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АММИ   Айвенхоу Майнз Монголия Инк  

БНХАУ  Бүгд Найрамдах ХятадАрд Улс  

ЗТБХБЯ  Зам Тээвэр Барилга Хот Байгуулалтын Яам 

МУ   Монгол Улс  

ОТ   Оюу Толгой  

ГС   Гашуун Сухайт  

УЦУОШГ  Ус Цаг Уурын Орчны Шинжилгээний Газар 

ШТМ   Шатах тослох материал 
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НЭГ. БОНБНҮ-НИЙ ТАЙЛАНД ОРУУЛСАН НЭМЭЛТ ТОДОТГОЛ 

Оюу Толгойгоос Гашуун Су хайтын дэд бүтцийн зурвас байгуулах төсөлтэй 
холбоотойгоор Б айгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хуулийн дагуу 
БОНБНҮ-ний тайлан, түүнд оруулсан нэмэлт тодотгол болж хийгдсэн ажлуудын 
талаархи мэдээллийг Хүснэгт 1-т оруулав. Хүснэгтэд дэд бүтцийн зурвас нь ямар 
шалтгааны улмаас удаа дараа байршлыг нь өөрчлөх болсон мэдээллийг оруулсан 
болно. 

2012 оны 01-р сарын 17-ний өдөр  6/164 албан тоот Байгаль Орчинд Нөлөөлөх Байдлын 
Ерөнхий Үнэлгээний Дүгнэлтээр Оюу Толгой-Гашуун Сухайтын чиглэлийн дэд 
бүтцийн зурвас барих төсөлд “Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай” 
хуулийн дагуу ерөнхий үнэлгээ хийлгэж, уг төслийн байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын 
нарийвчилсан үнэлгээнд нэмэлт тодотгол хийлгэх шаардлагатай гэж дүгнэлт гарсаны 
дагуу уг дүгнэлтэд хавсаргасан чиглэл хуваарийн дагуу энэхүү тайланг бэлтгэн 
боловсруулав. 

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээ хийх, чиглэл хуваарьт 
тодорхойлогдсон асуудлыг авч үзэх чиглэл хуваарийн дагуу асуудлыг нэг бүрчлэн авч 
үзэн дор оруулав. 
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“Оюу Толгой-Гашуун Сухайтын дэд бүтцийн зурвас байгуулах төсөл”      
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Хүснэгт  1. Оюу Толгой-Гашуун Сухайтын дэд бүтцийн зурвас байгуулах төсөлтэй холбоотой бэлтгэгдсэн  
БОНБНҮ-ний тайлан, тэдгээрт оруулсан нэмэлт өөрчлөлтүүд 

Тайлан 
бэлтгэсэн 
компани 

Тайланг, бэлтгэж 
батлуулсан он Төслийн тухай, өөрчлөлт Төслийн хувилбарыг өөрчлөх болсон шалтгаан 

Эко Трейд 
ХХК 

БОНБНҮ-ний 
тайланг бэлтгэж, 
2004 онд  БОАЖЯ-  
аар батлуулсан.  

Хэд хэдэн тээвэр болон эрчим хүчний хангамжийн зурвасын хувилбаруудыг дэвшүүлсэнээс Оюу 
Толгой-Гашуун Сухайтын дэд бүтцийн хувилбарыг сонгосон. Сонгосон дэд бүтцийн зурвас нь хоёр 
хувилбартай тээврийн замтай байсан бөгөөд Оюу Толгойг Өвөр Монголын эрчим хүчний системд 
холбох эрчим хүчний дамжуулах шугамыг багтаасан байна. Тээврийн замын хоёр хувилбараас замын 
нэгдүгээр хувилбар болох Оюу Толгойн өмнөд хэсгээс Гашуун Сухайтыг чиглэн Жавхлат баг болон 
хилийн шалган өнгөрүүлэх  цэгээр дайрах  102.57 км замыг сонгосон болно. 

Эко 
Трейд 
ХХК 

БОНБНҮ-ний 
тайланд замын 
шугамын 
өөрчлөлттэй 
холбогдуулан 
оруулах нэмэлт 
тодотголын 
тайланг бэлтгэж, 
2006 онд БОАЖЯ-  
аар батлуулсан.  

Өмнө нь зөвшөөрөгдсөн замын шугамыг өөрчлөн 
Оюу Толгойгоос Гашуун Сухайт хүртэлх 
хамгийн богино хувилбарыг тогтоож тухайн 
чиглэлдээ зам тавихаар төлөвлөж, МУ-ын 
ЗТБХБЯ, БОАЖЯ болон бусад холбогдох 
байгууллагуудаас зөвшөөрөл а вч, зураг төслийн 
ажлыг хийж гүйцэтгүүлсэн.  
Энэ зам нь 2004 онд батлагдсан замын зүүн 
талаар нь 2-10 км-ын зайтай өнгөрөх бөгөөд 
хуучин орон нутгийн хэрэгцээнд ашиглаж 
байсан зам юм. Ойролцоогоор замын урт  нь 100 
км. 

2004 онд батлагдсан хувилбарын дагуу АММИ ХХК нь 
30 орчим км урт хатуу хучилттай зам тавих ажлаа 
эхлүүлсэн. Гэтэл уг батлагдсан замын ГС-аас Жавхлант 
баг хүртэлх хэсэг буюу дээрхи замын 80 орчим хувийн 
БНХАУ-ын Пушин компаний хүнд даацын тээврийн 
хэрэгсэл Таван Толгойн нүүрсний уурхайгаас нүүрс 
зөөхдөө ашиглаж эхэлсэн байна. Иймд хүнд даацын 
машны хөдөлгөөн эхэлсэнээр Жавхлант баг орчмоос МУ, 
БНХАУ-ын Гашуун Сухайт хилийн боомт хүртэлх замд 
засвар хийх, зам тавих бололцоогүй болсон. 

Эко 
Трейд 
ХХК 

БОНБҮ-ний 
нэмэлт тодотгол 
нарийвчилсан 
үнэлгээний 
тайланг бэлтгэж, 
2010 онд БОАЖЯ-
аар батлуулав. 

2006 онд төлөвлөгдсөн замын маршрут нь 
ОТ төслийн талбайн хойд  хаалганаас эхэлж байсан 
бол шинэ өөрчлөлтийн дагуу урд  хаалганаас эхэлж 
байгаад оршино. Энэ өөрчлөлтийн дагуу замын эхний 
хэсэг ОТтөслийн талбайн урд хаалганаас эхэлж 15 км 
үргэлжилсний эцэст замын зурвасын урьд нь 
төлөвлөж байсан хувилбарын маршруттай нийлнэ. 
Дэд бүтэцийн зурвас нь ОТ төслийн талбайгаас ГС 
хилийн шалган нэвтрүүлэх цэг хүртэл 96.8 
км үргэлжилнэ. 
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Натур 
Фрейндли 
ХХК 

БОНБНҮ-ний 
тайлангийн нэмэлт 
тодотголыг 2012 
онд бэлтгэв. 

Ханбогд сум, Хил хамгаалах газрын албан 
зөвлөмжийн дагуу ОТ-ГС хүртэлх замын төслийг 
талбайн хойд хаалганаас гарсан замтай нийлүүлэх, 
шинээр барих хатуу хучилттай замыг хилийн 
заставаас зүүн тийш 2 км газраар “Энержи ресурс” 
ХХК-ийн шинээр тавьсан хатуу хучилттай замын 
баруун талаар барихаар өөрчлөлт оруулах зайлшгүй 
шаардлагын үндсэн дээр уг төслийн БОНБНҮ-ний 
тайланд нэмэлт тодотголыг хийж байна. 

Ханбогд сум, Хил хамгаалах газрын албан зөвлөмжийн 
дагуу өөрчлөлтийг оруулав.  
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ХОЁР. ТӨСЛИЙН ТОВЧ  МЭДЭЭЛЭЛ, БАРИЛГЫН АЖЛЫН ЯВЦ 

2.1. ТӨСЛИЙН ТОВЧ МЭДЭЭЛЭЛ 

Төсөл хэрэгжүүлэгч: 

Оюу Толгой ХХК  

Төслийн байршил: 

Оюу Толгойгоос Гашуун Сухайтын дэд бүтцийн зурвас байгуулах төсөл нь Өмнөговь 
аймгийн Ханбогд сумын Жавхлант багийн нутагт оршиж байна.  ОТ-оос ГШ хүртэлх 
авто зам, карьерын байршлыг үзүүлэв Зураг 1-т үзүүлэв 

Авто замын хүчин чадал: 

Оюу Толгой – Гашуун сухайтын зам нь 5 хэсгээс бүрдэх бөгөөд нийт урт нь 104 км 
байна. 

Бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн турш , нийт тээвэрлэлтийн үйл ажиллагааны 12 дахь 
жилдээ 2.3 сая тонн баяжмал үйлдвэрлэж үйлдвэрлэл оргилдоо хүрнэ. Үүнд үндэслэн 
замын хэрэглээг тооцвол: 

Замын вогон 180 тонн багтаамжтай жилд ойролцоогоор 12800 ачааны машин. Үйл 
ажиллагааны жилийн 365 хоног, хоногийн 24 цагаар үндэслэн, ойролцоогоор 35 замын 
вагон чиглэл бүрт өдөр бүр буюу 3 ачааны машин цаг тутамд явж өнгөрнө. 

Жилд дунджаар 65700 ачааны машин (35 тонны багтаамжтай энгийн чиргүүлтэй) тус 
замыг ашиглана. Үйл ажиллагааны жилийн 365 хоног, хоногийн 24 цагаар үндэслэн, 
ойролцоогоор 180 ачаатай ачааны машин хоногт буюу цаг тутамд 15 ачааны машин 
явж өнгөрөх тооцоо байна. 

ОТ төслийн үйлдвэрлэлийн 4-өөс 20 дахь жилүүдэд жилд 1.2 сая тн баяжмал 
тээвэрлэгдэнэ гэсэн ОТХХК-ийн мэдээлэл дээр үндэслэн, жилд 364 өдөр тээвэрлэлт 
хийнэ гэж үзвэл 2026 оны байдлаар өдөрт ойролцоогоор 35 тн ачаа бүхий 94 ачааны 
машин явж өнгөрнө гэсэн тооцооллыг гаргажээ. Тухайн замын нийт замын ачаа 
тээвэрлэлтийг зорчигч тээврийн машинаар тооцож үзвэл 2026 оны байдлаар 1919 
тээврийн хэрэгсэл өдөрт нэвтэрнэ. 

Хүснэгт  2. 2026 оны замын ачаа тээвэрлэлтийн урьдчилсан тооцоо 
 Орон нутгийн ОТ ХХК-ийн Нийт 

Өдөрт нэвтрэх 
тээврийн хэрэгсэл 1542 377 1919 
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Зураг  1. Оюу Толгойгоос Гашуун Сухайтхүртэлх авто зам, карьерын байршил
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2.2. ОЮУ ТОЛГОЙ-ГАШУУН СУХАЙТЫН ЧИГЛЭЛИЙН ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ ЗАМЫН 
БАРИЛГЫН АЖЛЫН ЯВЦ 
 
Оюу Толгой–Гашуун Сухайтын хатуу хучилттай засмал зам барих төсөл дээр Алтайн 
зам, Монроуд, ОчирТөв гэсэн 3 компани ажиллаж байна. Нэгдүгээр зоны барилгын 
ажлыг төлөвлөгөөний өөрчлөлтийн улмаас эхлүүлээгүй байгаа бөгөөд 2 дугаар зоны А 
хэсгийн 27 км замыг Монроуд ХХК, 2 дугаар зоны Б хэсгийн 27 км замыг Очир Төв 
ХХК, 3 дугаар зоны 23,4 км замыг Алтайн зам ХХК тус тус хуваан авч барилга 
угсралтын ажлыг гүйцэтгэж байна. Мөн 5 дугаар зоныг Гашуун сухайт боомтоос хойш 
3 км орчим зайнаас эхэлж Ухаа худаг-Гашуун сухайт чиглэлийн замтай зэрэгцээ явж, 
Гашуун сухайт боомтын талбайгаар дайран хил нэвтрэх хашаанд төгсөнө. Энэхүү хэсэг 
нь 2 хэсгээс бүрдэх бөгөөд 1-р хэсэг нь 3.06 км, 2-р хэсэг нь 3.05 км байна.  
 

Нийт Оюу Толгой – Гашуун сухайтын зам барилгын ажлын гүйцэтгэл 7.51 хувьтай 
байна. Оюу Толгой Гашуун сухайтын замыг 2012 оны 9 дүгээр сард ашиглалтанд 
оруулах төлөвлөгөөтэй байна. Барилгын ажлын явцыг дараах фото зургуудаар 
үзүүлэв.  

 
Зураг  2. Зам барилгын ажлын явц 
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Зураг  3. Зам барилгад ашиглах дайрга бэлтгэх үйл явц 

 
 
 

Зураг  4. Өнгөн хөрс хуулах үйл ажиллагаа 
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Зураг  5. Зам барилгын үйл явцад үүсэх тоосжилтыг бууруулах зорилгоор хийгдэж буй  

усалгаа 

 
 
 

Зураг  6. Зам барилгын ажилд ашиглах дүүргэгч материалын карьер 
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Мөн БНХАУ-ын хилээс Оюу Толгой уурхайн эдэлбэр газар хүртэл нийт 95 км газарт 
314 өндөр хүчдэлийн шугамыг Эрчим Концерн, Очир Төв, Бодь Групп гэсэн 3 компани 
барилга угсралтын ажлыг хийж гүйцэтгэсэн. Үүнээс Очир төв ХХК нь 130 цамхаг, 
Бодь Групп 101 цамхаг, Эрчим Концерн 83 цамхагийг тус тус угсарсан. Цамхаг босгох 
барилга угсралтын ажил үндсэндээ дууссан бөгөөд гүйцэтгэлийн явцад эвдэрсэн 
газрыг нөхөн сэргээж улсын байцаагчид хүлээлгэн өгч, холбогдох актуудыг үйлдэж 
баталгаажуулсан.  
 

• 2011 оны 10 дугаар сарын 6-ны өдрийн 43/48/03 тоот улсын байцаагчийн 
дүгнэлтээр Эрчим Концерний нөхөн сэргээсэн талбайг орон нутагт хүлээлгэн 
өгсөн.  

 
• 2011 оны 10 дугаар сарын 21-ний өдрийн 43/48/04 тоот улсын байцаагчийн 
дүгнэлтээр ОчирТөвийн нөхөн сэргээсэн талбайг орон нутагт хүлээлгэн өгсөн.  

 
• 2011 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдрийн 43/48/06 тоот улсын байцаагчийн 
дүгнэлтээр Бодь Группын нөхөн сэргээсэн талбайг орон нутагт хүлээлгэн өгсөн. 

 
 

Зураг  7. БНХАУ-ын хилээс Оюу Толгойн уурхайн талбай хүртэл босгосон өндөр 
хүчдэлийн цамхагууд 
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ГУРАВ. БАЙГАЛЬ ОРЧИНД НӨЛӨӨЛӨХ БАЙДАЛ, ҮНЭЛГЭЭ 

3.1. ЦАГ АГААР 
БОНБНҮ хийх чиглэл хуваарьт зааснаар цаг уурын нөхцлөөс замын хэвийн ашиглалт, 
даац, хэвийн үйл ажиллагаанд хэрхэн нөлөөлж болзошгүй байдал, түүнээс урьдчилан 
сэргийлэх, бууруулах, арилгах арга хэмжээ, зөвлөмжийг тусган оруулав.   

Тухайн орчны цаг агаарын өөрчлөлтийг тодорхойлж түүнээс замын хэвийн ашиглалт, 
даац, хэвийн үйл ажиллагаанд учруулж болзошгүй нөлөөллийг тогтоох асуудлыг 
энэхүү бүлэгт тусгав.  

3.1.1. Төсөл хэрэгжих орчны уур амьсгалын нөхцөл 

Дэд бүтцийн зурвас баригдахаар төлөвлөж буй орчны уур амьсгалын нөхцөл түүний 
өөрчлөлтийг Өмнөговь аймгийн УЦУОШТ-ийн мэдээлэл болон Ханбогд сумын хөдөө 
аж ахуйн цаг уурын харуул (хоногт 3 удаа)-ын мэдээлэл, мөн уур  амьсгалын 
өөрчлөлтийн хандлагыг то дорхойлохын тулд олон жилийн ажиглалтын цуваатай 
температур, хур  тунадасны 1979-2010 оны мэдээг ашиглан боловсруулалт хийж, үр 
дүнгээр график, диаграмм байгуулж, бичиглэл хийв.  

Өмнөговь аймгийн уур амьсгалын өөрчлөлт 
• Аймгийн нийт нутгаар агаарын температурын олон жилийн дундаж үзүүлэлт 
сүүлийн 30 жилийн хугацаанд 1.6 градусаар дулаарсан байна. 

• Агаарын хамгийн их температурын хувьд х амгийн халуун нь Ханбогдод 45.6 
градус, хамгийн бага нь Ноён суманд 35.7 градус байна. 

• Агаарын үнэмлэхүй бага температур 1959 онд -42.3 градус байсан бол 1999 онд 
32.2 градус болж дулаарчээ. 

• Өмнөговь аймгийн нутгаар жилд 92.8-128.9 мм хур тунадас ордог байна. 
• Нутгийн өмнөд хэсгээр 92.8-99.1 мм, өмнөд хил орчмоор үүнээс ч бага хур 
тунадас унадаг бөгөөд бусад хэсгээр 101.5-128.9 мм хур тунадас ордог. 

• Даланзадгад өртөөнд 1956 оны 8 дугаар сард 137.8 мм хур тунадас хоногт орсон 
нь одоог хүртэл Монгол улсын хоногийн хамгийн их утга хэвээр байна. 

• Аймгийн хэмжээнд салхи ихтэй болохоор шороон шуургатай өдрийн тоо 
жилдээ 19-55 удаа тохиолдож байна. 

Ханбогд сумын уур амьсгал  

Нарны цацраг: Нарны цацрагийн балансыг дэлхийн хойд өргөргийн бүсийн  43–аас 45 
хоорондыг тооцон үзэхэд нарны цацрагийн сарын дундаж өвлийн улиралд 224-240 цаг 
ба зуны улиралд 320-330 цаг байна. Жилийн дундаж нь 3200-3400 цаг байна.  Өдрийн 
дундаж нь 7.2-8.2 цаг өвлийн улиралд харин зуны улиралд 9.8-10.1 цаг байна. Хамгийн 
их цацрагтай сар нь 5-р сар бөгөөд нарны  ерөнхий тусгал хэвтээ чиглэлээр жилдээ  
5000-5500 мДж/м2ба  нарны шууд тусгал нь 3500-3600 мДж/м2.  Өдрийн авах цацраг 12 
сард 190 мДж/м2 харин 5 сараас 6 сар орчимд  650-690 мДж/м2 байна. 
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Агаарын температур: Өвөл зуны, өдөр шөнийн температурын хэлбэлзэл ихтэй 
бөгөөд тэр нь тодорхой  илэрсэн жилийн болон хоногийн явцтай байдаг. 1979-2010 
оны дунджаар Ханбогд суманд агаарын дундаж температур 7.5 градус байна. Агаарын 
температурын жилийн явцыг доорхи зурагт үзүүлэв. Агаарын температурын хамгийн 
их утга 7-р сард (24.9 градус) ажиглагддаг бол хамгийн бага утга нь 1-р сард (-
11.5градус) ажиглагддаг байна.  

Зураг  8. Агаарын температурын жилийн явц, 1979-2010 он 

 

Агаарын температурын олон жилийн өөрчлөлтийг Зураг 9-д  үзүүлэв.  

 
Зураг  9. Агаарын температурын олон жилийн өөрчлөлт, 1979-2010 он 
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Боловсруулсан: Натур Фрейндли ХХК 

1979-2010 оны агаарын температурын чиг хандлагыг харахад өссөн чиг хандлагатай 
байгаа бөгөөд 1984 о нд хамгийн хүйтэн буюу 5.9 градус байсан бол 2007 онд 9.2 
градус байсан байна. Зураг 9-т хамгийн бага утга ажиглагдаж байсан оны 
температурыг хар ногоон өнгөөр, хамгийн их утга ажиглагдаж байсан утгыг улаан 
өнгөөр тэмдэглэж үзүүлэв. 

Хөрсний температур: Хөрсний өнгөн давхаргын жилийн дундаж температур +8.80С 
байдаг ба зөвхөн өвлийн саруудад тэг градусаас доошилдог байна. 11-р сараас 2-р сар 
хүртэл хөрсний дундаж температур –3.60С-аас–13.20С хүртэл буурдаг ба 3-р сараас 10-
р сар хүртэлх хугацаанд +0.30С-аас + 290С хүрдэг (Г.Намхайжанцан, 2002 он). Зуны их 
халуун саруудад хөрсний гадаргуугийн температур +650С хүрдэг. Өвлийн цасан 
бүрхүүлтэй, хүйтэн өдрүүдэд хөрсөн дээр хамгийн бага температур –370С хүрдэг. 
Хөрсний хөлдөлт ихэвчлэн арван нэгдүгээр сараас гуравдугаар сарын хооронд болдог 
байна. Хөрсний улирлын хөлдөлтийн дундаж гүн, хугацаа нь хахир хатуу өвлийн 
улирлуудад янз бүр байдаг. Улирлын хөлдөлтийн явцын дундаж гүн 

Ø Шаварлаг хөрсөнд 1.5 м,  
Ø Элсэрхэг хөрсөнд 1.9 м,  
Ø Хайргархаг хөрсөнд 2.2 м хүрдэг байна.  

Хөлдөлтийн гүн нь хөрсний төрөл, чийгийн агууламжаас хамааран янз бүр байх боловч 
ерөнхийдөө 2 метрээс хэтэрдэггүй. 

Агаарын чийгшил, хур тунадас: Чийг багатай хуурай дулаавтар мужид багтдаг бөгөөд 
агаарын харьцангуй чийгшлийн жилийн дундаж 40 %-иас бага  байдаг . Агаарын 
харьцангуй чийгшил 30 %-иас бага байх өдрийн тоо  өвлийн улиралд 10 орчим, зуны 
улиралд 10-аас дээш байдаг. 1979-2010 оны дунджаар Ханбогд суманд 94.1 мм хур 
тунадас унадаг байна. Хур тунадасны хамгийн их утга (27.1 мм) 8-р сард ажиглагддаг 
бол хамгийн бага утга нь (0,9мм) 12-р сард тус тус ажиглагддаг байна. Хур тунадасны 
жилийн хувиарлалтыг Зураг 10-аас үзнэ үү.  

Зураг  10. Хур тунадасны жилийн хувиарлалт, 1979-2010 
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Боловсруулсан: Натур Фрейндли ХХК 

1979-өөс 2010 оны хооронд жилийн нийлбэр хур тунадасны явцыг харахад ерөнхийдөө 
өсөх хандлагатай байгаа бөгөөд 1982 онд хамгийн бага хур  тунадас (38.1 мм) унасан 
бол 2003 онд 194.3 мм хур  тунадас унаж хамгийн их үзүүүлэлт болсон байна. Зурагт 
11-т хамгийн их үзүүлэлтийг улаан өнгөөр тэмдэглэсэн бол хамгийн баг үзүүлэлтийг 
хар ногоон өнгөөр тэмдэглэсэн болно.   

Зураг  11. Хур тунадасны олон жилийн өөрчлөлт 

Салхины горим: Монгол орны бусад нутгийн нэгэн адил жилийн аль ч улиралд 
баруун, баруун хойд зүгийн салхи зонхилно. Салхины жилийн дундаж хурд 4.2 м/сек. 
Салхины жилийн дундаж хурднаас 3-5-р сар болон 11-12-р саруудад давж салхилдаг 
байна. Салхины жилийн явцыг Зураг 12-д үзүүлэв.  

