшилтэй 
үе нь 1955 оноос 1959 он, их хуурайшилттай үе нь 2000 оноос 2004 он байсан. 
1999 оноос 2002 он, 2004 оноос 2005 он хүртэлх хуурайшилт нь өнгөрсөн 500  
жилийн хугацаанд тохиолдсон хамгийн их хуурайшилтай үе байсныг тогтоосон.  
Энэ үр дүн нь мөн дэлхийн бөмбөрцгийн хойд хагасын сэргээн босгосон 
температурын цуваатай тохирч байна. Энэхүү сэргээн босгосон хронологи нь XX  
зууны турш агаарын температур эрс дулаарч буйг нотолсон бас нэг баталгаа 
болж байна (Баатарбилэг Н, 2005).  

Уур амьсгалын цаашдын хандлагаас үзвэл Монгол орны хэмжээгээр 
дунджилсан жилийн дундаж агаарын температур 2010-2039, 2040-2069, 2070-
2099 оны түвшинд одоогийнхоосоо 1.37, 2.81, 4.880С-аар, үүнээс өвлийн улиралд 
0.65-3.890С-аар, зуны улиралд 1.99-6.350С-аар, хур тунадасны хэмжээ 9.1-55.4 
мм-ээр тус тус нэмэгдэх төлөвтэй (Ууршилт сүүлийн 60 жилд говь хээрийн бүсэд 
3,2-10,3%-иар, ойт хээр болон уулархаг бүсэд 10,2-15% нэмэгдсэн (Д.Нацагдорж, 
2004).   

Энэ бүхнээс харахад хур тунадасны хэмжээ эргээд буурах хандлагатай ч, 
агаарын температур тасралтгүй нэмэгдэх байдал үргэлжилсээр хуурайшилт 
улам нэмэгдэх хандлагатай. Мөн уур амьсгалын өөрчлөлтөөс харахад хэлбэлзэл 
жигд бус, ямар нэгэн тодорхой давтагдсан цикл болон горим харагдахгүй байна. 
Жилийн дундаж урсацын хэмжээ говь цөлдөө 0.01 л/сек.км2 байдаг. Нөхөн 
сэргээгдэх усны нөөц бага, хуртай жилдээ 23км3, харин их хуртай жилдээ 69.5 м3 
хүрдэг. Тус төсөл хэрэгжих нутаг дэвсгэр эх газрын эрс тэс, хуурай уур 
амьсгалтай, экосистемийн хувьд маш эмзэг говийн бүсэд хамаарагдах тул уур 
амьсгалын багахан өөрчлөлтөнд ч өртөмтгий байна. 
 

Уур амьсгалын өөрчлөлтийн улмаас тухайн бүс нутгийн усны нөөцөд 
нөлөөлөх байдал: Монгол орны хэмжээнд нийт 28 усны сав газарт хуваагддаг. 
Төсөл хэрэгжих газрын суурьшлын бүс, усан хангамжийн эх үүсвэрийн орших 
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нутаг дэвсгэр, үйлдвэрийн район нь Туул голын сав газар сав газарт 
хамаарагдаж байна. 
 

ЗУРАГ 3.1 МОНГОЛ ОРНЫ УСНЫ САВ ГАЗРУУД 
 

1. Сэлэнгэ мөрөн; 7. Хануй; 13. Улз; 19. Онги; 25. Хүйсийн говь - Цэцэг нуур; 2. Хөвсгөл нуур – Эг; 
8. Орхон; 14. Хэрлэн; 20. Алтайн өвөр говь; 26. Үенч - Бодонч; 3. Шишхэд; 9. Туул; 15. Буйр нуур 
- Халх гол; 21. Таац; 27. Булган; 4. Дэлгэр мөрөн; 10. Хараа; 16. Мэнэнгийн тал; 22. Орог нуур – 
Түй; 28. Хар нуур – Ховд; 5. Идэр; 11. Ерөө; 17. Умард говийн гүвээт - Халхын дундад талын сав 
газар; 23. Бөөн цагаан нуур - Байдраг; 29. Увс нуур – Тэс; 6. Чулуут; 12. Онон; 8. Галба - Өөш - 
Долоодын говь; 24. Хяргас нуур – Завхан 

 
3.6.2 Газрын доорх усны нөөц  

Газрын доорх ус нь Монгол орны хамгийн чухал усны эх үүсвэр юм. Нийгэм 
эдийн засгийн бүхий л салбаруудын үйл ажиллагаа газрын доорх усны нөөц, 
түүний боломжоос шууд хамаардаг. Гадаргын ус байхгүй газруудад малчид 
худгаас усаа авч ашигладаг, мөн газар тариалангийн усалгаанд, уул уурхай 
болон үйлдвэрүүд нь үйл ажиллагаандаа газрын доорх усыг өөр ашиглаж байна. 
Газрын доорх ус чанарын хувьд ч ундны усны баталгаатай эх үүсвэр болдог. Хүн 
амын 95 хувь нь унд, ахуйдаа газрын доорх ус, 5 хувь нь гадаргын ус ашигладаг 
байна. Газрын доорх усыг худаг гарган авч ашигладаг ба зарим газруудад 
булгийн усыг бас авч ашиглаж байна.  

Нөхөн сэргээгддэг нөөц гэж жил бүр хур тунадсын нэвчилт, гадаргын усны 
нэвчилт шүүрэлт, хажуугийн урсацын нөлөөгөөр дахин бүрэлдэх боломжтой 
усны хэмжээг хэлнэ. Нөхөн сэргээгддэг нөөц, байгалийн нөөц баялаг гэдэг адил 
утгатай.  

Газрын доорх усны нөхөн сэргээгддэггүй нөөц гэж хур тунадсын нэвчилт, 
хажуугийн урсацаас тэжээгдэх боломжгүй газрын доорх усны хуримтлалыг 
хэлнэ. Нөөц нь нөхөн сэргээгддэггүй газрын доорх усыг дарагдмал ус гэж нэрлэж 
болно. 

http://www.tuulgol.mn/index.php/news-info/mongolian-river-basins
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Газрын доорх усны ашиглаж болох боломжит нөөц гэж газрын доорх усны 
нөхөн сэргээгдэх ба нөхөн сэргээгддэгүй нөөцөөс олборлож болох хэмжээг 
хэлнэ. Ашиглаж болох боломжит нөөц нь ус агуулагч бүрдэл, бүс, үеийн зузаан, 
тархсан талбай, төрөл (нүх сүвэрхэг, ан цавлаг) зэргээс хамааралтай бөгөөд 
нөхөн сэргээгддэг нөөц болон нөхөн сэргээгддэггүй нөөцөөс олборлож болох 
хэмжээгээр тодорхойлогдоно. 

Налайх хотын ус хангамжийн эх үүсвэр нь Туулын хөндийн аллювийн 
хурдсын нүх сүвэрхэг уст давхарга, доод цэрдийн Хөхтээг формацийн ус агуулагч 
хурдастай холбоотойгоос гадна 1990 оноос өмнө Налайхад: “хотын”, уурхайн, 
шилний үйлдвэрийн гэсэн 3 ус хангамжийн эх үүсвэртэй байлаа. Налайхын их 
уурхайн мэдэлд байсан ус хангамжийн эх үүсвэр нь 73.55-293.0 м гүнтэй 5 
худгийг 2 ээлжээр, Налайх хот 65.2-106.0 м гүнтэй 5 худгийг 1960-1966 онд 
гаргасан ба жилийн дундаж ундарга нь 4.2 л/с орчим хэмжээтэйгээр ашиглаж 
байв. Шилний үйлдвэр 65.2-77.0 м гүнтэй 2 худгаар 4.0 л/с орчим ундаргатайгаар 
газрын доорх усыг олборлож байсан мэдээ бий. Налайх хотын эргэн тойронд 
сүүлийн үед байгуулагдаад байгаа тоосгоны болон төмөрлөгийн үйлдвэрүүд 
өөрсдийн ус хангамжийн цооногтой бөгөөд тэдгээрийн өгөгдөл олддоггүй боловч 
ерөнхийдөө 2-5 л/с ундаргыг 8-20 м түвшингийн бууралттайгаар авч байна. 1981 
онд Өвөр баянгийн услалтын системд зориулан 3 цооногт усны түвшинг 3,7 м, 
4.4 м, 7.6 м бууруулан т у р ш и л т - шавхалт хийхэд 8.0 л/с, 8.0 л/с, 10.0 л/с 
ундарга өгч байжээ (5). Одоо Налайх дүүргийн хэрэгцээт ундны болон техникийн 
усыг Туул голоос татсан ус дамжуулах хоолойгоор бүрэн хангаж байгаа ба 
цаашид хангах бололцоотой. Налайхын Барилгын Материалын Үйлдвэрлэл, 
Технологийн Паркийн талбай нь төвлөрсөн усан хангамжаас хол оршдог учир 
хэрэглэгчид аль ойр усны эх үүсвэр илрүүлэх шаардлагатай байсан билээ. 
Иймээс Налайхын хотгорын доод цэрдийн Хөхтээг формацийн хурдсын баруун, 
баруун урд зах хэсэгт буюу Барилгын материалын үйлдвэрлэл, технологийн 
паркийн талбайн орчимд газрын доорх усны судалгааг 2015 онд явуулж, 
төвлөрсөн усан хангамжийн эх үүсвэрийг тогтоосноор 27 жилийн хугацаагаар 
2592.0 м3/хоног үйлдвэрлэлийн нөөцийг ашиглах бололцоотой болж байна. 

Манай орны нүүрсний бараг бүх ордуудын нүүрсний давхраасууд нь өөрөө 
ус агуулагч болон оршдог ба үүний нэг нь Доод Цэрдийн настай Налайхын 
нүүрсний орд бөгөөд бүх нөөцийнх нь 90 гаруй хувь газрын доорх усны түвшнээс 
доош оршино. Энэ ордын нүүрсний давхраасууд нь нийлмэл тогтоцтой, ордын 
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төв хэсгээс зүүн тийш буюу давхраасуудын уналын дагуу нүүрсний нарийн үеүүд 
болж салбарлан сарних ба тектоник хагарлаар 10 гаруй хэсэгт хуваагддаг ч 
нийлмэл, бүхэлдээ нэгэн цогцолбор орд юм. Ийм ч учраас, газрын доорх ус нь 
түүнийг агуулж байгаа нүүрсний давхраасууд, ан цавархаг, сул цементлэгдсэн, 
барьцалдалт муутай чулуулгууд болон тектоникийн хагарлуудыг даган янз 
бүрийн хэмжээтэйгээр тархсан нийлмэл тогтоцтой байдаг. Нүүрсний ордын ус нь 
гол төлөв давхарга-ан цавын төрлийн даралттай устай боловч олон жил ус татах 
байгууламж ажиллуулсны нөлөөгөөр уг ордын төв хэсгийн даралттай усны 
хэмжээ нилээд багассан байна. 

Энэхүү талбайн газар доорх усны эх үүсвэрийн нөөцийн үнэлгээг нэг 
талаас уг үйлдвэрийн захиалгат усны хэрэгцээ ойролцоогоор 20 л/с-д хүргэх 
боломжийг тодорхойлох, ингэхдээ захиалагч хугацаа заагаагүй тул ус татах 
байгууламжийн элэгдлийн хугацаагаар баримжаалж, ирээдүйн ус татах 
байгууламж 27 жил буюу ойролцоогоор 10000 хоног ажиллана гэсэн төсөөллөөр 
хийлээ. Энэ хугацаанд цооног дахь усны түвшингийн бууралт зөвшөөрөгдөх 
хэмжээнээс хэтрэхгүй байх нөхцөл хангагдах эсэхийг шалгах, хангахгүй 
тохиолдолд авч болох боломжит усны тоо хэмжээг тооцоолох шаардлагатай.  

Доод цэрдийн Хөхтээг формацийн эх газрын нуур-пролювийн гаралтай 
хурдас дахь газрын доорх усны энэ ордын үндсэн ус агуулагч хурдас нь янз 
бүрийн ширхэгтэй, сул цементлэгдсэн, барьцалдалт муутай, ан цавархаг, 
саарал, хөх саарал өнгийн элсэнчулуу, дунд, жижиг хэмжээтэй, сайн мөлгөржсөн 
хайргатай гравелит, жижиг ширхэгтэй конгломерат зонхилж, нарийн ширхэгтэй 
алевролит, шаварлаг аргиллитын ээлжилсэн үеүүдтэй. Уст давхаргын тархалтын 
“ашигтай” талбайн хэмжээ хамгийн багаар тооцоолоход 30 хавтгай дөрвөлжин 
км бөгөөд  нь 4-5 км, уртаараа 6-7 км хүрдэг. Ус агуулагч чулуулгийн 
литологипетрографын бүрэлдэхүүний онцлог, уст давхаргын гидрогеологийн 
орон зай төрхөөрөө давхарга-нүх сүв, давхарга-ан цавын хэлбэртэй, шингэн зүйн 
төлвийн хувьд даралттай, артезийн бүлэгт хамруулах боломжтой юм. Девоны 
цаг үеийн тектоникийн үйл явцад идэвхитэй орсон усжилт ихтэй хагарлуудтай, 
хувирмал элсэнчулуу, алевролит, аргиллит, занараас гол төлөв бүрэлдэн тогтох 
Баян уул, Баянгийн овоо, Хоолтын давааны уулс өмнөд болон баруун, баруун 
хойт талаас нь хүрээлэхээс гадна түүний зэрэгцээ шаргал өнгийн, том ширхэгтэй 
элсэнчулуу, гравелит, конгломератаас (хучаас хурдас) тогтох ухаа гүвээ, 
өндөрлөгүүд ойр орших тул тэжээгдлийн муж сайтай, нөгөө талаасаа (зүүн) 
Налайхын гол руу шаварлаг хурдсын зузаан нэмэгдэж, олон жилийн цэвдэгт 
хурдасны тархалттай хаагдмал болж ирдэг онцлогтой юм. 
 

3.6.3 Бохирдлын үндсэн эх үүсвэр, тархалтын механизм 
Усны гарал үүсэл, усны амьдралд үзүүлэх нөлөө, ундны болон 

хэрэглээний усан хангамжид нөлөөлөх байдлаар усыг бохирдуулж байгаа эх 
сурвалж, шалтгааныг 7 бүлэгт хувааж болно:  

- Амархан задардаг бодис (цэвэрлэх байгууламж, суваг, хүнсний 
үйлдвэрийн хаягдлаас үүсэх органик, ялзарч өмхийрөх бодис 

- Амар хялбар задардаггүй бодис (хөнгөн үйлдвэрийн хаягдлаас үүсэх 
нийлмэл бүтэцтэй органик нэгдлүүд) 

- Давс (уул уурхай, минерал бордооны үйлдвэрээс гарах давсны хольцууд) 
- Хүнд металл (хүдэр боловсруулах үйлдвэрийн хаягдлаар дамжин хар 

тугалга, кадьми, хром, кобальт, никель, зэс, мөнгөн ус, цинк) 
- Бусад бохирдол (химийн нэгдэл, давс ба хүхрийн хүчил) 
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- Байгалийн бус гаралтай усны температур өсөх (үйлдвэр, цахилгаан 
станцын үйл ажиллагаанаас) 

- Хүчиллэг бороо (үйлдвэржсэн оронд агаарын бохирдлоос) зэрэг болно. 
Төслийн  урьдчилан төлөвлөж байгаагаар барилгын материалын чиглэлийн 
хүнд, хөнгөн үйлдвэрийн салбар болон суурьшлын бүс, инженерийн дэд бүтэц 
зэргээс бүрдэнэ. Дээрх үйлдвэр, үйлчилгээний салбаруудын эрчимтэй хөгжлийн 
үр дүн нь газрын доорх усны нөөц баялагт шууд тулгуурлан хөгжих зүй тогтолтой 
нь ойлгомжтой. Төслийн район нь халуун хуурай уур амьсгалтай, хөрсний болон 
усны ууршилт ихтэй, нарны цацрагийнн дулааны нөлөөтэй, хур тунадасны 
хэмжээ туйлын бага зэрэг газарзүйн онцлогтой бүс нутаг учир энд газрын доорх 
усны нөөцийн хомсдол бохирдлоос урьдчилан сэргийлэх ажил нь хамгийн гол 
түлхүүр зангилаа асуудал болно.  
 

Бохирдлын эх үүсвэрүүд 
1. Дээрх үйлдвэрүүдийн хаягдал усанд хүнд металлууд, ароматик 

нүүрстөрөгч, нефтийн бүтээгдэхүүн, гадаргын идэвхт бодисууд, фенолууд, 
цианид, фосфатууд, сульфатууд, хлоридууд, хром, фтор, марганец, 
мишяк, азот, аммиак болон бусад бодисууд  

2. Биологийн бохирдлууд-бичил биетэнүүд, вирус, нянгууд, усны замагууд, 
бүдүүлэг биетэн, мөөг, актиномицетууд   

3. Төвлөрсөн ус дамжуулах суваг хоолойгүй нутагт хамгийн аюултай нь 
өвчин тараагч нянгууд, вирусууд, хортой эмүүд нь ахуйн бохир ус ба 
фекальный усанд агуулагддаж задгай нөхцөлд болон ухсан нүх, бохир 
усны шүүрүүлэлтийн талбай, бохир усны биологийн цэвэрлэгээний 
орчимд газрын дээрх ба доорх ус нэгэн адил бохирдох нөхцөлтэй.  

4. Газрын доорх усанд нитрат NO3, нитрит NO2, шүвтэр NH4аммоний-ийн 
өндөр агуулга нь хөдөө аж ахуйн зориулалтаар мал маллагаа, мал 
усалгаа, усалгаатай ургамал, тариаланг хөгжүүлэх явцад газрын доорх 
усанд илэрдэг. Ер нь азот нь ургамлын үлдэгдэл, ялзрал, өтөг бууц, 
хөрсний бордоо зэргээс голлон туугдаж ялгардаг. Мөн олон тооны ухсан 
нүх, хатуу шингэн хог хаягдлын агуулах нүхнүүд, мал аж ахуйн ферм, 
суурьшлын цэгүүдийн хаягдал тогтоол ус зэргээс ихэвчлэн үүдэлтэйгээр 
газрын доорх усанд агуулагдаж байдаг. Түүнээс гадна эрдэс бордооноос 
азот нь газрын доорх усанд орохдоо хольц байдлаар фторыг ямагт 
дагуулж байдаг. Учир нь суперфосфат болон бусад бордоонд фосфор их 
агуулагдах бөгөөд 1 тн фосфорын элементэнд 80-160 кг фтор ноогддог гэж 
үздэг. Тиймээс бордоо хэрэглэсэн тохиолдолд газрын доорх ус азотоос 
гадна нэгэн адил фтороор баяжсан агуулгатай болдог зүй тогтолыг 
анхаарах хэрэгтэй.  

5. Бохирдлын үндсэн эх үүсвэрийн нэг нь ямагт тогтоол ус, цөөрөм байдаг. 
Тэдгээрийн усны нягт нь ихэссэн байх учир уст давхарга руу нэвчих 

замаар хөрсний усыг бохирдуулах бүрэн боломжтой гэж үздэг. Нэгэнт хөрсний 
усны түвшинд хүрсэн тохиолдолд цаашид бохирдол нь үргэлжлэн амархан 
тархах аюултай байдаг.  
 
3.6.4 Газрын доорхи усны тоцоо 

Уст давхаргын зузаан ойролцоогоор 42.0-64.0 м, ордын хэмжээнд 
дунджаар 48.0 м, нүх сүв-давхарга, давхарга-ан цав-хагарлын уст үе, давхаргын, 
даралтат устай болох нь гидрогеологийн ажиглалт хэмжилт, ус агуулагч 
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чулуулгийн шинж чанар, өрөмдлөгийн онцлог байдал, түүний горим, явц, 
гадаргуугын геофизикийн (ВЭЗ, томограф, ЦЦСР) болон каротажийн иж бүрэн 
судалгааны (Гамма, Гамма-Гамма, КС, КМ) үр дүнгээр тогтоогджээ. Эдгээрт 
үндэслэн, доод Цэрдийн Хөхтээг формацийн эх газрын нуур-пролювийн 
гаралтай хурдасны зузаалагт агуулагдах газрын доорх усны энэхүү ордыг 
геоморфологи, геологи-структур, гидрогеологийн нөхцөлийн онцлогоор нь уулс 
хоорондын хөндий, хотгорын төрөлд, харин геологи-гидрогеологийн төвөгшлийн 
хувьд II бүлэгт хамааруул үзжээ /4/.  

Туршилт-шавхалтын үеийн дүнгээс харахад ундарга тогтмол, түвшингийн 
бууралт бага, сэргэлт харьцангуй хурдан байгаа нь доод Цэрдийн ус агуулагч 
чулуулгийн ус дамжуулах чадвар, шүүрүүлэх шинж чанар сайн, даралттай устай, 
газрын доорх усны урсац сайтай нь харагдаж байв. 

Ордын усны нөөцийг балансын ба гидродинамикийн аргуудаар тус тус 
үнэлсэн ба гидродинамикийн аргаар N15-РВ02, N15-РВ03 дугаартай 2 цооног 
дээр үйлдвэрлэлийн B зэргээр үнэлж тооцсон газрын доорх усны нийт 
ашиглалтын нөөц B=30.0 л/с буюу 2592.0 м3/хоног байна. Налайхын хотгорын 
газрын доорх усны энэхүү орд нь грабень маягийн тектоник структурыг дүүргэж 
хуримтлагдсан, доод Цэрдийн Хөхтээг формацийн эх газрын нуур-пролювийн 
гаралтай хурдасны нүх сүв, ан цав бүхий давхарга зузаалагт агуулагдах бөгөөд 
гидравлик шинж төрхөөрөө түрэлттэй, түрэлтийн хэмжээ нь ордын хойт хэсэг 
буюу ашиглалтанд санал болгож буй РВ02, РВ03 дугаар цооногуудын орчимд 
24.09-27.06 м, Налайхын голын орчим 45.6-49.13 м хүрдэг болох нь судалгаагаар 
тогтоогдсон ба уст давхарга нь хоорондоо гидравлик холбоотой, ойролцоогоор 
38-52.2, 60-84, 100-120 м-ийн гүнд орших 2-3 уст үеэс тус тус бүрдэнэ.  

Ийм нөхцөлд, усны түрэлтийн хэмжээнд хүргэхгүйгээр олборлолт 
явуулсан тохиолдолд экологийн элдэв сөрөг үзэгдэл гарахгүй, газар доорх уст үе 
давхаргын нөхөн сэргээгдэх чадавхи буурахгүй юм.  

Гидродинамик аргаар 27 жилийн хугацаагаар тооцоолсон усны түвшний 
бууралт N15-РВ02 цооногт 23.92 м, N15-РВ03 цооногт 24.35 м байгаа нь уст 
давхаргын түрэлтийн хэмжээнээс бага бөгөөд тус хоёр цооногоор тооцоолсон 
1296.0 + 1296.0 = 2592.0 м3/хоног газрын доорх усны ашиглалтын нөөц нь 
баталгаажих боломжтой. Гидродинамик аргаар тооцоолсон газрын доорх усны 
ашиглалтын 2592.0 м3/хоног нөөц нь балансын аргаар тооцоолсон газрын доорх 
усны байгалийн нөөц баялгийн хэмжээ (2898.3 м3/хоног буюу 33.5 л/с)-нээс бага 
байгаа нь түүний хангагдах боломжтойг гэрчилж байгаа юм. Ийм учраас, 
балансын болон гидродинамик тооцоогоор баталгаажсан Налайхын хотгорын 
баруун урд хэсэгт орших доод Цэрдийн Хөхтээг формацийн эх газрын нуур-
пролювийн гаралтай хурдасны нүх сүв, ан цав бүхий давхарга зузаалагт 
агуулагдах газрын доорх усны ордын ашиглалтын нөөцийг үйлдвэрлэлийн “В” 
зэрэглэлд, балансын болон гидродинамик аргаар тооцсон газрын доорх усны 
ашиглалтын нөөцийн зөрүү 306.3 м3/хоног нөөцийг прогнозын “Р” зэрэглэлд 
хамааруулан БОНХАЖЯ-ны дэргэдэх Усны нөөцийн зөвлөлөөр хэлэлцүүлж, 
батлуулжээ. 

Цооногуудыг, 425 мм диаметртай (1711) бэхэлгээний янданг 6.0 м-т 
суулган, 311 мм диаметрээр 130 м гүнтэй өрөмдөж, 54.0-66.0, 72.0-84.0, 90.0-
98.0, 108-119 м гүнд гүүрэн хийцтэй шүүр (bridge slot) бүхий хоолойг 130 м хүртэл 
суулгасан (N15-РB02-р цооногийн монтаж, бусад цооногуудын монтаж ойролцоо) 
ба 10-15 мм хэмжээтэй, сайн мөлгөржсөн хайрган шүүрийг цооногийн хана, 
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гүүрэн хийцтэй шүүр бүхий хоолойн завсраар бүрэн дүүргэж тоноглох байдлаар 
хийсэн байна /4/.  

N15-РB02 ба N15-РB03 цооногууд ашиглалтанд бүрэн бэлтгэгдсэн ба N15-
РB01 цооногийг эхний үед “нөөц”-д байх, түүнчлэн N15-EB02 ба N15-EB03 
цооногуудыг горимын ажиглалт хийх зориулалтаар тус тус монтажлан хүлээлгэж 
өгсөн байна.Цооногуудад тохирох гүний насос суулгаад ашиглахад бүрэн 
бэлтгэгдсэн ба юуны өмнө эдгээр ашиглалтын болон горимын ажиглалтын 
цооногуудыг улирлын хөлдөлтөөс хамгаалж барилгажуулах хэрэгтэй.  

Усны ашиглалтын нөөцийг хомсдож бохирдохоос хамгаалж, ашиглалтын 
болон мониторингийн цооногууд (худаг)-ыг тойруулан ариун цэврийн 1 ба 2-р 
бүсийг тогтоох хэрэгтэй.  

Ариун цэврийн чанга дэглэмийн 1-р бүсийг ашиглалтын худгуудаас 50 
метрийн зайд хашаажуулж, хамгаалалтанд авах хэрэгтэй. Тогтоосон ариун 
цэврийн 1 ба 2-р бүсийн талбай дотор байшин барилга шинээр барих, газрын 
хөрсийг ухаж сэндийлэх, гадаргуугийн хэлбэр дүрсийг эвдэж өөрчлөх, ургамлын 
нөмрөгийг бохирдуулж гэмтээх, устгах зэрэг аж ахуйн болон инженерийн 
шийдэлтэй техноген үйл ажиллагаа явуулахыг хориглоно.  

Удаан хугацаа (олон жил)- ны ус ашиглалтын явцад Налайхын хотгорын 
хойд талын жигүүр болох нүүрсний ордын талбайгаас энэхүү усны ордод 
эрдэсжилт, хатуулаг өндөртэй газрын доорхи ус татагдаж орж ирж магадгүй тул 
усны чанарын горимын ажиглалтаар байнга хянаж байх нь зүйтэй юм. 

Дээр дурьдсан газрын доорх усанд төслийн үйл ажиллагаанаас үзүүлж 
болзошгүй сөрөг нөлөөллийг дараах хүснэгтээр тодорхойлов.  

ХҮСНЭГТ 3.18 
ГАЗРЫН ДООРХИ УСАНД УЧРУУЛАХ СӨРӨГ НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ 
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Нэг. Бүтээн байгуулалт/барилгажилтын үе шат 

1. Шинэ суурьшлын бүс 

1 барилгажих талбайн суурь бэлтгэх, газар шорооны ажил 1 1 Б 

2 
барилгын ажлын кемп, тоног төхөөрөмж, техник хэрэгслийг тээвэрлэх, 
байршуулах 

1 1 Б 

3 барилгын зам, холбох шугам байгууламжуудыг байгуулах 1 1 Б 

4 барилгын материалын тээвэрлэлтийн үйл ажиллагаа 1 1 Б 

5 барилгын материал, элс, хайрганы карьер гаргах, ашиглах 1 1 Б 

6 барилгын материалын хог хаягдал 1 1 Б 

7 түлш шатахуун тээвэрлэлт, хадгалалт, асгаралт 2 6 Д 

8 усан хангамж, дулааны шугам сүлжээний суурилуулалт 1 1 Б 

2.Үйлдвэрийн бүтээн байгуулалт 

1 барилгажих талбайн суурь бэлтгэх, газар шорооны ажил 4 1 Б 

2 
барилгын ажлын кемп, тоног төхөөрөмж, техник хэрэгслийг тээвэрлэх, 
байршуулах 

1 1 Б 

3 
барилгын зам, төмөр замын холбох шугам байгууламжуудыг 
байгуулах 

1 1 Б 

4 барилгын материалын тээвэрлэлтийн үйл ажиллагаа 1 1 Б 
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5 барилгын материал, элс, хайрганы карьер гаргах, ашиглах 6 8 Д 

6 үйлдвэрүүдийн суурь бэлтгэх, бүтээн байгуулалт/барилгын ажил 1 1 Б 

7 
цахилгаан, холбоо харилцааны системийн байгууламжуудын 
суурилуулалт 

1 1 Б 

8 ус зайлуулах шугам хоолойн 1 1 Б 

Хоёр. БМҮТП-ын үйл ажиллагаа 

1. Шинэ суурьшлийн бүс 

1 дотоод гадаад тээврийн замын үйл ажиллагаа 1 1 Б 

2 цахилгааны шугам, хангамжийн үйл ажиллагаа 1 1 Б 

3 дулааны шугам сүлжээний үйл ажиллагаа 1 1 Б 

4 унд ахуйн усан хангамжийн үйл ажиллагаа 6 4 Б 

5 хог хаягдлын байгууламжийн үйл ажиллагаа 6 6 Д 

6 цэвэрлэх байгууламжийн үйл ажиллагаа 4 6 Д 

2. Үйлдвэрүүд 

1 түүхий эд, материалын тээвэрлэлт 2 2 Б 

2 түүхий эд, материалын хадгалалт  6 6 Д 

 нүүрсний тээвэрлэлт, хадгалалт, бутлалт 6 6 Д 

3 шатах тослох материалын тээвэрлэлт 2 6 Д 

4 шатах тослох материалын хадгалалт, ашиглалт 2 4 Б 

5 химийн бодисын тээвэрлэлт 2 4 Б 

6 химийн бодисын хадгалалт, ашиглалт 4 6 Д 

7 цахилгаан, шугам сүлжээний ашиглалт 1 1 Б 

8 усан хангамжийн худаг, шугам сүлжээний үйл ажиллагаа 1 1 Б 

9 газрын доорх усны ашиглалт 6 4 Д 

10 гадаргын усны ашиглалт 4 1 Б 

 
3.7 ГАДАРГЫН УСАНД НӨЛӨӨЛӨХ БАЙДАЛ, ҮНЭЛГЭЭ 

Төслийн талбайн баруун урд хэсэгт байх жалга нь Налайхын хотгорын 
баруун өмнөд хэсэгт, УБ-Замын үүд чиглэлийн засмал замын зүүн талд орших 
Баян уул (1717.0 м)-ын зүүн хойд хэсгийн 2 салаа амны 1520-1560 м өндрөөс 
үүсэлтэй ба ерөнхий урт нь 2.8-3.2 км ба үүний 2.1 км орчим урттай хэсэг нь 
төслийн талбайгаас дээш хэсэгт хамаарна. Сайр нь үргэлжилсэн урт сайр биш 
бөгөөд тасалданги байдалтай, гуу жалга хөгжих, хэлбэрших үйл явц сайрын 
дагууд 2 хэсэг газарт тодорхой ажиглагдана (Зураг 2). Сайрын дээд хэсэг нь 1-
1.5 км үргэжилсэн 2 салаа бүхий хэсэг бөгөөд хэдий унал ихтэй хэсэгт байх ч 
төслийн талбайд хамаарах доод хэсгийн сайрыг бодвол хөрсний идэгдэл, эвдрэл 
багатай, харьцангуй нарийн, бага гүнтэй юм. Төслийн буюу барилгажих талбайн 
дотор орших сайрын доод хэсэг нь талбайн баруун урд булангаас дотогш 80 м 
орчмоос эхэлж, 800-1100 м үргэлжлэх ба энэ хэсгийн хөрс нь хөнгөн шавранцар 
бүтэцтэй, нөгөө талаар газрын дээр орших “Бласт” ХХК-ны хашаагаа тойруулж 
татсан гуугаас орж ирэх ус уг хэсэгт нэгдэн нийлэх учир хөрсний идэгдэл, эвдрэл, 
тахирлалт харьцангуй ихтэй болсон байна (Зураг 3.2). Сайрын  0.8-32.4 м, 
дундаж  6-12 м, гүн нь 0.3-2.6 м байх ба гуу жалгын хэлбэржилт тод илэрсэн 
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энэхүү байдал талбайн зүүн урд булан буюу гүний худаг гаргасан хэсэгт бүдгэрэн 
алга болж, улмаар зүлэг, ургамлаар бүрхэгдсэн жижиг судаг, ховил бүхий 
тэгшдүү газар болж ирнэ. Сайрын хэвгий 0.021. Энэ хэсэгт үерийн ул мөр тод 
бус, элс хайрган болон ургамлаар бүрхэгдсэн хурдастай.  

 

 
 

ЗУРАГ 3.2 ТӨСЛИЙН ТАЛБАЙГ ДАЙРАН ӨНГӨРӨХ САЙРУУД 

Уг сайрын ус хураах талбайг газар зүйн мэдээллийн системийн програм 
хангамжийг ашиглан, төслийн талбайн дээд хэсэгт байх тооцооны чиглэлээр 
тодорхойлоход 6.8 км2, сайрын урт харилцан 1.8-2.0 км, хэвгий 0.021 байна.  

Манай орны нөхцөлд, жижиг голууд болон хуурай сайраар (F < 200 км2) 
өнгөрөх хур борооны үерийн хамгийн их урсацыг тооцох хязгаарын эрчимшлийн 
аргаар боддог. Уг аргыг ашиглан, дээрх сайраар урсан өнгөрөх хур борооны 
үерийн хамгийн их урсацыг бодвол томьёо нь дараахь хэлбэртэй болно.  
Үүнд:   

Q1% = q1% *  * H1% *  * 1% * F  (1) 
Энд:   

Q1% - 1%-ийн хангамшилтай өнгөрөлт 
q1%  - 1%-ийн хангамшилтай их урсацын модуль, л/с км2 

     - урсацын итгэлцүүр 
H1%  - 1%-ийн хангамшилтай хоногийн хамгийн их тунадас, мм 

      - нууршил, ойжилт, намагшилын итгэлцүүр 

1%   - 1%-ийн хангамшлаас бусад хангамшилд шилжүүлэх итгэлцүүр  
F      - ус хурах талбай, км2 
Урсацын хамгийн их модуль (q1%)-ийг тодорхойлоход шаардагдах 

гулдирлын хэлбэр зүйн итгэлцүүр (Фг) болон сав газрын хажуу бэлээр ус урсах 
хугацаа (tхб)-г дараахь томьёогоор тодорхойлно.  

Фг = 1000 * L/Kг * Jk
гол * F1/4 * ( * H1%)1/4   (2) 

Энд:  
L –тухайн чиглэл хүртэлх үндсэн гол, сайрын урт, км 
Kг – голын гулдирал, татмын адраашлын итгэлцүүр 
Jгол – гол ба сайрын дундаж хэвгий, % 
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Ус хурах талбайн хажуу бэлээр урсах хугацаа (tхб)-г тодорхойлоход 
шаардагдах хажуу бэлийн хэлбэр зүйн тодорхойлолт (Фбэл)-ыг доорхи томьёогоор 
тодорхойлов.   

Фбэл = (1000 * I)1/2 /nхб * J1/4
бэл * ( * H1%))1/2   (3) 

 

I = F/1.8 * (I + L)   (4) 
Энд:   

I – ус хурах талбайн хажуу бэлийн дундаж урт, км  
N бэл – хажуу бэлийн адраашлын итгэлцүүр 
Jбэл – сав газрын дундаж хэвгий, %o 

I – сайрын уртын нийлбэр, км 
Үерийн урсацын итгэлцүүрийг дараахь томьёогоор тодорхойлов.  

 = C2 * o /(F + 1)n6 * (Jб /50)n5   (5) 
Энд:   

C2 – хөрсний бүтцээс хамаарах итгэлцүүр 

o –урсацын итгэлцүүр (F = 10 км2, Jб = 50 байх үед) 
n6 – хөрсний бүтцээс хамаарах итгэлцүүр 
n5 – уур амьсгалаас хамаарсан итгэлцүүр 
Төслийн талбайн урд хэсэгт байрлах сайраар эрчимшил ихтэй хур 

борооны үед урсан өнгөрөх хур борооны хамгийн их өнгөрөлт 5.8-37.4 м3/с хүрэх 
магадлалтай болно. Сайрын ус хурах талбайн дүрсзүйн үзүүлэлт болон хур 
борооны үерийн хамгийн их өнгөрөлтийн утгыг хүснэгтээр үзүүлэв.     

ХҮСНЭГТ 3.19 
САЙРЫН ДҮРС ЗҮЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ БА ЯНЗ БҮРИЙН ХАНГАМШИЛ БҮХИЙ  ХУР БОРООНЫ 

ҮЕРИЙН ХАМГИЙН ИХ УРСАЦ 

F 
(км2) 

L 
(км) 

Хэвгий 
(%o) 

Үерийн 
урсацын 

коэфф, // 

Урсацын 
модуль 
(л/с км2) 

Хангамшил, ( % ) 

1 3 5 10 25 

6.8 2.0 0.021 0.38 0.043 18.1 15.8 12.4 6.1 2.8 

 

Эндээс үзэхэд, 100 жилд 1 удаа ажиглагдах үерийн усны өнгөрөлт 18.1 
м3/с хүрэх магадлалтай ба 4 жил тутамд 1 удаа ажиглагдах үерийн хэмжээ 2.8 
м3/с байхаар байна (Хүснэгт 3.20).  

ХҮСНЭГТ 3.20 
ГАЗРЫН ДООРХИ УСАНД УЧРУУЛАХ СӨРӨГ НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ 
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Нэг. Бүтээн байгуулалт/барилгажилтын үе шат 

1. Шинэ суурьшлын бүс 

1 барилгажих талбайн суурь бэлтгэх, газар шорооны ажил 1 1 Б 

2 
барилгын ажлын кемп, тоног төхөөрөмж, техник хэрэгслийг тээвэрлэх, 
байршуулах 

1 1 Б 

3 барилгын зам, холбох шугам байгууламжуудыг байгуулах 1 1 Б 

4 барилгын материалын тээвэрлэлтийн үйл ажиллагаа 1 1 Б 

5 барилгын материал, элс, хайрганы карьер гаргах, ашиглах 1 1 Б 
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6 барилгын материалын хог хаягдал 1 1 Б 

7 түлш шатахуун тээвэрлэлт, хадгалалт, асгаралт 2 6 Д 

8 усан хангамж, дулааны шугам сүлжээний суурилуулалт 1 1 Б 

2.Үүйлдвэрийн бүтээн байгуулалт 

1 барилгажих талбайн суурь бэлтгэх, газар шорооны ажил 4 1 Б 

2 
барилгын ажлын кемп, тоног төхөөрөмж, техник хэрэгслийг тээвэрлэх, 
байршуулах 

1 1 Б 

3 барилгын зам, төмөр замын холбох шугам байгууламжуудыг байгуулах 1 1 Б 

4 барилгын материалын тээвэрлэлтийн үйл ажиллагаа 1 1 Б 

5 барилгын материал, элс, хайрганы карьер гаргах, ашиглах 6 8 Д 

6 үйлдвэрүүдийн суурь бэлтгэх, бүтээн байгуулалт/барилгын ажил 1 1 Б 

7 
цахилгаан, холбоо харилцааны системийн байгууламжуудын 
суурилуулалт 

1 1 Б 

8 ус зайлуулах шугам хоолойн 1 1 Б 

Хоёр. БМҮТП-ын үйл ажиллагаа 

1. Шинэ суурьшлийн бүс 

1 дотоод гадаад тээврийн замын үйл ажиллагаа 1 1 Б 

2 цахилгааны шугам, хангамжийн үйл ажиллагаа 1 1 Б 

3 дулааны шугам сүлжээний үйл ажиллагаа 1 1 Б 

4 унд ахуйн усан хангамжийн үйл ажиллагаа 6 4 Б 

5 хог хаягдлын байгууламжийн үйл ажиллагаа 6 6 Д 

6 цэвэрлэх байгууламжийн үйл ажиллагаа 4 6 Д 

2. Үйлдвэрүүд 

1 түүхий эд, материалын тээвэрлэлт 2 2 Б 

2 түүхий эд, материалын хадгалалт  6 6 Д 

 нүүрсний тээвэрлэлт, хадгалалт, бутлалт 6 6 Д 

3 шатах тослох материалын тээвэрлэлт 2 6 Д 

4 шатах тослох материалын хадгалалт, ашиглалт 2 4 Б 

5 химийн бодисын тээвэрлэлт 2 4 Б 

6 химийн бодисын хадгалалт, ашиглалт 4 6 Д 

7 цахилгаан, шугам сүлжээний ашиглалт 1 1 Б 

8 усан хангамжийн худаг, шугам сүлжээний үйл ажиллагаа 1 1 Б 

9 газрын доорх усны ашиглалт 6 4 Д 

10 гадаргын усны ашиглалт 4 1 Б 

 
3.8 ГАДАРГЫН УСАНД НӨЛӨӨЛӨХ БАЙДАЛ, ҮНЭЛГЭЭ 

Төслийн үйл ажиллагаанаас гадаргын усны нөөц, горим, чанар, усан 
орчинд үзүүлж болзошгүй үлдэх нөлөөллийг “нөлөөлөлд өртөх бүрэлдэхүүн 
хэсэг” тус бүрээр судлан тогтоож, нөлөөллийн хэмжээ, хамрах хүрээ, үргэлжлэх 
хугацаа, нөлөөлөл тохиолдох, давтагдах магадлалыг дараах арга зүйн дагуу 
гүйцэтгэлээ. Төслийн үйл ажиллагаанаас үүсэх сөрөг нөлөөллийг урьдчилан 
бүрэн тодорхойлж, тэдгээр нөлөөллийг бууруулах (урьдчилан сэргийлэх, 
бууруулах болон нөхөн сэргээх г.м) арга хэмжээг авсны эцэст үлдэж болох 
нөлөөллийг тодорхойллоо. Гадаргын усны судалгааг төсөл хэрэгжих нутаг 
дэвсгэрийн хүрээнд явуулж, гадаргын усны байрлал, төрөл, нөлөөлөлд өртөж 
болзошгүй усан хангамжийн эх үүсвэр, обьект тус бүрийн байрлал, гадаргын 
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урсац үүсэх ус хурах талбайн хил, сайруудын байрлал, чиглэл зэргийг тогтоож, 
гадаргын усны нөөц, чанарт (урсацад) нөлөөлж болзошгүй үйл ажиллагааны 
обьект тус бүрээс тархах чиглэл, зайг тодорхойлохын тулд газрын гадаргын 
хэвгий, гадаргын болон газрын доорх усны (гадаргын урсац хөрсөнд шингэх тул) 
урсгалын үндсэн чиглэл зэргийг харгалзсан үзсэн болно. 

“Налайхын барилгын материалын үйлдвэрлэл, технологийн парк”-ыг 
байгуулахаар төлөвлөсөн газарт гадаргын ямар нэгэн урсац байхгүй, талбайн 
баруун урд хэсгээр дайран өнгөрөх богино хэмжээний сайраар хур борооны үед 
гадаргын түр урсац үүснэ. Уг сайр нь Баян уул (1717 м)-ын зүүн хойд хажуугийн 
2 жижиг амны 1520-1560 м өндрөөс үүсэлтэй бөгөөд 3-3.5 км орчим үргэлжлэн, 
төслийн талбайн зүүн урд хэсгийн орчимд дуусах ба газрын гадаргын ерөнхий 
хэлбэрийг даган өргөсөн задгайрч, Налайх голын гулдирлаас 2-2.5 км зайд бүдэг 
ховил, судаг бүхий тэгшдүү, ургамлаар бүрхэвч бүхий газар болон өөрчлөгдөнө.    

Төслийн барилгажих талбай болон ойр орчмын газрын гадарга нь 
үндсэндээ баруун хойноосоо зүүн урагш хэвгий тул энэ орчимд үүсэх гадаргын 
нил урсац нь газрын хэвгий болон нугачаа, замын ховилыг даган урсах байдлаар 
дээрх сайрт нэгдэн нийлж, улмаар Налайхын голд цутгана (Зураг 3.3).   

 

 
 

ЗУРАГ 3.3 ТАЛБАЙН ГАДАРГЫН ЕРӨНХИЙ БАЙДАЛ 
 

Налайхын хотгор буюу энэ бүсэд гадаргын усан сүлжээ хомс, тус дүүргийн 
1, 5, 6 дугаар хороодоос бусад хороодын нутагт гадаргын усны ямар нэг илэрц 
байхгүй ба уг хотгорт байх цөөн хэдэн тооны гол, горхи, булаг, цөөрмийн уснууд 
нь дэлхийн дулаарал болон хүмүүсийн буруутай үйл ажиллагааны улмаас болж 
хатаж, ширгэх байдал сүүлийн жилүүдэд ажиглагдах болжээ /2/. 

Сайрын физик-газар зүйн онцлог болоод дүрс зүйн зарим үзүүлэлтүүдийг 
тодорхойлох, хээрийн хэмжилт судалгааг баталгаажуулах зэрэг ажилбаруудыг 
урьд өмнөх судалгааны материалуудтай танилцах, байр зүйн (М1:100 000) болон 
хиймэл дагуулын зургуудыг харьцуулах, газар зүйн мэдээллийн системийн 
холбогдох програм хангамжийг ашиглах замаар тус тус гүйцэтгэв.  
 

3.7.1 Нөлөөллийн хамрах хүрээ 
Нөлөөллийн хамрах хүрээг бүс нутаг, дүүрэг, төслийн талбай гэсэн үндсэн 

3 түвшинд тодорхойлж, болзошгүй нөлөөлөл тус бүрийг гаргаж, нөлөөлөл 
үзүүлэх бол “Х”, нөлөөлөл үзүүлэхгүй бол “0”-ээр тэмдэглэв. 

 



НАЛАЙХЫН БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ТЕХНОЛОГИЙН ПАРК 
ТӨСЛИЙН ДЭД БҮТЦИЙН  Б А Й Г А Л Ь  О Р Ч Н Ы  Н Ө Л Ө Ө Л Л И Й Н  

Н А Р И Й В Ч И Л С А Н  Ү Н Э Л Г Э Э  

 

  

“ЭХОПЛАНЕТ” ХХК 132 

 

ХҮСНЭГТ 3.21 
ГАДАРГЫН УСАНД УЧРУУЛАХ СӨРӨГ НӨЛӨӨЛЛИЙН ХАМРАХ ХҮРЭЭ 

Дд 

Нөлөөлөлд 
өртөх байгаль 

орчны 
бүрэлдэхүүн 

хэсэг 

Төслийн аль үйл 
ажиллагаанаас 

хамаарах 

Болзошгүй нөлөөлөл 
Бүтээн 

байгуулал
т/ 

Барилгын 
үе шат 

Үйлдвэр-
лэлийн үе 

шат 

I. Усан хангамжийн эх үүсвэр Хэрлэн-Тооно усан цогцолбор 

А.Бүс нутгийн түвшинд 

1 
Гадаргын усны 
нөөц, горим 

Х Х 

Барилгын ажлын явцад болон  усан санг дүүрч төслийн 
хүчинд чадалд хүртэлх хугацаанд урсгалын доод 
хэсэгт гадаргын усны байгалийн нөөц, горимд 
өөрчлөлт гарна. Урсгалын доод хэсгийн урсацын горим 
өөрчлөгдөж, үерийн горимд өөрчлөлт гарснаар: - 
голын татам, нугын усанд автагдах талбай багасаж, 
хадлан, бэлчээрийн ургац буурах, хөрсний усны усны 
түвшин буурах, - усны ургамалд түрсээ шахдаг загасны 
үржил явагддаг усанд автагддаг талбай багасах 
боломжтой 

2 
Гадаргын усны 
чанар 

Х 0 
Барилгын ажлын явцад түр хугацааны өөрчлөлт гарна.   

Б. Дүүрэг, орон нутгийн түвшинд 

3 Гадаргын усны 
нөөц, горим 

0 0 
- 

4 Гадаргын усны 
чанар 

0 0 
- 

 

5 Уур амьсгалын 
өөрчлөлт 0 Х 

Орон нутагт усан сангийн ууршилтын нөлөөгөөр бичил 
уур амьсгалд өөрчлөлт гарч, агаарын чийгшил 
нэмэгдэнэ 

6 Гадаргын усны 
нөөц, горим 

Х Х 
Усны мандлаас их хэмжээний ууршилтын алдагдал 
явагдана. 

Х Х 
Усан сангаас шүүрэлтээр их хэмжээний усны алдагдал 
үүснэ 

7 Гадаргын усны 
чанар 

Х Х 
Усны температур нэмэгдэх, хагшаасны горимд 
өөрчлөлт орно. 

8 Усны шавьж, 
загас, амьдрах 
орчин 

0 Х 
Боомт бүхий усан сан баригдсанаар загасны нүүдэл, 
төрөл зүйл, амьдрах орчин өөрчлөгдөнө.  

II. Үйлдвэр 

А.Бүс нутгийн түвшинд 

9 Гадаргын усны 
нөөц, горим 

0 0 
 

10 Гадаргын усны 
чанар 

0 0 
 

Б. Дүүрэг, орон нутгийн түвшинд 

11 Гадаргын усны 
нөөц, горим 

0 0 
 

12 Гадаргын усны 
чанар 

0 0 
 

В. Төслийн талбайн хэмжээнд 

13 Гадаргын усны 
нөөц, горим 0 0 

Үйлдвэрийн талбай дах харьцангуй жижигхэн 
талбайтай Налайх гол, Бүст нуур  устаж, дахин усны 
хуримтлал үүсэхгүй.  
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14 Гадаргын усны 
чанар 

0 Х 

Гэнэтийн их үер, үйлдвэрийн осол аваарын улмаас 
хортой бодис, хаягдал бохир ус алдагдан, хур борооны 
усаар зөөгдөн/ хөрсний болон газрын доорх ус, 
малчдын худгийн усыг  бохирдуулах / Хаягдлын 
овоолго, цэвэрлэх байгууламжаас хур борооны усаар 
дамжин нуур, тойрмын ус руу орж бохирдуулах,  

III. Шинэ суурьшлын бүс 

А. Төслийн талбайн хэмжээнд 

15 Гадаргын усны 
нөөц, горим 

0 0 
 

16 Гадаргын усны 
чанар 

0 Х 

Осол аваар гарах, гэнэтийн их үерийн улмаас Бохир ус 
цэвэршүүлэх байгууламжаас бохир ус алдагдан урсаж,  
улмаар нэвчин хөрсний болон гүний усыг /усан 
хангамжийн эх үүсвэр/ бохирдуулах 

IV. Бусад барилга байгууламж /ДЦС, химийн бодис болон түүхий эд, эцсийн бүтээгдэхүүн хадгалах 
агуулах/ 

А. Төслийн талбайн хэмжээнд 

17 Гадаргын усны 
чанар 

0 Х 

Хур бороо, үерийн усаар дамжин хүнд металлаар 
хөрсний болон газар доорхи усыг бохирдуулах 
Химийн бодис болон түүхий эд, эцсийн бүтээгдэхүүн 
хадгалах агуулах, химийн хортой бодис, түүхий эд, 
эцсийн бүтээгдэхүүн алдагдан хөрсний болон газар 
доорх усыг бохирдуулах, орчны худгийн усыг 
бохирдуулах 

Тайлбар: Нөлөөлөл үзүүлэх бол “Х”, нөлөөлөл үзүүлэхгүй бол “0”  

3.9 ТӨСЛИЙН БОЛЗОШГҮЙ БА ГОЛ СӨРӨГ НӨЛӨӨЛӨЛ  
Төслийн  үйл ажиллагааны улмаас байгаль орчинд дараахь болзошгүй ба 

гол сөрөг нөлөөллүүд учирч болох магадлал буюу эрсдэлтэй болно. Үүнд:    
а). Гол сөрөг нөлөөлөл 

1. Налайхын “БМҮТП”-д 50 хүртэл ААН-ийн 1500 орчим хүн сурч, ажиллах 
урьдчилсан тооцоотой (тус паркаар үйлчлүүлэх, дайран өнгөрөх хүмүүс 
болоод машин техникийг дурьдаагүй) байгаа ба үйлдвэрлэлийг эс тооцлоо 
ч дээрх ажиллагсдын унд ахуйн хэрэгцээ (албан байгууллагын хэрэгцээнд 
80 л/ажилтан)-нд гэхэд өдөр тутам 90 тн цэвэр ус хэрэглэхээр байна. 
Хэрэв, энэ тоон дээр үйлдвэрлэлийн технологийн хэрэгцээ болон зочид 
буудал, зоогийн газрын хэрэглээг тооцвол хэд дахин их тоо гарах нь 
ойлгомжтой юм. Иймд, газрын доорхи усны нөөцөд нилээд хэмжээний 
нөлөөлөл учруулж болно.    

2. Дээрх ААНБ, хүмүүсийн өдөр тутмын ахуйн болон технологийн 
хэрэгцээнээс янз бүрийн төрөл, хэлбэрийн хуурай болон шингэн хог 
хаягдал, бохир ус ихээхэн хэмжээгээр гарч, гадаргын болон газрын доорхи 
усны нөөцийг бохирдуулах нөхцөлтэй.  

 
б). Болзошгүй сөрөг нөлөөлөл 

1. Тус парк болон зэргэлдээ орших “Бласт” ХХК, “Кунлун” ХХК, бусад ААНБ-
ын өдөр тутмын ахуйн хэрэглээ, үйлдвэрлэлээс гарах хуурай ба шингэн 
хог хаягдлууд нь холбогдох дүрэм журам, стандарт шаардлагуудыг 
мөрдөхгүй байх, үл тоомсорлосноос үүдэн харьяалах нутаг дэвсгэр, 
тэдгээрийн орчны газруудыг бохирдуулж, байгаль орчин, экосистемийн 
тэнцвэрт байдлыг алдагдуулах болон хүний эрүүл мэндэд сөргөөр 
нөлөөлөх нөхцөлтэй.  
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2. Эдгээр ААНБ-ууд нь нэгдсэн нэг усны орд дээр байршиж, усны нөөцийг их, 
бага хэмжээгээр ашиглаж байгаагаас үүдэн газрын доорхи усны нөөц 
хомсдох, улмаар экосистемийн тэнцвэрт байдал алдагдахад хүргэж 
болзошгүй. Иймд, газрын доорхи усны тус орд, өөрөөр хэлбэл Налайхын 
хотгорын бүс нутгийн хэмжээнд хуримтлагдах нөлөөллийн үнэлгээг 
нэгдсэн журмаар хийх нь зүйтэй.      

 
Бүтээн байгуулалт/Барилгажилтын үе шатанд гарах сөрөг нөлөөллийн 
үнэлгээ  

 Шинэ суурьшлын бүсийн орчинд  гадаргын усны сүлжээ байхгүй тул орчны 
гадаргын усны нөөц болон чанарт бага нөлөөтэй ч харин түлш, шатахуун 
хадгалах, тээвэрлэх явад осол авар гарах тохиолдолд илүү сөрөг үр 
дагавар гарч болзошгүй боловч үүнээс урьдчилан сэргийлэх боломжтой.   

 Үйлдвэрийн бүтээн байгуулалтын явцад үйлдвэржилтийн талбай дахь 
барилгын материал, элс хайрганы карьер гаргах (барилгын материалын), 
ашиглах үед хөрсний ус ил гарах, уурших зэрэг сөрөг нөлөөлөл гарах ба 
харин бусад барилгын үе шатанд гадаргын усны нөөц, чанарт бага 
нөлөөтэй.  

 
БМҮТП-ын үйл ажиллагааны явцад гарах сөрөг нөлөөллийн үнэлгээ 

 Шинэ суурьшлийн бүсийн төрөл бүрийн  үйл ажиллагаанаас  хүрээлэн буй 
орчинд буюу буюу ялангуяа гадаргын усанд шууд нөлөөлөх нөлөөлөл 
байхгүй (тухайн нутаг дэвсгэрт болон ойрхон ил гадаргын ус байхгүй) 
хэдий ч хог хаягдлын цэг болон цэвэрлэх байгууламжаас хаягдах ус, аваар 
ослын үед гарч болзошгүй бохир ус алдагдал хур борооны усаар (гадаргын 
урсац) дамжин тархаж, хөрсний усыг бохирдуулах дунд зэргийн сөрөг 
нөлөөлөл үүсэж болзошгүй байна. 

 Үйлдвэрүүд буюу ашиглалтын явцад гадаргын болон газрын доорх усыг 
ихээр ашигласнаас усны нөөцөд нөлөөлж (гадаргын усанд бага зэргийн, 
газрын доорх усанд дунд зэргийн) үүсэж болзошгүй. Иймд үйлдвэрлэлийн 
усны алдагдлыг багасган, технологийн усыг 85-95 хувь хүртэл эргүүлэн 
ашиглах замаар байгалиас олборлож буй усны нийлүүлэлтийг аль болох 
бага хэмжээнд байлгах, үйлдвэр тус бүр нь усыг хэмнэлттэй ашиглах 
хамгийн орчин үеийн дэвшилтэт техник, технологийг ашиглах, цаашид 
сайжруулж шинэ технологийг цаг бүр нэвтрүүлж, шинэчилж байх, усны 
хаягдлыг (бохирдол) багасгах, хур борооны усыг бүрэн ашиглах гм усны 
нөөцийг зохистой ашиглахад анхааран ажиллах 

 Химийн элдэв бодис, түүхий эд, шатах тослох материалын хадгалалт, 
ашиглалтын явцад осол аваарын улмаас алдагдах, тархах, үер усны 
нөлөөгөөр гадаргын болон газрын доорх усыг бохирдуулах нөхцөл үүсэж 
болзошгүй (ойр орчимд гадаргын ус бага тул дунд зэргийн нөлөө).  

 Хатуу хог хаягдал болон шингэн хаягдлын байгууламжаас орчинд 
бохирдол тархах дунд зэргийн сөрөг нөлөөлөл үүсэж болзошгүй.  

Төслийн үйл ажиллагаанаас гадаргын усны нөөц, чанарт дээрх сөрөг нөлөөлөл 
бүс нутгийн хэмжээнд бага хэмжээгээр нөлөөлж болзошгүй бол харин дүүргийн 
нутаг дэвсгэрийг хамарсан хүчтэй сөрөг нөлөө үүсэхгүй. Харин төслийн талбайн 
хэмжээнд буюу орчны бүсэд үйлдвэрийн үйл ажиллагаанаас илүүтэй (бага болон 
зэрэг) нөлөөлөл үүсэж болзошгүй байна. Иймд дээрх нөлөөллийг арилгах, 
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урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлснээр үлдэх 
нөлөөлөл бага байна.  
 
3.9 ХӨРСӨН БҮРХЭВЧИД НӨЛӨӨЛӨХ БАЙДАЛ, ҮНЭЛГЭЭ 
3.9.1 Нөлөөллийн хамрах хүрээ 

Хөрсөн бүрхэвчид үзүүлэх нөлөөллийг 2 бүсэд ангилан доорх хүснэгтээр 
үзүүлэв.  

ХҮСНЭГТ 3.22 
ХӨРСӨН БҮРХЭВЧИД УЧРУУЛАХ СӨРӨГ НӨЛӨӨЛЛИЙН ХАМРАХ ХҮРЭЭ 

Дд Болзошгүй нөлөөлөл 

Төслийн  үйл ажиллагаанаас 
хамаарах 

Нөлөөлөлд өртөх 
байгаль орчны 
бүрэлдэхүүн 

хэсэг 
Бүтээн байгуулалт/ 
Барилгын үе шат 

Үйлдвэрлэлийн 
үе шат 

А.Бүс нутгийн түвшинд 

  0 0  

Б. Дүүрэг буюу орон нутгийн түвшинд 

1 
Барилгын болон бусад 
бараа материал 
тээвэрлэлтээс  

Хөрс эвдрэх Хөрс бохирдох Хөрс (бага) 

2 
Усны шугам хоолой татах 
трассын дагуух хөрс 
эвдрэх 

Хөрс эвдрэх - Хөрс (бага) 

Г. Төслийн талбайн хэмжээнд 

3 

Тухайн талбайд бүтээн 
байгуулалтын (дэд бүтэц, 
барилга байгууламж) үйл 
ажиллагаагаар  

Хөрс эвдрэх, 
бохирдох 

- Хөрс (их) 

4 

Үйлдвэрүүдэд ашиглагдах, 
химийн бодис, нефтийн 
бүтээгдэхүүний тээвэрлэлт 
хадгалалт, ашиглалтын 
буруу үйл ажиллагаанаас 
хөрс бохирдох, эвдрэх 

- 

Хөрс химийн 
бодис болон 
хүнд 
элементээр 
бохирдох 

Хөрс (их) 

 

         Төслийн үйл ажиллагаанаас хөрсөн бүрхэвчид учруулах сөрөг  
нөлөөллийн хамрах хүрээ   бүс нутгийн  түвшинд байхгүй.  
       Төслийг  хэрэгжүүлэх  газрын  дээрхи   бүтээн байгуулалтын  (усны нөөц 
сав барилуулах, цэвэрлэх байгууламж  барих талбайн,  бараа  матариал 
тээвэрлэх) үе шатанд зам тавих  газар   дагуур  хөрс  элэгдэж  эвдрэх  сөрөг 
нөлөөлөлтэй.  
        Мөн  төслийн   талбайн  хэмжээнд  барилга  байгууламж  барих , зам тавих 
зэрэг  бүтээн  байгуулалтын  үе шатанд  хөрс  их  хэмжээгээр  талхлагдаж, 
дарагдах  зэргээр  эвдрэх  сөрөг нөлөөлөлтэй.  Үйлдвэрлэлийн үе шатанд  хүнд, 
хөнгөн  үйлдвэрүүдийн  хаягдлаар  (хатуу шингэн , хий ) хөрс бохирдох  
эрсдэлтэй. 
           Иймд төслийн эхний ээлжинд хэрэгжих бүтээн байгуулалтын 
барилгажилтын үйл ажиллагаанаас хөрсөн бүрхэвчид үзүүлэх гол сөрөг 
нөлөөллийг төслийн хэрэгжилтийн үе шатны дагуу тооцооллоход нийт талбай    
дараах байдлаар хөрсөн бүрхэвчид нөлөөлөхөөр байна.   
  Үүнд: Төслийн үйл ажиллагааны  нөлөөнд өртөж  болзошгүй  хөрс  талбай 
нь нийтдээ хамрагдах бөгөөд хөрсний төрлөөрөө   хөнгөн шавранцар хүрэн хөрс  
27.9 га, элсэнцэр хүрэн хөрс 92.1 га-г тус тус эзэлж байна. 
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ХҮСНЭГТ 3.23 

д/д  
Үйлдвэр 

 
Хөрсний төрөл 

Гол   нөлөөлөлд 
өртөж болзошгүй 

талбайн хэмжээ /га/ 

1 Хөнгөн үйлдвэр / барилгын 
материалын / 

Хөнгөн шавранцар хүрэн 
хөрс 

27.9 

Элсэнцэр хүрэн хөрс 92.1 

Нийт 120.0 

 
Үүнээс харахад  хөрсний ширхэгийн  бүтэц нь  хөнгөн байх тусам элэгдэл 

эвдрэлд орох магадлал өндөр байдаг. Элсэнцэр механик бүрэлдэхүүнтэй хөрс 
хөнгөн шавранцар механик бүрэлдэхүүнтэй хөрснөөс илүү их эвдрэл, элэгдэлд 
орно.   

Учир нь хөрс   элс,  элсэнцэр механик бүтэцтэй байхад хөрсний 
барьцалдах чадвар муу, ямар нэгэн гадны нөлөөлөлд  өртөхдөө амархан, үер 
усны үед өнгөн шим тэжээлт, ялзмагт давхарга нь угаагдах, салхи шуурганы 
нөлөөгөөр    тоосонцор хэсэг нь хийсэж үгүй болж элэгдэлд орж элсэн дов үүсэх   
эрсдэлтэй. Төсөл хэрэгжих талбайн хөрс нь өнгөн давхарга нь элсэнцэр механик 
бүрэлдэхүүнтэй байгаа хэдий ч ургамлын үндэс дунд зэрэг тархсан тул 
барьцалдана. Мөн өнгөн давхаргын доод давхаргад карбонатын хуримтлалын 
давхарга байгаа нь хөнгөн шавранцар механик бүрэлдэхүүнтэй байгаа тул тийм 
амархан элэгдэлд орох нөхцөл бүрдэхгүй. Зөвхөн барилга байгууламж барихад 
хөрсний өнгөн хэсэг элэгдэлд өртөх эрсдэлтэй.    
 
3.9.2 Болзошгүй сөрөг нөлөөлөл 
        Төслийн хэрэгжилтийн үйл ажиллагаанаас хөрсөн  бүрхэвч  учруулах 
нөлөөллийн  үнэлгээнээс  харахад     бүтээн байгуулалтын  үе шатанд  хэрэгжих 
барилга байгууламж барих үйл ажиллагааны явцад  хөрсний эвдрэл үүсэх 
эрсдэл өндөр байна. Төслийн үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны үе шатанд хөрс 
химийн болон хүнд  хортой элементүүдээр бохирдох эрсдэлтэй. Харин цэвэрлэх 
байгууламж барих, зам тавих зэрэг бүтээн байгуулалтын үед хөрсөнд эвдрэл 
үүсгэх сөрөг нөлөөтэй боловч цаашид төсөл хэрэгжих урт хугацааны туршид хөрс 
болон байгаль орчны бохирдлыг бууруулах эерэг ач холбогдолтой. 
       Төслийн үйл ажиллагаанаас хөрсөн бүрхэвчид үзүүлж болзошгүй сөрөг 
нөлөөлөл нь:  

1. Хөрсний эвдрэл  энэ нөлөөлөл нь  үйлдвэрүүд барих эхний шат болох 
барилгын үе шатанд нийт эврэлд орох хөрсний 45-50%-ийг эзэлнэ. 

2. Хөрсний бохирдол нь  үйлдвэрүүдийн үйл ажиллагааны үе шатанд 
илэрнэ. 

ХҮСНЭГТ 3.24  
ХӨРСӨН БҮРХЭВЧИД ҮЗҮҮЛЭХ  НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ 

д/д Хөрсөнд  нөлөөлөх хэлбэр Хөрсний эвдрэл Хөрсний 
бохирдол Үйл ажиллагааны хэлбэр 

Бүтээн байгуулалт /барилгын ажлын үе шат/ 

1 Тоног төхөөрөмж, бараа материалыг тээвэрлэх х о 

2 Зам тавих х о 

3 Усны шугам хоолой татах х о 

4 Барилга байгуууламж х о 

5 Суурьшлын бүс байгуулах х х 

6 Цахилгаан станц барих х о 

7 Цэвэрлэх байгууламж байгуулах х о 
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 Тэргүүлэх үйлдвэрүүдийн үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны үе шат 

1 Угсармал  барилгын үйлдвэр о х 

2 Ган туйвангийн үйлдвэр о х 

3 Нийлэг туйвангийн үйлдвэр о х 

4 Ган туйвангийн бэлдэцийн үйлдвэр о х 

5 Инженерийн байгууламжийн төмөр бетон 
эдлэлийн үйлдвэр 

о х 

6 Сендвич, төмөр хийцийн үйлдвэр о х 

7 Полиуретан дулаалгын материалын үйлдвэр о х 

8 Цэвэр бохир усны полимер хоолойн үйлдвэр о х 

9 Фасадны төрөл бүрийн цавуу, түрхлэг эмульсны 
үйлдвэр 

о х 

10 Зам талбайн тохижилтын бетон хийц эдлэлийн 
үйлдвэр 

о х 

11 Ландшафт, архитектурын бетон хийцийн 
үйлдвэр 

о х 

12 Хуванцар хаалга, цонхны үйлдвэр о х 

13 Шалны материалын үйлдвэр о х 

14 Магнийн хавтангийн үйлдвэр о х 

15 Эко панель SIP хавтангийн үйлдвэр о х 

16 Полистрол бетон гулдмай, хийцийн үйлдвэр о х 

17 Өнгөлгөөний тоосгоны үйлдвэр о х 

18 Хөнгөн дүүргэгчтэй бетоны хөдөлгөөнт үйлдвэр о х 

19 Цахилгааны утас, кабелийн үйлдвэр о х 

20 Хөөсөн шилэн дулаалгын материалын үйлдвэр о х 

21 Хонины ноосон дулаалгын материалын үйлдвэр о х 

22 Дээврийн материалын үйлдвэр о х 

23 Метал хийц, эдлэлийн үйлдвэр о х 

24 Полистрол, XPS хавтангийн үйлдвэр о х 

25 Хөнгөн төмөр каркасны үйлдвэр о х 

26 Хэв хашмалын үйлдвэр о х 

27 Бетоны нэмэлтийн үйлдвэр о х 

28 Хиймэл чулуун хавтангийн үйлдвэр о х 

29 Хадаас, шрупны үйлдвэр о х 

30 Барилгын ханын цаасны үйлдвэр о х 

31 Ханын 3 үет EPS хавтангийн үйлдвэр о х 

32 Гипсэн хавтангийн үйлдвэр о х 

33 Хавтгай шилний үйлдвэр о х 

34 Электродны үйлдвэр о х 

35 Бетон зуурмагийн үйлдвэр о х 

36 Гидратын шохойн үйлдвэр о х 

37 Байгалийн чулуу боловсруулах үйлдвэр о х 

38 Усан суурьт будгийн үйлдвэр о х 

39 WPC хавтангийн үйлдвэр о х 

40 Керамик эдлэлийн үйлдвэр о х 

 
ХҮСНЭГТ 3.25 

ХӨРСӨН БҮРХЭВЧИД УЧРУУЛАХ НӨЛӨӨЛЛИЙН ЭРЧИМ 

д/д Хөрсөн бүрхэвчид учруулж болзошгүй нөлөөлөл Нийт үнэлгээ,эрчим 

1 Бараа, материалыг тээвэрлэх үед хөрс элэгдэж эвдрэх, 
бохирдох 

12 - дунд 

2 Зам тавих үед хөрс эвдрэх 6-  бага 

3 Усны шугам хоолой татах трасс дагуух хөрсний шинж чанар 
алдагдах 

12-дунд 

4 Үйлдвэрийн болон суурьшлийн бүсэд барилга байгууламж 
барих үед их хэмжээний хөрс техногений эвдрэлд орох 

9- дунд 
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5 Суурьшлын бүс бий болсноор  хөрсөнд  ахуйн хатуу,  
шингэн хог хаягдал үүсч  хөрс  бохирдох, хогонд дарагдах 

9 -дунд 

6 Цэвэрлэх байгууламж байгуулагдсанаар  тухайн талбайд 
хөрсний эвдрэл бохирдол үүсгэх боловч төслийн талбайн 
хэмжээнд учирч болзошгүй их хэмжээний хөрсний 
бохирдлоос урьдчилан сэргийлэх ач холбогдолтой. 

 
4- бага 

7 Хөнгөн үйлдвэрүүдийн хаягдлаас хөрс ахуйн болон химийн 
хог хаягдлаар бохирдох 

18- өндөр 

       
Энэ нөлөөллийн урьдчилсан тодорхойлолтоос харахад тухайн төсөл 
хэрэгжсэнээр  хөрсөн бүрхэвид учруулах нөлөөллийн эрчим дунд зэрэг байна. 
Тухайн барилгын материалын үйлдвэрүүд нь тодорхой хэмжээний химийн бодис 
ашиглах учраас химийн хог хаягдлаар хөрсийг бохирдуулбал хамгийн их 
эрсдэлтэйг харуулж байна.   
 
3.10 УРГАМЛАН НӨМРӨГТ НӨЛӨӨЛӨХ БАЙДАЛ, ҮНЭЛГЭЭ  

Байгалийн ургамлан нөмрөгт БМҮТП ба суурьшлын бүс байгуулах явцад 
тодорхой хэмжээгээр сөрөг үр дагавар гарах болно. Энэ талаар гарч болзошгүй 
нөлөөллийн үргэлжлэх хугацаа, нөлөөллийн хир хэмжээг харуулав.  
 

3.10.1 Нөлөөллийн хамрах хүрээ 
Ургамлан нөмрөгт үзүүлэх нөлөөллийн хамрах хүрээг бүс нутаг, төслийн 

талбай гэсэн үндсэн 3 түвшинд тодорхойлов.  
ХҮСНЭГТ 3.26 

УРГАМЛАН НӨМРӨГТ УЧРУУЛАХ СӨРӨГ НӨЛӨӨЛЛИЙН ХАМРАХ ХҮРЭЭ 

Дд Болзошгүй нөлөөлөл 

Төслийн үйл ажиллагаанаас хамаарах Нөлөөлөлд 
өртөх байгаль 

орчны 
бүрэлдэхүүн 

хэсэг 

Бүтээн байгуулалт/ 
Барилгын үе шат 

Үйлдвэрлэлийн үе 
шат 

А.Бүс нутгийн түвшинд 

1 БМҮТП-д бүсийн хэмжээнд 
өөр олон газраас ашигт 
малтмал зөөвөрлөн 
авчрах явцад зам дагууд 

Тээвэрлэлт Агаарын тоос 
шороо, химийн 

бохирдол 

Ургамлан 
нөмрөгт 

Нөлөөлөл “их 
бага” 

Б. Дүүрэг буюу орон нутгийн түвшинд 

2 БМҮТП-д өөр олон газраас 
ашигт малтмал зөөвөрлөн  
авчрах явцад зам дагууд 

Тээвэрлэлт Агаарын тоос 
шороо, химийн 

бохирдол 

Ургамлан 
нөмрөгт-
нөлөөлөл 

“дунд” 

В. Төслийн талбайн хэмжээнд 

3 Төслийн талбайн барилга 
байгууламжийн ажлын 
явцад, үйлдвэрлэлийн үйл 
ажиллагаа явуулах 
тохиолдолд 

Тээвэрлэлт, 
барилгын ажил, 
газрын эвдрэл,  

материал 
хадгалалт, хог 

хаягдал 

Агаарын тоос 
шороо, химийн 
бохирдол, хог 

хаягдал 

Ургамал 
нөмрөгт 

нөлөөлөл 
“хүчтэй” 

 

Төслийн барилга байгууламжууд барихтай холбоотой газар шорооны 
ажил, барилга угсралтын ажил, машин техникийн хөдөлгөөн, барилгын 
материалыг түр хугацаагаар хадгалах зэрэг үйл ажиллагаануудаас хөрсөн 
бүрхэвчинд сөрөг нөлөөлөл үүсэж улмаар ургамлан нөмрөг устах, ургамлын 
төрөл зүйл хомсдох сөрөг нөлөөлөл үүснэ.  
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Төслийн  талбай дотор ба орчны ургамлан нөмрөгт үзүүлэх сөрөг 
нөлөөлөл нь барилгын ажил гүйцэтгэх явцад ба тоног төхөөрөмж, материал 
тээвэрлэх үед ургамлан нөмрөгийг хөрсний хамт хуулах, тоног төхөөрөмж 
байршуулах, хадгалах явцад дээрээс нь дарж овоолох, тээвэрлэлтийн явцад 
үүссэн шороо тоос ургамлын тоос хүртэлт, навчны амьсгалах явцад саад 
учруулах зэргээр сөргөөр нөлөөлнө.  

Тээвэрлэлтийн явцад үүсэх тоос шороо, үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны 
явцад үүсэх агаарт хорт хий ялгарах зэрэг нь ургамлын өсөлт хөгжилтийн 
сааруулж популяцийг доройтуулснаар төрөл зүйлийн алдагдал үүсгэж болох 
талтай. 

Хог хаягдал нь эхний удаад барилга байгууламжийн хог хаягдал голчлох 
боловч үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа эхэлснээр химийн хог хаягдлын, хатуу хог, 
ахуйн хэрэгцээний бохир хог гэх мэтээр үүсэж хуримтлагдах учир хүн, малын 
эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө учруулж эхэлнэ. 

Судалгааны явцад 6 цэгт төлөв байдлын бичлэг, 3 цэгт ургамалжилтын 
бичлэг хийж, ургамалжилтын төрхөөр 3 бүлэг төрөл байгааг тогтоов. Үүнд: 

ХҮСНЭГТ 3.27 
ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖИХ  ГАЗРЫН УРГАМАЛЖИЛТ 

Ургамлын бүлгэмдэл Талбай, га Эзлэх хувь  Төлөв байдал 

Алаг өвс-үетэнт 49.5 41.3 Гуу, жалгатай 

Алаг өвс –үетэн-
шарилжит 

69.2 57.7 Авто генийн нөлөөтэй 

Шарилжит  1.2 10 Талхлагдсан  

дүн 120.0 100.0  

 
 

 
 
Талбайн баруун хэсэгт 41.3% буюу 49.5 га хамгийн өвслөг гадаргатай, алаг 

өвс-үетэнт ургамалжилттай боловч гуу, жалгатай газар байна. Талбайн төв 
хэсгийн 57.7% нь алаг өвс-үетэн-шарилжит ургамалжилттай, олон салаа зам, 
автогенийн нөлөөтэй учир шарилжны оролцоотой болсон байна. Талбайн зүүн 
захаар одоо байгаа тоосгоны үйлдвэртэй залгаа 1.2 га газар талхлагдсан, 
шарилжтай болсон байна. 

БМҮТП-ын  үйлдвэрийн нөлөөллийн эрчим 150, нөлөөлөл буурах зайн 180 
метр орчимд байна.  
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3.10.2  Болзошгүй сөрөг нөлөөлөл 
Нөлөөллийг “хүчтэй” буюу ургамлан нөмрөг бүрмөсөн “богино” хугацаанд 

устгагдсан, өөрийн нөхөн сэргэлтгүй, харин “нөлөөллийн үргэлжлэх хугацаа урт”; 
Нөлөөлөл “дунд” буюу ургамлан нөмрөгийн ихэнхи хэсэг “дунд зэрэг” 

хугацаанд устгагдсан (замын нягтшилаас),  зориудаар хамгаалах арга хэмжээ 
авах боломжтой, “нөлөөллийн үргэлжлэх хугацаа дунд”; 

Нөлөөлөл “бага” зэрэг буюу ургамлан нөмрөгт байгалийн үндсэн 
төлөөлөгч ургамлууд аажмаар устаж, ихэнхдээ хөл газрын ургамал (хэдийгээр 
бэлчээрийн өвс тэжээлийн чанаргүй боловч тодорхой хэмжээгээр хөрс гадаргууг 
хамгаалсан, экосистем хамгаалагч ургамлууд) их талбай эзэлсэн буюу замын 
нягтшил арай сийрэг боловч замын мөрөөр ургамлан бүрхэвч шууд устгагдсан 
боловч замын сүлжээг ургамлан нөмрөгт сөрөг нөлөөлөлгүйгээр зохицуулсан 
тохиолдолд аажимдаа өөрийн аясаар нөхөн сэргэх боломжтой буюу 
“нөлөөллийн үргэлжлэх хугацаа бага” гэж ангилан үзэв.   

Энэхүү нөлөөлөх байдлын хэр хэмжээнээс үзэхэд ургамлан нөмрөгт 
“шууд” тусах сөрөг нөлөөлөл давамгайлж байна.  Харин агаарт үүсэх тоосжилт 
болон ургамал сийрэгжиснээс үүсэх элсний нүүлт зэрэг нь барилгын ажил, 
үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанаас хамаарч үүсэх тул “шууд бус дам” нөлөөлөл 
үүсэх юм.  

ХҮСНЭГТ 3. 28 
ТӨСЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНААС УРГАМЛАН НӨМРӨГТ НӨЛӨӨЛӨХ ХҮРЭЭ БА ЗЭРЭГ 

Д/д 
Нөлөөллийн 

хугацаа 
Нөлөөллийн 

зэрэг 
Үйл ажиллагаанаас 

хамаарах 
Нөлөөлөлд өртөх 

обьект 
Нөлөөллийн 
хамрах хүрээ 

1 Богино Хүчтэй Барилгын үйл 
ажиллагаа, материал 
хадгалах газарт 

Ургамлан нөмрөг 
бүрэн устгагдана 

Төслийн 
талбайн 
хүрээнд 

2 Дунд Дунд Барилгын материал 
тээвэрлэлтийн 
замын нягтшлаас 

Ургамлан нөмрөгт 
механик гэмтэл 

учрана 

Төслийн 
талбайгаас 5 

км-ийн 
радиусаар 

3 Урт Бага Нэгэнт буй болсон 
БМҮТП-ын ашиглалтын 
явцад ашигт малтмал 
зөөвөрлөлт болон ахуйн 
үйл ажиллагаанаас 

Ургамлан 
нөмрөгийн 

Төлөв байдал 
доройтоно 

Төслийн 
талбайгаас 10 
км-ээс дээш 
радиусаар 

 
ХҮСНЭГТ 3.29 

УРГАМЛАН НӨМРӨГИЙН НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ШАЛГУУР БА АНХААРАХ АСУУДАЛ 

Байгаль орчин/ 
нийгмийн 
асуудлууд 

Орон нутгийн хэмжээнд байгаль орчин, нийгэмд үзүүлж буй аливаа үйл 
ажиллагаа, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний нөлөөлөл. Хамгийн их нөлөө 
үзүүлж байгаа асуудлыг хамгийн ноцтой асуудал гэж тооцно.  

Байгаль орчин/ 
нийгмийн 

элемент буюу 
нөлөөлөлд өртөж 

болзошгүй 
параметрүүд 

Биологийн буюу экологийн нөөц баялаг: ҮТП барих төслийн талбайн 
хэсэгт эх газрын ургамал барилгын ажлын явцад бүрмөсөн устаж үгүй 
болно. Харин орчны бүсэд хамаарах тусгай хамгаалалттай газар нутаг, 
ховор ба унаган ургамлын төрөл зүйл нь нэгдүгээрт- аж үйлдвэрийн 
газрын дуу чимээ, түүхий эд боловсруулах явцад үүсэх хорт бодисын 
агууламжтай утаа, түүхий эд зөөвөрлөх машин тэрэгний нөлөөгөөр үүсэх  
тоосжилт. Мөн хот суурин газрыг дагаж бий болох хүн амын нягтрал 
зэргээс болж шууд биш ч аажимдаа дам нөлөөгөөр доройтож улмаар 
төрөл зүйлийн алдагдал үүснэ.   
Хүний хэрэглээний үнэ цэнэ: төслийн талбайд сөрөг нөлөөлөл үүсгэх 
боловч дээрх хүний хэрэглээний объектууд шилжин холдож суурьшнаар 
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нөлөөллөөс гарч чадна. Мөн ургамлын төрөл зүйлийн алдагдал үүсэх 
зэрэг алсуураа сөрөг нөлөө үүсгэнэ.  
Амьдралын чанар: нийгмийн үнэ цэнэ, нийгэм-эдийн засагт эерэг 
нөлөөтэй боловч, байгалийн үзэсгэлэн, эрүүл мэнд, аюулгүй байдалд 
тодорхой хэмжээгээр сөрөг нөлөөтэй. Энэхүү сөрөг нөлөөг арилгахад 
агаарын тоосжилт, үйлдвэрлэлийн явцад үүсэх хорт утаа, хийг арилгах, 
багасгах технологийг боловсруулах.  

Хууль эрх зүйн 
шаардлага 

Тухайн үйл ажиллагааг гүйцэтгэх арга хэлбэрийг заасан журмуудыг 
батлан гаргана. Ургамалгүй болсон газрыг тухайн өмнөх орчны ургамлын 
төрөл зүйлээр шууд сэргээх, эсвэл сэргэж болох урьдчилсан нөхцлийг 
бүрдүүлэх. Нөхөн сэргээлт хийхэд  усалгаа арчилгаа хийхэд талбайн 
хүрээ их байх тул ажил ихтэйгээс гадна найдвар тааруухан. Иймд 
урьдчилсан нөхцлийг бүрдүүлэх буюу тарьж нөмөр сүүдэр үүсгэсэн 
тохиолдолд өвслөг ургамал нэвтрэн орж ирж өөрийн аясаар сэргэх болно. 
Суулгацыг мод үржүүлгийн газарт  үрээр үржүүлж 2-3 настай болмогц 
нөхөн сэргээлтийн талбайд шилжүүлнэ. Тариалах аргыг мэргэжлийн 
байгууллага түшиглэн гүйцэтгэвэл зохино.  

Байгаль орчны 
нөлөөллийн 

далайц 

Болзошгүй нөлөөлөл бүрээр тухайн нөлөөллийн хэмжээ, тархалт буюу 
үнэлгээг тодорхойлно.  
Нөлөөллийг “хүчтэй” буюу ургамлан нөмрөг бүрмөсөн “богино” хугацаанд 
устгагдсан, “нөлөөллийн үргэлжлэх хугацаа урт” буюу байнга;  Нөлөөлөл 
“дунд” буюу ургамлан нөмрөгийн ихэнхи хэсэг “дунд зэрэг” хугацаанд 
устгагдсан (замын сүлжээ ба хүн амын нягтшилаас),  зориудаар 
хамгаалах арга хэмжээ авах боломжтой, “нөлөөллийн үргэлжлэх хугацаа 
дунд”;   Нөлөөлөл “бага” зэрэг буюу ургамлан нөмрөгт байгалийн үндсэн 
төлөөлөгч ургамлууд аажмаар устах боловч сөрөг нөлөөллийг арилгаж 
зохицуулсан тохиолдолд аажимдаа өөрийн аясаар нөхөн сэргэх 
боломжтой буюу “нөлөөллийн үргэлжлэх хугацаа бага” гэж ангилан үзэв.   

Нөлөөлөл үүсэх 
газар зүйн 
байрлал 

Болзошгүй нөлөөлөл нь тухайн төслийн газар нутгийг, орон нутаг, бүс 
нутгийг хамрах боловч эерэг нөлөөллийг дэмжиж, сөрөг нөлөөллийг 
арилгах арга хэмжээ авах ёстой.  

Нөлөөлөл 
үргэлжлэх 

хугацаа давтамж 

Нөлөөлөл үргэлжлэх хугацаа: төслийн талбай дотор байнгын 
нөлөөлөлтэй учир үйлдвэрийн барилга, байгууламжийн дотоод талбайг 
ургамалжуулан ногооруулах шаардлагатай. Харин орчны бүсэд 
байгалийн хэвийн төрхөндөө ортол 5-10 жил үргэлжилнэ. 

Хүмүүст нөлөөлөх 
байдал 

Үйлдвэрлэлийн явцаас болоод өрхүүдийн эмзэг бүлгүүд нэрвэгдэх боловч 
очрны бүсээс холдон нүүснээр хохирол бага байж болно.  

Орон нутгийн 
хүмүүсийн санаа 

бодол 

Бэлчээр хамгаалах, нөхөн сэргээх талаар “нөхөрлөл” үүсгэж мэргэжлийн 
туслалцаа ба нөхөн төлбөрийн санхүүжилт авч ажиллаж болох юм.  

Нөлөөллийн 
эрсдэл 

Өмнө өгүүлсэн нөлөөллийн үнэлгээ гэдэг нь мөн нөлөөллийн эрсдэлтэй 
шууд холбоотой 

Нийгэм эдийн 
засгийн хувьд 
үзүүлэх нөлөө 

Тухайн орон нутаг ба/эсвэл эдийн засагт үзүүлэх болзошгүй нөлөөллийн 
түвшин. ҮТП-ын үйл ажиллагааны үр дүнд орон нутгийн ажилгүйчүүд 
ажлын байртай, орон гэртэй болохоос гадна үйлдвэрлэлийн үр ашиг орон 
нутгийн эдийн засагт нэмэр болох юм. 

Нөхөн сэргээж 
болох эсэх 

Байгалийн аясаараа хэрвээ уур амьсгалын хуурайшил саарах бол 5-10 
жилийн дотор байгалийн ургамал нөхөн сэргэнэ. Харин зориудын нөхөн 
сэргээх үйл ажиллагааг үндсэн болон өнгөц сайжруулалт ашиглан 
явуулбал богино хугацаа шаардагдана 

Нөлөөллөөс үүсэх 
зардал 

Нөлөөллийг урьдчилан сэргийлэх, бууруулах асуудал тухайн БМҮТП-ын 
үйл ажиллагаанаас олох орлогын тодорхой хувиар шийдэгдэх ёстой.  

Институцийн 
чадавхи 

Нөлөөллийг сааруулах арилгах тал дээр тодорхой хэмжээний хууль, 
дүрэм, журам гаргаж ажиллаж журамлах нь зүйтэй байх.  
Орон нутгийн зүгээс сөрөг нөлөөлөлийг сааруулах талаар зохицуулалт 
хийж ажиллаж чадна. Үйлдвэрлэлийн хог хаягдлыг зайлуулах талаар, 
замын сүлжээг орон нутгийн нөхцөлд тохируулан шугам татах гэх мэт. 
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Хувийн мэргэжлийн хэвшлүүдээс нөхөн ургамалжуулах талаар зөвлөлгөө, 
туслалцаа авч болно. Түүнчлэн ахуйн болон үйлдвэрийн хог хаягдлыг 
дахин боловсруулж аюулгүй болгох талаар туслалцаа авч болно. 

Байгаль орчин, 
нийгэм эдийн 

засгийн үзүүлэлт 

Зөвхөн эерэг, сөрөг нөлөөг тогтоогоод зогсохгүй газар дээр нь байгалиа 
түшиглэсэн зөв урсгалаар явах ёстой заавар зөвлөмжийг заавал 
биелүүлж гүйцэтгэхгүй бол хичнээн үнэлгээ тогтоогоод ч нэмэргүй 
байгаль орчин, нийгэм эдийн засгийн үзүүлэлт улам доройтох болно.  

Нөлөөллийн нийт 
үнэлгээ 

Нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх талаар мониторингийн хяналт 
шаардлагатай боловч нөлөөллийг бууруулах, нөхөн сэргээх талаар 
тавьсан ажлын үр дүнг бас хяналтад авч байх ёстой. 

 

3.11 АМЬТНЫ АЙМАГТ НӨЛӨӨЛӨХ БАЙДАЛ, ҮНЭЛГЭЭ 
3.11.1 Амьтны аймагт үзүүлж буй өнөөгийн нөлөөлөл 

Төслийн амьтны аймагт үзүүлэх нөлөөллийг бүрэн хэмжээнд ойлгоход уг 
төсөл эхлэхээс өмнөх шатанд буюу өнөөгийн амьтны аймагт үзүүлэх нөлөөллийг 
тодорхойлох нь чухал юм.  

Налайх орчмын нутаг бол манай орны хээрийн бүсийн хойд хэсэгт багтана. 
Хэдийгээр хээрийн бүсэд багтаж байгаа боловч ойт хээр, ойн бүстэй ойр 
зэргэлдээ оршиж байгаа учраас ойт хээр болон ойд тохиолддог амьтад хааяа 
тохиолдоно.  

Хүн мал, техникийн нөлөө их байгаагаас шалтгаалан Налайхын ойр 
орчимд тарвагагүй, зурам, орог зусаг маш ховор тохиолдоно.  
 
3.11.2 БМҮТП төслийн амьтны аймагт үзүүлэх нөлөөлөл 
Төслийн барилга байгууламж байгуулах үе явцад гарах нөлөөлөл 

БМҮТП төсөл үйлдвэрийн барилга байгууламж, зам харилцаа, суурьшлын 
бүсийн эдэлбэр газар, бусад нөөц талбайн зориулалтаар нийт 120 га орчим 
талбайг ашиглахаар төлөвлөж байна. Түүнчлэн ҮТП-ын хэсэгчилсэн ерөнхий 
төлөвлөгөөний тайланд дурьдсанаар үйлдвэрлэл, ахуйн хэрэгцээнд ашигласан 
усыг цэвэршүүлэх байгууламж, борооны ус болон цэвэршүүлсэн усыг 
хуримтлуулж дахин ашиглах усан сангууд байгуулагдах юм. ҮТП-ыг байгуулах 
явцад ажиллах хүн хүч, газар шорооны ажил, автотехникийн тээвэрлэлт, 
хөдөлгөөний амьтны аймагт үзүүлэх нөлөөллийг дараах байдлаар ангилан үзэж 
байна.  
 
Амьдрах орчин хомсдох, сүйтгэгдэх 

Үйлдвэрийн барилга байгууламж, зам, дэд бүтэц байгуулах газар шорооны 
ажлын явцад их хэмжээний талбайн хөрс хуулагдаж амьтдын амьдрах орчин 
сүйтгэгдэх, доройтолд орох болно. Төслийн үйлдвэржилтийн барилгажих 
талбайд мэрэгчид, мөлхөгчид тогтмол суурьшин амьдардаг ба эдгээр амьтад 
илүүтэй өртөнө. Түүнчлэн тал хээрийн бор шувуудын үүрлэх орчин багасна.  
 

Дуу чимээнээс амьтад дайжих 
Төслийн барилгажилтын үед машин техникийн дуу чимээнээс амьтад 

дайжиж, сээр нуруугүй амьтдын бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт гарч, тоо толгойн 
тэнцвэрт харьцаа алдагдана.  
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3.11.3 БМҮТП-ын үйлдвэржилтийн нөлөөлөл 
Тал хээрийн бор шувууд, мэрэгч амьтдад үзүүлэх нөлөөлөл 

Үйлдвэрийн бүс, суурьшилт даган хүмүүнсэг шувууд болох хэрээ, шаазгай, 
хээрийн бор шувуу, тагтаа зэрэг суурин шувууд олширч тухайн нутаг дэвсгэрийн 
хээрийн бор шувуудтай идэш тэжээлийн хувьд өрсөлдөн давамгайлах нөлөөлөл 
гарна. Автотехникийн хөдөлгөөн, суурьшилтаас шалтгаалан ургамлан бүрхэвч 
талхагдаж улмаар суурин мэрэгчдийн тоо толгой буурах болно.  
 

Амьтдын байршилтанд үзүүлэх нөлөөлөл 
Байгаль орчны төлөв байдлын судалгааны хүрээнд амьтдын байршлыг 

төслийн талбайн ойролцоо тодорхойлсон байсан. Одоогийн байдлаар энэхүү 
суурь мэдээг ашиглаж төслийн үйл ажиллагааны амьтад нөлөөлөх нөлөөллийг 
тодруулсан. Нөлөөллийг тооцохдоо төслийн талбайгаас 10 км радиус дотор 
харгалзах нийт талбайг хувааж, тухайн талбайд харгалзах БМҮТП-ын 
нөлөөллийн эх үүсвэрүүдийн эрчимшил, нөлөөллийн бууралтын зайг 
тодорхойлон авсан. Гэхдээ цаашид амьтдын мониторинг сайн хийх 
шаардлагатай. Ингэснээр амьдрах орчны загварчлалыг нарийвчлалтайгаар 
бодитой тооцоолж, төслийн үйл ажиллагаанаас амьтдад үзүүлэх нөлөөллийн 
илүү сайн гаргаж авах боломжтой болно.  
 

3.11.4 Нөлөөллийн хамрах хүрээ 
Төслийн байгаль орчны төлөв байдлын судалгааны тайланд дурдсан  

амьтны аймагт үзүүлэх нөлөөллийн хамрах хүрээг бүс нутаг, дүүрэг, төслийн 
талбай гэсэн үндсэн 3 түвшинд ангилж доорх хүснэгтэнд үзүүлэв. 

ХҮСНЭГТ 3.30 
АМЬТНЫ АЙМАГТ ҮЗҮҮЛЭХ СӨРӨГ НӨЛӨӨЛЛИЙН ХАМРАХ ХҮРЭЭ 

Д/д 
Болзошгүй 
нөлөөлөл 

Төслийн  үйл ажиллагаанаас хамаарах 
Нөлөөлөлд өртөх 

байгаль орчны 
бүрэлдэхүүн хэсэг 

Бүтээн  
байгуулалтын үе 

шат 

Үйлдвэрлэлийн үе 
шат 

А.Бүс нутгийн түвшинд 

1 Амьтдын 
байршилт, нүүдэл, 

амьдрах орчин 

0 x Байршил 
өөрчлөгдөж хоол 
тэжээл хомсдоно. 

Б. Дүүрэг буюу орон нутгийн түвшинд 

2 Амьдрах орчин, 
доройтох 
сүйтгэгдэх 

Тээвэрлэлт, 
газар шорооны 
ажил 

Тээвэрлэлт Бүхий л амьтад 
өртөнө 

В. Төслийн талбайн хэмжээнд 

4 Дуу чимээнээс 
дайжих 

Барилгын ажил Үйлдвэрлэл, 
тээвэрлэлт 

Сээр нуруугүй 
амьтад, шувууд 
өртөнө 

 

Төслийн үйл ажиллагаа явагдах нутаг дэвсгэр дэлхий, бүс нутаг, Монгол 
улсын хэмжээнд биологийн олон янз байдлын хувьд онцгой ач холбогдолтой 
чухал амьдрах орчин, олон улсын гэрээгээр хамгаалагдахуйц газар нутаг байхгүй 
ба олон улсын хэмжээнд устах болзошгүй, устаж байгаа амьтны зүйл 
бүртгэгдээгүй учир “бүс нутгийн түвшинд” хэсгийг орхив.  
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3.11.5 Болзошгүй сөрөг нөлөөлөл 
Төслийн амьтны аймагт учруулах болзошгүй сөрөг нөлөөллийн үнэлгээг 

хийхдээ төслийн үйл ажиллагаа, байгаль орчны элемент хоёрын огтлолцож 
байгаа нүдэнд сөрөг нөлөө үзүүлвэл “Х”, нөлөө үзүүлэхгүй бол “О” эерэг нөлөө 
үзүүлвэл “+” тэмдгийг тавив. 

