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ТАЙЛАНГИЙН ТЕХНИКИЙН БУС ХУРААНГУЙ 

1. Төсөл хэрэгжүүлэгчийн танилцуулга 

Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй Оюу Толгой 
ХХК нь олборлосон уул уурхайн бүтээгдэхүүнээ Гашуунсухайтын боомт руу авто замаар 
тээвэрлэдэг. Оюу Толгой ХХК нь Ханбогд сумын нутаг дэвсгэрт орших Оюу Толгойн зэс, 
алтны ордоос Цагаанхадны уулзвар хүртэлх 2 урсгал бүхий III зэргийн 85.7 км хатуу 
хучилтай замын 2013 онд барьж, ашиглаж байна. Харин одоо Оюу Толгой ХХК нь 
үргэлжлүүлэн Цагаанхадны уулзвараас Гашуунсухайт боомт хүртэлх 18.6 км авто замыг 
хатуу хучилттай болгон барьж, ашиглахаар төлөвлөж байна. 

2. Байгаль орчны төлөв байдал 

Физик газарзүйн нөхцөл. Монгол орны өмнөд хэсэг Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын 
Хайрхан багийн нутаг, Галбын говийн нутагт Далайн түвшнээс дээш 800-1000 м өргөгдсөн, 
ухаа гүвээ, цав толгод бүхий тал хээр буюу мал аж ахуй эрхлэхэд тохиромжтой бөгөөд 
газар тариалан эрхлэхэд тохиромж муутай газар нутаг юм. 

Автозамын трассын дагуу баруун талд Баруун Тогоо овоо, Далан шар, Гурван Зээрд зэрэг 
уулс 1100-1137 орчим м-ийн өндөрт, зүүн зүгт Зүүн Тогоо овоо, Талын Хүрэн овоо уулс 
1119-1202 м–ийн өндөрт, баруун хойд зүгт Хонгорын нуруу 1023 м-ийн өндөрт оршиж 
байна. 

Цаг уур, уур амьсгал.Тус төслийн талбай орчмын газар нутаг нь эх газрын эрс тэс уур 
амьсгалтай бөгөөд хавар, намартаа сэрүүн, зундаа халуун, өвөлдөө хүйтэн байдаг. 
Хавартаа маш хуурай бөгөөд салхи, шуурга ихтэй байна. 

2008-2020 оны Ханбогд сумын цаг уурын станцын ажиглалтын мэдээнээс үзэхэд тус бүс 
нутгийн жилийн дундаж агаарын температур 8.18˚C, үнэмлэхүй их температурын дундаж 
22.88˚C, үнэмлэхүй бага температурын дундаж -6.33˚C байна. Эдгээр онуудын мэдээллээс 
харахад Ханбогд сумд салхины үнэмлэхүй их хурд дунджаар 17.05 м/с байна. Тус бүс 
нутагт баруун өмнөд зүгийн салхи зонхилдог. Салхины чиглэлийн давтамж сар бүрээр 
хоорондоо харилцан адилгүй байна. 

Геологи, геоморфологи. Судалгааны район нь региональ геологи, структурийнхээ 
ангилалаар өмнөт Монголын тогтворжсон тавцант структурийн Ханбогд-Сайншандын дэд 
мужид ангилагдана. Судалгааны зурвас талбайн орчимд геологи, гарал үүслийн 4 хурдас 
чулуулаг хуримтлагдан тогтсон. 

1. Гуравдагч-дөрөвдөгчийн хурдас /QIII-IV/. Гуравдагч-дөрөвдөгчийн настай, 

делюви-пролювийн гаралтай хурдас тал хөндий, yxaa, толгодын бэл хажуугаар 

хуримтлагдсан. Голлож элсэнцэр чигжээстэй хайр хайрга, элсэн чигжээстэй хайр, 

хайрга, элсэнцэр, шавранцар болон янз бүрийн ширхэгтэй элсэн хөрс тархсан. 

Дээрхи хурдаснуудын зузаан харилцан адилгүй зузаантай хуримтлагдсан. Энэ нь 

хурдас хуримтлалын эрчим, орон зай, цаг хугацаатай шууд холбоотой юм. 

Автозамын зурвасын дагууд элсэнцэр чигжээстэй хайр хайрган хөрс зонхилон 

хуримтлагдсан. 

2. Неоген-гуравдагчийн хурдас /NgQIII-IV/. Неогены сүүл үе, гуравдагчийн эхэн үед 

үүссэн төргөн гаралтай хурдас, зурвас талбайн эхний хэсэгт хязгаарлагдмал 
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байдалтай хуримтлагдсан. Голлож улаан хүрэн, хүрэн бор бор саарал өнгөтэй 

хурдас зонхилно. 

3. Элсэн чулуу, занарын зузаалаг. Дунд карбон сүүл, палеоцены эхэн үед үүссэн 

тунамал гаралтай элсэн чулуу, занарын зузаалаг авто замын зурвасын дунд хэсгээр 

жижиг yxaa, толгодыг үүсгэж тогтсон. Элсэн чулуу занарын зузаалагаас тогтсон 

толгодын зарим нь элэгдэл, угаагдлын процессд хүчтэй орж, үлдэгдэл гүдгэр 

болтолоо элэгдлийн үйл ажиллагаанд автагдсан байна. 

4. Гранит /Pz/. Дунд дээд полеозойн эрний үед үүссэн гүний гаралтай гранит 

автозамын зурвасын дунд хэсгээр жижиг толгодыг үүсгэж тогтсон. Гранитын 

төрлийн судлын чулуу аплет зүүн хойноосоо баруун урагшаа чиглэлтэй 

үргэлжилсэн болон тасалдани судал (дайки)-ууд үүсгэж тогтсон. Гранит, аплет нь 

өгөршлийн процессэд хүчтэй автагдаж зарим хэсэгтээ хайр, хайрга болтлоо бутарч, 

хагас хадан хөрсөнд шилжиж байна. 

Гадаргын ус болон газрын доорх ус. Судалгааны бүс нутаг нь  хур тунадас багатай хуурай 
уур амьсгал бүхий нутаг дэвсгэрт орших тул гадаргын усны сүлжээ хөгжөөгүй, байнгын 
урсац бүхий гол мөрөн байхгүй. Ихээхэн хур борооноос үүдэн урсах түр зуурын сайр, 
жижиг хэмжээний нуур тойром үүсдэг онцлогтой бүс нутаг юм. Авто замын трассын дагууд 
хөндлөн огтлон гарч байгаа 4 сайр бүртгэгдсэн. БНМАУ болон БНХАУ-ын хил орчмын нам 
уул, толгод, дунд хэсгээрээ замын баруун талаас Баруун тогоо овоо уулаас (1136.9м) эх 
авна.  

Хөрсөн бүрхэвч. Цагаанхаднаас Гашуунсухайт орчмын заримдаг цөлийн бүсийн зонхилох 
хөрс болох говийн бор хөрсний хэв шинжийн тухай анхны судалгааг Б.Б.Полынов (1930) 
хийсэн бөгөөд түүнээс хойш олон судлаачид (Андреев, Евстифеев, Уфимцева, 1977, 
Рубцова, 1978 болон бусад) энэ хөрсний талаар өөрсдийн бүтээлд дурдсан байдаг. 
Заримдаг цөлийн бор хөрс говийн хялгана, говийн хазаар өвс, таана, хөмүүл, баглуур, 
бударгана голлосон цөлөрхөг хээрийн ба цөлжүү хээрийн ургамалжилт бүхий цав 
толгодод тал газар, уулсын хоорондох томоохон хотгор, хөндий хоолойг хамарч тархана. 
Механик бүрэлдэхүүний хувьд элсэнцэр, хөнгөн шавранцар хөрс зонхилох бөгөөд 
хөрсний профилийн доод хэсэгт байнга сайр чулуу ихтэй байдаг. 

Биологийн олон янз байдал 

Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутагт хамаарах автозамын трассын дагуух газар нутаг 
нь амьтны газарзүйн мужлалын хувьд Умард говийн болон Алтайн өвөр говийн тойрогт 
хамаарах (А.Г.Банников 1954) бөгөөд говь цөлийн амьтад тэргүүлэх бөгөөд мэрэгчдээс 
чичүүл, сохор оготно, савагдаахай, загийн шар чичүүл, говийн алаг даага, бор зусаг, 
туурайтнаас хар сүүлт, хулан, янгир, аргаль зонхилно.  

Цагаанхад-Гашуунсухайт чиглэлийн авто зам нь нийт 18.6 км үргэлжлэх бөгөөд Монгол 
орны ургамал-газарзүйн мужлалаар Тал талархуу газрын Төв Азийн бүсийн Галбын говийн 
(цөлийн) тойрогт хамаарагдах бөгөөд бүхэлдээ жинхэнэ цөлийн хэв шинжийг илэрхийлэгч 
сөөг болон хагас сөөгөнцөр ургамал зонхилон тархсан бөгөөд төслийн талбайн эргэн 
тойронд том оврын авто машин, түүний тоосны нөлөөнд ихээхэн доройтсон. 

Тусгай хамгаалалттай газар нутаг. Цагаанхад-Гашуунсухайт чиглэлийн авто зам нь Улсын 
хилийн зурвас болон Говийн бага дархан цаазтай газрын “Б” хэсгийн хязгаарлалтын 
бүсийг дайран өнгөрч байна. 



Оюутолгойн уурхайн авто замын төгсгөл “Цагаанхадны уулзвараас Гашуунсухайтын боомт 
хүртэлх” хатуу хучилттай авто зам барих төслийн БОННҮ-ний нэмэлт тодотгол 

 

 
xi 

Нийгэм, эдийн засаг.Оюу Толгой төсөл байрлах Ханбогд сум нь 2019 оны эцсийн байдлаар 
8,660.0 хүн амтай, хүн амын өсөлт сүүлийн жилүүдэд нэмэгдсэн, төрөлт нь нас баралтаас 
харьцангуй ихтэй байна. Энэ суманд 2020 оны байдлаар 30,808.0 хүн ажиллаж байна. 
2019 оны эцсийн байдлаар сумын иргэдийн зээлийн хэмжээ тэдний нийт хадгаламжийн 
хэмжээнээс 1.6 дахин их байна. 2019 оны байдлаар Ханбогд сумын иргэдийн малын тоо 
190,030.0 хүрсэн байгаа бөгөөд тариалсан талбайн нийт хэмжээ 1.5 га байна. 2020 оны 3 
дугаар улирлын байдлаар Ханбогд суманд нийт 467 аж ахуй нэгж бизнес регистрийн санд 
бүртгэлтэй байна. 

3. Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ 

Байгаль орчин, нийгэм эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөлөл 

Оюу Толгой ХХК-ийн Оюутолгойн уурхайн авто замын төгсгөл “Цагаанхадны уулзвараас 
Гашуунсухайтын боомт хүртэлх” хатуу хучилттай авто зам барих төслийн үйл 
ажиллагаанаас байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөллийг байгаль орчны бүрэлдэхүүн хэсэг тус 
бүр дээр 25 нөлөөллийг тооцсон байна. Үүнээс 16 буюу 6% нь бага, 7 буюу 28% нь дунд, 2 
буюу 8% нь их гэсэн үнэлгээний зэрэгт хамаарагдаж байна (Хүснэгт 2-19). Эндээс дүгнэхэд 
төслөөс байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөллийн үнэлгээний зэргээг “Бага” ангилалд 
хамаарагдаж байна. Төслийн зам барилгын явцад сөрөг нөлөөллийг үзүүлэх боловч зам 
ашиглалтад орсны дараагаар олон салаа замын асуудал арилах, тоосжилт үүсэх асуудал 
буурах зэрэг эерэг нөлөөллийг үзүүлэх юм.  

Байгаль орчин, нийгэм эдийн засагт үзүүлэх эерэг нөлөөлөл 

Энэхүү Оюутолгойн уурхайн авто замын төгсгөл “Цагаанхадны уулзвараас 
Гашуунсухайтын боомт хүртэлх” хатуу хучилттай авто зам барих төслийг хэрэгжүүлснээр 
уул уурхайн бүтээгдэхүүн тээвэрлэх тээврийн хэрэгслүүд нэг чиглэлийн хөдөлгөөнд орж, 
хилийн боомт хүртэлх зайнд уул уурхайн бүтээгдэхүүнийг өртөг хямд, хурдан, осол 
аюулгүй  байдлыг хангахаас гадна уул уурхайгаас орон нутагт төвлөрөх төсвийн орлогыг 
нэмэгдүүлж, ажилгүйдлийг бууруулах төдийгүй орон нутгийн дэд бүтцийг хөгжүүлэх 
үнэтэй хувь нэмэр оруулна. 

4. Гэнэтийн осол, эрсдэлийн үнэлгээ 

Энэхүү бүлэгт Эрсдэлийн үнэлгээний дүнгээр нийт тохиолдож болзошгүй гэж 
тодорхойлогдсон аюул ослоос эрсдэлийн зэрэглэлээр бага ангилалд 6, дунд ангилалд 3, 
их ангилалд-12, маш их ангилалд-16 тус тус багтаж байгаа бөгөөд 6 нь эрсдэлгүй гэсэн 
ангилалд багтаж байна.  Тиймээс зам барилгын ажлын үйл ажиллагааг явуулахад хүний 
эрүүл мэнд, амь нас, байгаль орчин болон төсөл хэрэгжүүлэгчийн эд хөрөнгөд хохирол 
үзүүлэх эрсдэлтэй байж болзошгүй байна. Иймд төсөл хэрэгжүүлэгч Оюу Толгой ХХК нь  
төсөл хэрэгжих хугацааны туршид дээр тодорхойлогдсон аюул ослоос урьдчилан 
сэргийлэх, тэдгээрийн сөрөг нөлөөллийг бууруулах, арилгах арга хэмжээг өндөр түвшинд 
авч байнгын хяналт тавин, энэхүү тайланд орсон заавар зөвлөмж болон холбогдох дүрэм 
журмыг үйл ажиллагаандаа нарийн чанд мөрдөн ажиллах шаардлагатай. 

5. Экологи-эдийн засгийн хохирлын үнэлгээ 

Оюутолгойн уурхайн авто замын төгсгөл “Цагаанхадны уулзвараас Гашуунсухайтын боомт 
хүртэлх” хатуу хучилттай авто зам барих төслөөс байгаль орчинд учруулах хохирлын 
үнэлгээг БОАЖ-ын сайдын 2010.05.27 өдрийн А-156 дугаар тушаалаар баталсан Байгаль 
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орчны хохирлын үнэлгээ, нөхөн төлбөр тооцох аргачлал-ын дагуу тооцов. Нийт байгаль 
орчинд 113,686,028.1  төгрөгийн хохирол учруулахаар байна. 

Хүснэгт 0-1. Байгаль орчинд учруулах хохирлын нийт дүн 

Эдэлбэр газарт учруулах хохирол 136,173.7 

Агаарын чанарт учруулах хохирол 371,375 

Хөрсөн бүрхэвчинд учруулах хохирол 10,805,525 

Ургамлын аймагт учруулах хохирол 1,588,314.4 

Амьтны аймагт учруулах хохирол 100,784,640 

Нийт хохирлын хэмжээ 113,686,028.1 

6. Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө  

Оюутолгойн уурхайн авто замын төгсгөл “Цагаанхадны уулзвараас Гашуунсухайтын боомт 
хүртэлх” хатуу хучилттай авто зам барих төслийн БОМТ-г “Байгаль орчны стратегийн 
болон хуримтлах нөлөөллийн үнэлгээ хийх аргачлал”-ийн 4-р хэсэг болох Байгаль орчны 
менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах аргачлал болон БОАЖ-ын сайдын 2019 оны 10 
сарын 29-ны өдрийн А/618 дугаар тушаал “Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө 
боловсруулах, хянан батлах, тайлагнах журам” -нд заасны дагуу хийж гүйцэтгэсэн ба 
БОМТ-ний хүрээнд авч хэрэгжүүлэхэд 214.17 сая төгрөг зарцуулахаар байна. 

Хүснэгт 0-2. БОМТ-ний зардлын хураангуй, 2021-2025 он 

№ Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө Нийт зардал (сая. төг) 

1 

Байгаль орчныг хамгаалах 
төлөвлөгөө 

Сөрөг нөлөөллийг буруулах арга 
хэмжээний төлөвлөгөө 

35.0 

2 Нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөө 54.5 

3 Түүх соёлын өвийг хамгаалах төлөвлөгөө - 

4 Осол эрсдэлийн менежментийн 
төлөвлөгөө 

20.0  

5 Хог хаягдлын менежментийн төлөвлөгөө 23.37 

6 Удирдлага зохион байгуулалтын авч 
хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө 

43.0 

7 Орчны хяналт 
шинжилгээний хөтөлбөр 

Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр 38.3 

Нийт зардал 214.17 
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ОРШИЛ 

Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй Оюу Толгой 
ХХК нь олборлосон уул уурхайн бүтээгдэхүүнээ Гашуунсухайтын боомт руу авто замаар 
тээвэрлэдэг. Оюу Толгой ХХК нь Ханбогд сумын нутаг дэвсгэрт орших Оюу Толгойн зэс, 
алтны ордоос Цагаанхадны уулзвар хүртэлх 2 урсгал бүхий III зэргийн 85.7 км хатуу 
хучилтай замын 2013 онд барьж, ашиглаж байгаа бөгөөд одоо үргэлжлүүлэн Цагаанхадны 
уулзвараас Гашуунсухайт боомт хүртэлх 18.6 км авто замыг хатуу хучилттай болгон барьж, 
ашиглалтанд оруулахаар төлөвлөж байна.    

Төлөвлөж буй Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутагт орших Цагаанхаднаас 
Гашуунсухайтын боомт хүртэлх 18.6 км авто зам барих төслийн баримт, бичгүүд болох 
техник эдийн засгийн үндэслэл,  нарийвчилсан зураг төсөл,  автозамын трасс,  байгаль 
орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээ зэргийг боловсруулан холбогдох эрх бүхий 
байгууллагуудаар батлуулсан байна.  

Оюу Толгой ХХК нь тус автозам барилгын төслийн байгаль орчны нөлөөллийн 
нарийвчилсан үнэлгээ нь 2015 онд батлагдсан байгаа бөгөөд тус байгаль орчны 
нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээний тайлангын нэмэлт тодотголыг Байгаль орчны 
судалгаа, үнэлгээний Грийнтрендс ХХК боловсруулав.   

Төслийн БОННҮ-ний нэмэлт тодотгол тайланг Засгийн газрын 2013 оны 374 дүгээр 
тогтоолын 2-р хавсралт Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээний журам, БОНХ-ийн сайдын 
2014 оны 4 дүгээр сарын 10-ны өдрийн А117 тоот тушаалын 2-р хавсралтаар батлагдсан 
“Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээ хийх аргачлал”, БОАЖ-ын сайдын 
2019 оны 10 сарын 29-ны өдрийн А/618 дугаар тушаал “Байгаль орчны менежментийн 
төлөвлөгөө боловсруулах, хянан батлах, тайлагнах журам” -ын дагуу хийж гүйцэтгэлээ. 

Авто зам барилгын төслийн байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээний ажлын 
хүрээнд төслийн үйл ажиллагаанаас үүсэх гол болон болзошгүй сөрөг нөлөөллийг тогтоож, 
тэдгээр сөрөг нөлөөллөөс зайлсхийх, урьдчилан сэргийлэх, бууруулах, арилгах арга 
хэмжээ,  болзошгүй эрсдэлээс сэргийлэх арга хэмжээ зэргийг боловсруулан, цаашид Оюу 
Толгой ХХК-ийн байгаль орчныг хамгаалах талаар авч хэрэгжүүлэх байгаль орчны 
менежментийн төлөвлөгөөг зам барилгын ажлын үеийн болон барилгын ажил дууссаны 
дараах хяналт мониторингийн ажлуудыг тусган 5 жилээр буюу 2021 – 2025 оны 
төлөвлөгөөг боловсруулан, холбогдох зардлуудыг тусгав. 
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ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХҮРЭЭ 

Хууль, эрхзүйн орчны бүлгийн тойм 

Энэхүү бүлэгт Оюу Толгой ХХК-ийн Цагаанхад Гашуун сухайт авто замын төсөл 
хэрэгжүүлэхэд буюу авто замын барилгын ажлын үед болон түүний дараах автозам 
ашиглалтын явцад дагаж мөрдөх шаардлагатай байгаль орчны хууль, дүрэм журам, 
стандарт шаардлагуудыг тоймлон тусгав.  

Мөн түүнчлэн төсөл хэрэгжүүлснээр МУ-ын байгаль орчны хууль, эрх зүйн орчин болон 
нэгдэн орсон олон улсын конвенц, гэрээ хэлэлцээрүүдийн талаар авч үзэхийг зорив. 

Энэ бүлэгт дараах сэдвүүдийг авч үзлээ. Үүнд:  

• Бодлого, хөтөлбөр, төлөвлөгөө, хөгжлийн стратеги 
• Байгаль орчны хамгаалал, үнэлгээ, газар ашиглах/эзэмших, нийгэм, соёл, 

ажиллагсдын эрүүл мэнд, аюулгүй байдалтай холбоотой Монгол улсын хууль 
тогтоомжууд 

• Холбогдох журмууд 
• Хүрээлэн буй орчин, аюулгүй ажиллагааны стандартууд 
• Холбогдох олон улсын гэрээ хэлэлцээрүүд (Монгол Улсын нэгдэн орсон) 

Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт хэрэгжих үйлдвэрлэл үйлчилгээ, дэд бүтцийн аливаа төсөл 
нь хуулиар тогтоосон хэм хэмжээ ба төрийн захиргааны байгууллагуудаас 
баталгаажуулсан стандарт, норм нормативуудын шаардлагад нийцүүлэн үйл 
ажиллагаагаа хэрэгжүүлэхдээ юуны өмнө Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний 
тухай хуулийн 4.1 болон бусад заалтын дагуу холбогдох үнэлгээ, дүгнэлт гаргуулж, эрх 
бүхий байгууллагаас зөвшөөрөл авсан байх шаардлагатай байдаг ба байгаль орчинд 
нөлөөлөх байдлын үнэлгээний хүрээнд дагаж мөрдөх шаардлагатай хууль эрхзүйн орчны 
хамрах хүрээг тодорхойлохыг журмалсан байдаг.  

Энэхүү бүлэгт дурдсан хууль эрхзүйн баримт бичгүүдэд тайланг боловсруулснаас хойш 
өөрчлөлт орсон тохиолдолд хамгийн сүүлчийн албан ёсны хувилбаруудыг дагаж мөрдөх 
шаардлагатай бөгөөд төсөл хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа нь зөвхөн эдгээр хууль эрхзүйгээр 
хязгаарлагдахгүй.   

МУ-ын хууль  

Байгалийн нөөц, байгаль хамгааллын тухай бүхий л бодлогыг 1992 онд баталсан Монгол 
улсын Үндсэн хуульд заасан байдаг. Монгол улсын үндсэн хуулийн 6-р зүйлийн 1-д “газар, 
түүний хэвлий, ой, ус, ургамал, амьтан болон бусад байгалийн нөөц ард түмний мэдэл, 
төрийн хамгаалалтад байна”, 16-р зүйлийн 1.2-т Монгол улсын иргэн “эрүүл, аюулгүй 
орчинд амьдрах, орчны бохирдол, экологийн тэнцвэргүй байдлаас хамгаалуулах эрхтэй” 
гэж тус тус заасан байдаг. Үндсэн хуулийн хүрээнд нийцүүлж байгаль орчны олон хууль 
тогтоомж, стандарт баталсан ба одоогийн байдлаар байгаль орчны 30 гаруй хууль 
тогтоомж, 150 гаруй стандарт мөрдөгдөж байна1. 

Төслийн үндсэн үйл ажиллагааны хууль эрхзүйн орчин нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, 
Авто замын тухай, Автотээврийн тухай, Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тухай, 
Барилгын тухай, Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай, Галын аюулгүй 

 

1 МУ-ын байгаль орчны хууль эрхзүйн мэдээллийн сан:  http://www.eic.mn/legalinfo/legalinfo.php 

http://www.eic.mn/legalinfo/legalinfo.php
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байдлын тухай, Эрүүл ахуйн тухай, Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн 
эргэлтэд хяналт тавих тухай, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын тухай, Автотээврийн тухай, 
Газрын хэвлийн тухай зэрэг хуулиуд2 байна.  

Харин төсөл хэрэгжүүлэх үед  байгаль хамгаалах, орчныг бохирдуулахаас урьдчилан 
сэргийлэх, зайлсхийх, нөлөөллийг бууруулах зэрэг үйл ажиллагаанууд нь дараах байгаль 
орчны хуулиудын хүрээнд зохицуулагддаг ба тэдгээрээс Байгаль хамгаалах тухай хууль, 
Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хууль нь төслийн байгаль орчны 
үнэлгээнд дагаж мөрдөгдөх гол заавар, зааварчилгаагаар хангасан хуулиуд юм.  

Дагаж мөрдөх хууль:  

• Монгол Улсын Үндсэн хууль (1992.01.13, 2019 оны нэмэлт) 

• Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль (1995.03.30, 2019 оны нэмэлт) 

• Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хууль (2012.05.17-ны шинэчилсэн 

найруулга, 2017 оны нэмэлт) 

• Усны тухай хууль (2012.05.17, 2020 оны нэмэлт) 

• Ус бохирдуулсны төлбөрийн тухай хууль (2012.05.17, 2019 оны нэмэлт ) 

• Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай хууль (2012.05.17-ны шинэчилсэн найруулга, 

2017 оны нэмэлт) 

• Газрын тухай хууль (2002.06.07-ны өдөр, 2019 оны нэмэлт) 

• Газрын төлбөрийн тухай хууль (1997.04.24, 2019 оны нэмэлт) 

• Хөрс хамгаалах, цөлжилтөөс сэргийлэх тухай хууль (2012.05.17, 2015 оны нэмэлт) 

• Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хууль (1997.10.13) 

• Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн орчны бүсийн тухай хууль  

• Агаарын тухай хууль (2012.05.17-ны шинэчилсэн найруулга, 2019 оны нэмэлт) 

• Агаарын бохирдлын төлбөрийн тухай хууль (2010.06.24, 2019 оны нэмэлт) 

• Амьтны тухай хууль (2012.05.17-ны шинэчилсэн найруулга, 2017 оны нэмэлт) 

• Байгалийн ургамлын тухай хууль (1995.04.11, 2015 оны нэмэлт) 

• Ойн тухай хууль (2012.05.17 шинэчилсэн найруулга) 

• Хог хаягдлын тухай хууль (2017.05.12, 2020 оны нэмэлт) 

• Авто замын тухай хууль (2017.05.11) 

• Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль (1996.4.30, нэмэлт өөрчлөлт 2011) 

• Автотээврийн тухай хууль (1999.6.4, нэмэлт өөрчлөлт, 2012) 

• Барилгын тухай хууль (2016.02.05-ны шинэчилсэн найруулга, 2020 оны нэмэлт) 

• Монгол улсын хилийн тухай хууль (1993.10.21, өөрчлөлт 2000, 2001, 2002, 2007, 2008) 

• Галын аюулгүй байдлын тухай хууль (2015.07.28, 2015 оны нэмэлт) 

• Гамшгаас хамгаалах тухай хууль (2017.02.02-ны шинэчилсэн найруулга, 2020 оны нэмэлт) 

• Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль (2008.05.22, 2018 оны нэмэлт) 

• Зөрчлийн тухай хууль (2017.05.11-ний шинэчилсэн найруулга, 2020 оны нэмэлт) 

Эдгээр байгаль орчны хуулиудаас төслийн хэрэгжүүлэх явцад онцгойлон анхаарах 
хуулиуд болон түүнд заасан заалтуудыг дараах хүснэгтэд тусгав. Үүнд: 

Хүснэгт 0-1. Төсөл хэрэгжүүлэх үед онцгойлон анхааран дагаж мөрдөх  МУ-ын хуулийг заалтууд 

Хуулийн нэр  Анхаарах заалтууд 

Монгол Улсын 
Үндсэн хууль 

Байгалийн нөөц, хамгааллын тухай бүхий л бодлогыг 1992 онд баталсан Монгол 
улсын Үндсэн хуульд заасан байдаг. 6-р зүйлийн 1-д “газар, түүний хэвлий, ой, ус, 

 
2 Тайлбар: Зөвхөн эдгээр хуулиудаар хязгаарлагдахгүй.  
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Хуулийн нэр  Анхаарах заалтууд 

ургамал, амьтан болон бусад байгалийн нөөц ард түмний мэдэл, төрийн 
хамгаалалтад байна” гэж заасан байдаг. 16-р зүйлийн 1.2-т Монгол улсын иргэн 
“эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах, орчны бохирдол, экологийн тэнцвэргүй байдлаас 
хамгаалуулах эрхтэй” гэж заасан байдаг.  

Агаарын 
бохирдлын 
төлбөрийн тухай 
хууль 
(2010.06.24) 

Энэ хуулийн 5-р зүйлд заасан агаарын бохирдлын төлбөр ноогдох зүйлд:  

• Олборлосон түүхий нүүрс, үйлдвэрлэсэн болон импортолсон органик уусгагч, 

автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгсэл, агаарын бохирдлын томоохон суурин 

эх үүсвэрээс агаарт гаргах хаягдалд агаарын бохирдлын төлбөр ногдуулна. 

• Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн нэгж километр зайд явахад ялгарах 
нүүрсхүчлийн хийн хэмжээгээр нь бүлэглэх ангиллыг суудлын автомашины 
хөдөлгүүрийн багтаамж, автобус, ачааны автомашины даацаас хамааруулан 
тогтоох журмыг байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв 
байгууллага тээврийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагатай 
хамтран батална. 

6-р зүйлд. Төлбөрийг тооцоход дараах биет нэгжийг үндэслэл болгоно: 

• автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслээс нэгж километр зайд явахад ялгарах 
нүүрсхүчлийн хийн хэмжээг граммаар; 

8 дугаар зүйл.Төлбөрөөс чөлөөлөх, хөнгөлөх 

• Нэгж километр зайд явахад 120 грамм болон түүнээс бага хэмжээний 
нүүрсхүчлийн хий ялгаруулдаг автотээврийн хэрэгслийг төлбөрөөс чөлөөлнө. 

9 дүгээр зүйл.Төлбөр төлөх, тайлагнах 

• Төлбөр төлөгч нь автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгсэлд ногдох жилийн 
төлбөрийг жилд нэг удаа тухайн жилийн 6 дугаар сарын 01-ний өдрөөс өмнөы 
харьяалах татварын албанд төлөх бөгөөд автотээврийн болон өөрөө явагч 
хэрэгслийн техникийн үзлэгийн гэрчилгээ нь агаарын бохирдлын төлбөр төлсөн 
тухай тэмдэглэлтэй байна. 

Байгаль орчныг 
хамгаалах тухай 
хууль 
(1995.03.30, 2019 
оны нэмэлт) 

Хуулийн 6-р зүйлийн хүрээнд Монгол Улсын иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага, 
гадаадын иргэн, хуулийн этгээд байгалийн баялгийг зохих төлбөр, хураамжийг төлж, 
гэрээ, тусгай зөвшөөрөл буюу эрхийн бичгийн дагуу ашиглаж болно, 7-р зүйлд 
хүрээлэн буй орчны байгалийн төрхийг хадгалах үүднээс байгалийн нөөцийн үнэлгээ 
болон байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ хийх, 10-р зүйлд байгаль орчны 
байдал, өөрчлөлтөд мониторинг хийх тухай заасан байдаг. Иймд төсөл хэрэгжүүлэгч 
нь төсөл хэрэгжүүлэхээс өмнө БОННҮ-г хийлгэх шаардлагатай.  
Мөн хуулийн 31-р зүйлд заасны дагуу төсөл хэрэгжүүлэх явцад эрх бүхий 
байгууллагаас баталсан байгаль орчны холбогдолтой стандарт, хэм хэмжээ, дүрэм, 
журмыг чанд сахин биелүүлж, дотоодын хяналтыг хэрэгжүүлэх; зам барилгын  болон 
зам ашиглалтын явцад байгаль орчинд гаргаж байгаа хорт бодис, физикийн хортой 
нөлөөлөл, хог хаягдлын хэмжээг бүртгэж, тэдгээрийг багасгах, цэвэрлэх талаар авсан 
арга хэмжээ, хянах төхөөрөмжийн ажиллагааны тухай тайлан мэдээг хугацаанд нь 
гаргаж холбогдох байгууллагад өгөх; үйл ажиллагааныхаа сөрөг нөлөөллийг 
бууруулах, зогсоох болон байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээний 
зардлыг жил бүр төсөвтөө тусган хэрэгжүүлэх; байгаль орчны менежментийн 
төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангах, үйл ажиллагааны улмаас байгаль орчинд 
ялгаруулж байгаа хатуу, шингэн, хийн хаягдлыг хянах ажлыг зохион байгуулж 
ажиллуулах үүрэг бүхий дотоод хяналтын нэгжтэй байх; өөрийн үйл ажиллагааны 
улмаас байгаль орчинд учруулсан хохирлыг арилгах, холбогдох байгууллагад 
мэдэгдэх, байгаль орчны хяналтын улсын байцаагчийн ногдуулсан нөхөн төлбөрийг 
ажлын 14 хоногт багтаан төлөх; байгаль орчинд хохирол учруулж болох аливаа 
үйлдлээс татгалзах зэрэг үүрэгтэй.  
Харин хуулийн 54-р зүйлийн дагуу төсөл хэрэгжүүлэгч нь байгаль орчныг хамгаалах, 
түүний баялгийг зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх, байгаль орчинд үзүүлэх хортой 
аюултай нөлөөллийг багасгах дэвшилт арга, хоргүй, аюулгүй, бохирдолгүй, 
хаягдалгүй технологи нэвтрүүлсэн бол төрөөс урамшуулал хүртэх боломжтой. 

Газрын тухай 
хууль 

45 дугаар зүйл. Газар ашиглагчийн эрх, үүрэг 

• гэрээнд заасан зориулалтын дагуу уг газрыг эзэмших, ашиглах;  



Оюутолгойн уурхайн авто замын төгсгөл “Цагаанхадны уулзвараас Гашуунсухайтын боомт 
хүртэлх” хатуу хучилттай авто зам барих төслийн БОННҮ-ний нэмэлт тодотгол 

 

 
xvii 

Хуулийн нэр  Анхаарах заалтууд 

(2002.06.07, 
2009.07.16, 2010 
оны нэмэлт) 

• газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгааг газар өмчлөгчөөс гаргуулж 

авах; 

• газрын тухай хууль тогтоомж, газар эзэмших гэрээнд заасан үүргээ зохих ёсоор 

биелүүлж ирсэн бол эрхийн гэрчилгээний хугацаа дуусахад уг газрыг 

үргэлжлүүлэн эзэмшихээр эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгуулах;  

Газар ашиглагч дараах үүрэг хүлээнэ: 

• газар эзэмших, ашиглах гэрээнд заасан нөхцөл, болзлыг биелүүлэх; 

• газрыг үр ашигтай, зохистой ашиглах, хамгаалах, байгаль орчныг хамгаалах тухай 

хууль тогтоомж болон төрийн эрх бүхий байгууллагаас газар ашиглалттай 

холбогдуулан тавьсан нийтлэг шаардлагыг биелүүлэх; 

• газрын төлбөрийг хуульд заасан хугацаанд төлөх; 

• газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгааг тогтоосон журмын дагуу 

хийлгэж байх; 

• бусдын газар эзэмшихтэй холбогдсон эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг зөрчихгүй 

байх; 

50 дугаар зүйл. Газрыг үр ашигтай, зохистой ашиглах, хамгаалах нийтлэг шаардлага 

• газрын төлөв байдал, чанарыг хадгалах, байгалийн аясаар болон хүний үйл 

ажиллагааны улмаас хөрсний үржил шим буурах, газрын ургамлын бүрхэвч 

талхлагдах, хөрс элэгдэх, эвдрэх, хуурайших, намагжих, давсжих, бохирдох, 

хордохоос сэргийлэх арга хэмжээг өөрийн зардлаар хариуцах; 

• ашигт малтмал олборлох, барилгын материал бэлтгэх, төмөр зам, авто зам 

тавих, эрэл хайгуул, сорилт туршилт, шинжилгээний ажил хийх болон бусад 

хэрэгцээнд зориулан ухаж ашигласнаас эвдэрч гэмтсэн газрыг тухай бүр өөрийн 

хүч, хөрөнгөөр нөхөн сэргээж, засаж тохижуулж байх; 

• газар, түүний баялаг, түгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашиглахдаа байгаль 

орчинд сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй байх; 

• ойн төгөл, ховор, ховордсон амьтан, ургамал, түүх, соёлын дурсгалт зүйл бүхий 

газрыг хамгаалах; 

• бусдын эзэмшил, ашиглалтад байгаа газарт байгаль орчинд сөргөөр нөлөөлөх 

үйл ажиллагаа явуулахгүй байх. 

51 дүгээр зүйл. Газрыг ашиглах эрүүл ахуйн шаардлага 

• Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага газар ашиглахтай холбогдолтой зураг төсөл 

боловсруулах, шинэ технологи нэвтрүүлэх, Монгол Улсад өмнө нь сорьж, 

шалгаагүй химийн бодис, бордоог газарт хэрэглэхдээ мэргэжлийн эрх бүхий 

байгууллагаар байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээг өөрийн зардлаар хийлгэнэ. 

62 дугаар зүйл. Хохирлыг нөхөн төлүүлэх 

• Газарт хохирол учруулсан гэм буруутай этгээд нь Эрүүгийн хууль, эсхүл Зөрчлийн 

тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээсэн эсэхээс үл хамааран уг хохирлыг 

өөрийн хүч хөрөнгөөр арилгах арга хэмжээ авах бөгөөд хэрэв мэргэжлийн 

байгууллагаар гүйцэтгүүлсэн бол үүнтэй холбогдон гарсан зардлыг бүрэн 

хариуцна. 

63 дугаар зүйл. Хууль тогтоомж зөрчигчид хүлээлгэх хариуцлага 

Газрын 
төлбөрийн тухай 
хууль 
(1997.04.24) 

3 дугаар зүйл.  Газрын төлбөр төлөгч 

• Хууль тогтоомжийн дагуу газар эзэмшүүлэх, ашиглуулахаар шийдвэрлэсний 

үндсэн дээр газрыг эзэмшиж, ашиглаж байгаа Монгол Улсын иргэн, аж ахуйн 

нэгж, байгууллага, газар ашиглаж байгаа гадаад улсын дипломат төлөөлөгчийн 

болон консулын газар, олон улсын байгууллагын төлөөлөгчийн газар, гадаад 

улсын хуулийн этгээд, гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн газрын төлбөр төлөгч 

байна. 

7 дугаар зүйл.  Газрын төлбөрийн хувь хэмжээ 
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• зам, шугам сүлжээний газрын километр тутмын газрын төлбөрийн доод хязгаар 

15ОО төгрөг, дээд хязгаар 75ОО төгрөг; 

• Тусгай хамгаалалттай газар нутагт зохих хууль тогтоомж, гэрээний дагуу үйл 

ажиллагаа явуулж байгаа иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын газрын төлбөрийг 

уг газар нь хөдөө аж ахуйн газрын үнэлгээний тойрог, хот тосгон, бусад суурины 

газрын үнэлгээний зэрэглэлийн алинд хамаарч байгааг харгалзан гурав дахин 

өсгөж тооцно. 

9 дүгээр зүйл.   Газрын төлбөр ноогдуулах 

• Газрын төлбөрийг газар эзэмших, ашиглах эрхийг улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн 

буюу Улсын бүртгэлийн ерөнхий хуулийн 9.11-д заасан дундын мэдээллийн 

санд улсын бүртгэлийн дугаарыг оруулсан өдрөөс эхлэн тооцно 

12 дугаар зүйл. Хариуцлага 

Усны тухай хууль 
(2012.05.17-ны 
шинэчилсэн 
найруулга) 

24 дүгээр зүйл. Усны нөөцийг бохирдохоос хамгаалах 

• Хаягдал ус хаях, зайлуулах зөвшөөрлийг хоногт 50 шоометрээс их, эсхүл энэ 

хуулийн 10.1.12-д заасан аюултай бохирдуулах бодис агуулсан хаягдал ус 

гаргадаг ус бохирдуулагчид усны асуудал хариуцсан төрийн захиргааны 

байгууллагын дүгнэлтийг үндэслэн сав газрын захиргаа, хоногт 50 шоометрээс 

бага хаягдал ус гаргадаг ус бохирдуулагчид сав газрын захиргааны дүгнэлтийг 

үндэслэн сум, дүүргийн Засаг дарга олгоно. 

28 дугаар зүйл. Ус ашиглагчид олгох зөвшөөрөл 

• Хоногт 100 шоометрээс их ус ашиглах, эрчим хүч, усан тээврийн зориулалтаар 

ашиглуулах дүгнэлтийг усны асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллага, 

50-100 шоометр ус болон усан орчин ашиглуулах дүгнэлтийг сав газрын 

захиргаа, 50 шоометр хүртэлх ус ашиглуулах, хурын ус хуримтлуулж, хөв, цөөрөм 

байгуулах, суваг, шуудуу татах дүгнэлтийг аймаг, нийслэлийн байгаль орчны 

алба тус тус гаргана. 

• Дээрх дүгнэлтийг үндэслэн ус ашиглах зөвшөөрлийг хоногт 100 шоометрээс их 

ус ашиглах тохиолдолд сав газрын захиргаа, хоногт 50-100 шоометр ус 

ашиглахад аймаг, нийслэлийн байгаль орчны алба, хоногт 50 шоометрээс бага 

ус ашиглахад сум, дүүргийн Засаг дарга олгож, усны мэдээллийн санд бүртгэнэ 

• Ус ашиглуулах дүгнэлт, холбогдох зөвшөөрөлгүйгээр ус ашиглах, дур мэдэн 

цооног гаргахыг хориглоно. 

29 дүгээр зүйл. Ус ашиглах гэрээ байгуулах, цуцлах 

• Энэ хуулийн 28.6, 28.7-д заасан зөвшөөрлийг үндэслэн хүн амын төвлөрсөн ус 

хангамжийн эх үүсвэрээс хангагдаж байгаа ус ашиглагчтай тухайн ус хангагч 

байгууллага, төвлөрсөн бус ус хангамжийн эх үүсвэрээс хангагдаж байгаа ус 

ашиглагчтай сав газрын захиргаа, аймаг, нийслэлийн байгаль орчны алба, сум, 

дүүргийн Засаг дарга гэрээ байгуулна. 

30 дугаар зүйл. Ус ашиглагчийн үүрэг, ус ашиглагчид тавигдах шаардлага 

• ус ашиглах зөвшөөрөл, гэрээнд заасан хэмжээнээс хэтрүүлэн ашиглахгүй байх 

• хоногт 50 шоометрээс их ус ашиглагч Байгаль орчныг хамгаалах тухай хуулийн 

31.7-д заасны дагуу дотоод хяналтын цэг, техник хэрэгсэлтэй байх ба усны 

хэрэглээ хариуцсан ус ашиглалтын менежер ажиллуулах 

• ус авах цэг, газар доорх усны цооног, шугам хоолой бүрийг тоолууржуулах; 

31 дүгээр зүйл. Ус ашигласны төлбөр 

• Ус ашиглагч иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага нь ус, рашааны нөөц ашигласны 

төлбөр төлнө. 

• Зөвшөөрсөн хэмжээнээс илүү ашигласан усны төлбөрийг 50 хүртэл хувиар 

шатлан өсгөх хэлбэрээр тооцож төлөх бөгөөд шатлан өсгөх хэлбэрээр төлбөр 

тооцох журмыг байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв 

байгууллага боловсруулж, Засгийн газар батална. 
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33 дугаар зүйл. Хууль тогтоомж зөрчигчид хүлээлгэх хариуцлага 

Байгаль орчинд 
нөлөөлөх 
байдлын 
үнэлгээний тухай 
хууль 
(2012.05.17-ны 
шинэчилсэн 
найруулга) 

2012 онд нэмэлт өөрчлөлт оруулсан БОНБҮ-ний тухай хуульд (i) Стратегийн 
нөлөөллийн үнэлгээ, хуримтлагдах нөлөөллийн үнэлгээ  (ii) хөдөлмөрийн болон 
орчны эрүүл ахуй, аюулгүй ажиллагааны эрсдлийн үнэлгээ, (iii) нийгэм, эдийн 
засгийн нөлөөлөл, (iv) БОНБҮ болон БОМТ боловсруулахад иргэдийн оролцоо, (v) 
нөлөөллийн хуваарилалт, хэмжээний загварчлал, (vi) байгальд ээлтэй технологи, (vii) 
уурхайн хаалт, түүний барьцаа хөрөнгө, (viii) соёлын өв, (ix) биологийн төрөл зүйлийг 
дүйцүүлэн хамгаалахтай холбоотой шаардлага журмуудыг БОҮ хийхэд баримтлах 
талаар заажээ.  
БОНБҮ-ний тухай хуулийн дагуу НБХ-н үйлдвэрийг төслийн хүрээнд Байгаль орчны 
төлөв байдлын үнэлгээг тусгай зөвшөөрөл бүхий аж ахуй нэгжээр хийлгүүлж, 
БОАЖЯ-нд холбогдох материалуудын хамтаар хүргүүлэн БОНЕҮ-ний дүгнэлтийг 
гаргуулах шаардлагатай. 
 

Тусгай 
хамгаалалттай 
газар нутгийн 
тухай хууль 

12 дугаар зүйл. Дархан цаазат газарт энэ хуулийн 10,11 дүгээр зүйлд зааснаас өөр 
зориулалтаар дараах үйл ажиллагаа явуулахыг хориглоно: 

• газар хагалах, ухах, тэсэлгээ хийх, ашигт малтмал хайх, олборлох, элс, хайрга 
чулуу авах, мод, зэгс, шагшуурга бэлтгэх, хязгаарлалтын бүсээс бусад газарт 
зам тавих зэргээр байгалийн төлөв байдлыг өөрчлөх; 

• байгалийн дагалт баялаг, эмийн, хүнсний болон техникийн зориулалттай 
ургамлыг үйлдвэрлэлийн зориулалтаар түүж бэлтгэх; 

 

• энэ хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 4-т зааснаас өөр зориулалтаар ан амьтан 
агнах, барих, үргээх, тэдгээрийн үүр, ичээ, нүх, ноохойг хөндөх, эвдэж 
сүйтгэх; 

• хортон шавж, мэрэгчид, түймэртэй тэмцэх, тэдгээрээс сэргийлэх арга 
хэмжээнд байгаль орчинд сөрөг нөлөөлөх арга, техник, бодис хэрэглэх; 

• энэ хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 7-д зааснаас өөр барилга байгууламж барих; 

• хөрс, ус, агаар бохирдуулах аливаа үйл ажиллагаа явуулах; 

• тухайн газрын хамгаалалтын захиргааны зөвшөөрөлгүйгээр нохой дагуулж, 
буу авч явах; 

• аргагүйгээс бусад тохиолдолд тухайн газрын хамгаалалтын захиргаанаас 
урьдчилан авсан зөвшөөрөлгүйгээр агаарын хөлгөөр буулт хийх, хэт нам 
өндрөөр нислэг үйлдэх; 

• өвөлжөө, хаваржаа, намаржаа, зуслангийн барилга байгууламж барих, 
зохих зөвшөөрөлгүйгээр мал бэлчээрлүүлэх; 

• нуур, мөрөн, гол горхи, булаг, шанд зэрэг ил задгай усыг үйлдвэрлэлийн 
зориулалтаар ашиглах; 

• хууль тогтоомж болон хамгаалалтын горимоор хориглосон байгаль орчинд 
сөрөг нөлөөлөх бусад үйл ажиллагаа явуулах. 

Тусгай 
хамгаалалттай 
газар нутгийн 
орчны бүсийн 
тухай хууль 

Тус хуулийн 3-р зүйлд зааснаар:   

• Дархан цаазат болон байгалийн цогцолборт газарт үзүүлж байгаа буюу үзүүлж 

болзошгүй сөрөг  нөлөөллийг багасгах, арилгах, урьдчилан сэргийлэх, тухайн 

газар нутгийг хамгаалахад иргэдийн оролцоог өргөжүүлэх, тэдний ахуй 

амьдралаа баталгаажуулах, байгалийн баялгийг зохистой ашиглах шаардлагыг 

харгалзан тогтоосон газар  нутгийг орчны бүс гэнэ. 

• Сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал шаардлагатай гэж үзвэл 

байгалийн нөөц газар, дурсгалт газарт орчны бүс, түүний заагийг тогтоож болно. 

• Iбүс нь дархан цаазат газрын хилийн заагийн гадна байх бөгөөд  байгалийн 

цогцолбор газрын хувьд түүний хилийн заагийн гадна буюу хязгаарлалтын 

бүстэй нь давхацсан байж болно. 

Байгалийн нөөц 
ашигласны 

6 дугаар зүйл.  Ус, рашааны нөөц ашигласны төлбөр ногдох зүйл 
10 дугаар зүйл. Ус, рашааны нөөц ашигласны төлбөр тооцох үзүүлэлт 
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төлбөрийн тухай 
хууль, 
(2012.05.17-ны 
шинэчилсэн 
найруулга) 

15 дугаар зүйл. Ус, рашааны нөөц ашигласны төлбөрийн хувь, хэмжээ 
20 дугаар зүйл. Усны нөөц ашигласны төлбөрөөс чөлөөлөх, хөнгөлөх 

Амьтны аймгийн 
тухай хууль 

Төсөл хэрэгжүүлэгч автозамын барилгын явцад амьтны тухай хуульд зааснаар 
амьтныг дараах байдлаар хамгаалах үүрэгтэй. Үүнд: 

• Амьтны хэвийн өсөлт үржилтийг хадгалах, тархац нутгийг хамгаалах, нүүдлийн 

замыг чөлөөтэй байлгах 

• Үйлдвэрлэл, аж ахуйн үйл ажиллагааны явцад амьтан устахаас урьдчилан 

сэргийлэх; 

• өвчилсөн, байгалийн гамшиг болон бусад аюулд нэрвэгдсэн амьтанд тусламж 

үзүүлэх, авран хамгаалах 

• Мөн уг хуульд нэн ховор амьтны амьдрах нутагт хүнд үйлдвэр, цахилгаан станц, 

химийн үйлдвэр байгуулах, авто болон төмөр зам тавих, уул уурхайн олборлолт 

явуулах, газар тариалангийн үйлдвэрлэл эрхлэх асуудлыг байгаль орчинд 

нөлөөлөх байдлын үнэлгээний дүгнэлтийг үндэслэн Засгийн газар шийдвэрлэнэ 

гэж заасан байдаг байна. 

Хог хаягдлын 
тухай хууль 
(2017.05.12-ны 
шинэчилсэн 
найруулга) 

Хог хаягдлын тухай хуульд аж ахуйн нэгж байгууллага нь:  

• Хог хаягдлыг дахин боловсруулах арга технологийг нэвтрүүлэх;  

• Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний төрлөөс хамаарч хог хаягдлыг төрөлжүүлж, хог 

хаягдал хадгалах түр цэгт ангилан хаях, хог хаягдлын талаарх мэдээллийг төрийн 

болон нутгийн захиргааны байгууллагад үнэн зөв мэдээлэх;  

• Хог хаягдал цуглуулах, тээвэрлэх эрх авсан иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагатай 

гэрээ байгуулан биелэлтийг хангаж ажиллах;  

• Аюултай хог хаягдлыг аюултай хог хаягдлын төвлөрсөн байгууламж, эсхүл 

тогтоосон тусгай цэгт устгах ёстой талаар заажээ. 

Гамшгаас 
хамгаалах тухай 
хууль 
(2017.02.02-ны 
өдрийн 
шинэчилсэн 
найруулга) 

7 дугаар зүйл. Гамшгийн эрсдэлийг үнэлэх 
8 дугаар зүйл. Гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагааг төлөвлөх 
9 дүгээр зүйл. Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах 
10 дугаар зүйл. Гамшгаас хамгаалах бэлэн байдлыг хангах 
13 дугаар зүйл. Гамшгаас хамгаалах сургалт зохион байгуулах 
34 дүгээр зүйл. Хуулийн этгээдийн эрх, үүрэг 

Хөдөлмөрийн 
аюулгүй байдал, 
эрүүл ахуйн тухай 
хууль 
(2008.05.22) 
 

6 дугаар зүйл. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлага, стандарт      
7 дугаар зүйл. Үйлдвэрлэлийн барилга байгууламжид тавих шаардлага 
9 дүгээр зүйл. Машин механизм, тоног төхөөрөмжид тавих шаардлага 
10 дугаар зүйл.  Өргөх, зөөх, тээвэрлэх механизмд  тавих шаардлага 
12 дугаар зүйл. Химийн хорт ба аюултай бодис, тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний 
хэрэгсэл, цацраг, биологийн идэвхт бодистой харьцахад тавих шаардлага 
13 дугаар зүйл. Галын аюулгүй байдалд тавих шаардлага 
14 дүгээр зүйл.  Эрүүл мэндийн үзлэг 
15 дугаар  зүйл. Ажилтныг ажлын тусгай хувцас, хамгаалах хэрэгслээр хангах 
17 дугаар зүйл. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн  болон мэргэжлийн 
сургалт     
26 дугаар зүйл. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн арга хэмжээний 
санхүүжилт 
27 дугаар зүйл. Аж ахуйн нэгж, байгууллагын хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл 
ахуйн зохион байгуулалт 
28 дугаар зүйл. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн талаар ажил олгогчийн 
эрх, үүрэг 
29 дүгээр зүйл. Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлогын үед авах арга хэмжээ 
31 дугаар зүйл. Ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээ 
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Хуулийн нэр  Анхаарах заалтууд 

32 дугаар зүйл. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн талаарх  хууль 
тогтоомжийн  биелэлтэд   тавих хяналт 
36  дугаар зүйл. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн  тухай хууль тогтоомж 
зөрчигчдөд хүлээлгэх хариуцлага  

Дагаж мөрдөх дүрэм, журам 

• БОАЖ-ын сайдын 2018 оны 11 сарын 19 -ны өдрийн  А/444 тушаал .“ Энгийн хог хаягдал 

цуглуулах, тээвэрлэх, дахин боловсруулах , сэргээн ашиглах, устгах, булшлах үйл 

ажиллагаа эрхлэгчийг бүртгэх маягт”, “Энгийн хог хаягдал цуглуулах , тээвэрлэх, дахин 

боловсруулах, сэргээн ашиглах, шатаах, устгах, булшлах үйл ажиллагааны тайлангийн 

маягт" 

• БОАЖ-ын сайд, Сангийн сайдын хамтарсан 2018 оны 11-р сарын 13-ны өдрийн А-429/257 

тушаал “Үүсэх хог хаягдлыг үйлдвэрлэгч болон импортлогч хариуцах зарим бүтээгдэхүүний 

жагсаалт” 

• БОАЖ-ын сайдын 2017 оны 12-р сарын 12-ны өдрийн А/349 тушаал “Эх үүсвэрээс гарах хог 

хаягдлын кодчилсон жагсаалт, тэдгээрийн зэрэглэл” 

• БОАЖ-ын сайдын 2018 оны 11 сарын 12-ны өдрийн А/428 тушаал “ Хог хаягдлын улсын 

мэдээллийн нэгдсэн сангийн тогтолцоо, бүрдэл болон мэдээлэл төвлөрүүлэх журам” 

• БОАЖ-ны сайдын 2018 оны 01 сарын 30-ны өдрийн А/18 дугаар тушаалын 1 дүгээр 

хавсралт Аюултай хог хаягдлыг тээвэрлэх, цуглуулах, хадгалах, дахин боловсруулах, устгах, 

экспортлох үйл ажиллагаа эрхлэх аж ахуйн нэгж, байгууллагад зөвшөөрөл олгоход 

тавигдах шаардлага болон зөвшөөрөл олгох журам” 

• Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 2020 оны 2 дугаар сарын 20-ны өдрийн 

32/03 дугаар тогтоолоор баталсан “Энгийн хог хаягдлыг цэвэрлэх, ангилах, цуглуулах, 

тээвэрлэх, дахин боловсруулах, сэргээн ашиглах, устгах, булшлах журам” 

• БОАЖ-ын сайд, ГХ-ны сайдын хамтарсан 2009 оны  334/104 тушаал “Химийн хорт болон 

аюултай бодис экспортлох, импортлох, хил дамжуулан тээвэрлэх болон үйлдвэрлэх 

худалдах журам” (2020 оны 2 сарын 10-ны өдөр нэмэлт өөрчлөлт орсон) 

• БОНХАЖ-ын сайд, ЭМ-ийн сайдын хамтарсан тушаал. "Химийн хорт болон аюултай 

бодисын ангилал батлах тухай" 2015.10.08 №А/356/396  

• Химийн Хорт Болон Аюултай Бодисын Бодлого Зохицуулалтын Асуудал Эрхэлсэн 

Үндэсний Зөвлөлийн тогтоол. (2008.03.23, №1): Химийн хорт бодисын осолтой 

холбогдуулан авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай. 

