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1 УДИРТГАЛ 

Монгол улс нь Евроазийн зүрхэнд байрлах өргөн тал нутаг, өндөр уулстай нарлаг, 

хуурай уур амьсгалтай орон. Өвлийн улиралд агаарын температур -30°C хэм рүү буудаг 

тул Улаанбаатар хот нь дэлхийн хамгийн хүйтэн нийслэлд тооцогддог. Дулааны 

цахилгаан станц (ДЦС)-ууд, дамжуулах сүлжээний тусламжтайгаар Улаанбаатар хотын 

дулаан хангамж болон төвийн бүсийн эрчим хүчний системд холбогдсон хот, суурин 

газруудын цахилгаан хангамжийн хэрэгцээг хангадаг. Аймаг болон сумын төвийн дулаан 

хангамжид дулаан үйлдвэрлэх халаалтын зуух ашигладаг бөгөөд гэр хороололд бага 

чадлын, түлшинд хэмнэлттэй бус зуух ашиглах нь элбэг байна. Харин Улаанбаатар хотын 

гэр хорооллын өрхүүд хатуу түлшээр ажилладаг (мод, нүүрс) зуух голлон хэрэглэж байна. 

Бага чадлын зуухнаас ялгарах хүлэмжийн хий нь нам дор газар дахь агаарын бохирдлын 

гол эх үүсвэр болдог бөгөөд Улаанбаатар хот нь дэлхийн хамгийн агаарын бохирдолтой 

хотуудын нэг болсон. Нэн ялангуяа РМ2.5 тоосонцорын хэмжээ зөвшөөрөгдсөн 

хэмжээнээс ойролцоогоор 20 дахин их ба өвлийн улиралд агаарын бохирдол нь ноцтой 

түвшинд хүрдэг байна. Энэ нь амьсгалын эрхтний өвчлөх эрсдэлийг нэмэгдүүлээд 

зогсохгүй үхлийн шалтгаан ч болж байна. (ДБ 2011) 

Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлын гол эх үүсвэр нь өрхийн хатуу түлшээр 

ажилладаг бага чадлын зуух болон дулааны цахилгаан станцууд, тээврийн хэрэгсэл, 

тоосжилт, хог хаягдал ил шатаах болон тоосго үйлдвэрлэлийн салбар багтана. Хоол хийх 

болон халаалтын зориулалтаар нүүрс эсвэл биомасс шатаах нь орчны агаарын бохирдол 

үүсгэх мөн өрхийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөтэй. 

Сүүлийн 10 жилд орчны агаарын бохирдлын хэмжээ, нөлөөг тодорхойлох хэд 

хэдэн судалгаа хийснийг баримтад тулгуурласан шийдвэр гаргалтад ашиглаж байна. 2011 

онд Канад, Монголын хамтарсан судалгаагаар Улаанбаатар хотын иргэдийн зүрх, 

уушгины өвчлөлөөс үүдэлтэй үхлийн 29%, уушгины хорт хавдрын 40% нь агаарын 

бохирдлоос үүдэлтэйг тогтоосон. Түүнчлэн Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв, 

АНУ-ын судалгааны багийн хамтарсан 2011 оны судалгаагаар 12-р сард үр зулбалтын тоо 

5-р сарынхаас 3.6 дахин олон байгаа нь тогтоогдсон. Энэхүү улирлаас хамааралтай хэт 

зөрүү нь нөхөн үржихүйн эрүүл мэндэд агаарын бохирдлын үзүүлж буй болзошгүй нөлөөг 

ил болгосон юм.  

Өвлийн улиралд улам нэмэгддэг агаарын бохирдол нь Монгол улсын хувьд 

тулгарсан хамгийн хүнд асуудлуудын нэг болоод байна. Тэр дундаа нийт хүн амын 47% 

орчим нь оршин суудаг Улаанбаатар хот нь хамгийн их агаарын бохирдолтой бүс болжээ. 

Тухайлбал өвлийн улиралд агаарын бохирдлын 80%-ийг гэр хорооллын өрхийн 

хэрэглээний хатуу түлшээр ажилладаг нам даралтын зуух, 10%-ийг тээврийн хэрэгсэл, 

6%-ийг дулааны цахилгаан станцууд, харин 4%-ийг хог хаягдал болон хөрснөөс ялгарч 

буй бохирдол бүрдүүлж байна. 



2019 оны 12-р сарын 20 БОНУТ 6 

Улаанбаатар хотын дулаан хангамж өсөн нэмэгдэж буй эрэлт хэрэгцээг хангахад 

хүндрэлтэй байна. Үүнд сүүлийн 20 жилд Монгол улсын нийслэл хотын хүн ам огцом өссөн 

бөгөөд хөдөөнөөс нийслэлийг чиглэх шилжилт хөдөлгөөн голлон нөлөөлжээ. Цаашдаа 

2035 он гэхэд Улаанбаатар хотын хүн амын тоо 1.9 сая болох төлөвтэй байна. Хотжилтыг 

дагаад эдийн засаг өсөж, барилгажилт эрчимжиж, төвлөрсөн дулаан хангамжийн 

сүлжээнд (ТДХС) холбогдох барилгын тоо нэмэгдэх болсон. Ирэх 10 жилд хотын дулааны 

хэрэгцээ жилд дунджаар 5-6 хувь өсөх төлөвтэй байна. 

Үүнтэй зэрэгцээд Улаанбаатар хотын ТДХС-ний дамжуулах шугамын насжилтын 

хугацаа дуусч гэмтэл доголдол ихээр гарах болсон. Хүн амын 40% буюу (120,000 өрх) 

ТДХС-д холбогдсон гэсэн судалгаа байна. Гэвч сүүлийн 10 жилд дамжуулах шугамын 

засвар, шинэчлэлт, хөрөнгө оруулалтыг бүрэн хэмжээнд хийх боломжгүй байсны улмаас 

төв магистраль шугам ачааллаа даахад хүндрэлтэй болсон. Сүлжээний нэмэлт усны 

чанар, зарцуулалтын хэмжээ тогтвортой хадгалаагүйн улмаас дамжуулах хоолой хуучирч, 

зэвэрсэн байна. Дамжуулах хоолойн нийт урт 130 хос.км бөгөөд диаметр нь 200-1,200 мм. 

Дамжуулах хоолойн 50% нь элэгдсэн, яаралтай солих шаардлагатай гэсэн тооцоо бий. 

ОСНААУГ өолон хувийн ОСНААК-уудын эзэмшлийн Дулаан дамжуулах төвийн 2 дугаар 

хэлхээний түгээх сүлжээ нь 226 хос.км ба үүнд засвар, шинэчлэл шаардлагатай байгаа.  

Энэ зорилтыг дараах замаар биелүүлэх боломжтой:  

(i) Төвлөрсөн дулаан хангаамжийн дамжуулах хоолойн хүчин чадлыг 

нэмэгдүүлж, сүлжээг гэр хорооллын сонгосон бүс рүү сунгах. 

(ii) Одоо байгаа дамжуулах хоолойг шинэчлэсэнээр дулааны алдагдал багасч, 

ашигт үйлийн коэффициент дээшилнэ;  

(iii) Улаанбаатар хотын дамжуулах сүлжээний даралт өргөх насос станцуудыг 

шинэчлэх.  
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2 ТӨСЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА БОЛОН ҮНДЭСЛЭЛ 

2.1 Улаанбаатар хотын дулаан хангамжийг сайжруулах төсөл 

ДБ нь Улаанбаатар хотын дулаан хангамжийг сайжруулах төслийг санхүүжүүлэх 

бөгөөд, энэ төслөөр дулаан хангамжийн үйлчилгээний чанарыг дээшлүүлж, үр ашгийг 

нэмэгдүүлэх зорилготой юм. Төслийн хөгжлийн зорилгыг (TХЗ) дараах замаар хангана: 

(i) Төвлөрсөн дулаан хангаамжийн дамжуулах хоолойн хүчин чадлыг 

нэмэгдүүлж, сүлжээг гэр хорооллын сонгосон бүс рүү сунгах. 

(ii) Одоо байгаа дамжуулах хоолойг шинэчлэсэнээр дулааны алдагдал багасч, 

ашигт үйлийн коэффициент дээшилнэ;  

(iii) Улаанбаатар хотын дамжуулах сүлжээний даралт өргөх насос станцуудыг 

шинэчлэх.  

Төсөл нь хоёр бүрэлдэхүүн хэсэгтэй. Бүрэлдэхүүн хэсэг 1 (39 сая ам.доллар)-ийн 

хүрээнд ТДХС-ний дамжуулах хоолойг өргөтгөж, шинэчлэх, сүлжээг тэлэх болон одоогийн 

даралт өргөх насос станцуудыг шинэчлэх, дулааны дэд станц барих ажлууд хамаарна. 

Энэ бүрэлдэхүүн хэсгийн хүрээнд дээрхи гурван дэд бүрэлдэхүүн ажлыг санхүүжүүлнэ.  

 Дэд бүрэлдэхүүн 1.1 хэсэгт сонгосон суурин бүсэд төвлөрсөн дулааны 

сүлжээг өргөтгөж, шинэчлэх ажил хамаарна. Үүнд (i) 5а, 3г хоолойнуудыг 

солих ажил (байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөнд тусгана); (ii) 

Хэрэгжүүлэлтийн шатанд яаралтай солих шаардлагатай нь тогтоогдсон 

хоолойнуудыг шинэчлэх ажил.  

 Дэд бүрэлдэхүүн 1.2 хэсэг нь дэд бүрэлдэхүүн 1.1 хэсгийн гүйцэтгэлд 

суурилах бөгөөд сонгосон бүсэд шинээр дамжуулах хоолой татаж гэр 

хорооллын өрхүүдийг ТДХС-д холбож, агаар, орчны бохирдлыг бууруулах 

зорилготой. Энэ дэд бүрэлдэхүүн хэсэг нь төслийн хэрэгжүүлэлтийн шатанд 

хамаарна  

 Дэд бүрэлдэхүүн 1.3 хэсэг нь ТДХС-ийн даралт өргөх насос станцуудын 

шинэчлэлийг дэмжих бөгөөд насосуудыг бага овортой өргөлтийн насос, 

дулаан солилцох төхөөрөмжөөр суурилуулна. Тус ажил нь ДЦС-3-ийн 

өргөтгөл, дамжуулах хоолойн шинэчлэлийн ажилтай уялдана. Энэ дэд 

бүрэлдэхүүн нь төслийн хэрэгжүүлэлтийн шатанд хамаарна. 

Бүрэлдэхүүн 2 нь дунд болон урт хугацаанд бодлого, институцын реформыг 

дэмжих ажиллагааг санхүүжүүлэх бөгөөд үүний дотор Улаанбаатар Дулааны Сүлжээ 

ТӨХК-ий /УБДС ТӨХК/ техник, үйл ажиллагаа, байгууллагын нөөцийн менежментийн 

функцийг сайжруулснаар төслийг амжилттай гүйцэтгэх боломж бүрдүүлнэ. Энэ 

бүрэлдэхүүнд хоёр дэд бүрэлдэхүүн багтаахаар төлөвлөсөн. Үүнд:  

 Дэд бүрэлдэхүүн 2.1 хэсэг нь УБДС ТӨХК-ийн техник, үйл ажиллагаа, 

итгэмжлэл, байгууллагын нөөцийн менежментийн функцыг сайжруулах; 

салбарын төлөвлөлт, хууль зүйн зохицуулалт, институцийн зохион 
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байгуулалтын хүрээнд гол оролцогч талуудад техникийн туслалцаа үзүүлэх 

ажлууд багтана.  

 Дэд бүрэлдэхүүн 2.2 нь төслийн менежментэд дэмжлэг үзүүлэх бөгөөд, үүнд 

байгаль орчин болон нийгмийн хариуцлагын хүрээнд бэлтгэл, хяналт 

үнэлгээ хийх, Төслийн Удирдах Нэгж (ТУН)-ийн үйл ажиллагааны зардлыг 

тогтооход туслалцаа үзүүлнэ.  

2.2 Төвлөрсөн дулаан хангамжийн сүлжээг шинэчлэх /Бүрэлдэхүүн хэсэг 1/ 

Байгаль орчны удирдлагын төлөвлөгөө (БОУТ)-нд Загвар 1-т харуулсанчлан ДЦС-

3, Нарны зам (Төсөл) хоорондох Төвлөрсөн дулааны сүлжээний 5a, 3г хоолойг солих, 

үүнтэй холбоотой газрын ажлын нөлөөллийг тооцно. 5a, 3г хоолойн талаар дэлгэрэнгүйг 

дор үзүүлэв: 

Хүснэгт ..... /Дэд бүрэлдэхүүн 1.1. өргөтгөл шинэчлэлийн ажил/ 

д/д Төслийн тодорхойлолт Хугацаа 
Зардал (сая 
ам.доллар) 

1 ДЦС-3 аас ДХ-521 хооронд байрлах 5a 2Ø800 мм-
ийн голчтой дамжуулах хоолойг 2Ø1000 мм-ийн 
голчтой болгож (2.8 км) өргөтгөх 

6/20 - 10/21 9.620 

2 ДХ-521 аас ДХ-328 дахь 3г 2Ø400/1Ø600 мм-ийн 
голчтой дамжуулах хоолойг шинэ 2Ø700 мм-ийн 
голчтой болгож (1.4 км) өргөтгөх 

6/20 - 10/21 4.810 

Төслийн хүрээнд дараах ажлуудыг гүйцэтгэнэ: 

 Одоо байгаа 5a, 3г магистраль шугамыг өргөтгөн шинэчлэх. 

 Одоо байгаа ил хоолойг шинэ 5a хоолойгоор солих; 

 3г дамжуулах хоолойг өргөтгөх ажил нь Дунд гол болон төмөр замын 

дээгүүр ил байрлах ба бусад хэсэг нь сувагт байрлуулна. 

Далд хоолой суурилуулахын тулд доорх ажлыг гүйцэтгэнэ: 

 Одоо байгаа хоолойнуудыг буулгаж, буулгасан хог хаягдлыг Улаанбаатар 

хотын төвлөрсөн хогийн цэгт хүргэнэ; 

 Одоо байгаа трассын дагуу урьдчилсан дулаалгатай хоолой суурилуулах; 

 Ажлын зургийн трассын дагуу ил болон далд шугамыг байрлуулах; 

 Дулааны шугамыг гагнах, 

 Далд суурилуулсан шугамын дагуу ухсан нүхийг битүүмжлэх; 

 Нөхөн сэргээлт хийх. Зам, хоолой суурилуулах явцад ухсан бетон хучлага 

болон бусад гадаргыг дахин тавих гэх мэт. 

Шугам угсралтын ажил зуны засварын хугацаанд буюу 5 дугаар сараас 9 дүгээр 

сар хүртэл хугацаанд үргэлжлэхээр тооцож байна. 3г дамжуулах хоолойг суурилуулах 

ажлыг хэсэгчлэн (100-200 метрээр) гүйцэтгэх бөгөөд дундаа 2 долоо хоногийн завсарлага 

авахаар тооцсон. Дотоодын барилгын ажил гүйцэтгэх компанитай хамтран шаардлагатай 

материалыг импортлохоор тооцсон. 
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Зураг 1 /5a, 3г Дамжуулах Хоолойн байрлал/ 

 

2.3 Төслийн үндэслэл 

Төвлөрсөн дулаан хангамжийн сүлжээг яаралтай өргөтгөх шинэчлэх шаардлагатай 

байна. Тус ажлыг хийснээр гэмтэл, доголдлын тоог бууруулж нэмэлт усны алдагдлыг 

бууруулж хэмнэлтийг бий болгоно. Мөн дамжуулах сүлжээний нэвтрүүлэх чадвар 

дээшилж төгсгөлийн хэрэглэгчдийн горим ажиллагаа сайжирна. 
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3 ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙ, БОДЛОГО БА ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ШААРДЛАГА 

3.1 ДБны байгаль орчин нийгмийн бодлого 

ДБ нь байгальд ээлтэй, нийгмийн холбогдолтой төслүүд хэрэгжүүлэхэд Зээлдэгч 

талыг дэмжин ажилладаг, Зээлдэгчийн байгаль орчин ба нийгмийн бодлогыг 

сайжруулснаар Байгаль орчин, нийгмийн эрсдэл, төслийн нөлөөг хэмжиж зохицуулалт 

хийх чадавхыг дээшлүүлэхийг чухалчилдаг. ДБны Байгаль Орчин Нийгмийн Бодлого 

(БОНБ) нь тусгайлсан 10 Байгаль орчин нийгмийн стандарттай (БОНС). Эдгээр нь төслөөс 

улбаатай байгаль орчин нийгмийн эрсдэл, нөлөөг бууруулж, сэргийлэх зорилготой. (ДБ 

2016) 

БОНС 1 Байгаль орчин нийгмийн нөлөө болон эрсдэлийн үнэлгээ-ний дагуу 

зээлдэгч тал байгаль орчны, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээ (БОННҮ) бэлтгэж хэрэгжүүлэх 

төслийн орчин, нийгэмд үзүүлэх болзошгүй нөлөөг тодорхойлон хэмжих шаардлагатай. 

Сонгосон хувилбарыг үнэлж, нөлөөллийг бууруулах зохистой аргачлал, менежмент, 

хяналтын аргачлал боловсруулна. БОННҮ нь байгаль орчин нийгэмд сөрөг нөлөөгүй, 

тогтвортой бөгөөд үр ашиг нь төслийн эрсдэл, нөлөөлөлтэй дүйцэхүйц байх ёстой. БОННҮ 

нь төслийн загварыг гаргах суурь болж нөлөөллийг бууруулах аргачлалуудыг тодорхой 

болгохоос гадна шийдвэр гаргалтыг сайжруулдаг. Энэхүү Байгаль орчин нийгмийн 

менежментийн төлөвлөгөө нь 2-р бүлэгт багтаасан ажлуудын БОННҮ болно. 

Дараах хэсэгт БОНС-ийг энэ төсөлд хэрхэн хэрэглэхийг тусгав. БОННҮ-7 /уугуул 

иргэд/ Саб-Африкийн ялгаварлан гадуурхах үзэлд өртсөн бүлэг БОННҮ-9 Санхүүгийн 

зуучлагчид нар хамаарахгүй. 

3.1.1 БОНС 1 Байгаль орчин нийгмийн эрсдэл, нөлөөллийн үнэлгээ  

Төсөл нь агаарын бохирдол бууруулах, дулаан хангамжийн өгөөжийг дээшлүүлэх, 

амьсгалах эрхтний өвчлөлийг бууруулах зэрэг Байгаль орчин нийгмийн эерэг өөрчлөлт 

авчирна. Төслийг хэрэгжүүлэх явцад гүйцэтгэх ажиллагаанууд нь байгаль орчны эрсдэл, 

нөлөөлөл бий болгож болзошгүй. Барилгын ажил, хатуу хаягдал, бохир ус, тоос, дуу чимээ 

болон асбест, гагнуурын ажил, тээвэр, өндрөөс унахтай холбоотой ажлын байран дээрх 

осол болон барилгын ажлын явцтай холбоотой зарим саатлыг дурдаж болно.  

Үйл ажиллагааны шатанд дуу чимээ, чичиргээ болон операторын ажилтан 

халалтаас үүдэлтэй шарх авах орчны сөрөг нөлөө бий. Дулааны эх үүсвэрүүд жишээ нь: 

ДЦС-ыг энэ төсөлтэй хамаарал бүхий байгууламжид тооцохгүй. Гэхдээ ДЦС-3-т магадлан 

шалгалт хийсэн бөгөөд Монгол улсын дотоод шаардлагатай нийцэж байгааг 

баталгаажуулсан.  

Барилгын ажлын явцад хөдөлгөөн хязгаарлах (явган зорчигч болон тээврийн 

хэрэгслийн) магадлалтай бөгөөд, хугацааг бууруулах шаардлага үүсэж болзошгүй. Төсөл 

хэрэгжүүлэх хотод (Улаанбаатар) үндэсний цөөнхийн төлөөлөл төвлөрөн амьдардаггүй. 
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Орон нутгийн ажилчид голлон ажиллах бөгөөд төслийн цар хүрээг тооцон үзэхэд гаднаас 

ирэх ажиллах хүчний урсгал нэмэгдэх эрсдэл бага. Дулаан дамжуулах хоолойг авто зам 

доогуур тавих тул тээврийн хөдөлгөөнд саад хийж, түгжрэл нэмэгдэхээс гадна зам дагуу 

амьдардаг иргэдийн эрсдэлийг нэмэгдүүлж болзошгүй. Нийгмийн эрсдэл болон нөлөөг 

үнэлгээ хийхээс өмнө ТУН-ын бэлтгэх баримт бичигт илүү нарийн тусгах ба СТОХТ-тэй 

хамт танилцуулна. 

3.1.2 БОНС-2 Хөдөлмөр, ажлын нөхцөл 

Бэлэн байгаа мэдээлэлд тулгуурлан дүгнэхэд төсөлд хязгаарлагдмал тооны гэрээт 

болон үндсэн ажилтан оролцоно. Бүх ажилчдыг Улаанбаатар хотоос бүрдүүлнэ. Байгаль 

орчин нийгмийн хамгааллын төлөвлөгөөний хүрээнд хөдөлмөрийн менежментийн журам 

болон хөдөлмөрийн нөхцөлтэй холбоотой Гомдол шийдвэрлэх механизм (ГШМ) 

боловсруулсан. Эдгээр журам нь эхний ажилтан ажил гүйцэтгэж эхлэхээс өмнө батлагдан, 

хэрэгжиж байх ёстой. Хөдөлмөрийн менежментийн журамд насанд хүрээгүй хүүхэд 

хөдөлмөр эрхлэх, хүчээр хөдөлмөр эрхлүүлэхийг хориглосон.  

Хуучирсан хоолойг солих явцад асбестын хог хаягдал гарах бөгөөд талбайд 

ажиллаж буй ажилтан, ойр орчимд амьдардаг иргэдийн эрүүл мэндэд нөлөөлж болзошгүй. 

Үүнтэй холбоотойгоор ДБ-ны журмын дагуу асбестын менежментийн төлөвлөгөө 

боловсруулсан. Үүнд асбестын агууламжтай материалыг таних, тусгаарлах, хадгалах, 

тээвэрлэх, устгахдаа талбай дээр ажиллаж буй ажилчид, оршин суугчдыг хамгаалж, 

шаардлагатай сургалтад хамруулахыг заасан байна.  

3.1.3 БОНС-3 Нөөцийн зохистой ашиглалт ба бохирдлыг бууруулах арга хэмжээ, 

менежмент 

Тус төсөл хэрэгжсэнээр дулаан хангамжийн системийн усны алдагдлыг бууруулна. 

Гэмтэл доголдол гарч усны алдагдлыг ихэсгэх магадлал бүхий дамжуулах хоолойг 

солино. Төслийн хүрээнд дулаан хангамжийн зориулалтаар төвлөрсөн системийн эрчим 

хүчний хэрэглээ нэмэгдэх ч, нийт эрчим хүчний хэрэглээ буурна. Учир нь төслийн дүнд 

хэсэгчилсэн болон бие даасан халаалтын зуухыг төвлөрсөн дулаан хангамжид холбож 

халаалтын зуухны тоог бууруулна. 

Төсөл хэрэгжүүлэхэд хортон шавьж устгах бодис хэрэглэхгүй бөгөөд энэ төрлийн 

бодис ялгаруулах ажиллагаа явуулахгүй. Мөн үйл ажиллагааны явцад хорт бодис 

ялгарахгүй. Хуучирсан хоолойг солих явцад асбест олдох магадлал өндөр бөгөөд талбайд 

ажиллаж буй ажилтан, ойр орчимд амьдардаг иргэдийн эрүүл мэндэд нөлөөлж болзошгүй. 

Үүнтэй холбоотойгоор ДБ-ны журмын дагуу асбестын менежментийн төлөвлөгөө 

боловсруулсан.  

3.1.4 БОНС-4 Оршин суугчдын эрүүл мэнд ба аюулгүй байдал 

Төсөл нь газар хөдлөлт, үерийн эрсдэл багатай өндөрлөг газар хэрэгжинэ. Төслийг 

орон нутгийн ажилчид бүрэн гүйцэтгэх бөгөөд төслийн цар хүрээг тооцон үзэхэд гаднаас 
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ирэх ажиллах хүчний урсгал нэмэгдэх эрсдэл бага. Төсөл хот дотор хэрэгжих тул 

эрсдэлийг улам бууруулж байна. Ажиллах хүчний урсгалд дэлгэрэнгүй шинжилгээ хийсэн 

бөгөөд энэхүү эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээг нийгмийн үнэлгээнд багтаасан. Одоо 

байгаа дамжуулах хоолой нь зарим хэсэгтээ автозам дагуу газар дор далдлагдсан тул 

солихын тулд замын хөдөлгөөнийг (явган хүн, тээврийн хэрэгсэл) түр зогсоож магадгүй. 

Үүний дээр тоног төхөөрөмж, материал зөөх тээврийн хэрэгслийн тоо нэмэгдсэнээр замын 

аюулгүй байдлын эрсдэл учруулж болзошгүй. Үүнтэй холбоотойгоор БОНУТ-ний хүрээнд 

замын хөдөлгөөний менежментийн төлөвлөгөө боловсруулсан. 

Төсөл нь оршин суугчдын амьдралд зайлшгүй хэрэгцээтэй экосистемийн 

үйлчилгээнүүдэд нөлөөлөхгүй. Төслийн явцад асбестаас бусад аюултай материал 

ашиглах, тээвэрлэх, хадгалах, ялгаруулахгүй. Гүйцэтгэл эхлэхээс өмнө асбестын 

менежментийн журам хэрэгжиж эхлэх бөгөөд ойролцоох оршин суугчдын эрүүл мэндэд 

сөргөөр нөлөөлөхөөс сэргийлнэ. Төсөл хэрэгжсэний үр дүнд Улаанбаатар хотод өвлийн 

улиралд эрс нэмэгддэг агаарын бохирдлоос үүдэлтэй амьсгалах эрхтний өвчлөл буурах 

магадлалтай. Ажлын талбайд хамгаалалтын ажилтан хязгаарлагдмал хүрээнд ажиллах 

бөгөөд ойр орчмын оршин суугчдад аюул учруулахгүй. Энэ төслөөр гүйцэтгэх ажлуудад 

далан, усны нөөцлүүрийн засвар багтаагүй болно.  