ХҮСНЭГТ 3.31 
АМЬТНЫ АЙМАГТ УЧРУУЛАХ СӨРӨГ НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ 

д/д Байгаль орчны 
элементүүд 

Байгаль орчны 
физик шинж чанар 

Биологийн буюу 
экологийн нөөц 

Хүний хэрэгцээний 
үнэ цэнэ 

Амьдралын 
чанар 

 Байгаль орны 
элементүүд 

 
 
 
 
 
 
 
 

Үйл ажиллагаа 

а
га

а
р
ы

н
 ч

а
н
а
р

 

га
д

а
р
гы

н
 у

с
н
ы

 т
ө
л

ө
в
 б

а
й

д
а

л
 

гү
н
и

й
 у

с
н
ы

 т
ө

л
ө

в
 б

а
й

д
а

л
 

га
д

а
р
гы

н
 б

о
л

о
н
 г

ү
н
и

й
 у

с
н

ы
 

ч
а
н
а
р

 

у
с
н
ы

 у
р
га

м
а
л

, 
а
м

ь
та

н
 

э
х
 г

а
зр

ы
н
 у

р
га

м
а

л
, 
а

м
ь
т
а

н
 

ту
с
га

й
 х

а
м

га
а

л
а

л
тт

а
й
 г

а
за

р
 

н
у
та

г 
б

о
л

о
н
 а

м
ь
т
а
н
 у

р
га

м
л

ы
н
 

тө
р
ө

л
 з

ү
й

л
 

х
ө
д

ө
ө

 а
ж

 а
х
у
й
, 

м
а

л
 а

ж
 а

х
у
й

 

га
за

р
 а

ш
и
гл

а
л

ты
н
 б

у
с
а
д

 

тө
р
л

ү
ү
д

 

о
р
о
н
 н

у
тг

и
й
н
 у

с
н
ы

 х
а
н
га

м
ж

, 

х
ү
р
тэ

э
м

ж
 

о
р
о
н
 н

у
та

г 
д

а
х
 б

о
х
и
р

 у
с
н
ы

 

м
е
н
е
ж

м
е
н

т
 

о
р
о
н
 н

у
та

г 
д

а
х
 х

а
ту

у
 х

о
г 

х
а
я
гд

л
ы

н
 м

е
н
е
ж

м
е
н
т
 

н
и

й
гэ

м
, 
э
д

и
й
н
 з

а
с
ги

й
н
 б

а
й
д

а
л

 

а
ю

у
л

гү
й
 б

а
й
д

а
л

, 
э
р
ү
ү
л

 м
э
н
д

 

Бүтээн байгуулалт/барилгын ажлын үе шат 

1 Газар шорооны 
ажил 

    
0 х 0 

       

2 Барилгын 
материалын 
тээвэрлэлт 

    
0 х 0 

       

3 Усан хангамжийн 
шугам татах 

    
х х 0 

       

4 Барилгын ажил               

БМҮТП-ын үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны үе шат 

5 Авто замын 
хөдөлгөөн, 
тээвэрлэлт 

    
0 х х 

       

6 Төмөр замын 
хөдөлгөөн, 
тээвэрлэлт 

    
0 х 0 

       

7 Усан сангуудын 
үйл ажиллагаа 

    
+ + 0 

       

8 Цахилгаан 
хангамжийн 

шугам 

    
0 х 0 

       

 
 

БМҮТП үйлдвэрийн ус, ахуйн болон цэвэрлэх байгууламжид суурин 
шувууд, зарим хөхтөн амьтад ирэх нь дамжиггүй тул байгальд ээлтэй аргаар ус 
цэвэрлэх, чанарт тогтмол хяналт тавих ёстой ба бохирдол хэтэрвэл амьтдад  
сөрөг нөлөөлөл болно.   
 

3.11.6 Болзошгүй сөрөг нөлөөллийн хэмжээ, тархалтын түвшин 
Төслийн үйл ажиллагаанаас үүдэх нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх, 

бууруулах ажлыг зохион байгуулахын тулд нөлөөллийн хэмжээг тодорхойлох 
ёстой юм. Нөлөөллийн хэмжээ, тархалтын түвшинг тогтоохдоо М-хэмжээ 
тархалт, S-хамрах хүрээ, F-давтамжийг тэмдэглэж 1-3 хүртэлх балл үнэлгээ өгөв.  
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ХҮСНЭГТ 3.32 
АМЬТНЫ АЙМАГТ ҮЗҮҮЛЭХ СӨРӨГ НӨЛӨӨЛЛИЙН ХЭМЖЭЭ, ТАРХАЛТ 

Байгаль орчны асуудал 
Болзошгүй нөлөөлөл: Хэмжээ, тархалтаар 
ерөнхийд нь үнэлсэн үнэлгээ: Бага, Дунд, 

Өндөр 

Нөлөөллийн эрчим 

MxSxF 
Нийт үнэлгээ, 

эрчим 

Бүтээн байгуулалт/барилгын ажлын үе шат 

Газар шорооны ажил 
 
Барилгын материалын 
тээвэрлэлт 
 
Усан хангамжийн 
шугам татах 
 
Барилгын ажил 

Хөрс хуулалтын явцад мэрэгчид, 
мөлхөгчид сүйтгэгдэх 

2x1x2 4-бага 

Амьтдын бэлчээр хомсдох 2x2x2 8-бага 

Тал хээрийн бор шувуутан үүрлэх орчин 
хомсдох, сүйтгэгдэх 

2x1x3 
 

6-дунд 

Техник, хэрэгслийн дуу чимээнээс амьтад 
дайжих, байршилт өөрчлөгдөх 

3x2x1 6-бага 

Амьтад тээврийн замд дайрагдах, ялангуяа 
зараа, шөнийн мэрэгчид 

1x2x2 4-бага 

ҮТП-ын үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны үе шат 

Авто замын хөдөлгөөн, 
тээвэрлэлт 
 
Төмөр замын 
хөдөлгөөн, тээвэрлэлт 
 
Усан сангуудын үйл 
ажиллагаа 
 
Цахилгаан хангамжийн 
шугам 

Техник, хэрэгслийн дуу чимээнээс амьтад 
дайжих, байршилт өөрчлөгдөх 

3x2x3 18-өндөр 

Амьтад тээврийн замд дайрагдах, ялангуяа 
зараа, шөнийн идэвхтэй мэрэгчид 

1x2x2 4-бага 

Шувуудын зүйлийн бүрдэл өөрчлөгдөх, 
унаган зүйлийн тоо өөрчлөгдөх 

3x2x3 18-өндөр 

Шувууд цахилгаанд цохиулах, өндөр 
хүчдэлийн шугам мөргөж хорогдох 

3x1x3 9-дунд 

Унаган амьтдын зүйлийн бүрдэл, тоо 
толгой буурах 

3x2x3 18-өндөр 

Хүмүүнсэг амьтад, шувуудын зүйлийн 
бүрдэл, тоо толгой нэмэгдэх 

3x2x3 18-өндөр 

 

 
3.12 ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТТАЙ ГАЗАР НУТАГТ НӨЛӨӨЛӨХ БАЙДАЛ, 
ҮНЭЛГЭЭ  

Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн нөлөөллийг Улсын тусгай 
хамгаалалттай газар нутаг, орон нутгийн тусгай хамгаалалттай газар нутаг гэж 
ангилан оруулав.  
 
3.12.1 Улсын тусгай хамгаалалттай газар нутаг (УТХГН) 

БМҮТП төсөл хэрэгжих Налайх дүүргийн нутаг дэвсгэрт  Горхи-Тэрэлжийн 
Байгалийн цогцолборт газар /ГТБЦГ/ байрлах ба ГТБЦГ нь Төв аймгийн Эрдэнэ 
сум, Улаанбаатар хотын Налайх дүүргийн нутаг дэвсгэрт нийт 293168.0 га 
талбайг эзлэн оршдог. Тус цогцолбор газрын нутаг дэвсгэрт Налайхн нурууны 
зүүн өмнөд хэсэг, Налайхн тайгын өмнөд хэсгийн ойт хээр бүхий дундаж өндөр 
уулс хамрагдах боловч төслийн үйл ажиллагаанаас ГТБЦГ-т сөрөг нөлөөлөл 
үзүүлэхгүй болно. 

ХҮСНЭГТ 3.33 
ТӨСЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНААС ГТБЦГ -Т НӨЛӨӨЛӨХ НӨЛӨӨЛЛИЙН ХАМРАХ ХҮРЭЭ 

Болзошгүй 
нөлөөлөл 

Төслөөс үзүүлэх нөлөөлөл 

Нөлөөлөлд өртөх ГТБЦГ Бүтээн байгуулалт/ 
Барилгын үе шат 

Үйлдвэрлэлийн 
үе шат 

БМҮТП баригдах талбай 

А.Бүс нутгийн түвшинд 

ГТБЦГ -т сөрөг 
нөлөөлөл 
үзүүлэхгүй болно. 

0 
 
0 

Налайх дүүргийн нутаг дэвсгэрт нийт 
293168.0 га талбайг эзлэн оршдог 
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Б. Сум буюу орон нутгийн түвшинд 

ГТБЦГ -т сөрөг 
нөлөөлөл 
үзүүлэхгүй болно. 

0 0 
БМҮТП баригдах хороонд  тусгай 
хамгаалалттай газар байхгүй болно.  

В. Төслийн талбайн хэмжээнд 

ГТБЦГ -т сөрөг 
нөлөөлөл 
үзүүлэхгүй болно. 

0 0 
 

 

БМҮТП-ын үйл ажиллагаатай холбоотой ямар нэг сөрөг нөлөөлөл үзүүлэхгүй 
болно.  
 
3.13 ҮЙЛДВЭРҮҮДИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧИНД НӨЛӨӨЛӨХ БАЙДАЛ, ҮНЭЛГЭЭ 
3.13.1 Нөлөөллийн хамрах хүрээ 

Нөлөөллийн хамрах хүрээг бүс нутаг, дүүрэг,  төслийн талбай гэсэн үндсэн 
3 түвшинд тодорхойлов. 

ХҮСНЭГТ 3.34 
БМҮТП-ИЙН ҮЙЛДВЭРИЙН  СӨРӨГ НӨЛӨӨЛЛИЙН ХАМРАХ ХҮРЭЭ 

Дд 
Нөлөөлөлд өртөх 

байгаль орчны 
бүрэлдэхүүн хэсэг 

Төслийн  үйл ажиллагаанаас хамаарах 

Болзошгүй нөлөөлөл 
Бүтээн 

байгуулалт/барилгы
н үе шат 

Үйлдвэрлэлийн 
үе шат 

А.Бүс нутгийн түвшинд 

1 Уур амьсгалын 
өөрчлөлт 

0 X Агаарын температур нэмэгдэнэ 

2 Агаарын чанарын 
өөрчлөлт 

X Х Агаарын бохирдол нэмэгдэнэ 
Тоосжилт нэмэгдэнэ  
NOx болон SOx хий нь аэрозоль 
хэлбэрээр, эсвэл агаарын чийгийг 
шингээснээр хүчиллэг бороог үүсгэх 
эрсдэлтэй 

4 Газрын гадарга, 
ландшафтын 
өөрчлөлт 

х х Ландшафтын хэлбэр, өнгө 
өөрчлөгдөнө 

5 Хөрсөн бүрхэвч x х Тоосжилт нэмэгдэнэ Хөрсний 
эвдрэл үүснэ 

6 Ургамлын нөмрөг х х Тоосжилт нэмэгдэнэ. Ургамлын 
бүтэц өөрчлөгдөнө. 
Хөрсний эвдрэл үүснэ 

7 Газрын доорх усны 
нөөц, горим 

х х Нөөц хомсдох, урсац өөрчлөгдөх 

8 Газрын доорх усны 
чанар 

х х Усны чанар өөрчлөгдөж бохирдоно. 

9 Гадаргын усны нөөц, 
горим 

х х Чанар муудаж, бохирдоно. 

10 Гадаргын усны чанар х х Тоосжилт нэмэгдэж бохирдоно. 
 

12 Бэлчээрийн нөөц, 
даац 

o х Бэлчээрийн даац хэтрэх 

14 Чухал ач холбогдол 
бүхий экосистем 

х х Экосистем өөрчлөгдөнө. 

Б. Дүүрэг буюу орон нутгийн түвшинд 

1 Уур амьсгалын 
өөрчлөлт 

x 0 Агаарын температур нэмэгдэнэ, хур 
тунадасны хэмжээ өөрчлөгдөнө. 

2 Агаарын чанарын 
өөрчлөлт 

x x Агаарын бохирдол нэмэгдэнэ 
Тоосжилт нэмэгдэнэ. 
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Дуу чимээ, чичиргээ зэрэг физик 
бохирдол нэмэгдэнэ 

4 Газрын гадарга, 
ландшафтын 
өөрчлөлт 

х 0 Үйлдвэрийн барилга байгууламжийн 
талбайг хамрах хөрсний эвдрэл 
үүснэ. 

5 Хөрсөн бүрхэвч х 0 Тоосжилт нэмэгдэнэ. Хөрсний 
эвдрэл, хөрсний овоолог үүснэ 

6 Ургамлын нөмрөг х 0 Тоосжилт нэмэгдэнэ. Хөрсний 
эвдрэл үүснэ 

7 Газрын доорх усны 
нөөц, горим 

0 0 Тоосжилт нэмэгдэнэ.  

8 Газрын доорх усны 
чанар 

х 0 Хуурай хаягдал хуримтлуулах 
сангаас нэвчилт бий болох 
магадлалтай 

9 Гадаргын усны нөөц, 
горим 

х 0 Тоосжилт нэмэгдэнэ. Нөөц багасах, 
урсац өөрчлөгдөх 
Хуурай хаягдалын сан болон бусад 
эвлэгдсэн газруудад шаар 
хуримтлагдана. 

10 Гадаргын усны чанар х х Тоосжилт нэмэгдэнэ. Нөөц багасах, 
булаг шанд ширгэх, урсац 
өөрчлөгдөх 
Хөрсний эвдрэл үүснэ, Эвдэрсэн 
газар, хуурай хаягдалын санд шаар 
хуримтлагдаж нэвчих эрсдэлтэй 

11 Зэрлэг амьтдын 
байршилт, нүүдэл, 
амьдрах орчин 

х 0 Тоосжилт үүснэ. Хөрсний эвдрэл 
үүснэ. 

12 Бэлчээрийн нөөц, 
даац 

х х Тоосжилт үүснэ. Хөрсний эвдрэл 
үүснэ.Бэлчээрийн даац хэтрэнэ. 

13 Чухал ач холбогдол 
бүхий экосистем 

х х Экосистем өөрчлөгдөнө. 

В. Төслийн талбайн хэмжээнд 

1 Уур амьсгалын 
өөрчлөлт 

х х Агаарын температур нэмэгдэнэ. Хур 
тунадасын хэмжээнд өөрчлөлт бий 
болно. 

2 Агаарын чанарын 
өөрчлөлт 

х х NOx, SOx, хийнүүд агаарын 
бохирдлыг үүсгэнэ. 
Тоосжилт нэмэгдэнэ  
Дуу чимээ, чичиргээ нэмэгдэнэ 

4 Газрын гадарга, 
ландшафтын 
өөрчлөлт 

х х 
 

Ландшафтын хэлбэр, өнгө 
өөрчлөгдөнө Хөрсний элэгдэл, 
эвдрэл гарна 

5 Хөрсөн бүрхэвч х х Тоосжилт нэмэгдэнэ. Ургамлын 
бүтэц өөрчлөгдөнө. Хөрсний эвдрэл, 
хөрсний овоолог үүсэж бохирдоно. 
Хуурай хаягдал хуримтлуулах 
сангаас бороо орсний улмаас 
нэвчилт бий болох магадлалтай. 

6 Ургамлын нөмрөг х х Тоосжилт нэмэгдэнэ. Хөрсний 
эвдрэл үүснэ. Ургамлын бүтэц 
өөрчлөгдөнө. 

7 Газрын доорх усны 
нөөц, горим 

х х Нөөц хомсдох, урсац өөрчлөгдөх, 
Хуурай хаягдал хуримтлуулах 
сангаас нэвчилт бий болох 
магадлалтай. 

8 Газрын доорх усны 
чанар 

Х Х Усны чанар өөрчлөгдөж бохирдоно. 
Хуурай хаягдлын хуримтлал 
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гадаргын гүний усыг бохирдолд 
өртөх эрсдэлийг бий болгодог 

9 Гадаргын усны нөөц, 
горим 

х х Бүтээн байгуулалт болон түүхий 
эдийн авах, буулгах хуурай хаягдал 
хуримтлуулах цэгээс үүсэх хуурай 
тоос, гравитацийн баяжуулалтаас 
гарах хоосон чулууллагаас гарах 
тоосонцор, нунтаглах тээрэм болон 
бөөрөнхийлэх дикснээс гарах тоос, 
тоосонцорууд тоосжилтыг ихэснэ. 
Хаягдал хуримтлуулах сан болон 
бусад эвлэгдсэн газаруудад шаар 
хуримтлагдаж, түүний хэмжээ 
ихэсснээр, гадаргын усанд 
шингээгддэг. Салхиар зөөгдөх 
хуурай хаягдлын хуримтлал 
гадаргын усны бохирдолын эрсдлийг 
бий болгодог 

10 Гадаргын усны чанар х х Тоосжилт нэмэгдэнэ. Хөрсний 
эвдрэл үүснэ. 
Хуурай хаягдал хуримтлуулах сан 
болон бусад эвлэгдсэн газруудад 
шаар хуримтлагдана 

11 Зэрлэг амьтдын 
байршилт, нүүдэл, 
амьдрах орчин 

х 0 Зэрлэг амьтад нүүдэлж, амьдрах 
орчноо өөрчилнө 

12 Бэлчээрийн нөөц, 
даац 

x x Хөрсний эвдрэл үүснэ. Бэлчээрийн 
нөөц үгүй болно, Тоосжилт ихсэнэ. 

14 Чухал ач холбогдол 
бүхий экосистем 

х х Экосистем өөрчлөгдөнө. 

 

Бүс нутгийн хэмжээнд: БМҮТП-ын бүтээн байгуулалттай холбоотойгоор агаарын 
температур  нэмэгдэж, хөрс хуулалт, зам тавих, материалын тээвэрлэлт, ачилт, 
буулгалт, хадгалалт болон бусад үйл ажиллагаанаас үүсэх тоосжилт нь агаарын 
бохирдол үүсгэн, орчны хөрс, ургамал, гадаргын болон гүний усны чанарт 
сөргөөр нөлөөлнө. Мөн зам тээвэр, бүтээн байгуулалт,бусад үйл ажиллагаанаас 
хөрс элэгдэл, эвдрэлд өртөж, хог хаягдлаар бохирдох эрсдэлтэй. Үйлдвэрлэлийн 
процессын явцад ялгарах NOx ба SOx хийнүүд хур тунадастай хамт эсвэл хатуу 
тоос хэлбэрээр хөрсөн дээр бууж, хөрс, гадаргын усыг бохирдуулах эрсдэлтэй.  

Дүүрэг орон нутгийн хэмжээнд: Агаарын температур нэмэгдэж, хур 
тунадасны хэмжээ өөрчлөгдөнө. Үйлдвэрийн барилгын талбай, бусад 
ашиглалтын талбайг хамарсан хөрсний эвдрэл үүсэх, тэр хэмжээний ургамлын 
нөмрөг устах аюултай. Үйлдвэрийн түүхий эд хүлээн авах, буулгах, овоолох, 
хадгалах үе шатуудад их хэмжээний тоос тоосонцорууд ялгарч төсөл хэрэгжих 
талбай болон ойр орчмын нутаг дэвсгэрийн агаарын чанарын стандартаас 
хэтэрч болзошгүй. Мөн хуурай хаягдлын сангаас салхиар зөөгдөх хаягдлын 
хуримтлал нь хөрс, гадаргын ус, гүний усны бохирдолд өртөх эрсдэлийг бий 
болгодог. 

Үйдвэрлэлийн үе шатанд: Агаарын чанарт: Түүхий эдийг бутлах, 
нунтаглах тээрэм зэргээс гарах тоос тоосонцорууд орчны агаарт бохирдол 
үүсгэнэ.  Үйлдвэрийн зарим тоног төхөөрөмжөөс хэт их дуу чимээ, чичиргээ зэрэг 
механик бохирдол үүсэх эрсдэлтэй. 
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Хөрсөнд: Баяжуулалтаас гарах хоосон чулуулгийн овоолгоос хөрс 
бохирдох, тэдгээрийг хуримтлуулах  хаягдлын сангаас шүүрэл, урсац бий болж 
хөрс, газрын гүний ус бохирдох, усны чанарт сөргөөр нөлөөлөх магадлалтай. 
Үйлдэрлэлийн процессоос үүсэх NOx, SOx, хийнүүд агаарын чийгт шингээгдэж, 
хэт шингээлт болсноор хур бороо хэлбэрээр орж хөрсний бохирдлыг үүсгэнэ. 

Төслийн талбайн хэмжээнд: Агаарын чанарт: Түүхий эд хүлээн авах- ачих, 
буулгах, хадгалах, түүхий эд бэлтгэх, бутлах, нунтаглах шатанд үүсэх тоосжилт  
хүрээлэн буй орчин, ажлын байрны агаарын чанарт нөлөөлж, агаарын бохирдол 
бий болж улмаар ажиллагсдын  эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлөх. Хоосон 
чулуулаг болон үйлдвэрлэлийн бусад  хаягдал хуримтлуулах байгууламжаас 
исэл, металлуудын нэвчилт болж хөрс, газрын доорх усыг бохирдуулах 
магадлалтай. Салхиар зөөгдөх  хуурай хаягдлын хуримтлал нь хөрс, гадаргын 
ус, гүний усны бохирдолд өртөх эрсдэлийг бий болгодог.  Үйлдвэрт хэрэглэх 
байгаа болон хадгалж байгаа химийн бодисуудаар хөрс бохирдох эрсдэлтэй. 
 

3.13.2 Болзошгүй сөрөг нөлөөлөл 
Үйлдвэрээс үүсэж болзошгүй сөрөг нөлөөллийг доорх хүснэгтэнд нэгтгэн 

тодорхойлов.  
ХҮСНЭГТ 3.35 

ҮЙЛДВЭРИЙН СӨРӨГ НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ 

Дд Болзошгүй нөлөөлөл 
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Бүтээн байгуулалт/Барилгажилтын үе шат 

Шинэ суурьшлын бүс 

1 Барилгажих талбайн суурь бэлтгэх, 
газар шорооны ажил 

18 18 27 18 27 12 12 8 27 27 

2 Барилгын ажлын кемп, тоног 
төхөөрөмж, техник хэрэгслийг 
тээвэрлэх, байршуулах 

12 12 18 18 18 18 18 12 27 27 

3 Барилгын зам, холбох шугам 
байгууламжуудыг байгуулах 

18 12 12 12 27 8 12 12 27 27 

4 Барилгын материалын 
тээвэрлэлтийн үйл ажиллагаа 

8 8 8 8 8 1 6 1 3 3 

5 Барилгын материал, элс, хайрганы 
карьер гаргах, ашиглах 

18 18 12 27 27 8 18 18 18 27 

6 Барилгын материалын хог хаягдал 18 18 6 18 18 12 18 6 27 27 

7 Түлш шатахуун тээвэрлэлт, 
хадгалалт, асгаралт 

18 8 6 18 18 1 6 1 18 18 

8 Усан хангамж, дулааны шугам 
сүлжээний суурилуулалт 

6 12 12 18 18 1 6 3 8 12 

Үйлдвэрийн бүтээн байгуулалт 

1 Барилгажих талбайн суурь бэлтгэх, 
газар шорооны ажил 

18 18 27 18 27 12 12 8 27 27 
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2 Барилгын ажлын кемп, тоног 
төхөөрөмж, техник хэрэгслийг 
тээвэрлэх, байршуулах 

12 12 18 18 18 18 18 12 27 27 

3 Барилгын зам, төмөр замын холбох 
шугам байгууламжуудыг байгуулах 

12 12 18 18 18 3 8 18 27 27 

4 Барилгын материалын 
тээвэрлэлтийн үйл ажиллагаа 

8 8 8 8 8 1 6 1 3 3 

5 Барилгын материал, элс, хайрганы 
карьер гаргах, ашиглах 

18 18 12 27 27 8 18 18 18 27 

6 Үйлдвэрүүдийн суурь бэлтгэх, 
бүтээн байгуулалт/барилгын ажил 

18 18 27 18 27 12 12 8 27 27 

7 Цахилгаан, холбоо харилцааны 
системийн байгууламжуудын 
суурилуулалт 

18 18 18 18 18 6 8 12 27 27 

8 Ус зайлуулах шугам хоолойн  18 18 12 18 12 6 8 8 12 18 

9 Газрын доорх усны усан хангамжийн 
ашиглалтын цооног гаргах, шугам 
хоолой татах 

12 12 12 18 18 12 18 3 8 18 

10 Гадаргын усны усан хангамжийн 
шугам хоолой татах 

12 12 12 18 18 6 12 6 12 12 

БМҮТП-ын үйл ажиллагаа 

Суурьшлын бүс 

1 Дотоод гадаад тээврийн замын үйл 
ажиллагаа 

8 18 8 12 12 1 3 1 3 3 

2 Цахилгааны шугам, хангамжийн үйл 
ажиллагаа 

3 8 12 8 8 1 6 1 1 3 

3 Дулааны шугам сүлжээний үйл 
ажиллагаа 

6 8 12 12 12 1 3 3 3 3 

4 Унд ахуйн усан хангамжийн үйл 
ажиллагаа 

6 8 12 12 12 12 1 3 3 3 

5 Хог хаягдлын байгууламжийн үйл 
ажиллагаа 

6 8 12 18 18 8 12 8 8 12 

6 Цэвэрлэх байгууламжийн үйл 
ажиллагаа 

8 12 18 18 18 12 12 6 8 12 

Үйлдвэрүүд 

1 Түүхий эд, материалын тээвэрлэлт 8 12 8 8 8 1 3 1 1 3 

2 Түүхий эд, материалын хадгалалт  6 3 3 12 12 8 12 1 18 27 

 Нүүрсний тээвэрлэлт, хадгалалт, 
бутлалт 

8 12 12 18 18 6 8 3 18 27 

3 Шатах тослох материалын 
тээвэрлэлт 

8 12 8 8 8 3 6 1 1 3 

4 Шатах тослох материалын 
хадгалалт, ашиглалт 

8 6 3 8 8 6 6 1 18 18 

5 Химийн бодисын тээвэрлэлт 12 6 3 8 8 12 18 1 1 3 

6 Химийн бодисын хадгалалт, 
ашиглалт 

12 3 3 12 12 12 18 1 18 18 

7 Цахилгаан, шугам сүлжээний 
ашиглалт 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

8 Усан хангамжийн худаг, шугам 
сүлжээний үйл ажиллагаа 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

9 Газрын доорх усны ашиглалт 1 1 3 1 1 18 1 1 1 1 

10 Гадаргын усны ашиглалт 1 1 1 1 1 1 18 1 1 1 

11 Дотоод гадаад тээврийн замын үйл 
ажиллагаа 

6 8 3 1 1 3 6 1 1 1 

12 Ус цэвэршүүлэх байгууламжийн үйл 
ажиллагаа 

3 3 6 1 1 3 6 1 1 1 
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13 Хатуу хог хаягдал хадгалах 
байгууламжийн үйл ажиллагаа 

18 18 6 1 1 12 18 1 1 1 

14 Шингэн хаягдлын байгууламжийн 
үйл ажиллагаа 

8 1 3 1 1 18 18 1 1 1 

 

Үйлдвэрийн үйл ажиллагааны болзошгүй нөлөөллийн агаарын бохирдол, 
тоосжилт, дуу чимээ, гүний болон гадаргын усны бохирдолын шалгуур үзүүлэлт 
6 – 18 байгаа нь нөлөөллийн түвшин дунд зэрэг, байгаль орчинд үзүүлэх 
нөлөөллийн хэмжээг урьдчилан сэргийлж, бууруулан зохицуулах боломжтойг 
харуулж байна. Агаарын бохирдлын эх үүсвэрүүдэд хуурай хаягдал 
хуримтлуулах цэгээс үүсэх хуурай тоос, гравитацийн баяжуулалтаас гарах 
хоосон чулууллагын овоолго, хөрс байна. Мөн түүхий эд хүлээн авах, буулгах, 
зөөвөрлөх, бутлах үе шат, хүдэр нунтаглах тээрэм болон бөөрөнхийлэх дикснээс 
гарах тоос, тоосонцорууд байна. Ихэвчлэн хаягдал хуримтлуулах далангаас 
хуурай хаягдлууд салхиар хийсэн зөөгдөх боломжтой байж болно. Салхиар 
зөөгдөх хаягдлын хуримтлал нь хөрс, гадаргын ус, гүний усны бохирдолд өртөх 
эрсдлийг бий болгодог. Түүнчлэн үйлдвэрийн процессын явцад үүсэх NOx, SOx, 
хийнүүд агаарын бохирдлыг үүсгэнэ. Эдгээр хийнүүд агаарын чийгт шингээгдэх 
ба хэт шингээлт болсноор хур бороо хэлбэрээр ордог байна. Энэ “хүчиллэг 
бороо” хөрс болон гүний усны хүчиллэгийг нэмэгдүүлдэг. Хөрсний бохирдол нь 
үйлдвэрээс усыг шууд гадагшуулах, хаягдал хуримтлуулах цэгээс шүүрэл, урсац 
бий болох, хөрсөн дээрх хоосон чулууллагын овоолгоос үүснэ. Үүнээс гадна 
овоологууд болон хуурай хаягдал хуримтлуулах сангаас салхиар хийсэх 
тоосонцоруудаас хөрсний бохирдол үүсэх магадлалтай. Гүний ба гадаргын 
усанд хөрсний овоолго, хаягдал чулууллаг, хаягдал хуримтлуулах далан болон 
бусад эвлэгдсэн газруудад шаар хуримтлагдаж, түүний хэмжээ ихэсснээр, 
гадаргын усанд шингээгддэг.  Гадаргын болон газар доорх усны бохирдлын өөр 
боломжит эх үүсвэрүүдэд хэрэглэж байгаа болон хадгалж байгаа химийн 
бодисууд багтана. 
 

Төлбөр ба торгуулиуд (агаарын бохирдол, шингэн ба хатуу хаягдал 
үүсгэсэн) г.м... 

Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээ төслүүдийг нэгтгэх зохих 
хууль журмын дагуу хүрээлэн буй орчинд хор нөлөө багатай сонголтыг хийх, үйл 
явц, технологийн зураг төслөөр дамжуулан төслийн байгаль орчинд үзүүлэх 
нөлөөллийг багасгах, харин нийгмийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх нь БМҮТП-ыг барьж 
байгуулахын томоохон үндэс болно. Иймд үйлдвэрүүдийг барьж байгуулах 
үйлдвэрлэл явуулах бүхий л хугацаанд байгаль орчны дүрэм журам, стандартыг 
иш татан нэн тэргүүнд тавин ажиллах  нь  үйлдвэрлэгчийн талаас байгаль орчны 
хамгаалал нөлөөллийг бууруулах, хууль дүрэм баримтлах, нийгэмд амлалт 
үүргээ биелүүлэх зэрэг нь гол үзүүлэлт болно. Үүний тулд бүтээн байгуулалтын 
үе шат болон үйлдвэрлэлийн бүхий л үе шатанд  байгаль орчны эрсдлийг 
бууруулах стратеги, үйлдвэрлэгчийн талаас нарийн тодорхой төлөвлөлт хийх 
шаардлагатай. Үүнд: 

 Байгаль орчны аудит хийх,  

 Орон нутгийн асуудал, зохицуулалтын дэглэмийг зохицуулах,  

 Байгаль орчны эрсдэлийн удирдлага,  

 Байгаль орчны дизайн шалгуур,  

 Хаягдлын менежментийг дэлхийн стандартад нийцүүлэн төлөвлөх,   
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 Тогтвортой орчин төлөвлөлт, 

 Байгаль орчны төлөвлөлт, 

 Байгаль орчны бэрхшээл шинжилгээ хийх, 

 Байгаль орчны стратегийн үнэлгээ,  

 Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээ хийх,  

 Барилгын үйл ажиллагаа, Байгаль орчны менежмент, 

 Байгаль орчны зөвшөөрөл олгох үйл ажиллагааны хүрээнд ажиллах зэрэг 
болно. 

 
3.14  ХОГ ХАЯГДЛЫН НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ 

2012 оноос “Хог хаягдлын тухай” шинээр хууль батлагдаж мөрдөгдөж 
эхэлсэн бөгөөд 2013 оны Засгийн Газрын тогтоолоор батлагдсан “Хог хаягдлын 
менежментийг сайжруулах үндэсний хөтөлбөр”, ”Аюултай хог хаягдлын 
жагсаалт”-ыг баталсан юм. Тус төслөөс үүсэх хог хаягдал ба тэдгээрийн 
менежментийн үнэлгээг олон улс болон Монгол улсын холбогдох хууль 
тогтоомж, удирдамжууд болон стандартуудын нарийвчилсан шаардлага ба 
зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнүүдтэй танилцсаны үндсэн дээр гүйцэтгэв. Мөн 
энэхүү хэсэгт хог хаягдал зохицуулалтын үйл явцдаа төсөл хэрэгжүүлэгчид нь 
даган мөрдөх ёстой удирдамжуудыг боловсруулан, үйлдвэрүүдийн үйл 
ажиллагаа, хог хаягдлын гаралт, зайлуулалт ба зөөвөрлөлтийн үйл явцад 
байгаль орчинд үүсч болзошгүй сөрөг нөлөөллүүдийг тодорхойлов. Төслийн 
барилгын болон ашиглалтын үе шатанд үүсч болзошгүй сөрөг нөлөөллийг 
арилгах, багасгах ба бууруулах арга хэмжээнүүдийг дээр дурьдсан үнэлгээний 
үр дүн дээр үндэслэн боловсруулав. Түүхий эдийн хэрэглээг боломжит хамгийн 
бага түвшинд хүргэх, төслийн үйл ажиллагааны улмаас үүсэх аливаа хог 
хаягдлыг эцсийн байдлаар боловсруулах ба зайлуулахдаа байгальд ээлтэйгээр 
гүйцэтгэж хэвшихийн тулд төсөл хэрэгжүүлэгчид нь хог хаягдлын менежментийн 
үнэлгээг зайлшгүй хийх шаардлагатай байдаг.  
  Хог хаягдлаас үүсэж болзошгүй нөлөөллийн үнэлгээг БМҮТП-ын бүтээн 
байгуулалт болон ашиглалтын  үеийн нөлөөлөл гэж ангилан авч үзэв.  
 

3.14.1 Нөлөөллийн хамрах хүрээ  
Төслийн  үйл ажиллагаанаас бүс нутаг, аймгийн түвшин сөрөг нөлөөлөл 

үзүүлэхгүй бөгөөд харин төсөл хэрэгжих орон нутаг, төслийн талбайн хэмжээнд 
байгаль орчин, хүний эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлж болзошгүй.  

ХҮСНЭГТ 3.36 
ХОГ ХАЯГДЛЫН НӨЛӨӨЛЛИЙН ХАМРАХ ХҮРЭЭ 

Дд Болзошгүй нөлөөлөл 

Төслөөс үзүүлэх нөлөөлөл 
Нөлөөлөлд өртөх 

байгаль орчны 
бүрэлдэхүүн хэсэг 

Бүтээн 
байгуулалт/ 

Барилгын үе шат 

Үйлдвэрлэлийн 
үе шат 

А.Бүс нутгийн түвшинд 

1 
Хог хаягдлаас бүс нутгийн 
хэмжээнд нөлөөлөл 
үзүүлэхгүй. 

0 0 
_ 

Б. Орон нутгийн түвшинд 

1 
Хог хаягдлаас байгаль 
орчинд сөргөөр нөлөөлнө.  Х Х 

Агаар, хөрс, 
ургамал, амьтан, ус 

гэх мэт 
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2 
Хог хаягдлаас хүний эрүүл 
мэндэд сөргөөр нөлөөлж 
болзошгүй  

Х Х Хүний эрүүл мэнд 

3 
Хог хаягдлаас орчин тойрны 
өнгө үзэмжийг доройтуулна. 

Х Х Хүний эрүүл мэнд 

В. Төслийн талбайн хэмжээнд 

1 
Хог хаягдлаас байгаль 
орчинд сөргөөр нөлөөлнө.  

Х Х 
Агаар, хөрс, 

ургамал, амьтан, ус 
гэх мэт 

2 
Хог хаягдлаас хүний эрүүл 
мэндэд сөргөөр нөлөөлж 
болзошгүй  

Х Х Хүний эрүүл мэнд 

3 
Хог хаягдлаас ажилчдын 
эрүүл мэндэд сөргөөр 
нөлөөлж болзошгүй.  

Х Х Хүний эрүүл мэнд 

4 
Хог хаягдлаас орчин тойрны 
өнгө үзэмжид нөлөөлнө. 

Х Х 
Орчин тойрны өнгө 

үзэмж, харагдах 
байдал 

 

Дээрх хүснэгтээс үзэхэд орон нутаг болон, төслийн талбайн хэмжээнд хог 
хаягдлаас сөрөг нөлөөлөл үзүүлэхээр байна. Хог хаядлаас үзүүлэх болзошгүй 
сөрөг нөлөөллүүд, эрчмийн үнэлгээг доорх бүлгүүдэд нэг бүрчлэн оруулав.  
 
3.14.2 Болзошгүй нөлөөлөл  

Хог хаягдлаас үүсэж болзошгүй сөрөг нөлөөллийг бүтээн байгуулалт буюу 
ашиглалтын үе гэж ангилан авч үзэв.  
 
Бүтээн байгуулалт, барилгын үе шат: Барилгын материалын үлдэгдэл, 
энгийн болон химийн бодисын хог хаягдал үүснэ.  
 
Ашиглалтын үе шат: Төслийн үйл ажиллагааны үе шатанд үүсгэгдэх хог 
хаягдлын гол эх үүсвэр нь аж үйлдвэрлэлийн болон хүний  янз бүрийн үйл 
ажиллагаа байна. Эдгээр хог хаягдал нь голчлон хатуу болон бусад хог 
хаягдал,  ашиглах химийн  бодисын хог хаягдал зэргээс бүрдэнэ.   
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ХҮСНЭГТ 3.37 
ХОГ ХАЯГДЛААС ҮҮСЭХ СӨРӨГ НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ 

д/д 

 
 
 
 

Байгаль орчин,  
хүний эрүүл мэнд 

Байгаль орчны бүрэлдэхүүн 
Орон нутаг, 

ажилчдын эрүүл 
мэнд 

Нэмэлт тайлбар 
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Бүтээн байгуулалт/барилгын ажлын үе шат 

1 
Барилгын 

материалын 
хаягдал 

0 0 0 х х х 0 х 0 0 
Барилга байгуламж барих барилгын ажлын үед материалуудын 
хаягдал үүснэ. барилгын материалын хаягдалд нь тоосго, эвдэрсэн 
бетон, сав баглаа боодол, мод, төмрийн хаягдал багтана.  

2 
Аюултай хог 

хаягдал 
х х 0 х х х 0 х х х 

Бүтээн байгуулалт, барилгын ажлын үед тостой алчуур даавуу, 
цэвэрлэгээний материалууд, гидравлик шингэн, тос тосолгооны 
материал, ашигласан зай, цэнэг хураагуур хаягдаж болзошгүй.  

3 
Энгийн хог 

хаягдал 
х х 0 х х х 0 х 0 0 

Энэхүү ангилалд хоолны үлдэгдэл, хаягдал цаас болон хоосон сав 
баглаа гэх мэт хаягдал багтана. гол эх үүсвэр нь барилгын ажилчид 
байх болно.  

4 
Бохир ус, лаг 

шавар 
0 х 0 0 х х 0 х х х 

Бохир ус нь барилгын ажилчдын ашиглах байгууламжууд болон 
талбайн оффисийн ариун цэврийн байгууламжуудаас тус тус үүснэ. 
бохир уснаас лаг шавар үүснэ. 

Үйлдвэрлэлийн үе шат 

1 Үйлдвэрүүдээс х 0 0 х х х 0 х х х 

Овор ихтэй хог хаягдал  ахуйн хог хаягдал  сургалтын төв, 
лабораторийн хог хаягдал албан газар байгууллагын нийтийн 
цэвэрлэгээнээс үүсэх уул, уурхайн аюултай хог химийн гаралтай хог 
хаягдал   эмнэлгийн хог хаягдал  гологдол бараа бүтээгдэхүүн  ухаж 
гаргасан шавар, газар шорооны ажлын материал  бохир усны 
боловсруулалт болон усан хангамжийн байгуулагын 
боловсруулалтын лаг, шавар  тос тослох материалын хаягдал  
бохир усны ажлын шигшдэс  хаягдал дугуй уурын зуухны ёроолын 
үнс  нунтаг түлшний үнс гэх мэт  газруудад хог хаягдал үүснэ. 
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2 

Бохир ус ба ариун 
цэврийн бохир ус 

цэвэрлэх 
байгууламж 

х х 0 х х х 0 х х х 

бохир ус ба ариун цэврийн бохир усны төлөвлөсөн цэвэрлэх 
байгууламжаас лаг шавар үүснэ. лагийг хогийн булах цэг рүү 
эцэслэн зайлуулахын өмнө механик аргаар усгүйжүүлнэ.  

3 
Аюултай хог 

хаягдал 
0 х 0 х х х 0 х х х 

Химийн бодисуудын хайрцаг сав, ашигласан зай (цэнэг хураагуур) 
ба үйлдвэрийн цехүүдээс гарах уусгагч зэрэг орно. хаягдал тос 
тосолгооны материал, бохирдсон даавуу, хог хаягдал будаг, 
хэрэглэсэн уусгагч болон ашиглаж дууссан химийн бодис зэрэг 
аюултай хог хаягдал нь төрөл бүрийн урсгал засвар, үйлчилгээний 
үйл ажиллагааны үр дүнд бий болно.  

4 
Энгийн хог 

хаягдал 
х х 0 х х х 0 х 0 0 

Хоолны үлдэгдэл, хаягдал цаас болон хоосон сав баглаа гэх мэт 
байна. гол эх үүсвэр нь бмүтп-ын барилгын ажлууд ба  хүн ам 
байна.  

 

Төслиийн үйл ажиллагаанаас үүсэх хог хаягдал нь агаарын чанар, хөрсний элэгдэл эвдрэл, ургамлан нөмрөг, хүн 
амьтны амьдрах орчин, усны чанарт сөргөөр нөлөөлж болзошгүй байгааг дээрх хүснэгтээр үзүүлэв. Харийн БЦГ болон усны 
нөөцөд хог хаягдлаас ямар нэг байдлаар сөрөг нөлөөлөл үзүүлэхгүй болно. 
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3.14.3 Болзошгүй нөлөөллийн эрчим  
Хог хаягдлаас байгаль орчин, хүний эрүүл мэндэд үзүүлж болзошгүй сөрөг 

нөлөөллийн эрчим, тархалт, магадлалыг дараах хүснэгтэд нэгтгэн үзүүлэв.  
ХҮСНЭГТ 3.38 

ХОГ ХАЯГДЛЫН НӨЛӨӨЛЛИЙН ЭРЧИМ 

БО, 
хүний 

ЭМ-ийн 
асуудал 

Болзошгүй нөлөөлөл 

Нөлөөллийн эрчим 

MxSx F 
Нийт үнэлгээ, 

эрчим 

Агаарын 
чанар  

Хог хаягдлыг цаг тухайд цуглуулан зайлуулж, ариутгал 
халдваргүйжүүлэлт хийгээгүй тохиолдолд орчин тойронд 
эвгүй үнэр гарна. Энэ нь топограф, салхины чиглэл, хурд 
зэрэг цаг уурын хүчин зүйлээс хамаарч орчин тойронд 
тархана. 

1х3х2 6 – Бага 

Хог хаягдлын ялзралтаас үүдэн агаарт хорт хийх үүснэ.  1х3х2 6– Бага 

Хог хаягдал салхины нөлөөгөөр орчиндоо тархаж орчныг 
бохирдуулж болзошгүй.  

2х3х3 12 - Дунд 

Зарим үйлдвэрүүдээс гарах үнс болон агаар бохирдуулагч 
хийнүүд нь салхиар туугдан салхины зонхилох чиглэлийн 
дагуу агаарт тархаж орчны чанарт сөргөөр нөлөөлнө 

2х3х2 12 - Дунд 

Хөрс, 
ургамал  

Үйлдвэрүүдээс агаар бохирдуулагч хий ялгарсан тохиолдолд 
улмаар салхины чиглэл, хурдаас хамааран ургамлын 
нөмрөгт буун сөргөөр нөлөөлж болзошгүй. Улмаар ургамлын 
зүйлийн ургал эрхтэнд нөлөөлж, ургаж, цэцэглэхэд нь 
сөргөөр нөлөөлж болзошгүй. 

2х2х2 8 - Дунд 

Хог хаягдал нь хур тунадасаар хуурай сайрыг даган 
орчиндооо тархаж болзошгүй. 

1х3х2 6– Бага 

Төслийн үйл ажиллагаатай холбоотой хог хаягдлын цэгийг 
барьж байгуулах газар шорооны ажилтай холбоотой хөрс 
элэгдэл эвдрэлд өртөнө. 

2х3х2 12 - Дунд 

Үйлдвэрүүдээс хаягдах хорт хий болон тоосжилт нь салхины 
зонхилох чиглэлийн дагуу салхины хурдаас хамааран 
орчиндоо тархаж хөрсөн бүрхэвчийн үржил шимийн үзүүлэлт, 
хими физикийн шинж чанарт дам байдлаар сөргөөр нөлөөлж 
бохирдуулна. 

1х2х2 4– Бага 

Хог хаягдал хаях байгууламжуудыг стандарт, журам, хууль 
эрхзүйн орчинд нийцүүлэн байгуулаагүй тохиолдолд шингэн 
хаягдал хортой аюултай элементийг агуулсан бол хөрс шууд 
бохирдоно. Дам байдлаар хүний эрүүл мэндэд сөргөөр 
нөлөөлнө. 

1х3х3 6– Бага 

Хог хаягдлын цэг үүсэх нь тодорхой юм. Хог хаягдлын цэг 
үүссэнээр тухайн талбай түүний орчмын ургамлын зүйл 
устгаж үгүй болж оронд нь хогийн ургамлын зүйл түрэн ургаж 
болзошгүй. 

1х2х2 4– Бага 

Хог хаягдлыг буулгах, тээвэрлэх явцад хог хаядал салхиар 
дамжин орчинд тархаж хөрсийг бохирдуулж болзошгүй. 

1х3х2 6– Бага 

Хогийн цэг бий болсоноор тухайн орчны байгалийн унаган 
төрх алдагана.  

2х2х2 8 - Дунд 

Гадаргын 
болон 

гүний ус 

Шингэн хаягдал нь хөрсөнд нэвтрэн гүний усыг бохирдуулж 
болзошгүй. 

1х3х2 6– Бага 

Хур тунадастай үед сайраар дамжин хог хаягдал орчиндоо 
тархаж болзошгүй.  

1х3х2 
6– Бага 

 

Амьтан 

Хог хаягдлын байгууламжуудыг барих бүтээн байгуулалтын 
үед хөрсөнд болон хөрсөн дээр амьдардаг хорхой шавьж 
газар шорооны ажлын үед устах хөрстэй хамт зөөгдөх, 
дайжин алга болсон. 

2х3х2 12 - Дунд 

Хог хаягдлын цэг нь хортон шавьж, үүрлэх таатай нөхцөл 
болж, халдварт өвчин тараах шувуудыг татдаг голомт болж 
болзошгүй.    

2х3х2 12 - Дунд 
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БО, 
хүний 

ЭМ-ийн 
асуудал 

Болзошгүй нөлөөлөл 

Нөлөөллийн эрчим 

MxSx F 
Нийт үнэлгээ, 

эрчим 

Хог хаягдлын цэгт хогийн цэгт хог хаягдлыг бараадан ихэсдэг  
хэрээ, элээ, жунгаа эх мэт  түрэмгийлэгч амьтад бий болж 
болзошгүй.  

1х3х2 6– Бага 

Хог хаягдлаар хөрс бохирдсон тохиолдолд тухайн хөрсний 
механик бүрэлдэхүүн, химийн шинж чанар, үржил шимийн 
үзүүлэлтүүд өөрчлөлт орж тухайн хөрсийг шүтэн амьдрагч 
амьтны зүйл үхэж үрэгдэн, зарим нэг нь үргэн дайжиж 
болзошгүй  

2х2х2 8 - Дунд 

Хүний 
эрүүл 
мэнд 

Хөрс, ургамлан нөмрөг, усанд төслийн үйл ажиллагаанаас  
(хог хаягдлаас) бохирдол үүсвэл тухайн ургамал, хөрс уснаас 
хоол тэжээлээ олж иддэг амьтдын зүйлд дам байдлаар 
сөргөөр нөлөөлж амьтны зүйл хордож, үхэж үрэгдэж 
болзошгүй. 

1х3х2 6– Бага 

Хүнд хортой металл илэрч болзошгүй бөгөөд хүнд металлууд 
нь арьс, амьсгалын замын эрхтэн систем, зүрх судас, төв 
мэдрэлийн систем ба нөхөн үржихүйд сөрөг нөлөө үзүүлдэг. 

1х3х2 6– Бага 

Хог хаягдлаас хөрс, ус, ургамлан нөмрөгт сөрөг нөлөөлөл 
үзүүлсэн тохиолдолд дам байдлаар орон нутаг, ажилчдын 
эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлж болзошгүй.  

1х3х3 9 - Дунд 

 
3.15 НӨЛӨӨЛЛИЙН БҮС 

Байгаль орчинд үзүүлж болзошгүй сөрөг нөлөөллийг байгаль орчнын 
бүрэлдэхүүн хэсэг тус бүрээр нарийвчлан тодорхойлж, үүсэж болзошгүй сөрөг 
нөлөөллийн тархах хүрээ, эрчмийг тодорхойлсон. Болзошгүй сөрөг нөлөөллийн 
үнэлгээний үр дүнд үндэслэн нөлөөллийн бүсийн тодорхойлон гаргасан ба 
төслийн үйл ажиллагааны нөлөөлөл нь харилцан адилгүй орон зайн хүрээнд 
тархах боломжтойг тодорхойлсон. Үүнд:  

1. Тоосжилтын нөлөөллийн бүс       3-5 км 
2. Агаарын бохирдлын нөлөөллийн бүс      5 км 
3. Тоосжилтонд өртөх ургамлын нөмрөгийн нөлөөллийн бүс           3 км 
4. Газрын доорх усны түвшиний нөлөөллийн бүс                              5 км  

Энэхүү бүс нь төслийн үйл ажиллагаанаас үзүүлж болзошгүй сөрөг 
нөлөөлөл буурсаар хамгийн бага түвшинд хүрэх зайг харуулж байгаа болно. 
Төслийн байгаль орчны болзошгүй нөлөөлөл нь баруун урагшаа чиглэсэн, 
салхины чиглэл дагуу үүснэ. Төслийн бүтээн байгуулалтын үе шатанд барилгын 
ажил хийгдэж байгаа талбайн хүрээнд тоосжилт, бохирдол тархах тул төслийн 
талбайн ойр орчимд 3-5 км зайд мал амьтан бэлчээрлүүлэх, байнга оршин 
суухад тохиромжгүй байна. Тиймээс төслийн талбайн нөлөөллийн бүсийг тогтоох 
асуудлыг сум орон нутгийн иргэд, удирдлагуудтай зөвшилцсөний үндсэн дээр 
тогтоох нь зүйтэй. 
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БҮЛЭГ 4. БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ БОЛЗОШГҮЙ СӨРӨГ НӨЛӨӨЛЛӨӨС 
УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ, БУУРУУЛАХ, АРИЛГАХ АРГА 

ХЭМЖЭЭНИЙ ЗӨВЛӨМЖ 
 

4.1 ЦАГ АГААР, УУР АМЬСГАЛААС БОЛЗОШГҮЙ НӨЛӨӨЛЛӨӨС 
СЭРГИЙЛЭХ  
         Дэлхий  дээрхи  бүх л зүйлийн оршин тогтнохын гол үндэс, суурь   хүчин 
зүйл нь цаг агаар, уур амьсгал болдог.  Манай  орон шиг  эрс тэс уур амьсгалтай,  
жилийн дөрвөн улиралтай  байгаа нь   цаг уур, уур амьсгалын гол онцлог юм. 
Сүүлийн  20-иад  жилд хийгдээгүй бүтээн байгуулалтын ажлуудын нэг бол 
Налайхын барилгын материалын үйлдвэрлэл технологийн паркийн  цогцолборыг 
байгуулах ажил юм. Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээний 
тайлангийн цаг агаар, уур амьсгал болон байгалийн шинжлэх ухааны салбарууд, 
цогцолборын барилга байгууламж, шинэ суурьшлын бүсийн  суурь судалгааг 
үндэслэн   энэхүү зөвлөмжийг боловсруулав.  

1. Цаг агаар ба түүнээс урьдчилан сэргийлэх 
2. Уур амьсгалын хүчин зүйлийг бүтээн байгуулалт, үйлдвэрүүдийг үйл 

ажиллагааны үед тооцоолох  
3. Цаг агаарын аюултай болон онц аюултай үзэгдлээс урьдчилан сэргийлэх 

 
4.1.1 Цаг агаарын үзэгдэл ба түүнээс урьдчилан сэргийлэх 
        БМҮТП-ийн  үйлдвэрүүдийн барилга байгууламжийг  барих , үйлдвэрлэл  
явуулах үед  цаг агаарын байдал, өдөр тутамын  цаг агаарын урьдчилан 
сэргийлэх  мэдээллийг цаг алдалгүй хүлээн авч үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх,  
болзошгүй  нөлөөллөөс  урьдчилан сэргээлэх   чухал ач холбогдолтой. (Үер, 
салхи шуурга,  хүчтэй, үргэлжилсэн аадар бороо гэмт гамшиг дагуулах 
хэмжээний) Монгол Улсын “Ус, цаг уур орчны шинжилгээний тухай” хуулийн заалт 
бүрийг үйл ажиллагаанд  авч хэрэгжүүлэх  нь зүйтэй. Цаг агаарын өдөр бүрийн 
өөрчлөлтийг хянахын тулд нэн тэргүүнд    Цаг уурын автомат станцыг (ЦУАС) 
үйлдвэрлэлийн  паркийн  талбайд суурилуулж, мэдээллээр  удирдлага, 
ажиллагсад  мэргэжлийн түвшинд  хангах   мэргэжлийн  цаг уурч  ажиллуулах 
шаардлагатай.   
         Цаг уурын автомат станц  байршуулснаар өдөр тутмын цаг агаарын 
үзэгдлийн өөрчлөлт, цаг уурын төрөл бүрийн үзүүлэлтийг мэдэх боломжтой 
болох бөгөөд  мэдээгээ Ус цаг уур, орчны шинжилгээний газарт илгээж парк 
орчмын болон түүний орчин тойрны  өдөр бүрийн, 5 хоногийн, 10 хоногийн, 
сарын, улирлын цаг агаарын урьдчилан сэргийлэх  мэдээг болон цаг агаарын 
дунд болон урт хугацааны хандлагыг боловсруулсаны дараа цаг алдалгүй хүлээн 
авч үйл ажиллагаандаа хэрэглэх, болзошгүй аюул , гамшгаас урьдчилан 
сэргийлж, эдийн засгийн гарз хохиролгүй,  аюул, осолгүй  ажиллах  боломж 
нөхцлийг бүрдүүлэх  чухал ач холбогдолтой. 
 
4.1.2 Уур амьсгалын хүчин зүйлийг БМҮТП-ийн бүтээн байгуулалт, 
ашиглалтын үед тооцох 
         Уур амьсгал гэдэг нь олон жилийн хугацаанд цаг агаарын юмс үзэгдэл, цаг 
уурын үзүүлэлтийг орчин үеийн багаж, төхөөрөмж ашиглан ажиглалт хийж бичиж 
тэмдэглэж хянан шалгасны үндсэн дээр тухайн газар нутагт тогтсон цаг агаарын 
байдлыг илтгэдэг. Багаж төхөөрөмж, машин техникийг үйлдвэрлээд  гарахдаа 
\температур, агаарын чигшил, г.м\  уур амьсгалын үзүүлэлтийг заасан байдаг. 
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Иймээс уур амьсгалын нөхцөлдөө уялдуулан сонгон худалдан авч ашиглахад цаг 
агаарын мэдээлэл нь маш чухал ач холбогдолтой юм.  
           Барилга байгууламж барих   материалаас  шалтгаалан  уур амьсгал, цаг 
агаарын байдалд уялдуулан барих хугацаа зэргийг стандартаар зааж өгсөн 
байдаг. Иймээс энэ бүх уур амьсгалын үзүүлэлтүүдийг  тооцон үйл ажиллагаа 
явуулах нь байгаль цаг уурын ямарч эрсдлийг даван туулж хэвийн үйл ажиллагаа 
эрхлэх боломж нөхцлийг бүрдүүлдэг.  
          Мөн түүнчлэн аливаа төсөл хэрэгжүүлэхэд нөхөн сэргээх, ногоон орчинг 
бий болгох зорилгоор мод зүлэг тарих, бэлчээрийг нөхөн сэргээх, шинэ 
ландшафтыг бүрэлдүүлэхэд тэдгээрийн ургаж хөгжих орчинг тодорхойлох 
шаардлага гардаг бөгөөд  иймээс зохицсон ургамлыг сонгоход уур амьсгалын 
үзүүлэлтүүдийг тооцох нь чухал. Салхины давтагдал чиглэл, агаарын 
температурын нөөц, хөрсний чийгшил, хур тунадас ба түүний давтагдал, хэмжээ 
зэрэг үзүүлэлтүүдийг ашиглах нь зүйтэй.  
 
4.1.3 Цаг агаарын аюултай болон онц аюултай үзэгдлээс урьдчилан 
сэргийлэх 
       Монгол Улсын Засгийн газар цаг агаарын аюултай, нэн аюултай үзэгдлээс 
урьдчилан сэргийлэх зорилгоор 2000 оны 12 дугаар сарын 6-ны өдөр 190 дүгээр 
тогтоол гаргасан байна. Энэ тогтоолын заалт бүрийг өөрийн үйл ажиллагаандаа 
мөрдлөг болгон ажиллах шаардлагатай. 

 

4.2 ТӨСЛӨӨС АГААРЫН ЧАНАРТ ҮЗҮҮЛЭХ СӨРӨГ НӨЛӨӨЛЛИЙГ 

БУУРУУЛАХ, АРИЛГАХ АРГА ХЭМЖЭЭ 

      Манай орны хувьд агаарын бохирдлын гол эх үүсвэр болох халаалтын 
эрчим хүчний хэрэглээг бууруулж, үр дүнтэй хэрэглэх боломжийг бүрэн ашиглах 
хэрэгтэй юм. Үүнд: 

 Сайн шаталттай, өндөр илчлэг, бага чийгтэй, дулааны боловсруулалт 
хийсэн түлш ашиглах; 

 Бүрэн  автомат ажиллагаатай зуух, дулааны эх үүсвэрийг ашиглах; 

 Барилга, оронсууцныхаа дулааны алдагдлыг бууруулах. 
     Эдгээр арга замуудыг хэрэгжүүлж хот, орчноо утаагүй болгоход таны итгэл 
зүтгэл хамгийн чухал үүрэгтэйг санах хэрэгтэй. 
 
Халаалтын дулааны эрчим хүчний хэрэглээ 
      Тухайн барилга байгууламжийн агаарын чанарт үзүүлэх нөлөөлөл нь 
халаалтандаа хэрэглэж буй зуух болон түлш, барилгынхаа онцлогоос хамаардаг. 
Эдийн засгийн хувьд ч барилгад шаардлагатай инженерийн нөхцөлийн хувьд ч 
2020 он гэхэд Улаанбаатар хотын гэр хорооллын 20 орчим хувийг л орон 
сууцжуулах боломжтой. Нөгөөтэйгүүр иргэдийн амьжиргаа дээшлэхийн хэрээр 
нийтийн бус амины тохилог сууцанд амьдрахыг сонирхох болсон тул аль болох 
дулааны эрчим хүч бага зарцуулдаг амины сууц барихад анхаарах нь чухал. 
     Орон сууцанд дулааны эрчим хүч бага зарцуулахад дараахь 3 үндсэн 
шаардлагыг төлөвлөлт болон угсралтын шатанд анхаарах хэрэгтэй. 

 Барилгын гадна хашлага бүтээцийн талбайг дотор эзэлхүүнд нь 
харьцуулсан харьцаа буюу овор хэмжээний үзүүлэлт бага байх; 

 Барилгын хашлага бүтээцийн дулаан дамжуулалт (к-коэффицент) бага, 
дулаалгын зузаан шаардлагатай хэмжээнд байх; 



НАЛАЙХЫН БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ТЕХНОЛОГИЙН ПАРК 
ТӨСЛИЙН ДЭД БҮТЦИЙН  Б А Й Г А Л Ь  О Р Ч Н Ы  Н Ө Л Ө Ө Л Л И Й Н  

Н А Р И Й В Ч И Л С А Н  Ү Н Э Л Г Э Э  

 

  

“ЭХОПЛАНЕТ” ХХК 160 

 

 Битүүмжлэлийг сайжруулж өвлийн улиралд гаднаас орох хүйтэн агаарыг 
багасгах. Агаар нэвтрүүлэлт ( а - коэффицент) багатай цонх сонгох. 

 
Барилгын овор 
       Барилгын оврыг багасгах гэдэг нь ерөнхий хэмжээ бус их эзэлхүүнтэй 
барилгыг аль болох бага гадна гадаргуутай барихыг хэлдэг. Энэ нь тухайн 
барилгын халаалтын эрчим хүчний (түлш) зардал, улмаар байгаль орчинд 
үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах нэг хүчин зүйл юм. 
      Оврын үзүүлэлт нь тухайн барилгын геометр хэлбэрээс хамаардаг. 
Тухайлбал ижил суур ийн талбай тай дүрснүүдээс хагас бөмбөрцөг нь овор 
багатай, тэгш өнцөгт хэлбэрийн хоёр ханаар нь нийлүүлж барьсан 4 айлын 
сууцнаас салангид барьсан сууцных 67 хувь илүү түлш хэрэглэн халаалтаа 
хэвийн хэмжээнд байлгах жишээтэй. Аль нэг ханаар нь залгуулж барьсан 
барилгын оврын үзүүлэлт салангид барилгынхаас 20-40 хувиар бага байна. 
Нийтийн орон сууцны хувьд ижил талбайтай амины орон сууцаас 60 хувь овор 
багатай буюу тэр хэмжээгээр эрчим хүч бага зарцуулна. 
      Тиймээс хэтэрхий олон догол булантай байшин барихаас зайлсхийх, бас 
бусад барилгуудтай залгаа барих боломжийг хайх нь зүйтэй 
 
Хашлага бүтээцийн дулаалга 
     Барилгын хашлага бүтээцийг заавал дулаалгатай барих хэрэгтэй. Энэ нь түлш 
хэмнэхээс гадна өрөө тасалгаанд эрүүл орчин бүрэлдүүлнэ. Ханандаа 10-15см, 
хучилтандаа 15-20см, зоорийн хучилтанд (хэрэв зоорь нь халаалтгүй бол) 15 см, 
зоорийн хана болон шаланд 5-15 см зузаан дулаалга хийх хэрэгтэй. Хэдийгээр 
зардал нь их гарах мэт боловч өртгөө түлшнийхээ хэмнэлтээр нөхөж 
чадна.Хэрэв сууцаа иж бүрэн дулаалж чадваас гэр хорооллын ердийн тоосгон 
ханатай сууцанд ч 2-3 дахин  бага түлш хэрэглэдэг болохыг хэмжилт, туршилтаар 
тодорхойлсон. Олон улсын хэмжээнд халаалтын дулааны эрчим хүчийг 
бууруулах хамгийн үр дүнтэй, хялбар аргыг дулаалга гэж үздэг. Дулаалгыг 
хашлага бүтээцийн үндсэн хэсгийн гадна, дотор эсвэл завсар нь хийж болдог ч. 
ханын үндсэн масслаг хэсгийн температур нь өндөр, дулаанаа тогтвортой барих 
зэрэг олон давуу талтай тул дулаалгыг гадна талд хийх нь илүү үр дүнтэй байдаг. 
 
Гадна хашлага бүтээцийн чийг, цанталт 
      Хашлага бүтээцийн дулаан тусгаарлалт, барилгын эдэлгээ, дотор агаарын 
чанарт гадна хашлага бүтээцийн цанталт болон зузааны дагуух норолт муугаар 
нөлөөлдөг. Дулаалга муу буюу хангалтгүй байх нь гадна хашлага бүтээцийн 
дотор гадарг ууд цанталт, ул м а а р мөөгөнцөр үүсч энэ нь оршин суугчдын эрүүл 
мэндэд муугаар нөлөөлдөг. Дээрх нөхцөл бас өрөөнд агаар сэлгэлт муу, хэт 
чийгтсэнээс үүсдэг. Хашлага бүтээцийн зузааны дагуу агаарын урсгал байдаг ба 
дулаалгын чанараас шалтгаалан хүйтний улиралд гүн хэсэгтээ цантаж нордог. 
Энэ үзэгдэл дулаалга муу эсвэл гадна дулаалгыг үндсэн хийцийн дотор талд 
байрлуулсан үед бас илэрдэг.Норолт дулааны улиралд хатдаг ч бүрэн хатахгүй 
бол дулааны алдагдал нэмэгдэж барилга хэврэгшинэ. Хашлага  бүтээцийн 
уулзвар хэсгүүдийг муу чигжиснээс сийгэж улмаар бас л “цан цохиж” ихээхэн 
хэмжээний мөс тогтоож ч болно. 
 
Цахилгаан халаалт 
     Агаарын бохирдлыг бууруулах үндсэн аргын нэг бол цахилгаан халаалт 
юм. Цахилгааныг үйлдвэрлэхэд түлшийг шатааж гарган авсан дулааны 25 орчим 



НАЛАЙХЫН БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ТЕХНОЛОГИЙН ПАРК 
ТӨСЛИЙН ДЭД БҮТЦИЙН  Б А Й Г А Л Ь  О Р Ч Н Ы  Н Ө Л Ө Ө Л Л И Й Н  

Н А Р И Й В Ч И Л С А Н  Ү Н Э Л Г Э Э  

 

  

“ЭХОПЛАНЕТ” ХХК 161 

 

хувийг ашигладаг. Үлдсэн дулааныг нь хаях эсвэл төвлөрсөн дулаан хангамжаар 
хот суурин газрын халаалт, халуун ус, агаар сэлгэлтэнд зарцуулдаг. Харин 
ердийн гэрийн зуухны хувьд энэ үзүүлэлт 30-70 хувьтай байдаг. 
     Цахилгаан халаалтын системүүд нь бага овортой, ашиглах, тохируулахад 
хялбар зэрэг олон давуу талтай, өртөг нь ч харьцангуй хямд. 
     Цахилгаан халаалтын олон төрлийн тоног төхөөрөмж байдаг. Халаалтын 
кабелийг хавтангийн буюу шал, хана, таазанд суурилуулдаг. Тохируулга нь 
хэвийн ажиллаж байхад цахилгаан халаалтын ямар ч системийн ашиглалтын 
зардал хоорондоо бараг адил байдаг. Шөнө дулаан хадгалагч хэмээх цахилгаан 
халаалт нь шөнийн хямд үнэтэй цахилгаанаар дараагийн өдөртөө шаардагдах 
дулааныг нөөцөлчихдөг сайн талтай. 

БМҮТП-ын  барилгын ажлын үед агаарын чанарт дараахи 2 үзүүлэлтээр 
нөлөөлөл үзүүлнэ. Үүнд: 

Шороо тоосжилтийн бохирдол хайрган хучилттай автозамын барилгын 
ажил болон үйл ажиллагааны улмаас гарч болох тоосжилтийн эх үүсвэрүүд нь: 

 Барилгын ажлын явц дахь газар шорооны ажил 

 Талбай дээрхи тээврийн хөдөлгөөн 

 Барилгын материал тээвэрлэж буй машинаас асгарч болох шороо 

тоос 

 Барилгын материалын овоолго зэрэг болно. 
Тоосжилтыг багасгах менежмент, хянах стратегиуд нь хүний эрүүл 

мэндийг хамгаалахад чиглэгдэнэ. Манай улсад мөрдөж байгаа тоосжилтын 

стандартууд (MNS 5885:2008) нь тоос шорооны бохирдлын найрлага нь хүний 

эрүүл мэндэд нөлөөлөхгүй байх хэмжээнд үндэслэгдсэн (ялангуяа PM10, 
РМ2.5 хэмжээтэй) байдаг. Мөн урт удаан хугацааны турш замаас боссон тоос, 
замын хажуу дагуух ургамлыг дарах сөрөг нөлөөтэй. 

Хүнд машин механизмийн тээврийн хөдөлгөөн ихэссэнээр тоос 

шорооны бохирдол мэдэгдэхүйц өснө. Одоогийн байдлаар төслийн талбайд 

ажиллаж байгаа тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөн нь орон нутгийн тоосжилтийн 
түвшинг нэмэгдүүлэх нэг эх үүсвэр болно. 

Тиймээс тээврийн үйл ажиллагаатай холбоотойгоор үүсч буй тоосжилтийг 
бууруулах арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлэх шаардлагатай. Учир нь тоосжилт 
нь хөрсөн бүрхэвч болон ургамлан нөмрөгт сөргөөр нөлөөлдөг. 
 
Тоосжилт 

Барилгын ажлаас үүсэж буй тоосжилт нь тулгамдсан асуудал болсоор 

байна. Учир нь тоосжилтийн улмаас ажилчид, нутгийн иргэдийн эрүүл мэнд, 
аюулгүй байдал болон эргэн тойрны байгаль орчинд үзүүлж буй сөрөг нөлөөлөл 

юм. Хүнд даацын ачааны машинуудын хөдөлгөөний улмаас агаарт дэгдэж буй 

тоосний улмаас үзэгдэх орчин багасаж осол, аваарын хэмжээ ихсэх, орон 

нутгийн иргэдэд тоосжилтийн хэмжээ болон тэдний мал, амьтаны эрүүл мэндэд 

үзүүлж буй сөрөг нөлөөлөл үзүүлнэ. 
 
Агаарын чанарт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах, арилгах 

Барилгын ажлын явцад агаар дахь тоосжилтын хэмжээ нэмэгдэх тул 

сэргийлэх үүднээс ажлын явцад тоосжилт бууруулах арга хэмжээ авч 

байх хэрэгтэй. Үүнд:  
 Барилга угсралтын үед болон БМҮТП-ын  ашиглалтын үед тогтоосон 

замаар явуулж байх, замыг хайргаар хучиж усалгааг тогтмол хийх, 
ашиглахаа больсон замыг хааж, нөхөн сэргээх, 
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 Барилгын материал, элс, шавар зэргийг тохиромжтой газар 
байрлуулах, салхинд хийсч тоосжилт үүсгэхээс сэргийлэх арга хэмжээ 
авах, 

 Барилга угсралтын ажил дууссаны дараа бетон шалгүй газрыг 
тоосжилтоос сэргийлж хайргаар хучих, 

 Техникийн үзлэгт оруулсан, ялгаруулж буй хорт утаа нь стандартын 

түвшинд буй машин техникийг ашиглах, ашиглаж буй машин техникт 

үзлэг, засвар үйлчилгээг тогтмол хийх, 
 Ажиллагсадын эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлөхөөс урьдчилан 

сэргийлэх үүднээс салхин цахилгаан станц барих талбайн дэргэд агаарын 
чанарын хяналтын цэг байгуулан төсөл хэрэгжиж буй орчны 

тоосжилтийг дарах, орчны агаарын хяналт-шинжилгээний хөтөлбөрийн 

хүрээнд тусгаж өгөх, 
 Ажиллагсадыг эрүүл мэндийн үзлэгт тогтмол оруулж, шаардлагатай 

бол хордлого тайлах хүнс, эм, бэлдмэлээр хангаж байх, 
 Барилгын талбай, материал хадгалалт, зөөвөрлөлт гэх мэт 

дэгдэмхий тоосонцор босдог зам, талбай дээр ус цацах; 
 Дэгдэмхий тоосонцорын ялгарлыг багасгах зорилгоор нефтийн 

бүтээгдэхүүн болон бусад аюултай материалуудыг тогтоосон тусгай 

цэгт битүү хадгалах; 
 Барилгын материал, ялангуяа нарийн ширхэгтэй материалыг далд, 

бүхээгтэй ачааны машинаар зөөвөрлөх, тоос үүсэх, асгаруулахаас 

сэргийлэх; 
 Авто тээврийн хэрэгслийн хорт утаа ялгаруулах түвшинг Монгол улсын 

хэмжээнд мөрдөх стандартад заасан хэмжээнээс доогуур байлгах 

талаар арга хэмжээ авах; 
 Барилгын машин техникийн түлш шатаах, явах эд анги зэргийн засвар 

үйлчилгээг өндөр түвшинд хийж улсын ялгарлын стандартад нийцүүлэх 
зэрэг болно. 

 

4.3. ТӨСЛӨӨС ГАЗРЫН ГАДАРГАД ҮЗҮҮЛЭХ СӨРӨГ НӨЛӨӨЛЛИЙГ 
БУУРУУЛАХ, АРИЛГАХ  АРГА ХЭМЖЭЭ 
         БМҮТП төслийн үйл ажиллагаанаас газрын гадаргад үзүүлж болзошгүй 
нөлөөллийг бууруулах, арилгах арга хэмжээний зөвлөмжийг дараахи байдлаар 
тодорхойлов.  
Үүнд: 

 Үйлдвэрийн болон бусад барилга байгууламж барих газраас бусад газрын 
хэвлийг аль болох бага хөндөх, ажил гүйцэтгэхэд ашиглах талбайг 
хамгийн бага байлгах 

 Барилгын тоног төхөөрөмж, материал, контейнер зэрэг жин, овор ихтэй 
зүйлүүдийг нэг газраас нөгөө газарт  олон дахин чирж хөрс, ургамлаа 
сүйтгэхгүй байхаар урьдаас байрлалыг нь зөв сонгож төлөвлөн гүйцэтгэх,  

 Цаашид уруйн үерийн нөлөөгөөр шан, ховил, ганга, гүнзгий гуу жалга үүсэх 
явдлаас урьдчилан сэргийлэх, далан, ховилыг байгуулах, үүссэн 
тохиолдолд  цаг алдалгүй засвар арчилгааны ажил хийж нөхөн сэргээх 

 Ус зайлуулах суваг, шуудуу, гарцыг уруйн үерийн хурд, давтамжийг тооцон 
түүнд тохирсон стандарт хэмжээгээр барих, чулуу болон бетоноор 
доторлох 

 Зам хөндлөн гарах үер усны гарц хоолойг байрлуулахад гадаргын хэвгий,  
хур тунадасны эрчимшил, түр зуурын урсацын нөхцөлийг зөв тооцох, 
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улмаар түр зуурын урсгал усаар зөөгдөн ирэх хурдас, буюу хагшаасыг 
тухай бүрд нь цэвэрлэж байх 

 Барилга байгууламжийг барьж байгуулах явцад гэмтэж талхлагдсан хөрс, 
ургамлыг нөхөн сэргээж байх 

           Барилга байгууламж барих болон бусад үйл ажиллагааны явцад газар 
эвдрэлд орж унаган төрх нь алдагдан хотгор гүдгэрүүд үүсдэг. Барилга 
байгууламж  барьж  эхлэх  шатанд өнгөн хөрсний  үржил шимт  давхаргыг 
технологийн дагуу зөв хуулан, хадгалж эвдрэлд орсон газрыг  нөхөн сэргээхэд 
ашиглах нөхцлийг бүрдүүлэх шаардлагатай.  
            Нөхөн сэргээлт гэдэг нь хөндөгдсөн газар болон байгалийн бүтэц муутай 
газрыг үржил шимтэй болгох, хэвийн төрхөнд нь оруулах цогц ажил юм.                 
Нөхөн сэргээлтийг хийхдээ  эвдэрсэн газруудыг тэгшлэх, булах, хөрсжүүлэх, 
ургамалжуулах зэрэг шат дараалсан  аргуудыг хэрэглэн нөхөн сэргээлтийг 
хийдэг. Энэ нь эвдэрсэн  газрыг нөхөн сэргээлт хийж  цаашид ашиглах   
боломжийг бүрдүүлдэг. Нөхөн сэргээлтийг техникийн буюу байгалийн, биологийн 
гэж 2 ангилдаг. 
      Байгалийн нөхөн сэргэлт гэдэгт байгалийн аясаар буюу өөрөө өөрийгөө 
нөхөн сэргээх үйл явцыг хэлнэ. Байгалийн өөрөө өөрийгөө нөхөн сэргээх чадамж 
нь газар бүр харилцан адилгүй байна. Тус үйлдвэрийн парк байгуулах бүс нутаг  
харьцангуй  үржил шим сайтай, хээрийн бүс гэсэн ч байгалийн нөхөн сэргэлт 
төдийлөн хурдан явагдахгүй. Иймээс хөндөгдсөн газрыг нөхөн сэргээлт хийх 
шаардлага гарна. 
Зориудын нөхөн сэргээлт гэдэгт байгалийг нөхөн сэргээх хүний үйл 
ажиллагааны цогц арга хэмжээг хэлэх бөгөөд энэ нөхөн сэргээлтийг дотор нь 
техникийн болон биологийн нөхөн сэргээлт гэж хуваадаг.  
 
4.4. ТӨСЛӨӨС УЛИРЛЫН ЦЭВДЭГТЭЙ УЛ ХӨРСӨНД ҮЗҮҮЛЖ БОЛЗОШГҮЙ 
НӨЛӨӨЛЛИЙГ БУУРУУЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭ  
         БМҮТП төслийн үйл ажиллагаанаас улирлын цэвдэгтэй ул хөрсөнд үзүүлж 
болзошгүй нөлөөллийг бууруулах, арилгах арга хэмжээний зөвлөмжийг доор 
тодорхойлов. Үүнд: 

 Газрын гадаргад барилга байгууламж баригдсанаар ул хөрсний улирлын 
хөлдөлтийн горим, гүнд өөрчлөлт орох нь бага зэргийн нөлөөлөлтэй 
боловч түүнийг багасгахын тулд нарны тусгал, сүүдэрлэлт, улирлын 
хөлдөлтийн гүн  зэргийг тооцож барилга байгууламжийг барих.   

 БМҮТПаркад тавигдах авто замын нөлөөнөөс үүдэж ул хөрсний 
хөлдөлтийн горим өөрчлөгдөх бөгөөд үүнээс шалтгаалж замын чанар 
муудаж ан цав, цууралт үүсэж болзошгүй бөгөөд үүнээс шалтгаалан бороо 
цасны ус түүнд нэвчин орж замын эвдрэлийг улам ихэсгэх талтай. Иймээс 
замын эвдрэл гарсан тохиолдолд тухайн замыг түргэн хугацаанд нөхөж 
байх шаардлагатай. 

 Үйлдвэрийн болон суурьшилын барилга байгууламжийн ус дамжуулах 
шугам ба газар доорхи ус дамжуулах хоолой зэргээс ус алдсанаар хөрсний 
чийг нэмэгдэх улмаар хөлдөлтийн овойлт явагдах боломжтой нь дунд 
зэргийн магадгүй өндөр зэргийн нөлөөлөлтэй байх талтай. Иймд тухайн 
газрын усны шугам сүлжээг хүйтэнд тэсвэртэй материал ашиглан 
хөлдөлтөөс хамгаалан сайтар дулаалга хийх. 

 Газар доорхи шугам шүлжээ, байгууламжийг ул хөрсний улирлын 
хөлдөлтийн гүнээс доош гүнд байрлуулах, хөлдөлтийн гүнд байрлуулсан 
тохиолдолд хөлдөлтөөс хамгаалсан дулаалга сайн хийж өгөх хэрэгтэй. 
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 Хөрсний чийг нэмэгдсэнээр ул хөрсөнд хөөлт явагдах боломжтой тул ус 
дамжуулах хоолой, усны барилга байгууламжуудад битүүмжлэл маш сайн 
хийж өгөхөөс гадна ус зайлуулах байгууламж давхар хийж өгөх 
шаардлагатай. 

 Шаардлагатай тохиолдолд хөөлттэй ул хөрсийг хөөлтгүй ул хөрсөөр 
сольж өгөх хэрэгтэй.  

 Бүтээн байгуулалт, барилгын үе шатанд ул хөрс гүн хөлдөх боломжтой 
боловч түүний нөлөөллийн зэрэг бага болно. 

 Барилгын ажлын үе шатанд нөхөн сэргээлт, ногоон байгууламжийг сайтар 
төлөвлөж өгөхөөс гадна ул хөрсний улирлын хөлдөлт гэсэлтийн динамик 
болон чийгний мониторинг талбайн хэмжээнд хийх шаардлагатай 

 
4.5 ТӨСЛӨӨС УСАН ОРЧИНД ҮЗҮҮЛЖ БОЛЗОШГҮЙ СӨРӨГ НӨЛӨӨЛЛӨӨС 
СЭРГИЙЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭ 
4.5.1 Газрын доорх ус бохирдох, нөөц хомсдохоос сэргийлэх арга хэмжээ  
         Газрын доорх ус бохирдох тохиолдолд цэнгэг усны нөөц баялаг шууд 
хомсдох зүй тогтолтой буюу усны бохирдлын зэрэг, усны нөөцийн тоо хэмжээ 
хоёр шууд хамааралтай . Иймд:  

               Газрын доорх усны бохирдол хаана үүсэх боломжтой болон аль хэдий нь 

бохирдсон байх магадлалтай бүс, талбай хэсгийг ялгах шаардлагатай байдаг. 
Энэ тохиолдолд мониторинг судалгааны үндсэн зорилго нь тодорхой байх ёстой 
болно.  

1.  бохирдлын талбайг хэвтээ болон гүн рүү босоо чиглэлд илрүүлэх  
2. бохирдуулагч эх үүсвэрийн шалтгааныг судлах 
3. бохирдлыг устгах, таслан зогсоох арга хэмжээг сонгохдоо тухайн газрын 

нутгийн талбайн гидрогеологийн суурь үндэслэлийг тодорхойлоход 
чиглэгдэх ёстой байдаг.  

       Тухайн БМҮТПарк төслийн усны эх үүсвэр нь газрын доорхи ус тул  газрын 
доорхи усны бохирдол, усыг  зөв зохистой ашиглах, үйлдвэрлэлд хэрэглэсэн 
усыг ил задгай хаяхгүй, үйлдвэр болгон цэвэршүүлэх төхөөрөмж байршуулах, 
заавал цэвэрлэх байгууламжаар дамжуулан хэрэглэсэн, ашигласан усыг 
зайлуулах шаардлагатай.    
 
4.5.2 Төвлөрсөн усан хангамжийн эх үүсвэрийн усны чанарын нөөцийн 
хомсдолын талаар авах арга хэмжээ  
         Барилгын Материалын Үйлдвэрлэл, Технологийн Паркийн талбай нь 
төвлөрсөн усан хангамжаас хол байрлаж байгаа тул  хэрэглэгчид аль ойр усны 
эх үүсвэр илрүүлэх шаардлагатай гарсантай уялдуулан гидрогеологийн судалгаа 
хийснээр 17-20 л/сек-ийн газрын доорх усны нөөцийг үйлдвэрлэлийн зэргээр 
тогтоон, төвлөрсөн усан хангамжийн эх үүсвэрийг шийдэж 27 жилийн 
хугацаагаар 2592.0 м3/хоног үйлдвэрлэлийн нөөцийг ашиглах бололцоотойг 
“Эрдэнэ Дрийлинг“ ХХК гүйцэтгэн БОНХАЖЯ-ны  усны нөөцийн тайланг 
БОНХАЖЯ-ны усны мэргэжлийн, нөөцийн зөвлөлөөр оруулан хэлэлцүүлэн 
баталгаажуулсан. 
         Усны ашиглалтын нөөцийн үйлдвэрийн зэргээр батлагдсан болон 
хэлэлцүүлэгдсэн тоо хэмжээг үндэслэн усны чанар, нөөцийн хомсдолын талаар 
авах арга хэмжээг нарийвчлан төлөвлөх шаардлагатай. Ашиглалтын нөөцийн 
цооногууд авах усны тоо хэмжээ тодорхойлогдсон нөхцөлд дараах арга хэмжээг 
авах нь зохистой. Үүнд 
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 Ашиглалтын худагуудын тоноглолд газрын гадаргаас доош эхний 1-р уст 
үе буюу түрлэггүй шинжтэй хөрсний усны давхаргыг битүү яндан хоолой, 
цементациар бүрэн тусгаарлаж хаах. Энэ нөхцөлд хөрсний уст үеийн доод 
тулгуур ус болох шаварлаг чулуулагын үеийн зузаан 10 м-ээс багагүй байх 
хэсгийг сонгох шаардлагатай.  

 Ашиглалтын худгууд нь зөвхөн түрлэгт шинжтэй гүний уст давхаргыг 
ашиглахаар шүүрэн яндангаар тоноглогдох  

 Гүний даралтат усны нөөцийг ашиглахдаа, дээд хэсгийн хөрсний усны 
нөөцийг зөвхөн орон нутгийн хүн ардын унд-ахуй, мал аж ахуй, газар 
тариалангийн усалгааны зориулалтаар ашиглах хувилбарыг хатуу 
баримтлах, энэ тохиолдолд усны нөөцийн хайгуулын ажлын тайланд 
үйлдвэрлэлийн зориулалтаар технологийн усан хангамжинд зориулан 

ашиглах цооног худаг-уудын сонголт, тус бүрээс авах усны ашиглалтын 

нөөцийн тоо хэмжээг цооног худаг тус бүрээр нарийвчлан тооцсон 

ирээдүйн ашиглалтын худгийн хийц конструкция-ийг маш тодорхой 
оновчтой тусгасан байх шаардлагыг ус ашиглагч байгууллага өөрийн 
үндсэн зарчим болгож ажиллах нь зохистой.  
Урьдчилан сонгосон уст цэгүүдэд усны түвшингийн өөрчлөлт, усны химийн 

найрлагын өөрчлөлт, бичил, хортой, хүнд металлуудын агуулга зэргийг 
тодорхойлох мониторингийн сүлжээг байгуулж, жилд 2 удаа төлөвлөсөн 
цэгүүдэд хяналт тавин ажиллах шаардлагатай. 
 
4.5.3 Усны зөв зохистой хэрэглээг бий болгох 
     Үйлдвэрийн усан хангамжийн эх үүсвэрийг зүй зохистой ашиглаж, 
байгалийн баялаг болох усны нөөцийг хамгаалах нь төслийн хувьд нэн тэргүүний 
зорилт юм. Тиймээс дараах арга хэмжээг төслийн төлөвлөлтөнд зайлшгүй тусгах 
шаардлагатай. Үүнд: 

 “Усны тухай”, “Хот суурин газрын ус хангамж, ариутгах татуургын 
ашиглалтын тухай” хуулиуд, ундны усны болон бохир усны цэвэрлэгээний 
стандарт зэрэг холбогдох хууль эрх зүйн актуудыг сурталчлах ажлыг жилд 
2-оос доошгүй удаа орон нутгийн түвшинд зохион байгуулж, жилд 3-4 удаа 
ус хэмнэлтийн аян зохион байгуулах; 

 Хангагч байгууллага усыг олборлон түгээж, борлуулж байгаа үйл 
ажиллагаа, усны үнэ тариф, хэмнэлтийн талаар хэрэглэгчдэд ил тод 
нээлтэй мэдээллээр хангах, орон нутгийн хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр 
сурталчлах.  

 Ундны усны чанар, эрүүл ахуйн шаардлага, аюулгүйн байдалд тавих 
хяналтыг сайжруулах; 

 Цэвэр усанд хийгдэх лабораторийн хяналт, шинжилгээг тогтмол хийж 
түүний үр дүнгээр байгууламжийн үйл ажиллагааг хянах; 

 Биологийн цэвэрлэгээ өндөр хувьтай цэвэрлэгдсэн усыг газар тариалан 
бусад зүйлд ашиглах. 

 Усыг олборлон түгээж, борлуулж байгаа үйл ажиллагааныхаа талаар 
нийтэд нээлттэй сурталчлах 

 Ус хангамжийн барилга байгууламж, тоног төхөөрөмж, шугам хоолойн 
ашиглалтыг сайжруулах зорилгоор түүнд хийгдэх угаалга, үзлэг үйлчилгээ, 
графикт их болон урсгал засварыг тогтмол хийх;  

 Ус хангамжийн өргөлтийн станцын насос, тоног төхөөрөмжийг цахилгаан 
эрчим хүч бага хэрэглэдэг тоног төхөөрөмжөөр шинэчлэх, даралт, зардал 
тохируулах балансын хаалт, алсын удирдлагын системээр  тоноглох; 
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 Шинээр ашиглалтанд оруулж буй барилгыг ашиглалтанд хүлээн авахдаа 
хэрэглэгч бүрийг тоолууржуулах,  

 Усны ашиглалт, хэрэглээ, усны үнэ тариф, хэмнэлтийн талаар хэрэглэгчид 
рүү чиглэсэн ухуулга сурталчилгаа хийж, нийтэд нээлттэй сурталчлах 
ажлыг улирал тутам зохион байгуулах; 

 Ундны усны чанарыг сайжруулахаар тусгайлан ус цэвэршүүлэх, 
цэнгэгжүүлэх төхөөрөмж суурилуулсан тохиодолд унд, ахуйн хэрэглээг 
тусгаарлах замаар усны зохистой хэрэглээг нэвтрүүлэх. 

 Хангагч, хэрэглэгчийн хооронд цэвэр усаар хангах гэрээнд ус хэмнэх, усны 
үргүй зарцуулалт гаргахгүй байх талаах тусгаж хэрэглэгчийн зүгээс зөрчил 
гаргасан тохиодолд хариуцлага тооцох, торгууль ногдуулах зэрэг 
механизмыг нэвтрүүлэх. 

 
4.5.4 Цэвэрлэх  байгууламжид тавигдах хууль дүрэм, шаардлага 
       Бохир ус цэвэрлэгээний  шаардлагатай түвшинг тодорхойлохдоо 
цэвэршүүлсэн бохир усыг ногоог байгууламжийн усалгаанд эргүүлж ашиглахаар  
тооцно. Усны обьект, гол мөрний хөндий, хуурай жалга,уулын энгэр зэрэгт шууд 
хаях шингээхэд цэвэршүүлсэн бохир усны цэвэрлэгээний түвшнийг тооцохдоо 
дараах хууль, стандарт, норм, тушаалын заалт шийдвэрийг мөрдөнө. Үүнд: 

 Монгол улсын хууль “Хот суурины ус хангамж, ариутгах татуургын 
ашиглалтын тухай” 

 Байгаль орчны сайд, эрүүл мэндийн нийгмийн хамгаалалын сайдын 
тушаалаар баталсан “Усны нөөцийг бохирдлоос хамгаалах дүрэм ” 

 Байгаль орчны хяналтын улсын хорооны “Усыг бохирдуулсан нөхөн 
төлбөр ноогдуулах журам” 

 Байгаль орчин, Дэд бүтцийн хөгжлийн, Эрүүл мэндийн сайдын тушаалаар 
баталсан “Хаягдал ус зайлуулах цэг тогтоох журам” 

 Байгаль орчин, Эрүүл мэндийн сайдын тушаалаар баталсан “Ахуйн бохир 
усны цооногийг доторлож ашиглах журам” 

Үүнээс гадна хот суурин газрын цэвэрлэх байгууламжийн технологийг хэвийн 
мөрдүүлэхийн тулд дараах хууль дүрмийг баримталж ажиллана. 

 Дэд Бүтцийн Хөгжлийн сайд, Байгаль Орчны сайд, Эрүүл мэнд нийгмийн 
хамгааллын сайдын 1997 оны а/11/05/А/18 дугаар тушаалаар баталсан 
“Бохир ус зайлуулах төвлөрсөн сүлжээнд  нийлүүлэх үйлдвэрийн бохир 
усны найрлагын зөвшөөрөгдөх хэмжээ” 

 MNS4288:95 ”Бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн байршил, цэвэрлэгээний 
технологи, түвшинд тавих үндсэн шаардлага” 

 MNS4943:2011 ”Хүрээлэн буй орчинд нийлүүлэх цэвэршүүлсэн бохир ус. 
Ерөнхий шаардлага” зэргийг мөрдөнө. 

 Хоногт нэг хүний ус бохирдуулах хэмжээг ахуйн бохир усны бохирдол 
болон заасан хэмжээг заавал мөрдөнө. Бохирдуулах бодисын 
концентрацийг нэг суугчаас хоногт гаргах бохир усны хэмжээгээр тооцно. 
 

Үзүүлэлтүүд Нэг суугчаас гарах бохирдуулах 
бодисын хэмжээ ( г/хоног) 

Умбуур бодис 65 

Тунгалагжуулаагүй усан дахь БХХбүрэн 75 

Тунгалагжуулсан усан дахь БХХбүрэн 40 

Азот аммоний давс N 8 

Фосфат P2 O5 

Түүнээс угаалгын бодисын хэмжээ 
3,3 
1,6 
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        Монгол Улсын Их Хурлын 2010 оны 48 дугаар тогтоолоор баталсан “Монгол 
улсын үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал”, мөн оны 24 дүгээр 
тогтоолоор баталсан “Ус” үндэсний хөтөлбөрт усны хэмнэлттэй хэрэглээ, 
технологийг нэвтрүүлэх, ус, эрчим хүч ашиглалтын үр ашгийг нэмэгдүүлэх, 
цэвэршүүлсэн хаягдал усыг дэвшилтэт технологиор цэвэршүүлэх, цэвэршүүлсэн 
хаягдал ус болон саарал усыг дахин ашиглахыг бодлогоор дэмжинэ гэж заасан. 
Монгол улсад ус хэмнэлтийн талаар Монгол улсын Усны тухай хуульд 
усны  хэмнэлт зохицуулалт, урамшуулалын механизмыг тусгасан байдаг. Мөн ус 
хэмнэлтийн талаар Мянганы хөгжлийн зорилтод  ус хэмнэлт, чанарын талаар 
дурьдсан байна:  Ус, ариун цэврийн хангамжтай холбоотой үйл ажиллагаа. Ус, 
ариун цэврийн дэд бүтэц, үйлчилгээг хангаж ажиллуулахдаа өрхийн ариун 
цэврийг сайжруулах төлөв байдлыг өөрчлөх хөтөлбөртэй уялдуулна. Усны сан 
эко тогтолцоог сайжруулснаар ундны усны хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ. 
Үйлдвэрийн бохирдлын хяналтыг боловсронгуй  болгосноор ундны усны чанарыг 
сайжруулна. 
 
