төсөл
МОНГОЛ УЛСЫН
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН
САЙДЫН ТУШААЛ
2018 оны 02 дугаар сарын
...ны өдөр

Дугаар

Улаанбаатар хот

Жишиг үнийн жагсаалт шинэчлэх, батлах тухай
Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэг,
Ус цаг уур, орчны хяналт шинжилгээний тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1.3 дахь
заалтыг үндэслэн ТУШААХ нь:
1. “Орчны /агаар, ус, хөрс/ чанарын хяналт шинжилгээний ажил үйлчилгээ
жишиг үнийн жагсаалт”-ыг 1 дүгээр хавсралтаар, “Иргэний нисэхийн үйлчилгээний
мэдээний жишиг үнийн жагсаалт”-ыг 2 дугаар хавсралтаар, “Тусгай хэрэгцээний
урьдчилсан мэдээний жишиг үнийн жагсаалт”-ыг 3 дугаар хавсралтаар, “Тусгай
хэрэгцээний горимын мэдээний жишиг үнийн жагсаалт”-ыг 4 дүгээр хавсралтаар, “Уур
амьсгалын үйлчилгээний мэдээний жишиг үнийн жагсаалт”-ыг 5 дугаар хавсралтаар,
“Цахим технологи хөгжүүлэгч нарт зориулсан цаг уурын мэдээний жишиг үнийн
жагсаалт”-ыг 6 дугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.
2. Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад үйлчлэх, тэдгээртэй гэрээ байгуулахдаа
энэхүү жишиг үнийг мөрдөж ажиллахыг Цаг уур, орчны шинжилгээний газар, түүний
харъяа байгууллагын дарга, захирал нарт даалгасугай.
3. Энэ тушаал гарсантай холбогдуулан Байгаль орчны сайдын “Жагсаалт, үнэ
батлах тухай” 1998 оны 01 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 16 дугаар тушаал, Байгаль
орчин, аялал жуулчлалын сайдын “Агаарын чанарын хяналт шинжилгээний ажлын
үйлчилгээний хөлс, хураамжийн хэмжээ тогтоох тухай ” 2011 оны 10 дугаар сарын 10ны өдрийн А-342 дугаар тушаалыг тус тус хүчингүй болсонд тооцсугай.

САЙД

Н.ЦЭРЭНБАТ

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын
Сайдын 2018 оны ... сарын ... –ны өдрийн
...... дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралт
Орчны /агаар, ус, хөрс/ чанарын хяналт шинжилгээний ажил
үйлчилгээ, мэдээний жишиг үнийн жагсаалт
А. Агаарын чанарын хяналт шинжилгээний ажил
үйлчилгээ мэдээний жишиг үнийн жагсаалт
№

Үзүүлэлтийн нэр

Хэмжилт хийх
хугацаа
I. Агаарын чанарын хяналт шинжилгээ

1 Хүхэрлэг хий (SO2)-г нэг сорьцод
тодорхойлох (химийн аргаар)

Нэг удаа /20 минут/

11,000

24 цаг тасралтгүй

13,000

2 Азотын давхар исэл (NO2)-ийг нэг
Нэг удаа /20 минут/
сорьцод тодорхойлох (химийн аргаар) 24 цаг тасралтгүй
Хүхэрлэг хий (SO2) (автомат багажаар) Нэг удаа /60 минут/
3
24 цаг тасралтгүй
Азотын давхар исэл (NO2) (автомат
Нэг удаа /60 минут/
4
багажаар)
24 цаг тасралтгүй
PM1 тоосонцор
Нэг удаа /60 минут/
5
24 цаг тасралтгүй
6 PM2.5 тоосонцор
Нэг удаа /60 минут/
24 цаг тасралтгүй
7 PM10 тоосонцор
Нэг удаа /60 минут/
24 цаг тасралтгүй
8 Нийт тоос TSP нэг удаагийн сорьцонд Нэг удаа /20 минут/
(зөөврийн багажаар)
24 цаг тасралтгүй
9 Нийт тоос (TSP)-ийг нэг удаагийн сорьц Нэг удаа /20 минут/
авч тодорхойлох (их эзэлхүүний аргаар) 24 цаг тасралтгүй
10 Мөнгөн ус (Hg)
Нэг удаа /20 минут/
24 цаг тасралтгүй
11 Хүнд металлуудыг нэг сорьцод
24 цаг тасралтгүй
тодорхойлох (рентгенфлуоресценцийн
аргаар)
12 Нүүрстөрөгчийн дутуу исэл (CO)
Нэг удаа /60 минут/
24 цаг тасралтгүй
13 Озон (O3)
Нэг удаа /60 минут/
24 цаг тасралтгүй
14 Тодорхой цэг дээр СО, NOx, SO2, РМ2.5, Нэг удаа /60 минут/
РМ10, цаг агаарын үзүүлэлт
24 цаг тасралтгүй
15 Дүгнэлт гаргах

