
Тайлбар: Энэ бол англи эх баримт бичиг (нүүлгэн шилжүүлэлтийн төлөвлөгөө, нүүлгэн шилжүүлэлтийн 
хамрах хүрээ, байгаль орчны төлөв байдлын үнэлгээ, байгаль орчны үнэлгээ, хяналтын тогтолцоо, сайн 
дураар газар чөлөөлөх төлөвлөгөө)-ын монгол орчуулга болно. Монгол, Англи хэл дээрх хувилбаруудын 
хоорондоо зөрүү үүссэн үед англи хэл дээрх эхийг баримтална. 

 
 
 
 
 

Байгаль орчны төлөв байдлын үнэлгээ 
 
 
 
2017 оны 12 дугаар сар 
 
 
 
 

TT 9030 МОН: Улаанбаатар хотын орлогод 
нийцсэн ногоон орон сууц ба дасан зохицох 

чадвар бүхий хотын шинэчлэл төсөл 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Улаанбаатар хотын захиргаанаас Азийн Хөгжлийн Банкинд зориулан боловсруулав. 
 
Энэхүү байгаль орчны төлөв байдлын үнэлгээ нь зээл хүсэгчийн бэлтгэсэн баримт бичиг 
болно. Энэхүү баримт бичигт илэрхийлсэн үзэл бодол нь АХБ-ны Төлөөлөн Удирдах 
Зөвлөл, Дээд удирдлага, албан хаагчдын үзэл бодлыг төлөөлөхгүй бөгөөд урдчилсан 
шинж чанартай байж болно. Та АХБ-ны вэбсайтын "Ашиглах нөхцөл" хэсгийг уншиж 
танилцана уу. 
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ВАЛЮТЫН ХАНШ 
(2017 оны 6 дугаар сарын 16-ны өдрийн байдлаар) 

 
Валютын нэгж – Төгрөг 

1.00 төгрөг = 0.00042 ам.доллар 
1.00 ам.доллар = 2,359 төгрөг 

 
ТОВЧИЛСОН ҮГС 

 
АХБ - Азийн хөгжлийн банк 

ГБОМТ - 
Гүйцэтгэгчийн байгаль орчны менежментийн 
төлөвлөгөө 

БОНҮ - Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээ  
БОМТ - Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө 

БОХШТ - Байгаль орчны хяналт шинжилгээний тайлан  
МУЗГ - Монгол Улсын Засгийн газар 
ГБМ - Гомдол барагдуулах механизм 

БОТБҮ - Байгаль орчны төлөв байдлын үнэлгээ 
БОАЖЯ - Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам 

МNТ - Монгол төгрөг 
УБХЗ - Улаанбаатар хотын захиргаа 
НОСК - Нийслэлийн орон сууцны корпораци 
ТХН - Төсөл хэрэгжүүлэх нэгж 
ТБТТ - Төслийг бэлтгэх техникийн туслалцаа 
ХАХБ - Байгаль орчны түргэвчилсэн үнэлгээ 
НШТ - Нүүлгэн шилжүүлэлтийн төлөвлөгөө 
ХАХБ - Хамгаалалтын арга хэмжээний бодлого (2009) 

Ам.доллар - АНУ-ын доллар 
УСУГ - Ус сувгийн удирдах газар 

 
ЖИН ХЭМЖҮҮР 

км - километр 
км.кв - километр квадрат 

кг - килограмм 
га - гектар 
м - метр 
м3 - шоо метр 
мг - милиграмм 

мг/л - нэг литрт ногдох милиграмм 
тн - метр тонн 

 
Энэхүү тайланд "$" нь АНУ-ын долларыг илэрхийлнэ. 

 
 

Азийн Хөгжлийн Банк нь аливаа улс орны хөтөлбөрийг боловсруулах, төслийг 
санхүүжүүлэх, эсвэл энэхүү баримт бичигт аливаа нэг газар нутаг буюу газарзүйн 
бүсийг тодорхойлон заахдаа тухайн бүс, газар нутгийн хууль эрхзүйн ба бусад 
статустай холбоотойгоор аливаа үзэл бодол илэрхийлээгүй болно.  
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УДИРДЛАГЫН ХУРААНГУЙ 

Улаанбаатар хотын гэр хорооллын оршин суугчдад зориулсан Улаанбаатар Хотын 
Орлогод нийцсэн ногоон орон сууц ба дасан зохицох чадвартай хотын шинэчлэлийн төсөл 
(ОНОСХШТ)-ийн техник эдийн засгийн үндэслэлийг боловсруулан ажиллаж байна1. 
ОНОСХШТ хоёр зорилготой: 1) Гэр хорооллын нийтийн аж ахуйн үйлчилгээнд 
холбогдоогүй 500 м.кв газартай хашаа байшинг орчин үеийн нийтийн аж ахуйн үйлчилгээ 
бүхий орон сууцны нэгжээр сольсноор Улаанбаатар хотын хойд хэсгийн гэр хорооллын 
оршин суугчдын амьжиргааны түвшинг дээшлүүлэх; 2) Улаанбаатар хотын уур амьсгалд 
дасан зохицох чадвартай байдлыг сайжруулах, үүний хүрээнд бага нүүрс хүчлийн хий 
ялгаруулдаг, бага орлогод нийцсэн орон сууцыг барьж байгуулснаар өндөр агаарын 
бохирдол үүсгэдэг, хүлэмжийн хий ялгаруулагч өнөөгийн гэр хорооллыг халах Монгол 
Улсын уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох чадварыг нэмэгдүүлэх загвар төсөл 
болох.  Байгаль орчны төлөв байдлын үнэлгээний гол зорилт нь АХБ-ны Хамгаалалтын 
арга хэмжээний бодлогын (2009) дагуу ОНОСХШТ-ийн барилга, ашиглалтын үе шатанд 
байгаль орчинд үзүүлэх болзошгүй нөлөөллийг тодорхойлох юм. 
 
ОНОСХШТ-ийн гол дэд төслийн хүрээнд орчин үеийн олон давхар орон сууцны байруудыг 
Улаанбаатар хотын төвөөс баруун, баруун хойд хэсгүүдэд орших Сэлбэ, Баянхошууны гэр 
хорооллын дэд төвүүд дээр барьж байгуулах юм. ОНОСХШТ-ийн хүрээнд баригдах эдгээр 
орон сууцны барилгууд нь зэрэг хэрэгжих “Гэр хорооллын хөгжлийн хөрөнгө оруулалтыг 
дэмжих хөтөлбөр” (ГХХХОДХ)-ийн Нэгдүгээр төсөл (Эхний үе шат)2- ийн хүрээнд дээрх 
байршилд баригдах дэд бүтцийн шугамд холбогдох юм. Энд танилцуулсан Байгаль орчны 
төлөв байдлын үнэлгээ (БОТБҮ) нь Сэлбэ, Баянхошууны дэд төвүүдэд хэрэгжүүлсэн 
ОНОСХШТ-ийн эхний үе шатыг хамарсан болно.   
 
Төслийн товч танилцуулга 
  
ОНОСХШТ-ээс “Дахин төлөвлөлтийн нэгж” (ДТН) хэмээн нэрлэгдэх хүн амын нягтаршил 
бүхий олон айлын таунхауз болон нам давхрын барилгаас бүрдэх эко дүүргүүдийн 
загварыг гаргаж, барих юм. ДТН нь олон айлын таунхауз, 5 давхар байрууд, жижиг 
бизнесүүдэд зориулсан цэцэрлэг хүлэмж зэрэг нийтийн ногоон байгууламж, оршин 
суугчдын машины зогсоол, гол гудамж руу гарах замууд бүхий худалдаа арилжааны 
талбайн олон янзын хослолоос бүрдэх юм. Энэхүү төсөлд хамрагдах хашаа байшингийн 
одоогийн нягтшил нь ДТН-д багцаагаар 3.6 дахин нэмэгдэнэ.  

ХШҮ-үүд нь ГХХХОДХ-ийн шинэ баригдах ба одоо байгаа дэд бүтцийн шугамд холбогдон  
төвлөрсөн халаалт авч, цэвэр бохир ус, хатуу хог хаягдал, цахилгаан эрчим хүчний 
шийдлүүдээр хангагдах юм. ОНОСХШТ-ийн эхний үе шатанд хоёр төрлийн ДТН (ДТН1/2 
ба ДТН 3/4)-ийг Баянхошууны дэд төвд 5.1 га талбайд, Сэлбэ дэд төвд 6.4 га талбайд тус 
тус нэгтгэн байгуулах ба үүнд тус бүр 65/85 ба 81/140 хашаа байшин хамрагдах юм. 
Дараагийн төлөвлөсөн үе шатанд 134 га талбайд 10 328 өрхийн орон сууцыг барьж 
байгуулна.  

ДТН-ийн барилгууд нь нарны зайн PV хавтан бүхий дээвэр, нарны идэвхгүй ус халаагч, 
орчин үеийн дулаалга, давхар шилтэй цонх, салхины сэргээгдэх эрчим хүч зэрэг эрчим 

                                                 
1 ОНОСХШТ 2017. ОНОСХШТ-ийн явцын тайлан (3/17). Техник эдийн засгийн үндэслэлийн зураг төслийн гол 
хэсгийг ЯТ-д оруулсан.  

2  ГХХХОДХ-ийн Нэгдүгээр төслийн БОТБҮ-г 2013 онд хийж дагалдах БОМТ-ийг 2016 оны 10 дугаар сард 
шинэчилсэн.  
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хүчний хэмнэлттэй технологийг агуулсан загвартай байна. Хоёр дэд төв дээрх нийт ДТН-
үүдийн БОТБҮ-г явуулаад байна. ДТН1/2, ДТН3/4 орон сууцны цогцолборуудын оршин 
суух байр, нийтийн байгууламжийн бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн талаар доор хураангуйлав. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОНОСХШТ-ийг түүнтэй зэрэгцүүлэх хэрэгжүүлэх Гэр хорооллын хөгжлийн хөрөнгө 
оруулалтын хөтөлбөр (ГХХХОДХ)-тэй уялдаатайгаар боловсруулсан3. ГХХХОДХ-ийн 
Нэгдүгээр төсөл (Эхний үе шат)-ийн хүрээнд ундны ус хангамж, бохир ус цуглуулах, 
цахилгаан, харилцаа холбооны шинэ шугам хоолойг барьж байгуулан, хуучныг нь 
шинэчилж Сэлбэ, Баянхошуу дахь дэд төвүүд дээр халаалтын шинэ станцыг байгуулах 
замаар халуун усаар хангана. ГХХХОДХ-ийн Хоёрдугаар төсөл (Үе шат 2)-ын хүрээнд 
Дэнжийн 1000, Дамбадаржаагийн дэд төвийн ойролцоо нийтийн аж ахуйн үйлчилгээний 

                                                 
3 Нийслэлийн засаг даргын тамгын газар 2016. ГХХХОДХ-ийн 1 ба 2 дугаар үе шатны нарийвчилсан Ажлын 
болон техникийн эдийн засгийн үндэслэлийн зураг төсөл тус бүр. 

ДТН1/2 бүрэлдэхүүн хэсэг 

Таунхауз 

        гараж 
        орон сууц 

Эко хорооллын элементүүд 

   Нэмэлт дулаалга, нарны зайн PV     
   хавтан, нарны идэвхгүй     
   технологи, хүлэмж 

Нийтийн зай талбай 

   Явган хүн/дугуйн зам,  
   нийтийн машины зогсоол 

ДТН3/4 бүрэлдэхүүн хэсэг (Хувилбар 3-н 1) 

Таунхауз: Төрөл A, B 

    гараж,  
    орон сууц 

Нам давхарын барилга: Төрөл A, B 

   гараж, шат, техникийн өрөө 
   дэлгүүр / оффисын барилга 
   орон сууц 

Төрөл A, B-н эко хорооллын онцлог 

    Нэмэлт дулаалга, нарны зайн PV хавтан,   
    Хүлэмж 

Задгай талбай: Хувилбар 1  

явган хүн / дугуйн зам, нийтийн зогсоол, 
жижиг цэцэрлэг, хүлэмж / өвлийн цэцэрлэг 
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шинэ шугам хоолойг барьж байгуулна4. Тиймээс ОНОСХШТ-ийн загвар төслүүд 
ГХХХОДХ- н шугам хоолойн дэд бүтэцтэй нягт холбоо/хамааралтай байх юм. ГХХХОДХ нь 
барьж буй инженерийн гол шугам сүлжээндээ ОНОСХШТ-ийн байруудыг холбох 
хорооллын доторхи шугам сүлжээгээр хангах юм.  
 
Үнэлгээний орчин нөхцөл 
 
Урт хугацаанд оршин тогтнож байсан гэр хорооллын газарт  ОНОСХШТ-ийн орчин үеийн 
орон сууцны харьцангуй жижиг байшингууд баригдах юм. Дэд бүтцийн байгуулалтын цар 
хүрээг ОНОСХШТ ДТН-ээс зэргэлдээх гудамжин дахь хорооллын доторхи шугам 
сүлжээгээр ГХХХОДХ-ийн барьж буй инженерийн гол шугам сүлжээнд холбох юм. 
Тиймээс ОНОСХШТ-ын хотын захын хорооллын барилгын ажлын байгаль орчинд үзүүлэх 
нөлөөлөл үлэмж бага байна. Үүний үр дүнд ОНОСХШТ-д зөвхөн “Байгаль орчинд 
нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хууль” (2012)-д заасны дагуу зөвхөн “Байгаль Орчны 
Менежментийн Төлөвлөгөө” (БОМТ)-г хийх шаардлагатай болно. БОАЖЯ-ны 
нарийвчилсан БОНБҮ (БОНБНҮ) бус харин БОМТ хийх шаардлага тавьж буй гэдэг нь 
ОНОСХШТ зөвхөн богино хугацааны бага нөлөөлөлтай байхыг харуулж байна. 
 
ОНОСХШТ нь АБХ-ны байгаль орчны B ангиллын үнэлгээтэй бөгөөд энэ нь байгаль 
орчинд үзүүлэх бүх багахан хэмжээний болзошгүй сөрөг нөлөөлөл нь богино хугацааных, 
буцаан сэргээж болохуйц ба Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө (БОМТ)-ний дагуу 
удирдан зохицуулж болохуйц байна гэсэн үг. ОНОСХШТ-ны Нэгдүгээр шатны техник, 
эдийн засгийн үндэслэлийн төлөв байдлын үнэлгээгээр төслийн байгаль орчинд үзүүлэх 
нөлөөлөл ихээхэн эерэг байх болно гэсэн үр дүн гарсан. 
 
ОНОСХШТ-ийн ашиг тус 
 
ОНОСХШТ нь хоёр далайцтай, томоохон ашиг тусыг буй болгоно. Амьдралын чанар 
талаас харвал ОНОСХШТ нь ДТН-ийн орон сууцанд шилжин суурьшсан гэр хорооллын 
өрхийн амьжиргааны түвшин ихээхэн дээшлэх үр дүнг бий болгоно. Амьдралын түвшин 
дээшлэх нь ГХХХОДХ-ийн инженерийн гол шугам хоолойн дэд бүтцэд холболтуудтай 
үүдэлтэйгээр гэрийн зуухаас төвлөрсөн халаалт руу шууд шилсэнээр байшин, байгууламж 
доторх агаарын чанарын томоохон сайжралт нь бий болно. Төвлөрсөн халаалт руу 
шилжих нь PM2.5, PM10, нүүрстөрөгчийн дутуу исэл ба дэгдэмхий органик нэгдлүүд байшин 
дотроо хордох тохиолдлыг ихээхэн хэмжээгээр бууруулах болно. Орон сууцны усан 
хангамжийг шугам хоолойгоор дамжуулах нь гэрийн усны хэрэглээг олон улсын 
стандартын хамгийн бага түвшинд нийцүүлэх ба төвлөрсөн бохир ус зайлуулах шийдэл, 
орчин үеийн ариун цэврийн өрөө нь гэр хорооллын нухэн жорлонгоос ангижруулж, 
амьсгалын замын болон ходоод гэдэсний эмгэгийн тохиолдлыг бууруулна. Уур амьсгалын 
өөрчлөлтийн үүднээс харвал ОНОСХШТ-ийн загвар төсөл нь гэр хорооллын өрхүүдийг 
төвийн халаалтад холбож, нарны зайн PV хавтан, орчин үеийн дулаалга, барилгын 
материалыг ашигласнаар зорилтот гэр хорооллын бүсээс ялгарах хүлэмжийн хийг ихээхэн 
бууруулна. ОНОСХШТ-ийн орон сууцны эко хороолол Улаанбаатар хотын уур амьсгалд 
дасан зохицох чадвар, Монгол Улсын уур амсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох чадавхийг 
нэмэгдүүлэх болно.  
 
ОНОСХШТ нь орон сууцны орчиннд цэцэрлэг, хүлэмж зэрэг ногоон байгууламжийг бий 
болгосноор амьдралын чанарыг сайжруулж, өвчин эмгэгээс үүдэлтэй алдагдсан ажлын 
өдрүүдийг бууруулж, хувь хүн ба өрхийн бүтээмжийг нэмэгдүүлснээр амжилт бүтээлийг 

                                                 
4 БОТБҮ, 2017. ГХХХОДХ-ийн 2-р үе шат (Төсөл 2)-ны Байгаль орчны төлөв байдлын үнэлгээ. 
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цэцэглүүлж, гэр бүл ба хорооллын нийгэм-эдийн засгийн нөхцөл байдлыг сайжруулна. 
ДТН-үүдийн эрчим хүчний хэмнэлттэй барилгын технологи (жишээ нь, нарны зайн PV 
хавтан, нарны эрчим хүчээр ус халаах, эрчим хүчний хэмнэлттэй цонх, дулаалга) нь 
халаалтад зориулсан өрхийн нүүрсний хэрэглээг багасгаж улмаар орчны агаарын чанарыг 
сайжруулна. 
 
Боломжит нөлөөлөл - Барилга угсралтын ажлын үе шат  
 
Байгаль орчны болзошгүй нөлөөлөл нь Сэлбэ, Баянхошуу дахь нөлөөлөлд өртөх 6.4 га ба 
5.1 га газарт ДТН-ийг барилгын ажлын шатнаас үүдэлтэй богино хугацааны нөлөөллөөр 
хязгаарлагдана. Дуу чимээ, тоос шороо, хөрсний эвдрэл, гадаргын усны тунадасжилт, 
хатуу ба шингэн хаягдлын бохирдол, ажилчдын кэмпийн үзүүлэх нөлөө, орчинд нэвтрэх 
боломж, замын хөдөлгөөн ихсэх, ажиллагсад болон олон нийт гэмтэж бэртэх эрсдэл, олон 
нийтийн санал хүсэлт зэргийг барилгын ажлын шилдэг стандарт туршлага, 
зааварчилгааны дагуу удирдана (тухайлбал, ОУСК/Дэлхийн Банкны байгаль орчин, эрүүл 
мэнд, аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа 2007). ОНОСХШТ-ийн Барилгын үе шатанд 
үүсэх хянаж болохуйц болзошгүй асуудлуудыг дараах байдлаар нэгтгэн үзүүлэв.  
  
 Ус түгээх цэгээс усыг тогтвортой ханган нийлүүлэх  
 
Төслийн Сэлбэ, Баянхошуу дэд төвүүдийн айл өрх болон аж ахуйн нэгжүүдийн аль аль нь 
ундны усаа ойр орчмын худгаас авч, гэр эсвэл аж ахуйн нэгж рүүгээ явганаар 
зөөвөрлөдөг. Ихэнх гэр бүлийн хүүхдүүд нь усыг авч, гэртээ авчрах үүргийг хүлээдэг. ДТН-
ийн орон сууцнууд баригдахад гэр аж ахуйн энэхүү зуршил алдагдахгүй байх нь чухал. 
Хүүхдүүд болон эхчүүд барилга баригдах ойр орчмоор өдөр тутмын/долоо хоногийнхоо 
усны нөөцөө аюулгүй, чөлөөтэй зөөвөрлөх боломжтой байх ёстой. Энгийн явган хүний 
замууд нь хаалт, хашилтаар  ДТН-ийн барилгын талбай ба явган хүний замын хооронд 
тусгаарлагдсан эсвэл ус зөөхөд зориулан түр зуурын хамгаалалттай байх ёстой.  
 
 Бетон зуурмаг, асфальтын үйлдвэр.  
 
Түр зуурын ажиллагаатай зуурмагийн үйлдвэрийг байгуулах, ажиллуулах болон татан 
буулгах асуудлыг зохицуулах шилдэг арга туршлагыг ашиглах шаардлагатай. УБХЗ-ны 
хяналтан доор ажиллах гүйцэтгэгч нь Дэлхийн банк/ОУСК-ын Байгаль орчин, эрүүл ахуйн 
хамгааллын арга хэмжээний 1) Цемент болон шохой үйлдвэрлэх, 2) Барилга материалыг 
олборлох, ба 3) Шатахууны жижиглэнгийн сүлжээний талаарх шаардлагуудыг дагаж 
мөрдөх ёстой. АНУ-ын Байгаль орчныг хамгаалах агентлаг (АНУ-ын БОХА)-аас саяхан 
гаргасан (2014 оны) Бетон зуурмагийн үйлдвэрлэл эрхлэх хууль дүрмийг мөрдөж болох 
юм.  
 
 Ховор, нэн ховордсон, устах аюулд орсон ан амьтан, тэдгээрийн амьдрах орчин 
 
Сэлбэ, Баянхошууны дэд төвүүд болон тэдгээрийн ойр орчмын бүсийн хот байгуулалт, 
хөгжлийн нөлөөлөл хэдэн арван жилийн өмнөх гэр хорооллыг байгуулж, хөгжүүлэх үед 
тавигдсан байдаг. Нөлөөлөлд өртсөн газар нутагт ховор, нэн ховордсон, устах аюулд 
өртсөн ан амьтан байхгүй байна. Мөн адил  Сэлбэ, Баянхошууны бүсэд тэдгээрийн 
амьдрах орчин байхгүй байна. 
 
 Соёлын өв 
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Баянхошуунд хоёр жижиг буддын хийд, хоёр христийн шашны хоёр байгаа тул зэргийг 
ДТН-ийн барих барилгын машин техникийн хөдөлгөөн зэрэг барилгын ажлын нөлөөллөөс 
хамгаалах ёстой. Сэлбэ дэд төвд ижил төстэй соёлын өв байдаггүй байна. 
 
Боломжит нөлөөлөл - Ашиглалтын үе шат 
 
Одоо үйл ажиллагаа явуулж буй Улаанбаатар хотын Төв Цэвэрлэх Байгууламж (ТЦБ)-ийн 
цогцолбор руу хаягдал усыг бүрэн цуглуулж нийлүүлснээр өрхийн эрүүл ахуйн асуудал 
ихээхэн сайжрах болно. Гэсэн хэдий ч цуглуулсан энэ их хэмжээний хаягдал усыг сайтар 
цэвэршүүлэхгүйгээр Туул гол руу урссанаар голын бохирдлын эх үүсвэрийг бий болгоход 
хүргэж болзошгүй юм. ОНОСХШТ-ийн хүрээнд багтаагүй боловч, ДТН-ийн 
цогцолборуудын шинээр байгуулсан инженерийн шугам сүлжээгээр дамжуулан Туул голд 
нийлүүлэх хаягдал усыг нэмэгдүүлэхгүй байхын тулд ТЦБ-ийн хаягдал ус цэвэрлэх 
түвшинг хянаж, сайжруулах хэрэгтэй. ГХХХОДХ-ийн хүрээнд хаягдал ус цуглуулах шинэ 
шугамаар дамжуулж хаягдал усыг цуглуулах шаардлагатай бол тэдгээрийн хүчин чадлыг 
нэмэгдүүлэх хэрэгтэй байна.  
 
ДТН-үүдийг өндөр үр ашигтай Усны эргэлтийн систем бүхий халаалтын бойлер бүхий 
дулааны станц (CFBC HOB)-ын төвлөрсөн системээр халааж, орчны агаарын чанарыг 
үлэмж сайжруулах асуудал тэрхүү бойлерыг дээд зэргээр ажиллуулж, бойлер ба тоног 
төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээг тогтмол хийхээс хамаарна. Шинээр суурилуулсан 
бойлеруудад албан ёсны ашиглалт, засвар үйлчилгээ (АЗҮ)-ний төлөвлөгөөг хэрэгжүүлнэ. 
Халаалтын зуухын операторуудыг шаардлагатай бол Усны эргэлтийн систем бүхий 
халаалтын бойлерын технологийн сургалтад хамруулах ёстой. ГХХХОДХ нь эдгээр 
чадавхийг хөгжүүлэх, АЗҮ-ийн хэрэгцээ шаардлагыг судалж буй. 
 
Сэлбэ, Баянхошуу дахь ДТН-ийн 2 цогцолбор дээрх хүн амын нягтрал 80 хүн/га-гаас 250 
хүн/га хүртэл нэмэгдэх нь тухайн бүсийн тээврийн хэрэгслийн нягтрал, замын түгжрэлийг 
ихэсгэж, зам тээврийн ослыг ихэсгэх магадлалтай. Замын хөдөлгөөнийг хянах албан ёсны 
арга хэмжээ, тухайлбал замаар явах машинд дугаарын хязгаарлалт тавих, хөдөлгөөний 
дохио, тэмдэглэгээг сайжруулах, явган хүний зам барих зэрэг нь замын хөдөлгөөний 
нягтралыг зохицуулахаар зайлшгүй авч хэрэгжүүлэх албан ёсны арга хэмжээ болж байна. 
ДТН-ийн цогцолборыг барьж дуусгасны дараа замын хөдөлгөөн, зам тээврийн осол 
нэмэгдэх төлөвтэй байвал хотын замын цагдаа, зам тээврийн байгууллагад зориулан 
замын хөдөлгөөн, зам тээврийн осол ихсэж буй эсэхийг тодорхойлохын тулд замын 
хөдөлгөөнд хяналт тавихад хангалттай хүрэлцэхүйц төсөв хуваарилах ёстой.  
 
Уур амьсгалын өөрчлөлт 
 
ОНОСХШТ нь уур амьсгалын өөрчлөлтийн тал дээр “Эрсдэл бага”-тай төсөл гэж 
тодорхойлогдсон. ОНОСХШТ- ийн ДТН-үүдийн тогтвортой үйл ажиллагаанд уур 
амьсгалын өөрчлөлтөд мэдрэг байдал нь Баянхошуу ба Сэлбэ дэд төвүүдэд адил байна. 
ОНОСХШТ –д уур амьсгалын өөрчлөлтөд мэдрэг байдлын хувьсагчуудыг ихэвчлэн хур 
тунадас, салхины эрчим, давтамжийн өөрчлөлтөөр шууд тодорхойлогдоно.  
 
Үүнд авч үзэж болох цорын уур амьсгалын өөрчлөлтөд мэдрэг байдлын хувьсагч нь 
тухайн газрын жалга довын дагуу буух гэнэтийн аадар бороо байх юм. Гэвч уур амьсгалын 
өөрчлөлтөөс үүдэлтэйгээр бүс нутагт хур тунадасны хэмжээ буурах төлөвтэй, мөн 
одоогийн түвшинд үер болоход Сэлбэ гол руу чиглүүлэх далан байна. Түүнчлэн ДТН-ийн 
орон сууцны цогцолборын загварт тусгасан байшингийн өндөрлөгөө, ус зайлуулах суваг 
нь уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөлөлд өртөхгүй байх боломжийг олгох юм. Харин 
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ДТН-үүдийн ундны усны хангамж нь уур амьсгалын өөрчлөлтийн улмаас хур тунадас 
буурахтай холбоотойгоор гадаргын усны нөөц бууралт, голын ай сав дахь байгалийн гүний 
усны шүүрэлт багасахтай холбоотойгоор нөлөөлөлд өртөх боломжтой. Гадаргын болон 
гүний усан хангамж буурах тохиолдолд усан сангийн нөөцийг болгоомжтой удирдан 
зохион байгуулах шаардлагатай.  
 
ОНОСХШТ-ийн шууд ба шууд бус хөрөнгө оруулалтаас үүдэх хүлэмжийн хийн ялгаралтын 
талаар Төслийн бэлтгэл шатны техникийн туслалцааны инженерүүдийн хийсэн 
нарийвчилсан үнэлгээнд дурдсанаар гэр хорооллын өрхүүдийн хүлэмжийн хийн 
ялгаруулалт 261,541 тонн CO2e/жил-ээс 74,393 тонн CO2e/жил болж бууран нийт 187,149 
тонн CO2e/жил хэмжээгээр багасах төлөвтэй байна. Энэхүү бууралт нь дараахаас 
бүрдэнэ:  
 

 Нийт 940,312 м.кв шинээр баригдсан барилга байгууламжийг нэмэлтээр дулаалж, 
халаалтад зориулсан жилийн эрчим хүчний хэрэглээг 395 кВт.ц/м.кв-ээс 151 
кВт.ц/м.кв хүртэл бууруулж, дулааны эрчим хүчний зарцуулалтыг 229,436,128 кВт.ц 
буюу (826 TЖ)-аар бууруулжээ; 
 

 төвлөрсөн халаалтын үйлчилгээ авах боломжтой болгосноор нийт алдагдлыг 50% -
иас 35% хүртэл бууруулахын зэрэгцээ (тээврийн алдагдлыг хувирган тооцоолбол 
65%), үндсэн эрчим хүчний зарцуулалтыг 2674ТЖ (үндсэн шугам)-аас 786 ТЖ 
(ОНОСХШТ-ийн хувилбар) болгон бууруулав. 50% -ийн хүрэн нүүрс, 50%-ийн 
нүүрсийг 100% нүүрс болгож бохирдол багатай түлш рүү шилжсэн; 

 
 11 MВт-ын хүчин чадалтай Нарны зайн PV хавтантэй дээврээс жилд 15.6 ГВт хүчин 

чадал үйлдвэрлэж, тус хэмжээгээр нүүрсхүчлийн ялгаралтыг бууруулан нийт 
17,261 тонн CO2e/жил бууралтыг бий болгожээ. 

 
Төслийн үр дүнд ижилд хугацаанд бий болгосон хүлэмжийн хийн ялгаралтын шууд 
бууралтыг 7.92 сая тонн CO2e гэж тооцсон ба тус хугацаан дахь шууд бус бууралт 39.59 
сая тонн СО2е байсан байна.  
 
Дүгнэлт ба зөвлөмж.  
 
Баянхошуу, Сэлбэ дэх ДТН-ийн цогцолборуудын барилгын ажлын үед орон нутгийн ус 
түгээх байрнаас өрхийн усан хангамжийг зөөвөрлөн хүргэх одоогийн практикт хамгийн их 
хамгаалалтыг тавих ёстой бөгөөд ингэснээр аливаа айл өрхийн усан хангамж тасалдахгүй 
байх боломжийг бүрдүүлнэ. Баянхошуу дахь Буддын хийд, Христийн шашны сүмүүдийг 
эвдрэл гэмтэл, сөрөг нөлөөг учруулахаас сэргийлэх, сөрөг нөлөөг бууруулах арга хэмжээ 
авах хэрэгтэй. 
 
ГХХХОДХ-ийн зарим хэсэг болох ГХХХОДХ-ийн хүрээнд шинэ халаалтын уурын зуух 
(ХУЗ) -аас ялгарч буй утаа, орчны агаарын чанарыг ДТН-ийн цогцолборыг барьж дууссаны 
дараа хянаж байх ёстой бөгөөд ингэснээр шинэ ХУЗ-ууд Монгол Улсын жижиг бойлуурын 
ялгаруулах утааны стандарт (MNS 6298: 2011)-ыг биелүүлж, орчны агаарын чанарыг 
сайжруулах болно. Үүний нэгэн адилаар ТЦБ-ийн бохир усны чанар, ТЦБ-ийн байрлалаас 
Туул голын дээд ба доод хэсэгт хийсэн усны чанарын мониторинг нь ДТН-ийн 
цогцолборуудын хаягдал ус цуглуулах систем ТЦБ-ийн хаягдал усыг дутуу цэвэрлэснээс 
үүдэн Туул голын бохирдол үүсгэхгүй байх нөхцлийг хангасан байх ёстой. 
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ОНОСХШТ-д зориулж боловсруулсан БОМТ нь нөлөөллийг бууруулах төлөвлөгөө, 
байгаль орчны хяналт шинжилгээний төлөвлөгөөнөөс бүрдэх бөгөөд төслийн байгаль 
орчны менежментийн чадавхийн хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлсон байна. БОМТ 
ОНОСХШТ-ийн 1-р шатны зураг төслийн болзошгүй нөлөөллийг бүрэн тусгасан байхын 
тулд БОМТ-г нарийвчилсан зураг төслийн үе шатанд шинэчлэх шаардлагатай. 
 
БОТБҮ нь Сэлбэ, Баянхошуун дахь ОНОСХШТ-ийн техник, эдийн засгийн үндэслэлийн 
тодорхойлолт нь нөлөөлөлд өртсөн орчны талаарх боломжтой мэдээллүүдийн хамтаар 
ОНОСХШТ-ийн байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөллийн цар хүрээг тодорхойлоход хангалттай 
гэж дүгнэжээ. ОНОСХШТ-ийн бүтцэд томоохон өөрчлөлт ороогүй бөгөөд байгаль орчин, 
нийгмийн нөлөөлөлд өртөгчийн шинэ мэдээлэл олдоогүй тул, ОНОСХШТ нь Байгаль 
орчны В ангиллын үнэлгээ хэвээр үлдээж, байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын 
нарийвчилсан үнэлгээ (БОНБҮ) нэмж хийх шаардлагагүй болж байна.  
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I. ОРШИЛ 

A. БОТБҮ-ний үндэс 
 
1. Улаанбаатар хотын “Орлогод нийцсэн орон сууц ба хотын шинэчлэлийн төсөл” 
(ОНОСХШТ)-ийн “Төсөлд бэлтгэх техникийн туслалцаа” (ТБТТ) үйл ажиллагаа явагдаж 
дууссан. ОНОСХШТ нь техник, эдийн засаг, санхүү, нийгэм, нүүлгэн шилжүүлэлт, 
институци, байгаль орчны хамгаалалтад зохих анхаарал хандуулах шаардлагатай олон 
талт төсөл юм. Төслийн захиалагч, гүйцэтгэгч байгууллага (ГБ) нь Улаанбаатар хотын 
захиргаа (УБХЗ) юм. 
 
2. Төслийн үр нөлөөгөөр Улаанбаатар хотын хойд хэсгийн гэр хорооллын амьдрах 
орчин, орон сууцны нөхцөл сайжирна. ОНОСХШТ-ийн үр дүнд: (i) сонгосон гэр 
хорооллуудад холимог-ашиглалттай, ялгаатай орлого бүхий, нөөцийг үр ашигтай эко-
дүүргийг барьж байгуулах: (ii) орлогод нийцсэн орон сууцаар хангах механизмууд; (iii) хот 
байгуулалтын үйл явц, амьжиргааны түвшин сайжирна;  (iv) хот байгуулалт, орлогод 
нийцсэн орон сууцны төслийн менежментийн байгууллагуудыг бэхжүүлнэ.  
 
3. ОНОСХШТ-ийн бүсийг Сэлбэ, Баянхошуугийн гэр хороолол дахь дэд бүсүүдээр 
тогтооно (Зураг 1). Эрчим хүчний үр ашигтай технологи, ногоон байгууламж, нийтийн 
үйлчилгээ, шугам сүлжээтэй холбогдсон зэрэг давуу тал бүхий олон тооны орон сууцнаас 
бүрдэх хоёр дэд бүсийг ОНОСХШТ-ийн 1-р үе шатанд сонгож аваад байна. ОНОСХШТ-ийг 
тусдаа хэрэгжүүлж байгаа боловч Гэр хорооллын хөгжлийн хөрөнгө оруулалтыг дэмжих 
хөтөлбөр” (ГХХХОДХ)-ийн “Нэгдүгээр төсөл”5-тэй холбоотойгоор хэрэгжиж байна. 
ГХХХОДХ-ийн 1-р Төслийн хүрээнд Сэлбэ, Баянхошуу дахь гэр хорооллын дэд төвүүдэд 
усан хангамж, халуун ус халаах, цахилгаан, бохир ус зайлуулах шугамыг суурилуулах 
болно.  
 
4. ОНОСХШТ-ийн Сэлбэ, Баянхошууны дэд төвүүд нь Улаанбаатар хотын баруун, 
баруун хойд зүгт байрлаж, Хойд Өргөргийн 47o58'47.9", Зүүн Уртрагийн 106o56'14", Хойд 
Өргөргийн 47o56'30.6", Зүүн Уртрагийн 106o53'59.3"-д тус тус байрладаг. ГХХХОДХ-ийн 2-р 
төсөл нь Дамбадаржаа, Дэнжийн 1000 орчмын гэр хорооллын дэд төвүүд дээр нийтийн 
үйлчилгээний шугам сүлжээг суурилуулахад чиглэнэ. 
  

                                                 
5 Ишлэл 2 
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Зураг 1. УБ хотын төв1‐өөс хойд зүгт байрлах Сэлбэ, Баянхошуу дэд төв 

 
        1 ОНОСХШТ-ийн дэд төвүүд нь ГХХХОДХ-ийн 1 ба 2-р үе шатанд орно 
 

A. ОНОСХШТ-ийн дүгнэлт  

5. ОНОСХШТ-ийн хүрээнд Хотын Шинэчлэлийн Нэгж (ДТН) гэж тодорхойлогдсон 
орчин үеийн, олон тооны таунхауз, бага оврын орон сууцны загварыг гаргаж, барина. 
ОНОСХШТ-ийн боломжит загвар нь хоёр төрлийн хэмжээтэй ДТН-ээс бүрдэх бөгөөд 
ДТН½ болон ДТН¾ нь орон сууцны барилга, нэмэлт хөгжүүлэлтийн хэмжээ, үнийн хувьд 
ялгаатай байна. ДТН-ийн 1-4 гэх коэффициент нь барилгын үнэ дэх чанарын тасралтгүй 
өсөлтийг илтгэнэ. ДТН½ нь 4000 м.кв талбайг эзлэх бөгөөд олон, жижиг хэмжээтэй гэр 
бүлд зориулсан үндсэн таунхаузы загвар бол арай том ДТН¾ (5160 м.кв) нь олон гэр бүлд 
зориулсан таунхауз, багадаа 5 давхар орон сууцны блок, жижиг бизнес эрхлэгчдэд 
зориулсан худалдааны хэсгээс бүрдэнэ. 
 
6. ДТН-ийн төрлүүд нь бүгд ногоон байгууламж, хүлэмж зэрэг ногоон орон зай, оршин 
суугчдын зогсоол, одоогийн төлбөрөөс гарагх зам, халуун усны халаалт, ундны усны 
хангамж, дотоодын бохир усны цуглуулга, хатуу хаягдлын цуглуулга ба хадгалалт, 
цахилгаан зэрэг шинэ болон одоогийн хэрэглээний үйлчилгээ зэргээр хангасан байна. 
ДТН-ийн барилгын загварын салшгүй нэг хэсэг нь цахилгаан үүсгэх, пассив нарны зайгаар 
халаахад зориулсан, дээвэр дээр байрлуулах нарны зайн PV хавтан зэрэг эрчим хүчний 
хэмнэлттэй технологи болон нэмэлт, давхар бүрхүүлтэй цонх, салхинаас сэргээгдэх эрчим 
хүч гаргагч зэрэг эрчим хүчинд хэмнэлттэй барилгын материал ашиглах юм. ДТН нь эко 
хороолол, захын хэсгийн хөгжлийг илэрхийлнэ.   
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7. ОНОСХШТ-ийн уялдах АХБ-наас санхүүжсэн параллел ГХХХОДХ6 нь одоогийн 
ундны усан хангамжийг дамжуулах суваг, бохирыг цуглуулга, цахилгаан, харилцаа холбоо, 
халуун ус, шинэ халаалтын системийг сайжруулах эсвэл шинийг Сэлбэ, Баянхошуунд 
барина. ОНОСХШТ-ийн ДТН-үүд нь Төсөл 1 болон ГХХХОДХ-ийн хангасан хэрэглээний 
шинэ дамжуулах сувагтай холбогдохоор загварчлагдсан. ГХХХОДХ бүс нутгийн ундны 
усны хангамжийг гэр хороолол руу өргөжүүлж, бохир усыг Улаанбаатарын Төв цэвэрлэх 
байгууламж руу хүргэж байна. Үүнд бохирын системийн хоолойнууд холбогдоно. 
 
8. ОНОСХШТ, ГХХХОДХ нь хоёул Улаанбаатар хотын ерөнхий төлөвлөгөө 2030-д 
тусгагдаж дэмжлэг авдаг. Уг төлөвлөгөө, inter alia, нь 500 м.кв нэгж талбайд суурьшсан гэр 
бүлүүдэд суурь үйлчилгээг үзүүлэхэд хэтэрхий үнэтэй болгосон Homestead хуулийн 
нөлөөг арилгахыг хичээж байгаа. Хоёр дэд төвүүдэд нэгтгэгдсэн ДТН-ийн хоёр төрлийг 
Хүснэгт 1, 2-т харуулав7. 
 
9. ОНОСХШТ-ийн анхдагч хэрэглээ нь Баянхошууны дэд төвд 5.1 га, Сэлбийн дэд 
төвд 6.4 га байсан бөгөөд тус бүртээ хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүст зориулсан шалтай 
495, 584 орон сууц барих байсан юм. ОНОСХШТ-ийн энэхүү зорилго гэр хорооллын 134 га 
талбайд 10,323 орон сууц барих төсөл болж өргөжсөн.   
 
Хүснэгт 1. ОНОСХШТ-ийн ДТН1/2-ын орон сууц болон амьдрах таатай байдлын 
бүрэлдэхүүн хэсгийн хураангуй 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Хүснэгт 2. ОНОСХШТ-ийн ДТН3/4-ийн орон сууц болон амьдрах таатай байдлын 
бүрэлдэхүүн хэсгийн хураангуй  

                                                 
6 Улаанбаатар хотын захиргаа  2016. ГХХХОДХ-ийн шатлал 1, 2-ын нарийвчилсан, боломжит загвар. 
7 Ишлэл 1 

ДТН1/2 Бүрэлдэхүүн хэсэг 
Нийт талбайн 
үзүүлэлт 

(м.кв) 

Таунхауз 4,102 

        гарааш, шат 1,596 
        давхар 2,506 

Эко хорооллын боломжууд 

   Нэмэлт тусгаарлагч, нарны зайн PV 
хавтан, идэвхгүй нарны техник, хүлэмж 

Нээлттэй орон зай 

   Явган хүн/дугуйн зам, нийтийн зогсоол 

ДТН3/4 Бүрэлдэхүүн хэсгүүд (Хувилбар 1) 

 
Нийт талбайн 
үзүүлэлт (м.кв) 

 

 A төрлийн таунхауз 1,140 869  В төрлийн таунхауз 

    гарааш, шат 424 329    гарааш, шат 
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B. Үнэлгээний байдал 

10. ОНОСХШТ нь АХБ-ны 2009 оны Хамгааллын арга хэмжээний бодлогын мэдэгдэл8 
болон Сайн практикийн гарын авлагын9 хүрээлэн буй орчны В ангилалт хамаардаг. В 
ангилалйн төсөлд хүнд байдал тулгарах боломжтой ч А ангилалйнхынг бодвол бага 
байна. Уг хүнд байдалд газрын онцлог, ихээхэн өөрчлөмтгий байдал, байгаль орчны 
менежментийн төлөвлөгөөг (БОМТ)10 сулруулах зэрэг орно. ОНОСХШТ нь ангилал В-д 
багтах ч ГХХХОДХ-ийн илүү том дэд бүтцийн төсөлтэй харьцуулахад байгаль орчинд 
аюул заналхийлээгүй гэхэд болно. ОНОСХШТ-ийн анхны Байгаль орчны түргэвчилсэн 
үнэлгэаг (ХАХБ) Хавсралт А-гаас уншаарай.  
 
