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Мэдэгдэл
Энэхүү баримт бичиг, үүний агуулгыг зөвхөн мэдээллийн зорилготой бэлтгэсэн ба БОННҮ
нэмэлт баримт бичигтэй холбоотойгоор ашиглана. SNC-Lavalin нь энэхүү баримт бичиг
болон түүний агуулгатай холбоотой үүсэх асуудлын талаар аливаа бусад талд ямар нэгэн
хариуцлага хүлээхгүй.
Энэ баримт бичиг нь хавтастайгаа нийлээд 99 хуудастай.
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Хян 3.0

Эцсийн

VS /
НЭЗҮ
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ЕСБХБ

KP

08/07/19

Хян 4.0

Эцсийн хувилбар

VS /
НЭЗҮ

KP

ЕСБХБ

KP

11/07/29
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Хуудас 4

Товчилсон үг ба товчлол
Товчилсон үг / Товчлол

Тайлбар

АХБ

Азийн хөгжлийн банк

ААЗ

Азийн авто зам

НБ

Нөлөөллийн бүс

ЕСБХБ

Европын сэргээн босголт хөгжлийн банк

БОНБҮ

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ

БОНБНҮ

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээ
Байгаль орчин нийгмийн үнэлгээ

БОНҮАТ

Байгаль орчин нийгмийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

БОНЭМАБ

Байгаль орчин, нийгэм, эрүүл ахуй ба аюулгүй байдал

БОННҮ

Байгаль орчин нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээ

БОНУМТ

Байгаль орчин нийгмийн удирдлага ба мониторингийн төлөвлөгөө

БОНЕҮ

Байгаль орчны нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээ

ОУСТ

Олон улсын сайн туршлага

ОУХБ

Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллага

ГЧНШХХ

Газар чөлөөлөлт ба нүүлгэн шилжүүлэлтийн хамрах хүрээ

ГЧНШТ

Газар чөлөөлөлт ба нүүлгэн шилжүүлэлтийн төлөвлөгөө

МБТЗ

Монголын барилгын төслийн зөвлөх групп ХХК

БОАЖЯ

Байгаль Орчин Аялал Жуулчлалын Яам

MNS

Монголын үндэсний стандарт

ЗТХЯ

Зам, тээврийн хөгжлийн яам

ОНХХХ

Орон нутгийн хатуу хог хаягдал

ДШМХА

Дуу шуугиан мэдрэг хүлээн авагч

ҮА&ЗҮ

Үйл ажиллагаа ба засвар үйлчилгээ

ТХН

Төсөл хэрэгжүүлэх нэгж

ТШ

Тоосонцорын ширхэг

ХХТ

Хувийн хамгаалалтын төхөөрөмж

ГШ

Гүйцэтгэлийн шаардлага

ЗХО

Замын хөдөлгөөний осол

ОТОТ

Оролцогч талуудын оролцооны төлөвлөгөө

Сум

Монгол хэл
Англи. Дүүрэг
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Хуудас 5

1.

Танилцуулга

1.1.

Оршил

Европын сэргээн босголт хөгжлийн банк (EСБХБ) нь Монгол Улсын Засгийн газар, Зам, тээврийн
хөгжлийн яам (ЗТХЯ)-нд Улаанбаатар хотоос Дархан хүрэх замыг өргөтгөхөд [Азийн авто зам 3 (ААЗ-3)]
санхүүжилт олгох асуудлыг авч үзэж байна. Тус зам нь одоогоор 202.42 км урттай, 2 эгнээтэй, IV
ангиллын сайжруулсан гадаргатай зам бөгөөд нийслэл хот Улаанбаатараас Монголын хоёр дахь том хот
Дархан хүрдэг. Өргөтгөх төсөл нь зам засварын ажил ба замыг өргөтгөн, I ангиллын 2 урсгалтай, 4
эгнээтэй зам болгох гэсэн II үе шатнаас бүрдэнэ (цаашид II үе шатны төсөл эсвэл Төсөл гэж нэрлэнэ). I
үе шатны ажлыг Азийн Хөгжлийн банкнаас (АХБ) зээл хэлбэрээр санхүүжүүлж байгаа бөгөөд одоо
байгаа (2 эгнээтэй) замыг сэргээн босгох ажил хийгдэнэ (I үе шатны ажил эсвэл АХБ-ы төсөл гэж
нэрлэнэ).
Төсөл нь таван багц ба бүлэгт хуваагдана; дэлгэрэнгүйг Бүлэг 2-т үзүүлэв. ЗТХЯ нь Төслийн ерөнхий
барилга болон үйл ажиллагаанд хариуцлага хүлээнэ. Барилга байгуулалтын явцад Барилгын гэрээт
гүйцэтгэгчийн удирдлагад туслалцаа үзүүлэх Төсөл Хэрэгжүүлэх Нэгж (ТХН) нь ЗТХЯ-нд дэмжлэг
үзүүлнэ. ЗТХЯ үйл ажиллагааны үе шат хийгээд үйл ажиллагаа, засвар үйлчилгээ (ҮА&ЗҮ) гүйцэтгэгчийг
шаардлагатай бол хариуцна.
Энэ Төсөл нь А ангиллын төсөл гэж ангилагдана, өөрөөр хэлбэр Төслийн Байгаль орчин нийгмийн
үнэлгээг (БОНҮ) цогцоор нь хийх шаардлагатай, үүнд орон нутгийн Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын
нарийвчилсан үнэлгээний (БОНБНҮ) дүн шинжилгээ (gap) ба ЕСБХБ-ы 2014 оны Байгаль орчин ба
нийгмийн бодлого (БОНБ) болон Гүйцэтгэлийн шаардлагууд (ГШ)-д хүрэхэд шаардлагатай нэмэлт
баримт бичгийн бүрдүүлэлт багтана. Энэхүү Байгаль Орчин Нийгмийн Удирдлага ба Мониторингийн
Төлөвлөгөө (БОНУМТ) нь дараахад заасны дагуу БОНБ ба ГШ-г хангахын тулд өгсөн БОНҮ нэмэлт
баримт бичгүүдийн нэг байна:


Нэмэлт Байгаль Орчин Нийгмийн Нөлөөллийн Үнэлгээ (БОННҮ);



Техникийн Бус Хураангуй (ТБХ);



Оролцогч Талуудын Оролцооны Төлөвлөгөө (ОТОТ);



Газар Чөлөөлөлт ба Нүүлгэн Шилжүүлэлтийн Хамрах Хүрээ (ГЧНШХХ); болон



Байгаль Орчин Нийгмийн Үйл АжиллагааныТөлөвлөгөө (БОНҮАТ).

1.2.

Зорилтууд

Энэхүү БОНУМТ-ий гол зорилт нь Төслийг ЕСБХБ-ы 2014 оны БОНБ ба ГШ хийгээд үе шат бүрд байгаль
орчин ба нийгмийн эрсдэл, Төслийн үр нөлөөг удирдах чиглэлээрх Монгол улсын байгаль орчин ба
нийгмийн стандартуудад нийцүүлэх, тухайлбал, зам барих ажил эхлэхээс өмнө, зам барих ажлын үе/зам
барих ажлын дараа хүлээлгэн өгөх, ажиллуулах зэрэг багтана.
БОНУМТ-ын тодорхой зорилтууд нь:


БОНБНҮ болон Нэмэлт БОННҮ-д тодорхойлсон нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ нь Төслийн
ерөнхий Байгаль орчин, нийгэм, эрүүл ахуй ба аюулгүй байдлын системийн (БОНЭМАБ) дагуу
боловсруулагдаж, Төслийн үе шат бүрд төлөвлөхийг батлах;



Төслийн БОНЭМАБ-ын дагуу боловсруулагдсан байх шаардлагатай мониторингийн арга хэмжээг
төлөвлөх;



Төслийн БОНУМТ ба тухайлсан багцын барилгын ажлын БОНУМТ-г ЕСБХБ-ы ГШ, Европын
1
Холбооны (ЕХ) Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ (БОНБҮ) болон Шувууны тухай
2
удирдамж ба Монгол улсын хууль дүрэм, стандартын дагуу боловсруулж, ашиглана;

1

ЕХ-ны 2011/92/ЕХ гэсэн удирдамжид тодорхой олон нийтийн ба хувийн байгаль орчны төслийн үр
нөлөөний үнэлгээний чиглэлээр 2014/52/ЕХ (БОНҮ удирдамж)дагуу нэмэлт өөрчлөлт оруулсан.
2
Зэрлэг шувуудын хамгааллын тухай ЕХ-ны удирдамж (2009/147/EC).
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Хуудас 6



Нөлөөллийг бууруулах, мониторингийн арга хэмжээг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой үүрэг,
хариуцлагыг тодорхой болгох; ба



Төсөл ба тухайлсан багцын барилгын ажлын БОНУМТ-н санал гомдлын хэрэгжилтийн
мониторингод зориулсан арга хэмжээг санал болгоно.

1.3.

Хамрах хүрээ

Энэхүү нэмэлт БОНУМТ дараахыг тодорхойлно:


Шаардлагатай нөлөөллийг буруулах арга хэмжээ ба удирдлагын үйл ажиллагаа;



Байгаль орчны мониторингийн шаардлага; ба



Аудит, мониторинг ба тайлагналын процедур; ба



Удирдлага, мониторинг ба нийцлийн талаарх үүрэг, хариуцлага.

Төслийн талбай дахь зам барих ажилтай холбоотой төслийн үйл ажиллагаанууд, үүнд барилгын кэмп,
карьер, ашигласан бол тээврийн замууд; болон замын үйл ажиллагаа.
Энэ баримт бичгийг БОНБНҮ ба Төслийн нэмэлт БОННҮ, БОНҮАТ, ОТОТ ба ГЧНШХХ зэрэгтэй
уялдуулан унших ёстой.

1.4.

Зорилтот хэрэглэгч

Энэхүү БОНУМТ-ын зорилго нь Төслийн барилгын болон үйл ажиллагааны явцад хэрэгжүүлсэн байх
шаардлагатай, Төсөлтэй холбоотой байгаль орчны ба нийгмийн боломжит асуудлууд, нөлөөллийг
бууруулах арга хэмжээ, мониторингийн шаардлагуудын талаар Төслийн ажилтантай харилцах юм.
Шаардлагуудыг Төслийн бүх ажилтнуудад тавьж болно, үүнд ЗТХЯ, ТХН, дизайны зөвлөхүүд, барилгын
гэрээт гүйцэтгэгчид, туслан гүйцэтгэгчид, талбайн зочид ба/эсвэл ҮА&ЗҮ гэрээлэгчид багтана.
ЗТХЯ/ТХН ба барилгын гэрээт гүйцэтгэгчид нь Төслийн барилгын ба ажиллагааны үе шатуудад байгаль
орчин, нийгмийн үр дүнтэй удирдлагад хүрэх илүү нарийвчилсан удирдлагын төлөвлөгөөг
боловсруулахад энэхүү нэмэлт БОНУМТ-г ашиглана.

1.5.

Хяналтыг өөрчлөх

ЕСБХБ-ы БОНБ ба ГШ-д хүрэх БОНҮ процессын хэсэг болгон энэхүү БОНУМТ-г бэлтгэв. Энэ нь
барилгын гэрээт гүйцэтгэгчдэд зориулсан тендерийн бичиг баримтын хэсэг болно.
Төслийн БОНЭМАБ-г боловсрулах хэсэг болгон энэхүү БОНУМТ баримт бичгийг ЗТХЯ/ТХН-ийн зүгээс
зам барих ажлын өмнө шаардлагатай нэмэлт судалгааны ажлын үр дүн ба эцсийн загварыг тусгахаар
зам барих ажил эхлэхээс өмнө шинэчлэн боловсруулна (Төслийн БОНЭМАБ).
Барилгын гэрээт гүйцэтгэгч бүр төслийн БОНУМТ-г мөрдөх шаардлагатай ба тухайлсан багцын
нарийвчилсан барилгын ажлын БОНУМТ-г багц бүрийн хувьд бэлтгэж, ЗТХЯ/ТХН-р батлуулна
(тухайлсан багцын барилгын ажлын БОНУМТ.)
Барилгын ажлын явцад, хэрэв Төслийн загвар, гүйцэтгэл, байгаль орчин ба нийгмийн нөхцөл эсвэл үр
дүнд аливаа тохиолдол ба ослоос үүдэн томоохон өөрчлөлт орвол нэмэлт өөрчлөлт хийх шаардлагатай
байж болно. Өөрчлөлтийн удирдлагын процесс нь барилгын гэрээт гүйцэтгэгч бүрийн эцсийн хариуцлага
байх бөгөөд ЗТХЯ/ТХН хянаж үзнэ.
Үйл ажиллагааны үе шатнаас дор хаяад гурван сарын өмнө, ЗТХЯ/ТХН нь ҮА&ЗҮ БОНУМТ-г батална
(ҮА&ЗҮ БОНУМТ). ЗТХЯ үүнийг хэрэгжүүлэх бөгөөд ҮА&ЗҮ-ий бүх гэрээт гүйцэтгэгчид ҮА&ЗҮ БОНУМТ-г
дагах хэрэгтэй болно.
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2.

Төслийн тайлбар

2.1.

Танилцуулга

Монголын барилгын төслийн зөвлөх групп ХХК (МБТЗ)-ий 2017 онд бэлтгэж гаргасан одоо байгаа 2
эгнээтэй замын нөхөн сэргээлтэнд зориулсан техниз эдийн засгийн үндэслэл (‘Техник эдийн засгийн
үндэслэл’)-г Засгийн газар санхүүжүүлсэн. Техник, эдийн засаг, байгаль орчны шинжилгээнд үндэслэн 2
эгнээтэй замыг сэргээн засварлаж, 4 эгнээтэй зам болгож өргөжүүлэхэд Техник, эдийн засгийн үндэслэл
нь чиглэдэг. Төсөл нь хоёр үе шатанд хувваагдана:


I үе шат - одоо байгаа замыг нөхөн сэргээх;



II үе шат - 2 эгнээтэй зам барих замаар өргөтгөл хийх.

I үе шатыг АХБ-наас санхүүжүүлж, замын ангиллын стандартад хүргэхийн тулд 2 эгнээтэй замын сэргээн
засварлалтыг хийж, замын аюултай хэсгүүдийг тэгшлэн засварлаж, шаардлагатай хэсгүүдэд одоо байгаа
замын 3 метр орчимд сунгалтыг хийх зэрэг багтана. I үе шат ба II үе шатыг хүргэхийн тулд ЗТХЯ-нд ТХНг байгуулна.

2.2.

Төслийн ерөнхий

Төслийн маршрутыг Зураг 2-1-д харуулсан байна. ЕСБХБ-ы санхүүжүүлэх санал гаргаад буй Төслийн II
үе шат нь Хүснэгт 2-1-д тайлбарласаны дагуу таван хэсэг эсвэл “багц”-д хуваагдана. Төслийн зам нь
Улаанбаатарын гадна Дархан-Эмээлтийн тойрог замын уулзвараас эхэлж, гурван аймаг зургаан сум
(аймгаас бага хэмжээтэй засаг захиргаан нэгж) дайрч өнгөрнө, үүнд: Төв аймгийн Баянчандмань,
Жаргалант, Борнуур, Сүмбэр сумд, Сэлэнгэ аймгийн Баянгол сум, Дархан-Уул аймгийн Хонгор сум,
Дархан-Уул аймгийн Дархан сумын өмнөд хэсэгт дуусна.
Хүснэгт 2-1. Төслийн хэсгүүд
Тайлбар

Урт (м)

I

Дархан-Эмээлтийн тойрог
уулзвараас эхэлж, Хар Модтын
давааны хойд хүртэл (52-ын
даваа)

37,281.77

Төслийн
судалбар
зураг-мээс
0

II

Хар Модтын давааны хойд
хэсгээс Тайсын давааны өмнөд
хүртэл

45,500.17

37,281.77

III

Урьхан замын рестораны ойр
хавиас Төв аймгийн Сүмбэр сум
эсвэл Бор Толгойн уулзвар
хүртэл

45,753.06

IV

Төв аймгийн Бор Толгой эсвэл
Сүмбэр сумын замын
уулзвараас Цайдмын хөндий
хүртэл

V

Цайдмын хөндийгөөс Дархан
дахь тойрог уулзвар хүртэл

Хэсэг /
Багц

Төслийн
судалбар
зураг-м
хүртэл
37,281.77

КМ Пост

КМ Пост
хүртэл

18.9

56.18

82,781.94

56.18

101.68

82,781.94

128,535.00

101.68

147.44

45,050.56

128,535.00

173,585.56

147.44

192.49

28,840.00

173,585.56

202,425.56

192.49

221.33

Эх сурвалж: МБТЗ (2019 оны 5-р сарын 21), Инженерчлэлийн тайлбар тайлан - 1-р хэсэг.
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Зураг 2-1. Төслийн замын байршил
Эх сурвалж: MБТ (2019 оны 5-р сарын 21). Инженерчлэлийн тайлбар тайлан - 1-р хэсэг.
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2.3.

Одоо байгаа замын онцлог

2.3.1.

Уулзвар зөрлөг

Одоо байгаа зам дээр Хүснэгт 2-2-т харуулсанчлан арван гол уулзвар зөрлөг ба хөндлөн огтлолт бий.
Зам дээр хоёр хураамжийн цэг байна, нэг нь Төслийн замын эхлэл хэсэгт (үйл ажиллагааны ЗТХЯ-ны
хураамжийн цэг), нөгөө нь Дархан-Эрдэнэтийн уулзвар зөрлөгт байна.
Хүснэгт 2-2. Төслийн замын одоо байгаа замтай уулзах, хөндлөн огтлох хэсгүүд
Хэсэг /
Багц
I

II

III

IV

v

№

Зүүн

1

Судалбар
зураг
14+920

Баруун

2

15+903

Хүй 7 худаг, Наадам комплекс
хүрэх зам

3

36+270.2

Аглаг бүтээл хийд хүрэх зам

4

40+795.4

5

10+676

6

27+840

7

45+580

8

3+280

Сэлэнгэ аймгийн Мандал сум
хүрэх зам

9

29+660

Дархан-Уул аймгийн Шарын гол
сум хүрэх зам

10

19+327.38

Төв аймгийн Батсүмбэр сум хүрэх
зам

Төв аймгийн Борнуур сум хүрэх
зам
Төв аймгийн Жаргалант сум хүрэх
зам
Сэлэнгэ аймгийн Мандал сум
хүрэх зам
Төв аймгийн Сүмбэр сум хүрэх
зам

Эрдэнэт-Булганы зам

Эх сурвалж: MБТ (2019 оны 5-р сарын 21). Инженерчлэлийн тайлбар тайлан - 1-р хэсэг.

2.3.2.

Гүүр

Зам дээр хэд хэдэн бэхжүүлсэн бетон гүүр байдаг; эдгээрийн хамгийн том нь Хараа гол дээгүүр гардаг.
Хоолой, зуйван ба хайрцаг гэсэн гурван төрлийн 229 бэхжүүлсэн бетон усны хоолой мөн бий. Одоо
байгаа гол гүүрнүүдийн байршлыг3 доор жагсаалаа:


Долоон худгийн голын гүүр;



Их булгийн гүүр



Дариганатын голын гүүр;



Шарын голын гүүр;



Сайханы голын гүүр;



Шивэртийн голын гүүр;



Шавартын голын гүүр;



Хараа голын гүүр; ба



Баян голын гүүр.

2.3.3.

Төмөр зам

Одоо байгаа зам нь төмөр замын найман зөрлөгтэй. Эдгээр уулзварууд нь одоогоор хөндлөн
огтлогддог. Хүснэгт 2-3-т бичсэнчлэн дөрвөн уулзвар нь удирдлагатай, дөрөв нь удирдлагагүй гэж
ангилагддаг.

3

II үе шатны барилгын ажлын нарийвчилсан инженерчлэлийн төсөл. УБ-Дарханы замын өргөтгөлд зориулсан
төслийн засвар, 143-р хуудас
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Хүснэгт 2-3. Төмөр замын гарцуудын байршил
Хэсэг

Гарцын
№

Зам болон төмөр замын зөрлөгийн
нэр

Судалбар
зураг (км)

I

1

Сонгинохайрхан дүүргийн 21-р хороон
-р
дахь 384 зөрлөг

1+514.72

2

Сонгинохайрхан дүүргийн 21-р хороон
-р
дахь 361 зөрлөг

15+809.14

3

Баянгол сум, Баруунхараагийн төмөр
замын зөрлөг

4+636.9

4

Төмөр замын засвар үйлчилгээний төв
рүү хүрэх төмөр замын салбар зөрлөг

5+942.31

5

Баянгол сум, Онцгой байдлын ерөнхий
газрын салбар төмөр зам.

5+948.13

6

Шарын голын төмөр замын зөрлөг

7

“Эрэл” ХХК-ий цементийн үйлдвэрийн
төмөр замын зөрлөг

24+851

8

Дарханы Дулаанц цахилгаан станц хүрэх
төмөр замын зөрлөг

25+772.1

IV

V

21+900.5

Зэрэглэ
л

Тэмдэглэл

II

Удирдлагатай
зөрлөг

II

Удирдлагатай
зөрлөг

II

Удирдлагатай
зөрлөг

II

Удирдлагагүй
зөрлөг

IV

Удирдлагагүй
зөрлөг

III

Удирдлагатай
зөрлөг

IV

Удирдлагагүй
зөрлөг

IV

Удирдлагагүй
зөрлөг

Эх сурвалж: МБТЗ (2019 оны 5-р сарын 21), Инженерчлэлийн тайлбар тайлан - 1-р хэсэг.

2.4.

Санал болгосон ажлууд

Төсөл нь тойрог, бүтэн эргэлт, зогсолтын хэсэг ззргийг багтаасан шинэ зам барих ажлаас бүрдэнэ;
замын тоног төхөөрөмж (хамгаалалт, гэрэл г.м.); найман төмөр замын зөрлөг барих ажил; гүүр ба усны
хоолойн нөхөн сэргээлт ба барилгын ажил; хураамжийн цэгүүдийн нөхөн сэргээлт. Автозамын шугам
болон гаднах шугамыг өргөжүүлж, ойролцоогоор 68 км урт замтай ойролцоо өргөжиж, үлдсэн 134 км нь
одоо байгаа замаас ойролцоогоор 16-18 м зайтай өргөсөх болно.
Шинэ замын төсөл нь Монгол улсын стандарттай уялдан I ангиллын стандарт зам гэдэгт үндэслэсэн:
CNR 22-004-2016 Хурдны замын төслийн стандарт. Замын хучилтын тооцооллыг боломжит
материалуудад үндэслэн, INDOR PAVEMENT 9 программыг ашиглан хийсэн. Асфальт бетон хучилтын
байгууламжийг санал болгож байна.
Замын хөдөлгөөний хяналтын арга хэмжээг Монгол улсын холбогдох стандарт, олон улсын практиктай
уялдуулан хэрэгжүүлнэ.
Дараах байдлаар хэд хэдэн байгууламж шаардагдана:


I хэсэг - Дархан ба баруун аймгууд руу явах уулзвараас Хар модтын давааны (52-ын даваа) хойд
хэсэг хүртэл 37.28 км - 2 гүүр, 50 усны хоолой, үүний 14 нь амьтан ба энгийн суудлын машинд
зориулсан зөрлөг байна.



II хэсэг - Хар модтын давааны хойд хэсгээс Тайсын даваа хүртэл 45.49 км - гүүр, ус дамжуулах
хоолойн урсацын хүчин чадлыг тооцоолж, ихэнхийнх нь одоогийн байгаа хэмжээг төсөлд
өөрчилсөн (өргөтгөсөн) байна. Ажил нь 5 гүүр, 66 ус дамжуулах хоолойноос бүрдэнэ, үүний 26
нь амьтад ба энгийн суудлын тэргэнд зориулсан зөрлөг байна. Төслийн замын энэ хэсэг нь Төв
аймгийн Баянчандмань сумын төв, Дарьгант, Шарын гол, Сайхан, Шивэрт ба Шавартын жижиг
голуудыг дамжин өнгөрнө.



III хэсэг - Урьхан замын ресторан орчмоос Төв аймгийн Сүмбэр сум эсвэл Бор Толгойн замын
уулзвар хүртэлх 45.75 км - энэ хэсэгт 64 хайрцган хийгээд хоолой хэлбэртэй усны дамжуулах
хоолойг энэ хэсэгт төслийг нь гаргасан, тэдгээрийн 8 нь амьтад ба энгийн суудлын тэргэнд
зориулсан зөрлөг байна. Энэ хэсэг Тайс, Тахилт ба Хараагийн даваагаар явж өнгөрдөг.



Төв аймгийн Бор Толгой эсвэл Сүмбэр сумын замын уулзвараас Цайдмын хөндий хүртэл 45.06
км. Ажил 44 хайрцган ба хоолой хэлбэрийн ус дамжуулах хоолой, 2 гүүрээс бүрдэнэ. Хүн,
амьтанд зориулсан гарцыг 13 цэгт санал болгосон. Эн хэсэг Сэлэнгэ аймгийн Баянгол сумыг
дамжин өнгөрөх ба Хараа болон Баянгийн голыг хөндлөн огтолно.
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2.5.

V хэсэг - Цайдмын хөндийгөөс Дархан дахь тойрог уулзвар хүртэл 28.84 км Ажил нийт 34 ус
зайлуулах хоолойноос бүрдэнэ. Хүн, амьтанд зориулсан гарцыг 16 цэгт санал болгосон.

Барилгын ажлын үе шат

Барилгын ажлын үе шатанд шаардагдах ажиллах хүч ба тоног төхөөрөмжийн талаар тодорхой
дэлгэрэнгүй зүйл байхгүй, учир нь үүнийг гэрээт гүйцэтгэгчид тодорхойлох юм. Гэсэн хэдий ч зам
барилгын ажилд зориулсан талбайн энгийн суурилуулалт, бэлтгэл ажилд дараахь багтана:


Овоолгын талбай, ажлын талбай болон барилгын ажлын кэмпүүдийг бий болгох;



Бутлах болон бетоны үйлдвэрийг зөөвөрлөх, суурилуулах;



Барилгын ажилд шаардагдах хангамж, материалыг зөөвөрлөх (автомашин, ачааны машин,
барилгын ажлын төхөөрөмж);



Түр зуурын тэмдэглэгээ ба шаардлагатай бол гажилтыг тохируулан хийх;



Ерөнхий цэвэрлэгээ, шаардлагатай бол моддыг тайрах, бэлтгэж цэвэрлэх; болон



Ус зайлуулах хоолойг суурилуулах.

Газар шорооны ажилд шороон овоолго ба сувгийн ажил багтах боловч хэрэв бүх газар шорооны ажлыг I
үе шатанд хийсэн бол хоёр дахин газар шорооны ажил хийхээс зайлсхийж, энэ үе шатанд
тодорхойлохгүй.
Одоо байгаа зам дээр барилгын ажлыг хийх явцад шаардагдах түр зуурын зам нь төслийн I үе шатны
үүрэг хариуцлага байна. Төслийн II үе шатанд нэмэлт түр зуурын зам (эсвэл I үе шатны түр зуурын
замыг ашиглах) шаардлагагүй гэж одоогоор үзэж байна. II үе шатанд барилгын ажлын гэрээт
гүйцэтгэгчдэд ачаа тээврийн зам хэрэгтэй болж магадгүй (ЕСБХБ), гэвч гэрээт гүйцэтгэгчид нь II үе
шатны замын ул мөрийг ачаа тээврийнхээ зам болгох шинжтэй байна. Үүнийг гэрээт гүйцэтгэгчид
томилогдоход батална.
Шаардлагатай тоног төхөөрөмжийн төрлүүд:


Бульдозер



Ачигч



Тэгшлэгч



Бетон холигч



Самосвал



Генератор



Дугуйтай эсвэл машин дээрх механик
эксковатор



Зөөврийн кран





Холигч машин

Дуусгагч





Насос

Шүүрдэгч





Чичирхийлэгч хавтан

Хийн шахуурга





Компрессор

Цилиндр шахуурга





Дугуй хөрөө

Усны сав





Будах төхөөрөмж

Түлшний сав



Зам индүүдэгч / шахагч машинууд

Барилгын ажлын явцад замын хучилтанд шаардлагатай элс, бетон, битум, бетон зуурах хольц, ус зэрэг
материалуудын ихэнхийг Монгол улсаас авах болно. Зам дагууд Зураг 2-2-т харуулсанчлан 17 карьер
бий. БОНБНҮ4 тодорхойлсончлон эдгээрийн 11-г гэрээт гүйцэтгэгчид ашиглах болно.

4

SEC (2019 оны 5-р сар), Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээ
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Зураг 2-2. Замын дагуу байгаа карьерууд
Эх сурвалж: MБТ (2019 оны 5-р сарын 21). Инженерчлэлийн тайлбар тайлан - 1-р хэсэг.

2.6.

Үйл ажиллагааны үе шат

2.6.1.1.
Замын төслийн хугацаа
Энэ замыг 20 жилийн эдэлгээт хугацаатайгаар төлөвлөсөн.
2.6.1.2.
Замын хураамжийн цэг
ЗТХЯ-ы хураамжийн хоёр цэг, Улаанбаатар хотоос гарах хэсэгт (одоо ажиллаж байгаа хураамжийн цэг),
Дархан-Эрдэнэтийн уулзвар хэсгийн зам дээр байрлана. Хураамжийн цэгүүд нь Монгол улсын хуулийн
дагуу орон нутгийн аяллын зориулалтаар зохицуулагдаагүй болно.
2.6.1.3.
Замын хурд
Замын төслийн хурдыг Хүснэгт 2-4-д тодорхойлсон. Төслийн хурд замын 70%-д 100 км/цаг, Баруунхараа,
Хар модотба Тахилтын давааны бартаатай хэсгүүдэд 80 км/цагийн хурд байхаар баталсан. Одоогийн
хурдны хязгаар нь 80 км/цаг боловч энэ хязгаарыг одоогоор ажиглаж тэмдэглэсэн зүйл байхгүй байна.
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Хурдны хязгаар нь хот орчмын бүсэд 60 км/цаг болж буурна. Замын хөдөлгөөний удирдлагын төвтэй
холбосон хоёр хурдны камер, таван видео хяналтын камерын саналыг одоогоор гаргаад байна.
Хүснэгт 2-4. Төслийн замын хурд
Параметрүүд

Хэмжих нэгж

“Замын
төсөл” 32-0107

Одоо байгаа
замын
параметрүүд

Төслийн хурд
80

Тэгш газар
км/цаг
60
80

Гүвээрхэг
40
газар

Уулархаг
Эх сурвалж: MБТ (2019 оны 5-р сарын 21). Инженерчлэлийн тайлбар тайлан - 1-р хэсэг.

Цаашдын төсөлд
зориулсан холбогдох
стандарт: “Замын төсөл”
22-004-2016

100
90
80

2.6.1.4.
Үйл ажиллагаа ба засвар үйлчилгээ
ҮА&ЗҮ-ий тухай дэлгэрэнгүй мэдээлэл одоогоор байхгүй байна, үүнд замыг цэвэрлэх, замын хотгорыг
засах зэрэг тогтсон засвар үйлчилгээ, төлөвлөгөөт бус засвар үйлчилгээ зэрэг багтана.
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3.

Хууль, эрх зүй

3.1.

Танилцуулга

Энэ хэсэгт БОНУМТ дагаж мөрддөг холбогдох байгаль орчин ба нийгмийн хууль тогтоомж, стандарт,
ЕСБХБ-ы ГШ-г тайлбарлана.

3.2.

Монголын үндэсний хууль, эрх зүй

3.2.1.

Засгийн газар

Монгол улс парламентын засагалтай. Энэ бол нэгдмэл улс бөгөөд төв засгийн газар нь дээд эрх
мэдэлтэй, засаг захиргааны аль ч нэгж (орон нутгийн нэгжүүд) нь зөвхөн засгийн газрын төлөөлж буй эрх
мэдлийг хэрэгжүүлдэг.
Монгол улсад Улсын Их Хурлыг оруулаад дөрвөн түвшний засаг захиргаа байдаг. Орон нутгийн засаг
захиргааны
хамгийн өндөр түвшин бол аймаг (аймаг) болон нийслэл хот Улаанбаатар билээ. Аймгууд нь
бүс (сум)-үүдэд хуваагддаг бол Улаанбаатар нь дүүргүүдэд хуваагддаг. Хамгийн бага нэгж нь дараах
хоёр төрлийн иргэдээс
бүрддэг: хөдөөгийн дэд дүүргүүд (багууд) болон хотын дэд дүүргүүд (хороод)-д хуваагддаг.
1992 оны Үндсэн хуулиар Монгол улсын засаг захиргааны нэгжүүдийг өөрөө удирдах болон
төрийн удирдлага буюу нэгж бүр өөрийн Засаг дарга ба Хурал (Хурал)-тай байдаг зарчимд үндэслэсэн
байдаг. Засаг дарга нь
засаг захиргааны төв, дээд шатны орон нутаг дахь төлөөлөл бол Хурал нь
доод хурлуудаас сонгогддог.

3.2.2.

Монгол Улсын хууль

Байгаль орчныг хамгаалах, биологийн төрөл зүйл, байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ, аюултай
материал, аюулгүй байдал, эрүүл ахуй, соёлын өвтэй холбоотой Монгол улсын гол хуулиудыг Хүснэгт 31-т нэгтгэн харуулав.
Хүснэгт 3-1. Монгол Улсын байгаль орчин ба нийгмийн гол хуулиуд
Хуулийн нэр

Батлагдсан он/
нэмэлт
өөрчлөлт

Ерөнхий

Монгол Улсын
Үндсэн Хууль

1992

Монгол Улсын Үндсэн хуулинд байгаль орчныг хамгаалах ерөнхий зарчмуудыг
тусгасан байдаг. Мөн засаглалын тогтолцоог тодорхойлж, үүрэг, хариуцлагыг
тусгасан байдаг. Монгол Улсын Үндсэн хуулийн дагуу бүх газар нутаг, газрын
хэвлий, байгалийн баялаг, ус нь улсын өмч билээ.

Байгаль орчныг
хамгаалах тухай
хууль

1995/2012

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ (9-р зүйл), байгаль орчны
мониторинг (10-р зүйл), байгаль орчныг хамгаалах ерөнхий арга, хэлбэр (19-р
зүйл), байгалийн нөөцийг нөхөн сэргээх (25-р зүйл) зэрэг байгаль орчин
хамгааллын зарчим, шаардлагуудыг уг хуулинд тусгасан байдаг.

Хөрс хамгаалах,
цөлжилтөөс
сэргийлэх тухай
хууль

2012

Энэхүү хуулиар хөрсний хамгаалалтыг зохицуулах, цөлжилтөөс урьдчилан
сэргийлэх арга хэмжээг зохицуулдаг. Зам барилгын ажлаас үүдэлтэй
цөлжилтөөс сэргийлэх зорилготой арга хэмжээг агуулдаг.

Усны тухай хууль

2012

Хуулийн зорилго нь усны нөөц, түүний сав газрыг хамгаалах, зохистой
ашиглах, нөхөн сэргээхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршдог.
Хуулинд эрүүл ахуйн ариун цэврийн бүсэд хориглох үйл ажиллагаанд тавигдах
шаардлага, тухайлбал, шууд олборлолтоос бусад зорилгоор тоног төхөөрөмж,
барилга байгууламж барих; хог, химийн бодисыг зайлуулах тухай тусгасан
байдаг.

Ойн тухай хууль

1995/2012

Энэ хууль нь ойг хамгаалах, ойн зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх асуудлыг
зохицуулдаг. 4-р зүйлд зааснаар ойн сан нь экологийн болон эдийн засгийн ач
холбогдол, түүний дотор ойн онцгой бүс, хамгаалагдсан ойн бүс,
үйлдвэрлэлийн ойн бүсээс хамааран гурван төрөлд хуваагдана. 2-4-р бүлэгт
эдгээр ангиллын ойг хамгаалах горимыг тайлбарладаг.

Байгаль орчин хамгаалал
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Хуулийн нэр

Батлагдсан он/
нэмэлт
өөрчлөлт

Ерөнхий

Ургамал
хамгаалах тухай
хууль

1996/2007

Дээр дурьдсан Байгалийн ургамлын тухай хуулийг Ургамлыг хамгаалах тухай
хууль дагалддаг. Энэ хуулиар байгалийн ургамлыг иргэд, эдийн засгийн аж
ахуйн нэгж ба байгууллага ашиглахад тавигдах төлбөрийн шаардлагыг
зохицуулдаг.

Ашигт
малтмалын
тухай хууль

2006

Ашигт малтмалын тухай хуулийн зорилго нь ашигт малтмалын хайгуул,
олборлолт, олборлолтын талбайн хамгаалалт, хүрээлэн буй орчныг хамгаалах
асуудлыг зохицуулахад оршино. Ашигт малтмал гэдгийг ‘геологийн хувьслын
үр дүнд газрын гадаргуу эсвэл газрын хэвлийд үүссэн байгалийн эрдэс
бодисын концентраци’ гэж тодорхойлдог боловч газрын тос, байгалийн хий
орохгүй. Энэ нь болзошгүй шинэ карьер / шаардагдах нүхэнд хамааралтай
байж болно.

Агаарын тухай
хууль

1995/2012

Энэхүү хууль агаарын чанарыг хамгаалах шаардлагуудыг тодорхойлдог.
Бохирдуулагч бодис нь тогтоосон стандартаас дээгүүр байгаа бол 20-р зүйлд
заасны дагуу байгаль орчин, эрүүл ахуйн хяналтын улсын байцаагч үйл
ажиллагааг хязгаарлаж, түдгэлзүүлж болно; хог хаягдал, ил шаталт, хог
хаягдлын стандартад тавигдах шаардлагыг хангаагүй аливаа үйл ажиллагаа
эрхлэхийг хориглоно. 21 дүгээр зүйлд заасны дагуу агаар хамгаалах,
материал, бодис, бүтээгдэхүүн, тоног төхөөрөмж ашиглах шаардлагыг
хангаагүй технологийг ашиглахыг хориглоно.

Хог хаягдлын
тухай хууль

2003/2017

Энэ хуулийн зорилт нь ахуйн болон үйлдвэрлэлийн хог хаягдлыг цуглуулах,
тээвэрлэх, хадгалах, хог хаягдлыг булшлах, түүхий эд материалын эх үүсвэр
болох хог хаягдлыг дахин ашиглахтай холбогдсон харилцааг зохицуулахад
оршино. Хог хаягдлыг зайлуулах, цуглуулах, тээвэрлэх, хог хаях, дахин
ашиглах талаархи шаардлагыг 11 дүгээр зүйлд тусгасан байдаг.

Химийн хорт
болон аюултай
бодисын тухай
хууль

2006

Энэ хууль нь химийн хорт бодисын импорт, экспорт, тээвэрлэлт, хадгалалт,
ашиглалт, хяналтыг авч үздэг. Энэ нь хүний эрүүл мэнд, хүрээлэн буй орчинд
хортой, аюултай бодисын үзүүлэх нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх арга
хэмжээг тогтоодог.
Биологийн төрөл зүйл

Тусгай
хамгаалалттай
бүсийн тухай
хууль

1994/2004

Энэ хууль нь байгалийн унаган төрхийг хамгаалах, дархан цаазат газар, тусгай
хамгаалалттай бүс нутгийг зохицуулдаг. Уг хуулинд тусгай хамгаалалттай газар
нутгийн дөрвөн ангиллыг тусгасан: Дархан цаазат газар, Байгалийн цогцолборт
газар, Байгалийн нөөц газар, хөшөө дурсгал. Байгалийн нөөцийг экологийн
нөөц, биологийн нөөц, палеонтологийн дурсгал, геологийн нөөц гэсэн дөрвөн
дэд ангилалд ангилдаг.

Тусгай
хамгаалалттай
газар нутгийн
орчны бүсийн
тухай хууль

1995

Энэ хуулийн зорилт нь Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн орчны бүсийг
тогтоох, түүний үйл ажиллагааг тодорхойлоход оршино. Хуулинд тусгай
хамгаалалттай газар нутаг, байгалийн цогцолборт газар гэсэн хоёр ангилалд
бүс нутгийг тусгайлан заасан байдаг.

Ан амьтны тухай
хууль

2000/2012

Энэ хуулийн зорилт нь Монгол улсын нутаг дэвсгэрт хөрс, ус, газар дээр байнга
буюу түр оршин суугаа амьтныг хамгаалах, үржүүлэх ажлыг зохицуулахад
оршино. 6 ба 7 дугаар зүйлд амьтны аймгийг хамгаалах, ялангуяа нэн ховор,
ховор амьтныг хамгаалах арга замыг тусгасан байдаг. 7-р зүйлд "маш ховор
амьтан" гэж тооцогддог ан амьтдын төрөл зүйлийн жагсаалт агуулагддаг. 7-р
зүйлд заасны дагуу зам барих ажлыг байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын
үнэлгээний дүгнэлтийг үндэслэн Засгийн газрын зүгээс батална.

Байгалийн
ургамлын тухай
хууль

1995/2015

Энэхүү хууль нь ойн болон таримал ургамлаас бусад байгалийн ургамлын
хамгаалалт, тогтвортой ашиглалт, нөхөн сэргээлтийг зохицуулдаг. Ургамлыг
нөөц ба нөхөн сэргээгдэх чадавхид тулгуурлан ангилах нь нэн ховор (’нэн
ховор’), ховор (”ховор”), элбэг (”элбэг”) гэсэн гурван үндэслэлээр ангилдаг. Уг
хуульд нэн ховор ургамлын төрөл зүйлийн жагсаалтыг Латинаар оруулсан
байдаг.
Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ

Байгаль орчинд
нөлөөлөх
байдлын
үнэлгээний тухай
хууль

1998/2002/2012

Энэ хуулийн дагуу (7-р зүйл) байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ нь
Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээ, Байгаль орчинд нөлөөлөх
байдлын нарийвчилсан үнэлгээнээс бүрдэнэ.

