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Оюу Толгой ХХК нь (ОТ ХХК) Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутагт Оюу Толгой 
(ОТ) ордоос зэс-алт олборлох төсөл хэрэгжүүлж байна. Тус компани Монгол Улсын 
холбогдох хуулийн дагуу байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээ 
(БОНБНҮ)-г төслийн бүхий л үе шатанд мэргэжлийн байгууллагаар дэс дараатай 
хийлгэж, түүний зөвлөмж, заалтын хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. Оюу Толгой 
ХХК байгаль орчин, нийгэм, эдийн засгийн хэрэгцээ шаардлагын тэнцвэрийг олох 
зарчмаар тогтвортой хөгжлийг дэмжих үүрэг хүлээсэн билээ. Байгаль орчны талаархи 
үйл ажиллагааг цаг үргэлж  сайжруулж байхын тулд Оюу Толгой ХХК дараах үүрэг 
хүлээж, хэрэгжилтийг хангаж ажилладаг. Үүнд:  

 Байгаль орчны удирдлагын ISO 14001 стандартад нийцсэн байгаль орчны 
удирдлагын тогтолцоог нэвтрүүлэн үйл ажиллагааны байнгын хяналт, ахиц 
дэвшлийг хангах; 

 Байгаль орчны бохирдолоос сэргийлэх, байгалийн нөөц баялгийг зүй зохистой 
ашиглах зорилгоор байгаль орчинд учрах нөлөөллийг тодорхойлж, бодитоор 
үнэлж, бохирдлыг бууруулж, арилгах арга хэмжээ авах; 

 Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль тогтоомж, бусад холбогдох дүрэм, 
журмыг сахин биелүүлэх; 

 Ашигт малтмалын хайгуул хийх, барилга байгууламж барих, уурхайн олборлолт 
ба уурхайн хаалт зэрэг үйл ажиллагааны бүхий л үе шатанд байгаль орчны 
асуудлыг тусган хэрэгжүүлэх; 

 Байгаль орчныг хамгаалах талаар хүлээсэн үүргээ биелүүлэхэд туслах зорилгоор 
ажилчдад сургалт зохион байгуулах, дэмжлэг үзүүлэх; 

 Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлыг үнэлэх, хянах, хэрэгжилтийг тайлагнах үйл 
ажиллагааг тогтмол сайжруулах;  

 Компанийн ажилтнууд, хувьцаа эзэмшигчид, нутгийн иргэдтэй байгаль орчны 
асуудлаар нээлттэй, шударга, эргэх холбоо бүхий ажил хэрэгч харилцааг буй 
болгох; 

 Нутгийн ард иргэдийн уламжлал, соёлыг хүндэтгэж хамгаалах; 

 Оюу Толгой ХХК өөрийн үйл ажиллагаа болоод төслийн цар хүрээ, нөхцөл 
байдал хоорондын бодит уялдаа холбоог хангах үүднээс үйл ажиллагааны 
тогтолцоонд тодорхой хугацаанд хяналт тавих. 

1. ТӨСЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА 

Оюу Толгой ХХК нь 2013 оны 01 дүгээр сард олборлолтын үйл ажиллагаагаа 
эхлүүлсэн.  

Оюу толгой төсөл нь Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын Жавхлант багийн нутагт 
Улаанбаатар хотоос урагш 640 км, Даланзадгад хотоос зүүн тийш 210 км, Ханбогд 
сумаас баруун тийш 45 км зайд байрладаг Оюу толгой гэдэг газарт явагдаж байна 
(Зураг 1). 
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Зураг 1. Оюу Толгой төслийн байршил 

1.1. ОЮУ ТОЛГОЙН ЗЭС-АЛТНЫ БҮЛЭГ ОРД 

Монгол улсын Эрдэс Баялаг Эрчим Хүчний сайдын 2007 оны 07 дугаар сарын 10-ны 
өдрийн 167 тоот тушаалаар Оюу Толгойн зэс-алтны бүлэг ордуудыг Монгол улсын 
ашигт малтмалын нөөцийн нэгдсэн тоо бүртгэлд бүртгэн авсан. Оюу Толгойн зэс-алтны 
орд нь дараахи гурван үндсэн хэсгээс бүрдэж байна. Үүнд:  

1. Оюутын бүлэг орд (Өмнөд Оюу, Баруун Өмнөд Оюу, Төв Оюу, холбоос),  
2. Хюго Дамметын бүлэг орд (Өмнөд Хюго, Хойд Хюго),  
3. Херуга орд.  

Оюу Толгойн бүлэг ордын геологийн нийт ашигтай хүдрийн нөөц нь 2’675’617’000 тн, 
үүнээс зэс 25’368’000 тн, алт 1’028 тн, молибден 81’600 тн, мөнгө 6’144 тн бөгөөд 
энэхүү ашигтай нөөцөд үндэслэн Оюу Толгой ордыг ашиглах техник-эдийн засгийн 
үндэслэлийг боловсруулсан. 
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Зураг 2. Оюу Толгой зэс-алтны бүлэг ордын тойм зураг 

1.2. ХАЙГУУЛЫН АЖИЛ 

“Оюу Толгой” ХХК нөөц ашиглалт, цаашдын хайгуулын ажилд дэмжлэг болох 
зорилгоор 2013 онд лицензийн талбайн (хамтарсан үйл ажиллагаа явуулж буй 
газруудыг оролцуулан) хэд хэдэн цэгт өрөмдлөг хийсэн. 2013 оны 11-р сарын 26-ны 
өдрийг хүртэл гадаргуугийн болон газар доорх өрөмдлөг хийж, нийт 26,495 т.м, 63 
цооног өрөмдсөн байна. Эдгээрийг өрөмдлөгийн зорилго төрлөөр нь авч үзвэл: 

 Хайгуул, нөөцийн судалгааны болон геотехникийн шинж чанарыг тодорхойлох 
зорилгоор нийт 17 цооногийг алмазан өрөмдлөгийн аргаар 19,490 т.м 
гадаргуугийн өрөмдлөг гүйцэтгэсэн.  

 Далд уурхайн блокчлон олборлох үйл ажиллагаанд газрын гадаргуугаас хийж 
буй геотехникийн судалгаанд дэмжлэг үзүүлэх болон далд уурхайн нэвтрэлт, 
барилга байгууламж байгуулах талбайн инженер геологийн судалгаа гаргах 
үүднээс 41 цооногийн нийт 4 565.8 т.м гүний өрөмдлөг хийгдсэн. 

 Ил уурхайн олборлолт явуулж буй талбайд геотехникийн нөхцлийг урьдчилан 
тодорхойлох зорилгоор 5 цооногийн нийт 2,518.7 т.м алмазан өрөмдлөгийн ажил 
тус бүр хийгдсэн байна. 

1.3. ИЛ УУРХАЙН АШИГЛАЛТ, БАЯЖУУЛАХ ҮЙЛ ЯВЦ 

2013 онд ил уурхайгаас нийт 72,032 мян тн хүдэр олборлосноос 20,317 мян тн хүдрийг 
баяжуулах үйлдвэрт боловсруулсан. Үүнээс зэс 76.7 мян тн, алт 157 мян унци, мөнгө 
489 мян унци бүхий зэсийн 26%-ийн агуулгатай 290 тн зэсийн баяжмалыг 
үйлдвэрлэсэн.  

1.4. ДЭД БҮТЭЦ, ЗАМ ХАРИЛЦАА 

Оюу толгойн орд газар нь БНХАУ-ын хилээс 80 км, түүний төмөр замын сүлжээнээс  
хамгийн дөт чиглэлээр 300 км-ын зайтай оршдог. Тус бүс нутаг нь орон нутгийн замын 
сүлжээгээр бусад сум болон аймгийн төвүүдтэй холбогддог. 

Төлөвлөгөөт онд Оюу Толгойн барилга, дэд бүтцийн ажил үндсэндээ дуусч, 
үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа жигдэрсэн ба цаашид гүний уурхайн бүтээн 
байгуулалтын ажил үргэлжлэн хийгдэх болно.  

2013 онд дууссан барилгын ажлууд: 

• Хог хаягдлын менежментийн төв	
• Ханбумбат олон улсын нисэх онгоцны буудал	
• Ундай голын голдиролд хэсэгчлэн тохируулга хийх төсөл	
• Хаягдал хадгалах байгууламж	
• Оюу Толгой – Гашуун сухайт чиглэлийн автозам 	



Оюу Толгой  ХХК-ний байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө,  
Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн биелэлт – 2013                                          

  

 

Хуудас - 26 

 

 

2. БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ УДИРДЛАГЫН ТОГТОЛЦОО 

Оюу Толгой ХХК нь олон улсын ISO14001 Байгаль орчны стандарт, OHSAS 18001 
хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын стандартуудын шаардлагад нийцсэн 
тогтолцоог 2010 оноос буюу уурхайн барилгын үеэс хэрэгжүүлж, баталгаажуулсан 
билээ.  

2013 онд дотоодын нийт 6 аудитыг зохион байгуулж, компанийн удирдлагын тогтолцоо 
болон гүйцэтгэлийн стандартуудын хэрэгжилтийг компанийн хэмжээнд дүгнэж, хяналт 
тавилаа. Мөн энэ оны 10 дугаар сард баталгаажуулалтын DNV байгууллагаас аудитын 
баг ирж, тогтолцооны хэрэгжилтэнд магадлах аудит хийсэн бөгөөд тогтолцоонд ноцтой 
зөрчил илрээгүй болохыг мэдэгдсэн. Оюу Толгой ХХК нь уг хөндлөнгийн аудитаар жил 
бүр шалгуулах замаар баталгаажуулалтын гэрчилгээг хадгалах эрхтэй болно. 

 

Зураг 3. Байгаль орчны удирдлагын тогтолцооны ерөнхий бүдүүвч болон баталгаажуулалтын 
гэрчилгээ 

 

3. БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙН ХЭРЭГЖИЛТ 

Оюу Толгой ХХК нь үйл ажиллагаагаа МУ-ын холбогдох хууль тогтоомж, стандарт 
шаардлагуудтай нийцүүлэн ажиллах, аливаа эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор  
2013 онд эрхзүйн болон стандарт шаардлагуудыг нэгтгэсэн бүртгэлийн системийг бий 
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болгож тэдгээрийн биелэлтэнд тогтмол хяналт тавих, шаардлагатай арга 
хэмжээнүүдийг төлөвлөх зэрэгт ашиглаж байна.  

 

Зураг 4. Эрхзүйн бүртгэлийн системийн бүдүүвч 

Дээрхи бүртгэлийн систем нь хуулийн шинэчилсэн найруулга болон холбогдох журам, 
стандартын өөрчлөлттэй холбоотой цаашид тогтмол шинэчлэгдэж байх болно.  

 

График 1. Эрхзүйн шаардлагын биелэлт 

2013 онд дээрх ажлын хүрээнд болон холбогдох мэргэжлийн байгууллагуудын 
шаардлагын дагуу зарим төслийн байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний нэмэлт 
тодотголын ажлууд явагдаж байна.  

Хүснэгт 1. Оюу Толгой төслийн хүрээнд боловсруулсан БОНБНҮ 

№	 Нэр 
Боловсруулсан 

компани 
Товч танилцуулга Батлагдсан оноо 

1 
Хог хаягдлын 
менежментийн төв 

Натур Фрейндли 
ХХК 

 
Тайлан 
боловсруулалтын 
шатандаа явж 

0

50

100

150

200

250

300

350

Хууль Журам Стандарт

Хангасан

Хангахаар ажиллаж 
байгаа

МУ-ын хууль, 
тогтоомж 

Эрхзүйн бүртгэлийн 
систем

МУ-ын стандарт 

Холбогдох журам Тогтмол хяналт 

Эрсдлээс урьдчилан 
сэргийлэх 

Шаардлагатай арга 
хэмжээг төлөвлөх 

Давуу тал Шаардлага 
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(Нэмэлт тодотгол) байна 

2 

Хаягдал хадгалах 
байгууламж (Нэмэлт 
тодотгол) 

Натур Фрейндли 
ХХК 

 

Тайлан 
боловсруулалтын 
шатандаа явж 
байна 

3 
Химийн бодисын 
эрдслийн үнэлгээ 

Натур 
Састэйнэбилити 
ХХК 

Төслийн химийн бодисын 
ашиглалт, хадгалах явцад 
байгаль орчин, хүний 
эрүүл мэндэд үзүүлж 
болзошгүй эрсдлийг 
тодорхойлох  

Тайлан 
боловсруулалтын 
шатандаа явж 
байна 

Түүнчлэн Оюу Толгой төслийн хүрээнд явуулсан судалгаа шинжилгээний үр дүн, үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөө, тайланг олон нийтэд ил тод байлгах зорилгоор тус компанийн 
албан ёсны вебсайт (http://ot.mn/mn/en/reports?tid=27) дээр монгол болон англи хэл дээр 
байршуулдаг.   

Хүснэгт 2. Оюу Толгой ХХК-ийн албан ёсны вебсайт дээр байршуулсан тайлангийн тоо 

№ Нэр Тоо 

1 БОНБНҮ-ний тайлан 31 

2 Байгаль хамгаалах төлөвлөгөө, орчны хяналт 
шнжилгээний хөтөлбөр 

19 

3 Байгаль хамгаалах төлөвлөгөө, орчны хяналт 
шинжилгээний хөтөлбөрийн биелэлтийн 
тайлан 

10 

Нийт 60 

Төслийн үйл ажиллагааг тогтмол явуулахад шаардлагатай зарим асуудлыг шийдвэрлэх, 
хэлэлцэх, тодруулах зорилгоор албан ёсны хүсэлт тавих, хууль болон журамд заасан 
шаардлагуудын дагуу холбогдох зөвшөөрлүүдийг авах талаар төрийн болон 
мэргэжлийн байгууллагуудтай нягт хамтран ажиллаж байна. 2013 онд Оюу Толгой 
ХХК-иас тавьсан хүсэлтийн дагуу улсын болон аймаг, орон нутгийн төрийн 
байгууллагуудаас дараах зөвшөөрлүүдийг  авсан.  

 

 

 

 

Хүснэгт 3. Авсан зөвшөөрлүүд 

№ Зөвшөөрлийн нэр Олгосон газар Огноо 
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Ус 

1 
ОТ төслийн үйлдвэрлэл, унд ахуйн болон 
барилгын ажлын зорилгоор 2013 онд ус 
ашиглах зөвшөөрөл 

БОНХЯ, Өмнөговь аймгийн 
БОАЖГ 

2013.05.31 

2 Усны мэргэжлийн байгууллагын гэрчилгээ БОНХЯ 2013.12.03 

Химийн бодис 

1 Химийн бодис экспортлох зөвшөөрөл БОНХЯ 2013.06.07 

2 Химийн бодис ашиглах зөвшөөрөл БОНХЯ 2013.08.27 

3 Химийн бодис экспортлох зөвшөөрөл БОНХЯ 2013.11.15 

Нөхөн сэргээлт 

1 Нөхөн сэргээлтийн акт 16/04/324/01 Ханбогд 2013.01.31 

2 Нөхөн сэргээлтийн акт 16/04/324/02 Ханбогд 2013.02.01 

3 Нөхөн сэргээлтийн акт 16/04/324/03 Ханбогд 2013.02.05 

4 Нөхөн сэргээлтийн акт №1 Манлай 2013.05.17 

Хүснэгт 4. Оюу Толгой ХХК-иас албан ёсоор илгээсэн болон хүлээн авсан захидлын тоо 

Холбогдох газрын  нэр Илгээсэн Хүлээн авсан 

БОНХЯ 44 25 

МХЕГ болон Өмнөговь аймгийн МХГ 11 9 

Өмнөговь аймгийн  БОАЖГ 11 12 

Ханбогд сумын ЗДТГ 31 21 

Бусад төрийн байгууллага 11 19 

Мэргэжлийн болон бусад байгууллага 12 16 

Нийт 120 102 

3.1. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ 

3.1.1. Гадаад хяналт шалгалт 

ОТ ХХК нь МУ-ын хууль тогтоомж, холбогдох стандарт болон хөрөнгө оруулагч нарын 
тавьсан шаардлагын хэрэгжилтэнд хяналт тавих зорилготой Байгаль орчин, ногоон 
хөгжлийн яам, улс, аймаг, сумын Мэргэжлийн хяналтын газар, Өмнөговь аймгийн 
Байгаль орчин аялал жуулчлалын газар, Ханбогд сумын ЗДТГ болон ОУ-ын аудитын 
компаниас 2013 онд нийт 13 удаагийн хөндлөнгийн хяналт шалгалт, аудитад 
хамрагдсан байна.  

 

Хүснэгт 5. Төслийн талбай дахь айлчлал 
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№ Байгууллага Зорилго Хугацаа 

Хяналт шалгалт 

1 Өмнөговь аймгийн БОАЖГ 
Байгаль хамгаалах төлөвлөгөөний биелэлт, 
гүйцэтгэлийг шалгах 

1-р улирал 

2 Өмнөговь аймгийн МХГ 
Гүний хоолойн гоожилттой цооногтой 
холбоотой газар дээрхи үзлэг 

1-р улирал 

3 БОНХЯ 
ОТ төслийн ус ашиглалтын дүгнэлт гаргах 
зорилгоор усны эх үүсвэр, ус хангамжийн дэд 
бүтэцтэй танилцах 

1-р улирал 

4 
Ханбогд сумын уул уурхай, БО 
хариуцсан байцаагч болон 
мэргэжилтнүүд 

Ундай голын дагуух газар ашиглалтын байдал 1-р улирал 

5 МУ-ын Засгийн Газар 
ОТ төслийн хөрөнгө оруулалт, санхүүжилт дээр 
хийгдсэн аудит 

2-р улирал 

6 
БОНХЯ, МХЕГ болон ЦЕГ 
хамтарсан шалгалт 

Нэгдсэн аудит 
2-р улирал 

7 Өмнөговь аймгийн ЗДТГ ОТ төслийн ус хангамж, усны төлбөр 2-р улирал 

Улсын комисс 

1 Улсын комисс 
Баяжуулах үйлдвэрийн цогцолбор, хаягдлын 
далан 

1-р улирал 

2 Улсын комисс Гаалийн баталгаат агуулах 2-р улирал 

3 Улсын комисс 
Ундай голын хуурай сайранд хэсэгчлэн 
тохируулга хийх төсөл 

3-р улирал 

Судалгааны ажил 

1 Вишин групп 
Ундай голын экологи эдийн засгийн хохирлын 
үнэлгээ 

2-р улирал 

2 Натуре Фрейндли ОТ төслийн БОНБНҮ-ний нэмэлт тодотгол 2-р улирал 

3 

ШУТИС-ын харьяа Уул уурхай 
сургуульь Нийгмийн Эрүүл 
Мэндний Хүрээлэн болон 
Өмнөговь аймгийн МХГ 

Уул уурхайн нөлөөлөлд өртсөн талбайн 
хөрсний эвдрэл, нөхөн сэргээлтийн онцлог 

3-р улирал 

4 
Монголын Гидрогеологичидын 
холбоо 

БОНХЯ-ны хүсэлтээр ОТ төслийн усны хяналт 
шинжилгээнд хөндлөнгийн хяналт шийх, 
Ханбогд сумын усан хангамжийн хайгуулын 
ажилд дүгнэлт гаргах 

2-р улирал 

5 
Натурал Састэйнэбил ХХК-ний 
судлаачид 

ОТ төслийн химийн бодисын эрсдлийн үнэлгээ 
3-р улирал 

Танилцах аялал 

1 Хөх толбо сэтгүүл 
ОТ төслийн үйл ажиллагаа, байгаль орчны 
менежмент, авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээ 

1-р улирал 

2 Гадаад хэргийн яам 
ОТ төслийн үйл ажиллагаа, байгаль орчны 
менежмент, авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээ 

1-р улирал 

3 
Зориг сангийн тэтгэлэгт 
оюутнуудын айлчлал 

ОТ төслийн үйл ажиллагаа, байгаль орчны 
менежмент, авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээ 

2-р улирал 
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№ Байгууллага Зорилго Хугацаа 

4 ТВ сэтгүүлчдийн баг 
ОТ төслийн үйл ажиллагаа, байгаль орчны 
менежмент, авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээ 

2-р улирал 

5 Швейцарын ОУ-ын сэтгүүлч 
ОТ төслийн үйл ажиллагаа, байгаль орчны 
менежмент, авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээ 

2-р улирал 

6 
Байгаль орчны чиглэлийн 
сэтгүүлчид 

ОТ төслийн усны менежмент 
2-р улирал 

7 
Ханбогд сумын БО-ны байцаагч 
болон байгаль хамгаалагч 

ОТ төслийн үйл ажиллагаа, байгаль орчны 
менежмент, авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээ 3-р улирал 

8 
УМХЕГ болон Өмнөговь 
аймгийн МХГ 

Уул уурхайн эрсдлийн үнэлгээ 
3-р улирал 

9 
Nature Conservancy сэтгүүлийн 
сэтгүүлчид 

ОТ төслийн үйл ажиллагаа, байгаль орчны 
менежмент, авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээ 3-р улирал 

10 МАК уурхайн төлөөлөгчид 
ОТ төслийн үйл ажиллагаа, байгаль орчны 
менежментийн тогтолцоо, гүйцэтгэлтэй 
танилцах 

3-р улирал 

11 
ОТ-г хэн сайн мэдэх вэ 
уралдааны ялагч нар 

ОТ төслийн үйл ажиллагаа, байгаль орчны 
менежмент, авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээ 3-р улирал 

12 
Манлай сумын МХГ-ын БО 
байцаагч, байгаль хамгаалагч 

ОТ төслийн үйл ажиллагаа, байгаль орчны 
менежмент, авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээ 3-р улирал 

13 
Манлай сумын ИТХ-ын 
төлөөлөгчид 

ОТ төслийн үйл ажиллагаатай танилцах, 
Манлай суманд явуулж буй байгаль орчин 
хамгаалах үйл ажиллагаа, хяналт 
шинжилгээний талаар мэдээлэл өгөх 

3-р улирал 

14 
Баяжуулахын холбооны 
төлөөлөгчид 

ОТ төслийн үйл ажиллагаа, байгаль орчны 
менежмент, авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээ 3-р улирал 

15 
Хүн амын хөгжил, нийгмийн 
хамгааллын яам 

ОТ төслийн үйл ажиллагаа, байгаль орчны 
менежмент, авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээ 3-р улирал 

16 ОУ-ын сэтгүүлчдийн групп 
ОТ төслийн үйл ажиллагаа, байгаль орчны 
менежмент, авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээ 3-р улирал 

17 Хөдөлмөрийн яам 
ОТ төслийн үйл ажиллагаа, байгаль орчны 
менежмент, авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээ 4-р улирал
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Хүснэгт 6.  Байгаль орчин, нийгмийн үнэлгээний аудит 

IESC- 
Байгаль орчин 
нийгмийн 
нөлөөллийн 
бие даасан 
аудитор 

Аудитын 
огноо 

Шалгуулсан 
ажлын 
талбар 

Аудитын 
зорилго 

Шалгалтаар илэрсэн 
зүйлс 

Хийгдсэн ажлууд 

ERM- 
Байгалийн 
нөөцийн 
менежмент 

2013.04. 
10-14 

ОТ уурхайн 
болон 
төслийн дэд 
бүтцийн 
талбарууд 

Барилга, бүтээн 
байгуулалтын 
үеийн 
менежментйин 
төлөвлөгөөний 
хэрэгжилт 

БО-ны асуудлаар – 39  

Биологийн олон янз 
байдлын талаар – 23 

Орон нутагтай 
харилцах талаар – 14  

Бусад – 12 

БО-ны асуудлаар – 
22  

Биологийн олон янз 
байдлын талаар – 2 

Орон нутагтай 
харилцах талаар – 7 

Бусад – 9 

Хөрөнгө 
оруулагч 
талын үзлэг 

2013.09. 
22-24 

ОТ уурхайн 
талбар 

Лицензийн 
талбай дахь 
усны 
менежмент 

Гадаргын усны 
талаар – 2 

Гүний усны талаар – 
1  

Гадаргын усны 
талаар – 0 

Гүний усны талаар – 
0 

DA- 

Даполониа 

2013.10. 
20-26 

ОТ уурхайн 
болон 
төслийн дэд 
бүтцийн 
талбарууд 

Үйл 
ажиллагааны 
үеийн 
менежментйин 
төлөвлөгөөний 
хэрэгжилт 

Аудитын тайлан 
хүлээгдэж байна 

 

3.1.2. Дотоод хяналт шалгалт 

Дээрх бүх шаардлагуудыг Оюу Толгой төслийн хэмжээнд нэгж тус бүр дээр амжилттай 
хэрэгжүүлэх арга зам нь дотоод хяналт шалгалт юм. Тус компанийн Байгаль орчны 
хэлтсээс тогтмол давтамжтай хуваарийн дагуу бүхий ажлын байрны үзлэг болон 
тусгайлсан шалгалтуудыг явуулж байна. Ажлын байрны үзлэгийг төслийн хэсэг тус бүр 
дээр тогтмол давтамжтайгаар бэлдсэн шалгах хуудсын дагуу харин тусгайлсан 
шалгалтыг шаардлагатай гэж үзсэн тохиолдолд эсвэл илэрсэн зөрчлийг арилгах 
зорилгоор тус тус явуулж байна. Уг ажлын хүрээнд 2013 онд Байгаль орчны хэлтэс 
дангаар болон бусад хэлтсүүдтэй хамтран нийт 128 шалгалтыг явуулсан байна. 	

Хүснэгт 7. Дотоод хяналт шалгалтын хүрээнд явуулсан шалгалтын тоо 

# Зорилго Хугацаа Талбайн тоо Шалгалтын тоо 

1 
Ажлын байрны 
үзлэг 

Хуваарийн дагуу тогтмол 
давтамжтай явуулна 35 91 

2 
Зэрлэг амьтны осол 
эндэгдлийн хяналт, 
шинжилгээ 

Хуваарийн дагуу тогтмол 
давтамжтай явуулна 15 37 

3 Нийт 
50  

(талбайн тоо 
давхцсан тоогоор) 

128 
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3.2. БОХ, ОХШ-Д ТӨЛӨВЛӨСӨН ХӨРӨНГИЙН ЗАРЦУУЛАЛТ 

Хүснэгт 8. Байгаль орчныг хамгаалах арга хэмжээнд зарцуулсан хөрөнгийн хэмжээ 

Төслийн нэр 
Байгаль орчны бүрдэл 

хэсэг 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

(мян. төг) 

1. Оюу Толгой төслийн уурхайн эдэлбэр газар 
(6709A) 

2. Гүний хоолой дахь газрын доорхи усны эх 
үүсвэрээс ус татах шугам хоолойн төсөл 

3. Оюу Толгой-Гашуун Сухайтын дэд бүтцийн 
төсөл 

4. Орон нутгийн нисэх онгоцны буудлын 
төсөл 

5. Ундай голыг хамгаалах, голын голдиролд 
хэсэгчлэн тохируулга хийх төсөл 

Агаарын чанар 28 324.8

Гадаргын болон гүний ус 115 999.025

Хөрсөн бүрхэвч 43 931.66

Ургамлан бүрхэвч 8 500.0

Амьтны аймаг 314 149.1

Техникийн нөхөн сэргээлт 495 000.0

Биологийн нөхөн сэргээлт 278 826.0

Сургалт, сурталчилгаа 41 780.95

Хог хаягдлын менежмент 188 562.6

Нийт 1 515 074.135 

3.3. БҮЛГИЙН ДҮГНЭЛТ 

Төслийг амжилттай хэрэгжүүлэх гол үндэс нь үйл ажиллагааг холбогдох хууль, дүрэмж 
журамд нийцүүлэн ажиллах явдал юм. ОТ төсөл нь Монгол Улсын холбогдох хууль, 
тогтоомж, стандарт, Рио Тинто группийн стандарт журмууд болон Хөрөнгө оруулагч 
нарын шаардлагын хүрээнд үйл ажиллагаагаа явуулж байна. 2013 онд: 

 ОТ төслийн хэмжээнд нийт 31 БОНБНҮ-ээг батлуулан мөрдөн ажиллаж байна.  

 Холбогдох шаардлагуудын биелэлтийг хангах, үүсэх эрсдлээс урьдчилан 
сэргийлэх зорилгоор МУ-ын холбогдох хууль, журах болон стандарт 
шаардлагуудыг багтаасан Эрхзүйн бүртгэлийн системийг үйл ажиллагаандаа 
нэвтрүүлсэн.  

 Төр захиргааны болон бусад байгууллагатай нягт хамтран ажиллаж, нийт 120 
захидал илгээж, 102 захидал хүлээн авч, ус болон химийн бодис ашиглалттай 
холбоотой 6 зөвшөөрөл, Нөхөн сэргээлт хүлээлгэн өгсөн 4 актыг холбогдох төр 
захиргааны байгууллагаар гаргуулсан байна. 

 Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн яам, улс, аймаг, сумын Мэргэжлийн хяналтын 
газар, Өмнөговь аймгийн Байгаль орчин аялал жуулчлалын газар, Ханбогд 
сумын ЗДТГ болон ОУ-ын аудитын компаниас нийт 13 удаагийн хөндлөнгийн 
хяналт шалгалтыг хүлээн авсан. 

 ОТ төслийн хэмжээнд холбогдох хууль, дүрэм журмын хэрэгжилтын биелэлтийг 
шалгах, сайжруулах 128 удаагийн дотоод шалгалтыг зохион байгуулсан.  
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 Байгаль орчин хамгаалах зардал 2011 онд 450 сая төг, 2012 онд 790 сая, 2013 онд 
1тэрбум 500 саяд төгрөгт хүрч байгаль орчин хамгаалахад зарцуулж буй хөрөнгө 
тогтвортой өссөн дүнтэй байна.  

4. ХИМИЙН БОДИСЫН МЕНЕЖМЕНТ 

4.1. ХИМИЙН БОДИСЫН ХАДГАЛАЛТ, АШИГЛАЛТ 

Оюу Толгой төслийн хүрээнд хэрэглэгдэж байгаа химийн бодисууд Хүснэгт 9-д 
харуулсан агуулахуудад хадгалагддаг. Химийн бодисын хадгалалтанд МУ-н хууль, 
дүрэм журмууд болон олон улсын стандартад нийцсэн компанийн дотоод журам болох 
олборлолтын үеийн химийн бодисын удирдлагын төлөвлөгөөний дагуу хяналт тавьдаг. 

Хүснэгт 9. Химийн бодисын агуулахууд 
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1 Үйлдвэрлэлийн төв агуулах  234 √ √ √ √ √ √ √ 

2 Үйлдвэрлэлийн агуулах - Босоо ам 1 78 √ √ √ √ √   √ 

3 Ус савлах үйлдвэр  - хэрэглэдэг, 
хадгалдаггүй 

4               

4 Зуурмагийн үйлдвэр  13   √ √       √ 

5 Мажор өрөмдлөгийн компани 36   √ √ √     √ 

6 Үйлдвэрлэлийн агуулах - Баяжуулах 
үйлдвэр 

10   √ √       √ 

7 Максам тэсэлгээний агуулах 16   √ √       √ 

8 Петровис шатахууны агуулах 4   √       √ √ 

9 Дулааны станцын агуулах 5   √         √ 

10 CIS агуулах 17   √ √       √ 

11 SGS лабораторийн агуулах 199   √ √       √ 

  Нийт  616               

Ихэнх тос тосолгооны материал, бетон зуурмагийн нэмэгдэл бодисын агуулах, савыг 
асгарч гоожих тохиолдод хөрсөнд нэвчиж бохирдуулахаас сэргийлэхийн тулд зузаан 
шавар давхарга дэвсэж асфальтаар хучсан  талбай дээр хадгалж байна (Зураг 5-7).  

Тодорхой төрлийн аюултай, ууршимтгай бодисыг тусгайлан давхар дулаалгаар 
доторлосон, агааржуулалтын систем суурилуулсан чингэлэгт хадгалдаг.  
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2013 оны Оюу Төслийн уурхайн үйл ажиллагаанд ашигласан нийт давхардсан тоогоор 
613 төрлийн химийн бодисын ашиглалт зарцуулалтын дэлгэрэнгүй мэдээллийг 
Хавсралт хүснэгт 1-ээс харна уу.  

  
Зураг 5. Төв агуулах 

  

Зураг 6. Баяжуулах үйлдвэрийн агуулах 

       

Зураг 7. Ил уурхайн агуулах 
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Зураг 8. Засварын газрын агуулах 

  

Зураг 9. Дэд бүтцийн агуулах 

4.2. БҮЛГИЙН ДҮГНЭЛТ 

2013 оны эцсийн байдлаар 11 агуулахад давхардсан тоогоор нийт 613 төрлийн химийн 
бодис хадгалагдаж байна. Нийт төслийн хэмжээнд ашиглагдаж буй химийн бодисын 
нэгдсэн бүртгэл болон химийн бодисын хор аюулын лавлах бүхий Chem Alert 
системийг ашиглаж эхэлсэн бол стандарт аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа, мөрдөж 
ажиллах журмуудыг компаний дотоод  ОТPORTAL сүлжээн дээр байрлуулж, ажлын 
байрнууд дээр тогтмол сургалт зохион байгуулж байна.  

Ажлын байран дээр тогтмол төлөвлөгөөт болон төлөвлөгөөт бус хамтарсан хяналт 
шалгалтуудыг тогтмол явуулах замаар холбогдох шаардлага, журмуудад нийцүүлэх үйл 
ажиллагааг хэрэгжүүлж байна.  

5. ХОГ ХАЯГДАЛ 

5.1. ХОГ ХАЯГДЛЫН УДИРДЛАГА  

Оюу Толгой төсөл аль болох бага хог хаягдал үүсгэх, дахин ашиглах эсвэл дахин 
боловсруулах замаар гарсан хог хаягдлын сөрөг нөлөөллийг бууруулах, үлдсэн хог 
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хаягдлыг байгаль орчинд аюулгүй арга технологиор устгах зарчмыг баримтлан хог 
хаягдлын менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж байна. Энэхүү төлөвлөгөөний үндсэн 
зарчмыг доорх зурагт үзүүлэв (Зураг 10).  

 

Зураг 10. Хог хаягдлын менежментийн шатлал 

Хог хаягдлын менежментийг амжилттай хэрэгжүүлэхийн үндэс нь ангилан ялгалт юм. 
Оюу Толгой төслийн талбайд одоогоор ангилан ялгагдаж байгаа хог хаягдлын 
жагсаалтыг Хавсралт хүснэгт 2 дээр харуулав. Ангилан ялгаж байгаагийн давуу тал нь 
дахин ялгах шаардлагагүйгээр шууд дахин боловсруулах боломжтой болж байгаа явдал 
юм. Мөн тухайн хаягдал нь дахин боловсруулагдах бол бусад хаягдлаар бохирдож 
цаашдын боловсруулах үйл ажиллагааны зардал нь ихсэхээс сэргийлэх ач 
холбогдолтой. Ангилан ялгахын тулд хог хаягдал гарах эх үүсвэр цэг бүрд тохирох 
төрлийн хогийн савнуудыг байрлуулж бүх ажилчдад хог хаягдлын менежментийн 
талаар тодорхой давтамжаар  зааварчилгаа өгдөг. 

Оюу Толгой төслийн уурхайн ашиглалтын талбай дээрх эх үүсвэр тус бүр дээрээс гарч 
буй хог хаягдлыг дахивар болон идэвхигүй хаягдал, аюултай болон аюулгүй зэргээр 
нийт 33 төрлөөр ангилан цуглуулж байна. Хог хаягдлын ангилал, тэдгээрийн эх үүсвэр 
дэх зарим нэр төрлийн хог хаягдлыг ялангуяа аюултай хог хаягдлыг боловсруулах 
болон саармагжуулах үйл ажиллагаа эрхэлдэг аж ахуйн нэгж орон нутаг болон Монгол 
Улсын хэмжээнд хангалттай байдаггүй тул зарим нэг төрлийн хаягдлыг хогийн цэг дээр 
боловсруулах/саармагжуулах боломж гартал түр хадгалж байна. Одоогоор дахин 
боловсруулах/саармагжуулах боломжгүй хог хаягдлууд хог хаягдлын төв дээр 
хадгалагдаж байна. Тэдгээрийн төрөл болон тоо хэмжээг Хүснэгт 10-д харуулав . 

Хүснэгт 10. Хог хаягдлын цэгт хадгалагдаж байгаа хогийн төрөл, тоо хэмжээ 

• Хоолоо идэх хэм-
жээгээрээ авах

• Дахин цэнэглэдэг зай 
хэрэглэх

Сэргийлэх - Reduce

•Хаягдал мод, төмрөөр эд 
зүйл хийх
•Агаар шүүгчээр хогийн сав 
хийх

Дахин хэрэглэх - Reuse

• Хаягдал тос, модыг түлэх
Дахин сэргээх-

Recovery

• Хуванцар, гялгар уутыг дахин 
боловсруулах

• Хаягдал тосыг дахин нэрэх

Дахин 
ашиглах -

recycle

• Булах
• Тусгай зууханд шатаах

Устгах -
Dispose
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№ Байрлал Хог хаягдлын нэр Хэмжээ 

1 Чингэлэг -5, 40 тонн Тигель 34 сав 

2 Чингэлэг -6, 40 тонн 3 сав 

3 Чингэлэг -1, 40 тонн Аккумлятор 20 сав 

4 Аккумляторын шингэн 32 

5 Чингэлэг -3, 20 тонн Принтерийн хор 20 сав 

6 Чингэлэг -4, 40 тонн  6 сав 

7 Чингэлэг -7, 40 тонн     Хоосон цагаан сав (1 тоннын) 19 шир 

8 Чингэлэг -8, 20 тонн  

9 Талбай -1 Хуруу шил 16 

10 Талбай -2 Агаар шүүгч ~500м2 

11 Талбай -3 Шуудай  ~300м2 

12 Талбай -4, бетонон талбай Хуванцар сав, 20-30 л ~90м2 

13 Талбай -5 Будгийн лааз ~140м2 

14 Талбай -6 Хаягдал төмөр  

15 Талбай -7 Хаягдал савласан ус  

16 Талбай -8 Хаягдал поошик 980 шир 

17 Талбай -9 Хоосон цагаан сав (1 тоннын) 72 шир 

18 Талбай -10, бетонон талбай 220 шир 

19 Талбай -11 Хаягдал дугуй 900м2 

20 Талбай -12 Хаягдал хуванцар сав 55м*30м 

Төслийн талбайд гарч байгаа гол дахивар хогийн нэг болох хуванцар савны дахин 
боловсруулсан хувь хэмжээ 2012 онтой харьцуулахад нэмэгдсэн дүнтэй гарсан. Хаягдал 
хуванцарын тээвэрлэлтийн бүтээмжийг сайжруулахын тулд нягтаршуулахаар тусгай 
зориулалтын машиныг 2013 оны 12 сараас эхлэн ашиглаж байна. Мөн хуванцар 
хаягдлын хэмжээг бууруулахын тулд ундны усыг төслийн талбай дахь ус цэвэршүүлэн 
савлах үйлдвэрээс дахин хэрэглэгддэг ~20 литрийн савлагаатайгаар нийлүүлж эхлээд 
байна. Энэ нь жижиг хэмжээтэй (0.5 л, 0.33л) усны зарцуулалтыг бууруулж, ингэснээр 
хог хаягдлын хэмжээг багасгах юм (Хүснэгт 11).  

Хүснэгт 11. Хог хаягдлын хэмжээ 

№ Хогны төрөл 
Хэмжээ (2012.11.01– 

2013.11.01) 
Тайлбар 

Дахин хэрэглэгдсэн хог (Reusable waste) 

1 Мод  983 тэвш 
Барилгын ажлын явцад гарсан модны болон 
сэндвичэн материалын хогийг тусад нь цуглуулдаг. 
Үүнээс орон нутгийн иргэд авч хувийн хэрэгцээндээ 
ашигладаг.  2 Сэндвичэн хавтан 38 тэвш 
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№ Хогны төрөл 
Хэмжээ (2012.11.01– 

2013.11.01) 
Тайлбар 

3 Дугуй  22 тэвш Орон нутгийн иргэд малын хашаа хороо барих зэрэгт 
ашигладаг.  

Дахивар хог (Recyclable waste) 

4 
Хуванцар сав, 
гялгар уут 

2971 уут буюу нийт 
пластик савны 55% 

Дархан хот дахь хуванцар дахин боловсруулдаг Сан 
Оргуй ХХК-нд төслийн нийт хуванцар хог хаягдлыг 
ялгаж нийлүүлдэг. Бүх орон сууц, албан байр, ажлын 
байрны гадна байгаа цэнхэр өнгийн хогийн саванд 
хуванцар лонхыг хийх зориулалттай. Хогын цэгт 
хуванцар лонхыг түр хурааж Улаанбаатар хот руу 
тээвэрлэхэд хялбар болгож 1м3 хэмжээстэй 
шуудайнд савладаг. Үүнийгээ Оюу Толгойд бараа 
хүргэж ирээд хоосон буцаж байгаа ачааны машинаар 
УБ хотруу тээвэрлэн Сан Оргуй компанид хүргэж 
өгдөг. Сан Оргуй ХХК нь хуванцар лонхыг дахин 
боловсруулж сандал, хуванцар хайс, траншейны 
таглаа гэх мэт бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг.  

5 Төмөр  1318 тонн 

Төслийн талбайд гарч байгаа нийт хаягдал төмрийг 
тусгай талбайд цуглуулан гэрээт компаниар Дарханы 
болон УБ-ын хаягдал төмөр хайлуулах үйлдвэрүүдэд 
нийлүүлдэг. Энэ жил гэрээт компаниар Үүр-Тээл 
компани ажиллаж байгаа. Энэ компани нь өөрсдийн 
жижиг оврын  хаягдал төмөр хайлуулах, жижиж 
төмөр бэлдэц хийдэг цехтэй.   

6 
Хаягдал тос  

  

1110 тонн 

Хаягдал тосыг HBOil компанийн хаягдал тос 
боловсруулах үйлдвэрт нийлүүлдэг. 

Гал тогооны хаягдал тос болон хаягдал товудыг мөн 
тус компанид нийлүүлсэн. Хаягдал тосны 
тээвэрлэлтийг тусгай зөвшөөрөл бүхий Петровис 
компани гүйцэтгэсэн.  

632 тонн 

Жижиг машины засварын төвд байрлах хаягдал 
тосоор ажилладаг зуухнуудад хэрэглэгдсэн хэмжээ. 
Эдгээр зуухнууд нь засварын төвийг дулаан болон 
халуун усаар хангадаг.  

7 Поошик  

Хаягдал төмрийн гэрээт компани Үүр-Тээл нь тусгай 
пресслэгч машинаар нягтаршуулсаны дараа 
тээвэрлэн Дарханы болон УБ-ын хаягдал төмөр 
хайлуулах үйлдвэрүүдэд нийлүүлдэг.  

Устгагдаж болон булшлагдаж байгаа хаягдал 

8 
Хоолны хаягдал, 
үлдэгдэл хог 

Үлдэгдэл хог - 1280 
тонн 
Хоолны хаягдал – 
1970 тонн  

Хоолны үлдэгдэл болон бусад ахуйн хог хаягдлыг 
2006 оноос хойш ашиглаж байгаа хамгаалалтын 
хашаа бүхий хогийн цэгт булшилдаг. Ирэх онд 
ашиглалтанд орох тусгай технологийн дагуу хог 
булшлах (landfill) төврүү одоогийн байгаа талбайд 
бүлагдсан бүх хогийг зөөвөрлөх юм.  
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№ Хогны төрөл 
Хэмжээ (2012.11.01– 

2013.11.01) 
Тайлбар 

9 
Эмнэлгийн хог 
хаягдал 

1174,5 кг 
8-р сар хүртэл засварын цехэд байрлах өндөр 
температурт шатаагч зууханд шатаасан. 
8-р сараас эхлэн хог хаягдлын нэгдсэн төвд байрлах 
шинэ аюултай хог хаягдлын шатаах зууханд устгаж 
байна.  

10 

Тостой даавуу 
болон түлш, тосны 
шүүлтүүр 

 

5.2. ХОГ ХАЯГДЛЫГ ДАХИН БОЛОВСРУУЛАХ ТУРШИЛТЫН АЖИЛ 

5.2.1. Хоол хүнсний хаягдлыг боловсруулах 

Хүнсний ногооны хаягдлыг Бокаши бодис ашиглан исгэж бордоо гаргаж авах 
туршилтыг 2013 оны 7-р сараас эхлэн хийсэн. Бокашитай исгэлт нь анаеробик бөгөөд 
хаягдлыг исэлдүүлэхгүйгээр исгэх процес юм. Энэ процес нь агааргүй, маш их 
хүчиллэг орчинд (pH - бага) явагддаг тул метан болон өвчин үүсгэгч микробууд 
үрждэггүй.  Мөн бокашитай исгэх процесийн явцад хогийг булшлах, ялзруулах үед 
үүсдэг янз бүрийн хортой хийнүүд үүсдэггүй юм.   

Бокашитай исгэх процес нь дөнгөж 7 хоногт л хоол хүнсний хаягдлыг иссэн эцсийн 
бүтээгдэхүүн болгож хувиргадаг ба үүнийг 10 хоног хөрстэй хольж байлгаснаар үржил 
шимт хөрс бий болдог. Ийм хөрсийг шууд бордоо болгон ашиглах боломжтой.  

Энгийн бордоо бэлтгэх үйл явц нь удаан хэдэн сараар үргэлжилдэг ба үүнтэй 
холбоотойгоор үйл ажиллагааны зардал ихтэй байдаг. Харин  бокашитай исгэх процес 
нь маш хурдан, үйл ажиллагааны зардал бага тул дулааны улирал богинотой манай 
орны нөхцөлд тохирсон бүтээгдэхүүн гэж үзэж туршилтын ажлыг эхлүүлсэн. Доорхи 
зургуудад исгэх процесийн шат бүрийг харууллаа. 

Бокашитай хольсноос 
7 хоногийн дараа Хүнсний хаягдлаа бэлтгэх 
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Зураг 11. Бокашитай исгэх процес 

Туршилтанд зөвхөн хоол бэлтгэлээс гарсан ногооны хальсийг ашигласан. Нэг саванд 
ойролцоогоор 60-70 кг ногооны хаягдал авч дээр нь 2 кг орчим бокаши бодисноос хийж 
битүүмжлэн 7-10 хонуулаад харахад ногооны хаягдал нь хэлбэр дүрсээ бараг алдаагүй, 
хар, хөх мөөг биш харин цагаан өнгийн хөгц үүссэн, мөн нилээн их шингэн ялгаруулсан 
байдалтай байв. Энэ шингэнийг 100 дахин шингэрүүлэн бордоо болгон ашиглаж болно. 
Исгэсэн хаягдлаа хөрстэй хольж 10 хоноод харахад ногооны хаягдал бүрэн задарсан 
байдалтай, ямар нэг эвгүй муухай үнэргүй байлаа.  

Хөрсний үржил шим хэрхэн өөрчлөгдсөнийг шалгахын тулд бокашигаар исгэсэн 
хаягдал холихын өмнөх хөрсний дээж мөн холисноос хойшхи тухайн газраас хөрсний 
дээж аван харьцуулах юм. 

Туршилтын ажлыг нийт 5 удаа хийсэн бөгөөд байцаа зэрэг ногооны хаягдал хурдан исч 
байхад төмсний хальсан 7 хоногт үүссэн хөгцний байцааныхтай харьцуулахад бага 
хэмжээтэй байсан тул 2-3 хоног исгэх хугацааг сунгаж байв. 

Одоогоор лабораторид явуулсан хөрсний дээжний хариу гараагүй байгаа боловч 
ерөнхийдөө энэ аргаар хоол хүнсний хаягдлаа боловсруулан нөхөн сэргээлт, 
цэцэрлэгжилт зэрэгт хэрэгцээтэй бордоо гарган авах боломжтой гэдэг нь харагдлаа.    

Хөрстэй холисноос 10 хоногийн дараа 

7 хоносон ялзмагийг 
хөрстэй холих Холихоос өмнөх хөрс 
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5.2.2. Бохирдсон хөрсийг биологийн аргаар цэвэрлэх  

Тос болон түлшээр (нүүрсустөрөгчөөр) бохирдсон хөрсийг тусгай талбайд цуглуулан 
ууршуулах болон биологийн аргаар цэвэршүүлэх нь хамгийн зардал багатай арга юм. 
Нүүрсустөргчийн уурших хэмжээ мөн биологийн аргаар цэвэрших хурд нь агаарын 
хэмтэй шууд хамааралтай байдаг. Дулааны улирал богино манай орны хувьд энэ 2 
урвалын хурдыг  ялангуяа биологийн процессийн бүтээмжийг сайжруулахын тулд 
нэмэлт бодис хэрэглэх туршилтын ажлыг гүйцэтгэсэн болно. Энэ хөрсийг боловсруулах 
туршилтанд Энретех (Enretech) бодис болон Монголчуудын уламжлалт бордоо болох 
бууц ашигласан. Enretech нь тос/түлшийг шингээх мөн асгаралт дээр шууд хэрэглэхэд 
бохирдсон хөрсийг саармагжуулах гэсэн 2 шинж чанартай бодис юм. Энэ бүтээгдэхүүн 
нь  тосны ургамал болон хөрсөнд  элбэг тохиолддог байгаль дээрх бактери агуулдаг.  
Нүүрсустөрөгч болон чийг хангалттай байх үед эдгээр бактери нь хөрс 
бохирдуулагчийг гэм хоргүй бодис болгон задалж өгдөг.  

Туршилтын талбайг 4 хэсэгт хуваан 3-н талбайд нь нэмэлт бодисыг өөр өөр хэмжээгээр 
хийж, үлдсэн 4 дэх талбайг хяналтын талбай болгон үлдээсэн (Зураг 12).  

1. Энретех (Enretech) 
2. БууцTreated with manure (traditional fertilizer) to test its compatibility to use as 

Enretech. 
3. Энретех ба бууцын 50:50 харьцаатай холимог  
4. Хяналтын талбай 

4-н талбайгаа мөн тус бүрийг нь 2 хэсэгт хуваан нэг хэсгийг нь 7 хоног бүр нөгөө 
хэсгийг сар бүр сийрэгжүүлсэн. 

Сар бүр сийрэгжүүлсэн

7 хоног бүр сийрэгжүүлсэн

Зураг 12. Бохирдсон хөрсийг биологийн аргаар цэвэрлэх 

1 3

2 4
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Нийт 8-н талбай бүрээс хөрсний дээжийг сар бүр авч нийт газрын тосны 
бүтээгдэхүүнийг шинжилгээг ШУА-н Хими, Хими Технологийн хүрээлэнгийн 
лабораторид хийлгэж байна.  

5.3. ХОГ ХАЯГДЛЫН НЭГДСЭН ТӨВ 

Хог хаягдлыг технологийн дагуу булшлах олон улсын стандартын шаардлага хангасан 
төв баригдаж дуусаад ашиглалтанд ороход бэлэн болоод байна.  

Хог булшлах байгууламж (Зураг 13) нь нийт  21 000 м2 талбай, 190 000 м3 эзлэхүүнтэй.  
Хог булшлах үед ялгарах шингэн нь тусгай хоолойгоор ууршуулах санд хураагдана. 
Ууршуулах сан нь мөн нягтаршуулсан шавар – 600 мм болон 1.5 мм зузаантай HDPE 
геомембран (үл нэвчүүлэх) давхаргаар тусгаарлагдсан (Зураг 14).  

 

Зураг 13. Хог булшлах байгууламж 
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Зураг 14. Шингэн хаягдал ууршуулах сан 

Хог хаягдлын нэгдсэн төв дээр аюултай хог хаягдал шатаах зуух баригдсан ба 2013 оны 
8-р сараас туршилтын журмаар ашиглаж эхэлсэн. Тус зуух нь  өдөрт ~0.6 тонн хаягдал 
шатаах хүчин чадалтай. Ялгаруулах утаан дахь хорт хийн агууламж нь Европын 
сандартыг хангасан. Одоогоор тус зууханд эмнэлгийн хог хаягдал, тосоор бохирдсон 
даавуу, тос, түлшний шүүлтүүр, химийн бодисын хаягдал хуванцар сав, шуудай зэргийг 
шатааж устгаж байна. Зураг 16–д шатаах зуухны зарим бүрэлдхүүнүүдийг харуулав. 

 

Зураг 15. Аюултай хаягдал шатаах зуух 

  

Зураг 16. Зуухнаас гарах хийн цэвэрлэх болон шатаах зуухыг тэжээх төхөөрөмж 
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5.4. БҮЛГИЙН ДҮГНЭЛТ 

Хог хаягдлыг эх үүсвэр дээр нь ангилах замаар хэмжээг нь бууруулах, бүтээгдэхүүний 
дахин ашиглах, боловсруулах болон байгаль орчинд аюулгүй арга технологиор устгах 
бүхий шатлалаар хог хаягдлын менежментийг хэрэгжүүлж байна. Үүнд:  

 Ангилах -  Хог хаягдлыг эх үүсвэр дээр нь 33 төрлөөр ангилан хаяж байна.  

 Хэмжээг бууруулах – Хог хаягдлыг ангилан ашиглах болон боловсруулах 
боломжтой хог хаягдлыг эргүүлэн ашигласанаар хог хаягдлын хэмжээг 
бууруулж байна. Ус савлах үйлдвэр ашиглалтанд орсноос жижиг савлагаат усны 
хуванцар савны их хэмжээтэй гардаг хаягдал 30% -иар буурсан.  

 Дахин ашиглах болон боловсруулах – Хаягдал мод 983 тэвш, сэндвичэн хавтан 
болон хаягдал дугуй 60 тэвшийг тус тус орон нутгийн иргэдэд өгч хоёрдогч 
зорилгоор ашиглагдсан бол хуванцар сав 2971 уут (1 тн), хаягдал төмөр 1318 тн, 
хаягдал тос нийт 1773 тн –ийг тус тус хоёрдогч түүний эд боловсруулах 
үйлдвэрт нийлүүлсэн.  

 Устгах – Европын холбооны стандарт шаардлагад нийцүүлэн барьсан байгаль 
орчинд аюулгүй байдлаар хог хаягдал булшлах ландфил болон өндөр 
температурт шатаах бүхий зуухыг ашиглаглаж эхэлсэн.  
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6. УУР АМЬСГАЛ, АГААРЫН ЧАНАР 

6.1.  ОЮУ ТОЛГОЙ ТӨСЛИЙН ТАЛБАЙ ОРЧМЫН УУР АМЬСГАЛЫН НӨХЦӨЛ 

Тус төслийн талбай Монгол орны уур амьсгалын мужлалаар Гандуу дулаан зунтай 
бүсийн (V), хүйтэн өвөлтэй (4) мужид байрладаг1.      

Оюу Толгой уурхай орчмын цаг уурын мэдээг уурхайн  лицензийн талбайн хойд талд,  
хашаан дотор  суурилуулсан Campbell scientific маркийн автомат цаг уурын станцаас 
авдаг (Зураг 17). Энэхүү автомат цаг уурын станц нь агаарын даралт, агаарын 
температур, харьцангуй чийгшил, салхины хурд, салхины давтамж, салхины чиглэл, хур 
тунадас гэх мэтчилэн цаг уурын 10 гаруй үзүүлэлтийг цаг тутамд тасралтгүй хэмжиж, 
мэдээг цуглуулдаг. Цаг уурын станцын хэмжих хэрэгслийг Байгаль Орчин Хэмжилзүйн 
төв лабораториор жил бүр баталгаажуулан ажиллаж байна. 

 

Зураг 17. Оюу Толгой төслийн талбай дахь автомат цагуурын станц 

Энэхүү тайланд тус автомат цаг уурын станцын 2012 оны XI сарын 1-ээс 2013 оны 
X сарын 31 хүртэлх нийт 365 хоногийн мэдээнд дүн шинжилгээ хийж тайлагнасан 
болно. 

                                                 
1Монгол Орны Үндэсний Атлас. 2009. (Редактор Д.Доржготов).110хуудас, Зураг 94. 
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6.1.1. Агаарын температур, хур тунадас болон харьцангуй чийгшил 

Агаарын температурын жилийн хэлбэлзэл энэ нутагт (Ханбогд сум) өндөр (≥750С) 
бөгөөд өвлийн хамгийн бага агаарын температур -340С, зуны хамгийн их агаарын 
температур +430С хүрдэг. Агаарын температур олон жилийн дундаж2(ОЖД)-аар 7.30С 
орчим байдаг. 

Тухайн жилийн уур амьсгалын ерөнхий “төрх байдал”-ыг тодорхойлдог нийтлэг арга  
болох климдиаграммыг сарын дундаж агаарын температур (СДАТ) болон сарын нийлбэр 
хур тунадас (СНХТ)-ыг 1:2 харьцаагаар жишиж, ОЖД-тай нь харьцуулан байгуулав 
(График 2). 

 

График 2.Оюу Толгой орчмын уур амьсгалын климадиаграмм 

Агаарын температур болон хур тунадасны тархалтын хувьд 2013 оны уур амьсгал ОЖД-
аас харьцангуй өөр “дүр төрх”-ийг үзүүлж байна. Тухайлбал, өвлийн болон хаврын эхэн 
саруудад агаарын дундаж температур ОЖД-аас хүйтэн байв. ОЖД-аар VIII сард хамгийн 
их хур тунадас буудаг бол энэ жилийн хувьд VI сард  хамгийн их хур тунадас буусан 
байна. Климадиаграммын зурганд хур тунадасны хэмжээ агаарын температураас давсан 
байвал тухайн үеийг уур амьсгалын хувьд “таатай нөхцөл”-тэй гэж үздэг ба өнгөрөгч 
онд ийм нөхцөл тохиолдоогүй байна.  

                                                 
2 Олон жилийн дунджийг Ханбогд сумын цаг уурын станцын 1976-2008 оныг хүртэлх 32 жилийн цаг 
уурын дундаж үзүүлэлтээр тооцов. 
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Өнгөрсөн жилийн хоногийн дундаж агаарын температурын (ДАТ) мэдээнд 5 0C  
интервалтайгаа хоногийн давтамжийн гистограмм байгуулсныг График 3-д үзүүлэв.  

 

График 3. Хоногийн дундаж агаарын температурын үзүүлэлтийг шалгуур болгон тооцсон 
хоногийн  давтамжийн гистограмм 

Дээрх гистограмаас харахад өнгөрсөн жил хоногийн дундаж агаарын температур (ДАТ) 
+10 0С-аас дулаан байсан 171 хоног, -10 0С-ээс хүйтэн байсан 64 хоног тус тус 
тохиолджээ. Жилийн нийт хоногийн 62.5 орчим хувьд ДАТ 0 0С-аас их байв. Жилийн 
дундаж агаарын температур 6.7 0С байсан нь ОЖД-аас 0.6 0С –аар хүйтэн жил болсныг 
илтгэж байна. Хамгийн дулаан өдрийн ДАТ 29.81 0С, харин хамгийн хүйтэн өдрийн 
ДАТ 22.73 0С байв.  Өнгөрсөн жилийн агаарын температурын хэлбэлзлийг доорхи 
График 4-т үзүүлэв. Хэдийгээр сарын дундаж температур ОЖД-аас ийнхүү зөрөөтэй 
байгаа ч өнгөрөгч жилийн агаарын дундаж температур ОЖД-тай ойролцоо (0.6 0С-н 
зөрүүтэй) байна. Жилийн хамгийн бага агаарын температур (ХБАТ) I сарын 3-нд (-28.61 
0С) тэмдэглэгдсэн  бол хамгийн их агаарын температур (ХИАТ) VII сарын 7-нд (39.09 
0С) тохиолджээ. Мөн хоногийн ХИАТ 30 0С-ээс давж халсан 49 хоног, хоногийн ХБАТ -
20 0С-ээс хүйтэн 33 хоног байв. 
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График 4. Оюу Толгой орчмын агаарын температурын жилийн хэлбэлзэл-2013 

 

График 5. Оюу Толгой орчимд буусан хур тунадасны хэмжээ-2013 
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Оюу Толгой нь уур амьсгалын хуурай бүсэд оршдог учир жилийн нийлбэр хур тунадас 
ОЖД-аар 80-90 мм орчим байдаг. Үүний 90 хувь нь дулаан улиралд хур бороо 
хэлбэрээр, үлдсэн 10 хувь нь өвлийн улиралд цас хэлбэрээр буудаг байна. 