Үнэ
/төгрөг/

Нэг удаа

11,000
14,000
20,000
40,000
20,000
40,000
20,000
50,000
20,000
50,000
20,000
50,000
10,000
15,000
18,000
36,000
5,000
12,500
50,000

20,000
45,000
15,000
35,000
150,000
300,000
50,000

1

2
3

4

5

6

7

II. Агаарын бохирдлын эх үүсвэрийн хаягдал утааны хяналт шинжилгээ
Зуухны хаягдал утаан дахь хийн
Нэг удаа /10 минут/
30,000
агууламж (O2, СО, NO, NO2, NOx, СО2,
Иж бүрэн /2-5 цаг/
100,000
SO2)-ийг тодорхойлох (зөөврийн
багажаар)
Зуухны хаягдал утаан дахь нийт тоосны Нэг удаа /15-60 минут/
50,000
агууламж (TSP)-ийг тодорхойлох
Бензин хөдөлгүүртэй автомашины
Нэг удаа
15,000
хаягдал утааны хэмжилт /зогсож буй
үед/
Дизель хөдөлгүүртэй автомашины
Нэг удаа
15,000
хаягдал утааны хэмжилт /зогсож буй
үед/
Бензин хөдөлгүүртэй автомашины
Нэг удаа /нэг удаагийн
20,000
хаягдал утааны хэмжилт /хөдөлгөөнд
явалт/
оролцож буй үед/
Дизель хөдөлгүүртэй автомашины
Нэг удаа /нэг
20,000
хаягдал утааны хэмжилт /хөдөлгөөнд
удаагийн явалт/
оролцож буй үед/
Дүгнэлт гаргах
Нэг удаа
50,000
Б. Усны чанарын хяналт шинжилгээний ажил үйлчилгээ мэдээний жишиг үнийн
жагсаалт

№

Үзүүлэлтийн нэр

Үнэ
/төгрөг/

I. Усны ерөнхий үзүүлэлт
1

Усны орчин pН

900

2

Цахилгаан дамжуулах чанар (EC/

900

3

Булингаршил /зөөврийн багажаар/

850

4

Жинлэгдэх бодис (Ж/б)

5,000

5

Ууссан хүчилтөрөгч (O2) /химийн аргаар/

3,500

6

Ууссан хүчилтөрөгч (O2) /зөөврийн багажаар/

7

Биохимийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч (БХХ5)

8

Перманганатын исэлдэх чанар (ПИЧ)

5,500

9

Хатуулаг

1,100

10 Кальци

(Са2+)

17,000

1,400

11 Магни (Mg2+)

950

12 Натри+Кали (Na++K+)
13 Гидрокарбонат

900

(HCO3-)

940
2,500

14 Хлор (Cl-)

2,000

15 Сульфат

2,100

(SO42-)

16 Эрдэсжилт

1,300

17 Аммонийн азот (NH4-N)

2,500

18 Нитритийн азот (NO2-N)
19 Нитратийн азот (NO3-N)
20 Фосфор (PO4-P)

3,500

21 Цахиур (Si)

1,900

22 Төмөр (Fe)

2,000

23 Фтор (F)

2,600

5,000
2,300

66,640

Нийт
II. Тусгай үзүүлэлтүүд
1

Ерөнхий эрдэсжилт

12,500

2

Химийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч /ХХХ/

16,500

3

Хром (Cr VI)

4

ГИНБ

12,500

5

Нефтийн бүтээгдхүүн /жингийн аргаар/

42,000

6

Нефтийн бүтээгдхүүн /спектрофотометрийн аргаар/

40,000

7

Къелдалийн азот (Kj-N)

17,500

8

Сульфат (SO42-) /жингийн аргаар/

13,500

9

Микробиологи

30,000

1

III. Суурин багаж дээр тодорхойлох үзүүлэлтүүд
Атом шингээлтийн спектрофотометрээр хүнд металл
тодорхойлох сорьц бэлтгэх, шинжилгээ хийх
Ион хроматографаар анион тодорхойлох

61,000

2

5,000

Ион хроматографаар катион тодорхойлох
Мөнгөн ус (Hg)
/зөөврийн багажаар/
Мөнгөн ус (Hg)
/суурин багажаар/

3
4
5

27,200
28,100
34,000
38,500

В. Хөрсний чанарын хяналт шинжилгээний ажил үйлчилгээ мэдээний жишиг үнийн
жагсаалт
№

Үзүүлэлтийн нэр

Үнэ
/төгрөг/

I. Агрохимийн үзүүлэлтүүд
1

Анхан шатны боловсруулалт хийх

8,000

2

Хөрсний орчин (pН)