Аюултай материалууд
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Химийн хорт
болон аюултай
бодисын тухай
хууль

2006/2017

Энэ хуулийн зорилт нь Монгол Улсын хилээр гаргах химийн хорт бодис
экспортлох, импортлох, тээвэрлэх, үйлдвэрлэл, хадгалалт, худалдаа,
тээвэрлэлт, ашиглалт, усгтгалт, хяналт тавихтай холбогдсон харилцааг
зохицуулахад оршино. 4-р зүйлд химийн хорт бодисын ангиллыг тусгасан
байдаг. Хоёрдугаар бүлэгт химийн хорт болон аюултай бодисын хадгалалт (10р зүйл), тээвэрлэлт (12-р зүйл), ашиглалт (13-р зүйл)-тай холбоотой үйл
ажиллагааны харилцаанд зориулсан шаардлагыг тусгасан байдаг.
Соёлын өв

Соёлын өвийг
хамгаалах тухай
хууль

2014/2016

Энэ хуулийн зорилт нь соёлын өвийн эрэл хайгуул, бүртгэл, судалгаа, ангилал,
үнэлгээ, хадгалах, хамгаалах, нөхөн сэргээх, дахин бүтээх, дамжуулалт, өвлөх,
өмчлөх, эзэмших, ашиглах, сурталчлахтай холбогдсон харилцааг зохицуулахад
оршино. 4 дүгээр зүйл соёлын өвийн ангиллыг оруулсан байдаг. 5-7 дугаар
зүйлд үл хөдлөх түүхийн болон соёлын дурсгалт зүйлс, түүхийн хөшөө дурсгал,
биет бус соёлын өвийн жагсаалтыг тус тус багтаасан.
Аюулгүй байдал ба эрүүл ахуй

Аюулгүй байдал
ба эрүүл ахуйн
тухай хууль

2008

Энэ хуулийн зорилт нь хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн талаархи
төрийн бодлого, зарчмыг тодорхойлохдоо ажлын байрны хөдөлмөрийн
аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлага, стандартыг хангах, аюулгүй, эрүүл
ахуйн орчинг бүрдүүлэхэд оршино. Өргөх, хүргэх ба тээвэрлэхэд зориулсан
машин механизм (10-р зүйл) зэргийг багтаасан машин механизм, тоног
төхөөрөмж (9-р зүйл)-ийн хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн
шаардлага, стандарт, химийн хорт болон аюултай бодисын талаар тавих
шаардлага (12 дугаар зүйл), галын аюулгүй байдлын шаардлага (13-р зүйл),
эмнэлгийн үзлэг (14-р зүйл), ХХТ (15-р зүйл), сургалт (17-р зүйл) зэргийг 2
дугаар бүлэгт агуулсан байдаг.

Эрүүл ахуйн
тухай хууль

2016

Иргэний эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах Үндсэн хуулиар олгосон эрхийг Үндсэн
уг хуулиар баталгаажуулсан байдаг. Байгууллага, ажил олгогч нь энэ хуулийн
дагуу дараахь үүрэг хүлээнэ: ажилтан, хэрэглэгчид эрүүл ахуйн хууль
тогтоомжийг дагаж мөрдөхийг шаардах; эрүүл ахуйн хууль тогтоомж зөрчсөн
ажилтанд торгууль ногдуулах; ариун цэврийн стандарт, хууль тогтоомжид
нийцсэн эрх бүхий албан тушаалтан, эрх бүхий байгууллагаас гаргасан
тушаалыг биелүүлж, зөрчлийг арилгах, хариу арга хэмжээ авах шаардлагатай
арга хэмжээ авах; үйл ажиллагааны бүх үе шатанд хөдөлмөрийн аюулгүй
байдал, эрүүл ахуйн хэм хэмжээ, шаардлагад нийцсэн байх; нийтийн замыг хог
хаягдал, цөөрөм, цас, мөсгүй байлгах; халдварт ба халдварт бус өвчин,
мэргэжлээс шалтгаалсан өвчин, үйлдвэрлэлийн осол, гэмтэл, өвчнөөс
урьдчилан сэргийлэх; ажилтны эрүүл мэндийн үзлэг, шинжилгээ хийх;
үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхэлдэг аж ахуйн нэгж, хуулийн этгээдийн 50-иас дээш
тооны ажилтан ажиллуулах бол хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн
асуудал хариуцсан ажилтныг эрүүл мэнд, хөдөлмөрийн асуудал эрхэлсэн
төрийн захиргааны төв байгууллагад зохицуулсан дүрэм, журмын дагуу
ажиллуулах. Хэрэв үйлдвэр, үйлчилгээний байгууллага 50-иас доош тооны хүн
ажиллуулдаг бол гэрээний үндсэн дээр ажилтныг ажиллуулна.

Газрын тухай
хууль

2002/2012

Газар ашиглалт ба эзэмшил
Энэ хуулийн зорилт нь төрийн өмчийн газрыг эзэмших, ашиглахтай холбогдсон
харилцааг зохицуулахад оршино. Газар нь газрын гадаргын болон агаарын
зайн гадна орших боловч ашигт малтмал биш; Газар 'эзэмших' гэдэг нь газрыг
хянах, түүнийг захиран зарцуулах эрхтэй гэсэн утгатай; "Эзэмших" газар гэдэгт
зөвшөөрөгдсөн хэрэглээний болон эзэмшлийн бусад нөхцөлийг заасан
гэрээний дагуу газар дээр хяналт тавихыг хэлнэ; 'Газар ашиглах' гэж газрыг
өмчлөх буюу эзэмшихээр олгосон гэрээний дагуу газраа ашиглах эрхтэй
болохыг; 'Газар ашиглах гэрчилгээ' гэж гадаадын иргэнд газар ашиглах эрх
олгох гэрчилгээг тус тус хэлнэ. Энэ хуулийн дагуу газар эзэмшигчид болон
хэрэглэгчид газар ашиглалт, хамгаалалтад тавигдах шаардлагыг дагаж
мөрдөнө (50-р зүйл). Бэлчээрийн газар нь төрийн эзэмшилд байдаг бөгөөд
нийтийн эзэмшлийн системийн дагуу ашиглагдана.
Мөн хуульд газар ашиглалтын төлөвлөгөө ба албадан хураах тухай орсон
байдаг.
Төрийн захиргааны төв байгууллага нь газар ашиглалтын талаархи хууль
тогтоомж, бодлогыг хэрэгжүүлэх, Засгийн газрын зөвшөөрөлтэйгээр газар
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ашиглалтын ангиллыг тогтоох эрхтэй.
Газрын тухай хуулийн хэрэгжилтийг орон нутаг аймаг ба сумын түвшний засаг
захиргаа хариуцахыг 143 дугаар тоот (1995) шийдвэрт заасан байдаг. Аймгууд,
нийслэл хот, сумд болон дүүргийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал болон засаг
дарга нар нь дараах эрх мэдэлтэй: газрын тухай хууль тогтоомжийг сахиулах,
газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөг соёрхон батлах аймаг,
нийслэл, сумын тусгай хэрэгцээнд тухайн иргэнд газар өмчлүүлэх; Иргэнээс
авах газрын хэмжээ, заагийг тогтоох, тухайн газрыг ашиглахыг батлах; авсан
газартай холбогдуулан нөхөн олговор олгох тухай шийдвэр гаргах.
Иргэний хууль

1994/2002

Иргэний хууль нь газар чөлөөлөх, нүүлгэн шилжүүлэх хууль эрх зүйн орчинг
бий болгодог. Хэлэлцээр нь төрийн болон нөлөөлөлд өртсөн хүмүүсийн
хооронд хийгдэх хэлцлийн гол үндэс байна. Тэд гэрээ ёсоор тэнцүү, бие даасан
хуулийн этгээд бөгөөд иргэний хэлцэлд хууль ёсоор оролцоно (1 дүгээр зүйл).
Иргэн, байгууллага, аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг нь материаллаг болон
материаллаг бус баялаг, тэдгээрийн эзэмшил, эзэмшлийн объекттой
холбоотойгоор иргэний эрх зүйн харилцаанд орох боломжтой (6, 7 ба 8 дугаар
зүйл). Иргэний хуулийн 10 дугаар бүлэгт газар болон бусад үл хөдлөх
хөрөнгийг багтаасан үл хөдлөх хөрөнгө, эд хөрөнгийг тодорхойлсон байдаг. 11
дүгээр бүлэгт хууль ёсны эзэмшилийн дагуу өмчлөх эрхийн тухай заалтууд, 12
дугаар бүлэгт хувь хүн болон бусад хуулийн этгээдийн өмчийн эзэмшилийн
тухай дэлгэрэнгүй тодорхойлсон байдаг. Иргэний хуулийн 101-р зүйлд эд
хөрөнгийг эзэмших, ашиглах, захиран зарцуулах ерөнхий нөхцөлийг (109-112-р
зүйлд дэлгэрэнгүй тайлбарласан) ерөнхийд нь зааж өгсөн, харин дараа нь
батлагдсан Газрын тухай хууль болон Газар өмчлүүлэх тухай хуулинд
дэлгэрэнгүй тайлбарласан байдаг.

Газар
хуваарилах
тухай хууль

2003/2005/08

Газрын тухай хуультай харьцуулахад, Газар хуваарилах тухай хууль нь газар
эзэмшихэд зориулсан процедур, нөлөөлөлд өртсөн хүмүүстэй зөвшилцөх
шаардлагатай сэдвийг илүү нарийн тодорхойлдог. Холбогдох журмын дагуу
өмчилж буй газраа худалдах замаар өмчлөгч газар өмчлүүлэх эрх
"(нотариатаар батлуулсан гэрээ)-ээ дамжуулах тухай 27 дугаар зүйлд заасан.
Газар өмчлөгч нь Газрын тухай хуулийн 35, 38 дугаар зүйлд заасны дагуу
гэрчилгээгээ нотариатаар батлуулсан гэрээгээр өмчлөх эрхээ шилжүүлэх
эрхтэй боловч сум, дүүргийн Засаг даргын зөвшөөрлийг авах шаардлагатай.
Иргэний өмчийн газрыг улсын тусгай хэрэгцээг үндэслэн нөхөн олговортойгоор
солих буюу эргүүлэн авахад газрын харилцааны асуудал эрхэлсэн төрийн
захиргааны байгууллага нь өмчлөгчтэй урьдчилан тохиролцсоны үндсэн дээр
гаргана.

Газрын хэвлийн
тухай хууль

1988/2015

Энэхүү хууль нь газрын хэвлийг ашиглах, хамгаалах асуудлуудыг зохицуулдаг.
10 дугаар зүйлд зааснаар газрын хэвлийг ашиглалтад оруулах, газар доорхи
барилга, байгууламжуудыг уул уурхайн зориулалтаас өөр зорилгоор ашиглах
боломжтой.

Авто замын
тухай хууль

2017

17.2 дугаар зүйд олон улсын ба улсын (тусгай зориулалтын замууд), авто
замын клирингийн хязгаар (16.2 дугаар зүйл. Олон улсын, улсын ба тусгай
зориулалтын замуудын төв шугамаас аль аль хажуу руу 100м эсвэл 50м нь
авто замын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны төв байгууллага, түүний
төлөөлөгчийн эзэмшилд байхыг заадаг.
29.2 дугаар зүйлд авто замын хэрэглэгчид эрх бүхий байгууллагаас зөвшөөрөл
авалгүйгээр 100м-ийн дотор авто замтай холбоотой аж ахуйн үйл ажиллагаа
явуулахыг хориглоно гэж заасан.
Хөдөлмөрийн тухай хуулиуд

Хөдөлмөрийн
хууль

1999

Энэ хуулийн зорилго нь хамтын гэрээ, хамтын хэлэлцээр, хамтын ба хувийн
хөдөлмөрийн маргаан, хөдөлмөрийн нөхцөл, ажлын нөхцөл, хууль тогтоомж
зөрчсөн хариуцлага, жендэрийн тэгш байдлыг хангах тухай ажил олгогч,
ажилтны эрх, үүргийг тодорхойлоход оршино. Энэ хуулиар ажилтан нь эрүүл
мэнд, аюулгүй ажиллагааны хууль тогтоомж, дүрэм журамд нийцсэн
хөдөлмөрийн нөхцлөөр хангагдах; ажил гүйцэтгэсэн төлбөрийг хүлээн авах;
амрах; өөрийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг төлөөлөх байгууллага, хамтын
гэрээгээр дамжуулан бусад ажилтнуудтай чөлөөтэй эвлэлдэн нэгдэх; тодорхой
нөхцөл байдалд ажил хаях;
тэтгэвэр авах, нийгмийн даатгалын шимтгэл, нас баралтын тэтгэмж авах эрх
болон хөдөлмөр эрхлэлт, хамтын гэрээнд заасан бусад тэтгэмж авах эрхтэй
байдаг. Арьсны өнгө, хүйс, нийгмийн гарал ба байр суурь, эд хөрөнгө, шашин
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шүтлэг, үзэл бодлын үүднээс ажлын байран дээр ялгаварлан гадуурхахыг
хориглоно, харин тусдаа байх журам1-д заасан тодорхой төрлийн ажлыг
эмэгтэйчүүд хийхийг хориглоно. Хүүхэдтэй эмэгтэйчүүд ялгаварлан
гадуурхалтаас хамгаалагдаж, жирэмсний амралт авах эрхтэй байна. Гурав
хүртэлх насны хүүхэдтэй эцэг эхчүүд хүүхэд асрах чөлөө авч болох бөгөөд
ажил олгогчид ийм ажилчдыг
өөрсдөө буцаж ажилдаа орохыг нь анхаарах ёстой. Хамтын гэрээг мэргэжил,
эдийн засгийн салбарууд болон бүс нутагт буюу,
сум, аймаг, дүүрэг ба нийслэл хотын түвшинд байгуулж болно. Ийм хамтын
гэрээг холбогдох бүх зохицуулагчид бүртгүүлэх ёстой. Хөдөлмөрийн арбитрын
шүүх нь хөдөлмөрийн хамтын маргааныг шийдвэрлэдэг бөгөөд шүүх эсвэл
комисс нь хөдөлмөрийн ганцаарчилсан маргааныг шийдвэрлэдэг.
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3.2.3.

Монголын улсын үндэсний стандарт (MNS)

Төсөлтэй холбоотой Монгол улсын үндэсний стандартуудыг Хүснэгт 3-2-д жагсаасан.
Хүснэгт 3-2. Төсөлтэй холбогдох Монгол улсын үндэсний стандарт (MNS)-уудын жагсаалт
MNS дугаар
MNS 17.5.13. 1980.
MNS 5914:2008.
MNS 5915:2008.
MNS 5916:2008.
MNS 5917:2008.
MNS 5918:2008.
MNS 4191:1993.
MNS 4585:2016.
MNS 4991:2000.
MNS 5885:2008.
MNS 3384:1982.
MNS 6063:2010.
MNS 5803:2007.
MNS 3383:1982.
MNS 17.2.1.01:1978.
MNS 3113:1981.
MNS 5013:2009.
MNS 5014:2009.
MNS 5010:2001.
MNS 17.1.1.10:1979.
MNS 17.1.1.14:1980.
MNS 4047:1988.
MNS 4586:1998.
MNS ISO 5667-14:2000.
MNS ISO 5667-3:1999.
MNS 3342:1982.
MNS ISO 5667-11:2000.
MNS ISO 5667-4:2001.
MNS ISO 5667-6:2001.
MNS 6148:2010.
MNS 0900:2005.
MNS ISO 5667-5:2001.
MNS 2573:1978.
MNS 4943:2015.
MNS ISO 5667-10:2001.
MNS 6230:2010.
MNS 5924:2015.
MNS 3474:2003.
MNS 3475:2003.
MNS ISO 11269-1:2002.
MNS ISO 11269-2:2013.
MNS 5850:2008.
MNS 3297:1991.

Монгол улсын үндэсний стандарт (MNS)-ын нэр
Байгаль орчин хамгаалал: Элэгдэлд орсон газрын нөхөн сэргээлт, нэр томъёо ба
тодорхойлолт
Байгаль орчин. Газрын нөхөн сэргээлт. Нэр томъёо ба тодорхойлолт
Уул уурхайн үйл ажиллагааны улмаас эвдэрсэн газрын байгаль орчны ангилал
Газар шорооны ажлын явц дахь үржил шимт хөрсийг хуулах, түр зуур хадгалахад
зориулсан байгаль орчны шаардлага
Байгаль орчин. Уул уурхайн үйл ажиллагааны улмаас эвдэрсэн газрын нөхөн сэргээлт.
Техникийн ерөнхий шаардлага
Байгаль орчин. Сүйтгэгдсэн газрын ургамалжилт. Техникийн ерөнхий шаардлага
Байгаль орчны хамгааллын стандарт систем. Монгол орны уур амьсгалын үзүүлэлтүүд
Агаарын чанар. Техникийн ерөнхий шаардлага
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал ба эрүүл ахуй. Ажлын бүс дэх агаарт хорт бодисын
агууламжийг тодорхойлох аргад тавигдах шаардлага
Агаар бохирдуулагч бодисын зөвшөөрөгдөх концентраци. Техникийн ерөнхий
шаардлага
Агаарын чанарыг турших дээж авахад зориулсан ерөнхий ба техникийн шаардлага
Агаарын чанар. Олон нийтийн газар дахь агаар мандлын агаар дахь бохирдлын
элементийн зөвшөөрөгдөх хэмжээ
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал ба эрүүл ахуй. Ажлын байр ба түүний агаар дахь хар
тугалганы агууламжид тавих ерөнхий шаардлага
Уур амьсгал. Бохирдуулагч эх үүсвэрийн нэр томъёо ба тодорхойлолт
Уур амьсгал. Дотоод шаталтат хөдөлгүүрээс бий болсон бохирдуулагч эх үүсвэрүүдийн
нэр томьёо, тодорхойлолт
Уур амьсгал. Агаар бохирдуулагчдыг тодорхойлох ерөнхий шаардлага
Бензин хөдөлгүүрт тээврийн хэрэгсэл - Хүлэмжийн хийн ялгаруулалтын зөвшөөрөгдөх
дээд хэмжээ ба хэмжих арга
Дизел хөдөлгүүрт тээврийн хэрэгсэл - Хийн тунгалаг байдлын зөвшөөрөгдөх дээд
хэмжээ ба хэмжих арга
Ажлын орчны агаар мандал дахь тоосжилтын концентрацийг хэмжих ерөнхий
шаардлага
Ус. Усны хэрэглээ ба хамгаалалт. Нэр томъёо ба тодорхойлолт.
Усан мандал. Усны хэрэглээний ангилал. Ерөнхий шаардлага
Усан мандал. Гадаргын усны чанарт мониторинг хийх процедур
Усны чанар. Ерөнхий шаардлагууд
Байгаль орчны усны дээж авах, харьцах чанарын баталгаажуулалтын удирдамж
Усны чанар. Дээж авах. Хэсэг 3: Дээжийг хадгалах ба боловсруулах журам
Гүний усны бохирдлоос сэргийлэх ерөнхий шаардлага
Усны чанар. Дээж авах. Хэсэг 4: Гүний усны дээж авах удирдамж
Байгаль орчин. Усны чанар. Хэсэг 4: Байгалийн ба хүний хийсэн нуураас дээж авах
удирдамж
Байгаль орчин. Усны чанар. Хэсэг 6: Гол ба горхиноос дээж авах удирдамж
Усны чанар. Гүний усыг бохирдуулах бодисын дээд хязгаар
Ундны ус. Эрүүл ахуйн шаардлага, чанар, аюулгүй байдлын үнэлгээ
Байгаль орчин. Усны чанар. Хэсэг 5: Ундны ус ба ундаа үйлдвэрлэхэд зориулсан
уснаас дээж авах удирдамж
Усан мандал. Усны чанарын параметрүүд
Усны чанар. Ариутгах татуургын бохир ус. Ерөнхий шаардлагууд
Байгаль орчин. Усны чанар. Хэсэг 4: Бохир уснаас дээж авах удирдамж
Бохир ус зайлуулах цэгийн тодорхойлолт. Ерөнхий шаардлагууд
Ил уурхайн жорлон ба муу усны нүх. Техникийн шаардлагууд
Ургамал хамгаалал. Нэр томъёо ба тодорхойлолт.
Ургамлын хорио цээр. Нэр томъёо ба тодорхойлолт.
Хөрсний чанар. Хөрс дэх ургамлын бохирдуулагчийн нөлөөллийг тодорхойлох арга.
Хэсэг 1: Ургамлын үндэс өсөлтийг зогсоохыг хэмжих арга.
Хөрсний чанар. Хөрс дэх ургамлын бохирдуулагчийн нөлөөллийн тодорхойлолт. Хэсэг
2: Бохирдсон хөрсөнд дээд ургамал ургуулах нь.
Хөрсний чанар. Хөрс бохирдуулагч элементүүд ба бодисууд
Байгаль орчны хамгаалал: Хөрс. Хот, суурин газрын хөрсний ариун цэврийн нөхцөлийн
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MNS дугаар
MNS 3298:1991.
MNS 3985:1987.
MNS 2305:1994.
MNS 5546:2005.
MNS 4968:2000.
MNS 4930:2000.
MNS 4969:2000.
MNS 4643:1998.
MNS 4994:2000.
MNS 4994:2000.
MNS 5029:2011.
MNS 5079:2001.
MNS 5105:2001.
MNS 5146:2002.
MNS 5150:2002.
MNS 5145:2002.
MNS 5149:2002.
MNS 0012.4.005:1985.
MNS 5003:2000.
MNS 5002:2000.
MNS 12.1.016:1988.
MNS 4990:2015.
MNS 4931:2000.
MNS 5621:2006.
MNS 5388:2004.
MNS 5389:2004.
MNS 5620:2006.
MNS 5622:2011.
MNS 5623:2006.
MNS 5566:2005.
MNS 4244:1994.
MNS 5390:2004.
MNS 5344:2011.
MNS 5282:2003.
MNS 3629:1983.
MNS 4628:2013.
MNS 4596:2014.
MNS 5342:2007.
MNS 4597:2014.
MNS 6515:2015.
MNS 5645:2006.
MNS 12.3.004:1983.
MNS 4598:2011.
MNS 4601:2011.

Монгол улсын үндэсний стандарт (MNS)-ын нэр
норм.
Хөрс. Дээж авах ерөнхий шаардлагууд.
Хөрс. Ариун цэврийн үзүүлэлтүүд.
Хөрс. Дээж авах, савлах, тээвэрлэх, хадгалах процедур.
Бэлчээр дэх хөрсний элэгдэл, ургамлын бүрхэвчийн доройтлын үнэлгээг хийх ерөнхий
шаардлага.
Үйлдвэрлэлийн явцын ерөнхий шаардлага.
Тоног төхөөрөмжийн аюулгүй байдал. Ерөнхий шаардлага.
Сургалтын зохион байгуулалт. Үндсэн дүрэм.
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал. Аюулгүй байдлын тэмдгийн өнгө.
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал ба эрүүл ахуй. Чичирхийлэл. Ерөнхий аюулгүй байдлын
шаардлага.
Чичирхийллийг хэмжих ерөнхий шаардлага.
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал ба эрүүл ахуй. Химийн хорт болон аюултай бодисын
тэмдэг, тэмдэглэгээ
Ачаалах, буулгах аюулгүй байдлын ерөнхий шаардлага.
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал. Үйлдвэрийн эрүүл ахуй. Эрүүл ахуйн хамгаалалтын
бүсийн норм, ерөнхий шаардлага.
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал. Үйлдвэрийн эрүүл ахуй. Цахилгааны аюулгүй байдал.
Хамгаалалтын газардуулагч, саармагжуулалт.
Цахилгааны аюулгүй байдал. Ерөнхий шаардлага.
Цахилгааны аюулгүй байдал. Хүчдэл, гүйдлийн хамгийн их түвшин.
Үйлдвэрийн эрүүл ахуй. Эрчим хүчний давтамжийн цахилгаан орон. Талбайн бат
бэхийн зөвшөөрөгдөх түвшин ба ажлын байранд тавих хяналтын шаардлага.
Дуу чимээнээс хамгаалахад зориулсан арга, төхөрөөмж.
Дуу чимээний хэмжилтэнд тавих ерөнхий шаардлага.
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал ба эрүүл ахуй. Дуу чимээ. Ерөнхий аюулгүй байдлын
шаардлага.
Хэт их дуу чимээ. Аюулгүй байдлын ерөнхий шаардлага.
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал ба эрүүл ахуй. Хөдөлмөрийн эрүүл ахуй. Ажлын байрны
орчин. Эрүүл ахуйн шаардлага.
Хувийн хамгаалалтын төхөөрөмж. Төрөл ба ерөнхий шаардлага.
Толгой хамгаалах хэрэгсэл-Хатуу малгай.
Сонсгол хамгаалах хэрэгсэл (чихний бөглөө, чихэвч). Техникийн ерөнхий шаардлага.
Нүд хамгаалах хэрэгсэл-Нүдний шил.
Амьсгалын зам хамгаалах хэрэгсэл. (маск, хорт хийн баг (шүүгч төхөөрөмж), цэнэглэдэг
хорт хийн баг).
Аюулгүй байдлын бээлий. Ерөнхий шаардлага.
Хөл хамгаалах хэрэгсэл. Аюулгүй байдлын гутал.
Галаас хамгаалах. Барилгын галын хамгаалалтын хэрэгсэл. Техникийн шаардлага.
Галын аюулгүй байдал. Ерөнхий шаардлага.
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал ба эрүүл ахуй. Цахилгаанаас үүдэлтэй галын аюулгүй
байдал. Ерөнхий шаардлага.
Дотоодын хог хаягдлыг тээвэрлэхэд тавих ерөнхий шаардлага.
Нефтийн бүтээгдэхүүний аюулгүй байдал. Ерөнхий шаардлага.
Нефть, нефтийн бүтээгдэхүүн. Савлагаа, шошго ба тээвэрлэлт.
Шатахуун түгээх станц. Техникийн ерөнхий шаардлага.
Замын тэмдэг, замын гэрэл, хамгаалалтын хаалт болон зүг чиг заах тэмдгийг ашиглах.
Зогсоол. Ангилал ба ерөнхий шаардлага.
Замын тэмдэг. Техникийн ерөнхий шаардлага.
Тал хээрийн болон говийн бүсэд хурдны зам, төмөр замын дагуух зэрлэг туруутан
амьтдад зориулсан гарцууд. Ерөнхий шаардлага.
Барилгын материалыг хэсэгчлэн болон массар нь тээвэрлэх. Ангилал, тээвэрлэлтийн
нөхцөл. Ерөнхий шаардлага.
Тээврийн хэрэгслийн техникийн үйлчилгээ ба засвар. Аюулгүй байдлын ерөнхий
шаардлага.
Тээврийн хэрэгслийн техникийн нөхцөлд зориулсан ерөнхий шаардлага.
Тээврийн хэрэгслийн засвар, үйлчилгээний систем, тодорхойлолт.
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3.3.

Олон улсын холбогдох конвенциуд

Төслийг боловсруулах явцад шаардлагуудыг нь анхаарч үзэх хэрэгтэй байдаг байгаль орчин, биологийн
төрөл зүйл, аюултай хог хаягдлын менежмент, соёлын өвийг хамгаалах олон улсын конвенциудыг
Монгол улс баталсан билээ. Холбогдох байгаль орчин ба соёлын өвийн конвенциудын хураангуйг
Хүснэгт 3-3-д харуулсан. Монгол Улс Аархусын конвенцид нэгдэн ороогүй боловч ЕСБХБ нь энэхүү
Конвенцийг оролцуулан ЕХ-ны холбогдох хууль тогтоомжийг дагаж мөрдөхийг шаарддаг болохыг
тэмдэглэх нь зүйтэй.
Хүснэгт 3-3. Монгол усын гарын үсэг зурсан олон улсын конвенциудын хэрэглээ
Конвенци

Жил
Нэгдэн
орсон

Хэрэглэх боломж / Тайлбар
Биологийн төрөл зүйл

Биологийн төрөл зүйлийн
конвенци
Амьтан, ургамлын ховордсон
зүйлийг олон улсын хэмжээнд
худалдаалах тухай конвенци
(ОУХХК)

1993

Зэрлэг амьтдын нүүдлийн
төрөл зүйлүүдийг хамгаалах
тухай конвенц
Олон улсын ач холбогдол
бүхий ус намгархаг газрыг
хамгаалах конвенц (Рамсарын)

1999

1996

1998

Байгалийн экосистем нь төслийн сонирхлын хүрээнд багтах тул
энэхүү конвенц нь Төсөлд хамаарна.
ОУХХК-ын зорилго нь ховор амьтан, ургамлын олон улсын
худалдаа тэдгээрийн амь насыг хорогдуулахгүй байх явдлыг
хангах юм. Суурь судалгаагаар ховордож буй зэрлэг амьтан,
ургамал тоо, зүйл илрээгүй байна. Тиймээс энэ конвенци төсөлтэй
холбоо хамаарал багатай эсвэл холбоогүй гэж үзнэ.
Энэхүү конвенци нь Төсөлд хамаатай байж болох бөгөөд нүүдлийн
амьтдын замууд нь барилгын талбай, замын бүсийг дамжин өнгөрч
байж болно.
Төслийн сонихлын бүсэд Рамсарын (Рамсарт нэр дэвшихүйц)
талбай байхгүй. Тиймээс энэ конвенци төсөлтэй хамааралгүй.

Уур амьсгалын өөрчлөлт, озон задлах бодисууд
Уур амьсгалын өөрчлөлтийн
НҮБ-ын суурь конвенц
(НҮБУӨСК)
Кёотогийн протокол

1994

Цөлжилттэй тэмцэх НҮБ-ын
конвенци

1996

Зам барилгын ажлын явцад газар авах, газар шорооны ажлыг
санал болгож байгаа тул газрын доройтол, цөлжилт үүсэх
боломжтой. Тиймээс энэ конвенци төсөлтэй холбогдоно.

Озоны давхаргыг хамгаалах
Венийн конвенци
Озоны давхаргыг задлах
бодисын тухай Монреалын
протокол

1996

Энэхүү конвенцийг Төсөлд хамаатай гэж үзэхгүй, учир нь зам
барилгын ажил, ашиглалтын явцад озоны үе давхаргыг шавхах
бодис ялгаруулах магадлал багатай юм.

1999

1996

Төсөлийн үр дүнд замын өргөтгөлийн улмаас замын хөдөлгөөний
ачаалал нэмэгдэхийн хэрээр хүлэмжийн хийн ялгарлыг шууд
бусаар нэмэгдүүлэх болно.

Хог хаягдал ба аюултай бодис
Аюултай хог хаягдлыг хил
дамжуулан тээвэрлэх тухай
конвенц (Базел)
Олон улсын худалдааны
аюултай зарим химийн бодис,
пестицидийн талаар урьд өмнө
мэдэгдсэн зөвшөөрөл авах
тухай Роттердамын конвенци
Органик бохирдуулагчийн
тухай Стокгольмын конвенц

1997
2000

Энэхүү конвенцийг Төсөлд бага хамаатай, эсвэл огт хамаагүй гэж
үзнэ, учир нь зам барилгын ажил, ашиглалтын явцад тодорхой
хэмжээний аюултай хог хаягдал хуримтлагдана гэж үзэж байна.
Энэхүү конвенцийг Төсөлтэй холбоотой гэж үзэхгүй.

2004

Энэхүү конвенцийг Төсөлтэй холбоотой гэж үзэхгүй.
Соёлын өв
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Конвенци
Дэлхийн соёлын болон
байгалийн өвийг хамгаалах
тухай конвенци

3.4.

Жил
Нэгдэн
орсон
1990

Хэрэглэх боломж / Тайлбар
Энэ конвенцийг төсөлтэй хамаатай гэж үзнэ, учир нь барилгын
ажлын явцад үл мэдэгдэх булмал объектууд ба соёлын ач
5
холбогдолтой эд зүйлс олдох магадлалтай юм.

Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын холбогдох
конвенциуд

Монгол улс нь 1968 оноос хойш Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллага (ОУХБ)-ын гишүүн байсан бөгөөд
олон тооны ОУХБ-ын конвенциудыг соёрхон баталсан билээ. Соёрхон баталсан конвенциудын
жагсаалтыг Хүснэгт 3-4-д харуулсан.
Хүснэгт 3-4. Монгол улсын соёрхон баталсан конвенциуд
Конвенцийн нэр

Монгол
соёрхон
огноо

улсын
баталсан

Холбооны эрх чөлөө, хамтын хэлэлцээ, үйлдвэрлэлийн харилцаа
C087 – Эвлэлдэн нэгдэх эрх чөлөө, зохион байгуулах эрхийг хамгаалах тухай конвенци,
1948 (№ 87)

1969.06.03

C098 – Зохион байгуулах, хамтарсан хэлэлцээр хийх эрхийн тухай конвенци, 1949 (№
98)

1969.06.03

C135 – Ажилчдын төлөөлөгчдийн тухай конвенци, 1971 (№ 135)

1996.10.08

Албадан хөдөлмөр
C029 – Албадан хөдөлмөрийн тухай конвенци, 1930 (№ 29)

2005.03.15

C105 – Албадан хөдөлмөрийн тухай конвенцийг хүчингүй болгох

2005.03.15

Хүүхдийн хөдөлмөрийг устгах, хүүхэд, залуучуудыг хамгаалах
C123 – Насны доод хязгаарын тухай (Газар доорх ажил) конвенци, 1965 (№ 123) Заасан
насны доод хязгаар: 18 нас,

1981.12.03

C138 – Насны доод хязгаарын тухай конвенци, 1973 (№138)

2002.12.16

C182 – Хүүхдийн хөдөлмөрийн тэвчишгүй хэлбэрүүдийн тухай конвенци, 1999 (№ 182)

2001.02.26

Ижил тэгш боломж ба хандлага
C100 – Тэгш цалин хөлс олгох тухай конвенци, 1951 (№ 100)

1969.06.03

C111 – Ялгаварлан гадуурхалтын (Хөдөлмөр эрхлэлт ба ажил мэргэжил) тухай
конвенци, 1958 (№ 111)

1969.06.03

Хөдөлмөр эрхлэлтийн бодлого ба урамшуулал
C088 – Хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээний конвенци, 1948 (№ 88)

2015.04.17

C122 – Хөдөлмөр эрхлэлтийн бодлогын тухай конвенци, 1964 (№ 122)

1976.11.24

C159 – Мэргэжлийн нөхөн сэргээлт ба хөдөлмөр эрхлэлт (Хөгжлийн бэрхшээлтэй
хүмүүс)-ийн тухай конвенци, 1983 (№ 159)

1998.02.03

C181 – Хувийн хөдөлмөр эрхлэлтийн агентлагийн тухай конвенци, 1997 (№ 181)

2015.04.17

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал ба эрүүл ахуй
C155 – Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал ба эрүүл ахуйн тухай конвенци, 1981 (№ 155)

1998.02.03

C176 - Уурхай дахь аюулгүй байдал ба эрүүл ахуйн тухай конвенци, 1995 (№ 176)

2015.11.26

Жирэмсэн эхийн хамгаалал

5

I ба II үе шатны замын ажлын туршид замын нарийвчилсан судалгааг хийгээгүй учраас, БОНБНҮ нь барилгын ажил
эхлэхийн өмнө мэргэжлийн байгууллагын хийсэн археологи ба палентологийн дэлгэрэнгүй судалгааг хийх
шаардлагыг тодорхойлдог. Хэсэг 6-г үзнэ үү.
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C103 – Жирэмсэн эхийг хамгаалах конвенци, 1952 (№ 103)

1969.06.03

Гурван талт хэлэлцээр
C144 – Гурван талт хэлэлцээр (Олон улсын хөдөлмөрийн стандарт)-ийн тухай
конвенци, 1976 (№ 144)

1998.08.10

Эх сурвалж: ОУХБ

3.5.

ЕСБХБ-ны Гүйцэтгэлийн Шаардлагууд

ЕСБХБ-ны холбогдох ГШ-г Хүснэгт 3-5-д харуулсан. Төслийн зам дагууд уугуул иргэд байхгүй тул ГШ 7
нь хэрэглэгдэхгүй. Энэ төсөлд санхүүгийн зуучлагч оролцоогүй тул ГШ9 нь хэрэглэгдэхгүй.
Хүснэгт 3-5. ЕСБХБ-ны Холбогдох Стандартууд
ЕСБХБ-ны Гүйцэтгэлийн
Шаардлагууд (ГШ)

Хэрэглэх боломж / Тайлбар

ГШ1: Байгаль орчин ба
нийгмийн нөлөөллийн
үнэлгээ ба удирдлага,
асуудал

Энэхүү ГШ нь ЕСБХБ-ы шууд санхүүжүүлдэг бүх төслүүдэд хамаарах бөгөөд төслийн
ажиллагаа, үйл ажиллагаатай холбоотой байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн
менежментийн системчилсэн хандлагын ач холбогдлыг тодорхойлдог.

ГШ2: Хөдөлмөр ба ажлын
байрны нөхцөл

Барилгын үе шат нь 24 сарын дарааллаар байна. Энэ хугацаанд богино хугацааны
шууд хөдөлмөр эрхлэх боломж бий болно. Барилгын ажиллах хүчний тоо нь
ойролцоогоор 2,000 ажилчин болно гэж тооцоолж байна. Үндэсний ажилчид/туслан
гүйцэтгэгчдийг ашиглана гэж тооцоолж байна.

ГШ3: Нөөцийн үр ашиг ба
бохирдлоос сэргийлэх,
хянах

Төслийн хэрэгжилт нь байгалийн баялгийн ашиглалттай холбоотой байх бөгөөд ө.х
зам барих ажил ба үйл ажиллагааны явцад барилгын ажилд зориулсан хөрс, ус,
агаарын ба дуу чимээний болзошгүй бохирдолтой холбоотой байна. Нөөцийн үр
ашгийг дээшлүүлэх, бохирдлоос урьдчилан сэргийлэх, хяналт тавих, эрчим хүч, ус,
эх үүсвэрийн үр нөлөөг дээшлүүлэхэд чиглэсэн төсөлтэй холбоотой боломжуудыг
тодорхойлохтой холбоотойгоор Төсөл нь олон улсын сайн туршлага (ОУСТ)-г хангах
ёстой.

ГШ4: Аюулгүй байдал ба
эрүүл ахуй

Барилгын ажилчид шаардагдах болно. Замын маршрут нь хэд хэдэн хот суурин
газар, малчдын мал бэлчээрлүүлэхэд ашигладаг газрыг дайран өнгөрөх юм. Тиймээс
энэхүү ГШ-ын шаардлагууд нь ажилчид ба нөлөөлөлд өртсөн иргэдийг осол гэмтэл
ба өвчлөлөөс сэргийлэх, хамгаалах, аюулгүй байдал ба эрүүл ахуй, эрсдэл,
хамгаалах болон урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээтэй холбоотой сургалттай
уялдуулан Төсөлд ашиглагдана.

ГШ5: Газар чөлөөлөлт,
Албадан нүүлгэн
шилжүүлэлт, Эдийн
засгийн шилжилт
хөдөлгөөн

Энэхүү ГШ нь төсөлтэй холбоотой гэж үзнэ, учир нь төслийн үр дүнд эдийн засгийн
шилжилт хөдөлгөөн үүсэх магадлалтай. Санал болгосон ажлуудын ул мөртэй эд
зүйлсийн байршлыг төслийн I ба II үе шатанд ЗТХЯ-аас тодорхойлсон.

ГШ6: Биологийн төрөл
зүйлийн хамгаалалт ба
амьд байгалийн нөөцийн
тогтвортой менежмент

Түр ба байнгын газар шорооны ажил, барилгын ажилтай холбоотой дуу шуугиан,
чичиргээ, тоос, усны барилга байгууламжийн ойролцоох барилгын ажил нь хуурай
газрын болон усны амьтан, ургамал, амьтдад үймээн самуун, чирэгдэл учрахад
хүргэнэ.

ГШ8: Соёлын өв

БОНБНҮ-ий зөвлөх ЕСБХБ-ы төслийн хүрээнд нүүлгэн шилжүүлэх шаардлагатай
зургаан Овоо байгааг тодорхойлсон. БОНҮ-ий багийн зам дагуу хийсэн ажлын талбар
дахь аяллын дагуу үл мэдэгдэх үед хамаарах хоёр булш/хиргисүүр байгааг
тогтоосон. Тиймээс энэ PR төсөлд хамаарна.

ГШ10: Мэдээллийн ил
тод байдал ба оролцогч
талуудын оролцоо

Төсөл нь нөлөөлөлд өртсөн орон нутгийн иргэдтэй зохих ёсоор хамтран ажиллах
арга хэрэгслийг сурталчлах, нөлөөлөлд өртсөн иргэд болон бусад сонирхогч
талуудын гомдлыг зохих ёсоор хүлээн авч, зохицуулах явдлыг баталгаажуулахад
оролцогч талуудыг оролцоог шаардана. Шаардлагууд нь төслийн бэлтгэл ажил,
хэрэгжилт, гадаад тайлагналын явцад оролцоог хамруулна.
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4.

Байгаль орчин нийгмийн нөлөөлөл ба
эрсдлийн хураангуй

4.1.