• БОАЖ-ын сайдын 2019 оны 10 сарын 29-ны өдрийн А/618 дугаар тушаал “Байгаль орчны 

менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах, хянан батлах, тайлагнах журам”–ын дараах 

зүйлийг даган мөрдөж ажиллана.  

o Тухайн жилийн байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулах 

o Тухайн жилийн байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний биелэлтийг тайлагнах 

• Түлш, эрчим хүчний сайдын 2007 оны 12 дугаар сарын  04-ний өдрийн 93 дугаар тушаалын 

хавсралт Даралтат савыг төхөөрөмжлөх, аюулгүй ашиглах дүрэм  

• Зам, тээврийн сайдын 2013 оны 10 дугаар сарын 21-ны өдрийн 232 дугаар тушаалын 

нэгдүгээр хавсралт Автотээврийн хэрэгслийн техникийн хяналтын үзлэг явуулах журам 

Дагаж мөрдөх стандарт 

Tөслийн үйл ажиллагаанд хамааралтай нийгэм, байгаль орчин, эрүүл мэнд, аюулгүй 
ажиллагааны стандартууд  

Хүснэгт 0-2. Стандартуудын жагсаалт 
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Стандартын нэр Дугаар 

Хүрээлэн буй орчны хамгаалал  

Байгаль орчны хамгааллын стандартын систем. Үндсэн дүрэм МNS 0017-0-0-06:79 

Байгаль орчны хамгааллын стандартын систем. Аж ахуйн нэгжийн экологийн паспорт. 
Үндсэн дүрэм. 

MNS 4219 : 1994 

Агаарын чанар  

Байгаль орчин. Агаарын чанар. Нийтлэг үндэслэл. Тайлбар толь MNS ISO 4225:2001 

Агаарын чанар. Ерөнхий ухагдахуун, хэмжих нэгж MNS ISO 4226 :2000 

Агаарт байх бохирдуулах бодисын хүлцэх хэм хэмжээ. Техникийн ерөнхий шаардлага MNS 5885:2008 

Агаарын чанар. Техникийн ерөнхий шаардлага MNS 4585:2016 

  

Агаарын чанарын нийтлэг асуудал. Нарийн ширхэгтэй тоосыг тодорхойлох арга MNS 5365:2004 

Агаарын чанар - Хот суурин газрын гадаад орчны агаарт байх бохирдуулах бодисын 
хүлцэх хэм хэмжээ 

MNS 6063 : 2010 

Ажлын байрны агаар. Ажлын байрны агаарын урсгалын хурдыг хэмжих арга MNS 5077 : 2001 

Ажлын байрны агаар. Ажлын байрны агаарын температур, чийгийг хэмжих арга. MNS 5387 : 2004 

Агаар мандал. Агаарын бохирдуулах бодисыг тодорхойлох аргад тавигдах ерөнхий 
шаардлага. 

MNS 3113:1981 

Байгаль орчны хамгаалал. Агаар мандал. Сорьц авахад тавих ерөнхий шаардлага. MNS 3384 : 1982 

Агаар мандал. Бохирдуулагчийн эх үүсвэрийг тодорхойлох. MNS 3383:1982 

Агаарын шинжилгээ хийх MNS-4048:88 

Байгаль орчныг хамгаалах. Агаар мандал. Дотоод шаталтат хөдөлгүүрээс гарах агаар 
мандлыг бохирдуулах хорт бодис. Нэр томьёо, тодорхойлолт. 

MNS 17-2-1-01 : 1978 

Агаарын чанар- Эрүүл мэндэд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг үнэлэх сорьц цуглуулалтад 
ашиглах тоосны ширхгийн хэмжээний фракцын тодорхойлолт 

MNS ISO 7708 : 2016 

Агаарын чанар. Температур, даралт, чийглэгийн өгөгдлийг боловсруулах MNS ISO 8756: 2000 

Агаарын чанар. Орчны агаарын чанарын хяналтын төлөвлөлт MNS ISO 4227: 2002 

Усны чанар, ус ашиглалт, бохир ус  

Усан мандал. Ус ашиглалтын ангилал MNS0017-1-1-14 :1980 

Усны тунгалгийг тодорхойлох арга MNS 2570 : 1978 

Усан мандал. Гадаргуугийн усны чанарыг хянах журам. MNS 4047 : 1988 

Усны аж ахуй. Усны чанар. Нэр томьёо, тодорхойлолт MNS 4079 : 2016 

Усан орчны чанарын үзүүлэлт. Ерөнхий шаардлага MNS 4586 : 1998 

Усны чанар. Нийт цианид тодорхойлох титриметрийн арга MNS 5789 : 2007 

Усны чанар. Манган (Mn)-ийн агууламжийг тодорхойлох арга MNS 5790 : 2007 

Усны чанар. Биндэр (Be)-ийн агууламжийг тодорхойлох арга MNS 5791 : 2007 

Хүрээлэн байгаа орчин. Усны нөөц, ус ашиглалт, хамгаалалт. Нэр томьёо, 
тодорхойлолт 

MNS 6694 : 2017 

Усан мандал. Газар доорх усыг бохирдлоос хамгаалах ерөнхий шаардлага MNS 3342 : 1982 

Усны чанар. Газрын доорх усыг бохирдуулагч бодисын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ MNS 6148 : 2010 

Унд ахуйн зориулалттай төвлөрсөн ус хангамжийн эх үүсвэрийг сонгох журам ба 
эрүүл ахуй, техникийн шаардлага 

MNS 0899 : 2020 

Хүрээлэн буй орчин. Эрүүл мэндийг хамгаалах. Аюулгүй байдал. Ундны ус. Эрүүл 
ахуйн шаардлага, чанар, аюулгүй байдлын үнэлгээ 

MNS 0900 : 2018 

Усны чанар. Дээж авах. 7 дугаар хэсэг: Уурын зуухны ус болон уураас дээж авах заавар MNS ISO 5667-7 : 2001 

Байгаль орчин. Усны чанар. Дээж авах. 5-р хэсэг: Ундны ус, хүнс болон ундаа 
үйлдвэрлэхэд хэрэглэгдэх уснаас дээж авах заавар 

MNS ISO 5667-5 : 2001 

Усны чанар. Ундны усанд ялтаст шүүлтүүрийн аргаар Pseudomonas aeruginosa 
бактерийг илрүүлэх 

MNS 6546 : 2015 

Ундны ус. Хатуулаг тодорхойлох арга MNS 6778 : 2019 

Ундны ус. Нитритийн агууламж тодорхойлох арга MNS 6779 : 2019 

Байгаль орчин. Усны чанар. Усан дахь гидрокарбонатын агууламжийг тодорхойлох MNS 6831 : 2020 
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урвуу титрлэлтийн арга 

Байгаль орчин. Усны чанар. Усан дахь гидрокарбонатын агууламжийг тодорхойлох 
потенциометрийн арга 

MNS 6832 : 2020 

Байгаль орчин. Усны чанар. Усан дахь перманганатын исэлдэх чанарыг хүчиллэг 
орчинд тодорхойлох арга 

MNS 6833 : 2020 

Байгаль орчин. Усны чанар. Усан дахь нитратын агууламжийг тодорхойлох 
салицилатын арга 

MNS 6834 : 2020 

Байгаль орчин. Усны чанар. Усан дахь цахиурын агууламжийг тодорхойлох 
спектрофотометрийн арга 

MNS 6835 : 2020 

Байгаль орчин. Усны чанар. Усан дахь умбуур бодисыг цаасан шүүлтүүрээр шүүж 
тодорхойлох 

MNS 6836 : 2020 

Байгаль орчин. Усны чанар. Усанд агуулагдах нефтийн бүтээгдэхүүнийг тодорхойлох 
баганат хроматограф, нил улаан спектрофотометрийн арга 

MNS 6837 : 2020 

Усны чанар. Фторидийг тодорхойлох. 1-р хэсэг MNS ISO10359-1 : 2002 

Усны чанар-хүнд металлын үлдэгдэл тодорхойлох атом шингээлтийн графит 
системийн арга 

MNS ISO 15586 : 2019 

Хүрээлэн буй орчин. Эрүүл мэндийг хамгаалах. Аюулгүй байдал. Ундны ус. Эрүүл ахуйн 
шаардлага, чанар, аюулгүй байдлын үнэлгээ 

MNS0900:2018 

Хүрээлэн байгаа орчин. Усны чанар. Хаягдал ус. Ерөнхий шаардлага MNS 4943 : 2015 

Бохир ус зайлуулах цэг тогтоох. Ерөнхий шаардлага MNS 6230 : 2010 

Хог хаягдал  

Ахуйн хог хаягдлыг тээвэрлэхэд тавих ерөнхий шаардлага                                               MNS 5344:2011 

Ашиглалтаас гарсан хар тугалгат-хүхрийн хүчлийн батарейг цуглуулах, хадгалах, 
тээвэрлэх, дахин боловсруулах. Ерөнхий шаардлага 

MNS 6783 : 2019 

Агаарыг бохирдуулах хаягдал. Ангилал. MNS 0017-2-0-07: 1979 

Барилга доторх хог хаягдлын менежмент -Ашиглалтын дүрэм MNS BS 5906 : 2018 

Автомашины дизель хөдөлгүүрийг утааны тортгийн шүүлтүүр (DPF)-ээр тоноглох, 
ашиглах. Техникийн ерөнхий шаардлага 

MNS 6757 : 2019 

Замын гарц, байгууламж  

Уулархаг нутгийн зам, замын байгууламжийн нүүдлийн зэрлэг амьтдад зориулсан 
гарц. Ерөнхий шаардлага 

MNS 6735 : 2018 

Тал хээр, говь цөлийн бүсийн авто болон төмөр зам дагуу зэрлэг амьтдад зориулсан 
гарц. Ерөнхий шаардлага 

MNS 6515 : 2015 

Газар, хөрс, нөхөн сэргээлт  

Байгаль орчин. Эвдэрсэн газрын нөхөн сэргээлт. Нэр томьёо, тодорхойлолт MNS 5914 : 2008 

Байгаль хамгаалал. Хөрс. Хот суурин газрын хөрсний эрүүл ахуйн аюулгүйн үзүүлэлт 
бохирдлыг үнэлэх.   

MNS 3297-2019 

Байгаль хамгаалал. Хөрс. Шинжилгээний дээж авахад тавигдах ерөнхий шаардлагууд MNS 3298 : 1991 

Байгаль орчин. Газар шорооны ажлын үед үржил шимт хөрс хуулалт , хадгалалт MNS 5916 : 2008 

Байгаль орчин. Эвдэрсэн газрыг ургамалжуулах. Техникийн ерөнхий шаардлага MNS 5918 : 2008 

Хөрс. Дээж авах, савлах, тээвэрлэх, хадгалах журам. MNS 2305 : 1995 

Хөрсний чанар. Хөрсөнд агуулагдах бохирдуулах бодисын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ  MNS 5850:2019. 

Хөрсний чанар. РН-ыг тодорхойлох MNS ISO 10390 :2001 

Хөрс. Дээж авах, савлах, тээвэрлэх, хадгалах журам. MNS 2305 : 1994 

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал  

Барилгын гаднах ажлын байрны гэрэлтүүлэг. Техникийн шаардлага MNS 6845 : 2020 

Амьсгалын замыг хамгаалах хэрэгсэл. (Хошуувч, шүүлтүүртэй баг, тусгаарласан 
агаартай бүтэн баг ) 

MNS 5620 : 2006 

Аж ахуй нэгж, байгууллага, барилга байгууламжид гал унтраах анхан шатны багаж 
хэрэгслийн зайлшгүй байх шаардлага, норм 

MNS 5566. : 2020 

Бензин хөдөлгүүртэй автомашин. Утааны найрлага дах хорт 
бодисын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ ба хэмжих арга 

MNS 5013:2009 
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Гамшгийн үе дэх аюулгүй байдал. Барилга, байгууламжийн инженерийн системийн 
удирдлага болон мониторингийн бүтэц, зохион байгуулалтын тогтолцоо. Ерөнхий 
шаардлага 

MNS 6566 : 2015 

Галын аюулгүй байдал. Техникийн шаардлага МNS 4244:1994 

Галын аюулаас хамгаалах нийтлэг асуудал. Галын ангилал MNS 4284 : 2017 

Галын аюултай бүтээгдэхүүний ангилал, зэрэглэл MNS 4999 : 2000 

Дизель хөдөлгүүртэй автомашин – Утааны тортогжилтын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ 
ба хэмжих арга 

MNS 5014:2009 

Дээж авах, савлах, тээвэрлэх, хадгалах журам, MNS 2305-94 

Натрийн шингэн шил (Натрийн силикатын уусмал). Техникийн шаардлага MNS GOST 13078:2017 

Толгой хамгаалах хэрэгсэл-сонсголын эрхтэн хамгаалах хэрэгсэл (бөглөө. чихэвч)-
техникийн ерөнхий шаардлага 

MNS 5388 : 2004 

Толгой хамгаалах хэрэгсэл-Нүд хамгаалах хэрэгсэл-Нүдний шил. Техникийн ерөнхий 
шаардлага 

MNS 5389 : 2004 

Толгой хамгаалах хэрэгсэл-Дуулга MNS 5621 : 2006 

Толгой хамгаалах хэрэгсэл. Нүүрэвч MNS 5624 : 2006 

Хамгаалалтын бээлий. Ерөнхий шаардлага MNS 5622 : 2011 

Хөлийн хамгаалалт Ажлын тусгай гутал MNS 5623 : 2006 

Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуй. Үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанд тавих 
ерөнхий шаардлага 

MNS 4968: 2000 

Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуй, сургалтын зохион байгуулалт, үндсэн 
дүрэм. 

MNS 4969 : 2000 

Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуй. Өргөх зөөх ачааны массын 
зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ 

MNS 4970 : 2000 

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэнд Хөдөлмөрийн эрүүл ахуй. Ажлын байрны 
орчин. Эрүүл ахуйн шаардлага 

MNS 4990. : 2015 

Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуй. Химийн хорт бодисын ангилал ба 
аюулгүй ажиллагааны ерөнхий шаардлага 

MNS 4992:2000 
 

Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа эрүүл ахуй. Хамгаалалтын хувцас. Ерөнхий 
шаардлага. 

MNS ISO 13688:2000 

Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуй. Химийн хорт болон аюултай бодисын 
шошго, анхааруулах тэмдэг 

MNS 5029 : 2011 

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал. Үйлдвэрлэлийн эрүүл ахуй. Үйлдвэрийн барилгын 
салхивч, агааржуулалтын системд тавих ерөнхий шаардлага 

MNS 5078 : 2001 

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал. Үйлдвэрийн эрүүл ахуй. Ачих, буулгах ажлын аюулгүй 
ажиллагааны ерөнхий шаардлага 

MNS 5079 : 2001 

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал. Үйлдвэрлэлийн эрүүл ахуй. Эрүүл ахуйн хамгаалалтын 
бүсийн хэмжээ, ерөнхий шаардлага 

MNS 5105 : 2001 

Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуй. Цахилгааны галын аюулгүй байдал. 
Ерөнхий шаардлага. 

MNS 5390 : 2004 

Хөдөлмөр хамгааллын систем Галын аюулгүй байдал Ерөнхий шаардлага MNS 4244 : 1994 

Хөдөлмөр хамгаалал. Аюулгүй ажиллагааны тэмдэг ба дохионы өнгө MNS 4643 : 1998 

Хөдөлмөрийн хамгаалах хэрэгсэлд тавих ерөнхий шаардлага MNS 4931:2000 

Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуй. Ажлын байрны агаар дахь тоосны 
агуулгыг хэмжихэд тавигдах ерөнхий шаардлага. 

MNS 5010 : 2001 

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал. Үйлдвэрлэлийн эрүүл ахуй. Цахилгааны аюулгүй 
ажиллагаа. Хүрэх хүчдэл ба гүйдлийн зөвшөөрөх дээд түвшин 

MNS 5145 : 2002 

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал Үйлдвэрлэлийн эрүүл ахуй. Цахилгааны аюулгүй байдал 
Хамгаалах газардуулга, тэглэлт 

MNS 5146 : 2002 

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал Үйлдвэрлэлийн эрүүл ахуй. Цахилгааны аюулгүй 
ажиллагаа Ерөнхий шаардлага 

MNS 5150-2002 

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй. Ажлын байран дахь гэрэлтүүлгийн хэмжилт, 
зөвшөөрөх хэмжээнд тавих ерөнхий шаардлага 

MNS 6767 : 2019 
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Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй. Ажлын байран дахь шуугианы өртөлтийн 
хэмжилт, зөвшөөрөх дээд хэмжээ, ажилтны сонсгол хамгаалахад тавих ерөнхий 
шаардлага 

MNS 6768. : 2019 

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй. Механик доргион - Ажлын багаж 
төхөөрөмжөөс ажилтны гарт дамжих доргионы өртөлтийн хэмжилт, зөвшөөрөх дээд 
хэмжээнд тавих ерөнхий шаардлага 

MNS 6769 : 2019 

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй. Механик доргион - Ажилтны бүх биед 
дамжих доргионы өртөлтийн хэмжилт, зөвшөөрөх дээд хэмжээнд тавих ерөнхий 
шаардлага 

MNS 6770 : 2019 

Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа эрүүл ахуй. Химийн хорт болон аюултай бодис, 
бүтээгдэхүүний агуулах. Ерөнхий шаардлага 

MNS 6458: 2014 

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэнд. Хөдөлмөрийн эрүүл ахуй. Ажлын байрны 
агаараас нийт тоосны сорьц цуглуулах, шинжлэх арга 

MNS 6656 : 2017 

Хөдөлмөр хамгаалал Автомашины техникийн үйлчилгээ, засвар Аюулгүй ажиллагааны 
ерөнхий шаардлага 

MNS 13-3-004 : 1983 

Шуугианаас хамгаалах хэрэгсэл ба аргууд. Ангилал. MNS 12-4-005 : 1985 

Эрүүл мэндийн технологи. Химийн бодисын хордлогын онцгой байдлын үеийн 
хурдавчилсан оношилгоо. Анхны тусламж үзүүлэх 

MNS 6460:2014 

Автотээврийн хэрэгсэл  

Аюултай ачаа. Ангилал. Тээвэрлэлтэд тавих ерөнхий шаардлага MNS 4978 : 2017 

Автотээврийн хэрэгслийн техникийн байдалд тавих ерөнхий шаардлага MNS 4598:2011 

Автотээврийн хэрэгслийн техникийн хяналтын үзлэг хийх заавар. 
Ерөнхий шаардлага 

MNS 5011:2003 

Автотээврийн хөдлөх бүрэлдэхүүний эргономикийн үзүүлэлтүүд MNS 4599:2003 

 

МУ-ын нэгдэн орсон олон улсын гэрээ, хэлэлцээрүүд 

Монгол улс 1992 онд баталсан ардчилсан үндсэн хуулиараа Монгол улсын иргэн эрүүл 
аюулгүй орчинд амьдрах, орчны бохирдол байгалийн тэнцэл алдагдахаас хамгаалуулах 
эрхтэй гэж заасан байдаг. Хүний эрүүл, аюулгүй орчинг хангах ажлын хүрээнд төрөөс 
байгаль орчныг хамгаалах талаар бодлого, төлөвлөгөө гаргаж хэрэгжүүлж ирсэний 
зэрэгцээ дэлхийн улс орнуудын авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээ, шинэлэг нээлт, нэгдсэн 
шийдвэртэй хөл нийлүүлэн хөгжих зорилго тавьж олон улсын түвшинд хүлээн 
зөвшөөрөгдөж батлагдсан гэрээ, конвенциудыг соёрхон баталж, нэгдэж ороод байна. 

1993 оны 9 сарын 30-ны өдөр Биологийн төрөл зүйлийн тухай НҮБ-ын суурь конвенцид 
Монгол улс анх нэгдэж орсноос эхлэн одоогоор манай улс нийт 11 конвенци, 3 
протоколыг соёрхон баталж, тэдгээрийн албан ёсны “Тал” болсон байна. Тус 
конвенциудын ээлжит Талуудын бага хуралд тогтмол идэвхитэй оролцож, тухай бүрт 
гаргасан шийдвэрүүдийг дотоодын бодлого, төлөвөлөлтөндөө тусгах ажлын зохион 
байгуулж, конвенцийн нарийн бичгийн дарга нарын газарт тус конвенцийн хэрэгжилтийн 
талаарх тайланг цаг тухайд нь хүргүүлж, нарийн бичгийн дарга нарын газартай байнгын 
холбоотой ажиллаж байна . 

Нэгдэж орсон гэрээ конвенциудад: НҮБ-ын суурь буюу Риогийн 3 конвенци болох 
Биологийн төрөл зүйл, Цөлжилттэй тэмцэх, Уур амьсгалын өөрчлөлтийн тухай конвенци, 
Озоны давхаргыг хамгаалах тухай, Химийн 3 конвенци болох Удаан задардаг органик 
бохирдуулагчийн тухай Стогкольмын конвенци, Аюултай хог хаягдлыг хил дамнуулан 
тээвэрлэх, зайлуулахад хяналт тавих тухай Базелийн конвенци, Аюултай зарим химийн 
бодис болон пестицидийг олон улсын хэмжээнд худалдаалахад хэрэглэх урьдчилан 
мэдээлж зөвшилцөх журмын тухай Роттердамын конвенци болон Зэрлэг амьтан ба 
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ургамлын аймгийн ховордсон зүйлийг олон улсын хэмжээнд худалдаалах тухай конвенци 
/САЙТИС/, Зэрлэг амьтдын нүүдлийн зүйлүүдийг хамгаалах Боннын конвенци, Олон улсын 
ач холбогдол бүхий ус, намгархаг газар, ялангуяа усны шувууд олноор амьдардаг орчны 
тухай конвенци /РАМСАР/-д нэгдэн оржээ. Хамгийн сүүлд 2002 оны 5 сарын 24-нд Далайн 
халим агнуурыг зохицуулах конвенци-д нэгдэн оржээ. 

Мөн Озоны үе давхаргыг задалдаг бодисын тухай Монреалын протокол, Биологийн төрөл 
зүйлийн тухай конвенцийн био аюулгүй байдлын тухай Картагений протокол, Уур 
амьсгалын өөрчлөлтийн тухай НҮБ-ын суурь конвенцийн Киотогийн протоколуудад 
нэгдэж оржээ. 

Монгол Улс нь Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллага (ОУХБ)-д 1968 онд анх гишүүнээр 
элсэн орсон ба ОУХБ-ын дараах конвенцид нэгдэн орсон. Үүнд Албадан хөдөлмөр 
эрхлэлтийн тухай, Эвлэлдэн нэгдэх эрх чөлөө болон байгууллага байгуулах эрхийг 
хамгаалах тухай, Зохион байгуулах, хамтарсан хэлэлцээр хийх эрх, Тэгш шан хөлс олгох 
тухай, Эхчүүдийг хамгаалах тухай, Албадан хөдөлмөрийн тухай, Алагчилахгүй байх (ажил 
мэргэжил, хөдөлмөр эрхлэлт) тухай, Хөдөлмөр эрхлэлтийн бодлогын тухай, Үйлдвэрийн 
газарт ажилчдын төлөөлөгчдийн эрхийг хамгаалах болон тэдэнд олгогдох бололцооны 
тухай, Хөдөлмөрийн насны доод хязгаарын тухай, Олон улсын хөдөлмөрийн хэм 
хэмжээний хэрэгжилтийг дэмжих гурван талт зөвлөлдөөний тухай, Хөдөлмөрийн аюулгүй 
байдал, эрүүл ахуйн тухай зэрэг хөдөлмөрийн харилцаа ба ажиллагсдын эрхийн талаарх 
олон улсын конвенцуудад нэгдэж орсон.  

Соёлын өвийн тухай Монгол улсын нэгдэн орсон олон улсын гол гэрээ, конвенцүүд хувьд 
Зэвсэгт мөргөлдөөний үед соёлын үнэт зүйлийг хамгаалах тухай конвенц, Соёлын үнэт 
зүйлсийн хууль бус экспорт, импорт, түүнчлэн өмчлөх эрхийг шилжүүлэхийг хориглох, 
тэдгээрээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний тухай конвенц, Дэлхийн соёлын болон 
байгалийн өвийг хамгаалах конвенц, Соёлын биет бус өвийг хамгаалах тухай конвенц, 
Соёлын илэрхийллийн олон төрлийг хамгаалах болон хөхүүлэн дэмжих тухай 
конвенцуудад нэгдэн орсон.  

Эдгээр олон улсын гэрээ, конвенцуудын тал болж, үүрэг хариуцлагынхаа дагуу МУ нь 
үндэсний хөтөлбөр, үйл ажиллагааны төлөвлөөгөөг боловсруулан баталж, түүний хүрээнд 
хууль эрхзүйг шинэчлэн боловсруулдаг.
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БҮЛЭГ 1. ТӨСЛИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ 

1.1. Төслийн хэрэгжүүлэгчийн мэдээлэл 

Төслийн нэр:  Цагаанхадны уулзвараас Гашуунсухайтын боомт хүртэлх 18.6 км хатуу 
хучилттай авто зам барих төсөл  

Төсөл хэрэгжүүлэгч: 
Төсөл хэрэгжүүлэгч: Оюу Толгой ХХК  
Улсын бүртгэлийн дугаар: 9019006110 
Регистрийн дугаар: 2657457 
Холбоо барих утас: +976 1133 1880 дотуур дугаар 7638 
Цахим хаяг: TsogbadrakhBA@ot.mn  

1.2. Төслийн хэрэгжих шаардлага үндэслэл 

Оюу Толгой ХХК-ийн уул уурхайн үндсэн бүтээгдэхүүн болох зэсийн баяжмалыг тээвэрлэх 
зорилгоор Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутагт орших Оюу Толгойн эрдэнэс, зэсийн 
орд газраас Цагаанхадны уулвар хүртэл 86 км авто замыг 2013 онд барьж ашиглалт 
оруулсан. Энэхүү замын үргэлжлүүлэн Гашуунсухайт хилийн боомт хүртэл холбох 18.6 км 
хатуу хучилттай автозамыг барих зайлшгүй хэрэгцээ шаардлагатай байна.  

1.3. Төслийн талбайн байршил, хэрэгжих орчны тойм зураг 

Төслийн хатуу хучилттай авто зам нь Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын Хайрхан багийн 
нутагт орших Цагаанхадны гаалийн хяналтын бүсийн ойролцоох Оюу Толгойн авто замын 
төгсгөлөөс Гашуунсухайтын боомт хүртэл тавигдана.  

Шинээр тавих авто замын чигийн тэнхлэгийн координат: 
Эхлэл цэг: Өмнөговь аймаг, Ханбогд сум, Цагаанхад орчимд Оюу Толгой ХХК-ний хатуу 

хучилттай авто замын төгсгөл хэсэг (Х=709440.8; Ү=4717284) 
Төгсгөлийн цэг: Өмнөговь аймаг, Ханбогд сум, Гашуунсухайтын хилийн боомт (Х=711401.4; 

Ү=4699422) 
Хүснэгт 1-1. Сонгосон замын трасс дагуух координат 

# Байрлал Х Ү # Байрлал Х Ү 

1 Эхлэл 0+000 709440.752 4717283.668 11 10+000 710340.817 4707431.301 

2 1+000 709759.199 4716335.837 12 11+000 710268.325 4706438.007 

3 2+000 709674.635 4715352.389 13 12+ 000 710078.692 4705456.152 

4 3+000 709541.920 4714362.210 14 13+000 709889.958 4704474.297 

5 4+000 709556.803 4713362.347 15 14+000 709657.509 4703501.868 

6 5+000 709734.525 4712383.026 16 15+000 709666.853 4702507.000 

7 6+000 709943.397 4711406.197 17 16+000 710079.784 4701662.927 

8 7+000 710041.527 4710413.226 18 17+000 710575.499 4700828.254 

9 8+000 710086.944 4709415.095 19 18+000 711068.317 4699963.584 

10 9+000 710215.000 4708423.328 20 Төгсгөл:18 +641 711401.356 4699421.645 
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Зураг 1-1. Цагаанхад- Гашуунсухайт  чиглэлийн замын трасс 

Төслийн нийт замын дагуух газар ашиглалтын өнөөгийн байдал нь замын зурвасын 
өргөнийг чөлөөтэй сонгох бололцоотой учир хуульд зааснаар замын зурвасын өргөнийг 
100 м-ээр тооцвол нийт замын эзлэх талбай 186.4 га (Үүнд: Замын зорчих хэсэг, замын 
хөвөө болон суваг шуудуу зэрэг замын байгууламж, гол замын дагуу байрлах амрах 
талбай болон замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах, технологийн үйл ажиллагаа 
явуулах зориулалт бүхий бусад газар) байна.  

1.4. Төслийн зорилго 

Төсөл хэрэгжүүлэгчийн үндсэн бүтээгдэхүүн зэсийн баяжмал тээвэрлэгч тээврийн 
хэрэгсэл болон нийтийн тээврийн хэрэгслүүд Цагаанхад орчимд эхлэх төслийн шинээр 
тавигдах хатуу хучилттай авто замдаар Тавантолгойн орд газрын уул уурхайн бүтээгдэхүүн 
тээвэрлэн ирэх тээврийн хэрэгсэлтэй нэг чиглэлийн хөдөлгөөнд орж, хилийн боомт 
хүртэлх зайнд уул уурхайн бүтээгдэхүүнийг өртөг хямд, хурдан, осол аюулгүй, байгаль 
орчинд сөрөг нөлөө багатай тээвэрлэх хүнд даацын авто замыг шаардлагатай 
инженерийн байгууламжийн хамт барьж ашиглалтанд оруулахад төслийн зорилго 
оршино. 

1.5. Замын хувилбар сонголт  

1.5.1. Трассын сонголт  

Төслийн замын трассын сонголтын хувьд төслийн ТЭЗҮ-ний шатанд 3 хувилбар 
боловсруулсан бөгөөд судалгааны дүнд 1-р хувилбар буюу Шалган нэвтрүүлэх цэг-4-өөс 
490м урдуур, одоо байгаа Цагаанхад-Гашуунсухайт чиглэлийн авто замтай огтлолцох 
хувилбарыг сонгосон байна.  
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1.5.2. Цагаанхадны уулзварын хувилбарын сонголт  

Төслийн замын Цагаанхадын уулзварын сонголтын хувьд 3 хувилбар боловсруулан осол 
үүсэх магадлалтай цэг, тээврийн хэрэгслийн нэвтрүүлэх чадвар, давуу болон сул талуудын 
харьцуулан үнэлсний дүнд 1-р хувилбар буюу Шалган нэвтрүүлэх цэг-4 -өөс 490 м урдуур 
төлөвлөгдөж байгаа уулзварыг сонгосон байна. Энэхүү хувилбар нь осол болох 
магадлалын хувьд хамгийн бага, Тавантолгойн замын шалган нэвтрүүлэх 4-р постноос 
урд, мөн тээврийн хэрэгсэл 30-60 сек-ийн хугацааны зайтай дамжин өнгөрөх тул түгжрэл 
үүсэхгүй зэрэг давуу тал ихтэй учир сонгосон байна.  

 
Зураг 1-2. Сонгогдсон уулзварын хөдөлгөөний зохион байгуулалтын зураг 
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1.5.3. Гашуунсухайтын боомтын уулзварын хувилбар сонголт  

Гашуунсухайтын боомтын уулзварын 3 хувилбар боловсруулан осол үүсэх магадлалтай 
цэг, Гашуунсухайтын боомтын  ерөнхий төлөвлөгөөтэй уялдсан эсэх, ажлын тоо хэмжээг 
харьцуулан үнэлсний дүнд буюу уул уурхайн бүтээгдэхүүнүүд боомтын баруун талаар 
орж, хоосон машин зүүн талаараа буцах 3-р хувилбарыг сонгосон байна.  

 
Зураг 1-3. Боомтын ерөнхий төлөвлөгөөний зураг 
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1.6. Замын хийцийн төлөвлөлт, ашигласан норм стандартууд  

1.6.1. Далан, ухмал  

Шороон далангийн зөвшөөрөгдөх хамгийн бага өндөр болон гүний усны түвшнээс дээш 
хучилтын өргөгдөх хэмжээ зэрэг үзүүлэлтийг “Автозам төсөллөх” БНбД 32-01-07 ба Авто 
замын уур амьсгал, геотехникийн нөхцөл БНбД 23-0 3-04 стандартын шалгуур үзүүлэлтийн 
аль алиныг нь хангахуйцаар тооцож төлөвлөсөн байна.  

Төслийн авто зам газар хөдлөлийн идэвх багатай бүсээр дайран өнгөрнө. Төслийн 
автозам дайран өнгөрөх бүс нутаг газар хөдлөлтөөрөө Рихтерийн 9 баллаас ихгүй тул 
тусгайлсан шийдэл шаардахгүй юм. Гэхдээ төслийн авто зам баригдах газар нутгийн олон 
жилийн дундаж цасны зузааны хэмжээг тогтоосон байдлаас харахад уг замд өндөр далан 
шаардлагагүй нь харагдаж байна. Тооцоог доор үзүүлэв: 

Төлөвлөж байгаа замын орчимд унах цасны хэмжээ нь 1-5 мм бөгөөд далангийн өндрийн 
үзүүлэлтийг “Автозам төсөллөх” БНбД 32-01 -07 -ийн 6.14-ийн дагуу сонгосон байна. 

Уг заалтаар далангийн ирмэгийг цасан бүрхүүлийн тооцоот түвшнээс дор дурдсанаас 
багагүй өргөх хэрэгтэй. Үүнд: 

- II ангиллаас бусад олон зурваст замд    -1.2 м 

- II ангиллын замд                                          -0.7 м 

- III ангиллын замд                               -0.6 м 

- IY ангиллын замд                               -0.5 м 

- Хөдөлгөөний эрчим багатай замд           -0.2-0.4 м 

Үүнээс харахад төлөвлөж байгаа замын хөдөлгөөний эрчим ихтэй, III ангиллын авто зам 
учир далангийн өндрийг цасны түвшнээс 0.6 м байхаар тооцвол, цасан бүрхүүлийн зузаан 
нь 1-5 мм зузаан учир далангийн өндөр нь 0.61-0.65 м байхаар байна. 

Ургамалжсан өнгөн хөрсийг (10-15 орчим см гүн) хуулсны дараах ул хөрсөн дээр 
далангийн үеийг барина. 

Төслийн уур амьсгалын III бүсэд төсөллөсөн хөрсийг нягтруулах хамгийн бага хэмжээг дор 
үзүүлэв. Эдгээр нь: 

I. Улирлын гэсэлттэй үед 95%, 
II. Далангийн усанд автдаг хэсэгт 95%, 
III. Далангийн усанд автдаггүй хэсэгт 90%  

Судалгааны үр дүнд үндэслэн эдгээр нягтруулалтыг хангах боломжтой гэж үзсэн. 

Стандартын дагуу зорчих хэсэг дээр цасан хунгар тогтохоос хамгаалах үүднээс цасан 
бүрхүүлийн тооцоот түвшнээс дээш байх хучилтын өндрийн хамгийн доод зөвшөөрөгдөх 
хэмжээг 0.65 м байхаар төлөвлөсөн. Төслийн замын дагуу цасны тооцоот зузаан 5 мм-ээс 
бага байна. Иймд газрын түвшнээс дээших далангийн нийт өндөр хучилтын хамт 0.90 м-
ээс багагүй байна. Гэхдээ, энэ нь ухмал болон ухмал дүүргэлтийн хоорондох шилжилт 
бүхий замын хэсгүүдэд үл хамаарна. Өндөр далан барих нь замын гадаргуу дээр цасан 
хунгар тогтохоос сэргийлнэ. 
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1.6.2. Тээврийн хэрэгслийн овор хэмжээ  

Тээврийн хэрэгслийн овор хэмжээг “Авто тээврийн хэрэгслийн техникийн байдалд 
тавигдах ерөнхий шаардлага” MNS459 :2003 болон “Хүнд даацын авто тээврийн хэрэгсэлд 
тавигдах техникийн ерөнхий шаардлага” MNS6278-2011 тус тус тусгахаар заасан байна. 

MNS4598:2003-д: 

- 1 тэнхлэг дээрх ачаалал хөтлөгч тэнхлэг дээр 11.5 тонноос, хөтлөгдөгч тэнхлэг дээр 

10 тонноос хэтрэхгүй, 

- Тээврийн хэрэгслийн бүрэн жин 4 тэнхлэгтэй автомашинд 38 тонноос, 6 тэнхлэгтэй 

автомашинд 44 тонноос хэтрэхгүй, 

- Тээврийн хэрэгслийн урт 18.75 м, өргөн 2,5 м-ээс хэтрэхгүй байхаар заасан байна. 

MNS4598:2003-д: 

- Зүтгүүр, хагас чиргүүл бүхий авто угсрааны зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ 18.9 м-ээс 

ихгүй байна. 

- Зүтгүүр, хагас чиргүүл, чиргүүл бүхий авто угсрааны зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ 

36.5 м-ээс ихгүй байна. 

- Зүтгүүр авто машины өргөний хязгаар 2.5 м, ачаалсан өндөр (тэвшний өндөр) 3.8 

м-ээс илүүгүй байна.  

- Чиргүүл болон хагас чиргүүлийн зөвшөөрөгдөх өргөн 2.7 м-ээс илүүгүй байна. 

- Хүнд даацын зүтгүүр автомашин, хагас чиргүүл, чиргүүл бүхий авто угсрааны бүх 

жингийн зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ Хүснэгт 1 2 , Зураг 1 4 -д заасан үзүүлэлт, 

шаардлагыг хангасан байна. 

Хүснэгт 1-2. Хүнд даацын зүтгүүр автомашин, хагас чиргүүл, чиргүүл бүхий авто угсрааны бүх жингийн зөвшөөрөгдөх 
дээд хэмжээ 

№ 
Авто тээврийн хэрэгслийн 

төрөл 

Тэнхлэгийн тоо 
Бүх жингийн 

зөвшөөрөгдөх 
дээд хэмжээ 

(тонн) 

Тэнхлэг дээрх хамгийн 
их ачааллын хэмжээ 

(тонн) 

Зүтгүүрийн 
Хагас 

чиргүүлийн 

Хөтлөх нэг 
тэнхлэгт 
ноогдох  

Хөтлөх 
нэг 

тэнхлэгт 
ноогдох  

1 
Зүтгүүрт эмээлээр 
холбогдсон 2 тэнхлэг бүхий 
хагас чиргүүлтэй авто угсраа 

3 2 65 5.2/16.8 13.3 

2 
Зүтгүүрт эмээлээр 
холбогдсон 3 тэнхлэг бүхий 
хагас чиргүүлтэй авто угсраа 

3 3 95 7.6/16.1 19.5 

3 
Зүтгүүрт эмээлээр 
холбогдсон 2 тэнхлэг бүхий 
хагас чиргүүлтэй авто угсраа 

3 4 115 9.6/14.6 23.5 

4 Хүнд даацын чиргүүл 2 3 89 17.5 18.0 
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Зураг 1-4. Хүнд даацын зүтгүүр автомашин, хагас чиргүүл, чиргүүл бүхий авто угсрааны зураг 

1.6.3. Замын ангилал  

Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутаг дэвсгэрт хэрэгжих Цагаанхаднаас 
Гашуунсухайтын боомт хүртэл барихаар төлөвлөж буй авто зам нь Таван Толгой-
Гашуунсухайт боомт чиглэлийн 2 зурвас бүхий III зэргийн замын хөдөлгөөний нэвтрүүлэх 
чадварыг сайжруулах үүднээс, боомт руу явж байгаа уул уурхайн ачаатай тээврийн 
хэрэгсэл зорчих нэг чигийн хөдөлгөөнтэй зам юм. Энэ хоёр замыг цогцоор нь авч үзвэл уг 
чиглэлийн зам нь II зэргийн замын төрөлд багтахаар байгаа боловч уг замаар уул уурхайн 
тээврийн хөдөлгөөн зонхилсон, Таван толгой-Гашуунсухайтын боомт чиглэлийн зам нь III 
ангиллын зам, замын хөдөлгөөний дүрмийн дагуу хурд 80 км/цагаас илүү байж болохгүй 
зэргийг бодолцсоны үндсэн дээр замын III зэргийг сонгосон байна.  

1.6.4. Тооцоот хурд  

Тооцоот хурд нь замыг төсөллөх үндсэн үзүүлэлт бөгөөд үүнийг замын төрөл ба газрын 
гадаргын байдлыг аргалзан тодорхойлдог. Газрын гадаргын байдлаар нь “III зэргийн зам”-
ын хувьд БНбД 32-01-07-д санал болгосон тооцоот хурдыг үзүүлэв. 

Хүснэгт 1-3. Тооцоот хурд 

Газрын гадаргын байдал Тал газар Хэрчигдсэн газар Уулархаг газар 

Тооцоот хурд (км/цаг) 100 80 50 

Трассын эхлэлээс төгсгөл хүртэл газар нутгийн байдал ерөнхийдөө талархаг газраар 
дайран өнгөрч байгаа бөгөөд тооцоот хурдыг 80 км/цаг байхаар сонгосон болно. Иймд 
төлөвлөж буй авто зам нь нийт уртдаа 80 км/цаг хурдыг хангасан хэвтээ, босоо 
элементийн шаардлагаар төсөллөгдсөн болно.  

1.6.5. Хөндлөн огтлолын параметрууд  

Төслийн авто замаар овор ихтэй хүнд даацын автомашин зорчих бөгөөд хөдөлгөөний 
аюулгүй байдлыг хангасан төлөвлөлтийг хийх шаардлага зүй ёсоор тулгарч байна. БНбД 
32-01-07-ийн дагуу “III төрлийн зам”-ын өргөнийг доор дурьдсан байдлаар төсөллөв. Үүнд: 

I. Хөдөлгөөний нэг зурвас нь 3.5 м өргөн бүхий 2 зурваст зам (нийт 7.0 м), 

II. 2.5 м өргөн хөвөө, үүнээс 0.5 м-ийн бэхэлгээтэй хөвөө 

Замын хучилт ба хөвөөний хөндлөн хэвгийг БНбД 32-01-07-ын 4.1 -р заасны дагуу сонгож 
дор үзүүлэв. Үүнд: 

I. Зорчих хэсэгт 2 , 
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II. Хайрган хөвөөнд 4 %, 

1.6.6. Замын зурвас  

Төслийн замын дагуу замын газар эзэмших зурвасыг тодорхойлоогүй боловч замын 
хажуугийн газрууд нь ихэвчлэн барилга байгууламжгүй, бэлчээрийн журмаар ч бага 
ашиглагдаж байгаа, хилийн бүс тул замын барилгын эзэмшил болгоход төдийлөн хүндрэл 
учруулахгүй юм. Төслийн замын дагуух газрын ашиглалтын өнөөгийн байдал нь замын 
зурвасын өргөнийг чөлөөтэй сонгох бололцоотой. Иймд замын зурвасын өргөнийг Авто 
замын тухай хуулийн 12.2 зүйлийн дагуу 100 м (замын тэнхлэгээс хоёр тийш 50 м) байхаар 
сонгосон байна.  

1.6.7. Амрах талбай  

Авто зам төсөллөх стандартын дагуу гол замын дагуу байрлах амрах талбайд дараах 
зүйлсийн бүгдийг эсвэл заримыг нь заавал байлгах ёстой. Үүнд: бүх төрлийн тээврийн 
хэрэгслийн зогсоол, ундны усны эх үүсвэр, хоолны ширээ сандал бүхий саравч, автомат 
телефон утас, лавлах – мэдээллийн цэг, гэрэлтүүлэг болон бусад төрлийн үйлчилгээний 
цэг. 

Амрах талбайг төлөвлөж байгаа замын эхлэлээс 8 км зайд байгуулна. Эдгээр талбайн 
байрлалын сонголт, машины зогсоолын багтаамж зэрэг нарийвчилсан үзүүлэлтүүдийг 
нарийвчилсан зураг төслийг боловсруулах явцад тооцож тусгана.  

Амрах талбайн үлгэрчилсэн загвар төлөвлөлтийг доорх Зураг 1-5-д үзүүлсэн ба нийт 
газрын хэмжээ ойролцоогоор 1.0 га байна.  

 
Зураг 1-5. Амрах талбай  

1.6.8. Хэвтээ төлөвлөлт  

Дэвсгэр зургийг төсөллөх үндсэн параметрт дараах элементүүд багтана. Үүнд: 

i. Муруйн радиус, 
ii. Шилжилтийн урт, 
iii. Эргэц. 

БНбД 32-01- 07-ийн дагуу хэвтээ муруйн хамгийн бага радиусыг дараахи байдлаар сонгов. 
Үүнд: 

i. 80 км/цагийн тооцоот хурдтай газарт 300 м. 

БНбД 32-01-07-д заасан шилжилтийн муруйн уртыг энэхүү төслийн трассын хувьд дагаж 
мөрдөв. 
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БНбД 32-01-07-ыг үндэслэн хэвтээ муруй бүхий хэсгүүдэд эргэц төсөллөсөн. Хамгийн их 
эргэцийн хэмжээ 5%, хамгийн бага нь -5% байна. Сүүлийнх нь гол зорчих хэсэгт 
зөвшөөрөгдсөн хэвгийтэй тохирно. 

Муруйн гадна талын ирмэг дээр байгаа хөвөөний хувьд: 

i. Эргэц н ь 4%-иас бага юмуу тэнцүү байх тохиолдолд эдгээр нь шулуун хэсгүүдэд 4%-ын 
үргэлжилсэн хэвгийтэй байна. 

ii. Хэрвээ эргэц нь 4% -иас их байвал зорчих хэсгийн налуу ба хөвөөний налуу хоёрын 
хоорондын алгебрын зөрүү нь 7%-аас бага юмуу адил байхаар (өөрөөр хэлбэл, хэрвээ 
эргэц 5% байвал хөвөөний хэвгий -2%; хэрвээ эргэц 6% байвал эвгий нь -1% байна.) хэвгийг 
багасгаж өгнө. 

Тал газарт төлөвлөгдөх хоёр хэвтээ муруйн хоорондох шулуун хэсгүүдийн хамгийн их 
уртыг БНбД 32-01-07 ийн дагуу 3,500 м-ээс ихгүй байхаар төлөвлөсөн байна.  

1.6.9. Дагуу огтлол  

Дагуу огтлолыг төсөллөх үндсэн параметрт: 

i. Налуу, 
ii. Муруйн радиус орно. 

БНбД 32-01-07-т өгөгдсөн зөвшөөрөгдөх налуугийн хэмжээг үзүүлэв.  

Хүснэгт 1-4. БНбД-ийн дагуу зөвшөөрөгдөх налуу ба урт 

Тооцоот хурд (км/ц) Хамгийн их налуу (%) Налуу* бүхий хэсгийн хамгийн их урт (м) 

100 5 Байхгүй 

80 6 2,500 

50 8 2,000 

* Далайн түвшнээс дээш 1,000м-ийн өндөрт  

БНбД 32-01-07-д зааснаар бол тооцоот хурд 80 км/цаг байх үед хамгийн их дагуу налуу 8% 
байхыг зөвшөөрсөн байх боловч төсөллөж буй авто замаар уул уурхайн тээвэрлэлт 
зонхилохыг бодолцон хамгийн их дагуу налууг 3% байхаар сонгосон болно. 
Төслийн замын хэсгүүдэд төсөллөсөн босоо муруйгийн хамгийн бага радиус ба үзэгдэх 
хамгийн бага зайг үзүүллээ.  

Хүснэгт 1-5. Босоо муруй ба үзэгдэх орчны хамгийн бага радиус 

Тооцоот хурд 
(км/цаг) 

Босоо муруйн хамгийн бага радиус (м)  Үзэгдэх хамгийн бага зай (м) 

Гүдгэр босоо 
муруй 

Хотгор босоо муруй Зогсоох үед Гүйцэж 
түрүүлэх үед Үндсэн Уулархаг 

100 9,000 4,800 2,400 200 680 

80 4,500 3,200 1,600 140 560 

50 1,100 1,400 700 70 340 

Төлөвлөсөн дагуу огтлол нь дараах шинж чанарыг агуулсан. Үүнд 

i) Зогсох үеийн хамгийн бага үзэгдэх зай нь 200 м байхаар бүх босоо муруйг 
төлөвлөсөн, 

ii) Нэг км-т зөвхөн 2 босоо муруй бий, 

iii) Нийт замын хувьд шаардлага хангах налууг (0.3% - 3 .0%) төлөвлөсөн, 
Зөвлөхүүд дэвсгэр зураг ба дагуу огтлолын хоорондын харилцаа холбоог боломжийн 
хэрээр сайтар хангах зорилготойгоор трассыг төлөвлөсөн байна. 
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1.6.10. Зорчих хэсгийг өргөсгөх  

БНбД 32-01-07-д өгөгдсөн чиргүүлтэй машин (18 м) төсөллөгдсөний дагуу дэвсгэр зураг 
дээрх муруйн дотор талын хэсгийг өргөсгөхөөр төсөллөснийг үзүүлэв.  

Хүснэгт 1-6. Муруйн өргөсгөх хэмжээ 

Муруйн радиус 1000 850 650 575 425 325 225 140 95 80 

Өргөсгөх хэмжээ (м) 0.4 0.5 0.7 0.8 0.9 1.1 1.5 2.2 3.0 3.5 

1.7. Замын хучилт хийц  

Төслийн авто зам нь  3-р ангиллын зам байх бөгөөд төслийн замын эхний 16.9 км нь 
асфальтбетон хучилттай төгсгөлийн 1.6 км нь цементбетон хучилттай төгсгөлийн 1.6 км нь 
цементбетон хучилттай байх хувилбарыг сонгож байна.  

Асфальтбетон хучлагатай хучилтын хийц 

 

Асфальтбетон хучлага                  
Харлуулсан буталсан чулуу                                                                                     
Цементээр бэхжүүлсэн суурь                                                                                                             
Хайргэн дэд суурь  

60 мм 
95 мм 
300 мм   
300 мм                                                                                                        

Цементбетон хучлагатай хучилтын хийц 

 

Цементбетон хучлага (М400) 
Цементээр бэхжүүлсэн суурь  
Хайрган дэд суурь    

260 мм 
150 мм 
200 мм 

 

 

Зураг 1-6. Цементбетон хучлагын заадасны төрөл 
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1.8. Хиймэл байгууламжийн төлөвлөлт 

Энэхүү төслөөр баригдах гүүр хоолойн болон бусад ус зайлуулах хиймэл 
байгууламжийг зураг төслийг “Авто замын гүүр хоолой төсөллөх” БНбД 32.02.03 
шаардлагад тулгуурласан бөгөөд төслийн замаар хүнд даацын тээврийн хэрэгсэл голлон 
зорчих учир AASHTO стандарын HS20 ачаалалд тооцоолж хүчитгэсэн төмөр бетон 
хийцүүдийг төлөвлөсөн байна. 

Төслийн замын дагуу зарим хэсэгт хуурай сайруудаар үер явагддаг байна. Үер болдог 
газруудад авто зам барих, түүнийг арчлах хамгаалахад нилээд хүндрэлтэй байдаг. Үер нь 
зам болон замын дагуу байгууламжинд доорх нөлөө, үр дагавар үзүүлдэг. Үүнд: 

• Замын байгууламж болон зорчих хэсэг дээр чулуу шороо, лаг шавар зөөж авчирах  

• Ус зайлуулах байгууламжийг чулуу шороо, лаг шавраар дүүргэж бөглөх  

• Шороон даланг угаах 

Уг замын төсөл нь байгаль цаг уурын хувьд хур бороо багатай говь цөлийн хуурай уур 
амьсгалтай бүсэд хамаарагдах бөгөөд газрын гадаргуу нь тэгш тал тул жилд цөөн болох 
үер нь эрчим багатай жилийн ихэнх хугацаанд хуурай байх тул ус зайлуулах хиймэл 
байгууламжийг сонгохдоо усны тооцоонд үндэслэн хоолойг сонгосон байна.  

