БАГАНУУРЫН НҮҮРСНИЙ УУРХАЙН БҮС
НУТГИЙН ХУРИМТЛАГДАХ НӨЛӨӨЛЛИЙН
ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАНГИЙН ТӨСӨЛ
Төслийн дугаар: WB/MOF/MINIS/CS/CQS/1.1.9(d)/2015

2019 он 12 сар

Монгол Улсын болон Олон улсын бодлого
Байгаль орчинд нөлөөлөх
байдлын үнэлгээний
тухай хууль

Энэхүү тайлан нь:

Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн
захиргааны төв байгууллага нь тодорхой
бүс нутаг, сав газарт иргэн, аж ахуйн
нэгж, байгууллагаас хэрэгжүүлж байгаа
төсөлд энэ хуулийн 3.1.5-д заасан
үнэлгээг эрх бүхий мэргэжлийн
байгууллагын оролцоотойгоор хийнэ.

Байгаль орчин ногоон хөгжлийн сайдын 2014
оны 04 сарын 10 өдрийн А-117 дугаар
тушаалаар батлагдсан аргачлал

Байгаль орчны нөлөөллийн
үнэлгээний журам
Засгийн газрын 2013 оны 374 дүгээр
тогтоолын 2 дугаар хавсралт

Байгаль орчны стратегийн
болон хуримтлагдах
нөлөөллийн үнэлгээ хийх
аргачлал

ОУСК-ийн шилдэг туршлагууд

Олон улсын туршлага
Хуримтлагдах нөлөөллийн үнэлгээний
гарын авлага, 1999. Канадын байгаль
орчны үнэлгээний газарт зориулан
бэлтгэсэн

Сайн туршлага: Хуримтлагдах нөлөөллийн үнэлгээ
болон менежмент: Шинээр үүсэж буй зах зээл дэх
хувийн секторуудад зориулсан гарын авлага, ОУСК,
2013

Бүс нутгийн хуримтлагдах нөлөөллийн үнэлгээ гэж юу вэ?
• БОНБҮТухай хуулийн 3.1.5: “хуримтлагдах нөлөөллийн
үнэлгээ” гэж тодорхой бүс нутаг, сав газарт иргэн, аж
ахуйн нэгж, байгууллагаас хэрэгжүүлж байгаа төслүүдээс
хүн амын эрүүл мэндэд үзүүлж байгаа хам болон
давхардмал сөрөг нөлөөллийг тодорхойлж, түүнийг
бууруулах, арилгах арга хэмжээ тогтоохыг;
• Хуримтлагдах нөлөөллийн үнэлгээ хийх аргачлал:
“...хөгжлийн бодлого, хөтөлбөр, төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх,
аливаа төслийн өнгөрсөн, одоо болон ирээдүйн үйл
ажиллагааны үр дүнд тодорхой бүс нутаг,” “... дэвсгэрийн
байгаль орчин, нийгэм, хүний эрүүл мэндэд учирсан
болон цаашид учруулж болзошгүй” “... хам сөрөг
нөлөөллүүдийн эх үүсвэрүүдийг тодорхойлох, тэдгээрийн
тархалт замналуудыг үнэлэх, үр дагавруудыг бууруулах,
арилгах арга хэмжээг тогтоох үндсэн зорилготой үйл явц
юм.”

Бүс нутгийн хуримтлагдах нөлөөллийн үнэлгээ хийгдэх
шаардлага
• Монгол улсын Засгийн газар Байгаль орчинд нөлөөлөх
байдлын үнэлгээний тухай хуулийг шинэчлэн боловсруулж,
Стратегийн болон байгаль орчны үнэлгээний олон улсын
шилдэг туршлагууд, Хуримтлагдах нөлөөллийн үнэлгээг (ХНҮ)
хийхээр тусгасан.
• Монгол улсын анхны хуримтлагдах нөлөөллийн үнэлгээний
тайлангуудын 2 нь Багануур болон Таван Толгойн нүүрсний
уурхайн бүс нутгуудад гүйцэтгэгдэж байгаа.
• "Уул уурхайн дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтыг дэмжих төсөл"
(УУДБХОДТ) -ийн хүрээнд Байгаль орчин, аялал жуулчлалын
(хуучнаар Байгаль орчин,ногоон хөгжил, аялал жуулчлал)
яамны дэмжлэгтэйгээр Дэлхийн банкны санхүүжилтээр энэхүү
ажлыг хийж гүйцэтгэж байна.