3.1.5 БОНС-5 Газар чөлөөлөлт, хориг болон хүчээр нүүлгэн шилжүүлэлт 

Төсөл нь сүүлийн хэдэн арван жил иргэд оршин сууж буй Улаанбаатар хотын 

өмнөд хэсэгт хэрэгжинэ. Газар ашиглалтын гол хэлбэр нь хөнгөн үйлдвэрлэл, арилжаа, 

амьдрах зорилгоор ашиглаж байна. Төсөлтэй холбоотой оршин суугчдыг нүүлгэн 

шилжүүлэх, газар чөлөөлөх шаардлагагүй. Хууль бусаар үйл ажиллагаа явуулж буй цөөн 

тооны иргэд, аж ахуйн нэгжийн өмч дамжуулах хоолойн аюулгүйн зурвас дотор байгаа тул 

нүүлгэх шаардлагатай. Эдгээр өмч байгууламжийг НСТ-г боловсруулсан болно. 

3.1.6 БОНС-6 Биологийн олон төрөл зүйлийн хамгаалал болон амьд байгалийн 

баялгийн тогтвортой менежмент 

Төсөл нь хүний нөлөөнд ихээхэн автсан суурин бүс тул зэрлэг амьтад огт байхгүй. 

Зөвхөн 3г төв магистраль шугамын трассын дагуу Сэлбэ голтой огтлолцож байгаа. Төсөл 

хэрэгжүүлэлтийн үеийн шугам угсралтын ажил нь Сэлбэ голын орчмын амьдрах нөхцөл, 

амьтдад нөлөөлөхгүй. 

3.1.7 БОНС-8 Соёлын өв 

Төсөл хэрэгжих талбайд хуулийн дагуу хамгаалагдсан биет соёлын үнэт өв 

байхгүй. Мөн дэ бүрэлдэхүүн 1.1 хэсгийн ажлыг хэрэгжүүлэх талбайд байрлалтай соёлын 

биет өв байхгүй. Санамсаргүйгээр соёлын өв олдвол авах арга хэмжээг БОНУТ-д (/ESMF) 

хавсаргасан. Мөн хуулиар хамгаалагдсан соёлын өвийг дэд бүрэлдэхүүн 1.2, 1.3 хэсгийн 

ажлыг хэрэгжүүлэлтийн явцад хөндөхөөс сэргийлж БОНУТ-д тусгасан. Биет бус соёлын 

өвд төсөл нөлөөлөхгүй бөгөөд төслийн дүнд биет соёлын өвд тооцогдохуйц байгууламж 
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байгуулахгүй. Зөвлөх уулзалт, арга хэмжээнүүдийн үеэр соёлын биет бус өвд төслийн 

ажиллагаа нөлөөлж болзошгүй талаар оролцогч талууд тодотгоогүй.  

3.1.8 БОНС-10 Холбогдох талуудын оролцоо болон мэдээллийн ил тод байдал 

Одоогоор тодорхойлоод буй гол оролцогч талууд нь ойр орчмын оршин суугчид, 

өрх, үйлчилгээ авах болон үйл ажиллагаанд нь төслийн нөлөө мэдрэгдэх институцууд. 

Бусад холбогдох талууд нь байгаль орчин, соёлын өв хамгааллыг хариуцдаг засгийн 

газрын агентлагууд болон дүүргийн мэргэжлийн хяналтын алба, ажлын байрны аюулгүй 

байдалд хяналт тавих байгууллага, дүүргийн газрын алба болон эрүүл мэндийн газар, 

дүүргийн замын цагдаагийн газар. Төсөл хэрэгжих бүсэд үндэсний цөөнх төвлөрөн 

амьдардаггүй. Одоо ажиллаж буй байгууллагууд, түүний дотор ДЦС болон дамжуулах 

сүлжээний операторууд нь төслийн техникийн оролцогч талд тооцогдоно.  

Сонирхогч талуудын оролцоог хангах төлөвлөгөө (CТОXТ) боловсруулсан. ГШМ нь 

төслийн бүх шатанд гомдол барагдуулахад ашиглагдах бөгөөд төсөлтэй холбоотой 

гомдлуудыг шийдвэрлэхэд тусгайлан зориулагдсан. Үүнд барилгын ажилтай 

холбоотойгоор явган зорчигч, тээврийн хэрэгслийн замыг хаах зохицуулалт багтана.  

Орчниий аюулгүй байдлын бүх баримт бичгүүд, CТОXТ-ийг ч мөн адил орон нутагт 

танилцуулсан бөгөөд банкны цахим цахим хуудаст тавигдсан. CТОXТ-ийг төслийн бэлтгэл 

ажлын шатанд эрт нээлттэй болгосон.  

3.2 ДБны байгаль орчин, аюулгүй байдлын журам 

Төслийн үйл ажиллагаануудад үнэлгээ хийснээр ДБны дараах байгаль орчин, 

аюулгүй байдлын журмуудыг мөрдөхөөр тогтсон. 

 Эрчим хүч хэмнэлт;  

 Аюултай материалын менежмент;  

 ДБны ажлын байран дээрх аюулгүй байдлыг хамгаалах журам; 

 Дуу чимээ;  

 Хаягдлын менежмент; 

 Зам тээврийн аюулгүй байдал; 

 Хаягдал боловсруулах байгууламжууд;  

 Орчин суугчдын эрүүл мэнд, аюулгүй байдал; 

 Сайн жишиг: Асбест: Оршин суугчид, ажилчдын эрүүл мэндэд нөлөөлөх нь 

 Сайн жишиг: Замын аюулгүй байдал 

3.3 Монгол улсын хууль, тогтоомж 

Дараах хэсэгт энэхүү төсөлд хамааралтай Монгол улсын хууль, тогтоомжуудыг 

дурдав. 
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3.3.1 Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ 

2012 онд баталсан Байгаль орчин нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хууль нь 

Монгол улс дахь байгаль орчинд хийх үнэлгээний ажлыг зохицуулдаг. Үнэлгээнд суурь 

хүчин зүйлийн үнэлгээ, орчинд үзүүлэх нөлөөллийн үнэлгээ багтах бөгөөд (шаардлагатай 

тохиолдолд) ерөнхий болон нарийвчилсан үнэлгээ хийнэ.  

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хуулийн дагуу төсөл 

хэрэгжүүлэгч (Улаанбаатар дулааны сүлжээ ТӨХК) нь Байгаль орчин, аялал жуулчлалын 

яамд орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээ хийх зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл гаргана. 

Өргөдөлд төслийн товч танилцуулга, техник эдийн засгийн үндэслэл, инженерийн дизайн 

болон зураг, төсөл хэрэгжих талбайн суурь нөхцөлийн тайлбар, дүүргийн засаг даргын 

санал багтана. Шинээр байгуулах болон одоо ажиллаж байгаа үйлдвэр, үйлчилгээ, 

барилга байгууламж, тэдгээрийг шинэчлэх, өргөтгөх, байгалийн нөөц ашиглах төсөлд 

байгаль орчны нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээг үнэлгээний шинжээч ажлын 14 хоногт 

багтаан хийж дараах дүгнэлт гаргана: 

3.3.2 Агаарын чанар 

1995 онд батлагдсан Агаарын тухай хуульд 2012 шинэчилсэн найруулга хийснээр 

хүчин төгөлдөр хэрэгжиж байна. Энэ хуулийн зорилт нь хүрээлэн байгаа агаарыг 

хамгаалах, бохирдохоос урьдчилан сэргийлэх, агаар бохирдуулах бодисын хаягдлыг 

бууруулж хяналт тавихтай холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино. Хуулиар гэр 

хорооллоос ялгарч буй агаарын бохирдол, гэр хорооллын цахилгаан дамжуулах болон 

түгээх сүлжээг өргөтгөх, түлшний хязгаарлалт (жишээ нь: нүүрс түлэхийг хязгаарласан) 

хийсэн бүсэд агаарын чанар сайжирч байгаа эсэхэд жил тутам тогтмол хэмжилт хийх, 

суурин бүсээс хөдөө оронд нутгийг чиглэх шилжилт хөдөлгөөнийг дэмжих ажиллагааг 

зохицуулдаг. Хуульд өрхийн хэрэглээний зуухыг сайжруулах, байшингийн дулаалгыг 

сайжруулах болон эрчим хүчний алдагдлыг бууруулж, байгаль орчинд ээлтэй өөрчлөлт 

авчрах бусад хэрэгслүүдийг дэмжих зохицуулалтыг заасан.  

3.3.3 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй 

2008 оны Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хуулийн зорилт нь 

хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн талаарх төрийн бодлого, үндсэн зарчмыг 

тодорхойлж, төрийн байгууллагын удирдлага, хяналтын тогтолцоо, ажлын байранд 

тавигдах хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлага, стандартыг хангах, 

ажилтан, хөдөлмөр эрхлэгч иргэнийг эрүүл, аюулгүй орчинд ажиллах нөхцөлийг 

бүрдүүлэхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино. Хортой, аюултай химийн 

бодис (үүнд асбест багтана), тэсрэх бодис, тэсрэх төхөөрөмж, радио идэвхт, биологийн 

идэвхтэй бодисын нөлөөнд өртөж болзошгүй нөхцөлд ажил олгогч нь ажилтны эрүүл 

мэндийг хамгаалах урьдчилан сэргийлсэн арга хэмжээ авна. Үүнд эдгээр бодисын нөлөөг 

ойлгуулан, хэрхэн биеэ хамгаалахад сургах багтана. Ажил олгогч нь ажилтны эрүүл 

мэндийг хамгаалах өмсгөл, төхөөрөмжийн зардлыг бүрэн хариуцна. 
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3.3.4 Асбестын тухай хууль, тогтоомж 

Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай хуулиар химийн хорт болон аюултай 

бодис, үүний дотор асбест ашиглалтыг зохицуулдаг. Хуулийн дагуу Монгол улсын засгийн 

газар хэрэглэхийг хориглосон буюу хязгаарласан химийн бодисын жагсаалтыг баталдаг. 

Бүх төрлийн асбест нь хэрэглэхийг хязгаарласан химийн бодисын ангилалд багтдаг. 

Хуулийн 3.1.4-р заалтад  “хязгаарласан химийн бодис” гэж зөвхөн зөвшөөрсөн газарт, 

заасан зориулалт, хэмжээ, технологийн дагуу тодорхой хяналтын дор хэрэглэхийг 

зөвшөөрсөн химийн хорт ба аюултай бодис, тэдгээрийн нэгдэл хамаарна гэж заасан. 

Жишээ нь: асбест болон асбест агуулсан материалыг эрчим хүчний салбарт дулаалга, 

халуунд тэсвэртэй материалаар ашиглахыг зөвшөөрдөг.  

Монгол улсын ажлын байрны орчин, эрүүл ахуйн MNS 4990:2015 стандартад 

ажлын орчны агаар дахь хорт бодисын хэмжээнд тавигдах шаардлагыг тусгасан байдаг. 

Энэхүү стандартаар ажлын бүсийн 1см3 агаарт агуулагдах хамгийн их асбестын 

ширхлэгийг ажлын 8 цагийн хугацааны жигнэсэн дундаж хэмжээ ба ЗДХ нь 0.1шг/см3 –ээс 

ихгүй байна.  

Асбест зайлуулах ажил гүйцэтгэж байгаа ажилчдыг шаардлагатай хувцас, 

хэрэглэлээр хангах бөгөөд өртөлтийг 1см3 агаарт агуулагдаж болох хамгийн их асбестын 

ширхлэгийг ажлын 8 цагийн хугацаанд дундажласан хэмжээ ба ЗДХ нь 0.1шг/см3 –ээс 

ихгүй байлгана. 

Одоогоор Монгол улсад асбест агуулсан материалын тухай хууль байхгүй. 

Тиймээс Монгол улсын засгийн газар асбестад өртөлтийг бууруулж, алсдаа бүрэн 

ангижрах үйл ажиллагааны төлөвлөгөө яаралтай боловсруулж, замын зураглал гаргах 

шаардлагатай байна. Тэр хүртэл ажил олгогч нар ажлын эрүүл ахуйн олон улсад 

зөвшөөрөгдсөн жишиг баримталж, асбестад өртөлтийг бууруулах инженерчлэл болон 

удирдлагын хяналт тавих нь зүйтэй. 

Монгол улс дахь асбестын хэрэглээг бууруулах ажлын хэсэг 1910.1001 Ажлын 

орчны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн удирдлагын стандарт-д суурилсан хуулийн төсөл 

боловсруулсан. Хуулийн төсөл нь Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамнаас зөвшөөрөл 

хүлээж байгаа бөгөөд 2020 оны 1-р сард зөвшөөрөл олгогдох хүлээлттэй байна. 

3.3.5 Хаягдлын менежмент 

2017 онд батлагдсан Хог хаягдлын тухай хуулиар үйлдвэрлэл болон өрхийн хог 

хаягдлыг цуглуулах, тээвэрлэх, хадгалах, дахин боловсруулах ажиллагааг зохицуулдаг. 

Хуулийн зохицуулалт энгийн хатуу хаягдал, химийн хорт хаягдалд үйлчлэх бөгөөд радио 

идэвхт хаягдал хамаарахгүй. 2017-2020 онд Улаанбаатар хотын хог хаягдлын 

менежментийг сайжруулах дэд төсөл нь 2014-2022 онд хэрэгжүүлэхээр баталсан 

үндэсний хог хаягдлын менежментийг сайжруулах хөтөлбөртэй нийцэж байгаа. Үүний 

дагуу Улаанбаатар хотын ойрын хугацааны зорилтыг хог хаягдлын төвлөрсөн цэгийн 

нөхцөл, дэд бүтцийг сайжруулан үйл ажиллагаанд ашиглаж буй тоног төхөөрөмжийг 

шинэчлэх гэж тодорхойлсон. 
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3.4 Монгол Улсын стандарт болон ДБны Байгаль орчин, эрүүл мэнд, аюулгүй 

байдлын журмын харьцуулалт 

Хүснэгт 2-1 Орчны агаарын чанарын хэмжилтийн стандарт (Нэгж: 
миллиграм/куб метр) 

Элемент  
Хэмжилт хийсэн 
дундаж хугацаа 

Орчны Агаарын Чанарын 
Стандарт MNS 4585:2016 

БОЭМА-ийн ерөнхий 
журам 

Мөрдөх 
стандарт  

TSP 

1-жил  0.10 — 
Үндэсний 
стандарт 

24-цаг  0.15 — 

20-минут  0.50 — 

PM10 
1-жил 0.05 0.07 Үндэсний 

стандарт 24-цаг  0.15 0.15 

PM2.5 
1-жил 0.025 0.035 Үндэсний 

стандарт 24-цаг  0.05 — 

SO2 

1-жил  0.02 — 
Үндэсний 
стандарт 

24-цаг  0.05 0.125 

20-минут  0.45 0.5 

NO2 

1-жил 0.04 0.04 
Үндэсний 
стандарт 

24-цаг  0.05 — 

1-цаг  0.2 0.2 

 

Хүснэгт 2-3 Орчны дуу шуугианы стандарт, хэмжүүр (Нэгж: [dBA])  

Барилгын төрөл 

Орон сууц, иргэний 
барилгын зөвшөөрөгдсөн 
шуугианы түвшин  MNS 

0012–1–009:1985 

ДБны стандарт 
Мөрдөгдөж 

буй стандарт 

Өдрийн цаг Шөнийн цаг 
Өдрийн цаг 

(07:00~22:00) 
Шөнийн цаг 

(22:00~07:00) 

Дотуур байр, Өндөр 
настан хүүхэд, 

хөгжлийн 
бэрхшээлтэй 

иргэдийн асрамжийн 
газар, Хүүхэд асрах 

төв, сургуулийн 
дотуур байр 

55 45 55 45 
Үндэсний 
стандарт 

Хотын төв дэх орон 
сууц 

50 40 55 45 
Үндэсний 
стандарт 

Хотын төвөөс зайдуу 
орон сууц 

55 45 55 45 
Үндэсний 
стандарт 

Дэлгүүрийн танхим 70 70 70 70 
National 
standard 

Хүснэгт 2-2 Гадаргын усны стандарт хэмжүүр 

No.  Элемент  Нэгж  Стандарт үнэлгээ Гадаргын усны стандарт 

1 CODMn мг/л 10 

Усны чанарын стандарт MNS 

4586:1998 

2 BOD5 мг/л 3 

3 NH3－N мг/л 0.5 

4 DO мг/л ＞6 

5 Nitrite мг/л 0.02 

6 TP мг/л 0.1 
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4 ОРЧНЫ ҮНЭЛГЭЭ 

2-р бүлэгт дурдсан төслийн хүрээнд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаатай холбоотой 

Байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөллийг энэ бүлэгт үнэлнэ. Нийгмийн нөлөөллийн бие даасан 

үнэлгээг Эрчим хүчний яам хийсэн болно (2019). 

4.1 Үнэлгээний аргачлал 

4.1.1 Үзлэг ба оноогоор дүгнэх 

Байгаль орчны нөлөөлөлд үзлэг хийхдээ барилгын ажлаас үүдэж болзошгүй 

нөлөөллийг шинжилнэ. Мөн нэмэлт шалгалт хийх буюу иргэдтэй зөвлөлдөх шаардлагатай 

эсэхийг үнэлж оноогоор дүгнэхэд ашиглана. Төслийн улмаас ноцтой нөлөөлөл учрах 

эсэхийг тодорхойлохдоо дараах хүчин зүйлсийг харгалзаж үзнэ. Мэдрэмтгий байдал, үнэ 

цэнэ, нөлөөлөлд өртөх орчны чанар, нөлөөллийн жин, хугацаа, магнитуд, геологийн 

байрлал болон нөлөөллийн хүрээ. Оноогоор дүгнэсний дараа Монгол улс болон ДБны 

холбоо бүхий стандартын дагуу гол учирч болзошгүй нөлөөлөлд нарийн шинжилгээ хийнэ.  

Хавсралт 2-с харна уу. 

4.1.2 Эрсдэлийн үнэлгээ 

Үзлэгийн үеэр төсөлтэй холбоотой Байгаль орчин, нийгмийн болзошгүй 

нөлөөллүүдийг тодорхойлно. Тодорхойлсон эрсдэлүүдэд зөвшөөрөгдсөн аргачлалын 

дагуу үнэлгээ хийнэ. (SPREP 2016, Tool 4). Эрсдэлийн үнэлгээгээр үр дагавар, магадлал 

болон төслийн ажиллагаатай холбоотой орчны нөлөөллийн ач холбогдлын түвшинг 

үнэлнэ. Эрсдэлийн үнэлгээний үр дүнд дараах бүлгүүдэд багтаав.  

4.2 Агаарын чанар 

4.2.1 Өнөөгийн агаарын чанар 

Хатуу түлш түлсний улмаас өвлийн улиралд улам нэмэгддэг агаарын бохирдол нь 

Монгол улсад тулгарсан хамгийн хүнд асуудлуудын нэг болоод байна. Тэр дундаа хүн 

амын 47%-иас илүү нь оршин суудаг Улаанбаатар хот нь хамгийн их агаарын бохирдолтой 

бүс болжээ. Тухайлбал өвлийн улиралд агаарын бохирдлын 80%-ийг гэр хорооллын 

өрхийн хэрэглээнд шатааж буй түлш болон нам даралтын зуух, 10%-ийг тээврийн 

хэрэгсэл, 6%-ийг нүүрсний цахилгаан станцууд, харин 4%-ийг хатуу хаягдал болон 

хөрснөөс ялгарч буй бохирдол бүрдүүлж байна. 

ДЭМБ-аас 2016 гаргасан "Орчны агаарын бохирдол: Дэлхийн хэмжээнд агаарын 

бохирдолд өртөлт болон өвчлөлийн дарамт" тайланд Монголын агаар дахь РМ2.5 

тоосонцрын агууламж болон орчны агаарын бохирдлоос үүдэлтэй үхлийн тоог тооцжээ. 

Монголд хотод амьдарч буй иргэдийн амьсгалж буй агаар дахь РМ2.5 тоосонцрын хэмжээ 

ихдээ 51 μg/m3 байна. 2012 онд 100,000 хүнд ногдох агаарын бохирдлын улмаас зуурдаар 

нас барагсдын тоо 40 хүрчээ. Өөрөөр хэлбэл тухайн онд нийт 1,123 хүн нас барсан байна.  
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Сүүлийн жилүүдэд орчны болон дотор агаарын бохирдол нь байгаль орчноос 

хамааралтай хамгийн том эрүүл мэндийн хүндрэл болсон. Улаанбаатар хотод жилийн 

дундаж РМ2.5 тоосонцрын нягт (70 μg/m3 шахам) байгаа нь Монголын агаарын чанарын 

стандартаас өндөр (25 μg/m3) бөгөөд ДЭМБ-ийн зөвшөөрсөн хэмжээ (10 μg/m3)-ээс өндөр 

байна (Зураг 2). 2016 онд UNICEF-ийн санхүүжилтээр хийсэн ерөнхий боловсролын 

сургуулийн тасалгаан дахь агаарын чанар, ариун цэвэрт хийсэн үнэлгээгээр РМ2.5-ийн 

агаарт агуулагдах хэмжээ үндэсний стандартаас 3.1-10.5 дахин өндөр байв. 

Зураг-2 /Улаанбаатар хотын агаарт агуулагдах PM2.5/PM10 (μg/m) партиклий жилийн дундаж 

2011-2015/ 

 

Error! Reference source not found.-т /2019/01/09-ний өдрийн Улаанбаатар хотын агаар 

дахь PM2.5 тоосонцрын түвшин болон хүний эрүүл мэндэд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг харуулав/ 

 

24-цагийн хугацаан дахь PM2.5-ийн дундаж 25 µг/м3  

  



2019 оны 12-р сарын 20 БОНУТ 19 

4.2.2 Асбест 

Улаанбаатар хотод агаарын хэм огцом хүйтардаг тул дамжуулах явцад дулаан 

алдагдуулахгүйн тулд дамжуулах системийг дулаалдаг. Дамжуулах хоолойн дулаалгыг 

сүлжмэл хөвөн болон асбест бүхий бетон материалаар хийж ирсэн. Одоо ашиглаж байгаа 

дамжуулах хоолойн 50% нь техникийн элэгдэлд орсон бөгөөд яаралтай солих 

шаардлагатай гэсэн тооцоо бий. Хоолойн дулаалга хийхийн тулд асбест агуулагч 

материал агаарт ил гаргаж, задлах шаардлагатай болдог. 

Зураг-3 /Асбест агуулсан дулаалгын материал ил гарсан дулаан дамжуулах хоолойн жишээ/ 

 

Агаар амьсгалах болон хоолойн замаар асбестын тоосонцор хүний биед орсноор 

уушги, боловсруулах системийн зөөлөн эдэд наалдах аюултай. Асбесттай орчинд удаан 

байх нь амь насыг аюулд хүргэж ч мэднэ. Өвчлөлүүдээс дурдвал асбестосис, уушгины 

хорт хавдар, месотилиома, уушги болон биеийн бусад эрхтнийг бүрхсэн эдийг үрэвсүүлэгч 

хортой хавдар, ходоод гэдэсний хорт хавдар зэргийг нэрлэж болно (OSHA, 1995). 

Асбестын өртөлт хүний эрүүл мэндэд хэрхэн нөлөөлдгийг сайтар баримтжуулсан 

байдаг. Асбестын тоосонцорийг амьсгалснаас үүдэлтэй өвчин үүсэх магадлалыг “эрсдэл” 

гэдэг. Асбестаас үүдэлтэй уушгины хорт хавдар зэрэг өвчин үүсэх эрсдэл нь асбест бүхий 

орчинд өнгөрүүлсэн хугацаа, тоосонцорийн төрөл, тамхины утаа зэрэг бусад төрлийн хорт 

хавдар үүсгэгчдийн нөлөөлөлд өртсөн эсэхээс хамаарна. Одоогоор бүх болзошгүй 

эрсдэлийг бүрэн тайлбарлаагүй бөгөөд зарим тохиолдолд өвчин үүсдэг. Гэхдээ асбестын 

тоосонцор бүхий орчин удаан хугацаа өнгөрөөс тусам эрсдэл нэмэгддэг нь тогтоогджээ 

(enHealth, 2013). 

4.2.3 Нөлөөллийн үнэлгээ 

Барилгын шатанд барилгын ажилтай холбоотойгоор тоос босох хүндрэлээс гадна 

асбестын өртөлтөөс улбаатай ажилтны эрүүл мэндэд хохирол учрах магадлалтай. Бетон 
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гадаргыг нураах, гуу ухах, хөрх хуулах, нөхөн сэргээлт хийх зэрэг хэд хэдэн барилгын 

ажлын улмаас агаарт тооц цацагдах магадлалтай. Гэхдээ барилгын ажлын нэг талбайд 

үргэлжлэх хугацаа харьцангуй богино бөгөөд хөрсний ажил харьцангуй цөөн хийх тул 

тоосжилтоос үүдэлтэй хүндрэл учрах магадлалыг бага гэж үнэлэв. 

Эрсдэлийн үнэлгээ: Тоосжилтын ойр орчмын оршин суугчдад үзүүлэх нөлөөлөл 

 Хамрах хүрээ Идэвх Хугацаа Үр 
нөлөө 

Магадлал Нөлөөллийн 
жин 

Нөлөөллийг 
бууруулах арга 
хэмжээгүйгээр 

Хязгаарлагдмал 
орчинд 

Дунд Богино Бага Магадлалтай  Бага 

 1 2 1 4   

Нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ: 

 Барилгын талбайн орчны менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх. Үүнд шуугиан, 
тоосжилтыг бууруулах арга хэмжээ багтсан байна. 

