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Товчилсон үгс 
АХБ Азийн хөгжлийн банк  
БОМТ Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө  

БОНМХ Байгаль орчин, нийгмийн менежментийн хөтөлбөр  

БОНҮ Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээ 

БУА Барилга угсралтын ажил 

ДНБ Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн  

ЕТЗ Ерөнхий төсөөллийн зөвлөмж  

МУЗГ Монгол улсын Засгийн газар 

НЗДТГ Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газар  

НСТ Нүүлгэн суурьшуулах төлөвлөгөө 

НСХ Нүүлгэн суурьшуулалтын хөтөлбөр  

СШББ Сонгон шалгаруулалтын бичиг баримт  
ТББ Төрийн бус байгууллага 

ТЭЗҮБ Техник эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах судалгаа 

ТУН Төслийг удирдах нэгж 

ТҮББ Төслийн үнэлгээний баримт бичиг  
ТҮБББ Төслийн үзэл баримтлалын баримт бичиг 
ТҮК Тохижилт үйлчилгээний компани  

УБНААСТ Улаанбаатар хотын Нийтийн аж ахуйг сайжруулах төсөл 

УТБ Ус түгээх байр  

ХМБОЖ Хэрэгжилтэд мөрдөх байгаль орчны журам  

ХЦЗЦ Хог цуглуулж зайлуулах цэг 
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Өмнөх үг 
Энэхүү баримт бичиг нь Улаанбаатар хотын Нийтийн аж ахуйг сайжруулах гуравдахь төсөл 

(цаашид Төсөл гэнэ)-ийг хэрэгжүүлэхэд баримтлах Байгаль орчны менежментийн хөтөлбөр 

(БОМХ)  юм. Энэхүү хөтөлбөрийг Дэлхийн банкны байгаль орчны үнэлгээнд (OP4.01) 

баримталдаг аюулгүй байдлын шаардлагад нийцүүлэн боловсруулсан бөгөөд 2011 оны 7-р 

сарын 26-нд Төслийн үзэл баримтлалын баримт бичиг (ТҮБББ)-т тодорхойлсон аюулгүй байдлын 

наад захын асуудлуудтай уялдаж байгаа болно. Мөн энэхүү хөтөлбөр нь тусад нь баримт бичиг 

болгон гаргасан Нүүлгэн суурьшуулалтын хөтөлбөр (НСХ), Хэрэгжилтэд мөрдөх байгаль орчны 

журам (ХМБОЖ)-ын баримт бичигтэй холбоотой юм. НСХ, ХМБОЖ нь бүх л сонгон 

шалгаруулалтын баримт бичигт хавсралт болж орох юм.   

Төслөөр гэр хорооллын туслах замыг зохих явган зам, ус зайлуулах суваг, гэрэлтүүлгийн 

хамт сайжруулах, түүнчлэн борооны ус зайлуулах далан суваг (бүрэлдэхүүн хэсэг1), хог 

хаягдлыг цуглуулах цэг (бүрэлдэхүүн хэсэг 2) барих зэрэг бага хэмжээний болон дунд 

хэмжээний барилгын ажлуудтай байна.  Хөрөнгө оруулалтын хэмжээ харьцангуй бага 

учраас байгаль орчны бүрэн үнэлгээ хийлгэх шаардлагагүй гэж тодорхойлсон болно. Харин 

түүний оронд барилгын ажлын үед, үйл ажиллагаа явагдаж байхад, ялангуяа үерийн 

хамгаалалтын далан сувгийн арчилгаа цэвэрлэгээний болон хогийн цэгийн системийн үйл 

ажиллагааны үед үзүүлж болох нөлөөллийг бууруулах зорилгоор БОМХ болон түүнтэй 

холбоотой ХМБОЖ-ыг хөрөнгө оруулалтын төрөл тус бүрээр боловсруулан гаргаж байна.  

Энэхүү БОМХ нь OP 4.01-ийн дагуу боловсруулсан бөгөөд үзүүлж болох сөрөг нөлөөллийн 

тодорхойлолт, бууруулах арга хэмжээ, хэрэгжүүлэх шаардлагуудыг бүтэц зохион 

байгуулалтын арга хэмжээ, хяналт шинжилгээ, тайлагнал мөн төсөв өртгийн 

шаардлагуудын хамт Хавсралт С-д оруулав. Энэхүү БОМХ болон ХМБОЖ-д УБНААСТ1, 

УБНААСТ2 болон нийслэл хотын өмнө нь Дэлхийн банк, хандивлагч бусад орнуудын 

санхүүжилтээр хэрэгжсэн төслүүдийн туршлага, сургамжийг харгалзан үзсэн болно. Энэхүү 

БОМХ болон ХМБОЖ нь туршлага, анхаарал татсан асуудлууд, засаг захиргааны анхан 

шатны нэгж (Хороо)-ны хүчин чадал, чадавхид үндэслэн  хөтөлбөрийг иргэд олон нийтийн 

үр дүнтэй оролцоотойгоор хэрэгжүүлэх арга хэмжээнүүдийг тодорхой тусгасан болно.  

Дүүргүд нь төслийн янз бүрийн бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн үр шимийг хүртэх бөгөөд төслийн 

хүрээнд бий болох хөрөнгийн эзэмшигч болох учраас Засаг даргын тамгын газраараа 

дамжуулан БОМХ болон ХМБОЖ-нь хэрэгжилтэд хяналт тавих хариуцлагыг хүлээх юм.  

НЗДТГ, Дүүргийн нэрийн өмнөөс УБНААСТ2-ын ТУН нь энэхүү хөтөлбөрт дурьдагдсан 

нөлөөллийг бууруулах аливаа арга хэмжээг гүйцэтгэгчид авч байгаа эсэхэд хяналт тавина. 
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Замын газар, Нийтийн тээврийн газар, Байгаль орчны газар, байгаль орчин, хог хаягдлын 

менежментийн хэлтэс зэрэг НЗДТГ-ын харьяа газар, агентлагууд нь бодлогоор хангах, 

зохицуулах чиглэл, заавар өгөх үүрэгтэй байна. Гүйцэтгэгчид БОМХ болон ХМБОЖ-ыг 

хэрхэн хэрэгжүүлж байгаад ТУН хяналт тавьж, шинжилгээ, үнэлгээ өгөх, тайлагнах ажлыг 

хариуцна. Мөн ТУН нь төслийн бүхий л бичиг баримтыг бүрдүүлэх, бүртгэх, хадгалах зохих 

журмын дагуу Дэлхийн банкаар хянуулах үүргийг хариуцна.  

Хэрэв дэд төслүүдийн үйл ажиллагаанд өөрчлөлт орвол энэхүү бичиг баримтад тухайн 

өөрчлөлтийг тусган шинэчлэгдэж байх ёстой. Энэ тохиолдолд БОМХ болон ХМБОЖ-д 

орсон өөрчлөлтийн талаар Дэлхийн банктай маш сайн зөвлөлдөнө.  
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Тайлбар үгс 
Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээ (БОНҮ): Төлөвлөж буй төслийн байгаль орчинд 

үзүүлэх нөлөөллийг тодорхойлж, хувилбруудад үнэлгээ өгөх; нөлөөллийг бууруулах, 

менежмент хийх, хяналт шинжилгээг үнэлэх хэрэгсэл; Төсөл болон дэд төслүүдийг 

хэрэгжүүлэхдээ тухайн бүс нутаг эсвэл салбаруудын байгаль орчны үнэлгээнд 

хамрагдаагүй чухал асуудлуудад анхаарлаа хандуулах хэрэгтэй.  

Байгаль орчин, нийгмийн менежментийн хөтөлбөр (БОНМХ): Төсөл нь хэд хэдэн дэд 

хэсгээс бүрэлдэж, тухайн дэд хэсгүүдийн нарийвчилсан мэдээллийг тодорхойлох хүртэл 

нөлөөллийг гаргах боломжгүй үед асуудлыг болон холбогдох нөлөөллийг авч үзэх хэрэгсэл. 

БОНМХ нь байгаль орчны болон нийгмийн нөлөөллийг үнэлэх зарчим, дүрэм журам, 

удирдамжийг илэрхийлдэг. Энэ нь бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөө, сөрөг нөлөөллийг 

арилгах, эерэг нөлөөллийг нэмэгдүүлэх, тэдгээр арга хэмжээнүүдийн өртөг зардлыг 

тооцоолох болон төслийн нөлөөллийн асуудлыг хариуцсан байгууллагуудын тухай 

мэдээллээс бүрдэнэ. “Байгаль орчны менежментийн хөтөлбөр” гэсэн нэр томьёог бас 

ашиглаж болно. 

Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө (БОМТ): (Error! Bookmark not defined.) 

төслийн хэрэгжилт, ашиглалтын үед байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөллөөс зайлсхийх, сөрөг 

нөлөөллийг бууруулан арилгах, эсвэл хүлээн зөвшөөрөхүйц төвшинд хүргэхийн тулд авах 

арга хэмжээ (Error! Bookmark not defined.) эдгээр арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд 

шаардлагатай үйл ажиллагааг нарийвчлан харуулсан хэрэгсэл. БОМТ нь бүрэлдэхүүн хэсэг 

А-ийн байгаль орчны үнэлгээний (ашигласан бусад хэрэгсэлд хамааралгүй) салшгүй хэсэг. 

Бүрэлдэхүүн хэсэг В-ийн байгаль орчны үнэлгээний үр дүн нь магадгүй бас БОМТ-өөр 

харагдана. БОМТ нь сонгон шалгаруулалтын бичиг баримт (СШББ)-ын нэг хэсэг болно. 

БОМТ-г хэрэгжүүлэх зардал нь нийт барилгын ажлын зардалд шингэнэ. 

Хэрэгжилтэд мөрдөх байгаль орчны журам (ХМБОЖ): БОМХ-өөс үүдэж гарсан энэхүү 

баримт бичиг нь дэд бүтцийн хэрэгжилтийн явцад гүйцэтгэгчдийн нөлөөллийг бууруулах 

арга хэмжээний төлөвлөлт, хэрэгжилт болон үйл ажиллагааны хяналт шинжилгээ, 

тайлагнал, олон нийтэд мэдээлэх ажлыг чиглүүлэх зорилготой. Энэхүү баримт бичигт 

хийхээр төлөвлөж буй бүх л барилгын ажлын орон нутгийн байгаль орчинд болон оршин 

суугчдад үзүүлж болох сөрөг нөлөөллийг зохицуулах стандартын дадлага, үйл ажиллагааг 

зааж өгдөг. ХМБОЖ нь СШББ болон гэрээнүүдэд тусад нь хавсралт болон орох бөгөөд 

Гүйцэтгэгч энэ талаар мэдлэг мэдээлэлтэй байж, нөлөөллийг бууруулахтай холбогдон 

гарах зардал нь барилгын ажлын өртөгт шингэсэн гэдгийг мэдсэн байна. 
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БҮЛЭГ I: ТАНИЛЦУУЛГА 

1. Улаанбаатар хотын Нийтийн аж ахуйг сайжруулах гурав дахь төслийн хөгжлийн 

зорилт нь гэр хорооллын дэд бүтцийн нэн чухал хөрөнгө оруулалтыг тодорхойлох 

системийг бий болгох, сонгож авсан гэр хорооллуудад тодорхой ажлуудыг хийх замаар үр 

ашигтай хөрөнгө оруулалтыг хэрэгжүүлэхэд нь НЗДТГ-т дэмжлэг үзүүлэх явдал юм. 

Энэхүү төсөл нь таван жилийн хугацаатайгаар  (2012-2017) дөрвөн бүрэлдэхүүн 

хэсэгтэйгээр хэрэгжинэ. Орон нутгийн чанартай зам, ус зайлуулах суваг барих, гудамжны 

гэрэлтүүлэг хийх, борооны ус зайлуулах далан сувгийн менежмент болон хог хаягдлыг 

цуглуулан зайлуулах цэг барих зэрэг барилгын ажлуудтай бөгөөд эдгээр ажлуудын үед 

орон нутгийн байгаль орчин, оршин суугчдад  сөрөг нөлөө үзүүлэхээс сэргийлэх 

зорилгоор Дэлхийн банкнаас байгаль орчны үнэлгээний талаар хамгааллын арга 

хэмжээний бодлого (OP 4.01)-ыг гаргадаг билээ. 

2. Энэхүү БОМХ-ийг төслийн үйл ажиллагаанаас үүдэлтэй гарч болзошгүй сөрөг 

нөлөөллийг нарийвчлан тодорхойлж, төсөл хэрэгжилтийн шатанд OP 4.01-ийн дагуу 

хамгааллын арга хэмжээ авах зорилгоор боловсруулдаг. Энэ бичиг баримтыг НЗДТГ-ын 

холбогдох хэлтэс тасаг, агентлагууд, гэр хорооллын иргэд, оршин суугчид, иргэдийн 

бүлгүүд бас Дэлхийн банкны хүмүүстэй хэд хэдэн удаа уулзаж, сайтар зөвлөсний үндсэн 

дээр бэлтгэн гаргасан болно. Энэ төсөлд зориулан нүүлгэн суурьшуулалтын бодлогын 

хөтөлбөр (НСБХ)-ийг тусад нь бэлтгэсэн. БОМХ нь хамгааллын арга хэмжээний 

асуудлууд, нөлөөллийг бууруулахтай холбоотой арга хэмжээнүүд мөн иргэд олон нийтийн 

санаа бодлыг сонсох, олон нийтэд хүргэх удирдамж зэрэг аюулгүй арга хэмжээнүүдийг 

багтаасан болно. Энэ баримт бичиг нь ХМБОЖ-ыг агуулсан. БОМХ, ХМБОЖ аль аль нь 

СШББ болон барилгын гэрээнүүдийн нэг хэсэг байна. БОМХ нь энэ төсөлд хамаарагдах 

Монгол улсын хууль дүрэм журмын дагуу хийгдсэн. БОМХ нь төслөөр хэрэгжих бүх дэд 

төслүүдэд мөрдөгдөнө.  

3. Дарааийн 2-р бүлэгт төслийн ерөнхий дүр зургийг гаргахдаа ДБ-ны урьдчилан 

сэргийлэх үйл ажиллагааг онцлон анхаарсан бөгөөд Төслийн үнэлгээний баримт бичиг 

(ТҮББ)-т илүү нарийвчлан тодорхойлох болно. 3-р бүлэгт байгаль орчны урьдчилан 

сэргийлэх бодлогод холбогдох хууль эрх, бодлогын хөтөлбөрийг тусгасан бол 4-р бүлэгт 

төслөөс үзүүлж болох нөлөөллийн урьдчилсан нөхцөлийг нэгтгэн дүгнэсэн болно. Харин 

5-р бүлэгт төслийн 1 ба 2-р бүрэлдэхүүн хэсгийн сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх 

болон түүнийг бууруулах арга хэмжээний үе шатуудыг тодорхойлсон байгаа. 
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Бүлэг II. Төслийн тодорхойлолт 
Улаанбаатар хотын албан бус суурьшлын бүс болох гэр хорооллыг тогтвортой хөгжүүлэх 

нь Монгол улсад тулгараад байгаа хөгжлийн чухал асуудлуудын нэг билээ. 1990-өөд онд 

зах зээлийн харилцаанд шилжсэн тэр үеэс хойш тохиолдсон зуд, ган гачиг нь орлого 

багатай олон айл өрхийг хөдөөнөөс Улаанбаатар хотод шилжин ирж гэр хороололд 

суурьших нөхцөлийг бүрдүүлсэн. Өнөөдрийн байдлаар нийслэл хотод Монгол улсын нийт 

хүн амын 60 орчим хувь (2010 оны байдлаар 1.17сая) нь амьдарч байна.  Гэр хорооллууд 

нь маш доогуур түвшиний үйлчилгээнд хамрагдсан, зарим гэр хороолол ийм үйлчилгээнд ч 

хамрагдаагүй байгаа бөгөөд гэр хорооллын оршин суугчдын бараг 85 хувь нь мод юмуу 

нүүрсээр галладаг ердийн зуухыг хэрэглэн дулааны хэрэгцээгээ хангаж, 500 м орчим газар 

байрлалтай ус түгээх байр (УТБ)-наас ундны усаа зөөврөөр авч байна. 

