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ТОВЧИЛСОН ҮГИЙН ЖАГСААЛТ  

АБӨХ Ажлын байрны өртөлтийн хязгаар 

АЭМАБ Ажилчдын эрүүл мэнд аюулгүй байдал   

БОАЖС Байгаль орчин, аялал жуучлалын сайд 

БОАЖЯ Байгаль орчин аялал жуучлалын яам 

БОМТ Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө 

БОННҮ Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээ 

БОНХАЖ Байгаль орчин, ногоон хөгжил, аялал жуулчлал 

БОНХАЖЯ Байгаль орчин, ногоон хөгжил, аялал жуучлалын яам 

БОНХС Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн сайд 

БОХТ Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө 

БХБ Барилга хот байгуулалт 

БЦГ Байгалийн цогцолборт газар 

ЗГ Засварын газар  

 

ЗДТГ Засаг даргын тамгын газар 

ИНД Иргэний нисэхийн дүрэм 

ИНЕГ Иргэний нисэхийн ерөнхий газар 

ИНХ Иргэдийн нийтийн хурал  

КТПН Гадна тавигдах трансформатор, иж бүрдэл, дэд станц 

МХС Мэдээлэл холбооны сүлжээ 

НЭЗНҮ Нийгэм эдийн засгийн нөлөөллийн үнэлгээ 

ОУСК Олон улсын санхүүгийн корпораци 

ОХШХ Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр 

ТӨҮГ Төрийн өмчит үйлдвэрийн газар 

ТХГН Тусгай хамгаалалттай газар нутаг 

ХБШЗ Хөөрч буух шороон зурвас 

ХБЗ Хөөрч буух зурвас 

ХК Хаягдлын коэффициент 

ЦС Цахилгаан станц 

ШУА Шинжлэх ухааны академи 

ШТМ Шатах тослох материал 

ЭМАБ Эрүүл мэнд, аюулгүй байдал 

ЭЭЗҮ Экологи эдийн засгийн үнэлгээ 
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ТЕХНИКИЙН БУС ХУРААНГУЙ 

ТӨСЛИЙН ТАЛААРХ ТОВЧ МЭДЭЭЛЭЛ 

Тус нисэх буудал нь 1960 онд Дадал сумын төвд Ус цаг уурын байранд байрлаж, 

холбоочны 1 орон тоотойгоор үйл ажиллагаагаа эхэлсэн түүхтэй. 1970-1992 онуудад АН-

2, АН-24 агаарын хөлгөөр зорчигч тээвэр, ачаа тээш, шуудан, түргэн тусламжийн үүрэг 

гүйцэтгэн үйлчилж байсан ба 1992-2000 онуудад Ю-12 агаарын хөлгөөр Улаанбаатар-

Өндөрхаан-Биндэр-Дадал чиглэлд тогтмол нислэг үйлдэж байжээ. 2004 онд нисэх 

буудлын барилгыг шинэчилсэн бөгөөд нэгэн зэрэг дунд оврын 1 агаарын хөлөг, 2 нисдэг 

тэрэг хүлээн авч, 30-50 хүнд үйлчлэх хүчин чадалтай болгон өргөжүүлсэн байна. 

Ерөнхий зориулалтын нисэхийг хөгжүүлэх хөтөлбөрийн хүрээнд аймаг тус бүрийн 

зорчигч урсгал, газарзүйн байршил, хүн амын нягтаршил, авто замын сүлжил зэрэг хүчин 

зүйлүүдийг судалж, бага оврын агаарын хөлгийн шаардлагатай хөөрч, буух зурвас 

байгуулах газарзүйн байршлыг тогтоох судалгаа хийсэн бөгөөд Хэнтий аймгийн Дадал 

суманд буух зурвас байгуулах нь нийгэм эдийн засгийн хувьд үр ашигтай гэж 

тооцоолсон. 

ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖИХ ОРЧНЫ ӨНӨӨГИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 

Физик газарзүй: Төсөл хэрэгжих талбайн Хэнтий аймгийн Дадал сумын нутагт 

Улаанбаатар хотоос 600 км зайд, Хэнтий аймгийн төв Чингис хотоос 270 км зайд  

Хэнтийн нурууны хойд хэсэгт, далайн төвшнөөс дээш 1100 метр орчим өргөгдсөн  уулын  

нам доор хөндийд байрладаг. Төсөл хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байгаа нутаг нь Хэнтийн 

нурууны зүүн хэсгийн нам салбар уулс болох үнэмлэхүй өндөр нь 1154.5 метр Баян-

Овоо уулын зүүн урд талын өвөр бэл бөгөөд энд Дадал сумын төв байрлана. Баян-Овоо 

уул Онон голын хойд талын нурууны (Ононгийн хойд нуруу) баруун хойд хэсэгт Балж гол 

руу намссан тэгшивтэр нам ухаа гүвээрхэг газруудаас жижиг голуудын хөндийгөөр 

тусгаарлагдана. Баян-Овоо уулаас зүүн талд Ононгийн хойд нурууны  Харганат уул 

/1294.0 м/ оршдог. Сумын төвийн зүүн талын нам ухаа гүвээрхэг хэсгийн хойд талд 

Болдгийн эрээн толгой 1001.2 м-т өргөгдсөн байдаг.    

Уур амьсгал: Монгол орны уур амьсгалын гол онцлог бол жилийн дөрвөн улирлын ялгаа 

ихтэй, энэ чанараараа агаарын темпертурын хэлбэлзэл өндөр, хур тунадас бага, уур 

амьсгалд өргөрөгийн болон өндрийн бүслүүрийн ялгаа тодорхой илэрдэг явдал юм. 

Монголд богино (VI сараас VIII сарын дунд хүртэл үргэлжлэх), хуурай зун, ихээхэн 

хүйтэн, урт (XI сараас IV сар хүртэл үргэлжлэх) өвөлтэй, хавар намрын улирлын 

үргэлжлэх хугацаа жилээс жилд өргөн хүрээнд хэлбэлздэг онцлогтой.  

 Хэнтий аймаг Монгол улсын ууган 4 аймгийн нэг бөгөөд Хэнтийн нуруунаас эх 

авсан голын ай сав бүхий тал хээрийн бүсэд далайн түвшнээс дээш 1030 м өндөрт 

оршдог. Хэнтий аймгийн нутгийн 10% нь чийглэг, 40% нь бага зэрэг чийглэг, 50% нь 

хуурайвтар уур амьсгалтай. Нийт нутгийн 85%-ийг хөдөө аж ахуйн эдэлбэр газар, 11.5%-

ийг ой, 0.4%-ийг хот суурин газар эзэлдэг. Далайн түвшнээс дээш 1180-2450 метр 

өргөгдсөн, Ноён уул, Бага Хэнтий зэрэг сүрлэг сайхан сүмбэр уулс бүхий ойт болон тал 

хээр хосолсон үзэсгэлэнт сайхан нутагтай. 

Усан орчин: Дадал сумын төвийн дэвсгэр нутгийн ус зүйн сүлжээ Номхон далайн ай 

савд хамаарах Онон голын гол цутгалын нэг Балж голд усаа юүлдэг Баян булгийн эхэнд 

баруун гар талаас Хөндлөн булаг, сумын төвийн доод талд зүүн гар талаас Хажуу булаг 

тус тус  нийлнэ. Мөн Харгиастай, Хөндлөн булгийн арын ам, Хүрэн шулууны ам зэрэг 

жижиг хөндийнүүд зүүн гар талаас нийлж Баян булгийн хэм тэгш бус сүлжээг үүсгэнэ. 
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Баян булаг нь бараг жилийн турш урсгал устай байдаг. Баян булгийн усаа юүлдэг Балж 

гол нь Дадал сумын нутгийн томоохон голуудын нэг юм. Дэлүүн болдог нисэх буудал  нь 

Балж гол Онон голтой нийлэх уулзвар бэлчирээс баруун 25-35 км-т, Балж голын хөндийн 

урд хэсэгт оршдог. Бөххөн, Хёрхон, Агац, Хэр, Галттай, Улиастай, Чулуут зэрэг том 

голууд урсах бөгөөд ихэнх нь ОХУ-ын нутгаас эх авдаг. Мөн Хүрхрээ, Цагааннуур, Янги 

зэрэг томоохон нуурууд энд бий. Иймээс гадаргын болон газар доорхи усаар ихээхэн 

баялаг нутагт тооцогдоно. Тэнхлэг гол, Баянгол, Онон, Балж голууд бүрдүүлэх бөгөөд 

эдгээр нь Хэнтийн нуруунаас эх авч Номхон далайн ай савд цутгана. Тус нутаг нь ой 

хөвч, намаг ихтэй. 

Хөрсөн бүрхэвч: Хэнтий аймгийн Дадал сумын нутаг дэвсгэр Монгол орны хөрс 

газарзүйн мужлалаар хөрс-био  

уур амьсгалын мужлалын Хангайн их мужийн өндрийн бүсчлэлийн Хэнтийн мужийн 

Хэнтийн зүүн хэсгийн 40-р тойргийн нутгийг хамарна. Монгол орны хөрсний ангиллаар 

тус газар нь уулын хөрсний бүлэгт багтах уулын хээрийн хар шороон хөрс бага зэрэг, 

хүрэн шороон хөрс, тал хөндийн бүлгийн хуурай хээрийн ба хээрийн хөрс зонхилон 

тархсан байна. Сумын төвийн эргэн тойрны уулархаг ой бүхий газраар уулын ширэгт-

тайгын, уулын Ойн бараан элсэрхэг хөрс, ой модгүй уулархаг газраар уулын хар шороон, 

уулын хархүрэн, түүний доод хэсгээр нугархаг шинжтэй хар шороон, нугат хар хүрэн, ой 

модгүй ухаа толгодоор сайргархаг  хар шороон ба сайргархаг хархүрэн, талархаг газар 

болон хотос хотгордуу газраар нугат хар шороон болон нугат  хархүрэн хөрсүүд тус тус 

тархана. Нуурын хөвөө болон голын хөндийгөөр нугын цэвдэгт, нуга-намгийн цэвдэгт, 

аллювийн нугын хөрсүүд голлон тогтворжсон байна. (Үндэсний атлас, 2009). 

Ургамлан нөмрөг: Дадал сумын төв орчмын нутаг нь Хэнтийн нурууны зүүн захын 

намхавтар уулс, Эрээний нуруу Онон- Балжийн ай савд оршдог. Сумын төв Баян Овоо 

баг нь Баян-овоо уулын энгэр бэл, Их Чингис хааны төрсөн тоонот Дэлүүн болдогийн 

баруун талд Балжийн голын урагш оршдог билээ. Ургамалжилт, ургамлан нөмрөгийн 

хувьд нэлээд өвөрмөц онцлогтой, Нарсан ойгоор эргэн тойрон бүрхэгдсэн бөгөөд ойн 

чөлөө зах нь үетэн-элдэв өвст, элдэв-өвс-сөөгт, элдэв-өвс-гичгэнэ-үетэнт эвшлүүд 

зонхилон тохиолдоно. Ургамал газарзүйн мужлалын хувьд, Монгол-дагуурын уулын 

хээрийн тойрогт (Өлзийхутаг, 1989) Дадал сумын төв орчмын нутаг нь хамрагдаж 

байна. Монгол дагуурын ургамал газарзүйн тойрог нь хуурай хээрийн ургамал зонхилон 

тархах бөгөөд хэвшлийн (формац)-ийн хувьд хялганат, хиагт, ботуульт, дааган сүүлт, 

зүр өвст хэмээн авч үздэг. Энд Манжуур, Өмнөд сибирь, Төв Азийн хээрийн ургамлууд 

зонхилон тархдаг.( Дашням 1974, Өлзийхутаг 1989) 

Амьтны аймаг: Дэлүүнболдог нисэх буудал төслийн талбай нь Хэнтий аймгийн Дадал 

сумын нутаг дэвсгэр нь А.Г.Банниковын амьтны-газарзүйн мужлалаар Уулархаг-Азийн 

доод мужийн Монголын ойт хээрийн дэд муж Монгол-Дагуурын ойт хээрийн тойрогт 

хамаарагддаг бөгөөд ойт хээрийн амьтад голчлон тохиолдоно. Хэнтий аймгийн  сээр 

нуруутны төлөөлөл болох хөхтөн 70 зүйл, шувуу 270 зүйл, загас 32 зүйл, хоёр нутагтан 

3 зүйл, мөлхөгчид 5 зүйл, сээр нуруугүйтний төлөөлөл болох шавьж 352 зүйл, зөөлөн 

биетэн 2 зүйл, аалз хэлбэртэн 2 зүйл буюу нийт 730 гаруй зүйлийн  амьтад амьдарч 

байгааг судлаачид тогтоогоод байна. Монгол Дагуурын талын тойрог нь барагцаалбал 

104О дугаар уртрагаас  зүүн  тийш  үргэлжилж  баруун  Хянганы  тойрогтой, баруун  

хойгуураа  Хөвсгөл  орчмын  тойрогтой, урд, зүүн  урдуураа  хойд  говийн  тойрогтой  тус 

тус хиллэхээс  гадна  хойд талаас  нь  Хэнтийн  тойрог  түрж  орно. Зонхилох  амьтад  нь  

хуурай  хээр талын  амьтад  юм. Үүнд  мэрэгчдээс  оготно, дагуур  огодой, зурам, цомц  
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шишүүхэй, туурайтнаас  цагаан  зээр, махчдаас  хотны  үен, өмхий  хүрнэ, хярс, үнэг, 

чоно г.м амьтад  бий. 

Төслийн талбай түүний орчмын бүс нь Монгол Дагуурын талын тойргийн дээрх ерөнхий 

шинж, өвөрмөц төрхийг илтгэж харуулдгаараа онцлогтой. Тухайлбал мэрэгчдээс сохор 

номин, хээрийн хулгана, туурайтнаас  бор гөрөөс, махчдаас хярс, чоно  зонхилдог. Энэ 

бүс нутагт шавьж идэштэний багаас 6, гар далавчтаны багаас 6, туулай хэлбэртний 

багаас 4, мэрэгчдийн багаас 18, махчдаас 12, хос  туурайтны багаас 2 зүйл амьтан тус 

тус амьдардаг. 

Тусгай хамгаалалттай газар нутаг:  

 Хэнтий аймгийн нутагт сумын хамгаалалттай газар нутаг нэлээд олон байдаг. 

Төсөл хэрэгжүүлэх талбай нь засаг захиргааны хуваарилалтаар Дадал сумын нутагт 

оршино. Дадал сумын хэмжээнд сумын хамгаалалттай газар нутаг Баян овоо, Онон, 

Балж- Онон, Галттай- Балж, Балж-Хөтөлж, Онон- Агац, Агац- Гилбэр зэрэг газрууд 

байрлана. Мөн Хажуу булаг, Агац, Угалзарын адаг, Цагаанчулуут, Сөөгтэйн гүн өрмийн 

агуй зэрэг багахан /цэгэн/ талбайг эзлэх газрууд байрлана. Эдгээр сумын хамгаалалтад 

авсан газар нутгууд нь төсөл хэрэгжих талбайгаас 0-40 км-ын тойрогт хамрагдаж байна.  

 Онон-Балжийн БЦГ1-т хийсэн эрдэмтэн судлаачдын судалгааны ажлыг үндэслэн 

нутгийн иргэд, эрдэмтэн судлаачдаар хэлэлцүүлэн дараах биологийн олон янз байдлыг 

төлөөлөл болгон хамгаалахаар сонгосон. Үүнд:  

Төлөөлөл болгон сонгосон зүйл: 

1. Халиун буга (Cervus elaphus) 

2. Тул (Hucho taimen) 

3. Цэн тогоруу (Grus vipio) 

4. Хонин тоодог (Otis tarda) 

Төлөөлөл болгон сонгосон бүлгэмдэл: 

1. Эрээний нуруу 

Төлөөлөл болгон сонгосон бүлгэмдэл 

1. Нарсан ой 

2. Татмын ой 

 

БАЙГАЛЬ ОРЧИНД ҮЗҮҮЛЭХ СӨРӨГ НӨЛӨӨЛӨЛ 

Байгаль орчны бүрэлдэхүүн хэсгүүдэд 

үзүүлэх нөлөөллийг матрицын 

үнэлгээний арга дээр тулгуурлан Олон 

улсын туршлагад өргөн хэрэглэгдэж 

буй нөлөөллийн үнэлгээний үр 

дагавар болон тохиолдох магадлалын 

шалгуур үзүүлэлтүүдийг ашиглан 

тодорхойлсон. Дэлүүнболдог Нисэх 

буудлын төслийн үйл ажиллагаанаас 

39 сөрөг нөлөөллийг байгаль орчны 

бүрэлдэхүүн хэсэг тус бүрд үзүүлэхээр 

                                                             
1 Байгалийн цогцолборт газар  

Бага
25%

Дунд
36%

Их
33%

Маш их
6%
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байна. Үүний 9 буюу 25% нь бага, 20 буюу 35 % нь дунд, 10 буюу 33% нь их, гэсэн 

нөлөөллийн үнэлгээний зэрэгт хамаарагдаж байна.  

Төслийн үйл ажиллагаанаас 56 га талбай эвдрэлд өртөхөөр байна. Тайланд тусгасан 

сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ болон байгаль орчны менежментийн 

төлөвлөгөөг даган мөрдөж ажилласан тохиолдолд сөрөг нөлөөллийг зохих түвшинд 

барих боломжтой гэж дүгнэж байна. 

СӨРӨГ НӨЛӨӨЛЛИЙГ БУУРУУЛАХ, АРИЛГАХ УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ АРГА  
ХЭМЖЭЭ 

Байгаль орчин: Тоосжилт бий болгох гол эх үүсвэрүүдээс урьдчилан сэргийлэх арга 

хэмжээг төслийн эхний үе шатанд төлөвлөн энэхүү сөрөг нөлөөллийг бууруулсан, олон 

улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн, дэвшилтэт техник, технологийг нэвтрүүлж ашиглах, Хөрс 

хуулсан талбай болон эвдрэлд орсон газрын боломжтой хэсгийг нь тухай бүрт нь үржил 

шимт хөрсөөр бүрхэж ургамалжуулах, Газар шорооны ажлын үед үржил шимт хөрсний 

хуулалт, хадгалалт, овоолгыг стандартын дагуу хийх, Хөрсний овоолгыг салхинд хийсч, 

тоос шороо дэгдэхээс урьдчилан сэргийлж, овоолго түүний ойр салхины хурд бууруулах 

хаалт хийх, овоолгыг цаг тухайд нь тэгшилж, нягтруулах, хэлбэржүүлэх зэрэг арга 

хэмжээг авч хэрэгжүүлэх шаардлагатай.  

Хүний эрүүл мэнд: Ажилчдыг хөдөлмөр хамгааллын хувцас хэрэгслээр бүрэн хангаж, 

хөдөлмөр аюулгүй байдлын сургалтыг тогтмол зохион байгуулах, ажилчдыг эрүүл 

мэндийн үзлэгт тогтмол оруулах зэрэг арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх шаардлагатай. 

ЭРСДЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ 

Дэлүүнболдог нисэх буудлын төслийн гэнэтийн ослын эрсдэлийн үнэлгээгээр 

байгалийн гамшигт үзэгдэл болон үйлдвэрлэлийн осол, хүний үйл ажиллагааны улмаас 

учирч болзошгүй 11 аюул ослыг тодорхойлж, тэдгээрийн үр дагавар, тохиолдох 

магадлалд тулгуурлан эрсдэлийг үнэлэв. Эрсдэлийн үнэлгээний дүнгээр нийт 

тодорхойлогдсон аюул ослоос эрсдэлийн зэрэглэлийн бага ангилалд-2, дунд ангилалд 

6, их ангилалд-2, маш их ангилалд-1 тус тус ангилалд хамаарагдаж байна. Үүнээс үзэхэд 

гэнэтийн осол эрсдэл учрах магадлал дундаас их байна. 

БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ЭКОЛОГИ ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮНЭЛГЭЭ 

 Төслийн үйл ажиллагаанаас байгаль орчинд үзүүлэх экологи эдийн  засгийн 

үнэлгээг аргачлалын дагуу тооцоход 1,842,864,189 нэг тэрбум найман зуун дөчин хоёр 

сая найман зуун жаран дөрвөн мянга нэг зуун наян есөн төгрөг байна. 

Хүснэгт 1. Байгаль орчны хохирлын үнэлгээ 

№ Байгаль орчинд учруулах хохирлын үнэлгээ Хохирлын дүн 

1 Газрын нөөцөд учруулах хохирлын үнэлгээ 2,185,680 

2 Хөрсний экологи эдийн засгийн үнэлгээ 1,792,896,000 

3 Агаарын бохирдлоос үүдэх хохирлын үнэлгээ 30,073,000 

4 Усны экологи эдийн засгийн үнэлгээ 1,293,148.8 

5 Ургамлан сан хөмрөгт учруулах хохирлын үнэлгээ 16,416,360.000 

Нийт хохирлын дүн 1,842,864,189 
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БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

“Дэлүүнболдог” нисэх буудлын төслийн 2022-2026 оны БОМТ2-ыг хэрэгжүүлэхэд 

95,900,000 төгрөг буюу ерэн таван мянга есөн зуун мянган төгрөгийг зарцуулахаар 

байна. 

Хүснэгт 2. Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний зардал 

№ Зардлын ангилал 2022 он 2023 он 2024 он 2025 он 2026 он 

1 
Сөрөг нөлөөллийг 

бууруулах зөвлөмж  
7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 

2 

Орчны тохижилт 

нөхөн сэргээлтийн 

зардал 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 

3 Хог хаягдал 2,880,000 2,880,000 2,880,000 2,880,000 2,880,000 

4 Осол эрсдэл 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 

5 
Удирдлага зохион 

байгуулалт 
2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 

6 ОХШХ3 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 

7 

БОМТ, түүний 

хэрэгжилтийг 

оролцогч, 

сонирхогч талуудад 

тайлагнах, 

хэлэлцүүлэх 

хуваарь 

- - - - - 

Дүн 19,180,000 19,180,000 19,180,000 19,180,000 19,180,000 

“Дэлүүнболдог” нисэх буудлын төслийн байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний нийт 

төсөв= 95,900,000 /2022-2026 он/ 

                                                             
2 Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө 
3 Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр 
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ОРШИЛ 

  БОННҮ4-ний гол зорилго нь байгаль орчны нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээний 

дүгнэлтэд заасан чиглэл, хуваарийн дагуу Хэнтий аймгийн Дадал сумын 1-р баг буюу 

Балж багийн нутаг дэвсгэрт хэрэгжих “Дэлүүнболдог” нисэх буудлын төслийн Байгаль 

орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээний тайлангийн ажлыг “Иргэний нисэхийн 

ерөнхий газар” ТӨҮГ5 Хэнтий аймаг салбарийн хүсэлтийн дагуу гэрээ байгуулан хийж 

гүйцэтгэв.  

  Төслийн байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээний ажлыг 2021 оны 

12 сарын 06-н өдрийн 13/5733 дугаар бүхий Байгаль Орчин, Аялал Жуулчлалын 

Яамнаас гаргасан байгаль орчны нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээний дүгнэлтэд заасан 

чиглэл хуваарийн дагуу хийж гүйцэтгэв. 

  Тус төслийн үйл ажиллагаанаас байгаль орчинд үзүүлж болзошгүй нөлөөллийг 

тодорхойлж, үнэлгээ өгөх, оновчтой хувилбаруудыг боловсруулах, сөрөг нөлөөллийг 

бууруулах зохистой арга хэмжээ, түүнийг хэрэгжүүлэх менежментийг төлөвлөх, 

мониторингийн үзүүлэлтийг тодорхойлох, тайлан боловсруулах, тайланг орон нутгийн 

иргэдийн нийтийн хурлаар хэлэлцүүлэх зэрэг дарааллын дагуу энэхүү байгаль орчны 

нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээний ажил гүйцэтгэгдсэн болно. 

  Мөн байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээний явцад төслийн техник, 

технологийн шийдэл, хүчин чадал, онцлог, нөгөө талаас байгаль орчны бүрэлдэхүүн 

хэсгүүд, хүний эрүүл мэнд, нийгэм-эдийн засаг, хууль эрх зүйн асуудлыг хамарсан 

бөгөөд эдгээрийг цогц байдлаар нэгтгэн үзэж, дүн шинжилгээ хийх үндсэн дээр байгаль 

орчны нөлөөллийг илрүүлэн тодорхойлсон. 

 Энэхүү тайлан нь үндсэн 6 бүлэг оршил, техникийн бус хураангуй, үйл 

ажиллагааны хүрээ, нэгдсэн дүгнэлт болон хавсралт материал зэргээс бүрдэнэ. 

 

                                                             
4 Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээ 
5 Төрийн өмчит үйлдвэрийн газар  
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ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХҮРЭЭ 

Энэ бүлэгт уг төслийг хэрэгжүүлэх явцад мөрдвөл зохих үндэсний болон олон улсын 

бодлого, хууль журмыг нэгтгэн оруулсан. 

Төсөл хэрэгжүүлэгч “Иргэний нисэхийн ерөнхий  газар” ТӨҮГ Хэнтий  аймаг салбар 

нь эдгээр бодлого, хууль журмыг сахин биелүүлж төслөөс учрах аливаа сөрөг 

нөлөөллийг Монгол улсын хууль, журам дүрэм, стандартын шаардлагад нийцүүлэн 

хамгийн бага түвшинд, зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс хэтрүүлэхгүй байлгах үүрэгтэй. 

Төсөл хэрэгжүүлэгч “Иргэний нисэхийн ерөнхий газар” ТӨҮГ Хэнтий аймаг салбар 

төслийн явцад дараах хууль, дүрэм журам, стандартыг дагаж мөрдөнө. 

Хүснэгт 3. Дагаж мөрдөх хууль 

№ Хуулийн нэр 
Батлагдсан 

он 

1 Агаарын бохирдлын төлбөрийн тухай хууль УИХ, 2010 

2 Агаарын тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/ УИХ, 2012  

3 
Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хууль /шинэчилсэн 

найруулга/ 
УИХ, 2006 

4 Ариун цэврийн тухай хууль УИХ, 1998 

5 Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай /шинэчилсэн найруулга/ УИХ, 2012 

6 Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хууль УИХ, 2012 

7 Байгаль орчныг хамгаалах тухай УИХ, 1995 

8 Байгалийн ургамлын  тухай хууль УИХ, 1995 

9 Газрын тухай /шинэчилсэн найруулга/ УИХ, 2002 

10 Газрын төлбөрийн тухай  УИХ, 1997 

11 Галын аюулгүй байдлын тухай УИХ, 1999 

12 Гамшгаас хамгаалах тухай хууль  УИХ, 2017 

13 
Гол мөрний урсац бүрэлдэх эх, усны сан бүхий хамгаалалтын бүс, ойн сан 

бүхий газарт ашигт малтмал хайх, ашиглахыг хориглох тухай хууль 
УИХ, 2009 

14 Иргэний нисэхийн тухай хууль  УИХ, 1999 

15 Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай УИХ, 2015 

16 Захиргааны хариуцлагын тухай УИХ, 2016 

17 Зөрчлийн тухай хууль УИХ, 2017 

18 Ургамал хамгааллын тухай УИХ, 2007 

19 Ус бохирдуулсны төлбөрийн тухай хууль УИХ, 2012 

20 Усны тухай /шинэчилсэн найруулга/  УИХ, 2012 

21 Улсын нисэхийн тухай хууль   УИХ, 2003 

22 Хог хаягдлын тухай хууль УИХ, 2012 

23 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай  УИХ, 2008 

24 Хөдөлмөрийн тухай  хууль УИХ, 1999 

25 Хөрс хамгаалах, цөлжилтөөс сэргийлэх тухай УИХ, 2012 

26 Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай хууль УИХ, 2006 
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27 Хүнсний тухай хууль УИХ, 2012 

 

Хүснэгт 4. Дагаж мөрдөх стандартууд 

№ Стандартын нэр Дугаар  

1 Агаарын чанар. Техникийн ерөнхий шаардлага MNS 4585:2016 

2 
Агаарын чанарын нийтлэг асуудал. Нарийн ширхэгтэй тоосыг 

тодорхойлох арга 
MNS 5365:2005 

3 
Агаарт байх бохирдуулах бодисын хүлцэх хэмжээ. Техникийн ерөнхий 

шаардлага 
MNS 5885:2008 

4 
Агаарын хөлгийн газрын үйлчилгээний тоног төхөөрөмж. Тусгай 

шаардлага. 18-р хэсэг: Азот болон хүчил-төрөгчийн төхөөрөмж 

MNS EN 12312-

18: 2016 

5 
Агаарын хөлгийн газрын үйлчилгээний тоног төхөөрөмж. Тусгай 

шаардлага. 20-р хэсэг: Газрын цахилгаан тэжээлийн төхөөрөмж 

MNS EN 12312-

20:2016 

6 
Аэродром орчимд агаарын хөлгийг шувуу, мал амьтантай мөргөлдөх 

аюулаас сэргийлэх 
MNS 6942:2021 

7 Ахуйн хог хаягдлыг тээвэрлэхэд тавих ерөнхий шаардлага                                               MNS 5344:2011 

8 
Авто тээврийн хэрэгслийн дуу чимээ. Дуу чимээний хүлцэх түвшин, 

хэмжих арга  

MNS 0017-5-1-

21:1992 

9 
Байгаль орчин. Эвдэрсэн газрын нөхөн сэргээлт. Нэр томъёо, 

тодорхойлолт 
MNS 5914:2008 

10 
Байгаль орчин. Газар шорооны ажлын үед үржил шимт хөрс хуулалт, 

хадгалалт 
MNS 5916:2008. 

11 
Байгаль орчин. Эвдэрсэн газрыг ургамалжуулах. Техникийн 

шаардлага 
MNS 5918:2008 

12 Байгаль орчны хамгааллын стандартын систем. Үндсэн дүрэм 
МNS 0017-0-0-

06:79   

13 
Байгаль орчны хамгааллын стандартын систем. Аж ахуйн нэгжийн 

экологийн паспорт. Үндсэн дүрэм 
МNS 4219:92 

14 
Байгаль орчны хамгаалал. Усан мандал газрын доорх усны 

бохирдлоос хамгаалах 
MNS 3342:1982 

15 
Барилга байгууламжийн галунтраах ус түгээгүүрийн цогцолбор. 

Техникийн ерөнхий шаардлага 
MNS 5247:2003 

16 
Бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн байр- шил, цэвэрлэгээний 

технологи, түүнд тавигдах үндсэн шаардлага 
MNS 4288:1995 

17 Галын аюулгүй байдал. Техникийн шаардлага МNS 4244:94 

18 Галын аюултай бодис, материал,ангилал МNS 4284:2006 

19 

Галын аюулаас хамгаалах. Аж ахуйн нэгж байгууллага барилга 

байгууламжид гал унтраах анхан шатны багаж хэрэгслийн зайлшгүй 

байх шаардлага, норм 

МNS 5566:2005 

20 Иргэний нисэх. Ерөнхий Нэр томьёо, тодорхойлолт MNS 6409:2015 

21 Онгоцны түлш Механик хольцыг лабораторид шүүж тодорхойлох арга 
MNS ASTM 

D5452 : 2014 



ХЭНТИЙ АЙМГИЙН ДАДАЛ СУМЫН НУТАГ ДЭВСГЭРТ БАЙРЛАХ “ДЭЛҮҮНБОЛДОГ” 

НИСЭХ БУУДЛЫН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ НӨЛӨӨЛЛИЙН НАРИЙВЧИЛСАН ҮНЭЛГЭЭНИЙ 

ТАЙЛАН 

2022 ОН 

   

ТАЙЛАН БОЛОВСРУУЛСАН: “ДЭЭШЛЭХ ГОВЬ” ХХК 1-15 

 

22 
Сорилтын болон шалгалт тохируулгын лабораторийн чадавхид 

тавих ерөнхий шаардлага 

MNS ISO/IEC 

17025: 2018 

23 Цахилгааны галын аюулгүй байдал. Ерөнхий шаардлага MNS 5390:2004 

24 Ундны ус. Эрүүл ахуйн шаардлага, түүнд тавих хяналт MNS 0900:2010 

25 Усны чанар. Дээж авах. 11-р бүлэг. Гүний уснаас дээж авах зөвлөмж 
MNS ISO 

566711:2000 

26 Усны чанар. Хаягдал ус.  MNS 4943:2015 

27 
Аж ахуйн нэгж, байгууллага, барилга байгууламжид гал унтраах анхан 

шатны багаж хэрэгслийн зайлшгүй байх шаардлага, норм 
MNS 5566:2005 

28 
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, үйлдвэрлэлийн эрүүл ахуй. 

Цахилгааны аюулгүй ажиллагаа. Ерөнхий шаардлага 
MNS 5150:2002 

29 Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа. Эрүүл ахуй. Ерөнхий шаардлага MNS 4968: 2000 

30 
Хөрсний чанар. Хөрс бохирдуулагч бодис, элементүүдийн 

зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ 
MNS 5850:2019 

31 
Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа. Өргөх, зөөх ачааны массын дээд 

хэмжээ 
MNS 4970: 2000 

32 
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, үйлдвэрлэлийн эрүүл ахуй. Ачих 

буулгах ажлын аюулгүй ажиллагааны ерөнхий шаардлага. 
MNS 5079: 2001 

33 ХХСС. Хэт өндөр дуу. Аюулгүй ажиллагааны ерөнхий шаардлага. MNS 0012-1016 

34 
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, үйлдвэрлэлийн эрүүл ахуй. 

Цахилгааны аюулгүй ажиллагаа. Хамгаалах газардуулга тэлэлт 
MNS 5146:2002 

35 Хөдөлмөрийн хамгаалах хэрэгсэлд тавих ерөнхий шаардлага MNS 4931:2000 

36 

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй. Механик доргион- Ажилтны 

бүх биед дамжих доргионы өртөлтийн хэмжилт, зөвшөөрөгдөх дээд 

хэмжээнд тавигдах ерөнхий шаардлага 

MNS 6760:2018 

37 

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй. Ажлын байран дахь 

шуугианы өртөлтийн хэмжилт, зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ, 

ажилтны сонсгол хамгаалахад тавих ерөнхий шаардлага 

MNS 6768:2019 

38 
Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлын менежментийн 

тогтолцоо 

MNS ISO 

22000:2019 

39 Хамгаалалтын хувцас ерөнхий шаардлага 
MNS ISO 

13688:2000 
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 ТӨСЛИЙН ТОВЧ ТОДОРХОЙЛОЛТ 

1.1 ТӨСЛИЙН ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ 

Хүснэгт 5. Төслийн танилцуулга 

Төслийн нэр: 
Хэнтийн аймгийн  Дадал  сумын  нутагт  байрлах “Дэлүүн 

болдог” нэртэй  нисэх  буудлын  төсөл  

Төсөл хэрэгжүүлэгч:  
“Иргэний  нисэхийн  ерөнхий  газар”  ТӨҮГ Хэнтий  аймаг дахь  

салбар 

Төсөл хэрэгжих газар:       Хэнтий аймаг, Дадал сум, 1-р баг Баян-Овоо   

 Төслийн талбайн байршил, хэрэгжих орчны тойм зураг 

Төслийн талбай нь  Хэнтий  нурууны  зүүн  захын уулс, Эрээний  нуруу, Баян-

Овоо уулын  баруун урд, Балжийн голын урд байрладаг. Хэнтий аймгийн Дадал сумын 

баруун урд талд сумын төвөөс 9 км зайд Улаанбаатар хотоос 600 км, Чингис хаан  хотоос 

зүүн хойд зүгт 270 км, Дадал сумаас баруун урд зүгт 9 км зайд Сөөгтэйн аманд оршдог 

Д.т.д хамгийн нам дор газар нь Эрээний  толгой  1100 м, хамгийн өндөр нь Сөөгтийн  

эхний  Бугат уул 1514 м өргөгдсөн нийт 56 га талбайд байрлана. 

Хүснэгт 6. Төслийн талбайн солбицол 

№ Уртраг Өргөрөг № Уртраг Өргөрөг 

1 111° 29' 50.261" E 49° 1' 3.568" N 5 111° 30' 46.089" E 49° 0'49.858" N 

2 111° 29' 57.908" E 49° 1' 8.104" N 6 111° 30' 40.291" E 49° 0'44.901" N 

3 111° 30' 27.336" E 49° 0'55.206" N 7 111° 31' 18.844" E 49° 0'24.038" N 

4 111° 30' 30.028" E 49° 0'57.452" N 8 111° 31' 11.578" E 49° 0'18.381" N 
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Зураг 1. Төслийн талбайн байршил
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1.2 ТӨСЛИЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА 

Тус нисэх буудал нь 1960 онд Дадал сумын төвд Ус цаг уурын байранд байрлаж, 

холбоочны 1 орон тоотойгоор үйл ажиллагаа эхэлсэн түүхтэй. 1970-1992 онуудад АН-2, 

АН-24 агаарын хөлгөөр зорчигч тээвэр, ачаа тээш, шуудан, түргэн тусламжийн үүрэг 

гүйцэтгэн үйлчилж байсан ба 1992-2000 онуудад Ю-12 агаарын хөлгөөр Улаанбаатар-

Өндөрхаан-Биндэр-Дадал чиглэлээр тогтмол нислэг үйлдэж байсан. 2004 онд Нисэх 

буудлын барилгыг шинэчилсэн бөгөөд нэгэн зэрэг бага  оврын 1 агаарын хөлөг, 2 нисдэг 

тэрэг хүлээн авч, цагт 30-50 хүнд үйлчлэх хүчин чадалтай, УКВ 56-10 командын 

холбооны станц, аварийн мотор зэрэг тоног төхөөрөмжүүдээр тоноглогдсон нисэх 

буудал бөгөөд Дадал сумын баруун урд зүгт 9 км зайд Сөөгтэйн аманд байрладаг. 

Холбооны техникч 1, сахиул, аюулгүй байдлын шалгагч 1 нийт 2 орон тоотойгоор үйл 

ажиллагаа явуулж байна. Ерөнхий болон захиалгат нислэг үйлддэг. 

Хэнтий аймгийн Дадал сумын баруун урд зүгт  сумын төвөөс 9 км зайд Сөөгтэйн 

аманд 1992 онд нүүж байрласан. 

Хөөрч, буух зурвас:  

 Урт: 1640м  

 Өргөн: 30м 

 Даац: CBR 14 хайрган, ХБШЗ6-тай бөгөөд аэродромын 4100 у/м хамгаалагдсан 

хашаатай. 

Зорчигч үйлчилгээний барилга: 1 цагт 50 зорчигч  хүлээн авах боломжтой. 

“ЧИНГИС ХААН” аялал жуулчлалын цогцолбор нь: Чингис хааны мэндэлсэн өлгий 

нутаг, Амар мөрний эх, Онон голын сав газрын зүрхэн хэсэг буюу Дадал сумын Дэлүүн 

болдог овооны өөдөөс харсан Бага Яргайт уулын энгэрт “Мянганы суут их хүн эзэн богд 

Чингис хаан” цогцолбор баригдана. Тогтвортой   аялал жуулчлал  хөгжүүлэх  төсөл нь 

2019-2024 онд бүрэн хэрэгжиж дуусна. Энэхүү төслийн хүрээнд Дадал сум руу чиглэх 

аялал жуулчлал хөгжиж, жилд хамгийн багадаа 90 мянган жуулчин ирж очих урсгал 

үүснэ хэмээн тооцоолж байна. Үүн дээр үндэслэн Дэлүүн Болдог нисэх буудлыг 

шинэчлэн барих ажил төлөвлөгдөж төслийн ажил эхэлсэн.  

1.3 ТӨСЛИЙН ЗОРИЛГО 

Монгол Улсын Их хурлын 2016 оны 19 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Монгол 

улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-2030”-ын 2.1.2 Аялал жуучлалын салбарыг 

хөгжүүлэх Зорилт-1 Байгаль, соёлын өвийн үйлдвэрлэл, үзмэрүүдийн голлох төвүүдэд 

жуулчлалын дэд бүтэц, үйлчилгээний чанарыг сайжруулах, олон улсын тавцанд 

Монголын аялал жуулчлалын онцлог дүр төрхийг бүрдүүлэх, байгаль орчин, эрүүл ахуйн 

шаардлага хангасан эко аялал жуулчлалын бүсүүд, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг хөгжүүлж 

гадаадын жуулчдын тоог 1.0 саяд хүргэх зорилго тавин ажиллаж байна.  

1.4 ТӨСЛИЙН ХҮЧИН ЧАДАЛ 

Зорчигч үйлчилгээний барилга болон техникийн үйлчилгээний гаражийн барилга 

угсралтын ажил эхлэн явагдаж байна. Барилга байгууламжийн хүчин чадал цагт 100-аас 

багагүй зорчигчдод үйлчлэх хүчин чадалтай. 

                                                             
6 Хөөрөх буурах шороон зурвас 
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Төслийн хүрээнд гаргасан зураг төслөөр тус нисэх буудал нь автомашины зогсоол 

болон ногоон байгууламж бүхий гадна талбай, 4200 м2 талбай, нэгэн зэрэг 700 хүн 

хүлээн авах хүчин чадалтай олон улсын нисэх буудал болно.         

  “Дэлүүн болдог” нисэх буудлыг архитектур дизайны өвөрмөц шийдэлтэйгээр 

төлөвлөсөн бөгөөд энэ нь тэнгэрт нисэж буй цагаан шонхроор дүрсэлж хажуу талаасаа 

хурдаа аван шумбаж байгаа шонхор хэлбэртэй харагдахаар төлөвлөгдсөн.  

 

 
 

 
Зураг 2. Шинээр баригдах төслийн  бүтээн байгуулалтын зураг  

Байгууламжийн дээд талд гэр хэлбэртэй нислэгийн хөдөлгөөний удирдлагын 

цамхаг байрлуулна. Нисэх буудлын барилгын урт нь 46.3 м, өргөн 36 м, өндөр нь 14 м 

бөгөөд цагт 100 хүн хүлээн авах хүчин чадалтай байхаар төлөвлөөд байна. 
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 Нислэг үйлдэх онгоцны мэдээлэл 

Шинэчлэгдэн баригдах “Дэлүүнболдог” нисэх буудал нь 2С кодтой агаарын 

зэрэглэлээс 3С код зэрэглэл рүү шилжих ба С-208, EMB-145 LR болон Гольф 5 гэсэн 

онгоцнуудыг тогтмол хүлээн авах хүчин чадалтай болно.  

 

1. EMB-145LR онгоц нь “АЭРО Монголиа” 

ХХК-д одоогийн байдлаар нийт 12 

ширхэг байдаг ба нийт 50 хүний 

суудалтай, хос тийрэлтэт хөдөлгүүртэй, 

цагт 850 км хурдтайгаар 2900 км явах 

хүчин чадалтай. Түлшний багтаамж нь 

6396 л.  

 

 

 

Зураг 3. EMB-145LR онгоц 

 

2. CESSNA GRAND CARAVAN 208B 

загварын онгоц нь 9-13 хүний суудалтай. 

1,257 л-н түлшний багтаамжтай. Цагт 

344 км хурдтай нисдэг.  

 

 

 

 

 

 

Зураг 4. CESSNA GRAND CARAVAN 208B онгоц 

1.5 НИСЭХ БУУДЛЫН НЭГЖ ХЭСЭГ, БАЙГУУЛАМЖУУД 

Хүснэгт 6. Зохион байгуулалтын талбайн хэмжээ 

№ Тодорхойлолт Тайлбар 

1 Зорчигч үйлчилгээний барилга Төлөвлөж буй 

2 Технологийн тээврийн хэрэгслийн барилга Төлөвлөж буй 

3 КТПН7-ний барилга, дизель генератор Төлөвлөж буй 

4 Халаалтын зуухны барилга Төлөвлөж буй 

5 Зорчигч үйлчилгээний барилга Одоо байгаа 

6 Үнс асгах талбай Төлөвлөж буй 

7 Түлшний агуулах Төлөвлөж буй 

8 Бохирын цооног Төлөвлөж буй 

Барилгын хийц: 

- Үндсэн хийц: Төмөр бетон каркас 

- Хучилт: Цутгамал хучилт 

                                                             
7 Гадна тавигдах трансформатор, иж бүрдэл, дэд станц 
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- Гадна хана: 360 мм дүүргэгч хөнгөн блок, Метал өнгөлгөөний хавтан, шилэн 

фасад 

- Ханын дулаалга: 150 мм Эрдэс хөвөн дулаалга 

- Дотор хана: 250 мм, 120 мм-ын тоосгон хана, гипсэн хана, шилэн хана 

- Дээвэр: Үндсэн дээвэр: хар цаасан хуйлмал хавтгай дээвэр, Метал раман 

зангилаатай, метал хавтан бүхий бүрмэл дээвэр 

   

  

Зураг 5. Бүтээн байгуулалтын ажлын эхний үе 
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 Аэродром 

Аэродромын төлөвлөлт ба ашиглалт:  

Чикагогийн конвецийн Хавсралт 14-ийн I боть буюу “Аэродромын төлөвлөлт ба 

ашиглалт”-ын Олон улсын иргэний нисэхийн байгууллагын 8 дахь хэвлэлийг 2018 оны 

11 дүгээр сарын 08-ны өдрөөс Олон улсын иргэний нисэхийн байгууллага “Aerodrom 

Design and Operations Annex 14. Volume I” энэхүү стандарт зөвлөмжийг гишүүн орнууд 

мөрдөж ашиглана. 

 Хөөрч буух зурвасын тоо ба чиглэл: 320о, зурвасын чиглэл 140о, 

 Хөөрч буух зурвасын өргөн: 40 м, урт 1700 м 

 Хөөрөх буух зурвас. ХБЗ8 дээр 180 градус эргэхэд зориулагдсан талбай  

 ХБЗ-ийн төгсгөлийн аюулгүйн бүс.  

ХБЗ-ын төгсгөлийн аюулгүйн талбай нь ХБЗ-ын зурвасын төгсгөлөөс аль болох хол 

буюу хамгийн багадаа 90 метр байна. ХБЗ-ын төгсгөлийн аюулгүйн хязгаарын зурвас 2 

x 45 м= 90 м байна. Агаарын хөлөгт аюул учруулж болзошгүй ХБЗ-ын төгсгөлийн 

аюулгүйн бүсэд байрлах аливаа объектыг саад гэж үзнэ. 