Нөлөөллийг 
бууруулах арга 
хэмжээ 
авснаар 

Хязгаарлагдмал 
орчинд 

Бага Богино Бага Магадлал 
бага 

Маш бага 

 1 1 1 3   

Одоо байгаа дамжуулах хоолойг буулгах явцад ажилчид асбестод өртөж 

болзошгүй. Учир нь хоолойн дулаалгад асбестос агуулсан материал ашигладаг бөгөөд 

буулгах явцад агаарт цацагдаж болзошгүй. Гэхдээ ажлыг битүүмжлэгдсэн орчинд бус 

гадаа гүйцэтгэх тул асбестын тоосонцорээр амьсгалах магадлал бага. Тиймээс Монголын 

стандартад заасан асбестын өртөлтийн стандартаас давах магадлал маш бага. Гэхдээ 

эрсдэл багатайг үл харгалзан Асбестын менежментийн төлөвлөгөөг бүрэн хэрэгжүүлэх нь 

чухал.  

Эрсдэлийн үнэлгээ: ажлын бүсийн 1см3 агаарт агуулагдаж асбестын ширхлэг 0.1шг/см3 –ээс 

давах (8 цаг-жигнэсэн дундаж) – MNS4990:2015 

 Хамрах хүрээ Идэвх Хугацаа Үр 
нөлөө 

Магадлал Нөлөөллийн 
жин 

Нөлөөллийг 
бууруулах 
арга 
хэмжээгүйгээр 

Хязгаарлагдмал 
орчинд 

Дунд Богино Бага Магадлалтай Бага 

 1 2 1 4   

Нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ: 

 Асбест зайлуулах хяналтын төлөвлөгөө боловсруулж, хэрэгжүүлэх  

 Туслан гүйцэтгэгч, ажлын талбайд ахлах үүрэг гүйцэтгэх ажилтанг сургах, давхар 
хяналт тавих 

 Ажилтнуудын эрүүл мэндийг хамгаалах хувцас, хэрэгсэл олгож, зааврын дагуу 
ашиглах 

Нөлөөллийг 
бууруулах 
арга хэмжээ 
авснаар 

Хязгаарлагдмал 
орчинд 

Бага Богино Бага Магадлал 
бага 

Маш бага 

 1 1 1 3   

Ойр орчимд оршин суугчид асбестын нөлөөнд өртөх эрсдэл маш бага. Хоолойг 

солих цэгүүдэд агаарт цацагдаж болзошгүй асбестын хэмжээ хязгаарлагдмал бөгөөд 

орчны бохирдол үүсгэхгүй. Менежментийн төлөвлөгөөг мөрдсөнөөр эрсдэлийг улам 

бууруулна.  
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Эрсдэлийн үнэлгээ: Оршин суугчид асбестын нөлөөнд өртөх нь  

 Хамрах хүрээ Идэвх Хугацаа Үр 
нөлөө 

Магадлал Нөлөөллийн 
жин 

Нөлөөллийг 
бууруулах 
арга 
хэмжээгүйгээр 

Хязгаарлагдмал 
орчинд 

Дунд Богино Бага Боломжтой Маш бага 

 1 1 1 3   

Нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ: 

 Асбест зайлуулах хяналтын төлөвлөгөө боловсруулах. Үүнд агаарт тархаж 
болзошгүй асбестын тоосонцор ялгарлыг хэмжих аргачлал багтаах 

 Туслан гүйцэтгэгчид болон хяналтын ажилтныг асбест агуулсан материалтай 
зөв зохистой харьцах, аюулгүй ажиллагаанд сургах 

Нөлөөллийг 
бууруулах 
арга хэмжээ 
авснаар 

Хязгаарлагдмал 
орчинд 

Бага Богино Бага Магадлал 
бага 

Маш бага 

 1 1 1 3   

4.2.4 Нөлөөллийг Бууруулах арга хэмжээ 

Ажилчдын асбестын хордлогыг бууруулах арга хэмжээг Асбест Менежментийн 

Төлөвлөгөөний төсөлд (Хавсралт 3) тодорхой тусгасан. Энэхүү ерөнхий төлөвлөгөөг 

Монголын асбестаар мэргэшсэн мэргэжилтнүүдтэй хамтарч боловсруулсан болно. 

Асбестын өртөлт, эрүүл мэндэд учруулж болзошгүй сөрөг нөлөөллийг зохицуулсан хууль 

байхгүй тул салбарын мэргэшсэн хүмүүст сургалтын хөтөлбөрийг хариуцуулж, барилгын 

ажилд тусгайлан зориулсан асбест менежментийн төлөвлөгөө боловсруулахад зөвлөнө.  

4.2.5 Усны чанар 

Төсөл нь Улаанбаатар хот дундуур урсдаг Сэлбэ, Туул голын хэвлий газар 

хэрэгжинэ. Гадарга дээрх 3-г ил хоолой нь Сэлбэ голын дээгүүр байрлах бөгөөд Зураг 5-

д харуулсанчлан Энгелийн гудамжны гүүртэй зэрэгцэж байрладаг. Солих шинэ хоолойг ч 

мөн ил байрлуулна. Сэлбэ голын орчимд нь биологийн олон зүйл цөөн. Жилийн дийлэнх 

өдрүүдэд голын урсгал усны хэмжээ маш бага байдаг.  

Зураг-4 /3-г хоолой нь Энгелсийн гудамж дээгүүр, Сэлбэ голыг хөндлөн байрладаг/ 
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4.2.6 Нөлөөллийн үнэлгээ 

Хуучин хоолойг буулгах явцад барилгын материалын хэлтэрхий голын усанд унах 

магадлалтай. Гэхдээ хэлтэрхийг цуглуулж, устгах боломжтой. Барилгын ажлын явцад ус 

бохирдуулагч бодис ялгарч болзошгүй, мөн машин тоног төхөөрөмжөөс шатахуун 

алдагдах магадлалтай тул ажлыг гүйцэтгэсний дараа ухсан шуудууны усыг соруулах 

шаардлагатай.  

Хуучин дамжуулах хоолойг буулгаж шинэ хоолой буулгахын тулд голын сав газарт 

нэвтрэх шаардлагатай. Голын сав газарт барилгын ажил гүйцэтгэхийн тулд дэмжих, суурь 

бүтэц байгуулах шаардлагатай бөгөөд голын усыг бага зэрэг бохирдуулах магадлалтай. 

Голын сав газарт гүйцэтгэх ажлын гүйцэтгэлд үерийн усны түвшин нөлөөлж болзошгүй. 

Тиймээс энэ нөхцөлд авах арга хэмжээний төлөвлөгөө шаардлагатай. Энгельсийн 

гудамжны гүүрэн дээр байрлах өргөгч кранаар хуучин дамжуулах хоолойг өргөж салгах 

тооцоотой байгаа. Өөрөөр хэлбэр барилгын тоног төхөөрөмж усны сав газарт нэвтрэхгүй.  

Шинэ 3г магистралийн зарим хэсэг газар доогуур тавигдах бөгөөд шуудуу ухах 

шаардлагатай. Шуудуу нээлттэй нөхцөлд борооны ус хуримтлагдах эрсдэлтэй. Ийм 

нөхцөлд шуудууг соруулж барилгын ажил явуулах тохиромжтой нөхцөл бүрдүүлнэ. 

Шуудууны усанд бага зэргийн тунадас байгааг эс тооцвол хүний биед ноцтой нөлөөлөхүйц 

хортой бодис агуулагдахгүй. Гэхдээ борооны усны бохирдлоос сэргийлэхийн тулд 

соруулах шаардлагатай. Мөн хоолойн даралт шалгах ус бохирдож болзошгүй тул 

цэвэрлэх шаардлагатай. Нэгтгэн дүгнэхэд Сэлбэ голын усны чанарт үзүүлэх нөлөө түр 

зуурынх бөгөөд барилгын ажил дууссаны дараа бүрэн арилна.  

Дараах хүснэгтэд харуулсанчлан барилгын ажилтай холбоотой ус бохирдох 

магадлал маш бага.  

Эрсдэлийн үнэлгээ: Барилгын ажлаас үүдэлтэй усны бохирдол болон шуудуунд 

хуримтлагдсан усны бохирдол 

 Хамрах хүрээ Идэвх Хугацаа Үр 
нөлөө 

Магадлал Нөлөөллийн 
жин 

Нөлөөллийг 
бууруулах 
арга 
хэмжээгүйгээр 

Хязгаарлагдмал 
орчинд 

Дунд Богино Бага Магадлалтай Бага 

 1 2 1 4   

Нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ: 

 Барилгын орчны менежментийн төвөлгөгөөг мөрдөх. Үүнд усны бохирдлыг 
бууруулах арга хэмжээ болон үерийн нөхцөлд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 
төлөвлөгөө багтана.  

 Шуудуу, хийн даралт туршихад ашиглах усыг зайлуулах  

Нөлөөллийг 
бууруулах 
арга хэмжээ 
авснаар 

Хязгаарлагдмал 
орчинд 

Бага Богино Бага Магадлал 
бага 

Маш бага 

 1 1 1 3   
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4.3 Дуу шуугиан 

4.3.1 Өнөөгийн орчны шуугиан 

Улаанбаатар дулааны сүлжээний үйл ажиллагаа явуулдаг орчинд автозам, 

үйлдвэрлэлийн шуугиан давамгайлдаг бөгөөд хөгжиж буй орнуудад түгээмэл ажиглагддаг 

жишигтэй ижил. Гэхдээ хөдөө орон нутагтай харьцуулахад орчны шуугиан харьцангуй 

өндөр. Олон улсын жишгээр дуу чимээний түвшин орчны чимээнээс дунджаар 5 децибел, 

ихдээ 15 децибелээр өндөр бол төвөгтэйд тооцогддог. 

4.3.2 Нөлөөллийн үнэлгээ 

Барилгын ажлын үеэр дуу шуугианы гол үүсгүүр нь ачааны машин, экскаватор, 

өргөгч кран зэрэг машин төхөөрөмж бөгөөд орчны чимээнээс төдийлөн өндөр чимээ 

гаргахгүй. Чулуу бутлагч, цахилгаан хөрөө, лантуун чимээ зэрэг хуучин хоолойг буулгах 

ажлын гүйцэтгэлийн үеэр мэдрэгдэх давтамж цөөн, чимээ ихтэй ажлууд бий. Энэ чимээ 

нь ойр орчимд оршин суугчдад тавгүй мэдрэмж төрүүлж болзошгүй ч богино хугацаанд 

үргэлжилнэ. Түүнчлэн машин төхөөрөмжийн ажиллагаатай холбоотой дуу чимээ нь ажил 

гүйцэтгэх талбай тус бүрд богино хугацаанд мэдрэгдэнэ. Чанга дуу, шуугиан үүсгэгчдийн 

ажиллагаа түр хугацаанд үргэлжлэх бөгөөд тэвчхүйц гэж үзэж байгаа тул тав тух төдийлөн 

алдагдуулахгүй.  

Тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнд учруулах хүндрэлийг бууруулах зорилгоор 3g 

хоолойг солих ажлын хоёр тусдаа амралтын өдөр дамнан гүйцэтгэхээр төсөлд тусгасан. 

Ажлын талбай нь орон сууцтай ойр байрлалтай ч гүйцэтгэл богино хугацаанд үргэлжлэх 

бөгөөд замын хөдөлгөөнд бага саад хийх тул оршин суугчдын тав тухад төдийлөн 

нөлөөлөхгүй.  

Гэхдээ дамжуулах хоолойг солих ажил гүйцэтгэх талбай нь зарим тусгай 

байгууламжтай (жишээ нь: сургууль, эмнэлэг) ойр бол түвэг учруулж болзошгүй. 

Дамжуулах хоолой солих ажлын талбайтай ойр байрлах Янзагын найзууд цэцэрлэг нь 

барилгын ажил гүйцэтгэхээр төлөвлөсөн зун ы улиралд ажиллахгүй. 

4.3.3 Нөлөөллийг Бууруулах арга хэмжээ 

Дуу чимээтэй холбоотой сөрөг нөлөөллийг бууруулах гол аргачлал нь стандарт 

барилгын ажлын цагийг мөрдөж, оршин суугчдад урьдчилан мэдэгдэх. Стандарт барилгын 

ажлын цаг нь ажлын өдрүүдэд 07:00-18:00 цаг, Бямба гарагт 08:00-13:00 цаг бөгөөд Ням 

гарагт ажиллахыг хориглодог. Замын хөдөлгөөнд саад учруулах, үйлчилгээ саатуулахаас 

сэргийлэх зэрэг хүндэтгэх нөхцөлд л энэхүү стандартыг мөрдөхгүй.  

Оршин суугчид болон бусад ойр орчимд үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллагуудад 

урьдчилан мэдэгдэх нь оршин суугчдад өдрөө төлөвлөх боломж олгоно. Агаарын чанар 

сайжруулах төслийн эерэг нөлөөг бодолцон үзсэний үндсэн дээр дийлэнх нөхцөлд оршин 

суугчид богино хугацаанд мэдрэгдэх  чанга дуу чимээг хүлээн зөвшөөрдөг. 

Эрсдэлийн үнэлгээ: Барилгын ажлаас үүдэлтэй тоос, шуугианд өртөлт 



2019 оны 12-р сарын 20 БОНУТ 24 

 Хамра
х хүрээ 

Идэвх Хугацаа Үр нөлөө Магадлал Нөлөөлл
ийн жин 

Нөлөөллийг 
бууруулах арга 
хэмжээгүйгээр 

Хязгаа
рлагдм

ал 
орчинд 

Дунд Богино Бага Магадлалт
ай 

Бага 

 1 2 1 4   

Нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ: 

 Барилгын орчны менежментийн төлөвлөгөө, үүнд дуу чимээг бууруулах арга 
хэмжээг хэрэгжүүлэх. 

 Дуу чимээ өндөртэй ажлыг зөвхөн өдрийн цагаар гүйцэтгэх  

Нөлөөллийг 
бууруулах арга 
хэмжээ авснаар 

Хязгаа
рлагдм

ал 
орчинд 

Бага Богино Бага Магадлал 
бага 

Маш бага 

 1 1 1 3   

4.4 Замын хөдөлгөөний менежмент 

4.4.1 Өнөөгийн орчин 

5а хоолой нь 3-р хорооны автозамын дагуу хөнгөн үйлдвэрлэл хөгжсөн бүсээр 

дайрдаг. Замын ачаалал бага бөгөөд үйлдвэрлэлийн болон хувийн хэрэглээний суудлын 

автомашин явдаг. Зураг 6-д энэ бүс дэх 5а хоолойн хэвийн ажиллагааны төрхийг 

харуулав. 3а хоолой ч мөн адил замын хөдөлгөөн багатай, гудамжны арын хэсгээр дайран 

өнгөрдөг. Гэхдээ Зураг 7-д харуулсанчлан үйлдвэржсэн гудамжаар дайрдаг. Үйлдвэржсэн 

гудамжны дагуух замын хөдөлгөөн дундаж бөгөөд барилгын ажилтай холбоотой замын 

түгжрэл үүсэх магадлалтай.  

Хоолойг буулгах, суурилуулах, замын дагуу шуудуу ухах ажиллагааны явцад 

замын хөдөлгөөний чиглэлийг түр хугацаанд өөрчлөх, зогсоох шаардлага гарна. Мөн 

машин тоног төхөөрөмжийн хөдөлгөөн, материал хэрэгсэл тээвэрлэх ажиллагаатай 

холбоотой түгжрэл үүсэж болзошгүй.  

Зураг-5 /Автозамын дагуух 5a  хоолойн жишиг зураг/ 
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Зураг-6 /3г хоолойн зураг/ 

 

4.4.2 Нөлөөллийн үнэлгээ 

Автозам дагуу барилгын ажил үргэлжлэх хугацаанд тээврийн хэрэгслийн 

хөдөлгөөнд бага зэргийн төвөг учрахаас илүү нөлөө үзүүлэхгүй. Барилгын ажил үргэлжлэх 

хугацаанд барилгын зориулалттай машин төхөөрөмж ашиглах бөгөөд хөдөлгөөн багатай 

замын ачааллыг бага зэрэг нэмэгдүүлнэ. Үүнээс гадна барилгын машин төхөөрөмжийн 

дэргэд ажиллаж байгаа ажилчдын аюулгүй байдалд нөлөөлнө. Барилгын ажлын оргил үед 

өдөрт 10 орчим барилгын машин төхөөрөмж ашиглана. Замын хөдөлгөөнийг нэг урсгалтай 

болгон хязгаарлах болон бусад хэлбэрээр хязгаарлах шаардлагатай тулгарвал замын 

хөдөлгөөний менежментийн төлөвлөгөөг баримтална. Туслан гүйцэтгэгч нь барилгын 

бүсээр тээврийн хэрэгсэл аль болох саадгүй нэвтрэх нөхцөлийг хангана.  

Эрсдэлийн үнэлгээ: Барилгын ажиллагаатай холбоотой замын хөдөлгөөн саад учрах 

 Хамрах 
хүрээ 

Идэ
вх 

Хугацаа Үр нөлөө Магадлал Нөлөөллийн 
жин 

Нөлөөллийг 
бууруулах арга 
хэмжээ аваагүй 
нөхцөлд 

Хязгаарлаг
дмал 

орчинд 

Баг
а 

Богино Бага Магадлал 
өндөртэй 

БАГА 

 1 1 1 1   

Нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ: 

 Замын хөдөлгөөний менежментийн төлөвлөгөөг мөрдөх 

 Шуудуу ухах, хоолой суурилуулах ажлыг амралтын өдөр гүйцэтгэх 

Нөлөөллийг 
бууруулах арга 
хэмжээ авсан 
нөхцөлд 

Хязгаарлаг
дмал 

орчинд 

Баг
а 

Богино Бага Боломжтой Маш бага 

 1 1 1 3   

4.4.3 Нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 

Замын хөдөлгөөний менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулсан бөгөөд Хавсралт 

4-с харна уу.  
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4.5 Хаягдлын менежмент 

Шугам угсралтын ажлын явцад ялгарах хатуу хаягдалд ялзарсан хаягдал, 

нураасан хуучин хоолой болон асбест, ахуйн хаягдал зэрэг багтана. Ялзарсан хаягдлыг 

6,000 м3-ээр хэмжих бөгөөд устгалд оруулах шаардлагатай. Үүнээс гадна хуучин хоолойд 

дулаалгын зориулалтаар ашигласан асбестыг зохих аргачлалаар зайлуулж, хадгалж, 

тээвэрлэж, устгалд оруулна. Мөн төслийн дагуу сольсон хуучин хоолойг устгалд оруулна.  

Ялзарсан хаягдлыг овоолж, далдлах бөгөөд туслан гүйцэтгэгч тал тогтсон хогийн 

цэгт хүргэнэ. Цуглуулсан ахуйн хаягдалд засгийн газрын холбогдох байгууллага 

боловсруулалт хийнэ. 

4.6 Оршин суугчдын эрүүл мэнд, аюулгүй байдал 

Шугам угсралтын ажил үргэлжлэх хугацаанд Хэрэгцээний ус хангамж түр тасалдах 

бөгөөд дэд бүрэлдэхүүн 1.1 хэсэгт хамаарна. Тус ажлын хэрэгжилтийн үед ДЦС-3-тай ойр 

байрлах хөнгөн үйлдвэрлэлийн бүсэд үйл ажиллагаа явуулдаг 40 орчим үйлдвэрийн 

газрын бизнест таагүй нөлөө үзүүлэх магадлалтай. Мөн ослын улмаас усны шугам, 

цахилгааны шугам, газар доогуурх кабел, харилцааны холбооны үйлчилгээний кабел 

(үүнд шилэн кабел хамаарна) гэмтэл учирвал зарим үйлчилгээ тасалдаж болзошгүй. 

Эдгээр үйлчилгээ тасалдах нь эдийн засгийн эргэлт, үйлдвэрлэл, бизнес болон оршин 

суугчдын өдөр тутмын амьдралд нөлөөлнө. 

Шугам угсралтын ажил нь оршин суугчид, бизнес, үүний дотор жижиг бизнесийн 

ажиллагаанд түвэг учруулах боловч эдгээр хүндрэл түр хугацаанд үргэлжилнэ. Халуун 

усны хангамж тасалдах нь 2-4 долоо хоног үргэлжилнэ. Улаанбаатар хотод ийм 

хугацаагаар халуун усны хангамж тасалдах нь зун бүр давтагддаг бөгөөд төслийн 

хэрэгжилттэй холбоотойгоор иргэдийн амьдралд төдийлөн өөрчлөлт мэдрэгдэхгүй.  

Нөлөөллийг бага, дунд хэмжээний нөлөөтэй (богино хугацаанд 2 долоо хоног 

үргэлжилнэ). Зарим эмзэг бүлэгт (өндөр настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй) нөлөөлөл 

илүүтэй мэдрэгдэж болзошгүй дасан зохицох боломжтой. Дулаан хангамж тасалдах 

хугацаа нь зуны улиралд жил бүр хийдэг хязгаарлалтаас илүү удаан үргэлжлэхгүй. 

Өрхийн ахуйн хэрэглээ, бизнесийн ажиллагаанд үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах зорилгоор 

барилгын ажлыг зун хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн. Энэ улиралд дулаан хангамжийг 

зогсоодог бөгөөд сургууль, цэцэрлэг амардаг. Нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээг давхар 

хэрэгжүүлснээр нийлүүлэлт тасалдахтай холбоотой сөрөг нөлөөллийг бууруулж зохистой 

арга хэмжээг авна. 6-р бүлгээс дэлгэрэнгүйг харна уу.  

Шугам угсралтын талбай дээр Барилгын машин тоног төхөөрөмж ажиллах тул 

оршин суугчдын аюулгүй байдлын эрсдэл нэмэгдэх хандлагатай. Тус ажлын оргил үед 

өдөрт 10 ачааны машин хэрэглэнэ. Ажлын цар хүрээ бага тул ойр орчмын оршин суугчдын 

замын тээвэртэй холбоотой эрсдэл бага. Гэхдээ барилгын ажилд ашиглах ачааны 

машины аюулгүй жолоодлогын журмыг замын хөдөлгөөний менежментийн төлөвлөгөөнд 

багтаасан.  
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4.7 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэнд 

Төслийн төрөл, цар хүрээг бодолцож  үзвэл хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл 

мэндийн эрсдэл нь шугам угсралтын ажлын үед л учирч болзошгүй. Жишээ нь: хоолой 

суурилуулах үед ажилчин өндрөөс унах, гагнуурын ажлын үед нүд гэмтэх, хоолой 

суурилуулах шуудуунд унах, амьсгалахдаа асбест залгих.  

Гагнуурын ажлын явцад маш хурц гэрэл гардаг бөгөөд ажилтны нүдийг гэмтээж 

болзошгүй. Ноцтой тохиолдолд хараагаа алдах аюултай. Үүний дээр гагнуурын үед 

ялгардаг хорт утаанд удаан ажиллах нь ужиг өвчин үүсгэж мэднэ.  

Ажилчид хуучин дамжуулах хоолойг буулгах, асбест агуулсан материал цуглуулах, 

тээвэрлэх явцад асбест залгиж болзошгүй. Асбестын тоосонцор залгиснаас үүдэлтэй 

эрүүл мэндийн эрсдэлүүд нь асбестын хордлого, уушги зурагдах, хорт хавдар зэрэг 

багтана. Гэхдээ эдгээр өвчнүүд нь асбест бүхий орчинд 10 гаруй жил ажилласан нөхцөлд 

үүсэх хандлагатай байдаг.  

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэндийг хамгаалах журам боловсруулах 

шаардлагатай бөгөөд, ДБны зөвлөмжийн дагуу асбестын менежментийн төлөвлөгөө 

боловсруулсан болно. 

4.8 Ус, эрчим хүчний хэрэглээнд үзүүлэх нөлөө 

Төсөл хэрэгжсэнээр усны хэрэглээ нэмэгдэхгүй бөгөөд эсрэгээрээ ус алдагддаг 

хуучин хоолойг шинэ хоолойгоор сольсноор хэрэглээ буурна. Жилийн нийт усны алдагдал 

болох 3.5 сая м3 усны 1.2% буюу 48,000 м3 усыг жил бүр хэмнэнэ. Дийлэнх ус алдагдал 

жижиг хоолойнуудын битүүмжлэл муугаас үүдэлтэй тул хэмнэлт бага. Өндөр чадалтай 

дамжуулах хоолой, дэд сүлжээний алдагдал бага.  

Үүний дээр төсөл нь усны үр ашгийг сайжруулах Техник Туслалцаатай уялдана. 

Техник туслалцааны баг нь усны хэрэглээний үр ашгийг нэмэгдүүлэх зөвлөмж 

боловсруулах бөгөөд БОАЖЯ хэрэгжүүлнэ. Зөвлөмжийг хэрэгжүүлснээр ус ашиглалтын 

үр өгөөж ихээхэн нэмэгдэх тооцоотой. Өнөөгийн эрэлтэд нийцэхүйц, барилгын дотоод 

хэрэгцээнд зориулсан дулаан солилцуур ашиглана. Ингэснээр ирээдүйд нүүрс шатаадаг 

бага даацын зуух ашиглахаас сэргийлнэ.  

Жижиг зуухны хэрэглээг бууруулж, хэрэглэгчдийг дулааны сүлжээнд холбосноор 

төсөл бүрэн хэрэгжсэний дараах нийт дулаан хэмнэлт 290 ткал хүрнэ. Дулааны хоолой, 

сүлжээнд холбох бүсүүдийг эцсийн байдлаар шийдээгүй байгаа тул ерөнхийлсөн тооцоо 

болно. 

4.9 Агаарын бохирдол бууруулах тооцоо 

Дулааны зориулалтаар нүүрс түлэхийг бууруулснаар төслийн хөрөнгө оруулалтын 

дүнд хүлэмжийн хий болон бусад үүсвэрээс ялгарах нүүрстөрөгчийн хэмжээ буурна. 

Хүлэмжийн хийн хэмжээнд гарах өөрчлөлтийн тооцоог техник туслалцааны багийн 
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дэмжлэгтэй хийсэн. Доорх хүснэгтэд систем бүрэн хүчин чадлаар ажилласан нөхцөлд 

хүлэмжийн хий хэрхэн буурахыг үзүүлэв. 