Жилийн нийлбэр хур тунадасны хэмжээ ОЖД-аас 20-25 мм ахиу буюу 107.3 мм болж 
байна. Хур тунадасны тархалт нь мөн харгалзах хугацааны хувьд ОЖД-аас ялгаатай 
байв. ОЖД-ийн ерөнхий төрхийг ажиглавал бүх саруудад (ОЖДСНХТ) тодорхой 
хэмжээний хур тунадас буудаг бөгөөд түүний тархалт дулааны улиралд илүү, сэрүүсэх 
тусам хур тунадасны хэмжээ буурдаг нь тодорхой байна. Гэтэл энэ оны III сард бүхэлдээ 
хур тунадасгүй; IV, V, VII, VIII саруудад ОЖД-аас бага хур тунадастай харин 2012 оны 
XI сар, энэ оны II, VI сард ОЖД-аас ахиу хур тунадас буужээ. 2012 оны XII, 2013 оны 
IX, X сард буусан хур тунадасны (СНХТ) хэмжээ ОЖД-тай ижилхэн байв. Эдгээрээс VI 
сард буусан хур тунадасны хэмжээ ОЖД-аас 3.6 дахин их байв (График 5). 

 

График 6. Оюу Толгой орчмын агаарын харьцангуй чийгшлийн хэлбэлзэл-2013 

Агаарын харьцангуй чийгшлийн хэмжээ мөн адил маш өндөр хэлбэлзэлтэй байв. Хавар, 
зуны хуурай улиралд (III сараас VII сар дуустал) сарын дундаж агаарын харьцангуй 
чийгшил (СДАХЧ) 20.1-36.7 хувь байсан хэдий ч хоногийн дундаж агаарын харьцангуй 
чийгшил (ДАХЧ)-ийн хэлбэлзэл 5-95 хувь байв. Өвөл, намрын хүйтэн сэрүүн улирлын 
СДАХЧ 24.5-59.3 хувь, харин хоногийн ДАХЧ-ийн хэлбэлзэл 10-95 хувь байв. III, IV, V, 
IX саруудад сарын дундаж агаарын чийгшил 30 хувиас бага буюу нэн хуурай байв. 
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Агаарын температур сарын дунджаар 18.1 0С орчим дулаан, мөн маш бага (0.3 мм) хур 
тунадас буусан учир V сард СДАХЧ-ийн хэмжээ 20.1 хувь орчим буюу хамгийн хуурай 
сар байв. Мөн энэ сарын 27-нд оны хамгийн хуурай (ХБАХЧ) агаарын чийгшил 4.3 хувь 
гэж бүртгэгдсэн байна. Харин хамгийн их агаарын харьцангуй чийгшил (ХИАХЧ) III 
сарын 27-нд орсон цасны үеэр тохиолдов. Энэ үед агаар 97.6 хувь чийгээр ханасан. 
Өнгөрсөн оны XI, энэ оны III, X сард орсон цас болон VII сарын дунд хагаст дараалан 
орсон борооны үеэр агаар чийгээр 95 хувиас дээш ханасан байна (График 6).  

6.1.2. Ууршилт 

Эх газрын хуурай гандуу бүс нутгийн уур амьсгалын гол хүчин зүйл, усны эргэлтийн 
нэгээхэн хэсэг бол ууршилт юм. Ууршилтыг гадаргын ууршилт буюу эвопораци, 
ургамлын амьсгалаар агаарт алдагдах транспираци гэж хоёр ангилж, нийтэд нь 
эвопотрансипираци гэж нэрлэдэг. Нэгэнт бидэнд транспирацийг хэмжих техникийн 
боломж бага тул зөвхөн гадаргын ууршилтыг хэмждэг.   

Оюу Толгойд гадаргуугын ууршилтын хэмжилтийг энэ төрлийн судалгаанд өргөн 
хэрэглэгддэг 2 төрлийн стандарт сав ашиглаж гүйцэтгэдэг. Гадаргуугын ууршилтын 
жилийн хэлбэлзлийг График 7-д үзүүлэв.  

 

График 7.  Оюу Толгой орчмын гадаргуугийн ууршилтын жилийн хэлбэлзэл-2013 
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Жилийн нийлбэр ууршилт энэ нутагт 2800-3000 мм орчим байдаг. Хамгийн их ууршилт 
энэ оны VII сарын дунд үед 29.91мм хэмжээтэйгээр тэмдэглэгдэв. Хавар, зуны хуурай, 
дулаан улиралд сарын дундаж ууршилтын (СДУ) хэмжээ 10 мм-ээс их байдаг бөгөөд V 
сард СДУ хамгийн өндөр буюу 15.4 мм байв. Ууршилтын хэмжээг сарын нийлбэрээр нь 
тооцож үзвэл XI сард 70.6 мм, XII сард 26.4 мм, I сард 41.1мм, II сард 85.5 мм, III сард 
216.1 мм, IV сард 263.5 мм, V сард 477.3 мм, VI сард 382.1мм, VII сард 455.2 мм, VIII 
сард 394.6 мм, IX сард 335.5 мм, X сард 205.5 мм болж байна. Ууршилтанд агаарын 
температур (r=0.792; p=0.000), салхины хурд хамгийн чухал нөлөө үзүүлж байв. Гэхдээ 
агаарын харьцангуй чийгшил  (r=-0.542; p=0.000) өндөр байвал ууршилтын хэмжээ 
буурч байсныг цохон тэмдэглэх нь зүйтэй. 

6.1.3. Салхи 

Оюу Толгой төслийн талбайн ургамалжилт, агаарын чанарт жинтэй нөлөө үзүүлэх цаг 
уурын нөхцөл бол яахын аргагүй салхины горим билээ Тус төслийн байгаль орчны 
хяналт шинжилгээ(тоос, ууршилт гэх мэт)-ний үр дүнг боловсруулахад салхины хурд, 
давтамжийн мэдээ гол үүрэг гүйцэтгэдэг.   

Оюу Толгой орчимд салхины дундаж хурд ОЖД-аар 4.2 м/с байх ба хамгийн хүчтэй 
салхи 2007 оны 6 сард 49.9 м/с хурдтайгаар бүртгэгдсэн байна. Өнгөрсөн жилийн 
салхины хурдны хэлбэлзлийг График 8-д үзүүлэв.  
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График 8. Оюу Толгой орчмын салхины хурдны жилийн хэлбэлзэл-2013 

Оюу Толгой орчимд хоногийн дундаж салхины хурд (ДСХ) 2-12 м/с байдаг. Сарын 
дундаж салхины хурд (СДСХ)-ыг ОЖД-тай нь харьцуулж үзвэл II сард 1.1 м/с-ээр, III 
сард 1.3 м/с-ээр, V сард 1.4 м/с-ээр,VII 1.4 м/с-ээр, VIII 1.5 м/с-ээр, IX 3.0 м/с-ээр, X сард 
1.1 м/с-ээр тус тус илүү хурдтай салхилсан байна. Харин 2012 оны XI, XII, энэ оны I, IV, 
VI саруудад салхины хурд ОЖД орчимд байв. Салхины хурдыг жилийн дундаж утгаар 
нь авч үзвэл ОЖД-аас 1.2 м/с-ээр илүү буюу 5.3 м/с байсан. Өнгөрөгч жилийн хугацаанд 
нийт 13 хоногт ДСХ 10 м/с –ээс давсан бол нийт 253 хоногт нь ийм хэмжээний хурдтай 
салхи түр зуур тохиолдсон нь бүртгэгджээ. Харин хоногийн турш ДСХ 15 м/с –ээс 
давсан тохиолдол өнгөрсөн жилд 1 удаа тэмдэглэгдсэн бөгөөд ийм хэмжээний хурдтай 
салхи түр зуур тохиолдсон хоногийн тоо 143 байв. Мөн өнгөрсөн жилийн 41 хоногт 20 
м/с-ээс илүү хурдтай түр зуурын салхи тохиолдсон байна. Ийм хоногуудын ихэнх нь 
хаврын болон зуны саруудад тохиолдсон. Харин 28 м/c- ээс дээш хурдтай хамгийн 
хүчтэй салхи болох догшин салхи 3 удаа XI, II, VI саруудад 28.5-28.8 м/с хурдтайгаар 
тохиолджээ. 

Салхийг хурдаас нь хамааруулж ангилах жишиг стандарт хэд хэд байдгаас бид дараах 
ангиллыг ашигладаг (Хүснэгт 12). 

Хүснэгт 12.Салхины ангилал 

Салхины хүч Тэмдэглэгээ Салхины хурд [м/с] 

Зөөлөн N 0-1 

Тогтуун L 1-5.99 

Сэрүүн M 6-11.99 

Хүчтэй GM 12-19.99 

Ширүүн  S 20-27.99 

Догшин H >28 

Өнгөрсөн жилийн салхийг дээрх ангиллаар ялгасныг График 9-д үзүүлэв.   

Өнгөрсөн жилийн нийт салхины 91-98 (жилийн нийлбэрээр 94.5 хувь) хувийг тогтуун 
болон сэрүүн салхи бүрдүүлж байсан бол 0.5-6.6 хувийг (жилийн нийлбэрээр 3.2 хувь) 
нь хүчтэй салхи эзлэж байв. Ялангуяа хаврын улиралд хүчтэй салхины эзлэх хувь 5 
хувиас дээш болж нэмэгсэн байна. Харин нийт салхины 1-5 хувийг (жилийн нийлбэрээр 
2.2 хувь) зөөлөн салхи эзлэж байв. Үлдсэн ширүүн болон догшин салхи энэ нутагт маш 
ховор тохиолдов. Оюу Толгой төслийн талбайд тохиолдсон нийт салхины зүг чигийн 
давтамжийг График 10 болон График 11–д тус тус үзүүлэв.  
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График 9. Оюу Толгой орчимд 2013 онд тохиолдсон нийт салхийг салхины ангилалаар 
ангилласан байдал  

 

График 10. Оюу Толгой орчимд тохиолдсон салхины чиглэл-2013 

Баруун зүгийн салхи зонхилон тохиолдсоноос ББХ (12.9хувь) зүгийн салхи давамгайлж 
байв. Нийт салхины 83 хувь нь УБУ зүгээс цагийн зүүний дагуу ХЗХ хүртэлх нийт 1800 
өргөнтэй чиглэлээс салхилсан бол, нийт салхины 50 хувь орчим нь БУ зүгээс цагийн 
зүүний дагуу БХ хүртэлх 900 өргөнтэй чиглэлээс салхилсан байв. Салхины дундаж 
хурдаар нь авч үзвэл 12м/с хүртэлх хурдтай зөөлөн, тогтуун, сэрүүн хэлбэрийн салхи 
бүх зүгээс салхилсан байна. Харин зүүн (З)-ээс цагийн зүүний дагуу УЗУ зүг хүртэлх 
67.50 өргөнтэй чиглэлээс ДСХ 10м/с-ээс дээш хурдтайгаар огт тохиолдоогүй болно. 
ДСХ-аар хүчтэй хэлбэрийн салхинд хамаарагдах салхи урд (У) зүгээс цагийн зүүний 
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дагуу ЗЗХ зүг хүртэл 292.50 өргөнтэй чиглэлээс тохиолдсон. ХБХ зүгээс ирэх салхины 
жилийн дундаж хурд 6.8м/c буюу хамгийн хүчтэй, ЗУ зүгээс ирэх салхины жилийн 
дундаж хурд 2.6м/с буюу хамгийн зөөлөн байв. Ширүүн хэлбэрийн салхины түр зуурын 
тохиолдцыг чиглэлээр нь авч үзвэл урд зүгээс цагийн зүүний дагуу хойд зүг хүртэлх 180 
хэмийн өргөн зовхисоос тохиолдсоны 75 хувь нь баруун хойд зүгийн 45 хэмийн 
өргөнтэй чиглэлээс тохиолджээ. Харин хамгийн хүчтэй салхи болох догшин салхины 3 
удаагийн тохиолдол УЗУ, Б, БХ зүгийнх байжээ. Салхины чиглэлийн давтамж сар 
бүрээр хоорондоо харилцан адилгүй байв (График 11).  

 

График 11. Салхины чиглэлийн давтамж (СДХ, сараар) 

6.2. АГААРЫН ЧАНАР  

Оюу Толгой төслийн талбай, түүнийг дагасан дэд бүтцийн бүтээн байгуулалт явагдаж 
буй газруудад агаарын тоосжилтын, агаар дахь бохирдуулагч хийн, агаарт тархах дуу 
шуугианы гэсэн агаарын чанарын 3 бүлэг хяналт шинжилгээний ажлыг явуулж байна. 
Эдгээр хяналт шинжилгээний ажлын хамрах хүрээ, үр дүнг энэ бүлгийн дэд хэсгүүдэд 
тус бүрээр нь хэлэлцүүлсэн болно.  
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6.2.1. Агаарын тоосжилтын хяналт шинжилгээ 

Уул уурхайн тоос нь бусад төрлийн тоосноос чанарын хувьд ялгаатай. Уурхайн тэсрэлт, 
хайгуул, бутлалт, ачилт, тээвэрлэлт гэх мэтчилэн уул уурхайн бүх төрлийн үйл 
ажиллагаанаас тоос үүсдэг бөгөөд үүссэн тоосонд 1-100 микрон диаметр бүхий жижиг 
ширхэгүүд зонхилдог. Түүнчлэн уурхайн цооногууд, хаягдлын овоолгууд, хөндөгдсөн 
нүцгэн газрууд болон уурхайн хаягдлын далан зэрэг нь уурхайн орчинд тоос үүсгэх гол 
эх үүсвэр болдог. Орчны хяналт шинжилгээний ажлын зорилго нь агаарын чанарын 
тухай Монгол Улсын MNS4585:2007 3  стандартад заасан үзүүлэлтэд нийцүүлэн 
тоосжилтыг хянах, хуримтлуулсан мэдээллүүдийн дүнд үндэслэн тоосжилт үүсэхээс 
урьдчилан сэргийлэх, түүнийг багасгах арга хэмжээний төлөвлөгөө боловсруулж, 
хэрэгжүүлэхэд оршино.  

Байгаль орчны хэлтэс нь уурхайн талбай болон төслийн нөлөөлөлд өртөж болзошгүй 
уурхайн орчмын талбайнуудад  орчны агаар дахь PM2.5 жижиг ширхэглэгт тоос, PM10 
том ширхэглэгт тоос, мөн нийт жинлэгдэгч бодис (НЖБ)-ын хяналт шинжилгээний 
ажлыг 2006 оны 5 дугаар сард эхлүүлснээс хойш тасралтгүй үргэлжлүүлэн явуулж 
байна. 

6.2.1.1.Төслийн талбай болон түүний ойр орчмын нутгийн агаар дахь тоосны горим 

Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн хүрээнд тоосны эх үүсвэрүүдийг нарийвчлан 
тогтоож, төслийн талбайн болон төслийн үйл ажиллагаа явагддаг байгууламжуудын 
орчим, дэд бүтцийн шугамуудын дагуу агаар дахь тоосны түвшинг хэмжиж, дүн 
шинжилгээ хийж байна.          

Уурхайн талбай орчимд хяналт шинжилгээний анхны цэгүүдийг сонгохдоо салхины 
зонхилох чиглэл болон нөлөөллийн төвшнийг чухалчилж үзэн дараахь 5 цэгийг 
сонгосон. Оюу Толгой уурхайн талбайн хойд болон салхины голлох чиглэлийн дагуу 
дагуу зүүн, зүүн урд, урд талууд болон хойд зүгт 15 км-ийн зайд  DMP-LA05 буюу 
хяналтын цэгийг сонгон авсан бөгөөд энэхүү хяналтын цэгийн хэмжилтийн дүнтэй 
тоосны хяналтын бусад цэгүүд дэх хэмжилтийн үр дүнг харьцуулах замаар дүн 
шинжилгээ хийж, нэгтгэн дүгнэдэг. Уурхайн дэд бүтэц болон байгууламжуудын орчимд 
одоогоор нийт  35 тоосны хяналт шинжилгээний цэгүүдийг бий болгон ажиллаж байна. 
Дээр дурьдсан цэг тус бүрийн газарзүйн байршлын солбицлуудыг Хавсралт хүснэгт 3 
болон  байршлын зургийг Зураг 18-д харуулав.  

Тоосны хяналт шинжилгээ хийхэд дараах 2 төрлийн багажийг ашиглаж байна. Үүнд: 

 Тоос уналтыг цуглуулах бортого 

                                                 
3 MNS4585:2007. Агаарын чанар. Техникийн ерөнхий шаардлага. Улаанбаатар. Хуудасны тоо 8. 
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 Dust TrakTM Aerosol Monitor (Загвар-8520, 8533) 

Тоосны уналтыг цуглуулах бортого нь тоос хэмжих хамгийн энгийн үр дүнтэй арга юм 
(Зураг 19). Уурхайн талбай орчимд болон түүний дотор байрлах тоосны уналтыг 
цуглуулах бортогонд хуримтлагдсан тоосыг тоосны хяналт шинжилгээний цэг бүрээс 
сард нэг удаа авч, авсан дээжийг нийт тоосны (Нийт жинлэгдэгч бодис-НЖБ) 
агууламжийг тодорхойлох зорилгоор Улаанбаатарт Шинжлэх ухааны академийн харъяа 
Газарзүйн хүрээлэнгийн Хөрс судлалын лабораторид шинжлүүлдэг. Манай улсын 
агаарын чанарын стандартад НЖБ-ийн тодорхой агаарын эзэлхүүн дэх зөвшөөрөгдөх 
хэмжээг тусгасан байдаг боловч манай одоогийн хэрэглэж буй аргазүйд тохирсон 
стандарт хараахан байхгүй байна. Иймээс бид олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн 
Австрали, Шинэ Зеландын агаарын чанарын стандарт4-ыг энэхүү хяналт шинжилгээндээ 
мөрдлөг болгон ажиллаж байна. 

 

 

 

Зураг 18.  Оюу Толгойн тоосны хяналт шинжилгээний цэгүүдийн байршил 

                                                 
4 Australian/New Zealand Standard: Methods for sampling and analysis of ambient air: Method 10.1: 
Determination of particulate matter – deposited matter – gravimetric method (AS/NZS 3580)) 
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Зураг 19. Тоос уналтыг цуглуулах бортого 

Нарийн ширхэглэгт 2.5 микрон ба бүдүүн ширхэглэгт 10 микрон хэмжээтэй тоосны 
агуулгыг хянахад Dust TrakTM 8533 (Зураг 20) зөөврийн багажийг ашиглаж, гарсан үр 
дүнг Монгол Улсын MNS4585:2007 5 стандартад заасан зөвшөөрөгдөх хэмжээтэй 
харьцуулан дүгнэдэг.  

 

Зураг 20.Нарийн болон бүдүүн ширхэглэгт тоос хэмжигч багажаар Оюут нисэх онгоцны 
буудлын нисэх зурвасын дэргэд хэмжилт хийж буй нь 

6.2.1.2.Агаар дахь нийт тоосжилтын хяналт шинжилгээ 

Ханбумбатын нисэх онгоцны буудал ашиглалтанд орсонтой уялдан Оюут нисэх онгоцны 
буудлын тоосны цэг (DMP-AP06)-т байрлах бортогыг VII сарын 1-нд шинэ нисэх 
буудалд (DMP-PAP) шилжүүлсэн. Мөн Баяжуулах үйлдвэрийн хүдрийн овоолгын 

                                                 
5 MNS4585:2007. Агаарын чанар. Техникийн ерөнхий шаардлага 
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тоосны 1-р цэг (DMP-COS01) дээр II сард, ил уурхайн тоосны 1-р цэг (DMP-COS01)-т 
болон хаягдлын сангийн тоосны 1-р цэг (DMP-COS01) дээр VII сард тоосны бортого 
шинээр байршуулан дээж авав. Өнгөрсөн бүтэн жилийн хугацаанд тоосны уналтын 
бортого суулгасан хяналт шинжилгээний 13 цэгээс нийт 126 ширхэг дээж цуглуулж 
лабораторын шинжилгээнд явуулсан. Үүнээс 2012 оны XI сараас энэ оны IX сар хүртэлх 
11 сарын нийт 113 ширхэг дээжний хариуг лабораториос хүлээж аван, дүн шинжилгээ 
хийв. Үлдсэн 13 ширхэг дээжний лабораторийн хариу тайлант хугацаанаас өмнө амжиж 
ирээгүй болно. Үр дүнг  График 12-д үзүүлэв. 

 

График 12. Агаар дахь нийт жинлэгдэгч бодисын жилийн хэлбэлзэл 

Ажилчдын суурингийн баруун хойд талд байрлах DMP-LA01 цэгт нийт тоосны хэмжээ 
бүтэн жилийн турш стандартад заасан хүлцэх хэмжээнээс хэтрээгүй бол бусад цэгүүдэд 
хүлцэх хэмжээнээс 1-ээс 10 удаа (сарын турш) давсан тохиолдол тэмдэглэгдсэн (Хүснэгт 
13 ).  

Нийт жинлэгдэгч бодисын хэмжээг жилийн дунджаар нь авч үзвэл DMP-LA01, LA02, 
LA03, LA04, LA05, AP06, QrBP болон PAP цэгүүдэд 0.99-1.99 гр/м2, DMP-TSF01, ОР01 
цэгүүдэд 3.1-3.3 гр/м2, PDS01 цэгт 11.8 гр/м2, DMP-COS01 цэгт 41.2 гр/м2 болж байна. 

Хүснэгт 13. Агаар дахь тоосжилт стандарт хэмжээнээс давсан тохиолдол тэмдэглэгдсэн цэгүүд 

 
Хяналт 

шинжилгээн
ий цэг 

Хэмжилт хийгдсэн сар 
Давтамж 

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

1 DMP-LA02             2 

2 DMP-LA03             3 

3 DMP-LA04             4 
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4 DMP-LA05             4 

5 DMP-АР06             1 

6 DMP-QrBP             3 

7 DMP-PAP             1 

8 DMP-EP01             2 

9 DMP-TSP01             2 

10 DMP-OP01             3 

11 DMP-COS01             6 

Давсан нийт 
тохиолдлууд 

0 0 0 3 3 1 4 5 5 6 4 0 
 

Оюу Толгой орчмын агаар дахь НЖБ-ийг бүрдүүлэгч жижиг хэсгүүдийн жинг хувьд 
шилжүүлэн харьцуулсныг  График 13-д үзүүлэв. Үр дүнгээс харахад, агаар дахь НЖБ-
ийн 99 дээш хувийг  <1-100 микрон хүртэлх хэмжээтэй тоосны ширхэгүүд бүрдүүлдэг. 
Тэр дундаа 50 микрон хүртэлх нарийн ширхэглэгтэй тоосны агууламж 93 хувиас дээш,  
10 микрон хүртэлх нарийн ширхэгтэй тоосны агууламж 40 хувиас дээш агуулагдаж 
байна. 

 

График 13. НЖБ-ийг бүрдүүлэгч хэсгүүдийн жинг хувиар харьцуулсан байдал 

Уурхайн талбай орчмын болон нисэх онгоцны буудал орчмын нийт тоосны тархалтын 
зургийг сар тус бүрээр нь Зураг 21-д нэгтгэн үзүүлэв. Энэхүү зургуудыг 
геостатистикийн Kriging загварчлалын аргаар Surfer 7.0 программ дээр үйлдэв. 
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Зураг 21. Агаар дахь нийт жинлэгдэгч бодис (НЖБ)-ын тархалт. 

6.2.1.3.Агаар дахь нарийн болон бүдүүн ширхэглэгт тоосонцрын хяналт шинжилгээ 

Dust TrakTM багажаар тоосны хяналт шинжилгээний цэг бүр дээр сард нэг удаа 24 цагийн 
турш хэмжилт хийж, мэдээллийг TrakPro программыг ашиглан боловсруулав. 

Агаар дахь 2.5 микрон хүртэлх хэмжээтэй нарийн ширхэглэгт тоосонцорын хяналт 
шинжилгээний үр дүнг нэгтгэсэн байдлаар Хүснэгт 14 болон Зураг 22-т харуулав.  

Хүснэгт 14. Нарийн ширхэглэгт тоосонцорын хяналт шинжилгээгээр стандартад заасан хүлцэх 
хэмжээнээс өндөр тэмдэглэгдсэн сарууд 
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№ 
Хэмжилтийн 

цэг 

Хэмжилтийн 
үр дүн (мг/м3) 

Сар 
Давтамж 

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

1 LA01 0.01 0.93                         4 

2 LA02 0.01 0.57                         4 

3 LA03 0.008 0.56                         4 

4 LA04 0.003 0.35                         3 

5 LA05 0.004 0.56                         3 

6 AP06 0.01 0.25                         2 

7 PAP 0.003 0.76                         7 

8 QrBP 0.01 0.33                         5 

9 EP01 0.008 0.76                         6 

10 EP02 0.002 0.96                         2 

11 TSP01, TSP02 0.005 0.95                         4 

12 OP01, OP02 0.006 0.89                         6 

13 CHP 0.008 0.55                         2 

14 PDS01 0.01 0.33                         7 

15 PDS02 0.006 0.75                         4 

16 COS01, COS02 0.01 1                         12 

17 Khal  0.01 0.75                         5 

18 WMC 0.004 0.34                         6 

19 
UnRi01, UnRi02, 
UnRi03 

0.001 0.12                         2 

МУ-ын стандарт 
(MNS 4585:2007) 

0.05 12 11 1 3 11 12 5 8 9 8 8 2   
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Зураг 22. Нарийн ширхэглэгт (PM2.5) тоосонцрын тархалт 

Агаар дахь 10 микрон хэмжээтэй тоосны агууламж өнгөрсөн бүтэн жилийн хугацаан 
дахь хэмжилтийн үр дүнг Хүснэгт 15 болон Зураг 23-т харуулав.  

Хүснэгт 15. Бүдүүн ширхэглэгт тоосонцорын хяналт шинжилгээгээр стандартад заасан хүлцэх 
хэмжээнээс өндөр тэмдэглэгдсэн сарууд 

№ 
Хэмжилтийн 

цэг 

Хэмжилтийн үр 
дүн (мг/м3) 

Сар 
Давтамж 

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

1 LA01  0.007 0.94                         2 

2 LA02  0.02 0.57                         3 

3 LA03 0.01 0.56                         2 

4 LA04 0.003 0.35                         1 

5 LA05  0.004 0.56                         1 

6 AP06 0.01 0.27                         1 

7 PAP 0.009 0.76                         3 

8 QrBP 0.01 0.35                         3 

9 EP01 0.008 0.76                         3 

10 EP02 0.005 0.97                         1 

11 TSP01,TSP02 0.006 0.96                         3 

12 OP01, OP02 0.006 0.9                         7 

13 CHP 0.008 0.56                         1 

14 PDS01  0.02 0.35                         5 

15 PDS02 0.006 0.76                         4 

16 
COS01; 
COS02 

0.01 1                         11 
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№ 
Хэмжилтийн 

цэг 

Хэмжилтийн үр 
дүн (мг/м3) 

Сар 
Давтамж 

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

17 Khal 0.01 0.8                         3 

18 WMC 0.004 0.38                         3 

19 
UnRi01, 
UnRi02, 
UnRi03 

0.001 0.12                         1 

МУ-ын стандарт 
(MNS 4585:2007) 

0.1 11 4 1 2 10 4 5 8 6 4 1 2   

               

   Хүлцэх хэмжээнээс давсан сар  
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Зураг 23. Бүдүүн ширхэглэгт (PM10) тоосонцрын тархалт 

6.2.2. Тоосжилтыг бууруулах арга хэмжээ 

Тоосны хяналт шинжилгээний үр дүнд үндэслэн стандартад заасан зөвшөөрөгдөх дээд 
хэмжээг давсан тохиолдол бүр дээр түүний шалтгааныг тодруулах, түүнд тохирсон 
бууруулах үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулан ажиллаж байна (Хавсралт 
хүснэгт 4).     

Оюу Толгой төслийн агаарын чанарын хяналтын цэг буюу DMP-LA05 цэг нь төслийн 
талбайгаас хойш 15 км зайд байрладаг. Тус цэг дээр хэмжигдсэн 2012 он хүртэлх тоосны 
мэдээ стандартад заасан зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс ямагт бага буюу улирлын шинж 
чанартай цөөхөн хэтэрсэн тохиолдол бүртгэгдсэн байдаг. Харин 2012 болон 2013 онд 
тус цэг дээр хэд хэдэн стандартаас давсан тохиолдол бүртгэгдсэн нь улирлын шинж 
чанартай бус харин Ханбумбат нисэх буудал болон Таван толгой – Оюу Толгой 
чиглэлийн 35кВт-ын цахилгааны шугамын шон суулгасан мөн олон салаалсан орон 
нутгийн томоохон зам тус цэгийн хойгуур 0.3 км зайтайгаар маш ойрхон өнгөрдөг зэрэг 
шалтгаанаар тус цэгийг цаашид хяналтын цэг болгон хэрэглэхэд хүндрэл учирч байгаа 
тул энэ бүгдийг харгалзан үзэж тус цэгийг Оюу Толгой төслийн талбайгаас хойш 
зонхилох салхи, малчдын өвөлжөө бууцнаас хол, элдэв дэд бүтэц болон техникийн 
нөлөөлөл бага зэрэг хүчин зүйлүүдийн нөлөөлөл бага байхаар тооцож төслийн 
талбайгаас ойролцоогоор 35км зайд 2014 оны I сараас шилжүүлэн байршуулахаар 
төлөвлөөд байна.  

Ханбумбат нисэх онгоцны буудлын DMP-PAP цэг дээр хийгдсэн тоосны 2 долоо хоног 
тутмын хэмжилтээр III, V, VI, VII, VIII саруудад стандартад заасан зөвшөрөгдөх 
хэмжээнээс хэтэрсэн тоосжилт үүссэн байв. Нисэх буудлын орчимд тоос бууруулах 
дараах арга хэмжээнүүдийг барилгын эхэн үеэс эхлэн шат дараатайгаар авч хэрэгжүүлж 
байна. Үүнд: Газар хөндөх зөвшөөрөл, салхины хурд 15м/с-ээс илүү гарсан тохиолдолд 
ажлаа зогсоох, тогтмол усалгаа бүхий сайжруулсан зам, хурдны хязгаарлалт, 
автомашины цементэн зогсоол, нөхөн сэргээлт зэрэг болно. Үүнээс гадна нисэх зурвас 
нь асфальтан хучилттай. Дээр дурьдсан зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнээс хэтэрсэн 
тоосжилтын шалтгааныг нисэх зурвасын орчмын эвдэрсэн газраас үүссэн гэж үзэв. Учир 
нь сүүлийн 2 сарын хугацаанд нарийн ширхэглэгт болон бүдүүн ширхэглэгт 
тоосонцорын үр дүн зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс хэтрээгүй. Энэ нь тус талбайд хийгдсэн 
нөхөн сэргээлтийн ажил бүрэн, сайн хийгдсэнтэй холбоотой.   

Бусад байршлууд дээрх стандартад заасан зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээг давсан тохиолдол 
бүрийн шалтгааныг тодруулсан, мөн түүнийг бууруулахаар авч хэрэгжүүлсэн болон 
цаашид авч хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг Хавсралт хүснэгт 
4-с дэлгэрэнгүй үзэж танилцана уу. 
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Зураг 24. Агаарын чанарын хяналтын цэг буюу DMP-LA05 цэгийн одоогийн (цайвар ногоон 
хүрээнд) болон шинээр шилжүүлэн байршуулахаар төлөвлөж буй байршил (шар хүрээтэй). 

6.2.3. Төслийн дэд бүтцийн шугамын дагууд явуулсан тоосны хяналт шинжилгээ 

6.2.3.1.Гүний хоолойн ус татах шугамын дагууд явуулсан тоосны хяналт 
шинжилгээ 

Гүний хоолойн газрын доорхи усны нөөцийг ашиглах төслийн байгаль орчинд нөлөөлөх 
байдлын үнэлгээний хяналт шинжилгээний хөтөлбөрт тусгагдсаны дагуу усны шугам 
хоолойн дагуух 5 цэгт (DMP-PL01, PL02, PL03, PL04, PL05) мөн түүний нөлөөлөлд 
өртөж болзошгүй алсын цэгүүд болох Амтгайн тойром (DMP-AmTo), Шар тохой (DMP-
ShTo) зэрэг газруудад тоосны хяналт шинжилгээг энэ оноос эхлэн улирал тутамд явуулж 
байна (Хүснэгт 16). 
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Хүснэгт 16. Гүний хоолой дахь хяналт шинжилгээний цэгүүдийн GPS солбилцол 

Хяналт шинжилгээний цэгүүд 
Солбицол (UTM 48T) 

Зүүн уртраг Хойд өргөрөг 

DMP-PL01 681820 4802267 

DMP-PL02 684799 4804989 

DMP-PL03  692583 4810268 

DMP-PL04 698938 4812614 

DMP-PL05  701865 4811786 

DMP-AmTo 742262 4827239 

DMP-ShTo 731763 4790814 

Гүний хоолойд зам тавих, усны шугам хоолой татах болон худаг барих ажил 2011 оны 
IV сараас 2012 оны VII сар хүртэл хугацаанд үргэлжилсэн бөгөөд энэ оны хувьд ямар ч 
барилгын болоод замын ажил нэмж хийгдээгүй. График 14, График 15-д ус татах шугам 
хоолойн дагууд хэмжсэн нарийн ширхэглэгт (PM2.5) болон бүдүүн ширхэглэгт (PM10) 
тоосны үр дүнг үзүүлэв. 

 

График 14. Гүний хоолойн шугам хоолойн дагуу хэмжсэн нарийн ширхэглэгт тоосны үзүүлэлт 
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График 15. Гүний хоолойгоос ус татах шугам хоолойн дагууд хэмжсэн бүдүүн ширхэглэгт 
тоосны хэмжилтийн үр дүн 

Гүний хоолой дахь шугам хоолойн дагуух хяналт шинжилгээний 5 цэг, түүний алсын 
нөлөөллийн 2 цэг дэх нарийн (PM2.5) болон бүдүүн ширхэглэгт (PM10) тоосын агаар 
дахь агууламж I сард PL01 (0.43мг/м3), PL05 (0.45мг/м3) хэмжигдсэнээс бусад 
тохиолдолд Монгол улсын агаарын чанарын стандартад заасан хүлцэх хэмжээнээс 
доогуур буюу хэвийн агууламжтай байв. Хэмжилтийн нийт үр дүнгээр дүгнэж үзвэл 
Гүний хоолой дахь дэд бүтцийн барилгын ажлын явцад эвдэрсэн хөрс тоосжилт 
үүсгэхгүй хэмжээнд эргэж нөхөн сэргэсэн гэж үзэж болохоор байна. Цаашид улирлын 
тоосны хяналт шинжилгээг үргэлжлүүлэн хийж гүйцэтгэнэ.  

6.2.3.2.Оюу Толгой- Гашуун сухайтын замын дагууд хэмжсэн тоосны үзүүлэлтүүд 

Мөн түүнчлэн Оюу Толгой-Гашуун сухайтын дэд бүтцийн зурвасын төслийн байгаль 
орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээний хяналт шинжилгээний  хөтөлбөрт 
заагдсанаар замын дагуу байрлах Бөгтөр хөөвөр (DMP-BuKh), Дөрвөлжин тээг (DMP-
DoTe), Хонгор овоо (DMP-KhO), Цагаан хад (DMP-TsKh), Гашуун сухайт (DMP-GaSu) 
зэрэг5 цэгт тоосны хяналт шинжилгээг сар бүр явуулж байна (Хүснэгт 17). 

Энэ жилийн хувьд тус замын 2А, 2В хэсгийн асфалтан хучилтын ажил бүрэн хийгдэж 
дууссан бөгөөд одоогоор тус замын 1, 3 хэсгийн барилгын ажил үргэлжлэн хийгдэж 
байна. Барилгын ажлыг хийж дуусгасан хэсгүүдэд түр замын болон карьерийн 
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техникийн нөхөн сэргээлтийн ажлыг энэ ондоо багтаан хийж гүйцэтгэх төлөвлөгөөтэй 
ажиллаж байна. Хучилт бүрэн хийгдсэн замаар хөнгөн тэрэг, автобус, бага оврын ачааны 
тэрэг хөдөлгөөнд оролцож эхэлсэн бол энэ оны VII сараас эхэлсэн баяжмалын 
тээвэрлэлт түр замаар хөдөлгөөнд оролцсон хэвээр байна. Нарийн (PM10) болон бүдүүн 
ширхэглэгт (PM10) тоосонцрын хэмжилтийн үр дүнг График 16, График 17-д тус тус 
үзүүлэв.   

Хүснэгт 17. Оюу Толгой- Гашуун сухайтын замын дагуух хяналт шинжилгээний цэгүүдийн GPS 
солбилцол 

Хяналт шинжилгээний 
цэгүүд 

Солбицол (UTM 48T) 

Зүүн уртраг Хойд өргөрөг 

DMP-BuKh 681672 4746609 

DMP-DoTe 700474 4732081 

DMP-KhO 702726 4729300 

DMP-TsKh 708742 4719132 

DMP-GaSu 709682 4702715 

   

 

График 16. Оюу Толгой- Гашуун сухайтын замын дагууд хэмжсэн нарийн ширхэглэгт тоосны 
хэмжилтийн үр дүн 
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Нарийн ширхэглэгтэй тоосонцрын агаар дахь агууламж агаарын чанарын стандартад 
заасан хүлцэх хэмжээний орчимд буюу цөөн тохиолдлуудад зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс 
хэтэрсэн байна. Тухайлбал: Бөгтөр хөөвөрт (BuKh) VI, X сард 0.02-0.03мг/м3-ээр, 
Дөрвөлжин тээг орчимд (DoTe) IV, VII сард 0.01мг/м3-ээр, Хонгор овоо орчимд (KhOv) 
IV, VI, VIII, X сард 0.006- 0.07мг/м3-ээр, Цагаан хад орчимд (TsKh) II, IV, VIII, IX, X 
сард 0.007-0.05мг/м3-ээр, Гашуун сухайтын хилийн боомт орчимд (GaSu) V, VI, VIII, IX 
сард 0.003-0.025мг/м3 хэмжээгээр тус тус хэтэрсэн байна.  

 

График 17. Оюу Толгой-Гашуун сухайтын замын дагууд хэмжсэн бүдүүн ширхэглэгт тоосны 
хэмжилтийн үр дүн 

Харин бүдүүн ширхэглэгтэй тоосонцрын агаар дахь агууламж агаарын чанарын 
стандартад заасан хүлцэх хэмжээнээс Дөрвөлжин тээг орчимд (DoTe) VII сард 
0.03мг/м3, Хонгор овоо орчимд (KhOv) IV сард 0.02мг/м3, Цагаан хад орчимд (TsKh) II 
сард 0.09мг/м3 хэмжээгээр тус тус хэтэрснээс бусад тохиолдолд ямагт бага байсан 
байна. Хяналт шинжилгээний үр дүнгээс харахад цаашид энэ зам ашиглалтанд бүрэн 
орж, бүх тээврийн хэрэгсэл асфальтан хучилттай замаар хөдөлгөөнд оролцож эхэлснээр 
энэ замын дагуух агаар дахь тоосны агууламж стандартад заасан зөвшөөрөгдөх 
хэмжээнээс хэтрэхгүй байх төлөвтэй байна.  
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6.2.4. Агаар дахь бохирдуулагч хийн хяналт шинжилгээ 

Уул уурхайн аливаа үйл ажиллагааны улмаас агаарт төрөл бүрийн хий ялгарч байдаг. 
Ялгарч буй хийг зөвшөөрөгдөх хэмжээнд байгааг хянах, бууруулах арга хэмжээний 
төлөвлөгөөг боловсруулахын тулд байнгын хяналт шинжилгээг хийх нь чухал юм. 
Иймээс уг хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийг 2010 оны намраас эхлэн хэрэгжүүлж 
байна.  Агаарын дахь бохирдуулагч хийн хяналт шинжилгээг Dragger X@m 5000 
загварын зөөврийн багажны (Зураг 25) тусламжтайгаар нийт 36 цэг (Зураг 26) дээр 
хэмжилт хийж гүйцэтгэв.  

 

Зураг 25.Агаар дахь бохирдуулагч хийн хэмжилт хийдэг зөөврийн Dragger Х@m 5000 багаж 

Уг зөөврийн багаж нь агаар дахь хүчилтөрөгч (O2), нүүрстөрөгчийн дан болон давхар 
ислүүд (CO, СО2), метан (CH4), азотын давхар исэл (NO2), хүхэрлэг хий (SO2), аммони 
(NH3) зэрэг хийнүүдийг хэмждэг.  
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Зураг 26.  Агаарын чанарын хяналт шинжилгээний цэгүүдийн байршил 
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6.2.4.1.Төслийн талбай ба түүний ойр орчмын агаар дахь бохирдуулагч хийн 
агууламж 

Уг хяналт шинжилгээгээр агаар дахь метан (CH4), нүүрстөрөгчийн дан (CO) болон 
давхар исэл (СО2) төслийн талбай орчмоос илрээгүй. Харин бусад хийн агаар дахь 
агууламж дараах байдалтай байв. 

2013 оны агаар бохирдуулагч хийн хяналт шинжилгээний хүрээнд дараах талбайнуудад 
хүхэрлэг хий илэрсэн бөгөөд зарим цэгүүдэд 0.78 мг/м3 хэмжээтэйгээр тэмдэглэгдсэн нь 
МУ-ын стандарт хэмжээнд заагдсан  0.5 мг/м3 хэмжээнээс давсан үзүүлэлт болно 
(Хүснэгт 18). 

Хүснэгт 18. Хүхэрлэг хий (SO2) илэрсэн хяналт шинжилгээний цэгүүд 

 
Хяналт шинжилгээний 

цэг 

Хэмжилт хийгдсэн сар 

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

1 Ажилчдын суурин             

2 Петровисын агуулах             

3 Петровисын шатахуун 
түгээх станц 

            

4 Агуулах             

5 Бохир ус цэвэршүүлэх 
байгууламж 

            

6 Дизель цахилгаан станц             

7 Засвар үйлчилгээний төв             

8 Дугатын хайрганы 
үйлдвэр 

            

9 LA02             

10 LA04             

11 LA05             

12 Ханбумбат нисэх буудал             

13 Хог хаягдлын 
менежментийн төв 

            

14 Хогийн цэг             

15 Манлай кемп             

   Стандарт хэмжээнээс 
хэтэрсэн 

 Хүхэрлэг хий илэрсэн боловч 
стандарт хэмжээнээс хэтрээгүй 

 

  

Азотын давхар исэл (NO2)-ийн хяналт шинжилгээний үр дүнд дараах цэгүүдэд  хүлцэх 
хэмжээ (10 минутын дундаж 0.085 мг/м3)-нээс 4-13 дахин өндөр агууламжтай 
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тэмдэглэгдсэн бөгөөд бусад саруудад хяналт шинжилгээний цэгүүдэд ямар нэгэн 
байдлаар уг бохирдуулагч хий илрээгүй. Дээрхи хүлцэх агууламжаас давсан 
тохиолдлууд нь бүхэлдээ санамсаргүй тохиолдлын шинж чанартай буюу ямар нэгэн 
давтан илэрцгүй болно. Гагцхуу Ханбумбат нисэх буудлын уурын зуух V сар хүртэл 
ажилласан тул тус буудлын орчимд тэмдэглэгдсэн азотын давхар исэл үүнтэй холбоотой 
үүссэн байж болох юм.  

Хүснэгт 19. Азотын давхар исэл (NO2)-ийн хий тэмдэглэгдсэн цэгүүд 

№ 
Хяналт шинжилгээний 

цэг 

Хэмжилт хийгдсэн сар 

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

1 Ханбумбат             

2 Дизель цахилгаан станц             

3 Төв агуулах             

4 Хогийн цэг             

5 Петровисын ШТС             

6 Саармаг усны цөөрөм             

7 Ажилчдын суурин             

8 LA05             

9 8 тоннын уурын зуух 
орчим 

            

10 Тэсрэх бодисын агуулах             

11 ДЦС орчим             

12 Хог хаягдлын 
менежментийн төв 

            

13 Тэсрэх бодисын үйлдвэр             

14 Манлай кемп             

15 Бусад 22 цэг (Хавсралт 
хүснэгт 5-аас харна уу) 

            

 

  
 Стандарт хэмжээнээс 

хэтэрсэн 
 Азотын хий илэрсэн боловч 

стандарт хэмжээнээс хэтрээгүй 
 

Агаарын найрлага дахь хүчилтөрөгч (O2)-ийн хэмжээ тогтмол 20.9%-тай байв. Түүнчлэн, 
уурхайн талбай дахь суудлын автомашин, хүнд даацын ачааны машин,өөрөө явагч 
машин механизм, уурын зуух дизель генератор, өндөр хэмийн шатаах зуух, хогийн цэг 
зэрэг нь бохирдуулагч хий ялгаруулах эх үүсвэрүүд болох юм. Эдгээр нь ашиглалт, 
бусад хүчин зүйлээс шалтгаалан үзүүлэх нөлөөлөл нь түр зуурын болон улирлын шинж 
чанартай байх бөгөөд үндсэн эх үүсвэр нь уурын зуух болон дизель генераторууд юм. 
Генераторуудын болон уурын зуухны яндангаас ялгарч буй утааны хийн найрлагыг 
хэмжсэн тухай дараагийн бүлэгт өгүүлнэ. 
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6.2.4.2.Дизель генератор болон уурын зуухны яндангаас ялгарах утааны хэмжилт 

Өнгөрсөн оны XI сарын 19-өөс 27-ны хооронд Оюу Толгой төслийн талбайд байрлах 
Дизель цахилгаан станцын 6 ширхэг Cummins дизель генераторууд, мөн 8 тоннын уурын 
зуух болон Босоо ам 1-н уурын зуухны  яндангаас гарах утааг Testo 350 багажаар 
хэмжсэн. Хэмжилтийг хийхдээ янданд 4 см хэмжээтэй нүх гаргаж түүндээ Testo 350LX 
багажийн мэдрэгчтэй хошууг хийн хэмжилтийг 15 минутын турш хийж гүйцэтгэсэн 
(Зураг 27). 

 б 

Зураг 27. Агаарын чанарыг хэмжигч Testo 350 багаж, хэмжилт хийж буй нь 

Яндан тус бүрийн физик тодорхойлолтыг доорхи хүснэгтэнд үзүүлэв. 

Хүснэгт 20. Хэмжилт хийсэн яндангийн физик тодорхойлолт 

ID Тодорхойлолт Яндангийн 
диаметр (м) 

Яндангийн өндөр 
(m) 

cb-8 ton 8 тонны уурын зуух 0.8 30 

cb-shft-1 Босоо ам 1 -ийн уурын зуух 0.6 20 

cnt-101-S1 Cummins генератор 101-н 1-р яндан 0.4 6.5 

cnt-101-S2 Cummins генератор 101-н 2-р яндан 0.4 6.5 

cnt-102-S1 Cummins генератор 102-н 1-р яндан 0.4 6.5 

cnt-102-S2 Cummins генератор 102-н 2-р яндан 0.4 6.5 

cnt-103-S1 Cummins генератор 103-н 1-р яндан 0.4 6.5 

cnt-103-S2 Cummins генератор 103-н 2-р яндан 0.4 6.5 

cnt-104-S1 Cummins генератор 104-н 1-р яндан 0.4 6.5 

cnt-104-S2 Cummins генератор 104-н 2-р яндан 0.4 6.5 

cnt-106-S1 Cummins генератор 106-н 1-р яндан 0.4 6.5 

cnt-106-S2 Cummins генератор 106-н 2-р яндан 0.4 6.5 
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cnt-107-S1 Cummins генератор 107-н 1-р яндан 0.4 6.5 

cnt-107-S2 Cummins генератор 107-н 2-р яндан 0.4 6.5 

Тус ажлыг Оюу Толгой ХХК-ийн байгаль орчны хэлтэст зөвлөхөөр ажиллаж байгаа 
Арабын Нэгдсэн улсын Вард Карлсон зөвлөх компанийн мэргэжилтэн ирж явуулсан. 
Харамсалтай нь эдгээр үр дүнг жишиж харьцуулах Монгол улсын стандарт хараахан 
байхгүй байна. Иймээс олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн IFC –ийн БОЭМАА-ны 
удирдамжид заасан зөвшөөрөгдөх хэмжээг мөрдлөг болгов. Тус судалгааны үр дүнг 
Хүснэгт 22-д үзүүлэв.  

Хүснэгт 21. IFC-н БОЭМАА-ны удирдамж, 20076 

Хий IFC-ын БОЭМАА-ны удирдамж, 2007 

Дизель генератор Уурын зуух 

NOx 1850 650 

SO2 3855 2000 

Хэмжилтийг генератор болон уурын зуухны хэвийн буюу 70 хувийн ачаалалтай үед 
хийсэн. Хэмжилтийн үр дүнг доорхи хүснэгтэнд үзүүлэв. 

Хүснэгт 22. Генераторуудын яндангаас гарах утаанд агуулагдах зарим хийн агууламж* 

ID Урсгалын 
хурд (м3/мин) 

CO 
(мг/м3) 

NO 
(мг/м 3) 

NO2 

(мг/м3) 
NOx 

(мг/м3) 
SO2 

(мг/м3) 

cb-8 ton 399 2445 138 19 156 1195 

cb-shft-1 227 3 193 0 193 2139 

cnt-101-S1 45 783 770 195 965 0 

cnt-101-S2 55 733 792 200 992 0 

cnt-102-S1 48 757 756 190 946 0 

cnt-102-S2 31 944 670 190 860 1 

cnt-103-S1 45 736 816 186 1002 0 

cnt-103-S2 45 642 869 178 1047 2 

cnt-104-S1 54 648 842 181 1023 0 

cnt-104-S2 44 793 724 169 892 0 

cnt-106-S1 48 783 783 189 972 0 

cnt-106-S2 45 631 843 184 1027 0 

cnt-107-S1 73 753 817 198 1015 0 

cnt-107-S2 41 794 798 203 1000 0 

                                                 
6 IFC. 2007. Environmental, Health, and Safety (EHS) Guidelines 
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*Тэмдэглэх нь: Хэмжилтийн утга 0 (тэг) байх нь магадгүй багажны хэмжих доод 
хязгаараас бага агуулга байж болно. Testo 350 XL –ийн бага агууламж (0-99ppm)-  ийн 
нарийвчлал ±5ppm байдаг. 

Cumming генераторууд, 8 тоннын болон Босоо ам 1 –ийн уурын зуухны яндангын утаанд 
агуулагдах NOx хийн агууламж IFC-ийн удирдамжанд заасан хүлцэх агууламжаас ямагт 
бага байв. Хүхрийн давхар исэл (SO2)-ийн генераторын утаанд агуулагдах агууламж нь 
өчүүхэн бага буюу хүлцэх хэмжээнээс ямагт бага байв. Харин Босоо ам 1-ийн уурын 
зуухны утаан дахь хүхрийн давхар исэл (SO2)-ийн агууламж хүлцэх хэмжээнээс 139 

мг/м3 агууламжаар хэтэрсэн байв.  

6.2.4.3.Төслийн дэд бүтцийн шугамын дагуух агаарын бохирдуулагч хийн агууламж 

Гүний хоолойн ус татах шугам хоолойн дагуу болон Оюу Толгой- Гашуун сухайтын 
замын дагуу тус бүрийн байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээнд тусгагдсаны дагуу 
агаар дахь бохирдуулагч хийн хяналт шинжилгээг явуулж байна. Ус татах шугам 
хоолойн дагууд агаарт аливаа бохирдуулагч хий илрээгүй.      

Оюу Толгой-Гашуун сухайтын замын дагууд байдаг Бөгтөр хөөвөр, Дөрвөлжин тээг 
орчимд хүхэрлэг хийн (SO2) хэмжээ II сард зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс 2 дахин бага буюу 
0.26 мг/м3, Хонгор овоо, Цагаанхад орчимд 0.5 мг/м3 хэмжээтэй илэрсэн нь стандартад 
заасан хүлцэх агууламжаас хэтрээгүй болно.  

6.2.5. Дуу шуугианы хяналт шинжилгээ 

Дуу шуугиан гэдэг нь орчинд тархаж байгаа механик хэлбэлзэх хөдөлгөөн бөгөөд 
түүний давтамжийг герц (Гц)-ээр, үзүүлэх хүчний төвшинг нь децибиль (дБ)-ээр 
хэмждэг. Хүрээлэн буй орчинд үүсч буй дуу шуугианы төвшин тодорхой хэмжээнээс 
давсан тохиолдолд дуу чимээний бохирдол үүсгэдэг тул хяналт шинжилгээг явуулан, 
Монгол улсын Агаарын чанар, техникийн ерөнхий шаардлага MNS4585:2007 стандартыг 
мөрдлөг болгон ажиллаж байна.  

Тус хяналт шинжилгээний ажилд орчны дуу шуугианы хэмжилтийн 2238 медиатор 
нэртэй зөөврийн багаж (Зураг 28)-ыг ашиглан өдрийн болон шөнийн цагаар хэмжилтийг 
хийсэн. Дуу шуугианы хэмжилтийг хийж байх хугацаанд хэмжилтэнд нөлөөлөл үзүүлж 
болзошгүй бусад хүчин зүйлүүдийг тэмдэглэж, бүртгэл хөтөлж байв. 

Дуу шуугианы хяналт шинжилгээний цэгүүд нь лицензийн талбайг тойрон ойрын (NMP-
LA01-04) болон холын (NMP-LA05-10) хүрээ үүсгэн байрлах бөгөөд уурхайн суурингаас 
хамгийн ойр нь 4.0 км (NMP-LA01), хамгийн хол нь 53 км (NMP-LA11) -т орших нийт 
11 цэг байна (Зураг 29). 
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Зураг 28. 2238 Медиатор 

 

Зураг 29.  Дуу шуугианы хяналт шинжилгээний цэгүүдийн байршил 
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6.2.5.1.Төслийн талбай орчмын дуу шуугианы хэмжилт 

Өнгөрсөн нэг жилийн хугацаанд улирал тутамд өдрийн болон шөнийн цагаар хийсэн дуу 
шуугианы хяналт шинжилгээний үр дүнг Зураг 30, Зураг 31-т үзүүлэв. Тархалтын 
зургийг геостатистикийн Kriging аргазүйгээр Surfer7.0 программаар боловсруулав. 

Оюу Толгой орчимд өдрийн дуу шуугианы төвшин 35-45 дБ орчимд хэлбэлздэг. 
Улирлын хэмжилтээр өдрийн цагт агаарт тархах дуу шуугианы хэмжээ хүлцэх хэмжээ 
60 дБ-ээс хэтрээгүй байна. Хэдийгээр зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнд хүрээгүй ч түүнд 
ойрхон дуу шуугианыг Гүний хоолойд, Таван толгойн нүүрсний замын дагууд болон 
Оюу Толгой-Гашуун сухайтын замын барилгын ажил явагдаж байсан талбай орчимд 
тэмдэглэсэн. Салхины хурднаас дуу шуугианы төвшин шууд хамааралтайгаар өсөж 
буурч буйг График 18 харж болно. 

 

 

Зураг 30.Дуу шуугианы өдрийн хэмжилтийн үр дүн 



Оюу Толгой  ХХК-ний байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө,  
Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн биелэлт – 2013                                          

 

Хуудас - 83 

 

 

 

Зураг 31. Дуу шуугианы шөнийн хэмжилтийн үр дүн 

Оюу Толгой орчимд шөнийн дуу шуугианы хэмжээ 33-38 дБ орчимд хэлбэлздэг. 2012 
оны XII сард хэмжсэн шөнийн дуу шуугиан стандартад заасан зөвшөөрөгдөх дээд 
хэмжээ болох 45дБ-ээс доогуур байсан бол 2013 онд зарим цэгүүдэд стандартад зааж 
өгсөн зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс давсан үзүүлэлтүүд тэмдэглэгдсэн.  

Дээрхи зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс давсан тохиолдлуудаас NLA02 цэгт VIII сард хэмжигдсэн 
хэмжигдсэн хэмжилтийг хийж байх үед Оюу Толгой-Гашуун сухайтын замын 1 хэсгийг барихад 
барихад ашиглаж буй элсний орд дээр олон машин техник ажиллаж байсан. Энэ нь 
зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс 4.6 дБ-ээр хэтэрсэн дуу шуугиан үүсгэсэн гол шалтгаан байв. Энэхүү 
Энэхүү элсний ордны олборлолтын үйл ажиллагаа удахгүй зогсох бөгөөд цаашид энэ цэг дээр 
дээр дуу шуугиан үүсгэх өөр эх үүсвэр байхгүй байх болно. Харин бусад цэгүүд дэх 
зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс давсан  тохиолдлуудын шалтааныг хэмжилт хийгдэж байх үед 
салхины хурд их байсантай холбон тайлбарлахаас өөр үндэслэл алга байна  ( 
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Хавсралт хүснэгт 6).  

Хүснэгт 23. Шөний дуу чимээний хяналт шинжилгээний хяналт шинжилгээгээр стандарт 
хэмжээнээс давсан үзүүлэлт тэмдэглэгдсэн цэгүүд 

№ Хяналт шинжилгээний цэг 
Хэмжилт явуулсан сар 

XII (2012) II V VIII 

1 NLA02    49.6 

2 NLA05   49.3  

3 NLA06 (Ханбогд уул)   46.1   

4 NLA07 (Ханбумбат нисэх онгоцны буудал)  57.8   

5 NLA11 (Гүний хоолой)  60.6   

6.2.5.2.Түр болон байнгын нисэх онгоцны буудлууд орчмын дуу шуугианы хэмжилт 

Мөн орон нутгийн Оюут түр нисэх онгоцны буудлын үйл ажиллагаанаас хүрээлэн буй 
орчинд үүсгэж буй дуу шуугианыг хянах зорилгоор 6 цэгт (энэ оны II сар хүртэл), орон 
нутгийн байнгын нисэх онгоцны Ханбумбат буудлын барилгын болон ашиглалтын 
явцад үүсэх дуу шуугианыг хянах зорилгоор 6 цэгт өдрийн цагаар сар бүр хэмжилт 
хийсэн. Үр дүнг Зураг 32-д үзүүлэв. 

Орон нутгийн түр онгоцны буудал орчмын болон байнгын нисэх онгоцны буудлын дуу 
шуугианы төвшин энэ оны турш стандартад заасан зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс ямагт 
доогуур үзүүлэлттэй байв. Дуу шуугианы төвшинд хүрээлэн буй орчны бусад хүчин 
зүйлс хэрхэн нөлөөлж буй эсэхэд олон хүчин зүйлтийн статистик анализ хийж үзэхэд 
салхины хурдаас шууд хамааралтайгаар өсөж байв (r=0.813; p=0.00; График 18).  
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Зураг 32. Нисэх онгоцны буудлын эргэн тойронд хийсэн сарын хэмжилтийн үр дүн 
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График 18.Дуу шуугианы төвшинд үзүүлэх цаг уурын хүчин зүйл 

6.3. ДОРГИО ЧИЧИРГЭЭ 

6.3.1. Судалгааны зорилго, хамрах хүрээ 

Энэхүү судалгааны зорилго нь Оюу Толгой төслийн талбайн тодорхой байршлууд дахь 
орчны хөрс чичирхийллийн шуугианы түвшинг үнэлэх, ил уурхайн тэсэлгээнээс үүсэх 
хөрсний чичирхийллийн эрчмийг үнэлэх явдал юм. Тодорхой цэгүүдэд суурилуулсан 
өргөн зурваст 8 станцаас цуглуулсан мэдээллийг ашиглан орчны шуугианы түвшинг 
үнэлэн дүгнэж, ил уурхайн тэсэлгээний үед багажаар хэмжигдэх эрчмийг тооцох 
зорилгоор ШУА-ийн харьяа Одон Орон, Геофизик судалгааны хүрээлэнгийн Газар 
хөдлөл судлалын сектортой хамтран ажилласан.  

