ХАМГААЛАЛТЫН БҮСИЙН ДЭГЛЭМ
ЗӨРЧИГДӨХӨД АВЧ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ
АРГА ХЭМЖЭЭ
Монгол улсын Зөрчлийн тухай хуулиас:
Ус хангамж, ариутгах татуургын барилга
байгууламжийн хамгаалалтын бүс, эсхүл эрүүл
ахуйн бүсийн дэглэмийг зөрчсөн бол учруулсан
хохирол, нөхөн төлбөрийг гаргуулж хүнийг
таван зуун нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр,
хуулийн этгээдийг таван мянган нэгжтэй тэнцэх
хэмжээний төгрөгөөр торгоно.
Ус хангамж, ариутгах татуургын барилга
байгууламжийн хамгаалалтын бүс, эсхүл эрүүл
ахуйн бүсийн заагт зөвшөөрөлгүй нэвтэрч
хохирол учруулсан бол учруулсан хохирол,
нөхөн төлбөрийг гаргуулж хүнийг зургаан зуун
нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр, хуулийн
этгээдийг зургаан мянган нэгжтэй тэнцэх
хэмжээний төгрөгөөр торгоно.
Ус хангамж, ариутгах татуургын барилга
байгууламж, шугам сүлжээний хамгаалалтын
бүс, эсхүл эрүүл ахуйн бүсэд зөвшөөрөлгүйгээр
барилга байгууламж, шугам сүлжээ барьсан
бол түүнийг буулгаж, үйл ажиллагааг зогсоож
учруулсан хохирол, нөхөн төлбөрийг гаргуулж
хүнийг найман зуун нэгжтэй тэнцэх хэмжээний
төгрөгөөр, хуулийн этгээдийг найман мянган
нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно.
Ус хангамж, ариутгах татуургын барилга
байгууламж, шугам сүлжээний хамгаалалтын
бүс, эсхүл эрүүл ахуйн бүсэд газрын тосны
бүтээгдэхүүн, химийн бодис, цацраг идэвхт
бодис хадгалсан, боловсруулсан, үйлдвэрлэсэн
бол учруулсан хохирол, нөхөн төлбөрийг
гаргуулж хүнийг нэг мянган нэгжтэй тэнцэх
хэмжээний төгрөгөөр, хуулийн этгээдийг арван
мянган нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр
торгоно.
Ус хангамж, ариутгах татуургын барилга
байгууламж, шугам сүлжээний хамгаалалтын
бүс, эсхүл эрүүл ахуйн бүсэд байгаль орчин,
эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн
захиргааны төв байгууллагаас зөвшөөрөөгүй
бордоо ашиглан таримал ургамал тарьсан,
эсхүл бодис, арга технологи хэрэглэн хөнөөлт
шавж, мэрэгчийг устгасан бол учруулсан
хохирол, нөхөн төлбөрийг гаргуулж хүнийг нэг
мянган нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр,
хуулийн этгээдийг арван мянган нэгжтэй тэнцэх
хэмжээний төгрөгөөр торгоно.
Ус хангамж, ариутгах татуургын барилга
байгууламж, шугам сүлжээний хамгаалалтын
бүс, эсхүл эрүүл ахуйн бүсэд унд, ахуйн бус
зориулалтаар ашиглах худаг, цооног өрөмдсөн
бол учруулсан хохирол, нөхөн төлбөрийг
гаргуулж хүнийг нэг мянган нэгжтэй тэнцэх
хэмжээний төгрөгөөр, хуулийн этгээдийг арван
мянган нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр
торгоно.
Усны эх, ундаргын онцгой хамгаалалтын бүсэд
хориглосон үйл ажиллагаа явуулсан бол
учруулсан хохирол, нөхөн төлбөрийг гаргуулж
хүнийг хоёр мянган нэгжтэй тэнцэх хэмжээний
төгрөгөөр, хуулийн этгээдийг хорин мянган
нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно.

Усны сан бүхий газарт энгийн хамгаалалтын
бүс, эсхүл эрүүл ахуйн бүс тогтоох шаардлага
биелүүлэх журам зөрчсөн бол хүнийг таван
зуун нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр,
хуулийн этгээдийг таван мянган нэгжтэй тэнцэх
хэмжээний төгрөгөөр торгоно.