Төслийн авто замд 19 ш хиймэл байгууламж 170 м-ийн урттай давуулах далан төлөвлөсөн 
байна.  

Хүснэгт 1-7. Хиймэл байгууламжуудын байршилын координат болон хоолойн төрөл  

Хиймэл байгууламж 

№ Байрлал X Y Хоолойн төрөл 

1 Км0+565 709624.386 4716744.059 1Х1Х1 

2  
Км1+620 709735,780 4715723,516 Давуулах далан 170 м 

Км1+790 709708,144 4715555,777 

3 Км2+750 709557,345 4714607,787 Ø1.0x1 

4 Км3+230 709543,665 4714128,365 Ø1.0x1 

5 Км4+693 709652.418 4712678.842 1Х1Х1 

6 Км5+610 709878,682 4711786,868 Ø1.0x1 

7 Км6+040 709950,749 4711362,950 Ø1.0x1 

8 Км6+500 710024,061 4710908,894 Ø1.0x1 

9 Км7+440 710050,489 4709969,450 Ø1.0x1 

10 Км8+750 710183,481 4708667,437 Ø1.0x1 

11 Км9+990 710340,262 4707437,411 Ø1.0x1 

12 Км10+270 710352,856 4707157,796 Ø1.0x1 

13 Км15+120 709682,489 4702384,126 Ø1.0x1 

14 Км15+940 710035,187 4701695,145 Ø1.0x1 

15 Км16+070 710143,860 4701623,799 2.0x2.0x 

16 Км16+920 710548,728 4700899,220 Ø1.0x1 

17 Км17+560 710818,645 4700320,825 Ø1.0x1 

18 Км17+910 711018,982 4700033,843 Ø1.0x1 

19 Км18+050 711099,434 4699919,268 Ø1.0x1 

20 Км18+370 711283,325 4699657,382 Ø1.0x1 

 

 

 



Оюутолгойн уурхайн авто замын төгсгөл “Цагаанхадны уулзвараас Гашуунсухайтын боомт хүртэлх” хатуу хучилттай авто зам барих төслийн БОННҮ-ний 
нэмэлт тодотгол 

 

 
1-12 

 
Зураг 1-7. Төмөр бетон дугуй хоолойны ерөнхий байдлын зураг 



Оюутолгойн уурхайн авто замын төгсгөл “Цагаанхадны уулзвараас Гашуунсухайтын боомт хүртэлх” хатуу хучилттай авто зам барих төслийн БОННҮ-ний 
нэмэлт тодотгол 

 

 
1-13 

 

 
Зураг 1-8. Нэг нүхтэй дөрвөржин хоолойны ерөнхий байдлын зураг 
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Зураг 1-9. Ус давуулах далан 
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1.8.1. Авто замын төлөвлөлт, хийц хөндлөн огтлол  

Төслийн зам нь хүн ам харьцангуй цөөн оршин суудаг газар нутгаар баригдахаар байгаа 
бөгөөд хөдөлгөөний эрчим ихтэй байгаатай холбоотойгоор тээврийн хэрэгсэл замын 
хөвөөн дээр түр зогсох тохиолдол цөөнгүй гарна. Төлөвлөж байгаа хөвөөний өргөн нь 
автомашин гэнэтийн шалтгаанаар хөвөөн дээр түр зогсох боломжийг хангах үүднээс нөөц 
зайтайгаар төлөвлөгдсөн. Төлөвлөгдөж буй зам нь хоёр зурвас бүхий нэг зорчих хэсэгтэй 
бөгөөд зурвасын өргөн 3.5 м, үүнээс бэхлэгдсэн хөвөөний өргөн 0.5  м бэхлэгдээгүй 
хөвөөний өргөн 2.0 м юм.  

 
Зураг 1-10. Нэг маягийн хөндлөн огтлол 

1.9. Зам барилгын ажлын үед ашиглах материал, түүхий эд  

Цемент: Тус төсөлд 17 цэгт төмөр бетон хоолой, 1 цэгт ус давуулах далан, төслийн замын 
төгсгөлийн 1.6 км орчмыг цементбетон хучилттайгаар, мөн төслийн замын суурийг 
цементээр бэхжүүлэх төлөвлөж байгаа учир их хэмжээний цемент шаардлагатай. Төслийн 
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ажилд шаардагдах цементийг БНХАУ-аас нийлүүлэх нь эдийн засаг, цаг хугацааны хувьд 
ашигтай байна.  

Битум: Төслийн авто зам нь хүнд даацын тээврийн хэрэгсэл зорчих зориулалттай бөгөөд 
замын эхлэлийн 16.9 м орчмыг хоёр үе асфальтбетон хучлагаар хийхээр төлөвлөж байгаа 
бөгөөд суурь асфальтбетон үеийг нь 9.5 см харлуулсан буталсан чулуугаар, өнгө үеийг нь 
6 см асфальтбетоноор буюу нийт 15.5 см халуун асфальтбетон дэвсэгдэх юм. Монгол улс 
нь битум үйлдвэрлэдэггүй учраас төслийн хүрээнд шаардагдах битумыг экспортоор авах 
ба БНХАУ-аас авахад тээвэрлэлтийн зардал хямд байх бөгөөд технологийн шаардлага 
хангасан битум авах боломжтой байна. 

Арматур: Төслийн зам барихад нийт 17 цэгт ус зайлуулах хоолой ба 1 цэгт ус давуулах 
далан, төгсгөлийн 1.6 км орчмыг цемент бетон хучилттай барихаар төлөвлөсний дагуу 
хэрэгцээт арматурыг БНХАУ-аас арматур авах нь эдийн засаг, цаг хугацааны хувьд ашигтай. 

Эрдэс нунтаг: Төслийн авто замын асфальтбетон хучилт нь 2 үе бөгөөд суурь үе нь 9.5 см 
хучилттай, өнгөн үе нь асфальтбетон нь 6 см бөгөөд нийт 15.5 см асфальтбетон дэвсэгдэх 
юм. Тиймээс эрдэс нунтаг нь дүүргэгч материал учраас асфальтбетон зуурмагт дунджаар 
5% орох шаардлагатай учраас эрдэс нунтагийг Улаанбаатар, Хөтөл болон Дарханы цемент 
шохойн үйлдвэрүүдээс хангах боломж бий. Гэвч тээврийн зардал, цаг хугацааны хэмнэлт 
гаргах үүднээс БНХАУ-аас оруулж ирэх нь эдийн засаг, цаг хугацааны хувьд ашигтай. 

Ус: Өмнөговь аймаг нь уур амьсгалын хувьд хуурай, уур амьсгалтай гол мөрөн урсгал ус 
ховор юм. Гол төлөв газрын гүнийн усаар ундаалдаг онцлогтой аймаг юм. Ийм учраас 
төсөл хэрэгжих бүс нутагт усны судалгаа шинжилгээ хийсний үр дүнд шаардлагатай 
газруудад шинээр худаг гаргаж, барилгын ажилд шаардлагатай усны хэмжээг тогтоон 
төслийн замын дагуу баригдсан Ухаахудаг-Гашуунсухайт чиглэлийн замын хуучин 
худгуудаас усны хэрэгцээгээ хангах бололцоотой юм.  

Элс: Төслийн зам нь 2011 ашиглалтад орсон Тавантолгой – Гашуунсухайт чиглэлийн авто 
замын төгсгөлийн 18км орчим авто замтай 40 м хүртэл ойрхон зэрэгцээ явж байгаа бөгөөд 
уг замын барилгын ажилд ашиглагдаж байсан элсний орд, дахин ашиглах нөөцийг судлан 
тогтоож ашиглана. Мөн түүнчлэн трассын дагууд нийт 2.24 га талбай бүхий 2 карьераас 
9130.48 м3 элс ашиглана. (Зураг 1-11 болон Хүснэгт 1-8-д тусгасан 9 болон 10-р талбай) 

Буталсан чулуу: Төслийн авто замын суурь үеийг цементээр бэхжүүлэх бөгөөд 
асфальтбетон болон цементбетон хольцонд буталсан чулуу хэрэглэгдэнэ. Шаардагдах 
буталсан чулууг трассын дагуух баригдсан замын хуучин карьеруудаас болон шинэ карьер 
нээж шинжилгээ авсны үр дүнд тохирсон карьеруудаас бутлуурын аргаар илдэнэ. Нийт 
25.59 га талбай бүхий 6 талбайгаас 66,557.71 м3 хайрга ашиглана. 
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Хүснэгт 1-8 Ханбогд сумын нутаг “Цагаанхадны уулзвараас Гашуун Сухайт боомт” хүртэлх 18.6км хатуу хучилттай авто замд ашиглагдах түгээмэл тархацтай ашигт малтмал 
ашиглах карьерын байршлын солбилцол 

Талбайн 
дугаар 

Цэгийн 
дугаар 

X Y Уртраг Өргөрөг Талбайн 
гектор /га/ 

Материалын 
төрөл 

Ашиглах материалын тоо хэмжээ 

Эхний жил II дах жил 
3 1 707795 4710771 107°31´47.087" 42°31´17.061" 7.28 Хайрга 8762.33м³ 57795.38м³ 

3 2 708110 4710774 107°32´0.899" 42°31´16.824" 
3 3 708112 4710545 107°32´0.692" 42°31´9.418" 

3 4 707794 4710540 107°31´46.672" 42°31´9.566" 
4 1 706627 4707668 107°30´51.920" 42°29´37.671" 4.60 Хайрга 

4 2 706913 4707664 107°31´4.443" 42°29´37.269" 
4 3 706908 4707500 107°31´3.999" 42°29´31.965" 

4 4 706625 4707509 107°30´51.621" 42°29´32.531" 
5 1 706267 4707011 107°30´35.332" 42°29´16.723" 7.47 Хайрга 

5 2 706591 4707011 107°30´49.505" 42°29´16.412" 
5 3 706587 4706778 107°30´49.017" 42°29´8.875" 

5 4 706269 4706778 107°30´35.123" 42°29´9.180" 
6 1 707233 4721981 107°31´37.155" 47°37´20.673" 2.69 Хайрга 

6 2 707387 4722045 107°31´43.993" 42°37´22.597" 
6 3 707416 4721853 107°31´45.013" 42°37´16.350" 

6 4 707313 4721803 107°31´40.430" 42°37´14.830" 

7 1 707802 4721699 107°32´1.739" 42°37´10.988" 1.29 Хайрга 

7 2 707745 4721649 107°31´59.173" 42°37´9.424" 
7 3 707628 4721838 107°31´54.291" 42°37´15.658" 
7 4 707691 4721840 107°31´57.056" 42°37´15.662" 

8 1 704391 4722160 107°29´32.743" 42°37´29.203" 2.26 Хайрга 
8 2 704382 4722310 107°29´32.543" 42°37´34.070" 

8 3 704532 4722319 107°29´39.133" 42°37´34.218" 
8 4 704541 4722169 107°29´39.334" 42°37´29.351" 

9 1 707820 4721714 107°32´2.548" 42°37´11.456" 1.25 Элс 2323.35м³ 6807.13м³ 
9 2 707855 4721737 107°32´4.113" 42.37°12.167´" 

9 3 707686 4721944 107°31´56.973" 42°37´19.035" 
9 4 707638 4721923 107°31´54.841" 42.37°18.402´" 

10 1 709352 4718957 107°33´6.085" 42°35´40.669" 0.99 Элс 

10 2 709420 4719004 107°33´9.128" 42°35´42.125" 

10 3 709530 4718875 107°33´13.779" 42°35´37.839" 
10 4 709508 4718852 107°33´12.784" 42°35´37.116" 

 



Оюутолгойн уурхайн авто замын төгсгөл “Цагаанхадны уулзвараас Гашуунсухайтын боомт 
хүртэлх” хатуу хучилттай авто зам барих төслийн БОННҮ-ний нэмэлт тодотгол 

 

 1-18 

2015 оны 07-р сарын 30 өдрийн a/446-р Өмнөговь аймгийн засаг даргын захирамжаар 10 
талбай, 2016 оны 07-р сарын18-ны a/523-р захирамжаар 1 талбайгаас түгээмэл тархацтай 
ашигт малтмалын карьерын зөвшөөрөл олгосон байна. Гэсэн хэдий ч тус газруудын 3 
талбай  буюу 1 болон 2 дугаар цэгүүд нь Говийн бага дархан цаазат газрын Б хэсгийн газар 
нутагттай давхацсан тул тэдгээр талбайгаас хайрга ашиглалтыг зогсоож, 1-р талбайд 
техникийн нөхөн  сэргээлт хийж 2016 оны 7-р сарын 18-нд аймгийн БОАЖГ-т хүлээлгэн 
өгсөн байгаа бол 2-р талбайг зам барилгын ажил эхлэхийн өмнө нөхөн сэргээхээр 
төлөвлөж байна.  

 
Зураг 1-11. Элс,  хайрганы карьерын байршил  
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1.10. Зам барилгын ажлын үед ашиглах бутлуурууд  

Цагаанхад Гашуунсухайтын чиглэлийн 18.6 км замын ажлыг гүйцэтгэхэд Асьфалт, СТВ 
үйлдвэр болон Бетон зуурмагийн үйлдвэр байгуулж ажиллахаар төлөвлөсөн байна. СТВ 
үйлдвэр болон Бетон зуурмагийн үйлдвэр байгуулах координат болон байршлын зургийг 
доор харуулав.  

Хүснэгт 1-9. Асфальт, СТВ үйлдвэр координат  

№ Х Ү 

 1 709529.14 4707903.73 

2 709286.31 4707137.44 

3 709666.09 4707700.07 

4 709908.93 4707263.00 
 

Хүснэгт 1-10. Бетон зуурмагийн үйлдвэрийн координат  

№ Х Ү 

 1 710451.05 4707903.73 

2 710334.09 4707137.44 

3 710113.50 4701252.84 

4 710209.58 4701279.70 
 

 
Зураг 1-12. СТВ үйлдвэр болон Бетон зуурмагийн үйлдвэр байгуулах байршил 

1.11. Зам барилгын ажлын үед шаардагдах машин механизм тоног төхөөрөмж  

Төслийн зам барилгын ажилд 15 нэр төрлийн 52 ш машин механизм, үйлдвэр, тоног 
төхөөрөмж ашиглагдах тооцоо гарч байна. Төслийн ажлын нарийн зохион байгуулалт, 
график төлөвлөлтөөс хамаарч, эдгээр машин механизм, үйлдвэр, тоног төхөөрөмжийн 
тоонд өөрчлөлт орох болно. 

1.12. Зам барилгын ажлын үед ажиллах хүч  

Уг замын төсөлд Инженер техникийн ажилчид, механикч, жолооч, туслах ажилчин 
нийлээд 108 орчим хүн ажиллахаар байна. Доорх хүснэгтэд албан тушаал, ажиллах 
хүчний тоог дэлгэрэнгүй тусгав. 
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Хүснэгт 1-11. Ажиллах хүч  

№ Инженер техникийн ажилтан, ажилчид Шаардлагатай хэрэгцээ 

1 Авто замын инженер 3 

2 Геодезийн инженер 2 

3 Материалын инженер 2 

4 Гүүр, хоолойн инженер 2 

5 Механик инженер 1 

6 Хөдөлмөр хамгааллын инженер 1 

7 Тоо хэмжээний инженер 1 

Инженер техникийн ажилчдын дүн 12 

8 Бетон узелийн ажилчин 6 

9 Чулуу бутлуурын ажилчин 6 

10 Бульдозерчин 2 

11 Автогрейдерчин 4 

12 Экскаваторчин 3 

13 Ачааны өөрөө буулгагч машины жолооч 20 

14 Цемент зөөгчийн жолооч 4 

15 Авто ачигчын жолооч 5 

16 Доргиурт индүүчин 4 

17 Хийн дугуйт индүүчин 2 

18 Усны машины жолооч 4 

19 Лабораторын лаборант, туслах ажилтан 6 

20 Цементбетоны үйлдвэр /цагт 80-120 тн/ 8 

21 Асфальтбетоны үйлдвэр /цагт 80-120тн/ 6 

22 Цементээр бэхжүүлсэн хольц бэлтгэгч үйлдвэр цагт /150-
200тн/ 

6 

23 Замчин болон, рейс тоологч, геодезийн туслахууд 10 

Механизмчи, жолооч, туслах ажилчны дүн 96 

НИЙТ 108 

1.13. Ажлын тоо  

Төслийн авто замын сонгогдсон хувилбарын ажлын тоо хэмжээг доор үзүүлэв. 

Хүснэгт 1-12. Авто замын сонгогдсон хувилбарын ажлын тоо хэмжээ 

Ажлын төрөл (1-р хувилбар) Хэмжих нэгж 
Ажлын тоо хэмжээ 

Асфальтбетон хучилттай 

Талбайн цэвэрлэгээ 

Хөрс хуулалт м2 566,199.9 

Газар шорооны ажил 

Дүүргэлт м3 128,996.0 

Ухмал м3 16,280.0 

Өөрийн шуудуу ухах м3 26,305.4 

Хөвөө м3 61,425.9 

Хучилтын ажил 

Суурийн доод үе м3 98,186.2 

Цементээр бэхжүүлсэн суурь м3 49,445.6 

Битум цацлага  142,103.7 

Харлуулсан буталсан чулуу м3 13,499.9 

Битум түрхлэг  142,103.7 

Асфальтбетон м3 8,526.2 

Цементбетон м3 8,402.0 

Цементбетон замын заадасны 
армартур 

Тонн 7.5 

Тэлэлтийн заадсанд хэрэглэх 
панер 

м2 216.0 
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Ажлын төрөл (1-р хувилбар) Хэмжих нэгж 
Ажлын тоо хэмжээ 

Асфальтбетон хучилттай 

Заадас дүүргэх мастик асфальт Тонн 1.8 

Тэлэлтийн заадсанд хэрэглэх 
углаас PVC D32 

м 340.9 

Ус зайлуулах байгууламж 

Хоолой ш 17.0 

Давуулах далангийн цементэн 
зуурмагтай чулуун бэхэлгээ 

м3 1,659.2 

Давуулах далангийн чулуун 
рисберм 

м3 1,088.0 

Давуулах далангийн мэдээллийн 
шон 

ш 18.0 

Замын тоноглол 

Замын тэмдэг ш 23.0 

Км-ын тэмдэг ш 18.0 

Мэдээллийн самбар байрлуулах ш 3.0 

Замын тэмдэглэгээ  м2 6,788.5 

Дохионы шон ш 34.0 

Гэрлэн дохио ш 3.0 

1.14. Төслийн ус ашиглалт, хог хаягдал 

1.14.1. Ус ашиглалт 

Оюутолгойн уурхайн авто замын төгсгөл “Цагаанхадны уулзвараас Гашуунсухайтын боомт 
хүртэлх” хатуу хучилттай авто зам барих төслийн ус ашиглалтын тооцоог БОНХАЖ-ын 
сайдын 2015.07.30 өдрийн А/301 тоот тушаалаар баталсан Нэгж бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, 
ажил гүйцэтгэх, үйлчилгээ үзүүлэхэд зарцуулах усны нормын 7 дугаар хавсралтаар 
баталсан Авто замын салбарын усны норм, 12 дугаар хавсралтаар баталсан Орон сууц, 
нийтийн байр, гэр хорооллын усны норм болон 13 дугаар хавсралтаар баталсан 
Зүлэгжүүлэлт, зам, талбайн усалгааны норм ашиглан ус ашиглалтын тооцоог хийв.  

Нийт төслийн авто замын барилгын ажлын хугацаанд 88,803.8 м3 ус ашиглахаар байна. 

Хүснэгт 1-13. Ус ашиглалтын тооцоо 

Зориулалт  Ажлын хэмжээ Тоо хэмжээ Норм Тооцоолол 

Зам 
барилгын 

ажил 

Суурийн доод үе байгуулах 98,186.2 м3 0.10м3 9818.6 м3 

Цементээр бэхжүүлсэн суурь байгуулах 49,445.6 м3 0.05 м3 2472.3 м3 

Цементбетон хучилт хийх 8,402.0 м3 0.45 м3 3780.9 м3 

Асфальт бетон хучилт хийх 8,526.2 м3 0.01 м3 85.3 м3 

Хайрган хөвөө хийх 61,425.9 м3 0.09 м3 5528.3 м3 

Нийт ашиглах ус 21,685.4 м3 

Унд ахуйн 
зориулалт 

Ажилтны унд ахуйд хэрэглэх ус  108 ажилтан 20 
л/хоног 

518.4 м3 

Зам 
талбайн 
усалгаа 

Түр замыг услах (1 удаа*180 хоног) 
(18.6 км, 10 м-н өргөнтэй) 

185,000 м2 2 л/м2 66,600 м3 

НИЙТ АШИГЛАХ УС 88,803.8м3 

1.14.2. Хог хаягдал 

Барилгын хог хаягдал: Талбайг цэвэрлэх, газар шорооны ажил зэрэг ажлын үед хөрс, 
чулуу шорооны хаягдал үүсэх боловч далан, тулгуур болон бэхэлгээ зэргийн дүүргэлтийн 
ажилд ашиглах боломжтой.   
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Газар доогуур ус зайлуулах хоолой хийх, бетон хэвэнд цутгах, цахилгааны ажил, засвар 
хэлбэр өөрчлөх зэрэгт хуванцар хаягдал үүснэ. 

Машин механизм, техник тоног төхөөрөмжийг засах, хаягдалтай харьцах, хадгалах, засвар 
хэлбэр өөрчлөх ажлын үед химийн хог хаягдал үүснэ. Тиймээс эдгээр барилгын хог 
хаягдлыг хаях талаар орон нутаг болон хог хаягдал цуглуулах, тээвэрлэх, булах эрх бүхий 
аж ахуй нэгжид урьдчилан гэрээ байгуулж ажиллана.  

Ахуйн хог хаягдал:  Барилгын ажилчдын түр суурин болон гал тогоо, угаалгын газраас 
хоолны үлдэгдэл, бохир усны хаягдал, цэвэр усны хуванцар сав, цаас, шил, лааз, 
цэвэрлэгээний бодисын сав зэрэг хаягдлууд үүснэ. 

Төслийн үйл ажиллагаанаас гарах хатуу хог хаягдлыг дараах байдлаар тооцов. Зам 
барилгын ажилд 108 хүн ажиллах ба хоногт 54 кг, сардаа 3 тн, нийт зам барилгын ажил 
хийгдэх 240 хоногт 12.9 тн хатуу хог хаягдал гарахаар байна. Дээрх тооцоог 1 хүн дунджаар 
өдөрт 0.5 кг хатуу хог хаягдал гаргахаар тооцов. 

Зам барилгын үйл ажиллагаанаас үүссэн хог хаягдлын дахин ашиглагдах хаягдлуудыг эх 
үүсвэр дээр нь ангилан ялгаж, овор хэмжээг нь багасгаж тусгай тэмдэг тэмдэглэгээ бүхий 
зориулалтын хогийн саванд хадгалах ба орон нутаг дах эсвэл хамгийн ойр байрлах 
дахивар цуглуулдаг цэг, дахин боловсруулах үйлдвэр зэрэгт нийлүүлэх шаардлагатай.  

Дахин боловсруулах боломжгүй бусад төрлийн энгийн хог хаягдлыг зохих эрх бүхий орон 
нутгийн хог хаягдал тээвэрлэгч байгууллагатай гэрээ байгуулан хог хаягдлын төвлөрсөн 
цэгт тогтоосон хугацаанд тээвэрлүүлэх шаардлагатай.  

Аюултай хог хаягдал: Зам барилгын ажилд ашиглагдах машин техникийн засвар 
үйлчилгээ хийх засварын төв төслийн талбайд төлөвлөгдөөгүй бөгөөд тос тосолгооны 
материалаар бохирдсон даавуу, сав баглаа боодол, хаягдал аккумлятор, химийн бодисын 
сав баглаа боодол зэрэг аюултай хог хаягдал бараг гарахгүй. Гэсэн хэдий ч асгаралт, осол 
эрсдэл, эвдрэл гэмтэл зэргийн улмаас дээр дурдсан аюултай хог хаягдал тодорхой 
хэмжээгээр үүсэж болзошгүй. Иймд төслийн талбайд аюултай хог хаягдал хадгалах 
зориулалтын хогийн сав байршуулан, аюултай хог хаягдал тээвэрлэх, устгах тусгай 
зөвшөөрөл бүхий аж ахуй нэгж байгууллагад гэрээний үндсэн дээр тээвэрлүүлэн зохих 
журмын дагуу устгуулах шаардлагатай. Төслийн талбайд ямар ч төрлийн аюултай хог 
хаягдал ил задгай орхих, хаях, дарж булах, шатаах зэрэг үйлдлийг хатуу хориглох 
шаардлагатай.  
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БҮЛЭГ 2. ТӨСЛИЙН ГОЛ БА БОЛЗОШГҮЙ СӨРӨГ НӨЛӨӨЛЛИЙН 
ҮНЭЛГЭЭ 

2.1. Үнэлгээний арга зүй 

Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутагт Оюутолгойн уурхайн авто замын төгсгөл 
“Цагаанхадны уулзвараас Гашуунсухайтын боомт хүртэлх” хатуу хучилттай авто зам барих 
төслийн байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээг БОНХ-ын сайдын 2014 оны 04 
сарын 10-ны өдрийн А-117 тушаалаар баталсан “Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээний 
аргачлал”-ын дагуу удирдамж, гарын авлагын арга дээр тулгуурласан ба Дэлхийн банкны 
Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээний гарын авлагыг3 ашиглан гүйцэтгэв. Уг 
төслийн үйл ажиллагааны болзошгүй нөлөөллийг үнэлэхдээ олон улсын туршлагад өргөн 
хэрэглэгдэж буй нөлөөллийн эрчим, үргэлжлэх хугацаа, цар хүрээ, тохиолдох магадлалын 
шалгуур үзүүлэлтүүдийг ашиглан байгалийн бүрэлдэхүүн хэсэг тус бүрээр ангилан 
оноолтын системийг ашиглан хийж гүйцэтгэв.  

Гарын авлага удирдамжийн арга нь тухайн төслийн үйл ажиллагаа болон түүнийг 
хэрэгжүүлэх явцад байгаль орчинд учруулах сөрөг нөлөөллийг уялдуулан авч үзэж, 
нөлөөллийг бүрэн тодорхойлох боломж өргөнтэй арга юм.Болзошгүй нөлөөллийг 
үнэлэхдээ хамгийн эхэнд нөлөөллийн чиглэл, шинж чанарыг тооцно. Нөлөөллийн шинж 
чанар, төрлийг Хүснэгт 2-1-д тоймлон харуулав. 

Хүснэгт 2-1. Нөлөөллийн шинж чанар, төрөл 

Шинж чанар, төрөл Тодорхойлолт 

Эерэг Суурь нөхцөлийг сайжруулж, эерэг өөрчлөлт бий болгох нөлөөлөл 

Сөрөг Суурь нөхцөлийг дордуулж, таагүй шинэ хүчин зүйл бий болгох нөлөөлөл  

Шууд Төслийн төлөвлөсөн үйл ажиллагаа болон байгаль орчин/хүлээн авагчид 
хоорондын шууд харилцаанаас үүссэн нөлөөлөл  

Дам Төслийн үр дагавраар бий болох бусад үйл ажиллагаанаас үүсэх нөлөөлөл  

Нөлөөллийн үнэлгээгээр тодорхойлсон хүлээн авагчид буюу нөөцөд үзүүлж болзошгүй 
нөлөөллийн зэрэглэлийг үнэлгээний шалгуурын дагуу тогтоож үнэлэн, болзошгүй сөрөг 
нөлөөллөөс зайлсхийх, бууруулах, төслийн үр шимийг дээшлүүлэх арга хэмжээ 
боловсруулдаг. 

Хүснэгт 2-2-д нөлөөллийн зэрэглэл тодорхойлох шалгуурыг тоймлон харуулав. 

Хүснэгт 2-2. Шалгуур үзүүлэлт 

Нөлөөллийн шалгуур 

Цар хүрээ 

Төслийн талбай – бүтээн байгуулалтын талбайн хилээр хязгаарлагдах нөлөөлөл 
Орон нутгийн – бүтээн байгуулалтын ойролцоох хот суурин,  орон нутгийг хамрах 
нөлөөлөл 
Бүсийн – бүс нутгийн хэмжээнд чухал ач холбогдолтой байгалийн нөөцийг хамрах 
нөлөөлөл буюу засаг захиргааны хил, амьдрах орчны төрөл/экосистемээр бүс нутгийн 
хэмжээнд үүссэн гэж тодорхойлсон нөлөөлөл 
Үндэсний – улсын хэмжээнд чухал ач холбогдолтой байгалийн нөөцийг хамрах 
нөлөөлөл буюу улсын хэмжээнд чухал ач холбогдолтой/макро эдийн засгийн түвшинд 
үр дагавар авчрах нөлөөлөл 

Хугацаа 
Түр хугацааны – богино буюу түр хугацаанд үе үе/хааяа тохиолдох нөлөөлөл 
Богино хугацааны – зөвхөн барилга угсралтын шатанд тохиолдох нөлөөлөл  

 
3 Байгаль орчин нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээний гарын авлага, Cement Sustainability Initiative (CSI), 2016 
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Урт хугацааны – төслийн үйл ажиллагаа зогсохтой зэрэгцэн зогсох төслийн хугацааны 
туршид үргэлжлэх нөлөөлөл  
Хугацаагүй – өртсөн хүлээн авагч, нөөцөд байнгын өөрчлөлт авчрах, төслийн дараа ч 
үргэлжлэх нөлөөлөл (амьдрах орчныг устгах гэх мэт) 

Эрчим 

БИОФИЗИКИЙН ОРЧИН: Нөлөөллийн эрчмийг биологийн олон янз байдлын хүлээн 
авагчийн (амьдрах орчин, зүйл, бүлгэмдэл гэх мэт) эмзэг байдалтай холбогдуулан авч 
үздэг.  
Маш бага – Байгаль орчинд нөлөөлөл илрэхгүй. 
Бага – Экосистемийн гүйцэтгэх үүрэг, үйл явцад нөлөөлөхгүй нөлөөлөл.  
Дунд  – Экосистемд өөрчлөлт оруулах ба түүний гүйцэтгэх үүрэг, үйл явц өөрчлөгдсөн 
байдлаараа үргэлжилнэ.  
Их – Экосистемийн гүйцэтгэх үүрэг, үйл явц түр болон бүр зогсох хэмжээнд хүргэх 
нөлөөлөл.  
Нөлөөллийн үнэлгээнд дотоодын болон олон улсын стандартуудыг ашиглана. 
Судалгаагаар нөлөөллийн хэмжээг тооцох ба үндэслэлээ гаргана.  
НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН ОРЧИН: Төслийн нөлөөллөөр бий болсон өөрчлөлтөд дасан 
зохицох, Төслийн нөлөөлөлд өртсөн иргэдийн чадварыг авч үзнэ.  
Маш бага – Иргэдийн амьдралд мэдэгдэхүйц өөрчлөлт орохгүй. 
Бага – Иргэд амархан дасан зохицож, нөлөөллийн өмнө байсан амьдралын түвшнээ 
хадгална.  
Дунд – Иргэдэд дасан зохицох нь зарим талаар бэрхшээлтэй  ба тусламж дэмжлэг 
авснаар нөлөөллийн өмнө байсан амьдралын түвшнээ хадгална.  
Их – Иргэд өөрчлөлтөд дасан зохицох, нөлөөллийн өмнө байсан амьдралын түвшнээ 
хадгалах чадваргүй байна. 

Цар хүрээ 

Маш бага Үнэлгээнд хамруулсан тодорхой нөхцөлд мэдэгдэхүйц өөрчлөлт үүсэхгүй.  

Бага Үнэлгээнд хамруулсан тодорхой нөхцөлд маш бага өөрчлөлт үүснэ.  

Дунд Үнэлгээнд хамруулсан тодорхой нөхцөлд үүссэн өөрчлөлтийн улмаас түр болон 
байнгын өөрчлөлт гарна. 

Их Үнэлгээнд хамруулсан тодорхой нөхцөлд урт хугацаанд байнгын үндсэн өөрчлөлт орох  
ба ихэнхдээ байгаль орчинд өргөн хүрээнд тархана. Суурь нөхцөлд хүргэн нөхөн 
сэргээхэд ихээхэн хүчин зүтгэл орно.  Улсын стандартаас хэтэрнэ. 

Магадлал 

Магадгүй Нөлөөл үүсэж магадгүй 

Болзошгүй Ихэнх нөхцөлд нөлөөлөл үүсэж болзошгүй  

Боломжтой Нөлөөлөл үүснэ 

Дээр дурдсан нөлөөллийн шинж чанаруудыг үнэлсний дараа нөлөөллийн зэрэглэлийг 
Хүснэгт 2-3-т үзүүлсэн матрицын дагуу үнэлнэ. 

Хүснэгт 2-3. Нөлөөллийн зэрэглэл тогтоох матриц 

НӨЛӨӨЛЛИЙН ЗЭРЭГЛЭЛ 

                         Магадлал 
Цар хүрээ 

Магадгүй Болзошгүй Боломжтой 

Маш бага  Маш бага  Маш бага Бага 

Бага  Маш бага  Бага  Бага  

Дунд Бага Дунд Дунд 

Их Дунд Их Их 
 

Хүснэгт 2-4. Зэрэглэлийн өнгөний шатлал 

Сөрөг нөлөөлөл Эерэг нөлөөлөл  

Маш бага Маш бага  

Бага Бага 

Дунд Дунд  

Их Их  
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Хүснэгт 2-5. Зэрэглэлийн тодорхойлолт 

Зэрэглэлийн тодорхойлолт  

Маш бага Тодорхой үйл ажиллагаанаас байгалийн нөөц болон хүлээн авагч ямар ч 
нөлөөлөлд өртөхөөргүй маш бага хэмжээний нөлөөллийн зэрэглэл.  
Эсвэл таамаглаж буй нөлөө нь “маш бага”, “үл мэдэгдэх”, “ажиглагдахгүй” 
нөлөөлөл.  

Бага Нөлөө үүсэх боловч түүний хэмжээ нэлээн бага бөгөөд нөлөөлөл 
бууруулах арга хэмжээ хэрэгжүүлсэн ч бай, хэрэгжүүлээгүй байсан ч 
стандартын түвшинд байна.  Хүлээн авагчид үзүүлэх нөлөөлөл бага. 

Дунд 

 

Стандартын түвшинд байна. Нөлөөллийг хамгийн бага боломжтой 
түвшинд хүргэж бууруулах боломжтой. Гэхдээ энэ нь “Дунд”-аас “бага” 
нөлөөлөлд хүргэнэ гэсэн ойлголт биш хэдий ч нөлөөлөл бууруулах арга 
хэмжээг үр дүнтэй, үр ашигтай хэрэгжүүлэх боломжтой. 

Их 

 

Стандартын түвшнээс хэтэрч магадгүй ба өндөр ач 
холбогдолтой/мэдрэмтгий нөөц/хүлээн авагч их хэмжээний нөлөөлөлд 
өртөнө. БОННҮ-ний зорилго нь Төслөөс үлдэгдэл нөлөөлөл гаргахгүй 
байх, удаан хугацаанд үргэлжлэх, том газар нутагт илрэх нөлөөлөл 
үүсгэхгүй байхад чиглэнэ. Нөлөөлөл бууруулах бүх боломжит арга хэмжээ 
авсан ч зарим томоохон нөлөөлөл үлдэж болзошгүй. Бүтээн байгуулалтын 
нөлөөлөл үүнд орно. Төслийн талаар шийдвэр гаргахад эдгээр сөрөг 
хүчин зүйлийг хөдөлмөр эрхлэлт зэрэг эерэг хүчин зүйлтэй харьцуулах нь 
зохицуулагч, оролцогч талуудын үүрэг юм.  

 

2.2. Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ 

БОННҮ-ний энэ хэсэгт Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутагт Оюутолгойн уурхайн авто 
замын төгсгөл “Цагаанхадны уулзвараас Гашуунсухайтын боомт хүртэлх” хатуу хучилттай 
авто зам барих төслийн авто замын байгууламжийн барилгын ажил, үргэлжлүүлэх, 
ашиглалтын шатнаас байгаль орчин нийгэмд үзүүлж болзошгүй нөлөөллүүдийг 
тодорхойлж, нарийвчлан судалж, тэдгээрийн үр дагаврыг үнэллээ.  

2.2.1. Агаарын чанарт нөлөөлөх байдлын үнэлгээ  

Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутаг дэвсгэрт Цагаанхадны уулзвараас 
Гашуунсухайтын боомт хүртэлх 18.6 км авто замын барьж байгуулахаар төлөвлөсөн.  
Төсөл хэрэгжих буюу автозам баригдах хугацаан дахь гол агаар бохирдуулагч бодис тоос 
тоосонцрын ялгарлын хэмжээг Европын Холбооны Байгаль Орчны Агентлагийн агаар 
бохирдуулагч бодисын эх үүсвэрийн гарын авлагын аргачлал ашиглан тооцоолсон. Төсөл 
хэрэгжихээс өмнөх буюу сайжруулсан шороон замаар тээвэр хийх үед үүсэх тоос, 
тоосонцор болон хатуу хучилттай автозам баригдаж дууссаны дараах замаас үүсэх тоосны 
хэмжээг АНУБХА–ын аргачлалаар тооцов. Зам байгууламж барих болон тээврийн 
хэрэгслийн хөдөлгөөнөөр замаас үүсэх  тоос тоосонцрын орон зайн тархалтыг AERMOD 
VIEW 8.9.0 программ ашиглан загварчлав. Тархалтын загварын цаг уурын оролтын 
мэдээнд Оюутолгой уурхайн автомат цаг уурын харуулын 2020 бүтэн жилийн мэдээг 
ашиглав. 

Төслийн авто зам барьж байгуулах үйл ажиллагаанаас үүсэх тоосжилтын эх үүсвэрийн 
тооцоолол 

Барилга байгууламж барихад техник, тээврийн хэрэгсэл хөдөлгөөн, хөрс шороо хуулах гэх 
мэт механик үйл ажиллагаа, хөрсний эвдрэлээс үүсэх тоосжилт нь орчны тоосжилтын 
түвшнийг нэмэгдүүлнэ. Европын Холбооны Байгаль Орчны Агентлагийн (EEA air pollutant 
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emission inventory guidebook 2016) гаргасан агаарын бохирдлын эх үүсвэрийн гарын 
авлагын Барилга байгууламж барих үйл ажиллагаанаас ялгарах тоосонцрын тооцооллын 
арга зүйг ашиглав.  Гарын авлагын зам барих гэсэн  эх үүсвэрийн ялгарлын факторыг 
ашиглан эх үүсвэрийн тооцоололд ашиглав. Эх үүсвэрээс ялгарах бохирдуулагчийн 
хэмжээг доорх (1) томьёогоор тооцоолов. 

𝐄𝐢 = 𝐄𝐅𝐢 ∙ 𝐀𝐚𝐟𝐟𝐞𝐜𝐭𝐝 ∙ 𝒅 ∙ (
𝟐𝟒

𝐏𝐄
) ∙ (

𝐬

𝟗
)  (1) 

Ei – Бохирдуулагчийн ялгарлын хэмжээ (кг/байгууламж баригдах хугацаа)  
EFi-Бохирдуулагч бодисын ялгарлын коэффициент (кг/(м2жил)) (Хүснэгт 2-6) 
Aaffectd- Байгууламж барих үед эвдрэх хөрсний талбай (метр2) (18,3 га) 
d- Байгууламж барих жилийн хугацаа (сарын жилд эзлэх хэмжээ сар/жил) 
PE- Хур тунадасны ууршилтын индекс 

𝐏𝐄𝐢𝐧𝐝𝐞𝐱 = 𝟑. 𝟏𝟔 ∑ (
𝐏𝐢

𝟏.𝟖𝐓𝐢+𝟐𝟐
)

𝟏𝟎

𝟗𝟏𝟐
𝐢=𝟏     (2) 

Pi –Сарын дундаж хур тунадасны хэмжээ (мм)  (Хүснэгт 2-7) 
Ti-Сарын дундаж температур  (С0) (Хүснэгт 2-7) 
s-Хөрсний шаварлагийн хэмжээ (%) (Хөрсний шинжилгээний дүнгээр) 

Хүснэгт 2-6. Дэд бүтцийн үйл ажиллагааны төрлөөс хамаарсан тоосонцрын ялгарлын коэффициент 

Эх үүсвэрийн төрөл EFTSP EFPM10 EFPM2.5 

кг/(м2жил) 

Бүх төрлийн барилгын хувьд 1 0.30 0.030 

Зам барилгын бусад ажил 3.3 1 0.1 

Замын ажил 7.7 2.3 0.23 

Эх сурвалж: 2.A.5.b Construction and demolition, EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2016 
(Барилгын ажил болон буулгалтын үеийн агаар бохирдуулагчийн ялгарлын тооцооллын гарын авлага 2016) 

Хур тунадасны  ууршилтын индекс 

ЦУОШГ-ын Уур амьсгалын өөрчлөлт, нөөцийн хэлтсийн уур амьсгалын нормын Ханбогд 
харуулын нормоор сарын дундаж агаарын температур, сарын нийлбэр хур тунадасны 
дүнг (Хүснэгт 2-7) тооцож  ууршилтын индексийн  (2) томьёогоор тооцоолоход 6 буюу хэт 
хуурай ангилалд хамаарч байна. 

Хүснэгт 2-7. Сарын дундаж температур болон нийлбэр тунадасны хэмжээ 

Үзүүлэлтүүд I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Сарын нийлбэр 
хур тундас, мм 

 
1.2 

 
1.3 

 
2.9 

 
3.4 

 
8.7 

 
13.2 

 
24.4 

 
27.4 

 
8.9 

 
3.2 

 
1.9 

 
0.9 

Сарын дундаж 
температур, C0 

 
-11.5 

 
-7.3 

 
-0.4 

 
9.1 

 
16.6 

 
22.4 

 
24.9 

 
22.6 

 
16.7 

 
8.2 

 
-2.1 

 
-9.3 

Эх сурвалж: Уур амьсгалын норм 1986-2015, ЦУОШГ  

Үйл ажиллагааны хугацаа 

Засварын төвийн дэд бүтцийн бүтээн байгуулалтууд болох зогсоолын замууд болон 
барилга байгууламжийн ажлууд жилийн дулааны улиралд буюу 4 сараас-10 сар хүртэл 
хөрс гэссэн дулааны улиралд үргэлжилнэ гэж тооцооллоо. Жилийн 6 сар буюу жилд 
шилжүүлэхэд 6сар/12сар буюу d нь 0.5 жил байна. 

Төслийн нэг жилийн хугацаанд ялгарах Нийт тоос (TSP), Том ширхэглэгт тоосонцор PM10, 
Нарийн ширхэглэгт тоосонцор PM2.5 хэмжээг Томьёо(1)-оор тооцож доор хүснэгтэд 
үзүүлэв. 
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Хүснэгт 2-8. Төслийн нэгж бүрийн байгууламж барихад жилд ялгарах тоосны хэмжээ 

Д/д Байгууламжийн нэр TSP PM10 PM2.5 

тн/ барилгын хугацаа 

1 Авто замын ажлын үйл ажиллагаа 3757.6 1122.4 112.24 

Тээврийн замаас үүсэх тоос,тоосонцор. Сайжруулаагүй зам эсвэл замгүй хэсгээр  
тээврийн хэрэгсэл зорчих үед дугуйн даралтын хүчний үйлчлэлээр гадаргуун материал 
хэмхэрч нунтгардаг.  Тээврийн хэрэгсэл зорчин өнгөрөх үед түүний ард дагалдан үүсдэг 
агаарын хүчтэй турбулент хөдөлгөөний үйлчлэлээр замын гадаргуун материалын эгэл 
хэсгүүд хөдөлгөөнд орох  эргэлдэж буй дугуйгаар зарим хөрсний эгэл хэсгүүд дээш 
өргөгдөх болон зарим эгэл хэсгүүд доош унах зэргээр тоосжилт үүсдэг. Замын тухайлсан 
хэсгээс үүсэх тоосжилтын хэмжээ нь замын ачааллаас шугаман, замын гадаргын 
материалын шаварлаг (75 микроноос бага диаметртэй хөрсний бүрэлдэхүүн хэсэг)-ийн 
агууламжаас шууд хамааралтайгаар өөрчлөгддөг. Шаварлагийн агууламж нь газарзүйн 
байршлаас хамааран өөрчлөгддөг. Хатуу хучилттай шороон замаас үүсэх 
тоос,тоосонцрын хэмжээ зам дээр унасан тоосны шаварлаг нарийн хэсгийн  хэмжээ (silt 
loading g/m2) болон мөн тээврийн хэрэгслийн жингээс хамаарч тодорхой хэмжээний 
тоосжилт үүснэ.  Сайжруулсан шороон зам болон хатуу хучилттай замаар тээврийн 
хэрэгсэл зорчих үед үүсэх тоосонцрын хэмжээг дараах эмпирек томьёогоор тооцоолно.  

EFunpaved =r* k (s/12)a (W/3)b    (3) 

𝑬𝑭𝒑𝒂𝒗𝒆𝒅 = 𝒌 × 𝒔𝑳𝒂 × 𝑾𝒃 (4) 

EFunpaved –Сайжруулсан замын  тоосонцрын ялгарлын фактор(кг/км/тээврийн 
хэрэгсэл) 
EFpaved –    Засмал замын тоосонцрын ялгарлын фактор  (кг/км/тээврийн хэрэгсэл) 
r-0.2891 нэгжийн хөрвүүлгийн үржвэр 
a,b- үржүүлэгч коэффициент  
s - замын гадаргуугийн  шаварлагийн агууламж  
k - тоосонцрын ширхгийн диаметрээс хамаарсан үржвэр 
sL-Лаг шаварлагийн хэмжээ (гр/м2) 
W -тээврийн хэрэгслийн дундаж жин (59тн) 

Хүснэгт 2-9. Томьёоны тогтмол утгууд (2a) 

Тогтмол 
Шороон зам (Unpaved) Засмал зам (Paved) 

PM2.5 PM10 PM30* PM2.5 PM10 PM30* 

k 0.15 1.5 4.9 3.32 0.62 0.15 

a 0.9 0.9 0.7 0.91 0.91 0.91 

b 0.45 0.45 0.45 1.02 1.02 1.02 

*- нийт тоосыг тооцоолоход ашиглаж болно. 

Сайжруулсан шороон зам болон хатуу хучилттай замын тоосонцрын ялгарлын факторыг 
тус тусад (1-2) томьёогоор тооцов (Хүснэгт 2-10). 

Хүснэгт 2-10. Сайжруулсан болон хатуу хучилттай замаас үүсэх тоосны ялгарлын фактор 

Замын төрөл 
EFTSP EFPM10 EFPM2,5 

(кг/км/тээвэр хэрэгсэл) 

Сайжруулсан шороон зам 5.41 1.65 0.16 

Хатуу хучилттай зам 0.33 0.06 0.015 
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Сайжруулсан болон хатуу хучилттай замаас үүсэх тоосжилтыг ширхэглэлийн диаметр тус 
бүрээр нь дараах томьёог ашиглан тооцоолон гаргана. 

E=EFi*N*L*D*(365-P)/365)                                     (5) 

Ei=EFi*N*L*D*(1-P/4D)                                           (6) 

EFunpaved –Сайжруулсан замаас үүсэх  тоосны ялгарал кг/жил 
EFpaved –    Засмал замаас үүсэх  тоосны ялгарал кг/жил 
EF i Тоосны ачаатай ачаагүй үеийн тоосны хаягдлын фактор, хүснэгт –6с 

N- Өдөрт тээвэр хийж буй ачааны автомашины тоо(96 автомашин) 

L- Тээврийн замын урт (18.3 км) 

D- Тээвэрлэлт хийх өдрийн тоо( жилийн 365 хоног) 
 

Хүснэгт 2-11. Сайжруулсан шороон зам болон хатуу хучилттай замаас жилд үүсэх тоосны ялгарлын хэмжээ,кг 

Уурхайн тээврийн замаас үүсэх тоосжилт E(TSP) E(PМ10) E(PМ2.5) 

Сайжруулсан шороон замаас үүсэх тоосонцор 3469.6 1062.14 106.21 

Хатуу хучилттай замаас үүсэх тоосонцор 213.97 39.96 9.67 

Хүснэгт 2-11 тооцсон сайжруулсан шороон зам болон хатуу хучилттай замаас үүсэх тоосны 
жилийн ялгарлын хэмжээ хатуу хучилттай замаар тээвэр хийхэд сайжруулсан шороон 
замаас нийт тоосны ялгарлын хэмжээ 16 дахин, PM10 тоосонцрын ялгарал 26 дахин,PM2.5 
тоосны хэмжээ 10 дахин буурч байна. 

Төслийн орчны агаарын чанарт үүсэх тоосжилтын тархалтын загвар 

Барилга байгууламж баригдах үед үүсэж байгаа агаар гол бохирдуулагч болох тоос 
тоосонцрын нөлөөллийн хүрээг тогтооход тархалтын загварыг ашиглан тооцооллоо. 
Өмнөх хэсэгт тооцсон эх үүсвэрийн ялгарлыг тооцоолсоор гарсан үр дүн болон тухайн бүс 
нутгийн газарзүйн мэдээлэл, цаг уурын ажиглалтын мэдээлэл нь загварын оролтын 
үндсэн мэдээ юм. Загварын үр дүнгээс гарсан үр дүн нь төслийн зүгээс агаарын чанарт 
үзүүлэх нөлөөллийг тогтооход чухал үүрэгтэй. 

 AERMOD VIEW 8.9.0 (USEPA)  загварын загварчлах зарчим 

AERMOD VIEW 8.9.0 (USEPA) буюу Америкийн хүрээлэн байгаа орчныг хамгаалах 
агентлагийн (EPA), Америкийн цаг уурын нийгэмлэг (AMS)-ийн аргачлалын дагуу 
бүтээгдсэн загварыг ашиглав. Тус загвар нь гаусын тархалтын тэгшитгэл дээр үндэслэсэн 
загвар болно. Загварын оролтын мэдээнд цаг уурын мэдээлэл, газрын гадаргын 
топографийн мэдээлэл, эх үүсвэрийн мэдээлэл орно. AERMOD загвар нь өндрийг 
тогтвортой түвшинд нэвтрэн оруулдаг ямар нэгэн бөөгнөрсөн массыг харуулж, 
шаардлагатай тохиолдолд хил хязгаарын давхаргыг дахин оруулах боломжийг олгодог. 
Харьцангуй хялбар аргыг ашиглан газар нутаг дахь салхины урсгал буюу оронг (wind field) 
загварчилдаг. Салхины хурд, салхины чиглэл, хуйлралт, температур ба градиентуудын 
босоо үзүүлэлтүүдийг цаг уурын бүх ажиглалтыг ашиглан тооцоолно. AERMOD нь хамгийн 
оптималь хувилбараар  ажиллахад зориулагдсан. Загварчлах систем нь нэг үндсэн 
программ (AERMOD), хоёр процессор (AERMET болон AERMAP)-оос бүрддэг. 
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Зураг 2-1. AERMOD загварын тооцоолох схем 

Загварчлалын үр дүн 

Сайжруулсан шороон замаас үүсэх тоосонцор. Сайжруулсан шороон замаар тээвэр 
хийгдэх үед үүсэх нийт тоосны (TSP) жилийн дундаж агууламж тээврийн зам орчим 200-
428 мкг/м3 буюу агаарын чанарын техникийн ерөнхий шаардлага MNS4585:2016 
стандартын жилийн дундаж хүлцэх хэмжээ 100 мкг/м3 –иас 2-4 дахин их байна (Зураг 2-2). 
Харин PM10 тоосонцор хувьд зам дагуу 50-131 мкг/м3  буюу стандартаас 1-3 дахин давж 
орчны агууламжийг нэмэгдүүлэх байна (Зураг 2-3). 

 
Зураг 2-2. Сайжруулсан шороон замаар тээвэр хийх үед үүсэх нийт тоосны жилийн дундаж агууламж(мкг/м3) 
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Зураг 2-3. Сайжруулсан шороон замаар тээвэр хийх үед үүсэх PM10 тоосны жилийн дундаж агууламж(мкг/м3) 

Авто замын байгууламж барих үед үүсэх тоос. Авто замын байгууламж барих хугацаагаар 
дундажлаж тооцсон (6 сарын дундажласан) загварын үр дүнгээс харахад TSP тоосонцрын 
хамгийн их агууламж зам барьж байгаа хэсэгт 50-600 мкг/м3 агууламжтай үүсэж байгаа нь 
агаарын чанарын техникийн ерөнхий шаардлага MNS4585:2016 стандарт заагдсан нийт 
тоосонцор буюу TSP -н жилийн хүлцэх агууламж 100 мкг/м3 -ээс хамгийн ихдээ 1-6 дахин 
давах төлөвтэй байна (Зураг 2-4). PM10 тоосонцор  зам баригдах талбайд 40-180 мкг/м3 
хэмжээнд буюу MNS4585:2016  стандартын жилийн дундаж хүлцэх агууламж хэмжээ 
болох 50 мкг/м3-ээс  1-4 дахин давж орчны тоосны агууламжийг нэмэгдүүлэхээр байна 
(Зураг 2-5). PM2.5 тоосонцрын тархалт агаарын чанарын MNS4585:2016 стандартын 
жилийн дундаж хүлцэх хэмжээ 25 мкг/м3-ийг хамгийн ихдээ 3-18 мкг/м3-ээр нэмэгдүүлж 
байна (Зураг 3).  

 
Зураг 2-4. Автозам баригдах үеийн хугацааны  нийт тоосны агууламж (мкг/м3) 
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Зураг 2-5. Автозам баригдах үеийн хугацааны  PM10 тоосны агууламж (мкг/м3) 

 
Зураг 2-6. Автозам баригдах үеийн хугацааны  PM2.5 тоосны агууламж (мкг/м3) 

Хатуу хучилттай автозамаас үүсэх тоосонцор. Хатуу хучилттай зам баригдаж тээврийн 
замаар тээвэрлэлт хийх үед нийт тоосны хэмжээ жилийн дундаж агууламжаар зам 
орчимд 10-26 мкг/м3, PM10 тоосонцор 1-4 мкг/м3  агууламжтай тоос үүсэж орчны 
агууламжийг стандартын хүлцэх хэмжээнээс 10 дахин бага байхаар байна (Зураг 2-7, Зураг 
2-8). 
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Зураг 2-7. Хатуу хучилттай  замаар тээвэр хийх үед үүсэх нийт тоосны жилийн дундаж агууламж(мкг/м3) 

 
Зураг 2-8. Хатуу хучилттай  замаар тээвэр хийх үед үүсэх PM10 тоосны жилийн дундаж агууламж(мкг/м3) 

 

Ханбогд сумын “Цагаанхадны уулзвараас Гашуунсухайтын боомт” орчим хур тунадас бага 
учраас нэлээд хуурайшилттай, салхи шуурга ихтэй учир тоос тоосонцор амархан үүсэх 
магадлалтай бүс нутаг юм.  Иймд дараах гол болзошгүй нөлөөлөл үүсэж болзошгүй байна.  