Тайлангийн зорилго

Багануурын нүүрсний уурхайн бүс нутгийн ХНҮ-ын зорилгууд:

1

Багануурын уурхайгаас үзүүлэх хуримтлагдах
нөлөөлөл

2

Бүс нутгууд дахь бусад төсөл, үйл ажиллагаатай
холбоотойгоор үүсэх хуримтлагдах нөлөөллөөс
үзүүлэх нөлөөллийг үнэлэх

Бүс нутгийн хуримтлагдах нөлөөллийн үнэлгээг
боловсруулах үе шат
Үе шат I. Цаг хугацаа, орон зайн хил хязгаарыг тогтоох

Үе шат II. байгаль орчин, нийгмийн чухал бүрэлдэхүүн
хэсэг болон төслүүдийг сонгох
Үе шат III. Хуримтлагдах нөлөөллийн үнэлгээ

Үе шат IV. Хуримтлагдах нөлөөллийн үр дагаврыг үнэлэх
Үе шат V. Нөлөөллийг бууруулах төлөвлөгөө, зөвлөмж
боловсруулах

Үе шат I.

Төслийн нөлөөллийн бүсийг тогтоох

Төсөл 1

Төсөл 2

Хүний нөлөө

Хүрээлэн буй
орчны хүчин
зүйлс

БОНЧБХ

Төсөл 3

Үе шат II. Хуримтлагдах нөлөөллийн үнэлгээ

Үе шат II. Байгаль орчин, нийгмийн бүрэлдэхүүн
1. АГААРЫН ЧАНАР

3. БЭЛЧЭЭР БОЛОН ГАЗАР

5. ХҮНИЙ ЭРҮҮЛ МЭНД

Агаарын чанарын
хувьд
бохирдуулагчийн
агууламж, тархалт

Бэлчээр болон
өртөх боломжит
газрын гадаргын
нөлөөлөл

Багануур дүүрэг,
Баяндэлгэр сумаар
хүний эрүүл
мэндийн түвшинг

2. ГАДАРГЫН БОЛОН ГАЗРЫН
ДООРХ УСНЫ НӨӨЦ

4. АМЬЖИРГААНЫ ТҮВШИН

Хэрлэн голын дэд сав
газар болон түүний ус
хураах талбайг

Багануур дүүрэг,
Баяндэлгэр сумаар
амьжиргааны түвшин,
ажил эрхлэлт

Үе шат II. Бүс нутагт хэрэгжих төсөл, хөтөлбөрүүд
Төслийн нэр
№
1
Багануурын нүүрсний уурхай
2
Багануурын дулааны станц

Төслийг хэрэгжүүлэгч
Багануур ХК
“Багануурын Дулааны станц” ТӨХК

Хэрэгжүүлэх хугацаа
1979-одоо; 2074 хүртэл
1980-одоо;

3
4

Багануур хот
Чандгана тал нүүрсний уурхай (MV-016767)

Багануур хотын захиргаа
Чандгана коул ХХК

1980-одоо;
2012-2034

Одоо байгаа
Одоо байгаа

5

Цайдам нуурын нүүрсний уурхай

“Цэцэнс Майнинг энд Энержи” ХХК

2012-одоо;

Одоо байгаа

6

"Багануур Пауэр" шинэ цахилгаан станц

Төлөвлөгдсөн

7

Нүүрснээс нийлэг байгалийн хий (НБХ) гаргах
үйлдвэр

Эрчим хүчний яам, Эрчим хүчний хөгжлийн Эхлэх он 2018*
төв
Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам (хуучнаар Эхлэх он 2018*
Аж Үйлдвэрийн Яам)

8

Их сургуулийн хотхон
Нүүрсний давхаргаас метан хий олборлох

Эхлүүлэх бэлтгэл ажлын
шат 2020-2024
2020-2030

Магадлалтай

9

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын
яам
Raven Ridge Resources, Incorporated (RRR)

Таамаглал төдий

10

East Energy Development LLC

2020-2050*

Таамаглал төдий

Бодь групп, БНХАУ-ын Пауэр Чайна
компани
Багануур энержи корпорэйшн

2022-2053

Таамаглал төдий

12

Чандганы нүүрсний уурхайд түшиглэсэн
цахилгаан станц
Бөөрөлжүүтийн тал (Цайдам нуур) цахилгаан
станц
Нүүрс шингэрүүлэх үйлдвэр

