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4. ДУУ ЧИМЭЭ БА ЧИЧИРГЭЭ 

4.1 ОРШИЛ 

БОННБҮ- ний энэхүү бүлэгт Оюу Толгой төслийн талбайн орчимд хийгдэх барилгын болон 
үйлдвэрлэлийн дараахи үйл ажиллагаанаас үүсэх дуу чимээ болон чичиргээний суурь нөхцөл 
байдлын талаар өгүүлэх болно. Үүнд:  

 Түр болон байнгын нисэх буудал 

 Гүний Хоолойн усан хангамжийн цооног болон Оюу Толгой уурхай руу тавих ус дамжуулах 
хоолой, мөн  

 Монгол - Хятадын хилийн боомт болох Гашуун Сухайт хүртэлх дэд бүтцийн зурвас дагуух дуу 
чимээ болон чичиргээний суурь нөхцөл байдлыг тодорхойлно. 

4.2 МЭДЭЭЛЛИЙН ЭХ СУРВАЛЖ 

Оюу Толгой Төслийн хүрээнд өмнө нь хийгдсэн БОНБНҮ- нүүдэд (БОНБНҮ) тусгагдсан дуу 
чимээний талаарх суурь судалгааны мэдээллүүд ихээхэн хязгаарлагдмал юм. Төслийн олборлолт 
болон үйлдвэрлэлд зориулсан БОНБНҮ-ний

1
 тайланд уурхайн лицензит талбайд дуу чимээний 

нөлөөллийн үнэлгээг хийсэн ба мөн байнгын ажиллагаатай нисэх буудлын БОНБНҮ- нд
2
 дуу 

чимээтэй холбоотой мэдээллүүд багтсан байдаг боловч төслийн хүрээнд хийгдсэн Гүний Хоолой, 
Оюу Толгой- Гашуун Сухайтын авто зам зэрэг төслүүдийн БОНБНҮ- ний тайлангуудад дуу 
чимээний талаарх мэдээлэл бараг хийгдээгүй юм.  

Тиймээс суурь судалгаанд дутагдалтай байгаа энэ талын мэдээллийг нөхөх зорилгоор нэмэлт 
хяналт шинжилгээний ажил явуулсан. Үүнд дараахи судалгаанууд хамрагдана:  

 Састэйнабилити Иист Эйжия ХХК (2010), Састэйнабилити- Дуу чимээний судалгаа: Уурхайн 
болон нисэх буудлын орчмын газар нутагт хийсэн Дуу чимээний хэмжилт; Састэйнабилити Иист 
Эйжия ХХК, 2010 оны 6-р сар 

 Састэйнабилити Иист Эйжия ХХК (2010), Састэйнабилити- Дуу чимээний судалгаа: Уурхайн 
болон нисэх буудлын орчмын газар нутагт хийсэн дуу чимээний хэмжилт; Састэйнабилити Иист 
Эйжия ХХК, 2010 оны 8-р сар 

 Монгол Улсын Шинжлэх Ухааны Академи (2010), Газрын чичиргээ болон дуу чимээний 
үнэлгээний тайлан. Чичиргээ, Монгол Улсын Шинжлэх Ухааны Академи, 2010 оны 11 дүгээр сар 
болон 

 Оюу Толгой (2011). Оюу Толгойн Дуу чимээний нэмэлт судалгаа – Ус дамжуулах хоолой болон 
Оюу Толгой- Гашуун Сухайтын авто замын дагуу хийсэн дуу чимээний хэмжилт, Оюу Толгойн 
Байгаль Орчны хэлтэс, 2011 оны 3 дугаар сар 

4.3 ДУУ ЧИМЭЭ, ЧИЧИРГЭЭНИЙ СТАНДАРТ БОЛОН ЗААВАРЧИЛГАА 

Олон улсын жишиг практик ёсоор аливаа төслийн үйл ажиллагаа нь хэрэгжиж буй улс орныхоо 
болон олон улсын стандарт, зааварчилгааны аль илүү тохиромжтойг нь сонгон авч мөрдөж 
ажиллах шаардлагатай байдаг

3
. Монгол улсад мөрдөгддөг дуу чимээний стандартын хүлээн 

зөвшөөрөгдөх хэмжээ ерөнхийдөө олон улсын стандартаас илүү өндөр босготой байдаг бөгөөд 
энэхүү суурь үнэлгээнд Монгол Улсын болон олон улсын стандарт, зааврыг аль алиныг нь мөрдөх 
боловч төслийн үйл ажиллагааг Монгол Улсын стандартын дагуу төлөвлөсөн болно.  

                                                      

1
Эко-Трэйд ХХК (2006), Оюу Толгой төслийн БОНБНҮ- ний тайлан, 3-р Боть Олборлолт болон Боловсруулалт, 

Эко-Трэйд ХХК 2006 он  

2
 Эко-Трэйд ХХК (2011), Оюу Толгой төслийн Байнгын нисэх онгоцны буудлын БОНБНҮ- ний тайлан, Эко-

Трэйд ХХК 2011 он  

3
 Жишээлбэл ОУСК-ийн Гүйцэтгэлийн Стандарт 3- ын 8-р мөрийг харна уу.  
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4.3.1 Монгол Улсын Дуу чимээ ба чичиргээний стандарт  

Монгол Улсын Дуу чимээний стандарт  

Монгол Улсын Агаарын чанарын тухай стандарт MNS 4585:2007- ийн Техникийн ерөнхий 
шаардлагад заасны дагуу байгаль орчинд үүсэх дуу чимээний хамгийн их хэмжээ өдрийн цагаар 60 
дБ(А), шөнийн цагт 45 дБ(А) тус тус байх ёстой (А хүрээнд хэмжигдэх байдлаар).  

Монгол Улсын Чичиргээний стандарт  

Газрын гадаргуу дээрхи чичиргээ болон тэсэлгээнээс үүсэх цохилтын хэм хэмжээний талаар 
өнөөгийн хэрэнлэж буй Монгол Улсын Байгаль Орчны Чанарын Стандартад хараахан заагаагүй 
байна.  

4.3.2 Дуу чимээ ба чичиргээний олон улсын жишиг стандарт ба зөвлөмж 

Олон Улсын Санхүүгийн Корпораци (ОУСК)  

Хүлээн авагчийн төрлөөс хамааран өдөр, шөнийн цагаар үүсэх дуу чимээний хэмжээг тогтоох
4
 

зорилгоор ОУСК- аас дуу чимээний удирдамж гаргасан. Энэхүү удирдамжийн дагуу дуу чимээний 
түвшинг доор заагдсан түвшнээс бага байлгах эсвэл хамгийн ихдээ 3 дБ-аас хэтрэхгүй байх 
шаардлагатай гэж заасан байна. Харин ОУСК- аас чичиргээтэй холбоотойгоор ямар нэгэн хязгаар, 
хэмжээг зааж өгөөгүй байна.  