Жишиг самбар-1. a) Хэрлэн гол б) Гашууны голын
хамгаалалтын бүсийн тэмдэгжүүлэлтийн агуулга

УСНЫ САН БҮХИЙ ГАЗАР, УСАН
ХАНГАМЖИЙН ЭХ ҮҮСВЭРТ
ХАМГААЛАЛТЫГ БҮС ТОГТООХ
НИЙТЛЭГ АЧ ХОЛБОГДОЛ
Усны эх, ундарга, нөөцийг хомсдох,
бохирдохоос хамгаалах,
хүн амыг үер усны гамшгаас сэргийлэх,
төв суурин газрын ундны усны эх үүсвэрийн
цэгүүд болон түүний тэжээгдлийн мужийг
хамгаалах,
хариуцлагагүй уул уурхайн үйл ажиллагааг
таслан зогсоох,
сав газрын хэмжээнд экологийн ач
холбогдолтой гол горхи, нуур цөөрөм булаг
шандаа хатаж ширгэх сөрөг нөлөөлөлд
өртөхөөс урьдчилан сэргийлж ирээдүй хойч
үедээ өвлүүлэн үлдээх нөхцлийг бүрдүүлэх юм

ХАМГААЛАЛТЫН БҮСИЙГ
ТЭМДЭГЖҮҮЛЭХДЭЭ:
Тухайн сав газарт хамаарах уул уурхайн
үйлдвэрлэл, аялал жуулчлалын бүс нутаг, улсын
болон орон нутгийн чанартай замууд, голын
гарам бүхий хэсгүүд, үйлдвэрлэлийн болон ахуйн
бохирдолд өртөж болзошгүй газрууд, төв суурин
газар орчмын усны сан бүхий газрын хамгаалалтын
бүсийн тэмдэгжүүлэлтийг заасан цэгт хийснээр ард
иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагад хамгаалалтын
бүсийн дэглэмийн ач холбогдол, түүнд хориглосон
үйл ажиллагаа, зөрчилд үүсгэх хуулийн хариуцлага
зэрэг мэдээллийг өгдөг. Төв суурин газрын хувьд
хамгаалалтын бүсийн хэрэгжилтийг хангаснаар ард
иргэдийг үер усны аюулаас урьдчилан сэргийлэх,
хүн амын ундны усны найдвартай эх үүсвэрийг
хадгалах, хамгаалах нөхцөл бүрддэг.
Усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүсийн
тэмдэгжүүлэлтийг аймаг, нийслэлийн БОАЖГ,
ГХБХБГ зэрэг төрийн байгууллагатай хамтран
хийж, мөрдүүлэх нь дэглэмийн хэрэгжилтийг хангах,
талуудад мэдээлэл хүргэхэд дөхөмтэй төдийгүй
дараах байдлаар жишиг болгон гаргаж болно
/Хэрлэн голын СГЗ, Онон-Улз голын СГЗ, Увс нуурТэсийн голын СГЗ/.
Тухайлбал, хамгаалалтын бүсийн тэмдэгжүүлэлтийн
мэдээ, мэдээллийг иргэд, олон нийтэд ойлгогдохоор
хялбар зурган агууламжтай, оноосон нэршил,
холбогдох хуулийн заалтыг дурдах зэргээр сав газар
бүрт нэгэн жигд нийтлэг байдлаар тэмдэгжүүлэх
нь хуулийн хэрэгжилтийг хаана ч тэгш, өргөн цар
хүрээгээр жигд хүргэхэд дөхөмтэй болно /Жишиг
самбар-1а,б/.

Иргэдэд усны сан бүхий газрын хамгаалалтын
бүсийн талаар мэдээлэл өгөх зорилгоор дэлгэрэнгүй
мэдээллийн самбарыг төв суурин газар, олны
хөлийн газар тус тус нэмэлтээр байршуулж болно
/Жишиг самбар-2а,б/.
Жишиг самбар-2. a) Онон гол б) Гашууны голын
хамгаалалтын бүсийн мэдээллийн самбарын агуулга