11. Монголын Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хуулийн (2012) 
хэрэгжилтийг хангахад чиглүүлэх, дагаж мөрдөхийн тулд ОНОСХШТ Байгаль орчны 
менежментийн төлөвлөгөөг (БОМТ) боловсруулах шаардлагатай болсон. Засгийн газрын 
БОМТ-г мэдэгдэхүйц хэмжээний нөлөөлөл үзүүлэх магадлал баатай жижиг төслүүдэд 
зориулан гаргадаг. Тиймээс, ОНОСШХТ нь ГХХХОДХ-ийн Төсөл 1-ийн дотор ихээхэн 
хэсэгт тохиолдох бөгөөд уг төсөл нь БОНЕҮ, дэд БОННҮ-д захирагдаж, 2013 онд хүлээн 
зөвшөөрөгдсөн БОНҮ-ний институтээс эрх авдаг. ОНОСХШТ-ийн байгаль орчны 
нөлөөллийн үндсэн суурь үнэлгээг ГХХХОДХ-ийн Төсөл 1-ийн БОННҮ бэлтгэсэн. 
ГХХХОДХ-ийн Төсөл 1, 2 нь уг хөтөлбөрийн дэд бүтцийн хөгжүүлэлтийн ихээхэн хэсгийг 
хамарч байгаа тул хангахыг шаардсан засгийн газрын нарийвчилсан БОНҮ-г ОНОСХШТ-г 
хангахыг шаардаагүй.  
       
Нөлөөллийн ул мөр 
 
12. Сүүлийн хэдхэн арван жилийн дотор өргөжсөн гэр хорооллын улмаас Сэлбэ, 
Баянхошууны дэд төвүүд дэх хашааны хөгжүүлэлт, түүнийг тойрсон хэсгүүдэд экологийн 
нөлөөллийн ул мөр хэдийн үлджээ. Уламжлалт гэр, энгийн модон байшин, гаднах 
байгууламж, гарааш, замын сүлжээ, хэд хэдэн бизнесийн үйл ажиллагаа зэргээс үүдэлтэй 
нөлөөллийн ул мөр гэр хорооллын эргэн тойронд нэмэгдсэн байна.  

                                                 
8 АХБ. 2009. Хамгаалалтын арга хэмжээний бодлогын мэдэгдэл. Манила.  
9 АХБ. 2012. Байгаль орчны Хамгаалалт, Сайн практикийн гарын авлага, Төсөл. Манила.  
10 Ишлэл 13, хуудас 19. 

    Давхар 716 540    давхар 

A төрлийн бага оврын 
орон сууц 

2,601 2,110 
В төрлийн бага оврын орон 

сууц 

   гарааш, шат, техникийн 
өрөө 

993 874 
гарааш, шат, техникийн 
өрөө 

   дэлгүүр / оффис 502 420 дэлгүүр / оффис 
   Давхар 1,608 1,236 давхар 

А, В төрлийн эко хорооллын боломж 

Нэмэлт тусгаарлагч, нарны зайн PV хавтан, хүлэмж 

Нээлттэй орон зай: Хувилбар 1  

Явган хүний / дугуйн зам, нийтийн зогсоол, ногоон байгууламж, хүлэмж / 
өвлийн цэцэрлэг  
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13. ОНОСХШТ-ийн ДТН-ийн боломжит загварт зориулан бэлтгэсэн БОТБҮ-д Сэлбэ, 
Баянхошууны хоёр дэд төвийн байгаль орчны чанар, эмзэг экологийн, соёлын эх болон 
одоо байгаа мэдээллийн өгөгдлийг ашигласан. Хоёр дэд төвийн талбайд нэгтгэгдсэн ДТН-
үүдийн нарийвчилсан загварууд нь ОНОСХШТ-ийн зөвшөөрлийг дагана. ОНОСШХТ-д 
зориулан бэлтгэсэн АХБ-ны Хөгжлийн Менежментийн Төслийг (ХМТ) төслийн 
нарийвчилсан загварыг эцсийн байдлаар бэлтгэхэд шаардлагатай тохиолдолд 
шинэчилнэ.  
 
Үнэлгээний Хүрээ  
 
14. ОНОСХШТ-ийн ДТН-үүд нь ОНОСХШТ-ийн эхний шатанд БОТБҮ-ийн хийгдсэн 
Сэлбэ, Баянхошууны дэд төвүүдэд хөгжүүлж байгаа. Төслийн дэд шатыг гэр хорооллын 
бусад дэд төвүүдэд хөгжүүлэх бөгөөд мөн ОНОСХШТ-д зориулсан салбарын зээлийг 
бүрдүүлнэ. Тиймээс Байгаль орчны үнэлгээ ба хяналтын хүрээг (БОҮХХ) ОНОСХШТ-ийн 
дэд шатуудын үнэлгээ, хамгаалалтын арга хэмжээний хөгжүүлэлтэд зориулж бэлтгэсэн. 
ОНОСХШТ-ийн БОҮХХ-ний талаар тусдаа хэсгээс уншаарай.   
 

C. Тайлангийн бүтэц 

15. БОТБҮ-ний тайлан нь ХАХБ-ын (2009) Нэмэлт 1, Хавсралт 1-д заасан БОНҮ-ний 
форматтай ерөнхийдөө төстэй. БОТБҮ-г дэд төв бүр дээр хөтөлж, үр дүнг нь харуулна. 
Статик тодорхойгүй байдлаас зайлсхийх эсвэл багасгахын тулд нийтлэг орчин болон 
үнэлгээний үр дүнг хамтад нь толилуулж байна. ОНОСХШТ-ийг нэг агентлаг гүйцэтгэх тул 
төслийн талбай ижил хоёр дэд төв бүрт нэг БОМТ гаргасан. 
 
  

II. БОДЛОГО, ХУУЛЬ ЭРХЗҮЙ, ЗАХИРГААНЫ ТОГТОЛЦОО 

A. Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээ  

16. Монгол Улсын Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээг Байгаль орчинд нөлөөлөх 
байдлын үнэлгээний тухай хуулийн (2012) дагуу Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам 
(БОАЖЯ)-наас удирдан хийж байна. БОНҮ-ний журмын дагуу бүх төслүүдийг 
хэрэгжүүлэхийн өмнө байгаль орчны нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээ (БОНЕҮ)-урьдчилсан 
үнэлгээ, эсвэл бүрэн хэмжээний нарийвчилсан үнэлгээ (БОHНҮ) гэсэн хоёр 
шатлалтайгаар хийж байна. Анхан шатны БОНЕҮ-г БОАЖЯ-наас хийдэг бөгөөд төслийн 
байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөллийн үнэлгээний шатлалыг гаргадаг. Томоохон төслүүдэд 
БОНЕҮ нь БОННҮ-д тавигдах шаардлагыг тодорхойлдог бол бага зэргийн нөлөөлөлтэй 
төслүүдийн хувьд БОНЕҮ нь зөвхөн төслийн байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг 
тодорхойлж өгнө. 
17. БОНҮ-ний үйл явцын эхний алхам бол төсөл хэрэгжүүлэгч төслийнхөө БОНЕҮ-г 
БОАЖЯ-аар хийлгэх хүсэлтээ БОАЖЯ-нд гаргана. Анхны өргөдөл нь дараах үндсэн 
мэдээллийг агуулсан байна: i) Төсөл хэрэгжих нутаг дэвсгэрийн байгаль орчны төлөв 
байдлын тодорхойлолт; ii) хэрэгжүүлэх төслийн зураг төслийг оролцуулсан төслийн 
талаарх нарийвчилсан тодорхойлолт; ба iii) төслийн техник эдийн засгийн үндэслэл. 
БОНЕҮ-нээс дараах үр дүн гарна:  

(i) төслийг байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээ (БОННҮ)-гүйгээр 
хэрэгжүүлэхийг зөвшөөрөх; 
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(ii) тусгай нөхцөлүүдийг хэрэгжүүлэх болон/эсвэл нөлөөллийг бууруулах арга 
хэмжээнүүдийг авснаар төслийг байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан 
үнэлгээ (БОННҮ)-гүйгээр хэрэгжүүлэхийг зөвшөөрөх; 

(iii) төслийг хэрэгжүүлэхэд байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээ хийх 
шаардлагатайг тогтоох;  

(iv) Холбогдох хууль тогтоомжийг зөрчсөн, хүрээлэн буй орчинд тоног төхөөрөмж, 
технологийн ихээхэн сөрөг нөлөөтэй, газрын менежментийн төсөл байхгүй 
гэсэн шалтгаанаар төсөл хэрэгжүүлэхийг зөвшөөрөхгүй байх. 

18. БОНҮ-ний тухай хуулийн (2012) хавсралтад дурдсан төслүүдийн ангиллын дагуу, 
байгаль орчинд үзүүлэх нөлөө бага төслийн анхдагч БОНЕҮ-г тус төсөл хийгдэх аймаг, 
нийслэлийн байгаль орчны хэлтэс хийж болно. Аймаг, нийслэлийн хэлтэс өөрсдийн 
БОНЕҮ, БОМТ-д заасны дагуу үнэлж, зөвшөөрөл олгоно. Энэхүү арга барил нь байгаль 
орчинд үзүүлэх нөлөө багатай, харьцангуй сайн төслийн байгаль орчинд үзүүлэх 
нөлөөний дүгнэлтийг шуурхай гаргахад тустай. Энэхүү процесс ОНОСХШТ-д хийгдсэн. 
Улаанбаатарын Байгаль орчны хэлтсийн (УББОХ) ОНОСХШТ-д хийсэн БОНЕҮ-гээр БОМТ 
гаргахыг шаардсан. Үнэлгээг БОМТ-ийн үндэсний зөвлөх хийж, УББОХ-оор батлуулсан.  
 
19. ГХХХОДХ-ийг хэрэгжүүлэгч Улаанбаатар хотын захиргаа (УБХЗ) байгаль орчны 
нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээ (БОНЕҮ) хийлгэх хүсэлтээ гаргасан. БОНЕҮ-ээр ОНОСХШТ-
ийн хувьд БОННҮ-г хийх шаардлагатай гэсэн дүгнэлт гарсан. ОНОСХШТ-ийн БОННҮ-г 
боловсруулж дууссан ба УББОХ -аар хянуулан батлуулахаар хүргүүлээд байна.  УББОХ-
ын баталсан Сэлбэ, Баянхошууны төслийн талбайн БОМТ-ын орчуулсан хувилбарыг 
“Хавсралт В”-гээс харна уу.  
 
20. Засгийн газрын БОМТ-ын тайлан нь дараах бүлгээс бүрдэнэ:  
 

(i) Сөрөг нөлөөний нэгдсэн үнэлгээ; 
(ii)  Нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөө; 
(iii)  Нөхөн сэргээх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 
(iv)  Нүүлгэн байрлуулах, нөхөн олговор олгох үйл ажиллагааны төлөвлөгөө  
(v)  Түүхийн болон соёлын өвийн төлөвлөгөө   
(vi)  Химийн эрсдлийн менежментийн төлөвлөгөө 
(vii)  Хог хаягдлын эрсдлийн менежментийн төлөвлөгөө  
(viii)Жилийн байгаль орчны менежентийн төлөвлөгөөний бүтэц, зохион байгуулалт, 

хэрэгжүүлэлт 
(ix) Байгаль орчны хяналт шинжилгээний төлөвлөгөө 
(x)  Нөлөөлөлд өртсөн оршин суугчид, оролцогч талуудад зориулсан жилийн байгаль 
орчны менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг тайлагнах хуваарь 
 

21. БОННҮ-г хамгаалалтыг хангах баримт бичгийн хувьд төр шаарддаг ба байгаль 
орчны үнэлгээ нь АХБ-ны БОТБҮ болон Хамгааллын бодлогын баримт бичиг (ХБББ)-д 
заасны дагуу байгаль орчныг хамгаалахад тустай. Ялангуяа төсөл хэрэгжих газрын 
байгаль орчны төлөв байдал ба төслийн нийгэм-соёлын нөлөөллийн шинжилгээ хийгдэнэ. 
Энэ мэдээлэл нь БОТБҮ-ний үндсэн агуулгыг бүрдүүлдэг. 
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B. Байгаль орчны хамгаалалтын хууль эрхзүйн тогтолцоо  

22. Монгол Улсын Засгийн газар байгаль орчин, нөөц, тусгай хамгаалалттай газар 
нутгийг хамгаалах ба бохирдлын менежментийн тусгайлсан хуулиудыг батлуулан, байгаль 
орчны стандартыг тогтоосон байдаг. ОНОСХШТ-ийг хэрэгжүүлэхэд хэрэглэх хуулиудын 
холбогдох хэсгүүдийг “Хүснэгт 3”-д хураангуйлав. ОНОСХШТ-ийг хэрэгжүүлэхэд мөрдөх 
байгаль орчны ба техникийн холбогдох стандартуудын жагсаалтыг “Хавсралт C”-д 
хавсаргав. Улсын эсвэл донор байгууллагаас санхүүжсэн төслийн БОНЕҮ-г БОАЖЯ-наас 
хийдэг бөгөөд үүний дараа Монгол Улсын лицензтэй БОНҮ-ний байгууллагаар БОННҮ, 
БОМТ хийлгэх нь дотоодын иж бүрэн цогц шаардлага юм. Хөгжлийн албан ёсны тусламж 
(ХАЁТ), эсвэл донор байгууллагын хийсэн байгаль орчны хяналт, шалгалтыг Засгийн 
газар хянаж, батлах шаардлагаггүй байдаг.  
 

Хүснэгт 3. ОНОСХШТ-тэй холбоотой хуулийн хураангуй 

Үндэсний хэмжээний хууль тогтоомж Холбоотой 
бүлэг 

Хариуцсан 
яам/агентлаг  

1. Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хууль  Барилга, Хот 
байгуулалтын яам 

(БХБЯ) 

Бодлого, стратеги, хөтөлбөрийн хамрах хүрээ, нөлөөнд өртсөн ард 
иргэдийн дунд олон нийтийн хэлэлцүүлэг зохион байгуулах 

19 
 

2. Нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хууль  
 

УБХЗ / Улаанбаатар 
хотын Захилгаа (УБХЗ) 

Нийслэлд байгаа аливаа ААН, байгууллага өмчийн хэлбэрээс үл 
хамааран хариуцлага хүлээнэ: 
(i) Нийслэлийн удирдлага, бусад хууль тогтоомжид захирагдаж, 

ажиллагсаддаа мэдээлж байх 
(ii) Нийслэл хотын тусгай хөтөлбөрийн хэрэгжилтэнд дэмжлэг үзүүлэх  
(iii) Хувийн эзэмшлийн (газар, барилга г.м) болон хүрээлэн буй нийтийн 

эзэмшлийн талбайн үйл ажиллагаа, арчилгааг стандартын дагуу 
гүйцэтгэх  

12 

 
 

3. Усны тухай хууль  Байгаль орчин, Аялал 
жуулчлалын яам 

(БОАЖЯ) 

Усны нөөцийн хамгаалалт 22  

Усны нөөцийг бохирдохоос хамгаалах: Зөвшөөрөгдсөн стандартад 
заасан хэмжээнээс болон хаягдал усны стандартаас  хэтэрсэн бохир 
усыг хаясан нь ус ашиглах эрхийг цуцлах үндэслэл болох 

24 
 

Засгийн газар усны бохирдлын төлбөр, усны нөөцийн хомсдолыг тогтоох  25  

Ус ашиглах гэрээг цуцлах нөхцөл 29  

Ус ашиглагчийн үүрэг 30  

Ус ашигласны төлбөр, тариф 31  

4. Ус бохирдуулсны төлбөрийн тухай хууль  БОАЖЯ 
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Ус бохирдуулагчийг тодорхойлох, бүртгэх  4  

Ус бохирдуулсны төлбөрийн субьект  5  

Ус бохирдуулсны төлбөрийг цуцлах, хөнгөлөх 8  

Хот, суурин газрын усны хангамж ба ус зайлуулах хоолойн сүлжээний 
үйл ажиллагаа  

9 
 

Усан хангамж, ус зайлуулах хоолойн сүлжээг зохицуулах хорооны үүрэг, 
бүрэлдэхүүн 

9 
 

Хот, суурин газрын усан хангамж, ус зайлуулах хоолойн сүлжээний үйл 
ажиллагааны техникийн үзүүлэлт 

11 
 

Тусгай зөвшөөрөл, лиценз 12  

Гэрээ 13  

Үйлчилгээ үзүүлэгчдийн үүрэг  

Үйлчилгээ үзүүлэгч нь хууль зүйн үндэслэлгүйгээр хэрэглэгчийн эрх 
ашгийг хөндөх, техникийн тодорхойлолт авах өргөдлөөс татгалзах эрхгүй 

14 

 

Хэрэглэгчийн эрх, үүрэг 15  

Усан хангамж, ус зайлуулах хоолойн сүлжээг сэжиглэх нөхцөл 16  

Ус зайлуулах хоолойн шугамыг хамгаалах бүс ба ус зайлуулах хоолойн 
шугамаас зургаан метрийн дотор барилга, байгууламж барихыг хориглох  

17 
 

Бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн байршлын техникийн шаардлага 18  

5. Газрын тухай хууль 
БОАЖЯ ба БХБЯ 

Газрын эрхийг шилжүүлэх 39  

Газар эзэмшигч нь газар эзэмших сертификатын хугацаа дуусмагц 
газраа чөлөөлөх 

41 
 

Гэрээний хугацаа дуусахаас өмнө бусдын эзэмшил газрыг солих буюу 
эргүүлэн авахад газар өмчлөгчид нөхөн олговор олгох 

43 
 

Тусгай зориулалтаар газар ашиглах 46  

Гуравдагч этгээдийн газрыг түр болон дамжин өнгөрөх зориулалтаар 
ашиглах 

48 
 

Газрыг зохистой ашиглах шаардлага  50  

Газрыг ашиглах нийгмийн эрүүл мэндийн шаардлага  51  

Хот, суурин газрын зохистой хэрэглээ, хамгаалалт  56  

Газрын эвдрэлийн нөхөн олговор  61  

6. Хот суурин газрыг дахин хөгжүүлэх тухай хууль БХБЯ 

Хот, суурин газрыг дахин хөгжүүлэх үйл ажиллагаанд Хот байгуулалтын 
тухай хуулийн 4.1-д заасан хот байгуулалт, төлөвлөлтийн үндсэн 
зарчмыг баримтална. Үндсэн зарчим нь иргэдийн эрх ашигийг эрхэмлэх 
байна.  

5 

 

Дахин хөгжүүлэх үйл ажиллагааны төрөлд 12.1.3 гэр хорооолын газрыг 
дахин хөгжүүлэх төрлийг багтаана 

12 
 

Гэр хорооллыг дахин зохион байгуулах 17  
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Төсөл хэрэгжүүлэгчийн эрх, үүрэг  23  

Газар эзэмшигч, төсөл гүйцэтгэгч болон холбогдох засаг, захиргааны 
нэгжийн Засаг дарга оролцсон гурван талт гэрээ байгуулах  

24 
 

Гурван талт гэрээний хугацаа, нөхцлийн дагуу газар эзэмших эрхийг 
төсөл хэрэгжүүлэгчид шилжүүлэх  

25 
 

7. Газар өмчлүүлэх тухай хууль БХБЯ 

Газар өмчлөгчийн эрх, үүрэг 27  

Газар өмчлөгчийн эрх дуусгавар болох 31  

Газрын эрхийг улсын өмчид дахин авах  32  

Сервитуд тогтоох нөхцөл  33  

Газрыг хураах 35  

Нүүлгэн шилжүүлэлт хийх нөхцөл 37  

8. Газрын төлбөрийн тухай хууль  БХБЯ 

Газар ашигласны төлбөр төлөгчийг тодорхойлох 3  

Газрын төлбөртэй холбоотой субьектууд 4  

Газрын төлбөрөөс чөлөөлөх  8  

Газрын төлбөр төлөгч өр  12  

9. Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль БОАЖЯ 

Байгаль орчныг хамгаалах талаарх иргэний эрх, үүрэг  4  

Байгалийн нөөцийн халдашгүй байдал 6  

Байгаль орчныг бохирдлоос хамгаалах 21  

ААН, байгууллагын эрх, үүрэг 31  

Байгаль орчинд учирсан хохирлын нөхөн олговор 49, 57  

10. Хөрс хамгаалах, цөлжилтөөс сэргийлэх тухай хууль  БОАЖЯ 

Хөрс хамгаалллын хэмжүүлр 6  

Цөлжилтийн нөхөн олговор  9  

11. Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хууль БОАЖЯ 

Нарийвчилсан БОНҮ 8  

Байгаль орчны Менежментийн төлөвлөгөө (БАМТ) 9  

Төсөл, хөтөлбөрт оролцогчдын хүлээх үүрэг Obligations of program and 
project proponents 

14 
 

БОНҮ хийх эрх бүхий ААН-ийн эрх, үүрэг  15  

Санхүүгийн байгууллагууд байгаль орчин болон нийгмийн эрүүл мэндэд 
хор хөнөөлтэй үйл ажиллагааг дэмжсэн төслөөс татгалзах үүрэг хүлээнэ 

17 
 

БОНҮ-гийн үйл ажиллагааны олон нийтийн оролцоо  18  
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БОНҮ болон БОМТ хийлгээйгүйгээс учирсан хохирлын нөхөн олговор  20  

12. Агаарын тухай хууль 
        БОАЖЯ 

Хувь хүн, албан байгууллагын эрх, үүрэг 9  

Агаарын чанарын өгөгдөл 12  

Агаарын бохирдлыг бууруулах зарчим, арга хэмжээ 13  

Агаарын чанарыг сайжруулах бүс 15  

Бүсэд хориглох үйл ажиллагааны жагсаалт  16  

Агаарын ялгаруулалт 20  

Агаарын чанарыг хамгаалахын тулд барилгын ажилд тавих техникийн 
шаардлага  

21 
 

13. Агаарын бохирдлын төлбөрийн тухай хууль  БОАЖЯ 

Агаар бохирдуулагчдын бүртгэл  4  

Агаар бохирдуулагчийн төлбөрийг тодорхойлох физик хүчин зүйл 6  

Төлбөр 7  

Төлбөрөөс чөлөөлөх болон хөнгөлөх  8  

14. Барилгын тухай хууль  БХБЯ 

Барилга барих зөвшөөрөл 7 
 

Загвар, барилгын материал, барилгын ажилд тавигдах техникийн 
шаардлага  

11,12, 13 
 

Барилгын талбайд тавигдах шаардлага  16 
 

Иргэний болон бусад холбогдох хуулийн дагуу барилгын ажил гүйцэтгэх 
талбайд сервитут тогтоох 

17 
 

Барилгын төслийн түнш нь зохиогчийн эрхийн зөвшөөрөлгүйгээр анхны 
загварыг өөрчлөх эрхгүй болно  

37 
 

15. Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль  БОАЖЯ 

Байгаль орчныг хамгаалах 6  

Байгаль орчны хохирлын үнэлгээ  37  

16. Ургамлын хамгааллын тухай хууль 
        БОАЖЯ 

Ургамлын хамгааллын талаар хувь хүн, байгууллагын хүлээх үүрэг  13  

Ургамлын хорио цээр  14  

17. Соёлын өвийг хамгаалах тухай хууль 
 Боловсрол, Соёл, 

Шинжлэх ухааны яам 
(БСШУЯ) 

Соёлын өвийн бүртгэл, мэдээллийн сан  21  

Түүхийн дурсгалт газарт уул уурхай, хөдөө, аж ахуй, дэд бүтцийн 38  
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барилгатай холбоотой аливаа үйл ажиллагаа явуулахыг хориглох  

18. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль  Хөдөлмөр, Нийгмийн 
хамгааллын яам 
(ХНХЯ) ба Эрүүл 

мэндийн яам (ЭМЯ) 

Барилгын болон үйлдвэрлэлийн талбайн аюулгүй ажиллагааны 
шаардлагууд  

7 
 

Ажлын багаж, хэрэгслийн аюулгүй ажиллагааны шаардлагууд  9  

Галын аюулгүй байдлын шаардлагууд  13  

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал ба нийгмийн эрүүл мэндийн талаарх ажил 
олгогчийн үүрэг, хариуцлага  

28 
 

Үйлдвэрийн гамшиг, хөдөлмөрийн осол аваарт хариу үйлдэл үзүүлэх  29  

Төрийн хяналт, шалгалтын улсын байцаалт 33  

19. Галын аюулгүй байдлын тухай хууль  
 Онцгой байдлын 

ерөнхий газар (ОБЕГ) 

Галын аюулгүй байдлын талаарх хувь хүний эрх, үүрэг  16  

Галын аюулгүй байдлын ерөнхий шаардлага  19  

Галын хяналтын тоног төхөөрөмжийн техникийн шаардлага 23  

20. Хог хаягдлын тухай хууль 2016 БОАЖЯ 

Хатуу хог хаягдалтай холбоотой иргэн, ААН-ийн нийтлэг эрх, үүрэг 9  

Хатуу хог хаягдлыг зайлуулах 11  

Хатуу хог хаягдлыг цуглуулах, тээвэрлэх 12  

21. Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай хууль  
 БОАЖЯ 

Химийн хорт болон аюултай бодисыг боловсруулахад тавигдах үндсэн 
шаардлага 

13 
 

Эрсдлийн үнэлгээ 17  

22. Эрүүл ахуйн тухай хууль  ЭМЯ 

Хүрээлэн буй орчны эрүүл ахуйн шаардлага 4  

Хот төлөвлөлт, барилгын эрүүл ахуйн шаардлага  5  

Ажлын байрны эрүүл ахуйн шаардлага  6  

 
23. Монгол Улс байгаль орчны менежменттэй холбоотой иж бүрэн хууль зүйн орчноор 
хангах олон улсын олон гэрээ, конвенцид гарын үсэг зурсан. Хүснэгт 4-д тэдгээр 
конвенцийг жагсаан бичлээ. 
 
 

Хүснэгт 4. Монгол Улс нэгдэн орсон олон улсын конвенциуд11 

                                                 
11 Төсөл 2-ын БОТБҮ-тэй холбоотой. 
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Олон улсын конвенц/протокол Элссэн 
Хариуцах яам, 
агентлаг 

   

Уур амьсгалын өөрчлөлтийн тухай НҮБ-ын  суурь конвенц  1993 ® БОАЖЯ 

Киотогийн протокол 1999 (a) БОАЖЯ 

Биологийн олон талт байдлын конвенц  1993 ® БОАЖЯ 

   

Озоны давхаргыг хамгаалах тухай Венийн конвенц  1996 (a) БОАЖЯ 

Озоны давхаргыг задлах бодисын тухай Монреалын протокол 1996 (a) БОАЖЯ 

Зэрлэг амьтан, ургамлын ховордсон зүйлийг олон улсад 
худалдаалах тухай Вашингтоны конвенц (CITES) 

1996 (a) 
БОАЖЯ 

   

   

   

Органик бохирдуулагчийн тухай Стокгольмын конвенц 2004 ® 
БОАЖЯ, Гадаад 
харилцааны яам 

(ГХЯ) 
(a) нэгдэн орсон; (e) хүчин төгөлдөр болох; (r) соёрхон баталсан. 
 

C. АХБ-ны Хамгааллын бодлого  

24. АХБ-ны Хамгааллын бодлогын баримт бичиг (AХБ 2009), түүнийг дагаж гарсан 
Техникийн дүрэм журам (Байгаль орчны үнэлгээний журам, 2003 г.м.) болон саяхан 
хэвлэгдсэн Хамгаалалтын арга хэмжээний туршлагын эмхэтгэлд үнэлгээний үндэслэл, 
хамрах хүрээ, байгаль орчны үнэлгээний агуулгыг тусгасан. Төслүүдийг эхлээд байгаль 
орчны дараах гурван ангилал (A, B, эсвэл C)-ын дагуу шалган үнэлгээний түвшинг 
тодорхойлдог. 
25. Байгаль орчинд их хэмжээний эсвэл нөхөн сэргээх боломжгүй, олон янзын, урьд 
өмнө байгаагүй сөрөг нөлөөлөл үзүүлэх усан цахилгаан станцын далан г.м. (Байгаль 
орчны нөлөөллийн үнэлгээ шаардлагатай) төслүүдийг А ангилалд хамааруулдаг. А 
ангиллын төслүүдтэй харьцуулахад В ангиллын төслүүдээс байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг 
нөлөөлөл харьцангуй бага бөгөөд төслийн талбайгаар хязгаарлагддаг, нөхөн сэргээгдэх 
боломж их тул сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээг А ангиллын төслөөс арай хялбар  
хэрэгжүүлэх боломжтой (Байгаль орчны төлөв байдлын үнэлгээ шаардлагатай). С 
ангиллын төслүүд нь байгаль орчинд хамгийн бага сөрөг нөлөөтэй буюу нөлөөлөл 
үзүүлдэггүй. С ангиллын төслүүдийн хувьд байгаль орчны үнэлгээ хийх шаардлагагүй 
боловч хүрээлэн байгаа орчинд үзүүлэх нөлөөллийг хянаж байх хэрэгтэй.  Дээр 
дурдсанаар ОНОСХШТ нь байгаль орчны нөлөөллийн хувьд В ангилалд хамаарна.  
Шаардлагатай БОТБҮ-ийн бүтцийг ХБББ (2009)-ийн Хавсралт 1-ийн Дэд хавсралт 1-ийн 
дагуу боловсруулна. 
26. ХБББ (2009) оролцогч талуудтай зөвшилцөх стратегийг боловсруулахыг шаарддаг 
бөгөөд энэхүү стратеги нь ухаалаг оролцоо, ил тод байдал, талуудын оролцооны зарчмыг 
агуулсан, төслийн нөлөөлөлд өртөж байгаа болон эмэгтэйчүүд, ядуучууд зэрэг эмзэг 
бүлгүүдэд төслийн төлөвлөлтийг боловсруулахад эрх тэгш оролцох боломжийг олгосон 
байдаг. Талуудын оролцоог дэмжихийн тулд ОНОСХШТ-д гомдол барагдуулах механизм 
(ГБМ) шаардлагатай. ГБМ нь тулгарч буй асуудлууд болон сөрөг нөлөөлөлд өртөж 
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болзошгүй хүмүүсийн асуудлыг эрх бүхий байгууллагад шуурхай хүргэх боломжийг 
олгоно. 
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C.         Барилга угсралтын ажлын өмнөх үе шат  

42.     Сэлбэ болон Баянхошууны дэд төвүүдэд байх анхны ДТН цогцолборын барилгын 
ажлыг үйл явцыг үе шатуудад хуваана. Монгол Улсын Засгийн газар ОНОСХШТ-ийг 
баталснаар барилга угсралтын ажлын өмнөх үе шат нь хашааны газрыг үнэлэх, ДТН-
үүдийн орон сууцны зах зээлийн шинэчилсэн судалгааг хийх, хөрөнгө оруулах хувийн 
хэвшилтэй гэрээ байгуулах болон ДТН-ийн цогцолборыг барих, тодорхой тооны хашааны 
газраа өмчлөгчидтэй газраа орон сууцаар солих эсвэл худалдах талаар гэрээ байгуулах, 
хашааны оршин суугчдыг түр нүүлгэн шилжүүлэх ажлууд хийгдэх болно. Энэ үйл явцыг 
ОНОСХШТ-ийн нарийвчилсан зураг төсөл боловсруулах ажлын хүрээнд түрүүлж 
хэрэгжүүлж дуусгах шаардлагатай.     
 
 

D. Барилга угсралтын ажлын үе шат (санал болгож буй) 

43. Дээр тодорхойлсон ОНОСХШТ-ийн Сэлбэ ба Баянхошууны хоёр дэд төвүүдийн 
барилга угсралтын ажлын өмнөх үе шатыг хэрэгжүүлсний дараагаар барилга угсралтын 
ажлын өмнөх үе шатанд ДТН-ийн зураг төслийг бэлэн болгосноор доор санал болгож буй 
жагсаасан үйл ажиллагаануудыг хэрэгжүүлэх юм. Хашааны газрыг ДТН - ийн орон сууц 
болгох ажил Сэлбэ болон Баянхошууны дэд төвүүдэд нэгэн зэрэг хийгдэхгүй харин 
хашааны газрыг солилцож, борлуулж дууссанаар дэс дараалалтайгаар гүйцэтгэнэ: 
 

1) Хашааг ДТН болгох ажил нь бүгд нэгэн зэрэг биш харин газар эзэмшигчидтэй 
газраа солилцох эсхүл худалдах талаар гэрээ хийж, тохиролцсоны дараа 
хийгдэнэ. 

2) Газраа солилцох эсхүл худалдах гэрээ хэлэлцээрийн явцад хашааны 
эзэмшигч, оршин суугчидыг тохиролцсоны дагуу нүүлгэн шилжүүлнэ.     

3) Барилга болгох хашааг хашаагаар зааглан, ДТН-ийн бүтээн байгуулалт 
явагдаж байгааг илтгэсэн тодорхой тэмдэг тэмдэглэгээ тавина; 

4) Хашааны байшингуудыг системтэйгээр буулгаж, дахин боловсруулах 
боломжтой материалыг хадгалж авч, хог хаягдлыг УБ хотын захиргаанаас 
урьдчилан зөвшөөрөл авсан хогийн газар эсхүл булах газар руу ачаааны 
машинаар зөөнө. 

5) Айл өрхийн бие засах газрыг ашиглалтаас гаргах ажилд АХБ-ны одоо хэрэгжиж 
буй Ариун цэврин байгууламжийг сайжруулах төсөл12 болон , GADIP-ын 1-р 
төслийн журмуудыг дагаж мөрдөнө. Бие засах газрыг буулгаж, шороогоор 
дүүргэнэ. Ойр орчмын хөрсийг GADIP-ийн 1- р төслөөс хашааг бэлтгэхэд 
ашиглаж буй шүршдэг бактер устгагч бодисоор халдваргүйжүүлнэ..; 

6) Чөлөөлсөн газрыг тэгшилж, халдваргүйжүүлсэн илүүдэл хөрсийг хуулж, УБ 
хотын захиргаанаас зөвшөөрсөн хог хаях, булах газар руу зөөнө; 

7) Төлөвлөгөөний дагуу ДТН –ны  холболтыг GADIP-ын 1-р төслийн нийтийн 
үйлчилгээний шугамд холбох ажлыг хийнэ; 

8) ДТН –ийн зураг төслийн дагуу цөөхөн давхартай ДТН3/4 эсхүл тусдаа хаусаас 
бүрдэх ДТН1/2-ийн аль нэгийн барилгын ажлыг эхлүүлнэ; 

9) ДТН-ийн дотоод замын сүлжээ, зэргэлдээх дэд төвийн замд холбох ажлуудыг 
гүйцэтгэнэ; 

10) Туслах ногоон байгууламж болон дагалдах хэрэгслүүдийг гүйцээнэ (цэцэрлэгт 
хүрээлэн, хүлэмж, явган хүний зам).   

                                                 
12 АХБ, 2016. Гэр хорооллын ариун цэврийн байгууламжийг сайжруулах замаар хөрсний бохирдлыг 
бууруулах төсөл, Буцалтгүй тусламж 49113-001 
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  IV. НӨЛӨӨНД ӨРТСӨН ОРЧНЫ ТОДОРХОЙЛОЛТ 

A.        Бодит орчин 
 

1. Байрзүй ба газарзүй 
 
44.   МУ-ын нийслэл Уб нь 1.3 сая хүн амтай. Хот нь 9 дүүрэг, 152 хорооноос бүрдэх 
4,704 км.кв засаг захиргааны нэгжээс бүрдэнэ.  
 
45.  Нийслэл хот нь Туул голын хөндийд далайн түвшнээс дээш 1,350м-т Хэнтийн 
нуруугаар хүрээлэгдэн оршдог. Өмнө зүгт нь Богд Хан уул, хойд талд Чингэлтэй уул, зүүн 
талд Баянзүрх уул, баруун талд Сонгинохайрхан уул байрладаг. Хотын төв хэсгийн тэгш 
гадаргуу нь хотын зах хэсэг рүү аажим өгсүүр болж өргөгддөг. Газрын гадаргын түвшин 
зүүн зүгт 1,400 м, баруун зүгт 1,250 м, хойд зүгт 1,600- 1,800 м-ийн хооронд ба урд зүгт 
1,800 м-т хүрнэ.  
 
46. Туул гол нь урд талаараа Богд Хан уулын Дархан цаазат газартай хиллэдэг. Гэр 
хороолол нь хойд, зүүн хойд болон баруун хойд чанад дахь хотын тэлэлтийг илэрхийлнэ. 
Төсөл 1-ийн дэд төвүүдийн адил  Төсөл 2-ын гэр хорооллын дэд төвүүдийн  гадаргуу нь 
харьцангуй тэгш байснаа аажмаар өгсүүр болно.   
 

2. Геологи   
 
47. Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэр нь Кембр, Девон, Карбонифероузын элсэн чулуу 
болон шаварлаг хурдсаас тогтох ба Туул голын ай сав газрын аллювийн тэгш газарт 
байрладаг. Өнгөн хөрс нь нарийн ширхэгтэй бөгөөд салхи, бороонд хялбар элэгддэг. Хойд 
хэсгийн гэр хороолол, үүний дотор Сэлбэ, Баянхошууны дэд төвүүдийн налуу хэсгүүдэд 
гуу жалга болон хөрсний өгөршил элбэг тохиолдоно. Туул голын ай савын геологийн бүтэц 
нь Юрийн болон Триассикийн үеийн боржин болон тунамал чулуулгаас тогтсон. 
Гуравдагчийн (Неосене, Палеосене ) шаварлаг тунамал хурдас нь дунджаар 80м 
зузаантай. Туул голын сав газар нь ерөнхийдөө уулархаг, уул нурууд болон нарийн гуу 
жалга болон гол горхиор хүрээлэгдсэн. 
 
48. Судалгааны талбайд Девонийн үеийн элсэн чулуу, наамал хавтан болон үндсэн 
чулуулаг тархсан. Судалгааны талбайн баруун хойд болон баруун хэсэгт нүцгэн тал, 
Тектоникийн рельеф бүхий Бингэлтэй дундаж өндөртэй уулын бүс байна. Чингэлтэй 
нурууны салбар уулс нь богино хөндий, гуу жалга, горхи булгаас бүрдэнэ. 
 

3. Уур амьсгал 
 
49. Улаанбаатар нь температурын хойд бүсэд хамаардаг бөгөөд өвөл нь урт, зун нь 
богино байдаг учир цаг агаарын эрс тэс уур амьсгалтай13. Хот нь хамгийн хүйтэн нийслэлд 
тооцогддог бөгөөд жилийн дундаж температур ойролцоогоор цельсийн -30o-аас +25o-ын 
хооронд хэлбэлздэг. Улаанбаатар хотын Цаг уурын төв нь 1978-2008 оны сар бүрийн 

                                                 
13 Эх сурвалж:  
a) 2007-Улаанбаатар хотынбайгаль орчны тойм. Ази-Номхон далайн байгаль орчны тойм, Мэдээллийн 
сангийн төсөл.2006-2010, НҮББОХ. 2009 оны 10 дугаар сар.  
b) Хонг Конгийн ажиглалтын төв, at www.hko.GOM.hk/wxinfo/climat/world/eng/asia/china/ulaanbaatar_e.htm#.  
c) Монгол Улсын статистикийн эмхэтгэл 2003, 2007 and 2010. ҮСХ. iv) www.weatherbase.com. 
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дундаж агаарын температурыг бүртгэсэн байдаг ба 1 дүгээр сард -21.7oС, 7 дугаар сард 
+18.2oС хүртэл хэлбэлздэг бөгөөд жилийн агаарын дундаж температур нь -0.36oС юм. 
 
50. Хотын нутаг дэвсгэрт жилд дундажаар 40-70 хоног нь бороотой, 25-30 хоног нь 
цастай байдаг. Улаанбаатар хотын хур тунадасны нийт хэмжээ нь 2000-2010 оны хооронд 
161.3 мм-288 мм хүрч нэмэгдсэн. Ерөнхийдөө хур тунадасны 95% нь хаврын эхнээс 
намрын сүүл хүртэл ордог бөгөөд үүний 70% нь зуны саруудад ордог. 
 
51. Сар бүрийн агаарын харьцангуй чийгшил дунджаар өглөөдөө 65-85% байдаг 
бөгөөд оройдоо 40-70% болдог. Хаврын улирал нь хамгийн хуурай улирал бөгөөд сарын 
дундаж агаарын харьцангуй чийгшил нь 40-65% байдаг. Агаарын харьцангуй чийгшил 
хамгийн өндөр байдаг өвлийн 12 дугаар болон 1 дүгээр саруудад заримдаа 83-85% 
хүрдэг. 
 
52. Улаанбаатар хотын салхины зонхилох чиглэл бол баруун хойд зүг юм. Сарын 
дундаж салхины хурд нь 1.6 м/сек-ээс (1 ба 12 дугаар сард) 4.4 м/сек (5 дугаар сард) 
хүрдэг. Өдөр тутмын нарны үргэлжлэх хугацаа нь 1961-1990 онуудын баримтаас үзэхэд 
7.7 цаг байна. 
 

4. Агаарын чанар 
 
53. Байгаль орчны үйл ажиллагааны хөтөлбөр 2000 (БОҮАХ) нь Монгол Улсад 
тулгараад байгаа агаарын бохирдлыг байгаль орчны болон байгалийн нөөцийн 
асуудалтай хамтатган авч үзсэн. Агаарын бохирдлыг үүсгэж байгаа гол хүчин зүйлүүд нь 
(i) тээврийн хэрэгслээс ялгарч буй утаа; (ii) уурын зуух болон цахилгаан станцын утаа; (iii) 
гэрийн зууханд шатааж буй нүүрс, мод ба/эсвэл хог хаягдал/хуванцар савнууд; (iv) хуурай 
газар, элэгдэлд орсон хөрс болон шороон зам; (v) ойн түймэр; ба (vi) хатуу хог хаягдлын 
цэгүүд (Хүснэгт 5) юм.   
  
54. Төслийн бүсийн агаарын чанар нь улирлаас ихээхэн хамааралтай. Өвлийн улиралд 
SO2, NO2 болон тоосонцор (PM)-ын хэмжээ зуны улиралтай харьцуулахад хэд дахин их 
байдаг. Сонгинохайрхан дүүрэг, Сүхбаатар дүүрэг болон хотын төв хэсгийн хяналт 
шинжилгээ, үнэлгээний дүнг Хүснэгт 6-д үзүүлэв. Хүрээлэн буй орчны агаарын чанарын 
үзүүлэлт үндэсний болон олон улсын стандартаас хэтрэх тохиолдол нийтлэг болохыг 
Хүснэгт 6 ба Хүснэгт 7-д харуулж байна. 
 