Европын Сэргээн Босголтын Хөгжлийн Банк (ЕСБХБ)  

ЕСБХБ- ны Гүйцэтгэлийн стандартын ГС3- т зааснаар төслийн үйл ажиллагаа нь ЕХ- ны байгаль 
орчны холбогдох стандарт, шаардлагад бүрэн нийцсэн байх ёстой. ЕХ- ны Дуу чимээний удирдамж 
(2000/14/EC) нь байгаль орчинд үзүүлэх дуу чимээний нөлөөллийг үнэлэх, менежмент хийх нийтлэг 
аргачлалыг тусгасан хэдий ч хүлээн зөвшөөрөгдөх дуу чимээний тодорхой хязгаарыг тогтоогоогүй 
байдаг ба энэхүү тодорхой хязгаарыг ЕХ- ны гишүүн улс орнууд өөр өөрийн шаардлагад нийцүүлэн 
тогтоодог.  

Олон Улсын Иргэний Нисэхийн Байгууллагын Конвенци 

Олон Улсын Иргэний Нисэхийн Байгууллагын (ОУИНБ) 1944 оны конвенцийн 16 дугаар хавсралтад 
нисэх онгоцны дуу чимээнээс байгаль орчныг хамгаалах талаар зөвлөмжийг боловсруулсан байна. 
1971 онд баталсан 16- р хавсралтад нисэх онгоцны дуу чимээ болон түүнээс үүсэх чимээг 
тэсвэрлэх хүний чадвар, нисэх онгоцны дуу чимээний гэрчилгээ, нисэх онгоцны дуу чимээг багасгах 
журмыг боловсруулах шалгуурууд, газар ашиглалтанд тавих хяналт болон газрын гадаргаар 
дамжин тархах нисэх онгоцны дуу чимээг бууруулах журам зэрэг багтдаг байна. Энэхүү 16- р 
хавсралтад заагдсан зарчмуудад үндэслэн боловсруулсан дуу чимээний стандартууд нисэх 
онгоцны технологи сайжрахын хирээр даган шинэчлэгдэж байдаг. Оюу Толгойн нисэх буудалд буух 
бүх агаарын хүлгүүд Монгол улсын эрх бүхий байгууллагуудаас холбогдох зөвшөөрөл авсан 
байдаг. Монгол Улс ОУИНБ- тай гэрээтэй ажилладаг орнуудын нэг юм. Тиймээс Оюу Толгойд 
нислэг үйлддэг бүх нисэх хүлгийн дуу чимээний нөлөөлөлийг ОУИНБ- ын конвенцийн 16- р 
хавсралтад заасан нөхцөл, хязгаарын дагуу хянадаг.  

4.3.3 Төслийн стандарт  

Дуу чимээ  

Монгол улсын болон олон улсын түвшинд мөрдөгддөг жишиг практикийн орчны дуу чимээний 
удирдамжийг Хүснэгт 4.1- т тоймлон харуулав.    

 

 

                                                      

4
 ОУСК-2007 оны 04 сарын 30 , Байгаль орчин, эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагааны ерөнхий зөвлөмж 
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Хүснэгт 4.1: Монгол Улсын болон Олон улсын стандартад заагдсан Орчны дуу чимээний 
зөвшөөрөгдсөн түвшин 

 Дуу чимээний зөвшөөрөгдөх дээд түвшин (цагийн дундаж),   

1 цагийн LAeq-г дБ(A) руу шилжүүлсэн 

Стандарт Өдрийн цаг  (07:00-22:00) Шөнийн цаг   (22:00-07:00) 

ОУСК-н зааварчилгаа: Аж 
үйлдвэрийн/худалдааны  

70 70 

ОУСК-ийн зааварчилгаа: 
Иргэний/байгууллагын/боловсролын 

55 45 

MNS 4585:2007 60 45 

Хүснэгт 4.1- ээс харахад аж үйлдвэрийн бус хүлээн авагч буюу дуу чимээний шууд нөлөөнд 
өртөгчдөд зориулсан ОУСК- ийн өдрийн цагийн хязгаар Монгол улсын стандарт дахь хязгаараас 
дээгүүр байна. Хэдийгээр төслийн дуу чимээний хязгаарыг Монгол Улсын стандартын дагуу 
боловсруулсан боловч БОННБҮ- нд ОУСК- ийн илүү чанга стандартыг мөрдлөг болгосон. ОУСК- ын 
аж үйлдвэр, худалдааны салбарт зориулсан зөвлөмжийг Уурхайн лицензит талбай дотор 
хэрэгжүүлэх ба уурхайн лицензит талбайн гадна талд илүү чанга хатуу зааварчилгааг мөрдлөг 
болгон ашиглана.  

Газрын гадаргын чичиргээ болон тэсэлгээний долгионы тархалт  

Уг төсөл нь уул уурхайн салбарт арвин туршлагатай Австрали улсын уул уурхайн салбарт 
удирдамж болгон өргөн хэрэглэдэг, дэлхийн уул уурхайн төслүүд болон олон улсад хүлээн 
зөвшөөрөгдсөн Австрали, Шинэ Зеландын Байгаль Орчны Зөвлөлийн (ANZEC)- ийн удирдамжийг 
ашиглахаар сонгосон. Энэхүү ашиглахаар сонгосон удирдамжууд нь: Австрали, Шинэ Зеландын 
Байгаль Орчны Зөвлөлийн болон (ANZEC) 1990 онд батлагдсан ба “Газрын гадаргын чичиргээ, 
тэсэлгээний долгионы тархалтаас үүсэх нөлөөллийг багасгах удирдамжийн техникийн 
үндэслэл” юм. Уг удирламжид:  

 Тэсэлгээний долгион агаарт тархах хамгийн их хэмжээ 115 дБ(А) байх ба 12 сарын хугацаанд 
5% хүртэл хэмжээгээр хэтэрч болно. Гэвч ямар ч тохиолдолд 123 дБ(А)- аас хэтрэхгүй байх 
ёстой.    

 Газрын гадарга дээрхи чичиргээний зөвшөөрөгдөх хамгийн их хэмжээ 5 мм/с байна (газарзүйн 
бүтцийн чичиргээ тархах хурд- ЧТХ). Энэ хэмжээ 12 сарын хугацаанд 5% хүртэл хэмжээгээр 
хэтэрч болох боловч ямар ч тохиолдолд хамгийн ихдээ 10 мм/с- ээс хэтрэхгүй байх ёстой.    

4.4 ДУУ ЧИМЭЭНИЙ СУУРЬ НӨХЦӨЛ БАЙДАЛ  

Энэхүү БОННБҮ- нд тодорхойлсон дуу чимээний суурь нөхцөл байдлын хяналт шинжилгээийг 
төслийн барилгын ажлын эхэн шатанд хийсэн. Хэдийгээр энэ үнэлгээгээр төсөл эхлэхээс өмнөх үе 
шатны дуу чимээний нөхцөл байдлыг тусган харуулах боломжгүй боловч төслийн үйл 
ажиллагаанаас үүсэх дуу чимээний сөрөг нөлөөлөлд шууд өртөгчдөд хэрхэн нөлөөлөх талаарх 
нөхцөл байдлын үнэлгээг харуулах болно.   