4.6 ГАДАРГЫН УСАНД ҮЗҮҮЛЭХ СӨРӨГ НӨЛӨӨЛЛӨӨС УРЬДЧИЛАН 
СЭРГИЙЛЭХ, БУУРУУЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭ 
           Түр урсацтай сайруудын дайран өнгөрөх үйлдвэрийн болон суурьшлийн  
бүсийн хүрээнд гэнэтийн хүчтэй уруйн их үерт хаягдлын овоолго, химийн болон 
түүхий эдийн агуулах зэрэг нь өртөж, химийн хорт бодис болон үйлдвэрлэлийн 
түүхий эд, цэвэрлэх байгууламжийн хаягдал  бохир ус  борооны үерийн усаар 
дамжин тархаж, зарим сайрын сэвсгэр хурдсанд тогтсон  ус, улмаар нуур цөөрөм 
руу урсан орж бохирдуулснаар тэдгээрээс ундаалдаг хүн, мал, зэрлэг ан амьтад 
шувууд хордох боломжтой.   
         Үйлдвэрүүдийн үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны явцад химийн бодис, 
түүхий эд хэрэглэж, хатуу, шингэн хаягдал, химийн хортой бүтээгдэхүүн гарах 
тул уруйн үерийг эрсдэлгүй бүрэн зайлуулах үерийн хамгаалалтын цогц 
байгууламжийг барьж, гадаргын усанд орохоос хамгаалан тусгай ус барих 
сангуудыг үйлдвэр тус бүрийн талбайд болон нэгдсэн том санд хуримтлуулан 
тунгааж, цэвэрлэх байгууламжаар дамжуулан цэвэршүүлж, үйлдвэрийн 
хэрэгцээнд ашиглах, үйлдвэрийн талбайгаар дамжин бохирдсон усыг дахин 
цэвэршүүлж, эргүүлэн үйлдвэрийн усан хангамжид ашиглахаар төлөвлөнө. 
Ингэснээр байгалийн усанд бохирдол оруулахгүй нөхцлийг хангаж чадах ба 
үлдэх сөрөг нөлөөлөл бараг үүсэхгүй.  
          Мөн үйлдвэрүүдийн түүхий эд, болон химийн бодисын агуулах, талбайг үер 
усны аюулд орохооргүй хамгаалагдан, битүүмжлэгдсэн байр савтай байх ба 
үерийн хамгаалалтын байгууламжийг өндөр түвшинд барьж байгуулах 
шаардлагатай байгаа нь харагдаж байна.  Үйлдвэрийн осол аваар гарах 
тохиолдолд химийн хортой, аюултай шингэн бодис, бүтээгдэхүүнүүд асгарч, бүх 
талбайг хамрахаас сэргийлэн үйлдвэр тус  бүр асгарсан бүтээгдэхүүнийг 
аюулгүйгээр /гадагш алдагдахгүйгээр/ барих зориулалттай дотоод шуудуу болон 
сантай байх шаардлагатай.  
         Эдгээр арга хэмжээнүүдийг паркийн  үйлдвэрийн, суурьшлын бүсэд авч 
хэрэгжүүлснээр төслийн үйл ажиллагаанаас гадаргын усанд нөлөөлөх нөлөөлөл 
гарахгүй магадлалтай, нөхцөл бүрдэнэ. 
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          Үйлдвэрлэлийн усны алдагдлыг багасган, технологийн усыг 85-95 хувь 
хүртэл эргүүлэн ашиглах замаар байгалиас олборлож буй усны нийлүүлэлтийг 
аль болох бага хэмжээнд байлгах, үйлдвэр тус бүр нь усыг хэмнэлттэй ашиглах 
хамгийн орчин үеийн дэвшилтэт техник, технологийг ашиглах, цаашид 
сайжруулж шинэ технологийг цаг бүр нэвтрүүлж, шинэчилж байх, усны хаягдлыг 
/бохирдол/ багасгах, хур борооны усыг бүрэн ашиглах гм олон арга хэмжээг 
багтаан явуулна. Усны нөөцийн ашиглалтыг хянах гол арга усны эх үүсвэр, 
хэрэглээний бүх цэгүүдэд оролт-гаралт дээр усны зарцуулалтыг хянаж байх усны 
тоолуурын иж бүрэн системээр хангах, гадаргын болон газрын доорх усны нөөц, 
түвшний бууралт, чанарын өөрчлөлт зэргийг хянах хяналтын цооног, түвшний 
харуулын цэгүүдийг байгуулж, тогтмол хянаж байх зэрэг ажлууд орно. 

Төслийн үйл ажиллагаанаас усан орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг 
бууруулах зорилгоор дараахь зөвлөмжийг өгч байна. Үүнд: 

1. Газрын доорхи усны нөөцийг бохирдох, хомсдохоос сэргийлэн, 
ашиглалтын худаг тус бүрд усны тоолуур тавихаас гадна усны хэрэглээгээ 
хянах, төлбөрийн зөрчил гаргахгүй байлгах үүднээс хэрэглэгч тус бүрийг 
тоолууржуулах, авч буй болон хайж буй усны хэмжээ, чанарыг хянах 
автомат хяналтын систем нэвтүүлэх. Худаг тус бүрийн хүчин чадлаас 
хэтэрсэн хэмжээний усыг авч ашиглахгүй байх (Эхний ээлжинд 
ашиглахаар тооцож тоноглосон ашиглалтын 2 цооног /N15-РВ02 ба N15-
РВ03/ тус бүрт, цагт 54 м3-ээс ихгүй ус татах хүчин чадалтай гүний усны 
насосыг 50-60 м гүнд суулган шууд ашиглах боломжтой). 

2. Гадаргын болон газрын доорхи усны нөөц, чанар, орчны газрыг 
бохирдохоос хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх зорилгоор хуурай хог 
хаягдлыг хаях байнгын болон зөөврийн цэгүүдийг зөв байршуулах, 
төрөлжүүлэх болон тээвэрлэн зайлуулах менежментийг боловсронгуй 
болгож, холбогдох стандарт, шаардлагуудыг мөрдөж ажиллах, 

3. ААНБ-ын ахуйн болон үйлдвэрлэлийн хэрэгцээнээс гарах шингэн хаягдал, 
бохир усыг хаягдал, шүүрэлгүй цуглуулах, стандарт шаардлагын 
хэмжээнд хүргэж цэвэршүүлэх, мөн саарал усыг дахин ашиглах 
боломжийг судалж, нэвтрүүлэх. Зарим ААН-дийн хувьд технологийн 
шаардлагын улмаас нэмэлт цэвэршүүлэлт шаардлагатай бол ус цэвэрлэх 
дэд (тухайн үйлдвэрийн өөрийнх нь) байгууламжийг барих, нэвтрүүлэхийг 
шаардах, 

4. Ашиглалтын болон хяналтын цооногуудыг усны нөөц бохирдох, улирлын 
хөлдөлтөөс хамгаалах үүднээс барилгажуулан, энгийн болон онцгой 
хамгаалалтын бүсүүдийг тогтоож, дэглэмийг мөрдөж ажиллах,  

5. Барилгын материалын үйлдвэрлэлийн технологийн явц болон тэнд 
ашиглагдах техник тоног төхөөрөмж, авто машин, төмөр зам зэрэгт 
хэрэглэх химийн бодисууд, нефт бүтээгдэхүүн, тос, тосолгооны 
материалуудыг хадгалах агуулах, засвар үйлчилгээ хийх ойр орчмын 
талбайг бетондох, гадарга болон гүний усанд нэвчилт явагдахгүй байх 
нөхцөлийг хангах 

6. Усны нөөц, чанарын хяналт-шинжилгээг хөтөлбөр, төлөвлөгөөний дагуу 
тогтмол гүйцэтгэж байх, БОХТ-нд заагдсан үйл ажиллагаануудыг бүрэн 
биелүүлэх 

7. Хаягдал бохир усыг нэгтгэн цэвэрлэх зориулалт бүхий 1000 м3/хоног 
багтаамжай ус цэвэрлэх байгууламж (1) ажиллах ба ААНБ-аас гарах ахуйн 
болон технологийн хаягдал ус нь цэвэрлэх байгууламжийн хүлээн авах 
стандарт, шаардлагыг хангаж буй байдалд байнгын хяналт тавьж 
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ажиллах. Хэрэв, энэхүү стандарт шаардлагаас хэтэрсэн тохиолдолд 
нэмэлт тухайн хэрэглэгчид байгууламж барих болон тодорхой хэмжээний 
урьдчилсан цэвэрлэгээ хийсний дараа нийлүүлэх зэрэг шаардлагуудыг 
тавих байдлаар холбогдох зохицуулалтуудыг тухай бүр нь хийж байх 
хэрэгтэй.    

8. БМҮТП-ийн цэвэрлэх байгууламжаас гарсан “саарал” усыг дахин ашиглах 
арга зам, хэлбэрийг анхнаас нь тодорхойлж, зохих технологи, шийдлийг 
боловсруулан, хэрэгжүүлж ажиллах шаардлагатай ба энэ ч үүднээс 
сантехникийн холболт зэрэг инженерийн холбогдох шийдлүүдийг эртнээс 
төлөвлөх, хэрэгжүүлэх.  

9. Төвлөрсөн эх үүсвэрээс хангаж буй усны чанар, химийн найрлагыг тогтмол 
хянаж байх өөрийн гэсэн хяналтын систем (лаборатори)-тэй байх нь усны 
шинжилгээ өгөх, шинжлүүлэх зэрэгт гарах паркийн үйл ажиллагааны 
зардлыг хэмнэх тул усны чанарын шинжилгээг хэрхэн хийж байх тал дээр 
анхаарах. Унд ахуйн хэрэгцээний усны чанар, найрлагыг цаг минут тутамд 
хянаж байх шаардлагатай байдаг.  

 
4.7 ХӨРСӨН БҮРХЭВЧИД ҮЗҮҮЛЭХ СӨРӨГ НӨЛӨӨЛЛӨӨС УРЬДЧИЛАН 
СЭРГИЙЛЭХ, БУУРУУЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭ  
1. Бараа, материалыг тээвэрлэх үед хөрс элэгдэж эвдрэх эрчим тухайн 

төслийн хувьд дунд зэрэг (12) байна. Харин төслийн талбайн хувьд бүтээн 
байгуулалтын үе шатанд барилгын материал болон бусад түүхий эд бараа 
материалыг тээвэрлэх, зөөх зэрэг машин техникийн эрчимтэй хөл 
хөдөлгөөнөөр хөрсөн бүрхэвч их (>18) хэмжээгээр элэгдэж эвдрэх 
эрсдэлтэй. Тиймээс тухайн төслийн бүтээн байгуулалтын (барилгажилт) үе 
эхлэхээс өмнө төлөвлөгдсөн хатуу хучилттай авто замыг нэн түрүүнд тавих 
хэрэгтэй. Авто замыг эхэлж тавьснаар төслийн үйл ажиллагаанаас үүдэх 
хөрсний техноген эвдрэлээс урьчилан сэргийлэх багасгах боломж бүрдэнэ. 

2. Хатуу хучилттай зам тавих нь тухайн маршрутын дагуу багахан хэмжээний 
эвдрэл үүсгэх сөрөг нөлөөтэй боловч төслийн нийт талбайн хувьд 
болзошгүй хөрсний эвдрэлийг бууруулах болон бусад дам экологи-эдийн 
засгийн ач холбогдолтой. 

3. Усны шугам хоолой тавих үед хөрс хуулалтыг тухайн бүс нутаг тус бүрийн 
хөрсний үржил шимт давхаргын зузааныг баримтлан техникийн нөхөн 
сэргээлтийг стандартын дагуу (МNS5914:2008) хийвэл аажмаар хөрс 
ургамал нь байгалийн аясаараа нөхөн сэргээгдэх боломжтой.  

4. Төслийн талбайд барилга байгууламж барих үед хөрс эвдрэлд өртөх учраас 
барилга байгууламжийн суурийг ухахын өмнө 30 см-с багагүй гүнээр  хөрс 
хуулалт хийж үржил шимт хөрсийг нь орчны тохижилт, нөхөн сэргээлтэнд 
ашиглах хэрэгтэй. 

5. Тухайн төслийн хүрээнд суурьшлийн бүс байгуулагдаж нөгөө л хотжилтын 
нөлөөгөөр үүсдэг хөрсний ахуйн бохирдлын асуудал урган гарах нь 
дамжигггүй. Тиймээс хот төлөвлөлтийг сайн хийж хатуу шингэн хог хаягдлыг 
цуглуулах тээвэрлэх, устгах цогц арга хэмжээг төлөвлөж, хэрэгжүүлэх 
шаардлагатай. 

6. Цэвэрлэх байгууламж байгуулагдсанаар төслийн талбайн хэмжээнд учирч 
болзошгүй хөрсний бохирдлоос урьдчилан сэргийлэх эерэг ач 
холбогдолтой. 

7. Үйлдвэрүүдийн түүхий эд боловсруулахад ашиглагдах болон 
үйлдвэрлэлийн явцад гарах хог хаягдлаас (хатуу, шингэн, хий) хөрс 
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бохирдох магадлал өндөр тул үйлдвэрийн бүсэд хөрсний мониторинг хийж 
хөрс хүнд элементээр бохирдохоос урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг авч 
хэрэгжүүлэх шаардлагатай. 

8. Үйлдвэрүүдийн хаягдлаас хөрс ахуйн болон химийн хог хаягдлаар 
бохирдож болзошгүй тул хөнгөн үйлдвэрлэлийн бүсэд хөрсний химийн 
болон хүнд элементийн мониторинг хийж гарах сөрөг үр дагавараас 
урьчилан сэргийлэх боломжтой.  

 
4.8 УРГАМЛАН НӨМРӨГ ҮЗҮҮЛЭХ НӨЛӨӨЛЛИЙГ БУУРУУЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭ 
            Төсөл хэрэгжих уг газарт хуурай хээрийн ургамал зонхилон тархсан 
бөгөөд намхавтар ухаа толгодын оройгоор дааган сүүль, агь шивээт хялгана 
голлосон агь-үетэнт бүлгэдмэл, тэгшивтэр тал газраар тал газраар ерхөг, шивээт 
хялгана, агь шарилж, навтуул, далан түрүү, ботуул, хурдан цагаан, царгас 
тэргүүтэн голлосон алаг өвс-үетэнт- шарилжит хээрийн бүлгэмдэл, шарилж 
зонхилсон шарилжит бүлгэмдэл зонхилон тархсан. Уг төсөл хэрэгжих талбайн 
ургамлын нөмрөг нь шигүү биш ч халцгай газар бараг байхгүй.   
         Иймээс барилгажилтын үед газар шорооны ажил, барилга угсралтын ажил, 
машин техникийн хөдөлгөөн, барилгын материалыг түр хугацаагаар хадгалах 
зэрэг үйл ажиллагаануудаас хөрсөн бүрхэвчид сөрөг нөлөөлөл үүсэж, улмаар 
ургамлан нөмрөг устах, ургамлын төрөл зүйл хомсдох зэрэг сөрөг нөлөөллүүд 
гарч ирэх эрсдэлтэй. Иймээс барилгын ажлын үед зөвхөн үйл ажиллагаа явуулах 
газраас өөр газрыг хөндөх, хог тарих, олон салаа зам гаргаж, машин техник 
явуулах, ил задгай, барилгын материалыг  хадгалах, нефтийн бүтээгдэхүүнийг 
асгаж, зориулалтын бус газар техникийн засвар үйлчилгээ хийхгүй байхыг 
зөвлөж байна.  

 Иймд ургамлын аймгийг хамгаалах, ургамалын бүрхэвчний ядуурлыг 
бууруулах зорилгоор дараах арга хэмжээ авахыг зөвлөж байна. Үүнд: 
Байгаль хамгаалах талаар хүлээсэн үүрэг амлалтанд хяналтыг эрс 
сайжруулж аж ахуйн нэгж бүрийг экологийн карттай болгох, хамгаалалтын 
ойн зурвасуудыг /4-6м тэйгээр байгуулдаг / байгуулуулах. 

 Хамгаалалтын ойн зурвасыг байгуулах ажилд аж ахуй эрхлэч нарыг татан 
оролцуулах, энэ ажил нь тэдний зүгээс байгаль хамгаалах талаар 
хүлээсэн үүрэгт ажлын нэг гэдгийг ухамсарлуулах , хариуцлага тооцох 
зорилгоор жил бүрий нь байгаль хамгаалах төлөвлөгөөнд оруулж , 
гүйцэтгэлд хяналт тавих , мэргэжил арга зүйн зөвөлгөө өгөх . 

 Тоосгоны шавар, тоосгоны үйлдвэрүүдийн байгалийн нөөц баялаг 
ашиглалтанд /ус, шавар/ мониторинг хийх, ашиглалт явуулж буй 
талбайгаас үүсэх тоос, хөрсний нүүлтээс болж орчны үржил шимт хөрсийг 
бүрхэх, агаарын бохирдлоос хамгаалах зорилгоор хамгаалалтын зурвас 
ой байгуулуулах.  

 Дээрх арга хэмжээг хэрэгжүүлснээр дүүргийн ногоон байгууламжийн 
хэмжээ 2,3 га байсан бол, үүнийг жилд 50-аас доошгүй хувь өсгөх 
боломтой болно. Дүүргийн хороодын нутаг дэвсгэрт иргэдийн дунд 
байгаль орчны хувьсалын талаар явуулсан судалгааны дүнгээс харахад 
олон тооны худаг гаргаж, усыг зүй зохисгүй хэрэглэснээс ургамалын 
ургалт, төрөл зүйлд өөрчлөлт орох хандлага ажиглагдаж байна гэжээ. 
Иймд дүүргийн хэмжээнд усны нарийвчилсан тооллого явуулж, 
мэргэжлийн байгууллагаар гүний усны зохист хэрэглээний талаар 
зөвлөмж гаргуулж, мөрдөх. Гүний ус хэрэглэдэг аж ахуйн нэгж бүрийн усны 
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хэрэглээнд мониторинг хийх, тоолууржуулах арга хэмжээ зохион 
байгуулах. 

 Монгол улсын Ус, рашааны нөөц ашигласны төлбөрийн тухай хуулийн 7-р 
зүйлд зааснаар 1 м.куб гүний усны үнийг 50 төгрөг гэж тогтоосон байдаг .. 
Салхи, хуурайшилтын эрчмийг сааруулах зорилгоор авто зам дагуу 
хамгаалалтын ойн зурвас байгуулах, элсний нүүлт, хөрсний эвдрэл 
эрчимтэй явагдаж байгаа газруудыг хамгаалах зорилгоор байгаль 
хамгаалах чиг үүрэг бүхий нөхөрлөл, ТББ-дад төслийн материалыг нь 
үндэслэн гэрээгээр эзэмшүүлэх . Ойт хээр, тал хээрт ургах чадвар бүхий 
мод үржүүлэг, жимс жимсгэний хүлэмж, ил плантаци байгуулах, 
ойжуулалтын ажлыг эдийн засаг ба бусад бүхий л хэлбэрээр дэмжих. 

 Ургамал хамгаалал, ойжуулалтын талаар өөрсдийн мэргэжилтэн, 
ажилтнуудыг туршлага судлуулах, сургалтанд хамруулах. 

 Өмнөговь аймаг ойжуулалт, цөлжилтийн менежментийн талаар улсад 
тэргүүлж байгаа учир судлахад маш их зүйлийг мэдэж, хэрэгжүүлэх 
боломжтой. 
 

4.9 АМЬТНЫ АЙМАГ ҮЗҮҮЛЭХ СӨРӨГ НӨЛӨӨЛЛИЙГ БУУРУУЛАХ, 
УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ, АРИЛГАХ АРГА ХЭМЖЭЭ  
4.9.1 Амьдрах орчинг нөхөн сэргээх 
          БМҮТП төсөл хэрэгжих бүс нутгийн нутаг дэвсгэр амьтаны аймгаар 
төдийлэн баялаг биш. Учир нь  хүн ам , аялал жуулчлал болон уул уурхай, 
үйлдвэржилтийн эрчимжилтээс шалтгаалж байна.  
         Иймээс Паркийн  орчны бүсийн барилга, газар шорооны ажилд өртсөн 
талбайнуудад биологийн нөхөн сэргээлт хийх нь мэрэгч болон хээрийн бор 
шувуудын амьдрах орчинг сэргээхэд тустай. Харин үйлдвэржилтийн бүсэд өндөр 
ургадаг модыг  ихээр суулгахгүй байх нь чухал. Учир нь үйлдвэрийн бүс дэх 
өндөр ургасан модонд шувууд цуглаж, амьтад нутагших улмаар  үйлдвэрлэлийн 
үйл ажиллагаанд сөргөөр нөлөөлөх, амьтад үрэгдэх аюултай юм. Иймд 
үйлдвэржилтийн эхэн үед цогцолборын хэмжээнд амьтны хяналт шинжилгээ 
хийх нь зүйтэй. 
 
4.9.2 Амьтны аймагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах чиглэлд 
ажилчдын дунд сургалт явуулах, хяналт тавих 
         Үйлдвэрлэлийн бүсэд ажиллах тээврийн хэрэгсэл жолоодогч болон бусад 
ажилчдын дунд бүс нутгийн амьтны аймаг, ховор амьтад, тэдгээрийг 
хамгаалалтын статусын талаар сургалт явуулах, ан амьтдын гүйдэл, 
хөдөлгөөнтэй газар тээврийн хэрэгсэлийг дүрмийн дагуу жолоодох, ан амьтдыг 
үргээж цочоохгүй байх, хулгайн ан хийхгүй байх талаар сургалт зааварчилгаа 
өгч, дотоод журмыг мөрдүүлэх нь байгаль орчин, ан амьтантай холбоотой хууль 
журмын зөрчилөөс сэргийлэх зам болно. Мөн амьтны зүй бус үхэл хорогдолтой 
холбоотой мэдээллийг бүртгэж, хяналт шинжилгээ хийвэл зохино. 
          Хэдийгээр үйлдвэржсэн, хөл хөдөлгөөн ихтэй амьтад дайжсан  бүс нутаг  ч 
ан амьтадын гүйдэл, дайран өнгөрөхийг үгүйсгэхгүй ийм учраас үйлдвэрлэлийн 
паркийн эзэмшлийн талбайг өргөстэй тороор хүрээлэхгүй байх, амьтан орохоос 
сэргийлж талбайн гадна талаар торон хашаа барих, хамгаалалтын суваг шуудуу 
татах шаардлагатай. 

Мөн цахилгаан  дамжуулах шугамын шонгийн хийц, загварыг зөв сонгох нь 
шувуу тогонд цохуулж,  үхэх эрсдлээс сэргийлэх арга юм. Түүнчлэн шон хооронд 
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татсан утсанд нисэж байгаа шувуудад харагдахуйц сэрэмжлүүлэгч зүүлт 
хэрэглэх нь эрсдлийг бууруулна. 

  

 

ЗУРАГ 4.1  ШУВУУ СЭРЭМЖЛҮҮЛЭГЧ 
ЦАХИЛГААНЫ   УТАСНЫ ЗҮҮЛТ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.10 ХОГ ХАЯГДЛЫГ БУУРУУЛАХ, ДАХИН АШИГЛАХ, БАЙГАЛЬ ОРЧИНД 
ЭЭЛТЭЙ ТЕХНОЛОГИЙГ ХЭРЭГЛЭХ  
4.10.1 Хатуу хог хаягдал 
        Байгаль орчныг хамгаалах суурь асуудлын нэг бол хот суурин газраас, 
үйлдвэрлэлийн явцад үйлдвэрээс   хаягдаж байгаа хатуу хог хаягдлыг байгаль 
орчинд халгүйгүйгээр зайлуулах, хог хаягдлаар хүрээлэн буй орчноо 
бохирдуулахгүй байх бодлого чиглэлтэй үйл ажиллагаа юм. Манай оронд 
барилгын хогийг голуудын хөндий ганга жалганд асгадагаас гадна хогийн 
төвлөрсөн цэгүүд хашаа хамгаалалтгүйгээс хөрс ус бохирдуулж, шаталтаас 
үүссэн утаа тортог, үнс тоос нь амьсгалын замын болон халдварт өвчин үүсгэх  
нэг эх үүсвэр болж байгаа нь хүн амын эрүүл мэнд болон байгаль орчинд сөрөг 
нөлөө үзүүлэх бодит нөхцлийг бүрдүүлж байна. Үүнээс гадна уул уурхай, бичил 
уурхайн хүрээнд химийн бодисыг хяналтгүй ашиглах, гар аргаар ашигт малтмал 
олборлох зэрэг зохисгүй үйл ажиллагаа нь хөрс эвдэх, усыг бохирдуулах байгаль 
орчны доройтолд нөлөөлж байна. 
Хог хаягдлын байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөлөлүүдийг дурьдвал: 

- Байгалийн унаган төрх алдагдах,бохирдох 
- Орчин тойронд эвгүй үнэр тархах 
- Нян бактери үржих 
- Экологийн тэнцвэр алдагдах 
- Хүн болон амьтны амьдрах орчин доройтох 

          Байгаль орчинд хор нөлөөгүй технологи бүхий хог хаягдлыг боловсруулан 
булах ажлыг landfill гэж нэрлэдэг. Судалгааны байгууллагуудын хийсэн 
судалгаанаас үзэхэд манай улсын аймгийн төв бүрд жилд дунджаар 20000 м3 хог 
хаягдаж байгаа нь хэрэв landfill байгуулвал 2-5 га талбайтай ухлага овоолгын 
хүнхээл байгуулах шаардлага гарч байна. Хог гэдэг нь үйлдвэрлэл үйлчилгээ 
болон ахуйн хэрэглээний дүнд үүссэн хаяж устгагдаж байгаа үлдэгдэл юм. Хог 
хаягдал нь хүний эрүүл мэндэд эрсдэл учруулна, улс орны нийгэм эдийн засгийн 
нөхцлийг доройтуулна, байгаль орчныг бохирдуулна, дэлхийн дулааралд 
нөлөөлнө. Хог хаягдлыг ахуйн, уул уурхайн, үйлдвэрийн, хөдөө аж ахуйн, 
барилгын гэж ангилдаг. Хог хаягдлыг дараах үе шатуудаар зайлуулах 
боломжтой.  

- Хатуу хог хаягдлыг цуглуулах 
- Тээвэрлэх 
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- Ялган ангилах 
- Төрөлжүүлэн хадгалах 
- Эргүүлж боловсруулах 
- Эргүүлж ашиглах  
- Байгальд халгүй аргаар устгах 

   Хот суурин газрын хог хаягдлын менежментийг зөв зохион байгуулж 
бохирдуулах бодисыг цуглуулах тээвэрлэх цэвэршүүлэх зориулалтын 
байгууламж, техник тоног төхөөрөмж ашиглах шаардлагатай. Үйлдвэр 
үйлчилгээний байгууллагын үйл ажиллагаа, иргэн, айл өрхийн ахуйн 
хэрэглээнээс бохирдуулагч бодис зориулалтын бус байгууламжаар дамжин 
агаар мандал, усан орчин, газрын хэвлийг бохирдуулдаг. Дан ганц гэр 
хороололын утаа, машины угаар ,цахилгаан станцуудын утаанаас агаар 
бохирддоггүй. Шатамхай материалын болон хорт бодисын тоос, уур нөлөөлдөг. 
Эдгээр нь орчны нөлөө удаан хугацаагаар үргэлжлэхэд тоос, уурын агууламж 
нэмэгдсээр аюулын хэмжээнд хүрдэг.  
         Налайхын БМҮТПаркад ган туйвангийн, нийлэг туйвангийн, сендвич, төмөр 
хийцийн, хуванцар хаалга, цонхны, полистрол бетон гулдмай, хийцийн, хөөсөн 
шилэн дулаалгын материалын, фасадны төрөл бүрийн цавуу, түрхлэг эмульсны 
үйлдвэр зэрэг 50-иад үйлдвэрүүд байгуулагдахаар байгаа нь  эдгээр үйлдвэрүүд 
нь химийн  бодисууд  хэрэглэхээр байгаа нь хөдөлмөр аюулгүйн ажиллагааг 
мөрдөхгүй ажиллах нөхцөлд осол аваар гарах боломж бүрдэх эрсдэлтэй болно. 
Үйлдвэрүүд бий болсноор энэ бүс нутагт үйлдвэрлэл эрчимтэй хөгжиж , эрчим 
хүчний хэрэглээ их болж агаар мандал дахь хүлэмжийн хий нэмэгдэх  байгаль 
орчинд их хэмжээний хор хөнөөл учруулах магадлалтай.   
           Манай улсын засгийн газар Байгаль орчныг хамгаалах тухай хуулийг 1995 
онд баталжээ. Уг хуулийн зорилт нь хүний эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрхийг 
хангах, нийгэм эдийн засгийн хөгжлийг байгаль орчны тэнцэлтэй уялдуулах, 
байгаль орчныг хамгаалах, түүний баялгийг зохистой ашиглах, жам ёсны 
боломжтойг нь нөхөн сэргээхтэй холбогдож төр, иргэн, аж ахуйн нэгж, 
байгууллагын хооронд үүсэх харилцааг зохицуулах юм. Ахуйн болон үйлдвэрээс 
гарч байгаа хог хаягдал цуглуулах, тээвэрлэх, булах, иргэн, аж ахуйн нэгж, 
байгууллагын үйл ажиллагааг үнэлэх санхүүжүүлэх журмын 2-д хог хаягдал 
цуглуулах, тээвэрлэх, булах, иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл ажиллагааг 
үнэлэх шагууруудыг заасан байдаг бөгөөд үүнд эрх бүхий байгууллага нь  хог 
хаягдлыг хүлээн авч, ангилан ялгах,дахин боловсруулах, бордоо болгон 
ашиглах, түүхий эдийн зориулалтаар экспортлох зэрэг үйлдвэрлэл эрхэлж 
болно. Байгууллага нь үйл ажиллагаа явуулахдаа хамгаалалтын хашаатай, 
байнгын харуултай, байгууламж, төвлөрсөн цэгийн ажлын дэглэм, цагийн 
хуваарь баталж мөрдөх, 500 метрийн зайд эрүүл ахуйн хязгаарлалтын бүс 
тогтоосон байх шаардлагыг хангасан байна гэж заасан байдаг.  Мөн 2.2, 2.3,2.4-
д хог хаягдлыг цуглуулах,тээвэрлэх шаардлагыг дараах байдлаар заасан 
байдаг. Үүнд: 

- Дүүргээс тогтоосон төвлөрсөн хогийн цэгт, тогтоосон чиглэлийн дагуу хог 
хаягдлыг цуглуулж тээвэрлэн хүргэх 

- Хог хаягдлыг тээвэрлэх аюулгүй ажиллагааны шаардлагыг хангасан 
битүүмжилсэн зориулалтын тээврийн хэрэгслээр тээвэрлэх 

- Хог хаягдлыг булах аж ахуйн нэгж нь сумын засаг даргаас тогтоосон цэгт, 
зориулалтын техникээр, стандартын дагуу нүхийг бэлтгэн дарж булах 
ажлыг гэрээний үндсэн дээр гүйцэтгэнэ. 
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- Хог хаягдлыг цуглуулах, тээвэрлэх, булах бүх үй ажиллагаанд 
бүртгэл,тэмдэглэл хөтөлнө 

- Хог хаягдлын тухай хуулийн 9.2.5-9.2.10-д заасан дараахи заалтуудыг 
хангаж мөрдөж ажиллах шаардлагатай.  

Үүнд: 
- хог хаягдлыг ангилан хаях талаар мэдлэгийг ажилтандаа эзэмшүүлж, 

аюулгүй ажилагааны шаардлагыг хангаж ажиллах,  
- хог хаягдал цуглуулах,тээвэрлэх эрх авсан иргэн, аж ахуйн нэгж, 

байгууллагатай гэрээ байгуулан биелэлтийг хангаж ажиллах,  
- аюултай хог хаягдлыг бусад төрлийн хог хаягдалтай хамт тээвэрлэхгүй 

байх,  
- хог хаягдлыг зориулалтын саванд хийж, зориулалтын хогийн цэгт хаях, ил 

задгай хог хаягдал шатаахгүй байх, 
- аюултай хог хаягдлыг аюултай хог хаягдлын төвлөрсөн байгууламж, эсвэл 

тогтоосон тусгай цэгт  устгах  
Хог хаягдлын тухай хуулийн  16-р зүйлд хог хаягдлын төвлөрсөн цэг 

байгуулахыг хориглосон газрыг заахдаа хүн амын төвлөрсөн суурьшлын бүс  
усны эх үүсвэрийн хамгаалалтын болон эрүүл ахуйн бүс , ашигт малтмалын нөөц 
нь тогтоогдсон болон бусад хууль тогтоомжоор хориглосон газарт хог хаягдлын 
төвлөрсөн цэг байгуулахыг хориглоно гэж заажээ.  
 
Хатуу хогийг  цуглуулах 
            Хүнсний хаягдал нь хурдан мууддаг учир ахуйн хогийг тогтмол цаг тухайд 
нь зайлуулах шаардлагатай. Хогийг  холын  зайнд тээвэрлэхийн тулд 
зориулалтын  тоноглогдсон хог хаях (хог ариутгах, устгах)  газарт нэг дор 
аваачих, хог нягтруулах төхөөрөмжөөр тоноглогдсон тусгай машинаар хог 
хаягдлыг зөөх шаардлагатай.  Зарим тохиолдолд, хог хаягдлыг шахан боох нь 
(брикетлэх нь) ачих, буулгахад хялбар болгодог.  
          Хэдийгээр бусад хогтой холилдсон хэрэгцээт хогийг ангилах, сортлох олон 
төрлийн систем байдаг ч хог хаягдлын эх үүсвэрийн дэргэд буюу хог хаягдлыг 
цуглуулахдаа дахин боловсруулах хогийг ангилах нь өртөг хямд  тусгахаас гадна 
дахин боловсруулахад илүү цэвэр түүхий эд болдог. Өөрөөр хэлбэл, хэрэв хог 
хаягдал эх үүсвэрийнхээ дэргэд ангилагдахгүй бол цаас, картон нь хүнсний 
чийгтэй хаягдалтай холилдох ба задлан компост болгох  шаардлагатай хаягдал 
нь жижиг үйлдвэрлэлийн аюултай хог хаягдалтай холилдох гэх мэтээр 
бохирдоно. 
 
Хог хаягдлыг дахин эргэлтэнд оруулах 
          Холилдсон хог хаягдлыг аюулгүйгээр зайлуулах нь удаан эдэлгээтэй 
бүтээгдэхүүн бий болгох, барааг засан хэрэглэх, үр ашигтай эргэлтэнд 
оруулахаас илүү зардал ихтэй, үнэтэй тусдаг.  
         Хог хаягдлын бүтэц, цуглуулж байгаа буюу дахин эргэлтэнд оруулж байгаа 
систем, эдийн засгийн нөхцөл бололцоог тооцон компост бэлтгэх, дахин 
ашиглах, хаягдлыг эргэлтэнд оруулах  талаар судлах шаардлагатай. Цаас, 
картон, металл, шилийг ашиглан, дахин эргэлтэнд оруулах нь нэмэгдэл орлого 
оруулдаг учраас бусад хог хаягдалтай нийлүүлэн тээвэрлэх, устгахаас эдийн 
засгийн хувьд илүү ашигтай байдаг. Хог  хаягдлаас гаргаж авч байгаа нөөц нь 
хаягдлыг эргэлтэд оруулан, дахин ашигладаг бага оврын үйлдвэрийн сайн 
түүхий эд болж чаддаг. 
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         Ахуйн хатуу хог хаягдлын ихээхэн хэсгийг биозадаргаанд оруулан компост 
бэлтгэх буюу дахин ашиглаж, эргэлтэнд оруулж болдог. Үйлдвэр хөгжсөн, өндөр 
хөгжилтэй орнуудад  гэр ахуйн хатуу хогны 50  гаруй хувийг  эргэлтэд оруулдаг. 
          Бусад орнуудын туршлагаас үзэхэд  эргэлтэнд оруулах хаягдлыг эх 
үүсвэрийн нь дэргэд ангилан, цааш дахин ашиглах хаягдлын тээвэрлэлтийг 
хувийн юмуу улсын компаниуд гүйцэтгэж болдог байна.  
 
Хог хаягдлыг эцэслэн зайлуулах 
          Хог хаягдлын хэмжээ, бүтэц, аюултай шинж чанар, зайлуулахад 
шаардагдах эдийн засаг, техникийн боломж зэрэг нь хог хаягдлыг эцэслэн 
зайлуулах аргыг сонгож авахад харгалзан үзэх хүчин зүйл болдог. Хэрэв холимог 
хаягдалд их хэмжээний ургамлын гаралтай хүнсний үлдэгдэл байвал компост 
бэлтгэх юмуу агааргүй орчинд задлаж болдог. 
          Механикжсан биоболовсруулалтыг холимог хог хаягдалд их хэмжээний 
пластмасс, шил, бусад зүйлүүд агуулагдаж байвал хэрэглэдэг. Механикжсан 
биоболовсруулалтын процессын явцад биозадралд ордог хаягдлыг 
механикжсан аргаар салган ангилж, биологийн боловсруулалтад оруулдаг.  
Биозадралд ордоггүй хаягдлыг фракцлан салгаж, цааш эргэлтэд оруулахаар 
механикжсан ангилалтыг зохион бүтээсэн байж болно. Мөн хог хаягдлаас шатах 
фракцийг ялгаж болно. Ийм шатах фракц нь  хүнд металлаар бохирдсон, ердийн 
түлштэй харьцуулахад илүү хэмжээний хлор агуулсан байдаг учир хог хаягдлаас 
гаргасан бүтээгдэхүүнийг түлш болгон хэрэглэхдээ, агаарын бохирдлыг хянах, 
үнсийг хянан зайлуулах системээр тоноглогдсон төхөөрөмжийг ашиглах ёстой. 
Биологийн боловсруулалтад орсон бүтээгдэхүүнийг чанарын шаардлагыг 
хангавал компост болгон ашиглаж, хэрэв чанарын шаардлагыг хангахгүй бол 
хогийн цэгт хаях шаардлагатай. 

 

 

ЗУРАГ 4.2 ХОГ ХАЯГДЛЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН ЦИКЛ 
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ЗУРАГ 4.3 ХАТУУ ХОГ ХАЯГДЛЫН АНГИЛАЛ 
 

 
Үүнээс гадна хатуу хог хаягдлыг ангилалаар тодорхойлж болно. Үүнд: 

- Эх үүсвэрээр 
- Найрлага болон хими физикийн шинж чанараар 
- Хамрах хүрээ ба хорын зэрэглэлээр тодорхойлж болно. 

 

 

ЗУРАГ 4.4 ХОГ ХАЯГДЛЫН АНГИЛАЛ, ШИНЖ ЧАНАРААР 

4.10.2 Цэвэрлэх байгууламжийн лагийг дахин ашиглах зөвлөмж 
Лагийг хөдөө аж ахуйд ашиглах ба эдийн засгийн үр ашгийн тооцоо   
        Биологийн аргаар ус цэвэрлэх нь бактер агуулагдсан усанд явагдсан 
процессыг ашиглан бохир усыг цэвэрлэх юм. Усны бактерийн цэвэрлэх процесс 
нь байгаль дээр байнга явагдаж байдаг үзэгдэл юм. Биологийн аргаар ус 
цэвэрлэхэд агаарыг ашигласан лагийг идэвхжүүлэх арга, ус цацах арга, 
агааргүйжүүлэлтийг ашигласан метан исгэх аргуудыг ашигладаг. 
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Лаг идэвхжүүлэх арга 
        Бохир усыг боловсруулахдаа эхлээд том хэмжээний хогнуудыг сараалж 
шүүрийн тусламжтайгаар ялган, элс тогтоогуураар элс шороог ялгадаг. Улмаар 
pH ийг тохируулах дутагдсан тэжээлийн хангах үйл явц явагдан тогтмол хэмжээг 
үргэлжлүүлэн агааржуулах сав руу явуулдаг. Энэхүү үйл ажиллагааг дараах 
зурагт үзүүллээ. /Зураг 4.5/ 
Агааржуулах савны хугацаа нь стандарт идэвхт лагийн аргаар 4-8 цаг зарцуулна. 
Агааржуулах саванд үйл ажиллагаа явагдсаны дараагаар лагийн холимог 
шингэн тундасжуулах саванд очиж 2-3 цаг саатуулагдан тунаж, дээрээс нь цэвэр 
усыг урсгадаг. Тундасжуулсан лагаа лаг холих багажаар сайтар хольдог боловч 
түүний доторх бохир усны хэмжээ нь 20-30%  байх бохир ус буцах лагийн 
дамжлагаар агааржуулах саванд өгдөг. Буцах лагийн дамжлагын дараа үлдсэн 
үлдэгдэл лагийн хувьд концентрацийн цэвэрлэгээгээр боловсруулагч метаны 
исэлдүүлэх арга хэрэглэж байгаа үед концентрацалж  исэлдүүлэх сав руу 
явуулан устгах үйл ажиллагаагаар боловсруулдаг.  
       Идэвхжүүлсэн лагийн аргыг биохимийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч (БХХ)-ийн 
цэвэрлэх коэффициент нь 85-95% ба цэвэрлэх хувь нь бохир усны төрөл, 
хүндийн хэмжээ, идэвхжүүлсэн лагийн хэмжээ, агааржуулах савны хугацаа, 
температур зэргээс хамаарч өөрчлөгддөг. Идэвхтэй лагт температур их чухал 
нөлөө үзүүлдэг. Температурыг 100С  богон өөрчлөхөд урвалын хурд 2  дахин 
өсдөг. Урвал явагдах тохиромжтой температур нь 20-300С байдаг. Температур 
нь 100С аас доош ба 350С аас дээш байвал цэвэрлэж байгаа усны 
цэвэршүүлэлтийн зэрэг мууддаг. Гэвч энэ температурын нөлөө, бактерийн 
үржилтийн температураас хамаарч өөрчлөгддөг. Бичил биетийн төрлөөс 
хамаарч pH-ийн тохиромжтой орчинг бий болгодог. Ихэнх тохиолдолд pH-ийг 7-
8 аар авдаг. Агаараар үржигдэх бактерийг бүрэн ажиллагаатай болгоход 
тэжээллэг давсанд фосфор агуулагдах ёстой. Хотын ахуйн бохир усыг 
цэвэршүүлэхэд түүнд фосфорын агуулагдах хэмжээ хангалттай байдаг. Харин 
үйлдвэрийн бохир усанд фосфорын давс бараг байддаггүй учир нэмэлт давс 
шаардлагатай. Бактерийн төрлөөс хамаарч цэвэршүүлэлтийн зэрэг ба давсны 
харьцаа БХХ: N:P=100:5:1 ийм байвал зохимжтой байдаг.  
 

 
 

ЗУРАГ 4.5 ЛАГ  ИДЭВХИЖҮҮЛЭХ АРГЫН БОЛОВСРУУЛАХ  ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БҮДҮҮВЧ            
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Идэвхт лагийн индекс 
            Идэвхт лагийн аргад төхөөрөмжийн бүтэц  ба зөөвөрлөлт, тунасан 
шаварт хэрэгцээтэй лагийн чанарыг үзүүлэх индекст лагийн эзэлхүүн, лагийн 
эзэлхүүний индекс, шингэн дэх хөвөгч бодисын хольцын масс, шингэн дэх хөвөгч 
бодисын дэгдэмхий хэсгийн масс, лагийн хугацаа, эргэлтийн лаг, үлдэгдэл лаг, 
агааржуулах савны хугацаа зэрэг ордог.  
 
Лагийн эзэлхүүн (Sludge volume-SV)  
         Агаартай холилдсон шингэний хэсгээс тодорхой хэмжээгээр тасдан авч 
тодорохой хугацааны турш (30 минут)тунгааж, тунасан лагийн хэсгийн 
эзэлхүүнийг хэмжиж, хэмжсэн эзэлхүүнийг  эхний авсан хэмжээнд хуваасан 
хувийг лагийн эзэлхүүн гэнэ.  

SV= (a/1000)*100 
Энд:    

а -   Тунасан лагийн эзэлхүүн (мл) 
1000 – хэмжиж авсан 1 литр бохир ус  (1 литр= 1000мл) 
100 - хувь 
 

Лагийн эзэлхүүний индекс (Sludge volume index (SVI) 
        Лагийн эзэлхүүний индекс нь 1 г хатаасан лаг 1л усанд хийж 30 минут 
тавьсаны дараах лагийн эзэлхүүн гэнэ.   

SVI= a/b   (мл/г) 
Энд: 

a – агааржуулах саван дахь 30 минутын дараах лагийн эзэлхүүн (мл) 
b – 1 литр бохир усны лагийн концентраци (г/л)  (1 литр= 1000мл) 

         Лагийн эзэлхүүний индекс нь бага байх тусам сайн бөгөөд ерөнхийдөө            
50-150 хэмжээтэй байдаг. Лагийн тунах чанар нь лагийн эзэлхүүний индекс 
үзүүлэлтээс хамаарна. Лагийн эзэлхүүний индекс нь 400-500 хүртэл ихэсвэл 
уусгагчийн хэмжээ нэмэгддэг. Ийм байдалд лагийн туналт муудаж боловсруулах 
усны байдал харьцангуй доошилдог.   
 
Шингэн дэх хөвөгч бодисын хольцын масс (Mixed Liquid Suspended Solid 
(MLSS)  
          Агааржуулах сав доторх бохир усанд агуулагдах хөвөгч бодисын хэмжээг 
шингэн дэх хөвөгч бодисын хольцын масс гэнэ. Хатаасан жин нь мг/л-ээр 
илэрхийлэгдэнэ. Энэ хөвөгч бодист бактерууд голлодог учраас шингэн дэх 
хөвөгч бодисын хольцын масс нь бактерийн хэмжээг шууд бус байдлаар 
илэрхийлдэг. шингэн дэх хөвөгч бодисын хольцын масс нь агааржуулах савны 
бүтэц болон хадгалалтын хяналтад чухал нөлөөтэй байдаг. 
 
Шингэн дэх хөвөгч бодисын дэгдэмхий хэсгийн масс (Mixed Liquid 
Volatized Suspended Solid ( MLVSS):  
         Шингэн дэх хөвөгч бодисын хольцын масс нь доторх хүчтэй дулааны 
нөлөөгөөр дэгдэх хэмжээг заана. Өөрөөр хэлвэл шингэн дэх хөвөгч бодисын 
хольцын масс доторх органик бодисын хэмжээг мг/л-ээр илэрхийлнэ. Шингэн дэх 
хөвөгч бодисын дэгдэмхий хэсгийн масс нь амьд организмын хэмжээг 
бодьтойгоор илэрхийлдэг боловч ихэнхдээ шингэн дэх хөвөгч бодисын хольцын 
массын 75-85%-ийг илэрхийлдэг тохиолдол их. 
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Лагийн хугацаа: Sludge age (SA)  
         Бохир усанд байх хөвөгч хатуу биет  бохир усны агааржуулах саван дотор 
байх хугацааг лагийн хугацаа гэж нэрлэдэг. Ихэнхдээ 3-4 өдөр гэж тооцдог. Энэ 
нь лагийн бохирдолт нь идэвхтэй байх хугацаа юм.  

SA= MLSS*V/Урсан орох бохир усны SS*Q 
Энд: 

Q- 1 өдөрт орох бохир усны хэмжээ (м3/хон) 
V-агааржуулах савны эзэлхүүн (м3) 
 

Эргэлтийн лаг: Returned Sludge (RS)  
         Агааржуулах савны бохир ус агааржуулалт явагдсаны дараа 
тунадасжуулах саванд орж энд лаг тунаж усаа цэвэршүүлнэ. Тунасан лагаа 
тодорхой хугацааны дараа зайлуулна. Нэг хэсэг нь агааржуулах савруугаа буцаж 
очно. Үүнийг Эргэлтийн лаг гэнэ. Агааржуулах саван дотор байлгахын тулд 
Шингэн дэх хөвөгч бодисын хольцын массын концентрацыг тогтмол тодорхой 
нөхцөлд хадгална. Эргэлтийн лагийн хэмжээг- QR1 буюу бохир усны хэмжээг Q0- 
гэвэл эдгээрийн харьцаа r-ийг дараах томьёогоор тодорхойлно. 

r = CA / CR-CA= CA*SVI / 106-CA*SVI 
Энд: 

r- Эргэлтийн харьцаа 
CA- агааржуулах саван доторх шингэн дэх хөвөгч бодисын хольцын 
массын концентрац мг/л 
CR- эргэлтийн лагийн концентраци, мг/л 

 
Үлдэгдэл лаг:  
          Тунадасжуулах савнаас аажмаар тунадасжуулах лагийг салган нэг хэсгийг 
нь эргэлтийн лаг болгон агааржуулах сав руу буцаасаны дараа үлдэх лагийг 
үлдэгдэл лаг гэж нэрлэдэг. Үлдэгдэл лагийг концентрацийн аргаар ялган лагтай 
усыг хатаах ба эсвэл шатаах аргаар боловсруулдаг. Агааргүйжүүлж , модны 
үртэс нэмэн исэлдүүлэн бордоонд ашиглаж болдог.  
 
Агааржуулах савны хугацаа:  
         Бохир усыг агааржуулах саванд оруулан тодорхой хугацаатайгаар 
байлгасны дараа зайлуулах хүртэлх хугацаанд ердийн агааржуулалт хийнэ. 
Агааржуулах саванд байх хугацааг нь агааржуулалтын хугацаа гэнэ. 

t=
𝑉

𝑄/24
                             𝑄 = 𝑄0 +𝑄𝑟  

Энд:  
t-   агааржуулах саванд байх  хугацаа, цаг 

𝑉  - агааржуулалтын савны эзэлхүүн, м3 

𝑄0   -урсан орох бохир ус, м3/ хон 
𝑄𝑟 - эргэлтийн лагийн хэмжээ, м3/ хон 

          Байлгах цаг нь 1 цагт урсган оруулах бохир усны хэмжээ бөгөөд 
агааржуулах савыг дүүргэхэд хэдий хэмжээний бохир ус шаардлагатайг 
тооцоолдог. Энэ хэмжээ байлгах хугацаа болдог. 
Бохир ус цэвэрлэх байгууламжаас хоногт гарах лагийн хэмжээг тооцвол:  
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ХҮСНЭГТ  4.1 
АНХАН ШАТНЫ ТУНАДАСЖУУЛАЛТЫН ГАРАЛТЫН УРСАЦЫН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД 

Урсан орох бохир усны урсгал Q = 2760 м3/хон 

Урсан орох бохир усны уусах концентрац (bsCOD) S0 = 192 г/м3 

Урсан орох бохир усны nbVSS концентрац X0,i = 30 г/м3 ба мг/л 

Органик биш лаг iTSS = 10 г/м3 

MLVSS -Шингэн дэх хөвөгч бодисын дэгдэмхий 
хэсгийн масс 

XT = 2500 г/м3 ба мг/л 

Лагийн бохирдолтонд идэвхтэй байх хугацаа SRT = 5 хон 

Кинетик коэффициентүүд 

Уусгагчийн  хэмжээ k = 12.5 г COD /г∙хон 

Биомасс Y = 0.4 г VSS/г COD used 

Задралын коэффициент kd = 0.1 г VSS/г VSS∙хон 

Хурдны тогтмол Ks = 10 г COD/м3 

Үлдэгдэл тунасан хэсэг дэх биомассын хувь 
хэмжээ 

fd = 0.15 г VSS/г VSS 

Хоногт гарах лагийн хэмжээ PX,T,VSS = 227 кг VSS/хон 

 PX,T,TSS = 280 кг TSS/хон 

          Манай эрдэм шинжилгээний байгууллагуудын гаргасан судалгаагаар төвийн 
бүсэд азот фосфор 25 хувийн үйлчлэх бодисоор бордож өгөх хэрэгтэй гэсэн 
байдаг. Бид үүгээр тооцож үзвэл талбайд фосфатын бордоогоор физик жинд 
шилжүүлсэнээр 1 га - д 60 кг фосфорын бордоог үндсэн буюу үртэй хамт хийж 
өгнө гэж үзээд 1 жилд 83-102 тн лагийг боловсруулж  1380.9 га талбайг бордох 
бололцоотой. Ингээд 2013 оны байдлаар 1 тн бордооны үнэ  985.0 мянган төгрөг 
байснаар тооцвол лагийг хөрс бордоход ашиглавал жилд 100 сая 667000 ₮-ийн 
ашиг гарахаар тооцоо гарч байна.  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lenntech.com/wwtp/bsCOD.htm
http://www.lenntech.com/wwtp/nbVSS.htm
http://www.lenntech.com/wwtp/MLVSS.htm
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БҮЛЭГ 5. НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН ГОЛ БОЛОН БОЛЗОШГҮЙ 
СӨРӨГ НӨЛӨӨЛӨЛ, ҮНЭЛГЭЭ 

Төсөл хэрэгжих газар нутгийн нийгэм, эдийн засгийн нөлөөллийн үнэлгээг 
2012 онд батлагдсан байгаль орчны багц хууль, 2014 оны байгаль орчны 
журмууд, “Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээний ажлын даалгаварт 
өгөх зөвлөмж”, “Тайлан, түүнд тавигдах шаардлга”, “Төслийн байгаль орчинд 
нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээг гүйцэтгэх ерөнхий удирдамж” болон 
бусад холбогдох баримт бичгүүдэд нийцүүлэн боловсруулав.  
 
5.1 НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ АРГАЧЛАЛ 

Нөлөөллийн хамрах хүрээг бүс нутаг, дүүрэг, төслийн талбай гэсэн үндсэн 
3 түвшинд тодорхойлно.  
 
Болзошгүй сөрөг нөлөөллийг тодорхойлох: Төслийн үйл ажиллагаа, 
нийгэм, эдийн засгийн үзүүлэлтүүд хоёрын огтлолцож байгаа нүдэнд  

 сөрөг нөлөө үзүүлвэл “Х”,  

 нөлөө үзүүлэхгүй бол “О”  

 эерэг нөлөө үзүүлвэл “+” тэмдгийг тавина.  
Хүснэгтэнд тэмдэглэсэн нүднүүд нь ерөнхийдөө төслийн үйл ажиллагаа, нийгэм, 
эдийн засаг хоёрын хоорондын хамаарлыг харуулж байна.  
 
Болзошгүй сөрөг нөлөөллийн хэмжээ. тархалтын түвшинг 
тодорхойлох: Төслийн үйл ажиллагаанаас үүдэх нөлөөллөөс урьдчилан 
сэргийлэх, бууруулах ажлыг зохион байгуулахын тулд нөлөөллийн хэмжээг 
тодорхойлно. Хэрэв нөлөөллийн хэмжээ үлэмж их байвал цааш нарийн судалгаа 
хийх бөгөөд нөлөөллийн хэмжээ бага тохиолдолд цааш судлах шаардлагагүй. 
БОННҮ хийж байгаа ажлын хэсэг болон төсөл хэрэгжүүлэгч хоёр цааш ямар 
судалгаа хийх талаар хоорондоо зөвшилцөж тохиролцоно. Нөлөөллийн хэмжээг 
тодорхойлох нь тухайн хүний ойлголтоос ихээхэн хамаардаг тул  ихэнхи 
тохиолдолд нийгэм эдийн засгийн үзүүлэлт тус  бүрээр дараах хатуу шаардлагыг 
мөрдөх  ёстой. Нөлөөллийн хэмжээг 3 хүчин зүйлээр тодорхойлно. Үүнд:  

 Нөлөөллийн хэмжээ, хугацаа 

 нөлөөлөлд өртөх газар нутаг 

 нөлөөлөл тохиолдох, давтагдах магадлал 
Нөлөөлөл тус бүрд дээр дурьдсан хүчин зүйл болгоноор 1, 2, 3 гэсэн үнэлгээ өгөх 
бөгөөд энэ нь тухайн нөлөөллийн хэмжээ, тархалт, давтамжийг харуулж байна.  

 
ХҮСНЭГТ 5.1 

БОЛЗОШГҮЙ СӨРӨГ НӨЛӨӨЛЛИЙГ ХЭМЖЭЭ, ТАРХАЛТЫН ТҮВШИНГ ТОДОРХОЙЛОХ 
АРГАЧЛАЛ 

Тэмдэглэгээ Ангилалт Балл Тайлбар 

м хэмжээ 
тархалт 

1 , 2 ба 3 нөлөөллийн хэмжээг тодорхойлно. бага, дунд, их мөн 
нийгэм эдийн засагт нөлөөлөх нөлөөллийн хугацааг 
тодорхойлно. (богино, дунд, урт хугацаа) 

s хамрах 
хүрээ 

1 , 2 ба 3 төслийн үйл ажиллагаа нөлөөлөх газар зүйн байрлал, 
талбай (тухайн талбайн орчимд, арай өргөвтөр 
талбайд, нилээд  газар нутгийг хамарсан) 

f давтамж / 
магадлал 

1 , 2 ба 3 дахин давтагдах магадлал ба дахин давтагдах тоо (бага 
магадлалатай, өндөр магадлалтай, тохиолдол нь 
тодорхой) 
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Болзошгүй нөлөөллийг хэмжихийн тулд хэмжээ, тархалт, хамрах хүрээ, давтамж 
гурвыг үржүүлж тооцно. 

М х S х F = Болзошгүй нөлөөллийн хэмжээ 
Нөлөөллийн хамгийн бага хэмжээ 1 (1x1x1), хамгийн их хэмжээ нь 27 

(3x3x3) байна. Нөлөөллийн хэмжээ 6-аас доош байгаа тохиолдолд үл мэдэгдэх 
нөлөөлөл гэж үзнэ. Дараах хүснэгтэнд хэмжээ, тархалт, хамрах хүрээ, давтамж 
гуравт үнэлгээг харгалзуулах журам нэгдсэн үнэлгээг хэрхэн тооцоолж гаргах 
тухай журмыг харуулсан болно. Хэрвээ тухайн нөлөөлөл хуулийн 
зохицуулалтхийх шаардлагатай болохоор бол мэдэгдэхүйц нөлөөлөлд 
тооцогдоно.  
 
Нийгэм, эдийн засагт нөлөөлөх байдлыг тодорхойлох шалгуур  

ХҮСНЭГТ 5.2 
НЭЗ-Т НӨЛӨӨЛӨХ БАЙДЛЫГ ТОДОРХОЙОЛОХ ШАЛГУУР 

м: хэмжээ, тархалт 

түвшин -1 бага болон богино хугацааны нөлөөлөл - энэ хоёр нөхцлийг зэрэг хангасан 
тохиолдолд  

түвшин -2 эсвэл дунд зэрэг, эсвэл дунд хугацаанд үзүүлэх нөлөөлөл - энэ хоёр 
нөхцлийн аль нэгийг хангасан тохиолдолд  

түвшин -3 эсвэл томоохон, эсвэл урт хугацааны нөлөөлөл: энэ хоёр нөхцлийн аль 
нэгийг хангасан тохиолдолд  

нөлөөллийн түвшин 

бага зэргийн 
нөлөө  

хэмжээ, тархалтын 
хувьд бага  

богино 
хугацааны 

төсөл дууссанаас хойш 6 сарын 
хугацаа нөхөн сэргээгдэх 

боломжтой 

дунд зэргийн 
нөлөө 

хэмжээ, тархалтын 
хувьд дунд зэрэг 

дунд 
хугацааны 

төсөл дууссанаас хойш 6 сараас 2 
жилийн хугацаанд нөхөн сэргээгдэх 

боломжтой.  

томоохон 
нөлөөлөл 

хэмжээ, тархалтын 
хувьд их 

урт 
хугацааны 

төсөл дууссанаас хойш 2 жилийн 
дараа нөхөн сэргээгдэх боломжтой 

s: хамрах хүрээ буюу газар зүйн тархалт 

үнэлгээ = 1 нөлөөлөх талбай: зөвхөн төслийн талбайн хүрээнд 

үнэлгээ = 2 нөлөөлөх талбай: талбайгаас гадагш 500 м талбайд 

үнэлгээ = 3 нөлөөлөх талбай: 500 м-ээс цааш талбайг хамарсан  

f : давтамж буюу магадлал 

үнэлгээ = 1 магадлал бага - санал болгож буй төсөлтэй ижил төслүүдийн хувьд үүсч 
байсан, энэ төслийн хувьд бараг тохиолдох боломжгүй 

үнэлгээ = 2 дунд зэргийн магадлалтай - энэ төслийн хувьд тохиолдох боломжтой 

үнэлгээ = 3 өндөр магадлалтай - энэ төслийн хувьд бараг л тохиолдоно 

нөлөөллийн үнэлгээний дүн  

нийт түвшин = м х s х f үнэлгээ нийгэм эдийн засагт үзүүлэх нөлөөллийн хэмжээ 

нөлөөллийн түвшин бага <6 тийм ч анхаарал татахуйц биш 

нөлөөллийн түвшин 
дунд  

6-1 8 үлэмж - урьдчилан сэргийлж, нөлөөллийг 
бууруулж зохицуулах боломжтой.  

нөлөөллийн түвшин 
өндөр  

> 18 үлэмж - урьдчилан сэргийлж, нөлөөллийг 
бууруулж зохицуулах боломжтой  

бууруулж болохуйц (бууруулж болохуйц нөлөөлөл): нөлөөлөл нь их боловч тодорхой аргыг 
хэрэглэснээр нөлөөллийн түвшинг бууруулах боломжтой.  

үр дүнтэй (эерэг нөлеөлөл): нөлөөлөл нь их боловч хүний хэрэглээ, хүний үнэ цэнийг 
сайжруулж чадна.  

 

Төслийн нийгэм эдийн засгийн үзүүлэлтүүдийг хүснэгтэд жагсаан 
харуулаад, дараа нь тэдгээрийн нөлөөллийн хэмжээ, тархалтыг асуудал тус 
бүрээр нь тооцоолох бөгөөд үүнийг байгаль орчныг хянах эцсийн хүснэгтэд 
оруулж болно. 
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5.2 НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХАМРАХ ХҮРЭЭ 
Нөлөөллийн хамрах хүрээг бүс нутаг, дүүрэг, төслийн талбай гэсэн үндсэн 

3 түвшинд тодорхойлно. Төслийн үйл ажиллагаатай холбоотой нийгэм эдийн 
засагт үзүүлж болзошгүй нөлөөллийг доорх хүснэгтэд ангилан оруулав.   
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ХҮСНЭГТ 5.3 
ТӨСЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНААС НИЙГЭМ ЭДИЙН ЗАСАГТ СӨРӨГ НӨЛӨӨЛЛИЙН ХАМРАХ ХҮРЭЭ 

Болзошгүй нөлөөлөл Төслийн аль үйл ажиллагаанаас хамаарах Нөлөөлөлд өртөгчид 

Бүтээн байгуулалт Үйлдвэрлэлийн үе шат 

1. Монгол улсын хэмжээ 

 Уг төсөл хэрэгжсэнээр монгол улсын үйлдвэржилтын томоохон суурь тавигдаж байгаатай холбоотой Монгол улсын 
эдийн засгийн хөгжлийн суурь болох барилгын байгууламжид хөрөнгө оруулах гадны хөрөнгө оруулагчдыг татах нэн 
таатай нөхцөл бүрдэж байна.  

 МУ-ын эдийн засгийг хөгжүүлэхэд шинэ боломжийг бий болно.   

 Үндэсний болон олон улсын хэмжээний ажилчид, бизнесийг хөгжүүлэх боломжууд нээгдэнэ.  

 Үйлдвэрлэл хөгжих томоохон үндэс суурь тавигдана.  

 Инженерчлэл болон хангамжийн үйлчилгээ нь ази болон барууны орнуудын хамтын ажиллагаагаар хэрэгжих нь 
Монгол улсын хэмжээнд  боловсруулах үйлдвэрлэлийн гадны орнуудын туршлага хуримтлуулах, хэрэгжүүлэх 
гүйцэтгэх таатай боломж нээгдэж байна. 

 Байгалийн нөөцөд тулгуурласан үйлдвэрийн хэрэгцээ бүхий давуу талыг ашиглан бүс нутгийн болон олон улсын зах 
зээлтэй холбогдох боломж нээгдэж байна.  

 Өөрсдийн олборлосон байгалийн баялгаа боловсруулан экпортлох эдийн засгийн таатай нөхцөл бий болж байна.  

 Үйлдвэрийн чиглэлээр монгол ажилчдын ур чадварыг нэмэгдүүлэх, шинэ технологи нэвтрүүлэх боломж бүрдэнэ.  

 Тогтвортой ажлын байр бий болно гэх мэт. 

Монгол улсын эдийн засаг, 
үйлдвэрлэлийн хөгжил, 

2. Бүс нутгийн түвшинд 

 Бүтээн байгуулалт болон үйлдвэрийн үйл ажиллагаатай холбоотой бүс нутгийн хэмжээнд ажиглагдахаар хүн амын 
хөдөлгөөн хийгдэхгүй болно. 

 Улаанбаатар хот БМҮТП-ын үндсэн байгууламжууд баригдах учир төвийн бүсийн хөгжилд эерэгээр нөлөөлөх болно 

 Бүс нутгийн хэмжээнд нөлөөлөх нөлөөлөл харьцангуй бага байх бөгөөд харин уг хүснэгтийн доорх хэсгүүдэд 
дүүргийн  хэмжээнд үзүүлэх нөлөөллийг дэлгэрэнгүй оруулсан болно. 

Налайх дүүрэгт төсөл 
хэрэгжинэ. 

3. Дүүрэг буюу орон нутгийн түвшинд 

Хүн ам 
 

 хүн амын шилжих хөдөлгөөн ихсэх бөгөөд үүнтэй адил эдийн засгийн хөдөлгөөн мөн үүсэх болно.  

 гэр бүлийн тогворгүй харилцаа бий болж болзошгүй.  

 хүйсийн тэнвэртэй бус харьцаа үүсэж болзошгүй  

Үйлдвэрийн бүтээн 
байгуулалт болон 

ашиглалтын явцад ирэх 
ажилчид. 

Эрүүл мэнд, 
аюулгүй 
байдал 

 хүн ам ихсэхтэй холбоотой эрүүл мэндийн  байгууламжийг барих хэдий ч орон нутагт ажиллах эрүүл 
мэндийн чиглэлийн боловсон хүчин дутагдаж болзошгүй. 

 хүн амын нягтрал, шилжин ирэлт нэмэгдсэнээр бздх-ын тархалт, төрөлт, үр хөндөлт нэмэгдэж 
болзошгүй. 

 хүн амын нягтрал нэмэгдсэнээр хүнсний бүтээгдэхүүний эрэлт нэмэгдэнэ. гэтэл хүнсний 
бүтээгдэхүүнийг найдвартай хадгалах байр, тоног төхөөрөмж, бүтээгдэхүүний чанарт шинжилгээ хийх 
лаборатори байхгүй байна. энэ нь хүнсний аюулгүй байдал алдагдаж болзошгүй.   

Налайх дүүргийн хүн ам, 
төслийн ажилчид 
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Боловсрол  боловсролын байгууллагын хүчин  чадал, материаллаг  бааз дутагдаж болзошгүй. хүн ам ихсэхтэй 
холбоотой боловсролын ясли, бага сургууль, дунд сургууль, ахлах сургууль  барих шаардлагатай 
хэдий ч орон нутагт ажиллах боловсролын  чиглэлийн боловсон хүчин дутагдаж болзошгүй. 

 хүн амын шилжин суурьших хөдөлгөөнтэй холбоотой сургууль завсардалт гарч болзошгүй. 

Үйлвэрийг бараадан 
шилжин ирэх орон нутгийн 

ард иргэд болон үйлдвэрийн 
ажилчид 

Газар 
ашиглалт 

 үйлдвэрийн талбай түүний орчмын бэлчээрийн талбай үгүй болж ингэснээр малчин айл өрх 
бэлчээрийн хомсдолд орж болзошгүй.  

Үйлдвэрийн талбай түүний 
орчмын малчин айл өрх. 

Дэд бүтэц 
 

 барилгын ажилчид болон төслийн талбайн ойр орчмын орон нутгий идэвхтэй ажил хайгчид их 
хэмжээгээр нэмэгдэх нь орон нутгийн хязгаарлагдмал нөөц, дэд бүтцэд нөлөөлж болзошгүй. 

Дүүргийн ард иргэд. 

Нийгмийн 
харилцаа 

 байгууламжийг барих үед нийт ажиллах хүчний 
хувьд монгол ажилчид ажиллахаар төлөвлөж 
байгаа  чгадаадын аль нэг орноос гадаад 
ажилчид ирж ажиллах болбол орон нутгийн ард 
иргэд болон бусад монгол иргэд дургуйцан 
санал гомдол гаргаж болзошгүй.  

 орон нутгийн иргэд төсөлд шууд ямар талаар 
(ажилтан, нийлүүлэгч, үйлчилгээ) оролцох 
боломжийн талаар эсвэл тухайн орон нутагт 
ямар ямар бүтээн байгуулалт хйигдэж дэд бүтэц 
хэрхэн хөгжих, улс орон нутагт ямар ашигтай 
талаар  хүлээлттэй байж болзошгүй. иймд 
тухайн төсөөлөлд нь хүрэхгүй эсвэл мэдээлэл 
дутмаг байдлаас үйл ойлголцол гарч төслийг 
эсэргүүцэж болзошгүй.   

 Орон нутаг, дүүрэгийн төсөвт оруулж буй  
орлого, дэмжлэгийн талаар мэдээлэл  муу 
өгдөг, ил тод бус байдал үүсвэл тухайн орон 
нутгийн иргэд уг төслийг улс оронд эерэг 
нөлөөлөл байхгүй гэсэн үүднээс хандаж үйл 
ажиллааг нь дэмжихгүй байх талтай.  

 

 
урьдчилсан тооцоогоор уг 

төсөлтэй холбоотой бүтээн 
байгуулалтын үед нийт 

ажилтаны 10 хувь нь гадны 
орноос түр ирж ажиллах бол 

харин үйлдвэрийн үйл 
ажиллагаа жигдэрсэн үед 

зөвхөн хүнд үйлдвэрлэлийн  
салбарт гэхэд шууд 1500 
орчим ажлын байр  бий 

болох бөгөөд түүний 10 хувь 
болох 250 орчим нь 

гадаадын иргэн байна. 
Төлөвлөгөөнд энэ харьцаа 
90/61 байх ёстой тусгасан 
тул аль болохоор эртнээс 

төлөвлөх 

4. Төслийн талбайн хэмжээнд 

Хүн ам 
нэмэгдэнэ 

 

 төслийн бүтээн байгуулалттай холбоотой 
ажиллах хүмүүсийн 90 орчим хувийг монгол хүн 
байлгахаар төлөвлөж байгаа нь бүтээн 
байгуулалтын үед гадны түр оршин суугчид 
тухайн дүүрэгт эрс нэмэгдэнэ. 

 бүтээн байгуулалтын үед хүн амын доторх 
жендерийн харьцаа, тэнцвэргүй байдал үүсэж 
болзошгүй.  

 

 хүн амын шилжих хөдөлгөөн ихсэнэ.  

 төлөвлөгдөөгүй орон нутгийн иргэд төслөөс 
ажлын байр болон бусад хүлээлтийг өвөрлөн 
ирж хүн амыг мөн нэмэгдүүлж болзошгүй.  

 гэр бүлийн тогтворгүй байдал үүсэж, нөхөн 
үржихүйн эрүүл мэндийн доголдол үүсэж 
болзошгүй.   

урьдчилсан тооцоогоор уг 
төсөлтэй холбоотой хүнд 
үйлдвэрлэлийн салбарт 
шууд 1500 орчим ажлын 
байр  бий болж түүнийг 

даган гэр бүлээрээ 
ажиллана гэж тооцвол нийт 
5.000 орчим хүн нэмэгдэнэ 
Бусад орон нутгаас сайн 
дураар шилжин ирэгсэд. 
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Эрүүл мэнд, 
аюулгүй 
байдал 

  бүтээн байгуулалтын үед хөдөлмөрийн 
аюулгүй байдлыг хангаж ажиллаагүйн улмаас 
аваар осол гарч болзошгүй.  

 хүн ам ихссэнтэй холбоотой янз бүрийн өвчлөл 
нэмэгдэх.  

Үйлдвэрийн ажилчид 

Газар 
ашиглалт 

 

 төслөөс үүсэж болзошгүй сөрөг нөлөөллийн 
радиуст байрлах аж ахуйн нэгжийн хувьд бие 
махбодын болон эдийн засгийн шилжилтэнд 
өртөнө.  

  Нөлөөллийн радиуст 
байрлах ААН 

Дэд бүтэц 
 

 үйлдвэр баригдсанаар тухайн орон нутгийн дэд бүтцийн асуудал бүрэн шийдэгдэх боломжтой болно.   

Нийгмийн 
харилцаа 

 

 бүтээн байгуулалтын ажлын үед газар шорооны 
ажил хийж, тоосжилт үүсэж, дуу чимээ гаргах үед 
тухайн орон нутгийн айл өрхийн амгалан тайван 
байдал алдагдана.  

 

 хүн ам ихсэхтэй холбоотой олон нийтийн 
байгууламж, ниймгийн байгууламж, амтарлт 
зугаалга, дэлгүүр жижиглэн худалдааны 
чиглэлийг байгууламжуудыг барихаар 
төлөвлөж байгаа болно.  

 хүний хөдөлгөөн ихссэнээр айл өрхийн 
амгалан тайван байдал алдагдаж болзошгүй.  

 төслийн үйл ажиллагаанаас хэт их хүлээлтийг 
хүлээж байсан орон нутгийн иргэд гомдол 
санал гаргаж болзошгүй.  

Дүүргийн иргэд, үйлдвэрийн 
ажилчид 

Гэмт хэрэг 
 

 Ард иргэдийн амьжиргааны түвшин дээшилж 
архитан согтууралт ихсэж болзошгүй.  

 Хүний амын хөдөлгөөн ихэссэнээр гэмт хэрэг 
ихсэж болзошгүй.   

 Айл өрхийн амгалан тайван, аюулгүй байдал 
алдагдаж болзошгүй.  

 Үйлдвэрийн талбай доторх автозамын 
асуудлыг  

Дүүргийн ард иргэд 

Эдийн 
засаг, 

амьжиргаа 
 

 Орон нутгийн эдийн засагт эерэгээр нөлөөлнө  

 Хүн амын төвлөрөл, хэрэгцээ болон үнийн өсөлт бий болж болзошгүй. бизнес  өрсөлдөөн, орон  
нутгийн бизнес эрхлэгчдийн  мэдрэмж  сайжрах орон нутгийн төсвийн орлого нэмэгдэх 

 Урьдчилсан тооцоолсоноор үйлдвэр ашиглалтанд орсоноор байнга ажлын байр бий болох эерэг 
талтай.   

 Төсөлтэй холбоотой тухайн орон нутгийн иргэдэд хүлээлт бий болж болзошгүй тухайлбал  
гэр бүлийн гишүүдээ үйлдвэрт ажилд оруулах хүсэлт  

 Орон нутаг хөгжинө.  

 Мөнгө санхүүгийн туслалцаа үзүүлэх гэх мэт 

орон нутгийн ард иргэд, 
ажилчид, орон нутгийн 

төсөл 
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5.2 БОЛЗОШГҮЙ СӨРӨГ НӨЛӨӨЛӨЛ 
Уг төсөл ерөнхийдөө эдийн засаг, үйлдвэрлэлийн салбарын хөгжил 

дэвшилд ихээр нөлөөлөх томоохон суурь тавигдаж буй төсөл юм.  Уг төслийн 
нийгэм эдийн засагт нөлөөлөх томоохон нөлөөллүүдийн нэг нь хүн амын шилжих 
хөдөлгөөн бөгөөд тухайн төсөл хэрэгжих орон нутагт хүн ам ихсэж, нятрал 
үүссэнээр төрийн байгууллагын ачаалал нэмэгдэх, айл өрхийн амгалан тайван 
байдал алдагдаж, малчид бэлчээрийн талбайгүй болж, зарим айл өрхүүдийг 
нүүлгэн шилжүүлэх ч асуудал тулгарч байгаа болно. БМҮТП-оос төсөл хэрэгжих 
нутаг түүний орчмын нийгэм, эдийн засагт учруулж болзошгүй нөлөөллийг 
дараах хэсгүүдэд ангилан авч үзэв. 

1. Хүн ам  
2. Айл өрх  
3. Ажил эрхлэлт  
4. Аж үйлдвэр, орон нутгийн бизнес 
5. Боловсрол  
6. Эдийн засаг, санхүү  
7. Эрүүл мэнд  
8. Гэмт хэрэг  
9. Дэд бүтэц  
10. Нийгмийн харилцаа  
11. Хөдөө аж ахуй  

Нийгэм эдийн засгийн нийт 55 үзүүлэлтээр нөлөөллийг үнэлэн тогтоов.  
 

ХҮСНЭГТ 5.4 
ТӨСЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНААС НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСАГТ ҮЗҮҮЛЭХ НӨЛӨӨЛЛИЙН 

ҮНЭЛГЭЭ 

д/д Нийгэм, эдийн засгийн 
үзүүлэлтүүд 

Бүтээн байгуулалт БМҮТП-ын 
үйлдвэрлэлийн үйл 

ажиллагааны үе 
шат  

Барилгын бараа 
материалын 
тээвэрлэлт 

Барилга, 
байгууламжийг 
барьж, угсрах  

 1. Хүн ам 

1 Хүн амын өсөлт  - - - 

2 Шилжих хөдөлгөөн  - - - 

3 Нягтшил  - - - 

4 Төрөлт  0 0 0 

5 Нас баралт  0 0 0 

6 Хүйсийн харьцаа  - - - 

7 Насны бүлэг  - - - 

8 Хүний хөдөлгөөн  - - - 

 2. Айл өрх 

9 Айл өрхийн тоо  - - - 

10 Өрх толгойлсон эмэгтэй  0 0 - 

11 Хагас болон бүтэн өнчин  0 0 0 

12 Гэрлэлт  0 0 + 

13 Цуцлалт  0 0 - 

14 Ам бүлийн тоо  0 0 0 

15 Гэр бүлийн тогтвортой байдал  - - - 

16 Айл өрхийн аюулгүй байдал  - - - 

17 Айл өрхийн амьжиргаа  + + + 

 3. Ажил эрхлэлтийн байдал 

18 Ажлын байр бий болох + + + 

19 Хүүхдийн хөдөлмөр  0 0 0 

20 Уул уурхайн салбар  0 0 + 

21 Ажил үйлдвэр  + + + 
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22 Шинэ бизнес  + +  

23 Жижиг бизнес  + + + 

24 Албан бус бизнес + + + 

25 Аялал жуучлал 0 0 0 

 4. Боловсрол 

26 Боловсролын түвшин  0 0  

27 Үйлдвэрийн талаарх мэдлэг, 
туршлага 

+ + + 

28 Сургуулийн сургалтын 
материалаг бааз  

0 0 0 

29 Албан боловсрол  + + + 

30 Хүртээмж 0 0 - 

31 Чанар  0 0 0 

32 Боловсон хүчин  0 0 - 

33 Сургууль завсардалт 0 0 - 

 5. Эрүүл мэнд 

34 ЭМБ-ын хүртээмж  - - - 

35 Эмнэлэг, үйлчилгээ  - - - 

36 Эх, үрийн эрүүл мэнд  0 0 0 

37 Үржихүйн эрүүл мэнд, 
амьдралын хэв маяг  

0 0 - 

38 ЭМБ-ын чанар 0 0 0 

39 Мэргэжлээс шалтгаалах 
өвчлөл 

0 0 - 

40 Орон нутгийн ард иргэдийн 
эрүүл мэнд 

- - - 

41 Хүнсний аюулгүй байдал  - - - 

 6. Гэмт хэрэг 

42 Гэмт хэрэг  - - - 

 7. Эдийн засаг 

43 Орон нутгийн орлого + + + 

44 МУ-ын хэмжээний эдийн засаг  + + + 

45 ХАА-н бүтээгдэхүүний үнэ - - - 

46 Тухайн орон нутгийн  
хэрэглээний бараа, 
бүтээгдэхүүний үнэ  

- - - 

 8. Дэд бүтэц 

47 Авто зам + + + 

48 Эрчим хүч  + + + 

49 Шуудан холбоо  + + + 

50 Нийтийн тээвэр, хүрэлцээ  + + + 

 9. Нийгмийн харилцаа 

51 Угсааны олон янз байдал  0 0 - 

52 Уламжлалт соёл, ёс заншил  - - - 

53 Нийгмийн байгааллаг ба 
үйлчилгээ, хүрэлцээ  

- - - 

 10. Хөдөө аж ахуй 

54 Мал аж ахуй  - - - 

55 Газар тариалан  - - - 

 
 

 
 
 
 
 
 



НАЛАЙХЫН БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ТЕХНОЛОГИЙН ПАРК 
ТӨСЛИЙН ДЭД БҮТЦИЙН  Б А Й Г А Л Ь  О Р Ч Н Ы  Н Ө Л Ө Ө Л Л И Й Н  

Н А Р И Й В Ч И Л С А Н  Ү Н Э Л Г Э Э  

 

  

“ЭХОПЛАНЕТ” ХХК 189 

 

5.4 БОЛЗОШГҮЙ СӨРӨГ НӨЛӨӨЛЛИЙН ХЭМЖЭЭ, ТАРХАЛТЫН ТҮВШИН 
Болзошгүй сөрөг нөлөөллийн хэмжээ, тархалтын түвшнийг 5.1-р бүлэгт 

дурьдсан аргачлалын дагуу нийгэм эдийн засгийн нөлөөллийн хэмжээ, 
тархалтыг тодорхойлов. Нөлөөллийн тархалт, хэмжээг тодорхойлоход дээр 
дурьдсан болзошгүй нөлөөлийг хүснэгтэд суурилсан бөгөөд дээрх хүснэгээс 
нөлөөгүй болон эерэг гэсэн үзүүлэлтийг доорх хүснэгтэд хасаж оруулсан болно. 
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ХҮСНЭГТ 5.5 
ТӨСЛӨӨС НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСАГТ ҮЗҮҮЛЭХ БОЛЗОШГҮЙ СӨРӨГ НӨЛӨӨЛЛИЙН ХЭМЖЭЭ, ТАРХАЛТЫН ТҮВШИН 

д/д Нийгэм, эдийн засгийн үзүүлэлтүүд Нөлөөллийн эрчим 
(бүтээн байгуулалт) 

Нөлөөллийн эрчим 
(ашиглалтын үе) 

  

мхsxf нийт үнэлгээ мхsxf нийт үнэлгээ 

1. Хүн ам 

1 Хүн амын өснө  2х1х1 2 бага 3х2х2 12 дунд 

2 Шилжих хөдөлгөөн ихсэнэ 1х1х1 1 бага 3х3х3 27 өндөр  

3 Тухайн талбайд хүн амын нягтшил ихсэнэ 2х1х1 2 бага  3х2х2 18 өндөр 

6 Хүйсийн харьцаа алдагдана.  2 х1х1 2 бага 3х3х3 27 өндөр 

7 Төслийн талбайд хөдөлмөрийн насны хүмүүс ирнэ 1х1х1 1 бага 3х1х1 3с 

8 Хүний хөдөлгөөн  1х1х1х 1 бага 3х3х3х 27 өндөр 

 2. Айл өрх 

9 Айл өрхийн тоо ихсэнэ 1х1х1 1 бага 3х2х3 27 өндөр 

15 Гэр бүлийн тогвортой байдал алдагдана 1х1х1 1 бага 3х1х3 6 бага 

16 Орон нутгийн айл өрхийн амгалан тайван байдал алдагдах  1х1х1 1 бага 3х3х3 27 өндөр 

3. Эрүүл мэнд 

34 ЭМБ-ын ачаалал нэмэгдэнэ 1х1х1 1 бага  3х1х3 3 бага 

35 Дүүргийн эмнэлэг, үйлчилгээ муудна  1х1х1 1 бага 3х2х3 18 өндөр 

40 Ард иргэдийн эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлж болзошгүй 1х1х1 1 бага 3х2х1 6 бага 

41 Хүнсний аюулгүй байдал алдагдаж болзошгүй 1х1х1 1 бага 3х1х1 3 бага 

4. Гэмт хэрэг 

42 Гэмт хэрэгийн гаралт ихсэх  1х2х1 2 3х1х3 6 бага 

5. Ниймгийн харилцаа 

52 Уламжлалт соёл, ёс заншилтай зөрчилдөж болзошгүй 1х1х1 1 бага 3х2х1 6 бага 

53 Нийгмийн байгааллага ба үйлчилгээ, хүрэлцээ муу байна 1х1х1 1 бага 3х1х2 6 бага 

6. Хөдөө аж ахуй 

54 Малын бэлчээрийн талбай хомдоно 1х1х1 1 бага 3х3х3х 27 өндөр 

55 Газар тариалангийн талбай хомсдоно. 1х1х1 1 бага 3х3х3х 27 өндөр 
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Бусад нөлөөлөл  

 Гаднаас төсөл хэрэгжих талбайд  ирэх хүмүүстэй холбоотойгоор гэмт 
хэргийн гаралт, хууль, нийгмийн хэв журмыг зөрчих байдал үүсэж 
болзошгүй.  

 Уг төсөл хэрэгжсэнээр  1500 гаран хүний шинэ ажлын байр бий болох 
бөгөөд тэдний дунд гаж зан араншинтай, нийгмийн төлөвшил муутай, тэр 
бүү хэл гэмт хэрэгт холбогдсон хүмүүс байх, тэдний зүгээс элдэв гэмт 
үйлдэл, хэрэг зөрчил гаргаж болзошгүй.  

 Орон нутгийн зарим айл өрхийн орлого нэмэгдсэнээс  олон нийтэд үл 
нийцэх байдлаар, жишээлбэл согтууруулах ундаанд түлхүү зарцуулснаас 
архидалт нэмэгдэж болзошгүй.  

- Төсөл хэрэгжих явцад тоос, тоосжилт болон бусад шалтгаан нөхцөлөөс 
болж одоо буй газраа цаашид нутаглахад тэвчишгүй  хэцүү боллоо хэмээн 
гомдол санал гарах явдал  нутгийн хүмүүсийн дунд тийм асуудал үүсэж 
болзошгүй. Энэ байдлын дунд үндэслэлгүй шаардлага, хүсэлт гарах явдал 
байхыг үгүйсгэхгүй.  

- Орон нутгийн ард иргэдэд ажилд орох, нийлүүлэлт хийх боломж 
олгогдохоос гадна иргэдийг хөгжүүлэх хөтөлбөрүүд бий болно гэсэн 
хүлээлт үүснэ. 
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БҮЛЭГ 6. НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН БОЛЗОШГҮЙ СӨРӨГ 
НӨЛӨӨЛЛӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ, БУУРУУЛАХ, 

АРИЛГАХ АРГА ХЭМЖЭЭ 
 

Төсөл  хэрэгжихтэй холбоотой нийгэм эдийн засагт учруулж болзошгүй сөрөг 
нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх, бууруулах, арилгах арга хэмжээг доорх 
хүснэгтэд үзүүлэв.  

ХҮСНЭГТ 6.1 
НИЙГЭМ ЭДИЙН ЗАСАГТ ҮЗҮҮЛЭХ БОЛЗОШГҮЙ СӨРӨГ НӨЛӨӨЛЛӨӨС УРЬДЧИЛАН 

СЭРГИЙЛЭХ, БУУРУУЛАХ, ХАМГААЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭ 

 
Монгол Улсын бодлогын хэмжээнд хийгдэх ажлууд 

o Засгийн газар, орон нутаг, бусад оролцогч талуудын нягт харилцааг бий болгоход бодлогоор 
дэмжих. 

o Төслийн оролцогч талуудын харилцааг дэмжсэн нээлттэй байх бодлогыг боловсруулан 
дэмжих.  

o Боломжит хэмжээгээр Монгол ажилчдыг ажиллуулах бодлогыг баримтлах.  (Монгол 
ажилчдын ажиллах чадамжийг хөгжүүлэх, дотооддоо сургалтад хамрагдах нөхцөлийг 
бүрдүүлэх) 

o Засгийн газар гадны хөрөнгө оруулагчид болон зээлдүүлэгчдэд итгэл үнэмшил найдвар 
төрүүлэхэд чиглүүлэн ажиллах нь зүйтэй.  

o Засгийн газрын фонд нь гадаадын хөрөнгө оруулагчдын анхаарлыг БМҮТП-ын өөр бусад 
элементүүдэд татахын тулд хөгжүүлэлтийн эхний/анхны зардал, талбайн ажил болон 
цогцолборын дотоод дэд бүтэцэд хийгдэх тодорхой нийтлэг ажлуудад зориулагдана. 

o Төсөлд оролцох талуулын оролцоог анхнаас нь тодорхой болгох.  
o Дэлхийн хэмжээний хөрөнгө оруулагчдыг татах хүчтэй хууль эрхзүйн орчин бүрдүүлэн өгөх нь 

зүйтэй.  

Хүн ам 
o Хүн амын урсгалын менежментийн хөтөлбөрийг боловсруулан ажиллах шаардлагатай.  
o Нүүлгэн шилжүүлэлтийн талаар нарийн судалгаа (тухайн айл өрхийн амжиргаа, эдийн засаг, 

гэх мэт) хийж нүүлгэн шилжүүлэлтээс үүсэж болох нөлөөллүүдийг давхар тооцон тэдний аж 
амьдралыг хамгаалах, сайжруулах хөтөлбөрийг боловсруулан хэрэгжүүлэх. 

o Шилжилт хөдөлгөөний зардлыг бүрэн олгох.  
o Төлөвлөөгүй буюу албадан нүүлгэлтээс зайлсхийх. 
o Төслийн төлөвлөлт, бүтээн байгуулалт, үйл ажиллагааны бүхий л үе шатанд орон нутгийн 

ард иргэдийг саналыг авч оролцуулах. 

Нийгмийн харилцаа 
o Орон нутгийн удирдлага төрийн үйлчилгээнд ирэх ачаалал хэрхэн нэмэгдэхийг урьдчилан 

төлөвлөж, шаардлагатай арга хэмжээг урьдчилан авах. Уг төсөл хэрэгжихтэй холбоотой орон 
сууц, орон нутгийн сургуул, эрүүл мэндийн байгууламжууд, захиргааны үйлчилгээний 
байгууламжуудыг барьж ажиллуулахаар төлөвлөсөн байна.  

o Төсөл хэрэгжүүлэхэд орон нутгийн иргэдийн саналыг авч, уг төсөлд татан оролцуулах.  
o Орон нутгийн ард иргэд, удирдлагад уг төслийн тухай мэдээллийг хангалттай өгөх.  
o Нутгийн иргэд, соёл, мэдлэг, арга туршлагыг нь хүндлэх 
o Нутгийн ард иргэдийн бүтээн байгуулалт эхлэхээс өмнө уг төсөлд татан оролцуулах хэрэгтэй. 

Учир нь үйлдвэрийн паркийн эерэг болон сөрөг нөлөөллүүдийн талаар тэд урьдчилан сайтар 
ойлгож, хүлээн зөвшөөрсөн байх хэрэгтэй.  

o Оршин суугчидтай эерэг харилцаатай байх, төслийн үйл ажиллагаа, үр нөлөөний талаар 
ойлголт авахад нь тэдэнд туслах, төслийн үр ашгийн талаар бодит ойлголт өгөх, төсөлд 
ажиллах эсвэл ханган нийлүүлэх боломжийг нээх, олон нийтийн зөвлөмж, ил тод байдлын 
талаарх мэдээллийг өгөх хэрэгтэй.  

o Төсөлтэй холбоотой олсон орлогын хувиарлалт, зарцуулалт гэх мэт санхүүгийн асуудлууд 
олон нийтэд нээлттэй байлгах. 

Гэмт хэрэг 
o Нийгмийн хэв журмыг сахиулах албан байгууллагын хүртээмжийг нэмэгдүүлэх.  
o Хэрэв архидан согтууралт эрс ихэсвэл архины хэрэглээг зохицуулах үүднээс засаг даргын 

тушаалыг гаргах нь зүйтэй.  

Эрүүл мэнд 
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o Ажилчид, орон нутгийн иргэдийн эрүүл мэндийг хамгаалах орчин нөхцлийг сайжруулах.  

Эдийн засаг, амьжиргаа 
o Орон нутгийн төсөвт оруулж буй орлого, дэмжлэгийн талаар ил тод байж, түүнчлэн дүүргийн 

удирдлага, захиргааныхантай хамтран ард иргэдэд мэдээлэл хүргэж байх. 
o Уг үйлдвэрт үйлчилгээ үзүүлэх,  нийлүүлэгч байх шаардлага, бодлогыг нарийн боловсруулан, 

шударга өрсөлдөөний бий болгоход анхааран ажиллах.  
o Худалдан  авалтын ил тод бодлогоо хэрэгжүүлж орон нутгийн зах зээлд гарах тэгш байдлыг 

орон нутгийн бизнес эрхлэгчдэд  олгох арга хэмжээ хэрэгжүүлэх.  
o Түүхий эдийг ашиглах, нийлүүлэлтийн боломжийг судлан, хөтөлбөр боловсруулах. 

Нийгмийн харилцаа 
o Ажилчдын ауюлгүй, эрүүл ажиллах орчинг бүрдүүлэн, ажилчдын эрүүл мэндийг хамгаалаж, 

дэмжих  
o Төсөлтэй холботой санал гомдлоо илэрхийлэх тогтолцоотой байх.  

Боловсрол 
o Үйлдвэрлэлийн технологи болон практикийн ажилтай холбоотой нарийн мэргэжлээр 

суралцаж, ажиллаж байгаа хүмүүст сургалт семинарыг зохион байгуулж, мэдлэг чадвараа 
түгээн дэлгэрүүлэх. 

o Шинэ ажилд тухайн байгууллага, хүмүүсийн арга барил, ур чадвар, мэргэшил, чадварыг 
хөгжүүлэх байдлаар чадваржуулах.  

o Цаашид урган гарч болзошгүй асуудлуудыг урьдчилан тодорхойлох зорилгоор услын өнцөг 
булан бүрээс ирэх оюутнуудын урсгалын нөлөөллийг тооцох нь зүйтэй.  

Бусад 
o Уг төсөл нь цаашид тогвортой байх бүтээн байгуулалтын ажил учир түр хугацааны барих 

байгууламжуудыг урт хугацаагаар ашиглах тал дээр анхааран бүтээн байгуулалтын ажлыг 
гүйцэтгэх.  

o Осол аваарь, гэнэтийн аюул ослын үед авах арга хэмжээ, яаралтай үед бэлэн байх, хариу 
арга хэмжээ төлөвлөгөөтэй байх. 

o БМҮТП-ын талаарх олон нийтэд нээлттэй мэдээлэл бүхий байнгын ажиллагаатай вэб 
хуудастай болох.  

o Мэдээлэл солилцох, санал гомдол хүлээн авах, барагдуулах, шийдвэрлэх механизм 
тогтолцоотой байх. 

o Олон нийттэй харилцах маш сайн удирдлага. менежменттэй байх. Олон нийтийн харилцаа нь 
харилцан ойлголцох. хамтран ажиллах. итгэлцэх. урт хугацааны хамтын ажиллагааг 
бэхжүүлэхэд орших хэрэгтэй.  

Гомдол барагдуулах механизм (ГБМ) 
o ГБМ нь төсөл хэрэгжих явцад иргэн төсөл хэрэгжилтийн тухай, байгаль орчин, орон нутгийн 

ард иргэдийн амьдрах орчны асуудлаар гомдол гаргаж түүнийг бүрэн барагдуулахыг хэлнэ. 
Дэд төслүүдийн барилгын болон үйл ажиллагааны явцад аль нэг иргэн төсөлтэй холбоотой 
гомдол гаргахад ямар ч төлбөр шаардахгүй. Гомдол нь эрүүл мэнд, амьжиргаа, өртөгдсөн 
оршин суугч (ӨОС)-дад нөлөөлөл үүссэн үед гарна. Тэгэхээр санал болгож байгаа 
механизмын хүртээмж маш энгийн, удаахгүй байх ёстой.  Хэрэгжүүлэх ба гүйцэтгэх 
байгууллагуудын байгаль орчин, нийгмийн мэргэжилтэн эсвэл Гомдол барагдуулах ажилтан 
(ГБА) энэ механизмын гүйцэтгэл, ажиглалтыг хийж гүйцэтгэнэ. Гомдол барагдуулах ажилтан 
(ГБА) хэрэгжүүлэх байгууллагын, Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газар, байгаль орчны 
мэргэжилтэнд туслах үүрэгтэй ажиллана. Дэд төслүүд хэрэгжих хороо ГБА-д туслуулахаар 
томилж байгаль орчны удирдлагын ажилд оролцоно. Энэ механизм үр ашигтай хэрэгжихийн 
тулд нэмэлт техник хэрэгсэл: холбооны төхөөрөмж, мэдээ, тайлагнах тогтолцоо, фонд, 
стратегийн орон зайд хүмүүстэй холбогдох мэдээлэл зэргийг самбарт олгох, бусад хэлбэрээр 
байж болно.   
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БҮЛЭГ 7. ЭРСДЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ, МЕНЕЖМЕНТ 
 

7.1 ГАМШИГТ ҮЗЭГДЛИЙН ДАВТАМЖ 
Агаар мандлын гаралтай аюулт үзэгдэл 

Уур амьсгалын өөрчлөлтийн асуудлаар Засгийн газар хоорондын 
мэргэжилтний бүлэг (IPCC)-ийн байгалийн аюулын тухай тусгай тайланд (IPCC 
SREX, 2011) 1950 оноос хойших мэдээгээр, дэлхий даяар агаар мандлын 
гаралтай байгалийн гамшигт үзэгдлийн давтамж, уур амьсгалын зарим 
хэмжигдэхүүний захын (экстремаль) утгууд өөрчлөгдөж эвдэрч байгааг уур 
амьсгалын өөрчлөлттэй холбон тайлбарласан байдаг. Манай оронд ч мөн 
байгалийн гамшигт үзэгдэл, үүний дотор ус-цаг уурын аюултай үзэгдэл /АҮ/, 
гамшигт үзэгдэл /ГҮ/-ийн давтагдал ихсэж байгааг үзүүлэв. 

 

 
 

ЗУРАГ 7.1 МОНГОЛ ОРОНД ЖИЛД АЖИГЛАГДСАН АЮУЛТАЙ БОЛОН ГАМШИГТ 
ҮЗЭГДЛИЙН ДАВТАМЖ 

 

УЦУОХ, ОБЕГ-ын хамтран хийсэн сүүлийн 20 жилийн судалгаагаар жилд 
дунджаар ус, цаг уурын аюултай болон гамшигт үзэгдлийн давтагдал 1995-2004 
онд 46 байсан бол 2005-2014 онд 71 болж нэмэгджээ. Монгол улсад ус, цаг 
уурын аюултай болон гамшигт үзэгдэл 2013-2014 онд 85-123 удаа ажиглагдсан 
нь сүүлийн 10 жилийн дундажтай харьцуулахад 14-52-оор нэмэгдсэн байна. 