 

 Ялгаруулалт буурах хэмжээ (Тонн/жил) 

CO2 95,276 

SO2 822 

NOx 299 

PM (CHP vs. 
HoB) 

1,006 

4.10 Магадлан шалгалт 

ДЦС-3 нь төслийг дулааны эх үүсвэрээр хангах бөгөөд цахилгаан станцын 

суурилагдсан хүчин чадал нь 198 МВт. ДЦС-3 нь нүүрс түлснээр эрчим хүч үйлдвэрлэдэг, 

дулаан үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөлтэй бөгөөд ЭХЗХ-ны дулаан хангах, түгээх тусгай 

зөвшөөрөлтэй. ДЦС 3 нь хөргөлтийн зорилгоор хөрсний ус ашигладаг бөгөөд Туул Голын 

Сав Газрын Захиргаатай байгуулсан ус ашиглах гэрээтэй. Монгол улсын байгаль орчинд 

нөлөөлөх байдлын үнэлгээний хуулиар нарийвчилсан тайланг 4-5 жил тутам ДЦС-3 

боловсруулах ёстой. Энэ оны нарийвчилсан байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын 

үнэлгээний тайланг Эрчим хүчний яам баталсан. 

ДЦС-3 нь нийт зургаан дунд-даралтын бойлер, долоон өндөр даралтын бойлер, 

нэг 150 МВт-ын турбогенератор, дөрвөн 12 МВт-ийн турбогенератортай. Энэ оны 

нарийвчилсан байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын тайланд тусгаснаар зуухны яндангийн 

хий ялгаралтыг тогтоосон.  

Мөн зуухны шаталтын үр дүнд гарах үнсийг усаар үнсэн сан руу зайлуулдаг. 

Үйлдвэрлэлийн бус хаягдал усыг нийслэлийн бохир ус цэвэрлэх байгууламжид 

нийлүүлдэг. Үн зайлуулахад ашигласан усыг хаягдал усны стандартад нийцүүлснээр 

бохир ус цэвэрлэх байгууламжид нийлүүлдэг.  

Нийт 5 үнсэн санг ДЦС 3-ийн үйл ажиллагаанаас ялгарсан үнсээр дүүргэсэн 

байдаг. Нийт 43.3 га газрыг хамардаг 4 үнсэн сангаас тоос цацагдаж агаарын бохирдол 

үүсгэхээс сэргийлэхийн тулд Цэцэрлэгжилт ХХК 2006-2007 онд нийт 11 га талбайд 3000 

мод тарьсан нь үр дүнгээ өгсөн. 

Тус станцаас ялгарах хорт бодис нь Монгол улсын холбогдох шаардлагад нийцсэн. 

Гэхдээ яндангийн утааны нөлөөллийг бууруулах ажиллагааны горим хэтэрхий энгийн. 

Яндангаас ялгарах SO2, NOX-ийн хэмжээг бууруулахын зэрэгцээ өндөр давтамжит тоос 

цуглуулагч ашиглаж тоос ялгарлыг бууруулах шаардлагатай. Үүнээс гадна хаягдал ус, 

үнсэн сангийн менежментийг сайжруулах шаардлагатай. 
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5 ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

Дэлгэрэнгүйг Хавсралт 1-ээс харна уу. 

6 БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ХЯНАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

Хүснэгт 6-1 Байгаль орчны хяналтын төлөвлөгөө  

Хугац

аа 

Дэд 

төсөл 

Хяналт 

тавих нэгж 

Хянах 

цэг 
Элемент Давтамж 

Нийт 

зардал 

Хяналтын 

агентлаг 

Хариуцах 

эзэн 

Хянах 

агентлаг 

Хэрэгжүүлэх 

стандарт, 

шаардлага 

Б
а
р

и
л

гы
н
 а

ж
л

ы
н
 ш

а
та

н
д

 

Д
у
л

а
а

н
 х

а
н
га

х
 с

ү
л

ж
э
э
 

Хаягдал 

хий 

Цэцэрлэ

г 

PM10, 

PM2.5, 

TSP-ийн 

концентр

ац 

Барилгын 

ажлын 

оргил үе 

Хоёр өдөр 

дараалан 

хяналт 

тавина. 

Өдөр болон 

шөнийн 

цагаар тус 

бүр нэг. 

$3000 

Барилгын 

ажлын 

явцад, 

200 

метрийн 

орчимд 

барилгын 

ажил 

явагдаж 

байгаа 

үед сард 

нэг өдөр 

УБДС 

Орон 

нутгийн 

байгаль 

орчны 

менежме

нтийн 

хэлтэс 

Орчны 

агаарын 

чанарын 

стандарт MNS 

4585:2016 

Дуу чимээ 
Цэцэрлэ

г 

Тасралтг

үй дууны 

түвшин A 

Барилгын 

ажлын 

оргил үе 

Хоёр өдөр 

дараалан 

хяналт 

тавина. 

Өдөр болон 

шөнийн 

цагаар тус 

бүр нэг. 

$500 

Захиалаг

ч талын 

сонгосон 

агентлаг 

УБДС 

Орон 

нутгийн 

байгаль 

орчны 

менежме

нтийн 

хэлтэс 

Орон сууц, 

иргэний 

барилгын 

зөвшөөрөгдсө

н шуугианы 

түвшний 

стандарт MNS 

0012–1–

009:1985 

Ү
й

л
 а

ж
и

л
л

а
га

а
н
ы

 ш
а
та

н
д

 

Д
Ц

С
-ү

ү
д

 

W
a

s
te

w
a

te
r 

Станц

ын ус 

ялгару

улалт 

Үндсэн 

станц 

CODCr, 

NH3-N, 

нийт 

давсын 

агуулам

ж 

Долоо 

хоногт 3 

өдөр 

— 

Захиалаг

ч талын 

сонгосон 

агентлаг 

ДЦС 3 

Байгаль  

орчны 

менежме

нтийн 

хэлтэс 

бохир усны 

стандарт 

(MNS 

4943:2011) 

W
a

s
te

 g
a
s
 

Flue 

gas of 

generat

or set 

Chimney 

of coal-

fired 

boiler 

PM10, 

NOX, 

SO2-ийн 

концентр

ац 

Долоо 

хоногт 3 

өдөр 

— 

Захиалаг

ч талын 

сонгосон 

агентлаг 

ДЦС 3 

Байгаль  

орчны 

менежме

нтийн 

хэлтэс 

ДЦС-ын 

нүүрстөрөгч 

ялгаруулалты

н журам (MNS 

6298:2011)  

Дуу чимээ 
Эргэн 

тойронд 

Тасралтг

үй дууны 

түвшин A 

Долоо 

хоногт 2 

өдөр. 

Өдөр нэг, 

орой нэг 

— 

Захиала

гч талын 

сонгосон 

агентлаг 

ДЦС 3 

Байгаль  

орчны 

менежме

нтийн 

хэлтэс 

зөвшөөрөгдсө

н шуугианы 

түвшний 

стандарт MNS 

0012–1–

009:1985 

Х
а

ту
у
 

х
а

я
гд

а
л

 Slag 

disp

osal 

point 

Эргэн 

тойронд 

PM10, 

TSP-

ийн 

концен

трац 

Сарын 

нэг долоо 

хоногт 1 

өдөр 

— 

Захиалаг

ч талын 

сонгосон 

агентлаг 

ДЦС 3 

Байгаль  

орчны 

менежме

нтийн 

хэлтэс 

 Орчны 

агаарын 

чанарын 

стандарт 

MNS 

4585:2016 
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7 ИНСТИТУЦЫН ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА 

Төсөл хэрэгжүүлэгчийн хувиар БОАЖЯ нь төслийн ерөнхий гүйцэтгэлийг хариуцах 

бөгөөд БОНУТ-т заасан шаардлага, зээлийн зохистой зарцуулалтыг хариуцна.  

7.1 Төсөл боловсруулах шат дахь институцын оролцоо 

Төсөл боловсруулах шатанд БОАЖЯ нь байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг 

УБДС ТӨХК-тай хамтарч боловсруулах бөгөөд зохион байгуулалтыг хариуцна. ДБ болон 

орон нутгийн байгаль орчны менежментийн албатай хамтран боловсруулна.  

Боловсруулалтын шатанд БОАЖЯ, УБДС ТӨХК нь тус бүр БОНУТ-г хэрэгжүүлэх 

нэг ажилтан томилно. Эдгээр ажилтан нь (i) байгаль орчны асуудлуудын зохицуулалт;(ii) 

баримт бичгийг боловсруулахад БОНУТ-г харгалзаж үзэхэд анхаарах;(iii) Төслийн байгаль 

орчин хамгаалах санхүүжилтийг тусгах. 

7.2 Шугам угсралтын ажил хэрэгжих шатанд институцуудын оролцоо 

Шугам угсралтын ажлын шатанд байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг 

хэрэгжүүлэхэд БОАЖЯ, ЭХЯ, УБДС ТӨХК, ТУН, хяналтын агентлагууд болон гэрээ 

гүйцэтгэгч оролцоно. Эдгээр нь ДБны байгаль орчны менежментийн багийн хяналт, 

чиглүүлэг дор ажиллана. Барилгын ажлын шат дахь институцуудын оролцоог Хүснэгт 7.1-

ээс харна уу. 

Хүснэгт 7-1 /Барилгын ажлын шат дахь институцуудын оролцоо/ 

Институцуудын 

төрөл 
Институцын нэр Үүрэг 

Хяналт  

байгаль орчны 

менежментийн баг 

Төслийн байгаль орчин хамгаалалтай холбоотой 

асуудлуудыг хянаж, зохицуулах. 

ДБ 
Барилгын ажлын явцад БОНУТ-ийн хэрэгжилтийг 

хянах. 

Менежмент  

БОАЖЯ 

Шугам угсралтын ажил үргэлжлэх хугацаанд 

ажиллагааг хянах бөгөөд төслийн байгаль орчны 

менежментийг хариуцна. 

ЭХЯ 

Төслийн уялдаа менежмент, үүний дотор байгаль 

орчны менежмент болон байгаль орчны хяналт, 

БОНУТ-ийн хэрэгжилтийг хянаж, шалгах. 

УБДС ТӨХК 

Төслийн уялдаа менежмент, үүний дотор байгаль 

орчны менежмент болон байгаль орчны хяналт, 

БОНУТ-ийн хэрэгжилтийг хянаж, шалгах. 

ТУН 

Төслийн уялдаа менежмент, үүний дотор байгаль 

орчны менежмент болон байгаль орчны хяналт, 

БОНУТ-ийн хэрэгжилтийг хянаж, шалгах. Мөн баримт 

бичиг боловсруулах барилгын ажлын гэрээ 

байгуулахад байгаль орчны нөлөөллийг бууруулах 

арга хэмжээг тУстгахад анхаарч, хангах.  

Хэрэгжүүлэгч Туслан гүйцэтгэгч 
Шугам угсралтын ажлын явцад байгаль орчны 

нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ хэрэгжүүлэх. 

Зөвлөх 

үйлчилгээ 

Байгаль орчны 

хяналтын агентлаг 

УБДС ТӨХК-ийн зөвшөөрлөөр БОНУТ-ний 

хэрэгжилтийг дэмжиж, чиглүүлэх 

Байгаль орчны 

нөлөөллийг хянагч 

Байгаль орчин хамгаалах ажилд хатуу хяналт тавих. 

Мөн туслан гүйцэтгэгч нар байгаль орчинд үзүүлэх 

нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ хэрэгжүүлж байгаа 

эсэхийг хянаж, чиглүүлэх. 
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7.2.1 БОАЖЯ 

Ажилтан: Барилгын ажлын шатанд БОАЖЯ нь байгаль орчны менежмент хяналтыг 

хариуцах нэг ажилтан томилно.  

Үүрэг: 

 ДБанд тайлагнах бөгөөд БОНУТ-ийн хүрээнд ДБны зөвлөмжийг биелүүлэх.; 

 Байгаль орчны асуудлуудыг шийдвэрлэх чиглэлд холбогдох байгууллагуудтай 

хамтран ажиллах; 

 БОНУТ-ийн хэрэгжилтийг хянах; 

 Байгаль орчин хамгаалах ажлын хэрэгжилтэд тавих шалгалтад зохион байгуулагчаар 

оролцоно (ДБны шалгалт багтана). 

7.2.2 ЭХЯ, УБДС ТӨХК 

Ажилтан: Барилгын ажлын шатанд ЭХЯ, УБДС ТӨХК нь байгаль орчны менежмент 

хяналтыг хариуцах нэг ажилтан томилно. 

Үүрэг: 

 БОАЖЯ-д тайлагнах бөгөөд БОНУТ-ийн хүрээнд ДБны зөвлөмжийг биелүүлэх.; 

 ТУН-ийг дэмжлэгээр хангах;  

 Орон нутаг дахь байгаль орчны менежментийн хэлтэст тайлагнаж, байгаль орчны 

асуудлуудыг шийдвэрлэх чиглэлд холбогдох байгууллагуудтай хамтран ажиллах; 

 Байгаль орчны хяналтын агентлагийг сонгож, хянан, хамтарч ажиллах; 

 Төслийн барилгын ажлын явцад гомдол барагдуулах, бүртгэл хөтлөх ажлыг хариуцна. 

БОАЖЯ-д тайлагнаж, олон нийтэд гомдол хэрхэн барагдуулахыг тайлбарлан, 

гомдлыг барагдуулах 

 Байгаль орчин хамгаалах ажлын хэрэгжилтэд тавих шалгалтад оролцоно (ДБны 

шалгалт багтана). 

 Баримт бичгийн менежмент, хэлтсүүдийн уялдаатай ажиллагааг хангаж, олон нийттэй 

харилцах ажлыг хариуцан, тайлагнана, г.мэт. 

7.2.3 ТУН 

Ажилтан: Барилгын ажлын шатанд ТУН нь байгаль орчны менежмент хяналтыг хариуцах 

нэг ажилтан томилно. 

Үүрэг: 

 УБДС-д тайлагнах бөгөөд БОНУТ-ийн хүрээнд ДБны зөвлөмжийг биелүүлэх.; 

 Байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээг боловсруулж, 

хэрэгжүүлэх бөгөөд өдөр тутамд байгаль орчны нөлөөллийг бууруулах ажлыг 

хэрэгжүүлэх 

 Төслийн БОНУТ-ийн дагуу байгал орчны нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээнүүдийн 

хэрэгжилтийг хангах; 

 БОНУТ-д заасан байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ нь 

баримт бичиг, туслан гүйцэтгэгчийн гэрээнд тусгагдахад анхаарч, биелүүлэх.; 

 Байгаль орчны хяналтын агентлагийн ажилд дэмжлэг үзүүлэх;  
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 Барилгын ажлын талбайд тогтмол шалгалт хийж, байгаль орчны нөлөөллийг үнэлэх.; 

 Төслийн барилгын ажлын явцад гомдол барагдуулах, бүртгэл хөтлөх ажлыг хариуцна. 

УБДС-д тайлагдаж, олон нийтэд гомдол хэрхэн барагдуулахыг тайлбарлан, гомдлыг 

барагдуулах 

 Байгаль орчны менежментийн сургалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангаж, зохион 

байгуулах; 

 Хагас жилийн хяналтын тайланг үнэлэх;  

 Байгаль орчин хамгаалах ажлын хэрэгжилтэд тавих шалгалтад оролцоно (ДБны 

шалгалт багтана). 

 Баримт бичгийн менежмент, хэлтсийн түвшинд хамтын ажиллагааг хангах, олон 

нийтэд мэдээлэл олгох болон тайлагнах г.мэт. 

7.2.4 Байгаль орчны хянагч. 

Байгаль орчны хянагч: Байгаль орчны хянагч нь төслийн байгаль орчны хяналтыг 

хариуцах ажилтан. 

Үүрэг: 

 Байгаль орчны нөлөөллийн ажлын хэрэгжилтийн жагсаалтыг бөглөнө; 

 Байгаль орчны нөлөөлөлд хяналт тавьж, холбогдох байгаль орчны тайлантай 

танилцаж, гүйцэтгэгч нар байгаль орчны нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээг 

хэрэгжүүлж буйд хяналт тавина;  

 Ахуйн хаягдал ус, барилгын хаягдал ус цэвэршүүлэлт, хөрсний бохирдлоос сэргийлэх, 

хаягдал хий, тоос, дуу чимээг хязгаарлах арга хэмжээ, барилгын болон ахуйн хаягдал 

боловсруулалт, барилгын ажлын талбайд өвчин тархахаас сэргийлэх арга хэмжээ 

мөрдөгдөж байгааг хянаж, чиглүүлнэ.  

 Барилгын ажлын явцад туслан гүйцэтгэгч нарт тулгарч байгаа байгаль орчин 

хамгаалалтай холбоотой бэрхшээлд шийдэл санал болгох; 

 Туслан гүйцэтгэгч нь байгаль орчны сар тутмын тайланг тайлагнахад анхаарах; 

 Сар тутмын байгаль орчны тайлантай танилцажажилт тулгарч буй бэрхшээлийг 

шийдвэрлэх албан болон албан бус санал гаргах. Шаардлагатай нөхцөлд хянагч 

инженерээр дамжуулан туслан гүйцэтгэгчтэй санал солилцох;  

 Барилгын ажлын талбайгаас холгүй амьдардаг оршин суугчдад үзүүлж буй 

нөлөөллийг ажиглаж хамгааллын нэмэлт арга хэмжээ авах шаардлагатай эсэхийг 

тогтоох. Нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээг үр дүнгүй хэрэгжүүлсэн туслан 

гүйцэтгэгчид торгууль ногдуулах; 

7.2.5 Туслан гүйцэтгэгч 

Ажилтан: Туслан гүйцэтгэгч бүр барилгын ажлын явцад байгаль орчны хамгаалал 

хариуцах нэг бүтэн цагийн эсвэл нэг хагас цагийн ажилтантай байна.  

Үүрэг: 

 Байгаль орчин хамгааллын төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх; 
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 Барилгын ажлын явц, чанарыг ажиглаж, байгаль орчин хамгаалах төлөвлөгөөг 

хэрэгжүүлэн, барилгын ажлын явцад тулгарсан бэрхшээлийг шийдвэрлэх; 

 БОНУТ-д заасанчлан холбогдох байгаль орчны нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээг 

хэрэгжүүлэх; 

 Төслийн талбайд олон нийттэй харилцаж, барилгийн ажил үргэлжлэх хугацааг 

багтаасан самбар байрлуулах, мөн барилгын ажил үргэлжлэх хуувиарыг танилцуулах 

 Жилийн байгаль орчин хамгааллын төсвийг зохистой зарцуулсныг нягтлах; 

 Гэрээнд заасны дагуу байгаль орчин хамгааллын заалтын хэрэгжилтийг тайлагнах; 

 ТУН-д сар тутмын байгаль орчны тайлан танилцуулах 

7.2.6 Хяналтын агентлаг 

УБДС ТӨХК нь БОНУТ-ийн хэрэгжилтийг хангуулж, хянан, чиглүүлэхэд туслалцаа үзүүлэх 

шаардлага хангахуйц байгаль орчны хяналтын агентлаг сонгоно. 

Үүрэг: 

 БОНУТ болон байгаль орчны менежмент, хяналтын аргачлалыг шинэчлэхэд дэмжлэг 

үзүүлнэ.; 

 Төслийн барилгын ажлын талбайн чухал үзүүлэлтүүдэд хяналт тавих агентлагуудыг 

сонгож хяналтын тайлан боловсруулах; 

 БОНУТ-д заасан байгаль орчны нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний хэрэгжилтэд 

хяналт тавих зорилгоор барилгын ажлын талбайд ажиглалт хийнэ; 

 Хагас жилийн байгаль орчны хяналтын төлөвлөгөө боловсруулж ТУН-д тайлагнана.; 

 БОНУТ-д заасан байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ нь 

баримт бичиг, туслан гүйцэтгэгчийн гэрээнд тусгагдахад анхаарч, биелүүлэх 

 Байгаль орчинтой холбоотой асуудлуудыг тодотгож, авах шаардлагатай арга хэмжээг 

санал болгох; 

 Байгаль орчны хяналтын тайланг үнэлэх;  

 БОАЖЯ, ЭХЯ, УБДС ТӨХК, ТУН болон туслан гүйцэтгэгч нарт БОНУТ хэрэгжүүлэлт, 

ДБны байгаль орчин нийгмийн бодлого, ГШМ-тай холбоотой сургалт хийх. Сургалтын 

төлөвлөгөө нь БОНУТ-т тусгасны дагуу байна.  

7.3 Үйл ажиллагааны шатанд институцын оролцоо 

Үйл ажиллагааны шатанд ТУН нь орчны менежментийг хариуцна. Үүний дээр 

шаардлага хангахуйц байгаль орчны хяналтын агентлаг сонгож, БОНУТ-ын дагуу төслийн 

орчны менежмент болон хяналтыг төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх туслалцаа авна. Үйл 

ажиллагааны шат дахь институцуудын оролцоог Хүснэгт 2-оос харна уу. 

 

 

Хүснэгт 7-2 Үйл ажиллагааны шат дахь институцуудын оролцоо 
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Институцын 

төрөл 
Институцын нэр Үүрэг 

Чиглүүлэгч  

Орон нутгийн байгаль 

орчны менежментийн 

хэлтэс 

Үйл ажиллагааны хугацаанд байгаль орчны 

хамгаалалтай холбоотой асуудлуудыг зохицуулж, 

чиглэл өгнө. 

ДБ 

БОНУТ-д заасны дагуу үйл ажиллагааны шатанд  

байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах 

төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хяналт тавина 

Менежмент  БОАЖЯ 
Үйл ажиллагааны шатанд орчны менежментийн 

ажиллагааг удирдаж, чиглүүлнэ. 

Хэрэгжүүлэгч ТУН 

БОНУТ-д заасан байгаль орчны нөлөөллийг 

бууруулах арга хэмжээнүүдийг үйл ажиллагааны 

шатанд хэрэгжүүлнэ. 

Зөвлөх 

үйлчилгээ 

Байгаль орчны 

хяналтын агентлаг 

ЭХЯ, УБДС-ийн зөвшөөрлөөр байгаль орчны 

хяналтыг хариуцах бөгөөд хагас жилийн хяналтын 

тайланг боловсруулна. 

7.3.1 БОАЖЯ 

Ажилтан: Үйл ажиллагааны шатанд БОАЖЯ нь байгаль орчны менежмент хариуцах нэг 

ажилтан томилно. 

Үүрэг: 

 Үйл ажиллагааны шатанд байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг 

ДБанд тайлагнана;  

 Байгаль орчны асуудлыг шийдвэрлэх зорилгоор УБДС ТӨХК болон бусад оролцогч 

талуудыг зохион байгуулна; 

 БОНУТ-ын хэрэгжилтэд хяналт тавих; 

 Байгаль орчны шалгалтад оролцож, хамтран ажиллах (Үүнд ДБны шалгалт багтана). 

7.3.2 ЭХЯ, УБДС 

Ажилтан: Үйл ажиллагааны шатанд ЭХЯ, УБДС ТӨХК нь байгаль орчны менежмент 

хариуцах нэг ажилтан томилно. Орон нутаг дахь байгаль орчны менежментийн хэлтэс 

болон БОАЖЯ-ий хяналт, зааварчилгаар ажиллана. 

Үүрэг: 

 Үйл ажиллагааны шатанд төслийн байгаль орчны менежментийг хариуцна; 

 Менежментийн ажилтнуудад байгаль орчин хамгааллын ач холбогдлыг ойлгуулж, үйл 

ажиллагаатай уялдуулах 

 Үйл ажиллагааны шатанд байгаль орчны менежментийн журам боловсруулж, 

мөрдүүлнэ; 

 Орон нутаг дахь байгаль орчны менежментийн хэлтэс болон БОАЖЯ-тай байгаль 

орчны менежментийн чиглэлээр хамтран ажиллаж, хяналт, шалгалтад оролцоно; 

 Байгаль орчны хяналтын агентлагийг сонгож, хянаж, чиглүүлнэ.; 

 ДЦС-3-ийн хяналтын дата мэдээллийг цуглуулж хагас жилийн тайланд хавсаргах. 

7.3.3 Хяналтын агентлаг 

ЭХЯ, УБДС ТӨХК нь БОНУТ-ийн хэрэгжүүлэлт, хяналтад туслалцаа үзүүлэх, шаардлага 

хангахуйц байгаль орчны хяналтын агентлаг сонгон хамтарч ажиллана. 
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Үүрэг: 

 Үйл ажиллагааны шатны хяналтын төлөвлөгөөнд тусгасанчилан чухал 

үзүүлэлтүүдийг хянах шаардлага хангасан агентлагт ажлыг хариуцуулна. Хяналтын 

тайлан боловсруулна; 

 Ажлын талбайд тогтмол үзлэг хийх замаар БОНУТ-д заасан нөлөөллийг бууруулах 

арга хэмжээний хэрэгжилтэд хяналт тавина. 

 Хагас жилийн байгаль орчны хяналтын тайлан бэлтгэж УБДС ТӨХК-д тайлагнана; 

 Байгаль орчны хяналтын тайланг үнэлнэ;  

 БОНУТ-д заасны дагуу БОАЖЯ, ЭХЯ, УБДС ТӨХК-ийн ажилчдад үйл ажиллагааны 

шатанд хамааралтай орчны бохирдлыг бууруулах, хяналтын технологи болон гомдол 

барагдуулах аргачлалын талаар сургалт хийнэ. 

7.4 Байгууллагуудын чадавх 

ЭХЯ, УБДС ТӨХК, ТУН, туслан гүйцэтгэгч байгууллагуудын ажилчид болон БОУТ-

ний хэрэгжилт, хяналт хариуцсан байгаль орчны хяналтын байцаагчдын чадавхыг 

дээшлүүлнэ. БОУТ-ний хэрэгжилт, хяналтад оролцож буй талууд байгаль орчны 

упирплагын төслийн зорилт, арга барил, жишгийн талаар ойлголттой байх шаардлагатай. 

Байгаль орчны удирдлагад чадавхи дутагдаж байгааг төсөлд дараах аргаар харуулсан. 

Үүнд: 

(i) институцын чадавхыг хөгжүүлэх, 

(ii) (ii) сургалт. 