ТАТАМЫН БАЙГАЛИЙН
ХИЛ ГЭЖ ЮУ ВЭ?
Энгийнээр ойлгоход гол, нуурын эрэг орчмын ус
намгархаг газар, татам гэдэг ойлголтын хүрээнд ой,
ойт хээр, хээрийн бүсэд ус ихтэй жил усанд автагддаг
гол, нуурын татмын нуга, тэдгээрийн эрэг орчмын
чийглэг газар, харин говь, цөлийн бүсэд ургамалжсан,
эсвэл усзүйн горимоор эргэн тойрны экосистемээс
эрс ялгарах “чийгтэй” хотосыг хамааруулан авч үзэж
болох бөгөөд тэдгээр нь байнгын болон түр зуурын
урсацтай юмуу устай эсвэл ул хөрсний ус нь газрын
гадаргууд хамгийн ойр байх газар нутаг байж болно.
Байгалийн бүс бүслүүр, суурьшилаас хамааран
татамын байгалийн хилийг зураглахдаа дараах
зарчмыг баримтлах хэрэгтэй.
- Голын татам, хөндийд байрлалтай хот суурин
газрын
орчим
илэрсэн
татамын
хилийг
тодруулахдаа сууршил үүсэхээс өмнөх өөр өөр
хугацааны сансарын зураг ашиглан харьцуулалт
хийж, голын татам, эргийн бүсийн тодорч буй
хилээр зураглах,
- Тухайн гол эх хэсэгтээ тодорхой голдрилоор
урсаж байгаад дунд хэсэгтээ урсгал задгайрч
өргөн талбайг хамарсан намаг үүсгэн голдрил
ялгарах боломжгүй болж адаг хэсэгтээ урсац
нийлж голдрил үүсэн үргэлжилсэн тохиолдолд
тухайн голын дунд хэсэг дэх намагжсан талбайг
байгалийн хилээр зураглах,
- Говь, хээрийн бүс нутагт илэрсэн гол, нуур
тойромын эрэг орчмын хужир мараалаг хотгор,
түүний эргийн ургамал ялгарч буй хилээр тус тус
зураглах хэрэгтэй.
Дэлхийн Байгаль Хамгаалах Сан (WWF)-гийн Монгол
дахь Хөтөлбөрийн Газар нь Де Нэйчэ Консерванси
(TNC) байгууллагын экспертүүдтэй хамтран Монгол
орны 29 усны сав газар тус бүрээр зурагласан “Гол,
нуурын эрэг орчмын ус намгархаг газар, татамын
байгалийн хил (2018)” тайлангаас дэлгэрэнгүй
зураглалыг харна уу. Тайланд тусгагдсан татамын
байгалийн хилийн тойм зураглалыг сав газар тус
бүртээ газар дээр нь хянан баталгаажуулалт хийж
сайжруулан ашиглах шаардлагатайг анхаарна уу. Тус
тайланг БОАЖЯ-ны кадастрын хэлтэс, сав газрын
удирдлагын хэлтэс, сав газрын захиргаад болон
Дэлхийн Байгаль Хамгаалах Сангаас авч ашиглаж
болно.
Татамын байгалийн хил
Татам

Үерлэсэн үедээ

Гачиг үедээ

Онон гол (Хэнтий аймаг)
Татам

Хонгорын элс, Хонгорын голын устай үеийн татамын
илэрц (Өмнөговь аймаг)
Тухайн газрын байгалийн зураг

УСНЫ САН БҮХИЙ ГАЗРЫН ТУХАЙД
Усны сан бүхий газрыг “Усны тухай” хууль (2012,
3.1.4), “Газрын тухай” хууль (2002, 15.1)-д тус
тус заахдаа өөр өөрөөр томъёолсон нь учир
дутагдалтай байна. Магадгүй үүнээс улбаалан
нуур, цөөрөм, тойром, гол мөрөн, горхи, булаг,
шанд, усан сан гэдэг нь зөвхөн эргээр хашигдсан
устай хэсгийг хэлэх үү аль эсвэл татам, тэдгээрийн
эрэг орчмын ус, намгархаг газрыг оруулж тооцох уу
гэдгээс хуулийн хамрах хүрээ шалтгаалах болно.
Гэтэл байгаль дээр голын гольдрил өөрчлөгдөх,
гол, нуур, намаг хатаж ширгэх, эргээд сэргэх зэрэг
үзэгдэл үргэлж явагдаж байдгийг авч үзэх хэрэгтэй.