Нийт 8 цэг сонгон авч өдөр болон шөнийн өөрчлөлтийг тооцох зорилгоор төслийн өдөр 
тутмын үйл ажиллагаа зэрэг өндөр давтамжтай шуугианы эх үүсвэрүүдийн ойролцоо 2 
цэг (GVM-02 болон GVM-03)-ийн сонгон авсан бол бусад 6 цэгүүд(GVM-01, GVM-04, 
GVM-05, GVM-07, GVM-08)-ийг харьцангуй дуу шуугиан багатай газруудын сонгон авч 
станцуудыг байрлуулсан.  
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Зураг 33. Сейсмик станцууд байрлуулсан цэгүүд 
 

 

Хүснэгт 24. Сейсмик станц болон хэмжилтийн цэгүүдийн мэдээлэл 

Талбай/Станцын нэр Станцын байршлын координац 
Ил уурхайгаас 
алслагдсан зай 

Тайлар 

CVM-01 42.953939    106.793261 7.37 км Шинэ цэг 

CVM-02 43.045211    106.825371 4.74 км Хамгийн өндөр 
шуугиантай цэг 

CVM-03 43.072845   106.789804 8.84 км  

CVM-04 43.188572   106.815638 20.46 км Шинэ цэг 

CVM-05  43.150823   106.988117 19.65 км  

CVM-06 43.242353   107.181343 37.63 км  

CVM-07 43.000381   106.975253 10.28 км  

CVM-08 42.959007 5.51 км  
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6.3.2. Судалгааны үр дүн 

Оюу Толгой төслийн талбайн хөрсний чичирхийллийн түвшин хэвийн хэмжээнд байгаа 
бөгөөд давтамжийн зурвасыг ажиглахад өдөр болон шөнийн ноцтой өөрчлөлт 
ажиглагдахгүй байна. Төслийн талбай дахь уурхайн үйл ажиллагаа өдөр ирэх тусам 
нэмэгдэж байгаа тул хүний үйл ажиллагаанаас улбаатай шуугианы түвшин нь хөрсний 
чичирхийллийн спектрийн богино хугацааны зурваст харагдах юм.  Хамгийн өндөр хоёр 
түвшин нь 0.6 секунд болон 0.8-0.9 секундын хооронд бүх станцад нэгэн зэрэг 
бүртгэгдсэн байгаа нь Оюу Толгой төслийн талбайд ажиллаж буй шуугианы үүсвэртэй 
холбоотой бөгөөд уг шуугианы эх үүсвэрийг тогтоох нэмэлт судалгааны ажлыг явуулах 
шаардлагатай.  

2013/04/06-ны 04:30 цагт Оюу Толгойн ил уурхайд явуулсан тэсэлгээ нь төслийн талбайд 
түр хугацаагаар суурилуулсан 8 сейсмик станцад бүртгэгдсэн байна. Уг 8 станцыг 4.7-
37.6 км-ийн зайд, ил уурхайгаас өөр өөр зүгт суурилуулсан. Эдгээр станцад бүртгэгдсэн 
хөрсний чичирхийллийн хамгийн өндөр хурдатгал нь ил уурхайгаас алслагдах тусам 
буурч байна.  

Эдгээр станцад бүртгэгдсэн мэдээллээс авсан хөрсний чичирхийллийн хамгийн өндөр 
хурдатгалын далайцын дээд утгад тулгуурлан уг тэсэлгээнээс үүссэн хөрсний 
чичирхийллийн эрчмийг сонгогдсон байршлуудад Меркалийн шинэчлэгдсэн 
шаталбараар 1 хэм орчим байна гэж үзсэн бөгөөд уг тэсэлгээний магнитуд нь 2-оос доош 
байна гэж үзлээ. Тэсэлгээнээс үүсэх хөрсний чичирхийллийн эрчим нь тэсэлгээний 
материалын хэмжээнээс шалтгаалах нь тодорхой.  

Түүнчлэн энэхүү уурхайн тэсэлгээнээс үүсэх хөрсний чичирхийллийн эрчим нь Оюу 
Толгой төслийн талбайтай ойр байрлах ООГСТ-ийн зарим сейсмик станцуудад 
бүртгэгдсэн байна. Уг станцуудын сейсмик долгионы мэдээллийг ашиглан уг 
тэсэлгээний магнитудыг голомтдоо (ил уурхай) MI=1.9 байна гэж тооцов.     

Хэмжилтийн үеэр Оюу Толгой төслийн талбайд далд уурхайн тэсэлгээг явуулсан бөгөөд 
тэсэлгээнд хэрэглэсэн материал, станцуудын тэсэлгээний байршлаас алслагдсан байдал 
зэргээс хамааран дээрх 8 станцын 4 нь уг үзэгдлийг бүртгэсэн байна. 

6.1. БҮЛГИЙН ДҮГНЭЛТ  

 Төслийн талбай орчимд нийт 35 цэгт сар бүр тоосны хяналт шинжилгээ 
хийгдсэнээс 11 цэгт ямар нэгэн байдлаар тоосжилт хүлцэх хэмжээнээс давж 
тэмдэглэгдсэн.Төслийн талбайн орчмын нарийн ширхэглэгт тоосонцорын хяналт 
шинжилгээгээр МУ-ын стандартад заасан хүлцэх хэмжээнээс хэтэрсэн 
тохиолдолд өнгөрсөн онд 12-р сараас энэ оны 10 сар хүртэл нийт 88 удаа, бүдүүн 
ширхэглэгт тоосонцор хүлцэх хэмжээнээс хэтэрсэн тохиолдол 58 удаа 
тэмдэглэгдсэн.  
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 Хяналт шинжилгээгээр хүлцэх хэмжээнээс өндөр гарсан хамгийн их давтамж 
уурхайн талбайд Баяжуулах үйлдвэрийн Хүдэр агуулах байгууламжийн орчим 
бөгөөд мөн уг хэсэгт хамгийн их утга тэмдэглэгдсэн. Тиймээс уг байгууламж 
орчмын тоосжилтыг бууруулах зорилгоор анхдагч бутлуур дээр өндөр хүчин 
чадалтай нэмэлт усалгааны болон ус мананцартуулагч багаж 2014 онд 
суурилуулахаар төлөвлөсөн. 

 Гүний хоолойн ус татах шугам хоолойн дагуу нийт 7 цэгт тоосны хяналт 
шинжилгээг улирал тутам явуулж байгаа бөгөөд зөвхөн 2013 оны 1-р сард 
явуулсан хяналт шинжилгээгээр МУ-ын стандартад заасан хүлцэх хэмжээнээс 
давсан үзүүлэлт тэмдэглэгдсэн бөгөөд сүүлийн хэмжилтүүдээр дахин давсан 
үзүүлэлт тэмдэглэгдээгүйгээс харахад барилгын үед эвдэрсэн хөрс нөхөн 
сэргээгдэж байгалийн нөхцөлдөө эргэн орж байгаа нь харагдаж байна.  

  ОТ-ГС-ын автозамын дагуух тоосны хяналт шинжилгээг нийт 5 цэгт сар тутам 
явуулж байгаагаас нарийн ширхэглэгт тоосны хэмжээ МУ-ын стандарт хэмжээнд 
заасан хүлцэх хэмжээнээс хэтэрсэн хэмжилтүүд тэмдэглэгдсэн ч үл ялиг 0.006- 
0.07мг/м3-ээр (МУ-ын стандартын хүлцэх хэмжээ 0.05 мг/м3) хэтэрсэн бол 
бүдүүн ширхэглэгт тоос хүлцэх хэмжээнээс давсан 3 тохиолдол бүртгэгдсэнээс 
0.02мг/м3-0.09 мг/м3 хэмжээтэй давсан нь тэмдэглэгдсэн.  

 Хөтөлгөөн болон хурдыг хязгаарлах, үр ашиггүй газар ашиглалтыг хянах, 
тогтмол услах замаар, нэмэлт усалтгааны болон мананцартуулах төхөөрөмж 
суулгах, ургамалжуулах замаар тоосжилт бууруулах арга хэмжээг авч байна.  

 Агаар дахь бохирдуулагч хийн хяналт шинжилгээг нийт 36 цэг дээр сар тутам 
явуулснаас метан (CH4), нүүрстөрөгчийн дан (CO) болон давхар исэл (СО2)-ийн 
хий ямар нэгэн байдлаар илрээгүй бол Хүхэрлэг хий (SO2) зөвхөн I, II болон III 
саруудад нийтдээ 15 цэг дээр тэмдэглэгдсэнээс 6 цэг дээр МУ-ын стандарт 
хэмжээнд заагдсан хүлцэх хэмжээнээс (0.5мг/м3) давсан үзүүлэлт тэмдэглэгдсэн 
нь хүйтний улиралд дулаан хамгамжийн зуухнууд ажиллаж байсантай холбоотой 
байх магадлалтай. Сүүлийн саруудын хэмжилтээр дахин хүхэрлэг хий 
тэмдэглэгдээгүй.  
Мөн Азотын давхар исэл (NO2) IV сард 12 цэгдээр, VIII сард 10 цэгдээр МУ-ын 
стандарт хэмжээнд заасан хүлцэх хэмжээнээс давсан үзүүлэлт бүртгэгдсэн бөгөөд 
бусад саруудад ямар нэгэн байдлаар давтан тэмдэглэгдээгүй. Цаашид уг 
бохирдуулагч хийн эх үүсвэрийг нь нарийвчлан тогтоох шаардлагатай.  

 Дуу шуугианы хяналт шинжилгээг нийт 11 цэгт өдөр болон шөнийн цагт зохион 
байгуулснаас 5 цэгт шөнийн цагаар МУ-ын стандартад зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс 
45 дБ-ээс өндөр хэмжээтэй дуу чимээ бүртгэгдсэн бөгөөд эдгээр цэгүүдэд дахин 
стандартаас давсан үзүүлэлт бүртгэгдээгүй бол өдрийн цагаар хүлцэх хэмжээнээс 
давсан үзүүлэлт ямар нэгэн байдлаар бүртгэгдээгүй. Дуу шуугианы хэмжээ нь цаг 
уурын хүчин зүйл тухайлбал салхины нөлөөгөөр өндөр гарах магадлалтай.  
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 Оюу Толгой төслийн талбайн хөрсний чичирхийллийн түвшин хэвийн хэмжээнд 
байгаа бөгөөд давтамжийн зурвасыг ажиглахад өдөр болон шөнийн ноцтой 
өөрчлөлт ажиглагдаагүй.  

 Тоосны болон зарим нэг бохирдуулагч хийн стандарт хэмжээнээс давсан 
тохиолдлуудад дүн шинжилгээ хийж, тоосжилт, агаарын бохирдлыг бууруулах 
арга хэмжээг 2014 онд хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн болно (Хавсралт Хүснэгт 5, 6).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. УСНЫ МЕНЕЖМЕНТ 

7.1. УСНЫ НӨӨЦ 

Оюу Толгойн зэсийн баяжуулах үйлдвэрт шаардагдах усны нөөцийн хайгуул судалгааны 
ажлыг 2003–2007 онд хэрэгжүүлсэн бөгөөд үр дүнгийн тайлан, нөөцийн тооцоог Монгол 
Улсын Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Усны газар (хуучин нэрээр)-ын дэргэдэх 
Усны салбарын Шинжлэх ухаан, технологийн зөвлөл 2008 оны 11 дүгээр сарын 11-ний 
өдрийн хуралдаанаар хэлэлцэж Гүний хоолойн газрын доорхи усны ордын 
гидродинамикийн болон балансын аргаар тооцож, үйлдвэрлэлийн зэрэглэлээр үнэлсэн 
870,0 л/сек буюу 75168 м3/хоног ашиглалтын нөөцийг хүлээн авах тухай шийдвэр 
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гаргажээ. Уг шийдвэрийг үндэслэн Монгол Улсын БОАЖ-ын сайдын 2009 оны 01 
дүгээр сарын 27-ны өдрийн 22 тоот тушаалаар уг нөөцийг баталгаажуулсан байна.  

Оюу толгойн баяжуулах үйлдвэр болон уурхайн талбайн усны хэрэгцээнд, Oюу толгойн 
орд Гашуун сухайтын хооронд баригдаж буй хатуу хучилттай замын барилгын ажил, 
Ханбогд сумын мод үржүүлгийн газар, Орон нутгийн нисэх онгоцны буудал байгуулах 
төслийн барилгын ажилд шаардагдах усны хэрэгцээг Оюу Толгой ХХК нь өөрийн 
хөрөнгөөр өрөмдсөн цооногуудыг худаг болгон тоноглох замаар хангаж байна.  

 

Зураг 34. Гүний хоолойн газар доорхи усны ордын дэвсгэр чулуулгийн гадаргын зураг. 
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Зураг 35. Гүний хоолойн усны ордоос Оюу Толгойн уурхай руу ус татах шугам хоолой. 

Гүний хоолойн ус татах байгууламж нь хоногт 77760 шоо.м ус олборлох хүчин чадалтай. 
28 худаг, 5 ус өргөх станц, 1 тасалдалттай ус өргөх станцтай, нэг бүр нь 200,000 шоо.м 
багтаамжтай 2 ширхэг ус хуримтлуулах цөөрөмтэй, 88км DICL, 65 км HDPE ус 
дамжуулах яндан хоолойтой байгууламж юм.  

 

Зураг 36. Ус хуримтлуулах цөөрөм 200,000 шоо.м ус хадгалах багтаамжтай. 
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7.1.1. Усны хэрэглээ 

Гүний хоолойн ордын ус ашиглалт 2011 оны 8 дугаар сараас хэсэгчлэн эхэлсэн бөгөөд 
одоогийн байдлаар нийт 5 багцын 28 худгаас Оюу толгой төслийн Ус цэвэршүүлэх ба 
савлах үйлдвэр, ус хуримтлуулах цөөрөм, баяжуулах үйлдвэрийн усны хэрэгцээнд 
ашиглаж байна. Баяжуулах үйлдвэрийн үйл явц идэвхижсэнтэй холбоотойгоор усны 
хэрэглээ 2013 онд тогтмол өссөөр ирсэн ба 10 дугаар сарын байдлаар нийт 8572724.6 
шоо.м усыг төслийн унд ахуй, баяжуулах үйлдвэрлэл, барилгын ажлын хэрэгцээнд, ус 
хуримтлуулах цөөрөмд ус хадгалах зорилгоор ашигласан бөгөөд энэ нь өмнөх 2012 онд 
ашигласан усны хэмжээнээс даруй 4.9 дахин их байна. Оюу толгой төслийн хэмжээнд 
унд ахуй болон баяжуулах үйлдвэрлэлийн усны хэрэгцээг хангаж байгаа цооног (худаг)-
уудын үзүүлэлтийг Хүснэгт 25-д үзүүллээ. Нутгийн малчдын ахуйн хэрэгцээндээ 
ашиглаж буй хөрсний бага гүний уст гар худгууд булаг, задгай ус зэргийг төслийн унд 
ахуй, хайгуулын болон үйлдвэрлэлийн хэрэгцээнд ашигладаггүй болно. 

 

График 19. Оюу толгой төслийн ашигласан усны нийлбэр хэмжээ худагт суурилуулсан усны 
тоолуурын заалтаар тооцсон. (2013 оны эхний 10 сарын байдлаар) 

Хүснэгт 25. Оюу толгой төслийн ашигласан усны хэмжээ худагт суурилуулсан усны тоолуурын 
заалтаар тооцсон. (2013 оны 10 дугаар сарын байдлаар.) 

Зориулалт  Ашигласан усны 
хэмжээ м3 

Тайлбар 

1 Үйлдвэрлэл 8207691.72  

2 Унд ахуй 313178.9 

Унд ахуйн хэрэгцээнд ашигласан усны 
хэмжээг Оюу Толгой төслийн Ус 

савлах болон цэвэршүүлэх үйлдвэрийн 
мэдээг үндэслэн тооцсон. 

3 Авто Зам  39069  

4 Мод үржүүлгийн усалгаа  12619  

5 Ил уурхайгаас шавхсан ус  166  
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Нийт усны хэрэглээ 8572724.62  

 

График 20. Оюу толгой төслийн ашигласан усны хэмжээг жилээр нь харуулсан график (2013 
оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс 10 дугаар сарын 31-ний хооронд) 
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График 21 Оюу Толгойн Баяжуулах үйлдвэрийн хэрэгцээнд Гүний хоолойн газрын доорхи усны 
ордоос авч ашигласан усны хэмжээ.  (2013 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс 10 дугаар сарын 31-

ний хооронд) 

Хүснэгт 26. Оюу Толгойн Баяжуулах үйлдвэрийн технологийн процесст зарцуулсан  усны 
хэмжээ (2013 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс 10 дугаар сарын 31-ний хооронд) 

#  Хэмжих нэгж Бодит хэмжээ 

1 Гүний хоолойн ГДУ ордоос ус хуримтлуулах цөөрөм руу 
шахсан усны зарцуулалт 

м3 7876652 

2 Баяжуулах үйлдвэрийн усны хэрэглээ  м3 7636979 

3 Баяжуулах үйлдвэрийн усны зарцуулалт  м3/тонн 0.52 

4 Баяжуулах үйлдвэрийн нйит технологийн усны хэрэглээ м3 45193276 

5 Баяжуулах үйлдвэрийн нийт технологийн усны зарцуулалт м3/тонн 3.07 

6 Хаягдлын өтгөрүүлэгчийн эргэлтийн усны хэрэглээ м3 35028520 

7 Хаягдлын өтгөрүүлэгчийн эргэлтийн усны хэрэглээний 
хувь 

% 77.3 

8 Хаягдлын өтгөрүүлэгчийн эргэлтийн усны зарцуулалт  м3/тонн 2.38 

9 Хаягдлын далангийн эргэлтийн усны хэрэглээ м3 5927491 

10 Хаягдлын далангийн эргэлтийн усны хэрэглээний хувь % 13.12 
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11 Хаягдлын далангийн эргэлтийн усны зарцуулалт м3/тонн 0.40 

Хүснэгт 27. Баяжуулах үйлдвэрийн технологийн процесст эргүүлэн ашигласан усны хэмжээ 
(2013 оны 1 дүгээр сарын 1-ээс 10 дугаар сарын 31-ний хооронд) 

# Зориулалт Усны хэрэглээ 
(м3) 

Эргүүлэн 
ашигласан усны 
хэмжээ (м3) 

Эргүүлэн 
ашигласан усны 

хэмжээ (%) 

1 Баяжуулах үйлдвэрлэл 45192276 40955981 90.6 

2 Бохир ус цэвэрлэх байгууламж 500785 нийлүүлсэн 
бохир ус 

388579 
цэвэршүүлсэн бохир 

ус 

77.5 

3 Далд уурхай 11714 0 0 

4 ОТ-ГС авто зам  39069 0 0 

5 Бетон зуурмаг 6973 0 0 

Нийлбэр 45750817 41344560 90.3 

 

График 22. Оюу толгой төслийн үйлдвэрлэсэн бетон зуурмаг, ашигласан усны хэмжээ. 
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Зураг 37. GH05_PB01, GH05_PB02, GH05_PB03 худгууд. 

   

Зураг 38. GH05_PB05, GH05_PB06 худгууд. 

   

Зураг 39. GH05_PB05 худгийн зохион байгуулалт (усны тоолуур, хянах самбар) 

Оюу толгой төслийн барилгажилтын үеийн бетон зуурмагийн хэрэгцээг нийт 3 
зуурмагийн үйлдвэрээс хангаж байна. 2013 оны 09 дүгээр сарын байдлаар эдгээр 
үйлдвэрүүд нь 36098 шоо.м бетон зуурмаг үйлдвэрлэж үүнд 6973 шоо.м ус зарцуулаад 
байна. Нэг шоо.м бетон зуурмаг үйлдвэрлэхэд дунджаар 193 литр ус зарцуулсан байна. 
Оюу толгой төслийн талбайд ус авч ашиглаж буй бүх цооногуудын усны түвшин, 
хэрэглээг нь  долоо хоногт 1 удаа, харин Гүний хоолойн ордын худгуудын усны түвшин, 
хэрэглээг нь өдөр бүр 2 цаг дутамд худагт суурилуулсан автомат түвшин хэмжигчээр 
хэмжиж байна.  

Цооногийн усны түвшин бууралтын зөвшөөрөгдөх хязгаарт ойртон буурсан  тохиолдолд 
ашиглалтыг түр зогсоож усны түвшинг зохих хэмжээнд  хүрч сэргэтэл хүлээх замаар 
худгуудыг сэлгэн ашиглах арга хэмжээ авдаг. 
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Хүснэгт 28 Оюу толгой төслийн хэмжээнд унд ахуй болон баяжуулах үйлдвэрлэлийн усны 
хэрэгцээг хангаж байгаа худгууд. 

№ 
Худгийн 
дугаар 

Солбицол 
Яндан 

суулгасан 
гүн, м 

Ундарга, 
л/с 

Насосны 
хүчин 
чадал, 
м3/ц 

Тайлбар 
Уртраг Өргөрөг 

1 GH05-PB01 673500 4797000 246 14.96 72 Баяжуулах үйлдвэрлэл, унд 
ахуйн усны хэрэгцээнд 

2 GH05-PB02 676418 4798850 310 30.11 72 Баяжуулах үйлдвэрлэл, унд 
ахуйн усны хэрэгцээнд 

3 GH05-PB03 675490 4796630 299 35 72 Баяжуулах үйлдвэрлэл, унд 
ахуйн усны хэрэгцээнд 

4 GH05-PB05 678161 4797735 329 40.03 72 Баяжуулах үйлдвэрлэл, унд 
ахуйн усны хэрэгцээнд 

5 GH05-PB06 679000 4800000 388 29.56 72 Баяжуулах үйлдвэрлэл, унд 
ахуйн усны хэрэгцээнд 

6 GH04-PB01 681400 4801010 379 40.01 158 Баяжуулах үйлдвэрлэл, унд 
ахуйн усны хэрэгцээнд 

7 GH04-PB03 681347 4802834 372 29.89 158 Баяжуулах үйлдвэрлэл, унд 
ахуйн усны хэрэгцээнд 

8 GH04-PB04 682387 4798516 254 14.04 158 Баяжуулах үйлдвэрлэл, унд 
ахуйн усны хэрэгцээнд 

9 GH04-PB05 684500 4802000 367 30.07 158 Баяжуулах үйлдвэрлэл, унд 
ахуйн усны хэрэгцээнд 

10 GH04-PB06 685000 4804500 407.2 39.98 158 Баяжуулах үйлдвэрлэл, унд 
ахуйн усны хэрэгцээнд 

11 GH03-PB01 689500 4806000 394 39.94 158 Баяжуулах үйлдвэрлэл, унд 
ахуйн усны хэрэгцээнд 

12 GH03-PB02 691500 4808000 365 39.99 158 Баяжуулах үйлдвэрлэл, унд 
ахуйн усны хэрэгцээнд 

13 GH03-PB03 691110 4805555 372 39.99 158 Баяжуулах үйлдвэрлэл, унд 
ахуйн усны хэрэгцээнд 

14 GH03-PB04 689500 4804000 390.2 35.01 158 Баяжуулах үйлдвэрлэл, унд 
ахуйн усны хэрэгцээнд 

15 GH03-PB05 692367 4805108 371 34.73 158 Баяжуулах үйлдвэрлэл, унд 
ахуйн усны хэрэгцээнд 

16 GH03-PB06 693500 4806300 354 39.98 158 Баяжуулах үйлдвэрлэл, унд 
ахуйн усны хэрэгцээнд 

17 GH02-PB01 691339 4810180 290.5 35.06 158 Баяжуулах үйлдвэрлэл, унд 
ахуйн усны хэрэгцээнд 

18 GH02-PB02 693654 4811370 286 40 158 Баяжуулах үйлдвэрлэл, унд 
ахуйн усны хэрэгцээнд 

19 GH02-PB03 693477 4808001 374 35.02 158 Баяжуулах үйлдвэрлэл, унд 
ахуйн усны хэрэгцээнд 

20 GH02-PB04 695085 4809210 348 39.98 158 Баяжуулах үйлдвэрлэл, унд 
ахуйн усны хэрэгцээнд 

21 GH02-PB06 697500 4810000 367 40.01 158 Баяжуулах үйлдвэрлэл, унд 
ахуйн усны хэрэгцээнд 

22 GH02-PB07 697436 4808530 309.5 43.49 158 Баяжуулах үйлдвэрлэл, унд 
ахуйн усны хэрэгцээнд 

23 GH01-PB02 697370 4812090 376 0 158 Баяжуулах үйлдвэрлэл, унд 
ахуйн усны хэрэгцээнд 
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№ 
Худгийн 
дугаар 

Солбицол 
Яндан 

суулгасан 
гүн, м 

Ундарга, 
л/с 

Насосны 
хүчин 
чадал, 
м3/ц 

Тайлбар 
Уртраг Өргөрөг 

24 GH01-PB03 699500 4812000 315 0 158 Баяжуулах үйлдвэрлэл, унд 
ахуйн усны хэрэгцээнд 

25 GH01-PB04 699500 4810000 358 0 158 Баяжуулах үйлдвэрлэл, унд 
ахуйн усны хэрэгцээнд 

26 GH01-PB05 695500 4812000 273 0 158 Баяжуулах үйлдвэрлэл, унд 
ахуйн усны хэрэгцээнд 

27 GH01-PB06 696004 4813515 269 30.01 158 Баяжуулах үйлдвэрлэл, унд 
ахуйн усны хэрэгцээнд 

28 GH01-PB07 700754 4810706 329 39.91 158 Баяжуулах үйлдвэрлэл, унд 
ахуйн усны хэрэгцээнд 

29 GGW32 694345 4741618 220 16 25 ОТ-ГС замын барилгын ажлын 
усны хэрэгцээнд 

30 
CRMR10-

WS03 
694655 4739893 201 14 15 

31 OTC02 656004 4775982 114 4 14  

32 OTC04 656574 4780755 70 3 8.64  

33 OTRC-1135 646859 4766199 100 1 20 Оюу Толгойн уухайн талбайн 
усны хэрэгцээнд 

34 OTRC-1395 647644 4764158 94 2.5 20 

35 MR-HB-08 679676 4787149 150 4  Ханбогд сумын мод үржүүлгийн 
усны хэрэгцээнд 

7.1.2. Төслийн хэрэгцээнд ашиглаж байгаа худгуудын усны түвшин, хэрэглээ  

Оюу Толгой төслийн талбайн ус авч ашиглаж буй цооногуудын усны түвшин, хэрэглээг 
долоо хоногт 1 удаа, харин Гүний хоолойн худгуудын усны түвшин, хэрэглээг өдөр бүр 
2 цаг дутам худагт суурилуулсан автомат түвшин хэмжигчээр хэмжиж байна. 
Цооногийн усны түвшин зөвшөөрөгдөх хязгаарт ойртон буурсан тохиолдолд усны 
хөдөлгөөнт түвшинг зохих хэмжээнд хүрч сэргэтэл хугацаанд ашиглалтыг түр зогсоох 
арга хэмжээ авдаг. Цооногийн усны түвшний бууралтын  зөвшөөрөгдөх хязгаар гэдэг нь 
гидрогеологийн шавхалт туршилтын  ажлын үр дүнд  үндэслэн тухайн цооногоос 
тогтвортой ус ашиглаж болох хамгийн дээд хэмжээ буюу хязгаарыг тогтоож өгсөн 
гүнийг хэлнэ. Газрын доорхи усны нөөц нь тэжээгдлийн эрчим, ашиглалтын үеийн 
ундарга зэргээс шалтгаалан ашиглалтын явцад усны түвшин тодорхой хэмжээгээр буурч 
байдаг. Иймд тухайн экосистемд үлдээх ёстой усны хэмжээг  энэхүү түвшний 
зөвшөөрөгдөх  бууралтаар хязгаарлаж төслийн усны хэрэглээг зохицуулж байна. Нэгэнт 
дээрхи худгуудыг байнгын идэвхитэй ашиглалтанд хамруулж байгаагаас цооногийн 
усны хөдөлгөөнт (динамик) түвшнийг л хэмжиж тэрхүү үзүүлэлтээр ашиглалтын 
байдлаас хамаарсан түвшний бууралтын хэлбэлзлийг хянаж, цооногуудыг сэлгэн 
ашиглах замаар зохицуулалт хийж байна. 
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График 23. GH01_PB02 Гүний хоолойн ус татах байгууламжийн 1 дүгээр багцын 2 дугаар худаг. 
Оюу толгой төслийн усан хангамжийн шугам хоолойн сүлжээнд холбогдсон. 

 

График 24. GH01_PB03 Гүний хоолойн ус татах байгууламжийн 1 дүгээр багцын 3 дугаар худаг. 
Оюу толгой төслийн усан хангамжийн шугам хоолойн сүлжээнд холбогдсон. 
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График 25. GH01_PB04 Гүний хоолойн ус татах байгууламжийн 1 дүгээр багцын 4 дүгээр худаг. 
Оюу толгой төслийн усан хангамжийн шугам хоолойн сүлжээнд холбогдсон. 
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График 26. GH01_PB05 Гүний хоолойн ус татах байгууламжийн 1 дүгээр багцын 5 дугаар худаг. 
Оюу толгой төслийн усан хангамжийн шугам хоолойн сүлжээнд холбогдсон. 
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График 27. GH01_PB06 Гүний хоолойн ус татах байгууламжийн 1 дүгээр багцын 6 дугаар худаг. 
Оюу толгой төслийн усан хангамжийн шугам хоолойн сүлжээнд холбогдсон. 
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График 28. GH01_PB07 Гүний хоолойн ус татах байгууламжийн 1 дүгээр багцын 7 дугаар худаг. 
Оюу толгой төслийн усан хангамжийн шугам хоолойн сүлжээнд холбогдсон. 
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График 29. GH02_PB01 Гүний хоолойн ус татах байгууламжийн 2 дугаар багцын 1 дүгээр худаг. 
Оюу толгой төслийн усан хангамжийн шугам хоолойн сүлжээнд холбогдсон. 
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График 30. GH02_PB02 Гүний хоолойн ус татах байгууламжийн 2 дугаар багцын 2 дугаар худаг. 
Оюу толгой төслийн усан хангамжийн шугам хоолойн сүлжээнд холбогдсон. 
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График 31. GH02_PB03 Гүний хоолойн ус татах байгууламжийн 2 дугаар багцын 3 дугаар худаг. 
Оюу толгой төслийн усан хангамжийн шугам хоолойн сүлжээнд холбогдсон. 



Оюу Толгой  ХХК-ний байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө,  
Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн биелэлт – 2013                                          
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График 32. GH02_PB04 Гүний хоолойн ус татах байгууламжийн 2 дугаар багцын 4 дүгээр худаг. 
Оюу толгой төслийн усан хангамжийн шугам хоолойн сүлжээнд холбогдсон. 



Оюу Толгой  ХХК-ний байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө,  
Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн биелэлт – 2013                                          
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График 33. GH02_PB06 Гүний хоолойн ус татах байгууламжийн 2 дугаар багцын 6 дугаар худаг. 
Оюу толгой төслийн усан хангамжийн шугам хоолойн сүлжээнд холбогдсон. 



Оюу Толгой  ХХК-ний байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө,  
Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн биелэлт – 2013                                          

 

Хуудас - 111 

 

 

График 34. GH02_PB07 Гүний хоолойн ус татах байгууламжийн 2 дугаар багцын 7 дугаар худаг. 
Оюу толгой төслийн усан хангамжийн шугам хоолойн сүлжээнд холбогдсон. 



Оюу Толгой  ХХК-ний байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө,  
Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн биелэлт – 2013                                          
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График 35. GH03_PB01 Гүний хоолойн ус татах байгууламжийн 3 дугаар багцын 1 дүгээр худаг. 
Оюу толгой төслийн усан хангамжийн шугам хоолойн сүлжээнд холбогдсон. 



Оюу Толгой  ХХК-ний байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө,  
Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн биелэлт – 2013                                          
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График 36. GH03_PB02 Гүний хоолойн ус татах байгууламжийн 3 дугаар багцын 2 дугаар худаг. 
Оюу толгой төслийн усан хангамжийн шугам хоолойн сүлжээнд холбогдсон. 



Оюу Толгой  ХХК-ний байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө,  
Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн биелэлт – 2013                                          
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График 37. GH03_PB03 Гүний хоолойн ус татах байгууламжийн 3 дугаар багцын 3 дугаар худаг. 
Оюу толгой төслийн усан хангамжийн шугам хоолойн сүлжээнд холбогдсон. 



Оюу Толгой  ХХК-ний байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө,  
Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн биелэлт – 2013                                          
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График 38. GH03_PB04 Гүний хоолойн ус татах байгууламжийн 3 дугаар багцын 4 дүгээр худаг. 
Оюу толгой төслийн усан хангамжийн шугам хоолойн сүлжээнд холбогдсон. 



Оюу Толгой  ХХК-ний байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө,  
Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн биелэлт – 2013                                          
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График 39. GH03_PB05 Гүний хоолойн ус татах байгууламжийн 3 дугаар багцын 5 дугаар худаг. 
Оюу толгой төслийн усан хангамжийн шугам хоолойн сүлжээнд холбогдсон. 



Оюу Толгой  ХХК-ний байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө,  
Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн биелэлт – 2013                                          
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График 40. GH03_PB06 Гүний хоолойн ус татах байгууламжийн 3 дугаар багцын 6 дугаар худаг. 
Оюу толгой төслийн усан хангамжийн шугам хоолойн сүлжээнд холбогдсон. 



Оюу Толгой  ХХК-ний байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө,  
Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн биелэлт – 2013                                          

 

Хуудас - 118 

 

 

График 41. GH04_PB01 Гүний хоолойн ус татах байгууламжийн 4 дүгээр багцын 1 дүгээр худаг. 
Оюу толгой төслийн усан хангамжийн шугам хоолойн сүлжээнд холбогдсон. 



Оюу Толгой  ХХК-ний байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө,  
Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн биелэлт – 2013                                          
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График 42. GH04_PB03 Гүний хоолойн ус татах байгууламжийн 4 дүгээр багцын 3 дугаар худаг. 
Оюу толгой төслийн усан хангамжийн шугам хоолойн сүлжээнд холбогдсон. 



Оюу Толгой  ХХК-ний байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө,  
Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн биелэлт – 2013                                          
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График 43. GH04_PB04 Гүний хоолойн ус татах байгууламжийн 4 дүгээр багцын 4 дүгээр худаг. 
Оюу толгой төслийн усан хангамжийн шугам хоолойн сүлжээнд холбогдсон. 



Оюу Толгой  ХХК-ний байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө,  
Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн биелэлт – 2013                                          
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График 44. GH04_PB05 Гүний хоолойн ус татах байгууламжийн 4 дүгээр багцын 5 дугаар худаг. 
Оюу толгой төслийн усан хангамжийн шугам хоолойн сүлжээнд холбогдсон. 



Оюу Толгой  ХХК-ний байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө,  
Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн биелэлт – 2013                                          
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График 45. GH04_PB06 Гүний хоолойн ус татах байгууламжийн 4 дүгээр багцын 6 дугаар худаг. 
Оюу толгой төслийн усан хангамжийн шугам хоолойн сүлжээнд холбогдсон. 



Оюу Толгой  ХХК-ний байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө,  
Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн биелэлт – 2013                                          
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График 46. GH05_PB01 Гүний хоолойн ус татах байгууламжийн 5 дугаар багцын 1 дүгээр худаг. 
Оюу толгой төслийн усан хангамжийн шугам хоолойн сүлжээнд холбогдсон. 

 

График 47. GH05_PB02 Гүний хоолойн ус татах байгууламжийн 5 дугаар багцын 2 дугаар худаг. 
Оюу толгой төслийн усан хангамжийн шугам хоолойн сүлжээнд холбогдсон. 



Оюу Толгой  ХХК-ний байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө,  
Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн биелэлт – 2013                                          
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График 48. GH05_PB03 Гүний хоолойн ус татах байгууламжийн 5 дугаар багцын 3 дугаар худаг. 
Оюу толгой төслийн усан хангамжийн шугам хоолойн сүлжээнд холбогдсон. 



Оюу Толгой  ХХК-ний байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө,  
Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн биелэлт – 2013                                          
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График 49. GH05_PB05 Гүний хоолойн ус татах байгууламжийн 5 дугаар багцын 5 дугаар худаг. 
Оюу толгой төслийн усан хангамжийн шугам хоолойн сүлжээнд холбогдсон. 



Оюу Толгой  ХХК-ний байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө,  
Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн биелэлт – 2013                                          
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График 50. GH05_PB06 Гүний хоолойн ус татах байгууламжийн 5 дугаар багцын 6 дугаар худаг. 
Оюу толгой төслийн усан хангамжийн шугам хоолойн сүлжээнд холбогдсон. 



Оюу Толгой  ХХК-ний байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө,  
Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн биелэлт – 2013                                          
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График 51. GGW32 худаг, Оюу Толгой Гашуун Сухайтын хооронд баригдаж буй авто замын 
барилгын ажилд ашиглаж байна. 

 



Оюу Толгой  ХХК-ний байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө,  
Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн биелэлт – 2013                                          
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График 52. CRMR10-WS03 худаг, Оюу Толгой Гашуун Сухайтын хооронд баригдаж буй авто 
замын барилгын ажилд ашиглаж байна. 

 



Оюу Толгой  ХХК-ний байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө,  
Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн биелэлт – 2013                                          
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График 53. OTRC-1135 худаг, OTRC-1395 худаг (Уурхайн талбай)  болон MR-HB-08 худаг 
(Ханбогд сумын мод үржүүлгийн газgj)-уудын усны хэрэглээ 

7.1.3. Ус ашиглах гэрээ,  төлбөр 

Монгол улсын “Усны тухай” хуулийн 28.4, 29.1-д заасны дагуу БОНХЯ-ны 2013 оны 05 
дугаар сарын 15-ны өдрийн 7/2427 дугаартай ус ашиглах дүгнэлтийг үндэслэн Оюу 
Толгой ХХК нь Өмнөговь аймгийн Байгаль орчны газартай 2013 оны 05 дугаар сарын 
31-ны өдөр 003 тоот ус ашиглах гэрээг нэг жилийн хугацаатай байгуулсан. Ус ашиглах 
гэрээний дэлгэрэнгүй мэдээллийг Хүснэгт 29-д үзүүлэв. Усны нөөц ашигласны 
төлбөрийн хувь хэмжээг тогтоох, хөнглөх тухай. Монгол улсын засгийн газрын 2013 
оны 09 дүгээр сарын 21-ний өдрийн 326 тоот тогтоол, Засгийн газрийн 2011 оны 10 
дугаар сарын 26-ны өдрийн 302 дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралтаар баталсан 
“Ашиглалтын зориулалтыг тооцох итгэлцүүр”-т өөрчлөлт оруулах тухай 2013 оны 09 
дүгээр сарын 21-ны өдрийн 327 дугаар тогтоолуудын дагуу ус ашиглалтын төлбөрийг 
тооцон барагдуулж байна.  Энэ тогтоолын дагуу ус авч ашиглах зориулалтыг дараах 
байдлаар ангилсан байдаг бөгөөд ноогдох төлбөрийн хувь хэмжээ өөр өөр байна. 

Засгийн газрийн 326 дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралтын 1, 3 дугаар заалтад унд 
ахуйн зориулалтаар усны эрдэсжилт, хатуулгыг нь цэнгэгжүүлж зөөлрүүлэн ашигласан, 
цэвэрлэх байгууламжид цэвэрлэн эргүүлэн ашигласан усанд үзүүлэх хөнгөлөлтийн 
хэмжээг зааж өгсний дагуу усны нөөц ашигласны төлбөрөөс чөлөөлөгдсөн. Ус 
ашигласны төлбөрийн хэмжээг усны эх үүсвэр дээр (худагт) байрлуулсан усны 
тоолуурын заалтын зөрүүг үндэслэн баталгаажуулж тухайн сарын сүүлийн долоо хоногт 
Ханбогд сумын байгаль хамгаалагч, мэргэжлийн хяналтын улсын байцаагч нарт 
хянуулдаг.  

Хүснэгт 29. Ус ашиглах зориулалт, усны төлбөрийн хувь хэмжээ 

Төлбөр ноогдох ус 

Төлбөрийн хувь 
хэмжээ (экологи 
эдийн засгийн 

үнэлгээний хувиар) 

Ашиглалтын 
зориулалтыг 

тооцох итгэлцүүр 

Ноогдох усны 
төлбөр 
(м3/₮) 

1 
Ашигт малтмал олборлох, 
баяжуулах 

20 1,2 959,04 

2 Хүн амын унд ахуй - 0,25 - 

3 Авто Зам, засварт ашигласан ус 20 0,25 199,8 

4 Мод үржүүлгийн усалгаа 10 0,18 71,928 

5 Ил уурхайгаас шавхсан ус 15 1,2 719,28 

Хайгуулын өрөмдлөг болон замын тоосжилтыг бууруулах зорилгоор замын усалгаанд 
бохир ус цэвэрлэх байгууламжаар цэвэрлэгдээд гарсан усыг дахин ашиглаж байна. 2013 
оны 1 дүгээр сарын 1-ээс 10 дугаар сарын 31-ний өдрийн байдлаар Оюу толгой төслийн 
хэмжээнд ус ашигласны төлбөрт нийт 13699629750 (Арван гурван тэр бум зургуун зуун 



Оюу Толгой  ХХК-ний байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө,  
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ерэн есөн сая зургаан зуун хорин есөн мянга долоон зуун тавин) төгрөгийг Өмнөговь 
аймгийн Даланзадгад сум болон Ханбогд сумын төсөвт төлөөд байна. 

 

График 54 Оюу Толгой төслийн ашгилсан усны төлбөрийн хэмжээ. 

Хүснэгт 30. Ус ашиглах гэрээний дэлгэрэнгүй мэдээлэл 

Ус 
ашиглах 
гэрээ 

Гэрээний 
дугаар 

Хугацаа Эхлэх Дуусах Ус ашиглах зориулалт 

003 1 жил 2013/01/01 2014/01/01 

Унд ахуй болон баяжуулах 
үйлдвэрлэл, ОТ-ГС замын 
барилга, Өмнөд суурин, Мод 
үржүүлгийн газар, Бетон 
зуурмагийн цех, Дэд бүтэц, 
Зөөврийн усны хэрэглээ, Зам 
талбайн тоосжилт дарах 
усалгаа, Ил уурхайгаас шавхан 
зайлуулах шүүрлийн ус,   

Оюу Толгой төслийн хүрээнд ашиглаж буй худгууд, усны эх үүсвэрүүдэд загварын 
туршилтад тэнцсэн, Монгол Улсад ашиглахыг зөвшөөрсөн, баталгаатай ХБНГУ-ын 
“ABB” компанийн БНХАУ-ын Шанхай хот дахь салбарт үйлдвэрлэсэн “Process Master 
FEP 311” маягийн зарцуулалтын цахилгаан соронзон тоолуур, ХБНГУ-ын “Zenner 
international” компанийн БНХАУ-ын Шанхай хот дахь салбар “Zenner Meters” компанид 
үйлдвэрлэсэн “Zenner Minomess” DN (13÷15); “Zenner” DN (20÷15) маягийн халуун, 
хүйтэн усны тоолуур суурилуулан ашиглаж байна.  
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7.1.4. Бохир ус цэвэрлэх байгууламж 

Оюу толгойн барилгын төв суурингийн бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн өргөтгөлийг 
2007 онд барьж ашиглалтад оруулснаар өдөрт 600 м3 (4000 хүн/өдөр) бохир ус 
цэвэршүүлэх хүчин чадалтай болсон.  2013 онд төслийн талбайд нийт дөрвөн бохир ус 
цэвэрлэх байгууламжийг ашиглаж байгаа бөгөөд үүнээс 2 нь Манлай кемпийн ажилчдын 
сууринд байрлах ба нийт хүчин чадал нь 600 м3 (4800 хүн/өдөр), 1 нь Эрчим кемпийн 
ажилчдын сууринд байрлах ба хүчин чадал нь 250 м3 (2000 хүн/өдөр) (Зураг 7). Бохир ус 
цэвэршүүлэх байгууламжийн цэвэрлэгээний түвшин дунджаар 98.2 хувь байна. 2013 оны 
1 дүгээр сараас 10 дугаар сард эдгээр бохир ус цэвэрлэх байгууламжууд нийт 388579 
шоометр бохир усыг цэвэрлэсэн байна. 
 

 
  БУЦБ-1 Төв кемп      БУЦБ-2 Манлай кемп   

 
БУЦБ-3 Манлай кемп     БУЦБ-4 Эрчим кемп 

Зураг 40. Бохир ус цэвэршүүлэх байгууламж 

Ахуйн бохир ус цэвэрлэх байгууламж нь 4 шатлал бүхий механик, биологийн аргаар 
цэвэрлэдэг бөгөөд эцсийн бүтээгдэхүүн нь цэвэршүүлсэн ус болон тунаж үлдэх лаг 
байдаг (График 55 болон График 56). Илүүдэл лагийг нэг удаагийн цэвэрлэх мөчлөг 
бүрт реактороос автоматаар зориулалтын цистернд түр хадгалахаар шахаж зайлуулдаг. 
Илүүдэл лагийн хос цистернээс лагийг бохир усны тэргээр соруулж аван лаг зайлуулах 
тусгай цэгт хаяж байна. 2013 оны 10 дугаар сарын байдлаар нийт 5845 шоометр лагийг 
лаг зайлуулах талбайд тээвэрлэж хаясан. 
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График 55. БУЦБ-д нийлүүлсэн нийт бохир ус ба гаргасан лагийн хэмжээ 

 

График 56. Цэвэршүүлсэн бохир усны хэмжээ 

7.2. УСНЫ ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ 

7.2.1. Усны түвшний хяналт шинжилгээ 

Оюу толгойн усны хяналт шинжилгэээний хөтөлбөрийн үндсэн зорилго нь усны 
байгалийн горимын ерөнхий зүй тогтол болон бүрдүүлэгч гол хүчин зүйлсийг 
тодорхойлох ба ордын ашиглалттай холбоотой үүсэх нөлөөлөл, техноген горимыг 
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судлах юм. Үүний хүрээнд Оюу толгой, Гүний хоолой, Галбын говь-Гашуун сухайтын 
зам, Ундайн сайр гэсэн хэсгүүдэд орших усны хяналтын цоонoгууд болон малчдын гар 
худгууд, цөөн тооны булгуудын усны түвшний хэлбэлзэл, химийн найрлагын 
өөрчлөлтөд сар, улирал, жил, олон жилийн ажиглалт хийж мэдээллийн сан бүрдүүлсний 
үндсэн дээр тодорхой дүгнэлт гаргах, цаашид газар доорхи усны ордын ашиглалтыг 
оновчтой зохион байгуулах болон газар доорхи усны нөөц, чанар, байгалийн горимд 
төслийн үйл ажиллагаанаас үзүүлэх нөлөөллийн цар хүрээг тогтоох, сөрөг нөлөөллийг 
бууруулах арга хэмжээг төлөвлөхөд оршино.  

Мониторингийн хөтөлбөрийг газар доорхи усны ерөнхий горимоос гадна төслөөс 
үзүүлж байгаа нөлөөллүүдээс хамаарч тухай бүрд нь өөр өөр зорилго, аргачлал, 
давтамжтайгаар төлөвлөн хэрэгжүүлж байна. Оюу Толгой компаний 2013 оны Усны 
хяналт шинжилгээний хөтөлбөрт 378 цооног, 125 гар худаг болон 10 булаг шанд буюу 
нийт 513 уст цэгүүдийг хамруулан газар доорхи болон гадаргын усны хяналт 
шинжилгээг мэргэжлийн өндөр түвшинд зохион байгуулж байна (Хүснэгт 31). Тус 
хөтөлбөрт хамрагдаж байгаа уст цэгүүд Өмнөговь аймгийн Ханбогд, Манлай, Цогтцэций 
мөн Дундговь аймгийн Өлзийт сумуудын нутаг дэвсгэрт байрлаж байна.  

Хүснэгт 31. Усны хяналт шинжилгээний цэгийн тоо. 

Талбай 
2013 

Цооног Гар худаг Булаг 

Оюу толгой 127 8 1

Гүний хоолой 209 78 4

Галбын говь-Гашуун сухайтын зам 29 17 0

Ундайн гол 13 22 5

 378 125 10 

Нийт 513 

Усны түвний хэмжилтийг уст цэгийн байрлал, ашиглалт болон төслөөс үзүүлэх 
нөлөөлөл зэргээс хамааран 7 хоног, 14 хоног, сар болон улирал гэсэн давтамжтайгаар 
гар багаж (SOLINST 101 Water level meter) ашиглан, зарим цооногт автомат түвшин 
хэмжигч (Levelogger Gold, In situ leveltroll 300) суурилуулан тус тус хэмжиж байна 
(Зураг 41). Цооногт суурилуулсан Автомат түвшин хэмжигчийн хувьд сонгосон 
минутын давтамжаар усны түвшин, агаарын даралт, температурыг сар, жилийн турш 
тасралтгүй хэмжин үр дүнг санах ойдоо хадгалдаг бөгөөд хэмжилтийн хуримтлагдсан 
мэдээллийг улирал бүрт авч боловсруулах боломжтой. 

Усны мониторингийн судалгаагаар цугласан олон жилийн мэдээллийг нэгтгэн 
мэдээллийн сан бүрдүүлэх нь газар доорхи усны тэжээгдэл, байгалийн горим болон уст 
давхаргуудын харилцан холбоо гэх мэт олон асуудлуудыг урт хугацааны туршид 
нарийвчлан судлах боломжийг олгож байна. Мониторингийн мэдээллийн сангийн 
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найдвартай байдал болон мэдээний чанарын үзүүлэлт зэргийг хангах үүднээс орчин 
үеийн Datasight Enterprise 2.9 программыг ашиглаж байна. 

 

Зураг 41. а-Гар түвшний хэмжигч (SOLINST 101 Water level meter) цахилгаан багаж, б-Автомат 
түвшний хэмжигч (Levelogger Gold,  In situ leveltroll 300) багаж 

7.2.1.1.Оюу толгой төслийн талбай орчмын усны хяналт шинжилгээ 

2013 оны байдлаар Оюу толгойн ордын лицензийн талбайн хүрээнд Ил уурхай, 
Хаягдлын далан, Ундайн гол гэсэн үндсэн 3-н талбайн хэсэгт нийт 127 уст цэгт усны 
мониторингийн судалгаа хийж байна. Оюу толгойн орд орчмын газар доорхи усны 
мониторингийн  судалгааг дараах үндсэн чиглэлээр явуулж байна. Үүнд: 

 Хүдрийн биетийн гидрогеологийн нөхцлийг судлан ил, далд уурхайн 
байгууламжаас зайлуулах буюу ашиглах усанд, мөн түүнчлэн судалгааны 
зорилгоор ил уурхайн орчимд өрөмдсөн цооногуудын усанд түвшний болон 
чанарын хяналт шинжилгээг тус тус хийх; 

 Ундайн голыг хамгаалах, голдиролд тохируулга хийх төслийн нөлөөлөл, ус 
ашиглалт болон уурхайн үйл ажиллагааны нөлөөллүүдийг хянах зорилгоор 
Ундайн гол дээрхи ажиглалтын цооногуудад усны түвшин болон чанарын хяналт 
ажиглалт хийх; 

 Хаягдлын далангийн талбайн гидрогеологийн нөхцөл, ус нэвчүүлэлтийг судлах  
зорилгоор өрөмдсөн пьезометрийн цооногуудын  усны түвшний болон чанарын 
хяналт ажиглалтийг зохион байгуулах. 

Энэ оны хувьд ил уурхайн ухалтын ажил идэвхитэй явагдсэн учраас уурхайн талбай 
болон гүн нэмэгдэж, мөн түүнчлэн уурхайд орж ирсэн усны зайлуулалт буюу ашиглалт 
ихэссэнтэй холбоотой уурхайн талбайн орчимд усны түвшний хэсэгчилсэн бууралт 
ажиглагдаж байна. Ил уурхайн хананаас шүүрч байгаа усыг зумпэнд хуримтлуулан 
ашиглаж байна. Энэ ашиглаж байгаа усны шавхалтын шугам хоолойд баталгаат тоолуур 
суурилуулан усны хэмжээг тооцон холбогдох төлбөрийг орон нутагт төлж байгааг 
дурьдах нь зүйтэй.  

а. б 
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Эхний 10-н сарын байдлаар ил уурхайн гүн өнгөрсөн жилийн мөн үеийнхээс 70 м орчим 
нэмэгдэж, нийт 138031.6 м3 ус шавхсан бөгөөд энэ усыг тоосжилт бууруулах зорилгоор 
зам усалгаанд ашигласан. Тус үйл ажиллагаатай холбогдон ил уурхай орчимд газар 
доорхи усны эрчимтэй бууралт ажиглагдаж байгаа бөгөөд уурхайн баруун, баруун-хойд 
хананаас хэд хэдэн цэгт ус тогтмол шүүрч байгаа байдал ажиглагдаж байгаа юм (Зураг 
42). Ил уурхайн талбайн орчимд байрлах мониторингийн 54 цооногуудын усны түвшинг 
гар, болон автомат түвшин хэмжигч багаж ашиглан хэмждэг (Зураг 41). Гар хэмжилтийг 
7 хоног тутамд хэмжиж байгаа бол авто багажаар ус агуулагч давхаргаас хамаарч гүний 
үндсэн чулуулагийг ан цав дахь уст үед 6 цаг, аллювийн сэвсгэр хурдас болон 
өгөршлийн бүс дэх уст үед 1 цагийн давтамжтай хэмжилт хийн мэдээг санах ойдоо 
хадгалдаг. Автомат багажийн мэдээг 3 сард нэг удаа татаж авахдаа гар багажаар 
хяналтын хэмжилт хийж давхар баталгаажуулж байна. 

      

Зураг 42. Ил уурхайн ус шүүрч байгаа хэсэг болон зумпийн зураг 

Ил уурхайн хяналтийн цооногуудын хэмжилтийн дүнгээс харахад уурхайн баруун 
хэсгээр байрлах цооногуудад ГДУ-ны түвшиний бууралт харьцангуй их байгаа нь 
харагдаж байна.  

Эдгээр цооногуудаас 2010 оноос 2011 оны 9 сар хүртэл усыг эрчимтэй ашиглаж байсан 
нь доорх график 1-ээс харагдаж байгаа бөгөөд ашиглалтын үеийн усны түвшний 
хэлбэлзэл өндөр байна. Мөн ашиглалт зогссоноос хойш усны түвшин харьцангуй сэргэж 
байсан боловч ил уурхайн үйл ажиллагаа идэвхижин ус зайлуулалт нэмэгдсэн бөгөөд 
үүний улмаас усны түвшин тогтмол буурах хандлага ажиглагдаж байна (График 57). Ил 
уурхайтай хэр ойрхон байрласанаас хамаарч цооногуудын усны түвшний бууралт 4-8 
метрийн хооронд хэлбэлзэж байна. Тухайлбал, ил уурхайн баруун хананаас хамгийн ойр 
200-250 м зайтай байрлах OTRC1394, OTRC1403 хоёр цооногт бууралт хамгийн их буюу 
7.37-7.48 м хүрч ажиглагдаж байна.  

Харин ил уурхай зүүн болон зүүн-хойд хэсгийн хувьд баруун хэсэгтэй харьцуулахад 
шаварлаг хурдас харьцангуй зузаан 30-40 м гүн хүртэл тархсан учраас ГДУ-ны түвшин  
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21-32 м гүнд тогтсон байна. Энэ хэсэгт уурхайн ус зайлуулалтаас үүсэх түвшний 
бууралт баруун хэсгийнхээс харьцангуй бага буюу 1-3 м бууралттай байна. Зүүн талд 
байрлах цооногуудын хамгийн их түвшний бууралт ил уурхайн зүүн хойно байрлах 
OTD294 цооногт 2.47 м ажиглагдлаа. 

 

График 57. Ил уурхайн баруун талын ажиглалтын цооногуудын усны түвшин 

 

График 58. Ил уурхайн зүүн талын ажиглалтын цооногуудын усны түвшин 

Ил уурхайн талбайд автомат түвшин хэмжигч VWP төхөөрөмжийг 5 цооногт 
суурилуулан мониторинг хийдэг. Эдгээр цооногуудад мөн усны түвшин буурсан үр дүн 
ажиглагдаж байгаа юм ( 
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Хавсралт график 1 - Хавсралт график 5). VWP буюу Vibrating Wire Piezometers нь 
чичирхийлэл үүсгэгч зонд болон термометрийг тодорхой гүнд суурилуулан 
чичирхийллийн хэлбэлзэл, температурыг хэмжинэ. Энэхүү чичирхийллийн хэлбэлзэл, 
температурын өгөгдлүүдийг ашиглан газар доорхи усны түвшинг тооцооны аргаар 
тодорхойлдог. VWP-ыг ажиглалтын цооногт 3 өөр гүний интервалд (пакер туршилтын 
үр дүнгээр) үндсэн чулуулгийн өгөршлийн бүс ан цавын бүс зарим судлын биет зэрэгт 
суулгасан ба хэмжилтийн үр дүнгээс харахад эдгээр уст үеүүд нь хоорондоо гидравлик 
холбоотой байгаа нь харагдаж байна. 
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График 59. Ил уурхайн баруун талын Ундай голын голилдрол дээрхи ажиглалтын цооногуудын 
усны түвшин 

Ил уурхайн цооногуудын мониторингийн үр дүнг харахад баруун талын ГДУ-ны 
түвшний бууралт харьцангуй их байгаа бөгөөд энэ нь ил уурхайд орж ирж байгаа усны 
гол тэжээгдэл баруун болон баруун хойд талаасаа байна гэдгийг баталж байгаа юм. Ил 
уурхайн баруун хэсэгт байрлах Ундайн голын голдирол дээрхи мониторингийн 
цооногуудад усны түвшин мөн адил буурч байгаа нь (График 59) тус голын энэ хэсгийн 
ус ан цавын уст үетэйгээ гидравлик холбоотой, өөрөөр хэлбэл Ундайн голын ус ил 
уурхай руу шүүрч байгааг харуулж байна.  

Ийм учраас Ундайн голын голдиролд хэсэгчилсэн тохируулга хийх нь Ундай голын 
газар доорхи урсац ил уурхай руу шүүрч алдагдах, түүнээс үүдэлтэй Ундай гол дагуух 
малчдын гар худгуудын усны түвшин буурах, хурайших болон олон жилд нэг тохиолдох 
их үерийн урсац ил уурхайд орохоос урьдчилан сэргийлэх чухал ач холбогдолтой юм. 

Үүний үндсэн дээр 2013 оны 4 дүгээр сараас Ундай голын голдирлыг өөрчлөх ажил 
эхлэсэн. Энэ ажлын хүрээнд Ундайн голын газар доорхи урсгалыг хаах хойд болон урд 
далан барих, тус барилгын ажлын үед ус зайлуулах, шугам хоолой суурилуулах зэрэг 
ажлуудыг гүйцэтгэсэн. Далангийн барилгын үед болон тус ажил дууссаны дараа тус 
далангийн хаалт амжилттай болсон эсэх, мөн түүнчлэн цаашид Ундайн голын газар 
доорхи урсац хэрхэн өөрчлөгдөж байгааг судлах зорилгоор тодорхой цэгүүдийг сонгон 
авч өдөр тутмын мониторинг хийж эхлэсэн. Энэ ажлын хүрээнд хойд болон урд даланг 
хамруулан нийт 22 цэгт хяналт шинжилгээний ажлыг гүйцэтгэж байна (Хүснэгт 32).  
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Хүснэгт 32. Ундай голын голдирол өөрчлөх төслийн хүрээнд нэмэлтээр хэмжиж байгаа 
цооногууд 

 
Цооногийн 
дугаар 

X Y Өндөржилт Гүн 

Хойд далан 

1 URD3-PB 648500.881 4763399.622 1171.09 5.8 

2 URD-4 648509.985 4763431.881 1171.3 5.2 

3 URD-5 648519.696 4763459.107 1171.2 3 

4 URD-11 648399.845 4763444.049 1171.4 5.5 

5 URD-12 648679.35 4763354.202 1170.5 6.5 

6 NDDS-1 648603.537 4763479.014 1173.229 5.42 

7 NDDS-2 648599.774 4763433.331 1171.788 4.9 

8 NDDS-3 648599.094 4763402.521 1170.895 5.39 

9 NDDS-4 648594.605 4763369.543 1170.892 4.44 

10 NDDS-5 648589.186 4763326.466 1171.457 5.6 

11 NDDS-6 648589.193 4763326.483 1171.467 5.92 

12 OTMB11-50 648693.0 4763359.4 1170.42 26 

13 OTMB11-51  648693.0 4763359.4 1170.42 150 

14 OTMB11-46 649499.3 4762997.0 1167.39 28 

15 OTMB11-47 649499.3 4762997.0 1167.39 150 

Урд далан 

16 PZ 651380.105 4759933.529 1150.873 3 

17 CRAH10-OB01 651278.546 4760119.493 1150.83 70 

18 V-Notch-1 & 2 651320.984 4759756.077 1141 - 

19 OTMB11-45 651575.7 4759452.1 1148.69 5 

20 OTMB11-22 654879.5 4756380.0 1127.912 5 

21 OTMB11-23 654890.1 4756380.5 1127.926 22 

22 Khukh khad 653779.036 4756657.005 1131.130 1.39 
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График 60. Ундай голын голдирол өөрчлөх далангийн барилгын талбайгаас зайлуулж байсан 
усны хэмжээ 

Барилгын ажлын үед буюу 4, 5, 6 сард хойд болон урд далангийн барилгын талбайгаас 
өдөрт дунджаар 965 м3 ус шавхаж тухайн сайрны өөр хэсэгт нийлүүлж байсан бол зарим 
тохиолдолд хамгийн ихдээ 4672 м3 хүртэл ус шавхаж байсан бөгөөд шавхсан бүх усыг 
голдирол өөрчлөх хоолойгоор дамжуулан лицензийн талбайн гадна Ундай голын 
сайранд буцаан нийлүүлж байсан (Зураг 43).  