Байгаль орчны менежментийг зохицуулах ЭХЯ, УБДС ТӨХК, ТУН-ийн чадавхыг 

дараах багц арга замуудаар бэхжүүлнэ: 

(i) ГШМ болон байгаль орчны нөлөөллийн хяналт, сургалт, тайлагнах гэх мэт 

БОУТ-ний зохицуулалтыг хариуцсан чадварлаг байгаль орчны байцаагч 

томилно.; 

(ii) ЭХЯ, БОУТ-г хэрэгжүүлэхэд Байгаль орчны хяналтын агентлаг УБДС, ТУН, 

байгаль орчны хяналтын байцаагчид, туслан гүйцэтгэгчидтэй замаар 

удирдан чиглүүлж, баталгаажуулахын тулд гэрээ байгуулна.; 

(iii) Талбайд тогтмол үзлэг явуулж, төслийн барилгын талбайд байгаль орчны 

гүйцэтгэлийг шалгах үүрэг бүхий байгаль орчны байцаагчийг ТУН томилно. 

ЭХЯ, УБДС ТӨХК, ТУН, байгаль орчны байцаагч, туслан гүйцэтгэгчдийн 

төлөөллүүдэд БОУТ-ний хэрэгжилт, хяналт, тайлан болон Гомдол шийдвэрлэх 

механизмын талаар сургалт орно. Сургалтыг байгаль орчны хяналтын агентлаг зохион 

байгуулна. Хүснэгт 7-3-аас сургалтын хөтөлбөрийг харна уу. 

 

Хүснэгт 7-3 Төлөөлөгчдөд зориулсан сургалтын хөтөлбөр  

Сургалт Оролцогчид Агуулга Давтамж 
Хугацаа 
(өдөр) 

Оролцогч
дын тоо 

Өртөг 
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БОУТ-ний 
тохирсон 
ажил, 
хэрэгжилт 

ЭХЯ, УБДС, 
ТУН, 
хяналтын 
байцаагчид, 
туслан 
гүйцэтгэгчди
йн төлөөлөл. 

БОУТ хөгжүүлэлт, 
тохирсон ажил, 
хариуцлага, 
нөлөөл бууруулах, 
хяналт, шинжилгээ 
хийх, тайлагнах 
талаар журмууд. 

Нэг удаа 
(барилгы
н ажил 
эхлэхээс 
өмнө) 

2 10 $1000 

БОУТ-ний 
хэрэгжилт, 
сар тутмын 
байгаль 
орчны 
тайлан 
боловсруул
алт 

ТУН болон 
туслан 
гүйцэтгэгчди
йн төлөөлөл 

БОУТ, ГШМ, сар 
тутмыг байгаль 
орчны тайлангийн 
агуулга болон 
тайлагнах журамд 
шаардсан 
нөлөөлөл 
бууруулах арга 
хэмжээ 

Нэг удаа 
(барилгы
н ажил 
эхлэхээс 
өмнө) 

2 8 $800 

Асбестын 
менежмент
ийн 
төлөвлөгөө 

ТУН, туслан 
гүйцэтгэгч, 
хяналтын 
байцаагч, 
холбогдох 
засгийн 
газрын 
ажилтнууды
н төлөөлөл 

Асбестын талаарх 
ДБны шаардлага, 
асбестын аюулаас 
урьдчилан 
сэргийлэх, 
асбестын 
цуглуулах, хаях 
арга хэмжээ. 

Нэг удаа 
(барилгы
н ажлын 
өмнө) 

2 8 $800 

Туршлага 
болон 
сайжруулал
тын дүгнэлт 

ЭХЯ, УБДС, 
ТУН, 
хяналтын 
байцаагч, 
туслан 
гүйцэтгэгчди
йн төлөөлөл 

БОУТ-ний 
хэрэгжилтийн 
талаар олж авсан 
туршлагын дүгнэлт 
болон сайжруулах 
зүйлсийн зөвлөмж 

Нэг удаа 
(барилгы
н ажлын 
үеэр) 

1 10 $500 

Үйл 
ажиллагаан
ы явц дахь 
байгаль 
орчны 
менежмент 

ЭХЯ, УБДС-
ийн 
төлөөлөл 

Үйл ажиллагааны 
явц дахь хяналтын 
болон бохирдол 
хязгаарлах 
технологи, 
төслийн БОУТ, 
ДЦС-ын хяналтын 
талаарх өгөгдлийг 
цуглуулах. 

Нэг удаа 
(Барилгы
н ажил 
дууссаны 
дараа, 
үйл 
ажиллага
а 
эхлэхээс 
өмнө) 

2 5 $500 
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8 ӨРТГИЙН ТООЦООЛОЛ 

БОУТ-ийг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах өртөгийг тооцооллын талаар Хүснэгт 8-1-д 

тоймлов. Үүнд нөлөөлөл бууруулах арга хэмжээ, байгаль орчны нөлөөллийн хяналт, олон 

нийтийн хэлэлцүүлэг, сургалт, байгаль орчны хяналтын агентлаг болон байгалт орчны 

хяналтын байцаагчдын ажил эрхлэлтийн талаар багтаасан. БОУТ-ний ажлуудыг 

хэрэгжүүлэх нийт төсөв нь $60600. Байгаль орчны нөлөөлөлд хяналт тавих өртөг, барилга 

угсралт болон үйл ажиллагааны шатны сургалтуудын өртөгийг Байгаль орчны хяналтын 

агентлаг хариуцна. Байгаль орчны хяналтын байгууллага болон байцаагчдад 

шаардлагатай төсвийг УБДС ТӨХК бүрдүүлж өгнө. Барилгын ажлын үеэр тендерийн 

баримт бичиг, барилгын гэрээнд заасан нөлөөлөл бууруулах арга хэмжээ болон 

тэдгээрийн барилгын үйл ажиллагаанаас болж урьдчилан тооцоолоогүй нөлөөллийг 

бууруулах ажлын өртөгийг туслан гүйцэтгэгчид хариуцана. Эрчим хүчний хяналтын 

байцаагчидыг ЭХЯ, УБДС ТӨХК өөрийн ажиллах хүчнээс гаргаж, холбогдох зардлыг 

хариуцна. 

Хүснэгт 8-1 БОУТ хэрэгжүүлэх тооцоолсон төсөв 

БОУТ-ний хүрээнд хийх ажил Тооцоолсон өртөг 
Санхүүжилтийн 

эх үүсвэр 

Нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ $4000 ДБ 

Байгаль орчны нөлөөллийг хянах 
(байгаль орчны хяналтын байгууллагын 
гэрээ) 

$1500 ДБ 

Сургалт $3600 ДБ 

Олон нийтийн хэлэлцүүлэг $2500 ДБ 

Байгаль орчны хяналтын агентлагийн 
хөндлөнгийн хяналт. 

$6000 ДБ 

Байгаль орчны хяналтын байцаагч $5000 ДБ 

Нийт $22,600  
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9 ГОМДОЛ ШИЙДВЭРЛЭХ МЕХАНИЗМ 

ГШМ-тэй холбоотой дэлгэрэнгүй мэдээллийг Оролцогч талуудын оролцооны 

төлөвлөгөөнөөс харна уу. 

10 ФАЙЛ ХАДГАЛАХ, ТАЙЛАГНАХ 

10.1 Файл хадгалах 

БОУТ-ний хэрэгжилтийн явцад ДБ, ТУН, УБДС ТӨХК, Эрчим хүчний яам, Байгаль орчны 

хяналтын газар, туслан гүйцэтгэгч нар өөрсдийн холбогдох файлуудыг зөв, зохистой 

хадгална. Байгаль орчин, нийгмийн удирдлагын асуудалд томилогдсон ажилтнууд нь 

файлыг хадгалах үүрэг хүлээнэ. Хүснэгт 10-1-ээс файл хадгалах шалгуур үзүүлэлтийн 

талаар харна уу. 

Хүснэгт 10-1 Файл хадгалах  

Байгууллага Хадгалах ёстой файлууд болон хадгалах процесс 

Туслан гүйцэтгэгч Барилгын талбайн хяналт шалгалт, илэрсэн асуудлыг 
шийдвэрлэх ажлын хэрэгжилтийн талаарх бүртгэл; 
Сар тутмын байгаль орчны нөлөөллийн тайлан 
боловсруулж, ТУН-д сарын сүүлээр хүлээлгэн өгөх; 
Хэрэв ТУН сайжруулах зөвлөмж боловсруулсан 
тохиолдолд зөвлөмжийн хэрэгжилтийг бүртгэж, 
архивлах; 
Барилгын талбайн хяналт, шалгалт, зөвлөмжийн 
хэрэгжилтийг зурагжуулж хадгалах. 

Байгаль орчны хяналтын 
инженерүүд 

Байгаль орчны чиглэлд хэрэгжүүлэх ажлын шалгах 
хуудсыг бөглөж, хадгалах; 
Туслан гүйцэтгэгчийн засварлах зүйлсийн зөвлөмж, 
ажлуудыг бүртгэлжүүлэх; 
Байгаль орчны чиглэлд хэрэгжүүлэх ажлын шалгах 
хуудсыг сарын сүүлээр ТУН-д хүлээлгэн өгөх. 

ТУН Туслан гүйцэтгэгчийн сар тутмын, байгаль орчны 
хяналтын байгууллагын хагас жилийн байгаль орчны 
тайланг хадгалах. 
Барилгын талбай, сургалт, гомдол санал хүлээн авах 
механизмтай холбоотой ажлуудыг зурагжуулж, хадгалах. 

УБДС ТӨХК Туслан гүйцэтгэгчийн сар тутмын, байгаль орчны 
хяналтын байгууллагын хагас жилийн байгаль орчны 
тайланг хадгалах. 
Барилгын талбай, сургалт, гомдол санал хүлээн авах 
механизмтай холбоотой ажлуудыг зурагжуулж, хадгалах. 
Барилгын талбай, сургалт, гомдол санал хүлээн авах 
механизмтай холбоотой ажлуудыг зурагжуулж, хадгалах. 

ЭХЯ Байгаль орчны хяналтын байгууллагын хагас жилийн 
байгаль орчны тайланг хадгалах. 

Байгаль орчны хяналтын 
байгууллага  

Хагас жилийн байгаль орчны хяналтын тайлан 
боловсруулж, ТУН-д хүргүүлнэ; 
Барилгын талбай, сургалт, гомдол санал хүлээн авах 
механизмтай холбоотой ажлуудыг зурагжуулж, хадгалах. 

ДБ ТУН-ийн хангаж жилийн тайлан болон ТУН-ийн 
хүргүүлсэн бусад баримт бичгийг хадгална. 
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10.2 Тайлагнах 

Туслан гүйцэтгэгч, байгаль орчны хяналтын байгууллага, ТУН нар нь төслийн үйл 

явц, менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилт, байгаль орчны чанарын хяналт, шалгалтын 

үр дүнг бүртгэлжүүлж, холбогдох хэлтэст тогтсон цаг хугацаанд нь тайлагнана. Тайлан нь 

голцуу дараах хэсгүүдээс бүрдэнэ: 

1. Байгаль орчны хяналтын байгууллага болон туслан гүйцэтгэгч нар нь БОУТ-ний 

хэрэгжилтийг нарийн бүртгэлжүүлж, ТУН-д цаг тухайд нь тайлагнана. 

2. Сар тутмын тайлан, хагас жилийн тайлан, жилийн тайлан зэрэг явц дундын 

тайлангуудыг ТУН боловсруулж, БОУТ-ний гүйцэтгэлийн явц, хэрэгжилтийн үр ашигтай 

байдал зэрэг явцын тайланг заавал хавсаргана. 

3. БОУТ-ний хэрэгжилтийн тайланг жил бүрийн Нэг болон Долдугаарр сарын 1-ээс өмнө 

ДБанд хүлээлгэн өгнө. Тайлан хоёр хэсгээс бүрдэнэ: БОУТ-ний хэрэгжилтийг тоймлосон 

тайлан, мэргэжлийн хяналт, шалгалтын тайлан (EMP-ийн хэрэгжилтийн тоймлосон 

тайланд агаар мандлын хяналт, дуу чимээний тайланг хавсаргана). БОУТ-ний 

хэрэгжилтийн тоймлосон тайлан. 

EMP-ийн хэрэгжилтийн тайланд дараах гол агуулгууд багтана: 

(a) Хоолойн суваг ухах, хоолойн шугам сүлжээний барилгын ажлын үйл явц гэх мэт 

Төслийн үйл явц; 

(b) Сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний хэрэгжилт, үр дүнтэй байдал; 

(c) Тодорхойлсон байгаль орчин, нийгмийн асуудлууд; тэдгээрийн шийдэл, эцсийн 

шийдвэр; 

(d) Сургалтын төлөвлөгөөний гүйцэтгэл; 

(e) Олон нийтийн санал, гомдол. Хэрэв гомдол гарсан бол түүний гол агуулга, шийдэл, 

олон нийтийн сэтгэл хангалуун байдлыг оруулах. 

(f) БОУТ-ний дараа жилийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө.  
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ХАВСРАЛТ 1 СӨРӨГ НӨЛӨӨЛЛИЙГ БУУРУУЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭ  

Зураг төсөл, барилга, үйл ажиллагааны явцад хэрэгжүүлэх Байгаль орчны менежментийн 

ерөнхий арга хэмжээ  

Х
у
га

ц
а
а

 

З
ү
й

л
 

Байгаль орчны 
нөлөөлөл 

Нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 
Хэрэгжүүлэгч 

агентлаг 

Хяналт 
тавих 

байгууллага 

З
у
р
а
г 

тө
с
ө
л

 

Д
у
л

а
а
н
ы

 с
ү
л

ж
э
э
 

Шугам сүлжээний 
чиглэл сонгох 

Дулааны шугам сүлжээний ерөнхий зургийг 
гаргахдаа дахин суурьшуулах 
шаардлагатай нэгжүүдийн тоо, хөрөнгө 
оруулалт, барилгын ажилд тулгарах 
хүндрэл, газар чөлөөлөх өртгийг нарийн 
тооцох. 

Зураг төсөл 
гаргах 
байгууллага 

ДБ, ЭХЯ, 
УБДС ТӨХК 

Б
а
й
га

л
ь
 о

р
ч
и
н

 Акустик 
орчин 

Шугам сүлжээний чиглэлийг гаргахдаа 
барилгын явцад оршин суугчдад учруулах 
дуу чимээг бодолцож, боломжтой 
тохиолдолд зайлсхийх 

Зураг төсөл 
гаргах 
байгууллага 

ДБ, ЭХЯ, 
УБДС ТӨХК 

Хатуу хог 
хаягдал 

Шугам угсралтын ажлыг бусад ажилтай 
тэнцвэржүүлж тооцон, хөрсний хаягдлыг 
хамгийг бага байлгахад анхаарна. 
Шинэ ажлууд, шинэчлэлүүдэд асбест 
ашиглахыг хориглоно. 

Зураг төсөл 
гаргах 
байгууллага 

ДБ, ЭХЯ, 
УБДС ТӨХК 

Экологийн орчин 
Трассын хамгийн боломжтой хуилбарыг 
сонгож, ургамал зүлэг устгахаас 
зайлсхийнэ. 

Зураг төсөл 
гаргах 
байгууллага 

ДБ, ЭХЯ, 
УБДС ТӨХК 

Н
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й
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и
й
н
 н

ө
л

ө
ө

л
ө

л
 

Соёлын нөөц 
Хууль ёсны хамгаалалттай соёлын өвийг 
устгахаас зайлсхийх. 

Зураг төслийн 
байгууллага 
Соёлын 
дурсгалын 
газрууд 

ДБ, орон 
нутгийн 
соёлын 
дурсгалт 
газрууд 

Газар 
чөлөөлөх, 
дахин 
суурьшуулах 

Сонгосон чиглэлд оршин сууж байгаа 
иргэдийн амьжиргаанд сөргөөр 
нөлөөлөхгүйн тулд болж өгвөл газар 
чөлөөлөлж, дахин суурьшуулах 
шаардлагыг бага байлгах. 

Зураг төслийн 
байгууллага, 
нийгмийн 
нөлөөллийн 
үнэлгээний 
байгууллага 

ДБ, ЭХЯ, 
УБДС ТӨХК 

Замын 
хөдөлгөөн, 
бизнесийн 
үйл 
ажиллагаанд 
үзүүлэх 
нөлөө 

Оршин суугчдын амьдралд, төмөр зам, 
авто зам, гол гатлах зэргээр замын 
хөдөлгөөнд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг аль 
болох бага байлгахаар барилгын зураг 
төслийг боловсруулах. 
Энэхүү чиглэлд зам болон газар доогуурх 
гарцын нарийвчилсан шинжилгээ хийж, 
бүрэн бэлтгэл базаана.  

Зураг төсөл 
гаргах 
байгууллага 

ДБ, ЭХЯ, 
УБДС ТӨХК 
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Б
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Акустик 
орчин 

Тоног төхөөрөмжийн дуу чимээг бууруулах, 
засвар, үйлчилгээг тогтмол хангаж, 
төхөөрөмжийн ажиллагааны байдлаас 
үүдэх дуу чимээг бууруулах; тоног, 
төхөөрөмжийг тогтмол шинэчлэн, 
засварлах; 
Шугам угсралтын ажлын талбайд дуу 
чимээний түвшин зарим хэсэгт хэт өндөр 
байхаас сэргийлэх, дуу чимээг бага 
байлгах зохицуулалт хийнэ. 
Дуу чимээнд эмзэг газарт хурдны 
хязгаарлалт тогтоох, эсвэл дуут дохио 
ашиглахыг хориглох; 
Дуу чимээ ихтэй төхөөрөмжүүдийг болж 
өгвөл нэгэн зэрэг ажиллуулахаас 
татгалзах; үйл ажиллагаа явуулах цагийг 
хязгаарлаж, шөнийн цагаар ажиллуулахгүй 
байх.  
Шаардлагатай тохиолдолд дуу тусгаарлах 
хашаа байршуулах. 
Шугам угсралтын ажлын хугацаанд 
байгаль орчны хяналтыг сайжруулах. 

Гүйцэтгэгч 
компани 

ТУН, 
Дотоодын 
байгаль 
орчны 
удирдлагын 
газар  

 
Atmospheric 
Environment 

Шугам угсралтын талбайд заавал хаалт, 
хашилт хийсэн байна; 
Шугам угсралтын ажлын явцад тусгай 
халхавч байрлуулж, барилгын 
материалуудын дээгүүр тоос босохоос 
сэргийлж. 
Агаарт тоос босохоос сэргийлж газар 
шорооны ажлын үеэр ус цацна; хэт 
салхитай өдөр ажлыг зогсоох. 
Барилгын материалууд болон хог хаягдлыг 
битүүмжлэх. Мөн тээж байгаа тээврийн 
хэрэгсэл нь зам дагуу асгаж, хаягдуулахгүй 
байхад анхаарах, орчин тойрондоо сөргөөр 
нөлөөлөхгүй байхын тулд удаан жолоодно. 
Шугам угсралтын талбайгаас гадна 
хаягдал гаргахгүйн тулд орц, гарцыг 
тогтмол цэвэрлэж,  
Гагнуурын ажлыг бүрэн тусгаарласан 
барилгын талбайд хийх бөгөөд 
шаардлагатай тохиолдолд тусгаарлалтыг 
нэмж, өндөрсгөнө; 
Шугам угсралтын талбай доторх хог 
хаягдлыг бөөгнүүлж, ангилж, овоолж, өдөр 
бүр цэвэрлэнэ; урт хугацаанд хог 
овоорохоос сэргийлнэ; 
Бохирдлыг хязгаарлах холбогдох 
стандартын дагуу барилгын тоног 
төхөөрөмжийг ашиглах бөгөөд тогтмол 
засвар, арчигаа тавьж, хэвийн үйл 
ажиллагааг хангана; 
Ажилчдад ойрхон байр түрээсэлнэ. Тэдний 
хоол хийх хэрэгцээнд лаазтай газ ашиглах 
бөгөөд нүүрс хэрэглэхийг хориглоно. 

Гүйцэтгэгч 
компани 

ТУН, 
Дотоодын 
байгаль 
орчны 
удирдлагын 
газар 
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Усны орчин 

Шугам угсралтын ажлын явцад нийтийн 
ариун цэврийн газар ашиглахыг зөвлөж 
байна. Хэрэв ойрхон нийтийн ариун 
цэврийн газар байхгүй тохиолдолд түр 
ашиглах зөөврийн ариун цэврийн 
байгууламж суурилуулах хэрэгтэй. 
Түр ашиглах ариун цэврийн байгууламж 
барихдаа лагийг тухай бүрд нь булна; 
барилгын ажил дуусмагц лагийг ойрхон 
тосгонд бордоо байдлаар ашиглуулахаар 
илгээж болох бөгөөд ариун цэврийн 
байгууламжийг шохойн нөхөн сэргээлт 
хийсний дараа булах хэрэгтэй. 
Ажлын талбайд цэвэршүүлэгч сав 
байрлуулж, барилгад ашиглах шаварлаг 
усыг цэвэршүүлж, дахин ашиглана; 
Ажлын талбайд элс, цемент болон бусад 
материалыг овоолохдоо борооноос 
хамгаалах хэрэгтэй. Энэ нь гадаргын урсац 
ойролцоох байгалийн усны урсгалыг 
бохирдуулахаас сэргийлнэ. 
Хоолойн даралтыг шалгах бохир усыг 
цэвэршүүлэгч савнаас гарган авч, борооны 
ус зайлуулагч хоолойгоор гадагшлуулна, 
эсвэл дахин хэрэглэнэ. 
Барилгын ажилчдын муу усыг бохир усны  
системтэй холбоно. 

Гүйцэтгэгч 
компани 

ТУН, 
Дотоодын 
байгаль 
орчны 
удирдлагын 
газар 

Хатуу хог 
хаягдал 

Газар, шорооны ажлын хог хаягдал нь 
ихэвчлэн хоолойг суурилуулахад ялгарна. 
Хог хаягдлыг хотын захиргаанаас зааж 
өгсөн төвлөрсөн хогийн цэгт хаяна. Мөн 
барилгын хог хаягдлыг зарж, хүлээн авч 
болохгүй. 
Барилгын талбай дотор хогийн сав 
байрлуулж, цуглуулж, нийтийн ариутгалын 
алба нэгдсэн байдлаар шийдвэрлэнэ. 
Түр байрлуулсан ариун цэврийн 
байгууламжийн лагийг тухай бүрд нь булна; 
барилга дуусмагц лагийг цуглуулж 
ойролцоох тосгоны хүмүүст бордоо 
байдлаар ашиглуулахаар илгээж болох 
бөгөөд ариун цэврийн байгууламжийг 
шохойн ариутгал хийсний дараа газарт 
булна. 
Дэд бүрэлдэхүүн хэсэг 1.1 дор 6,000 м3 хог 
хаягдал үүсэх таамагтай байгаа бөгөөд 
тэдгээрийг төвлөрсөн хогийн цэгт 
тээвэрлэнэ. УБДС нь Гүйцэтгэгч 
компанитай уялдаатай хамтран ажиллах 
хэрэгтэй. 
Асбестын талаар Асбестын менежментийн 
төлөвлөгөөнөөс харна уу. 

Гүйцэтгэгч 
компани 

ТУН 
Дотоодын 
байгаль 
орчны 
удирдлагын 
газар 

Экологийн орчин 

Барилгын ажлын явцад аль болох газар 
чөлөөлөлтийн хүрээнд ажиллаж, түр 
ашиглах газар, ажлын талбайн ойр орчмын 
ургамал, зүлэг сүйдэхгүй байхыг хичээнэ. 

Гүйцэтгэгч 
компани 

ТУН, 
Дотоодын 
байгаль 
орчны 
удирдлагын 
газар 
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Ус, хөрс хамгаалал 
Барилгын ажлын газар ухах, хучих явцын 
үеэр түр хугацаанд хог овоолох цэгт хөрс 
гэмтээхээс сэргийлнэ. 

Гүйцэтгэгч 
компани 

ТУН, 
Дотоодын 
байгаль 
орчны 
удирдлагын 
газар 
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Соёлын нөөц 

Дотоодын соёл, заншлыг ажиглаж, 
ажилчдыг хатуу удирдаж, ажлын үеэр соёл, 
заншилтай холбоотой маргаан гарахаас 
сэргийлэх. 
Шугам угсралтын ажлын үеэр соёлын өв 
олдсон тохиолдолд Монгол Улсын хууль, 
соёлын өвийн тухай журмын дагуу 
барилгын ажлыг зогсоож, дотоодын соёлын 
дурсгал хариуцсан газарт мэдэгдэж, 
соёлын өвийг ухаж, шугам угсралтын 
комиссын зөвшөөрлийг авсны дараа ажлыг 
үргэлжлүүлнэ. 

Гүйцэтгэгч 
компани 

ТУН, 
Дотоодын 
байгаль 
орчны 
удирдлагын 
газар 

Газар 
чөлөөлөлт, 
нүүлгэн 
шилжүүлэлт  

Шугам хоолойн газар чөлөөлөлт түр 
хугацаанд үргэлжилнэ. Шугам угсралтын 
ажлын үеэр санал, гомдол хүлээн авах 
механизм байгуулж, нөлөөлөлд өртсөн 
хүмүүсийн саналыг хүлээн авна. 

Нийслэлийн 
газазр зохион 
байгуулалтын 

алба 

ДБ 
Орон нутгийн 
засаг 
захиргаа 

Оршин 
суугчдын 

өдөр тутмын 
амьдрал 

Ажлын талбайд мэдээллийн самбар 
байрлуулж, олон нийтэд мэдээлэл, тов 
зэргийг мэдээлж, шугам угсралтын ажлаас 
үүдэж олон нийтэд хүндрэл учруулж 
байгаад хүлцэл өчиж, хариуцсан хүний 
болон дуудлагын төвийн утасны дугаарыг 
байрлуулна. 
Эрчим хүчний хэрэглээний төлөвлөгөөний 
талаар Холбогдох эрчим хүчний 
байгууллагатай урьдчилж хэлэлцсэн байх 
хэрэгтэй.  
Гүйцэтгэгч компани холбогдох газруудтай 
урьдчилж холбогдож, шугам сүлжээний 
схем, түр шугам холбох ажилд бэлтгэх 
төлөвлөгөө болосруулна. Мөн зай 
хүрэлцээгүй бол эхлээд дулаан 
хангамжийн саатлаас сэргийлж, дамжуулах 
сүлжээнд учрах сөрөг нөлөөллөөс 
урьдчилан сэргийлнэ. 
Хүүхдийн цэцэрлэгийн ойр орчимд шугам 
угсралтын ажил явуулахдаа хүүхдүүдийн 
явж өнгөрөх хэсгүүдэд түр хугацаанд 
ашиглах гүүр босгож, баганыг төмөр утсан 
тороор нягт хүлж, хүмүүсийн аюулгүй 
байдлыг хангана. 
Шугам угсралтын талбайн гэрэл шөнө дунд 
бусад оршин суугчдад саад болохооргүй 
өндөр, чиглэлд байна. 
Шугам хоолой өрөх байршлыг сонгохдоо 
хүүхдийн цэцэрлэг, оршин суугчдаас хол 
байхаар тооцож, болж өгвөл эмх цэгцтэй 
хурааж, тодорхой хүнээр хариуцуулна. 

