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ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА 
 

Оюу толгой төслийн барилга, байгуулалтын үе шатанд хэрэглэгдэх химийн бодисын 
байгаль орчинд нөлөөлөх болон эрсдлийн үнэлгээний ажлын явцад  өнөөгийн байдлаар 
буюу барилга байгуулалтын үе шатанд Оюу Толгойд ашиглагдаж буй химийн 
бодисуудын ашиглалт, хадгалалт, тээвэрлэлт, хаягдал, устгалтын байдлыг газар дээр 
судлан үзэж, химийн бодисуудаас ус болон хөрсөнд алдагдах, агаарт дэгдэх, тэсрэх 
бодисуудаас үүсэн бий болзошгүй осол, тэдгээрээс Оюу Толгойд ажиллагсад, ойр 
орчмын оршин суугчид, хөрс, ус, агаар болон ургамал, амьтны төрөл зүйлд учирч 
болзошгүй нөлөөллүүдийг авч үзэв. Үүнээс гадна орон нутгийн уур амьсгал, шинж 
чанараас химийн бодисуудын ашиглалтад нөлөөлөх байдлыг нарийвчлан тусгасан 
болно. Энэхүү үнэлгээний ажлыг Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай 
хууль, химийн хорт, аюултай бодисын тухай хууль болон Байгаль орчны сайдын 2006 
оны 04 сарын 27-ны 119 тоот тушаалын 3-р хавсралтад заагдсан Байгаль орчны 
нарийвчилсан үнэлгээ хийх аргачилсан зааврыг мөрдлөг болгон, түүний шаардлагад 
нийцүүлэн хийсэн болно. 

Төслийн барилга, байгуулалтын үед ашиглагдах химийн бодисын байгаль орчинд 
нөлөөлөх байдлын болон эрсдлийн үнэлгээг хийхдээ дараах гол зорилтуудыг байдлаар 
тодорхойлов. Үүнд: 

 Оюу толгой орчмын уур амьсгалын нөхцөл, агаарын чанар, газарзүй геологийн 
тогтоц, гадаргын ба газар доорхи ус, хөрс ургамлан нөмрөг, амьтны аймаг, оршин 
суугчид гэсэн байгаль орчин, хүн амын төлөв байдлыг тодорхойлох, 

 Химийн бодисын аюулгүй байдал, агаарын чанар, газрын гадарга уур амьсгал, 
гадаргын болон газар доорхи ус, хөрс ургамлан нөмрөг, амьтны аймаг, оршин 
суугчдад төслийн химийн бодисоос үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга 
замуудыг тогтоох, түүнд шаардагдах хөрөнгө зардлыг төлөвлөх, 

 Байгаль орчинд химийн бодисын ашиглалт, хадгалалт, тээвэрлэлтийн зүгээс 
үзүүлж болзошгүй эрсдэл, аюул ослыг үнэлэх, 

 Байгаль орчин, химийн бодистой холбоотой эрхзүйн баримт бичиг дүрэм 
журамтай химийн бодисын ашиглах, хадгалах тээвэрлэх үйл ажиллагаа нийцэж 
буй эсэхийг тогтоох, 

 Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөөг боловсруулах, түүнд шаардагдах хөрөнгө, 
зардлыг төлөвлөх зэрэг болно.  

Оюу Толгойд одоо ашиглагдаж байгаа химийн бодисын нэр төрөл, тоо хэмжээ, ашиглалт 
харьяалалтын өнөөгийн байдлын судалгааг 2008 оны 2 сард Эко-Трейд ХХК-ийн 
экспертүүд төслийн талбай дээр хийж, тодорхой мэдээлэл цуглуулсан бөгөөд тус орд 
болон түүний ойр орчмын талбайн талаархи мэдээллийг Эко-Трейд ХХК-ийн Оюу Толгой 
төслийн өмнөх тайлангаас авч ашигласан болно. Төслийн барилга, байгуулалтын үед 
ашиглах химийн бодисын байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ болон эрсдлийн 
үнэлгээний ажлын хүрээнд хээрийн судалгааны ажил, химийн бодисын тооллого болон 
үр дүн нэгтгэх, химийн бодисын тэдгээрийг агшиглах, хадгалах, тээвэрлэх бүхий л үеийн 
хууль эрхзүйн зохицуулалт, стандарт, дүрэм журмуудыг нарийвчлан судлах ажлыг 2008 
оны 1-р улиралд хийж гүйцэтгэлээ.  

Энэхүү Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын болон эрсдлийн үнэлгээний тайлан нь хийт  

Оюу толгой төсөл нь одоогийн байдлаар 10 цэг дээр барилга байгууламж, геологи 
хайгуул, гүний уурхайн босоо амын нэвтрэлт болон төслийн бусад үйл ажиллагааг 
хэвийн явагдахад шаардагдах үйлчилгээний машин механизм зэрэгт 80 орчим тусгай 
зориулалтаар 170 гаруй нэр төрлийн химийн бодисуудыг ашиглаж байна. Үүнээс онцгой 
хортой бодис 6 нэр төрөл, их хортой бодис 12 төрөл, дунд зэргийн хортой бодис 25 нэр 
төрөл байлаа.  
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Химийн бодисын ашиглалтаас байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын болон эрсдлийн 
үнэлгээг өгөхдөө байгаль орчины бүрдэл хэсгүүдэд нөлөөлөх нөлөөлөл тус бүрийг авч 
үзэж, нийт нөлөөллийг нэгтгэн дараах дүгнэлтэд хүрэв. Үүнд:  

1. Оюу толгой төслийн барилга, байгуулалтын үе шатанд хүн болон амьтныг их 
хэмжээгээр хордуулах, эрүүл мэнд, ам насанд ноцтой хор хөнөөл үүсгэх 
хэмжээний бодисууд хэрэглэгдэхгүй юм. Хэдийгээр онцгой хортой ангилалд орсон 
6, их хортой ангилалд орсон 12 нэр төрлийн бодис байгаа ч зохих аюулгүйн 
ажиллагаа, хамгаалах арга хэрэгслийг биелүүлснээр хүний үйл ажиллагаанаас 
шалтгаалсан онц ноцтой эрсдлүүд гарах магадлал бага байна.  

2. Оюу толгой орчмын эрс тэс уур амьсгал болон байгалийн зарим хүчин зүйлс нь 
бодисуудыг хадгалах, тээвэрлэх болон ашиглахад тодорхой хэмжээгээр нөлөөлж, 
үүнээс шалтгаалсан эрсдэл үүсч болзошгүй. Үүнд: Гэнэтийн их хэмжээтэй үерийн 
үед химийн бодис урсах, хэт халуунаас болж хялбар шатамхай бодисуудаас гал 
гарах зэрэг эрсдлүүд гарч болно.  

3. Умдайн голын сайр төслийн талбай дээгүүр дайрдагтай холбогдуулан их 
хэмжээний үерийн үед химийн бодисууд усанд автан гүний болон гадаргын 
урсацад орж болзошгүй юм. Ингэснээр хүн, мал, амьтны ундны усны үүсвэрийг 
бохирдуулах сөрөг үр дагавартай. Иймд химийн бодис хэрэглэж байгаа цэг болон 
хадгалж буй агуулахуудад үерийн хамгаалалт, далан шуудууг зохих стандартын 
дагуу хийж өгөх шаардлагатай юм.  

4. Агаарын чанарт химийн бодисоос нөлөөлөх нөлөөлөл дунд зэрэг байна. Агаарт 
ялгаруулах хийн бохирдуулагчдын хэмжээ харьцангуй бага ба дэгдэмхий шинж 
чанартай бодисууд цөөн тоо хэмжээтэй байна. Харин шатамхай, шаталтаар хорт 
хий ялгаруулдаг шатах, тослох материал их хэмжээтэй байгааг анхаарч галын 
аюулгүй байдлыг дээд зэргээр хангах шаардлагатай.  

5. Химийн бодис газрын хөрсөнд их хэмжээгээр асгарсанаар ургамлан бүрхэвч 
болон хөрсөнд, цаашлаад амьтны аймагт ч шууд бусаар сөрөг нөлөөлөл үзүүлж 
болзошгүй байна.  

6. Оюу толгой дээр байгаа химийн бодисыг хадгалах, ашиглах болон тээвэрлэх үед 
аюулгүй ажиллагааны зарчмыг баримталж, байнгын үзлэг шалгалт хийж байх нь 
аливаа химийн бодисоос шалтгаалсан сөрөг нөлөөлөл үүсэхээс урьдчилан 
сэргийлэх юм.  

 

 

Тайланг боловсруулж, товч танилцуулгыг бичсэн: 

 

Байгаль орчны судалгаа, үнэлгээний Эко-Трейд ХХК-ийн мэргэжилтэн 

            

Б.Алтангадас  
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1.0 ОЮУ ТОЛГОЙ ТӨСӨЛД АШИГЛАГДАХ ХИМИЙН БОДИС, ТҮҮНИЙ ЭРХЗҮЙН 
ЗОХИЦУУЛАЛТ, НИЙТЛЭГ ШААРДЛАГА 
 

1.1 ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ 
Оюу Толгой төсөл нь Монгол Улсын Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутагт орших Оюу 
Толгойн орд газраас алт-зэсний хүдэр олборлон, боловсруулах төсөл юм. Оюу толгой 
төслийн байгаль орчинд Нөлөөлөх Байдлын Үнэлгээний ажлыг 2006 онд хийж тайланг 
батлуулсан ба энэхүү тайланд уурхайн дэд бүтэц, үндсэн болон туслах барилга 
байгууламжуудыг барих үе шатанд ашиглагдах химийн бодисын байгаль орчинд 
нөлөөлөх байдлын болон эрсдлийн  үнэлгээг нэмэлт байдлаар тусгайлан хийх 
шаардлагыг БОЯ- наас тавьж, ерөнхий үнэлгээний дүгнэлтийг гаргасан байна. Иймээс 
МУ-ын хууль тогтоомжинд заагдсаны дагуу төслийн үйл ажиллагааг хэвийн явуулахад 
шаардагдах химийн бодисын байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын болон эрсдлийн 
үнэлгээг хийлгэхээр захиалагч АММИ ХХК тус компанид хүсэлт гаргасны дагуу Эко трейд 
ХХК Монгол улсад өнөөдөр хүчин төгөлдөр мөрдөж буй  хууль, тогтоомж болон энэ 
талаархи олон улсын гэрээ конвенцийн шаардлагыг судлан үзэж түүнд нийцүүлэн хийв.  
 
Энэхүү үнэлгээний ажлын хүрээнд барилга байгууламжийг барих үе шатанд ашиглагдах 
химийн бодисын хэрэглээний өнөөгийн болон хэтийн төлөвийг тодорхойлох, ашиглах 
химийн бодисын байгаль орчин, хүний эрүүл мэндэд үзүүлэх болзошгүй сөрөг нөлөөлөл, 
тэдгээрийн хор аюулын зэргийг тооцон гаргаж, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ, 
аюулгүй ажиллагаа болон аваарь ослын үед авах холбогдох арга хэмжээнүүдийг тогтоох 
зэрэг ажлуудыг гүйцэтгэж, үр дүнг энэхүү тайланд толилуулав.  

1.2 АШИГЛАГДАХ ХИМИЙН БОДИСУУДЫН НЭР ТӨРӨЛ, ТОО ХЭМЖЭЭ 
Одоогийн байдлаар Оюу Толгой талбай дээр 10 цэг дээр 14 нэр төрөл зориулалтын 
нийтдээ 172 нэр төрлийн химийн бодис хадгалагдаж, ашиглагдаж байна. 

Оюу Толгой төслийн хүрээнд хайгуул, өрөмдлөгийн ажил, барилга байгууламж, дэд 
бүтэц, тоног төхөөрөмж, машин механизм, түүний засвар үйлчилгээ, цахилгаан эрчим 
хүч, ажилчдын орон сууц, ус хангамж, дулаан хангамж зэрэг үйл ажиллагааг хэвийн 
түвшинд явуулахад АММИ ХХК болон түүний гэрээлэгч болох Мейжор Дриллинг, Ред 
Пат, Петровис, Орика Монголиа, Хэт сервис, Хасу Мегаватт, Си Ай Эс зэрэг компаниуд 
химийн бодисуудыг их хэмжээгээр ашиглаж байна. Одоогийн байдлаар идэвхитэйгээр 
үйл ажиллагаа нь явагдаж байгаа дээрх компаниудад нийтдээ давхардсан тоогоор 172 
төрлийн химийн бодис хадгалагдаж, ашиглагдаж байгаа болно. Эдгээр химийн 
бодисуудыг ашиглаж буй хэрэглээгээр нь ангилвал: 

 Эд ангийн тос, тосолгооны бүтээгдэхүүн 
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 Хөргүүрийн шингэн 
 Автомашины шатахуун 
 Лабораторийн бодис, урвалжууд 
 Төрөл бүрийн будагч бодисууд 
 Цемент, бетон зуурмагийн нэмэгдэл бодисууд 
 Тэсрэх дэлбэрэх бодис, тэдгээрийн нэмэлтүүд 
 Өрмийн ажилд хэрэглэгдэх бодисууд 
 Цэвэрлэгээ болон бусад тусгай хэрэглээний бодисууд зэрэг өргөн болон тусгай 

хэрэглээний химийн бодисууд байгааг бүртгэн авч тооллоо. 

 

      Хүснэгт 1. Оюу толгойд хадгалагдаж, ашиглагдаж буй химийн бодисууд, түүний хэмжээ 

# Бодис Хэрэглээ Улс Хэмжих 
нэгж Хэмжээ Хадгалагдаж буй 

газар 
1 

Glass cleaner 
Шил цэвэрлэгээний 
материал БНХАУ     Төв засварын газар 

2 
U-PVC (glue) Цавуу     Их хэмжээтэй 

Бетон зуурмагийн 
цех, лаборатори 

3 Aerosol paint Шүршдэг будаг  БНХАУ     Төв агуулах 
4 Nord Bak Crusher 

backing material Backing material     60 литр 
Бетон зуурмагийн 
цех, лаборатори 

5 
Brake fluid DOT3 Тормозны шингэн  

 
  146.5 литр Хэт сервис 

6 

Sodium hydroxide  

Цэвэрлэгээ, 
лаборитори болон 
саармагжуулагч 
хүчтэй суурь  БНХАУ Литр  1 шил 

Бетон зуурмагийн 
цех, лаборатори 

7 
WRDA 

Бетон зуурмагийн 
нэмэгдэл БНХАУ Литр 3000 литр Төв агуулах 

8 
Daracem 

Бетон зуурмагийн 
нэмэгдэл     8000 литр 

Бетон зуурмагийн 
цех, лаборатори 

9 
Daracem S20DL 

Бетон зуурмагийн 
нэмэгдэл   200л 1240 литр Төв агуулах 

10 MEYCO Cement 
additives 

Бетон зуурмагийн 
нэмэгдэл     1000 кг 

Босоо амны 
барилга, угсралт 

11 
Silica fume 

Бетон зуурмагийн 
нэмэгдэл БНХАУ   

 

Бетон зуурмагийн 
цех, лаборатори 

12 
Capping compound 

Зуурмагийн дээжийг 
өнгөлөгч АНУ 30 кг  681 кг 

Бетон зуурмагийн 
цех, лаборатори 

13 
Rheobuild 1100 

Бетон зуурмагийн 
усны орцыг багасгагч     1000 кг 

Босоо амны 
барилга, угсралт 

14 
Rhoebuild 

Бетон зуурмагийн 
усны орцыг багасгагч     1100 кг 

Бетон зуурмагийн 
цех, лаборатори 

15 
WRDA 

Бетон зуурмагийн 
усны орцыг багасгагч Австрали   11000 литр 

Бетон зуурмагийн 
цех, лаборатори 

16 Anti-freeze/long life 
coolant LLC 

Радиаторын шингэн, 
антифриз 

 
  1.477 литр Хэт сервис 

17 
Powerfull de-greasing 
detergent Тос уусгагч бодис     25  

Бетон зуурмагийн 
цех, лаборатори 

18 
Aus Tol 

Өрмийн тосолгооны 
бодис   15кг 720 кг Мейжор дриллинг 

19 

CR 650 

Өрөмдлөгөд 
ашигладаг 
тосолгооны бодис   15кг 180 кг Мейжор дриллинг 

20 

Enviro Grease 

Өрөмдлөгөд 
ашигладаг 
тосолгооны бодис Австрали 20кг 100 кг Мейжор дриллинг 
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21 

EP Bit Lube 

Өрөмдлөгөд 
ашигладаг 
тосолгооны бодис   25л 600 литр Мейжор дриллинг 

22 

Liquid Rod Grease 

Өрөмдлөгөд 
ашигладаг 
тосолгооны бодис Австрали 20кг 384 кг Мейжор дриллинг 

23 
Petro Canada Rod 
Grease 

Өрөмдлөгөд 
ашигладаг 
тосолгооны бодис   17кг 2108 кг Мейжор дриллинг 

24 

Rapid Core 

Өрөмдлөгөд 
ашигладаг 
тосолгооны бодис Австрали 20кг 1000 кг Мейжор дриллинг 

25 

Super Foam 

Өрөмдлөгөд 
ашигладаг 
тосолгооны бодис Австрали 25 л 1200 л Мейжор дриллинг 

26 

Super Trol 

Өрөмдлөгөд 
ашигладаг 
тосолгооны бодис Австрали 15 кг 2700 кг Мейжор дриллинг 

27 
KLA TROL Diamond 
drilling hole stabilizer 

Өрөмдлөгөд 
ашигладаг бэхжүүлэгч 
бодис Австрали 25 кг 

Контейнерийн 
1/6 Мейжор дриллинг 

28 
Alcotac DS11 

Тоосжилт багасгагч 
бодис АНУ 

1000 
литр 6000 литр Төв агуулах 

29 
Dustbloc 

Тоосжилт багасгагч 
бодис       Төв агуулах 

30 Devran 224H Будаг       Төв агуулах 
31 Эмаль ПФ 115 Будаг Орос     Төв агуулах 
32 

Ammonium nitrate 
Тэсрэх бодисын 
түүхий эд     75,000 кг 

Орика - тэсрэх 
бодисын үйлдвэр, 

агуулах 
33 

Ammonium Nitrate 
Fuel Oil (AMFO) 

Тэсрэх бодисын 
түүхий эд БНХАУ   950 кг 

Орика - тэсрэх 
бодисын үйлдвэр, 

агуулах 
34 

FR100L 

Бетог зуурмагийн 
үрэлт багасгагч, 
нэмэгдэл Австрали 25 литр 250 литр Төв агуулах 

35 
Acetylene compressed Үйлдвэрлэлийн түлш  БНХАУ     Төв агуулах 

36 
Argon compressed Үйлдвэрлэлийн түлш  БНХАУ     Төв агуулах 

37 
Buthane compressed Үйлдвэрлэлийн түлш  БНХАУ     Төв агуулах 

38 
Oxygen compressed Үйлдвэрлэлийн түлш  БНХАУ     Төв агуулах 

39 
Propane compressed Үйлдвэрлэлийн түлш  БНХАУ     Төв агуулах 

40 A B Polyurethane Aus 
grip A Цавуу     50 ширхэг Төв засварын газар 

41 Epoxycure resin Цавуу     3.8 литр Лаборатори 
42 Kingger glue Цавуу  БНХАУ     Төв агуулах 
43 

Silicone Цавуу  БНХАУ   many 
Бетон зуурмагийн 
цех, лаборатори 

44 
Silikon SD Цавуу 

 
  4 ширхэг Хэт сервис 

45 
Silikon SD3 Цавуу 

 
    Хэт сервис 

46 Epoxycure  Цавуу, хатууруулагч     3.4 литр Лаборатори 
47 Petropoxy 154 resin Цавуу, хатууруулагч       Лаборатори 
48 Molibdenium Lithium 

Complex Grease Тос, товуд     32 кг 
Бетон зуурмагийн 
цех, лаборатори 

49 
Sulfuric acid 96% 

Лабораторийн 
урвалж, хүчтэй хүчил       Төв засварын газар 

50 Na3PO4*12H2O Лабораторийн урвалж   25кг 25кг Төв агуулах 
51 Purina 0113 Лабораторийн урвалж       Төв агуулах 
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52 

Hydrochloric acid 36% 

Лабораторийн 
урвалж, бетоны 
шавар арилгагч   25л 600 литр Төв агуулах 

53 

Megapoxy HICB 
Машин механизмийн 
эд ангийн цавуу АНУ 15л 300 литр Төв агуулах 

54 
Arctic platinum 
(өвлийн товуд) хүнд 
механизм 

Машин механизмийн 
хөдөлгүүр болон 
бусад эд ангийн тос, 
тосолгооны материал    кг 2000 кг Төв засварын газар 

55 

Aries 100 

Машин механизмийн 
хөдөлгүүр болон 
бусад эд ангийн тос, 
тосолгооны материал    литр 100 литр 

Босоо амны 
барилга, угсралт 

56 

Aries -150 

Машин механизмийн 
хөдөлгүүр болон 
бусад эд ангийн тос, 
тосолгооны материал    литр   Төв агуулах 

57 

ATF Dexrom III 

Машин механизмийн 
хөдөлгүүр болон 
бусад эд ангийн тос, 
тосолгооны материал   

200 
литр 600 литр Төв агуулах 

58 

Automatic 
transmission fluid - DII 

Машин механизмийн 
хөдөлгүүр болон 
бусад эд ангийн тос, 
тосолгооны материал 

 
  184 литр Хэт сервис 

59 
Automatic 
transmission fluid - T-
IY 

Машин механизмийн 
хөдөлгүүр болон 
бусад эд ангийн тос, 
тосолгооны материал 

 
    Хэт сервис 

60 

Caltex Havoline 5W-30 

Машин механизмийн 
хөдөлгүүр болон 
бусад эд ангийн тос, 
тосолгооны материал       Төв агуулах 

61 

CAT DEO SAE 10W-
30 

Машин механизмийн 
хөдөлгүүр болон 
бусад эд ангийн тос, 
тосолгооны материал АНУ 

200 
литр 

 
Төв агуулах 

62 

Dasco oil 

Машин механизмийн 
хөдөлгүүр болон 
бусад эд ангийн тос, 
тосолгооны материал Солонгос 

200 
литр 3200 литр Төв агуулах 

63 

Delo gold multi grade 
SAE 15W-40 

Машин механизмийн 
хөдөлгүүр болон 
бусад эд ангийн тос, 
тосолгооны материал       Төв агуулах 

64 

Delo silver SAE 10W 

Машин механизмийн 
хөдөлгүүр болон 
бусад эд ангийн тос, 
тосолгооны материал       Төв засварын газар 

65 

Differential gear oil 
GL-585W-90 

Машин механизмийн 
хөдөлгүүр болон 
бусад эд ангийн тос, 
тосолгооны материал 

 
  787 литр Хэт сервис 

66 

Engine oil Diesel 
CF10W-30 

Машин механизмийн 
хөдөлгүүр болон 
бусад эд ангийн тос, 
тосолгооны материал 

 
  1165 литр Хэт сервис 

67 

Engine oil Gasoline 
SL10W-30 

Машин механизмийн 
хөдөлгүүр болон 
бусад эд ангийн тос, 
тосолгооны материал 

 
  80 литр Хэт сервис 

68 

Engine oil Gasoline 
SL5W-30 

Машин механизмийн 
хөдөлгүүр болон 
бусад эд ангийн тос, 
тосолгооны материал 

 
  3060.5 литр Хэт сервис 

69 

EP Bit Lube 

Машин механизмийн 
хөдөлгүүр болон 
бусад эд ангийн тос,   25 литр 2500 литр Төв агуулах 
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тосолгооны материал 
70 

EP-68 

Машин механизмийн 
хөдөлгүүр болон 
бусад эд ангийн тос, 
тосолгооны материал   20 литр 1200 литр Төв агуулах 

71 

ESSO Beacon EP2 

Машин механизмийн 
хөдөлгүүр болон 
бусад эд ангийн тос, 
тосолгооны материал       Төв агуулах 

72 

ESSO Gear oil GX 
80W-90 

Машин механизмийн 
хөдөлгүүр болон 
бусад эд ангийн тос, 
тосолгооны материал       Төв агуулах 

73 

ESSO Gear oil GX 
85W-140 

Машин механизмийн 
хөдөлгүүр болон 
бусад эд ангийн тос, 
тосолгооны материал АНУ литр 

 
Төв агуулах 

74 

ESSO Lube 15W-40 

Машин механизмийн 
хөдөлгүүр болон 
бусад эд ангийн тос, 
тосолгооны материал       

Босоо амны 
барилга, угсралт 

75 

Esso Lube XT 15w-40 

Машин механизмийн 
хөдөлгүүр болон 
бусад эд ангийн тос, 
тосолгооны материал Солонгос литр 1000 литр Төв агуулах 

76 

ESSO Lube XT 5 

Машин механизмийн 
хөдөлгүүр болон 
бусад эд ангийн тос, 
тосолгооны материал   литр 328 литр Төв агуулах 

77 

ESSO Univis N 46 

Машин механизмийн 
хөдөлгүүр болон 
бусад эд ангийн тос, 
тосолгооны материал     140 литр 

Бетон зуурмагийн 
цех, лаборатори 

78 

GP Multigrade 80W-90 

Машин механизмийн 
хөдөлгүүр болон 
бусад эд ангийн тос, 
тосолгооны материал   литр 120 литр Мейжор дриллинг 

79 

GP Multigrade 80W-90 

Машин механизмийн 
хөдөлгүүр болон 
бусад эд ангийн тос, 
тосолгооны материал   литр 1200 литр Төв агуулах 

80 

Grease 

Машин механизмийн 
хөдөлгүүр болон 
бусад эд ангийн тос, 
тосолгооны материал     17кг Төв агуулах 

81 

Grease CAT 

Машин механизмийн8 
хөдөлгүүр болон 
бусад эд ангийн тос, 
тосолгооны материал     

 
400 литр  

Бетон зуурмагийн 
цех, лаборатори 

82 

Havoline formula 
motor oil 5W-30 

Машин механизмийн 
хөдөлгүүр болон 
бусад эд ангийн тос, 
тосолгооны материал     500 кг Төв засварын газар 

83 

Hydresstic 68 

Машин механизмийн 
хөдөлгүүр болон 
бусад эд ангийн тос, 
тосолгооны материал   литр 3200 литр  Мейжор дриллинг 

84 

Hydresstic 68 

Машин механизмийн 
хөдөлгүүр болон 
бусад эд ангийн тос, 
тосолгооны материал   литр 3600 литр Төв агуулах 

85 

Ingersol Rand 
Protective  

Машин механизмийн 
хөдөлгүүр болон 
бусад эд ангийн тос, 
тосолгооны материал   литр  18.9 литр 

Бетон зуурмагийн 
цех, лаборатори 

86 

Limited slip differential 
gear oil - LSD 

Машин механизмийн 
хөдөлгүүр болон 
бусад эд ангийн тос, 
тосолгооны материал    литр   Хэт сервис 

87 

Liquid degreaser 

Машин механизмийн 
хөдөлгүүр болон 
бусад эд ангийн тос, 
тосолгооны материал БНХАУ литр 20 литр Төв агуулах 
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88 

Manual transmission 
gear oil GL-475W-90 

Машин механизмийн 
хөдөлгүүр болон 
бусад эд ангийн тос, 
тосолгооны материал 

 
  583 литр Хэт сервис 

89 

Meropa100 

Машин механизмийн 
хөдөлгүүр болон 
бусад эд ангийн тос, 
тосолгооны материал АНУ кг 880кг Төв агуулах 

90 

Mobil Delvac 5W-40 

Машин механизмийн 
хөдөлгүүр болон 
бусад эд ангийн тос, 
тосолгооны материал 

 
    Төв агуулах 

91 

Mobil SHC 629 

Машин механизмийн 
хөдөлгүүр болон 
бусад эд ангийн тос, 
тосолгооны материал     20 кг 

Бетон зуурмагийн 
цех, лаборатори 

92 

Mobil SHC629 

Машин механизмийн 
хөдөлгүүр болон 
бусад эд ангийн тос, 
тосолгооны материал Солонгос литр 2180 литр Төв агуулах 

93 

Mobilgear SHC150 

Машин механизмийн 
хөдөлгүүр болон 
бусад эд ангийн тос, 
тосолгооны материал АНУ Литр 1600 литр Төв агуулах 

94 

Multifak  

Машин механизмийн 
хөдөлгүүр болон 
бусад эд ангийн тос, 
тосолгооны материал Солонгос   400кг Төв засварын газар 

95 

Multifak EP2 

Машин механизмийн 
хөдөлгүүр болон 
бусад эд ангийн тос, 
тосолгооны материал Солонгос     

Босоо амны 
барилга, угсралт 

96 

Multifak EP-2 

Машин механизмийн 
хөдөлгүүр болон 
бусад эд ангийн тос, 
тосолгооны материал Солонгос литр 4000 литр Төв агуулах 

97 

NUTO-68 

Машин механизмийн 
хөдөлгүүр болон 
бусад эд ангийн тос, 
тосолгооны материал Солонгос литр 3600 литр Төв агуулах 

98 

Pro tec compressor 
fluid 

Машин механизмийн 
хөдөлгүүр болон 
бусад эд ангийн тос, 
тосолгооны материал Солонгос     Төв засварын газар 

99 

Quintolubric 24 

Машин механизмийн 
хөдөлгүүр болон 
бусад эд ангийн тос, 
тосолгооны материал Солонгос     

Босоо амны 
барилга, угсралт 

100 

Rando HD32 

Машин механизмийн 
хөдөлгүүр болон 
бусад эд ангийн тос, 
тосолгооны материал Солонгос     