Зураг  12. Салхины жилийн явц 

 

Нэг жилийн дотор хүчтэй буюу 15 м/сек-ээс дээш салхитай байх өдрийн тоо  30-40, 
шороон шуурга 70-90, цасан шуурга 5-аас цөөн байдаг. Салхины хамгийн их хурд энд 

3.9 4 
4.5 

5.3 5.2 

4.1 
3.5 

3 
3.5 

3.9 
4.5 4.4 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

С
ал
хи
ны

 х
ур
д,

 м
/с
ек

 

Сар бүрийн салхины дундаж хурд 
Жилийн салхины дундаж хурд 

38.1 

194.0 

0.0 

50.0 

100.0 

150.0 

200.0 

250.0 

1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 

Х
ур

 т
ун
ад
ас

, м
м

 

Он 

Жилийн нийлбэр хур 
тунадас 
1979-2010 оны дундаж 



 

  19 

“Оюу Толгой-Гашуун Сухайтын дэд бүтцийн зурвас байгуулах төсөл”      
Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсэн үнэлгээний нэмэлт 

тодотголын тайлан  

Боловсруулсан: Натур Фрейндли ХХК 

40 м/сек хүрсэн тохиолдол бий. Манай орны бусад нутгийн нэгэн адил хаврын 
саруудад салхины хамгийн их хурд ажиглагддаг байна. 

3.1.2. Уур амьсгалын нөхцлөөс төслийн үйл ажиллагаанд учруулж болзошгүй 
сөрөг нөлөөлөл 

• Авто зам барих явцдаа агаарын температурын хэлбэлзэл, цаг уурын аюулт 
үзэгдлээс шалтгаалан зам барилгын ажил с аатал учирч төлөвлөсөн хугацааны 
дагуу ажиллагаа явагдахгүй байж болзошгүй.  

• Говь цөлийн бүсийн салхины хурд хаврын улиралд ихсэж шороон шуурга, 
цасан шуурганы улмаас эрс хүйтэрч авто замын тээврийн хөдөлгөөнд хүндрэл 
гарч болно. 

• Салхины нөлөөгөөр зам нь элс цасан хунгарт дарагдах, бороо цасны нөлөөгөөр 
хөрс шороо  нь урсаж зам руу орж болзошгүй.  Зам нь элсээр байнга хучигдах, 
дарагдах үзэгдэл нь говийн бүсийн хүндрэлтэй  асуудлын нэг юм. 

• Зуны  улиралд хүчтэй аадар бороо ороход уруйн үер бууж замын хашлага, далан 
эвдэрч болзошгүй.   

• Замын чиг болон суваг шуудууг ус үерлэн боох мөн үерийн ус дүүргэх аюултай.  
• Температурын хэлбэлзлээс шалтгаалан халууны улиралд зам нь тэлээд, өвөлдөө 
буюу хүйтний улиралд агших үйл ажиллагаанаас шалтгаалан зам ашиглалтын 
төлөвлөсөн хугацаанд хүрэхгүй хагарал, ан цав үүсэж болзошгүй.   

3.1.3. Болзошгүй сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх, бууруулах, арилгах арга 
хэмжээ зөвлөмж 

• Сумдад т өсөл хэрэгжүүлж уг замаар зорчдог уул уурхайн компаниуд, тухайн 
орон нутгийн засаг захиргааныхантай хамтран улирлын судалгаа хийж, цаг 
уурын өөрчлөлтийн нөлөөлөл, эрсдэл, дасан зохицох асуудлыг тусгасан үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулах.  

• Уг замаар зорчдог уул уурхайн компаниуд, тухайн орон нутгийн засаг 
захиргааныхантай хамтран тохиролцож уг замд тогтмол арчилгаа, сэргээн 
засварыг хийж гүйцэтгэж байх.  

• Авто замын далан, суурь 20-40 см-ийн хөрсний өнгөн гүнд суудаг учир замын 
далан, хучилт болон бусад дагалдах барилга байгууламжийн тогтвортой байдал 
нь гео -уур амьсгалын буюу ул  хөрсний чийг-дулааны горимын нөхцлөөр 
тодорхойлогддог. Өөрөөр хэлбэл газрын хөрс нь замын орчин болох бөгөөд  
замын эвдрэл, ашиглалт ул  хөрсний чийг–дулааны горимын нөхцөлөөс 
хамаардаг тул  уур  амьсгалын хүчин зүй лийг инженерийн байгууламжиндаа 
тусгах шаардлагатай.   

• Авто замын сувгийн дагуу үерийн хамгаалалтын далан барьж, болзошгүй 
нөлөөллөөс хамгаалах. 

• Цаг уурын хахир ширүүн эрс тэс байдал, говийн элс шороон шуурганы нөлөө 
үйлчлэлээр хүн тээврийн хэрэгсэл, авто замын ажилд хүндрэл учирч болзошгүй. 
Иймд авто зам барьж байгуулах ажлыг жилийн 4 улирлын хүйтэн, дулаан хоёр 
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их улирлын 6 үетэй холбон төлөвлөж, уур  амьсгалын нөхцөлтэй уялдуулан 
явуулах.  

• Уур амьсгалын нөхцөл, цаг агаарын аюулт үзэгдлээс шалтгаалан хамгийн их 
эрсдэлд орох хэсэг бүхий замын аюулгүй байдлыг хангаж, тэмдэгжүүлэх.   
 

3.2. АГААРЫН ЧАНАР 

Хатуу хучилттай зам барьснаар өмнөх хучилтгүй зам байхад үүсдэг тоосжилт багасах 
хэдий ч барилгын үйл ажиллагааны улмаас тодорхой хэмжээгээр тоосжилт агаарт 
дэгдэх юм. Тоосжилтыг багасгах менежмент, хянах стратегиуд нь хүний эрүүл мэндийг 
хамгаалахад чиглэгдэнэ. Манай улсад мөрдөж байгаа (MNS4585:98) нь тоос шорооны 
бохирдлын найрлага нь хүний эрүүл мэндэд нөлөөлөхгүй байх хэмжээнд үндэслэгдсэн 
(ялангуяа РМ10, РМ2.5 хэмжээтэй). Төсөл хэрэгжих бүс нутаг нь агаарт дэгдэж 
зөөгдөх боломжтой тоос шорооны хамгийн их нөөцтэй газат хамаарна. Түр суурингууд 
болон уугуул оршин суугчид замын хувилбаруудын аль алиных нь хажууд оршино. 
Тээврийн үйл ажиллагаатай холбоотойгоор үүсч буй тоосжилтыг бууруулах арга 
хэмжээнүүд: 

• Зам болон эрчим хүч дамжуулах шугамын барилгын ажлын үед усны машиныг 
ашиглаж тоосжилтыг эх үүсвэрүүдийг услах замаар багасгах 

• Хучилтгүй зам дээр тээвэр хийх машины хурдыг хязгаарлах 
• Замын чиглэлийн дагуух карьер болон хэрэглэгдэхээ больсон хуучин замуудын 
хөрсийг сэргээх 

• Зам болон эрчим хүчний шугамын барилгын ажлын газар шорооны ажлыг аль 
болохоор бага хэмжээтэй хязгаартай хийх 

• Замаар тээвэрлэх баяжмалыг асгарч, гоожихоос сэргийлэх арга хэмжээ авах 
 

3.2. УСНЫ АСУУДАЛ 

БОНБНҮ-ний нэмэлт тодотголын хүрээнд усны асуудлаар доорхи гурван асуудлын 
дагуу тодруулга, судалгаа хийх шаардлага гарсан бөгөөд уг асуудлын тодотголыг тус 
бүрээр авч үзэв.  

1. Зам барих нутаг  орчмын гол, сайрын ус хурах талбай, урт  хамгийн их ба 
дундаж өргөнийг нарийвчлан тогтоох. 

2. Хур борооны их үеийн өнгөрөлтийг тооцож, нөлөөллийг илрүүлэх, зам 
барилгын ажилд нөлөөлөх байдлыг үнэлж тогтоох.  

3. Зам барилгын ажилд шаардагдах усны хэрэглээ ашиглалтыг нарийвчлан тооцох, 
эх үүсвэрийг түүнтэй уялдуулан тогтоох.  
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3.2.1. Зам барих нутаг орчмын гол, сайрын ус хурах т албай, урт хамгийн их ба 
дундаж өргөнийг нарийвчлан тогтоох 

Төлөвлөж буй дэд бүтцийн зурваст баригдах байгууламжууд байнгын урсацтай гол 
горхийг хөндлөн гарахгүй бөгөөд зөвхөн хаврын шар усны болон зуны хур борооны 
үерийн үед түр зуурын урсацтай болдог хуурай жалга, сайруудыг хөндлөн гарна.  

Зуны хүчтэй шуургатай борооны дараа гольдролуудын дагуу богино хугацаанд маш их 
хүчтэй хуйларсан урсгал үүсгэдэг. Энэ үер нь гүүрийн байгууламж, тээврийн 
хэрэгслүүдийг эвдэн сүйтгэж болзошгүй. Замын дагуу байрлах хөндлөн огтлох хуурай 
гольдрол, сайруудын байршлыг доорхи зурагт үзүүлэв. Хүснэгт 3, Зураг 13-д үзүүлсэн 
сайруудын байршил, хэмжээний үзүүлэлтүүдийг үзүүлсэн болно.  

Хүснэгт  3. ОТ оос ГС орох замыг хөндлөн огтлох хуурай  
гольдрол, сайрууд, тэдгээрийн байршил, үзүүлэлтүүд1 

№ Хөндлөн гарах сайрууд Байршил Хуурай гольдролын хэмжээ 
Гүн, м Өргөн, м Урт, м 

1 Будаа  E 659728.13 
N 4752813.49 1.1 5.1 20.32 

2 Ундай  E 660798.49 
N 4750337.91 1.7 8.5 70.2 

3 Ундай  E 664009.55 
N 4742108.27 2.2 11.3 76.5 

4 Нэрлэгдээгүй голын 
гольдрол  

E 668357.88 
N 4735283.70 0.8 2.1 2.3 

5 Нэрлэгдээгүй голын 
гольдрол  

E 672839.99 
N 4729128.20 0.5 1.9 6.0 

6 Нэрлэгдээгүй голын 
гольдрол  

E 681135.25 
N 4718021.53 0.7 2.3 3.1 

7 Нэрлэгдээгүй голын 
гольдрол 

E 682473.20 
N 4716683.38 0.7 1.9 6.1 

8 Хөх эргийн сайр  E 692240.19 
N 4706981.78 1.3 7.1 13.3 

9 Хөх эргийн сайр  E 695852.64 
N 4705375.99 1.2 6.5 12.1 

10 Нэрлэгдээгүй голын 
гольдрол 

E 697190.58 
N 4705041.46 0.7 2.2 7.9 

11 Нэрлэгдээгүй голын 
гольдрол 

E 699799.58 
N 4707104.75 0.3 2.0 11.7 

12 Нэрлэгдээгүй голын 
гольдрол 

E 701472.01 
N 4703970.94 0.4 2.0 3.8 

13 Их гүн E 707492.76 
N 4705844.35 1.1 7.6 11.3 

 

                                                
1Эх үүсвэр: Оюу Толгой-Гашуун Сухайтын дэд бүтцийн зурвасын БОНБНҮ-ний тайлан, тайланг 
бэлтгэсэн Эко-Трейд ХХК, 2004 он 
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Ус хураах талбайн хэмжээ2: Авто зам баригдах маршрутын дагуу нийт 375.55 км2 
гадаргын ус хурах талбайг хамарч байгаа бөгөөд үүнээс  
 

Ø Zone 1   120.3 км2 
Ø Zone 2A  126.14км2 
Ø Zone 2B  49.085км2 
Ø Zone 3   91.648км2 

Хагшаасны хамгийн их өнгөрөлтийг замын бүс тус бүрээр гарган доорхи хүснэгтэд 
үзүүлэв.  

Хүснэгт  4. Хагшаасны хамгийн их өнгөрөлтийн хэмжээ 
 Q1%, тн Q2% Q5%, тн 
Zone 2a 370.8 326.2 266.96 
Zone 2b 139.4 122.8 100.35 
Zone 3 350.2 308.2 252.15 
Zone 1 121.9 107.2 87.83 

 

                                                
2Эх сурвалж: Оюу Толгой-Гашуун Сухайтын дэд бүтцийн зурвасын төслийн байгаль орчинд нөлөөлөх 
байдлын нэмэлт тодотгол нарийвчилсан үнлэгээний тайлан, тайланг бэлтгэсэн Эко-Трейд ХХК, 2010 он 
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Зураг  13. Авто зам барихаар төлөвлөж буй замын дагуу байрлах  
хуурай сайрын байршил 
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3.2.2. Хур борооны их үеийн өнгөрөлтөөс зам барилгын ажилд нөлөөлөх 
болзошгүй нөлөөлөл 

• Хавар цас хайлах, зун намар эрчимшил ихтэй хур бороо орох үед замыг хөндлөн 
огтолж буй сайр, судгуудад богино хугацаанд урсац үүсч, үерлэж болзошгүй.  

• Говь цөлийн б үс хэдийгээр хур  тунадас багатай, хуурай нутаг боловч хур 
тунадас, ялангуяа эрчим ихтэй бороогоор сайр, судгууд үерлэн зам, ус 
зайлуулах байгууламжийг эвдлэх тохиолдол үүсэж болзошгүй.   

• Шинээр байгуулах зам нь түүнийг хөндлөн байршиж байгаа сайр, судаг, жалгын 
үерийн усыг хааж хиймэл далан үүсгэнэ. Ингэснээр хур бороо ихтэй жил сайр 
судгийн  татамд ус тогтон улмаар намагшилт үүсэж болзошгүй.  

• Мөн хаврын цасны хайлсан ус сайр судгийн татам, хиймэл даланд шавар үүсгэж 
хаврын ядарч туйлдсан мал, амьтан шигдэх, зоогдох эрсдэлтэй. 

• Замын ус өнгөрөөх гаргалгаа зэрэг нь салхи ба усны урсгалаар байнга зөөгдөх 
хагшаасаар дүүрч хур  борооны болон уруйн үерийн үед бөглөрч зохиомол үер 
үүсгэж, зам болон ус өнгөрөөх байгууламжийг эвдэлж, сэтлэж, гуу жалга үүсгэн 
нурааж болзошгүй.  

3.2.3. Хур борооны их үеийн өнгөрөлтөөс зам барилгын ажилд учруулж болзошгүй 
сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах, бууруулах арга зөвлөмж 

• Сайр ба жалга судгийн ус хурах талбайгаас усжих үерийн урсацыг өнгөрүүлэх 
байгууламжийг байгуулах шаардлагатай.   

• Зам барилгын ажилд зайлшгүй гарах усны болон элсний элэгдэл эвдрэлээс 
үүсэх сөрөг нөлөөллийг сайн тооцох инженерийн барилга байгууламжид сайтар 
тусгах.  

• Ус өнгөрөөх байгууламжийн тооцоонд зохиомлоор нэмэгдэх ус хурах талбайн 
урсацыг нэмж т ооцох, далангийн дагуу ус өнгөрөөх байгууламжийн чиглэлд 
үерийн ус урсгах суваг, шуудуу байгуулах шаардлагатай. 

• Төлөвлөгдөж буй зам, гүүрийн барилга байгууламжийг усны угаагдлаас 
хамгаалах барилгыг төсөлд тусгах шаардлагатай. 

• Зам, гүүрийн далан хучлагад зориулан хөрс хуулалт хийхдээ хотгор хонхор 
үүсгэхгүйгээр газрын ерөнхий хэвгийг үргэлжлүүлэх байдлаар хайрга, шороо 
авах хэрэгтэй. 

• Хажуугийн урсацын хамгаалалтыг замын 2 талаар хийж зам, түүний далан, 
хажуу бэлийг хамгаалах нь замыг болон байгаль орчны төрх  байдлыг хэвийн 
хадгалахад чухал үүрэгтэй. Иймээс хажуугийн урсацтай хэсэгт замын дээд ба 
доод талд зэргэлдээх судаг, сайрын гольдролд нийлсэн хамгаалалтын суваг 
татах хэрэгтэй.  

• Усархаг жил зарим сайрын татам дагуух ба нам дор газар намагжих болно. 
Иймээс усархаг жил намагжилтийг хэвийн байлгахын тулд замын хоёр талын 
дагуу ус зайлуулах сувгаар төхөөрөмжлөх шаардлага гарна. Гэхдээ ус зайлуулах 
суваг бүрийн урт аль болох богино байх шаардлагатай.  
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• Зам, гүүр, гаргалгаа зэрэг барилга байгууламжид хамгийн их эвдрэл учруулдаг 
эргийн болон гольдрол эвдрэл, хатуу урсац зэргийг тооцоогүй тул  тэдгээрийг 
цаашид нарийвчлан судалж тооцоонд оруулахыг зөвлөж байна. Ингэснээр олон 
арван тэрбум төгрөгөөр үнэлэгдэх зам, гүүрийн аюулгүйн байдлыг хангах 
болно. 

• Зам барилгын ажлын явцад сайр, жалга, судгийн ус хурах талбайд нефтийн 
бүтээгдэхүүний бохирдол үүсгэхээс зайлсхийж, нэгдсэн зогсоол байгуулах ба 
шатахуун түгээгүүрийн цэгийг сайр, жалгын гольдролоос 100 м-ээс доошгүй 
зайд байрлуулах шаардлагатай.  

• Замыг байгуулах явцад үүсэх овоолго, ухсан хонхор хотгор нь гадаргын усны 
нөөц, горимд сөргөөр нөлөөлнө. Зам, барилгын ажил дууссаны дараа газрын 
гадаргын хотгор, гүдгэрийг байгалийн хэлбэрт оруулж, засах хатуу шаардлага 
тавих. 

• Гүүр, гаргалгааны ёроолын хэвгий нь тухайн сайр, жалга, судгийн ёроолын 
хэвгийтэй ижил байх ба дээд, доод хашицад тодорхой уртад гольдролын хатуу 
хучилттай хамгаалалт хийх шаардлагатай. Гүүр, гаргалгаа урсгалын чигт байх 
хэрэгтэй. 

• Хажуугийн урсацтай хэсэгт замын дээд талд зэргэлдээх сайрын гольдролд 
нийлсэн хамгаалалтын суваг татах хэрэгтэй.  

• Ус өнгөрөөх барилга байгууламжийн дээд хашицад урсгал чиглүүлэх 
байгууламж байгуулах шаардлагатай. Харин доод хашицад гольдрол, хөрсний 
элэгдэл үүсэх нөхцөлийг бууруулсан байхаар уг байгууламжийн ус өнгөрөөх 
чадавхийг тохируулан байгуулах.  

• Урсацын горимд тохируулан ус нэвтрүүлэх байгууламж төлөвлөх, 
• Замын ус зайлуулах байгууламжийн төлөвлөлт нь гадаргуугийн урсацад 
нөлөөлөхгүй байхаар хийгдсэн байх, 

• Түр зуурын урсац өнгөрсний дараа ус нэвтрүүлэх хоолойн байгууламж дахь 
хурдсыг зайлуулах. 

• Зам барих явцад эргийг хамгийн бага хэмжээгээр эвдэх. 
• Түр зуурын урсацын эвдэрсэн эргийг засах, цаашид эвдрэл явагдах эрсдлийг 
багасгах, 

• Ус өнгөрүүлэх байгууламжийг булаг шанд, хайлаас мод болон малчдын гар 
худаг бүхий орчноос зайдуу барих. 

3.2.4. Зам барилгын ажилд шаардагдах усны хэрэглээ ашиглалтыг нарийвчлан 
тооцох, эх үүсвэрийг түүнтэй уялдуулан тогтоох 

Зам барилгын ажлыг 8 сарын хугацаанд хийж гүйцэтгэнэ гэж тооцоолвол, өдөрт 3700 
м3 шаардагдах бөгөөд зам барилгын ажлын оргил үед усны хэрэгцээ 43 литр/сек байх 
болно. Урьдчилсан тооцоогоор 888000 м3 усыг замын барилгын ажилд хэрэглэнэ.3 
Энэхүү хэрэгцээг хангах хэмжээний гадаргын усны найдвартай нөөц зам барилгын 

                                                
3Эх сурвалж: Оюу Толгой-Гашуун Сухайтын дэд бүтцийн зурвасын төслийн байгаль орчинд нөлөөлөх 
байдлын нэмэлт тодотгол нарийвчилсан үнлэгээний тайлан, тайланг бэлтгэсэн Эко-Трейд ХХК, 2010 он 
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ажлыг явуулах зурваст байхгүй. Харин замын трассын дагууд замын барилгын ажлын 
үед шаардлагатай усаар хангах боломжтой газрын доорхи усны хангалттай нөөц бий. 

Хүснэгт  5.Замын ойролцоо байрлах худгуудын байршил 

Худгийн нэр 

Замаас алслагдсан 
байдал, м 

Худгийн 
үзүүлэлт Солбилцол 

А 
шугам Б шугам Гүн, 

м 
Ундрага

, л/ц Е И 

Дугат  500 500   106.8633 43.06026 
Халивын  700 700 3 230 106.9099 43.04429 
Хоёр модны  1500 1500   106.9048 43.0224 
Бор хошуу  100 900   106.9744 43.00135 
Оцонгийн  1100 800   107.0516 42.9352 
Нэгргүй худаг 1 400 900   107.0339 42.92347 
Гашуун сухай  1300 1700   107.0367 42.91512 
Нэргүй худаг 2 1300 1300   107.0946 42.89315 
Булан дэрсний  700 700   107.2011 42.87024 
Бударгана  200 200 2 150 107.2267 42.85269 
Бөхтөр хөөврийн  200 200   107.2601 42.84159 
Нэргүй худаг 3 400 600   107.2843 42.83566 
Дарвагайн адаг  1600 1600   107.5178 42.67431 
Дарвагайн дунд  900 900   107.5147 42.66536 
Дарвагайн дээд  600 600   107.5145 4266594 
Цагаан хадны  400 400   107.5528 42.58637 

 

Байнгын болон улирлын байдалтай ашиглагддаг эдгээр худгуудын (Зураг 14) усны 
хэрэглээ хоног, улирлын байдалтай тасралттай горимоор явагдах тул  усны түвшний 
хэлбэлзэл харилцан адилгүй, тухайн уст цэгийн орчим хязгаарлагдмал бууралт үүсч, 
цэг хоорондын зай хол, хэрэглээ бага, түүнчлэн усан солилцооны эрчим өндөр зэргээс 
шалтгаалан харилцан адилгүй хугацаанд нөхөгддөг. Галбын говийн газар доорхи усыг 
өнгөц өрөмдлөгтэй хэсэгт 5 км тутамд, гүн өрөмдлөгтэй хэсэгт 10 км тутамд өрөмдөж 
ашиглахыг “Aquaterra” компани 2006-2007 онд төлөвлөгдөх замын трассын орчимд 
хийсэн судалгааныхаа үр дүндтулгуурлан санал болгосон байна. 
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Зураг  14. Худгийн байршил 
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3.3. ХӨРСНИЙ АСУУДАЛ 

Хөрсний асуудлаар БОНБЕҮ-ний чиглэл хуваарьт зааснаар доорхи зургаан асуудлыг 
тус бүрээр авч үзэв.  

1. Хөрсний элэгдэл, эвдрэлийн өнөөгийн байдлыг үнэлэх. 
2. Зам барилгын ажил гүйцэтгэх орчмын нутаг дэвсгэрийг хөрсний чанарын суурь 
байдлыг тодорхойлох.  

3. Өнгөн болон суурь хөрс, чулуулаг, түүний тогтвортой байдлын үнэлгээг хийх. 
4. Эвдрэлийн аюул бүхий налуугийн парамерүүдийг тогтоох, с өрөг нөлөөллийг 
бууруулах арга замыг заах.  

5. Цэвдэгийн тархалтыг тогтоох, харилцан нөлөөллийн хэмжэээг үнэлэх. 
6. Зам барих үйл ажиллагааны явцад машин, техник хэрэгслийн үйл ажиллагаа, 
ахуйн хатуу, шингэн хог хаягдлаар хөрсийг бохирдуулахгүй байх арга зам, 
байгаль орчинд халгүй аргаар зайлуулах арга хэмжээ, хөрөнгө зардлыг 
төлөвлөх.  

3.3.1. Хөрсний элэгдэл, эвдрэлийн өнөөгийн байдал 

Оюу Толгой төслийн талбайн орчимд хүн техникийн нөлөөлөл болон салхины элэгдэл, 
эвдрэлд ихээхэн өртөж хөрсний өнгөн хэсэг 3-аас 5 см зузаан эоловийн элсэнд 
дарагдаж, зарим бут, сөөг, сөөгөнцрийн орчмоор 20-оос 30 см өндөр элсээр хучигдсан 
байна. Мөн гуу жалга, голын гольдрол, толгодын налуу хажуу нь усны шугаман 
эвдрэлд хүчтэй орсон нь ажиглагдана (Зураг 15). 