- Хөрс хуулалтын үед хуурай хөрснөөс гарах тоос 

- Чулуу бутлалт, хайрга, дайрга, шорооны карьераас олборлолтын үед 

- Элэгдэж талхлагдсан хөрс, материал тээвэрлэлтийн түр замаас босох тоос шороо 

болон, 

- Авто зам барилгын үед ажиллах машин механизмуудын хөдөлгүүрийн яндангаас 

гарах хорт хий, утаа тортог  

- Тухайн бүс нутгийн онцлогоос шалтгаалж салхи шуургатай үед сул шороо босож 
агаарт тоосонцор үүсэх  
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Авто замын байгууламж барих үед үүсэх тоосжилт агаарын чанарын стандартаас давсан 
үзүүлэлт гарж байгаа ч энэ түр зуурын шинжтэй бөгөөд хатуу хучилттай зам тавигдсаны 
дараагаар үүсэх тоосжилт харьцангуй буурах юм.  
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Хүснэгт 2-12. Төслийн үйл ажиллагаанаас агаарын чанарт нөлөөлөх байдлын үнэлгээний матриц 

№ Үйл ажиллагаа Боломжит/Болзошгүй нөлөөлөл 
Нөлөөлөлд 

өртөгч 

Нөлөөллийн шалгуур үзүүлэлт 
Нөлөөллийн 

зэрэглэл Үзүүлэлт 
Цар 

хүрээ 
Магадлал 

1 
Зам барилгын 

ажилд ашиглах 
элс, хайрга, 

чулуу олборлолт 

Хайрга, дайрга олборлох, тэслэх, зөөвөрлөх, бутлах 
үйл ажиллагаанаас тоосжилт ихээр үүсэж тухайн 
хайрга олборлох орчны хэсгийн агаарын чанарт 
сөргөөр нөлөөлнө. 

Агаарын 
чанар 

Нөлөөллийн хэлбэр: шууд 
Газарзүйн цар хүрээ: төслийн талбай 
Хугацаа болон давтамж: Богино 
хугацааны 
Эрчим: Дунд 

Дунд Боломжтой Дунд 

2 
Зам барилгын 
ажлын явцад 

туслах түр зам 
гаргах 

Зам барилгын ажлын явцад болон туслах зам 
гаргах, тээврийн хэрэгслийн нөлөөгөөр тоосжилт 
үүсэж агаарын чанарт сөргөөр нөлөөлнө. Гэхдээ 
зам ашиглалтад орсноор тоосжилт үүсэх 
нөлөөллийг бууруулна 

Агаарын 
чанар 

Нөлөөллийн хэлбэр: шууд 
Газарзүйн цар хүрээ: төслийн талбай 
Хугацаа болон давтамж: Богино 
хугацааны 
Эрчим: Дунд 

Дунд Боломжтой Дунд 

3 Ажилчдын түр 
байрлах 
кемпийг 

цахилгаанаар 
хангах 

зорилгоор 
дизель 

генератор 
ажиллуулах 

Ажилчдын түр байрлах кемпийг цахилгаанаар 
хангах зорилгоор дизель генератор ажиллуулах 
бөгөөд дизель  шаталтын  улмаас  агаар  
бохирдуулагч  гол  хийнүүд  болох  CO 
(нүүрстөрөгчийн дутуу исэл), HC (нүүрс ус), NОx 
(нитрат, нитрит), SO2 (хүхрийн оксид) болон 
тоосжилт ялгарч агаарын чанарт сөргөөр нөлөөлөх 
боломжтой. 

Агаарын 
чанар 

Нөлөөллийн хэлбэр: шууд 
Газарзүйн цар хүрээ: төслийн талбай 
Хугацаа болон давтамж: Богино 
хугацааны 
Эрчим: Дунд Бага Боломжтой Бага 

4 Зам барилгын 
ажилд 

ашиглагдах 
тээврийн 

хэрэгслийн 
нөлөөгөөр 

тоосжилт үүсэх, 
утаа, түлшний 

хаягдал 

Зам барилгын ажилд ашиглагдах тээврийн 
хэрэгсэл мөн замын хатуу хучилт дуусаагүй байх 
үед шороон замаар зорчих машинуудын шаталтаас 
үүсэх утаа, түлшний хаягдал агаарын бохирдлыг 
нэмэгдүүлнэ. Эдгээр нөлөөлөл нь орчны агаарт 
сөргөөр нөлөөлөхийн зэрэгцээ юун түрүүнд 
төслийн байршилтай ойр орших айл өрхүүдийн 
иргэдийн эрүүл мэндэд нөлөөлж болзошгүй. 

Агаарын 
чанар 

Нөлөөллийн хэлбэр: шууд 
Газарзүйн цар хүрээ: төслийн талбай 
Хугацаа болон давтамж: Богино 
хугацааны 
Эрчим: Дунд Бага 

Магадлалта
й 

Бага 
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2.2.2. Хөрсөн бүрхэвчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ 

Цагаан хаднаас Гашуунсухайтын хилийн боомт хүрэх шинээр тавих авто замын трассын 
дагуух хөрс машин техникийн нөлөөлөл болон салхины элэгдэл эвдрэлд ихээхэн өртсөн 
ба хөрсний өнгөн хэсэгт 5-10 см-ийн элсэн хучаас үүссэн байна. Мөн гуу жалга, сайрын 
хэсгээр усны шугаман эвдрэлд орсон нь ажиглагдана. Нүүрс тээвэрлэлтийн хүнд даацын 
машинууд олон салаа замууд үүсгэж хөрсийг хүчтэй эвдрэлд оруулж зарим газраа 25-30 
см гүн ховил үүсгэсэн байна. Одоогийн байдлаар Цагаанхадны ачиж буулгах талбай болон 
Гашуунсухайтын хилийн боомтын ойр орчимд агаарын тоосжилт ихтэй, ургамлан бүрхэвч 
талхлагдсан, хөрсний эвдрэл хүчтэй явагдсан нь хээрийн судалгаагаар ажиглагдлаа. 
Хөрсний эвдрэл нь гарал үүслийн хувьд техноген буюу техник хэрэгслийн нөлөөгөөр 
хөрсний өнгөн үеийн бүтэц эвдэрч физик, механик шинж чанараа алдаж ус, салхины 
элэгдэл эвдрэлд хялбар өртдөг зэрэг дам нөлөөллүүд үүсдэг байна. Хөрс техноген 
эвдрэлд орсноор агаар дах тоосжилтын хэмжээ нэмэгдэж тэр нь хөрсний гадаргууд бууж 
хатуу тавих үеийг үүсгэх ба энэ нь хөрсний агаар, усны солилцоо явагдах процесст сөрөг 
нөлөө үзүүлж ургамлын ургалтад хязгаарлагдмал орчин үүсгэнэ. 

Шинээр төлөвлөж буй авто замын трассын дагуу хөрсөн бүрхэвч антропоген, техноген 
болон байгалийн хүчин зүйлсээр элэгдэж эвдэрсэн байна. Үүнд: 

1. Техникийн нөлөөнд маш их өртсөн 

2. Усны шугаман эвдрэлд дунд зэрэг орсон 

3. Хүний үйл ажиллагаанаас элэгдэл эвдрэлд их орсон 

4. Салхины элэгдэлд дунд зэрэг орсон 

Цагаанхад болон Гашуунсухайтын хилийн боомт орчмын хөрс нь ахуйн болон техникийн 
хатуу хог хаягдлаар маш их бохирлогдсон. Мөн замын трасс дагуу шил, гялгар уут, 
хуванцар сав зэрэг хөрсөнд шингэдэггүй хог хаягдал хаа сайгүй хаясан байна. Төслийн 
талбайн хөрсний хэв шинжийг төлөөлүүлэн бохирдолтын 7 дээж авч хром, хар тугалга, 
кадми, никель, цайр гэсэн 5 элементийг тодорхойлуулсан. 

Цагаанхадны ачиж буулгах талбай болон Гашуунсухайтын боомтод хөрсний элэгдэл 
эвдрэл, хог хаягдал, нүүрсний тоос, ургамлан бүрхэвчийн талхлагдалт, эрүүл ахуйн 
шаардлага хангахгүй зэрэг олон сөрөг нөлөөллийн хуримтлал ихээр бий болж байгаа нь 
хээрийн судалгаагаар ажиглагдсан. 

Хүний үйл ажиллагааны нөлөөнөөс шалтгаалж ямар нэгэн химийн бодис болон 
биологийн элементээр хөрс бохирдож, хөрсөн дэх химийн бодис элементийн агууламж 
зөвшөөрөгдөх стандарт хэмжээнээс илүү болох үйл явцыг хөрс бохирдох гэнэ. Хөрс 
бохирдуулагч эх үүсвэрүүдэд янз бүрийн дэд бүтцийн байгууламжууд, техник тоног 
төхөөрөмжүүд, болон бусад сектороос ялгарч буй хорт нэгдлүүд, хог хаягдал, бохир ус гэх 
мэтийн үүсвэрүүд багтдаг. Хөрсний бохирдлыг ерөнхийдөө гарал үүслээр нь 3 ангилдаг. 

1. Химийн 

2. Биологийн 

3. Механик 

Суурьшлын болон үйлдвэржилтийн бүс нутагт хүн амын өдөр тутмын хэрэглээнээс гарч 
буй ахуйн хог хаягдлаас шалтгаалж их хэмжээний хатуу хог хаягдал хөрсөнд хаягдан 
шингэж улмаар бохирдлын түвшинг нэмэгдүүлж эрүүл ахуйн байх ёстой түвшнээс 
хэтрүүлж ихэвчлэн хөрсний биологийн болон механик бохирдлыг бий болгодог. Харин 
уул уурхайн орчимд түүний техник хэрэгслээс ялгарах нефть, химийн бодисын хог 
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хаягдлын үр дүнд хөрсөнд химийн болон механик бохирдлууд түгээмэл ажиглагдана. 
Хөрсний бохирдол болон элэгдэл, эвдрэл нь хоорондоо салшгүй холбоотой байдаг. 
Бохирдсон хөрс ихэнх тохиолдолд эвдрэлд орсон байдаг. Бохирдлын түвшин нь хөрсийг 
бохирдуулж байгаа бохирдуулагчийн шинж чанар, нэвчилтийн гүн, гадна болон дотоод 
төрөл бүрийн хүчин зүйлсээс хамаарна. 

Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутагт орших Оюутолгой уурхайн авто замын төгсгөл 
буюу Цагаанхадны уулзвараас Гашуунсухайтын боомт хүрэх хатуу хучилттай 18.6 км замыг 
барьж байгуулах явцад замын чиглэл, суваг шуудуу зэргээс газрын гадаргад нөлөөлж, 
өөрчлөлт гарах болно. Хатуу хучилттай зам баригдсанаараа тээврийн хэрэгслийн 
хөдөлгөөнөөс үүсдэг тоосжилт буурах, хөрсний элэгдэл, эвдрэлийг бууруулах ач 
холбогдолтой. Ингэснээр тухайн замтай ойр амьдардаг орон нутгийн иргэд, ажилчид, 
жолооч нарын эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлэх нь шууд багасна. Харин хатуу хучилттай 
зам эвдэрсэн үед засвар хийх хугацаа, хөрөнгийн хувьд шороон замтай харьцуулахад 
зардал ихтэй байна. Хэдийгээр зардал өндөртэй ч тус зам дээр зорчих жолооч нарын 
аюулгүй байдлыг улам сайн хамгаалж, ажлын тохиромжтой орчныг бүрдүүлнэ.  

Хатуу хучилттай зам барих үед газрын гадаргуугийн хэлбэр дүрсийг өөрчилж, тэгшилж, 
хүнд машин механизм ажиллаж, байгалийн хөрсийг нягтаршуулж, салаа зам шинээр 
үүсгэх болзошгүй нөлөөлөл үзүүлнэ. 

Авто замын барилгын ажлын үед дараах нөлөөллүүд үүсэж болзошгүй байна. Үүнд:  

- Зам барилгын ажлын үед элс, хайрга чулуу, шороон хурдсыг зөөж тээвэрлэх явцад 

хүнд даацын машинууд олон салаа зам гаргаж тухайн орчмын хөрс, ургамлан 

бүрхэвчийг сүйтгэж, техноген эвдрэлд оруулж болзошгүй. 

- Замын газар шорооны ажилд хэрэглэх элс, сайр чулуу, шороон хурдсыг замын 

дагуух зарим газарт карьер гаргаж ашиглахад замын трассын ойр орчмын хөрс их 

хөндөгдөж эвдрэлд орж болзошгүй. 

- Авто замын барилгын ажилд ашиглагдах машин, техникийн шатах тослох 

материалын асгаралтаас бохирдол үүсэж болзошгүй.  

- Авто зам барих трассын хажуугаар авто замын барилгын ажлын түр зам ашиглаж 

газрын гадаргын төрх, үржил шим алдагдуулж болзошгүй. 

- Түр барилга байгууламжийн нөлөөгөөр хөрсний эвдрэл, талхлагдалт үүсэх, мөн 

ахуйн болон техникийн гаралтай хог хаягдлаар хөрсөн бүрхэвч бохирдож 

болзошгүй. 
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Хүснэгт 2-13. Төслийн үйл ажиллагаанаас хөрсөн бүрхэвчид нөлөөлөх байдлын үнэлгээний матриц 

№ Үйл ажиллагаа Боломжит/Болзошгүй нөлөөлөл 
Нөлөөлөлд 

өртөгч 

Нөлөөллийн шалгуур үзүүлэлт Нөлөөллийн 
зэрэглэл Үзүүлэлт Цар хүрээ Магадлал 

1 
Зам барих 

талбайн өнгөн 
хөрс хуулалт 

18.641 км урт 12-16 метр өргөнтэй 
замын 566.1 мян.м2 өнгөн хөрсний  
хуулалт хийгдсэнээр хөрсний үржил 
шим алдагдах 

Хөрсөн 
бүрхэвч 

Нөлөөллийн хэлбэр: шууд 
Газарзүйн цар хүрээ: төслийн талбай 
Хугацаа болон давтамж: түр 
хугацааны 
Эрчим: Дунд 

Дунд Боломжтой Дунд 

2 Зам барилгын 
ажилд ашиглах 

элс, хайрга, 
чулуу 

олборлолт 

Замын суурь далан дагуух болон элс, 
хайрга, чулууны карьерууд орчмын 
хөрсөн бүрхэвч хүчтэй эвдрэлд орно 

Хөрсөн 
бүрхэвч 

Нөлөөллийн хэлбэр: шууд 
Газарзүйн цар хүрээ: орон нутгийн 
Хугацаа болон давтамж: түр 
хугацааны 
Эрчим: Дунд 

Бага Боломжтой Бага 

3 
Зам ангийн 
ажилчдын 

тосгон 
байгуулах 

Түр барилга байгууламжийн 
нөлөөгөөр хөрсний эвдрэл, 
талхлагдалт үүсэх, мөн ахуйн болон 
техникийн гаралтай хог хаягдлаар 
хөрсөн бүрхэвч бохирдож болзошгүй 

Хөрсөн 
бүрхэвч 

Нөлөөллийн хэлбэр: шууд 
Газарзүйн цар хүрээ: төслийн талбай 
Хугацаа болон давтамж: түр 
хугацааны 
Эрчим: Дунд 

Бага Болзошгүй Бага 

4 

Зам барилгын 
ажлын явцад 
туслах түр зам 

гаргах 

Зам барилгын ажлын явцад туслах түр 
зам гаргах нь тухайн талбайн хөрсөн 
бүрхэвч элэгдэл, эвдрэлд орох, үржил 
шимт байдлыг алдах сөрөг нөлөөтэй. 
Түр замын нөлөөгөөр хөрсөн бүрхэвч 
хүчтэй талхлагдаж, хөрсний өнгөн үе 
давхарга бүтцээ алдан сийрэгжиж 
тоосжилт үүсэх нөхцөл бүрдэнэ. 

Хөрсөн 
бүрхэвч 

Нөлөөллийн хэлбэр: шууд 
Газарзүйн цар хүрээ: орон нутгийн 
Хугацаа болон давтамж: түр 
хугацааны 
Эрчим: Дунд 

Их Боломжтой Их 

5 Ахуйн шингэн 
хаягдал, шатах 

тослох 
материал 

асгарах 

Ахуйн шингэн хаягдлыг хөрсөнд шууд 
асгах, шатах тослох материал асгарах, 
асгарсан тохиолдолд хөрсийг 
бохирдуулах сөрөг нөлөөтэй 

Хөрсөн 
бүрхэвч 

Нөлөөллийн хэлбэр: шууд 
Газарзүйн цар хүрээ: төслийн талбай 
Хугацаа болон давтамж: түр 
хугацааны 
Эрчим: Бага 

Дунд Боломжтой Дунд 
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2.2.3. Усан орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ 

Судалгааны бүс нутаг нь  хур тунадас багатай хуурай уур амьсгал бүхий нутаг дэвсгэрт 
орших тул гадаргын усны сүлжээ хөгжөөгүй, байнгын урсац бүхий гол мөрөн байхгүй. 
Ихээхэн хур борооноос үүдэн урсах түр зуурын сайр, жижиг хэмжээний нуур тойром 
үүсдэг онцлогтой бүс нутаг юм. Төслийн талбайн гадаргын усны төлөв байдлыг 
тодорхойлоход трассын дайран өнгөрч байгаа хуурай сайруудын ус хурах талбайг 
өндрийн тоон загвар ашиглан ГМС-ээр, хур борооноос үүсэх үерийн хамгийн их урсцыг 
“Хур борооны хамгийн их эрчимжлийн арга”, “SCS арга”-аар тус тус тооцов. Тооцоонд 
ашиглах 1%-ийн хангамшил дахь хур борооны хэмжээг экстермаль утгын аргаар 
тооцоолсон болно. (Дэлгэрэнгүйг Оюутолгойн уурхайн авто замын төгсгөл “Цагаанхадны 
уулзвараас Гашуунсухайтын боомт хүртэлх” хатуу хучилттай авто зам барих төслийн 
БОТБҮ, 2021 он харна уу.) 

Төслийн талбайн гадаргын усны төлөв байдал 

Төслийн талбай нь Төв Азийн гадагш урсацгүй ай савын түр урсгал бүхий гол горхины муж, 
Галба-Өөш Долоодны сав газарт хамрагдана. Сав газрын нийт талбай 142,287 км2 ба энд 
489 булаг, шанд, 30 нуур, цөөрөм байдаг байна. Гэвч энэхүү бүс нь хур тунадас багатай, 
ууршилт ихтэй тул (Хүснэгт 2-10) тогтмол урсацтай гол, горхи байхгүй ба хур борооны 
уснаас хамааралтай тогтмол биш ундаргатай цөөнгүй тооны булаг, шанд, нуур, цөөрөм 
тохиолдоно. Харин ихээхэн устай аадар борооны нөлөөгөөр хуурай сайруудаар түр зуур 
үерийн ус урсаж, тэр нь зарим тохиолдолд томоохон хотгор, хөндийн төв хэсэгт нуур болж 
тогтдог. Нуурын устай байх хугацаа харилцан адилгүй, зарим тохиолдолд 15 хоногоос 1 
сар хүртэл хугацаанд устай байж, ан амьтан болон мал сүрэг түүнээс ундаалж байдаг. Энэ 
бүс нутгийн олон жилийн дундаж урсац буюу модуль нь км2-д 0.5-0.1 л/с. Гадаргын урсац 
5 мм, голын сүлжээний нягтшил 0.01-0.05 км/км2, гол мөрний нийлбэр урсац 0.5-1 л/с-км2 

байна4.  

 
Зураг 2-9. Ханбогд цаг уурын харуулын климаграмм 

 
4  Оюу Толгой. (2014). Цагаан хад Гашуун Сухайт чиглэлийн авто замын төслийн Байгаль орчны төлөв 
байдлын үнэлгээ. ЖЭМР 
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Авто замын трассын дагууд хөндлөн огтлон гарч байгаа 4 сайр бүртгэгдсэн. БНМАУ болон 
БНХАУ-ын хил орчмын нам уул, толгод, дунд хэсгээрээ замын баруун талаас Баруун тогоо 
овоо уулаас (1136.9м) эх авна (Зураг 2-10).  

 
Зураг 2-10. Төслийн талбай дахь сайрууд 

Хуурай сайруудад үүсэх хур борооны их урсац 

Төлөвлөгдсөн замын трассын дайрч байгаа 4 хуурай сайруудын хувьд тооцсон хур 
борооноос үүсэх хамгийн их урсцыг тодорхойлов. Үүний тулд хоногийн их тунадасны 1%-
хангамшилд экстермаль утгын анализ хийж тодорхойлов. Энэхүү аргаар тооцсон 
хоногийн их тунадасны эргэн давтагдах түвшин авч үзвэл 1995-2018 оны хур тунадасны 
мэдээлэл дээр хийсэн үнэлгээгээр 34.2 мм түвшинг 10 жилд дунджаар 1 удаа давдаг 
байна. Харин 100 жилд 53.1 мм-ийн утгыг 1 удаа давдаг байна (Хүснэгт 2-14).  

Хүснэгт 2-14. Эргэн давтагдах түвшин 

 95% доод Цэгэн үнэлэлт 95% дээд 

10  25.9 34.2 69.6 

20 29.5 40.1 71.4 

50 34.7 47.5 79.6 

100 37.2 53.1 85.4 

Энэхүү тооцооноос үндэслэн бид хамгийн их тунадасны 1%-ийн хангамшил дахь утгыг 
53.1 мм-ээр авав. Мөн 2%-ийн хангамшил буюу 50 жилд нэг удаа тохиох хур тунадасны 
хамгийн их хэмжээг 47.5 мм-ээр байна. 2014 онд гүйцэтгэсэн төлөв байдлын үнэлгээгээр 
1%-ийн хангамшил дахь тунадасны утгыг 43.2 мм гэж тооцжээ. Энэхүү тооцоогоор 1%-
хангамшил дахь их урсац буюу 100 жилд нэг удаа тохиох үерийн хэмжээ Нэргүй сайрт 4.1 
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м3/с, Их гүний сайрт 7.5 м3/с, Баруун толгой уулын хойд болон урд талаар урсаж буй 
сайруудын хувьд 3.3 м3/с ба 7.5 м3/с тус тус тодорхойлогдсон байна. Харин энэхүү 
судалгаанд SCS аргаар тооцож үзэхэд 100 жилд нэг удаа тохиолдох буюу 1%-хангамшил 
дахь их урсац Нэргүй сайрт 4.1 м3/с, Их гүний сайрт 7.5 м3/с, Баруун толгой уулын хойд 
талын сайрт 8.1, урд талаар урсаж буй сайрт 8.3 м3/с байна (Хүснэгт 2-15). 

Хүснэгт 2-15. Трассыг дайрч буй сайруудын хур борооноос үүсэх хамгийн их урсцын хэмжээ 

No Сайрын нэр Байршил Ус хурах 
талбай, F 

(км2) 

Урт, L 
(км) 

Q1%,  
м3/с 

Арга 1 Арга 2 

1  Нэргүй сайр  107.5510  42.5729  7.6  3.7  4.11  4.8 

2  Баруун тогоо 
овооны уулын 
хойт талаар 
урсаж байгаа 
сайр  

107.5545  42.5624  31.68  8.3  3.33  3.7 

3  Баруун тогоо 
овооны уулын 
урд талаар 
урсаж байгаа 
сайр  

107.5558  42.4384  67.7  8.5  7.38  8.1 

4  Их гүний сайр  107.5516  42.5725  62.4  18  7.54  8.3 

*Арга 1 буюу Хур борооны эрчимжлийн арга Арга 2 буюу SCS арга 

Иймд төлөвлөсөн замын трассыг хөндлөн гарч байгаа сайруудаар буух үерийн усыг 
өнгөрүүлэх, зайлуулах гүүр хоолой, гаргалгаа зэрэг байгууламж бариагүй тохиолдолд 
хөндлөн гарч байгаа сайруудын дүрс зүйн үзүүлэлтүүд, урсгалын чиглэл тодорхой 
хэмжээгээр өөрчлөгдөх сөрөг нөлөөлөл үзүүлж болзошгүй. Энэ нь түр зуурын урсацтай 
эдгээр сайруудаар тэжээгддэг булаг шанд, сайрууд, бага гүний худгуудын усны түвшин 
өөрчлөгдөхөд  дам нөлөөлөл үүсгэх магадлалтай юм. Мөн барилга байгууламжийн явцад 
машин техникийн бензин, тос тосолгооны материал асгарсан үед үйл ажиллагаатай 
холбоотой бохирдлууд зөөгдөж болзошгүй юм. 

Цагаанхаднаас Гашуунсухайтын боомт хүртэлх авто замын трасс нь Галба-Өөш-Долоодын 
говийн сав газарт хамаарагдана. Галба-Өөш, Долоодын говийн сав газрын нутаг дэвсгэрт 
усны нөхөн сэргээгдэх нөөц маш бага байдаг ба түүнээс ашиглах боломжит нөөц 
хязгаарлагдмал, орон зай, цаг хугацааны хувьд жигд бус тархацтай. Сав газар нь гадаргын 
усны байнгын урсацгүй, хөрсний ус нь хур тунадаснаас нөхөн сэргээгдэх боловч газрын 
доорх (дарагдмал) усны нөөц бараг нөхөн сэргээгддэггүй гэж ГӨДГУННМТ5-нд дурдсан 
байна. 

Оюутолгойн уурхайн авто замын төгсгөл “Цагаанхадны уулзвараас Гашуунсухайтын боомт 
хүртэлх” хатуу хучилттай авто зам барих ажлын нийт хугацаанд авто замын барилгын 
ажилд 21,685.4 м3, унд ахуйн зориулалт 518.4 м3, түр зам талбайн усалгаа 66,600 м3 буюу 
нийт 88,803.8 м3 ашиглахаар байна.  Иймд авто замын барилгын ажилд ашиглагдах усыг 
хур тунадасны хэмжээ буурсан худгийн усны нөхөн сэлбэлт бага үед хэтрүүлэн 
ашигласнаар усны нөөцөд нөлөөлж болзошгүй юм.  

 
5 Байгаль, орчин аялал жуулчлалын яам. (2018). Галба-Өөш, Долоодын говийн сав газрын Усны нөөцийн 
нэгдсэн менежментийн төлөвлөгөө боловсруулахад зориулсан суурь судалгааны эмхэтгэл  
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Хүснэгт 2-16. Төслийн үйл ажиллагаанаас усан орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний матриц 

№ Үйл ажиллагаа Боломжит/Болзошгүй нөлөөлөл 
Нөлөөлөлд 

өртөгч 

Нөлөөллийн шалгуур үзүүлэлт Нөлөөллийн 
зэрэглэл Үзүүлэлт Цар хүрээ Магадлал 

1 

Зам барилгын 
ажил явагдах 

Төлөвлөсөн замын трассыг хөндлөн гарч 
байгаа сайруудаар буух үерийн усыг 
өнгөрүүлэх, зайлуулах гүүр хоолой, 
гаргалгаа зэрэг усны барилга байгууламж 
барих шаардлагатай бөгөөд ийм барилга 
байгууламж барьсан үед сайруудын дүрс 
зүйн үзүүлэлтүүд, урсгалын чиглэл 
өөрчлөгдөж болзошгүй.  

Гадаргын ус 

Нөлөөллийн хэлбэр: Шууд 
Газарзүйн цар хүрээ: Орон 
нутгийн 
Хугацаа: Урт хугацааны  
Эрчим: Бага 

Дунд Магадгүй Бага 

2 

Зам барилгын 
ажил явагдах 

Хур борооноос үүсэн түр зуурын урсац 
үүссэн үед урсгал даган нам дор газар руу 
хурдас зөөгдөх, төслийн хэрэгжүүлэлтийн 
явцад зам, барилга байгууламж, техникээс 
шалтгаалсан  бохирдлууд үүсэж 
болзошгүй. 

Гадаргын 
усны чанар 

Нөлөөллийн хэлбэр: Шууд  
Газарзүйн цар хүрээ: Орон 
нутгийн 
Хугацаа: Богино хугацааны  
 Эрчим: Бага 

Бага Магадгүй Бага 

3 

Зам барилгын 
ажилд ус ашиглах 

Авто замын барилгын ажилд ашиглагдах 
усыг хэтрүүлэн ашигласнаар газрын доорх 
усны хэмжээ нөөц багасгах, түвшин буурах 
сөрөг нөлөөтэй 

Газрын доорх 
усны нөөц 

Нөлөөллийн хэлбэр: Шууд  
Газарзүйн цар хүрээ: Орон 
нутгийн 
Хугацаа: Богино хугацааны  
 Эрчим: Бага 

Дунд Болзошгүй Дунд 

4 Зам барилгын 
ажлын явцад 

орчны 
тоосжилтыг 
бууруулах 
усалгаа, 

чийгшүүлэлт хийх 

Орчны тоосжилтыг бууруулах болон зам 
барилгын ажилд ус ашиглах нь газрын 
доорх усны түвшин тодорхой хэмжээгээр 
нөлөөлж болзошгүй 

Газрын доорх 
усны нөөц 

Нөлөөллийн хэлбэр: Шууд  
Газарзүйн цар хүрээ: Орон 
нутгийн 
Хугацаа: Богино хугацааны  
 Эрчим: Бага 

Бага Магадгүй Бага 

5 
Ахуйн шингэн 
хаягдал, шатах 

тослох материал 
асгарах 

Ахуйн шингэн хаягдлыг хөрсөнд шууд 
асгах, шатах тослох материал асгарах, 
асгарсан тохиолдолд хөрсөнд нэвчих, 
хөрсний усыг бохирдуулах улмаар 
саармагжуулах арга хэмжээг аваагүйн 
улмаас гүний усыг бохирдуулж болзошгүй 

Газрын доорх 
усны нөөц, 

чанар 

Нөлөөллийн хэлбэр: Шууд  
Газарзүйн цар хүрээ: Орон 
нутгийн 
Хугацаа: Богино хугацааны  
 Эрчим: Бага 

Дунд Магадгүй Бага 
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2.2.4. Биологийн олон янз байдалд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ 

Цагаанхадны уулзвараас Гашуунсухайтын боомт хүртэлх хатуу хучилттай авто замын 
трассын дагуу тохиолдсон мөн бүс нутгийн хэмжээн дэх амьтны аймгийн мэдээллийг 
харьцуулан харахад энэ бүс нутагт олон улсын болон бүс нутгийн хэмжээнд ховордлын 
зэрэг өндөртэй мөлхөгч нэг зүйл (нарийн могой), шувуудаас зээрд шонхор, хулан жороо, 
нөмрөг тас зэрэг багтсан бол жижиг хөхтөн амьтдаас бор шишүүхэй, таван хуруут 
атигдаахай, говийн алагдаага харин туруутан амьтдаас хулан, хар сүүлт зээр, цагаан зээр, 
янгир, аргаль зэрэг амьтдад төслийн зүгээс шууд болон дам нөлөө үзүүлж болзошгүй 
байна.  

Газрын гадаргыг шүтдэг амьдралын стратегитай зарим ангилалзүйн шавж, могой, жижиг 
хөхтөн, газар үүрлэдэг шувуудад зам барих үеийн хөрсний хуулалт олон машин техникийн 
замын эвдрэл, агаарт үүсэх тоос, дуу чимээ нь шууд нөлөөлөх ба амьдрах орчны явцуу 
хүрээний алдагдлыг бий болгоно. Харин уудам орон зайд идэш тэжээл, усны эх үүсвэрээс 
хамааран шилжин нүүж байдаг туруутан амьтдын амьдрах орчныг хуваах түүнчлэн 
шилжилт хөдөлгөөнийг хязгаарласнаар идэш тэжээл, ундны усны хомсдолд оруулах мөн 
генетик олон янз байдлыг бууруулах зэрэг нөлөө үзүүлэхээр байна (Buuveibaatar et al, 
2016). Энэ нь авто зам баригдсанаар удаан хугацаанд хуримтлагдах нөлөөлөл болох юм. 
Мөн говь цөлийн түр урсацтай сайранд ургасан хайлаас мод нь олон зүйлийн махан идэшт 
шувуудын үүрлэх орчин болдог. 

Бид туруутан амьтдад учирч болзошгүй нөлөөллийг бодитой илрүүлэхийн тулд өмнө 
хийгдсэн амьдрах орчны зургийг ашигласан. Үүнд: хулан, хар сүүлт зээр, цагаан зээр, 
аргаль, янгир зэрэг амьтад хамрагдсан болно.  

Төсөл хэрэгжүүлж буй газар түүний зэргэлдээх нутаг нь аргаль, янгир, цагаан зээрийн 
улирлаар болон тодорхой шалтгааны улмаас эсвэл нүүдэл шилжилт хийхдээ дайран 
өнгөрдөг нутаг байна6.  Харин хар сүүлт, хулангийн томоохон популяци энэ нутаг байх ба 
хамгийн сайн идээшил орчин болж байгаа учир төслийн зүгээс анхаарч үзэх нь чухал юм. 
Камертай хүзүүвч зүүсэн хулангийн судалгаанаас үзэхэд Оюутолгой-Гашуунсухайт 
чиглэлийн хатуу хучилттай болон ердийн шороон замаар ачаа тээвэр тасралтгүй хийж 
байгаа нь тухайн амьтны шилжилт хийх боломжийг хэрхэн хязгаарлаж байгааг харж 
болохоор байна7 (Kaczensky et al, 2019) зураг Зураг 2-11-ээс үзнэ үү.  

 
6 Монгол орны өмнийн говийн бүс нутагт хөгжлийг байгаль орчинд нөлөө багатай төлөвлөх нь, Майкл 
Хайнер нар, 2013 

7 Kaczensky P, Khaliun S, Payne J, Boldgiv B, Buuveibaatar B, Walzer C (2019) Through the eye of a Gobi khulan- 
Application of camera collars for ecological research of far-ranging species in remote and highly variable 
ecosystems. PLoS ONE 14(6) 
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Зураг 2-11. Хүзүүвч зүүсэн хулангийн шилжилт хөдөлгөөн (2013-2018 оны хоорондох)8 

Төлөвлөгдөж буй Цагаанхадны уулзвараас Гашуунсухайтын боомт хүртэлх хатуу хучилттай 
авто замын дагуух хулан болон бусад зэрлэг амьтад хөндлөн гарах магадлалтай 
газруудын 4 байршлыг сонгон солбицлыг  Хүснэгт 2-17 байна.  

Хүснэгт 2-17. Авто замын дагуух хулан хөндлөн гарах магадлалтай газруудын байршил9    

Байршил Х Y 

Site 1 ( байршил 1) 709731 4715974 

Site 4 ( байршил 4) 710373 4709080 

Site 2 ( байршил 2) 709585 4713217 

Site 3 ( байршил 3) 710171 4710844 

Нэмж тэмдэглэхэд хулан болон бусад зэрлэг амьтдад нүүдэл, шилжилт хөдөлгөөн хийдэг 
тогтсон зам байхгүй (unpredictable movement pattern) тул санал болгож буй цэгүүдээр 
хулан болон бусад амьтад баталгаатай гарна гэсэн үг биш юм. Харин одоо байгаа өгөгдөл 
дээр суурилсан хамгийн боломжит хувилбаруудыг замын трассын дагуу тэмдэглэлээ 
(Зураг 2-12).  

 
8 Байгаль, зэрлэг амьтдыг хамгаалах нийгэмлэг (WCS)-ийн 2013-2018 оны судалгаа 
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Зураг 2-12. Авто замын дагуух хулан хөндлөн гарах магадлалтай газруудын байршил9 

Автозам барих трассын дагуух зурвас амьдрах орчныг өөрчилж буй учир хөрс болон 
газрын гадарга шүтэн амьдардаг амьтдын бүлгэмд түр хугацаанд сөрөг нөлөө үзүүлнэ.  

Олон улс болон бүс нутгийн хэмжээнд ховордсон хулан, хар сүүлт зээрт баригдахаар 
төлөвлөж буй хатуу хучилттай авто зам тэдгээрийн шилжилт хөдөлгөөнийг хязгаарлах 
хамгийн том хүчин зүйл бөгөөд урт хугацаанд хадгалагдах нөлөө юм. 

Дорнод говийн бүс нутаг нь хар цох, голио, царцаа, шөвгөр цохны эндемик зүйл олон 
байдаг ч хээрийн судалгаагаар амьдрах орчны өөрчлөлтөд тэсвэртэй түгээмэл тархалттай 
ангилалзүйн бүлгийнхэн тохиолдож буй нь төсөл хэрэгжих зурвас нутаг Гашуун сухайтын 
хилийн боомт хүрэх хүний нөлөөнд олон жил талхлагдаж доройтсон болохыг харуулж 
байна. 

Цагаанхад - Гашуунсухайт чиглэлийн авто замын трассын дагуух ургамал нь бүхэлдээ 
жинхэнэ цөлийн хэв шинжийг илэрхийлэгч сөөг болон хагас сөөгөнцөр ургамал зонхилон 
тархсан бөгөөд төслийн талбайн эргэн тойронд том оврын авто машин, түүний тоосны 
нөлөөнд ихээхэн доройтсон. 

Төслийн талбайд 21 овгийн 42 төрлийн 61 зүйл ургамал судалгааны явцад бүртгэгдсэн. 
Эдгээрээс дараах томоохон овгууд түгээмэл тархсан байна. Луулийн 15, нийлмэл 
цэцэгтний 18, үетний 15, буурцагтны 8, хотирийн 8 зүйл тархсан байна. 

 
9 Байгаль, зэрлэг амьтдыг хамгаалах нийгэмлэг (WCS)-ийн 2013-2018 оны судалгаа 
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ЭР-ГСТ хатуу хучилттай 
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ОТ- ГСТ шороон зам 

Тусгай хамгаалалттай газар 
нутаг 
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Барилгын ажилтай холбоотойгоор Цагаанхад - Гашуунсухайт чиглэлийн авто замын 
трассын дагуу түр зам ашиглагдахад ургамлан бүрхэвч талхлагдаж болзошгүй байна. Мөн 
машин техник, хүний үйл ажиллагаагаар орчин тойрон нь талхлагдаж, зүйлийн бүрдлийн 
унаган төрх алдагдаж өөрчлөгдөх боломжтой юм. Түүхий эдийн тээвэрлэлтийг тогтсон 
маршрут явагдахгүй олон салаа замаар хийгдсэн тохиолдолд ургамлан бүрхэвчийг 
доройтуулах нөлөөлөл үүсгэх юм. 

Авто замын трасс Цагаанхад суурингийн баруун талын сайрын дэргэдүүр ойрхон /бараг 
дайрч байгаа/ өнгөрч байгаа бөгөөд Хайлаас болон сайрын ургамлан бүлгэмдэл зам тавих 
явцад хүн, техникийн нөлөөгөөр доройтож устаж алга болох сөрөг нөлөөлөл үзүүлж 
болзошгүй байна.
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Хүснэгт 2-18. Төслийн үйл ажиллагаанаас биологийн олон янз байдал  нөлөөлөх байдлын үнэлгээний матриц 

№ Үйл ажиллагаа Боломжит/Болзошгүй нөлөөлөл 
Нөлөөлөлд 

өртөгч 

Нөлөөллийн шалгуур үзүүлэлт Нөлөөллийн 
зэрэглэл Үзүүлэлт Цар хүрээ Магадлал 

1 

Зам барилгын 
ажлын явцад 
туслах түр зам 

гаргах 

Зам барилгын ажлын явцад түр зам 
үүсэх, замын ажилд ашиглагдах машин 
техникийн нөлөөгөөр тоосжилт үүсэх, 
дуу шуугианы бохирдол бий болгох 
бөгөөд амьтны аймагт сөрөг нөлөөг 
үзүүлнэ (шөнийн цагаар дайрагдах, 
амьдрах орчин доройтох, дайжих гэх 
мэт) 

Амьтны аймаг 

Нөлөөллийн хэлбэр: Шууд  
Газарзүйн цар хүрээ: Орон 
нутгийн 
Хугацаа: Богино хугацааны  
Эрчим: Бага 

Бага Магадгүй Бага 

2 

Зам барилгын 
ажлын явцад 
туслах түр зам 

гаргах 

Ангууч шувуудын үүрлэх орчин хайлаас 
мод нь авто замын трасс дайрах 
сайруудын дагуу барилгын ажилд 
өртсөн тохиолдолд амьдрах орчны 
алдагдал 

Ангууч болон 
газар 

үүрлэдэг 
шувууд  

Ургамлан 
нөмрөг 

Нөлөөллийн хэлбэр: Шууд  
Газарзүйн цар хүрээ: Төслийн 
талбай 
Хугацаа: Богино хугацааны  
Эрчим: Дунд 

Бага Болзошгүй Бага 

3 

Ахуйн хог 
хаягдал, шатах 

тослох материал 
асгарах 

Замын барилгын ажилд оролцох 
тээврийн хэрэгслийн шатах тослох 
материал алдагдах, хог хаягдлыг 
зориулалтын цэгт устгаагүйн улмаас хөрс 
бохирдох, амьтны аймаг (сээр 
нуруугүйтэн, мэрэгчид, жижиг шувууд) 
өртөх нөлөөлөл үүсэж болохоор байна. 
Авто зам байгуулах явцад ажилчдын түр 
сууц, суурин байгуулах нь түүнээс гарах 
хатуу болон шингэн хаягдал нь байгаль 
орчин болон зэрлэг амьтдын эрүүл 
ахуйд сөрөг нөлөөлөл үзүүлж болзошгүй 

Амьтны аймаг 

Нөлөөллийн хэлбэр: Шууд  
Газарзүйн цар хүрээ: Орон 
нутгийн 
Хугацаа: Богино хугацааны  
 Эрчим: Бага 

Бага Магадгүй Бага 

4 
Авто зам 

ашиглалтад орох 

Авто зам ашиглалтад орсноор замын 
хөдөлгөөн болон тээврийн 
хэрэгслүүдийн дундаж хурд нэмэгдэх 
төлөвтэй. Үүнээс шалтгаалан амьтад 
машин дайруулах эрсдэл нэмэгдэж 
болзошгүй юм. 

Амьтны аймаг 

Нөлөөллийн хэлбэр: Шууд  
Газарзүйн цар хүрээ: Орон 
нутгийн 
Хугацаа: Урт хугацааны  
 Эрчим: Бага 

Бага Магадгүй Бага 
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5 

Авто зам 
ашиглалтад орох 

Авто зам ашиглалтад орсноор шувуудад 
учрах сөрөг нөлөөлөл нь бусад зүйлийн 
амьтдыг бодвол харьцангуй бага юм. 
Мах идэшт шувуудын хувьд зам орчмын 
газруудад автозамын нөлөөллөөс болж 
зэрлэг тууртан амьтдын тоо толгой 
багассанаар идэш тэжээлийн хүртээмж 
алдагдан дам нөлөөллийг үзүүлэх 
боломжтой. 

Амьтны аймаг 

Нөлөөллийн хэлбэр: Шууд 
Газарзүйн цар хүрээ: Орон 
нутгийн 
Хугацаа: Урт хугацааны  
 Эрчим: Бага 

Бага Магадгүй Бага 

6 

Авто зам 
ашиглалтад орох 

Зам баригдан ашиглалтад орсноор 
хөхтөн амьтдын шилжилт хөдөлгөөнд 
саад учруулахаар байна. Машин зам 
зэрэг дэд бүтцийн шугаман 
байгууламжууд нь зэрлэг амьтдын 
ялангуяа хөхтөн  амьтдын нүүдэл, 
шилжилт хөдөлгөөн, мэнд үлдэлтэнд 
голлох нөлөө үзүүлдэг. CMS-ээс 
нүүдэллэдэг зүйлүүдийн хамгаалалд эн 
тэргүүний холбогдолтой шилжилт 
хөдөлгөөнийг хязгаарлагч хүчин 
зүйлүүдийг тодорхойлсон байдаг бөгөөд 
авто зам нь тэдгээрийн нэг юм. Гэхдээ 
барихаар төлөвлөж буй авто замын 
дагууд тариан талбай байх учир энэ 
нөлөөлөл нь учрах нь бага гэж үзэж 
байна. 

Хулан, хар 
сүүлт 

Нөлөөллийн хэлбэр: шууд  
Газарзүйн цар хүрээ: орон 
нутгийн  
Хугацаа: Урт хугацааны  
Эрчим: Дунд 

Дунд Боломжтой Дунд 

7 
Зам барилгын 

ажилд ашиглах 
элс, хайрга, чулуу 

олборлолт 

Элс, хайрга, чулуу олборлолтын 
нөлөөгөөр биологийн олон янз байдал 
шууд сөрөг нөлөөллийг үзүүлнэ. 

Биологийн 
олон янз 
байдал 

Нөлөөллийн хэлбэр: Шууд 
Газарзүйн цар хүрээ: Орон 
нутгийн 
Хугацаа: Богино хугацааны  
 Эрчим: Бага 

Бага Магадгүй Бага 

8 
Зам барилгын 
ажлын явцад 
туслах түр зам 

гаргах 

Замын трассын 2 талын ашиглалтын 50 
метрийн бүс доторх ургамлан нөмрөг 
талхлагдаж сийрэгших нөлөөтэй 

Ургамлан 
нөмрөг 

Нөлөөллийн хэлбэр: шууд  
Газарзүйн цар хүрээ: орон 
нутгийн  
Хугацаа: Урт хугацааны  
Эрчим: Дунд 

Дунд Боломжтой Дунд 
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9 Зам барилгын 
ажилд 

ашиглагдах 
тээврийн 

хэрэгслийн 
нөлөөгөөр 

тоосжилт үүсэх, 
утаа түлшний 

хаягдал 

Зам тавихад ашиглагдах машин 
техникээс гарах тоос, утаа, олон төрлийн 
хүнд элементүүд тухайн орчныхоо 15-
50м зай доторх ургамлан нөмрөгийн 
фотосинтезийн идэвхтэй туяа 
шингээлтийг бууруулах сөрөг нөлөөтэй 

Ургамлан 
нөмрөг 

Нөлөөллийн хэлбэр: Шууд сөрөг 
Газарзүйн цар хүрээ: Орон 
нутгийн 
Хугацаа: Богино хугацааны  
 Эрчим: Бага 

Бага Магадгүй Бага 

10 

Ахуйн шингэн 
хаягдал, шатах 

тослох материал 
асгарах 

Замын төсөл хэрэгжих хугацаанд тухайн 
орчинд ажиллаж байгаа машин, 
техникийн шатах тос, тослох материал 
алдагдаж хөрс ургамлыг бохирдуулж 
болзошгүй. Шатах тослох материалаар 
бохирдсон хөрсөнд удаан хугацаагаар 
өвс ургамал ургадаггүй 

Ургамлан 
нөмрөг 

Нөлөөллийн хэлбэр: Шууд сөрөг 
Газарзүйн цар хүрээ: Орон 
нутгийн 
Хугацаа: Богино хугацааны  
 Эрчим: Бага 

Бага Магадгүй Бага 

11 
Замын ангийн 

ажилчдын тосгон 
байгуулах 

Зам ангийн түр тосгон бий болсноор 
тухайн орчимд хүн, машин техник 
хөдөлгөөн нэмэгдэж, тосгоны ойр 
орчмын ургамлан нөмрөг талхлагдана. 

Ургамлан 
нөмрөг 

Нөлөөллийн хэлбэр: Шууд сөрөг 
Газарзүйн цар хүрээ: Орон 
нутгийн 
Хугацаа: Богино хугацааны  
 Эрчим: Бага 

Бага Магадгүй Бага 
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2.3. Байгаль орчин нөлөөлөх байдлын үнэлгээний дүгнэлт  

Оюу Толгой ХХК-ийн Оюутолгойн уурхайн авто замын төгсгөл “Цагаанхадны уулзвараас 
Гашуунсухайтын боомт хүртэлх” хатуу хучилттай авто зам барих төслийн үйл 
ажиллагаанаас байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөллийг байгаль орчны бүрэлдэхүүн хэсгүүдэд 
нийт 25 нөлөөллийг тооцсон байна. Үүнээс 17 буюу 68% нь бага, 7 буюу 28% нь дунд, 2 
буюу 8% нь их гэсэн үнэлгээний зэрэгт хамаарагдаж байна (Хүснэгт 2-19). Эндээс дүгнэхэд 
төслөөс байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөлөл “Бага” зэрэг үнэлгээний зэрэгт давамгайлж 
байна. Төслийн зам барилгын явцад сөрөг нөлөөллийг түлхүү үзүүлэх боловч зам 
ашиглалтад орсны дараагаар олон салаа замын асуудал арилах, тоосжилт үүсэх асуудал 
буурах зэрэг эерэг нөлөөллийг үзүүлэх юм. Харин зам ашиглалтад орсны дараагаар 
амьтад замаар зорчиж буй автомашинд дайруулах эрсдэл хэвээр байхаар байна.  

Машин зам зэрэг дэд бүтцийн шугаман байгууламжууд нь зэрлэг амьтдын ялангуяа 
хөхтөн амьтдын нүүдэл, шилжилт хөдөлгөөн, мэнд үлдэлтэнд голлох нөлөө үзүүлдэг. 
“Нүүдэллэдэг зүйлийг хамгаалах олон улсын конвенц (CMS)-ээс нүүдэллэдэг зүйлүүдийн 
хамгаалалд нэн тэргүүний холбогдолтой шилжилт хөдөлгөөнийг хязгаарлагч хүчин учир 
зэрлэг амьтдын популяцийг хуваах эрсдэлтэй байдаг. Ховордсон хулан, хар сүүлт зээрт 
одоо байгаа болон ирээдүйд баригдах хатуу хучилттай авто зам тэдгээрийн шилжилт 
хөдөлгөөнийг хязгаарлах хамгийн том хүчин зүйл бөгөөд урт хугацаанд нөлөөлөл үзүүлж 
болзошгүй юм. Иймд мал болон зэрлэг амьтдад зориулсан гарц, гармыг стандарт 
шаардлагын дагуу байгуулах нь зүйтэй.  

Хүснэгт 2-19. Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний дүгнэлт (байгаль орчны бүрэлдэхүүн хэсгүүдэд) 

Байгаль орчны бүрэлдэхүүн хэсэг 
Нөлөөллийн үнэлгээ 

Нийт  
Бага Дунд Их Маш их 

Агаарын чанар  2 2 - - 4 

Хөрсөн бүрхэвч 2 2 1 - 5 

Усан орчин 4 1 - - 5 

Биологийн олон янз байдал 9 2  - 11 

Нийт / тоогоор/ 17 7 1 0 25 

Нийт /хувиар/ 68% 28% 8% 0% 100% 

2.4. Нийгэм, эдийн засагт нөлөөлөх байдлын үнэлгээ 

Нийгэм-эдийн засгийн нөлөөллийн үнэлгээ /НЭЗНҮ/ нь  хөгжиж байгаа судалгааны чиглэл 
бөгөөд төсөл, хөтөлбөрийн нийгмийн үр дагаврыг хэрэгжилтийн үе шаттай нь уялдуулан 
аль болох урт хугацааны баримжаатайгаар тодорхойлох оролдлого юм.  НЭЗНҮ нь 
төлөвлөн хэрэгжүүлж буй ажиллагаа (бодлого, хөтөлбөр, төлөвлөгөө, төсөл гэх мэт)-ны 
нийгмийн зайлшгүй болон урьдчилан төсөөлөөгүй эерэг ба сөрөг үр дагавар, тэдгээрээс 
үүдэн бий болох нийгмийн өөрчлөлтийг задлан шинжлэх, үнэлэх, менежментийн 
процессыг өөртөө агуулж байдаг. Аливаа ажиллагаа, арга хэмжээний хүрээнд хүмүүний 
амьдрахуй ба байгаль орчныг илүү тогтвортой, тэнцвэртэй болгоход НЭЗНҮ-ний үндсэн 
зорилго чиглэдэг. 

Оюутолгойн уурхайн авто замын төгсгөл “Цагаанхадны уулзвараас Гашуунсухайтын боомт 
хүртэлх” хатуу хучилттай авто зам барих төслөөс төсөл хэрэгжих бүс нутгийн нийгэм-
эдийн засаг, ард иргэдэд үзүүлэх нөлөөллийн үнэлгээг тусгав. 

2.4.1. Нийгэм эдийн засгийн нөлөөллийн арга зүй 

Матрицын үнэлгээний аргачлал 
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Хүснэгт 2-20. Төслөөс нийгэм эдийн засагт учирч болзошгүй нөлөөллийн үнэлгээ 

Оноот үнэлгээний аргачлал 

Төслийн үе шатуудаас хамааран янз бүрийн үйл ажиллагаа явагдах тул төслөөс учирч 
болзошгүй нөлөөллүүд нь шинж байдал, хамрах хүрээ, цаг хугацаа, далайц зэргээрээ 
ялгаатай байна.  

Нийгэм эдийн засгийн бүрэлдэхүүнд үзүүлж болзошгүй нөлөөллийг доор дурдсан  оноот 
үнэлгээний аргачлалыг ашиглан үнэлэв.  

Нөлөөллийн нийлбэр оноо = C*( Di+O+E+Du) 

Хүснэгт 2-21. Нөлөөллийн үнэлгээний үзүүлэлтүүд, оноо 

Тэмдэгт Үзүүлэлтүүд Нөлөөллийн зэрэг 

С Шинж Эерэг (1) Сөрөг  (-1) Нөлөөгүй  (0) 

Di Хүч, эрчим Их (3) Дунд  (2) Бага  (1) 

O Болох магадлал 
Бараг болох 

магадлалтай (3) 
Болох магадлалтай  

(2) 
Бараг болохгүй (1) 

E Нөлөөллийн хүрээ Бүс нутаг  (3) Орон нутгийн  (2) Тодорхой талбай, цэг (1) 

Du Үргэлжлэх хугацаа Урт  (3) Дунд (2) Богино  (1) 

Нөлөөллийн ангилал онооны үнэлгээг (Хүснэгт 4.1) -д үзүүлэв. Нөлөөллийн шинж чанар, 
оноог (-1) сөрөг, (0) нөлөөгүй, эерэг (+1) гэж үзэх ба  нөлөөллийн оноо нь  1(бага)-ээс 3(их ) 
хүртэл байна. 