Барилгын ажлын үе шат

БОНБНҮ ба нэмэлт БОННҮ-д тодорхойлсон барилгын ажлын үе шатны явцад үүсэх байгаль орчны ба
нийгмийн нөлөөллийн хураангуйг Хүснэгт 4-1-д харуулсан.
Хүснэгт 4-1. Барилгын ажлын үеийн байгаль орчны ба нийгмийн нөлөөллийн хураангуй
Барилгын үйл ажиллагаа / Нөлөөллийн
эх сурвалж

Болзошгүй мэдрэг хүлээн авагчид

Болзошгүй нөлөөлөл

Агаарын чанар
Түр зуурын ачаа тээврийн замыг бэлтгэх
ба ашиглах
Тоос үүсгэдэг газар шорооны
материалыг ачих, тээвэрлэх ба буулгах
Тэсэлгээ
Бетон зуурмагийн үйлдвэр

Зам дамжин өнгөрдөг гол хотуудад
ажиллаж амьдарч буй олон нийт ба
бизнесүүд, тухайлбал 61-р төмөр
замын өртөө, Баянчандмань сум,
Баруунхараа сум, Хонгор сум,
Дархан хот

Асфальтан үйлдвэрт зориулсан талбайн
бутлуур

Зам барилгын ажлын талбайд байнга
болон улирлын шаардлагаар
нутагладаг нүүдэлчин малчид

Барилгын ажил ба зорчигчийн тээврийн
хэрэгслийн хөдөлгөөн

Ургамал ба амьтан, мал сүргийг
оруулаад

Өнгөн хөрсний хадгалалтын овоолго

Хөдөө аж ахуйн ургац

Эвдэрсэн газрын түр зуурын нөхөн
сэргээлт

Замын барилгын ажилчид ба кэмпийн
оршин суугчид

Тоосны бохирдол (Тоосонцор,РМ)
Хийн ялгаруулалттай агаарын
бохирдол (CO, NOx ба SO2) болон
стандартаас хэтрэх магадлал
Хүлэмжийн хийн болзошгүй
ялгаралт

Зам барилгын тоног төхөөрөмжийн хийн
ба хүлэмжийн хийн ялгарал
Асфальтан хучилтаас үүссэн бага
хэмжээний дэгдэмхий органик нэгдлүүд
болон полиэтилен нүүрсустөрөгч
агуулсан утаа
Дуу шуугиан ба чичирхийлэл
Тээврийн хэрэгслийн хөдөлгүүр ба
дамжуулах механизмын ажиллагаа
Шороон далан, ил нүх/карьерыг малтах
ба сэргээн засварлах үйл ажиллагаа
Бетонтой холигч

Зам дамжин өнгөрдөг гол хотуудад
ажиллаж амьдарч буй олон нийт ба
бизнесүүд, үүнд 61-р төмөр замын
өртөө, Баянчандмань сум,
Баруунхараа сум, Хонгор сум,
Дархан хот багтана

Дуу шуугиан ба чичиргээний
дүйвээн ба стандартаас хэтрэх

Зам барилгын ажлын талбайд байнга
болон улирлын шаардлагаар
нутагладаг нүүдэлчин малчид
Ан амьтан, мал сүргийг оруулаад
Замын барилгын ажилчид ба кэмпийн
оршин суугчид
Хөрс
Газар шорооны ажлын явц дах хөрс
хуулалт

Өнгөн хөрс

Хөрсний эвдрэл ба доройтол

Орон нутгийн иргэд

Хөрсний нягтаршил

Ургамлын бүрдүүлэлт

Барилгын ажилчид

Барилгын тээврийн хэрэгслийн
хөдөлгөөн

Мал сүрэг

Хөрсний болзошгүй бохирдол,
болзошгүй бохирдсон хөрстэй
харьцах эрсдэл

Түр хадгалах ба нэвтрэх зам,
шаардлагатай бол

Хөдөө аж ахуйн ургац

Нөөцлөлт

Ургамал ба ан амьтан
Гүний ба гадаргын усны хэмжээ

Машин механизм ба барилгын тээврийн
хэрэгслийн ашиглалт
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Барилгын үйл ажиллагаа / Нөлөөллийн
эх сурвалж

Болзошгүй мэдрэг хүлээн авагчид

Болзошгүй нөлөөлөл

Барилгын хог хаягдал ба хаягдал ус
Болзошгүй бохирдсон газар
Карьер ба ил олборлолтын талбай
Гадаргын ба гүний ус
Гадаргын ус

Гидрологийн байгууламж

Гүүр, усны хоолойг барих нь

Гадаргын/гүний ус ашигладаг олон
нийт

Суваг, ус зайлуулах шуудуу ухах

Гадаргын/гүний усыг ундны
зорилгоор ашигладаг нүүдэлчин
малчид ба тэдний мал сүрэг

Барилгын кэмпийн байдал
Асфальтын үйлдвэр зэрэг тоног
төхөөрөмжийн ажиллагаа
Гадаргын ус ба сувгийн ойролцоох зам
барилгын машин механизм / тээврийн
хэрэгслийн цэвэрлэгээ

Замын барилгын ажилчид ба кэмпийн
оршин суугчид

Гадаргын ус ба гүний усны эх
үүсвэрийн доройтол
Байгалийн урсац, түүний
гидрологийг өөрчлөх замаар
байгалийн ус зайлуулах байдлыг
өөрчлөх
Усны сувгийн тасралтгүй байдал,
голын гидроморфологийн
өөрчлөлтүүд
Гадаргын ба гүний усны эх
үүсвэрийн бохирдол

Барилгын тоног төхөөрөмж, тээврийн
хэрэгслийн түлш, химийн бодисыг
санамсаргүй асгах

Үерийн аюул

Гүний ус
Барилгын үйл ажиллагаа ба ажилчдын
усны хэрэгцээ
Барилгын тоног төхөөрөмж, тээврийн
хэрэгслийн түлш, химийн бодисыг
санамсаргүй алдах
Шатахуун түгээгүүрийн станцын
элементийг (жишээ нь, нэвтрэх зам)
зайлуулах үед асгарах, алдагдах зэргээс
санамсаргүй үүсэх түлшний бохирдол
Гүний усны эх үүсвэрийн ойр орчим дахь
зам барилгын машин механизм /
тээврийн хэрэгслийн цэвэрлэгээ
Гүний худгийн дэд бүтэц дээрх
санамсаргүй эвдрэл
Материалын ашиглалт ба хог хаягдлын менежмент
Газар шорооны ажилд малталт, газрыг
цэвэрлэх, газар тэгшлэх зэрэг орно
Барилгын ажил, үүнд барилгын тоног
төхөөрөмжийн засвар ба үйлчилгээ
Ажилчдын байрлах кэмп
Карьер ба ил олборлолтын нүх

Барилгын ажилчид
Төсөл ба гуравдагч талын хог
хаягдлын байгууламж
Орон нутгийн иргэд
Ургамал ба амьтан (мал сүргийг
оруулаад)
Гадаргын усны хэмжээ ба гүний ус
Хөрс

Элс, ус зэрэг материалын эх
үүсвэрийн доройтол
Олборлосон материал, барилгын
хог хаягдал, орон нутгийн хатуу
хог хаягдлыг их хэмжээгээр
хуримтлуулах
Ашигласан тос, хоосон бортого,
эсвэл барилгын машин механизм
сольсон эд ангиуд зэрэг аюултай
хог хаягдал бүхий байгаль орчны
болзошгүй бохирдол

Ургамал
Түр зуурын ба байнгын газар ашиглалт
Замын барилгын талбайн орчим дахь
замын барилга ба өсөн нэмэгдсэн замын
хөдөлгөөн

Хуурай газрын амьдрах орчин ба
ургамал

Амьдрах орчны алдагдал ба
доройтол

Усны ургамал

Карьер ба ил олборлолтын нүхтэй
холбоотой үйл ажиллагаа
Усны бүс орчим дахь барилгын
ажиллагаа
Ан амьтан
Түр зуурын ба байнгын газар ашиглалт

Үржлийн ба үүрээ засдаг шувууд
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Хуудас 27

Барилгын үйл ажиллагаа / Нөлөөллийн
эх сурвалж

Болзошгүй мэдрэг хүлээн авагчид

Болзошгүй нөлөөлөл

Барилгын тээврийн хэрэгсэл ба тоног
төхөөрөөмжийн хөдөлгөөн

Хөхтөн амьтад

доройтол

Усны орчин ба загас

Зэрлэг ан амьтдын хонгилын
тусгаарлалт

Барилгын ажилчид ба түр зуурын
барилгын ажлын кэмп гэх мэт өсөн
нэмэгдсэн хүний үйл ажиллагаа

Мал сүрэг, зэрлэг амьтад зэрэг
зам дээрх мөргөлдөөн

Барилгын ажлын талбайн байдал

Амиа алдах (ан агнуур)

Агаарын болон дуу шуугианы
ялгаруулдаг тоног төхөөрөмж ашиглах
Усны бүс орчим дахь барилгын
ажиллагаа
Соёлын өв
Бүх газар шорооны ажил, тухайлбал
геотехникийн судалгаа, газар цэвэрлэх,
гадаргууг тэгшлэх, барилгын ажил зэрэг

Тодорхойлсон биет соёлын өв
(археологийн объектууд ба ариун
газар)

Барилгын кэмпүүд ба бусад түр зуурын
байгууламжууд

Биет соёлын өвийг тодорхойлоогүй
(археологийн объектууд ба ариун
газар)

Тоног төхөөрөмж ба барилгын тээврийн
хэрэгслийн хөдөлгөөн

НБ дэх орон нутгийн иргэд

Барилгын ажиллах хүчин

Соёлын өвийг хэсэгчлэн болон
цогцоор нь хүлээн авагч
Барилгын ажилтай холбоотой
чичиргээнээс соёлын өвийг
хүлээн авагчид хохирол учруулах
Барилгын ажлын явцад бий
болсон шороон дор хүлээн
авагчийг булах
Нүүдэлчин малчдын уламжлалт
амьдралын хэв маягт саад учрах

Нийгэм-эдийн засгийн ба хөдөлмөрийн нөхцөл
Барилгын ажил, ажилчдын болон
бүтээгдэхүүний эрэлт хэрэгцээ
Төслийн үндсэн шаардлагууд
Нэвтрэхийг хориглодог ажлууд
Түр хугацаанд нэвтрэхийг хориглодог
барилгын ажлын талбай
Ажил ба бүтээгдэхүүний эрэлт хэрэгцээ
Эдийн засгийн болон биет нүүлгэн
шилжүүлэлт (дээр байгаа газар
эзэмших, газар ашиглалт, шилжилт
хөдөлгөөнийг харна уу)
Барилгын талбайд нэвтрэх, барилгын
тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөн
нэмэгдэх
Барилгын ажилчид ихээр цугларах
Барилгын ажилтай холбоотой тээврийн
хэрэгсэл ба тоног төхөөрөөмжийн
хөдөлгөөн
Цахилгаан, ус болон эрүүл мэндийн
үйлчилгээ зэрэг орон нутгийн үйлчилгээг
ашиглах
Ёс зүйн хэм хэмжээ тааруу байх

Үндэсний, бүсийн болон орон нутгийн
засаг захиргаа, эрх бүхий
байгууллага
Зам дамжин өнгөрдөг гол хотуудад
ажиллаж амьдарч буй олон нийт ба
бизнесүүд - эдгээр нь 61-р төмөр
замын өртөө, Баянчандмань сум,
Баруунхараа сум, Хонгор сум,
Дархан хот багтана
Замын хажуугийн бизнесүүд болон
мухлагийн худалдаа/замын
хажуугийн худалдаачид
Зам барилгын ажлын талбайд байнга
болон улирлын шаардлагаар
нутаглаж, малтайгаа ойр орчимд
нүүдэллэдэг малчид
Малын эзэд
Эмэгтэйчүүд
Жуулчид
Эмзэг бүлгийн хүмүүс, үүнд
эмэгтэйчүүд
Барилгын ажилчид ба кэмпийн оршин
суугчид

Үндэсний эдийн засагт үзүүлэх
эерэг нөлөөлөл
Орон нутгийн хүмүүст зориулсан
ажил эрхлэх боломж, эерэг болон
сөрөг, хэрэв энэ нь орон нутагт
үймээн үүсгэж байвал
Одоо байгаа замтай ойр байх
бэлчээр алдах, түр хугацаанд
бэлчээрт нэвтрэх боломжоо
малчдад алдах
Нэвтрэх боломжгүй болох, ө.х
хөшөө, зарлалын самбар, соёлын
өвийн онцлог (овоо), замын
хажуугийн мухлаг худалдаа,
шатахуун түгээх станц, ресторан
Төслийн ажилчдын шилжих
боломжтой ур чадварын бааз
болон ирээдүйн орлогыг бий
болгох хэтийн төлөвийг
нэмэгдүүлэх
Сайжруулсан санхүүгийн аюулгүй
байдал, ур чадвар, туршлагаа
дээшлүүлж, өөрийгөө үнэлэх
чанарыг дээшлүүлэх
Замын дагуу хязгаарлалт тогтоох
нь орон нутгийн авто замын
хэрэглэгчдэд зарим ерөнхий
хүндрэл учруулж болзошгүй
Зам тээврийн хөдөлгөөн, тоног
төхөөрөмжийн ашиглалтаас
шалтгаалж шалтгаалан
амьсгалын замын эрхтэн гэмтэх
зэргээр хүн амын эрүүл мэндэд
учрах эрсдэл нэмэгдсэн.
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Хуудас 28

Барилгын үйл ажиллагаа / Нөлөөллийн
эх сурвалж

Болзошгүй мэдрэг хүлээн авагчид

Болзошгүй нөлөөлөл
Дуу шуугианы түвшин өсөх
Барилгын ажлын хөдөлгөөнөөс
болж бэртэх эрсдэл
Орон нутгийн таагүй болоод
төвөгтэй байдал
Орон нутгийн хүмүүстэй
зөрчилдөх магадлалтай
ХДХВ/ДОХ болон бусад бэлгийн
замаар халдварт өвчин (БЗХӨ)
халдах эрсдэл
Ажиллах хүчний аюулгүй байдал
ба эрүүл ахуйд учрах эрсдэл
Орон нутгийн иргэдийн
хэрэглээнд нөлөөлөх цахилгаан,
ус, эрүүл мэндийн
байгууламжуудын эрэлт хэрэгцээ
Эмзэг бүлэг ба хүмүүст учрах
ялгаатай нөлөөлөл
Орон нутгийн иргэд, ялангуяа
эмэгтэйчүүд, залуу охидуудтай
зөрчилдөх
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4.3.

Үйл ажиллагааны үе шат

БОНБНҮ ба нэмэлт БОННҮ-д тодорхойлсон ажлын үе шатны явцад үүсэх байгаль орчны ба нийгмийн
нөлөөллийн хураангуйг Хүснэгт 4-2-д харуулсан.
Хүснэгт 4-2. Ажиллагааны үе шат дах байгаль орчны ба нийгмийн нөлөөллийн хураангуй
Ажлын үйл ажиллагаа / Нөлөөллийн эх
сурвалж

Болзошгүй мэдрэг хүлээн авагч

Болзошгүй нөлөөлөл

Агаарын чанар
Замын өргөжүүлж байгаагаас
шалтгаалан авто машин ихэссэнээс
үүсэх шаталтаас үүсэх бохирдлын
ялгарал

Замын 200м доторх нөлөөлөлд
өртөх хүлээн авагчид:


Зам дамжин өнгөрдөг гол
хотууд дахь өмч хөрөнгө (61-р
төмөр замын өртөө,
Баянчандмань сум,
Баруунхараа сум, Хонгор сум,
Дархан хот)



зам дагуух ресторанууд



замын ойролцоо нутагладаг
нүүдэлчин малчид

Замын хөдөлгөөний хэмжээ
нэмэгдсэнээс үүсэх тоосны
бохирдол, CO, NOx, SO2, PM ба
VOC-ын хийн ялгарал

Дуу шуугиан
Замын өргөжүүлж байгаагаас
шалтгаалан өмч хөрөнгөд ойрхон байх
замын тээврийн хэрэгслийн хэмжээ
нэмэгдсэн

Замын 100м доторх нөлөөлөлд
өртөх хүлээн авагчид:


Зам дамжин өнгөрдөг гол
хотууд дахь өмч хөрөнгө (61-р
төмөр замын өртөө,
Баянчандмань сум,
Баруунхараа сум, Хонгор сум,
Дархан хот)



зам дагуух ресторанууд



замын ойролцоо нутагладаг
нүүдэлчин малчид

Дуу шуугиан нэмэгдэж, Монгол
улсын стандартыг давах

Гадаргын ба гүний ус
Замаас ус зайлуулах
ҮА&ЗҮ үйл ажиллагаа, үүнд түлш эсвэл
химийн бодис санамсаргүй алдах

Гидрологийн байгууламж, үүнд гол
ба гүний усны
Гадаргын ба гүний ус ашигладаг
олон нийт

Байгалийн урсац, түүний
гидрологийг өөрчлөх замаар
байгалийн ус зайлуулах байдлыг
өөрчлөх
Ус зайлуулах системийн засвар
үйлчилгээний явцад санамсаргүй
алдах, асгасны улмаас усанд
бохирдол учруулах
Хур тунадас ихээр орох, цас
хайлах үеэр үерлэх эрсдэл

Хог хаягдал
Замын ажиллагаа, арчилгаа ба засвар
үйлчилгээний үйл ажиллагаа
Зам дагуу 13 цэгт хог хаягдал
бөөгнөрүүлэх санал гаргасан

Ажилчид
Төсөл ба гуравдагч талын хог
хаягдлын байгууламж
Орон нутгийн иргэд
Ургамал ба амьтан (мал сүргийг
оруулаад)
Гадаргын усны хэмжээ ба гүний ус
Хөрс

Засвар үйлчилгээ/арчлалтын
ажлын үр дүнд үүссэн хог
хаягдлыг хуримтлуулах, жишээ
нь: бетон, асфальт бетонон
материал, тос тосолгооны
материал, хаягдал цахилгаан
болон электрон тоног төхөөрөмж
(ХЦЭТТ)
Засвар үйлчилгээ хариуцсан
ажилтаны хуримтлуулсан хог
хаягдал, жишээ нь: органик хог
хаягдал, цаас, хуванцар, шил,
металл, бусад аюултай ба
аюулгүй хог хаягдал
Хөндлөнгийн бохирдол, салхи үл
нэвтрэх хог хаягдал, агаар, хөрс,
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Хуудас 30

Ажлын үйл ажиллагаа / Нөлөөллийн эх
сурвалж

Болзошгүй мэдрэг хүлээн авагч

Болзошгүй нөлөөлөл
усны нөөцийн бохирдол
Хөндлөнгийн бохирдлоос
шалтгаалан хүний эрүүл мэндэд
үзүүлэх шууд бус нөлөөлөл

Ургамал ба ан амьтан
Замын хөдөлгөөн нэмэгдэх

Мал сүрэг
Халиун буга
Тарвага

Амьтдыг (мал сүрэг / зэрлэг ан
амьтан) хамарсан мөргөлдөөний
болзошгүй эрсдэл нэмэгдсэн, амь
насаа алдах, бэртэж гэмтэхэд
хүргэх

Нийгэм-эдийн засаг
Замын төсөл (тэмдэг, саад, замын
хөдөлгөөнийг бууруулах арга хэмжээ)

Үндэсний ба бүсийн засаг захиргаа

Үйл ажиллагаа ба засвар үйлчилгээний
ажлууд

Зам ашиглагчид

Замын хөдөлгөөн нэмэгдсэн
Орон нутгийн эрүүл мэндийн
байгууламжийг ашиглах (замын
хөдөлгөөний осол)

Олон улсын худалдаа
Зам дамжин өнгөрдөг гол хотуудад
амьдарч, ажиллаж байгаа олон
нийт ба бизнесүүд. Үүнд 61-р төмөр
замын өртөө, Баянчандмань сум,
Баруунхараа сум, Хонгор сум,
Дархан хот болон замын хажуугийн
бизнесүүд / мухлаг худалдаа /
худалдаачид багтана.
Зам ойролцоо байнга болон
улирлын шаардлагаар нутагладаг
нүүдэлчин малчид
Малын эзэд
Жуулчид
Эмзэг хүмүүс / бүлэг, ө.х хүүхдүүд,
эмэгтэйчүүд

Үндэсний, бүсийн болон орон
нутгийн эдийн засаг болон ажил
эрхлэлт
Монгол, ОХУ, БНХАУ-ын
хоорондох эдийн засгийн
хонгилын дагуу худалдаа хийх
зэрэг замын томоохон хэмжээний
хөдөлгөөнүүд
Төслийн хувьд өргөн хэмжээнд
авч үзвэл хөрөнгө оруулалт ба
дотоодын аялал жуулчлал
нэмэгдэх боломжтой
Замын үйлчилгээг хөгжүүлэх, зам
дагуу байгаа үйлчилгээнд эдийн
засгийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх
(жишээ нь: ресторан, шатахуун
түгээх станц гэх мэт)
Замын дагуух мухлагт өөрсдийн
бүтээгдэхүүнээ борлуулдаг
хүнсний ногоо борлуулагчид,
малчид зэрэг орон нутгийн жижиг
бизнес эрхлэгчдийн амьжиргааны
түвшинг дээшлэх боломжтой
Орон нутгийн замын засвар
үйлчилгээ эрхэлдэг компаниудад
ажил эрхлэх боломж гарна
Малчид, мал сүргийн нэвтрэлтийг
хязгаарласнаас үүдэлтэй
нүүдэлчин малчдын эдийн
засгийн шилжилт хөдөлгөөн
Арван томоохон ослын хар
шороон дээр хэсгийг
сайжруулсанаар сум хоорондын
тээврийн холбоо сайжирч,
аюулгүй байдал ба эрүүл ахуй
дээшилнэ
Аюулгүй байдлын нөхцөл
сайжирсан
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5.

Байгууллагын бүтэц

Төсөлд хамрагдсан байгууллагуудын үүргийг өргөн хүрээнд дор дурдав; Нэмэлт тайлангуудыг олон
нийтэд дэлгэж, Барилгын гэрээт гүйцэтгэгч томилогдсоны дараа II үе шатны хүргэх зохион байгуулалтын
бүтцийг боловсруулна.

5.1.

Зээлдүүлэгч

ЕСБХБ энэхүү Төслийг санхүүжүүлнэ. Төслийн үүрэг хариуцлагыг төслийн ззэмшигч хариуцах хэдий ч
тайланг БОНҮАТ-ын байр суурь, төслийн БОНЭМАБ гүйцэтгэл ба санал гомдлыг шийдвэрлэсний үндсэн
дээр ЕСБХБ-нд хүргүүлж байх шаардлагатай.

5.2.

Төслийг эзэмшигч

ЗТХЯ нь Монгол улсын тээврийн салбарын бодлого, төлөвлөлт, авто зам, төмөр зам, нисэх онгоцны
салбарын төлөвлөлт, боловсруулалт, зохицуулалтыг хариуцдаг бөгөөд энэхүү төслийн хүрээнд Төсөл
хэрэгжүүлэгч юм. Тэд төслийн барилга байгууламж, үйл ажиллагааг бүхэлд нь хариуцна.

5.3.

Барилгын ажлын үе шатны менежмент

Барилгын ажил гүйцэтгэхэд барилгын гэрээт гүйцэтгэгчдийг томилно. II үе шатны ажлын үр дүнг таван
багцад хуваасан бөгөөд иймээс тав хүртэлх тооны бие даасан гэрээт гүйцэтгэгчийг ажиллуулах
боломжтой. Хэрэв нэг Барилгын гэрээт гүйцэтгэгч нэгээс илүү хэсэгт ажил авбал энэ тоо нь буурч болно.
Түүнчэн I үе шатны АХБ-ы санхүүжүүлиттэй ажлуудын гүйцэтгэлд тусдаа комисс байна. Төслийн II үе
шатны гэрээнүүдэд I үе шатны ажил дуусах хүртэл зарим хэсгийн ажлыг эхлүүлэх боломжгүй гэсэн зүйл
заалтыг тусгахыг санал болгож байна. Жишээ нь, II үе шатны зам нь хот суурин газар гэх мэтэд
хязгаарлагдмал ажлын талбайд байна. Тиймээс, зарим газруудад I ба II үе шатны гэрээт гүйцэтгэгчид
нэгэн зэрэг талбайд ажиллаж болох бөгөөд бусад талбайд ажил нь дараалал хэлбэрээр байж болох юм.

5.4.

БОНЭМАБ менежмент

ТХН-д төслийн II үе шатны БОНЭМАБ хариуцсан ажилтанг томилох болно. Энэ хүн нь одоогийн
БОНУМТ-г төслийн БОНЭМАБ-д боловсруулах, ТХН-ийн ажилтнууд болон шаардлагатай бол гэрээт
ажилчдад зохих сургалтыг явуулах зэргийг хариуцна.
Гэрээт гүйцэтгэгчид нь төслийн БОНЭМАБ-г удирдах хангалттай хэмжээний ажилтнуудтай байх бөгөөд
БОНЭМАБ ажилтнуудыг ТХН-р батлуулна. Гэрээт гүйцэтгэгчид нь тухайн багцын барилгын ажлын
БОНУМТ-г өөрсдийн багцын хувьд боловсруулж, ТХН-р батлуулах үүрэгтэй.
Барилгын гэрээт гүйцэтгэгчид нь төслийн БОНЭМАБ баримт бичигт мониторинг ба хяналт шалгалтыг
нийцүүлэн зохион байгуулах хэрэгтэй бөгөөд, үүнд тухайлсан багцын барилгын ажлын БОНУМТ багтана,
ТХН нь гэрээт гүйцэтгэгчдийн байнгын хяналт шагалт ба аудитыг төслийн байгаль орчин ба нийгмийн
нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээнд нийцүүлэн зохион байгуулна.
Олон тооны боломжит интерфэйсүүдийн улмаас ЗТХЯ, ТХН, АХБ, ЕСБХБ болон төрөл бүрийн гэрээт
гүйцэтгэгчдийн хоорондох гэрээний харилцааг тодорхой болгох нь чухал юм.

5.5.

Хариуцагч байгууллагуудын хураангуй

Холбогдох хариуцагч байгууллагуудын хураангуйг Хүснэгт 5-1-д тоймлов.
Хүснэгт 5-1. Төслийг дэмжигч ба хариуцах байгууллагууд
Байгууллага

Төслийн ажиллагаа

ЗТХЯ

Төслийн I болон II үе шатуудыг хэрэгжүүлэх үүрэгтэй зээлдэгч.
Бүх газрыг худалдан авах ажлыг хариуцна. Мөн үйл ажиллагаа
ба засвар үйлчилгээний ажлыг хариуцна.

Засгийн газар
ЕСБХБ

Замын бодлого

Замын аюулгүй байдлыг хариуцах бөгөөд санал болгосон
замын аюулгүй байдлын арга хэмжээг батлах шаардлагатай.

Засгийн газар

Орон нутгийн аймгийн
(аймаг) засаг захиргаа

Төсөлд зориулсан байнгын болон түр зуурын бүх газрыг
авахад нь ЗТХЯ-нд дэмжлэг үзүүлнэ. Орон нутгийн иргэдтэй
харилцана.

ЗТХЯ
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Байгууллага

Төслийн ажиллагаа

Төрөл бүрийн яамдын
бүс нутаг хариуцсан
хэлтсүүд

Төрөл бүрийн барилгын ажилд зориулсан төслийн зөвшөөрөл,
баталгааны асуудал.

Яамд

МБТЗ

Монгол улсын замын төслийн инженеренгийн гэрээт
гүйцэтгэгчид.

ЗТХЯ

АХБ

I үе шатны ажлын санхүүжилт.

ЕСБХБ

II үе шатны ажлын боломжит санхүүжилт.

ТХН

II үе шатны барилгын ерөнхий хяналт. Гэрээт гүйцэтгэгчийн
сонголт ба хяналтыг гэрээний нөхцөл ба хуваарьтай
уялдуулна.

Зөвлөхүүд

Тандалт судалгаа.

ЗТХЯ, АХБ,
ЕСБХБ

Барилгын гэрээт
гүйцэтгэгчид

Гэрээ байгуулсан холбогдох багц бүрийн хувьд тендерийн
техникийн шаардлагад нийцүүлэн замыг барьж байгуулах
үүрэг хүлээнэ.

ЗТХЯ, ТХН

Үйл ажиллагаа ба
засвар үйлчилгээ
(ҮА&ЗҮ)-ий гэрээт
гүйцэтгэгчид

Төрөл бүрийн ҮА&ЗҮ үйл ажиллагаанд зориулсан гэрээт
гүйцэтгэгч.
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6.

Байгаль орчин нийгмийн удирдлага

6.1.

Танилцуулга

БОНУМТ нь төслийн өргөн хүрээний БОНЭМАБ-н хэсгийг бүрдүүлнэ. Төслийн БОНЭМАБ-д байгаль
орчин, нийгмийн эрсдлийг тодорхойлох, удирдахад чиглэсэн бодлого, журам, арга хэрэгсэл,
менежментийн төлөвлөгөө багтана. Энэхүү төсөлд шаардагдах БОНЭМАБ болон менежментийн
төлөвлөгөөний хураангуйг дор үзүүлсэн, мөн БОНБНҮ ба БОННҮ-д тайлагнасананы дагуу нөлөөллийг
бууруулах болон менежментийн арга хэмжээг хэрэгжүүлэх шаардлагатай. Мониторингийн төлөвлөгөөг 7
дугаар хэсэгт тодорхойлов.

6.2.

Байгаль орчин, нийгэм, эрүүл мэнд ба аюулгүй байдлын
менежментийн систем (БОНЭМАБ)

Бүгдийг хамарсан төслийн БОНЭМАБ-г ЗТХЯ/ТХН бэлтгэнэ. БОНЭМАБ-д барилгын гэрээт
гүйцэтгэгчдийн менежментийн системд зориулсан бүдүүвчийг бүрдүүлэх бөгөөд ингэснээр бүх гэрээт
гүйцэтгэгчдийн нийтлэг стандартыг хангах болно. БОНЭМАБ нь мөн ҮА&ЗҮ-ий удирдлагын төлөвлөгөөг
боловсруулахад зориулсан бүдүүвчийг хангана.
Төслийн БОНЭМАБ дараахийг хамарна:


Бодлого ба журам;



Төслийн БОНУМТ;



Зөвшөөрлийн бүртгэл;



Төслийн ОТОТ;



Төслийн газар чөлөөлөлт ба нүүлгэн шилжүүлэлтийн төлөвлөгөө (ГЧНШТ);



Үүрэг ба хариуцлага; болон



Төслийн хуваарь/хөтөлбөр.

Авч үзэх бодлогууд нь дараах байна:


Байгаль орчин нийгмийн бодлого;



Хүний нөөцийн бодлого (хөдөлмөр ба ажлын нөхцөл, олон нийтийн аюулгүй байдал ба эрүүл
ахуйг хамарсан);



Гэрээт гүйцэтгэгч/Нийлүүлэгчийн бодлого; болон



Төсийн ёс зүйн дүрэм.

Хамгийн бага хэмжээнд шаардагдах менежментийн төлөвлөгөөг доор, мониторингийн төлөвлөгөөг 7-р
хэсэгт тодорхойлов.
Барилгын явцад холбогдох шаардлагыг барилгын гэрээт гүйцэтгэгчийн хариуцан хийх ба үйл
ажиллагааны явцад ЗТХЯ хариуцна.
Барилгын ажлын явцад, гэрээт гүйцэтгэгчид АХБ-ы төслийн I үе шаттай төслийн БОНЭМАБ ба төслийн
БОНУМТ-г нийтлэг интерфэйсийн түвшинд нэгтгэх шаардлагатай.

6.3.

Байгаль орчин нийгмийн удирдлагын төлөвлөгөө

6.3.1.

Шаардлагатай арга хэмжээ ба удирдлагын төлөвлөгөөний хураангуй

Энэхүү баримт бичиг нь ЗТХЯ/ ТХН болон гэрээт гүйцэтгэгч нарт төслийн нарийвчилсан БОНЭМАБ-н
дэлгэрэнгүй хөтөлбөр, тухайлсан багцын менежментийн төлөвлөгөөг олгоно.
Барилгын ажлын өмнө, анхаарал хандуулж, төслийн БОНУМТ-д нэгтгэх шаардлагатай нэмэлт тооны
судалгаа ба арга хэмжээг ЗТХЯ/ТХН боловсруулна. Үүнд мөн техникийн төслийн өөрчлөлт эсвэл
судалгааны шинэ өгөгдлийн улмаас энэхүү БОНУМТ-д тодорхойлсон нөлөөллийг бууруулах арга
хэмжээг шинэчлэх багтана.
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Барилгын ажлын явцад барилгын гэрээт гүйцэтгэгч нь Монгол улсын холбогдох бүх хууль тогтоомж,
холбогдох стандартууд болон Төслийн БОНЭМАБ-д заасан арга хэмжээнүүдийг дагаж мөрдөх
шаардлагатай болно. Барилгын ажил эхлэхийн өмнө, барилгын гэрээт гүйцэтгэгчид нь тухайлсан багцын
нарийвчилсан барилгын ажлын БОНУМТ-г төслийн БОНЭМАБ/БОНУМТ-д нийцүүлэн бэлтгэж, ТХН-р
батлуулах шаардлагатай.
Барилгын ажлын дараа болон хүлээлгэн өгөхийн өмнө, барилгын гэрээт гүйцэтгэгч нь ТХН-ийн
зөвшөөрлөөр барилгын ажлын дараахь арга хэмжээг хүргэх өгөх үүрэгтэй байна.
Ажиллагааны явцад, ЗТХЯ болон тэдгээрийн аль ч ҮА&ЗҮ гэрээт гүйцэтгэгчид нь Монгол улсын хууль
тогтоомж, холбогдох стандартууд болон Төслийн БОНЭМАБ шаардлагыг хангах ёстой. Үйл ажиллагаа
эхлэхийн өмнө, ЗТХЯ нь дэлгэрэнгүй ҮА&ЗҮ төлөвлөгөөг бэлтгэх ёстой.
Төслийн байгаль орчин, нийгмийн менежментийн төлөвлөгөөнд дараах зүйлсийг тусгана. Үүнд:


Үүрэг хариуцлага;



Ашиглах ерөнхий арга хэмжээ;



Талбайд ашиглах тодорхой арга хэмжээ



Хяналт, мониторингийн шаардлагууд, хэрэгслүүд;



Хяналт, аудит ба тайлагнал; ба



Нийцлийн бус ба осол/эндлийн журам.

6.3.1.1.
Барилгын ажлын өмнөх үе шат
ЗТХЯ/ТХН-ээс бэлтгэх барилгын ажлын өмнөх үе шатанд авч хэрэгжүүлэх нарийвчилсан менежментийн
төлөвлөгөө, арга хэмжээнд дараах багтана. Үүнд:


Төслийн шинэчилсэн БОНЭМАБ ба төслийн БОНУМТ;



Зөвшөөрлийн бүртгэл;



Төслийн ОТОТ;



Археологийн ба палентологийн тайлан;



Төслийн газар чөлөөлөлт ба нүүлгэн шилжүүлэлтийн төлөвлөгөө (ГЧНШТ).

Барилгын гэрээт гүйцэтгэгчдийн бэлтгэх барилгын ажлын өмнөх үе шатны нарийвчилсан менежментийн
төлөвлөгөөнд дараах багтана. Үүнд:


Барилгын ажлын өмнөх дуу шуугианы мониторингийн тайлан (7-р бүлгийг үзнэ үү);



Барилгын ажлын өмнөх агаарын чанарын тайлан (7-р бүлгийг үзнэ үү);



Барилгын ажлын өмнөх гадаргын усны чанарын тайлан (7-р бүлгийг үзнэ үү);



Барилгын ажлын өмнөх ургамлын бүрхвэрийн тайлан (7-р бүлгийг үзнэ үү);



Талбайн барилгын ажлын менежментийн төлөвлөгөө ба ажилчдын кэмпийн менежментийн
төлөвлөгөөг багтаасан тухайлсан багцын барилгын ажлын БОНУМТ;



Тухайлсан багцын барилгын ажлын ОТОТ;



Шаардлагатай бол, тухайлсан багцын ГЧНШТ.

6.3.1.2.
Барилгын ажлын үе шат
Барих ажлын гэрээт гүйцэтгэгчид нь өөрсдийн нарийвчилсан барилгын ажлын БОНУМТ-г барилгын
ажлын үе шатанд хэрэгжүүлнэ, үүнд дараах багтана:


Ажилчдын кэмпийн менежментийн төлөвлөгөө



Усны менежментийн төлөвлөгөө



Материалын ашиглалт ба хог хаягдлын менежмент (ил олборлолтын нүх/карьерыг оруулаад)



Биологийн төрөл зүйлийн менежментийн төлөвлөгөө



Онцгой байдлын бэлэн байдал ба авах хариу арга хэмжээний төлөвлөгөө
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Асгаралтаас сэргийлэх ба авах хариу арга хэмжээний төлөвлөгөө



Замын хөдөлгөөний менежментийн төлөвлөгөө



Олон нийтийн эрүүл ахуй ба аюулгүй байдлын менежментийн төлөвлөгөө



Хөдөлмөрийн менежментийн төлөвлөгөө



Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн (ХАБЭА) төлөвлөгөө



Соёлын өвийн менежментийн төлөвлөгөө ба боломжийг илрүүлэх процедур



Хөрсний менежментийн төлөвлөгөө



Дуу шуугиан ба чичирхийллийн менежментийн төлөвлөгөө



Агаарын чанарын менежментийн төлөвлөгөө



Сургалтын төлөвлөгөө



Аюулгүй байдал



Санал гомдлын механизмууд

6.3.1.3.
Барилгын ажлын дараах/хүлээлгэн өгөхийн өмнөх үе шат
Нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөөг барилгын ажлын үе шатанд, газар дээр нь хүлээлгэн өгөхөөс өмнө,
барилгын ажлын үед үүссэн эвдэрсэн бүх газар ба карьерыг хангалттай, үр дүнтэй нөхөн сэргээх
зорилгоор бэлтгэнэ.
6.3.1.4.
Үйл ажиллагаа ба засвар үйлчилгээний үе шат
Үйл ажиллагааны БОНУМТ (ҮА&ЗҮ төлөвлөгөө)-нд энэхүү баримт бичигт тусгасан үйл ажиллагааны үе
шатанд хэрэгжүүлэх арга хэмжээг багтаасан.

6.3.2.

Оролцогч талуудын оролцооны төлөвлөгөө

Нэмэлт ОТОТ-г БОНҮ-ийн хэсэг байдлаар бэлтгэнэ. ОТОТ бол бодит баримт бичиг бөгөөд төслийн
барилгын болон ашиглалтын үе шатуудад шинэчлэгдэж байна. Барилгын ажлын явцад, ЗТХЯ/ТХН
оролцогч талуудын оролцооны явцын цогц хэрэгжилтийг удирдана, үүнд төслийн ОТОТ-г бүх гэрээт
гүйцэтгэгчдийн хувьд оролцоог тогтвортой байлгах бүхий л арга барилыг олгохын тулд боловсруулна.
Төслийн ОТОТ-г барилгын тухайн гэрээт гүйцэтгэгчид (Тодорхой багц дах барилгын ОТОТ) барилгын
ажлын үеэр болон барилгын үе шатанд тухайлсан багцад нь зориулан боловсруулна.
Үйл ажиллагааны явцад, төслийн ОТОТ-г ЗТХЯ хариуцна.

6.3.3.

Газар чөлөөлөлт ба нүүлгэн шилжүүлэлтийн хамрах хүрээ

Газар чөлөөлөлт ба нүүлгэн шилжүүлэлтийн хамрах хүрээ (ГЧНШХХ)-г БОНҮ-н хэсэг байдлаар бэлтгэнэ.
ЗТХЯ нь газрыг замын ажилд боломжтой байлгахын тулд газар чөлөөлөлт ба нүүлгэн шилжүүлэлтийн
төлөвлөгөө (ГЧНШТ)-г ГЧНШХХ-тэй уялдуулан бэлтгэх ажлыг хариуцна.
Барилгын гэрээт гүйцэтгэгч нь түр зуурын газрын шаардлага (жишээ нь: барилгын кемп, карьер, зам,
г.м.)-г тодорхойлон хамгаалж, энэ нь түр зуурын эсвэл байнгын биет болон эдийн засгийн шилжилт
хөдөлгөөнд хүргэж болзошгүй, ГЧНШХХ-тэй уялдуулан талбайг хамгаалахыг баталгаажуулах үүрэгтэй.
Шаардлагатай бол, бариллгын ажлын гэрээт гүйцэтгэгчид нь ГЧНШТ-г ТХН-ий зөвшөөрөлтэйгээр бэлтгэх
хэрэгтэй.

6.4.

Байгаль орчин нийгмийн удирдлагын арга хэмжээ

БОНУМТ-н зорилго нь сэдэвтэй холбоотой бүхий л үүрэг хариуцлага, үйл ажиллагаа, хууль ёсны эрх,
түүний дотор зөвшөөрөл, лиценз, шаардлага зэргийг багтаасан байна. Энэхүү БОНУМТ нь төслийн үе
шат бүрт тухайлбал, барилгын ажлын өмнөх, барилгын ажлын дараа/хүлээлгэн өгөхийн өмнө, үйл
ажиллагааны явцад тодорхойлогдоно, Хүснэгт 6-1-с 6-4-д тусгагдсан ба, дараахийг хамарна. Үүнд:


Нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ;



Үүрэг даалгаварын эх сурвалж, ө.х БОНБНҮ эсвэл нэмэлт БОННҮ;



Боломжтой бол дүрэм журам, ө.х MNS эсвэл Монгол Улсын хууль;



Хариуцагч тал;
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Менежментийн төлөвлөгөө, боломжтой бол;



Баталгаажуулах арга/нийцлийн мониторинг; болон



Тайлагналын хэлбэр.
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Хүснэгт 6-1. Барилгын ажлын өмнөх үе шатанд байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийг бууруулах менежментийн арга хэмжээ
Нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ

Эх сурвалж

Дүрэм журам
(боломжтой
бол)

Хариуцагч
тал

Менежментий
н төлөвлөгөө,
боломжтой
бол

Баталгаажуулах арга / нийцлийн
мониторинг

Тайлагналын
хэлбэр

Нэмэлт БОННҮ,
БОНҮАТ,
БОНУМТ

ЗТХЯ/ТХН

БОНЭМАБ,
БОНУМТ

Төслийн БОНЭМАБ, бодлогууд,
БОНУМТ-ын хүртээмж

Техникийн үзлэгийн
бүртгэл

Нэмэлт БОННҮ,
БОНҮАТ,
БОНУМТ

ЗТХЯ/ТХН

БОНЭМАБ,
БОНУМТ

Төслийн БОНЭМАБ, бодлогууд,
БОНУМТ-ын хүртээмж

Техникийн үзлэгийн
бүртгэл

Нэмэлт БОННҮ,
БОНҮАТ,
БОНУМТ

Барилгын
гэрээт
гүйцэтгэгч

БОНЭМАБ,
БОНУМТ

Төслийн БОНЭМАБ-г
хэрэгжүүлэх ба тухайлсан
багцын барилгын ажилд
зориулсан БОНУМТ-н боломжит
байдал.

Техникийн үзлэгийн
бүртгэл

Нарийвчилсан БОНЭМАБ ба БОНУМТ
ТХН-ийн хэрэгжилт ба барилгын ажлын өмнөх судалгааны
дараах бодлого ба БОНУМТ-г багтаасан төслийн
нарийвчилсан БОНЭМАБ-н бэлтгэл ажил.
Төслийн БОНУМТ-д дараах багтах ёстой. Үүнд:







Үүрэг хариуцлага
Ашиглах ерөнхий арга хэмжээ
Талбайд ашиглах тодорхой арга хэмжээ
Хяналт, мониторингийн шаардлагууд, хэрэгслүүд
Хяналт, аудит ба тайлагнал
Нийцлийн бус ба осол/эндлийн журам

БОНУМТ нь талбайд барилгын ажлыг эхлүүлэхээс өмнө хийх
нэмэлт судалгааны үр дүнг багтаах ёстой.
Төслийн бодлого ба ёс зүйн дүрмийг БОНЭМАБ-тай хамт
боловсруулна, хамгийн багадаа дараахийг хамарна. Үүнд:





Байгаль орчин нийгмийн бодлого
Хүний нөөцийн бодлого (хөдөлмөр ба ажлын нөхцөл,
олон нийтийн аюулгүй байдал ба эрүүл ахуйг хамарсан)
Гэрээт гүйцэтгэгч/Нийлүүлэгчийн бодлого
Ёс зүйн дүрэм

Төслийн БОНЭМАБ-г хэрэгжүүлэх ба нарийвчилсан тухайлсан
багцын БОНУМТ-г бэлтгэх Энэ нь дараахийг хамрах ёстой:













Ажилчдын кэмпийн менежментийн төлөвлөгөө
Усны менежментийн төлөвлөгөө
Материалын ашиглалт ба хог хаягдлын менежментийн
төлөвлөгөө (ил олборлолтын нүх/карьерыг оруулаад)
Биологийн төрөл зүйлийн менежментийн төлөвлөгөө
Онцгой байдлын бэлэн байдал ба авах хариу арга
хэмжээний төлөвлөгөө
Асгаралтаас сэргийлэх ба авах хариу арга хэмжээний
төлөвлөгөө
Замын хөдөлгөөний менежментийн төлөвлөгөө
Олон нийтийн эрүүл ахуй ба аюулгүй байдлын
менежментийн төлөвлөгөө
Хөдөлмөрийн менежментийн төлөвлөгөө
Нийлүүлэлтийн гинжин хэлхээний менежмент
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн төлөвлөгөө
Соёлын өвийн менежментийн төлөвлөгөө ба тохиолдлын
олдворын журам
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Нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ

Эх сурвалж

Дүрэм журам
(боломжтой
бол)

Хариуцагч
тал

Менежментий
н төлөвлөгөө,
боломжтой
бол

Баталгаажуулах арга / нийцлийн
мониторинг

Тайлагналын
хэлбэр

Нэмэлт БОННҮ,
БОНҮАТ

ЗТХЯ/ТХН

БОНЭМАБ

Зөвшөөрлийн бүртгэл

Зөвшөөрлийн
бүртгэл

Нэмэлт БОННҮ,
БОНҮАТ

Барилгын
гэрээт
гүйцэтгэгч

БОНЭМАБ

Зөвшөөрийг авсан

Зөвшөөрлийн
баримт бичиг

Өөр өөр багц дахь гэрээт гүйцэтгэгчид ба I/II үе шат хоорондын
оролцогч талуудын оролцоотой холбоотой интерфэйсүүдийг
удирддаг барилгын ажилд оролцогч талуудын оролцоог
олгодог ерөнхий хандлагыг хангахын (Төслийн ОТОТ) тулд
нэмэлт ОТОТ-г боловсруулах.