4.4.1 Дуу чимээний эх үүсвэрийг тодорхойлох нь 

Оюу Толгой төсөл нь Монгол улсын өмнөд хэсгийн алслагдмал зэлүүд хэсэгт байрлах ба уурхайн 
лицензит талбайн ойр орчимд хүнд үйлдвэрийн байгууламж болон үйл ажиллагаа явагддаггүй 
болно. Хамгийн ойр байрлах үйлдвэржсэн суурин болох Цогтцэций, Даланзадгад сумд нь Төслийн 
талбайгаас 100 гаруй километр зайнд байрладаг. Цогтцэций сумын ойролцоо байрлах нүүрсний 
уурхайгаас нүүрс тээвэрлэх авто зам Оюу Толгойн уурхайн лицензит талбайгаас 20 км-ийн зайтай 
өнгөрдөг. Энэхүү зам дагуух дуу чимээний хэмжилтийг 2011 оны 3 дугаар сард Оюу Толгойн Дуу 
чимээний суурь судалгааны ажлын хүрээнд хийж гүйцэтгэсэн.  

Төсөлтэй холбоотой дуу чимээний голлох эх үүсвэрүүд:  

 Ил болон гүний уурхай, боловсруулах үйлдвэр, дагалдах дэд бүтцийн барилгын болон 
үйлдвэрлэлийн ажил зэрэг уурхайн лицензит талбай доторх үйл ажиллагаа; 
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 Гүний Хоолой уст цооног болон ус дамжуулах хоолойн барилгын ажил ба ашиглалт; 

 Оюу Толгой - Гашуун Сухайтын авто зам болон БНХАУ- ын хилээс төслийн талбай хүртэл татах 
цахилгаан дамжуулах шугамын барилгын ажил ба ашиглалт; мөн 

 Уурхайн лицензит талбайгаас хойш 5- 7 км- т байрлах түр болон байнгын нисэх буудлын 
барилгын ажил ба ашиглалт. 

4.4.2 Дуу чимээний шууд нөлөөлөлд өртөгчдийг тодорхойлох  

Дуу чимээний хяналт шинжилгээ хийхдээ хүрээлэн буй орчинд буй дуу чимээний шууд нөлөөлөлд 
өртөгчдийг дараахи байдлаар тодорхойлов: “өдөр, шөнийн цагт хүлээн зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс 
хэтэрсэн орчны дуу чимээний сөрөг нөлөөлөлд өртөж болзошгүй бүлэг хүмүүс, газар нутаг болон 
хүрээлэн буй орчныг хэлнэ” [Төслийн Стандарт]

5
. 

Энэхүү тодорхойлолттой хамаатайгаар уурхайн лицензит талбай орчимд Састэйнабилити Ийст 
Эйжия ХХК- ий хийсэн дуу чимээний хяналт шинжилгээний суурь судалгаагаар

6
 хүрээлэн буй орчин 

дахь шууд нөлөөлөлд өртөгчдийг дараахи байдлаар тодорхойлсон. Үүнд:   

 Ан амьтдын ундны усны эх үүсвэр  

 Малчдын өвөлжөө 

Дуу чимээний шууд нөлөөлөлд өртөж болзошгүй хүлээн авагчдыг тодорхойлсны үндсэн дээр 
эдгээр 2 өртөгч болон малчдын зусаа болон өвөлжөөний байршлыг хамруулсан дуу чимээний 
суурь хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийг боловсруулсан.  

Ундны цэвэр ус  

Уурхайн лицензит талбайд ундны усны гурван эх үүсвэр байдаг (Зураг 4.1). Хойноос урагш 
байрласан дарааллаар: Бор Овоо, Хөх Хад, Буурал зэрэг булгууд юм. Эдгээрээс хамгийн урд талд 
байрлах 2 булгийн орчимд дуу чимээний хяналт шинжилгээ хэмжилтийг хийсэн бөгөөд уурхайн 
лицензит талбайд байрлах Бор Овоо булгийн хувьд хаягдал чулуулгын овоолго барих зорилгоор 
цаашид хаахаар

7
 шийдвэрлэсэн.  

Малчдын өвөлжөө  

Оюу Толгой уурхайн ойр орчмын 10 км- ийн радиус дотор малчдын өвөлжөө байхгүй. Төслийн 
талбайд хамгийн ойр байрлалтай Ханбогд сум нь 3000 гаруй хүн амтай ба уурхайгаас зүүн зүгт 35 
км- т оршдог.  

2003 оны эхээр явагдсан болон одоогийн хийгдэж буй байгаль орчны судалгаа, орон нутгийн 
иргэдтэй хийсэн хэлэлцүүлгүүдээс харахад уурхайн лицензит талбай орчимд ямар нэгэн суурин 
газар байгуулахгүй байх нь зүйтэй гэсэн шийдвэрт хүрсэн байна. Учир нь тус бүс нутагт хийсэн 
гидрогеологийн тайланд тусгаснаар ил уурхайн усыг шавхах үед Оюу Толгойн уурхайн лицензит 
талбай дахь бага гүний усны эх үүсвэр бохирдох магадлал өндөр юм. Хаягдал хадгалах 
байгууламжаас ялгарах тоосжилтоос уурхайн лицензит талбайн гадна орчны агаарт бохирдол 
үүсэх магадлалтай ажээ.  

Эдгээр таамаглалууд дээр үндэслэн Оюу Толгойн уурхайгаас 10 км зайд тусгаарлах бүс үүсгэх 
санал гарган батлагдсан байна. Байгаль орчин, эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагааны болзошгүй сөрөг 
нөлөөллөөс малчдыг хамгаалах зорилгоор малчдын өвөлжөөг төслийн талбайгаас 10км-ийн 
радиусаас гадна зайд байршуулах нь зүйтэй гэж үзсэн. Уурхайн лицензит талбайн гадна талд 
малчид хүссэн газраа зусах боломжтой тул хяналт шинжилгээ хийх цэгүүдийг уурхайн лицензит 
талбайн захаас гадагш 1.5 км-т байрлуулсан (Зураг 4.4). Дуу чимээний хэмжилтийг уул уурхайн 

                                                      

5
 Састэйнабилити Ийст Эйжиа ХХК, (2010), Оюу Толгойн Зэс, алт олборлох төслийн Дуу чимээний 

мониторингийн суурь судалгаа, Састэйнабилити, 2010 оны 6 сар 

6
 Састэйнабилити Ийст Эйжиа ХХК  (2010), Оюу Толгойн Дуу чимээний мониторинг судалгааны тайлан, 2010 

оны 6 сар IMM030 

7
 Бор Овоо булгийг Уурхайн тусгай зөвшөөрлийн талбайн гадна байрлах орлуулах байршилд нүүлгэн 

шилжүүлэх болно 
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лицензит талбайн хилээс 10 км- т малчдын өвөлжөөний орчимд, мөн төслийн  талбайн захаас 1.5 
км зайд тус тус хийжээ.  