Монгол улсын Засгийн газар, НЗДТГ Дэлхийн банкны тусламж, дэмжлэгтэйгээр 

Улаанбаатар хотын гэр хорооллын оршин суугчдын амьдралын чанарыг сайжруулах айл 

өрх, оршин суугчдад хотын наад захын үйлчилгээг хүргэх арга хэмжээг авсаар ирсэн.   

Улаанбаатар хотын Нийтийн аж ахуйг сайжруулах гурав дахь төсөл энэхүү санал, 

санаачилгыг үргэлжлүүлж, хотын нийтийн аж ахуйг сайжруулах дөрвөн бүрэлдэхүүн хэсэг 

бүхий төслийг хэрэгжүүлэх юм. Сонгож авсан гэр хорооллуудын нийтийн аж ахуйн үндсэн 

үйлчилгээг сайжруулж/өргөтгөснөөр УБНААСТ3 нь хотын ядуу хүмүүсийн орлого, 

амьдралын нөхцөл, байгалийн гамшигийн эмзэг байдлыг бууруулах зорилготой юм.   

УБНААСТ3-нь дараахи дөрвөн бүрэлдэхүүн хэсэгтэй болно:  

Бүрэлдэхүүн хэсэг 1: Дэд бүтцийн нэн тэргүүний хөрөнгө оруулалт: Энэхүү 

бүрэлдэхүүн хэсгээр төслийн сонгон авсан таван дүүргийн дэд бүтцийг сайжруулах 

ажлуудыг санхүүжүүлнэ. УБНААСТ3-өөр санхүүжүүлэх дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалт нь ус 

зайлуулах суваг, гэрэлтүүлэг бүхий туслах зам, үерийн далан суваг, явган хүний замын 

асуудлыг шийдвэрлэхэд зарцуулагдана. Эдгээр ажлуудын төлөвлөлтийг хийхдээ иргэд, 

оршин суугчид, хороо, дүүрэг, хотын удирдлагууд болон хотын холбогдох инженер 

техникийн ажилтнуудын оролцоонд тулгуурлан хийх юм.   

Нэн тэргүүнд шаардлагатай гэр хорооллын туслах замыг сонгохдоо нийтийн тээврийн 

үйлчилгээ, нийгмийн болон онцгой байдлын үйлчилгээ мөн хог хаягдлыг цуглуулах цэгт 

хүрэхэд ойртуулах, түүнчлэн тухайн орон нутгийн эдийн засгийн өсөлтөд нөлөөлөхүйц байх 

шалгуур үзүүлэлтээр сонгосон болно. Гэр хорооллын туслах замтай хамт шийдэх 

байгууламжууд болох ус зайлуулах суваг, гэрэлтүүлэг, явган зам, машины зогсоол, 

автобусны зогсоол зэргийн санхүүжилтийг давхар шийдэх болно.  
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Энэ бүрэлдэхүүн хэсгээр үерийн хамгаалалтын далан сувгийг шинээр барих, засварлах 

ажлыг ч мөн санхүүжүүлнэ. Энэ ажлыг хийхдээ зөвхөн далангийн асуудлыг төдийгүй 

ургамалжуулалтын асуудлыг шийдвэрлэхээр төлөвлөж байгаа бөгөөд далангийн зураг 

төслийг хийхдээ илүү хэмнэлттэй стандарт, хувилбарт технологийг илүүд авч үзэх болно.   

Дэд бүтцийг сайжруулах тусгай төслүүдийг төлөвлөлтийн нэг хэсэг болгон тодорхойлох 

бөгөөд бүрэлдэхүүн хэсэг 3-т хамруулах болно. 

Бүрэлдэхүүн хэсэг 2: Хог хаягдлыг цуглуулах, зайлуулах үйлчилгээг сайжруулах: 

Хуурай хог хаягдлыг цуглуулах, зайлуулах үйлчилгээг сайжруулах ажил нь дараахи 

зардлуудыг санхүүжүүлнэ: шаардлагатай тоног төхөөрөмж, машин худалдаж авах, бага 

зэргийн барилгын ажлууд (хог цуглуулах савуудыг байршуулах талбайг бэлдэх), хог 

цуглуулах, зайлуулах ажлын зохицуулалтын асуудлууд, үр дүнд суурилсан гэрээг бэлтгэх, 

гэрээний менежментийн зөвлөхийн үйлчилгээнүүд зэрэг болно. 

Бүрэлдэхүүн хэсэг 3: Хот, дүүргүүдийн засаглалд дэмжлэг үзүүлэх: Төлөвлөлт, 

Зохицуулалт, Чадавхи сайжруулах: Энэ бүрэлдэхүүн хэсгээр төлөвлөлтийг сайжруулж, 

гол гол оролцогч талуудын хоорондын харилцааг боловсронгуй болгох, чадавхийг 

сайжруулах замаар дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтыг нэн чухал хэсэгт хуваарилах 

системийг бий болгоход нь НЗДТГ, Дүүргүүдийн ЗДТГ-уудад дэмжлэг үзүүлэх юм. 

Бүрэлдэхүүн хэсэг 3 нь хоёр дэд хэсэгтэй:  

• Дүүргийн засаглалыг сайжруулах:  УБНААСТ3-аар дүүргийн удирдлагуудын 

чадавхийг (i) доороосоо оролцооны аргаар төлөвлөлтийг хийх замаар дүүргийн 

хөгжлийн болон дэд бүтцийн төлөвлөгөөг бэлтгэх (ii) гол гол үйлчилгээр үр 

ашигтайгаар хүргэх чиглэлээр хөгжүүлнэ. Ингэхдээ иргэд, олон нийттэй 

зөвшилцөх, төслийн мэдээллийн олон түмэнд хүргэх, иргэд олон нийтийн 

хяналтыг хэрэгжүүлэх, нийгмийн хариуцлагын асуудлуудыг нэн тэргүүнд авч 

үзэх юм.  

• Нийтийн ахуйн үйлчилгээг хүргэх хотын засаглалыг сайжруулах: УБНААСТ3 

үерийн эрсдэлийг бууруулах зардал багатай систем болон үйлчилгээг үзүүлдэг 

янз бүрийн хэлтэс, тасаг, байгууллагуудын хоорондын үр дүнтэй зохицуулалтыг  

бий болгоход нь НЗДТГ-т туслалцаа дэмжлэг үзүүлнэ.   

Бүрэлдэхүүн хэсэг 4: Төслийн менежмент: Энэ бүрэлдэхүүн хэсгээр төслийн 

менежмент, хяналт шинжилгээ хийхэд дэмжлэг үзүүлнэ. Энэхүү бүрэлдэхүүн хэсгийн үйл 

ажиллагаанууд нь (i) үйл ажиллагааны гарын авлага дээр үндэслэн төслийг хэрэгжүүлэх, (ii) 

Худалдан авах ажиллагааны гарын авлагад үндэслэн сонгон шалгаруулалт явуулах, 
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гүйцэтгэгчидтэй болон зөвлөхүүдтэй гэрээ байгуулах, (iii) төслийн үйл ажиллагааны хяналт, 

шинжилгээ хийх, хэрэгжилтийн үйл явцыг хяналт, шинжилгээний шалгуур үзүүлэлт, үе 

шатны нөлөөллийн үнэлгээн дээр үндэслэн Дэлхийн банк, НЗДТГ-т тайлагнах, (iv) Дэлхийн 

банкны байгаль орчны болон хамгааллын арга хэмжээний бодлогын хэрэгжилтийг хангах 

(v) төслийн санхүүгийн аудит хийхэд чиглэгдэнэ.   

УБНААСТ3 нь Сонгинохайрхан, Баянзүрх, Чингэлтэй, Сүхбаатар, Баянгол гэсэн таван 

дүүргийн дунд хэсгийн гэр хорооллуудад хэрэгжинэ. Тухайн гэр хорооллын төсөл хэрэгжих 

газрын сонгохдоо ТЭЗҮБ судалгаа хийж байгаа зөвлөхүүд судлан үзэж, эцэслэн тогтоох нэн 

тэргүүнд чухал гэж үзсэн (i) дунд хэсгийн гэр хороолол байх; (ii) төслийг бэлтгэж, 

хэрэгжүүлэхэд хороо дүүрэг нь бэлэн байх, эрмэлзэлтэй байх; (iii) өмнө нь төсөл 

хэрэгжүүлсэн туршлагатай байх; (iv) иргэд нь идэвхитэй оролцдог, 1 ба 2-р бүрэлдэхүүн 

хэсгийн дэд төслүүд нь хоорондоо уялдаатай, аль болох үр дүнтэй байх зэрэг шалгуур 

үзүүлэлтүүдийг үндэслэн сонгосон болно.  Түүнээс гадна төсөл хэрэгжүүлэхээр сонгосон 

байрлалууд нь аль болох “дэд төвүүд”-эд ойртох, эдийн засгийн үйл ажиллагаанууд 

сургууль, эмнэлэг, бизнесийн байгууллагууд болон бусад үйлчилгээнд ойртоход нь дөхөм 

үзүүлэхээр байх тэхдээ хотын дэд бүтцийн үйлчилгээ байхгүй байх зэрэг шалгуур 

үзүүлэлтийг хангасан байна. Энэ нь Азийн хөгжлийн банк (АХБ)-наас техникийн туслалцаа 

авч Мастер төлөвлөгөөнд хийж байгаа өөрчлөлтийн гол чиг баримжаа юм. Ингэснээр 

Дэлхийн банкнаас төслөөр дамжуулан авч хэрэгжүүлж байгаа ажлууд нь НЗДТГ-аас авч 

хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээнүүдтэй уялдаж байна.  

Төсөл хэрэгжих газрууд, дэд төслүүд 

5. Төсөл хэрэгжих газрууд нь сонгон авсан нийслэлийн таван дүүрэг бөгөөд эдгээр нь 

Сонгинохайрхан, Баянзүрх, Чингэлтэй, Сүхбаатар, Баянгол дүүргүүд болно. Төслийн 

хөрөнгө оруулалт хийгдэх хороонууд нь дүүрэг тус бүрээр гаргасныг Хавсралт 1–д 

үзүүлсэн бөгөөд тухайн хорооны яг аль хэсэгт гэдгийг төсөл хэрэгжилтийн явцад 

тодорхойлно.  
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Бүлэг III. Хуулийн болон бодлогын хөтөлбөрүүд 

3.1 Засгийн газрын хууль, дүрмүүд 

7. Байгаль хамгаалах хууль: Байгаль хамгаалах чиглэлээр одоо Монгол улсад мөрдөж 

байгаа дараахи хууль тогтоомжууд байна: 

• Байгаль хамгаалах, нөхөн сэргээх төлбөрийг магадлашгүй ажлын зардалд оруулах 

тухай хууль 

• Байгалийн ургамал сүйтгэсний торгуулийн тухай хууль 

• Байгаль хамгаалах хууль -2006.6.29-нд баталсан 

8. Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээ (БОНҮ): Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээ хийх 

тухай Монгол улсын хууль  - 2006.5.25-нд баталсан 

9. Хог хаягдлын менежментийн журам: 

• Монгол улсад хог хаягдлын менежментийг зохицуулах тусгай зохицуулалт байдаг 

бөгөөд түүнийг “Үйлдвэрийн ба ахуйн хогийн тухай хууль”гэж нэрлэдэг.  

• Ахуйн болон үйлдвэрийн хог хаягдлыг зохицуулалт, нийтийн аж ахуйн 

байгууламжид төр, хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагаа, хог хаягдлын 

менежменттэй холбогдуулан “Дэд бүтцийн салбарт хувийн хөрөнгө оруулалтыг 

дэмжих зарим арга хэмжээний тухай” дэд бүтцийн сайдын тушаал  

• Хортой хог хаягдлыг экспортлох, импортлох, тээвэрлэхийг хориглох тухай хууль. 

10. Агаарын чанар: 

• Агаарын чанарын тухай хууль 

• Агаар бохирдуулсны төлбөрийн тухай хууль  

11. Бусад: 

• Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл мэндийн тухай хууль 
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• Барилгын тухай хууль 

3.2 Байгаль орчны үнэлгээний асуудлаархи Дэлхийн банкны бодлого 

12. Дэлхийн Банкнаас энэ төслийг ‘B зэрэглэл’ ангилж байгаа бөгөөд урьдчилан 

сэргийлэх 10 бодлого байдгаас хоёр нь хамааралтай болно: Байгаль орчны нөлөөллийн 

үнэлгээ(OP 4.01), ба Албадан суурьшил (OP 4.12). Нүүлгэн суурьшуулалтын бодлогын 

хөтөлбөр (НСБХ) ийг OP 4.12 шаардлагыг хангах үүднээс тусад нь бэлтгэсэн. 

Энэ төслийн хувьд харьцангуй бага хөрөнгө оруулалтыг барилгын ажилд зарцуулах учраас 

бүхэл бүтэн байгаль орчны үнэлгээг хийх шаардлагагүй гэж үзсэн. Гэхдээ энэ бодлогод 

нийцүүлэхийн тулд энэхүү БОМХ ийг төсөлд бүхэлд нь зориулж бэлтгэсэн харин ХМБОЖ-

ыг барилгын ажлын үед гарч болох нөлөөллийг бууруулах ажил бүрт зориулж бэлтгэсэн. 

Энэ БОМХ болон ХМБОЖ нь Хавсралт С-д өгөгдсөн OP 4.01-тэй нийцэж байгаа бөгөөд 

хяналт шинжилгээ,  тайлагналт, төсөв зардлын шаардлагуудыг тусгаж өгсөн. ХМБОЖ нь 

УБНААСТ 1, УБНААСТ2 болон Дэлхийн банк, хандивлагч бусад орнуудын санхүүжилтээр 

хэрэгжсэн төсөл хөтөлбөрүүдийн туршлага, сургамжийг нэгтгэн, ХМБОЖ-ыг хэрэгжүүлэх 

арга хэмжээг иргэд оршин суугчдын оролцоотойгоор  хороодын хүчин чадал, туршлага дээр 

үндэслэн хэрэгжүүлэх арга хэмжээг тусгасан. 