Хүснэгт 5. Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлын гол эх үүсвэрүүд 

Эх үүсвэр 
Агаар бохирдуулагч (%) 
Тоосонцор 
(PM) 

Хар нүүрс Хүхрийн хүчил (S) Хар тугалга 

Тээврийн хэрэгслийн 
утаа 12 13 0 68 

Нүүрсний шаталт 35 70 86 32 
Мод түлэхэд 3 11 5 0 
Салхиар зөөгдөх тоос 50 6 9 0 
НИЙТ 100 100 100 100 

Эх сурвалж:  Монгол Улсын их сургуулийн Цөмийн эрчим хүчний зөвлөл, Шинжлэх ухааны судалгааны 
тэнхим, 2007 оны 6-р сар. (2007 оноос хойш өссөн-Улаанбаатар хотын байгаль орчны байдал, Ази-Номхон 
далайн дэлхийн байгаль орчны байдал, Мэдээллийн портал төсөл 2006-2010, НҮБ-ын БОТ, 2009 оны 10-р 
сар) 
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Хүснэгт 6. Улаанбаатар хотын төв болон захын дүүргүүдийн агаарын чанар 

Сонгинохайрхан дүүрэг, 16-р хороо 
2011 1-р сар 2-р сар 3-р 

сар 
4-р сар 5-р 

сар 
6-р 
сар 

7-р 
сар 

8-р сар 9-р сар 10-р 
сар 

11-р 
сар 

12-р сар MNS 
4505:2007 

ДЭМБ 

SO; 90 77 46 25 5 4 2 2 4 12 37 - 20 20 

NO; Мэдээлэл байхгүй 40 40 
    
2012 1-р сар 2-р сар 3-р 

сар 
4-р сар 5-р 

сар 
6-р 
сар 

7-р 
сар 

8-р сар 9-р сар 10-р 
сар 

11-р 
сар 

12-р сар MNS 
4505:2007 

ДЭМБ 

SO; 111 79 33 13 12 5 1 2 3 17 44 99 20 20 

NO; 63 60 30 20 19 20 24 20 22 26 29 30 40 40 
Сүхбаатар дүүрэг, 10-р хороо 

2011 1-р сар 2-р сар 3-р 
сар 

4-р сар 5-р 
сар 

6-р 
сар 

7-р 
сар 

8-р сар 9-р сар 10-р 
сар 

11-р 
сар 

12-р сар MNS 
4505:2007 

ДЭМБ 

SO; 133 110 66 41 25 13 9 7 11 29 96 245 20 20 

NO; 72 71 49 32 26 23 18 22 26 40 59 67 40 40 
PM10 1,020 623 255 247 175 114 байхгү

й 
215 215 254 679 1,549 100 50 

CO 4,787 4,360 2.476 1,211 617 397 310 406 711 752 3.205 5.376 10,000 10,000 

 7 19 23 30 36 39 43 51 37 23 14 0 100 100 
               
2012 1-р сар 2-р сар 3-р 

сар 
4-р сар 5-р 

сар 
6-р 
сар 

7-р 
сар 

8-р сар 9-р сар 10-р 
сар 

11-р 
сар 

12-р сар MNS 
4505:2007 

ДЭМБ 

SO; 20S 140 56 26 11 0 5 3 4 16 50 100 20 20 

NO; 73 44 32 26 21 32 37 30 27 41 53 73 40 40 
PM10 1,435 756 364 425 573 125 107 147 132 67 519 1,266 100 50 

CO 5,501 3,051 2,062 1.319 593 397 331 144 576 771 байхгүй байхгүй 10,000 10,000 
Qj 2 5 1B 33 33 33 21 21 23 41 8 5 100 100 

Сүхбаатар дүүрэг, 16-р хороо 
2012 1-р сар 2-р сар 3-р 

сар 
4-р сар 5-р 

сар 
6-р 
сар 

7-р 
сар 

8-р сар 9-р сар 10-р 
сар 

11-р 
сар 

12-р сар MNS 
4505:2007 

ДЭМБ 

SO; 87 61 29 8 3 1 1 - 1 9 27 106 20 20 

NO; 52 47 23 17 16 16 13 13 15 21 26 44 40 40 
Баянгол дүүрэг, баруун дөрвөн зам (УБ төв) 

2011 1-р сар 2-р сар 3-р 
сар 

4-р сар 5-р 
сар 

6-р 
сар 

7-р 
сар 

8-р сар 9-р сар 10-р 
сар 

11-р 
сар 

12-р сар MNS 
4505:2007 

ДЭМБ 

SO; 57 51 44 26 16 11 - 10 13 22 39 60 20 20 

NO; 127 140 126 115  55 50 56 53 65 94 139 40 40 
CO 3,259 2.332 2,143 1,087 955 907 Мэдээ

лэл 
байхгү
й 

931 960 1.353 2,271 3.266 10,000 10,000 

PU10 430 235 190 190 150 92 109 117 126 15S 150 374 100 50 
PM2.5 450 273 120 53 43 43 51 30 33 109 122 271 50 25 

2012 1-р сар 2-р сар 3-р 
сар 

4-р сар 5-р 
сар 

6-р 
сар 

7-р 
сар 

8-р сар 9-р сар 10-р 
сар 

11-р 
сар 

12-р сар MNS 
4505:2007 

ДЭМБ 

SO; 70 60 43 14 9 12 6 4 5 13 22 36 20 20 
NO; Мэдээлэл 

байхгүй 
Мэдээлэ
л 
байхгүй 

Мэдээ
лэл 
байхгү
й 

49 50 120 133 137 127 153 197 229 40 40 

CO 2,694 2,514 1.032 1,245 1,105 1.033 1.030 396 509 575 1.229 1,656 10,000 10,000 

PM10 307 334 162 177 153 104 115 143 144 209 174 312 100 50 
PH2.5 Мэдээлэл 

байхгүй 
Мэдээлэ
л 
байхгүй 

Мэдээ
лэл 
байхгү
й 

Мэдээл
эл 
байхгүй 

Мэдээ
лэл 
байхгү
й  

33 36 39 42 178 131 227 50 25 

Олон улсын стандартаас хэтэрсэн 
Улсын болно олон улсын стандартаас хэтэрсэн 
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Хүснэгт 7. Үндэсний болон олон улсын хүрээлэн буй орчны агаарын чанарын 

стандарт 

Параметер MNS 4585:2007 
БОЭМАА Дүрэм журам. Дэлхийн эрүүл 
мэндийн байгууллага (ДЭМБ). Дэлхийн 

агаарын чанарын үзүүлэлт, 2005 

SO, 24-цаг 20 24-цаг 125 (урдчилсан 
зорилт) 
50 (урдчилсан зорилт) 
20 (удирдамж) 

10 минут 500 10 минут 500 (удирдамж) 
NO, 1-жил 30 1-жил 40 (удирдамж) 

24-цаг 40 24-цаг  

20-минут S5 1-цаг 200 (удирдамж) 
PM15 1-жил 50 1-жил 70 (урдчилсан зорилт-

1) 
50 (урдчилсан зорилт -
2) 
SO (урдчилсан зорилт 
-3] 
20 (удирдамж) 

24-цаг 100 24-цаг 150 (урдчилсан зорилт 
-1) 
100 (урдчилсан 
зорилт) 
75 (урдчилсан зорилт -
3) 
50 (guideline) 

PM „ 1-жил 25 1-жил 35 (урдчилсан зорилт -
1) 
25 (урдчилсан зорилт -
2) 
15 (урдчилсан зорилт -
3) 
10 (удирдамж) 

24-цаг 50 24-цаг 75 (урдчилсан зорилт -
1) 
50 (урдчилсан зорилт -
2) 
37.5 (урдчилсан зорилт 
-3) 
25 (удирдамж) 

CO Цагт дунджаар 30g/m3 Стандарт байхгүй 
Заасан удирдамжид хүрэх шатласан хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлох үүднээс урдчилсан зорилтыг гаргав. 
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55.  Улаанбаатар хотын хойд хэсгийн 4 гэр хорооллын бүсэд нарийн ширхэглэлт 
тоосонцор (PM2.5)-ын хэмжилтийг хийснээр өвлийн улиралд нүүрс түлснээс шалтгаалан 
утааны түвшин нэмэгдсэн байгааг “Зураг- 9”-т үзүүлсэн. PM2.5 –ийн үндэсний болон олон 
улсын стандартад заасан хэмжээ нь 2013 онд хэмжсэнээс хэд дахин бага байна (7-р 
хүснэгт). 
 

Зураг 9.  4 гэр хороололын14 жижиг ширхэглэгт тоосонцорын (PM2.5) түвшин   

 
 
56.   2017 оны Сэлбэ, Баянхошууны төслийн дэд төвүүдийн агаарын чанарыг 10 болон 
11-р зурагт харуулав. Сэлбэ дэд төвд 1-р сарын 16-17 –нд, Баянхошуунд 1-р сарын 17-18-
нд  NO2, SO2, PM2.5 and PM10 –ийн дээжийг дээж авах цэг тус бүрд 720 минутын турш 
авсан. Төслийн талбайн агаарын чанарын дээж авах цэгийг 12 болон 13-р зурагт 
харуулав. 12 болон 13-р зураг орчны чанарын дээж авах талбайг ОНОСХШТ-ийн БОМТ-нд 
ашиглана. 
 

Зураг 10. Сэлбэ дэд төвийн төслийн талбайн агаарын чанар 2017 

  

                                                 
14 2014, БОАЖЯ. Улаанбаатарын агаарын бохирдол, эрүүл мэнд, 14 хуудас, + 8 хавсралт.  
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Зураг 11. Баянхошуу дэд төвийн төслийн талбайн агаарын чанар 2017 

  

  
 
 

  
57. 10 болон 11-р зурагт PM2.5, PM10 болон SO2 үндэсний болон олон улсын стандартад 
заасан хэмжээнээс хэтэрсэн нь тодорхой харагдаж байна (7-р хүснэгт), эндээс 
Улаанбаатарын агаарын чанар маш му, туйлын муу байгааг илтгэж байна.  Гэр хорооллын 
хэдэн мянган хашаанд амьдардаг айлын зууханд түлж буй нүүрснээс гарч буй утааны 
(PM2.5, PM10, SOx NOX) улмаас агаарын чанар муудсан нь ОНОСХШТ – өөс Хот 
шинэчлэлийн нэгжийн орон сууцны халаалтын асуудлаар шууд авч үзэх байгаль орчин, 
хүний эрүүл мэндийн гол асуудал нь болоод байна.  
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Зураг 12. Сэлбэ дэд төвийн орчны чанарын дээж авах талбай 
 

Сэлбэ дэх ус, бактериологи, агаарын чанар, дуу чимээний хэмжилтийн байршил 
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Зураг 13. Баянхошуу дэд төвийн орчны чанарын дээж авах талбай 

Баянхошуу дах ус, бактериологи, агаарын чанар, дуу чимээний хэмжилтийн байршил 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 35

5. Гүний ус 

58. Улаанбаатар хот болон захын гэр хорооллуудын ус хангамжийг гүний уснаас 
хангадаг. Гүний ус нь газрын 4-30 метрийн гүний дарагдмал бус уст давхаргад байдаг. 
Гэвч гүний усыг олборлосноор усны түвшин өвлийн улиралд 10-13м, зуны улиралд 15-19м 
доошилдог. 
 
59. Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам (2012), Усны хэрэг эрхлэх газар (2005, 
2010)-ын судалгаа болон ЖАЙКА-гийн тооцоогоор хоногт 339,700м3 гүний ус олборлох 
боломжтой15. ЖАЙКА гүний усны тэжээгдлийн урьдчилсан судалгааг хийсэн. Хэрвээ жилд 
орох хур тунадасны хэмжээ 342мм, гүний усны тэжээгдлийн түвшин 9% гэж үзвэл гүний 
усны тэжээгдэл өдөрт 540,000м3 байх юм. Эндээс үзэхэд одоогийн байдлаар гүний усыг 
хэтрүүлэн ашиглаагүй ч өсөн нэмэгдэж буй бодит бус хэрэглээг тооцвол энэ нь удахгүй 
асуудал үүсгэж болох юм. 
 
60. Сонгинохайрхан дүүргийн 9-р хорооны 1-1а-д амьдардаг айлын 23.3-45.2 метрийн 
диаметртэй өрөмдсөн, 45 м гүн, усны түвшин нь 10м, сэлбэлтийн хурд нь 4л/сек худагт  
худагт 2013 оны 1-р сарын 9-10-ны хооронд гүний усны чанарыг хэмжсэн (Хүснэгт 8). 
Эхний шатанд усны эргэлтийн/хуйлралтын хурд 23.3 м, хоёрдах шатанд 27.4 м байсан. 
Ажиглалтаар өнгөн хөрс 0-4 м, шатар 4-11 метрт, шавар, хайрга 11-14 метрт, үндсэн 
чулуулаг 14-17 метрт, хатуу чулуулаг 17-23 метрт, шаварлаг занар 23-25 метрт, устай 
шаварлаг занар 25-33тетрт, шаварлаг занар 33-37 метрт, устай шаварлаг занар 37-
41метрт, хөх занар 41-45 метрт байсан. Худгаас усны дээж авч, МУ-ын ШУА-ийн Газарзүй, 
геоэкологийн хүрээлэнгийн лабораторид шинжилсэн. 
 

Хүснэгт 8. Өрхийн худгийн гүний усны чанар 

Анион 
1 m3 - д 

Катион 
1 m3 - д 

мг 
mg-
eqv 

mg-eqv% мг mg-eqv mg-eqv% 

Cl- 127.8 3.60 42.2 Na++K+ 7.6 0.33 3.9 

SO4
- 85.0 1.77 20.8 Ca++ 128.3 6.40 75.0 

NO2
- 0.0 0.0 0.0 Mg++ 21.9 1.80 21.1 

NO3- 10.0 0.16 1.9 NH4
+ 0.0 0.0 0.0 

CO3 
- 0.0 0.0 0.0 Fe++ 0.0 0.0 0.0 

HCO3 
- 183.0 3.00 35.2 Fe+++ 0.0 0.0 0.0 

Total 58.1 1.06 100 Total 21.6 1.06 100 
 
61. Орон нутгийн гүний усны нэг дээжний шинжилгээгээр 3-р төрлийн, кальцийн 
ангиллын нүүрс устөрөгчийн химийн нэгдлээс бүрдсэн өндөр хатуулагтай ус болох нь 
тогтоогдсон. Хэмжсэн үзүүлэлтээс хатуулаг болон кальцийн ионы хэмжээ МУ-ын 
стандартаас өндөр байгаа нь харагдаж байгаа (9-р хүснэгт) тул усыг ахуйн хэрэглээнд 
ашиглахын өмнө зөөлрүүлэх нь зүйтэй. 

 

                                                 
15 ЖАЙКА. Монгол Улсын Улаанбаатар хотын ус хангамж ба ариутгах татуургын салбарын стратеги 
төлөвлөгөөний судалгаа  (дунд шатны тайлан 2012 оны 10-р сар) 

15 БОНХЯ. 2012. Усны нэгдсэн менежментийн үндэсний үнэлгээний тайлан. 
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Хүснэгт 9. Гүний усны чанарын талаарх үндсэний болон олон улсын стандарт 

Параметер MNS 900:2005 
 ДЭМБ-ын ундны усны чанарын 
зөвлөл, дөрөвдэх хэвлэл, 2011 

Na+ мг/л 200  Тогтоогдоогүй 
K+ мг/л 200  Тогтоогдоогүй 

Ca2+ мг/л 100  - 
Mg2+ мг/л 30  - 
SO4

2 мг/л 500  Тогтоогдоогүй 
HCO3 мг/л -  - 
CO3

2 мг/л -  - 
Cl мг/л 350 мг/л 5 
P мг/л 0.7-1.5  - 
Br  -  Тогтоогдоогүй 

Урвалжаар шалгах мг/л 2  - 
Өнгө оноо 200  Тогтоогдоогүй 
Үнэр оноо 2  - 
pH  6.5-8.5  Тогтоогдоогүй 

Цахилгаан 
дамжуулах чанар Y 

S/st 
 -  - 

Ерөнхий эрдэс 
бодисууд 

 1000  - 

Хатуулаг мг-экв/л 7  Тогтоогдоогүй 
Хүчлийн агууламж мБ   - 
Хатуу үлдэгдэл гр/л 1  - 

NH4 мг/л 1.5  Тогтоогдоогүй 
NO3 мг/л 50  мг/л 50 
NO2 мг/л 1 мг/л 3 
PO4 мг/л 3.5  - 
As мг/л 0.01 мг/л 0.01 
Fe мг/л 0.3  Тогтоогдоогүй 
Pb мг/л 0.03 мг/л 0.01 
Ni мг/л 0.02 мг/л 0.07 
Cr мг/л 0.05 мг/л 0.05 
Cu мг/л 0.1 мг/л 2 
Zn мг/л 5  Тогтоогдоогүй 
Mn мг/л 0.1  Тогтоогдоогүй 
Cd мг/л 0.003 мг/л 0.003 
Hg мг/л 0.0005 мг/л 0.006 
B мг/л 0.5 мг/л 2.4 
Ba мг/л 0.7 мг/л 0.7 
Mo мг/л 0.07  Тогтоогдоогүй 
Se мг/л 0.01 мг/л 0.04 

Гэдэсний бүлгийн 
эмгэгтөрөгч нян 

 
 -  

100мл хэмжээтэй 
дээжид тодорхойлох 

боломжгүй. 
MNS 900:2005, Эрүүл ахуйн шаардлага, чанар, аюлгүй байдлын үнэлгээний стандартыг Монгол 
Улсын ундны ус хангамжид ашигладаг гүний усны шаардлагад мөрддөг. 
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6. Гадаргын ус 
 
62. Туул болон Сэлбэ голын цутгал нь судалгааны бүсийн гадаргуугын усны зонхилох 
хэсгийг бүрдүүлж байна. Туул гол нь хотын урд хэсгээр зүүнээс баруун зүгт гүехэн урсдаг 
бөгөөд 49,840 км2 сав газартай ба ердийн үед 704км урттай, дундажаар 35-75м өргөнтэй 
байдаг. Тус голын Улаанбаатар хотын ойролцоох хэсгийн жилийн дундаж урсац нь 26.6 
м/с байдаг ба зундаа хамгийн багадаа 1.86м/с хүрдэг. Туул гол нь ихэвчлэн 11 дүгээр 
сараас 3, 4 дүгээр сар хүртэл хөлдүү байдаг.Туул голын сав газар нь гүний усны 
харьцангуй өндөр нөөцтэй. Голын сав газрыг тойрсон уулнууд нь гүний усыг нөхөн сэргээх 
бүс болж өгдөг. 
 
63. Туул голд цутгадаг Сэлбэ гол нь Хэнтийн нуруунаас эх авч  урд зүгт 30км-ын зайд 
Сэлбэ дэд төвийн хилийг даган урсаж хотын төв хэсэгт Туул голтэй нийлдэг. Энэ голын 
сав газар  зүүнээс баруун зүгт 10 цутгалантай бөгөөд 303км2 ай сав газартай. Сэлбэ голын 
усыг тэжээх гол хүчин зүйл нь зун болон намар ордог борооны ус байдаг тул усны түвшин 
эрс хэлбэлзэж байдаг. Намар орсон борооноос үлдсэн ус нь өвлийн улиралд хөлддөг. Дэд 
төвүүдийн дундуур урсах голын усны хэмжээ ихээхэн нэмэгдсэн ч өргөн голын ёроолыг 
бүхэлд нь бүрхэж чаддаггүйгээс гэр хорооллын хогийн цэг болсон байна. 
 

7. Гадаргын усны чанар 
 
64. Улаанбаатар хотын зүүн хэсгийн голын сав газрын эхэнд хүний үйл ажиллагаа бага 
байдаг учир Туул голын дээд хэсэг нь бохирдоогүй байгаа. Энэ гол нь хотын дундуур 
баруун зүгт урсах явцад хотын баруун талд байрлах хамгийн их бохирдуулагч цэг болох 
Төв цэвэрлэх байгууламж (ТЦБ)-ын  сөрөг нөлөөллөөс буюу хүний үйл ажиллагаанаас 
шалтгаалан чанар нь буурдаг. Улаанбаатар хотын Туул голын усны 2011-2012 оны 
чанарыг Хавсралт D-д харуулав. 
 
65. Сэлбэ голын усны чанарыг шалгах дээжийг Сэлбийн төслийн талбайн баруун талаас 
авсан (Хүснэгт 10). Энэ мэдээлэл нь 2016 оны 8 дугаар сарын туршид усны чанар 
үндэсний стандартын зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс хэтрээгүй байсныг харуулж байна 
(Хүснэгт 15).  Усны чанар нь олон улсын стандарттай нийцэж байсан. Харин гэдэсний 
бүлгийн эмгэг төрөгч нянгийн дээж авагдаагүй.    
 

Хүснэгт 10. Сэлбэ дэд төвийн Сэлбэ голын усны чанар   

Дд: 1 

MNS 4586-1998 
Усан орчны чанарын үзүүлэлт. 

Ерөнхий шаардлага 
 

MNS 0900-2005 
Хүрээлэн буй орчин. Эрүүл 

мэндийг хамгаалах. 
Аюулгүй байдал. Ундны ус. 
Эрүүл ахуйн шаардлага, 
чанар, аюулгүй байдлын 

үнэлгээ. 

Лаб № 4968 
Дээжлэлтийн 
цэг 

Сэлбэ гол 

Хэмжих нэгж Мг/л 
Мг-
Эг/л 

K+ 1.93 0.05   

Na+ 16.06 0.7  200.0 мг/л 

NH4+ 0.078 0  1.5 мг/л 

Ca2+ 33.07 1.65  100.0 мг/л 

Mg2+ 8.51 0.7  30.0 мг/л 

Нийт катион 59.64 3.1   
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Дд: 1 

MNS 4586-1998 
Усан орчны чанарын үзүүлэлт. 

Ерөнхий шаардлага 
 

MNS 0900-2005 
Хүрээлэн буй орчин. Эрүүл 

мэндийг хамгаалах. 
Аюулгүй байдал. Ундны ус. 
Эрүүл ахуйн шаардлага, 
чанар, аюулгүй байдлын 

үнэлгээ. 

Лаб № 4968 
Дээжлэлтийн 
цэг 

Сэлбэ гол 

Хэмжих нэгж Мг/л 
Мг-
Эг/л 

Cr- 6.74 0.19 300 мг/л 350.0 мг/л 

SO42- 30.45 0.63  500.0 мг/л 

NO22- 0.98 0.02  1.0 мг/л 

NO3- 0.07 0  50.0 мг/л 

CO32- <1.5   

HCO3- 
134.2
4 

2.2   

Нийт анион 172.5 3.05   

Нийт ион 232.1   

pH 6.62 6.5-8.5 6.5-8.5 

H2SiO3 7.39   

Нийт умбуур 
бодис 

172.4 
 

 1000.0 мг/л 

Хатуулаг 2.35  7.0 мг-Эг/л 

As 0.001  0.01 мг/л  

Cd 
<0.00
1 

 0.005 мг/л 0.003 мг/л 

Cr 0.002  0.05 мг/л 0.05 мг/л 

Pb 
<0.00
1 

 0.01 мг/л  

Zn 
<0.00
1 

 0.01 мг/л  

 
 
66.  Улаанбаатар хотын ойролцоох Сэлбэ голын амнаас авсан усны чанарын мэдээлэл 
“Хавсралт D”-д бий. Гэр хорооллын доор байрлаж байгаа Сэлбэ голын усны чанар голын 
дээд хэсэгт байгаа гэр хорооллын боловсруулаагүй ахуйн хог хаягдлын тархалтаас болж 
биохимийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч (БХХ) болон химийн бодис (азот ба фосфор)-ийн 
хэмжээ нь үндэсний стандартын зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс давсан байна (Хүснэгт 10). 
АНУ-ын БОХА-ийн усны чанарын шалгуур үзүүлэлтийг Хүснэгт 16-д жагсаав.  
 
67. ДТН-ийн хаягдал усыг БУЦТБ – д цэвэршүүлж, УБ-ыс доош урсах Туул гол руу 
урсгана. БУЦТБ-ийн бохир усны урсгалын чанарын цаашдын судалгааны суурь үзүүлэлт 
болгох үүднээс БУЦТБ-ийн дээд болон доод урсгалаас дээж авсан (11 болон 12-р 
хүснэгт).  

Хүснэгт 11. Сонсголонгийн гүүрний Туул голын усны чанар 

Анион  
1 m3 -д 

Катион 
1 m3 - д 

мг мг-eqv мг-eqv% мг мг-eqv 
mgмг-
eqv% 

Cl- 17.8 0.50 28.2 Na++K+ 13.2 0.57 32.3 
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SO4
- 10.0 0.21 11.8 Ca++ 20.0 1.00 56.4 

NO2
- 0.00 0.00 0.00 Mg++ 2.4 0.20 11.3 

NO3- 4.0 0.06 3.6 NH4
+ 0.0 0.00 0.00 

CO3 
- 0.00 0.00 0.00 Fe++ 0.0 0.00 0.00 

HCO3 
- 61.0 1.00 56.4 Fe+++ 0.0 0.00 0.00 

Total 92.8 1.77 100 Total 35.6 1.77 100 
 
68. 11-р хүснэгтээс Туул голын ус 2-р төрлийн кальцийн ангиллын, нүүрс устөрөгчийн 
нэгдэл агуулсан зөөлөн болохыг харж болно. Хэмжсэн үзүүлэлт нь МУ-ын MNS4586:1998 
стандартад нийцэж байна (15-р хүснэгт). 
 

Хүснэгт 12. Сонгинохайрхан уул орчмын усны чанар 

Анион  
1 m3 - д 

Катион  
1 m3- д 

мг мг-ekv мг-eqv% mg mg-eqv mg-eqv% 

Cl- 99.4 2.80 25.8 Na++K+ 116.5 5.07 46.6 

SO4
- 80.0 1.67 15.3 Ca++ 78.2 3.90 35.9 

NO2
- 0.00 0.00 0.00 Mg++ 10.9 0.90 8.3 

NO3- 0.00 0.00 0.00 NH4
+ 18.0 1.00 9.2 

CO3 
- 0.00 0.00 0.00 Fe++ 0.00 0.00 0.00 

HCO3 
- 390.4 6.40 58.9 Fe+++ 0.00 0.00 0.00 

Total 569.8 10.87 100 Total 223.6 10.87 100 
 
69. 12-р хүснэгтэд ч адихан Туул голын ус зөөлөн байгааг харуулсан байна. Гэхдээ 
аммонийн нитрат нь MNS4586:1998 –д заасан хэмжээнээс илүү байгаа нь бохир устай 
байгааг харуулж байна. 
 
70. Сэлбэ гол болон Сонсголонгийн гүүр орчмоос усны чанарын дээж авсан (13-р 
хүснэгт). Дээжийг үерийн далангийн дээр үүссэн мөснөөс авсан. 

 
Хүснэгт 13. Сэлбэ голын үерийн далангаас авсан дээж 

Анион  
1 m3- д 

Катион  
1 m3 - д 

мг мг-eqv мг-eqv% мг мг-eqv мг-eqv% 

Cl- 5.3 0.15 14.2 
Na+ + 

K+ 
6.9 0.30 28.4 

SO4
- 10.0 0.21 19.7 Ca++ 13.0 0.65 61.4 

NO2
- 0.05 0.00 0.1 Mg++ 0.6 0.05 4.7 

NO3- 0.0 0.00 0.0 NH4
+ 1.0 0.06 5.2 

CO3 
- 0.0 0.00 0.0 Fe++ 0.0 0.00 0.0 

HCO3 
- 42.7 0.70 66.1 Fe+++ 0.05 0.00 0.3 

Total 58.1 1.06 100 Total 21.6 1.06 100 
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70. 13-р хүснэгтээс Туул голын ус 2-р төрлийн кальцийн ангиллын, нүүрс устөрөгчийн 
нэгдэл агуулсан зөөлөн болохыг харж болно. Гэхдээ аммонийн нират нь МУ-ын 
стандаратад заасан хэмжээнээс хэтэрсэн байна.   
 
71. Төслийн талбайн булгаас авсан усны чанарын дээж зөөлөн байгааг харуулж (14-р 
хүснэгт) байгаа ч аммонийн ниратын хэмжээ өндөр байна. 
 

Хүснэгт 14. Төслийн талбайд байрлах булгийн усны чанар 

Анион  
1 m3 - д 

Катион  
1 m3 - д 

мг мг-eqv мг-eqv% мг мг-eqv мг-eqv% 

Cl- 103 2.90 34.3 Na++K+ 9.6 0.42 5.0 

SO4
- 85 1.77 20.9 Ca++ 116.23 5.80 68.5 

NO2
- 0.05 0.0 0.0 Mg++ 26.75 2.20 26.0 

NO3- 18.0 0.29 3.4 NH4
+ 0.70 0.04 0.5 

CO3 
- 0.00 0.00 0.00 Fe++ 0.00 0.00 0.0 

HCO3 
- 213.5 3.50 41.4 Fe+++ 0.08 0.00 0.1 

Total 419.5 8.46 100 Total 153.40 8.46 100 
 

Хүснэгт 15. Монгол Улсын гадаргын усны стандарт 

Параметр MNS 4586-98 
pH  6.5-8.5 

Ууссан хүчилтөрөгч (УХ) мгО/л 6 & 4-өөс багагүй * 
БХХ мгО/л 3 

NH4-N мгN/л 0.5 
NO2-N мгN/л 0.002 
NO3-N мгN/л 9 
PO4-P мгP/л 0.1 

Cl мг/л 300 
F мг/л 1.5 

SO4 мг/л 100 
Mn мг/л 0.1 
Ni мг/л 0.01 
Cu мг/л 0.01 
Mo мг/л 0.25 
Cd мг/л 0.005 
Co мг/л 0.01 
Pb мг/л 0.01 
As мг/л 0.01 
Cr мг/л 0.05 

Cr6+ мг/л 0.01 
Zn мг/л 0.01 
Hg мг/л 0.1 
Тос мг/л 0.05 

Фенол мг/л 0.001 
Гадаргуугийн идэвхит нийлэг бодис 

(ГИНБ) 
мг/л 0.1 

Бенз-а-пирен Мкг/л 0.005 
* Гадаргын усанд ууссан хүчилтөрөгч нь дулааны улиралд 6 мгО/л, мөсөн бүрхүүлтэй  
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үед 4 мгО/л-с багагүй байх ёстой. 
 

Хүснэгт 16. БОХГ-ын гадаргын усны чанарын үзүүлэлт  

Үзүүлэлт Нэгж Ундны ус Загасны 
хэрэглээ 

ХАА-н 
хангамж 

Навигац 

Ууссан 
хүчилтөрөгч (УХ) 

 > 4.0 дундаж > 4.0 дундаж > 4.0 дундаж > 4.0 дундаж 

БХХ  УХ-ийн стандарт хэмжээг бууруулахгүй байх түвшинд   
Шүлтлэг чанар миллиг/л < 20  < 600  
Цахилгаан 
дамжуулах чанар, 
тухайлсан 

микромхос/см < 50% суурь
үзүүлэлтээс 
дээш  
 

 < 50% суурь 
үзүүлэлтээс 
дээш  

< 4,000 

Ууссан хатуу биет миллиг/л < 500 сарын
дундаж 

   

Гэдэсний бүлгийн
эмгэг төрөгч нян 
 

Хамгийн 
болзошгүй тоо
(MPN)  

MPN < 800 aль
ч өдөр  < 200
сарын дундаж 

MPN < 800
aль ч өдөр,  < 
14 сарын 
дундаж 
 
 
 
. 

  

Хөнгөн цагаан миллиг/л   < 1.5   
Кадми микрог/л < 8.8 

 
< 8.8   

Зэс микрог/л  < 3.7 3.7 < 500 < 500 
Цианид микрог/л  < 5.2 < 1.0 < 5.0 < 5.0 
Хром  микрог/л < 11 < 50 < 11  <  11.  

 
Төмөр мг/л < 1.0 < 0.3 < 1.0  
Хар тугалга микрог/л < 8.5  8.5 < 50 < 50 
Манган миллиг/л  < 0.1   
Мөнгөн ус микрог/л 0.012 0.025 < 0.2 < 0.2 
Сурьма мг/л  < 14.0 < 4,300   
Хүнцэл микрог/л 10 < 50 < 50 < 50 
Никель микрог/л < 8.3 

 
< 8.3 < 100  

Бари миллиг/л < 1    
Бензол микрограм/л < 1.18 < 71.3 

жил.дунд 
  

Аммони (NH3) 
 

мг/л  < 0.02    

Хлорид  миллиг/л < 0.01 < 0.01   
Нитрат миллиг/л as N < 10     
Фосфор микрог/л  < 0.1   

 
8. Гадаргын усны бактериологи 

72. Чингэлтэй дүүргийн 18-р хорооны Яргайтын 7-23 – д байрлах гүний усанд гадаргын 
усны микробиологийн шинжилгээ хийсэн (17-р хүснэгт). Сүхбаатар дүүргийн 14-р хорооны 
Сэлбэ голын ус болон Сүхбаатар дүүргийн 8-р хороонд байрлах гүний усны худгаас дээж 
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авсан. Дээжийг Засгийн газрын MNS6340:2003 MNS900:2005 аргын дагуу Нийгмийн эрүүл 
мэндийн хүрээлнгийн лабораторид шинжилсэн. 

 

Хүснэгт 17. Чингэлтэй дүүргийн усны бактериологийн чанар  

№ 

Туршилт хийсэн 
байршил, нэр, 

шинжилгээний стандарт 
код 

 

Үзүүлэлт 

 
Бактерийн тоо 

Ходоод 
гэдэсний нян 

Хүчилтөрөгчгүй 
орчинд амьдрах 

чадвартай 
бактер 

Өвчин үүсгэгч 

100 
MNS 900-2005 

Илрүүлэх 
боломжгүй 

MNS 4697-98 

Илрүүлэх 
боломжгүй 

MNS 4694-1998 

Илрүүлэх 
боломжгүй 

MNS 6340-2003 

1 

470 58 ‘05.1” 
1060 54‘ 46.1” 

(Чингэлтэй дүүрэг, 18-р 
хорооны Яргайтын 7-

23) 

92  E.coli-илрээгүй илрээгүй 25ml – т илрээгүй 

2 

470 57 ‘49” 
1060 55‘ 37” 

(Сүхбаатар дүүргийн 
14-р хорооны Сэлбэ 

голын ус) 

115  
E.coli, Proteus-

0,1 илэрсэн 
илрээгүй 25ml – т илрээгүй 

3 

470 57 ‘27” 
1060 49‘ 34” 

(Сүхбаатар дүүргийн 8-
р хороонд байрлах 
гүний усны худаг) 

31 E.coli-илрээгүй илрээгүй 25ml – т илрээгүй 

 
73. 17-р хүснэгтэд 8-р хорооны худаг болон 18-р хорооны гүний усны чанар бактертай 
холбоотой чанарын хувьд сайн, Сэлбэ голын талбай хэсгийн усанд МУ-ын стандартад 
заасан түвшнээс хэтэрсэн байна. Proteus болон E.coli илэрсэн нь ус ахуйн хаягдал усаар 
бохирдсоныг илэрхийлж байна. 
 

9. Хөрсний чанар 
 
74. Улаанбаатар хотын хөрсөн бүрхэвч нь хотын төв болон ногоон бүс гэсэн 2 хэсэгт 
хуваагддаг16. Хотын төвийн бүсийн хөрсөн бүрхэвч нь ихээхэн хэмжээгээр доройтсон тул 
үржил шимээ алдсан. Ногоон бүсийн хөрс гэмтээгүй бөгөөд анхны бүтцээ алдаагүй байна. 
 
75. Байгалийн хөрсний чанар нь геологи, байрзүй, уур амьсгалын олон янз байдлын 
улмаас байршил болон бүсээрээ янз бүр байдаг. Хүний үйл ажиллагаатай холбоотойгоор 
хөрсний чанарыг үнэлэхэд тухайн орон нутгийн, тухайн талбайд боловсруулан гаргасан 
хөрсний стандартад анхаарах нь чухал.  
 
76. Сэлбэ нь Сэлбэ голтой зэрэгцэн оршиж, аллювийн хурдсын нөлөөнд өртдөг тул 
Сэлбэ болон Баянхошууны сийрэг ургамалтай хөрсний найрлага нь ялгаатай байдаг. 
Баянхошуу дэд төвийн хөрсний төрөл нь уулын бэлтэй зэрэгцэн оршдогийн хувьд илүү 
том ширхэгтэй байна. Хашаа барьсан, түүнтэй холбоотой хүний үйл ажиллагааны улмаас 

                                                 
16  2007-Улаанбаатар хотынбайгаль орчны тойм. Ази-Номхон далайн байгаль орчны тойм, Мэдээллийн 
сангийн төсөл.2006-2010, НҮББОХ. 2009 оны 10 дугаар сар. 



 43

төслийн талбайн өнгөн хөрсөнд (0-30cm) бараг ургамалгүй болсон. 
 
77. Баянхошуу болон Сэлбэ дэд төвөөс хөрсний чанарын дээж авсныг 18, 19-р хүснэгт 
болон 14-р зурагт нэгтгэн харуулав. Хүнцэлийг эс тооцвол хөрсөнд агуулагдах хүнд 
металийн хэмжээ МУ-ын стандартад (MNS 5850:2008) зөвшөөрсөн хэмжээнд байгааг харж 
болно. 20-р хүснэгтэд Канадын хөрсний чанарын стандартыг харьцуулах зорилгоор 
оруулав.  
 
78. Сэлбэ болон Баянхошууны хөрс нь шүлтлэг багатай, ургамалжилт дунд зэрэг, давс 
багатай, идэвхтэй фосфор, кали агуулж байна. Хөрсний ширхэг нь элсэнцэр, тоосонцор, 
элсэн чулууны механик хэсгээс бүрдэж байна. 
 

Хүснэгт 18. Сэлбэ дэд төвийн анхдагч хөрсний чанар 

Дээжийн No 
Гүн, 
см 

рНH2O 
(1:2.5) 

CaСО3 

% 
Ялзмаг 

% 
ЕС2.5 
dS/m 

Идэвх, /100гр 

P2O5 K2O 

Сэлбэ 1 0-20 6.96 0.51 2.539 0.723 2.72 28.0 

Сэлбэ 2 0-20 8.04 0.36 2.915 0.799 3.10 33.1 

Сэлбэ 3 100 7.47 2.54 2.217 0.832 2.40 23.9 

Сэлбэ 4 0-10 7.39 0.36 2.356 0.561 2.54 25.7 

Сэлбэ 5 0-20 7.22 0.45 3.888 1.488 1.96 19.7 

Сэлбэ 3-ын айл 0-10 7.58 0.55 2.723 0.686 2.91 30.5 

Дээжийн No 
 

Гүн, 
см 

Ширхэгийн хэмжээ, 
% (мм) Найрлага 

элс шороо шавар 

Сэлбэ 1 0-20 52.8 33.5 13.7 элсэнцэр 

Сэлбэ 2 0-20 55.7 33.2 11.1 элсэнцэр 

Сэлбэ 3 100 57.0 27.9 15.0 элсэнцэр 

Сэлбэ 4 0-10 51.3 32.0 16.6 занар 

Сэлбэ 5 0-20 58.6 32.2 9.2 элсэнцэр 

Сэлбэ 3-ын айл 0-10 54.2 30.7 15.0 элсэнцэр 

 
 

Хүснэгт 19. Баянхошуу дэд төвийн хөрсний чанар  

Дээжийн No 
Гүн, 
см 

рНH2O 
(1:2.5) 

CaСО3 

% 
Ялзмаг 

% 
ЕС2.5 
dS/m 

Идэвх, 
mg/100gm 

P2O5 K2O 

Баянхошуу 1 0-20 7.65 0.82 2.828 0.386 3.01 31.8 

Баянхошуу 2 0-20 7.28 0.29 1.622 0.631 1.81 16.2 

Баянхошуу 3 0-20 7.10 0.00 3.033 1.603 2.22 14.6 
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Дээжийн No 
Гүн, 
см 

Ширхэгийн хэмжээ, % ( mm-ээр) 
Найрлага  элс (2-

0.05mm) 
шороо (0.05-

0.002mm) 
шавар 

(< 0.002mm) 

Баянхошуу 1 0-20 64.5 24.9 10.6 Sand-rock 

Баянхошуу 2 0-20 57.2 32.2 10.6 Sand-rock 

Баянхошуу 3 0-20 54.1 33.8 12.1 Sand-rock 

 
 
79. Хашааны талбай дах хүний үйл ажиллагаа идэвхтэй байгааг эс тооцвол хүнд 
металлын агуулга үндэсний стандартад зааснаас бага байна (14-р зураг). Хром (Cr), зэс 
(Cu), цайр (Zn) болон хар тугалга (Pb) МУ-ын урьдчилан сэргийлэх хэмжээнээс бага 
байгаа бол хүнцэл (As) тус хэмжээнээс 2.5-3.3 дахин илүү байна. Хүнцэл байгалийн 
байдлаараа тус талбайд өндөр агуулгатай байна.  
 
 

Зураг 2. Төслийн талбайн хөрсөн дэх хүнд металлын агууламж 
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Хүснэгт 20. Канадын хөрсний чанарын стандарт 

 Газар ашиглалт  
       Бодис ХАА Орон сууц Арилжаа Аж үйлдвэр 

                                                Нийтэлсэн 
огноо 

 Ширхэглэг Нягт Ширхэглэг Нягт Ширхэглэг Нягт Ширхэглэг Нягт 

Хүнцэл (органик бус) 1997 12 12 12 12 

Барий 
Бензин 

    Гадарга 

2003 
 

2004 

750 
 

0.030      0.0068 

500 
 

0.030 0.0068 

2000 
 
   0.030   0.0068 

2000 
 
  0.030      0.0068 

    Ул хөрс 2004    0.030      0.0068   0.030   0.0068  0.030 0.0068 0.030      0.0068 

 
     

 
 
 
 
 
 

 
Хар тугалга 

     1999  70   140  260  600 

 
Мөнгөн ус (органик бус) 

     1999  6.6   6.6  24  50 

Нафталин      1997  0.1   0.6  22  22 

Ган      1999  50   50  50  50 
 
Хлоржуулсан бифенил(PCBs)  0.5 

 
 1.3    33 33 

Цайр      1999        200  200 200 200 

Ус дамжуулах чанар [dS/m]   1991 2                  2                4 4 

pH   1991   6 to 8      6 to 8   6 to 8 6 to 8 

      
 
 
 
10. Хөрсний бактер 

80. ЗГ-ын MNS 5668:06, MNS 6340:2003, MNS 4694:1998, MNS 5367:2004 аргачлалын 
дагуу Сэлбэ дэд төвд 2 талбайд, Баянхошуу дэд төвд 1 талбайд хөрсний чанарын 
шинжилгээ хийж, нийт бактер, эмгэг үүсгэгчийн тоог гаргасан (Хүснэгт 21). 
 
 

   

 

 

 

 

 
Бензоперин 

1997           0.1 0.7 0.7 0.7 

Кадми 1999           1.4 10 22 22 
Хром      

  Нийт хром 1997           64 64 87 87 
   6 валенттай хром  1999          0.4 0.4 1.4 1.4 

Зэс 1999           63 63 91 91 

Цианид (чөлөөт) 1997          0.9 0.9 8.0 8.0 
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Хүснэгт 21. Хөрсний бактерийн түвшин.  