 

Зураг 43. Ундай голын голдиролд эргэн нийлүүлж байгаа хэсгийн зураг 

Мөн далангийн суурийг тавих барилгын явцаас хамаарч 6 дугаар сараас эхлэн хойд 
далангийн усны шавхалт багассан буюу өдөрт дунджаар 173 м3 ус зайлуулж байсан 
бөгөөд 7 дугаар сарын 27-д далангийн ус зайлуулалт, шавхалт бүрэн зогссон байна. 
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Өөрөөр хэлбэл, далангийн ажил дууссанаас хойш тус голын бага гүний урсацын бүх ус 
шугам хоолойгоор дамжин Ундай голын сайранд нийлж эхэлсэн.  

 

График 61. Хойд далангийн урсгалын дээд талын мониторингийн цооногийн усны түвшин 

Хойд далангийн ус шавхалт идэвхитэй явагдаж байх үед ГДУ-ны түвшин далангийн 
дээр болон доод хэсэгт 1,5-2 м-ээр буурсан бол ус зайлуулах ажил дууссаны дараа 
далангийн хойд буюу урсгалын дээд хэсгийн URD-11 цооногт усны түвшин харьцангуй 
хурдан сэргэж анх байсан түвшнээс дээш тогтсон байна. Харин далангийн урсгалын 
доод талын URD-12 цооногийн усны түвшний эргэн сэргэлт ажиглагдаагүй бөгөөд 
алгуур бууралттай байгаа нь голын газар доорхи бага гүний урсац далангаар хаагдсантай 
холбоотой гэж үзэж байна (График 62).  

Мөн хойд далангийн урсгалын доод талд байрладаг автомат түвшин суулгасан OTMB11-
50/51 цооногт мөн адил түвшний бууралт ажиглагдаж байгаа ба өнгөрсөн оны мөн үетэй 
харьцуулахад 2 м орчмоор буурсан (График 63). Харин хойд далангаас доош Ундай 
голын дагуу 1 км орчим зайд ил уурхайн баруун хэсэгт байрлах цооногийн хувьд усны 
түвшин өнгөрсөн жилийн мөн үетэй харьцуулахад 5 м буурсан буюу газрын гадаргаас 
доош 9-10 метрт ус илэрч байна (График 64). Энэ хэсгийн Ундай голын сэвсгэр 
хурдасны дундаж зузаан 4-6 м зузаантай байдаг бөгөөд тус сэвсгэр хурдас хуурай 
болсоныг илтгэж байна.   

Оюу толгой төслийн талбайн эргэн тойрон дахь аллювийн сэвсгэр хурдасны газар 
доорхи усны тэжээгдэл болон тархалтын зүй тогтлыг судлах үүднээс Ундайн голын эх 
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болон түүний цутгал сайруудад, “Ундайн голыг хамгаалах, голдиролд хэсэгчлэн 
тохируулга хийх” төслийн далан барих хэсэгт, ил уурхайн орчимд, төслийн талбайн зүүн 
хэсэг дэх Будаагийн голын сайр мөн Ундайн голын Оюу толгойгоос доош орших хэсэгт 
мониторингийн цооногуудыг өрөмдсөн. Эдгээр цооногуудын усны түвшний мэдээллийг 
График 65-аас харна уу.  

 

График 62. Хойд далангийн урсгалын дээд болон доод талын мониторингийн цооногийн усны 
түвшин 
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График 63. Хойд далангийн урсгалын доод талын автомат түвшин хэмжигч суулгасан цооногийн 
усны түвшин. 

 

График 64. Хойд далангийн урсгалын доод тал, ил уурхайн баруун талд байрлах автомат түвшин 
хэмжигч суулгасан цооногийн усны түвшин. 
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Ундай голын голдиролд хэсэгчилсэн тохируулга хийх барилгын ажил энэ оны 9 сар 
гэхэд бүрэн дуусч, газар доорхи урсацыг шугам хоолойгоор дамжуулан урд дангийн 
доод талд буюу Ундай голын сайранд нийлүүлэн шинэ задгай булгийг үүсгээд байгаа 
(Зураг 45). 

 

 

Зураг 44. Ундай голын голдирол өөрчлөх далангийн барилгын явцын болон дууссаны дараахи 
зураг. 

 

Зураг 45. Ундай гол дээр гарч буй шинэ задгай ус 

Шугам хоолойгоор ирж байгаа ус нь тусгай шавхалтын цооногоор сайранд 
нийлүүлэгдэж байгаа бөгөөд голын сэвсгэр хурдас усаар ханасан тул цооногийн 
хажуугаар ус ундран гарч задгай булгийг үүсгэж байна. Тус задгай усны ундаргыг 
тодорхойлох зорилгоор энэ хэсэгт гидрологийн үндсэн багаж болох V-Notch суулгасан 
бөгөөд хэмжилтээс харахад 1-1.2 л/с ундрагатай ус гарч байна (Зураг 46). Мөн шинэ 
задгайгаас доош 300 м орчим зайд байрлах мониторингийн OTMB11-45 цооногт усны 
түвшин дээшилсэн байдал ажиглагдаж байна (График 65). 
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Зураг 46. Ундай гол дээр гарч буй шинэ задгайд V-Notch суулгсан байдал. 
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График 65. Ундай гол дээр гарч буй шинэ задгайд доош орших цооногийн усны түвшин 

Хаягдлын далангийн талбайд нийт 34 цооногт усны түвшний хэмжилт хийж байгаа 
бөгөөд түвшний хэлбэлзэл харьцангуй бага ажиглагдаж байна. Хаягдлын далан нь 
төслийн талбайн зүүн хэсэгт буюу Халивын голын сайр болон Дугатын сайр орчмын 
талбайг хамран байрладаг. 2013 оны туршид хаягдлын далангийн нэгдүгээр хэсгийг 
барьж байгуулах ажил эрчимтэй үргэлжилсэн. Тус байгууламж нь цэрдийн шаварлаг 
хурдсаар хучигдсан учир хур тунадасны уснаас шууд хамаарах хамаарал бага байна. 
Мөн түүнчлэн хаягдлын далангийн талбайн баруун болон өмнөд хэсгийн цооногуудын 
хувьд усны түвшин нэмэгдэх хандлага ажиглагдлаа. Харин төв болон хойт хэсгийн 
цооногуудын хувьд бага зэрэг бууралт ажиглагдаж байна (График 66). 
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7.2.1.2.Гүний хоолойн ГДУ-ны ордын хяналт шинжилгээ 

Гүний хоолойн газрын доорхи усны орд нь говийн бүсэд нээн илрүүлж нөөцийг үнэлэн 
батлуулаад ашиглаж эхэлсэн томоохон газрын доорхи усны ордын нэг юм. Энэ ордын 
нөөц гидрогеологийн нийлмэл нөхцөлтэй, ховдол хэлбэрийн үндсэн структурыг 
дүүргэсэн эртний тунамал хурдасны ай савд оршдог. Энэ ордын хүрээнд 2 үндсэн уст 
давхаргууд тогтоогдсон бөгөөд эдгээр нь хуурай сайруудын голдирол дагасан урсацын 
идэвхитэй үйл ажиллагаатай, хөрсний болон бага гүний түрэлтгүй дээд уст үе болон 
давхаргууд болон гүний түрэлттэй үндсэн уст давхарга юм. Үндсэн уст давхаргын хувьд 
Дээд цэрдийн галавын Баянширээгийн давхаргадас (свит)-ын элс, хайрга, элсжин, 
зануужин, сайргажин болон ус үл нэвтрүүлэх нимгэн шавран үетэй үелэн тогтсон 
хурдасаас бүрэлдэнэ.  

Гүний хоолойн газар доорхи усны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрт ордын талбай болон 
тэжээмжийн мужийн хүрээнд орших хайгуулын цооногууд, горимын ажиглалтын 
цооногууд болон малчдын гар худгуудыг хамруулан усны түвшний болон чанарын 
судалгааг өргөн хүрээнд явуулж байна. ГДУ-ны мониторингийн судалгааны ажлын 

График 66. Хаягдлын далангийн талбайн мониторингийн цооногуудын усны түвшин. 
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зорилго нь ашиглалт эхлэхийн өмнөх үеийн газар доорхи усны байгалийн горим, 
тэжээгдлийн нөхцөл, уст давхаргуудын хоорондын гидравлик холбоо болон ашиглалтын 
үеийн түвшний бууралт, газрын доорхи усны нөөцийг ашигласнаас байгаль орчинд 
учрах нөлөөллийг зохистойгоор шийдвэрлэх, бууруулах болон Гүний хоолойн газар 
доорхи усны ордын ашиглалтыг оновчтой зохион байгуулахад оршино.  

2013 оны байдлаар Гүний хоолойн орд болон түүний тэжээмжийн мужийн хүрээнд 
одоогоор 209 цооног, 78 гар худаг, 4 булаг мониторингийн судалгаанд хамрагдаж  
байгаа (Хавсралт график 6-аас Хавсралт график 35 хүртэл). Цооногуудын усны түвшинг 
улиралд нэг удаа хэмждэг бөгөөд ашиглалт эхлэж байгаатай холбогдуулан ашиглалтын 
худаг болон зарим цооногуудад усны түвшин хэмжигч автомат багаж суурилуулан өдөр 
тутам хэмжихээр тохируулсан. Мөн малчдын гар худгуудын усны түвшинг сард нэг удаа 
хэмжиж байна. Энэ онд баяжуулах үйлдвэр ашиглалтанд орсонтой учраас Гүний 
хоолойн ордоос татах усны хэмжээ эрс нэмэгдсэн бөгөөд ордын зүүн хэсгээс татах усны 
хэмжээ баруун хэсгийнхээс харьцангуй их байна (График 67).  

 

График 67. Гүний хоолойн ордоос ашигласан усны хэмжээ 

Ордын баруун хэсэгт байрлах ажиглалтын цооногууд нь Ус татах шугам хоолойн 5 ба 4 
дүгээр цуглуулах багцын эргэн тойронд байгаа цооногууд юм. Эдгээр цооногуудын 
усны түвшний бууралт нь ус цуглуулах 5 болон 4 дүгээр багцын худгуудын ашиглалттай 
шууд холбоотой гэж үзэж байна (График 68). Энэ онд ордын баруун хэсгийн гүний 
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цооногуудын ашиглалтын худгуудын ойролцоох мониторингийн цооногуудын усны 
түвшинд 2-5м бууралт ажиглагдаж байгаа бөгөөд ашиглалтын худагт ойр байрласан 
цооногт илүү бууралт ажиглагдсан.  

 

График 68. Гүний хоолойн ГДУ-ны ордын Баруун хэсгийн цооногуудын усны түвшин. 

 

График 69. Гүний хоолойн ГДУ-ны ордын баруун хэсгийн бага гүний цооногуудын усны түвшин 
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Дээрхи цооногууд нь 30 м хүртлэх гүнтэй, голын хөндий орчимд, ордын нөөц бодсон 
талбайн баруун хэсэгт өрөмдсөн хайгуулын бүлэг цооногуудын бага гүнтэй цооногууд 
бөгөөд усны түвшний хувьд ±0,05-0,5 м хэлбэлзэлтэй байгаа ба энэ нь улиралын хур 
тунадаснаас бүрэн хамааралтай гэж үзэж болохоор байгаа буюу Гүний хоолойн үндсэн 
ордын ашиглалттай холбоотой гэж үзэхээр бууралт ажиглаглагдахгүй байна. 

 

График 70. Гүний хоолойн ГД усны ордын Зүүн хэсгийн  цооногуудын усны түвшин 
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График 71. Гүний хоолойн ГД усны ордын Зүүн хэсгийн  цооногуудын усны түвшин 

Энэ оны хувьд Гүний хоолойн ГДУ-ны ордын зүүн хэсгээс нийт ус ашиглалтын ихэнх 
хувийг татсан ба 5 дугаар сараас ашиглалт эрс нэмэгдсэн байна. Зүүн хэсгийн үндсэн уст 
давхаргын ашиглалтын худгуудтай ойрхон байрлалтай GH15x1, GH15x4 зэрэг 
цооногуудад усны түвшний бууралт хамгийн их 6-7 м ажиглагдсан бол зүүн хэсгийн урд 
талын ашиглалтын худгуудаас 3 км-ээс илүү хол буюу Гүний хоолойн ГД усны ордын 
хилийн хүрээнд орших цооногуудад (GHEB03, GHEB04) 2-4 м бууралт ажиглагдсан 
байна. Харин ордын Галбын говьтой  холбогдон хэсгийн цооногуудын хувьд мэдэгдхүйц 
түвшний бууралт ажиглагдаагүй байна (График 72). 
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График 72. Гүний хоолойн ГД усны ордын Зүүн хэсгийн  цооногуудын усны түвшин. 

Гүний хоолойн  гар худгуудыг гол төлөв голын гаралтай элс, хайргархаг сэвсгэр 
хурдсанд голын голдирол (сайр) дагасан, хязгаарлагдмал тархацтай, хур тунадасны 
усаар тэжээгддэг, бага гүний уст үе, давхарга дээр гаргасан байдаг. Гүний хоолойн гар 
худгуудад хэрэглээний байдал /малчид малаа услах/ болон хур тунадасны хэмжээнээс 
хамаарч усны түвшний хэлбэлзэл нилээд их байдаг.  

Ихэнхи гар худгууд нь ордын баруун урд хэсгээр дайрч гардаг Халивын гол болон 
түүний цутгал салаа сайрууд дээр гаргасан худгууд байдаг. Мөн Халивийн голын эхэн 
хэсэг нь ус цулуулах талбай харьцангуй багатай бөгөөд дунд хэсгээс Ханбогдын массив 
болон Гавилууд уулнаас эх авсан томоохон сайрууд болох Хоёр модны гол, Мөнх 
овооны гол, Бага булаг, Хойд улаан эрэг гэх мэт томоохон сайрууд тус сайранд нийлдэг. 
Эдгээр сайрууд нийлэхээс өмнө буюу Халивийн голын эхэн хэсгийн дагуух гар 
худгуудад энэ жил хур тунадас бага орсонтой холбоотойгоор усны түвшин өнгөрсөн 
жилтэй харьцуулахад бага зэрэг ажиглагдсан боловч олон жилийн дунджаас маш их 
хэмжээгээр илүү гарсан ноцтой бууралт ажиглагдаагүй. Хур тунадасны улирлын үеэр 
түвшний сэргэлт бага байгаа ажиглагдсан нь хур тунадас энэ хэсэг газарт бага хэмжээтэй 
орсоныг харуулж байна (График 73). 
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График 73. Халивын голын эхэн хэсгээр байрлах гар худгуудын усны түвшин 

 

График 74. Халивын голын дунд хэсэг, Гүний хоолойн ордын талбайн Баруун хэсгийн  
худгуудын усны түвшин 
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Мөн Халивын голын дунд хэсэг нь Гүний хоолойн нөөц бодсон талбайн баруун-урд 
захаар дайран өнгөрдөг бөгөөд нийт 3 гар худаг энэ хэсэгт оршдог. Эдгээр худгуудад 
гүний ус ашиглалттай холбоотой огцом бууралт ажиглагдахгүй байна.  

Мөн бусад мониторингийн худгуудад хур тунадас болон малчдын хэрэглээнээс 
хамаарсан бага зэргийн хэлбэлзлээс өөр их хэмжээгээр ихэссэн болон багассан түвшний 
өөрчлөлт байхгүй байгааг дээрх графикаас харж болно. Түүнчлэн Халивын голын адаг 
хэсгээр байрлах гар худгуудад усны хэлбэлзэл өнгөрсөн жилийн түвшинд байгаа нь 
харагдаж байна (График 75). Мөн Халивийн гол болон түүний цутгал сайрууд дээрхи гар 
худгуудын түвшинг хавсралт графикиудаас үзнэ үү (Хавсралт график 25 - Хавсралт 
график 31). 

 

График 75 Халивын голын адаг хэсгээр байрлах гар худгуудын усны түвшин. 

7.2.1.3.Галбын говь-Гашуун сухайтын замын дагуух усны хяналт шинжилгээ 

Галбын говийн газар доорхи усны ордод 2004 оноос хяналт шинжилгээ хийж эхэлсэн 
бөгөөд Гүний хоолойн ордыг ашиглахаар сонгосон учраас тус ордын хүрээнд хийгдэж 
байсан мониторингийн сүлжээний нягтралыг багасгасан боловч оновчтой цөөн 
цэгүүдийг сонгон судалгааг үргэлжлүүлэн мэдээллийн сан бүрдүүлсээр байна. Галбын 
говийн газар доорхи усны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн үндсэн зорилго нь ГДУ-
ны байгалийн горимыг судлах болон Монголын говь, цөлийн бүсийн газар доорхи усны 
сав газруудаас олон жилийн мониторингийн судалгаанд хамрагдаж байгаа анхны талбай 
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болохын хувьд бусад сав газрын судалгаанд жишиг болохуйц үзүүлэлтийг цуглуулж, 
мэдээллийн сан бүрдүүлж байгаагаараа онол, практикийн ач холбогдолтой.  

2013 оны байдлаар Галбын говьд 17 гар худаг, 29 цооног нийт 46 уст цэгт 
мониторингийн судалгаа хийж байна. Галбын говийн малчдын гар худгууд нь 
Ханбогдын массив болон Галбын говийн баруун хойд хүрээллийн бэсрэг уул толгодоос 
ус цуглуулдаг хуурай сайр голын голдирол дагасан, бага гүний элсэрхэг хурдсын дагуу 
байрлах бөгөөд тэдгээрийн усны түвшин ууланд орсон хур тунадасны хэмжээнээс шууд 
хамааралтай байдаг. Гашуун Сухайт хилийн боомт хүртэлх замын дагуу байрлах доорхи 
гар худгуудын ихэнхийг нь малчид ашигладаг тул тухайн малчны хэрэглээнээс хамаарч 
усны түвшин хэлбэлзэж байдаг. 

 

График 76. Галбын говийн гар худгуудын усны түвшин. 

Дээрхи гар худгуудыг 2011 оны 6 дугаар сараас мониторингийн сүлжээнд хамруулж 
эхэлсэн энэ оны байдлаар ихэнх худгуудын хувьд усны түвшний өндөр хэлбэлзэл 
харьцангуй бага ажиглагдаж байна. Задгай сухай, Хацавч болон Шаваг сайр худгуудад  7 
дугаар сард усны түвшин дээшилсэн байгаа нь хэмжилтийн өмнөх хоногуудад орсон 
борооноос шууд хамааралтай. Мөн Булан дэрс худгийн хувьд хэмжилт эхэлсэнээс 
бууралт ажиглагдаж байгаа ба энэ нь худгийн огт ашигладаггүйтэй холбоотой (График 
77 болон Хавсралт график 32).  
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График 77 Галбын говийн гар худгуудын усны түвшин 

 

График 78. Галбын говийн ажиглалтын цооногуудын усны түвшин. 
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График 79. Галбын говийн ажиглалтын цооногуудын усны түвшин. 

Энэ жилийн байдлаар цооногууд дахь усны түвшний хэлбэлзэл бага байгаа нь өмнөх 
жилүүдийн мэдээллүүдтэй харьцуулахад хэвийн горимтой байна (График 79 болон 
Хавсралт график 38, Хавсралт график 39-аас харна уу).  

7.2.1.4.Ундайн голын дагуу усны хяналт шинжилгээ 

Ундайн голын сайрын дагуух уст цэгүүдийн мониторингийн судалгааны зорилго нь тус 
голыг хамгаалах, голдиролд тохируулга хийх төслийн нөлөөлөл, мөн түүнчлэн Ундайн 
голын хойд хэсэг буюу эхэн, дунд (Оюу толгой орчмын) хэсэг, өмнөд буюу адаг 
хэсгүүдэд орших малчдын гар худаг, булаг задгайнуудын сар, улирал, жилийн хэвийн 
горим болон химийн найрлагын өөрчлөлтийг судлан тогтоож мэдээллийн сан бүрдүүлэх 
явдал юм.  

Ундай голын зун, намрын улиралд тохиолдох хүчтэй үерийн ус болон бага гүний урсац 
Өмнөд Оюу ордыг ашиглах ил уурхайн гүн рүү алдагдах аюулаас урьдчилан 
сэргийлэхээр хийгдсэн тус голын голдиролд хэсэгчлэн тохируулга хийх төслийн 
барилга, газар шорооны ажлыг 2013 онд хийж гүйцэтгээд байна. Тус төслийн нөлөөлөл 
болон ил уурхайн харилцан хамаарлын талаар Оюу Толгой төслийн талбай орчмын усны 
хяналт шинжилгээний хэсэгт дэлгэрэнгүй дурьдсан.  
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График 80. Ундайн голын эхэн хэсгийн гар худгуудын усны түвшин 

Ундайн голын дагуу нийт 40 мониторингийн уст цэгт хэмжилт хийж байна. Эдгээрийн 
13 нь ажиглалтын цооног, 22 нь гар худаг, 6 нь булаг задгай юм.  Үүнээс Ундайн голын 
эхэн хэсэгт 7 гар худаг 2 задгай байдаг. Энэ оны байдлаар Ундайн голын эхэн хэсгийн 
худгуудын хувьд өнгөрсөн жилтэй харицуулахад хэвийн горимтой байна (График 80).  

Мөн Ундайн голын дунд хэсэгт ОТ лицензийн талбайн хойд, урд талд мониторингийн 
цооног өрөмдөн автомат түвшин хэмжигч багаж суурилуулсан бөгөөд эдгээр 
цооногуудын хэмжилтээс харахад хур тунадасны хэмжээнээс шууд хамааралтайгаар 
усны түвшин, тэжээмжийн хэмжээ болон ГДУ-ны жилийн горим хамаарч байгаа нь 
харагдаж байна.  

2012 оны зун орсон борооны эерэг нөлөөллөөр OTMB11-06; OTMB11-07; OTMB11-08 
цооногуудын ГДУ-ны тэжээмж харьцангуй сайтай байсан нь усны түвшний дээшлэлтээс 
харагдаж байгаа бол энэ оны хувьд орсон хур тундасны хэмжээ ойролцоо боловч газар 
доорхи усанд нөлөөлөх тэжээмж багатай байсан нь харагдаж байна (График 81).  

OTMB11-22; OTMB11-23 цооногууд нь төслийн талбайгаас ургаш 4,5 км зайтай Ундай 
голын сайран дээр байрладаг. Эдгээр цооногуудийн хувьд өнгөрсөн жилтэй 
харьцуулахад усны түвшин дээшилсэн байна. Жилийн горимын хувьд зуны хур 
тунадаснаас тодорхой хэмжээний тэжээмжтэй байгаагаас гадна хавар орсон цас болон 
шар усны үерийн үед тэжээмж авсан байна (График 82). 
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График 81. Ундайн голын дунд хэсэг ОТ-н лицензийн талбайгаас хойш байралдаг 
мониторингийн цооногийн усны түвшин 

Ундайн голын адаг буюу өмнөд хэсэгт байрлах 11 гар худаг 3 булаг задгай 
мониторингийн хэмжилтэнд хамрагдаж байна. Эдгээр гар худгуудад 5 дугаар сар хүртэл 
усны түвшин бага байсан бол 6 дугаар сараас усны түвшин дээшлэн сэргэсэн нь Ундайн 
голын эхээр орсон борооноос шууд хамааралтай байна. Энэ хэлбэлзэл  нь өмнөх 
жилүүдийн хэмжилтээс ч харагдаж байгаа бөгөөд голын дагуух хөрсний усны ерөнхий 
горимыг харуулахын зэрэгцээ голын эхэн хэсгийн худгуудын горим адаг хэсгийнхтэй 
адил байгаа нь харагдаж байна. Үүнээс харахад голын дунд хэсэгтэй ойролцоо орших  
ил уурхайн ус шавхалт, зайлуулалтын үйл ажиллагаа тус голын адаг хэсэгт нөлөөлөөгүй 
нь тодорхой байна (Хавсралт график 34-аас Хавсралт график 37 хүртэл хавсралтыг 
харна уу). 

Энэ онд Ундайн голын булгуудын хувьд жилийн эхний  улиралд ус багатай байсан ба 6 
дугаар сард бороо орсноос хойш бүгд устай болсон байгааг өмнөх 2 жилтэй 
харьцуулахад устай сарын тоо их байна ( 

 

 

 

 

Хүснэгт 33). Хөх хад болон Мааньтын задгайн өмнөх жилийн хувьд ихэнх үед ил усгүй 
боловч чийгтэй байсан бөгөөд хур тундас их хэмжээгээр орсон тохиолдолд устай болдог 
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байна. Харин Буурлын булаг энэ онд жилийн ихэнх саруудад устай байсан ба энэ жилд 3 
дугаар сараас бусад сард тодорхой хэмжээний устай байсан байна (Зураг 47). 

 

 

График 82. Ундайн голын дунд хэсэг ОТ-н лицензийн талбайгаас урагш байралдаг 
мониторингийн цооногийн усны түвшин 
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График 83. Ундайн голын адаг хэсгийн гар худгуудын усны түвшин. 

 

График 84.Ундайн голын адаг хэсгийн гар худгуудын усны түвшин.. 
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Зураг 47. Буурлын булаг 

 

 

 

 

 

Хүснэгт 33. Мониторинг хийж байгаа булгуудын усны хэмжээг харуулсан тэмдэглэл.  



Оюу Толгой  ХХК-ний байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө,  
Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн биелэлт – 2013                                          

 

Хуудас - 163 

 

 

 

  

Бор 

Овоо
Буурал Хөх хад Мааньт

Дундан

гийн ус
Хар хад

Цагаан 

толгой

Цавчир

ийн 

задгай

Улаан 

дэл

1‐р сар 3 3 0 1 1 3 3 3

2‐р сар 3 3 0 2 2 3 3 3

3‐р сар 2 1 0 0 2 2 3 3

4‐р сар 2 3 1 3 2 3 3 3

5‐р сар 2 3 0 2 3 3 3 3 3

6‐р сар 1 3 0 1 2 3 3 2 2

7‐р сар 0 3 0 1 2 3 3 2 2

8‐р сар 0 1 0 0 1 3 3 2 2

9‐р сар 0 2 0 0 2 2 2 3 2

10‐р сар 0 2 0 0 2 2 2 2 2

11‐р сар 0 3 0 0 3 3 2 3 2

12‐р сар 0 0 0 0 2 3 2 3 2

1‐р сар 0 1 0 1 2 3 3 3 2

2‐р сар 0 1 0 0 2 2 2 3 2

3‐р сар 0 0 1 0 2 2 2 2 2

4‐р сар 0 3 0 0 3 3 3 2 1

5‐р сар 0 3 0 0 3 2 3 3 2

6‐р сар 0 2 0 0 1 1 2 3 3

7‐р сар 0 3 0 0 1 1 2 3 2

8‐р сар 0 3 3 3 2 2 2 3 1

9‐р сар 0 3 3 3 2 3 2 3 0

10‐р сар 0 3 3 3 3 3 2 3 1

11‐р сар 0 2 3 3 3 3 3

12‐р сар 0 3 3 3 2 3 3 3 1

1‐р сар 0 3 3 3 2 3 3 3 2

2‐р сар 0 3 2 3 2 2 2 2 0

3‐р сар 0 1 2 3 1 1 3 3 2

4‐р сар 0 3 3 3 3 3 2 2 3

5‐р сар 0 3 3 2 2 2 2 2 3

6‐р сар 0 3 3 3 1 1 3 3 3

7‐р сар 0 2 3 1 1 1 2 3 2

8‐р сар 0 1 2 1 1 0 3 3 1

9‐р сар 0 2 1 1 1 1 2 2 1

10‐р сар 0 3 1 1 0 1 2 2 2

Хөлдүү Устай Бага устай Чийгтэй Хуурай

2
0
1
1

2
0
1
2

2
0
1
3
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7.2.1.5.Усны мониторинг - хамтын ажиллагаа 

7.2.1.5.1. Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн яамны газрын доорхи усны 
мониторингийн хөндлөнгийн хяналт шинжилгээ 

Гүний хоолойн газрын доорхи усны нөөцийг Оюу Толгой төсөлд ашиглах үйл 
ажиллагаа, тухайн ордын гүний усны нөөц болон усны түвшинд хөндлөнгийн хяналт 
шинжилгээ хийх зорилгоор 4 цооногийг тус газрын доорхи усны ордын зүүн ба баруун 
хэсгийн 2 цэгт орон нутаг болон Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн яамтай харилцан  
тохиролцсоны дагуу өрөмдөж тоноглон Байгаль орчин ногоон хөгжлийн яамны 
бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах хэлтсийн хүсэлтээр дээрхи 4 цооногийн барилга 
байгууламжыг барьж ашиглалтанд оруулсан. 

Хүснэгт 34. Усны мониторнгийн цоонгуудын мэдээлэл 

Цоонгийн 

дугаар 

Солбицол 
Өрөмдсөн 

гүн (м) 

Амсарын 

өндөр (м) 

Усны 

түвшин(м) 

Суултын 
яндангийн 
диаметр 

(мм) 
Уртраг Өргөрөг 

WAMB-A2-01 678802 4799417 100 0.46 26.07 150 

WAMB-A2-02 678791 4799420 320 0.75 81.21 100 

WAMB-A1-01 694416 4809094 80 0.60 52.50 150 

WAMB-A1-02 694434 4809101 250 0.74 53.03 168 

Оюу Толгой ХХК-ийн Байгаль орчны хэлтсийн ажилтнууд Байгаль орчин, ногоон 
хөгжлийн яамны бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын мэрэгжилтэн 
Д.Өнөржаргал, Усны мониторинг, зохицуулалтын хэлтсийн мэргэжилтэн Д.Чулуунхүү, 
Барилга корпораци ХХК-ын ерөнхий инженер Б.Хүрэлбаатар нар 2013 оны 03 дугаар 
сарын 13 өдөр усны мониторнгийн цооногийн барилгыг хүлээн авч WAMB-02-01 
цооногт усны хяналт-шинжилгээний автомат багаж суурилуулсан. 
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Зураг 48. Усны мониторнгийн цооногийн барилга байгууламж 

  

Зураг 49.WAMB-02-01 цооногт суурилуулсан усны хяналт-шинжилгээний автомат багаж. 

7.2.1.5.2. Орон нутгийн иргэдийн оролцоотой усны хамтын хяналт 
шинжилгээ 

Оюу толгой ХХК нь 2011 оны 5 дугаар сараас эхлэн орон нутгийн иргэдэд төслийн 
байгаль орчны үйл ажиллагааг таниулах, тэднийг судалгааны ажилд татан оролцуулах, 
нэгдсэн мэдээллийн эх үүсвэртэй байх зорилгоор “Хамтын оролцоотой байгаль орчны 
хяналт, үнэлгээ” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байна. Тус хөтөлбөрийн нэг хэсэг нь хамтын 
оролцоотой усны хяналт шинжилгээ юм. Худгийн усны түвшинд тавих хяналт, үнэлгээг 
Гүний хоолой, Ундайн гол болон Гашуун сухайтын зам дагуух малчидтай хамтран 
хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд үүнд 28 малчин оролцож өнгөрсөн хугацаанд өөрсдийн 
эзэмшлийн худгийн усны түвшинг хэмжсэн. Энэхүү хамтын оролцоотой хөтөлбөрөөр 
малчид өөрсдийн худгийн усны түвшин цаг улирал, хур тунадасны болоод ашиглалтын 
хэмжээ, ашиглагдсан хугацаа зэргээс хэрхэн хамаардаг тухай болон өнгөн хөрсний усны 
тэжээмжийн горимын талаар тодорхой ойлголттой болж байгаа нь гол ололт гэж үзэж 
байна. 
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График 85.	Малчдын	хэмжсэн	хэмжилт	болон	Оюу	толгойн	мониторингийн	хэмжилтийг	
харьцуулсан	график	

 

График 86.	Малчдын	хэмжсэн	хэмжилт	болон	Оюу	толгойн	мониторингийн	хэмжилтийг	
харьцуулсан	график	

Малчдын хэмжсэн хэмжилтийн дүнгээс харахад ихэнх малчдын хэмжсэн усны түвшний 
хэмжилт Оюу толгойн мониторингийн дүнтэй таарч байгаа ба зарим тохиолдолд 
худгийн амсар дээрх хэмжилтийн цэг өөр, малчдын хэмжилтийн алдаа  зэргээс 
шалтгаалж бага зэрэг зөрүү гарч байна (График 85). Хамтарсан мониторингийн хөтөлбөр 
нь 3 дахь жилдээ амжилттай хэрэгжиж байгаа бөгөөд зарим тогтвортой хэмжиж байгаа 
малчдын хэмжилтийн чанар харьцангуй сайжирч байна. Шинээр хамрагдах хүсэлтэй 
малчид ч нэмэгдэж байгаа нь сайшаалтай байна. Мөн энэ оны хувьд хамтарсан 
мониторингид хамрагдах хүсэлтэй малчдын худгуудыг бүртгэн авч хатрач хэмжих 
болмжтой худгуудыг гарган эхний элжинд ОТ мониторигийн хөтөлбөрт хамруулаад 
байна.  

7.2.1.5.3. Оюу Толгой ХХК-ны газрын доорхи усны эрэл хайгуул, 
судалгааны ажлуудад хийсэн хөндлөнгийн мэргэжлийн хяналт 

Оюу Толгой ХХК нь Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутагт хийгдэж байгаа газрын 
доорхи усны усны эрэл хайгуул, судалгааны ажлууддаа хөндлөнгийн мэргэжлийн хяналт 
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хийлгэх хүсэлтээ 2013 оны 03 сарын 06 өдөр Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн яамны 
бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газарт гаргасан. Үүнд:  

1. Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын Баян, Гавилууд баг, Манлай сумын өгөөмөр 
багийн нутагт хамаарагдах Дэлгэр баян, Үүдийн худаг, Хоёр модны гол, Гүний 
хоолойн газрын доорхи усны ордын Баруун хойт, Зүүн хойт, Баруун өмнөд хэсэг 
орчмын нийт 2238,0 км2 талбай бүхий нутаг дэвсгэрт мониторингийн сүлжээг 
өргөтгөх сайжруулах зорилгоор газар доорхи усны эрэл хайгуул, гидрогеологийн 
судалгааны ажил; 

2. Ханбогд сумын нутаг Улаан эрэг орчим 201,36 км2 талбайд газар доорхи усны 
нөөцийг тогтоох урьдчилсан ба ашиглалтын хайгуул гидрогеологийн судалгаа 2 
үе шатлал бүхий ажил; 

3. Ханбогд сумын нутаг Жавхлант багийн нутаг дэвсгэрт орших Оюу Толгой, 
Ундайн гол, Бор хошуу, Будаагийн гол орчимд 263,0 км2 талбайд хийсэн газрын 
доорхи усны хайгуулын ажил. 

Дээрх газар доорхи усны эрэл хайгуул, гидрогеологийн судалгааны ажлуудад 
хөндлөнгийн мэргэжлийн хяналт хийхээр Байгаль орчин ногоон хөгжлийн яамнаас 2013 
оны 03 сарын 20 өдөр томилогдсон “Монголын гидрогеологчдын холбоо” ТББ-ын 6 
хүний бүрэлтхүүнтэй баг 2013 оны 06 сарын 03-07 хооронд Оюу толгой ХХК-ийн 
төслийн талбайд ирж ажилласан. 

Хүснэгт 35. Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн 

# Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд Албан тушаал 

1 Дамба Батжаргал                   Гидрогеологичдын холбооны захирал 

2 Мягмаржав Чойсүрэн           Гидрогеологичдын холбооны менежер 

3 Найдан Батсүх                      Холбооны гишүүн, ШУТИС -ийн багш 

4 Намжил Жадамбаа               Холбооны гишүүн, ШУТИС -ийн багш        

5 Урт насан Борчулуун           Холбооны гишүүн 

6 Хасаг Ганхуяг                        Хасаг Ганхуяг                        

Хийж гүйцэтгэсэн ажил 

 Батлагдсан техникийн даалгаврын дагуу хайгуулын ажил явагдаж байгаа эсэхэд 
хяналт хийх, арга аргачлалын дагуу хийгдсэн эсэхийг тогтоох, одоогоор 
мөрдөгдөж байгаа байгаа стандартын дагуу ажил явагдсаныг тодорхойлох, 
зөвлөмж өгөх.  
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 Хайгуулын ажлын заагдсан талбайг бүрэн хамруулсан эсэх, ордын хил заагийг 
нарийвчлан тогтоосон эсэх, газрын доорхи усны урсацын хязгаарын судалгаа, 
ордын насжилтыг тогтоох судалгаа хийгдсэн эсэх. 

 Геофизикийн хэмжилт, судалгааны үр дүн, гүний болон гүехэн уст үеүдийн 
харилцан хамаарал, мониторингийн сүлжээг өргөтгөсөн судалгааны үр дүнтэй 
танилцах. 

 Өрөмдлөгийн болон шавхалтын ажил, холбогдох норм, стандартын дагуу 
хийгдэж байгаа эсэхийг шалгаж акт үйлдэх. 

 Шавхалтаас гарч байгаа усыг зохистой ашигласан эсэх /Сайр дагуулан урсгах, 
хаягдлын санд зайлуулах./ 

 Хайгуулын ажил дуусахад өрөмдсөн цооногуудыг стандартын дагуу 
битүүмжилсэн, булсан эсэхийг хянаж акт үйлдэх. 

 Мониторингийн цэгүүдийг тоноглосон байдал, автомат түвшин хэмжигч 
суурилуулсан ажил хийгдсэн эсэхэд хяналт хийх.  

 
Уг хөндлөнгийн мэргэжлийн хяналтын үйл ажиллагаанд Оюу Толгой ХХК-ын Байгаль 
орчны хэлтсийн Усны багаас бүрэн дэмжлэг үзүүлэн шаардлагатай мэдээллээр ханган 
хамтран ажилсан. 

Зураг 50. Газар доорхи усны эрэл хайгуул, гидрогеологийн судалгааны ажлуудад хөндлөнгийн 
мэргэжлийн хяналт хийж буй нь 

7.2.1.5.4. Хамтарсан усны менежментийн сургалт  
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Оюу Толгой ХХК нь Олон Улсын Санхүүгийн Корпорациас ирүүлсэн “Өмнийн говийн 
уул уурхай болон усны менежмент” цуврал сургалтыг зохион байгуулахад дэмжлэг 
үзүүлэхийг хүссэн хүсэлтийг хүлээн авч сургалтанд оролцогчдыг уурхайн талбайд 
хүлээн авах, усны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийг танилцуулах зэрэг туслалцааг 
үзүүлж, хамтран ажиллалаа. Тус сургалтын хөтөлбөрийн хүрээнд өөрийн компанийн 
усны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийг танилцуулах, уст цэгүүдэд дадлага хийх, 
мэргэжлийн арга зүйгээр хангах зэргээр сургалтын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлсэн.  

Тус сургалт нь газрын доорхи усны түгээмэл хэрэглэгддэг нэр томъёог танилцуулж энэ 
талын нэгдсэн ойлголтыг оролцогчдод өгөх зорилготой юм. Мөн түүнчлэн, Өмнийн 
говийн ус болон уул уурхайтай холбоотой усны менежментийн үндсэн зарчмууд, говийн 
бүс нутгийн онцлог зэргийг сургалтанд хамрагдсан хүмүүс хэлэлцэж, санал бодлоо 
солилцлоо. Тус сургалтанд орон нутгийн удирдлага, мэргэжилтнүүд, уул уурхайн 
төлөөлөл болон эрдэмтдийг оролцсон.  

      

Зураг 51. “Өмнийн говийн уул уурхай болон усны менежмент” сэдэвт 1 дүгээр сургалт. 
(2013.07.01) 

    

Зураг 52. “Өмнийн говийн уул уурхай болон усны менежмент” сэдэвт 2 дугаар сургалт. 
(2013.10.30) 
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7.2.1.5.5. Шүүрэлттэй цооногуудыг хаах, битүүмжлэх үйл ажиллагаа 

Оюу толгой төслийн усны эрэл хайгуулын зорилгоор 2003-2007 оны хооронд өрөмдсөн 
бөгөөд 2012 онд Усны газраас (2012 онд татан буугдаж БОНХЯамтай нэгдсэн) зохион 
байгуулсан хамтарсан хяналт шалгалтаар шүүрэлттэй болох нь тогтоогдсон 
цооногуудыг хаах талаар холбогдох мэргэжлийн байгууллагуудаас гаргасан зөвлөмжийн 
дагуу цооногуудыг хааж бөглөх арга хэмжээг орон нутгийн төр захиргааны болон 
иргэдийн төлөөлөлтэй хамтран зохион байгуулж байна.  

ТУс компаний зүгээс БОНХЯ, Ханбогд сумын удирдлага, иргэдтэй нягт хамтран 
ажиллаж байгаа бөгөөд Ханбогд сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2013 оны 10 
дугаар сарын 29-ний өдрийн 06/02 тоот тогтоолын дагуу 3 шүүрэлттэй цооногуудыг 
хааж бөглөх ажлыг ойрын хугацаанд гүйцэтгэх төлөвлөгөөтэй байна. Доорхи зурагт  
шүүрэлттэй цооногуудын байршлыг харуулав.  

 

Зураг 53. Шүүрэлттэй цооногуудын байршлын зураг 

7.2.1.5.6. Ханбогд сумын ус хангамжийн судалгааны хяналт шинжилгээ 
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Оюу Толгой компаний бүс нутгийн хөгжлийг дэмжих бодлогын хүрээнд Ханбогд сумыг 
хөгжүүлэх буюу хот төлөлвлөлтийн үндсэн суурь ажлуудыг хийж гүйцэтгэж байна.  
Эдгээр ажлуудыг нэг нь Ханбогд сумын усан хангамжийн найдвартай эх үүсвэрийн эрэл 
хайгуулын ажил юм. Тус ажлын 1 болон 2 дугаар шатны хайгуулын өрөмдлөг 
судалгааны үйл ажиллагааг хийж дууссан бөгөөд Оюу Толгой компаний усны хяналт 
шинжилгээний хөтөлбөрт тус хайгуулын цооногуудыг хамруулан ажиллаж байна. Тус 
хяналт шинжилгээний цооногуудын байршлын зургийг доор харуулав.  

 

Зураг 54. Ханбогд сумын усан хангамжийн хайгуулын цооногуудын байршлын зураг 

7.2.2. Ундны усны эрүүл ахуй, чанарын хяналт 

Оюу Толгой төслийн талбайд ажиллаж, амьдарч байгаа ажилчдыг эрүүл, аюулгүй 
орчинд ажиллаж амьдрах нөхцөл боломжоор хангах үүднээс усны эх үүсвэрүүдэд  эрүүл 
ахуйн хяналтыг тогтмол тавин ажиллаж байна. Энэхүү хяналтын хүрээнд 2013 онд Оюу 
Толгой төслийн ашиглалтын худаг, усан сангууд, бүх гал тогооны угаалтуур болон 
нэгдсэн шугам сүлжээнд холбогдоогүй хэсгүүд, ажилчдын амьдарч буй байрнуудын 
угаалтуураас усны дээж авч, “Эрүүл зүй” микробиологийн итгэмжлэгдсэн лабораторид 

Таних тэмдэг 
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24 цагийн дотор илгээж эрүүл ахуй бактериологийн шинжилгээг тогтмол хийлгэж байна. 
График 41 ба 42-т шинжилгээний хариуг үзүүлэв.  

Унд ахуйн усны бактериологийн дээжлэлт, шинжилгээний ажлыг цэвэр усны эх 
үүсвэрийн цэгүүдэд 2 долоо хоног тутамд, цэвэр усны хэрэглэгч болон Оюу Толгой 
төслийн талбайгаас гадна орших кемпүүдээс 1 сарын давтамжтай тогтмол хийж байгаа 
ба 2013 оны 11 дүгээр сарын байдлаар нийт 34 удаагийн дээжлэлтээр дээж авч 
шинжлүүлсэн байна. Бактериологийн усны дээж авах аргачлалын дагуу нийт усны 
дээжийг авч, хөргөгч саванд хийн 24 цагийн дотор Улаанбаатар хотод байрлах гэрээт 
“Эрүүл Зүй” итгэмжлэгдсэн лабораторид шинжлүүлэхээр илгээж байсан. Итгэмжлэгдсэн 
лабораториос илгээсэн шинжилгээний хариуг Datasight программийн усны дотоод 
мэдээлэлийн сан уруу оруулж, тус программийг ашиглан анализ хийн график байгуулав.  

Илгээсэн дээжүүдэд 1 мл усан дахь нийт бичил биетний тоо, 100 мл усан дахь E-coli-ийн 
тоо болон гэдэсний бүлгийн эмгэг төрөгч нян зэрэг 3 үзүүлэлтээр шинжилгээ хийж, 
MNS900:2005 стандартад заасан үзүүлэлттэй харьцуулдаг.  

2013 онд хийгдсэн шинжилгээний үр дүнгээс харахад нийт авагдсан цэвэр усны 
дээжүүдэд 100 мл усан дахь гэдэсний бүлгийн эмгэг төрөгч нян илрээгүй байна (График 
87 болон График 88).  

Зураг 55 А. Цэвэр усны бактериологийн дээж илгээх мөс бүхий хөргөгч сав, Б. Усны дээж авах 
ариутгасан, зориулалтын гялгар уут. B. Datasight мэдээллийн сангийн програм 
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График 87. Цэвэр усны эх үүсвэрийн цэгүүдэд хийсэн бактериологийн шинжилгээ 
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График 88. Цэвэр усны хэрэглэгчийн цэгүүдэд хийсэн бактериологийн шинжилгээ 

Цэвэр усны эх үүсвэр болон хэрэглэгчийн цэгүүдээс авсан нийт усны дээжинд хийгдсэн 
нийт бичил биетний тоо тус стандарт үзүүлэлтээс давсан тохиолдол гараагүй байна.  

7.2.2.1.Гүний хоолойн усны ордын худгуудын усны чанар 

Оюу Толгой төслийн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд Гүний хоолойн усны ордод орших 
28 худгуудаас ус татан хэрэглэдэг. Эдгээр 28 худаг тус бүрээс 2 литр хэмжээтэй усны 
дээж авч Улаанбаатар хотын Ус Сувгийн Удирдах газрын (УСУГ) төв лабораторит 
илгээж усны химийн бүрэн шинжилгээ хийлгэдэг.  
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Зураг 56. Гүний хоолойн ус татах шугам хоолойн 28 худгийн байршил 

Худгуудийн усны химийн үндсэн үзүүлэлтийг Хавсралт хүснэгт 8, хүнд металлын 
агууламжийг Хавсралт хүснэгт 9-д хүснэгтээр үзүүлэв. Тус хүснэгтүүдэд усны чанарыг 
Монгол улсад мөрдөгдөж буй ундны усны стандарт MNS 900:2000 – д заасан 
үзүүлэлттэй харьцуулав. УСУГ-ын төв лабораторийн тухайн үеийн нөхцөл байдлаас 
шалтгаалан усны шинжилгээний зарим үзүүлэлт хэмжигдээгүй. 

Ундны усны стандарт MNS 900-2005-д заасан эрдэсжилт буюу нийт ууссан хатуу 
нэгдлийн (НУХН) зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ 1000 мг/л байдаг. Гүний хоолойн гүний 
усны ордод суурилуулсан цооногуудын усны эрдэсжилт тус зөвшөөрөгдөх дээд 
хэмжээнээс 2,1 – 5,8 дахин өндөр байна. Иймээс тус эрдэсжилт өндөртэй гүний усыг 
ундны усны зорилгоор ашиглахад тохиромжгүй ба үйлдвэрлэлийн зориулалтаар 
ашиглаж байна.  

Эрдэсжилт нь Гүний хоолойн 1-р багцад (дундажаар 3910 мг/л) хамгийн өндөр,  гүний 
хоолойн 4-р багцад хамгийн бага (1740 мг/л) байсан. Мөн түүнчлэн 1-р багцын 2-р худаг 
буюу GH01-PB02 худгийн эрдэсжилт хамгийн өндөр ажиглагдсан байна.  

Хавсралт хүснэгт 8-д үзүүлсэн худгуудын усны химийн үндсэн үзүүлэлтийг ундны 
цэнгэг устай харьцуулахад натрийн катионий дундаж (609 мг/л) 3 дахин өндөр, кальцийн 
катионий дундаж (202 мг/л) үзүүлэлт 2 дахин өндөр байна. Хлоридийн анионы дундаж 
(824 мг/л) нь энгийн ундны усны химийн үзүүлэлтээс 2, 3 дахин харин сульфатын 
анионы дундаж (527 мг/л) 27 мг/л-ээр өндөр байна.  
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УСУГ-ын төв лабораторит шинжилгээ хийж тодорхойлсон худгуудын усны хүнд 
металлын агууламжийг, үр дүнг хүснэгт 8-д үзүүлэв.  Ундны усны үзүүлэлтэнд үл 
тохирох хүнд металлууд нь бор (B), селени (Se) ба стронци (Sr) байна. Борын дундаж 
агууламж 2,1 мг/л, селений дундаж агууламж 0,026 мг/л байгаа нь ундны цэнгэг уснаас 
4,2 ба 2,6 дахин өндөр байна. Харин стронцийн дундаж агууламж 3,03 мг/л байгаа нь 
1,03 мг/л-ээр өндөр байна. Бор (B), селени (Se) ба стронци (Sr) нь байгалийн гаралтай 
бөгөөд тухайн худаг, цооног орших газар нутгийн эрдэс чулуулаг, тус усны орд 
бүрэлдэх явцаас шалтгаалан  дээрх элементүүд тус усанд бий болсон.  

Байгалийн усыг химийн найрлагаар нь системчлэн ангилах, дүгнэх олон янзын арга 
байдаг. Гүний хоолойн усны ордын худгуудыг усны чанараар ангилахдаа Посохов, 
Алекиний ангилалыг ашиглан, Курловын томъёогоор илэрхийлэн Хавсралт хүснэгт 10-д 
үзүүлэв.  

Усны хатуулаг нь усны нэгэн чухал үзүүлэлт ба энэ нь 1 литр усанд агуулагдах кальцийн 
болон магнийн катионийн миллиграм-эквивалентийн нийлбэрээр илэрхийлэгдэнэ. Гүний 
хоолойн усны ордын худгуудын усны хатуулагыг тооцохдоо усны хатуулагыг ангилах Е. 
В. Посоховын ангилалаар (Хүснэгт 36) авч үзэв.  

Хүснэгт 36 Усны хатуулагын Алекины ангилал 

Хатуулаг (мг*экв/л) Ангилал 

 <1.5  Маш зөөлөн 

1.6-3.0 Зөөлөн 

3.1-6.0 Бага зэрэг хатуу 

6.1-7  Хатуу 

7.1 ≤  Маш хатуу 

Дээрх хүснэгтээс харахад нийт 28 худгуудын усны 24 нь маш хатуу, 2 нь хатуу ба 2 нь 
бага зэрэг хатуу ангилалад багтаж байна. Үүнээс Гүний Хоолойн GH03-PB04 болон 
GH04-PB06 худгууд бага зэрэг хатуулагтай усанд багтах бөгөөд нийт Гүний хоолойн 
худгуудын 86% нь маш хатуу хатуулагтай ус байна.  

Гүний хоолойн багцуудын дундаж хатуулагын утгаар ихээс бага уруу жагсаавал: GH02 > 
GH01>  GH05 > GH03 > GH04 байна. GH02 багц нь хамгийн өндөр дундаж хатуулагтай 
(17,5 мг*экв/л ), GH04 багц нь хамгийн бага дундаж хатуулагтай (8,1 мг*экв/л ) байна.  

Байгалийн усыг чанараар нь ангилахад Алекины ангилалыг өргөн ашигладаг бөгөөд энэ 
нь усны найрлагад зонхилох катион ба анионы мг*экв/л-ээр илэрхийлсэн гол ионуудыг 
сонгон авч ангилдаг (Зураг 57).  
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Зураг 57. Байгалийн усыг Алекины ангилалаар ангилах бүдүүвч 

Гүний хоолойн усны ордын худгуудын усны чанарыг Алекины ангилалаар авч үзэхэд 28 
худаг бүгд нь хлоридын ангийн ус байна. Хлорид ангийн усанд эрдэсжилттэй нуур, эх 
газрын нуур цөөрөм, цөл, хагас цөлийн болон марз хужиртай нутаг орны газрын доорхи 
ус хамаарагддаг. Хлорид ангийн ангилалд багтсан бүх 28 худгуудыг зонхилох катионоор 
ангилахад Натрийн бүлэгт (Na) 27 худгийн ус, Кальцийн бүлэгт (Ca) 1 худгийн ус 
найрлагаараа багтаж байна. Хүснэгт 37-д худгуудын Алекины ангилалаар ангилсан 
хүснэгтээр үзүүүлэв.  

Хүснэгт 37. Гүний хоолойн худгуудын Алекины ангилал 

АНГИ БҮЛЭГ ТӨРӨЛ 

Хлорид (28) Кальци (1) III 1 

Натри (27) II 23 

III 4 

Нийт 28 

 

Нийт 28 худгуудын усны чанарыг төрлөөр нь харахад II төрлийн усанд 23 ширхэг худаг, 
III төрлийн усанд 5 худгийн ус багтаж байна.  

II төрлийн усны зонхилогч нэгдлүүд HCO3
- + SO4

-2 < Ca + Mg гэсэн харьцаатай байдаг. 
Зонхилон тунамал болон сэвсгэр хурдасын өгөршилтэй холбоотойгоор дунд зэргийн 
эрдэсжилтэй уснууд энэхүү төрөлд багтдаг ордог.   

III төрлийн усны зонхилогч нэгдлүүд HCO3
- < Ca + Mg < HCO3

-+ SO4
-2 гэсэн харьцаатай 

байдаг. Ийм төрлийн ус холимог, хувирмал их эрдэсжилттэй байдаг. Энэ төрлийн ус нь 
эрт үеийн гаралтай уст цэгүүдийн ус хамаардаг.   

Курловын томъёогоор байгалийн усны химийн чанарыг илэрхийлдэг бөгөөд томъёог 
доор харуулав.  

		 	
		 	 	

 

Байгалийн ус

Гидрокарбонатын 

Ca

I II III

Mg

I II III

Na

I II III

Сульфатын 

Ca

I II III

Mg

I II III

Na

I II III

Хлоридын

Ca

I II III

Mg

I II III

Na

I II III

Бүлэг

Төрөл

Анги
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Ma – Тухайн худгийн усны эрдэсжилт буюу нийт ууссан давс, (гр/литр) 

pH – Тухайн худгийн усны PH 

Бутархайн хүртвэрт зонхилох анионы агууламжийг, хуваарьт нь зонхилох катионы 
агууламжийг бичдэг. Зонхилох анион болон катион бүрийг эквивалент %-иар 
илэрхийлнэ.  

Хавсралт 5-д Гүний хоолойн усны ордын худаг бүрийн усны чанарыг Курловын 
томъёогоор үзүүлэв.  

GH01-PB02 худгийн усны чанарыг Курловын томъёогоор үзүүлэхэд  

.
	 7.6  болно. Томъёоноос үзэхэд:  Эрдэсжилт нь 4,5 гр/литр, нийт 

анионы 71%- ийг Хлорид  26%- ийг сульфат, нийт катионы 36%- ийг Кальци, 57%- ийг 
Натри, 6%-ийг Магни тус тус эзэлж усны PH нь 7,6 буюу саармаг ус байна.  

Гүний хоолойн усны ордын худгийн усны чанарыг Курловын томъёогоор үзүүлсэнээр 
худаг тус бүрийн усны чанарыг илэрхийлэн үнэлэхэд дөхөмтэй болсон.  

7.2.2.2.Ус савлах үйлдвэрт шүүн, боловсруулсан унд ахуйн усны чанар 

Оюу толгойн төслийн талбарт урвуу осмосын (Reverse Osmosis) мембран шүүлтүүрээр 
тоноглогдсон Ус цэвэрлэх, савлах үйлдвэрт (УЦСҮ) Гүний хоолойгоос татсан эрдэсжилт 
өндөр усыг шүүж унд ахуйн зорилгоор хэрэглэж байна. Харин зэсийн баяжмалыг 
үйлдвэрлэн гаргахдаа  усыг шууд хэрэглэж байна.   

УЦСҮйлдвэрт гүний хоолойгоос татсан усыг урвуу осмосын нано шүүлтүүрээр шүүн, 
ариутгаж 18,9 литрийн багтаамжтай баллонд савлан кемпийн дотоод ундны усны 
хэрэглээнд ашиглаж байна (Зураг 58). Хөндлөнгийн хяналтын хүрээнд, савласан ундны 
уснаас дээж авч сард нэг удаа химийн шинжилгээнд 2 долоо хоног тутам 
бактериологийн шинжилгээнд хамруулж байна.  

Бактериологийн 2 долоо хоног тутмын шинжилгээний хариуг тайлангийн 7.2.1-р хэсгээс 
харна уу. Химийн шинжилгээг Улаанбаатар хотын УСУГ-ын итгэмжлэгдсэн 
лабораторид шинжлүүлж, шинжилгээний хариуг Савласан ус, техникийн ерөнхий 
шаардлага MNS 5007-2007 стандарттай харьцуулан Хүснэгт 38-д үзүүлэв. 
Шинжилгээний хариунаас үзэхэд нано шүүлтүүрээр шүүсэн усны чанар нь савласан ус, 
техникийн ерөнхий шаардлага MNS 5007-2007 стандарттай нийцэж байна. 
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Зураг 58 А. УЦСҮ-ийн урвуу осмосын нано шүүлтүүр, Б. УЦСҮ-ийн цэвэрлэх хэсэг, В. 18,9 
литр савласан ус 

Өмнөговь аймгийн Улсын Мэргэжлийн Хяналтын газраас савласан усны дээж аван 
хөндлөнгийн шинжилгээ хийж “Ундны ус эрүүл ахуйн шаардлага. Түүнд тавих хяналт 
MNS 900:2005 стандарт”-н шаардлагын хангасан болохыг баталгаажуулсан байцаагчийн 
дүгнэлт гаргасан.  