13. Оролцогч талуудын өргөтгөсөн хэд хэдэн уулзалтуудыг төсөл бэлтгэх болон БОМХ, 

ХМБОЖ-ыг бэлтгэх явцдаа зохион байгуулсан: 

• 2010 оны 2-р сараас 5-р сар хүртэл Дэлхийн банкны  хяналтын хэсгийнхэн гурван 

удаа ирж ажилласан. Энэ хугацаандаа оролцогчдын уулзалт семинарыг  14 удаа 

зохион байгуулж, судалгаа явуулж, Хүний эрх, хөгжлийн төв-төрийн бус 

байгууллага (ТББ)-аар судалгаа хийлгэсэн болно. 

• 2011 оны 8-р сард урьдчилсан шатандаа нэг зөвлөлдөх уулзалтыг зохион 

байгуулж, таван дүүргүүдийн Засаг дарга нартай уулзсан. Энэ уулзалтын үеэр 

Засаг дарга нарт төслийн тухай мэдээлэл өгөх, мэдээлэл цуглуулах, тэдний санаа 

бодлыг сонсох, төслийн бүрэлдэхүүн хэсгүүд аль нь хамгийн чухал болох талаар 

саналыг нь сонссон. Түүнчлэн НЗДТГ-ын холбогдох хэлтсүүдтэй одоогийн нөхцөл 

байдал, санал болгож байгаа төслийн талаар санал бодлоо солилцсон. 

• Мөн таван дүүргийн иргэд олон нийт, бүлгүүдийн хүмүүс, хороон дарга нартай 

зөвлөлдөх уулзалтуудыг хийсэн. Эдгээр уулзалтаар мөн төслийн бүрэлдэхүүн 
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хэсгүүдийн талаар мэдээлэл хүргэж, төсөл бэлтгэж байгаа явцаа танилцуулан, 

тэдний санал бодлыг сонссон. Зөвлөлдөх уулзалтууд нь оролцогч олонтой, амьд 

хэлэлцүүлэгтэй бүтээлчээр мэдээллээ солилцсон уулзалтууд байлаа. 

• Гэр хороололд  хог цуглуулах ажлыг одоо гүйцэтгэж байгаа таван гол Тохижилт 

үйлчилгээний компани (ТҮК)-ний хүмүүстэй төслийн талаар саналаар солилцлоо. 

Хяналтын хэсгийнхэн мөн гэр хорооллын хог хаягдлын өнөөгийн нөхцөл байдлын 

талаар зарим нэг мэдээллийн олж авах зорилгоор хогийн цэгүүдтэй газар дээр нь 

очиж танилцлаа. 

• Эдгээр уулзалтуудын үеэр хөндсөн гол асуудал нь гэр хорооллын дундахтуслах 

зам гэрэлтүүлгийн хамт, мөн хог цуглуулах, тээвэрлэх үйлчилгээ нэн тэргүүний 

хэрэгцээтэй байгааг хөндөж байв. Ихэнх хороодод олон нийт, бүлгийн ахлагчид хог 

цуглуулж тээвэрлэх ажиллагаанд иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх шаардлагатай 

байгааг онцлон тэмдэглэж, хогийг ангилан ялгах ажилд ажилгүй хүмүүсийг 

оролцуулах ажлын байрыг бий болгох хэрэгтэй байгааг онцлон тэмдэглэж байв. 

Иргэд, олон нийтээс гарсан дээрх санал, санаачилгыг БОМХ, ХМБОЖ-ыг 

боловсруулахдаа ч, төсөл хэрэгжилтийн эхний жилүүдийн ажлыг тодорхойлохдоо ч 

харгалзан үзсэн болно.  

• Иргэд олон түмэнтэй хийсэн уулзалт, ярилцлагуудын шууд үр дүн нь орон нутагтаа 

хог цуглуулах ажлыг хийх санал санаачилгыг бараг бүх иргэдийн бүлгүүд 

дэвшүүлсэн явдал юм. Тиймээс (байршуулах талбай, хогийн контейнэрүүд)-ийг 

ашиглан хог цуглуулах, тээвэрлэх цэг дээр дахин ашигладаг материалыг цуглуулах 

юм. Хогийг ангилан ялгах системийг нэвтрүүлэхэд одоогийн нөхцөл байдлыг 

нарийвчлан судлах, дахин ашиглах хог хаягдлын зах зээлийн судалгааг маш сайн 

судлах шаардлагатай учраас хогийг ангилан ялгах үйл ажиллагааны нарийвчилсан 

арга хэмжээг төсөл хэрэгжилтийн явцад иргэдийн бүлгүүдтэй хамтран цаашид 

туршиж үзнэ.  

Төслийн ойр орчмын газруудын оршин суугчидтай хэд хэдэн зөвлөлдөх уулзалтыг эхний 

жилд хэрэгжүүлэх дэд төслүүдийн НСТ болон ХМБОЖ-ыг бэлтгэх ажлын нэг хэсэг болгон 

зохион байгуулсан. Хувилбарт зураг төсөл болон хөрөнгө оруулалтын бүтэц зохион  

байгуулалтын (үйл ажиллагааны болон менежментийн) арга хэмжээг тэдний оролцоог 

хангах зорилгоор танилцуулах юм. 
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Бүлэг IV: Байгаль орчны урьдчилан сэргийлэх асуудлууд, 
нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 

14. Дэлхийн банкны урьдчилан сэргийлэх талаар тавих шаардлагуудад нийцүүлэх 

зорилгоор олон улсын болон дотоодын зөвлөхүүдээс бүтсэн зөвлөх багаар техник эдийн 

засгийн үндэслэл боловсруулах судалгааг хийлгэж, мэдээ цуглуулах, харилцан ярилцах, 

зөвлөлдөх уулзалт хийх, үзүүлж болох нөлөөлөлд үнэлгээ өгөх зорилгоор дэд төслүүдийг 

хэрэгжүүлэх боломжтой газар нутгийн судалгаа зэрэг ажлуудыг хийгээд байна. ТЭЗҮБ 

судалгаа хийхээр шалгарсан гадны зөвлөх  багийнхан хэд хэдэн зөвлөлдөх уулзалтуудыг 

оролцогч талуудтай хийж, авч болох арга хэмжээний хувилбаруудыг гарган, тэдгээрийн 

талаар мэдээлэл цуглуулан дүн шинжилгээ хийсэн болно.  

Төсөл хэрэгжих газруудын байгаль орчны болон нийгмийн үндсэн мэдээлэл, барилгын  

ажлаас үүдэн  гарч болох сөрөг нөлөөллүүд, тэдгээрийг бууруулах арга хэмжээг бүлэг 4.3-т 

нэгтгэсэн бөгөөд нарийвчилсан мэдээллийг техник эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах 

судалгааны тайлангаас үзэж болох юм. Харин газар чөлөөлөхтэй холбоотой асуудлуудыг 

НСБХ-т тусгасан болно. Бүлэг V-д төсөл хэрэгжүүлэх шатанд авч хэрэгжүүлэх нөлөөллийг 

бууруулах арга хэмжээг авч үзсэн болно. 

4.1 Урьдчилсан нөхцөл ба Асуудлууд  

15. Улс орон:  Монгол улс нь дэлхий дээр хүн амны нягтрал хамгийн бага орны тоонд 

ордог бөгөөд 1.6 сая км2 (2008) газар нутагт 2.8 сая хүн тархан амьдардаг. Монгол улс нь 

сүүлийн хорь гаруй жилд улс төр, эдийн засгийн шилжилтийг  нэгэн зэрэг хийх тал дээр 

ихээхэн ахиц дэвшил гаргасан орон юм. Эрдэс бодисын үнэ өсч, гадаад зах зээл дээр 

түүний хэрэгцээ өндөр байсан нь 2008 оны дэлхийн эдийн засгийн хямралыг даван  

туулахад эерэгээр нөлөөлсөн. 2011 онд дотоодын нийт бүтээгдэхүүн (ДНБ)-ийг 10% 

орчим өсгөх төлөвлөгөө биелсэн. Гэхдээ Монголын хүн амын 35хувь нь амьжиргааны 

түвшингээс доогуур байна. 

16. Нийслэл Улаанбаатар хот: Улаанбаатар хот нь ДНБ-ний 60 хувийг үйлдвэрлэж, нийт 

хөрөнгө оруулалтын  50 хувийг эзэлж байна. Улаанбаатараас бусад хөдөө орон нутгуудад 

ажлын байрны хомсдол бий болж, олон жил зуд болсноос малын тоо толгой цөөрснөөс 

орлого багатай айл өрхүүд хот руу нүүдэллэн ирсэн. Улаанбаатар хотын хүн ас 1989 онд 

600,000 байсан бол 2010 онд нэг сая гаруй болтол өсч, нийт хүн амын 40 гаруй хувийг 

эзлэж байна. Төлөвлөгөөгөөр хотын хүн ам 2015 он гэхэд 1.3 саяд,  2025онд 1.7 саяд 

(Жайка) хүрэхээр тооцоолж байсан. Нийслэлийн бүс нь хойд өмнө талаараа уулаар 
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хашигдсан, зүүнээс баруун тийш гол тээвэрлэлтийн хонгилтой. Гэр хорооллууд нь 

ихэвчлэн уул толгодыг өгссөн налуу байрлал ихтэй.  Гэр хорооллууд нь ихэнхдээ 

хучилтгүй шороон  замтай, ариун цэврийн байгууламж маш муу, хог зайлуулах ажил 

асуудалтай.  

17. Төсөл хэрэгжих газрууд: Дэд төслүүдийг хэрэгжүүлэх боломжтой газрууд нь дунд 

хэсгийн гэр хорооллууд бөгөөд Сонгинохайрхан, Сүхбаатар, Чингэлтэй, Баянзүрх, 

Баянгол гэсэн таван дүүргийг хамарч байгаа. Дэд төслүүдийг хэрэгжүүлэх газрыг 

сонгохдоо сонгон авсан хороодоос бусад төсөл хөтөлбөрөөр хийгдэж байгаа уялдах 

байдлыг харгалзан тодорхойлох юм.  

18. Төсөл хэрэгжих бүх газар нутгууд нь тусгай хамгаалалтай бүсэд хамаарахгүй, эсвэл 

байгаль орчны хориотой бүсэд ороогүй, ойн бүсэд болон соёлын нөөц газарт хамаарахгүй 

болно. Хавсралт 2-т барилгын ажлын явцад бодит болон соёлын үнэт зүйлс олдсон 

тохиолдолд авах арга хэмжээний тухай нарийвчлан заасан байгаа. Гэхдээ одоогийн гэр 

хорооллынтуслах замуудад хучилт хийхэд одоогийн  үерийн хамгаалалтын далан сувгийн 

зурвас өртөгдөх магадлалтай. Иймээс борооны ус зайлуулах далан сувгийг замын ажлын 

нэг хэсэг болгон шийдвэрлэх шаардлагатай.   

4.2 Эерэг нөлөөлөл, түүнийг нэмэгдүүлэх боломжууд  

19. Тухайн газар нутагт хийгдсэн судалгаа шинжилгээний ажил болон НЗДТГ, дүүргийн 

засаг захиргаа, хорооны удирдлага, тэдгээрийн мэргэжилтнүүдтэй хийсэн уулзалт 

зөвлөгөөн ба гэр хорооллын иргэдийн бүлэг, оршин суугчидтай хийсэн олон тооны 

уулзалт хурал болон техник эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах судалгаагаар энэ 

төсөл (туслах зам, явган зам, гудамжны ус зайлуулах суваг, гэрэлтүүлэг, далан суваг 

үерийн хамгаалалтын ажлууд, хатуу хог хаягдал цуглуулах систем) нь сонгож авсан 

газрын нутгийн ард иргэд, оршин суугчдад байгаль орчин, нийгэм эдийн засгийн тун эерэг 

нөлөөлөл үзүүлэх нь тодорхой боллоо. Туслах замыг сайжруулснаар иргэд оршин 

суугчдын нийтийн тээвэр, ус түгээх байр, бизнес ажил хэрэг болон нийгмийн бусад 

үйлчилгээгээр үйлчлүүлэх боломж, бололцоо улам бүр нээгдэх юм. Туслах зам дагуух 

үерийн ус зайлуулах сувагжуулалт болон гудамжны гэрэлтүүлгийг сайжруулснаар иргэд 

оршин суугчид гэнэтийн үер усны аюул, авто замтай холбоотой гэмтэл бэртэл, гэмт 

хэргийн аюулд (ялангуяа эмэгтэйчүүд, хүүхдүүд) нэрвэгдэх эрсдэлийг бууруулахын 

зэрэгцээ орон нутгийн эдийн засаг, ажил эрхлэлтийн боломжийг хөхүүлэн дэмжих юм.  
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20. Хатуу хог хаягдал цуглуулах үйлчилгээг (бүрэлдэхүүн хэсэг 2) сайжруулж, иргэдийн 

бүлэг олон нийтийг энэ үйл ажиллагаанд татан оролцуулж, чадавхижуулснаар орон 

нутгийн цэвэр цэмцгэр байдал хангагдаж, ард иргэдийн эрүүл мэндэд учрах эрсдэлийг 

бууруулна. Түүнээс гадна гэр хорооллуудад хог цуглуулах цэг байгуулснаар ард иргэдийн 

дунд хогийг аль болох бага үйлдвэрлэж, хог хаягдлыг ангилж хаяж, улмаар дахин 

боловсруулах үйл ажиллагаанд суралцаж, сайн дадал зуршилтай болох ба энэ суртал 

ухуулгын ажлыг сайн хийж гүйцэтгэхэд иргэдийн бүлгүүдийн оролцоо, хамтын ажиллагаа 

туйлын чухал юм.  

4.3 Боломжит сөрөг нөлөөлөл ба тэдгээрийг бууруулах арга хэмжээ  

21. Төслийн үйл ажиллагаатай холбоотой боломжит сөрөг нөлөөллүүд нь голцуу 

барилгын ажилтай холбогдолтой тоос тоосжилт, дуу чимээ болон авто замыг түр 

хугацаанд хаах зэрэг нөлөөллүүд байна. Сөрөг нөлөөлөл ба тэдгээрийг бууруулах арга 

хэмжээг дор онцлон дурдсан ба бууруулах арга хэмжээг төсөл хэрэгжилтийн явцад 5-р 

хэсэгт (Хүснэгт 5.1 дэх хураангуйг харна уу) үзүүлсний дагуу хийж гүйцэтгэнэ.  

(a) Төслийн бүрэлдэхүүн хэсэг 1-ийн хүрээнд хийгдэх барилгын ажил (туслах зам, 

үерийн ус зайлуулах ажлыг барьж байгуулах): 

22. Барилгын ажлын явцад учрах голлох нөлөөлөл ба бууруулах арга хэмжээнд дараахи 

зүйлс багтана. Үүнд:  

• Трасс: Төслийн бүрэлдэхүүн хэсэг 1-ийн хүрээнд хийгдэх гэр хорооллын туслах зам 

барьж байгуулах ажлын хувьд трассыг дахин өөрчлөх шаардлагагүй гэж үзэж байгаа 

тул газар зохицуулалтын ажил хийгдэхгүй. Туслах замын трассыг аль болох одоогийн 

газрын гадаргууны дагуу хийж гүйцэтэх ба ингэснээр шинээр газар ухаж, дүүргэх 

зэрэгтэй холбогдолтой тоос тоосонцор, дуу чимээний сөрөг нөлөөлөл аль буурах юм. 