№ 
Туршилт хйисэн байршил, нэр,  
Шинжилгээний стандарт код 

 

Үзүүлэлт  

 
Бактерийн тоо 

Ходоод гэдэсний 
нян 

Хүчилтөрөгчгүй 
орчинд амьрах 

чадвартай бактер 
Өвчин үүсгэгч 

0 
MNS 5668-06 

0 
MNS 4697-98 

0 
MNS 4694-1998 

Илрүүлэх 
боломжгүй 

MNS 6340-2003 

1 

470 57 ‘12.0” 
1060 50‘ 30.1” 

(Сонгинохайрхан дүүрэг, 
Баянхошуу, 8-р хороо, 

Мандалын 295) 

8.1x106 
Proteus-0.01 

илэрсэн, E.coli-  
илрээгүй 

илрээгүй 25ml – т илрээгүй 

2 

470 57 ‘42.6” 
1060 55‘ 19.2” 

(Сүхбаатар дүүрэг, 14-р 
хороо, Рашаант гудамж, 

хүнсний ногооны талбай 2-
578.) 

2,5 x106 E.coli-  илрээгүй илрээгүй 

 
25ml – т илрээгүй 

3 

470 58 ‘05.7” 
1060 54‘ 44.6” 

(Чингэлтэй дүүрэг, 15-р 
хороо, Яргайтын 7-5,) 

11,5 x106 E.coli-  илрээгүй илрээгүй 

 
25ml – т илрээгүй 

 
 
81. Сэлбэ голын хөрсний бактер өндөр байгаа (17-р хүснэгт) нь нийтээрээ жорлон 
ашигладаг, шугам хоолойн усан хангамжгүйн улмаас хашаанд амьдрахад эрүүл ахуйн 
шаардлага хангаагүй нөхцөлд амьдарч байгаатай нийцэж байна.  
 
 

11. Орчны дуу чимээ 
 
82. Баянхошуу дэд төвийн төслийн талбайд 2017 оны 1-р сарын 17- 18 – нд, Сэлбэ дэд 
төвд 2017 оны 1-р сарын 16-17-нд цагийн дуу чимээний түвшиндп хэмжилт хийснийг 22 
болон 23-р хүснэгтэд харуулж, 24 цагийн чиг хандлага, байдлыг 15 болон 16-р зурагт 
харуулав. Сэлбэ дэд төвийн хамгийн өндөр заалт нь 62.5dBA at 8:18AM буюу үндэсний 
(МУ-ын стандарт) урьдчилан сэргийлэх түвшнээс 2.5dBA – р өндөр байна. Дуу чимээ нь 
ихэнхдээ салхи, тээврийн хэрэгсэл, машин тоног төхөөрөмжөөс үүдэлтэй байна.  
 

Хүснэгт 22. Баянхошуу дэд төвийн орчны дуу чимээний түвшин 

No Огноо Цаг Заалт, dB 
MNS 

4585:2007 
No Огноо Цаг Заалт, dB 

MNS 
4585:2007 

1 1/17/2017 7:10 33.2 60 12 1/17/2017 18:22 37.8 60 

2 1/17/2017 8:14 41.3 60 13 1/17/2017 19:22 36.7 60 

3 1/17/2017 9:26 43.1 60 14 1/17/2017 20:07 36.7 60 

4 1/17/2017 10:03 41.5 60 15 1/17/2017 21:19 44.3 60 

5 1/17/2017 11:02 34.2 60 16 1/17/2017 22:06 44.7 60 

6 1/17/2017 12:22 37 60 17 1/17/2017 23:11 45.3 45 



 48

No Огноо Цаг Заалт, dB 
MNS 

4585:2007 
No Огноо Цаг Заалт, dB 

MNS 
4585:2007 

7 1/17/2017 13:17 38.2 60 18 1/18/2017 0:04 35.4 45 

8 1/17/2017 14:16 38.3 60 19 1/18/2017 1:12 35.1 45 

9 1/17/2017 15:14 38.3 60 20 1/18/2017 2:12 34.2 45 

10 1/17/2017 16:13 40 60 21 1/18/2017 3:40 36.4 45 

11 1/17/2017 17:14 39 60 22 1/18/2017 4:39 38.1 45 
ДЭМБ-ын 
удирдамж 

  55     55 

 
 

Зураг 3. Баянхошуу дэд төвийн өдрийн цагийн орчны дуу чимээ 

 

 
 

Хүснэгт 23. Сэлбэ дэд төвийн орчны дуу чимээний түвшин 

 
No Огноо Цаг Заалт, 

dB 
MNS 

4585:2007 
No Огноо Цаг Заалт, 

dB 
MNS 

4585:2007 

1 1/16/2017 7:20 44.8 60 12 1/16/2017 18:05 45.5 60 

2 1/16/2017 8:18 62.5 60 13 1/16/2017 19:05 41.2 60 

3 1/16/2017 9:02 42.2 60 14 1/16/2017 20:07 42.5 60 

4 1/16/2017 10:03 44.3 60 15 1/16/2017 21:03 38.1 60 

5 1/16/2017 11:03 44.5 60 16 1/16/2017 22:06 41.2 60 

6 1/16/2017 12:02 42.9 60 17 1/16/2017 23:09 38.4 45 

7 1/16/2017 13:01 44.2 60 18 1/17/2017 0:10 43.1 45 

8 1/16/2017 14:01 45.4 60 19 1/17/2017 1:19 38.5 45 
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No Огноо Цаг Заалт, 
dB 

MNS 
4585:2007 

No Огноо Цаг Заалт, 
dB 

MNS 
4585:2007 

9 1/16/2017 15:03 43.6 60 20 1/17/2017 2:07 35.2 45 

10 1/16/2017 16:04 41.4 60 21 1/17/2017 3:32 33.3 45 

11 1/16/2017 17:02 44.3 60 22 1/17/2017 4:07 35.9 45 

WHO Guideline   55     55 
 
 
 

Зураг 16. Сэлбэ дэд төвийн өдрийн цагийн орчны дуу чимээ 

 

 
 
 
 
B. Экологийн нөөц 
 

1. Орон нутгийн зэрлэг ан амьтан, биологийн төрөл зүйл 
 
83. Улаанбаатар хотын захын Сэлбэ, Баянхошууг багтаасан гэр хорооллуудын байгаль 
орчин нь зарим нэгэн шувуудаас бүрдэх цөөн тооны зэрлэг ан амьтад (бор шувуу, хэрээ 
г.м.), нохой, том, жижиг мэрэгчдийн амьдрах орчныг бүрдүүлж байна. Дэд төвүүдийн 
ургамлын аймаг нь өвс, бут сөөг, ба  хэдэн бутлаг модноос бүрддэг. Биологийн төрөл 
зүйлийн нэгдсэн үнэлгээгээр (БТЗНҮ) монгол тарвага ба орон нутгийн гэр хорооллын 
орчимд (Хавсралт E)-; амьдардаг шонхорын төрөл зүйлийг тодорхойлсон. Гэвч эдгээр 
төрөл зүйлийн амьтад ОНОСХШТ-ийн талбайд бүртгэгдээгүй байна. Тодруулбал, 
Улаанбаатар хотын хэмжээний 358га газарт 2015 онд 940 монгол тарвага (сибирийн 
тарвага) тоологдсон. Гэхдээ ОНОСХШТ-ийн дэд төвүүдэд хамгийн ойр дээж авсан цэг нь 
Сэлбээс17 хойд зүгт 10гаруй км-ын зайд орших Сэлбийн хөндий байв. 
 
84.  Нөгөөтэйгүүр, Сэлбэ голын сав газрын эхэд 7 төрлийн мод ба бут, 183 төрлийн 
ургамал болон зараа, туулай, хэрэм, хээрийн үнэг, саарал чоно, зэрлэг гахай, гөрөөс, 

                                                 
17  2015. Улаанбаатар хотын зэрлэг ан амьтдын үнэлгээний тайлан, хуудас 50. 
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буга, хандгай, шилүүс зэрэг нүүдэллэн ирсэн амьтад амьдардаг. Туул гол нь нэн ховор 
хилэм загас, нэн ховор тул загас, бараг устаж байгаа сазан загас болон арктикийн 
хадрангийн амьдрах орчин болж байна18. Гэсэн хэдий ч эдгээр болон БТЗНҮ-д бүртгэгдсэн 
зэрлэг ан амьтдын төрөл зүйлүүд нь Улаанбаатар хотын хойхно байдаг ОНОСХШТ-ийн 
дэд төвүүдийн ойролцоо хаана ч амьдрахгүй байна. 
 

2. Экологийн хамгаалалттай газрууд 
 
85.  Сэлбэ ба Баянхошуу дэд төвүүдийн ойролцоо экологийн хамгаалалттай газар нутаг 
байхгүй. Хамгийн ойр орших тусгай хамгаалалттай газар нутаг болон байгалийн 
цогцолборт газрууд бол Улаанбаатар хотын өмнөд хил хязгаарыг бүрдүүлдэг Туул голын 
урд талд байрлах Богд Хан уулын  тусгай хамгаалалттай газар нутаг (ТХГН), хотоос зүүн 
зүгт орших Горхи-Тэрэлжийн байгалийн цогцолбор газар, түүнчлэн байгалийн нөөц 
газраар бүртгэгдсэн 2 газар болох Богд Хан уулын ТХГН ба хотын Горхи-Тэрэлжийн 
байгалийн цогцолбор газар хоёрын дунд орших Баянзүрх уул, хотоос баруун хойд зүгт 
орших Баянгол Нарамсал рашаан сувилал юм.   
 
86.Сэлбэ дэд төвөөс хойд зүгт ойролцоогоор 30 орчим км-ын зайд орших Сэлбэ голын 
эхийг 2012 онд Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын шийдвэрээр тусгай 
хамгаалалтад авсан. Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хэмжээ ойролцоогоор 2,072 га 
болно. 
 

3. Соёлын биет өв  

87. Баянхошуу дэд төв дэх Буддын хоёр жижиг сүм хийд, Христийн хоёр сүм болон 
хоёр дэд төв дэх хувийн хэвшлийн болон улсын 2 сургуулийг төслийн нутаг дэвсгэр дэх 
соёлын гол дурсгалт газруудаар тодорхойлсон.  
 
C. Нийгэм эдийн засгийн үзүүлэлт  
 
88. Төслийн хоёр талбайн нийгэм, эдийн засгийн байдлыг доор тоймлон оруулав19. 
ОНОСХШТ –ийн урдчилсан тайлангийн нийгэм эдийн засгийн хэсгээс дэлгэрэнгүй нэмэлт 
мэдээлэл, мэдээлэлийн эх үүсвэрийг харна уу. 
  

1. Баянхошуу дэд төсөл 

a. Хүн амзүй 

89. Баянхошуу дэд төв нь Сонгинохайрхан дүүрэгт байрлах ба 2011 онд нийт 21,102 
хүн амтай 5 хорооноос бүрдэж байсан20. Хүн амын жилийн 3%-ийн өсөлтөөс харахад 2017 
онд хүн ам нь ойролцоогоор 25,200 болно. 23-р хүснэгтэд харуулснаар Баянхошуу дэд төв 
нь 7,502 хүн амтай, нийт 160.3 га газрыг хамран оршино.  
 
90. Төслийн үр дүнд хүн амын өсөлтийн хурд нэмэгдэнэ гэсэн тооцооллыг 
харгалзахгүйгээр хүн амын тоо 2015 он гэхэд 11,000 – д хүрнэ. Төрөл бүрийн эх үүсвэрээр 
нэг өрхөд 3.5 – 4.8 гишүүнтэй байна гэсэн өрхийн гишүүдийн тооны талаар өөр өөр 

                                                 
18 Туул голын сав газрын усны нөөцийн нэгдсэн менежментийн үнэлгээний тайлан. Байгаль орчин, аялал 
жуулчлалын яам. 2012. 
19 ОНОСХШТ-ийн урьдчилсан тайлангаас, 3/17 
20 АХБ TA 7970 ТЭЗҮ 
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мэдээлэл байна. Баянхошуу төслийн талбайд хийсэн хамгийн сүүлийн судалгаагаар 
дунджаар нэг өрхөд 3.0 гишүүнтэй байна гэсэн маш бага дүн гарсан. АХБ-ны ТА-790-д 
зориулан явуулсан Нийгэм – эдийн засгийн болон Төлбөр төлөхөд бэлэн байдлын 
судалгаагаар өрхийн дундаж хэмжээг/гишүүдийн тоог 4.2 гэсэн тооцоо гарсан. Газар дээрх 
бодит нөхцөл байдалд нэг өрхийн хэмжээ/гишүүдийн тоо дээрх тооцооноос бага мөн их 
байгаа боловч 4.2 хүн/өрх гэсэн дундаж тоог ашигласан энэхүү анализын хувьд УБ-ын 
дундаж болох 3.9 – с арай л өндөр байна. Энэхүү судалгаагаар нэг хашаанд дунджаар 2 
айл байна гэсэн тооцоо гарсан нь 16-р хэсэгт дурдсанаар энэхүү төслийн оролцоо, 
нүүлгэн шилжүүлэлтийн хувьд чухал асуудал юм. Энэ бүхнээс хүн амын суурьшилтын 
дундаж нягтрал >80 хүн/га байгаа нь тогтвортой хотжилтын хувьд маш бага үзүүлэлт юм. 
Газар, дэд бүтэц, үйлчилгээг үр дүнтэй, тогтвортой ашиглахад 200-250 хүн/га байх ёстой 
гэж үздэг. 
 
 

Хүснэгт 24. Баянхошуу дэд төвийн хүн ам  

Нийт талбай 160.2 га 
Дундаж өрх 4.2 хүн 

Дундаж өсөлт 3.00% тайлбар 1. 
  2011 2017 2025 

  Тайлбар 2 est. est. 
Хүн ам (төсөлгүй) 7,502 8,958 11,347 
Өрхийн тоо 1,786 2,133 2,702 
Нягтшил (нэг/га) 47 56 71 

 

b. Орлого – Баянхошуу төслийн талбай 

91. 2016 оны 10/11-р сард Баянхошуу төслийн талбайд явуулсан судалгаанаас 
гаргасан 24- р хүснэгтэд айлуудын 86% нь сард 1,050,000 төгрөгөөс бага орлоготой 
байгааг харуулжээ. Баянхошууны сарын дундаж орлого нь 620,000 төгрөг байна. 
 

c.  Ядуурал 

92. 2013 онд АХБ-ны гэр хорооллыг хөгжүүлэхэд хөрөнгө оруулах хөтөлбөрийн 1-р 
шатанд зориулан явуулсан нийгэм – эдийн засгийн судалгаагаар Баянхошууны ядуурлын 
түвшин ойролцоогоор 21%21 байсан. 2012 онд ҮСХ болон Дэлхийн банкнаас улсын дундаж 
ядуурлын түвшинг 29.8% гэж тооцоолсон бол ҮСХ ны тооцоогоор 2014 онд буурсан буюу 
21.6%22 гэсэн тооцоо гаргажээ. Тухайн 20%-ийн өрхийн сарын дундаж орлого 335,000 
төгрөг буюу амьжиргааны хамгийн бага зардал болох 506,000 төгрөгөөс бага байна. Дээрх 
тоонуудаас Орлогод нийцсэн орон сууц барих төслийн эхний үе шатанд төлөвлөсөн 
талбайд 56 өрх ядуу амьдарч байна гэсэн тооцоо гарч байна. Судалгаанд оролцогсдоос23 

                                                 
21Эх үүсвэр: Нийгэм, эдийн засаг болон төлбөр төлөхөд бэлэн байдлын судалгаа: Баянхошуу болон Сэлбэ 
дэд төв. АХБ ТБТТ 7970 МУ:  Улаанбаатар хотын нийтийн аж ахуйн үйлчилгээг сайжруулах, Гэр хорооллыг  
хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр. 2012 оны 11-р сар. 
22 ҮСХ-гы вэбсайт 
23Эх үүсвэр: Нийгэм, эдийн засаг болон төлбөр төлөхөд бэлэн байдлын судалгаа: Баянхошуу болон Сэлбэ 
дэд төв. АХБ ТБТТ 7970 МУ:  Улаанбаатар хотын нийтийн аж ахуйн үйлчилгээг сайжруулах, Гэр хорооллыг  
хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр. 2012 оны 11-р сар. 
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эмэгтэйчүүд (33%) эрэгтэйчүүдтэй (18%) харьцуулахад бараг хоёр дахин их байгаа нь 
эмэгтэйчүүдийн дунд эмзэг байдал өргөн тархсаныг харуулж байна.  
 

d.  Хөдөлмөр эрхлэлт 

93. Дэд төвд тусгайлан гаргасан мэдээлэл гараагүй байхад УБ-ын дундаж 
ажилгүйдлийн түвшинг 10.4% гэсэн тооцоо гарсан. Тус төсөлд зориулан Баянхошуунд 
явуулсан ЗБХ – ээр ажилтай хүмүүсийн 74% нь хувийн хэвшилд: 61% нь ажилчин, 13% нь 
өөрсдийн буюу гэр бүлийн бизнесийг эрхэлж байна. 79% нь хотын төв рүү (55%) эсхүл 
ойрхон газар руу (24%) ажиллахаар явдаг ба 64% нь ажилдаа очихын тулд нийтийн 
тээврээр зорчиж байна. 14% нь л гэртээ ойрхон ажилладгаас 8% нь хашаандаа бизнес 
эрхэлж байна. Эндээс харахад дэд төвд ажил хөдөлммөр эрхлэх боломж оловол ийш 
тийш зорчих эрэлт хэрэгцээг бууруулах ач холбогдолтой байна. ГХХХОДХ -ийн 2-р шатанд 
зориулан хорооны хэмжээнд цуглуулсан зөвхөн Баянхошуу дэд төвийг онцлоогүй 
мэдээллээс хөдөлмөр эрхлэлт нь эрэгтэйчүүд, эмэгтэйчүүдийн хувьд бараг тэнуүү байгаа 
бөгөөд эрэгтэйчүүд бага зэрэг илүү байна. Эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлтэд өдөр 
өнжүүлэх болон цэцэрлэг дутмаг байгаа нь томоохон бэрхшээл болж байгаа бөгөөд 
одоогийн Орон сууцжуулах хөтөлбөрөөр дамжуулан хүн амын нягтшил нэмэгдэж, 
нийгмийн үйлчилгээний барилга байгууламж нэмэгдсэнээр дээрх нөхцөл байдал 
сайжирна. 
 

Хүснэгт 25. Баянхошуу төслийн талбайн орлого  

Асуулт: Танай өрхийн сарын орлого хэд вэ, төгрөгөөр (зөвийг сонгоно уу) 
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2. Сэлбэ дэд төв 

a.  Хүн амзүй 

94. Сэлбэ дэд төв нь Сүхбаатар, Чингэлтэй дүүрэгт, нийт 3 хорооны хэсгээс бүрдэн 
орших ба 2011 онд нийт 10,433 хүн амтай байсан. Хүа амын жилийн дундаж өсөлт 3.0% 
байгаагаас 2017 онд ойролцоогоор 12,460 хүн амтай болно гэсэн тооцоолол гарч байна. 
Сэлбэ дэд төв нь 7,772 хүнтэй, нийт 156 га талбайг эзлэн оршдогийг 25-р хүснэгтээс харж 
болно. Төслийн үр дүнд хүн амын өсөлтийн хурд нэмэгдэнэ гэсэн тооцооллыг 
харгалзахгүйгээр хүн амын тоо 2025 он гэхэд 11,000 – д хүрнэ. Төрөл бүрийн эх үүсвэрээр 
нэг өрхөд 3.5 – 4.8 гишүүнтэй байна гэсэн өрхийн гишүүдийн тооны талаар өөр өөр 
мэдээлэл байна. АХБ-ны ТА-790-д зориулан явуулсан Нийгэм – эдийн засгийн болон 
Төлбөр төлөхөд бэлэн байдлын судалгаагаар өрхийн дундаж хэмжээг/гишүүдийн тоог 4.2 
гэсэн тооцоо гарсан. Газар дээрх бодит нөхцөл байдалд нэг өрхийн хэмжээ/гишүүдийн тоо 
дээрх тооцооноос бага мөн их байгаа боловч 4.2 хүн/өрх гэсэн дундаж тоог ашигласан 
энэхүү анализын хувьд УБ-ын дундаж болох 3.9 – с арай л өндөр байна. Энэхүү 
судалгаагаар нэг хашаанд дунджаар 2 айл байна гэсэн тооцоо гарсан нь энэхүү төслийн 
оролцоо, нүүлгэн шилжүүлэлтийн хувьд чухал асуудал юм. Энэ бүхнээс хүн амын 2017 
оны суурьшилтын дундаж нягтрал >100 хүн/га байгаа нь тогтвортой хотжилтын хувьд 
нэмгдүүлэх ёстой үзүүлэлт юм. Газар, дэд бүтэц, үйлчилгээг үр дүнтэй, тогтвортой 
ашиглахад 200-250 хүн/га байх ёстой гэж үздэг. 
 

Хүснэгт 26. Сэлбэ дэд төвийн хүн амlation 

Нийт талбай 141.6 га 
Дундаж өрх 4.2 хүн 

Дундаж өсөлт 3.00% тайлбар 1. 
  2011 2017 2025 

  тайлбар 2 тооцоо. тооцоо. 
Хүн ам (төсөлгүй) 7,772 9,280 11,756 
Өрхийн тоо 1,850 2,210 2,799 
Нягтшил (нэг/га) 55 66 83 
 

3. Орлого – Сэлбэ төслийн талбай 

2016 оны 10/11-р сард Сэлбэ төслийн талбайд төслөөс явуулсан судалгаагаар айл 
өрхүүдийн 75% нь сард 1,050,000 төгрөгөөс бага орлоготой байгааг харуулж байна. 
Сэлбийн дундаж орлого 551,000 төгрөг байна.  
 

Хүснэгт 27. Сэлбэ төслийн талбай  

Асуулт: Танай өрхийн сарын орлого хэд вэ, төгрөгөөр (зөвийг сонгоно уу) 
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a.  Ядуурал 

95. ГХХХОДХ – ийн эхний шатанд явуулсан судалгаанаас Сэлбэ хэсгийн ядуурлын 
түвшин 18% байна. 212 онд Үндэсний статистикийн хороо (ҮСХ) болон Дэлхийн банкнаас 
улсын дундаж түвшинг 29.8%, 2014 оны ҮСХ-ны судалгаагаар буурч 21.6% болсон гэсэн 
тооцоо байдаг24. Тэрхүү 20%-ийн өрхийн сарын дундаж орлого нь 335,000 төгрөг буюу 
амьжиргааны доод зардал 506,000 төгрөгөөс бага байсан. Эдгээр тоонд үндэслэн Сэлбэ 
дэд төвд ойролцоогоор 440 өрх, Орлогод нийцсэн орон сууцны бүтээн байгуулалтын 
эхний үе шатанд төлөвлөсөн талбайд ойролцоогоор 54 өрх ядуу амьдарч байна гэсэн 
тооцоо гаргаж болох юм.  
 

b.  Хөдөлмөр эрхлэлт 

96. Дэд төвийн хувьд задлан гаргасан статистик байхгүй ч нийт ажилгүйдлийн түвшин 
2016 оны УБ-ын дундаж түвшин 10.4%-тай ойролцоо байна. Энэ төсөлд зориулан 
явуулсан ЗБХ-ээс харахад ажилтай хүмүүсийн 71% нь хувийн секторт, 55% нь ажилтан, 
үлдсэн 16% нь өөрсдийн эсхүл гэр бүлийн бизнес эрхэлж байна. 69% нь хотын төв (43%) 
эсхүл ойрцолцоо орших газраас хол (26%) газар руу ажилд явдаг ба 64% нь ажилдаа 
нийтийн тээврээр зорчиж байна. Дөнгөж 10% нь ойрхон ажилладаг бөгөөд түүнээс арай 
илүү 20% нь хашаандаа ажлын байртай байна. Гэр хорооллыг хөгжүүлэх хөтөлбөрийн 
хоёрдугаар шатанд зориулан хорооны хэмжээнд цуглуулсан Баянхошуу дэд төвд 
тусгайлан үзээгүй мэдээнээс эрэгтэйчүүд эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлт ерөнхийдөө 
тэнцүү бөгөөд эрэгтэйчүүдийн ажил эрхлэлт бага зэрэг өндөр байна. Энд цэцэрлэг 
дутагдалтай байгаа нь бас нэг бэрхшээл болж байна. 
  
                                                 
24 ҮСХ-ны вэбсайт 
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V. ОЛОН НИЙТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨТ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ 
 
97. Оролцогч талуудтай зөвлөлдөх хэлэлцүүлэг нь АХБ-ны 2009 оны Хамгааллын  
бодлогын баримт бичиг (ХБББ)-т тусгаснаар ухаалаг оролцоо, ил тод байдал, төслийн 
нөлөөлөлд өртөж байгаа болон эмэгтэйчүүд, ядуучууд зэрэг эмзэг бүлгүүдэд төслийн 
төлөвлөлтийг боловсруулахад эрх тэгш оролцох боломжийг олгох зэрэг шаардлагуудтай 
нийцсэн байна. 
 
98. Байгаль орчны оролцогч талуудын хэлэлцүүлгийг ОНОСХШТ-ийн Баянхошуу болон 
Сэлбэ дэд төвүүдийн талбар болон тэдгээртэй хил залгаа нутаг дэвсгэрийг хамруулан 
зохион байгуулна (Зураг 4 бa Зураг 7). Дэд төвүүдийн байгаль орчны хамааралтай 
асуудлыг хэлэлцэх оролцогч талуудын хэлэлцүүлэг нь АХБ-ны үйл ажиллагааны 
шаардлагыг мөрдөхийн хамт Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам (БОАЖЯ)-ны 
бодлогод нийцсэн байна.  
 

A. Оролцогч талуудыг тодорхойлох 
 
99. Оролцогч талуудыг тодорхойлох, тэдний оролцоог хангах ажиллагааг НОСК/УБХЗ, 
хорооны удирлагууд болон Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээ (БОНҮ)-ний үндэсний 
багийн тусламжтайгаар гүйцэтгэнэ. Зөвлөлдөх хэлэлцүүлэгт дараах талууд оролцоно. 
Үүнд: 

 ОНОСХШТ-д НОСК/УБХЗ-ыг төлөөлөх төлөөлөл; 
 Нөлөөлөлд өртөж байгаа бүх хороод болон хашааны төлөөлөгчид; 
 Дэд төвүүдийн дэргэд амьдардаг бөгөөд төслийн үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх арга 

хэмжээг тодорхойлох сонирхотлой, ОНОСХШТ-ийн нөлөөлөлд шууд эсвэл шууд 
бус байдлаар өртөж байгаа хашааны төлөөлөгчид; 

 Бизнес эрхлэгчид, өрхүүд болон шашны төлөөлөл; 
 Байгаль орчны үнэлгээний дотоодын зөвлөх компанийн төлөөлөл болон 

ОНОСХШТ-ийн инженер. 

100. Нийтийн хэлэлцүүлгийг 2017 оны 5-р сарын 27-нд иөслийн гурван хороонд: 11 цагт 
Чингэлтэй дүүргийн 18-р хороо, 14.00 цагт Сүхбаатар дүүргийн 14-р хороонд, 17.00 цагт 
Сүхбаатар дүүргийн 8-р хороонд тус тус зохион байгуулсан. Нийтийн хэлэлцүүлгийн арга 
хэмжээ, зарлалыг хороо тус бүрийн засаг дарга нар хариуцан зохион байгуулсан бөгөөд 
18-р хорооны засаг дарга Насанбат, Сүхбаатар дүүргийн засаг дарга Дэлгэрсайхан, 8-р 
хорооны засаг дарга Эрдэнэтуяа нар байлаа. 
 
101. Нийтийн хэлэлцүүлэгт нийт 130 оршин суугч оролцсоноос 40 нь 18-р хорооноос, 45 
нь 14-р хорооноос, 45 нь 8-р хорооных байсан. НҮБ-ын Хүн амын нутагшил суурьшлын 
хөтөлбөрийн ажилтан Наранбат, Золзаяа, Цогзолмаа нар төслийг, Энвайрон ХХК-ийн 
захирал Эрдэнэсайхан ОНОСХШТ – ийн Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээг 
хэлэлцүүлэгт оролцогчдод танилцуулсан. 
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B. Хэлэлцүүлгээр хэлэлцэх сэдэв 

1. Төслийг танилцуулах 

 Төслийн талбайг хэрхэн сонгосон 
 Төслийн үе шат, арга хэмжээний жагсаалт 
 Нөхөн төлбөрийн арга хэмжээ, хөрөнгийн үнэлгээний арга 
 Урдчилсан төлөвлөгөөний үе шат, барилгын ажлын төлөвлөгөө 

 
2. Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээний танилцуулга 

 Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээний тухай хууль (Нийтийн зөвлөгөөн 
явуулах тухай бодлого) 

 Төслийн талбайн уур амьсгалын ерөнхий тойм 
 Агаарын бохирдлын судалгааны үр дүн 
 Бодит бохирдол, дуу чимээний хэмжилт, нөлөөлөл 
 Гадаргын болон гүний усны судалгаа, чанар, бактериологийн судалгааны 

хариу/үр дүн 
 Цэвдэгийн судалгааны үр дүн, нөлөөлөл 
 Хөрсний эвдрэл, бохирдол, чанар, бактериологийн судалгаа  
 Төсөл хэрэгжүүлэх хугацааны нөлөөллийн үнэлгээ 
 Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө, сөрөг нөлөөллийг бууруулах 

төлөвлөгөө 
 Төслийн талбайд явуулсан судалгааны үр дүнг тараах. 

 
 

C. Хэлэлцүүлгийн үеэр ярилцах асуудал 

 Чингэлтэй дүүрэг, 18-р хороо  
 

№ Огноо  
Хэлэлцэх асуудал 

 

1 

1100-1120 
Золзаяа/Наранбат/Цогзолмаа 
НҮБ-ын Хүн амын нутагшил 
суурьшлын хөтөлбөрийн ажилтан 

Төслийн танилцуулга 
 

2 1120-1130 төслийн баг, оролцогчид 
Асуулт, хариулт 
 

3 
1130-1150 Батмөнх, Энвайрон ХХК-
ийн захирал 

Төслийн БОНҮ-ннй танилцуулга 

4 
1150-1200 Энвайрон ХХК-ийн 
судалгааны баг, оролцогчид 

Асуулт, хариулт 
 

5 
1200-1230 төслийн баг, Энвайрон 
ХХК-ийн судалгааны баг, 
оролцогчид 

Хэлэлцүүлэг  
 

 
 Сүхбаатар дүүргийн 14-р хороо  
 

№ Огноо  
 

Хэлэлцэх асуудал 
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1 
1400-1420 Наранбат НҮБ-ын Хүн 
амын нутагшил суурьшлын 
хөтөлбөрийн ажилтан 

Төслийн танилцуулга 
 

2 1420-1430 төслийн баг, оролцогчид 
Асуулт, хариулт 
 

3 
1430-1450 Батмөнх, Энвайрон ХХК-
ийн захирал 

Төслийн БОНҮ-ннй танилцуулга 

4 
1450-1500 Энвайрон ХХК-ийн 
судалгааны баг, оролцогчид 

Асуулт, хариулт 
 

5 
1500-1530 төслийн баг, Энвайрон 
ХХК-ийн судалгааны баг, 
оролцогчид 

Хэлэлцүүлэг  
 

 
Сонгиохайрхан дүүргийн 8-р хороо  
 

№ Огноо  
 

Хэлэлцэх асуудал 
 

1 
1700-1720 Цогзолмаа НҮБ-ын Хүн 
амын нутагшил суурьшлын 
хөтөлбөрийн ажилтан 

Төслийн танилцуулга 
 

2 1720-1730 төслийн баг, оролцогчид 
Асуулт, хариулт 
 

3 
1730-1750 Батмөнх, Энвайрон ХХК-
ийн захирал 

Төслийн БОНҮ-ннй танилцуулга 

4 
1750-1800 Энвайрон ХХК-ийн 
судалгааны баг, оролцогчид 

Асуулт, хариулт 
 

5 
1800-1830 төслийн баг, Энвайрон 
ХХК-ийн судалгааны баг, 
оролцогчид 

Хэлэлцүүлэг  
 

 
 
 

D. Хэлэлцүүлгийн журам 
 
Баянхошуу болон Сэлбэ дэд төвийн зөвлөгөөн уулзалтын үе шатыг доор харуулав: 
 

1. НОСК/УБХЗ-ны төлөөлөгч, ОНОСХШТ-ийн захиалагч хэлэлцүүлгийг нээх. 
 

2. ОНОСХШТ –ийн БОНҮ-ний компани хэлэлцүүлгийн зорилт, зорилгыг танилцуулах. 
 

3. НОСК эсхүл ОНОСХШТ –ийн инженер ОНОСХШТ –ийн зорилт, хамрах хүрээ, 
байршлыг тайлбарлах байдлаар оролцогчдод ОНОСХШТ-ийг танилцуулах. Өмнө 
хийгдсэн ОНОСХШТ-ийн олон нийтийн судалгаа, хурлуудын талаар мэдээлэл өгч, 
дэд төвийн газрыг харуулсан том газрын зураг, тоон үзүүлэлтийг танилцуулах.  

 
4. БОНҮ-ний баг хэлэлцүүлгийг удирдан, оролцогчдод ойлголт чиглэл өгөх үүднээс 

нээлттэй асуулт тавьж, нөлөөлөлд өртөж болзошгүй байгаль орчин, нийгмийн 
бүрэлдэхүүний жишээг танилцуулах (доороос харна уу). 
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5. НОСК/УБХЗ-ны ажилтан оролцогчдын асуудал, санаа зовоосон зүйлсэд хариу өгөх. 

 
6. БОНҮ-ний компани тодорхойлсон асуудал болон НОСК/УБХЗ-ны хариултыг 

тэмдэглэж авах. 
 
E. Хэлэлцүүлгийн удирдамж 

102.  Оролцогчдод байгаль орчны асуудлын хэлэлцүүлэг, ОНОСХШТ –ийн тулгамдсан 
асуудлын талаар ойлголт чиглэл өгөх үүднээс асуулт, хариултын хэсгийн өмнө байгаль 
орчны бүрэлдэхүүний жагсаалтыг танилцуулсан (28-р хүснэгт). Байгаль орчны 
бүрэлдэхүүний жишээ нь байгаль орчин гэдэг нь юуг хэлээд байгаа тухай ойлгоход тус 
дөхөм болсон. Оролцогчид хэлэлцүүлэгт өөрсдийн ойлголтоор байгаль орчны 
бүрэлдэхүүнийг тодорхойлж, хэлэлцүүлэгт нэмж оруулсан. 
 
Хүснэгт 28. Хэлэлцүүлгийн үеэр чиглүүлэх байгаль орчны асуудлууд. 

 Ундны усны чанар хүртээмж 
 Гадаргын усны чанар, хэмжээ  
 Гүний усны чанар, хэмжээ 
 Агаарын чанар 
 Уур амьсгал 
 Газар, хөрсний чанар 
 Гол, усан сан 
 Мод, бусад ургамал  
 Ой мод, ашигт малтмал, хөрс зэрэг 

бусад хуурай газрын нөөц  

 Загас, шувуу, жижиг сүүн тэжээлтэн 
зэрэг хуурай газар, усны амьтад   

 Экологийн хамгаалалттай талбай 
(үндэсний парк, зэрлэг ан амьтдын 
үржүүлгийн газар),  

 Газар ашиглалт (газар тариалан, 
загасны аж ахуй,мод үржүүлэг,усан 
зам, далайн амьтан үржүүлэх, 
худалдааны болон бусад зорилгоор),  

 Олон нийтийн аюулгүй байдал 
 Олон нийтийн шилжилт хөдөлгөөн, 

нэвтрэлт 
 Соёлын бодит үнэт зүйл (сүм дуган, 

оршуулгын газар, хөшөө баримал) 
 
103. Оролцогч талуудын хэлэлцүүлэгт чиглэл өгөх үүднээс таван чөлөөт асуулт, 
мэдээллийн хүсэлт (29-р хүснэгт) тавина. 
 

Хүснэгт 29. Оролцогч талуудын хэлэлцүүлгийн үеэр удирдамж болгох асуулт, 
мэдээлэл авах хүсэлт 

 
1. ОНОСХШТ-ийн үр өгөөж нь юу байх вэ?  

           ОНОСХШТ-ийн үр өгөөжөөс дурдана уу? 
 

2. ОНОСХШТ-өөс байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөллийн талаар ямар нэг зовнил байна 
уу?  
           ОНОСХШТ-өөс байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөллийн талаархи зовнилоо 
дурдана уу?  

 
3. ОНОСХШТ-ийн барилга угсралтын ажлын үйл ажиллагааны байгаль орчинд 

үзүүлэх нөлөөллийн талаар ямар нэгэн зовнил байна уу?  
Барилга угсралтын ажлын үйл ажиллагааны байгаль орчинд үзүүлэх 
нөлөөллийн талаархи зовнилоо дурдана уу? 
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4. ОНОСХШТ-ийн үйл ажиллагааны дууссан үе шатны байгаль орчинд үзүүлэх 

нөлөөллийн талаар ямар нэгэн зовнил байна уу?  
ОНОСХШТ-ийн үйл ажиллагааны дууссан үе шатны байгаль орчинд үзүүлэх 
нөлөөллийн талаархи зовнилоо дурдана уу? 

  
5. Байгаль орчин эсвэл олон нийтэд үзүүлэх сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан 

сэргийлэхийн тулд ОНОСХШТ-ийн төлөвлөлт, үйл ажиллагаа өөрчлөгдөх ёстой гэж 
үзэж байна уу?  

Таны бодлоор байгаль орчин эсвэл олон нийтэд үзүүлэх сөрөг нөлөөллөөс 
урьдчилан сэргийлэх эсвэл сөрөг нөлөөллийг бууруулах ОНОСХШТ-ийн 
өөрчлөлтийг дурдана уу?  

 
 
F. Сэлбэ болон Баянхошуу дэд төвд явуулсан олон нийтийн хэлэлцүүлгийн үр 
дүн  

104. ОНОСХШТ –ийн үндсэн үйл ажиллагаа нь хашааны газар, байшингуудыг авч, 
ОНОСХШТ –ийн байр болгох тул бүх оролцогчид хөрөнгийн үнэлгээ, шилжүүлэх асуудалд 
ялангуяа олон оршин суугчид өртөх усны далангийн дагуу шинэ зам баригдах Сүхбаатар 
дүүргийн 14-р хорооны иргэд дээрх асуудлыг онцгойлон сонирхож байлаа. Хашаандаа 
мод, ногоо тарьдаг хүмүүс мод, ногоо нь хөрөнгийн үнэлгээнд хэрхэн нөлөөлөх талаар 
мэдэхийг хүсэж байв. 30-р хүснэгтэд байгаль орчны санаа зовоосон зүйл, асуудлыг 
нэгтгэн оруулав. Орчин тойрны хөрөнгийн үнэлгээ, шилжүүлэхтэй холбоотой асуудлыг 30-
р хүснэгтэд оруулаагүй учир нь тэдгээрийг ОНОСХШТ –ийн санхүүгийн үнлэгээ, тайланд 
дэлгэрэнгүй авч үзсэн мөн тэдгээр нь байгаль орчны нөлөөний үнэлгээнд хамаарахгүй юм. 
Бүх оролцогчдын нэр, харьяалал, хаяг, утасны дугаар болон хурлын зургийг F болон G 
хавсралтуудад оруулав.  
 
Хүснэгт 30. Оролцогчдын тодорхойлсон байгаль орчны асуудлуудын хураангуй   

Санаа зовоосон 
асуудал 

Төсөл хэрэгжүүлэх 
нэгж/УБХЗ –ны 

хариулт 

БОНҮ-ний багийн 
хариулт 

БОМТ-ний хариулт 

Төслийн нөлөөнд өртөх 
айл өрхүүд хашаандаа 
үнэ бүхий мод тарьсан  

 

Энэ тохиолдолд 
үнэлгээний 
байгууллага тухайн 
айлд үнэлгээ өгнө. 
Байгаль орчны талаас 
эдгээр модыг төслийн 
талбай дах ногоон 
бүсэд шилжүүлэн 
суулгах хэрэгтэй. 

ОНОСХШТ –ийн Хот 
шинэчлэлийн нэгжийн 
зураг төсөлд хүлэмж 
болон дангаараа 
хашаатай айлуудад 
цэцэрлэг, мод үржүүлгээ 
өргөтгөх боломж 
олгосон талбайг 
тодорхой харуулсан.  

Судалгаанаас мөнхийн 
цэвдэгтэй газар 
харагдаж байна. энэ 
мэдээллийг барилгын 
компанид хэлсэн үү? 

 

Судалгаагаар 
илрүүлсэн бүх зүйлийг 
оролцогч талуудад 
мэдээлж, тараасан. 
Инженерийн зураг 
төслийн 
мэргэжилтнүүдийн 
гүйцэтгэсэн геологи, 

ДТН-ийн инженерийн 
зураг төсөлд мөнхийн 
цэвдэг болон уур 
амьсгалын өөрчлөлтийн 
хүчин зүйлийн талаар 
авч үзсэн. 
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Санаа зовоосон 
асуудал 

Төсөл хэрэгжүүлэх 
нэгж/УБХЗ –ны 

хариулт 

БОНҮ-ний багийн 
хариулт 

БОМТ-ний хариулт 

мөнхийн цэвдэг болон 
зураглалын 
дэлгэрэнгүй судалгааг 
төсөлд тусгасан. ДТН-
ийн барилгын зураг 
төслийн эдгээр 
судалгаанд үндэслэн 
гаргана. 

Үерийн хамгаалалтын 
далан дээр болон 
доогуур нь амьдарч буй 
айлуудад үнэлгээ хэрхэн 
нөлөөлөх вэ? 

Нэр дурдсан 
газруудад ногон 
байгууламжийг 
төлөвлөсөн. 
Үнэлгээний хувьд 
үнэлгээний компани 
эцсийн шийдвэрийг 
гаргана. 

 

Нийгмийн үнэлгээний 
баг эдгээр болон бусад 
асуудлууд мөн 
ОНОСХШТ-ийн 
болзошгүй нөлөөллийг 
авч үзэж байгаа.  

Агаарын чанарын 
хяналтын дараагийн 
хэмжээ байгаа юу? 

 

Агаарын чанарын 
хяналтыг барилгын 
ажлын явцад болон 
дараа нь явуулахаар 
төлөвлөсөн. Төслийн 
үр дүнд 300 нүүрс 
түлдэг зуух гүүрсээр 
галладаг 1 бойлероор 
солигдоно тиймээс 
төсөл хэрэгжсэний 
дараа агаарын чанар 
сайжирна гэж харж 
байгаа. 

ОНОСХШТ –ийн БОМТ – 
нд агаарын чанарын 
хяналтын хөтөлбөр 
багтсан учир нь төслийн 
байгаль орчны үндсэн 
нөлөөлөл нь агаарын 
чанарыг сайжруулахад 
оршино. 

Барилгын компаниудын 
хувьд байгаль орчны 
менежментийн 
төлөвлөгөө, ажил 
үүргийн жагсаалтыг 
хэрэгжүүлэх, барилгын 
ажлаас үүдэлтэй сөрөг 
нөлөөллийг бууруулах 
хэр боломжтой вэ. 
Санхүүжилт муу 
байдлын улмаас эдгээр 
ажлуудыг 
хэрэгжүүлдэггүй. 
Хэрэгжилтийг хэн хяаж, 
хариуцах вэ? 