Таамаглал төдий

13

Хэрлэн Говь төсөл

Prestige Group LLC

2020+ (Эхлэх хугацаа
тодорхойгүй)
2020+ (Эхлэх хугацаа
тодорхойгүй)

11

Хэрэгжих магадлал
Одоо байгаа
Одоо байгаа

Төлөвлөгдсөн

Таамаглал төдий

Бүс нутагт хэрэгжих төсөл, хөтөлбөрүүд

Бүс нутгийн хуримтлагдах нөлөөллийн үнэлгээ

Үе шат III. Хуримтлагдах нөлөөллийн үнэлгээний гол
үр дүн
▪ Бусад салбарын усны хүрэлцээг багасгаж, усны чанарыг
муутган гидрологийн горим болон гидро-морфологийг
өөрчлөх замаар усанд сөрөг нөлөө үзүүлнэ.
▪ Бэлчээрийн талбайг багасгаж, хөрсний элэгдлийг
даамжруулах замаар сөрөг нөлөө үзүүлнэ.
▪ Төслийн үйл ажиллагаатай холбоотойгоор хүн амын
шилжилт хөдөлгөөн, халдварт өвчний тархалт нэмэгдэж,
орчны доройтол муудсанаар эрүүл мэндийн тусламж
үйлчилгээний хүртээмж буурч хүн амын эрүүл мэндэд
сөрөг нөлөө үзүүлнэ.
▪ Тоосжилт, агаар бохирдуулагч бодис, хүлэмжийн хийн
хэмжээг нэмэгдүүлж агаарт сөрөг нөлөө үүсгэнэ.
▪ Төвлөрсөн дулаан, цахилгаан хангамж бий болсноор
тоосжилт, агаар бохирдуулагч бодисын хэмжээг
бууруулах замаар эерэг нөлөө үзүүлнэ.
▪ Амьжиргааны түвшинг сайжруулах замаар хүн амын
эрүүл мэндэд эерэг нөлөө үзүүлнэ.
▪ Эдийн засгийн өсөлтийг дэмжих замаар хүн амын
амьжиргаанд эерэг нөлөө, нийгмийн халамжийн
үйлчилгээний хүртээмжийг бууруулах замаар сөрөг
нөлөө үзүүлнэ.

Хуримтлагдах
нөлөөлөл

Агаарын
чанар

Усны нөөц

Газар болон
Бэлчээр

Хүний эрүүл мэнд

Чанарын
өөрчлөлт

Тоо,
хэмжээний
өөрчлөлт

Бэлчээрийн
алдагдал

Эрүүл мэндийн
тогтолцооны ачаалал
болон халдварт
өвчний эрсдэл

Хүн амын
амьжиргааны
түвшин
Хөдөлмөр
эрхлэлт,
орлогыг
нэмэгдүүлэх

Багануурын
нүүрсний уурхай
Бусад уул уурхай
Аж үйлдвэрийн үйл
ажиллагаа
Эрчим
хүчний
үйлдвэрлэл
Хотжилт
Ус ашиглалттай
холбоотой төслүүд
Уур
амьсгалын
өөрчлөлт
Ач холбогдол

Нөлөөллийн хувь

Бага

Дунд

Их

Маш бага

Одоо байгаа болон төлөвлөж байгаа
төслүүдийг уул уурхай, үйлдвэрлэл,
аж үйлдвэр, дэд бүтэц гэсэн 4 үндсэн
салбарт хувааж, гол үйл ажиллагааг
нь жагсаалтаар гаргасан ба жагсаалт
дах 13 гол үйл ажиллагаанаас 11
нөлөөлөл үзүүлэхээр байна.
Тэдгээрийн заримаас дурдвал:
• Төлөвлөж буй төслүүдийн гол
эерэг нөлөө нь эдийн засгийн үйл
ажиллагаа сайжрах бөгөөд
байгаль орчин, нийгмийн 5 чухал
бүрэлдэхүүн хэсгээс агаарын
чанар, эрүүл мэнд, амьжиргаа
гэсэн 3 хэсэгт эерэг харилцан
хамаарал бүхий нөлөө үзүүлнэ.
• Гол сөрөг нөлөөлөл нь хүн амын
өсөлт байх ба газар, ус, агаар,
хүний эрүүл мэнд гэсэн байгаль
орчин, нийгмийн 4 чухал
бүрэлдэхүүн хэсэгт сөрөг
харилцан хамаарал үүсгэнэ.
• Байгаль орчин, нийгмийн чухал
бүрэлдэхүүн хэсгүүд шууд болон
шууд бус нөлөөллөөр харилцан
хамааралтай байна. Тухайлбал, ус
нь хүн амын амьжиргаатай
харилцан хамааралтай бөгөөд
усны хүрэлцээ муудах нь
иргэдийн амьжиргаанд сөрөг
нөлөөтэй.