Нэмэлт ОТОТ,
БОНҮАТ

ЗТХЯ/ТХН

Төслийн
ОТОТ

Төслийн ОТОТ, санал гомдлын
механизм ба санал гомдлын
бүртгэлийн боломжит байдал

Төслийн барилгын
ажлын ОТОТ

Төслийн гол үйл ажиллагаанаас өмнө тосгон, оршин суугчдад
эртлэн мэдэгдэнэ.

Нэмэлт ОТОТ,
БОНҮАТ

ЗТХЯ/ТХН

Төслийн
ОТОТ

Мэдэгдлүүдийг харуулсан

Оролцооны бүртгэл

Холбогдох багцад ТХН-ийн зөвшөөрлөөр нарийвчилсан
барилгын ажлын ОТОТ-г боловсруулна.

Нэмэлт ОТОТ,
БОНҮАТ

Барилгын
гэрээт
гүйцэтгэгч

Тухайлсан
багцын
барилгын
ажлын ОТОТ

Орон нутгийн харилцааны
ажилтан буюу түүнтэй адилтгах
албан тушаалтныг томилох


Хөрсний менежментийн төлөвлөгөө

Дуу чимээний менежментийн төлөвлөгөө

Агаарын чанарын менежментийн төлөвлөгөө

Санал гомдлын механизмууд

Сургалтын төлөвлөгөө

Аюулгүй байдал
Тухайлсан багцын барилгын ажилд зориулсан нарийвчилсан
БОНУМТ-г боловсруулах.
Зөвшөөрөл
Боловсруулж гэрээт гүйцэтгэгчдэд олгох зөвшөөрлийн бүртгэл.
Хамгийн багадаа багтаах зөвшөөрлийн бүртгэл:





Усны зөвшөөрөл - сумын захиргаанаас өрөмдлөгийн
зөвшөөрлүүд, сав газрын захиргаанаас усны ашиглалтын
зөвшөөрөл авах.
Нэвтрэх. Холбогдох байгууллагаас замын зөвшөөрлийг
авах.
Хог хаягдал. Холбогдох байгууллагаас хог хаягдлыг
зайлуулах зөвшөөрөл авах
Хог хаягдал. Хог хаягдлыг зөөвөрлөж буй гэрээт
гүйцэтгэгчид холбогдох зөвшөөрлийг эрх бүхий
байгууллагаас авахыг баталгаажуулах.

Зөвшөөрөгдсөн үйл ажиллагааг эхлэхийн өмнө авсан байх
шаардлагатай бүх зөвшөөрөл (ж.нь. ус олборлолт хийх
зөвшөөрөл, бетон зуурмагийн үйлдвэр, барилгын ажлын кэмп,
карьер гэх мэт).
Оролцогч талуудын оролцоо
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Санал гомдлын
механизм

Хурлын тэмдэглэл

Тухайлсан багцын барилгын
ажлын ОТОТ, санал гомдлын
механизм ба санал гомдлын

Оролцооны бүртгэл
Хурлын тэмдэглэл

Нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ

Эх сурвалж

Дүрэм журам
(боломжтой
бол)

Хариуцагч
тал

Менежментий
н төлөвлөгөө,
боломжтой
бол

Баталгаажуулах арга / нийцлийн
мониторинг

Тайлагналын
хэлбэр

бүртгэлийн хүртээмж
Өндөр эрсдэлтэй газруудад (ж.нь хүн амын төв, сургуулийн
ойролцоох барилгын ажил) болон өндөр эрсдэлтэй бүлгүүдэд
(ж.нь малчид, тухайлбал бага хэмжээний мал сүргээ эзэнгүй
орхихгүй байхыг малчдад ухуулах) олон нийтийн боловсрол,
мэдлэг дээшлүүлэх сургалт явуулах

Нэмэлт ОТОТ,
БОНҮАТ

Барилгын
гэрээт
гүйцэтгэгч

Тухайлсан
багцын
барилгын
ажлын ОТОТ

Зохион байгуулсан ба бүртгэсэн
хурал
Бүртгэсэн санал гомдлын тоо

Тухайлсан багцын
барилгын ажлын
ОТОТ
Санал гомдлын
механизм

Соёлын өв
Археологи, палентологийн судалгааг хийлгэхээр мэргэжлийн
байгууллагыг хөлслөх, шаардлагатай бол нөлөөллийг
бууруулах арга хэмжээг БОНУМТ-д оруулах.

БОНБНҮ

Соёлын өвийг
хамгаалах
тухай хууль,
2001

ЗТХЯ/ТХН

Мэргэжлийн гэрчилгээний
баталгаажуулалт
Археологи ба палентологийн
судалгааны хөтөлбөр

Археологи ба
палентологийн
судалгааны тайлан

Байнгын газар эзэмших
ГЧНШХХ,
БОНҮАТ

ЗТХЯ/ТХН

Нэмэлт БОННҮ

Төслийн
зөвлөх

Гэрээт гүйцэтгэгчид түр зуурын талбайд тавигдах
шаардлагуудыг тодорхойлох. Гэрээт гүйцэтгэгчид байгаль
орчин, нийгэмд үзүүлэх нөлөөг хамгийн бага түвшинд
байлгахын тулд түр зуурын талбайд тавих шаардлагыг сонгон,
сонгосон эцсийн газруудыг үнэлэх шаардлагатай бөгөөд
ингэснээр сөрөг нөлөөллийг багасгахын тулд нэмэлт
нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ.

Нэмэлт БОННҮ

Барилгын
гэрээт
гүйцэтгэгч

Нэмэлт түр хугацаатай газрыг шаарддаг гэрээт гүйцэтгэгчид
үүнийг эдийн засаг, биет нүүлгэн шилжүүлэлтээс зайлсхийх
замаар хийнэ. Албадан нүүлгэх боломжгүй бол ГЧНШХХ-ний
дагуу ГЧНШТ-г бэлтгэх, хэрэгжүүлэх шаардлагатай.

ГЧНШХХ,
БОНҮАТ

Ажилчдын кэмпийг ЕСБХБ/ОУСК-ийн удирдамжийн дагуу
6
байгуулна: Ажилчдын байр сууц: үйл явц ба стандарт .

Нэмэлт БОННҮ,
БОНҮАТ

ГЧНШХХ-д тодорхойлсон зөрүүг ЗТХЯ-ы зүгээс ГЧНШТ-г
бэлтгэхдээ ЕСБХБ-ы ГШ5-тай уялдуулан авч үзнэ.

ГЧНШХХ

ГЧНШХХ шаардлагыг хамарсан
ГЧНШТ

ГЧНШТ / баримт
бичгийн баталгаа

Хүлээн авах усны багтаамжийн
талаарх техникийн тайлан

Техникийн тайлан

Талбайн
барилгын
ажлын
менежментий
н төлөвлөгөө

Ажилчдын кэмпийн байрлал
(кэмпийн байр, халамжийн
байгууламж, анхны тусламжийн
хайрцаг байрлалыг оруулаад),
тээврийн зам, түлш хадгалалтын
бүсийн байршлыг багтаасан
барилгын ажлын талбай бүхий
газрын зураг

Хяналт шалгалтын
тайлангууд

Барилгын
гэрээт
гүйцэтгэгч

ГЧНШХХ

ГЧНШХХ шаардлагыг хамарсан
ГЧНШТ

ГЧНШТ

Барилгын
гэрээт

БОНУМТ

ТХН-ий баталсан, ЕСБХБ-ны
шаардлагыг хамарсан кэмпийн

Хяналт шалгалтын
тайлангууд

Үерийн аюул
Гол ус зайлуулах цэгүүдэд хүлээн авах усны багтаамжийг
үнэлнэ.
Түр хугацаагаар газар эзэмших

6

ЕСБХБ/ОУСК (2009 оны 8-р сар), Ажилчдын байр сууц: үйл явц ба стандарт. ОУСК ба ЕСБХБ-ны удирдамжийн тэмдэглэл Дараах холбоосоор үзэж болно:
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/publications/publications_gpn_workersaccommodation
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Нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ

Эх сурвалж

Дүрэм журам
(боломжтой
бол)

Хариуцагч
тал

Менежментий
н төлөвлөгөө,
боломжтой
бол

гүйцэтгэгч

Барилгын ажил эхлэхээс өмнө Кэмпийн менежментийн
төлөвлөгөөг ТХН-р батлуулахаар бэлтгэх төлөвлөгөө.

Баталгаажуулах арга / нийцлийн
мониторинг

Тайлагналын
хэлбэр

менежментийн төлөвлөгөөний
хүртээмж.
а) кемпийн ариун цэврийн
байгууламжийн ариутгах
татуургын систем, б) гал
түймэртэй тэмцэх тоног
төхөөрөмж в) анхны тусламжийн
хэрэгсэл г) ажилтнуудын ёс зүйн
дүрэм, д) орон байрны өрөө эрэгтэй, эмэгтэй ажилчдын
унтлагын өрөө, ариун цэврийн
өрөө тусдаа е) ажилтнуудын ёс
зүйн дүрэм зэргийн дэлгэрэнгүй.

Ургамал ба ан амьтан
Зам барилгын ажлын гэрээт гүйцэтгэгчийг тендерээр сонгон
шалгаруулаад агнуурын төрөл зүйлийн эрсдлийг үнэлнэ.

Нэмэлт БОННҮ

ЗТХЯ/ТХН

Биологийн
төрөл
зүйлийн
менежментий
н төлөвлөгөө

Зам барилгын ажлын гэрээт
гүйцэтгэгчийг сонгон
шалгаруулаад агнуурын төрөл
зүйлийн эрсдлийн тайланг
боломжтой болгоно

Агнуурын төрөл
зүйлийн эрсдлийн
тайлан

Хүснэгт 6-2. Барилгын ажлын үе шатанд байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийг бууруулах менежментийн арга хэмжээ
Нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ

Эх сурвалж

Дүрэм журам

Хариуцагч
тал

Менежментий
н төлөвлөгөө,
боломжтой
бол

Баталгаажуулах арга / нийцлийн
мониторинг

Тайлагналын
хэлбэр

Монгол улсын тоос ялгарлын стандарт (MNS 4585: 2007)-Д
нийцүүлнэ.

БОНБНҮ

MNS
4585:2007

Барилгын
гэрээт
гүйцэтгэгч

Агаарын
чанарын
менежментий
н төлөвлөгөө

Сар тутмын дүн шинжилгээ

Мониторингийн
бүртгэл

Зам болон газар шорооны ажлын дагуу тоосыг тогтмол дарах
2
(2-4 литр/м гэсэнд үндэслэн усална).

БОНБНҮ

MNS
4585:2007

Барилгын
гэрээт
гүйцэтгэгч

Агаарын
чанарын
менежментий
н төлөвлөгөө

Өдөр тутмын үзлэг шалгалт

Хяналт шалгалтын
бүртгэл

Бутлах талбай болон холих байгууламжийг мэдрэмтгий хүлээн
авагчаас дор хаяж 500 м-1 км зайд байршуулсан байна.

БОНБНҮ

Барилгын
гэрээт
гүйцэтгэгч

Агаарын
чанарын
менежментий

Өдөр тутмын үзлэг шалгалт

Хяналт шалгалтын
бүртгэл

Агаарын чанар, тоос

Нарийн тоосыг арилгахын тулд бутлах талбайг байнга
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Нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ

Эх сурвалж

Дүрэм журам

Хариуцагч
тал

цэвэрлэж байна.

Менежментий
н төлөвлөгөө,
боломжтой
бол

Баталгаажуулах арга / нийцлийн
мониторинг

Тайлагналын
хэлбэр

Хяналт шалгалтын
бүртгэл

н төлөвлөгөө

Барилгын бүх тээврийн хэрэгслийн хурдыг 20 км/ц-с хэтрэхгүй
байхаар хязгаарлах.

БОНБНҮ

Барилгын
гэрээт
гүйцэтгэгч

Замын
хөдөлгөөний
менежментий
н төлөвлөгөө

Замын хөдөлгөөний
менежментийн төлөвлөгөөний
хүртээмж

Газар шорооны материал тээвэрлэж байгаа ачааны машиныг
брезентээр хучсан байна.

БОНБНҮ

Барилгын
гэрээт
гүйцэтгэгч

Агаарын
чанарын
менежментий
н төлөвлөгөө

Өдөр тутмын үзлэг
шалгалт/шалгалт

Хяналт шалгалтын
бүртгэл

ХХТ-г тоос шороонд ажиллаж байгаа ажилчдад олгоно.

БОНБНҮ

Барилгын
гэрээт
гүйцэтгэгч

ХАБЭА
менежментий
н төлөвлөгөө

Өдөр тутмын үзлэг шалгалт

Хяналт шалгалтын
бүртгэл

Барилгын машинууд олон тооны газарт зам бий болгохгүйн
тулд зөвшөөрөгдсөн хазайлтын маршрутыг чанд мөрдөж
ажиллана.

БОНБНҮ

Барилгын
гэрээт
гүйцэтгэгч

Замын
хөдөлгөөний
менежментий
н төлөвлөгөө

Замын хөдөлгөөний
менежментийн төлөвлөгөөний
хүртээмж

Хяналт шалгалтын
бүртгэл

Хөрсний
менежментий
н төлөвлөгөө

Нөхөн сэргээлтийн
менежментийн төлөвлөгөөний
хүртээмж

Нэмэлт БОННҮ

MNS
4596:2007

Зөвшөөрөгдсөн маршрутын талбайн замын хөдөлгөөний
талаар мэдээлэх харагдахуйц тэмдгүүдийг барих.

Тасралтгүй хяналт

Өдөр тутмын үзлэг шалгалт

Барилгын машин механизм, тоног төхөөрөмжийг мэдрэмтгий
хүлээн авагчид (ж.нь эрүүл мэндийн төв, сургууль)-тай ойрхон
байрлуулахгүй.
Салхитай үед хөрс хуулалт хийх нь барилгын хөтөлбөрийг
хязгаарлаж байвал хориглоно гэж үзнэ, эсвэл ус зайлуулах
ажлыг хийх болно.

БОНБНҮ

Барилгын
гэрээт
гүйцэтгэгч

Хяналт шалгалтын
бүртгэл

Барилгын ажил эхлэхийн өмнө
хөрсийг хуулах явц дах хяналт
шалгалт
Салхитай нөхцөл байдалтай үед тэсрэлтийн үйл ажиллагааг
хязгаарлана.

Нэмэлт БОННҮ

Тэсэлгээ, барилгын ажлын хуваарийг үйл ажиллагаанаас өмнө
урьдчилан олон нийт ба оролцогч талуудад мэдээлнэ.

Нэмэлт БОННҮ

Байгаль
орчныг
хамгаалах
тухай хууль

Барилгын
гэрээт
гүйцэтгэгч

Агаарын
чанарын
менежментий
н төлөвлөгөө

Өдөр тутмын хяналт шалгалтууд

ЗТХЯ/ТХН

Тухайлсан
багцын
барилгын
ажлын ОТОТ

Тухайлсан багцын барилгын
ажлын ОТОТ хүртээмж

MNS
4585:2007
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Тасралтгүй хяналт

Санал гомдлын тоо

Хяналт шалгалтын
бүртгэл

Зөвлөгөөний
бүртгэл

Нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ

Эх сурвалж

Төслийн бүх ажилчид, түүний дотор жолооч нар байгаль орчны
талаархи мэдлэг ойлголт, байршлын журам, жишээ нь
тээврийн хурд, зориулалтын зам ашиглах тухай мэдээллийг
олж авсан байна.

Нэмэлт БОННҮ

Боломжтой бол хуримтлагдсан тоос ба шаврыг талбайгаас
явахын өмнө цэвэрлэхийн тулд дугуй угаах системийг
хэрэгжүүлнэ.

Нэмэлт БОННҮ

Сүйтгэгдсэн газар нутгийг аль болох хурдан нөхөн сэргээнэ.

Нэмэлт БОННҮ

Дүрэм журам

Хариуцагч
тал

Менежментий
н төлөвлөгөө,
боломжтой
бол

Баталгаажуулах арга / нийцлийн
мониторинг

Тайлагналын
хэлбэр

Барилгын
гэрээт
гүйцэтгэгч

Агаарын
чанарын
менежментий
н төлөвлөгөө

Байгаль орчны талаарх мэдлэг,
талбайн журмын хүртээмж

Сургалтын бүртгэл

Барилгын
гэрээт
гүйцэтгэгч

Агаарын
чанарын
менежментий
н төлөвлөгөө

Дугуй угаах систем байрандаа
байгааг шалгах

Барилгын
гэрээт
гүйцэтгэгч

Хөрсний
менежментий
н төлөвлөгөө

Барилгын талбайн ашиглалт
дууссаны дараа барилгын
талбай/ эвдэрсэн газрын
байрлал бүрийн байр
байдал/нөхцөлийг нарийвчлан
үзэж шалгах

Хяналт шалгалтын
бүртгэл

Барилгын
гэрээт
гүйцэтгэгч

Агаарын
чанарын
менежментий
н төлөвлөгөө

Барилгын ажил эхлэхээс өмнө
барилгын тээврийн хэрэгслийн
хяналт шалгалтыг хийх

Машин механизм
ба тоног
төхөөрөмжийн
хяналт шалгалтын
бүртгэл

Сургалтын бүртгэлийг шалгах
Хяналт шалгалтын
бүртгэл

Долоо хоног тутмын үзлэг
шалгалт

Агаарын чанар, хийн ялгаруулалт
Машин механизм, тоног төхөөрөмжийн байнгын хяналт үзлэг,
засвар үйлчилгээ. Зөвхөн ялгарах стандартыг хангасан
тээврийн хэрэгсэл, машин механизмыг л үйл ажиллагаа
явуулахыг зөвшөөрнө.

БОНБНҮ

MNS
4585:2007

Тээврийн хэрэгсэл холбогдох ялгарах стандартыг хангаж
байгаа эсэхийг баталгаажуулахын тулд барилгын ажлаас өмнө
үзлэг шалгалтыг байнга хийж байх

Шатамхай материал шатаахыг хориглох.

Зам барилгын машин механизмын сул зогсолтыг хориглоно.

Агаарын
тухай хууль

Сар тутмын хяналт шалгалт

MNS
5885:2008

БОНБНҮ

Нэмэлт БОННҮ

Барилгын ажлын
тээврийн
хэрэгслийн хяналт
шалгалтын бүртгэл
Барилгын
гэрээт
гүйцэтгэгч

Агаарын
чанарын
менежментий
н төлөвлөгөө

Үзлэг шалгалт

Барилгын
гэрээт
гүйцэтгэгч

Агаарын
чанарын
менежментий
н төлөвлөгөө

Өдөр тутмын хяналт шалгалт

Барилгын
гэрээт
гүйцэтгэгч

Дуу шуугиан
ба
чичирхийллий
н
менежментий
н төлөвлөгөө

Машин механизм, тоног
төхөөрөмжийн техникийн
үзүүлэлтийг хянах

Тасралтгүй хяналт

Тасралтгүй хяналт

Шатамхай
материал шатаах
аливаа нотолгооны
хяналт шалгалтын
бүртгэл
Хяналт шалгалтын
бүртгэл

Дуу шуугиан ба чичирхийлэл
Зохих стандартад зөвшөөрөгдөх түвшний дуу шуугиан,
чичиргээнийг үүсгэдэг, эсвэл дуу шуугианыг бууруулагч
төхөөрөмжөөр тоноглогдсон барилгын машин механизм, тоног
төхөөрөмжийг тодорхойлох, худалдан авах ба ашиглах.
Тээврийн хэрэгсэл, машин механизмын дуу шуугианы түвшинг
үндэсний стандартад нийцүүлэх.
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БОНБНҮ

Байгаль
орчныг
хамгаалах
тухай хууль
Хөдөлмөрийн
аюулгүй

Хуудас 43

Техникийн тайлан

Сар тутмын мониторинг

Дуу шуугианы
мониторингийн
бүртгэл

Санал гомдлын тоо

Санал гомдлыг

Нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ

Эх сурвалж

Дүрэм журам

Хариуцагч
тал

Менежментий
н төлөвлөгөө,
боломжтой
бол

Баталгаажуулах арга / нийцлийн
мониторинг

Тайлагналын
хэлбэр

бүртгэх

байдлын
тухай хууль
MNS
4585:2007
Мэдрэг байршилд дуу шуугианыг хамгийн бага байлгахаар
барилгын ажлын үйлдвэр ба үйл ажиллагааг байршуулах.
Хэрэв дуу шуугиан нь ДШМХА-с илүү гарвал ажлын цагийг
хориглоно.

БОНБНҮ,
нэмэлт БОННҮ

Байгаль
орчныг
хамгаалах
тухай хууль

Барилгын
гэрээт
гүйцэтгэгч

Дуу шуугиан
ба
чичирхийллий
н
менежментий
н төлөвлөгөө

Сар тутмын хяналт шалгалт

Барилгын
гэрээт
гүйцэтгэгч

Дуу шуугиан
ба
чичирхийллий
н
менежментий
н төлөвлөгөө

Сар тутмын хяналт шалгалт

Барилгын
гэрээт
гүйцэтгэгч

Тухайлсан
багцын
барилгын
ажлын ОТОТ

Тухайлсан багцын барилгын
ажлын ОТОТ хүртээмж

Барилгын
гэрээт
гүйцэтгэгч

Дуу шуугиан
ба
чичирхийллий
н
менежментий
н төлөвлөгөө

Өдрийн ба шөнийн дуу
шуугианы мониторинг

Дуу шуугианы
мониторингийн
бүртгэл

Барилгын
гэрээт
гүйцэтгэгч

Дуу шуугиан
ба
чичирхийллий
н
менежментий
н төлөвлөгөө

Тасралтгүй хяналт

Хяналт шалгалтын
бүртгэл

MNS
4585:2007
Тээврийн хэрэгслийн дуу шуугианы ялгаруулалтын байнгын
хяналт шалгалт ба зөв цагт засвар үйлчилгээг хийх. Байгаль
орчинд үүсэх дуу шуугиан, чичирхийлэл болон ажилчдын
аюултай дуу шуугиан ба чичирхийлэлд өртөх байдлыг хамгийн
бага байлгахаар барилгын ажлын үйлдвэрийг сайн нөхцөл
байдалд байлгаж, сэргийлэх хяналт шалгалт болон
төлөвлөгөөт засвар үйчилгээг хийх. Дуу шуугиан үүсгэгч
төхөөрөмжийг сайн, тогтмол ажиллагаатай байлгахын тулд
тогтмол засвар үйлчилгээ хийх ёстой.

БОНБНҮ,
нэмэлт БОННҮ

Барилгын ажлын талаар орон нутгийн иргэдэд урьдчилан
анхааруулах (ж.нь тэсэлгээний болон урьдчилан төлөвлөсөн
ажлын барилгын хуваарь). Олон нийтийн санал гомдлын
механизмыг бий болгох. Тэсэлгээний ажлыг ойр орчим дах
оршин суугчдад урьдчилан мэдэгдэнэ.

БОНБНҮ,
нэмэлт БОННҮ

Дуу шуугианы түвшин өдрийн цагаар 55 дБА, шөнийн цагаар
45 дБА-с хэтрэхгүй байх ёстой.

БОНБНҮ

Байгаль
орчныг
хамгаалах
тухай хууль
Хөдөлмөрийн
аюулгүй
байдлын
тухай хууль
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Хяналт шалгалтын
бүртгэл
Санал гомдлыг
бүртгэх

Хяналт шалгалтын
бүртгэл
Тээврийн
хэрэгслийн засвар
үйлчилгээний
бүртгэл

MNS
4585:2007
Байгаль
орчныг
хамгаалах
тухай хууль

Зөвлөгөөний
бүртгэл

Санал гомдлын тоо

MNS
4585:2007
Байгаль
орчныг
хамгаалах
тухай хууль
MNS
4585:2007

Оройн 10 цагаас өглөөний 6 цаг хооронд дуу шуугиан үүсгэх
үйл ажиллагаа явуулахгүй. Хэрвээ шөнийн цагаар ажиллах
зайлшгүй шаардлагатай бол шуугиантай үйл ажиллагааг
үндсэн унтах цагт зохион байгуулахгүй ба холбох үеийг
шөнийн үеийн эхэн ба төгсгөлд ашиглах нь зүйтэй.

Санал гомдлын тоо

БОНБНҮ,
нэмэлт БОННҮ

Байгаль
орчныг
хамгаалах
тухай хууль
MNS
4585:2007

Хуудас 44

Санал гомдлын тоо

Санал гомдлыг
бүртгэх

Нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ

Эх сурвалж

Барилгын бүх тээврийн хэрэгслийн хамгийн өндөр хурдны
хязгаар 20 км/ц байна.

БОНБНҮ

Барилгын ажлын үеэр ажилчдыг хамгаалах дараахь арга
хэмжээг авна. Үүнд:

БОНБНҮ

a.

Чихний хамгаалалтын хэрэгслийг ашиглахгүйгээр 55
дБ-с дээш түвшний дуу шуугиантай орчинд өдөрт 8
цагаас илүү ажиллахгүй байх.

b.

Чихэвчнийг тогтмол ашиглуулах.

c.

Дуу шуугианы түвшнг ямар ч ажлын байранд 55 дБАс хэтрүүлэхгүй байх.

Дүрэм журам

Хөдөлмөрийн
аюулгүй
байдлын
тухай хууль

Хариуцагч
тал

Менежментий
н төлөвлөгөө,
боломжтой
бол

Баталгаажуулах арга / нийцлийн
мониторинг

Тайлагналын
хэлбэр

Барилгын
гэрээт
гүйцэтгэгч

Замын
хөдөлгөөний
менежментий
н төлөвлөгөө

Тасралтгүй хяналт

Өдөр тутмын
хяналт шалгалтын
бүртгэл

Барилгын
гэрээт
гүйцэтгэгч

ХАБЭА-н
төлөвлөгөө

Өдөр тутмын аюулгүй байдал ба
эрүүл ахуйн хяналт шалгалт

Хяналт шалгалтын
бүртгэл

Барилгын
гэрээт
гүйцэтгэгч

Дуу шуугиан
ба
чичирхийллий
н
менежментий
н төлөвлөгөө

Өдөр тутмын хяналт шалгалтууд

Барилгын
гэрээт
гүйцэтгэгч

Дуу шуугиан
ба
чичирхийллий
н
менежментий
н төлөвлөгөө

Барилгын ажлын
хуваарь/барилгын
менежментийн төлөвлөгөөний
хүртээмж

Дуу шуугиан
ба
чичирхийллий
н
менежментий
н төлөвлөгөө

Дуу шуугианы мониторинг

Ажилчдын
кэмпийн
менежментий
н төлөвлөгөө

Ажилчдын кэмпийн
менежментийн төлөвлөгөөний
хүртээмж

Ажилчдын кэмпийн
менежментийн
төлөвлөгөө

Харах ажиглалт

Харах ажиглалтын
бүртгэл

Өдөр тутмын ажлын байран дах
дуу шуугианы мониторинг

MNS
0012.4.005:19
85.
MNS
5002:2000
MNS
12.1.016:1988

Хөдөлгүүрийн шаардлагагүй эргэлтээс хамгаалах, тоног
төхөөрөмжийг унтраах шаардлагатай.

Нэмэлт БОННҮ

Үйлдвэр ба тээврийн хэрэгслийг бүгдийг нэг дор биш харин
ээлж дараалан асаах.

Нэмэлт БОННҮ

Шаардлагатай бөгөөд боломжтой бол дуу шуугианы илрүүлэлт
хийхэд зориулж талбайн хашаа, хаалтыг төлөвлөх, ашиглах.

Ажилчдын кэмпийг барилгын талбайнуудаас дор хаяж 300 м
зайд, байшин барилга гэх мэт ДШМХА-с 25 м-ээс багагүй зайд
байрлуулна.

Нэмэлт БОННҮ

Нэмэлт БОННҮ

ЗТХЯ/ТХН

ЗТХЯ/ТХН
Барилгын
гэрээт
гүйцэтгэгч

Хөрс - Ерөнхий
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Хуудас 45

Тасралтгүй хяналт

Хяналт шалгалтын
бүртгэл

Барилгын ажлын
хуваарь
Хяналт шалгалтын
бүртгэл

Өдөр тутмын хяналт шалгалт
Тасралтгүй хяналт
Хамгийн ойрын орон сууцны
хороолол/суурин газрыг ойр
ойрхон үзэж үнэлэх
Санал гомдлын тоо

Дуу шуугианы
мониторингийн үр
дүн
Санал гомдлыг
бүртгэх

Нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ

Эх сурвалж

Зам барилгын ажилд хэрэглэгддэг машин механизм, тоног
төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээг хөрс болон байгаль орчинд
сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй орчинд явуулна.

БОНБНҮ

Барилгын ажлын талбайг зохих ёсоор зохион байгуулсан байх
ёстой. Энэ нь элэгдлийн талбайн хэмжээг багасгах болно.

Дүрэм журам

БОНБНҮ

Хариуцагч
тал

Менежментий
н төлөвлөгөө,
боломжтой
бол

Баталгаажуулах арга / нийцлийн
мониторинг

Тайлагналын
хэлбэр

Барилгын
гэрээт
гүйцэтгэгч

Хөрсний
менежментий
н төлөвлөгөө

Барилгын талбайн
менежментийн төлөвлөгөөний
хүртээмж

Хяналт шалгалтын
бүртгэл

Барилгын
талбайн
менежментий
н төлөвлөгөө

Долоо хоног тутмын хяналт
шалгалт

Барилгын
талбайн
менежментий
н төлөвлөгөө

Барилгын талбайн
менежментийн төлөвлөгөөний
хүртээмж

Барилгын
гэрээт
гүйцэтгэгч

Хяналт шалгалтын
бүртгэл

Барилгын талбайд барилга
угсралтын ажил эхлэхээс өмнө
хяналт шалгалт хийх, дараа нь
тогтмол хийх

Хөрс хуулалт ба овоолго
Өнгөн хөрсийг хуулж, зохих стандартын дагуу хадгалж,
салхины шил, үер, лаг, чулуулаг, барилгын болон бусад хог
хаягдлаас хамгаална. Үүнд:



өнгөн хөрсний овоолгод тусад нь хадгална.
өнгөн хөрсийг нөхөн сэргээлтэд дахин ашиглахын
тулд салхинд бага өртөмтгий маягаар хадгалсан.

Өнгөн хөрсний овоолго хийхэд дараах үзүүлэлтүүдийг
хангасан байх ёстой.





БОНБНҮ

БОНБНҮ

MNS
5916:2008
MNS
5850:2008

Барилгын
гэрээт
гүйцэтгэгч

Хөрсний
менежментий
н төлөвлөгөө

Хөрсний менежментийн
төлөвлөгөөний хүртээмж

MNS
5916:2008

Барилгын
гэрээт
гүйцэтгэгч

Хөрсний
менежментий
н төлөвлөгөө

Хөрсний менежментийн
төлөвлөгөөний хүртээмж

ЗТХЯ/ТХН

Замын
хөдөлгөөний
менежментий
н төлөвлөгөө

Замын хөдөлгөөний
менежментийн төлөвлөгөөний
хүртээмж

Асгаралтаас
сэргийлэх ба
авах хариу
арга

Асгаралтаас сэргийлэх ба авах
хариу арга хэмжээний
төлөвлөгөөний хүртээмж

хамгийн дээд өндөр нь 2 м байх,
урт нь 30-50 м байх;
хажуугийн налуу 20 градусаас хэтрэхгүй байх, ба
дээд хэсгийг нь нягтаршуулсан байх ёстой.

Хяналт шалгалтын
бүртгэл

Долоо хоног тутмын үзлэг
шалгалт

Хяналт шалгалтын
бүртгэл

Долоо хоног тутмын үзлэг
шалгалт

Хөрсний нягтаршил
Зөвшөөрөлгүй/төлөвлөгдөөгүй газруудад барилгын тээврийн
хэрэгслийг жолоодохоос урьдчилан сэргийлэх. Олон тооны
газрын ачааны машиныг бий болгохоос зайлсхийхийн тулд
хүнд даацын ачааны машинуудын батлагдсан хазайлтын
замыг чанд мөрдөж байгааг баталгаажуулахын тулд хазайлт
болон зам руу орох хэсэгт тэмдэг байрлуулах.

БОНБНҮ,
нэмэлт БОННҮ

MNS
4596:2007

Хяналт шалгалтын
бүртгэл

Долоо хоног тутмын үзлэг
шалгалт

Хөрсний бохирдол
Төслийн явцад ашигласан бүх химийн бодис, шатахуун, тослох
материал, септик танк болон дизель генераторын
менежментэд зориулсан Асгаралтаас сэргийлэх ба авах хариу
арга хэмжээний төлөвлөгөөг нарийвчлан боловсруулж
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Нэмэлт БОННҮ

Барилгын
гэрээт
гүйцэтгэгч

Хуудас 46

Хяналт шалгалтын
бүртгэл

Нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ

Эх сурвалж

Дүрэм журам

Хариуцагч
тал

хэрэгжүүлнэ.

Асгаралтанд зориулсан иж бүрдлийг барилгын явцад хүрч
болохуйц бүх газруудад байрлуулж, байгаль орчны болон
аюулгүй ажиллагааны ажилтнууд газрын тосны асгаралтыг
саармагжуулах ур чадвар эзэмшүүлэх, тэдгээрийг ашиглах,
устгах сургалтад хамруулна.

Газрын тос асгарсан тохиолдолд хөрсний бохирдол тархахаас
сэргийлж үртэс, элс, даавуу эсвэл тусгай нийлэг шингээгч
материал (TSSW50W) ашиглах.

Хог хаягдлыг боловсруулах, хадгалах, тээвэрлэх, шилжүүлэх
журмыг хэрэгжүүлнэ.

Нэмэлт БОННҮ,
БОНБНҮ

БОНБНҮ

БОНБНҮ,
нэмэлт БОННҮ

Дотоодын болон аюултай хог хаягдлыг цуглуулах, хадгалах
түр зуурын газруудыг багтаасан тусгай цэгүүдийг байгуулна.
Барилгын материал, дотоодын хог хаягдлыг зөвшөөрөгдсөн
газарт хаяж зайлуулна.

MNS 58502008

Зам барилгын
ажлын норим
БНбД 32-0200”. 109
дүгээр зүйл.

Барилгын
гэрээт
гүйцэтгэгч

Барилгын
гэрээт
гүйцэтгэгч

Барилгын
гэрээт
гүйцэтгэгч

Баталгаажуулах арга / нийцлийн
мониторинг

хэмжээний
төлөвлөгөө

Тос хадгалалтын газруудын
долоо хоног тутмын хяналт
шалгалт

Асгаралтаас
сэргийлэх ба
авах хариу
арга
хэмжээний
төлөвлөгөө

Асгаралтаас сэргийлэх ба авах
хариу арга хэмжээний
төлөвлөгөөний хүртээмж

Сургалтын
төлөвлөгөө

Тос ба химийн бодисын
хадгалалтын газруудын долоо
хоног тутмын хяналт шалгалт

Асгаралтаас
сэргийлэх ба
авах хариу
арга
хэмжээний
төлөвлөгөө

Асгаралтаас сэргийлэх ба авах
хариу арга хэмжээний
төлөвлөгөөний хүртээмж

Материал ба
хог хаягдлын
менежментий
н төлөвлөгөө

Хог хаягдлыг хадгалах,
тээвэрлэх, шилжүүлэхэд
зориулсан материал ба хог
хаягдлын менежментийн
төлөвлөгөөний хүртээмж болон
журам

MNS
3297:1991

AII ашигласан их хэмжээний материал ба барилгын ажлын
явцад хуримтлагдсан хог хаягдлыг бохируулах эрсдэлтэй гэж
үзвэл хаалт бүхий хоёрдогч хязгаарлалттай, тохирох
хадгалалтын байгууламжид хадгална).

БОНБНҮ

Зам барилгын ажилд хэрэглэгддэг машин механизм, тоног
төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээг хөрс болон байгаль орчинд
сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй орчинд явуулна.

БОНБНҮ

MNS 4633:
2006
MNS 4633:
2006

Тайлагналын
хэлбэр

Хяналт шалгалтын
бүртгэл
Сургалтын бүртгэл

Сургалтын төлөвлөгөөний
хүртээмж ба гүйцэтгэсэн
сургалтын бүртгэл

Хяналт шалгалтын
бүртгэл

Тос хадгалалтын газруудын
долоо хоног тутмын хяналт
шалгалт
Хяналт шалгалтын
бүртгэл
Хог хаягдлыг
шилжүүлэх тухай
тэмдэглэлүүд

Их хэмжээний материал ба хог
хаягдлын цэгийн долоо хоног
тутмын хяналт шалгалт

Хөрс
хамгаалах,
цөлжилтөөс
сэргийлэх
тухай хууль

Газрын тосны агуулах, түгээлтийн үйл ажиллагаа нь дотоодын
холбогдох стандартууд буюу дараахийг дагаж мөрдөнө, үүнд:
“Газрын тосны бүтээгдэхүүний нийлүүлэлтийн технологи ба
үйл ажиллагааны журам MNS 4633: 2006” болон “Шатахуун
түгээгүүрийн станц болон тоног төхөөрөмжийн техникийн
ерөнхий шаардлага MNS 4633: 2006”.
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MNS 58502008

Менежментий
н төлөвлөгөө,
боломжтой
бол

Барилгын
гэрээт
гүйцэтгэгч

Асгаралтаас
сэргийлэх ба
авах хариу
арга
хэмжээний
төлөвлөгөө

Тос хадгалалт ба түгээлтийн
бүсүүдийн долоо хоног тутмын
хяналт шалгалт

Хяналт шалгалтын
бүртгэл

Барилгын
гэрээт
гүйцэтгэгч

Барилгын
талбайн
менежментий

Барилгын талбайн
менежментийн төлөвлөгөөний
хүртээмж

Хяналт шалгалтын
бүртгэл

Хуудас 47

Нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ

Эх сурвалж

Дүрэм журам

Хариуцагч
тал

Менежментий
н төлөвлөгөө,
боломжтой
бол

Баталгаажуулах арга / нийцлийн
мониторинг

н төлөвлөгөө

Машин механизм ба тоног
төхөөрөмжийн засвар
үйлчилгээний бүсийн долоо
хоног тутмын хяналт шалгалт

Тайлагналын
хэлбэр

Тасралтгүй хяналт
Байгаль орчинд асгарах эрсдэлийг багасгахын тулд шатахуун
зарцуулалтыг хатуу дагаж мөрдөх болно.

Одоо байгаа хөрсний бохирдол, зохистой ХХТ, эрүүл ахуйн
тоног төхөөрөмж хэрэглэхгүй байхаас үүдэн барилгын
ажилчдын эрүүл мэндэд учирч болзошгүй эрсдэлийн нөлөөг
бууруулах.

Нэмэлт БОННҮ

Нэмэлт БОННҮ

Барилгын
гэрээт
гүйцэтгэгч

Асгаралтаас
сэргийлэх ба
авах хариу
арга
хэмжээний
төлөвлөгөө

Дахин шатахуун хийх
ажиллагаанд зориулсан аюулгүй
ажиллагааны журмын хүртээмж

Хяналт шалгалтын
бүртгэл

Барилгын
гэрээт
гүйцэтгэгч

Хөрсний
менежментий
н төлөвлөгөө

Хөрсний менежментийн
төлөвлөгөөний хүртээмж

Хяналт шалгалтын
бүртгэл

Өдөр тутмын хяналт шалгалтууд

ХХТ бүртгэл

Барилгын
гэрээт
гүйцэтгэгч

Усны
менежментий
н төлөвлөгөө

Усны менежментийн төлөвлөгөө
болон асгаралтаас сэргийлэх ба
авах хариу арга хэмжээний
төлөвлөгөөний хүртээмж

Хяналт шалгалтын
бүртгэл

Дахин шатахуун хийх бүсийн
долоо хоног тутмын хяналт
шалгалт

Гадаргын ба гүний ус
Усны суваг дотор болон ойр орчимд нь ажиллахад зориулсан
хамгийн шилдэг туршлагыг нэвтрүүлэх. Үүнд дараах багтана:



БОНБНҮ,
нэмэлт БОННҮ

Түлшний хадгалалт, тээврийн хэрэгслийн угаах талбайг
гадаргын болон ус зайлуулах сувгаас хамгийн багадаа
100 м зайд байрлуулна.
Түлш цэнэглэх үйл ажиллагааг усны хамгаалалтын бүсэд
ойр байлгахыг хориглоно. Түлш цэнэглэх тээврийн
хэрэгсэл нь газрын тос шингээх шалны дэвсгэртэй байна.

Асгаралтаас
сэргийлэх ба
авах хариу
арга
хэмжээний
төлөвлөгөө

Усны менежментийн
төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэлтийн
сар тутмын хяналт шалгалт
Шатахуун хадгалалт ба тээврийн
хэрэгслийг угаах бүсүүдийн
долоо хоног тутмын хяналт
шалгалт
Түлш цэнэглэдэг тээврийн
хэрэгслийн долоо хоног тутмын
хяналт шалгалт

Гол/горхины урсгацын доод хэсэгт суваг болон элэгдэлээс
зайлсхийх зорилгоор хоолойг суурилуулах.