УСНЫ ТУХАЙ ХУУЛИНД
ТОМЪЁОЛОХДОО
Усны сан бүхий газар: Нуур, цөөрөм, тойром,
гол мөрөн, горхи, булаг, шанд, усан сан, рашаан,
намаг, мөстөл, мөсөн голын эзэлж байгаа талбай,
тэдгээрийн хамгаалалтын бүсийн газрыг хэлнэ
Голын татам: Голын усны түвшин ихсэх үед
усанд автдаг, голдирлын дагуух намаг, ширэг зүлэг
бүхий хөндий ёроолын хэсэг буюу голын голдрилын
эргээс эхний дэнж хүртлэх нугын зурвас бүсийг
хэлнэ.
Усны эх үүсвэр: Ус хангамжийн эх үүсвэрт ашиглаж
байгаа усны нөөц болон гол мөрний урсац бүрэлдэх
эхийг хэлнэ
Онцгой болон энгийн хамгаалалтын бүс:
Усны сан бүхий газар, усны эх үүсвэр, рашааны
ордыг хомсдох, бохирдохоос хамгаалах зорилгоор
тогтоосон зурвас газрыг хэлнэ
Эрүүл ахуйн бүс: Ус хангамжийн эх үүсвэр болон
рашааны ордыг хамгаалах зорилгоор тогтоосон
зурвас газрыг хэлнэ;
Усан сан: Усны нөөцийг хуримтлуулах, ашиглах
зориулалтаар бий болгосон хиймэл нуур, хөв,
цөөрмийг хэлнэ;
Усны барилга байгууламж: Усны түрэлт, урсацыг
тохируулах, ус хуримтлуулах, хадгалах, дамжуулах,
хуваарилах, түгээх, ариутгах, цэвэрлэх, түүний
чанарыг сайжруулах, газрын доорх ус олборлох,
Баталгаажуулалт хийсэн газар
усны үер, гамшгаас хамгаалах энгийн болон
инженерийн хийц бүхий барилга байгууламжийг
хэлнэ;
Ус хангамжийн эх үүсвэр: Худаг, татах, цуглуулах,

цэвэршүүлэх байгууламж, түгээх зориулалт бүхий
Голын садраа бүхий татам, Эргийн элэгдсэн дэнж
Буянт гол (Ховд аймаг)
бүхий голын татам,
усны барилга байгууламжийг хэлнэ.
Зураг 27. Засварласан загварын үр дүн, хээрийн хэмжилтийн зөрүү. Хэнтий аймаг,Чингис
Хэрлэн
гол (Хэнтийхаан
аймаг)
хот Хэрлэн гол

УСНЫ САН БҮХИЙ ГАЗАР, УСНЫ
ЭХ ҮҮСВЭРИЙН ОНЦГОЙ БОЛОН
ЭНГИЙН ХАМГААЛАЛТЫН, ЭРҮҮЛ
АХУЙН БҮСИЙН ДЭГЛЭМИЙГ МӨРДӨХ
ЖУРМЫН ХҮРЭЭНД
Журмын хэрэгжилтэд усны сав газрын захиргаа,
аймаг, нийслэлийн байгаль орчны алба, мэргэжлийн
хяналтын эрх бүхий байцаагч, байгаль хамгаалагч
хяналт тавина.
Усны сан бүхий газарт онцгой болон энгийн
хамгаалалтын бүсийг тогтоохдоо дэглэмд зааснаар
дараах байдлаар зураглаж болно. Тухайлбал,
Онцгой хамгаалалтын бүс:
Гол мөрөн, горхи, булаг, шандын эргээс 50 метрээс
доошгүй зайд буюу түүнээс өргөн, намаг бүхий
татамтай тохиолдолд нийт татмын хэмжээгээр
өргөсгөж тогтооно.
Энгийн хамгаалалтын бүс:
Усны сан бүхий газрын эргээс 200 метрээс доошгүй
зайд;

50м

200м

Дэглэмд зааснаар онцгой хамгаалалтын
бүсийг дараах байдлаар тогтооно:
Гол мөрний урсац бүрэлдэх эх хэсэгт түүний
эргээс усны хагалбарын хил хүртэлх зайд;
Гол мөрөн, горхи, булаг, шандын эргээс 50
метрээс доошгүй зайд буюу түүнээс өргөн,
намаг бүхий татамтай тохиолдолд нийт татмын
хэмжээгээр өргөсгөж;
Нуур, урсацын тохируулгатай усан сангийн
эргээс 100 метрээс доошгүй зайд, гол мөрөн
дээр байгуулсан усан сангийн хувьд түүний
эргээс тухайн гол мөрний онцгой хамгаалалтын
бүсийн өргөнтэй тэнцүү хэмжээний зайд;