Үе шат III. Хуримтлагдах нөлөөллийн үнэлгээний гол
үр дүн – Агаарын чанар

Агаарын чанарын
загварчлалын дагуу агаар
бохирдуулагч гол эх үүсвэр нь
Багануур дүүргийн гэр
хорооллууд байх бөгөөд энд
SO2, NO2, PM10 нийт хэмжээ
Агаарын чанарын стандартын
хэмжээнээс 382%, 210%,
151%-иар их гарч байна.

Үе шат III. Хуримтлагдах нөлөөллийн үнэлгээний гол
үр дүн - Газрын доорх болон гадаргын ус
2030 онд тус бүс нутгийн гүний
усны нөөц 41.9 сая шоо метр, уур
амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөн
дор гадаргын усны нөөц жилд 53.5
сая шоо метр хүрч буурах ба
гадаргын болон гүний усны нийт
нөөц жилд 95.4 сая шоо метр байх
тооцоо гарсан. Одоо байгаа болон
батлагдсан төслүүд хэрэгжих
тохиолдолд усны хэрэглээ гүний
усны нөөцийн 56%-д хүрнэ. Их
сургуулийн хотхоныг нэмбэл энэ
үзүүлэлт 65% болох ба бүх төсөл
хэрэгжвэл усны хэрэглээ гадаргын
болон гүний усны 81%-д хүрнэ.

Үе шат III. Хуримтлагдах нөлөөллийн үнэлгээний гол
үр дүн - Газар болон бэлчээр
Их сургуулийн хотхоноос
бусад бүх төсөл бэлчээрт маш
бага нөлөө үзүүлнэ. Их
сургуулийн хотхон нь
Багануур дүүргийн
бэлчээрийн талбайг 25%-иар
хумих ба нөлөөлөлд өртөх
газар жижиг ч гэсэн
нөлөөллийн хэмжээ дунд
зэрэг байхаар байна. Улмаар
хэвийн нөхцөлд 1 байх ёстой
бэлчээрийн талбайн
талхагдал 6.3-8.4 нэгжээр
нэмэгдэнэ.

Үе шат III. Хуримтлагдах нөлөөллийн үнэлгээний гол
үр дүн - Хүний эрүүл мэнд
Бүс нутгийн хүн ам 2030 онд
60,000 болж өсөх ба Багануур
дүүргийн хүн ам хамгийн их
буюу 30,000 хүрэх төлөвтэй
байна. Үүний уршгаар
халдварт өвчин тархах эрсдэл
нэмэгдэж, эрүүл мэндийн
байгууллагын тусламж
үйлчилгээний хүртээмж,
хүрэлцээ муудаж болзошгүй.
20 жилийн хэтийн төлөвийн
судалгаагаар сүрьеэ, тэмбүү
өвчний тархалт хүн амын
өсөлттэй шууд хамааралтай
өсч болзошгүй байна.

Үе шат III. Хуримтлагдах нөлөөллийн үнэлгээний гол
үр дүн - Хүн амын амьжиргааны түвшин
2030 онд Багануур дүүргийн хүн ам
их хэмжээгээр өсөх төлөв
ажиглагдаж байна. Тиймээс тус
дүүрэг нь 40,000-60,000 бүртгэлтэй
түр оршин суугч (оюутан г.м) бүхий
100,000 оршин суугчтай дагуул хот
болох боломжтой. Хүн амын энэхүү
нягтралаас улбаалж нийгмийн
үйлчилгээний ачаалал нэмэгдэж,
боловсрол, эмнэлэг, нийгмийн
халамжийн үйлчилгээний хүрэлцээ,
хүртээмжид сөрөг нөлөө гарч
болзошгүй. Үүнээс гадна төслүүд
ядуурал бууруулах, эдийн засгийн
боломж бололцоог дээшлүүлэх
зэрэг эерэг нөлөөлөл үзүүлнэ.