Монгол улсад тохиолдож байгаа аюултай болон гамшигт үзэгдлүүдээс 
хүчтэй салхи шуурга 24%, ширүүн аадар бороо 21%, уруйн үер болон аянга 
цахилгааны үзэгдэл 13%-г эзэлж байна. 

Монгол оронд зуны хүчтэй халалтын улмаас үүсэж ажиглагдах аадар 
бороо, уруйн үер, нөөлөг салхи, мөндөр, аянга цахилгааны гамшигт үзэгдлийн 
давтагдал эрчимтэй өсөж, нийт агаар мандлын гаралтай аюултай болон гамшигт 
үзэгдлийн 53.3%-г эзэлдэг бөгөөд үүний 41.1%-ийг аадар бороо, уруйн үер эзэлж 
байна. 

Сүүлийн 12 жилд ус цаг уурын гаралтай гамшигт үзэгдлийн улмаас 424 
хүний амь эрсдэж, 24.5 сая мал хорогдож, 564 тэрбум 191 сая 420 мянган 
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төгрөгийн хохирол учирсан бөгөөд амь насаа алдсан хүний 41.2% нь хүчтэй 
салхи шуурганы улмаас, 22.4% нь ширүүн аадар бороо, уруйн үерээс болж 
энджээ. 

2014 онд 12 хүн амь насаа алдаж, 20 хүн гэмтэж, 1019 мал хорогдсон 
бөгөөд улс нийгэмд 1 тэрбум 466 сая 40 мянган төгрөгийн хохирол учирсан 
байна. 
 
Шороон шуурга, тоос тоосонцор: Шороон шуурганы давтагдал 1960 
оноос хойших ерөнхий хандлагаараа 2014 оны байдлаар бараг 3 дахин ихэсжээ. 
Харин 2013-2014 онд шороон шуурганы давтагдал бага зэрэг буурсан нь зундаа 
хур бороо ахиу орж, ургамал сайн ургаж зуншлага сайн болж газрын хөрс 
ургамлаар сайтар хучигдсан, өвөл нь цас ахиу орсноос хавартаа хөрс харьцангуй 
чийгтэй байсан, түүнчлэн хүчтэй салхи үүсэх агаар мандлын хүчин зүйлийн 
нөлөө харьцангуй бага байсантай холбоотой юм. 
 
Усны үер, хохирол 

Монгол оронд хур тунадасны нийт хэмжээ бага боловч хур тунадасны 
эрчим ихтэй, аль ч нутагт хоногт 50 мм-ээс их бороо ажиглагдах боломжтой. 
Өөрөөр хэлбэл хур тунадас бага боловч түүний нэгж хугацаанд орох эрчим их. 
Дөчөөд оноос хойш хийсэн цаг уурын хэмжилтээр нэг хоногт орсон хамгийн их 
хур тунадас бүс нутагт хур тунадасны нийт хэмжээ бага боловч нэгж хугацаанд 
ордог хур тунадасны эрчим ихтэй юм. Олон жилийн ажиглалтаар 1967 оны 6 
дугаар сарын 27-нд 74.9 мм, 1966 оны 7 дугаар сарын 11-нд 74.1 мм, 1995 оны 7 
дугаар сарын 13-нд 60.1 мм хур тунадас орж байсан байх юм. Уур амьсгалын 
дулааралтын дэвсгэр дээр энэ бүс нутагт хур тунадасны эрчим нэмэгдэж байна 
/Нацагдорж 2005/. 

Усны үер 2013 онд 18 аймгийн 51 сум, нийслэлийн 4 дүүрэгт нийт 104 удаа 
тохиолдож, 120 хүн эрсдэжээ. Мөс цөмрөх аюул 8 удаа тохиолдож, 4 хүний амь 
эрсдэж, усны аюулаас нийтдээ улс, нийгэмд 14.7сая төгрөгийн хохирол учирсан 
байна. Энэхүү хохирлын хэмжээ өмнөх жилийнхээс (9.2 тэрбум төг) хэдэн арав 
дахин багассан байна. 

Харин  2014 онд 18 аймгийн 52 сум, нийслэлийн 4 дүүрэгт нийт 89 удаа 
тохиолдож, 100 хүн (хүүхэд-14, насанд хүрэгсэд-86) эрсэджээ. Мөс цөмөрсний 
улмаас 4-38 насны 3 иргэн амь насаа алдсан байна. Усны ослын дуудлагаар 
1129 хүн, 239 техник хэрэгсэл ажиллаж 11 сая 74 мянган төгрөгийг зарцуулсан 
байна. Энэхүү хохирлын хэмжээ өмнөх жилийнхээс 3,626,000 төгрөгөөр багассан 
нь элбэгдүү устай энэ жилд усны аюулаас урьдчилан сэргийлэх мэдээг олон 
нийтэд хүргэсний ач холбогдол оршиж байгааг харуулж байна. Шар усны үер 
жижиг голуудад 4 дүгээр сарын сүүлээр дуусаж, томоохон голуудад сул хүчтэй 
ажиглагдав. Энэ нь эрт аажим дулаарч, хаврын улирал удаан үргэлжилсэнтэй 
холбоотой юм. Хаврын шар усны үер эрч хүч багатай 
 
Ган 

Ган гэж ургамал ургах хугацаанд удаан хугацаагаар хур тунадас ороогүйн 
улмаас ус зүйн тэнцвэр алдагдан, газрын гадарга хатаж, ургамлын нөмрөг мөхөж 
буй улирлын давтамжтай үргэлжлэх байгалийн үзэгдэл юм.  

1940 оноос эхлэн ойролцоогоор 10 жилийн давтамжтайгаар тухайн нутагт 
ган болж,  жилд орох хур тунадасны дундаж хэмжээ 5 мм хүртэл доошилж байсан 
байна. Сүүлийн 20 жилд энэ хэмжээ 2005 онд  2.5 мм хүртэл буурч давтамжийн 
хязгаар 5 жилээр уртассан дүр зураг харагдаж байна. Гангийн зэрэглэл 
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давтамжийг тодорхойлохдоо тухайн газар нутагт орсон хур тунадасны 
хэмжээнээс гадна ургамалжилтын байдал, байгалийн ургамлын ургалтын үе 
шат; гадаргын усны түвшин, урсацад гарсан өөрчлөлт зэрэг гадаргын усны 
байдлын судалгаа; хатаж ширгэсэн булаг шанд, нуур, цөөрмийн тоо багассан 
хэмжээг тооцон үздэг.   
 
Хуурайшилт 

Хуурайшилт гэж хур тунадасны хэмжээ, ургамал, хөрсний нийлбэр 
чийгшил болон ууршилтын хоорондын харьцаа нь 0.05-0.65 хооронд хэлбэлзэж, 
агаарын чийгшил эрс багассан улирлын давтамжтай үзэгдлийг хэлнэ. 
Улаанбаатар хот орчим харьцангуй чийгшил жилийн дундаж байдлаар 61-64% 
орчим байх ба Хүрэл тогоотод хамгийн бага, Буянт Ухаад хамгийн их болно. 
Жилийн дундаж дутагдал чийгшил 3.5-3.9 гПа байна. Өвлийн улиралд агаарын 
температур бага, ханасан байдалдаа ойр байх тул дутагдал чийгшил хамгийн 
бага, 0.2-0.5гПа орчим байснаа агаарын температур нэмэгдэх тутам ихэссээр 6 
дугаар сард хамгийн их 7.7-9.4 гПа болно. Энэ үед агаарын температур өндөр ч 
хур борооны үе бүрэн эхлээгүй байна. Харин 7, 8 дугаар сард дулаан ч гэсэн хур 
бороо их болохоор дутагдал чийгшил 6 дугаар сарынхаасаа буурна.  
 
7.2. УСНЫ ЭРСДЛИЙН МЕНЕЖМЕНТ 

Агаарын бохирдол, дуу чимээ, чичиргээний аюулыг тодорхойлох 
шаардлагатай. Үүнд: архаг, үхлийн аюултай боловч урт хугацаанд шинж 
тэмдэггүй байдаг, урт хугацаанд байнга хордлогод өртсөний үр дүнд бий болдог 
өвчнүүдийг бий болохоос хэрхэн сэргийлэх нарийн төвөгтэй асуудал орно. 
Жишээ нь шилэн хөвөн, силикагийн тоосонцор, нүүрсний тос, зарим үйлдвэрт 
хэрэглэх химийн  бодисын дэгдэлт зэргийг дурдаж болно. Байнга дуу чимээ, 
чичиргээнд байх нь урт хугацаандаа сонсгол муудах, зүрх судасны өвчлөл болон 
бусад нойргүйдэлтэй холбоотой өвчлөлүүдийн шалтгаан болно.  Эдгээрийг 
тооцохдоо хамгийн өндөр эрсдэлтэй бүлэг буюу бага нярай хүүхэд, өндөр 
настнуудыг онцлон авч үзэх хэрэгтэй.  

Эрүүл мэндийн эрсдлээс гадна нийтийн тав тух, ургамал, амьтанд 
нөлөөлөх нөлөөлллийг авч үзэх хэрэгтэй. Тоосжилтыг энд жишээ болгон 
дурьдаж болно. Үүнтэй адил орчны дуу чимээний стандартыг тогтоохдоо 
иргэдийн тав тухыг аль болох бага алдагдуулахад анхаарсан байх 
шаардлагатай. Байгаль орчны мониторингийн стандарт нь эдгээр эрсдлийг 
илрүүлж тогтоох зорилгоор хийгдсэн байдаг.  

Хяналтын дэс дарааллыг эрсдлийн хяналт хийж байхдаа баримтлах 
хэрэгтэй. Хамгийн дээд шатнаас хянаж аюулыг зайлуулах эрмэлзэл хэрэгтэй ба 
ингэх нь боломжгүй бол дараагийн алхам нь тухайн аюулыг бий болгож үйл 
ажиллагааг өөрчлөн солих хэрэгтэй. Энэ нь боломжгүй бол инженерчлэлийн 
түвшинд аюулын эх үүсвэрийн түвшинд хяналт тавих хэрэгтэй. Хяналтыг аюул 
хүрч буй объект дээр тавих асуудал дээрх бүх хяналтыг хийх боломжгүй үед 
яригдана.  
  
Биологийн төрөл зүйл  
Шууд ба шууд бус, аюултай эрсдлийг эрт тогтоох, урьдчилан сэргийлэх 
арга хэмжээ 

Эрсдлийн үнэлгээний явцыг нөлөөллийн үнэлгээтэй нягт холбох хэрэгтэй. 
Энэ нь биологийн олон янз байдлын менежментийг оновчтой болгох үүднээс 
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шийдэр гаргах явцад бүх хэрэгтэй мэдээллийг цуглуулан, ашиглах боломж 
олгодог. 

Биологийн үнэ цэнийн талаарх ойлголт бага нутагт газрыг хөндөх аливаа 
ажиллагаа эхлүүлэхээс өмнө төслийн эрсдлийг бууруулах үүднээс урьдчилсан 
зарим үйл ажиллагааг хийж болох юм. Төслийн үйл ажиллагааны эхний шатанд 
туршлагатай, чадварлаг эрдэмтэдээр ахлуулан хэдэн жилийн төлөвлөгөөг 
урьдчилан гаргах нь чухал. 
Тэргүүн туршлагаас харвал хэрвээ аливаа нөлөөлөл үзүүлэх нь тодорхой бол 
дараах асуудлуудыг зайлшгүй нягтлах шаардлагатай. Үүнд: 

 Олон улсын байгаль хамгаалах холбооны Улаан номд дурдсан нэн ховор 
төрөл зүйлс бий эсэх 

 Хамтын нийгэмлэгийн Засгийн газрын Байгаль хамгаалал, биологийн олон 
янз байдлыг хадгалах тухай тогтоолд дурдсан төрөл зүйлс бий эсэх 

 Монгол Улсын ховор, нэн ховор төрөл зүйлс бий эсэх 

 Бусад чухал ач холбогдолтой төрөл зүйлс (амьдрах орчин, шинэ төрөл 
зүйл, ангилал зүй гм) бий эсэх 

 Амьдрах орчны чухал газар, байрлал (тусгай хамгаалалттай газар нутаг, 
байгаль хамгааллын нөөц газар зэрэг) 

 Хамтын нийгэмлэгийн Засгийн газрын Байгаль хамгаалал, биологийн олон 
янз байдлыг хадгалах тухай тогтоолд дурдсан экологийн нэн ховор бүлэг 

 Улсын экологийн нэн ховор тогтоцын жагсаалт 

 Рамсарын конвенци зэрэг байгаль хамгааллын олон улсын гэрээ, 
хэлэлцээр конвенцийн холбогдох жагсаалтанд орсон эсэх 

 Газар нутгийн төрх байдал, экосистем, ургамлын аймаг, төрөл зүйл 
зэргийн үнэ цэнэ 

 Аюултай нөхцөл байдал (аюултай амьтад, өвчин, хогийн ургамал), 
ургамлын бүлгийн нөхцөл байдал үүсэх эрсдэлтэй эсэх 

 Монгол Улс ба Хятад, ОХУ-ын хооронд хийсэн нүүдлийн шувуудын тухай 
хэлэлцээр зэрэг болно.  

 

7.3 УСНЫ ЭРСДЭЛ 

Усны нөөц, эх үүсвэр нь эрсдэлд нэн түрүүнд өртөх боломжтой байгаль 
орчны бүрэлдэхүүн хэсэг юм. Усны нөөцийг хомсдох, бохирдохоос хамгаалах, 
байгаа нөөцийн зүй зохистой ашиглахын тул усны менежментийн оновчтой 
бодлогыг хэрэгжүүлэх шаардлагатай. Усны менежментийн хувьд дараах нэгдсэн 
асуудлуудыг авч үзэх нь зүйтэй юм. Үүнд:  

 Байгаль орчин, тогтвортой байдал  

 Усны нөөцийн менежмент  

 Гүний усны менежмент (Үйлдвэрлэлд ашиглах гүний усны зүй зохистой 
хэрэглээ, нөөцийн бохирдол, хомсдолоос сэргийлэх) 

 Усны чанарын хяналт шинжилгээний загвар  

 Усны нөөцийн нөлөөллийн загвар боловсруулан тооцох, 

 Бохир усыг цэвэршүүлэх, 

 Процессын явцад хатуу шингэн фазыг шүүн тусгаарлах, 

 Дахин ашиглах, нөхөн сэргээх, 

 Усан хангамжийн бодлого, 

 Уст давхаргын хадгалах, нөхөн сэргээх (Дамжуулах хоолой ба дамжуулах 
систем) 

 Усны чанарын үнэлгээ,  
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 Бүс нутгийн усны менежментийн асуудлыг сайтар тооцох, 

 Усны үр ашигтай зарцуулалт (үйлдвэрлэлийн технологийн процессийн явц 
дах алдагдлыг бууруулах, процессийн ус цэвэршүүлэх) гэх мэт. 

Яндангаас ялгарах тоос тортог нь гадаргын ус хөрсөнд түүнчлэн үйлдвэрийн 
болон бүс нутгийн түвшинд хөрсний бохирдол үүсгэн ургамлын ургалтанд 
муугаар нөлөөлөх болзошгүй учраас үйлдвэрийн орчимд үүсэх тоос болон уст 
цэгүүдэд тогтмол хяналт тавих шаардлагатай. Үүний тулд: 

 Усны хяналтын сүлжээг бий болгох 

 Хаягдлын хяналтын системийг байршуулах 

 Байнгын ажиллагаатай цуглуулах шуудууг бэлтгэх 

 Хаягдал бохир усны худгийг байнгын ажиллагаатай байлгаж, ажиллагаанд 
хяналт тавьж байх 

Бүх төрлийн үйлдвэрлэлийн нэгэн адил, яндангаас гарах утааг цэвэрлэхдээ 
эхний шатанд, ялангуяа металл агуулж байвал, хатуу, шингэн хэсгүүдийг 
салгадаг. Ингэхдээ усаар хатуу фракцыг доош суулгах цөөрөм, нөөцлүүр 
байгуулдаг.  

 Усан санд хуримтлагдах хаягдал усаар хөрсний усыг бохирдуулахгүй тулд 
ёроол болон хананд нь үл нэвчих геомембран/тусгаарлагчийг хийж өгнө. 

 Усан санг саармагжуулахын тулд давс зэрэг химийн бодис ашиглан 
тунадасжуулах эсвэл органик бохирдлыг шингээгч адсорбент нэмэх зэрэг 
арга хэмжээг авч болно. Тунадасжуулан, саармагжуулсан хаягдал усыг 
цэвэршүүлэх, үйлдвэрлэлийн процесст эргүүлэн ашиглах шаардлагатай.  

 Ямар дамжлагын сүүлийн шугам үргэлжилсэн халуунаар дүрж цайрдах 
шугамаас гарах хаягдал ус нь 2%-ын тосны агууламжтай байдаг ба 
хүйтнээр хавтгайлах үйл явцад ашиглагдах цэвэршүүлэлт нь тосыг 
арилгана. 

 

Стратегийн эрсдлүүд 
Хэрвээ аюул заналхийллийг үр дүнтэйгээр удирдаж чадахгүй бол тухайн 

байгууллагын хувьд маш олон тооны стратегийн эрсдлүүд шинээр бий болдог 
бөгөөд компанийн нэр хүндэд эрсдэл гардаг байна. Компанийн стандарт, 
үнэлэмж болон ёс суртахуун зэрэгт дараах зүйлсийг тууштай мөрдөөгүй байдаг 
байна. 

1. Компанийн нэр хүнд нь хөрөнгө оруулалтыг татах чадвар болон хувьцаа 
эзэмшигчдийн үнэлэмжтэй шууд хамааралтай. Компанийн тогтвортой 
хөгжлийн бодлого болон үйл ажиллагааны туршлага дах хүчин 
чармайлтуудын ихээхэн хэсэг нь хөрөнгө оруулалтанд чиглэгдсэн байдаг. 

2. Нөөц баялагийг ашиглах боломж болон компанийн нэр хүндийн хооронд 
тодорхой бөгөөд үнэ цэнэтэй холбоо оршиж байдаг. Усны менежментийн 
хувьд сайн нэр хүндтэй байх нь тохиромжтой байрлалд байгаа хүдрийн 
биетийг ашиглах боломжтой болох боломжийг сайжруулах бөгөөд 
зөвшөөрөл авах асуудал удааширдаггүй байна. 

3. Компаниудад дэлхийн хэмжээний ур чадвар дутагдсан үед ажилтан албан 
хаагчдыг татах, эерэг нөлөө бүхий тогтоон барих байдлаар ажиллах 
хүчинтэй харьцах, хамгийн сайн харилцааны үр дүнд бий болсон сайн нэр 
хүндээ нотлон харуулдаг байна. 

4. Стратегийн эрсдлийн удирдлага дах тааруухан гүйцэтгэлээс шалтгаалах 
санхүүгийн үр дагавар нь үйл ажиллагааны түвшний шууд эрсдлээс үлэмж 
их байдаг. Эцсийн дүнд тэд үйл ажиллагаа явуулах нийгмийн зөвшөөрөл 
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гэж нэрлэдэг ашигт малтмал үйлдвэрлэлтэнд нийгмийн (олон нийт) зүгээс 
өгдөг зөвшөөрлийг авахын тулд буулт хийхэд хүрдэг.  

5. Орон нутгийн олон нийт болон хүнд үйлдвэрийн усны нөхцөл байдлын 
хоорондын харилцан үйлчлэл тун их хувьсан өөрчлөгддөгөөс шалтгаалан 
бүх нөхцөл байдлыг хангаж чадахуйц ганц ч чиг хандлага байдаггүй байна. 
Бүхий л цогц үйл явцын олон түвшинд нийгэмд оршин байгаа ойлголт 
болох үйлдвэрийн эргэн тойрон дах олон нийтийн ойлголтоос аж 
үйлдвэрлэлийн талаарх дэлхийн хэмжээний олон нийтийн бодол санаа 
бий болдог. Чухал ач холбогдолтой байдал нь өссөөр байгаа бөгөөд 
ялангуяа дэлхийн ихэнхи бүс нутагт усны нөөцийг ашиглахад ирээдүйн цаг 
уурын өөрчлөлтийн аюул тулгарч байна. Үйл ажиллагааны болон 
стратегийн эрсдлүүдийг бууруулах нь эерэг үр дүн бүхий боломжуудыг 
илрүүлж болох юм. Эрсдэл нь өөрийн гэсэн эерэг болон сөрөг үр 
дагавартай байдаг гэж үздэг  ойлгоц юм (аюул занал болон боломж). Аюул 
заналхийлэл нь нөгөө утгаараа боломж болж болох юм. Жишээлбэл 
талбай дээрх усны цэвэршүүлэлт болон хольц бэлтгэх нь компанийн цэвэр 
усны хангалтын төлөвлөгөөний нэмэлт үр ашигтай нийлүүлэлтийг 
сайжруулахын тулд хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа байж болдог. Илүү 
ерөнхийд нь авч үзвэл хэлж ярьж байгаа зүйлээ санаа зорилготойгоо 
нийцүүлэх чиглэлд явах юм. Жишээлбэл хандлага болон технологийн 
өөрчлөлтөөс шалтгаалан “хаягдал” гэдэг үгнээс улам бүр татгалзаж 
хаягдлыг нөөц баялаг болгон хувиргаж байна. Тухайлбал энэхүү гарын 
авлагад “хаягдал бохир ус” гэдгийг өөрчлөн “хэрэглэсэн” ус хэмээх 
нэршлийг хэрэглэсэн байна. 

 
Үйл ажиллагааны эрсдэл 

Үйл ажиллагааны түвшиний эрсдэл нь олон нөхцөл байдалд усны тоо 
хэмжээ болон чанарын асуудлыг хоёуланг нь зэрэг хамардаг асуудал юм. Тэдэнд 
бусад ус хэрэглэгчид, ерөнхийдөө олон нийт болон ажиллах хүчний асуудалтай 
холбоотой нэр хүнд унаж болзошгүй бодит боломжууд байдаг байна. 

1. Ус хангамжийн асуудалд хангалттай анхаараагүйгээс усны дутагдалд 
орсонтой холбогдсон бүтээгдэхүүний алдагдлаас болж орлого буурах, 
усгүй хуурай болсон үед түүнийг худалдаж авах өндөр үнэ төлбөр болон 
бүтээгдэхүүний нийлүүлэлт найдваргүй байдалтай байгаа гэсэн 
ойлголтоос болж зах зээлийнхээ тодорхой хувийг алдах үр дагавар бий 
болох юм. 

2. Илүүдэл усны тааруухан менежмент нь хяналтгүйгээр ус зарцуулсан 
тохиолдолд ус ашиглах харилцаанд зөрчил үүсэх (торгууль болон үйл 
ажиллагааны хувьд олон нийтийн дэмжлэгийг алдахтай холбоотой) ба хэт 
их устай бороо орсон тохиолдолд шаардлагатай хэмжээний усыг хадгалж 
байх үйл ажиллагаанд алдаа гаргаснаас хуурай үед үйл ажиллагаа 
явуулах чадварт эрсдэл гарах үр дагавар бий болдог. 

3. Усны чанарын менежментэд хангалттай анхаарал тавиагүйгээс ашигт 
малтмалын ашиглалт буурах буюу бүтээгдэхүүний чанарт эрсдэл гарах 
бөгөөд хоёулаа зах зээлийн хувьд сайн гэж тооцогддоггүй зүйл юм. 
Жишээлбэл REACH1-н заалтууд болон үйлдвэрийн талбай дээрх илүүдэл 
усны менежменттэй холбоотой нэмэлт зардлууд. Хувь хүмүүсийн эрүүл 
мэнд, аюулгүй байдал мөн эрсдэлд ордог.  

4. Цаашлаад усны экосистем дэхь чанар тааруухан, усны зарцуулалтын 
нөлөөллийг давж гарах чадвар, түрээсээр эзэмшиж буй талбай ба усыг 
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хүлээн авч буй байгаль орчин дах хөдөө аж ахуйн болон амралт зугаалгын 
(загас устгах, мал болон хүний эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлөх нөлөөлөл) 
газартай холбоотой бодит санхүүгийн болон нэр хүндийн зардал гарч 
болох юм. Үүнтэй адилхан чанар сайтай ус хүрэлцээтэй байхад цэвэр ус 
болон ундны усны шаардлагагүй илүү хэрэглээтэй байх нь усны сайн 
менежер байсан ч гэсэн компанийн нэр хүндийг унагахад хүргэдэг. 

5. Үйл ажиллагааны тааруухан туршлага болон үр ашиггүй байдлаас үүдэн 
торгуульд орох, ус хэрэглэсэн хэмжээний төлбөр болон ашиглалтын 
зардал, үйлдвэрийг хаахад байгаль орчны өндөр өртөгтэй зардлыг үлдээх 
гэх мэт “нууц зардлууд” гаргахад хүрдэг. 

 
Усны системийн гол эрсдлүүд 

Усны менежментийн тэргүүн туршлагын хувьд бизнесийн нөхцөл 
байдалтай холбоотой гол эрсдлүүдийг тодорхойлсон байна. Эдгээр эрсдлүүдийн 
ихэнхи нь тогтвортой хөгжлийн туршлагын үр ашигтай хэрэгжүүлэлтийг 
баталгаажуулахад анхаарлаа хандуулах шаардлагатай хүчин зүйлүүдтэй 
нийцсэн байдаг. Энэ хэсэгт (Хүснэгт 7.1) усны менежментийн гол эрсдлүүд 
тэдгээрийн шалтгааныг нэгтгэсэн байна. 

ХҮСНЭГТ 7.1 
УСНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ГОЛ ЭРСДЛҮҮД 

Эрсдэл Шалтгаан 
Урьдчилсан нөхцөл 

Боломжууд Аюул занал 

Хөрөнгө 
оруулалт татах 
чадвар 

Усны тааруухан менежмент, 
үр ашигтай байдалд тавих 
анхаарал дутагдалтай, 
байгаль орчны шаардлага, 
аюулгүй, найдвартай 
байдлын хангалт муугаас 
компанийн нэр хүнд буурсан 

Компани/уул 
уурхайн үйлдвэрлэл 
хөрөнгө оруулалтын 
саналыг илүүд үзсэн 

Хөрөнгө оруулагчид 
бусад ижил төрлийн 
санхүүгийн үр дүн бүхий 
аж ахуйн нэгжүүдийг 
илүүд үзэх боловч нэр 
хүндийг голлох 

Нөөц баялагийг 
ашиглах 
боломж 

Засгийн газар/зохицуулагч 
байгууллагын зүгээс 
менежментийн сайн нэр 
хүндтэй компаниудыг 
нөөц баялгийг (ус, хүдэр, 
газар) ашиглах боломжоор 
хангах асуудлыг илүүд үзэх 

Нөөц баялагийг 
ашиглах боломж 
хойшлуулалтгүйгээр 
өгөгдсөн 
 
 

Хүдрийн биет бэлэн 
бус байж болох эсвэл 
зөвшөөрөл нь 
хойшлогдож болох юм. 

Ажиллах хүч Ажилтнууд компаниа 
усны менежментыг сайн 
хийдэггүй буюу тэд нарыг 
хангалттай ая тухтай 
байдлаар хангахгүй гэж 
ойлгож байх, жишээлбэл 
хотоос зайдуу байх спортын 
болон амралт зугаалгын 
ногоон байгууламж 

Дотроо байгаа 
найдвартай ажиллах 
хүчинтэйгээ бүтээмж 
өндөр байна. 

Ажилчин албан хаагчдыг 
бүрдүүлэх болон тогтоон 
барихад хүндрэлтэй 
байна. Өсөлт удааширч 
үйл ажиллагааны 
гүйцэтгэл буурах 
боломжтой. 

Дэд бүтцийн 
найдвартай 
байдал 

Цаг агаарын хэт 
туйлшралын үед усны 
урсгалын хэмжээ хэтэрхий 
их болох гэх мэт байгаль 
орчны өөрчлөлт болдог. 
Үйлдвэрлэлд саад болохыг 
оролдогч идэвхитнүүдийн 
үйл ажиллагаа. 

Хэрвээ дэд бүтэц 
Тодорхой 
баталгаатай 
болвол даатгалын 
хураамж буурч 
болох юм. Арай бага 
тогтмол зардал. 
Найдвартай байдал 
илүү баталгаажсан. 

Дэд бүтцийг солиход 
Үнэтэй байх. Зөрчил 
тохиолдсон бол байгаль 
орчны нөхөн сэргээлтийн 
зардал гарах. Хомсдлын 
үед нийлүүлэгчид 
нийгэмд илүү сайн 
дэмжлэг үзүүлсэн бусад 
өрсөлдөгчдийг илүүд 
үзсэнээс хангамж авах 



НАЛАЙХЫН БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ТЕХНОЛОГИЙН ПАРК 
ТӨСЛИЙН ДЭД БҮТЦИЙН  Б А Й Г А Л Ь  О Р Ч Н Ы  Н Ө Л Ө Ө Л Л И Й Н  

Н А Р И Й В Ч И Л С А Н  Ү Н Э Л Г Э Э  

 

  

“ЭХОПЛАНЕТ” ХХК 201 

 

боломжгүй болох. 
Аюулгүй найдвартай 
байдал мэдэгдэхүйц 
эрсдэлд орох. 

Үйл ажиллагаа 
явуулах 
нийгмийн 
зөвшөөрөл 

Усны менежментийн 
тааруухан нэр хүнд нь 
компанийг нөөц баялагийг 
ашиглах боломжийг үл 
зөвшөөрөх олон нийтийн 
шахалтыг бий болгодог. 
Компанийн нийгмийн 
хариуцлагын уулзалт 
болоогүй. 

Олон нийт 
үйлдвэрлэлийг ус 
ашиглах боломжийн 
хувьд урт хугацааны 
сайн сонголттойгоор 
ус ашиглахад 
өрсөлдөх чадвартай 
орчин өгөгдсөн 
байгаа гэж ойлгож 
байх 

Үйлдвэрлэлийн өрсөлдөх 
чадвар, хүдрийн биетийг 
ашиглах боломж 
зөвшөөрлөөс болж 
удаашрах ба хэрэгжиж 
буй үйл ажиллагааны 
үр ашигт хүндрэл учрах 
(нийгмийн саад тотгороос 
шалтгаалан 
үйлдвэрлэлийн хугацаа 
алдах) 

 

Хангамжийн аюулгүй байдал: Хангамжийн дутагдлаас (тоо хэмжээ болон 
найдвартай байдал) үйлдвэрлэлийн алдагдал бий болох ба ажилтан албан 
хаагчид болон орон нутгийн олон нийтэд ноцтой үр дагаварыг авч ирж болохуйц 
үйл ажиллагааны хэмжээг бууруулах үр дагавар бий болох боломжтой юм. 
Хангамжийн аюулгүй байдал нь усны эх үүсвэрийн баталгаатай түвшний 
ойлголт, талбайн усны эрэлтээр хянагдаж байдаг.  
 
Эх үүсвэрийн байгаль орчны нөлөөлөл: Усны эх үүсвэрийн зүй зохисгүй, 
үрэлгэн хэрэглээ, сул хамгаалалт нь тухайн эх үүсвэр бохирдох болон байгаль 
орчинд сөрөг нөлөөлөл учруулж, цаашлаад урт хугацааны усан хангамж 
хангагдах боломжгүй болох асуудал үүсэж болно.  
 
Усны чанарын өөрчлөлт: Усны эх үүсвэр, нөөцийн хамгаалалт хангалтгүйгээс 
уст цэгүүд бохирдох улмаар усны нөөц бохирдох эрсдэлд хүргэж болзошгүй.  
 
Илүүдэл хангамж: Усны зохицуулалтгүй дамжуулалтаас шалтгаалан нөөцлөх 
хүчин чадлаас давсан хэтэрхий их ус үйл ажиллагаанд нийлүүлэгддэг. Үүнээс 
гадна хэрвээ ус зайлуулах (хатаах) хэмжээ чиглэлийг өөрчлөх байгууламжийн 
хүчин чадлаас давбал үйлдвэрлэл зогсож болох юм. 
 

Эрсдлийг хянах тэргүүлэх туршлага 

Дээр дурьдсан эрсдлийг хянах тэргүүн туршлагаас дурьдвал: Үүнд:  

 Үйл ажиллагааны туршид усны эргэлтийг цаг уурын болон ус зүйн 
хувиралтыг авч үзэх асуудлуудыг хамруулан ухаалагаар тогтоох, 

 Ус зайлуулах (хатаах) хэмжээ нь тоо хэмжээг тодорхойлох найдвартай 
байдлын хязгаартайгаар тодорхойлогдох бөгөөд төлөвлөлтийн шатанд 
дээд зэргийн үнэн зөв байх боломжгүй боловч төлөвлөгөө нь боломжит 
хувилбарын мэдрэмтгий байдлын шинжилгээг агуулж байх ёстой, 

 Талбайн усны систем нь байгаль орчны усан хангамжийн хүчин чадал, 
байх ёстой зардал болон үр ашгийн шаардлагуудад нийцсэн, оновчтой 
байдлаар төлөвлөгдсөн байна,  

 Талбайн үйл ажиллагааны бүрэлдэхүүн хэсэг бүрийн хувьд усны чанарын 
стандарт шаардлагыг менежментийн төлөвлөгөөнд тодорхойлогдсон байх 
ёстой бөгөөд үйл ажиллагааны горимд баримтаар баталгаажсан усны 
чанарын хяналт, шинжилгээ нь аливаа эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх 
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тохиромжтой арга хэмжээг төлөвлөх, өөрчлөлтөд зохицсон менежментийн 
хариу үйлдэл хийхэд суурь мэдээлэл болох 

 Ус ашиглах холбогдох зөвшөөрөл, шаардлагууд болон усан хангамжийн 
систем, аймаг, орон нутгаас тавигддаг шаардлагуудыг бүрэн дүүрэн 
судлан тодорхойлж мөрдөн ажиллах, усны аюулгүй байдлын эрсрдлүүд 
болон менежментийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан хамгаалалтын арга 
хэмжээг мэдэж байх  ёстой. Ус хангамжийн шатлалыг ойлгож байх, 
хомсдолын болон онцгой байдлын үед тэргүүлэх ач холбогдолтой 
байдлын хувьд хэрхэн бусад хэрэглэгчид хэрэглэхийг шаардах, 

 Эрэлтэд тогтвортой нийцэж байх байгаль орчны урсгалын хүчин чадал нь 
байгаль орчны урсгалын шаардлагуудыг хамруулах бөгөөд энэхүү хүчин 
чадлаас хэтрүүлэхгүй байхыг баталгаажуулах усны менежментийн 
системийн үйл ажиллагааны үзүүлэлтүүд болон төлөвлөгөөг сайн мэдэж 
байх, 

 Талбайн усны менежментийн төлөвлөгөөнд тэмдэглэгдсэн бусад ус 
хэрэглэгчдийн эрэлттэй нийцсэн үйл ажиллагааны хариуцлагууд нь зөвхөн 
усны менежментийн системийн хэрэгжүүлэгчидтэй харилцах асуудал биш 
боловч өөрсдийн гүйцэтгэлийн гэрээний нэг хэсэг болгосон байдаг. Энэ нь 
ирээдүйд тухайн газарт олон нийтийн усны хэрэгцээнд үлдэх аливаа дэд 
бүтцийг үйлдвэрийг хаасны дараа дэмжлэг болгон үлдээх асуудлыг 
оруулсан байх ёстой. Үлдэх дэд бүтэц байхгүй бол олон нийт өмнө 
хангагдаж байсан буюу ирээдүйд бэлэн байна гэж бодож байсан аливаа 
усыг хэрэглэх боломжоо алдахаа мэдэж байх ёстой.  

 Бүтээгдэхүүний ашиглалтын эрсдэлд орох: Хэрвээ усны чанар болон тоо 
хэмжээ нь бүтээгдэхүүнийг ялгах техникийн тодорхойлолтын зорилгод 
нийцэхгүй байвал ашиглалт буурах болно. Цаад утгаараа хэрэглэсэн усны 
зохицуулалттай холбоотой ба түүхий усыг илүү гэж үзэн авах үед 
хүрэлцээтэй хэмжээний түүхий усыг олохтой холбоотой хүндрэлүүд болон 
орлогын алдагдал бий болно гэсэн үг юм. 

 Дэд бүтэц нь техникийн тодорхойлолтын дагуу ажиллахгүй байх: Үйл 
ажиллагаа нь  хүрээтэй харилцан адилгүй байрлалд байгаагаас 
шалтгаалж байгаль орчны зөвшөөрөл болон олон нийтийн харилцааны 
асуудал дээр харилцан тохиролцох тохиолдол үйлдвэрлэлд гарах 
боломжтой байдаг. Энэ нь сул зогсолт, хожуу ашиглалтын өндөр зардал 
болон үйл ажилагаан дах олон нийтийн дэмжлэгийг алдах шалтгаан 
болдог. 

 Дэд бүтцийн буруу хэрэгжүүлэлт: Сүлжээний хангамжийн системийн 
стандартыг тааруухан ашигласны үр дүнд ажиллах хүчний зүгээс устай 
харьцах буюу хэрэглэх асуудал бий болдог. Дэд бүтцийн хэт 
капиталжуулалт нь шийдвэр гаргагчдын ирээдүйн зохистой хөрөнгө 
оруулалтад итгэх итгэлийг алдруулах үр дагавартай байдаг. 

 Нөөцлөлтийн сангууд төлөвлөснөөс илүү ус цугларуулах: Эрэлтийг хангах 
хүрэлцээгүй ус нь компанийн зорилгыг эрсдэлд оруулдаг. Нөөцлөлтиийн 
сангууд таамаглаж байснаас илүү усны алдагдалтай байх:  

 Нөөцийн усан сангийн геотехникийн тогтвортой байдал: Нөөцийн усан 
сангийн байгууламжийн далан зэргийн тогтворжилт нь хангалтгүй, 
стандарт шаардлага, зураг төслийн дагуу хийгдээгүй зэргээс шалтгаалан 
нуралт, сэттрэлт үүсэх, халих зэрэг сүйрлийн үр дагаварт хүргэснээр 
үйлдвэрийн ажиллах хугацааны алдагдал, сул зогсолт, байгаль орчны 
ноцтой нөхцөл байдлыг дагуулах болно.  
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 Усан сангийн усны чанар: Хэрвээ усан санд тунадасжуулж, хуримтлуулж 
байгаа усны чанарыг стандарт шаардлагад нийцүүлэн зохицуулахгүй бол 
хор аюултай бодисын агууламж ихсэх, лаг шаараар дүүрэх, улмаар хэвийн 
ажиллагаа нь алдагдаж болзошгүй энэ тохиолдолд үйлдвэр хэвийн үйл 
ажиллагаагаа үргэлжүүлж чадахгүй байх нөхөцл байдал тулгарч болзошгй 
байна.  

 Үр ашиггүй хяналт: Үр ашиггүй хяналт нь усны системийн үйл 
ажиллагааны гүйцэтгэлд төлөвлөгдөөгүй сул зогсолт, аюулгүй байдал, 
эрүүл мэнд болон олон нийтийн зүгээс сөрөг үр дагаварыг авч ирэх үр дүнд 
хүргэдэг байна. 

 Усны менежментийн баг нэгдмэл бус байх: Усны менежментийн баг 
тааруухан нэгдэлтэй байх нь сул зогсолт, осол аваар, усны гаралтын 
төлөвлөгөөнд нийцүүлэх чадваргүй байх болон олон нийтийн хүлээлт 
зэрэг асуудлыг бий болгох үр дагавартай. 

 Үйлдвэрийн хаалтын үйл ажиллагааны үлдээсэн өв: Одоогийн хэрэгжиж 
буй усны менежментийн асуудлаас шалтгаалан шүүрэлт болон уул 
Үйлдвэрийн үйл ажиллагаатай холбоотой газрын хэмжээнд хүчил 
зайлуулах үйлдвэрийн суваг шуудуу зэргээс шалтгаалан Үйлдвэрийн үйл 
ажиллагааны эцсийн хаалт хүртэл ажиллах чадваргүй болох эсвэл 
эрхээсээ татгалзах нь усыг байнга цэвэршүүлэх хэрэгцээтэй болгодог. 

 
7.4 ҮЙЛДВЭРҮҮДИЙН ЭРСДЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ 

БМҮТП-ын баригдах үйлдвэрүүдэд ашиглах химийн бодисын эрсдлийн 
үнэлгээг Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай хуулийн 17 дугаар зүйлд 
заасны  дагуу химийн хорт бодис үйлдвэрлэх, хадгалах, ашиглах үйл ажиллагаа 
эрхлэх  аливаа төсөл нь байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан 
үнэлгээний  хүрээнд эрсдлийн үнэлгээг хийлгэхдээ Байгаль орчин, аялал 
жуулчлалын сайд, Эрүүл мэндийн сайдын хамтарсан 2009 оны 04/04 дугаар 
тушаалын I хавсралт, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын  сайд, Эрүүл мэндийн 
сайд, Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 2009 оны 02 дугаар сарын 03-ны 
өдрийн 28/40/29 дүгээр хамтарсан тушаалын хоёрдугаар хавсралтаар батлагдсан 
“Химийн хорт ба аюултай бодисын эрсдлийн үнэлгээ хийх журам”, Байгаль орчин, 
ногоон хөгжил, аялал жуулчлалын сайд, Эрүүл мэнд, спортын сайдын хамтарсан 
тушаал 2015 оны 10 сарын 08 өдөр Дугаар А/356/396 “Химийн хорт болон 
аюултай бодисын ангилал” Химийн хорт болон аюултай бодисын ангиллыг 1 
дүгээр, Химийн хорт болон аюултай бодисын ангиллыг ашиглах аргачлалыг 2 
дугаар, Химийн хорт болон аюултай бодисын ангилалд хамруулсан бодисын 
жагсаалтыг 3 дугаар хавсралт зэргийг үндэслэл хийлгэх шаардлагатай.  

Химийн ашиглахад  химийн хортой, аюултай зарим бодисуудтай ажиллах 
химийн бодисын эрсдэлийн үнэлгээг хийх зайлшгүй шаардлага гарсан юм. Учир 
нь сүүлийн 50 гаруй жилийн хугацаанд урьд өмнө нь хүний бие хүрээлэн буй 
орчинд нөлөөгүй, эсвэл аюулгүй гэж тооцогдож байсан хэд хэдэн бодисууд хорт 
хавдар үүсгэх, эсвэл хүний нөхөн үржихүйд хортой болох нь нотлогдоод байна. 
Мөн хор аюул нь мэдэгдэж буй бодисыг удаан хугацаанд ашиглахад орчин, 
ажиллагсдын эрүүл мэндэд үл мэдэгдэм тунгаар нөлөөлсөөр байдаг.  

Химийн олон бодисуудын хувьд хүний эрүүл мэндэд хэрхэн нөлөө 
үзүүлдэг талаар одоогоор хангалттай мэдээлэл байхгүй ч хөгжилтэй орнуудын 
төр засгийн газраас хүн амын эрүүл мэндийг хамгаалах үүднээс тэдэнд учирч 
болох аливаа эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх болжээ.  
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Энд бид химийн нэмэлт бодис  ажиллагсдын эрүүл мэндийн эрсдэлийн 
үнэлгээг хийхийг зорив. Өөрөөр хэлбэл ажиллагсад нь химийн хортой бодисын 
нөлөөлөлд их бага хэмжээгээр өртсөн тохиолдолд бий болох хортой нөлөөллийн 
хэмжээг тодорхойлох шаардлагатай.  

Эрсдлийн үнэлгээ гэдэг нь химийн хорт ба аюултай бодис, тэдгээрийн 
нэгдэлтэй харьцах явцад хүний эрүүл мэнд, байгаль орчин, мал амьтанд үзүүлж 
болзошгүй сөрөг нөлөөлөл, осол эрсдэлийг судлан тогтоож, үнэлгээ өгөх, сөрөг 
нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх, бууруулах талаар авах арга хэмжээг 
тодорхойлохыг хэлнэ. Химийн хорт бодисын нөлөөлөлд өртсөн хүн амыг гурван 
хэсэгт хуваан авч үзнэ. Өртөлтийн замууд нь өөр өөрийн гэсэн онцлогтой байна. 
Тухайлбал:  

1. Ажиллагсад (ажлын байрандаа химийн хорт бодисын нөлөөлөлд өртөнө).  
2. Шууд бус замаар буюу байгаль орчинд тархсан хорт бодисын тархалтаас 

хүн ам нөлөөлөлд өртөнө.  
Өртөлтийн замууд нь амаар, амьсгалаар, арьсаар явагддаг ба ажлын 

байран дахь хамгийн нийтлэг өртөлтөд амьсгалын замаар болон арьсанд 
нөлөөлөх өртөлт ордог. Амьсгалын замаар өртөх. Төрөл бүрийн хий, уур, утаа, 
бодисын тоос зэрэг нь амьсгалын замаар биед нэвчих боломжтой. Биед нэвчин 
шингэх байдал нь тухайн бодисын агаар дахь агууламж, мөн эсийн хамгаалалтыг 
нэвчих чадвараас нь хамаардаг. Ажлын байран дахь химийн бодисын амьсгалын 
замын нөлөөлөлд онцгой анхаарал тавих шаардлагатай байдаг тул нэлээд улс 
орнууд тэдгээрийн ажлын байранд баримтлах хязгаар үзүүлэлтүүдийг тогтоосон 
байна.  

Өртөлт гэдэг нь ажилчин хүний амьсгалах агаарын орон зайд илрэх 
бодисоор тодорхойлогдоно. Шингэн болон хатуу бодисын ил байх гадаргуу их 
байх тусам тархах магадлал өндөр байдаг. Битүүмжлэгдсэн нөхцөлд үйл 
ажиллагаа явагддаг бол ажилчид химийн бодисын тархалтад маш бага өртөнө. 
Харин ил орчинд бол өртөлтийн нөлөөлөл их байна. Хагас задгай нөхцөлд үйл 
ажиллагаа явагдах тохиолдолд дунд зэргийн өртөлт явагдана. Арьсанд хортой 
нөлөөлдөг шингэн бодисын хувьд ууршимтгай чанар нь бага байх тутам 
тархалтаас үүдэх хор хөнөөл нь их байдаг. Хэт ууршимтгай шингэний хувьд их 
хэмжээгээр арьсанд нэвчиж шингэхээс өмнө ууршдаг. Ийм бодистой ажиллах явц 
бүрэн хаалттай орчинд эсвэл арьсанд хүрэхээс хамгаалсан зориулалтын хувцас 
хэрэгсэл өмссөн тохиолдолд хор хөнөөл нь их хэмжээгээр буурна.  

Химийн бодисыг хэрэглэх, хадгалах, тээвэрлэх тэдгээрийн ашиглалт, 
зарцуулалтын бүртгэл хөтлөх, тайлан мэдээ гаргах зэрэг үйл ажиллагаа нь 
үйлдвэрлэлийн үндсэн үйл ажиллагааны салшгүй хэсэг байх ёстой. Эдгээр үйл 
ажиллагааг “Химийн хорт бодисоос хамгаалах тухай” Монгол Улсын хуулийн 
дагуу явуулж байхыг төсөл хэрэгжүүлэгч анхааралдаа авбал зохино.  

Эрсдлийн үнэлгээнд агуулахад хадгалагдах химийн бодисууд болон 
химийн бүтээгдэхүүний шинж чанар, хүний эрүүл мэнд, байгаль орчинд учруулах 
хор хөнөөлийн талаар тодорхойлон тусгахаас гадна тэдгээрийн савлагаа, хайрцаг 
сав, авто машинд шилжүүлэн ачих, мөн химийн бодис болон химийн 
бүтээгдэхүүнийг хадгалах агуулахын байгууламжийн талбайн план зураг, осол 
эрсдлийн нөлөөлөлд өртөж болзошгүй бүсэд орших байшин барилга, тэдгээрт 
ажиллаж амьдардаг хүний тоо, эрхэлдэг үйл ажиллагааны төрөл зэргийг тооцон 
эрсдлийн аюул, зэрэглэлийг тогтоох шаардлагатай 

National Fire Protection Association (NFPA 704) буюу АНУ-ын Галын 
аюулаас хамгаалах үндэсний нийгэмлэгийн дагаж мөрддөг системийн дагуу 
тухайн химийн бодис, материалуудын хор, аюулын зэрэглэлийг дугаар бүхий 
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жишүү дөрвөн өнцөгт таних тэмдгээр илэрхийлж тэдгээрийг хадгалж бу саван 
дээр нь байрлуулж агуулахад хадгалдаг байна. 
 Үйлдвэрт ашиглагдах химийн бодисуудыг агуулахад хадгалагдахаар 
төлөвлөж байгаа бол идэмхий хүчлүүдийг хүчилд тэсвэртэй материалаар 
доторлогдсон өрөөнд хадгална. Исэлдүүлэгч хүчлүүдийг (хром, азот, хүхэр, 
перхлорын хүчлүүд) органик хүчлүүдээс тусад нь хадгална. Мөн шатамхай 
шингэнүүдийг галд тэсвэртэй материалаар баригдсан өрөөнд галын эх үүсвэрээс 
хол хадгална. Онцгой шатамхай шингэнүүдийг тэсрэлт даах бат бөх хөргөгчид 
хадгална. Хүчлүүд, гидроксидууд, исэлдүүлэгчид, хортой бодисуудтай хамт 
хадгалж болохгүй. Шатамхай хатуу бодисуудыг сэрүүн, хуурай газар 
исэлдүүлэгч, идэмхий, шатамхай шингэнүүдээс тусад нь хадгална. 
Исэлдүүлэгчүүдийг химийн бодисын агуулахад ил задгай асгарахаас 
болгоомжилж, өөрөө шатамхай ба шатамхай бодис, материалаас тусад нь 
хадгална. 

 
Өртөгч бүлэг 

Экологийн өртөгчид: эрсдлийн болзошгүй эх үүсвэрүүдээс бодис урвалж 
хүрээлэн буй орчинд алдагдаж, байгаль орчны бүрэлдэхүүн хэсгүүд болох ус, 
хөрс, агаарыг бохирдуулах эрсдэл гарч болно. ус, хөрс, агаарын бохирдлоор 
дамжин хорт бодис нөлөөлдөг тул ус (загас, хавч, нялцгай биетэн, замаг), 
хөрсний (бактери, хорхой) амьд организм, хөрсөн дээр ургах ургамал, ногоо, 
эдгээрээр тэтгэдэг амьтан, шувуу зэрэгт мөн нөлөөлөхийн зэрэгцээ ундны ус, 
амьсгалах агаар, хөрсөн дээр ургасан ургамал, тариа ногоо, малын мах, загас 
зэрэг хоол тэжээл, бохирдсон хөрснөөс дэгдэх нарийн тоосонцроор амьсгалах, 
арьсаар хүрэлцэх зэрэг замуудаар хүний биед нэвтэрч хор хөнөөл учруулж 
болзошгүй байдаг. эрсдлийн өртөгч бүлгүүдэд тухайн төсөл хэрэгжиж буй газарт 
болон ойр орчимд амьдарч байгаа хүн ам, байгаль орчны бүрэлдэхүүн хэсгүүд 
хамаарна. тухайн төслийн хувьд өртөгч бүлгүүдийг тодорхойлохын тулд дараах 
байдлаар авч үзнэ. үүнд:  

 Агуулахын болон үйлдвэрийн ажилчид 

 Үйлдвэрийн орчинд буюу тухайн агуулахын ойр орчим 500 м-ийн тойрог 
дотор  

 Тухайн ойр орчимд байнгын болон түр ажиллагсад 500 м тойрог дотор 

 Бусад өртөгчид 

 Агуулахын хувьд өртөгч бүлгүүдэд болзошгүй эрсдлийг хүлээн авагчид 
ХҮСНЭГТ 7.2 

ӨРТӨГЧ БҮЛГИЙГ ТОДОРХОЙЛОХ ҮЗҮҮЛЭЛТ 

№ Өртөгч бүлэг Зэрэг 

1 Агуулахын болон үйлдвэрийн ажилчид 1 

2 
Тухайн ойр орчимд байнгын болон түр ажиллагсад 500 
м тойрог дотор 

2 

3 Бусад өртөгчид 3 

4 Шувууд, хөхтөн, ан амьтад  4 

1 – өртөлт хүлээн авах хамгийн өндөр магадлалтай;   
>4 – өртөлт хүлээн авах хамгийн бага магадлалтай 
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ХҮСНЭГТ 7.3 

ӨРТӨЛТ ХҮЛЭЭН АВЧ БУЙ ХҮЛЭЭН АВАГЧДЫГ ҮНЭЛЭХ НИЙТ 1-4 ОНОО 

Бохирдлын 

болзошгүй эх 

үүсвэр 

Болзошгүй осол аюул 

Осол аюулд өртөгчид, учрах 

хохирол Хордож 

болох зам Байгаль орчны 

бүрэлдэхүүн  
Хүн 

Химийн 

бүтээгдэхүүн 

бодисын 

агуулах 

Химийн бүтээгдэхүүн ачих, 

буулгах, зөөх явцад асгарах, сав 

баглаа боодол задрах 

Агаар, хөрс, ус 

бохирдох 

Агуулахын болон 

үйлдвэрийн 

ажиллагсад 

Арьсанд 

хүрэх, 

амьсгалах 

Гал, дулааны нөлөөгөөр түймэр, 

гал гарч сав баглаа боодлын 

битүүмжлэл алдагдсанаас 

дэгдэмхий бодис уурших, асгарах 

Агаар, хөрс, 

хөрсний болон 

гүний ус 

бохирдох 

Агуулахын болон 

үйлдвэрийн 

ажиллагсад, ойр 

орчимд амьдрах 

ард иргэд 

Арьсанд 

хүрэх, 

амьсгалах 

Үер болон байгалийн бусад 

гэнэтийн гамшгийн үед бодис 

асгарах, сав баглаа боодол 

задрах, химийн бодис их 

хэмжээгээр алдагдах, гал 

түймрийн аюул үүсэх, хүмүүс 

олноор хордох 

Агаар, хөрс, ус 

бохирдох 

Үйлдвэрийн 

ажиллагсад, ойр 

орчимд амьдрах 

ард иргэд 

Арьсанд 

хүрэх, 

амьсгалах 

 
ХҮСНЭГТ 7.4 

УРШГИЙН ҮНЭЛГЭЭ 

Зэрэглэл Уршиг 
Эрсдэлд өртөгч ба эрсдлийн тодорхойлолт Уршгийг бууруулах, 

арилгах шийдэл Хүн ам Эд хөрөнгө 

1 Ялимгүй Гэмтэлд өртөхгүй 
Хохиролд 
өртөхгүй 

Тусгайлан шийдэл 
шаардлагагүй 

2 Бага 
Гэмтэл анхны 

тусламжаар эдгэрнэ 
Хохиролд 

багавтар өртөнө 
Газар дээр нь шийдэх 
шаардлагатай 

3 Дунд 
Эмнэлгийн тусламж 
авах шаардлагатай 

Хохиролд дунд 
зэрэг өртөнө 

Газар дээр нь шийдэх, 
гадны тусламж авах 

4 Их 
Хүнд гэмтэл авч, 

хөдөлмөрийн 
чадвараа алдана 

Их хохиролд 
өртөнө 

Газар дээр нь шийдэх, 
гадны тусламж авах 

5 Гамшиг Амь нас эрсдэнэ 
Маш их хохиролд 

өртөнө 
Газар дээр нь шийдэх, 
гадны тусламж авах 

 

Агуулахад химийн бодис хадгалагдах, үйлдвэрлэл технологийн процессын 
хяналт, удирдлагын хэлтэст ажиллах ажиллагсад нь нөлөөлөлд хамгийн түрүүнд 
өртөгчид  байна. Тиймээс төслийн талбай дээр ийм төрлийн ажил хийж байгаа 
хүмүүс буюу дээр ажлын байр обьект нь уршгийн үнэлгээний шалгуураар 3-р 
зэрэглэлд хамаарах бөгөөд дунд зэргийн уршигтай хэсэгт хамаарч байна. Дунд 
буюу 3-р зэрэглэлд хамаарах эрсдэл өртөгч нь эмнэлгийн тусламж яаралтай 
авах  шаардлагатай байдаг ба үүсээд буй эрсдлийн цар хүрээнээс хамаарч 
өртөлтийн зэрэг нь харилцан адилгүй байна. Тиймээс магадлалыг тооцохдоо 
эрсдлийн эзлэх хувийг 5 зэрэглэлээр тогтоож, түүнд тулгуурлан эрсдлийг 
баримжаалан тодорхойлно. 
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ХҮСНЭГТ 7.5 
МАГАДЛАЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ШАЛГУУР 

Зэрэглэл Магадлал Эзлэх хувь Эрсдлийн тодорхойлолт 

1 Бараг болохгүй <5% Онцгой нөхцөлд эрсдэлтэй байж магадгүй  

2 Магад болохгүй 5-20% Заримдаа эрсдэлтэй байж магадгүй 

3 Болзошгүй 20-50% Заримдаа эрсдэл үүснэ 

4 Магад болох 50-70% Бараг бүх нөхцөл эрсдэлтэй байж болзошгүй 

5 Лавтай болох 70-100% Бараг бүх нөхцөлд эрсдэлтэй 

 
Магадлалын болон уршгийн үнэлгээг нэгтгэн матриц үүсгэж эрсдлийг 

“ялимгүй”, “бага”, “дунд”, “их”, “гамшгийн хэмжээнд хүрсэн” гэж үнэлнэ. Эрсдлийн 
үнэлгээний дүнг технологийн байгууламжаар ба болзошгүй осол, аюултай 
үзэгдлээр нэгтгэн гаргасан.  

ХҮСНЭГТ 7.6 
ЭРСДЛИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ МАТРИЦ 

Магадлал 
Үр дагавар 

Ялимгүй Бага дунд Их гамшиг 

Бараг болохгүй L L M H H 

Магад болохгүй L 
L 
 

M H E 

Болзошгүй L M H E E 

Магад болох M H H E E 

Лавтай болох H H E E E 

 
ХҮСНЭГТ 7.7 

ЭРСДЛИЙН ТҮВШИН 

Эрсдлийн түвшин Удирдлага, зохион байгуулалт 

L бага эрсдэл Eрдийн үйл ажиллагааны журмаар зохицуулагдана. 

M дунд эрсдэл 
Удирдлага хариуцах ба шийдэл нь тодорхой байх 

шаардлагатай 

H их эрсдэл 
Үйлдвэрийн удирдлага, орон нутгийн захиргаа, хяналтын 

байгууллагаас анхаарах шаардлагатай 

E  гамшгийн хэмжээнд 
хүрсэн эрсдэл 

Үйлдвэрийн удирдлага, улсын мэргэжлийн хяналт, 
онцгой байдлын байгууллагаас анхаарч, онцгой арга 

хэмжээ авах шаардлагатай 

 

Эрсдлийг уршигийн болон магадлалын үнэлгээний шалгуурын дагуу 5 
зэрэглэлээр үнэлдэг. Уршигийн үнэлгээг “ялимгүй”, “бага”, “дунд”, “их”, “гамшгийн 
хэмжээнд хүрсэн” гэсэн шалгуураар үнэлсэн. Уршгийн үнэлгээгээр эрсдэлд 
өртөгчийг хүн ам, эд хөрөнгө гэж ангилан уршгийг бууруулах, арилгах шийдэл 
гэсэн үзүүлэлтийг харгалзан үздэг.  

 

Эрсдлийн хяналт  
Агаарын бохирдлын хяналт 

 Тоосонцорын ялгаралт 

 SO2 хийн ялгаралт 

 NOx хийн ялгаралт  
Тоос ялгаралтыг хянах: Түүхий эд хүлээн авах явцад анхдагч агаар 
бохирдуулагч тоосонцорууд ялгардаг. Тоосонцорууд мөн түүхий эдийн 
боловсруулалт, ачих, буулгах, тээвэрлэхэд үүснэ. Дараах аргуудыг ашиглан ил 
уурхайгаас эсвэл худалдаж авсан түүхий эдийн боловсруулалтаас үүссэн тоосны 
дэгдэлтыг хянахад ашигладаг. Үүнд:  
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1. цахилгаан статик тунадасжуулагч,  
2. усаар шүрших  
3. ууттай шүүлтүүр,  
4. агаарт ялгаруулахгүй хий цэвэрлэгч,  
5. тоног төхөөрөмжийн хаалт,  
6. тоос дарагч химийн бодис хэрэглэх,  
7. нойтон цэвэрлэгчээр соруулах гэх мэт.  

          Цуглуулсан тоосыг түүхий эдийн адил дахин ашигладаг. Материал 
олголтын хэсэг буюу түүхий эдийн талбайд тоосжилтыг усаар шүрших, хашааг 
өндөрлөх, хаалт хийх зэрэг арга хэмжээг хэрэгжүүлж тоос тархахаас сэргийлдэг. 
Тоос нь уушиг тоосжих, чулуужих, антракоз өвчин үүсгэх нөлөөтэй байж болно. 
Тоос нь нүдний салслаг бүрхүүлийг гэмтээн нүд өвтгөх, биед наалдан шигдэж 
арьсыг үл амьсгалуулах эрсдэл үүсгэдэг. Тоосжилт нь түүхий эд хадгалалтын 
сав, овоолгоч, холигч, конвейер болон материалыг агуулахаас бутлах хэсэг руу 
зөөвөрлөхөд ашигласан шанагатай элеватороос үүсдэг. Дараах 
төхөөрөмжүүдийг ашиглан түүхий эд бутлах хэсэг болон хадгалах агуулахад 
тоосыг цуглуулахад ашигладаг:  

1. механик циклон болон олон циклонт систем нь тоос салгахад үр дүнгийн 
хувьд арай бага бөгөөд зөвхөн  том ширхэгтэй хэсгүүдийг урьдчилан 
салгах шатанд болон дараагийн тоос салгах төхөөрөмжийн тоосны 
ачааллыг бууруулахад ашиглана (ихэнхдээ бусад хяналтын цувралд 
хэрэглэдэг),  

2. Даавуун шүүлтүүрүүд (агаарын эсрэг урсгалын эсвэл pulse-jet fabric filters)  
3. Цахилгаан статик тунадасжуулагч (ховор тохиолдолд). 

 
7.4.1 УГСАРМАЛ БАРИЛГЫН ТӨМӨР БЕТОН ХИЙЦ ЭДЛЭЛИЙН ҮЙЛДВЭР 

Эрсдлийн үнэлгээ нь хүний эрүүл мэндийн эрсдлийн үнэлгээ (ХЭМЭҮ), 
байгаль орчны эрсдлийн үнэлгээ (БОЭҮ), осол, аюулын эрсдлийн үнэлгээ (ОАЭҮ) 
гэсэн үндсэн хэсгүүдээс бүрдэж байгаа бөгөөд дээрх аргачлалд тусгагдсан 
ерөнхий зарчим, арга зүйг баримтлан эрсдлийн үнэлгээг хийж гүйцэтгэнэ. 

Барилгын төмөр  бетон хийц эдлэлийн үйлдвэр үйл  ажиллагааны үед гарч 
болзошгүй осол, гамшгийн үеийн өртөлтийн үнэлгээг дараах хүснэгтэд  нэгтгэн 
харуулав. 

ХҮСНЭГТ 7.8  
ОСЛЫН АЮУЛЫН ӨРТӨЛТИЙН ҮНЭЛГЭЭ 

 
 

Үйл 
ажиллагаа 

 
 

Өртөх объект 
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Эрсдэл   
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Ачих 
тээвэрлэх, 
буулгах, 

хадгалах, 
хэрэглэх, 

устгах 

Хүн ам: 
Жолооч 
Химийн бодистой 
ажилах инженер, 
техникийн ажилчид 
Аврах албаны 
ажилтан 
Аюул осол ойр байгаа 
хүмүүс 

Хордох  +   + + 3С Хүн амын 
нягтаршил 

сийрэг, зайдуу 
тул өртөх 
магадлал 

харьцангуй бага 



НАЛАЙХЫН БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ТЕХНОЛОГИЙН ПАРК 
ТӨСЛИЙН ДЭД БҮТЦИЙН  Б А Й Г А Л Ь  О Р Ч Н Ы  Н Ө Л Ө Ө Л Л И Й Н  

Н А Р И Й В Ч И Л С А Н  Ү Н Э Л Г Э Э  

 

  

“ЭХОПЛАНЕТ” ХХК 209 

 

Байгаль орчин: 
Агаар  
Хөрс 
Ус 
Ургамал  

Бохирдох   +   + 3С Бага зэрэг 
бохирдох 

нөлөөлөл нь 
байрлалын 

орчинд 

Эд хөрөнгө: 
Машин 
Техник 
Тоног төхөөрөмж 
Хувцас хунар 

Эвдрэх, 
бохирдох 

  + + + 2В Хязгаарлагдмал, 
бага хэмжээтэй 

 

1. Үнэлгээний үр дүнг авч үзвэл дараах байдалтай байна. Үүнд: 
Хүний амь нас, эрүүл мэнд: Химийн бодис, аюултай шинж чанартай 
материалтай харьцах зааварчлага аваагүй, зохих мэдлэггүй, хайхрамжгүй 
ажиллагаа болон осол гарсан нөхцөлд ажилчид өртөх нөхцөлтэй. Өртөх 
хүн цөөн, осол эрсдэл гарах тохиолдолд ноцтой байдал үүсэх, оноо 3С. 

2. Байгаль орчин: Химийн бодис асгарах, гоожих зэргээр алдагдвал байгаль 
орчин бохирдоно. Нөлөөлөл нь үйлдвэрийн байрлалын орчинд, оновчтой 
арга хэмжээ авсан тохиолдолд аюул эрсдэл бага, оноо 3С. 

3. Эд хөрөнгө: Эвдрэл хохирол гарна, бохирдол бага байж болно, оноо 2В. 
Магадлал: Технологийн горимыг чанд мөрдөх, ажиллагсдыг химийн 
бодистой харьцаж ажиллах арга ажиллагаанд сургаж дадлагажуулах, 
тэднийг эмнэлгийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт тогтмол хамруулж ажиллах 
нөхцөлд осол эрсдэл гарах магадлал бага, оноо 2В. 

4. Осол эрсдлийн зэрэг: Тохиолдох магадлал багатай, үр дагавар ноцтой, 
оноо 3С.Төсөлд ашиглагдах химийн бодис, материалын эрсдлийг “Химийн 
осолд хүргэх аюулыг илрүүлж, үр дагаврыг үнэлэх заавар” (2001) -ын дагуу 
үнэлэхэд осол эрсдэл гарах магадлал бага, харин осол эрсдэл гарсан 
тохиолдолд “ноцтой үр дагавартай” гэсэн үнэлгээ гарч байна. 

 
Тус төслийн үйл ажиллагааны үед эрсдэл гарч болох нөхцөл 

шалтгаануудыг авч үзье. 
1. Технологийн үйл ажиллагаа алдагдсанаас үүсэх эрсдэл:  

 Тээвэрлэлтийн үеийн аюулгүй байдлыг хангаагүй байх  

 Хадгалалтын үед зохих дүрэм, журмын шаардлага зөрчигдөх  

 Дамжуулах шугам хоолой болон химийн хорт ба аюултай бодис агуулах 
сав гэмтэх, битүүмжлэл, холболтын зохих шаардлага алдагдах  

 Аппарат тоног төхөөрөмжид гэмтэл гарах  

 Дохиоллын системд гэмтэл гарах, дохиоллын системгүй байх  

 Хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны шаардлага зөрчигдөх  

 Мэргэжлийн бус болон дадлага, туршлагагүй хүн ажиллуулах  

 Химийн хорт ба аюултай бодис ашиглах үеийн зохих шаардлага 
хангаагүй байх  

 Газар хөдлөх үед  

 Үер усны аюул гарахад  

 Барилга байгууламжийн хэвийн байдал алдагдах зэрэг  
Дээр дурьдсан нөхцөл байдал үүсч болзошгүй тул урьдчилан сэргийлэх 

арга хэмжээг компани өөрийн хөрөнгө хүчээр зохион байгуулах ба хэрэгжүүлэх 
арга хэмжээ, аюулаас хамгаалах төлөвлөгөөтэй (шуурхай үйл ажиллагааг 
явуулах, шаардагдах тоног төхөөрөмжийг бэлэн байлгах гэх мэт) ажиллана. Энэ 
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арга хэмжээнээс илүү хүч шаардагдах нөхцөл үүсвэл үйлдвэр осол эрсдлийн 
байдалд орох юм. 

2. Химийн бодисын хордлогоос үүсэх эрсдэл: 

 Үйлдвэрийн барилга байгууламжийн дотоодод болон харьяа эдэлбэр 
газар, гадна орчинд химийн хорт бодисын агууламж агаар, ус, хөрсөнд 
зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс давсан тохиолдолд хүн, амьтан, ургамалд 
хордлого үүсгэнэ. 

3. Дэлбэрэлтээс үүсэх эрсдэл:  

 Химийн хорт болон аюултай бодис нь бусад бодистой холилдож 
дэлбэрэлт үүсэх нөхцөлтэй болно.  

 Хэт даралт, хэт халалт болон хоорондоо нэгдвэл тодорхой хэмжээний 
дэлбэрэлт үүсэх шинж чанар бүхий бодисууд байх.  

 Гал гарсаны улмаас дэлбэрэлт үүсч болно.  
4. Гал түймэр ба тэсрэлт:  

 Шатамхай хий, ууршимтгай бодисуудын хувьд гол анхаарах зүйл бол 
тэдгээрийн концентрацийн хязгаарыг тодорхой түвшинд барих явдал юм. 
Тэдгээр бодисын концентраци нь санаадгүй байдлаар өсөх тохиолдолд 
эрсдэлд хүргэх талтай бөгөөд гол нь тэдгээрийн концентрацийг шатах 
нөхцөл, хязгаарын доод түвшингийн 1/4-д байлгаж тэсрэх, шатахаас 
сэргийлэх хэрэгтэй.  

 Гал түймэр унтраах багаж хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж нь осол, аюулын үед 
ч тухайн үйлдвэрийн газрын ердийн үйл ажиллагааны үед ч бэлэн байх 
шаардлагатай юм.  

5. Тэсрэлтээс үүсэх эрсдэл:  

 Статик цахилгаан цэнэг хуримтлагдах Цахилгааны хэрэгсэл, кабель 
шугаманд богино холбоо үүсэх  

 Гал гарах  

 Химийн болон биологийн урвалын улмаас өөрөө халалт явагдах  

 Сав тоног төхөөрөмжийн гадарга хэт халах зэрэг болно. 
ХҮСНЭГТ 7.9 

ТӨСЛИЙН ЯВЦАД ГАРЧ БОЛОХ ХИМИЙН БОДИСЫН БОЛЗОШГҮЙ ЭРСДЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ 
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1 Тээвэрлэх  Савны 
найдваргүй  

байдлаас бодис 
асгарах, орчинд 

алдагдах 

Хадгалах 
аюулгүйн 

журам 
зөрчигдөх 

Хүний эрүүл 
мэнд, байгаль 
орчин, төсөлд 

хохирол 
учруулах 

Химийн бодисыг 
тээвэрлэх, 

хадгалах, аюулгүй 
ажиллагаа, 
хөдөлмөр 

хамгааллын 
журмыг нягт 

мөрдөх 

 
 
 
3 

 
 
 

С 

 
 
 

В 

 
 
 

С 

2 Хадгалах  Тоосжилт, 
асгарах 

Аюулгүй 
ажиллагааны 

Хүний эрүүл 
мэнд, байгаль 

Технологийн 
заавар, химийн 
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журам, 
заавар 

зөрчигдөх 

орчинд хохирол 
учруулах 

бодистой аюулгүй 
ажиллах журмыг 
нарийн мөрдөх 

 
3 

 
С 

 
В 

 
С 

3 Хэрэглэх  Тоосжилт 
асгарах 

Хүний 
хайхрамжгүй 
байдал болон 

аюулгүй 
байдал 

Хүний эрүүл 
мэнд, байгаль 

орчинд хохирол 
учруулах 

Технологийн 
заавар, химийн 

бодистой аюулгүй 
ажиллах журмыг 
нарийн мөрдөх 

 С В С 

 

Төслөөс барилгын материалын үйлдвэрлэлийн төсөлд бетоны 
бэхжилтийн хугацааг богиносгох, бат бэхийг нь дээшлүүлэх, хүйтний улиралд 
үйлдвэрлэл явуулах боломжийг бүрдүүлэх, металл хийцийг гагнах, будах 
зориулалтаар  ашиглах химийн бодисыг жагсаалтыг дор үзүүлэв.  

ХҮСНЭГТ 7.10 

ТӨСӨЛД АШИГЛАГДАХ ХИМИЙН БОДИСУУД 

д/д Химийн бүтээгдэхүүн 
буюу үндсэн бодисын 

нэр  

Химийн томъёо Үйлдвэрлэ
гч  

1м3-д орох орц, 
цементийн жингийн 

хувиар % 

Жилийн 
хэрэгцээ 

Ашиглагдах 
зориулалт 

1 Криопласт  
(Поликарбоксилат) 

[-CH2- 
CH(COOH)-]n 

ОХУ -50С . . . . 2.5-3.5 
-100С . . . . 3.5-4.5 
-150С . . . . 4.5-5.5 
-200С . . . . 5.5-6.5 
-250С . . . . 7.5-8.5 

67.5 т 0 –ээс -15°С 
температурт 

бетонжуулалт 
явуулахад 

ашиглагддаг 
нэмэлт 

2 PowerFlow 
(Поликарбоксилат) 

[-CH2- 
CH(COOH)-]n 

“Өнөд 
дэвжих 

билдинг” 
 

0.5 - 3.0 40 т Мөн адил 

3 PCA-40 
(Поликарбоксилат) 

[-CH2- 
CH(COOH)-]n 

БНХАУ 2.0 - 4.0 288 т Мөн адил 

4 Masterpel 680 
(Reomix 680) 

Хольц  “MSM” 
ХХК 

100 кг цементэд 
200-400 мл 

48000 л Бетоны бат бэхийг 
нэмэгдүүлэх 

5 Полипласт Реламикс Нафталин 
метилен 

сульфонат 

ОХУ 1.1-1.2 40 т Бетоны бэхжилт 
хурдасгагч 

6 SJ101 Agglomereted 
Fluxes (Гагнуурын 

нэмэлт) 

Хольц БНХАУ - 10т Нүүрстөрөгчтэй ба 
чанаржуулалт 

багатай ганг гагнах 

 

Бохирдол тархах замыг тогтоох талаар: Барилгын материалын 
үйлдвэрлэлийн төсөл хэрэгжих үеийн үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны болон 
осол, гамшиг гарсан үед химийн бодисын бохирдол тархаж хүний эрүүл мэндэд 
нөлөөлөх дараах нөхцөл байдал байх боломжтой гэж үзэв. Үүнд:  

1. Химийн бодис, материалын бохирдолд амьсгалын ба арьсаар дамжих 
замаар өртөх боломжтой анхдагч өртөгч нь үйлдвэрийн ажиллагсад байх 
болно.  

2. Ууршимтгай, дэгдэмхий шинж чанартай, хийн байдалтай бодис агаар 
орчинд алдагдсаны улмаас тэр орчмын нутгийн оршин суугчдад бохирдол 
агаар, салхи, амьсгалын замаар дамжин тархах магадлалтай.  

3. Химийн бодис хөрсөнд алдагдаж улмаар ургамал, газрын доорх усыг 
бохирдуулсан тохиолдолд хоол хүнс, усаар дамжин хүний эрүүл мэндэд 
нөлөөлөх магадлалтай. 

 



НАЛАЙХЫН БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ТЕХНОЛОГИЙН ПАРК 
ТӨСЛИЙН ДЭД БҮТЦИЙН  Б А Й Г А Л Ь  О Р Ч Н Ы  Н Ө Л Ө Ө Л Л И Й Н  

Н А Р И Й В Ч И Л С А Н  Ү Н Э Л Г Э Э  

 

  

“ЭХОПЛАНЕТ” ХХК 212 

 

Хүнийн эрүүл мэндийн өртөлтийн үнэлгээний талаар: Төслийн 
үйлдвэрлэлийн үйл явцад хэрэглэгддэг химийн бодисуудын хүний эрүүл мэнд 
өртөх байдлыг хэвлэлийн материалд тулгуурлан дараах хүснэгтэд харуулав. 
Хүснэгтээс харвал эдгээр бодисуудаас поликарбоксилатуудад сууриласан 
суперпластификторууд, “Sika (поликарбоксилат)”, Полипласт Реламикс, нүд, 
амьсгалын ба хоол боловсруулах замын эрхтнийг үрэвсүүлэх үйлчилгээ үзүүлдэг 
байна. Харин MasterPel 680 (Pheomix 680), Agglomereted Fluxes SJ101, MC-
PowerFlow 112055 зэрэг бодисуудын хувьд найрлагандаа хүний эрүүл мэндэд 
хортой ямар нэг компонентыг агуулаагүй буюу эсвэл хүний эрүүл мэндэд 
учруулах хор, аюулын талаар тодорхой мэдээлэл олдоогүй болно. Иймд эдгээр 
бодистой ажиллахдаа хөдөлмөр хамгааллын шаардлагатай хувцас, техник 
хэрэгслийг ашиглан химийн хортой аюултай бодистой харьцах дүрэм, журмыг 
нягт сахиж ажиллавал зохино. 

ХҮСНЭГТ 7.11 

ХИМИЙН БОДИСЫН ҮЙЛЧЛЭЛД ХҮНИЙ ЭРҮҮЛ МЭНД ӨРТӨХ БАЙДАЛ 

№  Бодисын нэр  Хүний эрүүл мэндэд нөлөөлөх байдал 

1 Криопласт (Поликарбоксилат)  Арьс, нүд, амьсгалын ба хоол 
боловсруулах замын эрхтнийг үрэвсүүлнэ. 

2 MC-PowerFlow 112055 
(Поликарбоксилат) 

Мэдээлэл байхгүй. 

3 Sika (Поликарбоксилат)  Арьс, нүд, амьсгалын ба хоол 
боловсруулах замын эрхтнийг цочрооно. 

4 MasterPel 680  Хүний биед хортой ямар нэг бодисыг 
агуулаагүй. 

5 Полипласт Реламикс  Өнөөдрийг хүртэл ямар нэгэн сөрөг 
нөлөөгүй бөгөөд нүд, удаан хугацаанд 

арьсанд нөлөөлж болзошгүй. 

6 Agglomereted Fluxes SJ101 
(Гагнуурын нэмэлт) 

Мэдээлэл байхгүй. 

 
ХҮСНЭГТ 7.12 

ХИМИЙН БОДИСЫН ОРГАНИЗМД ҮЙЛЧЛЭХ ЗЭРЭГЛЭЛ 

№ Үзүүлэлт  Зэрэглэл  

1 2 3 4 

1 Ажлын байрны агаарт 
байх хүлцэх дээд 

хэмжээ, 
мг/м3  

<0.1  0.1-1.0  1.1-10.0  >100.0 

2 Ходоодоор дамжин 
үхүүлэх дундаж тун, мг/кг 

<0.5  1.5-150  151-5000  >5000 

3 Арьсаар нэвтрэн үхүүлэх 
дундаж тун, мг/г  

<100  101-500  501-2500  >2500 

4 Амьсгалаар нэвтрэн 
үхүүлэх дундаж тун, 

мг/м3  

<500  501-5000  5001-50000  >50000 

5 Агаараар дамжин 
хордуулах чадварын 

коэффициент  

>300  301-30  29-3  <3 

6 Хүчтэй үйлчлэх бүс  <6.0  6.0-18.0  18.1-54.0  >54.0 

7 Аажим үйлчлэх бүс  >10.0  10.0-5.0  4.9-2.5  <2.5 
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ХҮСНЭГТ 7.13 
ХИМИЙН БОДИС , МАТЕРИАЛЫН ХҮНИЙ ЭРҮҮЛ МЭНДЭД ҮЗҮҮЛЭХ ХОРУУ ЧАНАРЫН 

ҮНЭЛГЭЭ 

№  Бодисын нэр  Хоруу чанарын үнэлгээ 

 Криопласт 
(Поликарбоксилат) 

Нүд: Энэ бүтээгдэхүүн нүдийг үрэвсүүлнэ. 
Арьс: Арьсанд хүрэхээс сэргийл. 
Залгих: Бодисыг залгиж болохгүй. 
Амьсгалах: Өртөлтийн шинж тэмдэг нь ханиалгах, 
найтаалгах, хоолой өвдөх ба амьсгаадах зэргээр 
илэрч 
болно. 

 MC-PowerFlow 112055 
(Поликарбоксилат) 

Мэдээлэл байхгүй 

 Sika (Поликарбоксилат) LD50: Тодорхойгүй 

 MasterPel 680  Мэдээлэл байхгүй. 

 Полипласт Реламикс Арьсанд хүрсэн тохиолдол: Байхгүй 
Нүдэнд орход: Улайлт, цочроогч болно. 
Амьсгалахад: Цочрол өгч болно 
Залгисан тохиолдолд: Өвдөж болзошгүй 

 Agglomereted Fluxes 
SJ101 

(Гагнуурын нэмэлт) 

Мэдээлэл байхгүй. 

 

Экологид учруулах хоруу чанарын үнэлгээний талаар:  
Төслийн үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанд ашиглагдаж буй химийн 

бодисуудын хүрээлэн буй орчныг бохирдуулах, ноцтой хохирол учруулах бодис, 
бүтээгдэхүүнд дулаанд тэсвэртэй будаг, суперпластификатор MCPowerFlow 
112055 зэрэг нь шингэрүүлээгүй буюу их хэмжээтэй хөрс, усан санд хаягдсан 
тохиолдолд бохирдол үүсгэх магадлалтай. Sika (поликарбоксилат) нь агаар 
орчинд хортой нөлөө үзүүлэхгүй. Харин бусад бодисуудын хувьд хор нөлөөгүй 
буюу тодорхой мэдээлэл байхгүй байна. 

ХҮСНЭГТ 7.14 
ХИМИЙН БОДИС, МАТЕРИАЛЫН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ҮЗҮҮЛЭХ ХОРУУ ЧАНАРЫН ҮНЭЛГЭЭ 

№  Бодисын нэр  Байгаль орчинд үзүүлэх хоруу чанарын үнэлгээ 

1 Криопласт 
(Поликарбоксилат) 

Мэдээлэл байхгүй. 

2 MC-PowerFlow 112055 
(Поликарбоксилат) 

 

Шингэлээгүй буюу их хэмжээтэй бодисыг 
газрын доорхи ус, усны эх үүсгэвэр, хаягдал усны сан 

руу нийлүүлж болохгүй 

3 Sika (Поликарбоксилат) Агаар орчин ба хаягдал усанд хортой нэгдлүүд 
үүсгэхгүй. 

4 MasterPel 680 Мэдээлэл байхгүй 

5 Полипласт Реламикс Мэдээлэл байхгүй 

6 Agglomereted Fluxes SJ101 
(Гагнуурын 

нэмэлт) 

Мэдээлэл байхгүй 

 

7.4.2 Чулуун хавтангийн үйлдвэр  
Чулуун хавтангийн үйлдвэрийн техник-технологийн шалтгаанаас 

болзошгүй осол дараах хэлбэрээр илэрч болох талтай. Үүнд: 

 Технологийн хэвийн ажиллагааны горим алдагдаж шатаах зуух хагарах 
болон бусад цехийн тоног төхөөрөмжүүдэд эвдрэл, доголдол гарах 
Шатаах зуухыг олон удаа зогсоож хөргөж, халааснаас зуухны 
доторлогооны тоосго амархан эвдрэх 
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 Шатаах зуухны хөргөлтийн бүсийн хүйтэн төгсгөл буй тоосны камер ба 
механик 
шүүлтүүрийн хамгаалах клапан эвдэрснээс болж дэлбэрэлт үүсэх 

 Зуухны ачаалал тохируулаагүйгээс болон зуухнаас сорогдож байгаа хийн 
хэмжээ ихэдсэнээс дутуу шаталт үүсэх, зууханд кольцоо үүсэж гацалт 
гарах Хяналтын төхөөрөмжүүдэд гэмтэл үүсэж буруу мэдээлэл, дохиолол 
өгснөөс 
технологийн горим алдагдах зэрэг болно. 
Дээрх хэсгүүдэд төсөл хэрэгжих орчимд тохиолдож болох байгалийн 

гамшиг, түүнээс урьдчилан сэргийлэх талаар авч үзсэн бөгөөд доорх 
хүснэгтүүдэд эдгээр байгалийн гамшиг болон үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанаас 
бий болох аюул ослыг нэгтгэн дүгнэж үзүүлэв. 
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ХҮСНЭГТ 7.15  

АЮУЛ ОСЛЫН БҮРТГЭЛ 

д/д Элементүүд  Боломжит 
сөрөг тохиолдол 

 

 
Учир шалтгаан 

 

Таамаглах 
боломж 

1 – боломжтой 
5 – боломжгүй 

Байж болох хамгийн муу 
сөрөг үр дагавар 

Үр дагаврыг арилгах арга 
хэмжээ  

 

Тохиолдлын 
давтамж 

1 Техник 
төхөөрөмжий
н бүрэн бус 

байдал 
алдагдах 

Осол гарах Техник тоног 
төхөөрөмжийг тогтмол 
шалгаагүйгээс үүдэн гарч 
болзошгүй юм. 

2 Үйлдвэр болон түүний 
орчимд ажиллаж буй 
тээврийн хэрэгслийн 
техникийн бүрэн бус 
байдлаас осолд орвол хүний 
амь нас эрсдэх, тахир дутуу 
болох, тээврийн хэрэгслийн 
эвдрэл нь үйлдвэрт ихээхэн 
хэмжээний хохирол авч ирэх 

Дахин давтагдахгүй байх 
нөхцөлийг хангах үүднээс 
ослын учир шалтгааныг олж 
илрүүлэх, хүний амь 
нас эрсэдсэн тохиолдолд ар 
гэрийнхэнд нь нөхөн олговор 
олгох, эвдрэлд орсон 
тээврийн хэрэгслийг 
засварлах боломжтой 
эсэхийг тогтоож засварлах 

5 

2 Унд ахуйд 
хэрэглэж 

буй ус 
бохирдох 

 
 

 
Үйлдвэрийн 
ажилчдын эрүүл мэнд 
муудах 
 

Байнгын хяналт 
шинжилгээ хийлгэж 
байгаагүйгээс ус бохирсон 
эсэхийг тогтоогоогүй, 
хамгаалалтын бүс тогтоож 
бохирдлоос хамгаалах 
урьдчилсан арга хэмжээ 
аваагүй. 
 
 
 

 
2 
 

Тус үйлдвэр нь эрүүл-ахуйн 
хяналт бүхий зөөврийн 
усаар хангагддаг. Химийн 
хортой бодис ашигладаггүй 
бөгөөд шатах тослох 
материалын найрлагад 
орсон бодисуудаар ус 
бохирдсон тохиолдолд 
эмнэлгийн тусламж авах 
хэмжээнд хүртэл 
үйлдвэрийн ажилчдын эрүүл 
мэнд муудаж 
болзошгүй юм. 

Усны бохирдлоос болж 
хүний эрүүл мэнд муудсан 
тохиолдолд яаралтай 
эмнэлгийн анхан шатны 
тусламж үзүүлэх 
 

5 

3 Дэд станцийн 
цахилгаан 
дамжуулах 
шон унах 

Үйлдвэр бүхэлдээ 
зогсох 

Хүчтэй шороон шуурга, 
санаатай болон 
санамсаргүй тохиолдол 

3 Шонгуудыг яаралтай дахин 
суурилуулж, цахилгаанаар 
хангахгүй үед үйлдвэр 
эдийн засгийн алдагдалд 
орно. 

Шороон шуурга зогсож, 
зохих газраас үйл ажиллагаа 
явуулах боломжтой гэж 
үзсэн тохиолдолд нэн 
яаралтай 
сэргээн босгох 

3 

4 Аянга 
зайлуулагчийг 

Үйлдвэрийн 
цахилгаан хэрэгсэл 
ажиллахгүй болох, 

Аянга цахилгаантай хур 
бороо орох 

2 Үйлдвэрийн цахилгаанаар 
ажилладаг тоног төхөөрөмж 
шатаж болзошгүй. Мөн 

Дахин давтагдахгүй байх 
нөхцөлийг хангах үүднээс 
ослын шалтгааныг илрүүлж, 

3 
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байрлуулаагү
й. 

хүний амь нас эрсдэх, 
тахир дутуу болох 

хүний амь нас эрсдэх, тахир 
дутуу болж болзошгүй юм. 

шаардлагатай газар аянга 
зайлуулагчийг байрлуулах, 
хүний амь нас эрсэдсэн 
тохиолдолд ар гэрийнхэнд 
нь нөхөн олговор олгох, 
эвдрэлд орсон техник 
хэрэгслийг засварлах 
боломжтой эсэхийг тогтоож 
засварлах 

5 Гал алдах Барилга байгууламж 
нь төмөр хийцтэй 
учир галд автахгүй, 
харин хээрийн түймэр 
хаврын хуурай цаг 
агаартай үед дэгдэж 
болзошгүй ба энэ 
тохиолдолд хүн ам, 
ажилчдын амь насанд 
эрсдэл учруулж 
болзошгүй юм 

Хүний болгоомжгүй үйл 
ажиллагаанаас 

4 Хүний амь нас эрсдэх, тахир 
дутуу болох, эдийн засгийн 
маш их хохирол учруулах 
зэрэг сөрөг үр дагавартай. 

Гал гарсан тохиолдол 
яаралтай 
унтраах арга хэмжээ авах, 
салхины чиглэлийг зөв 
тооцоолж, салхины доод 
талд 1-2 км зайд 
үргэлжилсэн 
суваг татах 

2 
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7.4.3 Хийт хөнгөн бетон гулдмайн үйлдвэр 
Тухайн үйлдвэрт нэмэлт бодис буюу хөнгөн цагааны нунтаг Al(Aluminum 

powder) ашиглах бөгөөд тус үйлдвэр нь ОХУ-д үйлдвэрлэсэн “Аристон”; “Фомм 
проф-2000” маркийн 1.103 кг/л нягттай шингэрүүлж найруулсан химийн бодисыг 
зуурмагт цементийн жингийн 1-3 %-иар нэмж үйлдвэрлэлд хэрэглэнэ. 

Тухайн бодис нь химийн хорт болон аюултай бодисын ангиллын 
жагсаалтын дагуу “Шатамхай бус хатуу бодис” ангилалд хамаарагдахаар байна. 
Үйлдвэрийн үйл ажиллагааны хүрээнд химийн бодистой харьцах явцад 
санамсаргүй ослын үед гарах эрсдэлд өртөгч нь юуны өмнө бүтээгдэхүүн 
хэрэглэгч байгууллагын ажилтнууд байх болно. Мөн агаар, ус, хөрс, ургамал, 
амьтан зэрэг байгаль орчны бүрэлдэхүүн хэсгүүд орно. Харин химийн бодисын 
бохирдол нь амьсгалах, хүрэлцэх ба хоол хүнсний замаар дамжих магадлалтай. 
Ажлын байран дахь хамгийн нийтлэг өртөлтийн замуудад амьсгалын замаар ба 
арьсаар өртөх өртөлт орно. Ажлын байрны эрүүл ахуйн хяналт сайн, мэргэжлийн 
мэргэшсэн ажилтан ажиллаж буй нөхцөлд амаар буюу залгих замаар химийн 
бодисын нөлөөлөлд өртөх асуудал бараг гарахгүй 
 
Өртөлтийн үнэлгээ 

Аливаа химийн бодисыг хортой хоргүй гэж ялгахаасаа илүүтэйгээр 
байгаль орчин болон хүний биед нөлөөлөх нөлөөлөл нь тэрхүү бодисын “хүлцэх 
тун хэмжээ”-ээс шууд хамааралтай байдаг. Хүлцэх тун хэмжээ хэтэрсэн 
тохиолдолд өртөлт болох юм. 
Хүний эрүүл мэндийн өртөлтийн үнэлгээ: ашиглах нэмэлт бодис буюу 
хөнгөн цагааны исэл хэрэглэж эхлэх үеэс хамгийн түрүүнд өртөх өртөгч нь 
ажилчид байх бөгөөд мөн тээвэрлэгч хүмүүс байх болно. Тиймээс тохиолдож 
болзошгүй аюулыг хянах, өөрөөр хэлбэл өртөлтийн ерөнхий байдлыг тандах 
зорилгоор аюул гарч болзошгүй газруудад хяналтын хэмжилт, дээж судалгааны 
аргыг орчны хяналт шинжилгээний хөндлөнгийн байгууллагаар заавал хийлгэж, 
зохих дүгнэлтийг тухай бүр гаргуулж байх шаардлагатай.  
Дээж (сорьц)-ийн судалгааг нэмэлт хадгалах агуулахад заавал хийлгэж байх 
шаардлагатай Үүнд:  

Хамгийн гол нь ажиллагсад хорт бодисын агаар дахь агууламжийн ямар 
түвшинд өртдөг, ажилчдад дээж судалгааны зориулалтын аппаратыг зүүлгэн 
ажлаа гүйцэтгэх явцад нь амьсгалах орчны төлөв байдал (бохирдол)-ыг хэмжих 
замаар тархалтад өртөгдөх хэмжээг нь үнэлж болно. Тухайн үйлдвэрт химийн 
бодис, материалын агуулахад тоос, уур чийг, химийн хорт бодисын дэгдэлт, 
тархалтыг татан зайлуулах агааржуулалтын системийн хэвийн найдвартай 
ажиллагааг хангаж хэмжих "индикатор хоолойг" ашиглуулах талаар анхаарах нь 
зүйтэй. Ингэж чадвал индикаторын заалтыг зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээтэй нь 
харьцуулж үнэлээд түүнээс илүү хэмжээг зааж эхлэх үед зохих арга хэмжээг авч 
байх нь илүү үр нөлөөтэй байх болно. Энэ бүхэн нь хүний гадаад өртөлтийг 
үнэлэх, хянах, түүнээс хамгаалах сэргийлэх гол арга юм.  

Харин дотоод өртөлтийг тогтоохдоо ажиллагсдыг хамруулсан эмнэлгийн 
нарийвчилсан үзлэг, шинжилгээний дүн дээр тулгуурлах шаардлагатай. Өөрөөр 
хэлбэл хорт бодисын хүний организмд тархсан байдлыг эд эсийн болон биеийн 
шингэнээс сорьц авч шинжлэх замаар хорт бодисын тархалтын хэмжээт түвшинг 
тогтоох аргаар тодорхойлно гэсэн үг 
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Байгаль орчны өртөлтийн үнэлгээ 
Хүрээлэн буй орчны өртөгч нь нэн түрүүнд хөрс, агаар, ургамал байх 

болно. Уг бодисыг тээвэрлэх явцад тээвэрлэгч машин битүүмж сайтай байх нь 
маш чухал. Мөн сав баглаа боодол бүтэн эсэхэд байнга хяналттай ажиллаж байх 
хэрэгтэй. Худалдан борлуулах үйл ажиллагаандаа тухайн бодис бэлдмэлийн хор 
аюулгүйн зааварчилгааг дагалдуулан өгч хэрэглэх аюулгүй ажиллагаанд нь 
зааварчилгааг сайтар өгөх хэрэгтэй. Мөн цаашлаад гадаргын ус, гүний ус, 
агуулахын ойролцоох 1500- 2000 м2 талбайд өртөлт илүү өндөр байх 
магадлалтай. Эрсдэл гаргахгүй байх, эрсдлийг бууруулах арга хэмжээг зохих 
журмын дагуу авч хэрэгжүүлж ажиллавал зохино. Үүнд: 

 Агааржуулалтын нэгдсэн системийн ажиллагааны найдварт байдалд 
байнгын хяналт тавьж байх. 

 Хувийн хамгаалах хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийг тогтмол хэрэглүүлж 
хэвших. 

 Гэнэтийн осол (гал түймэр, тэсрэлт, хортой бодис алдагдах гэх мэт) гарсан 
тохиолдолд авах арга хэмжээний шуурхай ажлын удирдамж 
төлөвлөгөөтэй байх. 

 Эрүүл мэндийн анхны тусламж үзүүлэх бодис материал (хүчил, шүлтийг 
саармагжуулах уусмал, цэвэр ус, эмийн сан гэх мэт) -ыг бэлэн 
байлгажажиллагсдыг бие биедээ анхан шатны тусламж үзүүлэх арга зүйн 
мэдлэгтэй болгох. 

 
Хоруу чанарын үнэлгээ 

Аливаа бодис, бэлдмэлд хоруу чанарын үзүүлэлтүүд байдаг. Тухайн 
бодисын хор аюулын лавлагаанд тодорхой, илүү бодитойгоор тусгасан байдаг. 
Учир нь өндөр хөгжилтэй улс орнуудын эрдэмтэн судлаачид тухайн бодис 
бэлдмэлийг нээн илрүүлж, найруулан гаргаж авдаг бөгөөд тэрхүү гаргаж авсан 
бодис бэлдмэлдээ нарийвчилсан судалгаа шинжилгээ явуулсны үндсэн дээр хор 
аюулын лавлагааг боловсруулж, түүндээ хоруу чанарын үзүүлэлтийг тусгаж 
өгсөн байдаг. 
 