Хүснэгт 38. УЦСҮ-ийн урвуу осмосын нано шүүлтүүрээр шүүсэн усны шинжилгээ 

 

7.2.2.3.Ахуйн цэвэршүүлсэн бохир усны чанар 

Оюу толгой төслийн хүрээнд ажиллаж, амьдарч буй ажилчдын ахуйн бохир усыг Оюу 
толгой төслийн хэмжээнд 7 Бохир ус цэвэршүүлэх байгууламж (БУЦБ)-уудад тогтмол 
цэвэршүүлдэг. Эдгээр 7 БУЦБ-ын 4 нь ОТ кемпийн дотор, 3 нь ОТ кемпийн гадаа 

Дээж авсан цэг Дээж авсан 
огноо

Үнэр НУХН 
(мг/л)

ЦДЧ 
(mS/cm )

pH

Хатуула
г 

(мг*экв
/л)

Натри 
(мг/л)

Кали  
(мг/л)

Кальци  
(мг/л)

Магни  
(мг/л)

Хлорид  
(мг/л)

Сульфат 
(мг/л)

Гидро-
карбонат  

(мг/л)

Нитрат  
(мг/л)

Фосфат 
(мг/л)

Аммони 
(мг/л)

Төмөр  
(мг/л)

400 6.5-8.5 4.5 70 70 18 80 300 3.5

Урвуу осмосын 
танк 422 1/21/2013 113 0.193 6.76 0.092 27.397 0.119 0.0866 53.15 9.348 3.66 2.218 0 0 0

Урвуу осмосын 
танк 422 2/18/2013 0.181 6.511 33.116 0.137 0.604 0.066 53.15 1.179 7.32 2.642 0.002 0.001 0.004

Савласан ус 4/17/2013 0 248 0.504 7.604 0.42 62.275 0.191 3.61 0.36 123.41 15.07 12.2 3.959 0 0.005 0.009

Савласан ус 5/21/2013 0 136 0.254 6.563 0.064 50.949 0.203 0.64 0.41 73.17 1.516 5.49 3.458 0 0 0

Савласан ус 7/28/2013 1 228 0.41 6.947 0.32 50.113 0.183 2.565 2.33 116.04 11.65 6.516 0.002 0.064 0.0087

Савласан ус 8/20/2013 0 192 0.408 7.407 0.184 65.986 0.201 3.45 0.146 94.6 18.85 4.511 0.004 0 0.0087

Савласан ус 9/26/2013 0 262 0.471 7.445 0.17 86.238 0.303 3.29 0.05 124.72 29.44 5.94 0.004 0 0

MNS 5007-2007: Савласан ус. 
Техникийн ерөнхий шаардлага 
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байрладаг. БУЦБ-аас цэвэршүүлэн гарсан усыг замын усалгаанд, баяжуулах үйлдвэрт 
хэрэглэх усанд нийлүүлж, 100% эргүүлэн ашиглаж байна.  

   

Зураг 59 А. CCC-1 Бохир ус цэвэршүүлэх байгууламж, Б. Өмнөд кемпийн БУЦБ-ын дотор тал, 
В. Зам усалгааны машин 

БУЦБ-уудад ирсэн бохир усыг шүүж, механик хольцоос салгаад нөөцлүүрт хадгалан 
тохиромжтой нөхцөлд (температур, агааржуулалт) идэвхит бичил биетнээр үйлчилдэг. 
Тодорхой хугацааны турш үйлчилсний дараа усыг хэт ягаан туяагаар шарна. Дараа нь 
элсэн шүүлтүүрээр шүүгээд эцэст нь хлоржуулан ариутгаснаар бохир усны 
цэвэршүүлэлтийн үйл ажиллагаа дуусдаг.  

Бохир усны цэвэршилтийн түвшинг шалгаж, сар тутам химийн болон бактериологийн 
дээж аван итгэмжлэгдсэн лабораториудад өгч, шинжилгээ хийлгэдэг. Цэвэршүүлсэн 
бохир усны чанарыг үнэлэхдээ “MNS 4943-2011 Хүрээлэн буй орчинд нийлүүлэх 
цэвэршүүлсэн бохир ус. Ерөнхий шаардлага” стандартад заасан үзүүлэлтүүдийг мөрдлөг 
болгон ажиллаж байна.  

2013 онд авсан бактериологийн нийт шинжилгээний дүнгээс үзэхэд цэвэршүүлсэн бохир 
усанд гэдэсний бүлгийн эмгэг төрөгч илрээгүй. Зураг 60-т 2013 оны 6-р сард авсан 
цэвэршүүлсэн бохир усны бактериологийн шинжилгээний дүнг үзүүлэв.  

Нийт БУЦБ-аас авсан цэвэршүүлсэн бохир усны шинжилгээний хариуг “MNS 4943-2011 
Хүрээлэн буй орчинд нийлүүлэх цэвэршүүлсэн бохир ус. Ерөнхий шаардлага” 
стандартад заасан үзүүлэлтүүдтэй харьцуулан Хавсралт хүснэгт 11-т үзүүлэв. 
Шинжилгээний үр дүнгээс үзэхэд цэвэршүүлсэн бохир ус нь стандарт үзүүлэлтүүдтэй 
нийцэж байсан бөгөөд  стандарт үзүүлэлтээс хэтэрсэн тохиолдол бүрт БУЦБ-ийн үйл 
ажиллагааг сайжруулах арга хэмжээ авч байсан.  

Цэвэршүүлсэн бохир усны чухал үзүүлэлт болох химийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч (ХХХ) 
нь УСУГ-ын лабораторийн шинжилгээгээр стандарт босго үзүүлэлтээс өндөр гарч 
байсан. ХХХ тодорхойлох стандарт аргачлалд зааснаар өндөр эрдэсжилттэй усанд 
агуулагдах хлорид ион ХХХ-ийг зохиомлоор өсгөдөг байна. Гэвч УСУГ-ын лаборатори 
стандарт аргачлалд заасанчилан хлорид ионы үйлчлэлийг зогсоох бодис ашигладаггүй 
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тул ХХХ-ийн шинжилгээний үр дүнг хүчингүйд тооцсон. Мөн түүнчлэн талбар дээр 
хийгдсэн болон өөр итгэмжлэгдсэн лабораторийн шинжилгээгээр ХХХ нь цэвэршүүлсэн 
бохир усны стандарт босго үзүүүлэлттэй нийцэж байсан.  

 

 

Зураг 60. Цэвэршүүлсэн бохир усны итгэмжлэгдсэн лабораторийн бактериологийн 
шинжилгээний хариу 

 

7.3. ДҮГНЭЛТ 

7.3.1. Ус ашиглалт, менежмент 

Оюу Толгой төслийн баяжуулах үйлдвэр тус оны эхнээс туршилтын байдлаар 
ашиглалтанд орсон бол 7 дугаар сараас эхлэн бүрэн хүчин чадлаараа ажиллаж эхэлсэн 
тул Гүний хоолойн газрын доорхи усны ордоос татаж ашиглах усны хэмжээ эхний 10-н 
сарын байдлаар 8,572,724.62 куб метрт хүрч 2012 оны бүтэн жилийн хэрэглээнээс бараг 
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5 дахин нэмэгдсэн. Мөн түүнчлэн, баяжуулах үйлдвэр (эхний 10 сарын байдлаар) нийт 
4,5 сая гаруй куб метр технологийн ус хэрэглэсэн бөгөөд үүнээс 4,0 сая куб метр буюу 
ойролцоогоор 90 орчим хувийг хаягдал өтгөрүүлэгч төхөөрөмж болон Хаягдлын 
далангаас эргүүлэн татаж дахин ашигласан байна.  

Тус оны эхний 10-н сарын байдлаар баяжуулах үйлдвэрийн технологийн горимын дагуу 
нэг тонн хүдэр боловсруулахад 3,07 куб метр ус хэрэглэгдэж байгаагийн 0,52 куб метр 
усыг хуримтлуулах цөөрмөөс татаж авсан буюу шинээр Гүний хоолойн газрын доорхи 
усны ордоос нөхөн сэлбэсэн байна.  

Ус ашиглах гэрээг холбогдох хууль, журмын дагуу орон нутагтай байгуулан гэрээний 
заалтыг мөрдөн ажиллаж байна. Гэрээнд тусгагдсаны дагуу ашиглалтын бүх худгуудад 
суурилуулсан баталгаат тоолууруудын заалтыг үндэслэн орон нутгийн байгаль орчны 
асуудал хариуцсан мэргэжилтний хяналт, баталгаажуулалтаар ус ашигласны төлбөр, 
тооцоог хийж байна.  

2013 оны 1 дүгээр сарын 1-ээс 10 дугаар сарын 31-ний өдрийн байдлаар Оюу толгой 
төслийн хэмжээнд ус ашигласны төлбөрт нийт 13’699’629’750 (Арван гурван тэр бум 
зургуун зуун ерэн есөн сая зургаан зуун хорин есөн мянга долоон зуун тавин) төгрөгийг 
Өмнөгөвь аймгийн Даланзадгад сум болон Ханбогд сумын төсөвт төлөөд байна. 

7.3.2. Усны түвшний хяналт шинжилгээний хөтөлбөр 

Оюу Толгой ХХК-ны Байгаль орчны хэлтсийн Усны баг 2013 онд усны түвшний хяналт 
шинжилгээг нийт 513 цэгт мэргэжлийн түвшинд хийж гүйцэтгэлээ. Оюу Толгойн усны 
хяналт шинжилгээний хөтөлбөр 2002 оноос эхэлсэн бөгөөд өнөөдрийн хяналт 
шинжилгээний үндсэн тогтолцоо, тогтвортой мониторингийн үйл ажиллагаа 2009 онд 
бүрэлдэн бий болсон гэж үзэж болно.  

Нийт усны түвшний хяналт шинжилгээний цэгүүдийг гидрогеологийн онцлог, тус 
төслийн үйл ажиллагааны  нөлөөлөл зэрэг хүчин зүйлүүдийг харгалзан үндсэн 4-н 
талбайд буюу Оюу Толгой, Гүний хоолой, Галбын говь, Ундай гол гэсэн хэсгүүдэд 
хуваан эдгээр талбайнуудад хийгдсэн 2013 оны хяналт шинжилгээний үр дүн, урт 
хугацааны мэдээлэлд тус тус үндэслэн дараах товч дүгнэлтийг хийж болохоор байна.  

 Оюу толгой төслийн талбай орчмын усны мониторингийн судалгааг Ил уурхай, 
Ундайн гол, Хаягдлын аж ахуйн гэсэн үндсэн 3-н хэсэгт төвлөрүүлэн явууллаа. 

Ил уурхайн нэвтрэлтийн  ажил энэ онд эрчимтэй явагдаж ашиглалт эхэлсэний зэрэгцээ 
уурхайн талбайн цар хүрээ болон гүн нэмэгдэж, уурхайн ус зайлуулалт буюу ашиглалт 
тодорхой хэмжээгээр нэмэгдсэнээр ил уурхайн талбайн орчимд усны түвшний 
хэсэгчилсэн бууралт ажиглагдаж байна.  
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Ил уурхайн орчмын хяналтын цооногуудын хэмжилтээс харахад баруун хэсгээр байрлах 
цооногуудад усны түвшний бууралт харьцангуй их (7.5м хүртэл), ил уурхайгаас холдох 
тутам багасч (4м) байгаа түүнчлэн зүүн хэсгийн цооногуудад бууралт бага (2.5м хүртэл) 
байгаа нь Ундайн голын газар доорхи урсацын тодорхой хэсэг сайрын хуучин голдирол 
дагуу ил уурхай руу чиглэдгийг гэрчилж байна. Энэхүү түвшний бууралт нь уурхайн 
нэвтрэлт, ус зайлуулалтаас гадна Ундайн голын голдирол өөрчлөх төслийн хүрээнд 
баригдсан хойд хаалтын далангаар газар доорхи урсац буюу тухайн хэсгийн тэжээгдэл 
хаагдсантай холбоотой болох нь харагдаж байна. 

Оюу Толгой төслийн талбайд орших Ундайн голын голдирол дээрхи мониторингийн 
цооногуудад усны түвшин буурч байгаа нь голын энэ хэсгийн ус ан цавын уст үетэйгээ 
гидравлик холбоотой, өөрөөр хэлбэл Ундайн голын газар доорхи урсацын тодорхой 
хэсэг ил уурхай руу шүүрч байгааг харуулж байна. Иймээс Ундайн голын голдиролд 
хэсэгчилсэн тохируулга хийх нь газар доорхи урсац ил уурхай руу шүүрч алдагдах, 
түүнээс үүдэлтэй Ундайн гол дагуух малчдын гар худгуудын усны түвшин буурах, 
хуурайших болон олон жилд нэг удаа тохиолдох их үерийн урсац ил уурхайд орохоос 
урьдчилан сэргийлэх чухал ач холбогдолтой юм. 

Хаягдлын далангийн талбайн нийт 37 цооногуудад усны түвшний хэлбэлзэл 
харьцангуй бага ажиглагдаж байна. Энэ 2013 онд далангийн нэгдүгээр хэсгийг барьж 
байгуулан ашиглалтанд оруулсан. Тус байгууламжийн ёроол нь цэрдийн шаварлаг 
хурдсаар хучигдсан учир хур тунадасны усны нэвчилтээс шууд хамаарах хамаарал 
багатай байдаг.  

 Гүний хоолойн газрын доорхи усны ордын ашиглалт 2011 оны 9 дүгээр сараас 
ордын баруун хэсгээс эхлэсэн бөгөөд 2012 оны туршид төслийн хэрэгцээний усыг ордын 
баруун хэсгээс голчлон ашиглаж байсан. Энэ онд баяжуулах үйлдвэр ашиглалтанд орсон 
учраас Гүний хоолойн ордоос татах усны хэмжээ эрс нэмэгдсэн бөгөөд ордын зүүн 
хэсгээс татах усны хэмжээ баруун хэсгийнхээс харьцангуй их байна. 

Гидрогеологийн эрэл-хайгуулын үе шатанд өрөмдөж, туршилт шавхалт явуулан улмаар 
ашиглалтын цооног (худаг) болгон тоноглосон 5-н байршилд орших (GHTP01, GHTP02, 
GHTP03, GHTP04, WATP09) худгуудын дэргэдэх ажиглалтын цооногуудын түвшний 
хэлбэлзлийн графикаас үзэхэд бага гүний (60м хүртлэх гүнтэй GH15x1-48, GH6x2-60, 
GH14x1-48, GH14x2-41 г.м.) цооногуудын усны түвшин буураагүй, өөрөөр хэлбэл 
ашиглалтаас хамаарсан нөлөөлөл үүсээгүй байна.  

Тус ордын гүний үндсэн уст давхаргын (255.0-380.0м гүнтэй) цооногуудын усны түвшин 
ашиглалтын хэмжээнээс хамааран буурч, ордын хүрээнд түрэлттэй уст давхаргад 
нөлөөлөн  техноген буюу “эвдэрсэн” горим үйлчилж байна. Мөн ордын хилийн хүрээнд 
оршдог мониторингийн гар худгуудад хур тунадас болон малчдын хэрэглээний байдлаас 
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хамаарсан бага зэргийн хэлбэлзлээс өөр их хэмжээгээр буурсан түвшний өөрчлөлт 
байхгүй байна.   

Харин ордын баруун урд хэсгээр дайрч гардаг Халивын гол болон түүний цутгал салаа 
сайрын дагуух гар худгуудад усны түвшин өнгөрсөн жилтэй харьцуулахад нилээд 
бууралттай байгаа нь 2013 онд Халивын голын тэжээмжийн муж хэсгээр хур тунадас 
бага орсонтой холбоотой боловч олон жилийн дунджаас маш их хэмжээгээр илүү гарсан 
ноцтой бууралт ажиглагдаагүй.   

 Галбын говийн цооногуудын усны түвшний хэлбэлзэл бага байгаа нь өмнөх 
жилүүдийн мэдээллүүдтэй харьцуулахад хэвийн горимтой байна.  

 Ундайн голын сайрын дагуух буюу Оюу Толгой төслийн талбайгаас гадна 
орших голдиролд мониторингийн судалгааны үр дүнгээс харахад энэ оны байдлаар тус 
голын эхэн хэсгийн худгуудын хувьд өнгөрсөн жилтэй харьцуулахад хэвийн горимтой 
байна.  

Энэ оны хувьд тус голын эхэн болон адагт байрлах уст цэгүүдийн усны түвшний 
хэлбэлзэл олон жилийн дундаж үзүүлэлттэй тохирч байна. Мөн түүнчлэн нийт голын 
дагуух хөрсний усны ерөнхий горим буюу голын эхэн хэсгийн худгуудын усны түвшний 
хэлбэлзэл адаг хэсгийнхтэй адил түвшинд байна. Үүнээс харахад голын дунд хэсэгтэй 
ойролцоо орших ил уурхайн ус шавхалт, зайлуулалтын үйл ажиллагаа тус голын адаг 
хэсэгт нөлөөлөөгүй нь тодорхой байна.  

7.3.3. Усны чанарын хяналт шинжилгээний хөтөлбөр 

Ундны ус, ахуйн бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн цэвэршүүлсэн ус, малчдын гар 
худгууд болон хяналт шинжилгээний цооногууд, үйлдвэрлэлийн эргэлтийн ус зэргийг 
хамруулсан нийт 363 цэгт усны чанарын хяналт шинжилгээг хийж байна.  

Ундны усны эрүүл ахуй, чанарын хяналт шинжилгээг 2 долоо хоног болон сарын 
давтамжтайгаар нийт 57 цэгт хийж гүйцэтгэдэг. Нийт 2013 онд хийгдсэн шинжилгээний 
үр дүнгээс харахад бүх авагдсан цэвэр усны дээжүүдэд 100 мл усан дахь гэдэсний 
бүлгийн эмгэг төрөгч нян болон бусад стандартаас давсан чанарын үзүүлэлт илрээгүй 
байна.  

Гүний хоолойн газрын доорхи усны ордын усны чанарт дэлгэрэнгүй хяналт шинжилгээг 
ашиглалтын худаг тус бүрт жилд нэг удаа, ус цуглуулах цөөрмөөс ирж байгаа усанд сард 
нэг удаа хийж байна. Гүний хоолойн газрын доорхи усны ордын ус нь маш өндөр 
эрдэсжилттэй бөгөөд тус үзүүлэлт ашиглалтын 1 дүгээр багцад (дундажаар 3910 мг/л) 
хамгийн өндөр,  гүний хоолойн 4 дүгээр багцад хамгийн бага (1740 мг/л) байсан дундаж 
үзүүлэлттэй байна. Мөн түүнчлэн малчдын гар худгуудын усны чанарт тус онд ямар 
нэгэн өөрчлөлт гараагүй бөгөөд олон жилийн үзүүлэлттэй тохирч байна.  
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2013 онд хийсэн бактериологийн нийт шинжилгээний дүнгээс үзэхэд цэвэршүүлсэн 
бохир усанд гэдэсний бүлгийн эмгэг төрөгч илрээгүй байна. Түүнчлэн 2012 онд 
Цэвэршүүлсэн бохир усны чухал үзүүлэлт болох химийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч (ХХХ) 
нь УСУГ-ын лабораторийн шинжилгээгээр стандарт босго үзүүлэлтээс өндөр гарч 
байсан шалтгааныг тодруулсан бөгөөд лабораторийн  шинжилгээнд алдаа гарсантай 
холбоотой болох нь тогтоогдсон.   

 

 

8. ХӨРСНИЙ ЧАНАР 

Оюу Толгой төслийн Байгаль орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн хүрээнд 
хөрсний хяналт шинжилгээг жилийн дулаан саруудад, ихэвчлэн VIII- IX сард явуулдаг. 
Судлагдахуунаар нь ангилан үзвэл Хөрсний морфологи, хими, физикийн шинж чанарын 
хяналт шинжилгээ; Эрүүл ахуй, бактериологийн хяналт шинжилгээ гэсэн үндсэн 2 
бүлэгт хуваагдана. Хяналт шинжилгээний 50 цэг бий бөгөөд тэдгээрийг байршлын хувьд 
төслийн талбай ба түүний ойр орчимд, Гүний хоолойн ус татах шугам хоолойн дагууд 
болон Оюу Толгой- Гашуун сухайтын замын дагуух гэж 3 ангилж байна (Зураг 61 болон 
Хавсралт хүснэгт 12).  
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Зураг 61.  Хөрсний хяналт шинжилгээний цэгүүдийн байршил 

8.1. ХӨРСНИЙ ХИМИ, ФИЗИК ШИНЖ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ 

Энэхүү хяналт шинжилгээг явуулахдаа хөрсний малталт, зүсэлт тавих, түүндээ 
морфологи бичиглэл хийхээс гадна, тухайн цэгүүдээс дээж авч холбогдох 
лабораториудад шинжлүүлж байна. Хөрсний хими, физикийн шинж чанарын дээжийг 
Шинжлэх ухааны академи (ШУА)-ийн харъяа Газарзүйн хүрээлэнгийн Хөрс судлалын 
лабораторит, хүнд металлын дээжийг Геологийн төв лабораторит тус тус шинжлүүлж 
байна. Нийт хөрсний хяналт шинжилгээний цэгүүдэд хийсэн хөрсний зүсэлт болон 
морфологи бичиглэлийг өнгөрсөн 2012 оны тайлан7-д тодорхойлон бичсэн бий. Харин 
энэ жил эдгээр цэгүүдэд дахин зүсэлт хийгээгүй бөгөөд 20см гүнтэй малталт хийж дээж 
авсан. Хяналт шинжилгээний үр дүнг доорх дэд бүлгүүдэд дэлгэрэнгүй үзүүлэв. 

8.1.1. Төслийн талбай болон түүний ойр орчмын нутгийн хөрсний морфологи, 
хими, физикийн шинж чанар 

Оюу Толгой төслийн лицензийн талбайн ерөнхий хөрсөн бүрхэвч нь доворхог, хад 
чулуурхаг байдаг бөгөөд газрын гадаргын байдлаас шалтгаалж алаг цоог хоршил 
зонхилно. Өндөрлөгдүү газраар нимгэн чулуурхаг, хотгордуу газраар ердийн цөлийн бор 
саарал хөрстэй. Лицензийн талбайн хойд хэсгээр нимгэн чулуурхаг хөрстэй байхад, урд 
хэсгийн хотгордуу газраар элсэрхэг дов ихтэй элэгдэл эвдрэлд амархан өртөмтгий 
сийрэг элсэн хөрс нилээд их талбайг эзэлж байна. Хотгордуу газраар мараалаг хужирлаг 
шинжийн давсархаг хөрс хам бүрдэл үүсгэж бага зэрэг талбай эзэлнэ. Нийт нутаг 
дэвсгэр хэд хэдэн том жижиг хуурай сайраар хэрчигдсэн бөгөөд сайрын эрэг орчим 
газраар морфологийн хувьд үелсэн шинжтэй сайрын хөрс нилээд тохиолдоно. Ихэнх 
хөрсний гадарга нь говь, цөлийн хөрсний нийтлэг шинж чанар болох хайрга чулуун 
хучаастай. Чулуун хучаасан бүрхэвчийн гадаргад эзлэх хувь нь үндсэндээ хотгор 
гүдгэрээс шалтгаална.         

Тус нутагт Говийн бор болоод Цөлийн цайвар бор хөрс зонхилон тархсан байдаг. Тус 
зонхилогч хөрсний үндсэн химийн шинж чанарыг Хүснэгт 39-д, давсжилтыг Хүснэгт 40-
д, физик шинж чанарыг  Хүснэгт 41–д, хүнд металлын агууламжийг Хүснэгт 42-д тус 
тус үзүүлэв.  

Хүснэгт 39. Оюу Толгойтөслийн талбайн доторх хөрсний химийн шинж чанар 

Талбай 
Гүн,    
см 

рНH2

O       
CaСО

3           

N-NO3  

мг/кг 
Ялзмаг   

% 
ЕС2.5   
dS/m 

Хөдөлгөөн
т,  мг/100г 

Солилцоот, мг-экв/100г. 

                                                 
7“Оюу Толгой ордод 6709А тоот тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө, 
орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн биелэлт”-ийн тайлан, 2012 он, хуудас  
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(1:2.5) % 
P2O5 K2O Са2+ Mg2+ K+ Na+ 

SMP-
QrBP  

0-5 7.99 8.28 3.19 0.481 7.290 1.40 5.0 156.
0 

35.2 0.3 8.4 

SMP-
WMC01  

0-5 8.38 1.92 0.23 0.529 0.474 1.61 15.3 14.4 5.7 0.7 0.4 

 5-20 8.52 3.36 0.39 0.468 0.095 1.03 14.1 16.3 7.5 0.6 0.4 

SMP-
WMC02  

0-5 8.55 0.00 0.33 0.601 0.105 0.98 12.9 11.9 6.1 0.6 0.3 

 5-20 8.73 2.47 0.38 0.535 0.132 1.50 14.7 18.8 8.6 0.7 0.8 

SMP-
WMC03  

0-5 8.56 3.20 0.24 0.561 0.131 1.57 13.5 14.7 7.4 0.6 0.4 

 5-20 8.81 1.20 0.15 0.427 0.149 1.47 11.2 16.3 5.3 0.5 0.6 

SMP-
WMC04  

0-5 8.67 3.20 0.16 0.468 0.121 1.81 12.4 15.6 8.3 0.5 0.4 

 5-20 8.63 2.83 0.10 0.582 0.121 1.24 12.4 15.0 6.2 0.6 0.3 

SMP-
WMC05  

0-5 8.57 3.92 0.27 0.531 0.129 1.70 11.2 15.0 8.3 0.5 0.4 

 5-20 8.79 3.92 0.35 0.462 0.161 1.58 14.7 25.5 13.2 0.8 0.9 

SMP-
WMC06  

0-5 8.72 4.27 1.16 0.365 0.458 1.63 22.5 45.3 23.1 1.2 2.6 

 5-20 8.60 2.83 1.45 0.314 0.522 1.61 14.1 43.8 26.3 0.7 2.6 

SMP-
TSF01  

0-5 8.73 7.19 0.39 0.496 0.268 1.79 12.4 43.8 22.8 0.6 2.4 

 5-20 8.69 1.74 0.13 0.201 0.103 1.21 3.3 15.6 8.3 0.2 0.4 

SMP-
TSF02  

0-5 8.49 4.29 0.38 0.657 0.138 0.49 19.4 14.1 6.3 1.1 0.3 

 5-20 8.47 3.92 0.12 0.636 0.118 1.57 18.8 17.5 8.4 1.2 0.3 

SMP-
TSF03  

0-5 8.53 1.86 0.25 0.171 0.113 0.85 3.3 11.9 6.3 0.2 0.3 

 5-20 9.13 10.47 0.53 0.261 0.661 1.13 7.5 93.8 37.3 0.4 5.4 

SMP-
CHP  

0-5 8.67 1.74 0.33 0.662 0.256 1.01 14.1 37.5 19.3 0.8 2.2 

 5-20 8.70 1.74 0.39 0.615 0.153 1.29 12.4 14.4 8.4 0.6 0.3 

TWEP-
01     

0-5 8.23 4.29 3.13 0.563 2.411 0.93 18.8 104.
7 

40.5 1.1 4.1 

 5-20 8.09 2.83 2.99 0.422 1.704 0.65 15.9 65.6 29.6 0.8 3.8 

SMP-
EP-01  

0-5 8.46 2.83 1.05 0.458 0.258 1.17 16.5 34.1 13.4 1.1 1.8 

 5-20 8.60 0.00 0.49 0.521 0.118 1.00 12.4 16.3 8.3 0.6 0.7 

SMP-
EP-02  

0-5 8.52 4.29 0.38 0.478 0.177 0.96 17.1 22.2 9.4 1.0 0.6 

 5-20 8.90 9.00 0.08 0.387 0.128 1.30 17.1 27.3 13.6 1.0 0.8 

SMP-
LaFi01  

0-5 8.67 10.10 0.55 0.307 0.506 1.09 11.8 53.1 31.6 0.6 3.0 

 5-20 8.43 5.74 2.26 0.414 0.637 0.85 7.5 59.4 25.1 0.4 3.4 

SMP-
PAP02  

0-5 8.50 2.83 0.89 0.644 0.173 0.72 18.2 18.8 9.6 1.0 0.4 

 5-20 8.45 3.92 0.52 0.967 0.206 0.75 11.8 23.9 11.5 0.6 0.5 
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Оюу Толгой орчмын өнгөн хөрсний 0-20 см дахь үржил шимт ялзмагийн агууламж 1%-
аас ямагт бага, азот 0.1-3.2 мг/100гр, хөдөлгөөнт фосфор 0.5-1.8 мг/100гр, хөдөлгөөнт 
кали 3.3-22.8 мг/100гр  агууламжтай. Хөрсөнд шингээгдсэн нийт суурьт ионы агууламж 
18.7-199.9 мг-экв/100гр бөгөөд суурьт кальцийн ион давамгайлж байна.Мөн энэ нутгийн 
хөрсний бүх үе давхаргад карбонат тодорхой хэмжээгээр агуулагддаг бөгөөд хөрсний 
урвалын орчин (рН) саармагаас сул шүлтлэг орчинтой. Хаягдлын сан орчмын хөрсний 
урвалын орчин рН 8.5-9.1 буюу хамгийн өндөр үзүүлэлттэй гарсан. 

 

Хүснэгт 40. Оюу Толгой төслийн талбайн доторх хөрсний давсжилт 

Дугаар 
Гүн,     
см 

Хуурай 
үлдэгдэл  

% 

Шүлтлэг 
Cl- SO4

2- Ca++ Mg++ Na+ K+ 
CO3

2- HCO3- 
мг-экв/100гр. 

SMP-
QrBP  

0-5 1.972 0.00 1.40 30.83 1.18 26.50 0.95 6.05 0.05 

SMP-
WMC01  

0-5 0.118 0.00 0.90 0.80 0.46 1.36 0.64 0.11 0.05 

 5-20 0.083 0.00 0.75 0.60 0.22 0.73 0.53 0.16 0.04 

SMP-
WMC02  

0-5 0.077 0.00 0.80 0.40 0.23 0.83 0.46 0.11 0.05 

 5-20 0.097 0.00 0.86 0.60 0.27 1.21 0.24 0.22 0.04 

SMP-
WMC03  

0-5 0.100 0.00 1.00 0.80 0.10 1.20 0.52 0.13 0.05 

 5-20 0.098 0.00 0.96 0.60 0.23 1.15 0.24 0.24 0.04 

SMP-
WMC04  

0-5 0.098 0.00 1.10 0.56 0.15 1.26 0.34 0.16 0.04 

 5-20 0.081 0.00 0.95 0.42 0.18 0.84 0.49 0.13 0.05 

SMP-
WMC05  

0-5 0.096 0.00 1.10 0.60 0.15 1.00 0.67 0.13 0.05 

 5-20 0.127 0.00 1.20 0.70 0.36 1.58 0.34 0.28 0.06 

SMP-
WMC06  

0-5 0.208 0.00 1.80 1.00 0.57 1.28 0.36 1.45 0.14 

 5-20 0.200 0.00 1.60 1.00 0.57 1.37 0.29 1.42 0.08 

SMP-
TSF01  

0-5 0.122 0.00 1.20 0.80 0.13 1.10 0.42 0.58 0.03 

 5-20 0.087 0.00 0.80 0.50 0.26 1.20 0.21 0.13 0.02 

SMP-
TSF02  

0-5 0.120 0.00 0.90 0.42 0.67 1.34 0.13 0.38 0.09 

 5-20 0.098 0.00 0.95 0.50 0.33 1.21 0.34 0.15 0.06 

SMP-
TSF03  

0-5 0.086 0.00 0.85 0.42 0.29 1.10 0.29 0.13 0.03 

 5-20 0.280 0.00 2.04 1.67 0.48 0.94 0.37 2.86 0.02 

SMP-CHP  0-5 0.139 0.00 1.20 0.80 0.38 1.24 0.42 0.62 0.06 

 5-20 0.096 0.00 0.90 0.40 0.38 0.95 0.25 0.34 0.06 

TWEP-01     0-5 1.125 0.00 1.20 13.30 5.39 13.60 5.62 0.31 0.27 
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 5-20 0.469 0.00 0.90 5.60 1.05 3.85 1.07 2.54 0.12 

SMP-EP-
01  

0-5 0.131 0.00 1.20 0.60 0.48 1.24 0.50 0.44 0.08 

 5-20 0.135 0.00 0.90 0.60 0.85 1.30 0.78 0.22 0.05 

SMP-EP-
02  

0-5 0.152 0.00 1.30 1.10 0.27 1.37 0.64 0.60 0.06 

 5-20 0.098 0.00 1.10 0.40 0.29 0.90 0.54 0.28 0.05 

SMP-
LaFi01  

0-5 0.221 0.00 2.00 1.00 0.45 0.94 0.48 2.00 0.04 

 5-20 0.222 0.00 1.10 1.60 0.63 1.10 0.36 1.90 0.03 

SMP-
PAP02  

0-5 0.146 0.00 1.20 0.94 0.45 1.34 0.62 0.48 0.06 

 5-20 0.176 0.00 1.75 1.00 0.51 2.37 0.50 0.22 0.03 

Хөрсөн дэх давсжилтын нийт хуурай үлдэгдэл 0.1 хувиас ямагт их байгаа нь давсны 
агууламж их байгааг илтгэж байна. Ер нь говийн хөрс давсархаг байх нь нийтлэг 
тохиолдол юм.          

Хөрсний хатуу хэсгийг бүрдүүлж байгаа шавар, тоос, элсний агууламжийг хувиар 
илэрхийлснийг механик бүрэлдэхүүн гэнэ. Бид Баруун европ болон Америкт 
баримталдаг, манай оронд түгээмэл хэрэглэгдэх болсон Тэнцүү талт гурвалжны аргыг 
ашиглан хөрсний механик бүрэлдэхүүнийг тодорхойлов. Хөрсний энэ ангилалд механик 
бүрэлдэхүүнийг 13 хэв шинжид хуваадаг. Хөрсний хяналт шинжилгээний талбайнуудад 
өнөөг хүртэл явуулсан хөрсний судалгааны үр дүнд механик бүрэлдэхүүний элс ихтэй 
шавар (As), элс ихтэй хүнд шавар (La-s), элс ихтэй шавранцар (Ls), шавранцар (L), тоос 
ихтэй шавранцар (Lf), шавар ихтэй элс (Sl) гэсэн 6 хэв шинж тодорхойлогдоод байна.  

Хөрсний механик бүрэлдэхүүнийг хувиар илэрхийлснийг Хүснэгт 41-д үзүүлэв.  

Хүснэгт 41. Оюу Толгойтөслийн талбайн доторх хөрсний физик шинж чанар - механик 
бүрэлдэхүүн (%-аар) 

Дугаар  
Гүн,       
см 

Чулуу  
%-иар, 
>2мм 

Ширхэгийн хэмжээ, % ( мм-ээр) 

Элс           
(2-0.05мм) 

Тоос             
(0.05-0.002мм) 

Шавар         
(< 0.002мм) 

SMP-QrBP  0-5 41.8 39.6 45.4 15.0 

SMP-WMC01  
0-5 30.1 46.9 42.4 10.6 

 5-20 16.7 54.2 36.6 9.2 

SMP-WMC02  
0-5 33.7 55.7 36.6 7.7 

 5-20 24.4 42.5 41.0 16.5 

SMP-WMC03  
0-5 35.5 48.4 39.5 12.1 

 5-20 36.9 54.2 37.9 7.9 

SMP-WMC04  0-5 0.0 55.7 38.0 6.3 
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Дугаар  
Гүн,       
см 

Чулуу  
%-иар, 
>2мм 

Ширхэгийн хэмжээ, % ( мм-ээр) 

Элс           
(2-0.05мм) 

Тоос             
(0.05-0.002мм) 

Шавар         
(< 0.002мм) 

 5-20 16.2 58.6 34.8 6.5 

SMP-WMC05  
0-5 29.5 54.2 36.6 9.2 

 5-20 24.5 55.7 36.7 7.6 

SMP-WMC06  
0-5 23.5 52.8 38.0 9.2 

 5-20 13.9 55.7 33.7 10.6 

SMP-TSF01  
0-5 27.0 51.3 36.6 12.1 

 5-20 27.8 68.9 24.9 6.3 

SMP-TSF02  
0-5 10.6 48.4 41.3 10.3 

 5-20 0.0 39.6 43.9 16.5 

SMP-TSF03  
0-5 18.7 70.3 23.4 6.3 

 5-20 28.5 44.0 43.9 12.1 

SMP-CHP  
0-5 24.2 41.1 41.0 18.0 

 5-20 19.2 52.8 36.6 10.6 

TWEP-01     
0-5 28.5 51.3 36.6 12.1 

 5-20 27.2 49.9 39.5 10.6 

SMP-EP-01  
0-5 19.9 44.0 41.0 15.0 

 5-20 19.2 51.3 36.4 12.3 

SMP-EP-02  
0-5 21.6 52.8 36.6 10.6 

 5-20 8.0 46.9 35.1 18.0 

SMP-LaFi01  
0-5 44.2 44.0 39.5 16.5 

 5-20 14.2 51.3 36.6 12.1 

SMP-PAP02  
0-5 3.1 46.9 41.0 12.1 

 5-20 16.7 48.4 41.0 10.6 

Зонхилогч хөрсний гадаргуу ойролцоогоор 50 хувиас дээш чулуун бүрхүүлээр 
хучигдсан байх бөгөөд хөрсөнд агуулагдах чулууны хэмжээ 0-5 см-н өнгөр (Q) 
давхаргад 3.1-41.8 хувь, 5-20см-н гүнд 8-36.9 хувь байдаг. Оюу Толгой орчмын хөрсний 
өнгөн үеүдийн механик бүрэлдэхүүнд элсний агууламж 40 хувиас дээш буюу хөнгөн, 
хөнгөвтөр механик бүрэлдэхүүнтэй хөрснүүд тохиолдож байна. 

Хөрсний хяналт шинжилгээний цэгүүд дэх хүнд металлын агууламжийг доорхи 
хүснэгтэнд үзүүлэв (Хүснэгт 42). 
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Хүснэгт 42. Төслийн талбай доторх хөрсний хяналт шинжилгээний цэгүүдийн хөрсөнд 
агуулагдах хүнд металлын хэмжээ. Монгол улсын стандарт MNS 5850:2008-д заасан хөрсөнд 
агуулагдах хүнд металлуудын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнээс давсан үзүүлэлтийг тодруулав. 

  

F As Se Co Cr Cu Mo Ni Pb Zn Sn Sr V Hg  Cd  

мг/кг % 

WMC01 <0.05 18 <5 7 46 18 <5 22 15 72 <20 255 87 <0.05 <3 

WMC02 <0.05 11 <5 9 47 38 <5 20 20 61 <20 264 79 <0.05 <3 

WMC03 0.07 11 <5 <5 43 30 <5 21 18 69 <20 257 73 <0.05 <3 

WMC04 <0.05 13 <5 9 38 62 <5 19 16 55 <20 276 72 <0.05 <3 

WMC05 0.07 15 <5 9 40 35 <5 17 16 59 <20 272 83 <0.05 <3 

WMC06 <0.05 11 <5 10 42 22 <5 20 19 70 <20 254 78 <0.05 <3 

QrBP <0.05 11 <5 5 23 64 <5 19 17 51 <20 357 94 <0.05 <3 

EP01 <0.05 14 <5 7 45 26 <5 21 21 68 <20 255 90 <0.05 <3 

EP02 <0.05 14 <5 7 32 17 <5 21 18 64 <20 255 75 <0.05 <3 

LaFi0l <0.05 17 <5 14 40 34 <5 20 14 56 <20 284 90 <0.05 <3 

LaFi02 <0.05 17 <5 10 42 85 <5 24 105 65 <20 245 90 <0.05 <3 

Main <0.05 18 <5 13 48 41 <5 19 110 186 <20 303 104 <0.05 <3 

WaHo 0.05 15 <5 16 43 93 5 28 19 85 <20 311 85 <0.05 <3 

CHP <0.05 13 <5 5 40 27 <5 20 15 53 <20 280 83 <0.05 <3 

WWTP <0.05 19 <5 6 40 141 5 23 16 67 <20 374 104 <0.05 <3 

PDS01 <0.05 15 <5 14 37 63 <5 19 18 67 <20 408 118 <0.05 <3 

PDS02 0.08 14 <5 6 39 50 <5 20 17 54 <20 320 98 <0.05 <3 

PDS03 <0.05 20 <5 10 34 108 <5 23 7 60 <20 421 106 <0.05 <3 

PDS04 <0.05 18 <5 12 42 273 <5 24 18 68 <20 336 109 <0.05 <3 

DS01 <0.05 17 <5 7 31 59 <5 20 31 63 <20 317 82 <0.05 <3 

DS02 <0.05 17 <5 6 23 100 <5 14 19 68 <20 326 96 <0.05 <3 

DS09 <0.05 54 <5 33 44 804 30 24 <5 77 <20 411 238 <0.05 <3 

PAP02 <0.05 11   15 49 27 <5 27 14 55 <20 244 95 <0.05 <5 

SH01 <0.05 17 <5 9 28 42 <5 18 17 72 <20 251 79 <0.05 <3 

TSF01 <0.05 14 <5 11 53 27 <5 24 13 51 <20 258 90 <0.05 <3 

TSF02 <0.05 11 <5 <5 38 22 <5 23 22 80 <20 227 70 <0.05 <3 

TSF03 <0.05 9 <5 6 23 25 <5 15 12 43 <20 261 71 <0.05 <3 
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F As Se Co Cr Cu Mo Ni Pb Zn Sn Sr V Hg  Cd  

мг/кг % 

UnRi01 <0.05 13   <5 31 18 <5 22 17 46 <20 287 68 <0.05 <3 

UnRi02 <0.05 14   11 66 36 <5 30 18 66 <20 305 90 <0.05 <3 

UnRi03 <0.05 17   14 51 37 <5 24 13 56 <20 305 100 <0.05 <3 
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Хяналт шинжилгээний бүх цэгүүдийн хөрсөнд агуулагдах хүнцэл (As)-ийн агууламж 
стандартад заасан зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ (6мг/кг)-ээс ямагт илүү байна. Хөрсөнд 
агуулагдах зэс (Cu)-ийн агууламж Ус цэвэршүүлэх байгууламж (WWTP),  Петровисийн 
шатахуун түгээгүүрийн орчимд (PDS03; PDS04) болон барилгын суурингийн зүүн талын 
Мобикомын цамхагын ард (DS09) талын цэгүүдэд тус тус зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ 
(100мг/кг)-ээс илүү агууламжтай байна. Барилгын сууринийн зүүн талын Мобикомын 
цамхаг (SMP-DS09) орчмын хөрсөнд агуулагдах молебдин (Mo)-ий хэмжээ стандартад 
заасан зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс 6 дахин өндөр агууламжтай байна. Мөн хөрсөнд хар 
тугалгa (Pb)-ын агууламж хогийн цэгийн доторх талбайд (LaFi02) болон Засвар 
үйлчилгээний хэлтсийн орчимд (Main) зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнээс бага зэрэг буюу 
5-10 мг/кг-аар илүү агууламжтай байв. Мөн хөрсөн дэх ванади (V)-ийн агууламж DS09 
цэгт зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс 88 мг/кг-аар илүү агууламжтай байв. Харин хөрсөнд 
агуулагдах бусад хүнд металлуудын агууламж стандартад заасан зөвшөөрөгдөх 
агууламжаас бага агуулгатай байна. Хүнцэлийн агууламжаас харахад утга нь тодорхой 
интервалд оршиж байгаа бөгөөд стандартад заасан хэмжээнээс давсан үзүүлэлт бүх 
цэгүүдэд нийтлэг ажиглагдаж байгаа нь байгалийн гаралтай  байх магадлалтай. 
Шинжилгээний хариун дээр үндэслэн дээрх давсан үзүүлэлтүүдийн шалтгаан болон эх 
үүсвэрийг тодорхойлохоор хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө боловсруулан 
ажиллаж байна (Хавсралт хүснэгт 13).  

8.1.2. Төслийн дэд бүтцийн шугамуудын дагуух хөрсний морфологи, хими, 
физикийн шинж чанар 

8.1.2.1.Гүний  хоолойн ус татах шугам хоолойн дагуух хөрсний морфологи, хими, 
физикийн шинж чанар 

Гүний хоолойн газрын доорхи усны нөөцийг ашиглах төслийн байгаль орчинд нөлөөлөх 
байдлын нарийвчилсан үнэлгээний хяналт шинжилгээний хөтөлбөрт тусгагдсаны дагуу 
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усны шугам хоолойн дагууд сонгосон хяналт шинжилгээний нэгдсэн 8 цэгт (Гүний 
хоолойн эдгээр цэгүүдээс SMP- PL01, PL02, PL03, PL04, PL05, AmTo (Амтгайн тойром), 
ShTo (Шар тохой)) хөрсний хяналт шинжилгээг явуулж байна. Эдгээр цэгүүдэд 2011 онд 
буюу Гүний хоолойгоос ус татах шугам хоолойн барилгын ажлын эхэн үед тус бүрд нь 
хөрсний бүрэн зүсэлт тавьж, бичиглэл хийсэн8. Харин сүүлийн 2 жилд цэг тус бүр дээр 
зөвхөн 20 см хүртэлх гүнтэй малталт хийж, дээж аван холбогдох лабораторид 
шинжлүүлж байна.          

Энэ онд авсан нийт дээжийн химийн үндсэн үзүүлэлтийг Хүснэгт 43-д, давсжилтыг 
Хүснэгт 44–д, үндсэн физик шинж болон механик бүрэлдэхүүнийг Хүснэгт 45-д тус тус 
үзүүлэв. 

Хүснэгтээс харахад Гүний хоолой дахь хөрсний хяналт шинжилгээний цэгүүдийн 
хөрсний урвалын орчин саармагаас сул шүлтлэг (8.03-9.6) шинж чанартай, аль ч үе 
давхаргадаа карбонат (CaCO3)-ийг бага хэмжээгээр агуулдаг байна. Хөрсний өнгөн 
гадаргаас 20 см хүртэлх гүнд агуулагдах ялзмагийн агууламж бүх цэгт 1 хувиас бага 
буюу тун ядмаг агууламжтай байна. 100 гр хөрсөнд агуулагдах хөдөлгөөнт фосфорын 
хэмжээ1.7-6.16 мг бол хөдөлгөөнт калийн хэмжээ 5-90 мг байна. Хөрсөнд шингэсэн нийт 
суурьт ионы агууламж 15.5-57.6 мг-экв/100гр  бөгөөд суурьт кальцийн ион давамгайлж 
байна. 

Хүснэгт 43. Гүний хоолойн ус татах шугам хоолойн хөрсний химийн үндсэн шинж чанар 

 

рНH2O   
(1:2.5) 

CaСО3    

% 

N-
NO3  

мг/кг 

Ялзмаг   
% 

ЕС2.5    
dS/m 

Хөдөлгөөнт,  
мг/100г 

Солилцоот, мг-экв/100г. 

P2O5 K2O Са2+ Mg K+ Na+ 

SMP-Amto 8.18 5.96 5.11 0.03 9.040 2.90 36.2 39.3 15.4 0.1 2.8 

SMP-ShTo 8.95 2.69 1.23 0.59 0.173 1.00 17.7 9.4 4.9 1.0 0.3 

SMP-AlBa 8.8 5.23 4.85 0.27 3.730 6.16 90.0 17.9 8.2 0.3 1.2 

SMP-PL05 9.02 3.05 1.04 0.63 0.471 1.89 9.0 30.2 12.4 0.8 2.3 

SMP-PL04 8.95 3.78 1.06 0.58 0.223 1.77 5.0 12.5 7.9 0.4 0.5 

SMP-PL03 8.56 1.23 0.57 0.58 0.206 2.31 12.3 19.6 9.4 0.9 1.1 

SMP-PL02 8.53 0.42 0.37 0.55 0.066 2.43 12.3 2.5 1.1 0.4 0.1 

SMP-PL01 8.6 1.60 0.47 0.68 0.087 2.43 10.8 7.3 4.2 0.3 0.5 

Хүснэгт 44. Гүний хоолойн ус татах шугам хоолойн дагуух хөрсний хяналт шинжилгээний 
цэгүүдийн хөрсний давсжилт 
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Гүн, см 
Хуурай 
үлдэгдэл  

% 

Шүлтлэг 
Cl- SO4

2- Ca++ Mg++ Na+ K+ 
CO3

2- HCO3- 

мг-экв/100гр. 

SMP-Amto 1.553 0.0 0.6 15.3 6.0 6.9 0.9 14.2 0.1 

SMP-ShTo 0.099 0.0 0.9 0.6 0.2 0.9 0.4 0.4 0.0 

SMP-AlBa 0.648 0.0 1.4 5.4 2.7 2.3 1.1 5.4 0.6 

SMP-PL05 0.137 0.0 1.2 0.8 0.3 1.2 0.4 0.7 0.0 

SMP-PL04 0.119 0.0 0.9 0.8 0.3 1.1 0.2 0.7 0.0 

SMP-PL03 0.098 0.0 1.0 0.4 0.5 1.0 0.2 0.2 0.0 

SMP-PL02 0.061 0.0 0.6 0.3 0.2 0.9 0.1 0.0 0.0 

SMP-PL01 0.077 0.0 0.6 0.6 0.2 1.0 0.1 0.2 0.0 

Хүснэгтээс харахад хөрсний бүх үе давхаргад төрөл бүрийн давс болон суурьт ионууд 
их бага хэмжээгээр агуулагддаг бөгөөд хөрсөн дэх давсны хуурай үлдэгдэл 0.1-1.5 хувь 
байна.  

Гүний хоолойд байрлах хөрсний хяналт шинжилгээний цэгүүдийн хөрсийг механик 
бүрэлдхүүний ангиллалаар ангиллавал Шар тохой (SMP-ShTo) болон ус татах шугамын 
дагуух SMP-PL04 цэгүүдийн хөрс шавранцар (L) , Харзаг (SMP-KhaZa) болон Амтгайн 
тойром (SMP-AmTo)-ийн хөрс тоос ихтэй шавранцар (Lf) харин бусад цэгүүдийн хөрс 
элс ихтэй шавранцар (Ls) болох нь тогтоогдоод байна. Үүнээс үзвэл Гүний хоолойн хөрс 
нийтдээ шавранцар хөрс болох нь тодорхой харагдаж байна. Тус хяналт шинжилгээний 
цэгүүдийн хөрсний ерөнхий физик шинж чанар болох чийгийн болон чулууны агууламж 
мөн механик бүрэлдхүүнийг тодорхойлж байгаа элс, тоос, шаврын харьцааг хувиар 
илэрхийлснийг Хүснэгт 45-д үзүүлэв. Хөрсний 0-20 см гүн давхрага дахь чулууны 
агууламж 0-23.1 хувь байна.  

Хүснэгт 45. Гүний хоолойн ус татах шугам хоолойн дагуух хөрсний хяналт шинжилгээний 
цэгүүдийн хөрсний физик шинж чанар – механик бүрэлдэхүүн 

Гүн,            см 
Чулуу  %-
иар, >2мм 

Ширхэгийн хэмжээ, % ( мм-ээр) 

Элс               
(2-0.05мм) 

Тоос                
(0.05-0.002мм) 

Шавар            
(< 0.002мм) 

SMP-Amto 16.6 20.6 64.4 15.0 

SMP-ShTo 19.7 52.8 33.7 13.6 

SMP-AlBa 23.1 48.4 35.1 16.5 

SMP-PL05 5.4 62.7 27.8 9.5 

SMP-PL04 0.0 52.8 36.6 10.6 

SMP-PL03 15.0 54.2 36.6 9.2 

SMP-PL02 7.3 60.1 30.9 9.0 
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SMP-PL01 8.0 63.0 29.3 7.7 

8.1.2.2.Оюу Толгой- Гашуун сухайтын дэд бүтцийн зурвасын дагуух хөрсний 
морфологи, хими, физикийн шинж чанар 

Оюу Толгой- Гашуун сухайтын дэд бүтцийн зурвас байгуулах төслийн байгаль орчны 
нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээний байгаль орчны хяналт шинжилгээний 
хөтөлбөрт тусгагдсаны дагуу Оюу Толгой- Гашуун сухайтын дэд бүтцийн зурвасын 
дагуу Бөгтөр хөөвөр (SMP-BuKh), Дөрвөлжин тээг (SMP-DoTe), Хонгорын овоо (SMP-
KhO), Цагаан хад (SMP-TsKh), Гашуун сухайт (SMP-GaSu) зэрэг 5 газарт хөрсний 
хяналт шинжилгээг тогтмол явуулж байна. Эдгээр хөрсний хяналт шинжилгээний 5 
цэгээс  Бөгтөр хөөвөр (SMP-BuKh), Дөрвөлжин тээг (SMP-DoTe), Хонгорын овоо (SMP-
KhO), Цагаан хад (SMP-TsKh)-ны 4 цэгт 2011 онд зүсэлт тавьж, бүрэн бичиглэл9 хийсэн. 
Дээр дурдсанчлан нэг цэг дээр жил бүр зүсэлт тавих шаардлага байдаггүй тул энэ 
жилийн хувьд эдгээр 5 бүр дээр зөвхөн 20 см хүртэлх гүнтэй малталт хийж, дээж аван 
холбогдох лабораторит шинжлүүлсэн.Энэ онд авсан нийт дээжийн химийн үндсэн 
үзүүлэлтийг Хүснэгт 46-д, давсжилтыг Хүснэгт 47–д, үндсэн физик шинж болон 
механик бүрэлдэхүүнийг Хүснэгт 48-д, хүнд металлын агууламжыг Хүснэгт 49-д тус тус 
үзүүлэв. 

 

Хүснэгт 46. Оюу Толгой- Гашуун сухайтын замын дагуух хөрсний химийн үндсэн шинж чанар 

Дугаар  
Гүн,     
см 

рН
H2O   
(1:2.

5) 

CaСО
3           

% 

N-
NO3  

мг/к
г 

Ялзмаг   
% 

ЕС2.5    
dS/m 

Хөдөлгөөнт,  
мг/100г 

Солилцоот, мг-экв/100г. 

P2O5 K2O Са2+ Mg2+ K+ Na+ 

SMP-
BuKh  

0-5 8.23 7.56 2.79 0.833 12.220 1.26 8.8 273.0 89.3 0.4 21.5 

 5-20 8.20 11.56 2.50 0.634 13.460 1.14 8.8 273.0 73.7 0.3 22.1 

SMP-
DoTe  

0-5 8.55 5.38 0.45 0.273 0.286 0.83 15.3 25.5 9.6 0.7 0.7 

 5-20 8.57 6.47 0.47 0.251 0.432 1.43 8.8 27.3 13.9 0.5 0.7 

SMP-
KhOV  

0-5 8.13 5.38 3.17 0.373 2.186 0.82 19.4 81.3 37.7 1.0 4.4 

 5-20 8.12 4.29 3.21 0.742 3.620 0.62 12.4 93.8 25.9 0.6 5.3 

SMP-
TsKh  

0-5 8.31 3.20 0.55 0.177 2.362 1.13 5.0 93.8 45.2 0.3 4.6 

 5-20 9.04 5.00 1.80 0.412 4.760 1.11 15.3 18.8 9.4 0.7 13.2 

SMP- 0-5 8.50 6.10 0.47 0.325 0.196 0.85 20.0 25.5 11.6 1.2 0.6 

                                                 
9

“Оюу Толгой ордод 6709А тоот тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн Байгаль орчныг хамгаалах 
төлөвлөгөө, орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн биелэлт”-ийн тайлан, 2011 он, хуудас 



Оюу Толгой  ХХК-ний байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө,  
Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн биелэлт – 2013                                          

 

Хуудас - 198 

 

GaSu  
 5-20 8.34 7.56 0.40 0.271 0.785 1.35 23.8 53.1 27.4 1.3 2.7 

Хүснэгт 46-с харахад Оюу Толгой-Гашуун сухайтын замын дагуух хөрсний хяналт 
шинжилгээний цэгүүдийн хөрсний урвалын орчин саармагаас сул шүлтлэг (7.9-9.0) 
шинж чанартай, аль ч үе давхаргадаа карбонат (CaCO3)-ийг их бага хэмжээ (3.2-11.6)-ээр 
агуулдаг байна. Хөрсний өнгөн гадаргаас 20 см хүртэлх гүнд агуулагдах ялзмагийн 
агууламж 0.83 хувь  л хүрч буй нь тун ядмаг агууламжтай байгаа илтгэж байна. Хөрсөнд 
шингээгдсэн нийт суурьт ионы агууламж 36-386.2мг-экв/100гр  бөгөөд суурьт кальцийн 
ион давамгайлж байна. 

Хүснэгт 47. Оюу Толгой- Гашуун сухайтын замын дагуух хөрсний давсжилт 

Дугаар 
Гүн,    
см 

Хуурай 
үлдэгдэл  

% 

Шүлтлэг 
Cl- SO4

2- Ca++ Mg++ Na+ K+ 
CO3

2- HCO3- 
мг-экв/100гр. 

SMP-BuKh  
0-5 1.772 0.00 1.20 30.40 0.98 25.00 6.90 0.65 0.04 

 5-20 1.848 0.00 1.60 29.70 2.12 27.80 4.80 0.72 0.06 

SMP-DoTe  
0-5 0.152 0.00 1.20 1.30 0.33 1.28 1.18 0.33 0.06 

 5-20 0.184 0.00 2.00 1.20 0.23 2.37 0.74 0.31 0.04 

SMP-KhOV  
0-5 0.624 0.00 1.20 6.80 2.35 4.50 3.05 2.64 0.16 

 5-20 1.070 0.00 1.40 13.20 3.74 10.45 5.13 2.75 0.08 

SMP-TsKh  
0-5 0.816 0.00 1.40 9.60 1.63 5.27 1.28 5.94 0.06 

 5-20 1.610 0.00 2.60 16.60 6.33 14.80 2.67 7.90 0.08 

SMP-GaSu  
0-5 0.136 0.00 1.00 0.80 0.61 1.37 0.64 0.26 0.10 

 5-20 0.265 0.00 1.60 2.20 0.59 2.20 0.58 1.41 0.15 

Хүснэгтээс харахад хөрсний бүх үе давхаргад төрөл бүрийн давс болон суурьт ионууд 
их бага хэмжээгээр агуулагддаг байна. Хуурай үлдэглийн хувиар нь авч үзвэл 0-5 см-ийн 
өнгөн үе давхаргад 0.1-1.7 хувь, 5-20 см хүртэлх гүнд 0.1-1.8 хувийн давсны 
агууламжтай байна. 

Оюу Толгой-Гашуун сухайтын замын дагууд байрлах хөрсний хяналт шинжилгээний 
цэгүүдийн хөрсийг механик бүрэлдэхүүний ангиллаар ангилбал Бөгтөр хөөвөр (SMP-
BuKh) болонХонгорын овоо(SMP-KhO)-ны цэгүүдийн хөрс шавранцар (L), харинбусад 
цэгүүдийн хөрс элс ихтэй шавранцар (Ls) болох нь тогтоогдоод байна. Үүнээс үзвэл тус 
замын дагуух хөрс нийтдээ шавранцар хөрс болох нь тодорхой байна. Тус хяналт 
шинжилгээний цэгүүдийн хөрсний ерөнхий физик шинж чанар болох чийгийн болон 
чулууны агууламж мөн механик бүрэлдэхүүнийг тодорхойлж байгаа элс, тоос, шаврын 
харьцааг хувиар илэрхийлснийг Хүснэгт 49-д үзүүлэв. 

Хүснэгт 48. Оюу Толгой- Гашуун сухайтын замын дагуух хөрсний физик шинж чанар – механик 
бүрэлдэхүүн 

Дугаар  Гүн,       Чулуу  Ширхэгийн хэмжээ, % ( мм-ээр) 
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см %-иар, 
>2мм 

Элс            
(2-0.05мм) 

Тоос             
(0.05-0.002мм) 

Шавар         
(< 0.002мм) 

SMP-BuKh  
0-5 35.4 46.9 39.5 13.6 

 5-20 6.2 39.6 49.7 10.6 

SMP-DoTe  
0-5 16.0 44.0 43.9 12.1 

 5-20 11.1 45.5 44.3 10.2 

SMP-KhOV  
0-5 39.6 29.4 51.2 19.4 

 5-20 31.8 41.1 43.9 15.0 

SMP-TsKh  
0-5 14.2 58.6 32.2 9.2 

 5-20 5.5 39.6 43.9 16.5 

SMP-GaSu  
0-5 17.9 30.8 54.1 15.0 

 5-20 14.7 32.3 54.1 13.6 

Хүснэгт 49. Оюу Толгой- Гашуун сухайтын замын дагуух хөрсний хүнд металлын агууламж 

Дугаар F As Co Cr Cu Mo Ni Pb Zn Sn Sr V 
Hg 
% 

Cd % 

SMP-BuKh 0.09 20 6 61 52 <5 21 6 47 <5 <20 76 <1.0 <0.05 

SMP-DoTe <0.05 13 <5 43 15 <5 27 15 35 <5 <20 57 <1.0 <0.05 

SMP-GaSu 0.05 20 5 57 21 <5 34 21 60 <5 <20 59 <1.0 <0.05 

SMP-TsKh <0.05 14 9 57 30 <5 40 13 35 <5 <20 78 <1.0 <0.05 

SMP-KhOV <0.05 19 9 57 26 <5 28 20 54 <5 <20 78 <1.0 <0.05 

MNS5850:2008 
Зөвшөөрөгдөх 
дээд хэмжээ 

200 6 50 150 100 5 150 100 300 50 800 150 2 3 

Оюу Толгой- Гашуун сухайтын замын дагуух хөрсний хяналт шинжилгээний цэгүүдийн 
хөрсөнд агуулагдах хүнд металлын агууламжийг Хүснэгт 49-д үзүүлэв. Хүнцэл (As)-ийн 
хөрсөнд агуулагдах агууламж хяналт шинжилгээний бүх цэгүүдэд стандартад заасан 
зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ болох 6 мг/кг –аас 2-3.3 дахин илүү байна.  