Зураг  15. Хөрсний элэгдэл эвдрэл, 2012 оны 02-р сар 

 

ОТ-ГС орох авто замаар Таван толгойн нүүрсний орд газраас БНХАУ руу нүүрс зөөж 
буй машинууд, сайжруулсан замыг эвдэж, олон салаа зам гаргасан мөн 2006 оны 
судалгаагаар 100 м3 6 салаа зам, зарим газраа 30-аас 40 см гүн ховилтой зам үүсгэж 
хүний үйл ажиллагааны нөлөөгөөр хөрсний элэгдэл, эвдрэлд маш хүчтэй өртсөн нь 
2011 оны 10-р сард Гашуун Сухайтын боомт орох  замын дагуу авсан Зураг 16-д 
харагдаж байна.  
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Зураг  16. ОТ-ГС-ын замаар нүүрс тээвэрлэдэг  
хүнд даацын машинууд, 2011 оны 11-р сар 

 

Гашуун сухайтын боомт болон түүний орчим уул  уурхайн үйл ажиллагаа болон 
тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнөөс үүссэн хөрсний элэгдэл эвдрэл (Зураг 17), ахуйн 
хог хаягдлын хуримтлал, эрүүл  ахуйн шаардлага хангаагүй гэр буудал, хоолны 
газрууд ажиллаж байна. Иймд боомтоор дамжин хил даван бүтээгдэхүүнээ экспортолж 
уул уурхай болон тухайн орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа бусад компаниуд 
зохих байгууллагатай нь хамтран ажиллаж уг асуудлыг шийдэх нь зүйтэй. 
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Зураг  17. Гашуун сухайтын боомтод хуримтлагдсан нөлөөллүүд,  

2011 оны 10-р сар 

 

2004 оноос энэ бүсэд нүүрсний уул уурхайн ашиглалт идэвхижиж их хэмжээний 
нүүрсийг ОТ-ГС хүртэлх замын баруун чиглэл буюу орон нутгийн хэмжээнд хамгийн 
өргөн ашиглагддаг байсан замаар БНХАУ руу экпортолж эхэлсэн.  

Дээрхи зам дагуу хийгдсэн тээвэрлэлтийн статистик тоо  баримтаас дурьдвал. (энэхүү 
статитистик тоо баримт нь 2004-2006 оныг хамарсан болно) 

- АММИ ХХК нь 2005 оны 07-р сараас 2006 оны 06-р сар хүртэл 
ойролцоогоор 9000 тонн тоног төхөөрөмж, материалыг 544 тээврийн 
хэрэгслээр зөөсөн байна.  

- 2004 оноос хойш 771000 тонн нүүрсийг 8349 тээврийн хэрэгслээр дээр 
дурьдсан орон нутгийн замыг ашиглан тээвэрлэсэн байна. 

- Орон нутгийн гол бүтээгдэхүүн ХАА-н бүтээгдэхүүнийг экпортолж, 
ойролцоогоор 5800 тонн бараа бүтээгдэхүүнийг импортлон тус замаар 
тээвэрлэсэн байна. 2003-2005 онуудын хооронд ойролцоогоор 650 ачааны 
машин ашиглагдсан. 

Замд ачаалал өгч, эвдрэлд хүргэж буй хүчин зүйлсийн: 

- 14 хувь нь орон нутгийн ачаа тээвэр  

 
Гашуун сухайтын боомт 

Хог хаягдлын бөөгнөрсөн байдал 
Гэр буудал,  
цайны газар 

Хүнд даацын тээврийн хэрэгсэл явж хөрс талхлагдсан байдал 

Хүнд даацын 
тээврийн хэрэгсэл  
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- 8.7 хувь нь АММИ ХХК-ийн ачаа тээвэр 
- 89.9 хувь нь нүүрсний ачаа тээвэр эзэлж байна гэсэн дүгнэлт гарсан байна.4 

Гашуун Сухайтын замыг дундын өмч хэлбэрээр ашиглаж байгаа нь тухайн замыг хэн 
хамгаалж, хяналт тавьж, нөхөн сэргээх нь тодорхой бус байдлаас болж ГС-ын зам 
дагуу мөн Гашуун сухайтын боомтод хөрсний элэгдэл, эвдрэл, хог хаягдал, тоосжилт, 
ургамлын бүрхэвч, эрүүл ахуйн шаардлага хангахгүй байдал зэрэг олон сөрөг 
нөлөөллийн хуримтлал ихээр бий болж байгаа харагдаж байна.  

3.3.2. Зам барилгын ажил гүйцэтгэх орчмын нутаг дэвсгэрийг хөрсний чанарын 
суурь байдлыг тодорхойлох 

Хатуу хучилттай автозамын трассд шороон далан бэлтгэх, ус  нэвтрүүлэх  хоолой  
тавьж  усны хамгаалалтын суваг  шуудуу  татах,  замын газар шорооны ажилд хэрэглэх 
шороон хурдас, элс, сайр чулууг замын дагуух зарим газарт карьер гаргаж  ашиглахад 
трассын  ойр хавийн  хөрс их хөндөгдөж  эвдрэлд ордог.   

Оюу Толгой зам  (1-р хэсэг) 

Оюу Толгой-Гашуун Сухайтын хатуу хучилттай автозамын эхний хэсэг болох Оюу 
Толгойн тусгай зөвшөөрөлтэй талбайн хашааны хойт хаалганаас зүүн тийш чиглэн 
хашааны буланг тойруулж зүүн урагш тавьсан 26.73 км  трассын хэмжээнд  говиос 
цөлийн бүсэд шилжих завсрын дэд бүсэд нийтлэг тархалттай Заримдаг цөлийн цайвар 
бор хөрс  зонхилох бөгөөд тогтворжсон гадаргуугийн нөхцөл, хөрс үүсгэх чулуулгийн 
төрөл, тэдгээрийн илрэх гүн, хөрсний ширхэгийн бүрэлдэхүүнээс хамаарч дутуу 
хөгжилтэй, ердийн, мараалаг, сийрэг элсэн зэрэг төрлөөр,  хөнгөн шавранцар, элсэнцэр 
зэрэг зүйлээр илэрнэ (Зураг 18). Хөрсний эдгээр төрөл , зүйлүүдийн тархалт, 
морфологийн тогтоцын онцлог, физик-химийн голлох задлан шинжилгээний дүнг 
үндэслэн тодорхойлолт өгөв.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
4ОТ-ГС-ын лэд бүтцийн БОНБНҮ-ний тайланд замын шугамын өөрчлөлттэй холбогдуулан оруулах 
нэмэлт тодотгол, тайлан бэлтгэсэн Эко Трейд ХХК, 2006 он 
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Зураг  18. Оюу Толгойгоос Гашуун сухайт орох замын хөрсний зураг 
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Заримдаг цөлийн дутуу хөгжилтэй цайвар бор хөрс нь автозамын эхний хэсэг болох 
Оюу Толгойн тусгай зөвшөөрөлтэй талбайн хашааны хойт хаалганаас зүүн тийш, уг 
хашааг тэлэх хүртэл байсан хашааны булан хүртэлх зам, энэ замын хоёр талын хэсэг, 
хашааны тэлсэн зүүн хойт булангийн гаднах толгодорхог газар, Big Ger тийш чиглэсэн 
хөндлөн замын уулзварын хойтох нам хушуу, Бор хушууны сайрын хойт болон өмнөт 
талын бага зэрэг хэрчигдэлтэй, орчноосоо харьцангуй өргөгдсөн нам ухаа гүвээрхэг, 
зарим хэсэгтээ хад чулуун и лрэцтэй газраар  Ердийн цайвар бор хөрстэй хоршил 
үүсгэж тархдаг.            

Энэ хөрсний морфологийн тогтоцтой танилцахын тулд Оюу Толгойн хашааны хойт 
хаалганаас зүүн тийш чиглэсэн автозамын дэргэдэх нам толгойн ар хажууд, өндөр 
хүчдэлийн шонгийн ойролцоо ухаж орхисон нүхний ханыг хөрсний зүсэлт болгон 
ашиглаж хийсэн бичлэгийн материалтай танилцъя. 

Зүсэлт ОТ 12(3)-10 Дутуу хөгжилтэй цайвар бор хөрс (Зураг 19-20). Үнэмлэхүй өндөр 
1185 м. Ургамлан нөмрөгт тачир сийрэг монгол өвс-агьт бүлгэмдэл зонхилно. Хөрс 
үүсгэсэн чулуулаг нь элюви-делювийн хадархаг хурдас. Хөрсний гадаргын 60 -70 % нь 
сайр чулуун хучаастай. Хөрсөнд давсны хүчил дусааж  сорилт  хийхэд бүх үе 
давхаргад  бургиж  буцлалтын шинж  илэрнэ.        

A  0 - 10(14) см  Шаравтар туяатай бүдэг бор өнгөтэй, хуурай, ургамлын үндэс 
ховортой, сайр чулуу 20-30 % агуулсан, нягтавтар нийцтэй, хөнгөн 
шавранцар, шилжилт жигд биш, доорхи карбонатат давхаргатай болон 
хадархаг  чулуутай хэсэгт шилжилт эрс 

ВкС 10(14)-30 см Бүдэг цайвар шаргал өнгөтэй, сайр чулуу и хтэй (давхаргын 
эзлэхүүний 30- 40 %), нягт нийцтэй, хөнгөн шавранцар, шилжилт эрс, 
шилжилтийн хил тэгш биш 

СD30 - 46 см   Хадархаг суурь чулуулгийн   ан  цавыг дүүргэсэн цайвар саарал өнгөтэй 
карбонатат нунтаг шороо  судалтаж харагдах, давхаргын  зарим хэсэгт 
өгөршсөн хэмхдэс чулуу ихтэй давхарга 
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Зураг  19. Дутуу хөгжилтэй (сайр чулуурхаг) цайвар бор хөрсний профиль 

 

Зураг  20. Хөнгөн шавранцар цайвар бор хөрсний профиль 
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Энэ хөрс элюви-делювийн хадархаг хурдас дээр тогтворжсон болохоор хөрсний нийт 
профиль сайр чулуурхаг, ялзмаг хуримтлалын давхарга нь нимгэн (А= 10-14 см) юм. 
Хөрсний үржил шимт дээд давхаргын ширхгийн бүрэлдэхүүн хөнгөн шавранцар учир 
ялзмагийн агууламж нь энэ давхаргад 0.61 % байна.  Өгөршсөн хадархаг хурдасны дээр 
болон ан цавд  нь үүссэн к арбонатат  нунтаг шороон   дахь  нүүрсхүчлийн  давсны  
хэмжээ 4.3-7.2 % хооронд хэлбэлзэх бөгөөд урвалын орчин нь үе давхаргуудад 
шүлтлэг, хэт шүлтлэг (рН= 8.2- 8.8)  шинжтэй байна (Хүснэгт 6). 

Заримдаг цөлийн ердийн цайвар бор  хөрс  нь автозамын трассын хэмжээнд хөнгөн 
шавранцар, элсэнцэр ширхгийн бүрэлдэхүүнтэй хөрсөөр илэрнэ (Зураг 18). Хөнгөн 
шавранцар цайвар бор хөрс нь дээр авч үзсэн дутуу хөгжилтэй сайр чулуурхаг цайвар 
бор хөрстэй  гүвээрхэг, толгодорхог хэсэг хэсэг газрын автозамын трасс тавигдсан 
харьцангуй тавиу, налуу багатай газраар тархдаг. Харин элсэнцэр цайвар бор хөрс нь  
Оюу Толгойн тусгай зөвшөөрөлтэй талбайн хашааны  зүүн хойт хэсгийн гадуур 
тойрдог зам тавигдсан судаг, сайр ихтэй ө ргөн хөндий, эндээс зүүн урагш шороо, 
хурдсыг нь авдаг карьер (Зураг 23), автозамын трассын сүүлчийн хэсэг болох Бор 
хушууны худгаас урагш эхэлдэг Ханбогдын боржин чулуун тарамцгийн баруун өмнөт 
захын гадарга дээрээ энд тэнд боржингийн хадан илрэцтэй тэгш гадаргатай газраар 
(Зураг 21) тархана. Хөнгөн шавранцар болон элсэнцэр ширхгийн бүрэлдэхүүнтэй 
эдгээр хөрсний морфологийн тогтоцын бичлэг, физик-химийн задлан шинжилгээний 
дүнг авч үзье.  

Зүсэлт ОТ 12(3)-09  Хөнгөн шавранцар цайвар бор хөрс (Зураг 22). Автозамын 
трассын Бор хушууны сайр руу  хэвгий гүвээрхэг өндөрлөгийн нам хэсэг. Үнэмлэхүй 
өндөр 1138 м. Хөрс үүсгэсэн чулуулаг нь пролювийн үелсэн тогтоцтой сайргархаг 
шавранцар. Хөрсний гадаргын 70-80 % нь наранд түлэгдэж  харласан сайр чулуун 
хучаастай. Хөрсөнд давсны хүчлээр  сорилт  хийхэд бүх үе давхаргад  бургиж  
буцлалтын шинж  илэрнэ. 

0  -  10  см Бүдэг бор өнгөтэй, хуурай, ургамлын үндэс ховор,  муу илэрсэн 
бөөмөрхөг бүтэцтэй, нягт нийцтэй, жижиг сайр чулуу 10-20 % агуулсан, 
элсэрхэг хөнгөн шавранцар, шилжилт өнгөөр мэдэгдэхүйц 

10 - 24  см  Шаравтар туяатай  бүдэг бор өнгөтэй, хуурай, үндэс ховортой, жижиг 
сайр чулуу элбэгтэй, нягт, элсэрхэг хөнгөн шавранцар, шилжилтийн 
заагт 2 см сайр чулуун үе жигд биш тохиолдоно 

26- 60 см  Дээд давхаргаасаа арай улаавтар өнгөтэй, жижиг сайр чулууны агуулга 
нь багассан  нягт нийцтэй элсэнцэр давхарга.  
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Зураг  21.Гадаргадаа боржингийн илрэцтэй элсэнцэр цайвар бор хөрстэй газар 

 

Зураг  22. Элсэнцэр цайвар бор хөрсний профиль 
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Зүсэлт ОТ 12(3) -07  Элсэнцэр цайвар бор хөрс (Зураг 22). Ханбогдын боржин чулуун 
тарамцгийн баруун өмнөт хэсэг. Мэлхий цохионоос зүүн, зүүн хойш, автозамын зүүн 
талаар хойноос ургаш чиглэлтэй үүссэн эрэг. Үнэмлэхүй өндөр 1118 м. Хөрс үүсгэсэн 
чулуулаг нь пролювийн сайргархаг элс,элсэнцэр. Хөрсний гадарга алаг цоог тархалттай 
нимгэн элсэн хучаастай. Хөрсөнд давсны  хүчлээр  сорилт  хийхэд бүх үе давхаргад  
бургиж  буцлалтын шинж  илэрнэ. 

0 -  10  см Цайвар  бор өнгөтэй, хуурай, ургамлын үндэс х овор,  муу илэрсэн 
хайрсархуу бүтэцтэй, нягт нийцтэй, жижиг сайр чулуу багатай 
(давхаргын эзлэхүүний 15-20 %), жигд элсэнцэр, шилжилт өнгөөр 
мэдэгдэхүйц  

10 - 40  см  Шаравтар туяатай  цайвар бор өнгөтэй, хуурай, үндэс ховортой, жижиг 
сайр чулуу жигд биш агуулсан, нягт, элсэнцэр, шилжилт эрс 

40 - 55  см  Янз бүрийн хэмжээний муу мөлгөржсөн сайр чулуу 50 -60 % агуулсан, 
нягт нийцтэй, тоосорхог элс 

 
Зураг  23. Элсэнцэр цайвар бор хөрстэй карьер 
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Эдгээр хөрсний морфологийн тогтоцын бичлэгээс үзэхэд хөрсний профиль нь ямар 
нэгэн хэмжээгээр сайр чулуутай, энэ бүс нутгийн хөрсний нийтлэг шинж болох өнгөн 
давхаргад нь нимгэн хучаас үе тодорхой илрэхгүй байгаа нь тэдгээрийн  ширхгийн 
бүрэлдэхүүн элсэнцэрт ойролцоо хөнгөн шавранцар болон элсэнцэр (”физик” шаврын 
агууламж 13.1- 21.3 %)  байгаатай холбож үзэх хэрэгтэй. Ийм ч учраас эдгээр хөрсний 
ялзмагт давхаргад янз бүрийн ширхэгтэй элсэн фракц (1-0.05 мм) 62.3- 66.1 %-ийн 
хооронд хэлбэлзэж байна. Харин  наанги шавар фракцын (< 0.001 мм)  агуулга зүй 
ёсоор хөнгөн шаврагцар хөрсөнд элсэнцэр хөрснийхөөс харьцангуй илүү байна. Энэ 
хөрсний бүх үе давхарга жигд карбонаттай (СO2 =1.0- 5.6%) учир  урвалын орчин нь 
шүлтлэгээс хэт шүлтлэгт шилжих завсрын тоон үзүүлэлтээр илэрч (рН=8.2-8.8) 
хэлбэлзэл багатай байна. 

Оюу Толгой - Гашуун Сухайтын хатуу хучилттай автозамын эхний хэсэг болох 26.73 
км  трассын хэмжээнд тархсан дээр авч үзсэн заримдаг цөлийн цайвар бор  хөрсний 
төрлүүдийн ялзмагийн агууламж  үржил шимт өнгөн давхаргад хэлбэлзэл багатай 0.47-
0.61 % байгаа нь энэ бүс нутгийн хөрсний онцлог бөгөөд  үүнтэй уялдаатайгаар эдгээр 
хөрс ургамалд хялбар ашиглагдах шим тэжээлийн бодис болох хөдөлгөөнт фосфороор 
багаас дунд зэрэг (1.5-2,8 мг), хөдөлгөөнт калиар маш багаас бага зэрэг (7- 19 мг) 
хангагдсан үзүүлэлттэй байна (Хүснэгт 6). 

Оюу Толгой зам  (2-р хэсэг ) 

Оюу Толгой-Гашуун Сухайтын хатуу хучилттай авто замын төгсгөлийн хэсэг болох 
Цагаанхад-Гашуун Сухайтын боомтын хоорондох автозамын Хар хадны усаас урагш 
шинээр тавих замын 2-р хэсэг буюу 7.18 км зурвас газар нь бүсийн хэв шинжит 
Цөлийн бор саарал хөрстэй бөгөөд тогтворжсон гадаргуугийн нөхцөл, хөрс үүсгэх 
чулуулгийн төрөл, тэдгээрийн илрэх гүн, хөрсний ширхэгийн бүрэлдэхүүнээс хамаарч 
дутуу хөгжилтэй сайр чулуурхаг, хөнгөн шавранцар, элсэнцэр, элсэн хучаастай зэрэг 
төрөл, зүйлээр илэрнэ (Зураг 24). Хөрсний эдгээр төрөл, зүйлүүдийн тархалт, 
морфологийн тогтоцын онцлог,  физик-химийн голлох задлан шинжилгээний дүнг 
үндэслэн тодорхойлолт өгөв.  
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Зураг  24. Гашуун сухайтаас Оюу Толгой орох замын хөрсний зураг 
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Цөлийн дутуу хөгжилтэй бор саарал хөрс Энэ хөрс авто замын 7.18 км хэсгийн дунд 
хэсэгт замын баруун талд байдаг Баруун Тогоо (1137 м) нэртэй хадархаг нам уулын 
зүүн болон хойт талын бэлийн зам шинээр тавих газраар ердийн бор саарал хөрстэй 
хоршил үүсгэж тархдаг. Түүнчлэн энэ хөрс шинээр тавих замын эхлэлийн цэг болох 
Хар хадны усны баруун талын одоо нүүрс тээвэрлэдэг замын дагуух нам толгодод мөн 
тархана. Дутуу хөгжилтэй сайр чулуурхаг бор саарал хөрсний морфологийн тогтоцтой 
танилцахын тулд Баруун Тогоо уулын зүүн өмнөт бэлээс зам тавих газарруу намссан 
хэсэг гүдгэрийн хойт хажуу дахь сайрын эргийг а шиглаж хийсэн хөрсний бичлэгт 
12(3)-04 тоот дугаар оноосон бөгөөд бичлэгийг нь авч үзье.  

Зүсэлт ОТ12(3)-04 Дутуухөгжилтэй сайр чулуурхаг бор саарал хөрс (Зураг 25). 
Гадарга нь  наранд гандаж харласан сайр чулуун хучаастай. Үнэмлэхүй өндөр 1420 м. 
Хөрс үүсгэсэн чулуулаг нь элювийн хадархаг хурдас.    
 
А   0-12(20) см Бүдэг бор өнгөтэй, хуурай, ургамлын үндэс ховортой, жижиг сайр 

чулуу 20-30 % агуулсан, нягтавтар нийцтэй, хөнгөн шавранцарт 
ойролцоо элсэнцэр, шилжилт өнгөөр эрс,  шилжилтийн хил зааг 
долгиорхог 

ВСаС12(20)- 46 см Суурь чулуулгийн янз бүрийн өргөнтэй  ан  цаваар судалтаж шигсэн 
цайвар саарал өнгийн карбонатат нунтаг шороо  дүүргэгчтэй жигд биш 
өгөршсөн элювийн хурдас  

Энэ хөрс элювийн өгөршсөн хадархаг хурдас дээр тогтворжсон болохоор хөрсний нийт 
профиль сайр чулуурхаг, ялзмаг хуримтлалын нь нимгэн (А= 12-20 см) юм. Хөрсний 
дээд давхаргын ширхгийн бүрэлдэхүүн хөнгөн шавранцарт ойролцоо элсэнцэр учир 
ялзмагийн агууламж нь 0.43 % -иас хэтрэхгүй байна.  Элювийн хадархаг  хурдасны ан 
цавд үүссэн к арбонатат нунтаг шороон  дахь нүүрсхүчлийн давсны хэмжээ 6.7 %, 
урвалын орчин нь үе давхаргуудад жигд шүлтлэг шинжтэй (рН=8.2- 8.6) байна. 

Цөлийн (ердийн) бор саарал хөрс: Бүсийн хэвшинжит энэ хөрс автозамын дагуух дээр 
авч үзсэн дутуу хөгжилтэй сайр чулуурхаг бор саарал хөрстэй хил залган гадаргуугийн 
арай нам түвшний налуувтар хажуу, бэл зэрэг зам тавих хэсгийн нугачаа багатай 
газраар тархах бөгөөд хөнгөн шавранцар болон элсэнцэр ширхгийн бүрэлдэхүүнтэй 
хөрсөөр илэрдэг.                                                                      
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Хүснэгт  6. Шинээр тавих авто замын дагуу тархсан хөрсний физик-химийн голлох 
шинж 

Үе 
давхарга, 
дээж авсан 
гүн, см 

Механик  ширхэгүүд , % (ширхэгийн хэмжээ, мм) 
Ялзм
аг, % 

СО2, 
% рН 1-0,25 0,25-

0,05 
0,05-
0,01 

0,01-
0,005 

0,005-
0,001 

<0,001 <0,01 

Зүсэлт 12(3) -04, Сайр чулуурхаг бор саарал хөрс 
А0 -  10 35.9 29.5 10.3  5.1 7.1 4.1 18.3 0.43 0.8 8.2 
ВкС35- 45 49.5 21.8 6.5 8.1 8.9 5.2 22.2 0.12 6.7 8.6 

Зүсэлт 12(3) -03, Хөнгөн шавранцар бор саарал хөрс 
A   0  - 7 6.3 72.3 9.8 9.6 6.2 5.9 21.6 0.52 0.7 8.3 
АВк 13 - 23 13.8 69.0 9.5 9.6 5.9 5.3 20.7 0.37 2.0 8.5 

BкC 40-50 30.8 22.2 33.2 6.8 5.0 2.0 13.8 - 5.2 8.8 
Зүсэлт 12(3) -02, Элсэнцэр бор саарал хөрс 

       0 - 5 50.6  30.4 9.1 3.2 5.3 1.4 9.9 0.24 0.6 8.0 
5 - 10 43.1  29.2 14.4 2.9 6.8 1.6 11.3 0.32 1.7 8.4 

10 - 18 32.4 44.9 10.1 2 9.4 1.2 12.6 0.21 3.3 8.4 
28 - 38 16.4 43.3 20.1 4.2 9.0 7.0 20.2 - 4.0 8.5 

Зүсэлт 12(3) -01,Элсэн хучаастай элсэнцэр бор саарал хөрс 
Э    0 -  7  58.7  28.3 7.0 3.4  2.6    1.0 7.0 0.18  8.2 
А12- 22 36.8  35.8 12.7 5.9 6.1 2.7  14.7 0.27 - 8.5 
ВкС30 - 40 43.4 34.2 8.9 5.7 4.2 3.6  13.5 0.11 5.7 8.6 

 
Хөнгөн шавранцар бор саарал хөрсний морфологийн тогтоцыг төлөөлүүлж зам тавих 
7.18 км газрын дунд хэсэгт, Баруун Тогоо уулын зүүн хойт бэлээс доош Жаргалантын 
хөндий нэртэй талархаг хоолой руу чиглэсэн сайрын эргийг ашиглаж хийсэн хөрсний 
бичлэгийн материалтай танилцъя. 

