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“ЧИНГИС ХОТЫН АГААРЫН ЧАНАРЫГ 
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ТОВЧ 
МЭДЭЭЛЭЛ  

Монгол Улсын Агаарын тухай

хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.1,

15.4 дэх заалт

Үндэслэл  

2020 оны агаар бохирдуулагч эх

үүсвэрийн тооллогоор Чингис хотод

3-15кВт хүчин чадалтай зуух

хэрэглэдэг 1972 айл өрх, 15-101кВт-с

дээш хүчин чадалтай 21 зуух, 100-

4200кВт хүчин чадалтай 14 зуух

байна. Мөн 5716 тээврийн хэрэгсэл

тоологдсон байна

Агаар бохирдуулагч эх үүсвэрүүд 

Чингис хотыг 3 бүсэд хуваасан. 1-р 

бүс их бохирдолтой, 2-р бүс 

бохирдолтой, 3-р бүс бага 

бохирдолтой бүс гэж ангилсан. 

Агаарын чанарын бүс 
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Хамрах хүрээ: 1,2,3,4,5-р багуудын 

тодорхой хэсэг, Нийт-328 га талбай. 

Онцлог: Энэ бүсэд 101кВт-с дээш

хүчин чадалтай төвлөрсөн дулаан

хангамжийн системийн буюу

ойролцоогоор 2500 м3-ээс дээш

эзлэхүүнтэй томоохон объект,

барилгыг халаадаг усан халаалтын

зуухнууд байрладаг. Эдгээр зуухнууд

нь Чингис хотын түүхий нүүрсний

хэрэглээний 78%-ийг буюу жилд

44197 тн түүхий нүүрс ашиглаж

байгаа агаар бохирдуулагч томоохон

эх үүсвэрүүд юм.

1-Р БҮС ТОВЧ МЭДЭЭЛЭЛ 

Айл өрх -2037

Аж ахуйн нэгж -150

Байгууллага-45

Энэ бүст 

1-Р БҮС 



4. 101кВт дээш хүчин чадалтай халаалтын

зуух ашиглан үйлдвэр үйлчилгээ эрхэлдэг иргэн, аж

ахуйн нэгж байгууллагууд 25м-ээс богино яндан

ашиглахыг хориглоно.

.

6. Зориулалтын бус газарт хог

хаягдал хаях, ил задгай шатаахыг

хориглоно.

2. Үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхэлж байгаа

иргэн, хуулийн этгээдийн дулааны эх үүсвэрт

хяналт тавьж, халаалтын зууханд хаягдал дугуй,

ажилласан масло, хуванцар хог, нийлэг уут гэх

мэт хаягдал зүйлс шатаахыг хориглоно.

1. Агаарын тухай хууль, дүрэм, журам,

бохирдуулах бодисын хаягдлын стандарт, хэм

хэмжээний шаардлага зөрчсөн үйл ажиллагаа

явуулахыг хориглоно.

5. 15кВт-101кВт хүчин чадалтай

халаалтын зуух ашиглан үйлдвэр үйлчилгээ

эрхэлдэг иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллага

БОНБҮ хийлгээгүй тохиолдолд үйл

ажиллагаа явуулахыг хориглоно.

3. 15кВт-аас дээш хүчин

чадалтай халаалтын зуух шинээр

байгуулахыг хориглоно.

1-Р БҮСТ ХОРИГЛОХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 

1-Р БҮС 

7. Стандарт шаардлагад нийцээгүй ердийн 

галлагааны  зуух, түлш хэрэглэхийг 

хориглоно

1-Р БҮС 



1-Р БҮСТ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 
1. Агаарын чанарын стандартад нийцсэн түлш, эрчим хүчний