Босоо амны 
барилга, угсралт 

101 

Rando HD32 ISO 
VG32 

Машин механизмийн 
хөдөлгүүр болон 
бусад эд ангийн тос, 
тосолгооны материал Солонгос     Төв агуулах 

102 

Renolit unitemp 2 
(товуд) 

Машин механизмийн 
хөдөлгүүр болон 
бусад эд ангийн тос, 
тосолгооны материал Солонгос     Төв засварын газар 

103 

Rost off 8902 

Машин механизмийн 
хөдөлгүүр болон 
бусад эд ангийн тос, 
тосолгооны материал Солонгос     Хэт сервис 

104 

Roto inject fluid 

Машин механизмийн 
хөдөлгүүр болон 
бусад эд ангийн тос, 
тосолгооны материал Солонгос     

Босоо амны 
барилга, угсралт 

105 

Runlong grease  

Машин механизмийн 
хөдөлгүүр болон 
бусад эд ангийн тос, 
тосолгооны материал БНХАУ кг 182кг Төв агуулах 

106 
Spartan EP68 

Машин механизмийн 
хөдөлгүүр болон Солонгос Литр 2800 литр Төв агуулах 
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бусад эд ангийн тос, 
тосолгооны материал 

107 

Spinesstic 10 

Машин механизмийн 
хөдөлгүүр болон 
бусад эд ангийн тос, 
тосолгооны материал  АНУ литр 200 литр Төв агуулах 

108 

Terrestic 150 

Машин механизмийн 
хөдөлгүүр болон 
бусад эд ангийн тос, 
тосолгооны материал  АНУ литр 3400 литр Төв агуулах 

109 

Terrestic T32 

Машин механизмийн 
хөдөлгүүр болон 
бусад эд ангийн тос, 
тосолгооны материал Солонгос литр 40 литр Төв агуулах 

110 

Thuban GL5-EP 

Машин механизмийн 
хөдөлгүүр болон 
бусад эд ангийн тос, 
тосолгооны материал Солонгос Литр 1600 литр Төв агуулах 

111 

Transmission and 
drive train oil 

Машин механизмийн 
хөдөлгүүр болон 
бусад эд ангийн тос, 
тосолгооны материал АНУ Литр 

 
Төв агуулах 

112 

Trusol EP  

Машин механизмийн 
хөдөлгүүр болон 
бусад эд ангийн тос, 
тосолгооны материал  АНУ   20 литр 

Босоо амны 
барилга, угсралт 

113 

Univis N68 

Машин механизмийн 
хөдөлгүүр болон 
бусад эд ангийн тос, 
тосолгооны материал Солонгос литр 25 Төв агуулах 

114 

Товуд 

Машин механизмийн 
хөдөлгүүр болон 
бусад эд ангийн тос, 
тосолгооны материал  БНХАУ   17кг Мейжор дриллинг 

115 

WD-40 (rust remover) 

Цэвэрлэгээний хүчтэй 
бодис, исэлдлээс 
хамгаалагч  БНХАУ   21 ширхэг 

Бетон зуурмагийн 
цех, лаборатори 

116 

Hydrex AW68  

Машин механизмийн 
хөдөлгүүр болон 
бусад эд ангийн тос, 
тосолгооны 
материал, Гидрийн 
тос  АНУ литр 2200 литр Төв агуулах 

117 

Hydroflo Dexrom II 

Машин механизмийн 
хөдөлгүүр болон 
бусад эд ангийн тос, 
тосолгооны 
материал, Гидрийн 
тос  АНУ     Төв агуулах 

118 

Rando HD46 - 
Гидрийн тос 

Машин механизмийн 
хөдөлгүүр болон 
бусад эд ангийн тос, 
тосолгооны 
материал, Гидрийн 
тос БНХАУ Литр 75 литр Төв агуулах 

119 Fuel Blend SB300M 
Parafin oil based 

Тэсрэх бодисын 
үндсэн түүхий эд  Австрали Литр 1600 литр Төв агуулах 

120 

Acetic acid 31-80% 

Хүчтэй хүчил, 
лаборатори болон 
үйлдвэрлэлийн   БНХАУ  Литр 200 литр 

Орика - тэсрэх 
бодисын үйлдвэр, 

агуулах 
121 Acetic acid 75% 

 
Австрали Литр 1000 литр Төв агуулах 

122 Calcium Nitrate 99% n/a Австрали кг 500 кг Төв агуулах 
123 Soda ash  98% n/a Австрали кг 500 кг Төв агуулах 
124 Theourea 99% n/a Австрали кг 500кг Төв агуулах 
125 

Non flammabe paint Будаг     100 кг 
Бетон зуурмагийн 
цех, лаборатори 

126 Priming fluid - 
Methylethylketone 

PVC хоолойг наагч 
цавууны шингэлэгч  БНХАУ     Төв засварын газар 

127 
Antifreeze 

Радиаторын шингэн, 
антифриз Солонгос   

Маш олон 
тоотой 

Босоо амны 
барилга, угсралт 



Оюу Толгой төсөл                                                  Барилга байгуулалтын үед ашиглагдах химийн бодисуудын 
                                                                                 байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын болон эрсдлийн үнэлгээ 
 

 
Боловсруулсан: БОСҮ-ний Эко-Трейд ХХК                                                                           Захиалагч: АММИ ХХК 
  14  
 

128 
Antifreeze coolant  

Радиаторын шингэн, 
антифриз     100кг Төв засварын газар 

129 Antifreeze coolant 
DASCO 

Радиаторын шингэн, 
антифриз     5 литр 

Бетон зуурмагийн 
цех, лаборатори 

130 
Bullsone Antifreeze 

Радиаторын шингэн, 
антифриз   Литр 300 литр Төв агуулах 

131 CAT-Extended life 
coolant 

Радиаторын шингэн, 
антифриз АНУ Литр 1400 литр Төв агуулах 

132 
Coolant AF 

Радиаторын шингэн, 
антифриз   Литр 200 литр Төв агуулах 

133 
Extended life coolant 

Радиаторын шингэн, 
антифриз БНХАУ Литр 3000 литр Төв агуулах 

134 Masterkure 128 - 
glycol antifreeze 

Радиаторын шингэн, 
антифриз 

 
Литр 10 Төв агуулах 

135 Propylene Glycol - 
Antifreeze 

Радиаторын шингэн, 
антифриз БНХАУ Литр 1200 литр Төв агуулах 

136 Freon R134 Хөргүүрийн шингэн БНХАУ  Литр >100 литр Төв засварын газар 
137 

Freon R22 Хөргүүрийн шингэн  БНХАУ  Литр >100 литр 
Төв засварын 

газар  
138 Oxania active - 

Superior peroxacetic 
acid sanitizer for CIP Ус ариутгагч БНХАУ  Литр Мэдэгдэхгүй  

Байгаль орчны 
алба 

139 Acetone Органик уусгагч   Литр  28 литр Төв агуулах 
140 

Paints and Spray paint Шүршдэг будаг    Литр too many 
Бетон зуурмагийн 
цех, лаборатори 

141 

Hydrochloric acid 

Лаборатори, 
цеменгийн шавар 
арилгагч хүчтэй 
хүчил,  БНХАУ  Литр 130 литр 

Бетон зуурмагийн 
цех, лаборатори 

142 
Aquatex 6360 

 Металлтай ажиллагч 
шингэн    Литр 200 литр 

Босоо амны 
барилга, угсралт 

143 Asphalt   БНХАУ Литр  3000 литр Төв агуулах 
144 

Buehler metadifluid Чулуу өнгөлөгч   
 милили

тр 100 мл  Лаборатори 
145 

Calcium nitrate    Австрали   25кг 

Орика - тэсрэх 
бодисын үйлдвэр, 

агуулах 
146 Carburettor and 

throttle - 893565 
Карбюратор 
цэвэрлэгч       Хэт сервис 

147 
Cements Цемент     

 

Бетон зуурмагийн 
цех, лаборатори 

148 
Detonator 
trinitroglycerine       30 хайрцаг 

Орика - тэсрэх 
бодисын үйлдвэр, 

агуулах 
149 Diesel fuel  Дизелийн түлш    литр 500000 литр Петровис   
150 

DPT-5 developer 
Гагнуурын оѐдол 
шалгагч БНХАУ Ширхэг 5 ширхэг Хасу Мегаватт 

151 
DPT-5 penetrant 

Гагнуурын оѐдол 
шалгагч БНХАУ Ширхэг 5 ширхэг Хасу Мегаватт 

152 
DPT-5 remover 

Гагнуурын оѐдол 
шалгагч БНХАУ Ширхэг 5 ширхэг Хасу Мегаватт 

153 Ethanol 96% Лабораторийн урвалж БНХАУ литр  2 литр Лаборатори 
154 

Ethylene glycol 45% 
Water 55%  

Хөргүүрийн 
системийн шингэн   литр  2,500 литр 

Орика - тэсрэх 
бодисын үйлдвэр, 

агуулах 
155 

Fuel Blend SB300M 
Parafin oil based 

Тэсрэх бодисын 
түүхий эд     1,600кг 

Орика - тэсрэх 
бодисын үйлдвэр, 

агуулах 
156 Gasoline - A80 Автомашины түлш     75000 литр Петровис  
157 Gasoline - A92 Автомашины түлш     25000 литр  Петровис  
158 Lime Саармагжуулагч       Төв агуулах 
159 

Lithium grease NLGI-2 Тосолгооны материал     1.835 литр Хэт сервис 
160 

Mobilarm 798 Тосолгооны материал     200 литр 
Босоо амны 

барилга, угсралт 
161 Oxalic acid  Лабораторийн урвалж    Грамм  200 грамм Лаборатори 
162 Paint Rust Epoxy 

Undercoat Дэвсгэр будаг Солонгос 5 литр 
 

Төв агуулах 
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163 

Pentex Booster Тэсэлгээний өдөөгч    Кг  14,488кг 

Орика - тэсрэх 
бодисын үйлдвэр, 

агуулах 
164 

Polyurethan foam 
Дулаалага , 
тусгаарлах материал       Төв агуулах 

165 
Powergel SD 
90mm*200 Тэсрэх бодис     2,100кг 

Орика - тэсрэх 
бодисын үйлдвэр, 

агуулах 
166 Release agent (Epoxy, 

acrylics, polyester) Уусгагч, салгагч   
 Милли

литр 60 мл Лаборатори 
167 

Soda ash 
Техникийн сод, түүхий 
эд     25кг 

Орика - тэсрэх 
бодисын үйлдвэр, 

агуулах 
168 

Sodium nitrite 
Тэсрэх бодисын 
нэмэлт бодис     50кг 

Орика - тэсрэх 
бодисын үйлдвэр, 

агуулах 
169 Special cement BL - 

Liquid buffer 
Цавуу-
барьцалдуулагч       Төв засварын газар 

170 Star Enamel Будаг Солонгос 4 литр 8 литр Төв агуулах 
171 

Theourea Тиомочевин   1 25кг 

Орика - тэсрэх 
бодисын үйлдвэр, 

агуулах 
172 

Эмульсийн тэсрэх 
бодис 32 мм Тэсрэх бодис     812кг 

Орика - тэсрэх 
бодисын үйлдвэр, 

агуулах 
173  

Isovoltine KA 7-4 
Трансформаторийн 
тусгаарлагч шингэн  Солонгос 

   Эх сурвалж: Оюу Толгойд хийгдсэн хээрийн ажлын тайлан. Эко-Трейд ХХК 2008 он 

Өнөөгийн байдлаар буюу үйл ажиллагаа зогсонги идэвхгүй байгаа шатанд Оюу толгойн 
хэмжээнд 173 нэр төрлийн химийн бодис ашиглаж байна. Үүнийг төрөл зориулалтаар нь 
ангилвал: 
 

 Машин механизмийн хөдөлгүүр, хурд дамжуулах анги болон бусад эд ангийн тос 
тосолгооны материал – 66 төрөл 

 Тормозны шингэн – 2 төрөл 
 Өрөмдлөг геологийн ажилд хэрэглэгдэх химийн бодисууд – 10 төрөл 
 Түлш, хялбар шатамхай бодисууд – 9 төрөл 
 Бүх төрлийн будагч бодисууд – 15 төрөл 
 Лабораторийн урвалжууд, органик биш хүчил, шүлтүүд – 5-7 төрөл 
 Үйлдвэрлэлийн зориулалттай давс, бордоонууд – 2 төрөл 
 Трансформаторын тусгаарлагч шингэн – 1 төрөл тус тус орно. 

 
Эдгээр бодисуудын хадгалалт, хамгаалалтын байдлыг газар дээр нь үзэж танилцсан ба 
дэлгэрүүлэн авч үзвэл: 
 

Төв агуулах 

Төслийн үйл ажиллагаанд ашиглагдах бүх төрлийн багаж сэлбэг болон бараа 
материалын 90 орчим хувь нь АММИ ХХК-ны төв агуулахад агуулагдаж, бүртгэл 
хөтлөгдөн, цааш дамждаг. АММИ ХХК-ны төв агуулах нь 141720.3 м2 талбайг эзлэн 
оршдог бөгөөд эд материалуудыг задгай талбайд болон төмөр чингэлэгүүдэд хадгалдаг.  
Гадуураа төмөр торон хашаагаар хамгаалагдсан ба химийн бодисууд болон сэлбэг, эд 
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ангиудыг тусад нь ангилан хадгалж байна. Бодис хөрсөнд алдагдахаас сэргийлж зузаан 
шавар давхарга болон хайргыг суурьт дэвсэж өгсөн байна. 

Ил талбайд хадгалж буй бодисуудын дийлэнхи нь 15, 25, 200 литрийн төмөр торхонд 
савласан тосолгооний материалууд, галын аюул харьцангуй багатай шингэн, хагас 
шингэн бодисууд байна. Эдгээр нь модон тавцан дээр газрын гадаргаас 5-15 см өндөрт 
байрлана. Зарим төрлийн хуурай, хортой, ууршимтгай бодисуудыг төмөр чингэлэгт 
хадгална.  2008 оны 2 сарын 22-ны өдөр Эко-Трейд ХХК, АММИ ХХК-ийн төлөөллүүд 
хамтран явуулсан тооллогын үр дүнгээр төв агуулахад нийтдээ 71 нэр төрлийн химийн 
бодис хадгалагдаж байлаа. Эдгээрээс хортой ангилалд орсон химийн бодис 12 нэр 
төрөл, галын аюултай шатамхай бодис 55 нэр төрөл агуулагдаж байна. Агуулахад 
хадгалагдаж буй бодисуудыг ангилвал доорхи байдалтай байна. Үүнд: 

 Тос, тосолгооны материалууд – Хөдөлгүүрийн, хурд дамжуулах ангийн, 
гидравликийн, тусгай эд ангийн тоснууд 

 Хөргүүрийн шингэн – Энгийн тосол болон фреонууд 
 Тэсрэх бодис болон түүний нэмэлт бодисууд 
 Өрмийн бодисууд – Өрмийн хана бэхжүүлэгчид, өрмийн хошууны тосолгооны 

бодисууд, зуурмагийн нэмэлтүүд 
 Будагч бодисууд – Төрөл бүрийн будаг болон түүний органик уусгагчид 
 Бетон зуурмагийн нэмэлт бодисууд 
 Бусад тусгай хэрэглээний бодисууд 

 

Фото 1 Төв агуулахад задгай талбайд буй тос, 
тосолгооны материалууд  

Фото 2 Төв агуулахад чингэлэгт хадгалагдаж буй тэсрэх 
бодисын нэмэгдэл хуурай бодисууд 

 

Бетон, зуурмагийн цех 

Төслийн барилга, бүтээн байгуулалтад хэрэглэгдэх цемент, бетон зуурмагийн 
үйлдвэрлэл, зуурмагийн чанарын шинжилгээг хийдэг. Лицензийн талбайн зүүн хойд 
хэсэгт 215701.8 м2 талбайг эзлэн оршдог.  Бетон зуурмагийн цехийн хэрэглээнд байдаг 
химийн бодисууд нь шууд нийлүүлэгчээс хангагддаг бөгөөд өөрийн агуулах болон 
тусгай зориулалтын өрөөнүүдэд хадгалагддаг байна. Мөн цемент бетоны нэмэгдлүүд, 
усны орцыг багасгагч зэрэг нь шууд үйлдвэрлэлд нийлүүлэгддэг. 
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Фото 3 Бетон зуурмагийн цехийн агуулахад хуурай 
бодисуудыг хураасан байгаа байдал 

 

Фото 4 Бетон зуурмагийн цех доторхи хаягдал тостой торх 

 
Одоогийн байдлаар Бетон зуурмагийн цехэд 22 төрлийн бодисыг бетон, зуурмагийн 
нэмэгдэл, механизмийн эд ангийн тос, тосолгоо, зуурмагийн сорьцын шинжилгээнд 
болон цэвэрлэгээнд ашиглаж байна. Үүнээс хортой ангилалд багтсан бодис 5 нэр 
төрөл, галын аюултай бодис 7 нэр төрөл байна. 
 

Автотехникийн засвар, үйлчилгээний цех 

Оюу толгой төслийн хүнд болон хөнгөн механизмийн засвар үйлчилгээг хариуцан 
ажилладаг бөгөөд тэдгээрт хэрэглэгдэх төрөл бүрийн тос тосолгооны материал, будаг, 
аккумаляторийн шингэн - хүчил зэрэг 7 зориулалтын 12 нэр төрлийн тусгай 
хэрэглээний бодисуудыг битүү төмөр чингэлэг агуулахад, зарим төрлийн эрсдэл 
багатай тосолгооны зориулалттай бодис материалуудыг задгай талбайд модон суурин 
дээр хадгалдаг. Үүнээс онцгой хортой 1 , хортой 2 , галын аюултай 10 нэр төрлийн 
бодис хадгалагдаж байна. Мөн засварын газар хэрэглэгдэх хэрэгцээний 
материалуудыг засварын цехэд ашиглахад бэлэн байдлаар хадгалдаг. 
 

 

Фото 5 Төв засварын газрын задгай талбайд хураасан 
мотор болон хурд дамжуулах эд ангийн тос 

 

Фото 6 Төв засварын газрын агуулахад буй 
аккумляторийн хүчил 
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Мейжор Дриллинг  

АММИ ХХК-ний гүйцэтгэгч компани, геологи хайгуул өрөмдлөгийн Мейжор Дриллинг 
ХХК-ийн геологи хайгуул, судалгаа шинжилгээ, өрмийн ажилд хэрэглэгддэг 17 нэр 
төрлийн химийн бодисуудад үзлэг тооллого хийсэн. Эдгээр бодисуудыг Мейжор 
дриллингийн агуулахад төмөр чингэлгүүд болон тавиурууд дээр өрөн, эмх 
замбараатай хадгалж байна. Ашиглаж буй химийн бодисуудын хувьд хаягдал бодисууд 
гардаггүй бөгөөд хаягдал савыг зориулалтын дагуу устгал хийх талаар анхаарах 
хэрэгтэй. Эдгээр ашиглаж буй бодисуудын дийлэнх нь байгаль орчинд ямар нэгэн 
сөрөг хор нөлөө үзүүлдэггүй байгалийн гаралтай бодисууд байдгыг тэмдэглье. 
 

 

Фото 7 Мейжор Дриллинг ХХК-ны агуулахад 
өрөмдлөгийн бодисуудыг хураасан байдал 

 

 

 

 

Фото 8 Мейжор дриллинг ХХК-ны гадаах агуулахад 
өрөмдлөгт ашигладаг хуурай бодисуудыг хураасан 
байдал 
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1-р босоо амны нэвтрэлт,  барилга угсралт – Ред Пат ХХК 

Далд уурхайн босоо амны нэвтрэлтийн хэсгийг хариуцаж ажилладаг бөгөөд химийн 
бодисын хангалтыг нь АММИ ХХК-ийн төв агуулахаас нийлүүлдэг. Хээрийн ажлын үеэр 
хийсэн тооллогын дүнд 15 нэр төрлийн бодис тоологдсон. Эдгээр нь хүнд машин 
механизмийн тос тосолгооны материал, радиаторийн шингэн болон гагнуурт ашигладаг 
даралтжуулсан түлшнүүд байлаа. Тосолгооны материал, гидрийн шингэн зэрэг 
материалуудыг задгай талбайд хадгалдаг ба бусад шатамхай шингэн болон шүүрэх, 
нэвчих эрсдэлтэй бодис материалуудыг битүү агуулахад хадгалдаг. 
 
Үүнээс онцгой хортой байхгүй, хортой 4 , галын аюултай 9 төрлийн бодис хадгалаатай 
байлаа.  
 

 

Фото 9 Босоо амны нэвтрэлтийн хэсэгт ашиглагдаж буй 
бодисууд - задгай талбайд хураасан байдал 
 
 

Тэсрэх бодисын үйлдвэр агуулах - Орика Монголиа 

Орика Монголиа ХХК нь АММИ ХХК-ны уул уурхайн тэсэлгээний үйл ажиллагааны 
импорт, үйлдвэрлэл, менежментийг хангадаг. Оюу Толгой төслийн талбай дээр Орика 
ХХК-ийн эмульсийн тэсрэх бодисын үйлдвэр болон тэсрэх бодис, тэсэлгээний 
материалын агуулах байдаг. Эдгээр тэсэлгээний материал, тэсрэх бодисуудыг төмөр 
чингэлэг агуулахад ЗГ-аас 2006 онд баталсан нэгдсэн дүрэм болон холбогдох хууль, 
үйлдвэрлэгчээс дагалдуулсан аюулгүй ажиллагааны зааварчилгааны дагуу хадгалж 
байна. Энэхүү тэсрэх бодисын үйлдвэр, агуулахын цогцолборт байгаль орчинд 
нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээг 2006 онд хийсэн ба илүү дэлгэрэнгүй 
мэдээллийг тус үнэлгээний тайлангаас авна уу.  
 
Өнөөдрийн байдлаар тэсрэх бодисын үйлдвэр болон агуулахад хадгалагдаж буй 
бодисуудыг хавсралт хэсэгт дэлгэрэнгүй үзүүлэв.  
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1.3 Химийн бодисыг тээвэрлэх, хадгалах, ашиглахтай холбогдсон хууль эрхзүйн 
хязгаарлалтууд 
 
Химийн бодисын зохисгүй, хяналтгүй хэрэглээнээс үүдсэн хор уршиг асар их байдаг 
билээ. Энэхүү хор уршгаас урьдчилан сэргийлэхийн тулд химийн бодисын зүй зохистой 
хэрэглээг бий болгох, хяналтыг сайжруулах, үүсэж болзошгүй хор хөнөөлөөс урьдчилан 
сэргийлэх чадамжтай болох нь нэн чухал билээ.  Монгол улс химийн бодисын зохистой 
хэрэглээ, аюулгүй байдлын талаар хууль эрхзүйн зохицуулалтын хүрээнд сүүлийн үед 
олон талт арга хэмжээ авч байна. 2006 онд “Химийн хорт болон аюултай бодисын 
тухай” хуулийг шинэчлэн баталсан. Монгол улсын хуульд ОУ-ын гэрээнд өөрөөр 
заагдсан бол олон улсын гэрээг дагаж мөрдөнө хэмээн заасан байдаг. Иймээс өнөөдөр 
хүчин төгөлдөр мөрдөж буй хууль, эрхзүйн актууд болон МУ-ын нэгдэн орсон 
Монреалын протокол, Венийн конвенц,  Базелийн конвенц, Роттердамын конвенц, 
Стокгольмийн конвенцуудад Оюу Толгойд өнөөгийн байдлаар ашиглагдаж байгаа 
химийн бодисуудад хязгаарлалт тавьсан эсэхийг шалган, дүнг доорхи хүснэгтэд 
үзүүлэв. 
 

Хүснэгт 2. Оюу толгойд ашиглагдаж буй химийн бодисуудын хууль эрхзүйн хязгаарлалтууд, хортой бодисын 
ангилалд хамааруулсан ангилал 

 
# 

Оюу толгойд 
ашиглагдах 

химийн 
бодисуудын 

төрөл М
У-

ы
н 

ху
ул

ь 
то

гт
оо

м
ж

 

В
ен

ий
н 

ко
нв

ен
ц 

Б
аз

ел
ий

н 
ко

нв
ен

ц 

Ро
тт

ер
да

м
н 

ко
нв

ен
ц 

С
то

кг
ол

ьм
ий

н 
ко

нв
ен

ц 

Тайлбар 

1 Glass cleaner - - - - -  
2 U-PVC (glue) - - - - - Найрлага тодорхойгүй 
3 Aerosol paint !      
4 

Nord Bak Crusher 
backing material 

- - ! - - Бүтээгдэхүүний хаягдалд 
гарах химийн нэгдлүүдийн 
найрлага нь үл мэдэгдэх 
бодис 

5 Brake fluid DOT3 ! - - - -  
6 

Sodium hydroxide  

! - ! - - Байгаль орчны сайд, эрүүл 
мэндийн сайдын 2003 оны 
126/171 дүгээр хамтарсан 
тушаалын 2 дугаар 
хавсралтад орсон Хаягдал 
нь байгаль орчин, эрүүл 
мэндэд хортой 

7 
WRDA 

- - ! - - Хаягдал нь байгаль орчин, 
эрүүл мэндэд хортой 

8 Daracem - - - - -  
9 Daracem S20DL       

10 MEYCO Cement 
additives 

- - - - -  

11 Silica fume - - - - -  
12 Capping compound - - - - -  
13 Rheobuild 1100       
14 Rhoebuild - - - - -  
15 WRDA - - - - -  
16 Anti-freeze/long life 

coolant LLC 
- - ! - - Хаягдал нь байгаль орчин, 

эрүүл мэндэд хортой 
17 Powerful de-

greasing detergent 
- - - - -  
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18 Aus Tol - - - - -  
19 CR 650 - - - - -  
20 Enviro Grease - - - - -  
21 EP Bit Lube - - - - -  
22 Liquid Rod Grease - - - - -  
23 Petro Canada Rod 

Grease 
- - - - -  

24 Rapid Core - - - - -  
25 Super Foam - - - - -  
26 Super Trol - - - - -  
27 KLA TROL Diamond 

drilling hole 
stabilizer 

- - - - -  

28 Alcotac DS11 - - - - -  
29 Dustbloc - - - - -  
30 

Devran 224H 

! - ! - - Органик шатамхай 
нэгдлүүд агуулсан, 
Байгаль орчны сайд, эрүүл 
мэндийн сайдын 2003 оны  
26/171 дүгээр хамтарсан 
тушаалын 2 дугаар 
хавсралтын 25-р ангилалд 
орсон 

31 Эмаль ПФ 115       
32 Ammonium nitrate ! - - - - Хүчтэй исэлдүүлэгч 
33 Ammonium Nitrate 

Fuel Oil (AMFO) 
- - ! - -  

34 FR100L   !    
35 

Acetylene 
compressed 

! - - - - Галын аюул өндөртэй, 
тэсрэмтгий хий бөгөөд 
Байгаль орчны сайд, эрүүл 
мэндийн сайдын 2003 оны  
26/171 дүгээр хамтарсан 
тушаалын 2 дугаар 
хавсралтын 25-р ангилалд 
орсон 

36 

Argon compressed 

! - - - - Галын аюул өндөртэй, 
тэсрэмтгий хий бөгөөд 
Байгаль орчны сайд, эрүүл 
мэндийн сайдын 2003 оны  
26/171 дүгээр хамтарсан 
тушаалын 2 дугаар 
хавсралтын 25-р ангилалд 
орсон 

37 

Buthane 
compressed 

! - - - - Галын аюул өндөртэй, 
тэсрэмтгий хий бөгөөд 
Байгаль орчны сайд, эрүүл 
мэндийн сайдын 2003 оны  
26/171 дүгээр хамтарсан 
тушаалын 2 дугаар 
хавсралтын 25-р ангилалд 
орсон 

38 

Oxygen compressed 

! - - - - Галын аюул өндөртэй, 
тэсрэмтгий хий бөгөөд 
Байгаль орчны сайд, эрүүл 
мэндийн сайдын 2003 оны  
26/171 дүгээр хамтарсан 
тушаалын 2 дугаар 
хавсралтын 25-р ангилалд 
орсон 

39 

Propane 
compressed 

! - - - - Галын аюул өндөртэй, 
тэсрэмтгий хий бөгөөд 
Байгаль орчны сайд, эрүүл 
мэндийн сайдын 2003 оны  
26/171 дүгээр хамтарсан 
тушаалын 2 дугаар 
хавсралтын 25-р ангилалд 
орсон 

40 A B Polyurethane 
Aus grip A 

- - - - -  

41 Epoxycure resin - - - - -  
42 Kingger glue - - - - -  
43 Silicone - - - - -  
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44 Silikon SD - - - - -  
45 Silikon SD3 - - - - -  
46 Epoxycure  - - - - -  
47 Petropoxy 154 resin - - - - -  
48 Molibdenium Lithium 

Complex Grease 
- - ! - - Хаягдал нь байгаль орчин, 

эрүүл мэндэд хортой 
49 

Sulfuric acid 96% 

! - ! - - Байгаль орчны сайд, эрүүл 
мэндийн сайдын 2003 оны  
126/171 дүгээр хамтарсан 
тушаалын 2 дугаар 
хавсралтад орсон  

50 
Na3PO4*12H2O 

- - ! - - Хаягдал нь байгаль орчин, 
эрүүл мэндэд хортой 

51 Purina 0113 - - ! - -  
52 

Hydrochloric acid 
36% 

! - ! - - Байгаль орчны сайд, эрүүл 
мэндийн сайдын 2003 оны  
126/171 дүгээр хамтарсан 
тушаалын 2 дугаар 
хавсралтад орсон  
 