Зүсэлт ОТ12(3)- 03 Хөнгөн шавранцар бор саарал хөрс (Зураг 26). Хөрсний гадарга 
наран дгандаж бараантсан сайр чулуун хучаастай. Хөрс үүсгэсэн чулуулаг нь 
пролювийн карбонатат элсэнцэр. Хөрсөнд давсны хүчил дусааж сорилт хийхэд  АВк 
давхаргаас доош их гүнд бургиж  буцлалтын шинж илэрнэ.  

А    0 -  7 см Бүдэг боровтор саарал өнгөтэй, хуурай, ургамлын үндэстэй, жижиг сайр 
чулуу  бага (10 %) агуулсан, нягтавтар нийцтэй, элсэрхэг хөнгөн 
шавранцар, шилжилт өнгөөр аажим 

АВк 7-24(30) см Дээд давхаргатай бараг ижил өнгөтэй, хуурай, жижиг сайр чулуу дээд 
давхаргаас арай илүү агуулсан, нягт элсэрхэг хөнгөн шавранцар, 
шилжилт өнгөөр тод, шилжилтийн хил зааг ташуу 

ВкС 24(30)-52 см Бүдэг цайвар саарал өнгөтэй, муу мөлгөржсөн янз бүрийн  хэмжээний 
сайр чулуу 20-25 % агуулсан, нягт  нийцтэй,  пролювийн элсэлсэнцэр 
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Зураг  25. Дутуу хөгжилтэй бор саарал хөрсний профиль 

 

Зураг  26. Хөнгөн шавранцар бор саарал хөрсний профиль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хөрсний задлан шинжилгээний дүнгээс харахад ялзмагт давхаргын ”физик” шаврын  
(< 0,01 мм) агууламж 20.7- 21.6 % байгаа нь ширхгийн бүрэлдэхүүний ан гиллаар 
элсэрхэг хөнгөн шавранцарт хамрагдаж байгааг илтгэх бөгөөд ийм ч учраас механик 
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ширхгүүдийн дотор жижиг ширхэгтэй элс  (0.25 -0,05 мм ) зонхилон 69.0-72.3 %-ийг 
эзлэж  байна. Харин бусад фракцуудын хувьд бараг жигд үзүүлэлттэй байгаа юм. 
Хөнгөн шавранцар хөрсний ялзмагийн агууламж нь дээд давхаргад хэлбэлзэл багатай 
(0.37 - 0.52 %) байгаа бөгөөд урвалын орчин хөрсний үржил шимт А, АВ давхаргад 
шүлтлэг, карбонатат давхаргад шүлтлэгээс хэт шүлтлэгт шилжих завсрын утгыг 
илэрхийлсэн тоон үзүүлэлтээр (рН=8.3-8.8)  илэрнэ.  

Элсэнцэр бор саарал хөрс нь шинээр тавих авто замын дунд хэсэг болох Баруун Тогоо 
уулын зүүн, зүүн өмнөт бэлээс Жаргалантын хоолой руу налуувтар хэсэг болон эндээс 
ургаш Загт Хөөвөрийн хоолой руу хэвгий талархаг газраар тархах бөгөөд ихэнхи 
тохилдолд элсэн хучаастай элсэнцэр бор саарал хөрстэй хоршил үүсгэж тогтворждог. 
Элсэнцэр бор саарал хөрсний морфологийн тогтоцыг дараах хөрсний зүсэлтээр 
төлөөлүүлэн авч үзье. 

Зүсэлт ОТ12(3) – 02 Элсэнцэр бор саарал хөрс (Зураг 27). Баруун Тогоо уулын зүүн 
бэлээс Жаргалантын хоолой руу чиглэсэн шинээр тавих зам хөндлөн гарах өргөн 
сайрын хойт талын дэвсэг, үнэмлэхүй өндөр 1040 м. Хөрсний гадарга элсэрхэг, янз 
бүрийн хэмжээний сайр чулуугаар жигд биш хучигдсан. Давсны хүчлээр сорилт 
хийхэд 18 см гүнээс доош алаг цоог илрэх карбонатын хуримтлалтай толбуудад 
бургиж  буцлалтын шинж илэрнэ. 

0 -  10 см   Шаргалдуу боровтор саарал өнгөтэй, (0-5 см өнгөн хэсэг нь нуранги,  
жижиг сайр чулуутай), хуурай, ургамлын үндэс ховор, сийрэг нийцтэй, 
элсэнцэр шилжилт өнгөөр аажим, шилжилтийн хил зааг тэгш 

10 -18(23) см  Шаравтар бор өнгөтэй, хуурай, жижиг сайр чулууны агуулга нь жигд 
биш, нягтавтар, элсэнцэр, шилжилт өнгөөр тод, шилжилтийн хил зааг 
долгиорхог 

18(23)- 42 см Жигд биш тархалттай карбонатын толбууд, бүдэг боровтор өнгийн 
элсэнцэртэй салаавчлан тогтсон, нягт нийцтэй элсэнцэр давхарга 
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Зураг  27. Элсэнцэр бор саарал хөрсний профиль 

 
 

Зураг  28. Шинээр тавих хатуу хучилттай зам одоогийн нүүрс тээврийн замтай 
нийлэх хэсгийн элсэн хучаастай элсэнцэр бор саарал хөрстэй газар 
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Дээр дурьдснаар ердийн элсэнцэр бор саарал хөрстэй хоршил үүсгэж зам тавих газрын 
дагуу багагүй талбайд тархдаг элсэн хучаастай бор саарал хөрсний морфологийн 
тогтоцтой танилцъя. 

Зүсэлт ОТ12(3) – 01 Элсэн хучаастай элсэнцэр бор саарал хөрс (Зураг 29). Шинээр 
тавих авто замын төгсгөл орчмын талархаг газар буюу одоогийн нүүрс тээврийн замтай 
нийлэх хэсэг, үнэмлэхүй өндөр 994 м. Сийрэг сөөглөг ургамалтай. Хөрсний гадарга 
жигд элсэрхэг. Хөрсөнд давсны хүчил дусааж сорилт хийхэд 22 см гүнээс доош бургиж 
буцлалтын шинж илэрнэ. 

0-  7 см   Цайвар шар өнгөтэй, хуурай, давхаргын доод заагт бага зэрэг үндэстэй,  
сийрэг, нуранги элсэнцэр, шилжилт өнгөөр мэдэгдэхүйц 

7 - 22 см  Тод шаравтар бор өнгөтэй, хуурай, үндэс ховор бөгөөд жигд биш, сайр 
чулуугүй, нягт нийцтэй элсэнцэр, шилжилт өнгөөр зарим хэсэгтээ тод 

22 - 45 см  Давхаргын ихэнхи хэсэг дээд давхаргатайгаа ижил өнгөтэй элсэнцэр, 
зарим хэсэгт нь бүдэг цайвар саарал өнгөтэй, нягт карбонатын хуримтлал 
толбо хэлбэрээр илэрнэ 

 
Зураг  29. Элсэн хучаастай элсэнцэр бор саарал хөрсний профиль 
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Зураг  30. Баруун Тогоо уулаас салбарлан буусан олон сайруудыг шинээр  тавих 
автозам хөндлөн гарах хэсэг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эдгээр элсэнцэр хөрсний үе давхаргуудад янз бүрийн ширхэгтэй элсний  (1-0.05 мм)  
нийлбэр 72.3- 87.0 % хооронд хэлбэлздэгээс том болон дунд зэргийн ширхэгтэй элсэн 
фракц (1-0.25 мм)  хөрсний өнгөн давхаргад давамгайлан 50.6-58.7 % байгаа нь 
салхины гаралтай бүрхүүл элс үүссэний илрэл юм. Иймээс энэ давхаргад нарийн 
ширхэгтэй наанги шавар фракцын (< 0.001 мм) агууламж нэн бага, дөнгөж 1.0 -1.3 % 
байна. Ийнхүү ширхгийн бүрэлдэхүүн дэхь элс, тоосны хэмжээ, харьцаатай уялдаж 
ялзмагийн агууламж нь дээр авч үзсэн хөнгөн шавранцар хөрснийхөөс зүй ёсоор бага 
байгаагаас салхины нөлөөнд илүү өртөгддөг өнгөн давхаргынх нь ялзмаг бүр бага 0.18 
- 0.27 %  байгааг Хүснэгт 7-оос харж болно.   

Шинээр хатуу хучилттай авто зам тавих газрын зарим хэсэгт үүссэн энэ элсэн 
хучаасны зузаан нь бэсрэг хотгор гүдгэрийн н өхцөл, ургамлан нөмрөгийн эвшлээс 
хамаарч янз бүр байх боловч барьцалдах чадвар муутай, сийрэг тогтоцтой зэрэг сөрөг 
шинж чанараасаа болж талбай нь өргөжих хандлагатай байгааг харгалзан бэлчээрийн 
талхагдлыг ихэсгэхгүйн тулд жилийн дөрвөн улиралд бэлчээрийг нарийн хуваарьтай 
ашиглах асуудалд анхаарал хандуулах хэрэгтэй. 

Сайрын (гүйцэд тогтворжоогүй) сул хөгжилтэй хөрс (Зураг 30) нь авто замын 
трассын эхний буюу 1-р (26.73 км) хэсэгт Ханбогд уулын баруун хойтох салангид 
тогтсон хадархаг нам уулын салаа амуудаас хур бороо ихтэй жил, эсвэл аадар орсон 
үед хааяа усжиж түр зуурын урсац үүсгэдэг, сайр нь замын трассыг хөндлөн гардаг Бор 
хушууны сайр зэрэг   км) хэсэгт сайрын хөрс нь Баруун Тогоо уулаас шинээр зам тавих 
газруудад зам хөндлөн гарсан янз бүрийн өргөнтэй судаг, сайруудад тохиолдоно. 
Сайрын хөрсний үе давхарга сайраар хаа нэг урсах уруйн усны нөлөөнд хөдөлгөөнд 
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орж зөөгдөж, хуримтлагдаж байдаг учир нунтаг шороон хэсэг нь их төлөв элс, 
элсэнцэр ширхгийн бүрэлдэхүүнтэй, янз бүрийн хэмжээний муу мөлгөржсөн хэмхдэс 
болон сайр чулуу их агуулсан, хөр сний профиль нь гүйцэд тогтворжоогүй, сул 
хөгжилтэй байдаг. 

Хөрсний дээрх тодорхойлолтоос үзэхэд Оюу Толгой-Гашуун Сухайтын хатуу 
хучилттай авто замын 1-р хэсэг болох Оюу Толгойн ордоос эхлэдэг өргөтгөж тавих 
26.73 км замын дагуу Заримдаг цөлийн цайвар бор хөрсний төрлүүд, Цагаанхад-
Гашуун Сухайтын боомтын хоорондох авто замын Хар хадны усаас урагш шинээр 
тавих замын 2-р хэсэг буюу 7.18 км зурвас газарт Цөлийн бор саарал хөрсний 
төрлүүд зонхилон тархаж байна. Эдгээр хөрс зузаан биш үржил шимт давхаргатай (10-
15 см), ялзмагийн агууламж нь бага, элсэнцэрт ойролцоо хөнгөн шавранцар болон 
элсэнцэр ширхгийн бүрэлдэхүүнтэй, зарим тохиолдолд элсэн хучаастай учир ургамлын 
үндсээр сулавтар бэхлэгдсэн,  барьцалдах чадвараар сайн биш,  чийгийн хангамж 
муутай болохоор у с, салхины эвдрэлийг даах потенциал шинжээр тааруу юм. Гэвч 
эдгээр хөрс хүний үйл ажиллагаанд өртөгдөөгүй унаган төрхөөрөө байхдаа байгалийн 
тэнцвэрт байдлыг тогтвортой хадгалах уугуул шинж чанараа хадгалсаар ирснийг 
тэмдэглэх нь зүйтэй.  

Нэн ялангуяа эдгээр хөрсний гадаргыг бүрхсэн сайр чулуун хучаас нь бэлчээрийн хэт 
талхагдал, ялангуяа хүнд даацын машин техникийн нөлөөгөөр тарж халцардгаас 
хөрсний өнгөн давхарга сулран тоос шороо  хийсч, усаар зөөгдөн судаг жалга шинээр 
үүсгэн экологийн нөхцөлийг доройтолд оруулахгүй байхад анхаарч эвдрэлд хялбар 
өртөгдөх эмзэг хөрстэй энэ газарт ашигт малтмал олборлох, зам барилгын ажил  
эхлэхээс өмнө олон салаа зам гаргахгүй байхаар газрын зохион байгуулалт хийх, 
хяналт тавих мониторингийн тулгуур цэгүүдийг оновчтой сонгох зэрэг байгаль 
хамгааллын цогц арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.  

Сайрын (гүйцэд тогтворжоогүй) сул хөгжилтэй хөрс  нь автозамын трассын 
хэмжээнд Ханбогд уулын баруун хойтох салангид тогтсон хадархаг нам уулын салаа 
амуудаас хур  бороо ихтэй жил, эсвэл аадар орсон үед хааяа усжиж түр  зуурын урсац 
үүсгэдэг, сайр нь замын трассыг хөндлөн гардаг Бор хушууны сайр зэрэг хуурай 
сайруудын гольдрол дагуу тархдаг. Сайрын хөрсний үе давхарга сайраар хаа нэг урсах 
уруйн усны нөлөөнд хөдөлгөөнд орж зөөгдөж, хуримтлагдаж байдаг учир нунтаг 
шороон хэсэг нь их төлөв элс, элсэнцэр ширхгийн бүрэлдэхүүнтэй, янз бүрийн 
хэмжээний муу мөлгөржсөн хэмхдэс болон сайр чулуу их агуулсан, хөрсний профиль 
нь гүйцэд тогтворжоогүй, сул хөгжилтэй байдаг (Зураг 31). 
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Зураг  31. Сайрын сул хөгжилтэй хөрсний профиль 
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Хүснэгт  7. Голлох хөрсний физик- химийн үндсэн  шинж 
Үе 

давхарга 
дээж авсан 
гүн, см 

Механик ширхэгүүд, % (ширхэгийн хэмжээ, мм) 
 

Ялзмаг, 
% 

 
 

СО2 

% 

 
pH 

Хөдөлгөөнт шим 
тэжээлийн бодис, 
мг/100г хөрсөнд 

1-0.25 0,25- 0,05 0,05- 0,01 0,01-0,005 0,005-0,001 <0,001 <0,01 P2O5 K2O 
Зүсэлт 12(3) -10, Дутуу хөгжилтэй сайр чулуурхаг  Цайвар бор хөрс 

А   0 -  10 15.0 45.4 15.4 8.4 8.5 7.4 24.3 0.61 0.8 8.2 2.8 19 
Вк   15- 25 19.4 35.1 21.1 8.4 7.3 8.7 24.5 0.24 7.2 8.8 1.6 3 
ВкС30-40 20.7 40.9 13.2 5.3 4.2 6.5 16.0 - 4.3 8.7 - - 

Зүсэлт 12(3) -09, Хөнгөн шавранцар Цайвар бор хөрс 
А    0 - 10 31.9 30.4 22.4 6.2 7.7 7.4 21.3 0.56 1.2 8.3 2.5 16 
Вк 13 - 23 13.8 30.5 14.2 6.2 8.7 6.6 20.5 0.32 2.9 8.4 0.8 10 
ВкС 50 - 60 33.5 49.0 2.6 5.8 4.0 2.5 12.3 - 5.6 8.8 - - 

Зүсэлт 12(3) -07, Элсэнцэр Цайвар бор хөрс 
A    0 - 10 20.0 44.1 22.8 4.0 4.5 4.6 13.1 0.47 1.0 8.2 1.5 7 
Вк  10 -40 16.9 53.2 14.3 5.3 2.6 7.6 15.5 0.38 1.3 8.7 1.0 8 
Ск  40- 50 55.4 24.0 8.6 3.1 2.6 6.4 12.1 - 1.3 8.7 - - 
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3.3.3. Хөрсний экологи - эдийн засгийн үнэлгээ 

Хөрсний экологи-эдийн засгийн үнэлгээг гаргахад тухайн талбайд зонхилон тархсан  
хөрсний үе давхаргуудын ялангуяа  шимт давхаргын зузаан, ширхгийн бүрэлдэхүүн, 
ялзмагийн хэмжээ, чулуу болон карбонатын агууламж, хөрсний нягтын тоон утгыг 
үндсэн үзүүлэлт болгож ашигладаг Байгаль орчны хохирлын үнэлгээ, нөхөн төлбөр 
тооцох аргачилалыг (2010) баримталдаг. Оюу Толгой – Гашуун Сухайтын хатуу 
хучилттай автозамын Оюу Толгойн ордоос эхэлдэг 1-р хэсгийн өргөтгөж тавих 26.73 
км зам, Цагаан хад - Гашуун Сухайтын боомтын хоорондох автозамын Хар хадны 
усаас эхэлдэг шинээр тавих 7.18 км урттай 2-р  хэсгийг замын байгууламжийн хөрсний 
эвдрэлд нөлөөлөх онцлогийг  харгалзан  экологи - эдийн засгийн  үнэлгээг  тус тусад 
нь авч үзэв. 

Оюу Толгой зам  (1-р хэсэг) 

Оюу Толгойн ордын хашааны хойт хаалганаас эхэлдэг өргөтгөл хийх хатуу хучилттай 
автозамын 1-р хэсгийн  26.73 км  замд дутуу хөгжилтэй сайр чулуурхаг  Цайвар бор 
хөрс ердийн Цайвар бор хөрстэй хоршил үүсгэж тархсан  газар 10.16 км, хөнгөн 
шавранцар Цайвар бор хөрстэй газар 4.54 км,  элсэнцэр Цайвар бор хөрстэй газар 7.46  
км, элсэнцэр Цайвар бор хөрс сайрын хөрстэй хоршиж тархсан газар  3.63 км, сайрын 
сул хөгжилтэй хөрс дангаараа тархсан хэсэг 0.94 км газрыг тус тус эзэлж байна. 
Өргөтгөл хийх хатуу хучилттай автозамын зорчих хэсгийн өргөн 8 м байх бөгөөд 
замын хөвөө, замын байгууламжийн өргөнийг замд хэрэглэхээр зөөж түр  овоолго 
хийсэн байдал, овоолгын гадна талд э нд ажилласан техникийн нөлөөнд өртөгдсөн 
газрын хэмжээ, зарим газарт зэрэгцээ олон салаа замтай зэргийг харгалзан замын хоёр 
талыг оролцуулан нийтэд нь 50 м өргөнтэй авч талбайг нь тооцоолоход 26.73 км замын  
хэмжээнд  133.6 га газар хамрагдахаар байгаа юм.  Энэ  26.73 км автотрассын дагуу 
замын эвдрэлд орсон хөрстэй  газар  харилцан адилгүй байгааг харгалзан хөрс бүрийн 
эвдрэлтэй талбайн хэмжээг 2 дахин багасгаж авсны зэрэгцээ хоршил үүсгэж 
тогтворжсон хөрсний талбайг хуваахдаа аль давамгайлах хөрсөнд 60 % -ийг нь  нэмж 
бодсон. Үүний дүнд  хатуу хучилттай замыг өргөтгөж  тавихад эвдрэлд орсон дутуу 
хөгжилтэй сайр чулуурхаг  Цайвар бор хөрстэй  1.7 га, хөнгөн шавранцар Цайвар бор 
хөрстэй 5.7 га, элсэнцэр Цайвар бор хөрстэй  4.9  га, нийт 12.3 га  газарт хөрсний 
үржил шимийн  түвшинг тооцоолох юм.  Харин  сайрын сул хөгжилтэй хөрс (1.06  га)  
их төлөв элс, элсэнцэр ширхгийн бүрэлдэхүүнтэй, янз бүрийн хэмжээний муу 
мөлгөржсөн хэмхдэс болон сайр чулуу их агуулсан, хөрсний профиль нь гүйцэд 
тогтворжоогүй, үржил шимт  давхраггүй  учир үнэлгээний тооцоонд оруулаагүй болно. 

Дээр дурьдсан аргачлалын дагуу хөрсний судалгаа явуулж цуглуулсан материал, 
хөрсний дээжинд хийсэн лабораторийн задлан шинжилгээний дүнг үндэслэн хатуу 
хучилттай автозамын өргөтгөл хийх газарт  нийтлэг тархалттай дээрхи хөрсний  шинж 
чанарыг дараах Хүснэгт 8-аас Хүснэгт 11-т үзүүлэв. 
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Хүснэгт  8. Хөрсний шинж чанар 

Хөрс Хөрсний үе 
давхарга Зузаан, см Чулуу, 

% 
Ширхгийн 
бүрэлдэхүүн СаСО3, % 

Сайр чулуурхаг 
цайвар бор 

А 10 25 Хөнгөн 
шавранцар 

1.8 
ВкC 20 40 16.3 
СD 16 90 9.8 

Цайвар бор 
А 10 15 

Хөнгөн 
шавранцар 

2.7 
Вк 14 10 6.6 
ВкС 34 20 12.7 

Цайвар бор 
А 10 15 

Элсэнцэр 
2.7 

Вк 30 15 3.0 
Ск 15 50 3.0 

 
Хүснэгт  9. Цайвар бор хөрснийялзмагийннөөц 

Хөрс Эвдрэлийн 
зэрэг 

Хөрсний 
үе 

давхарга 

 
Зузаан, 
см 

Ялзмаг,% Эзлэхүүн 
жин, г/см3 

Ялзмагийн 
нөөц, тн/га 

Сайр 
чулуурхаг  Дунд зэрэг А 10 0.61 1.4 8.5 

Хөнгөн 
шавранцар Дунд зэрэг А 10 0.56 1.4 7.8 

Элсэнцэр Дунд зэрэг А 10 0.47 1.5 7.0 
 

Хөрсний экологи-эдийн засгийн үнэлгээг гаргахад хөрс бүрийн үржил шимт давхаргын 
зузаан, энэ давхаргын нягт, ялзмагийн хэмжээг үнэлгээний суурь үзүүлэлт болгон 
ялзмагийн нөөцийг боддог. Ялзмагийн нөөц эдгээр хөрсөнд харьцангуй ойролцоо 
байгаа нь тэдгээрийн ялзм агийн агуулга, нягт, ширхгийн бүрэлдэхүүний тоон 
үзүүлэлтээс хамаарч байгааг дурьдах хэрэгтэй. Хөрсний ялзмагийн нөөцийг 
тооцоолоход тухайн хөрс ангиллын ямар бүлэгт багтаж байгаагаас хамаарч нөөцийн 
тоог үржүүлэх засварын коэффициент нь өөр өөр байдаг бөгөөд энэ коэффициент  
Цайвар бор хөрсөнд 1.0 байна.  Хөрсний экологи-эдийн засгийн үнэлгээг бодитой 
гаргахад газарзүйн хүчин зүйлүүд, хөрсний шинж чанарын засварын коэффициентыг 
мөн ашигладаг бөгөөд эдгээр коэффициентыг хөрс тус бүрээр нь гаргав.  