хэмнэлттэй цахилгаан болон хийн халаагч төхөөрөмжийг үе шаттай

хэрэглээнд нэвтрүүлэх

2. Гэр, байшин, барилгын дулаан алдагдлыг багасгах арга хэмжээ

авах, дулаалгын аянг зохион байгуулах

3. 101 кВт-с дээш халаалтын зуух ашиглан үйлдвэрлэл, үйлчилгээ

эрхэлдэг аж ахуйн нэгж, байгууллагууд бохирдлын нөлөөллийг

бууруулах тоног төхөөрөмжөөр /тортог баригч шүүлтүүр, утаа

сарниулагч суурилуулах, зуухны янданг боломжит хамгийн өндөр

хэмжээнд хүртэл өндөрлөх г.м/ тоноглогдсон байх;

5. Гэр хорооллын айл өрхийн үнс, ахуйн хог хаягдлыг

ангилан ялгаж, цуглуулах тээвэрлэлтийг эрчимжүүлэх

6. Агаарын чанарын харуулын тоог нэмэгдүүлэх, агаар дахь

бохирдуулагч бодисын хяналтыг тогтмолжуулах

7. Уурын болон усан халаалтын зуухнуудад технологийн

шинэчлэл хийж сайжруулах, томоохон зуухнуудад утаа цэвэрлэх

төхөөрөмж тавих, шаталтыг бүрэн явуулах

8. Эзэнгүй хур хог  хаягдлыг багасгах, дахин боловсруулах, байгальд 

халгүй аргаар устгах 

11. Зуух хэрэглэдэг иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын түүхий

нүүрсний хэрэглээг үе шаттай бууруулах, боловсруулсан түлш,

байгалийн хий болон цахилгаан халаалтыг өргөнөөр нэвтрүүлэх

10. Барилгын материал, тоосго, блок, нефть хадгалах агуулах зэрэг

аргаар бохирдуулах үйлдвэр бүхий эх үүсвэрийг хүн ам төвлөрсөн төв

суурин газраас гадагш нүүлгэн шилжүүлэх, салхин дор байршуулах

9. Гэр хорооллын төвлөрлийг бууруулж эзлэх талбайг багасгах,

орон сууцжуулах, төвлөрсөн халаалтын системд холбох

12. Хөдөлгөөнт эх үүсвэрийн экологийн хяналтыг сайжруулах,

автотээврийн оношилгооны суурин хаягдал утааны хийн хэмжилтийн

багаж төхөөрөмжид хяналт, тохируулга хийж, зөөврийн хяналтын

багажаар хангаж хөдөлгөөнд оролцож байгаа тээврийн хэрэгсэлд

хяналтын хэмжилтийг хийх

13. Хатуу хучилттай зам талбайн цэвэрлэгээг сайжруулах 
4. Агаарын бохирдлыг бууруулах хязгаарлалтын бүсэд сургалт,

сурталчилгааны ажлыг зохион байгуулах

14. Бүтээн байгуулалтын үйл явцад үүсэх тоосонцорыг бууруулах арга

хэмжээ авах

15. Ногоон байгууламжийн талбайг нэмэгдүүлж, усан оргилуур, явган

хүний зам тавих, агаар бохирдуулах суурин эх үүсвэрүүдийн тоог

бууруулах, агаар хамгаалах чиглэлийн ургамалжуулалтыг ихэсгэх

16. Уурын болон усан халаалтын зуух хэрэглэдэг аж ахуйн нэгж

байгууллагууд үнс нурам ачиж тээвэрлэхдээ тоосжилт дарах арга

хэмжээ авах

17. Агаарын чанарын хяналт шинжилгээг тасралтгүй хяналттай болгох

үүднээс орчин үеийн автомат багаж төхөөрөмжөөр тоноглох, өндөр

нарийвчлалтай, мэдрэх чадвар сайтай тоног төхөөрөмж шинэчлэх

1-Р БҮС 
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Хамрах хүрээ: 1,2,3,4,5-р багуудын 

тодорхой хэсэг /1609га/ 

Онцлог: 1 бүсийн бохирдлын дам

нөлөөлөлд өртдөг түүхий нүүрс

хэрэглэгч гэр хорооллийн айл

өрхүүдийг хамруулсан.

Энэхүү бүсэд 1973 зуух 17506,5 тн

түүхий нүүрс, 22 тн сайжруулсан

түлш, 19740 тн бусад түлш

хэрэглэдэг.