Мөн түүнчлэн одоогийн далан суваг, нэвчилтийн статусыг ашиглана.  

• Ургамал ногоо ба байгаль орчны онцлогууд: Дэд төслүүд хэрэгжих гэр хорооллын 

нутаг дэвсгэрт мод сөөг, ургамал ногоо, ногоожуулалт бараг байхгүй. Гэсэн хэдий ч 

трасс (ө.х. трасс зам дагуух үерийн ус зайлуулах суваг, далан, нийтийн ахуйн 

үйлчилгээ, олон нийтийн ба арилжааны байгууламж гм) дагуух байгаль орчны онцлог 

шинжүүдэд тооллого хийнэ. Энэ ажлыг ТУН орон нутгийн иргэдийн бүлэг, хороо, 

хэсгийн ахлагч нарыг дайчлах замаар хийнэ. Иргэдийн бүлэг, ахлагч нараас ирэх 

санал зөвлөмжийг боломжийн хирээр үнэлж судлана.  
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• Тойруу замыг түр хугацаанд ашиглах.  Туслах замын барилга угсралтын ажил нь 

одоогийн хатуу хучилтгүй замыг сайжруулахтай шууд холбоотой ба энэ дээр замын 

трасс бараг өөрчлөгдөхгүй. Тиймээс түр хугацаанд тойруу зам ашиглах шаардлага 

гарч ирнэ. Үүний тулд дараахи бууруулах арга хэмжээг авна. Үүнд (a) замыг түр 

хугацаанд хаах хугацааг бууруулахын тулд барилгын ажлыг зөв зохистой төлөвлөж, 

удирдлага хяналтыг сайтар тавих; (b) тухайн орон нутгийн хорооны дарга, оршин 

суугчидтай мэдээлэл солилцох уулзалт хурал зохион байгуулах; (c) барилгын ажил 

эхлэхээс өмнө гэр хороооллын иргэдэд төслийн танилцуулга тарааж, төслийн талбай 

дээр зурагт зарлал байршуулж зар мэдээллийг хангалттай тараах; (d) өөр зам, тойpуу 

замын талаар мэдээлэл өгөх зэрэг болно.  

• Барилгын ажлын явцад гарах дуу чимээ, тоос тоосжилт. Гүйцэтгэгч нь эдгээр 

нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээг авах ба үүнийг барилгын ажлын гэрээнд тусгана. 

Бууруулах арга хэмжээнд өдрийн туршид (өглөөний 08:00-аас оройн 18:00 хүртэл) 

хийгдэх барилгын ажлын цагт хязгаар тавих, барилгын талбай дээрх тоос тоосонцорыг 

бууруулах үүднээс тодорхой давтамжтайгаар усаар шүрших ажиллагааг явуулах зэрэг 

багтана. Сургууль, эмнэлэгийн ойролцоо аюулгүй байдлыг хангах анхааруулгыг 

хэрэглэнэ.  

• Хөрсний нуралт: Гэр хороололд туслах зам тавихад налуу гадаргуу тэгшлэх 

шаардлага гарахгүй гэж үзэж байгаа тул налуу гадаргууны тогтвортой байдал, хөрсний 

нуралттай холбогдолтой асуудал гарахгүй. Гэсэн хэдий ч хүчтэй бороо тунадас 

орсноос болж шинээр тавьсан туслах замын суурийн ажилд нуралт үүсч болох юм. 

Зуны улиралд бороо хур их ордог тул хөрсний нуралтыг бууруулах арга хэмжээ 

авахдаа цаг агаарын урьдчилсан мэдээг бүрэн дүүрэн ашиглаж байх хэрэгтэй. Далан 

сувгийн ажилд хөрсний нуралт үүсч шороо тоос орох, одоогийн үерийн ус зайлуулах 

байгууламжид бохирдол үүсэхээс сэргийлж зарим цэгүүдэд түр шуудуу хийнэ.   

• Барилгын ажлын явцад гүйцэтгэгчийн үүрэг хариуцлага, зохион байгуулалт маш чухал 

байдаг тул сонгон шалгаруулалтыг бэлдэх үеэс эхлэн гүйцэтгэлийн шаардлагыг 

нарийн тусгана. Аюулгүй байдлын үүрэг хариуцлага, бууруулах арга хэмжээ авахад 

шаардлагатай тоног төхөөрөмж хэрэгсэл, хүн хүчээр хангаж ажиллах ёстой гэдгийг 

гүйцэтгэгч ухамсарлан ойлгосон байх ба бууруулах арга хэмжээг хэрэгжүүлэхтэй 

холбогдсон өртөг мөнгийг барилгын ажлын өртөгт шингээсэн байна. 
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• Бүрэлдэхүүн хэсэг 2-ийн нөлөөлөл – Хатуу хог цуглуулах цэгийг барьж байгуулах. 

Барилгын ажлын улмаас хогны машинаар түр хугацаанд үйлчлүүлэх боломжгүй болох 

үед хог цуглуулах түр цэгийг байгуулж, энэ цэг хаана байрлаж буйг мэдээлэл 

дамжуулах уулзалт болон зарлалын самбараар зааж өгнө. Сөрөг нөлөөлөл нь аль 

болох тухайн орон нутаг дээр богино хугацаанд үргэлжлэх ёстой. Дуу чимээ, тоос 

тоосжилт, ард иргэдийн аюулгүй байдалтай холбогдолтой сөрөг нөлөөлөл нь тухай 

орон нутагтаа аль болох түр хугацаанд үргэлжлэх ба хэрэв эдгээр нөлөөлөл дээр зөв 

зохистой бууруулах арга хэмжээ авахгүй бол асуудал үүснэ. Гүйцэтгэгч нь сөрөг 

нөлөөллийг бууруулах ажлыг хариуцах ба тендерийн явцад тусгай нөхцөлдөө үүнийг 

тусгана. ТУН нь гүйцэтгэгчийн бууруулах арга хэмжээний гүйцэтгэлд тогтмол хяналт 

тавих үүрэгтэй.  

23. Барилгын ажлын явцад бууруулах арга хэмжээг үр дүнтэй хэрэгжүүлэхийн тулд 

ерөнхий заалт (A хэсэг), барилгын гэрээний менежмент (B хэсэг), бага хэмжээний барилгын 

ажлын менежмент зэргээс бүрдсэн ХМБОЖ-ыг бэлтгэн боловсруулав. ХМБОЖ-ын 

дэлгэрэнгүйг хавсралт 2.1, 2.2, 2.3-д үзүүлэв.   

(b) Ашиглалтын явцад гарах нөлөөлөл  

24. Ашиглалтын явцад гарах төслийн боломжит сөрөг нөлөөлөл нь хог цуглуулах цэг 

дээрх хогны машины үйлчилгээгээр хязгаарлагдана. Хогийн цэгт мэрэгч хорхой, халдвар 

үүсгэгч бий болгохгүйн тулд орчны цэвэр цэмцгэр байдлыг хангаж, хогийн цэгийг байнга 

арчилж хамгаалах нь боломжит нөлөөлөлд мөн багтана. Энэ асуудлыг бүтэц зохион 

байгуулалтын зохицуулалтаар шийдвэрлэх ба ингэхдээ хатуу хог хаягдлын тогтолцоон 

дахь талуудын үүрэг хариуцлагыг тодорхой тусгах шаардлагатай.  

Хогийн цэгийн засвар арчилгааг хариуцах дараахи хувилбаруудад байна. Эдгээр нь (a) 

гэрээ контрактаар дамжуулан ТҮК-ийн ажилтнуудаар хариуцуулах (b) хорооны даргын 

хяналт дор ажиллах иргэдийн бүлгийн хүмүүс (c) эсвэл хог дахин боловсруулах хүсэл 

сонирхол бүхий гэр хорооллын иргэдийн бүлгээр хариуцуулах зэрэг хувилбарууд байна.   
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Бүлэг V: Байгаль орчны менежментийн хөтөлбөрийн явц  

5.1 Зорилт ба хандлага  

25. Байгаль орчны менежментийн хөтөлбөрийн гол зорилго нь төслөөр хийгдэх аливаа 

үйл ажиллагаа нь тухайн орон нутгийн байгаль орчин, иргэд оршин суугчдад сөрөг 

нөлөөлөл үзүүлэхгүй байхыг баталгаажуулах ба хэрэв сөрөг нөлөөллөөс зайлсхийх 

боломжгүй бол Дэлхийн банкны хамгаалалын бодлого дүрмийн дагуу буурулах арга 

хэмжээ авна. 4-р хэсэгт дурдагдсан боломжит сөрөг нөлөөлөл, тэдгээрийг бууруулах арга 

хэмжээн дээр үндэслэн Байгаль орчны менежментийн хөтөлбөрийг дараахи 4 үндсэн  

шатлалтай байхаар боловсруулав. Эдгээр нь: (1) төсөл хэрэгжих газарт судалгаа 

шинжилгээ хийх замаар хамгаалалын статус болон  нөлөөллийн үнэлгээ хийх, техник 

эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах судалгааны тайлан (хатуу хог хаягдал цуглуулах 

бүрэлдэхүүн хэсэгт зориулсан тусдаа техник эдийн засгийн урьдчилсан судалгаа) 

боловсруулах, мөн түүнчлэн НЗДТГ-ын холбогдох хэлтэс газар, дүүргийн засаг 

захиргааны нэгж, хорооны дарга, олон нийтийн байгууллага, оршин суугчидтай хийх өргөн 

хүрээний уулзалт хэлэлцүүлэг (2) хэрэгжилтэд мөрдөх байгаль орчны журмыг 

боловсруулж, баримтжуулах (3) Дэлхийн банкны зөвшөөрөл (4) болон хэрэгжилт, хяналт 

ба тайлагналт зэрэг болно.   

Эхний жилийн хөрөнгө оруулалт нь (1), (2)-р шатлалаар дамжсан болно. Нөлөөллийг 

бууруулах тусгай төлөвлөгөөг (ХМБОЖ) бэлтгэн боловсруулсан ба эдгээр баримт бичгийг 

олон нийтэд түгээж, батлуулахаар Дэлхийн банк руу явуулна. Дараа дараачийн жилүүдэд 

буюу төсөл хэрэгжилтийн явцад бүх дэд төслүүдэд/үйл ажиллагаанд зориулсан 

хамгаалалын хяналт, нөлөөллийн үнэлгээ, ХМБОЖ-ыг бэлтгэн боловсруулах ба эдгээр 

баримт бичгийг батлуулж, хэрэгжүүлэхээс өмнө Дэлхийн банкнаар батлуулахаар явуулна. 

Байгаль орчны менежментийн хөтөлбөр, ХМБОЖ-ын мөрдөлтийг хэрэгжүүлэх үүднээс 

УБНААСТ3 төслийн хөрөнгө оруулалт авахаар сонгогдсон бүх дэд төслүүд нь Байгаль 

орчны менежментийн энэ хөтөлбөрт тусгагдсан сонголтын шалгуур үзүүлэлтийг (параграп 

32, 20-р  хуудас) хангасан байх ёстой гэдгийг анхаарах ёстой. Хөрөнгө оруулалт авахаар 

сонгогдсон аливаа дэд төсөл  нь сонголтын шалгуур үзүүлэлтийг хангахгүй бол байгаль 

орчны менежментийн төлөвлөгөө, байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээ зэрэг хамгаалалын 

нэмэлт баримт бичгүүд шаардлагатай болж болох юм. Шаардлагатай тохиолдолд Дэлхийн 

банкны хамгаалалын мэргэжилтэнтэй зөвлөлдөнө.  
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26.  Зураг 5.2-оор хамгаалалын хяналтын процесс болон байгууллага агентлагуудын 

(НЗДТГ, дүүрэг, хороо, гэр хорооллын иргэдийн бүлэг, ТУН) үүрэг хариуцлага, ролийг 

тодорхойлох голлох шатлалыг үзүүлэв. Хэлтэс бүр хамгаалалын үйл ажиллагааг 

удирдан зохион байгуулах ядаж нэг хүнийг томилох ба энэ хүн нь хамгаалалын бүх 

асуудлыг зохицуулах голлох үүрэг хүлээнэ. ТУН нь хамгаалалын асуудлыг удирдан 

зохион байгуулах туршлага бүхий нэг хүнийг байнгын ажилтнаар авч ажиллуулах ба 

энэ мэргэжилтэн нь гүйцэтгэлийн хяналт, тайлагналыг гардаж хийнэ. Хамгаалалын 

сургалтыг эдгээр мэргэжилтнүүдэд зориулж зохион байгуулна.  

5.2 Хамгаалалын  хяналт ба нөлөөллийн үнэлгээний явц  

Алхам 1: Хамгаалалын хяналт  

27. Төслөөр хийгдэх дэд төслүүд нь харьцангуй бага хэмжээний барилга угсралтын 

ажлуудаас бүрдэж байгаа. Тухайн орон нутгийн нутаг дэвсгэр дээр хийсэн судалгаа болон 

засгийн газрын хэрэгжүүлэгч олон шатны байгууллага, гэр хорооллын иргэдтэй  хийсэн 

уулзалт хурал болон техник эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах судалгаагаар төсөл нь 

байгаль орчны сөрөг нөлөөллийг түр хугацаанд бий болгох боловч эдгээр нөлөөллийг 

төсөл хэрэгжилтийн явцад бүрэн гүйцэд бууруулах боломжтой гэж үзэж байна. Төслийн 

бүх бүрэлдэхүүн хэсгийг төр засаг, ард иргэд дэмжиж байгаа бөгөөд төсөл нь ард иргэд 

оршин суугчдад байгаль орчны болоод нийгмийн урт хугацааны тогтвортой үр шим өгөх 

нь тодорхой болоод байна. 

Алхам 2: Техникийн хяналт, нөлөөллийн үнэлгээ ба бууруулах арга хэмжээ  

Алхам 2.1 Техникийн хяналт ба нөлөөллийн үнэлгээ  

28. Гурван төрлийн үйл ажиллагаа тус бүрт тэдгээрийн байгаль орчинд учруулж болох 

боломжит асуудлуудыг тодруулахаар үйл ажиллагаа тус бүрт техникийн хяналт 

шинжилгээг хийсэн. Хүснэгт 5.1, 5.2, 5.3-д гэр хорооллын туслах зам, үерийн ус 

зайлуулах байгууламж, хатуу хог хаягдал цуглуулах цэг барихтай холбогдсон байгаль 

орчны хамгаалалын асуудлыг тодорхойлж, Гүйцэтгэгчдийн зүгээр эдгээрийг бууруулах 

арга хэмжээг тусгаж өгсөн. Одоогийн энэ шатанд авч хэрэгжүүлэх голлох үйл 

ажиллагааны хураангуйг дор үзүүлэв.   