7.4.4 Ган туйвангийн үйлдвэр 

Олон улсын хэмжээний төмөр бетон бүтээцийн ган арматурын 
үйлдвэрлэлийн хэмжээг нэмэгдүүлэхгүйгээр арматурын гангийн бат бэхийг нь 
нэмэгдүүлэх, ашиглалтын шинж чанарыг нь сайжруулах, үр ашигтай хэрэглэх, 
нэр төрөлд нь өөрчлөлт оруулах, урьдчилан хүчитгэсэн арматуртай төмөр бетон 
бүтээцийг хөгжүүлэх чиг хандлагатай байна.  
Төмөр бетон бүтээцийн ганд тавьж буй үндсэн шаардлага нь: 

Үйлдвэрлэх, хэрэглэхэд хялбар байх 
Бат бэх, уян харимхайн шаадлага 
Халуун нөхцөл дэх ашиглалтын шаадлага 
Хүйтний хэврэгшил 
Бетон ба арматурын барьцалдалтын шаардлага  
Аж үйлдвэр өндөр хөгжсөн улс орнууд олон улсын стандартын 

шаардлагад нийцүүлэн үндэсний стандартаа дахин хянах, ижилтгэх чиглэлтэй 
ажиллаж байна. 

Манай улсад барилгын бүтээцийн төмрийн үйлдвэр анх 1993 онд Дархан-
Уул аймагт байгуулагдаж ажилласан бөгөөд төмөр бетон бүтээцийн арматурын 
ган туйван болон бусад цувимал ган эзлэхүүн үйлдвэрлэдэг болсон юм. Мөн 
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үүний зэрэгцээ ган арматур цувимал гангийн үндэсний норм, стандарттай болох 
ажил хийгдэж эхэлсэн билээ. 

Гэвч манай улсын барилгын төмөр бетон бүтээцийн ган туйван стандарт 
MNS JIS G 3112: 2002-д заасан үзүүлэлтүүд олон улсын болон ОХУ, БНХАУ-ын 
стандартад заасантай нийцэхгүй байгаа нь 1-р хүснэгтэд тодорхой харагдаж 
байгаа.  

Одоо мөрдөж байгаа MNS JIS G 3112: 2002 “Төмөр бетон бүтээцийн ган 
туйван” стандартад заасан зарим үзүүлэлт нь ISO 6935- 2, ГОСТ5781-82 болон 
МУ-ын барилгын норм, дүрэм, зааварт зааснаас доогуур байна. Тухайлбал MNS 
JIS G 3112: 2002-д заасан D10, D16, D32 голчтой арматурын хөндлөн огтлолын 
талбай нь олон улсын стандарт болон барилгын техникийн зохицуулалтын 
баримт бичигт зааснаас 1,2 хувиас 9,2% бага байна. Мөн төмөр бетон бүтээцийн 
арматурын ган туйвангийн бат бэхийн үндсэн үзүүлэлт болох урсалтын хязгаар 
нь манай улсын стандартад заасан SR 235 ангийн ган туйванд 390 н/ммкв байхад 
ISO, ГОСТ стандартад 240 н/ммкв, SD 390 ангийн ган туйванд 390 н/ммкв байхад 
ISO, ГОСТ GB стандартад 400н/ммкв байна. Энэ байдлаас үндэслэн барилга 
байгууламжид MNS JIS G 3112: 2002 стандартын ган туйван хэрэглэснээс ноцтой 
эрсдэл гарахыг үгүйсгэх аргагүй байна. 

Ийм учраас манай улсын инженерүүд барилга, байгууламжийн зураг төсөл 
боловсруулах болон барилгад хэрэглэхдээ дээр дурьдсан зөрүүтэй байдлыг 
анхаарч үзсэн байх шаардлагатай.  

Мөн цаашид олон улсын стандартыг үндэсний болгох шаардлага үүнээс 
ургаж гарч байна.  

ХҮСНЭГТ 7.16 
ТӨМӨРБЕТОН БҮТЭЭЦИЙН ГАН ТУЙВАН MNS JISG 3112:2002 -ИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТИЙГ ОЛОН 

УЛСЫН БОЛОН БУСАД УЛСЫН СТАНДАРТЫН ҮЗҮҮЛЭЛТТЭЙ ХАРЬЦУУЛАЛТ 
№ Үндсэн 

үзүүлэлтийн 
нэр 

(Монгол улсын) 
MNS JISG 
3112:2002 

(Олон улсын) 
ISO 6935-2 

(ОХУ-ын) 
ГOCT 5781-82 

ГОСТ 14-1-5254-
94– 

GB1499-1998 
GB 13013-91 

(БНХАУ) 

0 1 2 3 4 5 

  SR 235  A 240 (Al) R235 

  SR 295    

  SD 295 A RB 300 A 300 (All)  

  SD 295 B RB 400 A400(Alll) HRB 335 

1 Ангилалт SD 345 RB 500 A500(AmIIIC) HRB 400 

  SD390 RB 400 W A 600 (A IY) HRB 500 

  SD 490 RB 500 W A 800 (A Y)  

    A 1000 (A Yl)  

    A1200(AmYII)  

  6.35 6 6 6 

  9.53 8 8 8 

  12.7 10 10 10 

  15.9 12 12 12 

  19.1 16 14 14 

  22.2 20 16 16 

2 Хэлбэр 
хэмжээ 

(нэрлэсэн 
голч) 

25.4 28.6 31.8 25 
32 

18 20 22 18 20 22 

  34.9  25 25 

  38.1  28 28 

  41.3 40 32 32 

  50.8  36 136 

    40 40 
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     50 

  GSR 235-д ≥ 235 RB 300-д ≥300 А240-д ≥ 240 R 235 ≥ 235 

  SR 295-д ≥295 RB 400-д ≥ 400 А300-д ≥ 300 HRB 335-д ≥ 335 

  SD 295 А-д ≥ 294 RB400W-д ≥400 А400-д≥400 HRB 400-д ≥ 400 

 Урсалтын SD 295 B-д 345/440 RB 500-д ≥500 А500-д ≥500 HRB 500-д ≥ 500 

3 хязгаар 
Н/мм2 

SD 345-д 345-440 RB 500 W - д 5 500 А600-д ≥ 600  

  SD 390-д 390/510  А800-д ≥ 800  

  SD 490-д 490/625  А1000-д ≥ 1000  

    А1200-д≥1200  

4 
 
 

Бат бэхийн 
хязгаар, 
Н/мм2 

SR235-д 380/520 
SR295-д 440/600 

SD295А-д 440/600 
SD 295 В-д ≥ 440 

SD345-д ≥ 490 
SD390-д ≥ 560 
ЗО490-д ≥ 620 

RB 300-д ≥ 330 
RB 400-д ≥ 440 

RB 400W-д ≥ 440 
RB 500-д ≥ 550 

RB 500 W-д ≥ 550 

А 240-д≥ 380 
А 400-д ≥ 600 
A 500-д ≥ 600 
А 600-д ≥ 740 

А 800-д ≥ 1000 

R235 ≥ 370 
HRB 335-д ≥ 490 
HRB 400-д ≥ 570 
HRB 500-д ≥ 630 

5 Суналт % SR 235-д ≥ 20 
SR 295 A-д ≥ 18 
SD 295 А-д ≥ 16 
SD 295 B-д ≥ 16 
SD 345-д ≥ 18 
SD 390-д ≥ 16 
SD 490-д ≥ 12 

RB 300-д ≥ 16 
RB 400 -д ≥ 14 

RB 400W-д ≥ 14 
RB 500-д ≥ 14 

RB 500 W-д ≥ 14 

A5.65% 
А 240-д≥25 
А 300-д≥19 
А 400-д≥16 
A 500-д≥14 

А 600-д≥12 А800-
д≥8 

A5.65% 
R235 ≥ 370 

HRB 335-д ≥ 16 
HRB 400-д ≥ 14 
HRB 500-д ≥ 12 

6 Химийн 
агуулга 
массын 
хувиар 

SR 
235 

SD 
295 
A 

SD 
390 

RB 
300 

RB 
400 

RB 
500W 

A 400 A 300 HR
B 

335 

HR
B 

400 

HRB 
500 

 
 

С - - ≤0.29 - - ≤0.22 0,2-
0.29 

0.28-
0.37 

≤0.2
5 

≤0.2
5 

≤0.25 

 
 

S, - - ≤0.55 - - ≤0.6 0.6/0.9 0.15-
0.30 

≤0,
S 

≤0.8 ≤0.8 

 Мn -           

 

7.4.5 Асфальт-бетон, бетон хольц үйлдвэр 
Үйлдвэрийн үйл ажиллагаа, дамжлага, тоног төхөөрөмж, дэд бүтцийн 

салбар нэг бүрийг техник технологийн иж бүрэн тооцоонд үндэслэн хэрэгжүүлэх 
шаардлагатай байдаг. Өөрөөр хэлбэл, техник технологийн шаардлага, 
үйлдвэрлэлийн горим, мөрдвөл зохих дэг журмыг зөрчвөл үйлдвэрлэлийн аль ч 
хэсэгт осол гарч болно. Үйлдвэрлэлийн осол нь тэнд ажиллагсдын амь нас, эрүүл 
мэнд хохирч болохын зэрэгцээ үйлдвэртээ эдийн засгийн хохирол учруулж болох 
юм. 

Үйлдвэрийн байгууламжийн бүст дараах төрлийн осол гэмтэл гарч 
болзошгүй юм. Үүнд:  

 Хүний болгоомжгүй үйлдэл  

 Түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг ачих, буулгах үеийн механик осол  

 Халуун уурын хоолойн гэмтэл  

 Ачааны вагоноос нефть бүтээгдэхүүн соруулах хоолойн гэмтэл  

 Бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх явцад хольц соруулах хоолойн гэмтэл  

 Цахилгаан шугамын шууд ба дам осол зэрэг болно 
Хүний алдааны улмаас хэт даралт, түймэр, дэлбэрэлт гарах, тоног 

төхөөрөмжийн гэмтэл, хяналтын дохиоллууд буруу ажиллах зэрэг олон 
дутагдлууд гардаг. Дараах техник, технологийн буруу ажиллагаа, гэмтэл, 
согогоос болзошгүй аюул осол үүдэн гарах боломжтой. 
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Хүний болгоомжгүй үйлдэл 

Аливаа алдаа осол хүний хайхрамжгүй санамсаргүй байдал, буруу 
ажиллагаанаас үүдэн гардаг. Хүний алдаа нь үйлдвэрийн үйл ажиллагааны 
бүхий л шатанд тохиолдож болзошгүй байдаг. Тухайлбал: 

 Төлөвлөлт 

 Зохион бүтээлт 

 Үйлдвэрийн дамжлага 

 Засвар үйлчилгээ 

 Ашиглалт зэргийн үед гарч болно. 
 
Үйлдвэрлэл явуулах үеийн болзошгүй аюул 

Уг төслийн техник эдийн засгийн үндэслэлээс үзвэл байгууламжийн үйл 
ажиллагаандаа хэрэглэж буй төхөөрөмжүүд нь хэвийн (технологийн дагуу) 
ажлын явцад уур алдагдах, хөрс, агаар орчинг бохирдуулах зэргээр байгаль 
орчинд сөргөөр нөлөөлөх боломжтой юм. Гэхдээ тоног төхөөрөмжийн үйл 
ажиллагаанд байнга хяналт шалгалт хийж, гэмтэл дутагдлуудыг тухайн цаг 
хугацаанд журам дүрмийн дагуу засаж бидний зөвлөмжийн дагуу ажилласан 
тохиолдолд байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөлөл нь үлэмж буурч болохыг байнга 
санаж үйл ажиллагаагаа явуулах нь зүйтэй. 

Асфальтбетоны түүхий эд болох битум, мазут болон бетон зуурмагийн 
үйлдвэрт тусгай зориулалтын вагоноор ирэх нефть бүтээгдэхүүн болон бетон 
зуурмагийн үйлдвэрт нунтаг цементийг зөөвөрлөх буюу шилжүүлэх үед, мөн 
үйлдвэрийн техник тоног төхөөрөмжийн битүүмжлэл хангалтгүй байх 
тохиолдолд хоолойн болон бусад гэмтлээс шалтгаалж хөрсөнд нефтийн 
бохирдол, агаарт нунтаг цемент цацагдаж тоосжилт үүснэ. 
Түүхий эд дамжуулах хоолойн бөглөрөлт нь ихэвчлэн хоолой дотор механик 
хольц тунан хуримтлагдах, тохируулга алдагдах, хагарах зэрэг үзэгдлүүдтэй 
холбоотой. Зарим тохиолдолд зэврэлтийн улмаас бөглөрөлт үүсэж болно 
 
7.4.6 Барилгын хуванцар хийц эд ангийн үйлдвэр 

Бид  тухайн үйлдвэрийн ажиллагсдын эрүүл мэндэд химийн бодис, 
материалаас учруулж болох эрсдэлийн үнэлгээг хийхийг зорив. Өөрөөр хэлбэл 
тус үйлдвэрийн ажиллагсдаас химийн бодисын нөлөөлөлд их бага хэмжээгээр 
өртсөн тохиолдолд бий болох сөрөг нөлөөллийн хэмжээг тодруулах оролдлого 
хийлээ.  

Үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанд ашиглагдах  химийн бодис болох Поли 
(винилхлорид), Карбонат кальци, Хлорын поэтителен, Акрилик, Полиэтилэн 
Стеариновын хүчил, Титаны диоксид зэрэг  цонх хаалганы бэлдэцийн 
үйлдвэрлэлд өөрийн технологиос хамаарч полимер болон барилгын химийн 
зарим материалууд ордог. Бид энэ бодисын  учруулж  болох эрсдэл, үзүүлэх 
анхны тусламж, болзошгүй гал түймэр, бодисын алдагдал, бодистой ажиллах ба 
хадгалах, нөлөөллийн хяналт ба хувийн хамгаалалтын арга хэмжээ, физик ба 
химийн шинж чанар, тогтворжилт ба химийн идэвхи, хоруу чанарын ба экологийн 
мэдээлэл, хаягдлыг дахин боловсруулах, тээвэрлэх, норматив болон бусад 
мэдээллийн талаар олон улсын хэмжээнд мөрддөг химийн бодис, 
бүтээгдэхүүний аюулгүй ажиллагааны паспорт (MSDS) дээр тулгуурлан хийсэн 
болно. 
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Бохирдуулагч бодисоос хүний эрүүл мэнд, байгаль орчинд үзүүлэх эрсдэл 
Ашиглагдах бодис бүрийн аюулгүй ажиллагааны паспорт нь тухайн 

бодисын тодорхойлолт, найрлага ба бүрэлдэхүүний тухай мэдээлэл, аюулын 
тодорхойлолт, анхны тусламжийн арга хэмжээ, гал унтраах арга хэмжээ, 
санамсаргүй алдагдах үед авах арга хэмжээ, харьцах ба хадгалах, нөлөөллийн 
хяналт/хувийн хамгаалалт, физик ба химийн шинж чанар, тогтворжилт ба химийн 
идэвхи, хоруу чанар, экологийн мэдээлэл, устгалын арга хэмжээ, тээврийн 
мэдээлэл, нормативын мэдээлэл, бусад мэдээлэл зэргийг тухайн химийн 
бодисын талаар мэдэгдэж буй  хэмжээний мэдээллийг байх ёстой. 

Хуванцар бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэхдээ PVC болон CaCO3 хольж 
халаан цувин бэлдэцийг гаргаж авдаг. Цувин бэлдэцийг үйлдвэрлэхдээ 
температурыг хянтлан баримталж халаах хэрэгтэй бөгөөд илүү их халаасан 
тохиолдолд гарах уур болон хайлсан материал нь удаан хугацаанд үйлчилсэн 
үед төрөл бүрийн хавдар үүсгэх аюултайг анхаарч ажиллах шаардлагатай. 

 
7.4.7 Дулаалгын  хавтангийн үйлдвэр 

Үйлдвэрийн технологийн процессын үндсэн түүхий эд болох полистирол 
нь химийн хортой болон аюултай бодисын тоонд үл хамаарна. Гэхдээ 
ажиллагсдыг аливаа химийн хортой бодисын нөлөөлөлд их бага хэмжээгээр 
өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх, өртсөн тохиолдолд хор аюулыг бууруулах ямар 
арга хэмжээ авч болохыг тодруулах зорилгоор химийн бодисоос үүдэн учирч 
болох аюул, хор хөнөөлийн талаар энд авч үзлээ. 
Химийн аюулын төрөл, шинж чанар 

Химийн хортой ба аюултай бодисуудаас хүн ам, түүний дотор тухайн 
бодистой өдөр тутам харьцан ажиллагсдын эрүүл мэнд болон хүрээлэн буй 
орчинд нөлөөлөх аюулыг дараахь бүлгүүдэд хувааж болох юм.  

 Хурц нөлөөлөл. Зөвхөн нэг удаагийн тархалтаас илрэх бодис хэвийн 
хэмжээнээс хэтэрч тархаснаас амьсгал боогдох, ухаан алдах, түлэгдэх, 
бэртэлт авах, үхэлд хүрэх зэрэг аюултайг харуулна.  

 Архаг нөлөөлөл. Хорт бодис удаан хугацааны туршид олон удаагийн 
давтамжтай тархсаны дүнд илрэх нөлөөлөл орно.  

 Хэсгийн нөлөөлөл. Хорт бодис хүрсэн биеийн хэсэгт илрэх нөлөөлөл юм.  
 Системчилсэн нөлөөлөл. Хорт бодис биед шингэн орсон хэсгээс өөр 

хэсгүүдэд нөлөөлөл нь тархах илрэлийг хэлнэ.  
 Түр нөлөөлөл. Хорт бодисын нөлөөллөөс хүний биеийн эд эс ангижрахад 

нөхөн сэргэж хэвийн байдалдаа орно.  
Хорт нөлөөлөлд өртсөний дараа нөхөн сэргэлт буюу эдгэрэлт явагдах 

нөхцөл боломжгүй (эргэлт буцалтгүй) болохоор бол байнгын нөлөөлөлд 
хамруулна.  

Гэхдээ хүний эрүүл мэндэд нөлөөлөх эдгээр аюулын ангиллын нэр 
томъёог (химийн бодис уусмал тус бүр дээр) ихэнх тохиолдолд зөв хамтатган 
хэрэглэх нь аюулын нөлөөллийг оновчтой тодорхойлох боломжийг олгодог 
байна. Тухайлбал химийн уусмалд арьс түлэгдэх нь хурц, хэсгийн, түр нөлөөлөл 
гэж тодорхойлогдож байхад уушигны хавдар нь архаг, системчилсэн, байнгын 
нөлөөлөл гэж тодорхойлогдоно. Гэхдээ тухайн үеийн эрсдэлийн үнэлгээгээр 
архаг ангилалд хамрагдаж байсан нөлөөлөл нь хожим хурц нөлөөлөлд, эсвэл 
нөхөн үржихүйн хувьд үр удамд хортой нөлөөлөлд шилжиж болно.  
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Физик-химийн аюулын төрөл, шинж 
Энэ бүлэгт хамаарах гол аюул нь гал түймрийн ба тэсрэлт дэлбэрэлтээс 

үүсэх аюул юм. Бодисын шатамхай, гал авалцах чанар нь хүчилтөрөгчтэй хир 
зэрэг эрчимтэй урвалд ордогоос хамаарах ба ихэнх шатамхай уурын байдалтай 
хийнүүд агаараас хүнд байдаг тул үл анзаарагдах байдлаар тархаж шаталт 
үүсмэгц анх тархсан цэг рүүгээ буцаж ноцдог аюултай. Шаталт, тэсрэлтийн дээд 
доод хязгаар гэсэн ойлголт байх ба дийлэнх шатамхай уурын шаталт, 
тэсрэлтийн доод хязгаар нь агаарт 1-5 %-ийн хооронд байна.  

Шатамхай, ууршдаг бодисуудын тэсрэлтийн энергийн эх үүсвэр нь халсан 
гадаргуу болон бусад эх үүсвэрээс авдаг байна.  
 
Аюулын үнэлгээ 
Хорын аюул 

Хорын аюултай бодисуудыг онцгой, их, дунд, бага гэж ангилна. Хэрэв 
бодисуудын холимог байвал аюулыг үнэлэхдээ онцгой аюултай гэсэн ангилалд 
хамааруулна. Мөн хор хөнөөл нь тодорхойгүй бодисыг үнэлэхдээ хоргүй гэж үзэх 
тодорхой үндэслэл байхгүй л бол их хортой гэсэн ангилалд оруулна.  

 “Онцгой аюултай” ангилалд хорт хавдар үүсгэдэг, үр удамд нөлөөлөх 
болон нөхөн үржихүйд хор хөнөөл учруулах бодисууд багтдаг.  

 “Их аюултай” ангилалд их хортой, хортой, түлдэг, арьс цочроогч бодисууд 
багтана.  

 “Дунд зэргийн аюултай” гэсэн ангилалд амьсгалын замаар дамжиж 
нөлөөлөх бодисууд хамаардаг.  

 Дээрх 3 ангиллын аль ч ангилалд ордоггүй бодисуудын “бага аюултай” 
гэсэн ангилалд хамааруулна.  

 
Физик-химийн аюул  

Химийн бодисын физик-химийн үндсэн аюул нь шатах, тэсрэх, исэлдэх 
чанар бөгөөд эдгээр шинж чанарыг тодруулан авч үзвэл шатамхай чанар нь гол 
төлөв аюулгүй ажиллагааны асуудалтай шууд холбоотой гардаг. Шингэн 
бодисын хувьд шатамхай чанар нь “шаталтын цэг”-тэй урвуу хамааралтай, 
өөрөөр хэлбэл шаталтын цэг багатай шингэн бодис хамгийн аюултай байхад 
өндөртэй нь аюул багатай байдаг байна.  
Химийн бодисын физик-химийн дээр дурдсан 3 шинж чанар бүхий аюулыг  
- туйлын шатамхай 
- маш их шатамхай 
- шатамхай 
- тэсрэмтгий 
- исэлдэмтгий гэж 5 ангилна.  

Тэсрэмтгий бодисыг учруулах аюулын хэмжээнээс нь хамааруулж 6 зэрэглэлд 
хуваана. 
 
Тун-хариу үйлчлэл, тун нөлөөллийн харьцаа 

Аливаа бодисын аюулыг тогтоосны дараа түүний хэмжээ, цар хүрээг 
тооцоолох, өөрөөр хэлбэл концентрацийн ямар түвшинд аюултай болон хортой 
нөлөөлөл бий болохыг тогтоох шаардлагатай байдаг. Үүнийг гал түймэр, эсвэл 
тэсрэлтээс үүдэн гарах хор хөнөөлийн хувьд тооцоолоход харьцангуй хялбар 
байдаг бол химийн хорт бодис хүнд хэрхэн нөлөөлж болохыг тогтооход маш хүнд 
байдаг. Ялангуяа шинэ тутам байгуулагдсан үйлдвэрийн хувьд тэнд 
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ажиллагсдын талаарх болон орчны хяналт шинжилгээ, хүн амын эрүүл ахуйн 
эмнэлгийн үзлэгийн дүн, дүгнэлт гараагүй нөхцөлд дүгнэлт хийх боломжгүй 
байдаг.  

Дулаалгын хөөсөнцөр материалын үйлдвэрийн ажиллагсдыг химийн 
хортой бодисын нөлөөлөлд их бага хэмжээгээр өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх, 
өртсөн тохиолдолд хор аюулыг бууруулах ямар арга хэмжээ авч болохыг 
тодруулах, химийн бодисын эрсдэлийн үнэлгээ, түүний дотор тун-хариу үйлчлэл, 
тун нөлөөллийн харьцааг тодорхойлох боломж нь энэ удаагийн байгаль орчны 
нарийчилсан болон химийн бодисын эрсдлийн үнэлгээний хүрээнд 
хязгаарлагдмал байна. Харин ажиллагсдыг химийн хортой бодисын нөлөөлөлд 
их бага хэмжээгээр өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх, өртсөн тохиолдолд хор 
аюулыг бууруулах ямар арга хэмжээ авч болохыг тодруулах ажлыг өөрийн 
бүтээгдэхүүний чанарын хяналтын лабораторитой байх шаардлагатай. 
 
Босго ба босго бус нөлөөлөл 

Эрсдэлийн үнэлгээ хийхэд босго нөлөөлөл буюу босго концентраци (хүний 
организмд нэвтрэн орж болох хамгийн бага хэмжээ буюу тухайн хэмжээгээр 
нэвтэрсэн тохиолдолд ажиллах чадвараа алдах, толгой эргэх, бие эвгүйтэх нь 
мэдэгдэнэ), босго бус нөлөөллийг химийн бодис бүр дээр тогтоож өгөх 
шаардлагатай байдаг. Босго нөлөөлөл нь бодисын босго концентраци ба 
өртөлтийн хязгаар (ПДК)-аар тодорхойлогдоно. Энэ нь 8 цагийн ажилтай 
хүмүүсийг удаан хугацаанд нэг байранд ажиллахад өвчлүүлэх хэмжээнд хүргэдэг 
бодисын концентраци юм. Энэ талаар энэхүү тайлангийн 4.1.1 хэсэгт тодорхой 
тусгасан болно.  

Мэргэжлээс шалтгаалах өртөлтийн түвшинг үнэлэх судалгааны материал 
тус үйлдвэрийн ажиллагсдын хувьд одоогоор байхгүй учир тогтоох боломжгүй 
байна.  
 
Өртөлт 

Ажлын байран дахь хамгийн нийтлэг өртөлтийн замуудад амьсгалын 
замаар ба арьсаар өртөх өртөлт орно. Ажлын байрны эрүүл ахуйн хяналт сайн, 
мэргэжлийн мэргэшсэн ажилтан ажиллаж буй нөхцөлд амаар буюу залгих 
замаар химийн бодисын нөлөөлөлд өртөх асуудал бараг гардаггүй.  
Иймд мэргэжлээс шалтгаалах өртөлтөд үнэлгээ хийхэд хорт бодисын тархалтад 
өртөж болох хүний тоо, өртөлтийн байж болох эрчим, давтамж, үргэлжлэх 
хугацаа, нөлөөллийн аюулыг арилгах, бууруулах, зорилгоор хэрэглэж болох 
хувийн хамгаалалтын хэрэгсэл ба хяналтын аргууд зэргийг нарийн мэдсэн байх 
шаардлагатай. Эдгээрт хариу өгсөний үндсэн дээр тохиолдож болох “хамгийн 
хүнд” нөхцлийг тодруулах боломж олдоно. 

Тохиолдож болзошгүй аюулыг хянах, өөрөөр хэлбэл өртөлтийн ерөнхий 
байдлыг тандах зорилгоор аюул гарч болзошгүй газруудад хяналтын хэмжилт, 
дээж судалгааны аргыг орчны хяналт шинжилгээний хөндлөнгийн байгууллагаар 
заавал хийлгэж, зохих дүгнэлтийг тухай бүр гаргуулж байх шаардлагатай. Дээж 
(сорьц)-ийн судалгааг лабораторийн ажлын байранд хийлгэвэл зохино. Үүнд 
хамгийн гол нь ажиллагсад хорт бодисын агаар дахь агууламжийн ямар түвшинд 
өртөж болох, ажилчдад зориулалтын аппаратыг зүүлгэн ажлаа гүйцэтгэх явцад 
нь амьсгалах орчны төлөв байдал (бохирдол)-ыг хэмжих замаар тархалтад 
өртөгдөх хэмжээг нь үнэлж болно.  
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Харин дотоод өртөлтийг ажиллагсдыг хамруулах эмнэлгийн нарийвчилсан 
үзлэг, шинжилгээний дүн дээр тулгуурлан тогтоох боломжтой байдаг. Өөрөөр 
хэлбэл хорт бодисын хүний организмд тархсан байдлыг эд эсийн болон биеийн 
шингэнээс сорьц авч шинжлэх замаар хорт бодисын тархалтын хэмжээт түвшинг 
тогтоодог аргаар дотоод өртөлтийг тодорхойлж болно.  
 
Түүхий эд-полистиролын тухай 

Үйлдвэрийн үндсэн түүхий эд нь полистирол бөгөөд түүхий эдийг 25 кг-аар 
нь полимер доторлогоотой цаасан уутанд савласан байх бөгөөд гадна талд нь 
бүтээгдэхүүний нэр, марк, стандарт, масс, тус группын харьяа үйлдвэрүүдийн 
хаяг, утас, факс, тээвэрлэх ба хадгалах үед анхаарах зүйлсийг бичсэн байна.  

Полистирол нь өнгөгүй, шилтэй төстэй хатуу бодис, нягт нь 1.05, үзэгдэх 
гэрлийн туяаг 90 % хүртэл нэвтрүүлдэг байна. Ус, хүчил (бүр хайлуур хүчилд ч) 
ба шүлтийн үйлчлэлд тэсвэртэй, ароматик нүүрсустөрөгчид болон нийлмэл 
эфирүүдэд уусдаг. Харин бензин ба спиртэд уусдаггүй. Полистирол нь дараахь 
онцлог чанартай байна.  
Үүнд:  

 Ямар ч хэлбэр дүрстэйгээр хэвлэж болдог,  

 Нягт  багатай атал шахалтыг тэсвэрлэх чанар нь өндөр,  

 Хувийн  дулаан дамжуулалт болон дулаан тэлэлт багатай,  

 -180 - +800С-ийн мужид бүтцийн эвдрэлд ордоггүй, 

 Усны  уурыг муу диффузилэдэг, ус шингээлт багатай,  

 химийн  болон бусад орчныг тэсвэрлэх чанар сайтай,  

 Биологийн  үйлчлэлд тэсвэртэй, галд тэсвэртэй чанар зэрэг болно.  
Полистиролыг бэлтгэх түүхий эд нь нефть химийн синтезийн бүтээгдэхүүн 

болох стирол байдаг бөгөөд үйлдвэрлэлийн технологи нь стиролыг тасралтгүй 
аргаар полимержүүлэх процесс дээр тулгуурлана. Полистиролыг ихэвчлэн 2-5 
мм-ийн хэмжээ бүхий цлиндр хэлбэртэй үрэл байдлаар үйлдвэрлэдэг. 
Полистиролыг нийлэгжүүлэхэд хүрээлэн буй орчин хүний эрүүл мэндэд аюулгүй 
бодис болон хийг ашигладаг тул экологийн хувьд аюулгүй юм.  

Цахилгаан тусгаарлах чанар өндөртэй улмаас полистирол нь радиотехник 
болон өндөр давтамжийн техникийн бусад салбарт  хэрэглэгддэг. Полистирол нь 
ароматик шинж чанартай тул фенилийн бүлгээрээ халалцах урвалд (нитрожих, 
сульфожих болон бусад) харьцангуй хялбар орно. Полистиролын эдгээр 
хувирлыг ионсолилцлолын давирхай, полимер будгийн үйлдвэрлэлд ашигладаг. 
Стиролын полимержих урвал нь гол төлөв өдөөгчийн оролцоотойгоор язгуурын 
механизмаар явагддаг байна. Полимерийн молекул масс нь урвалын нөхцлөөс 
хамаарч 50-300 мянгын хязгаарт хэлбэлздэг. Полистирлын гол давуу чанарыг 
механик болон тусгаарлагч чанар сайтай, хийцийн уян хатан чанар өндөртэй, 
хамгийн хямд материалын нэг гэдэг талаас нь тодорхойлж болно.  

Полистиролоор эдлэл хийхэд даралтан дор цувих, шахах, экструзи, 
үлээлгэх зэрэг аргыг хэрэглэнэ. Политсиролоор эдлэл хийх процесс нь энгийн 
хялбар, тусгай багаж хэрэгсэл буюу мэргэшсэн ажиллах хүч шаарддаггүй 
онцлогтой.  

Полистиролоор хийсэн эдлэл нь хоргүй, үнэргүй, тоос үүсгэдэггүйн дээр 
озоны давхаргад хортой фреоны эгнээний химийн нэгдлийг агуулдаггүй байна.  

Полистиролын мяндас нь тунгалагшилт ба уян харимхай чанар сайтай 
байдаг тул түүнийг мяндсан оптик, цахилгаан техник, хээт хавтанцарын 
үйлдвэрлэлд хэрэглэдэг байна. Полистиролыг пенопласт болон түүн дээр 
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сууриласан материалыг гарган авахад  хэрэглэж байна. Полистирол ба нүх сүв 
үүсгэгч бодисын (хий ялгаруулан задардаг бодисууд) хольцыг полимерийн 
зөөлрөх температураас (180-2000С орчим) дээш халааж пенопластыг гарган 
авдаг. Энэ үед нүх сүв үүсгэгч бодис нь хий ялгаруулан задарч хагас шингэрсэн 
массыг пенопласт болтол нь “үлээлгэдэг” байна. Пенополистиролын 
хавтанцарууд нь жин багатай байдаг тул ажиллах болон боловсруулахад хялбар, 
хялбар зүсэгддэг, барилгын хийцэд ашиглах тохиолдолд цементийн ба гипсийн 
зуурмаг, цавууны тусламжтайгаар нааж болдог зэрэг давуу талтай байдаг.  

ОХУ-д дуу тусгаарлагч хавтан болон техникийн бусад зориулалтаар 
үйлдвэрлэдэг ПСВ-С маркийн полистиролын стандартын үзүүлэлтүүдийг дараах 
хүснэгтэд харуулав.  

ХҮСНЭГТ 7.17 
ПОЛИСТИРОЛЫН ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД /ПСВ-С, ОХУ/ 

Нүх үүсгэгчийн массын доль, % 6.0 6.1 

Хатаалтын үеийн массын хорогдол, % 0.6 0.7 

Полистиролын нягт, кг/м3, ихгүй 20 20 

Өөрөө шатах хугацаа, с, ихгүй 2 2 

Үлдэгдэл мономерын массын доль, %, 
ихгүй 

0.08 0.08 

Нугаралтын үеийн задлагч хүчдэл, кг/см2, 
багагүй 

1.8 1.8 

ГИБ-ын массын доль, %, багагүй 0.3 0.3 

Ширхэглэгийн найрлага:  
0.8 мм-ээс багагүй нүхтэй шигшүүрээр 
шигшихэд үлдэх хэсгийн массын доль, %  

95 95 

 
ХОЛИХ ПРОЦЕССЫН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД 

  Хэмжих нэгж FM-SA FM-SB 

Хөөсрөлтийн зэрэг (гр/л) 22.2 26.2 

(мл/гр) 45 38 

Хугацаа (ч) 4 

(с) 28-30 с 

Хугацаа Бутрамтгай чанар (s) 3 3 

Дүүргэлт  (s) 7 7 

Урьдчилан халаалт  (s) 1 1 

Уур 1 –ээр боловсруулах (s) 10 10 

Уур 2 –оор боловсруулах  (s) 11 12 

Уураар боловсруулах  (s) 11 11 

Хайлуулах (s) 3 3 

Усаар хөргөх  (s) 10 10 

Вакуумаар хөргөх  (s) 50 40 

Холих цикл (s) 108 99 

Даралт Уур 1 –ээр боловсруулах  (кг/cм²) 0.75 0.75 

Уур 1 –ээр боловсруулах  0.75 0.75 

Уураар боловсруулах  0.8 0.8 

Вакуумаар хөргөх  -0.7 -0.7 

Хөөсөнцөр 
бүтээгдэхүүн 

Түүхий үеийн жин  (гр) 465 565 

Хуурай үеийн жин (гр) 444 532 

Чийг % 4.7 6.2 

Хайлуулах  (%) 80 70 

Гадаад хэлбэр   сайн сайн 
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ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ 

Зэрэг Хэмжээ Хөөсрөлт Пентаны агуулга Хөөсрөлтийг тоо 

(мм) (г/л) ?? (%) 

F-MS 1.0-1.6 13-16 60-75 6.5%-иас дээш 3-аас дээш удаа 
хөөсрөнө SA 0.8-1.2 16-20 50-65 

SB 0.6-0.9 18-25 40-55 

S 0.4-0.7 22-33 30-45 

FM-MS 1.0-1.6 16-20 50-65 4.5%-5.0% 2 шаттай 
хөөсрөнө SA 0.8-1.2 18-25 40-55 

SB 0.6-0.9 22-33 30-45 

S 0.4-0.7 30-50 20-35 

 
7.4.8 Хуванцар бүтээгдэхүүний  үйлдвэр  

PVC хаалга, цонх үйлдвэрлэх үед зөвхөн цэвэр PVC нунтаг ашиглагдахгүй 
бөгөөд бусад нэмэлтүүдийг ашигладаг. Дээр дурьдсан дамжлагуудын эхний 
дамжлага буюу холигчид PVC нунтаг нь бусад нэмэлтүүдтэй холилдож байгаа 
билээ. Эдгээр нэмэлтүүдийг тогтворжуулагч (stabilizer), уян налархай чанар 
дээшлүүлэгч (plasticizer) гэсэн 2 үндсэн бүлэгт хуваан үздэг.  

Тогтворжуулагч (stabilizer) нь PVC хоолойн дулаан болон гэрэл 
тэсвэрлэлтийг нэмэгдүүлэх, полимерийн насжилтийг уртасгах үйлчилгээтэй 
нэмэлт бөгөөд PVC-тэй ямар нэгэн химийн холбоогоор холбогддоггүй байна.  
Тогтворжуулагч болгож хүнд металлын нэгдэлүүдийг ашигладаг. Тухайлбал: 
Хартугалганы, кадмийн, цагаантугалганы тогтворжуулагчид ашиглагддаг. 
Сүүлийн үед цагаантугалганий органик нэгдлүүдийг тогтворжуулагч болгон өөр 
ашиглах болсон бол хартугалганы тогтворжуулагч нь хамгийн  тархсан 
тогтворжуулагч юм. Энэхүү тогтворжуулагчийн уусалтыг бууруулах зорилгоор 
стеарины хүчилээр бэхжүүлж өгдөг. Хартугалганы нэмэлтийн хэмжээ нь үйлдвэр 
бүрт өөр өөр байх бөгөөд гол төлөв 1-28% хязгаарт байдаг байна.  

Уян налархай чанар дээшлүүлэгч (plasticizer) нь PVC хоолойн уян 
налархай чанар, деформацид орох чадварыг нэмэгдүүлэх үүрэгтэй байна. 
Тогтворжуулагч болгон ашиглаж буй бодисуудын 93%-ийг фталатын төрлийн 
нэгдлүүд эзлэх бөгөөд үүнээс хамгийн  ашиглагддаг нь бис-2-этилгексилфталат, 
ди-изодецилфталат, ди-изононилфталат юм.  

Сүүлийн жилүүдэд бис-2-этилгексилфталатийн хэрэглээ буурч, ди-
изодецилфталат, ди-изононилфталатийн хэрэглээ өсөж байна. Уян налархай 
чанар дээшлүүлэгч нэмэлтийн хэмжээ нь бүтээгдэхүүний массын 15-60%-ийг 
эзлэх боловч гол төлөв 35-40%-ийн хооронд байдаг.  
 
Өртөгч 

Тухайн  үйлдвэрт ажиллах ажилагсад бөгөөд үйлдвэрийн ойролцоо 
байрлах ажиллах иргэд шууд өртөлтөнд оршино. Үүнээс гадна зах зээлд 
нийлүүлэх бүтээгдэхүүнээс хорт бодис ялгарсан тохиолдолд хэрэглэгч бүх хүн 
өртөнө.  
 
Бохирдол тархах зам, хэмжээ 

PVC үйлдвэрлэдэг гадаадын үйлдвэрүүдэд винилхлоридын мономероос 
нунтаг PVC үйлдвэрлэх, нунтаг PVC-г хэвлэж шахах замаар PVC хоолой 
үйлдвэрлэдэг талаар өмнөх технологийн хэсэгт тайлбарласан билээ. Хэвлэлийн 
материалуудаас үзвэл мономерыг полимержуулалтанд оруулах үед их 
хэмжээний хорт бодисууд ялгардаг байна.  Харин нунтаг PVC-г хэвлэж шахах үед 
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маш бага хэмжээний хорт бодис ялгардаг байна. Эндээс үзвэл PVC нунтагыг 
импортлож ашиглах тул хор аюулын хувьд харьцангуй бага юм. Хэвлэлийн 
материалуудаас үзвэл уг үйлдвэрийн үйл ажиллагааний явцад 4 үндсэн хорт 
бодис ялгарах боломжтой байна. Үүнд: 

- Түүхий эдийг холигч машинд хуурайгаар холих тул тодорхой хэмжээний 
тоосжилт үүснэ. Энэхүү тоосны нарийн ширхэг дотор хартугалганы 
тогтворжуулагч нь агуулагдах болно. АНУ-д үйл ажиллагаа явуулдаг 
ойролцоо хүчин чадал бүхий ийм үйлдвэрийн дотоод хэсгийн агаарт 
0,05мг/м3 хэмжээний тоос агуулгаддаг байна [1]. Түүхий эдийн хольц дотор 
дундажаар 14% хартугалганы тогтворжуулагч (PbSO4∙PbO) байна. Дан 
хартугалга руу шилжүүлж тооцвол 11% болох бөгөөд 0,0055мг/м3 
хэмжээний хартугалга үйлдвэрийн дотоод болон түүний ойр орчмын 
агаарт орших боломжтой. Үүнээс гадна түүхий эдийн хольц дотор 
дундажаар 35% уян налархай чанар дээшлүүлэгч буюу фталат орших тул 
үйлдвэрийн дотоод агаарт 0,0175 мг/м3 фталат оршино. Энэхүү ялгарч 
байгаа хартугалга болон фталатын ~75% нь агаарт үлдэж, ~25% нь 
хөрсөнд буудаг гэсэн мэдээлэлийг АНУ тэргүүтэй олон улсын эрдэмтэдийн 
баг гаргасан байдаг [2]. Иймд холих процессын дүнд 0.004125 мг/м3 
хартугалга, 0.131 мг/м3 фталат агаарт, 0.00138 мг/кг хартугалга, 0.0044 
мг/кг фталат хөрсөнд агуулгадана.  

- Түүхий эдийн хольцийг 140-2500С хүртэл халааж уян налархай байдалд 
шилжүүлдэг талаар өмнө дурьдсан билээ. Энэхүү халаалтын үед 0.07-0.3 
мг/м3 HCl-оор үйлдвэрийн дотоод агаар бохирддог болохыг Калифорнийн 
хүрээлэн буй орчныг хамгаалах агентлагаас мэдэгдсэн байдаг [1]. Ийм 
байдлаар HCl ялгаруулан задрах үед жилд 13.0 г диоксин ялгаруулдаг 
байна [2]. Энэхүү хэмжээ нь АНУ-д үйл ажиллагаа явуулж буй бүх 
үйлдвэрээс ялгарах хэмжээ юм. “Эрдэнэ Эх” ХХК-ийн үйлдвэрийн хүчин 
чадал, Улаанбаатар хотын агаарын урсгалын хурдыг үндэслэн тооцоо 
хийвэл үйлдвэрийн дотоод хэсгийн агаарт байх диоксины хэмжээ нь 
0.00356 нанограмм/м3 байх болно.  
Үйлдвэрлэлийн дараагийн чухал асуудал бол бэлтгэн гаргаж байгаа 

бүтээгдэхүүнээс хүн ба байгаль орчин бохирдох юм. Хэвлэлийн материалуудаас 
үзвэл ийм төрлийн полимер материалуудыг зөв зохистой хэрэглэсэн тохиолдолд 
хүн, хүрээлэн буй орчинд үзүүлэх нөлөө нь маш бага байдаг байна. Харин PVC 
бүтээгдэхүүн болон бусад полимер хаягдалыг хүний буруутай үйл ажиллагаа, 
тухайлбал: хэт ягаан туяагаар үйлчлэх, шатаах гэх мэт процессд оруулбал маш 
их хэмжээний хорт бодисууд ялгардаг билээ.  
 
Хүний эрүүл мэндэд учруулах хоруу чанарын үнэлгээ 

Хоруу чанар нь химийн бодисын физик-химийн шинж чанар болон амьд 
организмтай химийн урвалд орох чадвараас хамаарна. Хүний эрүүл мэндэд 
учруулах эрсдэлийг үнэлэх зорилгоор хоруу чанарыг тоогоор илэрхийлдэг 
бөгөөд энэ нь 1 дүгээрт янз бүрийн нэгдлүүдийн хоруу чанарын үзүүлэлтийг 
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хооронд нь харьцуулах, 2 дугаарт эрүүл мэндийн эрсдэлийг тоогоор тооцоолон 
гаргахад хэрэглэдэг. 
 

Хүний эрүүл мэндийн эрсдэлийг тодорхойлох 
Хүний эрүүл мэндийн эрсдэлийг тооцоолохдоо бодис тус бүрийг салган авч үзсэн 
бөгөөд хорт хавдар үүсгэдэггүй болон үүсгэдэг бодисуудын хувьд тусд нь 
тооцоолно.  
а. Хорт хавдар үүсгэдэг бодис болох хартугалганы хувьд: 
Налуугийн фактор нь 8.5·10-3 байдаг бөгөөд үүнийг ашиглаж амьдрах хугацааны 
туршид хуримтлагдах хавдрын эрсдэл (ILCR)-ийг тооцоход: 
ILCR=0.00786·8.5·10-3=6,68·10-5 гарч байгаа бөгөөд үүнийг эрсдэлийн түвшинтэй 
харьцуулан үзвэл эрсдэл маш бага буюу эрсдэлгүй байх магадлалтай гэсэн 
ангилалд багтаж байна.  
(ILCR ≤1*10-5 байвал эрсдэлгүй, 1*10-5< ILCR ≤ 1*10-4 байвал эрсдэл маш бага 
буюу эрсдэлгүй байх магадлалтай, ILCR>1*10-4 байвал эрсдэлтэй)  
 
б. Хорт хавдар үүсгэдэггүй бодис болох 2-этилгексилфталат, давсны 
хүчил, диоксиний хувьд: 
Хор аюулын коэффицентийг хоруу чанрын лавламж хэмжээтэй харьцуулан 

𝑯𝑸 =
𝑫нийт

𝑻𝑹𝑽
тэгшитгэлээр тооцоолно. 

ХҮСНЭГТ 7.18 
БОСГО ТҮВШИНТЭЙ БОДИСЫН ЭРСДЭЛИЙН ТООЦООЛОЛ (ХАВДАР ҮҮСГЭДЭГГҮЙ) 

𝑯𝑸 =
𝑫нийт

𝑻𝑹𝑽
 

Бохирдуулагчийн 
нэр 

Dнийт 
(өдөрт 

авах тун) 
мг/кг-өдөр 

TRV  
(Хоруу 

чанарын 
лавламж 
хэмжээ) 

HQ  
(Хор аюулын 

коэффициент) 

Эрсдэлийн түвшин 

Диоксин 5,23×10-9 7*10-10 7,47 эрсдэл маш бага буюу 
эрсдэлгүй байх магадлал 

өндөртэй 

2-
этилгексилфталат 

0,1928 2*10-2 9,64 эрсдэл маш бага буюу 
эрсдэлгүй байх магадлал 

өндөртэй 

Давсны хүчил 0,103 2*10-2 5,15 эрсдэл маш бага буюу 
эрсдэлгүй байх магадлал 

өндөртэй 

Тайлбар: HQ<0.2 байвал эрсдэлгүй, 0.2>HQ≤10 байвал эрсдэл маш бага буюу эрсдэлгүй байх 
магадлал өндөртэй, HQ>10 эрсдэлтэй. 

 

7.5 БМҮТП-Д АШИГЛАГДАХ ХИМИЙН БОДИСЫН ЛАВЛАГАА 
БМҮТП-д байгуулагдах зарим нэг үйлдвэрт  ашиглагдах химийн 

бодисуудын хор аюулгүй лавлагааг доор сийрүүлэв. 
 

1. Химийн бодисын тодорхойлолт  

Химийн нэршил АКРИЛИЙН ХҮЧИЛ (ACRYLIC ACID)  

CAS №: 79-10-7 UN №: 2218 Томъёо: C2H3COOH 

Бусад нэршил:  Акролейны хүчил; Акрилийн хүчил,биежсэн ; Устай акрилийн хүчил (техникийн 
цэвэр 94%); Этиленкарбонын хүчил; Мөсөн акрилийн хүчил (98%-ийн усан уусмал); 2- Пропенийн 
хүчил  Acroleic acid; Acrylic Acid, inhibited; Aqueous acrylic acid (technical grade is 94%); 
Ethylenecarboxylic acid; Glacial acrylic acid (98% in aqueous solution); 2-Propenoic acid 
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Физик шинж чанар  

Гадаад байдал:  Өнгөгүй шингэн,  12,770С-аас доош температурт  хатуу төлөвт оршино, эхүүн хурц 
үнэртэй. 

Буцлах температур 
(BP): 140,90С  

Молекул жин 
(MW): 72,1   

Тэсрэх 
доод 
хязгаар 
(LEL): 
2,4%  

Шаталтын зэрэг (NFPA Fire Rating): 2 

Хөлдөх 
температур/ (FRZ): 
12,770С   

Уурын даралт 
(VP):  3 мм Hg 

Тэсрэх 
дээд 
хязгаар 
(UEL): 
8,02% 

Эрүүл мэндийн нөлөөллийн зэрэг (NFPA Health 
Rating): 3 

Дөл авалцах 
температур (FP): 
49,390С,  

Уурын нягт (VD): 
Тогтоогдоогүй 

  
Урвалын идэвхийн зэрэг  (NFPA Reactivity 
Rating): 2 

Нягт (Sp. GR): 1,05  
Ионжих чадвар 
IP:  Тогтоогдоогүй 

  NFPA Sp. Inst.: Тогтоогдоогүй 

 

ХОРДУУЛАХ ХЯЗГААР 

НҮБ-ЫН ХӨДӨЛМӨР ХАМГААЛАЛ, 
ЭРҮҮЛ  МЭНДИЙН ГАЗАР (OSHA) 

АНУ-ЫН ХӨДӨЛМӨР ХАМГААЛАЛ, 
ЭРҮҮЛ  МЭНДИЙН ҮНДЭСНИЙ 
ХҮРЭЭЛЭН (NIOSH) 

Бусад мэдээлэл 
(Related Information) 

Зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ (ажлын 
8 цагийн эсвэл долоо хоногийн 
дундаж) (PEL-TWA)  ppm: 
Тогтоогдоогүй   

Зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ (ажлын 
8 цагийн эсвэл долоо хоногийн 
дундаж) (PEL-TWA)  ppm: 2 

AIHA Ослын үед авах 
арга хэмжээний 
төлөвлөлтийн зөвлөмж 
(AIHA Emergency 
Response Planning 
Guidelines) - ERPG-
1/ERPG-2/ERPG-3: 2 
ppm/50 ppm/750ppm  

Зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ (ажлын 
8 цагийн эсвэл долоо хоногийн 
дундаж) PEL-TWA 
мг/м3:  Тогтоогдоогүй  

Зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ (ажлын 
8 цагийн эсвэл долоо хоногийн 
дундаж) (PEL-TWA)  мг/м3:  6 

Зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ (15 
минутын дундаж) (PEL-STEL) ppm: 
Тогтоогдоогүй 

Зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ (15 
минутын турш) (PEL-STEL) ppm: 
Тогтоогдоогүй 

Зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ (15 
минутын дундаж) (PEL-STEL) мг/м3: 
Тогтоогдоогүй 

Зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ (15 
минутын турш) (PEL-STEL)  мг/м3: 
Тогтоогдоогүй 

Зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ (ямар ч 
үед) (PEL-C)  ppm: Тогтоогдоогүй 

Зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ (ямар ч 
үед) (PEL-C) ppm: Тогтоогдоогүй 

Зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ (ямар ч 
үед) (PEL-C)   мг/м3: Тогтоогдоогүй 

Зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ (ямар ч 
үед) (PEL-C) мг/м3: Тогтоогдоогүй 

Хавдар үүсгэх ангилал 
(Carcinogen 
Classifications): IARC-3, 
TLV-A4, NTP-R  

Арьсанд үзүүлэх нөлөлөл (Skin 
Notation): Байхгүй 

Арьсанд үзүүлэх нөлөлөл (Skin 
Notation): бий 
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Тайлбар (Notes): Тогтоогдоогүй  Тайлбар (Notes): Тогтоогдоогүй  

  
Амь нас, эрүүл мэндэд хор үзүүлэх 
тун (IDLH) ppm: Тогтоогдоогүй 

  
Амь нас, эрүүл мэндэд хор үзүүлэх 
тун (IDLH)  мг/м3: Тогтоогдоогүй 

  
Амь нас, эрүүл мэндэд хор үзүүлэх 
тун тайлбар (IDLH Notes): 
Тогтоогдоогүй  

  

Химийн аюулын талаарх лавлах  (NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards)  

АКРИЛИЙН ХҮЧИЛ CAS: 79-10-7 

Томъёо (Formula): CH2 =CHCOOH  RTECS: 
AS4375000 

Бусад нэршил, худалдааны нэр (Synonyms & Trade Names):  Акролейны 
хүчил;  Устай акрилийн хүчил (техникийн цэвэр 94%); Этиленкарбонын хүчил; 
Мөсөн акрилийн хүчил (98%-ийн усан уусмал); 2- Пропенийн хүчил  

DOT ID & 
Guide: 2218 
132P 
(биежсэн) 

Хордуулах хязгаар (Exposure Limits) 

Зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ (NIOSH REL) TWA: Ажлын 8 
цагийн эсвэл долоо хоногийн дундаж . 2ppm (6 мг/м3 ) 
[арьс]. 

Зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ (OSHA 
PEL):Ажлын 8 цагийн эсвэл долоо 
хоногийн дундаж:  байгүй 

Амь нас, эрүүл мэндэд хор үзүүлэх тун (IDLH): 
Тогтоогдоогүй 

Хувирал (Conversion): 1 ppm = 2.95 мг/м3  

Гадаад байдал (Physical Description) 

Өнгөгүй шингэн,  12,770С-аас доош температурт  хатуу төлөвт оршино, эхүүн хурц үнэртэй. 

 Молекул жин (MW): 72,1   Буцлах температур 
(BP): 140,90С  

Хөлдөх температур  
(FRZ): 12,770С  

Уусах чанар 
(Sol ): 
Холилдоно.  

Уурын даралт (VP) : 3 мм Hg  IP: ?  Агаартай харьцуулсан 
харьцангуй нягт (RGasD) 
: Тогтоогдоогүй 

 Нягт (Sp.Gr): 
1,05  

Дөл авалцах температур  (Fl.P): 
49,390С 

Тэсрэх дээд хязгаар 
(UEL): 8,02%  

Тэсрэх доод хязгаар LEL: 
2,4% 

Тэсрэх доод 
хязгаар 
(MEC): 
Тогтоогдоогүй  

Ангилал II.  Шатамхай шингэн (Гал авалцамтгай ба шатамхай шингэний ангиллыг үз ) 

Хамт хадгалж болохгүй бодисууд (Incompatibilities & Reactivities) 

Исэлдүүлэгчид, аминууд, шүлтүүд, аммонийн гидроксид, хлор-сульфохүчил, олеум (SO3-ийн 
хүхрийн хүчлийн уусмал), этилен диамин, этиленамин, 2-аминэтанол [Тайлбар: Металлын хувьд 
идэмхий]  

Хэмжилт явуулах аргууд (Measurement Methods) 

OSHA 28, PV2005 

Хувийн хамгаалалт ба урьдчилан сэргийлэх арга 
(Personal Protection & Sanitation) 

Анхны тусламж (First Aid) 

Арьс (Skin): Арьсанд хүрэхээс сэргийлэх 
Нүд (Eyes): Нүдэнд орохоос сэргийлэх 
Арьс угаах (Wash skin): Бохирдсон үед 
Зайлуулах (Remove): Норсон ба бохирдсон хувцас 
Солих (Change):  

Нүд (Eye): Нэн даруй  усаар угаах 
Арьс  (Skin): Нэн даруй ус гоожуулж 
угаах 
Амьсгал (Breath): Амьсгалахад дэмжлэг 
үзүүлэх 
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Авах арга хэмжээ (Provide): Усны урсгалаар нүдийг 
угаах. 

Залгих (Swallow): Эмнэлэгт нэн түргэн 
хандах 

Амьсгалын замыг хамгаалах арга хэмжээ (NIOSH Respirator Recommendations) 

Хувийн хамгаалах хэрэгслэлийн төрөл: TBAL 
(See symbols and codes) 

Хордох замууд (Exposure Routes) 

 Амьсгалах, арьс салстаар нэвчих, залгих 

Хордлогын шинж чанар (Symptoms) 

Нүд, арьс, амьсгалын  замын эрхтэн системийг цочроох ; нүд, арьс түлэх; арьс мэдрэмтгий болох; 
амьтаны хувьд: уушиг, элэг,бөөр үрэвсэх   

Хордлогод өртөх эд эрхтэн (Target Organs) 

Нүд, арьс, амьсгалын тогтолцоо 

ОСЛЫН ҮЕД АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЛАВЛАХ  ( DOT Emergency Response 
Guidebook 2004)  

  

Лавлахын дугаар (Guide Number): 132Р 
132 Шатамхай шингэн- Идэмхий үйлчилгээтэй  
  
ТОХИОЛДОХ АЮУЛ (POTENTIAL HAZARDS)  
ГАЛЫН БА ТЭСРЭХ АЮУЛ (FIRE OR EXPLOSION) 
*       Шатамхай бодис  
*       Халаах болон оч, дөлөөр амархан шатаж эхлэнэ. 
*       Уур нь агаартай тэсрэмтгий хольцыг үүсгэнэ.  
*       Ууранд нь гал авалцвал уураар дамжин эх бодис руу гал дамжин очих 
боломжтойг анхаар. 
*       Уур нь агаараас хүнд учир доош сууж, цэвэр бохир усны шугам хоолой, хонгил 

зэрэг нам дор газарт хуримтлагдана. 
*       Уур нь битүү, задгай газар, шугам хоолойд ч тэсрэх аюултай.  
*       Р – гэсэн тэмдэглээстэй бодисууд бол халах эсвэл галд өртөхдөө тэсэрч 
полимержих урвалд орно. 
*       Шугам хоолойд орвол галын болон дэлбэрэх аюултай. 
*       Бодис хадгалж буй сав халбал дэлбэрэх аюултай. 
* 
ЭРҮҮЛ МЭНД (HEALTH)  
*      Амьсгалсан эсвэл залгиснаас хордлогот орно. 
*      Бодистой хүрэлцвэл арьс, нүд түлэгдэнэ.  
*      Гал түймррийн үед идэмхий, хортой хий  үүсгэнэ. 
*      Уур нь толгой эргэх, амьсгал боогдуулах үйлчилгээтэй. 
*      Гал унтраах үед ашигласан ус нь бохирдол үүсгэх боломжтойг анхаар. 
  
ХҮН АМЫН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ХАМГААЛАЛ (PUBLIC SAFETY) 
*       Аюул осол үүссэн үед юуны өмнө 105 утас руу залга.         
*       Бодис асгарсан ба алдагдсан талбайгаас бүх чиглэлд хамгийн багадаа 50 - 
аас 100 метр зайд тусгаарлалт хийж, хорио тогтоох. 
*       Аврах, аюул ослыг бууруулах үйл ажиллагаа явуулж байгаагаас бусад 
шаардлагагүй хүмүүсийг тусгаарлалтын бүсээс 
         гаргах. 
*       Ойр орчимд байгаа хүмүүсийг салхины эсрэг талд байлгах. 
*       Нам доор газар байж болохгүй. 
*       Битүү газар, байр сав руу орохын өмнө салхилуул.  
*     Хаалттай газар орохын өмнө салхилуул.  
  
 ХАМГААЛАХ ХУВЦАС (PROTECTIVE CLOTHING) 
*       Өөртөө амьсгалын аппарат бүхий  эерэг даралтын хувцас (SCBA) өмсөх. 

  

http://www.osha.gov/web/dep/chemicaldata/abbrev.asp#respirator
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*        Үйлдвэрлэгчээс дагалдуулж өгсөн хор аюулын лавлах мэдээлэл дээр заасан 
химийн хамгаалалтын хувцасыг өмс. Гэвч энэ нь галын аюулын үед бүрэн 
хамгаалалт болохгүй байж болно.  

*        Ердийн галд өмсдөг гал сөнөөгчийн хамгаалалтын хувцас нь  ЗӨВХӨН 
хязгаарлагдмал хамгаалалт үзүүлэх  бөгөөд хангалттай бус. 

НҮҮЛГЭН ШИЛЖҮҮЛЭХ (EVACUATION) 
Асгарах ( Spill) 
*       *       ХҮН АМЫН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ хэсгийг үз . 
Гал (Fire) 
*       Нөөцийн сав,ачааны машины болон вагон цистернд гал гарвал түүнээс бүх 

чиглэлд 800 метрт ТУСГААРЛАЛТын бүс тогтоох. Анхны нүүлгэн 
шилжүүлэлтийг бүх чиглэлд 800 метрээс дээш зайд хийнэ. 

ГАЛЫН АЮУЛЫН ҮЕД АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭ (EMERGENCY RESPONSE FIRE) 
*      Устай урвалд хүчтэй орно. 
Бага хэмжээний гал 
*       Хуурай химийн, CO2  -ын  гал унтраах хэрэгсэл хэрэглэх ба усаар шүршиж 
болно.  
Том хэмжээний гал  
*      Усаар шүрших, манан эсвэл спиртэнд тэсвэртэй хөөс ашиглана.  
*      Эрсдэлгүй хийж чадахаар бол галын газраас савтай бодисыг холдуулах. 
*      Гал унтраахад ашигласан уснаас үүссэн бохирдсон усыг даланд цуглуулж 
хоргүйжүүлж устгах ба байгаль орчинд шууд хаяж болохгүй 
*       Нөөцийн савны дотогш  ус оруулж болохгүй.. 
Нөөцийн сав, машины цистернд гал гарвал 
 *      Галыг аль болох зайнаас унтраах ба эсвэл автомат ажиллагаатай гуурсан 
хоолой баригч буюу хаалттай хошуу ашиглан унтраах. 
*       Галыг сайтар унтраасны дараа нөөцийн савыг их усаар гүйцэт хөргөх. 
*       Нөөцийн савны аюулгүй ажиллагааны төхөөрөмжийн дохиоллын дуу гарах ба 

савны өнгө өөрчлөгдвөл нэн даруй ажиллагааг зогсоож ажиллагсдыг 
холдуулах. 

*       Нөөцийн савтай бодисыг галд өртөхөөс ЯМАГТ зайлсхийх. 
*       Газар авсан галын хувьд өөртөө удирдлагын ажиллагаатай гуурсан хоолой 
баригч эсвэл хаалттай хошуу ашиглан  галыг унтраах бололцоогүй бол гал гарсан 
газрыг орхин гарах. 
  
АСГАРАХ БА АЛДАГДАХ (SPILL OR  LEAK) 
*       Гал гараагүй зөвхөн асгарсан болон алдагдсан тохиолдолд уураас хамгаалах 
сайтар битүүмжлэгдсэн хувцасыг өмсөх ёстой. 
*       Галын бүх эх үүсгүүр (ойр орчинд тамхи татахыг хориглох, гал авалцах зүйл, 
очлуур, дөл үүсгэгч)-ийг ЗАЙЛУУЛАХ.  
*       Ажиллагаанд хэрэглэж буй бүх тоног төхөөрөмжинд газардуулга хийсэн байх. 
*       Тохирох хамгаалалтын хувцасыг өмсөөгүй үед асгарсан материал дундуур 
явах ба хүрэхийг хориглоно. 
*       Хэрвээ эрсдэлгүй гүйцэтгэж чадахаар бол бодис алдагдаж буй газрыг олж 
асгаралтыг зогсоох.  
*       Цэвэр бохир усны шугам,  хонгил мэтийн зай багатай газар орохоос 
болгоомжлох 
*       Уурыг багасгахын тулд уур дарагч хөөс ашиглаж болно.  
*       Элс, шороо бусад шатамхай бус шингээгч материалаар шингээн авч, 

хаягдлын саванд хийх (Гидразинаас бусад).  
*        Шингээсэн материалаа цуглуулахдаа цэвэрхэн бөгөөд ноцдоггүй багаж 
хэрэгсэлийг ашигла. 
АНХНЫ ТУСЛАМЖ (FIRST AID) 
*       Осолд нэрвэгдсэдийг цэвэр агаарт гаргах. 
*       Эмнэлгийн осолын түргэн тусламж 103-ыг дуудах. 
*       Хэрвээ осолд нэрвэгдсэд амьсгалж чадахгүй бол хиймэл амьсгал хийх.  
*       Бодисыг залгисан буюу амьсгалсан бол амнаас аманд хиймэл амьсгал хийж 

болохгүй. Ийм тохиолдолд хиймэл амьсгалыг хийхдээ нэг талдаа 
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хавхлагатай амны хаалт эсвэл хиймэл амьсгалд зориулагдсан эмнэлгийн 
бусад төхөөрөмжийг ашиглана. 

*       Амьсгалахад хүндрэлтэй бол хүчилтөрөгчөөр амьсгалуулах. 
*        
Р гэсэн тэмдэглэгээтэй бодис тодорхой нөхцөлд полимержих аюултай байдаг. 

Аюул ослын үед уг бодисын хор аюулын лавлах мэдээлэлд заасны дагуу 
холбогдох арга хэмжээг авах буюу Онцгой байдлын албанд яаралтай 
мэдэгдэх шаардлагатай.    

   

    

  

ОСЛЫН ҮЕД АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТАЛААРХИ НЭМЭЛТ МЭДЭЭЛЭЛ (Additional Emergency 
Response Information (CAMEO Data) ) 

Асгарах үед (гал авалцаагүй ) (Non-fire Spill Response): Очлуур, дөл болон галын бусад үүсгүүрээс 
хол байх. Бодис усны эх үүсвэр ба цэвэр бохир усны шугам руу орохоос болгоомжил.Урсгалыг 
гарцаагүй барьж чадах даланг байгуулах. Аврах ажилтнуудад аюул учруулахгүйгээр бол асгарч 
байгаа газрыг олж түүнийг зогсоох арга хэмжээ авах. Усаар шүршиж ууршилтыг бууруулах. 
Асгарсан материалыг нунтагласан шохойн чулуу, шатаасан сод ба шохойгоор 
саармагжуулна.(AAR, 1999) 

Гал унтраах (Firefighting) ):  Алдагдлыг зогсоож чадахгүй бол гал унтарахгүй. Мананцар байдлаар 
их хэмжээний усыг ашиглах.Усны тасралтгүй урсгал нь үр дүн багатай байж болно. Халсан 
савуудыг их хэмжээний усаар шүршиж  хөргөх.Аль болох хол зайнаас ус хэрэглэх. "спиртэн"  хөөс, 
хуурай химийн буюу нүүрстөрөгчийн давхар оксид ашиглах. Уурыг усны уураар дарж буулгах 
(AAR,1999)  

Урвалын идэвх (Reactivity):  ХИМИЙН ШИНЖ: Энэ бодис нь өөрөө аяандаа полимержих урвалд 
орох бөгөөд нэн ялангуяа хөлдсөн хүчлийг (хөлдөх цэг 130C) хагас гэсгээхэд урвал хүчтэй 
явагдана. Тасалгааны температурт (250C) байлгаад сайн хутгахад хайлна. Хайлах процессын 
явцад температурыг дээшлүүлж болохгүй.[Kirk-Othmer, 3rd ed., Vol 1, 1978, p. 330]. 
Хөдөлгөөнтэй(биежээгүй) хүчил тасалгааны температурт  дулаан ялгаруулан полимержих ба 
хэрвээ хэвэнд хөдөлгөөнгүй болговол тэсэрэлттэйгээр увал хурдасна.Исэлдүүлэгч бодисуудтай 
урвалд эрчимтэй орно.[Bretherics, 5th ed., 1995, p. 419]. (REACTIVITY, 1999) 

Анхны тусламж (First Aid: ):  НҮД: Юуны өмнө нэрвэгдэгч нь контакт линзтэй эсэхийг шалгаж  хэрэв 
байгаа бол түүнийг нь салгаж авна. Эмнэлгийн тусламж ба хордолгын хяналтын төв рүү нэн даруй 
дуудлага өгч нэрвэгдэгчийн нүдийг ус эсвэл ердийн давсны уусмалаар 20-30 минутын турш 
угаана.Эмчийн тусгай зааваргүйгээр нэрвэгдэгчийн нүдэнд ямар нэгэн эм, тос, тосон түрхлэг 
хэрэглэж болохгүй. Нэрвэгдэгчийн нүд улайх буюу үрэвсэх мэтийн шинж тэмдэг илрээгүй байсан ч 
нүдийг нь угаасны дараа түүнийг  эмнэлэгт НЭН ДАРУЙ хүргэнэ.  
АРЬС: Өртсөн хэсгийг усны урсгалаар ТЭР ДОР НЬ угааж бохирдсон бүх хувцасыг  тайлж 
тусгаарлана. Арьсны өртсөн бүх хэсгийг сайтар савандаж усаар болгоомжтой угаана. 
Нэрвэгдэгчийн арьсанд улайлт ба үрэвсэл илрээгүй байсан ч  НЭН ДАРУЙ эмнэлгийн тусламж ба 
хордолгын хяналтын төв рүү  дуудлага өгнө. Өртсөн хэсгийг угаасны дараа түүнийг эмнэлэгт хүргэн 
эмчилгээ хийлгэх.  
АМЬСГАЛАХ: Нэрвэгдэгчийг бохирдсон газраас ЯАРАЛТАЙ гаргаж цэвэр агаараар гүнзгий 
амьсгалуулах. Амьсгаа нь хэрчигнэх, ханиалгах,амьсгал давчдах, ам, хоолой, цээж хатах мэтийн 
шинж тэмдэг илрээгүй байсан ч эмчийг НЭН ДАРУЙ дуудаж түүнийг эмнэлэгт хүргэхэд бэлтгэнэ. Үл 
мэдэгдэх атмосферийн орчинд аврагчдыг ороход амьсгал хамгаалах зориулалтын хувийн 
хэрэгслээр хангах.Ямарч тохиолдолд өөрийгөө хамгаалах амьсгалын аппарат (SCBA) 
ашиглах,хэрвээ шаардлагатай гэж үзвэл хамгаалалтын түвшин нь тохирсон буюу эсвэл илүү 
үзүүлэлттэй хамгаалалтын дотуур хувцасыг өмсөх. 
ЗАЛГИВАЛ: БӨӨЛЖҮҮЛЖ БОЛОХГҮЙ. Идэмхий бодис нь ам, хоолой болон улаан хоолойн салстыг 
гэмтээхээс гадна бөөлжих үед уушгинд тархах эрсдлийг ихэсгэж эмчилгээг хүндрүүлнэ.Хэрвээ 
нэрвэгдэгч ухаан алдаагүй,таталт өгөөгүй бол 1-ээс 2 аяга ус өгч химийн бодисыг нь шингэлээд, 
эмнэлгийн тусламжийн болон хордлогын төв рүү ЯАРАЛТАЙ дуудлага өгнө. Нэрвэгдэгчийг 
эмнэлэгт ЯАРАЛТАЙ хүргэх.Хэрвээ нэрвэгдэгч ухаан алдсан ба таталт өгсөн бол түүний амаар 
ямар нэгэн юм өгөлгүй харин амьсгалын замыг  нээлтэй байлгаж толгойг нь биеийн хэсгээс  нам 
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байлгахуйцаар хажуу талаар нь хэвтүүлнэ. БӨӨЛЖҮҮЛЖ БОЛОХГҮЙ.Эмнэлэгт ЯАРАЛТАЙ хүргэ. 
(NTP,1992).    

 

Химийн бодисын тодорхойлолт  

Химийн нэршил: Кальцийн карбонат  

CAS #: 1317-65-3 UN No:  Томъёо: CаСО3 

Бусад нэршил:  нүүрсний хүчлийн калцийн давс; шохойн чулуу ;гантиг, Calcium salt of carbonic acid; 
Limestone; Marble  

  

Физик шинж чанар:   

цагаан, үнэргүй нунтаг эсвэл өнгөгүй талст 

Буцлах хэм (BP): 
задардаг 

Молекул жин (MW): 
100.1 

Тэсрэх доод 
хязгаар (LEL): 
Тогтоогдоогүй 

Шаталтын зэрэг (NFPA Fire Rating): 
тогтоогдоогүй 

Хөлдөх хэм/ хайлах 
хэм (FRZ/MLT): (FRZ): 
1338 о С 

Уурын даралт (VP): 
 0 мм Hg 

Тэсрэх дээд 
хязгаар 
Тогтоогдоогүй 

Эрүүл мэндэд нөлөөлөх зэрэг  (NFPA 
Health Rating): 
тогтоогдоогүй 

Дөл авалцах хэм (FP):  
Тогтоогдоогүй 

Уурын нягт (VD): 
Тогтоогдоогүй 

  
Урвалын идэвхийн зэрэг  (NFPA 
Reactivity Rating): тогтоогдоогүй 

Нягт  (Sp. GR):  
2,7-2,95 

Ионжих чадвар (IP):  
Тогтоогдоогүй 

  (NFPA Sp. Inst.): тогтоогдоогүй 

  

ХОРДУУЛАХ ХЯЗГААР 

НҮБ-ЫН ХӨДӨЛМӨР ХАМГААЛАЛ, 
ЭРҮҮЛ  МЭНДИЙН ГАЗАР (OSHA) 

АНУ-ЫН ХӨДӨЛМӨР ХАМГААЛАЛ, 
ЭРҮҮЛ  МЭНДИЙН ҮНДЭСНИЙ 
ХҮРЭЭЛЭН (NIOSH) 

Бусад мэдээлэл (Related 
Information) 

Зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ (ажлын 
8 цагийн эсвэл долоо хоногийн 
дундаж) (PEL-TWA)  ppm: 
Тогтоогдоогүй 

Зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ (ажлын 
8 цагийн эсвэл долоо хоногийн 
дундаж) (PEL-TWA)  ppm: 
Тогтоогдоогүй 

(AIHA) Ослын үед авах арга 
хэмжээний төлөвлөлтийн 
зөвлөмж (AIHA Emergency 
Response Planning 
Guidelines) – (ERPG-
1/ERPG-2/ ) 
Тогтоогдоогүй 

Зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ (ажлын 
8 цагийн эсвэл долоо хоногийн 
дундаж) (PEL-TWA) мг/м3: 5 

Зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ (ажлын 
8 цагийн эсвэл долоо хоногийн 
дундаж) (PEL-TWA) мг/м3 : 5 

Зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ (15 
минутын дундаж) (PEL-STEL) ppm: 
Тогтоогдоогүй 

Зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ (15 
минутын турш) (PEL-STEL) ppm: 
Тогтоогдоогүй 

Зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ (15 
минутын дундаж) (PEL-STEL) мг/м3: 
Тогтоогдоогүй 

Зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ (15 
минутын турш) (PEL-STEL)  мг/м3: 
Тогтоогдоогүй 

Зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ (ямар ч 
үед) (PEL-C)  ppm: Тогтоогдоогүй 

Зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ (ямар ч 
үед) (PEL-C) ppm: Тогтоогдоогүй 

Зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ (ямар ч 
үед) (PEL-C)   мг/м3: тогтоогдоогүй 

Зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ (ямар ч 
үед) (PEL-C) мг/м3: Тогтоогдоогүй 

Хавдар үүсгэх ангилал 
(Carcinogen Classifications): 
Тогтоогдоогүй 

Арьсанд үзүүлэх нөлөлөл (Skin 
Notation): Үгүй 

Арьсанд үзүүлэх нөлөлөл (Skin 
Notation): Үгүй 

(Notes): 15 мг/м3 Тайлбар (Notes): 10 мг/м3 

  
Амь нас, эрүүл мэндэд хор үзүүлэх 
тун (IDLH) ppm: Тогтоогдоогүй 
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Амь нас, эрүүл мэндэд хор үзүүлэх 
тун (IDLH)  мг/м3:  тогтоогдоогүй 

  
Амь нас, эрүүл мэндэд хор үзүүлэх 
тун тайлбар (IDLH 
Notes):  тогтоогдоогүй 

  

(NIOSH) Химийн аюулын талаарх лавлах (NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards) 2006 оны 6-р 
сарыг дуустал хүчинтэй (Current through June 2006)  

 Шохойн чулуу (CAS): 1317-65 

Томъёо (Formula): (CaCO)3 (RTECS):  EV958 
  

Бусад нэршил, худалдааны нэр (Synonyms & Trade Names): нүүрсний хүчлийн 
калцийн давс; шохойн чулуу ;гантиг       

(DOT ID & Guide) 

Хордуулах хязгаар (Exposure Limits) 

Зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ (NIOSH REL): Ажлын 8 цагийн 
эсвэл долоо хоногийн дундаж: (TWA)  10 мг/м3 
(нийлбэр)  (TWA) 5 мг/м3 (resp): (TWA) 10 мг/м3 (нийлбэр) 
(TWA) 5 мг/м3 (resp) 

Зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ (OSHA 
PEL):Ажлын 8 цагийн эсвэл долоо 
хоногийн дундаж байхгүй: (TWA) 15 
мг/м3 (нийлбэр) (TWA) 5 мг/м3 

Амь нас, эрүүл мэндэд хор үзүүлэх тун (IDLH): (N.D) Хувирал (Conversion):  Тогтоогдоогүй 

Гадаад байдал (Physical Description) 

Цагаанаас цайвар хүрэн  өнгөтэй  нунтаг бодис 

Молекул жин (MW): 
100.1 

Буцлах температур (BP): Задардаг Хөлдөх хэм (FRZ): 
 825-1339 oC   
(Задардаг) 

Уусах чанар (Sol): 
0.001% 

Уурын даралт (VP):  
0 ммHg 

(IP): Тогтоогдоогүй  Агаартай 
харьцуулсан 
харьцангуй нягт 
(RGasD): 
Тогтоогдоогүй 

Нягт (Sp.Gr): 2.7-
2.9 

Дөл авалцах 
хэм  (Fl.P): 
Тогтоогдоогүй 

Тэсрэх дээд хязгаар (UEL): 
Тогтоогдоогүй 

Тэсрэх доод 
хязгаар (LEL): 
Тогтоогдоогүй 

Тэсрэх доод 
хязгаар (MEC): 
Тогтоогдоогүй 

Шатамхай биш хатуу бодис, гэхдээ устай урвалд орох үедээ дөл үүсгэн шатахдаа шингэний гадаргуу 
дээр дөл үүсгэж болно.            
  (Шатамхай болон тэсрэмтгий ангийн ангилалыг харна уу) 

Хамт хадгалж болохгүй бодисууд (Incompatibilities & Reactivities) 

Фтор, магни, хүчлүүд, квасц, аммоний давсууд 

Хэмжилт явуулах аргууд (Measurement Methods) 

(NIOSH) 0500, 0600 

Хувийн хамгаалалт ба урьдчилан сэргийлэх арга (Personal 
Protection & Sanitation) 

Анхны тусламж (First Aid) 

Арьс: Бүртгэгдээгүй 
Нүд: Бүртгэгдээгүй 
Арьс угаах: Бүртгэгдээгүй 
Зайлуулах: Бүртгэгдээгүй 
Солих (Change): Бүртгэгдээгүй 
Авах арга хэмжээ: Бүртгэгдээгүй 

Нүд (Eye): Усаар угаах 
Арьс  (Skin): Савангаар угаах  
Амьсгал (Breath): Цэвэр агаарт гаргах 
(See procedures) үйл явцыг хараарай 

Амьсгалын замыг хамгаалах арга хэмжээ (NIOSH Respirator Recommendations) 

ТВАL (See symbols and codes) томъёонууд ба кодыг харна уу 

http://www.osha.gov/web/dep/chemicaldata/abbrev.asp#firstaid
http://www.osha.gov/web/dep/chemicaldata/abbrev.asp#respirator
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Хордох замууд (Exposure Routes) 

Амьсгалаар, амаар залгих, хүрэх  

Хордлогын шинж тэмдэг (Symptoms) 

нүд арьсыг цочроох; ханиах, найтаалгах, ринит; 
(See abbreviations) хураангуйгаас харна уу 

Хордлогод өртөх эд эрхтэн (Target Organs) 

Нүд, арьс, амьсгалын замын эрхтнүүд,  
(See abbreviations) хураангуйгаас харна уу 

  

ОСЛЫН ҮЕД АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЛАВЛАХ  (DOT Emergency Response Guidebook (ERG 2004)  

тогтоогдоогүй  

  

ОСЛЫН ҮЕД АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТАЛААРХИ НЭМЭЛТ МЭДЭЭЛЭЛ (Additional Emergency 
Response Information (CAMEO Data) ) 

Гал авалцаагүй, зөвхөн асгарсан тохиолдолд (Non-fire Spill Response):  тогтоогдоогүй 
  

Гал унтраах (Firefighting): тогтоогдоогүй 

Урвалын идэвх (Reactivity): хүчлүүд, хөнгөн цагаан, аммонийн  давснууд, мөнгөн ус ба устөрөгч, 
фтор, магни   
  

Анхны тусламж (First Aid): нүд: шууд угаана ,арьс:савандаж угаана, амьсгал: цэвэр агаар   

  
 

Химийн бодисын тодорхойлолт  

Химийн нэршил  ТИТАНЫ ДИОКСИД  (TITANIUM DIOXIDE)  

CAS №: 13463-67-7 UN №:  8027 Томъёо:  TiO2  

Бусад нэршил:  Рутил; Титаны оксид; Титаны хэтоксид, Rutile; Titanium oxide; Titanium peroxide  

  

Физик шинж чанар  

Гадаад байдал:  Цагаан өнгөтэй, үнэргүй нунтаг 

Буцлах температур 
(BP): 2502-30020С  

Молекул жин (MW): 
79.9 

Тэсрэх доод 
хязгаар (LEL): 
Тогтоогдоогүй 

Шаталтын зэрэг (NFPA Fire Rating): 
Тогтоогдоогүй 

хайлах температур 
(MLT): 1831-1851,50С,  

Уурын даралт (VP): 0 
мм Hg (ойролцоо.) 

Тэсрэх дээд 
хязгаар 
(UEL): 
Тогтоогдоогүй 

Эрүүл мэндийн нөлөөллийн зэрэг (NFPA 
Health Rating): Тогтоогдоогүй 

Дөл авалцах 
температур (FP: 
Тогтоогдоогүй 

Уурын нягт (VD): 
Тогтоогдоогүй 

  
Урвалын идэвхийн зэрэг  (NFPA Reactivity 
Rating): Тогтоогдоогүй 

Нягт (Sp. GR): 4.26 
Ионжих чадвар IP: 
Тогтоогдоогүй 

  
Онцлог шинж (NFPA Sp. Inst.): 
Тогтоогдоогүй 

  

ХОРДУУЛАХ ХЯЗГААР 

НҮБ-ЫН ХӨДӨЛМӨР ХАМГААЛАЛ, 
ЭРҮҮЛ  МЭНДИЙН ГАЗАР (OSHA) 

АНУ-ЫН ХӨДӨЛМӨР ХАМГААЛАЛ, 
ЭРҮҮЛ  МЭНДИЙН ҮНДЭСНИЙ 
ХҮРЭЭЛЭН (NIOSH) 

Бусад мэдээлэл (Related 
Information) 

http://www.osha.gov/web/dep/chemicaldata/abbrev.asp#symptoms
http://www.osha.gov/web/dep/chemicaldata/abbrev.asp#symptoms
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Зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ (ажлын 
8 цагийн эсвэл долоо хоногийн 
дундаж) (PEL-TWA)  ppm: 
Тогтоогдоогүй 

Зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ (ажлын 
8 цагийн эсвэл долоо хоногийн 
дундаж) (PEL-TWA)  ppm: 
Тогтоогдоогүй 

AIHA Ослын үед авах арга 
хэмжээний төлөвлөлтийн 
зөвлөмж (AIHA Emergency 
Response Planning Guidelines) - 
ERPG-1/ERPG-2/ERPG-3: 
Тогтоогдоогүй  

Зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ (ажлын 
8 цагийн эсвэл долоо хоногийн 
дундаж) PEL-TWA мг/м3:  15 

Зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ (ажлын 
8 цагийн эсвэл долоо хоногийн 
дундаж) (PEL-TWA)  мг/м3:  10 

Зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ (15 
минутын дундаж) (PEL-STEL) ppm: 
Тогтоогдоогүй 

Зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ (15 
минутын турш) (PEL-STEL) ppm: 
Тогтоогдоогүй 

Зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ (15 
минутын дундаж) (PEL-STEL) мг/м3: 
Тогтоогдоогүй 

Зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ (15 
минутын турш) (PEL-STEL)  мг/м3: 
20 

Зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ (ямар ч 
үед) (PEL-C)  ppm: Тогтоогдоогүй 

Зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ (ямар ч 
үед) (PEL-C) ppm: Тогтоогдоогүй 

Зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ (ямар ч 
үед) (PEL-C)   мг/м3: Тогтоогдоогүй 

Зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ (ямар ч 
үед) (PEL-C) мг/м3: Тогтоогдоогүй 

Хавдар үүсгэх ангилал 
(Carcinogen Classifications): 
IARC-3, NIOSH-Ca, TLV-A4 

Арьсанд үзүүлэх нөлөлөл (Skin 
Notation): Байхгүй 

Арьсанд үзүүлэх нөлөлөл (Skin 
Notation): байхгүй 

Тайлбар (Notes): Нийт тоос 

Тайлбар (Notes): Хавдар (Ca); 
Нөлөөлөл илрэхгүй байж болох 
хамгийн бага концентраци (LOQ 0.2 
мг/м3) 

  
Амь нас, эрүүл мэндэд хор үзүүлэх 
тун (IDLH) ppm: Тогтоогдоогүй  

  
Амь нас, эрүүл мэндэд хор үзүүлэх 
тун (IDLH)  мг/м3: 5000 

  
Амь нас, эрүүл мэндэд хор үзүүлэх 
тун тайлбар (IDLH Notes): 
Хавдар 

  

NIOSH Химийн аюулын талаарх лавлах (NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards) 2006 оны 6-р сарыг 
дуустал хүчинтэй (Current through June 2006) 

Титанын диоксид CAS: 13463-67-7 

Томъёо (Formula): TiO2 RTECS: XR2275000 

Бусад нэршил, худалдааны нэр (Synonyms & Trade Names): Рутил; Титаны оксид; 
Титаны хэтоксид 

DOT ID & Guide: 
Тогтоогдоогүй 

Хордуулах хязгаар (Exposure Limits) 

Зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ (NIOSH REL): Ажлын 8 цагийн 
эсвэл долоо хоногийн дундаж: Ca.Хавсралт А 

Зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ (OSHA PEL): 
Ажлын 8 цагийн эсвэл долоо хоногийн 
дундаж: (TWA ) 15 мг/м3 

Амь нас, эрүүл мэндэд хор үзүүлэх тун (IDLH): Хавдар үүсгэх 
тун [5000 мг/м3] 

Шилжүүлэг (Conversion): Тогтоогдоогүй 

Гадаад байдал (Physical Description) 

Цагаан өнгөтэй, үнэргүй нунтаг 

Молекул жин (MW): 
79.9 

Буцлах температур (BP): 
2502-30020С 

Хайлах температур 
(MLT): 1831-1851,50С 

Уусах чанар (Sol): 
Үл уусна. 

У урын даралт (VP): 0 
мм Hg(ойролцоо.) 

Ионжох чадвар (IP): Тогтоогдоогүй Агаартай харьцуулсан 
харьцангуй нягт 

Нягт (Sp.Gr): 4.26 
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(RgasD): 
Тогтоогдоогүй 

Дөл авалцах 
температур  (Fl.P): 
Тогтоогдоогүй 

Тэсрэх дээд хязгаар (UEL): 
Тогтоогдоогүй 

Тэсрэх доод хязгаар 
(LEL): Тогтоогдоогүй 

Тэсрэх доод 
хязгаар (MEC): 
Тогтоогдоогүй 

Iшатамхай бус хатуу 

Хамт хадгалж болохгүй бодисууд (Incompatibilities & Reactivities) 

Тогтоогдоогүй 

Хэмжилт явуулах аргууд (Measurement Methods) 

NIOSH S385 (II-3) 

Хувийн хамгаалалт ба урьдчилан сэргийлэх арга (Personal 
Protection & Sanitation) 

Анхны тусламж (First Aid) 

Арьс (Skin): Зөвлөмж байхгүй 
Нүд (Eyes): Зөвлөмж байхгүй  
Арьс угаах (Wash skin): Зөвлөмж байхгүй  
Зайлуулах (Remove): Зөвлөмж байхгүй 
Солих (Change): Өдөр дутам 

Амьсгал (Breath): Амьсгалахад дэмжлэг 
үзүүлэх 
 

Амьсгалын замыг хамгаалах арга хэмжээ (NIOSH Respirator Recommendations) 

Хамгаалах хэрэгслэлийн төрөл: (NIOSH) : SCBAF:PD,PP/SAF:PD,PP:ASCBA Escape: HiEF/SCBAE 

Хордох замууд (Exposure Routes) 

Амьсгалын зам 

Хордлогын шинж чанар (Symptoms) 

Уушигны судал 

Хордлогод өртөх эд эрхтэн (Target Organs) 

Амьсгалын замын систем 

  

ОСЛЫН ҮЕД АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЛАВЛАХ  (DOT Emergency Response Guidebook (ERG 2004)  

Лавлахын дугаар (Guide Number): 171 
171 Бодисууд (Аюулын нөлөөлөл багаас дунд зэрэг) (171 Substances (Low to Moderate Hazard)) 
Тохиолдох аюул (POTENTIAL HAZARDS) 
ГАЛЫН БА ТЭСРЭХ АЮУЛ (FIRE OR EXPLOSION) 
*       Галын эх үүсгэвэртэй үйлчлэлцээгүй байсан ч өөрөө шатаж болно. 
*       Р – гэсэн тэмдэглээстэй бодисууд бол халаах эсвэл галд өртөхдөө тэсэрч полимержих урвалд орно. 
*       Галын аюулын үед сав гаднаасаа халснаас дэлбэрч болох талтай. 
*       Халуунаар нь тээвэрлэж болно. 
ЭРҮҮЛ МЭНД (HEALTH) 
*       Амьсгалснаас болж хордлого үүснэ. 
*       Амьсгалах ба хүрэлцэхэд арьс ба нүдийг цочроож, түлэгдэх аюулд ч хүргэнэ. 
*       Асбестын тоосоор амьсгалбал уушиг гэмтэх аюултай 
*       Шаталтаас цочроох, идэмхий үйлчилгээтэй болон хортой хий үүсэх болно. 
*       Гал унтраах үед ашигласан уснаас идэмхий, хортой шингэн үүсэж бохирдол үүсгэх боломжтойг 
анхаар. 
  
ХҮН АМЫН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ ХАМГААЛАЛ (PUBLIC SAFETY) 
  
*       Аюул осол үүссэн үед юуны өмнө 105 утас руу залга. 
*       Бодис асгарсан ба алдагдсан газраас бүх чиглэлд хамгийн ойрдоо 10-аас 25 метр зайд тусгаарлалт 
хийж, хорио тогтоох. 
*       Аврах, аюул ослыг бууруулах үйл ажиллагаа явуулж байгаагаас бусад шаардлагагүй хүмүүсийг 
тусгаарлалтын бүсээс гаргах. 
*       Ойр орчимд байгаа хүмүүсийг салхины эсрэг талд байлгах. 
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ХАМГААЛАХ ХУВЦАС (PROTECTIVE CLOTHING) 
*       Өөртөө амьсгалын аппарат агуулсан  эерэг даралтын хувцас (SCBA) өмсөх.  
*       Ердийн галд өмсдөг гал сөнөөгчийн хамгаалалтын хувцас нь  ЗӨВХӨН хязгаарлагдмал хамгаалалт 

үзүүлэх  учир 
        бодис асгарсан тохиолдолд үр дүнтэй хамгаалалтын хэрэгсэл болохгүй. 
НҮҮЛГЭН ШИЛЖҮҮЛЭХ (EVACUATION) 
Гал (Fire) 
*       Нөөцийн сав(tank), ачааны машины болон вагон цистернд гал гарсан бол түүнийг бүх чиглэлд 800 

метрт  тусгаарлана.Түүнчлэн анхны нүүлгэн шилжүүлэлтийг бүх чиглэлд 800 метрээс гадагш зайд 
хийнэ. 

  
ГАЛЫН АЮУЛЫН ҮЕД АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭ (EMERGENCY RESPONSE FIRE) 
Бага хэмжээний гал 
*       Хуурай химийн буюу CO2 , бороожуулсан ус ба ердийн хөөс  
Том хэмжээний гал 
*      Бороожуулсан ус, мананцар эсвэл ердийн хөөсөөр 
*      Эрсдэлгүй гүйцэтгэж чадахаар бол галын бүсээс савтай зүйлсийг зөөн холдуулах. 
*      Өндөр даралттай усаар цацаж, бодисыг тараан цацаж болохгүй 
*      Гал унтраахад ашиглагдсан усыг цуглуулах хаягдлын далан хийж , цуглуулсан шингэнийг түүнийг 

дараа нь саармагжуулан хоргүйжүүлэх  
Нөөцийн саванд гал гарвал 
*       Галыг бүрэн унтраасны дараа нөөцийн савыг их усаар сайн хөргөх. 
*       Нөөцийн савны аюулгүй ажиллагааны төхөөрөмжийн дохио дуугарах ба савны өнгө өөрчлөгдвөл хүн 

хүчээ нэн даруй галын бүсээс гарах. 
*       Нөөцийн савтай бодисыг галд өртөхөөс ЯМАГТ зайлсхийх. 
  
АСГАРАХ БА АЛДАГДАХ (SPILL OR LEAK) 
*        Тохирсон хамгаалалтын хувцасыг өмсөөгүй бол асгарсан материалд хүрэх ба дундуур нь явж 
болохгүй. 
*       Хэрвээ эрсдэлгүй гүйцзтгэж чадахаар бол алдагдсан газрыг олж алдагдлыг зогсоох 
*       Тоосжилт үүсэхээс болгоомжил. 
*       Асбестын тоосоор амьсгалхааас зайлсхийх. 
Бага хэмжээний хуурай бодис асгарвал 
*        Материалыг хутгуураар хамж цэвэрхэн хуурай саванд хийх ба  суларсан тагыг чангалах.  Асгарсан 

газраас савнуудыг зөөх.          
Бага хэмжээний шингэн асгарвал 
*       Элс, шороо бусад шатамхай бус адсорбент материалаар шингээж аваад хожим хоргүйжүүлэн 

устгахаар  хаягдлын саванд хийх. 
Их асгарсан бол 
*       Шингэний урсгалыг боосон далан хийж, түүнд цуглуулсан шингэнийг дараа нь саармагжуулан 
хоргүйжүүлэх. 
*       Тархалтыг багасгахын тулд асгарсан нунтаг материалыг нийлэг материалан бүтээлгээр хучих. 
*       Ус дамжуулах , ариутгах татуургын хоолойн ус, хонгил мэтийн зай багатай газар ороохоос 

болгоомжлох. 
АНХНЫ ТУСЛАМЖ (FIRST AID) 
*       Осолд өртөгсдийг цэвэр агаарт гаргах. 
*       Эмнэлгийн осолын түргэн тусламжийн 103 дугаарын утсаар  дуудлага өгөх. 
*       Хэрвээ осолд өртөгсөд амьсгалж чадахгүй бол хиймэл амьсгал хийх. 
*       Амьсгалахад хүндрэлтэй бол хүчилтөрөгчөөр амьсгалуулах. 
*       Бохирдсон хувцас, гутлыг тайлж тусгаарлах. 
*       Бодистой хүрэлцсэн  арьс, нүдийг нэн даруй усны урсгалд 20-оос доошгүй минутын турш гоожуулан 
угаах. 
*       Эмнэлгийн ажилтнууд уг материалын шинж чанар болон түүнээс биеэ хамгаалах арга, урьдчилан 

сэргийлэх ажиллагааны талаар зөвлөлгөө өгөх. 
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ОСЛЫН ҮЕД АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТАЛААРХИ НЭМЭЛТ МЭДЭЭЛЭЛ (Additional Emergency Response 
Information (CAMEO Data) ) 

Асгарах үед (гал авалцаагүй ) (Non-fire Spill Response: БАГА ХЭМЖЭЭНИЙ АСГАРАЛТ БА АЛДАГДАЛТЫН 
ҮЕД : Хэрвээ энэхүү бодис асгарсан бол 5%-ын аммонийн гидроксидын уусмалаар норгоод дараа нь 
норгосон материалаа тохирох хаягдлын саванд хийх.Үлдэгдэл материалыг 5%-ын аммонийн гидроксидын 
уусмалаар норгосон шингээгч цаасаар арчин авна.Бохирдсон хувцас ба шингээгч цаасыг уур гадагш 
алддаггүй нийлэг материалаар хийсэн хаягдлын уутанд хийх. Бохирдсон бүх гадаргууг 5%-ын аммонийн 
гидроксидын уусмалаар, дараа нь савандаж усаар сайн угаана. Бохирдсон газар бүрэн цэвэрлэгдсэн гэсэн 
баталгааг мэргэжлийн байгууллага гаргасны дараа тэрхүү газарт эргэн орж болно. 
ХАДГАЛАХ НӨХЦӨЛ: Тасалгааны температурын үед хадгална. (NTP, 1992)    

Гал унтраах (Firefighting):  Энэ бодис галд өртвөл хуурай химийн, нүүрстөрөгчийн давхар оксидын эсвэл 
Халоны унтраагуурыг ашиглан галыг хяналтанд авах. (NTP, 1992)    

Урвалын идэвх (Reactivity):  ТОГТВОРЖИЛТ:Энэ бодис лабораторийн ердийн нөхцөлд тогтвортой. Мөн 
түүний усан болоод ДМСО-ын, 95%-ийн этанол ба ацетонын уусмалууд ердийн лабораторийн нөхцөлд 24 
цагийн туршид тогтворжилтоо хадгална. 
ХИМИЙН ШИНЖ:Энэхүү бодисыг хүчтэй исэлдүүлэгчид ба хүчтэй хүчлүүдтэй хамт хадгалаж болохгүй. 
Металлууд (хөнгөнцагаан, кальци, магни, кали, натри, цайр ба лити гэх мэт)-тай халаан улайсгахад урвалд 
орно. (NTP, 1992)    

Анхны тусламж (First Aid: НҮД: Юуны өмнө нэрвэгдэгч нь контакт линзтэй эсэхийг шалгаж  хэрэв байгаа бол 
түүнийг нь салгаж авна. Эмнэлгийн тусламж ба хордолгын хяналтын төв рүү нэн даруй дуудлага өгөхийн 
зэрэгцээ нэрвэгдэгчийн нүдийг ус эсвэл ердийн давсны уусмалаар 20-30 минутын турш угаана.Эмчийн 
тусгай зааваргүйгээр нэрвэгдэгчийн нүдэнд ямар нэгэн эм, тос, тосон түрхлэг хэрэглэж болохгүй. 
Нэрвэгдэгчийн нүд улайх буюу үрэвсэх мэтийн  хордлогын шинж тэмдэг илрээгүй байсан ч нүдийг нь 
угаасны дараа түүнийг  эмнэлэгт НЭН ДАРУЙ хүргэнэ.  
АРЬС: Бохирдсон бүх хувцсыг  тайлж тусгаарлаад өртсөн арьсыг усны урсгалд ТЭР ДОР нь угаах. Арьсны 
өртсөн бүх хэсгийг сайтар савандаж усаар болгоомжтой угаана.Үүний дараа нэрвэгдэгчийн арьсанд улайлт 
ба үрэвсэл илэрвэл   НЭН ДАРУЙ эмчид дуудлага өгнө түүнийг эмнэлэгт хүргэхэд бэлтгэнэ.  
АМЬСГАЛАХ: Нэрвэгдэгчийг бохирдсон газраас НЭН ДАРУЙ гаргах, цэвэр агаараар гүнзгий амьсгалуулах. 
Амьсгаа нь хэрчигнэх, ханиалгах,амьсгал давчдах, ам, хоолой, цээж хатах мэтийн шинж тэмдэг илэрвэл 
эмчийг нэн даруй дуудаж түүнийг эмнэлэгт хүргэхэд бэлтгэнэ. Үл мэдэгдэх агаарын орчинд аврагчдыг 
ороход амьсгал хамгаалах зориулалтын хувийн хэрэгслээр хангах.Ямарч тохиолдолд өөрийгөө хамгаалах 
амьсгалын аппарат (SCBA) ашиглах, хэрвээ шаардлагатай гэж үзвэл хамгаалалтын түвшин нь тохирсон 
буюу эсвэл илүү үзүүлэлттэй хамгаалалтын дотуур хувцсыг өмсөх.  
ЗАЛГИВАЛ: БӨӨЛЖҮҮЛЖ БОЛОХГҮЙ. Хэрвээ нэрвэгдэгч ухаан алдаагүй, таталт өгөөгүй бол 1-ээс 2 аяга ус 
өгч химийн бодисыг нь шингэлээд, эмнэлгийн тусламжийн болон хордолт хяналтын төврүү ЯАРАЛТАЙ 
дуудлага өгөх. Эмч зөвлөвөл нэрвэгдэгчийг эмнэлэгт хүргэхэд бэлтгэх. Хэрвээ нэрвэгдэгч ухаан алдсан ба 
таталт өгсөн бол түүний амаар ямар нэгэн юм өгөлгүй харин амьсгалын замыг  нээлтэй байлгаж толгойг нь 
биес  нам байхууцаар хажуу талаар нь хэвтүүлнэ. БӨӨЛЖҮҮЛЖ БОЛОХГҮЙ.Эмнэлэгт ЯАРАЛТАЙ хүргэ. 
(NTP,1992).      