1.6 НИСЭХ БУУДЛЫН ХАНГАМЖ, ДЭД БҮТЭЦ 

Нисэх буудалд нийт 6 хүн ажиллах бөгөөд ажилчдын унд ахуйн хэрэглээний усыг 

БОНХАЖ9-ны сайдын 2015.07.30 өдрийн А/301 дугаар тушаалын 14 дугаар хавсралтаар 

баталсан Нийтийн болон ахуйн үйлчилгээний газруудын ус хэрэглээний нормын дагуу 

Албан байгууллага /захиргааны барилга/-н үйлчилгээний төрөл гэсэн нормыг сонгон авч 

тооцоог хийв. Хоногт 80 л буюу 0.08 м3/хоног ус хэрэглэхээр байна.   

Хүснэгт 7. Ундны усны хэрэглээ 

№ Үзүүлэлтүүд Норм,л\хоног Хүний тоо 
Усны зарцуулалт 

л/хоног м3/хоног 

1 Унд ахуйн ус 80 6 480 0.48 

 ажиллах үед ашиглах усны хэмжээ /180 хоног ажиллана/ 86.4 м3/жил 

Хоногт ашиглах усны нийт хэмжээ: 0.48 м3/хоног 

Төслийн нийт хугацаанд ашиглах усны хэмжээ: 86.4 м3/жил 

Хэнтий аймгийн Орон нутгийн өмчийн газраас зарласан БХБЯ/202212036 

тендерийн дугаартай “XII.1.121 Сумдын усан хангамж, ариутгах татуурга, цэвэрлэх 

байгууламж, инженерийн шугам сүлжээ /Хэнтий, Баян-Адрага, Баян-Овоо, Баянхутаг, 

Дадал, Дэлгэрхаан, Мөрөн, Норовлин, Цэнхэрмандал сум, Батноров сум, Бэрх тосгон/” 

тендер зарласаны дагуу Дадал суманд цэвэрлэх байгууламж байгуулан ашиглалтанд 

орохоор төлөвлөж байна. Үүний үндсэн дээр уг нисэх буудлаас цугларсан бохирыг 

Хэнтий аймгийн Дадал сум руу тээвэрлэнэ. 

1.7 ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖ 

Хэнтий аймгийн Дадал сумын нутагт баригдах Чингис хаан аялал жуучлалын 
цогцолборын цахилгаан хангамж техникийн нөхцөл нь 36/2020/87 тоот “Тогтвортой 
аялал жуучлалыг хэрэгжүүлэх төсөл” МОН /3787/3788/ 

                                                             
8 Хөөрөх буурах зурвас 
9 Байгаль орчин, ногоон хөгжил, аялал жуулчлал 
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Чингис хаан аялал жуучлалын цогцолбор, бусад дагалдах байгууламж болон сумын 
төвийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөнд тусгагдсан болно. /Эхний төлөвлөлтөөр 247 кВт/ 

1.8 МЭДЭЭЛЭЛ ХОЛБООНЫ СҮЛЖЭЭ 

МХС-оролтын худгаар дамжуулан гаргаж шинээр баригдах Дэлүүн болдог Нисэх 
буудлын хүртэл газрын 11600 м 12 core шилэн кабелийг стандартын дагуу татаж, 
барилгын оролтын хэсгээр дамжуулан оруулж төгсгөлийн төхөөрөмжинд залгана. 
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 ТӨСЛИЙН ГОЛ БОЛОН БОЛЗОШГҮЙ СӨРӨГ НӨЛӨӨЛӨЛ 

 Хэнтий аймгийн дадал сумын дэлүүнболдог нисэх буудлын байгаль орчны төлөв 

байдал ба байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээний тодотголын техникийн 

даалгавар 

Судалгааны ажил нь дараах шаардлага, бүрдлийг хангасан байна Үүнд:  

1. Нисэх буудал, түүний орчны байгаль орчны төлөв байдал 

1.1 Лабораторийн судалгаа, шинжилгээний үр дүн нь итгэмжлэгдсэн 

лабораториор баталгаажсан байх, үр дүнг хавсаргасан байх,  

1.2 Уур амьсгалын нөхцөл, төлөв байдлын мэдээллийг сүүлийн 5 жилээр 

гаргах, 

1.3 Аэродромын талбай болон түүний орчимд 10 км радиуст агаарын чанарын 

судалгаа хийх, үр дүнг зургаар үзүүлэх  

1.4 Нислэг үйлдэж буй зонхилох хамгийн тов оврын агаарын хөлгийн дуу 

чимээний нөлөөллийн хүчний хүрээг 10 км радиуст тогтоон, зураглал үйлдэх, тоос, 

хорт хийн судалгаа хийх  

1.5 Аэродромын хяналтын цэгээс 3 км радиус дотор хөрсний бүтэц, шинж 

чанар, бохирдлын түвшин, цар хүрээг тогтоох, зураглал үйлдэх 

1.6 Нисэх буудлын хамгаалагдсан бүс болон нисэх буудлын 10 км радиуст 

ургамлын зүйлийн бүрдлийг тогтоож, тархалтын зураг гаргах 

1.7 10 км радиуст амьтдын зүйлийн бүрдэл, тоо толгойн судалгаа хийх  

1.8 Гадаргын болон гүний усанд үзүүлэх нөлөөлөл, бохирдлын төвшинг 

тогтоох 

1.9 Бохир ус зайлуулах системийн төлөв байдал, болзошгүй нөлөөлөл 

1.10 Нисэх буудлын үйл ажиллагаатай холбоотой хатуу ба шингэн хог 

хаягдлын өнөөгийн болон ирээдүйн байдал  

1.11 Нисэх буудлын ашиглалт, цаашдын өргөтгөлд нөлөөлж болзошгүй 

байгалийн болон орон нутгийн газар ашиглалттай холбоотой хүчин зүйлүүд  

1.12 Аймаг орон нутгийн нийгэм эдийн засгийн өнөөгийн байдал 

2. Хэнтий аймаг болон Дадал сумын засаг даргын саналыг албан ёсоор тусгах  

3. Онон-Балжийн байгалийн цогцолбор газрын хамгаалалтын захиргаанаас саналыг 

албан ёсоор тусгах 

4. Нисэх буудлын үйл ажиллагааны болзошгүй болон гол сөрөг нөлөөлөл, тэдгээрийн 

эрчим, тархалт, үр дагаврыг тогтоосон тооцоо судалгааны үр дүн: 

4.1 Дуу чимээний нөлөөлөл 

4.2 Хөрсөнд үзүүлэх нөлөөлөл  

4.3 Хөрс, газрын гадаргын онцлогоос нисэх буудалд үзүүлэх нөлөөлөл / газар 

хөдлөлтийн эрчим г.м/ 

4.4 Агаарын чанарт үзүүлж буй нөлөөлөл, бохирдлын төвшин  

4.5 Агаарын чанарын хэтийн төлөв, нисэх буудлын үйл ажиллагаанд үзүүлэх 

сөрөг нөлөөлөл / утаа тоос тогтох эрсдэл г.м/ 

4.6 Нисэх буудлын үйл ажиллагаа, агаарын хөлгийн хөөрөлт буулт, нислэгийн 

үед ялгарч буй хүлэмжийн хийн тооллого үнэлгээ 

4.7 Ургамал, амьтны зүйлийн бүрдэл, тархалт, тоо толгойд үзүүлж буй сөрөг 

нөлөөлөл, тэдгээрээс нисэх буудлын үйл ажиллагаанд үзүүлж буй сөрөг нөлөөлөл  
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4.8 Гадаргын болон гүний усанд үзүүлэх нөлөөлөл, бохирдлын төвшинг тогтоох, 

4.9 Бохир ус зайлуулах системээс үзүүлж буй болон цаашид үзүүлэх нөлөөлөл, 

4.10 Байгаль орчны зүгээс нисэх буудлын үйл ажиллагаанд үзүүлэх болзошгүй 

бусад сөрөг нөлөөллийн судалгаа хийх  

4.11 Нисэх буудлын үйл ажиллагаатай холбоотой хатуу ба шингэн хог хаягдлын 

нөлөөлөл, цаашдын хандлага  

4.12 Барилга угсралтын ажлын нөлөөлөл  

4.13 Нийгэм эдийн засгийн нөлөөлөл  

4.14 Бусад болзошгүй болон гол сөрөг нөлөөлөл, цаашдын хандлага  

4.15 Гол сөрөг нөлөөллүүдэд эрсдэлийн үнэлгээ хийх 

5. Нисэх буудлын шатахууны агуулах, гидрант системийн байгаль орчны нөлөөллийн 

нарийвчилсан үнэлгээг хийх  

6. Шатахуунаар хангах үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийг сунгуулахад БОННҮ-ний 

тайлан шаарддаг тул тайланг тусад нь гаргаж өгөх 

7. Нисэх буудлын болзошгүй болон гол сөрөг нөлөөллийг бууруулах, арилгах арга 

хэмжээний зөвлөмж гаргах  

8. Нисэх буудлын үйл ажиллагаанаас байгаль орчинд сөрөг нөлөөлөл үүсгэж болзошгүй 

бохирдол, эрсдэлийг бууруулахад боломжит арга технологи, байгаль орчинд ээлтэй 

буюу ЭКО техник, технологийг ашиглах зөвлөмж өгөх 

9. Байгаль орчны зүгээс нисэх буудлын үйл ажиллагаанд сөргөөр нөлөөлж болзошгүй 

хүчин зүйлс, эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх аргачлал, техник технологийн талаар 

зөвлөмж өгөх  

10. Байгаль орчныг хамгаалах, Эко нисэх буудал болохтой холбоотой төлөвлөгөө, 

хяналт шинжилгээний хөтөлбөр /2018-2022/ гарган, холбогдох зардлыг бодит байдалд 

нийцүүлэн тусгах 

11. Нисэх буудлын 15 км радиусын газар ашиглалт, дэд бүтцийн байгууламжуудын 

өнөөгийн болон төлөвлөлтийн мэдээлэл, зургийг хавсаргах  

11.1 Нисэх буудал орчмын зам харилцаа, дэд бүтцийн байгууламжууд /авто 

замын, төмөр замын ерөнхий төлөвлөгөөний урьдчилсан загвар/ 

12. Урьд өмнө бусад байгууллагын хийсэн судалгааны тайлан, материалыг 

хуулбарлахгүй байх, ашиглах тохиолдолд өөрсдийн хийсэн судалгааны үр дүнтэй 

харьцуулах,  

12.1 Нисэх буудлын үйл ажиллагаатай шууд холбогдолгүй, хэт өргөн цар 

хүрээний, хуучирсан мэдээллийг тайланд оруулахаас зайлсхийх 

13. Тайлан нь Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын тухай хууль, Амьтны тухай хууль 

болон холбогдох бусад хууль, журам, аргачлал, зааврын шаардлагыг хангасан байх 

14. Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээний тайланд төсөл 

хэрэгжүүлэгчээс албан ёсоор санал авсан байх  

15. Нарийвчилсан үнэлгээний тайланд үнэлгээний шинжилгээ болон хянан магадлагаа 

хийлгэсэн байх  

16. Тайлан, холбогдох баримт бичгүүдийг эрх бүхий албан тушаалтнуудаар 

баталгаажуулан эцсийн байдлаар хүлээлгэн өгөх, тайлангийн хувийг холбогдох 

газруудад тараасан байх  
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17. Судалгааны үед цуглуулсан фото зураг, бичлэгүүдийг захиалагч талд хүлээлгэн өгөх  

18. Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хуулийн 13.1.3 заалтын дагуу 

байгууллагын бодлого, хөтөлбөр, төлөвлөгөө, төслийн техник, технологи, бизнесийн 

холбоотой мэдээллийг нууцлах 

Ерөнхий үнэлгээний дүгнэлт, шаардлага  

Захиалагчийн тавьсан шаардлагын дагуу нөлөөллийн үнэлгээг хийхдээ төслийн 

БОТБҮ10-ний тайланд үндэслэсэн бөгөөд тус тайланд үндэслэн БОАЖЯ11-аас ерөнхий 

үнэлгээний дүгнэлт гаргаж төсөл хэрэгжүүлэгчид өгсөн нь нөлөөллийн үнэлгээний гол 

чиглүүлэг болж байна.  2021 оны 12 сарын 06-ны 13/5733 тоот ЕҮД12 нь Хэнтий аймгийн 

Дадал сумын нутагт орших “Дэлүүнболдог” нисэх буудлын төсөлд Ерөнхий үнэлгээний 

гүйцэтгэлийн хуудаст заасан нарийвчилсан үнэлгээний явцад тодруулах асуудлууд, 

онцгойлон анхаарах чиглэлийг үндэслэн байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан 

үнэлгээний тайлан, байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг эрх бүхий мэргэжлийн 

байгууллагаар хийлгэж 2022 оны 1 дүгээр улиралд багтаан тус яаманд ирүүлэхийг 

үүгээр мэдэгдсэн байна.  

Ерөнхий үнэлгээний дүгнэлтэд заасан дараах асуудлыг онцлон анхаарах зүйлүүдийг 

заасан Үүнд:  

1. Төслийн үйл ажиллагааны явцад унд ахуйд ашиглах цэвэр усны хэрэглээний 

хэмжээг эх үүсвэртэй уялдуулан, түүнээс гарах ахуйн бохир усыг тус тус 

нарийвчилан тооцох, түүнчлэх хог хаягдлын менежментийн асуудлыг бүлэг 

болгон байгаль орчинд халгүйгээр зайлуулах аргыг нарийвчилан тодорхойлох,  

2. БОННҮ-нд байгаль орчинд ээлтэй, олон улсын стандартад нийцсэн технологийг 

ашиглах талаар, зөвлөмжийг боловсруулах  

3. Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль болон холбогдох бусад дүрэм, журамд 

заасны дагуу Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2010 оны 156 дугаар 

тушаалаар батлагдсан “Байгаль орчны хохирлын үнэлгээ, нөхөн төлбөр тооцох 

аргачлал”-ын дагуу төслийн үйл ажиллагаанаас ургамал, хөрс, ус амьтан, агаар 

орчинд учруулах хохирлыг байгалийн бүрдэл тус бүрээр тогтоож, улмаар тухайн 

газрыг эвдрэлд оруулснаар учирч болох хохирлыг урьдчилан тооцож нийлбэр 

үнэлгээ гарган төслийг хэрэгжүүлэх байгаль орчны хариуцлагын болон эдийн 

засгийн үндэслэлийг тодруулж дүгнэлт гаргах  

4. Төслийн үйл ажиллагааны явцад баримтлах хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй 

ажиллагааны  зааварчилгаа, ажиллагсдын эрүүл мэнд, ажлын байрны эрүүл 

ахуйн талаар зөвлөмж, дүгнэлт боловсруулах  

5. Нарийвчилсан үнэлгээ хийх явцдаа төслөөс байгаль орчин, хүний эрүүл мэндэд 

үзүүлж болзошгүй сөрөг нөлөөллийг тогтоон, түүнээс урьдчилан сэргийлэх, 

бууруулах арга хэмжээний талаар зөвлөмж боловсруулан тайланд тусгах  

 

                                                             
10 Байгаль орчны төлөв байдлын үнэлгээ  
11 Байгаль орчин, аялал жуучлалын яам 
12 Ерөнхий үнэлгээний дүгнэлт  
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2.1 БАЙГАЛЬ ОРЧИНД НӨЛӨӨЛӨХ БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭ 

Хэнтий аймгийн Дадал сумын нутаг дэвсгэрт хэрэгжих, Дэлүүнболдог нисэх 

буудлын төслөөс байгаль орчинд нөлөөлж болзошгүй гол болон болзошгүй сөрөг 

нөлөөллийг агаарын чанар, газрын гадарга, газрын хэвлий, хөрсөн бүрхэвч, гадаргын 

болон газрын доорх ус, ургамлан нөмрөг, амьтан гэсэн байгалийн үндсэн 

бүрэлдэхүүнээр авч үзсэн. Ингэхдээ нисэх буудлын үндсэн үйл ажиллагаа болон бусад 

барилга байгууламжаас учрах нөлөөллийг ангилан авч үзсэн бөгөөд сөрөг нөлөөллийг 

бууруулах, арилгах, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг тусгалаа. 

 Нөлөөлөх байдлын үнэлгээний арга зүй 

Дэлүүнболдог нисэх буудлын төслийн байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын 

үнэлгээг БОНХ13-ны сайдын 2014 оны 04 сарын 10-ны өдрийн А-117 дүгээр тушаалын 2 

дугаар хавсралтаар баталсан аргачлалын дагуу Матрицын үнэлгээний аргыг ашиглан 

гүйцэтгэв. Тус матрицын үнэлгээний арга дээр тулгуурлан Олон улсын туршлагад өргөн 

хэрэглэгдэж буй нөлөөллийн үнэлгээний үр дагавар болон тохиолдох магадлалын 

шалгуур үзүүлэлтүүдийг ашиглан байгалийн бүрэлдэхүүн хэсэг тус бүрээр ангилан хийж 

гүйцэтгэв. 

Хүснэгт 8. Тохиолдох магадлалын шалгуур үзүүлэлтүүд 

ДАВТАМЖИЙН 

МАГАДЛАЛ 

МАГАДЛАЛЫН 

ТОДОРХОЙЛО

ЛТ 

ТОХИОЛДО

Х 

ДАВТАМЖ 

БОДИСЫН НӨЛӨӨНД ӨРТӨХ 

A 
МАШ 

ӨНДӨР 

Төслийн/үйл 

ажиллагааны 

хугацаанд олон 

давтагддаг 

тохиолдол 

Өдөр тутам 

тохиолддог 

Бодисын нөлөөнд олон давтамжтай 

өртдөг (өдөр бүр). Ажлын байрны 

өртөлтийн хязгаараас (АБӨХ) 10 дахин 

их 

B ӨНДӨР 

Төслийн/үйл 

ажиллагааны 

хугацаанд олон 

давтагдах 

магадлалтай 

тохиолдол 

Долоо 

хоногт 1-2 

удаа 

тохиолддог 

Бодисын нөлөөнд олон давтамжтай 

өртдөг (өдөр бүр) >Ажлын байрны 

өртөлтийн хязгаараас (АБӨХ) хэтэрсэн. 

C БОЛЗОШГҮЙ 

Төслийн/үйл 

ажиллагааны 

хугацаанд 

тохиолдох 

магадлалтай 

Сард 1-2 

тохиолддог 

Бодисын нөлөөнд олон давтамжтай 

өртдөг (өдөр бүр)>Ажлын байрны 

өртөлтийн хязгаарын (АБӨХ) 50% 

Бодисын нөлөөнд тогтмол өртдөггүй 

Ажлын байрны өртөлтийн хязгаар 

(АБӨХ). 

D БАГА 

Төслийн/үйл 

ажиллагааны 

хугацаанд 

тохиолдох 

магадлал бага 

Жилд 1-2 

тохиолддог 

Бодисын нөлөөнд олон давтамжтай 

өртдөг (өдөр бүр)>Ажлын байрны 

өртөлтийн хязгаарын (АБӨХ) 10% 

Бодисын нөлөөнд тогтмол өртдөггүй 

Ажлын өртөлтийн хязгаарын (АБӨХ) 

50% 

                                                             
13 Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн  
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E ХОВОР 

Төслийн/үйл 

ажиллагааны 

хугацаанд 

тохиолдох 

магадлал маш 

бага 

5-10-аас 

жилд 

тохиолддог 

Бодисын нөлөөнд олон давтамжтай 

өртдөг (өдөр бүр)>Ажлын байрны 

өртөлтийн хязгаарын (АБӨХ) 

10%Бодисын нөлөөнд тогтмол 

өртдөггүй Ажлын байрны өртөлтийг 

хязгаарын (АБӨХ) 10% 

 

Хүснэгт 9. Үр дагаврын тодорхойлолт 

1-Хөнгөн  2-Дунд зэрэг 3-Ноцтой 4-Онц ноцтой 5-Гамшгийн 

Шууд нөлөөлөл 

Эх үүсвэр 

орчимдоо 

нөлөөлөл 

үүсгэх бөгөөд 

хурдан 

хугацаанд 

бүрэн нөхөн 

сэргээгдэх 

боломжтой. 

(Ажлын нэг 

хоногт) 

Эх үүсвэр 

орчимдоо 

нөлөөлөл 

үүсгэх бөгөөд 

богино 

хугацаанд 

бүрэн нөхөн 

сэргээгдэх 

боломжтой. 

(Долоо хоног) 

Эх үүсвэр 

орчимдоо 

нөлөөлөл 

үүсгэх бөгөөд 

дунд 

хугацаанд 

бүрэн нөхөн 

сэргээгдэх 

боломжтой. 

(Нэг сар) 

Нөлөөллийн цар 

хүрээ нь орон зай, 

цаг хугацааны 

хязгаарлалтгүй 

бөгөөд удаан 

хугацааны нөхөн 

сэргээлт 

шаардагдана. 

Нөлөөлөл нь нөхөн 

сэргээгдэх 

боломжгүй хохирол 

үлдээнэ. 

(Олон жил) 

Нөлөөллийн цар 

хүрээ нь орон зай, 

цаг хугацааны 

хязгаарлалтгүй маш 

өргөн хүрээнд 

тархах ба урт 

хугацааны нөхөн 

сэргээлт шаардана. 

Нөлөөлөл нь нөхөн 

сэргээгдэх 

боломжгүй ноцтой 

хохирол үлдээнэ. 

(Олон жил) 

Шууд бус нөлөөл 

Байхгүй 

Эх үүсвэр 

орчимдоо 

нөлөөлөл 

үүсгэх бөгөөд 

хурдан 

хугацаанд 

бүрэн нөхөн 

сэргээгдэх 

боломжтой. 

(Ажлын нэг 

хоногт) 

Эх үүсвэр 

орчимдоо 

нөлөөлөл 

үүсгэх бөгөөд 

богино 

хугацаанд 

бүрэн нөхөн 

сэргээгдэх 

боломжтой. 

(Долоо хоног) 

Эх үүсвэр орчимдоо 

нөлөөлөл үүсгэх 

бөгөөд дунд 

хугацаанд бүрэн 

нөхөн сэргээгдэх 

боломжтой. 

(Нэг сар) 

Нөлөөллийн цар 

хүрээ нь орон зай, 

цаг хугацааны 

хязгаарлалтгүй 

бөгөөд удаан 

хугацааны нөхөн 

сэргээлт 

шаардагдана. 

Нөлөөлөл нь нөхөн 

сэргээгдэх 

боломжгүй хохирол 

үлдээнэ. 

(Олон жил) 

 

Хүснэгт 10. Нөлөөллийн үнэлгээний матриц 

ТОХИОЛДОХ 

МАГАДЛАЛ 

ҮР ДАГАВАР 

1-

Хөнгөн 

2-Дунд 

зэрэг 

3-

Ноцтой 

4-Онц 

ноцтой 

5-

Гамшгийн 

A Маш өндөр Дунд Их Маш их Маш их Маш их 

B Өндөр Дунд Их Их Маш их Маш их 

C Болзошгүй Бага Дунд Их Маш их Маш их 

D Бага Бага Бага Дунд Их Маш их 
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E Ховор Бага Бага Дунд Их Их 

 

Хүснэгт 11. Нөлөөллийн удирдлагын тайлбар 

ЭРСДЭЛИЙН 

АНГИЛАЛ 
УДИРДЛАГЫН АРГА ХЭМЖЭЭ 

Бага (Ангилал I) 
Нөлөөлөл нь зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс доогуур бөгөөд идэвхтэй арга 

хэмжээ авах шаардлагагүй. 

Дунд (Ангилал II) 
Нөлөөлөл нь зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнд бөгөөд байнгын хяналт тавих 

шаардлагатай. 

Өндөр (Ангилал 

III) 

Нөлөөлөл нь зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс хэтэрсэн бөгөөд  идэвхтэй арга 

хэмжээ авах шаардлагатай. 

Маш өндөр 

(Ангилал IV) 

Нөлөөлөл нь зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс маш ихээр хэтэрсэн бөгөөд нэн 

даруй анхаарал хандуулах, нисэх буудлын арга хэмжээ авах 

шаардлагатай. 

 Агаарын чанарт нөлөөлөх байдлын үнэлгээ 

“Дэлүүн болдог нисэх буудал” төслөөс агаарын чанарт сөрөг нөлөөл үүсгэх эх үүсвэрүүд 

нь:  

- Онгоц 

- Моторт хөдөлгүүрүүд /онгоцны буудын үйл ажиллагаа, зорчигч, ажилчид ашиглах 

автомашин болон автобус/  

- Үйлчилгээний тоног төхөөрөмжүүд /онгоц чирэгч, ачаа тээш ачигч, генератор, 

агааржуулалтын төхөөрөмж гэх мэт/  

- Суурин эх үүсвэрүүд /нисэх, буух зурвас усан халаалтын зуух, техник 

үйлчилгээний барилга гэх мэт/ 

Бүтээн байгуулалтын үе шатанд:  

 Онгоцны буудлын барилга байгууламжийг барих газар шорооны ажлын явцад 

агаарт тоос тоосонцор тархах 

 Барилгын техник тоног төхөөрөмж, автомашины хөдөлгөөнөөс үүсэх хорт хий 

агаарт тархах  

 Бүтээгдэхүүн түүхий эдийг хөрсөн замаар тээвэрлэх 

 Бүтээн байгуулалтын ажилд ашиглагдаж байгаа машин тоног төхөөрөмжөөс дуу 

чимээ гарах  

 Барилгын ажлын явцад гарах хог хаягдал болон ажилчдын байрнаас гарах ахуйн 

хог хаягдлыг ил задгай хаяснаас агаар бохирдуулах  

Ашиглалтын үе шатанд:  

 Нисэхийн түлшний шаталт нь ихэвчлэн керосиноос бүрддэг ба азотын исэл 

(NOx), нүүрстөрөгчийн дутуу исэл (CO), хүхрийн исэл (SOx), нүүрсус төрөгч болон 

тоосонцор үүсгэдэг. 

 Хөдөлгүүрүүд нь үр ашиггүй ажилласнаас шатаагүй керосиныг ялгаруулдаг. 

Эдгээр шатаагүй түлшний дуслууд нь дэгдэмхий органик нэгдлүүдийн (VOCs) эх 

үүсвэр болох ба үнэрийн бохирдол үүсгэнэ.  
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 Онгоц хөөрөх, ялангуяа газардах үед дугуй нь элэгдэж, шатах тусам тоосонцор 

үүсгэдэг.  

 Нисэх буудал дээр ирэх болон буцан явах тээврийн хэрэгслүүд, засвар, 

үйлчилгээний тоног төхөөрөмжүүдийн бензин, түлшний шаталтаас NOx, CO2, 

тоосонцор агаарт хаягдах  

 Шатахуун хадгалах сав, дамжуулах байгууламжуудаас дэгдэмхий органик 

нэгдлүүд (VOCs) ялгарах  

2.1.2.1 Төслийн үйл ажиллагаанаас агаарт хаягдах хаягдлын тооцоолол 

Хэнтий аймгийн Дадал сумын нутаг дэвсгэрт хэрэгжих “Дэлүүн болдог” нисэх буудал  

төслийн үйл ажиллагаанаас агаарт ялгарах хаягдлыг БОАЖЯ-н сайдын 2019 оны 10 

дугаар сарын 21-ний өдрийн А/600 дугаар тушаалын хавсралтад заасан аргачлалын 

дагуу тооцооллоо.  

I. Агаарын тээврээс ялгарах хаягдлыг тооцоолол 

Нисэх онгоцны хувьд газардалт, гүйлт, хөөрөлтийн циклээс үүдэлтэй 

бохирдуулах бодисын хаягдлыг тооцдог. Онгоц нисэх  буудалд газардаж, хөөрөх хүртэлх 

нэг бүтэн цогц үйлдлийг хэлнэ. Өөрөөр хэлбэл газардалт (landing), гүйлт (taxi/idle), 

хөөрөлт (take off), хөөрч өндрөө авах (climb out) гэсэн үйлдлийн дарааллыг газардах ба 

хөөрөх LTO гэх бөгөөд 1000 м (3000 фитт)-ээс доош түвшний хүрээнд хаягдлын хэмжээг 

тооцно.  

Онгоцны газардах ба хөөрөх LTO циклээс ялгарах бохирдуулах бодисын хаягдлын 

хэмжээг дараах томъёогоор тооцно.  

𝐸 = ∑ 𝐴𝐷 ∗ 𝐸𝐹 

Энд:     E- Бохирдуулах бодисын хаягдлын хэмжээ, кг 

 AD- Нисэх онгоцны төрлөөр түлш зарцуулалтын хэмжээ, тн/жил  

 EF- Нисэх онгоцны төрлөөр, Хаягдлын коэффициент кг/тн  

Хаягдлын хэмжээг тооцохдоо онгоцны буудал тус бүрээр түлшний зарцуулалтын 

өгөгдлийг олж авах шаардлагатай. Тус төслийн хувьд онгоцны нийт түлшний 

зарцуулалтын өгөгдөл байхгүй тул газардах ба хөөрөх LTO буюу нислэгийн тоонд нэг 

удаагийн LTO-д ногдох түлшний зарцуулалтын хэмжээг үржүүлж, түлшний нийт 

зарцуулалтын хэмжээг тооцож гаргав.  

Хүснэгт 12. Дэлүүнболдог нисэх  буудалд буух онгоцны түлшний нийт 
зарцуулалтын хэмжээ  

Онгоцны 

тоо  

Нэг удаагийн LTO -д ногдох 

түлшний зарцуулалт, кг 

Жилд хийгдэх 

нислэгийн тоо 

Нийт түлшний 

зарцуулалт (кг/LTO) 

3 39.34 25 983.5 

“Дэлүүн болдог” нисэх буудалд Cessna 208, E145 болон Гольф 5 зэрэг онгоц буух 

бөгөөд голлох төрөл болох Cessna 208 загварын онгоцны газардах ба хөөрөх LTO циклд 



ХЭНТИЙ АЙМГИЙН ДАДАЛ СУМЫН НУТАГ ДЭВСГЭРТ БАЙРЛАХ “ДЭЛҮҮНБОЛДОГ” 

НИСЭХ БУУДЛЫН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ НӨЛӨӨЛЛИЙН НАРИЙВЧИЛСАН ҮНЭЛГЭЭНИЙ 

ТАЙЛАН 

2022 ОН 

   

ТАЙЛАН БОЛОВСРУУЛСАН: “ДЭЭШЛЭХ ГОВЬ” ХХК 2-31 

 

ногдох түлшний зарцуулалтын хэмжээ болон бохирдуулах бодисын ХК-ийг дор 

хүснэгтэд харуулав.  

Хүснэгт 13. Онгоцны газардах ба хөөрөх LTO-д ногдох, Хаягдлын коэффициент 

Нислэгийн 

компаний 

нэр 

Аяллын 

дугаар 

Хөдөлгүүрийн 

тоо 
Нэгж 

Нийт 

түлшний 

зарцуулалт 

SOx NOx 
Нийт 

PM 
CO 

CESSNA  C208 1 

кг/LTO 

цикл 

/нислэг/ 

983.5 0.03 0.19 0.00 0.64 

Эх сурвалж: EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2016 

Хүснэгт 14. Нисэх онгоцны газардах ба хөөрөх LTO циклээс ялгарах бохирдуулах 
бодисын хаягдлын хэмжээ  

Онгоцны буудлын нэр SOx NOx Нийт PM CO Нийт хаягдлын хэмжээ, кг 

Дэлүүнболдог  
CESSNA C208 

29.5 186.9 0.00 629.4 845.8 

 

II. Усан халаалтын зуух  

“Дэлүүн болдог” нисэх буудлын халаалтыг дунд оврын усан халаалтын зуух 

ашиглахаар төсөлд тусгасан бөгөөд тус зуухнаас ялгарах хаягдлын хэмжээг Байгаль 

орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2019 оны А/600 дугаар тушаалын хавсралтад заасан 

аргачлалын дагуу тооцоолов.  

Үндсэн 

томъёо 

E=Sum(AD*EF) 

- E Бохирдуулах бодисын хаягдлын хэмжээ, кг 

- AD 
Зуухны төрөл болон түлшний төрөл тус бүрээр тооцсон зарцуулалтын 

хэмжээ, тн/жил 

- EF Зуухны төрөл болон түлшний төрөл тус бүрийн хаягдлын коэффициент, кг/тн 

Хүснэгт 15. Усан халаалтын зуухны ХК14 

Зуухны технологи 

EF- Хаягдлын коэффициент (гр/ГЖ) EF 

SO

2 

NO

x 

TS

P 

PM

10 

PM2

.5 

C

O 

NMV

OC 

Hg 

(мг/ГЖ) 

1 мВт/ц-аас дээш 50 мВт/ц хүртэлх 

хүчин чадалтай зуух 

90

0 

18

0 
80 76 72 

20

0 
20 9 

 

Хүснэгт 16. Хүхэрлэг хийн хаягдлын хэмжээ, тн 

FC Si Ai ES  E (SO2) AD (тн/жил) E /хаягдлын хэмжээ/ 

100 0.38 14.7 0 0.64828 100 64.828 

 

 

                                                             
14 Хаягдлын коэффициент  
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Хүснэгт 17. Бохирдуулагч бодисуудын хаягдлын хэмжээ 

E /хаягдлын хэмжээ/- гр 
Нийт /гр/  Нийт /кг/ 

SO2 NOx TSP PM10 PM2.5 CO NMVOC Hg  

90000 18000 8000 7600 7200 20000 2000 900000 1052800 1052.8 

 Төслийн усан халаалтын зуухнаас ялгарах нийт бохирдуулагч бодисын ялгарлын 

хэмжээ жилд 65.88 тн байна.  

III. Автомашин  

Төслийн үйл ажиллагаагаар хөдөлгөөнт эх үүсвэрээс ялгарах бохирдуулагч бодисын 

хэмжээг Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2019 оны А/600 дугаар тушаалын 

хавсралтад заасан аргачлалын дагуу тооцоолов.  

Хүснэгт 18. Төслийн үйл ажиллагаанд ашиглах автомашины ХК 

Тээврийн 

хэрэгслийн 

төрөл  

Түлшний 

төрөл 

Тоо 

ширхэг  

Түлшний 

зарцуулалтын 

хэмжээ (кг) 

Хамрагдах бохирдуулах бодис 

(гр/кг) 

СО РМ NH3 NO NMVOC 

Том оврын 

ачааны 

машин, 

автобус 

Дизель 1 21000 7.58 0.94 0.013 33.37 1.92 

Бага оврын 

машин, 

автобус  

Дизель 1 5000 7.4 1.52 0.038 14.91 1.54 

Суудлын 

автомашин 

/Үйлчилгээний 

машин/ 

Дизель  1 500 3.33 1.1 0.065 12.96 0.7 

Бензин 1 500 84.7 0.03 1.106 8.73 10.05 

Төслийн үйл ажиллагаанд жилд дунджаар 26000 тн түлш зарцуулахаар тооцож, 

нийт ялгарах бохирдуулагч бодисын хэмжээг хүснэгтэд харуулав.  

Хүснэгт 19. Авто тээврийн хэрэгслээс ялгарах хаягдлын хэмжээ  

Бохирдуулагч 

бодисын төрөл 

Хаягдлын хэмжээ (кг/жил) 

Том оврын 

ачааны машин, 

автобус 

Бага оврын 

машин, автобус  

Суудлын автомашин 

/Үйлчилгээний машин/ 

Дизель  Дизель Дизель  Бензин 

СО 159.18 37 1.665 42.35 

РМ 19.74 7.6 0.55 0.015 

NH3 0.273 0.19 0.0325 0.553 

NO 700.77 74.55 6.48 4.365 

NMVOC 40.32 7.7 0.35 5.025 

Нийт  920.283 127.04 9.0775 52.308 

Төслийн үйл ажиллагааны явцад авто тээврийн хэрэгслээс жилд ялгарах хаягдлын 

хэмжээ нийт 1108.7 тн байна. 
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2.1.2.2 Дуу шуугиан 

Нисэх онгоц буюу агаарын хөлөг нь нисэх буудлын үйл ажиллагаатай холбоотой 

сөрөг нөлөөллийг үүсгэгч гол эх үүсвэр болно.  

Олон улсын иргэний нисэхийн байгууллага (ICAO)-ын Дэлхийн хүрээлэн буй орчны 

чиг хандлагын шинэчлэл CAEP/11 (2019)-ийн хүрээнд дуу шуугианы ирээдүйн чиг 

хандлагыг үнэлэх хэд хэдэн хувилбаруудыг боловсруулсан бөгөөд ашигласан дуу 

чимээний индикатор нь дэлхийн 315 нисэх буудлын жилийн дундаж өдөр-шөнийн 

түвшин нь 55 дБ-ын хүрээн дэх нийт нутаг дэвсгэр, хүн амыг хамруулсан байна.  

Зураг 6. Дэлхийн 315 нисэх буудлын агаарын хөлгийн DNL 55 дБ-аас дээш дуу 
чимээний хүрээ, 2010-2050 

 2010-2050 оны хооронд 55 дБ DNL дуу чимээний тархалтын хүрээг харуулав. 

Энэ хүрээ нь 2015 онд 14400 км2 талбайтай, ойролцоогоор 30 сая хүнийг 

хамруулсан байсан бол технологийн хувилбараас хамааран 2045 он гэхэд 2015 онтой 

харьцуулахад 1-2.2 дахин өсөх төлөвтэй байна.  

Урт хугацааны туршид нийт DNL 55 дБ тархалтын хүрээ нь өмнөх жилүүдийн 

хандлагатай харьцуулахад ойролцоогоор 10%-иар бага байна.  

Байгаль дээр янз бүрийн давтамжтай дуу чимээ үүсч байдаг хэдий ч дуу чимээний 

давтамж, далайц нэмэгдэхийн хэрээр орчинд шуугианыг үүсгэдэг. Шуугиан нь орчны 

чанарыг илэрхийлэх физик бохирдуулагчдын нэг бөгөөд зарим улс оронд нийтийн санал 

асуулга болон лабораторийн туршилтаар шуугиан зүрх судасны өвчлөлд хэрхэн 

нөлөөлж байгааг судалсан байдаг. Судалгаагаар урт хугацааны туршид дуу шуугианы 

өндөр түвшний нөлөөлөлд өртөж байсан хүн зүрхний шигдээсээр үхэх эрсдэл нэмэгддэг 

болохыг тогтоосон байна. Мөн эрэгтэй хүмүүсийн цусны даралт ихсэх эрсдэл нэмэгддэг 

болох нь туршилтаар нотлогдсон байдаг. 
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Зураг 7. Онгоц нисэх онгоцны буудал дээр буух үеийн дуу чимээний түвшин /Эх үүсвэр: 

https://www.datakustik.com/noise-outdoors/aircraft-noise/ 

 

Хүснэгт 20. Агаарын чанарт нөлөөлөх байдлын үнэлгээний матриц 

Үйл ажиллагаа 
Боломжит/Болзошгү

й нөлөөлөл 

Нөлөөллий

н үр 

дагавар 

Нөлөөллий

н 

тохиолдох 

магадлал/ 

давтамж 

Зэрэглэл 
Нөлөөлли

йн үнэлгээ 

Агаарын чанар 

Аэродромын үйл 

ажиллагаа 

Хүлэмжийн хий 

ялгарах боловч энэ 

нь тухайн орчинд 

үлдэцгүй, хурдан 

сарнилтай. 

3-Ноцтой B-ӨНДӨР B3 Их 

Аэродромын үйл 

ажиллагаа 

Дуу шуугианы 

төвшин нэмэгдэх 

(агаарын хөлөг 

хөөрч, буух) 

3-Ноцтой B-ӨНДӨР B3 Их 

Аэродромын үйл 

ажиллагаа 

Орчны агаар дахь 

бохирдуулагчдын 

агууламж нэмэгдэх 

(агаарын  хөлгийн 

хаягдал утаа) ч 

хурдан сарнина. 

3-Ноцтой 

C-

БОЛЗОШГ

ҮЙ 

C3 Их 

Бүтээн 

байгуулалтын үйл 

ажиллагаа 

Барилга баригдах 

үед төслийн 

талбайд тоос 

дэгдэж агаар орчныг 

бохирдуулах 

2-Дунд 

зэрэг 

C-

БОЛЗОШГ

ҮЙ 

C2 Дунд 

https://www.datakustik.com/noise-outdoors/aircraft-noise
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Бүтээн 

байгуулалтын үйл 

ажиллагаа 

Машин техник, тоног 

төхөөрөмжийн 

хөдөлгүүрийн 

яндангаас гарах 

утаа, тортог зэрэг нь 

агаарын чанарт 

нөлөөлөх 

3-Ноцтой 

 

C-

БОЛЗОШГ

ҮЙ 

 

C2 

 

Дунд 

 

Шатахуун 

хадгалах, түгээх 

Шатахуун 

тээвэрлэлтээс 

тоосжилт үүсэх 

2-Дунд 

зэрэг 

C-

БОЛЗОШГ

ҮЙ 

C2 Дунд 

Машин техник, тоног 

төхөөрөмжийн 

хөдөлгүүрийн 

яндангаас гарах 

утаа, тортог 

2-Дунд 

зэрэг 
D-Бага D2 Бага 

Нисэх буудлын төслөөс агаарын чанарт үзүүлэх нөлөөллийг нийт 6 үйл 

ажиллагаанаас 7 нөлөөллөөр тооцсон. Тэдгээр нөлөөллийн 3 буюу 45% нь “их”, 3 буюу 

45% нь “дунд” 10% нь “бага” гэсэн нөлөөллийн үнэлгээний зэрэгт хамаарагдаж байна. 

Үүнээс үзэхэд төслийн үйл ажиллагаанаас агаарын чанарт үзүүлэх нөлөөлөл нь 

нөлөөллийн хувьд дундаас дээш байгаа учир энэ нь төслийн агаарын чанарт үзүүлэх 

нөлөөллийг бууруулах менежментийн арга хэмжээг шат дараатайгаар авч хэрэгжүүлэх 

нь чухал шаардлагатай болохыг харуулж байна. 

Хүснэгт 21. Агаарын чанарт нөлөөлөх байдлын үнэлгээний дүгнэлт 

№ Төслийн үйл ажиллагаа 
Нөлөөллийн үнэлгээ  

Нийт 
Дунд Их Бага 

1 Аэродромын үйл ажиллагаа 1 2 - 3 

2 Бүтээн байгуулалтын үйл ажиллагаа 1 1 - 2 

3 Шатахуун хадгалах, түгээх 1 - 1 2 

Нийт (тоогоор) 3 3  7 

Нийт (%) 45% 45% 20% 100% 

 

 Газрын гадарга болон хэвлийд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ 

Төслийн үйл ажиллагаанаас газрын гадарга болон хэвлийд үзүүлэх гол сөрөг 

нөлөөлөл нь Нисэх буудлын шинээр баригдах бүтээн байгуулалт үүсгэх зэргээр газрын 

гадаргын хэлбэр дүрс, байгалийн тогтцыг өөрчлөнө. 

- Нисэх буудлын шинээр баригдах бүтээн байгуулалт 

- Барилгын машин механизмын хөдөлгөөн 

- Засвар үйлчилгээ 

Хүснэгт 22. Газрын гадарга болон хэвлийд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний матриц 

Үйл ажиллагаа 
Боломжит/Болзош

гүй нөлөөлөл 

Нөлөөлли

йн үр 

дагавар 

Нөлөөллийн 

тохиолдох 

магадлал/ 

давтамж 

Зэрэглэ

л 

Нөлөөлли

йн үнэлгээ 

Газрын гадарга болон хэвлий 
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Нисэх буудлын 

шинээр 

баригдах 

бүтээн 

байгуулалт 

Хөрс хуулалтаас 

газрын гадарга 

эвдрэлд өртөх 

2-Дунд 

зэрэг 
B-ӨНДӨР B2 Их 

Хөрс хуулалтаас 

газрын гадаргын 

унаган төрх 

өөрчлөгдөх 

2-Дунд 

зэрэг 

C-

БОЛЗОШГҮЙ 
C2 Дунд 

Тээвэрлэлтийн 

улмаас газрын 

гадарга эвдрэлд 

өртөх, төрх байдал 

өөрчлөгдөх 

2-Дунд 

зэрэг 

C-

БОЛЗОШГҮЙ 
C2 Дунд 

Гадаад, дотоод 

овоолго үүсгэх 

Гадаад овоолго 

үүсгэх тухайн 

талбайн газрын 

гадаргын үндсэн хэв 

шинж, төрх байдал 

дарагдах, 

өөрчлөгдөх 

2-Дунд 

зэрэг 

C-

БОЛЗОШГҮЙ 
C2 Дунд 

Барилгын 

машин 

механизмын 

хөдөлгөөн 

Тээвэрлэлтийн үед 

үүсэх тоос, 

шорооны улмаас 

газрын гадарга 

тоосонд дарагдах, 

бохирдох 

2-Дунд 

зэрэг 
B-ӨНДӨР B2 Их 

Олон салаа зам 

үүссэнтэй 

холбоотойгоор 

газрын гадарга 

элэгдэлд орох, хэв 

шинж өөрчлөгдөх 

2-Дунд 

зэрэг 

C-

БОЛЗОШГҮЙ 
C2 Дунд 

Хөрс хуулах 

Газрын гадаргын 

унаган төрх 

өөрчлөгдөх 

2-Дунд 

зэрэг 

C-

БОЛЗОШГҮЙ 
C2 Дунд 

Засвар 

үйлчилгээ 

Тос тосолгооны 

материалын 

асгаралтаас газрын 

гадарга бохирдох 

4-Онц 

ноцтой 
D-БАГА D4 Их 

 

Нисэх буудлын төслөөс газрын гадарга болон хэвлийд үзүүлэх нөлөөллийг нийт 

6 үйл ажиллагаанаас 8 нөлөөллөөр тооцсон. Тэдгээрийн 5 буюу 65% нь “дунд”, 3 буюу 

35% нь “их”, гэсэн нөлөөллийн үнэлгээний зэрэгт хамрагдаж байна. Үүнээс үзэхэд 

төслөөс газрын гадарга болон хэвлийд үзүүлэх нөлөөлөл нь нөлөөллийн хувьд их 

байгаа учир энэ нь төслийн газрын гадарга болон хэвлийд үзүүлэх нөлөөллийг 

бууруулах менежментийн арга хэмжээг сайтар авч хэрэгжүүлэх чухал шаардлагатайг 

харуулж байна. 
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Хүснэгт 23. Газрын гадарга болон газрын хэвлийд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний 
дүгнэлт 

№ Төслийн үйл ажиллагаа 
Нөлөөллийн үнэлгээ Нийт 

Дунд Их  

1 Нисэх буудлын шинээр баригдах бүтээн байгуулалт - 1 1 

2 Гадаад, дотоод овоолго үүсгэх 1 - 1 

3 Барилгын машин механизмын хөдөлгөөн 2 1 3 

4 Хөрс хуулах 1 - 1 

5 Засвар үйлчилгээ 1 1 1 

Нийт (тоогоор) 5 3 8 

Нийт (%) 65% 35% 100% 

 Хөрсөн бүрхэвчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ 

Нисэх буудлын төслийн явцад, хөөрч буурах зурвасыг хатуу хучилттай   засмал 

зам болгох, шинээр бүтээн байгуулалт үүсэх зэргээс үйл ажиллагаанаас нийт 56 га 

талбайн эвдрэлд өртөж байна.  