• Орон нутгийн байгаль орчин, хүн амд учрах боломжит сөрөг нөлөөлөл нь төслийн 

барилга угсралтын үе шатанд тохионо. Дэд төслүүдийн үйл ажиллагаа нь хоорондоо 
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тун ижил төстэй, түүнчлэн голцуу бага хэмжээний эсвэл дунд хэмжээний барилга 

угсралтын ажил хийгдэх тул барилгын ажлын явцад учрах сөрөг нөлөөллийн цар 

хүрээ, хамрах хүрээг байнга тогтмол үнэлэх боломжтой.   

• Барилгын ажлын явцад учрах боломжит сөрөг нөлөөллийг бууруулах үүднээс 

хэрэгжилтэд мөрдөх байгаль орчны гурван журмыг боловсруулсан ба энэ баримт 

бичгээр гурван дэд төслийн барилгын ажлын явцад авч хэрэгжүүлвэл зохих бууруулах 

арга хэмжээний шаардлагыг нарийн тусгасан (Хавсралт 2.1, 2.2, 2.3-г харна уу).  

Алхам 2.2 Бууруулах арга хэмжээг тодорхойлохдоо  

29. Гэр хорооллын туслах зам, үерийн хамгаалалтын байгууламж (бүрэлдэхүүн хэсэг 1-

ийн хүрээнд хийгдэх), хог цуглуулах цэг (бүрэлдэхүүн хэсэг 2-ийн хүрээнд хийгдэх) барьж 

байгуулах барилгын ажлын явцад гарч болзошгүй сөрөг нөлөөллийг бууруулахаар 

Хүснэгт 5.1, 5.2, 5.3-д боломжит бууруулах арга хэмжээг эмхэтгэв. Барилгын ажилтай 

холбогдолтой нөлөөллийг бууруулахын тулд хэрэгжилтэд мөрдөх байгаль орчны гурван 

журмын зохих хэсгүүдийг ижил төстэй бүх дэд төслүүдэд ашиглана.  ХМБОЖ нь дараахи 

2 үндсэн хэсгээс бүрдэж байгаа.  

• Хэсэг A: Ерөнхий заалт.  Энэ хэсэгт барилгын ажлын хэрэгжилт, хяналтад тавигдах 

үндсэн шаардлагуудыг тусгана. Үүнийг дэд төслүүдийн бүх гэрээнд тусгана. Бууруулах 

арга хэмжээтэй холбогдолтой зардал нь барилгын нийт өртгийн хамгийн чухал хэсэг 

байна.     

• Хэсэг Б: Барилгын ажлын менежментt.  Энэ хэсэгт туслах зам, гудамжны суваг 

шуудуу, гэрэлтүүлэг, бага оврын үерийн хамгаалалтын байгууламж, хог цуглуулах цэг 

барьж байгуулах бүх гүйцэтгэгчдэд тавих үндсэн шаардлагыг тусгана. Энэ нь дэд 

төслүүдийн барилгын бүх гэрээнд багтана.     

30. ХМБОЖ-ын A хэсэг нь ажлын график, ХМБОЖ-ын шаардлагатай үл нийцэж буй 

аливаа асуудлын баримтжуулалт тайлагналт, төсөлд өртөх ард иргэдтэй зөвшилцөж 

мэдэгдэл тараах, дотоодын удирдлагуудаас авах шаардлагатай зөвшөөрөл 

баталгаажуулалтыг авах зэрэг бүхий л асуудлыг тусгасан ажлын төлөвлөлт төлөвлөгөө 

боловсруулахыг гүйцэтгэгчээс шаарддаг. ХМБОЖ-ын А хэсэг нь мөн барилгын ажлын 

явцад ямарваа нэгэн соёл урлагын түүхэн үнэт дурсгалт эд зүйлс “олох” үед ямар арга 

хэмжээ авах тухай ерөнхий зааварчилгааг гүйцэтгэгчдэд өгдөг. Түүнчлэн ХМБОЖ-ын А 

хэсэг нь гүйцэтгэгч, захиалагч, туслан гүйцэтгэгчдийн зөрчиж болохгүй хориг үйл 
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ажиллагааг жагсаасан байдаг. Гүйцэтгэгч нь эдгээр ерөнхий шаардлагуудыг дагаж 

мөрдөх ёстой ба барилгын ажлын явцад эдгээр бууруулах арга хэмжээг (гүйцэтгэлийн 

түвшин, тайлагналтын хяналтыг мөн тусгана) хэрэгжүүлэхтэй холбогдолтой тусгай 

төлөвлөлт, төлөвлөгөө боловсруулж ажиллана. ТУН нь хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй 

ажиллагааны асуудлаар өргөн туршлага мэдлэгтэй хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй 

ажиллагааны мэргэжилтэнг бүтэн цагаар ажиллуулна. Байгаль орчны менежментийн 

хөтөлбөр, ХМБОЖ-ыг бүх тендерийн баримт бичиг, гэрээний баримт бичигт тусгах бөгөөд 

гүйцэтгэгчийн гүйцэтгэлд тавьсан хяналтын үр дүнг төслийн явцын тайланд тусгана. 

Бууруулах арга хэмээг хэрэгжүүлэх өртөг зардал нь барилгын ажлын өртөгт шингэсэн 

байна.    

ХМБОЖ-ыг дараахи байдлаар ашиглана. Эдгээр нь:  

• ХМБОЖ 1 нь гэр хорооллын туслах зам, далан суваг, гудамжны гэрэлтүүлгийн 

барилга угсралтын бүх гэрээнд шаардлагатай. 

• ХМБОЖ 2 нь үерийн хамгаалалтын далан сувгийн барилга угсралтын бүх гэрээнд 

шаардлагатай.  

• ХМБОЖ 3 нь багахан хэмжээний барилга угсралт хийгдэх хог цуглуулах цэг барьж 

байгуулах ажлын бүх гэрээнд шаардлагатай.  

Алхам 3: Хамгааллын баримтжуулалт ба баталгаажуулалт  

31. Хамгааллын баримт бичгийн шаардлага. Гэр хорооллын туслах зам, үерийн 

хамгаалалтын байгууламж, хатуу хог хаягдал цуглуулах цэгийн барилга угсралт зэрэг 

төслийн хөрөнгө оруулалтаар сонгогдон хийгдэх ажлууд нь бага, дунд хэмжээний 

барилгын ажил тул байгаль орчны менежментийн энэ хөтөлбөр, ХМБОЖ нь Дэлхийн 

банкны хамгаалалын шаардлагыг бүрэн хангаж байна.  

32. Төслийн хөрөнгө оруулалтыг сонгох шалгуур үзүүлэлт: Энэ төсөлд ашиглагдах 

сонголтын шалгуур үзүүлэлт нь гэр хорооллын хэдэн зуун метрээс 1 эсвэл 2 км урт байх 

туслах зам, түүний дагалдах байгууламж болох гудамжны гэрэлтүүлэг, үерийн ус 

зайлуулах суваг болон үерийн хамгаалалтын байгууламжийн ажил (суваг шуудуу эсвэл 

шингээлтийн суваг), хатуу хог хаягдал цуглуулах цэгийн хааш хаашаа хэдэн метрийн 

хэмжээстэй бетон суурийн барилгын ажлаас бүрдэнэ. Хэрэв төслийн хөрөнгө 

оруулалтаар хийгдэх ажил нь сонголтын шалгуур үзүүлэлтэд нийцэхгүй тохиолдолд (ө.х. 

тээврийн гол зам, үерийн томоохон байгууламж гм) эдгээр томоохон байгууламжийн БУА 



Байгаль орчны менежментийн хөтөлбөр (БОМХ) 
Улаанбаатар хотын Нийтийн аж ахуйг сайжруулах гурав дахь төсөл– P122535 

 

25 

 

дээр байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээ, байгаль орчны менежментийн хөтөлбөр хийх 

шаардлагатай эсэх дээр Дэлхийн банкны хамгаалалын мэргэжилтэнээс цаашдын заавар, 

зөвлөгөө, зөвшөөрөл авна.  

33. Байгаль орчны менежментийн хөтөлбөрийн баталгаажуулалт, олон нийтэд 

түгээх. Төсөл хэрэгжилт эхлэхээс өмнө энэхүү байгаль орчны менежментийн хөтөлбөр, 

ХМБОЖ-ыг Дэлхийн банкны Инфошопод тавьж олон нийтэд түгээх үүднээс Дэлхийн банк 

руу явуулж, зохих зөвшөөрөл авна.     

34. Монгол улсын засгийн газраас Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээнд тавих 

шаардлага. Төслөөр хийгдэх ажлууд нь голцуу бага хэмжээний барилгын ажил байх тул 

засгийн газраас байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээний тайланг боловсруулах 

шаардлагагүй гэж үздэг. Гэхдээ орон нутгийн байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээний 

дүрэм журмаар хэрэв дэд төслүүдэд Монгол улсын төр засгаас зөвшөөрөл авах 

шаардлагатай гэж үзвэл төсөл хэрэгжүүлэгч нь зохих тайлан баримт бичгийг бэлдэж, 

дотоодын зөвшөөрөл баталгаажуулалт авна. Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээ, 

зөвшөөрлийн нөхцөлийн Англи хэлээр бэлдсэн хураангуйг бэлдэж, Дэлхийн банканд 

мэдээлэл болгох үүднээс явуулна. Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээ, зөвшөөрлийн 

нөхцөлийг олон нийтэд түгээнэ.    

Алхам 4: Хамгаалалын хэрэгжилт, хяналт, үнэлгээ, тайлагнал  

35. Хэрэгжилт ба хяналтын зохицуулалт. Төсөл хэрэгжилтийн явцад дэд төсөл 

хэрэгжүүлэгч нь (НЗДТГ-ын нэрийн өмнөөс ТУН хариуцна) хамгаалалын арга хэмжээг 

орон нутгийн удирдлага, хүн ардтай сайтар зөвлөлдөн зөвшилцөх замаар үр дүнтэй 

биелүүлэх үүрэг хүлээнэ. ТУН нь төсөл хэрэгжилтийн бүхий л хугацаанд төслийн байгаль 

орчин, нийгмийн нөлөөллийн асуудлыг удирдан зохицуулж, түүнд хяналт тавих үүрэг 

бүхий хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны мэргэжилтэнг бүтэн цагаар 

ажиллуулна. ТУН-ийн ажилтны үндсэн үүрэг нь дараахи байдлаар байх ба зөвхөн үүгээр 

хязгаарлагдахгүй. Үүнд: (a) байгаль орчин, нийгмийн бүхий л асуудалд хяналт тавьж, 

тайлагналт хийх зэрэг ХМБОЖ-ын биелэлтийг хангаж ажиллах (b) төслийн хамгаалалтай 

холбогдолтой бүхий л асуудалд төсөл хэрэгжүүлэгч талыг төлөөлөх ба байгаль орчны 

менежментийн төлөвлөгөө, ХМБОЖ-ын хэрэгжилтэд бүхэлд нь зохицуулалт хийнэ. 

Хамгаалалын асуудлыг зохих шаардлагын дагуу хэрхэн биелүүлж буйг илтгэх дэлгэрэнгүй 

хуудсыг бэлтгэж гаргахыг хатуу байр сууринаас зөвлөж байна. Энэ хуудаст шаардлагатай 

бууруулах бүхий л арга хэмжээг авч хэрэгжүүлж буй аргачлалын давтамжийн хамт, ямар 
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арга аргачлал технологиор хэрхэн ашиглаж буйг нарийн тусгаж өгнө. Эдгээр бүх 

мэдээлэл бүхий уг хуудсыг зөвшөөрсөн тохиолдолд энэ нь дан ганц гүйцэтгэгчийн ажил 

үүргийн биелэлтийн жагсаалт болоод зогсохгүй хяналт үнэлгээнд өргөнөөр ашиглагдах 

юм.  

Дорхи зураг 5.1-д төсөл хэрэгжилтийн явцад хамгаалалын гүйцэтгэлд хяналт тавьж, 

тайлагнах бүтэц зохион байгуулалтын схемийг үзүүлэв.  

Зураг 5.1 – Хамгаалалын хэрэгжилт, хяналт, тайлагналт хийх бүтэц зохион 
байгуулалтын зохицуулалт 

 

36. Гүйцэтгэгчдэд тавих хяналт. Барилгын ажлын үед ТУН нь хамгаалалын гүйцэтгэлд 

хяналт тавих үүрэг бүхий хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны мэргэжилтэн, бие 

даасан талбайн инженерийг бүтэн цагаар ажиллуулна. Хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй 

ажиллагааны мэргэжилтэн, талбайн инженер нь төсөл хэрэгжүүлэгч талыг төлөөлж, 

гүйцэтгэгчтэй өдөр тутам хамтарч ажиллана. Хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны 

мэргэжилтэн нь байгаль орчны хамгаалал, барилгын менежменттэй холбогдолтой 

НЗДТГ  

Дүүргийн ЗДТГ 
(төслийн захиалагч) 

ТУН 
Төслийг удирдах нэгж  

ТИ  
Талбайн 
инженер 

Гүйцэтгэгч 

Дэлхийн банк  

МУ-ын 
Байгаль 

орчны яам  

Ард иргэд, ТББ, 
хороо  

Бодлого чиглэл Тайлагналт 

Хяналт, тайлагналт  

Техникийн зөвлөгөө, 
дэмжлэг  
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хамгааллын сургалтыг талбайн инженерт зааж сургаж, ингэснээр эдгээр мэргэжилтнүүд 

нь гүйцэтгэгчдийн гүйцэтгэлд хяналт тавих өөрсдийн үүргээ сайтар биелүүлж чадах юм. 

НЗДТГ-ын зарим хэлтсүүд (Нийслэлийн Авто зам, Нийтийн тээврийн газар, Инженерийн 

байгууламжийн хэлтэс, Орчны бохирдол хог хаягдлын менежментийн хэлтэс) тодорхой 

үечлэлтэйгээр төслийн хамгаалалын гүйцэтгэлд хяналт тавина. Хамгаалалын асуудалтай 

холбогдолтой гүйцэтгэгчийн гүйцэтгэлд тавьсан хяналтын үр дүнг төслийн явцын тайланд 

тусгана. Хамгаалалын талаар авч буй арга хэмжээ, тэдгээрийн гүйцэтгэлийн талаархи 

мэдээллийг үе үе олон нийтэд түгээж байна. Дэлхийн банкны зүгээс хамгаалалын ажилд 

хяналт үнэлгээ хийж, гүйцэтгэлийн хяналт шалгалт хийнэ.  

37. Төсөв.  Төслийн хамгаалалын арга хэмжээг бэлтгэн, хэрэгжүүлэхийн тулд тодорхой 

төсөв хөрөнгийг төслийн өртөгт (5.4-р хэсгийг харна уу) шингээнэ. 

38. Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө нь төсөл хэрэгжилт, түүний хяналт, орон 

тоо, төсвийг тодорхой тусгана. Хэрэв шаардлагатай өртөг мөнгө нь төслийн хүрээнд 

хуваарилсан өртөгөөс (5.4-р хэсэг) даруй өндөр бол засгийн газрын санхүүжилтыг 

эрэлхийлнэ.        