Бүх шинэ өвөлжөөнүүд тусгаарлах бүсийн гадна талд 10 км- н зайд байрлаж байна (Зураг 4.2). 
Цэгэн эх үүсвэрээс урвуу тархалтын тооцоонд үндэслэн хэмжихэд 10 км- ээс гадагш зайд дуу 
чимээний түвшин 80 дБ(А)- аар буурч байгаа бөгөөд газрын гадаргууд дуу чимээ шингэн багасах 
юм.  

Газрын чичиргээтэй холбоотойгоор, төслийн талбайгаас гадагш 10 гаруй км- ээс хол зайд 
чичиргээний түвшний бууралтыг урьдчилан таамаглахад хэцүү бөгөөд тухайн газрын тогтоц, 
геологийн нөхцлөөс ихээхэн хамааралтай байдаг.  

Төслийн талбайтай хамгийн ойр байрлах суурин газруудын байрлалыг Зураг 4.2-т харуулав.  
Эдгээр суурин газрууд уул уурхайн үйл ажиллагаа явагдаж буй бүс нутгаас хол байрладаг учраас 
үйлдвэрлэлийн дуу чимээ болон чичиргээний нөлөөлөлд өртөх магадлал маш бага учраас эдгээр 
газруудад дуу чимээний хяналт шинжилгээ хэмжилтийг хийгээгүй болно. 

Хүснэгт 4.2: Оюу Толгойн уурхайн лицензит талбайд хамгийн ойр орших суурин газрууд 

Суурин Уурхайгаас 
алслагдсан зай* 

Тайлбар 

Гашуун Сухайт 80 Хилийн боомт 

Даланзадгад 220 Аймгийн төв 

Ханбогд 35 Сумын төв 

Баян Овоо 60 Суиын төв 

Манлай 110 Сумын төв 

Улаанбаатар (харьцуулах 
зорилгоор) 

550 Нийслэл хот 
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Эх сурвалж: Састэйнэбилити (2010), Оюу Толгой, Дуу чимээний суурь хяналт шинжилгээний тайлан, 2010 оны 6 
сар, IMM030 

Зураг 4.1 Ундны цэвэр усны худгийн байршил  

 

Эх сурвалж: Састэйнабилити (2010), Оюу Толгой, Дуу чимээний суурь хяналт шинжилгээний тайлан, 
IMM030 
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Зураг 4.2 Малчдын өвөлжөөний байршил 

4.4.3 Дуу чимээний суурь үнэлгээний аргачлал  

Зэс-алтны уурхайн төслийн Дуу чимээний суурь хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн 
(Састэйнабилити, 2010) хүрээнд төслийн дуу чимээний хяналт шинжилгээний бүх судалгаа 
явагдсан бөгөөд цаашид энэхүү хөтөлбөр нь дуу чимээний бүх хяналт шинжилгээний ажлуудын 
суурь болох бөгөөд ингэснээр төслийн хувьд тогтвортой, нэг ижил аргачлалыг хэвшүүлэх болно. Уг 
хөтөлбөрт доорхи нэр бүхий заавар, судалгааны материалуудыг үндсэн гарын авлага болгон 
ашигласан: 

 Баруун Австралийн Байгаль Орчныг Хамгаалах Газар: “Байгаль орчны хүчин зүйлс болон дуу 
чимээний үнэлгээг хийх зааварчилгаа”   

 Австралийн 1055:1 стандарт “Акустик – Байгаль орчны дуу чимээний хэмжилт болон 
тодорхойлолт. 1- р хэсэг: Ерөнхий журам”  

 Австралийн 1055:2 стандарт “Акустик - Байгаль орчны дуу чимээний хэмжилт болон 
тодорхойлолт. 2- р хэсэг: Тодорхой нөхцөл байдалд ашиглах арга хэрэгсэл” 

Хэмжилт хийсэн газрын байршил  

Уурхайн орчим болон түүний эргэн тойрон дахь хяналт шинжилгээний цэгүүдийн байршлын 
ерөнхий төлөвлөгөөг Зураг 4.3- т үзүүлэв. Илүү тодорхой харуулах үүднээс дараагийн хуудсуудад 
хэмжилтийн цэгүүдийг нэг бүрчлэн задлан үзүүлэв.  
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Зураг 4.3: Дуу чимээний хяналт шинжилгээ хийсэн цэгүүдийн байршил 

 

 

2010 оны 6 болон 8 дугаар саруудад хийсэн судалгаагаар хэд хэдэн байршилд дуу чимээний 
хяналт шинжилгээ хийсэн. (Зураг 4.4) Үүнд:  

 Уурхайн лицензит талбайн захаас 1.5 км зайд (малчид зусах боломжтой хашаанд хамгийн ойр 
байх байршил) ; 

 Уурхайн лицензит талбайн захаас 10 км зайд (малчид өвөлжиж болох хашаанд хамгийн ойр 
орших байрлал); 

 Түр болон байнгын ажиллагаатай нисэх онгоцны буудлын талбай (Зэргэлдээ орших 2 талбай); 

 Уурхайн лицензит талбайгаас 10 км- н радиус дотор байрлах Ундайн голын сав дагуух Бор 
Овоо болон Хөх Хад булаг; 

 Гүний Хоолой цооногийн талбай  

Дуу чимээний хяналт шинжилгээний 1,2,3,4– р байршлуудыг “Хяналт шинжилгээний дотоод 
талбай”, үлдсэн 5-аас 11 хүртэлх байршлыг “Хяналт шинжилгээний гадаад талбай” гэж тус тус 
ангилна.  
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Зураг 4.4  Дуу чимээний хяналт шинжилгээний цэгүүд, 2010 оны 6 болон 8 дугаар сарууд  

 

Эх сурвалж: Састэйнабилити (2010), Оюу Толгой ХХК, Дуу чимээний суурь хяналт шинжилгээний тайлан, 
2010 оны 6 сар IMM030 

 

Өдрийн цагийн дуу чимээний хяналт шинжилгээийг 2010 оны 8 дугаар сард
8
 орон нутгийн түр нисэх 

онгоцны буудлын орчимд хийсэн ба тэдгээрийн байршлыг Зураг 4.5- д үзүүллээ. 

 

                                                      

8
Нисэх онгоцны буудал зөвхөн өдрийн цагаар үйл ажиллагаа явуулах болно.  

Inner 
Monitoring Sites 

Outer 
Monitoring Sites 
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Зураг 4.5: Орон нутгийн түр нисэх буудлын орчим дуу чимээний хяналт шинжилгээ 
хийсэн цэгүүд  

 

2011 оны 3 дугаар сард хийгдсэн тусдаа хяналт шинжилгээний хөтөлбөрүүдээр өдрийн болон 
шөнийн цагийн дуу чимээний хэмжилтийг Оюу Толгой - Гашуун Сухайтын авто зам болон Гүний 
Хоолой ус дамжуулах шугам хоолойн дагуу хийсэн. Үүгээр дуу чимээний шууд нөлөөнд өртөгчдийг 
тогтоогоогүй хэдий ч ирээдүйн хэмжилт судалгаануудад харьцуулалт хийх боломж олгох зорилгоор 
хэмжилтийг олон цэгт хийсэн. 2011 оны 3-р сард хийсэн энэхүү хяналт шинжилгээний хэмжилт 
хийсэн байршлыг Зураг 4.6 болон 4.7- д үзүүлэв. 
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Зураг 4.6: Оюу Толгой - Гашуун Сухайтын авто зам дагуух дуу чимээний хяналт 
шинжилгээ хийсэн цэгүүд 

 

Зураг 4.7: Ус дамжуулах шугам хоолойн дагуух дуу чимээний хяналт шинжилгээ хийсэн 
цэгүүд 
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Дуу чимээний хэмжилт хийх тоног төхөөрөмж болон аргачлал  

Хэмжилтийг доорхи багажуудын аль нэгийг ашиглан гүйцэтгэсэн. Үүнд:  

 CEM DT-8820;  

 B&K Медиатор 2238. 