8.2. ХӨРСНИЙ ЭРҮҮЛ АХУЙ, БАКТЕРИОЛОГИЙН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ 

Оюу Толгойн ордоос зэс, алт олборлох, боловсруулах төслийн байгаль орчны нөлөөлөх 
байдлын нарийвчилсан үнэлгээний болон Гүний хоолойн газрын доорхи усны нөөцийг 
ашиглах төслийн байгаль орчны нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээнд 
тусгагдсаны дагуу Оюу Толгой төслийн талбай дотор, Гүний хоолойгоос ус татах 
шугамын дагууд хөрсний эрүүл ахуй бактериологийн нийт 17 цэгийг байгуулсан. Үүнээс 
гадна, тусгайлан байгаль орчны нөлөөлөх байдлын үнэлгээнд тусгагдаагүй Оюу Толгой- 
Гашуун сухайтын замын дагуух 5 цэгт тус шинжилгээг явуулж байна. Хяналт 
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шинжилгээний цэгүүдийг нэрлэвэл хайрганы үйлдвэр орчим (SMP-QrBP), ус 
цэвэршүүлэх байгууламж (SMP-WP01), саарал усны цөөрөм (GWP) орчимд, химийн 
бодисын агуулах  (SMP-WaHo), дизель станцын орчим (SMP-DS01), гүний хоолойн ус 
татах шугамын дагууд болон түүний алсын нөлөөллийн бүсд (SMP-PL(01-05), Amto, 
ShTo, AlBa), ажилчдын гэрийн орчим (SMP-DS09), Бөгтөр хөөвөр (SMP-BuKh), 
Дөрвөлжин тээг (SMP-DoTe), Хонгор овоо (SMP-KhO), Цагаан хад (SMP-TsKh), Гашуун 
сухайт (SMP-GaSu) зэрэг нийт 22 цэгүүд жилд 3 удаа  V, VII, IX саруудад хуваарьт 
хяналт шинжилгээг явуулсан.  

Дээжинд Клостридиум перфрингенс10, гэдэсний бүлгийн нян, гэдэсний бүлгийн халуун 
даадаг нян болон байж болох  E.coli11-г илрүүлэх зэрэг 4 янзын үзүүлэлтийг, мөн 1гр 
хөрсөнд агуулагдах нийт бичил биетний тоо болон мөөгөнцрийн тоог Шинжлэн ухааны 
академи (ШУА)-ын харъяа Биологийн хүрээлэнгийн Микробиологийн лабораторит 
шинжлүүлэн судалгааны үр дүнг мөн стандарт12-тай харьцуулав. Харин 1гр хөрсөнд 
агуулагдах бичил биетний тоог тодорхойлох стандарт байхгүй учир олон улсад хүлээн 
зөвшөөрөгдсөн Оросын эрдэмтэн С.Я.Любашенкогийн аргазүйг мөрдлөгө болгосон 
байна. Тэрээр 1гр хөрсөнд агуулагдах бактерийн нийт тоогоор хөрсийг 4 зэрэгт хуваасан 
бөгөөд бактерийн тоо 1-1.5 сая байвал цэвэр хөрс, 2 сая бол бага зэрэг бохирдсон, 2.5-3 
сая байвал дунд зэрэг бохирдсон, 3-3.5 сая  түүнээс дээш бол их бохирдсон гэж үзэхээр 
тодорхойлжээ. 

8.2.1. Оюу Толгой төслийн талбайн хөрсний эрүүл ахуй, бактериологи  

Дээр нэр дурдсан төслийн талбай дахь 9 хяналт шинжилгээний цэгээс тус бүр 3 
давталтайгаар VI, VII, IX саруудад дээж авсан.Үр дүнг Хүснэгт 50, Хүснэгт 51, Хүснэгт 
52-т үзүүлэв. Хүснэгт 50-ээс харахад 1гр хөрсөнд агуулагдах нийт бичил биетний тоо VI 
сард дунджаар 65.1-528.5 х 104 буюу DS01, DS09, QrBP, LaFi, WP01, GWP орчимд цэвэр, 
DS01, WaHo орчимд бага зэргийн бохирдолтой, ЕР01 орчимд их бохирдолтой гэж 
үзэхээр тоологдож байсан болэнэ  тоо VII cap, IX сард буурч 9.8-287.8 х 104 тоогоор 
тоологдсон  цэврээс бага зэргийн бохирдолтой ангилалд багтаж байв.  

Хүснэгт 50. Төслийн талбайн хөрсний хяналт шинжилгээний цэгүүдийн 1гр хөрсөн дэх нийт 
бичил биетний болон мөөгөнцрийн тоо 

                                                 
10Монгол улсын стандарт MNS ISO 7937:2000. Клостридиум перфрингенсийн тоог тогтоох арга – 
Колони  тоолох арга 

11Монгол улсын стандартMNS 5367:2004. Гэдэсний бүлгийн нян, гэдэсний бүлгийн халуун даадаг нян 
болон байж болох E.coli-г илрүүлэх арга 

12Монгол улсын стандарт MNS 3297:1991 Байгаль хамгаалал. Хөрс: Хот суурин газрын хөрсний ариун 
цэврийн үнэлгээний норм. Улаанбаатар хот  
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Талбайн нэр 
Дээжийн 
тоо (n) 

Нийт бичил биетний тоо, 1 г 
хөрсөнд  (x104) 

Нийт мөөгөнцрийн тоо, 1 г 
хөрсөнд (x103) 

6/18/2013 7/23/2013 9/18/2013 6/18/2013 7/23/2013 9/18/2013 

SMP-DS01 3 65.1 12.6 12.9 5.0 4.5 0.2

SMP-DS09 3 155.6 38.3 12.0 6.5 10.0 0.6 

SMP-QrBp 3 132.3 48.1 9.8 1.9 6.3 0.2 

SMP-LaFi 3 157.2 287.8 167.2 14.6 4.8 16.9 

SMP-WP01 3 191.4 64.9 50.3 10.9 32.2 0.3

SMP-GWP 3 95.7 36.9 41.8 2.2 6.5 0.0 

SMP-PDS01 3 206.7 52.5 7.2 5.5 13.6 0.0 

SMP-WaHo 3 287.3 108.6 56.2 5.4 13.8 1.5 

SMP-EP01 3 528.5 37.1 31.6 5.0 9.6 0.3

Оюу Толгой төслийн талбай дахь хөрсний хяналт шинжилгээний цэгүүд E.сoli-ийн 
болон гэдэсний бүлгийн нянгийн тоогоор цэврээс маш бага бохирдолтой байна (Хүснэгт 
51). 

Халуун даадаг нянгийн ангиллаар ихэнх талбай цэвэр эрүүл ангилалд хамрагдана. Харин 
Cl.perfringens хогийн цэг (LaFi), ус цэвэршүүлэх байгууламж (WP01), саармаг усны 
цөөрөм (GWP) болон химийн бодисын агуулахын орчимд (WaHo), дунд зэргийн 
бохирдолтой илэрсэн байна (Хүснэгт 52).  

Хүснэгт 51. Төслийн талбай доторх хөрсний хяналт шинжилгээний цэгүүдийн хөрсөнд 
агуулагдах E.coli ба гэдэсний бүлгийн нянгийн тоо 

Талбайн нэр 
Дээжийн 
тоо (n) 

E.coli Гэдэсний бүлгийн нян 

6/18/2013 7/23/2013 9/18/2013 6/18/2013 7/23/2013 9/18/2013 

SMP-DS01 3 1-0.01 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 

SMP-DS09 3 1.0> 1.0> 1-0.01 1.0> 1.0> 1.0> 

SMP-QrBp 3 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 1-0.01 1.0> 

SMP-LaFi 3 1-0.01 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 1-0.01 

SMP-WP01 3 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 1-0.01 1.0> 

SMP-GWP 3 1-0.01 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 

SMP-PDS01 3 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 

SMP-WaHo 3 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 

SMP-EP01 3 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 
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Хүснэгт 52. Төслийн талбайн доторх хөрсний хяналт шинжилгээний цэгийн хөрсөнд агуулагдах 
халуун даадаг нян ба Cl.perfringens-тоо 

Талбайн нэр 
Дээжийн 
тоо(n) 

Халуун даадаг нян C. perfringens 

6/18/2013 7/23/2013 9/18/2013 6/18/2013 7/23/2013 9/18/2013 

SMP-DS01 3 1.0> 1.0> 1.0> 0.1> 0.01-0.001 0.1> 

SMP-DS09 3 1.0> 1-0.01 1.0> 0.1> 0.1> 0.1> 

SMP-QrBp 3 1.0> 1.0> 1-0.01 0.1> 0.1> 0.1> 

SMP-LaFi 3 1.0> 1.0> 1.0> 0.01-0.001 0.01-0.001 0.01-0.001 

SMP-WP01 3 1.0> 1-0.01 1.0> 0.01-0.001 0.01-0.001 0.01-0.001 

SMP-GWP 3 1-0.01 1-0.01 1.0> 0.01-0.001 0.1> 0.0001< 

SMP-PDS01 3 1.0> 1.0> 1.0> 0.1> 0.1> 0.1> 

SMP-WaHo 3 1.0> 1.0> 1.0> 0.1> 0.01-0.001 0.01-0.001 

SMP-EP01 3 1.0> 1.0> 1.0> 0.1> 0.1> 0.1> 

8.2.2. Төслийн дэд бүтцийн шугамын дагуух хөрсний эрүүл ахуй, бактериологи 

8.2.2.1.Гүний хоолойн ус татах шугам хоолойн дагуух хөрсний эрүүл ахуй 
бактериологи 

Гүний хоолойн ус татах шугам хоолойн дагуу 5 цэгт, мөн түүний алсын нөлөөллийн 3 
цэгт хөрсний эрүүл ахуй бактериологийн хяналт шинжилгээг V, VII, IX сард явуулсан. 
Лабораторийн үр дүнг Хүснэгт 53, Хүснэгт 54 болон  

Хүснэгт 55 –д тус тус үзүүлэв.  

Хүснэгт 53. Гүний хоолойн ус татах шугам хоолойн дагуух хөрсний хяналт шинжилгээний 
цэгүүдийн хөрсөнд агуулагдах нийт бичил биетний болон нийт мөөгөнцрийн тоо 

Талбайн нэр 
Дээжийн 
тоо (n) 

Нийт бичил биетний тоо, 1 г 
хөрсөнд  (x104) 

Нийт мөөгөнцрийн тоо, 1 г 
хөрсөнд (x103) 

6/18/2013 7/23/2013 9/18/2013 6/18/2013 7/23/2013 9/18/2013 

SMP-PL01 3 76.3 49.5 34.3 10.7 6.5 1.8 

SMP-PL02 3 77.4 212.0 59.0 8.6 6.2 1.9

SMP-PL03 3 65.9 26.7 58.1 1.7 12.2 0.9 

SMP-PL04 3 42.3 20.0 9.5 2.9 11.8 1.1 

SMP-PL05 3 21.3 21.7 54.8 2.8 13.8 0.0 

SMP-ShTo 3 54.6 18.1 37.2 6.3 8.7 1.3 

SMP-AmTo 3 161.8 4.6 18.6 6.2 6.0 0.5 

SMP-AlBa 3 38.6 35.5 45.8 0.8 7.3 0.0 
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Хөрсний 1гр-д агуулагдах нийт бичил биетний тоо V болон IX сард 1.6 сая хүртэл 
тоологдсон нь эрүүл хөрсний ангилалд хамаарагдаж байна. Харин VII сард PL02 цэг 
орчимд 2.12 сая хүрч тоологдсон нь бага зэргийн бохирдлыг үүсгэж байв. Мөөгөнцрийн 
тоогоор хөрсний бохирдлыг тооцоолох стандарт болон аргазүй байхгүй тул энд хөрс 
бохирдсон эсэхэд үнэлэлт дүгнэлт өгөх ямарч боломжгүй байна (Хүснэгт 53). 

Хөрсөнд агуулагдах E.coli –ийн тоогоор авч үзвэл гүний хоолойн хөрс цэврээс маш бага 
зэргийн бохирдолтой ангилалд хамаарагдана. Харин гэдэсний бүлгийн нянгийн тоогоор 
бүгд цэвэр ангилалд хамаарагдаж байна (Хүснэгт 54). 

Халуун даадаг нянгийн тоогоор Амтгайн тойром орчмын хөрс бага зэргийн бохирдолтой 
гэж үзэж болохоор байгаа бол бусад цэгүүд тус нянгийн бохирдлын ангиллаар цэвэр 
ангилалд хамаарагдаж байна. Cl.perfringens–ийн тоогоор бүх цэг цэвэр ангилалд 
хамаарагдаж байна.   

Хүснэгт 54. Гүний хоолойн ус татах шугам хоолойн дагуух хөрсний хяналт шинжилгээний 
цэгүүдийн хөрсөнд агуулагдах E.coli ба гэдэсний бүлгийн нянгийн тоо 

Талбайн нэр 
Дээжийн 
тоо (n) 

E.coli Гэдэсний бүлгийн нян 

6/18/2013 7/23/2013 9/18/2013 6/18/2013 7/23/2013 9/18/2013 

SMP-PL01 3 1-0.01 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 

SMP-PL02 3 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 

SMP-PL03 3 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 

SMP-PL04 3 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 

SMP-PL05 3 1.0> 1-0.01 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 

SMP-ShTo 3 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 

SMP-AmTo 3 1.0> 1-0.01 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 

SMP-AlBa 3 1.0> 1.0> 1-0.01 1.0> 1.0> 1.0> 

 

Хүснэгт 55. Гүний хоолойн ус татах шугам хоолойн дагуух хөрсний хяналт шинжилгээний 
цэгийн хөрсөнд агуулагдах халуун даадаг нян ба Cl.perfringens-тоо 

Талбайн нэр 
Дээжий
н тоо (n) 

Халуун даадаг нян C. perfringens 

6/18/2013 7/23/2013 9/18/2013 6/18/2013 7/23/2013 9/18/2013 

SMP-PL01 3  1.0> 1-0.01 1.0> 0.1> 0.1> 0.1> 

SMP-PL02 3  1.0> 1.0> 1.0> 0.1> 0.1> 0.1> 

SMP-PL03 3  1.0> 1.0> 1.0> 0.1> 0.1> 0.1> 

SMP-PL04 3  1.0> 1.0> 1-0.01 0.1> 0.1> 0.1> 
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SMP-PL05 3  1.0> 1.0> 1.0> 0.1> 0.1> 0.1> 

SMP-ShTo 3  1.0> 1.0> 1.0> 0.1> 0.1> 0.1> 

SMP-AmTo 3  1-0.01 1-0.01 1-0.01 0.1> 0.1> 0.1> 

SMP-AlBa 3  1.0> 1.0> 1.0> 0.1> 0.1> 0.1> 

8.2.2.2.Оюу Толгой – Гашуун сухайтын замын дагуух хөрсний эрүүл ахуй 
бактериологийн шинжилгээний дүн 

Оюу Толгой- Гашуун сухайтын замын дагуу 5 цэгт хөрсний эрүүл ахуй бактериологийн 
хяналт шинжилгээг явуулсан.  

Эдгээр 5 талбайн 1гр хөрсөнд агуулагдах нийт бичил биетний тоо 1.7 сая хүртэл 
тоологдсон нь эрүүл хөрсний ангилалд хамаарагдаж байна. Харин бичил мөөгөнцрийн 
тоо VI сард 2.6-10.6х103, VII сард 3.5-11.4х103, IX сард 0.0-3.5 х 103 орчим тоологдож 
байв (Хүснэгт 56). 

Хөрсөнд агуулагдах E.coli VI сард SMP-TsKh, DoTe цэгүүдэд, VII сард SMP-GaSu 
цэгүүдэд бага зэргийн бохирдол үүсгэж илэрсэн байна. Гэсэн ч IX сард бүх талбайн хөрс 
E.coli –ийн тоогоор эрүүл ангилалд хамаарагдав. Хөрсний хяналт шинжилгээний 
цэгүүдэд гэдэсний бүлгийн нянгийн аливаа бохирдолт байхгүй бүгд цэвэр хөрсөнд 
ангилагдаж байна (Хүснэгт 57). 

Хүснэгт 56. Оюу Толгой- Гашуун сухайтын замын дагуух хөрсний 1гр –д агуулагдах нийт бичил 
биетний болон мөөгөнцрийн тоо 

Талбайн нэр 
Дээжийн 
тоо (n) 

Нийт бичил биетний тоо, 1 г 
хөрсөнд  (x104) 

Нийт мөөгөнцрийн тоо, 1 г 
хөрсөнд (x103) 

6/18/2013 7/23/2013 9/18/2013 6/18/2013 7/23/2013 9/18/2013 

SMP-BuKh 3 79.0 8.8 30.8 4.9 3.5 0.0 

SMP-DoTe 3 55.4 17.5 28.9 42.7 10.5 2.2 

SMP-KhOv 3 167.7 2.3 59.4 10.6 7.2 0.0 

SMP-TsKh 3 26.3 12.9 32.8 2.6 9.3 3.5 

SMP-GaSu 3 157.5 31.7 3.4 5.3 11.4 0.3 

Хүснэгт 57. Оюу Толгой- Гашуун сухайтын замын дагуух хөрсний хяналт шинжилгээний 
цэгүүдийн хөрсөнд агуулагдах E.coli ба гэдэсний бүлгийн нянгийн тоо 

Талбайн 
нэр 

Дээжийн 
тоо (n) 

E.coli Гэдэсний бүлгийн нян 

6/18/2013 7/23/2013 9/18/2013 6/18/2013 7/23/2013 9/18/2013

SMP-BuKh 3 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 

SMP-DoTe 3 1-0.01 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 
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SMP-KhOv 3 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 

SMP-TsKh 3 1-0.01 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 

SMP-GaSu 3 1.0> 1-0.01 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 

Халуун даадаг нянгийн тоогоор цэгүүдийн хөрс нянгийн бохирдлын ангиллаар цэвэр 
ангилалд хамаарагдаж байна. Cl.perfringens–ийн тоогоор бүх цэг цэвэр ангилалд 
хамаарагдаж байна (Хүснэгт 58). 

Хүснэгт 58. Оюу Толгой- Гашуун сухайтын замын дагуух хөрсний хяналт шинжилгээний цэгийн 
хөрсөнд агуулагдах халуун даадаг нян ба Cl.perfringens-тоо 

Талбайн нэр 
Дээжийн 
тоо (n) 

Халуун даадаг нян C. perfringens 

6/18/2013 7/23/2013 9/18/2013 6/18/2013 7/23/2013 9/18/2013 

SMP-BuKh 3 1-0.01 1.0> 1.0> 0.1> 0.1> 0.1> 

SMP-DoTe 3 1.0> 1.0> 1.0> 0.1> 0.1> 0.1> 

SMP-KhOv 3 1.0> 1.0> 1.0> 0.1> 0.1> 0.1> 

SMP-TsKh 3 1.0> 1.0> 1.0> 0.01-0.001 0.01-0.001 0.1> 

SMP-GaSu 3 1.0> 1.0> 1.0> 0.1> 0.1> 0.1> 

  

8.3. БҮЛГИЙН ДҮГНЭЛТ 

 Хөрсний хими, физик шинж чанар 

Төслийн талбай орчимд нийт 16 цэгт явуулсан хяналт шинжилгээгээр өнгөн хөрсний 0-
20 см дахь үржил шимт ялзмагийн агууламж 1%-аас ямагт бага, шүлтлэг, давсжилт 
ихтэй хөрс гололсон байна.  

Хөрсөн дэх хүнд металлын агууламжийг үзэхэд хүнцэлийн агууламж хяналт 
шинжилгээний бүх цэгүүдэд, зэс болон молибдений агууламж 1-2 цэгт МУ-ын 
стандартад заасан хэмжээнээс өндөр гарч байгаа нь байгалийн хөрсний онцлогтой 
холбоотой бол хар тугалгa (Pb)-ын агууламж хог хаягдлын цэг болон засвар 
үйлчилгээний төв,  ванади (V)-ийн агууламж DS09 цэг дээр мөн стандарт хэмжээнээс 
өндөр байгаа нь хөрсний бохирдолтой холбоотой байх магадлалтай тул цаашид нягталж 
үзэх шаардлагатай.  

Гүний хоолой ус татах шугам хоолойн дагуу нийт 8 цэгт явуулж байна. Хөрс нь 
саармагаас сул шүлтлэг, аль ч үе давхаргадаа карбонат (CaCO3)-ийг их хэмжээгээр 
агуулсан, ялзмагийн ядмаг (1%-иас бага) агууламжтай, элс ихтэй шавранцар хөрс байна.  
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Оюу Толгой – Гашуун Сухайтын дэд бүтцийн дагуу нийт 5 цэгт хийсэн судалгаагаар 
хөрс нь саармагаас сул шүлтлэг, аль үе давхаргадаа карбонат (CaCO3)-ийг их бага 
хэмжээгээр агуулж, төрөл бүрийн давс болон суурьт ион их бага хэмжээгээр агуулсан, 
суурьт кальцийн ион давамгайлсан элс ихтэй шавранцар, ялзмагийн тун ядмаг (1%-иас 
бага) агууламжтай, хөрс бүхий талбай байна. Хүнд металлаас хүнцэл (As)-ийн хөрсөнд 
агуулагдах агууламж хяналт шинжилгээний бүх цэгүүдэд стандартад заасан 
зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ болох 6 мг/кг –аас 2-3.3 дахин илүү байна 

 Хөрсний эрүү ахуй, бактерилогийн хяналт шинжилгээ 

Оюу Толгой төслийн талбай болон Гүний хоолой ус татах шугам хоолой, ОТ-ГС-ын дэд 
бүтцийн дагуу нийт 22 цэгт хяналт 4 чиглэлээр тодорхой давтамжтай явуулж, Дээжийг 
ШУА-ыг харъяа Биологийн хүрээлэнгийн Микробиологийн лабораторит шинжлүүлэн 
судалгааны үр дүнг мөн стандарт13-тай харьцуулсан.  

Төслийн талбай орчмын цэгүүдэд хөрсөн дэх бичиг биетний тоолсноос дизель станц 
орчим болон химийн агуулахын орчим бага зэргийн, Тэсрэх бодисын үйлдвэр орчим их 
бохирдолттой гарсан боловч дараагийн хяналт шинжилгээний үр дүнд бага зэргийг 
бохирдолттой болж өөрчлөгдсөн байна. E.сoli-ийн болон гэдэсний бүлгийн нянгийн 
тоогоор цэврээс маш бага бохирдолтой байгаа бол халуун даадаг нянгийн ангиллаар 4 
талбайд дунд дунд зэргийн бохирдол илэрсэн бол бусад талбайнуудад явуулсан хяналт 
шинжилгээгээр ямар нэгэн бохирдол илрээгүй.  

Гүний хоолой ус татах шугам хоолойн дагуу нийт 5 цэгт тодорхой V, VII, IX сард 
явуулсан хяналт шинжилгээгээр V сард зөвхөн 1 цэг бичил биетний тоогоор бага зэргийг 
бохирдолттой, халуун даадаг нянгийн гэдэсний бүлгийн нянгийн тоогоор бүх дээжний 
лабораторын үр дүн цэврийн зэргийг ангилалд, халуун даадаг нянгийн тоогоор Амтгайн 
тойром орчмын хөрс бага зэргийн бохирдолтой, бусад бүх цэг цэвэр гэсэн ангилалд 
хамаарч байна. Хөрсөнд агуулагдах E.coli –ийн тоогоор авч үзвэл гүний хоолойн хөрс 
цэврээс маш бага зэргийн бохирдолтой ангилалд хамаарагдана. 

Оюу Толгой – Гашуун сухайтын дэд бүтэц дагуу нийт 5 цэгт V, VII, IX  сард явуулсан 
хөрсний эрүүл ахуй, бактерилогийн хяналт шинжилгээгээр нийт бичил биетний тоогоор 
ямар нэгэн бохирдолгүй бүгд эрүүл хөрсний ангилалд, хөрсөнд агуулагдах E.coli V сард 
1 цэгт, VII сард 2 цэгт бага зэрэг бохирдлын зэрэг илэрсэн боловч IX сард бүх цэгүүд 
цэвэр хөрсний ангилалд багтсан бол Халуун даадаг нян болон Cl.perfringens-ийн тоогоор 
бүх цэгүүдийн хөрс нянгийн бохирдлын ангиллаар цэвэр ангилалд хамаарагдаж байна.  

                                                 
13Монгол улсын стандарт MNS 3297:1991 Байгаль хамгаалал. Хөрс: Хот суурин газрын хөрсний ариун 
цэврийн үнэлгээний норм. Улаанбаатар хот  
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Оюу толгой ХХК нь газрыг зөв зохистой ашиглахтай холбоотой Монгол Улсын хууль, 
тогтоомжуудын шаардлагууд, байгаль орчны стандартууд, Оюу Толгой төслийн Байгаль 
орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээнд тусгагдсан амлалтууд, төслийн бүхий л  үйл 
ажиллагаанаас байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээний 
шаардлагууд болон Рио Тинто компанийн газар эзэмших бодлого, уурхайн хаалтын 
стратеги төлөвлөлт зэрэгт нийцүүлэн газрын тогтвортой менежментийн бодлогыг 
хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.  

9.1. ГАЗАР АШИГЛАЛТ БА ХЯНАЛТ 

Оюу толгой компани нь 6709А лиценз бүхий 8489 га талбайг эзэмшдэг бөгөөд уурхайн 
байгууламжууд, олборлолт болон үйлдвэрлэлийн бүхий л үйл ажиллагаа энэхүү эзэмшил 
талбайд хязгаарлагддаг. Харин үйлдвэрлэлийн тогтвортой үйл ажиллагааг хангахад 
шаардлагатай дэд бүтцийн бүтээн байгуулалтын ажлуудыг лицензийн талбайд 
хязгаарлах боломжгүй бөгөөд компанийн дотоодын тогтмол хяналтан дор дэд бүтцийн 
бүтээн байгуулалтанд ашиглагдах талбайг боломжит хамгийн бага хэмжээнд хязгаарлаж, 
байгаль орчин, нийгмийн өндөр хариуцлагатайгаар гүйцэтгэж ирлээ. 2013 оны эцсийн 
байдлаар зөвхөн Оюу Толгой төслийн талбайгаас Гашуун Сухайтын хилийн боомт хүрэх 
хатуу хучилттай замын барилгын ажил дуусах шатандаа явагдаж байна. 

9.1.1.  Газрын ашиглалт, хөндөлтийг хянах 

Оюу Толгой компанийн Байгаль орчны хэлтсээс бүтээн байгуулалт болон уурхайн 
ашиглалтын үе шатанд хөндөгдөх талбайг нэг бүрчлэн бүртгэж шардлагагүй газар 
хөндөлтийг хязгаарлах, газрыг зүй зохистой ашиглах зорилгоор Газар хөндөх 
зөвшөөрлийн дотоод журмыг 2010 онд боловсруулан батлуулж төслийн хэмжээнд 
амжилттай хэрэгжүүлж эхэлсэн.  

Уг журам нь зөвхөн төслийн өөрийн үйл ажиллагаанаас үүсэх газрын эвдрэлийг хянахад 
хязгаарлагддаггүй. Оюу Толгой компани нийгмийн хариуцлагынхаа хүрээнд бүс, орон 
нутгийн хөгжлийг дэмжих зорилгоор барилга, бүтээн байгуулалтын олон ажил төслийн 
нөлөөллийн сумууд болох Өмнөговь аймгийн Ханбогд, Баян-Овоо, Манлай сум болон 
Даланзадгад хотод гүйцэтгэж байгаа. Эдгээр барилгын ажилд хөндөгдөж байгаа газрын 
хувьд Оюу Толгой компани ашиглалтын хариуцлага хүлээхгүй боловч Байгаль орчин, 
нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээнд тусгасан компанийн үүрэг амлалтынхаа дагуу өөрийн 
оролцож байгаа бүх үйл ажиллагаанууд байгаль орчин хамгаалал, соёлын өвийн 
хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны шаардлагуудыг хангасан байх бодлогыг баримталдаг. 
Тиймээс бүсийн хөгжлийг дэмжин санхүүжүүлж, зохион байгуулж буй аливаа бүтээн 
байгуулалтын ажлуудад ч Газар хөндөх зөвшөөрлийн журам үйлчилдэг. Газар хөндөх 
зөвшөөрлийн бүрэн мөчлөг буюу олгохоос хаах хүртэл баримталдаг бүх шаардлага, 
шатуудыг Зураг 62-д үзүүлэв.  
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2013 онд нийт 74 газар хөндөх зөвшөөрлийн хүсэлт ирүүлснээс 68 зөвшөөрлийг нийт 
909.63 га талбайд олгосон байна. Үүнээс лицензийн талбайн дотор төлөвлөсөн ажлуудад 
олгосон 50 зөвшөөрлийн нэг буюу ГХЗ-130603 цуцлагдаж, бусад буюу 49 зөвшөөрлийг  
855.33 га талбайд, харин лицензийн талбайн гадна 18 зөвшөөрлийг 52.30 га талбайд тус 
тус олгосон байна. Дэлгэрэнгүйг Хавсралт хүснэгт 14-д, харин 2013 оны газар хөндөх 
зөвшөөрлийн дүнг өмнөх онуудынхтай харьцуулсан тоймыг Хүснэгт 59-д тус тус 
үзүүлэв. 

Хүснэгт 59. Газар хөндөх зөвшөөрлөөр хөндөгдсөн талбайн тойм, онуудаар 

  2010 2011 2012 2013 

ГХЗ-
ийн 
тоо 

Талбайн 
хэмжээ 

/га/ 

ГХЗ-
ийн 
тоо 

Талбайн 
хэмжээ 

/га/ 

ГХЗ-
ийн 
тоо 

Талбайн 
хэмжээ 

/га/ 

ГХЗ-
ийн 
тоо 

Талбайн 
хэмжээ 

/га/ 

ОТ лицензийн талбайд 7 13.61 40 767.52 44 293.95 50 855.33 

ОТ лицензийн талбайн 
гадна 

6 48.59 69 2090.43 75 743.59 18 52.30 

Нийт 13 62.20 109 2857.95 119 1037.54 69 907.63 

Дээрх хүснэгтээс үзэхэд 2010 оноос хэрэгжүүлж уг журмын талаар төслийн хэмжээнд 
бүрэн танигдаагүй байсан бол 2011, 2012 онуудад журмын хэрэгжилт эрс сайжрахын 
зэрэгцээ барилга бүтээн байгуулалтын ажлууд лицензийн талбайн дотор болон гадна аль 
алинд нь эрчимтэй явагдсан байна. Харин 2013 оны ГХЗ-ийн бүртгэлээс дүгнэхэд дэд 
бүтцийн бүтээн байгуулалт дуусаж байгаатай холбоотойгоор лицензийн талбайн гадна 
төлөвлөсөн ажлуудад олгосон зөвшөөрлийн тоо урьд жилүүдийнхээс буурсан бөгөөд 
газар хөндөх талбайн хэмжээ ч багассан байна. Харин лицензийн талбайн дотор олгосон 
зөвшөөрлийн тоо өмнөх жилүүдийнхээс буураагүй бөгөөд хөндөхийг зөвшөөрсөн 
талбайн хэмжээ нэмэгдсэн байгаа нь голчлон үйлдвэрлэл эхэлсэнтэй холбоотойгоор ил 
уурхайн талбайг тэлж, хаягдлын далангийн барилгын ажил үргэлжлэн явагдаж байгаатай 
холбоотой юм. 
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Зураг 62.О юу Толгой компанийн газрын эвдрэлийг хянах менежментийн ерөнхий бүдүүвч 
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2013 онд зөвхөн 2 талбайд холбогдох журмын дагуу зөвшөөрөлгүй газар хөндөх үйл 
ажиллагаа явагдсаныг байгаль орчны зөрчилд бүртгэн авч, зохих арга хэмжээнүүдийг 
авсан билээ. Үүнд: 

1. 0.095 га талбайд зөвшөөрөлгүйгээр бохир ус цэвэршүүлэх байгууламжаас ус зөөх 
машинуудад зориулсан зогсоолын талбай байгуулсныг хааж, хөндөгдсөн талбайг 
нөхөн сэргээх ажлыг холбогдох хэлтэст даалгасан. 

2. Төв дулааны цахилгаан станцын оффисын барилгыг техникийн нөхөн сэргээлт 
хийсэн талбайд барьж байгуулсныг хөндөгдсөн талбайн бүртгэлд ГХЗ-131101 
зөвшөөрлийн дугаартайгаар бүртгэж авсан. 

9.1.2. Газрын ашиглалт, хөндөлт 

2013 оны эцсийн байдлаар Оюу Толгой уурхайн барилга байгууламжууд, дэд бүтцийн 
барилгын ажил болон орон нутгийн хөгжлийн зориулалтаар нийт 3868.84 га талбай 
хөндөгдсөн байгаагаас лицензийн талбайн дотор 2531.97 га, харин лицензийн талбайн 
гадна 1336.87 га талбайг тус тус хөндсөн байна. 

Хөндөгдсөн талбайг зөвшөөрөл олгосон талбайн хэмжээгээр бус, GIS систем буюу 
сансрын зураг, мөн GPS багажийн ашиглан бодит талбайн хэмжээг гарган авдаг. 
Төслийн хэмжээнд нийт хөндөгдсөн бодит талбайг 2010 оноос өссөн байдлаар График 
89-д үзүүлэв. 

График 89. 2013 оны байдлаар төслийн хүрээнд бодит хөндөгдсөн талбайн хэмжээ 2010 оноос 
хойш өссөн дүнгээр, га 
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Энэхүү хөндөгдсөн талбайн хэмжээнд Оюу Толгой компаниас бүс, орон нутгийн 
хөгжлийг дэмжих төслүүдийн хүрээнд гүйцэтгэсэн барилга, бүтээн байгуулалтын ажилд 
хөндөгдсөн газрыг тооцоогүй боловч уурхайн талбайгаас Өмнөговь аймгийн Ханбогд 
сумын цахилгаан дамжуулах шугамын барилгын ажилд хөндөгдсөн талбайг 2012 оны 
лицензийн талбайн гадна хөндөгдсөн газрын хэмжээнд хамруулан тооцсон. 2013 онд 
бүс, орон нутгийн хөгжлийг дэмжих төслүүдийн хүрээнд одоогийн байдлаар дараахь 
хоёр төсөлд Газар хөндөх зөвшөөрөл олгосон бөгөөд ингэхдээ байгаль орчин, аюулгүй 
ажиллагаа, соёлын өвийн хамгаалал, орон нутгийн харилцааны зэрэг Газар хөндөх 
зөвшөөрлийг олгоход тавьдаг бүхий л шаардлагуудыг анхааран ажилласан. Төслүүд: 

1. ГХЗ-130802: Ханбогд сумын ногооны талбайг хашаалах барилгын ажил 18.5 га 
2. ГХЗ-131003: Ханбогд сумын төвлөрсөн хог хаягдлын цэгийг сайжруулах төсөл 

15.52 га 

Оюу Толгой компанийн лицензийн талбайн дотор нийт хөндөгдсөн бодит талбайн 
ерөнхий зураглалыг Хавсралт хүснэгт 15-д үзүүлэв. Харин доорхи хүснэгтээр газар 
ашиглалтын зориулалтаар нь 2013 оны эцсийн байдлаар төслийн үйл ажиллагаагаар 
хөндөгдсөн нийт талбайн хэмжээг тоймлон үзүүлэв. 

Хүснэгт 60. Хөндөгдсөн талбайн хэмжээг газар ашиглалтын зориулалтаар, 2013 он 

Газар ашиглалтын ангилал Хөндөгдсөн талбай, га 

689.57
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Лицензийн 
талбайн дотор 

Лицензийн 
талбайн гадна 

Авто зогсоол 16.15  - 

Агуулах байр, ачаа буулгах талбай 143.62  - 

Ажилчдын хотхон 72.68 97.38 

Зам 327.95 -

Засварын газар 34.60  - 

Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашиглах цэг 58.31 296.92 

Нисэх онгоцны буудал  - 336.13 

Оффисын барилга 22.59 -

Суваг шуудуй 72.11  - 

Төлөвлөгдөөгүй газар хөндөлт 26.48  - 

Түлшний байгууламж 5.78  - 

Усан сан 33.53  - 

Үйлдвэрийн байгууламж 148.19 24.07

Хаягдал агуулах байгууламж 739.76  - 

Хөрс, хүдрийн овоолго 532.03  - 

Хүдэрт нэвтрэх талбай 212.59  - 

Цахилгаан, дулааны шугам 28.20 154.14

Шугам хоолой 50.47 372.35 

Усны хайгуулын өрмийн талбай  - 54.76 

Бусад 6.93 1.12 

Нийт бодит хөндөгдсөн талбай 2531.97 1336.87 

Оюу Толгой компани нь Оюу Толгой уурхайн талбайгаас Гашуун Сухайтын хилийн 
боомт хүртэлх хатуу хучилттай 105 км замын барилгын гүйцэтгэж байгаа боловч энэхүү 
зам нь улсын зэрэглэлийн авто зам учир Оюу Толгой компанийн үйл ажиллагаагаар 
хөндөгдсөн талбайд бүртгэгдээгүй болно. Харин энэхүү замын барилгын ажилд хайрга, 
дүүргэгч материал авч ашигласан карьеруудын талбайг Оюу Толгой компанийн үйл 
ажиллагаагаар хөндөгдсөн талбайд бүртгэн тооцсон бөгөөд дэлгэрэнгүйг Хавсралт Б-д 
үзүүлэв. 

Эдгээр талбай нь Оюу Толгой төслийн үйл ажиллагааны явцад хөндөгдсөн бодит нийт 
талбайн хэмжээ бөгөөд зарим талбайд техникийн нөхөн сэргээлт хийж, шаардлагатай 
талбайг орон нутагт хүлээлгэн өгснийг энэхүү тайлангийн холбогдох хэсэгт тайлагнана. 
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9.2. ШИМТ ХӨРСНИЙ МЕНЕЖМЕНТ 

Газрыг хөндөхөөс өмнөх үеийн ургамлан бүрхэвч, биологийн төрөл зүйлийн амьдрах 
орчныг дахин бий болгох буюу нөхөн сэргээлтийн амжилттай үр дүнд хүрэхэд хамгийн 
чухал бөгөөд уурхайн хаалтын стратегийн ач холбогдолтой элементүүдийн нэг бол 
шимт хөрс юм. 

Оюу Толгой Төслийн барилгын үе шатанд шимт хөрсийг хадгалан хамгаалах, түүнийг 
хуулахад гарах бодит нөлөөллийг хязгаарлах, шимт хөрсийг оновчтойгоор дахин 
ашиглах зорилготойгоор Оюу Толгойн газар шорооны болон барилгын үйл 
ажиллагаануудаас өнөөг хүртэл хуримтлуулсан туршлагад тулгуурлан Барилгын үе 
шатны шимт хөрсний менежментийн төлөвлөгөөг 2011 онд боловсруулж энэхүү 
менежментийн төлөвлөгөө, холбогдох журмуудыг хэрэгжүүлж байна.  

Энэхүү төлөвлөгөөнд зааснаар хамгаалж, хадгалах стандарт шаардлагад нийцсэн шимт 
хөрс бүхий талбайд ажиллах Гэрээт гүйцэтгэгч нь хөрс хуулалтын ажил эхлэхээс өмнө 
шимт хөрсний хуулалт, хадгалалтын талаар дараах зүйлсийг тусгасан төлөвлөгөөгөөг 
боловсруулж, Оюу Толгой компанийн Байгаль орчны хэлтсээр батлуулсан байх ёстой.  

 Гүйцэтгэх ажлын танилцуулга, ашиглах талбайн хэмжээ болон орчны/хөрсний 
онцлог 

 Шимт хөрс хуулах болон хадгалах горим, төлөвлөгөө 
 Шимт хөрсийг эргүүлэн нөхөн сэргээлтэнд ашиглах төлөвлөгөө 
 Ажиллах хүч, техникийн тухай мэдээлэл 
 Ашиглах талбай, Шимт хөрс хуулах талбай болон хадгалах байршлыг харуулсан 

газрын зураг 

Энэхүү шимт хөрсний менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг Оюу Толгой 
компанийн байгаль орчны хэлтсээс тогтмол хянах, мэргэжлийн зааварчилгаа өгөх 
зарчмаар гэрээт гүйцэтгэгчидтэй тогтмол хамтран ажилласнаар шимт хөрсний зөв 
зохистой менежментийг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх нөхцөл бүрддэг. 

9.2.1. Шимт хөрсийг хуулах, хадгалах 

Газар хөндөх зөвшөөрлийн журмын дагуу аливаа барилгын болон газар шорооны ажлыг 
эхлүүлэхийн өмнө MNS MNS5916:2008 стандарт шаардлагуудад нийцүүлэн болон олон 
улсын туршлагаас нэвтрүүлэн зүй зохистой хөрс хуулах, шимт хөрсний алдагдлыг 
хязгаарлах, чанарыг хамгаалах зорилгоор Шимт Хөрсийг Хамгаалах Журам-ыг 2011 
оноос төслийн хэмжээнд амжилттай хэрэгжүүлж байна.  

Шимт хөрс хуулалт. Чанарын шаардлага хангасан шимт хөрсийг зохих гүнд хүртэл, 
тохиромжтой техникийг ашиглан Шимт хөрс хамгаалах журамд заасны дагуу зөв 
зохистой хуулна. Зураг 62-д үзүүлсэнчлэн, газар хөндөхөөс өмнөх байгаль орчны 
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урьдчилсан шалгалтаар хөрс судлаач уг талбайн хөрсний хэв шинж, онцлогийг 
тодорхойлж хуулах хөрсний гүнийг нарийн тодорхойлж өгдөг. Гэрээт гүйцэтгэгчид 
шимт хөрсийг тогтоосон гүний дагуу хуулахыг газар шорооны ажлын талбайн ахлагч 
хариуцдаг. Үүнээс гадна Газар хөндөх зөвшөөрлийн явцын шалгалтаар хяналт тавьдаг. 

2013 онд олгосон Газар хөндөх зөвшөөрлийн бүртгэлийн дүнгээр нийт 907.63 га талбайд 
хөрс хуулалт хийхийг зөвшөөрснөөс 807.78 га талбайгаас шимт хөрс хуулахаар заасан 
байна. Дэлгэрэнгүй бүртгэлийг Хавсралт хүснэгт 15-д үзүүлэв. Үүнээс лицензийн 
талбайн дотор 750.90 га талбайд 2,201,321 шоо метр шимт хөрс хуулах байснаас 
1,113,907 шоо метр, харин лицензийн талбайн гадна 56.88 га талбайгаас төлөвлөсний 
дагуу 37,270 шоо метр шимт хөрс хуулсан байна. Лицензийн талбайд хөрс хуулах талбай 
нэмэгдсэн нь ил уурхайн талбайг тэлж, хаягдал хүдэр агуулах 1 ба 2 дугаар  
байгууламжийн барилгын ажил эрчимтэй үргэлжилж байгаатай холбоотой юм. Энэ онд 
лицензийн талбайд хөрс хуулалт хийхээр зөвшөөрөл авсан нийт талбайн 50 орчим 
хувийг л хөндөж, 1,113,907 шоо метр шимт хөрсийг хуулсан байна.  

2013 оны шимт хөрс хуулалтын тоймыг өмнөх онуудынхтай харьцуулсныг Хүснэгт 61-
аас үзнэ үү. Лицензийн талбайн гаднах дэд бүтцийн барилгын ажлууд өмнөх онуудад 
эрчимтэй явагдаж 2013 онд үндсэндээ гүйцэтгэгдэж дууссан бол харин уурхайн 
ашиглалтын үе шат эхэлсэнтэй холбоотойгоор лицензийн талбай дахь хөрс хуулалтын 
ажил эрчимжиж байгаа нь тодорхой байна. 

Хүснэгт 61. Оюу Толгой төслийн шимт хөрс хуулалтын дүн, онуудаар 

Байршил 

ГХЗ-д шимт хөрс хуулахаар 
заасан талбай [га] 

Хуулсан шимт хөрсний хэмжээ  
[м3] 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Лицензийн 
талбайн дотор 725.50 144.65 750.90 391,972 412,691 1,113,907 

Лицензийн 
талбайн гадна 1983.49 325.80 56.88 3,781,194 753,467 37,270 

Нийт 2708.99 470.45 807.78 4,173,166 1,166,158 1,151,918 

 

Шимт хөрс хадгалалт. Шимт хөрсийг хадгалах байршлыг тогтоохдоо тухайн 
хөндөгдсөн талбайн ашиглагдах хугацааг харгалзан үзэж богино хугацаанд үргэлжлэх 
төслийн талбайгаас хуулсан шимт хөрсийг тухайн талбайн орчимд байгаль орчны 
ажилтны тогтоосон цэгт хадгалж, үйл ажиллагаа дууссаны дараагаар тухайн хөндөгдсөн 
талбайн техникийн нөхөн сэргээлтэнд эргүүлэн ашигладаг. Хэрвээ тухайн талбай олон 
жилийн турш ашиглагдах бол хуулсан шимт хөрсийг хамгийн эхний ээлжинд нөхөн 
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сэргээлт хийх талбай руу эсвэл шууд урт хугацааны буюу уурхайн хаалтын үед 
ашиглагдах шимт хөрсний овоолгын талбай руу зөөж хадгалдаг.  

Шимт хөрсийг хадгалах овоолгыг бэлтгэхдээ Шимт хөрсийг хамгаалах дотоод журмын 
заавар, шаардлагуудыг дагаж мөрдөнө. Үүнд нэг анхаарах зүйл бол шимт хөрсний амьд 
чанарыг хамгаалахын тулд MNS5916:2008 стандартад заасан хэмжээнээс бага буюу 3 
метрээс хэтрэхгүй өндөртэй 15-20 метрээс хэтрэхгүй урттай овоолго маягаар салхи, ус 
болон үйл ажиллагааны нөлөөлөлд орж эвдрэхээс сэргийлэх арга хэмжээнүүдийг 
хэрэгжүүлэн хадгална. Шимт хөрсний овоолгыг нөхөн сэргээлтээс өөр зорилгоор 
ашиглахыг хориглодог. 

2013 онд шинээр хөндөгдсөн талбайнуудаас хуулсан шимт хөрснөөс нийт 42,484 шоо 
метрийг тухайн ажлын талбайнуудын нөхөн сэргээлтэнд эргүүлэн ашигласан ба энэ онд 
1,027,087 шоо метр шимт хөрс Оюу Толгой төслийн урт болон богино хугацааны шимт 
хөрсний овоолгуудад нэмэгдсэн байна. Шимт хөрсний хадгалалт, нөхөн сэргээлтэнд 
эргүүлэн ашиглагдсан байдлыг өмнөх онуудтай харьцуулсныг Хүснэгт 62-д үзүүлэв. 

Оюу Толгой төсөл нийт хэдий хэмжээний талбайд урт хугацааны шимт хөрсний 
овоолгыг явцын болон уурхайн хаалтын нөхөн сэргээлтэнд зориулан бэлтгээд байгааг 
Хүснэгт 63-аас үзнэ үү. Шимт хөрсний овоолгуудыг тухайн хөрсийг хуулсан талбайгаар 
нэрлэсэн.  

Оюу Толгой төслийн үйл ажиллагаа ашиглалтын үед шилжсэнтэй холбоотойгоор ил 
уурхай болон хаягдал хүдэр хадгалах байгууламжуудын төлөвлөсөн талбайн хөрс 
хуулалт нэмэгдсэн бөгөөд шимт хөрс хадгалах урт хугацааны овоолгуудын талбай 2013 
онд өмнөх оныхоос 14.4 га-аар нэмэгдэж нийт 46.38 га болж тэлсэн байна. Үүнд шимт 
хөрсний урт хугацааны овоолго нэгээр нэмэгдсэн бөгөөд овоолгын эзлэх талбай 0.32га 
байна. 

Хүснэгт 62. Оюу Толгой төслийн шимт хөрсний ашиглалт, хадгалалт, онуудаар 

Байршил 

Нөхөн сэргээлтэнд ашигласан 
шимт хөрс [м3] 

Хадгалж буй шимт хөрсний хэмжээ 
[м3] 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Лицензийн талбайн 
дотор 

         
15,523  

       
128,602  

         
37,984  

            
376,449  

            
398,451  

        
1,027,087 

Лицензийн талбайн 
гадна 

       
869,630  

       
712,727  

           
4,500  

        
2,936,944  

            
695,187  

              
28,570  

Нийт 885,152 841,329 42,484 3,313,394 1,093,638 1,055,657 

Хүснэгт 63. Оюу Толгой төслийн урт хугацааны шимт хөрсний овоолгууд 
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# Шимт хөрсний овоолгын нэр 

Шимт хөрсний овоолгын талбай 
[га] 

2011 он 2012 он 2013 

1 Хог хаягдлын менежментийн төв -  2.50 1.48

3 Хаягдал хүдрийг хадгалах 1-р байгууламж 5.11 8.01 7.94

2 Хаягдал хүдрийг хадгалах 2-р байгууламж -  0.73 3.95

4 Хаягдал чулуулгийн овоолго-Хойд 1.75 3.77 3.77

5 Хаягдал чулуулгийн овоолго-Өмнөд 2.11 2.22 2.22

6 Ил уурхайн шимт хөрсний овоолго-1 - 6.93 13.79

8 Ил уурхайн шимт хөрсний овоолго-1 - 2.66 5.97

7 Уурхайн шатахууны агуулга - 0.13 0.13

9 Хүдрийн овоолгуудын - 3.99 6.81

10 Ил уурхайн хүнд машин механизмын зам - 1.04 3.32

11 Ундай голын үерийн урсац шилжүүлэх суваг -  - 0.32

 Нийт 8.97 31.98 49.70 

9.2.2. Шимт хөрсний чанарын хяналт шинжилгээ 

Оюу Толгой комдани зөв зохистой хуулж, хадгалж байгаа шимт хөрсний чанарыг 
тогтмол хянаж, шаардлагатай тохиолдолд чанарыг сайжруулах арга хэмжээг 
хэрэгжүүлэх зорилгоор шимт хөрсний хяналт шинжилгээг явуулдаг.  

2013 онд төслийн талбайд хадгалагдаж байгаа урт хугацааны шимт хөрсний овоолгуудад 
хийсэн шимт хөрсний чанарын шинжилгээний тайланг Хавсралт А-д үзүүлэв. Энэхүү 
шинжилгээнд зориулан урт хугацааны 5 овоолгын 25 цэгээс шимт хөрсний нийт 50  дээж 
авч, Дархан-уул аймгийн Ургамал Газар Тариалангийн Хүрээлэнгийн Хөрс-Агрохимийн 
лабораторид шинжлүүлсэн. Лабораторийн шинжилгээний дүнгээс үзэхэд эдгээр 
овоолгуудын үржил шим алдагдаагүй байна. 

Оюу Толгой компани цаашид шимт хөрсний хяналт шинжилгээг улам өргөжүүлэхийн 
зэрэгцээ шимт хөрсний чанарыг хамгаалах арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлнэ. Үүнд урт 
хугацааны шимт хөрсний овоолгуудыг зөв хэлбэршүүлэх, овоолгын гадаргууг 
ургамалжуулах зэрэг багтана. 

9.3. БҮЛГИЙН ДҮГНЭЛТ 

2013 оны дэд бүтцийн бүтээн байгуулалт дуусаж байгаатай холбоотойгоор лицензийн 
талбайн гадна газар хөндөх зөвшөөрлийн тоо болон талбайн хэмжээ буурсан ч уурхайн 
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үйлдвэрлэл эхэлж, ил уурхайг тэлж, хаягдлын далангийн барилгын ажил идэвхитэй 
үргэлжлэн явж байгаатай холбоотой талбайн доторхи зөвшөөрлийн тоо болон талбайн 
хэмжээ нэмэгдсэн. 

2013 онд нийт 909.63 га талбай хөндөх зөвшөөрөл өгч, 807.78 га-аас 2,238,591 шоо метр 
өнгөн хөрс хуулахаар төлөвлөсөн хэдий ч ойролцоогоор талбайн тал хувь нь хөндөгдөж 
1,151,177 шоо метр шимт хөрс хуулж, 42,484 шоо метрийг эргүүлэн техникийн нөхөн 
сэргээлтэнд ашиглаж, 1,027,087 шоо метр хөрсийг хэлбэржүүлэн хадгалсан.  

Оюу Толгой төслийн урт хугацааны хөрсний овоолго энэ жил нэгээр нэмэгдэж 11 
талбайд нийт 49.7 га талбайг хамраад байна.  

Хэлбэржүүлэн хадгалсан шимт хөрсний чанарын хяналт шинжилгээний хүрээнд урт 
хугацааны 5 хөрсний овоолгын 25 цэгээс шимт хөрсний нийт 50  дээж авч хөндлөнгийн 
лабораторид шинжлүүлэхэд хөндөгдөхөөс өмнөх  авсан дүнтэй харьцуулж үзэхэд чанар 
болон шимт байдал нь ямар нэгэн байдлаар алдагдаагүй байгаа нь тогтоогдсон.  

 

 

 

 

 

10. НӨХӨН СЭРГЭЭЛТ 

10.1. ТЕХНИКИЙН НӨХӨН СЭРГЭЭЛТ 

Явцын нөхөн сэргээлтийг чанартай хийж гүйцэтгэснээр  байгаль орчинд нөлөөлөх 
байдлыг хамгийн бага хэмжээнд хязгаарлах төдийгүй, уурхайн хаалтын үед хийгдэх 
сүүлийн үе шатны нөхөн сэргээлтийн ажлын үндсэн бэлтгэл болж өгнө. Энэ үүднээс 
Оюу Толгой компаний явцын нөхөн сэргээлтийн менежментийн төлөвлөгөөг 
хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай дотоод дүрэм журмуудыг боловсруулан батлуулсан бөгөөд 
дараах журмуудыг мөрдлөг болгон ажиллаж байна. Үүнд: 

1. Хайрга болон дүүргэгч материал олборлох цэгүүдийг нөхөн сэргээх журам 
2.  Зам болон түр зурвасуудыг нөхөн сэргээх журам  
3. Өрмийн талбайд техникийн нөхөн сэргээлт хийх журам 

Дээр дурдсан нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөө, дотоод журмуудыг биелүүлэх нөхцөлийг 
Газар хөндөх зөвшөөрлийн дотоод журмаар баталгаажуулдаг. Бүтээн байгуулалт, газар 
шорооны ажил дуусмагц  газар хөндөх зөвшөөрлийг хаах байгаль орчны дотоодын 
шалгалтыг хийдэг бөгөөд зөвшөөрлийг зөвхөн техникийн нөхөн сэргээлтийн ажил 
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хангалттай хийгдсэн тохиолдолд хаадаг. Үүний дараа хэрэв тухайн ажил Оюу Толгой 
төслийн лицензийн талбайн гадна явагдсан бол Монгол улсын Газрын хэвлийн тухай 
хуулийн 20.4-д заасны дагуу ашиглах зөвшөөрөл олгосон нутгийн захиргааны 
байгууллагад хүлээлгэн өгч “Нөхөн сэргээсэн газрыг хүлээж авсан тухай” баримт бичиг 
үйлдүүлдэг. 

2013 онд Газар хөндөх зөвшөөрөл бүхий нийт 35 талбайд техникийн нөхөн сэргээлт 
хийснээс 7 хайгуулын өрмийн талбай, 11 усны хайгуулын өрмийн талбай, хайрга, 
дүүргэгч материал авч ашигласан 6 талбайд техникийн нөхөн сэргээлт хийсэн байна. 
Үүнээс гадна Ундай голыг хамгаалах төслийн газар шорооны ажилд хөндөгдсөн 10 
Газар хөндөх зөвшөөрөл  бүхий талбайд техникийн нөхөн сэргээлтийг компанийн 
дотоод болон Монгол улсын холбогдох стандарт нийцүүлэн гүйцэтгэсэн. Оюу 
Толгойгоос Гашуун Сухайтын чиглэлийн улсын чанартай хатуу хучилттай замын 
барилгын ажилд элс авч ашиглах зөвшөөрөл бүхий карьерын талбайг хөндөөгүй учир 
нөхөн сэргээсэн талбайг 0 (тэг) гэж тооцон энэ онд нөхөн сэргээсэн талбайнуудын 
жагсаалтанд (Хүснэгт 64) оруулсан болно.  

Эдгээр техниийн нөхөн сэргээлт хийсэн талбай нь нийт 83.25 га бөгөөд үүнээс 
лицензийн талбайн дотор 51.32 га, харин лицензийн талбайн гадна 31.93 га талбайг тус 
тус нөхөн сэргээсэн байна.  

 

 

 

Хүснэгт 64. 2013 онд техникийн нөхөн сэргээлт хийсэн талбайн жагсаалт  

# 
ГХЗ-ийн 
дугаар 

Төслийн нэр 
Зөвшөөрөгдсөн 
талөай [га] 

Нөхөн 
сэргээсэн 
талбай [га] 

ЛИЦЕНЗИЙН ТАЛБАЙН ДОТОР 

1 ГХЗ-110904 OTD1750 хайгуулын өрмийн ажил 0.25 0.25 

2 ГХЗ-110904 OTD1763  хайгуулын өрмийн ажил 0.25 0.25 

3 ГХЗ-110904 OTD1765  хайгуулын өрмийн ажил 0.25 0.25 

4 ГХЗ-110904 OTD1767  хайгуулын өрмийн ажил 0.25 0.25 

5 ГХЗ-110904 OTD1768  хайгуулын өрмийн ажил 0.25 0.25 

6 ГХЗ-110904 OTD1773  хайгуулын өрмийн ажил 0.25 0.25 

7 ГХЗ-121101 
OTD1766 (Хойд Херуга A1 ба A2)  хайгуулын 
өрмийн ажил 

0.25 0.25 

8 ГХЗ-121202 Ундай голыг хамгаалах тохируулга хийх төсөл 29.5 29.5 

9 ГХЗ-130306 
Ундай голыг хамгаалах тохируулга хийх төсөл -Ус 
зайлуулах түр хоолой 

1.1 1.1 
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# 
ГХЗ-ийн 
дугаар 

Төслийн нэр 
Зөвшөөрөгдсөн 
талөай [га] 

Нөхөн 
сэргээсэн 
талбай [га] 

10 ГХЗ-130308 
Ундай голыг хамгаалах тохируулга хийх төсөл-  A 
ба B овоолго 

7 7 

11 ГХЗ-130401 B овоолгын талбайд хүрэх зам 0.43 0.43 

12 ГХЗ-130403 
Ундай голыг хамгаалах тохируулга хийх төсөл -Түр 
орох зам 

0.95 0.95 

13 ГХЗ-130406 
Ундай голыг хамгаалах тохируулга хийх төсөл - 
барилгын талбайн өргөтгөл 

2.97 2.97 

14 ГХЗ-130408 
Ундай голыг хамгаалах тохируулга хийх төсөл - A 
овоолгын өргөтгөл 

1.95 1.95 

15 ГХЗ-130409 
Ундай голыг хамгаалах тохируулга хийх төсөл -
хөрсний түр овоолго 

3.34 3.34 

16 ГХЗ-130504 Хөрсний овоолго B өргөтгөл 1 1 

17 ГХЗ-130507 
Ундай голыг хамгаалах тохируулга хийх төсөл - 
Temporary Retaining dam 

1.33 1.33 

Нийт нөхөн сэргээсэн талбай 51.32 

ЛИЦЕНЗИЙН ТАЛБАЙН ГАДНА 

1 ГХЗ-121110 KB12-PZ01 усны хайгуулын талбай 0.25 0.25 

2 ГХЗ-121110 KB12-PZ02 усны хайгуулын талбай 0.25 0.25 

3 ГХЗ-121110 KB12-PZ03 усны хайгуулын талбай 0.25 0.25 

4 ГХЗ-121110 KB12-PZ04 усны хайгуулын талбай 0.25 0.25 

5 ГХЗ-121110 KB12-PZ05 усны хайгуулын талбай 0.25 0.25 

6 ГХЗ-121110 KB12-PZ06 усны хайгуулын талбай 0.25 0.25 

7 ГХЗ-121110 KB12-PZ07 усны хайгуулын талбай 0.25 0.25 

8 ГХЗ-121110 KB12-PZ08 усны хайгуулын талбай 0.25 0.25 

9 ГХЗ-121110 KB12-PZ09 усны хайгуулын талбай 0.25 0.25 

10 ГХЗ-130310 KB12-PZ10 усны хайгуулын талбай 0.25 0.25 

11 ГХЗ-130302 KB12-PZ11 усны хайгуулын талбай 0.25 0.25 

12 ГХЗ-110606 
Ханбумбат нисэх онгоцны буудлын барилгын ажилд 
ашигласан карьерын талбай 

4.50 21.45 

13 ГХЗ-110806 
BP-R21: ОТ-ГС хатуу хучилттай замын барилгын 
ажилд дүүргэгч материал авч ашигласан цэг 

1.00 0 

14 ГХЗ-110813 
BP-R22: ОТ-ГС хатуу хучилттай замын барилгын 
ажилд дүүргэгч материал авч ашигласан цэг 

2.00 0 

15 ГХЗ-111104 BP-R50: OT-GS road zone 2A 1.93 1.93 

16 ГХЗ-120303 
BP-R54: ОТ-ГС хатуу хучилттай замын барилгын 
ажилд дүүргэгч материал авч ашигласан цэг 

3.30 3.30 

17 ГХЗ-120304 BP-R55: ОТ-ГС хатуу хучилттай замын барилгын 2.50 2.50 
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# 
ГХЗ-ийн 
дугаар 

Төслийн нэр 
Зөвшөөрөгдсөн 
талөай [га] 

Нөхөн 
сэргээсэн 
талбай [га] 

ажилд дүүргэгч материал авч ашигласан цэг 

18 ГХЗ-120503 
Q-11: ОТ-ГС хатуу хучилттай замын барилгын 
ажилд элс авч ашиглахаар төлөвлөж байсан цэг 

3.49 0 

Нийт нөхөн сэргээсэн талбай 31.93 

Нөхөн сэргээлтийг чанартай, нутгийн унаган ургамлын бүлгэмдэлд аюулгүй байх 
шаардлагыг нөхцөлдүүлэх үүднээс гэрээт компаниудаар зөвхөн техникийн нөхөн 
сэргээлт хийлгэж газрыг хүлээж авдаг бөгөөд биологийн нөхөн сэргээлтийг Оюу Толгой 
төслийн Байгаль Орчны хэлтэс хариуцан гүйцэтгэдэг. Энэ нь MNS5917:2008 (Уул 
уурхайн үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаагаар эвдэрсэн газрын нөхөн сэргээлт. Техникийн 
ерөнхий шаардлага)  стандартын 5.3 заалтыг мөрдөхтэй холбоотой юм. Биологийн буюу 
эвдэрсэн газрыг дахин ургамалжуулах ажлын тайланг холбогдох хэсгээс үзнэ үү. 