Болзошгүй нөлөөллийг үнэлэх оноот үнэлгээний тайлал 

А. Болзошгүй нөлөөллийн хүч, эрчим: Төслөөс нийгэм эдийн засагт учирч болзошгүй 

нөлөөлөл, өөрчлөлтөөс гарах үр дүнгийн хэмжээг илэрхийлнэ.  

Хүснэгт 2-22. Нөлөөллийн хүч эрчим 

Нөлөөллийн хүч, 
эрчим    

Их   (3) Дунд  (2) Бага (1) 

Нийгмийн үйл 
ажиллагаа, төлөв 
байдалд их хэмжээгээр 
өөрчлөгдөх (Олон хүн 
ам, байгууллага, айл 
өрх өртөнө)  

Нийгмийн үйл 
ажиллагаа, төлөв 
байдалд мэдэгдэхүйц 
өөрчлөлт оруулах (Цөөн 
тооны хүн ам, 
байгууллага, айл өрх 
өртөнө) 

Нийгмийн төлөв 
байдал, үйл 
ажиллагаанд бараг 
өөрчлөлт оруулахгүй. 
(Маш бага тооны хүн 
ам, айл өрх, 
байгууллага өртөнө.) 

Б. Болох магадлал: Төслөөс учирч болзошгүй нөлөөллийн магадлал 

 

Нийгэм эдийн засгийн бүрэлдэхүүн 
Төслөөс учирч болзошгүй нөлөөлөл 

Эерэг нөлөөлөл Сөрөг нөлөөлөл 

Нутгийн иргэдэд үзүүлж болзошгүй нөлөөлөл 

        Ажил эрхлэлт, амьжиргаа •  
        Шилжилт хөдөлгөөн • • 

       Эрүүл мэнд аюулгүй байдал • • 

Эдийн засгийн хөгжилд гарц болох нөлөөлөл 

         Өмнөговь аймаг • 
 

Дэд бүтэц 

         Өмнөговь аймаг •  
Соёлын өвд учирч болзошгүй нөлөөлөл 

       Археологийн дурсгал • • 

Түүх соёлын дурсгалт газар, ТХГН  • 
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Хүснэгт 2-23. Нөлөөллийн болох магадлал 

Болох магадлал 
Бараг болно (3) Болох магадлалтай  (2) Бараг болохгүй (1) 

65-100 % 31-64 % 1-30 % 

Хамрах хүрээ буюу далайц: Учирч болзошгүй нөлөөлөл нь хэр хэмжээний газар нутгийг 

хамарч байгааг илэрхийлнэ.  

Хүснэгт 2-24. Нөлөөллийн хамрах хүрээ буюу далайц 

Хамрах хүрээ 
буюу далайц 

Бүс нутгийн (3) Орон нутгийн  (2) Тодорхой талбай, цэг (1) 

Монгол орон буюу 
бүс нутгийн 
хэмжээнд  

Аймаг сумын 
хэмжээнд  

Төслийн талбай буюу 
тодорхой цэгт 

В. Үргэлжлэх хугацаа: Ямар хэмжээний хугацаагаар нөлөөлөл учрахыг илэрхийлнэ. 

Хүснэгт 2-25. Нөлөөллийн үргэлжлэх хугацаа 

Үргэлжлэх 
хугацаа   

Урт  (3) Дунд  (2) Богино (1) 

Төсөл хэрэгжиж 
дууссны дараа ч 
нөлөөлөл гарна 

Төсөл хэрэгжилтийн 
үед 

Төслийн тодорхой үе шат 
буюу улирлын чанартай 

Болзошгүй нөлөөллийг үнэлгээний түвшний шалгуурыг  Хүснэгт 2-26-д тусгав.   

Хүснэгт 2-26. Нөлөөллийн оноот үнэлгээний шалгуур 

Сөрөг нөлөөлөл Эерэг нөлөөлөл 

Нөлөөллийн 
түвшин 

Оноо 
Нөлөөллийн 

түвшин 
Оноо 

Их ≤ -10 Их +10 ≤ 

Дунд (-6,-10) Дунд (+6,+10) 

Бага -5 ≤ Бага ≤ +5 

2.4.2.  Хүн ам, айл өрхөд үзүүлэх нөлөөлөл 

Төслөөс төсөл хэрэгжих бүсийн иргэд, айл өрхөд үзүүлэх нөлөөллийн үнэлгээг доор 
тусгалаа. 

Хүснэгт 2-27. Иргэдэд үзүүлэх нөлөөллийн оноот үнэлгээ 

 
№ 

Үзүүлэлт 

Нөлөөллийн оноо 
 

Нөлөөллийн 
түвшин 

Нөлөөллийн түвшний тайлбар 
С Di О Е Du ∑ 

Нутгийн иргэд 

1 
Ажил 
эрхлэлт 

+1 3 3 2 3 +12 Эерэг их 
Олон тооны хүн ам байнгын болон түр ажлын 
байраар хангагдах боломжтой. 

2 
 
Өрхийн 
амьжиргаа 

+1 2 2 1 3 +8 Эерэг дунд 

Төслийн хүрээнд ашиглагдах хоол хүнс, бараа 
бүтээгдэхүүнийг орон нутгаас бэлтгэх бололцоотой 
хүнс, тэжээлийн хангамжийг авч, ард иргэдийн 
эдийн засагт эерэг нөлөө үзүүлнэ. 

3 
Эрүүл 
мэнд 
 

-1 2 2 2 2 -8 Сөрөг дунд 

Төслөөс үүдэлтэй болзошгүй нөлөөллөөс (дуу 
шуугиан, замын тоос, агаарын бохирдол, хөл 
хөдөлгөөн гэх мэт) орон нутгийн ард иргэд стрессд 
орж, сэтгэл санааны амгалан тайван байдал нь 
алдагдах зэрэг сөрөг нөлөөлөлд өртөж  болзошгүй.    
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4 

Аюулгүй 
байдал,  
гэмт хэрэг, 
зөрчил 

-1 1 1 2 1 -5 Сөрөг бага 

Төсөл хэрэгжүүлэгч байгууллагын /удирдлага/ 
ажилчид, орон нутгийн ард иргэдийн хооронд ёс 
заншил, амьдралын хэв маяг үзэл бодол, ашиг 
сонирхлын зөрчилдөөнөөс үүдэн  хэл ам, төвөг 
чирэгдэл учирч болзошгүй. Мөн байгаль орчинд 
учирч болзошгүй сөрөг нөлөөлөл дээр үндэслэн 
гомдол, эсэргүүцэл гаргаж болзошгүй. 

2.4.3. Эрүүл мэнд, аюулгүй байдалд учруулах нөлөө 

Одоогийн ашиглаж шороон зам нь их эвдэрснээр замаас үүсэх тоосжилтоос урт хугацаанд 
эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөлөл үзүүлж болзошгүй байна. Хатуу хучилттай зам барьснаар 
сөрөг нөлөөлөл багасах боломжтой. Автомашинаас ялгаран гарах утааны найрлагад 
хүний амьсгалын замын архаг өвчин үүсгэх, элэг, бөөр, уушгийг гэмтээх, зүрх судас, 
мэдрэл, сэтгэхүйн системийн эрхтний үйл ажиллагааг алдагдуулах, амьсгал боогдуулах, 
хорт хавдар үүсгэх үйлчилгээтэй 200 гаруй төрлийн хорт бодис агуулагддаг бөгөөд эдгээр 
нь хүний амьсгалын түвшинд шууд тархдаг сөрөг нөлөөтэй. Төсөл хэрэгжсэний дараа 
автомашины эрчим нэмэгдэж улмаар агаар бохирлуулагч хорт бодис нэмэгдэж 
болзошгүй. 

Мөн зам барилгын ажилд ашиглагдах хайрга, чулууны карьер нь ойр орчимдоо 
суурьшмал айл байхгүй тул нутгийн иргэдэд үзүүлэх нөлөө бага байна.  

Төлөвлөж байгаа авто замд осол аваарын бууралтаас гарах хэмнэлт нь зам төсөвлөх, 
барих явцын үйл ажиллагаанд стандарт, нормыг хэрхэн баримталж зөв төсөвлөсөн, 
тогтоосон техникийн шаардлагын дагуу барьсан зэргээс тодорхой хэмжээнд хамаарч 
гарах бөгөөд гэрлэн дохиотой төлөвлөсөн уулзварт ослын хар цэг 1ш байгаа нь замын 
хөдөлгөөнт оролцогч буюу тээврийн хэрэгслийн эзэмшигч жолоочийн хариуцлагагүй, 
сахилга батгүй үйл ажиллагаанаас хамаарч зам тээврийн осол үүсэх эрсдэл бий болж 
болзошгүй байна. 

2.4.4. Ажил эрхлэлт, ядуурал, өрхийн амьжиргаанд үзүүлэх нөлөөлөл 

Төслийн замыг барьж сайжруулах нь замын трассын дагуу оршин сууж буй иргэдийн хувьд 
ажлын байр нэмэгдэх боломжийг бий болгоно. Зам барилгын ажилд шаардлагатай 
түгээмэл тархацтай байгалийн баялаг ашигласны төлбөрийг орон нутаг авах, мөн сум 
орон нутгаар дайран өнгөрөх аялагчдын зарцуулах хөрөнгө нэмэлт боломжийг бий 
болгох юм. Замын төсөл хэрэгжсэнээр улирлын чанартай боловч өндөр цалинтай ажлын 
байраар хангагдах боломж бүрдэх юм.  

Түүнчлэн замын дагуух авто замын үйлчилгээний бүс, амрах талбай зэрэгт хувийн 
хэвшлийн оролцоотой хоолны газар, засварын газар, дугуй засвар, шатахуун түгээгүүр 
зэрэг бий болж жижиг бизнесийн үйл ажиллагаа явагдаж эхэлнэ. Ингэснээр орон нутгийн 
төсөвт тодорхой хэмжээний татварын орлого оруулах боломжтой болно. 

2.4.5. Орон нутгийн хөгжилд үзүүлэх нөлөөлөл 

Орон нутгийн хөгжилд нөлөөлөх байдлыг дараах байдлаар авч үзсэн. Үүнд: 

• Эдийн засгийн хөгжил 

• Дэд бүтцийн хөгжил  

Хүснэгт 2-28. Орон нутгийн хөгжилд үзүүлэх нөлөөлөл 

Үзүүлэлт 
Нөлөөллийн оноо 

 

Нөлөөллийн 
түвшин 

Нөлөөллийн түвшний тайлбар 
С Di О Е Du ∑ 
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Эдийн 
засаг 

+1 2 3 3 3 +11 Эерэг их 
Төслөөс тухайн орон нутгийн эдийн засгийн хөгжилд шууд 
ба шууд бус замаар эерэг нөлөөлөл үзүүлнэ.  

 

Оюу Толгой ХХК нь жилд дунджаар 600.0-1,000.0 мян.тн зэсийн баяжмал үйлдвэрлэх 
хүчин чадалтай. Их хэмжээний ачаа автотээврээр хийгдэхээр төлөвлөгдөн байна. Энэхүү 
томоохон хэмжээний авто тээврийг өнгөрүүлэх гол зам нь Оюу Толгой Гашуунсухайтын 
зам байхаар төлөвлөгдөж байна. Мөн энэ зам нь улсын чанартай замын нэгэн хэсэг болж, 
орон нутгийн болон улс хоорондын нийтийн хэрэгцээнд ашиглагдах болно.  

Төслийн нийгэм-эдийн засагт үзүүлэх ач холбогдол нь дээр дурдсанаар хязгаарлагдахгүй 
бөгөөд энэхүү авто зам барих төсөл нь Оюу Толгой төслийн салшгүй хэсэг болохын хувьд 
Оюу Толгой төслийг амжилттай хэрэгжүүлэхэд үр дүнгээ үзүүлж, улмаар Монгол улсын 
нийгэм эдийн засагт бодитой хувь нэмэр оруулах хүчин зүйлийн нэг болж байна. 

2.4.6. Тусгай хамгаалалттай газар нутаг (ТХГН)-т үзүүлэх нөлөөлөл 

Цагаанхадны уулзвараас Гашуунсухайтын боомт хүртэлх нийт 18.6 км авто зам нь Улсын 
хилийн зурвас болон Говийн бага дархан цаазтай газрын “Б” хэсгийн хязгаарлалтын 
бүсийг дайран өнгөрч байна.  

Хамгаалалтанд авсан үндэслэл: Монголын зүүн өмнөд говийн үндсэн хэв шинжийг 
төлөөлсөн, байгалийн унаган төрхөө харьцангуй сайн хадгалсан, дэлхийд ховордсон 
амьтад болох хулан, хар сүүлт, аргаль, янгирийн гол байршил нутаг бөгөөд Монголын 
жинхэнэ говийн байгалийн иж бүрдэл, ландшафтын өвөрмөц төрхийг хамгаалах 
зорилгоор УИХ-ын 1996 оны 43 дугаар тогтоолоор Говийн бага дархан цаазат газар 
байгуулагджээ. Говийн бага дархан цаазат газар нь говийн аймгуудын зааг нутгийг хамрах 
тул ерөнхийдөө зэлүүд байдалтай, хилийн дагуух жинхэнэ говийн ландшафт бүхий энэ 
нутгийг хамгаалалтанд авснаар говийн эмзэг экосистемийг хамгаалах, судлах, зүй 
зохистой ашиглахад чухал ач холбогдолтой юм. Энэхүү дархан газар нь А, Б гэсэн хоёр 
хэсгээс бүрдэх бөгөөд нийтдээ 1.8 сая га талбай эзэлдэг. Говийн бага дархан цаазат 
газрын хамгаалалтын захиргааг байгаль орчны сайдын 2006 оны 238 дугаар тушаалаар 
өмнөд говийн тусгай хамгаалалттай газруудын хамгаалалтын захиргаанаас салбарлан 
Өмнөговь аймгийн Ханбогд суманд байгуулан ажиллуулж байна. 

Дархан цаазат газрыг “Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай” хуулийн 8 дугаар зүйд 
зааснаар дархан цаазат газрыг байгалийн хэв шинж, төлөв байдал, хөрс, ус, ургамал, 
амьтны аймгийн онцлог, хүний үйл ажиллагаанд өртөх байдал зэргийг харгалзан дараах 
бүсэд хуваан үздэг. 

-  онгон бүс; 

- хамгаалалтын бүс; 

- хязгаарлалтын бүс гэж ангилдаг. 

1994 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдөр батлагдсан Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн 
тухай 12-р зүйлд заасны дагуу Говийн бага дархан цаазтай газрын “Б” хэсгийн 
хязгаарлалтын бүсэд замын трассын зураг төслийг боловсруулж барилгын ажлыг хийхээр 
төлөвлөсөн байна.  

Говийн бага дархан цаазат газарт зам барилгын ажил явуулснаар үзүүлэх сөрөг 
нөлөөллийг байгаль орчны бүрэлдэхүүн хэсэг тус бүрээр нь нөлөөллийг үнэлж, тэдгээр 
сөрөг нөлөөллөөс зайлсхийх, сэргийлэх, бууруулахын арга хэмжээний зөвлөмжүүдийг 
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энэхүү тайланд тусгасан бөгөөд тэдгээрээс гадна дараах үйл ажиллагааг онцгой анхаарч 
хэрэгжүүлэх шаардлагатай.  

• Тус төлөвлөсөн авто замын барилгын ажлын үед Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай 

хуулийг нэн тэргүүнд баримталж ажиллах бөгөөд ажилчид тухайн хуулийг таниулах 

шаардлагатай. Тус хуулийн 12-р зүйлд заасны дагуу Дархан цаазат газарт дараах үйл 

ажиллагааг хориглоно. 

- газар хагалах, ухах, тэсэлгээ хийх, ашигт малтмал хайх, олборлох, элс, хайрга чулуу 

авах, мод, зэгс, шагшуурга бэлтгэх, хязгаарлалтын бүсээс бусад газарт зам тавих 

зэргээр байгалийн төлөв байдлыг өөрчлөх; 

- байгалийн дагалт баялаг, эмийн, хүнсний болон техникийн зориулалттай ургамлыг 

үйлдвэрлэлийн зориулалтаар түүж бэлтгэх; 

- ан амьтан агнах, барих, үргээх, тэдгээрийн үүр, ичээ, нүх, ноохойг хөндөх, эвдэж 

сүйтгэх; 

- хортон шавьж, мэрэгчид, түймэртэй тэмцэх, тэдгээрээс сэргийлэх арга хэмжээнд 

байгаль орчинд сөрөг нөлөөлөх арга, техник, бодис хэрэглэх; 

- аялагч, зөвшөөрөл бүхий бусад хүн түр буудаллах, отоглох, ажиглалт, судалгаа 

шинжилгээ хийх зориулалтаар зохих журмын дагуу барьсан орон байрыг ашиглахаас 

өөр барилга байгууламж барих; 

- хөрс, ус, агаар бохирдуулах аливаа үйл ажиллагаа явуулах; 

- тухайн газрын хамгаалалтын захиргааны зөвшөөрөлгүйгээр нохой дагуулж, буу авч 

явах; 

- аргагүйгээс бусад тохиолдолд тухайн газрын хамгаалалтын захиргаанаас урьдчилан 

авсан зөвшөөрөлгүйгээр агаарын хөлгөөр буулт хийх, хэт нам өндрөөр нислэг үйлдэх; 

- өвөлжөө, хаваржаа, намаржаа, зуслангийн барилга байгууламж барих, зохих 

зөвшөөрөлгүйгээр мал бэлчээрлүүлэх; 

- нуур, мөрөн, гол горхи, булаг, шанд зэрэг ил задгай усыг үйлдвэрлэлийн зориулалтаар 

ашиглах; 

- хууль тогтоомж болон хамгаалалтын горимоор хориглосон байгаль орчинд сөрөг 

нөлөөлөх бусад үйл ажиллагаа явуулах. 
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БҮЛЭГ 3. СӨРӨГ НӨЛӨӨЛЛИЙГ БУУРУУЛАХ, АРИЛГАХ, 
УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭ  

3.1. Агаарын чанарт үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах, арилгах арга хэмжээ 

- БОННҮ–ний БОХТ, БОХШХ-т тусгасан үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж, тоос болон бусад хийн 
хэмжилтийг хийж, тухайн орчны агаарын бохирдолтыг хянаж байх. 

- Замын барилга байгууламжийн ажлын үед шаардлагагүй газар эвдрэлд оруулахаас аль 
болох зайлсхийж агаарт дэгдэх тоосыг багасгах. 

- Замын барилга байгууламжийн ажилд хэрэглэж байгаа техник хэрэгслүүдийн  утаа 
Монгол улсын болон олон улсын холбогдох стандартад нийцсэн байх. Бензин 
хөдөлгүүрийн утааны стандарт (MNS 5031:2001) Дизель хөдөлгүүрийн стандарт 
(MNS5014:2009). 

- Зам барилга, карьер олборлолт зэргийн үед үүсэх тоосжилтыг ус шүршигчээр, зохиомол 
мананжуулагч бүтээгдэхүүн зэргийг ашиглаг тоос дарах арга хэмжээ авах, тоосжилтоос 
хамгаалах өөр бусад арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх. Зохиомол манажуулагч тоног 
төхөөрөмж Хүчин чадлаасаа хамаарч 25-100м зайд манан үүсгэж тоосжилтыг дарах 
бөгөөд усны зарцуулалт бага байна. Уг тоног төхөөрөмж нь 30 микрон хэмжээтэй усны 
мананцараар PM2.5 PM10 тоосонцрыг дарна.  

- Барилгын үед ашиглагдах, ил задгай хадгалагдах шаардлагатай барилгын материалуудыг 

(элс, хайрга, цемент г.м) салхи, хур тунадсаар зөөгдөхөөс хамгаалж хашаалах болон хучих 

шаардлагатай. 

- Барилгын үед нарийн ширхэглэгтэй материалуудыг (элс, хайрга, цемент г.м) талбай дээр 
удаан хугацаагаар хадгалахаас зайлсхийх. 

- Хог хаягдлыг шатаахыг хориглох 

3.2. Хөрсөн бүрхэвчинд үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах, арилгах арга хэмжээ 

- Барилгын ажлын үед газар шинээр хөндөхөөр бол Оюу Толгойн ХХК-ийн Газар хөндөх 
зөвшөөрөл олгох журам дагуу зөвшөөрөл авах. 

- Зам тавих үед түүний ойр орчмоор олон машин холхин явж олон салаа зам гаргуулахгүйн 
тулд нэгдсэн нэг замаар явах нөхцөлийг хангах (Түр зам хэрэглэх, эсвэл хуучин замаар 
явах). 

- Элс, хайрга тээвэрлэх явцад олон салаа замаар бус аль болохоор нэгдсэн нэг замаар 
тээвэрлэлт хийх нөхцөл, шаардлагыг бүрдүүлэх. 

- Барилгын болон ахуйн хэрэглээнээс гарах хог хаягдлыг салхины зонхилох чиглэлийн дагуу, 
доод талд ус үл нэвтрэх дотортой, зориулалтын саванд түр хадгалан цуглуулах нь зүйтэй, 
мөн зохих эрх бүхий байгууллагаар тогтсон хугацаанд тогтмол хог хаягдлын төвлөрсөн цэгт 
тээвэрлүүлэх 

- Хуулах шимт хөрсний хэмжээ, төрлийг тодорхойлох, хадгалах газрын байршлыг тогтоох. 
- Шимт хөрсийг бусад үе давхаргатай нь холилдохоос сэргийлэх зорилгоор хөрс хуулах гүн 

болон хөрс хуулах арга барилын талаар гэрээлэн гүйцэтгэгч компанид тодорхой 
зааварчилгааг өгөн, тохиролцож ажиллах. 

- Авто замын барилгын ажил дуусмагц барилгын ажилд өртсөн талбай, замыг үржил шимт 
/хөрс хуулалтад өртсөн/ хөрсөөр хучиж, олон наст, нутгийн ургамлыг тариалсан байх. 

- Зам ангийн тосгоныг зам баригдаж дууссаны дараа хурааж, эвдрэлд орсон газрыг бүрэн 
нөхөн сэргээж, байгалийн унаган төрхөд нь оруулах шаардлагатай. 

- Машин техникийн шатахуун, тос тосолгоо, гидравлик шингэний асгаралт, шүүрэлтийн 
хяналтыг тогтмол хийх. 

- Төсөлд ашиглах машин механизмын аюулгүй ажиллагаанд хяналт тавих ба засвар 
үйлчилгээг зөвхөн зориулалтын засварын байр, талбайд хийж гүйцэтгэх. 



Оюутолгойн уурхайн авто замын төгсгөл “Цагаанхадны уулзвараас Гашуунсухайтын боомт 
хүртэлх” хатуу хучилттай авто зам барих төслийн БОННҮ-ний нэмэлт тодотгол 

 

 3-2 

- Газар шорооны болон зам барилгын ажлын үед эвдэрсэн газрыг тухай бүрд нь засаж 
тэгшлэх, тэгшилсэн газрыг өнгөн хөрсөөр хучиж ургамалжуулах. 

- Зам барилгад ашиглагдах карьеруудыг ашиглаж дуусмагц даруй нөхөн сэргээж, орон 
нутагт хүлээлгэн өгөх 

- Холбогдох зөвшөөрөлгүй газарт карьер ашиглахгүй байхад онцгой анхаарах. Мөн тусгай 
хамгаалалттай газарт ухсан карьерыг зохих журмын дагуу нөхөн сэргээж орон нутагт 
хүлээлгэн өгөх шаардлагатай.  

- Зам барилгын ажлын үед өнгөн хөрсийг тусад нь авч овоолго үүсгэж стандартын дагуу 

хадгалах шаардлагатай. Үүнд: 

- Шимт хөрсний овоолго тус бүрийг салхины элэгдэл, эвдрэлээс хамгаалах зорилгоор 
стандартын дагуу налуу болгож, хоёр жилээс дээш хугацаагаар хадгалах шимт хөрсний 
овоолгын ургамалжуулах; 

- Хөрс хадгалах зориулалттай агуулах, талбайг сонгохдоо салхи, усны нөлөөгөөр хөрс 
элэгдэлд орох нөхцөлийг хамгийн бага байлгахаар төлөвлөх; 

- Хөрсийг хамгаалахад тохирсон өндөртэйгөөр, салхины зонхилох чиглэлийн дагуу 
овоолон хадгалах; 

- Үржил шимт хөрсийг хамгаалахын тулд хөрсний овоолгын өнгөн хэсгийг сэргээх, үүний 
тулд овоолгын гадаргуугийн хөрсөнд усалгаа хийх зэрэг аргыг ашиглах; 

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

- Тухайн шимт хөрсийг туслах зам болон элс, хайрга, чулууны карьерыг нөхөн сэргээхэд 
ашиглах нь зүйтэй. 

3.3. Усан орчинд үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах, арилгах арга хэмжээ 

- Төлөвлөсөн замын трассыг хөндлөн гарч байгаа сайруудаар буух үерийн усыг өнгөрүүлэх, 

зайлуулах гүүр хоолой, гаргалгаа зэрэг усны барилга байгууламж барих шаардлагатай 

бөгөөд үер усны хамгаалалтын барилга байгууламжийн зураг төслийн ажилд хур борооны 

үерийн хамгийн их урсцын тооцооны үр дүнг ашиглавал зохино. Усны барилга байгууламж 

барьж байгуулах шатанд сайруудын дүрсзүйн үзүүлэлтүүдийг баталгаажуулан, хоногийн 

их хур тунадасны 1%-ийн хангамшил дахь утгыг дахин шалгаж, үерийн усны хэмжээг 

нарийвчлан хийх нь зүйтэй. 

- Урсгал усаар зөөгдөх бусад хагшаас, хурдас, төслийн явцад гарах машин техник, барилга 

байгууламжийн ажилтай холбоотой аливаа хог хаягдал, шатах тослох материал зэрэг 

сөрөг нөлөөтэй зүйлсийг стандартын дагуу хадгалж, хаяхгүй байх нь хур борооноос үүсэх 

үерийн зөөгдөж бохирдуулах эрсдэл буурна. 

- Орон нутгийн зөвшөөрөлгүй нутгийн иргэдийн унд ахуй, мал усалгаанд хэрэглэж буй 
малчдын худаг болон тусгай хамгаалалттай газар нутгаас үйлдвэрлэлийн зориулалтаар ус 
ашиглахгүй байх. 

- Замын ус зайлуулах байгууламжийн төлөвлөлт нь гадаргуугийн урсцад нөлөөлөхгүй 
байхаар хийгдэх. 

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

- Шатах тослох материал, нефтийн бүтээгдэхүүний  сав баглаа боодол, тостой даавуу сэлбэг 

хэрэгсэл (аккумлятор, хаягдал олгой, дугуй гэх мэт)-ийн хаягдлыг ил задгай хаяхгүй байх  

- Түлшний хадгалалт газар, бохир усны танк, жорлон зэрэг нь хуурай сайр болон ус 
хуримтлагдах газраас 100 метрээс доошгүй зайд байрлана. 

- Төслийн усны хэрэгцээг зөвхөн зөвшөөрөгдсөн газраас авч ашиглах. 
- Хаягдал усны дүгнэлт гаргуулах 
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Зураг 3-1. Хиймэл байгууламжууд болон сайруудын байршил 

3.4. Биологийн олон янз байдалд үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах, арилгах арга хэмжээ 

- Замын трассын зурвас нь хайлааст сайраар дайран гарч буй тул хатуу хучилттай зам барих 
явцад хайлаас болон модонд үүрлэдэг ховор махчин шувуудын амьдрах орчинг устгахгүй 
байх 

- Авто зам тавигдсан хэсгийн газрын гадарга эргэж сэргэх боломжгүй тул энэ хэсгийн 
амьдрах орчинтой дүйх хэмжээний байгалийн унаган хэв шинжээ хадгалсан экосистемийн 
хэсгийг хамгаалалтад авах эсвэл хамгаалалтад авсан газар нутагт дэмжлэг үзүүлэх зэрэг 
арга хэмжээг хэрэгжүүлэх шаардлагатай (төслийн талбайн ихэнх хэсэг доор дурдсан 
хамгаалалтай газрын хязгаарлалтын бүсэд хамаарч байгаа учир энэ арга хэмжээний 
хүрээнд говийн бага дархан цаазат газрын “б” хэсгийн хамгаалалтын захиргаатай хамтарч, 
экосистемийн чадавхыг нэмэгдүүлэх боломжтой) 

- Мөн тус төлөвлөгдөж буй замуудын зэрлэг амьтдын шилжилт хөдөлгөөнд үзүүлэх сөрөг 
нөлөөллийг дүйцүүлэн хамгаалахын тулд орон нутаг, төмөр зам хариуцагч 
байгууллагуудтай зөвшилцөн УБ-Замын-Үүдийн төмөр зам дагуух өргөст торыг хэсэгчлэн 
авч гарц гаргах замаар хулан, зээр, хар сүүлт болон бусад хөхтөн амьтдын тархац нутгийг 
зүүн тийш тэлэх ажилд дэмжлэг үзүүлэн ажиллах боломжтой юм. 

- Хатуу хучилттай зам барих ажлын явцад энэ бүс нутгийн зэрлэг амьтан, гэрийн малын 
шилжилт хөдөлгөөнд саад болохгүй байхад анхаарах, тухайлбал автозамыг барихдаа мал 
чөлөөтэй нэвтрэх байдлаар, мөн автозам ашиглалтын явцад тээврийн хэрэгслийн 
хөдөлгөөн нь зэрлэг амьтдын нүүдэл, шилжилт хөдөлгөөнд саад болж буй эсэхэд хяналт 
тавих нь зүйтэй. Иймд төлөвлөж буй тус хатуу хучилттай зам дээр доор дурдсан цэгүүдэд 
зэрлэг амьтад зам хөндлөн гарах гарцыг байгуулах шаардлагатай; 
Тал хээр, говь цөлийн бүсийн авто болон төмөр зам дагуу зэрлэг амьтдад зориулсан гарц 
байгуулах MNS 6515:2015 стандартын дагуу тус төлөвлөгдөж буй автозамын дагууд 
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амьтны судалгаа, нийгмийн судалгааны үр дүнд үндэслэн тодорхой цэгүүдэд зэрлэг 
амьтад болон гэрийн малд зориулсан гарц байгуулах шаардлагатай гэж үзлээ. 

MNS 6515:2015 стандарт зааснаар зэрлэг амьтдад зориулсан гарцыг 3 ангилсан байна. 

Үүнд: 

- Гүүрэн гарц 
- Нүхэн гарц 
- Нэг түвшний гарц 

Замын трассын дагуу болон түүний зэргэлдээх амьдрах орчин, туруутан амьтдын зүйлийн 
бүрдэл, тоо толгой, шилжилт хөдөлгөөн, мөн авто замын ачаалал, гэрийн малын байршил 
зэргийг үндэслэн дараах цэгүүдэд дээрх гарцуудаас сонгох байгуулах шаардлагатай юм. 

Гарц байгуулах цэг:   

Хүснэгт 3-1. Зэрлэг туруутан амьтад болон гэрийн малд зориулсан гарц байгуулах цэг 

 X Y 

Зэрлэг туруутан амьтад болон 

гэрийн малд зориулсан гарц 

1 709731 4715974 

2 710373 4709080 

3 709585 4713217 

4 710171 4710844 

5 710276 4705743 

 
Зураг 3-2. Зэрлэг туруутан амьтад болон гэрийн малд зориулсан гарц төлөвлөлт 

- Төлөвлөж буй хатуу хучилттай замын дагууд тодорхой цэгүүдэд MNS 4596:2014 
стандартыг баримтлан тэмдэг тэмдэглэгээг байрлуулах шаардлагатай; 

- Зам орчмын нутаг дэвсгэр дахь амьтдын тоо толгой, байршилт, тархалтыг илүү нарийвчлан 
тогтоох, тэдгээрийг хамгаалах арга хэмжээ авах, холбогдох хууль тогтоомжийг сурталчлах, 
хэрэгжилтэд нь хяналт тавих ажлыг эрчимжүүлэх; 
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- Зам барилгын ажилтай зэрэгцүүлэн нөхөн сэргээлтийг хийж, амьтдын амьдрах орчныг 
бүрдүүлэх; 

- Зам барилгын ажилчдад болон тээвэрлэлт хийх ажилчдад хамгааллын статус бүхий ховор 
амьтдын ач холбогдол, ан агнуур, худалдааг хориглох, хурдны хязгаарыг хянах; 

- Зам болон карьерын талбайн хуулж хадгалсан өнгөн хөрсийг техникийн нөлөөлөлд өртсөн 
талбайг нөхөн сэргээхэд ашиглах, нөхөн сэргээх үйл ажиллагааг календарчилсан 
төлөвлөгөөний дагуу хийж гүйцэтгэн, ургамалжуулах арга хэмжээ авах нь байгаль орчныг 
хамгаалах нөхөн сэргээх үйл ажиллагаа бөгөөд тоосжилтыг бууруулна. 

3.5. Хог хаягдлаас үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах, арилгах арга хэмжээ 

Энгийн хог хаягдал  

Төслийн үйл ажиллагаанаас үүсэх хог хаягдлын дахин ашиглагдах хаягдлуудыг эх үүсвэр 
дээр нь ангилан ялгаж, овор хэмжээг нь багасгаж тусгай тэмдэг тэмдэглэгээ бүхий 
зориулалтын хогийн саванд хадгалан  дахивар цуглуулах цэг, дахин боловсруулах үйлдвэр 
зэрэгт нийлүүлэх шаардлагатай. Дахин боловсруулах боломжгүй бусад төрлийн энгийн 
хог хаягдлыг зохих эрх бүхий орон нутгийн хог хаягдал тээвэрлэгч байгууллагатай гэрээ 
байгуулан хог хаягдлын төвлөрсөн цэгт тогтоосон хугацаанд тээвэрлэх шаардлагатай. 

  

Зураг 3-3. Ангилан ялгалттай хогийн савны жишээ 

Кемпийн барилгын үйл ажиллагааны явцад дахин боловсруулах боломжтой хог хаягдлыг 
ангилан ялгаж, дахивар авах цэгт тушааснаар хог хаягдлыг баялаг болгож, дахин ашиглах 
давуу талтай юм. Улаанбаатар хотод дахивар худалдаж авдаг үнийг дор товч дурдав.  

• Хөнгөн цагаан лааз/кг нь 1500 төгрөг 

• Гялгар уут, пакет/кг нь 400 төгрөг 

• Ундаа, усны сав/кг нь 300 төгрөг 

• Пивоны шил ширхэг нь 800 төгрөг 

• Архины шил ширхэг нь (төрлөөс нь хамаарч) 20-200 төгрөг 

• Зөөлөн хуванцар кг нь 300 төгрөг 

• Төмөр, метал кг нь 200 төгрөг гэх мэт үнэтэй байна. 

Төсөл хэрэгжих орон нутагт дахивар авах цэг байгуулагдаагүй тохиолдолд барилгын 
материалыг тээвэрлэн ирж буй ачааны машинд ангилан ялгасан хог хаягдлыг ачуулан, 
Улаанбаатар хотын дахивар авах цэгт тушааж болно. 

• Төсөл хэрэгжүүлэгч нь Өмнөговь аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 2019 оны 12 
дугаар сарын 04-ны өдрийн 9/8 дугаар тогтоолоор баталсан “Энгийн хог хаягдлыг цэвэрлэх, 
ангилах, цуглуулах, тээвэрлэх, дахин боловсруулах, сэргээн ашиглах, устгах, булшлах журам”-
ыг дагаж мөрдөх шаардлагатай. Үүнд:  

- Хог хаягдал аль болох үүсгэхгүй байх 
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- Хог хаягдлыг эх үүсвэр дээр нь багасгах боломжийг бүрдүүлэх, эрэлхийлэх 
- Энгийн хог хаягдал цэвэрлэх, цуглуулах, тээвэрлэх, дахин боловсруулах, сэргээн 

ашиглах, булшлах, устгах үйл ажиллагааг зохих шатны Засаг даргатай гэрээ байгуулж 
бүртгүүлсэн эрх бүхий иргэн, ААНБ гүйцэтгүүлнэ.  

- Сар бүрийн сүүлийн 7 хоногийн баасан гарагт нийтийн эзэмшлийн гудамж, хуваарьт 
талбайн болон орчныхоо 50 метр талбайн хог хаягдал, цас мөсийг тогтмол цэвэрлэж 
байх 

- Энгийн хог хаягдлыг эх үүсвэр дээр нь ангилан ялгах 
- Хог хаягдлыг эх үүсвэр дээр нь болон үйл ажиллагааны явцад “дахин ашиглах, үнс, 

бусад” гэсэн төрлөөр ангилж эрх бүхий иргэн, ААНБ-д хүлээлгэж өгнө. 
- Хог хаягдал ангилан хаях сав нь “дахин ашиглах, цаас, бусад хог” гэсэн хэсгээс бүрдэнэ. 

Дахин ашиглах боломжтой хог хаягдалд дараах хог хаягдал хамаарна. 

- Цаас /хэт бохирдоогүй сонин, сэтгүүл, дэвтэр, бичгийн цаас, төрөл бүрийн 
боодлын цаас, картон цаас, сүү, шүүсний тетрапак савлагаа/ 

- Хуванцар /төрөл бүрийн ус, ундааны хуванцар сав, кетчуп, ургамлын тос, угаалга, 
цэвэрлэгээний нунтаг шингэний хуванцар сав, авто машины тос тосолгооны шингэний 
хуванцар сав / 

- 0.025мм-ээс дээш зузаантай гялгар уут, баглаа боодол 
- Хөнгөн цагаан, төмөр, металл, зэс, гууль тэдгээрээр хийсэн зүйл 
- Шил /хүнсний болон бүх төрлийн шилэн сав, эдлэл/ 
- Лааз  
- Мод, модон эдлэлийн хаягдал 
- Хувцас, даавуун эдлэл, савхи, резин 
Бусад хог хаягдал гэж аливаа хогоос дахин ашиглах боломжтой хог хаягдлыг 

зайлуулахад үлдсэн ахуйн хог хаягдлын хэсгийг хэлнэ. Бусад хог хаягдалд аюултай хог 

хаягдал, барилгын хог хаягдал, цахилгаан барааны хаягдал, эмнэлгийн хог хаягдал орохгүй 

болно. 

- Бусад хог хаягдалд дараах хог хаягдлыг оруулна. 
- Нүүрс, модны үнс 
- Түргэн муудах хоол, хүнсний хаягдал 
- Ариун цэврийн хэрэглэлийн хаягдал 
- Дахин ашиглагдах  
Энгийн хог хаягдлыг ангилах хогийн сав дараах шаардлагыг хангасан байна. 

- Ангилан ялгах хог хаягдлын төрлөөр хогийн савыг өнгөөр ялгасан, эсвэл ангилах, 
ялгах зориулалтын тэмдэг, тэмдэглэгээ бүхий байж болно. 

- Байгууллагын дотор 10-40, гадна 80-150 литрийн багтаамжтай байна. 
- Цоорч гэмтээгүй, салхиар тархахгүй, шингэн нэвчихгүй, угааж цэвэрлэхэд хялбар 
- Тагтай, хуванцар, металл материалаар хийгдсэн байх 

• Барилга барих, буулгах, засварлах үйл ажиллагаанаас гаргах хог хаягдлыг цуглуулах, 
тээвэрлэх, дахин боловсруулах, сэргээн ашиглах, устгах, булшлах эрх бүхий иргэн, ААНБ-д 
шилжүүлж үйлчилгээний хөлсийг хариуцах, эдгээр үйл ажиллагаатай холбоотой гэрээ 
байгуулах, гэрээний хэрэгжилтэд хяналт тавих, байгууллагын дотоод болон гадна орчны 
цэвэрлэгээг хариуцах үүрэг бүхий нэгж эсвэл ажилтантай байх 

• Эмнэлгийн болон барилгын хог хаягдлыг Барилга болон Эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн 
төрийн захиргааны төв байгууллагаас баталсан журмын дагуу ангилах, цуглуулах, 
тээвэрлэх, устгах 

• Стандартын шаардлага хангасан ангилан ялгах хогийн савтай байх, шаардлагатай цэгт 
ангилан ялгах хогийн сав байршуулах 

• Мэдээ, тайлан гаргах, хог хаягдлын тооллого судалгаатай байх, төсөв хөрөнгө төлөвлөх, 
орчин тойрны буюу хашааны гаднах цэвэрлэгээг тогтол хийх 
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• Кемпийн барилгын ажлын үед үүсэх барилгын материалын хог хаягдлыг Барилга, хот 
байгуулалтын сайдын 2020 оны 48 дугаар тушаалын хавсралт. “Барилгын хог хаягдлыг 
цэвэрлэх, цуглуулах, ангилах, тээвэрлэх, дахин боловсруулах, сэргээн ашиглах, устгах, 
булшлах журам”-ийг дагаж мөрдөх 

• Аж ахуйн нэгж, байгууллага нь байгууллагын ажилтнуудад хог хаягдлын менежментийн 
талаар сургалт зохион байгуулж, зохих мэдлэгийг эзэмшүүлэх, дадал зуршлыг хэвшүүлэх; 

• Үйл ажиллагаанаас үүсэх хог хаягдлыг ангилан ялгах, хог хаягдал цуглуулах, тээвэрлэх, 
дахин боловсруулах, сэргээн ашиглах, шатаах, устгах эрх бүхий байгууллагад шилжүүлэх, 
эдгээр үйл ажиллагаатай холбоотой гэрээ байгуулах, гэрээний хэрэгжилтэд хяналт тавих, 
байгууллагын дотоод болон гадна орчны цэвэрлэгээг хариуцах үүрэг бүхий нэгж, эсхүл 
ажилтантай байх; 

• Төсөл хэрэгжүүлэгч төслийн талбай нь ариутгах татуургын төвлөрсөн сүлжээнд холбогдох 
боломжгүй бөгөөд зөвхөн зам барилгын үед ажилчдын түр кэмпэд зөөврийн буюу 
шилжүүлэх ариун цэврийн байгууламж байгуулахыг зөвлөж байна.  

3.6. Нийгэм эдийн засагт үзүүлэх сөрөг  нөлөөллийг бууруулах зөвлөмж  

Эрүүл мэнд, аюулгүй байдалд нөлөөллийг бууруулах зөвлөмж 

• Эрсдэлийн менежментийн үнэлгээ хийж, бүх ажилчдад сургалт зохион байгуулж 
хамруулах. 

• Тээвэрлэлт, багаж тоног төхөөрөмж ажиллуулах үед үүсэж болзошгүй осол эрсдэлийн үед 
авах тохирсон шуурхай хариу арга хэмжээг урьдчилан төлөвлөх. 

• Хатуу хучилттай зам тавигдсанаар автомашины эрчимжилт нэмэгдэх бөгөөд тоон 
хэмжээгээ дагаад агаар бохирдуулагч нэгдлүүд нэмэгдэх тул агаарын чанарын 
шинжилгээг тогтоосон хугацаанд тогтмол хийж гүйцэтгэх  

• Хайрга, чулуу олборлолтын тэсэлгээний ажлын үед тухайн газрын 500 м-т хүн амьтан 
байгаа эсэхийг нягтлан, ойр орчмын айлуудад анхааруулга санамж өгөх,  

Ажил эрхлэлт, ядуурал, өрхийн амьжиргаанд үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах зөвлөмж 

• Замын барилгын ажилд нарийн мэргэжил шаардахгүй ажлын байранд  орон нутгийн 
иргэдээс авч ажиллуулах  

• Ажлын байраар хангахын тулд сургалт зохион байгуулах  

• Орон нутгийн иргэдэд төслийн үе шаттай холбоотойгоор үүсэх ажлын байрны хэмжээ, цаг 
хугацаа, чадварын шаардлагын талаар тогтмол мэдээлэл өгөх. 

Орон нутгийн хөгжилд үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах зөвлөмж 

- Нөлөөлөлд өртсөн газрыг нөхөн сэргээлтийн бүлэгт заасны дагуу нөхөн сэргээлтийг хийж 
орон нутаг, тусгай хамгаалалттай газар хүлээлгэн өгөх 

- Нутгийн иргэдэд төслийн үйл ажиллагааны болон цаашид хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 
талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг тогтмол хүргэж байх 

- Зам дээр гарч болзошгүй аваар ослоос сэрэмжлүүлэхийн тулд машины хурд хязгаарлах, 
тэмдэг тэмдэглэгээтэй байршуулах 

- Зам барилгын ажлын үед ажиллах ажилчид, жолооч нарт аюулгүй ажиллагааны сургалт 
явуулах, аюулгүй ажиллагааны дотоод журам боловсруулан дагаж мөрдөж ажиллах 

- Замыг шаардлагатай тэмдгээр бүрэн хангах 
- Гарц, гарам олон тавьж, тэдгээрийн тэмдэг тэмдэглэгээгээр бүрэн хангах 
- Авто замыг арчилгааг тогтмол хийж байх 
- Авто замыг барьж ашигласны дараа улсын чанартай зам болгох эсвэл тусгай зориулалттай 

зам болгох талаар шийдвэрлүүлэх  

Тусгай хамгаалалттай газар нутаг (ТХГН)-т үзүүлэх нөлөөллийн зөвлөмж 
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• Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлохоор эвдэгдсэн байгаа талбайг, түр зам болон 

бусад бүх эвдэгдсэн газрыг хууль, журам болон тайлан, нөхөн сэргээлт бүлэгт заасны дагуу 

нөхөн сэргээж Говийн бага дархан цаазтай газрын захиргаан хүлээлгэн өгөх.  

• Говийн бага ДЦГ-ын хамгаалалтын захиргаатай хамтран ажиллаж хууль бус ан агнууртай 

тэмцэх 

• Түүх соёлын өв зам барилгын ажлын үед санамсаргүй байдлаар олдсон тохиолдолд Соёлын 

өвийг хамгаалах тухай хуульд заасны дагуу зам барилгын ажлын явцад соёлын биет өв 

илэрвэл даруй барилгын ажлаа зогсоож, энэ тухай сум, дүүргийн Засаг дарга, цагдаагийн 

болон уг асуудлыг хариуцсан байгууллагад нэн даруй мэдэгдэх шаардлагатай. 

• Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хуулийн хүрээнд ажиллан, хязгаарлалтын бүсийн 

дэглэмийг зөрчихгүй байхыг онцгой анхааруулж байна.  
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БҮЛЭГ 4. ЭРСДЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ, МЕНЕЖМЕНТ  

4.1. ТАНИЛЦУУЛГА 

Аливаа төсөл хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны явцад гэнэтийн осол, эрсдэлийн нөхцөл 
байдал үүсэх, химийн хорт болон цацраг идэвхт бодис, аюултай хог хаягдлаас үүдэн гарц 
болзошгүй эрсдэлийг үнэлэх нь байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний ажлын 
чухал хэсэг байдаг.  

Төслийн гэнэтийн ослын үнэлгээгээр байгалийн гамшиг, цаг уурын аюулт үзэгдэл болон  
үйлдвэрлэл, хүний үйл ажиллагааны улмаас учирч болзошгүй аюул ослын улмаас 
хүрээлэн буй  орчин, хүний эрүүл мэнд, төслийн үйл ажиллагаа эд хөрөнгөд  учирч 
болзошгүй хохирлыг тогтоон тэдгээрийн эрсдэлүүдийг үнэлэв. 

4.2. ГЭНЭТИЙН ОСЛЫН ЭРСДЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ АРГА ЗҮЙ 

Төслийн гэнэтийн ослын эрсдэлийн үнэлгээг байгалийн гамшиг, цаг уурын аюулт үзэгдэл 
болон үйлдвэрлэл, хүний үйл ажиллагааны улмаас учирч болзошгүй аюул ослуудыг 
тодорхойлон тэдгээрээс байгаль орчин, хүний эрүүл мэнд, төслийн үйл ажиллагаа эд 
хөрөнгөд  учирч болзошгүй гэмтэл, хохирол, сөрөг нөлөөллүүдийг тогтоон  эрсдэлийн 
зэрэглэлийг олон улсад өргөн хэрэглэгдэж буй нөлөөллийн үр дагавар, тохиолдох 
магадлалын шалгуур үзүүлэлтүүдэд тулгуурласан матрицын аргыг ашиглан хийж 
гүйцэтгэв.  

Хүснэгт 4.1-4.4-д гэнэтийн ослын эрсдэлийн үнэлгээнд ашигласан үр дагавар, тохиолдох 
магадлалын шалгуур үзүүлэлтүүд болон үнэлгээний матрицын тайлбарыг оруулав. 

Хүснэгт 4-1. Эрсдэлийн үнэлгээний матриц 

Тохиолдох магадлал 
Үр дагавар 

1-Хөнгөн 2-Дунд зэрэг 3-Ноцтой 4-Онц ноцтой 5-Гамшгийн 

A Маш өндөр Дунд Их Маш их Маш их Маш их 

B Өндөр Дунд Их Их Маш их Маш их 

C Болзошгүй Бага Дунд Их Маш их Маш их 

D Бага Бага Бага Дунд Их Маш их 

E Ховор Бага Бага Дунд Их Их 
 

Хүснэгт 4-2. Эрсдэлийн ангилал, тэдгээрийн удирдлагын арга хэмжээний тайлбар 

Эрсдлийн ангилал Удирдлагын арга хэмжээ 

Бага (Ангилал I) Эрсдэл нь зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс доогуур бөгөөд идэвхтэй арга хэмжээ 
авах шаардлагагүй. 

Дунд (Ангилал II) Эрсдэл нь зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнд бөгөөд байнгын хяналт тавих 
шаардлагатай  

Өндөр (Ангилал III) Эрсдэл нь зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс хэтэрсэн бөгөөд  идэвхтэй арга хэмжээ 
авах шаардлагатай  

Маш өндөр (Ангилал 
IV) 

Эрсдэл нь зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс маш ихээр хэтэрсэн бөгөөд нэн даруй 
анхаарал хандуулах, шуурхай арга хэмжээ авах шаардлагатай.   

 
  



Оюутолгойн уурхайн авто замын төгсгөл “Цагаанхадны уулзвараас Гашуунсухайтын боомт 
хүртэлх” хатуу хучилттай авто зам барих төслийн БОННҮ-ний нэмэлт тодотгол 

 

 4-10 

Хүснэгт 4-3. Тохиолдох магадлалын шалгуур үзүүлэлтүүд 

Тохиолдох 
магадлал 

Магадлалын 
тодорхойлолт 

Тохиолдох 
давтамж 

Бодисын нөлөөнд өртөх 

МАШ ӨНДӨР 

Төслийн/үйл ажиллагааны 
хугацаанд олон 
давтагддаг тохиолдол  

Жилд хоёроос 
дээш  удаа 
тохиолддог 

Бодисын нөлөөнд олон 
давтамжтай өртдөг (өдөр бүр). 
Ажлын байрны өртөлтийн 
хязгаараас (АБӨХ)  10 дахин их 

ӨНДӨР 

Төслийн/үйл ажиллагааны 
хугацаанд олон давтагдах 
магадлалтай тохиолдол  

Ихэвчлэн жилд 1-2 
удаа тохиолддог 

Бодисын нөлөөнд олон 
давтамжтай өртдөг (өдөр 
бүр) >Ажлын байрны өртөлтийн 
хязгаараас (АБӨХ) хэтэрсэн. 

БОЛЗОШГҮЙ 

Төслийн/үйл ажиллагааны 
хугацаанд тохиолдох 
магадлалтай   

Ихэвчлэн 1-10 
жилд тохиолддог 

Бодисын нөлөөнд олон 
давтамжтай өртдөг (өдөр 
бүр)>Ажлын байрны өртөлтийн 
хязгаарын (АБӨХ) 50% Бодисын 
нөлөөнд тогтмол өртдөггүй Ажлын 
байрны өртөлтийн хязгаар (АБӨХ). 

БАГА  

Төслийн/үйл ажиллагааны 
хугацаанд тохиолдох 
магадлал бага 

Ихэвчлэн 10-100 
жилд тохиолддог 

Бодисын нөлөөнд олон 
давтамжтай өртдөг (өдөр 
бүр)>Ажлын байрны өртөлтийн 
хязгаарын (АБӨХ) 10% Бодисын 
нөлөөнд тогтмол өртдөггүй Ажлын 
өртөлтийн хязгаарын (АБӨХ) 50% 

ХОВОР 

Төслийн/үйл ажиллагааны 
хугацаанд тохиолдох 
магадлал маш бага 

100-аас дээш 
жилийн 
давтамжтай 
тохиолддог 

Бодисын нөлөөнд олон 
давтамжтай өртдөг (өдөр 
бүр)>Ажлын байрны өртөлтийн 
хязгаарын (АБӨХ) 10%Бодисын 
нөлөөнд тогтмол өртдөггүй Ажлын 
байрны өртөлтийг хязгаарын 
(АБӨХ) 10% 
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Хүснэгт 4-4. Эрсдэлийн үр дагаврын тайлбар 
Б

А
Й

ГА
Л

Ь 
О

РЧ
И

Н
 

1-Хөнгөн  2-Дунд зэрэг 3-Ноцтой 4-Онц ноцтой 5-Гамшгийн 

Шууд нөлөөлөл 

Эх үүсвэр орчим 
нөлөөлөл үүсгэх 
бөгөөд хурдан  
хугацаанд бүрэн 
нөхөн 
сэргээгдэх 
боломжтой  
(Ажлын нэг 
хоногт) 

Эх үүсвэр орчим 
нөлөөлөл үүсгэх 
бөгөөд богино 
хугацаанд бүрэн 
нөхөн сэргээгдэх 
боломжтой  
(Долоо хоног) 

Эх үүсвэр орчим 
нөлөөлөл үүсгэх 
бөгөөд дунд 
хугацаанд бүрэн 
нөхөн сэргээгдэх 
боломжтой  (Нэг 
сар) 

Нөлөөллийн цар 
хүрээ нь орон зай, 
цаг хугацааны 
хязгаарлалтгүй 
бөгөөд удаан 
хугацааны нөхөн 
сэргээлт 
шаардагдана. 
Нөлөөлөл нь нөхөн 
сэргээгдэх 
боломжгүй хохирол 
үлдээнэ.    
(Олон жил) 

Нөлөөллийн цар 
хүрээ нь орон 
зай, цаг 
хугацааны 
хязгаарлалтгүй 
маш өргөн 
хүрээнд тархах ба 
урт хугацааны 
нөхөн сэргээлт 
шаардана. 
Нөлөөлөл нь 
нөхөн сэргээгдэх 
боломжгүй 
ноцтой хохирол 
үлдээнэ.   
(Олон жил) 

Шууд бус нөлөөлөл 

Байхгүй Эх үүсвэр орчим 
нөлөөлөл үүсгэх 
бөгөөд хурдан  
хугацаанд бүрэн 
нөхөн сэргээгдэх 
боломжтой  
(Ажлын нэг 
хоногт) 

Эх үүсвэр орчим 
нөлөөлөл үүсгэх 
бөгөөд богино 
хугацаанд бүрэн 
нөхөн сэргээгдэх 
боломжтой  
(Долоо хоног) 

Эх үүсвэр орчим 
нөлөөлөл үүсгэх 
бөгөөд дунд 
хугацаанд бүрэн 
нөхөн сэргээгдэх 
боломжтой  (Нэг 
сар) 

Нөлөөллийн цар 
хүрээ нь орон 
зай, цаг 
хугацааны 
хязгаарлалтгүй 
бөгөөд удаан 
хугацааны нөхөн 
сэргээлт 
шаардагдана. 
Нөлөөлөл нь 
нөхөн сэргээгдэх 
боломжгүй 
хохирол үлдээнэ.    
(Олон жил) 

Э
РҮ

ҮЛ
 М

Э
Н

Д
 

Ихдээ л анхан 
шатны тусламж 
үзүүлэхэд хүргэх 
боловч бүрэн 
эдгэрэх 
боломжтой хор 
хөнөөл багатай 
эрүүл мэндэд 
үзүүлэх 
нөлөөлөл 
хамаарна. Үүнд 
нүд хоолой 
хамар болон 
арьсны бага 
зэргийн цочрол 
булчингийн үл 
ялиг зовуурь 
зэрэг шинж 
тэмдгүүдийг 
оруулж болно. 