Хүснэгт 24. Хөрсөн бүрхэвчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний матриц 

Үйл ажиллагаа 
Боломжит/Болзош

гүй нөлөөлөл 

Нөлөөлли

йн үр 

дагавар 

Нөлөөллийн 

тохиолдох 

магадлал/ 

давтамж 

Зэрэглэ

л 

Нөлөөлли

йн үнэлгээ 

Хөрсөн бүрхэвч 

Нисэх буудлын 

шинээр 

баригдах 

бүтээн 

байгуулалт 

Барилгын үйл 

ажиллагааны үед 

тухайн орчны өнгөн 

хөрс элэгдэх, үржил 

шимт чанар нь 

алдагдах 

2-Дунд 

зэрэг 
B-ӨНДӨР В2 Их 

Хөрсний 

гадаад овоолго 

үүсгэх 

Хөрсний гадаад 

овоолго үүсгэх 

талбайн хөрс 

ашиглалтын 

хугацаанд овоолгын 

дор дарагдах, 

хөрсний унаган хэв 

шинж өөрчлөгдөх 

3-Ноцтой B-ӨНДӨР B3 Их 

Нисэх онгоцны 

хөдөлгөөн 

Зорчигчийн хөл 

хөдөлгөөнөөс үүсэх 

хөрсний элэгдэл 

2-Дунд 

зэрэг 
B-ӨНДӨР B2 Их 

Барилгын 

машин 

механизмын 

хөдөлгөөн 

Тээврийн машин 

техникээс тос 

тосолгооны 

материал асгарч 

хөрс бохирдуулах 

3-Ноцтой D-БАГА D3 Дунд 

Тээврийн 

хөдөлгөөнөөс 

2-Дунд 

зэрэг 

C-

БОЛЗОШГҮЙ 
C2 Дунд 
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хөрсний элэгдэл 

үүсэх 

Засвар 

үйлчилгээ 

Шатах тослох 

материал болон 

нефтийн 

бүтээгдэхүүний 

асгаралтаас хөрс 

бохирдох 

2-Дунд 

зэрэг 

C-

БОЛЗОШГҮЙ 
C2 Дунд 

Хог хаягдал 

Зорчигч 

үйлчилгээний 

газраас гарах хог 

хаягдал  

2-Дунд 

зэрэг 
D-БАГА D2 Бага 

Төслөөс хөрсөн бүрхэвчинд үзүүлэх нөлөөллийг нийт 6 үйл ажиллагаанаас 7 

нөлөөллөөр тооцсон. Тэдгээрийн 3 буюу 42% нь “дунд”, 3 буюу 42% нь “их” 1 буюу 16% 

нь “бага” гэсэн нөлөөллийн үнэлгээний зэрэгт хамрагдаж байна. Үүнээс үзэхэд төслийн 

үйл ажиллагаанаас хөрсөн бүрхэвчинд үзүүлэх нөлөөлөл нь нөлөөллийн хувьд их 

байгаа учир энэ нь төслийн зүгээс хөрсөн бүрхэвчинд үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах 

менежментийн арга хэмжээг сайтар авч хэрэгжүүлэх шаардлагатайг харуулж байна. 

Хүснэгт 25 Хөрсөн бүрхэвчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний дүгнэлт 

№ Төслийн үйл ажиллагаа 
Нөлөөллийн үнэлгээ 

Нийт 
Дунд Их Бага 

1 Нисэх буудлын шинээр баригдах үйл ажиллагаа - 3 - 3 

2 Барилгын машин механизмын хөдөлгөөн 3 - - 3 

3 Хог хаягдал - - 1 1 

Нийт (тоогоор) 3 3 1 7 

Нийт (%) 42% 42% 16% 100% 

 Газрын доорх усанд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ 

         Хүснэгт 26. Газрын доорх усанд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний матриц 

Үйл ажиллагаа 
Боломжит/Болзошгү
й нөлөөлөл 

Нөлөөл
лийн үр 
дагава
р 

Нөлөөллий
н 
тохиолдох 
магадлал/ 
давтамж 

Зэрэглэл 
Нөлөөлли
йн үнэлгээ 

Газрын доорх ус 

Бүтээн 
байгуулалт 
болон цаашдын 
үйл ажиллагаа 

Унд ахуй болон 
усалгаанд газар доорх 
ус ашиглах ба үүнээс 
үүдэн газар доорх 
усны нөөцийн 
хомсдол, түвшний 
бууралт үүсэх 

2-Дунд 
зэрэг 

D-БАГА D2 Бага 

Бүтээн 
байгуулалт 
болон цаашдын 
үйл ажиллагаа 

Барилгын материал, 
тэдгээрт агуулагдах 
химийн бодисууд, 
шатах, тослох 
материал зэрэг нь хур 

1-
Хөнгөн 

D-БАГА D1 Бага 
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тунадас болон үерийн 
усаар угаагдан 
хөрсөнд нэвчих, бага 
гүний газрын доорхи 
усыг бохирдуулах 

Бүтээн 
байгуулалт 
болон цаашдын 
үйл ажиллагаа 

Бохир ус цэвэршүүлэх 
байгууламжийн 
тохируулга, 
зүгшрүүлэлтийг хийж, 
хаягдал усны чанарын 
стандартын хангах 

3-
Ноцтой 

D-БАГА D3 Дунд 

Барилгын 
машин 
механизмын 
хөдөлгөөн 

Шатах, тослох 
материал, нефтийн 
бүтээгдэхүүн зэрэг 
бодис алдагдах, хур 
тунадас болон үерийн 
усаар угаагдан усан 
орчин бохирдуулах 

3-
Ноцтой 

D-БАГА D3 Дунд 

 

Барилгын материал, 
тэдгээрт агуулагдах 
химийн бодисууд 
шатах, тослох 
материал зэрэг нь хур 
тунадас болон үерийн 
усаар угаагдан 
гольдирлуудын 
хурдсыг бохирдуулах, 
улмаар ил задгай 
устай нийлж гадаргын 
усыг бохирдуулах 

3-
Ноцтой 

D-БАГА D3 Дунд 

Тэжээгдэлийн 
мужаар дамжин 
газар доорх ус 
нь бохирдох 

Хур борооны гаралтай 
эсвэл бусад эх үүсвэр 
буюу бохирдсон усны 
шүүрэлт, чөлөөт 
нэвчилтээр шилжиж 
ирэх ус тэжээгдэлийн 
мужаар дамжин газар 
доорх усыг бохирдох 

3-
Ноцтой 

D-БАГА D3 Дунд 

Нисэх буудлын төслөөс гадаргын болон газрын доорх усанд үзүүлэх нөлөөллийг 

нийт 6 үйл ажиллагааны 6 нөлөөллөөр тооцсон. Тэдгээрийн 2 буюу 33% нь “бага”, 4 буюу 

67 % нь “дунд” гэсэн нөлөөллийн үнэлгээний зэрэгт хамрагдаж байна. Үүнээс үзэхэд 

төслөөс усан орчинд үзүүлэх нөлөөлөл нь нөлөөллийн хувьд дунд зэрэг байна. 
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Хүснэгт 27. Газрын доорх усанд үзүүлэх нөлөөллийн үнэлгээний дүгнэлт 

№ Төслийн үйл ажиллагаа 
Нөлөөллийн үнэлгээ 

Нийт 
Бага Дунд 

1 Бүтээн байгуулалт болон цаашдын үйл ажиллагаа 2  2 

2 Барилгын машин, механизм - 3 3 

3 Тэжээгдэлийн мужаар дамжин газар доорх ус нь бохирдох - 1 1 

Нийт (тоогоор) 2 4 6 

Нийт (%) 33% 67% 100% 

 Ургамлан нөмрөгт нөлөөлөх байдлын үнэлгээ 

Төслийн үйл ажиллагааны явцад дараах эх үүсвэрүүдээс ургамлан нөмрөгт сөрөг нөлөөлөл үзүүлж болзошгүй. Үүнд: 

- Талбайн үржил шимт хөрс хуулагдсанаар эдгээр талбайн ургамлан нөмрөг зайлуулагдах, устах 

- Машин механизмын хөдөлгөөн, олон салаа зам гаргах зэргээр ургамлан нөмрөг талхлагдаж, доройтох 

- Тоосжилтын улмаас ургамлан нөмрөг доройтох 

Хүснэгт 28. Ургамлан нөмрөгт нөлөөлөх байдлын үнэлгээний матриц 

Үйл ажиллагаа Боломжит/Болзошгүй нөлөөлөл 
Нөлөөлл
ийн үр 
дагавар 

Нөлөөллий
н 
тохиолдох 
магадлал/ 
давтамж 

Зэрэгл
эл 

Нөлөөлл
ийн 
үнэлгээ 

Ургамлан нөмрөг 

Нисэх зурвасын барилгын 
ажлаас 

 

Барилгажих талбайн ургамлан нөмрөг зайлуулагдах, зарим 
нь устах 

3-Ноцтой 
C-
БОЛЗОШГҮ
Й 

C3 Их 

Хөрс хуулалтын явцад үүсэх тоос, машин техникээс ялгарах 
утаа, олон төрлийн хүнд элементүүд тухайн орчны 15-50м 
зай доторх ургамлан нөмрөгийн фотосинтезийн идэвхтэй 
туяа шингээлтийг бууруулах 

2-Дунд 
зэрэг 

D-БАГА D2 Бага 
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Бүтээн байгуулалтын үйл 
ажиллагаанаас 

Шимт хөрс, хуулах талбайн ургамлан нөмрөг дарагдаж, 
үндсэн хэв шинж, шинж чанараа алдах 

2-Дунд 
зэрэг 

C-
БОЛЗОШГҮ
Й 

C2 Дунд 

Барилгын машин механизмын 
хөдөлгөөн 

Тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний нөлөөгөөр ургамлан 
нөмрөг талхлагдах, доройтох 

2-Дунд 
зэрэг 

D-БАГА D2 Бага 

3 төрлийн барилгаас 
Тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөн болон  тоосжилт ургамлан 
нөмрөгт дам нөлөөлөл үзүүлэх 

2-Дунд 
зэрэг 

D-БАГА D2 Бага 

Шатахуун хадгалах, түгээх Асгаралт үүссэнээр ургамлан нөмрөг доройтох  3-Ноцтой D-БАГА D3 Дунд 

Засвар үйлчилгээ 
Шатах тослох материалын асгаралт үүсч ургамлан 
нөмрөгийг бохирдуулах 

3-Ноцтой D-БАГА D3 Дунд 

Нисэх буудлын төслөөс ургамлан нөмрөгт үзүүлэх нөлөөллийг нийт 7 үйл ажиллагаанаас 7 нөлөөллөөр тооцсон. Тэдгээрийн 3 

буюу 43% нь “бага”, 3 буюу 43% нь “дунд”, 1 буюу 14% нь “их” гэсэн нөлөөллийн үнэлгээний зэрэгт хамрагдаж байна. Үүнээс үзэхэд 

төслөөс ургамлан нөмрөгт үзүүлэх нөлөөлөл нь дунд зэрэг байна. 

Хүснэгт 29. Ургамлан нөмрөгт нөлөөлөх байдлын үнэлгээний дүгнэлт 

№ Төслийн үйл ажиллагаа 
Нөлөөллийн үнэлгээ 

Нийт 
Бага Дунд Их 

1 Нислэгийн үйл ажиллагаанаас   1 1 

2 Нислэгийн үйл ажиллагаанаас 1   1 

3 Бүтээн байгуулалтын үйл ажиллагаанаас  1  1 

4 Барилгын машин механизмын хөдөлгөөн 1   1 

5 3-н төрлийн барилга баригдана 1   1 

6 Шатахуун хадгалах, түгээх  1  1 

7 Засвар үйлчилгээ  1  1 

Нийт (тоогоор) 3 3 1 7 

Нийт (%) 43% 43% 14% 100% 
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 Амьтны аймагт нөлөөлөх байдлын үнэлгээ 

Төслийн үйл ажиллагааны явцад дараах эх үүсвэрүүдээс амьтны аймагт нөлөөлөл 

үзүүлж болзошгүй. Үүнд: 

- Барилга байгууламжийн ажлын үед ажиллах барилгын машины хөдөлгөөн 

даацын автомашин, техник хэрэгслүүдийн дуу чимээнээс зэрлэг амьтад үргэн 

дайжих; 

- Ургамлан нөмрөгт төслийн үйл ажиллагааны явцад ялгарсан, асгарсан 

бохирдуулагч материалууд хуримтлагдсанаас өвсөн тэжээлтэн амьтад хордох; 

- Тоосжилтын улмаас ургамал ургах чадвараа алдан ургамлын арви багассанаас 

өвсөн тэжээлтнүүд хоол тэжээлийн хомсдолд орох; 

- Зэрлэг амьтдын тархац нутаг хумигдах, амьдрах орчны хуваагдал үүсэх зэргээр 

нөлөөлөл үзүүлж болзошгүй байна. 

Хүснэгт 30. Амьтны аймагт нөлөөлөх байдлын үнэлгээний матриц 

Үйл 

ажиллагаа 

Боломжит/Болзошгүй 

нөлөөлөл 

Нөлөөлл

ийн үр 

дагавар 

Нөлөөллий

н 

тохиолдох 

магадлал/ 

давтамж 

Зэрэглэл 

Нөлөөлл

ийн 

үнэлгээ 

Амьтны аймаг 

Нислэгийн 

үйл 

ажиллагаа 

Аэродромын орчимд 

агаарын хөлгийн өндөр 

алдах, газардах болон 

хөөрөх, өндөр авах үед 

хөхтөн амьтан болон 

шувууд онгоцтой 

мөргөлдөх, эндэх, 

агаарын хөлөгт аюул 

учруулах. 

2-Дунд 

зэрэг 

D-БАГА 

 
D2 Дунд 

Нислэгийн 

үйл 

ажиллагаа 

Нисэх буудал, 

ажилчдын суурин, 

барилга байгууламж, 

хог хаягдлын цэгийн 

төвлөрөлтэй 

холбоотойгоор үүрлэх  

2-Дунд 

зэрэг 

 

D-БАГА 

 

D2 

 

Дунд 

 

Бүтээн 

байгуулалт, 

барилгажил

цаашидын 

газар 

ашиглалт, 

суурьшил, 

төвлөрөл 

Нисэх буудлын дотор 

болон гаднах дэд 

бүтэц буюу өндөр 

хүчдлийн шугамд том 

биетэй нүүдлийн 

шувууд болон махчин 

шувууд хүчдэлд 

цохиулж болон утас 

мөргөж эндэх 

эрсдэлтэй 

2-Дунд 

зэрэг 

D-БАГА 

 
D2 Бага 

Бүтээн 

байгуулалт, 

барилгажил

Аэродромын талбайг 

хашиж хамгаалалтанд 

авснаар жижиг 

2-Дунд 

зэрэг 

 

D-БАГА 

 

D2 

 

Бага 
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цаашидын 

газар 

ашиглалт, 

суурьшил, 

төвлөрөл 

мэрэгчид олшрох ба 

үүнийг дагаад махчин 

шувууд болон үнэг, 

хярс зэрэг мэрэгчдээр 

хооллодог амьтад 

ихсэх, агаарын 

хөлөгтэй мөргөлдөх. 

 

Нисэх буудлын төслөөс амьтны аймагт үзүүлэх нөлөөллийг нийт 4 үйл 

ажиллагаанаас 4 нөлөөллөөр тооцсон. Тэдгээрийн 2 буюу 50% нь “бага”, 2 буюу 50% нь 

“дунд” гэсэн нөлөөллийн үнэлгээний зэрэгт хамрагдаж байна. Үүнээс үзэхэд төслөөс 

амьтны аймагт үзүүлэх нөлөөлөл нь бага байна. 

Хүснэгт 31. Амьтны аймагт нөлөөлөх байдлын үнэлгээний дүгнэлт 

№ Төслийн үйл ажиллагаа 

Нөлөөллийн 

үнэлгээ 
Ний

т 
Бага Дунд 

1 Нислэгийн үйл ажиллагаа 2  2 

2 
Бүтээн байгуулалт, барилгажилт цаашдын газар ашиглалт, 

суурьшил, төвлөрөл 
- 2 2 

Нийт (тоогоор) 2 2 4 

Нийт (%) 87% 13% 
100

% 

 

 Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний дүгнэлт 

Байгаль орчны бүрэлдэхүүн хэсгүүдэд үзүүлэх нөлөөллийг матрицын үнэлгээний 

арга дээр тулгуурлан Олон улсын туршлагад өргөн хэрэглэгдэж буй нөлөөллийн 

үнэлгээний үр дагавар болон тохиолдох магадлалын шалгуур үзүүлэлтүүдийг ашиглан 

тодорхойлсон. 

Нисэх буудлын төслийн үйл ажиллагаанаас 39 сөрөг нөлөөллийг байгаль орчны 

бүрэлдэхүүн хэсэг тус бүрд үзүүлэхээр байна. Үүний 9 буюу 25% нь бага, 20 буюу 35 % 

нь дунд, 10 буюу 33% нь их, гэсэн нөлөөллийн үнэлгээний зэрэгт хамаарагдаж байна.  

Төслийн үйл ажиллагаанаас 56 га талбай эвдрэлд өртөхөөр байна. Тайланд 

тусгасан сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ болон байгаль орчны менежментийн 

төлөвлөгөөг даган мөрдөж ажилласан тохиолдолд сөрөг нөлөөллийг зохих түвшинд 

барих боломжтой гэж дүгнэж байна. 

Хүснэгт 32. Байгаль орчны бүрэлдэхүүн хэсгүүдэд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний 
нэгдсэн дүн 

№ Төслийн үйл ажиллагаа  
Нөлөөллийн үнэлгээ 

Нийт 
Бага Дунд Их Маш их 

1 Агаарын чанар 1 3 3 0 7 

2 Амьтны аймаг 2 2      0 0 4 

3 Гадаргын болон газрын доорх ус 2 4 0 0 6 

4 Газрын гадарга болон хэвлий  0 5 3 0 8 

5 Ургамлан нөмрөг  3 3 1 0 7 
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6 Хөрсөн бүрхэвч 1 3 3 0 7 

Нийт (тоогоор) 9 20 10 0 39 

Нийт (%) 25% 35% 33% 7%  100% 

 

2.2 НИЙГЭМ ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮНЭЛГЭЭ 

Нийгэм-эдийн засгийн нөлөөллийн үнэлгээ нь шинэ тутам хөгжиж байгаа 

судалгааны чиглэл бөгөөд төсөл, хөтөлбөрийн нийгмийн үр дагаврыг хэрэгжилтийн үе 

шаттай нь уялдуулан аль болох уртхугацааны баримжаатайгаар тодорхойлох оролдлого 

юм. НЭЗНҮ15 нь төлөвлөн хэрэгжүүлж буй ажиллагаа (бодлого, хөтөлбөр, төлөвлөгөө, 

төсөл гэх мэт)-ны нийгмийн зайлшгүй болон урьдчилан төсөөлөөгүй эерэг ба сөрөг үр 

дагавар, тэдгээрээс үүдэн бий болох нийгмийн өөрчлөлтийг задлан шинжлэх, үнэлэх, 

менежментийн процессыг өөртөө агуулж байдаг. Аливаа ажиллагаа, арга хэмжээний 

хүрээнд хүмүүний амьдрахуй ба байгаль орчныг илүү тогтвортой, тэнцвэртэй болгоход 

НЭЗНҮ-ний үндсэн зорилго чиглэдэг. 

Нисэх буудлын төслөөс орон нутгийн нийгэм, эдийн засагт гарах шууд ба шууд бус 

нөлөөллөөс гадна төслийн бүс дэх бусад төсөл, үйл ажиллагаатай холбоотой хавсарсан 

нөлөөллийн талаар тусгалаа. 

 Төслөөс орон нутгийн нийгэм эдийн засагт үзүүлэх нөлөөллийн үнэлгээ 

Дэлүүнболдог нисэх буудлын төслөөс Хэнтий аймгийн Дадал сумын нийгэм-эдийн 

засагт үзүүлэх нөлөөллийг доорх хүснэгтэд харуулав. 

Хүснэгт 33. Төслөөс нийгэм-эдийн засагт үзүүлэх нөлөөлөл 

Нийгэм эдийн засгийн бүрэлдэхүүн 
Төслөөс учирч болзошгүй нөлөөлөл 

Эерэг нөлөөлөл Сөрөг нөлөөлөл 

Нутгийн иргэдэд үзүүлж болзошгүй нөлөөлөл 

Ажил эрхлэлт, амьжиргаа •  

Шилжилт хөдөлгөөн • • 

Нүүлгэн шилжүүлэлт  • 

Эдийн засгийн хөгжилд гарч болох нөлөөлөл 

Хэнтий аймаг •  

Дадал сум •  

Дэд бүтэц 

Хэнтий аймаг •  

Дадал сум • • 

Соёлын өвд учирч болзошгүй нөлөөлөл 

Археологийн дурсгал • • 

Түүх соёлын дурсгалт газар, ТХГН16 •  

Нийгэм эдийн засагт учирч болзошгүй нөлөөллийг урьдчилан тооцоход эдийн 

засаг, дэд бүтцийн салбарт эерэг өөрчлөлт, харин нутгийн иргэд, сөрөг нөлөөлөл аль 

аль нь гарч болзошгүй боловч нэгдсэн дүнгийн хувьд төслөөс нийгэм эдийн засагт 

үзүүлэх эерэг нөлөөлөл их байна. 

                                                             
15 Нийгэм эдийн засгийн нөлөөллийн үнэлгээ 
16 Тусгай хамгаалалттай газар нутаг 
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2.2.1.1 Төслөөс орон нутгийн иргэдэд үзүүлэх нөлөөлөл 

Төслөөс орон нутгийн хүн амд үзүүлэх нөлөөллийг ажил эрхлэлт, амьжиргаа, 

шилжин хөдөлгөөн, нүүлгэн шилжүүлэлтийн хувьд авч үзлээ. Харин нутгийн иргэдийн 

болон ажиллагсдын эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын нөлөөллийн үнэлгээг тайлангийн 2.3 

дугаар хэсэгт дэлгэрэнгүй тусгасан болно. 

“Дэлүүнболдог” нисэх буудлын төсөл хэрэгжсэнээр сумын түвшинд ажил эрхлэлт, 

аялал жуучлалын үйлчилгээ нэмэгдэж үүнийг дагаад иргэдийн амьжиргаанд эерэг 

нөлөөлөл үзүүлнэ.  

2.2.1.2 Түүх соёлын өвд үзүүлэх нөлөөлөл 

“Дэлүүнболдог” нисэх буудлын төслийн талбайгаас ямар нэгэн археологийн 

дурсгал илэрч олдоогүй. Бүтээн байгуулалтын ажлын явцад анхаарал болгоомжтой 

ажиллаж, ямар нэгэн олдвор дурсгал илэрсэн тохиолдолд нэн даруй мэргэжлийн 

байгууллагад мэдэгдэх шаардлагатай. 

 Төслийн бүсийн иргэдийн санал зөвлөмж 

Хэнтий аймгийн Дадал сумын Балж 1-р багийн нутаг дэвсгэрт орших Иргэний 

нисэхийн ерөнхий газрын хэрэгжүүлж буй “Дэлүүнболдог” нисэх буудлын талбайн 

Байгаль орчин, нийгэм эдийн засгийн судалгааг 2021 оны 08-р сарын 28-ний өдөр 

Дээшлэх говь ХХК-ийн судлаачдын баг хийж гүйцэтгэсэн.  

2022 оны 02 сарын 16-ны өдөр тус багийн иргэдийн хурлын тэргүүлэгчдийн 

хуралдаан болсон бөгөөд Дугаар 01-р тогтоолоор дэмжсэн. 

1. Иргэний нисэхийн ерөнхий газраас тус багт хэрэгжүүлэлж буй “Дэлүүн болдог” 

нисэх буудлын байгаль орчны нөлөөллийэ нарийвчилсан үнэлгээний тайланг 

дэмжсүгэй. 

2. Хуралдаанаас гарсан шийдвэрийг холбогдох байгууллагад уламжлан зохих 

хууль тогтоомжийн дагуу шийдвэрлүүлж ажиллахыг багийн Засаг дарга 

(Л.Гэрэлт-Од)-д даалгасугай.  

2.3 ХҮНИЙ ЭРҮҮЛ МЭНДЭД НӨЛӨӨЛӨХ БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭ 

Монгол улсын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй бүхий л аж ахуйн нэгж 

байгууллага Ажиллагсдынхаа нийгмийн хамгаалал, эрүүл мэнд, хөдөлмөрийн аюулгүй 

байдал, эрүүл ахуйн орчин нөхцөлийг бүрдүүлж ажиллах үүрэгтэй. Энэхүү үүрэг 

хариуцлагыг гүйцэлдүүлэх эрх зүйн орчинг сайжруулахын тулд Монгол улсад нийгмийн 

хамгаалал, хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн 

тусламж, үйлчилгээ үзүүлэхэд үйлчилдэг холбогдох хуулиуд батлагдан гарч хэрэгжин 

харилцааг зохицуулж байна. 

Гэвч Монгол улсын хууль, дүрэм, журамд тусгагдаагүй олон асуудал байсаар байна. 

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хуульд хуулиар зохицуулагдаагүй 

асуудлыг ОУ-ын бодлого, стандартыг дагаж мөрдөж болно гэсэн заалтын дагуу Дэлхийн 

банк болон ОУСК17-ын бодлого, стандартыг ашиглан боловсруулав.  

Ажиллагсдын эрүүл мэнд, аюулгүй байдал: Ажиллагсдын эрүүл мэнд, аюулгүй 

ажиллагааг хангахын тулд төслийн үйл ажиллагаанаас болон үйл ажиллагаа байгаль 

орчны бүрэлдэхүүн хэсгүүд болох ус, агаар, хөрс, ургамал зэрэгт нөлөөлснөөр 

                                                             
17 Олон улсын санхүүгийн корпораци 
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ажиллагсдын эрүүл мэндэд хэрхэн дам нөлөөлж болохыг илрүүлэх, эдгээр нөлөөллийг 

үндэслэн олон улсын болон Монгол улсын холбогдох хууль, стандарт, бодлогын дагуу 

бууруулах арга хэмжээ авах зөвлөмжийг бэлтгэхэд оршино. 

Олон нийтийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдал: Нисэх буудлын үйл ажиллагааны 

аюулгүй ажиллагаатай холбоотой Монгол улсын хууль тогтоомжид ажиллагсдын 

аюулгүй ажиллагааг тусгахаас бус  тухайн орон нутгийн ард иргэдийн эрүүл мэнд, 

аюулгүй байдлын асуудлыг орхигдуулдаг байна.  
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Хүснэгт 34. Хүний эрүүл мэндэд үзүүлэх нөлөөллийн үнэлгээний матриц 

 

 

 

 

Ажилчдын эрүүл мэнд, 

аюулгүй байдалд 

үзүүлэх нөлөө 

Үйл ажиллагаа Боломжит/Болзошгүй нөлөөлөл 
Нөлөөллийн 

үр дагавар 

Нөлөөллийн 

тохиолдох 

магадлал/ 

давтамж 

Зэрэглэл 
Нөлөөлли

йн үнэлгээ 

1 

Ажилчдын эрүүл мэнд, 

аюулгүй байдалд 

үзүүлэх дам нөлөө 

 

Бүтээн 

байгуулалтын 

үйл ажиллагаа 

Овоолго үүсгэгч барилгын машин 

механизмын машин техник нь ачаагаа 

буулгахад энгийн тээвэрлэлтийн үеэс 

илүү их дуу чимээ, хорт хий ялгаруулах 

ба хүний эрүүл мэндэд ноцтой нөлөөлнө. 

 

3-Ноцтой 

 

D-Бага 

 

D3 

 

Дунд 

 

Нислэгийн үйл 

ажиллагаанд 

Аэродромын орчимд агаарын хөлгийн 

өндөр алдах, газардах болон хөөрөх, 

өндөр авах үед хөхтөн амьтан болон 

шувууд онгоцтой мөргөлдөх, эндэх, 

агаарын хөлөгт аюул учруулах 

 

3-Ноцтой 

 

E-Ховор 

 

E3 

 

Дунд 

 

Аэродромын үйл 

ажиллагаанд 

Дуу шуугианы түвшин нэмэгдэх (агаарын 

хөлөг хөөрч, буух) 

3-Ноцтой 

 

D-Бага 

 

D3 

 

Дунд 

 

Төслийн талбайн 

үйл ажиллагаанд 

Ажилчдын тосгоны цахилгааны гэмтэл, 

гал тогоонд ашиглах газан болон 

цахилгаан зуух, гэрэлтүүлэг, 

Ажиллагсдын болгоомжгүй үйл 

ажиллагаанаас гал гарах магадлал их 

байдаг бөгөөд гал гарсан тохиолдолд 

ажилчдын эрүүл мэндэд аюул учруулж 

болзошгүй. 

2-Дунд зэрэг 

 

D-Бага 

 

D2 

 

 

Бага 

 

2 

 

 

Зорчигч тээврийн 

үйлчилгээнээс 

үйлчлүүлэгч болон 

Хүнсний эрүүл 

ахуй 

Унд, ахуйд хэрэглэх усыг бохирдсон 

саванд, халуун орчинд хадгалах зэргээс 

нян үржиж усны чанар муудах нь 

ажилчдын эрүүл мэндэд нөлөө үзүүлнэ. 

2-Дунд зэрэг E-Ховор E2 Бага 
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3 

ажилчдад үзүүлэх 

нөлөөлөл 
Хоол хүнсний бүтээгдэхүүний 

хадгалалтын стандарт алдагдсанаас 

ажилчдын ходоод гэдэс хямрах, 

хордлогод орох зэрэг нөлөөлөл үүсч 

болзошгүй. 

2-Дунд зэрэг D-Бага D2 Бага 

Хоол хүнсийг холын замд тээвэрлэх 

явцад хүнсний бүтээгдэхүүний чанар 

муудсанаар ажилчдын эрүүл мэндэд 

нөлөөлж болзошгүй. 

1-Хөнгөн E-Ховор E1 Бага 

Хүнсний хог хаягдал болон гал тогооноос 

үүсэх хаягдлыг журам дүрэмд заасны 

дагуу цаг хугацаанд нь зайлуулах арга 

хэмжээг авч ажиллахгүй бол хаягдал 

дээр ялаа батгана, элдэв нян тээгч шавж 

цугларан үржих үндэс суурь болно. 

2-Дунд зэрэг E-Ховор E2 Бага 

 

4 

 

Нисэхийн үйлчилгээнээс 

ажилчдад үзүүлэх 

нөлөөлөл 

Эрүүл мэнд 

 

Оператор зэрэг сууж ажилладаг 

хүмүүсийн хувьд хөдөлгөөний дутагдалд 

орсноор янз бүрийн өвчлөлд өртөх 

магадлалтай. 

2-Дунд зэрэг E-Ховор E2 Бага 

 

 

5 

Орон нутгийн иргэдийн 

эрүүл мэнд аюулгүй 

байдалд үзүүлэх 

нөлөөлөл 

Агаарын чанар 

Төслөөс агаарыг бохирдуулах эх үүсвэрт 

тээврийн хэрэгслээс ялгарах 

бохирдуулагч бодисууд, шатахуун, эрчим 

хүчний хангамж, хаягдлын сан зэрэг орно. 

Эдгээрээс үүсэх бохирдлыг нарийвчлан 

судалгаа хийж одоогийн түвшинтэй 

харьцуулах, бохирдлыг тогтмол хянах 

шаардлагатай. Агаарын бохирдлоос 

болж уушиг, амьсгалын замын зэрэг 

төрөл бүрийн өвчин тусаж болзошгүй. 

3-Ноцтой D-Бага D3 Дунд 

 
Орон нутгийн иргэдийн 

эрүүл мэнд аюулгүй 

Тухайн төслийн орчинд онгоцны үйл 

ажиллагаатай холбоотой тээврийн 
2-Дунд зэрэг C-Болзошгүй C2 Дунд 
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6 

 

 

 

 

 

 

байдалд үзүүлэх 

нөлөөлөл 

Дуу чимээ, 

чичиргээ 

хэрэгсэл,барилга угсралтын ажил ба 

ашиглалт зэргээс дуу чимээ үүснэ. 

Шуугианы түвшин 90дБ хүрсэн байранд 8 

цагаас илүү хугацаагаар байхад хүний 

эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлөх ба 120дБ 

хүрсэн дуу шуугиан 0.6 минутаас илүү 

үргэлжлэхэд тэнд байгаа хүний 

сонсголын эрхтэн нь гэмтэх магадлалтай 

 

3-Ноцтой D-Бага D3 Дунд 

2-Дунд зэрэг D-Бага D2 Бага 

7 

Орон нутгийн иргэдийн 

эрүүл мэнд аюулгүй 

байдалд үзүүлэх 

нөлөөлөл 

Халдварт өвчлөл 

Тухайн орон нутагт өөр өөр газраас ирж 

суурьшигчид элдэв халдварт өвчин 

дэлгэрүүлж болзошгүй. 

2-Дунд зэрэг E-Ховор E2 Бага 

 

 Орон нутгийн иргэдийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдалд үзүүлэх нөлөөлөл 

Агаарын чанар, усан орчин 

Төслийн үйл ажиллагаанаас агаарын чанар, усан орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөлөл нь дам байдлаар орон нутгийн иргэдэд сөрөг нөлөөлөл 

үзүүлж болзошгүй. 

Дуу чимээ, чичиргээ 

 Тухайн төслийн орчинд  ажиллагаатай холбоотой Нисэх буудлын хөөрч буурах үеийн дуу чимээ, тээврийн хэрэгсэл, барилгын 

машин механизм, барилга угсралтын ажил ба ашиглалт зэргээс дуу чимээ үүснэ. 

 ДЭМБ-ын гаргасан лавлахад шуугианы түвшин суурьшлын орчинд 16 цагийн хугацаанд 50-55дБ, үйлдвэр, олон нийтийн 

үйлчилгээний газар, автозамын дагуу 24 цагийн турш 70дБ байхад хүний эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлөхгүй гэж үзсэн байна. 

Эрүүл ахуйн үүднээс хүн нэг өдөрт тасралтгүйгээр байж болох шуугианы зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээг тогтоон мөрддөг бөгөөд энэ хэмжээ 

дэлхийн олон улсад бараг адил юм. 
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Хүснэгт 35. Шуугианы зөвшөөрөгдөх хязгаарын түвшин18 

Шуугианы үргэлжлэл, цаг 8 6 4 3 2 1.5 1 0.5 0.25 0.02 0.01 

Шуугианы зөвшөөрөгдөх хязгаар, дБ 90 92 95 97 100 102 105 110 115 117 120 

 

Шуугианы түвшин 90дБ хүрсэн байранд 8 цагаас илүү хугацаагаар байхад хүний эрүүл мэндэд сөрөгөөр нөлөөлөх ба 120дБ хүрсэн 

дуу шуугиан 0.6 минутаас илүү үргэлжлэхэд тэнд байгаа хүний сонсголын эрхтэн нь гэмтэх магадлалтай. 

Хүснэгт 36. Шуугианы хязгаарын түвшин давтамжаас хамаарах нь19 

Давтамжийн бүс, Гц 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Шуугианы хязгаарын түвшин, дБ 99 92 86 83 80 78 76 74 

                                                             
18 Н. Сайжаа, Н. Түгжсүрэн “Улаанбаатар хотын төв зам дагуух дуу шуугианы бохирдол” МУШУТИС-ийн эрдэм шинжилгээний бүтээл  
19 Эх сурвалж: Н. Түгжсүрэн, “Физик экологи (шуугианы өөрчлөлт) Улаанбаатар, 2006 
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 Хүн ам ямар нэгэн хэмжээгээр суурьшсан газар шуугианыг хэмжих асуудал чухал 

тэр дундаа аэродромын бүсийн нутаг дэвсгэрийн шуугианы түвшинг тогтоож эрүүл ахуйн 

нормын зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс давуулахгүй байх шаардлагыг тавьдаг. Эрүүл ахуйн 

нормын шаардлагыг харуулав.  

Хүснэгт 37. Шуугианы түвшний эрүүл ахуйн норм, шаардлага 

Шуугианы 

түвшин, дБ 

Ангилал  (хүний эрүүл мэндэд 

нөлөөлөх байдал) 

Тэмдэглэл 

80-130 Маш таагүй нөхцөл Эрүүл мэндэд аюултай 

60-80 Харьцангуй тааламжгүй нөхцөл Хэрвээ 60дБА хүрвэл цочролд, 

70 дБА хүрэхийг хориглох 80 дБА 

хүрвэл аюулын байдалд хүрнэ 

40-60 Харьцангуй тааламжтай нөхцөл Байнгын хэвийн түвшин 

20-40 Маш тааламжтай нөхцөл 20 дБА дотор маш тааламжтай нөхцөл 

Монгол улсын одоогийн мөрдөж байгаа стандарт (MNS5003:2000)-д: 

 Гэр орон дотор 40дБ-ээс бага 

 Гудамжинд 60дб-ээс бага 

 Үйлдвэрийн районд 80дб-ээс бага хэмээн тогтоосон болно. 

“Нисэх буудал”-ын шуугиан эрс нэмэгдэнэ. Ялангуяа онгоц бүрэн хүчин чадлаараа 

ажиллах үед үүсгэх шуугиан тэр дундаа дуут дохионы шуугиан эрс ихэснэ. 

 Хүний эрүүл мэндэд үзүүлэх нөлөөллийн үнэлгээний дүгнэлт 

Нисэх буудлын төслийн үйл ажиллагаанаас ажилчид, орон нутгийн иргэдийн 

эрүүл мэнд, аюулгүй байдалд үзүүлэх нийт 14 нөлөөллийг тооцов. Тэдгээр 

нөлөөллүүдийн 7 буюу 45% нь бага, 7 буюу 55% нь дунд зэргийн нөлөөллийн үнэлгээний 

зэрэгт хамрагдаж байна. 

Хүснэгт 38. Хүний эрүүл мэндэд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний дүгнэлт 

Эрүүл мэнд, аюулгүй байдалд үзүүлэх нөлөө 

Нөлөөллийн 

үнэлгээ Нийт 

Бага Дунд 

Ажилчдын эрүүл мэнд, аюулгүй байдалд үзүүлэх дам нөлөө - 7 7 

Орон нутгийн иргэдийн эрүүл мэнд аюулгүй байдалд үзүүлэх 

нөлөөлөл 
2 3 5 

Нисэх буудлын үйлчилгээнээс ажилчдад үзүүлэх нөлөөлөл 1 1 2 

Нийт (тоогоор) 3 11 14 

Нийт (хувиар) 45% 55% 100% 
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 СӨРӨГ НӨЛӨӨЛЛӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ, БУУРУУЛАХ 

АРГА ХЭМЖЭЭ 

3.1 БАЙГАЛЬ ОРЧИНД ҮЗҮҮЛЭХ СӨРӨГ НӨЛӨӨЛЛИЙГ БУУРУУЛАХ, УРЬДЧИЛАН 

СЭРГИЙЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЗӨВЛӨМЖ 

Төслийн үйл ажиллагаанаас байгаль орчинд нөлөөлөх болзошгүй болон гол 

сөрөг нөлөөллүүдийг тодорхойлоход тухайн төслийн явцад газрын гадарга, газрын 

хэвлий, хөрс, ургамал, амьтны аймаг, агаар орчинд сөргөөр нөлөөлөх нь тогтоогдлоо. 

Иймд төслийг хэрэгжүүлэх үед үүсэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах, арилгах арга 

хэмжээний талаар доорх зөвлөмжийг өгч байна. Эдгээр зөвлөмжийг дагаж мөрдөн 

ажилласнаар сөрөг нөлөөллийг зохих түвшинд нь байлгах бүрэн боломжтой. 

 Агаарын чанарт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах зөвлөмж 

Онгоцны нислэгийн ашиглалтын процессод буудлын район дахь хөөрөх, буух 

мөчлөг хөдөлгөөн явагдаж онгоцны нислэгийн горимын шинж чанар, бохирдол 

ялгаруулалт өөрчлөгдөж байдаг. Ашиглалтын нөхцлөөс хамааруулан хорт хийн 

ялгаруулалтыг багасгах аргууд байдаг. Хорт хийн ялгаруулалтыг бууруулах боломжит 

аргуудыг хэрэглэж болно. Ийм үндсэн арга нь онгоц хий (холостой) ажиллах горимын 

үед хөдөлгүүрийн ажиллах хугацааг багасгах явдал юм. Жишээлбэл шууд хөөрөхийн 

өмнөх явгалахад зөвшөөрөх хүртэл хөдөлгүүрээ залгахгүй байх, буултын дараа нэг буюу  

хэд хэдэн хөдөлгүүрээ унтраах болсон байна.   

 Нисэх буудлын ойролцоо суурьшил бий болгохгүй байхад онцгой анхаарах 

хэрэгтэй. Жилийн турш үйл ажиллагаагаа явуулах үйлдвэрлэл, үйлчилгээний 

байгууллагууд, гэр, орон сууцны хорооллууд галлагааны буюу өвөл, хаврын улиралд 

халаалтын зориулалтаар том, бага янз бүрийн хүчин чадалтай зуухнуудыг ашиглах 

болно. Тэдгээрийн утаа, хорт хийний тархалт нь нисэх буудлын үйл ажиллагаанд саад 

болохуйц бохирдлын эх үүсвэр болж, алсын барааны харагдацад нөлөөлж нисэх 

буудлын байнгын үйл ажиллагаа саатуулах, улмаар нислэгийн аюулгүй байдалд ч 

нөлөөлж болзошгүй юм. Аэродромын талбайд хяналтын болон үйлчилгээний бүхий л 

замыг хатуу хучилттай тавих хэрэгтэй байна. Хөөрч буух хучилттай зурвасын хажуугийн 

хөрс нь тоосорхог сул хөрс ихтэй тул түүний сайтар боловсруулж тоос үүсэхээргүй 

байдлаархамгаалалт хийх нь чухал. 
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Хүснэгт 39. Сөрөг нөлөөллийг бууруулах зөвлөмж 

Онгоцонд 

тавих 

хязгаарлал

т 

Нисэх 

буудлын 

районд 

хөдөлгөөн

ий зохион 

байгуулах 

Хөдөлгүүри

йн 

туршилтыг 

хязгаарлах 

Барилга- 

төлөвлөлти

йн арга 

хэмжээ 

Онгоцны нислэгийн 

үзүүлэлтүүдийг тохируулах 

Хөөрөх ба 

өндөр авах 

Суулт хийх, 

буух 

Онгоцны 

нислэгийн 

шуугианы 

түвшин 

Хамгийн 

зохимжтой 

ХБХЗыг 

ашиглах 

Засварын  

хяналтын 

аргыг  

боловсронгуй 

болгох  

замаар 

туршилтын 

асаалтын  

хугацааг 

богиносгох 

Нисэх 

буудлыг 

бүсчлэх,  

орон сууцны 

барилгыг 

хязгаарлах 

Өндөр  

градиенттайга

ар  өндөр  

авах 

Хүлээлтийн ба 

суултын 

маневрийн 

өндрийг 

ихэсгэх 

Онгоцны 

марк,  

хөөрөх 

масс, 

хөдөлгүүри

йн хэв маяг, 

зориулалт 

Нислэгийн 

маршрут,  

замыг 

өөрчлөх 

Туршилтын 

асаалтын  

үед онгоцны 

тоноглолын 

зохистой 

чиглэлийг 

тодорхойлох 

Нисэх 

буудлын 

ирээдүйтэй 

хөгжил 

Хөдөлгүүрийн 

багасгасан 

хийн  горим 

Тасралтгүй 

бууруулах 

замаар 

суултад  орох 

Шөнийн 

цагт 

ашиглагдах 

онгоцнууды

н хэв маяг 

Шөнийн ба 

дадлагын 

нислэгийн 

хязгаарлалт 

Туршилтын 

асаалтын 

талбайг 

зохистой 

байршуулах 

Нисэх 

буудлын 

эргэн  тойрны 

нутаг 

дэвсгэрийн 

байгуулалтад 

газрын 

гадаргын 

онцлогийг 

тооцох 

Хөөрөх массыг 

багасгах 

Зурвасын 

налуугийн 

өнцгийг 

ихэсгэх 

 

Нислэгийн 

хөдөлгөөни

й 

удирдлагын 

аргыг 

боловсронгу

й болгох, 

хөөрөх, буух 

шинэ 

тогтолцоо 

нэвтрүүлэх 

Шуугианы 

түвшин 

багасгах 

намдаагч, 

экран болон 

бусад 

хэрэгслүүдий

г хэрэглэх 

Барилга 

байгууламжи

йг барих үед 

дуу 

тусгаарлагч 

ба шингээгч 

хэрэглэх 

Эрчлэн гүйх, 

хөөрөх үед 

хөдөлгүүрийн 

ажлын 

номиналь 

горимыг 

ашиглах 

Тооромзтой 

онгоцыг 

бууруулах 

 

Онгоцны 

хөдөлгөөни

й хуваарийг 

журамлах, 

хүлээх 

Шөнийн цагт 

туршилтаар 

асаахыг 

хориглох 

 

Хөдөлгүүрийн 

ажлын горим 

ба нислэгийн 

хурдыг 

тохиромжтой 

Хоёр 

сигменттэй 

зурвасыг 

ашиглах 
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бүсэд 

саатах 

хугацааг 

богиноснох 

байдлаар 

зохицуулах 

 

Онгоцны 

зогсоолоос 

зурвас 

хүртэл 

тусгай 

тээврийн 

хэрэгслэлээ

р онгоцыг 

хүргэх 

   

Аэродинамики

йн солигдмол 

конфигурацита

й онгоцыг 

бууруулах 

Хөдөлгүүрийн багасгасан хий горимын улмаас шуугианы бууралт хоёр контуртай орчин 

үеийн тийрэлтэт онгоцнуудад 2-4 Дб, турбо тийрэлтэт хөдөлгүүртэй болон доод түвшний 

хоёр контуртай онгоцнуудад 11-14 EPN Дб хүртэл өөрчлөгддөг.  