Гүйцэтгэгч 
компани 

ТУН, 
Дотоодын 
байгаль 
орчны 
удирдлагын 
газар, ДБ 



2019 оны 12-р сарын 20 БОНУТ 44 

Замын 
хөдөлгөөний 

аюулгүй 
байдал 

Оршин суугчид, замын хөдөлгөөнд 
учруулах сөрөг нөлөөллийг нь аль болох 
бага байлгахын тулд авто машины 
урсгалыг тооцож, нэгдсэн газар ухах 
төлөвлөгөө боловсруулж, замын түгжрэл 
үүсгэхээс сэргийлнэ; шаардлагатай 
тохиолдолд нийтийн аюулгүй байдал, 
харилцаа холбооны газруудтай хамтран 
ажиллаж, замын хөдөлгөөнийг хэвийн 
явуулж, радио, телевиз, сониноор олон 
нийтэд урьдчилан мэдээлнэ. 
Жолооч нарт аюулгүй ажиллагааны дүрэм 
баримтлахыг сануулах; 
Жолооч нар чадвараа сайжруулах хэрэгтэй 
төдийгүй заавал жолооны үнэмлэхтэй байх 
шаардлагатай. 
Жолоочийг хэт ядрахаас сэргийлж, жолоо 
барих хугацааг нь хязгаарлаж, ээлжийн 
хуваарь гаргах; 
Болзошгүй осол, аваараас зайлсхийх 
зорилгоор эрсдэлтэй замаас зайлсхийж, 
жолоо барихад аюултай цагаар жолоо 
барихыг нь хязгаарлах; 
Үйлдвэрлэгчийн зөвшөөрсөн тээврийн 
хэрэгсэл, эд ангийг тогтмол хангаж, тоног 
төхөөрөмж, эд ангийн саатлаас учрах 
болзошгүй ноцтой аюулаас сэргийлэх; 
Орон нутгийн нийгэмлэг, эрх бүхий 
байгууллагуудтай хамтран замын тэмдэг, 
тэдгээрийн үзэгдэх байдлыг сайжруулж, 
замын ерөнхий аюулгүй байдал, тэр 
дундаа сургууль зэрэг хүүхэд ихтэй бусад 
газрын ойр аюулгүй байдлыг хангах. 
Осол гарсан тохиолдолд түргэн 
тусламжийн ажилтнуудтай нягт уялдаатай 
ажиллаж, зохих анхны тусламж үзүүлнэ; 
Аль болох бараа материалыг дотоодоосоо 
худалдан авч, тээвэрлэх зайг богино 
байлгана; төслийн талбайн ойролцоо 
шаардлагатай байгууламжуудыг барьж 
(жишээ нь ажилчдын байр), замын 
ачааллыг ихэсгэхгүйн тулд ажилчдыг 
автобусаар тээвэрлэнэ; 
Замын аюулгүй байдлын хяналтын арга 
хэмжээ авч, замын тэмдэг, тэмдэглэгээ, 
эргүүл зогсоож, хүн, тээврийн хэрэгсэлд 
болзошгүй аюулгүй байдлын талаар 
анхааруулна. 
Замын аюулгүй байдлын хангах ажлын 
талаар Авто замын менежментийн 
төлөвлөгөөнөөс харна уу. 

Гүйцэтгэгч 
компани, 
Нийслэлийн 
авто замын 
хөгжлийн 
газар, 
Нийслэлийн 
замын 
цагдаагийн 
газар 

ТУН, 
Дотоодын 
байгаль 
орчны 
удирдлагын 
газар, ДБ 
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Хөдөлмөрийн 
аюулгүй 
байдал, 

эрүүл ахуй 

Ерөнхий: 
• Барилгын ажилчид заавал аюулгүйн 

дуулга зүүх хэрэгтэй. 
• Цахилгааны утас, кабел, гар багаж 

хэрэгслийг ил задгай, орхисон болон 
цахилгааны утасны аюулгүй байдлыг 
хангасан эсэхийг тогтмол шалгах. 

• Ажилчдыг зөөврийн ус, аюулгүй хүнсээр 
хангах. 

• Өндөрт дулааны шугам татахдаа шат, 
хашлагыг зөв босгож, барилгын 
ажилчдыг унахаас сэргийлэх арга хэмжээ 
авна. 

• Тоног төхөөрөмжийг мэргэжлийн 
ажилтнаар ажиллуулах, үйл 
ажиллагааны журмыг хатуу дагах, 
операторуудыг бэлтгэх. 

Гагнуурын ажилтай холбоотой бэлтгэл, 
гэмтэл: 
• Гагнуур хийх талбайд хаалт зүүж, 

гагнуурчдад гагнуурын шил, маск 
зүүлгэх. 

• Гагнуурын шил, эсвэл бүтэн нүүрний 
хамгаалалт зэрэг нүд хамгаалах зохих 
хэрэгслийг гагнуурын ажил гүйцэтгэж буй 
бүх ажилчдад зүүлгэх. Өөр нэг арга нь 
гагнуурын тодорхой хэсэгт хаалт босгох. 
Мөн хорт утааг тэр дор нь цуглуулж, 
арилгах төхөөрөмж хэрэгтэй болж 
болзошгүй. 

Үйлдвэрлэлийн тээврийн хэрэгсэл 
жолоодох, барилгын талбайн тээврийн 
хэрэгслийн хөдөлгөөн: 
• Үйлдвэрлэлийн тээврийн хэрэгслийн 

операторуудыг өргөх кранаар аюулгүй 
ачаа өргөж, буулгах, ачааны хязгаар 
зэрэг мэргэжлийн тээврийн хэрэгслийг 
аюулгүй жолоодоход сургаж, лиценз 
олгоно 

• Жолооч нарыг эмнэлгийн хяналтад 
хамруулах 

• Хажуу талын үзэгдэх орчин 
хязгаарлагдмал, дуут дохио ажиллаж 
байгаа нөхцөлд аюулгүй ачаа тээвэрлэх. 

• Замын хажуугийн орчин, хурдны хязгаар, 
тээврийн хэрэгслийн үзлэгийн шалгуур, 
үйл ажиллагааны дүрэм, журам тогтоож, 
замын хөдөлгөөний урсгал, чиглэлийг 
хянана. 

• Хүргэлтийн болон хувийн тээврийн 
хэрэгслийн эргэлтийг тодорхой чиглэл 
болон бүсэд хязгаарлаж, шаардлагатай 
хэсгийг нэг урсгалтай болгоно 

• Ажилчин тус бүрд олгосон талбай нь 
бараа, материалыг тээвэрлэж, хадгалах 
гээд ерөнхийдөө бүх үйл ажиллагааг 
аюулгүй гүйцэтгэхэд хангалттай сайн 
байх хэрэгтэй. 

• Ослын гарц хүрэх замыг тогтмол саадгүй 
байлгана. Ослын гарцыг харанхуйд ил 

Гүйцэтгэгч 
компани, 
Нийслэлийн 
авто замын 
хөгжлийн 
газар, 
Нийслэлийн 
замын 
цагдаагийн 
газар 

ЭХЯ, УБДС, 
ДБ 
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харагдахаар тэмдэглэсэн байна. Ослын 
гарцын тоо, даац нь ямар ч үед дүүрэн 
хүнтэй байхад аюулгүй, эмх цэгцтэй 
гарахад хангалттай байх шаардлагатай 
бөгөөд ажлын талбайн аль ч хэсгээс 
гадагш чиглэсэн гарц хамгийн багадаа 
хоёр байх хэрэгтэй. 

Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдал: 
• Жолоочдын аюулгүй байдлын нөхцөл 

байдлыг бодолцох  
• Жолоодох чадвараа сайжруулаад 

зогсохгүй заавал жолоодох эрхтэй байх. 
• Хэт ядрахаас сэргийлж тээвэрлэх 

хугацаанд хязгаар тогтоож, жолоочдын 
ээлж бий болгоно 

• Тоног төхөөрөмж, эд ангийн саатлаас 
учрах ноцтой аюулаас сэргийлэх 
зорилгоор тээврийн хэрэгслийн засвар, 
арчилгааг тогтмол хийж, үйлдвэрлэгчийн 
зөвшөөрсөн эд ангийг хэрэглэнэ.  

• Осол гарсан тохиолдолд түргэн тусламж 
ажилтнуудтай ойр 
ажиллаж,  шаардлагатай анхны 
тусламжийг үзүүлнэ. 

• Аль болох бараа материалыг 
дотоодоосоо худалдан авч, тээвэрлэх 
зайг богино байлгана; төслийн талбайн 
ойролцоо шаардлагатай 
байгууламжуудыг барьж, замын 
ачааллыг ихэсгэхгүйн тулд ажилчдыг 
автобусаар тээвэрлэнэ. 

Унах эрсдэл: 
• Ил сувгийн хоёр талаар өндөр шат 

босгож, барилгын ажилчдыг унахаас 
сэрэмжлүүлсэн анхааруулах тэмдгүүд 
байрлуулна. 

• Дунд хашлага, хаалт бүхий хамгаалалтыг 
унах аюултай бүс тус бүрд суурилуулна 

• Бэлтгэгдсэн ажилтнуудын шат, суурийг 
зөв ашиглах 

• Аюулгүйн бүс, оосор, унах аюултай 
хэсэгт нэвтрэхийг хориглох хэрэгсэл 
зэрэг унахаас сэргийлэх төхөөрөмж, аль 
эсвэл бүтэн биеийн бэхэлгээ, доргилт 
шингээгч оосор, эсвэл тодорхой газраас 
уяж, өөрийгөө буцаан татдаг төхөөрөмж, 
эсвэл хэвтээ туслах шугам зэрэг 
уналтаас хамгаалах багаж хэрэгсэл 
ашиглана. 

• Зохих сургалт явуулж, үйлчилгээний 
чадвар, шаардлагатай PPE-ийн бүрэн 
бүтэн байдлыг хангана; 

• Аврах, татан авах төлөвлөгөө, 
бэхэлгээнд тогтож байгаа ажилтанд 
хариу арга хэмжээ авах тоног 
төхөөрөмжийг тУстгахад 

Асбесттай холбоотой гэмтэл: 
• Асбесттай холбоотой ХАБЭА-ийн 

асуудлыг Асбестын менежментийн 
төлөвлөгөөнөөс харна уу. 
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 Акустик орчин 

Дуу чимээ багатай насос сонгож, тогтмол 
засварлаж, арчилна. 
Насосны суурь нь чичиргээ бууруулах 
боломжтой байх хэрэгтэй. Дуу чимээ 
бууруулахын тулд акустик хамгаалалт 
нэмж суулгаж болно. 
Насос станц нь дуу тусгаарлагч шил, эсвэл 
өрөөтэй байх хэрэгтэй. 

УБДС 

Дотоодын 
байгаль 
орчны 
удирдлагын 
газар 

Шугам 
хоолойн 
эвдрэх 
эрсдэл 

Инженерийн чанарын хяналт, хоолойн 
шугам сүлжээний шалгалтыг сайжруулж, 
эвдрэл, гэмтэлтэй хоолойг цаг тухай бүрд 
нь илрүүлж, засварлах. 

УБДС 

Дотоодын 
байгаль 
орчны 
удирдлагын 
газар 

Эрчим хүчний 
хэмнэлт 

 Дамжуулах сүлжээнд үүссэн алдагдлыг 
яаралтай засах. 

 Ууран систем дэх конденсат шүүгч зөв 
ажиллаж байгааг болон алдагдалтай 
байгаа эсэхийг тогтмол шалгана. 
Конденсат шүүгч нь дунджаар 5 жил 
ажилладаг, 20 орчим хувийг нь жил бүр 
дахин сольж, засварлах хэрэгтэй. 

УБДС ДБ 

Нийгмийн орчин 

Төслийн бүсэд дулааны үр ашигтай 
байдлыг болон тухайн бүсийн оршин 
суугчдын амьжиргааны түвшинг 
сайжруулах. 

УБДС 
Орон нутгийн 
захиргаа 
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Эмзэг хэсгүүд дээрх байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө 
 

Дэд 
төсөл 

Байгаль орчин 
хамгааллын 

зорилт 

Байгаль орчны бохирдлыг бууруулах арга 
хэмжээ 

Хэрэгжүүлэгч 
агентлаг 

Хяналт 
тавих 

байгууллага 
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Хамгаала
лтын 
зурваст 
оршин 
суугчид 

Дамжуулах шугамын угсралтын ажлыг өдрийн 
цагаар гүйцэтгэх бөгөөд ойр орчмын оршин 
суугчдын амрах цагаар ажиллахгүй байх. 
Оршин суугчдаас зөвшөөрөл аваагүй цагт 
шөнийн цагаар барилгын ажил хийхийг 
хориглоно. 

Гүйцэтгэгч 
компани 

ТУН 

Хүүхдийн 
цэцэрлэг 

  
Хүүхдийн цэцэрлэгийн ойр орчимд барилгын 
ажил явуулахдаа хүүхдүүдийн явж өнгөрөх 
хэсгүүдэд түр хугацаанд ашиглах гүүр босгож, 
баганыг төмөр утсан тороор нягт хүлж, дээгүүр 
нь өнгөржбайгаа хүмүүсийн аюулгүй байдлыг 
хангана. 

Гүйцэтгэгч 
компани 

ТУН 

Гурван 
замын 
уулзвар 

Барилгын ажлыг зорчигч, замын ачаалал бага 
үед явуулна. 
Замын ачаалал бага нэмэх барилгын арга 
барилыг ашиглана. 
Явган хүн, тээврийн хэрэгслийн аюулгүй 
байдлыг хангахын тулд барилгын талбайг 
тойруулж хашаа босгож, хаалт хийнэ. 
Барилгын ажлыг эхлүүлэхээс өмнө Нийслэлийн 
авто замын хөгжлийн газраас зөвшөөрөл авна. 

Гүйцэтгэгч 
компани, 
Нийслэлийн 
авто замын 
хөгжлийн 
газар, 
Нийслэлийн 
замын 
цагдаагийн 
газар 

ТУН, 
Дотоодын 
хөдөлгөөний 
аюулгүй 
байдлын 
хэлтэс 

Туул гол 

Дулааны хоолой голын дээгүүр байрлана. 
Хог хаягдлыг голд овоолохыг хориглоно. 
Ямар ч төрлийн бохирдуулах бодисыг голд 
хаяхыг хориглоно. 
Барилгын ажлыг эхлүүлэхээс өмнө голын 
менежментийн газраас зөвшөөрөл авна. 

Гүйцэтгэгч 
компани 

ТУН, 
Дотоодын 
голын 
менежменти
йн газар 

Төмөр 
замын 
гарц 

Дулааны хоолой төмөр замын дээгүүр 
байрлана.  
Төмөр зам дээгүүр барилгын материал 
овоолохыг хориглоно. 
Үйл ажиллагааг төмөр зам ажиллагаагүй байх 
үед явуулна. 
Шугам угсралтын ажлыг эхлүүлэхээс өмнө 
төмөр замын удирдах газраас зөвшөөрөл авна. 

Гүйцэтгэгч 
компани 

ТУН, 
Дотоодын 
төмөр замын 
удирдлагын 
газар 
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 Хамгаала
лтын 
зурваст 
оршин 
суугчид 

Инженерийн чанарын хяналт, хоолойн шугам 
сүлжээний шалгалтыг сайжруулж, эвдрэл, 
гэмтэлтэй хоолойг цаг тухай бүрд нь илрүүлж, 
засварлах. 

УБДС 
Орон 
нутгийн 
захиргаа 
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ХАВСРАЛТ 2 БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ҮНЭЛГЭЭНИЙ ҮЗЛЭГИЙН МАЯГТ 

Улаанбаатар хотын дулааны хангамжийн салбарыг сайжруулах төсөл  
Байгаль орчны үнэлгээний үзлэгийн шалгах хуудас – 2019 оны 12-р сар 

1-р Хэсэг – Санал болгож буй төслийн хэмжээ, цар хүрээ 

Сонирхсон асуултууд Тийм/Үгүй/ Хамааралгүй/Товч тайлбар Үр дүнд нь ямар нэг томоохон 

сөрөг нөлөө учрах уу?– тийм/үгүй? 

Сөрөг, эсвэл эерэг? Урт, богино 

хугацааных уу? Эсвэл бүр буцааж 

болохооргүй юу? 

Сөрөг нөлөөллийг 

лавшруулж судлах 

хэрэгтэй юу? 

Зохицуулалт 

шаардлагатай юу? 

2.1 Төслийг хэрэгжүүлэх газрын талбай нь хэд 

вэ? (талбайн хэмжээг м2 эсвэл км2-аар харуулах) 

Бусад бүрэлдэхүүн хэсгийн жагсаалт (замын 

холбоос, барилгын ажлын талбай г.м.) 

4.2км дулааны шугам сүлжээг шинээр 

солино 

Барилгын ажлын шатанд бага зэрэг 

сөрөг нөлөөтэй ч урт хугацаандаа 

нийгэм, байгаль орчинд ихээхэн 

эерэг нөлөөтэй 

БОУТ-ний хүрээнд 

барилгын ажлын 

нөлөөллийг 

зохицуулна 

2.2 Төслийн барилгын ажил, эсвэл үйл 

ажиллагаанд их хэмжээний эрчим хүч, ус болон 

бусад байгалийн нөөц шаардагдах уу? 

Дулааны сүлжээ нь өөрөө дулаан 

ялгаруулахын тулд их хэмжээний эрчим 

хүч шаарддаг. Энэхүү төсөл нь 

дулаан/усны алдагдлыг бууруулах 

замаар дулааны системийн үр ашигтай 

байдлыг нэмэгдүүлэхэд ихээхэн хувь 

нэмэр оруулна. 

Эрчим хүчний хэрэглээнд нэг их 

өөрчлөлт орохгүй, эрчим хүчний үр 

ашигтай байдлыг нэмэгдүүлж, 

агаарын бохирдлыг бууруулахад 

эерэг нөлөөтэй 

Нэмэлт судалгаа, 

шинжилгээ хийх 

шаардлагагүй. 

2.3 Барилгын ажил болон үйл ажиллагааг 

явуулахад их хэмжээний ажиллах хүчин 

шаардлагатай юу? Дотоодын болон/эсвэл 

гаднын ажиллах хүчин ажиллуулах 

шаардлагатай юу? 

Үгүй.  50-100 хүний бүрэлдэхүүнтэй 

ажиллах хүчин шаардагдах тооцоотой 

байгаа; Үүнд тээвэр, барилгын үйл 

ажиллагаа орж байгаа. Ажиллах хүчнийг 

дотоодоосоо авах төлөвтэй байгаа.  

Үгүй. Төсөлтэй холбоотойгоор 

хөдөлмөрийн шилжилт хөдөлгөөн 

гарахгүй, гарсан ч төдийлөн 

нөлөөлөхөөр биш. 

 

Төсөл хэдий хугацаанд хэрэгжих төлөвтэй байгаа 

вэ? (Барилгын ажил, бусад үйл ажиллагаа, хаалт, 

ашиглалтад оруулах зэргийг оруулаад) 

Барилгын ажлыг 4-6 сард гүйцэтгэхээр 

санал болгосон 
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2-р хэсэг – Төслийн байршил 

Үүнд барилгын ажил болон үйл ажиллагааг дэмжих төслийн бүх талыг оруулсан 

Сонирхсон асуултууд Тийм/үгүй/ 

Хамааралгүй/Товч 

тайлбар 

Үр дүнд нь ямар нэг томоохон 

сөрөг нөлөө учрах уу?– 

тийм/үгүй? Сөрөг, эсвэл эерэг? 

Урт, богино хугацааных уу? 

Эсвэл бүр буцааж болохооргүй 

юу? 

Сөрөг нөлөөллийг 

лавшруулж судлах хэрэгтэй 

юу? Зохицуулалт 

шаардлагатай юу? 

4.1 4.1 Байгалийн гамшигт эмзэг бүсийн ойролцоо төслийн 

байршил бий юу (Жишээ нь нам доор, эрэг орчмын газар, усан 

зам, үерийн далан, намгархаг газар, эгц уруу газар г.м)? 

Тийм. Хоолойг сэлбэ 

голын дээгүүр 

явуулахаар байгаа 

Ямар нэг томоохон сөрөг нөлөө 

учрахааргүй байгаа 

 

4.2 Эмзэг газар, байгууламжийн ойролцоо төсөл явагдах уу 

(жишээ нь, тосгон, түүхэн эсвэл археологийн эсвэл соёлын 

дурсгалт газар хамгаалах нөөц, сургууль, эмнэлэг/эрээл 

мэндийн байгууллага г.м)? 

Тийм. Нэг хүүхдийн 

цэцэрлэг байгаа. 

Барилгын ажил явагдах үеэр 

цэцэрлэг хаалттай байх тул 

ямар нэг томоохон сөрөг нөлөө 

учрахааргүй байгаа. 

 

4.3 Төсөл одоо байгаа газар ашиглалт/үйл ажиллагаанд сөргөөр 

нөлөөлөх үү? 

Хамааралгүй   

4.4 Ан амьтдын амьдрах орчинд эсвэл түүнтэй ойр төсөл 

хэрэгжих эсэх (эргийн бүс, тусгай хамгаалалттай газар, шүрэн 

хад, геотермал буюу галт уулын талбай, ой г.м) 

Хамааралгүй   

4.5 Тусгай бүсчлэл хийх шаардлагатай эсэхийг бодолцох газар 

бий юу? (Жишээ нь уг төсөл тусгай хамгаалалттай газар, нутаг, 

хот суурин, эсвэл үйлдвэрлэлийн бүсэд ойр эсэх) 

Хамааралгүй   
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3-р хэсэг – Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөлөл 

Байгаль 

орчны 

байдал 

Сонирхсон асуултууд Тийм/үгүй/ 

Хамааралгүй/Товч 

тайлбар 

Үр дүнд нь ямар нэг томоохон 

сөрөг нөлөө учрах уу?– 

тийм/үгүй? Сөрөг, эсвэл 

эерэг? Урт, богино 

хугацааных уу? Эсвэл бүр 

буцааж болохооргүй юу? 

Сөрөг нөлөөллийг 

лавшруулж судлах 

хэрэгтэй юу? 

Зохицуулалт 

шаардлагатай юу? 

5.1 

Топографи, 

геологи ба 

хөрс 

5.1.1 Аливаа геологийн эсвэл ландшафтын өвөрмөц 

онцлогийг устгах, бүрхэх, өөрчлөх үү? 

Хамааралгүй   

5.1.2 Хөрс бохирдуулах, эсвэл өмнө нь бохирдсон байсан 

хөрсийг ухах эсэх? 

Бохирдсон байж 

болзошгүй хөрс 

Магадлал багатай Бохирдол илэрсэн 

тохиолдолд 

зохицуулалт шаардна 

5.1.3 Эмзэг, эсвэл элэгдэх эрсдэлтэй, нягтралд өртөмтгий 

хөрсийг ухах эсэх?  

Хамааралгүй   

5.1.4 Налуу эсвэл өөр ямар нэг газрын тогтворгүй нөхцөл 

байдал үүсгэх эсэх? 

Хамааралгүй   

5.1.5 Горхи, үерийн суваг, далайн эсвэл нам горхины урсгалт 

өөрчлөлт оруулах эсэх? 

Хамааралгүй   

5.2 Ус 5.2.1 Гүний, гадаргуун, эсвэл ус хадгалах савны нөөцөөс ус 

гарган авах, ашигласнаар олон нийтэд хүрэх усны 

нийлүүлэлтийн хэмжээ, чанарыг бууруулах уу? 

Үгүй Дулаан хангамжийн усыг 

хуваарилсан байгаа 

 

5.2.2 Шууд эсвэл шууд бус бохир урсгах, шингээх, аль эсвэл 

уст давхаргыг өрөмдөх, тайрах, малтах зэргээр хөрс, гадаргуу, 

эрэг орчим, эсвэл далайн ус бохирдуулах эсэх? 

Тийм. Барилгын 

ажилтай 

холбоотойгоор ус 

бохирдуулах 

магадлалтай 

Ноцтой нөлөө учруулах 

магадлал бага. Гидротест 

болон бусад бохир усыг муу 

усны шугам руу цутгана 

 

5.2.3 Давлагаа, тэнгис эсвэл цэвэр усны хөдөлгөөний чиглэлд 

өөрчлөлт оруулах эсэх? 

Хамааралгүй   

5.2.4 Урсац, ус зайлуулах чиглэл, шингээх хэмжээг өөрчлөх 

эсэх? 

Хамааралгүй   

5.2.5 Эрэг орчмын, урсгал, эсвэл гол үерлүүлэх эсэх? Хамааралгүй   

5.3 Агаар 5.3.1 Тоосонцор хаях уу? Тийм Барилгын ажлын үеэр бага 

зэрэг тоос ялгарна 

Тоос, шороог тогтоон 

барих, бууруулах 

стандартын дагуу арга 

хэмжээ авна 
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5.3.2 Аюултай, хортой буюу хорт утаатай агаар бохирдуулагч 

/ ялгаруулагч бодисоос гарах уу? 

Тийм. Хоолойн 

дулаалгад асбестын 

агууламжтай 

материал байгаа нь 

ХАБЭА-ны эрсдэл 

үүсгэж байгаа. 

Хэрэв зохицуулбал томоохон 

асуудал гарахгүй 

Үйл ажиллагааг нарийн 

заасан ХОМС болон 

асбестын 

мэргэжилтний 

боловсруулсан 

сургалтын хөтөлбөр 

5.3.3 Орон нутгийн болон бүс нутгийн хүлэмжийн хийн 

ялгарлыг эрс нэмэх эсвэл буруулах уу? 