53 

Megapoxy HICB 

!  !   Хүний эрүүл мэндэд 
хортой нөлөөлөл үзүүлнэ. 
Байгаль орчны сайд, эрүүл 
мэндийн сайдын 2003 оны  
126/171 дүгээр хамтарсан 
тушаалын 25 дугаар 
хавсралтад орсон  

54 Arctic platinum 
(өвлийн товуд) 
хүнд механизм 

- - ! - - Хаягдал нь байгаль орчин, 
эрүүл мэндэд хортой 

55 
Aries 100 

- - ! - - Хаягдал нь байгаль орчин, 
эрүүл мэндэд хортой 

56 
Aries -150 

- - ! - - Хаягдал нь байгаль орчин, 
эрүүл мэндэд хортой 

57 
ATF Dexrom III 

- - ! - - Хаягдал нь байгаль орчин, 
эрүүл мэндэд хортой 

58 Automatic 
transmission fluid - 
DII 

- - ! - - Хаягдал нь байгаль орчин, 
эрүүл мэндэд хортой 

59 Automatic 
transmission fluid - 
T-IY 

- - ! - - Хаягдал нь байгаль орчин, 
эрүүл мэндэд хортой 

60 Caltex Havoline 5W-
30 

- - ! - - Хаягдал нь байгаль орчин, 
эрүүл мэндэд хортой 

61 CAT DEO SAE 
10W-30 

- - ! - - Хаягдал нь байгаль орчин, 
эрүүл мэндэд хортой 

62 
Dasco oil 

- - ! - - Хаягдал нь байгаль орчин, 
эрүүл мэндэд хортой 

63 Delo gold multi 
grade SAE 15W-40 

- - ! - - Хаягдал нь байгаль орчин, 
эрүүл мэндэд хортой 

64 
Delo silver SAE 10W 

- - ! - - Хаягдал нь байгаль орчин, 
эрүүл мэндэд хортой 

65 Differential gear oil 
GL-585W-90 

- - ! - - Хаягдал нь байгаль орчин, 
эрүүл мэндэд хортой 

66 Engine oil Diesel 
CF10W-30 

- - ! - - Хаягдал нь байгаль орчин, 
эрүүл мэндэд хортой 

67 Engine oil Gasoline 
SL10W-30 

- - ! - - Хаягдал нь байгаль орчин, 
эрүүл мэндэд хортой 

68 Engine oil Gasoline 
SL5W-30 

- - ! - - Хаягдал нь байгаль орчин, 
эрүүл мэндэд хортой 

69 
EP Bit Lube 

- - ! - - Хаягдал нь байгаль орчин, 
эрүүл мэндэд хортой 

70 
EP-68 

- - ! - - Хаягдал нь байгаль орчин, 
эрүүл мэндэд хортой 

71 
ESSO Beacon EP2 

- - ! - - Хаягдал нь байгаль орчин, 
эрүүл мэндэд хортой 

72 ESSO Gear oil GX 
80W-90 

- - ! - - Хаягдал нь байгаль орчин, 
эрүүл мэндэд хортой 

73 ESSO Gear oil GX 
85W-140 

- - ! - - Хаягдал нь байгаль орчин, 
эрүүл мэндэд хортой 

74 
ESSO Lube 15W-40 

- - ! - - Хаягдал нь байгаль орчин, 
эрүүл мэндэд хортой 

75 Esso Lube XT 15w- - - ! - - Хаягдал нь байгаль орчин, 
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40 эрүүл мэндэд хортой 
76 

ESSO Lube XT 5 
- - ! - - Хаягдал нь байгаль орчин, 

эрүүл мэндэд хортой 
77 

ESSO Univis N 46 
- - ! - - Хаягдал нь байгаль орчин, 

эрүүл мэндэд хортой 
78 GP Multigrade 80W-

90 
- - ! - - Хаягдал нь байгаль орчин, 

эрүүл мэндэд хортой 
79 GP Multigrade 80W-

90 
- - ! - - Хаягдал нь байгаль орчин, 

эрүүл мэндэд хортой 
80 

Grease 
- - ! - - Хаягдал нь байгаль орчин, 

эрүүл мэндэд хортой 
81 

Grease CAT 
- - ! - - Хаягдал нь байгаль орчин, 

эрүүл мэндэд хортой 
82 Havoline formula 

motor oil 5W-30 
- - ! - - Хаягдал нь байгаль орчин, 

эрүүл мэндэд хортой 
83 

Hydresstic 68 
- - ! - - Хаягдал нь байгаль орчин, 

эрүүл мэндэд хортой 
84 

Hydresstic 68 
- - ! - - Хаягдал нь байгаль орчин, 

эрүүл мэндэд хортой 
85 Ingersol Rand 

Protective  
- - ! - - Хаягдал нь байгаль орчин, 

эрүүл мэндэд хортой 
86 Limited slip 

differential gear oil - 
LSD 

- - ! - - Хаягдал нь байгаль орчин, 
эрүүл мэндэд хортой 

87 
Liquid degreaser 

- - ! - - Хаягдал нь байгаль орчин, 
эрүүл мэндэд хортой 

88 Manual transmission 
gear oil GL-475W-
90 

- - ! - - Хаягдал нь байгаль орчин, 
эрүүл мэндэд хортой 

89 
Meropa100 

- - ! - - Хаягдал нь байгаль орчин, 
эрүүл мэндэд хортой 

90 
Mobil Delvac 5W-40 

- - ! - - Хаягдал нь байгаль орчин, 
эрүүл мэндэд хортой 

91 
Mobil SHC 629 

- - ! - - Хаягдал нь байгаль орчин, 
эрүүл мэндэд хортой 

92 
Mobil SHC629 

- - ! - - Хаягдал нь байгаль орчин, 
эрүүл мэндэд хортой 

93 
Mobilgear SHC150 

- - ! - - Хаягдал нь байгаль орчин, 
эрүүл мэндэд хортой 

94 
Multifak  

- - ! - - Хаягдал нь байгаль орчин, 
эрүүл мэндэд хортой 

95 
Multifak EP2 

- - ! - - Хаягдал нь байгаль орчин, 
эрүүл мэндэд хортой 

96 
Multifak EP-2 

- - ! - - Хаягдал нь байгаль орчин, 
эрүүл мэндэд хортой 

97 
NUTO-68 

- - ! - - Хаягдал нь байгаль орчин, 
эрүүл мэндэд хортой 

98 Pro tec compressor 
fluid 

- - ! - - Хаягдал нь байгаль орчин, 
эрүүл мэндэд хортой 

99 
Quintolubric 24 

- - ! - - Хаягдал нь байгаль орчин, 
эрүүл мэндэд хортой 

100 
Rando HD32 

- - ! - - Хаягдал нь байгаль орчин, 
эрүүл мэндэд хортой 

101 Rando HD32 ISO 
VG32 

- - ! - - Хаягдал нь байгаль орчин, 
эрүүл мэндэд хортой 

102 Renolit unitemp 2 
(товуд) 

- - ! - - Хаягдал нь байгаль орчин, 
эрүүл мэндэд хортой 

103 
Rost off 8902 

- - ! - - Хаягдал нь байгаль орчин, 
эрүүл мэндэд хортой 

104 
Roto inject fluid 

- - ! - - Хаягдал нь байгаль орчин, 
эрүүл мэндэд хортой 

105 
Runlong grease  

- - ! - - Хаягдал нь байгаль орчин, 
эрүүл мэндэд хортой 

106 
Spartan EP68 

- - ! - - Хаягдал нь байгаль орчин, 
эрүүл мэндэд хортой 

107 
Spinesstic 10 

- - ! - - Хаягдал нь байгаль орчин, 
эрүүл мэндэд хортой 

108 
Terrestic 150 

- - ! - - Хаягдал нь байгаль орчин, 
эрүүл мэндэд хортой 

109 
Terrestic T32 

- - ! - - Хаягдал нь байгаль орчин, 
эрүүл мэндэд хортой 

110 
Thuban GL5-EP 

- - ! - - Хаягдал нь байгаль орчин, 
эрүүл мэндэд хортой 
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111 Transmission and 
drive train oil 

- - ! - - Хаягдал нь байгаль орчин, 
эрүүл мэндэд хортой 

112 
Trusol EP  

- - ! - - Хаягдал нь байгаль орчин, 
эрүүл мэндэд хортой 

113 
Univis N68 

- - ! - - Хаягдал нь байгаль орчин, 
эрүүл мэндэд хортой 

114 
Товуд 

- - ! - - Хаягдал нь байгаль орчин, 
эрүүл мэндэд хортой 

115 

WD-40 (rust 
remover) 

! - ! - - Байгаль орчны сайд, эрүүл 
мэндийн сайдын 2003 оны 
126/171 дүгээр хамтарсан 
тушаалын 25 дугаар 
хавсралтад орсон  
Хаягдал нь байгаль орчин, 
эрүүл мэндэд хортой 

116 
Hydrex AW68  

- - ! - - Хаягдал нь байгаль орчин, 
эрүүл мэндэд хортой 

117 
Hydroflo Dexrom II 

- - ! - - Хаягдал нь байгаль орчин, 
эрүүл мэндэд хортой 

118 Rando HD46 - 
Гидрийн тос 

- - ! - - Хаягдал нь байгаль орчин, 
эрүүл мэндэд хортой 

119 Fuel Blend SB300M 
Parafin oil based 

- - - - -  

120 

Acetic acid 31-80% 

! - ! - - Байгаль орчны сайд, эрүүл 
мэндийн сайдын 2003 оны 
126/171 дүгээр хамтарсан 
тушаалын 2 дугаар 
хавсралтад орсон  
Хаягдал нь байгаль орчин, 
эрүүл мэндэд хортой 

121 

Acetic acid 75% 

! - ! - - Байгаль орчны сайд, эрүүл 
мэндийн сайдын 2003 оны 
126/171 дүгээр хамтарсан 
тушаалын 2 дугаар 
хавсралтад орсон 
Хаягдал нь байгаль орчин, 
эрүүл мэндэд хортой 

122 Calcium Nitrate 99% - - - - -  
123 Soda ash  98% - - - - -  
124 

Theourea 99% 
! - ! - - Хаягдал нь байгаль орчин, 

эрүүл мэндэд хортой 
125 Non flammabe paint - - - -   
126 Priming fluid - 

Methylethylketone 
! - - - - Хаягдал нь байгаль орчин, 

эрүүл мэндэд хортой 
127 

Antifreeze 
-  ! - - Хаягдал нь байгаль орчин, 

эрүүл мэндэд хортой 
128 

Antifreeze coolant  
- - ! - - Хаягдал нь байгаль орчин, 

эрүүл мэндэд хортой 
129 Antifreeze coolant 

DASCO 
- - ! - - Хаягдал нь байгаль орчин, 

эрүүл мэндэд хортой 
130 

Bullsone Antifreeze 
- - !  - Хаягдал нь байгаль орчин, 

эрүүл мэндэд хортой 
131 CAT-Extended life 

coolant 
- - ! - - Хаягдал нь байгаль орчин, 

эрүүл мэндэд хортой 
132 

Coolant AF 
- - ! - - Хаягдал нь байгаль орчин, 

эрүүл мэндэд хортой 
133 Extended life 

coolant 
- - ! - - Хаягдал нь байгаль орчин, 

эрүүл мэндэд хортой 
134 Masterkure 128 - 

glycol antifreeze 
- - ! - - Хаягдал нь байгаль орчин, 

эрүүл мэндэд хортой 
135 Propylene Glycol - 

Antifreeze 
-  ! - - Хаягдал нь байгаль орчин, 

эрүүл мэндэд хортой 
136 

Freon R134 

! ! ! - - Озоны давхаргыг 
хамгаалах тухай Венийн 
конвенцид орсон. 
Хэрэглээг багасгах 
зорилттой. Хаягдал нь 
байгаль орчин, эрүүл 
мэндэд хортой 

137 

Freon R22 

! ! ! - - Озоны давхаргыг 
хамгаалах тухай Венийн 
конвенцид орсон. 2010 он 
гэхэд хэрэглээг зогсоох 
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зорилттой. Хаягдал нь 
байгаль орчин, эрүүл 
мэндэд хортой 

138 

Oxania active - 
Superior peroxacetic 
acid sanitizer for CIP 

- - - - - Найрлагадаа H2O2, 
Пероксицуугийн хүчил 
агуулдаг. Базелийн 
конвенцийн H5.1, H5.2 
ангилалд орох боловч 
хэрэглээний хаягдал 
гарахгүй. Ундны усны 
ариутгалд хэрэглэдэг 
шингэн бодис.  

139 

Acetone 

! - - - - Байгаль орчны сайд, эрүүл 
мэндийн сайдын 2003 оны 
126/171 дүгээр хамтарсан 
тушаалын 2 дугаар 
хавсралтад орсон 

140 Paints and Spray 
paint 

! - ! - - Хаягдал нь байгаль орчин, 
эрүүл мэндэд хортой 

141 

Hydrochloric acid 

! - ! - - Байгаль орчны сайд, эрүүл 
мэндийн сайдын 2003 оны 
126/171 дүгээр хамтарсан 
тушаалын 2 дугаар 
хавсралтад орсон 

142 
Aquatex 6360 

- - ! - - Хаягдал нь байгаль орчин, 
эрүүл мэндэд хортой 

143 
Asphalt 

- - ! - - Хаягдал нь байгаль орчин, 
эрүүл мэндэд хортой 

144 

Buehler metadifluid 

! - - - - Байгаль орчны сайд, эрүүл 
мэндийн сайдын 2003 оны 
126/171 дүгээр хамтарсан 
тушаалын 2 дугаар 
хавсралтад орсон 

145 

Calcium nitrate  

! - - - - Байгаль орчны сайд, эрүүл 
мэндийн сайдын 2003 оны 
126/171 дүгээр хамтарсан 
тушаалын 2 дугаар 
хавсралтад орсон 

146 Carburettor and 
throttle – 893565 

- - ! - - Хаягдал нь байгаль орчин, 
эрүүл мэндэд хортой 

147 Cements - - - - -  
148 

Detonator 
trinitroglycerine 

! - ! - - Байгаль орчны сайд, эрүүл 
мэндийн сайдын 2003 оны 
126/171 дүгээр хамтарсан 
тушаалын 2 дугаар 
хавсралтад орсон Хаягдал 
нь байгаль орчин, эрүүл 
мэндэд хортой 

149 

Diesel fuel 

! - - - - Байгаль орчны сайд, эрүүл 
мэндийн сайдын 2003 оны 
126/171 дүгээр хамтарсан 
тушаалын 2 дугаар 
хавсралтад орсон 

150 

DPT-5 developer 

! - - - - Байгаль орчны сайд, эрүүл 
мэндийн сайдын 2003 оны 
126/171 дүгээр хамтарсан 
тушаалын 2 дугаар 
хавсралтад орсон 

151 

DPT-5 penetrant 

! - - - - Байгаль орчны сайд, эрүүл 
мэндийн сайдын 2003 оны 
126/171 дүгээр хамтарсан 
тушаалын 2 дугаар 
хавсралтад орсон 

152 

DPT-5 remover 

! - - - - Байгаль орчны сайд, эрүүл 
мэндийн сайдын 2003 оны 
126/171 дүгээр хамтарсан 
тушаалын 2 дугаар 
хавсралтад орсон 

153 

Ethanol 96% 

! - - - - Байгаль орчны сайд, эрүүл 
мэндийн сайдын 2003 оны 
126/171 дүгээр хамтарсан 
тушаалын 2 дугаар 
хавсралтад орсон 

154 Ethylene glycol - - ! - - Хаягдал нь байгаль орчин, 
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45%!Water 55%  эрүүл мэндэд хортой 
155 Fuel Blend SB300M 

Parafin oil based 
- - ! - - Хаягдал нь байгаль орчин, 

эрүүл мэндэд хортой 
156 

Gasoline - A80 

! - - - - Байгаль орчны сайд, эрүүл 
мэндийн сайдын 2003 оны 
126/171 дүгээр хамтарсан 
тушаалын 2 дугаар 
хавсралтад орсон 

157 

Gasoline - A92 

! - - - - Байгаль орчны сайд, эрүүл 
мэндийн сайдын 2003 оны 
126/171 дүгээр хамтарсан 
тушаалын 2 дугаар 
хавсралтад орсон 

158 Lime - - - - -  
159 Lithium grease 

NLGI-2 
- - - - -  

160 Mobilarm 798 - - ! - -  
161 

Oxalic acid  

! - ! - - Байгаль орчны сайд, эрүүл 
мэндийн сайдын 2003 оны 
126/171 дүгээр хамтарсан 
тушаалын 2 дугаар 
хавсралтад орсон 

162 Paint Rust Epoxy 
Undercoat 

- - - - -  

163 

Pentex Booster 

! - - - - Байгаль орчны сайд, эрүүл 
мэндийн сайдын 2003 оны 
126/171 дүгээр хамтарсан 
тушаалын 2 дугаар 
хавсралтад орсон 

164 

Polyurethan foam 

! - - - - Байгаль орчны сайд, эрүүл 
мэндийн сайдын 2003 оны 
126/171 дүгээр хамтарсан 
тушаалын 2 дугаар 
хавсралтад орсон 

165 

Powergel SD 
90mm*200 

! - - - - Байгаль орчны сайд, эрүүл 
мэндийн сайдын 2003 оны 
126/171 дүгээр хамтарсан 
тушаалын 2 дугаар 
хавсралтад орсон 

166 

Release agent 
(Epoxy, acrylics, 
polyester) 

! - ! - - Байгаль орчны сайд, эрүүл 
мэндийн сайдын 2003 оны 
126/171 дүгээр хамтарсан 
тушаалын 2 дугаар 
хавсралтад орсон 

167 Soda ash -      
168 

Sodium nitrite 

! - - - - Байгаль орчны сайд, эрүүл 
мэндийн сайдын 2003 оны 
126/171 дүгээр хамтарсан 
тушаалын 2 дугаар 
хавсралтад орсон 

169 

Special cement BL - 
Liquid buffer 

! - - - - Байгаль орчны сайд, эрүүл 
мэндийн сайдын 2003 оны 
126/171 дүгээр хамтарсан 
тушаалын 2 дугаар 
хавсралтад орсон 

170 Star Enamel - - - - -  
171 

Theourea 

! - - - - Байгаль орчны сайд, эрүүл 
мэндийн сайдын 2003 оны 
126/171 дүгээр хамтарсан 
тушаалын 2 дугаар 
хавсралтад орсон 

172 

Эмульсийн тэсрэх 
бодис 32 мм 

! - - - - Байгаль орчны сайд, эрүүл 
мэндийн сайдын 2003 оны 
126/171 дүгээр хамтарсан 
тушаалын 2 дугаар 
хавсралтад орсон 

Тайлбар: ! – МУ-ын хууль эрхзүйн акт болон нэгдэн орсон ОУ-ын концвенциар хортой бодисын ангилалд 
хамрагдсан бодисууд 
                - – МУ-ын хууль эрхзүйн акт болон нэгдэн орсон ОУ-концвенциар хортой бодисын ангилалд 
хамрагдаагүй бодисууд 
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Дүгнэлт 

Оюу толгойд ашиглаж байгаа химийн бодисуудыг МУ-ын болон олон улсын гэрээ 
конвенциор зохицуулагдсан байдлыг дээрхи хүснэгтэд үзүүлсэн. Эдгээрээс МУ-ын 
химийн хортой бодисын ангилалд орсон бодис 42 нэр төрөл, хортой аюултай хог 
хаягдлыг хил дамжуулан тээвэрлэх, зайлуулах тухай Базелийн конвенцид орсон бодис 
103 нэр төрөл байна. Мөн озоны давхаргыг хамгаалах тухай Венийн конвенцид орсон 
бодис 2 байна.  
 
Аюултай бодис болон пестицидийг ОУ-ын хэмжээнд худалдаалахад хэрэглэх, 
урьдчилан мэдээлж зөвшилцөх Роттердамын конвенци болон УЗОБ-ын тухай 
Стокгольмийн конвенцид орсон бодис болон тэдгээрийн эх үүсвэр байхгүй хэмээн 
үзлээ.  
 
Базелийн конвенцид орсон бодисуудын дийлэнхи нь түүний ашиглалтын дараах хортой 
болон аюултай хаягдал гаргадаг эрдэс тос болон эд ангийн шингэн тосолгооны 
материалууд, хүчил шүлтүүд болон зарим төрлийн органик хаягдлууд байгаа юм.  
 
Иймээс дээрхи төрлийн хаягдлуудыг Монгол улсын хууль тогтоомжинд заагдсаны дагуу 
төрийн захиргааны байгууллагаас зөвшөөрсний үндсэн дээр хортой, аюултай хог 
хаягдал устгах нэгдсэн цэг дээр саармагжуулалт, устгал хийлгүүлэх хэрэгтэй. Энэ 
талаар МУ-ын хог хаягдлын тухай хууль болон химийн хортой болон аюултай бодисын 
тухай хуульд заагдсан байдаг.  
 
Монгол улсын хортой бодисын ангилалд орсон бодисууд нь шатамхай тэсрэмтгий 
бодис, органик бодисууд, 6 төрлийн хүчил, шүлт, болон зарим исэлдүүлэгч шинж 
чанартай эрдэс давсууд ангилагдаж байна. Эдгээр химийн бодисуудыг хэрэглэхдээ 
тухайн бодистой харьцаж буй мэргэжилтэн ашиглах зааврын дагуу, мэргэжлийн өндөр 
түвшинд ажиллах шаардлагатай. 
 
Озоны давхаргыг хамгаалах тухай Венийн конвенцид орсон бодис 2 төрөл (Фреон R22, 
Фреон R134) байгаа бөгөөд түүний нэг болох Фреон R22 хэмээх бодисыг 2010 оноос 
эхлэн МУ-д ашиглах хэмжээг нь тэглэх юм. Цаашид эдгээрийг байгаль орчинд халгүй 
өөр бодисоор орлуулан хэрэглэх шаардлагатай. МУ нь Озоны давхаргыг хамгаалах 
үндэсний хөтөлбөрөө 1999 онд НҮБ-д толилуулж ОУ-ын хэмжээнд батлуулсан. 
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2.0 УУР АМЬСГАЛЫН НӨХЦӨЛ ХИМИЙН БОДИСЫН ТЭЭВЭРЛЭЛТ, ХАДГАЛАЛТ, 
АШИГЛАЛТАД НӨЛӨӨЛӨХ НЬ 

2.1 Уур амьсгалын ерөнхий үзүүлэлтүүд 
Оюу Толгой нь харьцангуй нам доор, өргөн уудам хөндийд, алсуураа говийн уулс, нам 
толгод, гүвээгээр хүрээлэгдэн оршино. Тус нутгийн рельефийн энэхүү нөхцөл нь 
эндхийн уур амьсгалд голлон нөлөөлдөг. Температурын өөрчлөлт нь хэтэрхий 
хэлбэлзэлтэй бөгөөд өвлийн хамгийн бага температур нь –43ОC, зуны хамгийн их 
температур нь ихэнхдээ 400С-аас дээш байдаг. Өвлийн улиралд агаарын температур –
500C -аас – 340C-ын хооронд хэлбэлздэг. Хамгийн хүйтэн 1 дүгээр сард харьцангуй бага 
температур -430C хүрч байхад, дундаж температур –120C байдаг. 
 
Говийн хуурай уур амьсгалаас шалтгаалан тус нутагт цас их унадаггүй. Цас орсон үед 
цасны зузаан нь ихэвчлэн 5 см-аас бага байдаг. 
 
Оюу Толгой орчимд жилд дунджаар хур тунадасны хэмжээ нь 80 мм хүрдэг бөгөөд 
үүний 90% нь бороо хэлбэрээр дулаан улиралд ордог ба үлдэх 10% нь өвлийн улиралд 
цас хэлбэрээр орно. Их эрчимтэй бороо 43 мм орсон явдал богино хугацааны ширүүн 
борооны үед тэмдэглэгдсэн байна. Жилд дунджаар 25-28 өдөр хур бороо, 10-15 өдөр 
цас унадаг. Чийгшлийн хэмжээ хавартаа 36%, салхитай ширүүн борооны үед 57% 
байдаг ба төслийн нутаг дэвсгэр нь говийн халуун хуурай халуун бүс юм. 
 
Цаг уурын станцуудын мэдээгээр энэ нутаг дэвсгэрт аадар бороо жилд 2-8 өдөр ордог, 
минутад дунджаар 83 цахилгаан цахилттай байх ба жилдээ нийтдээ 29 цагийн 
цахилалттай байдаг байна. Говийн өргөн уудам тэгш тал, газарт зарим объектууд 
аянга, цахилгаанд өртдөг.  Тиймээс ил цахилгаан хуваарилах байгууламж, өндөр 
хүчдэлийн агаарын шугамын аянга зайлуулагч, ойролцоо ажиллаж буй ажиллагсадын 
аюулгүй байдал, хөдөлмөр хамгааллыг хангах нь төслийн төлөвлөлтийн бүхий л явцад 
онцгой анхааралд байх ѐстой асуудал юм.  
 
Оюу Толгой орчмын нутаг дэвсгэрийн уур амьсгалын үндсэн үзүүлэлтүүдийг нэгтгэн, 
аюултай болон эрсдэл үүсгэж болзошгүй нөхцлүүдийг тодруулж доорхи хүснэгтэд 
оруулав. 
 

Хүснэгт 3.  Оюу Толгойн нутаг дэвсгэрийн уур амьсгалын үндсэн үзүүлэлтүүд 

# Үндсэн үзүүлэлтүүд Хэмжих 
нэгж 

OT дахь 
хэмжээ 

Хэмжээний 
Тайлбар хамгийн 

их 
хамгийн 

бага 

1 Харьцангуй их 
температур Градус 39 40 10  

2 Харьцангуй бага 
температур Градус -34 -43 -5  

3 Жилийн хүйтэн өдрүүд Тоо 131 140 120  
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4 Жилийн халуун өдрүүд Тоо 234 244   

5 7 дугаар сарын дундаж 
температур Градус !41 !40 !10  

6 10 дугаар сарын дундаж 
температур Градус !7 !10 !5  

7 1 дүгээр сарын дундаж 
температур Градус -31.5 -34 -5  

8 4 дүгээр сарын дундаж 
температур Градус -5-!10 !32 -18  

9 Жилийн нийт хур 
тунадас Мм 85.1 85 80  

10 Дулаан улирлын хур 
тунадас Мм 72 82 11.5  

11 Хүйтэн улирлын хур 
тунадас Мм 13.1 22.0 2.1  

12 Борооны хамгийн их 
эрчимжил мм /өдөр 0,02986 42.7 0.0 

1981 оны 8 сарын 
18-нд 

тэмдэглэгдсэн 

13 Борооны хамгийн их 
эрчимжлийн давтамж 

Удаа/100 
жил 1 2 0  

14 Жилийн цасан 
бүрхүүлтэй өдрүүд Тоо 22 30 15  

15 Цасан бүрхүүлийн 
зузаан Мм 50 61 0.8  

16 Нартай өдрүүд Тоо 145 13 9  
17 Нарны нийт гийүүлэлт Цаг/жил 3500 3600 3210  
18 Салхины гол чиглэл чиглэл БХ - -  

19 Салхины хамгийн их 
хурд м/сек 28 40 16  

20 Дундаж хурд м/сек 5 6 4  

21 
15 м/сек-ээс дээш 
хурдтай салхитай 
өдрүүд 

Тоо 26 28 25  

22 Шороон шуургын 
давтамж Тоо/жил 37 40 35  

23 Цасан шуургын давтамж  Тоо / жил 4 8 5  
Эх сурвалж:  1.ОТ төслийн нутаг дэвсгэрийн байгаль орчны суурь судалгааны тайлан, УБ, 2002 

2. Барилгын норм, дүрэм :  “Цаг уур ба геофизик  “ БНбД .2.01.01-93.   УБ,1994.146 хуудас 
 

2.2 Уур амьсгалын нөхцөл химийн бодисуудын тээвэрлэлт, хадгалалт,    
ашиглалтад нөлөөлөх нь 

 
Дээр дурьдсан уур амьсгалын эрс тэс байдал нь химийн бодисын агуулах болон задгай 
талбайд  хадгалдаг зарим төрлийн бодис, материалыг ашиглах болон хадгалахад 
нөлөөлөл учруулж болзошгүй. Гадаад уур амьсгалын нөлөөнөөс болж химийн 
бодисуудын ашиглалтад доорхи төрлийн нөлөөллүүд учирч болзошгүй. Үүнд: 

 Шатамхай, галын аюултай бодисуудад халалтаас үүдэлтэй тэлэлт, исэлдэлт 
тэсрэлт үүсэх,  

 Зарим төрлийн шингэн бодисууд дулааны нөлөөллөөр тэлэх, улмаар хальж 
асгарах,  

 Хадгалах температурын өөрчлөлтөөс шалтгаалан найрлага шинж чанарт 
өөрчлөлт орох, 

 Аянга цахилгаан, гэнэтийн хүчтэй цахилгаан гүйдлийн нөлөөгөөр тэсэрч 
дэлбэрэх, 
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 Аадар бороо үерт автагдах, 
 Хүчтэй шуурга, салхины нөлөөллөөр химийн бодис алдагдах, 
 Ашиглалтын горим зөрчигдсөнөөс химийн бодис алдагдах зэрэг болно. 