 

Эдгээр ажлуудыг 
төслийн төсөвт 
тусгасан тул 
санхүүгийн асуудал 
үүсэхгүй. Байгль 
орчны байцаагч, 
УМХГ-ын байцаагч 
болон олон нийт 
бүгдээрээ эдгээр 
төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийг хангах 
үүрэгтэй. Мөн энэхүү 
нийтийн уулзалт 
хэлэлцүүлгийн зорилго 
нь та бүхэн олон нийт 
өөрсдөө ийм рэхтэй 
болхыг мэдүүлэхэд 
оршиж байгаа юм. 

Байгаль орчны хяналтын 
төсөв санхүүжилттэй 
олон улсын 
хэрэгжилтийн зөвлөх баг 
ОНОСХШТ –ийн 
хэрэгжилтийг удирдана. 
Энэхүү ажил үүрэгт нь 
авч үзсэн бүх асуудлууд 
багтсан. 
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Санаа зовоосон 
асуудал 

Төсөл хэрэгжүүлэх 
нэгж/УБХЗ –ны 

хариулт 

БОНҮ-ний багийн 
хариулт 

БОМТ-ний хариулт 

Бид нэг газартаа олон 
жил амьдарч ирсан 
бөгөөд хашаан дотроо 
мод ургуулж, арчилж 
ирсэн. Хөрөнгийн 
үнэлгээний компани 
үнэлгээнд модыг 
оруулаагүй байна. Модыг 
үнэлгээнд оруулах 
боломжтой юу? 

 

Байагль орчны талаас 
ой модны экологи, 
эдийн засгийн 
үнлэгээний бологын 
хувьд боломжтой. Энэ 
үнэлгээний арга нь 
хувийн өмчийн 
модноос өөр байж 
болох юм. Мэргэжлийн 
хөрөнгийн үнэлгээний 
компани үнэлгээг 
хийнэ.  

ОНОСХШТ –ийн Хот 
шинэчлэлийн нэгжийн 
зураг төсөлд хүлэмж 
болон дангаараа 
хашаатай айлуудад 
цэцэрлэг, мод үржүүлгээ 
өргөтгөх боломж 
олгосон талбайг 
тодорхой харуулсан. 

 
 
Хэлэлцүүлгийн үр дүн 
 
105. Оролцогчид төслийн байгаль орчин, нийгмийн нөлөөлөл болон холбогдох хууль 
тогтоомж, бодлогын талаар мэдээлэл, мэдлэгтэй болсонтой талархаж байв. Мөн 
оролцогчдод төслийн гомдол барагдуулах механизм (VIII бүлэг) болон хөрөнгийн 
үнлэгээний талаарх асуултад хариулт өгөх хүмүүстэй холбогдох мэдээллийг өгсөн. 
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VI. БАЙГAЛЬ ОРЧНЫ БОЛЗОШГҮЙ НӨЛӨӨЛӨЛ, БУУРУУЛАХ АРГА ЗАМ 

106.  ОНОСХШТ-ийн Сэлбэ болон Баянхошуу дэд төвүүдэд үзүүлэх болзошгүй 
нөлөөллүүдийн үнэлгээний бүтцийг төслийг хэрэгжүүлэх чухал үе шат бүрээр авч үзэх, 
үнэлгээ хийх болон дүгнэхдээ цаг алдахаас сэргийлэхийн тулд дараах хөгжлийн гурван үе 
шатуудаар тодорхойлсон:  
 a) Барилга угсралтын ажил эхлэхийн өмнөх үе шат; 
 b) Барилга угсралтын ажлын үе шат;  
 c) Барилга угсралтын ажлын дараах үе шат. 
 
Энэхүү үнэлгээний бүтцийг төслийн бүрэлдэхүүн хэсгүүдэд зориулан боловсруулсан 
БОМТ-ний бүтцэд тусган ашиглав. Цаг алдалтаас сэргийлэх үүднээс хоёр дэд төвүүдийн 
төслүүдэд гарч болзошгүй нийтлэг нөлөөллүүдийг тодорхойлон хамтад нь авч үзсэн. Энэ 
нь ОНОСХШТ-ийн үйл ажиллагаанаас үүсч болзошгүй нөлөөллийг тодорхой үнэлэх, 
хэлэлцэх боломжийг олгож, тухайн дэд төвд үзүүлэх тухайлсан нөлөөллийг тодруулах 
боломжийг олгоно. 
  

A. Сэлбэ, Баянхошуу дэд төвүүдийн хүртэх өгөөж  
 

1.  Амьдралын нөхцөл, гэр бүлийн эрүүл мэнд сайжрах 

107. ОНОСХШТ хэрэгжиж дууссанаар гарах тодорхой, гол үр өгөөж бол төслийн 
нөлөөлөлд өртсөн гэрт амьдардаг өрхүүдийн амьдралын нөхцөл сайжрах явдал юм. 
ОНОСХШТ-ийн хүрээнд орон сууцанд нүүж орсон гэр хорооллын өрхүүдийн амьдралын 
болон гэр бүлийн эрүүл мэндийн нөхцөл сайжирсныг илэрхийлэх үзүүлэлтүүд: 

1) шугам сүлжээнд холбогдсон ундны ус хангамж; 
2) бохир ус зайлуулах төвлөрсөн шугам болон төвлөрсөн цэвэрлэх байгууламж; 
3) төвлөрсөн халуун ус ба халаалт; 
4) хатуу хог хаягдлыг зохион байгуулалттайгаар цуглуулж зайлуулах менежмент;  
5) эрчим хүчний хэмнэлттэй технологи бүхий орчин үеийн орон сууцны хангамж. 
6) гэр доторх болон гаднах агаарын чанар нэн даруй үлэмж сайжирна. 

108. ДТН-ийн орон сууцнуудыг ус хангамжийн төвлөрсөн шугам сүлжээнд холбосноор 
хангалттай хэмжээний ундны усаар хангагдах амьдралын үндсэн хэрэгцээний талаар 
ДЭМБ-аас тогтоосон (3.6-7.5 л/өдөрт) эрүүл мэндийн шаардлагыг наад зах нь хангана. 
Төвлөрсөн халаалтын шугам сүлжээнд холбогдсон орон сууцнууд нь гэр сууцнуудыг 
халаахад ашигладаг зуухнаас ялгардаг байсан агаарын бохирдол (нүүрс болон модыг 
шатаахад гардаг PM2.5, хаягдал болон хуванцрыг шатаахад гардаг дэгдэмхий органик 
нэгдлүүд г.м.)-ыг арилгана. Төвлөрсөн ариутгах татуургын шугам сүлжээнд холбогдон 
орчин үеийн боловсон бие засах газрыг ашигласнаар гэр сууцнуудад ашиглаж байсан 
нүхэн жорлонг хална. Эдгээрийн үр дүнд усны хэрэглээ нэмэгдэж, орон сууцны нөхцөл 
болон агаарын чанар сайжрах, ба орчин үеийн сантехникийн хэрэгсэл ашиглах нь 
ялангуяа амьсгалын  замын болон ходоод гэдэсний өвчлөлийг багасгаж гэр бүлийн эрүүл 
мэндийг сайжруулна.  
 
109. ДТН-ийн орон сууцны цогцолборуудын хог хаягдлыг зохион байгуулалттайгаар 
цуглуулан зайлуулж, хүлэмж болон цэцэрлэгт хүрээлэн г.м. ногоон байгууламж бүхий 
орчин үеийн орон сууцнуудад амьдрах нь амьдралын стандартыг бүхэлд нь сайжруулна. 
Өвчлөл болон өвчлөлийн улмаас ажил, хөдөлмөр эрхлэх боломжгүй өдрүүдийн тоо 
багасч амьдралын стандартыг бүхэлд нь сайжруулснаар хувь хүн болон гэр бүлийн 
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бүтээмж нэмэгдэн, гэр бүл болон олон нийтийн нийгэм-эдийн засаг бэхжихийн хамт бага 
орлоготой өрхүүдийн амьдралын стандартаас үүдэлтэй дарамт багасна.       

  
Нөлөөлөл, бууруулах арга зам 

 1. Барилга угсралтын ажлын өмнөх үе шат  

110. ОНОСХШТ-ийн барилга угсралтын ажлын өмнөх үе шат нь төсөл хэрэгжүүлэх 
хувийн салбарын байгууллага, арилжааны банк, НОСК/УБХЗ, ба АХБ болон гэр 
хорооллын оршин суугчдын оролцоотойгоор баригдах ДТН-ийн орон сууцанд нүүж орох 
шаардлага хангасан гэр хорооллын оршин суугчдын тодорхойлох цогц үйл явцаас 
бүрдэнэ. Энэ үйл явцад гэр хорооллын оршин суугчид, хувийн хэвшлийн төсөл 
хэрэгжүүлэгчид, арилжааны банкууд, төсөл хэрэгжүүлэгч нэгж/УБХЗ оролцоно. Үйл явцын 
томоохон үе шатуудыг доор хураангуйлав: 
 

1) Сэлбэ болон Баянхошуу дэд төвийн төслийн талбайн гадна болон дотор талд 
хашааны газраа солилцох, худалдах, ДТН-ийн гурван төрлийн орон сууцны 
нэгийг түрээслэх (санхүүгийн боломжтой) хашаанд оршин суугчдыг тодруулах;  

2) ДТН-д хамрагдаж орон сууц худалдан авагчдыг түр хугацаанд өөр газарт 
нүүлгэн байршуулах эсвэл ДТН-ийн барилга байгууламжууд баригдах хүртэл 
орон сууц түрээслүүлэх;  

3) ДТН-д хамрагдахгүй хашааны оршин суугчдыг өөр газарт нүүлгэн шилжүүлэх.  

     
Нүүлгэн шилжүүлэлт ба нөхөн олговор 
 
111. ОНОСХШТ-ийн барилга угсралтын ажлын өмнөх үе шатны анхдагч үр нөлөө нь 
ГХХХОДХ хэрэгжихээс шалтгаалан хашаанд амьдардаг оршин суугчдыг нүүлгэн 
шилжүүлснээр тодорхойлогдоно. Техник эдийн засгийн үндэслэлийн үе шатанд хашаанд 
амьдардаг оршин суугчдыг ДТН-ийн орон сууцанд нүүлгэн шилжүүлэх үйл явцын талаарх 
дэлгэрэнгүй мэдээллийг боловсруулж дуусгаагүй. Энэ ажлыг хийж дуусгах үед нүүлгэн 
шилжүүлэлтийн цар хүрээ, төрөл болон нөхөх олговрын хэмжээ тодорхой болно. 
Хашааны оршин суугчдыг ДТН рүү нүүлгэх одогийн байдлаар төлөвлөсөн байгаа, 
дэлгэрэнгүй процессийг ОНОСХШТ –ийн тусдаа баримт бичигт тайлбарласан. 
 
112. Сэлбэ ба Баянхошуу төслийн талбай дахь хашааны газраа өмчилдөг оршин 
суугчид газраа ДТН-ийн орон сууцаар сольсны дараа хашааны газраа өмчилдөггүй оршин 
суугчдын хувь заяаны асуудал үүсч байна. Үүний нэгэн адил Сэлбэ ба Баянхошуу дэд 
төвүүдийн талбайн гаднах хашааны газраа өмчилдөггүй оршин суугчдын хувь заяа 
хашааны газраа өмчилдөг оршин суугчид газраа худалдан ДТН-ийн орон сууц руу нүүж 
орсны дараа яах нь тодорхойгүй байна.   
 
113.  Хашааны газраа солих хүсэлтэй өмчлөгчдийн тоог гарган бүртгэж байх үед ДТН-
ийн орон сууц бэлэн биш байсан. Түүнчлэн, газраа өмчлөгчдийн хамт ДТН-ийн орон 
сууцанд хамт амьдрах хашааны газрыг өмчилдөггүй оршин суугчдын тоо, өөр нэгэн гэр 
хорооллын газарт амьдрах сууцаа хайх шаардлагатай газраа өмчилдөггүй оршин 
суугчдын тоо тодорхойгүй байна. Дэд төвийн гадна талд байгаа өмчилсөн газраа 
худалдан ДТН-ийн орон сууцанд орох хүмүүсийн тоо болон мөн гадна талд байгаа 
хашааны газраа өмчлөөгүй оршин суугчдын хувь заяа тодорхойгүй байна.   
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114. ОНОСХШТ-ийн газар чөлөөлөх ба нөхөх олговрын шаардлагыг нарийвчлан 
тодорхойлох Газар чөлөөлөх ба нүүлгэн шилжүүлэлтийн төлөвлөгөө (ГЧНШТ)-г тусгайлан 
боловсруулна. ГЧНШТ нь Монгол Улсын ба АХБ-ны шаардлагуудад нийцсэн байна. 
 
БОМТ-г шинэчилэх 

115.  ОНОСХШТ-ийн БОМТ-г барилга угсралтын ажлын өмнөх нарийвчилсан зураг 
төслийн үе шатанд ДТН-ийн орон сууцны цогцолборын эцсийн зураг төсөлтэй уг 
төлөвлөгөө нийцэж байгаа эсэхийг баталгаажуулахын тулд шинэчлэнэ. Энэ нь газрын 
элэгдэл, газрын гадаргуугийн усны тунадасжилт, дуу чимээ, тоос шороо болон агаарын 
чанар, хөрсний хаягдал, тээврийн хөдөлгөөний хяналт, төслийн талбай дахь ажилчин ба 
олон нийтийн аюулгүй байдалд барилга угсралтын ажлаас учирч болзошгүй нөлөөллийг 
бууруулах арга хэмжээний дэд төлөвлөгөөнүүдийг эцэслэн боловсруулах ажлыг хамрах 
болно. Барилга угсралтын ажлын өмнөх үе шатны нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээг 
БОМТ (Бүлэг IX)-д нарийвчлан тусгасан.  Барилга угсралтын ажлын өмнөх үе шатны 
нөлөөллийг бууруулах чухал арга хэмжээнүүд нь: 

1) Нөлөөлөлд өртөж байгаа гэрт амьдардаг өрхүүд болон бизнес эрхлэгчдэд олгох 
нөхөх олговрыг тодруулах, дараа нь шаардлагатай нөхөн төлбөрийг олгох; 

2) Сэлбэ ба Баянхошуу дэд төвүүд дэх ДТН-ийн цогцолборын нарийвчилсан зураг 
төслийг боловсруулж дуусгахын хамт нийгэм-соёлын чухал нөөц болох Баянхошуу 
дахь Буддын ба Христийн  сүмүүд болон Баянхошуу ба Сэлбэ дэх хувийн ба улсын 
сургуулиуд  барилгын үйл ажиллагаанаас хамгаалагдсан эсвэл өөр газарт дахин 
баригдах эсэхийг баталгаажуулах; ба 

3) ОНОСХШТ-ийн БОМТ-г шинэчлэх  ба эхлүүлэх.   

116.  БОМТ-г шинэчлэх ажил нь төслийн болзошгүй нөлөөллийг илүү сайн ойлгохын 
тулд дэд төвүүдийн байгаль орчны суурь тодорхойлолтуудыг шинэчлэх ажлыг хэрэгтэй 
газарт нь хамарч, нөлөөллийг бууруулахад шаардлагатай арга хэмжээний үр ашгийг 
дээшлүүлнэ.   
 
 2.       Барилга угсралтын ажлын үе шат 

117. Баянхошуу дэд төвд 5.1га-д, Сэлбэ дэд төвд 6.4 га-д тус тус баригдах ДТН-ийн 
цогцолборуудын барилга угсралтын ажил нэг зэрэг явагдахгүй. ДТН-ийн орон сууцнууд 
худалдан борлуулагдах эсвэл түрээслэгдэх хугацаанд газрын үлдсэн хэсгүүдийг 
барилгажуулах төлөвтэй. Гэсэн хэдий ч томоохон эсвэл жижиг барилгын төслийн нэг адил 
зэргэлдээ хашааны сууц, бизнесийн үйл ажиллагаа, сургууль зэрэг нийгмийн барилга 
байгууламжид нөлөөлөл үзүүлж болзошгүй юм.  
 
 a.      Төслийн бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн нийтлэг болзошгүй нөлөөлөл  

118. ДТН-ийн цогцолборуудыг барих үйл ажиллагааны байгаль орчны болзошгүй 
нөлөөлөл юуны өмнө барилгын үе шатны нөлөөллөөс үүдэлтэй.  Барилга угсралтын 
ажлыг хийж гүйцэтгэхэд үзүүлэх сөрөг нөлөөлөл, саад бэрхшээлүүд нь жишээлбэл, олон 
нийтийн хөдөлгөөн ба оролцоог дэд төвүүд дотор багасгасан эсвэл зогсоосон, бизнесийн 
болон тоглоом наадмын үйл ажиллагааг тасалдуулсан, газар шорооны ажлаас болж үүсэх 
дуу чимээ ба тоос, хүнд машин механизмын хөдөлгөөн ба тоног төхөөрөмжийн ашиглалт, 
тоног төхөөрөмжийн ашиглалт ба засвар үйлчилгээнээс үүдэлтэй орон сууцны газрын 
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хөрсний бохирдол, олон нийт болон ажилчны осол гэмтлийн эрсдэл, тээврийн 
хөдөлгөөний нэмэгдсэн түгжрэл ба зам тээврийн осол, үерийн усны суваг ба түр зуурын ус 
зайлуулах шугам, үерийн асуудлуудаас болж үүсэх Сэлбэ голын газрын элэгдэл, 
тунадасжилт зэрэг байна. Ажилчдын түр байрнаас гарах хатуу болон ахуйн хог хаягдал нь 
халдварт өвчин үүсгэж болзошгүй ба шилжин ирсэн ажилчдаас болж дэд төвийн олон 
нийтийн асуудлууд үүсч магадгүй. Эдгээр богино хугацааны сөрөг нөлөөллүүд нь барилга 
угсралтын ажлын үйл ажиллагаа ба дэд төвүүдийн газраас хамааран янз бүрийн түвшинд 
үүсч болно. Эдгээр нөлөөллүүд  ба саад тотгорууд Сэлбэ ба Баянхошууны дэд төвүүдийг 
инженерийн шугам сүлжээнд холбох ГХХХОДХ25-ийн Төсөл 1-ийн хувьд мөн 
тодорхойлогдсон. 
 
119. Барилга угсралтын үе шатанд дэд төвүүдийн ажлын талбайн орчимд олон машин 
механизм, тэдгээрийн хөдөлгөөн ачаалал ихтэй үед нэмэгдэхээр байна. Түүхий эд, нойтон 
ба хэлбэржсэн бетон, мод, тоосго, шугам хоолой, шил ба бусад барилгын материалуудыг 
зөөх хүнд машин механизмаас үүдэн авто машины хөдөлгөөн нэмэгдэнэ. Дэд төвүүдийн  
төслийн талбай руу зөөвөрлөх материалуудын тоо хэмжээг тооцохын тулд нарийвчилсан 
зураг төслийн  шат хүртэл хүлээх ёстой. Гарч болох дуу чимээ ба тоосны түвшин ихсэх 
асуудлыг одоо тодруулах боломжгүй. Тиймээс барилга угсралтын ажлын үед гарах дуу 
чимээ ба тоосжилтыг бууруулах чиглэлээр БОМТ-нд нарийвчлан тусгасан нөлөөллийг 
бууруулах төлөвлөгөөний сайн танигдсан болон тогтсон хамгийн сайн туршлагуудад 
анхаарлаа хандуулах нь чухал. 
  
  
 i.          Сөрөг нөлөөлөл бууруулах нийтлэг арга хэмжээ 

120. ОНОСХШТ-ийн үйл ажиллагаатай холбоотойгоор үүсч болзошгүй нөлөөллийг 
бууруулах барилгын менежментийн арга хэмжээнүүдийг дор дурдав. Нөлөөллийг 
бууруулах арга хэмжээнүүд нь барилгын менежментийн стандартын шилдэг практик үйл 
ажиллагааг дагаж мөрдөх ба ОУСК/Дэлхийн банк-ны Орчны эрүүл мэнд ба хамгааллын 
журам (ОЭМХЖ)-ын (2007) дэд бүтэц (ус хангамж ба ариутгах татуурга, холбоожуулалт, 
эрүүл мэнд, аялал жуулчлалын байгууламжуудын элементүүд ба хог хаягдлын 
менежмент)-д зориулсан зааварчилгаанд нийцсэн байна. Нөлөөллийг бууруулах арга 
хэмжээнүүдийг БОМТ-д дэлгэрэнгүй тусгасан.  

1. Газар шорооны ажил явагдаж байгаа задгай газарт хашаа барьж, явган хүний 
зам эсвэл авто машин зорчих хэсэг дэх гуу жалгыг булж тэгшилсэн байх ёстой. 

2. Соёлын холбогдолтой эд зүйл болон өмч хөрөнгөтэй холбоотой соёлын 
олдворын менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах шаардлагатай.  

3. Баянхошуугийн Буддын болон Христийн хоёр сүмийн үйл ажиллагааг бодитоор 
тасалдуулаас сэргийлсэн нэмэлт хамгаалалтын арга хэмжээг хэрэгжүүлсэн 
байх шаардлагатай. 

4. Барилгын  ажил хийгдэж байгаа эсвэл барилгын машин механизм ажиллаж 
байгаа замын бүх хэсэгт тоос шороо босохоос сэргийлэн байнга чийглэж байх 
аж ахуйн нэгж/ажилтныг ажиллуулах  хэрэгтэй. 

5. Барилга угсралтын бүх машин механизмыг эрэмбэ дарааллаар ажиллуулж, дуу 
чимээг бууруулахын тулд аль болох шөнө ажиллуулахгүй байх нь зүйтэй. 

                                                 
25 УБХЗ, 2016. Гэр хорооллыг хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтыг дэмжих хөтөлбөр (ГХХХОДХ)-ийн БОТБҮ-ний 
Боть II, хуудаснууд 116  + Хавсралтууд.  
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6. Барилга угсралтын машин механизм болон олон нийт дагаж мөрдөх хурдны 
хязгаарлалтын тэмдэг байрлуулах хэрэгтэй.  

7. Боломжтой бол олон нийтийн замд саад учруулалгүйгээр барилгын машин 
механизмуудад зориулан өөр зам эсвэл түр зуур ашиглах эгнээ гаргах нь 
зүйтэй. 

8. Баянхошуу ба Сэлбэ дэд төвүүдийн зам дагуух мод болон ургамлуудыг 
хамгаалах хэрэгтэй. Мод буулгахыг аль болох багасгах нь зүйтэй.  

9. Баянхошуу ба Сэлбэ дэд төвүүдэд шинэ зам тавихад зориулан буулгасан 3 мод 
тус бүрд нь гурав гурван модыг тарих шаардлагатай.     

10. ДТН-ийн хоёр дэд төвд одоо болон өмнө нь газар ашиглаж байсан эсэхийг 
шалгаж, ухаж гаргасан хөрс нь бохирдсон эсэхийг магадлах нь зүйтэй. Хашааны 
нүхэн жорлон доторх ба гаднах хэсэг зэрэг бохирдсон хөрсийг одоо байгаа 
хогийн цэг дээр эсвэл БОАЖЯ-наас заасан газарт зайлуулан булах.  

11. Газар шорооны бүх ажлын эргэн тойронд эсвэл гуу жалга дагуу мөн Сэлбэ 
голын эргийн үерийн усны шуудуу, Баянхошуу дахь хоёр горхины дагуу ил хэсэг 
болон бусад үерийн/ус зайлуулах шуудууны эргэн тойронд хөрс бохирдох ба 
гадаргуугийн ус тунадасжихаас сэргийлж далан барих ба/эсвэл усан хөшиг 
тавьж өгөх шаардлагатай. 

12. Бөөнөөрөө шилжин ирэх ажилчдын урсгалыг багасгах, нийгмийн өвчний 
тохиолдол болон олон нийтийн амгалан тайван байдлыг алдагдуулахаас 
сэргийлж аль болох орон нутгийн ажилчдыг ажилд авч ажиллуулах хэрэгтэй. 

13. Ажилчдын түр байрууд нь ахуйн хог хаягдлыг цуглуулах байгууламж ба нийтийн 
эзэмшлийн газар болон гадаргуугийн уснаас хол зайдуу газарт шаардлага 
хангасан нүхэн жорлонтой байх нь зүйтэй. 

14. Хашаа болон нийтийн эзэмшлийн газраас хол зайд түлш хадгалах зориулалтын 
талбайг бий болгон, тодорхой тэмдэглэгээ тавих хэрэгтэй. 

15. Барилга угсралтын үйл ажиллагааны олон нийт, ажилчдад үзүүлэх нөлөөллийг 
багасгах Мэргэжлийн эрүүл мэнд ба аюулгүй байдал (МЭМАБ)-ын хууль, журам 
эсвэл бодлогыг одоогийн Монгол ажилчид дагаж мөрдөх хэрэгтэй. Нэмж 
хэлэхэд Монголын талын удирдлага Мэргэжлийн эрүүл мэнд ба аюулгүй 
байдалд зориулсан Дэлхийн банк/ОУВС-ийн Байгаль орчин, эрүүл мэнд, 
аюулгүй байдал (БОЭМАБ)-ын заавар (2007)-г нэгэн адил мөрдөж ажиллах нь 
зүйтэй. 

16. Улаанбаатар хотын төвөөс баруун зүгт байрлах карьер ба шороон ордны нөөц 
газрыг ашиглалтын үед хашаагаар хашиж, ашиглалтын дараа аюулгүй, ургамал 
ургах чадвартай болгон нөхөн сэргээлт хийсэн байх шаардлагатай. 

17. Түүхий эд (элс, хайрга, дайрга г.м.)-ийг Сэлбэ ба Баянхошуу төслийн талбай 
руу болон талбайгаас ачааны машинаар зөөвөрлөхдөө хучсан байх ёстой. 

18. Хашааны дагуух замд тоос шороо босч, элэгдэл үүсэхээс сэргийлэн түр 
хугацаанд ашиглах элс эсвэл бусад дүүргэгч материалыг  уртасгасан 
хугацаагар ашиглахаас татгалзах эсвэл өөр материалаар хучих буюу байнга 
норгож байх хэрэгтэй.   

19. Сэлбэ гол болон орон нутгийн горхиносс элс олборлож болохгүй. 
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20. Шатахууны агуулах нь бетон хучилттай бөгөөд хашаа болон ажилчдын 
байрнаас хол зайтай байрлах ёстой. Шатахууны агуулахын талбай ба хадгалах 
савнуудад тодорхой тэмдэглэгээ хийж хамгаалагдсан ба гэрэлтүүлэгтэй байх 
шаардлагатай. Гүйцэтгэгчид шатахуун ба газрын тос асгарахаас сэргийлэх 
онцгой байдлын төлөвлөгөөг боловсруулсан байх ёстой. 

 
b. Тодорхой нөлөө ба сөрөг нөлөөллийг бууруулах 

 Хашааны байшинг буулгах, талбайг нөхөн сэргээх 
 
Хашаа болон байшинг буулгах ажлаас бохирдлын асуудал үүсэхгүй гэж тооцоолсон. 
Хашааны башинд асбесто зэрэг хортой материал байхгүй. Уламжлалт гэр амьтны түүхий 
эдээр хийгдсэн бол уламжлалт бус байшинг модоор барьсан байгаа. Дахин боловсруулах 
боломжтой буулгасан материалыг авч, бусад бүх материалын хамт тээвэрлэж, УБХЗ-ны 
зөвшөөрсөн хогийн цэгт хаяна.   
 
Хашааны жорлон/бие засах газрыг буулгах ажлыг Улаанбаатарт АХБ-наас хэрэгжүүлж буй  
Гэр хорооллын ариун цэврийн байгууламжийг сайжруулах замаар хөрсний бохирдлыг 
бууруулах төсөл26- ийн журмын дагуу гүйцэтгэнэ. Орчны хөрсийг ГХХХОДХ – ийн I төслийн 
журмын дагуу нөхөн сэргээнэ. Бие засах газрын/жорлонгийн байшинг хашааны 
байшингийн хамт хайж зайлуулна. Зорлонгийн хаалтыг эвдэлж, нүхийг шороогоор дүүргэн, 
хаягдлыг байгалийн аясаар задралд оруулна. Ойр орчмын хөрсийг ГХХХОДХ – ийн I 
төсөлтэй адилхан арга техник ашиглан бактер устгагч шүршиж халдваргүйжүүлнэ 
талбайгаас ухаж авч, зайлуулах шаардлагатай бүх хөрсийг УБХЗ-наас зөвшөөрсөн хогийн 
цэг рүү тээвэрлэнэ.  
 
 Дэд төвүүдийн аюулгүй ба тогтвортой ус хангамж  
 
121.  Төслийн дэд төвүүдийн айл өрх болон аж ахуйн нэгжүүдийн аль аль нь ундны усаа 
ойр орчмын худгаас авч, гэр эсвэл аж ахуйн нэгж рүүгээ явганаар зөөвөрлөдөг. Ихэнх гэр 
бүлийн хүүхдүүд нь усыг авч, гэртээ авчрах үүргийг хүлээдэг. 
 
122. Сэлбэ болон Баянхошуунд ДТН-ийн орон сууцнууд баригдахад гэр аж ахуйн энэхүү 
зуршил алдагдахгүй байх нь чухал. Хүүхдүүд болон эхчүүд барилга баригдах ойр орчмоор 
өдөр тутмын/долоо хоногийнхоо усны нөөцөө аюулгүй, чөлөөтэй зөөвөрлөх боломжтой 
байх ёстой. Энгийн явган хүний замууд нь хаалт, хашилтаар  ДТН-ийн барилгын талбай ба 
явган хүний замын хооронд тусгаарлагдсан эсвэл ус зөөхөд зориулан түр зуурын 
хамгаалалттай байх ёстой. Үүний нэгэн адил дэд төвүүдийн ус түгээх байрууд руу 
Улаанбаатар хотоос хангах ундны ус хангамж нь барилгын үйл ажиллагаанаас 
шалтгаалан тасалдах ёсгүй. 
 
 Буддын, Христийн сүм ба сургуулиуд 
 
123. Ундны ус хангамжийн үнэ цэнийн нэгэн адил газар шорооны ажил болон барилга 
угсралтын  үйл ажиллагаа ба сүмүүд, орон нутгийн сургуулийн гадна талбайн хооронд 
тусгаарлагч хаалтыг тавих хэрэгтэй. Эдгээр соёлын болон олон нийтийн үнэ цэнэтэй үл 
хөдлөх хөрөнгийн дэргэд болон ойр орчимд хүнд тоног төхөөрөмж ба машин механизмыг 
                                                 
26 АХБ, 2016. Гэр хорооллын ариун цэврийн байгууламжийг сайжруулах замаар хөрсний бохирдлыг бууруулах 
төсөл, Буцалтгүй тусламж 49113-001 
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тавьж болохгүй бөгөөд тухайн газар нутгаар дамжин өнгөрөхийг зөвшөөрөх ёсгүй. Эдгээр 
биет нөөц/өвийг хамгаалах зорилгоор тодорхой барилга угсралтын үйл ажиллагаа болон 
ажиллах цагийн хуваарийг тодотгох нөлөөллийг бууруулах дэд төлөвлөгөөг тусгайлан 
боловсруулна. Нөлөөллийг бууруулах дэд төлөвлөгөө нь үйлдвэрийн барилгын багцад 
зориулсан Гүйцэтгэгчийн БОМТ-ний томоохон бүрдэл хэсэг нь болно. 
  

Бетон зуурмагийн болон асфальтын үйлдвэр 

124. Баянхошуу болон Сэлбийн ДТН-ийн цогцолборуудын барилга угсралтын ажилд 
асфалтын болон бетон зуурмагийн зөөврийн үйлдвэрүүдийг ашиглаж болох юм. 
Зуурмагийн үйлдвэрүүд нь нөлөөлөлд өртөж байгаа талбай болон орон нутгийн олон 
нийтэд байгаль орчны ба гоо сайхны бохирдол үүсгэх эх үүсвэрийн цэг болох 
магадлалтай. Элс болон бусад түүхий эд материалын овоолгоос салхины болон усны 
идэгдэл (тоос болон тунадасжилт), дуу чимээ болон олон нийтийн хамгаалалтын арга 
хэмжээний эрсдэл нь зуурмаг үйлдвэрлэх үйл ажиллагаа ба хүнд машин механизм 
үйлдвэрт ирэх/явах үеийн хөдөлгөөнөөс үүсч байгаа юм. Цемент үйлдвэрлэх химийн 
бодис болон асфальт үйлдвэрлэх нүүрстөрөгч (тос болон шингэрүүлэгч г.м.) түүхий эдтэй 
зүй бус харьцах, хадгалах нь мөн л хөрс ба гадаргуугийн усны бохирдол үүсгэж 
болзошгүй. 
 
125. Нойтон болон хэлбэржсэн бетон, асфальтын хэмжээ, мөн түүнчлэн ОНОСХШТ-ийн 
зам болон барилгын ажилд шаардлагатай олон төрлийн түүхий эд (элс, хайрга г.м.)-ийн 
хэмжээнүүдийг нарийвчилсан зураг төслийн үе шатанд тодорхойлох боломжтой. Энэ 
талаарх мэдээллийг техник эдийн засгийн үндэслэлийн үе шатанд олж авах боломжгүй 
байсан. Эдгээр материалууд ихээхэн хэмжээгээр дэд төвүүдийн талбай руу тээвэрлэгдэх 
ба барилга угсралтын үе шатанд үүнийг зохицуулах болохыг дурдах нь илүүц биш юм. 
  
126. Түр зуурын ажиллагаатай зуурмагийн үйлдвэрийг байгуулах, ажиллуулах болон 
татан буулгах асуудлыг зохицуулах шилдэг арга туршлагыг ашиглах шаардлагатай. УБХЗ-
ны хяналтан доор ажиллах гүйцэтгэгч нь Дэлхийн банк/ОУСК-ын Байгаль орчин, эрүүл 
ахуйн хамгааллын арга хэмжээний 1) Цемент болон шохой үйлдвэрлэх, 2) Барилга 
материалыг олборлох, ба 3) Шатахууны жижиглэнгийн сүлжээний талаарх шаардлагуудыг 
дагаж мөрдөх ёстой. АНУ-ын Байгаль орчныг хамгаалах агентлаг (АНУ-ын БОХА)-аас 
саяхан гаргасан (2014 оны) Бетон зуурмагийн үйлдвэрлэл эрхлэх хууль дүрмийг мөрдөж 
болох юм.  
 

3. Нягтрал бүхий ДТН-ийн орон сууцны үйл ажиллагаа  

127. ДТН-ийн орон сууцнуудын иж бүрэн ашиг тус нь эрчим хүчний хэмнэлттэй 
барилгын технологийг зөвшөөрсөн өрхүүд эрчим хүчний зарцуулалтыг нь төлөвлөсний 
дагуу багасгаж, ДТН-д амьдрахад үзүүлж байсан сөрөг нөлөөллийг арилган хашаанд 
амьдарч байсан өрхүүдийн амьдралын нөхцөл ихээхэн сайжирч байгаа явдал юм.  
 
128. ДТН-ийн  амьдралын стандарт сайжирсны үр дүнд айл өрх болон олон нийтийн 
эрүүл мэнд сайжирна. Гэсэн хэдий ч амьдралын стандарт сайжирснаар ДТН-ийн 
амьдралын нөхцөлд үзүүлэх болзошгүй нөлөөллүүд болон асуудлууд байгаа юм. 
Таунхаус  болон нам давхар орон сууцны цогцолборууд баригдсанаар нягтрал нь 3.5 
дахин өсч 280 хүн/га болж улмаар ДТН-ийн цогцолборуудын ашиглалттай холбоотой 
асуудлууд тулгарч болзошгүй. Бусад болзошгүй асуудлууд нь шинэчлэгдсэн, орчин үеийн 
инженерийн шугам сүлжээний ашиглалт, засвар үйлчилгээ, эрчим хүчний хэмнэлттэй 
барилгын технологиуд, ба хүлэмж зэрэг ногоон байгууламжуудтай холбоотой гарч болно. 
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Тээврийн хөдөлгөөний нягтрал 
 
129. Гэр хорооллын оршин суугчдын нягтрал нэмэгдсэнээр авто машин болон орон 
нутгийн замын хөдөлгөөн нэмэгдэн, үүнээс үүдэлтэйгээр явган болон авто машины осол 
нэмэгдэх магадлалтай. Хашааны уламжлалт зуухнаас гардаг байсан хүлэмжийн хийн 
ялгаруулалт ихээхэн хэмжээгээр багассан ч авто машины хүлэмжийн хийн ялгаруулалтын 
нягтрал нэмэгдэх болно. Замын хөдөлгөөн нэмэгдэхтэй холбогдуулан хурдны хэмжээг 
хязгаарлах тэмдэглэгээ тавьж, хэрэглээ ихтэй тууштай замын зориулалтын эгнээ болон 
авто машин хэрэглэх өдрүүдийг заах зэргээр асуудлыг шийдэж болно. Нэмэгдсэн авто 
машины хүлэмжийн хийн ялгаруулалтын нягтралыг хурдны хэмжээг багасган хязгаарлах, 
авто машины ажиллах нөхцөл сайн байлгах хууль тогтоомж гарган зохицуулж болох юм.  
 

Тогтвортой ус хангамж, ариутгах татуурга, халаалт, хог цуглуулах ба 
зайлуулах 

130.  ДТН-ийн орон сууцнуудыг инженерийн шугам сүлжээнд холбох нь тэдгээрийг зүй 
зохистой ажиллуулах засвар үйлчилгээний шаардлага болон хариуцлагыг бий болгож 
байна. Усны эсвэл бохир усны шугам сүлжээ эвдэрсэн тохиолдолд асуудал үүсгэх тул дор 
нь засварлах шаардлагатай. Хашааны гэр, байшингийн бүсэд одоогоор байхгүй байгаа 
инженерийн шугам сүлжээний засвар, үйлчилгээг тогтмол хийж хариуцлагаа үүрэн, орлого 
олох байгууллагыг бий болгох шаардлагатай. НОСК/УБХЗ нь шаардлагатай  байгаа 
засвар, үйлчилгээний байгууллагыг ДТН-ийн орон сууцны цогцолборуудад хувийн 
хэвшилтэй хамтран (ОН ба зах зээлийн зарчимд суурилсан ДТН-ийн орон сууц) эсвэл 
Засгийн газрын шугамаар “нийгмийн” орон сууцанд зориулан бий болгох асуудлыг 
хариуцах хэрэгтэй.  

 
Туул голын бохирдол нэмэгдэх  

 
131. Зүүнээс баруун зүгт Улаанбаатар хотын төв дундуур урсаж байгаа Туул голын усны 
чанар муудаж байна. Энэхүү бохирдлын хамгийн том эх үүсвэр нь УБ хотын төвөөс баруун 
өмнөд зүгт байрлах Төв цэвэрлэх байгууламж юм. Нягтруулсан ДТН-ийн орон сууцны 
цогцолборууд (ойролцоогоор 2800 хүнтэй)-ыг 138 га газар эсвэл 38,640 хүнтэй болгон 
төлөвлөж өргөтгөснөөр гарах бохир ус нь Туул голын бохирдлын түвшин  нэмэгдэхэд  
шууд нөлөөлж болзошгүй. 
 
132. Төв цэвэрлэх байгууламжийн үйл ажиллагаа нь ОНОСХШТ-ийн бүрэлдэхүүн хэсэг 
биш боловч ГХХХОДХ-ийн Төсөл 1 ба Төсөл 2-ын бүрэлдэхүүнд хамрагдаж байгаа. 
ГХХХОДХ-ийн хүрээнд УБ хотын ариутгах татуургын шугам сүлжээг өргөтгөн шинэчлэхдээ 
Төв цэвэрлэх байгууламжийн цэвэрлэгээний үйл ажиллагааг мөн сайжруулж болох юм. 
ГХХХОДХ-ийн анхны болон ирээдүйн төлөвлөлтийн хүчин чадалд харгалзан бохир усны 
хэмжээ нэмэгдэхтэй холбогдуулан ГХХХОДХ болон ОНОСХШТ-ийн өмчлөгч болох УБХЗ 
төслийн Төв цэвэрлэх байгууламжтай холбоотой төслийн бүрэлдэхүүн хэсгийг авч үзэх 
шаардлагатай. Үүнтэй холбогдуулан  цэвэрлэсэн бохир усны менежментийн жишгээр 
лагийн талбайн картан дахь лагийг цэвэрлэж зайлуулах асуудлыг мөн авч үзэх 
шаардлагатай. 
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133. Ус хангамж, ариутгах татуургын нэгэн адил дэд төвүүд дэх дулааны  шугам сүлжээ 
болон дулааны 20 гаруй дэд станц дээр болон тэдний хооронд гарч болзошгүй гэмтэл, 
тасалдалтай холбоотой үйл ажиллагааны асуудлууд гарах магадлалтай. Иймээс хяналт 
ба засвар үйлчилгээг тогтмол хийх хөтөлбөрийг боловсруулж хэрэгжүүлэх шаардлагатай. 
Гурван  дэд төвд байгуулах халаалтын зуухнуудад засвар үйлчилгээний албан ёсны 
хөтөлбөр байх шаардлагатай.  
 
 
Өдөөгдсөн болон хуримтлагдсан нөлөөлөл 

134. ОНОСХШТ-ийн болзошгүй хуримтлагдсан болон өдөөгдсөн нөлөөлөл нь дээр 
дурдсанчлан хүн амын нягтралаас болон нэмэгдсэн тээврийн хөдөлгөөн ба хүлэмжийн 
хийн ялгаралтаас үүдэлтэй. Хувь хүн, олон нийтийн эрүүл мэндийн хүлээгдэж буй 
сайжруулалтууд нь хувь хүн, гэр бүлийн хөгжил цэцэглэлт, олон нийтийг бэхжүүлэх, 
хорооны нийгэм, эдийн засгийг сайжруулахад хүргэх болно.   
 

ГХХХОДХ – ийн холбогдох байгууламжууд  

ОНОСХШТ – ийн ДТН нь ГХХХОДХ – ийн I төслөөс Баянхошуу болон Сэлбэ дэд төвүүдэд 
тавигдах нийтийн ахуй үйлчилгээний шугам сүлжээтэй (ус, дулаан, цахилгаан) 
холбогдохоор байрлуулж, загварчлагдсан. Халуун усны шугамыг ГХХХОДХ – ийн I 
төслөөс барьж буй шинэ халуун усны бойлерт холбоно. I төслөөс хангах дагалдах нийтийн 
үйлчилгээний шугам хоолой, байгууламжтай Хамгаалалтын арга хэмжээний бодлого 
(2009) -  д тодорхойлсноор ОНОСХШТ – ийн байгууламжтай холбогдоно.  

Байгууламжийн ашиглалт, үйл ажиллагаа нь үндэсний ашиглалтын стандарт, дүэрм 
журамтай нийцэж байгаа эсэхийг баталгаажуулах зорилгоор холбогдох байгууламжид 
байгаль орчны хуулийн эрхзүйн хэрэгжилтийн аудит явуулсан бөгөөд байгууламжтай 
холбоотой байгаль орчны асуудал илрээгүй. ГХХХОДХ – ийн холбогдох байгууламжид 
байгаль орчны хууль эрхзүйн хэрэгжилтийн аудит явуулах шаардлагагүй бөгөөд учир нь 
тэдгээр нь баригдаж байгаа, барилгын ажил, байгууламжийн ашиглалт, үйл ажиллагаанд 
ЗГ-ын БОНБНҮ болон АХБ-ны Байгаль орчны төлөв байдлыг үнэлгээг (2013) хийсэн.    