Үгүй Дулаан ялгаруулах хүчин 

чадлыг нэмэх санал гаргаагүй 

 

5.4 Дуу, 

чимээ 

5.4.1 Одоо байгаа үндсэн дуу чимээний түвшнээс хэт давж, 

иргэд эсвэл амьтдад нөлөөлөх эсэх? 

Үгүй Барилгын ажлын дуу чимээ 

богино хугацаанд зохистой 

хэмжээгээр ялгарна. 

 

5.5 

Ургамлын 

аймаг 

5.5.1 Ургамлын аймаг гэмтээх эсвэл устгах эсэх? (Жишээ нь 

уулын ой) 

Хамааралгүй   

5.5.2 Нухал ургамлын аймгийг гэмтээх, эсвэл устгах эсэх? Хамааралгүй   

5.5.3 Хөдөө аж ахуйн ургацын нийлүүлэлтийг бууруулах эсэх? Хамааралгүй   

5.5.4 Аюултай ургамлын аймгийн тарих эсвэл үйлдвэрлэх 

эсэх? 

Хамааралгүй   

5.5.5 Инвазив ургамал тархаах эсэх? Хамааралгүй   

5.6 

Амьтдын 

аймаг 

5.6.2 Өвөрмөц, ховор, эсвэл ховордсон амьтдын аймгийн тоог 

бууруулах эсэх? 

Хамааралгүй   

5.6.3 Хүний хэрэгцээнд гаргаж байгаа амьтдын тоо толгойг 

бууруулах эсэх (жишээ нь загас)? 

Хамааралгүй   

5.6.4 Эх газар эсвэл голын ойролцоо амьтдын амьдрах орчинг 

гэмтээж, сүйтгэх эсэх?  

Хамааралгүй   

5.6.5 Амьтдын нүүдэл, хөдөлгөөнд саад болох эсэх? Хамааралгүй   

5.6.6 Өвөрмөц, содон төрлийн амьтан үржүүлэх эсвэл 

үйлдвэрлэх эсэх? 

Хамааралгүй   

5.6.7 Инвазив ан амьтан тархаах эсэх? Хамааралгүй   

5.7 

Байгалийн 

нөөц 

5.7.1 Байгалийн нөөц гарган авах, хэрэглэх эсэх? (жишээ нь, 

мод, эрдэс баялаг, ус) 

Хамааралгүй   

5.7.2 Аливаа байгалийн баялгийг ашиглах хурд огцом 

нэмэгдсэн үү? 

Хамааралгүй   

5.7.3 Сэргээгдэх бус нөөц их хэмжээгээр хомстох уу? Хамааралгүй   

5.8 Хүний 

нийгэмлэг 

5.8.1 Одоо байгаа суурин газарт эсвэл зан заншил үйлдэх 

газарт халдах эсэх? 

Хамааралгүй   



2019 оны 12-р сарын 20 БОНУТ 53 

5.8.2 Төслийн бүсэд гадны ажиллах хүчний урсгал эсвэл 

шилжилт хөдөлгөөн хийгдэх эсэх? 

Хамааралгүй Дотоодоос авсан ажиллах 

хүчин 

 

5.8.3 Гаднын ажилчдад зориулсан нэмэлт орон сууц барих 

шаардлагатай эсэх? 

Хамааралгүй   

5.8.4 Замын ачаалал нэмэх, эсвэл зам болон одоо байгаа 

тээврийн системийг ашиглалтыг нэмэх эсэх; мөн холбогдох 

эрүүл мэндий эрсдэл байгаа эсэх (тоос, дуу чимээ)? 

Хамааралгүй   

5.8.5 Нийгмийн үйлчилгээ, дэд бүтцийн шаардлагыг нэмэх үү? 

(жишээ нь, ус, эрчим хүчний хангамж, харилцаа холбоо, муу 

усны суваг, бохир ус гадагшлуулах, галын хамгаалалт, цагдаа, 

сургууль, эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ) 

Тийм Дулааны системд түр зуурын 

саатал учруулж, аж үйлдвэрийн 

хэрэглэгчдэд бага зэрэг 

сөргөөр нөлөөлнө 

 

5.8.6 Үзэгдэх таатай орчин буурах эсэх? Хамааралгүй   

5.8.7 Ёс заншил, эсвэл түүнтэй холбогдох эрх зөрчигдөх эсэх? Хамааралгүй   

5.8.8 Нийгмийн өөрчлөлт, эсвэл уламжлалт засаглалын 

бүтцэд сөргөөр нөлөөлж, тодорхой бүлэг хүмүүсийг 

тусгаарлаж, тухайн нийгэмлэгийн нэгдлийг алдагдуулах эсэх? 

Хамааралгүй   

Ёс заншилтай холбогдолтой газар руу нэвтрэх, эсвэл тусгай 

газар нутагт нөөц ашиглах зэргийг хязгаарлах эсэх? Тусгай 

хамгаалалттай газар эсвэл хууль ёсны дагуу хамгаалагдсан 

газар нутгийг хязгаарлах эсэх? 

Хамааралгүй   

5.8.10 Амралт зугаа цэнгэлийн боломжийн хүртээмж, чанарыг 

өөрчлөх эсэх? 

Хамааралгүй   

5.9 Хог 

хаягдал 

 

5.9.1 Хаях шаардагдах хог хаягдал үүсэх үү? 

 

Тийм. Хаягдал бетон, 

хоолойн ган хэсгүүд  

  

5.9.2 Аюултай, эсвэл бусад хордтой хог хаягдал ялгарах эсэх? Үгүй. Асбест нь 

байгаль орчинд 

хортойд тооцогддоггүй 

  

5.9.3 Муу ус, эсвэл өөр төрлийн шингэн хаягдал ялгарах эсэх? Хамааралгүй   
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ХАВСРАЛТ 3 АСБЕСТЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

УЛААНБААТАР ХОТЫН ДУЛААН ХАНГАМЖИЙН САЛБАРЫГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ТӨСӨЛ 

Асбестын менежментийн төлөвлөгөөний төсөл 

Энэхүү Асбестын менежментийн төлөвлөгөө нь бодлогын үндсэн зарчимд 

суурилсан бөгөөд төслийн хүрээнд олдсон Асбестын агууламжтай материалуудыг 

хэрхэн зохицуулах талаар асбестын мэргэжилтний тусламжтайгаар төслийн 

хэрэгжилтийн явцад нарийн зөвлөмж боловсруулна. Менежментийн төлөвлөгөө нь олон 

улсын аж үйлдвэрийн сайн жишигт суурилж, ажилчдын болон нийгмийн эрүүл мэндийг 

хамгаалах зорилгоор ашиглана. 

1. Ерөнхий мэдээлэл ба асуудлыг тодорхойлох нь 

Асбест нь халуунд болон зэврүүлэгч химийн бодист тэсвэртэй, өргөн 

хэрэглээний, эрдэст суурилсан материал юм. Асбест тоосонцор нь аж үйлдвэрийн 

салбарт үнэ цэнтэй байдаг онцлог нь уг материал суналт сайтай, уян хатан, халуунд 

болон химийн бодист тэсвэртэй, үрэлт сайтай байдаг. Хоёр төрлийн асбестын 

агууламжтай материал (ААМ) бий: хоорондоо барьцалдсан. Битүү асбест 

бүтээгдэхүүнүүд нь зөөлөн, сул байдаг бөгөөд маш хөнгөн даралтад нарийн ширхэг 

болж үүрч, тоос болдог.  Жишээ нь гараараа хөгөхөн дарахад. Энэ төрлийн 

бүтээгдэхүүний асбестын агууламж ихэнхдээ өндөр байдаг (зарим тохиолдолд 100% 

хүртэл). Энэ нь бүтээгдэхүүнд сул байдлаар агуулагддаг учир асбестын тоосонцор 

агаарт маш амархан тархдаг. Асбест тоосонцор маш хялбар тардаг учраас битүү асбест 

аюултай байдаг төдийгүй ойр орчимд амьдарч байгаа, ажиллаж байгаа хүмүүс 

амьсгалах боломжтой. Барьцалдсан асбестын бүтээгдэхүүн нь барьцалдуулагч бодис 

(жишээ нь цемент)-ын агуулгамжтай, асбест бага зэрэг агуулдаг (ихэнхдээ 15%-иас 

бага). Барьцалдсан асбестын бүтээгдэхүүн нь хатуу, нугалардаггүй, үүрдэггүй. Уг 

бүтээгдэхүүн дэх асбест тоосонцор нь хоорондоо нягт барьцалдсан, агаарт амархан 

саринахгүй. Сайн нөхцөлд байгаа тохиолдолд барьцалдсан асбестын бүтээгдэхүүн нь 

хэвийн үед агаарт ямар ч төрлийн асбест алдахгүй бөгөөд эвдрэх үед аюулгүй байдлын 

урьдчилан сэргийлэх зохих арга хэмжээг авсан тохиолдолд хүмүүст үзүүлэх эрсдэл маш 

багад тооцогддог (enHealth 2013). 

Асбест тоосонцор нь агаарт нарийн ширхэгт байдлаар тархаж, амьсгалын замаар 

эсвэл хоол боловсруулах эрхтнээр дамжин хүний биед орсон тохиолдолд амьсгалын 

замын эсвэл хоол боловсруулах тогтолцооны эдэд наалддаг. Удаан хугацаанд 

Асбесттай ойр байх нь олон төрлийн хөгжлийн бэрхшээл, эсвэл үхэлд хүргэх өвчин 

үүсгэдэг. Эдгээр өвчлөл дунд асбест хэмээх эмфиземийн төрлийн өвчлөл; уушгины хорт 

хавдар; мезотелиома буюу уушги болон биеийн бусад эрхтнийг бүрхсэн мембранд 

тархдаг хорт хавдар; ходоод гэдэсний хорт хавдар багтдаг (OSHA, 1995). 

Асбестын хүний биед үзүүлэх нөлөөг сайтар баримтжуулсан байдаг. Асбесттай 

холбоотой өвчлөлийн эрсдэл нь ихэвчлэн асбестын мяндсыг амьсгалахад бий болдог. 

Уушгины хорт хавдар зэрэг Асбесттай холбоотой өвчлөлүүд хэдий хугацаанд хэр их 

хэмжээгээр Асбесттай ойр ажилласан, ямар төрлийн тоосонцор, тамхины утаа, болон 

бусад хорт хавдар үүсгэгчээс хамаарч эрсдэл нь нэмэгддэг. Нөлөөлж буй бүх хүчин 

зүйлсийг хараахан бүрэн олж тогтоогоогүй байгаа бөгөөд яагаад зарим хүмүүс асбестын 

холбогдолтой өвчин тусч, зарим нь тусдаггүйг тодорхойлоогүй; гэсэн ч асбестын 

тоосонцортой ойр ажиллах нь эрсдэлийг нэмдэг (enHealth, 2013). 

Австралид хүмүүс өдөр бүр бага зэргийн Асбесттай агаараар амьсгалдаг. 

Байгаль орчинд буюу ерөнхийдөө 1000 литр (куб метр) агаарт дунджаар 10-200 

асбестын тоосонцор асбест агуулагддаг(нэг литр агаарт 0.01-0.2 асбест тоосонцор). 
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Гэсэн ч ихэнх хүмүүс энэ төрлийн өвчнөөр өвчилдөггүй. Учир нь агаарт байгаа асбестын 

түвшин нь маш бага. Ихэнх хүмүүс амьдралынхаа тодорхой хугацааг өндөр Асбесттай 

орчинд өнгөрөөсөн байдаг; жишээ нь, ажил дээрээ, гудамжинд, эсвэл гэртээ. Гэхдээ энэ 

мэтчилэн тогтмол бус өртөх нь ихэнх хүмүүсийг өвчлөлд хүргэдэггүй. 

Асбесттай холбоотой өвчлөл туссан хүмүүсийн дийлэнх нь ажил дээрээ буюу ойр 

ойрхон их хэмжээний асбестын тоосонцор амьсгалсан байдаг. Жишээ нь, урьд өмнө нь 

барилгын ажилчид аюулгүй байдал хангагдаагүй нөхцөл байдалд ажилладаг байсан тул 

хүлцэх хэмжээнээс өндөр, их хэмжээний Асбесттай ойр ажилладаг байсан. Одоогийн 

ажлын байрны хязгаараар (8 цагийн хугацаанд) 1 литр агаарт 100 асбест тоосонцортой 

орчинд (хүлцэх хэмжээнээс 500-10,000 дахин их) орчинд байхаар байгаа. Өмнө нь 

асбестын ухдаг, эсвэл уурхайн ажилчид хүлцэх хэмжээнээс олон сая дахин их 

тоосонцрын нэгдэлтэй орчинд ажилладаг байсан. 

Азийн бусад улс орнуудын адилаар Монгол Улс асбест ашигладгийн 90 гаруй 

хувь нь барилгын салбарт хэрэглэгддэг. Түүнчлэн Монголд олон арван жил их 

хэмжээний асбест хэрэглэсээр ирсэн. Эрчим хүч, барилгын салбарын шинэчлэл, 

нураалтын ажил асбестын гаралтай өвчлөл үүсгэх эрсдэлийг нэмсээр байна. Энэ 

төрлийн үйл ажиллагааг зөв зохистой удирдан ажиллаж, эдгээр эрсдэлээс зайлсхийхийн 

тулд асбестыг аюулгүйгээр зөөж, хаях шаардлагатай. 

Улаанбаатар хотын төвлөрсөн дулааны шугам сүлжээ нь дунджаар 380,000 

өрхөд дулаан нийлүүлдэг. Шугам сүлжээ нь хэд хэдэн уурын зуух, өрхөд нийлүүлэх 

байгаа дамжуулах, түгээх системээс бүрддэг. Улаанбаатарт агаарын температур эрс 

буурахад түгээлт дунд дулаан алдахаас зайлсхийх зорилгоор дулааны дэд бүтцийг 

дулаалга суурилуулсан байдаг. Өмнө нь хоолойн дулаалга нь ноос, асбестын матрицаас 

бүрддэг байсан бөгөөд гадуур нь цементэн төрлийн материалаар бүрдэг байсан. 

Одоогоор дулаан хангамжийн хоолойн 50 хувь нь тааруу нөхцөл байдалд, яаралтай 

солих шаардлагатай байгаа. Эдгээр хоолойн хэсгүүдийн дулаалга нь агаарт ААН 

дэгдээдэг бөгөөд асбестын тоосонцрыг ил хаях эрсдэлтэй. 

2. Эрх зүйн орчин 

Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллага (ОУХБ) 

Олон улсын хөдөлмөрийн бага хурал 2006 оны 95 дугаарр хурлаараа хризотилыг 

оруулаад бүх төрлийн асбестыг Хавдар судлалын олон улсын агентлаг (IARC)-ийн хорт 

хавдар үүсгэгч ангилалд оруулж, асбест салгах, нураах, барилгын засвар, усан онгоц 

нураах, хог хаягдалтай харьцах үйл ажиллагаа хариуцсан ажилчдыг асбестаас үүдсэн 

ноцтой эрсдэлд байгаад санаа зовьнож байгаагаа илэрхийлсэн. Энэхүү тогтоолоор 

цаашид асбестын хэрэглээнээс бүрэн татгалзаж, одоо байгаа асбестыг зөв зохистой 

зохицуулж, ажилчдын аюулгүй байдлыг хангаж, асбестын гаралтай үхэлд хүргэх 

өвчлөлөөс хамгаалах хамгийн үр ашигтай арга замыг хайхыг уриалсан. 

1986 оны ОУХБ-ийн Асбестын конвенцод асбестад өртсөний улмаас эрүүл 

мэндэд учирч болзошгүй аюулаас ажилчдыг урьдчилан сэргийлж, хянан тусгаарлаж, 

хамгаалах арга хэмжээг тусгасан байдаг. 162 дугаарр конвенцын холбогдох гол 

заалтууд нь: 

 асбест эсвэл зарим төрлийн асбест, эсвэл асбест агуулсан бүтээгдэхүүнийг хор 

хөнөөл багатай нь тогтоогдсон өөр материал эсвэл бүтээгдэхүүнээр орлуулах; 

 зарим ажилд асбест эсвэл зарим төрлийн асбест, эсвэл асбест агуулсан 

бүтээгдэхүүнийг бүрэн эсвэл хэсэгчлэн хориглох; мөн 

 Асбестын тоосонцрыг агаарт алдагдахаас сэргийлэх, хянах арга хэмжээ авах, 

мөн үүнтэй ойр ажиллах хугацааны хязгаар болон бусад шалгуур үзүүлэлтүүдийг 

аль болох боломжоор нь бага байлгах. 
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ОУХБ-ийн 1974 оны (139 дугаарр) Хөдөлмөрийн хорт хавдрын конвенцод хорт 

хавдар үүсгэгч бодис, түүнээс үүсэх хөдөлмөрийн аюулыг хязгаарлах, урьдчилан 

сэргийлэх арга хэмжээг тусгаж өгсөн. 139 дүгээр конвенцын холбогдох гол заалтууд: 

 хорт хавдар үүсгэгч бодисуудыг, агентуудыг хөдөлмөр эрхлэх орчинд хориглох, 

эсвэл зөвшөөрөл олгох, эсвэл хяналт тавих зорилгоор тогтмол тодорхойлох; 

 хөдөлмөр эрхлэх явцад ажилчдад өртөх магадлалтай хорт хавдар үүсгэгч 

бодисууд, агентуудыг хорт хавдар үүсгэдэггүй, эсвэл хор хөнөөл багатай бодис, 

агентаар орлуулахад бүхий л хүчин чармайлт гаргах; 

 хорт хавдар үүсгэгч бодис, агентуудад өртөж байгаа ажилчдын тоо, хугацааг 

цөөлж, өртөж буй хэмжээг хамгийн бага байлгана. 

ДБны бодлого 

ДБ-ны асбестын бодлого (ДБ Групп, 2009) ААМ-тай холбоотой эрүүл мэндийн 

эрсдэлийг хамгийн бага байлгахад чиглэсэн дараах сайн туршлагыг дэмждэг: 

 асбестыг шинэ барилга, шинэчлэлтийн ажилд ашиглахаас зайлхийж; 

 ААМ-ыг салган авахдаа эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын эрсдэлийг бууруулах олон 

улсаар хүлээн зөвшөөрөгдсөн стандарт, шилдэг туршлагыг ашиглах. 

Бүх тохиолдолд ДБ нь зээлдэгч болон бусад харилцагчдыг боломжтой бол өөр 

материалаар орлуулахыг шаарддаг. Шинэ барилгад ААМ-аас ашиглахаас татгалзах 

хэрэгтэй. Үүнд гамшгийн үр дагаврыг арилгах байгууламж мөн багтана. Сэргээн босголт, 

нураалт, эвдэрсэн дэд бүтцийг арилгах зэрэг ажилд асбестын аюулыг тооцож, 

эрсдэлийн удирдлагын төлөвлөгөө боловсруулж, хаях арга барил, эцсийн цэгийн 

тодорхой болгоно. 

Монгол Улсын асбестын тухай зохицуулалт 

Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай хуульд (ХХБАБТХ) асбестыг 

оролцуулаад химийн хорт болон аюултай бодисын хэрэглээг зохицуулсан байдаг. 

Энэхүү хуульд хориотой, хязгаарлалттай химийн бодисын жагсаалтыг Монгол Улсын 

Засгийн газар баталсан. Хязгаарлалттай химийн бодисын жагсаалтад бүх төрлийн 

асбест багтсан байгаа. ХХБАБТХ-ийн 3.1.4 заалтад зөвшөөрөгдсөн газруудад тодорхой 

зорилгоор хатуу хаягдал дор зөвшөөрөгдсөн хэмжээгээр химийн хорт болон аюултай 

бодисыг хэрэглэхийг зөвшөөрсөн. Жишээ нь бүх төрлийн асбест, асбестын агуулгатай 

материалыг эрчим хүчний салбарт дулаалга, халуунд тэсвэртэй материал байдлаар 

хэрэглэж болно гэж заасан. 

Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдал тухай Монгол Улсын үндэсний MNS 

4990:2015 стандарт болон Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, эрүүл ахуйн шаардлагад ажлын 

байранд агаарын гаралтай бохирдуулагч бодисын хязгаарыг тогтоосон. Энэхүү 

стандартад асбестад өртөлтийн хязгаарыг нэгж куб метрт (f/cc) 0.1 тоосонцрын жигнэсэн 

агууламжтай агаарт 8 цаг ажиллахаар заасан. Хорт хавдар үүсгэг бодисын хувьд 

Байгаль орчинд ерөнхийд нь зөвшөөрөгдсөн хязгаар гэж байхгүй. Асбестын өртөлтийг 

ажилчны амьсгалж буй хэсгээс авсан агаарын дээжид үндэслэн Фазын тодосгогч 

микроскоп эсвэл дамжуулагч электрон микроскопын аргаар шинжилнэ. 

2008 оны Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухайн хуульд ажилчдыг 

аюулгүй, эрүүл ажиллах орчноор хангах шалгууруудыг нарийвчилсан. Ажилчин химийн 

хорт болон аюултай бодис (асбестыг оруулаад), тэсрэх бодис, тэслэх төхөөрөмж, цацраг 

идэвхт, биологийн идэвхт бодист өртөхөөр байвал ажил олгогч нь ажилчдын эрүүл 

мэндийг хамгаалах арга хэмжээг заавал авч хэрэгжүүлэх ёстой гэж заасан. Хорт 

бодисуудын нөлөөллийн талаарх болон хэрхэн өөрсдийгөө хамгаалах сургалт үүнд 
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багтана. Ажил олгогч нь ажилчнаас ямар зардал гаргахгүйгээр зохих хамгаалалтын 

тоног төхөөрөмжөөр хангана. 

Асбест арилгах ажил гүйцэтгэж байгаа ажилчны ажил олгогч инженерчлэл болон 

захиргааны хяналт явуулж, куб метр агаар дахь тоосонцрын агууламжийг (Хөдөлмөрийн 

аюулгүй байдал, эрүүл мэндийн удирдлага (OSHA) -ийн зөвшөөрөгдөх өртөх хэмжээтэй 

тэнцэх хэмжээний (ЗДХ) буюу) 8 цагт 0.1-ээс давуулахгүй байлгахын тулд хамгаалалтын 

тоног төхөөрөмжөөр хангах зайлшгүй шаардлагатай. 

Үүнийг бичиж байх үед Монгол Улсад ААМ-ыг зохицуулах хууль байгаагүй. 2015 

онд Демиран болон холбогдох хүмүүс Монголын Засгийн газрыг асбестыг бүрэн 

хориглохын тулд асбестын өртөлтийг үгүй хийх үйл ажиллагааны цогц төлөвлөгөө, 

замын зургийг яаралтай боловсруулах зайлшгүй шаардлагатай байгааг дурдаж байсан. 

Явц дундын арга хэмжээний хувьд инженерчлэл, захиргааны хяналтаар асбестын 

өртөлтийг бууруулах зэрэг олон улсаар хүлээн зөвшөөрөгдсөн хөдөлмөрийн эрүүл 

ахуйн туршлагыг ажил олгогчид хэрэгжүүлж, дэмжих хэрэгтэй. 

Монгол Улсын асбестын ажлын хэсэг Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн 

удирдлага (ХАБЭХУ)-ын 1910.1001 – Асбест стандартад үндэслэн журам 

боловсруулсан. Энэхүү журамд Хөдөлмөр, нийгмийн халамжийн сайдын зөвшөөрөл 

хүлээгдэж байгаа бөгөөд 2020 оны 1-р сард батлагдах хүлээлттэй байгаа. 

Асбест салгах арга барил 

Дараах жагсаалт бол асбестыг хэрхэн аюулгүй салгах талаарх Австралийн 

аюулгүй хөдөлмөр эрхлэлтийн (2018) жишиг дүрмээс (Safe Work Australia Code of 

Practice: How to safely remove abestos) үндэслэсэн асбест салган авах аргын ерөнхий 

жагсаалт. Асбесттай харьцах талаарх аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа хэмээх 

хүлээгдэж байгаа Монгол Улсын журамд харьцуулсан арга хэмжээг тусгаж өгнө. Хотын 

дулаан хангамжийн төсөл дор асбест салгах үйл ажиллагааны нарийн арга барилыг 

ДБ/AIIB, УБДС, асбест салган авах туслан гүйцэтгэгч нартай зөвлөлдөж байгаа асбестын 

мэргэжилтэн боловсруулна. Арга хэмжээг боловсруулахад ажилчдын болон нийгмийн 

эрүүл мэнд, аюулгүй байдлыг чухалчилна. 

Хяналт 

Асбест салгах бүх үйл ажиллагаанд бэлтгэгдсэн мэргэжилтэн хяналт тавьж 

ажиллана. Энэхүү төслийн хяналтын багт зөвлөх асбестын мэргэжилтэн болон нарийн 

бэлтгэгдсэн туслан гүйцэтгэгчийн хяналтын ажилтан багтах болно. 

Сургалт 

ААМ салгах, савлах, тээвэрлэх, устгах талаар гэрээт гүйцэтгэгчийн ажилчдад 

зориулж сургалтын хөтөлбөр боловсруулах хэрэгтэй. Сургалтын хөтөлбөр нь тухайн үйл 

ажиллагаатайгаа уялдаж, ААМ салгах ажил эхлэхээс өмнө зохион байгуулагдах 

шаардлагатай. Сургалтад дараах зүйлсийг агуулна: 

 аюул, эрсдэлийн шинж чанар 

 асбест хүний эрүүл мэндэд хэрхэн сөргөөр нөлөөлдөг талаар болон агаарт 

тарсан асбестад өртөхөд учрах эрсдэл 

 хяналтын арга хэмжээний талаар болон засварын үеэр асбест салгах ажилд 

зориулсан хяналтын төлөвлөгөөний талаар 

 тухайн ажлыг зөв, зохистой гүйцэтгэхэд ашиглах арга барил, тоног төхөөрөмж 

 Хувийн хамгаалалтын тоног төхөөрөмж (PPE) болон амьсгалын замын хамгаалах 

(RPE) тоног төхөөрөмжийг сонгох, хэрэглэх, анхаарал тавих талаар 

 Ариутгалын журам 

 хог хаягдлыг зохицуулах журам;  
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 яаралтай тусламжийн журам. 