Эдгээр хэмжилт хийхэд ашиглагдсан багажууд “Австралийн стандарт 1055.1-1997: Акустик-
Байгаль орчны дуу чимээний тодорхойлолт болон хэмжилт”-н 5 дугаар зүйлийн шаардлагыг 
бүрэн хангасан юм (Дуу чимээний суурь хяналт шинжилгээний хөтөлбөрт ашигласан 
(Састэйнабилити, 2010). Эдгээр багаж хэрэгслүүд олон улсын стандарт шаардлагуудыг хангасан 
хэдий ч хэмжилт хийх явцад хүчтэй салхины улмаас олон хүндрэлүүд тулгарч байсан бөгөөд үүний 
талаар сүүл хэсэгт авч үзэх болно. 2010 оны 6 болон 8 дугаар саруудад 2 үе шат бүхий хяналт 
шинжилгээ явуулсан ба хэмжилтийн үр дүнгээс дуу чимээний түвшинг бүрэн тодорхойлж чадсан 
гэж үзэж болно.  

Бүх хэмжилтүүд 20 минут үргэлжилсэн ба энэхүү хугацаанд дуу чимээний суурь нөхцөл байдлыг 
төлөөлж чадахуйц хангалттай хэмжээний мэдээлэл цуглуулсан гэж үзсэн. Үүгээр LAeq, LAmin болон 
LAmax гэсэн параметрүүдийг хэмжсэн. Хэмжилт хийсэн хугацаан дахь дуу чимээний хамгийн өндөр 
түвшнийг LAmax, дундаж түвшнийг LAeq, хамгийн бага түвшнийг LAmin гэх параметрүүдээр тус тус 
илэрхийлсэн.  

4.4.4 Хяналт шинжилгээний үр дүн  

2010 оны 6 дугаар сард хийсэн дуу чимээний судалгаа  

2010 оны 6 ба 8 дугаар сард хийгдсэн дуу чимээний хяналт шинжилгээний үнэлгээ нь гадаад болон 
дотоод хяналт шинжилгээний цэгүүд дээрхи өдрийн болон шөнийн цагийн дуу чимээний түвшинг 
тодорхойлсон ба эдгээр үр дүнг доорхи зургуудад харуулав. Төслийн болон Монгол улсын 
стандартыг харьцуулалт хийх зорилгоор зурагт оруулав. 
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Зураг 4.8: 2010 оны 6 дугаар сарын өдрийн цагийн дуу чимээний түвшин – Дотоод хяналт 
шинжилгээний цэгүүд 

 

Зураг 4.9: 2010 оны 6 дугаар сарын өдрийн цагийн дуу чимээний түвшин – Гадаад хяналт 
шинжилгээний цэгүүд 
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Зураг 4.10: 2010 оны 6 дугаар сарын шөнийн дуу чимээний түвшин – Дотоод хяналт 
шинжилгээний цэгүүд 

 

Зураг 4.11: 2010 оны 6 дугаар сарын шөнийн дуу чимээний түвшин – Гадаад хяналт 
шинжилгээний цэгүүд 
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Зураг 4.12: 2010 оны 8 дугаар сарын өдрийн цагийн дуу чимээний түвшин  – Хяналт 
шинжилгээний гадаад болон дотоод цэгүүд 
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Зураг 4.13: 2010 оны 8 дугаар сарын өдрийн цагийн дуу чимээний түвшин – Орон нутгийн 
түр нисэх буудал 

  

Дээрхи зургуудад 2010 оны 6
9
 болон 8

10
 дугаар саруудад хийгдсэн нэмэлт хяналт шинжилгээний 

судалгааны үр дүнгийн дундаж утгыг харуулсан бөгөөд эдгээр судалгааны үр дүнг бүрэн тусган 
харуулсан байна. Эдгээр хяналт шинжилгээний дэлгэрэнгүй мэдээллийг БОННБҮ- ний 2- р ботид 
тусган оруулсан болно.  

2011 оны 3-р сард хийсэн дуу чимээний судалгаа- Ус дамжуулах хоолой  

2011 оны 3 дугаар сард ус дамжуулах хоолойн дагуу хийгдсэн дуу чимээний судалгааны  өдрийн 
болон шөнийн цагийн дуу чимээний суурь түвшинг доорхи зургуудад үзүүлэв. Энэхүү судалгаа 
хийгдсэн хяналт шинжилгээ цэгүүдийн байршлыг Зураг 4.7- д үзүүлсэн байна. 

Зураг 4.14: Ус дамжуулах хоолойн дагуу хийсэн өдрийн цагийн дуу чимээний түвшин (дБА) 

 

                                                      

9
 Састэйнабилити (2010), Оюу Толгойн дуу чимээний мониторингийн тайлан, 2010 оны 6 сар, IMM03 9-11- р 

хуудас 

10
 Састэйнабилити (2010), Састэйнабилити Дуу чимээний судалгаа: Уурхайн болон нисэх буудлын эргэн 

тойрнд хийсэн дуу чимээний хэмжилт, 2010 оны 8 сар 
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Зураг 4.15 Ус дамжуулах хоолойн дагуу хийсэн шөнийн цагийн дуу чимээний хяналт 
шинжилгээ (дБА) 

 

 

2011 оны 3 дугаар сард хийисэн Дуу чимээний судалгаа- Оюу Толгой- Гашуун Сухайтын авто 
зам 

Оюу Толгойг- Гашуун Сухайтын авто замын дагуу хийсэн дуу чимээний судалгааны өдрийн болон 
шөнийн цагийн үр дүнг доорхи зургуудад харуулав. Судалгааны хяналт шинжилгээний байршлыг 
Зураг 4.6- д үзүүлэв.  