Ихэвчлэн эмчилгээ 
шаардлагатай 
боловч бүрэн 
эдгэрэх 
боломжтой эрүүл 
мэндийн зовуурь, 
шинж тэмдгүүд 
хамаарна.             
Үүнд халуун, 
хүйтэн уур 
амьсгалын нөлөө, 
аяллын нөлөө, 
стресс, мөн 
наранд түлэгдэх 
зэрэг зовуурь, 
шинж тэмдгүүдийг 
оруулж болно.  

Ихэвчлэн 
хөдөлмөрийн 
чадвар түр 
алдахад хүргэсэн 
боловч бүрэн 
эдгэрэх 
боломжтой эрүүл 
мэндийн хохирол 
хамаарна. Үүнд 
хэт халуун, хүйтэн 
уур амьсгалын 
нөлөө болон үе 
мөч, булчингийн 
үйл ажиллагааны 
өөрчлөлт, 
доргилт, 
мэдрэлийн 
системийн 
өөрчлөлт болон 
тархины бус 
хумхаа зэрэг 
зарим халдварт  

Хохирогчийн амь 
нас эрсдэх, тахир 
дутуу болох эсвэл 
бүрэн эдгэрэх 
боломжгүй эрүүл 
мэндийн хохирол 
учрах.              Үүнд 
хорт хавдар үүсгэх, 
мутаген нөлөөт, 
удамшилд болон 
нөхөн үржихүйн 
үйл явцад 
нөлөөлөхүйц, архаг 
өвчний нөхцөл 
байдал болон 
богино хугацааны 
хурц өвчлөлтүүд 
багтах боломжтой. 

Олон хүний амь 
эрсдэх буюу олон 
хүнийг тахир 
дутуу болгоход 
хүргэх хүнд 
өвчлөл, эрүүл 
мэндийн 
томоохон 
хохирол. Үүнд 
хорт хавдар 
үүсгэх, мутаген 
нөлөөт, 
удамшилд болон 
нөхөн үржихүйн 
үйл явцад 
нөлөөлөхүйц 
болон амь 
насанд аюултай 
амьсгалын замын 
өвчин, тархины 
хумхаа зэрэг 
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4.3. ГЭНЭТИЙН АЮУЛ, ЭРСДЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ 

Оюутолгойн уурхайн авто замын төгсгөл “Цагаанхадны уулзвараас Гашуунсухайтын боомт 
хүртэлх” хатуу хучилттай авто зам барих төслийн үйл ажиллагааны явцад байгаль, цаг 
уурын аюулт үзэгдэл болон хүний үйл ажиллагааны улмаас үүсэж болзошгүй аваар ослын 
эрсдэлийн зэргийг үнэлэхдээ тодорхойлогдсон аюул ослуудын байгаль орчин, хүний 
эрүүл мэнд, эд хөрөнгөд учруулж болох сөрөг нөлөөллийн цар хүрээ, тохиолдох 
магадлалыг Хүснэгт 4.3 болон 4.4-д үзүүлсэн шалгуур үзүүлэлтэд тулгуурлан Хүснэгт 5.1-д 
буй матрицыг ашиглан  тодорхойлов. Эрсдэлийн үнэлгээний дүнг Хүснэгт 5-5-д оруулав. 

Байгаль цаг уурын гэнэтийн аюулт үзэгдлийг 6, харин барилга болон төслийн үйл 
ажиллагааны явцад үүсэж болзошгүй ослын эрсдэлийг 9 үзүүлэлтээр хүн, байгаль, эд 
хөрөнгөнд үзүүлэх нөхцөлөөр нь  тус тус үнэлэв (Хүснэгт 4-5).  

 

өвчлөлтүүд 
багтах 
боломжтой. 

багтах 
боломжтой.  

А
Ю

У
Л

ГҮ
Й

 А
Ж

И
Л

Л
А

ГА
А

 

Богино 
хугацаанд, бага 
зэрэг бие 
тавгүйтэх шинж 
тэмдэг илрэх,                   
Ихэвчлэн 
эмчилгээ 
шаардлагагүй 
бөгөөд анхан 
шатны тусламж 
үзүүлэхэд 
хүргэсэн 
тохиолдлууд 
үүнд орно. 

Эмчилгээ 
шаардлагатай 
хэдий ч ажлаа 
хэвийн 
үргэлжлүүлэх 
боломжтой 
бөгөөд хохирогч 
бүрэн эдгэрэх 
боломжтой 
тохиолдол.               
Ихэнхдээ эмчилгээ 
хийлгэх 
шаардлагатай 
тохиолдлууд үүнд 
орно.   

Нэг буюу түүнээс 
дээш тооны 
хүний эрүүл 
мэндийн чадавх 
бага зэрэг буурах 
боловч эдгэрэх 
боломжтой 
гэмтэл, бэртэл 
авах эсвэл дунд 
зэргийн боловч 
хохирогч бүрэн 
эдгэрэх 
боломжгүй 
гэмтэл авахад 
хүргэсэн хохирол.          
Ихэнхдээ 
хөдөлмөрийн 
чадвар түр 
алдахад хүргэсэн 
гэмтэл үүнд орно. 

Хохирогчийн амь 
нас эрсдэх, нэг 
буюу түүнээс дээш 
тооны хүмүүс бүрэн 
эдгэрэх боломжгүй, 
ноцтой гэмтэл авах 
буюу эрүүл 
мэндийн чадавх их 
хэмжээгээр 
буурахад хүргэсэн 
эрүүл мэндийн 
хохирлууд үүнд 
орно.  

Олон хүний амь 
нас эрсдэх эсвэл 
олон хүнд 
эдгэршгүй 
гэмтэл, хохирол 
учруулсан 
тохиолдлууд үүнд 
орно. 
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 Хүснэгт 4-5. Гэнэтийн ослын эрсдэлийн үнэлгээ 

Д/
д 

Аюул/Эрсдэл/Нөлөөллийн  
тодорхойлолт 

Эрсдэлийг үнэлсэн байдал 

Учирч болзошгүй эрсдэл 
Болзошгүй 
аюул осол 

Боломжит/Болзошгүй 
нөлөөлөл 

Үр дагавар 
Тохиолдох 
магадлал/ 
давтамж 

Эрсдэлийн 
үнэлгээ 

Байгалийн гамшигт үзэгдлээс төслийн үйл ажиллагаа, хүний эрүүл мэнд амь насанд үзүүлж болзошгүй эрсдэл 

1 
Газар 

хөдлөлт 

Хүний амь нас, эрүүл 
мэнд 

3-Ноцтой С-Болзошгүй С3-Их 
Төслийн талбай нь газар чичирхийллийн мужлалаар 6 баллын мужид 
хамаарагдаж байна.  Байгаль орчин сүйдэх 3-Ноцтой С-Болзошгүй С3-Их 

Эд хөрөнгө  3-Ноцтой С-Болзошгүй С3-Их 

2 
Аянга 

цахилгаан 

Хүний амь нас, эрүүл 
мэнд  

4-Онц  
ноцтой  

С-Болзошгүй  C4-Маш Их 
1  удаагийн аянга 70 минутын үйлчлэлтэй, 1.0 км2 талбайд 3-4 удаа 
ниргэлт болдог бөгөөд тухайн орчны амьтан, ургамал устах, хөрс 
эвдрэх эрсдэлтэй. Зуны улиралд, ялангуяа хур бороо элбэгтэй 7-8 
дугаар саруудад аянга цахилгааны үзэгдлүүд илүүтэй тохиолдоно. 
хүчтэй дуу цахилгаантай бороо орж аянга буух магадлал 5 жилд нэг 
удаа тохиолдох магадлалтай.  Байгаль орчин 

1-Хөнгөн С-Болзошгүй C1-Бага 

Эд хөрөнгө  
1-Хөнгөн С-Болзошгүй C1-Бага 

Аянга цахиснаар зам барилгын ажил зогсох, техник хэрэгсэл эвдрэх 
эрсдэлтэй. 

 Аадар бороо 

Хүний амь нас, эрүүл 
мэнд 

2-Дунд  
зэрэг 

А-Маш өндөр А2-Их 

Түр зуурын аадар бороо, мөндөр орсноор үер усны аюул болбол замын 
ажилчид болон нутгийн иргэдийн эрүүл мэнд амь насанд эрсдэл 
үзүүлж болзошгүй. Ханбогд суманд 7-8 сард хур тунадасны нийт 
хэмжээний 50-60 хувь нь буюу дийлэнх хувь нь унадаг байна. Аадар 
бороо нь богинохон хугацаанд, гол төлөв хэсэгхэн газар нутгийг 
хамардаг онцлогтой.  

Байгаль орчин сүйдэх 2-Дунд  
зэрэг 

А-Маш өндөр А2-Их 
Хүчтэй аадар бороо, мөндөр орвол их хэмжээний гадаргын угаагдал 
үүсэж хөрс, ургамлан нөмрөгт сөрөг нөлөө үзүүлж болзошгүй. 

Эд хөрөнгө 
1-Хөнгөн E-Ховор Е1-Бага 

Хүчтэй аадар бороо, мөндөр орвол замын барилгын ажилд саатал бий 
болох, барьж буй зам эвдрэх зэрэг эрсдэл үзүүлж болно.  

4 Үер 

Хүний амь нас, эрүүл 
мэнд 

4-Онц  
ноцтой  

А-Маш өндөр А4-Маш их 

Өмнөговь аймагт 2019 оны байдлаар 20 өдөр хур тунадастай байдаг 
байна. Ханбогд сумын хэмжээнд жилд дунджаар 88.7 мм орчим хур 
тунадас ордог байна. Түр зуурын хүчтэй аадар бороо орсон тохиолдолд 
зам барилгын ажилд саатах, баригдсан зам үерийн усны нөлөөгөөр 
эвдрэх эрсдэлтэй. 
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Д/
д 

Аюул/Эрсдэл/Нөлөөллийн  
тодорхойлолт 

Эрсдэлийг үнэлсэн байдал 

Учирч болзошгүй эрсдэл 
Болзошгүй 
аюул осол 

Боломжит/Болзошгүй 
нөлөөлөл 

Үр дагавар 
Тохиолдох 
магадлал/ 
давтамж 

Эрсдэлийн 
үнэлгээ 

Байгаль орчин сүйдэх 
2-Дунд  
зэрэг 

А-Маш өндөр A2-Их 
Авто зам барих орчинд байх сайрууд замыг хөндлөн огтолж байгаа 
бөгөөд эдгээрээр урсан үерлэх ус нь хөрсийг эвдрэлд оруулах, 
ургамалжилтыг сийрэгжүүлэх зэрэг эрсдэлтэй. 

Эд хөрөнгө 

2-Дунд  
зэрэг 

E-Ховор Е1-Бага 

Бүс нутгийн онцлог нь хүчтэй бороо орсны улмаас газрын хэвгий, 
хуурай сайрыг даган маш хурдацтай хуйларсан урсгал буюу “Говийн 
зэрлэг үер” бий болдог бөгөөд замд таарсан мал амьтан, хүн, 
инженерийн байгууламжид аюул үзүүлдэг. Сайруудаар ус үерлэн авто 
зам руу орж, далан шуудуу, зам эвдрэх зэрэг эрсдэлтэй 

5 
Хүчтэй 

шороон 
шуурга 

Хүний амь нас, эрүүл 
мэнд 

1-Хөнгөн А-Маш өндөр А1-Дунд 

Төсөл хэрэгжих Ханбогд суманд жилд 41 өдөр шороон шуургатай 
байна. Шороон шуургатай өдрийн 3-6 саруудад ажиглагддаг байна. 
Иймд зам барилгын ажлыг хийж гүйцэтгэхдээ урьдчилсан цаг агаарын 
мэдээллийг авах шаардлагатай. Хүчтэй шороон шуурга нь үзэгдэх 
орчныг хязгаарлан автомашины осол аваар гарах, ажилчдын түр тосгон 
нураг зэрэг эрсдэлийг учруулж болзошгүй. 

Байгаль орчин сүйдэх 1-Хөнгөн А-Маш өндөр А1-Дунд Шороо тоос ихээр үүсэж, нэмэгдсэнээр агаар орчин бохирдоно. 

Эд хөрөнгө 
1-Хөнгөн А-Маш өндөр А1-Дунд 

Зам барилгын ажлыг зогсоох, эд материал эвдэрч хэмхрэх, устах 
эрсдэлтэй. Зам ашиглалтын үед тээвэрт явж буй машин техник эвдрэх, 
зогсох эрсдэлтэй. 

6 
Халдварт 

өвчин  

Олон нийтийг хамарсан 
хүний амь нас, эрүүл 
мэндэд хохирол 
учруулна 

3-Ноцтой С-Болзошгүй С3-Их 

Өндөр эрсдэлтэй амьтадтай (шувууд) харьцахгүй байх,  хангалттай 
хэмжээний хамгаалалтын хэрэгсэлтэй байх(амны хаалт гэх мэт), 
Ажилчдын хүнсний аюулгүй байдал болон хувийн эрүүл ахуйн дэглэм 
алдагдсанаас халдварт өвчин тархах 

Төслийн үйл ажиллагаа, технологи болон хүний үйл ажиллагааны улмаас учирч болзошгүй аваар осол 

1 Гал түймэр 

Хүний амь нас, эрүүл 
мэнд 

4-Онц  
ноцтой  

С-Болзошгүй С4-Маш их 
Зам ангийн ажилчдын тосгонд гал гарах, тээвэрлэлт хийх машин хүний 
эрүүл мэнд, амь насанд эрсдэл учруулна. 

Байгаль орчин сүйтэх 4-Онц  
ноцтой 

С-Болзошгүй С4-Маш их 
Гал түймэр гарсан орчны шавж, мэрэгч амьтад болон ургамал шатаж 
биологийн төрөл зүйлд эрсдэлтэй. 

Эд хөрөнгө С-
Болзошгүй 

С-Болзошгүй С4-Маш их 
Галын аюулаас эд хөрөнгө шатаж устах аюултай. 
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Д/
д 

Аюул/Эрсдэл/Нөлөөллийн  
тодорхойлолт 

Эрсдэлийг үнэлсэн байдал 

Учирч болзошгүй эрсдэл 
Болзошгүй 
аюул осол 

Боломжит/Болзошгүй 
нөлөөлөл 

Үр дагавар 
Тохиолдох 
магадлал/ 
давтамж 

Эрсдэлийн 
үнэлгээ 

2 

Машин 
техникийн 
аваар осол 

Хүний амь нас, эрүүл 
мэнд 

5-
Гамшгийн  

А-Маш өндөр А5-Маш их 

Авто зам барилгын ажилд ашиглах тээврийн хэрэгслийн нөлөөгөөр 
авто замаар тээвэрлэлт хийхэд 80-100 тонны хүнд даацын машин 1 
өдрийн хөдөлгөөний эрчим талдаа 50 орчим байна. Энэ үед машин 
техникийн осол аваар гарц хүний эрүүл мэнд, амь насанд эрсдэл 
учруулж болзошгүй. 

Байгаль орчин сүйдэх 4-Онц  
ноцтой 

А-Маш өндөр С4-Маш их 
Техникийн осол аваарын улмаас шатах тослох материал хөрсөнд 
асгарч, хөрс, гүний ус бохирдох эрсдэлтэй  

Эд хөрөнгө 4-Онц  
ноцтой  

А-Маш өндөр С4-Маш их 
Машин техникийн осол аваараас техникийн гэмтэл, эвдрэлийн эрсдэл 
үүснэ. 

3 

Хийн бодис 
тэсрэх 
дэлбэрэх 
аюул 

Хүний амь нас, эрүүл 
мэнд 

5-
Гамшгийн  

Е-Ховор E5-Их 
Ажилчдын тосгон, гал зуух, бусад ажилд газ болон битүүмжилсэн 
зүйлсийг ашиглах үед дэлбэрэх эрсдэл гарц болзошгүй, энэ нь хүний 
эрүүл мэнд, амь насанд эрсдэлтэй. 

Байгаль орчин сүйдэх 4-Онц  
ноцтой 

D-Бага D4-Их 
Газ дэлбэрснээс хорт хий тухайн орчны агаарт цацагдана. 

Эд хөрөнгө 
4-Онц  

ноцтой 
D-Бага D4-Их 

Тосгонд газ дэлбэрэх тохиолдолд барилга, техник технологи эрсдэлд 
учирч болзошгүй, гэхдээ энэ байдал хязгаарлагдмал нөхцөлд үүснэ. 
Машин техник тэсэрч дэлбэх эрсдэл үүсэж болзошгүй. 

4 

Цахилгаан 
тог 
хүчдэлийн 
эрсдэл 

Хүний амь нас, эрүүл 
мэнд 

5-
Гамшгийн  

Е-Ховор E5-Их 
Цахилгааны осол үйлдвэрлэлд гарсан нийт ослын дотор бага хувь(4-
5%10)-ийг  эзэлдэг ч ихэвчлэн хүнд буюу амь үрэгдүүлсэн осол 
байдгаараа онцлогтой. 

Байгаль орчин сүйдэх 1-Хөнгөн Е-Ховор Е1-Бага Эрсдэл учрахгүй. 

Эд хөрөнгө 1-Хөнгөн Е-Ховор Е1-Бага Эд хөрөнгө эвдэрч гэмтэн эдийн засгийн хохирол үүснэ. 

5 

Хулгай 
дээрэм  

Хүний амь нас, эрүүл 
мэнд 3-Ноцтой А-Маш өндөр А3-Маш их 

Зам ангийн тосгон, авто замын барилгын материалын хадгалалтын 
агуулах зэрэгт хулгай дээрэм гарц болзошгүй. Гэхдээ хүний амь нас, 
эрүүл мэндэд шууд эрсдэл учруулахгүй. 

Байгаль орчин сүйдэх 
3-Ноцтой А-Маш өндөр А3-Маш их 

Хулгайн ан эрчимжиж биологийн төрөл зүйлд эрсдэл учруулж 
болзошгүй. 

 
10 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуй, Ч. Авдай, 2009он 
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Д/
д 

Аюул/Эрсдэл/Нөлөөллийн  
тодорхойлолт 

Эрсдэлийг үнэлсэн байдал 

Учирч болзошгүй эрсдэл 
Болзошгүй 
аюул осол 

Боломжит/Болзошгүй 
нөлөөлөл 

Үр дагавар 
Тохиолдох 
магадлал/ 
давтамж 

Эрсдэлийн 
үнэлгээ 

Эд хөрөнгө 3-Ноцтой А-Маш өндөр А3-Маш их Хулгай дээрмийн хэрэг гарснаар хүний эд хөрөнгөд хохирол учирна. 

6 

Хүн амины 
гэмт хэрэг 
(зодоон, 
аллага, 
хорлон 
сүйтгэх) 

Хүний амь нас, эрүүл 
мэнд 

5-
Гамшгийн 

А-Маш өндөр А5-Маш их 
Ажилчдын тосгон, тээвэрлэлтийн жолооч, ард иргэд зэрэг хүмүүсийн 
хооронд маргаан үүсэж улмаар зодоон, хорлон сүйтгэх үйл ажиллагаа 
явуулснаас хүний эрүүл мэнд, амь насанд эрсдэл учирч болзошгүй. 

Байгаль орчин сүйдэх Эрсдэл 
байхгүй 

Эрсдэл 
байхгүй 

Эрсдэл 
байхгүй 

Эрсдэл байхгүй. 

Эд хөрөнгө Эрсдэл 
байхгүй 

Эрсдэл 
байхгүй 

Эрсдэл 
байхгүй 

Эрсдэл байхгүй. 

7 

Хүчирхийлли
йн гэмт 
хэрэг, хүний 
зүй бус 
үйлдэл  

Хүний амь нас, эрүүл 
мэнд 

5-
Гамшгийн 

А-Маш өндөр А5-Маш их 
Хүчирхийллийн гэмт хэрэг гарснаар хүний эрүүл мэнд, сэтгэл санаа, 
амь насанд хохирол учирч болзошгүй. 

Байгаль орчин сүйдэх Эрсдэл 
байхгүй 

Эрсдэл 
байхгүй 

Эрсдэл 
байхгүй 

Эрсдэл байхгүй 

Эд хөрөнгө Эрсдэл 
байхгүй 

Эрсдэл 
байхгүй 

Эрсдэл 
байхгүй 

Эрсдэл байхгүй 

8 

Хүнс, хоолны 
хордлого, 
халдварт 
өвчнүүд 

Хүний амь нас, эрүүл 
мэнд 3-Ноцтой А-Маш өндөр А3-Маш их 

Хүний эрүүл мэндэд ноцтой эрсдэл учирна. Хүний гоц халдварт өвчин, 
малын гоц халдварт өчин, ургамлын гоц халдварт өвчин зэргээс 
эрсдэл хүн болоод мал орчин тойронд  ихээр учирна. 

Байгаль орчин сүйдэх Эрсдэл 
байхгүй 

Эрсдэл 
байхгүй 

Эрсдэл 
байхгүй 

Эрсдэл байхгүй 

Эд хөрөнгө Эрсдэл 
байхгүй 

Эрсдэл 
байхгүй 

Эрсдэл 
байхгүй 

Эрсдэл байхгүй 

9 

Химийн 
болон 
хортой 
бодисын 
эрсдэл 

Хүний амь нас, эрүүл 
мэнд 

3-Ноцтой С-Болзошгүй С3-Их 
Авто зам барих үед  техник, түлш хэрэглэх ба эдгээрээс ялгарах бодис 
хорт хий нь хүний эрүүл мэндэд эрсдэлтэй. 

Байгаль орчин сүйдэх 4-Онц 
ноцтой 

С-Болзошгүй С4-Маш их 
Авто машинаас тос тослох материал асгарах, дутуу шаталтын хий 
ихээр гарснаар агаар, ус, хөрсний орчин бохирдох эрсдэлтэй. 

Эд хөрөнгө 4-Онц 
ноцтой 

С-Болзошгүй С4-Маш их 
Эрсдэл байхгүй. 

Оюутолгой уурхайн авто замын төгсгөл “Цагаанхадны уулзвараас Гашуунсухайтын боомт хүртэлх” хатуу хучилттай авто зам барих төслийн 
гэнэтийн ослын эрсдэлийн үнэлгээгээр байгалийн гамшигт үзэгдэл болон үйлдвэрлэлийн осол, хүний үйл ажиллагааны улмаас учирч болох 
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нийт 43 аюул ослыг тодорхойлж, тэдгээрийн үр дагавар, тохиолдох магадлалд тулгуурлан эрсдэлийг үнэлэв. Эрсдэлийн үнэлгээний дүнгээр 
нийт тодорхойлогдсон аюул ослоос эрсдэлийн зэрэглэлийн бага ангилалд 6 , дунд ангилалд 3, их ангилалд-12, маш их ангилалд-16 тус 
тус багтаж байгаа бөгөөд харин 6 нь эрсдэлгүй гэсэн ангилалд багтаж байна.  Тиймээс зам барилгын ажлын үйл ажиллагааг явуулахад 
хүний эрүүл мэнд, амь нас, байгаль орчин болон төсөл хэрэгжүүлэгчийн эд хөрөнгөд хохирол үзүүлэх эрсдэлтэй байж болзошгүй байна. 
Иймд төсөл хэрэгжүүлэгч Оюу Толгой ХХК нь  төсөл хэрэгжих хугацааны туршид дээр тодорхойлогдсон аюул ослоос урьдчилан сэргийлэх, 
тэдгээрийн сөрөг нөлөөллийг бууруулах, арилгах арга хэмжээг өндөр түвшинд авч байнгын хяналт тавин, энэхүү тайланд орсон заавар 
зөвлөмж болон холбогдох дүрэм журмыг үйл ажиллагаандаа нарийн чанд мөрдөн ажиллах шаардлагатай. 

Гэнэтийн ослын эрсдэлийн үнэлгээгээр тогтоогдсон  байгалийн гамшиг үзэгдлийн аюул, аваар ослоос урьдчилан сэргийлэх,  эрсдэлийг 
бууруулах үйл ажиллагааны зөвлөмжийг Бүлэг 4.4-т дэлгэрэнгүй тусгав.   



Оюутолгойн уурхайн авто замын төгсгөл “Цагаанхадны уулзвараас Гашуунсухайтын боомт 
хүртэлх” хатуу хучилттай авто зам барих төслийн БОННҮ-ний нэмэлт тодотгол 
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4.4. ЭРСДЭЛЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ, БУУРУУЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗӨВЛӨМЖ 

Төсөл хэрэгжүүлэгч Оюу Толгой  ХХК нь  төсөл хэрэгжих хугацааны туршид дээрх 
эрсдэлийн үнэлгээгээр тогтоогдсон аюул ослоос урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлийг 
бууруулах, арилгах талаар доорх арга хэмжээ, зөвлөмжийг үйл ажиллагаандаа нарийн 
чанд мөрдөн, байнгын хяналт тавьж ажиллах шаардлагатай. 

4.4.1. Байгалийн аюул осол, эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ  

Газар хөдлөлтийн эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх зөвлөмж 

- Ажилчид болон олон нийтэд газар хөдлөлтийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх болон 
гамшгийн үеийн авран хамгаалах сургалт зохион байгуулах, мэдээллийн хэрэгслээр 
сурталчлах, тайлбарлах, 

- Зам барилгын ажлыг хийхдээ газар хөдлөлтийг тэсвэрлэх шаардлагыг хангасан байх, 
- Газар хөдлөлтийн гамшгийн эрсдэлийг тодорхойлоход чиглэгдсэн инженер-геологи, 

гидрогеологи, газар хөдлөлт, геотехтоникийн ажлыг орчин үеийн технологийн түвшинд 
хийсэн байх, 

- Огцом налуу хөрсний гулсалт болж болзошгүй хэсгээс аливаа объект байгуулахдаа хол 
барих,  

- Тосгон, авто зам, бусад байгууламжуудыг олон жилийн хөршсөн сул сүвэрхэг хөрстэй 
газар барихгүй байх, 

- Зам барилга, байгууламжийг стандартын дагуу бат бэх барих, хот төлөвлөлттэй уялдуулан 
дэд бүтцийн үйл ажиллагааг явуулах, 

Хүчтэй салхи, шороон шуурганы эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх зөвлөмж 

- Цаг уурын урьдчилсан мэдээг тогтмол авах, 
- Ажилчдыг гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаанд сургах, 
- 15м/с–ээс дээш салхины хурдтай орчинд зам барилгын ажлын үйл ажиллагааг явуулахгүй 

байх, зам ашиглалтын үед тээвэрлэлт хийхгүй байх, 

Үерийн эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх зөвлөмж 

- Сайр, жалга, судгаар даган зам барилгын объектууд руу орох нөхцөл бүрдүүлэхгүй байх, 
тэдгээрийг өндөрлөг газарт байрлуулах, 

- Үерийн хамгаалалтын далан болон ус өнгөрүүлэх суваг шуудуу хийх, 
- Гидротехникийн байгууламжуудын бэхлэлтийг сайжруулах, 

Аянга цахилгааны эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ 

- Ажилчдын тосгонд аянга газардуулагч түр суурилуулах, тэмдэг тэмдэглэгээг стандартын 
дагуу байршуулах,  

- Дуу цахилгаантай бороо орох үед ажилчид гар утас, бусад техник хэрэгслийн үйл 
ажиллагааг түр зогсоох зэрэг эрсдэлийн үед өөрийгөө хамгаалах талаар сургалт зохион 
байгуулах. 

4.4.2. Төслийн үйл ажиллагаа, хүний үйл ажиллагаатай холбоотой үүсэж 
болзошгүй аюул, ослоос урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны зөвлөмж 

Төсөл хэрэгжүүлэгч байгууллагын зүгээс эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх хамгийн чухал 
арга хэмжээ нь хөдөлмөр хамгаалал аюулгүй ажиллагааны дүрэм, журам боловсруулж, 
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түүнийг ажилчдад танилцуулж, хэрэгжилтэд нь хяналт тавьж ажиллах юм. Мөн зам ангийн 
тосгонд яаралтай түргэн тусламжийн багийг (эмч, сувилагч гэх мэт) ажиллуулах 
шаардлагатай. 

Машин техникийн аваар ослоос урьдчилан сэргийлэх зөвлөмж 

- Тоног төхөөрөмжүүд нь галын тэсрэх аюулгүй байх ёстой бөгөөд ашиглалтын үед чийг, 
нарны цацраг, механик хэлбэлзэл, өндөр нам даралт ба дулаан, хордуулах бодис, салхины 
ачаалал, цайралт, хортон шавж гэх мэтийн үйлчлэлийн улмаас аюул үүсгэхгүй байх ёстой, 

- Тоног төхөөрөмжийн хийц хэт улаан туяа, доргио, шуугианы түвшинг заагдсан хэмжээнд 
хүртэл бууруулах нөхцөлийг  хангаж байвал зохино, 

- Зам ангийн ажилчид болон тээвэрлэлтэд явж буй жолооч нарт хувийн хамгаалах 
хэрэгслийг тогтмол өмсүүлж заншуулах (Монгол улсын Хөдөлмөрийн тухай хуульд 
зааснаар хувийн хамгаалах хэрэгслээр ажилтныг ажиллуулж буй байгууллага үнэ 
төлбөргүй хангах ёстой байдаг), 

- Авто зам барих болон ашиглах явцад Монгол улсын тээврийн хөдөлгөөний дүрмийг 
баримтлах, 

- Замын эвдрэл, элэгдлийг тогтмол засаж сайжруулах, 

Галын эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх зөвлөмж 

- Болзошгүй гал түймэр, дэлбэрэлтийн аюулд ажилчдын тосгон бусад объектуудыг 
өртөхөөргүй байхад онцгой анхаарах, гал унтраах ба дохиолох арга хэрэгслийг 
суурилуулах, 

- Зам барилгын ажлын талбай болон түүний аюултай орчныг заавал хашлага хаалтаар 
хамгаалж сэргийлэх анхааруулах тэмдэгтийг Монгол улсын болон олон улсын стандартын 
дагуу (МNS 12.4.002:85 Дохионы өнгө, аюулгүй ажиллагааны тэмдгүүд) гүйцэтгэнэ. 

Цахилгаан, тог хүчдэлийн эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх зөвлөмж 

- Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн аваарын горимд (цахилгаан тусгаарлал гэмтэх, эвдрэх, 
гүйдэл дамжуулахад зориулагдаагүй хэсэгт хүчдэл шилжих) аюулгүй ажиллагааг хангах, 
үүнд хамгаалах газардуулга, хамгаалах таслалт, давхар тусгаарлалт, ажлын байрны 
хамгаалах тусгаарлалт, өндөр хүчдэлийн нам талд шилжихээс хамгаалах зэрэг 
хамгаалалтын арга хэмжээнүүд орно, 

- Цахилгаанаас хамгаалах хэрэгслийг бэлтгэх, үүнд тусгаарлах хэрэгслүүд буюу хүнийг 
цахилгаан тоног төхөөрөмжийн хүчдэлтэй хэсэг, мөн газраас тусгаарлахад зориулагдсан 
байна. Энэ төрлийн хамгаалах хэрэгсэлд тусгаарлах ба хэмжүүрийн штанг, түр хугацааны 
зөөврийн газардуулга, тавих штанг, тусгаарлах ба хэмжүүрийн бахь, хүчдэл заагуур, 
монтёрын багаж хэрэгслийн тусгаарлалттай бариул, тусгаарлах резинэн бээлий, бойтог, 
шаахай, резинэн дэвсгэр зам, гишгүүр, тусгаарлах өмсгөл, бүтээлэг, тусгаарлах шат зэрэг 
багтана. Эдгээр хэрэгслийг бэлтгэн авто зам барилгын ажил болон тосгонд мэргэжлийн 
цахилгаанчныг тогтмол ажиллуулах. 

Хулгай дээрмээс урьдчилан сэргийлэх зөвлөмж 

- Зам ангийн тосгонд эд зүйлс алдагдах, зам барилгын талбайгаас барилгын материал, 
техник хэрэгсэл алдагдах аюулаас урьдчилан сэргийлэх, 

- Тухайн нутаг оронд хулгайн ан гаргуулахгүй байх талаар сумын захиргаатай хамтран 
ажиллах. 

Хүчирхийллийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зөвлөмж 

- Зам ангийн тосгонд эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийг тусад нь байранд байрлуулах 
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- Ажилчид, орон нутгийн иргэд, зочдын аюулгүй байдлыг сайтар ханган, тосгоноос гадуурх 
ажилд явахад байнгын холбоотой байх нөхцөлийг бүрдүүлэх, машины байршлыг тогтоох 
системтэй байх. 

Хүнс, хоолны хордлого, халдварт өвчин гарахаас урьдчилан сэргийлэх зөвлөмж 

- Зам ангийн тосгоны гал зуухыг эрүүл ахуйн шаардлага хангасан эсэхэд тогтмол хяналт 
тавих,  

- Хэрэглэж буй хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдалд хяналт тавьж, хүний биед тустай, 
эрүүл хоол хүнсээр ажилчдыг хангах, 

- Гал зууханд ажиллаж буй ажилтнуудын ариун цэвэр, хариуцлагыг өндөржүүлэх, тэдэнд 
хяналт тавих, 

- Боломжит хэмжээгээр шинэ хүнсний бүтээгдэхүүнийг тосгонд авчрах болон тосгоны гал 
зууханд түүхий эдээр бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэн ажилчдад өгч байх,  

- Халдварт өвчлөл гаргахаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авч, ариун цэвэр, эрүүл 
аюулгүй орчинг бүрдүүлэх, түүнд хяналт тавих. 
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БҮЛЭГ 5. ЭКОЛОГИ-ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХОХИРЛЫН ҮНЭЛГЭЭ 

Оюутолгойн уурхайн авто замын төгсгөл “Цагаанхадны уулзвараас Гашуунсухайтын боомт 
хүртэлх” хатуу хучилттай авто зам барих төслийн төслийг хэрэгжүүлэхэд байгаль орчинд 
учруулах хохирлын экологи, эдийн засгийн үнэлгээг 2010.05.27-ны өдрийн Монгол Улсын 
БОАЖЯ-ын сайдын тушаалаар батлагдсан хохирол тооцох аргачлал ашиглан 
боловсруулав. 

5.1. ЭДЭЛБЭР ГАЗРЫН ЭКОЛОГИ-ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮНЭЛГЭЭ 

Зам барилгын ажлын явцад шууд нөлөөлөлд өртөж, эвдрэлд орох зам талбай, замын 
ангийн ажилчдын тосгоны дор орох газрыг шууд хомсдолд тооцно. Шууд хомсдолд орсон 
газрын эдийн засгийн үнэлгээ нь тухайн газрыг өөр зориулалтаар (өмнө нь ашиглагдаж 
байсан зориулалтаар) ашиглахад бий болох байсан эдийн засгийн алдагдсан боломжийн 
өртгөөр хэмжинэ. Үүнд: Бэлчээрийн зориулалтаар ашиглагдах газрын алдагдсан 
боломжийн өртгийг тооцохдоо шууд хохирлыг нь тухайн бэлчээрийн талбайн, бүсийн 
үнэлгээгээр хэмжихийн зэрэгцээ шууд бус хохирлыг уг бэлчээрт бэлчээрлэх байсан малын 
ашиг шимийн бууралтаар, тоо толгойн хорогдолтоор хэмжиж болно. Төслийн хүрээнд 
нийт 95.44 га талбай эвдрэлт өртөхөөр байна. 

Хүснэгт 5-1. Эдэлбэр газарт учрах хохирлын үнэлгээ 

Үзүүлэлт Нэгж Томьёо 
Тоо 

хэмжээ 
Тайлбар 

Нөлөөлөлд 
өртөх талбайн 

хэмжээ 

га Sнө 95.44 га Sнө - Нөлөөлөлд өртөх түр замын эзлэх 
талбай- 95.44 га 

Нийт талбайд 
учруулах 

хохирлын дүн 

төг/жил Xхомс=Sнө*(Z1+Z2)*t 37,146.28 Z1-1 хонин толгойгоос 900 төгрөгийн 
татвар авна. /1.0 га талбайгаас 0.714 
хонин толгой*900=642 төг 

Z2-1 хонин толгойгоос 100 төгрөгийн 
ашигтай. /1.0га талбайгаас 
0.714*100төг=71.4 төг 

t-Ашиглах хугацаа- 2 жил (2 жилийн 
хохирлыг тооцов) 

Эдэлбэр газарт 2 жилд учрах хохирлын хэмжээ 136,173.7 төгрөг байна.  

5.1. АГААРЫН ЧАНАРТ ҮЗҮҮЛЭХ ЭКОЛОГИ-ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮНЭЛГЭЭ 

Хохирлын үнэлгээг Байгаль орчны яамнаас гаргасан Байгаль орчны хохирлын үнэлгээ, 
нөхөн төлбөр тооцох аргачлалын дагуу хийв.  Авто зам барих төслөөс агаарт учруулах 
хохирол нь   авто замыг барьж байгуулахад газар шорооны ажлаас агаарт гарах тоос, тэнд 
ажиллаж байгаа машин техникийн шингэн түлшний шаталтаас ялгарах хорт хийнүүд юм. 
Оюутолгойн уурхайн авто замын төгсгөл “Цагаанхадны уулзвараас Гашуунсухайтын боомт 
хүртэлх” хатуу хучилттай авто зам барих төслийг хэрэгжүүлэхэд 56.6 га талбайн хөрс 
хуулагдана. 

Автозам барих үйл ажиллагааны үед өнгөн хөрсийг хуулж авснаар нөлөөлөлд өртсөн 
талбайгаас агаарын бохирдол буюу тоосжилт үүснэ, мөн машин техникийн шингэн 
түлшний шаталтаас төрөл бүрийн хортой хийнүүд ялгарц агаарыг бохирдуулна. 

Энэ талбайгаас  агаар мандалд учруулах хохирлын хэмжээг тооцохын тулд нэгж 
талбайгаас нэгж хугацаанд гарах тоосны хэмжээг олох шаардлагатай. 
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Хүснэгт 5-2. Задгай талбайгаас үүсэх тоосжилтын хэмжээ 

Р=S·Wc·Y –Задгай талбайгаас үүсэх тоосжилтын хэмжээ* 

Тэмдэг  Утга  Өгөгдөл  

S Хөрс хуулах  талбай 56.6 га = 566,199.9 м2 

Wc Тоосны хувийн хийсэлт 0.1x10-6 кг/м2/сек 

Y Хөрсний эвдрэлийн коэффициент 0.1 

Бодолт Р=566,199.9  х (0.1 х 10-6 кг/м2с)х0.1=0.00566 кг/сек 
1 цагт= 0.00566 кг/сек х 3600сек= 20.383 кг 
1 цагт 20.383 кг тоос агаарт дэгддэг байна. 

18 цагт ялгарах тоосны хэмжээ, кг 18 цаг х 20.383 кг/цаг =366.89 кг 

Үйл ажиллагааны турш  ялгарах тоосны 
хэмжээ, тн 

240 хоног х 366.89 кг =  
88055.4 кг/жил буюу 88.055 тн/жил 

*  Сборник методик по расчёту выбросов в атмосферу загрязняющих вешеств различными 
производствами, 1986. стр 103 

Хүснэгт 5-3. Агаар мандалд учруулах хохирлын хэмжээ 

Уаг = 𝑻аг ∗ 𝑮 ∗ 𝒇 ∗ 𝑴𝒂
*   (Бодолт 2) 

 

𝑴𝒂 =  ∑ 𝑨𝒋 ∗ 𝒎𝒊𝑵
𝒋=𝟏

*       (Бодолт 1) 

Тэмдэг Тайлбар Өгөгдөл 

Уаг Агаар мандалд учруулах хохирлын хэмжээ  

Таг-(тоос) Жилд агаарт хаягдах бохирдуулагчийг үнэлэхэд 
хэрэглэгдэх өртгийг агаарын бохирдлын төлбөрийн тухай 
хуулийн томоохон суурийн эх үүсвэрээс агаарт гарах 
хаягдлын бохирдуулах бодисын төлбөрийн хувь, хэмжээг 
килограмм тутамд 1-10 төгрөг гэсэн заалтаас авав. 

1 кг бохирдуулах бодисд ногдох 
төлбөрийг 2 төгрөгөөр авлаа. 

G Агаарын бохирдлын харьцангуй аюулын үзүүлэлт нь 
ердийн бэлчээрийн талбайд 

0.05-р авлаа 

f Агаар дахь холимгийн тархалтын шинж чанараас хамааран 
засварлах коэффицент, тоос1.5-3.6, агаарт төрөл бүрийн 
хий цацагдаж байвал  0.2-0.8 байна. 

2.5 гэж авлаа 

𝑴𝒂
*     Жилд агаарт цацагдаж байгаа хаягдлын шилжүүлсэн жин 1485.5 

**Сборник законодательных нормативных и методических документов для экспертизы воздухоохранных 
мероприятий, 1986. стр 213. 

* Байгаль орчны хохирлын үнэлгээ, нөхөн төлбөр тооцох аргачлал, 2011. 

Тус төсөл хэрэгжих хугацаанд нийт 150000 литр түлш зарцуулна гэж тооцвол: 

Хүснэгт 5-4. Нэг тонн түлшнээс ялгарах бохирдуулагчдын хэмжээ11 

Д/д Бохирдуулагч бодисын нэр 1тн түлшнээс ялгарах хэмжээ, г/тн 

1 Бензопирен 0.32 

2 Хөө, тортог 15.5 

3 Нүүрстөрөгчийн исэл 0.1 

4 Нүүрстөрөгч (C) 0.03 

5 Азотын давхар исэл (NO2) 0.04 

6 Хүхэрлэг хий (SO2) 0.02 

Дээрх хүснэгтээс харахад түлшнээс бензопирен, хөө, тортог, нүүрстөрөгчийн исэл нь  
Нүүрстөрөгч (C), Азотын давхар исэл (NO2), Хүхэрлэг хий (SO2)-н хэмжээнээс агаарт илүү 
их хэмжээгээр ялгардаг байна. Иймээс бензопирен, хөө, тортог, нүүрстөрөгчийн ислийн 
үзүүлэлтүүдийг ашиглан агаарын бохирдолтын экологи-эдийн засгийн хохирлыг тооцов. 

 
11 Инженерийн лавлах-5 номын 578-р хуудсанд 1тн дизель түлшнээс ялгарах бохирдуулагчдын хэмжээг 
үзүүлжээ. 
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Хүснэгт 5-5. Дизель түлшнээс агаарт хаягдах бохирдуулагчид, тн 

Бохирдуулагчдын нэр Түлшний 
хэмжээ, төрөл 

(тн) 

1тн түлшнээс ялгарах 
бохирдуулагчийн хэмжээ (гр/тн) 

Нийт түлшнээс ялгарах 
бохирдуулагчийн хэмжээ (тн) 

Бензопирен  Дизель -1500 0.32 0.00048 

Нүүрстөрөгчийн исэл 0.1 0.00015 

Хөө, тортог 15.5 кг/тн 2.3 
Хүснэгт 5-6. Бохирдуулагчийн жингийн утга, Бодолт 1 

№ Бохирдуулагчийн төрөл mi, 
тн/жил 

Ai, ж.тн/тн Мa, ж.тн/тн 

1 Нийт тоос 88.055 15.1 1329.6 

2 Бензопирен 0.00048 126000 60.48 

3 Нүүрстөрөгчийн исэл 0.00015 1 0.00015 

4 Хөө, тортог 2.3 41.5 95.45 

 Нийт бохирдуулагч хий   ∑=1485.5 тн 
Хүснэгт 5-7. Жилд агаарт цацагдаж байгаа хаягдлын хэмжээ 

Уаг = 𝑻аг ∗ 𝑮 ∗ 𝒇 ∗ 𝑴𝒂 

Ма 
Жилд агаарт цацагдаж байгаа хаягдлын шилжүүлсэн 

жин, ж/тн/тн 

Органик тоос – 1329.6 
Бензопирен – 60.48 
Нүүрстөрөгчийн исэл – 
0.00015 
Хөө, тортог – 95.45 
Хийнүүд ∑=1485.5 тн 

Бодолт: Зам барих хугацаанд: Уаг=2000 төг( 0.05 * 2.5*1485.5) = 371,375 төгрөг 

Авто зам барих үйл ажиллагаанаас агаар мандалд 371,375 (гурван зуун далан нэгэн мянга гурван зуун 
далан таван) төгрөгийн хохирол учруулна гэсэн тооцоо гарав. 

5.1. ХӨРСӨН БҮРХЭВЧИНД ҮЗҮҮЛЭХ ХОХИРЛЫН ҮНЭЛГЭЭ 

Оюутолгойн уурхайн авто замын төгсгөл “Цагаанхадны уулзвараас Гашуунсухайтын боомт 
хүртэлх” хатуу хучилттай авто зам барих төслийн трассын дагууд тархсан хөрсний экологи-
эдийн засгийн суурь үнэлгээг “Байгаль орчны хохирлын үнэлгээ, нөхөн төлбөр тооцох 
аргачлал”-ын дагуу зонхилох хөрсний хэв шинжид тооцож гаргалаа.  

Төслийн талбайд зонхилон тархсан элсэнцэр Борсаарал хөрсний шимт үе давхаргын буюу 
0-30 см гүний экологи эдийн засгийн суурь үнэлгээг “Байгаль орчны хохирлын үнэлгээ, 
нөхөн төлбөр тооцох аргачлал”-ын дагуу тооцохдоо тухайн газрын хөрсний ялзмагийн 
нөөц, үржил шимийн түвшин, чулуурхаг шинж, урвалын орчин, давсжилт зэрэг хөрсний 
өөрийн шинж чанарын үзүүлэлт, мөн газрын налуу, гадаргын овон товон, хад чулуурхаг 
байдал, ургамлан бүрхэвч зэрэг газарзүй-биологийн хүчин зүйлүүдийн нийлмэл цогц 
үзүүлэлтүүдийг тооцсон болно. Тооцооллоор хөрсний ялзмагийн нөөц нь 11.2 тн/га, 
хөрсний шинж чанарын засварын коэффициент нь 0.27, байгаль газарзүйн орчны 
засварын коэффициент нь 0.09, хөрсний хэв шинжийн коэффициент нь 1.0 тус тус байна. 
Эдгээр үзүүлэлтүүдийг ашиглан 1 га нөлөөлөлд өртөөгүй хөрсний суурь үнэлгээг тооцсон 
дүнг доор харууллаа.  

Хүснэгт 5-8. Эрүүл хөрсний экологи- эдийн засгийн суурь үнэлгээг тооцох 

Эрүүл хөрсний экологи- эдийн засгийн суурь үнэлгээг тооцох нь: 

Es=ORs*Kp*Kg*Ks*S*He 

Тэмдэг Утга Өгөгдөл 

Es Хөрсний экологи-эдийн засгийн суурь үнэлгээ, төг/га 

OR Хөрсний ялзмагийн нөөц, кг/га 11200 
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Kp Хөрсний шинж чанарын үзүүлэлтүүдийн коэффициент 0.27 

Kg Байгаль газарзүйн орчны үзүүлэлтүүдийн коэффициент 0.09 

Ks Хөрсний хэв шинжийн коэффициент 1.0 

S Хөрсний талбай, га 1 

He 1.0 кг ялзмагийн бодисын үнэлгээ, төг/кг (2020 оны байдлаар) 416 

Бодолт 11200*0.27*0.09*1.0*1.0*416 = 113`218 төг/га буюу элсэнцэр Борсаарал төрлийн нэг 
га эрүүл хөрсний суурь үнэлгээ нь 0.113 сая төгрөг байна. 

Хөрсөн бүрхэвчид өнөөгийн байдлаар учирсан бодит хохирлыг тооцохдоо дээрх суурь 
үнэлгээ болон элс болон хайрга чулууны ордуудын нөлөөгөөр эвдэрч талхлагдсан нийт 
талбайн хэмжээг хооронд үржиж гаргадаг. Төслийн хүрээнд нийт 95.44 га талбай эвдрэлт 
өртөхөөр байна. Үүний бодит нийт хохирол нь 10.8 сая төгрөг болж байна. Төсөл дууссаны 
дараа нөхөн сэргээлт хийгдээгүй тохиолдолд энэ хохирлыг тооцож нөхөн барагдуулна.  

5.2. УРГАМЛЫН АЙМГИЙН ЭКОЛОГИ-ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХОХИРЛЫН ҮНЭЛГЭЭ 

Төлөвлөж буй зам барилгын ажлын карьер ашиглалтын улмаас эвдрэлд өртөх 95.44 га 
талбайн ургамлын ЭЭЗҮ тооцохдоо хээрийн судалгааны материал болон экологи-эдийн 
засгийн аргачилсан зааврын мэдээ материалыг ашиглаж тооцлоо. Үнэлгээг гурван 
төрлөөр хийж гүйцэтгэв. 

- Бэлчээр хадлангийн ургамлын ЭЭЗҮ 

- Ашигт буюу ховор ургамлын ЭЭЗҮ 

- Антропофит  хүмүүнсэг ургамлын ЭЗҮ 

Бэлчээрийн ургамалд ерөнхийдөө малын бэлчээр бүхий ургамлан нөмрөг, ашигт 
ургамалд эмийн болон аж ахуйн зориулалтаар ашигладаг ургамлууд харин хүмүүнсэг 
ургамалд техник болон хүний нөлөөнд өртсөн газрыг эзлэн ургадаг шарилж, луультан гэх 
мэтийн ургамлууд орсон. 

- Бэлчээр хадлангийн ургамлын ЭЭЗҮ 

- Ашигт буюу ховор ургамлын ЭЭЗҮ 

- Антропофит  хүмүүнсэг ургамлын ЭЗҮ 
Хүснэгт 5-9. Ургамлын ЭЭЗҮ-ний өгөгдөл 

Үзүүлэлт  Тоо хэмжээ Тайлбар 

Нөлөөлөлд өртөх талбайн хэмжээ 95.44 га Судалгааны материал 

Төслийн ажилласан хугацаа T=2 жил БОНБНҮ тайлан дээрээс 

Ургамлан нөмрөгийн суурь үзүүлэлт 
/ЭЭЗҮ- ны аргачилсан заавар/ 

20%  

Ашигт ургамал ургамлан нөмрөгт эзлэх 
хувь 

28% Хээрийн судалгааны материалаас  

Хүмүүнсэг ургамлын эзлэх хувь 15% Хээрийн  судалгааны материалаас  

Ургамлан нөмрөгийн хувь 30% Хээрийн судалгааны материалаас 

1га хадлангийн үнэ 5500 Зах зээлийн үнэ 

Хүмүүнсэг ургамлын үнэ 1 га=50000 төг  

Ашигт ургамлын үнэ 11500төг ЭЭЗҮ-ний аргачилсан загвар 

Цөлийн 1 га бэлчээрийн даац  БД=1.3 1 гад ноогдох хонин толгой 

95.44 га-д ноогдох хонин толгой  Нийт=124.1 95.44 га-д ноогдох хонин толгой 

Бэлчээрийн нэгж талбайн ургац ц/га 0.86 Судалгаагаар болон сумын бэлчээрийн 
газрын төлөв байдал улсын хянан 
баталгааны тайлан, 2017 
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Бэлчээрээс нэг хонины өдөрт идэх 
өвсний хэмжээ 

124.1 кг буюу 
1.241 центнер 

 

Бэлчээрийн ургамлын эзлэх хувь  У=30% Судалгааны хэмжилт хийсэн цэгүүдийн 
дунджаар авав. 

Ургамлан нөмрөгийн сан хөмрөг, 
биологийн нөхөн сэргэх чадварыг 
үнэлэх итгэлцүүр 

 

кс
а  = 3.9 

ЭЭЗҮ аргачилсан загварт өгсөн суурь 

=3,9–ийг хэвээр нь ашиглав  

Ургамлан нөмрөгийн хөрсний үржил 
шимд нөлөөлөх үнэлэх итгэлцүүр 

кс
б = 4.3 ЭЭЗҮ аргачилсан загварт өгсөн суурь 

=4,3–ийг хэвээр нь ашиглав  

Ургамлан нөмрөгийн экосистемийн 
хамгаалах чадварын итгэлцүүр  

кс
с = 4,0 ЭЭЗҮ аргачилсан загварт өгсөн суурь 4,0 –

ийг хэвээр нь ашиглав  

Итгэлцүүрүүдийн нийлбэр  Кург = 12.2 𝐾ург = Ка + Кб + Кс 

 
Ургамлан нөмрөгийн ЭЭЗҮ аргачилсан зааврын дагуу хохирлыг тооцоход дараах үр дүн 
гарц байна. 