2-Р БҮС ТОВЧ МЭДЭЭЛЭЛ 

Айл өрх -3302

Аж ахуйн нэгж -66

Байгууллага-

Энэ бүст 

2-Р БҮС 
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You can simply impress your audience and add a unique zing and 

appeal to your Presentations. Get a modern PowerPoint  

Presentation that is beautifully designed. Easy to change colors, 

photos and Text. 

1. Агаарын тухай хууль, дүрэм, журам, бохирдуулах

бодисын хаягдлын стандарт, хэм хэмжээний шаардлага

зөрчсөн үйл ажиллагаа явуулахыг хориглоно.

2.Үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхэлж байгаа иргэн, хуулийн

этгээдийн дулааны эх үүсвэрт хяналт тавьж, халаалтын

зууханд хаягдал дугуй, ажилласан масло, хуванцар хог,

нийлэг уут гэх мэт хаягдал зүйлс шатаахыг хориглоно.

3 101кВт хүчин чадалтай халаалтын зуух ашиглан үйлдвэр

үйлчилгээ эрхэлдэг иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагууд

25м-ээс богино яндан ашиглахыг хориглоно.

4 Зориулалтын бус газарт хог хаягдал хаях, ил задгай

шатаахыг хориглоно

АГААРЫН ЧАНАР САЙЖРУУЛАХ 

2-Р БҮСТ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 
АГААРЫН ЧАНАР САЙЖРУУЛАХ 

2-Р БҮСТ ХОРИГЛОХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 1. Ердийн галлагаатай гэр хороолол, усан халаалтын зуухны тоог

багасгах талаар анхаарахаас гадна гэр хорооллын эзлэх талбайг

багасгах асуудлыг хот төлөвлөлтийн төлөвлөгөөнд тусган

хэрэгжилтэнд нь хяналт тавьж ажиллах

2. Замын зохицуулалт, чанарыг сайжруулах хөрсөн гадарга бүхий

автозам, талбай, гол гудамжнуудыг хатуу хучилттай болгох, зам

талбайн цэвэрлэгээг сайжруулах

3. Ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэн, агаар хамгаалах чиглэлийн

ургамалжуулалтыг ихэсгэх

4. Гэр хорооллын айл өрхийн үнс, ахуйн хог хаягдлыг

ангилан ялгаж, цуглуулах тээвэрлэлтийг эрчимжүүлэх;

5. Гэр хорооллын төвлөрлийг бууруулж эзлэх талбайг багасгах,

орон сууцжуулах, төвлөрсөн халаалтын системд холбох

6. Эзэнгүй хур хог хаягдлыг багасгах, дахин

боловсруулах, байгальд халгүй аргаар устгах

7. Сургалт нөлөөллийн ажлыг зохион байгуулах

8. Зуух хэрэглэдэг иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын түүхий

нүүрсний хэрэглээг үе шаттай бууруулах, боловсруулсан түлш,

байгалийн хий болон цахилгаан халаалтыг өргөнөөр нэвтрүүлэх

9. Гэр, байшин, барилгын дулаан алдагдлыг багасгах арга хэмжээ

авах

Х

Х

Х

Х

2-Р БҮС 



75%

Option A

Хамрах хүрээ: 6 -р баг /1323га/

Онцлог: Агаарын бохирдлын зэргээр

харьцангуй цэвэр. Чингис хотын

зонхилох салхины чигийн дээр

оршдог.

3-Р БҮС ТОВЧ МЭДЭЭЛЭЛ 

*Бүртгэлтэй өрхийн тоо 181

*Одоо байгаа өрхийн тоо 70

Энэ бүст 

3-Р БҮС 
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You can simply impress your audience and add a unique zing and 

appeal to your Presentations. Get a modern PowerPoint  

Presentation that is beautifully designed. Easy to change colors, 

photos and Text. 

1. Агаарын тухай хууль, дүрэм, журам, бохирдуулах

бодисын хаягдлын стандарт, хэм хэмжээний шаардлага

зөрчсөн үйл ажиллагаа явуулахыг хориглоно.