Ус хангамжийн эх үүсвэрийн эрүүл ахуйн
хориглолтын бүсэд;
Үерийн
хамгаалалтын
суваг,
түүний
хамгаалалтын далангаас 30 метр хүртэлх зайд.
Онцгой хамгаалалтын бүсэд дор
дурдсанаас бусад бүх төрлийн үйл
ажиллагаа явуулахыг болон зуслан,
суурьшлын бүс байгуулахыг хориглоно:

Нийтийн эзэмшлийн ногоон байгууламж, мод
бут сөөг тарих;

200м
Энгийн хамгаалалтын бүсийн заагийг
дараах байдлаар тогтооно:
Усны сан бүхий газрын эргээс 200 метрээс
доошгүй зайд;

Хураангуйг эмхэтгэн боловсруулсан:
С. Пүрэвдорж /Дэлхийн Байгаль Хамгаалах Сангийн Монгол
дахь Хөтөлбөрийн Газар/,
Т. Баатарсүх /Хэрлэн голын сав газрын захиргаа/ болон санал
өгсөн Увс нуур-Тэс голын сав газрын захиргаа,
Дэлгэрмөрөн-Шишхэд
голын
сав
газрын
захиргаадын төлөөлөл.

Газрын тосны бүтээгдэхүүн,
химийн бодис, цацраг идэвхт
бодис, бүх төрлийн бордоо,
пестицид хадгалах, ашиглах;

Шатахуун түгээх станц
байршуулах, машин техник угаах;

Хог хаягдал, бохирдуулах
бодис хаях, хог хаягдлын цэг
байршуулах;

Зөвхөн 2.3.1-2.3.3-д заасан газарт мал бэлчээх;
Хяналт-шинжилгээний цооног гаргах, хяналтшинжилгээ явуулах.

Схем 2. Нуур, урсацын тохируулгатай усан сангийн
эргийн хувьд тогтоох онцгой /улаан/, энгийн /ногоон/
хамгаалалтын бүсийн зай.

Мод, бургас, бут огтлох;

Ус хангамжийн эх үүсвэрийн байгууламж барих,
ашиглах;

Эргийн тохижилт хийх;

100м

Хаягдал бохир ус цэвэрлэх
байгууламжгүй буюу ариутгах
татуургын төвлөрсөн сүлжээнд
холбогдоогүй барилга
байгууламж барьж ашиглах;

Хот суурин газрын нутаг дэвсгэр дэх усны сан
бүхий газрын эргээс 100 метрээс доошгүй,
үерийн хамгаалалтын далангаас 50 метрээс
доошгүй зайд;

Гадаргын усыг ус хангамжийн эх үүсвэрт ашиглах
тохиолдолд гадаргын усыг цэвэршүүлэх
байгууламж барих;
Схем 1. Гол мөрөн, горхи, булаг, шандны хувьд
тогтоох онцгой /улаан/, энгийн /ногоон/ хамгаалалтын
бүсийн зай

Энгийн хамгаалалтын бүсэд дараах үйл
ажиллагаа явуулахыг хориглоно:

Нийслэл болон аймгийн төвийн хот суурины
нутаг дэвсгэр дэх усны сан бүхий газрын эргээс
500 метр хүртэлх зайд.

Мал угаах, хөдөө аж ахуйн
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх цэг
байгуулах;

Стандартын шаардлага хангаагүй
бохир усны цооног, бие засах
газар барьж ашиглах.

Хур бороо болон шар усаар түр зуурын
хугацаанд тэжээгдэн урсан өнгөрөх, тогтоол
ус үүсэхгүй, тогтмол тэжээлгүй голдирол бүхий
хуурай сайранд хамгаалалтын бүс тогтоохгүй.
Энгийн
хамгаалалтын
бүс
нь
онцгой
хамгаалалтын бүсээс дотогш байж болохгүй.

Хураангуйд “Усны тухай” хууль, “Зөрчлийн тухай” хууль,
Байгаль орчин, ногоон хөгжил, аялал жуулчлалын сайд,
Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2015 оны А-230/127
дугаар хамтарсан тушаалаас тус тус хэсэгчилэн иш
татсан.