Нэмэлт БОННҮ

Барилгын
гэрээт
гүйцэтгэгч

Усны
менежментий
н төлөвлөгөө

Усны хоолойг суурилуулсаныг
шалгах

Хяналт шалгалтын
бүртгэл

Түр зуурын ус зайлуулах сувгийг бий болгож талбайгаас ус,
шавар урсахаас зайлсхийх.

Нэмэлт БОННҮ

Барилгын
гэрээт
гүйцэтгэгч

Усны
менежментий
н төлөвлөгөө

Түр зуурын ус зайлуулах сувгийн
байгуулалтыг шалгах

Хяналт шалгалтын
бүртгэл
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Хуудас 48

Долоо хоног тутмын үзлэг
шалгалт

Нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ

Эх сурвалж

Барилгын аливаа хог хаягдлыг нойтон, хуурай түр зуурын
эсвэл байнгын горхи ба ус зайлуулах сувгаас гаргаж авах.

Дүрэм журам

Хариуцагч
тал

Менежментий
н төлөвлөгөө,
боломжтой
бол

Баталгаажуулах арга / нийцлийн
мониторинг

Тайлагналын
хэлбэр

Нэмэлт БОННҮ

Барилгын
гэрээт
гүйцэтгэгч

Усны
менежментий
н төлөвлөгөө

Барилгын хог хаягдлын талаарх
нойтон, хуурай түр зуурын эсвэл
байнгын горхи ба ус зайлуулах
сувагт хийх сар тутмын хяналт
шалгалт

Хяналт шалгалтын
бүртгэл

Хуурай саруудад буюу гадаргын усны байдал хуурай, урсац
хамгийн бага байх үед хийх боломжтой зөрлөгтэй холбоотой
барилгын үйл ажиллагааны цаг зохицуулалт.

Нэмэлт БОННҮ

Барилгын
гэрээт
гүйцэтгэгч

Усны
менежментий
н төлөвлөгөө

Усны менежментийн
төлөвлөгөөний хүртээмж

Ажиглалт / Хяналт
шалгалтын бүртгэл

Усны хоолой/гүүрийн ажлын дараа тэр даруй хийж гүйцэтгэх
усны сувгийн нөхөн сэргээлтийн ажил.

Нэмэлт БОННҮ

Барилгын
гэрээт
гүйцэтгэгч

Усны
менежментий
н төлөвлөгөө

Усны менежментийн
төлөвлөгөөний хүртээмж

Барилгын
гэрээт
гүйцэтгэгч

Усны
менежментий
н төлөвлөгөө

Усны менежментийн
төлөвлөгөөний хүртээмж

Барилгын
гэрээт
гүйцэтгэгч

Усны
менежментий
н төлөвлөгөө

Усны менежментийн
төлөвлөгөөний хүртээмж

Барилгын
гэрээт
гүйцэтгэгч

Асгаралтаас
сэргийлэх ба
авах хариу
арга
хэмжээний
төлөвлөгөө

Түлш, тослох материалтай
аюулгүй ажиллах журмын
хүртээмж

Хараа, Сайхан, Баянгол мөрөн, Борнуур нуурын огтлолцох
хэсэгт 50 м радиуст тусгай усны хамгаалалтын бүс байгуулах.
Уг бүсийн дотор, барилгын ажиллах хүчнийг тээврийг
хэрэгслээ угаах ба хог хаягдлаа хаяхаас сэргийлнэ.

БОНБНҮ

Хараа, Сайхан, Баянгол мөрөн, Борнуур нуурын огтлолцох
хэсэгт 200 м радиуст усны хамгаалалтын бүс байгуулах. Уг
бүсийн дотор, дараах ажиллагаа хориотой: ажилчдын кэмп
барих, карьер ба ил олборлолтын нүх гаргах, бутлах болон
бетон зуурмагийн үйлдвэр барих, хог хаягдал хаях талбай
барих эсвэл жорлон барих.

БОНБНҮ

Асгаралтын менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулан
хэрэгжүүлж, түлш, тослох материалын аюулгүй ажиллагааны
дүрэм журмыг дагаж мөрдөнө.

БОНБНҮ,
нэмэлт БОННҮ

Усны тухай
хууль

Усны тухай
хууль

Түлш ачсан машинууд асгаралтанд зориулсан хэрэгслийг зөөх
Асгаралтын иж бүрдлийг ашиглахын тулд түлш, химийн
бодистой ажиллах ажилтнуудад яаралтай бэлэн байдал, хариу
арга хэмжээний төлөвлөгөөний дагуу ажиллана.
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Онцгой
байдлын
бэлэн байдал
ба авах хариу
арга

Хуудас 49

Зөрлөг дэх барилгын үйл
ажиллагааны долоо хоног
тутмын үзлэг ажиглалт
Хяналт шалгалтын
бүртгэл

Усны хоолой/гүүрийн ажил
дууссаны дараах усны сувгийн
хөндлөн огтлолын зөрлөгийн
злэг шалгалт
Хяналт шалгалтын
бүртгэл

Усны тусгай хамгаалалтын бүс
зохих газартаа байж, үйл
ажиллагаа нь явагдаж байгааг
шалгах долоо хоног тутмын
үзлэг шалгалт
Хяналт шалгалтын
бүртгэл

Усны хамгаалалтын бүс зохих
газартаа байж, үйл ажиллагаа
нь явагдаж байгааг шалгах
долоо хоног тутмын үзлэг
шалгалт

Онцгой байдлын бэлэн байдал
ба авах хариу арга хэмжээний
төлөвлөгөөний хүртээмж
Машин механизм/тоног
төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээ
ба засварын бүсүүдийн долоо
хоног тутмын хяналт шалгалт

Хяналт шалгалтын
бүртгэл
Сургалтын бүртгэл

Нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ

Эх сурвалж

Дүрэм журам

Хариуцагч
тал

Менежментий
н төлөвлөгөө,
боломжтой
бол

Баталгаажуулах арга / нийцлийн
мониторинг

Тайлагналын
хэлбэр

Материал ба
хог хаягдлын
менежментий
н төлөвлөгөө

Материал ба хог хаягдлын
менежментийн төлөвлөгөөний
хүртээмж

Хяналт шалгалтын
бүртгэл

Материал ба
хог хаягдлын
менежментий
н төлөвлөгөө

Материал ба хог хаягдлын
менежментийн төлөвлөгөөний
хүртээмж

хэмжээний
төлөвлөгөө
Сургалтын
төлөвлөгөө
Шатахуун, химийн бодисыг зориулалтын саванд
санамсаргуйгээр асгарахыг хянах арга хэмжээг авч хадгалах,
тухайлбал нэвчилтгүй гадаргуу дээр хадгалах, хаяг шошго
тодорхой байх, хамгийн их контейнерийн эзэлхүүний 110% -ийг
агуулсан талбайд холбох. Засвар үйлчилгээний цэг нь бетонон
хучилттай байна.

БОНБНҮ,
нэмэлт БОННҮ

Бохир усыг дараах байдлаар зохицуулна:

Нэмэлт БОННҮ





Баталгаажсан гэрээт гүйцэтгэгчээр бохир усыг бүхэлд нь
цуглуулж, зайлуулах зориулалт бүхий талбайд машин,
тоног төхөөрөмжийг угаах. Табай эсвэл гадаргуун ус руу
шууд ба шууд бусаар зайлуулахыг зөвшөөрөхгүй.
Барилгын кемпүүдэд хэрэгжүүлэх бохир усны цэвэрлэгээ

Барилгын
гэрээт
гүйцэтгэгч

Барилгын
гэрээт
гүйцэтгэгч

Шатахуун ба тос хадгалалтын
газруудын долоо хоног тутмын
хяналт шалгалт
Хяналт шалгалтын
бүртгэл

Бохир ус цуглуулах тусгай
зөвшөөрөл
Тээврийн хэрэгсэл ба тоног
төхөөрөмжийг угаах бүсүүдийн
долоо хоног тутмын хяналт
шалгалт

Барилгын ажлын үед урьд өмнө нь тодорхойгүй бохирдолт
ажиглагдсан тохиолдолд нөлөөлөлд өртсөн газар нутагт
ажиллаж, зохих нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ болон
зохиох хог хаягдлын процессын төслийг гаргана.

Нэмэлт БОННҮ

Барилгын бүх худгууд нь бохирдолоос гүний усны чанарыг
хамгаалах худгийн байшинтай байх ёстой.

БОНБНҮ

Барилгын
гэрээт
гүйцэтгэгч

Хөрсний
менежментий
н төлөвлөгөө

Бохирдсон газар яаралтай арга
хэмжээ авах журмын хүртээмж
Тасралтгүй хяналт

Тодорхойлсон
хөрсний бохирдлын
талаарх тайлан
Бохирдсон газарт
яаралтай арга
хэмжээ авах
журмын тайлан

Барилгын
гэрээт
гүйцэтгэгч

Усны
менежментий
н төлөвлөгөө

Усны менежментийн
төлөвлөгөөний хүртээмж

Барилгын
гэрээт
гүйцэтгэгч

Усны
менежментий
н төлөвлөгөө

Усны менежментийн
төлөвлөгөөний хүртээмж

Барилгын
гэрээт
гүйцэтгэгч

Усны
менежментий
н төлөвлөгөө

Усны менежментийн
төлөвлөгөөний хүртээмж

Хяналт шалгалтын
бүртгэл

Барилгын худагт хийх үзлэг

Усны хэрэгцээ
Усны хэрэгцээ ба нийлүүлэлтийн талаар дэлгэрэнгүй үнэлгээг
хийх; шаардлагатай зөвшөөрлийг сав газрын
удирдлагаасавна. Зөвшөөрлийг урьдчилан аваагүй бол
гадаргуугийн эсвэл гүний усыг ашиглахгүй. Барилгын
ажилчдыг батлагдсан эх үүсвэрээс ундны усаар хангана.

Нэмэлт БОННҮ

Усны үр ашгийг сургалтаар дамжуулан сурталчилна.

БОНБНҮ
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Хяналт шалгалтын
бүртгэл

Усан хангамжийн
лиценз/зөвшөөрлийн хүртээмж

Ажилчид усны үр ашигтай

Усны үр ашигтай
байдлын сургалтын
хөтөлбөр

Нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ

Усны хэрэглээ / аливаа гүний усыг олборлох худгийг
ашиглагааг хянана.

Орон нутгийн малчдын худгийг төслийн зураг ба холбогдох
төслийн ажилд зураглана. Барилгын ажилтай холбоотой орон
нутгийн малчдын тэмдэглэн авч, эвдэрч гэмтэхээс хамгаалах
ёстой. Орон нутгийн малчдын худаг үгүй болвол дахин гаргах
ёстой.

Эх сурвалж

Нэмэлт БОННҮ

Нэмэлт БОННҮ

Дүрэм журам

Хариуцагч
тал

Менежментий
н төлөвлөгөө,
боломжтой
бол

Баталгаажуулах арга / нийцлийн
мониторинг

Тайлагналын
хэлбэр

Сургалтын
төлөвлөгөө

байдлын сургалтанд хамрагдсан
үгүйг шалгана.

Сургалтын бүртгэл

Барилгын
гэрээт
гүйцэтгэгч

Усны
менежментий
н төлөвлөгөө

Усны менежментийн
төлөвлөгөөний хүртээмж

Усны
хэрэглээ/олборлол
тын хэмжээ

Барилгын
гэрээт
гүйцэтгэгч

Усны
менежментий
н төлөвлөгөө

Малчдын худгийн тодорхойлолт

Усны хэрэглээ / аливаа гүний
усыг олборлох худгийг
ашиглагааг сар тутам хянах
Барилгын талбайтай холбоотой
малчдын худгийн хяналт
шалгалт
Барилга угсралтын ажил
дууссаны дараа орон нутгийн
малчдын худгийн хяналтыг
барилгын талбай тус бүрт хийнэ

Малчдын худгийн
байршил бүхий
газрын зураг
Хяналт шалгалтын
бүртгэл

Үерийн аюул
Үерээс хамгаалах суваг (барилгын ус зайлуулах хоолой)-г
бутлуур, цемент бетон зуурмагийн талбай, ажилчдын кэмп
зэргийг оролцуулан гадаргын ус болон үерийн усанд өртөж
болохуйц бүх талбайд суурилуулна.

БОНБНҮ,
нэмэлт БОННҮ

Барилгын
гэрээт
гүйцэтгэгч

Барилгын
талбайн
менежментий
н төлөвлөгөө

Барилгын талбайн
менежментийн төлөвлөгөө ба
усны менежментийн
төлөвлөгөөний хүртээмж

Усны
менежментий
н төлөвлөгөө

Гадаргын ус болон үеийн усанд
өртөж болохуйц барилгын
талбайн хяналт шалгалт

Хяналт шалгалтын
бүртгэл

Хог хаягдлын менежмент ба зайлуулах - аюулгүй хог хаягдал
Дотоодын болон барилгын хог хаягдлыг зөвшөөрөлгүйгээр
зайлуулахыг хориглоно.

БОНБНҮ

Барилгын
гэрээт
гүйцэтгэгч

Материал ба
хог хаягдлын
менежментий
н төлөвлөгөө

Хог хаягдлын зөвшөөрөл авах
баримт бичгийн хүртээмж

Хог хаягдлын
зөвшөөрөл

Хог хаягдлыг байгаль орчинд ээлтэй аргаар устгах, боломжит
хаягдлыг дахин боловсруулах, эх үүсвэрийн хаягдлыг
багасгах.

БОНБНҮ

Барилгын
гэрээт
гүйцэтгэгч

Материал ба
хог хаягдлын
менежментий
н төлөвлөгөө

Материал ба хог хаягдлын
менежментийн төлөвлөгөөний
хүртээмж

Материал ба хог
хаягдлын
менежментийн
төлөвлөгөө

Барилгын материал, дотоодын хог хаягдлыг зөвшөөрөгдсөн
газарт хаяж зайлуулна. Дотоод болон барилгын хог хаягдлыг
тодорхойгүй газарт хаяхыг хориглох ба хог хаягдал
хуримтлуулах цэгүүд дээр эрүүл ахуйн ариутгалыг тогтмол
зохион байгуулна.

БОНБНҮ

Барилгын
гэрээт
гүйцэтгэгч

Материал ба
хог хаягдлын
менежментий
н төлөвлөгөө

Хог хаягдлыг зайлуулах
компаниуд хог хаягдлыг зөөх
баримт бичиг/лицензийг олж
авах байдлын хүртээмж

Хог хаягдлын
зөвшөөрөл

Хувилбар 3.0 | 2019 оны 7-р сар
SNC-Lavalin | 6. UB-Darkhan ESMMP_FINALv3_180719_MON

Ариутгалын бодисын хүртээмж

Хуудас 51

Хог хаягдлыг
шилжүүлэх тухай
тэмдэглэл

Нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ

Эх сурвалж

Дүрэм журам

Хариуцагч
тал

Менежментий
н төлөвлөгөө,
боломжтой
бол

Баталгаажуулах арга / нийцлийн
мониторинг

Тайлагналын
хэлбэр

Хяналт шалгалтын
бүртгэл: хог
цуглуулах цэг,
ариутгалын
бодисын хүртээмж
Цэвэрлэгээ/ариутга
лын бүртгэл
Хог хаягдлыг хуримтлуулах, хадгалахд зориулсан түр зуурын
талбайг байгуулна.

БОНБНҮ

Барилгын
гэрээт
гүйцэтгэгч

Материал ба
хог хаягдлын
менежментий
н төлөвлөгөө

Материал ба хог хаягдлын
менежментийн төлөвлөгөөний
хүртээмжийг шалгах

Барилгын талбайн
менежментийн
төлөвлөгөө

Хог хаягдлыг хуримтлуулах,
хадгалахад зориулсан түр
зуурын талбайн долоо хоног
тутмын үзлэг шалгалт

Материал ба хог
хаягдлын
менежментийн
төлөвлөгөө
Хяналт шалгалтын
бүртгэл

Хүнсний хог хаягдлыг амьтдыг хордуулахаас урьдчилан
сэргийлсэн хамгаалалтын хашаатай тодорхой цэгүүдэд хаях
хэрэгтэй.

БОНБНҮ

Барилгын
гэрээт
гүйцэтгэгч

Материал ба
хог хаягдлын
менежментий
н төлөвлөгөө

Хог хаягдлыг цуглуулах цэгийг
оролцуулан хог хаягдлыг
цуглуулах, хадгалах талбайд
хийх долоо хоног тутмын үзлэг
шалгалт

Хяналт шалгалтын
үр дүн

Тааламжгүй үнэрийг үүсгэдэг материалуудыг тусгай саванд
хадгалж, тээвэрлэх ёстой.

БОНБНҮ

Барилгын
гэрээт
гүйцэтгэгч

Материал ба
хог хаягдлын
менежментий
н төлөвлөгөө

Дотоодын хог хаягдал цуглуулах
цэгийн долоо хоног тутмын
хяналт шалгалт

Хяналт шалгалтын
бүртгэл

Хог хаягдлыг шатаахыг хориглоно.

БОНБНҮ

Барилгын
гэрээт
гүйцэтгэгч

Материал ба
хог хаягдлын
менежментий
н төлөвлөгөө

Тасралтгүй хяналт

Хяналт шалгалтын
бүртгэл

Сургалтын
төлөвлөгөө

Материал ба хог хаягдлын менежментийн дэлгэрэнгүй
төлөвлөгөөг бэлтгэж, хэрэгжүүлнэ. Хог хаягдлын шатлалыг
төслийн төлөвлөлтөд ашиглах, нөөцийн үр ашигтай хэрэглээ,
менежментийг хангахын тулд нөөцийг үр ашигтай ашиглах,
удирдахад тэргүүлэх ач холбогдол өгч, ингэснээр эх үүсвэрт
хог хаягдал үүсэхээс урьдчилан сэргийлэх (өөрөөр хэлбэл: хог
хаягдал болж хувирах), боломжтой бол хог хаягдлыг дахин
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Нэмэлт БОННҮ

Барилгын
гэрээт
гүйцэтгэгч

Хуудас 52

Материал ба
хог хаягдлын
менежментий
н төлөвлөгөө

Хог хаягдал цуглуулах цэгийн
долоо хоног тутмын хяналт
шалгалт - хог хаягдлыг шатаадаг
нотолгоо (хэрэв шатаасан бол)
Хог хаягдлын сургалтын
хөтөлбөр/байгаль орчны
мэдлэгийн талаарх хөтөлбөртэй
байх
Материал ба хог хаягдлын
менежментийн төлөвлөгөөний
хүртээмж
Төлөвлөгөөнд багтаасан хог
хаягдлын шатлал

Хог хаягдлын
менежмент/
байгаль орчны
мэдлэг олгох
сургалтын бүртгэл

Хяналт шалгалтын
бүртгэл
Дахин
боловсруулах ба
дахин ашиглах
нотолгоо/бүртгэл

Нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ

Эх сурвалж

Дүрэм журам

Хариуцагч
тал

Менежментий
н төлөвлөгөө,
боломжтой
бол

Баталгаажуулах арга / нийцлийн
мониторинг

Тайлагналын
хэлбэр

сэргээх боломжтой.
Барилгын ажлын өмнөх менежментийн үйл ажиллагааг үр
дүнтэй төлөвлөх боломжийг бүрдүүлэхийн тулд аюултай,
аюулгүй, идэвхгүй хог хаягдлын төрөл, хэмжээг урьдчилан
тодорхойлох (ө.х хаягдлын овоолго, хадгалах, тээвэрлэх,
устгах байршил, эзлэхүүнийг тодорхойлох аюултай хог
хаягдал, хог хаягдлыг зайлуулах аргууд гэх мэт)

Нэмэлт БОННҮ

Барилгын
гэрээт
гүйцэтгэгч

Материал ба
хог хаягдлын
менежментий
н төлөвлөгөө

Материал ба хог хаягдлын
менежментийн төлөвлөгөөний
агуулга ба хүртээмжийг шалгах

Хяналт шалгалтын
бүртгэл

Төслийн ажилтнуудад хог хаягдлын менежментийн талаар
сургалт зохион байгуулж хог хаягдлын үйлдвэрлэл, хог
хаягдлын төрөл, тэдгээрийн ангиллыг бууруулах, төслийн хог
хаягдлын менежментийн дүрэм журмын талаар мэдлэг,
мэдээлэл өгнө.

Нэмэлт БОННҮ

Барилгын
гэрээт
гүйцэтгэгч

Материал ба
хог хаягдлын
менежментий
н төлөвлөгөө

Хог хаягдлын сургалтын
хөтөлбөр/байгаль орчны
талаархи мэдлэгийг дээшлүүлэх
хөтөлбөр болон сургалтын
бүртгэл байгааг шалгана

Хог хаягдлын
менежмент/
байгаль орчны
мэдлэг олгох
сургалтын бүртгэл

Ямар ч зөвшөөрөлгүй хог хаягдлыг зайлуулахаас урьдчилан
сэргийлэхийн тулд бүх тээврийн хэрэгсэл, жолооч нар хог
хаягдлыг цуглуулах шуудайгаар хангана.

Нэмэлт БОННҮ

Барилгын
гэрээт
гүйцэтгэгч

Материал ба
хог хаягдлын
менежментий
н төлөвлөгөө

Тээврийн хэрэгслийн долоо
хоног тутмын үзлэг шалгалт

Хяналт шалгалтын
бүртгэл

Дотоодын болон барилгын хог хаягдал ба зарцуулсан түлш,
тосолгооны материалд зорулсан савуудыг барилгын талбайд
байрлуулна. Хог хаягдлыг хадгалах талбай бүрийг дахин
боловсруулах, талбайгаас гадагш зайлуулахын өмнө түр зуур
хадгалахад зориулсан хогийн сав, сагсаар тоноглоно.

Нэмэлт БОННҮ

Барилгын
гэрээт
гүйцэтгэгч

Материал ба
хог хаягдлын
менежментий
н төлөвлөгөө

Дотоодын болон барилгын хог
хаягдал ба зарцуулсан түлш,
тосолгооны материалд
зориулсан хадгалалтын бүсийн
долоо хоног тутмын үзлэг
шалгалт.

Хяналт шалгалтын
бүртгэл

Хог хаягдлыг хадгалах талбай нь гадаргын ус зайлуулах суваг,
усны орчинд шууд урсах талбайгаас хол байрлана.

Нэмэлт БОННҮ

Барилгын
гэрээт
гүйцэтгэгч

Материал ба
хог хаягдлын
менежментий
н төлөвлөгөө

Материал ба хог хаягдлын
менежментийн төлөвлөгөөний
хүртээмж

Хог хаягдал
хадгалалтын
бүсийн хяналт
шалгалтын бүртгэл

Материал ба
хог хаягдлын
менежментий
н төлөвлөгөө

Материал ба хог хаягдлын
менежментийн төлөвлөгөөний
хүртээмж

Материал ба
хог хаягдлын
менежментий

Материал ба хог хаягдлын
менежментийн төлөвлөгөөний
хүртээмж

Хоргүй ба аюулгүй хог
хадгалалтын бүс:

хаягдалд зориусан түр зуурын

a. галын болон тэсрэх аюулын хамгийн бага эрсдэл
бүхий газарт байрлуулагдсан байх;
b. хялбархан танигдахаар тодорхой тэмдэглэгдсэн
байх;
c. байнгын хяналт шалгалт хийж, үр дүнг
баримтжуулсан байх.
Хог хаяг хадгалах контейнерууд нь:
d. тодорхой шошгологдсон - дуусгасан хог хаягдлын
шошгыг ашиглан агуулгыг тайлбарлах
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Сургалтын
төлөвлөгөө

Нэмэлт БОННҮ

Нэмэлт БОННҮ

Барилгын
гэрээт
гүйцэтгэгч

Барилгын
гэрээт
гүйцэтгэгч

Хуудас 53

Хог хаягдал хадгалалтын бүсийн
хяналт шалгалт

Хяналт шалгалтын
бүртгэл

Хоргүй ба аюулгүй хог хаягдалд
зориулсан түр зуурын
хадгалалтын талбайн долоо
хоног тутмын хяналт шалгалт
Хяналт шалгалтын
бүртгэл

Нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ

Эх сурвалж

Дүрэм журам

Хариуцагч
тал

e. төөрөгдлөөс зайлсхийхийн тулд хуучин шошгыг
арилгана
f. агуулж байгаа хог хаягдалдаа тохирсон байх
g. зохих ёсоор лацадсан (ө.х таг эсвэл хаалттай байх)
h. аливаа аюултай хий эсвэл дулаан үүсгэгчийг
ялгаруулахгүй байх

Менежментий
н төлөвлөгөө,
боломжтой
бол

Баталгаажуулах арга / нийцлийн
мониторинг

н төлөвлөгөө

Хог хаягдал хадгалах
контенейрын долоо хоног
тутмын хяналт шалгалт

Асгаралтаас
сэргийлэх ба
авах хариу
арга
хэмжээний
төлөвлөгөө

Асгаралтаас сэргийлэх ба авах
хариу арга хэмжээний
төлөвлөгөөний хүртээмж, тосонд
бохирсон элсийг хаяхтай
холбоотой хог хаягдлын
зөвшөөрлийн баримт бичиг

Тайлагналын
хэлбэр

Хог хаягдлын менежмент ба зайлуулах - аюултай хог хаягдал
Асгарсан бол элс тосыг шингээсэний дараа хог хаягдлыг зохих
хог хаягдал зайлуулах талбайд хаяна. Бохирдсон хөрсийг
хаяхын өмнө, бохирдлоос сэргийлж тусгай сав эсвэл хуванцар
савыг ашиглаарай.

Нэмэлт БОННҮ

Барилгын
гэрээт
гүйцэтгэгч

Хяналт шалгалтын
бүртгэл

Хог хаягдал хаях зөвшөөрлийн
баримт бичиг/тусгай зөвшөөрөл
Аюултай хог хаягдлыг тээвэрлэхэд холбогдох хууль
тогтоомжийг мөрдөнө.

Нэмэлт БОННҮ

Ангилах,
цуглуулах,
савлах, түр
байршуулах,
тээвэрлэлт,
аюулгүй
байдал ба
аюултай хог
хаягдлыг
устгах
журам (2012)

Барилгын
гэрээт
гүйцэтгэгч

Материал ба
хог хаягдлын
менежментий
н төлөвлөгөө

Материал ба хог хаягдлын
менежментийн төлөвлөгөөний
хүртээмж

Материал ба
хог хаягдлын
менежментий
н төлөвлөгөө

Материал ба хог хаягдлын
менежментийн төлөвлөгөөний
хүртээмж

Материал ба
хог хаягдлын
менежментий
н төлөвлөгөө

Материал ба хог хаягдлын
менежментийн төлөвлөгөөний
хүртээмж

Хяналт шалгалтын
бүртгэл

Аюултай хог хаягдлыг тээвэрлэж
байгаа компаниуд лицензийг
шаарддаг эсэхийг шалгана

Хог хаягдлын
тухай хууль
Хог хаягдлыг дараах байдлаар хадгална:



Нэмэлт БОННҮ

тохиромжгүй хог хаягдлуудыг хооронд нь холихоос
сэргийлэх,
контейнер хооронд алдагдалт, асгаралтыг байгааг хянах
зорилгоор хянаж шалгана.

Аюултай хог хаягдлыг хаалттай саванд нарны гэрэл, салхи,
борооны шууд тусгалд байхаас хамгаална.
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Нэмэлт БОННҮ

Барилгын
гэрээт
гүйцэтгэгч

Барилгын
гэрээт
гүйцэтгэгч

Хуудас 54

Хяналт шалгалтын
бүртгэл

Аюултай хог хаягдал
хадгалалтын газруудын долоо
хоног тутмын хяналт шалгалт

Аюултай хог хаягдал
хадгалалтын газруудын долоо
хоног тутмын хяналт шалгалт

Хяналт шалгалтын
бүртгэл

Нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ

Эх сурвалж

Хоёрдогч хадгалах системийг хог хаягдлыг хадгалж, байгаль
орчинд алдагдахаас сэргийлэхийн тулд хог хаягдалд
зориулсан зохих материалаар барина. Хоёрдогч хадгалах
системийг шингэн хог хаягдлыг 220 литрээс их хэмжээгээр
хадгалж байгаа газарт тавина. Хоёрдогч хадгалах системийн
боломжит хэмжээ нь нийт хадгалах багтаамжийн 110% буюу
нийт хадгалах багтаамжийн 25% байх ёстой.

Нэмэлт БОННҮ

Дэгдэмхий хог хаягдлыг хадгалж байгаа газарт зохих
агааржуулалтыг хангана.

Нэмэлт БОННҮ

Дүрэм журам

Хариуцагч
тал

Менежментий
н төлөвлөгөө,
боломжтой
бол

Баталгаажуулах арга / нийцлийн
мониторинг

Тайлагналын
хэлбэр

Барилгын
гэрээт
гүйцэтгэгч

Материал ба
хог хаягдлын
менежментий
н төлөвлөгөө

Материал ба хог хаягдлын
менежментийн төлөвлөгөөний
хүртээмж

Хяналт шалгалтын
бүртгэл

Материал ба
хог хаягдлын
менежментий
н төлөвлөгөө

Материал ба хог хаягдлын
менежментийн төлөвлөгөөний
хүртээмж

Барилгын
гэрээт
гүйцэтгэгч

Хоёрдогч хадгалах системийн
үзлэг шалгалт
Хяналт шалгалтын
бүртгэл

Хог хаягдал хадгалалтын
газруудын долоо хоног тутмын
хяналт шалгалт

Контейнер бүрийн агуулгыг таних шошготой хамт химийн
агууламжийн талаарх мэдээллийг унших боломжтой болгон
ажилчдад өгөх

Нэмэлт БОННҮ

Барилгын
гэрээт
гүйцэтгэгч

Материал ба
хог хаягдлын
менежментий
н төлөвлөгөө

Химийн агууламж ба шошгон
дээрх мэдээллийн хүртээмжийг
шалгахын тулд химийн болон
аюултай хог хаягдал хадгалах
талбайд долоо хоног тутмын
хяналт шалгалт хийх

Хяналт шалгалтын
бүртгэл

Аюултай хог хаягдлыг хадгалах талбайг тодорхойлон,
тэмдэглэгээ, тухайлбал байгууламжийн зураг эсвэл талбайн
төлөвлөгөөнд тус тус оруулна. Аюултай хог хаягдлыг хадгалах
талбайд зөвхөн зохих сургалтад хамрагдсан ажилчид нэвтрэх
боломжтой байна.

Нэмэлт БОННҮ

Барилгын
гэрээт
гүйцэтгэгч

Материал ба
хог хаягдлын
менежментий
н төлөвлөгөө

Материал ба хог хаягдлын
менежментийн төлөвлөгөө,
талбайн зургийн хүртээмж

Аюултай хог
хаягдлыг
зохицуулах тухай
сургалтын бүртгэл

Сургалтын
төлөвлөгөө

Аюултай хог хаягдал
хадгалалтын газруудын долоо
хоног тутмын хяналт шалгалт

Хяналт шалгалтын
бүртгэл

Аюултай хог хаягдлыг
зохицуулах тухай сургалтын
бүртгэлийн тойм
Аюултай хог хаягдлыг хадгалах газрыг тогтмол шалгаж байх;
хяналт шалгалтын үр дүнг баримтжуулна.

Нэмэлт БОННҮ

Барилгын
гэрээт
гүйцэтгэгч

Асгаралтанд авах хариу арга хэмжээ ба онцгой байдлын
төлөвлөгөөг санамсаргүй тохиолдлуудыг хаяглахад бэлтгэнэ.

Нэмэлт БОННҮ

Барилгын
гэрээт
гүйцэтгэгч

Асгаралтаас
сэргийлэх ба
авах хариу
арга
хэмжээний
төлөвлөгөө
Онцгой
байдлын
бэлэн байдал
ба авах хариу
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Хуудас 55

Аюултай хог хаягдал
хадгалалтын газруудын долоо
хоног тутмын хяналт шалгалт

Хяналт шалгалтын
хуваарь ба бүртгэл

Асгаралтын үед авах арга
хэмжээ ба онцгой байдлын
төлөвлөгөөний хүртээмж

Гэнэтийн осол ба
онцгой байдлын
бүртгэл

Нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ

Эх сурвалж

Дүрэм журам

Хариуцагч
тал

Менежментий
н төлөвлөгөө,
боломжтой
бол

Баталгаажуулах арга / нийцлийн
мониторинг

Тайлагналын
хэлбэр

Материал ба хог хаягдлын
менежментийн төлөвлөгөөг
шалгах

Материал ба хог
хаягдлын
менежментийн
төлөвлөгөө

арга
хэмжээний
төлөвлөгөө
Хадгалалтын бүсэд хадгалагдсан аюултай хог хаягдлын төрөл,
тоо хэмжээгээр гал унтраагч, асгарсан бодисонд зориулсан
хэрэгслийг байлгана.

Нэмэлт БОННҮ

Хог хаягдлын савыг агуулга ба холбогдох аюулаар нь
шошголж, аюулгүйн болгон, зөөвөрлөх тээврийн хэрэгсэлд
зохих ёсоор ачаалан, ачааны тайлбартай болон холбогдох
аюултай бодисынх нь тайлбар бүхий цаасыг хамт оруулна.

Нэмэлт БОННҮ

Аюултай хог хаягдлыг барилгын талбайгаас зүй ёсны
лицензтэй/зөвшөөрөлтэй байгууламж руу дахин боловсруулах,
дахин ашиглах, зайлуулах зорилгоор тээвэрлэнэ.

Нэмэлт БОННҮ

БОНБНҮ,
нэмэлт БОННҮ

Барилгын
гэрээт
гүйцэтгэгч

Барилгын
гэрээт
гүйцэтгэгч

Материал ба
хог хаягдлын
менежментий
н төлөвлөгөө

Хог хаягдал хадгалах бүсийн
долоо хоног тутмын хяналт
шалгалт - гал унтраах ба
асгарсан бодисонд зориулсан
хэрэгслийн хүртээмжийг шалгах

Хяналт шалгалтын
бүртгэл

Материал ба
хог хаягдлын
менежментий
н төлөвлөгөө

Хог хаягдлын контенейрын
долоо хоног тутмын хяналт
шалгалт

Барилгын
гэрээт
гүйцэтгэгч

Материал ба
хог хаягдлын
менежментий
н төлөвлөгөө

Хог хаягдлын лиценз/зөвшөөрөл
авах баримт бичгийн хүртээмж

Хяналт шалгалтын
бүртгэл

Барилгын
гэрээт
гүйцэтгэгч

Биологийн
төрөл
зүйлийн
менежментий
н төлөвлөгөө

Биологийн төрөл зүйлийн
менежментийн төлөвлөгөө ба
замын хөдөлгөөний
менежментийн төлөвлөгөөний
хүртээмж

Хяналт шалгалтын
бүртгэл

Замын
хөдөлгөөний
менежментий
н төлөвлөгөө

Өдөр тутам дахь барилгын
ажлын талбай ба замын
техникийн үзлэг

Шаардлагатай бол аюултай хог
хаягдал ачих процессын тойм

Хяналт шалгалтын
бүртгэл
Тээвэрлэлтийн
цаас

Ургамал
Газар шорооны ажлыг зөвхөн зөвшөөрөгдсөн ажлын талбайд
гүйцэтгэнэ. Замын кэмп талбайн нэвтрэх бүсийг тодорхойлж,
тоног төхөөрөмж ба тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнийг
хязгаарлана.

Тасралтгүй хяналт

Ургамлын мониторингийг жилд хоёр удаа зохион байгуулах
ёстой.

БОНБНҮ

ЗТХЯ/ТХН

Биологийн
төрөл
зүйлийн
менежментий
н төлөвлөгөө

Мониторингийн төлөвлөгөө, үр
дүнгийн хяналт

Мониторингийн
төлөвлөгөөний үр
дүн

Хагас байгалийн амьдрах газар алдагдах / зайлуулахыг
хамгийн бага байлгана. Хэрэв зайлуулах боломжгүй бол
чадварлаг экологич / биологийн төрөл зүйлийн мэргэжилтэн
эдгээр бүсэд зорчин, хохирлын нөхөн төлбөрийн нөлөөллийг
бууруулах нарийвчилсан саналыг боловсруулах

БОНБНҮ,
нэмэлт БОННҮ

Барилгын
гэрээт
гүйцэтгэгч

Биологийн
төрөл
зүйлийн
менежментий

Биологийн төрөл зүйлийн
менежментийн төлөвлөгөө ба
нөхөн сэргээх төлөвлөгөөний
хүртээмж

Экологи/
Шилжүүлгийн
тайлан
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Нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ

Эх сурвалж

Дүрэм журам

Хариуцагч
тал

Менежментий
н төлөвлөгөө,
боломжтой
бол

Баталгаажуулах арга / нийцлийн
мониторинг

шаардлагатай.

н төлөвлөгөө

Тасралтгүй хяналт

Хэрэв модыг нь авах бол орон нутгийн мэргэжлийн
байгууллагуудын эрх бүхий байгууллагаас зөвшөөрөл авна.
Алдагдсан модыг дор хаяж 1:1 гэсэн харьцаагаар дахин
тарина.

Нөхөн сэргээх
төлөвлөгөө

Модны хаягдал байхтай
уялдуулан барилгын талбайд
үзлэг шалгалт хийх

Тайлагналын
хэлбэр

Модыг зайлуулахад зориулсан
зөвшөөрлийг орон нутгийн эрх
бүхий байгууллагаас авах
Модыг зайлуулах компани нь
зохих гэрчилгээ/лицензтэй
эсэхийг шалгана

Ус хамгаалах бүсэд ургамлын төрөл зүйлийн хамгаалалд
онцгой анхаарал хандуулах хэрэгтэй.

БОНБНҮ

Барилгын
гэрээт
гүйцэтгэгч

Биологийн
төрөл
зүйлийн
менежментий
н төлөвлөгөө
Усны
менежментий
н төлөвлөгөө

Ургамлыг хурааж авах, гэмтээхийг хориглох бөгөөд
ажилтнуудад зохих сургалтыг явуулна.

БОНБНҮ

Барилгын
гэрээт
гүйцэтгэгч

Биологийн
төрөл
зүйлийн
менежментий
н төлөвлөгөө

Барилгын
гэрээт
гүйцэтгэгч

Нөхөн сэргээх
төлөвлөгөө

Биологийн төрөл зүйлийн
менежментийн төлөвлөгөө ба
усны менежментийн
төлөвлөгөөни хүртээмж

Хяналт шалгалтын
бүртгэл

Усны хамгаалалтын бүсийн
хяналт шалгалт

Тасралтгүй хяналт
Ургамал хамгааллын талаарх
байгаль орчны мэдлэгийг
дээшлүүлэх сургалтын
хөтөлбөрийг шалгах

Хяналт шалгалтын
бүртгэл
Сургалтын бүртгэл

Сургалтын бүртгэлийг шалгах
Нөлөөлөлд өртсөн бүх талбайг нөхөн сэргээнэ.

БОНБНҮ

MNS
5918:2008
Зам барилгын
ажлын норм
БНбД
32-02-00”
Ургамал
хамгаалах
тухай хууль.
7.2, 7.5, 7.6
дугаар зүйл.
Байгаль
орчныг
тухай хууль.
31 дүгээр
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Нөхөн сэргээх төлөвлөгөөний
хүртээмж
Барилгын ажил дууссаны дараа
барилгын талбайд хяналт
шалгалт хийх

Нөхөн сэргээлтийн
тайлан

Нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ

Эх сурвалж

Дүрэм журам

Хариуцагч
тал

Менежментий
н төлөвлөгөө,
боломжтой
бол

Баталгаажуулах арга / нийцлийн
мониторинг

Тайлагналын
хэлбэр

зүйл.
Галаас сэргийлэх арга хэмжээг авах ёстой.

БОНБНҮ

Барилгын
гэрээт
гүйцэтгэгч

Биологийн
төрөл
зүйлийн
менежментий
н төлөвлөгөө

Биологийн төрөл зүйлийн
менежментийн төлөвлөгөөний
хүртээмж

Хяналт шалгалтын
бүртгэл

Усны ургамалд сөргөөр нөлөөлөхөөс зайлсхийхийн тулд усны
эх үүсвэрт ойр ажиллаж байхдаа ОУСТ ашиглан ажиллана.

Нэмэлт БОННҮ

Барилгын
гэрээт
гүйцэтгэгч

Усны
менежментий
н төлөвлөгөө

Усны орчмын ургамлын
хамгаалалтай холбоотой усны
менежментийн төлөвлөгөөний
хүртээмж

Хяналт шалгалтын
бүртгэл

Ус хамгаалалтын бүсүүдийн
долоо хоног тутмын үзлэг
Ан амьтан
Зэрлэг ан амьтдын гарцын хэрэгцээг тодорхойлохын тулд
зэрлэг ан амьтдын хөдөлгөөн, түгээлтийн судалгааг
мэргэжлийн байгууллагаар хийлгэнэ.

БОНБНҮ

Байгаль
орчныг
хамгаалах
тухай хууль
Ан амьтны
тухай хууль

ЗТХЯ/ТХН

Мэргэжлийн байгууллага/зэрлэг
ан амьтны мэргэжилтэн
хөлсөлсөн эсэхийг шалгана
Зэрлэг ан амьтдын шилжилт
хөдөлгөөн, түгээлтийн
судалгааны тайлангийн
хүртээмж

Зэрлэг ан амьтдын
шилжилт
хөдөлгөөн,
түгээлтийн
судалгааны тайлан

Санал болгосон арга хэмжээг
барилгын БОНУМТ-д оруулна
Барилгын ажилчдыг цагдаа, орон нутгийн байгаль орчны
хэлтсүүдтэй хамтран ан амьтан хамгааллын чиглэлээр сургаж
болно.

БОНБНҮ

Барилгын
гэрээт
гүйцэтгэгч

Барилгын ажилчдын хууль бус ан хийхийг хатуу хориглож,
ажиллах хүчинд мэдлэг олгох сургалт явуулна.

Биологийн
төрөл
зүйлийн
менежментий
н төлөвлөгөө
Сургалтын
төлөвлөгөө

Барилгын ажилчдыг хууль бусаар агнасан мах, орон нутгийн
иргэдээс тарвага худалдан авахыг хориглох нь зүйтэй.