3,000

3

Чийг

6,500

4

Ялзмаг

6,500

5

Нитритийн азот (NH4)

8,900

6

Нитратын азот (NO3)

8,500

7

Сульфатын ион (SO4)

4,800

8

Эрдэс фосфор (P2O5)

5,000
51,200

Нийт
II. Тусгай үзүүлэлтүүд
1

Нефтийн бүтээгдхүүн /жингийн арга/

57,000

2

Мөнгөн ус (Hg) /хүйтэн уурын арга/

14,000

1

III. Суурин багаж дээр тодорхойлох үзүүлэлтүүд
Атом шингээлтийн спектрофотометрээр хүнд металл
тодорхойлох сорьц бэлтгэх, шинжилгээ хийх
Рентген флоуресценцийн аргаар хүнд металл
тодорхойлох сорьц бэлтгэх, шинжилгээ хийх

61,000

2

52,000

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын
Сайдын 2018 оны ... сарын ... –ны өдрийн
...... дугаар тушаалын 2 дугаар хавсралт
Иргэний нисэхийн үйлчилгээний мэдээний
жишиг үнийн жагсаалт
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Мэдээний нэр төрөл
Буудал орчмын бодит ажиглалтын METAR мэдээ
Буудал орчмын богино хугацааны урьдчилсан мэдээ TAF /9 цаг/
Буудал орчмын урт хугацааны урьдчилсан мэдээ TAF /30 цаг/
Өндрийн салхины урьдчилсан мэдээ
Хөөрөлтийн урьдчилсан мэдээ
Районы урьдчилсан мэдээ
Чиглэлийн урьдчилсан мэдээ
SIGMET /дунд болон өндрийн нислэгийн аюултай үзэгдлийн
мэдээ/
AIRMET /нам өндрийн нислэгийн аюултай үзэгдлийн мэдээ
Тоног төхөөрөмжийн түрээс /1хоног/

Үйлчилгээний
үнэ /төгрөг/
7,000
14,000
28,000
24,100
14,400
14,400
8,100
39,600
81,700
56,000

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын
Сайдын 2018 оны ... сарын ... –ны өдрийн
...... дугаар тушаалын 3 дугаар хавсралт
Тусгай хэрэгцээний урьдчилсан мэдээний жишиг үнийн жагсаалт
№

Мэдээний нэр төрөл

1

Агаарын температурын урьдчилсан мэдээний нэг
удаагийн үйлчилгээний хөлс
Салхины урьдчилсан мэдээний нэг удаагийн
үйлчилгээний хөлс
Хур тунадасны урьдчилсан мэдээний нэг удаагийн
үйлчилгээний хөлс
Сар, улирлын цаг агаарын хэвлэсэн мэдээ, үйлчилгээний
хөлс
Хот суурин газрын 3 хоногийн прогноз метеограм
Хот суурин газрын 5 хоногийн прогноз метеограм
Орчны зураг
Газрын зураг
Өндрийн зураг
Радарын зураг /нэг төрөл/
Цаг агаарын бодит шуурхай мэдээллийн багц / 1 хоног
Цаг агаарын шуурхай зурган мэдээллийн багц / 1 хоног
Цаг агаарын прогноз зурган мэдээллийн багц / 1 хоног
Цаг агаарын тодорхойлолт, лавлагаа

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Үйлчилгээний
үнэ /төгрөг/
750
500
1,000
5,000
5,000
7,000
8,000
5,000
5,000
3,000
15,000
25,000
20,000
10,000

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын
Сайдын 2018 оны ... сарын ... –ны өдрийн
...... дугаар тушаалын 4 дүгээр хавсралт
Тусгай хэрэгцээний горимын мэдээний жишиг үнийн жагсаалт
№

Горимын мэдээний ерөнхий ангилал

Хэмжих нэгж

1

Эх мэдээ /цаг, хоногоор/

2

Арав хоног, сарын дүн, дундаж

3

Жилийн дүн, дундаж

Нэг салбар
Нэг элемент
Нэг салбар
Нэг элемент
Нэг салбар
Нэг элемент

4

Нэмэлт боловсруулалт хийх /зураглал,
график, диаграмм, бичиглэл

Үйлчилгээний
үнэ /төгрөг/
50
200
2,000
2,000

Нэг элемент

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын
Сайдын 2018 оны ... сарын ... –ны өдрийн
...... дугаар тушаалын 5 дугаар хавсралт
Уур амьсгалын үйлчилгээний мэдээний жишиг үнийн жагсаалт
№