5.3 Дэд төслүүдэд ашиглагдах бууруулах арга хэмжээ  

39. Хураангуй:  Хүснэгт 5.1, 5.2, 5.3-аар төслийн боломжит сөрөг нөлөөлөл, тэдгээрийг 

бууруулах арга хэмжээний тухай хураангуй товчоог үзүүлэх ба эхний жилийн хөрөнгө 

оруулалтаар хийх дэд төслүүдийг бэлдэх үед энэ бүгдийг харгалзан авч үзнэ. Байгаль 

орчны менежментийн төлөвлөгөө, ХМБОЖ-ын бэлтгэл, хэрэгжилт, хяналт үнэлгээнд 

хэрэглэгдэх үндсэн зарчмуудыг дор дурдав. Энэ төслийг бэлтгэх үед төслийн эхний 

жилийн хөрөнгө оруулалтын ажлуудад ашиглагдах байгаль орчнны менежментийн 

төлөвлөгөө, ХМБОЖ-д төлөвлөлтийн үе шатны зарчмыг ашигласан. Байгаль орчны 

менежментийн төлөвлөгөө, ХМБОЖ-ыг тогтмол хэрэгжүүлж, хяналт тавина. Дараа 

дараачийн жилүүдийн хөрөнгө оруулалтаар хийх ажлуудад ашиглагдах байгаль орчны 

менежментийн төлөвлөгөө, ХМБОЖ-ыг боловсруулж, хэрэгжүүлэхдээ дараахи 3 

шатлалаар явна. Үүнд:        

(a) Барилгын ажлаас өмнөх үе шат   

40. Барилгын ажлын явцад учрах боломжит сөрөг нөлөөллийг бууруулахын тулд дараахи 

зарчимуудыг авч үзэн, хэрэгжүүлнэ.  
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i. Төслийн техник эдийн засгийн судалгаа, урьдчилсан зураг төслийг 

боловсруулах үед дүүргийн засаг дарга, хорооны ахлагч, гэр хорооллын 

иргэдийн бүлэг, оршин суугчидтай сайтар хэлэлцэн зөвшилцөх замаар 

байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө, нүүлгэн суурьшуулалтын 

төлөвлөгөө, ХМБОЖ-ыг боловсруулна. Эдгээр баримт бичиг 

боловсруулалтад олон нийтийн хувь нэмрийг оруулах хөшүүрэг болох 

үүднээс олон нийттэй хийх уулзалт хурал, мэдээлэл түгээх уулзалтыг 

хийхийг сайтар зөвлөж байна. Засгийн газар, Дэлхийн банкны зүгээс 

барьдаг хэлцэл зөвлөгөөн, мэдээлэл түгээх тухай дүрэм журам, 

зааварчлагааны дагуу мэдээллийг олон нийтэд түгээнэ.  

ii. Нарийвчилсан зураг төсөл боловсруулах үед шаардлагатай бүх бууруулах 

арга хэмжээг нарийвчилсан зураг төсөл болон барилгын ажлын аргачлал 

технологид бүрэн гүйцэд оруулахад гол анхаарлаа хандуулна. Холбогдох 

бууруулах арга хэмжээ, тэдгээрийн хэрэгжилтийн аргачлал, төслийн 

оролцогч талуудтай хийх зөвшилцөөний үед урган гарах асуудал тус бүрийг 

нийгмийн болон байгаль орчны талаас тодорхойлон шийдвэрлэх замаар 

иргэд олон нийтийн зүгээс гарах аливаа асуудлыг шийдвэрлэнэ.  

iii. Тендерийн баримт бичгийг бэлтгэн боловсруулах үед ХМБОЖ-ыг 

(Хавсралт 2.1, 2.2, 2.3) сонгон шалгаруулалтын баримт бичиг болон 

гэрээний баримт бичигт тусган оруулна. ТУН нь (төслийн захиалагч  НЗДТГ-

ын нэрийн өмнөөс) гүйцэтгэгчдэд хамгаалалын үүрэг хариуцлагыг маш 

сайтар ойлгуулж, сонгон шалгаруулалтын баримт бичиг, гэрээнд тусгагдсан 

хамгаалалын арга хэмжээний  талаар авах гүйцэтгэгчдийн үүрэг 

хариуцлагыг хатуу чанд сахин мөрдүүлж ажиллуулна. Барилгын ажлын 

явцад бууруулах бүх арга хэмжээг авахтай холбогдсон өртөг зардал нь 

төслийн өртөгт шингэсэн байна.  

iv. Хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны мэргэжилтэн, талбайн инженер 

нь гүйцэтгэгчид барилга угсралтын ажлыг хамгаалалын шаардлагад 

нийцүүлэн биелүүлж буй эсэхэд хяналт тавина. ТУН-ийн хөдөлмөр 

хамгаалал аюулгүй ажиллагааны мэргэжилтэн, бие даасан талбайн 
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инженер нь гүйцэтгэгчдийн хөдөлмөр хамгаалалын гүйцэтгэлд хяналт 

тавьж, ололт дүгнэлтийг тайлагнана. Талбайн инженерийн ажил үүргийг 

түүний ажлын удирдамжид сайтар тусгана. 

v. Дээр дурдсан аргачлал, зааварчлагааны (Дэлхийн банкны бодлого журам, 

Монгол улсын засгийн газраас тавих шаардлага) дагуу хамгаалалын бүх 

үйл ажиллагаа, тэдгээрийн баримтжуулалтыг хийж гүйцэтгэн, олон нийтэд 

түгээсэн байна.   

vi. Монгол улсын засгийн газрын бодлого журмаар заасан тохиолдолд байгаль 

орчны менежментийн төлөвлөгөө, ХМБОЖ-д төр засгийн зохих зөвшөөрөл, 

баталгаажуулалтыг авсан байна.  

vii. Нүүлгэн суурьшуулалтын хөтөлбөрийн заалтын дагуу нүүлгэн 

суурьшуулалтын төлөвлөгөөг боловсруулж, нүүлгэн суурьшуулалтын 

төлөвлөгөөг цаг алдалгүй хэрэгжүүлнэ.  

(b) Барилгын ажлын үе шатанд.  

41. Дараахи ажилбаруудыг хийж гүйцэтгэнэ. Үүнд:    

i. Гүйцэтгэгч нь байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө, ХМБОЖ-д 

тусгагдсан шаардлага, бууруулах арга хэмжээг хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон 

тусгай төлөвлөлт төлөвлөгөө, үйл ажиллагааг боловсруулна. Тухайн орон 

нутагт оршин суух гэр хорооллын иргэдэд учрах сөрөг нөлөөллийг аль 

болох бууруулах үүднээс туслах зам, гудамжны суваг шуудуу, гэрэлтүүлэг, 

үерийн хамгаалалтын байгууламж, хог цуглуулах цэг барьж байгуулахдаа 

аль болох тохиромжтой технологи аргачлал, байршил, трасс сонгох 

хэрэгтэй. ХМБОЖ-ын шаардлагын дагуу төслийн барилга угсралтын ажлаас 

гарах илүүдэл хог хаягдал, барилгын материалыг зайлуулах байршлыг 

төлөвлөн, тодорхойлно. 

Гэр хорооллын оршин суугч, явган зорчигч, ард түмний аюулгүй байдалтай шууд 

холбоотой сөрөг нөлөөллийг бууруулах бүхий л арга хэмжээг авч ажиллана. Эдгээр 

хүндрэлтэй асуудлуудад дуу чимээ, тоос тоосжилт, хог хаягдал цуглуулах өөр 
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хувилбарт газар, авто машин нэвтрэн явах, замын түгжрэл зэрэгтэй холбогдолтой 

асуудлууд багтаж болно.     

ii. Барилга угсралтын ажлыг эхлүүлэхээс өмнө гүйцэтгэгч нь (a) газар 

зохицуулалтын асуудал хэрэв байгаа бол үүнийг эцэслэн шийдвэрлэсэн 

эсэх (нүүлгэн суурьшуулалтын хөтөлбөр гэсэн тусдаа баримт бичиг байгаа), 

(b) дотоодын дүрэм журамд заасан тохиолдолд дэд төслүүдийн зарим 

тусгай газруудад ашиглагдах байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээ/эсвэл 

бууруулах арга хэмжээг төр засгаар баталгаажуулсан эсэх (c) ХМБОЖ-ын 

шаардлагын дагуу гүйцэтгэгчийн зүгээс бууруулах арга хэмжээг 

хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон тусгайлсан төлөвлөгөө, ажилбарыг ТУН болон 

орон нутгийн удирдлага баталгаажуулсан эсэх (c) хамгаалалын шаардлага, 

хэлцэл зөвлөлдөөн, мэдээлэл түгээх ажлыг хийж гүйцэтгэсэн эсэхийг 

мэдсэн байна.  

iii. ТУН-ийн хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны мэргэжилтэн болон 

талбайн инженертэй хамтран бууруулах бүхий л арга хэмжээг авч 

хэрэгжүүлнэ. ТУН, талбайн инженер хамтран гүйцэтгэлийн хяналтыг 

тодорхой давтамжтайгаар тогтмол явуулж, хяналтын үр дүн, ололт, дүгнэлт 

үнэлгээг хийж, улирал бүр тайлагнана.  

iv. Хөдөлмөр хамгааллын багаж хэрэгслээр хангалттай хангаж, ажиллагсдад 

хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны сургалт явуулна.  Хэрэв 

шаардлагатай бөгөөд тохиромжтой бол орон нутгийн ажиллагсдыг ажлын 

байраар хангагдах боломж бүрдүүлж, тэдгээрийг хүйс харгалзалгүйгээр авч 

ажиллуулах 

v.  Цаг үргэлж гэр хорооллын оршин суугчид болон орон нутгийн засаг 

захиргааны төлөөлөлтэй уулзаж ярилцах, зөвлөлдөх арга хэмжээг авах ба 

мэдээлэл байнга очдог эсэхийг шалгах. Олон нийттэй харилцах/уялдаатай 

ажиллах хөтөлбөрийн хүрээнд оршин суугчдаас болон олон нийтээс ирсэн 

гомдолд цаг тухайд нь хариу өгч байх;  
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vi. Барилгын ажлын явцыг хянах ба хэрэв нийтийн эзэмшлийн болон хувийн 

өмч хөрөнгөд гэмтэл учруулсан тохиолдолд тохирох хэмжээний нөхөн 

олговрыг олгож байх;  

vii. Гүйцэтгэгчид хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй байдлыг хэрхэн хангаж 

ажиллаж байгааг давтамжтайгаар хянах ажлыг талбайн хяналтын инженер 

хийх ба хэрэв шаардлагад нийцэхгүй эсвэл иргэдээс гомдол ирсэн 

тохиолдолд шаардлагатай арга хэмжээг авна. Гарсан үр дүнг барилгын 

ажлын явцын тайлангийн нэг хэсэг болгон тусгана.; 

viii. ТУН нь хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны мэргэжилтнээрээ 

дамжуулан үе шаттайгаар хяналт тавих ба хэрэв тусгай нөхцөл байдал 

үүссэн тохиолдолд ТУН бие даасан хяналт үнэлгээний мэргэжилтэнтэй 

хамтарч эсвэл дангаараа тухайн нөхцөлд тохирсон хяналт, үнэлгээний арга 

хэмжээг авна.  

(c) Ашиглалтын үе шатанд.   

42. Ашиглалтын үе шатанд гарах аливаа сөрөг нөлөөллийг бууруулах үүднээс дараахи 

арга хэмжээнүүдийг авах шаардлагатай:  

ix. Зөвлөлдөх ба мэдээллийг түгээх: Барилгын талбайн ойр орчимд аюултай 

байж болзошгүй тухай, тээврийн хэрэгсэл, явган зорчигчид явах түр зам 

байгуулсан эсэх, УТБ болон хогийн цэгрүү очих хувилбарт гарц байгаа эсэх 

зэрэг мэдээллийг гэр хорооллын оршин суугчид болон орон нутгийн засаг 

захиргаа бүрэн олж мэдсэн, ойлгосон эсэхийг олж мэдэхэд энэ аргыг 

хэрэглэх ба үүнийг өргөн хүрээнд давтамжтайгаар хийнэ. Гэр хорооллын 

оршин суугчид нь барилгын ажил дуусах хугацааны талаар мэдээлэлтэй 

байх, хэрэв барилгын ажлын явц төлөвлөгөөнөөс хоцрохоор байвал энэ 

тухай мэдсэн байх шаардлагатай. Энэ зөвлөлдөх үе шатуудад оршин 

суугчид ямар нэг асуудал байвал гаргаж тавих, гүйцэтгэгч тэдгээр 

асуудлуудыг авч үзэж, шаардлагатай арга хэмжээг төлөвлөх, сөрөг 

нөлөөлөл үзүүлэхээс сэргийлэх нь чухал. 
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x. Тохижилт үйлчилгээний компаниудын чадавхийг сайжруулах:  Тохижилт 

үйлчилгээний компани (ТҮК)-ийн удирдах болон үйлчилгээний ажилтууд нь 

шинэ хог зөөврийн машинууд, хог цуглуулах цэгүүдэд хэрэглэх тоног 

төхөөрөмжүүдийн ашиглалт, засвар үйлчилгээний талаар сургалтад 

хамрагдаад зогсохгүй хөрөнгийн менежмент, урьдчилан сэргийлэх 

үйлчилгээ, машины хог цуглуулах давтамжийн төлөвлөлт, шуурхай албаны 

ажиллагаа болон гүйцэтгэлийг хянах удирдах чиглэлээр сургалтад 

хамрагдана..  

xi. Дүүргийн түвшинд чадамжийг дээшлүүлэх: Дүүргийн холбогдох хэлтэс 

тасгийн ажилтнууд нь хог хаягдлын үйлчилгээ үзүүлэгчийг сонгон 

шалгаруулах худалдан авах ажиллагааны болон гэрээний менежментийн 

талаар сургалтад хамрагдана.  

5.4 Хэрэгжилтийн арга хэмжээнүүд болон төсөв 

43. Төслийн хэрэгжилт ба хяналт.  Улаанбаатар хотын захиргааны захиалгатай төсөл 

учраас төслийн бэлтгэл болон хэрэгжилтийг ерөнхийд нь НЗДТГ хариуцна. ТУН-ийг 

НЗДТГ-ийн нэрийн өмнөөс төслийг хэрэгжүүлэх байгууллага болгон томилсон. Төслийн 

бэлтгэл болоод хэрэгжилтийг хариуцаж байгаа ТУН нь мөн Байгаль орчны менежментийн 

хөтөлбөр (БОМХ) болон Хэрэгжилтэд мөрдөх байгаль орчны журам (ХМБОЖ), бараа 

үйлчилгээг худалдан авах ажиллагаа зэргийг хэрэгжүүлнэ.   

44.  Дэд төслүүдийг хэрэгжүүлэх.  Улаанбаатар хотын дүүргүүд нь төслийн үр дүнд буй 

болсон өмч хөрөнгийн эзэмшигч нь байна. ТУН нь БОМХ-ийн болон ХМБОЖ-д тусгагдсан 

сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээг хэрэгжүүлэхдээ нийслэлийн 5 дүүргийн 

удирдлагатай нягт хамтран ажиллах ба Гүйцэтгэгчдийн авбал зохих тусгай арга хэмжээ нь 

хангалттай байгаа эсэхэд хяналт тавьж ажиллана. Түүнээс гадна ТУН нь дүүргүүдийн 

холбогдох хэлтэс тасгуудтай нягт хамтран ажиллаж дэд төслүүдийн ашиглалт, засвар 

үйлчилгээг хариуцах бүтцийг буй болгоно.  