Бүс нутгийн биологийн төрөл зүйлийг хамгаалах талаар орон
нутгийн засаг захиргаа, байгаль орчны хэлтэс,
мэргэжилтнүүдтэй хамтран ажиллаж, шаардлагатай бол
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БОНБНҮ

БОНБНҮ

Барилгын
гэрээт
гүйцэтгэгч

ЗТХЯ/ТХН

Хуудас 58

Биологийн төрөл зүйлийн
менежментийн төлөвлөгөөний
агуулга ба хүртээмж

Байгаль орчны
мэдлэг олгох
сургалтын бүртгэл

Байгаль орчны мэдлэг олгох
сургалтын хөтөлбөр ба
сургалтын бүртгэл
Тасралтгүй хяналт

Биологийн
төрөл
зүйлийн
менежментий
н төлөвлөгөө

Биологийн төрөл зүйлийн
менежментийн төлөвлөгөөний
агуулга ба хүртээмж

Биологийн
төрөл
зүйлийн

Биологийн төрөл зүйлийг
хамгаалахтай холбоотой эрх
бүхий байгууллагуудтай

Хяналт шалгалтын
бүртгэл

Тасралтгүй хяналт
Албан захидал,
цахим шуудан,
зөвлөмжүүд

Нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ

Эх сурвалж

Дүрэм журам

Хариуцагч
тал

туслалцаа үзүүлнэ.

Менежментий
н төлөвлөгөө,
боломжтой
бол

Баталгаажуулах арга / нийцлийн
мониторинг

менежментий
н төлөвлөгөө

харилцаж буй нотолгоо

Тайлагналын
хэлбэр

Бүх карьерт хашаа барьсан байна.

БОНБНҮ

Барилгын
гэрээт
гүйцэтгэгч

Барилгын
талбайн
менежментий
н төлөвлөгөө

Карьерын долоо хоног тутмын
үзлэг шалгалт

Хяналт шалгалтын
бүртгэл

Бүх зэрлэг ан амьтдыг бүртгэх, тайлагнах.

БОНБНҮ,
нэмэлт БОННҮ

Барилгын
гэрээт
гүйцэтгэгч

Биологийн
төрөл
зүйлийн
менежментий
н төлөвлөгөө

Зэрлэг ан амьтдын тухай
тайлангналын баримт бичиг
(бүртгэл, тэмдэглэл)

Зэрлэг ан амьтдын
бүртгэл

Өндөр үйл ажиллагаа/ан амьтдын талаарх ажиллах хүчинд
мэдлэг олгох сургалт.

Сургалтын бүртгэл

Сургалтын
төлөвлөгөө
Зэрлэг ан амьтад хүрэхээс урьдчилан сэргийлж хүнсний хог
хаягдлыг зориулалтын саванд цуглуулна.

БОНБНҮ

Барилгын
гэрээт
гүйцэтгэгч

Материал ба
хог хаягдлын
менежментий
н төлөвлөгөө

Хог хаягдлыг цуглуулах цэгийг
оролцуулан хог хаягдлыг
цуглуулах, хадгалах талбайд
хийх долоо хоног тутмын үзлэг
шалгалт

Хяналт шалгалтын
үр дүн

Ургамлын бүрдүүлэлт (I үе шат эсвэл II үе шатны ажилд
зориулан) -г үүрлэх болон үржүүлгийн шувууны улиралд хийж
дуусгахаар төлөвлөсөн байх ёстой. Боломжгүй бол,
бүрдүүлэлтийн өмнөх талбайн аяллыг тохирох мэргэшсэн
экологичоор хийлгүүлж, идэвхтэй байгаа шувууны үүр байгааг
шалгана. Аливаа үүрийг тогтоогдвол, залуу шувууд үүрээ
зайлуулах хүртэл энэ ажлыг хасах нь зүйтэй гэж зөвлөж байна.
Энэ талаарх нарийвчилсан зөвлөмжийг экологичийн судалгаа
дууссаны дараа үзэх хэрэгтэй.

Нэмэлт БОННҮ

Барилгын
гэрээт
гүйцэтгэгч

Биологийн
төрөл
зүйлийн
менежментий
н төлөвлөгөө

Барилгын талбайн
менежментийн төлөвлөгөө,
Биологийн төрөл зүйлийн
менежментийн төлөвлөгөөний
агуулга, хүртээмж

Мэргэшсэн
экологичийн
тайлан/зөвлөмж

Талбайн
барилгын
ажлын
менежментий
н төлөвлөгөө

Бүрдүүлэлтийн өмнөх
судалгааны аялал

Тарваганы нүхний судалгааг төслийн аливаа газар нутагт
мэргэжилтэн явуулна. Тарваганы нүх идэвхтэй байгаа бол ө.х
тарвагатай нүхнүүд нь барилгын ажлын талбайд байгаа бол,
мэргэжлийн хамгааллын байгууллага оролцон амьтдыг барьж,
өөр тохирох талбай руу нүүлгэн шилжүүлнэ.

Нэмэлт БОННҮ

Барилгын
гэрээт
гүйцэтгэгч

Биологийн
төрөл
зүйлийн
менежментий
н төлөвлөгөө

Тарваганы судалгааны
тайлангийн хүртээмж.

Барилгын
гэрээт
гүйцэтгэгч

Замын
хөдөлгөөний
менежментий
н төлөвлөгөө

Замын хөдөлгөөний
менежментийн төлөвлөгөөний
хүртээмж

Амьтдыг агнахаас зайлсхийхийн тулд тарваганы байршлыг
хязгаарлах ёстой.
Материал нийлүүлэх, замыг ашиглахад л зөвшөөрсөн замыг
ашиглан шаардлагагүй зам үүсгэхээс зайлсхийнэ.
Замын хөдөлгөөний менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж,
тодорхой тэмдгүүдийг байрлуулна. Энэ нь мэдэгдэж байгаа ан
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Ургамлын бүрдүүлэлт хийх
хугацаа, мэргэжлийн
экологичоос өгсөн
тайлан/зөвлөмж
Тарваганы
судалгааны тайлан

Мэргэшсэн байгууллагуудын
зохион байгуулсан тарвагыг
агнах, нүүлгэн шилжүүлэх
талаархи баримт бичиг

Ан амьтдын хонгилд зориулж

Хяналт шалгалтын
бүртгэл

Нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ

Эх сурвалж

Дүрэм журам

Хариуцагч
тал

Менежментий
н төлөвлөгөө,
боломжтой
бол

амьтдын хонгилд зориулсан хурдны хязгаарыг агуулж байх
ёстой.

Баталгаажуулах арга / нийцлийн
мониторинг

Тайлагналын
хэлбэр

хурдны хязгаарын тэмдгийн
үзлэг шалгалт

Амьтны оргил ачааллын үе болох үүрээр болон үдшээр жолоо
барих /машин механизмын үйл ажиллагааг хязгаарлана
Замын ойролцоо сэгээр хооллодог амьтад гарч ирэхээс
сэргийлж үхсэн амьтдыг замын орчмоос цэвэрлэнэ.

Нэмэлт БОННҮ

Барилгын
гэрээт
гүйцэтгэгч

Биологийн
төрөл
зүйлийн
менежментий
н төлөвлөгөө

Замын долоо хоног тутмын
техникийн үзлэг

Хяналт шалгалтын
бүртгэл

Гэмтсэн газрыг цаг хугацаанд нь нөхөн сэргээнэ.

Нэмэлт БОННҮ

Барилгын
гэрээт
гүйцэтгэгч

Нөхөн сэргээх
төлөвлөгөө

Нөхөн сэргээх төлөвлөгөөний
хүртээмж

Нөхөн сэргээлтийн
тайлан

Барилгын ажил дууссаны дараа
барилгын талбайд хяналт
шалгалт хийх

Соёлын өв
Барилгын ажил эхлэхээс өмнө хоёр болзошгүй булш,
хиргисүүрийг оруулаад археологи болон палеонтологийн
судалгааг мэргэжлийн байгууллагаар хийлгэнэ

БОНБНҮ,
нэмэлт БОННҮ

ТХН

Археологи, палеонтологийн
судалгааны тайлангийн
хүртээмж

Археологи ба
палентологийн
судалгааны тайлан

Нөлөөллийг бууруулах арга
хэмжээг барилгын БОНУМТ-д
оруулна
Хэрэв тохиолдлын олдвор олдвол барилгын ажлыг нэн даруй
зогсоох бөгөөд төслийн захиргаа сум, дүүргийн Засаг дарга,
цагдаа болон холбогдох байгууллагуудад мэдэгдэнэ; мөн
олдворыг танихын тулд мэргэжлийн хүмүүсийг ажиллуулна.

БОНБНҮ

Барилгын
гэрээт
гүйцэтгэгч

Тохиолдлын
олдворын
журам

Соёлын өвийн тохиолдлын
олдворын журмын хүртээмж ба
тохиолдлын олдворын
бүртгэл/тайлан (боломжтой бол)

Тохиолдлын
олдворын бүртгэл

Соёлын өв, тохиолдлын олдворын журмын хэрэгжилтийн
талаарх мэдлэгийг нэмэгдүүлэхийн тулд барилгын ажилчид ба
зааварлагч нарт сургалт зохион байгуулна.

БОНБНҮ,
нэмэлт БОННҮ

ТХН

Сургалтын
төлөвлөгөө

Соёлын өвийн талаарх мэдлэг
олгох сургалтын хөтөлбөр ба
сургалтын бүртгэлийн хүртээмж

Соёлын өвийн
мэдлэг олгох
сургалтын бүртгэл

Соёлын өвийн тохиолдлын
олдворын журам байгааг үгүйг
шалгана
Соёлын өвтэй таарах боломжийг багасгахын тулд ажилчдыг
кэмпүүдэд байршуулна.
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Нэмэлт БОННҮ

Барилгын
гэрээт
гүйцэтгэгч

Хуудас 60

Ажилчдын
кэмпийн
менежментий
н төлөвлөгөө

Ажилчдын орон сууцны
менежментийн төлөвлөгөөний
хүртээмж
Кэмпээс гадуур, соёлын өвийн
мэдрэг газруудад ажилчдын
хөдөлгөөнийг хянах шалгах

Хяналт шалгалтын
тайлангууд

Нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ

Эх сурвалж

Барилгын ажлын явцад хамгаалалт шаардлагатай аливаа
бүсэд орон нутгийнхан нэвтрэх боломжтойгоор хашаа хийнэ.

Соёлын өвтэй харилцах ажилчдыг хориглох ёс зүйн дүрмийг
бий болгох.

Мэргэжилтний зөвлөгөөн дээр үндэслээгүй л бол гэмтээхээс
урьдчилан сэргийлэхийн тулд мэдэгдэж буй соёлын өвийн
талаархи дэлгэрэнгүй мэдээллийг олон нийтэд дэлгэхээс
зайлсхийнэ.

Дүрэм журам

Хариуцагч
тал

Менежментий
н төлөвлөгөө,
боломжтой
бол

Баталгаажуулах арга / нийцлийн
мониторинг

Тайлагналын
хэлбэр

Нэмэлт БОННҮ

Барилгын
гэрээт
гүйцэтгэгч

Соёлын
өвийн
менежментий
н төлөвлөгөө

Соёлын өвийн менежментийн
төлөвлөгөөний хүртээмж ба
агуулга, орон нутгийн иргэдэд
зориулсан нэвтрэх хэсэх бүхий
барилгын талбайн газрын зураг

Хяналт шалгалтын
тайлангууд

Нэмэлт БОННҮ

Барилгын
гэрээт
гүйцэтгэгч

Ёс зүйн
дүрэм

Ёс зүйн дүрмийн хүртээмж

Хяналт шалгалтын
бүртгэл

Нэмэлт БОННҮ

ТХН

Соёлын
өвийн
менежментий
н төлөвлөгөө

Мэдэгдэж байгаа соёлын өвийн
эх сурвалж гэмтээгүй байх

Хяналт шалгалтын
бүртгэл

БОНБНҮ

Барилгын
гэрээт
гүйцэтгэгч

Хөдөлмөрийн
менежментий
н төлөвлөгөө

Орон нутгийн засаг захиргааны
байгууллагуудтай хамтран
ажилласаныг шалгана

Уулзалтын
тэмдэглэл ба
бүртгэлүүд

Санал гомдол
барагдуулах
механизм

Орон нутгийн засаг захираагын
байгуллагатай хийсэн хамтын
ажиллагаа/хурлын баталгаа,
хурлын тэмдэглэл г.м

Хөдөлмөрийн
санал гомдлын
маягт ба бүртгэл

Хөдөлмөрийн
менежментий
н төлөвлөгөө

Ажлын сурталчилгаа болон
ажилд авах явцыг хянах

Хяналт шалгалтын
бүртгэл

Олон нийтийн санал гомдлын
маягт ба бүртгэлийг хянах

Олон нийтийн
санал гомдлын
маягт ба
бүртгүүлэх

Санал гомдол
барагдуулах
механизм

Соёлын өвтэй холбоотой
бүртгэгдсэн санал, гомдлын тоо

Санал гомдлыг
бүртгэх

Хөдөлмөр эрхлэлт ба эдийн засаг
Орон нутгийн ажилчдын эсрэг ялгаварлан гадуурхлыг
бууруулахын тулд орон нутгийн засаг захиргаатай хамтран
ажиллана.

Гэрээт гүйцэтгэгчид нь ажилд авах үйл явцgg олон нийтэд
бүрэн дүүрэн мэдээлж, хөдөлмөрийн насны, чадвар, тэр
дундаа эмэгтэйчүүдэд нээлттэй байлгана. Энэ процесс нь
аливаа улс төр, гэр бүл эсвэл нийгмийн анги давхаргаас
илүүтэйгээр томилгоонд суурилсан байх ёстой бөгөөд харин
орон нутгийн хувьд давуу тал бага олгогддог болон эмзэг
бүлгийн хүмүүст боломж олгоход чиглэсэн байх ёстой.

Нэмэлт БОННҮ

Гэрээт гүйцэтгэгчид аль болох орон нутгаас бүтээгдэхүүнээ
худалдан авах, тухайлбал төсөл сөргөөр нөлөөлсөн байж
болзошгүй мухлаг эзэмшигчдээс хурдан мууддаг барааг авна.

Нэмэлт БОННҮ

Барилгын
гэрээт
гүйцэтгэгч

Хөдөлмөрийн
менежментий
н төлөвлөгөө

Нийлүүлэлтийн гинжин
хэлхээний менежментийн
журмын хүртээмж

Хяналт шалгалтын
бүртгэл

Нэмэлт БОННҮ

Барилгын
гэрээт
гүйцэтгэгч

Хөдөлмөрийн
менежментий
н төлөвлөгөө

Хөдөлмөрийн менежментийн
төлөвлөгөөний ил тод байдал ба
хүртээмжтэй байдал

Хөдөлмөр/ажилд
авах тайлан

Санал
гомдлын
механизм

Ажлын сурталчилгаа болон
ажилд авах явцыг хянах

Барилгын
гэрээт
гүйцэтгэгч

Санал
гомдлын
механизм

Амьжиргаа, орон нутгийн иргэдийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй
Гэрээт гүйцэтгэгч нь орон нутгийн ажилчдын хөдөлмөр
эрхлэлт, сургалтыг баталгаажуулна.
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Олон нийтийн санал гомдлын

Олон нийтийн
санал гомдлын
маягт ба
бүртгүүлэх

Нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ

Эх сурвалж

Дүрэм журам

Хариуцагч
тал

Менежментий
н төлөвлөгөө,
боломжтой
бол

Баталгаажуулах арга / нийцлийн
мониторинг

Тайлагналын
хэлбэр

маягт ба бүртгэлийг хянах
Хүмүүст замын хоёр талд нэвтрэх боломжийг олгохын тулд
гэрээт гүйцэтгэгчид барилгын ажлын явцад хангалттай тооны
нэвтрэх цэгийг гаргаж өгнө. Эдгээр нэвтрэх цэгүүдийг орон
нутгийн иргэд, малчидтай хамтран тодорхойлж, эмзэг бүлгийн
хүмүүс тухайлбал хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүст зориулсан
заалт оруулах хэрэгтэй.

Нэмэлт БОННҮ

Барилгын
гэрээт
гүйцэтгэгч

Барилгын
талбайн
менежментий
н төлөвлөгөө
Тухайлсан
багцын
барилгын
ажлын ОТОТ

Орон нутгийн иргэдэд түр зуурын гарцын байршлын
дэлгэрэнгүй мэдээллийг хүргэнэ.

Санал
гомдлын
механизм

ОТОТ ба барилгын талбайн
менежментийн төлөвлөгөөний
хүртээмж
Нэвтрэлтийн цэгүүд байгаа
эсэхийг шалгаад, замын дагуу
малчдын гол хөдөлгөөнийг
тэмдэглэсэн эсэхийг шалгана

Хяналт шалгалтын
бүртгэл
Олон нийтийн
санал гомдлын
маягт ба
бүртгүүлэх

Олон нийтийн санал гомдлын
маягт ба бүртгэлийг хянах

Тээвэр, хүртээмж, олон нийтийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, эмзэг бүлгийн хүмүүс, бүлгүүд
Боломжтой бол, шинээр тээврийн зам гаргалгүйгээр шинэ
замыг тээврийн зам болгон ашиглах ёстой.

Нэмэлт БОННҮ

Барилгын
гэрээт
гүйцэтгэгч

Замын
хөдөлгөөний
менежментий
н төлөвлөгөө

Барилгын ажлын замын
ашиглалтын долоо хоног тутмын
хяналт шалгалт

Хяналт шалгалтын
бүртгэл

Төсөл нөлөө үзүүлж буй олон нийт ба бусад зам ашиглагчдад
учрах эрсдлийг хамгийн бага байлгах, хурдны хязгаарыг дагах,
зөвшөөрсөн нэвтрэх замаар барилгын тээврийн хэрэгслийг
явуулах.

БОНБНҮ,
нэмэлт БОННҮ

Барилгын
гэрээт
гүйцэтгэгч

Замын
хөдөлгөөний
менежментий
н төлөвлөгөө

Орох/гарах хаалганы байдал ба
хүртээмжийг шалгах

Хяналт шалгалтын
бүртгэл

БОНБНҮ,
нэмэлт БОННҮ

Барилгын
гэрээт
гүйцэтгэгч

Замын
хөдөлгөөний
менежментий
н төлөвлөгөө

Түр зуурын шинж тэмдгийг
байлгахын тулд аливаа салаа
замд долоо хоног тутмын хяналт
шалгалтыг хийх

Хяналт шалгалтын
бүртгэл

Нэмэлт БОННҮ

Барилгын
гэрээт
гүйцэтгэгч

-

Талбайн барилгын ажлын
менежментийн төлөвлөгөөний
хүртээмжийг шалгах

Хурлын тэмдэглэл

Осол гэмтэл ба
зөрчлийн маягт,
бүртгэл

Замын хөдөлгөөнийг тээврийн замаас нийтийн зам руу
шилжүүлэх шаардлага гарч байгаа нөхцөлд тохирсон
орох/гарах хэсэг шаардлагатай.
Уулзвар /гарах/ болон орох уулзварууд дээр анхааруулгын
тэмдэг байрлуулах
Аливаа салаа зам дагуу түр зуурын тэмдэг байршуулна.
Ижил хэсэгт ажиллаж байгаа бол I үе шатны гэрээт
гүйцэтгэгчидтэй хамтран ажиллана.

Ижил хэсэг дэх ажлын хувьд I үе
шатны гэрээт гүйцэтгэгчидтэй
хамтран ажилласаныг шалгах
Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын журмын талаар
барилгын ажиллах хүчинд сургалт зохион байгуулна.
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гэрээт
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Замын
хөдөлгөөний
менежментий
н төлөвлөгөө

Замын хөдөлгөөний аюулгүй
байдлын процедурын хүртээмж
Сургалтын бүртгэл ба

Сургалтын бүртгэл
/ сургалтын бүртгэл

Нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ

Эх сурвалж

Дүрэм журам

Хариуцагч
тал

Менежментий
н төлөвлөгөө,
боломжтой
бол

Баталгаажуулах арга / нийцлийн
мониторинг

Тайлагналын
хэлбэр

бүртгэлийн хүртээмж
Замын хөдөлгөөний зохицуулагчийг ашиглах зэрэг олон
нийтийн зам ашиглагчидтай барилгын замын хөдөлгөөний
харилцааг зүй зохистойгоор удирдана.

Нэмэлт БОННҮ

ЗТХЯ/ТХН

Замын
хөдөлгөөний
менежментий
н төлөвлөгөө

Замын хөдөлгөөний
менежментийн төлөвлөгөөний
агуулга ба хүртээмж

Хяналт шалгалтын
бүртгэл

Барилгын
гэрээт
гүйцэтгэгч

Замын
хөдөлгөөний
менежментий
н төлөвлөгөө

Нийтийн автозамыг ашиглаж
байгаа эсэхээс үл хамааран
барилгын хөдөлгөөний хурдны
хязгаарыг нийтийн зам руу
орох/гарах хэсэгт зааж өгсөн
тэмдгийн хүртээмжийг долоо
хоног тутам хянаж, шалгах

Хяналт шалгалтын
бүртгэл

Барилгын
гэрээт
гүйцэтгэгч

Замын
хөдөлгөөний
менежментий
н төлөвлөгөө

Хязгаарлагдмал харагдац бүхий
газарт “5 секундын зогсох
дүрэм’-г хэрэгжиж байгааг
шалгах

Хяналт шалгалтын
бүртгэл

Барилгын
гэрээт
гүйцэтгэгч

Барилгын
ажлын ОТОТ

Барилгын ажлын ОТОТ
хүртээмж

Хурлын тэмдэглэл

Санал
гомдлын
механизм

Барилгын ажлын явц, байгаль
орчныг хамгаалах үйл
ажиллагааны талаарх зурагт
хуудсын хүртээмж

Замын цагдаагийн газартай харилцаж, замын хөдөлгөөний
зохицуулалтыг зохицуулна.
Зам тээврийн хөдөлгөөнийг нийтийн зам, нийтийн тээврийн
зам руу орох цэг дээр авто замын хөдөлгөөнд ашиглаж байгаа
тохиолдолд осол аваарын эрсдлийг багасгахын тулд барилгын
хөдөлгөөнд хурдны хязгаарлалт тавина.

Нэмэлт БОННҮ

Хязгаарлагдмал харагдац бүхий газарт “5 секундын зогсох
дүрэм”-г хэрэгжүүлнэ.

БОНБНҮ

Орон нутгийн иргэдэд барилгын явц, байгаль орчныг
хамгаалах үйл ажиллагааны талаар нарийвчилсан мэдээлэл
өгнө.

БОНБНҮ

Осол гэмтэл ба
зөрчлийн маягт,
бүртгэл

Осол гэмтэл ба
зөрчлийн маягт,
бүртгэл

Осол гэмтэл ба
зөрчлийн маягт,
бүртгэл
Зурагт хуудас
байгаа гэсэн
нотолгоо (зураг)
Санал гомдлын
маягт ба бүртгэл

Хууль эрх зүйн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор
мэдээлэл солилцох талаар орон нутгийн цагдаагийн газартай
хамтран ажиллана.

БОНБНҮ

Барилгын
гэрээт
гүйцэтгэгч

Олон нийтийн
эрүүл ахуй ба
аюулгүй
байдлын
менежментий
н төлөвлөгөө

Орон нутгийн цагдаагийн
байгууллагатай мэдээлэл
солилцсон/харилцсаны нотолгоо
/ хурлын тэмдэглэлийн хүртээмж

Хурлын тэмдэглэл

Ажлын байранд согтууруулах ундааг хориглох ёстой.

БОНБНҮ

Барилгын
гэрээт
гүйцэтгэгч

Олон нийтийн
эрүүл ахуй ба
аюулгүй
байдлын
менежментий
н төлөвлөгөө

Санал гомдлын тоо

Хяналт шалгалтын
бүртгэл

Барилгын
гэрээт

Олон нийтийн
эрүүл ахуй ба
аюулгүй

Сургалтын төлөвлөгөөний
хүртээмж, ХДХВ/ДОХ ба бусад
халдварт өвчнөөс сэргийлэх

Барилгын ажилчдад дүрэм журам, ХДХВ / ДОХ болон бусад
халдварт өвчний урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний
талаарх сургалтыг орон нутгийн эмнэлэгтэй хамтран зохион
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Согтууруулах ундаа байх

Санал гомдлын
маягт ба бүртгэл
Сургалтын бүртгэл/
бүртгэл

Нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ

Эх сурвалж

байгуулна.

Дүрэм журам

Хариуцагч
тал

Менежментий
н төлөвлөгөө,
боломжтой
бол

Баталгаажуулах арга / нийцлийн
мониторинг

гүйцэтгэгч

байдлын
менежментий
н төлөвлөгөө

арга хэмжээний талаарх энд
багтсан эсэхийг шалгана

Сургалтын
төлөвлөгөө

Тайлагналын
хэлбэр

Сургалтын
бүртгэл/бүртгэлүүдийг шалгах

Барилгын ажилтай холбоотой эрсдлийг орон нутгийн иргэд,
замын хэрэглэгчид мэддэг байхын тулд гэрээт гүйцэтгэгчид
ажил гүйцэтгэхээс өмнө олон нийттэй харилцах үүргийг
хүлээнэ.

Нэмэлт БОННҮ

Барилгын
гэрээт
гүйцэтгэгч

ОТОТ

Барилгын ОТОТ-ын хүртээмж ба
зохион байгуулсан хурлын
нотолгоо

Хурлын тэмдэглэл

Олон нийтэд мэдлэг ойлгох, хариуцлагын талаарх сургалт
(бэлгийн дарамт, ёс зүй, эрүүл мэнд, хүйс, орон нутгийн соёл,
зан заншлын талаархи зааварчилгааг багтаасан) төслийн бүх
гэрээт гүйцэтгэгчид, тэдний ажиллах хүчинд танилцуулах
хөтөлбөрийн нэг хэсэг болгон оруулна.

Нэмэлт БОННҮ

Барилгын
гэрээт
гүйцэтгэгч

Олон нийтийн
эрүүл ахуй ба
аюулгүй
байдлын
менежментий
н төлөвлөгөө

Орон нутгийн иргэдийн мэдлэг
ойлголтыг дээшлүүлэх
сургалтын агуулга ба хүртээмж,
сургалтын бүртгэл/бүртгэл

Сургалтын
бүртгэл/бүртгэл

Бүх гэрээт гүйцэтгэгч/ажиллах хүчин, туслан гүйцэтгэгчид
төслийн нөлөөлөлд өртсөн олон нийтийн сахилга бат, зан
үйлтэй холбоотой (урьдчилан бэлгийн харилцаанд орохгүй
байх гэх мэт) хүлээлт, шийтгэлийг багтаасан ёс зүйн дүрэмтэй
байна.

Сургалтын
төлөвлөгөө
Ёс зүйн
дүрэм

Санал гомдлын
маягт ба бүртгэл

Ёс зүйн дүрмийн хүртээмж
Танилцуулах сургалтанд сургалт
багтсан эсэхийг шалгана
Олон нийтийн санал гомдлын
тоо

Төслийн/
Барилгын
ажлын ОТОТ
Энгийн гомдол, тайлагналын журмыг тусгасан оролцогч
талуудын нэгдсэн санал гомдлын механизмыг боловсруулж,
хэрэгжүүлнэ. Аливаа зөрчил, бэлгийн ба бусад дарамт, мөн
төслийн бусад санал гомдлыг тайлагнах, шийдвэрлэхийг
дэмжихийн тулд төслийн талбай дээрх олон нийтийн гишүүдэд
хандах боломжтой байхаар олон нийтэд хүргэнэ. ТХН-д
тайлагнахаар санал болгосон санал гомдол, шийдлийн
талаархи мэдээллүүдийг хамгийн багадаа сар тутам
тайлагнана.

Нэмэлт БОННҮ

Гэрээт гүйцэтгэгчид аюулгүй байдлын бүх ажилтан,
байгууллагыг шалгаж үзэх ажиллагааг зохион байгуулах
шаардлагатай.

Нэмэлт БОННҮ

ЗТХЯ/ТХН

Оролцогч талуудын гомдол
барагдуулах механизмыг ил
болгож, хэрэгжүүлсэн эсэхийг
шалгана

Санал гомдлын
маягт ба бүртгэл

Санал гомдлын тоо ба төрөл
Санал гомдол ба шийдлийг ТХНд сар тутамд тайлагнаж байгаа
эсэхийг шалгана
Барилгын
гэрээт
гүйцэтгэгч

Хөдөлмөр ба ажлын байрны нөхцөл - хөдөлмөрийн нөхцөл
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Төслийн/
Барилгын
ажлын ОТОТ

Хуудас 64

Хөдөлмөрийн
менежментий
н төлөвлөгөө

Шаардлагатай шалгалтыг
зохион байгуулсан эсэхийг
шалгана

Аюулгүй байдлын
ажилтнууд болон
байгууллагуудад
зориулсан зохих
бүртгэл

Нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ

Эх сурвалж

Дүрэм журам

Хүний нөөцийн бодлого ба хөдөлмөрийн менежментийн
төлөвлөгөө нь бүх ажилчдын хувьд боломжтой, ойлгогдохуйц
байх бөгөөд ажилчдыг удирдахад ашиглагдана, үүнд Монгол
улсын хөдөлмөр ба ажил эрхлэлтийн хуулийн дагуух эрх,
ажилчдын байгууллагад нэгдэж, хамтран хэлэлцэх ажилчдын
эрх зэргийг багтаасан байна.

Нэмэлт БОННҮ

Албан ёсны төсөл, гэрээт гүйцэтгэгч төслийн хөдөлмөрийн
санал гомдол барагдуулах механизмыг бий болгож, хадгална.
ТХН-д тайлагнахаар санал болгосон санал гомдол, шийдлийн
талаархи мэдээллүүдийг хамгийн багадаа сар тутам
тайлагнана.

Нэмэлт БОННҮ

Хамгаалалтын ажилтныг ажилд авч кэмпийг хамгаалуулах
бөгөөд ажилчидтай шуурхай харилцах боломжтой байна.

БОНБНҮ

Барилгын
гэрээт
гүйцэтгэгч

Хөдөлмөрийн
менежментий
н төлөвлөгөө

Хамгаалалтын ажилтныг ажилд
авсан, боломжтой байгаа
эсэхийг шалгах

Хяналт шалгалтын
бүртгэл

Сахилга баттай байдлыг хангах дүрэм журмыг бий болгоно.

БОНБНҮ

Барилгын
гэрээт
гүйцэтгэгч

Хөдөлмөрийн
менежментий
н төлөвлөгөө

Ёс зүйн дүрмийн хүртээмж,
сахилга батгүй байх, зөрчсөн
тухай бүртгэл

Сахилга батгүй
байх, зөрчсөн
тухай бүртгэл

Хоол хүнс, ундны усыг тусгай
зөвшөөрөлтэй байгууллага
хангаж байгаа эсэхийг шалгана

Хяналт шалгалтын
бүртгэл

Хариуцагч
тал

Менежментий
н төлөвлөгөө,
боломжтой
бол

Баталгаажуулах арга / нийцлийн
мониторинг

Тайлагналын
хэлбэр

Барилгын
гэрээт
гүйцэтгэгч

Хөдөлмөрийн
менежментий
н төлөвлөгөө

Хүний нөөцийн бодлого ба
хөдөлмөрийн менежментийн
төлөвлөгөөний хүртээмж

Хяналт шалгалтын
бүртгэл

Ажилчдын санал гомдлын
механизмын хүртээмж
Барилгын
гэрээт
гүйцэтгэгч

Хөдөлмөрийн
менежментий
н төлөвлөгөө

Ажилчдын санал гомдлын
механизмын хүртээмж
Санал гомдлын тоо

Ажилчдын санал
гомдлын маягт ба
бүртгэл
Ажилчдын санал
гомдлын маягт ба
бүртгэл

Санал гомдол ба шийдлийг ТХНд сар тутамд тайлагнаж байгаа
эсэхийг шалгана

Ёс зүйн
дүрэм
Хоол хүнсний аюулгүй байдал, уух усны чанар, эрүүл ахуйг
хангах, тогтмол хяналт тавих.

БОНБНҮ

Барилгын
гэрээт
гүйцэтгэгч

Хөдөлмөрийн
менежментий
н төлөвлөгөө

Ундны ус нь ундны усны
стандартыг хангаж байгаа
эсэхийг баталгаажуулж баримт
бичгийг шалгах, эрүүл ахуйг
шалгах
Ажилчдын кэмпийг ЕСБХБ/ОУСК-ийн удирдамжийн дагуу
7
байгуулна: Ажилчдын байр сууц: үйл явц ба стандарт .
Барилгын ажил эхлэхээс өмнө Кэмпийн менежментийн
төлөвлөгөөг ТХН-р батлуулахаар бэлтгэх Барилгын кэмпийн
ахуйд зориулсан арга хэмжээг оруулах ёс зүйн дүрэм.

Нэмэлт БОННҮ

Барилгын
гэрээт
гүйцэтгэгч

Ажилчдын
кэмпийн
менежментий
н төлөвлөгөө
Ёс зүйн
дүрэм

Ажилчдын кэмпийн
менежментийн төлөвлөгөө ба ёс
зүйн дүрмийн хүртээмж
Ажилчдын санал гомдлын
механизмын хүртээмж

Хяналт шалгалтын
бүртгэл
Ажилчдын санал
гомдлын маягт ба
бүртгэл

Санал гомдлын тоо

Хөдөлмөрийн
менежментий

7

ЕСБХБ/ОУСК (2009 оны 8-р сар), Ажилчдын байр сууц: үйл явц ба стандарт. ОУСК ба ЕСБХБ-ны удирдамжийн тэмдэглэл Дараах холбоосоор үзэж болно:
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/publications/publications_gpn_workersaccommodation
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Хуудас 65

Нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ

Эх сурвалж

Дүрэм журам

Хариуцагч
тал

Менежментий
н төлөвлөгөө,
боломжтой
бол

Баталгаажуулах арга / нийцлийн
мониторинг

Тайлагналын
хэлбэр

н төлөвлөгөө
Хөдөлмөр ба ажлын байрны нөхцөл - Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал ба эрүүл ахуй
Төслийн БОНЭМАБ-г дагадаг гэрээт гүйцэтгэгчийн удирдлагын
систем нь олон улсын стандарт болох ХАБЭАҮЦ 18001-д
нийцтэй байж, ЕСБХБ-ы ГШ2 - Хөдөлмөр ба ажлын байрны
нөхцөл гэдэгт нийцүүлэн боловсруулагдсан байна.

Нэмэлт БОННҮ

Барилгын
гэрээт
гүйцэтгэгч

Хөдөлмөрийн
менежментий
н төлөвлөгөө

Удирдлагын систем нь төслийн
БОНЭМАБ-г хангаж, ISO 45001
болон ЕСБХБ-ы ГШ2 ба ГШ4-тэй
нийцтэй байгаа эсэхийг
шалгана.

Хяналт шалгалтын
бүртгэл

Нарийвчилсан ХАБЭА төлөвлөгөөг олгон, хэрэгжүүлж, түгээнэ.
Үүнд багтаах шаардлага (гэхдээ үүгээр хязгаарлагдахгүй):

Нэмэлт БОННҮ

Барилгын
гэрээт
гүйцэтгэгч

ХАБЭА-н
төлөвлөгөө

ХАБЭА төлөвлөгөөний агуулга
ба хүртээмж

Хяналт шалгалтын
бүртгэл











Талбайн дүрэм
Бүх үйл ажиллагаанд зориулсан ажил ба даалгаварын
тусгай аюулын дүн шинжилгээ, хяналт
ХХТ-г ашиглалтанд зориулсан албан хэрэглэх шаардлага.
Ажилтанд зориулсан аюулгүй байдлын сургалт.
Онцгой байдлын хариу арга хэмжээ авах журмыг
боловсруулж, хэрэгжүүлнэ.
Гэрээт гүйцэтгэгчийн ХАБЭА боловсруулах / хэрэгжүүлэх
хяналт, үүнд ТХН-д сайн дураар тайлагнах багтана.
Нийт ажлын цаг, алдагдсан цаг, тохиолдол, гэмтэл бэртэл
гэх мэтийн статистикийг хадгална.
Эрсдэл, ослын хамгаалалтын тухай мэдээллийг
хуваалцах ажлын хэрэгсэл.
Асбест агуулсан материал (жишээ нь: хоолойнуудыг)
зэрэг хориглогдсон материалыг худалдан авах,
ашиглахгүй байхыг баталгаажуулна.

Осол гэмтэл ба
зөрчлийн маягт,
бүртгэл

Операторуудад зориулсан аюулгүй байдлын сургалтыг байнга
зохион байгуулна.

БОНБНҮ

Барилгын
гэрээт
гүйцэтгэгч

Хөдөлмөрийн
менежментий
н төлөвлөгөө

Операторууд аюулгүй байдлын
сургалтанд хамрагдсаныг
шалгах

Сургалтын
бүртгэл/бүртгэл

Ажилчдыг цаг уурын туйлын нөхцөлд ажиллахыг зөвшөөрөхгүй
байх. Ажилчдыг зүй ёсны амралт, чөлөөгөөр хангах.

БОНБНҮ

Барилгын
гэрээт
гүйцэтгэгч

ХАБЭА-н
төлөвлөгөө

Цаг уурын нөхцөл байдал,
ажлын хуваарийг өдөр тутамд
шалгах

Хяналт шалгалтын
бүртгэл
Санал гомдол

Ажилчдын нөхцөлийг шалгах
Ажилчдын эрүүл мэндийн шалгалтыг зохион байгуулах барилгын бүх ажилчдад тогтмол үзлэг шалгалт хийх.

БОНБНҮ

Ажилчид дуу шуугиантай орчинд өдөрт 8 цагаас илүү
ажиллахгүй байх; чихний хамгаалалтын хэрэгсэлгүйгээр 55 дБс дээш дуу шуугиантай орчинд ажиллахгүй байх.

БОНБНҮ
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Хөдөлмөрийн
аюулгүй
байдлын
тухай хууль

Барилгын
гэрээт
гүйцэтгэгч

ХАБЭА-н
төлөвлөгөө

Эмнэлгийн бүртгэлийн
хуваарийг шалгах

Эмнэлгийн
бүртгэлийн хуваарь

Барилгын
гэрээт
гүйцэтгэгч

ХАБЭА-н
төлөвлөгөө

Ажилчдыг ХХТ-р хангасан
эсэхийг шалгах

Хяналт шалгалтын
бүртгэл

Өдөр тутмын ажлын байран дах

Мониторингийн

Хуудас 66

Нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ

Эх сурвалж

Ажилчдыг дуу шуугианы хамгаалалтын төхөөрөмжөөр хангах.

Дүрэм журам

Хариуцагч
тал

Менежментий
н төлөвлөгөө,
боломжтой
бол

MNS
0012.4.005:19
85.

Баталгаажуулах арга / нийцлийн
мониторинг

Тайлагналын
хэлбэр

дуу шуугианы мониторинг

бүртгэл

MNS
5002:2000
MNS
12.1.016:1988
Хөдөлмөр ба ажлын байрны нөхцөл - Онцгой байдлын бэлэн байдал
Бүх төрлийн хамгаалах арга хэмжээг төлөвлөгөөнд
нарийвчлан багтаасан Онцгой байдлын бэлэн байдал ба авах
хариу арга хэмжээний нарийвчилсан төлөвлөгөөг гарган
хэрэгжүүлж, түгээнэ. Үүнд хамгийн багадаа дараах багтана:

БОНБНҮ,
нэмэлт БОННҮ

Барилгын
гэрээт
гүйцэтгэгч

Онцгой
байдлын
бэлэн байдал
ба авах хариу
арга
хэмжээний
төлөвлөгөө

Онцгой байдлын бэлэн байдал
ба авах хариу арга хэмжээний
төлөвлөгөөний хүртээмж

Хяналт шалгалтын
бүртгэл

Барилгын
гэрээт
гүйцэтгэгч

Асгаралтаас
сэргийлэх ба
авах хариу
арга
хэмжээний
төлөвлөгөө

Асгаралтаас сэргийлэх ба авах
хариу арга хэмжээний
төлөвлөгөө ба журмын хүртээмж

Осол гэмтэл ба
зөрчлийн маягт,
бүртгэл

Болзошгүйонцгой байдлын тодорхойлолт ба
эрсдлийн үнэлгээ, ө.х асгаралт, гал, мөргөлдөөн,
ажилчдын бэртэл гэмтэл
o
Үүрэг хариуцлага
o
Тодорхойлсон онцгой байдалд хариу арга хэмжээ
авах журмыг боловсруулах
o
Шаардлагатай төхөөрөмж ө.х анхны тусламжийн
хэрэгсэл, гал түймэртэй тэмцэх төхөөрөмж г.м.
o
Онцгой байдлын төхөөрөмжид зориулсан туршилт
ба шалгалтын дэглэм
o
Цугларалтын цэгүүд. нүүлгэн шилжүүлэлтийн замууд
o
Сургалтын шаардлага
o
Ажилчид, олон нийт ба бусад нөлөөлөлд өртсөн
талуудад өгөх холбоо харилцааны протокол
o
Хамгийн ойрын эмнэлгийн байгууламжийн байршил
o
Шинэчлэх ба хянах цикл
o
Цас хайлах, осол ба байгалийн гамшиг (гал, үер,
цахилгаан, газар хөдлөлт)-с үүсэх үерт зориулсан
нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ
Энэ төлөвлөгөөг орон нутгийн олон нийт, эрх бүхий
байгууллага, онцгой байдлын үйлчилгээнийхэнтэй хамтран
боловсруулж, хэрэгжүүлэх ёстой бөгөөд ГШ4-н шаардлагуудыг
хамрах ёстой. Энэ төлөвлөгөөг талбай дээр барилгын ажил
эхлэхийн өмнө бэлэн болгосон байна.
o

Асгаралтын менежментийн төлөвлөгөөг бий болгох.
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Осол гэмтэл ба
зөрчлийн маягт,
бүртгэл

Нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ

Эх сурвалж

Дүрэм журам

Хариуцагч
тал

Менежментий
н төлөвлөгөө,
боломжтой
бол

Баталгаажуулах арга / нийцлийн
мониторинг

Тайлагналын
хэлбэр

Нефть бүтээгдэхүүний агуулахын газар, тээврийн хэрэгслийн
угаах болон засвар үйлчилгээний газруудад үртсэн буюу
нийлэг шингээгч материал (TSSW50W) ашиглана.

БОНБНҮ

MNS 58502008

Барилгын
гэрээт
гүйцэтгэгч

Асгаралтаас
сэргийлэх ба
авах хариу
арга
хэмжээний
төлөвлөгөө

Асгаралтаас сэргийлэх ба авах
хариу арга хэмжээний
төлөвлөгөөний хүртээмж

Хяналт шалгалтын
бүртгэл

Замын
хөдөлгөөний
менежментий
н төлөвлөгөө

Тээврийн хэрэгслийн засвар
үйлчилгээний ажлын хуваарийг
шалгах

Асгаралтаас
сэргийлэх ба
авах хариу
арга
хэмжээний
төлөвлөгөө

Асгаралтаас сэргийлэх ба авах
хариу арга хэмжээний
төлөвлөгөөний хүртээмж

Тээврийн хэрэгслийн засвар үйлчилгээ.