Зураг 4.16 Оюу Толгой- Гашуун Сухайтын авто замын дагуу хийсэн өдрийн цагийн дуу 
чимээний хяналт шинжилгээ (дБА) 
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Зураг 4.17 Оюу Толгой- Гашуун Сухайтын авто замын дагуу хийсэн шөнийн цагийн дуу 
чимээний хяналт шинжилгээ (дБА) 

 

4.4.5 2010 онд хийгдсэн дуу чимээний хяналт шинжилгээний хэлэлцүүлэг  

2010 оны 6 болон 8 дугаар саруудад хийсэн судалгаа  

Зураг 4.8- д 2010 оны 6 дугаар сард дотоод хяналт шинжилгээний цэгүүд дээрхи өдрийн цагийн  
дуу чимээний түвшинг харуулсан байна. Судалгааны үеэр энэхүү талбайн бэлтгэл ажил эхлээд 
байсан юм. Талбайн 1 болон 2- р цэгүүдэд бүртгэгдсэн өдрийн цагийн дуу чимээний хамгийн их 
түвшин төслийн өдрийн цагийн стандартаас (55 дБА) өндөр байсан бол хяналт шинжилгээний 
дундаж үзүүлэлт төслийн стандарт түвшинээс доогуур байсан. 3- р цэгт хэмжигдсэн дуу чимээний 
бүх түвшин төслийн стандартаас доогуур байв. 2010 оны 8 дугаар сарын хяналт шинжилгээний 
судалгаагаар 1, 2, 3- р цэгүүдийн хяналт шинжилгээний дуу чимээний түвшин төслийн стандартаас 
доогуур байсан байна. 

2010 оны 6 дугаар сард салхи ихтэй үед 4- р цэгт хэмжигдсэн дуу чимээний түвшин өндөр байсан 
(10.5 м/сек). Харин 2010 оны 8 дугаар сард 4- р цэгт хийсэн хэмжилтээр дуу чимээний түвшин 
харьцангуй доогуур гарсан бөгөөд бусад цэгүүд дээрхи үр дүнтэй ойролцоо байсан байна.  

Гадаад хяналт шинжилгээний цэгүүдэд хийсэн дуу чимээний түвшинг Зураг 4.9- т үзүүлэв. 
Хэдийгээр төслийн стандартаас хэтэрсэн олон тооны дуу чимээний хамгийн их хэмжээ бүртгэгдсэн 
боловч дундаж дуу чимээний түвшиний дийлэнхи нь төслийн станадартаас доогуур байсан байна. 
8 болон 11- р цэгүүд дээр бүртгэгдсэн дуу чимээний түвшин төслийн өдрийн цагийн стандарт 
түвшнээс өндөр байсан ба үүнийг дараахи шалтгаанаар тайлбарлаж болох юм: 

 Уг 8-р цэг нүүрс тээвэрлэх авто зам дээр байдаг учраас тээврийн хөдөлгөөний нөлөөгөөр  дуу 
чимээний түвшин өндөр үзүүлэлттэй байдаг; 

 Хяналт шинжилгээний 11- р цэгт хүчтэй салхины (10.5 м/сек) үеэр хэмжилт хийсэн учраас дуу 
чимээний түвшин өндөр байсан байна. 8- р сард 5, 6 ба 10- р цэгүүдэд хийсэн хэмжилтээр дуу 
чимээний хамгийн өндөр болон дундаж түвшин төслийн стандартаас дээгүүр байсан. Харин 8- 
р сард 11- р цэгт салхи багатай үед хийсэн хэмжилтээр дуу чимээний түвшин өмнөхөөс 
хамаагүй доогуур үзүүлэлттэй байсан.  

Дотоод хяналт шинжилгээний цэгүүд дээрхи шөнийн цагийн дуу чимээний түвшинг Зураг 4.10- т 
үзүүлэв.  Бүх хэмжилтүүдээр, шөнийн цагийн дуу чимээний дундаж түвшин төслийн стандарт болох 
45 дБА- аас өндөр байна. Дуу чимээний хяналт шинжилгээ хийсэн хугацааны салхины хурдны 
талаарх мэдээллийг үзэхэд дотоод хяналт шинжилгээний цэгүүд дээрхи шөнийн цагийн 
хэмжилтүүд салхины хурд өндөр байснаас шалтгаалан өднөр үзүүлэлттэй гарсан нь тогтоогдсон. 
Харин ганцхан 2- р цэг дээр салхины хурд ойролцоогоор 2 м/сек байсан боловч хэмжилт хийх үед 
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барилгын ажил гүйцэтгэж буй олон тооны хүнд даацын автомашинууд ойр хавиар явж байсантай 
холбоотой.   

Гадаад хяналт шинжилгээний цэгүүд дээрхи шөнийн цагийн дуу чимээний түвшинг Зураг 4.11- т 
харууллаа. 5- р цэг дээр хийсэн дуу чимээний хэмжилтэд хүчтэй салхи (11м/сек) нөлөө үзүүлсэн 
тул дуу чимээний түвшин өндөр гарсан юм. 7, 9 болон 10- р цэгүүд дээрхи дуу чимээний дундаж 
түвшин төслийн стандарт түвшин болох 45 дБА- тэй тэнцүү буюу өндөр байсан байна.  

Шинээр баригдсан орон нутгийн түр нисэх буудал  

Нисэх онгоцны буудлын орчимд өдрийн цагийн дуу чимээний бүх дундаж түвшин хяналт 
шинжилгээний бүх цэгүүдэд төслийн стандартаас доогуур байв. Хамгийн 1,3,4,5 болон 6- р цэгүүд 
дээр дуу чимээний хамгийн дээд түвшин төслийн стандарт түвшинтэй тэнцүү ба ялимгүй өндөр 
байлаа. 

4.4.6 2011 оны 3 дугаар сард хийсэн Дуу чимээний хяналт шинжилгээний 
судалгааны хэлэлцүүлэг  

2010 оны 3- р сард хийсэн дуу чимээний хяналт шинжилгээний судалгааг Оюу Толгой- Гашуун 
Сухайтын авто зам болон Гүний Хоолой ус дамжуулах хоолойн дагуух газар нутагт уурхайн 
лицензит талбайгаас хол зайд дуу чимээний суурь мэдээллийг цуглуулах зорилгоор хийсэн.  

Оюу Толгой- Гашуун Сухайтын авто зам дагуух дуу чимээний түвшин 

Оюу Толгой- Гашуун Сухайтын авто зам дагуу өдрийн цагийн дуу чимээний түвшин 66 дБА- ээс 77 
дБА- ын хооронд хэлбэлзэж байв. Эдгээр үзүүлэлтүүд төслийн стандартаас дээгүүр байна. Харин 
шөнийн цагийн дуу чимээний түвшин 25- аас 56 дБА- ын хооронд байсан. Цэвээнжав, Отгондүү 
нарын болон Гашуун Сухайт дээр тэмдэглэгдсэн хэмжилтийн үр дүнгүүд төслийн стандартаас 
доогуур байсан. Оюу Толгой- Гашуун Сухайтын авто зам дагуух дуу чимээний түвшин уг зам дээрхи 
тээврийн хөдөлгөөнөөс ихээхэн хамаардаг. Энэхүү авто замаар Оюу Толгой Төслийн барилгын 
ажилд ашиглагдах хүнд даацын машинууд зорчдог ба нийт тээврийн хэрэгслийн бараг тэн хагас нь 
Оюу Толгой Төсөлд хамаатай бус тээврийн хэрэгслүүд байдаг (Илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг 
Тээвэр болон дэд бүтэц буюу Бүлэг В11- ээс харна уу). 