 

1.3.1 Шатамхай, галын аюултай бодисуудад халалтаас үүдэлтэй тэлэлт, 
исэлдэлт, тэсрэлт үүсэх 

Оюу Толгой дахь хамгийн халуун үе болох 7 сард агаарын дундаж температур 410С, 
хөрсөн дээр 620С хүртэл халдаг байна. Оюу Толгой дээр ашиглагдаж буй химийн 
бодисууд дотор ахуй болон үйлдвэрлэл, техникийн зориулалттай олон тооны шатах, 
тэсрэх болон хялбархан исэлддэг бодисууд байна. Эдгээрээс гадаад орчин болон 
хөрсөн дээрхи хэт халалтын улмаас тэсрэх, дэлбэрэх, исэлдэх зэрэг эрсдлүүд учрах 
магадлал өндөртэй. Энэхүү эрсдэлд орох магадлалтай бодисуудад доорхи төрлийн 
материалууд орно. Үүнд:  
 

Автомашины шатахуун 

Бодис, материал Ноцох температур Өөрөө асах 
температур 

Тэсрэлтийн 
дээд хязгаар 

Тэсрэлтийн доод 
хязгаар 

Дизелийн түлш 510С  7.5 0.6 
Бензин А80 ~-430С ~2800С 7.6 1.4 
Бензин А92 ~-430С ~2800С 7.6 1.4 

 

Баллонтай өндөр даралтад шахсан хий байдалтай түлш 

Бодис, материал Ноцох температур Өөрөө асах 
температур 

Ацетилен 230С 3050С 
Хүчилтөрөгч - - 
Аргон - - 
Пропан  -1040С 4500С 
Бутан -500С - 

  

Нефть бүтээгдэхүүний гаралтай тос тосолгооны шингэн материалууд. – Хөдөлгүүр, 
дамжуулах эд ангийн тос, радиаторийн шингэн, тосол 

Бодис, материал Ноцох 
температур 

Өөрөө асах 
температур 

Тэсрэлтийн 
дээд хязгаар 

Тэсрэлтийн 
доод хязгаар 

Хөдөлгүүрийн тос 2260С >3200C 1 10 
Дамжуулах эд ангийн тос 2200С - - - 
Гидравликийн шингэн 1600С - - - 
Хурдны хайрцагын тос 2200С - - - 
Тосол 2200С - - - 
Товуд 3600С - - - 

 

 Бүх төрлийн органик уусгагч агуулсан шүршигч, болон энгийн будагууд 
 Органик уусгагчид, шингэнүүд – Ацетон, этилийн спирт 
 Хуурай шатамхай бодисууд – “Capping compound” – гадаргуу өнгөлөгч, 

тиомочевин 
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Эдгээр бодисуудын шатамхай чанарыг тодорхойлоход түүний ноцох температур нь 
чухал үзүүлэлт бөгөөд энэ температурт тухайн бодис ямар нэгэн галын эх үүсвэртэй 
хүрэлцсэнээр хялбархан гал авалцаж, шаталт явагддаг. Шингэн бодисууд нь дулааны 
нөлөөгөөр эзлэхүүн нь тэлж, улмаар савнаасаа хальж асгардаг. Ингэснээр газрын 
хөрсөнд нэвчин орж хөрс, ургамал, болон газрын доорхи усыг бохирдуулдаг. Оюу 
Толгойд ашиглаж буй химийн бодисуудын тээвэрлэлт, хадгалалт, ашиглалтад уур 
амьсгалын хүчин зүйлс үзүүлэх нөлөөллийн хэмжээг доорхи хүснэгтэд үзүүлэв. 
 

      Хүснэгт 4. Уур амьсгалын хүчин зүйлсийн нөлөөллийн үнэлгээ 

Нөлөөллүүд 
Нөлөөллийн үр дагаварын үнэлгээ 

Маш бага буюу 
нөлөөгүй Бага Дунд Их Онц аюултай 

Халалтаас үүдэлтэй 
тэлэлт, исэлдэлт 
тэсрэлт үүсэх,  

  +   

Дулааны нөлөөллөөр 
тэлэх, улмаар хальж 
асгарах  

 +    

Температурын 
өөрчлөлтөөс 
шалтгаалан найрлага 
шинж чанарт өөрчлөлт 
орох 

  +   

Аянга цахилгаан, 
гэнэтийн хүчтэй 
цахилгаан гүйдлийн 
нөлөөгөөр тэсэрч 
дэлбэрэх 

 +    

Аадар бороо үерт 
автагдаж, тархах  +    

Хүчтэй шуурга, 
салхины нөлөөллөөр 
химийн бодис алдагдах 

  +   

Дүгнэлт Нийт нөлөөллүүдийн 50% нь дунд зэрэг, 50% нь бага байна.  
 

2.3 Уур амьсгалын нөхцлөөс химийн бодисуудын хадгалалт, тээвэрлэлт, 
ашиглалтад нөлөөлөх нөлөөллийг багасгах арга хэмжээнүүд 
 
Химийн бодисуудын ашиглалт, хадгалалт, тээвэрлэлтэд орон нутгийн цаг агаарын 
болзошгүй нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэхийн тулд хадгалж буй агуулах нь доор 
дурдсан шаардлагуудыг хангасан байх ѐстой. Үүнд:  
 

 Химийн хорт болон аюултай бодисын агуулахыг хүн ам оршин суугаа газраас 
300-аас доошгүй метрийн зайд, үер усанд автахааргүй байрлалд байрлуулах ба 
агуулах нь галд тэсвэршилтийн зэргийг хангахуйц материал, хийцтэй, болзошгүй 
ослын үед хөрсөнд болон гадагш бодис алдагдахааргүй шал (цементэн болон 
плитан), бат бэх хамгаалалт бүхий цонх, хаалга, үерийн далан, хамгаалалтын 
сувагтай  байна.  

 Химийн бодистой холбоотой үйл ажиллагаа (ашиглах, хадгалах) явуулж байгаа 
газруудын барилга, байгууламжийн инженерийн төлөвлөлтийг хүчтэй салхи 
болон үерийн аюулд өртөхгүй байдлаар хийх шаардлагатай. 
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 Химийн бодистой холбоотой үйл ажиллагаа (ашиглах, хадгалах) явуулж байгаа 
газрууд, агуулахуудад хоорондоо нийцэхгүй бодисуудыг хамт хадгалахгүй байх, 

 Аянга зайлуулагчийг тэсэрч дэлбэрэх аюултай химийн бодистой холбоотой үйл 
ажиллагаа явагдаж байгаа бүх газруудад байрлуулах, 

 Химийн бодисын нэг агуулахад 500 тонноос, агуулахын доторхи нэг тасалгаанд  
50 тонноос ихгүй бодис хадгалбал зохино. 

 Бүх химийн бодис, ялангуяа шатамхай шингэнийг халаалтын хэрэгсэл, 
цахилгааны эх үүсвэр, системээс хол, шууд нарны гэрэл тусахааргүй нөхцөлд 
хадгална. 

 
МУ-ын хилээр импортоор орж ирж буй химийн бодисууд нь доорхи мэдээллүүдийг 
агуулсан аюулгүйн хуудастай байх ѐстой. Хуудсууд нь мөн монгол хэл дээр 
орчуулагдсан байвал зохино. Үүнд: 
 

 Бодисын нэр, химийн томьѐо 
 Худалдааны болон техникийн нэр 
 ОУ-ын бүртгэлийн дугаар  
 Ашиглах газар, зориулалт, тоо хэмжээ 
 Физик химийн болон хор аюулын шинж чанар 
 Болзошгүй осол болон эрсдлийн үед авах арга хэмжээ  
 Үйл ажиллагаа явуулах ажлын байрны дүгнэлт 
 Тухайн бодис, түүний хольц, хаягдлыг устгах аргачлал, тээвэрлэх арга зэрэг 

болно.  
 
Тухайн хуудас нь бодисын үйл ажиллагаа явуулах ажлын байрны дүгнэлт, хадгалах 
температур зэрэг хэрэгтэй мэдээллүүдийг агуулсан байдаг. Иймээс тухайн бодисуудтай 
харьцахын тулд хариуцаж авсан мэргэжилтэн нь химийн бодистой харьцах, аюулгүй 
ажиллагааны сургалтад хамрагдсан байх ѐстой. Мөн хариуцан ажиллах химийн 
бодисын мэдээлэлтэй тусгайлан танилцаж, аюулгүй ажиллагааны талаар сайтар 
судалсан байх ѐстой.  
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3.0 АГААРЫН ЧАНАРТ НӨЛӨӨЛӨХ БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭ 

3.1 Агаарын чанарын үндсэн үзүүлэлтүүд 
Оюу Толгойн төслийн талбайд агаарын чанарын шинжилгээг 2002 оноос эхлэн хийж 
байгаа бөгөөд энэхүү шинжилгээний хүрээнд тодорхой цэгүүдээс агаарын дээжлэлт, 
хэмжилтүүдийг хийж, хүхэрлэг хий (SO2), азотын давхар исэл (NO2), 2.5 мкм, 10 мкм 
тоосжилтын хэмжээ болон зарим хүнд металлуудыг тодорхойлж иржээ. Агаарын 
чанарын хэмжилт, дээжлэлт хийгддэг цэгүүдийн байршил, тодорхойлсон 
үзүүлэлтүүдийг доорхи хүснэгтэд үзүүлэв. 

 
Хүснэгт 5. Оюутолгойд хийсэн агаарын чанарын хэмжилт, дээжлэлтийн цэгүүд 

Хэмжилт дээжилт 
хийсэн хугацаа 

Хэмжсэн 
үзүүлэлтүүд 

Хэмжилт дээжилт 
хийсэн байршил Хэмжилт хийсэн бүс 

БО-ны суурь 
судалгаа 2002 оны 
7,8-р сар 

Нийт  тоосны 
хэмжээ  
(TSP), SO2, 
NO2 

650990 / 4765357 Зүүн хойд Оюу 
650842 / 4764801 Хойд Оюу 
650860 / 4764118 Төв Оюу 
650351 / 4763164 Баруун өмнөд Оюу  
651280 / 4762876 Өмнөд Оюу  
650220 / 4763397 Хайгуулын суурингийн орчим 
648981 / 4765216 Агаарын нислэгийн зурвас 

Тоосжилтын 
хяналт, шинжилгээ 
2003 оны 7-р 
сарын 10-27  

TSP, PM2.5, 
PM10 

651000 / 4767000 Оюутолгой суурингаас хойш 3 км 
654000 / 4764000 Оюутолгой суурингаас зүүн тийш 3 км 
651000 / 4760000 Оюутолгой суурингаас зурагш 4 км 

648000 / 4764000 
Оюутолгой суурингаас баруун тийш 3 
км 

Тоосжилтын 
хяналт,  шинжилгээ 
2004 оны 4-7-р 
сарууд  

TSP, PM2.5, 
PM10 

648066 / 4764388 Баруун  
650630 / 4767015 Хойд 
654112 / 4764175 Зүүн 
652649 / 4759876 Урд 
650144 / 4763595 Суурин  
648058.63/4765657.25 Баруун хойд 
652610.44/4766652.37 Зүүн хойд 
654162.27/4762088.35 Зүүн урд 
650700.08/4760869.31 Баруун урд 
650108.12/4764097.00 ЦУ Станц 

 

Шинжилгээний дүнгээс үзэхэд Оюу Толгойн нутаг дэвсгэрт агаарын бохирдол 
харьцангуй бага, бохирдлын үзүүлэлтүүд стандартад заагдсан хэмжээнээс бага, 
ялангуяа агаарын чанарын чухал үзүүлэлтүүд болох хүхэрлэг хий (SO2) болон азотын 
давхар ислийн (NO2) агуулга нь бага байна. Харин тоосжилтын түвшин нэлээд өндөр, 
ялангуяа хайрга чулууны карьер, далд нэвтрэлтүүд болон барилга байгууламж барьж 
буй газар, хүн ам, машин техник төвлөрсөн газруудад маш өндөр байгаа нь тогтоогдсон 
(“Оюу толгойн ордоос зэс, алт олборлох, боловсруулах төслийн байгаль орчинд 
нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээний тайлан, III Хэсэг” Эко-Трейд ХХК, 2006 
тайлангаас дэлгэрүүлж үз) байна.  
 
Хүнд металлын агууламж болон гол агаар бохирдуулагч NОx, SO2 зэрэг үзүүлэлтээрээ 
Оюу толгой орчмын нутаг дэвсгэрийн агаар бохирдоогүй байгаа нь энэ орчмын нутаг 
дэвсгэрт бохирдуулагч эх үүсвэрүүд бага байгааг илтгэж байна. 
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3.2 Агаарын чанарт нөлөөлөх болон түүний үнэлгээ 
Оюу Толгой төслийн хэмжээнд хэрэглэгдэх химийн бодисуудаас агаарын чанарт цөөн 
хэдэн хүчин зүйлсээр нөлөөлөхөөр байна. Эдгээр нь эдгээр химийн бодисуудыг 
ашиглах, тээвэрлэх, хадгалах болон хаягдлыг устгах үед гадаад орчны болон ажлын 
байрны агаарын чанар, найрлагыг өөрчилж болзошгүй байдлаар тодорхойлогдно. 
Орчны агаарын чанарт химийн бодисуудын тээвэрлэлт, ашиглалт, хадгалалтаас үүсч 
болзошгүй нөлөөллүүдийг доор үзүүлэв. Үүнд: 
 

 Ашиглалт, тээвэрлэлт, хадгалалтын горим алдагдсанаас ууршимтгай, дэгдэмхий 
бодисууд агаарт уурших, исэлдэн урвалдаж, салхиар тарах зэргээр чанар 
найрлагыг өөрчлөх, 

 Хаягдлыг шатаах аргаар устгах үед хортой хий ялгаран агаарын чанарт сөргөөр 
нөлөөлөх, 

 Болзошгүй галын аюул, осол аваарийн үед гарах хорт хийн дэгдэлт агаарын 
чанарт нөлөөлөх зэрэг болно. 

 
Оюу Толгойд ашиглаж буй химийн бодисуудын тээвэрлэлт, хадгалалт, ашиглалтын 
явцад орчны агаарын чанарт үзүүлэх нөлөөллийн хэмжээг доорхи хүснэгтэд үзүүлэв. 
 

Хүснэгт 6. Агаарын чанарт нөлөөлөх байдлын үнэлгээний хүснэгт 

 
Нөлөөллүүд 

Нөлөөллийн үр дагаварын үнэлгээ 
Маш бага 

буюу 
нөлөөгүй 

Бага Дунд Их Онц 
аюултай 

Ууршимтгай, дэгдэмхий бодисууд агаарт 
уурших, исэлдэн урвалдаж, салхиар тарах 
зэргээр чанар найрлагыг өөрчлөх 

 
+  

  

Хаягдлыг шатаах аргаар устгах үед хортой 
хий ялгаран агаарын чанарт сөргөөр 
нөлөөлөх 

 
 + 

  

Болзошгүй галын аюул, осол аваарийн үед 
гарах хорт хийн дэгдэлт агаарын чанарт 
нөлөөлөх 

 
 + 

  

Дүгнэлт 
Нийт нөлөөллийн 66.6 хувь нь дунд, 33.3 хувь нь 
бага байгаа нь химийн бодисын агаарын чанарт 
нөлөөлөх байдал “дунд” зэрэг байна гэж үзэв. 

 

3.2.1 Ашиглалт, тээвэрлэлт, хадгалалтын горим алдагдсанаас ууршимтгай, 
дэгдэмхий бодисууд агаарт уурших, исэлдэх урвалдаж, салхиар тарах зэргээр 
чанар найрлагыг өөрчлөх 

Химийн бодисуудыг хадгалах агуулах, болон орчны үзүүлэлтүүдийн горим 
алдагдсанаас дэгдэмхий ууршимтгай бодисуудын физик төлөв, найрлагыг өөрчлөн 
уурших, исэлдэх улмаар агаарт дэгдэн гарч салхиар дамжин орчны агаарын чанар 
найрлагыг өөрчлөнө.  
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Агаарын найрлагад ийм байдлаар нөлөөлөх бодисуудад, халалтаар ууршиж хортой хий 
ялгаруулдаг доорхи төрлийн бодисууд орно. Үүнд: 
 

 Найрлагандаа ханасан болон ханаагүй нүүрсустөрөгч агуулсан бүх төрлийн 
нефть бүтээгдэхүүний гаралтай органик тос, тосолгооны материалууд, 
автомашины түлш – Хөдөлгүүр, дамжуулах эд ангийн тос, гидрийн шингэн, 
тосол, товуд, 

 Давсны хүчил, цууны хүчил зэрэг хорт хий ялгаруулдаг органик болон органик 
биш хүчлүүд, 

 Органик уусгагчтай будагууд, 
 Агаарын дээд давхаргын озоныг задлагч фреоны бүлгийн бодисууд зэрэг болно. 

 
Хадгалалтын горим зөрчигдөх гадаад орчны хэт халалт, агаарын чийгшил ихсэх, 
асгарах, алдагдах болон зарим болзошгүй эрсдлийн нөлөөгөөр агаарт их хэмжээний 
хортой хий дэгдэн гарч салхиар дамжин ойр орчмын нутгийн агаарын чанарт сөргөөр 
нөлөөлөх боломжтой. Агаар дахь хорт хийн агууламж нэмэгдсэнээр хур тунадасаар 
дамжин ургамал, амьтны эрүүл мэндэд муугаар нөлөөлөх үр дагавартай. Мөн 
сансараас ирж буй хортой хэт ягаан туяаны гэрлийг шингээн авдаг стратосферийн 
давхраанд буй озоны хэмжээг багасгагч фторхлорт нүүрсустөрөгчид буюу фреонууд 
агаарын чанарт нөлөөлж болзошгүй.  
 
Хаягдлыг шатаах аргаар устгах үед хортой хий ялгаран агаарын чанарт сөргөөр 
нөлөөлөх 

Оюу толгойд ашиглаад илүүдэлээр гарсан шатамхай бодис, түүний хаягдлыг шатаан 
устгах үед органик нэгдлийн шаталтаас удаан задардаг органик бохирдуулагчид 
(диоксин, фуран) болон бусад агаар бохирдуулагчид (CO2, NOx, SO2) үүсдэг. Эдгээр 
шатамхай бодист бүх төрлийн нефть химийн тос тосолгооны материалууд, бүх төрлийн 
органик нэгдлүүд хамаарна.  
 

Болзошгүй галын аюул, осол аваарийн үед гарах хорт хийн дэгдэлт агаарын 
чанарт нөлөөлөх 

Оюу толгой төслийн химийн бодис хадгалах, ашиглах барилга байгууламжид гал 
түймэрийн аюул гарснаар орчны агаарт их хэмжээний хортой хий алдагдах болно. Энэ 
нь агаарын чанарт сөрөг нөлөөлөл маш их үзүүлэх ба энэ нь цаашдаа хур тунадасаар 
дамжин гадаргын болон газар доорхи ус, ургамал, хөрсийг бохирдуулж, энэ нь улмаар 
мал амьтдын эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлөх болно. 

3.3 Агаарын чанарт үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах, арилгах арга хэмжээ 
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 Химийн бодисыг хадгалах агуулах, саравчийг стандартад шаардагдсан дагуу 
дулааны тусгаарлалтыг хийж өгөх, 

 Химийн бодисын хаягдал үлдэгдлийг үйлдвэрлэлийн хаягдал материал устгахад 
мэргэшсэн мэргэжлийн байгууллагаар устгуулах,  

 Химийн бодисын хаягдал үлдэгдлийг орон нутгийн мэргэжлийн байгууллагын 
зөвшөөрөл дүгнэлтийн дагуу устгах, 

 Зарим химийн бодисууд өөр хоорондоо шүргэлцсэнээр тэсэрч дэлбэрэх 
аюултай байдаг. Эдгээр бодисуудыг хамт ашиглах, тээвэрлэхийг хатуу 
хориглодог ба эдгээр бодисуудыг Хүснэгт 7- д үзүүлэв. 

Хүснэгт 7. Хамт хадгалах, ашиглах, тээвэрлэхийг хориглосон химийн бодис 

А багана Б багана 

Азотын хүчил /концентрацитай/ Цууны хүчил, ацетон, спирт, анилин, хромын хүчил, 
гидроцианын хүчил, хүхэрт устөрөгч, шатамхай шингэнүүд, 
шатамхай хийнүүд, зэс, гууль, бүх хүнд металлууд  

Аммони /усгүй/ Мөнгөн ус, галогенүүд, кальцийн гипохлорид, хайлуур 
хүчил 

Аммонийн нитрат  Хүчлүүд, металлын нунтагууд, шатамхай шингэнүүд, 
хлоридууд, нитритүүд, хүхэр, нарийн жижиглэсэн органик 
ба шатамхай материалууд 

Анилин Азотын хүчил, устөрөгчийн хэт исэл 

Ацетон  Концентрацитай азотын ба хүхрийн хүчлийн хольцууд, 
устөрөгчийн хэт исэл 

Ацетилен Хлор, бром, зэс, фтор, мөнгө, мөнгөн ус 

Гидрид Ус  

Гипохлоридууд  Хүчлүүд, идэвхижүүлсэн нүүрс 

Дөрвөн  хлорт нүүрстөрөгч Натри 

Иод Ацетилен, аммони /шингэн ба усгүй/, устөрөгч 

Кальцийн оксид  Ус 

Хүнцэл агуулсан материалууд  Бүх ангижруулагчид 

Хлоратууд  Аммонийн давсууд, хүчлүүд, металлын нунтагууд, хүхэр, 
нарийн жижиглэсэн органик ба шатамхай материалууд 

Хлорын давхар исэл Аммони, метан, фосфин, хүхэрт устөрөгч 

Хромын хүчил ба хромын 
гуравч исэл 

Цууны хүчил, спирт, камфор, глицерин, нафтален, 
шатамхай шингэнүүд 

Зэс Ацетилен, устөрөгчийн хэт исэл 

Кали  Дөрвөн хлорт нүүрстөрөгч, нүүрстөрөгчийн давхар исэл, ус 

Калийн хлорид Хүхрийн болон бусад хүчлүүд, аммонийн давсууд, 
металлын нунтагууд, хүхэр, нарийн жижиглэсэн  органик 
нэгдлүүд ба шатамхай материалууд 

Калийн перхлорат /хлоратуудыг 
үз/ 

Хүхрийн болон бусад хүчлүүд 

Калийн перманганат Глицерин, этилен гликоль, бензальдегид, хүхрийн хүчил 
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Кумин устөрөгчийн хэт исэл Хүчлүүд /органик ба органик бус/ 

Мөнгөн ус Ацетилен, тэсрэмтгий хүчил, аммони 

Мөнгө ба түүний давсууд Ацетилен, хурган чихний хүчил, дарсны хүчил, аммонийн 
нэгдлүүд, тэсрэмтгий хүчил 

Натри 4 хлорт нүүрстөрөгч, нүүрсхүчлийн хий, бусад хлорт 
нүүрсустөрөгчид, ус 

Натрийн нитрат Аммонийн нитрат, бусад аммонийн давсууд 

Натрийн хэт исэл Этилийн ба метилийн спирт, мөсөн цууны хүчил, цууны 
ангидрид, бензальдегид, нүүрстөрөгчийн дисульфид 
глицерин, этилен гликоль, этил ацетат, метил ацетат, 
фурфурол 

Нитратууд Хүчлүүд 

Нитритүүд Хүчлүүд 

Нитропарафинууд Органик бус сууриуд, аминууд  

Нүүрсустөрөгч /бутан, пропан, 
бензол гэх мэт/ 

Фтор, хлор, бром, хромын хүчил, хэт ислүүд 

Органик хэт ислүүд Хүчлүүд /органик ба эрдсийн/, үрэлт үүсэхээс зайлсхийх, 
хүйтэн газар хадгалах 

Перхлорын хүчил  Цууны ангидрид, спирт, висмут, цаас, мод, өөх, тос 

Перманганатууд  Концентрацитай хүхрийн хүчил, глицерол, этилен гликоль, 
бензальдегид 

Сульфидүүд Хүчлүүд 

Устөрөгчийн хэт исэл Зэс, хром, төмөр, ихэнх металл ба түүний давсууд, бүх 
шатамхай шингэн /спирт, ацетон гэм мэт/, шатамхай,  
материалууд, анилин, нитрометан   

Фтор Бүх химийн бодис 

Фторт устөрөгчийн хүчил, усгүй  
/хайлуур хүчил/ 

Аммони /шингэн ба усгүй/ 

Хурган чихний хүчил Мөнгөн ус ба мөнгө, тэдгээрийн давсууд  

Хүхэрт устөрөгч Дэгдэмхий азотын хүчил, исэлдүүлэгч хийнүүд 

Хүчилтөрөгч Тос, өөх тос, устөрөгч, шатамхай шингэн, шатамхай хатуу 
бодис, шатамхай хий  

Хүхрийн хүчил Хлоратууд, перхлоратууд, перманганатууд 

Цагаан фосфор Агаар, хүчилтөрөгч, шүлтүүд, ангижруулагчид 

Цианидууд  Хүчлүүд 

Цианын хүчил Азотын хүчил, шүлтүүд 

Цууны хүчил Хромын хүчил, азотын хүчил, гидроксил нэгдлүүд, этилен 
гликол, перхлорын хүчил, хэт ислүүд, перманганатууд 

Цууны ангидрид Этилен гликоль гэх мэт гидроксилийн бүлэг  агуулсан 
нэгдлүүд, перхлорын хүчил  

Шатамхай шингэн Аммонийн нитрат, хромын хүчил, устөрөгчийн хэт исэл, 
азотын хүчил, натрийн хэт исэл, галогенууд, бусад 
исэлдүүлэгч нэгдлүүд 

Шүлт ба газрын шүлтийн Ус, дөрвөн хлорт нүүрстөрөгч, хлорт нүүрс устөрөгчид, 
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металлууд / магни, натри, 
калийн нунтгууд гэх мэт/ 

нүүрсхүчлийн хий, галогенүүд 

Эх сурвалж: Байгаль орчны сайд, Эрүүл мэндийн сайд, Онцгой  байдлын асуудал эрхэлсэн   сайдын   2007оны 
04 дугаар сарын 27-ны өдрийн 151/126/ 52 дугаар хамтарсан тушаалын хавсралт 

 Дулааны нөлөөгөөр хортой хий ялгаруулдаг шингэн болон хатуу бодисууд гадна 
орчны хэт халуун температурын улмаас агаарт хий ялгаруулж, үүний улмаас 
агаарын чанарын найрлага алдагдан бохирддог. Агаарын чанарын үзүүлэлтүүдийг 
хянаж байхын тулд агаарын найрлага Монгол улсын агаарын чанарын стандартыг 
мөрдөнө. Монгол улсын стандартад заагдсан агаар дахь бохирдуулагч хийнүүдийн 
зөвшөөрөгдөх дэд хэмжээнүүдийг үзүүлэв. 

 

Хүснэгт 8.  Хот, суурингийн агаарын чанарын стандарт MNS 4585-98 

Үзүүлэлтүүд 
 

Хэмжилтийн 
хугацаа 

Хэмжих 
нэгж 

Зөвшөөрөгдөх 
дээд хэмжээ Шинжилгээний арга 

Хийн холимог 

Хүхрийн исэл 
(SO2) 

20 минутын турш 
 
Хоногийн дундаж 

мг/м3 
0.5 

 
0.03 

Аэрозалин 
MNS-  0017.2.5.12-88 

Флюросценци 

Нүүрстөрөгчийн 
дутуу исэл (CO) 

20 минутын турш 
 
Хоногийн дундаж 

мг/м3 
8 
 

3 
НДИР ба хийн Gas correlation 

Азотын исэл (NO2) 
20 минутын турш 
 
Хоногийн дундаж 

мг/м3 
0.085 

 
0.04 

Грийс-Еловск, MNS 
0017.2.5.11-88 

Хими-люминсценци 
Озон  (O3) Цагийн дундаж мг/м3 120.0 Фотометрийн арга 

Тоосжилт 

Тоос  (SPM) 
20 минутын турш 
 
Хоногийн дундаж 

мг/м3 
0.5 

 
0.15 

Жингийн арга 
 

Агаар сорогч 
Хар тугалга Хоногийн дундаж  мг/м3 0.001 АС ба рентген флюросценци 

Бензи /a/пирен Хоногийн дундаж  мг/м3 0.001 Шингэний ба хийн хромотграф 
 

 

 Озоны давхрааны цооролтод нөлөөлдөг Фреоны төрлийн бодисуудыг хор 
хөнөөл багатай хөргүүрийн бодисоор солих 
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4.0 ГАДАРГЫН БОЛОН ГАЗАР ДООРХИ УСАНД НӨЛӨӨЛӨХ БАЙДАЛ, ТҮҮНИЙ 
ҮНЭЛГЭЭ 

4.1 Оюу Толгой орчмын гадаргын болон газар доорхи ус 
Төсөл хэрэгжих нутаг, дэвсгэрийн баруун талаар Умдай голын сайр дайран өнгөрдөг 
бөгөөд голдирлын салбар, цутгалууд нь төслийн талбайн төв, зүүн, зүүн хойд, баруун, 
баруун хойд хэсгүүдэд оршдог. Умдай голын сайрын дагуу бороо орсны дараа түр 
урсацууд бий болж, тодорхой хугацаанд ихээхэн эрчимтэй урсацыг бий болгодог. 
Умдайн нэг томоохон голдиролд төслийн талбай болон түүний орчимд 24 жижгээс том 
хэмжээтэй түр зуурын урсацууд урсаж нийлдэг. Тухайлбал Умдай голын гольдрил 
нийлэх нэгэн жижгэвтэр урсац бетон зуурмагийн цехийн цэвэрлэгээний хаягдал хаях 
цэгээс 150-200 метр орчим зайд оршино. Умдай голын нийт ус хураах талбай нь 
ойролцоогоор  1,081 км2 бөгөөд нийт урт нь  120.0 км байх ба урсац нь Галбын говьд 
очин сарнидаг. 
 