Сэнсэн тийрэлтэт хөдөлгүүртэй онгоцнуудын жолоодлогын арга ойролцоо бөгөөд 

шуугианыг мөн 2–4 EPN Дб -ээр бууруулж болдог. 

Дуу шуугианыг бууруулах 

 Нисэх буудлын орчин тойрны нутаг дэвсгэрт нисэх онгоцны дуу шуугианы 

төвшинд хяналт тавих нь төсөл хэрэгжүүлэгчийн байгаль орчныг хамгаалах үндсэн 

зорилтын нэг байх ёстой юм. 

Агаарын хөлгөөс гадна нисэх буудалд ашиглагдаж буй машин тоног 

төхөөрөмжүүд, цахилгаан генератор зэрэг нь дуу чимээ үүсгэгч эх үүсвэр болно. Нисэх 

буудлын хэмжээнд нэгдсэн шуугианы төвшинг бүрэн тодорхойлоход төвөгтэй байгаа ба 

ажлын байрны хөдөлмөр аюулгүй ажиллагааны заавар, холбогдох стандартыг сайтар 

мөрдөж ажиллагсдыг шуугианаас хамгаалах хэрэгслээр хангах, нисэх буудлын орчны 

бүс дэх шуугианы хяналт шинжилгээг байнга хийн гадаад орчны стандарттай нийцэж 

байгаа эсэхийг тогтоон шаардлагатай тохиолдолд хаалт хашилт барих, дуу чимээ ихээр 

үүсгэгч зарим тоног төхөөрөмжүүдийг битүүмжлэх зэргээр шуугианы нөлөөллийг 

бууруулна. 

Агаарын хөлгөөс үүдэлтэй дуу чимээг бууруулах нь нэлээд төвөгтэй тул орон 

нутгийн зэрлэг ан амьтдын тархалт нутагшилд ямар нэг нөлөөлөл үзүүлдэг эсэхийг 

судалж шаардлагатай тохиолдолд нислэг үйлдэхийг хориглосон бүсүүдийг тогтоох 

хэрэгтэй. Шөнийн цаг (23-07 цаг)-аар нислэг үйлдэгдэх бол аль болох 11 чиглэлээр онгоц 

бууж, 29 чиглэлээр хөөрөх нь сумын суурьшлын бүс дэх шуугианы нөлөөллийг 

бууруулна. 

Дуу шуугианыг бууруулах арга хэмжээг бодитой төлөвлөхийн тулд 2 үндсэн 

судалгаат ажлын үр дүнд тулгуурлах шаардлагатай болно. Үүнд: 

1. Нисэх буудлын орчны дуу шуугианы бодит байдлыг хэмжих хяналтын 

нэгдсэн автомат систем бий болгох, үр дүнг тооцоолон загварчилж үнэлэх, 

судалгаа, хяналт, төлөвлөлтийн мэргэжлийн баг ажиллуулах 

2. Судалгаа, тооцоолол, үр дүнд тулгуулран нисэх буудалд ашиглах агаарын 

хөлгийн үйлдвэрлэгч, нисэхийн байгууллагууд, нислэг үйлдэж буй авиа 
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компаниудтай хамтран нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний нэгдсэн 

хөтөлбөр, заавар зөвлөмжтэй ажиллах зэрэг болно. 

3. Нисэх буудалд ашиглаж байгаа нисэх онгоцны шуугианы нөлөөллийг 

багасгах талаар нисэхийн компаниудтай хамтран ажиллаж хяналт тавих, 

4. Нисэх буудлын орчин тойронд шуугианы бодит байдлыг хянаж байх, 

5. Нисэх буудлын албад шуугианы түвшнийг бууруулах зөвлөмжийг 

хэрэгжүүлж байгаад хяналт тавих, 

 Газрын гадарга болон газрын хэвлийд үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах 

зөвлөмж 

- Шинээр баригдах барилгын ажил нь газарт зохих хэмжээний сөрөг нөлөөлөх 

үзүүлэх боловч энэ нь бүтээн байгуулалтын дараа үүсгэсэн өөрчлөлтөө байнга 

хадгалах  

- Олон улсын судалгаагаар нисэх буудлын орчинд мал, амьтан цуглах нөхцөлийг 

багасгах чиглэлд анхааран ажиллах, 

- Ашиглалт, эзэмшлийн талбайд өөрчлөлт орох нөхцөл байгааг харгалзан үзэж 

“Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа”-г өөрийн эзэмшлийн газарт 

хийлгэж эрх бүхий байгууллагаар баталгаажсан дүгнэлт гаргуулж байх 

шаардлагатай бөгөөд цаашид “Газрын тухай” хуульд заасны дагуу 5 жил тутам 

“Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа” хийлгэж дүгнэлт гаргуулж байх. 

- Барилга бүтээн байгуулалт, үерийн суваг шуудуу татах зэрэг хөрс хуулалттай 

ажилд бүтээн ажлыг батлагдсан зураг төслийн хүрээнд хийж, илүүц газар 

эвдэхгүй байхад анхаарах хэрэгтэй. 

- Цаашид баригдах барилга байгууламжийн бүтээн байгуулалтын үед газар 

тахлагдах тул барилгын материалыг эмх цэгцтэй хурааж, түр ашиглаж байгаа 

газрын талхлагдлыг бууруулахад хамгаалалтын зон татан доорх арга хэмжээ 

авах хэрэгтэй. 

- Барилга байгууламжийн бүтээн байгуулалтын үед үүссэн хог хаягдлыг тухай бүр 

зайлуулж байх 

- Газар, талбай ашиглалтын бүсүүдийг нэн даруй зохион байгуулан тэмдэгжүүлэх 

- Автозам, авто зогсоол зэргийн хязгаарыг заах, хэтрүүлэн ашиглах нөхцлийг хаах 

- Барилгын үйл ажиллагаа дууссаны дараа талбай бүрийн хөрс болон ургамлан 

бүрхэвчийн тархалтын дагуу өнгөн хөрсөөр бүрхэж ургамалжуулна. Ингэснээрээ 

газрын гадаргад үзүүлэх байнгын нөлөөллийг бууруулах юм. 

 Хөрсөн бүрхэвчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах зөвлөмж 

- Төслийн үйл ажиллагаанаас хөрсөнд үзүүлэх сөрөг нөлөө нь хэсэгчилсэн 

газруудад хөрс хуулах, талхлах байдлаар илрэх ба нөлөөллийн эрчим дунд зэрэг 

тул сөрөг нөлөөг бууруулах боломжтой. Хөрсөнд үзүүлэх сөрөг нөлөөг бууруулах 

үйл ажиллагаа нь газарт үзүүлэх нөлөөг бууруулах арга хэмжээтэй салшгүй 

холбоотой байх бөгөөд хөрс хуулалттай холбоотой үүсэх сөрөг нөлөөллөөс 

бууруулах арга хэмжээг зөвлөмж болгон өгж байна. Үүнд: 

- Барилгын бүтээн байгуулалт, зам талбайн хэсэгчилсэн засвар, үерийн суваг 

татах үйл ажиллагааны үед хөрс хуулагдах бөгөөд бүс нутгийн хөрсний хэв 

шинжийн нөхцөлд тохируулан шимт хөрсийг 15-20 см зузаанаар авч нөөцлөх 

хэрэгтэй. 
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- Байгаль орчин. Газрын шорооны ажлын үед үржил шимт хөрс хуулалт, 

хадгалалт” МNS5916:2008 стандартын дагуу хуулж авсан шимт хөрсийг бүтээн 

байгуулалтын дараах ногоон байгууламж байгуулахад ашиглах бөгөөд шимт 

хөрсийг дэвсэх шаардлагатай газруудад хүрэлцэх хэмжээгээр тараан тэгшилж 

дэвсэнэ. 

- Шимт хөрсний нөөцийг ногоон бүс байгуулах хүртэл түр хугацаанд шимт хөрсийг 

“Байгаль орчин. Газрын шорооны ажлын үед үржил шимт хөрс хуулалт, 

хадгалалт” МNS5916:2008 стандартын дагуу хадгална. 

- Шимт хөрсийг хуулах, хадгалах, хамгаалах, ашиглах холбоотой дэс үйл 

ажиллагааг хэрэгжүүлэх тухай БОМТ-нд тодорхой тусгах тул түүнийг дагаж 

мөрдөнө. 

- Ил хөрс бүхий талбайд машиг тэрэг, түүний эд ангиудад засвар үйлчилгээ хийх, 

хатуу шингэн хог хаягдал асгах, хаях үйлдлийг хатуу чанд хориглон ажиллана. 

- Хогийн цэг, шатахууны агуулах, цэвэрлэх байгууламжийн гаралт, хоол 

үйлдвэрлэлийн барилга, цахилгаан станц, ангарын барилга орчимд үүсэх 

хөрсний бохирдлыг ОХШХ20-т заасны дагуу хянан мониторингийн үр дүнгээр 

хамгааллын арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ. 

- Хөрсний бохирдол үүсэхээс урьдчилан сэргийлж аюулгүй ажиллагааны дүрэм 

журмыг мөрдөж ажиллах шаардлагатай бөгөөд бохирдол үүссэн тухай бүр 

бохирдсон хөрсийг аль болох хурдан хугацаанд хусаж цэвэрлэхдээ бохирдол 

үүсгэгчийн шинж чанараас хамааруулан зайлуулж, саармагжуулах арга хэмжээг 

хэрэгжүүлэх шаардлагатай. 

- Хяналт мониторингийн үр дүнгээр хэрэгжүүлэх хөрсийг бохирдлоос хамгаалах 

арга хэмжээг тухайн үүссэн нөхцөл байдалтай уялдуулан жил бүрийн БОМТ-нд 

тусгаж байвал зохино. 

- Шатахуун түгээх цэг, танк, засварын газарт асгаралтын иж бүрдэл бүхий цүнхээр 

хангаж түүнийг хэрэглэх сургалт явуулах 

- Асгаралтын хариу үйлдэл хийх төлөвлөгөө боловсруулах 

- Бүх төрлийн бохир усыг Монгол Улсын стандартын шаардлагыг хангах түвшинд 

цэвэрлэх 

- Бохир усыг цэвэрлэх системийн шүүрэлт буюу тоног төхөөрөмжийн бүрэн 

ажиллагаатай эсэхийг байнга хянаж засварлана 

- Цэвэрлээгүй бохир усны цөөрмийг ус нэвтрэхгүй материалаар доторлож, эвдрэл 

гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх тохирсон арга хэмжээг боловсруулах зэрэг орно. 

- Төсөл хэрэгжиж дууссаны дараа эвдэрсэн газрыг ургамалжуулах MNS5918:2008, 

эвдэрсэн газрын нөхөн сэргээх MNS5914:2008, уул нисэх буудлын үйлдвэрлэлд 

өртөн эвдэрсэн газрыг нөхөн сэргээх MNS5914:2008 стандартын дагуу хийж 

гүйцэтгэх. 

 Газрын доорх усанд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах зөвлөмж 

- Төсөл хэрэгжүүлэгч гадаргын болон газрын доорх усанд үзүүлж болох 

нөлөөллүүдийг бууруулахад дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлж байвал зохино.  

- Үерийн хамгаалалтын суваг, түүний хамгаалалтын далангаас 30 метр хүртэлх 

зайд онцгой хамгаалалттай бүс тогтооно. 

                                                             
20 Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр  
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- Үерийн хамгаалалтын байгууламж, түүний хамгаалалтын зурваст дараах үйл 

ажиллагаа явуулахыг хориглоно. 

- Хамгаалалтын зурваст газар олгох, барилга байгууламж төлөвлөх, үйл 

ажиллагаа явуулах; 

- Хамгаалалтын зурвас бүхий газарт зөвшөөрөлгүй суурьших, ахуйн болон 

үйлдвэрийн бохир ус, хог хаягдал хаях; 

- Барилга байгууламжийг зориулалтын бусаар ашиглах, хийц бүтээцийг өөрчлөх, 

хавтан тавих, зам талбай засах, зөвшөөрөлгүй гүүрэн гарц хийх, байгуулалтыг 

хэсэгчлэн зөөж шилжүүлэх; 

- Барилга байгууламжийн дотор инженерийн шугам хоолой, кабель худгийн 

барилга угсралт хийх; 

- Барилгын ул хөрсний усыг ашиглагч байгууллагын зөвшөөрөлгүйгээр 

инженерийн бэлтгэл арга хэмжээний барилга байгууламж руу шавхалт хийх; 

- Үерийн хамгаалалтын барилга байгууламжийн ашиглалт, засвар, цэвэрлэгээ 

үйлчилгээний хүрээнд дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэнэ. 

- Үерийн хамгаалалтын барилга байгууламжийн халиа, мөсөн дошин арилгах; 

- Үерийн хамгаалалтын барилга байгууламжийн лаг хагшаас цэвэрлэгээ; 

- Эвдэрч гэмтсэн тухай бүрт засвар нөхөн сэргээлт; 

- Эвдрэл гэмтэл давтагдах хүчин зүйлтэй бол хамгаалалтын хайс хашлага хийх; 

- Үерийн хамгаалалтын барилга байгууламж, түүний хамгаалалтын зурваст үүссэн 

зөрчлийг арилгах; 

- Анхааруулах самбар, тэмдэг тэмдэглэгээ суурилуулахд; 

- Бусад үйл ажиллагаа: 

- Төслийн үйл ажиллагаанд ашиглагдаж байгаа техник хэрэгслүүдийн бүрэн бүтэн 

байдал, хэвийн ажиллагааг ханган, тэдгээрээс тос, масло, шатахуун алдагдаж 

гадаргын болон газар доорх усыг бохирдуулахаас сэргийлж үзлэг, шалгалтыг 

тогтмолжуулна. 

- Ундны усны эх үүсвэрт тогтмол хими-бактерологийн шинжилгээ хийлгэж 

шаардлага хангаж байгаа эсэхийг тогтмол хянаж ажиллана. Мөн ахуйн хаягдал 

усаар гадаргын болон газрын доорх усны нөөцийг бохирдуулахгүй байх талаар 

авч нэгж бүрт тохирсон арга хэмжээ төлөвлөн ажиллана. 

- Мөн төслийн үед хэрэглэх шатах тослох материал, химийн бодис материалыг 

зохих журмын дагуу хадгалж, харьцаж байх ба санамсар болгоомжгүй болон 

гэнэтийн болзошгүй нөлөөллийн улмаас хөрсөнд алдагдсан тохиолдолд шнисэх 

онгоцны буудлын арга хэмжээг авах бүхий л боломжийг тайлангийн 5 болон 6 

дугаар бүлэгт заасан зөвлөмжийн дагуу бүрдүүлсэн байна. 

- Усны тухайн эх үүсвэрийн нөөцийг ашиглахдаа байгаль орчны тэнцлийг хангахад 

шаардагдах хэмжээний усыг байгальд заавал үлдээнэ. 

- Шинэ нисэх буудлын ундны усны хоногийн хэрэглээ хангахад одоо байгаа гүний 

худгаар бүрэн хангахаар байгаа ч нэмэлтээр гүний 2 худаг барьж нөөц байдлаар 

ашиглах хэрэгтэй. 

- Ус хангамжийн эх үүсвэрт хамгаалалтын бүс заавал тогтоон, тэмдэгжүүлж, 

дэглэмийг мөрдөн ажиллана. 

Усны сан бүхий газар, усан хангамжийн эх үүсвэрт хамгаалалтыг бүс тогтоох 

нийтлэг ач холбогдол 

 Усны эх, ундарга, нөөцийг хомсдох, бохирдохоос хамгаалах, 
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 хүн амыг үер усны гамшгаас сэргийлэх, 

 төв суурин газрын ундны усны эх үүсвэрийн цэгүүд болон түүний тэжээгдлийн 

мужийг хамгаалах, 

 сав газрын хэмжээнд экологийн ач холбогдолтой гол горхи, нуур цөөрөм 

булаг шандаа хатаж ширгэх сөрөг нөлөөлөлд өртөхөөс урьдчилан сэргийлж 

ирээдүй хойч үедээ өвлүүлэн үлдээх нөхцлийг бүрдүүлэх юм 

Ус хангамжийн эх үүсвэр гэж худаг, татах, цуглуулах, цэвэршүүлэх байгууламж, түгээх 

зориулалт бүхий усны барилга байгууламжийг хэлнэ. Хот суурин газрын төвлөрсөн бус 

ус хангамжийн эх үүсвэрээс 50 метрээс доошгүй зайд эрүүл ахуйн хориглолтын бүс, 200 

метрээс доошгүй зайд эрүүл ахуйн хязгаарлалтын бүсийг тогтооно. 

Ус хангамжийн эх үүсвэрийн эрүүл ахуйн бүс ба түүний дэглэм 

Ус хангамжийн эх үүсвэрийн эрүүл ахуйн бүсэд дараах дэглэмийг мөрдөнө: 

 Эрүүл ахуйн хориглолтын бүсэд гадаргуугийн урсацыг тус бүсээс зайлуулах 

суваг байгуулна; 

 Эх үүсвэрийг ашиглах зориулалттай барилга байгууламжийг ариутгах 

татуургын төвлөрсөн системд холбоно. Хэрэв боломжгүй бол стандартын 

шаардлага хангасан бохир усны цооног, бие засах газрыг бүсийн гадна 

байрлуулна; 

 Ус хангамжийн барилга байгууламжид өргөтгөх, засварлах ажил хийхдээ 

байгаль орчин, эрүүл ахуйн хяналтын байгууллагын дүгнэлтийг үндэслэн 

батлагдсан зураг төслийн дагуу хийж гүйцэтгэнэ; 

 Ус хангамжийн эх үүсвэрийн эрүүл ахуйн хориглолтын бүсийн эргэн тойрныг 

хашиж хамгаалан байнгын харуул хамгаалалттай байлгах бөгөөд худаг, усан 

сангийн таг, салхивчийг битүүмжлэн хялбар нээх, эвдэх боломжгүй болгоно; 

 Бүсийн талбайг тогтмол цэвэрлэж, хог хаягдлыг зайлуулж, хөнөөлт шавж 

мэрэгчийн устгалыг мэргэжлийн байгууллагаар механик аргаар хийлгэнэ; 

 Усны эх үүсвэрийн гидрогеологийн нөхцөлөөс шалтгаалан эрүүл ахуйн бүсэд 

нэмэлт арга хэмжээ авч болно. 

Ус хангамжийн эх үүсвэрийн эрүүл ахуйн хориглолтын ба хязгаарлалтын бүсэд 

дараах үйл ажиллагаа явуулахыг хориглоно: 

 Газрын өнгөн хөрсийг эвдрэл элэгдэлд оруулах, мод бут огтлох, элс 

хайрга чулуу олборлох; 

 Ашиглалтаас гарсан цооногийг техникийн болон бусад зорилгоор нөөцөд 

байлгах; 

 Цэвэрлээгүй хаягдал бохир ус болон хог хаягдал хаях, хаягдлын сан 

байршуулах; 

 Уст үеийн дээд талтай залгаа үеийн чулуулагт нөлөөлөх аливаа 

ажиллагаа явуулах; 

 Судалгаа шинжилгээ, унд ахуйн бус зориулалтаар ашиглах худаг, цооног 

өрөмдөх; 

 Төвлөрсөн ус хангамжийн барилга байгууламж, шугам сүлжээтэй газар 

унд ахуйн зориулалтаар ашиглах худаг, цооног өрөмдөх; 
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 Бүх төрлийн бордоо, пестицид хэрэглэх; 

 Газрын тосны бүтээгдэхүүн, химийн бодис болон цацраг идэвхт бодис, 

түүнийг агуулсан ашигт малтмал хадгалах, агуулах, халдварт өвчин 

тарааж болзошгүй зүйлс байрлуулах; 

 Шатахуун түгээх станц байршуулах, машин техник угаах; 

 Мал амьтны гаралтай түүхий эд боловсруулах, хадгалах; 

 Орон сууц, үйлдвэр, үйлчилгээний зориулалттай барилга байгууламж 

барьж ашиглах; 

 Газар өмчлөх, эзэмших, ашиглах эрх олгох зэрэг болно 

 Үйлдвэрлэл явуулах талбайг аль болох бага, цомхон байхаар төлөвлөж, 

жижиг гол, сайрын сав газрын эмзэг ургамал, хөрсний бүрхэвчийн 

байгалийн нөхцөлийг хангах тал дээр онцгой анхаарах 

 Ашиглалтын явцад үүсэх овоолго, хонхор, хөрс хуулалт зэрэг нь гадаргын 

усны нөөц, горимд сөргөөр нөлөөлнө. Иймээс ажил дууссаны дараа болон 

ашиглалтын явцад газрын гадаргын хотгор, гүдгэрийг байгалийн хэлбэрт 

оруулж нөхөн сэргээлтийг маш сайн хийж гүйцэтгэх 

 Хур бороо, үерийн усыг ашиглаж нуур цөөрөм үүсгэх 

 Ургамлан нөмрөгт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах зөвлөмж 

Үйл ажиллагааны явцад ургамлан нөмрөгт үзүүлэх сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан 

сэргийлэх, тэдгээр нөлөөллийг бууруулах зорилгоор доор дурдсан арга хэмжээг төслийн 

үйл ажиллагааны туршид авч хэрэгжүүлэх шаардлагатай. Үүнд: 

 Тоосжилт нь ургамлын навчны амсрыг бөглөх, улмаар фотосинтезийн явцыг 

бууруулах, ургамлын ургалтыг доройтуулах сөрөг нөлөөтэй юм. Иймд хатуу 

хучилтгүй замд автомашины хурдыг хязгаарлах, замын сүлжээг сайжруулах, 

тоосжилтыг бууруулах усалгааг хийх 

 Төслийн ногоон байгууламжийн хувьд орон нутгийн байгалийн нөхцөлийг 

харгалзан, тухайн орчны онцлогт зохицсон, ган гачиг болон хүйтэнд тэсвэртэй я 

ургамлын төрлийг сонгож тарих 

 Ургамалжуулалтын ажлыг нарийн мэргэжлийн ажилтан, эрдэмтдийн удирдлага, 

зохион байгуулалтын дор хийж гүйцэтгэх 

 Онц шаардлагагүйгээр газар хөндөхгүй байх 

 Замын нэгдсэн сүлжээг нэн даруй бий болгох, цаашид онц шаардлагагүйгээр 

шинээр зам бий болгохгүй байх 

 Хөрс бохирдуулагч материалуудын хяналт зохицуулгыг сайжруулах 

 Барилга, угсралтын болон ашиглалтын үед хэрэглэгдэх машин, механизмын 

тогтмол үзлэг шалгалт хийж, ШТМ21-ын асгаралт үүсгэж байгаа эсэхэд хяналт 

тавих,  

 Машин механизмыг зориулалтын талбайд байрлуулах, засвар үйлчилгээг мөн 

зориулалтын байранд хийх, 

 Түлш, тосолгооны материал, химийн бодис агуулах сав гэх мэт асгаралт үүсгэж 

болзошгүй эх үүсвэрүүдээс асгаралт үүсэхээс сэргийлсэн хамгаалалтын суурь 

хийх, 

                                                             
21 Шатах тослох материал 
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 Баяжуулах үйл ажиллагаанаас хөрсөнд бохирдол үүсгэж байгаа эсэх дээр байнга 

хяналт тавьж ажиллах. 

 Барилга угсралтын ажил дууссаны дараа талбайг нөхөн сэргээхэд нутгийн унаган 

ургамлуудын үрийг ашиглах 

 Барилгын баригдах талбайгаас гадна орших ургамлын талхагдалд оруулахгүй 

байх бүхий л арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх, объектуудад хашаа барих 

 Аливаа газар хөндөлт бүрийн өмнө тухайн талбайн ургамлан нөмрөгийн суурь 

мэдээллийг цуглуулж, нөхөн сэргээлтийн ажилд тухайн нутгийн ургамлын үрийг 

ашиглах, байгалийн бэлчээрийг сайжруулах чиглэлээр иргэдтэй хамтарч 

ажиллах (худаг, ус гаргах г.м). 

 Амьтны аймагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах зөвлөмж 

 Шувуу, хөхтөн амьтан агаарын хөлөгтэй мөргөлдөх эрсдэлийг бууруулах, нисэх 

буудлын үйл ажиллагаанаас амьтны аймагт үзүүлэх нөлөөллийг бага байлгах 

үүднээс дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Үүнд: 

 Нисэх буудал орчмын амьтдын тоо толгой, байршил, шилжилт хөдөлгөөн, 

тэдгээрийн төрөл зүйл устах болон амьдралынх нь хэвийн үйл ажиллагаа 

алдагдаж буй эсэхэд мониторинг судалгаа хийх, хамгаалах төлөвлөгөө 

боловсруулах, хариу арга хэмжээ авах. 

 Тухайн бүс нутгийн биологийн олон янз байдлын мониторинг судалгаа, 

хамгаалалд орон нутгийн захиргаа, байгаль орчны хэлтэс, мэргэжилтэн, байгаль 

хамгаалагч, эрдэмтэн судлаачидтай хамтран ажиллах. 

 Нисэх буудлын доторх болон гаднах дэд бүтэц буюу өндөр хүчдлийн шугамд 

мониторинг судалгаа хийх, мэргэжлийн судлаачдаас зөвлөгөө авч хамгаалах 

шийдлийг олох. 

 Хог хаягдлыг зориулалтын хогийн цэгт, шингэн хаягдлыг ил задгай хаяхгүй зөвхөн 

бохирын цооногт зайлуулж амьтны бэлчээр, усанд ордог булаг шандын ойролцоо 

газар хаяхаас зайлсхийх, шувуу цугларахаас сэргийлэх, 

 Хөрс болон усан орчинд химийн бодис, тослох материал алдагдсан тохиолдолд 

тухайн бодисыг цаашид тархахаас нь сэргийлж, шингээн авах шаардлагатай. 

Ямар бодис алдагдсанаас шалтгаалан шингээж авах материалын нэр төрөл 

өөрчлөгдөх ба голдуу шингээгч инерт, саармаг материал, элс, шороо зэрэг 

материалуудыг ашиглах. 

 Нөмрөг тас, шилийн сар, цармын бүргэд, идлэг шонхор зэрэг эрсдэл өндөртэй 

махчин шувуудын агаарын хөлөгтэй мөргөлдөх аюулыг бууруулах үүднээс 

чичүүл, огдой, үлийн цагаан оготно зэрэг мэрэгчид болон жижиг шувуудын тоо 

толгойг бууруулах арга хэмжээг аэродромын талбай болон 5-10 км радиуст авч 

хэрэгжүүлэх. 

 Аэродромын талбай болон нисэх буудлын талбай орчимд жижиг мэрэгчдийн 

нягтшилыг багасгах зорилгоор сургасан махчин шувуу, нохой ашиглах, ялангуяа 

гэрийн муур байрлуулах нь бусад аргаас илүү үр дүнтэй. 

 Нисэх буудлын талбай орчимд нөмрөг тас, хажир, хэрээ гэх мэт сэг зэмээр 

хооллодог шувууд олноор цуглахаас сэргийлж 5-10 км радиуст буй сэг зэм 

(гэрийн мал, зэрлэг амьтны сэг зэм, ясны хэлтэрхийнүүд, зам дээр машинд 

мөргүүлж амь үрэгдсэн амьтад гэх мэт)-ийг байнга шалгаж холдуулах. 

 Шилийн сар, идлэг шонхор, сохор элээ, хон хэрээ зэрэг шувууд хашаа, өндөр 

хүчдэлийн модон, бетон болон төмөр анкер шонгуудыг оготно зурам руу довтлох, 



ХЭНТИЙ АЙМГИЙН ДАДАЛ СУМЫН НУТАГ ДЭВСГЭРТ БАЙРЛАХ “ДЭЛҮҮНБОЛДОГ” 
НИСЭХ БУУДЛЫН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ НӨЛӨӨЛЛИЙН НАРИЙВЧИЛСАН ҮНЭЛГЭЭНИЙ 

ТАЙЛАН 

2022 ОН 

  
 

ТАЙЛАН БОЛОВСРУУЛСАН: “ДЭЭШЛЭХ ГОВЬ” ХХК 3-60 
 

амарч суух болон үүрлэх обьект болгон ашиглах нь түгээмэл байдаг. Иймд өндөр 

хүчдэлийн шонд шувуу суух, үүрлэх боломжийг бууруулах үүднээс шувуу суух 

боломжтой хэсгүүдэд шувуу үргээх, саатуулах тоноглол байрлуулах. 

 Байшин, барилгын нүх дээвэр, хөндий, эрчим хүчний дэд станц, өндөр хүчдлийн 

шон зэрэг хүний бүтээсэн зүйлд үүрлэдэг начин шонхор, хон хэрээ, хөхвөр тагтаа 

зэрэг шувуудын үүрлэх боломжийг багасгах, мэргэжлийн судлаачдаас 

зааварчилгаа авах. 

 Нисэх буудал орчимд шувуу болон түүний идэш тэжээл бологч амьтад цугларах 

боломжтой хиймэл амьдрах орчинг багасгах. Тухайлбал, мод тарих (нүүдлийн 

болон махчин шувууд олноор цуглардаг), том бетон эд зүйлс, хоолой, барилгын 

материалын үлдэгдэл хэсэг зэрэг бусад барилгын материал (шувуудын үүрлэх 

орчин), ажилчдын камп, орон сууцны томоохон барилга, түүний дээвэр гэх мэт. 

 Нисэх буудал орчимд ус задгайлж булаг шанд үүсгэх, худаг ухахаас зайлсхийх. 

 Нисэх буудлын хамгаалалтай хашаан доторхи хамхуул шарилж зэрэг ургамал 

ихтэй газарт монгол болжмор, шоорон эвэрт болжмор, дөлөн цэгцүүхэй, хүрэн 

чихт хөмрөг зэрэг үр идэшт жижиг шувууд олон тоогоор сүрэглэн байрших 

боломжийг багасгах. Хэдийгээр эдгээр жижиг шувууд нь агаарын хөлөгт гэмтэл 

учруулах боломж бага боловч сар, шонхор зэрэг шувууд цуглах бас нэгэн 

шалтгаан болно. 

 Нисэх буудал орчимд малын тоо, толгойг бага байлгах шаардлагатай. Мал нь 

шавьжны тоо нэмэгдэх нэг шалтгаан болдог бөгөөд шавьж иддэг шувууд болон 

өвөл, хаврын цагаар эцэж эндсэн малд тас, бүргэд, элээ зэрэг махчин шувууд 

олноор цуглаж болзошгүй. Иймд эдгээр тохиолдлыг холбогдох байгууллагад 

мэдэгдэн зайлуулах арга хэмжээг эртлэн төлөвлөж байх. 

 Шувуудын тархалт, нүүдэл шилжилт, тоо толгой цаг хугацаа, идэш тэжээлийн 

хүрэлцээ, цаг уурын нөхцөл, хүн, малын нөлөөлөл зэргээс шалтгаалан тогтмол 

хувьсан өөрчлөгдөж байдаг. Иймд судалгааг богино хугацаанд, ганц удаа 

хийлгээд орхих бус, харин ч цаашид жил бүр хавар, намрын нүүдэл, үржлийн 

болон өвөлжиж буй үед тогтмол үргэлжлүүлэн хийж, мэдээ баримтыг шинэчлэн 

сайжруулж, хамгааллын төлөвлөгөө боловсруулан, тухайн цаг хугацааны бодит 

мэдээллийг аюулгүй ажиллагаатай тогтмол уялдуулан ашиглаж байх хэрэгтэй. 

 Шувууны аюулаас урьдчилан сэргийлэхэд хяналт болон үргээх ажиллагааг 

сайтар зохион байгуулах нь чухал. Хамгийн түрүүнд шувуудын байршлыг цаг 

алдалгүй илрүүлдэг байх хэрэгтэй. Япон улсын Нарита нисэх онгоцны буудалд 

гэхэд шувууны хөдөлгөөн мэдэрдэг камер, шувуу илрүүлэх радар зэргийг 

хяналтын үйл ажиллагаанд ашиглаж байна. Хэрэв илрүүлэх тоног төхөөрөмж 

дутагдалтай бол зөвхөн шувууг тогтмол харж байршлыг мэдээлэх ажилтан 

зайлшгүй байх хэрэгтэй. Шувуу хянах ажилтан нь өндөрлөг цамхагт байрлах нь 

тохиромжтой. Харин шувуу үргээх ажиллагаанд тоног төхөөрөмжөөс илүүтэйгээр 

хүний уйгагүй үйл ажиллагаа чухал үүрэгтэй. Үргээлгийн ажилтнууд талбайд 

машин болон үргээлгийн тоног төхөөрөмж, сургасан шувуу, нохойтойгоо бэлэн 

байх шаардлагатай. Дэлхийн олон оронд шувууны хяналтын 20-30 хүнтэй баг 

ажилладаг. Гэтэл манай орны хувьд хүн хүч дутагдалтай байгаа тул энэ жишигт 

хүргэж нэмэгдүүлэх арга хэмжээ авах хэрэгтэй. 

 Нислэг бүрийн өмнө шувууны ажиглалтыг хийж, аэродромоос шувуудыг үргээх, 

зайлуулах. Аэродромын талбайд шувуу үргээхдээ пиротехникийн хэрэгсэл, 
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шувуу үргээх дуу чимээний хэрэгсэл болон лазер гэрэл ашиглах нь илүү үр 

дүнтэй. 

3.2 ХҮНИЙ ЭРҮҮЛ МЭНДЭД ҮЗҮҮЛЭХ СӨРӨГ НӨЛӨӨЛЛИЙГ БУУРУУЛАХ, 

УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЗӨВЛӨМЖ 

 Удирдлага, зохион байгуулалтын хүрээнд авах арга хэмжээ 

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн орчныг сайжруулах, хөдөлмөрлөх үйл 

ажиллагааны явцад ажилтны эрүүл мэнд, амь насыг хамгаалах бүх нөхцөлийг 

бүрдүүлэн ажиллах удирдлагын нарийн тогтолцоог бий болгоход оршино. Энэ ажлын 

хүрээнд дараах ажлуудыг зохион байгуулах хэрэгтэй ба мөн иргэдийн санал зөвлөмжийг 

үйл ажиллагаандаа тусгаж хэрэгжүүлэх нь зүйтэй. 

- Тус суманд төлөөлөгчийн газар байгуулах, түүгээр дамжуулж орон нутгийн 

иргэдэд үйл ажиллагааны талаарх мэдээллийг өгөх (ажлын байрны талаар г.м). 

- Байгаль хамгаалах ажилд нутгийн иргэдтэй хамтран ажиллах 

- Нөлөөллийн нөхөн төлбөрийг тухай бүрт олгож байх 

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй, ажиллагсдын эрүүл мэндийг хамгаалах 

чиглэлээр баримталж ажиллах эрх зүйн баримт бичгүүдийн эмхтгэлтэй болох. Үүнд: 

- Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй,  ажиллагсдын эрүүл мэндийг 

хамгаалах чиглэлээр баримталж ажиллах эрх зүйн баримт бичгүүдэд дүн 

шинжилгээ хийх 

- Баримталж ажиллах эрх зүйн баримт бичгүүдийн жагсаалт болон заалтуудыг 

гаргах 

- Эрх зүйн баримт бичгүүдийг  эмхтгэл болгон бэлтгэж, гарын авлага хэвлүүлэх 

- Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн чиглэлээр урьдчилан сэргийлэх 

зан үйлийг бий болгох, сургалт сурталчилгааны тогтолцоо бүрдүүлэх 

- Үйлдвэрлэлийн ажлын онцлог, Ажиллагсдын онцлогоос шалтгаалахгүйгээр 

тэднийг аюулгүй ажиллагааны арга барилд сургах зааварчлах ажлыг 

тодорхой дэс дараалалтайгаар гүйцэтгэх 

- Ажилчдад аюулгүй ажиллагааны зааварчилгыг тогтоосон хугацаанд өгөх, 

хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаанд сургаж дадлагажуулах 

- Гадны байгууллагаас ажиллах болвол аюулгүй ажиллагааны зааварчлгаанд 

бүх ажилчдын нэгэн адил хамруулна. Ажилд шинээр орсон, өөр ажилд 

шилжин ажиллаж байгаа хуучин ажилчид аюулгүй ажиллагааны зааварчилга 

авсаны дараа уг ажилд орно. 

- Ажилчдад өгөх зааварчилга цаг хугацаандаа чанартай хийгдэж байгаа хэсэг, 

холбогдох бичиг баримтын хөтлөлтөд хяналт тавих 

- Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн мэдээллийг төлөвлөлт, шийдвэр 

гаргах үйл ажиллагаанд ашиглах боломжийг судалж, хяналтын зохистой, үр 

ашигтай хувилбарыг хэрэгжүүлэх 

- хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн асуудал хариуцсан 

ажилтнуудын чиг үүргүүдийг боловсронгуй болгож, шинэчлэх 

- Ажилтнуудыг чадваржуулах, хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн 

хариуцлагыг өндөржүүлэхийн тулд урамшууллын механизмыг бий болгох 

- Машин тоног төхөөрөмж, химийн хортой бодисын аюулгүй ажиллагааны 

дүрэм, журам, зааврыг шинээр болон шинэчлэн боловсруулж мөрдүүлэх 
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- Аюулгүй ажиллах тэмдэг, тэмдэглэгээ,  анхааруулгуудыг ажлын байр бүр дээр 

хийж байршуулах 

- Тоног төхөөрөмжинд хаалт, хамгаалалтыг зориулалтын дагуу хийх ажлыг 

зохион байгуулах 

- Ажлын тусгай хувцас, хамгаалах хэрэгслийг эрүүл ахуйн шаардлагын дагуу 

олгодог байх, түүний хэрэглээнд хяналт тавих механизмыг бүрдүүлэх 

- Хөдөлмөрийн хэвийн бус нөхцөлд ажиллаж байгаа ажилтнуудын хор 

саармагжуулах бүтээгдэхүүнийг байнга хэрэглүүлж хэвших, хяналт тавих 

- Гарч болзошгүй аваарын үед ажиллах төлөвлөгөөг боловсруулж мөрдөх 

- Яаралтай түргэн тусламж үзүүлэх, гал унтраах, үйлдвэрлэлийн хог хаягдлыг 

зөөж тээвэрлэх зориулалт бүхий техник хэрэгслээр хангах 

- ажиллагсдыг эрүүл мэндийн урьдчилсан болон хугацаат үзлэгт хамруулах 

- Хөдөлмөрийн хэвийн бус нөхцөлд ажиллаж буй ажиллагсдад тусгай карт 

хөтлөн эмчийн байнгын хяналтанд байлгах 

- Хөдөлмөр эрхлэлтийн явцад гарч болзошгүй осол бэртэл, өвчлөлийн 

жагсаалт гаргаж түүнээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнүүдийн 

зөвлөмжийг боловсруулж нийтийн хүртээл болгох 

- Ажиллагсдын амрах, амьдрах орчныг сайжруулах чиглэлээр тодорхой 

төлөвлөгөө гарган ажиллах  

- Ажилтныг мэргэжлийн эрсдэлээс хамгаалах, эрүүл аюулгүй ажлын байраар 

дэмжих орчныг бий болгох; 

- Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн үндсэн асуудлаар ашиглахад 

хялбар сургалтын материал бэлтгэж сургалтын хөтөлбөрийг боловсруулах 

- Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн урьдчилан сэргийлэх арга 

хэмжээ, тэдгээртэй холбоотой асуудлуудыг шийдвэрлэх практик аргуудыг 

олж авахад чиглэгдсэн сургалтыг нийт ажилтнуудын дунд ажлын байран дээр 

тасралтгүй хийх 

- Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн орчныг сайжруулах чиглэлээр 

үзүүлэх сургууль зохион байгуулах 

- Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа эрүүл ахуйн чиглэлээр тэргүүн туршлага 

нэвтрүүлэх, харилцан туршлага солилцох ажлыг зохион байгуулах 

- Ажиллагсдад эрүүл ахуй, хөдөлмөрийн нөхцөл, эрүүл мэндийн чиглэлээр 

мэдлэг олгох сургалтыг зохион байгуулах 

 АЭМАБ22-д үзүүлэх дам нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 

- Овоолгыг хэлбэржүүлэх, нягтруулах ажлыг өнгөн хөрсийг хуулсны дараа нэн 

даруй хийх хэрэгтэй. 

- Хүчтэй салхитай үед газар шорооны ажил аль болох хийхгүй байхыг санал болгох 

(Жишээ нь 10м/с-ээс их салхитай үед газар шорооны ажил хийхгүй байх г.м) 

- Байгаль орчны стандарт, шаардлагыг хэрхэн мөрдөж байгаад хяналт тавих, 

зааварчилах, сургалт явуулах 

- Төслийн үйл ажиллагаанд ажлын байрны эрүүл ахуй, аюулгүй ажиллагааны 

эрсдэлийн үнэлгээ хийж эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээ авах  

- Усны чанар ашиглахад тохиромжгүй бол нэмэлт цэвэршүүлэх арга хэмжээ авах  

                                                             
22 Ажилчдын эрүүл мэнд аюулгүй байдал   
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 АЭМАБ-д үзүүлэх шууд нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 

- Хорт хийн ялгаралтыг тодорхойлох, байнгын хэмжилт хийн суурь утгатай газрын 

агаарын чанартай харьцуулалт хийж байх  

- Барилгын болон хөнгөн машин техник ашиглах үед тус улсын гудамж замын 

хөдөлгөөний дүрэм, авто тээврийн хэрэгслийн аюулгүй ажиллагааны дүрмийг 

мөрдлөг болгоно. 

- Ажиллаж буй хөдөлгүүртэй тээврийн хэрэгслийн кабин, бүхээг дотор амрах, 

унтахыг хориглох 

- Замд гаргасан тээврийн хэрэгсэлд гэмтэл гарвал даруй зогсоож, уг гэмтлийг 

бүрэн зассаны дараа маршрутаа үргэлжлүүлэх үүргийг жолооч хүлээнэ. 

- Хөдөлгүүр ажиллаж байхад тохируулга хийх, сааатуулгийг шалгахаас бусад 

засвар үйлчилгээ хийхийг хориглоно.  

- Ээлжийн ажилчдыг автомашин, зориулалтын чиргүүлээр тээвэрлэхэд 

“Тээвэрлэлтийн үеийн аюулгүй ажиллагааны заавар”-ыг баримтлан хүн 

тээвэрлэх эрхтэй, байгууллагын зөвшөөрөлтэй жолооч нар тээвэрлэнэ.  

- Хүн тээвэрлэхэд зориулсан автомашин нь эвдрэл, гэмтэлгүй суудлаар 

төхөөрөмжлөгдсөн байна. 

- Шатах тослох материалыг тээвэрлэхдээ “Шатах, тослох материалыг тээх, ачих, 

буулгах техникийн аюулгүй ажиллагааны нэгдсэн дүрэм”-ийг баримтлана.  

- Зам барилгын ажлын үед ашиглагдах машин техник хэрэгслийн хурдыг 

хязгаарлана. 

- Зам барилгын ажлын явцад техник, технологийн осол, аваар гарвал журамд 

заасны дагуу.  

- Цасан хунгарыг хөдөлгөөнд саад болохооргүй тогтмол цэвэрлэж байх 

- Хучилттай замд цөмрөлт үүсгэхээс сэргийлэн машин техникийн даацыг 

хэтрүүлэхгүй байх   

- Хучилтгүй замд тоосжилт үүсэхээс сэргийлэн байнгын усалгааг хийх 

- Үер усны аюулаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авч, ажилчдын тосгон зам 

барих талбайд үерийн хамгаалалтын далан, шуваг шуудуу барина, 

- Аянга цахилгаан газардуулагчийг хүн олноор суурьших газарт байршуулна,  

- Машин техникээс тос, тослогооны материал, шатахуун зэрэг хөрсөнд асгарч 

бохирдуулахаас сэргийлэх арга хэмжээ авах, асгарсан тохиолдолд цаг алдалгүй 

хөрсийг цэвэрлэн бодисыг саармагжуулж аюулгүй болгоно. 

- Зам барилгын ажил дуусахад уг гаргасан шороон замуудыг нөхөн сэргээнэ, 

- Агаар орчинд хортой хий зөвшөөрөгдөх түвшнөөс их хэмжээгээр гаргах 

хуучирсан техник тоног төхөөрөмж хэрэглэхгүй байх талаар анхаарч ажиллана 

- Ажлыг жилийн 4 улирлын хүйтэн, дулаан хоёр их улирлын 6 үетэй холбон 

төлөвлөж, уур амьсгалын нөхцөлтэй уялдуулан явуулна.  

- Нефтийн бүтээгдэхүүний нөөцлөх сав нь халуун нөхцөлд дээд хэсэгтээ аюултай 

хий үүсдэг учир саванд хүн орохыг хориглох, орох шаардлагатай бол амьсгалын 

баг зүүж ажиллах. 

- Галын аюулаас сэргийлэх анхааруулах тэмдэг тэмдэглэгээг шатахуун түгээх 

станцад байршуулах, 

- Их хэмжээний түлшний асгаралт үүсч эрсдэл гарах үед яаралтай авах арга 

хэмжээний талаар журамд зааж өгөх. 