Тос хадгалалт/түгээлт нь үндэсний стандартуудыг хангана,
үүнд: “Газрын тосны бүтээгдэхүүний нийлүүлэлтийн технологи
ба үйл ажиллагааны журам MNS 4633:2006” ба “Шатахуун
түгээгүүрийн станц болон тоног төхөөрөмжийн техникийн
ерөнхий шаардлага MNS 4633:” 2006.

БОНБНҮ

БОНБНҮ

Барилгын
гэрээт
гүйцэтгэгч

MNS 4633:
2006
MNS 4633:
2006

Барилгын
гэрээт
гүйцэтгэгч

Тос хадгалалтын газруудын
долоо хоног тутмын хяналт
шалгалт

Барилгын тээврийн хэрэгсэл ба
үйлдвэрийг бүртгэлийг өдөр
тутамд хянаж шалгах

Тээврийн хэрэгсэл
ба үйлдвэрийн
хяналт шалгалтын
бүртгэл

Хяналт шалгалтын
бүртгэл

Тос хадгалалт ба түгээлтийн
бүсүүдийн долоо хоног тутмын
хяналт шалгалт

Дэд бүтэц ба үйлчилгээ
Нөөцийн ашиглалт, үр ашгийн талаар нарийвчилсан мэдээлэл
өгөх ба барилгын БОНУМТ-д багтаана. Энэ нь эрчим хүч ба
усны эх үүсвэрийг тодорхойлох ёстой. Орон нутагт үзүүлэх
нөлөөллөөс зайлсхийхийн тулд шаардлагатай гэж үзвэл
нийлүүлэгчидтэй хэлэлцэнэ.

Нэмэлт БОННҮ

Барилгын
гэрээт
гүйцэтгэгч

Тухайлсан
багцын
барилгын
ажлын
БОНУМТ

Нөөцийг үр ашигтай ашиглах
тухай мэдээллийн хүртээмж

Хяналт шалгалтын
бүртгэл

Онцгой байдлын бэлэн байдал ба авах хариу арга хэмжээний
төлөвлөгөөний хэсэг болгон ажилчдад тохирох эрүүл мэндийн
байгууламжийг орон нутгийн эрүүл мэндийн байгууламжийн
туслалцаатай тодорхойлж, хэрэгцээ нь орон нутгийн
хэрэглэгчдэд хохирол учруулахгүй байх явдлыг хангана. Орон
нутгийн эрүүл мэндийн байгууламжид зориулсан шаардлагыг
болгоомжтой тохируулна.

Нэмэлт БОННҮ

Барилгын
гэрээт
гүйцэтгэгч

Онцгой
байдлын
бэлэн байдал
ба авах хариу
арга
хэмжээний
төлөвлөгөө

Орон нутгийн эрүүл мэндийн
байгууламжийг тогтоож, хүчин
чадлыг нь үнэлж тогтоосон
эсэхийг шалгах

Хяналт шалгалтын
бүртгэл

Нэмэлт БОННҮ

Барилгын
гэрээт
гүйцэтгэгч

Хөдөлмөрийн
менежментий
н төлөвлөгөө

Хүний нөөцийн бодлого ба
хөдөлмөрийн менежментийн
төлөвлөгөөний хүртээмж

Хяналт шалгалтын
бүртгэл

Хүйс
Хүний нөөцийн бодлого, Хөдөлмөрийн менежментийн
төлөвлөгөөний (дээрхийг үзэх) дагуу эмэгтэйчүүдэд ижил
боломжийг олгох

Барилгын ажиллах хүчний %
болж ажилд орсон
эмэгтэйчүүдийн тоо
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Хүснэгт 6-3. Барилгын ажлын дараах, хүлээлгэн өгөхийн өмнөх байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийг бууруулах менежментийн арга хэмжээ
Нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ

Эх сурвалж

Дүрэм журам

Хариуцагч
тал

Менежментий
н төлөвлөгөө,
боломжтой
бол

Баталгаажуулах арга / нийцлийн
мониторинг

Тайлагналын
хэлбэр

Барилгын
гэрээт
гүйцэтгэгч

Нөхөн сэргээх
төлөвлөгөө

Нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөө
ба материал, хог хаягдлын
менежментийн төлөвлөгөөний
хүртээмж

Хяналт шалгалтын
бүртгэл

Хөрсний нөхөн сэргээлт
Талбайн цэвэрлэгээ болон техникийн нөхөн сэргээлтийг салаа
зам, зам, кэмпийн талбай ба кэрьер, ил олборлолтын
нүхнүүдэд хийнэ.

БОНБНҮ

Шороон далангийн хажуу зэрэг нөлөөлөлд автсан бүх газрыг
нөхөн сэргээж, дахин ургамал ургуулна.
Гэрээт гүйцэтгэгч хог хаягдал хадгалсан төслийн хонгил,
туслах талбай, аливаа бусад байршлаас бүх хог хаягдлыг
зайлуулах болно. Зөвшөөрөгдсөн талбайд зайлуулах хог
хаягдал.

БОНБНҮ 6.2 дугаар хэсэг (Хавсралт А-г үзнэ үү)-тай уялдуулан
хийсэн нөхөн сэргээлт Үүнд дараах багтана:


Ирээдүйн газар ашиглалтад нийцсэн биологийн нөхөн
сэргээлтэнд зориулан үр сонгох.



Дахин ургамал тарих талбайг үржил шимт хөрсөөр хучна.



Тарьсан үрийн арчилгаа.



Гадаргууг нөхөн сэргээлтийн талбайн ирээдүйн төлөвлөж
буй хэрэгцээнд нийцүүлэн дахин тохируулна.



Жижиг амьтан, мэрэгч, шавьжийг биологийн нөхөн
сэргээлтийн нэг хэсэг гэж үзнэ.



Карьерын бүх нүхийг БОНБНҮ шаардлагын дагуу дахин
тохируулна.

Зөвхөн өөрийнх нь төрөл зүйлээр дахин ургамалжуулахыг
зохион байгуулна; сумтай зөвлөлдөнө.

Салаа зам, нэвтрэх зам,
кэмпийн талбай, карьер ба ил
олборлолтын талбайд хийх
хяналт шалгалт
Шороон далангийн хажуу зэрэг
нөлөөлөлд автсан бүсийн
хяналт шалгалт

БОНБНҮ

Нэмэлт БОННҮ

Зам барилгын
ажлын норм
БНбД

Барилгын
гэрээт
гүйцэтгэгч

Нөхөн сэргээх
төлөвлөгөө

Барилгын
гэрээт
гүйцэтгэгч

Нөхөн сэргээх
төлөвлөгөө

32-02-00”

Нөхөн сэргээлтийн
төлөвлөгөөний хүртээмж

Хяналт шалгалтын
бүртгэл/тайлан

Нөхөн сэргээлт хийсэн талбайн
хяналт шалгалт

Нөхөн сэргээлтийн
төлөвлөгөөний агуулга ба
хүртээмж

Холбоо
харилцааны
протокол
Хяналт шалгалтын
бүртгэл

Ургамал
хамгаалах
тухай хууль.
7.2, 7.5, 7.6
дугаар зүйл.
Байгаль
орчныг
тухай хууль.
31 дүгээр
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Нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ

Эх сурвалж

Дүрэм журам

Хариуцагч
тал

Менежментий
н төлөвлөгөө,
боломжтой
бол

Баталгаажуулах арга / нийцлийн
мониторинг

Тайлагналын
хэлбэр

Барилгын
гэрээт
гүйцэтгэгч

Нөхөн сэргээх
төлөвлөгөө

Нөхөн сэргээх төлөвлөгөөний
хүртээмж

Хяналт шалгалтын
бүртгэл

зүйл.
Байгалийн урсгал замыг аль болох түргэн сэргээж, анхны
байдалд нь аль болох ойртуулах ёстой.

БОНБНҮ

Барилгын ажил эхлэхээс өмнөх
байгалийн урсац маршрутын
дэлгэрэнгүй тодорхойлолт
Урсац маршруттай уялдах нөхөн
сэргээсэн талбайн хяналт
шалгалт

Зам барилгын ажилд зориулан бий болгосон худгуудыг орон
нутгийн эрх бүхий байгууллагад сайн нөхцөл байдалтайгаар
хүлээлгэн өгнө.

БОНБНҮ

Барилгын
гэрээт
гүйцэтгэгч

Усны
менежментий
н төлөвлөгөө

Орон нутгийн эрх бүхий
байгууллагад шилжүүлэхийн
өмнөх худгийн нөхцөл байдлын
хяналт шалгалт

Хяналт шалгалтын
бүртгэл

Худгийг орон нутгийн эрх бүхий
байгууллага хүлээн
зөвшөөрсөнийг батлах баримт
бичгийн хүртээмж

Хүснэгт 6-4. Үйл ажилллагааны үе шатанд байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийг бууруулах менежментийн арга хэмжээ
Нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ

Эх сурвалж

Дүрэм журам
(боломжтой
бол)

Хариуцагч
тал

Менежментий
н төлөвлөгөө,
боломжтой
бол

Баталгаажуулах арга / нийцлийн
мониторинг

Тайлагналын
хэлбэр

Үйл
ажиллагаа ба
засвар
үйлчилгээ
(ҮА&ЗҮ)-ий
гэрээт
гүйцэтгэгчид

Асгаралтаас
сэргийлэх ба
авах хариу
арга
хэмжээний
төлөвлөгөө

Дараахын хүртээмж:
Асгаралтаас сэргийлэх ба авах
хариу арга хэмжээний
төлөвлөгөө болон холбогдох
сургалтын хөтөлбөр

Сургалтын бүртгэл

ЗТХЯ/ ҮА&ЗҮ
гэрээт
гүйцэтгэгчид

ҮА&ЗҮ-ий
төлөвлөгөө

Усны хоолойн ажиллагаа/засвар
үйлчилгээний сар тутмын хяналт
шалгалт

Гадаргын ба гүний усны бохирдол
ҮА&ЗҮ явцад, асгаралтанд зориулсан хэрэгслийг хэдийд ч
боломжтой бүх байршилд байлгаж, ажилчдыг тэдгээрийн
ашиглалт, зайлуулах талаар сургах; асгасан нөхцөлд
Асгаралтаас сэргийлэх ба авах хариу арга хэмжээний
төлөвлөгөөг хэрэгжүүлнэ.

Нэмэлт БОННҮ

Хяналт шалгалтын
бүртгэл

Асгаралтанд зориулсан
хэрэгслийн хүртээмжийг шалгах

Үерийн аюул
Хаягдлыг зайлуулахад усны хоолойн байнгын засвар
үйлчилгээ/цэвэрлэгээг хийх.
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Хяналт шалгалтын
бүртгэл

Нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ

Эх сурвалж

Дүрэм журам

Хариуцагч
тал

Менежментий
н төлөвлөгөө,
боломжтой
бол

Баталгаажуулах арга / нийцлийн
мониторинг

Тайлагналын
хэлбэр

ЗТХЯ/ ҮА&ЗҮ
гэрээт
гүйцэтгэгчид

ҮА&ЗҮ-ий
төлөвлөгөө

Системийн гүйцэтгэлийн хяналт
шалгалт

Хяналт шалгалтын
бүртгэл

Нэмэлт БОННҮ

ЗТХЯ/ ҮА&ЗҮ
гэрээт
гүйцэтгэгчид

ҮА&ЗҮ-ий
төлөвлөгөө

Системийн гүйцэтгэлийн хяналт
шалгалт

Хяналт шалгалтын
бүртгэл

Нэмэлт БОННҮ

ЗТХЯ

ҮА&ЗҮ
төлөвлөгөөн
дэх хог
хаягдлын
менежмент

ҮА&ЗҮ төлөвлөгөөний хүртээмж

Хяналт шалгалтын
бүртгэл

Үйл
ажиллагаа ба
засвар
үйлчилгээ
(ҮА&ЗҮ)-ий
гэрээт
гүйцэтгэгчид

ҮА&ЗҮ-ий
төлөвлөгөө

Хог хаягдал цуглуулах хогийн
сав, олон нийтийн байршлын
тэмдэглэгээг жилд хоёр удаа
шалгаж байх

Хяналт шалгалтын
бүртгэл

Үйл
ажиллагаа ба
засвар
үйлчилгээ
(ҮА&ЗҮ)-ий
гэрээт

ҮА&ЗҮ
төлөвлөгөөн
дэх хог
хаягдлын
менежмент

ОНХХХ хог хаягдал хадгалалтын
газруудын сар тутмын хяналт
шалгалт

Хяналт шалгалтын
бүртгэл

(боломжтой
бол)
Замын усны хоолой суулгаагүй цэгүүдэд үерийн урсгалыг
хамгийн ойрын усны хоолойн цэг рүү сайтар төлөвлөсөн
зайлуулах хоолойг ашиглан чиглүүлнэ.

БОНБНҮ

Хүчтэй бороо орох, цас хайлах
зэргийн дараах үзлэг шалгалт

Үерийн дараах хяналт шалгалт болон нөхөн сэргээлт.
Ус зайлуулах систем, тунадас, элэгдлийг хянах, үүнд тохирох
ус зайлуулах системийг оролцуулан урсацыг зохицуулахын
тулд байнга шалгаж, үргэлжлүүлэн хийнэ.
Ус зайлуулах хоолойн хангалттай урсацыг замын төвийн
дундажаас хангана.
Үйл ажиллагаа ба засвар үйлчилгээний хог хаягдал
Засвар үйлчилгээний үйл ажиллагаанаас хог хаягдлын
менежментийг хариуцдаг ҮА&ЗҮ төлөвлөгөөг боловсруулж
хэрэгжүүлэх. Ашиглалт, засвар үйлчилгээний хаягдлын
менежментийн журам нь дараах зүйлсийг багтаана:
o

хог хаягдлыг дахин боловсруулах, хог хаягдлыг
багасгах талаар ажилтнуудад тогтмол сургалт
зохион байгуулах, хог хаягдлыг багасгах, хог
хаягдлын зохистой менежментийг сайжруулахад
шаардлагатай сайн туршлагыг бий болгох.

o

Аюултай хог хаягдлыг (эмнэлгийн хог хаягдал,
батарей ба ХЦЭТТ) хадгалахад зориулсан тусгай
зориулалтын талбайг хангах

o

Тээврийн хэрэгсэл, үйлдвэрийн засвар үйлчилгээний
хаягдлыг дахин боловсруулах, химийн хоосон сав,
уутыг дахин ашиглах буюу дахин хэрэглэх.

o

Үлдэж байгаа аюултай хог хаягдлыг тусгай
гэрчилгээтэй компаниар зайлуулах.

Хог хаягдлыг цуглуулах хогийн савыг нийлүүлэх, үйлчилгээ
үзүүлэхээр холбогдох эрх бүхий байгууллагаас төлөвлөсөн
төсөв; энэ нь Монгол улсын хог хаягдлын тухай хуулийн
шаардлага бөгөөд энэ нь сумын удирдлагуудын үүрэг
хариуцлага юм.

Нэмэлт БОННҮ

ОНХХХ хаягдлыг байнга цуглуулж, хаалттай саванд дахин
боловсруулж, устгах хүртэл орон нутгийн хуулийн шаардлагад
нийцүүлэн хадгалах хэрэгтэй.

Нэмэлт БОННҮ
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Хог хаягдлын
тухай хууль
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Зам дагуух хог хаягдлын
менежментийн хяналт шалгалт

Хог хаягдал зайлуулалтыг
хариуцдаг компаниудын хог
хаягдлын тусгай

Хог хаягдлын
бүртгэл

Хог хаягдлын
зөвшөөрөл/лиценз

Нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ

Эх сурвалж

Дүрэм журам
(боломжтой
бол)

Хариуцагч
тал

Менежментий
н төлөвлөгөө,
боломжтой
бол

гүйцэтгэгчид

Баталгаажуулах арга / нийцлийн
мониторинг

Тайлагналын
хэлбэр

зөвшөөрөл/лицензийг шалгах

Дуу шуугиан
Дуу шуугианы нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ (жишээ нь,
дуу шуугиан саатуулагч) нь дуу шуугианы түвшинг тогтоохоос
илүүтэйгээр замын хөдөлгөөний өргөжиж, замын хөдөлгөөн
ихэссэнээс үүсэх дуу шуугианы түвшинг тогтооно. Энэ нь
одоогийн ба ирээдүйн нүүлгэн шилжүүлэлтэнд өртөхгүй дуу
шуугианы мэдрэмтгий хүлээн авагчид хамаарна.

Нэмэлт БОННҮ

ЗТХЯ

ҮА&ЗҮ-ий
төлөвлөгөө
Санал
гомдлын
механизм

Дуу шуугианы нөлөөллийг
бууруулах арга хэмжээний
баталгаа
Санал гомдлын тоо

Хяналт шалгалтын
бүртгэл
Санал гомдлын
маягт ба бүртгэл

Дуу шуугианы мэдрэг хүлээн авагчид дахь орон сууцны бүсэд
барилгын дараах дуу шуугианы мониторингийг хийх, дуу
шуугианы түвшин хэтэрвэл нөлөөллийг бууруулах нэмэлт арга
хэмжээг (ө.х саатуулагч) авна.
Агаарын чанар
Шаардлагатай бол орон сууцны бүсэд барилгын ажлын дараах
агаарын чанарын мониторингийг замын хөдөлгөөн
нэмэгдсэний үр дүнд агаарын чанар хууль эрх зүйд зааснаас
хэтрээгүй болохыг нь батлах зорилгоор хийнэ. Шаардлагатай
бол нөлөөллийг бууруулалтыг хэрэгжүүлж, хэтэрсэн
үзүүлэлтийг бүртгэнэ.

Нэмэлт БОННҮ

ЗТХЯ

ҮА&ЗҮ-ий
төлөвлөгөө
Санал
гомдлын
механизм

Агаарын чанарын нөлөөллийг
бууруулах арга хэмжээний
баталгаа
Санал гомдлын тоо

Хяналт шалгалтын
бүртгэл
Санал гомдлын
маягт ба бүртгэл

Ан амьтан
Мотоциклчдод ан амьтдын мэдэгдэх хонгил (зэрлэг ан
амьтдын судлаач мэргэжилтний зөвлөгөөнд үндэслэсэн)
орчимд болзошгүй мөргөлдөх эрсдэл ба хурдны хязгаарлалтыг
анхааруулахаар нэмэлт тэмдгүүдийг байрлуулах ёстой.

Нэмэлт БОННҮ

ЗТХЯ

ҮА&ЗҮ-ий
төлөвлөгөө

Мэдэгдэж байгаа ан амьтдын
хонгилыг зурагласан, тэмдгүүд
нь хурдны хязгаарыг
тодорхойлон байрлаж байгаа
эсэхийг шалгана

Хяналт шалгалтын
бүртгэл

Замын хонгилын хашааг хавар цагт хянаж шалган, засвар
үйлчилгээ хийх.

Нэмэлт БОННҮ

ЗТХЯ

ҮА&ЗҮ-ий
төлөвлөгөө

Хашаа нь холбоотой хэвээр
эсэхийг шалгах

Хяналт шалгалтын
бүртгэл

ЗТХЯ

Олон нийтийн
эрүүл ахуй ба
аюулгүй
байдлын
төлөвлөгөө

Олон нийтийн эрүүл ахуй ба
аюулгүй байдлын төлөвлөгөөний
хүртээмж ба хурлын тэмдэглэл

Хурлын тэмдэглэл

Олон нийтийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, аюулгүй байдал, амьжиргаа
Хууль эрх зүйн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор
мэдээлэл солилцох талаар орон нутгийн цагдаагийн газартай
хамтран ажиллана.

Хувилбар 3.0 | 2019 оны 7-р сар
SNC-Lavalin | 6. UB-Darkhan ESMMP_FINALv3_180719_MON

БОНБНҮ

Хуудас 73

Орон нутгийн цагдаагийн
газартай мэдээлэл солилцсон

Нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ

Эх сурвалж

Дүрэм журам
(боломжтой
бол)

Хариуцагч
тал

Менежментий
н төлөвлөгөө,
боломжтой
бол

Баталгаажуулах арга / нийцлийн
мониторинг

Тайлагналын
хэлбэр

/харилцсан тухай баталгаа
Мал амьтан хөнлөн гардаг хэсэгт ойртож буй тухай зохих
тэмдэглэгээ, том малд цацруулагчтай хүзүүвч ашиглах (ж.нь
үхэр)

БОНБНҮ

ЗТХЯ

Олон нийтийн
эрүүл ахуй ба
аюулгүй
байдлын
төлөвлөгөө

Мал амьтан хөнлөн гардаг
хэсэгт ойртож буй тухай зохих
тэмдэглэгээ

Зохих тэмдэглэгээ

Тээврийн хэрэгслийг дусал, суваг шуудуу болон тэмдэг ба
халаалтын шугам зэрэг хамгаалалтгүй замын обьектуудаас
хамгаалдаг зохих замын системийг зааж өгнө. Энэ нь ялангуяа
хоёр зорчих хэсэгтэй болох нөхцөлтэй илүү холбоотой, учир нь
тээврийн хэрэгслүүд 100 км/цагийн хурдтайгаар нэг зорчих
хэсэгтэй замд явдгаас удаан хугацаанд явах магадлалтай.

Нэмэлт БОННҮ

ЗТХЯ

Олон нийтийн
эрүүл ахуй ба
аюулгүй
байдлын
төлөвлөгөө

Зохих замын системийг бий
болгож, тэдгээрийн гүйцэтгэл /
ослын хар бүсийг хянаж байх

Хяналт шалгалтын
тайлан

Барилга угсралтын ажил дуусмагц зохистой хяналт шалгалт,
завсар үйлчилгээний дэглэмийг хэрэгжүүлнэ.

Нэмэлт БОННҮ

ЗТХЯ

Олон нийтийн
эрүүл ахуй ба
аюулгүй
байдлын
төлөвлөгөө

Хяналт шалгалт, засвар
үйлчилгээний ажлын үр дүн ба
хуваарийг замын гадаргуугийн
хэт их температур дахь
эсэргүүцэлтэй холбоотойгоор
шалгана

Хяналт шалгалт ба
засвар
үйлчилгээний
бүртгэл

Жолоочийн зан байдал, хурдны хязгаартай холбоотойгоор
орон нутгийн иргэд, хэвлэл мэдээллийнхтэй уулзалт хийх, мөн
орон нутгийн түвшинд жолооч нарт шинэ замын ажил дуусахад
замын талаар мэдээлэл авахад тусална.

Нэмэлт БОННҮ

ЗТХЯ

Төслийн
ОТОТ

ҮА&ЗҮ ОТОТ-н хүртээмж ба
хурлын тэмдэглэл

Хурлын тэмдэглэл;

Явган хүний гарц (эмзэг бүлгийн хүмүүсийг оруулаад) хот
орчмын бүс дэх замын хөдөлгөөнийг багасгах арга хэмжээг зөв
зохистой загвараар хянах, замын хажууг ашигладаг өндөр
явган хүний зам дагууд хамгаалах хаалт, хамгаалалт,
гудамжны гэрэлтүүлгээр хангах

Нэмэлт БОННҮ

ЗТХЯ

Олон нийтийн
эрүүл ахуй ба
аюулгүй
байдлын
төлөвлөгөө

Явган хүний гарцыг шалгах, хот
суурин газрын хурдны хязгаарыг
харуулсан тэмдгийн
хүртээмжийг шалгах

Хяналт шалгалтын
бүртгэл

Нэвчилт болон ослын эрсдэлийг урьдчилан сэргийлэхийн тулд
ус зайлуулах хоолойн сувгийг нэвт шингээгч, ус зайлуулах
сувгийг байрлуулах.

Нэмэлт БОННҮ

ЗТХЯ

ҮА&ЗҮ-ий
төлөвлөгөө

Ус зайлуулах хоолойн сувгийн
хүртээмжийг шалгах

Хяналт шалгалтын
бүртгэл

Санал болгож буй төсөл дэх гүүрний хашлага, хоолойнуудыг
(болон бусад санал болгож буй бүтцүүд) дээр тээврийн
хэрэгслийн агууламжийн арга хэмжээг баталгаажуулах.

Нэмэлт БОННҮ

ЗТХЯ

ҮА&ЗҮ-ий
төлөвлөгөө

Гүүрний хашлага дээр тээврийн
хэрэгслийн агууламжийн арга
хэмжээний гүйцэтгэл,
хүртээмжийг шалгах

Хяналт шалгалтын
тайлан

Одоо үргэлжилж байгаа засвар үйлчилгээ, засвар, үүнд олон
нийтийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйг хангахын тулд замын
наслалтыг сайжруулахад зориулсан ус зайлуулах сувгийн

Нэмэлт БОННҮ

ЗТХЯ/ ҮА&ЗҮ
гэрээт

ҮА&ЗҮ-ий
төлөвлөгөө

ҮА&ЗҮ-ий ажлын үр дүн ба
хуваарийг шалгах

Хяналт шалгалтын
бүртгэл

Ослын бүртгэл

Мал сүрэг зам ашиглах, ялангуяа малчдын гэр бүлд болзошгүй
мөргөлдөөн болон холбогдох хуулиас үүдэх торгуулийн талаар
мэдээлэхтэй холбоотой уулзалт зохионо.
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Ослын бүртгэл

Нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ

Эх сурвалж

Дүрэм журам
(боломжтой
бол)

Хариуцагч
тал

Менежментий
н төлөвлөгөө,
боломжтой
бол

Баталгаажуулах арга / нийцлийн
мониторинг

Тайлагналын
хэлбэр

ҮА&ЗҮ-ий
төлөвлөгөө

ХАБЭА, онцгой байдлын бэлэн
байдал, хариу авах арга хэмжээг
нэгтгэсэн ҮА&ЗҮ-ий
нарийвчилсан төлөвлөгөөний
хүртээмж

Хяналт шалгалтын
бүртгэл

гүйцэтгэгчид

засвар үйлчилгээг хийх багтана, ө.х осол гарахаас сэргийлж
нөлөөлөлд өртсөн авто зам, хучлагын гадаргуу дээр гарсан
нүх, хагарлыг бөглөх, гадаргууг тэгшлэх багтана.
Хөдөлмөр ба ажлын байрны нөхцөл - Хөдөлмөрийн нөхцөл
ХАБЭА, онцгой байдлын бэлэн байдал, хариу авах арга
хэмжээг нэгтгэсэн ҮА&ЗҮ-ий нарийвчилсан төлөвлөгөөг
бэлтгэн, хэрэгжүүлнэ.

Нэмэлт БОННҮ

ЗТХЯ

Үйл ажиллагааны хүний нөөцийн бодлого ба хөдөлмөрийн
менежментийн төлөвлөгөө нь бүх ажилчдын хувьд боломжтой,
ойлгогдохуйц байх бөгөөд ажилчдыг удирдахад ашиглагдана,
үүнд Монгол улсын хөдөлмөр ба ажил эрхлэлтийн хуулийн
дагуух эрх, ажилчдын байгууллагад нэгдэж, хамтран хэлэлцэх
ажилчдын эрх зэргийг багтаасан байна.

Нэмэлт БОННҮ

ЗТХЯ/ ҮА&ЗҮ
гэрээт
гүйцэтгэгчид

Хөдөлмөрийн
менежментий
н төлөвлөгөө

Хүний нөөцин бодлого ба
хөдөлмөрийн менежментийн
төлөвлөгөөний хүртээмжийг
шалгах

Хяналт шалгалтын
бүртгэл

Албан ёсны хөдөлмөрийн санал гомдол барагдуулах
механизмыг бий болгож, хадгална.

Нэмэлт БОННҮ

ЗТХЯ/ ҮА&ЗҮ
гэрээт
гүйцэтгэгчид

Төслийн
ОТОТ

Хөдөлмөрийн санал гомдлын
механизмын хэрэгжилтийг
шалгах

Санал гомдлын
маягт ба бүртгэл

Нэмэлт БОННҮ

ЗТХЯ

ҮА&ЗҮ-ий
төлөвлөгөө

Эрүүл мэндийн тусламж
үйлчилгээний байгууламж,
төсвийн хүртээмжийг шалгах

Хяналт шалгалтын
тайлан

Нэмэлт БОННҮ

ЗТХЯ/ ҮА&ЗҮ
гэрээт
гүйцэтгэгчид

Хөдөлмөрийн
менежментий
н төлөвлөгөө

Хүний нөөцийн бодлого,
Хөдөлмөрийн менежментийн
төлөвлөгөөнд хамрагдсан
эмэгтэйчүүдэд ижил боломж
олгогдсон эсэхийг шалгах

Хяналт шалгалтын
бүртгэл

Онцгой
байдлын
бэлэн байдал
ба авах хариу
арга хэмжээ

Дэд бүтэц ба үйлчилгээ
Зам дагууд ЗХО-д зориулсан эрүүл мэндийн үйлчилгээ ба
төсвийн хяналтыг хангана.

Хүйс
Хүний нөөцийн бодлого, Хөдөлмөрийн менежментийн
төлөвлөгөөний дагуу эмэгтэйчүүдэд ижил боломжийг олгох

Ажиллах хүчний % эмэгтэйчүүд
Орон нутгийн иргэд, тухайлбал эмэгтэйчүүд, залуу охидод
чиглэсэн зам дагуух ачааны машинуудаас болж үүсдэг
хүсээгүй нийгмийн зан авирын эрсдэлийг бууруулахын тулд
зохих журмыг сахиулах.
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Олон нийтийн
аюулгүй
байдал ба
эрүүл ахуйг
хамарсан
ҮА&ЗҮ
төлөвлөгөө

Санал гомдлын бүртгэлийг
шалгах

Олон нийтийн
санал гомдлын
маягт ба
бүртгүүлэх

Нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ

Эх сурвалж

Дүрэм журам
(боломжтой
бол)

Хариуцагч
тал

Менежментий
н төлөвлөгөө,
боломжтой
бол

Баталгаажуулах арга / нийцлийн
мониторинг

Тайлагналын
хэлбэр

Нээхийн өмнөх/Барилгын ажлын
дараах замын аюулгүй байдлын
аудит

Замын аюулгүй
байдлын аудитын
тайлан

Санал
гомдлын
механизм
Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдал
Зам дагуух тосгоны аюулгүй ажиллагааны гүйцэтгэлийг
үнэлэх, аюулгүй орчинг тодорхойлохын тулд замын аюулгүй
байдлын аудитын хөтөлбөрийг боловсруулна. Үүнд нээлтийн
өмнөх/барилгын ажлын дараах Замын аюулгүй байдлын
аудитыг багтаасан байх ёстой. Энэ нь замын аюулгүй байдлын
аудитын төлөвлөлтийн үеэр хүлээн зөвшөөрсөн
зөвлөмжүүдийг батлах зорилготой. Цаашдын Замын аюулгүй
байдлын аудитыг замыг нээснээс 12 сарын дараа явуулж,
үүнээс хойш 3 жил тутамд давтамжтайгаар явуулж, зам дагуух
замын хөдөлгөөний мөргөлдөөнийг үнэлэн, засч залруулах
арга хэмжээ шаардлагатай аливаа хандлага/хар цэгийг
тодорхойлно.
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Нэмэлт БОННҮ /
Замын аюулгүй
байдлын тайлан

ЗТХЯ

ҮА&ЗҮ-ий
төлөвлөгөө

Замыг нээснээс 12 сарын дараа
замын аюулгүй байдлын аудитыг
хийнэ.
Үүнээс хойш 3 жил тутамд
замын аюулгүй байдлын аудитыг
хийнэ.

Хуудас 76

7.

Байгаль орчны мониторинг

7.1.

Танилцуулга

БОНУМТ-н явцад, ЗТХЯ/ТХН болон барилгын гэрээт гүйцэтгэгчид Байгаль орчин ба нийгмийн
мониторингийн хөтөлбөрийг бий болгоно. Дараах зорилгоор төслийн үйл ажиллагааны мониторингийг
хийнэ. Үүнд:


Төсөл нь үндэсний шаардлага болон ЕСБХБ-ны ГШ-ын дагуу хэрэгждэг байх;



Барилгын явц дах нөхцөл байдалд гарсан өөрчлөлтийг хянах;



Нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний үр ашгийг үнэлэх;



Зээлдүүлэгчид ба зөвшөөрөл олгох эрх бүхий байгууллагуудыг байгаль орчин, нийгмийн
гүйцэтгэлийн талаархи мэдээллээр шаардлагатай бол хангах;



Сөрөг нөлөөг бууруулах арга хэмжээ нь барилгын ажилтай холбоотой үүсэх нөлөөллүүдийг
арилгах буюу багасгах боломжгүй, хэрэв шаардлагатай бол засч залруулах арга хэмжээг
хэрэгжүүлнэ.

Мониторингийн төлөвлөгөө

7.2.

Мониторингийн нарийвчилсан төлөвлөгөөг барилгын гэрээт гүйцэтгэгч тодорхой зорилтот түвшинтэйгээр
боловсруулж,тухайн багц тус бүрт тохируулна. Мониторинг дараах сэдвийг хамрах ёстой:


Агаарын чанар;



Дуу шуугиан;



Гадаргын ус;



Гүний ус;



Хөрсний чанар;



Ургамлын бүрхвэр;



Замын аюулгүй байдал.

Хүснэгт 7-1-д үзүүлсэн мониторингийн шаардлагууд.
Хүснэгт 7-1. Байгаль орчны мониторингийн төлөвлөгөө
Төслийн үе
шат

Параметрүүд

Байршил

Мөчлөг

МNS

Агаарын
чанар

SO2, CO, NO2

Хотыг оруулаад зам дагуух
мэдрэг хүлээн авагчид дээр.

Барилгын ажлын өмнө,
нэг удаа

MNS 4585:2007

Төслийн талбайн хамгийн
багадаа 20 цэгийг хянаж байх
суурь үзүүлэлтүүдтэй
уялдуулах.

Сар тутмын

Барилгын идэвхтэй цэгүүд

Сар тутмын

Хотыг оруулаад зам дагуух
мэдрэг хүлээн авагчид дээр.

Барилгын ажлын өмнө,
нэг удаа

Төслийн талбайн 20 цэгт

Сар тутмын

Хотыг оруулаад зам дагуух
мэдрэг хүлээн авагчид дээр.

Барилгын ажлын өмнө,
нэг удаа

Хотыг оруулаад зам дагуух
мэдрэг хүлээн авагчид дээр.

Сар тутмын

Хотыг оруулаад зам дагуух
мэдрэг хүлээн авагчид дээр.

Төслийн ажиллагаанаас 1
жилийн дараа, түүнээс

Тоосны ялгарал
PM10, PM2.5
Дуу шуугиан

Орчны агаар дах
дуу шуугиан ба
чичирхийллийн
түвшин
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MNS 5013:2001

MNS 4585:2007
MNS 5002:2000

Төслийн үе
шат

Параметрүүд

Байршил

Мөчлөг

МNS

хойш 5 жил тутамд

Гадаргын ус

Гүний ус

Тоног төхөөрөмж
ба машин
механизмын дуу
шуугиан
ялгаруулах түвшин

Барилгын бүх тээврийн
хэрэгсэл

Тогтмол

Гадаргын усны
чанар: химийн
бодис болон хүнд
металын
шинжилгээ

Борнуур нуур, Хараа гол,
Сайхан гол, Баянгол гол

Сар тутмын

Нарийвчилсан
химийн бодис
болон хүнд
металын сорил

Ойр орчмын усны худаг

MNS (ISO)
4867:1999
MNS (ISO ) 56671:2002

Улирлын

MNS 0900:2005
MNS 6148:2010
MNS (ISO)
4867:1999
MNS ISO
566711:2000.
MNS (ISO ) 56671:2002

Хөрсний
чанар
Ургамлын
бүрхвэрийн
мониторинг

Хүнд металын
бохирдлын
шинжилгээ

Замын хонгил дагуух 28
хүртэл цэг

Төрөл зүйлийн тоо
ба бүтэц, биомасс,
өсөлтийн хувь ба
нягтшил

Замын хонгил дагуух 28
хүртэл цэг

Бэлчээрийн төрөл
зүйлийн хувь (%),
өөрчлөлт

Ойр орчмын хадлангийн бүс

Суурь барилгын ажлыг
эхлэхийн өмнө

MNS 5850:2008
MNS 3298:1991

Улирлын
Суурь барилгын ажлыг
эхлэхийн өмнө

N/A

Жилд нэг удаа
Суурь барилгын ажлыг
эхлэхийн өмнө

MNS 5546:2005

Жилд нэг удаа

Антропогенийн
төрөл зүйлийн
хувь (%)
Ургамлын
бүтээмжийн
өөрчлөлт (%)
Замын
аюулгүй
байдал

Аливаа аюултай
нөхцлийг
тодорхойлох
замын аюулгүй
байдлын аудит
хийхэд
шаардлагатай
замын аюулгүй
байдал

Замын хуваарь, тосгоны зам
дагуух аюулгүй ажиллагааны
гүйцэтгэл

Нээлтийн
өмнөх/барилгын ажлын
дараах Замын аюулгүй
байдлын аудит байна,
энэ нь замын аюулгүй
байдлын аудитын
төлөвлөлтийн үеэр
хүлээн зөвшөөрсөн
зөвлөмжүүдийг батлах
зорилготой.
Цаашдын Замын аюулгүй
байдлын аудитыг замыг
нээснээс 12 сарын дараа
явуулж, үүнээс хойш 3
жил тутамд
давтамжтайгаар явуулж,
зам дагуух замын
хөдөлгөөний
мөргөлдөөнийг үнэлнэ.
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N/A

8.

Сургалт ба мэдлэг олгох

8.1.

Танилцуулга

БОНУМТ-н амжилтын гол бүрэлдэхүүн хэсэг нь чадавхийг бүрдүүлэх, төслийн бүх ажилтнууд, дэд-гэрээт
гүйцэтгэгчдийг сургалтанд хамруулсанаас хамаарна.

8.2.

Ёс зүйн дүрэм

Төслийн ёс зүйн дүрмийг ЗТХЯ/ТХН бэлтгэнэ. Энэ нь бүх гэрээт гүйцэтгэгчид, туслан гүйцэтгэгчид болон
талбайд зорчигчдод хамаарна.

8.3.

Барилгын ажлын үе шатны сургалт

8.3.1.

Сургалтын төлөвлөгөө

БОНЭМАБ-н бэлтгэл сургалтыг барилгын гэрээт гүйцэтгэгчийн боловсруулсан сургалтын төлөвлөгөөний
дагуу зохион байгуулж, ЗТХЯ/ТХН-р батлуулна. Төлөвлөгөөнд сургалтын хэрэгцээ, сэдэв, чадавхийг
бэхжүүлэх газар, ажлын байран дээрх сургалт шаардлагатай ажилтны тойм багтана. Сургалтын анхны
төлөвлөгөөг барилгын ажил эхлэхээс өмнө бэлтгэж, батлуулна. Сургалтыг сар бүр, жил бүр хэрэгцээний
үндсэн дээр хянана.
Барилгын ажлын үеэр гэрээт гүйцэтгэгчийн БОНЭМАБ менежер сургалтын төлөвлөгөөг шинэчилж,
хэрэгжүүлнэ. Аудит/ хяналт шалгалтын зорилгоор нотлохын тулд сургалтын бүртгэлийг ажилтан бүрт
зориулан хөтөлнө.

8.3.2.

Оршил сургалт

Барилгын гэрээт гүйцэтгэгч нь бүх ажилчдыг сургалтанд хамруулсан байна. Бүх ажилчид талбай дах
БОНЭМАБ-н тал, талбай дах ажлын үндсэн дүрэм, ХХТ ашиглалт, хамт ажиллагсаддаа гэмтэл
учруулахаас сэргийлэхийн тулд талбайн удиртгал танилцуулгыг хүлээн авна.
Удиртгал дараах сэдвийг хамарна:


БОНЭМАБ бодлого



Төслийн стандарт



Ёс зүйн дүрэм



Төслийн үйл ажиллагааны байгаль орчны ба нийгмийн эрсдэл, үр нөлөө



БОНЭМАБ заавар ба БОНУМТ



Онцгой байдлын бэлэн байдал ба авах хариу арга хэмжээний төлөвлөгөө

Удиртгал танилцуулгын дараа төслийн ажилтнууд сургалт, яаралтай тусламжийн утасны дугаар, суурь
БОНЭМАБ шаардлагуудын талаарх мэдээллийг агуулсан Ажилчдын гарын авлагыг хүлээн авна.
Барилгын талбайд очих шаардлагатай ажилтан нь талбайн удиртгал танилцуулгыг дуусгах ёстой.
Ерөнхий удиртгал нь үндсэн аюулын мэдлэг, ажлын аюулгүй ажиллагааны дадлага, гал түймэр, нүүлгэн
шилжүүлэх зэрэг онцгой тохиолдлуудаас бүрдэнэ.

8.3.3.

Төслийн сургалт

8.3.3.1.
БОНЭМАБ ба БОНУМТ
Төслийн БОНЭМАБ ба төслийн тухайл багцын барилгын ажлын БОНУМТ-н удирдлага ба хэрэгжилтэнд
оролцсон бүх ажилтан зохих ёсоор сургагдана. Сургалт дараахыг хамарна:


Яагаад байгаль орчныг хамгаалах, хадгалах шаардлагатай байна;



Барилгын ажил нь байгаль орчинд хэрхэн нөлөөлж болох вэ?



Иймэрхүү нөлөөллийг бууруулахын тулд юу хийж болох вэ;

Хувилбар 3.0 | 2019 оны 7-р сар
SNC-Lavalin | 6. UB-Darkhan ESMMP_FINALv3_180719_MON

Хуудас 79



БОНУМТ-н талаарх мэдлэг;



Онцгой байдлын бэлэн байдал ба хариу арга хэмжээний төлөвлөгөөний талаархи мэдлэг; болон



Барилгын үе шатны нийгмийн хариуцлага. орон нутгийн оршин суугчдад анхаарал тавьдаг.

8.3.3.2.
Ажлын онцлог
Шинэ үүрэг даалгаврыг эхлэхээс өмнө бүх ажилчид дараах сургалт, мэдээллээр хангагдана:


Материал, тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийн талаарх мэдлэг;



Эрүүл мэндэд учрах эрсдэл;



Эрүүл мэндийн эрсдэлд өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ;



Эрүүл ахуйн шаардлага;



Ажлын тодорхой ХХТ-г ашиглах; болон



Үйл ажиллагааны осол, ослын талаар зохих хариу өгөх.

Шаардлагатай тохиолдолд ХХТ-г ашиглах, аюулгүй жолоодох, хязгаарлагдмал орчинд ажиллах,
аюултай материал боловсруулах гэх мэт сэдвээр сургалтанд хамрагдсан ажилчдад тодорхой ажлын
үүргийг гүйцэтгэх сургалтыг зохион байгуулна.
8.3.3.3.
Хэрэгслийн тухай яриа
Ажлыг эхлүүлэхийн өмнө тодорхой асуудлуудыг шийдвэрлэхийн тулд хэрэгслүүдийн тухай яриаг хийх
шаардлагатай болно. Онцгой тохиолдолд, гадны сургалтын мэргэжилтэн техникийн туслалцаа
үзүүлэхээр уригдаж болно.