Гүний Хоолой ус дамжуулах хоолойн дагуух дуу чимээний түвшин  

Ус дамжуулах хоолойн дагуу орших Эрдэнэжаргал, Эрдэнэбаяр болон Төмөр зэрэг хяналт 
шинжилгээний цэг дээрхи хийсэн дуу чимээний хэмжилтийн үр дүн төслийн өдрийн цагийн 
стандарт түвшингээс дээгүүр байсан. Эрдэнэжаргал, Эрдэнэбаяр цэгүүд дээрхи хэмжилтийн үр 
дүнд нүүрсний замын тээврийн дуу чимээ нөлөөлсөн учраас дундаж үзүүлэлт өндөр тэмдэглэгдсэн. 
Эдгээр хяналт шинжилгээний гурван цэг дээр салхины хурд (5 м/сек) их байсан нь дуу чимээний 
түвшин өндөр үзүүлэлттэй гарахад нөлөөлсөн. Ус дамжуулах шугам хоолойн 01, 02, 03 болон 04 
цэгүүд дээр хэмжигдсэн дуу чимээний дундаж түвшин төслийн стандартаас доогуур байсан.  

Шөнийн цагийн дуу чимээний хэмжилтийн үр дүнгээс харахад Ус дамжуулах хоолой 01 (Төслийн 
стандартаас ялимгүй өндөр) болон 03 (Төслийн стандарттай ижил) цэгээс бусад цэгт хийгдсэн 
хэмжилтийн үр дүн төслийн стандартаас доогуур байсан.  

4.5 ГАЗРЫН ГАДАРГЫН ЧИЧИРГЭЭ  

Оюу Толгой компаний санхүүжилтээр Шинжлэх Ухааны Академийн Одон Орон, Геофизикийн 
Судалгааны Төвөөс Оюу Толгой уурхайн

11
 орчимд газрын чичиргээнээс үүсэх дуу чимээний 

судалгааг хийсэн. Газрын чичиргээний түвшинг тодорхойлох зорилгоор чичиргээ хэмжигч 
хөдөлгөөнт хяналт шинжилгээний станцуудыг түр байрлуулсан. Энэхүү судалгааг Оюу Толгойн 
Уурхайн лицензит талбай болон уурхайн тэсэлгээний нөлөөлөлд өртөж болзошгүй ойр орчмын 20 
км-ийн радиус доторх талбайг хамруулан явуулсан юм.  

                                                      

11
 Шинжлэх Ухааны Академийн Одон Орон Геофизикийн Судалгааны Төв (2010), Оюу Толгой уурхайн талбайн 

чичиргээний дуу чимээний үнэлгээ, 2010 оны 11 сар,  Монгол улсын Шинжлэх Ухааны Академи  
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4.5.1 Судалгааны арга зүй  

Судалгааг 2010 оны 11 дүгээр сард хийсэн бөгөөд богино хугацаанд чичиргээ хэмжигч (L-4D-3C, 
1Hz), дижитал дүрслэгч (Aorai, 24 bits, DASE) зэрэг багажуудыг хээрийн судалгаа хийхээс өмнө 
тохиргоо хийн судалгаанд ашигласан.  

Уурхайн олборлолтын үйл ажиллагаанаас үүдсэн Төслийн талбайн чичиргээний өндөр түвшинг 
харгалзан үзсэний үндсэн дээр 0- 50 Гц-ийн давтамжтай дуу чимээг илрүүлэх зорилгоор 100 Гц- 
ийн дээжлэлтийн давтамжийг тус хоёр системд ашигласан юм. 

Бүх хэмжигч багажуудаас ижил үр дүн гаргах зорилгоор бүлэг туршилтыг хийсэн. Зураг 4.18- т 
харуулснаар мэдрэгч заалтын хоорондын харилцан хамаарал их байв.  

Зураг 4.18: Чичиргээний мэдрэгчийн туршилтын үр дүн 

 

Судалгааны хэмжилтийг Одон Орон Судлал, Геофизикийн эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгийн 
чичиргээний станц суурилуулах удирдамжийн дагуу гүйцэтгэсэн. Зураг 4.19- т үзүүлсний дагуу 
станц тус бүрийг салхины дуу чимээний нөлөөнд автахгүй байхаар булж байрлуулсан.  

Зураг 4.19: Дээжлэлтийн талбайг бэлдэх 
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Чичиргээний дуу чимээний түвшинг тодорхойлох зорилгоор нийтдээ 6 цэгийг сонгон авсан. Ихэнх 
талбай дээр хамгийн багадаа 12 цагийн туршид хэмжилт хийсэн бөгөөд туршилтын явцад нэг 
цэгээс нөгөө цэгийн хооронд станцуудыг зөөн байрлуулж байсан

12
. Зураг 4.20- д хяналт 

шинжилгээний станцуудын байршлыг үзүүлэв.  

Зураг 4.20 Чичиргээнээс үүсэх дуу чимээний хэмжилт хийсэн байршил  

 

Судалгааны явцад уурхайн тэсэлгээ 3 удаа бүртгэгдсэн ба эхнийх нь Оюу С-2, хоёр дах нь Оюу С-
4, гурав дах нь Оюу С-5 ба 6 цэгүүд дээр тус тус бүртгэгдсэн байна.  

4.5.2 Судалгааны үр дүн 

Чичиргээнээс үүсэх дуу чимээний судалгааны үр дүнг Хүснэгт 4.3- т үзүүлэв. Ерөнхийдөө дуу 
чимээний түвшин Оюу Толгойн талбайгаас холдох тусам буурч байгаа нь тогтоогдсон. Уурхайн 
лицензит талбайд хийсэн хэмжилтээр 25 Гц- ийн давтамжаар 150 дБ чимээ үүссэн үзүүлэлттэй 
байв.  

Хүснэгт 4.3 Чичирхийллийн судалгааны үр дүн 

Цэгийн нэр 

Өдрийн 

цагаар (дБ) 

Шөнийн 

цагаар (дБ) 
Дээд хэмжээ 

(Гц) 

Оюу S-1 -173 -180 - 

Оюу S-2 -150 -170 25 (шөнө) 

Оюу S-3 -150 -170 25 

Оюу S-4 -170 -190 - 

Оюу S-5 -180 -170 12.5 

Oюу S-6 -180 - 25 

Тэсэлгээний үеийн хамгийн их амплитуд Оюу С-2 цэгт 1.5×10
5
-нм байв. Газар хөдлөлийн үргэлжлэх 

хугацааг Зураг 4.21- т үзүүлэв.  

                                                      

12
Хуваарьт нислэгээс үүсэж болзошгүй чичиргээнээс шалтгаалан нэг хэмжилтийн цэгт 12 цаг хүртэлх 

хугацаанд хэмжилт хийсэн. 
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Зураг 4.21 Оюу С-2 цэгт бүртгэгдсэн тэсэлгээний тархацын давтамж  

 

4.5.3 Хэлэлцүүлэг  

Оюу-2 болон Оюу С-3 цэгүүд уурхайн лицензит талбай дотор байрлах ба өдрийн цагийн дуу 
чимээний дундаж түвшин 20-30 дБ- ийн хооронд байгаа нь бусад цэгүүдийн түвшнээс өндөр байна. 
Энэ нь гүний уурхайн үйл ажиллагаа, гадарга дээрхи барилгын ажил болон тээврийн хэрэгслийн 
хөдөлгөөн зэрэгтэй холбоотой байх магадлалтай.  