- Шатахуун түгээх станцид тусгайлан нарийвчилсан үнэлгээ хийх шаардлагатай. 
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- ЗГ-д ажиллах ажилчдыг аюулгүйн ажиллагааны хувцас, хэрэгсэлээр бүрэн 

хангаж ажиллуулах, 

- ЗГ-ын багаж хэрэгсэлтэй харьцахдаа анхаарал болгоомжтой, эмх цэгцтэй 

хэрэглэх, 

- ЗГ-д ашиглах краны аюулгүй ажиллагааг бүрэн хангаж ажиллах  

- Тоног төхөөрөмжийн эд ангийг цэвэрлэхдээ зориулалтын угаалгын шингэн 

ашиглах, бинзен ашиглахыг хориглох 

- Шатах тослох материалыг зориулалтын саванд хадгалах ба дэсэрч дэлбэрэхээс 

сэргийлж, байнгын хяналт тавьж ажиллана, 

- Тээврийн хэрэгслийн шатах тослох материал алдагдахаас сэргийлж үзлэг 

оношлогоог тогтмолжуулах 

 Орон нутгийн иргэдийн ЭМАБ23-д үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах 

- Ундны ус авах усан сан (худаг, булаг, шанд гэх мэт)-д үйлдвэрийн хаягдал хог 

бохирдлоос хамгаалах  

- Ундны усанд гидрохимийн болон бактерологийн шинжилгээ тогтмол хийлгэж 

байх  

- Төсөлд хэрэглэгдэж буй тээврийн хэрэгслүүдэд холбогдох утааны болон 

бохирдлын стандартын шаардлагыг хангаж байх, тогтмол хянах 

- Тээвэрлэлт хийх замын нөхцөлийг сайжруулах 

- Агаарын бохирдол үүсгэх эх үүсвэрүүдийг тогтмол хянах, стандартуудыг хангаж, 

хүний эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлөхгүй байх хэмжээнд байлгахад арга хэмжээ 

авч байх 

- Өнгөн хөрсийг овоолгыг хөрсний чанар муудахаас сэргийлэх үүднээс олон дахин 

зөөвөрлөхгүй байх буюу овоолго хийх газрыг сайтар төлөвлөх бүх төрлийн үйл 

ажиллагаар элэгдэл эвдрэлд орсон газрыг нөхөн сэргээх , ургамалжуулах арга 

хэмжээ авах 

- Тоосжилт бий болгох эх үүсвэрүүдээс урьдчилан сэргийлэх 

- Шуугиан үүсгэгчийн тархах замд хаалт хийх 

- Машин техникүүдэд засвар үйлчилгээг тогтмол хийх 

- Дуу чимээтэй холбогдолтой Монгол Улсын Стандартыг дагаж мөрдөх 

- Дуу чимээний хэмжилтийг төслийн үе шат бүрт хэмжиж, хүний эрүүл мэндэд 

сөргөөр нөлөөлөхгүй байх арга хэмжээг төлөвлөх 

3.3 ХӨДӨЛМӨР АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙН ЗӨВЛӨМЖ 

 Нийтлэг шаардлага 

 Ажилтнууд өөрсдийн ажлын байранд холбогдох хөдөлмөрийн аюулгүй Ариун 

цэвэр 

 Мэргэжлээс шалтгаалах өвчнөөс урьдчилан сэргийлэхийн тулд тоос үүсгэх 

нөхцөлтэй ажлын байранд тоосноос сэргийлэх бусад төхөөрөмж хэрэглэх 

бололцоогүй тохиолдолд тусгай шүүлтүүр бүхий хошуувч хэрэглэнэ. Хошуувчийг 

ажилтан өөрөө ээлжид гарахын өмнө, агааржуулалт хариуцсан этгээд сар бүр 

хошуувчийг биечлэн шалгаж акт тогтооно. Эмнэлгийн үзлэгээр өвчин илэрсэн 

                                                             
23 Эрүүл мэнд, аюулгүй байдал 
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бөгөөд тухайн ажлыг цаашид хийх боломжгүй ажилтан эмч нарын комиссын 

шийдвэрийн дагуу өөр ажилд даруй шилжүүлэх ёстой. 

3.4 ШУВУУНЫ ЭРСДЭЛИЙН ЗӨВЛӨМЖ 

1.1. “Дэлүүн болдог” нисэх буудлын хувьд шувуудыг агаарын хөлөгтэй мөргөлдөх 

аюулаас сэргийлэх менежментийн төлөвлөгөө боловсруулан хэрэгжүүлэх 

шаардлагатай бөгөөд үүнийг эрсдэлийн 3-р түвшин (улаан) гэж 

тодорхойлогдсон шувуудад чиглүүлэх.  

1.2. Эрсдэлийн 3-р түвшинд байгаа буюу урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ нэн 

шаардлагатай шувууд нь хот суурин газрын орчимд болон ус намгархаг газарт 

түгээмэл тархсан шувууд байна. Иймд байшин барилга, дэд бүтцийн 

байгууламж, ногоон байгууламж зэрэгт шувуу үүрлэхээс сэргийлэх, ил задгай 

хог, сэг, зэм үүсэхээс сэргийлэх, ус намгархаг газрын дээгүүр нам өндрөөр 

нислэг үйлдэхээс зайлхийх.  

1.3. Нисэх буудлын байршиж буй газар нутгийн экосистемийн онцлогтой 

холбоотойгоор нүүдлийн улиралд шувуудын, ялангуяа усны шувуудын тоо 

толгой нэмэгдэх тул 4 дүгээр сарын дундаас 5 дугаар сарын дунд үе, мөн 8 

дугаар сарын дундаас 9 дүгээр сарын адаг хүртэлх хугацаанд илүү анхаарал 

сэрэмжтэй байх. 

1.4. Шилийн сар, хон хэрээ зэрэг шувууд нь нисэх буудлын орчмын өндөр хүчдэлийн 

шон дээр голчлон үүрлэдэг тул цахилгаан түгээх компанитай хамтран өндөр 

хүчдэлийн шугам дээрх үүрүүдийг зайлуулах, дахин үүр засахаас сэргийлэх 

үүднээс өндөр хүчдэлийн шонгийн үүр засах боломжтой тавцан, хөндлөвчүүд 

дээр шор, болон налуу биет нэмэлтээр байрлуулах арга хэмжээ авах.  

1.5. Нисэх буудлын орчимд элээ, хэрээ зэрэг элдэв идэшт аюултай шувууд 

цуглахаас сэргийлж зориулалтын битүү хогийн сав байрлуулж ашиглах.  

1.6. Үхсэн малын сэг дээр нөмрөг тас, хон хэрээ, сохор элээ зэрэг шувууд олноор 

цуглаж аюултай нөхцөл байдал үүсгэхээс сэргийлж ойр орчмын малчин 

өрхүүдэд энэ талын мэдээлэл өгөх, сэг зэм гарсан үед хэрхэн ажиллах талаар 

зохион байгуулалт хийх.  

1.7. Шувууны аюулаас урьдчилан сэргийлэхэд ажиглалт хяналт болон үргээх 

ажиллагааг сайтар зохион байгуулах  

1.8. Нисэх буудал нь Онон-Балжийн БЦГ-т байрлаж буй тул зэрлэг амьтан ургамлыг 

үргээх, тоо толгойг хязгаарлахтай холбоотой үйл ажиллагаа явуулах нь хуульд 

харшилна. Тиймээс нисэхийн аюулгүй байдлыг хангахдаа амьтдыг 

устгахгүйгээр үргээх, барьж шилжүүлэн тавих аргыг хэрэглэх. Энэ талаар 

Хамгаалалтын захиргаатай хамтран ажиллах.  

1.9. Аэродром орчмын шувуу, мал, амьтдын удаан хугацааны мониторинг судалгааг 

цаашид тогтмол хийлгэх, судалгааны үр дүнг нислэг үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт, 

үйл ажиллагаатай уялдуулах.  

1.10. Аюултай гэх ангилалд орсон шувуудын тоо толгой, байршил, нислэгийн замнал 

зэргийг цаашид техник, технологийн дэвшлийг ашиглан нарийвчлан судлах.  
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 ЭРСДЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ 

Үндэсний хөтөлбөр батлах тухай асуудлын хүрээнд Монгол Улсын Засгийн Газрын 

2007 оны 7 дугаар сарын 10-ны өдрийн 175 тоот тогтоолоор баталсан “Иргэний нисэхийн 

аюулгүй байдлын үндэсний хөтөлбөр” –ийн 6 дугаар бүлэгт “Нисэх буудлын аюулгүй 

байдал”-ын талаарх зүйлийг тусгасан байдаг нь үйл ажиллагааг хэвийн явуулахтай 

холбоотой үйлчлүүлэгчдийг халдлагаас хамгаалахад голчлон чиглэсэн байдаг. 

“Иргэний нисэхийн тухай” хуулийг 1999 оны 1 сарын 21-ний өдөр батлан мөрдөж эхэлсэн 

бөгөөд Иргэний нисэхийн үйл ажиллагааг Монгол Улсын олон улсын гэрээ, хэлэлцээрт 

нийцүүлэн зохицуулахдаа Иргэний нисэхийн багц дүрмийг баримтлах талаар тусгаж 

өгсөн бий. Хуульд зааснаар аэродром, нисэх буудлын үйлчилгээ эрхлэхэд Иргэний 

нисэхийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагаас Иргэний нисэхийн багц 

дүрмийн дагуу холбогдох тусгай зөвшөөрлийг авах шаардлагатай. 

Зам, Тээврийн Хөгжлийн Сайдын 2019 оны 6 сарын 12-ны өдрийн 187 дугаартай 

тушаалаар Иргэний нисэхийн багц дүрмийг баталсан байдаг. Багц дүрэм дотроос 

Иргэний нисэхийн үйл ажиллагааг зохицуулдаг “Иргэний Нисэхийн Дүрэм. 

 Аэродромын үйл ажиллагаа, гэрчилгээжүүлэлт” буюу ИНД24-139 нь байгууллагын 

гэрчилгээжүүлэлтийн дүрмийн стандарт загвараар боловсруулагдсан бөгөөд 

аэродромын гэрчилгээжүүлэлтийн (суурь стандарт), үйл ажиллагааны (байнгын 

хэрэгжүүлэлт) болон аюулгүй байдлын аудитын (хяналт) тусгай шаардлагыг агуулсан 

байдаг нь аэродромын аюулгүй ажиллагааг хангахад шаардлагатай тоноглол, 

аэродромын аюулгүй ажиллагааны хамгаалалтын талаар тусгаж өгсөн бий. 

Нисэхийн аюулгүй байдлыг хангах үүрэг хүлээсэн байгууллага нь хариуцсан 

үүргээ хэрэгжүүлэхэд шаардагдах хөрөнгийн эх үүсвэрийг жил бүр өөр өөрсдийн 

төсөвтөө тусган санхүүжүүлэх талаар “Иргэний нисэхийн аюулгүй байдлын үндэсний 

хөтөлбөр”-т тусгажээ. Үйлдвэрлэлийн явцад гарч болох болзошгүй осол, аюулаас 

сэргийлэх зорилгоор эрсдэлийн үнэлгээг хийдэг бөгөөд тухайн төслийг хэрэгжүүлэхэд 

үүсэж болзошгүй осол, аваар, химийн бодисуудыг талаар шинжлэх ухааны үндэслэлтэй 

мэдээлэлд тулгуурлан дүн шинжилгээ хийх, эрсдэлийг бууруулах арилгах арга хэмжээг 

төлөвлөх, эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх цогц үйл ажиллагаа юм. 

Эрсдэлийн үнэлгээний хамрах хүрээ 

Эрсдэлийн үнэлгээ бол удирдлагын арга юм. Эрсдэлийн удирдлагын дэмжих 

хэрэгслийн хувьд эрсдэлийн үнэлгээ нь ажлын байраа илүү аюулгүй, эрүүл болгох, мөн 

бизнесийн үр ашиг, өрсөлдөх чадварыг сайжруулахад нь туслах зорилготой. Эрсдэлийн 

үнэлгээг төсөл хэрэгжүүлэгч өөрийгөө үнэлэх зорилгоор өөрийн үйл ажиллагаандаа авч 

үздэг байх шаардлагатай бөгөөд БОННҮ-ний хүрээнд хийж буй эрсдэлийн үнэлгээ нь 

төсөл хэрэгжүүлэгчид зайлшгүй авч үзэх асуудлуудыг тодорхойлж өгч байгаа хэрэг юм.  

4.1 ГЭНЭТИЙН ОСЛЫН ЭРСДЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ 

Нисэх буудлын төслийн үйл ажллагааны явцад байгаль, цаг уурын аюулт үзэгдэл 

болон үйлвэрлэл, хүний үйл ажиллагааны улмаас үүсч болзошгүй аваар ослын 

эрсдэлийн зэргийг үнэлэхдээ тодорхойлогдсон аюул ослуудын байгаль орчин, хүнний 

эрүүл мэнд, эд хөрөнгөд учруулж болох сөрөг нөлөөллийн цар хүрээ, тохиолдох 

                                                             
24 Иргэний нисэхийн дүрэм 
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магадлал, шалгуур үзүүлэлтүүдэд тулгуурлан матрицыг ашиглаг тодорхойлов. 

Эрсдэлийн үнэлгээний дүнг Хүснэгт 41-т харуулав. 

Хүснэгт 40. Эрсдэлийн үнэлгээний матрикс 

Тохиолдох магадлал 
Үр дагавар 

1- Хөнгөн 2-Дунд зэрэг 3-Ноцтой 4-Онц ноцтой 5-Гамшгийн 

А Маш өндөр Дунд Их Маш их Маш их Маш их 

B Өндөр Дунд Их Их Маш их Маш их 

C Болзошгүй Бага Дунд Их Маш их Маш их 

D Бага Бага Бага Дунд Их Маш их 

E Ховор Бага Бага Дунд Их Их 

 

Хүснэгт 41. Эрдслийн ангилал, тэдгээрийн удирлагын арга хэмжээний тайлбар 

Эрсдэлийн 

ангилал 

Удирдлагын арга хэмжээ 

Бага Ангилал I Эрсдэл нь зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс доогуур бөгөөд идэвхитэй арга 

хэмжээ авах шаардлагатай 

Дунд ангилал II Эрсдэл нь зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнд бөгөөд байнгын хяналт тавих 

шаардлагатай 

Өндөр ангилал III Эрсдэл нь зөвшөөрөгдөх дээд хэтэрсэн бөгөөд идэвхитэй арга хэмжээ 

авах шаардлагатай. 

Маш өндөр IV Эрсдэл нь зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс маш ихээр хэтэрсэн бөгөөд нэн 

даруй анхаарал хандуулах, шуурхай арга хэмжээ авах шаардлагатай. 

 

 Хүснэгт 42. Тохиолдох магадлалын шалгуур үзүүлэлтүүд 

Давтамжийн 

магадлал 
Магадлалын тодорхойлолт 

Тохиолдох 

давтамж 
Бодисын нөлөөнд өртөх 

А Маш өндөр 

Төслийн үйл ажиллагааны 

хугацаанд олон давтагддаг 

тохиолдол 

Өдөр тутам 

тохиолддог 

Бодисын нөлөөнд олон давтамжтай 

өртдөг /өдөр бүр/ ажлын байрны 

өртөлтийн хязгаараас 10 дахин их 

B Өндөр 

Төслийн үйл ажиллагааны 

хугацаанд олон давтагдах 

магадлалтай 

тохиолдол 

Долоо хоногт 

1- 

2удаа 

тохиолддог 

Frequent /daily/ exposure at 

OEL 

C Болзошгүй 

Төслийн үйл 

ажиллагааны хугацаанд 

тохиолдох магадлалтай 

Сард 1-2 

тохиолддог 

Frequent /daily/ exposure at 

50%of OEL, Infrequent exposure at 

OEL 

D Бага 

Төслийн үйл 

ажиллагааны хугацаанд 

тохиолдох магадлал бага 

Жилд 1-2 

тохиолддог 

Frequent /daily/ exposure at 

10%of OEL,Infrequent exposure at 50% 

of OEL 

E Ховор 

Төслийн үйл 

ажиллагааны хугацаанд 

тохиолдох 

магадлал маш бага 

5-10-аас жилд 

тохиолддог 

Frequent /daily/ exposure at 

10% of OEL, Infrequent exposure at 

10% of OEL 
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Хүснэгт 43. Эрсдэлийн үр дагаварын тайлбар 

Б
а

й
га

л
ь
 о

р
ч
и

н
 

1-хөнгөн 2-дунд зэрэг 3-ноцтой 4- онц ноцтой 5- Гамшгийн 

Шууд нөлөөлөл 

Эх үүсвэр 

орчимдоо 

нөлөөлөл үүсгэх 

бөгөөд хурдан 

хугацаанд бүрэн 

Нөхөн 

сэргээгдэх 

боломжтой 

(Ажлын нэг 

хоногт) 

Эх үүсвэр 

орчимдоо 

нөлөөлөл үүсгэх 

бөгөөд богино 

хугацаанд бүрэн 

нөхөн 

сэргээгдэх 

боломжтой 

(Долоо хоног) 

Эх үүсвэр 

орчимдоо 

нөлөөлөл үүсгэх 

бөгөөд дунд 

хугацаанд бүрэн 

нөхөн 

сэргээгдэх 

боломжтой (Нэг 

сар 

Нөлөөллийн цар 

хүрээ нь орон 

зай, цаг 

хугацааны хязг 

аарлалтгүй 

бөгөөд удаан 

хугацааны нөхөн 

сэргээлт 

шаардагдана. 

Нөлөөлөл нь 

нөхөн сэргээгдэх 

боломжгүй 

хохирол үлдээнэ. 

(Олон жил) 

Нөлөөллийн цар 

хүрээ нь орон зай, 

цаг хугацааны 

хязгаарлалтгүй маш 

өргөн хүрээнд 

тархах ба урт 

хугацааны нөхөн 

сэргээлт шаардана. 

Нөлөөллөл нь нөхөн 

сэргээгдэх 

боломжгүй ноцтой 

хохирол үлдээнэ. 

(Олон жил) 

Шууд бус нөлөөлөл 

Байхгүй Эх үүсвэр 

орчимдоо 

нөлөөлөл үүсгэх 

бөгөөд хурдан 

хугацаанд бүрэн 

нөхөн 

сэргээгдэх 

боломжтой 

(Ажлын нэг 

хоногт) 

Эх үүсвэр 

Орчимдоо 

Нөлөөлөл 

үүсгэх бөгөөд 

богино 

хугацаанд бүрэн 

нөхөн 

сэргээгдэх 

боломжтой 

(Долоо хоног) 

Эх үүсвэр 

орчимдоо 

нолоолол үүсгэх 

богоод дунд 

хугацаанд бүрэн 

нохон сэргээгдэх 

боломжтой (Нэг 

сар) 

Нөлөөллийн цар 

хүрээ нь орон зай, 

цаг хугацааны 

хязгаарлалтгүй 

бөгөөд удаан 

Хугацааны нөхөн 

сэргээлт 

шаардагдана. 

Нөлөөлөл нь нөхөн 

сэргээгдэх 

боломжгүй хохирол 

үлдээнэ. 

(Олон жил) 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

 Э
р

ү
ү
л

 м
э
н

д
 

Ихдээл анхан 

шатны тусламж 

үзүүлэхэд 

хүргэх боловч 

бүрэн эдгэрэх 

боломжтой хор 

хөнөөл багатай 

эрүүл мэндэд 

үзүүлэх 

нөлөөлөл үүнд 

хамаарна. үүнд 

нүд хоолой 

 

Ихэвчлэн 

эмчилгээ 

шаардлагатай 

боловч бүрэн 

эдгэрэх 

боломжтой 

эрүүл 

мэндийн 

зовиур, 

шинж тэмдгүүд 

үүнд хамаарна. 

Үүнд халуун, 

хүйтэн уур 

амьсгалын 

нөлөө, 

Ихэвчлэн 

хөдөлмөрийн 

чадвар түр 

алдахад 

хүргэсэн 

боловч бүрэн 

эдгэрэх 

боломжтой 

эрүүл 

мэндийн 

хохирол 

үүнд хамаарна. 

Үүнд хэт халуун, 

хүйтэн уур 

Хохирогчийн амь 

нас эрсдэх, тахир 

дутуу болох эсвэл 

бүрэн эдгэрэх 

боломжгүй эрүүл 

мэндийн хохирол 

учрах. Үүнд 

хорт хавдар 

үүсгэх, 

мутаген нөлөөт, 

удамшилд болон 

нохон үржихүйн 

Олон хүний амь 

эрсдэх буюу 

олон хүнийг 

тахир дутуу 

болгоход хүргэх 

хүнд өвчлөл, 

эрүүл мэндийн 

томоохон 

хохирол. Үүнд 

хорт хавдар 

үүсгэх, мутаген 

нолоот, 
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Хүснэгт 44. Гэнэтийн ослын эрсдэлийн үнэлгээний матриц 

Д/д 

Аюул/Эрсдэл/Нөлөөллийн тодорхойлолт Эрсдэлийг үнэлсэн байдал 

Болзошгүй аюул 

осол 
Боломжит/Болзошгүй нөлөөлөл Үр дагавар 

Тохиолдох 

магадлал/давтамж 
Зэрэглэл 

Эрсдийн 

үнэлгээ 

Байгалийн гамшигт үзэгдлүүд төслийн үйл ажиллагаа, хүний эрүүл мэнд амь насанд үзүүлж болзошгүй эрсдэл 

1 Газар хөдлөл 

Барилга байгууламж эвдэрч сүйдэх, нисэх буудлын 

хөөх буух зурвас, ан цав үүсэх зорчигчид аюул 

учирч болзошгүй  

3-Ноцтой C-Болзошгүй C3- Их Их 

2 Аянга цахилгаан 

Гал түймэр гарах, түлш, шатах тослох материал 

тэсэрч дэлбэрэх, хүний амь нас эрсдэх аюултай. 

Цахилгаан хуваарилах байгууламж, 

трансформаторын систем, агаарын шугамууд, 

түлшний агуулах хамгийн өндөр эрсдэлтэй 

объектуудад тооцогдоно 

3-Ноцтой E-Ховор E3-Дунд Дунд 

3 Аадар бороо 

Нислэг түр хугацаанд зогсох, газрын хөрс, барилга 

байгууламж, дэд бүтцийн байгууламж нурж сүйдэх, 

дэд бүтцийн байгууламж эвдэрч сүйдэх, цахилгаан 

тасрах. 

2-Дунд зэрэг E-Ховор E2- Бага  Бага 

4 Үер 

хүний амь эрсдэх, бэртэж гэмтэх, дэд бүтэц, 

барилга байгууламж аэродромын талбай үерт 

автан эвдэрч сүйдэх, талбайн орчмын хөрс элэгдэх,  

цахилгааны богино холболт үүсэж болзошгүй.  

3-Ноцтой E-Ховор E3- Дунд Дунд 

5 Шороон шуурга 

Хүчтэй шороон шуурга салхи нь ажилчдын эрүүл 

мэнд, аюулгүй байдалд нөлөөлж, нислэгийн  үйл 

ажиллагааг зогсох,  

2-Дунд зэрэг D-Бага D2- Бага  Бага 

6 Халдварт өвчин 
Олон нийтийг хамарсан хүний амь нас, эрүүл 

мэндэд хохирол учруулна 
3-Ноцтой E-Ховор E3-Дунд Дунд 

Нисэх буудлын үйл ажиллагаанаас улмаас учирч болзошгүй аваар осол 
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1 Газрын чичирхийлэл 

Нисэх буудал байрших нутаг нь 7 баллын газар 

хөдлөлтийн бүсэд хамаарна. Барилга байгууламж 

эвдэрч сүйдэх, зам талбайд цууралт үүсэх, 

цахилгаан тасрах 

3-Ноцтой D-Бага D3-Дунд Дунд 

2 Үерийн гамшиг 
Богино хугацаанд их хэмжээний тунадас унаснаас 

үер усны аюул болох Хүний амь эрсдэх, дэд бүтэц 

эвдэрч сүйдэх 

4-Онц ноцтой C-Болзошгүй C4- Маш их Маш их 

3 Босоо хөгжлийн үүл 

Онгоцны нислэгт нөлөөлснөөр нисэх буудалд 

ослын буулт хийх, хөөрөлт хийж чадахгүй 

болох 

4-Онц ноцтой E-Ховор E4- Их Их 

4 
Аадрын 

тундас, мөндөр 

Онцгоцны нислэг болон онгоц хөөрөх, буух үеийн 

эрсдэлийг нэмэгдүүлнэ 
3-Ноцтой D-Бага D3-Дунд Дунд 

5 Аянга цахилгаан 

Хур борооны улиралд хүчтэй борооноор аянга, 

цахилгаан буух Аянгын улмаас нарийн мэдрэмжтэй 

тоног төхөөрөмж гэмтэх, дохиолол холбоо салах гал 

түймэр гарч эд хөрөнгө, амь нас эрсдэх 

3-Ноцтой D-Бага D3-Дунд Дунд 

6 Салхи, шуурга 
Онцгоцны нислэг болон онгоц хөөрөх, буух үеийн 

эрсдэлийг нэмэгдүүлнэ 

3-Ноцтой D-Бага D3-Дунд Дунд 

7 

 

Хяруу, цан, 

хялмаа, мөстөлт 

 

 

Онгоц гадардах үеийн эрсдэлийг нэмэгдүүлнэ 

3-Ноцтой D-Бага D3-Дунд Дунд 

8 Температурын инверс 
Онцгоцны нислэг болон онгоц хөөрөх, буух үеийн 

эрсдэлийг нэмэгдүүлнэ 

3-Ноцтой D-Бага D3-Дунд Дунд 



ХЭНТИЙ АЙМГИЙН ДАДАЛ СУМЫН НУТАГ ДЭВСГЭРТ БАЙРЛАХ “ДЭЛҮҮНБОЛДОГ” 
НИСЭХ БУУДЛЫН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ НӨЛӨӨЛЛИЙН НАРИЙВЧИЛСАН ҮНЭЛГЭЭНИЙ 

ТАЙЛАН 

2022 ОН 

  
 

ТАЙЛАН БОЛОВСРУУЛСАН: “ДЭЭШЛЭХ ГОВЬ” ХХК 4-71 
 

4.2 ЭРСДЛЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭ 

Төсөл хэрэгжүүлэгч “Иргэний нисэхийн ерөнхий газар” ТӨҮГ-ийн Дэлүүнболдог 

нисэх буудлын төслийн хэрэгжих хугацааны туршид дээрх эрсдэлийн үнэлгээгээр 

тогтоогдсон аюул ослоос урьдчилан сэргийлэх, эрсдлийг бууруулах, арилгах талаар 

доорх арга хэмжээ, зөвлөмжийг үйл ажиллагаандаа нарийн чанд мөрдөн, байнгын 

хяналт тавьж ажиллах шаардлагатай.  

Газар хөдлөл 

- Төслийн төлөвлөлт, барилга, угсралтын шатанд газар хөдлөлтийн эрсдэлийг 

нарийвчлан авч үзэх шаардлагатай. 

- Төслийн ашиглалтын явцад газар хөдлөлтийн үед авах арга хэмжээний 

зааварчилгааг боловсруулж мөрдөн ажиллах хэрэгтэй. 

Аянга цахилгаан 

- Аянга зайлуулагчийг ЦС25-ын байгууламжийн ойролцоох өндөрлөг газруудад 

суурилуулах,  

- ЦС-ын цахилгаан гүйдэл бүхий тоноглолуудыг бүгдийг нь стандартын дагуу 

газардуулсан байх. 

Аадар бороо 

- Зураг төсөлд цаг уурын нөхцөлүүдийг тусгах.  

- Хур бороо, үерийн уснаас хамгаалах суваг, шуудуу татах. 

Үер  

- Хур бороо, үерийн уснаас хамгаалах суваг, шуудуу татах. 

- Төслийн ашиглалтын явцад үерийн аюулын үед авах арга хэмжээний 

зааварчилгааг боловсруулж мөрдөн ажиллах хэрэгтэй. 

Шороон шуурга 

- Ашиглагдахаа болсон замыг хааж, нөхөн сэргээлтийг сайн хийх.  

- Агаарын чанарын цогц судалгааг хийж, агаарын чанарын менежментийн 

төлөвлөгөө боловсруулан, хяналт мониторингийн ажлыг тогтмол хийх.  

- Ажлын байрны эрүүл ахуйн хяналтыг системийг бий болгох.  

- Хувь хүний хамгаалах хэрэгслүүдийг тухайн ажлын байрны онцлогт тохируулах 

тогтмол хэрэглэж хэвшүүлэх, хангах.   

- Орон нутгийн иргэдэд агаарын чанарын асуудлаар нээлттэй мэдээлэл хийж байх.   

- Үзэгдэх орчин хязгаарлагдсан нөхцөлд ажиллах тухай журмыг мөрдүүлэх.   

- Нислэгийн тоосжилттой орчинд ажиллаж байгаа тухайн хэлтсийн ажилтнуудыг 

ажлын онцлогт нь тохируулж хөдөлмөрийн үнэлгээг хийлгэх.  

- Байгалийн онц байдалд үйл ажиллагааг зогсоох тухай журам боловсруулж 

мөрдөх. 

Галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ 

- Хэнтий аймгийн Дадал сумын нутаг дэвсгэрт байрлах Дэлүүнболдог нисэх 

буудлын гал түймрийн хяналтын ажлыг МУ-ын “Галын аюулгүй байдлын тухай 

хууль” Аж ахуйн нэгж байгууллагад дагаж мөрдөх галын аюулгүй дүрэм” гал 

                                                             
25 Цахилгаан станц 
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түймрийн аюулгүй байдалтай холбогдуулан гаргасан тушаал, шийдвэрийн дагуу 

зохион явуулна. 

- Төслийн агуулах онцлог зарим тоног төхөөрөмж хэрэгслийн галын аюулгүй 

байдлыг хариуцах хүнийг тушаалаар томилж ажиллуулна. 

- Ажлын байранд нарийн дэг журам тогтоож, тамхи татах тусгай байр, галтай ажил, 

хийн ба цахилгаан гагнуурын ажлыг аюулгүйн нөхцөлийн дагуу боловсруулсан 

журмын дагуу хийж, ил задгай гал гаргахгүй байх зарчмыг баримтлан эргүүл 

жижүүр зохион байгуулж ажиллуулна. 

- Төслийн нутаг дэвсгэр, шатах тослох материалын агуулахын орчим 

хамгаалалтын зурвас байгуулна. 

- Гал унтраах анхан шатны болон суурин тоног төхөөрөмжийн бэлэн байдлыг 

хангах засвар, үйлчилгээг цаг тухайд нь хийж тодорхой арга хэмжээ авч 

хэрэгжүүлнэ. 

- Төслийн галын аюул гарч болох газар бүрт “Галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх 

заавар”-т заасан гал унтраах хэрэгсэл, материал, багаж төхөөрөмж бэлэн 

хадгалсан байна. 

Шатах тослох материалын асгаралт 

- Бохирдсон хөрсийг саармагжуулах, эрүүлжүүлэх талбайд зөөн хураах, 

асгаралтын эсрэг журмуудыг боловсруулж мөрдөх,  ажилчдад асгаралтын талаар 

сургалтуудыг тогтмол өгөх.  

- Асгаралттай тэмцэх цэгүүдийг тогтоож, асгарлтын эсрэг иж бүрдлүүдийг 

байрлуулах, ажлын байрны үзлэг шалгалтыг тогтмол хийж асгаралтын мэдээ 

бүртгэл хөтөлж тайлан боловсруулж ажиллах. мөн техникийн бүрэн бүтэн 

байдлыг хангаж асгаралттай тэмцэх үйл ажиллагааны нарийвчилсан төлөвлөгөө 

боловсруулж ажиллах 

- Машин техникийн засвар үйлчилгээг  тогтмол хийх, ажлын байрны үзлэг 

шалгалтыг байнга хийх.  

- Ажилчдын аюулгүй ажиллагааны сургалтад тогтмол хамруулах.  

- Төслийн зам тээвэрт хурдны хязгаар тогтоож, тэмдэг тэмдэглэгээг сайн хийх, 

замын хөдөлгөөний аюулгүй дүрмийг чанд баримтлан ажиллах. 

- Байгалийн гамшигт үзэгдэл, үзэгдэх орчин хязгаарлагдах үед хэрэгжүүлэх онц 

байдлын журам боловсруулж мөрдөх 

- Машин механизмыг ажиллуулах, тээврийн хэрэгслийг эзэмшихийн өмнө аюулгүй 

байдлыг анхааруулах гэрлэн болон дуут дохиог үзэгдэж сонсогдохоор өгнө. 

Дохионы утга учир, дагаж мөрдөх аргачлалыг харуулсан схем, дохио санамжийг 

ажлын байранд хүмүүст мэдэгдэхээр ил тод бичиж тавина. 

- Машин тоног төхөөрөмжид засвар үйлчилгээ хийхдээ эд ангийн хөдөлгөөн бүрэн 

зогссоны дараа үзлэг үйлчилгээ, засварын ажил хийнэ. Засварын ажлын явцад 

хий, шингэний даралт, дулаан цахилгааны эрчим хүч гэнэт залгагдах бүх 

боломжийг урьдчилан арилгасан байна. 

4.3 ДЭЛҮҮНБОЛДОГ” НИСЭХ БУУДЛЫН АЭРОДРОМ ОРЧМЫН ШУВУУДЫН 

АГААРЫН ХӨЛӨГТ АЮУЛ УЧРУУЛАХ ЭРСДЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ 

Аэродром орчимд тохиолдох боломжтой шувуудын жагсаалтыг S.Gombobaatar, 

E.M.Monks. 2011. Mongolian red list of birds; Гомбобаатар.С, Жаргалсайхан.П. 2011. Хурх-

Хүйтэн голын хөндийн шувууд болон бусад шинжлэх ухааны бүтээлүүд, 
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http://mongolspecies.mn/ вэб хуудас болон тус нисэх буудлын орчимд хийсэн хээрийн 

ажиглалт судалгааны тэмдэглэл зэргийг ашиглан хийв.  

Тус нисэх буудлын орчмын 10 км радиуст ой, уулын ойт хээр, уулын хээр, татам 

нуга, гол, горхи зэрэг экосистемийн олон янз байдал зэрэгцэн орших тул энд дараах 290 

орчим зүйл шувуу (Хүснэгт 46) тархан амьдрах боломжтой бөгөөд үүнээс 92 зүйл шувуу* 

аэродромын талбай, хөөрөлт буултын чиглэл дагуух уулын хээр, голын татам, нуга зэрэг 

задгай орчинд нүүдлийн, үржлийн, зусах, эсвэл өвөлжих үедээ харьцангуй түгээмэл 

тохиолдох боломжтой гэж үзлээ. 

Хүснэгт 45. “Дэлүүн болдог” нисэх буудлын аэродром орчимд тохиолдох боломжтой 
шувуудын жагсаалт 

No Scientific Name Mongolian name 

Mongolia  

IUCN 

status 

2018 IUCN  

Red List  

category 

CITES 

Монгол 

Улсын 

Улаан ном 

1 Anser indicus Хээрийн галуу     

2 Anser anser Бор галуу     

3 Anser cygnoides Хошуу галуу NT VU  + 

4 Anser fabalis Буурал галуу     

5 Anser albifrons Манхин галуу NT    

6 Anser erythropus Одой галуу VU VU   

7 Cygnus cygnus Гангар хун    + 

8 Tadorna tadorna Анхидал ангир*     

9 Tadorna ferruginea Хондон ангир*     

10 Sibirionetta formosa Байгалийн нугас VU    

11 
Spatula 

querquedula 
Цагаан хөмсөгт нугас     

12 Spatula clypeata Халбага нугас     

13 Mareca strepera Бор нугас     

14 Mareca falcata Гэзэгт нугас NT NT   

15 Mareca penelope Зээрд нугас     

16 Anas zonorhyncha Зэрлэгшир нугас     

17 Anas platyrhynchos Зэрлэг нугас     

18 Anas acuta Шовтгор сүүлт нугас     

19 Anas crecca Ногоохон нугас     

20 Netta rufina Улаан хошуут биваан     

21 Aythya ferina 
Улаан хүзүүт 

шумбуур 
 VU   

22 Aythya fuligula Гэзэгт шумбуур     

23 Bucephala clangula Алаг шунгаач     

24 Mergellus albellus Цахиур бохио     

25 Mergus merganser Хумхин бохио     

26 Tetrastes bonasia Шивэр хөтүү     

27 Tetrao urogalloides Нургийн сойр     

http://mongolspecies.mn/
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28 Lyrurus tetrix Хар хур     

29 Lagopus lagopus Цагаан ахууна     

30 Perdix dauurica Дагуур ятуу*     

31 Coturnix japonica Наран бөднө*  NT   

32 Gavia arctica Хилэн гүеэт гахууна     

33 Podiceps grisegena Буурал шунгуур     

34 Podiceps cristatus Отгот шунгуур     

35 Podiceps auritus Ухаа шунгуур  VU   

36 Podiceps nigricollis Халтар шунгуур     

37 Ciconia nigra Хар өрөвтас*   II + 

38 Platalea leucorodia Халбаган хошуут*     

39 Botaurus stellaris Усны бухшувуу NT    

40 Ardea cinerea Хөх дэглий*     

41 
Phalacrocorax 

carbo 
Тураг гогой     

42 Pandion haliaetus Загасч явлаг     

43 
Pernis 

ptilorhynchus 
Согсоот гоорбис     

44 
Aegypius 

monachus 
Нөмрөг тас*   II  

45 Circaetus gallicus Могойч загалай EN    

46 Clanga clanga Бор бүргэд EN    

47 
Hieraaetus 

pennatus 
Бахим бүргэд*     

48 Aquila nipalensis Тарважи бүргэд*   II  

49 Aquila heliaca Хан бүргэд VU    

50 Aquila chrysaetos Цармын бүргэд*   II  

51 Accipiter gularis Шунгаач харцага     

52 Accipiter nisus Морин харцага*     

53 Accipiter gentilis Үлэг харцага*     

54 Circus spilonotus Дорнын хулд*   II  

55 Circus cyaneus Саарал хулд*     

56 Milvus migrans Сохор элээ*     

57 
Haliaeetus 

leucoryphus 
Усны нөмрөг бүргэд EN    

58 Haliaeetus albicilla 
Цагаан сүүлт нөмрөг 

бүргэд 
NT  I + 

59 Buteo lagopus Тарлан сар**     

60 Buteo hemilasius Шилийн сар*   II  

61 Buteo japonicus Дорнын сар*     

62 Falco naumanni Зээрд шонхор*     

63 Falco tinnunculus Начин шонхор*   II  

64 Falco amurensis Амарын шонхор*   II  

65 Falco columbarius Хайргууна шонхор     

66 Falco subbuteo Шууман шонхор*     
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67 Falco cherrug Идлэг шонхор* VU  II  

68 Falco peregrinus Эгэл шонхор DD    

69 Otis tarda Хонин тоодог* VU  I + 

70 Fulica atra Халзан түнжүүр     

71 
Leucogeranus 

leucogeranus 
Цагаан тогоруу CR  I + 

72 Antigone vipio Цэн тогоруу* VU  I + 

73 Grus virgo Өвөгт тогоруу*   II  

74 Grus grus Хархираа тогоруу* NT  II  

75 
Himantopus 

himantopus 
Эгэл хилэнжигүүр     

76 
Recurvirostra 

avosetta 
Алаг ээтэн     

77 Vanellus vanellus Умардын хавтгаалж*     

78 Pluvialis fulva Азийн сүвээцагаан     

79 Pluvialis squatarola Буурал сүвээцагаан     

80 Charadrius dubius Нарийн хиазат     

81 
Charadrius 

alexandrinus 
Тэнгисийн хиазат     

82 
Charadrius 

mongolus 
Монгол хиазат DD    

83 
Charadrius 

leschenaultii 
Зэвэн хиазат     

84 
Numenius 

phaeopus 
Бэсрэг тутгалжин*     

85 Numenius minutus Бичилхэн тутгалжин     

86 
Numenius 

madagascariensis 

Мадагаскар 

тутгалжин* 
 EN   

87 Numenius arquata Морин тутгалжин*  NT   

88 Limosa limosa Морин цууцал  NT   

89 Arenaria interpres Алаг хайргач     

90 Calidris canutus Шармаг элсэг  NT   

91 Calidris pugnax Ноцоо элсэг     

92 Calidris falcinellus Сямби элсэг     

93 Calidris acuminata Сүүл элсэг     

94 Calidris ferruginea Хадуур элсэг  NT   

95 Calidris temminckii Темминкийн элсэг     

96 Calidris subminuta Савар элсэг     

97 Calidris ruficollis Улбар түрүүт элсэг  NT   

98 Calidris alba Гурвалж элсэг     

99 Calidris alpina Хар элсэг     

100 Calidris minuta Одой элсэг     

101 
Limnodromus 

semipalmatus 
Азийн цууцил VU NT   

102 Scolopax rusticola Буурал хомноот     

103 Gallinago solitaria Өнчин хараалж*     
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104 Gallinago stenura Замбын хараалж*     

105 Gallinago megala Шугуйн хараалж*     

106 Gallinago gallinago Шөвгөн хараалж*     

107 Xenus cinereus Матигар хөгчүү     

108 Phalaropus lobatus Нарийн сэлээхэй     

109 Actitis hypoleucos Хайргын хөгчүү     

110 Tringa ochropus Цагаан сүүлт хөгчүү     

111 Tringa totanus Улаан хөлт хөгчүү     

112 Tringa stagnatilis Бүрдний хөгчүү     

113 Tringa glareola Шугуйн хөгчүү     

114 Tringa erythropus Хар хөгчүү     

115 Tringa nebularia Үхэр хөгчүү     

116 
Chroicocephalus 

ridibundus 
Хүрэн толгойт цахлай     

117 
Hydrocoloeus 

minutus 
Хурган цахлай     

118 Larus mongolicus Монгол цахлай*     

119 
Gelochelidon 

nilotica 
Бахим хараалай     

120 Hydroprogne caspia Морин хараалай     

121 Sterna hirundo Эгэл хараалай     

122 Chlidonias hybrida 
Цагаан шанаат 

хараалай 
    

123 
Chlidonias 

leucopterus 
Буурал хараалай     

124 Chlidonias niger Хилэн хараалай     

125 Columba livia Хөхвөр тагтаа*     

126 Columba rupestris Хадны тагтаа*     

127 Columba oenas Хүнхэл тагтаа     

128 
Streptopelia 

orientalis 
Дорнын хүүрзгэнэ     

129 
Streptopelia 

decaocto 
Буулгат хүүрзгэнэ     

130 Cuculus optatus Ханамал хөхөө*     

131 Cuculus canorus Эгэл хөхөө*     

132 Otus scops Ердийн орволго      

133 Bubo scandiacus Цэвдгийн ууль  VU   

134 Bubo bubo Эгэл шаршувуу*   II  

135 Strix uralensis Хув бэгбаатар     

136 Strix nebulosa Угалзан бэгбаатар     

137 Surnia ulula Харсуун ууль     

138 
Glaucidium 

passerinum 
Буслаг сүлэг     

139 Athene noctua Хотны бүгээхэй*   II  

140 Aegolius funereus Савагт ариан     
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141 Asio otus Соотон гуйванга*     

142 Asio flammeus Хулгар гуйванга     

143 Caprimulgus jotaka Лагс эргүүбор     

144 
Caprimulgus 

europaeus 
Өрнийн эргүүбор     

145 
Hirundapus 

caudacutus 
Ойн ураацай     

146 Apus apus Хурын ураацай*     

147 Apus pacificus 
Хондлой цагаан* 

ураацай 
    

148 Alcedo atthis Номин шогшир     

149 Upupa epops Бөвөөлжин өвөөлж*     

150 Jynx torquilla Холтсон гоётуул     

151 Picoides tridactylus 
Гурван хумст 

тоншуул 
    

152 Dryobates minor Бага алаг тоншуул     

153 Dendrocopos major Их алаг тоншуул     

154 
Dendrocopos 

leucotos 

Хондлой цагаан 

тоншуул 
    

155 Dryocopus martius Хар тоншуул     

156 Picus canus Буурал тоншуул     

157 Lanius cristatus Ухаа дунхай*     

158 Lanius isabellinus Тольт дунхай*     

159 Lanius borealis Умардын дунхай*     

160 
Perisoreus 

infaustus 
Хөвчийн дуудууш     

161 Garrulus glandarius Ятга шаазгай     

162 Cyanopica cyanus Цэнхэр шаазгай     

163 Pica pica Алаг шаазгай*     

164 
Nucifraga 

caryocatactes 
Самарч шаазгай     

165 
Pyrrhocorax 

pyrrhocorax 

Улаан хошуут 

жунгаа* 
    

166 Coloeus dauuricus Алагтуу хэрээ*     

167 Corvus frugilegus Турлиах хэрээ*     

168 Corvus corone Хар хэрээ*     

169 Corvus corax Хон хэрээ*     

170 Bombycilla garrulus 
Шивэр 

энхэтбялзуухай 
    

171 Periparus ater Өдөрч хөхбух     

172 Poecile palustris Хар толгойт хөхбух     

173 Poecile montanus Хүрэн толгойт хөхбух     

174 Poecile cinctus Шивэр хөхбух     

175 Cyanistes cyanus Номин хөхбух     

176 Parus major Их хөхбух*     

177 Remiz coronatus Бургасны ураншувуу     
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178 Panurus biarmicus Сахалт хөхбух     