 

ХИМИЙН БОДИСЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ  

Химийн нэршил: ХӨНГӨНЦАГААНЫ ОКСИД  (ALUMINUM OXIDE) 

CAS #: 1344-28-1 UN No:  Formula: Al2O3 

Бусад нэршил: альфа-хөнгөнцагааны оксид; хөнгөнцагааны оксид; хөнгөнцагааны гуравч оксид alpha-Alumina; 
Alumina; Aluminum trioxide [Тайлбар: альф-хөнгөнцагааны оксид гол төлөв техникийн цэвэр хөнгөнцагааны 
оксидын агуулгатай байна. Хайрга нь байгалийн  Al2O3 юм. Зүлгүүр нь янз бүрийн талсттай цэвэрлээгүй Al2O3-
аас тогтдог] 

 

 Физик химийн шинж чанар 

Гадаад байдал: Цагаан өнгөтэй, үнэргүй, нунтаг талс.  

Буцлах температур 
(BP): 2977.02 0C 

Молекул жин (MW): 
101.9 

Тэсрэх доод 
хязгаар (LEL): 
тогтоогоогүй 

Шаталтын зэрэг (NFPA Fire Rating):  
тогтоогоогүй 
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Хөлдөх 
температур/хайлах 
температур 
(FRZ/MLT):  
1998 0C 

Уурийн даралт (VP): 0 
мм муб (approx) 

Тэсрэх дээд 
хязгаар (UEL): 
тогтоогоогүй 

Эрүүл мэндийн нөлөөллийн зэрэг (NFPA 
Health Rating): тогтоогоогүй 

Дөл авалцах 
температур (FP): 
тогтоогоогүй 

Уурийн нягт (VD): 
тогтоогоогүй 

  
Урвалын идэвхийн зэрэг (NFPA Reactivity 
Rating): тогтоогоогүй 

Нягт (Sp. GR): 4.0 
Ионжих чадвар (IP): 
тогтоогоогүй 

  Онцлог шинж (NFPA Sp. Inst.): тогтоогоогүй 

  

Хордуулах хязгаар  

НҮБ-ЫН ХӨДӨЛМӨР 
ХАМГААЛАЛ, 
ЭРҮҮЛ  МЭНДИЙН ГАЗАР 
(OSHA) 

АНУ-ЫН ХӨДӨЛМӨР ХАМГААЛАЛ, 
ЭРҮҮЛ  МЭНДИЙН ҮНДЭСНИЙ 
ХҮРЭЭЛЭН (NIOSH) 

Бусад мэдээлэл (Related Information) 

Зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ 
(ажлын 8 цагийн эсвэл долоо 
хоногийн дундаж) (PEL-
TWA)  ppm: тогтоогоогүй 

Зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ (ажлын 
8 цагийн эсвэл долоо хоногийн 
дундаж) (REL-TWA)  ppm: 
тогтоогоогүй 

Ослын үед авах арга хэмжээний 
төлөвлөлтийн зөвлөмж (AIHA 
Emergency Response Planning 
Guidelines) - ERPG-1/ERPG-2/ ERPG-3:  
тогтоогоогүй 

Зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ 
(ажлын 8 цагийн эсвэл долоо 
хоногийн дундаж) (PEL-TWA) 
мг/м3: 5 

Зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ (ажлын 
8 цагийн эсвэл долоо хоногийн 
дундаж) (REL-TWA)  мг/м3: 
тогтоогоогүй 

Зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ (15 
минутын дундаж) (PEL-STEL) 
ppm: тогтоогоогүй 

Зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ (15 
минутын турш) (REL-STEL) ppm: 
тогтоогоогүй 

Зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ (15 
минутын дундаж) (PEL-STEL) 
мг/м3: тогтоогоогүй 

Зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ (15 
минутын турш) (REL-STEL)  мг/м3: 
тогтоогоогүй 

Зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ 
(ямар ч үед) (PEL-C)  ppm: 
тогтоогоогүй 

Зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ (ямар ч 
үед) (REL-C) ppm: тогтоогоогүй 

Зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ 
(ямар ч үед) (PEL-C)   мг/м3: 
тогтоогоогүй 

Зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ (ямар ч 
үед) (REL-C) мг/м3: тогтоогоогүй 

Хавдар үүсгэх ангилал (Carcinogen 
Classifications): TLV-A4 

Арьсанд үзүүлэх нөлөлөл (Skin 
Notation): Байхгүй 

Арьсанд үзүүлэх нөлөлөл (Skin 
Notation): Байхгүй 

Тайлбар  (Notes): ХОРДУУЛАХ 
ХЭСЭГ, 
НИЙТ  ТООСОНЦОР 15  мг/м3 

Тайлбар (Notes): тогтоогоогүй 

  
Амь нас, эрүүл мэндэд хор үзүүлэх 
тун (IDLH) ppm: тогтоогоогүй 

  
Амь нас, эрүүл мэндэд хор үзүүлэх 
тун (IDLH мг/м3: тогтоогоогүй 

  
Амь нас, эрүүл мэндэд хор үзүүлэх 
тун тайлбар (IDLH Notes): 
тогтоогоогүй 

  

NIOSH Химийн аюулын талаарх лавлах (NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards)  

Альф хөнгөн цагааны оксид CAS: 1344-28-1 
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Томьёо: Al2O3 RTECS: BD1200000 

Бусад нэршил худалдааны нэр:Хөнгөнцагааны оксид, Хөнгөнцагааны оксид, 
Хөнгөнцагааны гуравч оксид 

DOT ID & Guide: 
тогтоогоогүй 

Хордуулах хязгаар (Exposure Limits) 

Зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ (NIOSH REL): Ажлын 8 цагийн 
эсвэл долоо хоногийн дундаж  (TWA) мг/м3:  
Хавсралт D- г харах 

Зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ (OSHA PEL): 
Ажлын 8 цагийн эсвэл долоо хоногийн дундаж 
(TWA) : TWA 15 мг/м3 (нийт) TWA  5 мг/м3 (resp) 

Амь нас, эрүүл мэндэд хор үзүүлэх тун (IDLH): тогтогоогүй Хөрвүүлэг (Conversion): тогтогоогүй 

Гадаад байдал (Physical Description) 

Цагаан өнгөтэй, үнэргүй, нунтаг талст.  

Молекул жин 
(MW): 101.9 

Буцлах температур (BP): 
2977.02 0C 

Хөлдөх 
температур 
(MLT): 1998 0C 

Уусах чанар (Sol): Уусахгүй 

Уурын даралт 
(VP): 0 mmHg 
(ойролцоо) 

Ионжих чадвар (IP): тогтоогоогүй Агаартай 
харьцуулсан 
харьцангуй нягт 
(RGasD): 
тогтоогоогүй 

Нягт (Sp.Gr): 4.0 

Дөл авалцах 
температур (Fl.P): 
тогтоогоогүй 

Тэсрэх дээд хязгаар (UEL):  
тогтоогоогүй 

Тэсрэх доод 
хязгаар (LEL): 
тогтоогоогүй 

Тэсрэх доод хязгаар (MEC): 
тогтоогоогүй 

Шатамхай бус хатуу бодис, гэхдээ нунтаг хэлбэрээрээ агаарын хольцтой тэсрэлт үүсгэж болно. (Дөл 
авалцдаг болон шингэн шатамхай бодисын ангилалыг харах) 

Хамт хадгалж болохгүй бодисууд (Incompatibilities & Reactivities) 

Гурван фторт хлор, халуун хлоржуулсан резин, хүчлүүд, исэлдүүлэгч бодисууд [Тайлбар: Устөрөгчийн хий нь 
нунтаглах & бутлах процессын явцад төмөр чийгтэй үйлчлэлцэх үед үүсч болно] 

Хэмжилт явуулах аргууд (Measurement Methods) 

NIOSH 0500, 0600; OSHA ID109SG, ID198SG 

Хувийн хамгаалалт ба урьдчилан сэргийлэх арга (Personal 
Protection & Sanitation) 

Анхны тусламж (First Aid) 

Арьс: Зөвлөмжгүй 
Нүд: Зөвлөмжгүй 
Арьс угаах: Зөвлөмжгүй 
Зайлуулах (Remove): Зөвлөмжгүй 
Солих (Change): Зөвлөмжгүй 

Нүд:  Нэн даруй угаах  
Арьс: Даавуу болон багсаар зайлуулах 
Амьсгал: Цэвэр агаарт гаргах 
Залгих: Эмнэлэгийн тусламж үзүүлэх 
(Авах арга хэмжээний дараалалыг үз) 

Амьсгалын замыг хамгаалах арга хэмжээ (NIOSH Respirator Recommendations) 

Сүүлд нэмэгдэнэ (TBAL) 

Хордох замууд (Exposure Routes) 

амьсгалах, залгих, арьсанд хүрэх замаар 

Хордлогын шинж чанар (Symptoms) 

Нүд , арьс, салст бүрхэвчийг цочроох 

Хордлогод өртөх эд эрхтэн (Target Organs) 

Нүд, арьс, амьсгалын систем, 

  

ОСЛЫН ҮЕД АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЛАВЛАХ ((DOT Emergency Response Guidebook (ERG 2004)) 

Лавлах (Guide): Тогтоогоогүй 
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ОСЛЫН ҮЕД АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТАЛААРХИ НЭМЭЛТ МЭДЭЭЛЭЛ (Additional Emergency Response 
Information (CAMEO Data) 

Асгарах үед (гал авалцаагүй ) (Non-fire Spill Response):  Тогтоогоогүй 

Гал унтраах (Firefighting): Тогтоогоогүй 

Урвалын идэвх (Reactivity) ХИМИЙН ХЭЛБЭР (CHEMICAL PROFILE) : Шүлтийн металлын гидроксидууд, 
төмөр, цагаан тугалга болон хөнгөнцагааны усгүй хлоридууд, төмөр болон хөнгөнцагааны цэвэр оксидууд мөн 
металл кали нь зарим катализаторуудын оролцоотой этилены оксидоос дахин бүлэгжих, полимержих болон 
дулаан ялгаруулна.  (J.Soc.Chem. Ind. 68:179 1949). (Reactivity, 1999) 

Анхны тусламж (First Aid): Нүд: Хэрэв нүдэнд орсон бол нэн даруй их хэмжээний усаар нүд болон нүдний дээд, 
доод зовхийг угаана. Яаралтай эмнэлэгийн тусламж хүргэнэ. Энэ химийн бодистой ажиллах үед харааны линз 
зүүхгүй байх.  
Арьс: Даавуу/багсаар зайлуулна. Амьсгал: Хэрэв их хэмжээний бодисоор амьсгалсан бол нэрвэгсэдийг цэвэр 
агаарт гаргана. Өөр арга хэмжээ авах шаардлагагүй.   
Залгих: Хэрэв энэ бодисыг залгисан бол яаралтай эмнэлэгийн тусламж үзүүлнэ. (NIOSH,1997) 

 

Физик шинж чанар 

Химийн нэршил: Кальцийн карбонат 
Бусад нэршил: Нүүрсний хүчлийн калцийн давс; шохойн чулуу; гантиг, 
Химийн томьёо: CаСО3; Молекул жин (MW): 100.1; CAS #: 1317-65-3 
Олон улсын нэр: Calcium salt of carbonic acid; Limestone; Marble 
Хадгалах температур, нягт: 2.93 g/mL at 250C(lit.) 
Физик хими шинж чанар: Цагаан, саарал, шаравтар, үнэргүй нунтаг эсвэл өнгөгүй талст, Нягт 
(Sp.GR): 2,7-2,95, Хайлах хэм (FRZ/MLT): (FRZ): 13380С, Хөлдөх хэм (FRZ): 825-13390C, 
Өндөр 
температурт (8250С-аас дээш температурт) кальцийн оксид ба нүүрсхүчлийн хий болон 
задардаг. 
Химийн идэвхи багатай. Кальци нь гексагональ системд талсжина. Кальцийн карбонатын талст 
нь ромборхуу хэлбэртэй. Онолоор карбонат кальцийн 56%-нь кальцийн оксид CaO, 44% нь 
нүүрсхүчлийн хий CО2 байна. Үндсэндээ кальцит ба арагонит гэсэн хоёр төрлийн эрдсийн 
нийлбэр 

Химийн аюулын талаарх лавлах 

Аюулын тодорхойлолт: Зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ (NIOSH REL): Ажлын 8 цагийн эсвэл долоо 
хоногийн дундаж: (TWA) 10 мг/м3 (нийлбэр) (TWA) 5 мг/м3 (resp): (TWA) 10 мг/м3 (нийлбэр) 
(TWA) 5 мг/м3 (resp) 
Эрүүл мэндэд болзошгүй нөлөөллүүд: Амьсгалаар цочрох, амаар залгих, 
Эрүүл мэндэд ноцтой нөлөөлөл: Нүд арьсыг цочроох; ханиах, найтаалгах, ринит; 
Галын болон тэсрэх аюул: Шатамхай биш хатуу бодис, гэхдээ устай урвалд орох үедээ дөл 
үүсгэн шатахдаа шингэний гадаргуу дээр дөл үүсгэж болно. 
Асгарах, алдагдах: Асгарч гоожсон хэсгийг сайтар агааржуулах шаардлагатай. Соруулах 
болон чийгтэй цэвэрлэгээг хийнэ. Агаарт тоос үүсгэхгүй байх, 
Хадгалах: Хамт хадгалж болохгүй бодисуудаас тусгаарлана. Жишээ нь: (Incompatibilities & 
Reactivities): Фтор, магни, хүчлүүд, кварц, аммоний давсууд орно. Учир нь хүчлүүд, хөнгөн 
цагаан, аммонийн давснууд, мөнгөн ус ба устөрөгч, фтор, магнитай урвалын идэвхитэй. 
Хадгалах сав нь 
нягт хаалттай, агааржуулалт сайтай байна 
Хувийн хамгаалах хэрэгсэл: Хамгаалалтын шил, ажлын хувцас, маск, хошуувч, бээлий. 
Урвалын идэвхи, тогтвортой байдал: Тогтвортой, хүчлүүд, хөнгөн цагаан, аммонийн давснууд, 
мөнгөн ус ба устөрөгч, фтор, магни урвалын идэвхитэй. 
Хор аюулын мэдээлэл: Хордох замууд: 
Амьтанд хортой байдал: онцгой хортой шинж чанар байхгүй. Хүнд архаг нөлөөлөл: 
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БҮЛЭГ 8. НӨХӨН СЭРГЭЭЛТ, ЭКОЛОГИ-ЭДИЙН ЗАСГИЙН 
ҮНЭЛГЭЭ, ТӨСЛИЙН ХААЛТ 

Судалгааны ажлынхаа хүрээнд ижил төрлийн үйл ажиллагаагаа явуулж 
байгаа үйлдвэрүүдтэй харьцуулан нөхөн сэргээлтийн талбайн хэмжээг тооцсон.   

Бид БМҮТП-ын 120 га талбайн хамгийн багадаа 10-20%-д ногоон 
байгууламж байгуулах, төслийн шаталсан төлөвлөгөөнд уялдуулан бүтээн 
байгуулалтын үйл ажиллагаанд өртсөн, газрын нөхөн сэргээх нөхөн сэргээлтийн 
зардлыг урьдчилсан тооцсон. Энэхүү зардлын тооцоог БМҮТП-ын 
үйлдвэрүүдийн хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө, ТЭЗҮ-д тулгуурлан тухайн 
төслийн бүтээн байгуулалт зэргээс шалтгаалан нөхөн сэргээлтийн талбайн 
хэмжээ зэрэгтэй тооцооллыг нягт уялдуулан, дахин нарийвчлан, шинэчлэн 
тооцох ёстойг анхааруулж байна.  

Төслийн бүтээн байгуулалт, цаашдын үйл ажиллагааны үед байгаль 
орчныг хамгаалах бодлого, хөтөлбөртөө зайлшгүй тусгах шаардлагатай нөхөн 
сэргээлтийн ажлын зардлын одоогийн хууль тогтоомжийн хүрээнд тооцов. 
Тухайн үйлдвэрийн талбай нь бүхэлдээ барилга байгууламжийн суурь болно 
эсвэл бүрэн элэгдэл, эвдрэл орно гэж тооцож болохгүй юм.  

Паркийн бүтээн байгуулалт нь 2015-2020 он, 2021-2030 он гэсэн 2 үе 
шаттайгаар барьж байгуулах 2022 он хүртэл хийгдэхээр төлөвлөгдөж байгаа 
ба нөхөн сэргээлтийг 2016 оноос 2028 он хүртэл 12 жилийн хугацаанд хийгдэнэ 
гэж тооцсон. Төслийн үйл ажиллагаа жигдэрч, үйлдвэрүүд нь баригдаж дууссаны 
дараа газар хөндөх, элэгдэл эвдрэлд оруулах үйл ажиллагаа ерөнхийдөө багасч, 
үйлдвэрийг ногоон, эко үйлдвэр болгоход чиглэгдсэн мод тарилт, тохижилтын 
ажлууд шат дараатай хийгдэнэ.  
 
8.1 ЗОРИЛГО 

Нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөөний үндсэн зорилго нь үйлдвэрлэлийн үйл 
ажиллагаанд өртсөн талбайд нөхөн сэргээлт хийснээр байгалийн унаган төрхөнд 
нь ойртуулах, цаашид хөдөө аж ахуй, үйлдвэрлэлийн чиглэлээр ашиглагдахуйц 
түвшинд хүргэх, улмаар байгалийн нөөц баялаг болох газар, хөрс, ургамлан 
нөмрөг, амьтны аймгийг сэргээх, нутагшуулах, суурьшуулах үйл ажиллагааг 
төслийн үе шатуудтай уялдуулан тодорхойлоход оршино.  

Үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны үе шатанд гол анхаарах асуудал нь 
нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөөг хэлэлцүүлэх болон боловсруулахад орон нутгийн 
иргэд, оролцогч/сонирхогч талуудыг урьж оролцуулах, ажиллуулах, мөн нөхөн 
сэргээх ажилд дэмжлэг үзүүлэх орон нутгийн иргэдийн хүчийг дэмжих, 
төвлөрүүлэх явдал байх ёстой. Үр цуглуулах, хадгалах,  мод үржүүлгийн 
цэцэрлэгийг арчлан тордох, амьтны төрөл зүйл болон хортой ургамлыг хянах 
зэрэг үйл ажиллагаанууд нь орон нутгийн бизнесийн хөгжил ба орон нутгийнхны 
аль алинд нь өндөр ач холбогдолтой. 

Үйлдвэрүүдийн талбайд хөрс шороо, хамгаалалтын материал, 
баяжуулалтын хаягдал, хоргүй болон урвал үүсгэх хаягдал чулуу болон төмрийн 
хүдэр зэрэг илүүдэл, хаягдал, ашиглахгүй болсон их хэмжээний материал, чулуу 
бий болдог. 

Ургамлын бүрхүүлийн тогтвортой нөхөн сэргээлт нь ашигт малтмал 
боловсруулалтаас сүйтгэгдсэн газраас хүрээлэн буй орчинд үзүүлэх нөлөөллийг 
хязгаарлах, ургамал ургах нөхцөлийг бүрдүүлэх, ус нөөцлөх багтаамж, эрдэс зүй 
болон геохими, микробиологийн онцлог шинж чанараас хамаардаг. Гүний усны 
түвшингээс дээших давхарга нь агаарын хүчилтөрөгчийг ил гаргаж исэлддэг бол, 
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харин түүнээс дооших давхарга нь агаарт задгай тавихад исэлддэг байна. 
Хүхрийн биетийг хүрээлэн эрдэсжсэн туяа нь гадны нөлөөнд орохдоо 
сульфаттай исэлдэж, рН-д дуслын шалтгаан, сулруулсан рН дах металлын 
задрал үүсгэдэг сульфидыг агуулдаг. Үйлдвэрүүдээс гарах шингэн хаягдлыг 
тусгайлсан конвейер, шугамаар, хуурай, хатуу хог хаягдлыг ихэвчлэн ачааны 
машинаар зөөвөрлөж хаягдлын талбай уруу хүргэнэ.  Гангийн үйлдвэрээс гарах 
зуухны хатуу хаягдал нь шаталтаас үүссэн тул урвалжсан химийн бодисын 
агуулгатай байх өндөр магадлалтай. Тиймээс хаягдлыг хучиж далдлах хоргүй 
материал хангалттай хэмжээгээр байх ёстой. Төрөл бүрийн овоолгын  хэлбэр нь    
өнөөгийн газрын гадаргын байгалийн унаган төрхийг нь дуурайсан, гадаргын 
бүтэц, үндсэн ургамлыг агуулсан, гадаргын эцсийн зураг төсөлд үзэгдэх 
орчинтой нь зэрэгцүүлэн харуулах боломжтой байдлаар төлөвлөгдөх ёстой. 
 
8.2 ГАЗРЫН ГАДАРГЫН ТӨРХ БАЙДЛЫН НӨХӨН СЭРГЭЭЛТ  

Төслийн бүтээн байгуулалтын эхэн үед дэд бүтцийн төслүүд болон 
үйлдвэрүүд баригдах тул зам, цахилгаан шугам, усан хангамжийн шугам хоолой 
зэргийг суурилуулсаны дараа орчны талбайг тэгшлэн засах төрх байдлын буюу 
техникийн нөхөн сэргээлтийг зайлшгүй хийх шаардлагатай. Хүрээлэн буй орчинд 
үзүүлэх нөлөөллийн эрсдлийг зохицуулж, ашиглагдсан газар нутгийг нөхөн 
сэргээхдээ аль болох унаган төрхөнд ойртуулах ёстой. Байгалийн толгодын 
налуу нь үндсэн хэд хэдэн шинжээр нөхөн сэргээгдсэн хаягдал чулуулгийн 
овоолгын налуугаас ялгарч харагддаг. Түүний налуу ерөнхийдөө хэт тэгш байхад 
байгалийн толгодын налуу хотгор гүдгэр хэлбэртэй, овоолго дээрээ ус, нар 
салхинд идэгдсэн тунадас тогтоох шинжтэй, төрөл бүрийн өнцөг, урт, гадаргуун 
бүтэцтэй байдаг. Байгалийн толгодын налуу хуягласан чулуу, ургамлаар 
элэгдлээс хамгаалагдсан байдаг.  Техникийн нөхөн сэргээлтийн хамгийн эхний  
ажил нь барилгажилттанд өртөх талбайн шимт хөрсийг хуулах, шимт хөрсийг 
тусад нь, зохистой байрлуулах, хадгалах юм. Барилгын ажил явагдаж, барилга 
байгууламж баригдсаны дараа түүнд өртсөн талбай, түүний орчиндүүссэн, 
эвдрэлд орсон ухалга, овоолгыг тэгшлэх, нягтруулах, хучилт хийнэ.  
Хучилт 

Хуурай уур амьсгалтай нутагт  хаягдлын овоолгын  дээд тэгш гадаргын 
хучлага нь хур тунадас доош нэвчихийг хязгаарлж, ингэснээр хаягдлаас 
бохирдох аюулыг хязгаарлах зорилготой. Хучилт хийсэн нөхцөлд хаягдал уруу 
хүчилтөрөгч нэвтрэн орох хязгаартай боловч тэрээр байгалийн чийгтэй байдаг.   
Хучилтын системийн боломжит хэсгүүд: 

 Өнгөн хөрс: нь ус агуулах өндөр багтаамжтай, ургамалд шаардлагатай 
ялзмаг зэрэг шим тэжээлийг агуулдагаараа бусдаас хавь давуу онцлогтой, 
эмзэг, биологийн үйл ажиллагааны нэгдмэл шинжтэй, зайлшгүй 
шаардлагатай эрдэс бодис хангалттай юм. 

 Сийрэгжилт: Агаар ахиутай, ус хадгалах багтаамж багатай,  

 Тусгаарлагч: Ус дамжуулах чадвар (секундэнд 108-ээс бага) бага, харин 
агаарын сайн урсгалтай 

 Судал: Хэрвээ үйлдвэрийн хог хаягдал шорвог эсвэл хүчил үүсгэх 
боломжтой бол, тусгаарлах давхарга руу орох бохирдлын шингээлтийг 
хязгаарлах зорилгоор судлыг ашигладаг. 

Хучилтын материал 
Эвдрэлд өртсөн талбайн ухалгыг дүүргэх, овоолгыг түрж тэглэхэд шаардлагатай, 
хучилтын материалыг төслийн талбайгаас хангах боломжтой.   
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 Хучлага материалыг төслийн талбайгаас олж авах боломж: 

 Ургамал ургах боломжтой буюу  бордоотой хөрс эсвэл исэлдсэн хаягдал 
чулуу 

 Нягтаршуулсан шаварлаг, элсэрхэг лаг шавар, эсвэл нягтаршуулсан лаг 
шавартай исэлдсэн хаягдал чулуу, нягтаршуулсан хоргүй нарийн ширхэгт 
баяжуулалтын хаягдал, эсвэл нягтаршуулсан эсвэл шингэн баяжуулалтын 
хаягдал\тусгаарлахад зориулсан хаягдал чулуун хольц 

 Маш нарийн ширхэгт шинэ хаягдал чулуу, эсвэл судал хийхэд зориулсан 
маш нарийн ширхэгт хайрга г.м. 

Хучлагын онцлог 
Хадгалах/зайлуулах хучлагын онцлог шинж: 

 Хучлагаар нэвчсэн шүүрэлт суваг шуудуу, улмаар цөөрөм үүсгэж 
бохирдсон нэвчдэст нөлөөлж исэлдсэн хаягдлын гадаргуун дээр бага 
хэмжээний толбо үүсэхээс зайлсхийх  

 Хучлагын суурь дахь тусгаарлах давхаргыг  0.5 метрийн зузаантай 
нягтаршуулсан лаг шавар давхаргаар хучиж нэвчилтээс хамгаалах 

 Хаягдлын овоолгыг хашаалж хур тунадаснаас болон ууршилтаас 
хамгаалж 1.5 метр зузаан (хур тунадасны төлөв болон материалын физик 
чанараас хамаарч) чулуурхаг хөрсөөр хучна.  

 Байгалийн бут сөөг болон мод үрслүүлгийн талбайд ургасан нөхөн 
сэргээлтэд зориулсан зүлгийг 12 сарын дараа суулгах боломжтой 
 
БМҮТП төслийн бүтээн байгуулалтын 1-р үе шатанд хийгдэх техникийн 

нөхөн сэргээлтийн зардлыг зам засвар, худгийн барилга байгууламж болон 
эхний ээлжинд ашиглалтанд орох үйлдвэрүүдийн техникийн нөхөн сэргээлтийн 
зардлыг эхний барилга байгууламж баригдаж дуусснаар мэргэжлийн 
байгууллагаар хийлгүүлж шаардлагатай. Харин нөхөн сэргээлтийн 
менежментийн талаар доор сийрүүлэв. 
Шимт хөрсний менежмент 

Шимт хөрс нь ургамал, түүн доторх шавьж хорхойг идэш тэжээл, 
хүчилтөрөгчөөр хангадаг, тэдгээрээс үлдсэн хаягдал, илүүдлийг микро 
организмын тусламжтайгаар ялзмаг болгож буцаад тэдний өсөлт хөгжилтөнд 
шаардагдах эрдэс бодисыг хүртээдэг байгалийн давдагдашгүй бүтээгч 
амьдралын эх үүсвэрүүдийн нэг юм. Үйлдвэрийн хаягдал материал нь байгалийн 
хөрстэй харьцуулахад ургамал шууд ургах боломжгүй, шимт тэжээлээ алдсан 
байдаг тул нөхөн сэргээлт хийхэд зайлшгүй бордоог эсвэл өнгөн хөрсийг 
ашиглана. 
Шимт хөрс хуулалт 

Шимт хөрсийг хуулж, хадгалсанаар байгалийн төрөл зүйлийг дахин 
байгалийн төрхөнд нь ойртуулахад ашиглагддаг бөгөөд ургамлын үр хөрсний 5 
см-т хадгалагдсан байдаг. Хөрс хуулалтыг 10 см-ээс гүнд явуулж хадгалсан 
тохиолдолд ургамлын үр дахин ургах чадвараа алдаж сэргээх үйл ажиллагаа 
бүтэлгүйтэх боломжтой. Нөхөн сэргээлтийн үйл ажиллагааны туршид хөрс нь 
ургамлын олон төрлийн үрийг байгалаас нөөцөлнө. Шимт хөрс хуулалт, 
хадгалалтанд дараахад анхаарлаа хандуулах шаардлагатай. Үүнд: 

 Хөрс хуулалтыг байгалийн ургамлын үрийн боловсролт дууссаны дараа 
үрээ хаях үед хийвэл ашигтай. 

 Хөрсний дээд хэсгийг нөхөн сэргээхэд зориулж үе үеээр нь хуулж тусад нь 
байрлуулах 
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 Аливаа газар шорооны ажлыг гүйцэтгэхдээ хөрсний дээд хэсэгт 
сийрүүлэлт хийх, ялзмагтай хөрсний дээд хэсгийг арчилж доройтуулахгүй 
хадгалах, доошоо нь биш хөндлөн гулд сийрүүлэлт хийж алдагдалд орох 
магадлалыг багасгах хэрэгтэй. 

 Шимт хөрсний овоолго тус бүрийг салхины элэгдэл эвдрэлээс хамгаалах 
зорилгоор стандартын дагуу налуу болгож хэлбэржүүлэх, ургамалжуулах 
Хөрс хуулалтыг 30 см-ээс доошгүй гүнд явуулах 

 Шимт хөрсний овоолгоос салхи, усны нөлөөгөөр тархсан хэсгийг дахин 
овоолгод нэгтгэх, эсвэл тороор хамгаалалт хийх, төслийн үйл ажиллагаа 
дуусахад талбайн нөхөн сэргээлтэд ашиглах 

 Хөрс хадгалах талбайг сонгохдоо салхи, усны нөлөөгөөр хөрс элэгдэлд 
орох нөхцөл хамгийн бага байхаар сонгох, төлөвлөх; 

 Хөрсийг хамгаалахад тохирсон өндөртэйгээр (ойролцоогоор 2-5 м), 
салхины зонхилох чиглэлийн дагуу овоолон хадгалах, овоолгын өндөр 
хичнээн өндөр байх тусам хөрсний хамгаалалтын хэмжээг төдий чинээ 
өндөр шаардлагатай; 

 Үржил шимт хөрсний овоолгыг хамгаалахын тулд хөрсний овоолгын өнгөн 
хэсгийг сэргээх, үүний тулд овоолгын гадаргуугийн хөрсөнд усалгаа хийх, 
тохиромжтой ургамлын үр цацах, гадаргуугийн бүрхэвч бий болгох, хажуу 
бэлийг хамгаалах зорилгоор геомембранаар хучих арга хэмжээ авах;  

 Хөрсний элэгдэл, эвдрэлээс сэргийлэхийн тулд сөрөг нөлөөлөлд өртсөн 
хөрсийг тухай бүр сайжруулах, нөхөн сэргээх арга хэмжээ авч байх 
Үйлдвэрүүдийн үйл ажиллагааг аюулгүй явуулах нөхцлийг хангахад 
гарцаагүй шаардлагатайгаас бусад нөхцөлөөр газар, хөрсийг эвдрэлд 
оруулахгүй байх, эвдрэлд орох газрын хэмжээг хамгийн бага байлгах 
удирдлага зохион байгуулалт, техник технологийн арга хэмжээг байнга 
авах 

 Шимт хөрс хуулалт, хадгалалтыг хянуур, болгоомжтой гүйцэтгээгүйгээс, 
хөрсний шимт чанар алдагдана. Шимт чанараа алдсан хөрсийг нөхөн 
сэргээлтэнд буцаан ашиглахад хүндрэлтэй болдог. Учир нь хөрсөнд 
ургамал ургах нөхцөл, түүнийг бүрдүүлэгч шавьж хорхой өсөн үржих 
чадваралдагдсанаар хөрс бүтцийн доройтолд ордог. Энэ нь хөрсийг дахин 
боловсруулах, шим тэжээллэг чанарыг нь сайжруулах нэмэлт арга 
хэмжээг шаардаж илүү зардал гаргахад хүргэдэг. 

Хөрс боловсруулалт  
Хөрс боловсруулах төлөвлөгөө нь хөрсний төрөл, бүтэц, боловсруулах гүн 

ба тоног төхөөрөмж зэргийг тодорхой зааж хөрс боловсруулалтын технологийг 
нарийн дурдаж \сийрүүлэлт, тэгшлэлт, уриншуулах г.м\ тусгасан байдаг Олон 
ургамал тариалах нөхцөлд хөрсөн дэх давсархаг чанар болон натри хэмжээ, 
хөнгөн цагааны нэгдлийн хордуулах чанар өндөр, хэт хүчиллэг эсвэл кальцийн 
хомсдолтой зэрэг тохирохгүй шинж чанаруудыг зэргийг тооцох нь чухал. Газрын 
хөрсийг хуулахдаа үрийн агууламж, микробиологи агууламж, эрдэст агууламж 
зэргийг нарийн шинжилж давхарга бүрээр хийх эсэхийг тодорхойлдог. Техникийн 
нөхөн сэргээлт хийсэн гадаргуу дээр Ерөнхий зарчим бол бий болгож байгаа 
өнгөн хөрсний үе давхаргын шим тэжээл нь хамгийн хуурай улиралд хүссэн 
ургамлыг хангалттай дэмжих, түүнд тохирсон устай байхад чигдэгдддэг. 
Хөрс баяжуулалт 
  Хүчиллэг хөрсний тухайд селен эсвэл шохойн чулуу зэргээр баяжуулах 
шаардлага гарч болзошгүй. Зарим тохиолдолд, энэ нь азот бэхжүүлэгч болон 
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мукоррхизае (mocorrhizae) зэрэг симбиоз микро организмыг шаардагдана. 
Хөрсний шинж чанарын судалгаа, нөхөн сэргээлтийн зорилтуудад үндэслэн 
макро болон микро шим тэжээлт бодисыг ашиглах арга, хэлбэр нь маш нягт 
нямбай нарийн төлөвлөгдсөн байх нь чухал. 

ХҮСНЭГТ 8.1 
ХУЧИЛТ ХИЙХ ХӨРСНИЙ ШИНЖ ЧАНАРЫН ҮЗҮҮЛЭЛТ 

д/д Үзүүлэлт, нэгж Зохих хэмжээ 

1 Ялзмаг, % 2< 

2 Уусмалын орчин (pH) Хүчиллэг  <5 тохиромжгүй 

Саармаг  6.5-7.8 тохиромжтой 

Шүлтлэг  8<тохиромжгүй 

3 Хөрсний бүтэц (физик шавар 10-75%)  Элсэнцэр, шавранцар 
 

Хэт нягтарсан талбайн хөрсийг хагалж, сийрэгжүүлэн ялзмагт хөрсөөр хучна. 
Хөрсийг сайжруулснаар агаар нэвтрэх боломж нэмэгдэж, ус бордооны шингэц 
сайжирна. Хөрсний шим тэжээлийг сайжруулахад бууц, хүлэр, чийгийн улаан 
хорхойгоор задалсан ялзмаг, шувууны сангас өвс ургамлын үлдэгдэл, модны 
үртэс, ногоон бордоо зэрэг шим бордоог ашиглана. 
 
Нөхөн сэргээлтэнд тавигдах шаардлагууд 
Техникийн нөхөн сэргээлтийн ажилд дараах үндсэн шаардлагуудыг тавидаг: 

 Бүтээн байгуулалтанд оролцож байгаа гэрээт компаниуд газар шорооны 
ажил гүйцэтгэсэн талбайдаа техникийн нөхөн сэргээлт хийж, БМҮТП-ын 
байгаль орчны хэлтэст хүлээлгэн өгдөг. 

 Техникийн сэргээлтэнд дараах үндсэн шалгууруудыг тавидаг: 
o Хүн, мал, амьтдад аюулгүй байхаар хэлбэршүүлсэн байх (налуу 

180-аас илүүгүй, гадаргуу тогтвортой) 
o Барилгын болон бусад хог хаягдал, бохирдлыг цэвэрлэсэн байх 
o Хэлбэршүүлсэн гадаргууг салхи, усны элэгдэлд орж, тоосны эх 

үүсвэр болохооргүйгээр тодорхой хэмжээнд нягтаршуулсан байх 
o Өнгөн хөрсөөр хучсан байх 
o Зонхилох салхины хөндлөн чиглэлд ховилтуулсан, самнасан байх 

 Техникийн нөхөн сэргээлтийн ажлын гүйцэтгэлийг БМҮТП төслийн 
Нийслэлийн БОНХГ,  Налайх дүүргийн байгаль орчны байцаагчид иргэд 
оролцсон баг шалгаж, шаардлага хангасан тохиолдолд хүлээн авна.  

Техникийн нөхөн сэргээлтэнд дараах стандарт шаардлагуудыг нягт мөрдөн 
ажиллана:  

- MNS 5914:2008 Байгаль орчин. Газрын нөхөн сэргээлт. Нөхцөл, 
тодорхойлолт 

- MNS 5915:2008 Байгаль орчин. Уул уурхайн үйл ажиллагаанд өртсөн 
газрын ангилал 

- MNS 5916:2008 Байгаль орчин. Үржил шимтэй хөрс зайлуулах, малталтын 
үед түр хадгалах шаардлагууд 

- MNS 5917:2008 Байгаль орчин. Уул уурхайн үйл ажиллагаанд өртсөн 
газрын нөхөн сэргээлт. Техникийн ерөнхий шаардлагууд 

- MNS 5918:2008 Байгаль орчин. Өртсөн талбайн дахин ургамалжуулалт. 
Техникийн ерөнхий шаардлагууд 

- MNS 4920:2000 Байгаль орчин. Өртсөн талбайн налуу. Техникийн 
шаардлагууд 

- Дээрх стандартуудаас төслийн нөхөн сэргээлтэнд зайлшгүй анхаарах 
шаардлагатай шаардлагуудаас доор дурьдав.  
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ХҮСНЭГТ 8.2 
ЭВДЭРСЭН ГАЗРЫГ НӨХӨН СЭРГЭЭХ ЧИГЛЭЛ, АШИГЛАХ ХЭЛБЭР (MNS5915:2008) 

Нөхөн сэргээх чиглэл Нөхөн сэргээсэн газрыг ашиглах хэлбэр 

Хөдөө аж ахуйн чиглэл Бэлчээр, хадлан, тариалангийн талбай 

Ойн аж ахуй Аж ахуй зориулалттай ба хамгаалалтын зурвас үүсгэх 
ойжуулалт, үрсэлгээний талбай 

Усны аж ахуй Ахуйн ба үйлдвэрлэлийн усан хангамж 

Т
у
с
га

й
 

зо
р
и
у
л

а
л

та
а
р

 

Амралт спортын Хүрээлэн, цэцэрлэгт хүрээлэн, эрүүлжүүлэх усан сан, 
агнуурын эдэлбэр, жуулчны бааз, спортын байгууламж 

Байгаль хамгаалах эрүүл 
ахуйн 

Байгаль хамгаалалх зориулалттай хэсгүүдэд: Хөрсний 
эвдрэлээс сэргийлэх, ойжуулсан, дүлэгжүүлсэн, техник 
хэрэгслээр бэхжүүлсэн, нөөшилсэн хэсэг, өөрөө нөхөн 

сэргээгдэж ургамжих хэсэг 

Барилга байгууламжийн Үйлдвэрлэл,  иргэний ба бусад байгууламж ба 
үйлдвэрийн хаягдал (чулуулаг, барилгын хог хаягдал, 

баяжуулалтын хаягдал гэх мэт) хураах байгууламж 

 
ХҮСНЭГТ 8.3  

НӨХӨН СЭРГЭЭСЭН ГАЗАРТ ТАВИГДАХ ЕРӨНХИЙ ШААРДЛАГА MNS 5917-2008 

Үзүүлэлт Нөхөн сэргээлтийн чиглэл  

Хөдөө аж ахуйн  Ойжуулалт  Усан сан, 
загасны 
аж ахуй  

Тусгай 
зориулалтаар  

Сувилал, 
эрүүл 
ахуй  

Газар тариалан Хадлан, 
бэлчээр  

  

Хуулах үржил шимт 
хөрсний зузаан, м  

ТЭЗҮ, төслөөр тодорхойлно.  

Үржил шимт хөрсний 
түр агуулахын өндөр, 
м (ихгүй)  

10  10  10  10  10  10  

Үржил шимт хөрсөөр 
хучих зузаан, м 
(багагүй)  

0,3  0,10  -  0,20*  0,20*  -  

Үржил шимийн 
чадавхитай 
чулуулгийг хуулах 
зузаан,м  

ТЭЗҮ, төслөөр тодорхойлно.  

Үржил шимийн 
чадавхитай 
чулуулгаар хучих 
зузаан, м  

0,5**  
1,0***  

0,3**  
0,8***  

-**  
2,0***  

-  1,0***  0,3***  

Нөхөн сэргээж байгаа 
талбай, га (багагүй)  

10,0  5,0  Хязгааргүй  0,5  Хязгааргү
й  

Овоолгын гадаргуугын 
налуу, град, (ихгүй)  

8  18  25  -  Тогтворж
илтийн 
өнцөг  

Овоолгын хажуугийн 
налуу, град, (ихгүй)  

-  25  25  -  20  

Ил уурхайн хажуугийн 
налуу, град, (ихгүй)  

-  25  25  8*  -  20  

Ил уурхайн ухаш дахь 
усан сангийн гүн, м 
(багагүй)  

-  -  -  1,5  1,5  
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Дэнж:  
- Өргөн, м (багагүй)  
- Хөндлөн налуу, 
град,  
- Дэнж хоорондын 
босоо зай, м (ихгүй)  
- Дэд доголын 
хажуугийн налуу, град 
(ихгүй)  

-  
-  
-  
-  

-  
-  
-  
-  

12,0  
2-3  
15,0  

Тогтвор-
жилтын өнцөг  

-  
-  
-  
-  

6,5  
2-3  
15,0  

Тогтвор-
жилтын өнцөг  

6,5  
2-3  
15,0  

Тогтвор-
жилтын 
өнцөг  

Овоолго дээрх ус 
тогтоох далан, м 
(багагүй)  
- өндөр  
- улны өргөн  

0,7  
1,5  

0,7  
1,5  

0,7  
1,5  

-  
-  

0,7  
1,5  

-  
-  

Уурхай доторх 
нүүрсний давхаргын 
гарцыг хучих 
шаварлаг үеийн 
зузаан, м (багагүй)  

-  -  -  1,0  1,0  1,0  

Овоолгын сайжруулах 
шаардлагтай өнгөн 
үеийн гүн, м (багагүй)  

0,3**  0,3**  0,2**  -  0,2**  0,2**  

Халхлах үеийн зузаан, 
м  

Төслөөр тодорхойлно.  

 
*- ус багатай бүсэд байгуулах усан санд 
**-үржил шимийн тохиромж муутай чулуулагт 
***- үржил шимийн тохиромжгүй чулуулагт 

 
8.3 БМҮТП-ИЙН НОГООН БАЙГУУЛАМЖ, НУТАГ ДЭВСГЭРИЙН ТОХИЖИЛТ, 
ЦЭЦЭРЛЭГЖҮҮЛЭЛТ  

Газрын гадаргуу: Улаанбаатар хотоос зүүн тийш 40 орчим километрт 
хуучнаар Налайх дүүргийн нутаг дэвсгэр буюу одоогоор Налайх дагуул хотын 
нутагт оршдог. Төлөвлөгдөж буй барилгын материалын ҮТП-ийн иж бүрэн 
цогцолборын газар зүйн байршлаар Налайхын Уурхайн зүүн урд талд байрлана.  

Хөрсний бүтэц: Өнгөн хөрс элсэнцэрээр чигжигдсэн хайрга, шавранцар, 
хайргархаг шавранцар, шавранцараар чигжигдсэн хайрга, шавар хөрснүүд илэрч 
6.0-11.0м гүнтэй. Төлөвлөгдөж буй цогцолборын талбай баруунаас зүүн рүү 
хэвгий бага зэрэг налуутай энэ нь байгалийн усыг хуримтлуулахад тохиромтой 
бөгөөд, тоосжилт болон хуурайшилтыг багасгах усан сан байгуулахад 
тохиромжтой байж болно. Улирлын хөлдөлтийн гүн 2.74-3.91м. 

Ландшафтын шинж байдал: Хөрсний овойх үзэгдэл паркийн төв хөсгээр 
буюу ихэвчлэн шаварлаг хөрс тархсан газруудаар түгээмэл ажиглагдана. 
Хамгийн идэвхтэй ажиглагдах үзэгдэл бол талбайн угаагдал байдаг. Талбайн 
угаагдал төвийн хэсгээр сулавтар, гуу жалга харьцангуй бага хөгжсөн төвийн 
хэсгээр 3.5метрт хөрсний ус илэрч 3.2м-т тогтсон ба одоо байгаа түвшинээс 0.7-
1.2м-ээр дээшлэнэ гэж тооцох шаардлагатай. Энэ нь цогцолборын ногоон 
байгууламжид нэн таатай байна. Цогцолборын төлөвлөлтийн бүсэд олон жилийн 
цэвдэг илэрсэн. 

Цаг уурын шинж байдал: Монгол орны барилга байгууламжийн 
төлөвлөлтөнд хэрэглэх уур амьсгалын хувьд региональ бүсчлэлээр эх газрын 
эрс тэс уур амьсгалтай хүйтэн өвөл, халуун зунтай. Агаарын температурын хоног 
сарын хэлбэлзэл ихтэйгээс гадна агаарын жилийн температур нь хасах хэмтэй, 
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хур тунадас багатай, чийгийн дутагдалтай өвөлдөө хүйтэн салхитай байдаг 
онцлогтой.  

Жилийн нарны тусгалтыг 1 хоногт 7.7 цаг гийгүүлдэг бол 12-р сард 4.7 цаг, 
5-6-р сард 9.2-9.7 цаг,   3-р сард 8.6 цаг, 9-р сард 8.4 цаг байдаг. 
Жилийн дундаж агаарын температур -3.70С байдаг нь  энэ нутагт хүйтний  нөөц 
дулаанаасаа илүүг гэрчилнэ. Хамгийн дулаан 7-р сард агаарын дундаж 
температур 31.30С байхад хамгийн хүйтэн 1-р сард -36.70С, жилийн дундаж 
агууриг 34.80C хүрдэг. 

Өвлийн улиралд газрын гүн рүү ихэсэх тутам хүйтний хэмжээ буурч 
байдаг. Харин дулаан улиралд газрын гүн рүү сэрүүн байдаг ерөнхий зүй 
тогтолтой. Газрын гүнд 00С дундажаар 360 см, өнөтэй дулаан өвөлд хамгийн бага 
нь 230 см харин нэн хүйтэн өвөл 460 см-т тус тус нэвчиж байдаг.  

Хөрсний улирлын хөлдөлт 10-р сарын 15-аас дараа оны 5-р сарын 20 
хүртэл дунджаар 207 хоног үргэжилнэ. Хөрс 4-р сарын 10-аас 6-р сарын 15 
хүртэл 65 хоног гэсэж байдаг. 

Салхины горим: Салхины ноёлох чиглэл нь агаарын даралттайгаар 
улирал, сараар ялгавартай байдаг. Салхины ноёлох чиглэл нь үндсэндээ жилийн 
туршид хойдоос 22-34%-ийн давдамжтай, харин 7-р сард хойт чиглэлийнх 32% 
ноёлоно. Өдөр шөнөөр чилэлээ өөрчилж байдаг уул хөндийн салхи ч багагүй 
тохиолддог. Өвлийн саруудын нийт хугацааны 60-80%-д салхигүй байдаг бол 
хавар салхигүй тохиолдол 39% болдог. Салхины хурдыг чиглэлээс нь үл 
хамааруулан авч үзвэл, жилийн дундаж салхи 3.4 м/сек байдаг. Салхины хурдны 
жилийн явц нь өвөл, зунд бага /2.4-2.7м/сек/ хавар намарт их        /3-4.6м/сек/ 
байдаг. Жилийн турш 20 өдөр 15м/сек-ээс дээш хүчтэй салхи тохиолдож, шороон 
шуурга 20-25 өдөр үргэлжилнэ. Хүчтэй салхины хурд 20-22 м/сек байх нь олонтоо 
тохиолдоно. Салхины ачаалал, барилга, байгууламж, машин техник, цахилгааны 
ба холбооны шугамд 35кг/м2 хүчээр үйлчилдэг. 

ХҮСНЭГТ 8.4 
ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ТАЛБАЙД ТАРЬЖ БОЛОХ ЗҮЙЛ УРГАМЛУУД 

Зүйлийн нэр Байршил Зорилго 

Larch, Pine, Birchs шинэсэн ой, нарсан ой, хус-шинэс, нарсан холимог 
ой, улиас мод, гацуур мод, агч мод 

Зонхимол Тарих 

Aristida heymannii Гейманы бөөдий, нохой шивээ Ойт хээр Тарих 

Ptilagrostis villotii, forbs-grass, Feather, khazaargana-grass and 
wormwood-grass, Festuca Agit mountain steppe алаг өвс-үетэнт, 
хялганат, хазааргана-хялганат, агь-хялганат, ботууль-агьт уулын хээр 

Ойт хээр Судлах 

Stipa glareosa Сайрын хялгана, монгол өвс, цагаан өвс Ойт хээр Тарих 

Chloris virgata Саваан булган сүүл, булгансүүл, говийн ерхөг Ойт хээр Тарих 

Ennopogen borealis Умардын есөөхэй, умардын оготнын сүүл, хургалж Ойт хээр Тарих 

Phragmitis communii Эгэл шагшуурга,（хулс, нишингэ） Ойт хээр Тарих 

Cleistogenessongaric Зүүн гарын хазааргана（нангиад хазаар өвс） Ойт хээр Тарих 

Eragrostis minor бага Хургалж, бүднээн үр, бүднүүр, хургалж Ойт хээр Тарих 

Allium mongolicum Монгол сонгино, хөмөл хүмүүл Ойт хээр Тарих 

A polyrrhizum Үндэсэрхэг сонгино, таана Ойт хээр Тарих 

Asparagus gobicus Говь хэрээнүдэн Ойт хээр Судлах 

Iris oxyphylla Цахилдаг Ойт хээр Тарих 

Ulmus pumila Одой хайлаас Ойт хээр Тарих 

Shell bush шеллийн бутнуур Ойт хээр Тарих 

fur feather үслэг хялгана Ойт хээр Судлах 

Chenopodium glaucu Зэгэл лууль Ойт хээр Судлах 

Ch acuminatum Шоргор лууль, лууль, шорной Ойт хээр Судлах 

Carex sedge зогдгор өлөн, ширэг өлөн, тагийн гол гэсэр Ойт хээр тарих 

Artemisa агь, ишгүй намуу Ойт хээр Тарих 
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Festuca mon хонин ботууль Ойт хээр Тарих 

Kalidium foliatum Навчирхаг шар бударгана, өндөр шар, шар бударгана Ойт хээр тарих 

S.Agropyron саман дурваа жинхэнэ өрөмтүүл Ойт хээр Тарих 

Salsola passerinа турчаниновын яргуй, шар яргуй Ойт хээр Тарих 

S fulfillment багсай биелэг, сунагар биелэг Ойт хээр Тарих 

S Agropyron саман ерхөг, ангиад түнгэ, соргүй согсоол Ойт хээр Тарих 

Anabasis brevifolia Ахарнавчит баглуур Ойт хээр Тарих 

Halogeton glomeratus Баг хушхамхаг, хушит Ойт хээр Тарих 

Micropepl arachinoide Аалзны хуш-өвс, хуш хамхаг, хушит Ойт хээр Тарих 

Sympegma regelii Регелийн шар мод Ойт хээр Тарих 

Stellaria dichotama хоёр ишт бэриш Ойт хээр Тарих 

Chiazospermum lactifl жинхэнэ өрөмтүүл, нарийннавчит тарна Ойт хээр Судлах 

Amygdalus peduncula арзгар согсоолж Ойт хээр тарих 

Astragalus monophyll том навчит дэгд, цомогт бааварцэцэг Ойт хээр Судлах 

O.grubovii дагуур хатны-өвс, шаргалдуу уул-өвс, юлдэн тарваган шийр, 
утсан ортууз тэргүүтэн  

Ойт хээр Судлах 

 
Цэцэрлэгжүүлэлт ногоон байгууламжийн төлөвлөлт: ногоон 
байгууламжийг хамгаалалтын ногоон зурвас, хүчтэй салхи шуурга, цасан 
хунгарлалт, дуу шуугианы бохирдлоос хамгаалсан байдлаар төсөл хэрэгжих 
нутаг дэвсгэрт баригдах барилга байгууламж, үйлдвэрүүдэд үйлдвэрлэл-орчны 
ногоон байгууламж, цэцэрлэгт гудамж, цэцэрлэгт талбай гэж ангилан төлөвлөсөн 
болно. 

БМҮТП-ийн нутаг дэвсгэрийг ногооруулан цэцэрлэгжүүлж тохижуулах нь 
ажиллагсадын ажиллах, чөлөөт цагаа тав тухтай өнгөрөөж хөдөлмөрийн 
бүтээмжийг нь нэмэгдүүлэхээс гадна эрүүл чийрэг бие бялдрын хүмүүжлийг 
олгоно.  
Үйлдвэрийн нутаг дэвсгэрийн ногоон байгууламжийг: 

- Эрүүл ахуй – хамгаалалтын ногоон зурвас нь үйлдвэрүүдийг хооронд нь 
тусгаарлах  

- Нутаг дэвсгэрийн ногоон байгууламж нь үйлдвэрт ажиллагсадын буюу 
үйлдвэрийн нутаг дэвсгэрийн эргэн тойронд нь хүрээлж эгнүүлэн тарьсан 
мод, бут, сөөг 

 

 
ЗУРАГ 8.1 НОГООН БАЙГУУЛАМЖИЙН СХЕМ 

БМҮТП-ийн нутаг дэвсгэрийг ногооруулан цэцэрлэгжүүлэхэд автозам 
болон явган замын дагуу мод, бут, сөөг тарьж ургуулах, үйлдвэрт ажиллагсадын 
амрах чөлөөт цагаа өнгөрөөх ногоон талбайд архитектурын жижиг, хэлбэр, 
дизайны өвөрмөц шийдэлтэй элементүүдийг байрлуулах, усан оргилуур, цэцгийн 
мандал бүхий бичил орчныг бий болгох хэрэгтэй. Үйлдвэрийн барилга орчин, 
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дотоод орон зайд мод, бут сөөг, зүлэг тарьж эзэмшиж буй газраа тохижуулах нь 
үйлдвэрийн эзэмшигчдийн санаачлагаар хэрэгжих ёстой. Үе эгнээгээр тарьсан 
мод, бут сөөг, суулгац нь үйлдвэр байршсан нутаг дэвсгэрийг салхины хүч, 
хурдыг 50-80% бууруулах замаар хүчтэй салхи, шуурганаас, мөн цасны 
хунгарлалт, тоос шорооноос хамгаалдаг болохыг анхаарах хэрэгтэй. 

Монгол орны нөхцөлд үйлдвэрийн нутаг дэвсгэр дэх ногоон 
байгууламжийг: 

- Цас хунгарлахаас хамгаалах 
- Гал түймрийн аюулаас хамгаалах 
- Шороо тоос, хүчтэй салхи шуурганаас хамгаалах 
- Үйлдвэрлэлээс гарч буй дуу шуугиан, бохирдлоос хамгаалах, 

тэдгээрийг багасгах зорилгоор тарьж ургуулна.  
 
Мод ургамлын хэлбэр дүрс 

Хамгаалалтын ногоон зурвасыг байгуулж хотын нутаг дэвсгэрийн 
цасны хунгарлалт, хөрс, элсний нүүлтээс хамгаалах арга хэмжээг төлөвлөлтөнд 
тусгав. Салхины хүчийг бууруулах найдвартай хамгаалалт нь салхины дээд 
хэсэгт барих ногоон хэрэм байна. Мөн эгнээгээр тарьсан мод сөөг салхины 
хүчийг сарниулж, түүний хурдыг хэд дахин бууруулдаг. 
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ЗУРАГ 8.2 МОД, УРГАМЛЫН ХЭЛБЭР ДҮРС 

 Цэцэрлэгт хүрээлэн, цэцэрлэгт талбай, ногоон байгууламжид явган зорчих 
зам талбайг төлөвлөсөн ба үйлдвэрийн панель, блокууд барилга 
байгууламжуудын хоорондох орон зайг ногоон байгууламжаар холбосон 
ногоон орон зай, ногоон хэрмийг байгуулна. 

 Явган хүн зорчих, амрах ая тухтай нөхцлийг бүрдүүлэхийн тулд цэцэрлэгт 
гудамж, ажиллагсадад зориулагдсан ногоон ургамал бүхий цэцэрлэгт 
байгууламж байгуулна. 

 Цэвэрлэх байгууламжинд цэвэршүүлсэн бохир усыг /саарал ус/ үйлдвэрийн 
зам талбайг цэвэрлэх, ногоон байгууламжийг услахад ашиглана. 

 Хурдан ургадаг модлог ургамлыг салхины хурдыг багасгах, цасны 
хунгарлалтаас хамгаалах зорилгоор хамгаалалтын ногоон бүсэд тарьж 
ургуулна. Тусгай бүсэд мод үржүүлгийн газарт шилмүүст мод, навчит мод, бут 
сөөгийг тарьж бэлтгэн ногоон ургамлын нөөцийг бий болгоно. 

 Нэг “га” талбайд тарих “ногоон ургамлыг” дараах байдлаар төлөвлөсөн. Үүнд:  
- Хамгаалалтын зурвас-  1 га-д 1000 мод, 2500 сөөг  
- Тусгай хамгаалалттай ногоон байгууламж- 1 га-д 1000 мод, 2500 сөөг  
- Хязгаарлагдмал зориулалттай ногоон байгууламж- 1 га-д 

зориулалтаасаа хамаарч 100 мод, 500 сөөг  
- Нийтийн эзэмшлийн зориулалттай ногоон байгууламж- 1 га-д 600 

мод, 1800 сөөг  
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- Цэцэрлэгт талбай- 1 га-д 400-600 мод, 1200-1800 сөөг  
- Цэцэрлэгт хүрээлэн- 1 га-д 600-800 мод, 1.800- 2.200 сөөг тарьж 

ногоон байгууламжийн нэгдсэн системийг бий болгоно. 
 “Ногоон хэрэм” буюу “Эко-коридор”-ыг бий болгож 1 га талбайд 1.000-1.500 

мод, 2.500-3.500 сөөгийг тарьж ургуулахаар тооцов. “Ногоон хэрэм” буюу 
”Эко-коридор” нь үйлдвэрийн нутаг дэвсгэрийн орон зайн хэвтээ тэнхлэг, 
босоо тэнхлэгт хэсэг бүлэг үйлдвэрүүдийг тусгаарлан байрлана.  

БМҮТП-ын цэцэрлэгжүүлэлтийг төлөвлөхдөө хот тосгоны төлөвлөлт 
барилгажилтын  норм ба дүрмийн заалт (БНбД 30-01-04)-ын дагуу: 

ХҮСНЭГТ 8.5 
БМҮТП-ИЙН НУТАГ ДЭВСГЭР ДЭХ НОГООН БАЙГУУЛАМЖ, СОНГОН ТАРИХ МОД 

СӨӨГИЙН ЖИШИГ 

Д/д 
Мод, сөөгний 

нэр 

Хөрсний 
шаардлага 
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Мод 

1 Гацуур Ч(д) ХЧ БСХСү К-ц У.у-30 - - 

2 Шинэс  ХЧ БСХ К-ц.н Т.у-30 - - 

3 Нарс  ХЧ Х К-ц.н У.у-35 - - 

4 Бургас Б(д) ХЧ СХ Д-н Т.у(0.5-6) + - 

5 Анхилуун 
улиас (эр) 

Б(д) ХЧ БХ Ө-х.н Т.у 2.5 - - 

6 Сахлаг хус Ү(д) X БХСү Ө-y.н Т.у-30 - - 

7 Сухай Б(д) ХЧ БХ С-н  - ногоон 

8 Хайлаас Б(д) ХЧ БХ С-н Т.у(15-28) - Шаргал 

Сөөг 

9 Нохойн хошуу Б(д) ХЧ БСХСү -ц.н Т.у-2 + Ягаан 

10 Шар хуайс Б(д) ХЧ БСХСү -н Т.у-2 + шар 

11 Үрэл Б(д) ХЧ БСХ Д-н Т.у + Цагаан 
ягаавтар 
туяатай 

12 Эгэл-монос ҮХ ХЧ БСХСү -х.н Т.у-/10-15/ - цагаан 

13 Нохойн хошуу Б(д) ХЧ БСХСү -ц.н Т.у-2 - ягаан 

14 Үхрийн нүд Б(д) ХЧ БСХ -ц.н Т.у-2 - Цагаан 

15 Тошлой Б(д) ХЧ БСХ -н Т.у-1.5 - Цагаан 

17 Долоогоно Д Ч БСХ -х.н У.у-6 + Цагаан 
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 Жишээ болгож 12-25 метрийн тэй ногоон хэрэм, салхины хүчийг хэрхэн 
бууруулдагийг дараах хүснэгтээр үзүүлэв. 

ХҮСНЭГТ 8.6 

Ногоон зурвасаар Н-
нэгжээр хэмжигдэх 
зайн дотор / Н-мод 

сөөгний өндөр/ 

Салхины хурдны 
бууралт % 

Ногоон зурвасаас Н-нэгжээр 
хэмжигдэх зайн дотор /Н-мод 

сөөгний өндөр/ 

Салхины 
хурдны 
бууралт 

Н 60 10 Н 20 

2Н 55 25 Н 16 

3Н 45 20 Н 10 

4Н 40 25 Н 8 

5Н 35 40 Н 5 

 

5 метрийн өндөртэй нэг эгнээ мод сөөг тарьсан ногоон зурвас нь 15 метр  газрын 
салхины хурдыг 2 дахин бууруулдаг. Гудамжны хоёр талаар тарьсан мод сөөг 
дуу шуугианыг намжаан хүний ажиллах, амрах таатай орчныг бүрдүүлнэ.                         

ХҮСНЭГТ 8.7 

Цэцэрлэгжүүлэх байдал Шуугианы бууралт 

10м , 5м өндөр ногоон зурвас 
/2 эгнээ навчит мод, 1 эгнээ голтбор/ 

7.5 

10м , 5м өндөр ногоон зурвас 
/1 эгнээ навчит мод/ 

6 

10м , 7м өндөр ногоон зурвас 
/1 эгнээ навчит мод, 1 эгнээ шархуайс/ 

8 

10м , 5м өндөр ногоон зурвас 
/голтбор//бүлэглэж тарьсан мод сөөг/ 

8.1 

 

Цэцэрлэгжилт нь үйлдвэрлэлийн паркийн архитектур орон зайн өнгө 
үзэмж, орчныг бүрдүүлэхэд чухал үүрэгтэй. 

Цэцэрлэгжүүлэлтийн ажлаар тарьж ургуулах мод ургамал болон 
архитектурын жижиг элементүүд нь хэлбэр дүрс, өнгө үзэмж, хэмжээгээрээ 
үйлдвэрийн барилга байгууламжийн гадаад байдалтай зохицсон, донжыг нь олж 
байхаас гадна, мод ургамлын гэрэлсэг, сүүдэрсэг байдал орчиндоо үзүүлэх 
нөлөө, улирлын дагуу хувьсах байдал, байгалийн элдэв үзэгдэлтэй /хур тундас, 
үүл манан, хүчтэй салхи, агаарын бохирдол, хөрсний бохирдолд/ хэрхэн зохицох 
зэргийг бодолцож төлөвлөх нь орчин үед хот байгуулалтын зайлшгүй 
хэрэгжүүлэх элементийн нэг болж байна. 

Мод суулгалтын төлөвлөлтийг гаргахдаа өнгө үзэмж, зохиомж, өндөр нам, 
өвөл, намар зуны улиралд хэрхэн зохицож ургах талаас нь бодож мод, бут, 
сөөгийг тарьж ургуулах нь зохимжтойг анхаарах хэрэгтэй. Үйлдвэр тус бүрийн 
нутаг дэвсгэрт авто зам, явган замын дагуу навчит мод, шилмүүст мод тарина. 
Үйлдвэрийн дотоод талбайд бут сөөг тарьж үйлдвэрлэл явуулах талбайг явган 
зам, автозамаас тусгаарлана.  

БМҮТП-ийн нутаг дэвсгэрт байршиж буй бохир ус цэвэрлэх байгууламж, хог 
хаягдал боловсруулах үйлдвэрийн цогцолбор, дулааны эх үүсвэрийн байршиж 
буй нутаг дэвсгэрийн эргэн тойрон орчинд хамгаалатын ногоон зурвас байгуулж 
3-6 эгнээ мод, бут, сөөгөөр эмжинэ.  

Үйлдвэрлэлийн паркийн нутаг дэвсгэрт ногооруулан цэцэрлэгжүүлэх 
талбай нь: нийтийн хэрэгцээний ногоон байгууламж 3 га, хязгаарлагдмал 
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зориулалттай ногоон байгууламж 13.7га, тусгай зориулалттай ногоон 
байгууламж 3.9 га, бүгд 20.6 га байхаар хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөнд 
тусгажээ.  

БМҮТП-ийн нутаг дэвсгэрийн эргэн тойрон авто замын дагуу 10-аас доошгүй 
метрийн өндөртэй хамгаалалтын ногоон зурвас байгуулж навчит мод, шилмүүст 
мод, бут сөөгийг 6-7 эгнээгээр сөөлжүүлэн тарих шаардлагатай.  

Ногоон байгууламжийн бүтцэд шинэс, гацуур, жодоо, улиас, хус, нарс, 
монос, шар хуайс тарина.  

Ялангуяа паркийн засаг захиргаа, олон нийтийн төв, худалдаа үйлчилгээ, 
үзэсгэлэнгийн барилга байгууламжийн орчмыг өвөрмөцөөр тохижуулан 
цэцэрлэгжүүлэх хэрэгтэй. 

Хотжилт болон нүүрсний уурхайн үйл ажиллагаатай холбоотойгоор агаар, 
ус, хөрсний бохирдол нэмэгдэж, экологийн тэнцвэрт байдал алдагдах явдал 
ихээр гарч байна. Уурхайн эзэмшилд байсан нутаг дэвсгэрт техникийн болон 
биологийн нөхөн сэргээлтийг ажил нь огт хийгдэж байгаагүй, ил задгай олон 
цооног гаргаж хувийн хэвшил болон иргэд ажилладаг, тухайн цооног болон 
дүүргийн ойр орчимд ил задгай хог асгадаг, барилгын болон ахуйн хог ихтэй 
байна. Агаарын мандлын гол бохирдол нь тоосжилт юм.  

o ҮТП-ын гол гудамж, цэцэрлэгт гудамж талбай, тодорхой бичил орон зайг 
хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөнд заасны дагуу цэцэрлэгжүүлэн хот 
байгуулалтын норм стандартын дагуу мод ургамлыг бэлтгэж тарьж 
суулгах хэрэгтэй. Цэцэрлэгжүүлсэн хэсгийг арчлан тордох арга хэмжээг 
мэргэжлийн байгууллага, хариуцсан мэргэжлийн хүмүүсийн удирдлагын 
дор хийж гүйцэтгэх хэрэгтэй. 

o ҮТП-ын гол гудамж, явган замын хоёр талаар мод сөөгийг эгнүүлэн 
суулгана 

o Модны зэрэглэлийг харгалзан үзэж, замын ангилалд зохицсон мод бут 
сөөгийг зурагт заасны дагуу эгнүүлэн суулгана. 

o Мод суулгахад анхаарах зүйлс: 

 Инженерийн байгууламж байгуулах газар: холбооны шугам, 
борооны ус зайлуулах болон бохир ус зайлуулах суваг, хийн хоолой 
зэргийн байршлыг урьдчилан тооцоолж мод ургамлаа суулгана. 

 Модны үндсийг гүн суулгаж өгөх. Чулуулаг, ус нэвтрэхгүй 
давхаргатай, эсвэл хог хаядаг газар мод суулгахад тохиромжгүй 
газруудад ургах боломжтой ургамлуудыг суулгаж, тухайн орчны 
нөхцөлд тааруулж мод ургамал тарина. 

 Замын тэмдэгтүүдийг халхлахгүйгээр мод суулгах:   Гэрлэн дохио, 
явган гарц байгаа тохиолдолд гэрлэн дохиог халхлахгүй газар, 
явган гарцыг сүүдэрлэж байхаар тооцож мод суулгана. Мөн замын 
гэрэлтүүлгийг халхлахгүй байхаар замын салаа уулзваруудад 
хөдөлгөөнд саад болохгүйгээр мод, ногоон ургамлыг суулгана. 

 
Цэцэрлэгжилтийн технологи  
Суулгацын нүх бэлтгэх 

MNS 6139:2010, Шилмүүст модны суулгац. Техникийн шаардлага, MNS 
6141:2010, Навчит модны суулгац. Техникийн шаардлага стандартуудыг 
хангасан суулгацын нүхийг дагуу ухсан байна. 
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ХҮСНЭГТ 8.8 
СУУЛГАЦЫН НҮХ БЭЛТГЭХ ХЭМЖЭЭ 

№ Суулгацын материалын нэр Нүхний хэмжээ (м) 

Голч  Гүн  

 Шилмүүст модны суулгац 1.2-1.5 1.0 

 Навчит модны суулгац 1.2-1.5 0.8 

 Хэсэгчилсэн ба ганцаарчлан суулгасан 
бут, сөөг 

0.7 0.5 

 Бут сөөгний 2 эгнээгээр суулгасан 
ургамлан хашлагын шуудуу 

0.4-0.5 0.4 

  
 

Мод, сөөгний үндэсний шороотой 
суулгах хэмжээ (м) 

0.5 0.4 

0.7 0.5 

0.9 0.6 

1.0 0.7 

1.3 0.8 

1.5 0.8 

1.7 1.0 

 
Суулгацыг суулгах 

- Хот суурин газрыг цэцэрлэгжүүлэхэд зориулсан суулгацыг хавар 4 дүгээр 
сарын 15-аас 5 дугаар сарын 25 хүртэл, намар 10 дугаар сарын 1-ээс 11 
дүгээр сарын 1 хүртэл хугацаанд суулгана. 

- Модны суулгацыг нүхний голд байрлуулан үндэсний хүзүүг газрын 
түвшингээс 5-аас 10 см-ээс ихгүй гүнд суулгаж, нүхэнд шороог бага багаар 
хийж, үндэсний хүзүү хүртэл дүүргэн нягтруулсны дараа ханатал усалсан 
байна. 

- Суулгацын үндсийг нугалахгүйгээр жигд тарааж суулгана. 
- Суулгасан модыг салхинаас хамгаалж модны 2 буюу 3 талд гадас хатгаж, 

модны ишийг титэмийн доогуур зөөлөн материалаар ороож, гадаснаас 
бэхлэн уяна. 

- Мод тарьсан тогоо ны хана нь 5-аас 10 см өндөртэй байна. 1 модыг 60-аас 
80 л усаар усална. 

- Мод услах тогоог эхний гурван жил тогтмол цэвэрлэж, зэрлэг ургамлыг 
устган, хөрсийг сийрүүлж байвал зохино. 
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ЗУРАГ 8.3 СУУЛГАЦЫГ СУУЛГАХ БАЙДАЛ 

 
Мод, сөөгний суулгацыг бойжуулахдаа MNS 6254:2011 стандартад нийцүүлэн 
дараах байдлаар гүйцэтгэнэ. Үүнд: 

- Бойжуулах талбайд шилжүүлэн суулгах шилмүүст, навчит мод болон 
сөөгний тарьц нь MNS6140:2010-ын шаардлага хангасан байна. Шилмүүст 
модны тарьцыг 4 талбайд, навчит модны тарьцыг 3 талбайд сэлгүүлэн 
шилмүүст модны тарьцыг 3 жилээр, навчит мод болон сөөгний суулгацыг 
2 жилээр тус тус бойжуулна.  

- Бойжуулах талбайн хөрсийг эртний ба хар уриншаар боловсруулна.  
- Бойжуулах талбайд шилжүүлэн суулгах тарьцыг намар навч унасны дараа 

буюу хавар навч, шилмүүс задрахаас өмнө суулгана. 
- Тарьцыг гараар суулгахдаа царилаар 12-аас 15 см , 30 см гүн нүх гаргахад, 

2 дахь хүн тарьцаа нүхэнд хийж, тарьцнаас 10 см зайд царилаа шигтгэн 
өөрлүүгээ татаж, нүхийг булж нягтруулан дараагийн тарьцыг суулгана. 

 
Суулгацыг арчлах 

Мод, сөөгний суулгац арчлахдаа MNS 6258-2:2011 стандартад нийцүүлэн 
дараах байдлаар хийнэ. 

- Суулгасан мод, сөөг цаашид амьдрах эсэх нь гагцхүү арчлалт 
хамгаалалтаас шалтгаалдаг учир услах, бордох, хөл газрын ургамлыг 
устгах, хөрс сийрүүлэх, титмийн хэлбэржүүлэлт, таналт тайралт хийх зэрэг 
арчилгааг цаг хугацаанд нь тогтмол хийнэ. 

- Суулгацыг суулгах үед хөрсийг ханатал услах нь үндсийг эрчимтэй хөгжих 
нөхцөлийг бүрдүүлнэ. 

- Усалгааг суулгацыг суулгасны эхний сард 3-аас 5 хоногт 1 удаа, дараагийн 
саруудад 5-аас 7 хоногт 1 удаа 60-аас 80 л усаар услана. Хоёр дахь 
жилээс эхлэн 5-аас 7 дугаар саруудад 7 хоногт 1 удаа, дараагийн саруудад 
10 хоногт 1 удаа хөрсний чийгийн багтаамж 50 %-иас доошгүй байхаар 
усална.  
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- Ургамлан хашлаганд тарьсан сөөгний уртааш метр тутамд 30-аас 40 л 
усаар усална. Мод, сөөг тарьсан эхний жил усалгаа хийсний дараа 
үндэсний хүзүү орчмын хөрсийг нягтруулна.  

- Хавар 4 дүгээр сар, намар 10 дугаар сард цэнэг усалгаа хийнэ. 
- Модны өсөлтийг сайжруулахын тулд мод, сөөгний орчныг бордсны дараа 

усална. 
- Тарьсан модны орчин тойрны хөл газрын ургамлыг цэвэрлэж, хөрсийг 

сийрэгжүүлнэ. Хөл газрын ургамлыг мод, сөөгний суулгац тарьсан эхний 3 
жилд ургалтын хугацаанд 6-аас 8 дугаар саруудад тус бүр 1 удаа 
цэвэрлэнэ. Цаашид жилд 1-ээс 2 удаа хийнэ. 

- Мод сөөгний титмийн жигд өсөлт, гадаад үзэмжийг харгалзан хавар эрт, 
намар орой титмийг хэлбэржүүлж засаж танах, үхэж, хатсан мөчрөөс 
цэвэрлэж, шинээр салаалсан хажуугийн мөчрийг тайрч, иш гаргаж 
хэлбэржүүлэх, залуужуулах, 

- Хэлбэржүүлэх тайралтаар удаан ургалттай модны сүүлийн жилийн 
өсөлтийн 25-аас 50%-ийг, түргэн ургалттай модны өсөлтийн 70-аас 80%-
ийг тайрна. 

- Залуужуулах тайралтаар өсөлт нь зогсонги байдалд орсон, хөгширч 
муудсан, үхсэн мөчрүүдэд, найлзуур нь үзүүрээсээ хатаж байгаа мод, 
сөөгөнд хийнэ. Цэвэрлэгээний тайралтаар мод, сөөгөнд өвчин, хортны 
голомт үүссэн, гэмтсэн, буруу ургалттай, хатаж хуурайшсан мөчир, 
найлзуурыг цэвэрлэх зорилгоор хийнэ. 

 
Суулгацыг хамгаалах  

- Тарьсан мод, сөөгний суулгац, зүлгийг хүн, машин, малын хөлд 
гишгэгдэхээс хамгаалж хайс хийж, явган хүний зам гаргасан байна. 

- Газар хөлдөхөөс өмнө тарьсан мод, сөөгийг ханатал услаж, суулгацыг 
хөлдөхөөс хамгаалж цас тогтооно. Шаардлагатай бол мод, сөөгний 
суулгацыг зориулалтын материалаар хучиж өвөлжүүлнэ.  

- Мод, сөөгний гэмтсэн хэсгийг зэсийн байван (10 л усанд 300 г-аас ихгүй 
хийж) ариутгаж, гадна талаас нь будах буюу хатуу цаасаар хамгаалж 
бооно. 

- Хугарсан, гэмтсэн, мөчир, найлзуурыг хурц хутга, мөчир тайрагч хайчаар 
эгц огтолж тэр хэсэгт тосон будаг түрхэж хамгаалсан байна. 

- Модны ишийг нарны төөнөлтөнд түлэгдэж гэмтэх, шавьж, өдөр, шөнийн 
температурын хэт хэлбэлзэлээс хамгаалах зорилгоор шохойн уусмалаар 
будна. 

 
8.5 БИОЛОГИЙН НӨХӨН СЭРГЭЭЛТ 

Налуу хэсэгт ургамлыг суулгах нь урсацыг багасгаж, элэгдлийг бууруулах 
болон гадны нөлөөнд автаагүй тунамал чулуулагт ач холбогдолтой. Цаг агаар, 
ургамлын төрөл зүйл, хөрсний шинж чанар зэрэг хүчин зүйлүүдийн тоо 
хэмжээнээс үл хамааран тухайн зорилтод тохирох ургамлыг тогтоодог. Ургамал 
нь борооны дуслын нөлөөнөөс гадаргууг хамгаалах, навч нь хөрс хэт халалтаас 
нуух, хөрсний усны агууламжийг багасгах, хөрсний бүтцийг сайжруулах болон 
бүтцийн тогтвортой байдал, хөрсөнд үндэсний нөлөөгөөр нэвчилтийг их 
хэмжээгээр нэмэгдүүлж чаддаг. Мод эсвэл бут сөөг давамгайлсан ургамлын 
аймгууд холбогч хучлагын хамгийн доод түвшинд байдаг ба элэгдэлд онцгой 
өртөмтгий байдаг. 
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Нөхөн сэргээх төлөвлөгөөнд ургамал бол элэгдлийг хянах гол хүчин зүйл 
гэж тооцоолох нь чухал. Ургамлын ургалтад налуугийн тогтворжилт аюултай, 
мөн нөхөн сэргээлтийн үйл явцын аль үе шатанд аюултай болохыг нь 
тодорхойлж чадна. Ингэсэн тохиолдолд  зүлэг шиг ургамлын төрөл зүйлийн 
хучилтыг эхэнд шуурхай гүйцэтгэж, гал түймэр мэтийн аюулаас сэргийлэх 
боломжтой.   
 
Хогийн ургамлыг хянах  

Хогийн ургамлууд тухайн орон нутгийн ургамлуудаас давамгайлах 
хандлагатай байдаг. Хэрвээ үйлдвэрийн үйл ажиллагааны өмнөх судалгаанд 
хогийн ургамлыг судалж үзсэн бол гирбоцидыг бүхэлд нь болон хэсэгчилсэн 
хэлбэрээр цацаж хогийн ургамалд хяналт тавих боломжтой. Хогийн ургамал их 
хэмжээгээр ургасан тохиолдолд хогийн ургамлыг устгах төлөвлөгөө 
боловсруулах шаардлагатай байдаг. Хуурай уур амьсгалтай Монгол орны хувьд 
химийн устгал хийснээс хогийн ургамлын үндэс, үрийг огт үгүй болгох талын 
судалгаа хийх нь зүйтэй. 
 
Экосистемийг тодорхойлох 

Нөхөн сэргээлтийн нэг зорилго нь экосистемийн төрөл, түүнийг 
сайжруулах, нөхөн сэргээлтийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээг тодорхой болгосонд 
оршино. Тухайлбал, элэгдлээс хамгаалахад тавигдах шаардлага, тодорхой 
шувуу болон амьтны төрөл зүйлд тохирсон хоол хүнс, оромжийг хангах гэх мэт 
үйл ажиллагааг хамруулж болно. Эдгээр нь орчны онцлогоос хамааран харилцан 
адилгүй экосистемийг бий болгодог. Экосистемийн үйл ажиллагааг хэтэрхий нэг 
загварт оруулахаас зайлсхийж, зорилтот ургамлын аймагт сөрөг нөлөөлөл 
үзүүлэхгүй байхад анхаарал хандуулна. Экосистемд “хэтэрхий тансаг” ургамлын 
төрлийг нутагшуулахаас татгалзах хэрэгтэй. Нөхөн сэргээлтийн зорилго нь 
тодорхой ургамлын аймгийг онцлон тусгасан бол экосистем тодорхойлолтын 3 
шалгуурыг хангаж буй эсэхэд үнэлэлт дүгнэлт өгнө. Ургамлын зүйл нь улирал, 
орон зайнаас хамаарч өөрчлөгддөг учраас түүний амьдрах чадварт үнэлгээ 
хийхэд анхаарна. 
 
Ургамалжуулалт  

Олон төрлийн ургамлын аймгийг бий болгоход цогц арга, ажиллагаа 
шаардагддаг. Цогц арга нь өнгөн хөрсийг ашиглах, үрэлгээ, усан үрэлгээ, амьд 
эд эс хиймэлээр ургуулах болон шилжүүлэх бодит орчин, байгалийн дахин 
колончилол (байгалийг өөрөөр нь дахин суулгах) зэрэг үйл ажиллагааг хамруулж 
үздэг байна. Сонгосон аргуудыг нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөөнд тусгаж өгнө.  

Ургамалжуулалтыг хэд хэдэн үе шаттай хийнэ. Тухайлбал, зүлэгжүүлэх 
явцад элэгдлийг хянадаг бол суулгацыг түүний дараа хийж болдог байна. Зүлэг 
тухайн газрын унаган ургамлын төрөл зүйлтэй, ялангуяа үрэлгээгээр суулгасан 
төрөл зүйлтэй зохицож чаддаг.  

Нөхөн сэргээлтэнд ашиглах үр нь дараах чанарын шаардлагыг хангах 
шаардлагатай.  

 Үр боловсорч гүйцсэн, ургах чадвар сайтай байх ёстой. 

 MNS 2429:2009 стандартын А хавсралтад 28 зүйл мод, том сөөгөн 
ургамлын жагсаалт байдаг. 

 Хэдийгээр байгалийн ургамлын үрийн стандарт хараахан байхгүй байгаа 
ч MNS2430:2009, MNS2431:2009, MNS2432:2009, MNS2433:2009, 
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MNS2431:2009 зэрэг стандартыг үндэслэл болгон нөхөн сэргээлтэнд 
ашиглах байгалийн ургамлын үрийн соёололт, 1000 үрийн жин, амьдрах 
чадвар, цэвэршилт зэргийг шалган тариалалад хэрэглэж байна. 

 
Ургамлын тархалт 

Бут сөөг мэт ургадаг эзгүй газрын ургамлын төрөл зүйл үрээ хурдан 
цацдаггүй. Уурхайн үйл ажиллагаа явуулахаас өмнө тухайн бүсээс эдгээр 
ургамлын төрөл зүйлийг түүх замаар дахин суулгаж болно. Үрээ гээх, элэгдэлээс 
хамгаалахын тулд нөхөн сэргээлт хийсэн бүсэд шууд суулгах боломжтой. Нөхөн 
сэргээлт бол тариалалтын олон төлөв байдалтай холбогдон гарч ирдэг эргэлзээ 
болох нь гарцаагүй юм. Хяналт нь ургамлын аймагт хамааралтай тасралтгүй  
сайжруулалтанд хүрэхэд шаардагдах тэр мэдээллээр хангана. 
 
Амьтны амьдрах орчинг бий болгох 

Нөхөн сэргээлтийн зорилго нь тогтвортой байгалийн экосистемийг 
бүрдүүлэх явдал байдаг учир амьд амьтны амьдрах орчны шаардлагыг 
анхааралдаа авах хэрэгтэй. Нөхөн сэргээгдсэн бүс дэх амьтны аймгийн төрөл 
зүйлүүдийн дахин колончлол гэдэг нь тохирсон амьдрах орчинг бүрдүүлснээр 
явагдана. Төслийн үйл ажиллагааны өмнө байсан төрөл зүйлүүдтэй төстэй 
ургамлын аймгийг бий болгох нь ихэнх төрөл зүйлүүд тодорхой хугацаанд дахин 
амьдарна гэдгийг батлах ёстой. Орон нутгийн амьтны аймгийн дахин колончлол 
нь зардал багатайгаар амьтдыг дахин нутагшуулахыг байнга эрхэмлэж байна. 
Амьдрах орчин нь тэдний шаардлагад нийцсэн тохиолдолд амьд байгаль буцаад 
хэвэндээ ордог. 

Нөхөн сэргээлт хийх хугацаанд эсвэл түүнээс урт хугацаанд бэлчээрийн 
амьтдыг хашаагаар халхлаж замыг боогдуулах боогдуулах бөгөөд модон хаалт 
ашиглах эсвэл тэдгээр зэрлэг амьтдад өөрсдөд нь хоргүй арга хэрэглэнэ. Туулай 
гэх мэт өвсөн тэжээлтнүүд шинээр тарьсан ургамлыг сүйтгэдэг. Зэрлэг махчин 
амьтад (үнэг, муур мэт) зорилтот экосистемийн бүрдэлд сөргөөр нөлөөлж унаган 
хөхтөн амьтдыг ихээхэн хэмжээгээр хорогдуулж чадна. Улсын болон тухайн 
газар нутгийн хөдөө аж ахуйн салбарын удирдлага нь зэрлэг амьтныг хянах 
талаарх мэдээллийн үр ашигтай эх сурвалж болдог юм. 

Амьд байгалийн төрөл зүйлийн амьдрах орчны шаардлагуудын зарим  нь 
нөхөн сэргээлтэд олон арван жилээр тусгагдахгүй байж болдгийг туршлага 
харуулж байна.  
 
Бүс нутгийн ургамалжуулалт 

Нөхөн сэргээлтийн зорилтууд үндсэн бэлчээрийг бүхэлд нь,орон нутгийн 
иргэд болон бусад оролцогчдын үзэл бодол, мөн бүс нутгийн газар ашиглалтын 
төлөвлөгөө, борооны усыг тогтоох төлөвлөгөө, газар арчилгааны хөтөлбөр 
болон бусад санаачлагуудыг анхаарч авч үздэг. Олон төслүүд усны суваг, 
тэгшлэгдсэн эсвэл талхлагдсан газар нутаг, бусад бут сөөгнөөс тусгаарлагдсан, 
доройтсон бут сөөгтэй зэрэгцэн оршдог. Үйлдвэрийн нөхөн сэргээлтийн 
төлөвлөгөөнд төслийн бус газар нутгийн нөхөн сэргээлтийг багтаах нь орон 
нутгийнхны үнэ цэнэтэй холбоог бий болгож чадах ба хүрээлэн буй орчны 
менежментийн үр дүнг ихээр өсгөх нь тодорхой. Зарим төсөл биологийн төрөл 
зүйлийн тэнцвэржилтийг нэмэгдүүлдэг. Эдгээр нь  нөхөн сэргээлтийг бүс нутгийг 
хамгаалах төлөвлөлтийн стратегид нэгтгэх шилдэг боломжийг олгодог. 
Сүйтгэгдсэн бүс (ой мод, чийглэг газар) нутгийн хамгаалалт болон нөхөн 
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сэргээлт, үлдэж буй ургамлыг холбох зурвасыг (корридор) бий болгох нь орон 
нутгийн хамгаалалтын ач холбогдлыг дээшлүүлдэг. Талхлагдсан газар нутгийн 
нөхөн сэргээлт, дахин ургамалжуулах стандарт арга барилд дараах зүйлсийг 
оруулах хэрэгтэй. Үүнд: 

 Хорогдсон бэлчээр 

 Зэрлэг амьтдыг хянах 

 Гал түймрийн менежмент 

 Хогийн ургамлыг үндсээр нь тасалж устгах; 

 Амьтанд үүр засах, барих: 

 Усны чанарыг хамгаалах, хамгаалалтын үнэ цэнийг өсгөх, ургамал болон 
амьтдыг нэмэгдүүлэх арай урт хугацааны эх сурвалжийг бий болгох зэрэг 
бусад арга ажиллагаа. 

 
Бэлчээр болон ойн аж ахуйг байгуулах 

Нөхөн сэргээлт нь байгалийн экосистем, тогтвортой бэлчээрийг бий 
болгоход зориулан ашиглагддаг. Бэлчээрийн мал аж ахуйд зориулан тогтвортой 
бэлчээрийг бий болгох үйл явц одоог хүртэл өөр хэрэгжиж байна. Олон жил 
амжилттай хэрэглэгдэж байгаа арга барилуудыг Монголын мал аж ахуй бэлчээр 
судлалын хүрээлэн, эрдэмтэд, мөн гадаадад  (Ханнан, 1995 болон Ханнан ба 
Бэллд1993) судалсаар байна. Зарим компани газар ашиглалтын чухал бааз 
газраар модны аж ахуйг сонгодог. Ойжуулах талбайг бий болгох талаарх албан 
ёсны техник мэдээллийг нутаг дэвсгэрийн засаг захиргааны нэгж, зөвлөх, хувийн 
ойн байгууллагуудаас олж авахад шуурхай хялбар байдаг. Ургамлын төрөл 
зүйлүүдийн сонголт, талбайн арчилгаа (гүн сийрэгжүүлэлт, хогийн ургамлын 
хяналт, бордоожуулалтыг оролцуулан), ургамлын хоорондын зай, мониторинг ба 
ойжуулалтын арчилгаа, ургац хураалт, тээрэмдэлт болон маркетинг зэрэг нь 
ойжуулах талбайг амжилттай бий болгох гол бүрэлдэхүүн хэсгүүд юм. 
 
8.6 МОНИТОРИНГ БОЛОН ЗАСВАР ҮЙЛЧИЛГЭЭ 

Мониторинг, засвар үйлчилгээ нь нөхөн сэргээлтийн хөтөлбөрийг 
амжилттай хэрэгжүүлэх чухал бүрэлдэхүүн хэсэг юм. Нөхөн сэргээлт хийхэд 
нөхөн сэргээлтийн үйл ажиллагаабаримтжуулагдсан байх ёстой. Эдгээр 
мэдээлэл хоёр зорилгоор ашиглагддаг бөгөөд урт хугацааны чиг хандлага болон 
бүтээн байгуулалтын үр дүнг тайлбарлахад шүүмжлэлтэй хандах, дүн 
шинжилгээ хийх боломж олгодог. Тухайн мэдээлэл нь оролцогчид болон 
зохицуулагчид харилцан тохиролцсон амлалт биелэгдсэн эсэхийг баталж 
санхүүгийн шалгалтын бүртгэл болж ашиглагдаж болно.  

Нөхөн сэргээлтийн ажил нь тухайн жилийн байгаль, цаг уурын онцлогоос 
хамаарч, янз бүрийн үр дүнтэй байж болох тул ялангуяа эхний жилийн нөхөн 
сэргээлтийн үр дүнг хянан магадлах зайлшгүй шаардлагатай. Нөхөн сэргээлтийн 
үр дүнд дараа жилдээ ургамлан нөмрөгийн бүрхцийн хэмжээгээр нийт талбайн 
30 хувьд хүрэхгүй бол олон настыг өмнөх жилийн үрийн нормоос 20-25 хувиар 
бууруулан дахин тариалах шаардлагатай. Нөхөн сэргээлт хийсэн талбайн 
амьтан, ургамал, хөрсний үржил шимийн тогтворжилт, ус хөрсний бохирдол 
зэргийг хянах байнгын ажиглалт, судалгааг 5-аас багагүй жилээр хийх 
шаардлагатай бөгөөд ажиглалт судалгаа үргэлжлэх хугацааны туршид гарах 
зардлыг нөхөн сэргээлтийн зардалд зайлшгүй тусгах нь зүйтэй. 
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БИОЛОГИЙН НӨХӨН СЭРГЭЭЛТИЙН ЗАРДАЛ (2016-2020) 
Мод ургамлыг дундаж үнээр тооцоход сөөг -2.500 төг, мод 4.600 төг.  