- Авто замын трассын дагуух ургамлын экологи-эдийн засгийн үнэлгээг тооцоход нийт 
нөлөөлөлд өртөх 95.44 га талбайн хэмжээгээр тооцов. 

- Ашигт ургамлын экологи-эдийн засгийн үнэлгээг тооцохдоо нийт га-д ноогдох хонин 
толгойг нэг хонин толгойгоос олох ашиг ургамлан нөмрөгт ашигт ургамлын эзлэх хувиар 
үржүүлээд мянгад хувааж олов. 

- Хүмүүнсэг ургамлын экологи-эдийн засгийн үнэлгээг тооцохдоо нөлөөлөлд өртсөн 
талбайг 1м2 хүмүүнсэг ургамлын бүрхэцийн үнэ 5 төгрөгийг нэг га хүмүүнсэг ургамлын 
үнэд шилжүүлж олов. 

- Нийт ургамлан нөмрөгийн экологи-эдийн засгийн үнэлгээг тооцохдоо бэлчээрийн 
ургамлын үнийн дүн дээр хүмүүнсэг ургамлын үнийг нэмээд ашиглалтын жил маш урт 
учир нэг жилд үзүүлэх хохирлыг гаргасан. 

 
Экологи-эдийн засгийн үнэлгээний үзүүлэлт болон гарсан үр дүнг доорх хүснэгтэд үзүүлэв.  

Хүснэгт 5-10. Ургамлан нөмрөгт үзүүлэх хохирлын үнэлгээ 

Тайлбар  Бодолт Нийн дүн  

Кург 3.9+4.3+4.0= 12.2 =12.2 

Нэг/га бэлчээрийн ургамлын эдийн 
засгийн үнэлгээ 

𝑌эз
б = Уб × Нбу  × Рнэгж /1000 

0.86 ц
га⁄ × 30% × 5500 

141.9 

Нэг/га ашигт ургамлын эдийн засгийн 
үнэлгээ 

𝑌эз
а  = Уб × РХ × Н𝑎𝑦//1000 

0.86 ц га⁄ × 25% × 11500 

247.2 

Нэг/га хүмүүнсэг ургамлын эдийн засгийн 
үнэлгээ 

𝑌эз 
𝑥 =  БД × НХ   Ра/1000 
1.3 × 15% × 50000 

975 

Төслийн 1га талбайн нийт ургамлын ЭЭЗҮ Эун =  (𝑌эз 
б +  𝑌эз 

а + 𝑌эз
𝑥)  × Кург 

(141.9 + 247.2 + 975) х 12.2  

16,642.02 

1 жилд учирсан хохирлын хэмжээ Эун  х t=(141.9 + 247.2 + 975) ×
1жил 

1364.1 

95.44  га талбайд учирсан хохирлын 
хэмжээ( мян/төг) 

16,642.02х 95.44 га 1,588,314.4 төг 

5.3. АМЬТНЫ АЙМГИЙН ЭКОЛОГИ-ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХОХИРЛЫН ҮНЭЛГЭЭ 

Амьтны аймгийн экологи-эдийн засгийн үнэлгээг тогтоохдоо Засгийн газрын 2011 оны 1 
сарын 25-ны өдрийн 23-р тогтоолын дагуу болон ШУА-ийн Биологийн хүрээлэнгийн 
судлаачдын боловсруулсан арга зүйн12-д нийцүүлэн, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын 

 
12 Хянан тохиолдуулсан Ц. Банзрагч. Эмхэтгэсэн Л. Амгалан, нар. Ан амьтны экологи-эдийн засгийн үнэлгээний арга зүй 
ба үнэлгээ. УБ. 2010 он 
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сайдын 2010 оны 05-р сарын 27-ны өдрийн А-156 дугаар тушаалын 1-р хавсралтаар 
батлагдсан “Байгаль орчны хохирлын үнэлгээ, нөхөн төлбөр тооцох аргачлал”-ын дагуу 
гүйцэтгэлээ. 

Амьтны аймгийн төлөөлөл болох тодорхой нэг зүйл (бүлгэмдэл)-ийн хохирлыг дараах 
томьёогоор тооцоолно. 

Хi = Si x Ki x Ni x Ti x Peс 

Хi – Амьтны аймгийн төлөөлөл болох тодорхой нэг зүйл (бүлгэмдэл)-д учирсан хохирол, мянган төг. 
Si - Нөлөөлөлд өртсөн эдэлбэр нутгийн талбай, бодгаль/га. 
Ki - Нөлөөллийн мэдрэмжийн коэффициент. 
Ni - Амьтны аймгийн нөлөөллийн нэгж талбай дахь бодгалийн тоо толгой буюу нягтшил. 
Ti - Нөлөөллийн үргэлжлэх хугацаа, жил. 
Pec - Амьтны аймгийн төлөөллийн экологи-эдийн засгийн суурь үнэ, төг. 

S=S1+S2+S3 

Энд, S1,S2,S3-шууд устгагдсан буюу хүчтэй, дунд зэрэг, сул нөлөөллийн бүсийн талбай, га 
Нөлөөллийн үргэлжлэх хугацааг гаргахдаа дараах томьёог ашиглана. 

Ti = Ta + Tb + Tnc 

Үүнд: 
Та = Үйл ажиллагаа үргэлжлэх хугацаа, жил 
Тб = Тухайн байгууламж баригдах хугацаа, жил 
Тнс = Тухайн зүйлийн нөхөн сэргэх хугацаа, жил 

Монгол орны агнуурын хөхтөн амьтан, шувуудын экологи-эдийн засгийн үнэ (Pec)-ийг 
Монгол улсын Засгийн газрын 2011 оны 1-р сарын 25-ны өдрийн 23 дугаар тогтоолд 
заасан хэмжээгээр тооцно. 

Хүснэгт 5-11. Амьтдын нөлөөлөлд хариу үйлдэл үзүүлэх мэдрэмжийн коэффициент 

№ Амьтдын бүлэг Нөлөөллийн мэдрэмжийн коэффициент, Ki 

К1 К2 К3 К4 

1 Агнуурын хөхтөн амьтад 1 0,75 0,5 0,25 

2 Агнуурын шувууд 1 0,4 0,25 0,1 

3 Бор шувууны багийн шувууд 0,8 0,1 0,3 0,02 

4 Агнуурын бус болоод бор шувууны 
багаас бусад шувууд 

1 0,4 0,08 0,04 

5 Агнуурын бус хөхтөн амьтад 1 0,1 0,03 0,02 

6 Мөлхөгчид ба хоёр нутагтан 1 0,1 0 0 

Үйл ажиллагаанаас амьтны аймагт үзүүлэх нөлөөллийн үргэлжлэх хугацаа (Ti)-г 
тодорхойлохдоо, тухайн объектын дэд бүтэц, барилга байгууламжийг барих хугацаа (t)-
аас гадна, газар ашиглагдахаа больсноос хойш амьтдын нөхөн сэргэх хугацаа (tнс)-г 
оруулан тооцно. Амьтдын нөхөн сэргэх үзүүлэлт (tнс)- гэдэгт сүйтгэгдсэн дэвсгэр газар 
(хөрс-ургамлан бүрхэвч устах, эвдрэх, мод огтлох гэх мэт нөлөөлөл)-т амьтдын тоо толгой 
эхний төлөв байдалдаа сэргэн хүрэхийг хэлнэ. Энэ үзүүлэлт (tнс) амьтдыг шууд устгагдсан 
бүсэд хөрс ухаж зайлуулсан талбайд жишиж тооцно. Шууд бус нөлөөллийн бүсэд амьтны 
аймаг үргэж, дайжсанаар тоо толгой нь бага зэрэг буурах боловч, хүний үйл ажиллагаа 
дуусгавар болсны дараа тухайн эдэлбэр газарт амьтны тоо толгой өсч, сэргэн хуучин 
анхдагч байгалийн төлөвтөө шууд шилжих боломжтой тул нөхөн сэргэлтийн үзүүлэлтийг 
энд тооцоогүй. Сүйтгэгдсэн эдэлбэр нутаг дахь амьтдын тоо толгой анхдагч төлөв хүртэл 
нөхөн сэргэх хугацааны үзүүлэлт (tнс) нь зүйл бүрт өөрийн өвөрмөц шинжтэй бөгөөд энэ 
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үзүүлэлт тухайн зүйл амьтны нөлөөнд хариу үзүүлэх мэдрэмжийн зэрэг, орчны нөхцөлийн 
чанарын шаардлага гэх мэт олон зүйлээс хамаарах ба амьтны зүйл, бүлгийн нөхөн сэргэх 
үе шатны үзүүлэлтийг тогтоосон байдаг. 

Хүснэгт 5-12. Амьтдын бүлгийн нөхөн сэргэх үе шатны үзүүлэлт, жил 

Амьтдын зүйл ба бүлэг амьтад tнс,жил 

Бор шувууны багийн шувууд, мэрэгчид 1 

Гар далавчтан, туулай хэлбэртэн 3 

Үнэг, мөлхөгчид 5 

Хулан жороо 7 

Аргаль, янгир, ирвэс, хахилаг, ёл, эрээн хүрэн 10 

Хулан, хар сүүлт, цоохондой, жороо тоодог, шонхрын төрлийн 
болон харцагын овгийн шувууд 

15 

Амьтдын нэгж талбай дахь бодгалийн хэмжээг Ni-г тооцохдоо суурь мэдээлэл болон 
хээрийн судалгааны мэдээллээр тооцоолох боломжтой юм. Нөлөөлөлд өртсөн газарт 
амьтны аймгийн төлөөлөл зүйл бүрт учирсан хохирлыг дараах томьёог ашиглан 
тооцоолно. 

Амьтны аймгийг төлөөлүүлэн сонгож авсан зүйлийн боломжит хохирлын үнэлгээ: 

Төслийн талбай орчмын амьтны аймгаас агнуурын хөхтөн амьтад амьдрах орчинд сөрөг 
нөлөөлөл илүүтэй үзүүлэхээр байна. Харин шувуудад бага нөлөөтэй, сээр нуруугүйтэний 
хувьд тооцоолох боломжгүй юм. Амьдрах орчин нь нөлөөлөлд өртөж буй амьтдаас Хуланг 
төлөөлөл болгон авч үнэлгээг тооцлоо. Тооцоог дараах томьёогоор тооцов (Хүснэгт 5-13). 
Энэхүү томьёо нь амьтны аймгийн төлөөлөл болох тодорхой нэг зүйл (эсвэл бүлгэмдэлд)-
д учруулах хохирлыг тооцдог. 

Хүснэгт 5-13. Амьтны аймагт учруулах хохирлын үнэлгээ (мэрэгчдийг төлөөлөл болгон авч үзэв) 

Xi = Si x Ki x Ni x Ti x Pec. 

Тэмдэг Тайлбар Өгөгдөл 

Xi Амьтны аймгийн төлөөлөл болох тодорхой нэг 
зүйл, бүлгэмдэлд учирсан хохирол 

100,784,640 

Si Нөлөөлөлд өртсөн эдэлбэр нутгийн талбай, 
бодгаль/га 

95,44 га талбай эвдрэлд орно 

Ki Нөлөөллийн мэдрэмжийн коэффициент 1 

Ni Амьтны аймгийн төлөөллийн нэгж талбай дахь 
бодгалийн тоо толгой буюу нягтшил 

3 

Ti Нөлөөллийн үргэлжлэх хугацаа, жилээр 32 

Pec Амьтны аймгийн төлөөллийн экологи-эдийн 
засгийн суурь үнэ, төг 

11,000 

Төслийн үйл ажиллагаа дууссаны дараа амьтны аймгийн нөхөн сэргэх хугацааг хуланг 
төлөөлүүлэн тооцсон болно. Амьтдын нөхөн сэргэх хугацаа нь 57 жил байна. Дараах 
томьёогоор бодож олов. 

Хүснэгт 5-14. Амьтдын нөхөн сэргэх хугацаа 

Ti= tб+ ta + tнс 

Тэмдэг Тайлбар Өгөгдөл 

Ti Хугацаа, жил 32 

tб Авто зам барьж байгуулах 
хугацаа, жил 
 

2 

ta Үйл ажиллагаа үргэлжлэх 
хугацаа, жил 

15 
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tнс Амьтын нөхөн сэргэх хугацаа, 
жил 

ЭЭЗҮ-нээс амьтны зүйл, бүлгийн 
нөхөн сэргэх үе шатны 
үзүүлэлтийг ашиглан 15-ээр 
авлаа. 

5.1. НИЙТ ХОХИРЛЫН ҮНЭЛГЭЭ 

Оюутолгойн уурхайн авто замын төгсгөл “Цагаанхадны уулзвараас Гашуунсухайтын боомт 
хүртэлх” хатуу хучилттай авто зам барих төслөөс байгаль орчинд учруулах хохирлын 
үнэлгээг БОАЖ-ын сайдын 2010.05.27 өдрийн А-156 дугаар тушаалаар баталсан Байгаль 
орчны хохирлын үнэлгээ, нөхөн төлбөр тооцох аргачлал-ын дагуу тооцов. Нийт байгаль 
орчинд 113,686,028.1 төгрөгийн хохирол учруулахаар байна. 

Хүснэгт 5-15. Байгаль орчинд учруулах хохирлын нийт дүн 

Эдэлбэр газарт учруулах хохирол 136,173.7 

Агаарын чанарт учруулах хохирол 371,375 

Хөрсөн бүрхэвчинд учруулах хохирол 10,805,525 

Ургамлын аймагт учруулах хохирол 1,588,314.4 

Амьтны аймагт учруулах хохирол 100,784,640 

Нийт хохирлын хэмжээ 113,686,028.1 
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БҮЛЭГ 6. АВТО ЗАМ БАРИЛГЫН АЖЛЫН ДАРААХ НӨХӨН 
СЭРГЭЭЛТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

Авто зам барилгын ажил дуусаж, замыг улсын комисст хүлээлгэн өгөхөд хамгийн чухал 
асуудлын нэг бол зам барилгын ажлын улмаас эвдэрсэн газрыг нөхөн сэргээх ажил юм. 
Одоогийн ашиглаж байгаа сайжруулсан болон шороон хучилттай замын дагуу айл өрх 
нутагладаг, мал бэлчээрлэдэг учир зам барилгын ажлын дараа эвдэрсэн газрыг нөхөн 
сэргээхдээ бэлчээрийн зориулалтаар нөхөн сэргээх нь хамгийн үр дүнтэй, нөхөн сэргээхэд 
хялбар, зардал багатай юм.  

Нөхөн сэргээлтийн ажлын дараах үе шатаар гүйцэтгэнэ. 

- Эхний шатны үйл ажиллагаа (замын бүсийг цэвэрлэх, барилга байгууламж техник тоног 
төхөөрөмжүүдийг буулгах, нүүлгэх) гэх мэт ажлууд хамаарагдана.  

- Эрчимт үйл ажиллагаа (үйл ажиллагаа явуулсан талбайд техникийн болон биологийн 
нөхөн сэргээлт ) хийх.  

- Эрчимт бус үйл ажиллагаа (эрчимт үйл ажиллагааг үр дүнтэй болгохын тулд 
мониторингийн хяналт ) хийх. 

- Зам, барилгын талбайг хүлээлгэж өгөх. 

Зам барилгын ажилд ашиглах түүхий эд олборлох карьерыг замын ажлын явцад нөхөн 
сэргээлтийг хийнэ. Нөхөн сэргээлтийн календарчилсан төлөвлөгөөг тайлангийн 
хавсралтаас дэлгэрэнгүй харна уу. 

№ 
Нөхөн 

сэргээлт 
Нөхөн сэрээлт хийх 

газрууд 

Нөхөн сэргээлт хийх хугацаа 

Эхний жилд Хоёр дахь жилд 

VII VIII IX X V VI VII VIII IX 

1 
Техникийн 

нөхөн 
сэргээлт 

Элс, чулуу олборлох 
карьер 

         

Технологийн түр зам 
         

2 
Биологийн 

нөхөн 
сэргээлт 

Элс, чулуу олборлох 
карьер 

         

3 Хяналт мониторинг           

Тайлбар:  

- Карьеруудыг 2021 оны 7 сараас зам барилгын ажилтай зэрэгцүүлэн ашиглаж дууссан 
карьерт техникийн нөхөн сэргээлтийг хийж эхлэнэ. 

- Технологийн түр замын нөхөн сэргээлтийг зам барилгын ажил эхэлсэн эхний жилийн 9 
сард хийнэ. 

- Биологийн нөхөн сэргээлтийн ажлыг эхний болон 2 дах жилүүдийн 5,6 болон 7 саруудад 
хийж гүйцэтгэнэ. 

- Хяналт мониторинг эхний болон 2 дах жилд тогтмол хийн зам болон нөхөн сэргээлт 
хийсэн газруудыг орон нутагт хүлээлгэн өгнө. 

6.1. НӨХӨН СЭРГЭЭЛТИЙН ОБЪЕКТУУДЫГ ТОДОРХОЙЛОХ 

Нөхөн сэргээлт хийх объектуудыг тодорхойлох нь нөхөн сэргээлтийн ажлыг нарийн 
төлөвлөхөд ихээхэн ач холбогдолтой. Зам барихтай холбогдуулж барьсан барилга 
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байгууламж, карьер болон туслах зам зэрэг эвдэрч сүйдсэн бүхий л газрыг нөхөн 
сэргээлтэд хамруулна.  

Үүнд: Карьерын талбай, Туслах түр зам орно. Ажилчдын тосгоныг барьж байгуулахад 
угсармал сэндвич байгууламж ашиглах учир ажилчдын түр тосгоныг нөхөн сэргээх 
шаардлагагүй. Харин түр тосгоныг буулгасны дараагаар хог хаягдлыг цэвэрлэх, нүхэн бие 
засах газрын ариутган булах нь зохистой. 

Нөхөн сэргээлтийн дэс дараалал: 

- Техникийн нөхөн сэргээлт 
- Биологийн нөхөн сэргээлт 
- Нөхөн сэргээсэн газрыг хамгаалах, арчлах, хяналт тавих гэсэн 3 үе шаттайгаар хэрэгжинэ 

(Зураг 6-1). 

 
Зураг 6-1. Нөхөн сэргээлтийн схемчилсэн загвар 

6.2. ТЕХНИКИЙН НӨХӨН СЭРГЭЭЛТ 

Оюутолгойн уурхайн авто замын төгсгөл “Цагаанхадны уулзвараас Гашуунсухайтын боомт 
хүртэлх” хатуу хучилттай авто зам барилгын ажилтай зэрэгцүүлэн ашиглаж дууссан 
карьерт нөхөн сэргээлтийг хийнэ. Авто зам баригдаж дууссаны дараагаар түр замыг нөхөн 
сэргээх шаардлагатай. 

Төслийн барилгын ажлын үед нийт 95.44 га талбай эвдрэлт өртөнө. 95.44 га эвдэгдэх 
талбайгаас 22.63 га талбайд Оюу Толгой ХХК техникийн болон биологийн нөхөн 
сэргээлтийн ажил хийгдсэн байна. Иймд 72.81 га талбайн нөхөн сэргээлтийн талбайн 
зардлыг тооцооллоо. 

Түр зам болон карьерыг ашиглаж дууссаны дараагаар бульдозер ашиглан тэгшилж, 
карьерыг шимт хөрсөөр хучих ажлууд хийгдэнэ. Элс, чулуу олборлоход ашигласан 
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карьерын техникийн нөхөн сэргээлтийг ашиглаж дууссан карьерын талбайг 18 градусаас 
ихгүй налуулалт хийж тэгшлэн, шимт хөрсөөр хучих зэрэг ажил орно. 

6.2.1. Ашиглалтад өртсөн талбайг тэгшлэх зардал  

Ашиглалтад өртөх түр зам болон карьерыг тэгшлэх зардалд 9,347,349.5 төгрөг буюу есөн 
сая гурван зуун дөчин долоон мянга гурван зуун дөчин есөн төгрөг зарцуулах тооцоолол 
гарц байна. 

Хүснэгт 6-1. Ашиглалтад өртсөн талбайг тэгшлэх зардал 

Тэгшлэлт хийх 
ажлын хэмжээ, м2 

𝑉𝑛 = ∑ 𝑉
1

𝑛
 Vn- Ажлын хэмжээ 728100 м2 

Чулуулгийг түрэх 
үеийн бульдозерын 
бүтээл (м2/цаг) 

𝑄ц

=
3600 × 𝐿 × (𝑙𝑥 × sin 𝑎 − 𝑏) × 𝐾𝑐

𝑛 × (
𝐿
𝑉 + 𝑡)

 

L- ажлын хэсгийн урт 
l- хусуурын урт  
α-хусуурын налуугийн өнцөг 
b-түрэх зурвас давхцах өргөн 
t-эргэхэд зарцуулагдах хугацаа 
Kc-цаг ашиглалтын коэф 
 n-нэг талбайд давтагдаж явах 
тоо  
V-Бульдозерийн дундаж хурд 

1,868.7 

Нийт ажиллах цаг, 
цаг 

T=Vn/Qц=728100 /1868.7*0.9 
Vn- ажлын хэмжээ 
Qц- бульдозерийн цагийн 
бүтээл 

350.6 

Түлш шатахууны 
зардал, төг 

Сдт=T*TЗц*1.12*Рдт=69.3*45*1.
12*1960 

 

T-нийт ажиллах цаг ТЗц-цагийн 
түлшний норм  Рдт-1 литр 
түлшний үнэ 
 

6,845,731.2 

Сэлбэгийн зардал, 
төг 

Ссэ=ХО*k*T/Tk=22,284,284,804.
44*0.02*12.19/4800 

ХО- хөрөнгө оруулалтын 
хэмжээ 
k-сэлбэг 
Т-нийт ажиллах цаг 
Tk-жилд ажиллах цаг 

1,131,855 

Цалингийн зардал, 
төг 

Сц=Т*Цц=12.19*5000 Т-нийт ажиллах цаг 
Тц-цагийн цалин 

60,950 

НДШ, төг Сндш=Сц*0.13= 60,950*0.13 
Сц-нийт цалингийн хэмжээ 7,923.5 

 Элэгдлийн зардал, 
төг 

Сэхш=ХО*Нэ*t/Tk=22,284,284,80
4.44*0.01*12.29/4800 

ХО-хөрөнгө оруулалтын хэмжээ 
Нэ-элэгдлийг тооцох хувь 

570,570.5 

Нийт зардал Снийт=∑ 𝒄𝒊𝒊
𝒍  Ci-зардлууд 9,347,350.0 

6.2.2. Шимт хөрсөөр хучих зардал 

Элс, чулуу олборлоход ашигласан 72.81 га талбайг тэгшилсний дараа шимт хөрсөөр хучна. 
Карьерын талбайг шимт хөрсөөр хучихад 32,109,210.00 төгрөг буюу гучин хоёр  сая нэг 
зуун есөн мянга хоёр зуун арван төгрөг зарцуулах тооцоолол гарц байна. 

- Шаардлагатай шимт хөрс- 728100 м2*0.2*1.05= 152,901 м3 
- Тэгшилсэн талбайг шимт хөрсөөр хучих зардал 152,901 м3*210 төгрөг= 32,109,210.00 

төгрөг 

6.2.3. Техникийн нөхөн сэргээлтийн ажлын нийт зардал 

Оюутолгойн уурхайн авто замын төгсгөл “Цагаанхадны уулзвараас Гашуунсухайтын боомт 
хүртэлх” хатуу хучилттай авто зам барих ажлын явцад ашиглаж дууссан карьеруудад 
нөхөн сэргээлтийг хийж эхлэх ба нийт 72.81 га талбайг шимт хөрсөөр хучих ажлууд 
хийгдэнэ  
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Нийт техникийн нөхөн сэргээлтийн ажлыг хийж гүйцэтгэхэд 41,456,560 төгрөг буюу дөчин 
нэгэн сая дөрвөн зуун тавиг зургаан мянга таван зуун жаран төгрөг зарцуулахаар байна. 

6.3. БИОЛОГИЙН НӨХӨН СЭРГЭЭЛТ 

Биологийн нөхөн сэргээлтийн үндсэн шаардлага нь нөхөн сэргээлтийг хийж байгаа тухайн 
нутгийн ургамлан нөмрөгийн үндсэн хэв шинжид ойртуулах явдал юм. Үүний тулд нөхөн 
сэргээлтэд сонгож байгаа ургамлын төрөл зүйл нь тухайн нутгийн 50 хүртэлх км доторх 
ургамлан нөмрөгийн төлөвшилттэй дүйцэж байх шаардлагатай. Төсөлд тусгагдсан  
техникийн нөхөн сэргээлтийн бүх ажлыг хийж дууссаны дараа ургамлан нөмрөгийг 
сэргээхийн тулд шимт хөрсийг байршуулснаар биологийн нөхөн сэргээлтийн үйл 
ажиллагааг эхэлсэн гэж үзнэ. 

Биологийн нөхөн сэргээлтийн зөвхөн карьерт хийх ба карьер ашиглаж дуусаад техникийн 
нөхөн сэргээлт хиймэгц хийж эхэлнэ. Хэрэв намрын сүүл сард техникийн нөхөн сэргээлт 
хийвэр дараа жилийн хаврын сараас эхлэн биологийн нөхөн сэргээлтийг хийж эхлэнэ.  

 
Зураг 6-2. Биологийн нөхөн сэргээлтийн схем 

6.3.1. Нөхөн сэргээлтийн үр дүнд тавигдах үндсэн шаардлага 

− Нөхөн сэргээсэн талбайн ургамлан нөмрөгийн бүрхэц ойролцоох нутгийн 
ургамалан нөмрөгийн 60 хувьд хүрсэн байхын зэрэгцээ; 

− Нөхөн сэргээсэн талбайн ургамлан нөмрөгийн зүйлийн бүрэлдэхүүн 
ойролцоох эвдрээгүй газрын зүйлийн бүрэлдэхүүний 30 хувьд хүрсэн байна.  

Нөхөн сэргээсэн талбайн ургамлан нөмрөгийн бүрхэцэд хүмүүнсэг ургамлын эзлэх 
хэмжээ хээр болон говийн бүсэд 25 хүртэл хувьд хүрсэн байвал нөхөн сэргээсэн талбайг 
байгалийн аясаар ургуулахаар үлдээнэ. 

6.3.2. Нөхөн сэргээлтэд ашиглах ургамлыг сонгох 

Нөхөн сэргээлтэд ерхөг болон согооврыг 1:1 харьцаатайгаар хольж тарих нь зүйтэй. 
Согоовор, ерхөг буюу үет ургамал нь үндэс хөгжил сайтай, орчиндоо сайн зохицон ургадаг, 
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царгас буюу буурцагт ургамал нь хөрсийг азотоор баяжуулж, эвдэрсэн газрын хөрсний 
үржил шимийг нэмэгдүүлдэг онцлогтой тул нөхөн сэргээлтэд өргөн сонгодог байна.  

6.3.3. Тарилт хийх хугацаа 

Ургамлыг тарих хугацааг агротехникийн нөхцөлөөс шалтгаалан сонгон авсан ургамлын 
төрөл зүйлийн онцлогт тохируулан тухайн байгаль цаг уурын нөхцөлтэй уялдуулан 
тогтооно. Ургамал тариалах хугацааг “эвдэрсэн газрыг ургамалжуулах техникийн ерөнхий 
шаардлага МNS: 5918:2008 стандартын дагуу тогтооно. Ургамлыг 5-6 дугаар сард багтаан 
тарина. Эвдэрсэн газрыг ургамалжуулахад үрийн соёололт, цэвэршилтээр 1 ба 2 ангид 
тэнцэх үрийг хэрэглэнэ.  

6.3.4. Биологийн нөхөн сэргээлтийн ажлын зардлын тооцоо 

Биологийн нөхөн сэргээлтийг элс, чулууны карьеруудад хийнэ. Шимт хөрсөөр хучсан 
талбайг бэлчээрийн зориулалтаар ургамалжуулна. Биологийн нөхөн сэргэлтийн ажлын 
хүрээнд олон наст ургамлын үрийг тарих ажил хийгдэнэ. 1 га талбайд 8 кг үр цацна. Нийт 
582.48 кг үр шаардлагатай. Биологийн нөхөн сэргээлтэд согоовор болон ерхөгийг 1:1 
харьцаатайгаар хольж тарих нь зохимжтой.  

95.44 га эвдэгдэх талбайгаас 22.63 га талбайд Оюу Толгой ХХК техникийн болон 
биологийн нөхөн сэргээлтийн ажил хийгдсэн байна.  

З0ур = Sнс* Hур *Рур + Зц*Т* N  

• Зур ургамалжуулах ажлын нийт зардал  

• З0ур бүрхэвч ургамлын үрээр ургамалжуулах 
ажлын зардал  

• Sнс биологийн нөхөн сэргээлт хийх талбай, га  

• Hур нэгж талбайд шаардлагатай ургамлын 
үрийн норм, кг 

• Рур нэг кг үрийн зах зээлийн үнэ, мян.төг  

• Зц нэг ажилтны нэгж хугацааны цалин, 
мян.төг  

• Т ургамалжуулах ажлыг хийж гүйцэтгэх 
хугацаа  

• N ургамалжуулах ажилд ажиллах хүний тоо  

72.81 га*8кг*10,000 төг + 15,000 төг*30 хон*5 хүн = 8,074,800.00 төг 

6.4. НӨХӨН СЭРГЭЭЛТИЙН ДАРААХ ХЯНАЛТ МОНИТОРИНГИЙН ЗАРДАЛ 

Биологийн нөхөн сэргээлтийн үр дүн, байгалийн нөхөн сэргээгдэх байдал нь 5-30 жилийн 
хугацаанд үргэлжлэх процесс учир эдэлбэр газрыг хүлээн авснаас хойш ургамалжилт, 
нөхөн сэргэлтийн явц байдлыг тухайн орон нутгийн төсөвт шилжүүлэн өгөх нь оновчтой. 
Нөхөн сэргээлтийн дараах мониторингийн зардлын хэмжээг нийт нөхөн сэргээлтийн 
зардлын 10%-аар тооцоолсон болно. 

(41,456,560+8,074,800.00)*10%= 4,953,136 төгрөг буюу дөрвөн сая есөн зуун тавин гурван 
мянга нэг зуун гучин зургаан төгрөг гарч байна. 

6.5. БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ НӨХӨН СЭРГЭЭЛТИЙН ЗАРДЛЫН ХУРААНГУЙ 

Зам барилгын үйл ажиллагааны улмаас эвдрэлд орсон газрыг нөхөн сэргээснээр хохирол 
учирсан талбайг багасгах, сөрөг нөлөөллийг бууруулах, биологийн төрөл зүйл сэргээн 
нутагших зэрэг олон сайн талтай. 
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Оюутолгойн уурхайн авто замын төгсгөл “Цагаанхадны уулзвараас Гашуунсухайтын боомт 
хүртэлх” хатуу хучилттай авто зам барилгын ажлын нөхөн сэргээлтийн зардал тооцог хийж 
үзэхэд зам барилгын ажилд ашиглагдсан технологийн зам болон хайрга, элс олборлох 
карьеруудын техникийн нөхөн сэргээлтийн зардал 41,456,560 төг, биологийн нөхөн 
сэргээлтийн ажлын зардалд 8,074,800.00 төг, нөхөн сэргээлтийн дараах мониторингийн 
зардал 4,953,136  төг тус тус болж байна. Нийт нөхөн сэргээлтийн ажилд 54,484,496.0  
буюу тавин дөрвөн сая дөрвөн зуун наян дөрвөн мянга дөрвөн зуун ерэн зургаан төгрөг 
зарцуулах тооцоолол гарлаа.  

Хүснэгт 6-2. Нөхөн сэргээлтийн нийт зардал 

№ Нөхөн сэргээлт 
Талбай 

/га/ 
Нийт /сая.төг/ 

1 Техникийн нөхөн сэргээлт 72.81 га 41,456,560 

2 Биологийн нөхөн сэргээлт 72.81 га 8,074,800.00 

3 Хяналт мониторингийн зардал  4,953,136 

НИЙТ  54,484,496.0 
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БҮЛЭГ 7. БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ  

Оюу Толгой ХХК нь Оюутолгойн уурхайн авто замын төгсгөл “Цагаанхадны уулзвараас 
Гашуунсухайтын боомт хүртэлх” хатуу хучилттай авто зам барих төсөл хэрэгжих нутгийн 
байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг хамгийн бага байлгах, байгаль орчинд үзүүлэх 
аливаа сөрөг нөлөөллөөс зайлсхийх, урьдчилан сэргийлэх, төсөл хэрэгжих орчинд бий 
болж болзошгүй сөрөг нөлөөллийг илрүүлэх, тэдгээрийн үр дагаврыг тогтмол хянах, 
хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд нутгийн иргэдийн оролцоог хангах, 
дэмжих зарчим баримтлан ажиллах үүрэгтэй. 

Энэхүү байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөөнд Оюу Толгой ХХК нь Оюутолгойн уурхайн 
авто замын төгсгөл “Цагаанхадны уулзвараас Гашуунсухайтын боомт хүртэлх” хатуу 
хучилттай авто зам барих төслийн үйл ажиллагаанаас байгаль орчинд нөлөөлөх 
нөлөөллүүдийг бууруулах арга хэмжээ, шаардагдах хөрөнгө зардал, дагаж мөрдөх дүрэм 
журам, стандартуудыг нэгтгэн үзүүлсэн бөгөөд төсөл хэрэгжүүлэгч уурхайн үйл ажиллагаа 
явуулж эхэлснээс хойш жил бүр энэхүү үнэлгээгээр тогтоогдсон гол болон болзошгүй 
сөрөг нөлөөллүүд, тэдгээрийг арилгах бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөөг хянан үзэж, 
шинэчлэн сайжруулж байх шаардлагатай. Ингэхдээ байгаль орчны хяналт шинжилгээний 
хөтөлбөрүүдээс гарч буй үр дагавар, бодит байдалтай уялдуулан улам баяжуулж, 
сайжруулан мөрдлөг болгох хэрэгтэй. Төсөл хэрэгжүүлэгч тухайн жилийн байгаль орчны 
менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн тайланг жил бүрийн 12 дугаар сард багтаан 
БОАЖЯ-д хүргүүлж дараа оны төлөвлөгөө болон түүнийг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах 
хөрөнгө, зардлын хэмжээг батлуулах үүрэгтэй. 

Энэхүү төлөвлөгөөг боловсруулахдаа байгаль орчинд нөлөөллийн нарийвчилсан 
үнэлгээгээр тогтоогдсон гол болон болзошгүй сөрөг нөлөөллүүдийг бууруулах, арилгах 
арга хэмжээний төлөвлөгөөг нөлөөлөлд өртөж болзошгүй байгалийн бүрэлдэхүүн хэсэг 
тус бүрээр авч үзэж, тэдгээрийг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах хугацаа, хөрөнгө зардлыг 
тооцсон болно. 

7.1. Эрх зүйн үндэслэл ба гол шаардлага 

Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө (БОМТ) нь төсөл хэрэгжих нутаг дэвсгэрийн 
байгаль орчныг хамгаалах, зүй зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх, стратегийн үнэлгээний 
зөвлөмжийн хэрэгжилтийг хангах, нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээгээр тогтоосон 
сөрөг нөлөөллийг бууруулах, арилгах, урьдчилан сэргийлэх, төсөл хэрэгжих орчинд бий 
болж болзошгүй сөрөг үр дагаврыг хянах, илрүүлэх үндсэн зорилго бүхий эрхзүйн баримт 
бичиг юм. 

БОМТ нь байгаль хамгаалах төлөвлөгөө, орчны хяналт-шинжилгээний хөтөлбөрөөс 
бүрдэх бөгөөд байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөөнд байгаль орчны нөлөөллийн 
үнэлгээгээр тогтоосон сөрөг нөлөөллийг багасгах, арилгах арга хэмжээ, дүйцүүлэн 
хамгаалал хийх, тэдгээрийг хэрэгжүүлэх хугацаа, шаардагдах хөрөнгө зардлыг тусгасан 
байхаар, орчны хяналт-шинжилгээний хөтөлбөрт төслийн үйл ажиллагааны улмаас 
байгаль орчны төлөв байдалд үзүүлж байгаа өөрчлөлтийг хянах, шинжилгээ хийх, үр дүнг 
тайлагнах, түүнийг хэрэгжүүлэх арга хэлбэр, шаардагдах хөрөнгө, зардал, хугацааг 
тодорхойлон тусгахаар хуульчлагдсаныг баримтлан БОХТ, ОХШХ-ийг боловсруулав. 

Нөгөө талаас төслийг хэрэгжүүлэгч Оюу Толгой ХХК нь байгаль орчныг хамгаалах талаар 
хүлээсэн үүргээ биелүүлэх баталгаа болгож, байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн 
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захиргааны төв байгууллагын буюу одоогийнхоор БОАЖЯ-ны нөхөн сэргээлтийн тусгай 
дансанд ашиглалтын үйл ажиллагаа дуусах хүртэл жил бүр тухайн жилийн байгаль орчны 
менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах зардлын 50 хувьтай тэнцэх 
хэмжээний мөнгөн хөрөнгийг төвлөрүүлнэ. Хэрвээ Оюу Толгой ХХК байгаль хамгаалах 
талаар хуулиар хүлээсэн үүргээ хангалттай биелүүлж, ашиглалтын жил бүрийн байгаль 
орчны менежментийн төлөвлөгөөг биелүүлсэн бол Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын 
үнэлгээний тухай хуулийн 14.1.3-т заасан хаалтын менежментийн төлөвлөгөөний 
биелэлтийн явцыг үндэслэн мөн хуулийн 9.10-т зааснаар хуримтлагдсан хөрөнгийг 
тодорхой хуваарийн дагуу буцаан олгохоор зохицуулагдсан. 

Төсөл хэрэгжүүлэгч Оюу Толгой ХХК тухайн жилийн байгаль орчны менежментийн 
төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн тайланг жил бүрийн 12 дугаар сард багтаан БОАЖЯ-д 
хүргүүлж дараа оны төлөвлөгөө болон түүнийг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах хөрөнгө, 
зардлын хэмжээг батлуулах үүрэгтэй. 

БОМТ-г боловсруулахдаа Монгол улсын “Байгаль орчныг хамгаалах тухай” болон 
“Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай” хуулиуд, Байгаль орчин, ногоон 
хөгжлийн сайдын 2014 оны 04 дүгээр сарын 10-ны өдрийн А-117 дугаар тушаалаар 
баталсан “Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах, хянан батлах, 
тайлагнах журам”, “Байгаль орчны стратегийн болон хуримтлах нөлөөллийн үнэлгээ хийх 
аргачлал”-ийн 4-р хэсэг болох Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах 
аргачлал, Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөөний жил бүр хэрэгжилтийг ханган Байгаль 
орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2019 оны 10 дугаар сарын 29-ний өдрийн А/618 тоот 
тушаалын хавсралт зэргийг удирдлага болголоо. 

Оюу Толгой ХХК-ийн Байгаль орчны дэд хэсэг нь Эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, байгаль 
орчин, аюулгүй байдлын (ЭМААБОАБ) хэлтэст харьяалагддаг бөгөөд 4 багийн нийт 20 
ажилтантайгаар үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Баг тус бүр өөрсдийн ажлын үүрэгтэй 
бөгөөд Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө болон сөрөг нөлөөллийг бууруулах 
арга хэмжээний хэрэгжилтийг хангуулан ажилладаг. Хэлтсийн бүтэц, үндсэн үүргийн 
талаарх мэдээллийг дараах зургаас харна уу. 
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Зураг 7-1. Хэлтсийн бүтэц 

7.2. Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө, орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн 
зардлын хураангуй 

Оюутолгойн уурхайн авто замын төгсгөл “Цагаанхадны уулзвараас Гашуунсухайтын боомт 
хүртэлх” хатуу хучилттай авто зам барих төслийн БОМТ-г “Байгаль орчны стратегийн 
болон хуримтлах нөлөөллийн үнэлгээ хийх аргачлал”-ийн 4-р хэсэг болох Байгаль орчны 
менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах аргачлалд заасны дагуу хийж гүйцэтгэсэн ба 
БОМТ-ний хүрээнд авч хэрэгжүүлэхэд 214.17 сая төгрөг зарцуулахаар байна. 

Хүснэгт 7-1. БОМТ-ний зардлын хураангуй, 2021-2025 он 

№ Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө Нийт зардал (сая. төг) 

1 

Байгаль орчныг хамгаалах 
төлөвлөгөө 

Сөрөг нөлөөллийг буруулах арга 
хэмжээний төлөвлөгөө 

35.0 

2 Нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөө 54.5 

3 Түүх соёлын өвийг хамгаалах төлөвлөгөө - 

4 Осол эрсдэлийн менежментийн 
төлөвлөгөө 

20.0  

5 Хог хаягдлын менежментийн төлөвлөгөө 23.37 

6 Удирдлага зохион байгуулалтын авч 
хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө 

43.0 

7 Орчны хяналт 
шинжилгээний хөтөлбөр 

Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр 38.3 

Нийт зардал 214.17 

 

ЭМААБОАБ 

Эрсдэлийн удирдлага, 
менежментийн систем 

Аюулгүй 
ажиллагаа 

Эрүүл 
мэнд 

Байгаль 
орчин 

Аюулгүй 
байдал 

Эрхзүйн хэрэгжилт 
хариуцсан баг 

Байгаль 
орчин

Аюулгүй 
ажиллага

aа 

Эрүүл 
мэнд

Ус, хог 
хаягдал, 

орчны хяналт 
шинжилгээ

Усны нөөц, 
чанар 

Хог хаягдал, 
химийн 
бодис 

Орчны хяналт 
шинжилгээ 

Биологийн 
олон янз 
байдал 

хамгаалал 

Газрын 
менежмент 

Нөхөн 
сэргээлт 

Амьтны 
судалгаа 

хамгаалал 
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7.3. Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө 

7.3.1. Сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөө 

Оюутолгойн уурхайн авто замын төгсгөл “Цагаанхадны уулзвараас Гашуунсухайтын боомт 
хүртэлх” хатуу хучилттай авто зам барих төслийн үйл ажиллагаанаас байгаль орчинд 
үзүүлэх гол болон болзошгүй сөрөг нөлөөлөлд өртөх орчноор буюу агаарын чанар, 
газрын гадарга болон газрын доорх ус, хөрсөн бүрхэвч, биологийн олон янз байдал зэрэг 
байгаль орчны бүрэлдэхүүн хэсэг тус бүрээр нь авч үзэн сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга 
хэмжээний төлөвлөгөөг боловсруулав. 

Сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөөг 5 жилээр боловсруулсан 
бөгөөд нийт 35,000,000 ₮ буюу гучин таван сая төгрөгийг зарцуулах тооцоолол гарсан.  
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Хүснэгт 7-2. Сөрөг  нөлөөллийг буруулах арга хэмжээний төлөвлөгөө, сая. төг 

Төслийн гол 
болзошгүй сөрөг 

нөлөөлөл 

Урьдчилан сэргийлэх, бууруулах, 
арилга арга хэмжээ  

Нийт зардал 
(сая. төг) 

Хэрэгжүүлэх хугацаа ба давтамж 

Баримтлах стандарт, аргачлал 

Зам 
барилгын 
ажлын үед 

Зам ашиглалтын 
үед 

давтамж 

20
21

 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

Агаарын чанарт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөө 

Зам барилга, карьер 
олборлолт 

тээвэрлэлтийн 
улмаас агаарт 

тоосжилт ихсэх 

Зам барилгын ажлын үед ашиглах түр 
шороон замыг усны машин ашиглан 
тоосжилт үүсэх зам талбайг 
хуурайшилтын үед услах, замыг 
чийгшүүлэх 

3.0 1.5 1.5 - - - 
Үйл 

ажиллагааны 
туршид 

MNS4585:2016, “Агаарын 
чанар. Техникийн шаардлага”  
MNS5885:2008, “Агаарт байх 
бохирдуулах бодисын хүлцэх 

хэм хэмжээ. Техникийн 
ерөнхий шаардлага”  

MNS ISO4227:2002, “Хүрээлэн 
буй орчны агаарын чанарын 

хяналтын төлөвлөгөө 

Олон салаа зам гаргахгүй байх, замын 
тэмдэг тэмдэглэгээний дагуу тогтсон 
нэг маршрутаар авто замын барилгын 
тээврийн хэрэгслийг зорчуулах 

Үйл 
ажиллагааны 

зардалд 

     
Үйл 

ажиллагааны 
туршид 

Авто замын барилгын ажил, 
тээвэрлэлтийн үйл ажиллагааг цаг 
агаарын үзэгдэлтэй уялдуулан хийх. 10 
м/с-ээс дээш хүчтэй салхитай үед газар 
шорооны ажлыг түр зогсоох 

Үйл 
ажиллагааны 

зардалд 
     

Үйл 
ажиллагааны 

туршид 

Зам барилга, карьер 
олборлолт 
тээвэрлэлтийн 
улмаас 
бохирдуулагч 
бодисын агууламж 
ихсэх 

Төслийн хүрээнд ажиллах машин 
техникийн бүрэн бүтэн байдлыг 
тогтмол шалгаж, зориулалтын газар 
засвар үйлчилгээг хийж  техникийн 
засвар үйлчилгээ хийсэн паспортыг 
боловсруулж, хөтлөх, 

Үйл 
ажиллагааны 

туршид 

     
Үйл 

ажиллагааны 
туршид 

Хөрс, газрын гадаргад үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ  
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Төслийн гол 
болзошгүй сөрөг 

нөлөөлөл 

Урьдчилан сэргийлэх, бууруулах, 
арилга арга хэмжээ  

Нийт зардал 
(сая. төг) 

Хэрэгжүүлэх хугацаа ба давтамж 

Баримтлах стандарт, аргачлал 

Зам 
барилгын 
ажлын үед 

Зам ашиглалтын 
үед 

давтамж 

20
21

 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

Зам барилгын 
ажлын улмаас хөрс, 

газрын гадарга 
эвдрэх 

Хөрсний элэгдэл эвдрэл үүсэхээс 
сэргийлэх зорилгоор барилгын үйл 
ажиллагаа, тоног төхөөрөмж 
тээвэрлэлтээс өмнө тээвэрлэлт хийх 
замын маршрут, тогтсон маршрутын 
дагуу явуулах ба авто замын засвар 
үйлчилгээг тогтмолжуулах. Урьдчилан 
зөвшөөрөл авалгүйгээр олон салаа зам 
гаргах, замгүй газраар тээврийн 
хэрэгсэл зорчихыг хориглох. 

Үйл 
ажиллагааны 

зардалд 
     

Үйл 
ажиллагааны 

туршид 

/ 

 MNS 5916-2008  

“Газар шорооны ажлын 
үеийн үржил шимт хөрс 

хуулалт, хадгалалт”, 

MNS 5914:2008 

 Байгаль орчин. Эвдэрсэн 
газрын нөхөн сэргээлт. Нэр 

томьёо, тодорхойлолт 

MNS 3297-1991, “Байгаль 
хамгаалал. Хөрс. Хот суурин 

газрын хөрсний ариун 
цэврийн үнэлгээний 

үзүүлэлтийн норм 

Хог хаягдлын тухай хууль 
MNS 5850-2019, “Хөрсний 
чанар, хөрс бохирдуулагч 
бодис, элементүүдийн 
зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ” 

  
  
  

Зам болон хөрс газрын хэвлийг эвдрэлд 
оруулахгүй байх бүх талын арга хэмжээг 
авах, үерийн хамгаалалтын далан, суваг 
шуудуу байгуулах /нийт 17 ш хоолой 
төлөвлөсөн/ 

Үйл 
ажиллагааны 

зардалд 
     

Үйл 
ажиллагааны 

туршид 

Шатах, тослох 
материал, нефтийн 

бүтээгдэхүүн 
хөрсөнд нэвчиж, 

ахуйн хог хаягдлаар 
хөрс бохирдох 

Хөрсний бохирдлоос хамгаалах 
зорилгоор бүх ажилчдад техникийн 
болон ахуйн хэрэглээний аюултай 
материал (химийн бодис, шатамхай 
хий, тэсрэх бодис, шатах, тослох 
материал)-тай харьцах асуудлаар цогц 
сургалт, зааварчилгаа явуулах 

6.0 3.0 3.0    
Үйл 

ажиллагааны 
туршид 

Машин, механизмын засвар үйлчилгээг 
зөвхөн зориулалтын засварын байр, 
талбайд хийж гүйцэтгэнэ 

Үйл 
ажиллагааны 

зардалд 
     

Үйл 
ажиллагааны 

туршид 
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Төслийн гол 
болзошгүй сөрөг 

нөлөөлөл 

Урьдчилан сэргийлэх, бууруулах, 
арилга арга хэмжээ  

Нийт зардал 
(сая. төг) 

Хэрэгжүүлэх хугацаа ба давтамж 

Баримтлах стандарт, аргачлал 

Зам 
барилгын 
ажлын үед 

Зам ашиглалтын 
үед 

давтамж 

20
21

 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

Асгаралт болсон тохиолдолд авах арга 
хэмжээний талаар дотоод журам 
боловсруулан, түүний дагуу асгаралтын 
иж бүрдлийг ашиглан бохирдсон 
хөрсийг хуулж, зориулалтын талбайд 
саармагжуулна 

Үйл 
ажиллагааны 

зардалд 
     

Үйл 
ажиллагааны 

туршид 

  

Барилгын ажлын талбай дах хатуу хог 
хаягдлыг цуглуулж, зохих журмын дагуу 
зайлуулж байх 

Хог хаягдлын 
менежмент 
төлөвлөгөөн
д тусгагдсан 

     
Үйл 

ажиллагааны 
туршид 

  
   

Зориулалтын хог хаях цэгээс бусад 
газар хог хаягдал хаяхгүй байх, хог 
хаягдлыг ангилан ялгах арга хэмжээг 
хэвшүүлэх талаар ажилчдад заавар 
зөвлөгөө өгөх сургалт зохион 
байгуулах, самбар пайз байрлуулах 

Хог хаягдлын 
менежмент 
төлөвлөгөөн
д тусгагдсан 

      

Карьерын 
чулуулгийг бутлах 

явцад карьер 
орчмын хөрсөнд 
тоосжилт ихээр 

үүсэх 

Чулуулаг бутлах үйл ажиллагааг аль 
болох тоосжилт бага үүсгэхийн тулд 
салхи багатай тогтуун үед явуулах 

Зардал 
шаардлагагүй 

     

Үйл 
ажиллагааны 

туршид 
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Төслийн гол 
болзошгүй сөрөг 

нөлөөлөл 

Урьдчилан сэргийлэх, бууруулах, 
арилга арга хэмжээ  

Нийт зардал 
(сая. төг) 

Хэрэгжүүлэх хугацаа ба давтамж 

Баримтлах стандарт, аргачлал 

Зам 
барилгын 
ажлын үед 

Зам ашиглалтын 
үед 

давтамж 

20
21

 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

Хөрсний үржил 
шимт давхаргыг 
хуулах хөрсний 

үржил шимт байдал 
алдагдах 

Зам барилгын ажил эхлэхийн өмнө 
өнгөн хөрсийг “Газар шорооны ажлын 
үед үржил шимт хөрсний хуулалт MNS 
5916:2008”-д заасны дагуу хөрсний 
ялзмагт давхаргаас хамаарч хөрсийг 
хуулж, тусад нь хадгалан, техникийн 
болон биологийн нөхөн сэргээлтэд 
ашиглах 

-      
Үйл 

ажиллагааны 
туршид 

Усан орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 

Зам барилгын 
ажлын хэрэглээний 
улмаас гүний усны 

нөөц хомсдох 

Усыг үр ашигтай хэрэглэх талаар 
ухуулга, сурталчилгааг ажилчдад хийх, 
мэдээллийн хуудсыг зарын самбарт 
байрлуулж шинэчилж байх 

5.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
Үйл 

ажиллагааны 
туршид 

  

Зам барилгын ажилд орон нутгийн 
малчдын худгийн усны эх үүсвэрийг 
ашиглахгүй байх, орон нутгаас ус 
ашиглах зөвшөөрлийг авах 

3.0 3.0 - - - - 
Үйл 

ажиллагааны 
туршид 

  

Орон нутагтай ус ашиглах гэрээ 
байгуулж, ус ашиглалтын төлбөрийг 
гэрээний дагуу тооцож, тогтоосон 
хугацаанд нь төлөх 

Ашигласан усны хэмжээнээс хамаарч тооцно 
  

Үйл 
ажиллагааны 

туршид 
  

Зам барих, ашиглах 
үед гадаргын болон 
гүний усны эх үүсвэр  
бохирдох 

Хур тунадасны болон урсгал усыг 
бохирдуулахаас урьдчилан сэргийлж, 
бие засах газрын зөв зохистой газарт 
стандартын дагуу байгуулах (усны сайр 
болон салхин талд байрлуулж 
болохгүй) 

18.0 
18.
0 

    
Үйл 

ажиллагааны 
туршид 

MNS 5924 : 2015 
Нүхэн жорлон, угаадасны нүх. 

Техникийн шаардлага 
MNS6148:2010, Усны чанар. 
Газрын доорх усыг 



Оюутолгойн уурхайн авто замын төгсгөл “Цагаанхадны уулзвараас Гашуунсухайтын боомт хүртэлх” хатуу хучилттай авто зам барих төслийн БОННҮ-ний 
нэмэлт тодотгол 

 

 
7-9 

Төслийн гол 
болзошгүй сөрөг 

нөлөөлөл 

Урьдчилан сэргийлэх, бууруулах, 
арилга арга хэмжээ  

Нийт зардал 
(сая. төг) 

Хэрэгжүүлэх хугацаа ба давтамж 

Баримтлах стандарт, аргачлал 

Зам 
барилгын 
ажлын үед 

Зам ашиглалтын 
үед 

давтамж 

20
21

 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

Ахуйн бохир усыг ус, хөрс 
бохирдуулахгүй цооногт хуримтлуулан 
байгаль орчны байцаагчийн тогтоосон 
цэгт зайлуулж байх. Ариутгал 
халдваргүйжүүлэлт тогтмол хийх 

Үйл 
ажиллагааны 

зардалд 

     
Үйл 

ажиллагааны 
туршид 

бохирдуулагч бодисын 
зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ 

Авто замын барилгын ажлын төгсгөлд 
ажилчдын түр нүхэн жорлог зохих 
стандартын ариутгаж, устгаж, булах 

Нүхэн 
жорлонгийн 

тоо, 
хэмжээнээс 
хамаарна 

     

Зам барилгын 
ажил 

дууссаны 
дараа 

Амьтны аймагт үзүүлж болзошгүй сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 

Авто зам 
тавигдсанаар 

амьтдын амьдрах 
орчин 

хязгаарлагдах, 
хуваагдах байдалд 

орох, замаар зорчих 
тээврийн хэрэгсэлд 

мөргүүлэх 

Замын трассын дагуу болон түүний 
зэргэлдээх амьдрах орчин, туруутан 
амьтдын зүйлийн бүрдэл, тоо толгой, 
шилжилт хөдөлгөөн, мөн авто замын 
ачаалал, гэрийн малын байршил 
зэргийг үндэслэн дараах цэгүүдэд  
Зэрлэг туруутан амьтад болон гэрийн 
малд зориулсан сонгогдсон гарцыг 
байгуулах шаардлагатай юм.  