2.Үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхэлж байгаа иргэн, хуулийн

этгээдийн дулааны эх үүсвэрт хяналт тавьж, халаалтын

зууханд хаягдал дугуй, ажилласан масло, хуванцар хог,

нийлэг уут гэх мэт хаягдал зүйлс шатаахыг хориглоно.

3 101кВт хүчин чадалтай халаалтын зуух ашиглан үйлдвэр

үйлчилгээ эрхэлдэг иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагууд

25м-ээс богино яндан ашиглахыг хориглоно.

4 Зориулалтын бус газарт хог хаягдал хаях, ил задгай

шатаахыг хориглоно

5. Стандарт шаардлагад нийцээгүй ердийн галлагааны

зуух , түлш хэрэглэхийг хориглоно.

АГААРЫН ЧАНАР САЙЖРУУЛАХ 

3-Р БҮСТ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 

АГААРЫН ЧАНАР САЙЖРУУЛАХ 

3-Р БҮСТ ХОРИГЛОХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 

1. Замын зохицуулалт, чанарыг сайжруулах хөрсөн гадарга

бүхий автозам, талбай, гол гудамжнуудыг хатуу хучилттай болгох,

зам талбайн цэвэрлэгээг сайжруулах

2. Ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэн, агаар хамгаалах чиглэлийн

ургамалжуулалтыг ихэсгэх

3. Гэр хорооллын айл өрхийн үнс, ахуйн хог хаягдлыг

ангилан ялгаж, цуглуулах тээвэрлэлтийг эрчимжүүлэх;

4. Эзэнгүй хур хог хаягдлыг багасгах, дахин

боловсруулах, байгальд халгүй аргаар устгах

5. Сургалт сурталчилгааны ажлыг зохион байгуулах

6. Зуух хэрэглэдэг иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын түүхий

нүүрсний хэрэглээг үе шаттай бууруулах, боловсруулсан түлш,

байгалийн хий болон цахилгаан халаалтыг өргөнөөр нэвтрүүлэх

7. Гэр, байшин, барилгын дулаан алдагдлыг багасгах арга хэмжээ

авах

8. Бүтээн байгуулалтын үйл явцад үүсэх тоосонцорыг бууруулах

арга хэмжээ авах

Х

Х

Х

Х

Х

3-Р БҮС 
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Presentation that is beautifully designed. Easy to change colors, 
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Чингис хотын агаарын чанарыг сайжруулах бүсэд ажиллаж, амьдарч буй иргэн дараах үүргийг хүлээнэ.

Үүнд:

1.Айл өрх нь гэр, байшин, барилгын дулаан алдагдлыг багасгах, нэмэлт дулаалга хийх;

2. Үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхэлдэг тохиолдолд халаалтын зууханд зохих стандартад нийцсэн түлшийг

хэрэглэх

3. Агаарын бохирдлыг бууруулах хязгаарлалтын бүсэд аймаг, сумаас зохион байгуулахтай холбоотой

сургалт, сурталчилгааны ажилд идэвхтэй оролцох;

4.Агаарын Чанарт сөргөөр нөлөөлж байгаа аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл ажиллагааны талаар эрх

бүхий Мэргэжлийн хяналтын газар, Сумын ЗДТГ-т үнэн зөв мэдээлэх;

5. Гэр хорооллын айл өрхүүд үнс, ахуйн хог хаягдлыг ангилах зориулалтын цэгт цуглуулах

6. Агаарын чанарын мэдээлэл болон агаар хамгаалах талаар холбогдох мэргэжлийн байгууллагаас арга

зүйн туслалцаа, зөвлөгөө авах

7. Агаарын тухай хууль тогтоомж, төрийн захиргааны төв байгууллага, нутгийн өөрөө удирдах болон

захиргааны байгууллага, бүх шатны Засаг даргын шийдвэр, улсын байцаагч, хэсгийн ахлагчийн

шаардлагыг биелүүлэх;

ИРГЭН, ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН ЭРХ, ҮҮРЭГ  

ЖУРАМ                        