D. Уур амьсгалын өөрчлөлт 

135. Монгол Улс уур амьсгалын өөрчлөлтөд өртөж байна. Жилийн дундаж температур 
1961-1990 оны хооронд 30 жилийн хугацаанд -2.47oC байсан бол дараагийн 18 жилийн 
хугацаа  (1991-2008)-нд 1.02oC-аар нэмэгдэж -1.45oC болсон (Хүснэгт 31). Жилд орсон 
борооны нийт хэмжээ 2000 онд 300 мм байснаа сүүлийн арван жилийн хугацаанд буурч 
161-288 мм болсныг Хүснэгт 42 харуулж байна. Ийнхүү халуун /хуурай өдрүүдийн тоо 
ихээхэн нэмэгдэж хотын ой модны галд өртөмтгий байдлыг нэмэгдүүлсэн. 
 
Хүснэгт 31. Агаарын дундаж, сарын болон жилийн дундаж температур 1940-2008 (oC)  

Хугацаа 
Сар 

Жил 1 –р 
сар 

2-р 
сар 

3-р 
сар 

4-р 
сар 

5-р 
сар 

6-р 
сар 

7-р 
сар 

8-р 
сар 

9-р 
сар 

10-р 
сар 

11-р 
сар 

12-р 
сар 

Буянт-Ухаа 
станц 

             

1940-2008 - - - 1.0 8.6 15. 17. 15. 7.8 - - - -
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Хугацаа 
Сар 

Жил 1 –р 
сар 

2-р 
сар 

3-р 
сар 

4-р 
сар 

5-р 
сар 

6-р 
сар 

7-р 
сар 

8-р 
сар 

9-р 
сар 

10-р 
сар 

11-р 
сар 

12-р 
сар 

25.
8 

21.
2 

10.
1 

2 3 2 1.3 14.
0 

23.
2 

2.54 

1961-1990 
-

24.
7 

-
20.

8 

-
9.9 

0.3 8.9 
14.

6 
16.

6 
14.

7 
7.4 

-
1.2 

-
13.

4 

-
22.

1 

-
2.47 

1991-2008 
-

25.
4 

-
19.

1 

-
8.8 

2.8 9.0 
16.

3 
18.

8 
16.

4 
8.9 

-
0.7 

-
13.

3 

-
22.

3 

-
1.45 

Дундаж 
өөрчлөлт 

0.7 1.7 1.1 2.5 0.1 1.7 2.2 1.7 1.5 0.5 0.1 0.2 1.02 

Улаанбаатар 
станц 

             

1978-2008 
-

21.
7 

-
16.

7 

-
7.6 

1.8 
10.

0 
15.

8 
18.

2 
16.

0 
9.3 0.6 

-
11.

0 

-
19.

0 

-
0.36 

1978-1990 
-

21.
5 

-
17.

6 

-
8.5 

0.9 9.8 
14.

7 
16.

9 
14.

8 
8.4 0.5 

-
11.

3 

-
18.

7 

-
0.97 

1991-2008 
-

21.
8 

-
16.

0 

-
6.9 

2.4 
10.

2 
16.

5 
19.

1 
16.

8 
9.9 0.6 

-
10.

8 

-
19.

3 

-
0.06 

Дундаж 
өөрчлөлт 

0.3 1.6 1.6 1.5 0.5 1.8 2.3 2.0 1.5 0.1 0.5 0.6 0.91 

Буянт Ухаа харуулын станц Чингис Хаан олон улсын нисэх буудал дээр байрладаг. 
Улаанбаатар харуулын станц хотын төвд байрладаг. 
 

 
Хүснэгт 32. Жилийн хур тунадасны нийт хэмжээ, Улаанбаатар, 2000-2010 

200
0 

200
1 

200
2 

200
3 

200
4 

200
5 

200
6 

200
7 

200
8 

200
9 

201
0 

Хур тунадас, 
мм * 

323.0 201.1 190.2 288.0 261.0 193.3 257.8 181.7 161.3 274.1 236.0 

* Үндэсний статистикийн жилийн эмхэтгэл 2003, 2007, 2010. ҮСХ. 
 
1.  Таамаглал 

136. Хүлэмжийн хийн ялгарлыг27 урьдчилан тооцоолсон загварын үр дүнгүүд дараагийн 
100 жилийн уур амьсгалын өөрчлөлтийг харуулж байна: 

 Өвлийн агаарын температур 2.6oC-аар, зуны агаарын температур 2.4oC нэмэгдэнэ. 
Энэ нь өвлийг зунтай харьцуулах юм бол арай дулаарахыг харуулж байна. Энэ 
зөрүү нь цасан дээрх гэрлийн ойлтын (нарны тусгал) нөлөөний алдагдлыг 
харуулдаг. 

                                                 
27 2012, БОНХЯ-ны Усны нэгдсэн менежментийн үндэсний үнэлгээний тайлан 
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 Өвлийн улирлын хур тунадас <50%-иар  өөрчлөгдөж, түүний хэмжээ 23%-иар 
нэмэгддэнэ. Зуны улирлын хур тунадас <20%-иар өөрчлөгдөж, түүний хэмжээ 
зөвхөн  3%-иар нэмэгдэнэ. Өвлийн улирлын хур тунадас зуны хур тунадаснаас 
илүү хурдан нэмэгдэнэ. Ерөнхийдөө, Монгол Улсын өвөл нь илүү чийгтэй болж 
байхад зун нь хуурай болох магадлалтай байна. Хуурайшилтын улмаас ууршилт их 
болж, зуны хур тунадас бага хэмжээгээр өснө.   

2.  Уур амьсгалын эрсдэл ба эмзэг байдал (УАЭБЭБ)28 

137.  УАЭӨБ нь төслийн уур амьсгалын өөрчлөлтөд өртөмхий байдал, уур амьсгалын 
мэдрэг чанар, төсөлд нөлөөлөх уур амьсгалын өөрчлөлтөд үнэлгээ хийнэ. ОНОСХШТ – ийн 
ДТН – ийн шинэ орно сууцны тогтвортой үйл ажиллагааны уур амьсгалын өөрчлөлтөд 
өртөмхий/мэдрэг байдал нь Баянхошуу болон Сэлбэ дэд төвийн хооронд ижил тэнцүү 
байна.  ОНОСХШТ – ийн уур амьсгалын эрсдэлд өртөх байдлыг Бага гэж үзсэн (А 
хавсралт). ДТН-ийн өртөмхий байж болох уур амьсгалын нөлөө бүхий үзүүлэлт нь гуу 
жалгын дагуу үүсэх бхйнгын үерийн усны урсгал юм. Гэхдээ уур амьсгалын өөрчлөлтийн 
улмаас бороо орхо нь багсах төлөвтэй байгаа мөн Сэлбэ гол руу урсах үерийн усны далан 
хаалтыг барьсан. ДТН болон талбайн ус зайлуулах шугам хоолойн зураг төслийг үерийн 
ус ихсэх, давиамж нэмэгдэхэд тохируулан хийсэн.  
 
138. Мөн түүнчлэн уур амьсгалын өөрчлөлтийн улмаас үүсэх хуурай нөхцлийн улмаас 
ДТН Улаанбаатарын хойд хэсэгт орших усны нөөцлүүрээс ундны усаа хангахад хүргэнэ. 
2007 оны бүсийн усны тооллогоор 5,121 голын 887 нь, 9,340 булгийн 2,096 нь, 3,732 
цөөрмийн 1,166 нь хатаж, 2003 оны усны тооллогоос хойш 20% нь алдагдаж ага болсныг 
харж болно. Гадаргын болон гүний уснаас усны хангамж багасах тохиолдолд усан сангийн 
нөөцийн хадгалалтыг хариуцлагатай удирдан зохицуулах хэрэгтэй болно. 
 
3. Сөрөг нөлөөллийг бууруулах ба дасан зохицох 

139.  ГХХХОДХ – ийн болон 2-р төслийн адилаар ОНОСХШТ – ийн ДТН-ийн орон сууцны 
цогцолборын тохижилт, ус зайлуулах шугам хоолойн зураг төсөлд бороо, салхи болон 
үерийн давтамж, шинж чанар өөрчлөгдөхөд нөлөөлөлд өртөа төслийн уур аьсгалын 
нөлөөнд өртөмхий элементүүдийг тусгайлан авч үзсэн. Гадаргын болон гүний усны дахин 
сэлбэгдэх байдалд орсон өөрчлөлтийн улмаас жилийн хадгалалтад орсон өөрчлөлтийг 
дүйцүүлэн хамгаалахад орон нутгийн усны нөөцлүүрийн шинэчилсэн менежмент 
шаардлагатай.  
 
140. ДТН-ийн орон сууцны цогцолборын зураг төсөлд нүүрстөрөгч бага ашиглах 
халаалтын технологи болон дулаан алдалт багатай барилгын материал ашиглах тул уур 
амьсгалын өөрчлөлтийг бууруулах, дасан зохиоцоход илүү идэвхтэй байна. ДТН –ийн 
орон сууцанд орчин үеийн өртөг өндөр дулаалга болон эрчим хүёинд хэмнэлттэй цонх 
суулгана. Нарын зайн PV хавтанг ДТН – ийн дээвэр болон гражийн оройд суурилууна.   
 

a. Уур амьсгалын өөрчлөлтийг бууруулах – хүлэмжийн хийн ялгаруулалт 

141.  Эрчим хүчинд нүүрстөрөгч ашиглахыг бууруулах замаар уур амьсгалын 
өөрчлөлтийг багасгаж, хүлэмжийн хийн гаралтыг бууруулах нь ДТН – ийн орно сууцны 
зураг төслийн үндсэн зорилт юм. Нарны зайн PV хавтан зэрэг сэргээгдэх эрчим хүчний эх 

                                                 
28  АХБ (2014) Тээврийн салбарт хийх АХБ-ны хөрөнгө оруулалт: Анхны туршлага, 88 хуудас + хавсралт 
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үүсвэр ашиглах, нарны эрчим хүч ашигласан сайн дулаалга бүхий орон сууцны загвар 
зэрэг нь сэргээгдэхгүй эрчим хүчний хэрэглээ болон хүлэмжийн хийг багасгана.  
 
142. ОНОСХШТ-ийн шууд ба шууд бус хөрөнгө оруулалтаас үүдэх хүлэмжийн хийн 
ялгаралтын талаар Төслийн бэлтгэл шатны техникийн туслалцааны инженерүүдийн 
хийсэн нарийвчилсан үнэлгээнд29 дурдсанаар гэр хорооллын өрхүүдийн хүлэмжийн хийн 
ялгаруулалт 261,541 тонн CO2e/жил-ээс 74,393 тонн CO2e/жил болж бууран нийт 187,149 
тонн CO2e/жил хэмжээгээр багасах төлөвтэй байна. Энэхүү бууралт нь дараахаас 
бүрдэнэ:  
 

 Нийт 940,312 м.кв шинээр баригдсан барилга байгууламжийг нэмэлтээр дулаалж, 
халаалтад зориулсан жилийн эрчим хүчний хэрэглээг 395 кВт.ц/м.кв-ээс 151 
кВт.ц/м.кв хүртэл бууруулж, дулааны эрчим хүчний зарцуулалтыг 229,436,128 кВт.ц 
буюу (826 TЖ)-аар бууруулжээ; 
 

 төвлөрсөн халаалтын үйлчилгээ авах боломжтой болгосноор нийт алдагдлыг 50% -
иас 35% хүртэл бууруулахын зэрэгцээ (тээврийн алдагдлыг хувирган тооцоолбол 
65%), үндсэн эрчим хүчний зарцуулалтыг 2674ТЖ (үндсэн шугам)-аас 786 ТЖ 
(ОНОСХШТ-ийн хувилбар) болгон бууруулав. 50% -ийн хүрэн нүүрс, 50%-ийн 
нүүрсийг 100% нүүрс болгож бохирдол багатай түлш рүү шилжсэн; 

 
 11 MВт-ын хүчин чадалтай Нарны зайн PV хавтантэй дээврээс жилд 15.6 ГВт хүчин 

чадал үйлдвэрлэж, тус хэмжээгээр нүүрсхүчлийн ялгаралтыг бууруулан нийт 
17,261 тонн CO2e/жил бууралтыг бий болгожээ. 

 
143. ТБТТ-ны багийн тооцоолсноор төслийн улмаас хүлэмжийн хийн шууд бууралт нь 
7.92 сая tCO2e байх ба нийт ашиглалтын хугацаан дахь шууд бус бууралт 39.59 сая тонн 
СО2е байсан байна.  

 
144. ДТН – ийн орон сууцнууд, ДТН-ийн үйлчилгээний замууд ба явган хүний замын 
гэрэлтүүлэгт эрчим хүчний хэмнэлттэй гэрлийн чийдэнгүүдийг ашиглавал зохино. Замын 
дагуу байрлуулсан хурдны хязгаарлалтын тэмдэглэгээний хэрэгжилтэд хяналт тавьж, зам 
ашиглаж байгаа бүх тээврийн хэрэгслүүд сайн нөхцөл байдалтай байгааг 
баталгаажуулснаар тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний нэмэгдэл нягтралаас үүсэлтэй 
нүүрстөрөгчийн ялгаруулалтыг багасгах арга хэмжээ авах талаар хүчин чармайлт гаргах 
хэрэгтэй. 
 

VII.  ХОЁРДАХ ХУВИЛБАРЫН ШИНЖИЛГЭЭ 

145. Төслийн хоёрдогч хувилбар нь зөвхөн ОНОСХШТ –ийн 1 –р үе шатыг бүрдүүлэх 
төслийн талбайн байршил, хэмжээнд төвлөрнө. Эхний үед Сэлбэ болон Баянхошууны 
төслийн талбай нь тус бүр 10.2 болон 9.8 га, 1-р үе шатны эцсийн талбайгаас 1 километр 
хүрэхгүй зайны зөрүүтэй байсан.  
 
146.  Төслийн талбай өөрчлөгдсөнөөр 1-р шатны ДТН – ийн орон сууц нь ГХХХОДХ-ийн 
1-р шатны нийтийн шугам сүлжээний дээр буюу дагуу нь байрлах болж, УБ-ыг хөгжүүлэх 
үндсэн төлөвлөгөөнд нийцсэн. Сэлбэ болон Баянхошууны төслийн талбайн хэмжээ 
багасаж, тус бүр нь 6.4 болон 5.1 га болсон. 1-р шатны эцэслэн гаргасан төслийн талбай 

                                                 
29 ТБТТ-ийн инженерийн зураг төслийг үзнэ үү. 
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нь ижил төстэй боловч анхны том хэмжээтэй талбайтай харьцуулахад байгаль очны 
нөлөөллийн хувьд харьцангуй бага хэмжээтэй байна.  
 
  

VIII. МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ, ГОМДОЛ БАРАГДУУЛАХ МЕХАНИЗМ 

A. Мэдээллийн ил тод байдал 

147. ОНОСХШТ-ийн хэрэгцээг тодорхойлох, ойлголт төлөвшүүлэх зорилгоор төсөлд 
хамрагдах Баянхошуу, Сэлбэ дэд төвүүдэд өргөн хүрээг хамруулан өрхүүдтэй хийсэн 
зөвлөлдөх уулзалт, судалгааны талаар уг үйл ажиллагааг эхэлснээс хойшхи  нийгмийн 
чиглэлийн үзүүлэлт болгон тусгайлан тайлан бэлтгэсэн бөгөөд хашааны газар өмчлөгчид 
болон оролцогч талуудад мэдээллийн ид тод байдлыг тогтмол хангах алхмуудыг 
тодорхойлсон. Байгаль орчны асуудлаар тусгайлан хийсэн олон нийтийн 
хэлэлцүүлгүүдийн мэдээлэл нийгмийн чиглэлээр цуглуулсан өргөн хүрээний мэдээлэл 
дээр нэмэгдэж байгаа. 
 
148. Нийгмийн чиглэлээр цуглуулсан дээр дурдсан мэдээллүүдийг тогтмол 
шинэчлэхийн зэрэгцээ төслийн бэлтгэл шатанд амаар болон бичгээр холбогдсон бүх 
оршин суугчид болон оролцогч талууд сонирхсон тохиолдолд монгол хэлээрх БОТБҮ-тэй 
чөлөөтэй танилцах боломжтой. Наанадаж БОТБҮ-ний хураангуйг монгол хэлнээ орчуулж 
нөлөөлөлд өртөгч этгээдүүдэд тараана. БОТБҮ-г НОСК/УБХЗ-ны болон БОАЖЯ-ны цахим 
хуудас, тэдгээрийн төв болон дүүргийн албад дээр, мөн 5 дэд төвийн Хорооны байранд 
байршуулна.  
 
149.  Дээрхийн адилаар НОСК/УБХЗ-наас гаргасан оролцогч талуудын хэлэлцүүлгийн 
тэмдэглэлийн ишлэл бүхий ОНОСХШТ-ийн тайлангууд, БОМТ-ний талаарх тайлангуудыг 
дээр дурдсан цахим хуудсууд болон байгууллагууд дээр мөн байршуулна. БОТБҮ-г мөн 
АХБ-ны цахим хуудсанд байршуулна. Дэд төвүүд дэх ДТН-ийн орон сууцны 
цогцолборуудын төсөл хэрэгжих явцад болон хэрэгжиж дууссаны дараа НОСК/УБХЗ-наас 
гаргасан байгаль орчны болон БОМТ-ний талаарх бүх тайлангуудыг  АХБ-ны цахим 
хуудсанд байршуулна. 
 
150. ОНОСХШТ дэх олон нийтийн оролцоо болон сонирхлыг тодорхойлох, сонирхлын 
түвшин болон төрлийн талаар ойлголт авах үүднээс олон нийтийн зүгээс хүссэн 
мэдээллийн төрөл болон давтамжид мониторинг хийнэ. Үүнд НОСК-ийн боловсруулах 
байгаль орчны мониторингийн тайлан хамаарна. Цахим хуудасны ашиглалт, ө.х. цахим 
хуудсанд хандсан хандалтын тоо болон баримт мэдээлэл хүссэн хүсэлтийн тоонд мөн 
мониторинг хийнэ.     
     
B. Гомдол барагдуулах механизм (ГБМ) 

151.  ГХХХОДХ-ийн Төсөл 1-ийн хүрээнд боловсруулсан хялбаршуулсан ГБМ-ыг 
ОНОСХШТ-ийн ТЭЗҮ-ийн төлөвлөлтийн баг ашигласан бөгөөд түүнийг мөн ОНОСХШТ-
ийн нийгэм, ГЧНШ-ийн бүрэлдэхүүнд ашиглана. ОНОСХШТ-ийн хүрээнд ашиглах ганц 
ГБМ-ын талаар дор сийрүүлэв.  
 
152. Төслийн түвшинд нөлөөлөлд өртөгч этгээдүүдийн зүгээс гарах зовнил, өргөдөл, 
гомдлыг хүлээж авах, үнэлгээ хийх, шийдвэрлэлтэд дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор төслийн 
ГБМ-ыг боловсруулав. Төсөлтэй холбоотой нийгэм, байгаль орчны талаарх санал, 
гомдлыг сонордуулах, барагдуулах хугацаатай, ил тод механизмыг бүрдүүлэхэд ГБМ 
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чиглэгдэнэ. Бүх байгууллагууд ГБМ-ын талаар мэдлэг мэдээлэлтэй байж, ирсэн аливаа 
санал гомдлын талаар НОСК-д мэдээлнэ. 
 
153. НОСК төсөлтэй холбоотой нийгэм, байгаль орчны талаарх санал, гомдлыг хүлээн 
авах, барагдуулахад түлхэц үзүүлэх ГБМ-ыг байгуулж хариуцан ажиллуулна. ГБМ нь 
жендерийн баримжаатай, соёл уламжлалын хувьд зохистой, бүх оролцогч талуудад 
хүртээмжтэй бөгөөд аливаа дарамт залхаалтаас ангид, үнэ төлбөргүй ойлгомжтой, ил тод 
үйл явцыг ашиглан нөлөөлөлд өртсөн этгээдүүдийн асуудлыг шуурхай шийдвэрлэнэ. ГБМ 
нь үндэсний хууль эрх зүйн тогтолцоонд хандах эрхэд садаа болохгүй.  
  
154. ГБМ-ыг олон нийттэй зөвлөлдөх хэлэлцүүлгийн үеэр танилцуулж, төслөөр 
дамжуулан олон нийтэд нээлттэй байлгана. Гомдол гарсан тохиолдолд дараах 3 алхмыг 
хэрэгжүүлнэ. Үүнд:  

(i) Алхам 1 (7 хоногийн дотор): Барилгын ажлын явцад санал гомдол гарсан бол 
гомдол гаргагч асуудлыг гэрээт гүйцэтгэгч, НОСК, Зураг төсөл, хяналтын зөвлөхүүд 
(CS1) эсхүл олон нийт, хороонд тавьж болно. Бүх байгууллагууд ГБМ-ын талаар 
мэдлэг мэдээлэлтэй байж, ирсэн аливаа санал гомдлын талаар НОСК-д яаралтай 
мэдэгдэнэ. Хэрэв уг асуудал гомдол гаргагч болон гэрээт гүйцэтгэгч хоёрын 
хооронд шууд шийдэгдсэн бол мөрөөр авах арга хэмжээ шаардлагагүй. Гэхдээ 
НОСК-ийн системд бүртгэлийг оруулж, ГБМ-ын бүртгэлийн дэвтэрт тэмдэглэл 
хөтөлнө. 

(ii) Алхам 2 (15 хоногийн дотор): Хэрэв асуудал шийдэгдээгүй бол гомдол гаргагч 
гомдлоо амаар болон бичгээр УБХЗ-ны Иргэдэд үйлчлэх нэгдсэн төв/нэг цэгийн 
үйлчилгээнд хүргүүлж болно. УБХЗ-ны Иргэдэд үйлчлэх нэгдсэн төв болон НОСК 
хариуг 2 долоо хоногийн дотор өгч бүх үйл явцын талаар бичгээр бүртгэл хөтөлнө.  

(iii) Алхам 3 (30 хоногийн дотор): Асуудал үүгээр шийдэгдээгүй бол гомдол гаргагчийн 
зөвшөөрснөөр НОСК нь шийдэлд хүрэх үүднээс УБХЗ,  НОСК, холбогдох олон 
нийт, хорооны төлөөллийг оролцуулсан уулзалт зохион байгууна. Асуудлыг үүгээр 
шийдэж чадаагүй бол холбогдох дээд шатны байгууллагад хүргүүлнэ. ТУН нь 
Алхам 1-3-ын аль ч шатанд уг үйл явцын талаар АХБ-нд мэдээлж болох бөгөөд 
Алхам 3-т хүрсэн тохиолдолд АХБ-нд даруй мэдээлнэ. 

 
155. Дэд төвийн олон нийт – олон нийтэд чиглэсэн соён гэгээрүүлэх далайцтай 
кампанит ажлыг явуулснаар гомдол барагдуулах механизмын талаар олон нийтийн дунд 
ойлголт өгч таниулна. Гомдол барагдуулах журам, эрх үүргийнхээ талаар ядуу, эмзэг 
өрхүүд ойлголт авч танилцах, улмаар НОСК-д энэ чиглэлээр хандах, тэдний гомдлыг 
барагдуулахад хяналтын зөвлөхүүд (CS1) дэмжлэг үзүүлэх боломжоор хангах  үүднээс 
төслийн удирдах нэгж (НОСК)-ийн (байгаль орчин, нийгмийн асуудал) хариуцсан ажилтан 
болон олон нийтийн хөгжлийн зөвлөх (CS -3) нь олон нийтийг хамарсан соён гэгээрүүлэх 
кампанит ажлуудыг зохион байгуулна.  
  
156. Өргөдөл гаргагчид (ӨГ) нь гомдол/санал барагдуулах саналын маягтыг УБХЗ-ны 
Иргэдэд үйлчлэх аль нэг төвд өгөх, дуудлага хүлээж авах төвүүдэд утсаар мэдээлэх, 
цахим шуудан, энгийн шуудангаар илгээх, иргэдэд үйлчлэх төвийн өргөдөл гомдлын 
системд бүртгүүлэх зэргээр гомдол/саналаа уламжлах уян хатан боломжоор хангагдана.  
 
157. Барилгын ажлын үе шатанд хүмүүс санал, асуудлуудаа бичгээр хүргүүлэхдээ 
ашиглах цаг уурын нөлөөнөөс хамгаалагдсан санал гомдлын хайрцгуудыг барилгын 
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талбай, нийгмийн үйлчилгээний одоогийн барилгууд, Хорооны байранд байршуулна. 
Эдгээр хайрцгуудын мэдээллийг НОСК, дотоодын гэрээт гүйцэтгэгч, дотоодын 
хэрэгжүүлэгч нэгжүүдийн асуудал хариуцсан хүмүүст тухай бүр хүргүүлнэ. Харилцаа 
холбоог хялбаршуулах үүднээс ийм хайрцаг тус бүр харандаа болон энгийн маягтуудтай 
байна.  
 
158. Өргөдөл гаргагчийн нэр, хаяг/холбоо барих мэдээлэл, өргөдлийг хүлээж авсан 
огноо, асуудал үүссэн газрын байршил, асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэсэн талаар нягт 
нямбай баримтжуулна. Байгаль орчин, нийгмийн хамгааллын талаарх өргөдөл гомлыг цаг 
хугацаанд нь барагдуулах асуудлыг төслийн удирдах нэгж (НОСК)-ийн (байгаль орчин, 
нийгмийн асуудал) хариуцсан ажилтан бүхэлд нь хариуцна. ГБМ-ын товчоог “Зураг 17”-д 
үзүүлэв.  
 
 

Зураг 4. Төсөл 1 ба Төсөл 2-ын Гомдол барагдуулах механизм  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тайлбар: УБХЗ- Улаанбаатар хотын захиргаа, НОСК- Төслийн удирдах алба, ЗТХЗ- Зураг төсөл, 
хяналтын зөвлөхүүд  
 

 

Нөлөөлөлд 
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гомдол 
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гомдол 
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гомдол 

Төслийн талбарт 
Гүйцэтгэгч, ТУН-ийн хариуцах 
ажилтан (байгаль орчин, 
нийгмийн асуудал), ЗТХЗ эсхүл 
Хорооны төлөөлөл 

УБХЗ (Нэг цэгийн үйлчилгээ) 
УБХЗ-ны хариуцах ажилтан 
болон ТУН-ийн хариуцах 
ажилтан (байгаль орчин, 
нийгмийн асуудал) 
 
 

ТУН-ийн түвшинд 
ТУН-ийн хариуцах ажилтан 
(байгаль орчин, нийгмийн 
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1.    Бүртгэл хөтлөх.  

159. Хүлээж авсан бүх өргөдөл гомдлын бүртгэл, үүний дотор гомдлыг хүлээж авсан 
өдөр, гомдлын агуулга, залруулахаар зөшилцсөн арга хэмжээ, тэдгээрийг хэрэгжүүлсэн 
огноо, гарсан эцсийн үр дүнгийн талаарх бүртгэлийг НОСК хөтөлнө. Бүртгэгдсэн болон 
шийдвэрлэгдсэн өргөдөл гомдлын тоо, шийдвэрлэлтийн үр дүнг НОСК, УБХЗ-ын байр, 
тэдний цахим хуудсанд нийтлэн мэдээлэхийн зэрэгцээ АХБ-нд хагас жил тутам хүргүүлэх 
хяналт шинжилгээний тайланд тусгана.  
 

2. Авсан сургамжийг тогтмол нягтлах, баримтжуулах.  

160. НОСК-ийн (байгаль орчин, нийгмийн асуудал) хариуцсан ажилтан бүх хороодод 
ГБМ хэрхэн хэрэгжиж байгааг тогтмол нягталж, уг механизмийн үр дүн, ялангуяа гомдол 
гарахаас сэргийлэх, тэдгээрийг шийдвэрлэхтэй холбоотой төслийн чадавхийн талаархи 
мэдээллийг бүртгэлжүүлж хөтөлнө.  
 
 

IX. БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

A. Танилцуулга 

161. ОНОЧХШТ-ийн Сэлбэ ба Баянхошуу дэд төвүүдийн Байгаль орчны менежментийн 
төлөвлөгөө (БОМТ)-г боловсруулсан. БОМТ нь ДТН-ийн барилга угсралтын ажлын өмнөх, 
барилга угсралтын ажлын ба барилга угсралтын ажил дууссаны дараах үе шатуудад 
БОТБҮ (Бүлэг V)-нд тодорхойлсон байгаль орчинд шаардлагагүй ба нийгмийн нөлөөллүүд 
гарч ирээгүй болохыг баталгаажуулан, дэд бүрэлдэхүүнүүдийн аливаа нэгэн гэнэтийн 
нөлөө гарсан тохиолдолд хэмжин баримтжуулах зааварчилгаа өгнө.  
 
162. Энэхүү БОМТ нь барилгын багцын тендерийн баримт бичгийн иж бүрдэлд орох 
гүйцэтгэгчийн БОМТ (ГБОМТ)-нүүдийг боловсруулахад нь зааварчилгаа өгнө. ОНОЧХШТ-
ийн ТЭЗҮ болон БОМТ нь нэгэн цогц бөгөөд бие даасан менежментийн арга хэрэгсэл 
болгон боловсруулагдсан байна. 
 
B. ОНОСХШТ-ийн тойм  

163. УБ хотын төвөөс хойд зүгт орших ОНОЧХШТ-ийн Сэлбэ ба Баянхошуу дэд 
төвүүдийн гэр хорооллуудад уламжлалт хашааны гэр ба модон сууцнуудын оронд ДТН-
ийн нягтрал бүхий орчин үеийн хотын шинэчлэлтийн орон сууцнуудыг барина. ДТН 
(ДТН1/2 бa ДТН3/4)-ийн төлөвлөлтийн онцлог хоёр төрлийн талаар Хүснэгт 3330-т 
хураангуйлав. 
  

                                                 
30 Зүүлт тайлбар #1 
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Хүснэгт 33. ОНОСХШТ-ийн тойм ОНОСХШТ-ийн тойм 

ДТН1/2-ийн бүрэлдэхүүн хэсгүүд 
Шаардлагатай 
нийт талбай (м2) 

Таунхауснууд 4,102 

        гараж, шат 1,596 
        сууцнууд 2,506 

Эко-хорооллын элементүүд 

Нэмэлт дулаалга, нарны зайн (PV) хавтангууд, 
нарны технологи, ногоон байгууламжууд    

Нийтийн эдэлбэр газар 

Явган хүний зам/дугуйн зам, нийтийн авто машины 
зогсоол 

 

ДТН3/4-ийн бүрэлдэхүүн хэсгүүд (Хувилбар 1) 

 
Шаардлагатай 
нийт талбай (м2) 

 

A төрлийн таунхаус  1,140 869 Б төрлийн таунхаус 

гараж, шат 424 329 гараж, шат 
сууцнууд 716 540 сууцнууд 

A төрлийн нам давхар барилга 2,601 2,110 Б төрлийн нам давхар барилга 
гараж, шат, техникийн өрөө 993 874 гараж, шат, техникийн өрөө  
дэлгүүр / оффис 502 420 дэлгүүр / оффис 
сууцнууд  1,608 1,236 сууцнууд  

А ба Б төрлийн Эко-хорооллын элементүүд 
Явган хүний зам/дугуйн зам, нийтийн авто машины зогсоол, цэцэрлэгт хүрээлэн, ногоон 
байгууламж / өвлийн цэцэрлэгт хүрээлэн 
Нийтийн эдэлбэр газар: Хувилбар 1  
Явган хүний зам/дугуйн зам, нийтийн авто машины зогсоол, цэцэрлэгт хүрээлэн, ногоон 
байгууламж / өвлийн цэцэрлэгт хүрээлэн 

 
C. Институцийн зохион байгуулалт ба үүрэг хариуцлага 

164. Явцын тайланд тайлбарласанчлан ОНОСХШТ-ийн байгаль орчны менежментийн 
төлөвлөгөөг (БОМТ) хэрэгжүүлэх удирдлагын үндсэн бүтцийг дараах байдлаар нэгтгэн 
харуулав. ОНОСХШТ-ийн Гүйцэтгэх байгууллага болох Улаанбаатар хотын захиргаа 
(УБХЗ) БОМТ-г амжилттай хэрэгжүүлэх бүх үүрэг хариуцлагыг хүлээх ба үүнд дээд 
түвшний шийдвэр гаргахад дэмжлэг үзүүлж, шаардлагатай үед УБХЗ-аас ОНОСХШТ-д 
зориулан байгуулсан Төслийн Удирдах Хороо (ТУХ)-оос туслалцаа авна.  
 
165. Нийслэлийн орон сууцны газар (ТХН) нь ОНОСХШТ-ийн Төсөл Хэрэгжүүлэх Нэгж 
(ТХН)-ийн үүрэг гүйцэтгэнэ. ТХН нь томилогдсон хамгаалалтын ажилтан (ХА)-уудын 
хамтаар БОМТ-г амжилттай хэрэгжүүлэхэд өдөр тутмын хяналт тавьж ажиллана. БОНБҮ 
хийх тусгай зөвшөөрөлтэй монгол компани БОМТ-ний Хяналт шинжилгээний 
төлөвлөгөөнд тусгасан байгаль орчны бүх хяналт шинжилгээ, дүн шинжилгээ хийх ажлыг 
гүйцэтгэнэ.   
 
166. БОМТ-г хэрэгжүүлэхэд ХА/ТХН-ээс дэмжлэг үзүүлэхдээ Төслийн Хэрэгжилт, 
Хяналтын Зөвлөх баг (ТХХЗ)-ийн Олон Улсын Байгаль Орчны Мэргэжилтэн (ОУБОМ) 
ОНОСХШТ-ийн 1-р үе шатны нарийвчилсан зураг төсөл, хэрэгжилтийг хянахдаа Азийн 
Хөгжлийн Банк (АХБ)-ийн Хамгаалалтын Ажилтантай хамтран ажиллана. Барилгын 
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гүйцэтгэгч нар нь өөрсдийн тендерийн баримт бичгийн нэг хэсэг болгож БОМТ-өөс 
боловсруулсан Гүйцэтгэгчийн БОМТ (ГБОМТ)-г БОМТ-ний хамтаар хэрэгжүүлэх үүрэгтэй. 
 
167. ОНОСХШТ-ийн байгаль орчны менежмент хариуцсан байгууллага, ажилтнуудын 
үүрэг хариуцлагыг товч, дэлгэрэнгүйгээр доор тодорхойлов. Хүснэгт 34-т ОНОСХШТ-ийн 
хувьд хүлээх үүрэг хариуцлагыг нэгтгэн харуулав.  
 
168. Улаанбаатар хотын захиргаа (УБХЗ) Гүйцэтгэх Байгууллага, Төслийн 
Захиалагчийн хувиар ОНОСХШТ-ийн БОМТ-г амжилттай хэрэгжүүлж дуусгах, БОАЖЯ, 
УББОХ-тай шаардлагатай үед хамтран ажиллах үүргийг хүлээнэ. 
 
169. Төслийн удирдах хороо (ТУХ) дараах ажлыг хариуцна: (i) ахлах удирдлагаас арга 
хэмжээ авах шаардлагатай байгаль орчны менежментийн асуудлыг шийдэх; (ii) БОМТ-ний 
хэрэгжилтийг хянах, БОМТ-ний байгаль орчны шаардлагатай хяналтыг явуулахад 
шаардагдах хангалттай нөөцийг хугацаа алдалгүй хуваарилах. ТУХ нь байгаль орчныг 
хамгаалах үүргээ биелүүлэхэд нь дэд төв байрлах хороо, оршин суугчид, холбогдох 
хувийн хэвшлээс шаардлагатай дэмжлэг ба/буюу туслалцааг авах, зөвлөлдөх уулзалт, 
мэдээлэл танилцуулах хурал, байгаль орчны хяналт, Гомдол барагдуулах механизм 
(ГБМ)-ыг хэрэгжүүлэх/дагаж мөрдөх үеэр дэд төв байрлах хороотой хамтын ажиллагаагаа 
гүнзгийрүүлж ажиллана. 
 
170. Төсөл хэрэгжүүлэгч нэгж (ТХН) нь БОМТ-ний өдөр тутмын үйл ажиллагааг явуулах, 
удирдах үүрэгтэй. Түүний Байгаль орчныг хамгаалах ажилтнууд (БОХА) нь дараахаас 
бүрдэх БОМТ-ний хэрэгжилтийг зохион байгуулж, хянаж ажиллах боловч эдгээрээр 
хязгаарлагдахгүй: (a) нарийвчилсан төслийн бүтэц гарсны дараа БОМТ-г шинэчлэх; (b) 
БОМТ-ний зөвлөмжийг гүйцэтгэгчийн бүтэц/тендерийн баримт бичигт тусгасан байдлыг 
хянах, байгаль орчны хувьд хариуцлагатай Гүйцэтгэгчдээс худалдан авалт хийлгүүлэх; (c) 
барилгын ажлын гэрээг байгуулахаас өмнө УББОХ-т зориулан Засгийн газрын БОМТ-г 
бэлтгүүлэх; (d) орчны агаарын чанар, дуу чимээ, чичирхийллийн түвшин, газрын гүн болон 
гадаргын усны чанар, өвчний тохиолдлын үндсэн статистик мэдээ, зам тээврийн осол, 
нөлөөлөлд өртсөн хороодын гэрэлгүй гудамжинд шөнийн цагаар тохиолдох гэмт хэргийн 
мэдээллийг цуглуулах; (e) Гомдол барагдуулах механизмыг (ГБМ) баталгаажуулж ба 
зохион байгуулж ажиллах; (f) сонгогдсон Гүйцэтгэгчдийн ГБОМТ-г хянаж, тодруулах; (g) 
БОМТ-г дагаж мөрдөж байгаа эсэхийг Гүйцэтгэгч бүр дээр хянах; (h) БОМТ-ний 
хэрэгжилтийн тайланг ГБ-д сар бүр гаргаж хүргүүлэх; (i) шаардлагатай тохиолдолд орон 
нутгийн оролцогч талуудтай зөвлөлдөх уулзалт зохион байгуулж, барилгын ажил эхлэх 
талаар мэдээлэн, төслийн хамгийн сүүлийн үеийн үйл ажиллагаа, ГБМ-ын талаар 
оролцогч талуудад шинэчилсэн мэдээлэл хүргүүлэх зэрэг болно; (j) Төслийн Хэрэгжилт, 
Хяналтын Зөвлөх (ТХХЗ) (доороос үзнэ үү) багийн олон улсын байгаль орчны 
мэргэжилтэн (ОУБОМ)-ий явуулж буй сургалтад дэмжлэг үзүүлж, БОМТ-ний дагаж мөрдөж 
буй байдалд хяналт тавьж, жилийн тайлан хянах. 
 
171. Гүйцэтгэгчид нь БОМТ-тэй бүрэн холбоотой өөрсдийн туслан гүйцэтгэгчийн 
БОМТ-үүд (ГБОМТ)-ийг боловсруулж, хэрэгжүүлэн, түүний хэрэгжилтэд (дотоод) хяналт 
тавих бөгөөд ТХН-ийн тендерийн журамд тогтоосон дараах зүйл заалтыг дагаж мөрдөнө: 
(a) тендерт оролцогчийн тендерийн саналдаа төсөвлөж оруулах байгаль орчны 
менежментийн шаардлагуудын жагсаалт; (b) гэрээний нөхцлүүдийн байгаль орчны 
заалтууд. 
 

Хүснэгт 34. БОМТ-ний үүрэг хариуцлагын тойм  
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Үе шат 
Хариуцсан 
байгууллагууд Байгаль орчны тал дээр хүлээх хариуцлагууд 

Төслийг 
бэлтгэх 

НБОХ эсвэл 
БОАЖЯ 

ОНОСХШТ-ийн ерөнхий БОНБҮ (ЕБОНБҮ)-г хийх 

Засгийн газрын БОМТ, ОНОСХШТ-ийн БОННБҮ-г хянаж батлах 

ГБ, ТХН 

Ерөнхий БОННҮ-г хийлгэх хүсэлтийг НБОХ-д гаргаж, НБОХ-ийн 
зааварчилгааг дагаж мөрдөх 

Conduct IEEs in accordance with EARF pursuant to ADB SPS (2009), 
and EMPs in accordance with Law on EIA (2012) 

ТБТТ-ны зөвлөхүүд 
НБОХ-т гаргах өргөдөл хүсэлтийг бэлтгэхэд ГБ-д дэмжлэг үзүүлэх, 
БОТБҮ-г бэлтгэх (ХАХБ (2009)  

АХБ АХБ-ны БОТБҮ, БОМТ-г хянаж батлан, АХБ-ны вэбсайт дээр нийтлэх  

Нарийвчилсан 
үнэлгээ 

ТХХЗ 
Нарийвчилсан үнэлгээ, тендерийн баримт бичигт байгаль орчны 
сөрөг нөлөөг бууруулах арга хэмжээг тусгах.  

ТХН, ТХХЗ-БООУМ 
БОМТ-г нарийвчилсан зураг төсөлтэй нийцүүлж шинэчлэх 

АХБ-ны шинэчилсэн БОМТ-г БХХЗ-д хүргүүлэх 

АХБ Шинэчилсэн БОМТ-г батлах 

Тендерийн үйл 
явц 

ТХН, тендерийн 
компани 

Сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ, АХБ, Засгийн газрын 
БОМТ-ийн заалтыг тендерийн баримт бичиг, иргэний гэрээ, 
гүйцэтгэгчийн барилгын менежментийн төлөвлөгөөнд тусгах. 

ТХХЗ, АХБ 
Тендерийн баримт бичгийг хянаж, төслийн бэлэн байдлыг 
баталгаажуулна  

Барилгын 
ажил 

ГБ, ТХН 
Нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний хэрэгжилтийн талаар 
зөвлөгөө өгөх 

Гүйцэтгэгчид 

АХБ, Засгийн газрын БОМТ-д бүрэн нийцэж байгаа Гүйцэтгэгчийн 
БОМТ (ГБОМТ)-г бэлтгэж хүргүүлэх  

Нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ авах, дотоод хяналт шинжилгээ / 
хяналт тавих 

ТХН-ХА 

ГБМ-г зохицуулах, БОМТ-ний хэрэгжилтийг хянах, талбайн шалгалтыг 
тогтмол явуулах, сар тутмын БОМТ-ний явцын тайланг бэлтгэх, 
сургалт зохион байгуулах, ТХХЗ-ийг жилийн БОМТ-ний хяналт 
шинжилгээ, явцын тайланг бэлтгэхэд дэмжлэг үзүүлэх 

БОНБҮ явуулах 
компани 

Байгаль орчны хяналтыг улирал тутам хийж, хяналтын тайланг 
бэлтгэх 

ТХХЗ-БООУМ 

Нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний талаар зөвлөгөө өгөх, байгаль 
орчны менежментийн талаар ТХН-д техникийн иж бүрэн туслалцаа 
үзүүлэх, сургалт явуулах, БОМТ-ний жил тутмын хууль журам 
биелүүлэлтийн хяналтыг хийх, БОМТ-ний хяналт, явцын тайланг 
бэлтгэх. 