Хүснэгт  10. Газарзүйн хүчин зүйлүүдийн засварын коэффициент 

Хөрс 
 

Налуу 
 

Гуу 
жалгын 
нягтрал 

Ургамал 
бүрхэвч 

Бичил 
гадарга 

Элсэн 
бүрхэц 

Хөрсний 
чийг Дундаж 

Сайр чулуурхаг 
цайвар бор  0.9 1 0.7 1 1 0.3 0.82 

Хөнгөн шавранцар 
цайвар бор 

1 
 

1 
 

0.7 
 1 1 

 
0.3 

 
0.83 

 
Элсэнцэр цайвар 
бор 1 1 0.7 1 0.9 0.3 0.82 
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Хүснэгт  11. Xөрсний шинж чанарын засварын коэффициент 

Хөрс 
 

Хөрсний 
чулуу 

Ширхгийн 
бүрэлдэхүүн 

Давс
жилт 

Карбонат 
илрэх 
гүн 

Солилцоот 
натрий 

Урвалын 
орчин Дундаж 

Сайр 
чулуурхаг 
цайвар бор  

0.7 0.9 1 
 

0.5 
 

1 0.8 0.82 

Хөнгөн 
шавранцар 
цайвар бор 

0.9 
 

0.9 
 

0.9 
 

0.5 
 

1 
 

0.8 
 

0.83 
 

Элсэнцэр 
цайвар бор 0.9 0.7 0.9 0.5 

 1 0.8 0.80 

 

Хөрс тус бүрийн шимт давхаргын зузаанаар тооцоолсон ялзмагийн нөөцийг 
үнэлгээний аргачиллын дагуу хөрсний ангиллын, газарзүйн хүчин зүйлүүдийн болон 
хөрсний шинж чанарын засварын коэффициентоор үржүүлж бодит тоон үзүүлэлт 
болох автозамыг өргөжүүлж тавих технологийн явцад эвдэрсэн,  үржил шимт дээд 
давхрагыг нь хуулалгүй тавьсан 12.3 га (сайрын 1.09 га ороогүй) талбайн хөрсний 
экологи-эдийн засгийн үнэлгээг гаргахад энэ талбайн хэмжээнд 62.8 тн  шимт 
бодисын нөөц алдралд орсныг  1.0  кг ялзмагийн бодисын суурь үнээр (2010 оны 
байдлаар 276 төг) үржүүлэхэд энэ талбайн хэмжээнд  17.332 сая.төг хөрсний үнэлгээ 
гарч байгааг Хүснэгт 12-оос харж болох бөгөөд энэ нь бүс нутгийн хөрсний үржил 
шимийн үндсэн  үзүүлэлт болох ялзмагийн нөөц бага  байгаатай холбоотой юм.  

Хүснэгт  12. Автозамын 1-р хэсгийн эвдрэлд орсон хөрсний экологи-эдийн засгийн 
үнэлгээ 

Хөрс Эвдрэлийн 
зэрэг 

Эвдрэлд 
орсон 
талбай, 
га 

Ялзмагийн 
нөөцийн 
алдрал, тн 

Ялзмагийн 
нөөцийн 

алдрал (засв 
арласан), тн 

Үнэлгээ, 
мян. төг 

1 га 
хөрсний 
үнэлгээ, 
мян. төг 

Сайр 
чулуурхаг 
цайвар бор  

Дунд зэрэг 1.7 14.4 9.7 2677.2 1574.8 

Хөнгөн 
шавранцар 
цайвар бор 

Дунд зэрэг 5.7 44.5 30.6 8445.6 1481.7 

Элсэнцэр 
цайвар бор Дунд зэрэг 4.9 34.3 22.5 6210.0 1267.3 

Дүн  12.3  62.8 17332.8   

Оюу Толгой зам  (2-р хэсэг) 

Цагаан хад - Гашуун Сухайтын боомтын хоорондох автозамын Хар хадны усаас эхлэх 
шинээр тавих хатуу хучилттай 7.18 км замд дутуу хөгжилтэй сайр чулуурхаг Бор 
саарал хөрс ердийн  Бор саарал хөрстэй хоршил үүсгэж тархсан  газар 2.76  км, хөнгөн 
шавранцар сайр чулуурхаг Бор саарал хөрстэй газар 1.09 км, элсэнцэр Бор саарал хөрс, 
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сайрын хөрстэй хоршиж тархсан газар 1.20  км, элсэн хучаастай элсэнцэр Бор саарал 
хөрстэй газар 1.66 км,  сайрын сул хөгжилтэй хөрс дангаараа тархсан хэсэг 0.47 км 
зурвас газрыг тус тус эзэлж байна. Шинээр тавих хатуу хучилттай авто замын зорчих 
хэсгийн өргөн 8 м байх бөгөөд энэ хэмжээг замын хөвөө, замын байгууламжийн өргөнд 
оролцуулан нийтэд нь 40 м –ээр тооцоолоход 7.18 км газар нь 28.72 га талбайг хамарч 
байна. Энэ талбайг хөрс тус бүрээр нь гаргахын тулд  хоршил үүсгэж тогтворжсон 
хөрсний талбайг хуваахдаа аль давамгайлах хөрсөнд нь 60-80 % -ийг нь  нэмж 
бодсон.Үүний дүнд хатуу хучилттай зам шинээр тавихад эвдрэлд орох дутуу 
хөгжилтэй сайр чулуурхаг Бор саарал хөрстэй  4.43 га, хөнгөн шавранцар Бор саарал 
хөрстэй 10.99 га, элсэнцэр болон элсэн хучаастай Бор саарал хөрстэй 10.43  га,  нийт 
25.85 га газарт хөрсний үржил шимийн түвшинг тооцоолох юм. Харин сайрын гүйцэд 
тогтворжоогүй хөрсний (2.87 га) шинж чанарын онцлогийг харгалзан автозамын 1-р 
хэсгийнхтэй адил үнэлгээний тооцоонд оруулаагүй болно. Хатуу хучилттай шинэ 
автозам тавих газрын дагуу хөрсний судалгаа явуулж цуглуулсан материал, хөрсний 
экологи- эдийн засгийн үнэлгээний тооцоонд хэрэглэдэг задлан шинжилгээний дүнг 
дараах Хүснэгт 13 – аас Хүснэгт 16-д үзүүлэв.  

Хүснэгт  13. Хөрсний шинж чанар 

Хөрс 
 

Хөрсний 
үе 

давхарга 

Зузаан, см 
 

Чулуу, 
% 

Ширхгийн 
бүрэлдэхүүн СаСО3, % 

Сайр чулуурхаг А 12 25 Хөнгөн 1.8 
бор саарал ВкC 34 85 шавранцар 15.2 
Бор саарал А 7 10 Хөнгөн 1.6 

 AВк 17 15 шавранцар 5.4 

 ВкС 35 25  11.8 
Бор саарал А 10 - Элсэнцэр 2.5 

 Вк 13 15  7.5 

 Ск 29 -  9.1 

 
Хүснэгт  14. Бор саарал хөрснийялзмагийннөөц 

Хөрс 
Эвдрэлийн 
зэрэг 

 

Хөрсний 
үе 

давхарга 

 
Зузаан, 
см 

Ялзмаг,% Эзлэхүүн 
жин, г/см3 

Ялзмагийн 
нөөц, тн/га 

Сайр 
чулуурхаг бор 
саарал  

Дунд зэрэг А 12 0.43 1.5 7.7 

Хөнгөн 
шавранцар 
Бор саарал 

Дунд зэрэг А 24 0.44 1.5 15.8 

Элсэнцэр 
Бор саарал Дунд зэрэг А 10 0.28 1.6 4.5 
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Хөрсний ялзмагийн нөөцийг тооцоолоход тухайн хөрс ангиллын ямар бүлэгт багтаж 
байгаагаас хамаарч нөөцийн тоог үржүүлэх засварын коэффициент нь өөрөөр байдаг 
бөгөөд энэ коэффициент Цөлийн Бор саарал хөрсөнд Заримдаг цөлийн Цайвар бор 
хөрстэй ижил 1.0 байна.  Хөрсний экологи-эдийн засгийн үнэлгээг бодитой гаргах 
бодолт тооцоонд ашигладаг газарзүйн хүчин зүйлүүдийн болон хөрсний шинж 
чанарын засварын коэффициент  нь автозамын 1-р хэсэгт авч үзсэн Цайвар бор хөрстэй 
газраас арай урдуур өргөрөгт орших бүс нутгийн нөхцөл, үүнтэй уялдаатай илрэх 
хөрсний онцлогоос хамаарч харьцангуй өө р үзүүлэлтээр илэрдгийг дараах 
хүснэгтүүдэд хөрс тус бүрээр нь харуулав.  

Хүснэгт  15. Газарзүйн хүчин зүйлүүдийн засварын коэффициент 

Хөрс 
 

Налуу 
 

Гуу 
жалгын 
нягтрал 

Ургамал 
бүрхэвч 

Бичил 
гадарга 

Элсэн 
бүрхэц 

Хөрсний 
чийг Дундаж 

Сайр 
чулуурхаг 
бор саарал  

0.9 0.9 0.7 1 1 0.3 0.80 

Хөнгөн 
шавранцар 
Бор саарал 

1 
 

0.9 
 

0.7 
 1 1 

 
0.3 

 
0.82 

 

Элсэнцэр  
Бор саарал 1 1 0.6 1 0.7 0.3 0.77 

 
 

Хүснэгт  16.Xөрсний шинж чанарын засварын коэффициент 

Хөрс 
 

Хөрсний 
чулуу 

Ширхгийн 
бүрэлдэхүүн 

 

Давс
жилт 

 

Карбонат 
илрэх 
гүн 

Солилцоот 
натрий 

Урвалын 
орчин Дундаж 

Сайр 
чулуурхаг 
Бор саарал  

0.7 0.9 0.9 
 

0.5 
 

1 0.8 0.82 

Хөнгөн 
шавранцар 
Бор саарал 

0.9 
 

0.9 
 0.7 0.5 

 0.9 0.8 
 

0.78 
 

Элсэнцэр 
Бор саарал 1 0.6 0.9 0.5 

 1 0.8 0.80 

Хөрс тус бүрийн шимт давхаргын зузаанаар тооцоолсон  ялзмагийн нөөцийг 
үнэлгээний аргачиллын дагуу хөрсний ангиллын, газарзүйн хүчин зүйлүүдийн, 
хөрсний шинж чанарын засварын коэффициентоор үржүүлж хатуу хучилттай автозам 
тавих технологиор эвдрэлд орох  дутуу хөгжилтэй сайр чулуурхаг Б ор саарал болон 
хөнгөн шавранцар Бор саарал хөрстэй газрын үржил шимт  давхаргыг нь хуулах 15.42 
га талбайн хөрсний экологи –эдийн засгийн үнэлгээг гаргахад энэ талбайн хэмжээнд 
133.4 тн шимт бодисын нөөц алдралд орохыг  1.0  кг ялзмагийн бодисын суурь үнээр 
(2010 оны байдлаар 276 төг) үржүүлэхэд 36.8184 сая төг. үнэлгээ гарч байна. Экологи –
эдийн засгийн үнэлгээний дүнийн хүү харьцангуй их биш гарч байгаа нь ялзмагийн 
нөөц багатай энэ бүс нутгийн хөрсний онцлогтой холбоотой юм.  
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Хүснэгт  17. Автозамын 2- р хэсгийн эвдрэлд орох хөрсний экологи-эдийн засгийн 
үнэлгээ 

Хөрс 
 
 

Эвдрэлийн 
зэрэг 

 

Эвдрэлд 
орох 
талбай, 
га 

Ялзмагийн 
нөөцийн 
алдрал, тн 

Ялзмагийн 
нөөцийн 
алдрал 
(засвар 
ласан), тн 

Үнэлгээ, 
мян. төг 

1 га 
хөрсний 
үнэлгээ, 
мян. төг 

Сайр 
чулуурхаг 
Бор саарал  

Бага 4.43 34.1 22.4 6182.4 13955.8 

Хөнгөн 
шавранцар 
Бор саарал 

Бага 10.99 173.6 111.0 30636.0 27876.2 

Элсэнцэр 
цайвар бор Дунд зэрэг 10.43 48.3 29.8 8224.8 788.6 

 

Харин зам тавих хэсгийн элсэнцэр Бор саарал, элсэн хучаастай Бор саарал хөрстэй 
10.43 га газар нь элс, элсэнцэр ширхгийн бүрэлдэхүүнтэй, ихэнхи газар (6.62 га)  нь сул 
элсээр хучигдсан, үржил шимт давхарга төдийлөн сайн хөгжөөгүй, ялзмаг маш багатай 
зэрэг салхины эвдрэлд хялбар өртөгдөх шинжтэйг харгалзан өнгөн хөрсийг нь хусаж 
хуулахгүйгээр технологийн үйлажиллагаа явуулах нь хөрс хамгааллын талаасаа илүү 
тохиромжтой. Сайрын гүйцэд тогтворжоогүй сул хөгжилтэй чулуурхаг хөрсний (2.87 
га) хувьд автозамын 1-р хэсэгт авч үзсэнтэй адил хөрсний сөрөг шинж чанаруудыг нь 
харгалзан үнэлгээний тооцоонд оруулаагүй болно. 

3.3.4. Цэвдэгийн тархалтыг тогтоох, харилцан нөлөөллийн хэмжэээг үнэлэх 

Монгол Улсын хэмжээнд олон жилийн цэвдэгтэй газар нутгийн хил заагийг одоо хир 
нарийн тогтоож чадаагүй байна. Цэвдэг ул  хөрс Хангай, Хөвсгөл, Хэнтийн уулс 
Дорнод талын хойд хэсгийг хамран оршихоос гадна Монгол-Алтайн нуруу, Говь- 
Алтайн, Их Бага Богд уулст байна. Олон жилийн цэвдэг тархсан нутгийн өмнө хил 
орчимын газар цэвдэг тогтвор муутай байдгийг М.И. Сумгин зэрэг эрдэмтэд баталсан .  

3.3.5. Зам барих үйл ажиллагааны явцад машин, техник хэрэгслийн үйл 
ажиллагаа, ахуйн хатуу, шингэн хог хаядлаар хөрсийг бохирдуулахгүй байх арга 
зам, байгаль орчинд халгүй аргаар зайлуулах арга хэмжээ, хөрөнгө зардлыг 
төлөвлөх 

Зам барих үйл ажиллагааны явцад машин, техник хэрэгслийн үйл ажиллагаа, ахуйн 
хатуу, шингэн хог хаягдлаар хөрсийг бохирдуулахгүй байхад доорхи дурьдсан арга 
хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлэх нь зүйтэй.  

- Авто зам тавигдсан тохиолдолд тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнтэй 
холбоотой зам дагуу дугуйн, машин техникийн засвар үйлчилээний цэг бий 
болж болзошгүй. Иймд уг засвар үйлчилгээний цэгт байгаль орчинд хор 
хөнөөлгүй ажиллах шаардлага тавин ажиллуулах. Тухайлбал машины 
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үзлэгийг тогтсон нэг газарт явуулж, тухайн талбайн хөрсийг 
бохирдуулахгүйн тулд  ШТМ нэвтрэхгүй зүйлээр хучих, хог хаягдал болон 
бие засах газартай байх, м ашин техникээс гарсан төмрийн хаягдлыг ил 
задгүй хаялгүй хогийн цэгт юмуу төмөр авдаг цэгт тушаах. 

- Зам тавих үед ухсан халцалсан газруудыг нэг бүрчлэн булж тэгшилж нөхөн 
сэргээлт хийх. 

- Нөхөн сэргээлт хийгдэж буй газруудад машин техник явахыг хориглосон 
тэмдэг тэмдэглэгээ хийж, шаардлагатай гэж үзвэл хөндлөн шуудуу ухах 
зэрэг арга хэжээ авна. 

- Зам тавихад хэрэглэх элс хайрга нь бат бөх зэрэг шаардагдах чанарын хувьд 
стандартад тохирох эсэхийг зохих газарт шинжлүүлсэний дараа шаардлага 
хангасан материалийг хэрэглэх нь чухал. 

- Зам тавих үед түүний ойр орч моор олон машин явж олон салаа зам 
гаргуулахгүйн тулд нэгдсэн нэг замаар явах нөхцлийг хангах нь чухал. 
(тогтоосон маршрутын дагуу түр зам хэрэглэх, эсвэл хуучин замаар явах гэх  
мэтээр). 

- Элс хайрга тээвэрлэхдээ нэгдсэн нэг замаар тээвэрлэлт хийх нөхцөл, 
шаардлагыг бүрдүүлэх 

- Машин техникээс тос, тосолгооны материал, шатахуун зэрэг хөрсөнд асгарч 
бохирдуулахаас сэргийлэх арга хэмжээ авах, асгарсан тохиолдолд цаг 
алдалгүй хөрсийг цэвэрлэн бодисыг саармагжуулах. 

- Барилга болон нурангийн жижиг хог хаягдал болох мод/хуванцар тавиур 
(хэвэнд цутгасан зүйл г.м), химийн урвалд ордог буюу металл (бэхэлгээний 
ган, ашигласан тос, тосолгооны материал, асгарснаас болон бохирдсон хөрс 
г.м), ашигласан батерей (маякны гэрэл, 6 вольт), картон болон хуванцар 
баглаа боодлын сав (ажилд ашиглагдсан материал), нөөцлүүрт байгаа 
хаягдал, ашигласан маслын шүүр , аккумлятор (автомашины), тостой 
хивсэнцэр зэрэг хаягдлыг дахин ашиглуулахаар нийлүүлэгчид өгөх ба дахин 
боловсруулагдахгүй, ашиглагдахгүй хог (органик хаягдал) хаягдлуудыг 
зөвшөөрөл бүхий орон нутгаас заасан цэгт зөөвөрлөн хоргүйжүүлж устгана.  

- Замын ажлын ангийхнаас ахуйн шингэн болон хатуу хог  хаягдлууд үүснэ. 
Уг хог хаягдлыг ил задгүй хаялгүйгээр орон нутгийн захиргааны 
шийдвэрийн дагуу дахин хог хаях цэгт хүргэнэ. 

3.3.6. Үржил шимт хөрсний хуулалт, хадгалалт, хамгаалалт 
 
Зам байгуулахдаа өнгөн хөрсийг тусад авч овоолго үүсгэж стандартын дагуу хадгална. 
Үүнд:  

- Шимт хөрсний овоолго тус бүрийг салхины элэгдэл эвдрэлээс хамгаалах 
зорилгоор стандартын дагуу налуу болгож ургамалжуулах 

- Хөрс хадгалах зориулалттай агуулах талбайг сонгохдоо салхи, усны нөлөөгөөр 
хөрс элэгдэлд орох нөхцөлийг хамгийн бага байлгахаар төлөвлөх; 
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- Хөрсийг хамгаалахад тохирсон өндөртэйгээр (ойролцоогоор 2-5 м), салхины 
зонхилох чиглэлийн дагуу овоолон хадгалах, овоолгын өндөр хичнээн өндөр 
байх тусам хөрсний хамгаалалтын хэмжээг төдийчинээ өндөр шаардлагыг 
хангасан байх; 

- Үржил шимт хөрсийг хамгаалахын тулд хөрсний овоолгын өнгөн хэсгийг 
сэргээх, үүний тулд овоолгын гадаргуугийн хөрсөнд усалгаа хийх, тохиромжтой 
ургамлын үр  цацах, гадаргуугийн бүрхэвч бий болгох, хажуу бэлийг хамгаалах 
зорилгоор геоматериалаар хучих арга хэмжээ авах; 

- Шимт хөрсний овоолгыг “Газар шорооны ажлын үед үржил шимт хөрс хуулалт, 
хадгалалт” MNS 5916:2008 стандартыг мөрдлөг болгох 

- Тухайн шимт хөрсийг замын хажууг болон элс, дайрганы карьерийн ордыг 
нөхөн сэргээхэд ашиглах 

3.4. УРГАМЛЫН АСУУДАЛ 

Замын барилга байгууламж барих үйл ажиллагааны явцад өртөх талбайн ургамлын нэр 
төрөл, тархалтыг тогтоох, ховор болон нэн ховор ургамал байгаа эсэх талаар дүгнэлт 
гаргаж, хэрэв тэдгээр нь өртөхөөр  байвал түүнийг хамгаалах болон шилжүүлэх арга 
хэмжээ, түүнд шаардагдах хөрөнгө зардлыг төл өвлөх болон замын барих трассын 
орчмын газар, орчныг тохижуулах ногоон байгууламж байгуулах арга замыг төлөвлөж, 
ногоон байгууламжгийн схем зургийг үйлдэж, зардлын тооцоог нарийвчлан хийх зэрэг 
асуудлуудыг энэхүү бүлэгт тусгав.  

3.4.1. Замын барилга байгууламж барих үйл ажиллагааны явцад өртөх талбайн 
ургамлын нэр төрөл, тархалтыг тогтоох, ховор болон нэн ховор ургамал байгаа 
эсэх талаар дүгнэлт гаргаж, хэрэв тэдгээр нь өртөхөөр байвал түүнийг хамгаалах 
болон шилжүүлэх арга хэмжээ, түүнд шаардагдах хөрөнгө зардлыг төлөвлөх 

Ургамлын судалгааг Гашуун сухайтаас Оюу Толгой хүртэлх өмнөд хэсэг болон умард 
хэсэг гэж хоёр ангилан авч үзэж судалгааг хийв. Өмнөд хэсэгт Гашуун сухайтын 
боомтын ойролцоо өөрчлөгдсөн хэсэг орж байгаа бол умард хэсэгт нь тусгай 
зөвшөөрөлтэй талбайн хашааны хойд хаалганаас эхлэх өөрчлөгдсөн хэсгийг оруулсан 
байна (Зураг 32). 
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Зураг  32. Ургамлын судалгаа хийсэн талбайн байршил 

 

3.4.2. Гашуун сухайтаас Оюу Толгой хүртэлх трассын өмнөд хэсгийн ургамлан 
аймаг, ургамалжилтын байдал 

Гашуун сухайтаас  Оюу Толгой хүртэлх трассын  хамгийн урт замыг туулах бүлгэмдэл 
нь регелийн шар модот, түжгэр баглуурт, улаан будурганат, шар бударганат, бор 
бударганат, хармагт, бүйлст, хайлст бүлгэмдлүүд байгаа. 

Ховор ургамал төвази л авай, хойрго харгана, монгол шардалан, өргөст ортууз , хулан 
хойрго, сибирь ерөндгөнө, ацан ажигана. 

Орчныг бүрдүүлэгч одой хайлс, бариулт бүйлс, сухай зэрэг том сөөг ба мод.  

Толгодын ургамалжилтыг баглуурт бүлгэмдэл голлон бүрэлдүүлнэ. /Энэ нь ганц 
зонхилогчтой ч байж магадгүй/, дагалдагч ургамлуудад бор бударгана, монгол шар 
далан, регель шармод, улаан бударгана, шар модон хотир, пиллотын шивэлз, загсагал 
зэрэг. Энд ургамлан нөмрөгийн бүрхэвч 5-аас бага.  Өвс ногооны дундаж өндөр 3см 
орчим байна. 

Хөндийн ургамалжилтыг регелийн шар модот, баглуурт, улаан бударганат, бор 
бударганат зэрэг бүлгэмдлүүд бүрэлдүүлнэ. Дээрх ургамлууд нэг нэгнийхээ 
бүлгэмдэлд оролцохоос гадна зүүнгар хазаар өвс, төлөгчдүү бортаар, шар модон хотир, 
харлаг өмхий өвс, сөөгөн сэдэргэнэ, модлог цагаан бударгана оролцон ургана. Энд 
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ургамлан нөмрөгийн бүрхэвч 25-30 хувь. Өвс ногооны дундаж өндөр 15-20 см орчим 
байна. 

Сайр жалгын ургамалжилтыг шар бударганат, хармагт, бүйлст, хайлст, улаан 
бударганат зэрэг бүлгэмдлүүд бүрэлдүүлнэ. Дагалдагч ургамлуудад дээрхи 
ургамлуудаас гадна алтан харгана, хазаар өвс, төлөгчдүү бортаар, шар модон хотир, 
харлаг өмхий өвс, пиллотын шивэлз, өргөст ямаан ангалзуур, сайрын хялгана, монгол 
догар, говь хэрээннүд оролцон ургана. Ургамлан нөмрөгийн бүрхэвч 15-20 хувь. Өвс 
ногооны дундаж өндөр 25-30 см орчим. Энэ хэсгийн ургамлан нөмрөгийг амьдралын 
хэлбэрийн хувьд сөөг, заримдаг сөөгөнцөр ургамлууд бүрэлдүүлдэг. 