45. ТУН нь хамгаалал, аюулгүй байдлын баримт бичгүүд болон хяналтын тайлангуудыг 

зөв зохистой бүрдүүлж, хадгална. ТУН нь Дэлхийн банкинд хамгааллын хяналтын тайланг 

гардуулах ба хагас жилийн болон жилийн явцын тайланг гаргаж Дэлхийн банкинд 

хянуулна.   
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46. Төсөв:  Үр ашигтай хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны хэрэгжилтийг дэмжих зорилгоор 

дараахи үйл ажиллагаануудад тохирсон хөрөнгө оруулалтыг хийхээр төсөвлөөд байна:  

• Төслийн техник эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах судалгаа болон төслийн 

хамгааллын баримт бичгүүдийг боловсруулахад болон түүний бэлтгэлийг хангах  

• Дэд төслүүдийн нарийвчилсан зураг төслийг боловсруулах болон барилгын ажилд 

хяналт хийх, Талбайн инженерийг сонгох   

• Хамгааллын хяналт: Гүйцэтгэгчдийн нөлөөллийг бууруулах чиглэлээр авч байгаар 

арга хэмжээний үзүүлэлтүүд нь шаардлагад нийцэж байгаа эсэхэд өдөр тутмын 

хяналт тавих, оролцогч талуудын зөвлөлдөх уулзалтуудыг зохион байгуулах, иргэд 

олон нийттэй харилцах, улирал тутамд хамгааллын хяналтын талаар тайлагнах зэрэг 

ажлуудыг хийж гүйцэтгэхэд ТУН-д тусламж дэмжлэг үзүүлэхэд дэмжлэг болгож 

300,000 ам.долларыг (бүрэлдэхүүн хэсэг 4-ийн төслийн менежментийн төлбөрөөс 

хийгдэнэ) төлөвлөх. Хамгааллын хяналтыг ТУН-ээс томилогдсон, орон тооны 

Хөдөлмөр хамгаалал аюулгүй ажиллагааны (ХХАА)-ны мэргэжилтэн хийх ба Талбайн 

инженерийн тусламж дэмжлэгийг авна.  

• Хамгааллын асуудлуудыг хэрэгжүүлэх болон хянахад чиглэсэн чадавхийг бэхжүүлэх 

арга хэмжээний хүрээнд: Хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны сургалтад зориулж 50,000 

ам.доллартай (бүрэлдэхүүн хэсэг 4-ийн төслийн менежментийн төлбөрөөс хийгдэнэ) 

тэнцэх хөрөнгө оруулалтыг хийх. Сургалтад НЗДТГ-ын холбогдох алба, хэлтэс (Замын 

газар, Нийслэлийн байгаль хамгаалах газар, Орчны бохирдол, хог хаягдлын 

менежментийн хэлтэс, инженерийн байгууламжийн хэлтэс, хот тохижилтын газар)-үүд, 

дүүргийн ажилтнууд, ТУН-ийн болон талбайн инженерүүд хамрагдана. Нийт 

суралцагсдын тоо 55-аас 100 хүн байхаар тооцож байна.  

• Нийгмийн Хамгааллын хяналт болон түүнтэй холбогдон гарах зардлуудыг энэхүү 

төслийн Нүүлгэн суурьшуулалтын бодлогын хөтөлбөр хүрээнд тусад нь авч үзсэн.  
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Зураг 5.2 – Хамгааллын арга хэмжээний схем 

ХМБОЖ-ын шаардлагад нийцүүлсэн байдлаар 

 

 

Тайлбар: OP 4.01-д дурдагдсан “Жижиг ажил” гэдгийг тоон үзүүлэлтээр тодорхойлсон тусгай дүрэм 

журам байхгүй байна. Дэлхийн банкны бусад төслүүдийн туршлагад үндэслэн авч үзвэл жижиг 
ажил гэдэгт байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөлөл багатай эсвэл түр зуурын нөлөөлөлтэй 

ажлуудыг хэлэх ба эдгээрийг стандартын хүрээнд энгийн арга замаар, орчноо цэвэр байлгах гэх 

мэт аргаар бууруулж болно.  

Хүснэгт 5.1 Хамгаалалтын болон бууруулах арга хэмжээнд техникийн хяналт хийх 
(Бүрэлдэхүүн 1 – Туслах замууд) 

ТУН нь байж болох сөрөг нөлөөллүүдийн жагсаалтыг БОМХ 
болон ХМБОЖ-д тохируулан эхний хяналтыг хийнэ (Алхам 1) 

Онцгой нөлөөлөл үзүүлэхээр 
барилгын ажлуудад (МУЗГ БОНҮ 

шаардаж магад) – 
БОМТ хийх  
(Алхам 2.2) 

Амжилттай болбол:  
ТУН нь болзошгүй сөрөг нөлөөлөл (байгаль орчин, нийгмийн) –
үүд, бууруулах арга хэмжээг тодорхойлж гаргана., Асуулгын 
хуудас ашиглах, үр дүнг орон нутгийн засаг захиргаа болон 
оршин суугчидтай хэлэлцэх, олон нийтийн оролцоог хангах –

5.1, 5.2 & 5.3-г харах (Алхам 2.1) 

Дэлхийн банк нь хяналтын тайлан болон гарсан үр дүнг үе 
үе хянана.  

ТУН нь ХМБОЖ-г агуулсан БОМТ 
бэлтгэж ДБ-ны зөвшөөрөл авна. 
Хэрэв МУЗГ БОНҮ-шаардвал, 

хийлгэж, батлуулж ДБ-нд 
мэдээлнэ.  

Бага & Дунд 

барилгын ажлууд, 
нөлөөлөл багатай 
байвал –ХМБОЖ 

хэрэглэх 

Амжилтгүй 
болбол: 

Төлөвлөсөн 
арга хэмжээг 
болиулах 

Газар авалт, нүүлгэн 
шилжүүлэх, нөхөн 
олговор олгох –

Нүүлгэн 
суурьшуулалтын 
төлөвлөгөөг гаргах 

ТУН нь ХМБОЖ-г 
дагаж мөрдөх, 
асуулгын хуудас  

(Хавсралт 3) 

ТУН нь НСББ-т 
нийцсэн НСТ гаргаж, 

нөхөн олговрыг 
олгоно. (тусдаа 
баримт бичиг) 

ТУН, Талбайн инженерийн тусламжтайгаар, хамгааллын хяналт үнэлгээ хийх, 
гүйцэтгэгчийн аюулгүй байдлын арга хэмжээний биелэлтийг  хянах, хяналтын тайланг 
жилдээ ядаж нэг удаа бичиж олон нийтийн хүртээл болгох ажлыг хийж гүйцэтгэнэ.  

Гүйцэтгэгч ТУН-ийн зөвшөөрлөөр ХМБОЖ-г авч 
хэрэгжүүлнэ 
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Болзошгүй сөрөг 
нөлөөллүүд 

Шаардагдах бууруулах арга 
хэмжээнүүд (Хэрэв байвал) 

Шаардагдах 
баримт бичиг 

Тайлбар 

(1) Газрыг механизмаар ухах, 
тэгшлэх болон замын суурь 
бэлтгэхэд дуу чимээ гарах, 
тоос босох, чичиргээ үүсэх, 
хүчтэй борооны үед хөрсний 
элэгдэл үүсэх, эсвэл гэр 
хорооллын оршин суугчид 
болон явган зорчигсдод 
замын нөхцөл байдал 
муудах, төвөгтэй нөхцөл 
байдал үүсэх  

• Туслах замууд, түүний арчлалтын 
талаар орон нутгийн засаг захиргаа, 
оршин суугчидтай сайтар 
зөвшилцсөний үндсэн дээр ХМБОЖ-
ийн Хавсралт 2.1-д заагдсан 
нөлөөллийг бууруулах арга хэрэгслийг 
ашиглан, Байгаль орчны менежментийн 
хөтөлбөр (БОМХ)-т тусгагдсан арга 
замаар хэрэгжүүлэх.  

• ХМБОЖ нь барилга угсралтын явцад 
үүсэх нөлөөллийг бууруулахад 
чиглэгдэн боловсруулагдсан. Ус 
зайлуулах суваг, гэрэлтүүлэг бүхий 
туслах замын барилгын ажлыг хийхдээ 
ХМБОЖ (Хавсралт 2.1)-ийг дагаж 
мөрдөнө.  

• Худалдан авах ажиллагааны 
төлөвлөгөө, гэрээний баримт 
бичгүүдийн нэг хэсэг нь ХМБОЖ байх 
ба хэрэгжилтийн явцад гарах бууруулах 
арга хэмжээтэй холбоотой зардал нь 
гэрээний үнийн дүнд багтсан байна.  

• ТУН-ийн ХХАА-ний мэргэжилтэн болон 
Талбайн инженер нь хэрэгжилтийн 
явцыг сайтар хянаж шалгах болно. 
ХМБОЖ нь “олох” гэсэн тусгай бүлгийг 
агуулсан..  

• Талбайн инженерийн ажлын 
удирдамжид Аюулгүй байдлын 
хяналтын гүйцэтгэлийн хэрхэн хянах 
талаар тусгайлан зааж өгнө. 

ХМБОЖ Бүрэлдэхүүн хэсэг 1, 
ХМБОЖ#1 (Хавсралт 
2.1)   
 
ТУН нь барилгын 
ажлын гэрээнд 
эрсдлийг бууруулах 
арга хэмжээ 
тусгагдсан эсэхийг 
хянаж үзнэ. ТУН нь 
туршлагатай ахлах 
ажилтныг 
хамгаалалтын 
асуудлын хяналт 
тавиулахаар томилох 
ба гүйцэтгэгчид нь 
шаардлагад нийцсэн 
арга хэмжээнүүд 
болон тайланд 
заагдсан 
асуудлуудыг авч 
хэрэгжүүлж байгаа 
эсэхийг хянана.   

(2) Аюулгүй байдлын эрсдэл 
нэмэгдэх, оршин суугчдын 
тайван байдал алдагдах, 
замын хөдөлгөөн зогсох, 
оршин суугчид явган явахад 
хүнд болох 

• Гүйцэтгэгч нь барилга угсралтын үед 
оршин суугчдыг болон зорчигчдыг байж 
болох эрсдлээс хамгаалах, ус түгээх 
байр луу саадгүй зорчих боломжийг 
хангах үүднээс түр зам, гарцыг 
харуулсан зураглал хийнэ. Энэхүү түр 
зам, гарцыг төлөвлөхдөө оршин 
суугчид, хороо хэсгийн дарга нартай 
зөвшилцөх ба орон нутгийн 
байгууллагын болон ТУН-ийн 
зөвшөөрлийг авна.  

• Түр зам/гарцын төлөвлөгөөг барилга 
барьж байгаа газрын ойр байрлуулах 
ба үүндээ орох гарах цэг, барилгын 
ажлын эхлэх хугацааг заасан байна. 
Түр гарцын талаархи зарлал, 
мэдээллийг тухайн зам/гарцыг хэрэглэх 
оршин суугчдад түгээнэ.    

Түр зам/гарц 
хийх 
төлөвлөгөө 

ТУН нь 
Гүйцэтгэгчийн ажлын 
үзүүлэлт болон 
тайланд заагдсан 
асуудлуудын 
биелэлтийг шалгана.  

(3) Барилгаас гарсан хог 
хаягдлыг замбараагүй хаях, 
байгаль орчинд хор 
хөнөөлтэй хог хаягдлыг ил 
задгай хаях 

• Гүйцэтгэгч нь барилгаас гарах бүх 
төрлийн хог хаягдлыг тээвэрлэх, 
тогтоосон цэг дээр хаях асуудлыг 
ХМБОЖ-д заасны дагуу хийж 
гүйцэтгэнэ. Хог хаях байршил болон 
арга техник нь орон нутгийн засаг 
захиргааны болон ТУН-ийн 
зөвшөөрөлтэй, батлагдсан байна.  

ХМБОЖ ТУН нь 
Гүйцэтгэгчийн ажлын 
үзүүлэлт болон 
тайланд заагдсан 
асуудлуудын 
биелэлтийг шалгана.  

(4) Барилгын ажил дууссаны 
дараа барилгын талбайг 
цэвэрлээгүйгээс хог хаягдал 

• Гүйцэтгэгч нь барилгын ажил дууссаны 
дараа талбайг зөв зохистойгоор хаах 
гэх мэт ХМБОЖ-д заагдсан арга 

ХМБОЖ ТУН нь 
Гүйцэтгэгчийн ажлын 
үзүүлэлт болон 
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Болзошгүй сөрөг 
нөлөөллүүд 

Шаардагдах бууруулах арга 
хэмжээнүүд (Хэрэв байвал) 

Шаардагдах 
баримт бичиг 

Тайлбар 

үүсч байгальд сөрөг нөлөө 
үзүүлэх 

хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлнэ. 
Гүйцэтгэгч нь түр ашигласан газар (түр 
байр байрлуулсан)-ыг сэргээж, хэвийн 
хэмжээнд оруулан дүүрэг, хот эсвэл 
хувь хүнд хүлээлгэн өгнө. Газар дээр 
ямар нэг өөрчлөлт хийсэн бол тэр нь 
эзэмшигч болон холбогдох засаг 
захиргааны байгууллагад хүлээн 
зөвшөөрөгдөхүйц байна. Ажлын  түр 
байр болон ариун цэврийн байгууламж 
(жорлон) зохих журмын дагуу 
битүүмжлэгдсэн, цэвэрлэгдсэн байна.  

тайланд заагдсан 
асуудлуудын 
биелэлтийг шалгана. 
ТУН хүлээн 
зөвшөөртөл ажлыг 
дууссанд тооцохгүй 

 

Хүснэгт 5.2 Хамгаалалтын болон эрсдэл бууруулах арга хэмжээний техникийн 
хяналт (Бүрэлдэхүүн 1-Үерээс хамгаалах далан сувгийн ажлууд) 

Болзошгүй сөрөг 
нөлөөллүүд 

Шаардагдах бууруулах арга 
хэмжээнүүд (Хэрэв байвал) 

Шаардагдах 
баримт бичиг 

Тайлбар 

(1) Газрыг механизмаар ухах, 
тэгшлэх болон үерийн 
хамгаалалтын далан суваг 
барьж байгуулах нь тоос 
босгох, дуу чимээ гаргах, 
чичиргээ үүсгэх гэх мэт сөрөг 
нөлөөлөл үзүүлж болзошгүй.  
Мөн хүчтэй аадар борооны 
улмаас хөрсний нуралт үүсэх, 
гэр хорооллын иргэд болон 
явган зорчигчдод замын ажил 
саад учруулж болзошгүй.  

• Үерийн хамгаалалтын далан сувгийн 
ажлуудыг орон нутгийн засаг захиргаа, 
оршин суугчидтай сайтар 
зөвшилцсөний үндсэн дээр ХМБОЖ#2-
ийн Хавсралт 2.2-д заагдсан 
нөлөөллийг бууруулах арга хэрэгслийг 
ашиглан, Байгаль орчны менежментийн 
хөтөлбөр (БОМХ)-т тусгагдсан арга 
замаар хэрэгжүүлэх.  