АХБ 
Хянах даалгаврыг гүйцэтгэж, БОМТ-ний жилийн хяналт ба явцын 
тайланг нийтэд ил болгосон мэдээллийн хамт хянаж батлах 

Үйл ажиллагаа ТХН 
БОМТ-г дагаж мөрдөх үйл ажиллагааг хянах, байгаль орчны 
менежментийн шаардлагуудын талаар зааварчилгаа өгөх, БОМТ-ний 
хяналт ба явцын тайланг ТГТ-ыг гаргах хүртэлх хугацаанд бэлтгэх 
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Үе шат 
Хариуцсан 
байгууллагууд Байгаль орчны тал дээр хүлээх хариуцлагууд 

БОНБҮ хийх 
компани 

Батлагдсан яналт шинжилгээний төлөвлөгөөн дээр байгаль орчны 
хяналт шинжилгээ явуулах 

АХБ 
БОМТ-ний хяналт ба явцын тайланг хянаж батлах, түүнийг АХБ-ны 
төслийн вэбсайт дээр тавих 

АХБ = Азийн хөгжлийн банк; ТХХЗ = Төслийн хэрэгжилт, хяналтын зөвлөх, ОУБОМ = ТХХЗ-ийн Олон улсын 
байгаль орчны мэргэжилтэн; ТХН = НОСК-ийн Төсөл хэрэгжүүлэх нэгж; ХА = ТХН-ийн хамгаалалтын ажилтан, 
ГБ = Гүйцэтгэх Байгууллага (УБХЗ); БОАЖЯ = Байгаль Орчин, Аялал Жуулчлалын Яам; НБОХ = Нийслэлийн 
байгаль орчны хэлтэс; БОНБНҮ = Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээ; БОТБҮ = Байгаль 
орчны төлөв байдлын үнэлгээ; БОМТ = Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө; 
 
ТХН нь дараах байдлаар тендер шалгаруулалтын журмыг тогтооно: (a) тендерт 
оролцогчдоос саналаа ирүүлэхдээ байгаль орчны менежментийн шаардлагуудын 
жагсаалт гаргах; (b) гэрээний нөхцлүүдэд байгаль орчны заалтуудыг оруулах. 
 
172.  Нөлөөлөлд өртсөн хороод нь өөрсдийн ТХН-тэй хамтран оролцож буй хороогоор 
дамжуулж дараах үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцоно: (a) ОНОСХШТ-ийн БОТБҮ, БОМТ 
болон БОХТ-г олон нийтэд нээлттэй болгох, (b) ОНОСХШТ-ийн хэрэгжүүлснээс үүдэн 
гарах эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын нөлөөллийн талаар олон нийтийн мэдлэгийг 
дээшлүүлэх хөтөлбөр хэрэгжүүлэх; (в) Барилгын ажил эхлэхийн өмнө эрүүл мэнд, аюулгүй 
байдлын суурь өгөгдөл, мэдээлэл цуглуулах; (d) БОХТ болон Гүйцэтгэгчийн явуулсан 
байгаль орчны хяналт шинжилгээний үр дүнг хянах, (e) Гүйцэтгэгчийн хайхрамжгүй 
байдлаас үүдэлтэй байгаль орчин/нийгмийн илэрсэн зөрчлийг засан залруулах 
шаардлагатай арга хэмжээг авахуулах. 
 
173. Тусгай зөвшөөрөл бүхий БОНБҮ-ний компани нь барилгын ажлын өмнө 
шаардлагатай үндсэн хяналт шинжилгээ хийх, БОМТ-ний хяналт шинжилгээний 
төлөвлөгөөний дагуу төслийн барилгын ажил, үйл ажиллагааны явцад улирал тутмын 
байгаль орчны хяналтын ажлыг явуулахад оролцоно (Хүснэгт 37). БОНБҮ хийх компани 
байгаль орчны мэдээллийн хэрэгслийг түүвэрлэх, хянахдаа Монгол Улсын Чанарын 
баталгаа/Хяналтын дүрэм журмыг мөрдөж ажиллаж, Монгол Улсын Байгаль орчны 
чанарын стандартууд болох орчны агаар, ус, дуу чимээний чанарт үнэлгээ өгнө. БОНБҮ 
хийх компанийн лаборатори байгаль орчны нөлөөллийн хяналтын тайланг улирал тутам 
ТХН-д хүргүүлнэ.  
 
174. Төслийн хэрэгжилт ба хяналтын зөвлөх (ТХХЗ)-ийн Олон улсын байгаль 
орчны мэргэжилтэн (ОУБОМ) ТХН-ийн ХА-ны дэмжлэгтэйгээр ТХН болон ГБ-д 
ОНОСХШТ-ийн БОМТ-нийн хэрэгжилтийн тал дээр техникийн зөвлөгөө өгөх, зааварчилгаа 
хүргүүлэх, “танхимын сургалт” явуулах үүрэг хүлээнэ. ТХХЗ-НҮС дараах тал дээр ТХН, ГБ-
д дэмжлэг үзүүлж ажиллана: (a) нарийвчилсан зураг төсөл болон төслийн бэлтгэл ажил, 
(b) сургалт, (c) байгаль орчны жилд гарсан ахиц дэвшил, БОМТ-ний биелэлтэд хяналт 
тавих, (d) БОМТ-ний жилийн хяналт шинжилгээ ба явцын тайлан, (e) байгаль орчны 
холбогдолтой хэрэгжилтийн асуудлууд, засаж залруулах шаардлагатай арга хэмжээг 
тодорхойлох, (f) шаардлагатай үед талбайд үзлэг шалгалт хийх. 
 
175.  Азийн Хөгжлийн Банк (АХБ) нь ОНОСХШТ-ийн байгаль орчны асуудлуудыг бусад 
зүйлсийн хамтаар хянах тогтмол хугацааны үүргээ гүйцэтгэх, шалгах зорилгын хүрээнд 
холбогдох баримт бичгийг хянах үүрэгтэй. Жишээ нь, ОНОСХШТ-ийн нарийвчилсан зураг 
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төслийн үе шатанд шинэчлэгдсэн БОМТ-г шалгах шаардлагатай болох ба ОНОСХШТ-ийн 
хэрэгжилтийн үе шатанд Байгаль Орчны Хяналт (БОХТ)-ын тайлангуудыг шалгана.  
 
D. Болзошгүй нөлөөллийн тойм 

176. ОНОСХШТ-ийн болзошгүй нөлөөллийг Хүснэгт 35-д тоймлон харуулав. 
Шаардлагатай түр зуурын нүүлгэн шилжүүлэлт, нүүлгэн суурьшуулалт, барилгын ажлын 
өмнөх үе шатанд оршин суугчид болон хашаа байшин эзэмшигчдэд олгох нөхөн 
төлбөрийн асуудал, түүний дараа ДТН-ийн цогцолборыг Сэлбэ, Баянхошууны зорилтот 
талбайд барьж байгуулахаас үүдэх богино хугацааны нөлөөлөл, үр нөлөөн дээр төвлөрнө.   
 
177. Нөлөөлөлд өртсөн хүн амын нүүлгэн шилжүүлэлт, нүүлгэн суурьшуулалт, нөхөн 
олговрын асуудлыг ОНОСХШТ-ийн Газар Чөлөөлөлт, Нүүлгэн Шилжүүлэлтийн 
Төлөвлөгөө (ГЧНШТ)-өөр шийдвэрлэнэ. Барилгын ажлын богино хугацааны нөлөөлөлд 
дуу чимээ, тоос шороо, зам талбайд нэвтрэх боломж багасах, замын хөдөлгөөн ихсэх, зам 
тээврийн осол нэмэгдэх эрсдэл, ажилчид, олон нийтийн аюулгүй байдал, ойр орчмын 
хөрсний элэгдэл, гадаргын усны тунадасжилт, хатуу, шингэн хог хаягдал зэрэг багтана. 
Эдгээр богино хугацааны нөлөөллийг дор дурдсан нөлөөллийг бууруулах төлөвлөгөөтэй 
уялдуулан зохицуулж бууруулах болно 
 

Хүснэгт 35. ОНОСХШТ-ийн болзошгүй нөлөөллийн тойм 
 

Барилга угсралтын ажлын өмнөх үе шат 
 Шилжүүлэн байршуулах / нүүлгэн шилжүүлэх ба нөхөн олговор 

Барилга угсралтын ажлын үе шат  
Айл өрхийн ус хангамжийн болзошгүй тасалдал  

 Ус түгээх байрнаас саванд хийсэн усаа гэр рүүгээ явган зөөвөрлөдөг явдал нь  барилгын 
үйл ажиллагаанаас шалтгаалан амархан тасалдаж болзошгүй.  

Шинэ ДТН-ийн орон сууцны цогцолборууд, тав тухтай “ногоон” орчин, хорооллын доторхи 
инженерийн шугам сүлжээ, бa ДТН-ийн замууд   

 Барилгын ажлаас хамааран учруулах саад тотгор ба үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг олон 
нийтийн оролцоог бууруулсан болон дэд төвүүдэд явган хүний хөдөлгөөн, бизнесийн ба 
тоглоом наадмын үйл ажиллагааг зогсоосон үед тодорхойлсон ба дуу чимээ, тоос, 
агаарын бохирдол нь хүнд машин механизмын нэмэгдсэн хөдөлгөөн, тоног төхөөрөмжийн    
ашиглалтаас, хөрс, үер усны суваг-Сэлбэ голын бохирдол нь тоног төхөөрөмжийн 
ашиглалт, засвар үйлчилгээ, хөрсний элэгдлийн улмаас, олон нийтийн болон ажилчны 
осол, тээврийн хөдөлгөөн зогссон ба зам тээврийн нэмэгдсэн осол, ажилчдын түр 
байрнаас гарах хатуу ба ахуйн хог хаягдал, нийгмийн асуудал ба олон нийтийн асуудлууд 
нь шилжин ирсэн ажилчдаас, Баянхошууны Христийн ба Буддын сүмүүд ба сургуулиудад 
үзүүлж болзошгүй нөлөөлөл/ саад тотгор.  

Карьер ба шороон ордны нөөц газар  
 Хотын төвөөс баруун зүгт орших одоо байгаа карьер ба шороон ордны нөөц газар 

ашиглагдана. Шинээр нөөц газар ба карьер байгуулахгүй тул ямар ч шинэ газар эвдрэлд 
орохгүй. Тиймээс нөөц газар ба карьеруудыг ашигласны дараа  зөвхөн зөв, аюулгүй  газар 
нөхөн сэргээх үйл ажиллагаа шаардлагатай. 

Ашиглалтын үе шат 

Орон сууцны нягтрал 3.6 дахин нэмэгдсэн.  
 Тээврийн нягтрал тээврийн ба болзошгүй осол гарах, явган хүнийг гэмтээх  
 Усны эрэлт хэрэгцээ нэмэгдсэн нь орон нутгийн усан сангийн ачааллыг нэмэгдүүлэх  
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 Төв цэвэрлэх байгууламж (ТЦБ)-ын бохир усны ачаалал нэмэгдсэнээр Туул гол бохирдож 
болзошгүй.  

ДТН-ийн инженерийн шугам сүлжээний ашиглалт ба засвар үйлчилгээний шинэ шаардлага бай 
эрчим хүчний хэмнэлттэй технологиуд. 

 УБХЗ болон ДТН-ийн оршин суугчид, өмчлөгчдөөс дэмжлэг аваагүй тохиолдолд 
системийн гажуудалд хүргэж болзошгүй.  

 

E. Олон нийтийн хэлэлцүүлэг 

178.  БОТБҮ-д зориулж боловсруулсан оролцогч талуудын зөвлөлгөөний хөтөлбөрийг 
техник-эдийн засгийн үндэслэлийг боловсруулахаас эхэлнэ. Эхний алхам нь БОТБҮ-ний 
төслийг Сэлбэ, Баянхошууны дэд төвүүд дээрх нөлөөлөлд өртсөн сонирхогч талуудын 
баталгаажуулалт, санал хүсэлтийг нь авах зорилгоор танилцуулах юм. 
 

1. Эргэж санал авах хэлэлцүүлэг 

179. Нөлөөлөлд өртсөн оролцогч талуудын мэдээллийг нээлттэй болгох, тэд нартай 
зөвлөлгөөн зохион байгуулах нь барилгын ажлын өмнөх үе шат болон барилгын ажлын үе 
шатанд ГБМ-аар дамжин үргэлжлэн явагдана. 
 
F. Нөлөөллийг бууруулах төлөвлөгөө 

180. БОМТ-нд тусгасан нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээг Хүснэгт 36 дахь ОНОСХШТ-
ний сөрөг нөлөөллийг бууруулах иж бүрэн төлөвлөгөөнд тусгасан болно. БОТБҮ-тэй 
адилаар сөрөг нөлөөллийг бууруулах төлөвлөгөө нь барилгын өмнөх үе шат, барилгын 
ажлын үе шат, барилгын ажлын дараах үе шат гэсэн ОНОСХШТ-ийн бүтээн байгуулалтын 
3 үе шатанд хуваагдана. Сөрөг нөлөөллийг бууруулах төлөвлөгөөнд сонирхогч талуудын 
зөвлөлдөх уулзалт дээр дэвшүүлсэн байгаль орчны асуудлууд болон сэтгэл зовоосон 
асуудлуудаас хөндөж тавьдаг. 
 
181. Нөлөөллийг бууруулах төлөвлөгөөнд бүх дэд бүрэлдэхүүн хэсгүүдэд нийтлэг 
тохиолддог барилгын үе шатны нөлөөллийг оруулсан бөгөөд үүнийг шийдвэрлэх нэгдсэн 
нэг арга хэмжээг тодорхойлсон байна. Ингэснээр нөлөөллийг бууруулах нэгдсэн нэг арга 
хэмжээг олон удаа давтаж дурдахгүй болно. Гэсэн хэдий ч дэд бүрэлдэхүүн хэсгүүдэд 
тусгайлан хэрэгжүүлж болох нөлөөллүүд болон нөлөөллийг бууруулах шаардлагатай арга 
хэмжээг тодорхойлсон болно. Дэд төвийн байгаль орчин, соёлын бүрэлдэхүүн хэсэгт 
нөлөөлж болзошгүй нөлөөллийг бууруулах нийтлэг арга хэмжээ авах шаардлагатай үед 
онцлон ашиглах хэрэгтэй.  
 
182. Нөлөөллийг бууруулах төлөвлөгөөнд болзошгүй нөлөөлөл, зайлшгүй авах 
шаардлагатай бууруулах арга хэмжээ, хариуцсан талууд, байршил, цаг хугацаа, тогтоосон 
зардлын үзүүлэлт зэргийг оруулдаг. Нөлөөллийг бууруулах төлөвлөгөөг зураг төслөөр иж 
бүрэн гаргах хэрэгтэй. Учир нь, уг төлөвлөгөө ОНОСХШТ-ийн эцсийн нарийвчилсан зураг 
төсөлтэй нийцэж байхын тулд амар хялбараар шинэчилж болдог байх ёстой.  
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Хүснэгт 36. Байгаль орчны нөлөөллийг бууруулах төлөвлөгөө 

ОНОСХШТ-
ийн үйл 

ажиллагаа 

Байгаль 
орчны 

болзошгүй 
нөлөөллүүд 

Нөлөөллийг бууруулах арга санал 
болгож буй хэмжээнүүд 

Байршил Хугацаа 
Үйл 

ажиллагааг 
тайлагнах 

Төсөвт 
өртөг31 

(ам.доллар) 

Хариуцлах 

Хяналт Хэрэгжүүлэлт 

ДТН-ийн цогцолборын барилга угсралтын ажлын өмнөх ба нарийвчилсан зураг төслийн үе шат 

Шаардлагатай 
нүүлгэн 

шилжүүлэлт ба 
нөхөн олговрын 
баталгаажуулалт 

Байгаль орчны 
сөрөг 

нөлөөлөл 
байхгүй 

1. Нөлөөлөлд өртсөн өрхүүдэд ОНОСХШТ-ийн 
хэрэгжилтээс нэлээд өмнө сайн мэдээлэл 
өгсөн. 

Дэд төв дээрх 
бүх 

нөлөөлөлд 
өртсөн хүн 

ам 

Төсөл 
хэрэгжихийн 

өмнө 

ГЧНШТ-г үзнэ 
үү 

ГЧНШТ-г үзнэ 
үү ТХН ГЧНШТ-н 

хороонууд 

Мэдээллийг 
нээлттэй болгож, 
олон нийтийн 

оролцоог хангах 

Оршин 
суугчдад 
үзүүлэх 
нөлөөлөл 
байхгүй 

2. БОТБҮ-ний мэдээллийг нээлттэй болгох, 
гомдол барагдуулах механизмыг эхлүүлэх 

Барилгын бүх 
талбайнуудад. 

Төсөл 
эхлэх үед 

Улирал тутам 

Дараагийн олон 
нийтийн хурлын 
тайлангийн 

үед 

Ахиу зардал 
байхгүй32  ТХН ТХН/ТХХЗ 

Монгол улсын 
Засгийн газар 
зөвшөөрөл 

Сөрөг нөлөө 
байхгүй 

3. БОНБҮ-ний шаардлагыг бүрэн хангахын тулд 
төслийг эхлүүлж байгаа талаар БОАЖЯ-нд 
мэдэгдэж, шаардлагатай төслийн зөвшөөрөл, 
гэрчилгээ авах.   

Хоёр дэд 
төвүүд 

Барилга 
ажил 

эхлэхээс 
өмнө 

Шаардлагын 
дагуу 

ТХН-ийн тайлан 

Ахиу зардал 
байхгүй ТХН/БОАЖЯ ТХХЗ-ОУБОМ 

 
  

                                                 
31 Төсөвт өртгийг нарийвчилсан зураг төслийн үе шатанд шинэчлэх хэрэгтэй. 
32 Нөлөөллийг бууруулах зардлыг гүйцэтгэгчийн тендер зардлын тооцоонд тусгах шаардлагатай байдгийг ямар ч ахиу зардал харуулахгүй байна 
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ОНОСХШТ-ийн 
нарийвчилсан 
зураг төсөл,  

Байгаль орчны 
сөрөг 

нөлөөллийг 
багасгах 

4. Дэд төвийн ДТН-ийн нарийвчилсан зураг 
төслийг боловсруулахад ТХХЗ33-тэй хамтрах. 
Дараах арга хэмжээг тусгах:  

a) Асгаралтын менежментийн урьдчилан 
сэргийлэх төлөвлөгөө, барилгын бүх талбайд 
онцгой байдлын үед авах хариу арга хэмжээний 
төлөвлөгөөг тодорхойлох;   

b) соёлын өв, үнэт зүйлсэд эвдрэл гэмтэл 
учруулахгүй байх; 

c) боломжтой бол шаардлагагүйгээр мод 
огтлохгүй байх; 

d) Нийслэлээс зөвшөөрөл авсны дараа хүн 
амын суурин газраас хол зайд хашаа, нэвтрэх 
саад бүхий карьерийг байгуулах; 

e) Гэр хорооллын ус хангамжийн 
түгээгүүрүүдийн ажиллагааг тасалдуулахгүй 
байх, эрчим хүчн тасрах үед зориулсан 
зайлшгүй шаардлагатай төлөвлөгөө 
боловсруулах; 

f) Гэр хороолын бүх зам дагуу явган хүн, болон 
тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнийг саадгүй 
нэвтрүүлэх, онцгой үед өөр замтай;  

g) Олон нийтийн газарт оршин суугчдын болон 
худалдааны үйл ажиллагаа эрхэлдэг бизнес 
эрхлэгчдэд барилгын ажлын талаар мэдэгдэл, 
хуваарийг хүргүүлэх тусгай төлөвлөгөө гаргах, 
ингэснээр гэр хорооллын арилжааны болон 
өрхийн хэвийн үйл ажиллагаанд саатал 
учруулахгүй.  

h) нөлөөлөлд өртсөн сургууль, соёл, олон 
нийтийн төвүүдийг сөрөг нөлөөлөлд 
өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх, нөлөөллийг 
багасгахаар авсан арга хэмжээг хянах. 

 Эцсийн 
байршил 

Барилга 
ажил 

эхлэхээс 
өмнө 

Шинэчилсэн 
дэлгэрэнгүй 
зураг төслийн 

баримт бичигтэй 
хамт нэг удаа 

Ахиу зардал 
байхгүй ТХН БОНБҮ  хийх 

компани 

                                                 
33 ТХХ нь төслийн хэрэгжилтийг дэмжих баг юм; цаашид тодорхойлох 
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БОМТ-г 
шинэчлэх 

 

 

 

 

 

 

Байгаль 
орчинд 

үзүүлэх эерэг 
үр нөлөө 

5. Бусад байгууламжид учруулах сөрөг нөлөөг 
бууруулах зорилгоор гуравдагч нийтийн 
үйлчилгээний шугам хоолойг ДТН-тэй эцсийн 
байдлаар холбосныг шалгах  

6. Сэлбэ голын үерийн суваг, Баянхошууны 
горхины даланд элэгдэл, туналт бага үүсгэхээр 
авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээг хянах 

7. ОНОСХШТ-д үзүүлэх аливаа шинэ боломжит 
нөлөөг тодорхойлж, БОМТ-нд оруулах  

8. Барилгын хатуу хог хаягдлын цэг (үүд)-ийн 
талаар БОАЖЯ-ны баталгаажуулалтыг авах 

9. БОМТ-ний нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 
болон хяналт шинжилгээн дээр тавих 
шаардлагыг нарийвчилсан зураг төсөлтэй 
нийцүүлэх, нөлөөлөлд өртсөн байгаль орчныг 
хамгаалах үүднээс шинэчлэх. 

10. Шинэчилсэн БОМТ-ыг аливаа шинэ боломжит 
нөлөөллийн хамт хянуулахаар АХБ-нд 
хүргүүлэх.  

11. ГБОМТ-д ашиглах нөлөөллийг бууруулах 
менежментийн дэд төлөвлөгөөг боловсруулах:  
a) Барилгын ус зайлуулах; b) Хөрсний элэгдэл; 
c) Дуу чимээ ба тоос шороо; d) Бохирдсон 
хаягдал зайлуулах; e) Хатуу болон шингэн хог 
хаягдлыг зайлуулах; f) Барилгын ажил болон 
хотын замын түгжрэл; g) Нийтийн үйлчилгээний 
шугам хоолой, эрчим хүчний тасалдал; h) 
Ажилчдын болон олон нийтийн аюулгүй байдал;  
i) Мод, ургамлан нөмрөгийг зайлуулах, талбайг 
нөхөн сэргээх; j) Барилгын материал худалдан 
авах, тээвэрлэх, хадгалах; k) Соёлын 
санамсаргүй олдвор. 

12. Сэлбэ голын усны үндсэн чанар, усны амьтдын 
амьдрах орчны талаарх мэдээллийг шинэчлэх  

13. БОМТ-ний зардлыг шинэчлэх 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сэлбэ гол, 
Баянхошуу 
дахь горхины 
үерийн 
суваг, зэрэг 
бүх газрууд  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шинэчлэгдсэн 
БОМТ-тэй хамт 

нэг удаа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дараах хяналт 
шинжилгээний 
төлөвлөгөөг 
үзнэ үү 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТХН/БОНБҮ 
хийсэн компани 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТХХЗ-ОУБОМ 
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Монгол улсын 
Засгийн газраас 
батлагдсан 
барилгын хог 
хаягдлын цэгийг 
шалгах 

Сөрөг нөлөө 
байхгүй 

14. ОНОСХШТ-ийн барилгын ажилд зориулсан нүх 
ухах, хог зайлуулах цэгүүдийн байршлыг 
баталгаажуулж БОАЖЯ-нд мэдэгдэх ба 
шаардлагатай зөвшөөрөл авах.   

Дэд 
төвүүдийн 
ОНОСХШТ-
ийн бүх 
газар 

нутгуудад 

Барилгын 
ажил 

эхлэхээс 
өмнө 

ТХН-ийн 
тайланд 

шаардсаны 
дагуу 

Ахиу зардал 
байхгүй ТХН/БОАЖЯ ТХХЗ-ОУБОМ 

Тендерийн 
баримт бичгийг 
боловсруулах 

Байгаль 
орчинд сөрөг 
нөлөө байхгүй 

15. Гүйцэтгэгчийн тендерийн баримт бичигт 
шинэчлэгдсэн БОМТ-г тусгуулах, тендерийн 
баримт бичигт гүйцэтгэгчийн тодорхойлсон 
ГБОМТ-ууд төсөвлөгдсөн байх ёстой. 

16. Гүйцэтгэгч нь ГБОМТ-г боловсруулах, 
хэрэгжүүлэх туршлагатай, эсвэл туршлагатай 
ажилтнаар хангах чадвартай байхыг тендерийн 
баримт бичигт зааж өгнө. 

Бүх дэд 
төвүүд 

Барилгын 
ажил 

эхлэхээс 
өмнө 

Бүх тендерийн 
баримт бичигт 

нэг удаа 

Ахиу зардал 
байхгүй АХБ/ТХН/ТХҮ ТХХЗ/Тендерийн 

компани 

Соёлын биет 
өвийн талаар 
мэдлэгийг газар 
дээр нь бий 
болгох 

Байгаль 
орчинд сөрөг 
нөлөө байхгүй 

17. ТХН/ТХХЗ соёлын биет өвийн боломжит 
байршлыг шалгаж, гэрээт гүйцэтгэгчдэд ТГХ-ийн 
боломжит байдлын талаар тайлбарлах 

Бүх дэд 
төвүүд 

Барилгын 
ажил 

эхлэхээс 
өмнө 

ТХН-ийн 
тайланд нэг 

удаа 

Ахиу зардал 
байхгүй ТХН ТХХЗ-ОУБОМ 

Зөвшөөрөл, 
тусгай 
зөвшөөрлийг 
авч хүчинтэй 
болгох  

Нөлөөллөөс 
урьдчилан 
сэргийлэх 

эсвэл түүнийг 
багасгах 

18. Гүйцэтгэгчид барилгын тоног төхөөрөмж 
ашиглах, бетон зуурмаг зэрэг барилгын 
ашиглалтын үйлдвэрийг ажиллуулахтай 
холбоотой Монгол улсын Засгийн газраас 
тавьсан бүх шаардлагыг биелүүлэх. 

Бүх 
барилгын 
талбайнууд 

Барилгын 
ажил эхлэх 

үед 

ТХН-ийн 
тайланд нэг 

удаа 

Ахиу зардал 
байхгүй ТХН/ТХҮ ТХХЗ/гүйцэтгэгчид 

Чадавхийг 
бэхжүүлэх 

Байгаль 
орчинд сөрөг 
нөлөө байхгүй 

19. БОМТ-г бүрэн хэрэгжүүлэхийн тулд ТХН/ТХХЗ-
БОУТ сургалтын төлөвлөгөөг боловсруулж, 
хуваарийг гаргах, гүйцэтгэгчийн зүгээс сөрөг 
нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний 
хэрэгжилтийг удирдан зохион байгуулах. 

20. Нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээг 
хэрэгжүүлэх гүйцэтгэгчдэд зориулсан мэдлэг, 
сургалтын төлөвлөгөөг боловсруулах. 

Бүх дэд 
төвүүд 

Барилгын 
ажил эхлэх 

үед 

Анхан шатны 
сургалт, ТХН-
ийн сургалтын 
төлөвлөгөө 
шаардсан бол 
давтан сургалт 

Ахиу зардал 
байхгүй ТХН/ТХХЗ ТХХЗ 
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Ажилчдын 
ажилд авах 

Бэлгийн 
замаар дамжих 

өвчний 
тархалт 

21. Орон нутгийн ажилчдыг аль болох өргөнөөр 
ашигласнаар гадаад ажилчдын тоог багасгах 

Бүх ажиллах 
хүч. 

Барилгын 
үе шатны 
туршид 

Худалдан 
авалтын 

төлөвлөгөөний 
тайланд ажилд 
авах үе шатыг 

оруулах 

Ахиу зардал 
байхгүй ТХН 

  Гүйцэтгэгчийн 
тендерийн баримт 

бичиг 

ДТН-ийн орон сууцны цогцолборын барилга угсралтын үе шат 

БОМТ болон дэд 
төлөвлөгөөг 
хэрэгжүүлж 

эхлэх,  

Нөлөөллийг 
урьдчилан 
сэргийлэх 

эсвэл багасгах 

22. Барилгын өмнөх үе шатанд барилгажилт 
явагдсан нөлөөллийн бүсийн төрөл бүрийн 
хэсэгт менежментийн дэд төлөвлөгөөг 
хэрэгжүүлж эхлэх зэргээр Шинэчилсэн БОМТ 
ба ГБОМТ-г эхлүүлэх (доороос дэд 
төлөвлөгөөний удирдамжийг үзнэ үү)  

Бүх 
барилгын 
талбайнууд 

Барилгын 
ажил эхлэх 

үед 

БОМТ-ийн 
эхний 

үнэлгээний үед 
нэг удаа 

Ахиу зардал 
байхгүй ТХН/ТХХЗ гүйцэтгэгч 
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Ажилчдын 
кэмпийн үйл 
ажиллагаа 

Байгаль орчны 
охирдол ба 

БЗХӨ, хэрүүл 
маргаан, 
зодоон, 

дээрэм зэрэг 
нийгмийн 
асуудлууд 

23. Ажичлдын кэмпийг иргэдийн суурьшлаас хол 
байрлуулах. 

24. Нүхэн жорлон, хог хаягдлын сав зэрэг дээр 
анхаарч байр сууц болон хог зайлуулах 
байгууламжуудыг зохистой байлгах. 

25. Ажилчдын кэмпийн цэвэр цэмцгэр байдлыг 
хадгалахын тулд хатуу хог хаягдлыг цуглуулах 
хөтөлбөр гаргаж, хэрэгжүүлэх 

26. Эрэгтэй, эмэгтэй ажилчдад зориулсан тусдаа 
нүхэн жорлонг ухаж, түүнийг ажилчдын 
амьдрах, хоолоо идэх талбайгаас хол байлгах. 

27. Нүхэн жорлонгийн цэвэрлэгээ хийх, дүүргэх 
хуваарийг гаргаж нүхэн жорлонг байнга 
ашиглах боломжтой байхаар дээрх хуваарийг 
хэрэгжүүлэх  

28. Ажилчдын кэмпэд зохих шаардлага хангасан ус 
зайлуулах сувагтай байх. 

29. Ажилчдын кэмпэд орон нутгийн хоол хүнсийг 
нийлүүлэх хэрэгтэй. Буу зэвсэг ашиглахыг 
хориглох. 

30. Түр зуурын ажилчид, орон нутгийн иргэдтэй 
харилцахыг хориглох. ХДХВ-ээс сэргийлэх 
сургалтыг ажилчдад явуулах. 

31. Барилгын ажил дууссаны дараа кемпийн 
талбайг анхны байдалд нь оруулж нөхөн 
сэргээлт хийх. 

Түр зуурын 
ажичлдын 
кэмп, түр 
зуурын 
талбай 

Барилгын 
үе шатны 
туршид 

Гүйцэтгэгчийн 
сар тутмын 
тайлан 

Ахиу зардал 
байхгүй ТХН/ТХХЗ гүйцэтгэгч 

Сургалт, Чадавх 

Сургалтаар 
дамжуулан 
нөлөөллөөс 
урьдчилан 
сэргийлэх 

32. ТХН/ТХХЗ-ОУБОС болон гүйцэтгэгч нарт 
зориулан сургалт, мэдлэг дээшлүүлэх 
төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх. 

ТХН-ийн 
байр, 

барилгын 
талбай  

Барилгын 
ажил эхлэх 

үед 

Сургалт бүрийн 
төгсгөлд ТХН 
БОМТ-д тусгах 

Ахиу зардал 
байхгүй ТХН/ТХХЗ ТХХЗ-ОУБОС 
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Уурхайн 
карьерийн үйл 
ажиллагаа, 

 

Бохирдол, 
гэмтэл бэртэл, 

барилгын 
машин 

механизмын 
замын түгжрэл 

нэмэгдэх 

33. Бүх карьеруудыг БОАЖЯ хянаж байх ёстой. 

34. Бага налуутай, барилгын талбайд аль болох 
ойр байх газрыг карьер болгож сонгох. 

35. Хаягдалаас урьдчилан сэргийлэхийн тулд 
олборлолт эхлэхээс өмнө  шаардагдах нийт 
эзлэхүүнийг сайтар тооцоолох хэрэгтэй. 

36. Ил уурхай, карьер нь гадаргын ус, байшин 
барига, соёлын үнэт зүйлс эсвэл өвийн 
ойролцоо байрлах ёсгүй. 

37. Зайлуулсан бүх шимт хөрс болон хөрс 
чулуулгийг дараагийн нөхөн сэргээлтэд 
зориулан нөөцөлсөн байх ёстой. 

38. Бүх ухсан нүх, карьерууд дээр иргэдэд 
анхааруулсан хашлага, тэмдэглэгээ тавих 
ёстой. 

39. Ашиглаж дууссаны дараа ил уурхай, 
карьеруудын усыг шавхаж, иргэд, үхэр, хонь, 
ямаа гэх мэт гэрийн тэжээвэр амьтдыг хол 
байлгах зорилгоор байнгын хашаа барих ёстой 
бөгөөд анхны хөрс чулуулаг, шимт хөрсийг 
ашиглан аль болох боломжит хэмжээгээр нөхөн 
сэргээлт хийх хэрэгтэй.. 

40. Олборлолтын улмаас үүссэн ил уурхайн болон 
карьер дээрх, түүний ойролцоох налууг 
тогтворжуулах хэрэгтэй..  

Бүх карьер 
болон 

барилгын 
талбай 

Барилгын 
үе шатны 
туршид 

Гүйцэтгэгчийн 
сар тутмын 
тайлан 

Ахиу зардал 
байхгүй ТХН/ТХХЗ гүйцэтгэгч 
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Барилгын 
материалыг 
тээвэрлэж, 
тэдгээр 
материалыг 
барилгын талбай 
дээр хадгалах  

 

Бохирдол, 
гэмтэл бэртэл, 

барилгын 
машин 

механизмын 
замын түгжрэл 

нэмэгдэх 

41. Материалыг уурхай, элс чулууны карьерээс 
хэрхэн олборлож, тээвэрлэн, ашиглаж, 
хадгалахыг тодорхойлж хуваарь гаргах. 

42. Ган, модон бүтээц, ажлын шат зэрэг 
боловсруулсан материалыг хэрхэн тээвэрлэж, 
ашигладгийг тодорхойлж хуваарийг гаргах. 

43. Ачааны машин дээрх задгай ачааг бүтээх 
хэрэгтэй.  

44. Piles of aggregates at sites should be used/or 
removed promptly, or covered and placed in non- 
traffic areas Талбай дээрх задгай овоолгыг нэн 
даруй ашиглаж, зайлуулж байх, эсвэл замгүй 
талбайд бүтээж байрлуулах 

45. Хүний бүх үйл ажиллагаа, суурин газар, соёл 
(тухайлбал, сургууль, эмнэлэг), экологийн 
бүсээс хол зайд задгай материалыг хадгалах. 
Битумен зуурмагийн үйлдвэрүүд, ашиглалтын 
талбайг орон сууцны болон арилжааны 
газруудаас тусгаарлах.  

Бүх 
барилгын 

талбайнууд. 

Барилгын 
үе шатны 
туршид 

Гүйцэтгэгчийн 
сар тутмын 
тайлан 

Ахиу зардал 
байхгүй ТХН/ТХХЗ   Гүйцэтгэгч 

Асфальт 
үйлдвэрлэл, 
хэрэглээ 

Агаарын 
бохирдол, 

хөрс ба усны 
бохирдол, 
замын 

хөдөлгөөн ба 
нэвтрэх 

асуудлууд,  

46. Гүйцэтгэгчийг битум үйлдвэрлэх, тээвэрлэх, 
ашиглахад сайн сургаж, туршлагатай болгох. 

47. Асгарсан бүх шингэнийг аюултай хог хаягдлын 
менежментийн төлөвлөгөө, Засгийн газрын 
журмын дагуу нэн даруй цэвэрлэж, тээвэрлэнэ. 

48. Битуменийг зориулалтын зам дээр зөвхөн 
ашиглах бөгөөд бусад газар, аливаа гадаргын 
ус, түүний ойролцоо, эсвэл хүний үйл 
ажиллагаатай газар ашиглахыг хориглох. 

49. Битумийг түлш болгон ашиглаж болохгүй. 

Бүх 
барилгын 

талбайнууд. 

Барилгын 
үе шатны 
туршид 

Гүйцэтгэгчийн 
сар тутмын 
тайлан 

Ахиу зардал 
байхгүй ТХН/ТХХЗ     Гүйцэтгэгч  
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Барилгын 
хаягдлын 

удирдлагын дэд 
төлөвлөгөөг 
хэрэгжүүлэх 

Газар 
ухсанаас 
үүдэх хог 
хаягдал, 

барилгын хог 
хаягдлаас 

үүдэх хөрс ба 
гадаргын усны 

бохирдол 
малтлага, хог 
хаягдлаас 

бохирдуулах 

50. Бохирдоогүй хог хаягдлыг МУЗГ-аас тогтоосон 
цэгт зайлуулах бөгөөд тус цэг нь гадаргын усан 
дээр, эсвэл түүний ойролцоо байрлаж 
болохгүй. Тогтоосон цэгийг тодорхой 
тэмдэглэж, тодорхойлсон байх ёстой. 

51. Хог хаягдлыг налуу газар, соёлын өв, үнэт 
зүйлсийн ойролцоо, экологийн хувьд чухал 
газар, эсвэл аливаа бусад соёл, экологийн 
эмзэг газарт хаяж зайлуулж болохгүй.   

52. Боломжтой бол хог хаягдлыг бусад барилгын 
талбайд ашиглаж болох, эсвэл Хог хаягдлын 
хуулийн дагуу УБ хотоос зөвшөөрсний дагуу 
ашигласан карьер, карьер руу зайлуулж болно.  

53. Хог хаягдлын төрөл, тооцсон хэмжээ, 
зайлуулсан хог хаягдлын эх үүсвэрийг бүртгэж 
тэмдэглэнэ.   

54. Бохирдсон хог хаягдлыг зайлуулах ажиллагаа 
нь ашиглалт, тээвэрлэлт, боловсруулалт 
(шаардлагатай бол), зайлуулалтын талаар 
гаргасан Засгийн газрын журмуудыг дагаж 
мөрдөх ёстой. 

55. Бохирдсон гэж үзсэн сэжигтэй хөрсөн дээр 
сорил явуулж, Монгол улсын Засгийн газраас 
тогтоосон журмаар тогтоосон газруудад 
устгана. 

56. Бохирдсон хог хаягдлыг боловсруулах, 
зайлуулахаас өмнө тэдгээрийг хуванцар уутанд 
хийж, хүний бүх үйл ажиллагаанаас 
тусгаарласан байх ёстой.  

Бүх ухсан 
талбай 

Барилгын 
үе шатны 
туршид 

Гүйцэтгэгчийн 
сар тутмын 
тайлан 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Хөрсний 
бохирдлын 
шинжилгээ 

хийх 
хяналтын 

төлөвлөгөөг 
үзнэ үү 

ТХН/ТХХЗ     Гүйцэтгэгч  
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Барилгын хатуу, 
шингэн хог 

хаягдлын дэд 
төлөвлөгөөг 
хэрэгжүүлэх 

Барилгын хог 
хаягдлаас 
хөрс болон 
гадаргын ус 
бохирдох 

57. Барилгын хатуу болон шингэн хог хаягдлын 
менежментийн хүрээнд Засгийн газрын 
журмуудыг дагаж мөрдөх бөгөөд үүнд 
барилгын үйл ажиллагаа болон ажилчдын бий 
болгосон хог хаягдлыг цуглуулах, боловсруулах, 
тээвэрлэх, дахин боловсруулах, зайлуулах 
ажиллагааг багтаана. 

58. Хатуу болон шингэн хог хаягдлыг хаях талбайг 
Монгол улсын Засгийн газраас тодорхойлно.  

59. Зайлуулсан хог хаягдлыг зайлуулахдаа төрөл, 
тооцсон жин, эх үүсвэрээр каталогижуулах. 

60. Барилгын талбайд том хогийн сав байрлуулах 
ёстой. 

61. Хатуу болон шингэн хог хаягдлыг цуглуулах, 
зайлуулах хуваарийг тогтоох ёстой бөгөөд 
барилгын талбайг аль болох цэвэр байлгах 
журмыг мөрдөх ёстой. 

62. Хатуу хог хаягдлыг ангилж, дахин боловсруулах 
хэсгийг нь орон нутгийн худалдан авагчдад 
зарж борлуулах.   

Аюултай хог хаягдал 

63. Ашигласан тос, бензин, будаг болон бусад хорт 
бодисууд зэрэг аюултай хог хаягдлыг цуглуулах, 
хадгалах, тээвэрлэх, зайлуулахдаа Монгол 
улсын Засгийн газрын журмыг дагаж мөрдөх 
ёстой. 

64. Хог хаягдлыг ангилах ёстой (жишээ нь, 
нүүрсустөрөгч, зай, будаг, органик уусгагч) 

65. Хог хаягдлыг барилгын талбай, бүх гадаргын 
ус, усан хангамж, соёл, экологийн мэдрэмтгий 
бүсээс хол хаалттай, тэмдэг тэмдэглэгээ бүхий, 
агааржуулалт сайтай хуванцар саванд хадгалах 
хэрэгтэй. 

66. Бүх асгаралтыг бохирдсон хөрснөөс бүхэлд нь 
цэвэрлэж, бохирдсон хог хаягдлын дэд 
төлөвлөгөөний дагуу бүрэн зайлуулна. 

Бүх 
барилгын 
талбай, 

ажилчдын 
кэмп 

Барилгын 
үе шатны 
туршид 

Гүйцэтгэгчийн 
сар тутмын 
тайлан 

Ахиу зардал 
байхгүй ТМТ/ТХХЗ   Гүйцэтгэгч 
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Тоос дарах дэд 
төлөвлөгөөг 
хэрэгжүүлэх 

Тоос 

Дуу чимээ 

67. Гүйцэтгэгчийн тендерийн бичиг баримтад 
тусгагдаж төсөвлөгдсөн хөрс болон барилгын 
зам дээр нэмэлт чийгшүүлэх бодисыг тогтмол 
ашиглах 

68. Барилгын задгай материал болон ачааны 
машинуудад ачсан задгай материалыг хучиж 
чийгшүүлэх. 

69. Ухалт ба ил гарсан хөрсийг задгай/нээлттэй 
байлгах хугацааг багасгах. Ажил дууссаны 
дараа нэн даруй дүүргэх. 

Бүх 
барилгын 
талбайнууд 

Бүтэн 
цагаар 

Гүйцэтгэгчийн 
сар тутмын 
тайлан 

Ахиу зардал 
байхгүй ТХН/ТХХЗ    Гүйцэтгэгч 

Дуу чимээний 
дэд төлөвлөгөөг 
хэрэгжүүлэх 

 

70. Зуны барилгын ажлын үеэр ажлын цагийг аль 
болох хязгаарлах. Тухайлбал, 10-14 цаг. 
Ялангуяа овоолго хийх гэх мэт үйл 
ажиллагаанд. 

71. Тоног төхөөрөмжийг зохих журмын дагуу 
ажиллуулах 

72. Шаардлагагүй их дуу чимээтэй машиныг солих. 

73. Ашиглаагүй үед тээврийн хэрэгсэл, машин 
механизмыг унтраах. 

74. Боломжтой бол хэтэрхий их дуу чимээтэй үйл 
ажиллагаа явуулдаг газар түр зуурын дуу 
шуугиан хаалт барих. 