Говь цөлийн энэ бүс нутагт тухайн ус цугларах талбай дээр хур тунадасны эрчимтэй 
унах үед урсацууд нийлж түр хугацаанд үерийн байдалтай урсацуудыг бий болгодог. 
Тиймээс энд урсацын тодорхой горим байдаггүй. Умдайн гольлдролын дагуух 
болзошгүй үерийн урсацыг УЦУЭШХ-ийн гадаргын усны сектороос 2006 онд судалсан 
ба түүний үр дүнгээр  1 хувийн хангамшилтай үеийн хамгийн их урсацыг 65.5 м3/с гэж 
тооцоолжээ. (ОТ орчмын гидрологийн тайлан, 2006. 7 сар).  
 
Умдайн сайрын дагууд жилийн ихэнхи хугацаанд тодорхой урсац үүсгэн тухайн ормын 
мал амьтны усан хангамжинд онцгой үүрэг гүйцэтгэдэг Бор овоо, Хөх хад, Бурхантын 
зэрэг булгууд байдаг ба эдгээр булгуудын орчимд гар худаг гарган унд ахуйн 
хэрэгцээндээ ашигладаг. Үүнээс гадна зун цагт эрчимтэй орсон хур тунадасны дараа 
бий болж, тодорхой хугацааны дараа ууршин ширгэдэг хэд хэдэн тогтоол ус, тойрмууд 
байдаг.  
 
Оюу Толгой ордын хайгуул судалгааны ажлын явцад хийгдсэн байгаль орчны суурь 
судалгаа, байнгын мониторингийн ажлын явцад дээрхи хүн, мал, амьтны ус 
хангамжинд онцгой нөлөөтэй ил задгай ус, булаг, худгуудаас тодорхой давталттай 
дээж авч чанар найрлагыг нь шинжилж байсан бөгөөд гол үзүүлэлтүүдийг нь доорхи 
хүснэгтэд үзүүлэв.  

 
Хүснэгт 9.  Оюу Толгой орчим дахь булаг, задгай усны чанарын шинжилгээний үр дүн  

Дээж авсан булгийн нэр Нэгж Бор овоо 
 

Хөх 
Хад 

Улаан 
толгой 

 
Хэрс 

Улаан 
толгой 

pH pH  8.4 8.6 8.3 8.4 3/27/2005 
Цахилгаан дамжуулалт  
@ 25oC µS/cm 540 1,100 560 460 8.3 
Нийт ууссан давс (грав) @ мг/л 340 660 370 290 5,900 
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180oC 
Нийт шүлтлэг / CaCO3/ мг/л 180 230 160 130 3,800 
Бикарбонат, HCO3 мг/л 210 270 180 150 780 
Карбонат, CO3 мг/л 5 8 3 5 950 
Хатуулаг ( CaCO3-ийн) мг/л 140 150 110 110 <1 
Кальци , Ca мг/л 46 47 35 37 270 
Магни , Mg мг/л 6 7.6 4.6 5 50 
Кали, K мг/л 1.8 2.3 5.5 1 36 
Натри, Na мг/л 65 180 79 56 63 
Фтор, F мг/л 0.7 0.9 0.8 0.6 1,300 
Сульфат, SO4 мг/л 45 130 62 42 3.2 
Хлорид, Cl мг/л 24 100 27 24 950 
Төмөр (нийт), Fe мг/л 0.3 0.45 0.1 0.2 960 
Аммиак, NH3-N мг/л <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.45 
Нитрат+нитрит-азот, N мг/л 4.7 3.2 5.6 5.1 7 
Хүнцэл, As мг/л <0.005 <0.005 0.005 <0.005 <0.005 
Кадми, Cd мг/л <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 
Хром , Cr мг/л <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 
Зэс, Cu мг/л <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 
Хар тугалга, Pb мг/л <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 
Никель, Ni мг/л <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 
Цайр, Zn мг/л <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 
Мөнгөн ус, Hg мг/л <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 

Тайлбар: Дээжийг 2002 оны 7-р сард хийсэн Оюу Толгойн БОНБНҮ-ний ажлыг гүйцэтгэх явцад Эко-Трейд ХХК-
ийн баг авсан ба  шинжилгээг БОШТЛ-д 2002 оны 7,8 саруудад хийсэн болно.  

4.2 Гадаргын болон гүний усанд нөлөөлөх байдал, түүний үнэлгээ 
Оюу Толгой төслийн хэмжээнд хэрэглэгдэх химийн бодисуудаас гадаргын болон газар 
доорхи усны чанарт цөөн хэдэн хүчин зүйлсээр нөлөөлөхөөр байна. Эдгээр нь эдгээр 
химийн бодисуудыг ашиглах, тээвэрлэх, хадгалах болон хаягдлыг устгах үед ус 
байдлаар тодорхойлогдно. Орчны усны найрлага, чанарт химийн бодисуудын 
тээвэрлэлт, ашиглалт, хадгалалтаас үүсэх болзошгүй нөлөөллүүдийг доор үзүүлэв. 
Үүнд:  
 

 Оюу толгой төслийн барилга байгуулалтын ажилд хэрэглэгдэж байгаа бодисын 
хадгалах, агуулахын барилгын хийц, инженерийн байгууламжийн төлөвлөлт, 
гүйцэтгэлийн доголдолоос үүдэн гадаргын түр урсацад химийн бодис орох, 
улмаар түүний урсацаар тархаж, гольдролын дагуух усыг бохирдуулах, 

 Тээвэрлэлт, түгээх, хүлээн авах үйл ажиллагааг шаардлагын дагуу зөв 
явуулаагүйгээс химийн бодисыг түр урсацын гольдролуудад асгах, талбайд 
татан ирэх явцад түр зуурын үерт өртөж, тухайн урсацын усыг бохирдуулах, 
бохирдлын эх үүсвэрийг бий болгох, 

 Химийн бодисыг ашиглаж байгаа газруудад хэрэглээний нормоос илүү болон 
ашиглалтгүй химийн бодисын хуримтлал үүссэнээс хур бороо орж гадаргын ус 
үүссэн үед уг усыг бохирдуулах. Мөн тухайн цэгт химийн бодисоор бохирдсон 
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усыг технологийн горим зөрчиж хөрс, түр зуурын урсацын гольдролд алдсанаас 
гадаргын болон газар доорхи ус бохирдох зэрэг болно.  

 

Оюу Толгойд ашиглаж буй химийн бодисуудын тээвэрлэлт, хадгалалт, ашиглалтын 
явцад гадаргын болон газар доорхи усны чанарт үзүүлэх нөлөөллийн хэмжээг доорхи 
хүснэгтэд үзүүлэв. 

 

Хүснэгт 10. Гадаргын болон  газар доорхи усанд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний хүснэгт 

 
Нөлөөллүүд 

Нөлөөллийн үр дагаварын үнэлгээ 
Маш бага 

буюу 
нөлөөгүй 

Бага Дунд Их Онц 
аюултай 

Оюу толгой төслийн барилга 
байгуулалтын ажилд хэрэглэгдэж 
байгаа бодисын хадгалах, агуулахын 
барилгын хийц, инженерийн 
байгууламжийн төлөвлөлт, 
гүйцэтгэлийн доголдолоос үүдэн 
гадаргын түр урсацад химийн бодис 
орох, улмаар түүний урсацаар тархаж, 
гольдролын дагуух усыг бохирдуулах 

 

 + 

  

Тээвэрлэлт, түгээх, хүлээн авах үйл 
ажиллагааг шаардлагын дагуу зөв 
явагдаагүйгээс химийн бодисыг түр 
урсацын гольдролуудад асгах, талбайд 
татан ирэх явцад түр зуурын үерт 
өртөж тухайн урацын усыг 
бохирдуулах, бохирдлын эх үүсвэрийг 
бий болгох 
 

 

 + 

  

Химийн бодисыг ашиглаж байгаа 
газруудад хэрэглээний нормоос илүү 
болон ашиглалтгүй химийн бодисын 
хуримтлал үүссэнээс хур бороо орж 
гадаргын ус үүссэн үед уг усыг 
бохирдуулах. Мөн тухайн цэгт химийн 
бодисоор бохирдсон усыг технологийн 
горим зөрчиж хөрс, түр зуурын урсацын 
гольдролд алдсанаас гадаргын болон 
газар доорхи ус бохирдох  

 

+  

  

Дүгнэлт 
Нийт нөлөөллийн 66.6 хувь нь дунд, 33.3 хувь нь бага 
байгаа нь химийн бодисын гадаргын болон газар 
доорхи усанд нөлөөлөх нөлөөлөл “дунд” зэрэг байна 
гэж үзэв.  

 

Оюу толгой орчмын хур тунадасын жилийн нийт уналт нь олон жилийн дунджаар 72 мм 
орчим байна. Үүнээс нэг удаагийн хамгийн их эрчимжил нь 42.7 мм/өдөр хүртэл байна. 
Энэ нь хэдийгээр монгол орны дунджийг аваад үзвэл их биш гэсэн говийн их халсан 
хөрсөн дээр орсон их хэмжээний хур тунадас шингэж амжилгүй үер болж түр зуурын их 
устай урсацууд үүсэх аюултай. Барилга байгууламжийн үерийн хамгаалалтын 



Оюу Толгой төсөл                                                  Барилга байгуулалтын үед ашиглагдах химийн бодисуудын 
                                                                                 байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын болон эрсдлийн үнэлгээ 
 

 
Боловсруулсан: БОСҮ-ний Эко-Трейд ХХК                                                                           Захиалагч: АММИ ХХК 
  42  
 

дутагдалтай тал, инженерийн төлөвлөлтийн алдаа зэргээс болзошгүй үерийн аюулд 
өртөх магадлал байна. 
 
Одоогийн байдлаар Оюу толгой дээр хэрэглэгдэж хадгалагдаж буй химийн 
бодисуудаас үерийн аюулд өртөж болзошгүй төв агуулах, төв засварын газар, Мейжор 
дриллинг – геологи, Орика ХХК-ны тэсрэх бодисын агуулах, 1-р босоо амын 
нэвтрэлтийн хэсэг, бетон- зуурмагийн цех зэрэг газруудад байгаа бодисууд өртөх 
магадлал өндөр байна. Төв агуулахад Оюу толгой дахь химийн бодисын дийлэнх хэсэг 
болох 70 орчим хувь нь агуулагдаж байдаг. Хамгийн их хэмжээтэй химийн бодис болох 
машин, механизмийн тос, тосолгооны материалуудыг өөрийн задгай талбайдаа 
хадгалдаг бөгөөд эдгээр нь дээр дурьдагдсан эрсдлүүдэд шууд өртөх магадлал 
өндөртэй байдаг. 
 
Ашиглалтаас илүү гарсан болон хаягдал бодис материалууд ашиглах, хадгалах цэг 
дээр их хэмжээгээр хуримтлагдсан үед ямар нэгэн осол аваарь, байгалийн онц 
аюултай үзэгдлийн нөлөөгөөр байгальд их хэмжээгээр алдагдах магадлал байдаг.  
 

4.3 Сөрөг нөлөөллийг бууруулах, арилгах арга хэмжээ 
 

4.3.1 Үерийн улмаас химийн бодис алдагдах 
Ашиглагдаж, хадгалагдаж байгаа бодисуудын сав баглааны битүүмжлэл, бүрэн бүтэн 
байдлыг байнга шалгаж байх ѐстой. Төсөлд ашиглагдаж байгаа химийн бодисууд 
үерийн үед алдагдах нэг гол шалтгаан нь сав, баглааны битүүмжлэлийн асуудал 
байдаг. Зарим төрлийн бодисуудыг хадгалах горимд бүрэн битүүмжлэлтэй хадгалдаг 
байхад шинж чанараас нь шалтгаалан битүүмжлэл шаардагдахгүй тохиолдол байдаг. 
Ийм шинж чанартай, битүүмжлэлгүй хадгалж буй бодисуудыг үерийн аюул өртөхөөргүй 
өндөрлөг газар хадгалах нь зүйтэй. 
 
Химийн бодис хадгалж байгаа болон ашиглаж буй газар үерийн хамгаалалт, даланг 
инженерчлэлийн нарийвчилсан үндэслэл тооцоотой хийж өгөх шаардлагатай. 
Барилгын материалын цэг, шатах тослох материал, химийн бодисуудын хадгалах 
цэгүүдийг ус нэвчүүлэхгүй байхаар тохижуулах, агуулах саванд тогтмол үзлэг хийж 
хянаж байх. 
 
Бүх төрлийн шингэн хаягдал хаях цэгийг хөрсөнд үл нэвчүүлэх материалаар (шавар, 
элс) зузаан доторлож, хальж асгарахаас сэргийлэн түвшинд байнга хэмжилт хийж байх.  
Хэрэглээнээс илүү гарсан, хаягдал бодис материалуудыг зохих журманд заагдсан 
дагуу тээвэрлэх талаар Байгаль орчны сайд, Эрүүл мэндийн сайд, Онцгой байдлын 
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асуудал эрхэлсэн сайдын 2007 оны 04 дугаар сарын 27-ны өдрийн 151/126/ 52 дугаар 
хамтарсан тушаалын хавсралтад дэлгэрэнгүй заагдсан байгаа. 
  
Оюу толгой орчимд богино хугацаанд их хэмжээний хур тунадас ороход Умдай болон 
түүний салаа гольдролын сайруудад их хэмжээний урсгал ус үүсдэг. Иймээс химийн 
бодис ашиглах, тээвэрлэх (дамжлага), хадгалах, хаягдалыг байрлуулах газрыг ил 
гадаргын болон гүний усны судлаас дор хаяж 300 м зайтай байрлуулах хэрэгтэй. 
 

4.3.2 Химийн бодис алдагдахад авах арга хэмжээ 
Химийн бодисыг гадаргын болон газар доорхи усанд ямар нэгэн байдлаар алдсанаар 
тэдгээрийг ундандаа хэрэглэдэг хүн, амьтан малын эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөлөл маш 
их хэмжээтэй гарах болно. Химийн хортой, аюултай бодисыг гадаргын болон гүний 
усанд ямар нэгэн байдлаар алдсан тохиолдолд орон нутгийн байгаль орчны газар 
мэдэгдэж, орон нутагт байгаа тухайн усыг ундандаа хэрэглэж байгаа хүн, малын  
хэрэглээг хязгаарлах, шаардлагатай бол нүүлгэх, өөр эх үүсвэр гаргаж өгөх, нөхөн 
төлбөр төлөх зэрэг арга хэмжээг авах ѐстой.  
  



Оюу Толгой төсөл                                                  Барилга байгуулалтын үед ашиглагдах химийн бодисуудын 
                                                                                 байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын болон эрсдлийн үнэлгээ 
 

 
Боловсруулсан: БОСҮ-ний Эко-Трейд ХХК                                                                           Захиалагч: АММИ ХХК 
  44  
 

5.0 ХӨРСӨН БҮРХЭВЧИД НӨЛӨӨЛӨХ БАЙДАЛ, ТҮҮНИЙ ҮНЭЛГЭЭ 

5.1 Оюу Толгой орчмын талбайн хөрсөн бүрхэвч 
Оюу Толгой орчмын нутагт 2002-2005 онд Эко трейд ХХК нь байгаль орчны суурь 
судалгаа болон байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээг гүйцэтгэсэн 
ба энэхүү судалгаагаар толгодын болон тал хөндийн хээршмэл, давсархаг, хайрга 
чулуутай, элсээр хучигдсан элсэнцэр болон дунд шавранцар механик бүрэлдэхүүнтэй 
12 төрөл зүйлүүдийн хэмжээнд ангилагдсан карбонатлаг цайвар бор хөрс голлон 
тархсан байна. Эдгээр хөрс нь гол төлөв 1%-иас бага хэмжээний ялзмагтай, сул 
шүлтлэг урвалын орчинтой байдаг. Ялзмаг бага, шүлтлэг орчинтой тул тоосорхог хэсэг 
ихтэй. 
 
Хөрс нь хялбархан бутарч нунтаг болдог. Карбонат ба бикарбонат кальци, магнийн 
давс нь хөрсийг шүлтлэг орчинтой болгодог ба хөрсний өнгөн хэсэг дээр карбонат, 
бикарбонат хуримтлагдаж давс агуулсан нимгэн тоосорхог үе бий болдог. Хөрсөнд Cu, 
Au, Al, Fe их байдаг тул хөрсний цахилгаан дамжуулах чадвар өндөр байдаг. 
 
Оюу Толгойн хөрсөн дэх микроэлементийн хэмжээг монголын болон олон улсын 
лабораториудад тодорхойлуулсан ба шинжилгээний дүнг доорхи хүснэгтэд үзүүлэв. 
 
Хүснэгт 11. Оюу толгойн хөрсөн дэх микроэлементийн хэмжээ 

Элемент Нэгж Хяналтын 
цэг №1 

Хяналтын 
цэг №2 

Хяналтын 
цэг №3 

Хяналтын 
цэг №4 

Хяналтын 
цэг №5 

Хүнцэл, As мг/кг 8,5 4,7 5 8,2 6,4 

Кадми, Cd мг/кг <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 

Хром, Cr мг/кг 21 16 17 24 24 

Зэс, Cu мг/кг 29 20 23 42 28 

Мөнгөн ус, Hg мг/кг <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 

Хар тугалга, Pb мг/кг 5 8 5 6 5 

Никель, Ni мг/кг 13 12 12 15 15 

Төмөр, Fe мг/кг 23 000 18 000 17 000 27 000 21 000 

Эх сурвалж: Оюу Толгой орчмын хөрсний 2005 оны 12 сард авсан дээжинд SGS лабораторид хийсэн анализийн 
дүн 

Анализийн дүнгээс үзвэл Оюу Толгой орчмын хөрсөнд байгалийн нөхцөл дэх 
микроэлементийн хүнд металлын хэмжээ их, ялангуяа хөрсний хүнд металлын хэмжээ 
нь харьцангуй их байгаа нь тогтоогдсон ба энэ нь зэс, алтны хүдрийн биет гадаргуу 
дээр болон бага гүнд оршиж байгаатай холбоотой байж болохоос гадна зарим хүнд 
металл, тухайлбал хар тугалагын хэмжээ нь энэхүү дэвсгэрт шатахууны зарцуулалт 
ихтэй хүнд даацын техник эрчимтэй ажилласнаас ихэссэн  байх боломжтой байна.   
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Говийн хуурай гандуу хөрс эвдрэлд орох амархан, эмзэг бөгөөд сүүлийн жилүүдэд 
машин техник, хүний хөдөлгөөн нэмэгдэж, тус талбай дахь газар шорооны болон 
барилга байгууламжийн үйл ажиллагаа ихэссэнээс хөрсний үржил шимт хэсгүүд 
эвдрэлд орох нь ихсэж байна.  
 
Оюу толгойн дэвсгэр талбайд хийж байгаа хөрсний мониторингийн дүнгээс харахад 
хөрсний бохирдолтын хэмжээ нэмэгдэж байгаа нь тогтоогдоогүй байна. Дээрхи 
мэдээллүүдийг Оюу толгой төслийн байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан 
үнэлгээний тайлан болон Оюу толгойд сүүлийн жилүүдэд тогтмол хийгдсэн байгаль 
орчны хяналт шинжилгээний ажлын үр дүгүүдээс дэлгэрүүлэн үзэх боломжтой.  

5.2 Хөрсөн бүрхэвчид нөлөөлөх байдал, түүний үнэлгээ 
Оюу Толгой төслийн хэмжээнд хэрэглэгдэх химийн бодисуудаас хөрсний чанарт цөөн 
хэдэн хүчин зүйлсээр нөлөөлөхөөр байна. Эдгээр нь химийн бодисуудыг ашиглах, 
тээвэрлэх, хадгалах болон хаягдлыг устгах үед хөрсний хими, агрохимийн үндсэн 
найрлага бүтцийг өөрчилсөн байдлаар тодорхойлогдно. Орчны хөрсний чанарт химийн 
бодисуудын тээвэрлэлт, ашиглалт, хадгалалтаас үүсэх болзошгүй нөлөөллүүдийг доор 
үзүүлэв. Үүнд: 
 

 Оюу толгой төслийн барилга байгуулалтын ажилд хэрэглэгдэж байгаа бодисын 
хадгалалт, агуулахын барилгын хийц, инженерийн байгууламжийн төлөвлөлт, 
гүйцэтгэлийн доголдолоос үүдэн хөрсөнд их хэмжээгээр химийн бодис алдагдах, 

 Тээвэрлэлт, түгээх, хүлээн авах үйл ажиллагааг шаардлагын дагуу зөв 
явуулаагүйгээс химийн бодисыг хөрсөнд алдаж, түүний найрлага бүтцийг 
өөрчлөх, 

 Хөрсөнд их хэмжээний химийн бодис алдагдсанаар ургамалжилт, гадаргын 
болон газар доорхи ус, ургамал амьтанд дам нөлөөлөл үзүүлэх зэрэг болно. 

 

Хүснэгт 12. Хөрсөн бүрхэвчид нөлөөлөх байдлын үнэлгээ 

 
Нөлөөллүүд 

Нөлөөллийн үр дагаварын үнэлгээ 
Маш бага 

буюу 
нөлөөгүй 

Бага Дунд Их Онц 
аюултай 

Оюу толгой төслийн барилга 
байгуулалтын ажилд хэрэглэгдэж 
байгаа бодисын хадгалах, агуулахын 
барилгын хийц, инженерийн 
байгууламжийн төлөвлөлт, 
гүйцэтгэлийн доголдолоос үүдэн 
хөрсөнд их хэмжээгээр химийн бодис 
алдагдах 

 

 +  

 

Тээвэрлэлт, түгээх, хүлээн авах үйл 
ажиллагааг шаардлагын дагуу зөв 
явагдаагүйгээс химийн бодисыг 
хөрсөнд алдаж, түүний найрлага 

 

 +  
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бүтцийг өөрчлөх 
Хөрсөнд их хэмжээний химийн бодис 
алдагдсанаар ургамалжилт, гадаргын 
болон газар доорхи ус, ургамал 
амьтанд дам нөлөөлөл үзүүлэх 
 

 

 +  

 

Дүгнэлт 
Нийт нөлөөллийн 100 хувь нь дунд байгаа учраас 
химийн бодисын хөрсөн бүрхэвчид нөлөөлөх 
нөлөөллийн хэмжээ нь “дунд” зэрэг байна. 

 

 

5.3 Сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 
 Химийн бодистой холбоотой үйл ажиллагаа явуулж байгаа агуулах, газруудын 

шалыг химийн үйлчлэлд тэсвэртэй зузаан материалаар хийх. Нэвчилт, 
алдагдлыг байнга шалгаж, шаардлагатай бол арга хэмжээ авах, 

 
 Химийн бодис хадгалж байгаа болон ашиглаж буй газар үерийн хамгаалалт, 

даланг инженерчлэлийн нарийвчилсан үндэслэл тооцоотой хийж өгөх. Барилгын 
материалын цэг, шатах тослох материал, химийн бодисуудыг хадгалах 
цэгүүдийг ус нэвчүүлэхгүй байхаар тохижуулах, агуулах саванд тогтмол үзлэг 
хийж хянаж байх, 

 
 Бүх төрлийн шингэн хаягдал хаях цэгийг хөрсөнд үл нэвчүүлэх материалаар 

(шавар, элс) зузаан доторлож, хальж асгарахаас сэргийлэн, түвшинд байнга 
хэмжилт хийж байх, 

 
 Хөрс, болон усан орчинд химийн бодис алдагдсан тохиолдолд тухайн бодисыг 

цаашид тархахаас нь сэргийлж, шингээн авах шаардлагатай. Ямар бодис 
алдагдсанаас шалтгаалан шингээж авах материалын нэр төрөл өөрчлөгдөх ба 
голдуу гадаргуугийн идэвхтэй, инерт, саармаг материалыг мөн элс, шороо зэрэг 
элбэг байх материалуудыг ашигладаг.  
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6.0 УРГАМЛАН НӨМРӨГТ НӨЛӨӨЛӨХ БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭ 

6.1 Ургамлан нөмрөгийн өнөөгийн төлөв байдал 
Оюу толгойн дэвсгэр талбайд 2002-2005 онуудад явуулсан ургамлын нөмрөгийн 
судалгаагаар нийт 29 овгийн 74 төрлийн 127 зүйлийн ургамлыг тэмдэглэжээ. Эдгээр 
ургамлууд нь ургамалжилтын үндсэн 4 шинжид хуваагдах ба энд дэнж дэвсэгийн, 
толгодын, түр урсацын  гольдрол, нугын ба булаг задгай усны орчмын бүлгэмдэл гэж 
ангилна.  
 
Дэнжийн ургамлын бүлгэмдэл нь төслийн нутгийн 80%-ийг эзлэх ба үүнд : Salsola 

passerina+Reamauria songarica, Anabasis brevifolia+Sympegma regelii, Sympegma  

regelii+Salsola passerin. зэрэг цөлийн ургамал орно.  Мөн Stipa glareosa+Allium 

polyrrhizum зүйлийг агуулсан цөлөрхөг тал хээрийн шинжийг илтгэсэн нэгэн жижиг 
бүлгэмдэл байна.  Энэ хэсэг газар нь бусад Алтайн болон Зүүнгарын говийн цөлийн 
бүстэй харьцуулахад зүйлийн бүрдэл нь сийрэг юм.  
 
Толгодын ургамлын зүйлийн бүлгэмдэл нь Anabasis brevifolia+Sympegma 

regelii+Oxytropis grubovii, Salsola passerina+Reamauria songarica+Sympegma regelii 

(+Potaninia  mongolica) зэрэг зүйлүүдээс тогтох ба Оюу Толгой, Төв Оюу болон Бор 
Овоогийн чулуурхаг өндөрлөг газрууд юм. 
   
Түр урсацын гольдролуудын орчмын бүлгэмдэлд Salsola passerina+Anabasis 

brevifolra+Reamauria soongarica+Nitraria sibirica зүйлүүд орох ба энэ нь Умдайн сайр 
болон түүний салаа хэсгүүдийн сав газар юм.   
 
Бор Овоо горхины орчмын бүлгэмдэл нь Carex duriscula+Puccinella teniufolia+Glaux 

maritima бөгөөд энэ нь горхины хоѐр хажуу зурвас хэсэг юм.  Iris lactaea+Phragmites 

communis+Achnatherum splendens нь гүехэн гүний устай газруудаар тохиолдоно.  
Kalidium gracile+Achnatherum splendens+Nitraria sibirica нь гольдролын хуурай тохойн 
хэсгээр ургаж байхад Kalidium gracile+Salsola passerina+Reamauria songarica, ба Carex 

duriscula нь шал хөрс хэсгээр ургаж байлаа.  
 