        ХҮСНЭГТ 8.9   
  Төлөвлөлтийн 

талбай /га/ 
Эзлэх 
хувь 

Ургамлын тоо ширхэг Ногоон байгууамжийн 
зориулалт Мод Сөөг 

1 Нийтийн хэрэгцээний 
ногоон байгууламж 

3.0 14.5 1800 5400 Олон нийтийн барилга 
байгууламж 
“Эко коридор” буюу цэцэрлэгийн 
гудамж  

2 Хязгаарлагдмал 
зориулалттай ногоон 
байгууламж 

13.7 66.5 1370 6850 Авто зам, явган зам дагуух буюу 
аюулгүйн тойрогийн ногоон 
байгууламж 

3 Тусгай зориулалттай 
ногоон байгууламж 

3.9 19.0 3900 1950 Үерийн далан, төмөр зам дагуух 
ногоон байгууламж, инженерийн 
хангамжийн эх үүсвэрийн бүс 

4 Нийт ургамал 20.6 100% 7.070 14.200  

Ногоон байгууламжийн ойролцоо төсөвт өртөг 

 Мод /тарих/ Сөөг /тарих/  

Нийт ургамал 7.070 14.200 

Ойролцоо өртөг 
(сая.төг) 

32.522 35.500 

Төсөвт өртөг нэг жилд  (сая.төг) 68.022 

5 жилд 340.11 
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8.7 ЭКОЛОГИ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХОХИРЛЫН ҮНЭЛГЭЭ  

Төсөл хэрэгжих үйл ажиллагааны үйл ажиллагааны явцад газрын гадарга 
бүрэн өртөх болно. Өөрөөр хэлбэл, төсөл хэрэгжих нутагт тархсан дэл, хяр зоо, 
гүвээ, толгодот талархаг гадаргын пролюви, нуур-пролювийн хурдсууд, 
тэдгээртэй  холбоотой үүсэж тогтсон мезо-микро хэлбэрүүд нь эдүгээ хүний гарт 
огт хөндөгдөөгүй байгалийн хөгжлийн зүй тогтлоороо олон зуун мянган жилд 
бүрэлдэн бий болсон байгалийн тэр үндсэн хэлбэр төрх нь аж үйлдвэрийн 
цогцолбор байгуулах ажлын явцад эвдэгдэх болно. Тухайлбал, Олон нийт 
үйлчилгээний барилга, байгууламж, үйлдвэрлэлийн барилгууд, Замын сүлжээ, 
ногоон байгууламж, дэд бүтэц, авто зам барих  явцад  газрын гадаргыг суурь 
тавих зорилгоор ухах, хүнд тоног төхөөрөмжүүд байршуулах, ойр орчимд нь 
шинээр автомашины олон зам гаргах зэргээр тачир сийрэг ургамалтай сэвсгэр 
хурдаснаас тогтох гадаргад том, жижиг янз бүрийн хэмжээтэй нүх, хонхор, ховил 
зэрэг хотгор гүдгэрийн сөрөг хэлбэрүүд  багагүй үүснэ. Энэ үйл явц нь нэг талаас 
байгалийн уугуул төрхийг өөрчлөхөөс гадна цаашид тачир сийрэг 
ургамалшилтай цөлжүү  хээрийн эмзэг ландшафт бүхий гадаргыг элэгдэл-
эвдрэлийн үйл явцад  хүчтэй өртөх нөхцлийг бүрдүүлнэ. Тухайлбал, үйлдвэрийн 
цогцолбор байгуулах явцад хөрс чулуулгийн далан, овоолго зэрэг хотгор гүдгэрт 
шинэ бичил хэлбэрүүд бий болж эдгээр нь тухайн орчныхоо бичил уур амьсгалд 
нөлөөлөх бөгөөд сэвсгэр хурдас хур борооны усанд угаагдах, зөөгдөх, салхины 
эрозид өртөх үйл явцыг идэвхижүүлээд зогсохгүй байгалиас зохицуулагдсан 
хөрсний усан хангамжийн горимд нөлөөлж улмаар төсөл хэрэгжих бүс нутагт 
төдийгүй ойр орчимд нь  цөлжих үйл явц идэвхтэй явагдах болно. 

 
8.7.1 Газрын нөөцөд учруулах хохирлын үнэлгээ  

БМҮТП-ын Олон нийт, үйлчилгээний бүс 4 га, Үйлдвэр, үйлчилгээний бүс 
/ган хийц эдлэлийн үйлдвэрийн бүс, ханын материалын үйлдвэрийн бүс, төмөр 
бетон хийцийн үйлдвэрийн бүс, бусад жижиг дунд үйлдвэрүүд/ 45  га, Инженер 
хангамжийн бүс 5 га, Тээвэр логистикийн бүс 6 га, Зам,нийтийн эзэмшил 58 га, 
ногоон бүс 2 га тус тус эзэлж байна.  
 

Ххомс= Sнө х (Zмал + Zтат) х t = 120 га х (642+71.4) х 1 жил =  8 560 800 төг 
Энд:  Ххомс – Газрыг үйлдвэрлэлийн зориулалтаар ашигласнаас үүдэх бодит 

хохирлын өртөг, төг/жил 
 Sнө - Үйлдвэрлэлийн обьектуудад шууд нөлөөлөлд өртөх газар, га 
 Zтат – 1 га талбайн татвараас алдагдсан боломжийн өртөг (71.4 төг), 

төг/га 
 Zмал – малчин өрхийн малаас хүртэх ашиг шимийн алдагдал (642 төг), 

төг/га 
 t– ажилласан жил, 1 жил 

 
8.7.2 Газрын доорх усны баялагт учруулах хохирлын үнэлгээ  

Газрын доорх усны эрэл-хайгуулын ажлын техникийн даалгаварт 
Барилгын материалын үйлдвэрлэл, технологийн паркийн цогцолбор байгуулах 
талбай, түүнээс 5-10,0 км холгүй зайд, 17-20 л/сек-ийн газрын доорх усны 
нөөцийг үйлдвэрлэлийн зэргээр тогтоож, 168 мм-ээс дээш диаметртэй шүүр 
бүхий 3-4 цооногийг ашиглалтанд бэлтгэхээр заасан билээ 

Газрын доорх усны нөөцийн үнэлгээг хайгуул-ашиглалтын N15-РВ02 ба 
N15-РВ03-р цооногийн бодит ундаргыг (адилхан 18 л/сек-ээр 48-76 цагийн 
туршилт-шавхалт хийхэд усны түвшингийн бууралт 2,24-3,39 м байсан) багасган 
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тус бүрийг нь 15,0 л/с-ээр авч, нийт 30,0 л/с буюу 2592,0 м3/хоногийн ашиглалтын 
нөөц баялгийг гидродинамик ба балансын аргаар 27 жилийн хугацаагаар 
тооцоолоход усны түвшингийн бууралтын хэмжээ уст давхаргын түрэлтийн 
хэмжээнд хүрэхгүй байгаа нь тогтоогдсон тул энэхүү нөөцийг үйлдвэрлэлийн В 
зэрэглэлд хамааруулсан байна. 

Төслийн хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөнөөс харахад Налайх дүүргийн 
Барилгын материалын үйлдвэрийн паркийн үндсэн үйлвэрт 40 төрлийн үйлдвэр 
багтаж байгаа нь: 

- Технологийн хэрэгцээнд: 774.5 м3/хоног , 243м3/цаг, 8.96 л/сек 
- Ахуй хэрэгцээнд: 26.2 м3/хоног, 1.1 м3/цаг, 0.3 л/сек 
- Галын хэрэгцээг тооцохдоо /БНбД40-02-06 /үндсэн үйлдвэр тус бүрт 10л/сек 

ус хэрэглэж 3цаг үргэжилнэ гэж үзэхэд гал унтраах усны хэрэглээ нь: 4.320 
м3/хоног, 180м3/цаг, 50л/сек 

- Бусад туслах барилгад агуулах, үйлчилгээний судалгаа шинжилгээ, 
инженерийн барилга байгууламжид усны хэрэглээ нь: ахуйн хэрэглээ 48 
м3/хоног, 2м3/цаг, 0.6л/сек. 

 
8.7.3 Усанд учруулах хохирлын үнэлгээ  

Тус газрын доорхи усны орд нь Туул голын сав газарт хамаарах ба ус 
хэрэглэгчийн тоо 4 жилийн хугацаанд шат дараатай өсөх (эхний жил  – 5, 2 дахь 
жил - 10, 3 дахь жил – 15, 4 дэх жил - 20) ба 4 дэх жилээс бүрэн хүчин чадлаар 
ажиллаж эхлэхээр урьдчилсан төлөвлөлтөө хийсэн байна. 
 Иймд, газрын доорхи усны нөөц ашигласны экологи-эдийн засгийн 
үнэлгээг БМҮТП-ийн төвлөрсөн усан хангамжийн эх үүсвэрийг олох ажлын 
даалгаварт “... 20 л/с ундарга бүхий усны хүчин чадалтай байх...” гэсэн ерөнхий 
заалтыг үндэслэн нийтэд нь бодов. Үүнд: 

Уус = Үэ * k * V    (6) 
 

Уус = 9440 төг x 0.1 x 630720 м3/жил = 595 399 680 төг = 595.4 сая төг 
Энд: 

Үэ - газрын доорхи усны суурь үнэ, төг/шоо метр = 9440 төг/м3, 
V – ашигласан усны хэмжээ, м3 = 20 л/с = 1728 м3/хоног = 630720 м3/жил, 
 k - ус ашиглалтын төрлийг тооцох итгэлцүүр – 0.1 (хүн амын унд ахуй, хүнд 
ба хөнгөн үйлдвэр, барилгын материалын үйлдвэрлэл зэрэг хэрэгцээнд 
бүгд 0.1 болно.) 

Энэ нь газрын доорхи усны эх үүсвэрээс жил бүр 630720 м3/жил ус ашигласны 
нөхөн төлбөрт БМҮТП-ийн зүгээс төлөх мөнгөн дүнгийн хэмжээ ба энэ тоо, жил 
бүрийн ус ашиглах хэмжээнээс хамаарч өөрчлөгдөнө. Паркийн үйл ажиллагааны 
эхний жилүүдэд бага, цаашид өргөжин тэлэхийн хэрээр ихсэж (ус хэрэглээ 20 
л/с-ээс хэтэрвэл) болно. Дээрх төлбөрийг 5 жилээр бодвол 2 977 сая буюу 2.977 
тэрбум төгрөг гарахаар байна. Иймд, ус хэрэглээгээ хянах, зохицуулах буюу зөв 
менежмент хийх нь чухал ба БМҮТП-аас олох ашиг, гарах үр дүн нь үүнээс хэдэн 
арав дахин их юм.      

Газрын доорхи ус ашигласны экологи-эдийн засгийн энэхүү үнэлгээг, байгаль 
орчинд учруулсан хохирлын нөхөн төлбөр тооцох тэгшитгэлийг ашиглан бодох 
нь зохимжгүй буюу буруу үйлдэл тул уг аргыг ашиглаагүй болно. Энд, уг 
тэгшитгэлийн бүтэц ба харгалзах үзүүлэлтүүдийг нь тодруулах үүднээс дор 
харуулав.  

`Уус = Үэ * µ * (Кхурдас + Кстат.нөөц +Кус.шүүр) * V    
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Энд:  
Үэ – газрын доорхи усны суурь үнэ, төг/шоо метр 
Кхурдас – газрын доорхи усны нөөц агуулсан хурдсыг зайлуулснаас үүсэх 
хохирлын мөнгөн үнэлгээний итгэлцүүр,  
Кстат.нөөц – ус агуулсан хурдас доторхи газрын доорхи усны статик нөөцийн 
үнэлгээний итгэлцүүр, 
Кус.шүүр – уурхайгаас зайлуулсан усны хохирлын мөнгөн үнэлгээний 
итгэлцүүр,  
µ - газрын доорхи ус агуулсан хурдсын ус өгөмжийн итгэлцүүр,  
V – усны эзэлхүүн, м3 

 
Усны экологи-эдийн засгийн үнэлгээг тус паркийн үйл ажиллагаа жигдрэх 

шатандаа орсон буюу дор хаяж эхний 1-2 жилийн хэрэглэгч нар тодорсон үед 
дахин нарийвчлан хийх нь зүйтэй. 

2015 оны 11-р сарын 18-ны өдрийн БОНХАЖЯ-ны сайдын А-388 
тушаалаар “усны нөөцөд учирсан хохирлыг үнэлэх, нөхөн төлбөр тооцох 
аргачлал”-аар дараах тооцоог хийлээ.  

Цооногуудын хийцийн ерөнхий байдал: 425 мм-ийн диаметртай (1711) 
бэхэлгээний янданг 0.0-6.0 м-т суулгаад, 311 мм-ийн диаметрээр 130 м гүнтэй 
өрөмдөж, 54.0-66.0, 72.0-84.0, 90.0-98.0, 108.0-119.0 м-ийн гүнд (N15-РB02-р 
цооногийн монтаж, бусад цооногуудын монтаж ойролцоо) гүүрэн хийцтэй шүүр 
(bridge slot) бүхий хоолойг 130 м хүртэл суулгасан. 10-15 мм-ийн хэмжээтэй, сайн 
мөлгөржсөн хайрган шүүрийг цооногийн хана, гүүрэн хийцтэй шүүр бүхий 
хоолойн завсраар бүрэн дүүргэж тоноглосон. Эдгээр N15-РB02-р цооног 
(Солбицол: UTM Х-670644,695 У-5288681,198), N15-РB03-р цооногууд нь 
(Солбицол: UTM Х-671559,276 У-5288539,552) ашиглалтанд бүрэн бэлтгэгдсэн 
болно. N15-РB03-р цооногоос зүүн тийшээ 1600 м-ийн зайд N15-РB01-р 
цооногийг (Солбицол: UTM Х-673196,297 У-5288204,612) ашиглалтанд бэлтгэж 
тоноглосон, энэхүү цооногийг захиалагч эхний үед “нөөц”-д байлгах нь зүйтэй 
юм. Мөн UTM: Х-671539,834 У-5288538,419 солбицол бүхий N15-EB02-р цооног, 
UTM: Х-672621,934 У-5287401,755 солбицол бүхий N15-EB03-р цооногуудыг 
цаашид горимын ажиглалт хийх зориулалтаар монтажлан захиалагчид 
хүлээлгэн өгсөн. Эдгээр цооногт тохирох гүний насос суулгаад ашиглахад бүрэн 
бэлтгэгдсэн болно. Газрын доорх усны горимын ажиглалт явуулах 
зориулалттайгаар монтажлан хүлээлгэж өгсөн N15-EB02-р цооногт логгер 
суулган ашиглалтын явцад газрын доорх усны эвдэгдсэн горим буюу усны 
динамик түвшингийн хэлбэлзэл, химийн найрлагын өөрчлөлтөнд хяналт тавьж 
байх шаардлагатай.  

ХҮСНЭГТ 8.9 
ГАЗРЫН ДООРХ УСНЫ ЭРЭЛ-ХАЙГУУЛЫН ЦООНОГУУДЫН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД 
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N15-EB02 130 720 20 30 0.85 29 5.65 50 

N15-EB03 130 1487 10 39 +6.6 46.6 27.10 42 

N15-PB01 120 476 4 54 4.87 49.13 13.80 36 

N15-PB02 130 2880 18 38 13.94 24.09 2.24 60 

N15-PB03 130 4540 18 30 0.94 27.06 3.39 50 
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Тус паркийн ашиглах газрын доорхи усны нөөц нь түрэлттэй ус тул энэхүү 
аргаар тооцох нь зөв байх магадлалтай гэж үзлээ.  
Даралтат усны хувьд дараах томъёог ашиглана:  

𝐌ү = 𝟎. 𝟓 ∙ (𝐇 + 𝐏); 
Энд:   

𝑴ү - Даралтат ус агуулагч үе давхаргын хохиролд өртөж буй зузаан, м,  
𝑯 - Гидрогеологийн өрөмдлөгөөр тогтоож, нөөцийн тооцоонд орсон 
даралтат ус агуулагч үе давхаргын ашиглалт эхлэхээс өмнөх үеийн 
зузаан, м,  

𝑷 − Гидрогеологийн өрөмдлөгөөр тогтоож, нөөцийн тооцоонд орсон 
даралтат ус агуулагч үе давхаргын таазаас дээш усны статик түвшин 

хүртэл хөөрсөн усны даралтын хэмжээ, м, ЖИЧ: хөөрсөн усны даралт 𝑷 
−ыг цооног дахь усны ашиглалт эхлэхээс өмнөх үед хэмжиж тогтоосон 
статик түвшний үнэмлэхүй өндрөөс ус агуулагч үе давхаргын таазын 
үнэмлэхүй өндөрийг хасч тодорхойлно. 

 
Дээрх нөхцөлийг ашиглан, ашиглалтын 3 цооног тус бүрд тооцвол:  
Ашиглалтын N15-EB01 дугаар цооногт,  

MY = 0.5 * (36 + 49.13) = 42.56 м 
Ашиглалтын N15-РB02 дугаар цооногт,  

MY = 0.5 * (60 + 34.06) = 47.03 м 
Ашиглалтын N15-РB03 дугаар цооногт  

MY = 0.5 * (50 + 29.06) = 39.08 м 
Эдгээр дүнг экологи-эдийн засгийн үнэлгээний дундаж дүн (2850 төг/м3) 

цооног хоорондын нөлөөллийн бүсийн зайгаар үржүүлвэл цооног тус бүрд 
учирсан мөнгөн хохирлын дүн гарах ба энэ нь: 
 

1. Ашиглалтын N15-EB01 дугаар цооногт (3-р цооногоос зүүн тийш 1600 м 
зайтай),  

TMY = 42.56 м * 800 м * 2850 төг/м3 = 97.037 сая төгрөг, 
2. Ашиглалтын N15-РB02 дугаар цооногт (2 ба 3-р цооног хоорондын зай 930 

м),  
TMY= 47.03 м * 465 м * 2850 төг/м3 = 62.327 сая төгрөг, 

3. Ашиглалтын N15-РB03 дугаар цооногт (1-р цооногоос баруун тийш 1600 м 
зайтай),  

TMY = 39.08 м * 800 м * 2850 төг/м3 = 89.102 сая төгрөг, 
 
Эдгээрийг нийтэд нь тооцвол:  

TMY = 97.037 + 62.327 + 89.102 = 248.466 сая төгрөг болж байна. 
Гэвч, эдгээр цооногуудыг ашиглаж эхлээгүй байгаа тул уг мөнгөн дүнг 

төлөгдөхгүй юм. Харин 1-3 жилийн дараахь цооногийн ашиглалтын дүн мэдээг 
ашиглан, газрын доорхи усны нөөцөд учирч буй хохирлыг нарийвчлан тооцох 
боломжтой болно.   
 
Усны нөөцийн байгалийн химийн найрлагад учирсан хохирол, түүний 
үнэлгээг тооцох нь: 

Тус паркад 40 гаруй нэр төрлийн барилгын материалын үйлдвэрлэл, 
үйлчилгээ явагдах тул ахуйн болон химийн зарим төрлийн бодисын агуулга 
бүхий барилгын материалын зэрэг хуурай болон шингэн хог хаягдлууд гарч, 
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гадаргын болон газрын доорхи усны нөөц бохирдох эрсдэл үүсэх магадлалтай 
болно.  

Энэхүү бохирдлуудад дараахь 2 төрлийн бохирдол байх магадлалтай. 
Үүнд:  

1. Ахуйн болон үйлдвэрийн бохир ус хаяснаас усны нөөцөд учирсан хохирол 
2. Усны нөөцөд ахуйн болон үйлдвэрийн хог хаягдал, бусад төрлийн хатуу 

хог хаягдал хаяснаас учирсан хохирол  
 
Ахуйн болон үйлдвэрийн бохир ус хаяснаас усны нөөцөд учирсан хохирол  

Налайхын “БМҮТП” ОНӨТҮГ нь өөрийн бие даасан ус цэвэрлэх 
байгууламжтай байх тул энэ төрлийн бохирдлоос учрах эрсдлийн магадлал 
нилээд хэмжээгээр буурах бөгөөд гэнэтийн осол, аюулаас бусад тохиололд 
үндсэндээ гарахгүй гэж тооцож байна.  

Тус паркийн үйл ажиллагаа эхэлсэнээс хойш 2-3 дахь жилээс бохир ус 
цэвэрлэх байгууламжийн шинжилгээний дүн болон бусад холбогдох мэдээллүүд 
бий болсноор энэ төрлийн хохирлыг тооцох боломжтой болно.  
 
Усны нөөцөд ахуйн болон үйлдвэрийн хог хаягдал, бусад төрлийн хатуу 
хог хаягдал хаяснаас учирсан хохирол  
Усны нөөцөд ахуйн болон үйлдвэрийн хог хаягдал хаяснаас учирсан хохирлын 
хэмжээг дараах томъёогоор тооцоолно. Үүнд:  

Хбх = КЭ ∙ КИ ∙ Tх ∙ Жн.х ∙ Sx 
Энд:   

Хбх - Ус бохирдуулснаас учирсан хохирлын хэмжээ, төгрөг,  
КЭ - Усны экологийн итгэлцүүр, гадаргын эсвэл газрын доорх усны нөөцөд 
учирсан   хохирлоос нь хамааруулан Хавсралт №1-ээс авна, (КЭ=Kгад)  
КИ- Инфляци тооцох итгэлцүүр (Уг итгэлцүүрийг 2015 онд 1 гэж үзэх 
бөгөөд дараагийн жилүүдэд Үндэсний статистикийн хорооноос 
тооцоолсон ҮНБ-ий дефлятортой тэнцүү байна),  
Tх – Ахуйн болон үйлдвэрийн хог хаягдлаар усны мандал, ёроол, усан сан 
бүхий газрын онцгой болон энгийн хамгаалалтын бүсийг бохирдуулснаас 
учирсан хохирлын нэгжийн суурь нөхөн төлбөр 5930 төг/тн-той тэнцүү 
байна.  
Жн.х – Нэгж талбайд ногдох хог хаягдлын жин, дунджаар, кг/м2 (хог хаягдал  
хуримлагдсан хэсгээс 2 буюу түүнээс дээш хэмжилт хийсэн дунджаар 
авна),  
Sx – Усны мандал, ёроол, энгийн болон онцгой хамгаалалтын бүс дэх 
ахуйн болон үйлдвэрийн хог хаягдлаар бохирдсон талбайн хэмжээ, м2 
(хэмжилтээр тогтооно),  
Дээрх нөхцөлүүдийг ашиглан, паркийн зүгээс ахуйн болон үйлдвэрийн хог 

хаягдал, бусад төрлийн хатуу хог хаягдал хаяснаас учрах хохирлыг урьдчилсан 
байдлаар (үйл ажиллагаа эхлээгүй, 2020 он хүртэл жил бүр 5-10 үйлдвэр 
баригдана) тооцож үзвэл:     

Хбх = КЭ ∙ КИ ∙ Tх ∙ Жн.х ∙ Sx = 1 * 1.8 * 5930 төг/тн * 0.003 кг/м2 * 1200000 м2 = 
= 38 426 400 төг/жил = 38.43 сая төгрөг/жил, 

Энд:   
КЭ – гадаргын усанд 1 /газрын доорхи усанд 0.9/ (тус парк нь Налайх 
дүүрэгт, Туул-Тэрэлжийн бэлчрээс доош орших ба (КЭ=Kгад) гэсэн 
нөхцөлийг харгалзан, 1-тэй тэнцүү гэж авав), 
КИ - Инфляци тооцох итгэлцүүр 1.8 % (2016 оны эхний 5 сарын байдлаар),  
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Tх – хохирлын нэгжийн суурь нөхөн төлбөр = 5930 төг/тн, 
Жн.х – 0.003 кг/м2 (ахуйн хэрэглээнээс 3.6 тн/жил хуурай хог хаягдал гарна 
гэж тооцсоныг үндэслэн бодвол, 3600 кг/1200000 м2)  
Sx – 120 га (паркийн албайн ёсны зөвшөөрөлтэй талбай) = 1 200 мян. м2,  
 
Ийнхүү, БМҮТП-ийн ахуйн болон үйлдвэрлэлийн хог хаягдлаас усны 

нөөцөд учрах хохирлын хэмжээ:  
1 жилд  - 32 426 400 төгрөг буюу 32.43 сая төгрөг,  
5 жилд  - 192 132 000 төгрөг буюу 192.13 сая төгрөг 

болж байна. Энэхүү тоог, зөвхөн ахуйн хог хаягдлаар тооцсон ба үйлдвэрлэлийн 
хог хаягдлын урьдчилсан тооцоо огт байхгүй болно.  

Үүнийг паркийн үйл ажиллагаа эхэлсэн эхний жилүүдэд буюу дараагийн 2-
3 жилээс дахин нарийвчлан тооцох нь зөв бөгөөд үнэн бодитой тоо гарна.    
 
8..4 Хөрсөн бүрхэвчид учруулах хохирлын үнэлгээ  
         Хөрсний экологи, эдийн засгийн үнэлгээг гаргахад тухайн  талбайд 
зонхилон тархсан  хөрсний үе давхаргуудын, ялангуяа  шимт давхаргын зузаан, 
ширхгийн бүрэлдэхүүн, ялзмагийн хэмжээ, чулуу болон карбонатын агууламж, 
хөрсний нягтын тоон утгыг үндсэн үзүүлэлт болгож ашигладаг Байгаль орчны 
хохирлын үнэлгээ, нөхөн төлбөр тооцох аргачилалыг (2010) баримтлав. 

Es = ORs ∙ kp ∙ kg ∙ ks ∙ S ∙ He; 

Энд:  

Es-хөрсний экологи-эдийн засгийн үнэлгээ, мянган төгрөг, 
ORs-хөрсний ялзмагийн нөөц, тонн/га, 
kp-хөрсний шинж чанарын үзүүлэлтүүдийн итгэлцүүр, 

kg-байгаль, газар зүйн орчны үзүүлэлтүүдийн итгэлцүүр, 

ks-хөрсний хэв шинжийн итгэлцүүр,S-хөрсний талбай, га 
He-1 тонн ялзмагийн үнэлгээ, мянган төгрөг/тонн, 

Хөрсний ялзмагийн нөөц ORs = 10.77 т/га; 
Тал хээрийн хүрэн хөрснийшинж чанарын үзүүлэлтүүдийн итгэлцүүр: 

kp =
37.90 балл

39.41 балл
= 0.9617; 

Байршил, газар зүйн орчны үзүүлэлтүүдийн итгэлцүүр kg = 1.25 гарсан нь газар 

зүйн байршил сайн, дэд бүтцэд ойрхон, гадаргуу тэгш байгаатай холбоотой. 
Монгол орны бусад хэв шинжүүдийн улсын дундажтай тус хөрсний хэв шинжийн 

итгэлцүүр ks =
39.41 балл

42.78 балл
= 0.9212 гарав.Нэгж талбарын талбай 

𝑆 = 120га. 

1 тонн ялзмагийн 2015 оны үнэлгээ 𝐻𝑒 =365.6мян.төг/тонн. 
Нийт 120 га хөрсний экологи-эдийн засгийн үнэлгээ, 2015 оны үнээр:  

Es = 10.77 ∙ 0.9617 ∙ 1.25 ∙ 0.9212 ∙ 120 ∙ 365.6 = 523307мянган төгрөгбуюу 523.3 
сая төгрөг. 

 
8.7.5 Ургамлан нөмрөгт учруулах хохирлын үнэлгээ  

Төслийн барилга байгууламж барих талбайд ургамлан нөмрөг нийтдээ 
өртөнө. Хөрс хуулж газар ухахтай холбоотойгоор хэсэг газрын ургамлан нөмрөг 
бүрэн устах бол барилгын ажлын үйл ажиллагааны явцад материал тээвэрлэх, 
буулгах, ажилчдын хөлд гэх мэтээр барилгын материалын хог хаягдлын овоолго 
үүсгэх талбай, материал хадгалах  талбай, ажилчдын суурин, дэд бүтэц, парк 
ашиглалт зэрэг бусад талбайн хэсэг мөн эвдрэнэ. Учир нь тус төслийн талбайн 



НАЛАЙХЫН БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ТЕХНОЛОГИЙН ПАРК 
ТӨСЛИЙН ДЭД БҮТЦИЙН  Б А Й Г А Л Ь  О Р Ч Н Ы  Н Ө Л Ө Ө Л Л И Й Н  

Н А Р И Й В Ч И Л С А Н  Ү Н Э Л Г Э Э  

 

  

“ЭХОПЛАНЕТ” ХХК 272 

 

ихэнх хэсэгт харгана, хармаг болон бусад сөөг, заримдаг сөөг ургамал элбэг 
зонхилон тархаж байдаг нь иш мөчир хугарахаас эхлээд аажмаар амьдрах 
чадваргүй хожуул үлдэж устах болно. Түүнчлэн ургамлан нөмрөг бүхий талбай 
халцарч устана. Иймд тухайн төслийн талбайн нийт хэмжээгээр (120 га) 
ургамлан нөмрөг бүрмөсөн устана гэж үзэж болно. Түүгээр ч барахгүй төслийн 
талбайгаас эргэн тойрон нийтдээ 10 км-ийн доторх ургамлан нөмрөг барилга 
байгуулалтын ажлын явцад хүчтэй өртөж доройтно. 

Талбайн баруун хэсэгт 41.3% буюу 49.5 га хамгийн өвслөг гадаргатай, алаг 
өвс-үетэнт ургамалжилттай боловч гуу, жалгатай газар байна. Талбайн төв 
хэсгийн 57.7% нь алаг өвс-үетэн-шарилжит ургамалжилттай, олон салаа зам, 
автогенийн нөлөөтэй учир шарилжны оролцоотой болсон байна. Талбайн зүүн 
захаар одоо байгаа тоосгоны үйлдвэртэй залгаа 1.2 га газар талхлагдсан, 
шарилжтай болсон байна.  
Байгалийн бүс       Тал хээрийн бүс 

 Ургамлан сан хөмрөг, нөхөн сэргэх чадварын үнэлгээ   Кс
б = 3.6 

o Суурь коэффициентийн засвар:  
    Үзүүлэлтүүд      Судалгаа  Суурь Хазайлт 

    УНх              68     70              0.97 
АУх                           11          14      0.78 
ХУх               34          30                1.13 

Ка = CКa * Унх*АУх*ХУх  = 3.6 * 0.97 * 0.78 * 1.13  =3.07 
 

 Хөрс, түүний үржил шимд нөлөөлөх чадварын үнэлгээ: СКb =  3.3 
o Суурь коэффициентийн засвар:  

Үзүүлэлт  Судалгаа       Суурь          Хазайлт 
ЯҮх                    16                   20                 0.8 
ХӨх                    5.00                5.00         1.00 
ЭХх                              42                  40         1.05 
БМх                              8.2          9                   0.91 

Kb = СКb *ЯҮх*ХӨх*ЭХх*БМх =3.3 * 0.8 * 1.00 * 1.05*0.91 = 2.52 
 

 Экосистемд нөлөөлөх чадварын үнэлгээ:   СКс = 3.8 
o Суурь коэффициентийн засвар:  

       Үзүүлэлт                 Судалгаа                   Суурь     Хазайлт 
УҮАх                    2.5     2.3                  1.08 

  АНх                          24.2               25.8        0.93 
  БДх                    92      70                  1.31 

Кс = CKc * УҮАх*АНх*БДх = 3.8 * 1.08 * 0.93 * 1.31 = 5 
Төсөл хэрэгжих  талбайд хүмүүнсэг болон ашигт ургамал нь экологи-эдийн 

засгийн нэр төрлийн үнэлгээ нь тодорхойгүй тул хохирлын хэмжээг дараах 
байдлаар тодорхойлно. 
εv =БД * Ў%* Р нэгж* Sэвд /1000=70тол/га *11500төг *30%*120 га /1000 = 2898.0 мян. 

төг 
Бэлчээрийн ургамлын экологи-эдийн засгийн үнэлгээг тооцохдоо 100 кг 

хадланг 5500 төгрөгийн үнэлгээгээр авч тооцлоо. 
εb =БУ* Sэвд* Ў%* Р нэгж /1000=8.2 ц/га *120 га * 26%* 5500төг/1000 = 140.71 мян. 

төг 
Ургамлан нөмрөгийн экологи-эдийн засгийн нийт үнэлгээ: 
εt1 = (εv+εb+εant)*(Ka+Kb+Kc)*ť*Ii=(2898.0 + 140.71)*(3.07+2.52+5) *(1+0.09) =32469.56 

мян.төг байна. 
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Тайлбар:Инфляцийн коэффициентийг 2015 оны 12 сарын байдлаар Монгол банкны 
мэдээг үндэслэн 5.9% -аар авлаа. 
 
8.7.6 Агаарын бохирдлоос үүдэх экологи-эдийн засгийн хохирлын хэмжээ 

Төслийн үйл ажиллагаатай холбоотойгоор гарах тоос болон тоног 
төхөөрөмжийн хөдөлгүүрээс гарах утаа зэргээс шалтгаалан уурхай орчмын 
агаар бохирдох бөгөөд үүнээс үүдэн байгаль орчинд учирч болох хохирлын 
хэмжээг дараах байдлаар тооцно. 

Уурхайн доторхи автозам, хоосон чулуулгийн болон шимт хөрсний 
овоолгын сул шороо хуурайшилт ихтэй хавар намрын улиралд салхинд хийсэн 
орчны агаарыг бохирдуулна. Агаарын бохирдлоос орчинд үзүүлэх хохирлын 
хэмжээг дараах аргаар тооцоолно. 

Уаг = Таг * G * f * Ma 
Энд: 

Таг – жилд агаарт хаягдах бохирдуулагчийг үнэлэхэд хэрэглэх тогтмол уг 
нөхцөлд 80 төгрөг/тн байна гэж үзлээ.  
G –орон нутгийн онцлогоос хамаарах агаарын бохирдлын харьцангуй 
аюулын үзүүлэлт. Энэ тохиолдолд 0.3 байна. 
F –агаар дахь хохирлын шинж чанараас хамааран засварлах коэф, манай 
нөхцөлд тоос болон холимог хий цацагдаж байгаа учир 2.5 байна.  
Ма – жилд агаарт цацагдаж байгаа хаягдлын шилжүүлсэн жин  

Ашиглалтын явцад жилдээ агаарт цацагдах тоосны хэмжээ 235.2 тн, 
нүүрстөрөгчийн исэл 43.2 тн, 1.2 тн бусад хийн холимог агаарт цацагдана. 

ХҮСНЭГТ 8.10 
БОХИРДУУЛАГЧИЙН ШИЛЖҮҮЛСЭН ЖИНГИЙН УТГА 

№ Бохирдуулагчийн төрөл m  тн/жил А, тн/жил М,  ж.тн/жил 

1 Тоос 235,2 83,5 19639,2 

2 Нүүрстөрөгчийн исэл 43,2 1,2 51,84 

3 Бусад хийн холимог 1,2 1,8 2,16 

Нийт Бохирдлуулагчийн жин 19693,2 

 
Дээрхи үзүүлэлтэд тулгуурлан агаарын бохирдлоос орчинд үзүүлэх хохирлын 
хэмжээг тооцвол:  

Уаг.ж = (80 * 0.3 * 2.5 * 19693.2)* 10-3 = 2363.18 мян.төг/жил 
 
Эхний ээлжинд 5 жилийн хугацаан дахь мөнгөн хохирлын хэмжээ  
  Уаг.н = Уаг.ж * Та  = 2363.18 * 5 = 11815.9 мян.төг 
 

8.7.7 Нийт экологи, эдийн засгийн үнэлгээ 
Төслийн үйл ажиллагаанаас байгаль орчинд учруулах хохирлын үнэлгээг 

төслийн төлөвлөгдөж буй талбай дээр гүйцэтгэв (Хүснэгт 8.11). Газрын нөөц, 
хөрсөн бүрхэв, ургамлан нөмрөгт учруулах хохирлын 1 га талбайн үнэлгээг 
тооцсон. Гадаргын болон газрын доорх усны хохирлын үнэлгээг БМҮТП-ын 
жилийн усны хэрэглээнд үндэслэн тооцов.  
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ХҮСНЭГТ 8.11 
БМҮТП-ЫН НИЙТ ЭКОЛОГИ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮНЭЛГЭЭ 

Төрөл Нийт хохирлын 
хэмжээ  

Газрын нөөцөд учруулах хохирлын хэмжээ  8 560 800 

Хөрсөн бүрхэвчинд учруулах хохирлын хэмжээ  523 300 000  
 

Ургамлан нөмрөгт учруулах хохирлын хэмжээ  32 469 560 

Газрын доорх усан учруулах хохирлын хэмжээ 2 977 000 000 

Агаарт учруулах хохирлын хэмжээ 2 363 180 

Нийт хохирлын хэмжээ  3 543 693 540 

 

8.8 ТӨСЛИЙН ХААЛТ  
БМҮТП нь нь урт удаан хугацаанд хэрэгжих төсөл ба нэгэнт баригдсан 

барилга байгууламжийг шинэчлэн сайжруулах, технологийг нь шинэчлэх замаар 
аль болох урт хугацаанд тогтвортой ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлэх нь стратегийн 
зорилго юм. Тиймээс үйлдвэрлэлийн төсөл дээр хаалтын үйл ажиллагаа бараг 
яригддаггүй боловч урт удаан хугацаанд ашиглах явцад хаягдлын далан, 
хаягдал чулуулгийн овоолго зэрэг үйлдвэрээс гарч байгаа хүдрийн хог хаягдлыг 
хэрхэн нөхөн сэргээх, дахин ашиглах боломжийг төслийн эхлэлийн үе шатаас 
төлөвлөн хэрэгжүүлэх нь зүйтэй юм. Манай орны хувьд уул уурхайн үйлдвэрлэлд 
хаалтын төлөвлөгөө, нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөөг уурхайн үйл ажиллагааны 
тодорхой үе шатанд боловсруулан хэрэгжүүлэхийг хууль эрхзүйн хүрээнд заасан 
байдаг. Үйлдвэрийн хаалтын төлөвлөлт нь уул уурхайн үйлдвэрлэлийнхтэй 
ерөнхий зарчмын хувьд төсөөтэй, үйлдвэр хаагдсаны дараа тэнд ажиллагсад, 
үйлдвэрийн түшиглэн бизнес эрхлэн амьдарч байсан орон нутгийн эдийн засаг, 
нийгмийн орчинг нь хэрхэн тогтвортой хэвээр нь хадгалж үлдэх вэ гэдэг үндсэн 
асуудал тавигдана.  

Энд жишээ болгох үүднээс уурхай хаалтын төлөвлөлт хэрхэн хийгддэг, 
ямар зарчим баримталдаг талаар тусган орууллаа.  

Уул уурхайн үйлдвэрийн хаалт гэдэг нь  уул уурхайн үйлдвэрийг дагалдан 
тухайн байгаль орчин, нийгэмд бүрэлдэн бий болж байгаа өөрчлөлтөөс уурхайг 
хаагдах үед эерэг үр дүнг нь хадгалан үлдэх, сөрөг үр дагаврыг арилгах, гэтлэн 
давахад чиглэсэн цогц арга ажиллагаа гэсэн ерөнхий ойлголт бөгөөд энд 
байгаль орчин, хүний болон экологийн аюулгүй байдал, нийгмийн болон эдийн 
засгийн хөгжлийн асуудлууд бүрэн хамрагддаг байна. Уурхайн хаалтаар дээрх 
цогц асуудлыг оролцогч талуудын хамтын шийдвэрээр зохицуулдаг.  

Монгол улсад уурхайг бүрмөсөн хаах тухай хууль эрх зүйн баримт бичиг, 
туршлага хангалттай бус, энэ талаар гарсан стандарт нь шаардлага хангахгүй 
байгаатай холбоотойгоор дараах Олон улсын стандарт, удирдамжууд ба 
судалгаануудыг удирдлага болгон ашиглах шаардлагатай.  

Одоогоор Улсын мэргэжлийн хяналтын газраас 2003 онд боловсруулсан 
“Уурхайн түр болон бүрмөсөн хаалтын журам”-ыг мөрдөн ажиллаж байна.  
Хаалтын нөхөн сэргээлтийн журмыг боловсруулахаас Монгол ба Герман 
улсуудын техникийн хамтын ажиллагааны “Уул уурхайн салбар дахь байгаль 
орчны хамгаалал” төслийн хүрээнд  УМХЕГ-ын захиалгаар  Монгол улсад 
мөрдөгдөх “Уул уурхайн үйлдвэрийн хаалтын журам”-ыг боловсруулсан нь 
уурхайн хаалтын бодлого, байгууллага хоорондын харилцааны зохицуулалт 
болон уурхайг  хаах  ажлын  хэлбэр,  хэмжээ,  технологи,  техникийн  арга  хэмжээ 
(малталтуудын тогтворжилтыг хангах, газрын хэвлий, усны обьектуудыг 
бохирдлоос сэргийлэх, хортой хий гадаргууд болон агаарт нэвчихээс сэргийлэх, 



НАЛАЙХЫН БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ТЕХНОЛОГИЙН ПАРК 
ТӨСЛИЙН ДЭД БҮТЦИЙН  Б А Й Г А Л Ь  О Р Ч Н Ы  Н Ө Л Ө Ө Л Л И Й Н  

Н А Р И Й В Ч И Л С А Н  Ү Н Э Л Г Э Э  

 

  

“ЭХОПЛАНЕТ” ХХК 275 

 

гүний усны гидрогеологийн горим эвдрэхээс сэргийлэх, ослоос сэргийлэх, 
геодези, маркшейдрийн тулгуур цэгүүдийг хадгалж үлдээх, газрын гүний галын 
голомтыг устгах, аюулгүй байдлыг хангах)-ний зохицуулалтыг хамруулжээ. 
Түүнчлэн ажлын байргүй болсон хүмүүсийн нийгмийн хамгааллын асуудлыг 
хамруулжээ. Өөрөөр хэлбэл уурхайн хаалтын олон талын үйл ажиллагааны цогц 
арга хэмжээг нийтэд нь багцлан авч үзсэн журам болжээ. Энэ журам одоогоор 
хүчин төгөлдөр болоогүй байна. Дээрх журамд хаалтын нөхөн сэргээлтийн үйл 
ажиллагааны дэг горимын асуудлуудыг “эвдэрсэн газрыг нөхөн сэргээнэ” гэсэн 
ерөнхий томъёоллоор тусгасан бөгөөд хаалтын үйл ажиллагааны цогц 
зохицуулалтаар хэрэгжихээр байгаа юм. Энэ нь хаалтын нөхөн сэргээлтийн 
асуудлыг бүрэн шийдвэрлэхэд учир дутагдалтай.   
 
Дэлхийн банк ба Олон улсын санхүүгийн корпораци 

Уурхайн хаалтын ажиллагааны талаар Олон улсын санхүүгийн 
корпорацийн вэб хуудсанд (http://web.worldbank.org) дараах мэдээлэл тавьжээ. 
Үүнд: Уурхайн хаалтын ажиллагаа нь засгийн газар болон уул уурхайн 
салбаруудын хувьд онц чухал асуудал юм. Уурхай хаагдсаны дараа орон нутагт 
ноцтой нөлөөлөл үзүүлж болох юм. Олонх тохиолдолд уурхай байрласан тухайн 
бүс нутагт эдийн засгийн голлох үүрэг үзүүлж орон нутгийн иргэдийг нийгмийн 
үйлчилгээ, санхүүгийн тогтвортой эх сурвалжаар хангадаг. Уурхайн хаалт нь 
уурхайн байгаль орчны менежмент, ажилгүйдэл, нийгмийн халамж (ус, эрчим 
хүчний хангамж, эрүүл мэндийн халамж г.м) зэрэг асуудлуудыг хөнддөг. Дэлхийн 
Банк групп нь төв болон зүүн европ, хуучнаар ЗХУ дахь нүүрсний уурхайн үйл 
ажиллагааг шинэчлэх явцад уурхайн хаалтын ажиллагаанд идэвхитэй оролцсон 
билээ. Энэхүү ажилд байгаль орчинд тааламжтай байдлаар хаалтын ажиллагааг 
явуулах, мөн ажиллах хүч болон орон нутгийн иргэдэд сөргөөр нөлөөлөх 
хаалтын болзошгүй нөлөөллийг бууруулах хоёр асуудалд голчлон анхаарал 
хандуулсан байна. Уурхайн хаалтын ажиллагааг төлөвлөх нь зөвхөн хаалтын 
дараах сөрөг нөлөөллийг бууруулахад туслаад зогсохгүй мөн тухайн орон 
нутгийнханд эерэг ашиг тус, боломжийг бий болгож болох юм. Уурхайн хаалтын 
төлөвлөгөөг аль болох эрт, боломжтой бол олборлолт эхлэхээс өмнө төлөвлөж 
эхлэх, мөн олборлотын явцад тогтмол хянаж, засварлаж, үйл ажиллагаандаа 
хэрэгжүүлэх нь чухал байдаг. Олон улсын санхүүгийн корпораци нь одоо өөрийн 
туслалцаа үзүүлж байгаа уул уурхайн бүх төслүүдэд уурхайн хаалтын 
төлөвлөгөөтэй байх шаардлагыг тавьж байгаа юм. Олон улсын санхүүгийн 
корпораци нь олон талт ажил үүргийг хамарсан байгаль орчин эрүүл ахуй, 
аюулгүй ажиллагааны ерөнхий зааварчилгаа, гарын авлагыг гаргасан бөгөөд 
үүний дотор бие даасан салбаруудын (уул уурхайг оролцуулан) онцлог 
зааварчилгаа мөн орсон байна. 2007 оны 12 сарын 10-ны уул уурхайн байгаль 
орчны эрүүл ахуй, аюулгүй байдлын гарын авлагын 1.4-р зүйлд уурхайн хаалтын 
ажиллагаа болон хаалтын дараах үйл ажиллагааны талаар заасан байна. 
(http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/gui_EHSGuidelines20
07_Mining/$FILE/Final+-+Mining.pdf) 

1998 оны 7 сарын ОУСК-ийн зааварчилгааны “Үндсэн метал ба төмрийн 
хүдрийн олборлолтын бохирдлоос урьдчилан сэргийлэх” гэсэн бүлэг бүхий 
гарын авлагад: 

Хаалтын болон нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөө нь ил уурхайн талбай 
орчмын хог хаягдал, хаягдал чулуулгийн овоолго, орхигдсон уурхай, тээрэм 
болон уурхайн ажилчд хотхоны талбай зэрэг нөлөөлөлд өртсөн талбайнуудыг 

http://web.worldbank.org/
http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/gui_EHSGuidelines2007_Mining/$FILE/Final+-+Mining.pdf
http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/gui_EHSGuidelines2007_Mining/$FILE/Final+-+Mining.pdf
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нөхөн сэргээх явдал юм. Уурхайн нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөө нь дараах 
зүйлсийг багтаасан байна. Үүнд: 

 газрыг өмнө ашиглаж байсантай адил буюу, ойролцоо байдалд, нь дахин 
ашиглаж болохуйц нөхцөлд эргүүлэн оруулах 

 усны эх сурвалж орчмын онц хор хөнөөлтэй, сөрөг нөлөөллийг арилгах 

 нөхөн сэргээлтийн ажлыг гүйцэтгэхдээ хаягдал чулуулгийг үржил шимт 
хөрс болон бусад шаардлагатай материалаар боломжоор нь хучиж өгөх.  

 хөрсний элэгдэл, усны эвдрэлээс сэргийлэх зорилгоор налууг тогтвортой 
байлгах хэмжээнд хүртэл хэлбэршүүлэх 

 тухайн нутгийн ургамлын аймаг болон орчны ургаж болохуйц төрлийн 
ургамлыг тарьж, хөрсний элэгдлээс хамгаалах  

 хаягдал чулуулаг болон түүний хүчил үүсгэх урсацын менежмент, 
чулуулгийн хүчил үүсгэх хэмжээг бууруулах зорилгоор пирит агуулсан 
хаягдлыг усны нэвчилт, исэлдэх орчин бий болгохгүй байх  

 хаалтын өмнөх болон дараах үйл ажиллагааны хуваарь, төсвийг гаргах 

 уурхайг хаах үед ил карьерийг хаан аюулгүй болгох, тусгаарлах арга 
хэмжээ авах 
 

1995 оны Дэлхийн банкнаас ил уурхайн олборлолтод зориулан гаргасан 
зааварчилгаанд 

Үйлдвэрийн хаягдал байршуулах, хаягдал зайлуулах, уурхайн эдэлбэр 
газрын ойр орчмын агаарын чанар, ажлын байрны агаарын чанар, орчны дуу 
чимээний зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээг зэргийг тогтоосон байгаа. Энэхүү 
зааварчилгаанд мөн газрыг өмнө ашиглаж байсан нөхцөлд эсвэл боломжтой бол 
түүнээс илүү нөхцөлд хүртэл нь нөхөн сэргээх шаардлага тавьсан байна. 
Түүнчлэн ойр орчмын усны эх сурвалжид нөлөөлөх ямар нэгэн сөрөг нөлөөллийг 
бууруулах ёстой гэж заасан байдаг. Олон улсын уул уурхай, метал авалтын 
мэргэжлийн зөвлөл (ОУУУМАМЗ): ОУУУМАМЗ-ийн гишүүд нь тогтвортой 
хөгжлийн ажиллагаанд манлайлал үзүүлэхийг хичээдэг. Зөвлөл нь ийм үүрэг 
хариуцлагыг харуулах зорилгоор олон шинэ санаачлагыг санал болгон 
дэвшүүлсэн.  

Тус зөвлөлийн гишүүд нь зөвлөлийн тогтвортой хөгжлийн хэрэгжүүлэх 
шаардлагатай 10 зарчмыг багтаасан үүрэг, хариуцлагыг хүлээсэн байдаг. Энэ 
чиглэлийн дараагийн алхам нь олон нийтэд ажлаа тайлагнах явдал байдаг 
бөгөөд гишүүд нь олон орны тайлан санаачлагчидтай зохицон, уг 10 зарчмаар 
өөрсдийн үйл ажиллагааныхаа талаар тайлан тавих үүрэг хүлээдэг юм. Эцсийн 
шат нь бие даасан байдлын баталгаа бөгөөд энд гишүүд дээрх 10 зарчимд 
нийцэж ажилласан болохоо харуулахын тулд гуравдагч байгууллагаар хянуулж, 
шалгуулах үүрэгтэй. Уурхайн хаалтын нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөөний ач 
холбогдол бүхий зарчмуудаас дурьдвал: 
Зарчим 2–Компанийн шийдвэр гаргах явцад тогтвортой хөгжлийн бодлогыг 
бүрэлдүүлэн бий болгоно 
Үүнд дараах үүрэг хариуцлагууд орно: 

 Тогтвортой хөгжлийг өсөн нэмэгдүүлэх байдлаар олборлолтын үйл 
ажиллагааг төлөвлөх, төсөл зохиох, хэрэгжүүлэх болон дуусгах. 

Зарчим 4–Шинжлэх ухааны үндэслэлтэй, үнэн зөв тоо мэдээнд тулгуурлан 
эрсдлийн менежментийг хэрэгжүүлэх 
Энэ нь гишүүн компаниудаас дараах зүйлсийг шаардана: 



НАЛАЙХЫН БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ТЕХНОЛОГИЙН ПАРК 
ТӨСЛИЙН ДЭД БҮТЦИЙН  Б А Й Г А Л Ь  О Р Ч Н Ы  Н Ө Л Ө Ө Л Л И Й Н  

Н А Р И Й В Ч И Л С А Н  Ү Н Э Л Г Э Э  

 

  

“ЭХОПЛАНЕТ” ХХК 277 

 

 Сонирхогч талуудтай зөвлөлдөж үйл ажиллагаатай нь холбоотой, ач 
холбогдол бүхий нийгэм, эрүүл ахуй, байгаль орчин, эдийн засгийн 
нөлөөллийг хамтарч судлан тогтоох, эрсдэлийн үнэлгээ хийх. 

Зарчим 6–Байгаль орчны ажиллагаагаа сайжруулах арга замыг байнга 
эрэлхийлэх, Үүнд: 

 Олборлолт эхлэхээс хаалтын ажиллагаа хүртэлх шинэ төслийн байгаль 
орчны болон шууд ба шууд бус нөлөөлөл, эерэг сөрөг нөлөөлөлд үнэлгээ 
хийх. 

 Байгаль орчны сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх, нөлөөллийг 
тасралтгүй бууруулах болон сайжруулж, боловсронгуй болгоход чиглэсэн 
байгаль орчны удирдлагын системийг хэрэгжүүлэх. 

 Олборлох үйл ажиллагаа явагдсан болон эвдэгдсэн газрыг олборлолтын 
дараах ажиллагааг төлөвлөх, газар ашиглалтад зохистой байхаар нөхөн 
сэргээх. 

 Боловсруулалтын үлдэгдэл болон хаягдлыг хадгалах аюулгүй, 
найдвартай газрыг бий болгох аргачлал сонгох. 

 Үйлдвэрлэлийн бүх шатанд хаах ажлын үед хангалттай хөрөнгө нөөц 
байхаар үйл ажиллагааг төлөвлөх, төсөл зохиох 

ОУУУМАМЗ-д уурхайн хаалтын сэдвээр олон гарын авлага, зөвлөмжүүд байдаг 
бөгөөд эдгээрийг http://www.icmm.com/page/758/integrated-mine-closure вэб 
хуудаснаас үзэх боломжтой байна. Үүнд: 

 
Экваторын зарчим 

Экваторын зарчим нь дэлхий дахины хөгжлийн төслүүдийн нийгэм болон 
байгаль орчныг хамгаалахын тулд мөрдлөг болгох байгаль орчин, нийгмийн 
анхан шатны үзүүлэлтүүдийг тогтоож өгсөн билээ. Энэхүү зарчмыг Дэлхийн 
банкны байгаль орчны стандарт болон Олон улсын санхүүгийн корпорацийн 
нийгмийн бодлогоос жишээ загвар авч боловсруулсан байна. Санхүүгийн 
байгууллагууд энэхүү стандартыг хүлээн зөвшөөрч, өөрийн болгож авсан бөгөөд 
ингэснээр эдгээр стандартыг голлох банк болон хөрөнгө оруулагчдын дэлхий 
даяар хэрэгжүүлж байгаа хөгжлийн төслүүдэд үнэлгээ өгөхдөө ашиглаж ирсэн 
билээ. 2012 онд Экваторын зарчимд өөрчлөлт оруулснаар хамрах хүрээг нь 
өргөтгөж үйл ажиллагааны ач холбогдлыг бататгасан байна.  

ХҮСНЭГТ 8.12 
УУЛ УУРХАЙН ХААЛТТАЙ ХОЛБООТОЙ МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ ТОГТООМЖИД ОРСОН 

ЗҮЙЛ ЗААЛТУУД 

Эрхзүйн актын нэр Заалт Анхаарах асуудал 

Газрын хэвлийн тухай хууль 
Өнөөгийн болон хойч 
үеийнхний ашиг сонирхолд 
нийцүүлэн газрын хэвлийг 
ашиглах, хамгаалахтай 
холбогдсон нийгмийн 
харилцааг зохицуулах 
зорилттой хууль 

20 дугаар зүйл. Газрын 
хэвлийг ашиглагчийн үндсэн 
эрх үүрэг. 20.2.4 Газрын 
хэвлийг ашиглах явцад 
эвдэрсэн газрыг аюул осолгүй 
болгож, улс ардын аж ахуйн 
хэрэгцээнд цаашид ашиглаж 
болохуйцаар засаж 
тохижуулан анх зөвшөөрөл 
олгосон нутгийн захиргааны 
байгууллагад хүлээлгэн өгөх 

Хуулийн 7 дугаар бүлэгт 
газрын хэвлийг хамгаалах 
талаар заасан. Уг бүлэгт 
болон хуулинд нийтэд нь 
уурхайн хаалтын үеийн ба 
хаалтын дараах арга хэмжээ, 
хяналтын талаар үндсэн 
заалт суулгаж өгөх 
шаардлагатай. 

АМТХууль. 
Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт 
ашигт малтмал эрэх, хайх, 
ашиглахтай холбогдсон 
харилцааг зохицуулна. 

Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч 
нь уурхайг бүхэлд нь эсвэл 
хэсэгчлэн хаах бол нэг 
жилээс доош гүй хугацааны 

Уурхайн хаалтын нийгэм, 
эдийн засаг, байгаль орчны 
олон талт асуудлыг цогцоор 

http://www.icmm.com/page/758/integrated-mine-closure
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өмнө мэргэжлийн хяналтын 
албанд 
энэ тухай албан бич гээр 
мэдэгдэх бөгөөд уг албаны 
гаргасан журмын дагуу зохих 
бэлт гэлийг хангах арга хэм 
жээг хэрэгжүүлнэ гэж заажээ. 

авч үзсэн зохицуулалт болж 
чадахгүй. Ашиглалт 
явагдсаны дараах тодорхой 
хугацааг мөн хуулиар 
зохицуулдаг болох 
шаардлагатай. 

Газрын тухай хууль. 
Газрыг иргэн, аж ахуйн нэгж, 
байгууллагад эзэмшүүлэх, 
ашиглуулах болон түүнтэй 
холбогдсон бусад харилцааг 
зохицуулна. 

Газрыг үр ашигтай зохистой 
ашиглах, хамгаалах Газрын 
хэвлийг ашиглагч нь байгаль 
орчинд нөлөөлөх байдлын 
үнэлгээ, газрыг хамгаалах, 
нөхөн сэргээх төсөлтэй байна 
гэж заагдсан. 

Газрыг хамгаалах, нөхөн 
сэргээх төсөл нь уурхайн 
хаалтын төсөл, хаалтын 
дараах мониторингийн 
төслийг бүрэн төлөөлж 
чадахгүй. Хаалтын төслийн 
талаар зааж өгөх 
шаардлагатай. 

Уурхайг түр болон бүрмөсөн 
хаах журам. 
Түр болон бүрмөсөн хаах 
уурхай, уулын малталтын бүс 
дотор хүн аюулгүй байх, 
ажил гүйцэтгэх нөхцөлийг 
хангуулж, уурхайн 
эдэлбэрийн 
доторхи ашигт малтмалын 
хайгдсан нөөцийг иж бүрэн, 
эдийн засгийн хувьд ашигтай, 
аюул осолгүйгээр ашиглана. 

Уурхайн уул-геологи, 
гидрогеологи, техник эдийн 
засгийн нөхцөл зэрэг гол 
үзүүлэлтүүдэд өөрчлөлт 
гарсан бол түр хааж, харин 
уурхайн эдэлбэр газрын 
хилийн доторхи ашигт 
малтмалын тогтоосон 
нөөцөөс олборлон улсын 
эрдсийн баялгийн нөөцийн 
бүртгэлээс хасаж, нөөцийг 
өсгөх ирээдүйгүй гэж үзвэл 
уурхайг бүр мөсөн хаана гэж 
заасан. 

Уурхайг хаахтай холбоотой 
техник ажил, процедурт 
анхаарсан, лиценз 
эзэмшигчид 
хандсан тул бусад 
оролцогчдын асуудлыг 
орхигдуулсан. Түр хаалтын 
үргэлжлэх хугацаа, тухайн 
хугацаан дахь лиценз 
эзэмшигчийн үүрэг 
хариуцлагыг тодруулж 
журамлах шаардлагатай. 
Хаалтыг илүү  утгаар харсан 
хэд хэдэн журам 
шаардлагатай. 

Байгаль орчинд нөлөөлөх 
байдлын үнэлгээний тухай 
хууль. Байгаль орчныг 
хамгаалах, экологийн тэнцэл 
алдагдахаас сэргийлэх, 
байгалийн баялгийн 
ашиглалтыг зохицуулах, 
төслийн байгаль орчинд 
нөлөөлөх байдлыг үнэлэх, 
төслийг хэрэгжүүлэх эсэх 
талаар шийдвэр гаргахтай 
холбогдсон харилцааг 
зохицуулна. 

Шинээр байгуулах болон 
одоо ажиллаж буй үйлдвэр, 
үйлчилгээ, барилга 
байгууламж, тэдгээрийг 
шинэчлэх, өргөтгөх болон 
бусад хэлбэрээр байгалийн 
нөөц баялаг ашиглах төсөлд 
байгаль орчинд нөлөөлөх 
байдлын ерөнхий үнэлгээ 
хийлгэх бөгөөд энэхүү 
үнэлгээний хүрээнд төслийн 
байгаль орчинд үзүүлэх 
нөлөөллийг урьдчилан 
тогтоож дүгнэлт гаргана гэж 
заасан. 
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БҮЛЭГ 9. БИОЛОГИЙН ТӨРӨЛ ЗҮЙЛИЙН ДҮЙЦҮҮЛЭН 
ХАМГААЛАЛ 

9.1 ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖИХ ГАЗРЫН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ НЭГДСЭН ҮНЭЛГЭЭ 

УУР АМЬСГАЛ 
Налайх дүүрэг нь эх газрын эрс тэс уур амьсгалтай. Уур амьсгалын 

үзүүлэлтүүд нь тэгш хэмийн хуваарилалттай. Хаврын дулааралт, намрын 
сэрүүсэлтийн явц нь ижилхэн, зун нь сэрүүн чийглэг, өвөл нь хүйтэн чийглэг, 
уур амьсгалын үзүүлэлт нь хэм тэнцүү хуваарилалттай байдаг. Хавар нь 
хуурайвтар, хахир хахирлаг, намар сэрүүн сэрүүвтэр, үе үе хөрөлтийн буюу 
цацрагийн манан хүдэн татаж байдаг. Зун нь урт биш, төдий л халуун биш 
байдаг (Г.Намхайжанцан, 2002). 

Налайх дүүрэг нь уулархаг нутагт агаарын температурын хамгийн бага үе 
болох 1-р сарын агаарын дундаж температур голын сав хөндийгөөр -21-23 хэм, 
уул 
нуруундаа -20-21 хэм байдаг. Хамгийн дулаан үе болох 7-р сард агаарын 
дундаж температур уул нуруундаа +14 хэм, голын хөндийд +38 хэм байдаг. 
Горхи-Тэрэлжийн БЦГ-т 7-р сарын агаарын дундуж температур +16+378 1-р 
сарын агаарын дундаж температур -21-27.4 хэм байна. 

Налайх орчмын салхины зүй тогтол нь хойт, баруун хойноос ноёлох 
чиглэлтэй. Салхины хурд бусад нутгаас бага, жилийн дунджаар 0.9-1.5 м/с 
байх боловч голын хөндий нутагт 2.5-4.8 м/с хүртэл нэмэгддэг. 
Жилийн дундаж харьцангуй чийгшил 70-75% хүрч хамгийн хуурай хаврын 
улиралд 45- 55% байна. Энэ бүс нутагт хуурай өдөр 25-30 өдөр тохиолдож 
байхад 40-50 өдөр нь 70%-иас дээш чийгтэй байдаг. Хур тунадас жилдээ 250- 
300 мм байдаг ба энэ нь жил бүр харилцан адилгүй байна / Г.Намхайжамцан / 
гэжээ. Хур тунадасны 95- 97 % нь дулааны улиралд, 75- 80 % нь зуны улиралд 
ордог ерөнхий зүй тогтолтой. Налайхн уулсаар унах хур тунадасны 80-85% нь 
зуны улиралд орох бөгөөд жилдээ 350-450 мм хур тунадас ордог. 
 
ОЛОН ЖИЛИЙН ЦЭВДЭГ 

Хан Налайхн дархан цаазат газар, Горхи-Тэрэлжийн байгалийн 
цогцолбор, Налайхын нүүрсний ордын нутаг дэвсгэр тэдгээрийн орчны бүс 
нутгийн олон жилийн цэвдгийн тархалт, зузаан, түүний температурын горимын 
судалгааг 1940-өөд оноос хойш гадаад, дотоодын эрдэмтэн судлаач нар судалж 
байжээ. Налайхын хотгор нь дэлхийн олон жилийн цэвдгийн тархалтын өмнөд 
хилд орших бөгөөд Монгол орны “тасалданги буюу алаг цоог” тархалттай олон 
жилийн цэвдэгт бүсэд багтана. Налайхын нүүрсний ордод хийсэн 1976 оны 
геологи-хайгуулын үе шатанд 41 цооногт олон жилийн цэвдэг тэмдэглэгдэж 
ордын зүүн жигүүрт буюу хотгорын төв хэсэгт хамгийн зузаан 40-50 м гэж 
тогтоогдсон байдаг. Налайхын уурхайн төв шахтын дэргэд байрлах 23-р цооногт 
1945, 1962, 1967, 1977 онуудад болон түүний дэргэдэх 1992-93 оны хайгуулын 
519-р цооногт 1992 онд геотемпературын хэмжилтээр гүний уурхайн үйл 
ажиллагаанаас шалтгаалж олон жилийн цэвдгийн давхарга дороосоо гэсэж байв. 
Тухайлбал: Олон жилийн цэвдгийн давхаргын зузаан анх 1945 онд 50.0 м байсан 
бол уурхайн гүний дулааны нөлөөллөөс шалтгаалан цэвдгийн доод зааглалын 
алдралын явцад уг зузаан 1962 онд 39.0 м, 1967 онд 31.0 м, 1976 онд 27.0 м, 
1992 онд 21 м болтлоо багасан гэж тодорхойлж байлаа (8). Тэрэлжийн цаг уурын 
станцын мэдээгээр 1992-2000 оны хооронд агаарын жилийн дундаж температур 
3.50С-ээр (M.Ishikawa, et al, 2005), Улаанбаатарын цаг уурын станцын мэдээгээр 
1969-2005 оны хооронд агаарын жилийн дундаж температур 1.9 өссөн. Багануур, 
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Налайх, Аргалант зэрэг газарт хэмжсэн температурын мэдээгээр 1976-1999 оны 
хоорондох 23 жилийн дотор ул хөрсний жилийн дундаж температур 0,150С-аар 
нэмэгдсэн. Налайхын гүний уурхай орчим 1945 онд 50 метр зузаантай олон 
жилийн цэвдэг тэмдэглэгдэж байсан бол 1967 онд энэ цэвдэг 38 метр зузаантай 
болж, 1999 онд 18 метр болтлоо алдарсан байна (N.Sharkhuu, 2001). 2008 онд 
Я.Жамбалжав, А.Дашцэрэн нарын зохиосон Налайхын дүүргийн олон жилийн 
цэвдгийн зургаас үзэхэд Налайхын хотгорын төв хэсэг, Налайхын гол, түүнээс 
зүүн тийшээ тархсан байна.  

2015 оны газрын доорх усны эрэл хайгуулын ажлын судалгаагаар 
Налайхын голын хойд дэнж дээр өрөмдсөн N15-EB01- р цооногт 7.0-13.0 м-ийн 
гүнд 6,0 м,ашиглалтын N15-PB03-р цооногоос хойшоо 1180.0 м-т орших N15-
EB05-р цооногт 8.5-9.5 метрийн гүнд 1.0 м зузаан олон жилийн цэвдэг илэрсэн 
билээ. Эдгээр цооногт цэвдэгийн зузаалаг доод цэрдийн саарал өнгийн 
аргиллитын үенд тохиолдох бөгөөд мөсний талстууд үзэгдэж байлаа. 
 

 
ЗУРАГ 9.1 НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ОЛОН ЖИЛИЙН ЦЭВДГИЙН ЗУРАГ 

 (Я.ЖАМБАЛЖАВ, А.ДАШЦЭРЭН 2008 ОН) 
 

УС ЗҮЙН СҮЛЖЭЭ 
Налайхын хотгорын энэ бүс нутагт Хойд мөсөн далай болон Номхон 

далайн ай савыг зааглагч усны үндсэн хагалбар, Сибирийн ой, тайгын өмнөд 
шувтрага, олон жилийн цэвдгийн тархалтын урд хил тус тус давхцан оршдог 
онцлогтой. Гол, горхиуд нь уулын голд хамаарагдах тул усны унал, урсгалын 
хурд ихтэй ба үндсэн тэжээл нь хур бороо болон цас, мөсний ус байна. 

Газрын гадаргуугийн харьцангуй нам хэсгээр орших голын болон нуурын 
татам, дэнжийн хэсгээр хужир, марз тархах бөгөөд цэвдгээс хамааран бий 
болсон 100-200м хэмжээстэй 0.8-1.2м гүнтэй жижиг нуурууд байдаг. Гадаргын 
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усны урсацын дундаж модуль 0.3-0.5 л/сек км2 бол хөрсний усыг 2-2.5 л/сек км2 
гэж тогтоосон байдаг. 

Төслийн талбайн ойр орчмын 5-10 км зайн хүрээлэлд гадаргын хэд хэдэн 
уст цэг байх ба Налайхын хотгорын хойгуур Туул гол, дундуур нь Налайх гол, 
баруугаар нь Хөлийн гол (Баянзүрх дүүрэгт харьяалагдана) тус тус урсан 
өнгөрнө. Энд мөн Бүст нуурыг дурьдах нь зүйтэй. 

Налайх дүүргийн 1, 5, 6 дугаар хороодоос бусад хороодод гадаргийн усны 
илэрц байхгүй ба байсан цөөн тооны гол, горхи, булаг, цөөрмийн ус 
дулаарал, хүмүүсийн буруугаас болж хатаж ширгэсэн байна. 
 

 

ЗУРАГ 9.2 ДҮҮРГИЙН НУТАГ ДЭВСГЭР ДЭЭР БАЙГАА БУЛАГ ШАНДНЫ СУДАЛГАА 

Тус дүүргийн нутаг дээгүүр урсан өнгөрдөг манай улсын томоохон голууд 
болон ширгэж үгүй болж байгаа зарим гол, нуурын тухайд:  
 
Туул гол 

Тус дүүргийн нутаг дэвсгэрээр урсах хамгийн том гол бөгөөд Налайх 
нурууны баруун өмнө хэсгийн 2000 м өндөрт өргөгдсөн Чисaaлaйн сaрьдaг, 
Шoрooтын дaвaaны өврөөс гaрax Нaмъяa, Нэргүй нэртэй xoёр гoлын уулзвaрaaс 
эx авах ба Орхон голд цутгана. Голын нийт урт 704 км, ус хураах талбайн хэмжээ 
50400 км2 бөгөөд дээд хэсэгт Хаяа-Хонгор, Галттай, Тэрэлж, Заан, Баян зэрэг 
олон арван гол горхиуд цутгана. Уулын гол учраас унал ихтэй, урсгал харьцангуй 
түргэнтэй (1.2 м/сек) ба голын  30-70 м, гүн нь 0.8-3.5 м хүрнэ. Олон жилийн 
дундаж өнгөрөлт 23.7 м3/сек ба нийт урсацын 91.0 хувь нь дулааны улиралд (4-
6 сард) ногдоно. Зуны хур борооны үерийн үед усны өнгөрөлт 270 м3/сек, 
урсацын модуль 10 л/сек-км хүрэх ба зарим үед түүнээс ч давах тохиолдол бий.   

Усны температур 10 дугаар сарын сүүлч, 11 дүгээр сараас эхлэн буурч, 
мөсөн зах үүсэн, зайр гүйх ба 4 дүгээр сарын дунд үе хүртэл зузаан мөсөөр 
хучигдаж, 4 дүгээр сарын сүүлч, 5 дугаар сарын эхээр цөн түрж, цэлмэнэ. Мөсний 
олон жилийн дундаж зузаан 119 см, хамгийн их нь 226 см хүрэх ба голын эхний 
цутгал голууд үндсэндээ ёроолгүй хөлдөж, халиа тошин байнга үүсгэнэ. 

Голын үндсэн тэжээл хур бороо (69%) ба гүний ус (25%), хайлсан цас, мөс 
нийт тэжээлийн 6 хувийг тус тус эзэлж буй нь хаврын шар усны болон зуны хур 
борооны үерийн горимтой голд хамаарахыг харуулна. Голын усанд аль ч 
улиралд гидрокарбонат, кальцийн ион зонхилно. 
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Налайх гол 
Баянгийн бүрдийн хөндий буюу Улаанбаатар-Налайхын усны судлын замд 

орших жижиг нуур болон булгаас эх авч, дүүргийн нутаг дэвсгэрийн төвөөр 
дайран өмнөөс умар чиглэн урсах түр урсацтай гол бөгөөд Туул голд цутгана. Ус 
хураах талбай нь 275.6 км2, голын урт 14.1 км бөгөөд голын эх орчмын Ангалаг, 
Хайрхан, Бага Баян зэрэг дундаж өндөртэй уулс нь Хойд мөсөн далай ба Төв 
Азийн гадагш урсацгүй ай савын хилийг зааглана. Налайхын хотгорын зүүн 
болон хойд талаар салхин гарлын эволювийн хурдас ихээхэн том талбайг эзлэн 
оршдогтой холбоотой түүнд шургадаг ба сүүлийн жилүүдэд тасарч, шургах нь их 
болсон байна. 

Налайхын голын ундаргыг “Эрдэнэ дрийлинг” ХХК-ний зүнээс 2015-9-30-
нд хэмжихэд 1.5-2.0 л/сек, усны урсгалын хурд 0.2 м, усны температур 10.9 0С, 
өнгө, үнэр, амтгүй боловч бохирдолд их орсон байсан байна /4/. 

 
Бүс нуур 

Хан-Налайхн нурууны өмнөд шувтарга, Дунхан уулын зүүн өмнөд бэл 
хормойд далайн түвшнээс дээш 1401 метрт орших Бүс нуур (хойд өргөргийн 
47045’59”, зүүн уртрагийн 107019’07”) нь Налайх голын баруун эргийн нам дор 
хөндийн, олон жилийн цэвдэгт ул хөрсний мөс гэсэж ивэрснээс үүдэлтэй 
дулааны хөндийлжийн нуур юм. Нуурын усны тэжээлд хур тунадас зохилох 
боловч ул хөрсний болон гүний усны орчил эргэлт багагүй үүрэгтэй. Сүүлийн 
жилүүдэд Бүс нуур эрчимтэй ширгэх болжээ. 

Бүс нуур орчмын гадаргын урсац 150 мм ба ул хөрсний хөлдөлт, гэсэлтийн 
горимтой шууд холбоотой байдаг байна. Налайхын хотгорт цэвдэгт хурдас 
тархсан бөгөөд цэвдгийн бөөрөг Бүс нуурын аралд илэрнэ (Бүс нуурын 
судалгааны тайлан, Ш.Шархүү). Бүс нуурыг урьд өмнө нь рашаан сувилалын 
журмаар ашиглаж, түүний шаврыг эмчилгээнд хэрэглэдэг байсан боловч орос 
цэргийн анги болон Налайхын оршин суугчдын бохир усыг тус нууранд 
нийлүүлдэг байснаас үүдэн уг нуурын усны эмчилгээний шинж чанар алдагдан, 
ихээхэн бохирдсон байна. 

Усны ерөнхий хатуулаг 12.9 мг/дм3, рН 8.6, исэлдэх чанар 29.44 мг/дм3 
байгаа нь сульфат, натрийн ион зонхилсон химийн найрлагатай, усны чанарын 
зэргийн ангиллаар маш их эрдэсжилтэй, маш хатуу, органик бохирдолтой байна. 

Эндээс дүгнэхэд 2015 онд харьцангуй хур тунадастай байсан хэдий ч уур 
амьсгалын дулаарал, хуурайшилт, гол мөрний усны эхэн хэсгийн голын урсацыг 
дэмждэг мод, бут сөөгийг ахуйн болон үйлдвэрлэлийн зориулалтаар хууль 
бусаар ихээхэн хэмжээгээр бэлтгэдэг, ихээхэн талбайг хамарсан ойн түймэр жил 
бүрийн хавар, намрын улиралд олон тоогоор гарч байгаатай холбоотойгоор 
ширгэсэн гол, нуур, булаг шандын тоо нэмэгдэх хандлагатай 

Хоёр их далайн ай савыг зааглагч усны хагалбар уулс нь чухамдаа гол 
нуруундаа бус харин бэлийн уулсдаа байдгаараа онцлогтой. Гол горхиуд нь 
уулын голд багтах тул усны унал, урсгалын хурд ихтэй байдаг. Гол, горхины усны 
үндсэн тэжээл нь хур бороо, хайлсан цас мөс, газар доорх усны урсац байхад 
нуурынх гадрагын болон газар доорх усных байна. Голуудын усны температур 3- 
р сарын сүүлчээс нэмэгдэж хамгийн их дулаан 6-р сарын шувтарга, 7- 8- р сард 
ажиглагдаж цааш буурсаар 11- р сарын эхнээс өвлийн горимд шилжинэ. Хаврын 
шар ус, зуны хур борооны үед огцом үерлэж усны түвшин эрс нэмэгдэн голуудын 
татам нэлдээ усанд автах нь цөөнгүй байдаг. 
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ХҮСНЭГТ 9.1  

д/д Дүүргийн хороод  Гол, горхи, нуурын нэр  Өнөөгийн байдал 

1 1 дүгээр хороо Туул гол Байгаа  

2 1 дүгээр хороо Ар шанд Ширгэсэн  

3 3 дүгээр хороо Налайхын гол Ширгэсэн  

4 3 дүгээр хороо Ар булаг Хамгаалалтанд авсан 

5 3 дүгээр хороо Хар чулуутын булаг Ширгэсэн  

6 5 дүгээр хороо Бүс нуур Ширгэж байгаа 

7 5 дүгээр хороо Туул гол Байгаа 

8 5 дүгээр хороо Есөн булаг Байгаа  /хамгаалалтанд 
авсан/ 

9 6 дүгээр хороо Туул гол Байгаа  

10 - Тэрэлж гол Байгаа  

11 - Шилжрээгийн гол Байгаа  

12 - Ар горхи Байгаа / урсац нь багассан / 

13 - Өвөр  горхи Байгаа /урсац нь багассан/ 

14 - Арангатын булаг Байгаа / ундрага нь багассан / 

15 - Аръяабалын булаг Байгаа  

16 - Тайжийн булаг Ширгэсэн  

17 - Хиротогийн арын рашаан ширгэсэн 

18  Тогоочийн булаг Байгаа  

 

Тус дүүргийн нутаг дэвсгэрт буй гол горхи, нуур цөөрмийн байдалд хийсэн 
судалгаагаар нийт уст цэгийн 50 гаруй хувь нь ширгэсэн, усны ундрага багассан 
байдалтай байна. 
 
ХӨРСӨН БҮРХЭВЧ  
           Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэр нь Монгол орны хөрс-газарзүйн 
мужлалаар Төв Азийн их мужийн Хангайн мужийн өндрийн бүсшилийн                 
Хангай- Налайхн дэд мужийн өмнөдийн 52-р тойрогт хамрагдана. Энэ бүс нутагт  
уулын нугат цэвдэгт хээрийн хөрс, уулын тайгын ширэгт, уулын нугат ойн гүн 
хөлдөмтгий, уулын хар шороон, уулын хар хүрэн, тал хөндий, нам хотос хэсгээр 
хар шороон, хар хүрэн,  хүрэн хөрс, голын хөндийн хэсгээр аллювийн нугын хөрс, 
элсэрхэг хүрэн хөрс  голлон тархсан байдаг.  
 
Уулын нугат цэвдэгт хээрийн хөрс 
          Уулын нугат-хээрийн хөрс бол мөн чанартаа уулын нугаас уулын хээрт 
шилжих завсарын шинжийг хадгалдаг. Гэхдээ уулын нугын бүдүүн ялзмагт 
хөрсөнд бараан хөрснөөс уулын хар шороон, уулын хүрэн шороон, өндөр уулын 
хээрийн бүдүүн ялзмагт хөрсөнд шилжих завсарын бүх шинжийг агуулдаг. 
Ургамлан бүрхэвчийн хувьд энэ хөрсөн дээр ботууль голлож алаг өвс, улалж, 
жижиг үетэн элбэг ургахаас гадна өндөр газраар бушилз ургадаг байна. 
Ургамлын бүрхэвч 50-80% байх бөгөөд ургамал нь тачир ургац муутай байдаг 
байна. Олон жилийн цэвдэгтэй боловч улирлын гэсэлтийн гүн 2-3 м хүрдэг 
учраас цэвдгийн үзэгдэл илрэх нь ховор, хөрс үүсвэрийн үйл явцад нөлөө 
багатай.  Гэхдээ хонхор,  хотос газраар цэвдэгтэйн шинж илүү мэдрэгдэж газрын 
гадарга хавантсан мэт овойж товойн бичил  хотгор гүдгэр үүсдэг. Энэ хэв 
шинжийн хөрсний үе давхаргуудын тогтоц нь  (Аd) А-Вf(ВВСа) - С (ВССа)- СССа 
хэлбэрээр илэрдэг. 
          Дээд талд нь бараан хүрэн, хүрэвтэр бараан бор өнгөтэй, үрлэнцэр-
бөөмөрхөг бүтэцтэй, харьцангуй зузаан  (20-35 см) ялзмаг хуримтлалын (А) 
давхарга байх ба түүний дээд хэсэгт үндсээр нягт барьцалдаж, арай сааралдуу 
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туяатай болж тодорсон, нимгэн  (5-10см) ширэгт үе (Аd) ялгарч харагдах нь 
цөөнгүй. Ялзмагт давхаргад (А) органик бодисын агууламж 5-8% байдаг бол 
ширэгт (Аd) үед 10-12% хүрнэ.  
         Ялзмагт үеэс Вf  давхаргад шилжих шилжилт алгуур 20-40см-ийн 
зузаантай, доош эх чулуулагт шилжих нь аажим, эх чулуулаг нь хатуу суурь 
чулууны элюви-делювийн хурдас байх тул хэмхдэс чулуу ихтэй, ургамлын үндэс 
чулуунуудын завсар зайгаар шургалж орсон байна. 
        Хөрсний гадаргаас эхлэн  үйрмэг сайр чулуутай, гүн рүүгээ хэмхдэс 
чулууны агууламж нэмэгдэх ба ширхэгийн бүрэлдэхүүний хувьд дунд 
шавранцар, элсэнцэр аль аль нь байна. 
        Ихэнх тохиолдолд чулуунуудын доод талд ялзмагт-төмрийн нэгдлийн 
бараан хүрэн толбо тогтсон байх ба заримдаа карбонатын жижиг цайвар 
ажиглагдана. 
        Уулын нугат-хээрийн хөрсний доод давхаргуудад нунтаг карбонатын 
хуримтлал  (ВСа, ВССа, ССа) үүссэн нь цөөнгүй тохиолддог. Ялзмагийн агууламж 
гүн рүүгээ буурч ВС давхаргад 1-2% орчим байна. Ялзмагийн найрлагад                      
(Сгх : Сфх)  гуминий хүчил, фульво хүчлийн хэмжээ адил байдаг нь энэ хөрс нь 
хээржүү шинжийг илэрхийлэх нэг шинж болдог. Урвалын орчин бүх давхаргад 
саармаг  (рН6.8- 7.3 ), зөвхөн карбонатын хуримтлалын давхаргад сул шүлтлэг 
байна.                           
 
Уулын тайгын ширэгт 
       Энэ хөрс нь уулт-тайгын бүсэд уулын ар хажуугийн дунд ба доод хэсгээр, 
мөн өвөр хажууд нь, уулт-ойт хээрийн бүсэд уулын ар хажуугаар 1300-1400 
метрээс 1900-2000 м хүртэлх үнэмлэхүй өндөрт лан шинэсэн, нарс-шинэсэн, 
заримдаа хус холилдож ургасан өвслөг бүрхэвч бүхий дэд тайгын буюу тайгажуу 
ойд голчлон тархах бөгөөд манай орны ойд хамгийн  тархсан хөрс юм. Уг хөрс 
нь манай орны нийт нугийн 4.9%-тай тэнцэх талбайг эзэлдэг. 
       Уулын тайгын ширэгт хөрсний үе давхаргын тогтоц нь: О-А(АВf)- Вf(В)-ВС-
С ийм байна. О-ойн дэвсгэр хучаасны давхарга нь дунджаар 2.6 см. Бусад 
давхаргуудын тогтоц нь ердийн хээрийн хөрсний давхаргуудтай ижил юм.  
       Ялзмагийн агууламж уг хөрсний хуримтлалын А давхаргад 6-12% ,                            
Вf давхаргад 1.5-2.5% болж эрс багасгана. АВ давхарга ялгарч буй тохиолдолд 
ялзмагийн хэмжээ нь 4-5% байна. ВС давхаргад ялзмагийн агууламж 0.2-0.7% 
байна. Органик үлдэгдлийн ялзмагталын эрч харьцангуй өндөр, нүүрстөрөгч 
азотын  (С:N ) харьцаа ихэнх тохиолдолд 15-13 байна. Энэ хэв шинжийн хөрсний 
ялгарах нэг гол шинж нь ширэгт-ялзмагийн давхарга  (А) дахь ялзмагийн бодис 
фульват-гумат шинжтэй, өөрөөр хэлбэл гуминий хүчил нь фульвохүчлээс ямагт 
их хэмжээтэй (Сгх : Сфх)=1.1-1.5 байдагт оршино. Харин доод давхаргад фульво 
хүчлийн хэмжээ ихсэнэ.  
 
Далд глейрхэг (буюу нугархаг) хүрэн хөрс  
          Хүрэн шороон хөрсний тархалтын хил зааг доторхи харьцангуй хотос, 
хонхор газраар, тухайлбал уулын бэл хормой, ухаа толгодын хоорондох 
хотгорын ёроол, нуур, голын дэнж зэрэг нам газрыг дагаж тархах бөгөөд үетэн-
алаг өвст ургамлын бүрхэц энд 60-80% хүрнэ. Энэ хөрсөнд орчин тойрны 
өндөрлөг газраас гадаргын урсацаар ирж хуралдах ус чийгийн нөлөөгөөр 
улирлын чанартай түр зуурын нэмэгдэл чийг бий болж нугархаг шинж үүсэх 
нөхцөл бүрддэг байна. Жилийн дулаан улирлын ихэнх хугацааны туршид, 
түүнчлэн хур тунадас багатай хуурай жилүүдэд энэ хөрсний чийгийн горим 
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ердийн хүрэн хөрснийхөөс үл ялгагдах бөгөөд гагцхүү хур бороо элбэгтэй үед л 
чийгийн хангамж нь түр хугацаанд нэмэгдэж хэсэг зуур илүүдэл чийгтэй болно. 
Үүнд удаан үргэлжлэх улирлын цэвдэг нөлөөлөхөөс гадна зарим тохиолдолд 
хөрсөн доторхи гүний усны хөөрөлтөөр тэжээл авч чийглэгдэх ч тал байж болно. 
Энэ хөрсний доод давхаргад улирлын цэвдгийн ул мөр болох үелэнцэр-
хайрсархаг бүтэц, мөн түр зуурын илүүдэл чийгтэйн шинж тэмдэг болох глейрхэг 
зэгэл саарал, хурц бор шар өнгийн жижиг толбууд заримдаа ажиглагдана. 
Эдгээрээс гадна ялзмагийн давхарга нь илүү бараавтар саарал туяатай, доод 
хил зааг нь бүдэг, ялзмагийн халтартсан толбуудтай, заримдаа доошоо хошуурч, 
цүлхийж орсон, хөрсний профилийн дээд хэсэгт ерөнхийдөө сааралдуу, төмрөн 
саарадуу туяа зонхилдог зэрэг морфологийн шинжүүдээр хүрэн шороон хөрсний 
бусад дэд хэв шинжээс тод ялгарна.  Далд глейрхэг шинжтэй нугархаг хүрэн 
хөрсний ургамалжилт нэлээн сайн, газрын дээрх ургамлын масс 17-40 тн/га, 
газрын доорх үндэсний массын хэмжээ 280-400 тн/га хүрнэ. Хөрс үүсгэгч эх 
чулуулаг нь ихэвчлэн пролюви, эртний аллюви, делюви-пролювийн гаралтай 
хөнгөн шавранцар, элсэнцэр хурдас байх ба хааяа алтан химэрлэг маягийн 
шавранцар тааралдана. Үндсэн дэвсгэр чулуулаг нь заримдаа үелэн тогтсон 
хоёр өөр ширхэгтэй (элсэнцэр, шавранцар гэх мэт) сэвсгэр хурдсаас бүрдсэн 
байх бөгөөд ийм тохиолдолд илүүдэл чийгшил арай тод илэрсэн байдаг.   

Энэ хөрсний ялзмаг хуримтлалын (А) давхаргын зузаан дунджаар 27 см 
(хамгийн бага нь 10-15 см, хамгийн их нь 35-45 см), нийт ялзмагт (А+В1) үеийн 
зузаан дунджаар 48 см (хамгийн нимгэн нь 20-25 см, хамгийн зузаан нь 60-80 см) 
байх бөгөөд өнгө нь илүү бараан туяатай, ялзмагийн халтартсан өнгөр толбо 
элбэгтэй, нэлдээ саарал туяа зонхилно. 30-60 см-ийн гүнээс доош нунтаг 
карбонатын хуримтлал ажиглагдах тул хөрсний дээд давхаргууд ихэнхдээ 
карбонатгүй байна. Нийт 56 зүсэлтийн бичиглэлээс үзэхэд 31 тохиолдолд 
ялзмагт (А+В1) үеээс доош гүнд, 13 зүсэлтэд А давхаргын дороос, 12 зүсэлтэд 
гадаргаасаа эхэлж давсны хүчилд бургиж хөөсөрч байв. Заримдаа 60-70 см-ын 
гүнээс буюу түүнээс ч дороос бургиж хөөсөрдөг. Карбонатын хуримтлалын 
давхаргад хааяа илүүдэл чийгтэйн нөлөөгөөр глейжилтийн шинж тэмдэг бүдэг 
илэрсэн (BCa,g; BCCa,g) байна.  Ялзмаг хуримтлалын давхаргын дээд хэсэг (0-10 
см) дэх органик бодисын хэмжээ 2-6% хүртэл хэлбэлзэх ба гүн рүүгээ ялзмагийн 
агууламж аажим буурна.  

Ялзмагийн бодисын найрлагад гуминий хүчлийн хэмжээ байнга илүү 
(Сгх:Сфх=1-1.4) байдаг нь энэ хөрсний нэг ялгарах онцлог. Хөрсний урвалын 
орчин дээд давхаргад саармаг, доошооноо шүлтлэг шинжтэй, давсархаг төрлийн 
хөрсүүд бүх давхаргатаа шүлтлэг орчинтой байна. Шингээгдсэн сууриудын 
нийлбэр хэмжээ 100 гр хөрсөнд 15-30 мг-экв, түүний бүрэлдэхүүнд кальци ион 
эрс зонхилж, солилцоот натрийн агууламж маш бага хувийг (3-4% хүртэл) 
эзэлдэг.  

Зарим нэг тохиолдолд натри ионы агууламж шингээх багтаамжийн 10% 
хүртэл хэмжээтэй байх боловч мараалаг шинж морфологийн хувьд үл илэрдэг 
нь сонин. Хялбар уусах давсны агууламж зууны хувиар хэмжигдэх (0.04-0.1%) 
төдий бага хэмжээтэй   байхын зэрэгцээ хужирлаг, мараалаг шинжтэй хөрсөнд, 
ялангуяа доод давхаргууд нь арай их (0.2-0.6%) байдаг. Далд глейрхэг (буюу 
нугархаг) хүрэн   хөрс шим тэжээлийн элементээр харьцангуй баялаг, байгалийн 
үржил шимээр сайн тул газар тариаланд  ашиглагдана. Ялзмагийн нөөц 0-20 см 
үед 80-120 тн/га, 0-50 см үед 120-220 тн/га, бүх азотын нөөц 0-20 см үед 6-7 тн/га, 
хөдөлгөөнт фосфор 100-200 кг/га, хөдөлгөөнт кали 250-600 кг/га орчим байна. 
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Хүрэн хөрс 

Хүрэн хөрсний  ялзмаг хуримтлалын давхарга нь хархүрэн хөрснийхийг 
бодвол нимгэн, өнгөөр мэдэгдэхүйц гэгээтэй, карбонатын давхарга нь арай 
дээрээс эхэлдэг. Ялзмаг хуримтлалын А давхаргын зузаан дунджаар 16 см 
(хамгийн бага нь 8-9 см, хамгийн их нь 25-30 см), нийт ялзмагт үеийн (А+В1) 
зузаан дунджаар 33 см (хамгийн бага нь 18-20 см, хамгийн их нь 40-45 см) байна. 
Карбонатын хуримтлалын (BCa) давхарга ихэнх тохиолдолд ялзмагт (А+В1) үеийн 
дороос, заримдаа шууд А давхаргын дороос залгаж оршино. Бүгд 95 зүсэлтийн 
морфологийн бичиглэлээс үзэхэд давсны хүчилд бургиж хөөсрөх гүн 59 
тохиолдолд ялзмагт (А+В1) үеийн дороос, 28 тохиолдолд А давхаргын дороос, 8 
зүсэлтэд шууд гадаргаас эхэлж байв. Харин хүрэн хөрсөнд карбонатгүй байх 
тохиолдол гараагүй. Карбонатын хуримтлалын давхаргын дээд хил зааг ямагт 
тод, карбонатын (СО2) хамгийн их агууламж 6-11% хүрэх бөгөөд тэр нь голдуу 
карбонатын давхаргын дээд хэсэгт бөөгнөрсөн байна. Хүрэн хөрсөн дэх 
ялзмагийн хэмжээ 3%-аас хэтрэх нь бараг үгүй, хөнгөн шавранцар хөрсөнд 2-3%, 
элсэнцэр хөрсөнд 1.5-2% орчим байна. Ялзмагийн бодисын найрлагад фульво 
хүчлийн хэмжээ байнга илүү байх (Сгх:Сфх = 0.6-1) тул ялзмаг нь тогтвортой 
гумат-фульват шинжтэй байдгаараа онцлог. Гуминий хүчил, фульво хүчлийн 
нүүрстөрөгчийн хоорондох харьцаа нэгээс их байх нь огт ажиглагдаагүй. Гэтэл 
хархүрэн хөрсөнд ийм тохиолдол цөөнгүй байдаг билээ. Урвалын орчин 
карбонатын давхаргаас дээших хэсэгт саармаг буюу түүнтэй ойролцоо, доод 
давхаргуудад шүлтлэг шинжтэй байна. Шингээх багтаамж их биш, хөнгөн 
шавранцар хөрсөнд 100 гр-д 12-20 мг-экв, элсэнцэр хөрсөнд 6-12 мг-экв, 
солилцоот сууриудын бүрэлдэхүүнд кальций эрс давамгайлж, заримдаа натри 
ион байх боловч хэмжээ нь даан ч бага (100 гр хөрсөнд 1-2 мг-экв) байна.  
 
УРГАМЛЫН АЙМАГ 

Налайх дүүргийн 3-р хороодын нутаг дэвсгэр, хөрсний бүтцийн тухай 
өмнөх бүлгүүдэд тодорхой бичсэн ба ургамалын аймгийн хувьд төдийлэн баялаг 
бус бөгөөд зонхилох ургамлын хувьд чийгсэг , үндэслэг ишт үетэн, улалж, үетэн, 
алаг өвс, улалж, агь, шарилж, лууль, хуурайсаг алаг өвс голчлон бүрхсэн байна.  

Ургамлын аймгаар хамгийн баялаг газар нь тус дүүргийн 6 дугаар хороо 
буюу Горхи- Тэрэлжийн бүс нутаг бөгөөд бүхэлдээ Улсын тусгай хамгаалалттай 
газрын орчны бүсэд хамаардаг байна. Энэ газар нутагт байдаг ургамалын 
аймгийн тухай илүү дэлгэрэнгүй өгүүлбэл: Горхи –Тэрэлжийн сав газар буюу 6 
дугааар хорооны нутгийн уур амьсгалын онцлогоос болж ургамалжилтын 
ерөнхий төрх, зонхилох хэлбэр нь өвөрмөц онцлогтой ба ургамлын аймгийн 
зүйлийн бүрэлдхүүнийг сүүлийн 30 гаруй жилийн хугацаанд судалсан үр дүнгээс 
үзэхэд 85 овгийн 389 төрөлд хамрагдах 1229 гуурст дээд ургамалтай болохыг 
тогтоосон (Э.Ганболд, 2002) байна. Тус газар нь уул нуруу, гол горхи ихтэй 
учраас янз бүрийн экологийн орчинд ургаж байдаг. Тухайлбал, дээр дурдсан 
1129 зүйл ургамлаас хээрийн 455 зүйл, ойн 503 зүйл, нугын 454, намгийн 145, 
тундрын 185, хад асганы 114, усны болон голын эрэг хавийн 101, хужир мараатай 
газрын 19, хөл газрын 49 зүйл ургамал тус тус ургаж байна. Эндээс үзэхэд тус 
нутагт ой, хээр, өндөр уулын намагт ургадаг ургамлууд зонхилох хувийг эзэлж 
байна. Ургамлын аймгийн зүйлийн бүрдлийг амьдралын хэлбэрээр нь авч үзвэл 
олон наст ургамал 954 зүйл байгаа нь бүх ургамлын 78.2 %-ийг эзэлнэ. Мод 29 
зүйл, сөөг 71 зүйл, хагас сөөг 12 зүйл, сөөгөнцөр 15 зүйл, хагас сөөгөнцөрхөн 9 
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зүйл, нэг наст ургамал 94 зүйл, 2 наст ургамал 29 зүйл, усны ургамал 16 зүйл 
байна. Налайхн уулсаар төрөл бүрийн жимс жимсгэнэ, эмийн болон гоо сайхны, 
тэжээлийн, хүнсний ургамлаар баялаг байжээ. Доод ургамал нь ангилал зүйн 
хувьд 10 гаруй бүлэгт хамаарна. Налайхн районд тархасан вирус, баkтери, 
аkтиномицет (цацраг мөөг) зэрэг доод ургамлын талаар тусгайлан хийсэн 
судалгааны ажил байхгүй боловч замаг судлагч Д.Цэцэгмаа 1986-1988 онуудад 
Налайхн районы замгийн цуглуулгыг хийсэн байдаг. Налайхн районоос 80 орчим 
зүйл малгайт, 20 гаруй зүйл ур, 10 орчим зүйл дүлий мөөг ургадаг болохыг 
(Г.Уранчимэг, 2005) илрүүлжээ. Мөн Налайхн районоос 35 овог, 92 төрөлд 
хамаарах 477 зүйл хаг бүртгэгдээд байна (Huneck, Cogt 1984, 1987, 1992; 
Н.С.Голубkова,1981; Ө.Цогт 1990). Одоогоор Монгол оронд 60 овгийн 160 
төрлийн 400 орчим зүйл хөвд ургадаг болох нь мэдэгдэж байгаагаас Налайхн 
районд 34 овгийн 75 төрөлд хамаарагдах 150 гаруй зүйл хөвд бүртгэгдсэн 
мэдээтэй байна. Сүүлийн 15 жил гаруй биологийн төрөл зүйлийн бүрдэл , нөөц , 
тархалтын талаар ул суурьтай судалгаа шинжилгээний ажил хийгдээгүй ба 
нутгийн иргэдийн дунд явуулсан судалгаа, санал асуулгаар ургамлын гарц эрс 
муудаж, газар орны төрх эрчимтэй өөрчлөгдөж буй талаар мэдээлж байна. 
 