Тэсэлгээний тархацын давтамжийн хамгийн дээд хэмжээ 8 см/с/с байсан нь Меркаллын хувьсах 
хүчний (МХХ буюу MMI (англи)) шаталбарын II болон III түвшин юм (II түвшин- дотор байгаа зарим 
хүмүүст чичиргээ мэдэгдэх ба III түвшин- дотор байгаа ихэнх хүмүүс чичиргээг мэдрэх, мөн гадна 
байгаа хүмүүс бага хэмжээгээр чичиргээ мэдрэнэ). Оюу Толгойн тэсэлгээний мэдээлэлд үндэслэн 
ийм хэмжээний тэсэлгээнд 400- 800 кг тэсрэх бодис ашигладаг байна.  

4.6 ДҮГНЭЛТ  

Оюу Толгой төсөл Монгол улсын Өмнийн Говийн бүсэд байрладаг. Уг хэсэг бол Монгол улсын 
өмнөд хэсгийн алслагдмал зэлүүд газар бөгөөд Ханбогд сумын болон тус бүс нутгийн хэмжээнд 
хүнд үйлдвэр хөгжөөгүй тул дуу чимээ үүсэх эх үүсвэр байхгүй юм. Одоогийн байдлаар дуу чимээ 
үүсэх гол эх үүсвэр нь Уурхайн лицензит талбайн баруун болон өмнө зүгрүү чиглэн өнгөрөх 
нүүрсний зам юм. Оюу Толгойн эргэн тойрон 10км- н радиус дотор ямар нэгэн суурин газар 
байхгүй. Төслийн талбайтай хамгийн ойр байрлах суурин газар болох Ханбогд сумын төв нь 3000 
гаруй хүн амтай бөгөөд төслийн талбайгаас зүүн зүгт 35 км- ийн зайд оршдог (чанх зүүн тийш). 
Тиймээс уурхайн болон барилгын ажлын дуу чимээний нөлөөлөлд шууд өртөгч ойр орчимд байхгүй 
юм. Гэсэн хэдий ч Оюу Толгой- Гашуун Сухайтын авто зам болон Гүний Хоолой ус дамжуулах 
хоолойн барилгын ажлын үеийн дуу чимээний нөлөөлөлд зэрлэг ан амьтад болон орон нутгийн 
малчид өртөх магадлалтай.  

Энэхүү бүлэгт 2010 болон 2011 онд хийгдсэн 3 удаагийн дуу чимээний суурь судалгааны үр дүнг  
хураангуйлан оруулсан. Хэмжилтийг өнөөгийн (малчдын өвөлжөө, булаг шанд) болон ирээдүйд дуу 
чимээний шууд нөлөөлөлд өртөж болзошгүй хэсгүүдэд (төслийн талбайгаас 10 км-н радиус доторх 
хязгаарлах бүсэд хавар болон зуны цагт нүүдэллэн ирэх магадлалтай газрууд) хийсэн юм. 
Хэмжилтийг өдрийн болон шөнийн цагаар хийсэн бөгөөд хэмжилтийн үр дүнг төслийн байгаль 
орчны дуу чимээний стандарттай харьцуулан авч үзсэн. Эдгээр хэмжилтийг төсөл хэрэгжих бүхий л 
хугацааны туршид дуу чимээний судалгаануудыг нэгэн ижил арга барилаар явуулах зорилго бүхий 
хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн дагуу хийж гүйцэтгэсэн. Уг хяналт шинжилгээний хөтөлбөр нь 
олон улсын тэргүүн туршлагыг нэвтрүүлэх зорилгоор Австрали Улсын дуу чимээг хэмжих 
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удирдамж, зааврыг ашигласан юм. Хэмжилтийг мөн Түр нисэх буудлын орчимд хийсэн бөгөөд 
дундаж хэмжээ нь Төслийн холбогдох стандартаас бага байв. Байнгын ажиллагаатай нисэх 
буудалтай холбоотой сөрөг нөлөөллүүдийн талаар Дуу чимээний нөлөөллийн үнэлгээ буюу Бүлэг 
С3- т дэлгэрэнгүй оруулсан.   

Хяналт шинжилгээ судалгааны туршид хэмжилтийн үр дүн янз бүр байсан ба хүнд даацын 
автомашин зэрэг дуу чимээ үүсгэгч эх үүсвэрүүдээс ихээхэн хамааралтай байв. Зарим тохиолдолд 
хэмжилтийн үр дүнд орон нутгийн цаг агаарын нөхцөл байдал нөлөөлж байсан бөгөөд эдгээр 
тохиолдлуудыг тэмдэглэн авсан юм.  

Өнөөдрийг хүртэл цуглуулсан мэдээллүүд нь Оюу Толгой төслийн ойр орчмын газар нутгийн дуу 
чимээний суурь шинж чанаруудын талаарх ойлголтыг өгч чадах бөгөөд эдгээрийг цаашид урт 
хугацааны хандлагыг тодорхойлох ажилд болон БОННБҮ- ний хүрээнд хийгдэх Дуу чимээний 
нөлөөллийн үнэлгээнд тусган ашиглах болно.   
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Орчуулгын үнэн зөвд баталгаа гаргахаас татгалзах тухай 

 

 

Оюутолгой төслийн Байгаль орчин, нийгэмд нөлөөлөх байдлын үнэлгээг англи хэл дээр 
боловсруулж, монгол хэл рүү орчуулав. 

 

Оюутолгой ХХК уг үнэлгээг монгол хэл рүү нягт нямбай, үнэн зөв орчуулахад хичээнгүйлэн 
ажилласан болно. Гэвч орчуулгын элдэв хүндрэлээс шалтгаалж, англи болон монгол хувилбарын 
хооронд ямар нэг зөрүү гарч болохыг үгүйсгэх аргагүй юм. Хэрэв орчуулгын үнэн зөвтэй холбоотой 
ямар нэгэн эргэлзээ төрвөл баримт бичгийн албан ёсны хувилбар болох англи хувилбарыг уншина 
уу. 

 

Оюутолгой ХХК нь орчуулгын үнэн зөв, бүрэн төгс байдлын талаар ямар нэг баталгаа гаргахгүй 
бөгөөд Оюутолгой ХХК нь орчуулгатай холбогдон шууд болон шууд бусаар үүссэн аливаа (Гэрээ, 
хэлцэл, гэм хорын дагуу буюу холбогдох хууль тогтоомжид заасны дагуу үүссэн г.м) хохирлыг 
хариуцахгүй болно.  

 

Та уг орчуулгын алдаа, дутагдал болон орчуулгыг сайжруулах талаарх санал, зөвлөмжөө 
OTESIA@ot.mn хаягаар ирүүлнэ үү. 
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