Эдгээр ургамлын бүлгэмдлүүдээс дэнжийн ургамалжилт нь Оюу Толгойн хэсгийн 
газрын гадаргын 80%-ийг эзлэж 5%-ийг нь толгодын бүлгэмдлээс бүрдүүлэх бөгөөд 
гольдролын тохой болон горхи орчмын сав газруудын ургамал 1%-ийг бүрдүүлнэ.  
Эдгээр бүлгэмдлүүдийн үндсэн үзүүлэлтүүд буюу Оюу толгойн дэвсгэр талбай дахь 
ургамлан нөмрөгийн нягт, ургамлуудын өндөр, ярус, тодорхойлсон байршил зэргийг 
нэгтгэн доорхи хүснэгтэд үзүүлэв.  
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Хүснэгт 13. Оюу толгойн дэвсгэр дэх ургамлын бүлгэмдлүүдийн үндсэн үзүүлэлтүүд 

Бүлгэмдлийн нэр 

Б
үр

хэ
вч

, %
 

Д
ун

да
ж

 
өн

дө
р 

(c
м

) 

Зү
йл

 
(ц

эг
 б

үр
т)

 

Зонхилох зүйл 
(0.06 гa буюу 25мX25м 

тутамд) 

 
Ц

эг
 б

үр
 д

эх
 

ур
га

м
ал

 

Хээрийн судалгааны байршил 
ба мониторингийн цэг 

Дэнжийн бүлгэмдэл 

Salsola passerine +        
Reamuria soongarica +    
Allium polyrrhizum                       
(Цөлийн бүлгэмдэл) 

18-23 10-14 9-28 

-Anabasis brevifolra  
-Salsola passerina  
-Sympegma regelii  
-Reamuria soongarica  

-20 
-441 

-15 
-65 

Ургамлын мониторингийн цэг# 4:   
4768000 / 654000 
-Цэг # 15: 4759818/ 655651 
- Цэг # 17 хогийн цэгийн зүүн 
талд байрлана  

Anabasis brefifolra + 
Sympegma regelii +          
Allium polyrrhizum                       
(Цөлийн бүлгэмдэл) 

15-27 8-12 23-27 

-Sympegma regelii  
-Nitraria sphaerocarpa  
-Potaninia mongolica  
-Reamuria soongarica  
-Anabasis brevifolra  
-Allium polyrrhizum  

-Stipa glorecesa  

-5 
-1 
-1 

-35 
-237 

-75 
-14 

Ургамлын мониторингийн цэг # 
2:  4765500 / 654000 
- Хогийн хайрцагийн ойролцоо:     
4759940 / 653100 

Sympegma regelii +         
Salsola passerine +        
Potaninia mongolica 
(Цөлийн бүлгэмдэл) 

25-30 15-18 22-28 

-Sympegma regelii  
-Anabasis brevifolra  
-Salsola passerina  
-Ajania achilloides  
-Potanina mongolica  

-137 
-179 

-49 
-136 

-37 

- Оюугаас хол хойшоо: 
   4765477 / 653318 

Stipa gloreosa +          
Ananbasis breifolra +       
Allium polyrrhizum               
(нам доор талын 
элемент) 

35-40 10-13 20-29 

-Anabasis brevifolra  
-Stipa glareosa  
-Ajania achilloides  
-Potaninia mongolica  
-Allium polyrrhizum  

 
-32 
-20 

-128 
-15 
-33 

Ургамлын мониторингийн цэг # 
.3: 4765000 / 648000 
Цэг # .5: 4766000 / 649000 Умдай 
гольдролын бауун талд 

Anabasis brevifolra +      
Salsola passerine +     
Sympegma regelii 
(Цөлийн бүлгэмдэл) 

15-20 15-20 8-12 Судалгаа хийгдээгүй 

 
Ургамлын мониторингийн цэг # 
15: 4759818 / 655651 

Горхи орчмын бүлгэмдэл 
Carex duriscula +        
Puecinelia teninfolra +      
Glaux maritime 
(нугын элемент) 

99 5-10 15 Судалгаа хийгдээгүй 

 
- Бор Овоогийн орчим:   4761727 
/ 650569 

Iris lactaea +              
Phragmites communis + 
Achnathreum splendens 
(гадаргатай ойролцоо 
гүехэн ус) 

45 15-20 13 -Iris lacteae  
-Achnatherum splendens  

-368 
-196 - Төв Оюугаас зүүн тийш  

Kalidium gracila + 
Achnatherum splendins + 
Nitraria sibirica 
(Давсархаг гүехэн гүний 
ус) 

35-40 25-30 15 
-Nitraria sibirica  
-Kalidium gracile  
-Achnatherum splendens  

-18 
-340 
-175 

- Бор Овоогоос зүүн тийш 200 м 
Горхи:  

Kalidium gracile  +           
Salsola passerina +       
Reamuria soongarica 
 
(хагас цөл) 

15-20 25 17 

-Kalidium gracile  
-Salsola passerina  
-Reamuria soongarica  
-Sympegma regelii  

-631 
-125 

-78 
-25 

- Төв Оюугаас өмнө зүгт:  

Carex durrscula 
(шал хөрс) 40 15-20 12 Судалгаа хийгдээгүй  Ургамлын мониторингийн цэг:   

- Цэг # .8: 476000 / 653000 
Хуурай гольдролын тохойн бүлгэмдэл 

Salsola passerina +       
Anabasis brevifolra +   
Reamuria soongarica 
(Nitraria sibirica) 
 
 (Гольдролын хуурай 
тохой ба хавцал 
хөндий) 

35-40 10-15 17-25 

Nitraria sibirica  
Anabasis brevifolra  
Salsola passerina  
Reamuria soongarica  
Halogeton glomerata   
Allium polyrrhizum  
Bassra dasiphylla  
Micropeplis archnoidae  
Artemisra scopria  
Artemisra blerolepis  

2
1 
2
3
4 
8
7 
5
6 
>
2
0 
0
0
0 
2
5
0 

Төв Оюугийн зүүн хөндий: Цэг # 
7: 4765000 / 652000 
Цэг # 12: 4767000 / 648000 
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Бүлгэмдлийн нэр 

Б
үр

хэ
вч

, %
 

Д
ун

да
ж

 
өн

дө
р 

(c
м

) 

Зү
йл

 
(ц

эг
 б

үр
т)

 

Зонхилох зүйл 
(0.06 гa буюу 25мX25м 

тутамд) 

 
Ц

эг
 б

үр
 д

эх
 

ур
га

м
ал

 

Хээрийн судалгааны байршил 
ба мониторингийн цэг 

5
0
0
0 
6
2
5 
2
5
0 
1
2
5 

Толгодын бүлгэмдэл 
Anabasis brevifolra   + 
Sympegma regelii +      
Oxytropis grubovii                              
(цөлийн бүлгэмдэл) 

37 12-15 23-25 

Anabasis brevifolra  
Sympegma regelii  
Oxytropis gruborii  
Potaninia mongolica 

126 
17 
35 
11 

-Умдай гольдролын баруун хэсэг 
дэх нам толгодууд 

Salsola passerine +        
Reamuria soongarica + 
Sympegma regelii                    
(+ Potaninia mongolica) 
(цөлийн бүлгэмдэл) 

18-20 10-15 20-30 

Salsola passerina  
Reamuria soongarica  
Sympegma regelii  
Anabasis brevifolra  
Potaninia mongolica  
Halogeton glomerta  
Bassia dasyphylla  

509 
415 
59 
50 
81 

>20 
000 
>20 
000 

Ургамлын мониторингийн цэг: 
- Цэг # 10 / хогийн цэгийн төв 
хэсэг: 4761990 / 652603 
 
- Төв Оюугийн орой:  

Эх сурвалж: 2003-2005 онд гүйцэтгэсэн хээрийн судалгааны үр дүн, Ж.Санжид, Эко Трейд ХХК 

Оюу толгойн дэвсгэр талбай болон түүний ойр орчимд ургамлын мониторингийн 
цэгүүдийг тогтоож нийт 15 цэгт уур амьсгалын болон малын бэлчээрлэлтээс нөлөөлөх 
эрчмийг нь тодорхойлохоор  2003 оны 5 сараас эхлэн 6 сар тутамд үзлэг, хяналт, 
хэмжилт, судалгаа хийж байна.  Энэхүү мониторингийн ажлын үр дүнгээс харахад 
өнөөгийн байдлаар уурхайн малталт, далд нэвтрэлтүүд, хайрга чулууны карьер, гадаад 
болон дотоод тээврийн зам болон ажиллагсадын суурингууд болон бусад барилга 
байгууламж барьж байгаа хэсгүүдээс бусад газруудад ургамлын нөмрөгт төдийлэн 
нөлөөгүй, уурхайн талбайн хашаанд ургамлын ургац улам нэмэгдэж байгаа нь 
тогтоогдсон байна. 
 
Дээрхи мэдээллүүдийг Оюу толгой төслийн байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын  
нарийвчилсан үнэлгээний тайлан болон Оюу толгойд сүүлийн жилүүдэд тогтмол 
хийгдсэн байгаль орчны хяналт шинжилгээний ажлын үр дүнгүүдээс дэлгэрүүлэн үзэх 
боломжтой. 

6.2 Ургамлан нөмрөгт нөлөөлөх байдал, түүний үнэлгээ 
Оюу Толгой орчмын ургамлын аймаг төслийн химийн бодисын хэрэглээнээс үүдэлтэй 
нөлөөлөлд автан, доройтох нь бага ч зарим төрлийн осол аваар, техникийн аюулгүйн 
ажиллагааны алдаанаас шалтгаалан шууд болон дам сөрөг нөлөөлөлд өртөх магадлал 
байна. Үүнд: 
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 Тээвэрлэлтийн болон хаягдал устгалын үеийн осол аваарийн үед техникийн 
гаралтай бохирдуулагч хөрсөнд нэвчиж, ургамалжилтад нөлөөлөл үзүүлэх, 
бохирдуулах, 

 Осол аваарийн үед техникийн гаралтай бохирдуулагч хөрсөнд нэвчиж, 
ургамалжилтад нөлөөлөл үзүүлэх, бохирдуулах, 

 Гал, ослын үед дэгдсэн шатамхай химийн бодисын хорт утаа хур тунадасаар 
дамжин ургамалжилтад нөлөөлөл үзүүлэх зэрэг болно. 

 
Хүснэгт 14.  Ургамлан нөмрөгт үзүүлэх нөлөөллийн үнэлгээ 

 
Нөлөөллүүд 

Нөлөөллийн үр дагаварын үнэлгээ 
Маш бага 

буюу 
нөлөөгүй 

Бага Дунд Их Онц 
аюултай 

Тээвэрлэлтийн болон хаягдал устгалын 
үеийн осол аваарийн үед техникийн 
гаралтай бохирдуулагч хөрсөнд нэвчиж, 
ургамалжилтад нөлөөлөл үзүүлэх, 
бохирдуулах 

  

+ 

  

Хортой бодисоор бохирдсон ургамлыг 
мал амьтан идсэнээр хордох 

  +   

Гал, ослын үед дэгдсэн шатамхай 
химийн бодисын хорт утаа хур 
тунадасаар дамжин ургамалжилтад 
нөлөөлөл үзүүлэх 

  

+ 

  

Дүгнэлт 
Нийт нөлөөллийн 100 хувь нь дунд зэргийн 
нөлөөлөлтэй байгаа ба химийн бодисын 
ургамалын бүрхэвчид үзүүлэх нийт нөлөөлөл нь 
“дунд” зэрэг байна гэж үзлээ.  

 

6.3 Сөрөг нөлөөллийг бууруулах, арилгах арга хэмжээ 
Химийн бодисын аюулгүй ажиллагаа, түүнийг зөрчсөнтэй холбоотой осол аваарь нь 
голдуу техник, технологийн бүрэн бүтэн байдал, аюулгүй ажиллагааны горим 
алдагдснаас үүдэлтэй байдаг юм. Химийн хортой бодисыг тээвэрлэх болон устгах 
үеийн аюулгүй ажиллагаа зөрчигдсөнөөс болон ургамлан нөмрөг, ургамалжилтад 
үзүүлэх сөрөг нөлөөлөл илүү байна.  Иймээс химийн бодис тээвэрлэх, хадгалах, 
ашиглах болон устгах журманд заагдсаны дагуу алдаж асгахаас сэргийлэх арга хэмжээ 
авах хэрэгтэй.   
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7.0 АМЬТНЫ АЙМАГТ НӨЛӨӨЛӨХ БАЙДАЛ, ТҮҮНИЙ ҮНЭЛГЭЭ 

7.1 Оюу толгой орчмын нутаг дэвсгэрийн биологийн төрөл зүйл 
Оюу толгойн нутаг дэвсгэрийн амьтны аймаг нь 2002 оны зуны саруудад мөн 2003 оны 
9-р сард давтан судлагдсан. Амьтны аймгийн талаар илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг Оюу 
толгойн ордоос зэс, алт олборлох, боловсруулах төслийн байгаль орчинд нөлөөлөх 
байдлын нарийвчилсан үнэлгээний тайлан, III Хэсэг, Эко-Трейд ХХК (2006)-аас үзэх 
боломжтой бөгөөд гол үр дүнг хүснэгт 34-д товчлон үзүүлэв. 

 
Хүснэгт 15.  Амьтны аймгийн төрөл, зүйлийн бүрдэл 

# Үндсэн үзүүлэлтүүд Хэмжих 
нэгж 

Оюу Толгой 
дахь хэмжээ 

Хэмжээний 
Тайлбар Хамгий

н их 
Хамгийн 
бага 

1 Нийт төрлийн тоо  тоо 125 - -  
2 Нийт зүйлийн тоо   тоо 298 518 35  
3 Тоо толгойн нягтрал  Тоо /км2 1.7 2.3 0.01  
4  Амьтдын биомасс  тонн/км2 0.07 0.3 0.0  

5 Маш ховор болон ховор 
амьтад тоо 12 48   

8 Эндемик болон дархан цаазат 
амьтад тоо 10    

9  Ангийн зүйлүүд тоо 18    
10 Хөхтөн тоо 43 56 21  

 Эндемик болон дархан цаазат 
хөхтөн (Монголын Улаан Ном)  тоо 9    

 Ангийн хөхтөн амьтад тоо     
11 Шувууд тоо 62 100   

 Эндемик болон дархан цаазат 
хөхтөн (Монголын Улаан Ном)  тоо 2 3  

Chamydotis 
undulate, 
Podoces 
Hendersoni 

 Олон улсын хязгаарлалтад 
багтсан төрөл зүйлүүд  тоо    SITES etc. 

 Ангийн шувууд тоо 1 5   

12 Хоѐр нутагтан тоо 0 0 0 Энд нуур 
байхгүй 

 Эндемик болон дархан цаазат 
хоѐр нутагтан тоо 0 0 0  

13 Мөлхөгчид тоо 10 22 0 Монголд 22 

 Эндемик болон дархан цаазат 
мөлхөгчид  тоо 2 7 0 

Columber 
Spinals, 
C.Psammop
his 

14 Загас тоо 0 0 0  

 Эндемик болон дархан цаазат 
загас  тоо 0 0 0  

 Ангийн зүйлүүд тоо 0 0 0  

15 Шавьж зүйлийн тоо 183 340 0 6-овог, 
40 зүйл 

 Ховор болон эндемик шавьж тоо 35 42 0 Говийн 
бүсүүдэд 42 

16 Бичил биетнүүд тоо - - -  
Эх сурвалж: 1. Оюу Толгой төслийн нутгийн хүрээлэн буй орчны суурь судалгааны тайлан, УБ, 2002 
2. Тус нутагт 1970-2001 онуудад хийгдсэн хээрийн судалгааны тайлан, материалууд 
3. Тус нутагт 2003 оны 7,8,9 дүгээр саруудад хийгдсэн хээрийн судалгааны тайлан , материалууд 
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7.1.1 Оюу толгой орчимд тархсан шавьжийн олон янз байдал 
2003 оны 7 дугаар сард хийсэн хээрийн судалгааны явцад бид 92 зүйлийг тэмдэглэсэн 
ба эдгээр нь 7 овог, 39 төрлийн 79 зүйлд хамаарна. Маш түгээмэл зүйлийн шавьжнууд 
болох Bryodema gebleri Mongolocum Zub., Locusta Migratoria зэрэг нь шулуун далвчтаны 
багт хамаарна.  
 
Ерөнхийдөө, Оюу Толгой нутаг дэвсгэр дэх шавьжнууд нь элсэрхэг болон давсархаг 
хөрсөнд элбэг байдаг. Ялангуяа, тус нутгийн хуурай уур амьсгал нь хуурай нөхцөлд 
болон нуугдаж амьдрахад зохицолтой шавьжнуудад илүү тохиромжтой байдаг. The 
pointed muzzle beetle of Coleoptera family,  Stephanocleonus potanini (Foust), S.helenae 

(Ter-Min), S. Gemellus approximatus (Voss) of Curculionidae family and black beetles - 
Anatolica potanini (Reitt), A. mucronata (Bogol-Kat), Blops rugosa Gebl of Tenebrionidae 

family зэрэг нь энэ нутагт элбэг юм. Мөн шөнийн эрвээхэйн төрлүүд, ялангуяа 
Nocbuidae нь энэ нутагт маш түгээмэл юм.  
 

7.2 Амьтны аймагт нөлөөлөх байдлын үнэлгээ 
Осол аваарийн үед техникийн гаралтай бохирдуулагч хөрсөнд нэвчиж, ургамалжилтад 
нөлөөлөл үзүүлэх, бохирдуулах ба доорхи байдлаар амьтны аймагт нөлөөлж 
болзошгүй. Үүнд: 
 

 Гал, ослын үед дэгдсэн шатамхай химийн бодисын хорт утаа хур тунадасаар 
дамжин ургамалжилтад нөлөөлөл үзүүлж, тэжээлээр дамжин мал, амьтад 
хордох, 

 Хортой бодисоор бохирдсон ургамлыг мал амьтан идсэнээр хордох, 
 Хортой бодис агуулсан усаар мал амьтан ундаалсанаар хордох, 
 Хортой бодисуудаас идэх, амьсгалах зэрэг шууд замаар амьтдын аймагт 

сөргөөр нөлөөлөх зэрэг болно. 
 
Хүснэгт 16. Амьтны аймагт нөлөөлөх байдлын үнэлгээний хүснэгт 

 
Нөлөөллүүд 

Нөлөөллийн үр дагаварын үнэлгээ 
Маш бага 

буюу 
нөлөөгүй 

Бага Дунд Их Онц 
аюултай 

Гал, ослын үед дэгдсэн шатамхай 
химийн бодисын хорт утаа хур 
тунадасаар дамжин ургамалжилтад 
нөлөөлөл үзүүлж, тэжээлээр 
дамжин мал, амьтад хордох 

 +    

Хортой бодисоор бохирдсон 
ургамлыг мал амьтан идсэнээр 
хордох 

 +    
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Хортой бодисоор бохирдсон усаар 
мал амьтан ундаалсанаар хордох 

  +   

Хортой бодисуудаас идэх, 
амьсгалах зэрэг шууд замаар 
амьтдын аймагт сөргөөр нөлөөлөх 

 +    

Дүгнэлт 
Нийт нөлөөллийн 25 хувь нь дунд, 75 хувь нь бага 
байгаа бөгөөд ерөнхийдөө амьтны аймагт 
нөлөөлөх нөлөөлөл нь бага байна. 

 

7.3 Сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга зам 
Хөрс, болон усан орчинд химийн бодис алдагдсан тохиолдолд тухайн бодисыг цаашид 
тархахаас нь сэргийлж, шингээн авах шаардлагатай. Ямар бодис алдагдсанаас 
шалтгаалан шингээж авах материалын нэр төрөл өөрчлөгдөх ба голдуу шингээгч 
инерт, саармаг материалыг мөн элс, шороо зэрэг элбэг байх материалуудыг 
ашигладаг.  
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8.0 ОРШИН СУУГЧДАД НӨЛӨӨЛӨХ БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭ 

8.1 Оюу толгойн дэвсгэр талбай, түүний ойр орчим дахь хүн ам, айл өрхүүд 
2003 онд явуулсан нийгэм эдийн засгийн судалгаагаар Оюу толгойгоос 20 км радиус 
доторхи Жавхлант баг, Ханбогд сумуудын нутаг дэвсгэрт нийтдээ 15 өрх нутаглаж 
байжээ. Эдгээр өрхүүдэд 91 хүн оршин суух ба тэдний 37.4 хувь нь 16-аас доошхи 
насны хүүхдүүд, 18.7 хувь 17-25 нас, 20.8 хувь нь 26-40 нас, 14.2 хувь нь 41-60 нас, 8.9 
хувь нь 60-аас дээш насны хүмүүс байсан байна. Доорхи хүснэгтэд Оюу Толгой түүний 
орчмын нутаг дэвсгэрт амьдарч буй нутгийн малчин өрхүүдийн хүн амын тоо, байршлыг 
доорхи хүснэгтэд үзүүлэв. 
 

     Хүснэгт 17. Оюу толгойд амьдардаг малчин өрхүүд (2003.06.15) 

      Эх сурвалж: 2003 оны 6, 7 сард явуулсан нийгэм-эдийн засгийн хээрийн судалгааний дүн, бичиглэлүүд 
Экотрейд ХХК 

 

ОТ-н ойр орчимд амьдардаг нийт 15 өрх нь уламжлалт хэв маягаар мал аж ахуй эрхлэн 
амьдарч байсан бөгөөд нийт 3156 толгой малтай тэдгээрийн ихэнхи нь хонь, ямаа 

Өрхийн тэргүүний нэр Байршил ОТ хүртэлх зай 
(км) Ам бүлийн тоо 

Д. Лувсандавга Халив 3 мод 6 8 

Ц.Хандсүрэн Хайрцаг аман ус 17 9 

И.Сумъяа Дэсгэт 20 5 

Д.Цэрэнхүү Ухаа цохио 22 6 

Д.Мөнхбаяр Бор шувуу 16 5 

Д. Намсрай Хөх хад 9 9 

Х.Ганболд Далай 16 7 

Б.Ухна Улаан толгой 8 6 

О.Баттогтох Улаан хошуу 2 6 

С. Жаргалсайхан Шаваг 4 7 

Ч.Хүрлээ Бурхант 20 7 

Ө.Сэр-Од Угалз 18 2 

Д.Борхүү Өлзийт 15 3 

Х.Отгонжав 5 Овоот 22 4 

Р.Цэнд-Аюуш 5 Овоот 22 7 

Дүн   91 



Оюу Толгой төсөл                                                  Барилга байгуулалтын үед ашиглагдах химийн бодисуудын 
                                                                                 байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын болон эрсдлийн үнэлгээ 
 

 
Боловсруулсан: БОСҮ-ний Эко-Трейд ХХК                                                                           Захиалагч: АММИ ХХК 
  55  
 

байв. Тэд Оюу толгойн ойр орчимд нутаглаж, Умдай болон Будаа, Дугатын, хоѐр модны 
зэрэг түр зуурын урсацын гольдролуудад орших бага гүнтэй 10 гаруй  худгуудыг 
ашиглан амьдардаг байв.  
 
2004 оны 8-р сараас дээрхи эхлэн Оюу толгой лицензийн талбай орчимд нутаглаж 
байсан 11 малчин өрхийг тэдэнтэй хийсэн гэрээний дагуу шинэ нутагт нүүлгэн 
суурьшуулж, өвөлжөө бууц, төлийн байр, зуны сууц , гар худгийг шинээр хийж өгсөн ба 
5 айлд цахилгаан насостой гүний худгийг байгуулж өгсөн байна.  
 
Үүнээс гадна одоогийн байдлаар Оюу толгойн хайгуулын анги, өрөмдлөгийн 
компаниудын ажилчдын байр, барилгын ажилчдын болон орон нутгийн ажиллагсдын 
байр зэрэгт нийтдээ 1100 орчим хүн ажиллаж, амьдрах багтаамжтай. Энэ тоо эрчимтэй 
үйл ажиллагааны үед нэмэгдэж барилга, байгуулалтын ажлын үед 5000-д хүрэх 
бололцоотой байна. 

8.2 Оршин суугчдад үзүүлэх нөлөөллийн үнэлгээ 
Оюу толгой орчим нутаг дэвсгэр дээр нутагладаг малчин өрхүүд, болон Оюу толгойн 
суурин дээр ажиллаж амьдарч байгаа ажилчид химийн бодист өртөх нөлөөллийг авч 
үзвэл: 
 

 Ашиглалт, хадгалалт, тээвэрлэлт ба устгалын горим алдагдсанаас 
ажиллагсадын эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлөх, амь насанд нь аюул учрах, 

 Байгальд алдагдсанаар ундны ус болон бусад эх үүсвэрээс хүн амын эрүүл 
мэндэд сөргөөр нөлөөлөх, амь насанд аюул учрах зэрэг болно. 
 

Хүснэгт 18. Оршин суугчдад нөлөөлөх байдлын үнэлгээний хүснэгт 
 

Нөлөөллүүд 
Нөлөөллийн үр дагаварын үнэлгээ 

Маш бага 
буюу 

нөлөөгүй 
Бага Дунд Их Онц 

аюултай 

Ашиглалт, хадгалалт, тээвэрлэлт ба 
устгах горим алдагдсанаас 
ажиллагсадын эрүүл мэндэд сөргөөр 
нөлөөлөх, ам насанд аюул учрах 

   +  

Байгальд алдагдсанаар ундны ус 
болон бусад эх үүсвэрээс ажилчид, 
нутгийн хүн амын эрүүл мэндэд 
сөргөөр нөлөөлөх, ам насанд аюул 
учрах 

  +   

Дүгнэлт Нийт нөлөөллийн 50 хувь нь их, 50 хувь нь дунд 
зэрэг байна.   

 

Одоогийн байдлаар Оюу толгой сайт дээр АММИ ХХК болон бусад 20 гэрээт компанийн 
ажилтан ажиллагсад, мөн сайт дээр ирэх зочидтой нийлээд байнгын 550 орчим хүмүүс 
ажиллаж амьдардаг.   
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9.0 НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ НЭГТГЭЛ, ДҮГНЭЛТ 
Дээрх байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нийт нөлөөлөл байдлуудыг нэгтгэн доорхи 
хүснэгтэд үзүүлэв. Ингэж нэгтгэснээр байгаль орчинд уг төсөл хэрэгжсэнээр ямар 
нөлөө үзүүлэхийг нийтэд үнэлэхэд, уг нөлөөллүүд ямар хувьтай болох нөлөөллийн цар 
хүрээ нь ямар байх гэдгийг тогтооход дөхөм болно.  
 
Хүснэгт 19. Төсөлд хэрэглэгдэх химийн бодисуудын байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний нэгтгэл 

Байгаль 
орчин 

Нөлөөллийн эрчим, цар хүрээ 
Маш бага 

буюу 
нөлөөгүй 

Бага Дунд Их Онц 
аюултай 

Нөлөөллийн 
зэрэг 

Уур амьсгал   3 2    
Агаарын чанар  1 2    
Усан орчин  1 2    
Хөрс    3    
Ургамал   3    
Амьтны аймаг    3 1   
Оршин суугчид   1 1   
Нийт   5 16 2   
Хувь  21.7% 69.5% 8.8%   

Дүгнэлт 

Байгаль орчин, хүний эрүүл мэндэд үзүүлэх нийт болзошгүй нөлөөллүүдийн 
21.7% нь бага, 69.5% нь дунд зэрэг, 8.8% нь их хэмжээний нөлөөлөл үзүүлэх 
байна. Иймээс төслийн барилга, байгуулалтын үед ашиглагдах химийн 
бодисын байгаль орчин, хүний эрүүл мэндэд үзүүлэх нөлөөллийг “дунд” зэрэг 
байна гэж үзлээ.  
Нөлөөллийн эрчим, хамрах цар хүрээгээрээ их боловч тохиолдох магадлал 
бага нөлөөллүүдийг “дунд” ангилалд оруулсан болохыг анхаарч, 
барилгажилтын үеийн химийн бодисын хадгалах, тээвэрлэх, ашиглах болон 
устгахад энэхүү нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээнд тусгагдсан 
шаардлагыг биелүүлж ажиллах хэрэгтэй. 

 

9.1 Нэгдсэн дүгнэлт ба үндсэн шаардлага 
Оюу толгойд ашиглах химийн бодисуудын хэрэглэх, хадгалах, тээвэрлэх явцад 
экосистемийн бүрэлдэхүүн хэсгүүдэд ямар нөлөөлөл үзүүлэхийг орчин тус бүрээр нь 
авч үзэж доорхи байдлаар дүгнэж байна. Үүнд:  
 

1. Оюу толгойн барилга, байгуулалтын үе шатанд хэрэглэгдэх химийн бодисуудыг 
ашиглах явцад байгаль орчинд байнгын бөгөөд шууд байдлаар нөлөөлөл 
үзүүлэх нь бага байна. Зөвхөн байгалийн хүчин зүйлс болон техникийн аюулгүй 
ажиллагааны алдааны үр дагавараар аливаа химийн бодисоос үзүүлэх сөрөг 
нөлөөлөл гарч ирэх магадлалтай юм. 

2. Химийн бодисуудыг ашиглах, хадгалах явцад байгалийн гэнэтийн хүчин 
зүйлсийн нөлөөгөөр байгаль орчин, ажиллагсдын эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөлөл 
үзүүлэх магадлалтай юм. Энэхүү сөрөг нөлөөллийг бууруулахын тулд хадгалах, 
тээвэрлэх, ашиглах үеийн аюулгүй байдал, хадгалах, хэрэглэх цэгийн 
инженерийн оновчтой шийдэл, тухайн ажилтнуудыг нэг бүрийн хамгаалах 
хэрэгсэл хэрэглэх зэргийг ном дүрмийн дагуу мөрдсөнөөр сөрөг үр дагавраас 
урьдчилан сэргийлэх бололцоотой. 
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3. Аливаа химийн бодисын хадгалах, ашиглах, тээвэрлэхтэй холбоотой гарах 
сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлж, ямар нэгэн ослын үед түргэн шуурхай 
арга хэмжээ авснаар гарах сөрөг үр дагаварын хэмжээг багасгах, урьдчилан 
сэргийлж болно. 

4. Дээрхи авч үзсэн сөрөг нөлөөллийн үнэлгээ, үнэлгээний нэгтгэлийн үр дүнд 
үндэслэн Оюу толгой төслийн барилга байгуулалтын үед ашиглах химийн 
бодисуудыг энэхүү тайланд тусгагдсан сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга 
хэмжээ, байгаль орчыг хамгаалах, химийн бодисын бохирдлыг хянах 
хөтөлбөрийг бүрэн хэрэгжүүлэх нөхцөлтэйгөөр хэрэгжүүлэх боломжтой гэж үзэв. 

9.2 Химийн хорт болон аюултай бодисоос хамгаалахад тавих үндсэн шаардлага 
 

 

 

Иргэн, аж ахуйн нэгж,  байгууллага  химийн хорт болон аюултай бодис 
экспортлох, импортлох, хилээр дамжуулан тээвэрлэх болон үйлдвэрлэх, 
хадгалах, худалдах, тээвэрлэх, ашиглах, устгах явцад хүний эрүүл мэнд, байгаль 
орчин, мал, амьтанд үзүүлэх сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх, гарсан хор 
уршгийг арилгах арга хэмжээг өөрийн зардлаар авч хэрэгжүүлнэ.  

 

 

 

Химийн хорт болон аюултай бодис, тэдгээрийн нэгдлийг химийн зэвсгийн болон 
хорлон сүйтгэх үйл ажиллагааны зориулалтаар экспортлох, импортлох, хилээр 
дамжуулан тээвэрлэх, үйлдвэрлэх, хадгалах, худалдах, худалдан авах, 
тээвэрлэх, ашиглах болон бусдад дамжуулахыг хориглоно.  

 

Химийн хорт болон аюултай бодис экспортлох, импортлох, хилээр дамжуулан 
тээвэрлэх болон үйлдвэрлэхэд тавих үндсэн шаардлага  

 

Химийн хорт болон аюултай бодис экспортлох, импортлох, үйлдвэрлэх, ашиглах 
зөвшөөрөл авахдаа тухайн бодисын талаар дараахь мэдээллийг бүрдүүлнэ :  

  бодисын нэр, томъѐо;  

  худалдааны болон техникийн нэр;  

  олон улсын бүртгэлийн дугаар;  

  ашиглах газар, зориулалт, хугацаа, тоо хэмжээ;  

  физик, химийн болон хор аюулын шинж чанар;  

  болзошгүй осол, эрсдлийн үед авах арга хэмжээ;  

  үйл ажиллагаа явуулах ажлын байрны дүгнэлт;  

 
 тухайн бодис, түүний хольц, хаягдлыг устгах аргачлал, тээвэрлэх 

арга.  