10.2. БИОЛОГИЙН НӨХӨН СЭРГЭЭЛТ 

10.2.1. Биологийн нөхөн сэргээлтийн бэлтгэл ажил 

Үрийн нөөц бүрдүүлэлт, цэвэрлэгээ - Оюу Толгой төслийн нөхөн сэргээлтэд ашиглах 
мод, сөөг, сөөгөнцөр, олон наст өвслөг, нэг наст ургамлын үрийн нөөцийг бүрдүүлэх нь 
биологийн нөхөн сэргээлтийн ажлын эхлэл бөгөөд төслийн зүгээс хийж буй биологийн 
нөхөн сэргээлтийг бодитой, үр дүнтэй болгох зорилгоор тухайн нутгийн байгалийн 
ургамлын үрийг хэрэглэхээр төлөвлөсөн байдаг.  

Оюу Толгой төслийн 2013 оны нөхөн сэргээлт, МҮГ-т тарих мод, сөөг, сөөглөг 
ургамлын үр, мөчрийн тайрдасыг бэлтгэх ажлын зөвшөөрлийг Засгийн Газрын 
хэрэгжүүлэгч агентлаг Ойн газрын (хуучин нэрээр) 2012 оны 1 сарын 5-ны 1/1229 тоот 
зөвшөөрлөөр авсан билээ. Энэхүү зөвшөөрлийн дагууд 2012 оны сүүлээр үр түүх, мөчир 
бэлтгэх ажлыг зохион байгуулсан. Тус ажлын хүрээнд 2013 оны нөхөн сэргээлт, 
зүлэгжүүлэлт, мод үржүүлгийн газар хэрэглэхээр 9061.7 кг үрийн нөөц (бохир) 
бүрдүүлсэн байв (График 90). Үүнээс, 2010 түүсэн үрийн үлдэгдэл, 2012 онд түүсэн 
зарим үрийг нэгтгэн 5 зүйл ургамлын 7613 кг үрийг цэвэрлэх ажлыг зохион байгуулж, 
1696 кг цэвэрлэсэн үрийг үрлэгчээр тарихад бэлэн болгож, ашигласан.  
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График 90. Биологийн нөхөн сэргээлт, мод үржүүлгийн газар хэрэглэх үрийн нөөц бүрдүүлэлт 

Мөчрийн тайрдас бэлтгэх - 2013 оны хаврын тарилтанд хэрэглэх сухай болон бургасны 
18680 ш мөчрийг өвлийн улиралд бэлтгэсэн (Зураг 63).  

  

Зураг 63. Сухайг мөчирлөж буй байдал (2013.01.22) 

Бортого бэлтгэх - Хаврын тарилтанд бэлтгэж 110000 ширхэг бортогыг таслан, наан, 
цоолж үдэх зэрэг ажлыг дэс дараалалтай хийж гүйцэтгэсэн (Зураг 64). 
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Зураг 64. Хаврын тарилтад хэрэглэх бортогыг бэлтгэж буй байдал 

Хүлэмжийг бэлтгэх. Хүлэмжинд өвөлжсөн 7 зүйл мод, сөөгний 28268 ш суулгацыг 
гадаа ил талбайд зөөн,  байршуулж, 2013 оны хаврын тарилтад хүлэмжийг бэлэн 
байдалд оруулсан (Зураг 65).  

  

Зураг 65. Өнгөрсөн жил хүлэмжинд тарьж, өвөлжүүлсэн суулгацыг гадаа ил талбайд шилжүүлж 
буй байдал 

10.2.2. Төслийн үйл ажиллагааны нөлөөгөөр хөндөгдөж буй газруудын 
ургамалжилтын суурь судалгаа, нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ  

Аливаа уурхайн биологийн нөхөн сэргээлтийн ажлын эцсийн үр дүн нь бэлтгэл ажлын 
үр дүнгээс шууд шалтгаалдаг ба уурхайн байгаль орчны төлөв байдлын суурь судалгаа 
нь хамгийн чухал, үндсэн мэдээллийн эх сурвалж болж өгдөг. Иймд Оюу Толгой 
төслийн үйл ажиллагаанд өртөж буй газрын нөхөн сэргээлтийг хийхэд тухайн газрын 
анхных нь төлөв байдлын суурь мэдээлэл тухайлбал, хөрс, ургамалжилтын мэдээллийг 
ОТ төслийн газар хөндөх зөвшөөрөл (ГХЗ)-ийн дотоод журамд тусгагдсаны дагуу 
ургамал судлаач, хөрс судлаач нар бүрдүүлдэг. Тус журмын дагууд хөндөгдөхөөр 
төлөвлөгдсөн газрын ургамалжилтын суурь судалгааг хийхдээ ховор, нэн ховор ургамал 
байгаа эсэх, байвал түүнийг хэрхэн хамгаалах зэрэг зөвлөмжийг ургамал судлаачийн 
зүгээс зөвлөдөг. Мөн тухайн талбай дахь зонхилогч, дэд зохилогч ургамлын зүйл, арвийг 
хээрийн судалгааны явцад тэмдэглэн ирээдүйн нөхөн сэргээх ажилд шаардагдах үрийн 
хэмжээг урьдчилсан байдлаар тооцон гаргадаг.  

2013 онд ГХЗ авсан 54 газрын 1090.5 га талбай дахь ургамалжилтын хээрийн судалгааг 
хийж, цаашдын нөхөн сэргээлтэд ашиглах ургамлын зонхилох төрөл зүйлийг гаргаж, 
нийт 27309.9 кг үрийн нөөц шаардлагатай гэсэн тооцоог урьдчилсан байдлаар гаргаад 
байна.  

Дээрх судалгаа, урьдчилсан тооцооноос харахад 2013 онд хөндөгдсөн газрыг нөхөн 
сэргээхэд 5 зүйлийн ургамлын (Reaumuria soongorica–улаан бударгана; Anabasis 
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brevifolia–түжгэр баглуур; Sympegma Regelli–шар мод; Salsola passerina–бор бударгана, 
Nitraria sibirica–хармаг;) үрийг голлон хэрэглэх шаардлагатай байна. Өөрөөр хэлбэл 
бүлгэмдэлд зонхилогчийн үүрэгтэй оролцож буй эдгээр олон наст ургамлын үр эвдэрсэн 
газрын цаашдын нөхөн сэргээлтэд хамгийн их хэмжээгээр хэрэглэгдэх ба нэг ба цөөн 
наст ургамлууд зайлшгүй нөмөрлөгчийн үүрэгтэйгээр ашиглагдах нь дээрх судалгаанаас 
харагдаж байна (График 91).  

 

График 91. 2013 онд төслийн үйл ажиллагаагаар хөндөгдсөн талбайн биологийн нөхөн 
сэргээлтэд шаардлагатай үрийн хэмжээ, голлох зүйл ургамлын нэрс 

Хөндөгдөхөөр төлөвлөгдсөн эдгээр газруудад ургамалжилтын судалгаа хийх явцад 
ховор, нэн ховор ургамлыг бүртгэх, арвийг нь тогтоосон байдлыг үндэслэн зарим 
шаардлагатай талбайд гарч болох сөрөг нөлөөллөөс зайлсхийх, бууруулах шатны арга 
хэмжээг авсан. Тухайлбал, замын карьерт ашиглагдах BP-R74А, BP-R76 талбайд хийсэн 
хээрийн судалгааны үр дүнд үндэслэн хойрга харгана-Caragana brachypoda; өргөст 
ортууз-Oxytropis aciphylla; Төв өзийн лавай-Asthratamnus centrali-asiaticus; Грубов 
ортууз-Spongiocarphella grubovii зэрэг ховор, нэн ховор ургамлыг Ханбогд суман дахь 
МҮГ-т нүүлгэн шилжүүлсэн. Ховор ургамлуудыг шилжүүлэхээс гадна тухайн 
хөндөгдөх газарт ургаж байсан шинэсэрхүү бударгана-Salsola laricifolia, гялгар дэрс-
Achnaterum splendens г.м ургамлуудыг шилжүүлэн турших ажлыг давхар хийсэн (Зураг 
66). 

Нүүлгэн шилжүүлэх ажилд хуванцар сав ашигласан нь эвдрэл гэмтэл багатай, 
тээвэрлэхэд ихээхэн тохиромжтой байв. Шилжүүлэн тарьж буй ургамлуудын вегетацийн 
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хугацаа орой байсантай холбогдуулан тухайн ажлын үр дүн буюу амьдрах чадварыг 
ирэх хаврын сэргэн ургах байдлаас тодорхойлох боломжтой юм. 

  

Зураг 66. Ховор ургамал шилжүүлэх ажил хийгдэж буй байдал 

  

Зураг 67. Мод үржүүлгийн газарт шилжүүлэн тарьсан байдал 

10.2.3. Биологийн нөхөн сэргээлт  

Төслийн барилга, дэд бүтцийн бүтээн байгуулалтын хүрээнд өртсөн газруудад 
техникийн нөхөн сэргээлтийн гүйцэтгэл нь хангалттай хийгдсэн тохиолдолд биологийн 
нөхөн сэргээлтийг үргэлжлүүлэн хийж эхэлдэг. Энэхүү ажлын хамгийн эхний алхам нь 
эвдэрсэн газрын хөрсийг үртэй болгох явдал юм. Ингэхдээ тухайн газрын эвдрэлд 
өртөхөөс өмнөх үеийн суурь судалгаанд үндэслэн нөхөн сэргээлтэд ашиглах ургамлын 
зүйлийг сонгон, үрийн харьцааг нь тогтоож хөрсийг үртэй болгох ажлыг явуулж байна. 

Биологийн нөхөн сэргээлтийн 2012-2017 оны 5 жилийн төлөвлөгөөнд тусгагдсанаар 
676.2 га талбайд биологийн нөхөн сэргээлт хийхээр төлөвлөсөн бол 2012-2013 онуудад 
нийтдээ 147.73 га (21.84%) талбайд биологийн нөхөн сэргээлтийн ажлыг хийгээд байна 
(График 92).  
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2013 оны хувьд Ханбумбат нисэх онгоцны буудал орчим, ОТ-ХБ сумын замын дагуух 
карьер, Гүний Хоолойн шугам хоолой болон “Нарийн заг”-ийн заган ой гэсэн 4 үндсэн 
хэсэг газрын 76.63 га талбайд биологийн нөхөн сэргээлтийн ажлыг хийж гүйцэтгэсэн. 
Үүнээс, хөрсийг үртэй болгох ажлыг 70.29 га-д, заган ойн нөхөн сэргээлтийг 6.34 га 
талбайд тус тус гүйцэтгэжээ. 

    

График 92. Биологийн нөхөн сэргээлтийн 2012-2017 оны 5 жилийн төлөвлөгөө болон 
биелэлтийн байдал 

Биологийн нөхөн сэргээлтийн ажлыг гүйцэтгэх дарааллын дагуу техникийн нөхөн 
сэргээлт бүрэн хийсэн талбайд БД-3 маркын цант сэндэчлүүрээр боловсруулалт хийж, 
СЗП-3.6 маркийн үрлүүрийг Кубота тракторт агрегатлан тухайн нутгийн 4-6 зүйл 
ургамлын үрээр тарилтыг гүйцэтгэсэн. Мөн Finn Titan400 маркын устай үрлэгчээр 1.7 га 
талбайд нөхөн сэргээлтийн ажлыг хийсэн. Үндсэндээ ОТ төслийн зүгээс хоёр төрлийн 
техникийг биологийн нөхөн сэргээлтийн ажилд ашиглаж эхэлж байгаа бөгөөд үр 
дүнгийн талаар 2014 оны тайланд тусгагдах болно.    

10.2.3.1. Ханбумбат нисэх онгоцны буудлын нөхөн сэргээлт 

Оюут, Ханбумбат нисэх онгоцны буудлуудыг барьж байгуулах ажлын явцад хайрга, 
дүүргэгч материал авч ашигласан карьерүүдийн техникийн нөхөн сэргээлтийг 2010 оны 
10 сарын 28-ны өдрийн 43/48/11; 2013 оны 1 сарын 31-ны 16/04/324/01 тоот актуудаар 
тус тус хүлээлгэн өгсөн байдаг. Эдгээр дүүргэгч материал авч ашигласан карьерүүдийн 
25.93 га, Ханбумбат нисэх онгоцны буудлын талбайг хүрээлэх 24.3 га болон ОТ-
Ханбумбат чиглэлийн замын дагуух 3.89 га буюу нийт 54.12 га талбайн хөрсийг нутгийн 
ургамлын үрээр баяжуулж, нөхөн сэргээх ажлыг гүйцэтгэв (Зураг 68, Зураг 69, Зураг 70, 
Хавсралт зураг 3). 2012-2017 оны нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөөнд нисэх онгоцны 
буудал орчимд 101.1 га талбайг нөхөн сэргээхээр төлөвлөсөн ажил 53.5%-ийн 
гүйцэтгэлтэй явагдаж буйг График 93-д үзүүлэв.   
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Зураг 68. БД-3 маркын цант сэндэчлүүрээр хөрс боловсруулалт хийж буй байдал 

  

Зураг 69. CЗП-3.6 маркийн үрлүүрийг Кубота тракторт агрегатлан нөхөн сэргээлтийн ажлыг 
гүйцэтгэж буй байдал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зураг 70. Нөхөн сэргээлтэд ашиглаж буй олон наст сөөгөн ургамлын үр 
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(A - Anabasis brevifolia; B - Reaumuria soongorica; C – Eurota ceratoides; D - Salsola passerinа) 

 

График 93. Хуучин болон шинэ нисэх онгоцны буудлын ойр орчим болон карьерын нөхөн 
сэргээлтийн төлөвлөлт, түүний биелэлтийн явц 

10.2.3.2. ОТ-ХБ сумын замын дагуух карьер 

 

Зураг 71. Биологийн нөхөн сэргээлтэнд устай үрлэгч ашигласан талбай 

Оюу Толгой–Ханбогд сумын хоорондох шороон замыг засварлах ажлын явцад 
ашиглагдаж байсан 5.77 га талбай бүхий 8 карьерын биологийн нөхөн сэргээлтийн 
ажлыг энэ онд бүрэн хийж дуусгалаа (График 94). Эдгээр талбайд БД-3 маркын цант 
сэндэчлүүрээр боловсруулалт хийж, BP-KB1, BP-KB2, BP-KB3 гэсэн 3 карьерын 1.28 га 
талбайд устай үрлэгчийг ашиглан нөхөн сэргээлтийг хийж гүйцэтгэсэн (Зураг 72). Үлдэх 
5 карьерын 4.49 га талбайд СЗП-3.6 маркийн үрлүүрийг Кубота тракторт агрегатлан 
хөрсийг үртэй болгох ажлыг гүйцэтгэсэн.  
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Зураг 72. Карьерын нөхөн сэргээлтэд устай үрлэгч машин ашиглаж буй байдал 

 

График 94. ОТ-ХБ чиглэлийн шороон замыг засварлах явцад хайрга дүүргэгч материал авч 
ашигласан карьерүүдийн биологийн нөхөн сэргээлтийн төлөвлөлт болон биелэлтийн явц 

10.2.3.3. Гүний Хоолойн ус татах шугамын дагуух нөхөн сэргээлт 

Оюу Толгой төслийн усан хангамжийг Гүний Хоолойн газрын доорхи усны эх үүсвэрээс 
хангахтай холбоотой хийгдсэн ус татах шугам хоолой, гүний худаг, усан сан, 
өргөтгөлийн шахуургын станцуудын барилгын үе шат дуусч барилгажилтын үеийн 
дараах техникийн нөхөн сэргээлтийг Монгол улсад мөрдөгдөж буй стандартын дагуу 
хийгдсэн хэмээн Ханбогд сумын Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагчийн 2012 оны 
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9 дүгээр сарын 21-ны 324/01 тоот дүгнэлтээр хүлээн авсан. Уг дүгнэлтэд нөхөн 
сэргээлтийн дараагийн үе шат болох биологийн нөхөн сэргээлтийг нутгийн ургамлын 
үрээр хийхийг тусгасан байдаг бөгөөд энэхүү ажлыг 2012 оны 7 сараас эхлүүлж 61.2 га 
талбайд, 2013 онд 10.4 га талбайд хөрсийг үртэй болгох ажлыг тус тус хийсэн (График 
95). Ирэх жилийн буюу 2014 онд төлөвлөж буй биологийн нөхөн сэргээлтийн талбайн 
77.35% буюу 102.34 га талбайн нь энэхүү Гүний Хоолойн ус татах шугамын дагуух 
нөхөн сэргээлтэд ноогдож буй болно.  

 

График 95. Гүний Хоолойн ус татах шугамын дагуух нөхөн сэргээлтийн явц  

10.2.3.4. Гүний Хоолойн ус татах шугамын дагуух заган ойн нөхөн сэргээлт 

Оюу Толгой төслийн хүрээнд Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутагт орших Гүний 
Хоолой дахь газрын доорхи усны эх үүсвэрээс үйлдвэрийн хэрэгцээнд ашиглах ус татах 
шугам хоолойн барилгын ажил 2011 онд эхлэхээр төлөвлөгдсөн. Энэхүү дэд бүтцийг 
байгуулах ажлын явцад CTP №2 ус өргөх шахуургын станцын хэсэг дэх Нарийн заг 
хэмээх заган (Haloxylon ammodendron) ойн дундуур усны хоолой суурилуулах шаардлага 
бий болж, тус ажлыг гүйцэтгэх явцад нийт 12.14 га талбай дахь 8112 ш загийн залуу 
бодгаль устсан.  

Бид нөлөөлөлд өртсөн газрын биологийн нөхөн сэргээлтийг хийж гүйцэтгэхдээ тухайн 
газрын гадарга ба ургамлын бүрхэвч, түүнд түшиглэсэн экосистемийг унаган төрхөнд нь 
аль болох ойртуулах, нөхөн сэргээлтийн ажилд орон нутгийн иргэдийн оролцоо, хамтын 
ажиллагааг нэмэгдүүлэхийг чухалчлан үздэг. Иймд заган ойн нөхөн сэргээлтийн эхний 
шатны үйл ажиллагааг 2013 оны 9 сарын 22-оос 10 сарын 5 хүртлэх 14 хоногийн 
хугацаанд хэрэгжүүлэхдээ Ханбогд суман дахь мод үржүүлгийн газар 2012-2013 онд 
ургуулсан 2 настай загийн тарьцыг уг нөхөн сэргээлтийн ажилд ашигласан. 2013 оны 
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байдлаар 6.34 га талбайд 10677 ш загийн бортоготой тарьцийг тарьж, тус талбайг нөхөн 
сэргээж эхэлсэн (Зураг 73, Зураг 74). Энэхүү ажил 2014 онд үргэлжлэн явагдах болно 
(График 95).     

 

Зураг 73. “Нарийн заг”-ийн ойг нөхөн сэргээх талбайн байршил 
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Зураг 74. “Нарийн заг”-ийн ойг нөхөн сэргээхэд МҮГ-ын ажилчид нутгийн иргэдтэй хамтран 
ажиллаа 

10.2.4. Нөхөн сэргээлт хийсэн талбайн тэмдэгжүүлэлт 

Нөхөн сэргээлт хийсэн талбайнуудыг тэмдэгжүүлж нийт 15 тэмдэгийг доорх 
талбайнуудад байршуулаад байна. Үүнд,  

 Нисэх онгоцны буудлын замын хойд хэсэг 
дэх 21.1 га талбайд - 2 ш  

 Нисэх онгоцны буудлын замын урд талын 
3.2 га талбайд - 1 ш  

 QU-AP01 карьерын 18.8 га талбайд - 1 ш  

 BP-AP01 карьерын 3.72 га талбайд - 1 ш  

 BP-AP02 карьерын 3.41 га талбайд - 1 ш 

 OТ-Ханбумбат замын 3.89 га талбайд - 1 
ш  

 OТ-Ханбогд замын дагуух карьерүүдэд - 8 
ш ... г.м 

Зураг 75. Биологийн нөхөн сэргээлт хийсэн талбайг тэмдэгжүүлсэн байдал 
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Тэмдгийг байршуулахдаа тухайн нөхөн сэргээсэн талбай руу ордог машин замын 
уулзвар дээр байршуулж, машины хөдөлгөөнийг хорихыг илүүд үзсэн байгаа (Зураг 75). 

10.2.5. 2014 оны биологийн нөхөн сэргээлтийн бэлтгэл ажил 

Ирэх жилийн биологийн нөхөн сэргээлтийн бэлтгэл ажилд зориулан үр түүх, бортого 
болон хүлэмжийг бэлтгэх, мөн намар тарьсан тарьц суулгацын цэнэг усалгаа хийх гэх 
мэт ажлуудыг 11 сарын байдлаар гүйцэтгэж байна. Үүнд,  

 Үрийн нөөц бүрдүүлэлт - 2013 оны 11 сарын байдлаар 2365 кг бохир үрийн нөөцтэй 
байна. Үүнээс 1549 кг үр нь өмнөх онуудын үлдэгдэл үр юм. Харин 2013 оны 
намрын үр цуглуулах ажлын явцад одоогийн байдлаар 816 кг (нойтон үрийн хэмжээ) 
үрийг цуглуулаад байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг График 96-д үзүүлэв.  

 Бортого бэлтгэх - Ирэх хаврын тарилтанд зориулж 21000 ширхэг бортогыг таслан, 
наан, цоолж үдэх зэрэг ажлыг дэс дараалалтай хийж гүйцэтгэж байна. 

 Хүлэмжийг бэлтгэх - Хүлэмжинд ургуулсан агч-324, хотир-1358, жигд-2345, буйлс-
1397 гэсэн ургамлуудын тарьцыг гадаа ил талбайд зөөн байршуулж өвөлжүүлж 
байна.  

 

График 96. 2014 онд хэрэглэх үрийн нөөц бүрдүүлэлт 
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10.3. НОГООН БАЙГУУЛАМЖ 

10.3.1. Мод үржүүлгийн газар дахь үрсэлгээ, тарьц 

Оюу Толгой төслийн Байгаль орчны хэлтсийн зүгээс уурхайн бэлтгэл болон барилгын 
шатны үйл ажиллагаанаас үүдэлтэй эвдэрсэн газрыг нөхөн сэргээх, эзэмшил талбайд 
ногоон байгууламж бий болгохын тулд 2013 онд Ханбогд суман дахь мод үржүүлгийн 
газрын ажилчдыг чадавхижуулах, ногоон байгууламжийн нөөцийг бий болгоход гол 
анхаарлаа хандуулан ажиллаа.  

10.3.2. Өвөлжих чадвар 

Ханбогд суман дахь үржүүлгийн талбайд 2012 онд тарьсан тарьц, суулгацын өвөлжих 
чадварыг 2013 оны хаврын тооллогоор гаргахад нийт 79440 ш тарьц, суулгац өвөлжиж 
сэргэн ургасан байна. Үүнээс, 2012 оны намар бортоготой болон мөчрөөр тарьсан 59407 
ш тарьц өвөлжилтөд шилжиж, 47215 ш тарьц энэ хавар сэргэн ургасан буюу 79.4%-ийн 
өвөлжих чадвартай байв. Мөн 594 м2 талбайд 6 зүйлийн мод, сөөгний үрийг тарьснаас 
32225 тарьц энэ хавар сэргэн ургасан байна. Үржүүлгийн газар тарьсан мод, сөөгний 
өвөлжих чадварыг ургамлын зүйл тус бүрээр График 97-д харуулав.  

Харин 2012 оны хавар ОТ уурхайн талбай, Ханбогд сумын ААН, иргэдийн хашаанд 
тарьсан тарьц суулгацын өвөлжилтийн байдал 59.9-94.1% байв (График 98). Графикаас 
харахад Ханбогд сумын ААН-үүдийн тарьсан тарьц суулгац хамгийн их хорогдолтой 
байж анх тарьсан 1095 ш тарьцаас зөвхөн 161 тарьц суулгац өвөлжиж чадсан байна. Энэ 
нь Ханбогд сумын замын дагууд Геомастер, Мэжор Дриллинг, Ногоон клубын тарьсан 
855 ш модны усалгаа арчилгаа, тордолт муу байж 100% үхсэнтэй холбоотой юм.   
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График 97. Үржүүлгийн газар дахь тарьц, суулгацын 2012 оны өвөлжилтийн байдал, хорогдлыг 
хувиар илэрхийлэв 

 

График 98. Ханбогд сум болон уурхайн талбай дээр тарьсан модны тарьц, суулгацын 
өвөлжилтийн байдал, хорогдлыг хувиар илэрхийлэв 
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10.3.3. Хаврын тарилт 

Үржүүлгийн газарт. МҮГ дахь хаврын тарилтыг 2013 оны 3 сарын 14-өөс хүлэмжинд, 
ил талбайн тарилтыг 5 сарын 18-аас тус тус эхлүүлсэн. 2013 оны 1 сард бэлтгэсэн сухай 
болон бургасны 18480 ш мөчир, заг болон бусад мод, сөөг, ховор ургамал болон үрийн 
нөөц нь бага олдоцтой байдаг ургамлуудын нийт 168.25 кг үрийг ил талбай, бортгонд 
тарьсан.  

2013 оны намрын тооллогын дүнд МҮГ дээр 20 зүйлийн 196969 ш мод, сөөгний суулгац 
бэлэн буюу дараа жилийн өвөлжилтөд шилжиж байна. Үүнээс, 2012 онд тарьсан 2 
настай 51603 ш тарьц, 2013 онд тарьсан 1 настай 145366 ш тарьц байна (График 99).      

 

График 99. МҮГ-т ургаж буй нийт тарьц, суулгацыг зүйлийн нэр, тоо хэмжээ болон тарьсан 
оноор нь тус тус ялган харуулав. Ховор ургамлын статустай зүйлийн ургаж буй тоо хэмжээг 

улаанаар тэмдэглэв. 

Ховор ургамлыг үржүүлэх 

ОТ төслийн БОХ-ийн зүгээс хийж буй ургамлын аймаг, ургамлан нөмрөгийн 
мониторингийн судалгаа нь ерөнхийдөө Ханбогд сумыг бүхэлд нь хамарч байгаа тул 
ургамлын аймгийн бүртгэлийг сумын хэмжээнд гаргах зорилт тавин ажиллаж байгаа. 
2012 оны байдлаар тус бүртгэлд 42 овгийн 129 төрлийн 223 зүйл ургамал ургаж байгааг 
бүртгээд байна. Тус бүртгэлд орсон ургамлуудаас давхардсан тоогоор Монголын 
ургамлын Улаан данс ба хамгааллын төлөвлөгөөний эмхэтгэлд (2012) тусгагдсан 17 зүйл 
ургамал, Байгалийн ургамлын тухай хуулийн хавсралтад орсон нэн ховор ургамлаас 16, 
Засгийн газрын 1995 оны 153 дугаар тогтоолын хавсралтад орсон ховор ургамлаас 15, 
Улаан номонд бүртгэгдсэн 13 зүйл ургамал тус тус байна (Хүснэгт 65).  
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ОТ төслийн хүрээнд ургамал хамгааллын асуудлыг Монгол улсын хууль, тогтоомж, 
тушаал, хөтөлбөрийн хүрээнд нийцүүлэн хэрэгжүүлэхийн тулд зарим ховор, нэн ховор 
ургамлын удмын санг амьд хадгалах, тарьж хамгаалах, шилжүүлэн нутагшуулах, нөхөн 
сэргээж ургуулах зорилгоор үр түүх бэлтгэл ажил хийх, зарим ашигт ургамлыг зохистой 
ашиглах талаар саналаа гаргах зэрэг ажлуудыг гүйцэтгэж байна. 

2013 оны байдлаар чихэр өвс, хасзул, лидэр зэрэг ховор ургамал, сумранз, цулхир, 
морин шарилж, сайрын хялгана, бажууна зэрэг бусад ургамлын нийт 3.7 кг үрийг тус 
бүр нь 2.6 м2 (15 ш) бүхий үрсэлгээний саванд тариад байна. Амьдрах чадварын 
тооллогын үр дүнд ховор ургамлын 173 ш бортоготой суулгац ургаж буйг График 99-д 
үзүүлэв.    
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Хүснэгт 65. Ханбогд сумын хэмжээнд бүртгэгдсэн дээд цоргот ургамлуудаас Монголын 
ургамлын Улаан данс (2012), Байгалийн тухай ургамал (1995, 2004), Засгийн газрын 153 дугаар 
тогтоол (1995), Улаан номонд (1997) бүртгэгдсэн байдал  
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Үржүүлгийн газраас гарах тарьц, суулгацыг хавар, намрын тарилтад ашигласан 
байдал.  

Latin name Mongolian name

8 9

Ephedraceae Зээргэнэ

1 Ephedra sinica Stapf. Нангиад зээргэнэ RR

2 Ephedra equisetina Bge Шивлээхэй зээргэнэ VU VR VR

Poaceae Биелэг өвс

3 Setaria glauca Pb Хөх ногоон хоног будаа RR

4 Phragmites communis Trin Эгэл нишингэ RR

Liliaceae Сарааны овог

5 Allium anisopodium Lbd Сарвуун сонгино RR

Salicaceae Бургасны овог

6 Populus euphratica Элдэв навчин улиас VU VR VR

Chenopodiaceae Луулийн овог

7 Agriophyllum pungens Link.ex A.Dietr Шивүүрт цулихир RR

Caryophyllaceae Баширын овог

8 Stellaria dichotoma L Ацан ажиргана / түмэн RR RR

Crassulaceae Зузаалайн овог

9 Sedum aizoon L. Үлдэн могойн идээ RR

Rosaceae Сарнайн овог

10 Potaninia mongolica Maxim Хулан хойрго NT VR VR

11 Amygdalus mongolica Maxim Монгол бүйлээс EN RR RR

Fabaceae Буурцагтан

12 Sophora alopecuroides L. Үнэгэн сүүлхэй лидэр RR

13 Caragana brachypoda Pojark Хойрог харгана VU VR VR

14 Glycerrhiza uralensis Fisch Урал чихэр-өвс RR

15 Chesneya mongolica Maxim Монгол буурцгана NT VR

16 Gueldenstaedtia monophylla Fisch  Ганц навчит сальжир VU VR VR

17 Oxytropis aciphylla Ldb Өргөст ортууз RR

18
Spongiocarpella grubovii (N.Ulziykh.)Y
akovlev

Грубовын ортууз EN VR VR

Zygophyllaceae Хотирын овог

19 Zygophyllum potaninii Maxim Потанины хотир EN VR

Cynomoraceae Гоёоны овог

20 Cynomorium songaricum Rupr Зүүнгарын гоёо RR RR

Plumbaginaceae Хорголжингийн овог

21 Limonium aureum (L) Hill Алтан бэрмэг LC VR

Asclepiadaceae Ерөндгөнийн овог

22 Vincetoxicum sibiricum (L) Decne Сибирь ерөндгөнө LC VR

Boraginaceae Ноцоргонын овог

23 Arnebia guttata Bge Толбот бэрээмэг VR

Verbenaceae Догорын овог

24 Caryopteris mongolica Bge Монгол догор VU RR

Orobanchaceae Гувшаахайн овог

25 Cistanche feddeana Hao Феддийн аргамжин цэцэг RR

Asteraceae Гол гэсэртэн

26 Asterothamnus centrali-asiaticus Nov Төв Азийн лавай LC VR

27 Tugarinovia mongolica Iljin Монгол шар далан VU VR VR

28 Brachanthemum gobicum Krasch Говийн тост NT VR VR

29 Artemisia santolinifolia Turcz.ex Bess. Хар шарилж RR

30 Artemisia rutifolia Spreng Шаргал шарилж RR

31 Artemisia xanthochroa Krasch Шар шарилж NT VR

32 Olgaea leucophylla (Turcz Iljin) Цагаан навчит хасзул NT VR VR

EN 3 VR 16 VR 9

VU 6 RR 15 RR 4

NT 5 31 13

LC 3

17

Name of family, genus and species 

# Red list

Law on Natural Plant 
(1995, 2004); 

Government Resolution 
#153 (1995)

Red book 

10 11 13
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МҮГ-т 2012 онд тарьсан 8 зүйл мод, сөөгний 6013 ш тарьц, суулгацуудыг 2013 оны 
хавар, намрын тарилтад ашигласан байна (График 100). Үүнд,  

 Ханбогд сумын албан байгууллага, сургууль, цэцэрлэг, эмнэлэг, кемпийн орчимд 
мод тарих хүсэлтийг дэмжин улиас, сухайны 349 ш тарьц суулгацыг хавар, 325 ш 
суулгацыг намар тус тус үнэ төлбөргүй нийлүүлсэн. Хавар тарьсан суулгацын 
амьдрах чадвар, тарьсан модоо хэрхэн арчилж ургуулж байгаа талаарх 
дэлгэрэнгүй мэдээллийг График 101-д үзүүлэв.       

 Ханбогд сумын иргэдээс хашаандаа ногоон байгууламж байгуулж мод тарих 
хүсэлт гаргасан иргэдийг дэмжин энэ хавар нийт 96 айл өрхөд 815, намар 30 айлд  
217 ш тарьц, суулгацыг үнэ төлбөргүй нийлүүлсэн. Энэ нь өмнөх оныхоос 2.5 
дахин нэмэгдсэн тоо бөгөөд иргэд хашаандаа мод тарьж, амьдарч буй орчноо 
тохижуулах хүсэл ихтэй болсныг илтгэж байна (График 101).  

 Оюу Толгой төслийн эзэмшлийн талбайд байрлах хэлтсүүдийн ажлын байрны 
орчим тухайлбал, Геологи, Ил уурхай, Major Drilling, Нисэх онгоцны буудал, 
Төвлөрсөн дулаан станц г.м газруудад 8 зүйлийн 2088 ш суулгацийг 0.96 га 
талбайд тарьж, мандлын цэцгийг тохижилтонд нь ашиглалаа (Зураг 14-15). Мөн 
намар шинээр тарих, нөхөн тарилтад зориулж 259 ш тарьцыг нийлүүлээд байна 
(График 101, График 102).  

 Ханбогд суман дахь мод үржүүлгийн газраас гарах тарьц, суулгацын 
бүтээгдэхүүн нэмэгдэж буйтай шууд холбоотойгоор 2013 онд ОТ-н үндсэн болон 
гэрээт компаниудын зүгээс мод, зүлэг тарих хүсэлтийг илүү ихээр ирүүлж, 
оролцоо нь нэмэгдэж байгаа нь энэ жилийн онцлог байлаа. Байгаль орчны 
хэлтэсээс жил бүр уламжлал болгон явуулахаар төлөвлөж буй “Тарьсан модоо 
хэн сайн ургуулах вэ?” аяны эхний жилийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг 276-р 
хуудаснаас харна уу.  

 Баян-Овоо, Манлай суманд хэрэгжүүлж буй хүнсний ногоо тарих хөтөлбөр энэ 
оны хавраас эхэлсэн бөгөөд тус сумуудын 3; 2.64 га талбайд хамгаалалтын зурвас 
байгуулахын тулд нийтдээ 1960 ш тарьц, суулгацыг тарьж, услалтын системийг 
нь Оюу Толгой компаний зардлаар суурилуулан өгөв (График 100). 

 Нисэх онгоцны буудлын гадна талын 1400 м2 талбайн зүлэгжүүлэлтэд зориулан 
таана, царгас, нугын биелэг, хунчирын үр болон мод, сөөгний 995 ш бортоготой 
тарьцийг (заг-65 ш, хайлас-450 ш, хотир-240 ш, жигд-240) схем зурганд үзүүлсэн 
байдлаар тарьж, усалгааны системийн хамт суурилуулж өгөв (Зураг 76).  
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График 100. Мод үржүүлгийн газраас 2013 онд нийлүүлсэн нийт тарьц суулгацийг зүйл тус 
бүрээр гаргасан байдал 

 

График 101. Мод үржүүлгийн газраас 2013 оны хаврын тарилтад нийлүүлсэн мод, сөөгний 
тарьц, суулгацын хэмжээ, тэдгээрийн амьдрах чадвар, хорогдлыг хувиар илэрхийлсэн байдал 
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График 102. Уурхайн талбай дээр тарьсан мод, сөөгний суулгацын хэмжээ, ш 
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Зураг 76. Нисэх онгоцны буудлын гадна талд мод, сөөгний суулгац тарьсан схем болон услалтын 
систем суурилуулсан байдал 
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Мандлын цэцэг. Оффисуудын гадна талын тохижилтод зориулж 3.1 кг 8 зүйл мандлын 
цэцгийн цэвэр үрийг 260 ш (45.5 м2) үрсэлгээний саванд тарьж үрслүүлсэн.  

Өмнөх онд мандлын цэцэг тарьж байсан 26 модон сав, захиалж хийлгэсэн 30x40x240 м-
ийн хэмжээ бүхий 26 ш модон сав болон 160 ш хуванцар сав ашиглан нийт 320 ш 
цэцгийн сав бэлтгэн мандлын цэцгийг шилжүүлэн суулгаж, уурхайн талбар дахь 
хэлтсүүдийн гадна тохижилтод зориулан хүлээлгэн өгч, усалгаа арчилгааг хариуцуулан 
хамтран ажиллав.  

 

 
 

 

Зураг 77. Хүлэмжинд мандлын цэцгийг үрээр ургуулж, оффисийн гадна тохижилтонд ашиглаж 
буй байдал. A – Захиргааны оффис, Б – Нисэх онгоцны буудлын гадна талын тохижилтыг хийсэн 
байдал 
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10.3.4. Мод үржүүлгийн газарт зочилсон иргэд 

Ханбогд суман дахь мод үржүүлгийн газарт 2013 оны байдлаар нийт 720 хүн мэдээлэл 
авах, танилцах зорилгоор зочилон очсон байна (График 103). Үүнээс, мод үржүүлгийн 
газартай танилцах зорилгоор очиж буй хүмүүс нийт зочидын 60.7%-ийг, сумын иргэдээс 
хавар, намрын улиралд хашаандаа мод тарих зорилгоор суулгац авч, тарих зөвлөгөө 
авсан хүмүүс 34.0%-ийг тус тус эзэлж байна.    

 

График 103. 2013 онд мод үржүүлгийн газартай танилцах, зөвлөгөө авах чиглэлээр ирсэн 
зочидын бүртгэлийг улирал болон ирсэн зорилго тус бүрээр гаргасан байдал 

10.4. НӨХӨН СЭРГЭЭЛТИЙН ТУРШИЛТЫН АЖЛУУД 

10.4.1. Өнгөн хөрсний овоолгыг ургамалжуулах туршилт 

10.4.1.1. Судалгааны зорилго 

ОТ төслийн зүгээс эвдэрсэн газрыг нөхөн сэргээж, байгалийн унаган төрхөд нь 
ойртуулах, хөрс, ургамлан бүрхэвчийг нөхөн сэргээхэд шимт хөрсний овоолгуудаа 
эргүүлэн ашигладаг билээ. Иймд салхи, усны элэгдэлд орж, үржил шим нь алдагдахаас 
сэргийлж өнгөн хөрсний овоолгыг ургамалжуулах туршилтын ажлыг гүйцэтгэсэн. 

10.4.1.2. Судалгааны талбай, арга зүй 

Тухайн газар орныг байгалийн унаган төрхөд нь оруулах, ургамалжуулах ажлын гол 
үндэс суурь нь тодорхой шимт чанар бүхий хөрсөн бүрхэвчийг хамгаалж хадгалах явдал 
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юм. Иймээс бид хаягдлын далангийн удаан хугацааны өнгөн хөрсний овоолгод 10х10м 
хэмжээтэй туршилтын 2 талбай сонгон, тэжээлийн зориулалтаар тариалах норм (10 
кг/га)-ын дагууд 0.1 кг шар царгасны үрийг мөр хооронд 15 см зайтай 1-2 см-ийн гүнд 
усалгаатай болон усалгаагүй хувилбартайгаар тарьж туршсан.  

  

Зураг 78. Өнгөн хөрсний овоолго дээр усалгаатай (a), усалгаагүй (b) хувилбаар царгас тарьсан 
байдал 

10.4.1.3. Судалгааны үргэлжлэх хугацаа 

Энэхүү туршилтын ажлыг 2013 оны 6 сарын 5-нд эхлүүлж, тарилтыг гараар хийсэн 
бөгөөд 2014 онд устай үрлэгч ашиглан төслийн талбай дахь удаан хугацааны өнгөн 
хөрсний овоолгуудыг ургамалжуулан, хөрсний үржил шимийн чанарт хяналт, судалгааг 
үргэлжлүүлэх болно.    

10.4.1.4. Судалгааны үр дүн 

2013 оны туршилтаар тарьсан усалгаатай, усалгааүй хувилбарууд дахь шар царгас өнгөн 
хөрсний овоолгын хонхордуу хэсэгт маш сайн ургаж, овоолгын налуу болон оройн 
хэсэгт огт ургаагүй. Иймд шар царгасын ургах тааламжтай нөхцлийг нь бүрдүүлж өгвөл 
өнгөн хөрсний овоолгод тарьж ургуулах ялангуяа зориудын усалгаа бага байхад тарих 
боломжтой харагдаж байна.  

Өнгөн хөрсний овоолгуудын дунд талын хэсгийг тэгшилж шар царгасыг тариад харин 
захын хэгсгүүдийг тэгшлэхгүй овгор чигээр нь орхисноор салхинаас хамгаалах 
хамгаалалт мөн байгалийн хур тундасыг хуримтлуулан таримал ургах тааламжтай 
нөхцөл бүрдэх боломжтой юм.  

a. b.



Оюу Толгой  ХХК-ний байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө,  
Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн биелэлт – 2013                                          

 

Хуудас - 247 

 

10.4.2. Говийн улаан хөрс, улаан шаварны шинж чанарт органик бордооний 
нөлөөллийг турших 

10.4.2.1. Судалгааны зорилго 

Бүс нутгийн онцлогт тохирсон биологийн нөхөн сэргээлтэд шинжлэх ухааны 
үндэслэлтэй хөрс боловсруулалт, сайжруулалт хийх арга зүй, аргачлалыг боловсруулах 
зорилгоор төслийн талбайн ихэнх хувийг эзэлдэг улаан хөрс, улаан шаварын бүтэц, 
үржил шимийг сайжруулахад органик бордооны нөлөөллийг турших ажлыг эхлүүлсэн.  

Хөрсний бүтцийг сайжруулах туршилтад ашиглаж байгаа бионүүрс нь нунтаг бөгөөд 
сүвэрхэг шинж чанартай юм. Энэхүү шинж чанарын давуу тал нь бионүүрсний 
нунтагуудын хоорондох зай ба доторх нүх сүвэнд микроб, үндэсний үсэнцэр 
байрласнаар ургамал ургах таатай орчинг бий болгодог байна.  

10.4.2.2. Судалгааны хугацаа 

Тус судалгааны ажлыг 2013 оны 8 сард эхлүүлсэн бөгөөд туршилтын талбайд тарьсан 
олон наст болон нэг наст ургамлын өсөлт хөгжилтийн ажиглалт, хэмжилт; хувилбар тус 
бүрийн хөрсний дээжинд физик, химийн шинж чанарын өөрчлөлтийг тодорхойлох 
ажлууд 2014 онд үргэлжлэн явагдах болно. 

10.4.2.3. Судалгааны талбай, аргазүй 

Улаан хөрс, улаан шаврын бүтэц, үржил шимийг сайжруулах туршилт судалгааг 
ХААИС-н багш, доктор Мөнхжаргалтай хамтран төслийн талбайн төв хэсэг болох Box 
cut-ийн урд талд 3 хүчин зүйл, 13 хувилбар бүхий 155 варианттайгаар эхлүүлсэн.  
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Зураг 79. Туршилтын талбай ерөнхий байдал 

 

10.5. БҮЛГИЙН ДҮГНЭЛТ  

2013 онд Газар хөндөх зөвшөөрөл бүхий 83.25 га бүхий нийт 35 талбайд техникийн 
нөхөн сэргээлт хийснээс 7 хайгуулын өрмийн талбай, 11 усны хайгуулын өрмийн 
талбай, хайрга, дүүргэгч материал авч ашигласан 6 талбайд техникийн нөхөн сэргээлт 
гүйцэтгэсэн.  

Оюу Толгой төслийн зүгээс биологийн нөхөн сэргээлт, түүнтэй холбоотой ажлын 
хүрээнд 1696 кг цэвэр үр, 18680 сухай болон хайлаасны тайрдас, заг болон бусад мод 
сөөг тарих зорилгоор 110000 бортого бэлдэж, хүлэмжинд өвөлжсөн 28268 ш бортоготой 
тарьцийг гадаа ил талбайд зөөж байршуулсан. 

2013 онд ГХЗ авсан 54 газрын 1090.5 га талбай дахь ургамалжилтын хээрийн судалгааг 
хийж, цаашдын нөхөн сэргээлтэд улаан бударгана, түжгэр баглуур, шар мод, бор 
бударгана, хармаг зонхилсон 27309.9 кг үрийн нөөц шаардлагатай гэсэн тооцоог 
урьдчилсан байдлаар гаргаад байна. 

ОТ төслийн 2012-2017 оны 5 жилийн төлөвлөгөөнд нийт 676.2 га талбайг нөхөн 
сэргээхээр төлөвлөснөөс 2012 онд 71.1 га-д, 2013 онд 76.6 га-д биологийн нөхөн 
сэргээлтийн ажлыг хийж, 21.8%-ийн биелэлттэй байна. 

2013 оны хаврын байдлаар мод үржүүлгийн талбайд 79440 ш тарьц, суулгац өвөлжиж, 
сэргэн ургаснаас 6013 ш тарьц, суулгацийг ОТ уурхайн талбай, Ханбогд, Манлай, Баян-
Овоо сумдын тохижилт, хамгаалалтын зурвас байгуулах зорилгоор; 10677 ш загийн 
тарьцийг заган ойн нөхөн сэргээлтэд ашигласан. Ирэх оны нөхөн сэргээлт, ногоон 
байгууламжийн ажилд хэрэглэх 196969 ш тарьц, суулгац 2 болон 3 дахь жилийнхээ 
өвөлжилтөнд шилжин орж байна.       

Чихэр өвс, хасзул, лидэр зэрэг ховор ургамал, сумранз, цулхир, морин шарилж, сайрын 
хялгана, бажууна зэрэг бусад ургамлын нийт 3.7 кг үрийг тус бүр нь 2.6 м2 (15 ш) бүхий 
үрсэлгээний саванд тарих гэх мэтээр ховор ургамлыг ургуулах, нөхөн сэргээлтэнд 
ашиглах туршилтын ажлууд хийгдэж байгаагаас 

2013 онд Ханбогд суман дахь Мод үржүүлэх талбайтай танилцахаар орон нутгийн болон 
бусад нийт 720 зочин хүлээн авсан.  
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11. БИОЛОГИЙН ОЛОН ЯНЗ БАЙДЛЫН СУДАЛГАА 

11.1. УРГАМАЛЖИЛТ, УРГАМЛАН НӨМРӨГИЙН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ 

Биологийн олон янз байдлын Ургамлын судалгааны баг нь төсөл хэрэгжиж буй нутгийн 
ургамалжилт, ургамлан нөмрөг, бэлчээрийн эрүүл мэндийн урт хугацааны судалгааг 
хийх, төслийн үйл ажиллагааны улмаас эвдэрсэн газарт биологийн нөхөн сэргээлт хийх 
үндсэн үүрэг, чиглэлтэйгээр ажилладаг.  

Энэхүү үндсэн чиглэлийн нэг хэсэг болох ургамлын аймаг, ургамлан нөмрөгийн хяналт 
шинжилгээний ажил болон бусад холбогдох судалгааны ажлууд нь ОТ төслийн БОХТ, 
ОХШХ-т тусгагдсаны дагууд амжилттай явагдаж байна. 2013 онд хийхээр төлөвлөсөн 
хяналт шинжилгээ, судалгааны ажлыг Хүснэгт 66-д нэгтгэн харуулав.   

Хүснэгт 66. 2013 оны ургамлан нөмрөгийн хяналт шинжилгээ, нөхөн сэргээлтийн ажилтай 
холбогдолтой бусад судалгааны ажлын хөтөлбөр 

# 
Судалгаа, хяналт 

шинжилгээний ажил 
Судалгаа, хяналт 

шинжилгээний үзүүлэлт 
Судалгааны талбай Давтамж  

Дотоодын хяналт шинжилгээ, судалгаа  

1. 
Ургамлан нөмрөгийн 
хяналт шинжилгээ 

Зүйлийн бүрдэл, оройн болон 
суурийн бүрхэвч, халцгай 
газрын хэмжээ, олон наст 
ургамлын суурь хоорондын 
хоосон зай, голлох зүйл 
ургамлын өндөр, биомасс, 
хөрсний чийг, темп, тогтвортой 
байдал 

Ургамлан нөмрөгийн 
мониторингийн 32 талбайд  

Жилд 1 удаа 

2. 
Нөхөн сэргээсэн 
талбайн хяналт 
шинжилгээ  

Өмнөх жилүүдэд биологийн 
нөхөн сэргээлт хийсэн 
талбайнуудад дээрхтэй ижил 
төрлийн хяналт шинжилгээ 

Гүний Хоолойн ус татах 
шугамын дагууд хяналтын 
цэгийн хамт нийт 4 талбайд  

Жилд 1 удаа 

3. 
Өнгөн хөрсний 
чанарын үзүүлэлт 

Удаан хугацаанд хадгалах  
өнгөн хөрсний овоолгын үржил 
шим, агрохимийн үзүүлэлтүүд, 
механик бүтэц, хүнд металл 

Ил уурхай, Хаягдлын далан, 
Хог хаягдалын нэгдсэн 
төвийн овоолгууд 

Жилд 2 удаа 

4. 
Ургамлын үзэгдэл зүйн 
ажиглалт 

Ургамлын өсөлт, хөгжлийн үе 
шатуудын (өвлийн тайван 
байдал, зуны ургалт, ичмэл 
байдал, бундуужилт, цэцэглэлт, 
үр боловсролт, тархах) 
дарааллын өөрчлөгдөх байдал, 

9 бүлгэмдлийн 80 орчим 
зүйлд 

4/15-11/15 
хүртэл сард 
2 удаа, 
бусад 
хугацаанд 1 
удаа  
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# 
Судалгаа, хяналт 

шинжилгээний ажил 
Судалгаа, хяналт 

шинжилгээний үзүүлэлт 
Судалгааны талбай Давтамж  

үргэлжлэх хугацааг тогтоох, 
олон жилийн хугацаанд өсөлт 
хөгжлийн үелэн давтагдлын 
хугацааг илрүүлэх  

5. 

Өнгөн хөрсний 
овоолгыг 
ургамалжуулах 
туршилт 

Өнгөн хөрсний овоолгын 
хөрсний хими, физикийн шинж 
чанар,  

Лицензийн талбай доторх 
урт хугацааны өнгөн 
хөрсний овоолго дээр 

2013 онд 1 
удаа 

Мэргэжлийн байгууллагатай хамтарсан судалгааны ажил  

6. Хөрсөн дэх үрийн нөөц 
Хөрсөн дэх үрийн зүйлийн 
бүрдэл, тоо хэмжээ, соёололт... 

Өнгөн хөрс, ургамлын 
мониторингийн 
талбайнуудад 

Дээж авах 
ажил 2013 
онд 2 удаа

7. Заган ойн судалгаа 
Заг, хайлаасны тархалтыг 
гаргах 

Ханбогд сумын хэмжээнд 2013 онд 1 
удаа 

8. 

Хөрсөн дэх бичил 
биетний тандан 
судалгаа 

Хөрсөн дэх бичил биетний 
зүйлийн бүрдэл, тоо хэмжээ, 
тэдгээрийн тархалтын зүй 
тогтол  

Ургамлан нөмрөгийн 
мониторингийн 32, замын 
дагуух 3, уурхай орчмын 4 
талбайд 

2013 онд 1 
удаа 

9. 

Ургамлын хортон 
шавжийн тандан 
судалгаа 

Заг, сухай, хайлас, бүйлэс, 
улиас, шар хуайс зэрэг модлог 
ургамлын хортон шавжийг 
тодорхойлох 

Мод үржүүлгийн газар 
болон ургамлын 
мониторингийн талбайд 

2013 оны 6-
10 сард  

10. 

Биологийн нөхөн 
сэргээлтэд зориулсан 
хөрс боловсруулалтын 
туршилт судалгаа 

Улаан шаварны шинж чанарт 
органик бордооны нөлөөллийг 
турших  

Уурхайн талбайд  2013 оны 8 
сард  

11.1.1. Ургамлан нөмрөГийн хяналт шинжилгээ 

11.1.1.1. Зорилго 

Ургамалжилт, бэлчээрийн эрүүл мэндийн урт хугацааны мониторинг судалгааны үндсэн 
зорилго нь Оюу Толгой төслийн үйл ажиллагаанаас ойр орчмын нутаг дэвсгэр дэх 
ургамлан нөмрөгт үзүүлэх сөрөг нөлөөг судлах, гарч буй сөрөг нөлөөллийг аль болох 
бага хэмжээнд байлгахад чиглэсэн менежментийг боловсруулах суурь мэдээллийг 
бүрдүүлэх, ургамлан бүлгэмдэл, түүний ургах орчныг хамтад нь судалснаар цаашдын 
нөхөн сэргээлтийн ажлыг бодит судалгааны ажлын үр дүнд үндэслэн хийдэг байхад 
оршино (Зураг 80).  

11.1.1.2. Судалгааны талбай, арга зүй 
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Судалгааны талбайг тухайн нутгийн зонхилох ургамлан нөмрөг, бэлчээрийн хэв шинж, 
төлөв байдлыг төлөөлөхүйц талбайд тохиолдлын аргаар сонгож авсан. ОТ төслийн үйл 
ажиллагааны цар хүрээ тэлж, газар ашиглалтын хэмжээ нэмэгдэж буйтай уялдан 
ургамлан нөмрөгийн мониторинг судалгааны талбайн тоо хэмжээ нэмэгдсээр Ханбогд 
сумын хэмжээнд нийт 46 талбайд мониторинг судалгааг гүйцэтгэж байна. Үүнээс, 
жилдээ нэг удаагийн давтамжтайгаар ургамлан нөмрөг, бэлчээрийн эрүүл мэндийн 
судалгааг 32 талбайд; биологийн нөхөн сэргээлт хийсэн талбайг хяналтын цэгийн хамт 
нийт 10 талбайд; фото мониторингийг 2 талбайд тус тус хийдэг. Харин модны тооллого, 
ажиглатыг 8 талбайд (давхардсан тоогоор), лицензийн талбайгаас 20 км радиус доторх 
болон Ундай голын дагууд хайлаас модны тооллогыг 5 жилийн давтамжтайгаар хийдэг.  

Мониторингийн талбайн байршил (Зураг 81), судалгааны талбайн ерөнхий схемийг 
Зураг 82–д үзүүллээ. Энд ургамлан нөмрөг, бэлчээрийн; модны тооллого; фото 
мониторинг; 20 км радиус бүхий талбайд хайлаас модны тооллого хийдэг талбай зэргийг 
өөр өөр тэмдэгтээр ялган үзүүллээ.  
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Зураг 80. Ургамлан нөмрөгийн мониторинг судалгааны ерөнхий схем 

 

 

 

 

Ургамлан нөмрөгийн мoниторинг 
судалгааны ерөнхий схем 

Менежмент, мониторингийн 
зорилгоо тодорхойлох 

Мониторингийн талбай, хэмжих 
үзүүлэлтүүд бүхий арга зүйг бэлтгэх

5 дахь жил: 
Урт хугацааны 
мониторингийг давтан 
хийх 

Анхны жил: 
Урт хугацааны 
мониторингийн цэгийг 
байгуулах 

Жил бүр: 
Тухайн жилийн тэмдэглэл 
(Богино хугацааны 
мониторинг) 

Урт хугацааны мониторингийн 
талбайг сонгож, суурь мэдээллийг 

бүрдүүлэх 

Менежмент, аргазүйг боловсронгуй 
болгох 

Богино хугацааны мониторингийн 
мэдээлэл цуглуулах 

Урт хугацааны мониторингийг 
давтан хийж, жил бүрийн 

мэдээллийг хамгийн анхны жилийн 
суурь өгөгдөлтэй харьцуулан, гарч 

буй өөрчлөлтийг тайлбарлах 

Менежментийн бодлогоо 
сайжруулах 
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Зураг 81. Ургамалжилтын судалгааны талбайн байршил 

 

1

2

3

4 5

25 м

Шугам I

50

Хөрсний морфологийн 
бичиглэл хийх цэг

0

Шугам II

1 м

0

1

2

3

4

5
2011 онд 
ургацын дээж 
авах талбай гэх мэтчилэнгээр үргэлжилнэ  

2010 онд 
ургацын дээж 
авсан талбай 

1 м

10 x 30 м

2 x 5 м

0.5 x 2 м

Зүйлийн баялаг тодорхойлох талбай

12.5 м

50
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Зураг 82. Судалгааны талбайн схем 

ОТ төслийн Байгаль орчны хэлтэс ургамлан нөмрөгийн мониторинг судалгааны ажилд 
Monitoring Manual for Grassland, Shrubland and Savanna Ecosystems. Volume I, II, МБМХ-
оос гаргасан Бэлчээрийн эрүүл мэндийн мониторинг, үнэлгээний түргэвчилсэн аргууд 
(2011) зэрэг мониторингийн арга зүй, аргачлалыг баримтлан ажилладаг.  