Үе шат IV. Хуримтлагдах нөлөөллийн үр дагаврыг
үнэлэх

367%

248%

232%

81%
25%

АГААРЫН
ЧАНАР

БЭЛЧЭЭР,
ГАЗАР

УСНЫ
НӨӨЦ

ЭРҮҮЛ
МЭНД

АМЬЖИРГАА

Үе шат IV. Хуримтлагдах нөлөөллийн үр дагаврыг
үнэлэх
Бэлчээр, газар
Нийт төслүүдийн газар ашиглалтын
нийлбэр дүнгийн 8%-ийг эзэлнэ.

Агаарын чанар
Багануурын нүүрсний уурхай 2025
онд бүс нутгийн тоосны бохирдолд
85%-ийн нөлөө үзүүлнэ

Амьжиргаа
Бүх төслүүд ашиглалтад орсон
тохиолдолд Багануур уурхайн
амьжиргаанд үзүүлэх шууд үр ашиг
2%-т хүрнэ.

Багануурын
уурхай
(2030 он)

Усны нөөц
Бүс нутгийн газрын доорх ус
ашиглалтын (шүүрүүлэлт) 23%-ийг
эзэлнэ

Эрүүл мэнд
Хүний эрүүл мэндэд үзүүлэх сөрөг
нөлөөлөл бага (1%)

Үе шат V. Нөлөөллийг бууруулах төлөвлөгөө
АГААРЫН ЧАНАР

ЭРҮҮЛ МЭНД

Гэр хорооллын хэрэглэгчдийг нийлэг
байгалийн хий зэрэг цэвэр эрчим хүчээр
хангах, төвлөрсөн дулаан хангамжийн
уламжлалт бус шинэлэг сүлжээ байгуулах,
хүлэмжийн хий болон агаар бохирдуулагч
бодисын хяналтыг эрчимжүүлэх, шороон
замыг багасгах, төслийн талбайд тоосжилт
бууруулах, агаарын чанарын хяналтын
хөтөлбөрийг сайжруулах зэрэг ажлууд
багтана.

Төслүүд ажилчдын болон хүн амын эрүүл
мэндийн боловсрол, мэдлэг дээшлүүлэх
кампанит ажил зохион байгуулах, орон нутаг
болон төвд эрүүл мэндийн үйлчилгээний
хүртээмжийг нэмэгдүүлэх бодитой арга
хэмжээ хэрэгжүүлэх.

АМЬЖИРГАА

УСНЫ НӨӨЦ
Төслүүдийг ач холбогдлоор нь эрэмбэлэх,
одоо ажиллаж байгаа болон цаашид
баригдах цахилгаан станцуудад усны бага
хэрэглээтэй хуурай/агаарын хөргөлтийн
систем, зуухны цэвэрлэгээний усны эргүүлэн
ашиглалт, хуурай боловсруулалт зэрэг
дэвшилтэт технологи сонгож хэрэглэх
шаардлага тавих, тоолуур болон усны
хэмнэлттэй технологид татаас өгөх, усны үр
ашигтай хэрэглээ, хэмнэлтэд чиглэсэн
суурин газрын хэрэгцээнд үндэслэсэн
менежментийн тогтвортой арга хэрэгжүүлэх.

БЭЛЧЭЭР, ГАЗАР
Төслийн нөлөөллийн бүсэд байрлах эвдэгдээгүй чухал амьдрах
орчныг хөндөхөөс зайлсхийх, стандартын шаардлагын дагуу
дүйцүүлэн хамгаалах хөтөлбөр хэрэгжүүлэх, тээвэр болон хот
төлөвлөлтийн нэгдсэн арга хэмжээ хэрэгжүүлэх, уурхайн
хаалтын төлөвлөгөөг ил тод үндэс суурьтай боловсруулах, орон
нутгийн
захиргаа,
малчидтай
хамтран
бэлчээрийн
менежментийн хөтөлбөр хэрэгжүүлэх.