Мэдээний нэр төрөл

1
2
3
4
5

Хиймэл дагуулын зураг /А-4/
Хиймэл дагуулын зураг /А-3/
Хиймэл дагуулын зураг /том/
Цасны зураг /Өнгөт, зузаан, зурагтай /
Ган, зуншлагын зураг, зудын эрсдэлийн зураг, тойм
мэдээ /Өнгөт, зурагтай/
Бэлчээрийн ургамлын ургацын зураг, бэлчээрийн
даацын зураг, тойм мэдээ /Өнгөт, зурагтай/
Хөрсний чийгшлийн нөөц 10 хоногоор, 1га талбай
Ургац бүрдэх үеийн цаг агаарын нөхцлийг тодорхойлох
Уур амьсгалын тойм, зөвлөмж (энгийн/ нарийвчилсан )
- Тухайн газар орноор
- Нэг сумын нутгаар
- Нэг аймгийн нутгаар
- Бүсчилсэн нутгаар
Тухайн нутгийн агро уур амьсгалын тодорхойлолт
(энгийн/ нарийвчилсан)
Тухайн газрын уур амьсгалын элементүүдийн орон
зайн тархалтын зураглал, товч бичиглэлийн хамт хийх
Өнгөрсөн хугацааны агаар мандлын гаралтай аюулт
болон гамшигт үзэгдлийн эрч хүч үргэлжилсэн хугацаа
Хэрэглээний уур амьсгалын үзүүлэлтийг тооцоолох
(энгийн/ нарийвчилсан)
Уур амьсгалын нарийвчилсан анализ хийж товч
бичиглэл хийх /нэг элемент/
Урсацын зураг (энгийн/ нарийвчилсан )
Мөстөл мөсөн голын мэдээлэл, зураглал (энгийн/
нарийвчилсан )
Ажиглалттай голын голдрилын зураглал (энгийн/
нарийвчилсан )
Усны горим, усны үерийн урьдчилсан мэдээний нэг
удаагийн үйлчилгээний хөлс (энгийн/ нарийвчилсан )

6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18

Үйлчилгээний
үнэ /төгрөг/
5,000
10,000
20,000
20,000
20,000
20,000
5,000
10,000
50,000/100,000
125,000/200,000
150,000/250,000
250,000/500,000
50,000/100,000
100,000
20,000
50,000/100,000
100,000
20,000/30,000
20,000/30,000
20,000/30,000
10,000/20,000

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын
Сайдын 2018 оны ... сарын ... –ны өдрийн
...... дугаар тушаалын 6 дугаар хавсралт
Цахим технологи хөгжүүлэгч нарт зориулсан цаг уурын мэдээний жишиг үнийн
жагсаалт

№

Мэдээний нэр төрөл

1. Ажиглалтын мэдээ
Цаг уурын өртөөдийн
ажиглалтын мэдээ
2 Цаг уурын харуулуудын
ажиглалтын мэдээ
3 Цаг уурын ажиглалтын
4 автомат станцын мэдээ
1

5
6
7

Агаарын чанарын мэдээ
Гадаргын усны чанарын
мэдээ
Хөрсний чанарын мэдээ

Мэдээлэл
шинэчлэгдэх
хугацаа

Хэмжих
нэгж

Үнэ
/гэрээний
хугацаа 1 жил,
НӨАТ орсон/

3 цаг тутамд

1 өртөө

3,600 төг

6 цаг тутамд

1 харуул

2,400 төг

1 мин тутамд

6,000 төг

15 мин тутамд
Хоногт 1 удаа

1 харуул

4,800 төг
2,400 төг

Сард 1 удаа

1 харуул

1,200 төг

Жилд 1 удаа

1 хяналтын
цэг

1,200 төг

1 харуул

2,400 төг

Газаргын усны ажиглалтын
Өдөрт 1 удаа
мэдээ
9 Уур амьсгалын 10 хоногийн
10 хоногт 1 удаа
дундаж мэдээ
10 Уур амьсгалын сарын дундаж
Сард 1 удаа
мэдээ
11 Уур амьсгалын жилийн
Жилд 1 удаа
дундаж мэдээ
2. Цаг агаарын урьдчилсан мэдээ
1 Цаг агаарын аюултай
үзэгдлээс “Сэрэмжлүүлэх
мэдээ” болон цаг агаарын
Тухай бүр
гашигт үзэгдлээс “Урьдчилан
сэргийлэх мэдээ” текст мэдээ
2 Тоон прогнозын загварын үр
дүн буюу “5 хоног/3 цаг”
Хоногт 1 удаа
урьдчилсан мэдээ
3 Нарийвчилсан буюу “12 цаг”
Хоногт 1 удаа
урьдчилсан мэдээ
4 “5 хоног/12 цаг” урьдчилсан
Хоногт 1 удаа
мэдээ
8

1 станц

1 өртөө,
харуул
1 өртөө,
харуул
1 өртөө,
харуул

3,600 төг
3,600 төг
6,000 төг

-

12,000 төг

1 хот, сум

12,000 төг

1 хот, сум

8,000 төг

1 хот, сум

15,000 төг