179 Alauda arvensis Боролзой болжмор*     

180 
Eremophila 

alpestris 
Эвэрт болжмор*     

181 
Calandrella 

dukhunensis 
Монгол жиргэмэл*     

182 
Melanocorypha 

mongolica 
Монгол болжмор*     

183 Alaudala cheleensis Дэрсний жиргэмэл*     

184 Riparia riparia Эргийн хараацай     

185 Hirundo rustica Асрын хараацай*     

186 Delichon urbicum Хүрээний хараацай*     

187 Cecropis daurica Монгол хараацай     

188 
Aegithalos 

caudatus 
Сүүлт хөхбух     

189 Phylloscopus humei Хүмей дуучшувуу     

190 
Phylloscopus 

inornatus 
Борлог дуучшувуу     

191 
Phylloscopus 

proregulus 
Жирхэн дуучшувуу     

192 
Phylloscopus 

schwarzi 
Цангинаа дуучшувуу     

193 
Phylloscopus 

fuscatus 
Бүхт дуучшувуу     

194 Phylloscopus tristis Урианхайн дуучшувуу     

195 
Phylloscopus 

plumbeitarsus 

Хос судалт 

дуучшувуу 
    

196 
Phylloscopus 

trochiloides 

Шар өехийт 

дуучшувуу 
    

197 
Phylloscopus 

tenellipes 

Цэгээн шилбэт 

дуучшувуу 
    

198 
Phylloscopus 

borealis 
Умардын дуучшувуу     

199 
Acrocephalus 

orientalis 

Дорнын 

охилбялзуухай 
    

200 Arundinax aedon 
Банхар 

охилбялзуухай 
    

201 
Helopsaltes 

certhiola 
Гүймхий шатансүүлт     

202 
Locustella 

lanceolata 
Бидэрт шатансүүлт     

203 
Locustella 

tacsanowskia 
Шивэр шатансүүлт     

204 Locustella davidi 
Цоохор хоолойт 

шатансүүлт 
DD    

205 Sylvia curruca Тарчигнаа зэржигэнэ     

206 Sylvia communis Шөвгөр зэржигэнэ     

207 Regulus regulus Шар мэлзэн задуулай     
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208 
Troglodytes 

troglodytes 
Халгайч урагчин     

209 Sitta europaea Өрнийн тоншголжин     

210 Certhia familiaris Хөвчийн бялзуумар     

211 
Spodiopsar 

cineraceus 
Бор тодол*     

212 Agropsar sturninus Хурган тодол     

213 Sturnus vulgaris Хар тодол*     

214 Geokichla sibirica Шивэр хөөндэй     

215 Zoothera aurea Алаг хөөндэй     

216 Turdus obscurus Халиун хөөндэй     

217 Turdus pallidus Бүгээн хөөндэй     

218 Turdus atrogularis Хар гүеэт хөөндэй     

219 Turdus ruficollis Улаан гүеэт хөөндэй*     

220 Turdus naumanni Науманны хөөндэй     

221 Turdus eunomus Хүрэн хөөндэй     

222 Turdus pilaris Дуулгат хөөндэй     

223 Muscicapa striata Бөртөт намнаахай     

224 Muscicapa sibirica Шивэр намнаахай     

225 Muscicapa dauurica Дагуурын намнаахай     

226 Larvivora cyane Номин гургалдай     

227 Cyanecula svecica Сондорт гургалдай     

228 Calliope calliope Өнгөлүүрт гургалдай     

229 Tarsiger cyanurus Хөх зоот гургалдай      

230 
Ficedula 

zanthopygia 
Гуулин намнаа     

231 Ficedula mugimaki Тайгын намнаа     

232 Ficedula albicilla Хурган намнаа     

233 
Phoenicurus 

erythronotus 
Улбар галсүүлт     

234 
Phoenicurus 

ochruros 
Мойлон галсүүлт     

235 
Phoenicurus 

phoenicurus 
Эгэл галсүүлт*     

236 
Phoenicurus 

auroreus 
Дагуур галсүүлт*     

237 
Phoenicurus 

erythrogastrus 
Цээжмэг галсүүлт     

238 Monticola saxatilis Хадны жижир     

239 Saxicola maurus Шивэр шулганаа     

240 Oenanthe oenanthe Адууч чогчиго*     

241 Oenanthe isabellina Бүжимч чогчиго*     

242 
Oenanthe 

pleschanka 
Мяраан чогчиго*     

243 Cinclus cinclus 
Гялаан омруут 

харзлай 
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244 Passer domesticus Оронгийн боршувуу*     

245 Passer montanus Хээрийн боршувуу*     

246 Petronia petronia Хадны боршувуу*     

247 
Pyrgilauda 

davidiana 
Монгол божирог     

248 Prunella collaris Тагийн хайруулдай     

249 
Prunella 

himalayana 

Хималайн 

хайруулдай 
    

250 Prunella montanella 
Сибирийн 

хайруулдай* 
    

251 
Motacilla 

tschutschensis 
Дорнын шар цэгцгий      

252 Motacilla citreola Шар түрүүт цэгцгий*     

253 Motacilla cinerea Уулын цэгцгий*     

254 Motacilla alba Хөх цэгцгий*     

255 Anthus richardi Хээрийн шийхнүүхэй*     

256 Anthus godlewskii 
Годлевскийн 

шийхнүүхэй* 
    

257 Anthus campestris Талын шийхнүүхэй     

258 Anthus trivialis Ойн шийхнүүхэй     

259 Anthus hodgsoni Бөртөт шийхнүүхэй     

260 Anthus gustavi 
Сибирийн 

шийхнүүхэй 
    

261 Fringilla coelebs Дуулгат бужирга*     

262 
Fringilla 

montifringilla 
Алаг бужирга*     

263 
Coccothraustes 

coccothraustes 
Банхар булжуухай     

264 Pinicola enucleator Нарсны шүршүү     

265 Pyrrhula pyrrhula Эгэл зана     

266 Leucosticte arctoa Занхгар зангалай     

267 
Carpodacus 

erythrinus 
Улаавар бужмар     

268 
Carpodacus 

rhodochlamys 
Арцны бужмар     

269 
Carpodacus 

sibiricus 
Үүрэн сүүлт бужмар     

270 Carpodacus roseus Ягаан бужмар     

271 Linaria flavirostris Бор цэгцүүхэй     

272 Acanthis flammea Дөлөн цэгцүүхэй*     

273 
Acanthis 

hornemanni 
Шунхан цэгцүүхэй*     

274 Loxia curvirostra 
Гацуурын 

солбинхошуут 
    

275 Loxia leucoptera Тольт солбинхошуут     

276 Spinus spinus Эгэл ногоолзой     
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277 
Calcarius 

lapponicus 
Буулгат хөмрөг*     

278 
Plectrophenax 

nivalis 
Цасч хөмрөг*     

279 Emberiza citrinella Алтан хөмрөг     

280 
Emberiza 

leucocephalos 

Цагаан шанаат 

хөмрөг* 
    

281 
Emberiza 

godlewskii 
Годлевскийн хөмрөг     

282 Emberiza cioides Хүрэн чихт хөмрөг*     

283 Emberiza fucata Шар нүдэн хөмрөг      

284 Emberiza pusilla Борлог хөмрөг*     

285 
Emberiza 

chrysophrys 
Сондуу хөмрөг     

286 Emberiza rustica Хар шанаат хөмрөг     

287 Emberiza aureola Шар элэгт хөмрөг     

288 Emberiza rutila Орхимжит хөмрөг      

289 
Emberiza 

spodocephala 
Хөх түрүүт хөмрөг     

290 Emberiza pallasi Цагаан хэвэлт хөмрөг     

Аэродром орчмын шувууд агаарын хөлгийн хөөрөлт, буултын явцад аюул 

учруулах эрсдэлийн үнэлгээг Монгол улсын стандарт MNS 6942:2021 “Аэродром орчимд 

агаарын хөлгийг шувуу, мал, амьтантай мөргөлдөх аюулаас сэргийлэх”-ийн 6 дугаар 

бүлэгт заасны дагуу дараах аргачлалаар үнэлсэн болно. Үүнд:  

 “Шувууны аюулын эрсдэлийн үнэлгээг агаарын хөлгийн хөөрч буух зурвас ба 

ойртолтын бүсэд тохиолдох боломжтой, эсвэл бүртгэгдсэн шувууны зүйл тус бүрт хийнэ” 

гэж 6.1.2-т заасны дагуу тус нисэх буудлын аэродромын талбай, хөөрөлт буултын чиглэл 

дагууд харьцангуй түгээмэл тохиолдох боломжтой шувуудад хийв.  

Аюулын эрсдэл нь тодорхой нэг зүйл шувууны мөргөлдөх магадлал, учруулах 

хүндрэлээр тодорхойлогдоно.  

Аюулын эрсдэл = (мөргөлдөх магадлал) * (үүссэн гэмтлийн хүндрэл) 

Аюулын эрсдэлийн үнэлгээнд мөргөлдөх магадлал болон үүсэх хүндрэлийн 

зэргийг маш бага, бага, дунд, өндөр, маш өндөр гэж ангих бөгөөд Эрсдэлийн түвшинг 

эрсдэлийн үнэлгээний матриц ашиглан тодорхойлов.  

Мөргөлдөх магадлалыг тооцоолох 

Шувуудын мөргөлдөх магадлалыг тухайн аэродром, түүний орчимд тохиолдсон 

шувуутай холбоотой зөрчлийн мэдээлэл, аэродром орчмын шувуудын одоогийн нөхцөл 

байдал, байршил,зан төрхийн мэдээлэлд үндэслэн тооцоолох ёстой. Гэвч тус нисэх 

буудлын хувьд тогтмол нислэг хийдэггүй бөгөөд шувуудын тоо толгойн бүртгэл судалгаа 

хангалтгүй, шувуутай холбоотой зөрчлийн бүртгэл байгаагүй. Мөн нислэг цөөтэй 

аэродромын хувьд зөрчлийн мэдээллийг ашиглан магадлалыг тооцоолох нь оновчгүй 

байдаг. Тиймээс шувууны мөргөлдөх магадлалыг аэродром орчимд харьцангуй 

түгээмэл тохиолдох шувууд, ажиглалт судалгааны мэдээлэл, төсөөллийн үнэлгээнд 

(Хүснэгт 47) үндэслэн тооцоолов. 



ХЭНТИЙ АЙМГИЙН ДАДАЛ СУМЫН НУТАГ ДЭВСГЭРТ БАЙРЛАХ “ДЭЛҮҮНБОЛДОГ” 
НИСЭХ БУУДЛЫН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ НӨЛӨӨЛЛИЙН НАРИЙВЧИЛСАН ҮНЭЛГЭЭНИЙ 

ТАЙЛАН 

2022 ОН 

  
 

ТАЙЛАН БОЛОВСРУУЛСАН: “ДЭЭШЛЭХ ГОВЬ” ХХК 4-82 
 

Хүснэгт 46. Нөлөөлөх магадлалын ангилал 

 

Магадлалын ангилал 

Маш 

өндөр 
Өндөр Дунд Бага Маш бага 

ТООН ХАНДЛАГА 

Шувууны тохиолдоц (тухайн 

нэг зүйл шувуу аэродром, 

орчимд 1 жилийн хэдэн өдөрт 

ажиглагдсанаар) 

>200 100-200 50-100 50 10 

ЧАНАРЫН ХАНДЛАГА 

Шувууны тохиолдоц 

(төсөөллийн үнэлгээ) 

байнга ихэвчлэн заримдаа цөөхөн ховор 

ТООН ХАНДЛАГА 

1 жилд мөргөлдсөн дундаж тоо 

(5 жил) 

>10 3-10 1-2.9 0.3-0.9 0-0.2 

Агаарын хөлгийн 10,000 буулт, 

хөөрөлтөд тохиолдсон 

мөргөлтийн тоо* 

5 4 3 2 1 

ЧАНАРЫН ХАНДЛАГА 

Нэг жил дэх мөргөлт 

(төсөөллийн үнэлгээ) 

их нэлээд их заримдаа хааяа 
ховор/огт 

үгүй 

 

Шувуудын биологи, зан төрхийн өвөрмөц онцлог нь эрсдэлийн түвшинг ялгахад тусална. 

Тухайлбал:  

а)  Агаарын хөлгийн дуу шуугианаас зугтдаг, эсхүл агаарын хөлгөөс зайлсхийж 

сурсан зүйл шувуудыг бага магадлалтай гэж үнэлж болно.  

б) Нислэгийн замд байгаа тодорхой амьдрах орчинд олон тоогоор сүрэглэдэг 

шувуудыг өндөр, эсхүл маш өндөр магадлалтай гэж үнэлж болно.  

в)  Ганц тоогоор тохиолддог шувуудыг дундаж магадлалтай гэж үнэлж болно. 

г)  Нам доогуур, эсхүл замбараагүй нисдэг шувуудыг өндөр, эсхүл маш өндөр 

магадлалтай гэж үнэлж болно.  

д) Шөнийн нислэгтэй аэродромуудын хувьд шөнийн идэвхтэй зүйл шувуудын 

нөлөөлөх магадлал илүү өндөр гарна.  

1.11. Магадлал нь улирал, тухайн зүйлийн нас, хүйс, өвсний өндөр, бороо болон цаг 

уурын нөхцөл зэрэг бусад нөхцөлүүдээс шалтгаалан өөрчлөгдөж болно.  

1.12. Эрсдэлийг илүү оновчтой үнэлэхэд оролцдог бусад хувьсагчууд: аэродром дахь 

нислэгийн хөдөлгөөн (агаарын хөлгийн нислэгийн тоо их болох тусам шувуудын 

мөргөлдөх магадлал өндөр болно), аэродром ашиглаж байгаа агаарын хөлгийн 

маяг (том, хурдтай агаарын хөлгүүдийн хувьд шувуутай мөргөлдөх эрсдэл 

нэмэгддэг).  

1.13. Шувуудын агаарын хөлгийн нислэгт нөлөөлөл үзүүлсэн тоо ба агаарын хөлгийн 

нислэгийн тооны харьцааг нөлөөллийн давтамж нислэгийн тооноос, эсхүл 

шувуудын тохиолдоцоос, эсхүл хоёулангаас нь хамаарч байгаа эсэхийг тогтооход 

ашиглана.  

2. Мөргөлтийн хүндрэл (үр дагавар)-ийг тооцоолох 

2.1.1. Энэ нь мөргөлтөөс үүсэх нөлөөлөл, зүйлүүдийн дарааллыг эрэмбэлэхэд ач 

холбогдолтой. Хэмжүүр нь мөргөлдөх магадлалын хэмжүүртэй ижил (маш бага, бага, 

дунд, өндөр, маш өндөр) байна.  
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2.1.2. Шувууны мөргөлт нь хүндрэлтэй шууд холбогддог бөгөөд тухайн шувууны 

агаарын хөлөгт үзүүлсэн нөлөөллийн дараах гэмтлээр тодорхойлогддог. Харин 

ажиглагдсан шувуудын хувьд хүндрэлийн хэмжүүр нь гол төлөв тухайн шувууны биеийн 

жжин, сүрэг үүсгэх хандлагаас хамаардаг. Ерөнхийдөө шувууны биеийн хэмжээ томрох, 

сүрэглэх тоо нэмэгдэх тусам агаарын хөлөгт гэмтэл учруулах болон нислэгт нөлөөлөх 

магадлал нэмэгддэг.  

2.1.3. Манай оронд тохиолдсон шувуутай холбоотой зөрчлийн мэдээллүүд болон Олон 

улсын шувууны мөргөлтөөс сэргийлэх хороо (IBSC)-ны “Аэродромын шувуу/зэрлэг 

амьтныг хянах стандарт”-ийн 7 дугаар хэсэг, Документ 9137, хэсэг III, Шувууны хяналт 

ба бууруулалт (2012)-ийн 6.2 хэсэгт заасныг тус тус үндэслэн 100 граммаас доош 

дундаж жинтэй шувуудыг “Аюулгүй” гэж үнэлэхээр заасан байна.  

2.1.4. Хүндрэлийн зэргийг шувуу агаарын хөлөгтэй мөргөлдсөний улмаас үүссэн 

агаарын хөлгийн гэмтэл, хүний амь нас болон нислэгт нөлөөлсөн үйл явдлын (жишээ нь 

буулт, эсхүл хөөрөлт цуцлагдсан) тоо, хэмжээгээр тооцоолно (Хүснэгт 48). 

Хүснэгт 47. Хүндрэлийн ангилал 

 Хүндрэлийн ангилал 

Маш 

өндөр 
Өндөр Дунд Бага Маш бага 

Шувууны гэмтэл учруулсан 

мөргөлтийн хувь (Энэ зүйл 

шувууны мөргөлтийн нийт тоонд 

харьцуулав) 

>20% 10-20% 6-9.9% 2-5.9% 0-1.9% 

Агаарын хөлөг, эсхүл хүний амь 

насанд учруулсан гэмтэл/ 

хохирлын хэлбэр (тухайн зүйл 

шувуутай мөргөлдсөнөөр) 

Сүйрэл Аюултай Дунд  Бага Аюулгүй 

 

Тайлбар: - Агаарын хөлгийн гэмтлийн ангиллын тайлбарыг Хүснэгт 49-т үзүүлэв.  

Хүснэгт 48. Эрсдэлийн хүндрэл 

Сүйрэл 

- Агаарын хөлөг осолдсон; 

- Олон хүн эндсэн 

Аюултай 

- Аюулгүй байдлын хэм хэмжээ ихээр алдагдах, бие махбодын хямрал эсхүл 

ажлын ачааллаас шалтгаалж оператор гүйцэтгэж байгаа ажлаа бүрэн 

гүйцэтгэхгүй эсхүл дуусгаж чадахгүй байдалд хүрэх; 

- Ноцтой шархдах; 

- Тоног төхөөрөмжид үлэмж хэмжээний гэмтэл учрах. 

Дунд 

- Аюулгүй байдлын хэм хэмжээ мэдэгдэхүйц байдлаар буурах, ажлын ачаалал 

нэмэгдэх, эсхүл ажлын үр ашгийг бууруулж болзошгүй нөхцөл байдлын улмаас 

операторуудын чадвар буурах; 

- Ноцтой зөрчил; 

- Хүн гэмтэх. 

Бага 

- Таагүй байдал үүсэх; 

- Үйл ажиллагаа хязгаарлагдах; 

- Яаралтай тусламж үзүүлэх; 

- Бага хэмжээний зөрчил. 

Аюулгүй - Аюулгүй байдалд нөлөөлөөгүй; 
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- Агаарын хөлөг гэмтээгүй; 

- Мөргөлдөх дөхсөн. 

  

 Мөргөлдөх боломжтой боловч гэмтлийн хүндрэлийн талаар ямар ч мэдээлэл 

байхгүй зүйл шувууны хувьд хүндрэлийг тооцоолохдоо тухайн шувууны жингийн утгыг 

сүрэглэх хэлбэрийн утгаар үржүүлэн хүндрэлийн харгалзах утгад байрлуулна.  

Энэхүү тооцооллыг хийхдээ шувууны дундаж жин, сүрэглэх онцлогийг харгалзсан болно.  

 Хүснэгт 49. Шувууны биеийн жинд үндэслэн гаргасан ангилал 

Биеийн дундаж 

жин 
Биеийн хэмжээ Жишээ 

Биеийн жингийн үнэлгээний 

утга 

<100 гр 
Жижиг /25 см 

хүртэл/ 
Болжморууд, тодол 2 

101-200 гр 
Дунд /25.1-39.9/ 

Начин шонхор 4 

201-1000 гр Тагтаа 8 

1-5 кг 
Том /40 см- дээш/ 

Цахлай, шилийн 

сар 
16 

>5.1 кг Том махчин шувуу 32 

 

Хүснэгт 50. Шувууны сүрэглэх онцлогоор гаргасан ангилал 

Сүрэглэх онцлог Жишээ 
Сүргийн үнэлгээний 

утга 

Ихэвчлэн ганцаараа (1-3 тоогоор) эсхүл 

хоорондоо хол зайтай 
Том махчин шувууд 1 

Ихэвчлэн цөөн тоо (4-20 тоогоор)-оор 

сүрэглэнэ 

Тагтаанууд, Том 

цахлайнууд 
2 

Ихэвчлэн олон тоо (21-ээс дээш тоогоор)-той 

нягт сүрэг үүсгэнэ 
Тодлууд 4 

 

Сүрэг үүсгэх онцлог нь аэродромын байршил, улирал болон шувууны зүйлийн онцлогоос 

шалтгаална. Тиймээс эрсдэлийн үнэлгээг мониторинг судалгааны хангалттай мэдээлэл 

тулгуурлан улирал, сараар нарийвчлан гаргах боломжтой.  

Хүснэгт 51. Шувууны биеийн дундаж жин, сүрэглэх онцлогт тулгуурласан 
хүндрэлийн ангилал 

 

Хүндрэлийн ангилал 

Маш 

өндөр 
Өндөр Дунд Бага 

Маш 

бага 

Хүндрэлийн үнэлгээний утга (биеийн жингийн 

ангиллын утга * сүргийн ангиллын утга) 
32-128 16 8 4 2 

 

Нэг зүйлийн хоёроос дээш тооны шувуу (жижиг шувуудаас бусад) агаарын хөлөгтэй 

нэгэн зэрэг мөргөлдсөн бол тухайн зүйлийн хүндрэлийн ангиллыг нэг шат ахиулан 

(“өндөр” байсан бол “маш өндөр”, “бага” байсан бол “дунд” гэх мэт) тооцно.  
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Шувууны зүйл бүрээр аюулын эрсдэлийг тооцоолох 

 Эрсдэлийн үнэлгээний матриц нь зүйл тус бүрийн магадлал, хүндрэлийн 

хослолоос бүрдэж, цаашид хэрэгжүүлэх шаардлагатай үйл ажиллагааг тодорхойлдог 

(Хүснэгт 8). Эрсдэлийн үнэлгээг жил бүр, эсхүл шувуутай холбоотой ноцтой зөрчил 

гарсан тохиолдолд дахин хийж, одоогийн хэрэгжүүлж байгаа шувууны хяналтын арга 

хэмжээнд нэмэлт болон эрчимжүүлсэн арга хэмжээ авах шаардлагатай эсэхийг 

тодотгоно.  

Хүснэгт 52. Эрсдэлийн үнэлгээний матриц 

 
МАГАДЛАЛ 

Маш өндөр Өндөр Дунд Бага Маш бага 

ХҮНДРЭЛ 

Маш өндөр 3 3 3 3 2 

Өндөр 3 3 3 2 2 

Дунд 3 3 2 1 1 

Бага 3 2 1 1 1 

Маш бага 2 1 1 1 1 

 

 Эрсдэлийн гурван түвшинг дараах байдлаар тодорхойлох бөгөөд эрсдэлийн 

матрицыг тайлбарлахад ашиглана. Үүнд:   

1-р түвшин (Ногоон) – Хүлээн зөвшөөрнө. Одоогийн хэрэгжүүлж байгаа арга 

хэмжээг дордуулахгүйгээр цаашид үргэлжлүүлнэ.  

2-р түвшин (Шар) – Тэвчиж болно. Одоогийн хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээг 

дахин нягталж, үр ашигт тохирсон нэмэлт арга хэмжээг тодорхойлж, 

хэрэгжүүлнэ.   

3-р түвшин (Улаан) – Тэвчиж үл болно. Тухайн зүйл шувуудыг аюултайд тооцож 

тоо толгой, тохиолдох давтамжийг холбогдох хуульд нийцүүлэн эрх бүхий 

байгууллагуудтай хамтран бууруулах, зохицуулах, хянах, үргээх талаар 

эрчимжүүлсэн арга хэмжээг зөвлөлөөр хэлэлцэх, менежментийн төлөвлөгөөнд 

тусган зайлшгүй хэрэгжүүлэх замаар эрсдэлийн түвшинг бууруулна. “Хэрэв 

хүндрэл болон магадлалын ангилал аль аль нь “маш өндөр” байгаа тохиолдолд 

тухайн ангилал буурах хүртэл хугацаанд ИНД-139.125-д заасны дагуу үйл 

ажиллагааг хязгаарлах арга хэмжээг авна” гэж заасан байдаг.  

ҮР ДҮН 

 Агаарын хөлөгт шувуудын зүгээс учруулах эрсдэлийн үнэлгээг MNS 

6942:2021 хийсэн ба аюулаас урьдчилан сэргийлэх менежментийн төлөвлөгөө 

боловсруулахад тус болох зорилгоор тэдгээр шувуудын амьдрах орчин, манай 

оронд орших хэлбэр,  голлох идэш тэжээлийн мэдээллийг нэмэлтээр оруулав 

(Хүснэгт 54).  

 Хүснэгт 53. “Дэлүүн болдог” нисэх буудлын аэродром орчмын шувуудын агаарын 
хөлөгт аюул учруулах эрдэсэлийн түвшин ба нэмэлт мэдээлэл 
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No Scientific Name Mongolian name 
Мөргөлдөх 

магадлал 
Хүндрэл 

ЭРСДЭЛИЙН 

ТҮВШИН 

Амьдрах 

орчин 

Орших 

хэлбэр 
Голлох идэш тэжээл 

1 Tadorna ferruginea Хондон ангир Бага Маш өндөр 3 
Ус намгархаг 

газар 

Нүүдлийн, 

үрждэг, 

дайран 

өнгөрдөг 

Усны ургамал, шавьж 

2 Perdix dauurica Дагуур ятуу Дунд Өндөр 3 Уулын хээр Суурин Ургамлын үр 

3 Aegypius monachus Нөмрөг тас Бага Маш өндөр 3 Уулын хээр 

Суурин, 

зарим нь 

нүүдэллэдэг 

Сэг зэм 

4 Milvus migrans Сохор элээ Өндөр Өндөр 3 
Уулын хээр, 

хот суурин 

Нүүдлийн, 

үрждэг, 

дайран 

өнгөрдөг 

Шавьж, жижиг хөхтөн, хоёр 

нутагтан, сэг зэм г.м 

5 Grus virgo Өвөгт тогоруу Дунд Маш өндөр 3 
Хээр, уулын 

хээр 

Нүүдлийн, 

үрждэг, 

дайран 

өнгөрдөг 

Шавьж, ургамлын үр 

6 Vanellus vanellus 
Умардын 

хавтгаалж 
Өндөр Маш өндөр 3 

Ус намгархаг 

газар 

Нүүдлийн, 

үрждэг, 

дайран 

өнгөрдөг 

Шавьж 

7 Larus mongolicus Монгол цахлай Бага Маш өндөр 3 
Ус намгархаг 

газар, хээр 

Нүүдлийн, 

үрждэг, 

дайран 

өнгөрдөг 

Шавьж, ургамал, жижиг 

хөхтөн 

8 Columba livia Хөхвөр тагтаа Өндөр Өндөр 3 Хот суурин Суурин Ургамлын үр  

9 Columba rupestris Хадны тагтаа Дунд Өндөр 3 Хот суурин Суурин Ургамлын үр 
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10 Pica pica Алаг шаазгай Маш өндөр Дунд 3 
Голын хөндий, 

хот суурин 
Суурин Шавьж, ургамлын үр, жимс 

11 
Pyrrhocorax 

pyrrhocorax 

Улаан хошуут 

жунгаа 
Маш өндөр Өндөр 3 

Хот суурин, хад 

асга 
Суурин 

Шавьж, авгалдай, 

ургамлын үр 

12 Coloeus dauuricus Алагтуу хэрээ Өндөр Өндөр 3 
Голын хөндий, 

хээр 

Нүүдлийн, 

үрждэг, 

дайран 

өнгөрдөг 

Шавьж, авгалдай, 

ургамлын үр, жимс 

13 Corvus frugilegus Турлиах хэрээ Дунд Маш өндөр 3 

Голын хөндийн 

шугуй, хот 

суурин 

Суурин, 

зарим нь 

нүүдэллэдэг 

Шавьж, авгалдай, 

ургамлын үр, жимс 

14 Corvus corone Хар хэрээ Дунд Өндөр 3 
Хот суурин, ой, 

хээр 
Суурин  

15 Tadorna tadorna Анхидал ангир Маш бага Маш өндөр 2 
Ус намгархаг 

газар 

Нүүдлийн, 

үрждэг, 

дайран 

өнгөрдөг 

Усны ургамал, шавьж 

16 Ciconia nigra Хар өрөвтас Маш бага Өндөр 2 

Ус намгархаг 

газар, түүний 

орчмын ой 

Нүүдлийн, 

үрждэг, 

дайран 

өнгөрдөг 

 шавьж, хоёр нутагтан, 

загас 

17 Platalea leucorodia Халбаган хошуут Маш бага Маш өндөр 2 
Ус намгархаг 

газар 

Нүүдлийн, 

үрждэг, 

дайран 

өнгөрдөг 

Усны ургамал, шавьж 

18 Ardea cinerea Хөх дэглий Маш бага Өндөр 2 
Ус намгархаг 

газар 

Нүүдлийн, 

үрждэг, 

дайран 

өнгөрдөг 

 шавьж, хоёр нутагтан, 

загас 

19 Aquila nipalensis Тарважи бүргэд Бага Өндөр 2 Хээр 
Нүүдлийн, 

үрждэг, 

Жижиг хөхтөн, туулай, 

зараа, тарвага г.м 
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дайран 

өнгөрдөг 

20 Aquila chrysaetos Цармын бүргэд Маш бага Маш өндөр 2 
Уулын хээр, 

хад асга 
Суурин 

Жижиг хөхтөн, туулай, 

зараа, тарвага г.м 

21 Buteo hemilasius Шилийн сар Бага Өндөр 2 Хээр Суурин 
Жижиг хөхтөн, жижиг 

шувуу 

22 Falco tinnunculus Начин шонхор Өндөр Бага 2 
Уулын хээр, 

хот суурин 

Нүүдлийн, 

үрждэг, 

дайран 

өнгөрдөг, 

зарим нь 

өвөлждөг 

Шавьж, жижиг хөхтөн, 

шувуу 

 

23 Falco subbuteo Шууман шонхор Дунд Дунд 2 
Ой, голын 

хөндий 

Нүүдлийн, 

үрждэг, 

дайран 

өнгөрдөг 

Шавьж 

24 Otis tarda Хонин тоодог Маш бага Маш өндөр 2 

Уулын хээр, 

хээр, голын 

хөндий 

Нүүдлийн, 

үрждэг, 

дайран 

өнгөрдөг, 

зарим нь 

өвөлждөг 

Шавьж, ургамлын үр 

25 Antigone vipio Цэн тогоруу Бага Өндөр 2 
Ус намгархаг 

газар 

Нүүдлийн, 

үрждэг, 

дайран 

өнгөрдөг 

Шавьж, ургамлын үр, хоёр 

нутагтан 

26 Grus grus Хархираа тогоруу Маш бага Маш өндөр 2 
Ус намгархаг 

газар 

Нүүдлийн, 

үрждэг, 

дайран 

өнгөрдөг 

Шавьж, ургамлын үр, хоёр 

нутагтан 
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27 Numenius phaeopus Бэсрэг тутгалжин Бага Өндөр 2 
Ус намгархаг 

газар 

зусдаг, 

дайран 

өнгөрдөг 

Шавьж, авгалдай 

28 
Numenius 

madagascariensis 

Мадагаскар 

тутгалжин 
Бага Өндөр 2 

Ус намгархаг 

газар 

зусдаг, 

дайран 

өнгөрдөг 

Шавьж, авгалдай 

29 Numenius arquata Морин тутгалжин Бага Өндөр 2 
Ус намгархаг 

газар 

Нүүдлийн, 

үрждэг, 

дайран 

өнгөрдөг 

Шавьж, авгалдай 

30 Bubo bubo Эгэл шаршувуу Маш бага Өндөр 2 Уул, хээр Суурин 
Жижиг хөхтөн, туулай, 

шувуу 

31 Corvus corax Хон хэрээ Бага Өндөр 2 
Ой, хот суурин, 

хээр 
Суурин 

Шавьж, жижиг хөхтөн, хоёр 

нутагтан, сэг зэм, жижс, 

ургамлын үр г.м 

32 Coturnix japonica Наран бөднө Маш бага Бага 1 Уулын хээр 

Нүүдлийн, 

үрждэг, 

дайран 

өнгөрдөг 

Ургамлын үр 

33 Hieraaetus pennatus Бахим бүргэд Маш бага Дунд 1 Уулын хээр 

Нүүдлийн, 

үрждэг, 

дайран 

өнгөрдөг 

Шавьж, жижиг хөхтөн 

34 Accipiter nisus Морин харцага Маш бага Дунд 1 Ойт хээр, ой 

Нүүдлийн, 

үрждэг, 

дайран 

өнгөрдөг, 

зарим нь 

өвөлждөг 

Шавьж, жижиг хөхтөн, 

шувуу 

35 Accipiter gentilis Үлэг харцага Маш бага Дунд 1 Ойт хээр, ой 

Нүүдлийн, 

үрждэг, 

дайран 

Жижиг хөхтөн, шувуу 
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өнгөрдөг, 

зарим нь 

өвөлждөг 

36 Circus spilonotus Дорнын хулд Маш бага Дунд 1 
Ус намгархаг 

газар 

Нүүдлийн, 

үрждэг, 

дайран 

өнгөрдөг 

Жижиг шувуу, оготно, 

мөлхөгч, хоёр нутагтан 

37 Circus cyaneus Саарал хулд Маш бага Дунд 1 
Ус намгархаг 

газар 

Нүүдлийн, 

үрждэг, 

дайран 

өнгөрдөг 

Жижиг шувуу, жижиг 

хөхтөн, мөлхөгч, хоёр 

нутагтан 

38 Buteo lagopus Тарлан сар Бага Дунд 1 
Хээр, уулын 

хээр 

Өвөлждөг, 

дайран 

өнгөрдөг 

Жижиг хөхтөн, шувуу 

39 Buteo japonicus Дорнын сар Бага Дунд 1 Ой 

Нүүдлийн, 

үрждэг, 

дайран 

өнгөрдөг 

Жижиг хөхтөн, шувуу 

40 Falco naumanni Зээрд шонхор Маш бага Бага 1 
Уулын хээр, 

хад асга 

Нүүдлийн, 

үрждэг, 

дайран 

өнгөрдөг 

Шавьж, мөлхөгч, хоёр 

нутагтан, жижиг шувууны 

дэгдээхэй 

41 Falco amurensis Амарын шонхор Дунд Бага 1 
Голын хөндийн 

шугуй 

Нүүдлийн, 

үрждэг, 

дайран 

өнгөрдөг 

Шавьж, мөлхөгч, хоёр 

нутагтан, жижиг шувууны 

дэгдээхэй 

42 Falco columbarius Хайргууна шонхор Маш бага Бага 1 
Ой, голын 

хөндий 

Нүүдлийн, 

үрждэг, 

дайран 

өнгөрдөг, 

зарим нь 

өвөлждөг 

Шавьж, мөлхөгч, хоёр 

нутагтан 
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43 Falco cherrug Идлэг шонхор Маш бага Дунд 1 
Хээр, уулын 

хээр 

Суурин, 

зарим нь 

нүүдэллэдэг 

Шувуу, жижиг хөхтөн, 

шавьж, мөлхөгч  

44 Gallinago solitaria Өнчин хараалж Бага Бага 1 
Ус намгархаг 

газар 

Нүүдлийн, 

үрждэг, 

дайран 

өнгөрдөг 

Шавьж, авгалдай, усны 

нугаламгүйтэн 

45 Gallinago stenura Замбын хараалж Бага Бага 1 
Ус намгархаг 

газар 

Нүүдлийн, 

үрждэг, 

дайран 

өнгөрдөг 

Шавьж, авгалдай, усны 

нугаламгүйтэн 

46 Gallinago megala Шугуйн хараалж Бага Бага 1 
Ус намгархаг 

газар 

Нүүдлийн, 

үрждэг, 

дайран 

өнгөрдөг 

Шавьж, авгалдай, усны 

нугаламгүйтэн 

47 Gallinago gallinago Шөвгөн хараалж Бага Бага 1 
Ус намгархаг 

газар 

Нүүдлийн, 

үрждэг, 

дайран 

өнгөрдөг 

Шавьж, авгалдай, усны 

нугаламгүйтэн 

48 Cuculus optatus Ханамал хөхөө Бага Бага 1 Ой 

Нүүдлийн, 

үрждэг, 

дайран 

өнгөрдөг 

Шавьж, авгалдай 

49 Cuculus canorus Эгэл хөхөө Бага Бага 1 Ой 

Нүүдлийн, 

үрждэг, 

дайран 

өнгөрдөг 

Шавьж, авгалдай 

50 Athene noctua Хотны бүгээхэй Бага Бага 1 
Хээр, хад асга,  

малын саравч 
Суурин 

Жижиг шувуу, жижиг 

хөхтөн, шавьж, мөлхөгч 

51 Asio otus Соотон гуйванга Бага Дунд 1 Ой 
Нүүдлийн, 

үрждэг, 

Жижиг хөхтөн, туулай 

хэлбэртэн, жижиг дунд 

хэмжээтэй шувуу 
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дайран 

өнгөрдөг 

52 Apus apus Хурын ураацай Маш өндөр Бага 1 
Хад асга, хот 

суурин 

Нүүдлийн, 

үрждэг, 

дайран 

өнгөрдөг 

Шавьж 

53 Apus pacificus 
Хондлой цагаан 

ураацай 
Маш өндөр Бага 1 

Хад асга, хот 

суурин 

Нүүдлийн, 

үрждэг, 

дайран 

өнгөрдөг 

Шавьж 

54 Upupa epops 
Бөвөөлжин 

өвөөлж 
Өндөр Маш бага 1 

Ой, голын 

хөндий 

Нүүдлийн, 

үрждэг, 

дайран 

өнгөрдөг 

Шавьж, авгалдай 

55 Lanius cristatus Ухаа дунхай Бага Маш бага 1 
Хээрийн бут 

сөөг 

Нүүдлийн, 

үрждэг, 

дайран 

өнгөрдөг 

Шавьж, хоёр нутагтан, 

жижиг шувууны ангаахай 

56 Lanius isabellinus Тольт дунхай Бага Маш бага 1 
Хээрийн бут 

сөөг 

Нүүдлийн, 

үрждэг, 

дайран 

өнгөрдөг 

Шавьж, хоёр нутагтан, 

жижиг шувууны ангаахай 

57 Lanius borealis Умардын дунхай Маш бага Маш бага 1 Ой 

Нүүдлийн, 

үрждэг, 

дайран 

өнгөрдөг 

Шавьж, хоёр нутагтан, 

жижиг шувууны ангаахай 

58 Parus major Их хөхбух Дунд Бага 1 Ой Суурин Шавьж, авгалдай, үр жимс 

59 Alauda arvensis 
Боролзой 

болжмор 
Өндөр Бага 1 

Хээр, уулын 

хээр 

Нүүдлийн, 

үрждэг, 

дайран 

өнгөрдөг 

Шавьж, ургамлын үр 
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60 Eremophila alpestris Эвэрт болжмор Маш өндөр Бага 1 
Хээр, уулын 

хээр 
Суурин Шавьж, ургамлын үр 

61 
Calandrella 

dukhunensis 
Монгол жиргэмэл Өндөр Бага 1 Хээр 

Нүүдлийн, 

үрждэг, 

дайран 

өнгөрдөг 

Шавьж, ургамлын үр 

62 
Melanocorypha 

mongolica 
Монгол болжмор Өндөр Бага 1 

Хээр, уулын 

хээр 
Суурин Шавьж, ургамлын үр 

63 Alaudala cheleensis Дэрсний жиргэмэл Өндөр Бага 1 
Хээр, уулын 

хээр 

Нүүдлийн, 

үрждэг, 

дайран 

өнгөрдөг 

Шавьж, ургамлын үр 

64 Hirundo rustica Асрын хараацай Өндөр Бага 1 
Хас асга, хот 

суурин 

Нүүдлийн, 

үрждэг, 

дайран 

өнгөрдөг 

Шавьж  

65 Delichon urbicum 
Хүрээний 

хараацай 
Дунд Бага 1 

Хад асга, хот 

суурин 

Нүүдлийн, 

үрждэг, 

дайран 

өнгөрдөг 

Шавьж 

66 
Spodiopsar 

cineraceus 
Бор тодол Дунд Дунд 1 Ой 

Нүүдлийн, 

үрждэг, 

дайран 

өнгөрдөг 

Шавьж, авгалдай, 

ургамлын үр, жимс 

67 Sturnus vulgaris Хар тодол Дунд Дунд 1 Ой 

Нүүдлийн, 

үрждэг, 

дайран 

өнгөрдөг 

Шавьж, авгалдай, 

ургамлын үр, жимс 

68 Turdus ruficollis 
Улаан гүеэт 

хөөндэй 
Дунд Бага 1 Ой 

Нүүдлийн, 

үрждэг, 

дайран 

өнгөрдөг 

Шавьж, авгалдай, 

ургамлын үр, жимс 
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69 
Phoenicurus 

phoenicurus 
Эгэл галсүүлт Бага Маш бага 1 Ой 

Нүүдлийн, 

үрждэг, 

дайран 

өнгөрдөг 

Шавьж, авгалдай, 

ургамлын үр, жимс 

70 
Phoenicurus 

auroreus 
Дагуур галсүүлт Бага Маш бага 1 Ой 

Нүүдлийн, 

үрждэг, 

дайран 

өнгөрдөг 

Шавьж, авгалдай, 

ургамлын үр, жимс 

71 Oenanthe oenanthe Адууч чогчиго Өндөр Маш бага 1 Хээр 

Нүүдлийн, 

үрждэг, 

дайран 

өнгөрдөг 

Шавьж, авгалдай 

72 Oenanthe isabellina Бүжимч чогчиго Өндөр Маш бага 1 Хээр 

Нүүдлийн, 

үрждэг, 

дайран 

өнгөрдөг 

Шавьж, авгалдай 

73 
Oenanthe 

pleschanka 
Мяраан чогчиго Дунд Маш бага 1 Хад асга 

Нүүдлийн, 

үрждэг, 

дайран 

өнгөрдөг 

Шавьж, авгалдай 

74 Passer domesticus 
Оронгийн 

боршувуу 
Маш өндөр Бага 1 

Хээр, хот 

суурин 
Суурин 

Шавьж, авгалдай, 

ургамлын үр, жимс 

75 Passer montanus Хээрийн боршувуу Маш өндөр Бага 1 
Хээр, хот 

суурин 
Суурин 

Шавьж, авгалдай, 

ургамлын үр, жимс 

76 Petronia petronia Хадны боршувуу Маш өндөр Бага 1 Хад асга Суурин 
Шавьж, авгалдай, 

ургамлын үр 

77 Pyrgilauda davidiana Монгол божирог Бага Бага 1 Хээр Суурин 
Шавьж, авгалдай, 

ургамлын үр 

78 Prunella montanella 
Сибирийн 

хайруулдай 
Бага Маш бага 1 

Уулын хээр, 

хад асга 

Дайран 

өнгөрдөг 

Шавьж, авгалдай, 

ургамлын үр 

79 Motacilla citreola 
Шар түрүүт 

цэгцгий 
Бага Маш бага 1 

Ус намгархаг 

газар 

Нүүдлийн, 

үрждэг, 
Шавьж, авгалдай 
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дайран 

өнгөрдөг 

80 Motacilla cinerea Уулын цэгцгий Бага Маш бага 1 
Ус намгархаг 

газар, хад асга 

Нүүдлийн, 

үрждэг, 

дайран 

өнгөрдөг 

Шавьж, авгалдай 

81 Motacilla alba Хөх цэгцгий Өндөр Маш бага 1 

голын хөндийн 

ой, ус 

намгархаг 

газар 

Нүүдлийн, 

үрждэг, 

дайран 

өнгөрдөг 

Шавьж, авгалдай 

82 Anthus richardi 
Хээрийн 

шийхнүүхэй 
Өндөр Маш бага 1 

Хээр, уулын 

хээр 

Нүүдлийн, 

үрждэг, 

дайран 

өнгөрдөг 

Шавьж, авгалдай, 

ургамлын үр, жимс 

83 Anthus godlewskii 
Годлевскийн 

шийхнүүхэй 
Өндөр Маш бага 1 Ойт хээр 

Нүүдлийн, 

үрждэг, 

дайран 

өнгөрдөг 

Шавьж, авгалдай 

84 Fringilla coelebs Дуулгат бужирга Бага Бага 1 
Ой, голын 

хөндий 

Нүүдлийн, 

үрждэг, 

дайран 

өнгөрдөг, 

өвөлждөг 

Шавьж, авгалдай, 

ургамлын үр, жимс 

85 
Fringilla 

montifringilla 
Алаг бужирга Бага Бага 1 Ой, хээр 

Нүүдлийн, 

үрждэг, 

дайран 

өнгөрдөг 

Шавьж, авгалдай, 

ургамлын үр, жимс 

86 Acanthis flammea Дөлөн цэгцүүхэй Дунд Бага 1 

Ой, голын 

хөндий, уулын 

хээр 

Нүүдлийн, 

үрждэг, 

дайран 

өнгөрдөг, 

өвөлждөг 

ургамлын үр, жимс 



ХЭНТИЙ АЙМГИЙН ДАДАЛ СУМЫН НУТАГ ДЭВСГЭРТ БАЙРЛАХ “ДЭЛҮҮНБОЛДОГ” НИСЭХ БУУДЛЫН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ НӨЛӨӨЛЛИЙН 
НАРИЙВЧИЛСАН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН 

2022 ОН 

  
 

ТАЙЛАН БОЛОВСРУУЛСАН: “ДЭЭШЛЭХ ГОВЬ” ХХК 4-96 
 

87 
Acanthis 

hornemanni 
Шунхан цэгцүүхэй Дунд Бага 1 

Ой, голын 

хөндий, уулын 

хээр 

өвөлждөг ургамлын үр, жимс 

88 Calcarius lapponicus Буулгат хөмрөг Бага Дунд 1 
Хээр, уулын 

хээр, ойт хээр 

Дайран 

өнгөрдөг, 

өвөлждөг 

ургамлын үр 

89 
Plectrophenax 

nivalis 
Цасч хөмрөг Дунд Дунд 1 

Хээр, уулын 

хээр, ойт хээр 

Дайран 

өнгөрдөг, 

өвөлждөг 

ургамлын үр 

90 
Emberiza 

leucocephalos 

Цагаан шанаат 

хөмрөг 
Бага Маш бага 1 Ой 

Нүүдлийн, 

үрждэг, 

дайран 

өнгөрдөг 

Шавьж, авгалдай, 

ургамлын үр, жимс 

91 Emberiza cioides Хүрэн чихт хөмрөг Дунд Бага 1 

Уулын хээр, 

бут сөөг, асга 

хад 

Суурин, 

өвөлждөг 

Шавьж, авгалдай, 

ургамлын үр, жимс 

92 Emberiza pusilla Борлог хөмрөг Дунд Бага 1 Ой, уулын хээр 

Нүүдлийн, 

үрждэг, 

дайран 

өнгөрдөг 

Шавьж, авгалдай, 

ургамлын үр, жимс 

 

Аэродромын үйл ажиллагаа эрхлэгч нь шувууны аюулын эрсдэлийн үнэлгээг жил бүр тогтмол хугацаанд хийж, үр дүнг шувууны 

аюулаас сэргийлэх менежментийн арга хэмжээг төлөвлөхөд ашиглах ёстой.  
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 ЭКОЛОГИ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХОХИРЛЫН ҮНЭЛГЭЭ 

Хэнтий аймгийн Дадал сумын нутагт байрлах “Дэлүүнболдог” нисэх буудал барих 

төслийн үйл ажиллагаанаас байгаль орчинд учруулах хохирлыг байгалийн бүрэлдэхүүн 

хэсэг тус бүрээр нь МУ-н Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын тушаалаар (А-156) 

батлагдсан “Байгаль орчны хохирлыг үнэлгээ, нөхөн төлбөр тооцох аргачлал”-ын дагуу 

төслийн талбайн экологи-эдийн засгийн үнэлгээг тооцов.  