 

 
Химийн хорт болон аюултай бодис хадгалахад тавих үндсэн шаардлага  

 

Химийн хорт болон аюултай бодис хадгалах агуулахын байршлыг холбогдох 
мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлтийг үндэслэн зохих шатны Засаг дарга 
тогтооно.  

 

Химийн хорт болон аюултай бодисыг түүний онцлог шинж чанарыг нь харгалзан 
зориулалтын тусгай агуулахад энэ хуулийн  6.1.2 -т заасны дагуу батлагдсан 
журмыг баримтлан хадгална.  

 

Хадгалж байгаа химийн хорт болон аюултай бодисын сав, баглаа  боодол  нь 
тухайн бодисын нэр, анхааруулах тэмдэг, аюулын шинж чанарыг тод, томоор 
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бичсэн шошготой байна.  

 

Химийн хорт болон аюултай бодис алдагдсан тохиолдолд түүнийг эзэмшигч 
иргэн, аж ахуйн нэгж,  байгууллага  нь цагдаа, тагнуулын болон холбогдох бусад 
байгууллагад 24 цагийн дотор мэдэгдэж, эрэн сурвалжлах арга хэмжээг авч 
хэрэгжүүлэхэд бүх талын туслалцаа үзүүлэх үүрэгтэй.  

 Химийн хорт болон аюултай бодис худалдахад тавих үндсэн шаардлага  

 

Тусгай зөвшөөрөл бүхий иргэн, аж ахуйн нэгж,  байгууллага  химийн хорт болон 
аюултай бодис худалдахдаа худалдан авсан этгээдийн хаяг, бодисын нэр, төрөл, 
хэмжээ, ашиглах зориулалтыг заасан баримтыг 2 хувь үйлдэн баталгаажуулж, нэг 
хувийг худалдан авагчид , үлдсэн хувийг өөртөө хадгална.  

 

Химийн хорт болон аюултай бодисыг тусгай цэгээр дамжуулан хүнсний болон 
бусад төрлийн  бараа  бүтээгдэхүүнээс тусад нь худалдана.  

 Химийн хорт болон аюултай бодис тээвэрлэхэд тавих үндсэн шаардлага  

 

Химийн хорт болон аюултай бодисыг техникийн болон аюулгүйн шаардлага 
хангасан тээврийн хэрэгслээр тээвэрлэх бөгөөд уг тээврийн хэрэгсэлд 
анхааруулах тэмдэг, аюулын шинж чанарын тухай санамж байрлуулна. .  

 

 Химийн хорт болон аюултай бодис тээвэрлэсний дараа тээврийн хэрэгслийг 
хоргүйжүүлж аюулгүй болгоно.  

 

Химийн хорт болон аюултай бодисыг хүн, мал,  амьтан  болон  бараа  
бүтээгдэхүүнтэй хамт тээвэрлэхийг хориглоно.  

 

Химийн хорт болон аюултай бодисыг шуудангаар илгээх, нийтийн тээврийн 
хэрэгслээр болон ердийн хөсгөөр тээвэрлэхийг хориглоно.  

 Химийн хорт болон аюултай бодис ашиглахад тавих үндсэн шаардлага  

 

Химийн хорт болон аюултай бодис ашиглахтай холбоотой үйл ажиллагааг 
хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны нөхцөл, шаардлагыг бүрэн хангасан 
зориулалтын байр, талбайд явуулна.  

 

Химийн хорт болон аюултай бодис ашиглах явцад тухайн ажлын байр болон 
байгаль орчинд эрх бүхий байгууллагаас тогтоосон химийн хорт болон аюултай 
бодисын хүлцэх хэмжээг хэтрүүлэхийг хориглоно.  

 

Химийн хорт болон аюултай бодис ашиглах аж ахуйн нэгж,  байгууллага  өөрийн 
аюулгүй ажиллагааны дүрмийг боловсруулан нутаг дэвсгэрийнхээ байгаль орчны 
болон эрүүл ахуйн улсын байцаагчаар хянуулж мөрдөнө.  

 

Химийн хорт болон аюултай бодистой харьцах ажилд мэргэжлийн зохих мэдлэг, 
дадлага туршлагатай 18-аас дээш настай хүнийг ажиллуулна.  

 

Жирэмсэн болон хөхүүл хүүхэдтэй эмэгтэйг химийн хорт болон аюултай 
бодистой харьцах ажилд ажиллуулахыг хориглоно.  

 

Аж ахуйн нэгж,  байгууллага  нь химийн хорт болон аюултай бодистой харьцаж 
ажиллагчдад аюулгүй ажиллагаа, болзошгүй осол, эрсдлээс сэргийлэх болон 
анхны тусламж үзүүлэх сургалтыг өөрийн зардлаар зохион байгуулна.  

 

 Иргэн, аж ахуйн нэгж,  байгууллага  нь үйлдвэрлэлийн зориулалтаар ашиглах 
химийн хорт болон аюултай бодисын ашиглалт, зарцуулалтын бүртгэл хөтөлж, 
тайлан мэдээг сум, дүүргийн Засаг даргад жил бүрийн 11 дүгээр сарын 15-ны 
дотор, төрийн захиргааны төв байгууллагад дараа оны 1 дүгээр сард багтаан 
хүргүүлнэ.  

 

Нэр төрөл, шинж чанар, хэрэглэх заавар нь тодорхой бус химийн хорт болон 
аюултай бодисыг эрх бүхий мэргэжлийн байгууллагын  дүгнэлт  гаргуулаагүй 
нөхцөлд ашиглахыг хориглоно.  
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 Химийн хорт болон аюултай бодис устгахад тавих үндсэн шаардлага  

 

Химийн хорт болон аюултай бодисын хаягдлыг холбогдох мэргэжлийн 
байгууллагын дүгнэлтийг үндэслэн сум, дүүргийн Засаг даргаас тогтоосон цэгт 
хүний эрүүл мэнд, байгаль орчин, мал, амьтанд хоргүй буюу аюулгүй аргаар 
устгах бөгөөд энэхүү ажиллагаанд тухайн нутаг дэвсгэрийн байгаль орчин, эрүүл 
ахуйн улсын байцаагч, онцгой байдлын асуудал хариуцсан мэргэжилтнээс 
бүрдсэн Комиссыг байлцуулна.  

 

Комисс химийн хорт болон аюултай бодисын хаягдал устгасан тухай акт үйлдэж, 
сум, дүүргийн Засаг даргад хүргүүлнэ.  

 Химийн хорт болон аюултай бодисыг улсын хилээр нэвтрүүлэх  

 

Химийн хорт болон аюултай бодисыг улсын хилээр нэвтрүүлэхэд хилийн 
мэргэжлийн хяналтын алба хяналт тавина.  

 

Хилээр нэвтрүүлж байгаа химийн хорт болон аюултай бодисыг хилийн 
мэргэжлийн хяналтын алба бүртгэж, мэдээг улирал тутам байгаль орчны асуудал 
хариуцсан төрийн захиргааны төв байгууллагад хүргүүлнэ.  

 

Химийн хорт болон аюултай бодисыг улсын хилээр нэвтрүүлэх боомтыг Засгийн 
 газар  тогтооно.  

 

Зохих зөвшөөрөлгүйгээр химийн хорт болон аюултай бодисыг улсын хилээр 
нэвтрүүлэхийг хориглоно.  

 Химийн хорт болон аюултай бодисын хүлцэх хэмжээг тогтоох  

 

Химийн хорт болон аюултай бодисын хүний эрүүл мэнд, байгаль орчинд 
нөлөөлөх нөлөөллийн хүлцэх хэмжээг стандартаар тогтооно.  
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10.0 ЭРСДЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ 

10.1 Эрсдлийн үнэлгээний талаархи ерөнхий ойлголт 
Эрсдэл гэдэг нь химийн бодисын аюултай нөхцөл бий болж, хор хөнөөл үүсэх 
магадлалыг илэрхийлдэг. Эрсдэлийг албан ѐсны хэллэгээр “Эрсдэл гэдэг нь онцгой  
нөхцөл байдалд химийн болон физикийн хүчин зүйлийн тархалтаас үүдэн бий болсон 
болзошгүй хор хөнөөлт үйл явц (үхэл, хорогдол, гэмтэл гэх мэт)-ыг хэлнэ” гэж 
тодорхойлно. Эсвэл эсрэгээр хор хөнөөлт үйл явц (үхэл, хорогдол, гэмтэл гэх мэт)-ын 
давтамж нь химийн болон физикийн хүчин зүйлийн нөлөөллөөс хамаарах онцгой 
нөхцөл байдлыг хэлнэ гэж тодорхойлж болно.  
 
Эрсдлийг үнэлэх ажил эрсдлийн бодит хэмжээг тооцох шинжлэх ухааны оролдлого 
бөгөөд аюул занал, тун-хариу үйлчлэл, тун-нөлөөллийн харьцаа, эрсдлийн 
тодорхойлолт зэрэг үзүүлэлтүүдийг тооцсоны үр дүнд үнэлгээг гаргадаг. Эрсдлийн 
үнэлгээг дараах байдлаар тодорхойлж болно. Үүнд: 
 
Химийн болон физикийн  хүчин зүйлүүдийн хэт ашиглалт, эсвэл тэдгээрийн тархалтаас 
бий болох эрсдэлийг тооцоолон тогтоосныг эрсдлийн үнэлгээ гэх ба ийм үнэлгээнд 
химийн болон физикийн хүчин зүйлүүд тодорхой хэмжээ, арга замаар ашиглахад хувь 
хүн болон нийгэмд гарч болох хор хөнөөлт нөлөөлөл, тархаж болох бүхий л арга 
замуудыг авч үзсэн байдаг. Тоон үзүүлэлт дээр үндэслэсэн үнэлгээ нь тун-хариу 
үйлчлэл болон хариу тун-нөлөөллийн харьцааг өртөх магадлалтай хувь хүмүүс болон 
хүн ам дээр тооцсон байхыг шаарддаг.  
 
Эрсдлийн үнэлгээний үр дүнд цаашид бууруулах боломжгүй өндөр эрсдэлтэй гэсэн 
дүгнэлт гарсан тохиолдолд үнэлгээ хийгчид эрсдэлийн менежмент хийхийг зөвлөдөг 
бөгөөд ийм шийдвэрийг гаргаж хэрэгжүүлэхэд эдийн засаг, нийгэм, улс төрийн хүчин 
зүйлүүд ихээхэн нөлөөлдөг. Үзүүлэлт дээр үндэслэх үнэлгээ нь тун-хариу үйлчлэл 
болон хариу тун-нөлөөллийн харьцааг өртөх магадлалтай хувь хүмүүс болон хүн ам 
дээр тооцсон байхыг шаарддаг.  
 
Эрсдлийн үнэлгээний үр дүнд цаашид бууруулах боломжгүй өндөр эрсдэлтэй гэсэн 
дүгнэлт гарсан тохиолдолд үнэлгээ хийгчид эрсдэлийн менежмент хийхийг зөвлөдөг 
бөгөөд ийм шийдвэрийг гаргаж хэрэгжүүлэхэд эдийн засаг, нийгэм, улс төрийн хүчин 
зүйлүүд ихээхэн нөлөөлдөг. 
 
Химийн бодисын нөлөөллийн эрсдлийн үнэлгээг хийхэд год төлөв дараах болзошгүй 
хорт нөлөөллийг шалгаж үздэг бөгөөд тэдгээр нь амаар залгих, арьсаар нэвчин шингэх, 
мөн амьсгалын замаар тархах боломжтой.  
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Нөлөөллүүд: 
 Хурц хордолт /Acute toxicity/ 
 Цочрох /Irration/ 
 Түлэгдэлт /Corrosiveness/ 
 Эмзэг мэдрэмтгий болох /Sensitisation/ 
 Тунгийн хор хүчтэй нөлөөлөх /Repeateded dose toxicity/ 
 Үр удамд нөлөөлөх /Mutagenicity/ 
 Хорт хавдар үүсгэгч /Carcinogenicity/ 
 Нөхөн үржихүйд хотойгоор нөлөөлөх /Toxicity for reproduction/ 

 
Химийн бодисын хортой нөлөөнд өртсөн хүн амыг гурван хэсэгт хуваан авч үзэж  болох 
ба тэдгээр нь тус бүрдээ өөрийн гэсэн онцлогтой мөн өртөлтийн замууд нь өөр өөр 
байдаг. Тухайлбал: 
 
 Ажиллагсад (ажлын байрандаа химийн хорт бодисын нөлөөлөлд өртөгдөнө) 
Өртөлт ажлын долоо хоногийн туршид явагддаг гэж авч үзнэ, (өдөрт 8 цаг, долоо 
хоногийн 5 өдөрт) 

- Тэд нийт хүн амын харьцангуй эрүүл хэсэг, 
- Өртөлтийн замууд нь гол төлөв амьсгалаар болон арьсаар явагддаг.  

 
 Хэрэглэгчид /худалдан авагчид/ жижиглэн худалдаалагдах бүтээгдэхүүнээр дамжин 

дамжин өртөнө.  
- Өртөлт тогтмол биш тасалданги – тооцоолох хэрэгтэй байдаг, 
- Өртөлтийг сайтар хянах боломж багатай, 
- Өртөлтийн замууд: амаар, амьсгалаар, арьсаар. 

 
 Шууд бус замаар буюу байгаль орчинд тархсан хорт бодисын нөлөөлөлд  өртсөн 

хүмүүс 
- Өдрийн 24 цаг, жилийн 365 хоногийн туршид өртөнө. 
- Энэ бүлэгт хамрагдах хүн амд сул дорой, өвчтэй хүмүүс тухайлбал, хүүхэд, 

хөгшид илүүтэй хамрагдана.  
- Өртөлтийн замууд: амаар, амьсгалаар, арьсаар. 

 
Аливаа эрсдлийн үнэгээг хийхэд юуны түрүүнд уг ажлыг хэрэгжүүлэгчдэд цаашилбал 
олон нийтэд, мөн өртөлтөд нэрвэгдэх магадлалтай хүмүүст хортойгоор нөлөөлж болох 
ямар  нэг бодис эсвэл үйл явц байгааг тогтоох явдал юм.  
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10.2 Аюулын төрөл, шинж чанар 
 
Эрүүл мэндэд нөлөөлөх аюул 
Химийн бодисуудаас хүн амын эрүүл мэндэд нөлөөлөх аюулыг дараахь бүлгүүдэд 
хуваан авч үзэж болно.  

 Хурц болон архаг нөлөөлөл 
 Хэсгийн болон системчилсэн нөлөөлөл 
 Түр болон байнгын нөлөөлөл 
 

Хурц болон архаг нөлөөлөл 
Хурц нөлөөлөл зөвхөн нэг удаагийн (эсвэл уг өртөлт маш цөөн удаа давтагдах) 
тархалтаас илэрдэг, тухайлбал ууршимтгай бодис хэвийн хэмжээнээс хэтэрч ууршин 
тархсанаас амьсгал давчдах, ухаан алдах, үхэлд хүрэх зэрэг аюултай. Харин архаг 
нөлөөлөл нь хорт бодис удаан хугацааны туршид олон удаагийн давтамжтайгаар 
тархсаны үр дүнд илэрдэг. Тухайлбал, тоосжилтонд удаан хугацааны туршид 
өртсөнөөс уушиг тоосжих буюу уушгинд хатуурсан шохойжилт /crystalline silica/ үүсдэг. 
 
Хэсгийн болон системчилсэн нөлөөлөл 
Хэсгийн нөлөөлөл нь хорт бодис хүрсэн биеийн хэсэгт илэрдэг. Жишээлбэл,  биеийн 
арьсан дээр үсэрсэн хүчлээс түлэгдэлт үүсэх гэх мэт. Системчилсэн нөлөөллийн хувьд 
хорт бодис биед шингэн орсон хэсгээс өөр хэсгүүдэд нөлөөлөл нь илэрдэг. Жишээлбэл: 
кадмийн ионыг амаар хэрэглэсэнээс хор хөнөөл нь бөөрөнд илэрдэг. 
 
Түр болон байнгын нөлөөлөл 
Түр нөлөөллийн үед хүний биеийн эд эс хорт бодисын нөлөөллөөс ангижрахад нөхөн 
сэргэж хэвийн байдал эргэн очдог. Үүнд арьс загатнахаа болих, мөн мансуурлын 
байдлаас гарах зэрэг жишээнүүд байж болно. Байнгын нөлөөллийн хувьд нөхөн 
сэргэлт буюу эдгэрэлт явагдахгүй. Тухайлбал, химийн хорт бодисоос үүдсэн өмөн үү 
зэрэг өвчинг дурьдаж болно. 
 
Физик – химийн аюул 
Энэ бүлэгт хамаарах гол  аюул  бол  гал түймэр болон тэсрэлт, дэлбэрэлтээс үүсэх 
аюулын хэлбэрүүд юм. Бодисын шатамхай чанар нь хүчилтөрөгчтэй хэр зэрэг эрчимтэй 
урвалд ордог, мөн тухайн бодисын хэлбэр хэмжээ болон хувирамтгай) чанараас 
хамаардаг. Тэсрэлт, шаталтын доод ба дээд хязгаар гэсэн ойлголт байдаг, өөрөөр 
хэлбэл шатамхай уураас үүссэн гал түймэр зөвхөн агаар эсвэл хүчилтөрөгчтэй 
тодорхой харьцаагаар холилдсон үед гардаг. Дийлэнхи шатамхай уурын шаталт, 
тэсрэлтийн доод хязгаар агаарт 1-5% хооронд хэлбэлздэг. Энэхүү доод хязгаар ажлын 
байранд зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс гол төлөв нэлээд өндөр байдаг. 
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Олонхи шатамхай уурын хувьд агаараас хүнд байдаг тул үл анзаарагдах байдлаар 
тархдаг ба шаталт үүсмэгц тархаж эхэлсэн цэг рүүгээ буцаж ноцох аюултай байдаг. 
Иймд ажлын байрын болон атмосферийн агаарын концентрацийг тэсрэлт, шаталтын 
доод хязгаарын дөрөвний нэгээс доогуур хэмжээнд байлгах нь зүйтэй. 
 
Зарим шатамхай уур, тухайлбал хүхэрт нүүрстөрөгч (СS2), альдегидуудын төрлүүд 
болон бусад шатамхай ууршдаг бодисуудын хувьд тэсрэлтийн энергийн эх үүсвэр нь 
халсан зуух, хавтан, халаагч төхөөрөмжүүдийн гадаргуу зэрэг санаанд оромгүй зүйлүүд 
байж болохыг анхаарах хэрэгтэй. Цахилгаан гүйдэл эсвэл цахилгаан асаагуураас үсрэх 
оч, шатамхай уур, хий, тоосны дэлбэрэлтийн эх үүсвэр болдог нь батлагдсан. Эдгээр 
хүчин зүйлүүд шаталтын концентрацийг зохих түвшинд барьж байхын чухлыг 
анхааруулж байна. 
 
Зарим нэр төрлийн бодисууд цохих, үрэх, гал асаах болон тэсрэлтийн бусад төрлийн 
нөлөөнөөс шатдаг. Худалдаанд борлуулагддаг бодисуудын хувьд эдгээр шинж чанарыг 
шошго дээр нь заасан байдаг. Харин зарим шатамхай бодисууд тодорхой нөхцөлд 
гадны тэсрэлтийн хүчээр шатдаг. Тухайн бодисоос хүний эрүүл мэндэд үзүүлж болох 
биологийн бүхий л хорт нөлөөллийг тэмдэглэсэн мэдээллийг дараахь зэрэглэлүүдийн 
аль нэгд хамааруулдаг. 
 

Хүснэгт 20 Химийн бодисуудын хорын зэрэглэл, нөлөөлөх зам 

Хорын зэрэглэл Нөлөөлөх зам 
Их хортой  Амаар, амьсгалаар эсвэл арьсаар  
Хортой Амаар, амьсгалаар эсвэл арьсаар 
Аюултай Амаар, амьсгалаар эсвэл арьсаар 
Түлнэ Арьс 
Цочрооно Амьсгалын зам, арьс, нүд 

 

Дээрх зэрэглэл болон биологийн хорт нөлөөллийг аюулын тэмдэг мөн эрсдлийн 
тайлбар, эсвэл эрсдлийн дугаараар заасан байдаг. 

Бодисын физик-химийн ангилал тухайн бодисын шатамхай, тэсрэмтгий мөн 
хүчилтөрөгчтэй исэлдэх шинж чанар дээр үндэслэгдсэн байдаг. Ийм ангилалуудыг дор 
дурьдвал: 

 Туйлын шатамхай    
 Маш их шатамхай     
 Шатамхай                
 Тэсрэмтгий  
 Исэлддэг/Исэлдэмтгий 
 Исэлддэг бодисууд 
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гэсэн ангилалд бусад шатамхай эсвэл тэсрэмтгий бодисын ангилалд багтдаг бодисууд 
орж болно (жишээлбэл, тодорхой тооны органик болон органик бус хэт ислүүд 
хамаарна) 

Аюулын үнэлгээ - Хорын аюул 

Хорын аюултай бодисуудыг дараахь дөрвөн ангилалд хуваана. Үүнд: 

1 Онцгой 
2 Их 
3 Дунд  
4 Бага  

Бодисуудын холимгийн аюулыг үнэлэхдээ хамгийн аюултай гэсэн ангилалд 
хамааруулан авч үзнэ. 

Хор хөнөөл нь тодорхойгүй бодисыг үнэлэхдээ хоргүй гэж үзэх найдвартай үндэслэл 
байхгүй бол их хортой гэсэн ангилалд хамааруулна. 

Онцгой аюултай 

Энэ ангилалд хорт хавдар үүсгэх, үр удамд нөлөөлөх болон нөхөн үржихүйд хор 
хөнөөлтэй бодисууд багтах ба эдгээр бодисууд маш аюултай учраас тусгайлан авч 
үзэж үнэлгээг хийх хэрэгтэй. 

Их аюултай 

Энэ ангилалд "их хортой", "хортой", "түлдэг" эсвэл "арьс цочроогч" бодисууд багтана. 

Дунд зэргийн аюултай 

Үүнд амьсгалын болон залгих замаар дамжин нөлөөлдөг дунд зэргийн "хортой" гэсэн 
ангилалд хамаарагддаг бодисуудаас гадна арьсанд дунд зэргийн хортой нөлөөлөлтэй 
"хортой" эсвэл "харшил үүсгэдэг" гэж тодорхойлогддог бодисууд хамаарна. 

Бага аюултай 

Аюултай бодисуудын аль ч ангилалд ордоггүй бодисуудыг энэ ангилалд хамааруулдаг. 

 

Физик – химийн аюул 

Физик-химийн үндсэн аюул нь шатах, тэсрэх, исэлдэх чанар юм. Ионжсон цацрагийн 
тархалтыг энд хамааруулж үзэх ѐстой боловч худалдаалагддаг ихэнх материалуудын 
хувьд ийм аюул маш бага тохиолддог. Олонхи орнуудад энэ аюултай холбогдох 
асуудлыг онцгойлон авч үзэж тусгай хуулиар зохицуулдаг. 

Шатамхай чанар 

Шатамхай чанартай бодисын аюул гол төлөв аюулгүй байдлын асуудалтай шууд 
холбоотой боловч зарим тохиолдолд материалууд гал түймэр зэрэг гадны нөлөөлөлд 
өртсөнөөс хорт бодис ялгаруулж аюулын нөхцөлийг бий болгодог. Жишээлбэл: 
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шаттаггүй шингэн болох хлороформ галын тодорхой нөхцөлд хорт хий фосген (СОС12) 
болон хлорт устөрөгч ялгаруулдаг бөгөөд тавилга хийхэд ашиглагддаг зарим 
полимерүүд шаталтын үед циант устөрөгчийг ялгаруулж болзошгүй. 

Шингэн бодисын хувьд шатамхай чанар нь "шаталтын цэг “flash foint”-тэй эсрэг 
хамааралтай байдаг. Шаталтын цэг багатай шингэн бодис маш их аюултай байхад 
харин шаталтын цэг өндөртэй байх тусам аюул багатай байдаг. 

Олонхи орнуудад онцгой болон их шатамхай шингэнүүдийг хаяглахдаа гол төлөв 
"аюултай" гэсэн тэмдгийг эсвэл "шатамхай шингэн" гэдгийг тодруулсан заалттай тусгай 
тэмдэглэгээ бүхий бичгийг наасан байдаг. 

Зарим хий болон хатуу биетүүд бас шатамхай байдаг боловч, шатамхай шингэний 
хувьд "шаталтын цэг"-ийг шалгуур үзүүлэлт болгодог шиг тэдгээрийн шатамхай 
чанарыг заах стандарт шалгуур байдаггүй. 

Тэсрэх ба исэлдэх чанар 

Хэрэв бүтээгдэхүүний хаяг дээр "тэсрэмтгий" эсвэл "исэлдэмтгий" гэсэн тэмдэг байвал 
мэргэжлийн хүмүүсээс урьдчилан сэрэмжлэх асуудлаар зөвлөгөө авах хэрэгтэй. 
Эргэлзээтэй зүйл байвал ханган нийлүүлэгчээс тодорхойлолтыг хүсэх нь зүйтэй. 
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11.0 ХИМИЙН БОДИСЫН ХАЯГДЛЫГ УСТГАХ БА ЗАЙЛУУЛАХ 
Химийн хортой болон аюултай химийн бодисуудын үлдэгдэл, хаягдал болон 
хэрэглэгдсэн сав боодлыг байгаль орчин, хүний эрүүл мэндэд хоргүй болгох нь маш 
чухал. Химийн бодисуудын хаягдал, сав баглаа боодлыг: 

1. Үйлдвэрлэгчид болон бусдад дахин ашиглах зориулалтаар шилжүүлэх 

2. Хаягдлыг дахин боловсруулах зориулалтаар үйлдвэрлэгчид буцаан өгөх 

3. Хаягдлыг устгах. Зөвшөөрөлтэй хаягдал устгах цэг дээр устгал хийх арга 
хэмжээнүүдийг авдаг.  

Автомашины тос, тосолгооны материал, радиаторийн шингэн зэрэг дахин ашиглах 
боломжтой материалуудыг байгаль орчинд нөлөөлөл үзүүлэхгүй байдлаар дахин 
ашиглах хэрэгтэй. Энэ талаар тухайн материалыг үйлдвэрлэгчээс хаягдлыг дахин 
ашиглах, боловсруулах талаар нарийвчилсан зөвлөмж авах хэрэгтэй. 

Дахиж ашиглагдах боломжгүй хэмжээний хувьд бага лабораторийн урвалжууд, 
ашиглагдах хугацаа нь дуусан материалууд, хаягдал тос, аккумляторууд хортой, 
аюултай хаягдлуудыг саармагжуулан, устгалд оруулдаг. Хэрвээ тухайн бодисуудыг 
саармагжуулах, устгал хийх техникийн боломжгүй нөхцөлд үйлдвэрлэгчтэй холбоо 
тогтоон хэрхэн устгах талаар аргачилсан зөвлөмж авах, үйлдвэрлэгчид буцаан өгөх 
талаар зохих арга хэмжээг авах нь зүйтэй.  

Химийн бодисын хаягдал, үлдэгдэл болон сав баглаа боодлыг устгахад Монгол улсын 
хуульд тогтоомжинд заасан зөвлөмж аргачлалын дагуу хаягдалтай холбоотой бүх үйл 
ажиллагаа явагдах ѐстой.  

Химийн хорт болон аюултай бодисыг устгах зөвшөөрөл олгох 
Химийн хорт болон аюултай бодис устгах зөвшөөрөл авах тухай хүсэлт гаргасан иргэн, 
аж  ахуйн нэгж, байгууллага дараахь материалыг  хавсаргасан байна. Үүнд: 

 Зөвшөөрөл авах тухай хүсэлтийг бичгээр гаргах бөгөөд тухайн химийн бодисын 
хор аюулын  лавлах  мэдээллийг монгол хэл дээр, хэвлэмэл болон электрон 
хэлбэрээр бүрдүүлэн хавсаргана. 

 Устгах зөвшөөрөл хүссэн химийн хорт болон аюултай бодис, тэдгээрийн 
хаягдлын  нэр төрөл, тоо хэмжээ,  устгах болсон шалтгааныг тусгасан албан 
ѐсны хүсэлт;  

 Хор аюулын лавлах мэдээлэлд заасан аргачлалын дагуу боловсруулж, онцгой 
байдлын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаар баталгаажсан 
химийн хорт болон аюултай бодис устгах аргачлал, устгах цэгийн дүгнэлт;   

 Хэрэв устгах химийн хорт болон аюултай бодисын нэр төрөл нь тодорхой бус 
байвал түүний найрлага, бүтцийг тогтоосон улсын итгэмжлэгдсэн лабораторийн 
дүгнэлт.  

Химийн хорт болон аюултай бодисыг устгахад тавих шаардлага  
Химийн хорт болон аюултай бодисын хаягдал, ашиглалтын хугацаа дууссан, чанарын 
шаардлага хангахгүй болсон бодис, хольц болон сав баглаа боодлыг байгаль орчин, 
эрүүл ахуй болон  гамшгаас урьдчилан сэргийлэх улсын байцаагч нарыг байлцуулж 
зориулалтын цэгт устгана. 

Химийн бодисын хаягдал устгасан тухай нотломжийг дэлгэрэнгүй бичиж, устгал хийхэд 
оролцсон хүмүүс гарын үсэг зурж баталгаажуулна. 