АМЬТНЫ АЙМАГ  

Тус дүүргийн нутаг дэвсгэр амьтаны аймгаар төдийлэн баялаг бус болно. 
Үүний гол шалтгаан нь хүн ам, аялал жуулчлал болон уул уурхай, 
үйлдвэржилтийн эрчимжилтээс шалтгаалж байгаа юм. Горхи-Тэрэлжийн сав 
болон Мөст уулын орчимд цөөн тоон бугын сүрэг байдаг боловч хүн амын 
хөдөлгөөн ихэссэний улмаас нутаг сэлгэсэн гэх ба ойт хээр, тайгийн бүс бүслүүрт 
амьдардаг хөхтөн амьтад тохиолдлоор үзэгддэг байна. Ойт хээр, хээрийн бүс 
бүслүүрт нүүдлийн ба, уугуул шувууд, ойн болон тал хээрийн мэрэгчид, түгээмэл 
тархацтай шавж тааралддаг. Дүүргийн нутаг дэвсгэр дээгүүр манай орны 
томоохон гол болох Туул, Тэрэлжийн голууд урсан өнгөрдөг ба 40 орчим зүйл 
загас, 30 гаруй зүйл зөөлөн биетэн нутгалдаг болохыг судлаачид тодорхойлсон 
байдаг. Гэвч хүн ам, уул уурхай, үйлчтилгээний газруудын олшрол, мал сүргийн 
өсөл, дэлхийн дулаарлаас үүдэн загас ба уснаа амьдрагч амьтадын төрөл зүйл, 
хөмрөг эрс багассан болохыг иргэдийн дунд явуулсан судалгаа нотолж байна 
Манай орны амьтаны аймгийн талаар сүүлийн 30 гаруй жил судалгаа 
шинжилгээний дорвитой ажил хийгдээгүй учир энэ талаар дорвитой судалгаа 
явуулах хэрэгтэй байгаа болно. 
 
9.2 БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ХУРИМТЛАГДАХ НӨЛӨӨЛӨЛ 

Монгол улсын “Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний байгаль 
орчны тухай” хуульд зааснаар “хуримтлагдах нөлөөллийн үнэлгээ” гэж тодорхой 
бүс нутаг, сав газарт иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас хэрэгжүүлж байгаа 
төслүүдээс хүн амын эрүүл мэндэд үзүүлж байгаа хам болон давхардмал сөрөг 
нөлөөллийг тодорхойлж, түүнийг бууруулах, арилгах арга хэмжээг тогтоохыг 
хэлнэ.  Хүн амын эрүүл мэнд нь оршин суугаа газрын байгаль орчны байдлаас 
ихээхэн хамаарах бөгөөд байгаль орчны объект бүрийн хам болон давхардмал 
сөрөг нөлөөлийн үр дүнгийн цогц болох талтай. Өөрөөр хэлбэл, хүн ба байгаль 
орчин нэг нь нөгөөгөөсөө хамаарч хамтдаа оршихыг хэлнэ. 

 НБМҮТП-ын бүтээн байгуулалт ба ашиглалтын үеийн үйл ажиллагаанаас 
байгаль орчны объект бүрт сөрөг нөлөөлөл үзүүлэх талаар нөлөөллийн үнэлгээг 
тус тайлангийн “Нөлөөллийн үнэлгээ” бүлэгт оруулсан бөгөөд тэдгээр үнэлгээ 
болон тухайн бүс нутагт хэрэгжиж байгаа болон НБМҮТП-ын төсөл, дэд 
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төслүүдийг  үндэслэн хуримтлагдах нөлөөллийг үнэлэв. Байгаль орчны обект 
бүрийн нөлөөллийг адил шалгуураар үнэлсэн бөгөөд энэ шалгуурт нөлөөллийн 
орон зай, цаг хугацаа, түүний түвшин, эрчмийг тодорхойлж хамгийн их 
нөлөөлөлд буюу эрчмээрээ 6 ба түүнээс дээш оноо авсан объектыг дор тоочив.  

 Газрын гадарга, хэвлийд нөлөөлөх  

 Ул хөрсний улирлын хөлдөлт, буурь хөрсөнд нөлөөлөх  

 Ус дамжуулах хоолой барих үед хөөлт овойлт үүсэх 

 Ус алдагдах үед хөөлт овойлт үүсэх 

 Усны нөөцөд үзүүлэх сөрөг нөлөөлөх 

 Хөрсөн бүрхэвчид нөлөөлөх  

 Хөрс элэгдэж эвдрэх 

 Ус дамжуулах хоолойн газар шорооны ажил нөлөөлөх 

 Хатуу болон шингэн ахуйн болон үйлдвэрлэлийн хог хаягдлаар хөрс 
бохирдох 

 Ургамлын нөмрөгт нөлөөлөх 

 Тоосжилт нутгийн хүмүүс болон амьтанд нелөөлөх   

 Хөрсийг ухах, зөөх нь орон нутагт ургах ургамлыг устгаж, ан амьтан 
дайжих  

 Ажлын байр, нийгэм-эдийн засгийн үйл ажиллагаа нь орон нутгийн хүн 
ам төдийгүй аймгийн хэмжээнд эерэг нөлөөлөх 

 Үйлдвэрлэлийн хаягдлыг зөөх, тээвэрлэх, зайлуулах үед тоос, 
тоосонцор ихээр бий болж агаарын чанарт сөргөөр нөлөөлөх 

 Эх газрын амьтан ургамал зам тээвэр, тоос, аюултай бодист өртөх 

 Тусгай хамгаалалттай газар, дархан цаазтай амьтан ургамлын 
төрөлзүйл нь эх газрын амьтан ургамлын нэгэн адил мөхөж сөнөх 
аюултай 

 Амьтны аймагт нөлөөлөх  

 Техник, хэрэгслийн дуу чимээнээс амьтад дайжих, байршилт 
өөрчлөгдөх 

 Шувуудын зүйлийн бүрдэл өөрчлөгдөх, унаган зүйлийн тоо өөрчлөгдөх 

 Шувууд цахилгаанд цохиулах, өндөр хүчдэлийн шугам мөргөж 
хорогдох 

 Хүмүүнсэг амьтад, шувуудын зүйлийн бүрдэл, тоо толгой нэмэгдэх 
 
           Дээрх нөлөөлөл нь зөвхөн төслийн талбайн хэмжээнд бөгөөд ихэнх нь 
барилгын үед цаг хугацаа богино, эрчим багатай байна.  

 

9.2.1 Хуримтлагдах нөлөөллийг зохицуулах боломж 
Монгол Улсын УИХ 2014 оны 6 дугаар сарын 13-ны 43 дугаар тогтоолоор 

“Ногоон хөгжлийн бодлого”-ыг баталж, “Ногоон хөгжлийн үзэл санаанд 
тулгуурлан, иргэдийн оролцоог хангасан эдийн засгийн өсөлтийг бий болгосноор 
хүрээлэн байгаа орчны тогтвортой байдлыг хадгалан ирээдүй хойч үедээ 
өвлүүлж, үр өгөөжийг нь урт хугацаанд хүртэх боломжоор хангах нөхцлийг 
бүрдүүлсэн хөгжингүй улс болно” гэж зорилгоо тодорхойлсон юм. Зорилгоо 
биелүүлэхийн тулд 6 стратегийн зорилтыг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн.  Эдгээр 
зорилтуудыг хэрэгжүүлэх арга замыг НБМҮТП-ын БОННҮ-ний “Хуримтлагдах 
нөлөөллийг зохицуулах боломж” хэсгийг боловсруулахад ашиглаж, үндэслэл 
болгосон. Үүнд: 

 Эрчим хүчний үр ашгийг 2030 он гэхэд 20% нэмэгдүүлэх 
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 БОННҮ-ний үр дүнг сайжруулах 

 Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх, дүйцүүлэн хамгаалах ажлын үр 
дүнг дээшлүүлэх 

 Байгаль орчинд ээлтэй, хүний эрүүл мэнд болон биологийн олон янз 
байдалд сөрөг нөлөөгүй дэд бүтэц, тээврийн сүлжээг хөгжүүлэх 

 Улсын тусгай хамгаалалттай нутгийн хэмжээг 2020 онд нийт нутгийн 25%-
д хүргэх, 

 Биологийн олон янз байдлын удмын санг хамгаалах, тархац нутаг, 
амьдрах орчныг тэтгэх замаар хомсдолоос сэргийлж, ашиглалтын нөөц 
бүрдүүлэх 

 Ой бүрхсэн талбайг 2030 онд нийт нутгийн 9%-д хүргэж нүүрсхүчлийн хийн 
шингээлтийг нэмэгдүүлэх 

 Газрын доорх цэнгэг усыг ашиглахыг хязгаарлан, хаягдал усыг стандартын 
түвшинд цэвэрлэж дахин ашиглах технологи нэвтрүүлэх 

 Хур бороо, цас, үерийн усыг хуримтлуулан ашиглах санаачлага, гадаргын 
усны хуримтлал бий болгон ашиглах төсөл, газрын доорх усыг нөхөн 
сэргээх, түүний нөөцийг нэмэгдүүлэх туршилт судалгааг хөхиүлэн дэмжих 

 Хуурайшил, газрын доройтол, цөлжилтийн сөрөг үр дагаврыг бууруулах 

 Алслагдсан нутагт бэлчээрийн даацад тохируулан мал аж ахуй эрхэлж, 
усны эх, булаг, шандыг арчилж тордох зэргээр бэлчээрийн доройтлоос 
сэргийлэх 

 Хот тосгоны газар ашиглалт, барилгажилтын бүсчлэл, дэд бүтцийн 
төлөвлөлтийг боловсронгуй болгон хэрэгжүүлэх, хариуцлага хүлээлгэх 
эрх зүйн зохицуулалтыг бий болгож, агаар хөрс усны бохирдлыг бууруулах 

 Байгаль орчинд ээлтэй тээврийг хөгжүүлэх 

 Баталгаат ундны усаар хангагдах хүн амын эзлэх хувь 2020 онд 80-д 
хүргэх г.м. 
Хуримтлагдах нөлөөллийг үнэлэхийн тулд НБМҮТП -ын нөлөөллийн 

бүсийн хамрах хүрээг суурь болгосон болно.  Бүс нутгийн хуримтлагдах ирээдүйн 
нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх боломжтой. Үүнд:  

 Урдаас хойш, баруунаас зүүн тийш чиглэж байгаа цөлжилтийг зогсоох 
боломжтой. 2010 оны цөлжилтийн нэгдсэн зургаас харвал (БОНХЯ-ны 
вэбсайт) Монгол улсын нийт нутаг дэвсгэрийн 77.8% нь их, бага 
хэмжээгээр цөлжилт, газрын доройтлын үйл явцад өртсөн бөгөөд үүнээс 
35.3% нь сул, 25.9% нь дунд, 6.7%  нь хүчтэй, 9.9%  нь нэн хүчтэй 
зэрэглэлд хамрагдаж байна.  Төслийн талбайн ихэнх нутаг нэн хүчтэй 
цөлжилтийн зэрэглэлд багтах газарт хамрагдаж байна. 2010 оны 
цөлжилтийн нэгдсэн зургийг өмнөх 2006 оны зурагтай харьцуулж үзвэл 
цөлжилтийн нэн хүчтэй, хүчтэй зэрэглэл бүхий газруудын тархац нутаг 
нэлээд өөрчлөгдсөн буюу ялангуяа нэн хүчтэй зэрэглэл бүхий газрууд 
шинээр голомтлон үүссэн нь элбэг байна 

 Замын тоосыг чийгтэй агаар дарж, ил устай суваг шуудуу татаж хиймэл 
цөөрөм, усан сан (усны ил шуудуу тавьбал) нөхцөлд зам дагасан хуурай 
бичил уур амьсгал зөөлөрнө. Энэ нь ус дамжуулах хоолойг замын дагуу 
тавьснаар үүсэх эерэг нөлөөлөл юм. Замын дагуух ургамал тоосноос 
ангижирч өсөлт хөгжилт нь сайжирч биомассын хэмжээ ихэсч ургамлаар 
хооллогч амьтан шувуудын тоо толгой өснө. Усны хангамж сайжирснаар 
нугын ургамлын төрөл олшрох талтай. Мөн замын дагуу хадлан тэжээл 
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бэлтгэх талбай ихсэж өвөлжилт хөнгөрнө. Усалгаатай тариалан хөгжүүлэх  
боломж гарна. 

 Баруун ба баруун хойноос ирэх салхи шуурганы  эрч суларна. Дэлхийн цаг 
уурын байгууллагын (ДЦУБ) техникийн баримт бичиг № 551-д (2001) 
зааснаар салхины хүч өндөр мод сөөг эсвэл битүү хашааны нөлөөгөөр 
суларч болохыг тодорхойлоод газар тариалангийн талбайг тойруулан мод 
тарихыг зөвлөсөөр ирсэн юм.  

 

ЗУРАГ 9.3 САЛХИНЫ ЭРЧ СУЛРАХ ТООЦОО 

Элсний нүүлт, зөөлт зогсох зэрэг маш олон эерэг нөлөө гарна. Замын 
дагуу мод тарих эсвэл хаалт хашлага хийснээр хүчтэй салхины нөлөөгөөр үүсэх 
элсний нүүлтэд нөлөөлж түүнийг эрчмийг сулруулж зогсоодог. Элсний нүүлт нь 
маш их хор хохирол дагуулдаг. Жишээлэхэд, ургамал бүхий бэлчээрийг элсээр 
хучиж түүний орон зайн хэмжээг багасгаж улмаар мал амьтдын бэлчих нутгийг 
хумиж, дам шугамаар малчдын амьдралд нөлөөлнө.  

Монгол Улсын тусгай хамгаалалттай газар өргөсөж аялал жуулчлалын бүс 
бий болно. Ногоон хөгжлийн хөтөлбөрт ТХГН-ийг 2020 он гэхэд 25 % болгохоор 
заасан байдаг. Мөн ан амьтад тархсан байршлыг таних тэмдэг тавьж 
анхааруулах, машин техникийн дуу чимээ багасгах талаар зөвлөгөө өгөх нь 
зүйтэй.  
 
9.3 БИОЛОГИЙН ТӨРӨЛ ЗҮЙЛИЙН ДҮЙЦҮҮЛЭН ХАМГААЛАЛТ 

Хөгжлийн нөлөөллийг зохистой бууруулахын тулд нөлөөллөөс зайлсхийх, 
нөлөөллийг бууруулах болон нөхөн сэргээх арга хэмжээг хэрэгжүүлэхийн хамт 
үлдэгдэл нөлөөллийг дүйцүүлэн хамгаалах шаардлагатай. Ландшафтын 
төвшний төлөвлөлт буюу экологийн бүс нутгийн үнэлгээ нь нөлөөллийг 
бууруулах эдгээр алхмуудыг зохистой хэрэгжүүлэх үндэс болно. 

Дүйцүүлэн хамгаалал нь нөлөөлөлд өртсөн газартай экологийн хувьд 
ижил төсөөтэй, үр дүнд хүрэх, аль болох нөлөөнд өртсөн газрын ойролцоо хил 
залгаа байх, ландшафтын хэмжээнд байгаль хамгаалах зорилтыг биелүүлэх 
зарчмыг удирдлага болгодог. Хамгаалалтад авах шаардлагатай газрыг 
ландшафтын хэмжээний байгаль хамгаалах зорилтод хүрэхийн тулд нэгэнт 
тогтоогдсон дүйцүүлэн хамгаалах газрыг хамгаалах шаардлагатай газраас 
сонгох нь ландшафтын түвшний байгаль хамгаалах зорилгод нийцнэ. Дүйцүүлэн 
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хамгаалах зорилгоор хэрэгжүүлж буй байгаль хамгаалах үйл ажиллагааг 
үнэлэхийн тулд хамгааллын ач холбогдол, эрсдэл, өртгийг тооцож үнэлэх нь 
чухал  

 
9.3.1 Хөгжлийг байгаль орчинд нөлөө багатай төлөвлөх нь 

Дэ Нэйче Консерванси (TNC) байгууллага нь Монгол улсын засгийн 
газартай хамтран уул уурхай болон эрчим хүчний хөгжлийг уламжлалт 
бэлчээрийн мал аж ахуй болон амьдрах орчныг хамгаалах асуудалтай 
тэнцвэртэй хослуулах “Хөгжлийг байгаль орчинд нөгөө багатай төлөвлөх нь” 
хэмээх шинжлэх ухааны үндэслэлтэй аргачлалыг хэрэглэж байна (Kiesecker et 
al. 2009, Kiesecker et al. 2010, McKenney and Kiesecker 2010, Kiesecker et al 2011, 
Kiesecker et al. 2013). Хөгжлийг байгаль орчинд нөлөө багатай төлөвлөх нь 
тухайн нэг төслөөр хязгаарлагдахгүй, харин хөгжлийн хуримтлагдах нөлөөллийг 
ландшафт (бүхэл бүтэн экосистем)-ын хүрээнд тодорхойлох замаар тогтвортой 
хөгжлийн шийдвэр гаргах үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлж чадах арга юм. 
Ландшафтын түвшинд байгаль хамгаалах төлөвлөлтийг ашигласнаар 
нөлөөллийг бууруулах уламжлалт аргыг эрс сайжруулах боломжтой. Хөгжлийг 
байгаль орчинд нөлөө багатай төлөвлөх нь байгаль хамгааллын төлөвлөлтийг 
“нөлөөллийг бууруулах дараалал”-тай хослуулснаар нөлөөллийг үр дүнтэй 
бууруулах, зайлсхийх, дараа нь бууруулах буюу нөхөн сэргээх, эцэст нь 
дүйцүүлэн хамгаалах боломжийг бүрдүүлнэ.  

Хөгжлийг байгаль орчинд нөлөө багатай төлөвлөх энэ арга нь хоёр 
ялгаатай орон зайн цар хүрээнд хэрэгждэг. Эхний үе шатанд, ландшафтын 
хүрээнд байгаль хамгааллын чухал холбогдолтой газруудыг эрэмбэлэх, тухайн 
бүс нутагт хуримтлагдах нөлөөллийг тогтоох, байгаль хамгаалал ба хөгжлийн 
зорилт хоёрын хооронд үүсч болзошгүй зөрчилтэй газруудыг тогтоох, дээрх 
нөлөөллийг бууруулах, зайлсхийх талаар шийдвэр гаргахад шаардлагатай 
мэдээллээр хангах зэрэг асуудлуудыг авч үзнэ. Удаах үе шатанд “Хөгжлийг 
нөлөө багатай төлөвлөх нь” аргыг тухайн төсөл хэрэгжүүлэх газарт хэрэглэх 
бөгөөд тухайн төслийн нөлөөлөл, дүйцүүлэн хамгаалах боломжийг тодорхойлох, 
тэдгээр нөлөөллийг бууруулах арга замыг боловсруулахад энэхүү Дэ Нэйче 
Консерванси (TNC) байгууллагын боловсруулсан судалгааны тайлан 
хэрэглэгдэнэ.   
 
9.3.2 Хөгжлийг байгаль орчинд нөлөө багатай төлөвлөх зарчим  

1. Нөлөөллөөс зайлсхийх: Экологи, байгаль хамгааллын хувьд чухал ач 
холбогдолтой газруудад ашигт малтмал хайх, олборлох зэрэг хөгжлийн 
үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхээс татгалзах, хориглохыг хэлнэ. Тухайлбал: 
Манай улсад голын усны эх бүрдэх болон ойн сан бүхий газруудад ашигт 
малтмал олборлохыг хориглосон хууль баталсан нь нөлөөллөөс 
зайлсхийж буй нэг хэлбэр юм  

2. Нөлөөллийг бууруулах, нөхөн сэргээх: Тухайн хөгжлийн төслийн 
нөлөөллийг бууруулах ба нөхөн сэргээх арга хэмжээг хэрэгжүүлэх үйл 
ажиллагаа бөгөөд БОНБҮ-ний хуулиар зохицуулагдаж байдаг.  

3. Дүйцүүлэн хамгаалах: Нөлөөллийг бууруулах, нөхөн сэргээх арга хэмжээг 
хэрэгжүүлсэн ч байгалийн унаган төрхийг бүрэн сэргээх боломжгүй. Иймд 
нөлөөллийг бүрэн арилгахын тулд тухайн нөлөөлөлд өртсөн талбайтай 
дүйцэхүйц хэмжээний экологи, биологийн ижил төстөй өөр газар нутагт 
байгаль хамгааллын арга хэмжээг хэрэгжүүлэх шаардлагатай. Дүйцүүлэн 
хамгаалах зардлыг нөлөөлөл үзүүлэгч хариуцдаг тул энэ нь “бохирдуулагч 
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нь төлөгч байх” зарчимтай төстэй байдаг. Дүйцүүлэн хамгаалах арга нь 
сүүлийн жилүүдэд олон улсын хэмжээнд амьдралд хэрэгжиж буй шилдэг 
аргуудын нэг бөгөөд зарим хариуцлагатай компаниуд, хөрөнгө 
оруулагчдын зүгээс дэмжин хэрэгжүүлж байна.  

 

9.3.3 Хамгаалах шаардлагатай биологийн олон янз байдлын бүрдэл хэсэг, 
нутаг дэвсгэр   

Экологийн бүс нутгийн үнэлгээний явцад хамгаалах биологийн олон янз 
байдлыг сонгохдоо ерөнхий болон нарийн шүүлтүүр гэсэн шалгуурыг түгээмэл 
ашигладаг. Үүнд, бүх экосистемүүд (ерөнхий шүүлтүүр) болон зөвхөн 
экосистемээр төлөөлүүлж болохооргүй ховор, маш тодорхой амьдрах орчин 
шаарддаг, уудам орон зайд нүүдэллэдэг зүйлүүд (нарийн шүүлтүүр) багтана 
(Groves et al 2002; Groves 2003). Ерөнхий шүүлтүүр ашиглах нь төлөөлөл 
экосистемийг хамгаалах боломж олгох ба элбэг тархацтай, сайн судлагдаагүй 
буюу тархац нь тогтоогдоогүй бүлгэмдэл, зүйлүүд тэдгээрийн эволюци явагддаг 
орчныг хамгаалах боломж олгодог гэж үздэг (Jenkins et al 1976, Hunter 1991). 
Байгаль хамгааллын төлөвлөлтөд зөвхөн амьтан, ургамлын зүйлийг авч үзэх нь 
амьдрах орчныг тэтгэж байдаг хүрээлэн буй орчны  хүрээтэй үйл явц болон 
түгээмэл зүй тогтлыг хамгаалахад учир дутагдалтай байдаг.  

Ерөнхий болон нарийн шүүлтүүрийг ашиглах нь амьдрах орчны бүтэц, үйл 
ажиллагаанд чухал нөлөөтэй хүрээлэн буй орчны хэв шинж, үйл явц, тогтоцыг 
олон шатанд авч үзэх боломж олгоно. Хүрээлэн буй орчны янз бүрийн хэв шинж, 
бүтцийг янз бүрийн орон зайн хэмжээнд төлөөлж чадах биологийн олон янз 
байдлыг хамгаалахаар сонгох нь экосистемийн динамикт хэв шинж болон уур 
амьсгалын өөрчлөлтийн тодорхойгүй нөхцөлд байгаль хамгааллыг зохистой 
төлөвлөх боломж олгодог (Hunter 1988, Halpin 1998, Groves 2003, Beier & Brost 
2010, Anderson & Ferree 2010) 

 

ЗУРАГ 9.4 ХАМГААЛВАЛ ЗОХИХ БИОЛОГИЙН ОЛОН ЯНЗ БАЙДЛЫГ СОНГОХ НЬ 
ОРОН ЗАЙН ХЭМЖЭЭ БА БИОЛОГИЙН ОЛОН ЯНЗ БАЙДЛЫН БҮРДЭЛ ХЭСЭГ. (ПОИАНИ 

БА БУСАД /2000/-ЫН БОЛОВСРУУЛСАН ЗАГВАРЫГ ҮНДЭСЛЭН ГАРГАВ) 
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9.2.6 Дүйцүүлэн хамгаалалтын талбайг сонгох 
Төслийн талбай орчмын хуримтлагдах нөлөөллийн үнэлгээ 

Хуримтлагдах нөлөөллийн үнэлгээг ердийн Байгаль орчны нөлөөллийн 
нарийвчилсан үнэлгээний хүрээнд тогтооход бэрхшээлтэй. Учир нь Байгаль 
орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээний хамрах хүрээ нь орон зайн хувьд 
нилээд явцуу газар нутгийг хамардаг. Өөрөөр хэлбэл хуримтлагдах нөлөөллийн 
үнэлгээг хийхэд бүс нутгийн түвшинд нөлөөлөлд өртсөн болон өртөж болзошгүй 
хил хязгаар буюу хуримтлагдах нөлөөллийн хамрах хүрээ, болон цаг хугацааны 
хязгаарыг тогтоох явдал чухал ач холбогдолтой байдаг. Энэхүү хил хязгаар нь 
тухайн бүс нутагт хуримтлагдах нөлөөлөл орон зайн хувьд хэр хол зайд тархсан, 
тархах боломжтойгоос гадна цаг хугацааны хувьд хэр удаан үргэлжилсэн, 
ирээдүйд хэрхэн үргэлжлэхээс ихээхэн хамаарна. Иймд хил хязгаарыг 
тогтоохдоо ландшафтын түвшинд эсвэл ус хурах талбайгаар авч үвэл илүү 
тохиромжтой байдаг. НБМҮТП-ын Байгаль орчин, нийгэм эдийн засгийн суурь 
судалгааны хүрээнд бүс нутаг, дүүргийн хэмжээнд судалгааг гүйцэтгэсэн ба 
байгаль орчны төлөв байдлын суурь судалгааны голлох үр дүнгүүдийг төслийн 
талбайн төв цэгээс 80 км-ийн радиус дотор гүйцэтгэсэн байна. Иймд төслийн 
талбай орчмын хуримтлагдах нөлөөллийн үнэлгээг энэхүү хил хязгаарын дотор 
хийв.  

 
 

ЗУРАГ 9.5 НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХИЛ ХЯЗГААР 

 

Мөн нөлөөлөлд өртөж буй байгаль орчны бүрэлдэхүүн хэсэг түүн дотроо 
экосистемийн чухал бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн харилцан үйлчлэлээс ихээхэн 
хамаардаг төслийн хам болон давхардмал сөрөг нөлөөллийн эрчим, цар хүрээ, 
тархалт НБМҮТП -ын бүтээн байгуулалтын үйл ажиллагаанаас үүдэлтэй 
экосистемийн чухал бүрэлдэхүүн хэсгүүдэд үзүүлсэн сөрөг нөлөөллүүдийн орон 
зайн давхцалуудыг тодорхойлон хам болон давхардмал сөрөг нөлөөллүүдийг 
үнэлж тогтоон тэдгээрийн нөлөөллийн буурах зай, эрчимшлийг тодорхойллоо.   
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Тухайн үйл ажиллагаанаас үүдэлтэй сөрөг үр дагавар түүний нөлөөллийн буурах 
зай, эрчимшлийг тогтооход “Нөлөөлөл орон зайд буурах функц” -ыг ашиглан 
зураглалаа. Нөлөөлөл орон зайд буурах (Fi) функц: 

𝐹𝑖 = (1  1 + 𝐸𝑥𝑝 ( (𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒 100 ) − 𝑎 ∗ 𝑏)  ) ∗𝑊𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡 
 

Энд:  
Distance - нөлөөлөл буурах зай, 
Weight - нөлөөллийн эрчим 
a, b - налуугийн хүчин зүйлс 
Нөлөөлөл буурах зай болон нөлөөллийн эрчим зэргийг үнэлэхэд хээрийн 

хэмжилтийн мэдээлэлд болон холбогдох математик загварчлалаар гарсан үр 
дүнд тулгуурлан тухайн зөвлөх, судлаачдын тодорхойлон гаргасан тооцоолол их 
чухал байдаг. Учир нь нөлөөллийн эх үүсвэрүүдээс тархаж байгаа олон төрлийн 
нөлөөллүүд нь тухайн төсөл хэрэгжиж байгаа газар орны нөхцөл байдлаас 
шалтгаалан өөр өөр байдаг. Иймд тухай төрлийн нөлөөлөлд тохирсон нөлөөлөл 
буурах зэрэгтэй уялдуулан налуугийн хүчин зүйлсийг сонгож нөлөөлөл буурах 
функцыг тогтооно. 
Экосистемийн төрөл 

 Экосистемийн төрөл 

 Маш ховор (3) Ховор (1.5) Түгээмэл (0.2) 

Нөлөөллийн 
итгэлцүүр 

 

Бодит 
хэмжээ (га) 

ДХ-н 
нэгж 

Бодит 
хэмжээ (га) 

ДХ-н 
нэгж 

Бодит 
хэмжээ (га) 

ДХ-н 
нэгж 

Их (1) 0 0 0 0 233.69 47 

Дунд  (0.66) 0 0 0 0 43.64 6 

Бага (0.33) 0.01 0 0 0 624.96 41 

Нийт  = 94 

Амьдрах орчны төрөл 

 Амьдрах орчны төрөл 

 Чухал (3) Хэвийн  (1.5) Өөрчлөгдсөн (0.2) 

Нөлөөллийн 
итгэлцүүр 

Бодит 
хэмжээ (га) 

ДХ-н 
нэгж 

Бодит 
хэмжээ (га) 

ДХ-н 
нэгж 

Бодит 
хэмжээ (га) 

ДХ-н 
нэгж 

Их (1) 0 0 0 0 233.69 47 

Дунд (0.66) 0 0 0 0 43.64 6 

Бага (0.33) 0 0 0 0 624.97 41 

Нийт  = 94 

 

НБМҮТП -ын бүтээн байгуулалтын үйл ажиллагаанаас байгаль орчны 
бүрэлдэхүүн хэсэгт учруулах хам болон дам сөрөг нөлөөллийн орон зайн 
тархалт 
Хөрсөн бүрхэвч: 2016 оны байдлаар НБМҮТП байгуулах төслийн талбайн 30 
хувь нь бага зэрэглэлээр техноген эвдрэлд өртсөн, харин 20 хувь нь авто 
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машины замаар шугаман хэлбэрээр хүчтэй эвдрэлд өртсөн байна. Үүнээс үзэхэд 
тус талбайд их хэмжээний эвдрэл байхгүй байна. Харин төслийн үйл ажиллагаа 
эхэлж дэд бүтэц, барилга байгууламж, үйлдвэр үйлчилгээний объектууд 
баригдсанаар тухайн талбайн хөрс их хэмжээгээр талхлагдах эвдрэх нь 
зайлшгүй юм.  
  Иймд төслийн талбайн хуримтлагдах нөлөөллийг онолын түвшинд 
тооцоолж цаашид талбайн аль хэсэгт эвдрэл өртөх магадлалтайг тогтоох нь ач 
холбогдолтой юм. Ингэснээр хөрсийг бага талхлах, нөлөөллөөс зайлсхийх, 
бууруулах, нөхөн хамгаалах гэх мэт зорилтот арга хэмжээг төлөвлөхөд ихээхэн 
дэмтэй. НБМҮТП-аас хөрсөн бүрхэвчинд үзүүлэх хуримтлагдах нөлөөллийг 
тооцоход нөлөөллийн эх үүсвэрүүдээс хамаарч нөлөөллийн эрчимшил болон 
буурах зайнууд харилцан адилгүй байна. Өөрөөр хэлбэл авто замын нөлөөлөл 
болон агаарын бохирдолын эх үүсвэрийн нөлөөлөлтэй уялдаж хам нөлөөллийг 
үүсгэсэн байгаа нь тодорхой харагдаж байна.  
 

 Газрын гадаргын нөхцөл 

 Сайн  (3) Дунд (1.5) муу (0.2) 

Нөлөөллийн 
итгэлцүүр 

Бодит 
хэмжээ (га) 

ДХ-н 
нэгж 

Бодит 
хэмжээ (га) 

ДХ-н 
нэгж 

Бодит 
хэмжээ (га) 

ДХ-н 
нэгж 

Их (1) 0 0 0 0 233.69 47 

Дунд (0.66) 0 0 0 0 43.64 6 

Бага (0.33) 0 0 0 0 624.97 41 

Нийт  = 94 

 
 

 Газрын гадаргын ач холбогдол 

 Их  (3) Бага  (1.5) Бага  (0.2) 

Нөлөөллийн 
итгэлцүүр 

 

Бодит 
хэмжээ (га) 

ДХ-н 
нэгж 

Бодит 
хэмжээ (га) 

ДХ-н 
нэгж 

Бодит 
хэмжээ (га) 

ДХ-н 
нэгж 

High (1) 0 0 233.69 351 0 0 

Дунд (0.66) 0 0 43.64 43 0 0 

Бага (0.33) 0 0 624.97 309 0 0 

Нийт  = 703 

 

Ургамлан нөмрөг: НБМҮТП-ийн төслийн талбайн ургамалжилт-
газарзүйн бүлгэмдлүүд нь хөрсөн бүрхэвчинд үзүүлэх нөлөөлөлтэй төстэй 
байна. Гэвч хөрсөн бүрхэвчинд үзүүлэх нөлөөллийг бодвол ургамлан нөмрөгт 
үзүүлэх нөлөөл нь эрчим нь их харин нөлөөлөл буурах зай нь алгуур байх 
магадлалтай байдаг. Ургамлан нөмрөгт талбайн төв хэсгээр эх үүсвэрүүдийн 
давхардмал нөлөөлөл үүсэж, нөгөө талаар төвөөс алслагдахад нөлөөлөл буурч 
зарим нөлөөлөлтэй хам болон илэрч байна. 
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Агаар орчин:  НБМҮТП -ын бүтээн байгуулалтын явцад газар шорооны 
ажил мөн хийгдэх бөгөөд энэ үед агаар мандалд үүсэх тоожилтын тархалтыг мөн 
үйлдвэрүүдээс агаар мандал ялгарах хийнүүд болон тоосжилтын тархалтын үр 
дүнд тулгуулан агаар орчинд үзүүлэх хуримтлагдах нөлөөллийн зураглалыг хийж 
дараах зурагт оруулав. Тус үр дүнгээс харахад төслийн талбайн төв хэсэгт 
ялгарах тоосжилт ихээхэн давхардмал нөлөөллийг үүсгэх магадлалтай байна. 
Харин үйлдвэрүүдийн яндангаас агаар мандалд хаягдах хийнүүд болон 
тоосжилт төслийн талбайгаас зүүн урд зүгт давхардмал нөлөөллийг үүсгэх 
магадлалтай байна.  

НБМҮТП -ийн төслийн үйл ажиллагаа явагдах нутаг дэвсгэр дээр 
нөлөөллийн эх үүсвэрүүдэд шинээр баригдах автозам, үйлдвэрлэлийн барилга 
байгууламж, ус татах хоолой болон агаар орчныг бохирдуулах эх үүсвэрүүд, 
тэдгээр орон зайн замнал дээр үндэслэн нөлөөллийн эрчимийн 3 ангиллаар 
буюу их, дунд болон бага гэсэн байдлаар авч үзэж нийт хуримтлагдах 
нөлөөллийн нэгдсэн зураглалыг гаргасан болно. 
 
Газрын доройтолд үзүүлэх нөлөөлөл, нөлөөлөлд өртөх газар 

 
НИЙТ НӨЛӨӨЛӨЛД ӨРТӨХ ТАЛБАЙ - 902.3 ГА 

 
Нийт нөлөөлөлд өртөх талбайн хэмжээг нөлөөллийн төрлийн мэдээллийг 

үүсгэн  шугаман болон талбайн нөлөөллийн төрлүүдийг төслийн төлөвлөгөөний  
Shapefile-уудыг ашиглан зураглаж  нөлөөллийн төрлийн мэдээлэл тусгагийг 

Нөлөөллийн итгэлцүүр га 

Их x 0.33 233.69 

Дунд x 0.66 43.64 

Бага x 1 624.97 

Нийт нөлөөлөл: 902.3 гa 

ES Code ES Category 
Нөлөөлөлд 

өртөх  

17 meadow steppe 902.29 

82 wet areas 0.01 
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шалгах замаар нөлөөлөл буурах функц, нөлөөллийн эрчим, нөлөөллөөс 
алслагдах зай нөлөөлөл буурах зайг тус тус тооцож гаргасан болно. 
Бага нөлөөлөлтэй 233.69 га, дунд зэрэг 43.64 га,  Их нөлөөлөлтэй 624.97 га  

 
Дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээг төлөвлөх 

Дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээ гэж дүйцүүлэн хамгаалахаар 
тогтоогдсон газар нутагт сонгон авсан биологийн олон янз байдлыг хамгаалах, 
сайжруулахад чиглэгдсэн хамгааллын менежментийн багц арга хэмжээ юм. 
Дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээг хэрэгжүүлсний үр дүнд тухайн газрын 
биологийн олон янз байдал хэвийн нөхцөлөөс илүүтэй сайжирсан байх нь 
дүйцүүлэн хамгааллын эцсийн зорилго болно. Биологийн олон янз байдлыг 
дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээ нь дараах хэсгээс бүрдэнэ. Үүнд: 

 Биологийн олон янз байдлыг сайжруулах зорилтуудыг тогтоох; 

 Биологийн олон янз байдлын менежментийн арга хэмжээг 
тодорхойлох; 

 Хэрэгжилтийн мониторинг хийх; 

 Үйл ажиллагааны төсөв, санхүүжилтийн төлөвлөгөө гаргах зэрэг орно. 
Биологийн олон янз байдлыг дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээ нь дараах 
төрлийн байна. Үүнд: 

 Шууд хамгааллын арга хэмжээ; 

 Нөхөн сэргээх, сайжруулах; 

 Аюул заналыг бууруулах; 

 Холбогдох байдлыг сайжруулах гэх мэт. 
Дүйцүүлэн хамгааллын арга хэмжээг тодорхойлохдоо биологийн олон янз 

байдлын суурь нөхцөл байдлыг үнэлсний дараагаар дүйцүүлэн хамгаалах 
экосистемийн төрөл, амьтан, ургамлын зүйл тус бүрээр тодорхойлно. Эдгээр 
зорилтуудыг тогтоохдоо биологийн олон янз байдлын амьдрах чадварын 
үнэлгээг үндэс болгох ба дүйцүүлэн хамгаалж буй биологийн олон янз тус бүрээр 
амьдрах чадварыг сайжруулахад чиглэсэн зорилтуудыг тодорхойлсон байх 
ёстой.  

Дүйцүүлэн хамгаалах газрыг тогтоохдоо нөлөөлөлд өртсөн газартай ойр 
байх, экологийн хувьд дүйцэхүйц байх, дүйцүүлэн хамгаалах хугацааг нөлөөлөл 
үргэлжлэх хугацаатай харьцуулж тогтоох, урт хугацааны хамгааллыг хангах, 
нэмэлт байх (дүйцүүлэн хамгаалал хийсний улмаас шинээр буй болсон нэмэлт 
хамгааллын үр дүнгүүдийг нэмэлт байх зарчим гэнэ) зарчмуудыг баримтлах 
шаардлагатай. Үүнээс гадна дүйцүүлэн хамгааллын арга хэмжээ нь шинээр 
хамгаалалт бий болгосон, эсвэл биологийн олон янз байдлын хэвийн нөхцөлд 
илүү эерэг нөлөөлөл үзүүлсэн байх шалгуур тавигдана. Дүйцүүлэн хамгааллын 
арга хэмжээг тодорхойлохдоо дараах алхам аргачлалыг мөрдлөг болгоно. Үүнд:  

Төслийн нөлөөлөлд өртөх газрын хэмжээг тогтоох: Төслийн хүрээнд 
нөлөөлөлд өртөх газар нутгийн хэмжээг доорх хүснэгтээс харахад үзэхэд 
төслийн үйл ажиллагааны хүрээнд нөлөөлөлд өртөх талбай нь  902.3 га га буюу 
үүнээс нөлөөллийн их ангилалд 624.97 га, дунд ангилалд 43.64 га, бага ангилалд 
233.69 га-г тус тус эзэлж байна. Иймд нийт 902.3 га га талбайд шууд өртөж 

болзошгүй, нийт нөлөөлөлд өртөх талбайн хэмжээг Si = I1 + I2 ∗ 0.66 + I3 ∗ 0.33 =
730.9 га талбайг тооцоолон авлаа 
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Нөлөөлөлд өртөх газрын хэмжээ  

    

Нөлөөллөөс алслагдах зай, нөлөөлөл буурах зай 

Дүйцүүлэн хамгаалах шаардлагатай газрын хэмжээг тогтоох 
Төслийн нөлөөлөлд өртөх газрын хэмжээг тогтоосны дараагаар төслийн 

нөлөөллийг дүйцүүлэн хамгаалах шаардлагатай газрын хэмжээг тогтооно. 
Дүйцүүлэн хамгаалах шаардлагатай газрын хэмжээг тогтооход дараах хүчин 
зүйлүүдийг харгалзан үзнэ. Үүнд: 

 Амьдрах орчны төрөл  

 Экосистемийн ховор байдал 

 Экологийн эрүүл байдал  

 Ландшафтын байршил 

 Нөлөөллийн хугацаа  
Дүйцүүлэн хамгаалах шаардлагатай газрын хэмжээг тогтоохдоо эдгээр хүчин 
зүйл тус бүрээр дараах хүснэгтэд харуулсан дүйцүүлэн хамгааллын 
итгэлцүүрийг ашиглана. 

ДҮЙЦҮҮЛЭН ХАМГААЛЛЫН ИТГЭЛЦҮҮР 

Ангилал Тодорхойлолт ДХ итгэлцүүр 

Амьдрах орчны ангилал 
Хэвийн Чухал болон өөрчлөгдсөн гэж тогтоогдсон газруудаас 

бусад. 
1.5 

Экосистемийн ховор байдал 
Хэвийн Эх газрын экосистемийн ангилалаар тухайн экологийн бүс 

нутаг ба био-газарзүйн мужлалын хэмжээнд 
10%<тархацтай, 

0.20 

Экологийн эрүүл байдал 
Муу ГЗМС дээр тогтоосон хүний үйл ажиллагааны нөлөөллийн 

индексийн утга их байх 95% <бүхий газрууд. 
0.20 

Ландшафтын байршил 
Дунд - Экологийн хувьд чухал ач холбогдолтой газруудын 

хилээс 20 км-50 км зайтай бол, 
- Нүүдлийн амьтдын шилжилт хөдөлгөөнд зарим талаар 

саад учруулах, 

1.5 

Нөлөөлөл үргэлжлэх хугацаа9 
<5 жил Нөхөн сэргээлт бүрэн хийж дуусах хүртэл хугацааг оруулан 

тооцоно. 
0.20 

                                                           
9Нөлөөлөл үргэлжлэх хугацаа 5 жил  буюу БОМТ-тэй уялдуулан авав. 

Огцом 

Дунд зэрэг 
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Дээрх итгэлцүүрийг харгалзан дүйцүүлэн хамгаалах шаардлагатай газар нутгийн 
хэмжээг дараах томъёогоор тооцоолов.  

So = SI ∗ fn 

So = (I1 ∗ fn) + (0.66 ∗ I2 ∗ fn) + (0.33 ∗ I3 ∗ fn)

= ∑{fn(I1 + 0.66 ∗ I2 + 0.33 ∗ I3)} = 79668 га 

Энд: 

 So-Дүйцүүлэн хамгаалах шаардлагатай талбайн хэмжээ (га), 

  fn-Дүйцүүлэн хамгааллын итгэлцүүрийн аль нэг тохирох утга  
 Дүйцүүлэн хамгаалах шаардлагатай талбай = 1.688 га  

 

Дүйцүүлэн хамгааллын арга хэмжээг тодорхойлох: 
Нийт 1.688  га талбайд дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээг төлөвлөхөөр 

тооцоологдож байна. Гэхдээ бүтээн байгуулалтын ажил нь цаашид нилээд хэдэн 
жил үргэлжлэн явагдах 2016-2019 оны хооронд буюу Байгаль орчны 
менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулах хүрээнд боломжтой дүйцүүлэн 
хамгаалах арга хэмжээний чиглэлийг дараах байдлаар тоймлон гаргав. Гэхдээ 
энэхүү тооцоолол төслийн бүтээн байгуулалтын явцад биологийн олон янз 
байдлын “бүрэн алдагдал”-ыг бууруулах чиглэлтэй үйл ажиллагааны эрэмбэ 
дарааллыг өнөөгийн болон цаашдын хандлагад нийцүүлэн санал болгож байна. 
Үүний тулд, аливаа хөгжлийн бүтээн байгуулалтын төслийн нөлөөлөл, түүний 
хохирлыг бууруулах үйл ажиллагааны эрэмбэлсэн дараалал, түүний  
аргачлалын бүдүүвч зургийг баримтлан авч үзье (BBOP 2012). 

 

 

Биологийн олон янз байдлын хөтөлбөр нь бизнес болон биологийн олон 
янз байдлын аль алинд нь үр ашигтай байхуйц учруулсан хохирол, нөлөөг 
дүйцүүлэн барагдуулах боломжит механизмыг санал болгодог. Иймд бүтээн 
байгуулалтын хүрээнд үүсэн бий болох үлдэгдэл хуримтлагдах нөлөөг дүйцүүлэн 
хамгаалах арга замаар биологийн олон янз байдлын “бүрэн алдагдал” үгүй 
байлгах шаардлага нөхцөлд ойртуулах боломжтой. Дүйцүүлэн хамгааллын 
хөтөлбөр нь шууд нөлөөнд өртсөн газартай ойр зэргэлдээ орших газарт, 
хамгааллын үр өгөөж хамгийн их байх, зөвхөн нэг өртсөн газарт дангаар нь 
гүйцэлдүүлэхээс илүүтэй бүхий л түвшний нийгэм, эдийн засгийн хувьд үр 
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ашигтай хамгааллын үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх нөхцөл, санал тавих замаар 
чиглүүлэхэд тустай. Энэ хөтөлбөрийн хүрээнд, тухайн төслийн үйл ажиллагаанд 
өртсөн дэвсгэр нутгийн гадна талд ижил экологийн нөхцөлтэй амьдрах орчныг 
хамгаалах эсвэл дам үйл ажиллагааны хандлага тухайлбал, ойр зэргэлдээ 
орших тусгай хамгаалалтай газрын хамгааллын чадавхийг бэхжүүлэх, 
дээшлүүлэх, судалгааны ажилд дэмжлэг үзүүлэх зэрэг ажлыг хэрэгжүүлж болно 
(International Council on Mining and Metals, 2005). Тухайлбал, “тухайн хөгжлийн 
төсөл хэрэгжүүлж буй газарт оршдог амьдрах орчинд оруулах хувь нэмэр” хэмээх 
зарчим, “ижил төсөөт шинж буюу “ижлийг нь эсвэл илүү дээрийг нь сонгох” 
зарчим баримтлахыг тус тус дурьдаж болно. Энэ хоёр зарчмыг үндэслэл болгож 
дараах газрруудад дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээг зөвлөмж болгох 
боломжтой юм 

Тухайн төслөөс  нөлөөлөлд өртөх экосистемийн төрөл бүрийн хэмжээг 
тогтоож  төслийн нөлөөлөлд өртөх экосистемийн хэмжээтэй тэнцэхүйц буюу 
түүнээс том талбайтай  бүс нутгийн үнэлгээгээр тогтоосон “Хамгаалах 
шаардлагатай газар”-н дундаас экологийн хувьд ижил байх зарчмыг  хангаж буй  
төвшинд сонгож  зургаар харууллаа.  
 
 

 
                                                          

ЗУРАГ  9.6 ДҮЙЦҮҮЛЭН ХАМГААЛАХ ГАЗРЫН БАЙРШИЛ 
 

Дүйцүүлэн хамгаалах зардал 
Дүйцүүлэн хамгаалах шаардлагатай газрын хэмжээ = 1.688  
төлбөрийн нэгж = $5/нэгж  
Дүйцүүлэн хамгааллын зардал= $8.440 
Дүйцүүлэн хамгаалах шаардлагатай газрын хэмжээг 5 төлбөрийн нэгжээр 
үржүүлэн тооцсон болно. 

 
Дүйцүүлэн хамгааллын арга хэмжээг цаашид төлөвлөх асуудлууд  

“Тухайн хөгжлийн төсөл хэрэгжүүлж буй газарт оршдог амьдрах орчинд 
оруулах хувь нэмэр” хэмээх зарчим баримталвал НБМҮТП -ын бүтээн 
байгуулалтын үйл ажиллагааны нөлөөллийн хүрээнд хамрагдаж буй Налайхын 
нүүрсний орд газрыг нөхөн сэргээх, хувиараа олборлолт хийж буй уул уурхайн 
уухалтаас их хэмжээний  эвдрэлд орсон газрууд нь  төслийн талбайн ойролцоо 
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байгаа болно. Иймд энэхүү газрыг дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээнд төлөвлөн 
авах боломжтой. 

Өнөөгийн байдлаар НБМҮТП -ын бүтээн байгуулалтын үйл ажиллагаа 
эхлээгүй бөгөөд урьдчилсан байдлаар дээрх газруудад дүйцүүлэн хамгаалах 
арга хэмжээг төлөвлөж бүтээн байгуулалтын аливаа ажлын хүрээнд байгаль 
орчинд нөлөөлөл багатай байхаар төлөвлөн ажиллах чухал юм. 

НБМҮТП–ын шууд нөлөөлөлд өртөх нийт 902.3 га бөгөөд энэхүү талбайн 
цаашид өсөн нэмэгдэх боломжтой юм. Иймд цаашид дүйцүүлэн хамгаалахад 
шаардлагатай газар нутгийн хэмжээг төслийн бүтээн байгуулалт тэдгээрийн 
байгаль орчны бүрэлдэхүүн хэгүүдэд нөлөөлөх нөлөөллийг эрчим, нөлөөллийн 
буурал зэргийг харгалзан үзэж тооцох хэрэгтэй. Үүний дараа дүйцүүлэхүйц 
экосистемийн хувьд ижил төстэй амьдрах орчинтой төслийн талбайд аль болох 
ойр байрлах, бүс нутаг дотроо хийхээр төлөвлөж байна. Дүйцүүлэн 
хамгаалалтын арга хэмжээг цаашид төслийн бүтээн байгуулалтай 
холбоотойгоор 3 хувилбараар сонгосон бөгөөд эхний ээлжинд нүүрсний орд 
газрыг нөхөн сэргээх дүйцүүлэн хамгаалалт хийх талбайгаар сонгоод байна. 
Цаашид орон нутгийн захиргаа болон хувилбарт талбайнуудад нарийвчилсан 
хээрийн судалгаа хийж гүйцэтгэснээр эцсийн хувилбарыг сонгох юм. НБМҮТП–
ын талбайд хамаарах биологийн олон янз байдлын нарийн шүүлтүүр буюу ховор, 
ховордсон зүйлийг хамгаалах, тархацыг тогтоохын тулд бүс нутгийн улаан 
дансанд (Gombobataar et al. 2012, Clark et al. 2006, Terbish et al. 2006) 
ховордолын зэрэглэлээр эрэмбэрлэж хөхтөн, мөлхөгч ба хоёр нутагтан, 
шувуудын зүйлийн тоог нарийн гаргаж амьдрах орчны тархацын загварыг ГМС 
дээр боловсруулахаар төлөвлөж байна.  

НБМҮТП-ын төлөвлөлтийн дагуу амжилттай хэрэгжүүлсэн тохиолдолд 
төслийн  нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх нөлөөлөл, үр шим их юм. НБМҮТП мега 
төсөл нь бүс нутгийн эдийн засаг төдийгүй байгаль орчны олон тулгамдсан 
асуудлыг шийдвэрлэхэд оролцоотой байх ёстой. Өөрөөр хэлбэл биологийн олон 
янз байдал, ховор ан амьтдыг хамгаалах, судлахад энэ төслийн гүйцэтгэх үүрэг 
чухал юм. НБМҮТП  төслийн амьтны суурь судалгаа, нөлөөллийн үнэлгээнд 
үндэслэн уг төслөөс бүс нутгийн хэмжээнд санаачлан хэрэгжүүлж болох дараах 
дүйцүүлэн хамгаалах ажлын саналыг дэвшүүлж байна.  

НБМҮТП үйлдвэрлэлийн үр ашгийн тодорхой хувь хэмжээг тусгай санд 
хуримтлуулан НБМҮТП-ийн зүгээс аймаг орон нутгийн байгаль орчны албатай 
хамтран ажиллаж, мэргэжлийн байгууллагаар тусгайлан судлуулж, экосистем 
болон биологийн олон янз байдлын хувьд онцгойрох газруудыг хамгаалалтанд 
авах, менежментийг нь бэхжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэн ажиллах боломжтой юм. 

НБМҮТП нөлөөллийн бүсийнхээ орчинд газрын менежментийг 
хэрэгжүүлэх, газрыг зохистой ашиглах, хөрс, усыг сайжруулах чиглэлд дэмжлэг 
үзүүлвэл энэ нь орчны бүсийг хамгаалахад эерэг нөлөө үзүүлнэ.  
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ДҮГНЭЛТ 
СУУРЬ СУДАЛГААНЫ ГОЛ ҮР ДҮН 
ЦАГ УУР, УУР АМЬСГАЛ 

Төсөл хэрэгжих нутаг дэвсгэрийн цаг агаар, уур амьсгалын нөхцөл нь 
үйлдвэрүүд бүтээн байгуулахад ерөнхийдөө маш тохиромжтой. Бүтээн 
байгуулах, ашиглах явцад энэ нутгийн онцлог болох салхины их хурд, түүний 
давтагдал, их бороо болон үерийн үед тодорхой арга хэмжээ авч явуулах нь 
зүйтэй. Ялангуяа, цогцолборыг удаан хугацаанд ашиглахад эдгээр цаг уурын 
хүчин зүйлүүд нөлөөлөх боломжтой тул юуны өмнө цаг агаарыг өдөр бүр хянаж 
үйл ажиллагаандаа байнга ашиглаж, цаг агаарын болзошгүй аюултай болон нэн 
аюултай цаг агаарын үзэгдлээс сэргийлэхийн тулд цаг уурын автомат станцыг 
байгуулах нь нэн чухал. 

Төсөл хэрэгжих газар нь 120 га талбайг хамрах тул одоо байгаа 
бэлчээрийг устгаж цаг агаар, уур амьсгалын олон жилээр байгалийнхаа 
нөлөөгөөр бий болсон орчинг өөрчилж эерэг, сөрөг нөлөөг үзүүлнэ. Паркийг  
барьж байгуулсаны дараа цаашдын үйл ажиллагаа нь цаг агаар, уур амьсгалд 
нөлөөлөх боломжтой. Болзошгүй сөрөг нөлөөлөл нь тухайн нутгийн экологийн 
цогц, тэнцвэртэй байдлыг алдагдуулж ургамал, хөрс, амьтны хоорондоо 
зохицсон байдлыг устгаж, байгалийн эргэлтийн процесст гажуудал үүсгэх зэрэг 
байна. Үйлдвэрүүд бүс нь бэлчээрийн газрыг асфальтаар хучиж, олон зам 
гаргаж тухайн нутгийг хуурайшуулж цөлжилтийн процессыг нэмэгдүүлэх юм. 
Гэхдээ энэ байдлыг эерэг байлгах нөхцлийг бүрдүүлэх боломж бий. Паркийн 
бүтээн байгуулалтын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг нарийн боловсруулж, 
менежментийг зөв хэрэглэсэн тохиолдолд эерэг нөлөө үүснэ. Жишээлэхэд, 
бүтээн байгуулалтын явц эхлэхийн өмнө олон зам гаргахгүй, бэлчээрийг бага 
сүйтгэхийн тулд замыг эртнээс бэлдэж түүний 2 талаар мод сөөг суулгаж, 
тэдгээрийг байнга услахын тулд усалгааны суваг татах нь зүйтэй. Мөн 
цогцолборын нийт талбай, суурьшлын бүсийг цэцэрлэгжүүлэх нь зүйтэй. 

Үйлдвэрүүдийг ажиллуулах ажиллах хүчний эрүүл мэнд, аюулгүй 
ажиллагааг хамгаалахын тулд үйлдвэр дотор болон гадна ажиллах нөхцлийн 
цаг уурын үзүүлэлтүүдийн дан болон хам байж болох стандартыг тогтоолгох 
шаардлагатай. Жишээлэхэд, гадна ажиллаж байгааг хүмүүс агаарын 
температурын дээд, доод зааг, агаарын температур ба салхины хам нөхцөл г.м. 

 
УУР АМЬСГАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТ 

1940 оноос хойших ус цаг уурын станцын ажиглалтын мэдээгээр газрын 
гадарга орчмын жилийн агаарын температур сүүлийн 70 жилд 2.140C аар 
нэмэгдэж, жилийн хур тунадас 10%-аар буурчээ. 

Уур амьсгалын өөрчлөлтийн төлөв байдлын үнэлгээ (УАӨҮИ, 2014)-ээр 
1971-2000 оны дунджаас 100 жилд өвлийн температур 2.60C-аар нэмэгдэх, зуны 
температур 2.40C-аар нэмэгдэх төлөвтэй байна. Өвөл орох хур тунадас 40%-аар 
нэмэгдэх бол зуны улиралд орох хур тунадас ердөө 3%-аар нэмэгдэнэ. Хур 
тунадас 2070 он хүртэл нэмэгдсээр үүний дараагаар тогтворжино. 
 
АГААРЫН ЧАНАР 

Төслийн нутаг дэвсгэрийн агаарын чанарын өнөөгийн төлөв байдал нь 
агаар бохирдуулагч хүхэрлэг хий, азотын давхар ислийн агууламжаараа  Монгол 
Улсын агаарын чанарын техникийн ерөнхий шаардлага MNS 4585:2007, гадаад 
орчны агаар дахь бохирдуулагчдын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээний хязгаарт 
байна.  
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Орчны агаар дахь тоос тоосонцорын судалгаа хийгдсэн олон жилийн мэдээ 
ажиглалтын мэдээ байхгүй  ч 2014 оны 10-р сард хийгдсэн судалгааны 
үзүүлэлтээс харахад өвлийн улиралд стандартад заагдсан хүлцэх дээд  
хэмжээнээс давж болзошгүй байна. 

Тухайн төсөл хэрэгжих талбай орчмын агаарын чанарыг авч үзэхэд 
агаарыг бохирдуулагч хүхэрлэг хий, азотын давхар исэл, тоос тоосонцорын 
агууламж маш бага илэрч байна. 

Төсөл хэрэгжих талбайн орчим нь гадны нөлөөгүй,  машин техникийн 
хөдөлгөөн хязгаарагдмал, сууршлийн бүс  бий болоогүй тул зөвшөөрөгдөх 
хэмжээнээс давхаар   дуу шуугиан илрээгүй  хүн  амын эрүүл мэндэд сөргөөр 
нөлөөлөх эрсдэлгүй байна. 
 
ДУУ ШУУГИАН 

Налайх орчмын дуу шуугианы түвшин нь тухайн бүс дэх тээврийн 
хэрэгслийн хөдөлгөөн, жижиг үйлдвэрийн газрууд, ахуйн гаралтай дуу чимээгээр 
тодорхойлогдож байгаа бол төслийн талбай орчмын дуу шуугианы өнөөгийн 
түвшин нь ерөнхийдөө өвс, бут салхинд сэрчигнэх, шувуудын шулганаан, 
шавьжийн чимээ зэрэг байгалийн дуу чимээ зонхилсон хөдөө хээрийн араншинг 
илэрхийлэх хэмжээнд байна. Өөрөөр, хэлбэл төслийн талбай орчим дуу шуугиан 
илэрсэнгүй, байгалийн чимээ сонсогдож байв. 
 
ГЕОЛОГИ, ГЕОМОРФОЛОГИ 

Барилгын материалын үйлдвэрлэл, технологийн парк  байгуулах талбай 
нь  гадаргуугийн хэлбэр дүрсээрээ уулын хажуу хэсэгт хамаарах  сулавтар  
долгиолог  ухаа  гүвээрхэг  гадаргад  хамаарах  ба гарал  үүслээрээ                
элэгдэл-зөөгдлийн  гадаргуу болно. Гадаргуу нь  баруун хойноосоо   зүүн 
урагшаа   хэвгий  тогтоцтой   ба  өндрийн  зөрүү нь  1467.50- 1516.20 м байна. 

Судалгааны талбайд дээд ба орчин үеийн дөрөвдөгчийн настай, делюви-
пролювийн (d-pQIII-IV) гаралтай, хайргархаг шавранцар, шавранцар, элсэнцэр, 
элсэнцэрээр ба шавранцараар чигжигдсэн хайр, хайрган ул хөрснүүд  өнгөн    
хөрсний  дороос илэрнэ.                             

Төсөл хэрэгжих районы гадарга нь өнөөгийн байдлаар эвдрэлд бараг 
өртөөгүй боловч үйлдвэрийн парк барьж байгуулах явцад гадаргын тогтоц, тэнд 
тархсан хотгор гүдгэрийн хэлбэр төрхөд ямар нэг хэмжээгээр өөрчлөлт орох 
болно. Өөрөөр хэлбэл, төсөл хэрэгжих нутагт тархсан талархаг гадаргын 
пролюви, нуур-пролювийн хурдсууд, тэдгээртэй холбоотой үүсэж тогтсон мезо-
микро хэлбэрүүд нь эдүгээ хүний гарт огт хөндөгдөөгүй байгалийн хөгжлийн зүй 
тогтлоороо олон зуун мянган жилд бүрэлдэн бий болсон байгалийн тэр үндсэн 
хэлбэр төрх нь аж үйлдвэрийн цогцолбор байгуулах ажлын явцад эвдэгдэх 
болно. Иймээс өөрчлөлтөнд орсон, нэн ялангуяа хотгор гүдгэрийн сөрөг 
хэлбэрүүд ихээр үүссэн газрыг аль болох хурдан хугацаанд нөхөн сэргээхэд 
ихээхэн анхаарах нь чухал. 
 
ИНЖЕНЕР-ГЕОЛОГИ, ГЕОКРИОЛОГИ 
          Налайх орчмын цэвдгийн мониторинг судалгааны үр дүнгээс үзэхэд 
сүүлийн үеийн уур амьсгалын дулаарал болон хүмүүсийн аж ахуйн үйл 
ажиллагааны нөлөөнд эндхийн ул хөрсний жилийн дундаж буюу                                                
10 метрийн гүний температур жилд дундажаар 0.01-0.020С-аар нэмэгдэж        
байгаа юм.  
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          Иймээс Налайх орчмын олон жилийн цэвдэг хөрс нь ойрын 20-30 жилийн 
дотор ерөнхийдөө бүрэн гэсэх боломжтой байна. Гэхдээ чийг ихтэй шаварлаг 
цэвдэг хөрс харьцангуй удаан алгуур гэсэх талтай. Барилга байгууламжийн  
суурийн хөрсний инженерийн тооцоо, зураг төсөл боловсруулахад болон газар 
малталтын ажлыг төлөвлөхөд ул хөрсний улирлын хөлдөлт, гэсэлтийн явц, гүн, 
температурын мэдээ чухал шаардлагатай байдаг.  
           Налайхын цэвдэгт хөрсний улирлын гэсэлт 4-р сарын  дунд, сүүлчээс 
эхлэн 10-р сарын эх ба дунд үе хүртэл үргэлжлэн явагдаж уг улирлын гэсэглэн 
давхрагадас   10-р сарын дунд  буюу сүүлчээс эхлэн 11 ба 12-р сарын сүүлчээр 
ахин бүрэн хөлддөг байна.  Хөрсний температур нь өвөл 1 метрийн гүнд  -12оС, 
2 метрийн гүнд 5.50С, зун 1 метрийн гүнд 7-100С, 2 метрийн гүнд 40С орчим 
байдаг.  

Тус талбайд өрөмдсөн цооногуудад хөрсний ус 3.30-3.60м  гүнд илэрсэн. 
Хөрсний ус нь агаарын хур тунадсаар тэжээгддэг бөгөөд химийн шинжилгээний 
үр дүнгээс үзэхэд өнгө, үнэр, амтгүй, тунгалаг гидрокарбонат ангийн кальци-
магнийн бүлгийн II төрлийн найрлагатай, саармаг орчинтой, цэнгэг, зөөлөн   ус 
болно. Бохирдолтыг тодорхойлогч үзүүлэлтийн агууламж зохих хэмжээтэй 
илэрчээ. /Хавсралт 16/ Уг хөрсний шүүрэлтийн илтгэлцүүр нь Кф=0,04 м/хон. 
Тэжээгдлээс шалтгаалж хөрсний усны түвшин харьцангуй дээшилж доошилно. 
Хөрсний усны түвшний амплититуд нь 1.5-2.00м болно.  Ердийн бетон эдлэлд 
идэмхий чанар үзүүлэхгүй. Харин хар тугалга ба хөнгөн цагаан эдлэлд бага 
зэргийн зэврүүлэх чанар үзүүлнэ. /8/ Тухай н талбайд илэрч байгаа хөрсний ус 
нь цэвдэг хоорондын ус бөгөөд ус агуулагч чулуулгийн үе давхрагууд зүсэлтийн 
хэвтээ босоо чигт өөр хоорондоо бага зайд солигддог тул уст үеүдийн шингэн 
зүйн холбоос ул илэрсэн байна.  Үүнээс гадна ус агуулагч чулуулагт илрэх 
цэвдгийн үе мишилийн зузаан, тархалтын хилзаагийн онцлогтой холбоотойгоор 
чулуулгийн усжилтын зэрэг өөрчлөгдөнө. 
Улирлын хөлдөлтийн норматив гүн (2) 

a) Шавранцараар чигжигдсэн хайр, хайрга  ул хөрс  -2.44 м 
b) Шавранцар  ул хөрс  -2.44 м 
c) Элсэнцэрээр чигжигдсэн хайр, хайрган  ул хөрс  -2.44 м 
d) Хайргархаг шавранцар  ул хөрс  -2.44 м 
e) Элсэнцэр   ул хөрс  -2.44 м 
f) Элсээр чигжигдсэн хайр, хайрган   ул хөрс  -2.44 м 

Олон жилийн цэвдэг хөрс тархсан талбайд улирлын хөлдөлт гэсэлтийн гүн 
цэвдгийн дээд хилтэй нийлнэ. 

Олон жилийн цэвдэг хөрс 2.6-2.8 м-т илэрсэн. 6.0 м гүн өрөмдөхөд олон 
жилийн цэвдэг хөрс дуусаагүй. Олон жилийн цэвдэг хөрсний талаар  
геокриологийн нөхцөл дэд бүлэгт дэлгэрэнгүй тусгав.  

Улирлын хөлдөлтийн бүсэнд хайргархаг шавранцар ул хөрс нь  дунд 
зэргийн хүчтэй овойлттой хөрсөнд    нормчлогдоно. 

Уг хөрс давсжилт, хүлэржилтгүй бөгөөд ердийн бетон эдлэлд сульфатын 
сулавтар  идэмхий чанар үзүүлэх бөгөөд хөнгөн цагаан, хар тугалган кабельд 
дунд зэргийн хүчтэй зэврэлт үзүүлэх шинж чанартай. (8) 
Газар шорооны ажлын зэрэг нь: /3/ 

a) Шавранцараар чигжигдсэн хайр, хайрга  ул хөрс  -III 
b) Шавранцар  ул хөрс  -  II 
c) Элсэнцэрээр чигжигдсэн хайр, хайрган  ул хөрс  - III 
d) Хайргархаг шавранцар  ул хөрс  -II 
e) Элсэнцэр   ул хөрс  - II 
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f) Элсээр чигжигдсэн хайр, хайрган   ул хөрс  - III 
Тус талбай газар чичирхийллийн 7 баллын бүсэд багтана. (4) 
Барилгын талбайг гадаргуугийн уснаас хамгаалсан зураг төслөөр хангах 
хэрэгтэй.  
 
ГАЗАР ХӨДЛӨЛТ 
        Улаанбаатар орчимд болж буй газар хөдлөлтийн төвийн тархалтаас үзэхэд 
хотын зүүн хойд хэсэгт идэвхижилт өндөр явагдаж буй нь харагдаж байсан ба 
урьдчилсан байдлаас үзэхэд энэ нь Гүнжийн хагаралтай холбоотой байх 
магадлалтай байна. Тус бүс нутагт урьдчилсан судалгаа явуулсны дүнд 
магнитуд нь 6-7 хүчтэй газар хөдлөлт үүсгэж болзошгүй голомтод бүс байгааг 
шинээр тогтоожээ.  
        БМҮТПарк байгуулах талбай нь Монгол орны газар хөдлөлийн 7 баллын 
бүсэд хамрагдаж байна 

Энэхүү судалгааны талбайд барилга байгууламж барих тохиолдолд газар 
хөдлөлтийн аюул, эрсдлийн үнэлгээний нарийвчилсан судалгаа хийх зайлшгүй 
шаардлагатай гэж дүгнэж байна. 
 
ГИДРОГЕОЛОГИЙН СУДАЛГАА  

Төсөл хэрэгжих талбай орчимд гадаргын усан илэрц байхгүй ба харин, хур 
борооны үед түр зуурын урсац ажиглагдах хуурай сайр төслийн талбайн урд 
хэсгээр өнгөрнө. Баян уул (1717 м)-ын зүүн хойд хэсгийн 1560 орчим метр 
өндрөөс үүсэлтэй уг сайрын ерөнхий урт 3-3.5 км бөгөөд түүний доод төгсгөл 
болох 1.1 км орчим урттай хэсэг төслийн талбайд хамаарагдана.  

Хуурай сайрын ус цуглуулах талбай 6.8 км2 , сайрын урт 2.1 км, хэвгий 
0.021 бөгөөд төслийн талбайн дээд хэсгээр авсан тооцооны чиглэлээр 1 хувийн 
хангамж бүхий хур борооны үерийн урсац 18.1 м3/сек, 5 хувийнх 12.4 м3/сек, 10 
ба 25 хувийнх харгалзан 6.1-2.8 м3/сек тус тус байна.  

Төслийн талбайн барилга байгууламж, эд хөрөнгийг үер усны аюулаас 
хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх үүднээс гадаргын түр урсац үүсэх нөхцөлтэй 
газрууд (сайр, жалга болон бусад)-д үерийн далан, шуудуу зэрэг хамгаалалтын 
барилга байгууламжуудыг зохих стандарт, шаардлагын дагуу барьж, ашиглах 
шаардлагатай.    

Налайхын БМҮТП-ийн төвлөрсөн ус хангамжийн эх үүсвэрийн эрэл-
хайгуулыг “Эрдэнэдрийлинг” ХХК 2015 оны 8-11 дүгээр сард хийн, Налайхын 
хотгорын баруун урд хэсгийн Доод Цэрдийн Хөхтээг формацийн эх газрын нуур-
пролювийн гаралтай хурдаснаас гүний даралтат устай ордыг илрүүлсэн ба уг орд 
нь 38.0-120 м гүнд тархах 2-3 уст үетэй, уст давхаргын зузаан 42.0-64.0 м 
(дунджаар 48.0 м), шүүрэлтийн итгэлцүүр к= 9.54 м/хоног, ус дамжуулалтын 
итгэлцүүр км = 458 м2/хоног, түвшин дамжуулалтын итгэлцүүр ап=2.6х105 
м2/хоног бүхий бөгөөд уст давхаргын тархалтын “ашигтай” талбайн хэмжээ 30 
хавтгай дөрвөлжин км болно. 

Газрын доорх усны нөөцийн үнэлгээг хайгуул-ашиглалтын N15-РВ02 ба 
N15-РВ03 цооногийн бодит ундаргаар, нийт 30.0 л/с буюу 2592 м3/хоног хэмээн 
тооцож, үйлдвэрлэлийн “В” зэрэглэлийн нөөцөд хамааруулсан ба уст давхаргууд 
нь хоорондоо гидравлик холбоотой.  

Газрын доорх усны энэ ордын үндсэн ус агуулагч хурдас нь янз бүрийн 
ширхэгтэй, сул цементлэгдсэн, барьцалдалт муутай, ан цавархаг, саарал, хөх 
саарал өнгийн элсэнчулуу, дунд, жижиг хэмжээтэй, сайн мөлгөржсөн хайргатай 
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гравелит, жижиг ширхэгтэй конгломерат зонхилж, нарийн ширхэгтэй алевролит, 
шаварлаг аргиллитын ээлжилсэн үеүүдтэй.  

Газрын доорх ус нь химийн найрлагын хувьд кальци-натрийн бүлэг, 
анионы хувьд гидрокарбонатын ангид хамаардаг бөгөөд эрдэсжилт 0.51-100.35 
г/л, ерөнхий хатуулаг 0.6-5.2 мг-экв/л байгаа нь Монгол Улсын ундны усны MNS 
900:2005 стандартын үндсэн шаардлагыг бүрэн хангаж байгаа боловч усан дахь 
фторын агуулга 0.78-1.95 мг/л (Геоэкологийн Хүрээлэнгийн Лабораторийн 
шинжилгээгээр 0.78 мг/л, Геологийн Төв Лабораторийн шинжилгээгэр 1.95 мг/л) 
гэсэн эргэлзээтэй утга гарсныг дахин магадлах хэрэгтэй юм.  

“Эрдэнэдрийлинг” ХХК-ны зүгээс, хайгуул ашиглалтын N15-РB02, N15-
РB03 ба N15-РB01 цооногуудыг ашиглалтанд бэлтгэж, эрлийн N15-EB02, N15-
EB03 цооногуудыг цаашдын горимын ажиглалтанд зориулан тоноглож, тус тус 
хүлээлгэн өгсөн ба газрын доорхи усны нөөц бохирдох, хомсдох болон улирлын 
хөлдөлтөөс хамгаалах зорилгоор бүх цооногуудыг барилгажуулах, ашиглалтын 
цооногуудыг тоолууржуулах, газрын доорхи усны нөөц, чанарт хяналт тавих 
үүднээс горимын ажиглалт, хэмжилтийг төлөвлөгөөний дагуу байнга хийж байх 
шаардлагатай.  

Ашиглалтын болон горимын ажиглалтын бүх цооногуудад энгийн болон 
эрүүл ахуйн хамгаалалтын бүсийг байгуулж, хамгаалалтын дэглэмийг мөрдүүлж 
ажиллах шаардлагатай.  

Түүнчлэн, ашиглалтын N15-РB02, N15-РB03 цооногоос өгөгдсөн ундарга, 
ашиглалтын горимыг алдагдуулахгүйгээр үйлдвэрийн технологи болон унд ахуйн 
төвлөрсөн усан хангамжийн эх үүсвэртээ ашиглахыг захиалагч байгууллага 
(“Налайхын Барилгын материалын үйлдвэрлэл технологийн парк” ОНӨТҮГ)-д 
зөвлөж байна.  

Гадаргын болон газрын доорхи усны нөөц бохирдох, хомсдохоос 
сэргийлж, үйлдвэрлэлийн болон ахуйн хог хаягдлыг хаях, зайлуулах арга хэмжээ 
(байнгын болон зөөврийн хог хаях цэг, хогийг тогтсон хугацаанд байнга 
зөөвөрлөх буюу дараагийн дамжлагад хүргэх, хаягдал бохир усыг цэвэрлэх, 
дахин ашиглах, г.м)-г зөв зохион байгуулж, холбогдох стандарт шаардлагуудыг 
ханган ажиллах шаардлагатай. Үүнийг, үйлдвэр, ААН бүрт мөрдүүлж, тэдгээрт 
тавих хяналт, шалгалтыг төгөлдөржүүлэх хэрэгтэй.  

Төвлөрсөн эх үүсвэрээс хангаж буй усны чанар, химийн найрлагыг тогтмол 
хянаж байх өөрийн гэсэн хяналтын систем (лаборатори)-тэй байх нь усны 
шинжилгээ өгөх, шинжлүүлэх зэрэгт гарах паркийн үйл ажиллагааны зардлыг 
хэмнэх тул энэ тал дээр анхаарч ажиллах.  
 
ХӨРС 

БМҮТПарк байгуулах талбайд зонхилон элсэнцэр, хөнгөн шавранцар 
механик бүрэлдэхүүнтэй хүрэн хөрс тархсан байна.  

БМҮТПарк төслийн байгаль орчны нарийвчилсан үнэлгээний судалгааны  
хүрээнд хийгдсэн хөрсний судалгааны тодорхойлолтоос харахад талбайн 
ерөнхий тогтоц, хөрс үүсгэгч, дэвсэгдэгч чулуулгийн илрэх гүн, хөрсний 
ширхэгийн бүтэц, ялзмагт давхаргын гүн,  ургамлын тархсан байдал,  хөрсний 
голлох агрохими, физик шинж чанарын  үзүүлэлтээс  хамаарч   элсэнцэр, хөнгөн 
шавранцар механик бүрэлдэхүүнтэй, нимгэн, дунд зэргийн ялзмагт давхаргатай 
(20-35 см) хүрэн хөрс тархсан. Элсэнцэр хүрэн хөрс нийт талбайн 76,7% буюу 
92.1 га-д, хөнгөн шавранцар хүрэн хөрс 23.3% буюу 27.9 га талбайд тус тус 
тархсан байна. Хөрсний   барьцалдах чадвар,  ус чийгийн хангамж дунд зэрэг 
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байна. Тухайн  талбайн  хөрс  хүний үйл ажиллагаа, малын хөлд талхлагдаагүй 
байгалийн унаган төрхөөрөө байна.    

Тухайн барилгын материалын үйлдвэр, технологийн парк  байгуулах 
талбай нь газрын одоогийн төлөв байдлын чанарын хянан баталгааны 
судалгаагаар тухайн газарт тархсан хөрс, ургамлын бүтэц, газрын гадаргуун 
хувьд тогтоцоороо эвдэрсэн гэж тодорхойлогдсон. Гуу жалгатай 49.6 га талбай, 
автогений нөлөөтэй 69.2 га, мөн тоосгоны үйлдвэртэй залгаа 1.2 га талбай 
талхлагдсан байна. Гэхдээ тухайн талбайн хөрс нь их болон онцгой их 
зэрэглэлийн эвдрэлд ороогүй. 

Одоогийн байдлаар төсөл хэрэгжихээс өмнөх үе шатанд тухайн талбай нь 
органик бодисууд болох хром, хар тугалга, кадми  зэрэг хүнд элементийн 
бохирдолгүй, орчинд нь барилгын болон ахуйн хог хаягдлын хуримтлал үүсээгүй 
байна. 

Тухайн төслийн үйл ажиллагаанаас хөрсөн бүрхэвчид учруулах сөрөг 
нөлөөллийн хамрах хүрээ бүс нутгийн   түвшинд байхгүй.  

Төсөл хэрэгжиж эхлэх бүтээн байгуулалтын үе шатанд  усны шугам хоолой 
татах, бараа материал тээвэрлэх, үйлдвэрүүдийн барилга барих   зам, талбай 
тавихад   хөрс элэгдэж эвдрэх сөрөг нөлөөлөл  бий болно.   

Төслийн бүтээн байгуулалтын үе шатанд хэрэгжих үйл ажиллагаанаас 
хөрсний эвдрэл үүсэх эрсдэл өндөр байна. Төслийн үйлдвэрлэлийн үйл 
ажиллагааны явцад барилгын материалын үйлдвэрүүд нь тодорхой хэмжээний 
химийн бодис хэрэглэнэ, мөн тэнд  ажиллах машин техникийн хэрэглээний тос, 
тослох материалаар хөрс, химийн хүнд хортой бодисуудаар  бохирдох эрсдэлтэй 
байна.  

Төслийн хэрэгжилтийн явцад хөрс эвдрэлд ороход  учирч болох байгаль 
орчны хөрсөнд учрах экологи –эдийн засгийн хохирлын хэмжээ нь 1.0 га талбайд  
4.4 сая төгрөг, нийт төсөл хэрэгжих 120 га талбайд 523.3 сая төгрөг   байна. 
 
УРГАМАЛ 

Нутгийн хойд хэсэгт ойт хээрийн ургамал зонхилдог бас Туул голоос 
өмнөд хэсэгт ихэвчлэн тал хээр, хуурайсаг хээрийн ургамал зонхилон ургаж 
байна. Иймд тус дүүргийн ургамалжилтын мужлал нь үндсэн 2 шинжид 
хуваагдаж байна. Хүн амын төвлөрөл, уул уурхайн үйлдвэрлэлийн зүгээс 
байгаль орчинд үзүүлсэн сөрөг нөлөлөл, малын бэлчээрийн хомсдол зэрэг олон 
зүйлээс хамаарч ашигт буюу унаган, Монгол ургамлын нөмрөг багасаж ашигт бус 
ургамлын нөмрөг (мал иддэгүй шарилж, лууль, шивээ өвс гэх мэт) илт ихсэж 
байгааг малчид, нутгийн иргэдийн дунд явуулсан судалгаа болон ажиглалт 
нотлож байна. 

4-р хорооны нутаг Их ам, 5-р хорооны нутаг Уу булан, 100 мод гэх мэт 
газруудад хяналтгүйгээр барилгын материалын үйлдвэрлэлийн зориулалтаар 
элс хэмжээгээр олборлох үйл ажиллагаа явуулахдаа байгаль хамгаалах, нөхөн 
сэргээх үйл ажиллагааг орхигдуулснаас хөрсөнд шугаман ба хөндлөн эвдрэлийн 
хэмжээ 1 га газарт байвал зохих хэмжээнээс 2 дахин давсан байна. Үүнээс үүдэн 
элсний нүүлт ихэссэнээс хөрсний үржил шимт хөрс элсэнд дарагдах, салхинд 
хийсэх, ургамлан нөмрөг устах, ядуурах байдал үүсэж байна. 

Их ам, Зуун мод гэдэг газруудад элс олборлох үйл ажиллагааг 4 аж ахуйн 
байгууллага эрхэлж байгаа боловч тус дүүргийн ЗДТГ-т эдгээр аж ахуйн 
нэгжүүдээс байгаль хамгаалах талаар талаар авч хэрэгжүүлбэл зохих ямарч 
бичиг баримт (БОНБҮ, байгаль хамгаалах төлөвлөгөө г.м) байхгүй байна. Монгол 



НАЛАЙХЫН БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ТЕХНОЛОГИЙН ПАРК 
ТӨСЛИЙН ДЭД БҮТЦИЙН  Б А Й Г А Л Ь  О Р Ч Н Ы  Н Ө Л Ө Ө Л Л И Й Н  

Н А Р И Й В Ч И Л С А Н  Ү Н Э Л Г Э Э  

 

  

“ЭХОПЛАНЕТ” ХХК 308 

 

өвс, унаган ургамал хомсдож, үйлдвэрийн бус ургамал зонхилох хандлагатай 
болсон нь бэлчээрийн хомсдол үүсгэх нэг түлхэц болж байна.  

Ургамлын аймгийг ядууралд оруулж хуурайших явцад мал сүргийн бүтцэд 
эзлэх ямаан сүргийн тоо толгойн оновчтой бус харьцаа юм. Өнөөгийн байдлаар 
тус дүүргийн хэмжээнд 58.8 мянган мал тоологдсоноос ямаан сүрэг 20.6 мянга 
буюу нийт сүрэгт эзлэх хувийн 35 илүүг эзлэж байгаа нь сүрэгт байх зохист 
харьцаанаас 3 дахин их байна. Мал аж ахуйн эрдэмтэн, судлаачдын тооцож 
тогтоосноор ямаан сүргийн сүрэт байх зохист харьцааг 8-12 хувь гэж тогтоосон 
байна.  

Бидний хийсэн судалгаагаар тус дүүргийн 100 мод, Элстэйн гол орчим 
буюу N47.47.18,6”, 47.47.49,3”, Е 107 .29 5,7”,107.28.45,1”, N 47.47.21,7”, 
47.47.29,1”, Е107.29.26,5”,107.29.26,5”, N 47.47.6,9”, 47.47.3,8”, Е 107.29.27,7”, 
107.28.38,6” солбицолд орших газруудад ургамлан бүрхэвч, хөрсний үржил шимт 
давхрага үгүй болсон тул орон нутгийн хамгаалалтанд нэн даруй авах 
шаардлагатай байна. 

Газрын нөхөн сэргээлт болон хадгалан хамгаалах шаардлагатай мод 
сөөгийн  жагсаалт гарган тайланд тусгасан. 

Үйлдвэрийн барилга, байгууламжийн дотоод талбайг ургамалжуулан 
ногооруулснаар бичил уур амьсгал өөрчлөгдөж таатай нөхцөл бүрэлдэх нь эерэг 
нөлөөллийн нэг юм.  Байгалийн аясаараа хэрвээ уур амьсгалын хуурайшил 
саарах бол 5-10 жилийн дотор байгалийн ургамал нөхөн сэргэдэг. Харин 
зориудын нөхөн сэргээх үйл ажиллагааг үндсэн болон өнгөц сайжруулалт 
ашиглан явуулбал богино хугацаанд ургамлан бүрхэц бий болно. 
 
АМЬТАН 

Налайх дүүрэг нь нутаг дэвсгэрийн хувьд том биш боловч, хүн ам, 
үйлдвэржилт эрчимтэй өсч буй газар билээ. 

Дүүргийн хойт хэсэг буюу нийт нутаг дэвсгэрийн 40 гаруй хувийг эзэлдэг 
Горхи-Тэрэлжийн байгалийн цогцолборт газарт зохицуулалт, үндэслэл муутай 
аялал жуулчлалын баазуудыг олноор бий болгосноор тус нутагт идээшиж 
зохицсон хөхтөн, хэвлээр явагч болон усан орчинд амьдрагч амьтдын тоо, толгой 
багасч, нүүдэллэсэн болохыг судлаачид тодорхойлсон байдаг. 

Хүн амын харьцангуй бага Их, Бага Мөстийн орчимд цөөн тооны бугын 
сүрэг нутагладаг ба иймд тэдгээрийн тоо толгойг өсгөх, зуд болон хоол 
тэжээлийн хомсдолын үед (өвөл, хавар) нь биотехникийн арга хэмжээ авч, 
зориудын аргаар мараа үүсгэх, хужир, шүү өвс тэжээлийг тодорхой цэгүүдэд 
тавих, мониторинг хийх зэрэг ажлуудыг Хан-Хэнтийн ТХГ-ын хамгаалалтын 
захиргаатай хатран авч хэрэгжүүлэх шаардлагатай. 

Дүүргийн нутаг дэвсгэрт амьтны аймаг , төрөл зүйл ховордож байгаад 
дүгнэлт хийж иргэд, аж ахуйн байгууллагуудын зүгээс зориудын аргаар ан 
амьтанг өсгөн үржүүлэх, нутагшуулах зэрэг аливаа хэлбэрийн ажлыг дэмжиж, 
тэдэнд эдийн засгийн болон бусад хэлбэрийн урамшуулалыг бодлогоор дэмжих 
нь үр дүнгээ өгөх болно. 

Дүүргийн нутаг дэвсгэрт явуулсан ажиглалт судалгаагаар спорт ан агнуур, 
загас үржүүлгийн зориулалтаар Туул, Тэрэлж голын бэлчээр болон Их ам зэрэг 
газруудад загасны аж ахуй хөгжүүлэх, Их, Бага Мөст уулын орчимд буга ба 
хөхтөн ангийн аж ахуй хөгжүүлэх ирээдүй байна / Монерал ХХК-ны ХанХэнтийн 
ТХГ-т хийсэн ан амьтны судалгааны тайлан 2002 он / гэж үзлээ. 
 



НАЛАЙХЫН БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ТЕХНОЛОГИЙН ПАРК 
ТӨСЛИЙН ДЭД БҮТЦИЙН  Б А Й Г А Л Ь  О Р Ч Н Ы  Н Ө Л Ө Ө Л Л И Й Н  

Н А Р И Й В Ч И Л С А Н  Ү Н Э Л Г Э Э  

 

  

“ЭХОПЛАНЕТ” ХХК 309 

 

ХОГ ХАЯГДАЛ 
Барилгын үе шатанд тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээнээс үүдэн 

гарах хаягдал, тос тосолгооны материал болон уусгагч гэх мэт аюултай хог 
хаягдлын гаралт энэхүү төслийн хүрээнд харьцангуй бага тул байгаль орчинд 
үзүүлэх нөлөөлөл байхгүй. 

Бохир усны лагийг зохистой аргаар зайлуулаагүй тохиолдолд таагүй үнэр 
үүсгэх ба элдэв хортон шавьж болон өвчин дамжуулагчийг  цуглуулан ажилчдын 
эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөллүүд үзүүлж болзошгүй. 

Аюултай хог хаягдалд хог хаягдал ашиглах химийн бодисуудын хайрцаг 
сав, ашигласан зай (цэнэг хураагуур) ба үйлдвэрийн цехүүдээс гарах уусгагч 
зэрэг ордог. Мөн хаягдал тос тосолгооны материал, бохирдсон даавуу, хог 
хаягдал будаг, хэрэглэсэн уусгагч болон ашиглаж дууссан химийн бодис зэрэг 
аюултай хог хаягдал нь төрөл бүрийн урсгал засвар, үйлчилгээний үйл 
ажиллагааны үр дүнд бий болдог. Эдгээр аюултай хог хаягдал нь тоног 
төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээний шаардлага болон ашигласан тоног 
төхөөрөмжийн хэмжээнээс хамааралтай. Үйл ажиллагааны үе шатанд үүсэх 
аюултай хог хаягдлыг зохих журмын дагуу хадгалж зайлуулаагүй тохиолдолд 
байгаль орчин, эрүүл мэнд, аюулгүй байдалд сөргөөр нөлөөлж болзошгүй. 

Санаатай болон санаандгүйгээр хүрээлэн буй орчноо хогоор 
бохирдуулахгүйн тулд энэхүү төрлийн хаягдлыг зөв зохистойгоор зохицуулна . 
Эдгээр хог хаягдал нь зохих журмын дагуу зохицуулагдаагүй тохиолдолд таагүй 
үнэр ба үзэгдэх орчны сөрөг нөлөөллийг бий болгох тул байнгын хяналт тавьж 
байх шаардлагатай. 
 
БМҮТП байгуулагдснаар  

 НБМҮТП-ийг байгуулснаар Улаанбаатар хотын хүн амын нягтралыг 
тодорхой хувиар бууруулж, нутаг дэвсгэрийн тэнцвэртэй хөгжлийг тэтгэх 
ач холбогдолтой. 

 1000-1500 орчим ажлын байр шинээр нэмэгдэнэ. 
 Дэвшилтэт технологи үйлдвэрлэлд нэвтэрч, байгаль орчинд ээлтэй, олон 

улсын шаардлагыг хангахуйц барилгын материалын үйлдвэрлэл хөгжинө.  
 Монгол улсын барилгын салбарын өрсөлдөх чадвар, эдийн засгийн 

өсөлтийг хангах суурь нөхцөл сайжирна. 
 Эрдэм шинжилгээ-сургалт-үйлдвэрлэл-бизнесийн холбоо бодитойгоор 

хэрэгжиж эхэлнэ. 
 2019 он гэхэд дотоодын барилгын материалын үйлдвэрлэл өнөөгийн 

түвшнөөс 1.78 дахин нэмэгдэнэ. 
 Орчин үеийн үйлдвэрлэлийн удирдлагын шалгарсан аргуудыг өөрийн 

орны нөхцөлд зохицуулан нэвтрүүлэх, үйлдвэрлэлийг удирдан зохион 
байгуулах ур чадвар, арга барил сайжирна. 

 Үндэсний барилгын материалын аж үйлдвэрийн шинжлэх ухаан, техник, 
технологийн чадавхи эрс нэмэгдэж, эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын 
практик үр өгөөж дээшилж, сургалт, судалгаа, үйлдвэрлэлийн хамтын 
ажиллагааны нэг загвар төв үүсэн хөгжинө. 

 Барилгын материалын үйлдвэрлэлийн хүчин чадал нэмэгдсэнээр ЗГ-ын 
шинэ бүтээн байгуулалт, 100000 айлын орон сууцны хөтөлбөрт 
шаардагдах материал, түүхий эдээр хангах нөхцөл бүрдэж, тухайн 
салбарын импортын хамаарал буурч, барилгын материалын үнэ 
тогтвортой буурах боломж нөхцөл бүрдэнэ. 



НАЛАЙХЫН БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ТЕХНОЛОГИЙН ПАРК 
ТӨСЛИЙН ДЭД БҮТЦИЙН  Б А Й Г А Л Ь  О Р Ч Н Ы  Н Ө Л Ө Ө Л Л И Й Н  

Н А Р И Й В Ч И Л С А Н  Ү Н Э Л Г Э Э  

 

  

“ЭХОПЛАНЕТ” ХХК 310 

 

 ҮТП-ийг дагаж барилгын материалын төвлөрсөн зах, бөөний худалдааны 
төв бий болох нөхцөл бүрдсэнээр өнөөгийн 100 айл орчмын захыг нүүлгэх, 
авто замын түгжрэлийн асуудлыг зохистой шийдэхэд ихээхэн хувь нэмэр 
оруулах болно гэж үзэж байна. 

 

Үүнээс гадна дараах ажлуудыг зохион байгуулж ажиллах шаардлагатай. Үүнд: 
 Байгаль орчныг хамгаалахад чиглэсэн сургалт, сурталчилгааны ажлыг 

үйлчлүүлэгчид болон ажиллагсдын дунд тусгай хөтөлбөрийн дагуу 
мэргэжлийн байгууллагын туслалцаатайгаар зохион байгуулж байх 

 Ашиглаж буй усанд хяналт тавихын тулд гүний худгийг тоолууржуулах  
 Гэнэтийн аюул, үйлдвэрлэлийн осол болон бусад шалтгаанаар агаар дахь 

бохирдуулах бодисын агууламж, физикийн сөрөг нөлөөллийн түвшин 
нэмэгдэж, стандартад заасан хүлцэх хэм хэмжээнээс хэтэрсэн нь хүн 
амын эрүүл мэнд, хүрээлэн байгаа орчинд аюул учруулахаар болсон бол 
энэ тухай аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Засаг дарга болон хүн амд 
шуурхай мэдээлж байх ба агаарын бохирдол, физикийн сөрөг нөлөөлөл 
нэмэгдсэн шалтгааныг тогтоох, хохирлыг арилгах арга хэмжээг 
мэргэжлийн алба, бүх шатны Засаг дарга, холбогдох эрүүл ахуйн болон 
бусад байгууллагатай хамтран яаралтай авч хэрэгжүүлэх шаардлагатай.  

 БОННҮ-ний БОМТ, БОХШХ-т тусгасан арга хэмжээг хэрэгжүүлж, тоос 
болон бусад хийн хэмжилтийг хийж, тухайн орчны агаарын бохирдолтыг 
хянаж, “Агаарт байх бохирдуулах бодисын хүлцэх хэм хэмжээ. Техникийн 
ерөнхий шаардлага” (MNS5885:2008)-ийн зөвшөөрөгдөх түвшинтэй 
жишиж байх;  

 Аянгаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор аянга зайлуулагч, газардуулгыг 
зохих газарт нь үйл ажиллагаа эхлэхээс өмнө байрлуулах 

 Аадар болон үргэлжилсэн хур борооны үед гадаргуугийн (уруйн) үерээс 
хамгаалах зорилгоор төсөл хэрэгжих талбайн дээд талаар ус зайлуулах 
суваг шуудуу татах 

 БМҮТП-ын нутаг дэвсгэрт баригдах барилгын материалын 40-50 
үйлдвэрүүдийн ТЭЗҮ-д тулгуурлан БОАЖЯ-наас байгаль орчны 
ерөнхий үнэлгээг гаргуулан Байгаль орчны нөлөөлллийн 
нарийвчилсан үнэлгээ болон байгаль орчны менежментийн 
төлөвлөгөөг ААН бүр үйл ажиллагаагаа эхлэхээс өмнө хийж 
баталгаажуулах шаардлагатай.  

 Жил бүрийн бизнес төлөвлөгөөндөө байгаль хамгаалахад зориулсан 
зардлыг тусган, нарийвчилсан үнэлгээний тайланд төлөвлөж өгсөн арга 
хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлж байх ба гүйцэтгэсэн ажлынхаа үр дүнг 12-р 
сарын 5-ны дотор БОАЖЯ болон төсөл хэрэгжих дүүргийн ЗДТГазарт 
тайлагнаж байх  

 Байгаль орчныг хамгаалах тухай хуулийн 101 дугаар зүйлд заасны дагуу 
байгаль орчны аудитыг 2 жил тутамд эрх бүхий байгууллагаар хийлгэж 
байх 
Төслийн Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээний тайланд 

тусгаж өгсөн сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний зөвлөмж, Байгаль 
орчны менежментийн төлөвлөгөө зэргийг  баримтлан ашиглах тохиолдолд уг 
төслийг хэрэгжүүлэх боломжтой гэж үзэж байна. 
   
 