“Дэлүүүнболдог” нисэх буудлыг 5 жилийн хугацаагаар тооцоолсон бөгөөд нийт 56.0 га 

талбай эвдрэлд орохоор байна.  

Төслийн үйл ажиллагаанаас байгаль орчинд үзүүлэх экологи эдийн засгийн үнэлгээг 

аргачлалын дагуу тооцоход 1,813,397,0 нэг тэрбум найман зуун арван гурван сая 

гурван зуун ерэн долоон мянган төгрөг буюу болж байна. 

Хүснэгт 54. Байгаль орчинд учруулах хохирлын үнэлгээ 

№ Байгаль орчинд учруулах хохирлын үнэлгээ Хохирлын дүн 

1 Газрын нөөцөд учруулах хохирлын үнэлгээ 2,185,680 

2 Хөрсний экологи эдийн засгийн үнэлгээ 1,792,896,000 

3 Агаарын бохирдлоос үүдэх хохирлын үнэлгээ 30,073,000 

4 Усны экологи эдийн засгийн үнэлгээ 1,293,148.8 

5 Ургамлан сан хөмрөгт учруулах хохирлын үнэлгээ 16,416,360.0 

Нийт хохирлын дүн 1,842,864,188.80 

5.1 ГАЗРЫН НӨӨЦӨД УЧРУУЛАХ ХОХИРЛЫН ҮНЭЛГЭЭ 

Төслийн шууд хохирлын талбай 56.0 га талбай болно. Төслийн үйл ажиллагааны 

улмаас үүсэх хохирлын хэмжээг дараах томьёогоор бодож олов. Газрын нөөцөд 

учруулах хохирол нь 2,185,680 төгрөг буюу хоёр сая нэг зуун наян таван мянга зургаан 

зуун наян төгрөг байна.  

Хүснэгт 55. Газрын нөөцөд учруулах хохирлын үнэлгээ 

Ххомс = Sнө ∙ (Zмал + Zтат) ∙ Т 

Тэмдэг  Тайлбар  Өгөгдөл  

Ххомс Газрын нөөцөд учруулах хохирлын үнэлгээ 2,185,680 төгрөг 

Sнө Үйлдвэрлэлийн объектуудын шууд 

нөлөөлөлд өртөх газар, га 

56.0  га талбай 

Zмал Малчин өрхийн малаас хүртэх ашиг шимийн 

алдагдал, төг/га 

(1 хонин толгойгоос 900 

төгрөгийн ашигтай, 1 хонин 

толгойд 1.4 га газар ноогдох 

буюу 1 га-д 0.714 хонин 

толгойгоор тооцвол 900 ∙ 

0.714=642 төгрөг болж байна) 

Zтат 1 га талбайн татвараас алдагдсан 

боломжийн өртөг, төг/га 

(1 хонин толгойгоос 100 

төгрөгийн татвар авна гэвэл 100 

∙ 0.714 = 7164 төгрөг болж байна) 

Т Тооцоолсон жил  5 жилээр тооцоолов. 

5.2 ХӨРСНИЙ ЭКОЛОГИ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХОХИРЛЫН ҮНЭЛГЭЭ 

“Дэлүүнболдог” нисэх буудал барих төслийн талбайд тархсан хөрсөн бүрхэвчийн 

экологи эдийн засгийн суурь үнэлгээг “Байгаль орчны хохирлын үнэлгээ, нөхөн төлбөр 
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тооцох аргачлал”-ын дагуу дээр тодорхойлсон хөрсний төрөл тус бүрээр тооцож 

гаргалаа. Ингэхдээ аргачлалд заасны дагуу тухайн газрын хөрсний эвдрэлийн зэрэглэл, 

ялзмагийн нөөц, үржил шимийн түвшин, чулуурхаг шинж, урвалын орчин, давсжилт зэрэг 

хөрсний өөрийн шинж чанарын үзүүлэлт, мөн газрын налуу, гадаргын овон товон, хад 

чулуурхаг байдал, ургамлан бүрхэвч зэрэг газарзүйн хүчин зүйлүүдийн нийлмэл 

цогцолбор үзүүлэлтүүдийг тооцсон болно. 

Нисэх буудлын эвдрэлд орох талбай: Төсөл хэрэгжих талбайд нэг хэв шинжийн доор  

карбонаттай хар хүрэн хөрс тархсан болохыг бид хээрийн судалгаагаар тодорхойлов. 

Нийт талбайн 56,0 га газар хөрс эвдрэлд өртөхөөр байна. 

Байгаль газарзүйн орчны үзүүлэлтүүдийн коэффициент: Хөрсний экологи-эдийн 

засгийн үнэлгээнд нөлөөлөх Байгаль газарзүйн орчны үзүүлэлтүүдийн утганд харгалзах 

засварын коэффициентүүдийг тодорхойлж, дундаж коэффициентийг бодож гаргав. 

Хүснэгт 56. Хар хүрэн хөрсний шинж чанар (Kg) 

Хөрсний газарзүйн үзүүлэлт 

Засва

р 

коэф

ф 

Үзүүлэлт 
Налуу

, 0 

Гуу 

жалга

, 

км/км

2 

Хээрийн 

ургамлы

н 

бүрхэвч,

% 

Гадаргы

н хад 

чулуу,% 

Бичил 

овон 

довон,

% 

Гадаргын 

элсэн 

бүрхэвч,

% 

Ус 

чийгийн 

байдал 

Утга 0,6 0.0 60-65% <10 15 20 
чийгэрхү

ү 

Кэоффицие

нт 
1,0 1.0 0,9 0.9 0,9 0,9 1.0 0,94 

Хөрсний шинж чанарын коэффициент: Хөрсний экологи-эдийн засгийн үнэлгээнд 

нөлөөлөх хөрсний шинж чанарын үзүүлэлтүүдийн утганд харгалзах засварын 

коэффициентүүдийг тодорхойлж, дундаж коэффициентийг бодож гаргалаа. 

Хүснэгт 57. Хар хүрэн хөрсний шинж чанар (Kp) 

Хөрсний А 

давхаргын 

шинж 

Механик, химийн шинж чанарын үзүүлэлтүүд  

Чулууны 

агууламж, % 

Механик 

бүрэлдэхүүн 
Давсжилт 

Карбонат 

илрэх гүн, см 
рН 

Засвар. 

Коэфф. 

дундаж 

утга Үзүүлэлт <10 Элсэнцэр 0,02 байхгүй 7,44 

Засвар К 1.0 0,7 1 1 1.0 0,94 

Хөрсөн дэх ялзмагийн бодисын нөөц, хөрсөн бүрхэвчид учрах хохирлын тооцоо: 

“Дэлүүнболдог” нисэх буудал барих төслийн талбайд тархсан хөрсний ялзмагийн 

бодисын нөөцийг дараах томъёогоор тооцоолж гаргалаа. 

Os[i] = or[Ad] + or[A] + or[AB] +  …. + or[B] + or[C]   (3.18) 

Os [i]   - Тухайн газрын хөрсний ялзмагийн нөөц, тн/га 

or[Ad] – Ширэгт “Ad” давхаргын ялзмагийн нөөц, тн/га 

or[A]   - Ялзмагт “А” давхаргын ялзмагийн нөөц, тн/га 

or[AB] – Ялзмаг шилжилтийн “АВ” давхаргын ялзмагийн нөөц, тн/га 

or[B]   - Шилжилтийн “В” давхаргын ялзмагийн нөөц, тн/га 

or[C]   - Хөрс үүсгэгч хурдас “С” давхаргын ялзмагийн нөөц, тн/га 
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Дээрх томьёогоор төслийн талбайд тархсан хөрсний 1 га талбай дахь хөрсний үе 

давхаргын ялзмагийн нөөцийг тооцоолов. 

Хүснэгт 58. Карбонатгүй хар шороон хөрсний ялзмагийн нийт нөөц 

Хөрс Давхарга 
Зузаан, 

см 
Ялзмаг,% 

Эзэлхүүн жин, 

гр/см3 

Ялзмагийн нөөц, 

тн/га 

Тэгш газрын хар 

шороон 
А 30 3,5 1,25 131.25 

Ялзмагийн нөөцийн 

нийлбэр 
    131.25 

Хүснэгт 59. Үнэлгээнд нөлөөлөх хөрсний бүлэг, хэв шинж, дэд хэв шинж (Ks) 

Экосистем Хөрсний бүлэг Дэд хэв шинж, төрөл, зүйл Засварын коэфф. 

Ойт хээр  хүрэн Хар хүрэн, элсэнцэр 
1,0 

Зурвас тэгш газар тэгш тал карбонатгүй, 

Хүснэгт 60. Нийт ялзмагийн нөөцийн алдрал, нэг га 

Дадал сум, 1-

р баг, Дэлүүн 

болдог 

Зурвас тэгш 

газар 

Нийт 

ялзмагийн 

нөөц, Тн/га 

Хөрсний 

шинж чанар, 

(Kp) 

Газар зүйн 

үзүүлэлт 

(Kg) 

Хөрсний 

ангилал 

(Ks) 

Ялзмагийн 

нөөцийн 

засварласан 

алдрал 

Хар хүрэн 

хөрс 
131.25 0,94 0,94 1,0 116,0 

Хөрсний лабораторийн задлан шинжилгээний дүн болон үе давхаргын зузаанаар 

нь тооцоолсны эцсийн дүнд 1 га талбайн ялзмагийн нөөцийг тооцоолж гаргалаа. 

Хөрсний экологи-эдийн засгийн суурь үнэлгээний тооцоо: Хөрсөн бүрхэвчийн 

хохирлын хэмжээг ялзмагийн бодисын алдралаар тооцсон бөгөөд аргачлалд заасны 

дагуу 1 кг ялзмагийн бодис алдагдах болон устаж үгүй болоход 276 төгрөг /Байгаль 

орчны хохирлын үнэлгээ, нөхөн төлбөр тооцох аргачлал, 2010/ -аар тооцож ямар 

хэмжээний хохирол учир ч болохыг тооцож үзье. 

Хүснэгт 61. Хөрсний экологи-эдийн засгийн суурь үнэлгээ  (ХЭЭЗСҮ) 

Экосистем Хөрс Ашиглалт 
Талбай, 

га 

Ялзмагийн 

нөөцийн  

алдрал 

Нэг тонн 

ялзмагийн үнэ, 

төг 

ХЭЭЗС 

Үнэлгээ, төг 

Ойт хээр 
Хар 

хүрэн  

Нисэх 

буудал 
56,0 116,0 276,000 1,792,896,000 

Доор карбонаттай хар хүрэн хөрсний экологи-эдийн засгийн суурь үнэлгээ 

1,792,896,000 төг буюу хураангуйлахад 1,8 тэрбум төг болж байна.  

Дадал сумын нисэх буудлын талбайд тархсан доор карбонаттай хар хүрэн хөрсний 

үржил шимт 0-30 см-ын зузаантай үе давхаргад нэг га-гийн үнэлгээ 32,016,000 төг буюу 

хураангуйлахад 32,0 сая төгрөг болж байна. Энэхүү нэг га-ийн суурь үнэлгээ нь 

Монголын ойт хээрийн бүсэд тохиолдох тэгш тал газарт тогтворжсон хар хүрэн 

хөрснийхтэй (25-35 сая төг/га) харьцуулахад ойролцоо байна. Ийм учраас дээрх үнэлгээ 

үнэн зөв болжээ гэж үзэж байна. 
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5.3 АГААРЫН БОХИРДЛООС ҮҮДЭХ ХОХИРЛЫН ҮНЭЛГЭЭ 

Төслийн үйл ажиллагаанаас үүсэх агаар бохирдуулагчдын  агаар мандалд 

учруулсан хохирлын үнэлгээг (Хаг) “Байгаль орчны экологи-эдийн засгийн үнэлгээ, 

экологийн хохирол тооцох аргачлал”-ын дагуу тооцов. Хохирлын тооцоолод нийт 

тоосонцорын ялгарлын хэмжээг авч ашиглав.  

Агаар мандал учруулсан хохирлын хэмжээг аргачлалын дагуу дараах томьёогоор 

тооцдог.  

Хагаар = Тагаар * σ * f * М       (2) 

Энд: 

Тагаар – агаарт цацагдах нэг жишмэл тонн бохирдуулагч бодисын учруулах 

хохирол, төг 

σ – бохирдсон талбайн агаарын бохирдлын харьцангуй аюулын үзүүлэлт. 

f – агаарт цацагдсан бодисуудын холимгийн агаарт уусах чанарыг тооцсон 

засварлах коэффициент. 

М – хаягдлын эх үүсвэрээс агаарт цацагдаж байгаа хорт хаягдлын жилийн 

шилжүүлсэн хэмжээ, жишмэл тн/жил 

Хүснэгт 62. Төслийн үйл ажиллагаанаас агаарт цацагдах нийт хаягдлын хэмжээ 

№ Эх үүсвэр  Нийт хаягдлын хэмжээ, кг 

1 Агаарын тээвэр   845.8 

2 Усан халаалтын уурын зуух 1052.8 

3 Автомашин 1108.7 

Нийт 3007.3 

Хагаар =2000*2*2.5*3007.3= 30,073,000 төгрөг 

5.4 УСНЫ ЭКОЛОГИ ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮНЭЛГЭЭ (ЭЭЗҮ) 

“Дэлүүнболдог” нисэх буудал барих төслийг нийт 5 жилийн хугацаагаар тооцоолсон 

бөгөөд унд ахуй болон ногоон байгууламжийн усалгаанд 108 м3 ус ашиглахаар байна. 

Хүснэгт 63. Усны нөөцөд учруулах хохирлын үнэлгээ 

Уус = Үэ ∑ 𝐾𝑖 ∗ Hi

8

𝑖=1

 

Томъёо Тайлбар Өгөгдөл 

Уус Усны нийт экологи-эдийн засгийн нийт үнэлгээ 1,293,148.8 

Hi Ашиглах усны хэмжээ 108 

K1 Хүн амын унд, ахуйн цэвэр ус ашиглалтын итгэлцүүр 0.5 

K2 Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар ус ашигласны итгэлцүүр - 

K3 Ногоон байгууламжийн усалгааны итгэлцүүр 0,4 

Үэ Усны үнэ, төг 1663 

5.5 УРГАМЛАН САН ХӨМРӨГТ УЧРУУЛАХ ХОХИРЛЫН ҮНЭЛГЭЭ 

“Дэлүүнболдог” нисэх буудал барих төслөөс ургамлан нөмрөгт учруулах хохирлын 

үнэлгээг тооцов. Тус нисэх буудлыг 5 жилийн хугацаагаар тооцоолсон ба нийт 56,0 га 

талбайд нисэх онгоцны буудлын хөрс, нисэх буудлын зам, дэд бүтцийн барилга 

байгууламж зэргийг барих тул эвдрэлд орох талбайгаар хохирлын үнэлгээг тооцсон. 56,0 
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га талбайн ургамлын ЭЭЗҮ26 тооцохдоо хээрийн судалгааны материал болон экологи-

эдийн засгийн аргачилсан зааврын мэдээ материалыг ашиглав. Үнэлгээг гурван төрлөөр 

хийж гүйцэтгэв. 

- Бэлчээр хадлангийн ургамлын ЭЭЗҮ 

- Ашигт буюу ховор ургамлын ЭЭЗҮ 

- Антропофит  хүмүүнсэг ургамлын ЭЗҮ 

Бэлчээрийн ургамалд ерөнхийдөө малын бэлчээр бүхий ургамлан нөмрөг, ашигт 

ургамалд эмийн болон аж ахуйн зориулалтаар ашигладаг ургамлууд харин хүмүүнсэг 

ургамалд техник болон хүний нөлөөнд өртсөн газрыг эзлэн ургадаг шарилж, луультан 

гэх мэтийн ургамлууд орсон. 

Хүснэгт 64. Ургамлын ЭЭЗҮ-ний өгөгдөл 

Үзүүлэлт Тоо хэмжээ Тайлбар 

Нөлөөлөлд өртөх талбайн хэмжээ 56.0 га Батлагдсан зураг төсөл 

Төслийн ажилласан хугацаа T=5 жил Батлагдсан зураг төсөл 

Ургамлан нөмрөгийн суурь үзүүлэлт 

/ЭЭЗҮ- ны аргачилсан заавар/ 
40%  

Ашигт ургамлын ургамлан нөмрөгт 

эзлэх хувь 
2% 

Хээрийн судалгааны 

материалаас 

Хүмүүнсэг ургамлын эзлэх хувь 45% 
Хээрийн  судалгааны 

материалаас 

Ургамлан нөмрөгийн хувь 90% 
Хээрийн судалгааны 

материалаас 

1 га хадлангийн үнэ (100 боодол) 55,000 Зах зээлийн үнэ 

Хүмүүнсэг ургамлын үнэ 
1 га = 50,000 

төг 
 

Ашигт ургамлын үнэ 11,500 төг ЭЭЗҮ-ний аргачилсан загвар 

1га бэлчээрийн даац БД=1,3 1 га-д ноогдох хонин толгой 

56,0 га-д ноогдох хонин толгой Нийт=72,8 56,0 га-д ноогдох хонин толгой 

Бэлчээрийн нэгж талбайн ургац, ц/га 1.2 Судалгаагаар 

Бэлчээрээс нэг хонины өдөрт идэх 

өвсний хэмжээ 

72,8 кг буюу 

0.726 центнэр 
 

Бэлчээрийн ургамлын  эзлэх хувь У=100% 
Судалгааны хэмжилт хийсэн 

цэгүүдийн дунджаар авав. 

Ургамлан нөмрөгийн сан хөмрөг, 

биологийн нөхөн сэргэх чадварыг 

үнэлэх итгэлцүүр 

кс
а  = 3.8 

ЭЭЗҮ аргачилсан загварт өгсөн 

суурь =3.8–ийг хэвээр нь 

ашиглав 

Ургамлан нөмрөгийн хөрсний үржил 

шимд нөлөөлөх үнэлэх итгэлцүүр 
кс

б = 4.0 

ЭЭЗҮ аргачилсан загварт өгсөн 

суурь =4.0–ийг хэвээр нь 

ашиглав 

Ургамлан нөмрөгийн экосистемийн 

хамгаалах чадварын итгэлцүүр 
кс

с = 4.0 

ЭЭЗҮ аргачилсан загварт өгсөн 

суурь 4.0 –ийг хэвээр нь 

ашиглав 

Итгэлцүүрүүдийн нийлбэр Кург = 11.8 𝐾ург = Ка + Кб + Кс 

Ургамлан нөмрөгийн ЭЭЗҮ аргачилсан зааврын дагуу хохирлыг тооцоход дараах үр дүн 

гарч байна. 

                                                             
26 Экологи эдийн засгийн үнэлгээ  
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- Нисэх буудлын ашиглалтад өртөх талбайн ургамлын экологи-эдийн засгийн 

үнэлгээг тооцохдоо нийт нөлөөлөлд өртөх 56,0 га талбайн хэмжээгээр тооцов. 

- Ашигт ургамлын экологи-эдийн засгийн үнэлгээг тооцохдоо нийт га-д ноогдох 

хонин толгойг нэг хонин толгойгоос олох ашиг, ургамлан нөмрөгт ашигт ургамлын 

эзлэх хувиар үржүүлээд мянгад хувааж олов. 

- Хүмүүнсэг ургамлын экологи-эдийн засгийн үнэлгээг тооцохдоо нөлөөлөлд 

өртсөн талбайг 1 м2 хүмүүнсэг ургамлын бүрхцийн үнэ 5 төгрөгийг 1 га хүмүүнсэг 

ургамлын үнэнд шилжүүлж олов. 

- Нийт ургамлан нөмрөгийн экологи-эдийн засгийн үнэлгээг тооцохдоо бэлчээрийн 

ургамлын үнийн дүн дээр ба ашигт болон хүмүүнсэг ургамлын үнийг нэмээд 

ашиглалтын 2 жилд үзүүлэх хохирлыг гаргасан. 

Экологи-эдийн засгийн үнэлгээний үзүүлэлт болон гарсан үр дүнг доорх хүснэгтэд 

үзүүлэв. 

Хүснэгт 65. Ургамлан нөмрөгт үзүүлэх хохирлын үнэлгээ 

Тайлбар Бодолт Нийн дүн 

Кург 3.8+4.0+4.0= 11.8 =11.8 

Нэг/га бэлчээрийн ургамлын эдийн 

засгийн үнэлгээ, мян.төг 

𝑌эз
б = Уб × Нбу  × Рнэгж  

1.2 ц
га⁄ × 50% × 55000 

33,000 

Нэг/га ашигт ургамлын эдийн засгийн 

үнэлгээ, мян.төг 

𝑌эз
а  = Уб × РХ × Н𝑎𝑦 

1.2 ц га⁄ × 2% × 11500 
27.6 

Нэг/га хүмүүнсэг ургамлын эдийн 

засгийн үнэлгээ, мян.төг 

𝑌эз 
𝑥 =  БД × НХ   Ра 

0. 7 × 15% × 50000 
525.0 

Төслийн 1га талбайн  нийт ургамлын 

ЭЭЗҮ, мян.төг 

Эун =  (𝑌эз 
б + 𝑌эз 

а + 𝑌эз
𝑥)  ×  Кург 

(330.0 + 27.6 + 525.0) х 11.8 
10,414.7 

Ашиглалтын 1 жилд учирах хохирлын 

хэмжээ, мян.төг 

Эун  х t = (330.0 + 27.6 + 525.0) ×

1 жил 
882.6 

18.6  га талбайд учирах хохирлын 

хэмжээ, мян.төг 
882.6 х 18.6 га 16,416,360.0 төг 

5.6 АМЬТНЫ АЙМГИЙН ЭКОЛОГИ-ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХОХИРЛЫН ҮНЭЛГЭЭ 

Амьтны аймгийн экологи-эдийн засгийн үнэлгээг тогтоохдоо Засгийн газрын 2011 

оны 1 сарын 25-ны өдрийн 23-р тогтоолын дагуу болон ШУА27-ийн Биологийн 

хүрээлэнгийн судлаачдын боловсруулсан арга зүйн28-д нийцүүлэн, Байгаль орчин, 

аялал жуулчлалын сайдын 2010 оны 05-р сарын 27-ны өдрийн А-156 дугаар тушаалын 

1-р хавсралтаар батлагдсан “Байгаль орчны хохирлын үнэлгээ, нөхөн төлбөр тооцох 

аргачлал”-ын дагуу гүйцэтгэлээ. 

Амьтны аймгийн төлөөлөл болох тодорхой нэг зүйл (бүлгэмдэл)-ийн хохирлыг дараах 

томьёогоор тооцоолно. 

Хi = Si x Ki x Ni x Ti x Peс 

                                                             
27 Шинжлэх ухааны академи 
28 Хянан тохиолдуулсан Ц. Банзрагч. Эмхэтгэсэн Л. Амгалан, нар. Ан амьтны экологи-эдийн 

засгийн үнэлгээний арга зүй ба үнэлгээ. УБ. 2010 он 
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Хi – Амьтны аймгийн төлөөлөл болох тодорхой нэг зүйл (бүлгэмдэл)-д учирсан 

хохирол, мянган төг. 

Si - Нөлөөлөлд өртсөн эдэлбэр нутгийн талбай, бодгаль/га. 

Ki - Нөлөөллийн мэдрэмжийн коэффициент. 

Ni - Амьтны аймгийн нөлөөллийн нэгж талбай дахь бодгалийн тоо толгой буюу 

нягтшил. 

Ti - Нөлөөллийн үргэлжлэх хугацаа, жил. 

Pec - Амьтны аймгийн төлөөллийн экологи-эдийн засгийн суурь үнэ, төг. 

S=S1+S2+S3 

Энд, S1,S2,S3-шууд устгагдсан буюу хүчтэй, дунд зэрэг, сул нөлөөллийн бүсийн талбай, 

га 

Нөлөөллийн үргэлжлэх хугацааг гаргахдаа дараах томьёог ашиглана. 

Ti = Ta + Tb + Tnc 

Үүнд: 

Та = Үйл ажиллагаа үргэлжлэх хугацаа, жил 

Тб = Тухайн байгууламж баригдах хугацаа, жил 

Тнс = Тухайн зүйлийн нөхөн сэргэх хугацаа, жил 

Монгол орны агнуурын хөхтөн амьтан, шувуудын экологи-эдийн засгийн үнэ (Pec)-ийг 

Монгол улсын Засгийн газрын 2011 оны 1-р сарын 25-ны өдрийн 23 дугаар тогтоолд 

заасан хэмжээгээр тооцно. 

Хүснэгт 66. Амьтдын нөлөөлөлд хариу үйлдэл үзүүлэх мэдрэмжийн коэффициент 

№ Амьтдын бүлэг 
Нөлөөллийн мэдрэмжийн коэффициент, Ki 

К1 К2 К3 К4 

1 Агнуурын хөхтөн амьтад 1 0,75 0,5 0,25 

2 Агнуурын шувууд 1 0,4 0,25 0,1 

3 Боршувууны багийн шувууд 0,8 0,1 0,3 0,02 

4 
Агнуурын бус болоод боршувууны 

багаас бусад шувууд 
1 0,4 0,08 0,04 

5 Агнуурын бус хөхтөн амьтад 1 0,1 0,03 0,02 

6 Мөлхөгчид ба хоёр нутагтан 1 0,1 0 0 

Үйл ажиллагаанаас амьтны аймагт үзүүлэх нөлөөллийн үргэлжлэх хугацаа (Ti)-г 

тодорхойлохдоо, тухайн объектын дэд бүтэц, барилга байгууламжийг барих хугацаа (t)-

наас гадна, газар ашиглагдахаа больсноос хойш амьтдын нөхөн сэргэх хугацаа (tнс)-г 

оруулан тооцно. Амьтдын нөхөн сэргэх үзүүлэлт (tнс)- гэдэгт сүйтгэгдсэн дэвсгэр газар 

(хөрс-ургамлан бүрхэвч устах, эвдрэх, мод огтлох гэх мэт нөлөөлөл)-т амьтдын тоо 

толгой эхний төлөв байдалдаа сэргэн хүрэхийг ойлгоно. Энэ үзүүлэлт (tнс)-ийг амьтдыг 

шууд устгагдсан бүсэд хөрс ухаж зайлуулсан талбайд жишиж тооцно. Шууд бус 

нөлөөллийн бүсэд амьтны аймаг үргэж, дайжсанаар тоо толгой нь бага зэрэг буурах 

боловч, хүний үйл ажиллагаа дуусгавар болсны дараа тухайн эдэлбэр газарт амьтны 

тоо толгой өсч, сэргэн хуучин анхдагч байгалийн төлөвтөө шууд шилжих боломжтой тул 

нөхөн сэргэлтийн үзүүлэлтийг энд тооцоогүй. Сүйтгэгдсэн эдэлбэр нутаг дахь амьтдын 

тоо толгой анхдагч төлөв хүртэл нөхөн сэргэх хугацааны үзүүлэлт (tнс) нь зүйл амьтан 

бүрт өөрийн өвөрмөц шинжтэй бөгөөд энэ үзүүлэлт тухайн зүйл амьтны нөлөөнд хариу 

үзүүлэх мэдрэмжийн зэрэг, орчны нөхцөлийн чанарын шаардлага гэх мэт олон зүйлээс 

хамаарах ба амьтны зүйл, бүлгийн нөхөн сэргэх үе шатны үзүүлэлтийг тогтоосон байдаг. 
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Хүснэгт 67. Амьтдын бүлгийн нөхөн сэргэх үе шатны үзүүлэлт, жил 

Амьтдын зүйл ба бүлэг амьтад tнс,жил 

Бор шувууны багийн шувууд, мэрэгчид 1 

Гар далавчтан, туулай хэлбэртэн 3 

Үнэг, мөлхөгчид 5 

Хулан жороо 7 

Аргаль, янгир, ирвэс, хахилаг, ёл, эрээн хүрэн 10 

Хулан, хар сүүлт, цоохондой, жороо тоодог, шонхорын төрлийн болон харцагын 

овгийн шувууд 
15 

Амьтдын нэгж талбай дахь бодгалийн хэмжээг Ni-г тооцохдоо суурь мэдээлэл 

болон хээрийн судалгааны мэдээллээр тооцоолох боломжтой юм. Нөлөөлөлд өртсөн 

газарт амьтны аймгийн төлөөлөл зүйл бүрт учирсан хохирлыг дараах томьёог ашиглан 

тооцоолно. 

Амьтны аймгийг төлөөлүүлэн сонгож авсан зүйлийн боломжит хохирлын үнэлгээ: 

 Төслийн талбай орчмын амьтны аймгаас мэрэгчид болон хоёр нутагтан амьдрах 

орчинд сөрөг нөлөөлөл илүүтэй үзүүлэхээр байна. Харин шувуудад бага нөлөөтэй, сээр 

нуруугүйтэний хувьд тооцоолох боломжгүй юм. Амьдрах орчин нь нөлөөлөлд өртөж буй 

амьтдаас мэрэгчдийг төлөөлөл болгон авч үнэлгээг тооцлоо. Мэрэгчдийн зүйлүүд нь 

нисэх буудлын талбайн ойр орчимд бусад амьтдаас тархац нутаг өргөн, түгээмэл 

тохиолдож буй амьтад юм. Тооцоог дараах томьёогоор тооцов. Энэхүү томьёо нь 

амьтны аймгийн төлөөлөл болох тодорхой нэг зүйл (эсвэл бүлгэмдэлд)-д учруулах 

хохирлыг тооцдог. 

Их эзэн Чингис хааны түүх домгийн өлгий Дадал сум нь анх 1923 онд 

байгуулагдсан, Баян-Овоо, Агац, Онон, Балж гэсэн  4 багтай  2017 оны байдлаар нийт 

890 өрхийн 2891 хүн амьдардаг ба хүн амын зонхилох хувийг буриад ястан эзэлдэг. 

Бидний судалгаа хийсэн нисэх буудал байсан “Дэлүүн болдог” гэдэг газар нь нэгдүгээр 

буюу Баян-Овоо багийн нутагт харьяалагдана. Энэ багт 1400 гаруй хүн амьдардаг. 

Өөрөөр хэлбэл хамгийн олон хүн амтай баг.   

Сумын төв нь газарзүйн байршлын хувьд солбицлын N 49001’46.03”, E 

111038’24.2” огтлолцолд байрлах бөгөөд Монгол орны зүүн хойно, замын бартаа ихтэй 

зах хязгаар, Улаанбаатар хотоос 600 км, Өндөрхаан хотоос (аймгийн төв) 270 км зайд 

оршино. 

Сумын хэмжээнд 28000 орчим толгой малтайгаас адуу нийт малын 13,5 хувь, үхэр 35,6 

хувь, хонь 24,7 хувь, ямаа 26 хувийг тус тус эзэлж байна. 370 гаруй өрхийн 1300 орчим 

иргэн мал маллан амьдарч байна. Тэдгээрийн олонхи нь “Дэлүүн болдог” нисэх буудал 

байрладаг нэгдүгээр багт харъяалагддаг юм байна. Ялангуяа хонь, ямаа, үхэр нийт 

малын 86,3% (хонь 24,7% + ямаа 26% + үхэр 35,6%)-ийг эзэлж байна.  

Үүнээс гадна Дадал сумын хэмжээнд 7000 гаруй га талбайг газар тариаланд ашиглаж 

байна. Сум болон нисэх буудлын ойр орчимд тариаланд ашиглаж байгаа талбай их 

байна. Энэ нь сум болон нисэх буудлын ойр орчимд малтай айлын бөөгнөрөл, нягтрлыг 

нэмэгдүүлж, мал нь буудлын хашаа руу орох тохиолдол ажиглагдаж байна. 
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Зураг 8. Нисэх буудлын ойр орчимд хот айл, мал их байна. Фотог 2021.7.11 

Эл байдал нисэх буудал ашиглалтанд ороход сөрөг нөлөө үзүүлнэ. Үүнд 

одооноос аюулгүй байдлыг хангах талаар малчин ард иргэдэд ойлгуулж, зохих арга 

хэмжээ авч эхлэх хэрэгтэй. 

Зэрлэг амьтны хувьд “Дэлүүн болдог” нисэх буудлын талбай орчимд байнгын 

суурин амьдралтай зэрлэг амьтан байхгүй. Саарал чоно, шар үнэг, хярс элбэг бус 

боловч байдаг юм байна. Эдгээр амьтад нисэх буудлын үйл ажиллагаанд өртөхгүй, 

газарзүйн төлөв байдал болон байршлын хувьд дайжих нутаг талбайтай учраас дээр 

дурьдсан махчин амьтанд ямар нэг аюул болох сөрөг нөлөө байхгүй. Харин мал 

нисэхийн хашаа руу орж онгоц буух, хөөрөх үйлдэлд саад учруулах, тортой орооцолдож 

“шархдах” ба “эндэх” нөхцөл, үзэгдэл гарч болзошгүй. Түүнээс урьдчилан сэргийлэх 

арга хэмжээг “заавал” авах шаардлагатай. Мал болон шилжилт хөдөлгөөн хийж буй 

зэрлэг амьтан нисэхийн талбай руу орохгүй байх нөхцлийг бүрдүүлж, Тусгай 

зөвшөөрөлтэй талбайг эргэн тойронд маш сайн хашаалж торлох, торонд ойртохгүй 

нөхцөл, боломжийг бүрэн авах хэрэгтэй. Тухайлбал, суваг шуудуу татах, далан 

байгуулах, харуул ажиллуулах гэх мэт. Хэрэв нисэхийн талбай руу мал орох, шархтах, 

үхэх тохиолдол гарвал тухайн орон нутагт мөрдөгдөж буй хууль, журам, дүрэм, малын 

үнэ, үнэлгээний дагуу малын эздийг мөнгөн дүнгээр хохиролгүй болгох арга хэмжээг 

авна. Малчид ч малаа оруулахгүй байх үүрэг, хариуцлагыг хүлээх ёстой.  

Нисэх буудлын талбай нь “Google Earth Pro” программын “Hide Ruler, Line”-ийн 

үзүүлэлтийн шулуун шугмаар Балж голоос зүүн урагш 5-6 км-т, Онон голоос баруун хойш 

17-19 км-ын зайд оршиж байна. Мөн арай зайдуу газар нуур, цөөрөм ч байна. Эдгээр 

усан орчинд усны нүүдлийн шувууд өндөглөдөг ба дайран өнгөрдөг талаар танилцуулга 

болон судалгаанд дурьджээ. Мөн нутгийн иргэд ч ярьж байна. Шувуудын нүүдэл болон 

амьдрах орчинд нисэх буудлын үйл ажиллагаа нөлөөлөхгүй. Гэхдээ яг онгоц буух, 

хөөрөх үед байнгын болон нүүдлийн шувууд онгоцонд мөргүүлэх тохиолдол гарахыг 

үгүйсгэхгүй. Бас нисэх буудлын ажилчид агнаж болзошгүй. Ийм учраас аюулгүй байдлыг 

бүрэн хангах хэрэгтэй.  

Зэрлэг амьтад нисэхийн талбай болон хамгаалалтын бүс рүү орж шархдсан, 

эндсэн, хууль бусаар агнагдсан тохиолдол гарвал тухайн амьтны экологи-эдийн 

засгийн үнэлгээгээр “шууд хохирол”-ыг нисэх буудлын удирдлага Цогцолборт газрын 
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хамгаалалтын болон сумын захиргаанд бүрэн барагдуулж, бусад холбогдох хуулийн 

зүйл, заалтаар 2-3 дахин нугалж торгуул төлөх арга хэмжээнд холбогдоно.  

Үүнээс урьдчилан сэргийлэх үүднээс Нисэх буудлын талбайн ойр орчимд амьдардаг 

буюу нүүдэллэн дайрч өнгөрдөг зэрлэг амьтдын экологи-эдийн үнэлгээ (Засгийн 

газрын 2011 оны 1-р сарын 25-ны 23 дугаар тогтоол,)-г энэхүү тайланд тусгайлан 

оруулав (Хүснэгт 69).  

Хүснэгт 68. ОББЦГ-ын бүс нутаг, гол, нуурын орчинд амьдардаг зэрлэг зарим 

амьтад, шувууд болон загасын экологи-эдийн засгийн үнэлгээ 

Д/д Амьтны нэр Латин нэр 
Экологи-эдийн засгийн үнэлгээ, төг 

Эр Эм 

Туруутан 

1 Халиун буга Cervus elaphus 6600.00 7500.00 

2 Шивэр хандгай  Alces alces pfi zenmayeri 10000.00 12000.00 

3 Хүдэр Moschus moschiferus 3000.00 3500.00 

4 Бор гөрөөс Capreolus pygargus 330.00 400.00 

5 Ойн зэрлэг гахай Sus scrofa sibiricus 700.00 800.00 

Махчтан 

6 Хүрэн баавгай Ursus arctos 6500.00 7500.00 

7 Нохой элбинх Nyctereutes  procyonoides 260.00 300.00 

8 Голын халиу Lutra lutra 2400.00 2700.00 

9 Шүлүүс мий Lynx lynx 2300.00 2600.00 

10 Мануул мий Otocolobus manul 440.00 500.00 

11 Саарал чоно Canis lupus 510 000 600 000 

12 Шар үнэг Vulpes vulpes 110 000 130 000 

13 Хярс Vulpes corsac 100 000 120 000 

14 Халздай дорго Meles meles 510 000 600 000 

15 Нохой элбинх Nyctereutes procyonoides 260 000 300 000 

Туулайтан 

16 Бор туулай Lepus tolai 35 000 40 000 

17 Чандага туулай Lepus timidus 40.00 45.00 

Мэрэгчид 

18 Бараан хэрэм Sciurus vulgaris 32.00 36.00 

19 Замба жирх Tamias sibiricus 4.00 5.00 

Шувуу  

20 Бор галуу Anser anser 58 000 58 000 

21 Хээрийн галуу Anser indicus 110 000 110 000 

22 Гангар хун Cygnus cygnus 376 000 376 000 

23 Ангир Tadorna ferruginea 17 000 17 000 

24 Зэрлэг нугас Anas platyrhynchos 23 000 23 000 

25 Бор нугас Anas strepera 16 000 16 000 

26 Сохор элээ Milvus migrans 78 000 78 000 

27 Хошуу галуу Anser cygnoides 211.00 211,00 

28 Хондон ангир Tadorna ferruginea  17.00 17.00 
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29 Отгот шунгуур Podiceps cristatus 18.00 18.00 

30 Алаг шунгаач Bucephala clangula  16.00 16.00 

31 Улаан хүзүүт шумбуур  16.00 16.00 

32 Бор бүргэд Aquila clanga  353.00 353.00 

33 Хан бүргэд Aquila heliaca    513.00 513.00 

34 Усны нөмрөгбүргэд Haliaeetus leucoryphus  525.00 525.00 

35 Идлэг шонхор Falco cherrug  16000.00 16000.00 

36 Зээрд шонхор Falco naumanni 37.00 37.00 

37 Алаг тогоруу Grus japonensis 733 000 733 000 

38 Хархираа тогоруу Grus grus 220 000 220 000 

39 Цэн тогоруу Grus vipio 680 000 680 000 

40 Цагаан тогоруу Grus leucogeranus 771 000 771 000 

41 Хар тогоруу Grus monacha 610 000 610 000 

42 Өвөгт тогоруу Grus virgo 112.00 112.00 

43 Хонин тоодог Otis tarda 465.00 465.00 

Загас 

44 Амарын хилэм Asipenser schrenckii 1330.00 1330.00 

45 Тул Hucho taimen 211.00 211.00 

Ойт хээр, хээрийн болон усны амьтдыг агнах болон ямар нэг байдлаар 

шархдуулах, хороох тохиолдол гаргавал тухайн амьтны экологи-эдийн засгийн 

үнэлгээгээр “шууд” хохирлыг барагдуулхаас гадна энэхүү үнэлгээг 2-3 дахин нугалсан 

торгуулд учирах эрсдэл бий. Иймд зэрлэг амьтдыг шархдуулахгүй, алахгүй, агнахгүй 

байх үйлдэлд онцгой анхаарч, хяналт тавьж, хамгаалах арга хэмжээг авах ёстой.  
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 БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ  

Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний гол зорилт нь төсөл хэрэгжих нутаг 

дэвсгэрийн байгаль орчныг хамгаалах, зүй зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх, сөрөг 

нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх, түүнийг бууруулах, арилгах, төсөл хэрэгжих орчинд 

үүсэж болзошгүй сөрөг үр дагаврыг тогтмол хянаж байх үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх 

явдал юм. Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулахад “Байгаль орчныг 

хамгаалах тухай”, “Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай” хуулиуд, 

Монгол улсын Засгийн газрын 2013 оны 374 дүгээр тогтоолоор баталсан “Байгаль орчны 

нөлөөллийн үнэлгээний журам”, Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн Сайдын 2014 оны  А-

117 дугаар тушаалын 2 дугаар хавсралтаар баталсан “Байгаль орчны нөлөөллийн 

үнэлгээ хийх аргачлал”, мөн уг аргачлалын 4 дэх хэсэгт заасан иргэн, аж ахуйн нэгж, 

байгууллагын тухайн жилд хэрэгжүүлэх “Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө 

боловсруулах, хянан батлах, тайлагнах журам”, байгаль орчны нөлөөллийн 

нарийвчилсан үнэлгээний үр дүн, “Иргэний нисэхийн ерөнхий газар”-ын хэрэгжүүлж буй 

“Дэлүүнболдог” нисэх буудлын батлагдсан зураг төсөл дээр тулгуурласан болно.  

 Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө (БОМТ)-нд тухайн төслийн үйл 

ажиллагаанаас байгаль орчинд учруулах сөрөг нөлөөллийг бууруулах, арилгах арга 

хэмжээ, хэрэгжүүлэх цаг хугацаа, шаардагдах хөрөнгө зардлыг тооцож, баримтлах 

дүрэм журам, стандартуудын хамт нэгтгэн үзүүллээ. “Байгаль орчны менежментийн 

төлөвлөгөө” нь Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө, Орчны хяналт-шинжилгээний 

хөтөлбөрөөс бүрдэнэ. Тус төслийн байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан 

үнэлгээний тайланд 5 жил тутам нэмэлт, тодотгол хийлгэх шаардлагын дагуу байгаль 

орчныг хамгаалах талаар авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээг 5 жилээр тооцож тайланд 

тусгасан. Цаашид төсөл хэрэгжүүлэгч нь жил бүрийн төлөвлөгөөгөө боловсруулж, эрх 

бүхий байгууллагаар батлуулан мөрдөх шаардлагатай.   

6.1 ЭРХЗҮЙН ҮНДЭСЛЭЛ БА ГОЛ ШААРДЛАГА 

Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө (БОМТ) нь төсөл хэрэгжих нутаг 

дэвсгэрийн байгаль орчныг хамгаалах, зүй зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх, стратегийн 

үнэлгээний зөвлөмжийн хэрэгжилтийг хангах, нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээгээр 

тогтоосон сөрөг нөлөөллийг бууруулах, арилгах, урьдчилан сэргийлэх, төсөл хэрэгжих 

орчинд бий болж болзошгүй сөрөг үр дагаврыг хянах, илрүүлэх үндсэн зорилго бүхий 

эрхзүйн баримт бичиг юм. БОМТ нь  байгаль хамгаалах төлөвлөгөө, орчны хяналт-

шинжилгээний хөтөлбөрөөс бүрдэх бөгөөд байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөөнд 

байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээгээр тогтоосон сөрөг нөлөөллийг багасгах, арилгах 

арга хэмжээ, тэдгээрийг хэрэгжүүлэх хугацаа, шаардагдах хөрөнгө зардлыг тусгасан 

байхаар, орчны хяналт-шинжилгээний хөтөлбөрт төслийн үйл ажиллагааны улмаас 

байгаль орчны төлөв байдалд үзүүлж байгаа өөрчлөлтийг хянах, шинжилгээ хийх, үр 

дүнг тайлагнах, түүнийг хэрэгжүүлэх арга хэлбэр, шаардагдах хөрөнгө, зардал, хугацааг 

тодорхойлон тусгахаар хуульчлагдсаныг баримтлан БОХТ29, ОХШХ-ийг боловсруулав. 

“Иргэний нисэхийн ерөнхий газар”-ын хэрэгжүүлж буй “Дэлүүнболдог” нисэх 

буудлын тухайн жилийн байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн 

тайланг жил бүрийн 12 дугаар сард багтаан БОАЖЯ-д хүргүүлж дараа оны төлөвлөгөө 

болон түүнийг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах хөрөнгө, зардлын хэмжээг батлуулах 

үүрэгтэй. 

                                                             
29 Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө 
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6.2 БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ОРЧНЫ ХЯНАЛТ 

ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗАРДЛЫН ХУРААНГУЙ 

“Иргэний нисэхийн ерөнхий газар”-ын хэрэгжүүлж буй “Дэлүүнболдог” нисэх 

буудлын төслийн БОМТ-г Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хууль, 

Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль болон түүнтэй нийцүүлэн гаргасан бусад хууль 

тогтоомж, Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн сайдын 2019 оны 10-р сарын 29-ны өдрийн 

А-618 тушаалаар батлагдсан “Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах, 

хянан батлах, тайлагнах журам”-ын дагуу боловсруулав. БОМТ-ний хүрээнд авч 

хэрэгжүүлэхэд 95,900,000 ерэн таван сая есөн зуун мянган төгрөг зарцуулахаар байна. 