Химийн хорт болон аюултай бодисын сав баглаа, боодлыг ахуйн зориулалтаар 
ашиглахыг хориглоно.  
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Химийн бодисын хаягдал устгах цэг талбайн байршлыг тухайн орон нутгийн хөгжлийн 
хэтийн төлөв, төв суурин газрын ерөнхий төлөвлөгөөтөй уялдуулан  нутаг дэвсгэрийн 
суурь нөхцөл байдлыг үндэслэн тогтоох ба байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ 
хийгдсэн байна.   

Устгал хийх цэг талбайн эргэн тойрон хүн, мал орохооргүй хашаа хайс хийж, хил 
хязгаар тогтоон, хамгаалалтын суваг, далан байгуулах ба таних тэмдэг санамж 
байрлуулна. 
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12.0 БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 
 
Оюу толгой төслийн барилга, байгуулалтын үед ашиглагдах химийн бодисуудаас 
байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө (БОХТ) нь барилгажилтын үе шатыг 
хамарч байгаа бөгөөд энэхүү БОХТ-ний гол зорилго нь барилга, байгуулалтын 
үед ашиглагдах химийн бодисуудын хадгалалт, тээвэрлэлт, ашиглалтын үйл 
ажиллагаануудаас байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллүүдийг бууруулах, 
багасгах, төсөл хэрэгжиж буй нутаг дэвсгэрийн байгаль орчныг хамгаалахтай 
холбогдсон арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлэхэд оршино. 
 
БОХТ-г Байгаль oрчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээ хийх тухай БО 
сайдын 2006 оны 04-р сарын 27 – ны өдрийн 119 тоот тушаалын гуравдугаар 
хавсралтанд заасан журмын дагуу хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж буй төслийн байгаль 
орчинд нөлөөлөх байдлыг нарийвчилсан үнэлгээний явцад тодорхойлсон байгаль 
орчныг хамгаалах, сөрөг нөлөөллүүдийг бууруулах арга хэмжээнүүд дээр үндэслэн 
боловсруулав. 
 
Байгаль орчныг хамгаалах арга хэмжээнүүд нь дараах зорилгуудыг хэрэгжүүлэхэд 
оршино. Үүнд: 

 ус, хөрсөн бүрхэвч, агаар, ургамал, амьтан болон тухайн орчинд амьдарч, 
ажиллаж буй хүмүүст Оюу толгойн барилга байгуулалтын үеийн химийн 
бодисын ашиглалтын үйл ажиллагаанаас үзүүлж болзошгүй сөрөг 
нөлөөллүүдээс урьдчилан сэргийлэх, бууруулах арга хэмжээнүүдийг тогтоох, 

 дээрх арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлэх явцад мөрдөх эрх зүйн баримт бичгийг 
тодорхойлох, 

 шаардлагатай хөрөнгө зардлыг урьдчилсан байдлаар тооцож тодорхойлох 
зэрэг орно. 

 
Болзошгүй сөрөг нөлөөллүүдээс урьдчилан сэргийлэх, бууруулах чиглэлээр авч 
хэрэгжүүлсэн арга хэмжээнүүдийн үр дүн болон хэрэгжилтийн тайланг жил бүрийн 12-
р сард тухайн орон нутгийн байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч, Иргэдийн 
Төлөөлөгчдийн Хурал, Байгаль Орчны Яаманд хүргүүлж, хянуулан зохих шийдвэрийг 
гаргуулж ажиллах шаардлагатай. 
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Хүснэгт 21 Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө 

Хүрээлэн 
буй орчин  

Болзошгүй 
болон зайлшгүй 
нөлөөллүүд 

Байгаль орчныг 
хамгаалах, төслийн 

сөрөг нөлөөлийг 
бууруулах арга хэмжээ  

Хугацаа ба 
давталт 

Урьдчилсан төсөв 
(мян.төг) 

Хуулийн болон бусад эрх зүйн бодлогын 
зохицуулалт 

Аюул осол Шатамхай, галын 
аюултай 
бодисуудад 
халалтаас 
үүдэлтэй тэлэлт, 
исэлдэлт тэсрэлт 
үүсэх,  
 
Зарим төрлийн 
шингэн бодисууд 
дулааны 
нөлөөллөөр тэлэх, 
улмаар хальж 
асгарах, 
 
Хадгалах 
температурын 
өөрчлөлтөөс 
шалтгаалан 
найрлага шинж 
чанарт өөрчлөлт 
орох, 
 
Аянга цахилгаан, 
гэнэтийн хүчтэй 
цахилгаан 
гүйдлийн 
нөлөөгөөр тэсэрч 
дэлбэрэх,  
 
Аадар бороо үерт 

Химийн бодистой 
холбоотой үйл ажиллагаа 
(ашиглах, хадгалах) 
явуулж байгаа газруудын 
барилга, байгууламжийн 
инженерийн төлөвлөлтийг 
хүчтэй салхи болон 
үерийн аюулд өртөхгүй 
байдлаар хийх, 
 
Химийн бодистой 
холбоотой үйл ажиллагаа 
(ашиглах, хадгалах) 
явуулж байгаа газар 
хоорондоо нийцэхгүй 
бодисуудыг хамт 
хадгалахгүй байх,  
 
Аянгын газардуулагчийг 
химийн бодистой 
холбоотой үйл ажиллагаа 
явагдаж байгаа бүх 
газруудад байрлуулах, 
 
Химийн бодисын нэг 
агуулахад 500 тонноос, 
агуулахын доторхи нэг 
тасалгаанд  50 тонноос 
ихгүй бодис хадгалах 
 
Бүх химийн бодис, 

Төлөвлөлт-
ийн шатанд 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ашиглалтын 
явцад 
 
 
 
 
 
 
Төлөвлөлт-
ийн шатанд 
 
 
 
 
Ашиглалтын 
явцад 
 
 
 
 
Ашиглалтын 

Зураг төсөл, 
төлөвлөлтийн 
зардалд тусгах 
 
 
 
 
 
 
 
Цалингийн санд 
тусгагдсан 
 
 
 
 
 
 
Зураг төсөл, 
төлөвлөлтийн 
зардалд тусгах 
 
 
 
Цалингийн санд 
тусгагдсан 
 
 
 
 
Цалингийн санд 

Гамшгаас хамгаалах тухай: 
Заалт 27.1 
 
Галын аюулгүй байдлын тухай: 
Заалт 16-1, 2; Заалт 18-1, 2; Заалт 19-1, 2; 
Заалт 20-1, 2; Заалт 21-1, 2, 3; 
 
Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай: 
Заалт 4-2.2, 2.8, 2.10, 3; Заалт 6-1.2; Зүйл 8; 
Зүйл 9; Заалт 10.1; Зүйл 12; Зүйл 14; Заалт 
15.1; Заалт 16-1, 2, 3; 
 
Геологи, эрдсийн баялгийн судалгааны ажил 
эрхэлдэг аж ахуйн нэгж, байгууллагад мөрдөх 
галын аюулгүйн нэгдсэн дүрэм. 
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автагдах, 
 
Хүчтэй шуурга, 
салхины 
нөлөөллөөр 
химийн бодис 
алдагдах, 
  
Ашиглалтын 
горим 
зөрчигдсөнөөс 
химийн бодис 
алдагдах 

ялангуяа шатамхай 
шингэнийг халаалтын 
хэрэгсэл, системээс хол,  
шууд нарны гэрэл 
тусахааргүй, үер усанд 
автахааргүй нөхцөлд 
хадгална 
 
 
Үйлдвэрлэгчээс 
дагалдуулсан аюулгүй 
ажиллагааны зааврыг 
чанд мөрдөх 

явцад 
 
 
 
 
 
 
 
Ашиглалтын 
явцад 

тусгагдсан 
 
 
 
 
 
 
 
Цалингийн санд 
тусгагдсан 
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Ус Оюу толгой 
төслийн барилга 
байгуулалтын 
ажилд 
хэрэглэгдэж 
байгаа бодисын 
хадгалах, 
агуулахын 
барилгын хийц, 
инженерийн 
байгууламжийн 
төлөвлөлт, 
гүйцэтгэлийн 
доголдолоос 
үүдэн гадаргын 
түр урсацад 
химийн бодис 
орох, улмаар 
түүний урсацаар 
тархаж, 
гольдролын 
дагуух усыг 
бохирдуулах 

Химийн бодис хадгалж 
буй, ашиглаж буй газар 
болон тээвэрлэх үеийн 
савны битүүмжлэл, бүрэн 
бүтэн байдлыг байнга 
шалгах. 
 
Химийн бодисыг хадгалж 
буй болон ашиглаж буй 
агуулах, барилга 
байгууламжийн үерийн 
хамгаалалт, даланг 
инженерийн нарийн 
тооцоотой хийж өгөх. 
Тэдгээрийн шал суурийг 
шингэн үл нэвчүүлэх 
материалаар хийж өгөх 
 
Химийн бодис ундны усны 
эх үүсвэрт алдагдсан үед 
хүн болон малын эрүүл 
мэндийг хамгаалах 
зорилгоор хүн малын 
ундны усыг хязгаарлах, 
бохирдоогүй цэвэр усаар 
хангах бололцоог гарган 
өгөх. 

Ашиглалтын 
явцад 
 
 
 
 
 
Төлөвлөлт-
ийн шатанд 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Аюул, ослын 
үед 
 

Цалингийн санд 
тусгагдсан 
 
 
 
 
 
Зураг төсөл, 
төлөвлөлтийн 
зардалд тусгах 
 
 
 
 
 
 
 
 
Урьдчилан тооцох 
боломжгүй 
 

Усны тухай хууль:  
Зүйл 24-1.1, 1.2; Зүйл 30; Зүйл 31-1, 2, 3, 4, 5, 
6, 8;  Зүйл 33-1, 2, 3;  Зүйл 34-1, 2; 
 
Ус бохирдуулсаны төлбөрийн журам.  Улсын 
байгаль орчны зөвлөлийн тушаал №6, 1992.   
Усны нөөцийг хамгаалах журам.  БО болон 
ЭМ-ийн сайд нарын хамтарсан тушаал 
167/335/A171 
 
MNS 4586:1998 Усан орчны чанарын 
үзүүлэлт.   
MNS 3342:1982 Газар доорх усыг бохирдлоос 
хамгаалах 
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 Тээвэрлэлт, 
түгээх, хүлээн 
авах үйл 
ажиллагааг 
шаардлагын дагуу 
зөв 
явуулаагүйгээс 
химийн бодисыг 
түр урсацын 
гольдролуудад 
асгах, талбайд 
татан ирэх явцад 
түр зуурын үерт 
өртөж тухайн 
урацын усыг 
бохирдуулах, 
бохирдлын эх 
үүсвэрийг бий 
болгох 

Химийн бодис ундны усны 
эх үүсвэрт алдагдсан үед 
хүн болон малын эрүүл 
мэндийг хамгаалах 
зорилгоор хүн малын 
ундны усыг хязгаарлах, 
бохирдоогүй цэвэр усаар 
хангах бололцоог гарган 
өгөх. 

Аюул, ослын 
үед 
 

Урьдчилан тооцох 
боломжгүй 
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 Химийн бодисын 
хаягдал 
үлдэгдлийн 
хуримтлал 
үүссэнээс хур 
бороо орж 
гадаргын ус 
үүссэн үед уг усыг 
бохирдуулах. Мөн 
тухайн цэгт 
химийн бодисоор 
бохирдсон усыг 
технологийн горим 
зөрчиж хөрс, түр 
зуурын урсацын 
гольдролд 
алдсанаас 
гадаргын болон 
газар доорхи ус 
бохирдох зэрэг 
болно 

Химийн бодис ундны усны 
эх үүсвэрт алдагдсан үед 
хүн болон малын эрүүл 
мэндийг хамгаалах 
зорилгоор хүн малын 
ундны усыг хязгаарлах, 
бохирдоогүй цэвэр усаар 
хангах бололцоог гарган 
өгөх. 

Аюул, ослын 
үед 
 

Урьдчилан тооцох 
боломжгүй 
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Хөрс Оюу толгой 
төслийн барилга 
байгуулалтын 
ажилд 
хэрэглэгдэж 
байгаа бодисын 
хадгалах, 
агуулахын 
барилгын хийц, 
инженерийн 
байгууламжийн 
төлөвлөлт, 
гүйцэтгэлийн 
доголдолоос 
үүдэн хөрсөнд их 
хэмжээгээр 
химийн бодис 
алдагдах 
 
Тээвэрлэлт, 
түгээх, хүлээн 
авах үйл 
ажиллагааг 
шаардлагын дагуу 
зөв явагдаагүйгээс 
химийн бодисыг 
хөрсөнд алдаж, 
түүний найрлага 
бүтцийг өөрчлөн 
хөрсөн дээрх 
тоосжилтыг 
ихэсгэх 
 
Хөрсөнд их 
хэмжээний химийн 
бодис 

Химийн бодистой 
холбоотой үйл ажиллагаа 
явуулж байгаа агуулах, 
газруудын шалыг химийн 
үйлчлэлд тэсвэртэй 
зузаан материалаар хийх. 
Нэвчилт, алдагдалыг 
байнга шалгаж, 
шаардлагатай бол арга 
хэмжээ авах. 

Химийн бодис хадгалж 
байгаа болон ашиглаж 
буй газар үерийн 
хамгаалалт, даланг 
инженерчлэлийн 
нарийвчилсан үндэслэл 
тооцоотой хийж өгөх. 

Барилгын материалын 
цэг, шатах тослох 
материал, химийн 
бодисуудын хадгалах 
цэгүүдийг ус нэвчүүлэхгүй 
байхаар тохижуулах, 
агуулах саванд тогтмол 
үзлэг хийж хянаж байх. 

Бүх төрлийн шингэн 
хаягдал хаях цэгийг 
хөрсөнд үл нэвчүүлэх 
материалаар (шавар, элс) 
зузаан доторлож, хальж 
асгарахаас сэргийлэн 
түвшинд байнга хэмжилт 
хийж байх. 

Төлөвлөлт-
ийн шатанд  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Төлөвлөлт-
ийн шатанд 
 
 
 
 
 
 
Төлөвлөлт-
ийн шатанд 
 
 
 
 
 
 
 
Төлөвлөлт-
ийн шатанд 
 
 
 
 
 

Зураг төсөл, 
төлөвлөлтийн 
зардалд тусгах 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Зураг төсөл, 
төлөвлөлтийн 
зардалд тусгах 
 
 
 
 
 
Зураг төсөл, 
төлөвлөлтийн 
зардалд тусгах 
Цалингийн санд 
тусгагдсан 
 
 
 
 
Зураг төсөл, 
төлөвлөлтийн 
зардалд тусгах 
 
 
 
 

Газрын тухай:  
Зүйл 35-3.2.  Зүйл 50-1.1, 1.2.  
 
Газрын хэвлийн тухай хууль:  
Зүйл 41-1,2,3,;  Зүйл 55-1 
 
Ахуйн болон үйлдвэрлэлийн хог хаягдлын 
тухай хууль:  
Зүйл 10-1, 2, 3;  Зүйл 11;  Зүйл 12-2 
 
Аюултай хог хаягдлыг ангилах, цуглуулах, 
савлах, түр байрлуулах, тээвэрлэх, аюулгүй 
болгох, хадгалах, устгах журам.  ЗГ-ын 
тогтоол №135. 2002, 
 
MNS 3297:1991 Хот суурин газрын хөрсний 
ариун цэврийн үнэлгээний үзүүлэлтийн норм 
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алдагдсанаар 
ургамалжилт, 
гадаргын болон 
газар доорхи ус, 
ургамал амьтанд 
дам нөлөөлөл 
үзүүлэх 

 
Хөрс болон усан орчинд 
химийн бодис алдагдсан 
тохиолдолд тухайн 
бодисыг цаашид 
тархахаас нь сэргийлж, 
гадаргуугийн идэвхтэй, 
инерт, саармаг 
материалыг мөн элс, 
шороо зэрэг элбэг байх 
материалуудыг ашиглах, 
тэдгээрийг зохих 
газруудад байрлуулах 
 
Ажилчдад асгаралтын үед 
авах арга хэмжээний 
талаар сургалт явуулах 
 

 
 
Аюул, ослын 
үед 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ашиглалтын 
явцад 

 
 

7000.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Цалингийн санд 
тусгах 
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Ургамал Тээвэрлэлтийн 
болон хаягдал 
устгалын үеийн 
осол аваарийн үед 
техникийн 
гаралтай 
бохирдуулагч 
хөрсөнд нэвчиж, 
ургамалжилтад 
нөлөөлөл үзүүлэх, 
бохирдуулах 
 
Хортой бодисоор 
бохирдсон 
ургамалыг мал 
амьтан идсэнээр 
хордох 
 
Гал, ослын үед 
дэгдсэн шатамхай 
химийн бодисын 
хорт утаа хур 
тунадасаар 
дамжин 
ургамалжилтад 
сөрөг нөлөөлөл 
үзүүлэх 

Хөрс болон усны 
хэсгүүдэд зохих арга 
хэмжээнүүд тусгагдсан 

Үйл 
ажиллагаа- 
ны туршид 

 Газрын тухай: Зүйл  50-1.1,  
 
Ургамал хамгааллын тухай: Зүйл 8-1, 2 
 
Байгалийн ургамлын тухай: Зүйл 10,  Зүйл 
11.2,  Зүйл 13.1, 2, 3, 
 
Монгол улсын стандартууд 0017-5-1-19:1992 
“Эвдэрсэн газрыг нөхөн сэргээлт хийхэд 
тавигдах ерөнхий шаардлага”, MNS 
4918:2000 “Эвдэрсэн газрыг ургамалжуулах 
техникийн шаардлага” 
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Амьтан Гал, ослын үед 
дэгдсэн шатамхай 
химийн бодисын 
хорт утаа хур 
тунадасаар 
дамжин 
ургамалжилтад 
нөлөөлөл үзүүлж, 
тэжээлээр дамжин 
мал, амьтад 
хордох  
 
Хортой бодисоор 
бохирдсон 
ургамалыг мал 
амьтан идсэнээр 
хордох 
 
Хортой бодис 
агуулсан усаар 
мал амьтан 
ундаалсанаар 
хордох 
 
Хортой 
бодисуудаас идэх, 
амьсгалах зэрэг 
шууд замаар 
амьтдын аймагт 
сөргөөр нөлөөлөх 

Хөрс, ус болон агаарын 
хэсгүүдэд зохих арга 
хэмжээнүүд тусгагдсан 

Үйл 
ажиллагаа- 
ны туршид 

 Амьтны аймгийн тухай 
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Оршин 
суугчид, 
ажиллагсад 

Ашиглалт, 
хадгалалт, 
тээвэрлэлт ба 
устгах горим 
алдагдсанаас 
ажиллагсдын 
эрүүл мэндэд 
сөргөөр нөлөөлөх, 
амь насанд аюул 
учрах  
 
Байгальд 
алдагдсанаар 
ундны ус болон 
бусад эх 
үүсвэрээс хүн 
амын эрүүл 
мэндэд сөргөөр 
нөлөөлөх, ам 
насанд аюул 
учрах 

Хөдөлмөр хамгааллын 
багаж хэрэгслээр хангах 
 
Хүн амын ундны эх 
үүсвэрт хатуу хяналт 
тавих (Усны хэсэгт 
тусгагдсан) 
 
Ажиллагсад ажилд 
орохоос өмнө болон 
ажиллаж байх хугацаанд 
жил бүр эрүүл мэндийн 
үзлэгт хамруулах 
 
Бүх ажиллагсадад 
аюулгүй ажиллагааны 
зааварчилгаа өгөх, анхан 
шатны тусламж өгөх, осол 
аваарын үед хэрхэн 
ажиллах талаар 
сургалтанд суулгах 

Үйл 
ажиллагаа-
ны туршид 
 
 
 
 
 
Компаний 
бодлогод 
тусгагдсан 
 
 
 
Цалингийн 
санд 
тусгагдсан 
 
 
 

15 000.0  

Барилга, байгуулалтын үед ашиглагдах химийн бодисуудын хадгалалт, тээвэрлэлт, хэрэглээний бүхий 
л хугацаанд мөрдөж ажиллах байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөөний урьдчилсан байдлаар тооцсон 
өртөг 

22.0 сая төгрөг 



 

 

13.0 БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХӨТӨЛБӨР 
 

Байгаль орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр (БОХШХ) химийн бодисуудын 
ашиглалт, хадгалалт, тээвэрлэлтээс үүдэлтэй байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг 
нөлөөлөл болон ашиглах, хадгалах, тээвэрлэх явцад гарч болзошгүй эрсдэлийн үед 
байгаль орчинд бий болох бохирдол, доройтлыг тодорхойлох зорилготой заавал 
хэрэгжүүлэх баримт бичиг юм. Хяналт шинжилгээний хөтөлбөрт төслийн нөлөөлөлд 
өртөх орчин тус бүрийг хянах гол үзүүлэлтүүд, хяналт шинжилгээ хийх давтамж, 
шинжлэх арга, дээж авах, хадгалах, тээвэрлэх шинжлэхэд баримтлах стандарт 
шаардлага зэргийг багтаасан болно. БОХШХ-ийг хэрэгжүүлэхдээ энд заагдсан 
бохирдуулах эх үүсвэрүүдийг хянах Монгол Улсын хууль тогтоомж, 
стандартчилагдсан арга зүйн хязгааруудыг баримтлах шаардлагатай ба дээрх эрх 
зүйн актууд, стандартууд шинэчлэгдвэл түүний шинэчилсэн хувилбарыг мөрдөж 
ажиллах ѐстой.  

Байгаль орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж үр дүнг нь доорхи 
асуудлуудыг тодорхойлох, үнэлэхэд ашиглана. Үүнд: (1) анх таамагласан сөрөг 
нөлөөллүүдийн хэмжээ, үр дагавараас бодит сөрөг нөлөөлөл, түүний үр дагавар 
хир зөрж байгааг, (2) байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөөний хэрэгжилт болон 
холбогдох эрх зүйн баримт бичиг, стандарт, дүрэм журамтай нийцэж байгаа эсэхийг, (3) 
нөлөөллүүдийн эрчим, буурах эсвэл ихэсч байгааг, (4) төслийн БОХТ-ний нийт үр 
ашгийг үнэлэх зэрэг орно. 

Энэхүү хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, батлагдсан арга зүйг баримтлан 
стандартчилагдсан багаж, хэрэгслээр дээж, шинжилгээ хийх болон өгөгдлийг 
боловсруулах ажлыг АММИ ХХК-ийн байгаль орчны асуудал хариуцсан ажилтан 
удирдан явуулна. Мөн Оюу толгой төслийн барилгын ажлыг удирдан явуулж буй 
компани, болон бусад гүйцэтгэгч, гэрээлэгч нар энэхүү БОХШХ-ийг үйл 
ажиллагаандаа баримтлах шаардлагатай.  

Энэхүү төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төсвийг тусгасан гүйцэтгэлийн 
менежментийн төлөвлөгөөг АММИ ХХК-ийн байгаль орчны асуудал хариуцсан ажилтан 
хэрэгжүүлэх шаардлагатай. Цуглуулсан өгөгдлийг байгаль орчны асуудал хариуцсан 
ажилтан нэгтгэн, зохих анализыг хийж холбогдох газруудад мэдэгдэж байвал зохино.  

БОХШХ-ийн хэрэгжилт, үр дүн, түүнд хийсэн дүгнэлт зэргийг жил бүрийн 11-р сарын 
дотор тухайн орон нутгийн байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч, Иргэдийн 
Төлөөлөгчдийн Хурал, Байгаль Орчны Яаманд хүргүүлж хянуулан, дараа оны БОХШХ-
ийг батлуулах ѐстой. 



 

 

Хүснэгт 22 Байгаль орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр 

Хяналт шинжилгээний 
үзүүлэлтүүд 

Хяналт 
шинжилгээ 

явуулах цэгүүд 

Хяналт шинжилгээ 
явуулах хугацаа 
болон давтамж 

Зарцуулагдах хөрөнгө, 
урьдчилсан байдлаар 

(мян.төг) 

Холбогдох хууль эрх зүйн баримт 
бичиг болон баримтлах стандарт, арга 

зүй 

Төслийн үе шатанд 
хэрэглэгдэж буй 
бодисуудын хадгалалт, 
тээвэрлэлт, ашиглалтын 
үеийн бүрэн бүтэн байдал, 
шүүрэл асгаралтын байдал, 
хадгалах орчны горим, 
параметрүүдэд үзлэг 
шалгалт хийх  

Химийн бодис 
хадгалах 
агуулахууд, задгай 
талбай, бодис 
урвалж ашиглаж 
байгаа 
лаборатори, 
засвар 
үйлчилгээний 
цэгүүд, шатахуун 
хадгалах сав, 
дамжуулах 
хоолой, химийн 
бодисуудын 
тээвэрлэлтийн 
өмнө хойно 

7 хоног бүр Цалингийн санд 
тусгагдсан 

 

Агаарын чанар: 
 Хүхрийн исэл SO2 
 Нүүрстөрөгчийн дутуу 

исэл CO 
 Азотын исэл NOx 
 Озон O3 
 Тоос (SPM) 
 Хар тугалга PB 
 Бензапирен 
 Эрдэс тосны уур 
 Хүхэрт устөрөгч 
 

Оюу толгойн 
төслийн хэмжээнд 
хэрэгжүүлж буй 
агаарын хяналтын 
цэгүүдэд, бусад 
үзүүлэлтүүдийг 
объектуудын 
орчимд салхины 
зонхилох 
чиглэлийн дагууд 
(ЗУ ,БХ) 100, 200, 
300, 500 метр 
зайд 

Үзүүлэлтүүдийг 
тогтмол 2 сар тутамд 
нэг удаа хэмжиж 
тогтоох 

Оюу толгой төслийн  
агаарын хяналтын 
зардалд багтана  

Монгол улсын стандартууд, MNS (ISO) 
4226:2000 “Агаарын чанар”, MNS 
4585:1998 “Агаар орчны чанарын 
үзүүлэлт”; MNS 0017-2-3-16:1988 “Хот 
суурин газрын агаарын чанарыг хянах 
журам” 
 
Дээжлэхдээ MNS 4585-98; MNS: 
3384:1982; MNS 4048:1988 баримтлах 



 

 

Хяналт шинжилгээний 
үзүүлэлтүүд 

Хяналт 
шинжилгээ 

явуулах цэгүүд 

Хяналт шинжилгээ 
явуулах хугацаа 
болон давтамж 

Зарцуулагдах хөрөнгө, 
урьдчилсан байдлаар 

(мян.төг) 

Холбогдох хууль эрх зүйн баримт 
бичиг болон баримтлах стандарт, арга 

зүй 

Хөрс: 
рН, ялзмагийн агууламж, 
ялзмагт давхаргын зузаан, 
механик бүтэц, нийт азот, 
нийт фосфор, хүнд 
металууд, 1 см3 дэх 
бактери, эмгэг төрүүлэгч 
бичил биетэн байгаа эсэх 

Химийн бодис 
хэрэглэж буй 
хэсгүүд дээр. 
Хэрэв бохирдолт 
үүссэн бол түүний 
орчимд 

Жилд нэг удаа, хэрэв 
бохирдол үүссэн 
тохиолдолд эргэн 
хэвийн түвшинд 
хүртэл нь улирал 
тутам, 

15 000.0 MNS 3297:1991 “Хот суурин газрын 
хөрсний ариун цэврийн үнэлгээний 
үзүүлэлтийн норм” 
Дээжлэлт хийхэд MNS:3297:1991 1; MNS 
3298:1991 

Төслийн үе шатанд 
хэрэглэгдэж буй 
бодисуудын эргэлтэд хатуу 
хяналт тавих 

 7 хоног бүр Цалингийн санд 
тусгагдсан  

Химийн хорт болон аюултай бодисын 
тухай хууль 

Химийн бодисын үлдэгдэл, 
хог хаягдлын хяналтгүй 
шатаалтад хяналт тавих 

Хогийн цэг 7 хоног тутам Цалингийн санд 
тусгагдсан 

 

Химийн хорт болон аюултай бодисын 
тухай хууль, 

Ариун цэврийн тухай:  

7.4. Хог хаягдлын тогтоосон цэгээс өөр 
газарт хог хаягдал хаяж, орчныг 
бохирдуулахыг хориглоно.  

7.5. Хүн, мал, амьтанд халдвар тараах, 
байгаль орчинд хор хөнөөлтэй хог 
хаягдлыг тогтоосон тусгай цэгт булшлах 
буюу устгана.  

Үүсч болзошгүй шатахуун, 
тослох материалын 
алдагдал 

Төв агуулах, 
засвар 
үйлчилгээний 
хэсэг, шатахуун 
түгээх станц 

долоо хоног тутамд 
биет үзлэг хийх  

Цалингийн санд 
тусгагдсан 

Шатахуун түгээх станцын галын 
аюулгүйн дүрэм 

ҮХС-ын 2002 оны 27 тоот тушаал, 



 

 

Хяналт шинжилгээний 
үзүүлэлтүүд 

Хяналт 
шинжилгээ 

явуулах цэгүүд 

Хяналт шинжилгээ 
явуулах хугацаа 
болон давтамж 

Зарцуулагдах хөрөнгө, 
урьдчилсан байдлаар 

(мян.төг) 

Холбогдох хууль эрх зүйн баримт 
бичиг болон баримтлах стандарт, арга 

зүй 

болон агуулах MNS 4902 2000- ШТС-ын техникийн 
шаардлагууд                             

Барилга, байгуулалтын үед ашиглагдах химийн бодисуудын хадгалалт, тээвэрлэлт, 
хэрэглээний үеийн байгаль орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрт зарцуулагдах урьдчилсан 
байдлаар тооцсон зардал 

15 000.0 
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