Үйл 
ажиллагааны 

зардалд 
     

Зам барилгын 
ажил эхлэхээс 

өмнө зураг 
төсөлд 

тусгагдсан 
байна 

Ан агнуурын тухай хууль 

Ан амьтдын ундаалдаг байнгын болон 
түр зуурын устай булаг, ил задгай ус, 
устай тойрмыг хамгаалах хөндөхгүй 
байх. 

Үйл 
ажиллагааны 

зардалд 
     

Үйл 
ажиллагааны 

туршид 
IUCN хавсралт 

Зам барилгын үйл 
ажиллагаа, хайрга, 
чулуу олборлолт, 
тэсэлгээний ажил, 
машин техникийн  

Машин техникийн хурдыг хязгаарлаж, 
талбайд нүүдэллэн орж ирж болзошгүй 
амьтдыг дайрч, мөргөхөөс 
болгоомжлох 

Үйл 
ажиллагааны 

зардалд 
      

Үйл 
ажиллагааны 

туршид 
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Төслийн гол 
болзошгүй сөрөг 

нөлөөлөл 

Урьдчилан сэргийлэх, бууруулах, 
арилга арга хэмжээ  

Нийт зардал 
(сая. төг) 

Хэрэгжүүлэх хугацаа ба давтамж 

Баримтлах стандарт, аргачлал 

Зам 
барилгын 
ажлын үед 

Зам ашиглалтын 
үед 

давтамж 

20
21

 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

хөдөлгөөн, шатах 
тослох материалын 
бохирдол зэргээс 
амьтдын амьдралын 
хэвийн нөхцөл 
алдагдан улмаар 
үхэлд хүргэх 
нөлөөлөл бий болж 
болзошгүй 

Нүүдлийн үеэс өмнө тээврийн жолооч 
нарт зөвлөмж өгөх 

Тэсэлгээ болон 
ухсан нүхэнд зэрлэг 

амьтан эрсдэх 

Тэсэлгээний ажлын үед мал, амьтан 
орох, ойртохоос хамгаалах арга хэмжээ 
авах 

Үйл 
ажиллагааны 

зардалд 

     
Үйл 

ажиллагааны 
туршид   

Зам барилгын ажлын ухсан хоосон 
нүхэнд мал амьтан орж үхэхээс 
сэргийлж, хашаажуулах, тэмдэгжүүлэх 

Үйл 
ажиллагааны 

зардалд 

     
Үйл 

ажиллагааны 
туршид   

Ургамлан нөмрөгт үзүүлж болзошгүй сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 

Зам ашиглалт, 
тоосжилтоос 

шалтгаалан замын 
дагуух ургамлын 
нөмрөг доройтох  

Ховор болон устаж болзошгүй зүйлийн 
ургамлын ойролцоо байрлах дэд 
бүтцийг түүнд аль болох 
нөлөөлөхгүйгээр хэрэгжүүлэх ба 
техник, технологийн үйл ажиллагааг 
зөв зохион байгуулж ажиллуулах.  

Зардал 
шаардлагагүй 

      

Үйл 
ажиллагааны 

туршид 

  

Замын хажуу хэсгийн ургамлыг аль 
болох сүйтгэхгүй байх. Машин техник 
тоног төхөөрөмж зөвхөн төлөвлөсөн 
замын дагуу явах. 

Зардал 
шаардлагагүй 

      

Үйл 
ажиллагааны 

туршид 
  

Түр замд өртөх 2.3 га талбайн өнгөн 
хөрстэй хэсгийн өнгөн хөрсийг авч 
нөхөн сэргээлтийн хөтөлбөр, 

НСАХТ-нд зардал тусгагдсан Тухай бүрт 
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Төслийн гол 
болзошгүй сөрөг 

нөлөөлөл 

Урьдчилан сэргийлэх, бууруулах, 
арилга арга хэмжээ  

Нийт зардал 
(сая. төг) 

Хэрэгжүүлэх хугацаа ба давтамж 

Баримтлах стандарт, аргачлал 

Зам 
барилгын 
ажлын үед 

Зам ашиглалтын 
үед 

давтамж 

20
21

 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

ургамалжуулалтын үйл ажиллагаанд 
ашиглах 

Барилгажилт явуулсан талбай орчимд 
эвдэрсэн газрыг тогтоон, талбайд 
техникийн болон биологийн нөхөн 
сэргээлт хийж ургамалжуулах, мод 
тарих. 

НСАХТ-нд зардал тусгагдсан Тухай бүрд 

  

Авто зам дагуух 
малын бэлчээрт 

төслийн үйл 
ажиллагаанаас 

үүдэн сөрөг 
нөлөөлөл учруулж 

болзошгүй  
  

Бэлчээрийн талбай болон ургамлан 
бүрхэвчийг /сайр дагуух хайлаас/ аль 
болох хөндөхгүй, сөрөг нөлөөлөл бага 
байлгах үүднээс төслийн ажлын машин, 
механизмд хязгаарлалт тавих.  

Зардал 
шаардлагагүй 

      

Үйл 
ажиллагааны 

туршид 

  

Байгаль орчны хяналт-шинжилгээний 
төлөвлөгөөний дагуу замын барилга, 
байгууламж барих үеийн 
ургамалжилтийн байдалд мониторинг, 
хяналтын үйл ажиллагааг идэвхтэй 
явуулах. 

 Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрт 
тусгагдсан 

Үйл 
ажиллагааны 

туршид 

  

НИЙТ ЗАРДАЛ  35,000,000 ₮ буюу гучин таван сая төгрөг 
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7.3.2. Нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөө  
Оюутолгойн уурхайн авто замын төгсгөл “Цагаанхадны уулзвараас Гашуунсухайтын боомт 
хүртэлх” хатуу хучилттай авто зам барилгын ажлын нөхөн сэргээлтийн зардал тооцог хийж 
үзэхэд замын барилгын ажилд ашиглагдсан технологийн зам болон хайрга, элс олборлох 
карьеруудын техникийн нөхөн сэргээлтийн зардал 41,456,560 төг, биологийн нөхөн 
сэргээлтийн ажлын зардалд 8,074,800.00 төг, нөхөн сэргээлтийн дараах мониторингийн 
зардал 4,953,136  төг тус тус болж байна. нийт нөхөн сэргээлтийн ажилд 54,484,496.0 төг 
буюу тавин дөрвөн сая дөрвөн зуун наян дөрвөн мянга дөрвөн зуун ерэн зургаан төгрөг 
зарцуулах тооцоолол гарлаа.  

Хүснэгт 7-3. Нөхөн сэргээлтийн нийт зардал 

№ Нөхөн сэргээлт 
Талбай 

/га/ 
Нийт /сая.төг/ 

1 Техникийн нөхөн сэргээлт 72.81 га 41,456,560 
2 Биологийн нөхөн сэргээлт 72.81 га 8,074,800 
3 Хяналт мониторингийн зардал  4,953,136 

НИЙТ  54,484,496.0 

 

7.3.3. Нүүлгэн суурьшуулах арга хэмжээний төлөвлөгөө 

Одоо Оюу Толгой ХХК-ийн Оюутолгойн уурхайн авто замын төгсгөл “Цагаанхадны 
уулзвараас Гашуунсухайтын боомт хүртэлх” хатуу хучилттай авто зам барих төслийн 
трассаар биш сайжруулсан шороон замаар тээвэрлэлт хийгдэж байгаа учраас нүүлгэн 
шилжүүлэлтийн үйл ажиллагаа шаардагдахгүй.  

Хэрэв цаашид нүүлгэн шилжүүлэлт нөхөн олговортой холбоотой асуудал гарвал газар 
болон бусад үл хөдлөх хөрөнгөтэй холбоотой өмчлөх, хуваарилах, бэлэглэх, шилжүүлэх 
үйл явцыг Монгол улсад дараах хууль тогтоомжуудаар зохицуулна. Үүнд: 

- Үндсэн хууль, 
- Газрын тухай хууль, 
- Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хууль, 
- Иргэний тухай хууль багтана. 

7.3.4. Түүх соёлын өвийг хамгаалах арга хэмжээний төлөвлөгөө 

Авто замын трасс дагуу авран хамгаалах шаардлагатай түүх соёлын дурсгал байхгүй. Гэсэн 
хэдий ч карьераас элс хайрга олборлох явцад түүх соёлын дурсгалт зүйл тохиолдвол 
хуулийн дагуу зохих газарт мэдэгдэн авран хамгаалах шаардлагатай.  

7.3.5. Хог хаягдлын менежментийн төлөвлөгөө 

Оюу Толгой ХХК нь үйл ажиллагаанаасаа гарч буй хог хаягдлын хэмжээг багасгах, аль 
болох бага хог хаягдал үүсгэх, түүнийг дахин ашиглах болон дахин боловсруулах замаар 
гарсан хог хаягдлын хэмжээг бууруулах, үлдсэн хог хаягдлыг хүрээлэн буй орчинд аюулгүй 
байдлаар хуримтлагдсан хог хаягдлыг “Эрдсийн бус хаягдлын ангилан ялгалт”, “Эрдсийн 
бус хаягдлыг цуглуулах, тээвэрлэх” дотоод журмын дагуу хаягдлыг ангилан ялгах үйл 
ажиллагааг Хаягдлын удирдлагын төв хариуцан ажилладаг. 

Хог хаягдлын сөрөг нөлөөлөл болон түүний хэмжээг бууруулахад менежментийн 
төлөвлөгөөний 5 жилийн хугацаанд 23.37 сая төгрөг зарцуулахаар төлөвлөсөн. 
Хог хаягдлын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга /2017/ болон Байгаль орчин, аялал 
жуулчлалын сайдын 2018 оны А/443 дугаар тушаалаар батлагдсан “Энгийн хог хаягдлыг 
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ангилах, цуглуулах, тээвэрлэх, дахин боловсруулах, сэргээн ашиглах, устгах, булшлах үйл 
ажиллагаанд тавигдах ерөнхий шаардлага”, “Барилгын хог хаягдлыг цэвэрлэх, цуглуулах, 
ангилах, тээвэрлэх, дахин боловсруулах, сэргээн ашиглах, устгах, булшлах журам", 
Өмнөговь аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 2019 оны 12 дугаар сарын 04-ний 
өдрийн 9/8 дугаар тогтоолоор баталсан “Энгийн хог хаягдлыг цэвэрлэх, ангилах, 
цуглуулах, тээвэрлэх, дахин боловсруулах, сэргээн ашиглах, устгах, булшлах журам”-д тус 
тус зааснаар төсөл хэрэгжүүлэгч Оюу Толгой ХХК нь дараах үүргийг хүлээнэ. Үүнд: 

❖ Хог хаягдлаа эрх бүхий байгууллагаар “Хог ачиж, тээвэрлүүлэх гэрээ”-ний дагуу 

ангиллын төрөл тус бүрээр хог хаягдлын төвлөрсөн цэгт ачуулах 

❖ Үйл ажиллагаанаас үүсэх хог хаягдлыг ангилан ялгах, хог хаягдал цуглуулах, 
тээвэрлэх, дахин боловсруулах, сэргээн ашиглах, шатаах, устгах эрх бүхий 
байгууллагад гэрээ байгуулан шилжүүлэх, гэрээний хэрэгжилтэд хяналт тавих, 
байгууллагын дотоод болон гадна орчны цэвэрлэгээг хариуцах үүрэг бүхий нэгж, 
эсхүл ажилтантай байх 

❖ Хог хаягдлын үйлчилгээний хураамжийг тогтоосон хугацаанд төлөх 
❖ Аюултай хог хаягдлыг автозамын төслийн талбайд байршуулахгүй байх, аюултай 

хог хаягдал үүссэн тухай бүрд нь Хог хаягдлын тухай хуулийн шинэчилсэн 
найруулгын 33-р зүйлд заасан шаардлагын дагуу зохих зөвшөөрөл бүхий хадгалах, 
устгах газарт зайлуулах 

❖ Байгууллагын болон туслан гүйцэтгэгчийн ажилтнууд, тээврийн жолооч нарт хог 
хаягдлыг бууруулах, ангилах, дахин ашиглах, зам дагуу хаяхгүй байх талаар сургалт 
тогтмол зохион байгуулж, зохих мэдлэгийг эзэмшүүлэх, дадал зуршлыг хэвшүүлэх; 

❖ Авто зам дагуух их цэвэрлэгээнд ажилтан, тээврийн жолооч нарыг хамруулах, 
холбогдох зардлыг гаргаж цэвэрлэгээний багаж хэрэгслээр хангах; 

❖ Бүх нийтийн их цэвэрлэгээний өдрүүдэд орон нутгийн захиргаанаас зураглалаар 
хариуцуулсан нийтийн эдэлбэр газар, гудамж, зам, талбайн хог хаягдлыг цэвэрлэж, 
холбогдох байгууллагад хүлээлгэж өгөх 

❖ Зам барилгын ажлын үел энгийн хог хаягдлыг хамгийн багадаа 3 төрлөөр буюу 1. 
Дахин боловсруулах боломжтой 2. Дахин боловсруулах боломжгүй 3. Хүнсний 
органик хог хаягдал гэж төрөлжүүлэн эх үүсвэр дээр ангилан ялгах; 

❖ Картон цааснаас бусад төрлийн ангилсан хаягдлыг зориулалтын уутанд хийж, 
уутны амыг боож битүүмжлэн шаардлага хангасан хогийн сав, бункерт 
байршуулан хадгалах ба хог ачиж цуглуулах хуваарийн дагуу ангиллын төрөл тус 
бүрээр хог тээврийн авто машинд ачуулах; 

❖ Энгийн хог хаягдлыг эх үүсвэр дээр ангилан ялгах төрлийг хог хаягдал дахин 
боловсруулах үйл ажиллагаатай уялдуулан төсөл хэрэгжүүлэгч өөрийн 
санаачилгаар нэмэгдүүлэх 

❖ 0,75 м3-с дээш эзлэхүүнтэй овор хэмжээ их энгийн болон барилгын хог хаягдлыг 
Хог хаягдлын тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.3-д заасны дагуу нэмэлт 
үйлчилгээний хөлс төлж эрх бүхий мэргэжлийн байгууллагаар тээвэрлүүлэх; 

❖ Автозам дагуу хог хаягдал хаяхгүй байх талаар анхааруулсан тэмдэг, тэмдэгээг 
байршуулах 

❖ Тээврийн жолооч нарыг тээврийн хэрэгсэл дотроо авч явах хогны уутаар хангаж, 
зам дагуу хог хаягдал хаяхгүй байх нөхцөл бололцоогоор хангах 
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Хүснэгт 7-4. Хог хаягдлын менежментийн төлөвлөгөө 

№ Хог 
хаягдлын 
ангилал 

Сөрөг нөлөөллийг арилгах, 
бууруулах арга хэмжээ 

Сөрөг 
нөлөөлл

ийн 
хамрах 
хүрээ 

Хэмж
их 

нэгж 

Нэгжийн 
зардал, төг 

Тоо 
хэмжээ 

Нийт 
зардал,  төг 

Хэрэгжүүлэх 
хугацаа ба 
давтамж 

Баримтлах эрх зүйн 
баримт бичиг 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

 

Ахуйн Хог хаягдлыг зам дагуу хаяхгүй 
байх талаар анхааруулсан 

зориулалтын тэмдэг тэмдэглэгээг 
зам дагуу байршуулах 

Төслийн 
талбай 

ш 360,000 5 1,800,000 2021 онд Хог хаягдлын тухай 
хууль; 

Байгаль орчин, аялал 
жуулчлалын сайдын                                                                         
2017 оны 12 дугаар 

сарын 12-ны                                                                                 
өдрийн А/349 дугаар 
тушаалын хавсралт.                                                                                                                                                                           

Эх үүсвэрээс гарах хог 
хаягдлын кодчилсон 
жагсаалт, тэдгээрийн 

зэрэглэл; 

MNS 5344 : 2011 

Ахуйн хог хаягдлыг 
тээвэрлэхэд тавих 

ерөнхий шаардлага; 

Засгийн газрын 2018 
оны 116 дугаар                     

тогтоолын 1 дүгээр 
хавсралт. Аюултай хог 
хаягдлыг түр хадгалах, 

цуглуулах, 

тээвэрлэх, дахин 
боловсруулах, устгах 

Хог хаягдал түр хадгалах цэг 
орчимд тогтмол ариутгал, 

цэвэрлэгээ хийх 

Хог 
хаягдал 
хадгалах 
түр цэг 

удаа 30,000 60 1,800,000 Барилгын 
ажлын үед  

тогтмол сард 
нэг удаа 

Хог хаягдлыг ангилан ялгаж, 
гэрээт ААН -ээр төслийн 

талбайгаас тогтмол зөөвөрлүүлэх  

Төслийн 
талбай 

тн 6000 1920 11,520,000 2021-2025 онд  
тогтмол өдөрт 

нэг удаа 

Ажилчид болон тээврийн жолооч 
нарт  хог хаягдлаа зам дагуу 
хаяхгүй байр, ангилан ялгах 

талаар дадал зуршил эзэмшүүлэх 
сургалтад тогтмол хамруулж, 

хогны уутаар хангах 

Төслийн 
ажилчда

д 

 ш 200,000 5 1,000,000 2021-2025 онд 

жил бүр 

Төслийн талбай орчмын эргэн 
тойронд 50 м зайд цэвэрлэгээ 

хийх 

Төслийн 
талбай 
орчимд 

50 м 

удаа 50,000 5 250,000 2021-2025 онд 

жил бүр 

2. Аюултай Засвар, хяналтын ажлын үеэр 
хэрэглэсэн тос тосолгооны сав, 
цэвэрлэгээний бодис, эд анги 
дугуй зэргийг хаялгүйгээр авч 

Төслийн 
талбай 

удаа Гэрээнд 
заасан 
дүнгээр 

30 Үйл 
ажиллагааны 

зардалд тусгах 

2021-2025 онд  
тогтмол дор 

хаяж 2 сард нэг 
удаа 
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явж, хог хаягдлын удирдлагын 
төвд хүлээлгэж өгөх 

болон бүртгэх, 
тайлагнах журам, 

Өмнөговь аймгийн 
иргэдийн 

Төлөөлөгчдийн хурлын 
2019 оны 12 дугаар 

сарын 04-ний өдрийн 
9/8 дугаар тогтоолоор 
баталсан “Энгийн хог 

хаягдлыг цэвэрлэх, 
ангилах, цуглуулах, 

тээвэрлэх, дахин 
боловсруулах, сэргээн 

ашиглах, устгах, 
булшлах журам” 

Барилга, хот 
байгуулалтын сайдын 

2020 оны 48 дугаар 
тушаалын хавсралт 

Барилгын хог хаягдлыг 
цэвэрлэх, цуглуулах, 
ангилах, тээвэрлэх, 

дахин боловсруулах, 
сэргээн ашиглах, устгах, 

булшлах журам 

 

Шаардлагатай үед ашиглах 
хаягдал тосны битүүмжлэл сайтай 

сав байрлуулах, асгаралт үүсэх 
эрсдэлтэй аюултай материалыг 
хоёрдогч тосгуур бүхий талбайд 

түр хугацаанд хадгалах 

Төслийн 
талбай 

кг 0.250 28 7,000,000 2021 онд 

 Нийт 23,370,000 ₮ буюу хорин гурван сая гурван зуун далан мянган төгрөг 
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7.3.6. Осол эрсдэлийн менежментийн төлөвлөгөө 

Оюу Толгой ХХК нь 2012 оноос олон улсын ISO 14001 стандартад нийцсэн Эрүүл мэнд, 
Аюулгүй ажиллагаа, Байгаль орчны удирдлагын тогтолцоо (ЭМААБОУТ)-г амжилттай 
хэрэгжүүлж эхэлсэн ба Эрүүл мэнд, Аюулгүй ажиллагаа, Байгаль орчны (ЭМААБО)-ны үйл 
ажиллагаандаа байнгын дахин хяналт хийж, сайжруулах шаардлага гарвал холбогдох 
өөрчлөлтийг оруулдаг. Ялангуяа Удирдлагын тогтолцооны 4-р хэсэг ЭМААБО-г үйл 
ажиллагааг сайжруулах төлөвлөгөө байдаг ба энэ төлөвлөгөөнд байгаль орчны 
гүйцэтгэлээ сайжруулахын тулд авах арга хэмжээг шат дараалан зааж мөн тухайн арга 
хэмжээг биелүүлэх албан тушаалтан бүрийн үүрэг хариуцлагыг нэг бүрчлэн зааж үзүүлсэн 
байдаг. 

Төслийн дотоод аюулгүй ажиллагаандаа OHSAS 18000 буюу ажлын байрны эрүүл ахуй, 
аюулгүй ажиллагааны журмыг нэвтрүүлэн ажиллах нь зүйтэй. Төсөл хэрэгжүүлэгч 
гэнэтийн ослын эрсдэлийн менежментийн төлөвлөгөө болон  ХАБЭА-н арга хэмжээг 
хэрэгжүүлэхэд нийт 20.0 сая төгрөг буюу хорин сая төгрөг зарцуулахаар байна. 
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Хүснэгт 7-5. Осол эрсдэлийн менежментийн төлөвлөгөө 

Болзошгүй 
аюул, осол, 

сөрөг 
нөлөөлөл 

Урьдчилан сэргийлэх,  хамгаалах арга 
хэмжээ 

Арга 
хэмжээний 
цар, хэмжээ 

Нэгжийн 
зардал 
сая. төг 

Тоо 
хэмжээ 

Нийт 
зардал 

(сая.төг/5 
жил) 

Хэрэгжүүлэх 
хугацаа ба 
давтамж 

Баримтлах эрх зүйн баримт бичиг 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Байгалийн 
гамшигт 

үзэгдлүүд 

Гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөөг дараах 
тохиолдолд тодотгох. Үүнд: 

− Төлөвлөгөөний бүтэц агуулгад 
өөрчлөлт орсон тохиолдолд 

− Орон нутагт зохион байгуулж буй 
гамшгаа хамгаалах иж бүрэн 
команд штабын сургуулиар 

− Гамшгийн хор уршгийг арилгах арга 
хэмжээг хэрэгжүүлэх явцад илэрсэн 
дутагдал, сул талыг арилгах 
зорилгоор 

− Аюулт үзэгдэл, осол болон бусад 
шаардлагатай үед 

− Гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн 
болон бүх нийтийн бэлэн байдлын 
зэрэгт шилжүүлсэн үед  

Оюу Толгой 
ХХК 

байгууллагын 
хүрээнд 

Гүйцэтгэлэ
эр 

- Үйл 
ажиллагаа

ны 
зардалд 

тусгах 

Шаардлага 
гарсан 

тохиолдолд 

Монгол улсын шадар сайдын 
2018 оны 120 дугаар тушаалын 3 
дугаар хавсралт Байгууллага аж 
ахуйн нэгжийн гамшгаас 
хамгаалах төлөвлөгөө 
боловсруулах заавар 

Байгалийн 
гамшигт 

үзэгдлүүд 

ОБЕГ-ын мэдээ болон цаг агаарын 
станцын мэдээг тогтмол хянаж үйл 
ажиллагаанд харгалзан үзэж, болзошгүй 
аюулаас урьдчилан сэргийлэх 
сэрэмжлүүлэг мэдээ, дохиог хүмүүст 
дамжуулан анхааруулга өгч байх 

Ажилчид  Гүйцэтгэлэ
эр 

- Үйл 
ажиллагаа

ны 
зардалд 

тусгах 

Үйл 
ажиллагааны 

туршид 

Гамшгаас хамгаалах тухай хууль 
/Шинэчилсэн найруулга/ 

Газар хөдлөл Газар хөдлөлийн аюулын үед авах хариу 
арга хэмжээний төлөвлөгөөний талаарх 
мэдлэг өгөх иж бүрэн сургалтын 
хөтөлбөр болон  турших дасгал 
сургуулилалтыг орон нутагтай хамтран 
зохион байгуулах 

Ажилчид  0.5 5 2.5 Жилд 1 удаа Гамшгаас хамгаалах тухай хууль 
/Шинэчилсэн найруулга/ 
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Үер Үер, болон хүчтэй салхи шуурганы дараа 
түр шороон зам эвдрэлд орсон эсэхийг 
шалгаж, эвдэрсэн тохиолдолд засах 

Түр шороон 
зам 

Гүйцэтгэлэ
эр 

Эвдрэл
ийн 

тоогоо
р 

Үйл 
ажиллагаа

ны 
зардалд 

тусгах 

Үйл 
ажиллагааны 

туршид 

Гамшгаас хамгаалах тухай хууль 
/Шинэчилсэн найруулга/ 
 

Халдварт 
өвчин 

Хоолны газрын эрүүл ахуйг сахиулах, 
ажилчдын хувийн эрүүл ахуйг сахих 

дадал зуршлыг хэвшүүлэх талаар 
мэдээлэл олгох сургалт зохион 

байгуулах 

Ажилчид 
Гүйцэтгэлэ

эр 
365 

Үйл 
ажиллагаа

ны 
зардалд 

тусгах 

Үйл 
ажиллагааны 
туршид өдөр 

бүр 

Гамшгаас хамгаалах тухай хууль 
/Шинэчилсэн найруулга/ 

Үйл 
ажиллагаата
й холбоотой 
ахуйн осол 

Цахилгааны аюулгүй байдал болон 
бусад гол ажлын байрны эрсдэлийн 
сэдвээр өрнүүлдэг аянуудыг 
үргэлжлүүлэн хийх. Тэр дундаа түгээмэл 
тулгардаг эрсдэлийн учруулж 
болзошгүй хор хохирлыг ажилчдад 
хамтын оролцоотой, сонирхолтой 
байдлаар үзүүлж таниулдаг Эрсдэлийг 
үзүүлэх төвийн үйл ажиллагааг 
үргэлжлүүлэх 

Оюу Толгой Гүйцэтгэлэ
эр 

- Үйл 
ажиллагаа

ны 
зардалд 

тусгах 

Үйл 
ажиллагааны 

туршид 

Хөдөлмөрийн аюулгүй 
байдал, эрүүл ахуйн тухай 
хууль 

Үндсэн болон гэрээт ажилтан, зочдод 
зориулан аюулгүй байдлын чиг 
баримжаа, ерөнхий мэдлэг олгох 
сургалтыг үргэлжлүүлэн тогтмол явуулах 

Оюу Толгой Гүйцэтгэлэ
эр 

- Үйл 
ажиллагаа

ны 
зардалд 

тусгах 

Үйл 
ажиллагааны 
туршид 

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, 
эрүүл ахуйн тухай хууль 

Гал түймэр Гал унтраах багаж хэрэгслийн иж 
бүрдлийг байнгын бэлэн байлгах 

шаардлага хангаагүй галын хор багаж 
хэрэгслийг тухай бүрд шинэчлэн 

байршуулах. Галын хорын хугацааг 
шалгах. 

Зам ангийн 
тосгон 

1.5 5 7.5 Үйл 
ажиллагааны 

туршид 

Галын аюулгүй байдлын тухай 
хууль /Шинэчилсэн 
найруулга 
MNS 5566:2005 Галын аюулаас 
хамгаалах. Аж ахуйн нэгж, 
байгууллага барилга 
байгууламжид гал унтраах анхан 
шатны багаж хэрэгслийн 
зайлшгүй байх шаардлага, норм. 
MNS 4244 : 1994 Хөдөлмөр 
хамгааллын систем Галын 
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аюулгүй байдал Ерөнхий 
шаардлага 
MNS 5390:2004 Хөдөлмөрийн 
аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуй. 
Цахилгааны галын аюулгүй 
байдал. Ерөнхий шаардлага. 

Автомашины 
осол 

Ханбогд сумын малчдад орон нутгийн 
замын хөдөлгөөнд зөв соёлтой оролцох 
талаар сургалт зохион байгуулах 

Ханбогд сум 2.0 5 10.0 Үйл 
ажиллагааны 
туршид 

Монгол Улсын Замын 
хөдөлгөөний дүрэм 
Замын хөдөлгөөний аюулгүй 
байдлын тухай хууль 
/Шинэчилсэн найруулга 2015/ 
Хөдөлмөрийн аюулгүй 
байдал, эрүүл ахуйн тухай 
хууль, 
Рио Тинто ЭАБ. Стандарт C3 – 
Тээврийн хэрэгсэл, түүнийг 
жолоодох, 2008 оны 12 дугаар 
сар  
Төслийн талбайн замын 
хөдөлгөөний дүрэм 

Замын хөдөлгөөний аюулгүйн дүрмийг 
мөрдөөгүй тохиолдолд жолоочид авах 
арга хэмжээний тухай боловсруулсан 
бодлогын хэрэгжилтийг хангаж ажиллах 
. 

Оюу Толгойн 
болон гэрээт 

гүйцэтгэгчийн 
тээврийн 

жолооч нар 

Үйл 
ажиллагааны 
туршид 

Тоног 
төхөөрөмжи
йн эвдрэл 
гэмтэл гарах 

Тоног төхөөрөмжийг тогтмол шалгаж 
засвар үйлчилгээг тогтмол хийх, бүртгэл 
хөтлөх. 
 

Төслийн 
талбай 

- Шаард
лагатай 
тоогоо

р 

- Үйл 
ажиллагааны 
туршид 
тогтмол 

 

Нийт зардал 20.0 сая төгрөг буюу хорин сая төгрөг 
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7.3.7. Удирдлага зохион байгуулалтын хүрээнд авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ 

Оюутолгойн уурхайн авто замын төгсгөл “Цагаанхадны уулзвараас Гашуунсухайтын боомт хүртэлх” 18.6 км хатуу хучилттай авто зам барих 
төслийн явцад байгаль хамгаалах, сөрөг нөлөөллийг бууруулах, арилгахтай холбоотой арга хэмжээг тухай бүрд авч хэрэгжүүлэх 
шаардлагатай. Төслийн үйл ажиллагааны туршид мэргэжлийн байгууллагаар Газрын чанарын улсын хянан баталгааг 5 жил тутамд хийлгэх 
шаардлагатай. Төслийн явцад удирдлага зохион байгуулалтын хүрээнд 43 сая төгрөг зарцуулах төлөвлөгөөг гаргалаа. 

Хүснэгт 7-6. Удирдлага зохион байгуулалтын хүрээнд авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ 

№ Төлөвлөсөн арга хэмжээ Урьдчилан тооцсон төсөв 
сая.төг/5 жил 

Хэрэгжүүлэх хуваарь Хариуцсан албан 
тушаалтан  

1 2 3 4 

1 Байгаль орчныг хамгаалах, гал түймэр, усны аюул мэтийн гэнэтийн ослоос 
урьдчилан сэргийлэх, осол гарсан тохиолдолд шуурхай хэрэгжүүлэх арга 
хэмжээг зохион байгуулах талаар 1 жилд 2 удаа сургалт, сурталчилгааны 

ажлыг мэргэжлийн байгууллага хүмүүстэй хамтран зохион байгуулах. 

Үйл ажиллагааны зардалд 
тусгах 

Жил тутам 

ЭМААБОАБ Хэлтэс 

2 Ажиллагсдыг эрүүл мэндийн үзлэгт тогтмол оруулах. Ажилчдыг ажлын 
онцлогоос хамааруулан  хувь хүний хамгаалалтын хэрэгслээр тогтмол 

хангах 

Үйл ажиллагааны зардалд 
тусгах 

Төслийн  нийт 
хугацаанд 

ЭМААБОАБ Хэлтэс 

3 Галын аюулаас хамгаалах хэрэгсэл, эрүүл ахуйн хэрэгслээр хангах 
38 сая ₮ 

Төслийн  нийт 
хугацаанд 

ЭМААБОАБ Хэлтэс 

4 Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээгээр тодорхойлсон сөрөг 
нөлөөг бууруулах, арилгах арга хэмжээний зөвлөмж, байгаль орчны 
менежментийн төлөвлөгөөг үндэслэн Тухайн жилийн байгаль орчны 

менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулна. 

Үйл ажиллагааны зардалд 
тусгах 

Жил бүрийн 12 дугаар 
сард 

ЭМААБОАБ Хэлтэс 

5 Газар ашиглах талбайд газрын төлөв байдлын чанарын улсын хянан 
баталгааг тогтоосон хугацаанд эрх бүхий байгууллагаар хийлгэж байх 

5 сая ₮ Төслийн  хугацаанд ЭМААБОАБ Хэлтэс 

6 Усны баталгаат тоолуурын заалтыг үндэслэн ус ашигласны төлбөрийг төлж 
байх 

Үйл ажиллагааны зардалд 
тусгах 

Ус ашиглах гэрээнд 
заасны дагуу 

ЭМААБОАБ Хэлтэс 

 Нийт 43.0 сая ₮ буюу дөчин гурван сая төгрөг  
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7.4. Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр 

Байгаль орчныг хамгаалах тухай хуулийн 31-р зүйл, Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын 
үнэлгээний тухай хуульд зааснаар Оюу Толгой ХХК-ийн Оюутолгойн уурхайн авто замын 
төгсгөл “Цагаанхадны уулзвараас Гашуунсухайтын боомт хүртэлх” хатуу хучилттай авто 
зам барих төслийн үед тухайн дэвсгэрийн байгаль орчныг хамгаалах, зүй зохистой 
ашиглах, нөхөн сэргээх, нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээгээр тогтоосон сөрөг 
нөлөөллийг бууруулах, арилгах, урьдчилан сэргийлэх, төсөл хэрэгжих орчинд бий болж 
болзошгүй сөрөг үр дагаврыг хянах, илрүүлэх зорилгоор байгаль орчны менежментийн 
төлөвлөгөөг боловсруулан батлуулж хэрэгжилтийг хангаж ажиллах үүрэг төсөл 
хэрэгжүүлэгч Оюу Толгой ХХК -д өгөгдсөн. Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө нь 
байгаль хамгаалах төлөвлөгөө, орчны хяналт-шинжилгээний хөтөлбөрөөс бүрдэх бөгөөд 
орчны хяналт-шинжилгээний хөтөлбөрт төслийн үйл ажиллагааны улмаас байгаль орчны 
төлөв байдалд үзүүлж байгаа өөрчлөлтийг хянах, шинжилгээ хийх, үр дүнг тайлагнах, 
түүнийг хэрэгжүүлэх арга хэлбэр, шаардагдах хөрөнгө, зардал, хугацааг тодорхойлон 
тусгахаар хуульчлагдсан байна. 

Хуулийн дээрх заалтыг удирдлага болгон төслийг хэрэгжүүлэх явцад Оюу Толгой ХХК -аас 
байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ болон байгаль орчныг хамгаалах 
төлөвлөгөөнд тусгасан сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ, тухайн орчинд төслийн 
үйл ажиллагаанаас шалтгаалан гарсан өөрчлөлтүүдийг тодорхойлох, хянах зорилгоор 
зайлшгүй хянаж байх үзүүлэлтүүд, түүний тодорхойлолт, хуваарь, баримтлах стандарт, 
аргачлал, зардлыг тодорхойлон Байгаль орчин ногоон хөгжлийн яамны сайдын 2014 оны 
04-дүгээр сарын 10 ны өдрийн А-117 дугаар тушаалаар батлагдсан “Байгаль орчны 
менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах, хянан батлах, тайлагнах журам”, Байгаль орчин, 
аялал жуулчлалын сайдын 2019 оны 10 дугаар сарын 29-ний өдрийн А/618 тоот тушаалын 
хавсралт “Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах, хянан батлах, 
тайлагнах журам”-д заасны дагуу байгалийн бүрдэл тус бүрээр энэхүү орчны хяналт 
шинжилгээний хөтөлбөрийг (ОХШХ) боловсруулав. Дараах хүснэгтэд төслийн хугацаанд 
жил бүр  хийгдэх ОХШХ-ний төлөвлөгөөг гаргав.  

Хүснэгт 7-7. ОХШХ-ний хөтөлбөрийн төлөвлөгөө 

№ Байгаль 
орчны 
бүрэлдэхүүн 
хэсэг 

 
Хяналт 
шинжилгээ хийх 
үзүүлэлтүүд 

Орчны хяналт шинжилгээний хуваарь 

2022 2023 2024 2025 2026 

5-6 
сар 

9-
10 
сар 

5-6 
сар 

9-
10 
сар 

5-6 
сар 

9-
10 
сар 

5-6 
сар 

9-
10 
сар 

5-6 
сар 

9-
10 
сар 

1 Агаарын 
чанар 

Тодорхой цэг дээр 
СО, NOx, SO2, 
РМ2.5, РМ10, цаг 
агаарын үзүүлэлт 

+ + + + + + + + + + 

2 Хөрсөн 
бүрхэвч 

Агрохимийн 
үзүүлэлтүүд болон 
хүнд металлын 
үзүүлэлтүүд 

+ + + + + + + + + + 

3 Ургамлан 
нөмрөг  

Ургамлын зүйлийн 
бүрдэл, тусгаг 
бүрхэц, арвийн 
үнэлгээ. Ургамлан 
нөмрөгийн 
өөрчлөлт хөгжил,  

+ + + + + + + + + + 

4 Амьтан амьтны ойр орчимд 
тохиолдол, 

Үйл ажиллагааны туршид улирал тогтмол тэмдэглэж 
байх 
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Хүснэгт 7-8. Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр 

Хянах 
үзүүлэлтүүд 

Хяналт, 
шинжилгээ хийх 

байршил 

Хугаца
а ба 

давтам
ж 

Давта
мжийн 
тоо/ 5 
жил 

Нэгжи
йн 

зардал
, 

сая.төг 

Нийт 
зарда

л, 
сая.тө

г 

Тайлбар Баримтлах 
стандарт ба 

аргачлал 

1. Агаарын чанар 

Нийт тоосонцор 
(TSP), 
нүүрс төрөгчийн 
дутуу 
исэл CO, 
хүхрийн давхар 
исэл SO2 азотын 
давхар 
исэл NO2 

18.6 км замын 
трассын дагуу 5 

цэгт 

Жилий
н турш 

Тогтмо
л 

2.5 12.5 - Цаг уур, орчны 
хяналт 

шинжилгээни
й заавар 

ШЗ.II.01.03.20
14 (Цаг уурын 

ажиглалт, 
хэмжлийн 

технологийн 
заавар XIV 

дэвтэр. 
Монгол улсын 

засгийн 
газрын 

хэрэгжүүлэгч 
агентлаг Цаг 

уур орчны 
шинжилгээни

й газар) 

2. Хөрсний чанар 

Хар тунгалаг 
(Pb), кадми (Cd), 
хром (Cr), цайр 
(Zn), никель (Ni), 
хүнцэл (As) 

18.6 км замын 
трассын дагуу- 2 
цэгт 
Машины 
зогсоолд-1 цэгт 
Хогийн цэг -1 
цэгт 
 

2021, 
2022 

он 

1 жилд 
1 удаа- 
Нийт 2 
удаа 

0.4 0.8 Итгэмжл
эгдсэн 

лаборат
орийн 
задлан 

шинжилг
ээ 

MNS 
3298:1990 

Байгаль 
хамгаалал. 

Хөрс. 
Шинжилгээни
й дээж авахад 

тавигдах 
ерөнхий 

шаардлагууд, 
MNS 

5850:2019 
Хөрс 

бохирдуулагч 
бодис 

элементүүдий
н 

зөвшөөрөгдөх 
дээд хэмжээ 

3. Усны түвшин, чанар 

Усны чанарын 
хээрийн 
шинжилгээ, 
Усны чанарын 
энгийн 
үзүүлэлтүүд: pH, 
Эрдэсжилт, ЦДЧ, 
температур, 

Авто замын 
трасс дагуух 

малчдын худаг  

Жилд 
нэг 

удаа 
2021,2
022 он 

2 удаа 1.0 2.0 
Тухайн 
талбай 

дээр 
“Hanna” 

Усны 
чанарын 
хээрийн 

шинжилгэ
эний (pH, 

Усны дээжийн 
үндсэн 
үзүүлэлтийг 
талбар дээр 
гүйцэтгэх 
стандарт 
ажлын журам. 
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Хянах 
үзүүлэлтүүд 

Хяналт, 
шинжилгээ хийх 

байршил 

Хугаца
а ба 

давтам
ж 

Давта
мжийн 
тоо/ 5 
жил 

Нэгжи
йн 

зардал
, 

сая.төг 

Нийт 
зарда

л, 
сая.тө

г 

Тайлбар Баримтлах 
стандарт ба 

аргачлал 

Эрдэсжил
т, 

ЦДЧ,темп
ератур) 
хэмжигч 

багаж 
Усны хими 
болон физикийн 
үзүүлэлт, pH, 
Эрдэсжилт, ЦДЧ, 
химийн үндсэн 
анион ба катион, 
умбуур бодис, 
хатуулаг, хүнд 
металлын 
агууламж, As, Ba, 
Be, B, Cd, Co, Cu, 
Cr, Ag, Se, Mo, 
Mn, Hg, Pb, Zn, Ti 

Ажилчдын 
ундны ус 

хангалж байгаа 
худаг 

2 
улирал
д нэг 
удаа 

 
2021,2
022 он 

1 жилд 
2 удаа 
Нийт 4 
удаа 

 

2.0 8.0 
Усны 

дээжийн 
сав 

хэмжээ: 
1000 мл 

Усны 
дээж авах 
ган ховоо 
хэмжээ: 
1000 мл 

лаборато
рийн 

шинжилгэ
э. 

 

 

MNS 
0900:2018 
Ундны ус, 

эрүүл ахуйн 
шаардлага, 

чанар, 
аюулгүй 
байдлын 
үнэлгээ. 

4. Ургамлын аймаг 

Ургамлын 
мониторинг, 

биомасс, 
зүйлийн 

бүрдлийг гаргах 

18.6 км авто 
замын трассын 

дагууд 
Нийт 5 цэгт 

VIII/1-
IX/1 

хоорон
д жилд 

нэг 
удаа 

5 удаа 2.0 10.0  - 

5. Амьтны аймаг 

Төслийн 
трассын дагуух 
зэрлэг амьтдын 

нүүдлийн 
ажиглалтын 

бүртгэл 

18.6 км авто 
замын трассын 

дагууд 

Нүүдл
ийн 
үед 

5 удаа 1.0 5.0 - Ажиглалт, 
бүртгэл хийх,  

Зургийн 
аппарат,байр
шил тогтоогч 

(GPS), 
Survey123 

маягт ашиглах 

Нийт зардал 38.3 сая төгрөг буюу гүчин найман сая төгрөг 
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7.5. БОМТ, түүний хэрэгжилтийг оролцогч, сонирхогч талуудад тайлагнах, хэлэлцүүлэх 
хуваарь 

Төсөл хэрэгжүүлэгч Оюу Толгой ХХК нь жил бүр тухайн жилийн байгаль орчны 
менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн талаар тайланг БОАЖЯ-д болон аймгийн 
байгаль орчны газарт хүргүүлнэ. Мөн БОМТ-ний хэрэгжилтийн талаар байгаль орчны 
хяналтын улсын байцаагч, Засаг дарга, Говийн бага дархан газар “Б” болон бусад 
оролцогч талуудад танилцуулгыг жил тутам хийнэ. 

Хүснэгт 7-9. БОМТ-ний хэрэгжилтийг оролцогч, сонирхогч талуудад тайлагнах, хэлэлцүүлэх хуваарь 

БОМТ 
хэрэгжилт

ийг 
тайлагнах, 
хэлэлцүүл

эх 
байгууллаг

ууд 

Тайлагнах, 
хэлэлцүүлэ

х хэлбэр 

Мэдээлли
йн агуулга 

Хугацаа
ны тов 

Тайлагнах 
зардал, 
сая төг 

Хэлэлцүүлг
ээр санал 

авах чиглэл 

Хариуцан 
зохион 

байгуулах 
албан 

тушаалтан/аж
илтан 

Зохион 
байгуу

лах 
газар 

Төрийн 
захиргаан
ы төв 
байгууллаг
а /Байгаль 
орчин 
аялал 
жуулчлалы
н яам/ 

БОМТ-ний 
хэрэгжилти
йн тайланг 
төлөвлөгөө
нд тусгасан 
арга 
хэмжээний 
дагуу 
гаргаж, 
дараа оны 
БОМТ-ний 
төсөлтэй 
хамтатган 
ерөнхий 
үнэлгээ 
хийсэн 
байгууллаг
ад 
хүргүүлнэ. 

Тухайн 
жил 
төлөвлөсө
н ажлаа 
хэрхэн 
гүйцэтгэсэ
н түүний 
үр дүнг 
өгүүлбэрэ
эр 
дэлгэрэнг
үй 
илэрхийлс
эн текст 
байна. 
Тухайн 
текст нь 
ажлын 
гүйцэтгэл, 
үр дүнтэй 
холбоото
й фото 
зургаар 
баталгааж
сан байна  

Жил 
бүрийн 
12 
дугаар 
сарын 
30-наас 
өмнө 

Үйл 
ажиллага
аны 
зардалд 
тусгах 

Байгаль 
орчны 
менежмент
ийн 
төлөвлөгөө
ний 
хэрэгжилти
йн тайланг 
баталгаажу
улах 

ЭМААБОАБ 

БОАЖЯ
-д 

Өмнөговь 
аймгийн 
байгаль 
орчны 
газар 

Тайлангийн 
эх хувь 
болон 
цахим 
хэлбэрээр 
албан 
бичгийн 
хамт 

Жил 
бүрийн 
11 
дүгээр 
сарын 
01-нээс 
өмнө 

Байгаль 
орчны 
менежмент
ийн 
төлөвлөгөө
ний 
хэрэгжилти
йг 
тайлагнаж, 
санал авах 

Өмнөг
овь 
аймгий
н 
байгал
ь 
орчны 
газарт 

Говийн 
бага 
дархан 
газар “Б” 

Тайлангийн 
эх хувь 
болон 
цахим 
хэлбэрээр 
албан 
бичгийн 
хамт 

Жил 
бүрийн 
11 
дүгээр 
сарын 
01-нээс 
өмнө 

 Байгаль 
орчны 
менежмент
ийн 
төлөвлөгөө
ний 
хэрэгжилти
йг 

Говийн 
бага 
дархан 
газар 
“Б” 
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БОМТ 
хэрэгжилт

ийг 
тайлагнах, 
хэлэлцүүл

эх 
байгууллаг

ууд 

Тайлагнах, 
хэлэлцүүлэ

х хэлбэр 

Мэдээлли
йн агуулга 

Хугацаа
ны тов 

Тайлагнах 
зардал, 
сая төг 

Хэлэлцүүлг
ээр санал 

авах чиглэл 

Хариуцан 
зохион 

байгуулах 
албан 

тушаалтан/аж
илтан 

Зохион 
байгуу

лах 
газар 

тайлагнаж, 
санал авах 

Ханбогд 
сумын 
ЗДТГ-т 

БОМТ-ний 
хэрэгжилти
йн тайланг 
иргэдийн 
төлөөлөгчд
ийн 
хурлаар 
оруулж 
танилцуула
х 

Жил 
бүрийн 
11 
дүгээр 
сарын 
01-нээс 
өмнө 

 Байгаль 
орчны 
менежмент
ийн 
төлөвлөгөө
ний 
хэрэгжилти
йг 
тайлагнаж 
олон 
нийтэд 
таниулж 
санал авах 

Өмнөг
овь 
аймгий
н 
Ханбог
д 
сумын 
ЗДТГ-т 
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ДҮГНЭЛТ  

Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутагт Оюутолгойн уурхайн авто замын төгсгөл 
“Цагаанхадны уулзвараас Гашуунсухайтын боомт хүртэлх” хатуу хучилттай авто зам барих 
төслийн БОННҮ-ний нэмэлт тодотголд тулгуурлан дараах дүгнэлтийг хийж байна. Үүнд: 

1. Төслийг хэрэгжүүлэхэд байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөө харьцангуй бага бөгөөд эерэг 
нөлөөлөл давамгайлсан байх нь харагдаж байна. Гэвч төслийн барилга, бүтээн 
байгуулалтын ажлын үед эвдэрсэн хөрсийг нөхөн сэргээж, ургамлан нөмрөг байгалийн 
аясаар ургах нөхцөлийг бүрдүүлж ажиллах нь зүйтэй. Үйл ажиллагааны осол, эрсдэлийн 
улмаас хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлж болзошгүй тул байгаль хамгаалах үйл 
ажиллагаанд зарцуулах хөрөнгө мөнгө, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлтийг 
сумын БО-ны байцаагч байнгын хяналтдаа байлгах нь зүйтэй.  

2. Төслийн үйл ажиллагааны явцад байгалийн гамшигт үзэгдлээс шалтгаалсан осол аваараас 
илүү хүний буруутай үйл ажиллагаа болох хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны 
дүрмийг баримтлаагүйгээс осол гарах нөхцөл харьцангуй өндөр ба тэдгээрээс урьдчилан 
сэргийлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг энэ тайланд зөвлөсний дагуу боловсруулж, 
байнгын бэлэн байдалд ажиллах нь зүйтэй. Аваар осол гарахаас сэргийлэх, хэвийн үйл 
ажиллагааг хангах, ажилчдын эрүүл мэндийг эрсдэхээс сэргийлэхийн тулд ажлын байрны 
аюулыг үнэлж, аюул осол гарч болзошгүй цэгт байнгын хяналт тавьж, техник технологийн 
гэмтэл, удирдлага зохион байгуулалтын алдаа, дутагдлыг тогтоож, арилгах арга хэмжээг 
тогтмол авч ажиллах шаардлагатай. 

3. Төсөл хэрэгжих орчны байгалийн унаган төрхийг хамгаалахын тулд байгаль орчинд 
үзүүлэх сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх, сөрөг нөлөөллийг бууруулах, арилгах арга 
хэмжээний зөвлөмж, БОХТ, ОХШХ-ийг мөрийн хөтөлбөр болгон ажиллаж цаг хугацаанд нь 
хэрэгжүүлэн, төслийг Ханбогд сумын ЗДТГ-ын хяналт дор хэрэгжүүлэх нь зүйтэй.  

4. Оюу Толгой ХХК -ийн байгаль орчныг хамгаалах талаар зайлшгүй хэрэгжүүлэх БОМТ-ний 
зардал 214.17 сая төг буюу хоёр зуун арван дөрвөн сая арван долоон мянган төгрөг 
байхаар 2021-2025 онд буюу зам барилгын ажлын үед болон түүний дараах зам 
ашиглалтын үеийг хамруулан 5 жилийн БОМТ боловсруулсан болно.  

5. Төслийн БОМТ-ний хэрэгжилтийн тайланг 11 сарын 1- нээс өмнө гаргаж төсөл хэрэгжиж 
буй нутаг дэвсгэрийн захиргаа, ойр орчмын нутаг дэвсгэр дэх иргэдэд танилцуулах тэдний 
саналыг нэгтгэн тусгах ажлыг зохион байгуулах, оролцогч болон сонирхогч талуудад 
мэдээллийг ил тод байлгах арга хэмжээг авсан байх шаардлагатай. 

6. Төслийн үйл ажиллагааны үед уг тайланд тусгасан сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга 
хэмжээ, байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг зэргийг чанд даган мөрдөн 
ажилласан тохиолдолд байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийн зохих түвшинд барих 
боломжтой байна. 
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ХАВСРАЛТЫН ЖАГСААЛТ 

№ 
Хавсралтын нэр 

Хуудасны 
тоо 

1 Оюутолгой ХХК-ийн Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар 3 

2 Грийнтрендс ХХК-ийн тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний 
хуулбар 

2 

3 БОАЖЯ-ны Ерөнхий үнэлгээний дүгнэлт 2021.03.04 өдрийн 
13/916 тоот 

6 

4 Батлагдсан зураг төслийн нүүр 6 

5 Автозамын ТЭЗҮ баталсан тушаал, шийдвэр  9 

6 Зам тээврийн сайдын тушаал Авто замын чиглэл батлах тухай 
2015.04.16 өдрийн 104 тоот  

2 

7 Өмнөговь аймгийн засаг даргын захирамж, Түгээмэл 
тархацтай ашигт малтмалын карьерын зөвшөөрөл олгох тухай 
2015.07.30 өдрийн  а/446 тоот 

10 

8 МУ-ын Өмнөговь аймгийн  ЗД-ын захирамж, Түгээмэл 
тархацтай ашигт малтмалын карьерын солбицол өөрчлөх 
тухай 2016.07.17 өдрийн а/523 тоот 

3 

9 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашиглуулах гэрээ 
2015.07.30 өдрийн 150730 тоот 

6 

10 Говийн Бага ДЦГ-ын хамгааллын захиргаа түгээмэл тархацтай 
ашигт малтмал ашиглах тухай 2015.09.21 өдрийн  48 тоот 

1 

11 Усны газрын “Ус ашиглуулах дүгнэлт” 2021.05.17 өдрийн 
05/363 тоот 

9 

12 Усны тоолуурын баталгаажуулалтын гэрчилгээ 1 

13 Автозамын барилгын ажилд ашиглагдах усны худгийн 
паспорт 

2 

14 Хөрсний ерөнхий химийн болон хүнд металлын 
шинжилгээний хариу 2021.01.21-22 өдрийн 21/29 тоот 

2 

15 Говийн Бага ДЦГ-ын хамгааллын захиргаа БОНБҮ нэмэлт 
тодотгол хийх тухай 2021.03.17 өдрийн 35 тоот 

1 

16 Говийн Бага ДЦГ-ын хамгааллын захиргаа БОННҮ нэмэлт 
тодотгол хийлгэх тухай 

 

17 Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын Хайрхан багийн иргэдийн 
нийтийн хурлын тогтоол 

1 

18 Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын Хайрхан багийн иргэдийн 
нийтийн хурлын тэмдэглэл 

3 

19 Өмнөговь аймаг Ханбогд сум дах сум дундын шүүхийн 
шүүгчийн захирамж 2020.09.23 өдрийн 144/ШЗ2020/00685 
тоот 

3 

 

 

 

 