8.4.

Үйл ажиллагааны үе шат

ҮА&ЗҮ явц дах сургалтын шаардлагыг ЗТХЯ тодорхойлж, ҮА&ЗҮ төлөвлөгөөнд тусгана.
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9.

Нийцлийн хяналт, аудит, тайлагналын
мониторинг

9.1.

Нийцлийн мониторингийн шаардлагууд

Бүх хяналт, шалгалт, аудит ба тайлагнал нь төслийн БОНЭМАБ шаардлага, журмын дагуу зохион
байгуулагдана. Эдгээр шаардлагуудыг барилгын гэрээт гүйцэтгэгчийн тухайн багцын барилгын ажлын
БОНУМТ-д тусгасан байх ёстой.

Хяналт шалгалт ба дотоод аудит

9.2.

Барилгын ажлын явцад гэрээт гүйцэтгэгч нь талбайн хяналт шалгалт/мониторингийг явуулах бөгөөд
ажил нь төслийн БОНЭМАБ болон тухайлсан багцын барилгын ажлын БОНУМТ-н шаардлагын дагуу
явагдаж байгааг баталгаажуулна. Эдгээр хяналт шалгалтуудыг тухайн багцын барилгын ажлын
БОНУМТ-д тодорхойлсон үүргээр өдөр бүр, долоо хоног, сараар хийж гүйцэтгэх ба хяналтын хуудас,
маягтууд болон бүртгэлийг ашиглан бүртгэнэ. Аливаа нийцэмжгүй байдлыг бүртгэн авч, барилгын
гэрээт гүйцэтгэгч зохих засч залруулах арга хэмжээг авах болно.
Дотоод аудитыг барилгын гэрээт гүйцэтгэгчийн БОНЭМАБ менежер гүйцэтгэх үүргийн тухайлсан багцын
барилгын ажлын БОНУМТ-д үүний үр ашиг, холбогдлыг үнэлэхийн тулд дараахь байдлаар зохион
байгуулна:


Бүтэн жилийн хяналт:



Тайлагнах тохиолдын дараа, эсвэл тодорхой нийцэмжгүй байдал;



БОНУМТ-г шинэчлэх ба өөрчлөлт оруулах.

9.3.

Гадаад аудитын тайлагналын шаардлага

Барилгын ажлын явцад гэрээт гүйцэтгэгч нь ЗТХЯ/ ТХН-д тайлагнана. Тайлагналын хэлбэрийг
ЗТХЯ/ТХН ба гэрээт гүйцэтгэгч хоорондоo тохирох боловч Хүснэгт 7-1-д БОНЭМАБ тайагнал, хариуцагч
тал, давтамжийн хураангуйг харуулна. Тайлагналын хэлбэрийг хагас жил тутамд хянаж үзэж байна.
Хүснэгт 9-1. БОНЭМАБ тайлагналын шаардлагууд
Тайлангийн
төрөл

Тайлан

Хариуцлага

Давтамж

Дараахад өгөх

Шалгах хуудас

Хяналт шалгалтын
бүртгэл

Барилгын гэрээ
гүйцэтгэгч БОНЭМАБ
удирдамж

Шаардлагатай
бол

ЗТХЯ/ТХН

Маягт ба
бүртгэл

Хог хаягдлын менежмент
ба зайлуулах тухай
баримт бичиг

Барилгын гэрээ
гүйцэтгэгч БОНЭМАБ
удирдамж

Шаардлагатай
бол

ЗТХЯ/ТХН

Нийцэмжгүй байдал/ Осол
/ Тохиолдлын маягт ба
бүртгэл

Барилгын гэрээ
гүйцэтгэгч БОНЭМАБ
удирдамж

Шаардлагатай
бол

ЗТХЯ/ТХН

Тохиолдлын олдворын
маягт

Барилгын гэрээ
гүйцэтгэгч БОНЭМАБ
удирдамж

Шаардлагатай
бол

ЗТХЯ/ТХН

Олон нийтийн санал
гомдлын маягт ба бүртгэл

Барилгын гэрээ
гүйцэтгэгч БОНЭМАБ
удирдамж

Шаардлагын
дагуу / Сар
тутамд

ЗТХЯ/ТХН

Хөдөлмөрийн санал
гомдлын маягт ба
бүртгэлүүд

Барилгын гэрээ
гүйцэтгэгч БОНЭМАБ
удирдамж

Шаардлагатай
бол

ЗТХЯ/ТХН

Барилгын ажлын өмнөх
тайлан

Барилгын гэрээ
гүйцэтгэгч БОНЭМАБ
удирдамж

Нэг удаа

ЗТХЯ/ТХН

Төслийн гүйцэтгэлийн
тайлан

Барилгын гэрээ
гүйцэтгэгч БОНЭМАБ

Сар тутамд
эсвэл

ЗТХЯ/ТХН

Төслийн
тайлангууд
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Тайлангийн
төрөл

9.4.

Тайлан

Хариуцлага

Давтамж

Дараахад өгөх

удирдамж

зөвшилцсөний
дагуу

Барилгын ажлын дараах
нөхөн сэргээлтийн тайлан

Барилгын гэрээ
гүйцэтгэгч БОНЭМАБ
удирдамж

Нэг удаа

ЗТХЯ/ТХН

ЕСБХБ-нд өгөх Төслийн
гүйцэтгэлийн тайлан

ЗТХЯ/ТХН БОНЭМАБ
удирдамж

Сар тутамд
эсвэл
зөвшилцсөний
дагуу

ЕСБХБ

Осол, тохиолдол ба нийцэмжгүй байдал

Барилгын ажлын явцад, барилгын гэрээт гүйцэтгэгчид нь бүх нийцэмжгүй байдлыг тодорхойлон бүртгэж
авсан, эдгээр бүх тодорхойлсон нийцэмжгүй‐байдлыг засч залруулах арга хэмжээг авсан, цаашид дахин
гарахаас сэргийлсэн гэдгийг батлахын тулд Нийцэмжгүй байдал болон засаж залруулах арга хэмжээ
авах журмыг хэрэгжүүлнэ.
Барилгын ажлын явцад, барилгын гэрээт гүйцэтгэгчид нь байгаль орчны осол, аюулгүй байдал ба эрүүл
ахуйн тохиолдол болон ослыг хангах, эдгээрийг тодорхойлон бүртгэж авсан, зохих засч залруулах арга
хэмжээг авч, цаашид дахин гарахаас сэргийлсэн гэдгийг батлахын тулд Гэнэтийн осол, тохиолдол,
эмгэнэлт явдлын талаарх журмыг мөн хэрэгжүүлнэ.
Үйл ажиллагааны явцад ЗТХЯ нь одоо мөрдөгдөж буй дотоод туршлагууд, ЕСБХБ-тай тохиролцсон ижил
төстэй журмыг дагаж мөрдөнө.

9.4.1.

Нийцэмжгүй байдлын журам

Нийцэмжгүй байдал нь:


Төслийн бодлого ба процедур;



Төслийн зөвшөөрөл/лицензүүд; ба



БОНУМТ-д тодорхойлсон төслийн шаардлагууд.

Нийцэмжгүй байдлыг дараах үйл ажиллагаагаар дамжуулан тодорхойлж болно:


Шалгах хуудас/Техникийн үзлэгийн бүртгэлд тэмдэглэсэн өдөр тутмын/долоо хоног тутмын/сар
тутмын талбайн техникийн үзлэг/мониторинг;



Гуравдагч талын аудитын дүгнэлт;



Гэнэтийн осол, тохиолдол ба эмгэнэлт явдал;



Хурлын тэмдэглэл;



Гүйцэтгэлийн үнэлгээ; ба



Санал гомдол (дотоод ба гадаад).

Шаардлагатай бол, засч залруулах үйл ажиллагааг нийцэмжгүй байдлыг авч үзэхээр тодорхойлно. Засч
залруулах үйл ажиллагаа нь шууд тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэхэд чиглэсэн засч залруулах арга
хэмжээ байж болох бөгөөд шаардлагатай бол асуудлын үндсэн шалтгааныг ойлгох цаашдын арга
хэмжээ болон үндсэн шалтгааныг шийдвэрлэхэд шаардагдах цаашдын үйл ажиллагааг тодорхойлно.
Бүх нийцэмжгүй байдал болон засч залруулах үйл ажиллагааг нийцэмжгүй байдал, залруулах
ажиллагааны маягт ба бүртгэлд тайлагнана.

9.4.2.

Гэнэтийн осол/тохиолдлын журам

Бүх осол, тохиолдлыг (осол, асгаралт, ажилтай холбоотой өвчлөл, хохирол, эмгэнэлт явдал гэх мэт)
гэнэтийн ослын болон тохиолдлын маягт ба бүртгэлд тусгана.
Дараахь журмыг баримтална:
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Хэрэв гэнэтийн осол/тохиолдол/эмгэнэлт явдал тохиолдвол, талбайн менежер нэн даруй
мэдэгдэж, нөлөөлөл эсвэл болзошгүй нөлөөллийг багасгахын тулд яаралтай арга хэмжээ авах
шаардлагатай. Гэнэтийн осол, тохиолдлын шинж чанараас хамааран дараахь зүйлийг ажил
хэрэг болгох хэрэгтэй:
o

Онцгой байдлын бэлэн байдал, хариу үйлдлийн төлөвлөгөө, журам

o

Асгаралтын онцгой байдалд авах хариу арга хэмжээний журам



Гэнэтийн осол/тохиолдол/эмгэнэлт явдлыг авч үзсэний дараа Талбайн менежер БОНЭМАБ
менежерт зөвлөгөө өгөх ёстой.



ЗТХЯ/ТХН-д мөн барилгын гэрээт гүйцэтгэгчидтэй тохиролцсон журмын дагуу гэнэтийн осол,
тохиолдлын талаар мэдэгдэнэ.



Талбайн менежер нь БОНЭМАБ менежер рүү илгээгдэх Гэнэтийн осол, тохиолдол, эмгэнэлт
явдлын маягтыг аль болох бөглөж дуусгана.



БОНЭМАБ менежер маягтыг хянан үзэж дуусгах болно.



БОНЭМАБ менежер бүх Гэнэтийн осол, тохиолдол, эмгэнэлт явдлын бүртгэлийг хөтөлнө.



БОНЭМАБ менежер, талбайн менежер болон шаардлагатай гэж үзсэн бусад хүмүүс цаашид
ямар арга хэмжээ авах, мөрдөн байцаах шаардлагатай эсэхийг тодорхойлж, Гэнэтийн осол,
тохиолдол, эмгэнэлт явдлын маягт дээр тэмдэглэнэ.



Осол, аваарын үндсэн шалтгааныг тогтоохоор нэр дэвшүүлсэн хүмүүс дараагийн мөрдөн
байцаах, нягтлан шалгах үйл ажиллагааг авч хэрэгжүүлнэ.



Шалтгаан нь тодорхойлогдсоны дараа засч залруулах арга хэмжээг Засч залруулах арга
хэмжээний маягтад баримтжуулан бүртгэнэ. Засч залруулах үйл ажиллагааны маягт нь
шаардлагатай засаж залруулах арга хэмжээг тодорхойлж, үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх
хугацааны хамт тодорхойлно. Засч залруулах үйл ажиллагааны маягтын дугаарыг Гэнэтийн
осол, тохиолдолд, эмгэнэлт явдлын маягтад БОНЭМАБ менежер нэмнэ.



Засч залруулах үйл ажиллагааны хэрэгжилт дууссаны дараа, засч залруулах арга хэмжээний үр
дүнг БОНЭМАБ менежер эсвэл нэр дэвшсэн төлөөлөгч хариуцан зохион байгуулна.



Мөрдөн байцаалтын явцад гэнэтийн осол/тохиолдол/эмгэнэлт явдал нь нийцэмжгүй байдлаас
үүдэлтэйг тогтоовол, үүнийг БОНЭМАБ менежер Нийцэмжгүй байдал ба засч залруулах арга
хэмжээний бүртгэлд бичиж авна.



Засч залруулах арга хэмжээний хэрэгжилт амжилттай дууссаны дараа засч залруулах үйл
ажиллагааны маягтыг БОНЭМАБ менежер, талбайн менежер гарын үсэг зурж, "үйл ажиллагааг
хаасан" болгож шинэчилнэ. Гэнэтийн осол, осол, эмгэнэлт явдлын бүртгэлийг шаардлагатай бол
Нийцэмжгүй байдал, залруулах арга хэмжээний бүртгэлийг мөн БОНЭМАБ менежер шинэчилнэ.

Аливаа хүнд ноцтой осол, гэмтэл гарсан тохиолдолд барилгын гэрээт гүйцэтгэгч нь ослын тайланг хоёр
долоо хоногийн дотор ЗТХЯ/ ТХН-д хүргүүлнэ.
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10. Хэрэгжүүлэлтийн хуваарь
Хүснэгт 10-1-д ЗТХЯ/ТХН ба барилгын гэрээт гүйцэтгэгчийн БОНУМТ-ыг боловсруулахад зориулсан гол
үйл ажиллагаа ба хэрэгжүүлэлтийн хуваарийн хураангуйг багтаасан.
Хүснэгт 10-1. Хэрэгжүүлэлтийн гол үйл ажиллагааны хураангуй
Үйлдэл

Хариуцлага

Цаг

ТХН-г байгуулж, БОНЭМАБ удирдлагыг
тодорхойлох

ЗТХЯ

Барилгын ажлын
өмнө

Төслийн нэгдсэн БОНЭМАБ-г боловсруулж,
хэрэгжүүлнэ. Үүнд дараах багтана:

ЗТХЯ/ТХН

Барилгын ажлын
өмнө

Барилгын ажлын өмнөх үеийн судалгааг хийх археологи ба экологи

ЗТХЯ/ТХН

Барилгын ажлын
өмнө

Төслийн ОТОТ-г боловсруулах

ЗТХЯ/ТХН

Барилгын ажлын
өмнө

ГЧНШТ-г хангах

ЗТХЯ/ТХН

Барилгын ажлын
өмнө

Төслийн ОТОТ-г хэрэгжүүлэх

ЗТХЯ/ТХН

Барилгын ажлын
өмнө ба явцад

Нарийвчилсан тухайн багцын барилгын ажлын
БОНУМТ-г боловсруулах

Барилгын гэрээт гүйцэтгэгчид

Барилгын ажлын
өмнө

Сургалтын төлөвлөгөөг боловсруулах

Барилгын гэрээт гүйцэтгэгчид

Барилгын ажлын
өмнө

БОНЭМАБ дарга ба багийг тодорхойлох

Барилгын гэрээт гүйцэтгэгчид

Барилгын ажлын
өмнө

Барилга байгууламжийн өмнөх мониторинг
хийх, барилгын ажлын өмнөх тайланг бэлтгэх

Барилгын гэрээт гүйцэтгэгчид

Барилгын ажлын
өмнө

Тухайлсан багцын барилгын ажлын ОТОТ-г
бэлтгэх

Барилгын гэрээт гүйцэтгэгчид

Барилгын ажлын
өмнө

Хэрэв шаардлагатай бол, ГЧНШТ

Барилгын гэрээт гүйцэтгэгчид

Барилгын ажлын
өмнө

Зөвшөөрлийн бүртгэл хөтлөх, зөвшөөрлийг
авах

Барилгын гэрээт гүйцэтгэгчид

Барилгын ажлын
өмнө

Тухайлсан багцын барилгын ажлын БОНУМТ-г
хэрэгжүүлэх

Барилгын гэрээт гүйцэтгэгчид

Барилгын ажлын
явцад

Тухайлсан багцын барилгын ажлын ОТОТ-г
хэрэгжүүлэх

Барилгын гэрээт гүйцэтгэгчид

Барилгын ажлын
өмнө ба явцад

Сургалтын төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх

Барилгын гэрээт гүйцэтгэгчид

Барилгын ажлын
өмнө ба явцад

Техникийн үзлэг ба мониторинг

Барилгын гэрээт гүйцэтгэгчид

Барилгын ажлын
явцад

Зам барих ажлын гүйцэтгэлийн тайлагнал

Зам барих ажлын гэрээт
гүйцэтгэгчид ЗТХЯ/ТХН-д

Барилгын ажлын
явцад

ЗТХЯ/ТХН ЕСБХБ-нд

Барилгын ажлын
явцад



Бодлого



Төлөвлөгөө ба процедурыг хамарсан
төслийн БОНУМТ



Зөвшөөрлийн бүртгэл



Төслийн ОТОТ



Төслийн ГЧНШТ



Үүрэг ба хариуцлага (гадаад байдлын
тодорхой менежментийг оруулаад)



Төслийн хуваарь/хөтөлбөр
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Барилгын ажлын дараах сэргээн босголт ба
сэргээн босголтын тайлан

Барилгын гэрээт гүйцэтгэгчид

Зам барих ажлын
дараа ба хүлээлгэн
өгөхийн өмнө

ҮА&ЗҮ төлөвлөгөө боловсруулах

ЗТХЯ/ТХН

Үйл ажиллагаа
эхлэхийн өмнө

Төслийн ОТОТ-г хэрэгжүүлэх

ЗТХЯ/ТХН

Үйл ажиллагааны
явцад

Сургалтын төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх

ЗТХЯ/ТХН

Үйл ажиллагааны
явцад

ҮА&ЗҮ төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх

ЗТХЯ/ТХН

Үйл ажиллагааны
явцад

ҮА&ЗҮ гүйцэтгэлийн тайлагнал

ЗТХЯ/ТХН ЕСБХБ-нд

Үйл ажиллагааны
явцад
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Хавсралтууд
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Хавсралт A. Нөхөн сэргээлтийн хөтөлбөр
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6.0 Нөхөн сэргээлт
Энэ хэсэгт "УБ-Дарханы 4 эгнээтэй зам"-ын төслийн нөхөн сэргээлтийн аргачлал,
холбогдох стандарт, норм, дүрэм, нөхөн сэргээх төсвийн тооцоог тусгасан. Байгаль
орчныг хамгаалах тухай хуульд зааснаар Ашигт малтмалын тухай хууль, Байгаль
орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хууль, бусад хууль тогтоомж, зам
барилгын аж ахуйн нэгжүүд эвдэрсэн газрын нөхөн сэргээлтийг дараах үндэсний
стандартуудад нийцүүлэн хэрэгжүүлнэ, үүнд MNS 5915: 2008, MNS 5916: 2008, MNS
5917: 2008. Нөхөн сэргээлтийн зардлыг 2015 оны 3-р сарын 30-ны өдрийн Байгаль
орчин, аялал жуулчлалын сайдын А-138 тоот тушаалаар баталсан "Нөхөн сэргээлтийн
ажлыг үнэлэх аргачлал"-ын дагуу тооцоолсон.
6.1

Замын шинэчлэлийн ажлын тоо хэмжээ

Улаанбаатар-Дарханы 4 эгнээ замын барилгыг барих явцад барилгын ажлын үеэр
карьер, ил олборлолтын үйл ажиллагаа, бусад газар шорооны ажлын улмаас 221.79 га
талбай эвдэрч сүйтгэгдэнэ. Барилгын ажил дууссаны дараа техникийн болон биологийн
нөхөн сэргээлтийг эвдэрсэн, доройтсон газруудад хийнэ.
Хүснэгт 6-1. Барилгын ажлын нөлөөлөлд авсан газрын хэмжээ
№
1

2
3
4
5
6

6.2

Тайлбар
Хажуугийн зам
(зорчигчдод
зориулсан түр
зуурын зам)
Барилгын тээврийн
хэрэгслийн нэвтрэх
болон түр явах зам
Карьер ба ил
олборлолтын талбай
Ажилчдын кэмпийн
талбайн нөхөн
сэргээлт
Холих үйлдвэр,
бутлагч талбай,
зуурмагийн талбайн
нөхөн сэргээлт
Өнгөн
хөрсний
шороон овоолгын
цэгүүдийн
Нийт
дүн нөхөн
сэргээлт

Чанар ба цар хүрээ
7м өргөн x 149.7 км урт
Замын чиглэл ба 11 карьерын талбай
хооронд 2-4км зайтай, ажилчдын
кэмпийн талбай ба замын чиглэл
хооронд 1-2км зайтай.
Тус бүр нь 4 га газрыг хамарсан 11
карьерын талбай
5 гол кемп газартай, тус бүр 1 га
талбайтай, 5 дэд кемп, тус бүр 0.5 га
газартай
Талбай бүр 1 га газрыг хамарна

Нөлөөлөлд өртсөн
бүсийн
хэмжээ,
104.79 гектар
га

30.1 га
44 га
7.5 га
4 га
31.4 га
221.79 га

Нөхөн сэргээх ажлын арга зүй

Нөлөөлөлд өртсөн газрын талбайг нөхөн сэргээх, дахин ургамалжуулах нь ирээдүйд олон
нийт төсөлд зориулсан нөхөн сэргээлтийн ажлын гол зорилгыг эдлэх боломжийг олгоно.

S.E.C LLC зүгээс
бэлтгэв
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Нөхөн сэргээлтийн ажлыг гурван үе шаттайгаар гүйцэтгэнэ. Үүнд: барилгын ажлын
өмнөх, барилгын ажлын явцад, барилгын ажил дараах. Төслийг сэргээн засварлах
алхмууд нь дараах байдалтай байна: Үүнд:


Барилгын ажлын өмнөх үе шатны явцад



Шилжүүлсэн замыг аль болох бага хэмжээгээр өнгөн хөрс хуулалт хийх замаар
сонгох боломжтой.



Түр зуурын шилжүүлсэн зам дээр орон нутгийн удирдлагуудтай тохиролцох



Шимт хөрс хуулалт хийх газар болон өнгөн хөрсний хуулагдах хэмжээний хил
хязгаарыг тогтоох.



Өнгөн хөрс хуулалтын талбайгаар газрын зураг хийх.



Дээрх судалгаануудад үндэслэн нөхөн сэргээлтийн хөтөлбөрийг боловсруулах.



Зам барилгын ажлын үе шат



Нөхөн сэргээхэд ашиглагдах өнгөн хөрсний шороон овоолго хийх



Хадгалалтын өнгөн хөрсийг хамгаалах арга хэмжээ авна.



Барилга дууссан газруудад техникийн нөхөн сэргээлтийг эхлүүлэх



Барилгын ажлын дараах үе шат

Нөлөөлөлд өртсөн газар нутагт техникийн нөхөн сэргээлт хийх


Тоног төхөөрөмж, кемпүүдийг нүүлгэн шилжүүлэх



Биологийн нөхөн сэргээлтийн ургамлын үрийг сонгох



Ирээдүйн газар ашиглалтанд тохирох дахин-ургамалжуулалт /бэлчээрийн талбай,
суурин газар/



Тарьсан үрээ арчлах, услах

Нөхөн сэргээлт хийгдсэн газрын ирээдүйн төлөвлөсөн ашиглалтын дагуу гадаргууг
тэгшлэх

6.2.1

Үржил шимтэй хөрсөөр хучих
Өнгөн хөрс хуулалт

Зам засварын ажлыг үржил шимт хөрс хуулалтаас эхлэх болно. Хуулсан үржил шимт
хөрс нь тухайн талбайг нөхөн сэргээхэд ашигладаг тул технологийн горимын дагуу үйл
ажиллагааг явуулах нь чухал юм. Тиймээс үржил шимт хөрс хуулах, овоолоход дараахь
зарчмыг баримтлах шаардлагатай. Үржил шимт давхарга болон газрын хэвлийн
давхарга ба хөрсний үржил шимт давхаргыг тусгаарлах
Хөрсний үржил шимийг сайжруулах, техникийн нөхөн сэргээлтийн зорилгоор карьерын
нүхийг дахин дүүргэхийн тулд хөрснийүржилт шимт давхаргыг биологийн нөхөн
S.E.C LLC зүгээс
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сэргээлтэн ашигладаг. Хөрс хуулалт хийхээс өмнө хөрсний шингэний алдагдлыг
арилгах, хог хаягдал, чулууг сайтар цэвэрлэнэ.
Үржил шимт давхаргын зузааныг субстратын доод хэсэгт үржил шимтэй түвшингээр
(үржил шим багатай хөрсний үржил шимийг сайжруулах шаардлагатай түвшнээс дээш)
үржил шимийг

S.E.C LLC зүгээс
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тодорхойлно. Төслийн талбайн газарзүйн бүсэд хөрсний төрөл, дэд хэвшинжийн
онцлогоос хамааран үржил шимт хөрсний овоолгууд 20-30 см зузаан байх
шаардлагатай.
Шороон овоолгыг зайлуулж, овоолгыг (бусад чулуулагтай хольж эсвэл бохирдуулах)
хадгалахын тулд болгоомжлох арга хэмжээ авна. Тиймээс хэрэв овоолгыг нэгээс дээш
жил хадгалж байвал тэдгээрийг элэгдэлд орохоос сэргийлж, олон наст ургамлын
гадаргууг тарих замаар микро организмуудыг хадгалах арга хэмжээ авна.
Дахин ургамалжуулсан бол, овоолгуудад хадгалагдсан үржил шимт хөрсний давхрагыг
урт хугацааны турш хадгалагдана. Хөрс хуулалт нь дулаан улирлын туршид явагдана.
Өнгөн хөрс, суурь хөрсийг бульдозер болон ачигчдаар овоолго руу тээвэрлэж болно.
Газрын хөрс хуулалт, шимт хөрсний овоолго, усан дуслын талбай хоорондын зай,
ажилд шаардагдах машины хүчин чадал зэргийг тогтвортой хадгалах талбайд
байрлуулж, овоолгыг хэт ачаалалгүйгээр байрлуулна. Хэрэв овоолгыг налуу, гуу
жалганд байрлуулсан бол бороо, үерийн усаар үерт авна. Ингэснээр гидротехникийн
байгууламж, ус зайлуулах суваг, ус зайлуулах байгууламжийг зайлуулах зориулалтаар
овоолно.
Өнгөн хөрсний овоолгыг салхитай байршилд байрлуулах ёсгүй. Олборлолтоос үүсэх үр
нөлөөний улмаас агаарыг бохирдуулах, алсын харааг хязгаарлах, ойр орчмын хөрсийг
дарах зэргээр их хэмжээний тоос гардаг. Өнгөн хөрс нь 5-10 м, 2 м-ээс ихгүй өндөр, 3050 м урт, хажуугийн налуу 20 градусаас хэтрэхгүй, дээд хэсгийг жижиг овоолго руу
нягтруулна.
Нөөцийн овоолго нь тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнийг чөлөөтэй байлгахын тулд бие
биеэсээ 5-8 метрийн зайд байна. Өнгөн хөрсийг зайлуулах ажлыг бульдозер ба
ачигчаар гүйцэтгэнэ.
Зураг 6-1. Бульдозероор өнгөн хөрсийг хуулах

Хүснэгт 6-2. Өнгөн хөрсийг хуулах механик
Хуулалт

Нөөцлөлт

Бульдозероор хуулах ба ухах.

Ачигчаар хуулах ба овоолго хийх.

S.E.C LLC зүгээс
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Өнгөн хөрсний хадгалалт: Өнгөн хөрсний өнгөн хэсгийг 0.3 метр зузаантай хуулж, өнгөн
хөрсний овоолго дээр цуглуулна. Шимт хөрсийг 2-оос дээш жилийн хугацаанд хадгалсан
учраас MNS 5916: 2008 өнгөн хөрстэй харьцах, хадгалалт хийхээс урьдчилан сэргийлэх
стандартын дагуу овоолгын ба хажуугийн налуугийн ургамалжилт, налууг олон наст
ургамал

тарих

S.E.C LLC зүгээс
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Овоолгын налууг ургамалжуулахын тулд усалгааны аргыг ашиглана. Овоолгын хэмжээ
зэргээс шалтгаалан өнгөн хөрсний овоолгын өндрийг сонгоно.
6.2.2

Өнгөн хөрсний овоолго үүсгэх

Үржил шимт давхарга, ялзмагийн давхаргууд болон ялзмагийн хуримтлалын давхаргууд
зэрэг хөрсний янз бүрийн давхаргуудыг тусад нь овоолсон байна. Гэсэн хэдий ч ялзмагийн
хуримтлалын давхаргаас хөрсийг авсаны дараа овоолгын доод хэсэгт байх ялзмагийн
хуримтлалын давхаргыг авах шаардлагатай. Овоолго нь 5-10 м өндөр, 2 м-с илүүгүй
урттай, уртаашаа 30-50 м, хажуугийн налуу 20 градусаас хэтрэхгүй, орой нь жижиг хэсэг
болтол нягтаршуулагдсан байна. Нөөцийн овоолго нь тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнийг
чөлөөтэй байлгахын тулд өөр хооронд нь 5-8 м зайтай байрлуулна.
Stockpiles shall be in 5-8 m the distance from each other to allow free movement of vehicles..
6.2.3

Нүхний налуу

Техникийн нөхөн сэргээлт хийж байгаа үед, карьерын налууг 18 0-аас ихгүй байлгана.
Налуу ба хажуугийн налуу өнцгийн хоорондох зайг хязгаарлана. Налуу хоорондох
хажуугийн налуу өнцгийн зайг доорх хүснэгтэд тодорхойлсон.
Хүснэгт 6-3. Нүхнүүдийн налуугийн өнцөг
Налуу өнцөг, 0
7-9
9-11
11-13
13-15
15-20
20-25
25-с дээш

Хамгийн их өргөн,
метр
100
80
50
30
15
8
5

Зураг 6-2. Карьерын нөхөн сэргээлт
180

6.2.4

Карьерыг дахин хэлбэржүүлэх нь

Газрыг цаашид ашиглах зорилгыг харгалзан үзэж талбайг бүхэлд нь хэлбэржүүлнэ.
Хүснэгт 6-4. Дахин хэлбэржүүлэлтэд зориулсан налуу өнцөг



Нөхөн сэргээлтийн дараах цаашдын
газар ашиглалтын төрөл

Шаардлагатай налуу
өнцөг, 0

Хөдөө аж ахуйн зорилгоор, ургац
тариалалт, бэлчээрийн бүс

0-18

Хэлбэржүүлэхдээ налуугий өнцгийг ойролцоох газрын бүстэй аль болох ойрхон
S.E.C LLC зүгээс
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байхаар бодож, ландшафтыг харгалзан үзэж хийнэ.


Замын технологийн машин болох бульдозер, экструдер, бутлуур, хусагч зэргийг
хэлбэржүүлэлтэнд ашиглана.



Хэлбэржүүлсэн талбайн гадаргуу, ялангуяа налуу нь бульдозер буюу градиент
деривативын хувьд 30-50 см гүн рүү налсан байна. Энэ нь өнгөн хөрсний эвдрэлийн
гадаргуу дээрх өнгөн хөрс алдагдахаас хамгаална



Хүн болон мал амьтдын шилжилт хөдөлгөөнөөс урьдчилан сэргийлэх үүднээс
хэлбэржүүлсэн газрын гадаргууг үүсгэнэ.

S.E.C LLC зүгээс
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Хүснэгт 6-5. Нөхөн сэргээлтийн давхарга
Цаашдын газар
ашиглалтын төрөл
Хөдөө аж ахуйн
хэрэглээ

Нөхөн сэргээлтийн давхаргууд (дээрээсээ доошоо)
Үржил шимт хөрсний давхарга
Энгийн хөрсний давхарга
 Чулуугаар дүүргэх давхарга

Нөхөн сэргээлтийн үе шат эхлэхээс өмнө нөхөн сэргээлтийн давхаргын химийн найрлага
дахь биологийн нөхөн сэргээлтийн бүтцийн давхарга нь тэгшилсэн гадаргуу дээр давхаргууд
эсвэл нимгэн таслалтын давхаргуудаар бүрхэгдсэн байх ёстой. Борооны давхаргын зузаан
нь дараахь хязгаарт ойролцоо байна. Үүнд:


Лаг шавар (нягт) - 0.4 + 0.5 м;



Элс - 0.5 + 1.0 м; хүлэр - 0.5 + 0.8 м;



Хайрга сайр - 0.4 + 1.0 м;



Элсэрхэг шаварлаг хөрс - 1.0 + 1.5 м;



Лаг шавран хөрс - 1.5 to 3.0 м.

Материал байхгүй тохиолдолд хөрс хуулалтын ажил (жишээ нь гипс, гипс бордоо гэх мэт)
нь хортой чулуулгийн дээд давхаргад явагдах ёстой. Ерөнхийдөө суурь чулуулгийн 0.2- 0.3
м зузаан давхаргыг бордож байна. Хэрэв овоолгоос хөрс хуулалтаас үүсэх хортой
чулуулгийн хаягдлыг зайлуулах бол овоолгын орой дээр байрлуулж, хөрс хуулалтын болон
хөрсний үржил шимт хөрсөөр хучигдаж, шатамхай, хортой чулуулаг үүсгэх боломжтой.
Гялалзсан хөрс байхгүй тохиолдолд биологийн нөхөн сэргээлтэнд ашигт малтмалын
бордоо муутай, хортой бус чулууг ашиглах нь зүйтэй.
6.2.5

Үржил шимт өнгөр хөрсөөр бүрхэх

Хэлбэржүүлэлтийн үе шат дуусахад нөхөн сэргээлтийн талбайг өнгөн хөрсөөр бүрхэх
шаардлагатай. Өнгөн хөрсний физик болон химийн шинж чанарыг урьдчилан тодорхойлж,
чанарыг хангаагүй тохиолдолд хөрсний бордоо, ашигт малтмалын бордоо ашиглахыг
шаарддаг. Бүрхэлтийн өнгөр хөрс нь дараах физик ба химийн шинж чанартай байна.

Хүснэгт 6-6. Нөхөн сэргээлтэд ашиглах өнгөн хөрсний хувьд шаардлагатай найрлага
№
1

Ялзмаг / % /

Найрлага

2

рН түвшин

3

Механик агууламж /шавар 10 – 75%/

Хүчиллэг
Саармаг
Шүлтлэг

Шаардлагатай
агууламжууд
2
>5
6,5 – 7,8
8>
Элс ба шаврын
агууламж

Салхинд хаягддаггүй метаморфик, бялхмал, чулуурхаг, тунамал чулуулаг нь нөхөн
сэргээлтэд ашиглахад тохиромжтой бөгөөд сэргэсэн гадаргуу дээр хад чулуугаар
хучигдахгүй. Чулуулгийн дээгүүр чулуулгийг үржил шимт хөрсөөр хучиж, суурь чулуулгийг
тохирох хад чулуугаар үүсгэн байгуулна.
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Үржил шимт хөрс нь механик бүрэлдэхүүн, тоос ихтэй үед ургамлын өсөлтөд нөлөөлдөг.
Элсэрхэг шавранцар болон элсэрхэг шавранцар механикууд нөхөн сэргээхэд
тохиромжтой. Хөрсөн бүрхэвч нь 6.5-7.8 рН-ийн уусмал агуулсан өндөр концентрацитай
хар хүрэн эсвэл хар хөрс байх шаардлагатай. Хөрсний шийдэл нь хүчиллэг буюу шүлтлэг
бол түүнийг багасгахын тулд саармагжуулах арга хэмжээ авна.
Шимт хөрсний нягтыг ойролцоогоор 22-27 кг / см2 байх бөгөөд өнгөн хөрсний нягт 30 кг /
см2-аас дээш байвал түүнийг сайжруулах шаардлагатай байна. Шороон шуургатай үе
дууссаны дараа шимт хөрсөөр бүрхэх ажлыг хаврын сүүлээр хийх нь тохиромжтой.
Хучлагын зузаан нь хөрсний нөөц, ургамалжилтаас хамаарна. Өвсний үндэс нь 15-20 см
урт, бут ургамал нь 30-40 см, мод нь 50-100 см гүнтэй байдаг. Тиймээс 25-30 см зузаан
хөрс, өнгөн хөрсийг 15-20 см зузаантай хөрсөөр бүрхэнэ. Хучилттай хөрсний үржил шимт
хөрсний хувьд өөр шаардлага нь химийн, цацраг идэвхит, хортой бактерийн бохирдолгүй
байх ёстой.
Хүснэгт 6-7. Нөхөн сэргээлтэн ашиглах өнгөн хөрсний техникийн үзүүлэлтүүд
Чулууны
агууламжийн
зэрэг
I
II
III
IV

6.2.6

Тохиромжтой
байдал
Хамгийн
тохиромжтой
Тохиромжтой
Сайжруулах
шаардлагатай
Тохиромжгүй

Дахин ургамалжуулалтанд зориулан ургамлын үрийг сонгох

Олон наст бэлчээрийн ургамлыг ихэвчлэн эвдэрсэн газрыг нөхөн сэргээхэд тохиромжтой
үр дүнтэй ургамал гэж үздэг. Олон наст үндэслэг ишний үндэс нь хүрээлэн буй орчны
хөгжилд маш чухал бөгөөд байгаль орчинд сайн зохицсон байдаг. Шошийн төрлийн
ургамал нь азоттой хөрсийг баяжуулж, хөрсний бүтээмжийг гэмтсэн талбайд нэмэгдүүлнэ.
Биологийн нөхөн сэргээлтийн ургамалыг өндөр энергитэй, хясаа, арвай, хөгшин настай
ургамлуудтай тарих хэрэгтэй. Ургамлын үр, биомассыг хуримтлуулах чадвартай учраас
тэдгээр нь нөхөн сэргээлтийн үндсэн болон олон наст ургамлыг хамгаалах, хөрсний чийг,
дулаан горимыг тэнцвэржүүлэх, нарнаас сүүдэрлэхэд чухал ач холбогдолтой юм. Нөхөн
сэргээлтийн үр дүнтэй үйл ажиллагаа нь ургамлын тархалтын нөхцлийн дагуу жилийн 4
жилийн горимын дагуу байх ёстой. Энэ хугацаа нь газар зүйн өөр өөр бүсүүдээс хамаарна.
Биологийн нөхөн сэргээлтийн суурь бол байгалийн, газарзүй, экосистемийн олон янз
байдал юм. Тиймээс янз бүрийн орон зайн өөр өөр технологийн сонголтууд байдаг.
Хүснэгт 6-8. Биологийн нөхөн сэргээлтэд санал болгосон ургамлын зүйлүүд
Байгалийн бүс
Тал ба уул хээр
тал

Олон наст ургамал
Шанцай
Хальст ургамлууд
Ерхөг
Царгас хошоон
Өлөнг
Хошоонгор
ө
Харгана
Стипа
Ботуул
и
Дааган сүүл
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(нэг наст болон
олон наст)
Овъёос
Бударгана
Лууль
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Дээрх хүснэгтэд үзүүлсэн нутгийн уугуул ургамал нь УБ-Дарханы автозамын корридор
дахь биологийн нөхөн сэргээлтэнд хамгийн тохиромжтой байдаг.
Тариалалтын хугацаа: Тариалалтын хугацаа нь тухайн бүс нутгийн байгалийн ба цаг уурын
нөхцлийн дагуу хөдөө аж ахуйн нөхцөл байдлаас шалтгаалан сонгосон ургамлын зүйлийн
нөхцлөөр тодорхойлогдоно. Төслийн талбайд тарих хугацаа нь дараах байдалтай байна:


Тавдугаар сарын 20-30-ны хооронд усалгаатай газар тариалан



Тавдугаар сарын эхний 10 хоногт усалгааны бус нөхцөлд хур тунадас орно

Үрийн норм: Нэг талбайд дунджаар 20-25 грамм үрийг 0.01 га талбайд тарихаар
тооцоолсон байна. Үрийн соёололт, үрийн цэвэршүүлэлтээс хамааран мод тарих нормыг
0.01 га талбайд 10,000-аас 15,000 ургамал ургахаар тооцоолно. Энгийн ба буурцагт
хольцыг ижил хэмжээгээр авна.
Тариалалтын арга: Нөхөн сэргээлтийн талбайн хөрсний үржил шимийг нэмэгдүүлэхийн
тулд бордоо хэрэглэх нь зүйтэй. Янз бүрийн ялгадас, бусад органик бодис (үртэс, хүнсний
хаягдал, биофлок) -ийг ашиглахад өөр өөр үржил шимт хөрсний янз бүрийн хээр, өндөрлөг
газрыг 1.0 га талбайд 30 тонноос багагүй хэрэглэнэ.
Олон наст ургамлын үр нь маш их чийг шаарддаг тул үрийг 2-3 см-ийн гүн рүү орон нутгийн
салхины чиглэлийн дагуу урагшлуулна. Техникийн болон биологийн үе шатанд 2-3 жилийн
хооронд сайжруулах хэрэгтэй. Эхний жилүүдэд хальст ургамлыг ижил хэмжээтэй холино.
Азотын бордоо 200 кг / га-ийн орцтой хийж болно. Ургамлыг ургамал нөхөн сэргээх
талбайнуудад гарын авлага, техникийн аргаар тарьж болно. Үрийг гараараа тарьсан
тохиолдолд үрийг аль болох олон тарааж, зайтай тарих ёстой. Хэрэв ургамлыг техникээр
тарьсан бол суулгацын гүн нь 3 см-ээс хэтрэхгүй, тариалалтын шугамыг орон нутгийн
зонхилох салхины чиглэлд сонгоно. Ургамлыг тарьсаны дараа, ургалтыг үе үе ажиглаж,
шаардлагатай бол зарим хөдөө аж ахуйн горимыг мөрдөх шаардлагатай. Үүнийг хийхийн
тулд ургамлыг тариалж усалснаар, бие даан өсөх боломжтой болно.
Биологийн нөхөн сэргээлтийн явцад мод тарьснаас хойш 2 жилийн турш амьд үлдсэний
60% нь нөхөн сэргээлт амжилттай боллоо гэж үзнэ.
Хүснэгт 6-9. Агро-техникийн шаардлагууд
Хөрс сайжруулалт
Ургамлын үрийг бэлтгэх

Аргууд
Стандартын дагуу усалгаа боломжтой байвал
Бордоо 10 – 20 тон/га
Хөрсийг бордох нь
Био-хумус 10 – 20 кг/гa
Тариалалтын хугацаа
Тавдугаар сарын 2-р хагас
Үрний хувьд салхины
Салхины зонхилох чиглэлийн дагуу
хүчин зүйл
Бүрхвэр
ургамлын төрөл Урьдчилан үрслүүлсэн үрийг услах бол, ганг тэсэж үлдэж чадах үрийг
зүйлийн сонголт
ашиглах. 1 га тутамд 0.8 – 1,5 сая ширхэг үр.
Услалтын норм
200 – 400 тонн
Услалтын давтамж
Өдөрт доод тал нь 5 удаа

Үрийн нормыг 1000 га-д үндэслэн хөдөө аж ахуйн үрийн нормыг шилжүүлэх аргаар нэг га-д
нэгж нэгжээр илэрхийлнэ.
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