Бүх 
барилгын 
талбайнууд 

Бүтэн 
цагаар 

Гүйцэтгэгчийн 
сар тутмын 
тайлан 

Ахиу зардал 
байхгүй ТХН/ТХХЗ  Гүйцэтгэгч 
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I Усан хангамж, 
цахилгаан тасрах 

үеийн дэд 
төлөвлөгөөг 
хэрэгжүүлэх 

Усан хангамж, 
цахилгаан 
тасрах, 
тасалдах 

75. Нийтийн үйлчилгээ тасрах, тасалдах, эсвэл 
тийм нөхцөл байдал үүссэн үеийн, тухайн 
байршил дээрх төлөвлөгөөг сайтар 
боловсруулах. 

76. Орон нутгийн нийтийн үйлчилгээтэй холбоо 
барьж, үйлчилгээ тасрах хуваарийг лавлан, 
тасрах үеийн болзошгүй нөхцөл байдлын 
төлөвлөгөө боловсруулах. 

77. Төлөвлөсөн тасалдлын талаар мэдээлэхийн 
тулд нөлөөлөлд өртсөн хүмүүстэй холбоо 
барих. 

78. Нийтийн үйлчилгээний бүх тасалдлыг 24:00 
болон 06:00 буюу бага хэрэглээний үед 
хуваарилах.  

Бүх 
барилгын 
талбайнууд 

Бүтэн 
цагаар 

Гүйцэтгэгчийн 
сар тутмын 
тайлан 

Ахиу зардал 
байхгүй 

ТХН/ТХХЗ 
Цахилгаан 

үйлчилгээний 
компани  

Гүйцэтгэгч 

Мод, ургамлан 
бүрхүүлийг 
зайлуулах, 

талбайн нөхөн 
сэргээлтийн дэд 
төлөвлөгөөг 
хэрэгжүүлэх 

Мод, ургамал, 
газрын 
гадаргын 

эвдрэл гэмтэл,  

79. Мод, ургамлын гэмтэлийг хэрхэн багасгах 
талаар зөвлөгөө авахаар БОАЖЯ‐тай 

холбоо тогтоох. 

80. Мод, ургамалжилтыг бүхэлд нь зайлуулахдаа 
зам, нийтийн үйлчилгээний байгууламжаар 
хязгаарлах. 

81. Мод зайлуулахаас сэргийлэх, зайлуулах 
шаардлагагүй модны эргэн тойронд 
хамгаалалтын биет саадыг суурилуулах.  

82. Барилгын ажил дууссаны дараа дахин 
ургамалжуулж, газрын гадаргыг хэвэнд нь 
оруулах бүх талбайд төсөв хуваарилах. 
Хамгийн амжилттай нөхөн сэргээлтийн 
стратеги болон арга техникийг тодорхойлохын 
тулд БОАЖЯ-тай зөвлөлдөх. Зайлуулсан мод 
тус бүрт гурван шинэ мод тарих зорилго тавих. 

Бүх 
барилгын 
талбайнууд 

ОНОСХШТ-
ийн эхлэл 
болон 

төгсгөлд 

Гүйцэтгэгчийн 
сар тутмын 
тайлан 

Ахиу зардал 
байхгүй 

БОАЖЯ/ 
ТХН/ТХХЗ Гүйцэтгэгч 
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Элэгдэл хянах 
дэд төлөвлөгөө 
хэрэгжүүлэх 

Хөрсний 
элэгдэл 

83. Хашлага, хуванцар хавтан хашааг бүх малталт, 
газар шорооны ажлын талбайд байрлуулна.  

84. Газар шорооны ажлыг хуурай цаг агаартай үед 
хийх хэрэгтэй. 

85. Буцааж булсны дараа талбайг нэн даруй нөхөн 
сэргээхэд зориулан өнгөн хөрсний овоолго 
хийх. 

86. Ил гарсан болон зүсэгдсэн налууг 
ургамалжуулах замаар хамгаалах, налууг 
тогтворжуулах протокол бэлтгэх. 

87. Ажил дууссаны дараа нэн даруй хөрс ил гарсан 
талбайг дахин ургамалжуулах. 

Бүх 
барилгын 
талбайнууд 

Барилгын 
үе шатны 
туршид 

Гүйцэтгэгчийн 
сар тутмын 
тайлан 

Ахиу зардал 
байхгүй ТХН/ТХХЗ     Гүйцэтгэгч 
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Ажилчид болон 
олон нийтийн 

аюулгүй 
байдлын дэд 
төлөвлөгөөг 
хэрэгжүүлэх 

Олон нийтийн 
болон 
ажилчдын 
гэмтэл, эрүүл 
мэнд 

 

88. Зохих хашаа, хамгаалалтын саад, дундын бүс 
зэргийг бүх барилгын талбайн эргэн тойронд 
болон бүх замын дагуу байрлуулна.  

89. Хангалттай тэмдэглэгээ, мэдээллийн самбар, 
талбайн хянагч, шөнийн харуулуудыг бүх 
талбай дээр байрлуулах ёстой. 

90. Монгол улсын Засгийн газрын ажилчдын болон 
нийтийн аюулгүй байдлын удирдамжийг дагаж 
мөрдөх ёстой. 

91. Барилгын тээврийн хэрэгслийн хэмжээ, төрөлд 
тохирох хурдны хязгаар, барилгын тээврийн 
хэрэгслийн ашигладаг бүх зам дээр талаар 
одоо ашиглаж буй замын хөдөлгөөний хэв 
маягийг мөрдөнө.  

92. Өвчнөөс сэргийлэх ариутгах савыг усаар 
дүүргэж байх ёстой. 

93. Барилгын ажилчдын боловсрол, мэдлэгийг 
дээшлүүлэх семинарыг барилгын ажлын эхэн 
үед, сар бүр хамгийн тохиромжтой 
давтамжтайгаар явуулна. Барилгын талбайн 
аюулгүй ажиллагааны хөтөлбөрийг 
боловсруулж, ажилтнуудад тараана.  

94. Барилгын бүх ажилчдад зориулсан 
хамгаалалтын хувцас, гутал заавал өмсөх 
ёстой. 

95. Эмнэлгийн зохих үйлчилгээг талбай дээр эсвэл 
барилгын бүх талбайн ойролцоо байрлуулах 
ёстой. 

96. Бүх барилгын талбай ундны усаар хангах 
ёстой. 

97. Шөнийн цагаар ажиллах шаардлагатай бол 
хангалттай гэрэлтүүлэг ашиглана. 

98. Аюултай нөхцлийг арилгахын тулд барилгын 
бүх талбай дээр өдөр бүр шалгалт хийх 
хэрэгтэй.   

Бүх 
барилгын 

талбайнууд. 

Бүтэн 
цагийн 
турш 

Гүйцэтгэгчийн 
сар тутмын 
тайлан 

Ахиу зардал 
байхгүй ТХН/ТХХЗ   Гүйцэтгэгч 
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Барилгын ажил 
Усны чанар ба 
усны нөөцийн 
доройтол 

99. Сэлбэ голын бүх газар шорооны ажил, үерийн 
суваг, Баянхошуун дахь горхин дээр 
хамгаалалтын далан, хуванцар хашаа, шаврын 
хамгаалалт байрлуулна.  

100. Элэгдлийн сувгийг шороо хуримтлуулах 
талбайд байгуулж, борооноос үүдэх элэгдлийг 
овоолно. 

101. Газар шорооны ажлыг цаг агаар хуурай үед 
хийх хэрэгтэй. 

102. Газрын тос, түлш гэх мэт барилгын бүх 
шингэнийг Сэлбэ голоос хол хадгалж, ашиглах 
хэрэгтэй. 

103. Сэлбэ гол руу ямар ч төрлийн хог хаягдал хаяж 
болохгүй  

104. Гадаргын усны ойролцоо машин техникийг 
угааж, засаж болохгүй.  

105. Түр нүхэн жорлонг Сэлбэ гол, байшин, 
бизнесийн байгууллагаас хол байрлуулна.   

106. Сэлбэ голын адилаар бүх ус зайлуулах суваг, 
шуудууг бүхэлд нь хамгаалах болно. 

Бүх 
барилгын 

талбайнууд. 

Барилгын 
үе шатны 
туршид 

Гүйцэтгэгчийн 
сар тутмын 
тайлан 

Ахиу зардал 
байхгүй ТХН/ТХХЗ Гүйцэтгэгч 

Барилгын ажил 
Газрын 
нөөцийн 
доройтол 

107. Газрын тос, түлш гэх мэт барилгын бүх 
шингэнийг Сэлбэ голоос хол хадгалах 
ашиглана.   

Бүх 
барилгын 
талбайнууд 

Барилгын 
үе шатны 
туршид 

Гүйцэтгэгчийн 
сар тутмын 
тайлан 

Ахиу зардал 
байхгүй ТХН/ТХХЗ Гүйцэтгэгч 
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Барилга болон 
хотын замын 
хөдөлгөөний 

дэд 
төлөвлөгөөг 
хэрэгжүүлэх 

Замын 
хөдөлгөөнд 
саад учруулах, 
осол, олон 
нийтэд гэмтэл 
учруулах 

108. Замын хөдөлгөөн бага үед барилгын тээврийн 
хэрэгслийн үйл ажиллагааг төлөвлөх. Замын 
зохих зохицуулалтыг хийж  хангалттай 
тэмдэглэгээ, анхааруулах дохиог ашиглах.   

109. Хурдны хязгаарыг тогтоож, барилгын тээврийн 
хэрэгслийн зориулалтын эгнээг зам дээр тавих. 

110. Барилгын ажлын тээврийн хэрэгслийн талбайн 
байршлыг олон нийтэд мэдээлж, барилгын 
ажлын тээврийн хэрэгсэлтэй хэрхэн хамт 
байрлуулах талаар зааварчилгаа өгнө.  

111. Явган зорчигчид барилгын талбайгаас гарах 
гарцыг бий болгох нэмэлт газруудыг 
тэмдэглэнэ. 

112. Барилгын зам болон явган хүний замд 
гэрэлтүүлэг хийх.   

Бүх 
барилгын 
талбайнууд 

Бүтэн 
цагийн 
турш 

Гүйцэтгэгчийн 
сар тутмын 
тайлан 

Ахиу зардал 
байхгүй ТХН/ТХХЗ   Гүйцэтгэгч 

Барилгын ус 
зайлуулах дэд 
төлөвлөгөөг 
хэрэгжүүлэх 

Ус зайлуулах 
болон үерийн 
ус хадгалах 
сангаас ус 
алдагдах 

113. Ус тогтох, үерлэхээс сэргийлж барилгын 
талбайгаас хол зайд богино хугацааны ус 
зайлуулах байгууламжийг барих.  

114. Карьер болон нүхнүүдийг усаар дүүргэхгүй 
байх. Бетоныг нэвчүүлэх эсвэл ойр орчмын 
усны сувгийг үе үе шахуургаар соруулах. 

115. Барилгын талбайн түр зуурын борооны ус 
зайлуулах суваг шуудууг байрлуулах  

116. Борооны усан хадгалах хадгалах хүчин чадлыг 
тогтвортой байлгахын тулд гадаргын ус 
(цөөрөм, гол горхи) хоорондын холболтыг 
сайжруулж, нэмэгдүүлнэ. 

Усны 
ойролцоох 
бүх газар 

Зураг 
төсөл, 
барилгын 
үе шат 

Гүйцэтгэгчийн 
сар тутмын 
тайлан 

Ахиу зардал 
байхгүй ТХН/ТХХЗ   Гүйцэтгэгч 
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Барилгын ажил 
& Олдвор олох 

дэд 
төлөвлөгөөг  

Соёлын өв, 
үнэт зүйлсэд 
учрах хохирол, 
олдвор олдох 
боломж 

117. Нарийвчилсан зураг төслийн дагуу бүх 
барилгын ажлыг Баянхошуу дахь Христийн сүм, 
Буддын шашны хийд зэрэг соёлын өв, үнэт 
зүйлсээс хол явуулна,. 

118. Үнэ цэнэтэй дурсгалт зүйлс, соёлын үнэт 
зүйлсийг Гүйцэтгэгч санаандгүй олох 
магадлалтай. Талбайн хянан шалгагч нар 
олдворын дээр хяналт тавих ёстой. 

119. Санаандгүй олдвор олсон үед нэн даруй бүх 
ажлыг зогсоож, олдворт гар хүрэлгүй үнэ 
цэнэтэй эсэхийг тодруулахаар ТХН-д 
мэдэгдэнэ. Үнэ цэнэтэй олдвор бол БОАЖЯ-
ны соёлын хэлтэст утсаар мэдэгдэнэ. 

120. БОАЖЯ цааш ажиллахыг зөвшөөрөх хүртэл 
олдвор олсон талбай дээрх ажил зогсох болно.   

 
 
 

Бүх 
барилгын 
талбайнууд 

 

 

 

 

Эхэн 
үедээ, 
барилгын 
ажлын үе 
шатны 
турш 

Гүйцэтгэгчийн 
сар тутмын 
тайлан 

 
 
 
 

Ахиу зардал 
байхгүй 

ТХН/ТХХЗ   Гүйцэтгэгч 

Баянхошууны буддын хийд, Христийн сүм, сургууль, эмнэлгийн орчим дахь ДТН-ийн барилгын ажил  

ДТН-ийн 
барилгын ажил 

Хийд, сүмийн 
үйл ажиллагаа 
тасалдуулах, 
эд хөрөнгөд 
хохирол 

учрууулах, 
эвдрэх, тоос 
шороо дарах 

121. Сүм, хийдийг аливаа газар шорооны ажлаас 
биет саад хамгаалалт, дуу чимээний 
хамгаалалтаар тусгаарлах, барилгын машин 
механизмын хөдөлгөөнийг сүм хийдээс зайдуу 
явуулах. 07:00 ба 19:00 цагийн хооронд 
барилгын ажлыг явуулахаар төлөвлөнө.  

122. Сүм хийд рүү нэвтрэх явган хүний замыг 
хамгаалах 

Аль аль 
төвөөс 100 
метрийн зайд  

Барилгын 
үе шатны 
туршид 

Гүйцэтгэгчийн 
сар тутмын 
тайлан 

Ахиу зардал 
байхгүй ТХН/ТХХЗ   Гүйцэтгэгч 

ДТН-ийн орон сууцны цогцолборын үйл ажиллагаа  

Шинэ ДТН-ийн 
үйл ажиллагаа  

Тээврийн 
хэрэгслийн 

ослын эрсдэл 

Агаар ба 
хөрсний 

123. Дэд төв дээрх ДТН-үүдийн хооронд аюулгүй 
хурдны хязгаарыг сахиулах. 

124. Зам ашигладаг бүх тээврийн хэрэгслийг сайн 
ажиллах нөхцөлтэй байхыг шаардах 

 

Шинэ бүх 
ДТН-ийн 

замын дагуу  

Бүтэн 
цагийн 

2 жил тутам 

Авто замын 
газрын тайлан 

АЗҮ Нийслэлийн авто замын алба. 
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бохирдол 

Нийтийн 
үйлчилгээний 
шинэ сүлжээ, 
эрчим хүчний 
хэмнэлттэй 
барилгын 

технологийн 
ашиглалт  

Тоног 
төхөөрөмжийн 
эвдрэл, засвар 
үйлчилгээний 

хэрэгцээ  

125. ДТН-ийн цогцолбор бүр дээр нийтийн 
үйлчилгээний сүлжээ, эрчим хүчний хэмнэлттэй, 
ногоон технологийн байнгын засвар үйлчилгээ, 
хяналт шалгалт хийх. 

ДТН бүр 
дээр 

Бүтэн 
цагийн 

2 жил тутмын 
УСУГ-ын тайлан АЗҮ УБХЗ - УСУГ 

ТЦБ-ийн үйл 
ажиллагаа 
бохир усны 

чанарыг байнга 
хянах 

Туул голын 
бохирдол 

126. ТЦБ-ийн үр ашигтай ажиллагаа нь ДТН-ээс 
гарсан түүхий бохир усны ачааллыг 
нэмэгдүүлж, MNS стандартын шаардлагыг 
хангахуйцаар цэвэршүүлэх хэрэгтэй.  

ТЦБ болон 
хаягдал усыг 
зайлуулах 

Бүтэн 
цагийн 
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G. Хяналт шинжилгээний төлөвлөгөө 

183.  БОМТ-ний байгаль орчны мониторингийн төлөвлөгөөг Хүснэгт 27-д үзүүлэв. 
Хяналтын төлөвлөгөөг ОНОСХШТ-ийн гурван үе шат (барилгын өмнөх, барилгын ажлцн, 
барилгын ажлын дараах)-ны бүтэцтэй байх бөгөөд байгаль орчны үзүүлэлтүүд, дээж авах 
байршил, давтамж, мэдээлэл цуглуулах арга, хариуцсан талууд, тооцсон зардлаас 
бүрдэнэ. Мониторингийн төлөвлөгөөний зорилго нь нөлөөллийг бууруулах үр дүнтэй аргыг 
тодорхойлох, бүрэлдэхүүн дэд хэсгүүдийн байгаль орчинд учруулах таамаглаагүй эерэг, 
сөрөг нөлөөллийг баримтжуулахад оршино. Environmental monitoring will be conducted at 
the station sites sampled for the environmental baseline of the AHURP project areas (Figures 
12 and 13) ОНОСХШТ-ийн төслийн талбайнуудад явуулсан байгаль орчны суурь 
судалгааны дээж авсан станцын талбайнууд дээр байгаль орчны хяналт шинжилгээг 
явуулна. (Зураг 12, 13). 
 

1. ОНОСХШТ-ийн байгаль орчны чанарын стандартууд 

184.  Монгол Улсын Байгаль орчны чанарын стандарт, шалгуурыг Хавсралт С-д үзүүлэв. 
ОУСК/Дэлхийн Банкны Байгаль орчин, Эрүүл мэнд, Аюулгүй байдлын удирдамжинд 
заасан байгаль орчны стандартууд (2007)-ыг шаардлагатай бол МУЗГ-ын стандартууд 
дээр нэмж авч үзэх шаардлагатай.  
 
185. БОНБҮ-ний тусгай зөвшөөрөлтэй компани ТХН/ТХХЗ-ийн хяналт, зохицуулалтын 
дагуу байгаль орчны хяналтыг хэрэгжүүлэх шаардлагатай. БОНБҮ хийх компани байгаль 
орчны параметрийн түүвэрлэлт, лабораторийн шинжилгээ явуулах асуудлыг хариуцна. 
ТХН, ТХХЗ-ОУБОМ нь БОНБҮ хийх компанитай хамтарч хяналт шинжилгээний ажлыг 
зохион байгуулна. ТХН/ТХХЗ нь байгаль орчны мониторингийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд 
шаардлагатай үед Гадаад хяналтын зөвлөхөд ложистикийн дэмжлэг үзүүлнэ.  
 

2. Гүйцэтгэлийн хяналт 

186. БОМТ-ний ерөнхий гүйцэтгэлийг үнэлэхийн тулд гүйцэтгэлийн хяналт шинжилгээ 
хийх шаардлагатай. Гүйцэтгэлийн хяналтын системийг ихэвчлэн Төслийн бүх үйл 
ажиллагаанд зориулан ГБ (НЗДТГ) боловсруулдаг. Барилгын ажлын үе шатны нөлөөлөлд 
ихэвчлэн өртөх байгаль орчны үзүүлэлтүүдийг сөрөг нөлөөллийг бууруулах, хяналт 
шинжилгээний төлөвлөгөөнөөс сонгон авч, Хүснэгт 28-т нэгтгэн харуулав. 
 

3.Тайлагналт 

187. Нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний хэрэгжилтийг тогтмол тайлагнаж, 
ОНОСХШТ-ийн барилгын үе шатанд хяналтын арга хэмжээ авах шаардлагатай. 
Тайлагналт нь ТХН-ТХХЗ-ийн үүрэг хариуцлага бөгөөд оролцогч талуудтай харилцах 
харилцааны нэг хэсэг болгож оролцогч талуудтай тогтмол зохион байгуулах уулзалт хамт 
зохион байгуулагддаг. Сөрөг нөлөөг бууруулах, мониторингийн төлөвлөгөө (Хүснэгт 36 ба 
37)-нд  тайлагналтын санал болгож буй хугацааг нэгтгэн үзүүлэв. Хавсралт H-д хяналт 
шинжилгээний үзүүлэлтүүдийг оруулсан болно.  
 
188.  Сэлбэ, Баянхошуу дахь ДТН-ийн талбайн БОМТ-ний хэрэгжилт, байгаль орчны 
хяналт шинжилгээний жилийн тайланг ТХН-ээс НЗДТГ-т зориулан бэлтгэж ингэхдээ 
дараагийн жилийн байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө зэрэг дотоодын дүрэм 
журмыг баримталсан. ТХН-ийн тайлан нь Гүйцэтгэгч (ид)-ийн ирүүлсэн сар тутмын 
тайлангууд, хяналт шинжилгээ хийх талаар БОНБҮ хийх компанийн бэлтгэсэн тайлан, 
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ТХХЗ-ийн товч хураангуйд оруулахаар хүргүүлсэн мэдээллээс бүрдэнэ. ТХН-ийн тайланг 
БОАЖЯ, АХБ-нд хүргүүлнэ. ТХН-ийн тайлан нь БОМТ-ний мониторингийн төлөвлөгөөнд 
хэмжсэн бүх үзүүлэлтийг оруулж, түүнчлэн гүйцэтгэлийн мониторингийн үзүүлэлтүүд 
багтаах (Хүснэгт 38) бөгөөд БОАЖЯ-ны байгаль орчны чанарын холбогдох стандартуудын 
мэдээллийг хавсаргана. 
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Хүснэгт 37. Байгаль орчны хяналт шинжилгээний төлөвлөгөө 

БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ НӨЛӨӨЛЛИЙН МОНИТОРИНГ 

Байгаль орчны 
үзүүлэлтүүд Байршил Хяналт шинжилгээний 

арга Давтамж Тайлагналт 
Үүрэг хариуцлага Тооцсон 

зардал 
(ам.доллар)34 Хяналт Хэрэгжилт 

Барилгын өмнөх үе шат - Байгаль орчны суурь нөхцлийн мэдээллийг шинэчлэх  

Соёлын чухал өв, үнэт 
зүйлсийг багтаасан байгаль 
орчны суурь судалгааг хянах  

Сэлбэ голын дагуух хоёр дэд төв дээр 
 

Оршин суугчидтай 
зөвлөлдөх, Нэг удаа Нэг удаа ТХН/ТХХЗ 

 

ТХХЗ-ОУБОМ 
200 ам.доллар 

A) Агаарын чанартай 
холбоотой суурь судалгааг 
шинэчлэх: дэд төвүүд дээрх 
тоос шороо, дуу чимээ, 
чичиргээний түвшин   

B): Сэлбэ голын усны чанарын 
суурь мэдээллийг шинэчлэх: 
НУХБ, хүнд металл (Fe), pH, 
УХ, БХХ5, температур, NH3, 
колиформын нян 

   
 
A): Дэд төв бүр дээрх суурь 
судалгааны талбайнуудад 
(БОТБҮ-ний Зураг 12 ба 13) 

 
B): Үерийн усны сувгаас дээш болон 

доош байрлах суурь судалгааны 
цэгүүд (Зураг 12 & 13),   

MNS 0017-2-3-16, 1998 

MNS OIML R 102:2001 

MNS 4047:1988. 

 
 

A & B: 
Дулаан & 
хүйтэн 

улиралд нэг 
өдөр, нэг 
шөнө 

хэмжилт 
хийх. 

 

One baseline 
supplement 
report before 
construction 
phase starts 

ТХН/ТХХЗ 
 

БОНБҮ хийх 
компани 

A) 300 
ам.доллар 

 

B) 300 
ам.доллар 

 

 

C): гүний усны үндсэн 
чанарыг сайжруулах: үндсэн 
ион, NH3, Азот, фосфорын шим 
тэжээлийн хэлбэрүүд, 
колиформ нянгууд  

 
 
C): Сэлбэ, Баянхошууны дэд төвүүд 
дэх суурь судалгааны талбай (Зураг 
12 ба 13)   

 

MNS (ISO) 5667-11:2000 Нэг удаа Нэг удаа ТХН/ТХХЗ 
 

БОНБҮ хийх 
компани 

C) 300 
ам.доллар 

Бохирдсон хөрс үүсгэж 
болзошгүй өнөөгийн болон 
өнгөрсөн үеийн газар 
ашиглалтын бүртгэл. 

 

Дэд төвүүдийн бүх малталтын 
талбайнууд дээр бохирдсон байх 
магадлалтай газрууд 
 

БОАЖЯ-аар батлагдсан 
хээрийн болон аналитик 

аргыг ашиглах. 
Нэг удаа Нэг удаа ТХН/ТХХЗ 

 

БОНБҮ хийх 
компани 

200 ам.доллар 

                                                 
34 НЗДТГ-ын төсөв 
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Сэлбэ, Баянхошуу дэд төвүүд дээрх ДТН-үүдийн барилгын үе шат  

A) Агаарын чанарын үзүүлэлт: 
тоос шороо, дуу чимээ, 
чичиргээний түвшин   

B): Сэлбийн голын усны чанар: 
НУХБ, хүнд металл (Fe), pH, 
УХ, БХХ5, температур, NH3, 
колиформын нян  

C): суурь судалгааны 
талбайнууд дээр гүний усны 
үндсэн чанарыг сайжруулах: 
суурь судалгаанд түүвэрлэсэн 
хэмжээсүүд: үндсэн ион, NH3, 
Азот, фосфорын шим 
тэжээлийн хэлбэрүүд, 
колиформ нянгууд 

D)  Хөрсний чанарын 
шинжилгээ (е колиформ 
бактери, хүнд металл (Fe), 
нүүрсустөрөгч) 

E) Дотоод (ажилчин), барилгын 
хатуу хаягдлын дотор болон 
гадна барилгын талбай, үүнд 
ажилчдын түр кэмп орно. 

F)  Олон нийтийн санал, гомдол  

G) Ажилчид буюу олон нийтийн 
осол, гэмтлийн тохиолдол 

 
 
 
A), B), C):  Барилгын өмнөх үе шатны 
суурь судалгаа явуулах талбай, 
шаардлагатай гэж үзсэн бусад талбай. 
 
 

 

 

 

D) Сэлбэ, Баянхошуунд тогтоогдсон 
бохирдолтой хөрс б�хий б�х н�хэн 
жорлонтой газар.  

 

E) Бүх барилгын талбай, ажилчдын 
кэмп 

F) Баянхошуу, Сэлбэ дэх барилгын бүх 
талбайд байршуулсан утсаар 
дамжуулан мэдээлэл х�рг��лэх т�л�в�лг��г 
ашиглах 

G) Сэлбэ, Баянхошуу дахь барилгын 
бүх талбай дээр 

 
A – D:  
MNS 0017-2-3-16, 1998 
MNS OIML R 102:2001 
MNS 4047:1988. 
MNS (ISO) 5667-11:2000 
 
Гүйцэтгэгч, олон нийтийн 
з�гээс хийсэн тоос шороо, дуу 
чимээний ажиглалтыг 
оруулах. 
 
 
БОАЖЯ-тай тохирсон 
чанарын аргууд: 
 
 
 
 
E) Нүдээр шалгах 
 
F) Бүх барилгын талбайд 
суурилуулсан утсаар 
дамжуулсан мэдээлэл. 
 
G) Гүйцэтгэгч/ТХН-ийн 
ирүүлсэн байнгын 
тайлагналт 

 
(A – C):  
Барилгын үе 
шатанд 
улирал бүр 
 
Өдөр 
тутмын н�дэн 
бүртгэл 
 

 

 

D)  Малталт 
эхлэхэд нэг 
удаа 

 

E) Сар тутам 

F) Олон 
нийтийн 
зүгээс 
мэдээлэл 
байнга 
ирүүлэх 

G) 
Тасралтг�й 

 

Сар тутам 

 

 

 

 
 
 

(A - D):  
 

 

ТХН/ТХХЗ 

 

БОНБҮ хийх 
компани 

A ба B: 700 
ам.доллар. 
 
C:   300 
ам.доллар. 
 
D:  300 
ам.доллар 
 

 
 

(E - G) өдөр тутмын ажиглалт, бүртгэл: 
 

ТХН/ТХХЗ г�йцэтгэгч 
E - G:   ахиу 
зардал 
байхг�й 

Үйл ажиллагааны үе шат 

Зам тээврийн осол, явган 
зорчигчийн гэмтлийн тохиолдол 

Сэлбэ, Баянзошууны бүх шинэ болон 
одоогийн зам дээр 

Олон нийт болон цагдаагийн 
байгууллагаас мэдээлэх Тасралтг�й 2 жил тутам Цагдаа, хорооны удирдлагууд Ахиу зардал 

байхгүй  
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ДТН-ийн байшин руу хийсэн 
шинэ гуравдагч нийтийн 
үйлчилгээний холболт (дулаан, 
ус, бохир ус, цахилгаан)-од 
алдаа гарах осол зөрчил  

Дэд төвүүдийн орон сууцны нэгж бүрт 
Оршин суугчид, УСУГ, 
УБДШС компанийн ажиглалт, 
тайлагналт 

Тасралтг�й 2 жил тутам УСУГ, хорооны удирдлага, 
оршин суугчид 

Ахиу зардал 
байхгүй 

ТЦБ-ийн хаягдал усны чанарын 
шаардлага хангах  ТЦБ дээр 

БОАЖЯ-ны баталсан MNS 
аналитик арга, 
MNS 6298:2011 

Улирал 
тутмын 2 жил тутам ТХН/УСУГ АЗ� 

Туул голын усны чанар ТЦБ-ийн ус хаях цэгээс дээш, доош 
БОАЖЯ-наас баталсан MNS 
хээрийн ба аналитик арга, 
MNS 6298:2011     
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Хүснэгт 38. ОНОСХШТ-ийн гүйцэтгэлийн хяналтын үзүүлэлтүүд 35  

Байгаль орчны 
гол 

бүрэлдэхүүн 
хэсэг 

Үндсэн үзүүлэлт Гүйцэтгэлийн зорилт 
Мэдээллийн 
эх үүсвэр 

Барилгын өмнөх үе шат 

Олон нийттэй 
зөвлөлдөх, 

мэдээлэл өгөх 

Сэлбэ, 
Баянхошуугийн 

нөлөөлөлд өртсөн 
оршин суугчид, 
оролцогч талууд 

БОТБҮ-ний үеэр холбоо 
барьсан оролцогч талууд 
болон шинэ оролцогч 
талуудтай уулзаж 
зөвлөлдөх уулзалт, 
гомдол барагдуулах 

механизмыг нэвтрүүлэх 

Хурлын 
тэмдэглэл, 
оролцогчдын 
жагсаалт 

БОМТ 
Шинэчилсэн 

БОМТ 

Дараагийн зөвлөгөөнд 
дахин холбоо барьсан, 

БОТБҮ-ний үеэр 
холбогдсон бүх оролцогч 

талууд 

БОМТ 

Тендерийн 
баримт бичиг 

БОМТ-нд 
тулгуурлан 
тогтоосон 

ГБОМТ36-д тавих 
шаардлага  

ГБОМТ-нд зориулан 
тендерт оролцогчдод өгөх 
тодорхой зааварчилгаа 
бүхий тендерийн баримт 
бичгийг БОМТ-д оруулсан 

болно 

Тендерийн 
баримт бичиг 

ТХН, 
хэрэгжүүлэгч 
агентлагуудын 

сургалт 

Сургалтын хүчээл 
(үүд), тэдгээрийн 

хуваарь 

Төслийн хяналтын үе 
шатны төгсгөлд 

шаардагдах сургалтыг 
төлөвлөж хуваарийг 
гаргасан байх ёстой 

Хичээл (үүд)-
ийн агуулга, 
оролцогчид, 
хуваарь 

Сэлбэ голын 
усны чанар 

НУХБ, металл 
(Fe), pH, УХ, 

БХХ5, температур, 
NH3, колиформын 
нян TSS, метал 

(Fe,), нийт 
фосфор, нийт 

азотын үзүүлэлт, 
тунадасны e 

колиформ, NH4 

Мониторингийн 
төлөвлөгөөний дагуу 
боловсруулсан суурь 
нөхцлийн баримт бичиг 

Судалгаа 

Барилгын ажлын үе шат 

Соёлын эмзэг 
бүрэлдэхүүн 

хэсэг 

Буддын шашны 
хийд, христийн 
сүм зэрэг соёлын 

үнэт зүйлс  

Эвдрээгүй, нөлөөлөлд 
өртөөгүй 

Хорооны 
удирдлагууд, 
олон нийт 

                                                 
35 ГХХХОДХ-ийн 2 дугаар үе шатнаас гарсан Хяналт шинжилгээний тайлангийн жишээг Хавсралт Н-д оруулав.  
36 Гүйцэтгэгчийн тендерийн баримт бичигт БОМТ-өөс боловсруулсан Гүйцэтгэгчийн Байгаль орчны 
менежментийн төлөвлөгөөг оруулах 
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Байгаль орчны 
гол 

бүрэлдэхүүн 
хэсэг 

Үндсэн үзүүлэлт Гүйцэтгэлийн зорилт 
Мэдээллийн 
эх үүсвэр 

Сэлбийн голын 
усны чанар 

НУХБ, металл 
(Fe), Нийт 

фосфор, нийт азот 
зэрэг шим 
тэжээлийн 

хэмжээс, тунадас 
e колиформ, NH4 

Түвшин барилгын ажлын 
өмнөх үеийн түвшингээс 

хэтрэхгүй 

БОНБҮ хийх 
компанийн 
хяналт 

шинжилгээ 

Чанарын 
агаарын 
судалгаа 

Тоос шороо, дуу 
чимээ, чичиргээ 

Түвшин барилгын ажлын 
өмнөх үеийн түвшингээс 

хэтрэхгүй  

БОНБҮ хийх 
компани, 

гүйцэтгэгчийн 
хяналт 

шинжилгээний 
тайлан, 

Хөрс, газрын 
гадаргын чанар 

Хатуу ба шингэн 
хог хаягдал 

Барилгын ажилчдын кэмп 
болон барилгын ажил 
явагдаж буй талбайгаас 
гарсан хог хаягдлыг 
цуглуулах, хадгалах 
журам, дүрэм бүхий 
нарийн чанд хөтөлбөр 

боловсруулах. 

Гүйцэтгэгч 
болон БОНБҮ 

хийсэн 
компанийн 
хяналт 

шинжилгээний 
тайлан 

Аюултай 
материал, хог 

хаягдал 

Газрын тос, 
бензин, тос, 

хөнгөн цагаан, 
хлор, сод 

Барилгын ажилчдын кэмп 
болон барилгын ажил 
явагдаж буй талбайгаас 
гарсан хог хаягдлыг 
цуглуулах, хадгалах 
журам, дүрэм бүхий 
нарийн чанд хөтөлбөр 

боловсруулах.  

Гүйцэтгэгч 
болон БОНБҮ 

хийсэн 
компани/ТХН-
ийн хяналт 

шинжилгээний 
тайлан 

Олон нийт ба 
ажилчдын 

аюулгүй байдал 

Гэмтэл бэртлийн 
давтамж 

Осол гэмтлээс урьдчилан 
сэргийлэхийн тулд МУЗГ-
ХАБЭА-н дүрэм журмыг 

мөрдөх 

Олон 
нийт/Хороо ба 
Гүйцэтгэгчийн 

тайлан 

Замын 
хөдөлгөөн 

Хаагдсан замууд, 
саад бэрхшээлийн 

давтамж  

Тасалдал, зогсолт, эсвэл 
тойруу замаар явахыг 
хамгийн бага байхаар 

зохицуулна. 

Нийтийн 
оролцоо, 

гүйцэтгэгчийн 
тайлан, 

БОМК-ийн 
тайлан 

Үйл ажиллагааны үе шат 

Агаарын чанар 

Хашаа 
байшингийн зам 
дээрх тоос шороо, 

дуу чимээ  

Түвшин барилгын ажлын 
өмнөх үеийн түвшингээс 

хэтрэхгүй 

Олон 
нийт/хорооны 
удирдлага 

Замын Зам тээврийн осол Одоогийн түвшнээс дээш Нийслэлийн 
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Байгаль орчны 
гол 

бүрэлдэхүүн 
хэсэг 

Үндсэн үзүүлэлт Гүйцэтгэлийн зорилт 
Мэдээллийн 
эх үүсвэр 

хөдөлгөөн ихсэх нэмэгдүүлэхгүй байх авто замын 
газар 

Дулааны станц, 
нийтийн 

үйлчилгээ/бусад 
үйлчилгээний 
дэд бүтцийн 
ашиглалт  

Нийлүүлэлт 
доголдох, хэтрэх  

Осол зөрчлийг тэглэх УСУГ 

Дулааны 
станцын үйл 
ажиллагаа 

Ялгаруулсан 
утааны чанар 

MNS 6298 стандартыг 
хангах 

УСУГ 

 
4. БОМТ-ний тооцсон зардал 

189. БОМТ-г хэрэгжүүлэх өртөг нь ихэвчлэн байгаль орчны хяналт шинжилгээ (Хүснэгт 
37)-нд зарцуулагдана (Хүснэгт 37). Учир нь нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 
хэрэгжүүлэх зардал (Хүснэгт 36)-ыг Гүйцэтгэгчийн тендерийн баримт бичиг дэх барилгын 
ажлын зардалд орно. ОНОСХШТ-ийн БОМТ-г хэрэгжүүлэхэд шаардагдах урьдчилсан 
зардлыг Хүснэгт 39-т тоймлосны дагуу 7,600 ам.доллар гэж тогтооно. Эдгээр зардалд 
техникийн ажилтны өдөр тутмын цалин хөлс, ТХН, ГБ-ын сургалт, чадавхийг хөгжүүлэхэд 
зориулсан зардлыг багтаасан байна. 
 
190. ТБТТ-ны чадавхийг бэхжүүлэх бүрэлдэхүүн хэсгийн нэг тал болгож хэрэгжүүлэх 
чадавхийг бэхжүүлэх бусад үйл ажиллагаатай холбоотойгоор байгаль орчны 
менежментийн чадавхийг бэхжүүлэх, сургалт явуулахад 5,000 ам.долларын төсөв 
шаардлагатай байна. БОМТ-г хэрэгжүүлэх зардлыг барилгын ажлын өмнөх үе шатанд 
ТХН-тэй хамтран ТХХЗ-ийн тусламжтай шинэчилж байх шаардлагатай.  
 

Хүснэгт 39. БОМТ-ний зардал (тооцсон) 
 

Үйл ажиллагааны төрөл 
Тооцсон зардал 

(ам.доллар) 

Барилгын ажлын өмнөх үе шат  

          Байгаль орчны суурь судалгааг 
шинэчлэх                         

 

                              соёлын байгууллага 200.00 ам.доллар 
                             байгаль орчны чанар 1,100.00 ам.доллар 
                     олон нийтийн зөвлөлгөөн 1,000 ам.доллар 

Барилгын ажлын үе шат  

                             байгаль орчны чанар 1,300.00 ам.доллар 
                      олон нийтийн зөвлөлгөөн 1,000 ам.доллар 

Барилгын ажлын дараах үйл 
ажиллагааны үе шат 
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X. ИНСТИТУЦИЙН ЧАДАВХИ, СУРГАЛТЫН ШААРДЛАГА 

191. Одоогийн байдлаар БОМТ, тухайлбал ТХН (ТХН), НЗДТГ (ГБ), зэргийг хэрэгжүүлэх 
үүрэг хариуцлага хүлээсэн хамтрагч талуудын дунд байгаль орчны үнэлгээ, менежмент 
хэрэгжүүлэх туршлага, чадавхи дутмаг байна. ТХХЗ нь шаардлагатай тохиолдолд 
ТХН/НЗДТГ болон бусад хэрэгжүүлэгч агентлагуудад зориулан сургалт боловсруулж 
явуулна. Сургалтын зорилго нь барилгын гүйцэтгэгчдийн БОМТ-г хэрэгжүүлж байдлыг 
хянахын тулд төслийн захиалагч болон хэрэгжүүлэгч агентлагуудын чадавхийг 
бэхжүүлэхэд оршино.  
 
192. БОМТ-г хэрэгжүүлэх талаар сургалт явуулахдаа хоёр сэдэвчилсэн чиглэлийг авч 
үзэх шаардлагатай. Эхний чиглэл нь дэд төслүүдийн байгаль орчин ба нийгэмд үзүүлж 
болзошгүй нөлөөлөлд анхаарлаа хандуулах талаарх байгаль орчны менежментийн 
зарчмууд байх ёстой. Хоёрдугаар чиглэл нь БОМТ-нд тусгайлан зааж оруулах АХБ, МУЗГ-
ын байгаль орчны хамгааллын шаардлагууд байх ёстой. 
 

XI. ДҮГНЭЛТ, ЗӨВЛӨМЖ 

193.  Баянхошууны Христийн сүм, буддын шашны хийд, түүнчлэн нийгмийн 
байгууламжууд (сургууль, гэр бүлийн эрүүл мэндийн төвүүд гэх мэт) барилгын ажлын 
машин механизмын хөдөлгөөн, барилгын ажлын үйл ажиллагаа нь эдгээр биет соёлын өв, 
барилга байгууламж, эмзэг бүлгийн иргэдийн амьжиргаанд муу нөлөөлөл үзүүлэхгүйн 
тулд нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээг авах шаардлагатай. Орон нутгийн ус түгээх 
байрнаас өрхийн усны хэрэгцээг гар аргаар тээвэрлэж буй одоогийн үйл ажиллагааг 
барилгын ажлын үе шатанд хамгийн их хамгаалах ёстой бөгөөд ингэснээр аль ч өрхийн 
тухайд усны хангамж нэг өдөр ч тасалдахгүй байх болно.   
 
194. ОНОСХШТ-ийн БОМТ-нд сөрөг нөлөөллийг бууруулах төлөвлөгөө, байгаль орчны 
хяналт шинжилгээний төлөвлөгөөг тусгасан ба ОНОСХШТ-ийн байгаль орчны 
менежментийн институцийн үүрэг хариуцлага, чадавхийн хэрэгцээ шаардлагыг 
тодорхойлж өгсөн байна. БОМТ нь дэд хэсгийн зураг төслийн эцсийн шатны нөлөөллийг 
шийдвэрлэх зорилгоор БОМТ-г нарийвчилсан зураг төслийн үе шатанд дахин хянаж, 
шинэчлэн боловсруулах шаардлагатай үүсэж болно. 
 
195. БОТБҮ нь Баянхошуу, Сэлбэ дахь ОНОСХШТ-ийн дэд хэсгүүдийн 1-р үе шатны 
техник эдийн засгийн үндэслэлийн зураг төслийн тодорхойлолт нөлөөлөлд өртсөн орчны 
талаарх мэдээллийн хамтаар ОНОСХШТ-ийн байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөллийн цар 
хүрээг тодорхойлоход хангалттай гэж дүгнэжээ. ОНОСХШТ-ийн нэг буюу хэд хэдэн 
бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн зураг төсөлд томоохон өөрчлөлт орохгүй бөгөөд байгаль орчин, 
нийгмийн нөлөөлөлд орох хүн амын талаарх мэдээлэл байхгүй бол, ОНОСХШТ нь 
Байгаль орчны Б ангиллы төсөл хэвээр үлдээж, байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын 
нарийвчилсан үнэлгээ (БОНБНҮ)-г цааш хийх шаардлагагүй болно. 

                             байгаль орчны чанар 0.00 ам.доллар 
                               олон нийтийн санал байхгүй 
Чадавхийг бэхжүүлэх, сургалт 5,000.00 ам.доллар 
Нийт 9,600.00 ам.доллар 