Асбесттай харьцах талаарх аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаанд хоёр шатны 

сургалт санал болгосон: 

 Хяналтын (40 цаг) – Асбесттай харьцах, салгах ажлын төлөвлөгөө, зохион 

байгуулалтад анхаарна; 

 Ажилчдад (8 цаг) - аюулын талаарх мэдлэг, хамгаалалтын хэрэгсэл, асбестын 

менежментийн төлөвлөгөөг дагаж мөрдөхөд анхаарлаа хандуулна. 

Асбест салгах ажилд хяналт тавих төлөвлөгөө 

Асбест салгах ажилд хяналт тавих төлөвлөгөө гэдэг нь асбест салгах ажил 

явагдаж байх үед ажилчид болон бусад хүмүүс эрсдэлд орохгүй байхад анхаарах 

нарийн хяналтын арга хэмжээ бүхий баримт бичиг юм. Энэ нь асбестын өртөлтөөс үүсэх 

эрсдэлийг хамгийн байлгахад шаардах хяналтын нарийн арга хэмжээнд анхаарал 

хандуулна. Асбест салгах ажилд хяналт тавих төлөвлөгөө нь тухайн ажлыг сайн 

төлөвлөлттэй, аюулгүй байдлаар явагдахад тусална. Хяналтын төлөвлөгөө нь дараах 

зүйлсийг багтаана: 

 Ашиглах арга барил, тоног төхөөрөмж, багаж, хэрэгсэл, PPE гэх мэтчилэн асбест 

салгах ажил хэрхэн явагдах талаар; 

 Байршил, төрөл, асбестын нөхцөл байдал зэрэг устгалд оруулах асбестын 

талаар. 

Туслан гүйцэтгэгч болгон өөрсдийн хяналтын төлөвлөгөөг боловсруулах 

шаардлагатай бөгөөд үүндээ ажилчдад олгох PPE болон тооцооны хэмжээнд тУстгах 

төсвийн хангамжийн талаар оруулж өгөх хэрэгтэй. 

Нэвтрэх хэсэгт тавих хяналт 

Устгах цэг тус бүрд асбест салгах ажил явагдаж байгааг харуулсан тэмдэг 

байрлуулж, асбест салгах газрыг тусгаарлаж, хаалт босгоно. Устгах талбайд зөвхөн 

дараах хүмүүс нэвтрэх эрхтэй: 

 Устгах ажилд оролцох ажилчид; 

 Устгах ажилд оролцох бусад холбогдох хүмүүс;  

 Холбогдох журмын дагуу асбест салгах талбайд нэвтрэх эрхтэй хүмүүс (жишээ 

нь хяналтын байцаагчид, яаралтай тусламжийн ажилчид). 

Ариутгах 

Агаарт байгаа асбестын тоосонцрыг устгахад болон хүмүүст, тэр дундаа асбест 

салгах ажлын талбайн гадна байгаа оршин суугчдад хүрэх байдлыг нь бууруулахын тулд 

асбест салгахад оролцсон ажилчид, ашигласан ажлын талбай, PPE, багаж хэрэгслийг 

ариутгах нь чухал. Зохих ариутгалын журмыг тодорхой болгохын тулд хүн тус бүрийн 

асбест устгалын ажлын эрсдэлийг дүгнэх хэрэгтэй. 

Ариутгах байгууламж нь асбест салгах талбай, дотор байсан ургамал, ажилчид, 

төдийгүй асбест устгалын ажилд оролцож байгаа талбайд нэвтрэх эрхтэй бусад 

хүмүүсийг бүрэн ариутгах чадалтай байх ёстой.  

Хог хаягдал хадгалах, устгах 

ААМ-ыг зөв зохистой устгах нь дан ганц ойр орчмын оршин суугч, байгаль орчинг 

хамгаалахад чухал бус тухайн материалыг дахин авч, ашиглахаас урьдчилан сэргийлнэ. 

ААМ-ыг нэвчилтгүй саванд тээвэрлэж, сав гэмтэж задарсан ч агаарт бохирдол 

үүсгэхээргүй байдлаар зохицуулсан аюулгүй хогийн цэгт хаяна (ДБ, 2009).  
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Устгах туслан гүйцэтгэгч нь асбестын хаягдлыг устгах талбайгаас гаргахдаа 

заавал битүүмжилж, шошго наана. Асбестын хаягдал хүлээн авах талбайг хүлээн 

зөвшөөрмөгц хаягдлыг тэр дор нь хаяна. Хогийн цэг болон устгах, хадгалах арга барилыг 

хотын захиргаатай зөвлөлдөж, шийднэ. 

Битүү асбестыг салгах 

Хоолойн дулаалгын асбест нь битүү байдаг тул агаарт тоосонцор ялгаруулах 

эрсдэлийг нэмнэ. Бүх төрлийн битүү асбестыг заавал ус цацаж салгах шаардлагатай. 

Ингэхдээ тогтмол нам даралтын ус цацаж, асбестыг болох холбогдох материалыг норгох 

замаар асбестын тоосонцрыг агаарт тарахаас сэргийлнэ. Энэхүү аргаар асбестын 

тоосонцор тарахаас сэргийлдэг ч бүрэн гүйцэд салдаггүй тул зайлшгүй RPE хэрэглэх 

шаардлагатай. Поливинил ацетат (ПВА)-ын эмульс ашиглах сонголтыг бодолцож болно. 

Энэ нь агаарт тарах тоосонцрыг хамгийн бага түвшинд байлгахад уснаас илүү үр дүнтэй. 

Байгаль орчинд асбест тарахаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор битүү асбест салгах 

талбайд бүтэн, эсвэл хэсэгчилсэн хаалт хийх шаардлагатай. 

Хувийн хамгаалалтын тоног, төхөөрөмж 

Асбест салгах ажил нь маш аюултай үйл ажиллагаа тул авч хэрэгжүүлж байгаа 

эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын арга хэмжээнээс үл хамаараад зохих хамгаалалтын 

хувцас, хэрэглэл зайлшгүй шаардлагатай. PPE-г сонгохдоо эрүүл мэнд, аюулгүй 

байдлын эрсдэлийг хамгийн бага байлгахад анхаарна. Ингэхдээ дараах зүйлсийг 

харгалзан үзнэ: 

 тухайн ажлын онцлог болон түүнтэй холбоотой аливаа аюулд тохирсон байх;  

 өмсөж буй хүндээ таарсан хэмжээтэй, тухтай байх; 

 цаашид эрсдэлийг бага байлгах зорилгоор тогтмол арчилж, засварлана, эсвэл 

шинээр солино. Ингэхдээ PPE-ийн ариун цэвэр, эрүүл ахуй, ажлын сайн горимыг 

баримтална; 

 одоохондоо хэрэглэсэн хамгаалах хувцас ашиглах боломжтой байгаа. 

PPE зөв зохистой ашиглах, өмсөх, тэдгээрийг хадгалах талаар ажилчдыг 

мэдээллээр хангаж, сургаж, зөвлөх шаардлагатай. Ажилчид тодорхой мэдээлэл, 

сургалт, эсвэл зааварчилгааны дагуу зөв зохистой ашигладаг нь харагдсан. 

PPE-ийн үр ашигтай байдал нь зааварчилгаа, журмыг ажилчид зөв дагаж 

мөрдөхөөс болон өөртөө тааруулан, арчилгаа, цэвэрлэгээг сайтар хангахаас ихээхэн 

хамаарна. Хэрэв PPE-ийг удаан хугацаагаар ашиглах шаардлагатай гарах, тухайн 

ажлыг илүү уян хатан, тодорхой төлөвлөгөөтэй явуулах шаардлагатай болох, эсвэл 

PPE-ийг хэрхэн зөв зохистой ашиглах талаар ажилчдыг хангалттай бэлдээгүй 

тохиолдолд ажилчид PPE ашиглахаас татгалзах хэрэгтэй. 

PPE нь дараах эд зүйлсийг багтаана: 

 Бүрэн халхалсан хамгаалалтын хувцас – болж өгвөл стандартад нийцсэн, 

амархан урагдаж, цоордоггүй, асбестын тоосонцор нэвтрүүлдэггүй нэг удаагийн 

хувцсаар хангах хэрэгтэй; хэмжээг нэг зэрэглэлээр томдуулж өмсөх нь урагдаж, 

цоорохоос хамгаална; малгай, ханцуйвчийг биед тааруулснаар асбестын 

тоосонцор нэвтрэхээс сэргийлнэ; 

 Бээлий – асбест салгах ажил гүйцэтгэхдээ бээлий зүүх шаардлагатай. Хэрэв 

асбестын тоосонцрын хэмжээ хэт их байвал нэг удаагийн нитрил бээлийн зүүх 

хэрэгтэй. Асбест салгах ажилд ашигласан бээлийг асбестын хаягдалтай хамт 

хаяна; 

 Аюулгүй гутал – асбест салгахдаа ажилтан бүрийг аюулгүй гутал (жишээ нь ган, 

резинэн уусмал, эсвэл резинээр хийсэн)-аар хангасан байна. Гутлын үдээс 
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бохирдох боломжтой төдийгүй цэвэрлэхэд бэрхшээлтэй байдаг тул үдээсгүй 

гутал байх хэрэгтэй. Гутлыг асбест цэвэрлэх талбайд хаяж, эрүүл ахуйн 

шалтгааны улмаас хуваалцах ёсгүй. 

 Амьсгалын замыг хамгаалах тоног төхөөрөмж (RPE) –Монгол Улсын 

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэнд, Хувийн хамгаалах хувцас хэрэгсэл, 

Амьсгал хамгаалах хэрэгслийн сонголт, хэрэглээнд тавих ерөнхий шаардлага 

MNS 6654:2017-ийн хүрээнд асбест салгах ажиллагаанд оролцож буй бүх 

ажилчин зохих стандартын дагуу RPE ашиглах шаардлагатай. Тохирох RPE-ийг 

сонгохдоо асбест цэвэрлэх ажлын онцлог, асбестын тоосонцрын хамгийн өндөр 

концентрац, ашиглаж буй хүний нүүрний хэлбэрт нөлөөлөх бусад зүйлсэд (жишээ 

нь сахал, нүдний шил) тааруулна. 

3. Хог хаягдлыг тээвэрлэх, устгах 

Хог тээвэрлэх, хаях төлөвлөгөө боловсруулахдаа дараах зүйлсийг бодолцоно: 

 агаарт асбестын эсийг ялгаруулахгүйн тулд хог хаягдлыг битүүмжилнэ; 

 асбест эсвэл ACM-ийг газар дээр нь үлдээх дэлгэрэнгүй мэдээлэл; 

 талбай дээрх дээрх хог хаягдал хадгалах байршил, аюулгүй байдал; 

 хог хаягдлыг барилгын талбай руу болон түүнээс гадагш тээвэрлэх; 

 хог хаях цэгийн байршил; 

 холбогдох орон нутгийн захиргааны байгууллагаас зөвшөөрөл авах; 

 асбестын хаягдлын хэмжээд хамаарах орон нутгийн захиргааны байгууллагын 

аливаа шаардлага. 

Сул орхигдсон асбестын хаягдлыг ажлын талбайгаас цуглуулах ёсгүй. Сул  байгаа 

асбестыг шошготой хогны уутанд эсвэл хүнд оврын полиэтилен цаасанд (доод тал нь 

200 микрограм зузаантай) ороож, шошго наана. Асбест цэвэрлэх талбайгаас шошготой 

асбестын хаягдлыг гаргасан тохиолдолд хатуу хог хагдлын цэг, саванд хийнэ, аль эсвэл 

талбайгаас зөвшөөрөлтэй/лицензтэй хог ачигчаар шууд тээвэрлэнэ.  
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ХАВСРАЛТ 4 ЗАМЫН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ УДИРДЛАГЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

Замын хөдөлгөөний удирдлагын төлөвлөгөө 

Төслийн явцад орон нутгийн болон барилгын талбайн замын хөдөлгөөний 

аюулгүй байдлын хангах зорилгоор төслийн замын хөдөлгөөний удирдлагын 

төлөвлөгөөг боловсруулсан. Энэхүү төлөвлөгөөг Улаанбаатар хот, ДБны EHSG-үүдийн 

шаардлагуудыг ашиглан боловсруулсан. Тухайлбал  

(i) Барилгын талбайн аюулгүй хөдөлмөрийн орчин,  
(ii) Барилгын талбайн аюулгүй тээврийн хэрэгсэл, 
(iii) Аюулгүй жолоодох, тээвэрлэлттэй холбоотой туршлага, 
(iv) Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдал, 
(v) Онцгой байдлын бэлэн байдал, хариу арга хэмжээ зэргийг ашигласан. 

I. Зорилго 

Энэхүү төлөвлөгөө нь Төслийн барилгын ажлын явцад орон нутгийн болон 

барилгын талбайн замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангахад, тэр дундаа явган хүн, 

дугуйтай хүн, материалын нийлүүлэлт хариуцсан ажилчид, барилгын ажилчид, тээврийн 

хэрэгслийн жолоочдыг оролцуулаад нийт ажилчдыг хамгаалахад чиглэсэн.  

II. Ерөнхий арга хэмжээ 

 Сэрэмжлүүлэх тэмдэг, анхааруулах шөнийн гэрэл зэргийг замын 

уулзварууд, хөл хөдөлгөөн ихтэй газруудад, эмнэлэг, сургууль, цэцэрлэг 

зэрэг олон нийтийн үйл ажиллагааны талбай бүхий хөдөлгөөний аюултай 

газруудад дэ+эр байрлуулна; 

 Сэрэмжлүүлэх тэмдэг болон хурдны хязгаарууд байрлуулах 

шаардлагатай бөгөөд тухайн хорооллын замын хөдөлгөөнд нөлөөлөх 

хоолой суурилуулах талбай, хороололд нэвтрэх тээврийн хэрэгсэлтэй 

холбоотой эмзэг хэсгүүд дээр бүтэн цагаар замын хөдөлгөөнийг чиглүүлэх 

ажилтан томилно.  

 Ослын гарц хүрэх замыг тогтмол саадгүй байлгана. Ослын гарцыг 

харанхуйд ил харагдахаар тэмдэглэсэн байна. Ослын гарцын тоо, даац нь 

ямар ч үед дүүрэн хүнтэй байхад аюулгүй, эмх цэгцтэй гарахад хангалттай 

байх шаардлагатай бөгөөд ажлын талбайн аль ч хэсгээс гадагш чиглэсэн 

гарц хамгийн багадаа хоёр байх хэрэгтэй. 

 Барилгын ажлын үеэр барилгын талбайд нэвтэрч буй тээврийн 

хэрэгсэлтэй асуудлыг зохицуулахын тулд замын хөдөлгөөн зохицуулах 

газартай тогтмол холбоотой ажиллана. 

 Барилгын ажил явагдаж байгаа талбайн тодорхой байрлалд, төв замын 

хоёр талаар, замын уулзвар, түр замын хажууд замын тэмдэг, байгууламж 

суурилуулна; тэдгээр замын тэмдгүүдийг зов зохистой засварлаж, 

хямгадах  тусгай ажилтан томилно. Барилгын ажлын шатанд замын 

хөдөлгөөн зохицуулах байгууллагын шаардлага нь нийслэлийн зохих 

шаардлага, журамтай нийцсэн байх ёстой. 

III. Хорооллуудын ойролцоох барилгын ажилд зориулсан замын хөдөлгөөний 

хэмжүүр 

 Холбогдох журмын дагуу замын хөдөлгөөнд сөргөөр нөлөөлж буй саадыг 

арилгаж, явган хүнд зорчих боломжтой байхаар зам гаргах; 

 Тэмдгүүдийг замын уулзваруудад нүдэнд харагдахаар байрлуулж, 

тээврийн хэрэгслүүдийг хаалттай барилгын талбайд нэвтрүүлэхгүй, 
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тойруулж гаргах; замын тэмдэг, зохицуулах байгууламжуудыг талбайд 

байрлуулах; 

 Бүтэн цагаар замын хөдөлгөөн зохицуулж, замын цагдаагийн албатай цаг 

тухай бүрд нь холбогдох хүн томилно; 

 Барилга, угсралтын үеэр замын хөдөлгөөнийг зохицуулах тусгай ажилтан 

томилно. 

 Барилгын тоос босгохгүй байхын тулд замын гадаргууг цэвэр байлгах; 

 Замын хөдөлгөөн зохицуулах байгууллагаас хөдөлгөөн зохицуулах тусгай 

нэгж байгуулна; 

 Дотоодын стандартын дагуу замын тэмдгийг байрлуулах бөгөөд замын 

уулзварууд дээрх хашааг тэгш, дугуйрсан байдлаар байрлуулна. 

 Ямар ч материалыг зам дээр овоолох ёсгүй; 

 Замын цагдаагаас зөвшөөрөөгүй тохиолдолд барилгын ажлын шатанд 

үүссэн ямар ч тохиолдолд замын хөдөлгөөнд өөрчлөлт оруулахгүй; 

 Хорооллын түвшинд болон төсөл хэрэгжүүлэх тээврийн хэрэгслийн 

жолоочид аюулгүй ажиллагааны мэдлэг олгоход ажилд илүү их хүчин 

чармайлт гаргах шаардлагатай; 

 Жолоочдод аюулгүй үйл ажиллагааны талаар сануулж байх; 

 Жолоочийн ур чадварыг сайжруулж, жолооны үнэмлэх шаардах; 

 Жолоочийг хэт ядрахаас сэргийлж жолоо барих хугацаанд нь хязгаар 

тогтоож, ээлж гаргах; 

 Болзошгүй осол, аваараас зайлсхийх зорилгоор эрсдэлтэй зам, аюултай 

цагаар жолоо барихаас зайлсхийх; 

 Ачааны машины хурд хянах төхөөрөмж (хязгаарлагч) ашиглаж, алсаас 

жолоочийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих; 

 Тээврийн хэрэгслийн засвар, арчилгааг тогтмол хангаж, үйлдвэрлэгчийн 

зөвшөөрсөн тээврийн эд ангийг ашиглах замаар тоног төхөөрөмж, эд 

ангийн саатлаас учрах болзошгүй ноцтой аюулаас урьдчилан сэргийлэх; 

 Барилгын ажлын тээврийн хэрэгслийг явган зорчигчтой тааралдах 

магадлалыг хамгийн бага байлгах; 

 Тэмдэглэгээ, түүний харагдах байдал, замын хөдөлгөөн, тур дундаа 

сургууль болон хүүхдийн хөл хөдөлгөөн ихтэй бусад байршлуудад 

аюулгүй байдлыг сайжруулах зорилгоор орон нутгийн иргэд болон 

хариуцах захиргааны байгууллагуудтай хамтарч ажиллана. Холбогдох 

засаг захиргааны нэгжтэй хамтран замын хөдөлгөөн, явган хүний аюулгүй 

байдлын талаар боловсрол олгоно (жишээ нь ахлах сургуулийн 

боловсролын аян); 

 Осол гарсан тохиолдолд зохих анхны тусламж үзүүлэхийн тулд яаралтай 

тусламжийн ажилтнуудтай уялдаж ажиллах; 

 Аль болох бараа материалыг дотоодоосоо худалдан авч, тээврийн 

хэрэгслийн туулах замыг бага байлгана; ажилчдын байр зэрэг 

шаардлагатай байгууламжуудыг төслийн талбайн ойр барьж, замын 

ачааллыг ихэсгэхгүйн тулд ажилчдыг автобусаар тээвэрлэнэ; 

 

IV Үйлдвэрийн тээврийн хэрэгсэл жолоодох ба барилгын талбайн замын 

хөдөлгөөн 

Муу сургагдсан, эсвэл туршлагагүй үйлдвэрийн тээврийн хэрэгслийн жолооч 

бусад тээврийн хэрэгсэл, явган хүн, тоног төхөөрөмжтэй осолд орох өндөр эрсдэлтэй. 

Үйлдвэрийн тээврийн хэрэгсэл, түгээлтийн зориулалт бүхий тээврийн хэрэгсэл, мөн 
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барилгын талбай дахь бусад хувийн тээврийн хэрэгсэл хоорондоо мөргөлдөх болзошгүй 

эрсдэл харагдаж байгаа. Хөдөлгөөнд оролцож буй үйлдвэрийн болон барилгын талбайн 

тээврийн хэрэгслийн жишигт дараах зүйл багтдаг: 

 Ажилтан тус бүрд олгогдох талбай болон нийт талбай оролцуулаад 

аюулгүй үйл ажиллагаа явуулахад хангалттай байх хэрэгтэй. Үүнд 

тээвэрлэлт, бараа бүтээгдэхүүн, материал хадгалах байгууламж багтана; 

 Үйлдвэрийн тээврийн хэрэгслийн операторын сургалт, лиценз олгох ажлыг 

зохион байгуулж, өргөгч краны өргөх, буулгах даацын хязгаар зэргийг заах; 

 Жолоочдыг эмнэлгийн хяналтад хамруулах; 

 Хоёр талын үзэгдэх орчин хязгаарлагдмал, чанга дуут дохиолол дуугарч 

буй орчинд тоног төхөөрөмжийг ажиллуулдаг байх; 

 Замын хажуугийн хэсэг, барилгын талбай дахь хурдны хязгаар, тээврийн 

хэрэгслийн үзлэгийн шалгуур, үйл ажиллагааны дүрэм, журмыг тогтооно 

(жишээ нь уруу газар өргөгч кран ашиглахыг хориглох гэх мэт). Мөн замын 

хөдөлгөөний чиглэл, урсгалд хяналт тавина. 

 Тодорхой чиглэл, газарт түгээлтийн эргэлт болон хувийн тээврийн 

хэрэгслийг хориглож, болж өгвөл нэг чиглэлийн тээврийн урсгал бий 

болгох. 

V. Гол замын тэмдэг, байгууламж 

Барилгын талбайг 1.8 метрээс доошгүй өндөртэй, цайр төмрөөр хийсэн, 2мм-ээс 

зузаан хавтангаар (ногоон өнгөтэй) тойруулж, хаалт босгож, зорчих хэсгээс тусгаарлана. 

Барилгын аюулгүй байдал, соёлтой барилгын ажил гэх агуулга бүхий лоозонууд 

байрлуулах бөгөөд хамааралгүй хүмүүс барилгын талбайд нэвтрүүлэхгүй. 

 Барилгын талбай дахь тэмдгүүд нүдэнд харагдахуйц байна. “Тойрч гарна 

уу, Барилгын ажил явагдаж байна” эсвэл “Хурдаа хасна уу; Барилгын ажил 

явагдаж байна” гэх замын тэмдгүүдийг барилгын хэсгийн урд, хойно 

тодорхой зайд байрлуулна. Шөнө дунд тод гэрэл байрлуулж, 

сэрэмжлүүлнэ. 

 Хөндлөнгийн оролцоог бууруулж, барилгын талбайгаас орж, гарч байгаа 

зам барих машин механизм, хогийн машин болон барилгын бус тээврийн 

хэрэгслийг хоорондоо мөргөлдөж, осолдохоос зайлсхийх зорилгоор 

барилгын талбайн орох, гарах хэсэгт ойлгомжтой тэмдэг байрлуулах 

бөгөөд замын засвар хариуцах тусгай хүн томилно. 

 Temporary traffic guidance signs and prohibition signs shall be set up at the 

various intersections and temporary roads in cooperation with the traffic 

management authority and assistance shall be provided to the traffic 

management authority in proper traffic management for temporary roads. 

 Зам тээврийн зохицуулах газартай хамтран уулзвар, түр ашиглах 

замуудад замын хөдөлгөөн түр зохицуулах, хориглох тэмдгийг байрлуулах 

бөгөөд зам тээврийн зохицуулах газарт түр ашиглах замыг зөв зохистой 

зохицуулахад нь туслалцаа үзүүлнэ. 

 

VI Онцгой байдлын бэлэн байдал, хариу арга хэмжээний төлөвлөгөө 

Барилгын ажлын үеэр замын хөдөлгөөний эрсдэлд тулгуурлан Онцгой байдлын 

бэлэн байдал, хариу арга хэмжээний төлөвлөгөөг боловсруулна. Үүнд дараах зүйлсийг 

голцуу оролцуулна: 

 Туслан гүйцэтгэгч нь дотоод ба гадаадын дэмжлэг үзүүлж буй байгууллага, 

хувь хүмүүсийн холбоо барих жагсаалт гаргаж, тус бүрийнх нь нэр, товч 
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мэдээлэл, хаяг, холбоо барих мэдээлэл (утасны дугаар, и-мейл хаяг) 

тэмдэглэнэ. Жагсаалтыг жил тутамд шинэчилнэ. Онцгой байдлын бэлэн 

байдал, хариу арга хэмжээ авах төлөвлөгөөг тоног төхөөрөмж, ажилчин, 

байгууламж тус бүрээр өөрчилж, шалгаж,шинэчилнэ; 

 Осол гарсан тохиолдолд яаралтай тусламжийн ажилтантай холбоотой 

байж, зохих яаралтай тусламж үзүүлнэ. 

 Замын тэмдэг, эсвэл эргүүл зогсоож явган хүн, тээврийн хэрэгсэлд 

болзошгүй аюулын талаар анхааруулга өгөхөөр замын хөдөлгөөний 

хяналтын арга хэмжээ зохион байгуулна; 

 An emergency shall be handled in the shortest time to ensure proper treatment 

of an emergency (traffic accident or traffic safety); 

 Яаралтай нөхцөл байдлыг (замын осол, эсвэл замын хөдөлгөөний 

аюулгүй байдал) зохих ёсоор шийдвэрлэхийн тулд яаралтай тусламжийг 

хамгийн богино хугацаанд гүйцэтгэнэ. 

 Туслан гүйцэтгэгчид нь ослыг талаар мэдээлэх механизм байгуулж, 

яаралтай нөхцөл байдлыг шийдвэрлэсэн даруйдаа тайлагнана; 

 Ажилчдад онцгой байдлын үед хариу арга хэмжээ авах чадварыг 

сайжруулах талаар холбогдох сургалт, сургуулилтыг явуулна. 