Гашуун сухайтаас  Оюу толгой хүртэлхи трассын өмнөд хэсэг дэхдээд цоргот 
ургамлын зүйлийн бүрэлдхүүн: 

1. Sympegma regel / регелийн шар мод/, 
2. Anabasis brevifolia /түжгэр баглуур/,  
3. Reamauria soongarica / улаан будурганат/,  
4. Kalidium foliatum /шар бударганат/, 
5. Salsola passerine / бор бударганат,  
6. Nitraria sibirica /хармагт/, 
7. Amygdalus pedunculata / бүйлст/,  
8. Ulmus pumila /хайлст/ 
9. Astrethamnus centrali-asiaticus  /төвази лавай/, 
10. хойрго харгана  /Caragana brachypoda/,  
11. Tugarinovii mongolica /монгол шардалан/,  
12. Oxytropis aciphylla / өргөст ортууз/,  
13. Potaninii mongolica  /хулан хойрго/,  
14. Vincetoxycum  sibiricum  /сибирь ерөндгөнө/, 
15. Stellaria dichotoma  /aцан ажигана/ 
16. Zygophyllum xantoxylon  /шар модон хотир/,  
17. Ptilagrostis pillotii  /пиллотын шивэлз/,  
18. Salsola laricifolia /загсагал/ 
19. Cleistogenes soongarica  /зүүнгар хазаар өвс/, 
20. Ajania achilloides /төлөгчдүү бортаар/,  
21. Piganium nigellasrtum  /харлаг өмхийөвс/,  
22. Salsola arbuscula / модлог бударгана/ 
23. Convolvulus fruticosa /сөөгөн сэдэргэнэ/, 
24. Caragana leucophloae  /алтан харгана/, 
25. Lagochilis ilicifolius /өргөст ямаан ангалзуур/, 
26. Stipa glareosa  /сайрын хялгана/,   
27. Caryoprtis mongolica  /монгол догар/,  
28. Asparagus gobicus /говь хэрээннүд/ 
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3.4.3. Оюу Толгойгоос Гашуунсухайт   хүртэлх трассын умард хэсгийн ургамлан 
аймаг, ургамалжилтын байдал 

Оюу толгойгоос Гашуун сухайт  хүртэлх трассын умардын хэсэгт регелийн шар модот,  
түжгэр баглуурт,  улаан бударганат, хулан хойргот,  шар бударганат,  дэрст, бор 
бударганат, хармагт, цахилдагт,  бүйлст зэрэг бүлгэмдлүүд байгаа. 

Ховор ургамал төвази лавай, хойрго харгана, монгол шардалан, өргөст ортууз , хулан 
хойрго.  

Толгодын ургамалжилтыг баглуурт бүлгэмдэл голлон бүрэлдүүлнэ. Дагалдагч 
ургамлуудад  бор бударгана, шар далан, улаан бударгана, шар модон хотир, пиллотын 
шивэлз, загсагал зэрэг. Энд ургамлан нөмрөгийн бүрхэвч 5-аас бага.  Өвс ногооны 
дундаж өндөр 3 см орчим байна.  

Хөндийн ургамалжилтыг регелийн шар модот, баглуурт, улаан бударганат, бор 
бударганат, хулан хойрго зэрэг бүлгэмдлүүд бүрэлдүүлнэ.  Дээрхи ургамлууд нэг 
нэгнийхээ бүлгэмдэлд оролцохоос гадна зүүнгар хазаар өвс, төлөгчдүү бортаар, шар 
модон хотир, харлаг өмхийөвс, сөөгөн сэдэргэнэ оролцон ургана. Энд ургамлан 
нөмрөгийн бүрхэвч 15-20 хувь. Өвс ногооны дундаж өндөр 10-15 см орчим байна.  

Сайр жалгийн ургамалжилтыг шар бударганат, хармагт, бүйлст, дэрст, цахилдагт, 
улаан бударганат зэрэг бүлгэмдлүүд бүрэлдүүлнэ. Дагалдагч ур гамлуудад дээрхи 
ургамлуудаас гадна алтан харгана, хазаар өвс, төлөгчдүү бортаар, шар модон хотир, 
харлаг өмхий өвс, пиллотын шивэлз, өргөст ямаан ангалзуур, сайрын хялгана,  таана, 
говь хэрээн нүд оролцон ургана. Ургамлан нөмрөгийн бүрхэвч 15-20 хувь. Өвс 
ногооны дундаж өндөр 25-30 см орчим. Энэ хэсгийн ургамлан нөмрөгийг амьдралын 
хэлбэрийн хувьд  заримдаг сөөгөнцөр, өвслөг ганц ба олон наст ургамлууд 
бүрэлдүүлдэг. 

Оюу Толгойгоос  Гашуунсухайт хүртэлхи трассын умард  хэсэг дэхь дээд цоргот 
ургамлын зүйлийн бүрэлдхүүн: 

1. EurotaceratoidesОрог тэсэг 
2. Salsolapasserina Бор шаваг 
3. Anabasis brevifolia  түжгэр баглуур 
4. Ajania achilloidesТөлөгчдүү бортаар 
5. Oxytropis aciphylla Өргөст ортууз 
6. Caragana brachypoda Хойрго харгана 
7. Stipa gobica говь хялгана 
8. Cleistogenes soongorica зүүнгар хазаар өвс 
9. Allium polyrrhizum таана 
10. A. mongolica хөмүүл 
11. Dontostemon sinilis өтлүү  багадай 
12. Convolvulus ammanii  борэлгэнэ 
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13. Rheum nanum бажууна 
14. Pegnium nigellastrum харлаг өмхийөвс 
15. Astragalus junatovii  юнатов  хунчир  
16. Astragalus Grubovii  грубов хунчир 
17. A. monophylla ганц навчит хунчир 
18. Artemisia pectinata саман шарилж  
19. A. scoparia ямаан шарилж 
20. Aristyda heymannii  нохой бөөдий 
21. Erodium tibetanum төвд заантаваг 
22. Erogrostis minor Бага хургалж 
23. Bassia dasyphylla дэрэвгэр манан хамхаг 
24. Halogeton glomeratus баг хамхаг 

2012 оны 02-р сард ОТ–ГС замын трассын дагуу хийгдсэн ургамлын судалгааны үеийн 
фото зургийг Зураг 33-т үзүүлэв.  
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Зураг  33. Ургамлын судалгаа, 2012 оны 02-р сар 
 

 

 

 

Хөндий талаас гадна сайрын 
ургамалжилт  

 

Хайлс бол энэ газрын нэгэн 
том эдификатор.  

 

Бариулт бүйлс бүхий хуурай сайр 

ОТ-ГШ замын туршид үргэлжлэх хөндий тал 
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3.5. АМЬТНЫ АСУУДАЛ 
 

Ханбогд сумын нутагт Гашуун сухайтын хилийн боомт хүртэл нүүрс тээвэрлэлтийн 
зэрэгцээ хэд хэдэн замуудаар тасралтгүй тээвэрлэлт хийж байгаагаас нь тухайн орчинд 
тоос шороо, дуу чимээ ихээр бий болж, тухайн бүс нутагт өргөнөөр суурьшин 
нутагладаг хулан, харсүүлт, зээр зэрэг амьтад дайжин, тэдгээрийн нүүдэл хаагдаад 
байна. Амьтдын нүүдлийн зам хаагдсанаар тэдгээрийн тархац, байршил өөрчлөгдөж 
байна. 
 
Одоогийн байдлаар амьтдын тоо толгой, нутаглах орчин, нүүдлийн сайтар судлагдсан 
материал байхгүй тул тухайн бүс нутагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа компаниуд 
хамтран ажиллаж, судалгаа шинжилгээний ажлыг гүйцэтгэн, амьтны аймагт үзүүлэх 
нөлөөллийг бууруулахад дорвитой арга хэмжээг авах хэрэгтэй байна.  
 

ОТ төслийн үйл ажиллагаанаас эдгээр төрөл зүйлийн амьдрах орчин, тоо  толгой, 
тархац, популяци, нүүдэл шилжилт зэрэгт үзүүлж болзошгүй сөрөг нөлөөллийг 
бууруулах зорилт тавин ажиллаж байна. Ургамлын бүрхэвчийг хамгаалах нь нүүдлийн 
шувууд, жижиг хөхтөн ан амьтдын идэш тэжээл авах, үүр  засах, түр  орогнох зэрэг 
амьдрах орчны доройтол, хомсдлоос сэргийлэх чухал ач холбогдолтой юм. 

Ан амьтан, ургамлын төрөл зүйлд үзүүлэх нөлөөг буурулах зорилтыг биелүүлэхийн 
тулд уурхайн ойр орчмын ан амьтан, шувуу, мөлхөгч, сээр нуруугүйтнүүд болон 
шавьж, хорхойн талаар өргөн хүрээний ажиглалт, урт,  богино хугацааны судалгааг 
явуулж байна. Уг  ажлыг үндэсний болон олон улсын мэргэжлийн байгууллагуудтай 
урт хугацааны түншлэл байгуулан хийж гүйцэтгэж байна. 

Зураг  34. Зам дагуух тоосжилт амьтанд нөлөөлөх нь  
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3.6. ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТТАЙ ГАЗАР НУТАГ, ТҮҮХ СОЁЛЫН ДУРСГАЛТ ЗҮЙЛС 
 

3.6.1. Тусгай хамгаалалттай газар нутаг 

Улсын тусгай хамгаалалттай газар нутаг: Төсөл хэрэгжих Ханбогд сумын нутаг 
дэвсгэрийн зүүн урд хэсгийн 40 орчим хувьд  Говийн бага дархан Б хэсэг хамаарах 
бөгөөд нь зам барих зурвасын ойролцоогоор 12.5 километр орчим хэсэг нь уг тусгай 
хамгаалалттай газар нутгийн дайрч байна.   

Орон нутгийн тусгай хамгаалалттай газар нутаг: 2008 онд гарсан Өмнөговь 
аймгийн багаль орчин, нийгэм эдийн засгийн суурь судалгааны тайлангаас үзэхэд тус 
суманд, сумын ИХТ-ийн захирамжаар батлагдсан нийт 30 орчим газар бүртгэгдсэн ийг 
тэмдэглэсэн байсан бөгөөд уг газрын хэмжээ 5730 га байна. 

Хүснэгт  18. Ханбогд сумын орон нутгийн тусгай хамгалалттай газар нутаг 

№ Газрын нэр Талбай 
га Он Газрын зориулалт Шийдвэр 

1 Алаг баянгийн хийд  64 2005 Түүх соёлын 
дурсгалт газар  

03/5 дугаар 
захирамж 

2 Баг модны хийд 100 2005 Түүх соёлын 
дурсгалт газар  

03/5 дугаар 
захирамж 

3 Жавхлант хайрханы 
хадны зураг  225 2005 Түүх соёлын 

дурсгалт газар  
03/5 дугаар 
захирамж 

4 Цагаан толгойн хадны 
зураг  25 2005 Түүх соёлын 

дурсгалт газар  
03/5 дугаар 
захирамж 

5 Саран хөхөө жүжиг 
тоглож байсан газар 15 2005 Түүх соёлын 

дурсгалт газар  
03/5 дугаар 
захирамж 

6 Динозаврын мөр 100 2005 
Эртний амьтан, 
ургамлын олдвор 
бүхий газар 

03/5 дугаар 
захирамж 

7 Дорж шүгийн рашаан 0,25 2005 Рашаан хамгаалах  03/5 дугаар 
захирамж 

8 Гурван зээрдийн агуй 100 2005 Байгалийн өвөрмөц 
тогтоц бүхий газар 

03/5 дугаар 
захирамж 

9 Жавхлант хайрхан уул 400 2005 Байгалийн өвөрмөц 
тогтоц бүхий газар 

03/5 дугаар 
захирамж 

10 Ханбогд уул 900 2005 Байгалийн өвөрмөц 
тогтоц бүхий газар 

03/5 дугаар 
захирамж 

11 Цагаан толгойн булаг 20 2005 Байгалийн өвөрмөц 
тогтоц бүхий газар 

03/5 дугаар 
захирамж 

12 Бага булгийн бүрд 64 2005 Байгалийн өвөрмөц 
тогтоц бүхий газар 

03/5 дугаар 
захирамж 

13 Хэмгийн заг 200 2005 Байгалийн өвөрмөц 
тогтоц бүхий газар 

03/5 дугаар 
захирамж 

14 Дэмчигийн хийдийн 
чулуу авч байсан газар 100 2003 

Түүх соёлын 
өвөрмөц тогтоц 
бүхий газар 

6/2 дугаар 
захирамж 
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№ Газрын нэр Талбай 
га Он Газрын зориулалт Шийдвэр 

15 Чингисийн уурганы газар 1 2003 Байгалийн өвөрмөц 
тогтоц бүхий газар 

6/2 дугаар 
захирамж 

16 Зуун модны ам  9 2003 Байгалийн өвөрмөц 
тогтоц бүхий газар 

6/2 дугаар 
захирамж 

17 Чавгийн агуй 1 2003 Байгалийн өвөрмөц 
тогтоц бүхий газар 

6/2 дугаар 
захирамж 

18 Алтангэрэлийн дугуй 100 2003 Байгалийн өвөрмөц 
тогтоц бүхий газар 

6/2 дугаар 
захирамж 

19 Улаан тойрмын 
чулуужсан мод 2500 2003 Байгалийн өвөрмөц 

тогтоц бүхий газар 
6/2 дугаар 
захирамж 

20 Ходоодны чулуу 25 2003 Байгалийн эрдэс 
баялаг 

6/2 дугаар 
захирамж 

21 Нүдний рашаан 1 2003 Байгалийн эрдэс 
баялаг 

6/2 дугаар 
захирамж 

22 Морьтой хужир 100 2003 Байгалийн эрдэс 6/2 дугаар 
захирамж 

23 Гиваантай хужир 600 2003 Байгалийн эрдэс 6/2 дугаар 
захирамж 

24 Цогзолын хийд 100 2001 Түүх соёлын 
дурсгалт газар 

4/4 дугаар 
захирамж 

25 Дэмчигийн хийд 100 2001 Түүх соёлын 
дурсгалт газар 

4/4 дугаар 
захирамж 

26 Цагаан толгойн хийд 100 2001 Түүх соёлын 
дурсгалт газар 

4/4 дугаар 
захирамж 

27 Эрээтийн хийд 100 2001 Түүх соёлын 
дурсгалт газар 

4/4 дугаар 
захирамж 

28 Хөдөлдөг цохио 100 2001 Байгалийн өвөрмөц 
тогтоц бүхий газар 

4/4 дугаар 
захирамж 

29 Мэлхий цохио 100 2001 Байгалийн өвөрмөц 
тогтоц бүхий газар 

4/4 дугаар 
захирамж 

30 Байшин цав 300 2001 
Эртний амьтан, 
ургамлын олдвор 
бүхий газар 

4/4 дугаар 
захирамж 
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Зураг  35. Говийн бага дархан цаазат газраар ОТ-оос ГС замын чиглэл дайран өнгөрч байгаа нь 
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2012 оны 02-р сарын замын маршрутын дагуу ОТ-оос ГС-ын чиглэлийн замаас 3 км 
орчим (N 42055’19.93” E 10700’54.83”) зайд буюу Оюу Толгой төслийн талбайгаас урд 
зүгт 15 км-тМэлхий хад нэртэй байгалийн өвөрмөц тогтоцтой цохио байсан нь 2001 
оны 4/4 дугаар захирамжаар тусгай хамгаалалтанд орсон газар байв (Зураг 36).  

Зураг  36. Мэлхий хад нэртэй байгалийн өвөрмөц тогтоцтой газар, 2012 оны 02-р сар 

  
 

 

Тусгай хамгаалалттай газар нутаг, түүх соёлын дурсгалт газрыг хамгаалах 
зөвлөмж 

Ø Тусгай хамгаалалттай газар нутаг, түүх соёлын дурсгалт газруудын тухай, 
түүнийг хөндөхгүй байх талаарх хууль эрх зүйн орчин, хамгаалах арга 
хэмжээний тухай өөрийн болон гэрээт компаний ажилчдыг сургалтанд 
хамруулах, зааварчилгаа өгөх.  



 
 
 

  68 

“Оюу Толгой-Гашуун Сухайтын дэд бүтцийн зурвас байгуулах төсөл”      
Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсэн үнэлгээний нэмэлт 

тодотголын тайлан  

Боловсруулсан: Натур Фрейндли ХХК 

Ø Говийн бага дархан цаазат газар руу  орох  чиглэлийн дагуу тэмдэгжүүлж,  
байгаль орчинд үзүүлж буй нөлөөлөлд мониторинг хийж байх. 

Ø Зам барилгын явцад түүхт  дурсгалт зүйлс болон с оёлын олдвор олдсон  
тохиолдолд ажлаа зогсоож энэ тухай сум, дүүргийн удирдлага, цагдаагийн 
болон уг асуудлыг эрхэлсэн эрдэм шинжилгээний байгууллагад нэн даруй 
мэдэгдэж зохих арга хэмжээг авах.  

3.6.2. Түүх соёлын дурсгалт газар 
 
Монгол улсын уул  уурхайн салбарт 2000 оноос гадны томоохон хөрөнгө оруулагчид 
орж ирсний нэг бол “Айвенхоу Майнз Монголия инк” компани бөгөөд тэд Өмнөговь 
аймгийн Ханбогд сумын нутаг Оюу толгойд геологийн эрэл хайгуулын ажлаа 
эхлүүлсэн байна. Үүнтэй зэрэгцэн тус компанийн ашиглалтын талбайд Монгол улсын 
Соёлын өвийг хамгаалах тухай болон бусад хууль тогтоомжийн дагуу археологийн 
авран хамгаалах хайгуул, малтлага судалгааны ажил хийгдсэн билээ. Энэхүү авран 
хамгаалах судалгааны ажлыг Монгол улсын ШУА-ийн Археологийн хүрээлэнгийн 
эрдэм ш инжилгээний баг дагнан гүйцэтгэcэн байна5. Энэхүү судалгааны ажлуудаас 
дурьдвал; 

• 2003 онд Оюу толгойгоос Гашуун сухайт буюу Монгол улсын хил хүртэл 
шинээр тавих замын дагуу археологийн авран хамгаалах хайгуулын ажлыг 
гүйцэтгэсэн байна. Хээрийн шинжилгээний ангийн бүрэлдэхүүнд доктор, 
профессор Д. Цэвээндорж, Б. Гүнчинсүрэн, Я . Цэрэндагва нар оролцон 
ажилласан байна. Хайгуулын явцад 61 дурсгал шинээр илрүүлэн олжээ6. 

• 2006 онд Оюу толгойд шинээр баригдах нисэх онгоцны буудлын талбай, 
шинээр тавих автозам болон усны сувгийн дагуух археологийн авран хамгаалах 
хайгуулын ажлыг хийж гүйцэтгэлээ. Үүнд, доктор Ч. Амартүвшин, Б. 
Гүнчинсүрэн нарын судлаачид оролцон ажилласан бөгөөд нийт 10 орчим 
дурсгал илрүүлэн олсон байна7.  

• 2010 онд Оюу толгойгоос урагш шинээр тавьж буй хатуу хучилттай авто замын 
трассын дагуу судлаач Г. Галдан хайгуулын ажлыг гүйцэтгэж нийт 3 дурсгал 
шинээр илрүүлэн олсон байна8. Үүний дараагаар Б. Гүнчинсүрэн, Ч. 
Амартүвшин нар Оюу толгойд шинээр баригдаж буй нисэх онгоцны буудлын 
зурваст хийсэн хайгуулын явцад дээрх трассын дагуух хайгуулыг дахин 
шалгажээ9. Мөн онд, Ч. Ерөөл-Эрдэнэ, Ж . Гантулга нар эрчим хүчний шугам, 

                                                
5 “Оюу Толгойгоос Гашуун Сухайт хүртэлх автозамын трассын дагуух археологийн судалгааны ажлын 
тайлан” ШУА, Археологийн хүрээлэн, 2012 он 
6 Цэвээндорж нар, 2003 – Цэвээндорж Д., Гүнчинсүрэн Б., Цэрэндагва Я. Өмнөговь аймгийн Ханбогд 
сумын нутаг “Айвенхоу Майнз Монголия инк” компанийн лиценз бүхий талбайд гүйцэтгэсэн 
археологийн хайгуул судалгааны тайлан. АХГБСХ. Улаанбаатар. 
7 Амартүвшин нар, 2006 – Амартүвшин Ч., Гүнчинсүрэн. “Айвенхоу Майнз Монголия Инк” компанийн 
Өмнөговьаймгийн Ханбогд сумын нутаг дахь Оюу толгойд шинээр баригдах нисэх онгоцны буудлын 
талбайд хийсэн археологийн хайгуул судалгааны ажлын тайлан. АХГБСХ. Улаанбаатар. 
8 Г.Галдан. Оюу толгой компанийн ашиглалтын талбайд хийсэн археологийн хайгуул судалгааны 
тайлан. АХГБСХ. Улаанбаатар, 2010. 
9 Гүнчинсүрэн нар, 2010 – Гүнчинсүрэн Б., Амартүвшин Ч. Оюу толгой төслийн “Соёлын өвийн 
хөтөлбөр” төслийн биет өвийн судалгааны хэсгийн тайлан. АХГБСХ. Улаанбаатар, 2010.  
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автозамын трасс, нөөцийн талбайд хайгуул хийж шинээр 12 дурсгал илрүүлэн 
олсон байна10.  

• 2011 оны 2-р сард ШУА-ийн Археологийн хү рээлэнгийн авран хамгаалах 
судалгааны багийнхан эрчим хүчиний шугам, автозамын трассын дагуу илэрсэн 
17 дурсгалуудыг малтан судалсан байна11.  

Ханбогд сумын төвөөс урд зүгт 100 км орчим зайд, Гашуун Сухайт хилийн боомтын  
хойно өргөрөгийн дагуу сунаж тогтсон уулсын хойд үзүүрт  орших хад асга багатай 
уулын хормойгоос чулуун зэвсгийн дурсгалт газар илрүүлсэн байна . Чулуун зэвсгийн 
олдворууд баруунаас зүүн тийш 100 м орчим хойноос урагш сайжруулсан шороон зам 
хүртэл 60 м орчим зайтай тархсан байна. Энд чулуун зэвсгийн нятшилыг тодорхойлох 
зорилгоор 1 х  1 м хэмжээтэй талбай сонгон газрын өнгөн хөрсөн дээрх чулуун 
зэвсгүүдийг түүвэрлэв. Энэ талбайгаас нийт 20 ш  олдвор түүвэрлэснийг ангилан 
ялгавал үлдэц хэлбэрийн хагархай 1 ш, бэлдэц 4 ш, багаж зэвсгийн төрөл 5 ш,  
үйлдвэрлэлийн хаягдал 10 ш тус тус байна.  Мөн бүх талбайгаас түүвэрлэх аргаар 41 ш 
чулуун зэвсгийн олдвор, нийт 61 ш олдвор хэрэглэгдэхүүнийг цуглуулсан байна (Зураг 
37)5.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
10 Ерөөл-Эрдэнэ нар, 2005 – Ерөөл-Эрдэнэ Ч., Гантулга Ж. Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутаг Оюу 
толгой дахь “Айвенхоу Майнз Монголия Инк” ХХК-ны ашиглалтын талбайд хийсэн хайгуул судалгаа. 
АХГБСХ. Улаанбаатар. 
11 Б.Гүнчинсүрэн, Ч.Амартүвшин, Ц.Болорбат, Б.Эрдэнэ, Г.Лхүндэв, Г.Галдан, Б.Батдалай, Б.Дашдорж, 
Т.Хантөгс. Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутагт хэрэгжүүлж буй “Оюу толгой” төслийн талбай: 
Барилгын ажилд өртөж болзошгүй археологийн зарим дурсгалыг авран хамгаалах малтлага судалгааны 
ажлын тайлан. ШУА-ийн АХГБСХ. Улаанбаатар, 2011. 
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Зураг  37. Гашуун сухайтын чулуун зэвсгийн олдворуудаас 

 

Монголын говь нутагт эртний хүн амьдрах таатай орчин нөхцлийг бүрдүүлсэн уур 
амьсгал, чулуун зэвсэг үйлдвэрлэлийн түүхий эд элбэгтэй газрууд олон байдаг. Түүний 
нэг нь энэ удаагийн археологийн авран хамгаалах малтлага судалгааны явцад 
илрүүлсэн чулуун зэвсгийн дурсгалт газар юм. Чулуун зэвсгийн дурсгалт газрын орчим 
болон тэр хавийн уулс хатуулаг сайтай чүнчигноров чулуугаар элбэг бөгөөд эртний 
хүмүүсийн чулуун зэвсэг үйлдэрлэлийн гол түүхий эд болж байжээ. Чулуун зэвсгийн 
үйлдвэрлэлийн хэв шинж, хийгдсэн арга барил зэргээс үзвэл уг дурсгалт газар нь дээд 
палеолитын үед холбогдох суурин байх боломжтой юм.  
 