УС ХАНГАМЖИЙН ЭХ ҮҮСВЭРИЙН
ЭРҮҮЛ АХУЙН БҮС БА ТҮҮНИЙ ДЭГЛЭМ
Ус хангамжийн эх үүсвэрийн эрүүл ахуйн
бүсэд дараах дэглэмийг мөрдөнө:
Эрүүл ахуйн хориглолтын бүсэд гадаргуугийн
урсацыг тус бүсээс зайлуулах суваг байгуулна;
Эх үүсвэрийг ашиглах зориулалттай барилга
байгууламжийг ариутгах татуургын төвлөрсөн
системд холбоно. Хэрэв боломжгүй бол
стандартын
шаардлага
хангасан
бохир
усны цооног, бие засах газрыг бүсийн гадна
байрлуулна;
Ус хангамжийн барилга байгууламжид өргөтгөх,
засварлах ажил хийхдээ байгаль орчин, эрүүл
ахуйн хяналтын байгууллагын дүгнэлтийг
үндэслэн батлагдсан зураг төслийн дагуу хийж
гүйцэтгэнэ;
Ус хангамжийн эх үүсвэрийн эрүүл ахуйн
хориглолтын бүсийн эргэн тойрныг хашиж
хамгаалан байнгын харуул хамгаалалттай
байлгах бөгөөд худаг, усан сангийн таг,
салхивчийг битүүмжлэн хялбар нээх, эвдэх
боломжгүй болгоно;
Бүсийн талбайг тогтмол цэвэрлэж, хог хаягдлыг
зайлуулж, хөнөөлт шавж мэрэгчийн устгалыг
мэргэжлийн байгууллагаар механик аргаар
хийлгэнэ;
Усны эх үүсвэрийн гидрогеологийн нөхцөлөөс
шалтгаалан эрүүл ахуйн бүсэд нэмэлт арга
хэмжээ авч болно.

Хот суурин газрын төвлөрсөн бус ус хангамжийн эх
үүсвэрээс 50 метрээс доошгүй зайд эрүүл ахуйн
хориглолтын бүс, 200 метрээс доошгүй зайд эрүүл
ахуйн хязгаарлалтын бүсийг тогтооно.

50м
200м

Төвлөрсөн ус хангамжийн дамжуулах, түгээх шугам
хоолойн тэнхлэгээс хоёр тийш 5 метрт эрүүл ахуйн
хязгаарлалтын бүсийг тогтооно.

5м
Төвлөрсөн ус
хангамжийн
шугам

Ус хангамжийн эх үүсвэрийн эрүүл
ахуйн хориглолтын ба хязгаарлалтын
бүсэд дараах үйл ажиллагаа явуулахыг
хориглоно:
Газрын өнгөн хөрсийг эвдрэл элэгдэлд оруулах,
мод бут огтлох, элс хайрга чулуу олборлох;
Ашиглалтаас гарсан цооногийг техникийн болон
бусад зорилгоор нөөцөд байлгах;
Цэвэрлээгүй хаягдал бохир ус болон хог хаягдал
хаях, хаягдлын сан байршуулах;
Уст үеийн дээд талтай залгаа үеийн чулуулагт
нөлөөлөх аливаа ажиллагаа явуулах;
Судалгаа
шинжилгээ,
унд
ахуйн
бус
зориулалтаар ашиглах худаг, цооног өрөмдөх;
Төвлөрсөн ус хангамжийн барилга байгууламж,
шугам сүлжээтэй газар унд ахуйн зориулалтаар
ашиглах худаг, цооног өрөмдөх;
Бүх төрлийн бордоо, пестицид хэрэглэх;
Газрын тосны бүтээгдэхүүн, химийн бодис
болон цацраг идэвхт бодис, түүнийг агуулсан
ашигт малтмал хадгалах, агуулах, халдварт
өвчин тарааж болзошгүй зүйлс байрлуулах;
Шатахуун түгээх станц байршуулах, машин
техник угаах;
Мал амьтны гаралтай түүхий эд боловсруулах,
хадгалах;
Орон сууц, үйлдвэр, үйлчилгээний зориулалттай
барилга байгууламж барьж ашиглах;
Газар өмчлөх, эзэмших, ашиглах эрх олгох.

Төвлөрсөн ус хангамжийн эх үүсвэрт хөрсний ус
нэвтрэх болон урсгал уснаас шууд тэжээгдэх уст
үеэс ус авч ашиглавал эх үүсвэрээс 500 метрээс
доошгүй зайд, хөрсний уснаас хамгаалагдсан уст
үеэс ус авч ашиглавал 200 метрээс доошгүй зайд
эрүүл ахуйн хязгаарлалтын бүсийг тогтооно.

500м

200м