Бүс нутаг дах хүйсийн динамик, эмзэг
бүлгийн талаар дэлгэрэнгүй судалгаа хийх,
ард иргэд, иргэний нийгмийн оролцоог
бодитоор сайжруулах урт хугацааны
стратеги төлөвлөгөө боловсруулах, нүүрсний
уурхайн үйл ажиллагаанаас олох орлогыг
зөв
удирдах
стратеги
хэрэгжүүлэх,
мэргэжлийн сургалтын хөтөлбөр хэрэгжүүлж
залуучууд болон өндөр настан, өрх
толгойлсон эх зэрэг эмзэг, нийгмээс гадуур
үлдсэн бүлгийн иргэдийг хамруулах.

Дүгнэлт
•

Багануур дүүргийн гэр хороолол, нүүрсний уурхайгаас ялгаруулах агаар бохирдуулагч хүхэрлэг хий, азотын давхар исэл, тоосонцрын
хэмжээ Нүүрснээс НБХ гарган авах үйлдвэр, цахилгаан станцын төслүүдийнхээс их байх төлөвтэй байна. Тиймээс 2030 оны байдлаар
Нүүрснээс НБХ гарган авах үйлдвэр, цахилгаан станцын төслүүд агаарын чанарт эерэг нөлөөлөл үзүүлэхээр байна. Харин 2030 онд нийт
төслийн үйлдвэрлэл, түлшний хэрэглээнээс улбаатай хүлэмжийн хийн хэмжээ жилд 10 сая тонн хүрэх тооцоо гарч байна. Багануурын
нүүрсний уурхайн өргөтгөлөөс нийт хүлэмжийн хийн ялгаруулалтад маш бага нөлөөлөл үзүүлэх боловч тоос, тоосонцор ихээр нэмэгдэж,
2025 онд бүс нутгийн тоосны бохирдлыг 85%-д хүргэж болзошгүй.

•

Багануурын нүүрсний уурхайн өргөтгөлөөс усны нөөцөд үзүүлэх нөлөөлөл дунд зэрэг байна. Төслүүд дангаараа гүний усанд маш багаас
бага нөлөөлөл үзүүлэх бол бүх төслийн нийт нөлөөлөл их байхаар байна. Тиймээс ус хэмнэх, усыг үр ашигтай зарцуулах арга хэмжээг
зайлшгүй авч хэрэгжүүлэхийг зөвлөж байна.

•

Ашиглалтын шатанд бэлчээрийн талбай тодорхой хэмжээгээр хумигдана. Багануурын нүүрсний уурхайн өргөтгөлийн газрыг бэлчээрийн
талбайгаас хассан тул ямар нэг нөлөө үзүүлэхгүй. Их сургуулийн хотхоноос бусад төслүүдээс бэлчээрт үзүүлэх нөлөөлөл ерөнхийдөө бага
байхаар байна.

•

Бүх төслийг хэрэгжүүлснээр Багануурын уурхайн бүс нутаг өргөжиж, улмаар бүс нутгийн эдийн засагт эерэг нөлөөлөл авчрах хэдий ч хүн
амын шилжилт хөдөлгөөн, ялангуяа дагалдах/нэмэлт хүн амын (ажилчдын гэр бүл, ханган нийлүүлэлтийн сүлжээ, үйлчилгээний
салбарын ажил хайгсад, Их сургуулийн хотхонд ирэгсэд) тоо өссөнөөр эрүүл мэнд, боловсрол, нийгмийн халамжийн үйлчилгээний
хүртээмж, хүрэлцээ муудаж болзошгүй. Үүнээс гадна урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авахгүй бол сүрьеэ, тэмбүү өвчний тохиолдол
хурдацтай нэмэгдэнэ.

•

Эцэст нь дүгнэж хэлэхэд бусад төслүүдтэй харьцуулбал Багануурын нүүрсний уурхайн өргөтгөлөөс байгаль орчин, нийгмийн 5 чухал
бүрэлдэхүүн хэсэгт 3 бага, 1 дунд зэрэг, 1 их нөлөөлөл үзүүлэхээр байна. Төслийн түвшинд болон бүс нутгийн хуримтлагдах нөлөөллийн
менежментийн хүрээнд эдгээр нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ хэрэгжүүлэх шаардлагатай.

АНХААРАЛ ХАНДУУЛСАНД
БАЯРЛАЛАА