Хүснэгт 69. Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө, орчны хяналт шинжилгээний 
хөтөлбөрийн зардал 

№ Зардлын ангилал 2022 он 2023 он 2024 он 2025 он 2026 он 

1 
Сөрөг нөлөөллийг 

бууруулах зөвлөмж  
7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 

2 

Орчны тохижилт 

нөхөн сэргээлтийн 

зардал 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 

3 Хог хаягдал 2,880,000 2,880,000 2,880,000 2,880,000 2,880,000 

4 Осол эрсдэл 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 

5 
Удирдлага зохион 

байгуулалт 
2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 

6 ОХШХ 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 

7 

Бомт, түүний 

хэрэгжилтийг 

оролцогч, 

сонирхогч талуудад 

тайлагнах, 

хэлэлцүүлэх 

хуваарь 

- - - - - 

Дүн 19,180,000 19,180,000 19,180,000 19,180,000 19,180,000 

“Дэлүүнболдог” нисэх буудлын төслийн байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний нийт 

төсөв= 95,900,000 /2022-2026 он/ 
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6.3  СӨРӨГ НӨЛӨӨЛЛИЙГ БУУРУУЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

Хүснэгт 70. Сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний зардал 

 

№ 

Гол болон 

болзошгүй сөрөг 

нөлөөллүүд 

Сөрөг нөлөөллийг 

арилгах, бууруулах 

арга хэмжээ 

Сөрөг 

нөлөөллийн 

хамрах хүрээ 

Хэмжих 

нэгж 

Нэгжийн 

зардал 

(төгрөг) 

Тоо 

хэмжээ 

Нийт 

зардал, 

мян.төг 

Хэрэгжүүлэх 

хугацаа, 

давтамж 

Баримтлах эрх зүйн 

баримт бичиг 

БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТ 

1. 

Барилгажих 

талбайд үүсэх 

байгаль орчны 

бохирдол 

Шинээр бүтээн 

байгуулалттай 

холбоотойгоор 

гүйцэтгэгч 

байгууллага 

түлхүүр гардуулах 

замаар ажлыг 

дуусгах 

Барилгажих 

талбайн 

бүсэд 

Барилгын ажил тус бүрт хийх ажлын 

хэмжээнээс хамааруулсан зардал 

тухай бүрт тооцогдоно. 

Барилга, 

бүтээн 

байгуулалтын 

ажил бүрт 

 “Байгаль орчны 

менежмен-тийн 

төлөвлөгөө боловс-

руулах, хянан батлах, 

тайлагнах журам” 

БОАЖС-ын 2019 А-618 

тоот тушаал 

2. 

Барилгажих 

талбайн шимт 

хөрс хуулах 

Хуулсан шимт 

хөрсийг нар, 

салхинаас 

хамгаалж тороор 

хучих 

Барилгажих 

талбайд 

Барилгын ажлын зардалд тусган 

хэрэгжүүлэх 

2022-2024 

онд 

- MNS 5916:2008 

Байгаль орчин, “Газар 

шорооны ажлын үед 

шимт хөрс хуулалт, 

хадгалалт 

3. 

Бүтээн 

байгуулалтын 

үеийн байгаль 

орчны бохирдол 

Барилгын 

материалаас  гарах 

хог хаягдлыг 

ангилал тус бүрээр 

бүртгэл, мэдээлэл 

хөтлөх 

Аюулгүй 

ажиллагааг ханган, 

хаягдлыг эрх 

Бүтээн 

байгуулалтын 

талбайд 

Хаягдлын хэмжээ, тээвэрлэх тоо 

давтамж, нийлүүлэх цэг, хог хаягдлыг 

хүлээн авах эрх бүхий этгээдээс 

ирүүлэх үнийн санал зэргээс гарах 

зардал хамаарна. 

2022-2023 

онд 

Хог хаягдлын тухай 

хууль Энгийн хог 

хаягдлыг ангилах, 

цуглуулах, тээвэрлэх, 

дахин боловсруулах, 

сэргээн ашиг- лах, 

устгах, булшлах үйл 

ажиллагаанд тавигдах 

ерөнхий шаардлага 

(БОАЖС-ын 2018 оны 

А/443 дугаар тушаал). 
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Хог хаягдлын улсын 

мэдээл- лийн нэгдсэн 

сангийн тогтол- цоо, 

бүрдэл болон мэдээлэл 

төвлөрүүлэх журам 

(БОАЖС-ын 2018 оны 

а/428 дугаар тушаал). 

НИСЭХ БУУДАЛ, ТҮҮНИЙ БАЙГУУЛАМЖУУДЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 

 

4. 

Агаарын хөлгийн 

хөдөлгөөнөөс 

үүдэлтэй 

шуугианы 

нөлөөлд нисэх 

буудлын ажилчид 

өртөх, зэрлэг ан 

амьтадын 

нутагшилд 

өөрчлөлт орох 

Дуу шуугиан 

хэмжигч, авианы

 мэдээллийг 

боловсруулах, 

тооцоолох техник 

хэрэгслийн иж 

бүрдэл худалдан 

авах 

Төслийн 

талбайн 

хүрээнд 

Төслийн үйл ажиллагааны жил 

бүрийн урсгал зардалд тусгаж 

ажиллах тул зардал тусгайлан 

төлөвлөөгүй болно 

2022-2026 

онд 

- Ажлын байрны 

агаарын эрүүл ахуйн 

шаардлага: MNS 

4990:2010, MNS 0017-

2-3- 16:1998 (хүн ам 

суурьшсан хэсгүүдэд) 

 

5. 

Агаарын хөлгийн 

хөдөлгөөнөөс 

үүдэлтэй 

шуугианы 

нөлөөлд ажилчид 

болон зорчигчид 

өртөх 

Ажилчдыг 

хөдөлмөр 

хамгааллын 

хэрэгслээр хангах, 

Хөдөлмөр 

хамгааллын 

хэрэгслийн 

ашиглалтад хяналт 

тавих 

Төслийн 

талбайн 

хэмжээнд 

Төслийн үйл ажиллагааны жил 

бүрийн урсгал зардалд тусгаж 

ажиллах тул зардал тусгайлан 

төлөвлөөгүй болно 

Жил бүр 

- MNS 5002:2000 

Хөдөлмөрийн 

аюулгүй ажиллагаа, 

эрүүл ахуй. Шуугианы 

норм, аюулгүй 

ажиллагааны 

ерөнхий шаардлага 

MNS ISO 226:2003 Дуу 

чимээ- хэвийн норм, 

түвшний хэмжээ  

ХӨРСӨН БҮРХЭВЧИНД 
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7. 

Хөрсөн бүрхэвч 

 

Шинээр бүтээн 

байгуулалт хийх 1 

га талбайн газрын 

шимт хөрс хуулах, 

хуулсан шимт 

хөрсийг 

стандартын дагуу 

хадгалах 

Барилгажих 

талбай хэсэг 
Барилгын засварын ажлын зардалд 

2022-2024 

онд 

- Хөрс хамгаалах, 

цөлжилтөөс сэргийлэх 

тухай хууль 

- MNS 5916:2008 

Байгаль орчин, “Газар 

шорооны ажлын үед 

шимт хөрс хуулалт, 

хадгалалт 

 

8. 

Барилга 

байгууламж 

баригдахгүй болон 

үйл ажиллагаанд 

өртөөгүй талбайг 

доройтуулахгүйгээр 

хамгаалж, хөрсний 

элэгдэл, эвдрэл 

Төслийн 

талбайн 

эвдрэлд 

өртөөгүй 

нийт хэсэгт 

Удирдлага, менежментийн зохион 

байгуулалт, ажлын чанар, дотоод 

хяналтын тогтолцоогоор хэрэгжүүлэх 

Жил бүр 

- MNS 4919-2000, 

“Эвдэрсэн газарт 

хучилт хийх хөрс. 

Техникийн шаардлага” 

MNS5914 2008, 

“Эвдэрсэн газрын 

нөхөн сэргээлтийн нэр 

томьёо, тодорхойлолт” 

 

ГАДАРГЫН БОЛОН ГАЗРЫН ДООРХ УС 

9. 

Төслийн усны 

хэрэглээнээс 

газар доорх усны 

нөөцийн хомсдол 

үүсэх 

Харьяалагдах сав 

газрын захиргаатай 

ус ашиглах гэрээ 

байгуулж, ус 

ашигласны төлбөр 

төлөх 

Төслийн усан 

хангамжийн 

эх үүсвэрт 

Жил бүрийн үйл ажиллагааны 

зардалд тусган мөн гэрээнд заасны 

дагуу төлбөр төлөх 

2022-2026 

онд 

Ус ашиглуулах дүгнэлт 

гаргах үйлчилгээний 

хөлс, ус ашиглах эрхийн 

бичгийн загварыг 

шинэчлэн батлах тухай 

(БОAЖС- ын 2018 оны 

10 сарын 02-ны өдрийн 

А/376 дугаар тушаал) 

10. Унд ахуйн усанд 

Усны тоолуурын 

баталгаажуулалтыг 

тогтоосон 

хугацаанд хийх 

Ундны усны 

эх үүсвэрт  

Тоолууржуулах, 

30*2=60,000*5=300,000 

5 жилд 1 

удаа 

 

Ус ашиглалт, хэрэглээг 

тоолууржуулах журам 

(БОНХС-ын 2013 оны 05 
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сарын 16-ны өдрийн А-

156 дугаар тушаал). 

11. 

Бохир ус асгарч 

гадаргын уст 

цэгүүдийг 

бохирдуулах,  

Бохирын траншейн 

аюулгүй байдлыг 

шалгах 

Төслийн 

талбайн  

 Хоног бүрийн үйл ажиллагаанд 

тусгах орон нутгийн цэвэрлэх 

байгууламж руу нийлүүлэх сард 4 

удаа 150*4=600,000*12=7,200,000 

Жилд 48 

удаа 

Хот, суурины ус 

хангамж, ариутгах 

татуургын ашиглалтын 

тухай хууль, 14.2.1, 

14.2.2, 14.2.4-р зүйл 

заалт 

12. 

Ус бохирдож 

улмаар хүний 

эрүүл мэндэд 

сөргөөр нөлөөлөх 

Усны эх үүсвэрийг 

хамгаалах, эрүүл 

ахуйн бүсийн 

дэглэм тогтоох, 

хэвшүүлэх, ойр 

орчныг цэвэрлэх, 

хог хаягдлаар 

бохирдуулахгүй 

байх 

Усан 

хангамжийн 

эх үүсвэрт 

Усны дээжлэлт хийх  Жилд 1 удаа 

БОНХАЖ-н сайд, БХБ30-

н сайдын 2015 оны А-

230/127 дугаар 

хамтарсан тушаал 

УРГАМЛАН НӨМРӨГ 

13. 

Төслийн талбайн 

эвдрэлд өртөөгүй 

ургамлан нөмрөг 

Барилга 

байгууламж 

баригдахгүй болон 

үйл ажиллагаанд 

өртөөгүй талбайг 

доройтуулахгүйгээр 

хамгаалж, хөрсний 

элэгдэл, эвдрэл 

мөн ургамлан 

нөмрөгийг 

гэмтээхгүй байх 

Төслийн 

талбайн 

ургамлан 

нөмрөг 

Жил бүрийн үйл ажиллагааны 

зардалд тусган мөн гэрээнд заасны 

дагуу төлбөр төлөх 

2022-2026 

онд 

- MNS 4919-2000, 

“Эвдэрсэн газарт 

хучилт хийх хөрс. 

Техникийн шаардлага” 

MNS5914 2008, 

“Эвдэрсэн газрын 

нөхөн сэргээлтийн нэр 

томьёо, тодорхойлолт” 

 

                                                             
30 Барилга хот байгуулалт 



ХЭНТИЙ АЙМГИЙН ДАДАЛ СУМЫН НУТАГ ДЭВСГЭРТ БАЙРЛАХ “ДЭЛҮҮНБОЛДОГ” НИСЭХ БУУДЛЫН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ НӨЛӨӨЛЛИЙН 
НАРИЙВЧИЛСАН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН 

2022 ОН 

   

ТАЙЛАН БОЛОВСРУУЛСАН: “ДЭЭШЛЭХ ГОВЬ” ХХК 6-114 
 

Нийт= 7,500,000*5=37,500,000 

6.4 ОРЧНЫ ТОХИЖИЛТ, НӨХӨН СЭРГЭЭЛТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

“Дэлүүнболдог” Нисэх буудал орчны тохижилт үйлчилгээнд ногоон байгууламж ажиллагсдыг хамруулан зохион байгуулаад 

ногоон бүсийн арчилгаа үйлчилгээг холбогдох ажилтан ажилчдын ажлын үүрэгт хариуцуулна. Ногоон байгууламж байгуулах ажил 

нь нисэх буудлын тохижилтын хүрээнд үе шаттайгаар хийгдэх бөгөөд энэ нь барилга бүтээн байгуулалтын ажлын явцаас 

шалтгаална. 

Хүснэгт 71. Орчны тохижилт, нөхөн сэргээлтийн зардал 

 

№ 

Орчны тохижилт, 

цэцэрлэгжүүлэлтийн 

зорилт 

Нөхөн 

сэргээлтийн 

арга хэмжээ 

Арга 

хэмжээний 

цар хэмжээ 

 

Хэмжих 

нэгж 

 

Тоо 

хэмжээ 

Нэгжийн 

зардал, 

төг 

Нийт 

зардал, 

мян.төг 

Хэрэгжүүлэх 

хугацаа ба 

давтамж 

 

Баримтлах эрх зүйн 

баримт бичиг 

1. Зүлэгжүүлэх 
Олон настын үр 

авах  

 

Нисэх 

буудлын 

төлөвлөгдсөн 

бүсэд 

кг 250 22,000.00 5,500,000 

Жилд 1 удаа 

 

“Барилга байгууламж, 

инженерийн шугам 

сүлжээг төлөвлөхөд 

ногоон байгууламжийн 

ойртох зай хэмжээ” MNS 

5973:2009 

2. 
Ногоон ургамлаар 

хашаалах 

Шар хуайсны 

тарьц авах 
ш 100 5,000 500,000 

 

з. 

Нийтийн талбайн зарим 

хэсгийг ногоон бүс болгох 

Нохойн хошууны 

суулгац 

Голт борын 

суулгац 

ш 

 

800 

 

 

5,000 

 

4,000,000 

Орчны тохижилт, нөхөн сэргээлтийн нийт 

зардал 
 10,000,000 мян.төг 

 Ногоон бүс байгуулахад баримтлах зарчим 

Аэродромын хамгаалалтын бүс. Нисэх буудлын амьдрах орчны хяналт үнэлгээнд үндэслэн ан амьтдаас үзүүлэх эрсдэлийг 

бууруулахын тулд хамгаалалтын зурвас дахь ногоон нөмрөгийн бүтэц, төлвийг аажимдаа бүтээмж багатай, тачир нам ургамлаар 

сольж үзэгдэх орчны сайжруулна. Нисэх буудлын орчны ногоон бүсийг өргөтгөх, хөгжүүлэхэд БОННҮ-д дурдсан зөвлөмжүүдийг дагаж 

мөрдөхөөс гадна дараах зарчмыг баримтална. Үүнд: 

 Аэродромын орчинд зөвхөн зүлэгжүүлэлт хийх ба аэродромын ажиллагаанд саад нэмэгдүүлэхгүйн тулд мод, сөөг 

байршуулахгүй. 
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 Аэровокзал орчмын ногоон бүсэд хамгийн өндөр нь 1.5 м өндөртэй сөөг ургамал     байршуулна. 

 Нисэх буудлын орчны ургамалжилтанд үндэслэг иш, үндсээр үржигч ургамлыг сонгохгүй. 

Нисэх барилга байгууламж бүхий нийтийн эзэмшлийн бүсэд. Ногоон бүсэд сөөг байршуулахдаа “Барилга байгууламж, 

инженерийн шугам сүлжээг төлөвлөхөд ногоон байгууламжийн ойртох зай хэмжээ” MNS 5973:2009 стандартыг баримтална. 

6.5 ТҮҮХ, СОЁЛЫН ӨВИЙГ ХАМГААЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

Хүснэгт 72. Түүх, соёлын өвийг хамгаалах арга хэмжээний зардал 

 

№ 

Нөлөөлөлд өртөх 

түүх, соёлын өв 
Хамгаалах арга хэмжээ 

Арга хэмжээний 

цар, хэмжээ 

Тоо 

хэмжээ 

Нэгжийн 

зардал,мян.төг 

Нийт 

зардал, 

мян.төг 

Хэрэгжүүлэх 

хугацаа ба 

давтамж 

Баримтлах эрх 

зүйн баримт 

бичиг 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

 

 

1. 

 

Нисэх буудлын үйл 

ажиллагаагаар түүх 

соёлын өвд үзүүлэх 

шууд сөрөг нөлөө 

байхгүй ч, болзошгүй 

нөлөөллөөс 

урьдчилан сэргийлэх 

шаардлагатай. 

Соёлын өвийг хамгаалах 

тухай МУ-ын хуулийн дагуу 

газрын хэвлийг ашиглах 

явцад түүх, соёлын дүрсгалт 

зүйл илэрвэл барилгын 

ажлаа зогсоож энэ тухай, 

сум, аймгийн Засаг дарга, 

цагдаагийн болон уг 

асуудлыг эрхэлсэн эрдэм 

шинжилгээний байгууллагад 

нэн даруй мэдэгдэх 

2022-2026 он - 

Бүтээн байгуулалт, үйл 

ажиллагаанд нэмэлтээр 

тусгах 

Тухайн үед нь 

шийдэх 

Соёлын өвийг 

хамгаалах тухай 

хууль 

6.6 ОСОЛ, ЭРСДЭЛИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

Осол эрсдэлээс хамгаалах ажлын ихэнх нисэх буудлын үйл ажиллагааны явцад хөдөлмөрийн сахилга бат, хариуцлагын 

тогтолцоогоор шийдвэрлэгдэх боломжтой бөгөөд шувууны ослоос хамгаалах, цаашлаад зэрлэг ан амьтдын ослоос урьдчилан 

сэргийлэх ажилд холбогдох зардлын зарим хэсэг нь нисэх буудлын үйл ажиллагааны зардалд оруулах 
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Хүснэгт 73. Осол, эрсдэлийн менежментийн зардал 

 

№ 

Болзошгүй аюул, 

осол, сөрөг 

нөлөө 

Урьдчилан сэргийлэх, 

хамгаалах арга хэмжээ 

Арга хэмжээний цар, 

хэмжээ 

Тоо 

хэмжээ 

Нэгжийн 

зардал, төг 

Нийт 

зардал, 

мян.төг 

Хэрэгжүүлэх 

хугацаа ба давтамж 

Баримтлах эрх зүйн 

баримт бичиг 

 

1. 

Цаг уурын 

эрсдэлтэй 

нөхцлөөс үүсэх 

гэнэтийн осол 

Урьдчилан сэргийлэх 

мэдээ болон дохиолол 

холбооны найдвартай 

байдлуудыг байнга хангах ИНЕГ болон нисэх 

буудлын бүх ажилтан, 

ажиллагсдад 

хамаарна. Бүх шатны 

ажиллагсдын ажил 

үүргийн хуваариар 

тодорхойлогдсон 

байна. 

Төсвийн зардлаар 

Нислэг бүрт 

агаарын хөлгийг 

хүлээн авах, 

хөөргөх бүхий л 

хугацааны турш 

“Иргэний Нисэхийн 

Дүрэм. Аэродромын 

үйл ажиллагаа, 

гэрчилгээжүүлэлт” 

буюу ИНД-139  

2. 

Хөдөлмөрийн 

сахилга бат 

алдсанаас үүсэх 

осол 

Хөдөлмөрийн аюулгүй 

ажиллагаа, дотоод 

хяналт, байгууллагын 

дотоод дүрэм журам 

мөрдөж, хариуцлагын 

тогтолцоог бэхжүүлэх 

Нисэх буудлын зардлаар 

Нисэх буудлын 

бүхий л үйл 

ажиллагааны турш 

 

з. 

Хөдөлмөрийн 

сахилга бат 

алдсанаас үүсэх 

осол 

“Газрын тос, газрын 

тосны бүт ээгдэхүүний 

агуулахын барилгын 

технологийн зураг 

төсөл” 

 

4. 

Нисэх буудлын 

Орчинд онгоц 

шувуутай 

мөргөлдөх 

Амьтны шалтгаантай 

эрсдэлээс хамгаалах 

гадаад орны туршлага 

судалж нэвтрүүлэх 

хариуцсан нэгж 

салбар, ажилтнуудын 

хүрээнд хэрэгжинэ. 

Ерөнхийдөө нисэх буудлын 

зардлаар гүйцэтгэх боловч 

шаардлагатай тохиолдолд 

төсвийн зардлаар 

 

 

5. 

Аэродромын 

аюулгүй 

ажиллагааг хангах 

Аэродромын 

хамгаалагдсан бүс болон 

аюулгүйн бүсэд үлийн 

цагаан оготны тоо 

Толгойг бууруулах арга 

хэмжээ авах 

Хариуцсан нэгж 

салбар, ажилтнуудын 

хүрээнд хэрэгжинэ. 

1 5,000,000 5,000,000 Жилд 1 удаа   
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6. 

Гал түймрийн 

болзошгүй аюул 

Сургалт, үзүүлэх 

сургууль, дадлагажих үйл 

ажиллагаа 

Нисэх буудлын газрын 

үйлчилгээний алба, 

аймгийн онцгой 

байдлын 

газар 

1 3,000,000 3,000,000 Жилд 1 удаа 
Гамшгаас хамгаалах 

тухай хууль 

 

БОННҮ-ний 

тайлангийн 5 дугаар 

бүлэг 

БОННҮ-ний 

тайлангийн 6 дугаар 

бүлэг 

 

 

7. 

Тоног 

төхөөрөмжийн 

ажиллагаа 

алдагдах 

Сургалт, үзүүлэх 

сургууль, дадлагажих үйл 

ажиллагаа 

Нислэгийг удирдах төв 

Шилэн кабелийн 

шугам 

Эрчим хүчний эх 

үүсвэр 

Халаалтын уурын зуух 

ИНЕГ–н нисэх буудлын зардлаар гүйцэтгэх 

 

 

Осол, эрсдэлийн менежментийг хэрэгжүүлэх нийт, мян.төг 8,000,000  

 

6.7 ХОГ, ХАЯГДЛЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

Хүснэгт 74. Хог, хаягдлын менежментийн зардал 

 

№ 

Хог хаягдлын 

ангилал 

Сөрөг нөлөөллийг 

арилгах, бууруулах 

арга хэмжээ 

Сөрөг нөлөөллийн 

хамрах хүрээ 

Хэмжих 

нэгж 

Нэгжийн 

зардал, төг 
Тоо хэмжээ 

Нийт 

зардал, 

төг 

Хэрэгжүүлэх 

хугацаа 

Баримтлах эрх зуйн баримт 

бичиг 

 

1. 

 

Ахуйн 

 

Мэдээлэл 

сурталчилгаа хийх, 

тэмдэгжүүлэх 

Хаягдал зайлуулах 

гэрээг эрх бүхий 

этгээдтэй хийх 

Нисэх буудлын 

үйлчилгээний зал, 

нийтийн эзэмшлийн 

талбай, ариун 

цэврийн өрөөнүүд 

 

Тн, м3 

 

40,000 

 

2 

 

80,000 

 

2022-2026 

он 

24-н долоо  

хоног  

“Хог хаягдлын тухай” хууль, 

“Энгийн хог хаягдлыг 

ангилах, цуглуулах, 

тээвэрлэх, дахин 

боловсруулах, сэргээн 

ашиглах, устгах, булшлах 

үйл ажиллагаанд тавигдах 

ерөнхий шаардлага” 

(БОАЖС-ын 2018 оны А/443 

дугаар тушаал). 

“Хог хаягдлын улсын 

мэдээллийн нэгдсэн сангийн 

 

2. 

 

Үйлчилгээний  
Уурын зуухны үнс 

 

Тн, м3 

 

40,000 

 

1 

 

40,000 

2022-2026 он 

24-н долоо  

хоног 

 

 

 

 

Химийн хортой хог 

хаягдал устгах эрх, 

Оффисын ажлын 

байр, уурын зуух,  

 

ш, Тн, л 
 

 

2022-2026 он 



ХЭНТИЙ АЙМГИЙН ДАДАЛ СУМЫН НУТАГ ДЭВСГЭРТ БАЙРЛАХ “ДЭЛҮҮНБОЛДОГ” НИСЭХ БУУДЛЫН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ НӨЛӨӨЛЛИЙН 
НАРИЙВЧИЛСАН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН 

2022 ОН 

   

ТАЙЛАН БОЛОВСРУУЛСАН: “ДЭЭШЛЭХ ГОВЬ” ХХК 6-118 
 

 

 

 

З. 

Аюултай зөвшөөрлийг авах 

Мэдээлэл хийх, 

тэмдэгжүүлэх 

Барилга засвар 

 

Уурын зуух баригдах тул цаашид 

зардал шаардахгүй 

24-н долоо  

хоног 

тогтолцоо, бүрдэл болон 

мэдээлэл төвлөрүүлэх 

журам” 

Аюултай хог хаягдлыг 

тээвэрлэх, цуглуулах, хадга- 

лах, дахин боловсруулах, 

устгах, экспортлох үйл ажил- 

лагаа эрхлэх аж ахуйн нэгж, 

байгууллагад зөвшөөрөл 

олгох журам БОАЖС-ын 

2018 оны 01 сарын 30 өдөр 

№А/18 

Хог хаягдлын менежментийг хэрэгжүүлэх нийт зардал, мян.төг 120,000*5* 24=14,400,000 

 

6.8 УДИРДЛАГА ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ХҮРЭЭНД АВЧ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭ 

 “Дэлүүнболдог” нисэх буудал барих төслийн явцад байгаль хамгаалах, сөрөг нөлөөллийг бууруулах, арилгахтай холбоотой арга 

хэмжээг тухай бүрт авч хэрэгжүүлэх шаардлагатай. Төслийн үйл ажиллагаа эхлэхээс өмнө холбогдох мэргэжлийн байгууллагаар Газрын 

чанарын улсын хянан баталгааг хийлгэх шаардлагатай. Төслийн 2 дахь жилээс Байгаль орчны төлөвлөгөөт аудитыг холбогдох 

мэргэжлийн байгууллагаар хийх нь зүйтэй юм. 

Хүснэгт 75. Удирдлага зохион байгуулалтын хүрээнд авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ 

№ Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Хугацаа Зардал, сая.төг 

1. 
Байгаль орчны удирдлага зохион байгуулалтын арга хэлбэрийг үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх 

чиглэлээр үүрэг хариуцлагын дотоод журам боловсруулж мөрдөх 

Төслийн 

хугацаанд 

Нисэх онгоцны 

буудлынн дотоод 

төлөвлөлтөөр 

2. 

Байгаль орчныг хамгаалах, үйлдвэрлэлийн осол, гал түймэр, усны аюул мэтийн гэнэтийн 

ослоос урьдчилан сэргийлэх, осол гарсан тохиолдолд нисэх буудлын хэрэгжүүлэх арга хэмжээг 

зохион байгуулах талаар 1 жилд 2 удаа сургалт, сурталчилгааны ажлыг мэргэжлийн 

байгууллага хүмүүстэй хамтран зохион байгуулах. 

Төслийн  нийт 

хугацаанд 
2,000,000 
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3. Нисэх буудлынн ажилчдыг хөдөлмөр хамгааллын хувцас хэрэгслээр бүрэн хангах  

Төслийн үйл 

ажиллагаа 

эхлэхээс өмнө 

Осол эрсдэлийн МТ-

нд тусгагдсан 

4. 

Ажиллагсдыг эрүүл мэндийн үзлэгт тогтмол оруулах.                                          Ажилчдыг ажлын 

онцлогоос хамааруулан  хувь хүний хамгаалалтын хэрэгслээр тогтмол хангах, Хордлого тайлах 

хүнс, эмээр хангаж байх 

Төслийн нийт  

хугацаанд 

Осол эрсдэлийн МТ-

нд тусгагдсан 

5. Галын аюулаас хамгаалах хэрэгсэл, эрүүл ахуйн хэрэгслээр хангах  

Төслийн үйл 

ажиллагаа 

эхлэхээс 

Осол эрсдэлийн МТ-

нд тусгагдсан 

6. 
Байгаль хамгаалах талаар хийсэн ажлын жил бүрийн тайланг БОАЖ болон аймгийн ЗДТГ-т 

хүргэн өгч байх 

Жил бүрийн 12 

сард 

Нисэх буудлын 

дотоод төлөвлөлтөөр 

7. 
Байгаль орчны хамгаалах тухай хуулийн 101 дүгээр зүйлд заасны дагуу Байгаль орчны аудитыг 

2 жил тутамд хийлгэх  

Төслийн 

хугацаанд 
5,000,000 

8. 
Тусгай зөвшөөрөлтэй талбайд газрын төлөв байдлын чанарын улсын хянан баталгааг тогтоосон 

хугацаанд эрх бүхий байгууллагаар хийлгэж байх 

Төслийн 

хугацаанд 
5,000,000 

Нийт зардал  12,000,000.00 төгрөг 
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6.9 ОРЧНЫ ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХӨТӨЛБӨР 

Байгаль орчныг хамгаалах тухай хуулийн 31-р зүйл, Байгаль орчинд нөлөөлөх  

байдлын үнэлгээний тухай хуульд зааснаар “Дэлүүнболдог” нисэх буудлын төслийг 

хэрэгжүүлэхдээ тухайн дэвсгэрийн байгаль орчныг хамгаалах, зүй зохистой ашиглах, 

нөхөн сэргээх, стратегийн үнэлгээний зөвлөмжийн хэрэгжилтийг хангах, нөлөөллийн 

нарийвчилсан үнэлгээгээр тогтоосон сөрөг нөлөөллийг бууруулах, арилгах, урьдчилан 

сэргийлэх, төсөл хэрэгжих орчинд бий болж болзошгүй сөрөг үр дагаврыг хянах, 

илрүүлэх зорилгоор байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулан батлуулж 

хэрэгжилтийг хангаж ажиллах үүрэг төсөл хэрэгжүүлэгч “Иргэний нисэхийн ерөнхий 

газар”-т өгөгдсөн. Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө нь байгаль хамгаалах 

төлөвлөгөө, орчны хяналт-шинжилгээний хөтөлбөрөөс бүрдэх бөгөөд орчны хяналт-

шинжилгээний хөтөлбөрт төслийн үйл ажиллагааны улмаас байгаль орчны төлөв 

байдалд үзүүлж байгаа өөрчлөлтийг хянах, шинжилгээ хийх, үр дүнг тайлагнах, түүнийг 

хэрэгжүүлэх арга хэлбэр, шаардагдах хөрөнгө, зардал, хугацааг тодорхойлон тусгахаар 

хуульчлагдсан байна. 

Хуулийн дээрх заалтыг удирдлага болгон төслийг хэрэгжүүлэх явцад “Иргэний 

нисэхийн ерөнхий газар”-аас  байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ болон байгаль 

орчныг хамгаалах төлөвлөгөөнд тусгасан сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ, 

тухайн орчинд төслийн үйл ажиллагаанаас шалтгаалан гарсан өөрчлөлтүүдийг 

тодорхойлох, хянах зорилгоор зайлшгүй хянаж байх үзүүлэлтүүд, түүний тодорхойлолт, 

хуваарь, баримтлах стандарт, аргачлал, зардлыг Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль 

болон түүнтэй нийцүүлэн гаргасан бусад хууль тогтоомж, Байгаль орчин, ногоон 

хөгжлийн сайдын 2019 оны 10-р сарын 29-ны өдрийн А-618 тушаалаар батлагдсан 

“Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах, хянан батлах, тайлагнах 

журам” –ын аргачлалд заасны дагуу байгалийн бүрдэл тус бүрээр  энэхүү орчны хяналт 

шинжилгээний хөтөлбөрийг (ОХШХ) боловсруулав.  
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Хүснэгт 76. Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр 

 

№ 

Хяналт 

шинжилгээ 

хийх 

үзүүлэлтүүд 

Хяналтын цэгийн 

байршил 

Хугацаа 

ба 

давтамж 

Давтамж- 

ийн тоо 

Нэгжийн 

зардал, төг 

Нийт 

зардал, 

мян.төг 

 

Тайлбар 

Баримтлах стандарт, арга, 

аргачлал 

1 2 з 4 5 6 7 8 

 1. АГААРЫН ЧАНАР 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

Агаарын 

чанарын 

үзүүлэлт: 

NO2, SO2, 

CО,тоосжилт 

/органик биш 

бохирдуулагч/ 

1. Нисэх зурвасын 

баруун төгсгөл 

орчим 

2. Нисэх буудлын 

автомашины 

зогсоол 

3. Нисэх зурвасын 

зүүн төгсгөл орчим 

4. Ферроны орчим 

(агаарын хөлөг хүлээж 

авах үед) 

 

 

 

Жилд 2 

удаа  

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

600,000 

 

 

 

 

1,200,000 

 

 

 

 

 

Хур тунадасгүй, 

нислэгийн үйл 

ажилагаа 

хэвийн явагдаж 

байх үед 

- MNS 4585:2016 Агаарын чанар. 

Техникийн ерөнхий шаардлага, 

- MNS 3384:1982 Сорьц авахад тавих 

ерөнхий шаардлага, 

- MNS 17.2.5.11 Агаар дахь хүхэрлэг 

хийн хэмжээг тодорхойлох 

фотоколориметрийн арга, 

- MNS 17.2.5.12 Агаар дахь азотын 

давхар ислийн хэмжээг 

тодорхойлох фотоколориметрийн 

арга, 

- MNS 4048:1988 Тоосны хэмжээг 

тодорхойлох жингийн арга 

- MNS 5002:2000 Хөдөлмөрийн 

аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуй. 

Шуугианы норм, аюулгүй 

ажиллагааны ерөнхий шаардлага 

- MNS ISO 226:2003 Дуу чимээ- 

хэвийн норм, түвшиний хэмжээ 

- MNS 5919:2008 Дулааны цахилгаан 

станц, дулааны станцын уурын баус 

халаах зуухны ашиглалтын үед 

агаар мандалд хаях утааны 

 

 

 

 

 

2. 

Орчны агаар 

дахь ДОН-ийн 

шинжилгээ хийх 

(VOCs) 

Түлшний агуулах 

орчим (салхины доод 

талд 100 м) 

Зорчигч үйлчилгээний 

терминал болон 

агаарын хөлгийн 

сумлагааны цэг 

орчимд 2 цэг 

Түлшний агуулахаас 

салхины доод талд 

1000 м 

 

 

 

Жилд 1 

удаа  

 

 

 

1 

 

 

 

600,000 

 

 

 

600,000 
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найрлага дахь агаар бохирдуулах 

зарим бодисын зөвшөөрөгдөх дээд 

хэмжээ, 

тэдгээрийг хэмжих арга 

 

 

з. 

 

Дуу шуугиан, 

чичиргээний 

хэмжилт хийх 

 

Төслийн талбай болон 

орчны бүсэд машин 

механизм, тоног 

төхөөрөмжийн орчим 

(багадаа 20 цэг) 

 

 

Байнга 

 

 

Байнга 

 

Багаж, тоног төхөөрөмж, 

боловсруулах иж бүрдлийн 

худалдан авалт хийхээр 

сөрөг нөлөөллийг бууруулах 

арга хэмжээний зардалд 

төлөвлөв. 

 

 

24 цагийн 

хэмжилт хийх 

- MNS 5002:2000 Хөдөлмөрийн 

аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуй. 

Шуугианы норм, аюулгүй 

ажиллагааны ерөнхий шаардлага 

- MNS ISO 226:2003 Дуу чимээ- 

хэвийн норм, түвшиний хэмжээ 

Нийт дүн 1,800,000*5мян.төг=9,000,000.00 

 

6.10 БОМТ, ТҮҮНИЙ ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ОРОЛЦОГЧ, СОНИРХОГЧ ТАЛУУДАД ТАЙЛАГНАХ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭХ ХУВААРЬ 

 Төсөл хэрэгжүүлэгч ИНЕГ жил  бүр БОМТ-ний хэрэгжилтийн талаар байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв 

байгууллагад тайланг хүргүүлэх ба төсөл хэрэгжих аймгийн байгаль орчны газар, сумын Засаг даргын тамгын газарт тухайн жилийн 

БОМТ-ний хэрэгжилтийн тайланг хагас жил тутамд хүргүүлнэ. 

Хүснэгт 77. БОМТ, түүний хэрэгжилтийг оролцогч, сонирхогч талуудад тайлагнах, хэлэлцүүлэх хуваарь 

БОМТ хэрэгжилтийг 

тайлагнах, 

хэлэлцүүлэх 

байгууллагууд 

 

Тайлагнах, 

хэлэлцүүлэх 

хэлбэр 

Мэдээллийн агуулга 
Хугацааны 

тов 

Хэлэлцүүлгээр 

санал авах чиглэл 

Зохион 

байгуулах 

газар 

Байгаль Орчин, Аялал 

Жуулчлалын яам 

Тайлангийн эх 

хувь, албан 

бичгийн хамт 

Тухайн жил төлөвлөсөн ажлаа хэрхэн 

гүйцэтгэсэн түүний үр дүнг өгүүлбэрээр 

дэлгэрэнгүй илэрхийлэн текст байна. 

Тухайн текст нь ажлын гүйцэтгэл, үр дүнтэй 

холбоотой фото зургаар баталгаажсан 

байна 

Жилийн 

эцэст  

Цаашид 

төлөвлөгөөнд 

шинээр тусгах зүйлс 

Улаанбаатар 

хот 
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Хэнтий аймгийн 

байгаль орчны газар 

Тайлангийн эх 

хувь, албан 

бичгийн хамт 

Тухайн жил төлөвлөсөн ажлаа хэрхэн 

гүйцэтгэсэн түүний үр дүнг өгүүлбэрээр 

илэрхийлэн текст байна. Тухайн текст нь 

ажлын гүйцэтгэл, үр дүнтэй холбоотой 

фото зургаар баталгаажсан байна 

Жилийн 

эцэст  

Цаашид анхаарах 

зүйлс, Хамтран 

ажиллах 

Хэнтий аймаг 

Дадал сумын Засаг 

даргын тамгийн газарт 

Тайлангийн эх 

хувь, албан 

бичгийн хамт 

Тухайн жил төлөвлөсөн ажлаа хэрхэн 

гүйцэтгэсэн түүний үр дүнг өгүүлбэрээр 

илэрхийлэн текст байна. Тухайн текст нь 

ажлын гүйцэтгэл, үр дүнтэй холбоотой 

фото зургаар баталгаажсан байна 

Хагас жил, 

жилийн эцэст 
Хамтран ажиллах Дадал сум 

Хэнтий аймгийн Дадал 

сумын Баяновоо багийн 

Иргэд Нийтийн хуралд 

Тайлангийн эх 

хувь, албан 

бичгийн хамт 

Тухайн жил төлөвлөсөн ажлаа хэрхэн 

гүйцэтгэсэн түүний үр дүнг өгүүлбэрээр 

илэрхийлэн текст байна. Тухайн текст нь 

ажлын гүйцэтгэл, үр дүнтэй холбоотой 

фото зургаар баталгаажсан байна 

Хагас жил, 

жилийн эцэст 

Цаашид анхаарах 

зүйлс, Хамтран 

ажиллах 

Баяновоо 

багийн ИНХ 

 



ХЭНТИЙ АЙМГИЙН ДАДАЛ СУМЫН НУТАГ ДЭВСГЭРТ БАЙРЛАХ “ДЭЛҮҮНБОЛДОГ” 
НИСЭХ БУУДЛЫН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ НӨЛӨӨЛЛИЙН НАРИЙВЧИЛСАН ҮНЭЛГЭЭНИЙ 

ТАЙЛАН 

2022 ОН 

   

ТАЙЛАН БОЛОВСРУУЛСАН: “ДЭЭШЛЭХ ГОВЬ” ХХК 6-124 
 

АШИГЛАСАН МАТЕРИАЛ 

1. CITES-ийн хавсралтанд бүртгэгдсэн амьтан, ургамлын зүйлийг таних бичиг. 2004. 

Улаанбаатар хот, Монгол улс. 

2. E. L. Clark., Ж. Мөнхбат., E.M. Monks.,С. Дуламцэрэн., J.E.M. Baillie., Н. Батсайхан., 

Л.Я. Боркин., Р. Самъяа., M. Stubbe (Эмхтгэгчид, редакторууд) 2006. Монгол орны 

хөхтөн амьтны улаан данс. Бүс нутгийн Улаан Дансны  Цуврал. Боть 5. Лондоны 

Амьтан Судлалын Нийгэмлэг, Лондон хот. 

3. Gombobaatar S. And Monks E. M. (compilers), Seidler R., Sumiya D., Tseveenmyadag 

N., Bayarkhuu S., Baillie J. E. M., Boldbaatar Sh., Uuganbayar Ch., (editors) 2011. 

Regional Red List Series Vol.7. Birds. Zoological Society of London, National University 

of Mongolia and Ornithological Society. 

4. Gombobaatar, S. 2009. A Dictionary of Vertebrate Animals of Mongolia. Admon print. 

Ulaanbaatar. 

5. Terbish., H. Munkhbayar., H. Munkhbaatar., M. 2013. A Guide to the Amphibians and 

Reptiles of Mongolia (Second Edition). Admon print. Ulaanbaatar city, Mongolia. 

6. Бадамханд, Ж. 2011. Монгол орны агнуурын амьтдын лавлагаа. Хүст хэвлэл. 

Улаанбаатар хот, Монгол улс. 

7. Батсайхан, Н., Самъяа, Р., Шар, С., Кинг, С.Р.Б. 2010. Монгол орны хөхтөн амьтад 

таних гарын авлага. Лондонгийн Амьтан Судлалын Нийгэмлэг, Лондон хот. 

8. Болдбаатар, Ш. 2008. Монгол орны шувууны фото лавлах (125 зүйл). Улаанбаатар 

хот, Монгол улс. 

9. Болормаа нар., 2011. Монгол орны гуурст дээд ургамлын хураангуйлсан нэрийн 

жагсаалт. Сэлэнгэпресс ХХК-ийн хэвлэх үйлдвэр. Монголын Бэлчээрийн 

Менежментийн Холбоо. Улаанбаатар хот. 

10. Лхагвасүрэн, Б., нар. 2012. Зэрлэг амьтдын нүүдлийн зүйлүүдийг хамгаалах тухай 

конвенц (CMS)-ын үндэсний тайлан. Улаанбаатар хот, Монгол улс. 

11. Мөнхбаяр, Х., Тэрбиш, Х., Мөнхбаатар, М. 2009. Монгол орны хоёрнутагтан, 

мөлхөгчид. Улаанбаатар хот, Монгол улс. 

12. Нямбаяр, Д., Оюунцэцэг, Б., Тунгалаг, Р. (эмхэтгэгчид), Ц. Жамсран, Ч. Санчир, С. 

Бахман, Н. Сонинхишиг, С. Гомбобаатар, Ж.E.M. Баиллие, Ц. Цэндээхүү 

(редакторууд) (2012). Mонголын ургамлын Улаан данс ба хамгааллын 

төлөвлөгөөний эмхэтгэл. Бүс нутгийн улаан дансны цуврал. Боть 10. Лондоны 

Амьтан Судлалын Нийгэмлэг, Монгол Улсын Их Сургууль. 

13. Х. Тэрбиш., Х. Мөнхбаяр., E. L. Clark., Ж. Мөнхбат., E.M. Monks., М. Мөнхбаатар., 

J.E.M. Baillie., Н. Батсайхан., Л.Я. Боркин., Р. Самъяа., Д.В. Семенов. (Эмхэтгэгчид, 

редакторууд) 2006. Монгол орны хоёр нутагтан, мөлхөгчдийн улаан данс. Бүс 

нутгийн Улаан Дансны  Цуврал. Боть 5. Лондоны Амьтан Судлалын Нийгэмлэг, 

Лондон хот. 

14. Шийрэвдамба, Ц. (ерөнхий ред). 2013. Монгол улсын улаан ном. Улаанбаатар хот, 

Монгол улс. 

15. Монгол улсын Байгаль орчны яам ба Японы хамтын ажиллагааны байгууллага. 

2001. Зэрлэг амьтан ба ургамлын аймгийн ховордсон зүйлийг олон улсын хэмжээнд 

худалдаалах тухай конвенци. Улаанбаатар хот, Монгол улс. 

16. MNS 6942:2021. Аэродром орчимд агаарын хөлгийг шувуу, мал, амьтантай 

мөргөлдөх аюулаас сэргийлэх. Монгол улсын Стандарт хэмжилзүйн газар.  

17. Одхүү, Б., Гомбобаатар, С. 2013.  Чингис хаан олон улсын нисэх буудал орчмын 

шувууд. “Экологи-2013” эрдэм шинжилгээний бага хурлын эмхэтгэл. 198 х. 



ХЭНТИЙ АЙМГИЙН ДАДАЛ СУМЫН НУТАГ ДЭВСГЭРТ БАЙРЛАХ “ДЭЛҮҮНБОЛДОГ” 
НИСЭХ БУУДЛЫН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ НӨЛӨӨЛЛИЙН НАРИЙВЧИЛСАН ҮНЭЛГЭЭНИЙ 

ТАЙЛАН 

2022 ОН 

   

ТАЙЛАН БОЛОВСРУУЛСАН: “ДЭЭШЛЭХ ГОВЬ” ХХК 6-125 
 

18. Цэвээнмядаг, Н., Болд, А., Болдбаатар, Ш., Майнжаргал, Г. 2005. Хэнтийн уулархаг 

мужийн шувуу лавлах бичиг. Монгол улсын шинжлэх ухааны академи, биологийн 

хүрээлэн. Х. 1-130. 

19. Gombobaatar, S. and Monks, E.M. (compilers), Seidler, R., Sumiya, D., Tseveenmyadag, 

N., Bayarkhuu, S., Baillie, J. E. M., Boldbaatar, Sh., Uuganbayar, Ch. (editors). 2011. 

Regional Red List Series Vol.7. Birds.Zoological Society of London, National University 

of Mongolia and Mongolian Ornithological Society.1036 pp. 

20. Гомбобаатар, С.,  Жаргалсайхан, П. 2011. Хурх-Хүйтэн голын хөндийн шувуу. 

Монголын шувуу судлалын нийгэмлэг, Монгол улсын их сургууль, Байгаль орчин 

аялал жуулчлалын яам, Улаанбаатар хот. 