Авран хамгаалах малтлагын ажлыг 2012 оны 03-р сарын 15-ны өдрөөс 04-р сарын 13-
ны өдрийг дуустал гүйцэтгэхээр гэрээнд тусгасан болно. Малтлагын ажлыг эрдэм 
шинжилгээний ажилтан 6, дадлагжигч оюутан 10, машин 4, нийт 17 хүний 
бүрэлдэхүүнтэй гүйцэтгэсэн байна5.  Малтлага судалгааны ажилд нийт 23 дурсгал 
хамрагдсан бөгөөд эдгээр дурсгалууд нь “Оюу толгой” төслийн ашиглалтын талбайд 
(19, 20-р дурсгал), цахилгаан эрчим хүчний шугамын дагууд (01-08-р дурсгал), Оюу 
толгойгоос Гашуун Сухайт хилийн боомт хүртэл тавигдах машин замын трассын 
дагууд (09-15, 21-23-р дурсгал) болон нисэх буудлын талбайд (16-18-р дурсгал) тус тус 
байрлана5.  Замын трассын дагуух зарим дурсгалуудаас дурьдвал: 
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• 09-р дурсгал (ACH-489). Шинээр баригдсан автозамын баруун талд холгүй 
бэсрэг уулсын зүүн захын  хоёр жижиг толгойн дундах жалганы хойд ирмэгт 
оршино. Газрын хөрсөн дээр дөрвөлжилж үйлдсэн чулуун хүрээ бүхий 
дараасаар т анигдана. Өнгөн хөрсний цэвэрлэгээний дараах дараас чулууны 
хэмжээ: 5х4.8 м. Булшны дараасны гаднах хашлагыг дунджаар 40х50х30 см 
хэмжээтэй дөрвөлжин хэлбэрийн чулуугаар үйлдэж,  дотор талд нь жижиг 
чулуугаар чигжсэн байна. Хашлагыг үлдээн түүний доторх дараас чулууг авч 
доош нь малтав. Малтлагын нүх газрын өнгөн хөрсний түвшинээс 46 см гүн 
болоход яльгүй зүүн хойноос баруун урагш чиглэлтэй 190х105 см хэмжээ 
булшны нүхэнд чигжээс болгон үйлдсэн чулууд илрэв. Чигжээс чулууг 
зайлуулан доош малтахад хашлаганы  дотор талд нүхний баруун хойд хэсгээс 
хүний бугалга, хавирганы яс гарав. Нүхний төв хэсгээс гарын шууны яс тус тус 
илэрсэн бөгөөд булш ерөнхийдөө тоногдсон байдалтай байна. Хашлагыг нийт 7 
ширхэг чулууг босоо байрлуулж үйлдсэн бөгөөд зарим нь унасан байдалтай 
байна. Малтлагын нүхний гүн 113 см. Чулуун хашлаганы хэмжээ гадна талдаа 
200х76см, дотор талдаа 161х50 см байна.  
 

Зураг  38. 9-р дурсгалын малтлагын явц 

 

• 10-р дурсгал (ACH-490). Уг дурсгал 09-р дурсгалаас баруун тийш 160 м зайд 
толгойн баруун энгэрт оршино. Газрын хөрсөн дээр хойноос урагш чиглэлтэй 
гонзгой дөрвөлжин хэлбэрийн чулуун дараастай, хэмжээ 210х170 см. Хашлага 
чулууг үлдээн доош малтав. Газрын өнгөн хөрсний түвшнээс доош 27 см гүнд 
байгалийн хөрсөнд хүрсэн тул дахин шалгаж үзээд малтлагыг зогсоож, эргүүлэн 
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булав. Эндээс олдворын зүйл илэрсэнгүй. Энэхүү дурсгал нь тахилын 
байгууламжинд холбогдох боломжтой юм. 

 
Зураг  39. 10-р дурсаглын гадаад дараасыг цэвэрлэсний дараах байдал 

 

• 23-р дурсгал (ACH-687). Баруун хойноос зүүн урагш сунаж тогтсон жижиг 
толгодын зүүн урд үзүүрийн энгэрт зүүн урагш харсан байрлалтай тал саран 
хэлбэрийн чулуун байгууламж. Хэмжээ 1300 х  1200 см. Дараас чулуун өргөн 
хойд хэсэгт 330 см, үзүүр  хэсэгт 160 см, өндөр нь 23-40 см байна. Уг 
байгууламжийн хашлага чулуу болон ойр орчмоос хүрэн, цагаан шаргал, хар 
хүрэн өнгийн паалантай ваарны хагархай болон хятад ханз бүхий зоосны 
хагархай зэрэг зүйлс түүвэр байдлаар илэрч байв. Улмаар байгууламжийн төв 
хэсэгт өргөрөгийн дагуу 100 см өргөн 600 см урт хэмжээтэй суваг татан сорилт 
малтлага явуулахад улаан шаргал өнгийн хатуу шаварлаг хөрс гарч байсан 
бөгөөд зүүн талын дараас чулууны дотор тал буюу малтлагын талбайн зүүн 
захаас 2 ширхэг малын ясны жижиг үлдэгдэл гарав. Улмаар малтлагын гүн 27 
см болоход улаан шаварлаг хөрс үргэлжлэн илэрч байлаа. Малтлагын талбайн 
баруун ханын зүсэлтийн байдлаас харахад газрын өнгөн хөрснөөс доош 10 см 
гүнд зузаан зөөлөн сул хөрс түүний доор 4 см зузаан шаргал шаварлаг хөрс 
түүний доор 5 см зузаан байгалийн хөрс илэрч байв. Судлаачид гар болон гэрэл 
зураг үйлдэн баримтжуулалт хийж малтлага ажлыг зогсоож, дурсгалыг анхны 
байдалаар нь сэргээсэн байна.  
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Зураг  40. 232р дурсгалын малтлагын явц ба дурсгалын ханын зүсэлтийн зураг 

 

 

Археологийн хүрээлэнгээс “Оюу Толгой” төслийн дэд бүтцийн барилга, 
байгууламжууд баригдах талбайд археологийн авран хамгаалах малтлага судалгааны 
ажлыг гүйцэтгэсэний дагаа тухай газруудад төслийн зүгээс аливаа үйл ажиллагаа 
явуулахад Монгол Улсын Соёлын өвийг хамгаалах тухай хуулийн холбогдох 
заалтуудыг зөрчихгүй болохыг албан ёсоор мэдэгдсэн (Албан бичгийг тайланд 
хавсаргав).  

 

3.7. НИЙГЭМ ЭДИЙН ЗАСАГ 

3.7.1. Нийгэм, эдийн засгийн төлөв байдал 

БОНБНҮ-ий ажлын хүрээнд тус төслөөс нийгэм эдийн засаг үзүүлэх эерэг болон сөрөг 
нөлөөллийг тодорхойлох асуудлыг доорхи байдлаар нэмэлтээр тодотгон орууллаа. 

Өмнөговь аймаг нь Монгол Улсын 21 аймгийн хамгийн том газар нутагтай аймаг ба 
засаг захиргааны нэгжийн хувьд 15 сум, 53 багтай. Өмнөговь аймгийн Ханбогд сум нь 
газар нутгийн хэмжээгээрээ 15 сумаас гуравт  (15.2 мян.кв.км) ордог бол 2010 онд 
хийсэн хүн амын тооллогоор 3522 хүн тоологдож аймгийн хэмжээнд хүн амын 
тоогоороо мөн адил гуравт орсон байна.  

ОТ оос ГС хүрэх дэд бүтцийн зурвас нь Ханбогд сумын нутагт оршиж байна. Ханбогд 
сумын 2004-2010 оны хүн амын тоог доорхи зурагт үзүүлэв.  

Хүн ам : Хөдөө орон нутагт амьдралын түвшин доогуур, ажил олддоггүйгээс 
хөдөөнөөс хотруу шилжих хөдөлгөөн сүүлийн хэдэн жилүүдэд ихсэх нийтлэг 
хандлагатай байгаа бол Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын хувьд эсэргээрээ 2004 оноос 
2010 оны хооронд хүн амын тоо өссөн байна (Зураг 41). Ханбогд сумын хэмжээнд уул 
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уурхайн салбар эрчимтэй хөгжиж байгаа ньзарим айл өрхийн амьжиргаанд эерэгээр 
нөлөөлж байгаа бөгөөд энэ нь тус сумын хүн амын өсөлтийн шалтгаан болж байна.  

Зураг  41. Ханбогд сумы хүн ам, 2004-2010 он 

 

Ханбогд сумын хүн ам 2004 онд 2577 гэж тоологдож байсан бөгөөд тус оноос хойш 
2010 он хүртэл тасралтгүй өссөөр 2010 оны эцэст тус суманд 3522  хүн бүртгэгдэж 6 
жилийн хугацаанд 945 хүнээр нэмэгдсэн байна.  

Хүн амын насны ангилал: 2010 онд тоологдсон нийт хүн амыг насны ангилалаар авч 
үзвэл 24 ба 21 насны хүн хамгийн их байгаа бөгөөд тус бүр 105 хүн тоологдсон байна. 
Дөрөв дөрвөн насаар ангилсан ангилалыг Зураг 42-д үзүүлэв.  

Зураг  42. Нийт хүн амын насны ангилал, 2010 он 

 

Насны ангилалаас харахад ерөнхийдөө 15-29 насныхан хамгийн их байгаа бөгөөд 
үүний дотроос 20-24 насныхан хамгийн их нийт хүн амын 13 хувь эзэлж байна.  
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Хүн амын байршил, хүйсийн харьцаа: 2010 онд сумын хэмжээнд 3522 хүн 
бүртгэгдсэнээс хүйсээр нь ангилж үзвэл эрэгтэй нь эмэгтэйгээсээ 4-өөр илүү байна. 
2010 онд 3522 хүн ам бүртгэгдсэнээс хөдөө 2067 хүн буюу 59 хувь нь амьдарч байгаа 
бол үлдсэн 41 хувь болох 1455 хүн сумын төвд оршин сууж байна. 

Айл өрх, байршил: 2004-2010 оны хооронд сумын хүн амын тоо өссөн бөгөөд үүнийг 
дагаад мөн айл өрхийн тоо өссөн байна.  

Зураг  43. Айл өрхийн тоо 

 

Зургаас үзэхэд 2004 онд 627 айл өрх 
тоологдож байсан бол тус оноос эхлэн 
айл өрхийн тоо  тасралтгүй өссөөр 
2010 онд нийт 1112 айл өрх 
тоологдсон үзүүлэлт гарсан байна.  

Айл өрхийн байршил:2010 оны 
эцэст 1112 айл өрх  тоолог дож 
байсанаас 473 айл өрх  буюу нийт айл 
өрхийн 43 хувь нь хөдөөд амьдарч 
байгаа бол үлдсэн 57 хувь болох 639 
айл өрх сумын төвд оршин сууж 
байна.  

Малчин, малтай өрх, малчин өрхийн тоо: Ханбогд сумын малтай өрх , малчин 
өрхийн тооны 2008-2010 оны статистик мэдээллийг доорхи зурагт үзүүлэв. 

Зураг  44. Малтай өрх, малчин өрхийн тоо 

 

Зургаас үзэхэд 2008-2010 оны 
хооронд малтай өрхийн то о 669-667-
ын хооронд хэлбэлзэж байсан  ба 
малчин өрхийн тоо  2008 онд 496 
байсан бол тус оноос буурсаар 2010 
онд 480 айл өрх тоологдсон байна. 16-
аас дээш настай малчдын тоо  2009 
онд 865 байсан бол 2010 онд өмнөх 
оноос 17-оор их буюу 882 малчин 
бүртгэгдсэн байна. 2010 онд 
бүртгэгдсэн 882 малчны 407 нь 
эмэгтэй байна. 

Мал аж ахуй:Хөдөө орон нутгийхны орлогын гол эх үүсвэр нь мал аж ахуй юм.  
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Зураг  45. Малын тоо 

 

2010 о ны жилийн эцсийн мал 
тооллогын дүнгээр Сумын 
хэмжээнд 96084толгой мал 
тоолуулж 2009 оныхоос 20199 
толгой малаар буурсан байна. 

2004 оны эцэст нийт 62256 тоо 
толгой мал тоологдож байсан бол 
тус оноос эхлэн малын тоо  өссөөр 
2009 оны эцэст 116283 мал 
тоологдсон байна. Харин 2010 онд 
2009 оноос 20199-өөр бага буюу 
96084 тоо  толгой мал тоологдсон 
байна. 

Газар тариалан: 2006-2010 он бэлтгэсэн өвс, бэлтгэсэн гар тэжээлийн статистик 
мэдээллийг авч үзсэн болно 

Зураг  46. Бэлтгэсэн тэжээл 

 

2006 онд 190 тонн гар тэжээл 
бэлтгэж байсан бол тус оноос уг 
үзүүлэлт буурсаар 2010 онд ямар 
ч гар тэжээл бэлтгээгүй байна.  

Бэлтгэсэн тэжээлийн 2006-2010 
оны статистик мэдээллийг үзэхэд 
427-оос 41 тоннын хооронд 
хэлбэлзсэн бөгөөд 2010 онд 66.4 
тонн өвс бэлтгэсэн үзүүлэлт 
гарсан байна.  

Замын дагуу амьдран суудаг малчин өрхүүдийн байршлыг дараах Зураг 47-д үзүүлэв. 
Зам барилгын ажил явагдаж байгаа хугацаанд болон цаашид эдгээр өрхүүдийн 
амьжиргаанд ОТ төслийн зүгээс дэмжлэг үзүүлэх төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж 
байна.   
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Зураг  47. Замын трассын ойролцоох айл өрхийн байршил 
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3.7.2. ОТ-оос ГС хүрэх авто зам тавигдсанаар нийгэм эдийн засагт учирч 
болзошгүй нөлөөлөл 

Уг төслийн хүрээнд хатуу хучилттай замын барилгын ажлын явцад байгаль орчин, 
нийгэмд сөрөг нөлөөлөл үзүүлэх бөгөөд зам тавигдаж дууссаны дараа болзошгүй сөрөг 
нөлөөллүүд харьцангуй багасаж эерэг нөлөөлөл нэмэгдэнэ.  

ОТ төслийн талбайгаас ГС хүрэх авто зам тавигдсанаар үүсэх эерэг нөлөөлөл 

- Замыг тогтсон хугацаанд байнгын а рчилгаа, засвар үйлчилгээ хийж, 
ашигласан тохиолдолд улс, орон нутгийн дэд бүтцийг хөгжүүлэхэд чухал 
хувь нэмэр оруулаад зогсохгүй орон нутгийн ачаа эргэлтийг сайжруулах, 
хүн амыг зах зээлд ойртуулах, тээврийн хэрэгслийн эвдрэл, саатлыг багасгах 
зэрэг урт хугацааны эерэг нөлөөллийг үүсгэнэ.  

- Тээврийн хэрэгсэл эзэмшдэг малчин айл өрхүүд нийтийн бараа бүтээгдэхүүн 
худалдан авах, боловсрол болон нийгмийн харилцаа тогтооход уг замын 
зорчих хөдөлгөөн эерэгээр нөлөөлөх болно.  

- Зорчих хөдөлгөөнтэй холбоотой х үн амын шилжилт хөдөлгөөнийг 
нэмэгдүүлж болзошгүй бөгөөд энэ хөдөлгөөнтэй холбоотойгоор шууд бус 
эерэг нөлөөллүүд бий болно. 

- Орон нутгийн болоод дотоодын иргэдэд ажлын байр бий болно.  
- Дэд бүтцийн дагуух шинэ суурин газар, хотжилтын боломж үүсэж 
болзошгүй.  

- Дэд бүтцийг даган орон нутгийн эдийн засгийн ажиллагаа нэмэгдэнэ. 
- Хатуу хучилттай замаар зорчиж, тээвэрлэлт хийх нь цаг хугацаанд хэмнэлт 
гарч ажлын бүтээмж өндөрсөнө.  

- Хил дамнасан олон улсын хамтын ажиллагаа нэмэгдэнэ.  
- Зам дээрх ослын хэмжээ буурна.  
- Тээвэрлэлт хийж байгаа хүмүүсийн ажлын байрны эрүүл ахуй, аюулгүй 
ажиллагаа дээшилнэ.  

- Тогтсон нэг чиглэлтэй болохоор тээвэрлэлтийн зохион байгуулалт, хяналт, 
аюулгүй ажиллагаа дээшлэнэ.  

- Замын дагуух тоосжилт буурч, олон салаа зам арилна.  

3.7.3. ОТ- ГС чиглэлийн авто зам тавигдсанаар үүсэх болзошгүй сөрөг нөлөөлөл, 
түүнээс урьдчилан сэргийлэх бууруулах, арилгах арга хэмжээ зөвлөмж 

Төслөөс үүсэж болзошгүй сөрөг нөлөөлөл, түүнээс урьдчилан сэргийлэх бууруулах 
арилгах арга хэмжээг  

Ø зам барилгын ажлын явцад үүсэж болзошгүй нөлөөлөл  
Ø зам ашиглалын явцад үүсэж болзошгүй нөлөөлөл гэж 2 ангилан авч үзэв.  
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Хүснэгт  19. Нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх болзошгүй сөрөг нөлөөлөл, 
 түүнээс урьдчилан сэргийлэх, бууруулах арилгах арга хэмжээ 

Болзошгүй сөрөг нөлөөлөл Нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх,  
бууруулах арилгах арга хэмжээ 

Зам барилгын явцад 
Зам барилгын ажлын явцад 
байгаль орчинд учруулж 
болзошгүй сөрөг нөлөөллөөс гадна 
тухайн төслөөс ажлын байр хүсэх 
иргэдээс уг төсөлтэй 
холбоотойгоор санал гомдлыг 
гаргаж болзошгүй.  

Төслийн зүгээс байгаль орчин, нийгэм эдийн 
засгийн зохистой үзүүлэлтийг  хангах,  төслийн 
ажилчид ба орон нутгийн иргэдээс  гомдол, санал 
гарсан тохиолдолд цаг алдалгүй хүлээн авч зохих 
хэмжээнд нь шийдвэрлж заавал хариу өгөх.  
Зам барилгын ажилд орон нутгийн иргэдээс хүн 
авч ажиллуулах. 

Зам барилгын ажлын явцад үүсэж 
болзошгүй сөрөг нөлөөллийн 
бүсэд байрлах ард иргэдийн 
амгалан тайван байдал нь 
алдагдаж, хэвийн амьдралд нь 
сөргөөр нөлөөлж болзошгүй.  

Төслийн талбайн нөлөөллийн бүсэд байрлах айл 
өрхүүдэд уг байдлыг түр  хугацааных гэдгийг 
тайлбарлаж,  ойлгуулах мөн амгалан тайван 
байдлыг нь алдагдуулсанд нөхөн олговор өгөх 
эсвэл шаардлагатай тохиолдолд нүүлгэн 
шилжүүлэлтийн арга хэмжээ авах. 

Ахуйн болон барилгын 
материалын хог хаягдал үүсэж 
болзошгүй  

Хог хаягдлыг хэрхэн зайлуулах, цуглуулах, устгах 
талаар энэхүү тайлангийн хөрсний хэсэгт 
дэлгэрэнгүй оруулсан болно. 

Зам ашиглалтын үед 

Хэн нэгний эрх ашиг сонирхлын 
үүднээс замыг стандарт нормын 
дагуу гүйцэтгэхгүй байх мөн замыг 
байнгын сэргээн засварлалт 
хийгээгүйн улмаас зам дагуу 
элэгдэл эвдрэл үүсэж, аваар осол 
гарах шалтгаан болж болзошгүй.   

Зам тавих гүйцэтгэгч компаний ажлын гүйцэтгэлд 
төсөл хэрэгжүүлэгч компани хяналттай ажиллах.  
Уг төслийн эдийн засгийн болон бусад 
мэдээллийг оролцогч талууд болон орон нутгийн 
удирдлагуудад мэдээлэх.  
Уг авто замыг ашиглагч төслийн компаниудтай 
хамтран зөвшилцөж уг замын чанар аюулгүй 
байдалд байнгын хяналттай ажиллаж, арчилж, 
эвдрэлийг засаж янзлах хуучирсан тэмдэглэгээг 
шинэчлэх зэрэг арга хэмжээ авах.  

Шинэ засмал зам мөн тээврийн 
хэрэгслийн хөдөлгөөн сийрэг байх 
үед авто машинууд хурд хэтрүүлэн 
явж аваар осол гаргаж болзошгүй.  

Замын тэмдэг тэмдэглэгээг зохих стандартын 
хийж,байрлуулан, байнгын шинэчлэл хийх. 
Уг замын дагуу тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний 
хяналтын менежментийн хөтөлбөрийг 
боловсруулан, гүйцэтгэх.  



 
 
 

  80 

“Оюу Толгой-Гашуун Сухайтын дэд бүтцийн зурвас байгуулах төсөл”      
Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсэн үнэлгээний нэмэлт 

тодотголын тайлан  

Боловсруулсан: Натур Фрейндли ХХК 

Болзошгүй сөрөг нөлөөлөл Нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх,  
бууруулах арилгах арга хэмжээ 

Авто замыг даган хүний хөдөлгөөн 
ихсэх бөгөөд ингэснээр уг зам дагуу 
хулгайн ан гарах, танхай, аваар осол 
гэх мэт гэмт хэрэг гарч болзошгүй. 

Тээврийн хэрэгслийн жолооч нарт байгаль орчин 
болоод нийгэмд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг 
хамгийн бага байлгах мөн аваар осолгүй зорчих 
талаар тогтмол сургалтыг зохион байгуулах.  
Зам дагуу байрлах түүх соёлын дурсгал, тусгай 
хамгаалалттай газар нутаг зэрэг онцгой бүс, 
обьектыг тэмдэгжүүлэх. Уг замын эхэн дунд, 
төгсгөл хавьцаа уг замын дагуу байрлах хулгайн 
ан болон тээврийн хэрэгслийн аюулгүй 
ажиллагааны талаар санамжийг бичиж 
байрлуулах.  

Эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагааны менежментийн 
төлөвлөгөөтэй ажиллах ба хүнд машин, 
механизмаас хамгаалах, ажилчдын эрүүл мэнд, 
аюулгүй байдалд сөрөг нөлөөлөл учруулахгүй 
байх энэ чиглэлийн сургалт, сурталчилгааг 
тогтмол явуулах хүний эрх, аюулгүй байдлыг 
хамгаалах сайн дурын зарчмыг хэрэгжүүлэх. 

Зам дагуу байрлах айл өрхөөс төсөл 
хэрэгжилттэй холбоотойгоор санал 
гомдол гаргаж болзошгүй.  

Санал гомдлыг хүлээн авч зохих түвшинд нь 
шийдвэрлэж тайлбарлан, тухайн иргэн аж ахуйн 
нэгжид албан бичгээр заавал хариу өгөх. 
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ДӨРӨВ. БУСАД АСУУДАЛ 

4.1. ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖИХ ГАЗАР НУТГИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ӨНӨӨГИЙН ТӨЛӨВ БАЙДЛЫГ 
ХАРУУЛСАН ДҮРС, БИЧЛЭГ, ФОТО ЗУРАГ АВЧ ТАЙЛАНД ХАВСАРГАХ 

ОТ-оос ГС дэд бүтцийн зурвас байгуулах төслийн хүрээнд 2012 оны 02-р сард байгаль 
орчны судалгааг хийсэн бөгөөд судалгааны үеэр авсан фото зургуудыг тухайн 
бүлгүүдэд оруулсан болно.  

Зураг  48. ОТ-оос ГС дэд бүтцийн зурвас дагуу хийгдсэн  
байгаль орчны судалгааны үеийн зургууд, 2012 оны 02-р сар 

  

Гашуун сурайтын хилийн ойролцоох  хог хаягдал 

  

Зам хөндлөн гарсан сайр Хүнд даацын тээврийн хэрэгслийн 
хөдөлгөөнөөр хөрс элэгдэл эвдрэлд орсон 
байдал  /хөрс суларч, нунтгарсан байна/ 
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Замыг хөндлөн гарч буй сайр, зам дагуу 
ургах бариулт буйлс ургамал, 

Одоо ашиглаж байгаа Гашуун сухайтын 
сайжруулсан шороон зам 

 

Оюу Толгойн хашааны хил, эндээс ОТ-ГС 
чиглэлийн зам эхэлнэ. 