• Худалдан авах ажиллагааны 
төлөвлөгөө, гэрээний баримт 
бичгүүдийн нэг хэсэг нь ХМБОЖ байх 
ба хэрэгжилтийн явцад гарах бууруулах 
арга хэмжээтэй холбоотой зардал нь 
гэрээний үнийн дүнд багтсан байна.  

• ТУН-ийн ХХАА-ний мэргэжилтэн болон 
Талбайн инженер нь хэрэгжилтийн 
явцыг сайтар хянаж шалгах болно. 
ХМБОЖ нь “олох” гэсэн тусгай бүлгийг 
агуулсан..  

• Талбайн инженерийн ажлын 
удирдамжид Аюулгүй байдлын 
хяналтын гүйцэтгэлийн хэрхэн хянах 
талаар тусгайлан зааж өгнө. 

ХМБОЖ Бүрэлдэхүүн хэсэг 1 
ХМБОЖ #2 (Хавсралт 
2.2)-г агуулна.    
 
ТУН нь барилгын 
ажлын гэрээнд 
эрсдлийг бууруулах 
арга хэмжээ 
тусгагдсан эсэхийг 
хянаж үзнэ. ТУН нь 
туршлагатай ахлах 
ажилтныг 
хамгаалалтын 
асуудлын хяналт 
тавиулахаар томилох 
ба гүйцэтгэгчид нь 
шаардлагад нийцсэн 
арга хэмжээнүүд 
болон тайланд 
заагдсан асуудлуудыг 
авч хэрэгжүүлж байгаа 
эсэхийг хянана.   

(2) Аюулгүй байдлын эрсдэл 
нэмэгдэх, оршин суугчдын 
тайван байдал алдагдах, 
замын хөдөлгөөн зогсох, 
оршин суугчид явган явахад 
хүнд болох 

• Гүйцэтгэгч нь барилга угсралтын үед 
оршин суугчдыг болон зорчигчдыг байж 
болох эрсдлээс хамгаалах, ус түгээх 
байр луу саадгүй зорчих боломжийг 
хангах үүднээс түр зам, гарцыг 
харуулсан зураглал хийнэ. үзүүлнэ. 
Энэхүү түр зам, гарцыг төлөвлөхдөө 
оршин суугчид, хороо хэсгийн дарга 
нартай зөвшилцөх. 

• Түр зам/гарцын төлөвлөгөөг барилга 
барьж байгаа газрын ойр байрлуулах 
ба үүндээ орох гарах цэг, барилгын 
ажлын эхлэх хугацааг заасан байна. 
Түр гарцын талаархи зарлал, 
мэдээллийг тухайн зам/гарцыг хэрэглэх 
оршин суугчдад түгээнэ.    

Түр зам/гарц 
хийх 
төлөвлөгөө 

ТУН нь Гүйцэтгэгчийн 
ажлын үзүүлэлт болон 
тайланд заагдсан 
асуудлуудын 
биелэлтийг шалгана. 

(3) Барилгаас гарсан хог • Гүйцэтгэгч нь барилгаас гарах бүх ХМБОЖ ТУН нь Гүйцэтгэгчийн 
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Болзошгүй сөрөг 
нөлөөллүүд 

Шаардагдах бууруулах арга 
хэмжээнүүд (Хэрэв байвал) 

Шаардагдах 
баримт бичиг 

Тайлбар 

хаягдлыг замбараагүй хаях, 
байгаль орчинд хор 
хөнөөлтэй хог хаягдлыг ил 
задгай хаях 

төрлийн хог хаягдлыг тээвэрлэх, 
тогтоосон цэг дээр хаях асуудлыг 
ХМБОЖ-д заасны дагуу хийж 
гүйцэтгэнэ. Хог хаях байршил болон 
арга техник нь орон нутгийн засаг 
захиргааны болон ТУН-ийн 
зөвшөөрөлтэй, батлагдсан байна. 

ажлын үзүүлэлт болон 
тайланд заагдсан 
асуудлуудын 
биелэлтийг шалгана. 

(4) Далан суваг барьж байх 
явцад хүчтэй аадар бороо 
орсны улмаас хөрсний 
элэгдэл үүсэх, ингэснээр 
одоо байгаа үерийн далан 
сувгийн үйл ажиллагаанд 
сөргөөр нөлөөлөх  

• Болзошгүй хүчтэй аадар бороо гэх мэт 
гэнэтийн аюулаас урьдчилан сэргийлж 
гүйцэтгэгч нь түр суваг хийнэ.   

• Хөрсний элэгдэл болсон тохиолдолд 
гүйцэтгэгч нь сувгийн доод хэсгийг ухаж 
цэвэрлэх, сувгийн ханыг зөв гольдролд 
оруулж, сэргээнэ.  

ХМБОЖ Гүйцэтгэгчийн ажлын 
үзүүлэлт болон 
тайланд заагдсан 
асуудлуудын 
биелэлтийг шалгана. 

(5) Барилгын ажил дууссаны 
дараа барилгын талбайг 
зохистой хаагаагүйгээс хог 
хаягдал үүсч байгальд сөрөг 
нөлөө үзүүлэх 

• Гүйцэтгэгч нь барилгын ажил дууссаны 
дараа талбайг зөв зохистойгоор хаах 
гэх мэт ХМБОЖ-д заагдсан арга 
хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлнэ. 
Гүйцэтгэгч нь түр ашигласан газар (түр 
байр байрлуулсан)-ыг сэргээж, хэвийн 
хэмжээнд оруулан дүүрэг, хот эсвэл 
хувь хүнд хүлээлгэн өгнө. Газар дээр 
ямар нэг өөрчлөлт хийсэн бол тэр нь 
эзэмшигч болон холбогдох засаг 
захиргааны байгууллагад хүлээн 
зөвшөөрөгдөхүйц байна. Ажлын  түр 
байр болон ариун цэврийн байгууламж 
(жорлон) зохих журмын дагуу 
битүүмжлэгдсэн, цэвэрлэгдсэн байна. 

ХМБОЖ ТУН нь Гүйцэтгэгчийн 
ажлын үзүүлэлт болон 
тайланд заагдсан 
асуудлуудын 
биелэлтийг шалгана. 
ТУН хүлээн 
зөвшөөртөл ажлыг 
дууссанд тооцохгүй. 

 

Table 5.3 Хамгаалалтын болон эрсдэл бууруулах арга хэмжээнд техникийн 
хяналт (Бүрэлдэхүүн хэсэг 2 – Хатуу хог хаягдал цуглуулах цэгүүд) 

Болзошгүй сөрөг 
нөлөөллүүд 

Шаардагдах бууруулах арга 
хэмжээнүүд (Хэрэв байвал) 

Шаардагдах 
баримт бичиг 

Тайлбар 

(1) Газрыг механизмаар ухах, 
тэгшлэх болон хог цуглуулах 
цэгийг барьж байгуулах нь 
тоос босгох, дуу чимээ гаргах, 
чичиргээ үүсгэх сөрөг 
нөлөөлөл үзүүлж болзошгүй 

• Хог цуглуулах цэгүүд барих ажлыг орон 
нутгийн засаг захиргаа, оршин 
суугчидтай сайтар зөвшилцсөний 
үндсэн дээр ХМБОЖ#3-ийн Хавсралт 3-
д заагдсан нөлөөллийг бууруулах арга 
хэрэгслийг ашиглан, Байгаль орчны 
менежментийн хөтөлбөр (БОМХ)-т 
тусгагдсан арга замаар хэрэгжүүлэх.  

• ХМБОЖ нь барилга угсралтын явцад 
үүсэх нөлөөллийг бууруулахад 
чиглэгдэн боловсруулагдсан. барилгын 
ажлыг хийхдээ ХМБОЖ #3-ийг 
барилгын жижиг ажлууд тухайлбал хог 
цуглуулах цэгийн суурийг цутгах гэх мэт 
ажлуудад дагаж мөрдөнө.  

• Худалдан авах ажиллагааны 
төлөвлөгөө, гэрээний баримт 
бичгүүдийн нэг хэсэг нь ХМБОЖ байх 
ба хэрэгжилтийн явцад гарах бууруулах 
арга хэмжээтэй холбоотой зардал нь 
гэрээний үнийн дүнд багтсан байна.  

• ТУН-ийн ХХАА-ний мэргэжилтэн болон 
Талбайн инженер нь хэрэгжилтийн 
явцыг сайтар хянаж шалгах болно. 

ХМБОЖ Бүрэлдэхүүн хэсэг 
нь ХМБОЖ  #3 
(Хавсралт 2.3)-ийг 
агуулна.   
 
ТУН нь барилгын 
ажлын гэрээнд 
эрсдлийг бууруулах 
арга хэмжээ 
тусгагдсан эсэхийг 
хянаж үзнэ. ТУН нь 
туршлагатай ахлах 
ажилтныг 
хамгаалалтын 
асуудлын хяналт 
тавиулахаар 
томилох ба 
гүйцэтгэгчид нь 
шаардлагад нийцсэн 
арга хэмжээнүүд 
болон тайланд 
заагдсан 
асуудлуудыг авч 
хэрэгжүүлж байгаа 
эсэхийг хянана.   
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ХМБОЖ нь “олох” гэсэн тусгай бүлгийг 
агуулсан  

• Талбайн инженерийн ажлын 
удирдамжид Аюулгүй байдлын 
хяналтын гүйцэтгэлийн хэрхэн хянах 
талаар тусгайлан зааж өгнө. 

эсэхийг хянана.   

(2) Аюулгүй байдлын эрсдэл 
нэмэгдэх, оршин суугчдын 
тайван байдал алдагдах 

• ХМБОЖ нь барилгын ажлын явцад 
гарах сөрөг нөлөөллийг бууруулахад 
ашиглагдана.  

• Оршин суугчид болон орон нутгийн 
засаг захиргаатай нягт хамтран 
ажиллах шаардлагатай. 

ХМБОЖ ТУН нь 
Гүйцэтгэгчтэй 
байгуулсан гэрээнд 
эрсдлийг бууруулах 
арга хэмжээ 
тусгагдсан эсэхийг 
нягтлана. Мөн 
Гүйцэтгэгчийн 
ажлын үзүүлэлт 
болон тайланд 
заагдсан 
асуудлуудын 
биелэлтийг шалгана.  

(3)Барилгаас гарсан хог 
хаягдлыг замбараагүй хаях, 
байгаль орчинд хор 
хөнөөлтэй хог хаягдлыг ил 
задгай хаях 

• Гүйцэтгэгч нь барилгаас гарах бүх 
төрлийн хог хаягдлыг тээвэрлэх, 
тогтоосон цэг дээр хаях асуудлыг 
ХМБОЖ-д заасны дагуу хийж 
гүйцэтгэнэ. Хог хаях байршил болон 
арга техник нь орон нутгийн засаг 
захиргааны болон ТУН-ийн 
зөвшөөрөлтэй, батлагдсан байна.  

ХМБОЖ ТУН нь 
Гүйцэтгэгчийн 
ажлын үзүүлэлт 
болон тайланд 
заагдсан 
асуудлуудын 
биелэлтийг шалгана.  

(4) Барилгын ажил дууссаны 
дараа барилгын талбайг 
зохистой хаагаагүйгээс хог 
хаягдал үүсч байгальд сөрөг 
нөлөө үзүүлэх 

• Гүйцэтгэгч нь барилгын ажил дууссаны 
дараа талбайг зөв зохистойгоор хаах 
гэх мэт ХМБОЖ-д заагдсан арга 
хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлнэ. 
Гүйцэтгэгч нь түр ашигласан газар (түр 
байр байрлуулсан)-ыг сэргээж, хэвийн 
хэмжээнд оруулан дүүрэг, хот эсвэл 
хувь хүнд хүлээлгэн өгнө. Газар дээр 
ямар нэг өөрчлөлт хийсэн бол тэр нь 
эзэмшигч болон холбогдох засаг 
захиргааны байгууллагад хүлээн 
зөвшөөрөгдөхүйц байна. Ажлын  түр 
байр болон ариун цэврийн байгууламж 
(жорлон) зохих журмын дагуу 
битүүмжлэгдсэн, цэвэрлэгдсэн байна.  

ХМБОЖ ТУН нь 
Гүйцэтгэгчийн 
ажлын үзүүлэлт 
болон тайланд 
заагдсан 
асуудлуудын 
биелэлтийг шалгана. 
ТУН хүлээн 
зөвшөөртөл ажлыг 
дууссанд тооцохгүй 
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ОЛОН НИЙТЭД ЗОРИУЛСАН МЭДЭЭЛЛИЙН САМБАРЫН ЗАГВАР 

(Монгол хэл дээр): 

 

 

 

 

 

ТӨВӨГ УЧРУУЛСАНДАА ХҮЛЦЭЛ ӨЧИЖ БАЙНА – ТАНАЙ НУТАГ 

ДЭВСГЭРТ БИД ТУСЛАХ ЗАМ БАРЬЖ БАЙГУУЛАХ АЖЛЫГ ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭЖ 

БАЙНА  

 

ТӨСЛИЙН ЭХЛЭХ ХУГАЦАА: 

ДУУСАХ ХУГАЦАА:  

 

ЭНЭ ХУГАЦААНД: 

 

ЯВГАН ХҮН ДАРААХЬ ХУВИЛБАР ЗАМЫГ АШИГЛАНА: 

 

МАШИН, ТЕХНИК ДАРААХЬ ЧИГЛЭЛЭЭР ЗОРЧИНО: 

 

АСУУЖ ТОДРУУЛАХ ЗҮЙЛ, САНАЛ ХҮСЭЛТЭЭ ДАРААХИ УТСААР ӨГНӨ ҮҮ  

 

Утас:                              Даваа-Баасан гарагуудад өглөө 8 цагаас орой 18 цаг хүртэл  

 

Эсвэл дараахи хаягаар ирж өгнө үү:  

БАРИЛГЫН ТАЛБАЙН ХАЯГ 

ТӨСЛИЙГ УДИРДАХ НЭГЖИЙН ХАЯГ 
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SAMPLE PUBLIC NOTICE BOARD 

(English): 

 

 

 

 

SORRY FOR THE INCONVENIENCE – WE ARE BUILDING 

ANOTHER ROAD IMPROVEMENT PROJECT IN YOUR 

COMMUNITY 

 

THIS PROJECT WILL  

 

START FROM DATE: 

COMPLETION DATE:  

 

DURING THIS PERIOD: 

 

ALTERNATIVE PEDESTRIAN ACCESSES ARE AVAILABLE THROUGH: 

 

ALTERNATIVE VEHICLE TRAFFIC ARE AVAILABLE THROUGH: 

 

IF YOU HAVE ANY QUESTIONS, CONCERNS OR SUGGESTIONS, PLEASE  

CALL:                              (HOTLINE) from 8:am to 6 pm Monday to Friday 

 

Or VISIT: ADDRESS OF CONSTRUCTION OFFICE 

  ADDRESS OF PMU 
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