 

4.2. ОРЧНЫ ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХӨТӨЛБӨР БОЛОВСРУУЛАХ, ТҮҮНИЙГ 
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗАРДАЛ, ТӨСВИЙН ЗАДАРГААГ НАРИЙВЧЛАН ХИЙХ 

Төслийг хэрэгжүүлснээс үүдэн байгаль орчинд учруулах сөрөг нөлөөллийг тухай бүр 
илрүүлэх, түүнийг бууруулах, арилгах зорилгоор байгаль орчны т өлөв байдалд 
тодорхой орон зайд, тодорхой хугацааны дотор, тодорхой давтамжтайгаар ажиглалт, 
хэмжилт, хяналт явуулах үйл ажиллагааны удирдамжийг Хүснэгт 20-д үзүүлэв.  

Хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийг  

1. Авто зам тавих үе 
2. Авто зам ашиглалтын явц гэж хоёр ангилан авч үзэв.  

Тухайн төслийг хэрэгжүүлэх явцад ус, хөрс, агаарт үүсэх бохирдол, байгаль орчны 
бүрэлдэхүүн хэсэг бүрт орох  аливаа өөрчлөлтийг хянах шинжилгээний арга аргачлал, 
хяналт-шинжилгээ хийх хугацаа, сорьц дээж авах болон хэмжилт хийх цэгийн 
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байршил, шинжилгээгээр тодорхойлох үзүүлэлтүүд, шинжилгээний үр  дүнг нэгтгэх, 
тайлагнах хэлбэр зэргийг орчны хяналт-шинжилгээний хөтөлбөрт тусгасан болно.  

Төсөл хэрэгжүүлэгч нь үйл ажиллагааныхаа явцад байгаль орчинд учруулж буй 
нөлөөлөл, түүний хэмжээ, цар хүрээ, байгаль орчны бүрэлдэхүүн хэсгүүдэд гарч буй 
өөрчлөлтийг хянаж, байгаль орчныг хамгаалах ажлын үр дүнд тулгуурлан цаашид авах 
арга хэмжээг нарийвчлан төлөвлөх зорилгоор орчны хяналт, шинжилгээний хөтөлбөрт 
тусгасан арга хэмжээг бүрэн хэрэгжүүлэх шаардлагатай. Орчны хяналт-шинжилгээний 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх явцад байгаль орчны төлөв байдалд өөрчлөлт орох, 
бохирдлын хэмжээ байгаль орчны стандарт, норм нормативаар тогтоосон хэмжээнээс 
хэтэрч илрэх тохиолдолд мэргэжлийн байгууллагад яаралтай хандаж, холбогдох арга 
хэмжээг авч хэрэгжүүлэх нь зүйтэй. 

Зам тавих үед байгаль орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрт нэг жилд 26 сая төгрөг 
зарцуулах бол зам ашиглалтын эхний жилийн хяналт шинжилгээний ажилд 33.5 сая 
нийт 59.5 сая төгрөгний  зардал гарах урьдчилсан тооцоо гарсан.  

Хяналт шинжилгээний хөтөлбөрт дор дурьдсан багажуудыг авч ашиглах нь зүйтэй 

1. Автомат цаг уур хэмжигч 

2. Агаарын тоосжилтыг хэмжигч 

3. Дуу авианы түвшин хэмжигч 

4. Агаар бохирдуулагч хий хэмжигч  

5. Хөрс, усны pH хэмжигч 
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Хүснэгт  20. ОТ-ГС авто замын хяналт шинжилгээний хөтөлбөр, (нэг жилээр) 
Хяналт шинжилгээ 
хийх үзүүлэлтүүд Байршил Давтамж Хууль, бодлого, стандарт Төсөв,   

сая. төг 
Зам тавих үеийн хяналт шинжилгээний хөтөлбөр  

Цаг агаар  
Ø Салхины хурд, 
давтагдал,  

Ø Агаарын температур 
Ø Чийг 
Ø Даралт гэх мэт 

Агаар болон дуу чимээний 
хэмжилтийн үр дүн нь цаг 
агаарын нөхцөлөөс шууд 
хамаардаг учир дуу чимээ, агаар 
хэмжилт хийх болгонд цаг 
агаарын хэмжилтийг давхар хийх 
нь зүйтэй. 

Дуу чимээний 
түвшин, агаарын 
чанарын хэмжилт 
хийх болгонд цаг 
агаарын 
хэмжилтийг давхар 
хийх.  

Хэмжилт хийхэд хугацааг 
маш сайн тэмдэглэх. он 
сар өдөр, цаг минутаар 

2 

Агаар  
Ø Тоос 
Ø СО 
Ø SO2 
Ø NO2 

Ø Замын ажил явагдаж байгаа 
салхины дээр буюу доор -2 
цэг 

Ø Ажилчдын тосгон-1 цэг  
Ø Замын ажил явагдаагүй, 
хүний нөлөөлөл ороогүй 
орчинд -2 цэг /харьцуулалт 
хийхэд ашиглана/ 

4-р сард 2-3 
хоногийн турш 
10-р сард 2-3 
хоногийн турш 
 
 

Агаарын тухай хууль 
MNS 4585:1998 
MNS 4585:2007 

Хэмжилт хийхэд хугацааг 
маш сайн тэмдэглэх.он 
сар өдөр, цаг минутаар 

5 

Дуу чимээ 
Ø Хамгийн их 
түвшийн  

Ø Хамгийн бага 
түвшин  

Ø Дундаж түвшин 

Ø Ажилчдын түр тосгонд 1 цэг 
Ø Замын ажил явагдаж 1 цэгт  
Ø Хүний үйл ажиллагаанаас 
үүдэлтэй дуу чимээ үүсээгүй 
замын дагуу 1 цэг 
/харьцуулалт хийхэд 
ашиглана/ 

Хаврын улиралд, 
намрын улиралд 1 
хоногийн турш  Хэмжилт хийхэд хугацааг 

маш сайн тэмдэглэх.он 
сар өдөр, цаг минутаар 

 
2 

Хөрс  
Ø Хөрсний механик 
бүрэлдэхүүн  

Ø Агрохимийн чанар 

Ø Ажилчдын тосгонд 1  
Ø Хогийн 1 цэгт 
Ø Замын ажил явагдаж байгаа 
газарт 2 цэг 

 
Жилд 1 удаа MNS3297- 91 

 
4 
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“Оюу Толгой-Гашуун Сухайтын дэд бүтцийн зурвас байгуулах төсөл”      
Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсэн үнэлгээний нэмэлт 

тодотголын тайлан  

Боловсруулсан: Натур Фрейндли ХХК 

Хяналт шинжилгээ 
хийх үзүүлэлтүүд Байршил Давтамж Хууль, бодлого, стандарт Төсөв,   

сая. төг 
Ø Физикийн чанар 
Ø Хүнд металл (Zn, Pb, 

Ni, Cr, Cd)  
Ø Элэгдэл эвдрэл  

Ø Замын дагуу эрүүл хөрснөөс 
2 цэг 

Ø Санамсаргүй байдлаас ШТМ 
болон бусад зүйлээс 
бохирдсон хөрсөнд -2 цэг 
/болзошгүй/ 

Ус  
Ø Химийн чанар, 
Ø Физикийн шинж 
чанар 

Ø Шим бохирдлын 
үзүүлэлтүүд  

Ø Барилгын ажилд ашиглаж 
байгаа худаг 

Ø Замын дагуух уст цэгүүд 
/Зураг 9-аас үзэхэд 15 худаг/ 

Замын ажил эхлэх 
үед , дунд үед, 
дуусахын үед нийт 3 
удаа 

MNS(ISO):4867:1999 
MNS 4586:1998 усны 

чанар, 
MNS 13.060.50  усны 
химийн найрлагын 

стандарт 

6 

Ургамал  
Ø Зүйл  
Ø Бүрхэц  
Ø Бодгалийн тоо  
Ø Дундаж өндөр  
Ø Биомасс  

Ø Ажилчдын тосгон  
Замын дагуу 
Ø Зам тавьж байгаа хэсэгт 
Ø Зам тавигдчихсан хэсэгт 
Ø Зам тавигдаагүй хэсэгт 

/харьцуулалт хийхээр/ 

Жилд 1 удаа 
судалгаа хийх Хээрийн судалгаа 

бичиглэл, хэмжилт, фото 
зураг, биомассын дээж гэх 

мэт 

2.5 

Амьтны аймаг  
Ø Зүйлийн бүрэлдэхүүн  
Ø Тоо, толгой  
Ø Тархалт  

Замын дагуух нутгаар Жилд нэг удаа 
амьтны судалгаа 
хийх  

Зэрлэг амьтдын 
судалгааны хээрийин 
бичиглэл хийх. 

2.5 

Хог хаягдал  
Ø Эх үүсвэр 
Ø Хэмжээ 

Ø Ажилчдын тосгон 
Ø Хог хаягдлын цэг 
Ø Зам түүний орчинд байгаа 
айлууд 

6 сард нэг 
Хээрийн тэмдэглэл, санал 
асуулга, нүдэн ажиглалт, 
фото зураг баримтжуулалт 

2 
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“Оюу Толгой-Гашуун Сухайтын дэд бүтцийн зурвас байгуулах төсөл”      
Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсэн үнэлгээний нэмэлт 

тодотголын тайлан  

Боловсруулсан: Натур Фрейндли ХХК 

Хяналт шинжилгээ 
хийх үзүүлэлтүүд Байршил Давтамж Хууль, бодлого, стандарт Төсөв,   

сая. төг 
Зам тавих үед хийх хяналт шинжилгээний ажлын зардал- 26 сая төгрөг 

Зам ашиглалтын үед хийх хяналт шинжилгээний хөтөлбөр 
Цаг агаар  
Ø Салхины хурд, 
давтагдал, хугацаа 
минут, секундын 
хамт 

Ø Агаарын температур 
Ø Чийг 
Ø Даралт гэх мэт 

Агаар болон дуу чимээний 
хэмжилтийн үр дүн нь цаг 
агаарын нөхцөлөөс шууд 
хамаардаг учир дуу чимээ, агаар 
хэмжилт хийх болгонд цаг 
агаарын хэмжилтийг давхар хийх 
нь зүйтэй. 

Дуу чимээний 
түвшин, агаарын 
чанарын хэмжилт 
хийх болгонд цаг 
агаарын 
хэмжилтийг давхар 
хийх.  

Хэмжилт хийхэд хугацааг 
маш сайн тэмдэглэх.он сар 
өдөр, цаг минутаар 

1 

Агаар  
Ø Тоос 
Ø СО 
Ø SO2 
Ø NO2 

Ø Замын эхэнд 
Ø Замын төгсгөлд  
Ø Зам дагуу 5 цэг  

4-р сард 
 
 

Агаарын тухай хууль 
MNS 4585:1998  
MNS 4585:2007 
Хэмжилт хийхэд хугацааг 
маш сайн тэмдэглэх.он сар 
өдөр, цаг минутаар 

3 

Дуу чимээ 
 

Ø Замын эхэнд 
Ø Замын төгсгөлд  
Ø Зам дагуу хамгийн их зогсолт 
хийдэг нэг цэг 

Ø Зам дагуу 2  

Хаврын улиралд, 
өвлийн улиралд 1 
хоногийн турш 

Хэмжилт хийхэд хугацааг 
маш сайн тэмдэглэх.он сар 
өдөр, цаг минутаар 3 

Хөрс  
Ø Хөрсний механик 
бүрэлдэхүүн  

Ø Агрохимийн чанар 
Ø Физикийн чанар 

Замаас хоёр тийш 1км-ээс 2км-
ийн зайд хэмжилт судалгаа хийх.  
Багадаа 5 цэгээс дээж авах  

 
Жилд 1 удаа 

MNS3297- 91 
/өмнө нь зүсэлт хийсэн 
цэгүүдээс авч харьцуулалт 
хийх/ 

 
8 
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“Оюу Толгой-Гашуун Сухайтын дэд бүтцийн зурвас байгуулах төсөл”      
Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсэн үнэлгээний нэмэлт 

тодотголын тайлан  

Боловсруулсан: Натур Фрейндли ХХК 

Хяналт шинжилгээ 
хийх үзүүлэлтүүд Байршил Давтамж Хууль, бодлого, стандарт Төсөв,   

сая. төг 
Ø Хүнд металл (Zn, Pb, 

Ni, Cr, Cd)  

Ус  
Ø Химийн чанар, 
Ø физикийн шинж 
чанар 

Ø Шим бохирдлын 
үзүүлэлтүүд  

Ø Замын дагуух уст цэгүүд 
/ойролцоогоор 15 худаг/ 

Жилд нэг удаа  MNS(ISO):4867:1999  
MNS 4586:1998 усны 
чанар, 
MNS 13.060.50  усны 
химийн найрлагын 
стандарт, өмнө нь 
шинжилгээний 
хариунуудтай харьцуулах  

4 

Ургамал  
Ø Зүйл  
Ø Бүрхэц  
Ø Бодгалийн тоо  
Ø Дундаж өндөр  
Ø Биомасс  

Замаас хоёр тийш 1км-ээс 2км-
ийн зайд хэмжилт судалгаа хийх.  
Өмнө нь хийгдэж байсан 
ургамлын судалгаатай 
харьцуулалт хийх. 

Жилд 1 удаа 
судалгаа хийх 

Хээрийн судалгаа 
бичиглэл, хэмжилт, фото 
зураг, биомассын дээж гэх 
мэт. Зам тавих үе болон 
байгаль орчны суурь 
судалгааны үед нь хийгдэж 
байсан ургамлын 
судалгааны материалтай 
харьцуулах 

2.5 

Амьтны аймаг  
Ø Зүйлийн бүрэлдэхүүн  
Ø Тоо, толгой  
Ø Тархалт  

Замын дагуух нутгаар 2-3 жилд нэг удаа  Зэрлэг амьтдын 
судалгааны хээрийин 
бичиглэл хийх. Зам тавих 
үе болон байгаль орчны 
суурь судалгааны үед нь 
хийгдэж байсан амьтны  
судалгааны материалтай 
харьцуулах. Зам дагуу 
байрлах айл иргэдээс 
амьтны тархалттай 
холбоотой мэдээлэл, санал 

3 
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“Оюу Толгой-Гашуун Сухайтын дэд бүтцийн зурвас байгуулах төсөл”      
Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсэн үнэлгээний нэмэлт 

тодотголын тайлан  

Боловсруулсан: Натур Фрейндли ХХК 

Хяналт шинжилгээ 
хийх үзүүлэлтүүд Байршил Давтамж Хууль, бодлого, стандарт Төсөв,   

сая. төг 
асуулга авах.  

Хог хаягдал  
Ø Эх үүсвэр 
Ø Хэмжээ 

Ø Замын дагуу байрлуулах 
хогийн цэг. 

Ø Замаас хоёр тийш 1км-ын 
доторх хог хаягдлын 
ажиглалт  

Хавар болон өвлийн 
улирал. 

Хээрийн тэмдэглэл, нүдэн 
ажиглалт, фото зураг 
баримтжуулалт. Зам дагуу 
байрлах айл өрхөөс хог 
хаягдалтай холбоотой 
санал асуулга. /жилд нэг/ 

2 

Нийгэм 
Ø Айл өрхийн 
амьжиргаа 

Ø Айл өрхийн 
амьдрах нөхцлийн 
өөрчлөлт 

Ø Замын дагуу байрлах, 
нөлөөллийн бүсэд амьдрах 
айл өрх.  

Ø Орон нутгийн удирдлага 
Ø Сумын төвийн оршин 
суугчид 

Ø Зам ашиглаж буй бусад 
компаний ажилчид, 
удирдлага 

1-2 жилд нэг удаа  Ард иргэд, орон нутгийн 
удирдлагаас замтай 
холбоотойгоор нийгэмд 
гарч байгаа өөрчлөлтийн 
талаар санал асуулга авах, 
бичиглэл хийх, уулзалт 
зохион байгуулах.  

2 

Аюулгүй байдал, осол 
эрсдэл 

Ø Осол аваар 
Ø Гэмт хэрэг  
Ø Зам арчилгаа 

Ø Замын тэмдэг тэмдэглэгээ 
Ø Малын гарц гарам 
Ø Аваар осол гарсан буюу 
болзошгүй хэсэг 

Ø Ус зайлуулах шугам шуудуу 
гэх мэт онцгой газруудад 

Жилд нэг удаа  Замын дагуу явж, замын 
чанарын байдал 
/тэмдэглэгээ, хагарал, 
суваг шуудуу гэх мэтийг 
ажиглаж шаардлагатай 
тохиолдолд сэргээн 
засварлах арга хэмжээ 
авах/ 

5 

Ашиглалтын үед зарцуулах хяналт шинжилгээний зардал-33.5сая 
Зам тавих болон ашиглалтын үеийн хяналт шинжилгээний зардлын нийт дүн 33.5сая+26 сая=59.5сая 
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“Оюу Толгой-Гашуун Сухайтын дэд бүтцийн зурвас байгуулах төсөл”      
Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсэн үнэлгээний нэмэлт 

тодотголын тайлан  

Боловсруулсан: Натур Фрейндли ХХК 

4.3. ТӨСЛИЙН ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ ЯВЦАД ТҮҮХ, СОЁЛЫН ДУРСГАЛТ ЗҮЙЛС БОЛОН 
АРХЕОЛОГИ ПАЛЕНТОЛОГИЙН ОЛДВОР НӨЛӨӨЛӨХ НӨЛӨӨЛЛИЙГ ТОГТООХ 

Палентологийн чиглэлээр сүүлд хийсэн судалгааны үр  дүнг тайлангийн 3.6.2 хэсэгт 
тусгасан. Урьд өмнө нь тус замын дагуу палеонтологийн судалгаа хийгдэж байсан 
байна.  

Түүх соёлын дурсгалт зүйлс, археологи палеонтлогийн олдвортой холбоотой доорх 
хоёр зөвлөмжийг өгч байна.  

Ø Зам тавих явцад тухайн талбайгаас түүх  соёлын дурсгал, археологи, 
палеонтологийн дурсгалт зүйлс илэрвэл газар шорооны ажлаа шууд зогсоон 
зохих байгууллагуудад мэдэгдэн, арга хэмжээ авч, тухай бүрт орон нутгийханд 
мэдэгдэж тайлагнах нь зүйтэй.  

Ø Нутгийн ард иргэдтэй тухайн орон нутгийн түүх  соёлын дурсгалт газрыг 
хамгаалах, хүндэтгэх арга хэмжээг хамтран авч хэрэгжүүлэх. 

4.4. ЗАМЫН ОСЛООС СЭРГИЙЛЭХ НУТАГ ОРНЫ ОНЦЛОГ БАЙДАЛ, АН АМЬТНЫ БАЙРШИЛ, 
НҮҮДЭЛ, ЧИГЛЭЛ, ГАРЦ, ЗАЙГ ТОДОРХОЙЛОХ, ТЭМДЭГ ТЭМДЭГЛЭГЭЭГ БАЙРШУУЛАХ 
ОНОВЧТОЙ ХУВИЛБАРУУДЫГ СОНГОЖ ТУСГАХ 

Ан амьтны байршил, нүүдэл, гарцыг тэмдэгжүүлэн ан амьтныг  машин  техникийн 
хөдөлгөөнд үрэгдэж  болзошгүй эрсдлийг бууруулах, замын хөдөлгөөний аюулгүй 
байдлыг хангах  үүргийг  тухайн  замын  хэсгийн  засвар  арчлалт , хамгаалалтыг 
хариуцсан байгууллага анхааралдаа авч ажиллах нь зүйтэй (Зураг 49).  

Замын осол , аваараас  урьдчилсан  сэргийлэхийн  тулд  дор  дурьдсан арга хэмжээг 
байнга тасралтгүй авч хэрэгжүүлбэл авто зам дагуу гарах эрсдэл буурч, осол аваар 
буюу эд материал, хүн амьтны амь насанд учирч болзошгүй эрсдэл буурах 
бололцоотой. 

• Хатуу хучилттай замаар нүүрс тээвэрлэгч тээврийн хэрэгсэл барих жолооч нарт 
авто зам аль хэсэгт осол эрсдэлтэй, мөн мал амьтны гарц, нүүдэл байгаа талаар 
сургалт явуулах. 

• Авто замын ослын талаарх мэдээлэл цуглуулж дүгнэлт гаргах. Авто замын 
дагуу осол аваар гарсан тохиолдолд осол гарсан цэгийн байршил, хэзээ, ямар 
шалтгааны улмаас осол эрсдэл г арсан, осол эрсдлээс гарсан хохирлын хэмжээ 
зэргийг бүртгэн нэгтгэж, оны эцэст тайлагнаж байх.  

• Осол эрсдлийн мэдээллийг ашиглаж тухайн авто замын дагуу осол эрсдэлтэй 
цэгүүдийг илрүүлэх. 

• Осол эрсдэлтэй цэг гэж үзэх болсон шалтгаан, хүчин зүйлийг тодорхойлох. 
• Осол эрсдэл гарах болсон хүчин зүйлийг мөн тодорхойлж түүнээс урьдчилан 
сэргийлэх, хамгаалах арга хэмжээг боловсруулан хэрэгжүүлэх.  
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“Оюу Толгой-Гашуун Сухайтын дэд бүтцийн зурвас байгуулах төсөл”      
Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсэн үнэлгээний нэмэлт 

тодотголын тайлан  

Боловсруулсан: Натур Фрейндли ХХК 

• Эрсдэл бүхий нөхцөл байдал, түүнээс хэрхэн үр дүнтэй урьдчилан сэргийлэхийг 
бодолцсон аюул осолгүй шийдлийг олох. Урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах арга 
хэмжээ авсаны дараа гарах осол эрсдэл буурсан эсэхэд дүн шинжилгээ хийх.  

• Зам дагуу байрлах осол эрсдэлтэй газруудад тод орхой т эмдэг тэмдэглэгээг 
байршуулах шаардлагатай. Тэмдэглэгээг хийхдээ замын хэсэг дээр, хажуугийн 
туслах замаас, хараа зүйн үндсэн чиглэл, гэрэлтүүлэг сайтай, гялбаанд 
орохооргүй байдлыг ханган байршуулах нь зүйтэй бөгөөд тэмдэглэгээнд 
байнгын арчилгаа, хяналт шинэчлэлийг хийх. 
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Зураг  49. ОТ-ГС хүрэх замын дагуух малын гарч, гарам 
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ДҮГНЭЛТ 

Байгаль орчны үнэлгээний “Натур Фрейндли” ХХК-ийн боловсруулсан энэхүү тайлан 
нь 2004 онд “Эко Трейд” ХХК-ийн боловсруулан, БОАЖЯ-аар батлуулсан “Оюу 
Толгой-Гашуун Сухайтын дэд бүтцийн зурвас байгуулах төсөл”-ийн БОНБНҮ -ний 
тайланд хийгдэж байгаа байгаль орчны үнэлгээний нэмэлт тодотголын ажил юм.  

Энэхүү нэмэлт тодотголын тайланд ОТ-ГС чиглэлийн дэд бүтцийн зурвасын 2 хэсэг 
газарт орсон өөрчлөлтөөс хөрс, ургамлан нөмрөг, соёлын дурсгалт зүйлсэд  үзүүлж 
болзошгүй нөлөөллийг тодорхойлж, тэдгээр сөрөг нөлөөллийг бууруулах, арилгах арга 
хэмжээний зөвлөмжүүдийг тусгав. 

Төслийн байгаль орчинд үзүүл ж болзошгүй нөлөөллийн үнэлгээг Оюу Толгой - 
Гашуун Сухайтын хатуу хучилттай авто замын Оюу Толгойн ордоос эхэлдэг 1-р 
хэсгийн өргөтгөж тавих 26.73 км зам, Цагаан хад - Гашуун Сухайтын боомтын 
хоорондох автозамын Хар хадны усаас эхэлдэг шинээр тавих 7.18 км урттай 2-р 
хэсгээр хязгаарлан тодорхойлсон. 

Замын барилгын ажлын явцад байгаль орчинд үзүүлэх болзошгүй сөрөг нөлөөлөл нь 
их байх ба замыг ашиглалтанд оруулсанаар Цагаан хадын хилийн ойролцоо болон хил 
хүрч байгаа авто тэээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнөөс үүсэж байгаа тоосжилт багасах, 
улмаар тоосжилт, автотээврийн хэрэгсэлийн  хөдөлгөөний эмх замбараагүй байдлаас  
үүсээд байгаа байгаль орчны сөрөг нөлөөлллийг бууруулах, арилгах чухал ач 
холбогдолтой байна.  
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