Мониторинг судалгааны үндсэн үзүүлэлтүүд, гүйцэтгэх аргачлал болон хэрэглэгдэх 
багаж, тоног төхөөрөмжийн тухай мэдээллийг Хүснэгт 67-т үзүүллээ. Мөн хээрийн 
судалгааны тоон мэдээллийг нэгтгэн бааз үүсгэх, хадгалах, боловсруулах, үр дүнг 
гаргахад Mic.Access программд суурилсан программ хангамжийг ашиглаж байна.  

Хүснэгт 67. Ургамалжилт, бэлчээрийн эрүүл мэндийн мониторинг судалгааны аргууд 

№ 
Мониторингийн 

үндсэн 
үзүүлэлтүүд 

Гүйцэтгэх байдал 
Оролцох 
хүний тоо

Нийт 
тоо 

Давтамж  

1. 
Орчны ерөнхий 
мэдээлэл  

Шугамын чиглэл, өндөршил, 
налуу, газрын хэвгий байдал 
г.м мэдээллийг бүрдүүлнэ 

1 - Жил бүр - 

2. 
Фото зургийн 
баримтжуулалт  

Гадаснаас 5 м зайд хатгасан 
120 см өндөртэй шон дээр 
аппаратыг байрлуулж 
трансектийн шугамыг 
голлуулан зургийг авна. 

2 

2 
шугам
ын 
дагууд 
2 зураг 
авах 

Жил бүр 

 

3. 
Шугаман цэгийн 
арга 

Оройн бүрхэц 

2 

2 
шугам
ын 
дагууд 
нийт 
400 
цэгээс 

Жил бүр 

 

Суурийн бүрхэц 

Халцгай газрын эзлэх хувь 

Ургамлын голлох зүйл 

4. 
Ургамал хоорондын 
хоосон зайг 
тодорхойлох арга 

Олон наст ургамлын суурь 
хоорондын хоосон зайг 
хэмжинэ 

2 

2 
шугам
ын 
дагууд 

Жил бүр 

5. 
Зүйлийн баялаг 
тодорхойлох 

Гол шугамын дагууд 
бэлтгэсэн талбайд 

2 
12 
талбай
д 

Жил бүр 

6. Ургац 
0 см-ийн өндрөөр хайчилж, 
орчны температурт хатааж, 
жингийн аргаар тодорхойлох 

1 
5 
давталт
аар 

Жил бүр 
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№ 
Мониторингийн 

үндсэн 
үзүүлэлтүүд 

Гүйцэтгэх байдал 
Оролцох 
хүний тоо

Нийт 
тоо 

Давтамж  

7. 
Хөрсний тогтвортой 
байдлыг 
тодорхойлох 

Хөрсний бүтэц элэгдэл, 
эвдрэл, гадны үйлчлэлд хэр 
бат бөх, тэсвэртэй болохыг 
нь тодорхойлно 

1 

2 
шугам
ын 
дагууд 
нийт 18 
дээж 
авах 

Жил бүр 

 

8. 
Хөрсний зүсэлт 

Хөрсний бүтэц, шаврын 
агууламж, өнгө, бүтэц, 
карбонат, хайргын агууламж 
...   

2 

2 
шугам
ын 
голд 1 
цэг 
дээр 

5 жилд нэг 
удаа 

 

9. 
Хөрсний чийг, 
температур  

0-20 см-ийн гүнд 
1 

Тус 
бүр 4, 
нийт 8 
мэдээл
эл  

Жил бүр  

10. 

Хээрийн 
судалгааны 
өгөгдлийг 
мэдээллийн баазад 
оруулах 

Хээрийн судалгааны 
өгөгдлийг DIMA-д оруулах 1 - Жил бүр  

 

11.1.1.3. Судалгааны үргэлжлэх хугацаа 

Мониторингийн зорилгоосоо хамааран бид урт болон богино хугацааны мониторингийг 
хослуулан хэрэглэдэг. Говь цөлийн бүсийн ургамлын вегетацийн хөгжил идэвхитэй 
явагдаж, цэцэглэлт, үрлэлтийн шат эхэлсэн байх намрын улиралд жилд нэг удаагийн 
давтамжтайгаар гүйцэтгэдэг. 2013 онд мониторингийн хээрийн ажлыг 9 сарын 2-оос 9 
сарын 21 хүртэл нийт 39 талбайд хийсэн. 

Шугаман цэгийн судалгааны арга зүйг хэрэглэж эхэлсэн 2010 оноос 2014 он хүртлэх 
хээрийн судалгааны мэдээллийг хянаж нэгтгэх, боловсруулалтын ажил одоогоор 
хийгдэж байна.  

11.1.2. Ургамлын үзэгдэлзүйн судалгаа 

11.1.2.1. Зорилго   

Ургамлын үзэгдэлзүйн (фенологи) судалгаагаар ургамлын өсөлт ба хөгжлийн үе 
шатуудын дараалал, өөрчлөгдөх байдал, үе шатуудын үргэлжлэх хугацааг тогтоодог. 
Үүнийхээ үндсэн дээр уул уурхайн техникийн хөлөөр эвдэрсэн газрыг нөхөн сэргээх 
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зонхилогч ба нөмөрлөгч ургамал, ховор, нэн ховор ургамлын үрийг түүх хугацааг 
нарийвчлан тогтоох үндсэн зорилготой. Мөн түүнчлэн ургамлын өсөлт хөгжилтийн үе 
шат нь тухайн нутгийн орчны уур амьсгалын үзүүлэлттэй холбоотой байгаа тухай, 
ургамлын өсөлт хөгжлийн үелэн давтагдах зүй тогтлыг (оргил үе давтагдах) илрүүлэх 
давхар зорилготой байлаа.   

 

11.1.2.2. Судалгааны талбай, арга зүй 

Үзэгдэлзүйн ажиглалт хийх ургамлуудыг сонгохдоо зонхилох, ховор, нэн ховор ургамал 
гэдэг үзүүлэлтийг голлон баримтлахаас гадна энэ жилийн хувьд аль эрчимтэй ургаж 
байгаа ургамлуудыг тус судалгаанд хамруулсан болно. 

Ургамлын үзэгдэл зүйн судалгааг Гүний хоолойн дагуу дахь 6, Оорцог, Шар модот, 
Хулан хойргот гэсэн 9 талбайд бүлгэмдлийн үзэгдэлзүйн ажиглалт харин тодорхой зүйл 
ургамлуудын үзэгдэлзүйн судалгааг Гүний хоолой дахь усны шугамын дагуух 
талбайнууд болон лицензийн талбай дотор Ундаан гол, Даравгайн гол, Дөрөлж, Хуурайн 
гол, Оцон Мааньтад тус тус хийлээ. Өөрөөр хэлбэл, нийт 9 бүлгэмдэлийн 80 орчим зүйл 
ургамалд үзэгдэлзүйн ажиглалт хийсэн ба үүнээс 54 ургамлынх нь өсөж хөгжих явцын 
хүснэгт, феноспекрийн зургийг гаргалаа.  

Ургамлын өсөж хөгжих явцыг нарийн, олон үе шатуудад хуваасан байх бөгөөд 
тэдгээрийг дараах байдлаар эмхэтгэн (Хүснэгт 68) судалгааны ажилдаа баримтласан. 

Хүснэгт 68. Ургамлын өсөлт хөгжилтийн үе шат 

Товчлол Үе шат Тайлбар 

Өв Өвлийн тайван Энэ үе шатанд намрын тайван, гандах, өвлийн гүн тайван, хавар 
сэргэхээс өмнөх үеийн тайван байдлуудыг тус тус хамруулсан. 

Ур Ургаж байгаа Хавар ургаж эхлэхээс эхлэн бодгалийн тэвэг, найлзуур дээрхи 
тэвэг, найлзуурууд сунан уртсах, зуны хаталт, намар гандах 
хүртлэх процессийг хамруулсан. 

И Зуны ичмэл байдал Бодгаль навчаа бүрэн гүвэх, найлзуурын үзүүр хатаж унах. 

Бу Бундуужилт Цэцгийн үүсвэр бүхий найлзуур тод мэдэгдэх үе 

Цэ Цэцэглэлт Цэцэглэж эхлэх, ид цэцэглэх, цэцэглэж дуусах бүх үеүүд энд 
хамаарагдана. 

Үб Үр боловсролт Хөврөлийн нахианд үр тогтохоос үр унан тархах хүртэл үеийг 
хэлнэ.

Үт Үр тархах Үрт найлзуурын хэсэгт гараараа хүрэх төдийд үр нь үсрэн унаж 
байвал үр тархах үе шат болно. Энэ үе нь үрт найлзуур дээрхи  үр 
унаж дууссанаар төгснө. 
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11.1.2.3. Судалгааны үргэлжлэх хугацаа 

2013 оны хувьд ургамлын үзэгдэлзүйн нарийвчилсан судалгааг 4 дүгээр сарын 15-аас 11 
дүгээр сарын 15 хүртэл сард 2 удаагийн давтамжтай буюу 15 хоногийн зайтайгаар 
гүйцэтгэсэн. Харин хүйтний улиралд 1 сарын зайтайгаар сар бүрийн 15-нд үргэлжлүүлэн 
хийх болно. 

11.1.2.4. Судалгааны үр дүн 

Энэ жилийн хувьд судалгаанд хамрагдсан ургамлын ургалт, цэцэглэлтийн тоо 6-р сарын 
1-ээс 7-р сарын 1 болон 8-р сарын 15-аас 10-р сарын 15 хүртлэх хугацаанд хамгийн дээд 
цэгтээ хүрсэн. Харин ичмэл буюу тайван байдалд орсон ургамал 7-р сарын 1-15 орчимд 
хамгийн их хэмжээнд хүрсэн (Хүснэгт 69).    

2013 оны хувьд 6-р сард хур бороо элбэгдүү байсан боловч дараагийн залгаа саруудад 
бороо холдон нэлээд гантай байсан холбоотойгоор ургамлан бүлгэмдэл болон бодгаль 
тус бүр дэх үзэгдэлзүйн онцлогийг дараах байдлаар дүгнэж байна. Үүнд,  

 Олон ургамал ичин, ихэнхи ургамлын өсөлт саарч, нилээд ургамал зундаа тайван 
байдалд орсон.  

 Олон ургамал цэцэглэсэн боловч үрлэсэнгүй, гэвч пиллот шивэлз, заг, регель шар 
мод зэрэг ургамлын үр зарим газартаа сайн боловсорсон. 

 Бүлгэмдэл үүсгэгч буюу зонхилогч ургамлууд муу ургасан байлаа. 

Хүснэгт 69. 2013 оны үзэгдэл зүйн судалгааны нэгдсэн үзүүлэлт 

Ажиглалтын хугацаа 
Нийт ургаж байгаа 

ургамал 
Цэцэглэж байгаа 

ургамал 
Ичмэл байдалд 
байсан ургамал 

15-Apr 9 3   

1-May 20 10   

15-May 35 13   

1-Jun 49 19   

15-Jun 51 18 2 

1-Jul 50 14 4 

15-Jul 47 13 4 

1-Aug 49 22 3 

15-Aug 53 27 2 

1-Sep 52 23 2 

15-Sep 53 15 1 

1-Oct 53 11   

15-Oct 48 3   
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1-Nov 34 1   

15-Nov 14 -   

11.1.3. Хөрсний тогтвортой байдлын судалгаа  

11.1.3.1. Зорилго   

Оюу толгой төслийн хүрээн дэх үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа болон хайгуулын өрмийн 
нөлөө, уул уурхайн үйл ажиллагаа зэрэг хүний үйл ажилгаагаар ихээхэн хэмжээний хөрс 
эвдрэлд ордог боловч тухайн бүс нутгийн хөрсний онцлог, цаг агаар, дэлхийн дулаарал зэрэг 
байгалийн хүчин зүйлсээс хамаарсан хөрсний элэгдэл эвдрэл гарч байдаг. Иймээс Ханбогд 
сумын хэмжээн дэх хөрсний элэгдэл эвдрэлд тэсвэрлэх чадвар, гадны хүчний үйлчлэлд 
бат бөх байх чадвар, хөрсөнд үзүүлэх эерэг ба сөрөг нөлөөлөл, түүнээс үүдэн гарах үр 
дагаварыг тодорхойлохын тулд хөрсний тогтвортой байдлын судалгааг хийж байна.   

11.1.3.2. Судалгааны талбай, арга зүй 

Ургамлын мониторингийн талбай тус бүр дэх 50 метрийн урттай 2 шугамын дагуух 18 
цэгийг санамсаргүйгээр сонгож:  

1. хөрсний өнгөн хэсгээс авсан дээжийг 2-3 мм зузаантай, 6-8 мм голчтой байхаар 
засаж, хуурай шүүр дээр буталж эвдэхгүйгээр болгоомжтой байрлуулж 
хайрцагны тохирох үүрэнд хийнэ (Зураг 83).  

2. Дээж авсан цэг, бүрхцийн мэдээллүүдийг “Хөрсний тогтвортой байдлын 
мэдээлэл цуглуулах хүснэгт”-д тухай бүр нь тэмдэглэж явна.  

3. Дээж цуглуулах ажил дууссаны дараа шүүргүй хайрцагийг усаар дүүргэж 
хамгийн эхний шүүртэй дээжийг устай хайрцагны зүүн дээд буланд хийнэ. Эхний 
дээжийг усанд дүрэнгүүт секундометрийг ажиллуулж мэдээллийн хүснэгтийн 
дагуу 15 секунд тутамд дараа дараагийн дээжүүдийг усанд дүрнэ.  

Хөрсний тогтвортой байдлыг  

 

 

 

 

 

 

4. Хүснэгт 70-д үзүүлсэн зэрэглэлийн дагуу үнэлнэ. Хамгийн эхний дээжийг усанд 
дүрснээс хойш 5 минутын дараа ажиглаж үнэлэх ба шүүрийг устай савнаас дээш 



Оюу Толгой  ХХК-ний байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө,  
Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн биелэлт – 2013                                          

 

Хуудас - 259 

 

өргөж гаргаад буцаан доод ёроолд нь хүргэхгүйгээр таван удаа дүрж үнэлгээг 
өгнө. 

   

Зураг 83. Хөрсний тогтвортой байдлын дээж авах арга 

 

 

 

 

 

 

 

Хүснэгт 70. Хөрсний тогтвортой байдлын үнэлгээний ангилал 

Тогтвортой 
байдлын зэрэглэл 

Хөрсний тогтвортой байдлын зэрэглэлийг тогтоох шалгуур үзүүлэлт 

1 Усанд дүрсний дараах 5 секундын дотор дээжийн бүтцийн 50 хувь алдагдсан эсвэл 
дээж авч байхад бутарч байвал 

2 Усанд дүрсний дараа 5-30 секундэд дээжийн бүтцийн 50 хувь алдагдсан бол 

3 Усанд дүрсний дараа 30-300секундэд дээжийн бүтцийн 50 хүртлэх хувь алдагдсан 
эсвэл 5 удаа дүрсний дараа шүүрэн дээр хөрсний 10 хувиас бага хэсэг үлдэж байвал 

4 5 удаа дүрсний дараа шүүрэн дээр дээжийн бүтцийн 10-25 хувь үлдсэн бол 

5 5 удаа дүрсний дараа шүүрэн дээр дээжийн бүтцийн 20-75 хувь үлдсэн бол 

6 5 удаа дүрсний дараа шүүрэн дээр дээжийн бүтцийн 75-100 хувь үлдсэн бол 

11.1.3.3. Судалгааны үргэлжлэх хугацаа 

Хөрсний тогтвортой байдлыг тодорхойлох хээрийн судалгааг жилд 1 удаагийн 
давтамжтай гүйцэтгэдэг ба 2013 онд бид ургамлын мониторингийн хээрийн судалгааны 
хамт 2013 оны 9-р сарын 2-21-ний хооронд явуулсан. 

11.1.3.4. Судалгааны үр дүн 
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Хөрсний өнгөн хэсгийн тогтвортой байдал нь хөрсний элэгдэл, эвдрэлийн тэсвэрлэлтийн 
өнөөгийн төлөв байдлыг харуулах бөгөөд eрөнхийдөө хөрсний дундаж үнэлгээ 5.5 буюу 
түүнээс дээш, ургамалгүй халцгай газрын хэмжээ бага, олон наст ургамал хоорондийн 
хоосон зай бага байх нь аливаа орчны хувьд элэгдэл, эвдрэлд тэсвэртэй байх нөхцөл 
бүрддэг.  

2013 оны хөрсний тогтвортой байдлын хээрийн ажлын үр дүнг мониторинг судалгааны 
39 талбайн бүх дээжүүд болон ургамлаар бүрхэгдсэн, бүрхэгдээгүй цэгүүдэд тус тус 
тодорхойлон гаргалаа.  

Судалгаа явуулсан бүх талбайгаас хамгийн өндөр хувьтай буюу хамгийн тогтвортой 
бүтэц бүхий талбай нь Оорцог байхад хамгийн бага буюу сул бүтэцтэй талбай нь Өлгийн 
тоорой, Хар заг гэх мэтчилэн голдуу элсээр хучигдсан талбайнууд орж байна. 
Судалгаанаас харахад говийн хөрс нь ургамлан бүрхэц бага, халцгай газар ихтэй, 
хөрсний бүтэц хэврэг, ус чийг даахдаа муу, элэгдэл эвдрэлд орохдоо амархан байгаа нь 
харагдаж байна.  

График 104-ээс харахад мониторингийн шугамын дагуух цэгүүдээс авч тодорхойлсон 
бүх дээжүүдээс Оорцог, Гүний хоолой хяналт, Дайчингийн заг, Жавхлантын зоо, 
Хонгорын зоо, Бударганат, Булан Сухайт зэрэг талбайн хөрсний тогтвортой байдлын 
үнэлгээ нь бусад талбайнуудтай харьцуулахад арай их 1.5-3 хооронд, харин үлдсэн 
талбайнуудын хөрсний тогтвортой байдал нь бага 1-1.2 байна. Энэ нь элсэнцэр болон 
хөнгөн шавранцар механик бүрэлдэхүүн бүхий хөрсний бүтэцтэй, сийрэг, хуурай, 
ургамлан нөмрөг багатай мөн газрын гадарга дээрхи элс салхи, усаар хийсэж, урсаж 
хуримтлагдаж байгаатай холбоотой байж болох юм.  

 

График 104. Хөрсний тогтвортой байдлын бүх дээжний дундаж 
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Ургамлаар бүрхэгдсэн дээжний хөрсний тогтвортой байдлыг График 104. Хөрсний 
тогтвортой байдлын бүх дээжний дундаж-оос харахад Плот-2, Оорцог, Гүний хоолойн 
хяналт-1, Pipeline-1, Плот-4, Жавхлантын зоо, Плот-5, Плот-7 зэрэг талбайнууд бусад 
талбайтайгаа харьцуулахад их буюу 1.6-3 хооронд хэлбэлзэж байна. Харин Pipeline-5, 
Өлгийн тоорой, Гүний хоолойн нөхөн сэргээлт хийсэн 1-р талбайн дээжинд ургамлаар 
бүрхэгдсэн цэг нэг ч тэмдэглэгдээгүй байна. Үлдэж буй бусад талбайн хөрсний 
тогтвортой байдлын үнэлгээ нь 0.5-1 байна. 

 

График 104. Хөрсний тогтвортой байдлын бүх дээжний дундаж 

Ургамалаар бүрхэгдээгүй дээжнүүд буюу халцгай газрын хөрсний тогтвортой байдлыг 
тодорхойлсон дүнгээс (График 104. Хөрсний тогтвортой байдлын бүх дээжний дундаж) 
харахад Хонгорийн зоо, Булан сухайт, Дайчингийн заг, Гүн ус дэрст талбайнууд бусад 
талбайтай харьцуулахад их буюу 1.3-1.7, хамгийн өндөр зэрэглэлтэй гарсан талбай нь 
2.8 Оорцог байсан бол үлдсэн талбайнуудын хөрсний тогтвортой байдал нь мөн хамгийн 
бага үнэлгээ болох 1 байна. 
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График 104. Хөрсний тогтвортой байдлын бүх дээжний дундаж 

2013 онд хийсэн хөрсний тогтвортой байдлыг тодорхойлох судалгааны үр дүнгээс 
дүгнэж харахад цөлийн хээрийн нугархаг бор хөрс бүхий мониторингийн Оорцогийн 
талбайн  хөрс нь хамгийн өндөр үнэлгээтэй гарсан ба уг хөрс нь тогтвортой бөгөөд бусад 
талбайн хөрстэй харьцуулахад элэгдэл эвдрэлд тэсвэртэй нь харагдаж байна. Судалгаа 
хийсэн талбайн ихэнх хэсэг нь хөрсний тогтвортой байдлын үнэлгээний хамгийн бага 
үнэлгээ болох 1-1.2 хооронд хэлбэлзэж байгаа нь харагдсан. 

Энэ байдал нь бүс нутгийн хөрсний онцлогоос ихээхэн хамаарч байгаа бөгөөд говийн 
хөрс нь ургамлан бүрхэц багатай, ургамалгүй халцгай газар ихтэй, чийг багатай хуурай, 
өнгөн хэсгээр сийрэг, гадарга дээгүүр хайрга, элсэн хучаасаар хучигдаж салхи, борооны 
элэгдэл эвдрэлээс хамгаалагдсан байдаг боловч хүчтэй аадар бороо эсвэл их хэмжээний 
хур тундас унасан үед хөрс угаагдаж зөөгдөх, хөрсний нүх сүв битүүрч хөрсний 
тогтвортой байдлаа алдаж элэгдэл эвдрэлд амархан өртөх магадлалтай байна.  

Хөрсний тогтвортой байдлыг тодорхойлох судалгааг цаашид тогтвортой үргэлжлүүлэн 
хийж урт хугацааны мэдээ баримт цуглуулж, судалгааны үр дүнг харьцуулан үнэлэлт, 
дүгнэлт өгч хөрсөн бүрхэвчийг нөхөн сэргээх шинжлэх ухааны үндэслэлтэй арга зүй, 
аргачлалыг боловсруулж, хэрэглэх эвдрэлд орсон газар нөхөн сэргээлтийн ажил үр 
дүнтэй, амжилттай болох суурь бүрдэх юм. 

11.1.4. Хөрсний чийг, температур 

11.1.4.1. Судалгааны  зорилго   
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Ургамлын мониторингийн явцад хөрсний чийг, температураас ургамлын биомасс, 
бүрхэц хэрхэн өөрчлөгдөж буйг илрүүлэх зорилгоор мониторингийн талбай тус бүрийн 
хөрсний 0-20 см дахь үе давхаргуудад агуулагдаж байгаа чийг, температурыг хэмжих 
юм.  

11.1.4.2. Судалгааны талбай, арга зүй 

ОТ төслийн зүгээс Ханбогд сум орчмын ургамлан бүлгэмдэл, хөрсний тархалтыг 
төлөөлүүлэн сонгосон мониторингийн 32 талбайд 8 сарын 20-иос 9 сарын 20 хүртлэх 
хугацаанд жилд нэг удаагийн давтамжтайгаар хөрсний чийг, темпаратурын горимын 
мониторингийн судалгааг хийдэг.   

Хөрсний чийг, температурын горимын хэмжилтүүдийг мониторингийн талбайн төв 
хэсэгт хөрсний дээж цуглуулдаг цэг (Зураг 82) дээр 0-5 см, 5-10 см, 10-15 см, 15-20 см-
ийн гүнд зөөврийн гар багажууд ашиглан гүйцэтгэдэг. Хэмжилтийг хийхдээ талбайн төв 
цэгт 20 см хүртэл гүнтэйгээр хөрсний малталт хийн, ухсан малталын ханан талд метр 
болон гар багажийг байршуулж мэдээллийг тэмдэглэж авдаг. Мониторинг судалгаанд 
хөрсний хүрз, хөрсний хутга, жижиг ухуур, метр, хөрсний чийг, температур 
тодорхойлогч гар багаж, мэдээлэл цуглуулах хүснэгт, зургийн аппарат зэргийг 
ашигласан. 

11.1.4.3. Судалгааны үр дүн 

Судалгаанд хамрагдсан талбай тус бүрийн хөрсний чийг, температурын үр дүнг нэгтгэн  
тус тайланд оруулав. Эндээс харахад хөрсний өнгөн хэсэг болох 0-5 см дэх чийгийн 
агууламж маш бага, зарим талбайд бүүр хуурай огт чийггүй байгаа боловч үе давхарга 
доошлох тусам чийгийн хэмжээ нэмэгдэж 15-20 см-ийн гүнд харьцангуй их чийг 
агуулагдаж байсан бол температурын горим урвуу хамааралтай буюу хөрсний өнгөн 
хэсэгтээ (0-5 см) хамгийн их, түүнээс доошлох тусам бага багаар буурч байгаа зүй 
тогтол харагдаж байна.  

2013 оны мониторингийн бүх талбайн 0-20 см хүртлэх чийг, температурын горимын 
дундаж үзүүлэлтийг График 106-д харууллаа. Чийгийн агууламж ихэнх талбайд маш 
бага, хуурай байгаа боловч хөрсний ус нь ойрхон Ундаан гол, Гүн ус дэрст, Плот-7 
(20.1%) гэх мэтчилэн зарим нэг талбайд хангалттай чийгтэй байгаа нь харагдаж байна.  

Температурын дундаж үзүүлэлт мониторингийн талбай тус бүрд нэлээд хэлбэлзэлтэй 
байгаа бөгөөд Хайрхан талбайд 38.3оС бол Pipeline-3 талбайд хамгийн бага буюу 15.3оС–
тай байв. Хуурай, сийрэг хөрсний өнгөн үе өдөртөө нэн хүчтэй халах ба ингэж их 
халахаар гүндээ дулаанаа муу дамжуулдагтай холбоотойгоор 0-5 см дэх температур 
өндөр, үе давхарга доошлох тусам хэмжээ нь бага зэрэг буурч байна. 
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График 105. Мониторингийн талбайнуудын чийг, температурын дундаж горим 

0-20 см дахь чийгийн дундаж үзүүлэлтийн горимыг 2012, 2013 оноор харьцуулан үзэхэд 
2012 онд хөрсний чийгийн агууламж харьцангүй жигд их байгаа нь харагдаж байна 
(График 106). 2013 оны хувьд чийгийн агууламж ихэнхи талбайд маш бага байгаа нь 
тухайн онд хур тундас ургамал ургалтын идэвхитэй саруудад маш бага орсонтой 
холбоотой байж болох юм. 

 

График 106. Мониторингийн талбай бүрийн 2012-2013 оны 0-20 см дахь чийгийн дундаж 
үзүүлэлтийн горим 

Мониторингийн талбай тус бүрт хэмжсэн хөрсний температурын дундаж үзүүлэлтийг 
2012, 2013 оноор харьцуулан График 107-д үзүүлэв. Тус харьцуулалтаас харахад 2013 
онд температурын хэмжээ бараг бүх талбайд өндөр гарсан байгаа нь харагдаж байна.  
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График 107. Мониторингийн талбайнууд дахь 2012-2013 оны температурын дундаж үзүүлэлт 

2012-2013 оны хэмжилтийн дүнг харьцуулсан дүнгээс харахад 2012 оны чийгийн 
агууламж бүх талбайд их, харин температурын хэмжээ 2013 онд судалгааны бүх талбайд 
их байсан байна. Энэ нь 2013 онд орсон хур тундас нь хэт ширүүн, ургамал хөрсөнд 
ашигтай хэлбэрээр орж чадаагүй байж болох талтай. 

Хөрсөнд хур тундасны оролт, усны ууршилт ба хэрэглээ байнга явагдаж байдагтай 
холбоотойгоор хөрсний чийгийн хөдлөлзүй, нөөц, түүний хуваарилалт богино хугацаанд 
ихээхэн өөрчлөлтөнд орж байдаг учраас чийг, температурын хөдлөлзүйн мониторингийн 
давтамжийг цаашид нэмэгдүүлж, талбайн тоог цөөрүүлэн чанартай урт хугацааны мэдээ 
цуглуулж тухайн жилийн ургацын мэдээтэй харьцуулан судлах хэрэгтэй. 
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11.2. АМЬТНЫ АЙМАГИЙН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ 

Оюу Толгой төсөл хэрэгжиж буй Ханбогд сумын нутаг дэвсгэр нь хөхтөн амьтдын 
газарзүйн мужлалтаар Монгол-Түвдийн муж, Говийн дэд муж, Умард говийн тойрог 
болон Алтайн өвөр говийн тойрогт багтана. Монгол орны шувуудын газарзүйн 
мужлалтаар Говийн муж, Умард говийн тойрог, Дорноговийн хотгорын тойрог, 
Дорноговийн тэгшдүү талархаг тойрогт багтдаг (Монгол улсын үндэсний атлас, 2009). 

Олон төрөл зүйлийн зэрлэг амьтад Оюу Толгой төслийн талбай орчим, зэргэлдээх газар 
нутгуудад бүртгэгдээд байгаа бөгөөд эдгээр зүйлүүдийн ихэнх нь өргөн хэмжээний 
нутагт харьцангуй бага нягтшилтайгаар байршин нутагладаг. Ялангуяа хулан, цагаан 
зээр, хар cүүлтий зэрэг тууртан амьтад сайн бэлчээр, ус хайн маш хол газар нүүдэллэн 
шилжиж байдаг. 

2007 болон 2008 онуудад Дэлхийн банкны дэмжлэгээр “BirdLife International” олон 
улсын байгууллага, Монголын зэрлэг амьтан судлах хамгаалах төв хамтран Монгол дахь 
байгалийн нэн чухал газруудыг тодорхойлох, зурагжуулах ажлыг хийж гүйцэтгэсэн. Хэд 
хэдэн шувуудад чухал газар (ШЧГ) Өмнөговь аймгийн хэмжээнд тодорхойлогдсон ба 
үүний нэг нь Галбын говь юм. Галбын говийн ШЧГ нь Говийн бага дархан цаазат газрын 
А, Б хэсгүүдтэй хэсэгчлэн давхцдаг ба дэлхийн хэмжээнд ховордож буй хулан адуу 
Equus hemionus (устаж болзошгүй), хар сүүлтий Gazella subgutturosa (эмзэг) мөн 
дэлхийн хэмжээнд ховордож буй идлэг шонхор Falco cherrug (устаж болзошгүй), жороо 
тоодгой Chlamydotis undulata (эмзэг) гэсэн хоёр зүйл шувуудын үржлийн популяцийг 
тэтгэдэг (Нямбаяр ба Цэвээнмядаг, 2009; BirdLife International, 2013). Мөн Монгол орны 
шувуудын улаас дансанд (Гомбобаатар ба бусад, 2011) –анд “устаж болзошгүй” 
ангилалд орсон могойч загалай Circaetus gallicus, “эмзэг” ооч ёл Gypaetus barbatus, 
Монгол хуланжороо Podoces hendersoni, “ховордож болзошгүй” загийн боршувуу Passer 
ammodendri энэ нутаг үүрлэн өндөглөнө.  

Хүснэгт 71. 2013 оны амьтны аймгийн хяналт шинжилгээний хөтөлбөр 

# Судалгааны обьект Арга зүй Судалгааны талбай Давтамж  

Дотоодын хяналт шинжилгээ 

1. Мөлхөгч 
Зайнаас дээжлэх 
(шугаман трансект) 

Лицензийн талбай тойрсон 6 
цэг, Гүний хоолойн ус татах 
шугамын дагууд 2 цэг 

Зуны улиралд 2 
удаа 

2. Шувуу Ажиглалт  
Ханбогд уул, Ундай голын 
сайр 

Сард 1 удаа 

3. Жижиг мэрэгч 
Барих-Тэмдэглэх-
Давтан барих  

Лицензийн талбай тойрсон 6 
цэг, Гүний хоолойн ус татах 
шугамын дагууд 2 цэг  

Зуны улиралд 2 
удаа 
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# Судалгааны обьект Арга зүй Судалгааны талбай Давтамж  

4. 
Тал хээр, говь цөлийн 
тууртан 

Зайнаас дээжлэх 
(шугаман трансект) 

Галбын говь, Гүний хоолой Сард 1 удаа 

5. 
Зэрлэг амьтдын осол, 
эндэгдэл 

Ажиглалт  

Гүний хоолойн 6КВ, 35КВ, 
өмнөд хил хүртэлх 220КВ 
цахилгааны шугам, өмнөд хил 
хүртэлх зам, төслийн талбай 

Сард 1 удаа 

6. 

Нутгийн иргэдэд 
түшиглэсэн зэрлэг 
амьтдын хяналт 
шинжилгээ 

Шугаман болон цэгэн 
замнал 

Ханбогд сум, Говийн бага 
дархан газрын Б хэсэгт нийт 
18 айл 

Сард 2 удаа 

7. 
Шинэ Бор овоо булаг 
орчмын зэрлэг амьтад 

Ажиглалт  
Шинэ Бор овоо булаг түүний 
орчим 

14 хоногт 1 удаа 

Мэргэжлийн байгууллагаар хийлгэсэн судалгаа 

8. Сээр нуруугүйтэн 
Дээж цуглуулах, 
лабораторийн 
шинжилгээ 

Ханбогд суман дахь задгай уст 
цэгүүд, булгууд, амьтны 
мониторингийн 8 цэг 

Жилд 1 удаа 

9. 
Могойч загалай болон 
махчин шувуудын 
үүрлэлт 

Ажиглах, бүртгэх 
Ханбогд сумын хайлаас бүхий 
сайрууд 

2013 онд 1 удаа 

10. 

Тал хээр, говь цөлийн 
тууртан амьтдын тоо 
толгой, тархац 
байршил 

Шугаман трансект 
Өмнөговь, Дорноговь аймгууд 

110 мян.км2 талбай 
Жилд 1 удаа 

11. 
Зэрлэг амьтдын 
онгоцны тооллого 

Онгоцоор агаараас 
зураг авах 

Өмнөговь, Дорноговь аймгууд 

150 мян.км2 талбай  
2013 онд 1 удаа 

12. 
Хулангийн нүүдэл, 
шилжилт хөдөлгөөн 

Сансрын дамжуулагч 
бүхий хүзүүвч зүүх 

Өмнөговь, Дорноговь аймаг 2 жил 

11.2.1. Мөлхөгчид 

Оюу Толгой төсөл хэрэгжиж буй Ханбогд сумын нутаг дэвсгэрт 11 зүйл мөлхөгч амьтан 
тархан амьдардаг. Эдгээр зүйлүүдээс нарийн могой (Coluber spinalis) Монгол улсын 
улаан ном (1987; 1997) -онд “ховор”, Монгол орны хоёр нутагтан, мөлхөгчдийн улаан 
дансанд бүс нутгийн үнэлгээ нь “ховордож болзошгүй” гэсэн ангиллаар тус тус орж 
хамгаалагдсан. Мөн нохой гүрвэл (Teratoscincus przewalskii) Монгол орны хоёр 
нутагтан, мөлхөгчдийн улаан дансанд “ховордож болзошгүй” ангиллаар орсон (Тэрбиш 
ба бусад, 2006). 

11.2.1.1. Судалгааны талбай, арга зүй 

Оюу Толгой лицензийн талбайд явагдаж буй үйл ажиллагаа болон Гүний хоолойгоос 
төслийн үйлдвэрийн хэрэгцээнд гүний усыг ашигласнаар тухайн бүс нутгийн ургамлан 
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нөмрөг, түүнээс үүдэн мөлхөгч амьтдын тоо толгой, амьдрах орчинд үзүүлж болзошгүй 
сөрөг нөлөөг тодорхойлох, цаашлаад хамгааллын арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэхэд 
мониторинг судалгааны үр дүн ач холбогдолтой юм.  

Судалгаанд Зайнаас дээжлэх (Distance sampling) аргыг ашигласан. Энэ арга нь ангилал 
зүйн олон янзын бүлгүүд дэх амьтан, ургамлын популяцийн нягтшил, элбэгшилийг 
үнэлэхэд ашиглагддаг бөгөөд дэлхий нийтэд өргөн хэрэглэгддэг. Зайнаас дээжлэлтийн 
хамгийн түгээмэл хэрэглэгддэг арга нь шугаман трансект (Line Transect) юм. Энэ аргын 
үндсэн зарчим нь урьдчилан тодорхойлсон шулуун замналын дагуу судлаачид явган, 
автомашинаар явж трансектийн шулууны хоёр талд тохиолдох амьтдыг бүртгэдэг. 
Тооллого хийхэд амьтан анх ажиглагдсан цэг, трансектийн шулуун хоёрын хооронд 
үүсэж буй перпендикуляр зай үндсэн үзүүлэлт болдог (Thomas et al., 2002). 

 

Зураг 84. Мөлхөгчдийн трансект судалгааны схем (xi = ажиглагдсан амьтнаас трансектийн 
шулуун хүртэлх перпендикуляр зай) 

Мониторинг судалгааг амьдрах орчин, ургамлын бүлгэмдэлийн хувьд ялгаатай 
лицензийн талбай тойрсон 6 цэг, Гүний хоолойн ус татах шугамын дагууд 2 цэгт (Зураг 
85) VI болон VIII саруудад гүйцэтгэсэн (Хавсралт хүснэгт 17). Талбай тус бүрд 
хоорондоо 50 метр зайтай, 300 метрийн урттай 3 паралель шулууны дагуу хоёр хүн 
явган явж трансектийн шулууны хоёр талд тохиолдох мөлхөгч амьтдыг тоолсон. 
Ажиглагдсан амьтны зайг туузан метр ашиглан хэмжсэн. Судалгааны өгөгдөлийг 
Дистанс (Distance) 6.0 програмыг ашиглан боловсруулсан. Дистанс нь Windows 
үйлдлийн системд суурилсан, зэрлэг амьтдын популяцийн зайнаас дээжлэх судалгааг 
загварчлах, анализ хийх зориулалттай програм юм.  
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Зураг 85. Сээр нуруугүйтэн, мөлхөгч, жижиг мэрэгч амьтдын хяналт шинжилгээний цэгүүд 

11.2.1.2. Үр дүн 

Судалгааны үр дүнд хонин гүрвэл I-р дээж талбайгаас (FMP-01) бусад талбайд 
тоологдсон. 2-р дээж талбайд VIII сард 1 бодгаль тоологдсон учир нягтшил үнэлэх 
боломжгүй байв. Уурхайн лицензийн талбайн зүүн хойно орших III-р дээж талбайд 
(FMP-03) хамгийн өндөр буюу VI сард 84.3 бодгаль/га, VIII сард 333.4 бодгаль/га,  
дунджаар 208.8 бодгаль/га нягтшилтай байв. 4-р дээж талбайд (FMP-04)  6 сард 1 
бодгаль, 8 сард 80.4 бодгаль/га, 5-р  дээж талбайд (FMP-05) VI сард 2 бодгаль, VIII сард 
74.5 бодгаль/га, 6-р дээж талбайд (FMP-06) VI сард 1 бодгаль, VIII сард 1 бодгаль, 7-р 
дээж талбайд (FMP-07)  VI сард 60.7 бодгаль/га, VIII сард 200.6 бодгаль/га,  дундажаар 
130.65 бодгаль/га, 8-р дээж талбайд (FMP-08) VI сард 31.8  бодгаль/га, VIII сард 78.5 
бодгаль/га,  дундажаар 55.15 бодгаль/га тус тус нягтшилтай байв. 4, 5, 6-р дээж талбайд 
зарим сард хонин гүрвэл цөөн тоотой ажиглагдсан нь нягтшил үнэлэхэд хангалтгүй 
байв. Нийт талбай дахь хонин гүрвэлийн дундаж нягтшил VI сард 30.1, VIII сард 96.1 
бодгаль/га байв.  
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График 108. 2013 оны мониторингийн талбай бүр дэх хонин гүрвэлийн га талбайд ногдох 
нягтшил 

Бусад зүйлийн мөлхөгчдөөс 7, 8-р дээж талбайд (FMP-07, FMP-08) VIII сард могой 
гүрвэл (Eremias multiocellata) тус бүр 1 бодгаль  ажиглагдсан. Харин 7-р дээж талбайд 
(FMP-07) говийн гүрвэл (Eremias przewalskii) VI сард 20.2, VIII сард 35.1 бодгаль/га 
нягтшилтай байв.  

 

График 109. Говийн гүрвэлийн нягтшил (бодгаль/га), могой гүрвэл бодгалиар илэрхийлэгдэв 

Судалгааны талбай бүрд 2012 болон 2013 онд ажиглагдсан гүрвэлийн тоо толгойн 
дундаж нягтшилыг жилээс хамааруулан нэг хүчин зүйлт вариацын анализ ашиглан 
тооцоолж үзэхэд статистикийн хувьд ялгаагүй байв (F=001, DF=47, P=0.96).  
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График 110. 2012 ба 2013 онууд дахь мониторингийн талбай бүр дэх хонин гүрвэлийн нягтшил 

Хонин гүрвэлийн нягтшилыг жил тус бүрээр нь дунджилж үзэхэд энэ онд өнгөрсөн 
оноос 8.3 бодгаль/га -аар цөөн нягтшилтай байв.  

 

График 111. 2012 болон 2013 онууд дахь хонин гүрвэлийн дундаж нягтшил 

11.2.1.3. Дүгнэлт 

Мөлхөгч амьтдын 2013 онд хийсэн зайнаас дээжлэх мониторинг судалгааны үр дүнд 
хонин гүрвэл хамгийн өндөр нягтшилтай байна. Мониторингийн талбай бүрд хонин 
гүрвэлийн нягтшил ялгаатай байсан ба хамгийн өндөр нь 3-р талбайд VIII сард 1 га-д 
333.4 бодгаль ногдож, зарим талбайд гүрвэл тоологдоогүй байна. Энэ ялгаатай байдал нь 
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тухайн дээж талбайн ургамалжилт болон бусад хүчин зүйлээс хамаарч байж болох юм. 
2013 оны 8-р сард хонин гүрвэлийн нягтшил 6-р сараас өссөн хандлагатай байв.  

Бусад мөлхөгчдөөс могой гүрвэл, говийн гүрвэл зарим талбайд тэмдэглэгдэж байсан ба 
эдгээрээс говийн гүрвэл Гүний хоолойн ус татах шугамын дагуу байрлах FMP-07 
талбайд хамгийн өндөр буюу VIII сард 35.1 бодгаль/га нягтшилтай байв.  

Дээж талбай бүр дэх гүрвэлийн тоо толгойн нягтшилыг өнгөрсөн жилийн судалгааны үр 
дүнтэй  харьцуулахад статистикийн хувьд ялгаа ажиглагдаагүй.  

Мөлхөгч амьтдын мониторинг судалгааг цаашид тогтвортой үргэлжлүүлэн хийж урт 
хугацааны мэдээ баримт цуглуулж, үр дүнг харьцуулан үнэлэлт, дүгнэлт өгөх нь зүйтэй.  

11.2.2. Шувууд 

Оюу Толгой төсөл хэрэгжиж буй Ханбогд сумын нутагт дэлхийн хэмжээнд ховордож 
буй идлэг шонхор Falco cherrug (устаж болзошгүй), жороо тоодгой Chlamydotis undulata 
(эмзэг), нөмрөг тас Aegypius monachus (ховордож болзошгүй), бүс нутгийн хэмжээнд 
ховор могойч загалай Circaetus gallicus (устаж болзошгүй), ооч ёл Gypaetus barbatus 
(эмзэг), Монгол хуланжороо Podoces hendersoni (эмзэг), загийн боршувуу Passer 
ammondendri (ховордож болзошгүй) зэрэг шувуудын үржил, хөгжил явагддаг чухал 
нутаг юм (Нямбаяр ба Цэвээнмядаг, 2009). Мөн начин шонхор, зээрд шонхор, шууман 
шонхор, амарын шонхор, цармын бүргэд, талын сар, сохор элээ зэрэг махчин шувууд энэ 
бүс нутаг үүрлэж өндөглөнө.  

Оюу Толгой орчмын амьтны аймгийн судалгаа 2002, 2003 онуудад хийгдсэн байдаг ба 
үүний үр дүнд 65 зүйлийн шувуу бүртгэгдсэн байдаг. Бид 2010 оноос эхлэн шувуудын 
хяналт шинжилгээг уурхайн лицензийн талбай болон Ханбогд сумын нутгийн ихэнх 
хэсгийг хамруулан тогтмол явуулж байна. Бидний ажиглалт, судалгааны үр дүнд тус 
нутгийн шувуудын зүйлийн бүрдэл жил бүр нэмэгдсээр байгаа бөгөөд тухайн бүс 
нутгаар нүүдлийн үедээ дайран өнгөрдөг шувууд ихэнх хувийг эзэлнэ. Мөн Ханбогд 
сумын нутгаас сүүлийн жилүүдэд 3 зүйл шувуу Монголд шинээр тэмдэглэгдсэн. Шувуу 
судлаач Б. Нямбаяр 2009 онд Их булагийн ам хэмээх газар Abroscopus albogularis – ийг 
тэмдэглэсэн бол бусад хоёр зүйл болох ягаавар шийхнүүхэй Anthus roseatus (Пүрэвсүрэн 
ба Браунлих, 2012), Ixobrychus sinensis бидний ажиглалт судалгааны дүнд Оюу Толгой 
уурхайн талбайд тэмдэглэгдсэн.  

11.2.2.1. Судалгааны талбай, арга зүй 

Шувуу ажиглах, тэмдэглэх, фото зураг авах зэрэг хээрийн судалгаанд өргөн ашиглагддаг 
уламжлалт аргуудыг ашиглав. Шувуудын ажиглалт судалгааг сар бүрийн нэг өдөр 
лицензийн талбайд байрлах задгай уст цэгүүд, Бор овоогийн булаг, төслийн талбай 
орчимд гүйцэтгэхээс гадна бусад мониторинг судалгааны явцад ажиглагдсан нүүдлийн 
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болон ховор шувуудын тоо толгой, байршил, амьдрах орчны мэдээллийг цуглуулсан. 
Мөн хавар, намрын улиралд дайран өнгөрөх нүүдлийн шувуудын зүйлийн олон янз 
байдал, тоо толгой ихэсдэгтэй холбоотойгоор шувуу ажиглах өдрийн давтамжийг 
нэмэгдүүлсэн. Мониторинг судалгаанд 10х42 хоёр нүдний дуран, 20-60х телескоп, GPS, 
зургийн аппарат, шувуу таних ном ашиглан шувуудыг тодорхойлж бүртгэсэн.  

11.2.2.2. Үр дүн 

Бидний 2010 оноос хойш явуулж шувуудын ажиглалт судалгааны үр дүнд суурин болон 
нүүдэллэн ирж өндөглөн зусдаг шувуудаас гадна олон төрөл зүйлийн шувууд Оюу 
Толгой төслийн талбай болон Ханбогд сумын нутаг дэвсгэрээр нүүдлийн үедээ дайран 
өнгөрдөг болох нь ажиглагдсан.  

Шувуудын ажиглалт судалгааны үр дүнд энэ нутгийн шувуудын зүйлийн бүрдэл жил 
бүр нэмэгдэж байна. 2011 онд 54, 2012 онд 39, 2013 онд 21 зүйлийн шувуу шинээр 
тэмдэглэсэн ба одоогоор Оюу Толгой орчимд нийт 17 баг, 42 овог, 119 төрөлд хамаарах 
212 зүйлийн шувууд бүртгэгдээд байна. Эдгээр зүйлийг хамаарах багаар нь ангилж 
үзэхэд Боршувуутаны багийн шувууд хамгийн их буюу 40.09% (n=85), Хиазтан 16.04% 
(n=34), Шонхортон 12.74% (n=27), Галуутан 10.85% (n=23), Өрөвтастан 5.19% (n=11), 
Тогоруутан 2.83% (n=6), Тагтаатан 2.36% (n=5), Шунгууртан 1.89% (n=4), Уультан 
болон Тахиатан тус бүр 1.42% (n=3), Тоншуултан, Ураацайтан, Эргүүбортон, Хотонтон 
тус бүр 0.94% (n=2), Өвөөлжтөн, Зүсэгтэн, Хөхөөтний багын шувууд тус бүр 0.47% 
(n=1) –ийг эзэлж байна.  

 

График 112. Оюу Толгой орчмын шувуудын хамаарах багийн харьцаа 
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Оюу Толгой орчимд бүртгэгдсэн 212 зүйлийн шувууг энэ бүс нутагт оршин амьдрах 
хэлбэрээр нь ангилж үзвэл суурин амьдардаг шувууд 11% (n=24), нүүдэллэн ирж 
өндөглөн зусдаг 9% (n=19), хавар, намар нүүдлийн үедээ дайран өнгөрдөг шувууд 
хамгийн олон буюу 66% (n=140), зусдаг 1% (n=1), өвөлждөг 8% (n=17), манай оронд 
тохиолдлын ховор таардаг шувууд 5% (n=11) – ийг тус тус эзэлж байна.  

 

График 113. Оюу Толгой орчмын шувуудын оршин амьдрах хэлбэр 

Олон улсын байгаль хамгаалах холбооны гаргасан шалгуураар (IUCN, 2001) шувуудын 
олон улс болон бүс нутаг дахь хамгааллын статус, ховордлын зэргийг нь үнэлэн 
ангилсны  дагуу Оюу Толгой орчмын шувуудын статусыг тодорхойлсон. Нийт 
бүртгэгдсэн суурин болон нүүдлийн 212 зүйлийн шувуудаас олон улсын хэмжээнд 
устаж болзошгүй зүйл 0.9% (n=1), эмзэг 2.4% (n=5), ховордож болзошгүй 2.4% (n=5), 
анхааралд өртөхөөргүй ангилалд орсон 94.3% (n=200) -ийг тус тус эзэлж байна. Монгол 
орны шувууны улаан данс (Гомбобаатар ба бусад, 2011) -ны ангилалаар бүс нутгийн 
хэмжээнд устаж байгаа 1 зүйл, устаж болзошгүй 2 зүйл, эмзэг 6 зүйл, ховордож 
болзошгүй 5 зүйл, анхааралд өртөхөөргүй 184 зүйл, мэдээлэл дутмаг 2 зүйл, үнэлгээ 
хийгдээгүй 12 зүйлийн шувууд байна.  

2013 онд энэ нутгаар нүүдлийн үедээ дайран өнгөрдөг, тохиолдлын ховор тааралддаг, 
өвөлждөг 86 зүйлийн шувуу тэмдэглэгдсэн. Эдгээр шувуудын ажиглагдсан цаг хугацаа, 
тоо толгойг саруудаар ангилан харьцуулж үзэхэд манай орны өндөр уул, ойд амьдардаг 
жижиг шувууд хайлаас, бургастай уулын нөмөр газар I, II саруудад тохиолдож байв. 
Нүүдлийн үедээ дайран өнгөрдөг шувууд III сарын эхээр ажиглагдаж эхэлсэн. 
Шувуудлын нүүдлийн оргил үе болох IV сард 43 зүйл, V сард 35 зүйлийн шувууд 
бүртэгдсэн байна 
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График 114. Оюу Толгой орчмын шувуудын 
олон улс дахь ховордлын зэрэг 

 

График 115. Оюу Толгой орчимд бүртгэгдсэн 
шувуудын бүс нутаг дахь ховордлын зэрэг 

.  

 

График 116. 2013 онд бүртгэгдсэн дайран өнгөрдөг, өвөлждөг шувуудын зүйлийн баялаг, тоо  

2013 онд хийсэн ажиглалт судалгааны үр дүнд нийт 14 баг, 36 овог, 80 төрөлд хамаарах 
119  зүйлийн шувуу тэмдэглэгдэв. Эдгээр шувуудыг оршин амьдрах хэлбэрээр нь 
ангилан үзэхэд өндөглөн зусдаг 8 (6.7%), нүүдлийн үедээ дайран өнгөрдөг 78 (65.5%), 
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нүүдлийн тохиолдлын таарах 5 (4.2%), суурин 16 (13.4%), өвөлждөг 11 (9.2%), зусдаг 1 
зүйл байна.  

 

График 117. Шувуудын оршин амьдрах хэлбэр (Дө-Дайран өнгөрдөг, З-Зусдаг, Нө-Өндөглөн 
зусдаг, Ө-Өвөлждөг, С-Суурин, Т-Тохиолдлын) 

Эдгээр 119 зүйл шувуудын хамгийн олон буюу 35.2% нь Боршувуутаны баг 
Passeriformes, 17.6% нь Хиазтан Charadriformes, 14.2% нь Галуутан Anseriformes, 10.9% 
нь Шонхортон Falconiformes, 5% нь Өрөвтастан Ciconiformes, 4.2% нь Тогоруутан 
Gruiformes, 4.2% нь Тагтаатан Columbiformes, 2.5% нь Шунгууртан Podicipediformes, 
1.6% нь Уультан Strigiformes, тус бүр 0.8% -ийг Хотонтон Pelecaniformes, Тахиатан 
Galliformes, Хөхөөтөн Cuculiformes, Зүсэгтэн Coraciiformes, Тоншуултан Piciformes -ы 
багуудын шувууд эзэлж байв. 

Монгол орны нутаг дэвсгэрт тохиолдлоор ховор тааралдах ногоон дэглэй Butorides 
striatus, цагаан дэвлээ Ardeola bacchus, цагааномруут түнжээхэй Amaurornis phoenicurus, 
саарал хавтгаалж Vanellus cinereus зэрэг шувууд төслийн талбайд байрлах задгай уст 
цэгүүдэд бүртгэгдсэн. 

11.2.2.3. Дүгнэлт 

Оюу Толгой төсөл хэрэгжиж буй Ханбогд сумын нутагт одоогоор нийт 212 зүйлийн 
шувууд тэмдэглэгдээд байна. Ажиглалт судалгааны үр дүнд жил бүр тодорхой тооны 
шувууд шинээр тэмдэглэгдэж байгаа ба цаашдаа ч нэмэгдэх хандлагатай байна. Эндхийн 
шувуудын зүйлийн бүрдлийн ихэнх хувийг нүүдлийн үедээ дайран өнгөрдөг шувууд 
эзэлж байгаа нь энэ бүс нутаг нүүдлийн шувуудын дамжин өнгөрөх чухал газар болохыг 
илтгэж байна. Ханбогдын сумын нутаг дахь амьдрах орчны олон янз байдал нь олон 
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зүйлийн шувууд үүрлэж өндөглөх, нүүдлийн үедээ буун амарч, идэш тэжээлээ олж идэх 
таатай нөхцлийг бүрдүүлж байна. Мөн уурхайн талбайд байрлах задгай уст цэгүүд нь 
усны болон эргийн шувуудад нүүдлийн үедээ бууж амрах чухал газар болж байна. 
Монгол оронд тохиолдлын ховор таардаг хэд хэдэн зүйлийн шувуу сүүлийн жилүүдэд 
Оюу Толгой орчимд бүртгэгдсэн. Бидний ажиглалт судалгааны мэдээ баримт цаашлаад 
Монгол орны шувуу хамгаалахад тодорхой хувь нэмэр оруулах боломжтой юм.  

11.2.3. Жижиг мэрэгч 

Уурхайн үйл ажиллагааны нөлөөллийн газар нутагт тархсан жижиг хөхтөн амьтдын 
бүлгэмдэл, зүйлийн баялаг, популяцийн нягтшил, элбэгшил, хөдлөл зүйг  тандах, 
судалгааны мэдээ баримт цуглуулан боловсруулж уурхайн үйл ажиллагаанаас амьтдад 
үзүүлж болзошгүй болон үзүүлж буй нөлөөллийг тогтоох, түүнээс  урьдчилан сэргийлэх 
үр дүнтэй арга боловсруулж хэрэгжүүлэх зорилгоор мониторинг судалгааны ажлыг 
явуулж байна.  

11.2.3.1. Судалгааны арга зүй, хэрэглэгдэхүүн 

Хяналт шинжилгээг жижиг хөхтөн амьтдын популяцийн экологийн судалгаанд өргөн 
хэрэглэдэг Барих-тэмдэглэх-давтан барих арга техник ашиглан гүйцэтгэв. Энэхүү арга 
нь тухайн популяциас амьд баригч ашиглан амьтдыг барьж тэмдэглэн буцаан тавих ба 
тэмдэглэгдсэн амьтан дахин баригдах давтамж дээр үндэслэн тоо толгойн хэмжээг 
тооцоолдог. Судалгааны дээж талбай бүрд 100 ширхэг Sherman загварын амьд баригчийг 
хоорондоо 10 метрийн зайтайгаар тэгш өнцөгт тор хэлбэрээр байрлуулсан. Амьтан татах 
өгөөшөнд шар будааг хурц үнэртэй самрын тостой хольж хэрэглэв. Судалгааг талбай 
бүрт амьд баригчийг байрлуулсан өдрийг тооцохгүйгээр 3 хоног дараалан явуулж, 
баригдсан амьтдыг хумсыг тайрах (Kumar, 1979) аргыг хэрэглэн тэмдэглэсэн. Амьд 
баригчийн амыг орой нээж, өглөө нь шалгаж, баригдсан амьтан бүрээс морфометрийн 
үндсэн хэмжилтүүдийг авсан ба нас, хүйс, үржлийн төлөв байдлыг тодорхойлж, 
тэмдэглээд буцаан тавьж байсан. Биеийн үндсэн хэмжилт авах нь ангилал зүйн 
судалгааны суурь мэдээ бөгөөд тухайн нутгийн салбар зүйлийг ялгахад чухал баримт 
болдог. 
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Зураг 86. Амьд баригч байрлуулах торлог 
бүтэц 

 

Зураг 87. Судалгааны талбайд байрлуулсан амьд 
баригч 

11.2.3.2. Судалгааны талбай, хугацаа 

Жижиг хөхтөний мониторинг судалгааг 2011 оноос 5 дээж талбайд явуулж эхэлсэн 
бөгөөд 2012 онд ОТ уурхайн лицензийн талбай орчимд 1, гүний ус татах шугам хоолойн 
дагууд 2 дээж талбайг нэмж авсан мөн түүнчлэн 0.36 га хэмжээ бүхий дээж талбайг 1 га 
болгон өргөтгөсөн (Хавсралт хүснэгт 16). Эдгээр дээж талбайд 2013 оны хээрийн 
судалгааны ажлыг 6-р сарын 13-22 болон 8-р сарын 15-24-ны хооронд 2 удаа хийж 
гүйцэтгэсэн.  

Судалгааны дээж талбай бүр дэх зүйлүүдийн популяцийн хэмжээг G.White (1982) нарын 
боловсруулсан хаалттай популяцийн үнэлгээний аргаар компьютерийн МАРК 6.0 
программ ашиглан тооцоолов. Энэ арга нь судалгааны хугацаанд тухайн популяциас 
тэмдэглэгдсэн амьтан давтан баригдсан тохиолдолд үнэлгээ хийдэг бөгөөд дээж талбайд 
олон амьтад баригдаж тэмдэглэгдсэн боловч, тэдгээр нь барилт хийх хугацаанд давтан 
баригдаагүй, эсвэл амьтны тоо хэт цөөн байсан тохиолдолд үнэлгээ хийдэггүй. Өөрөөр 
хэлбэл тухайн зүйлийн популяцийн тоо толгой цөөн, нягтшил сийрэг үед тэмдэглэгдсэн 
амьтан давтан баригдах магадлал багасч байгаа учраас нарийн үнэлгээг хийх боломжгүй 
болно гэсэн үг юм.  

11.2.3.3.  Судалгааны үр дүн 

Оюу Толгой уурхайн орчим болон дэд бүтцийн дагуух судалгааны 8 дээж талбайд хийж 
буй жижиг хөхтөн амьтдын хяналт шинжилгээний ажлын 2013 оны үр дүнг нэгтгэн 
үзвэл, нийтдээ 7 төрөлд хамаарах 10 зүйлийн 124 бодгаль жижиг хөхтөн амьтан шинээр 
барьж, тэмдэглэсэн байна (Хүснэгт 72). 

Хүснэгт 72. Судалгааны 1 га талбай бүр дэх мэрэгчдийн тоо толгой 

Талбайн Зүйлийн нэр 2013 оны 6 сар 2013 оны 8 сар 
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нэр Бодгалийн тоо Нягтшил Бодгалийн тоо Нягтшил 

АМЦ-01 

Allactaga bullata 14 16±2.51 6 - 

Allactaga balikunica 2 - - - 

Allactaga sibirica - - 1 - 
Phodopus roborovskii 1 - - - 
Stylodipus andrewsi -  2 - 

АМЦ -02 
Allactaga bullata 5 6±1.9 2 - 
Allactaga balikunica 3 - 3 - 
Phodopus roborovskii 2 - - - 

АМЦ -03 

Allactaga bullata -  2 2±0.31 

Allactaga sibirica 1 - - - 

Phodopus roborovskii 3 - 1 - 

Stylodipus andrewsi -  2 2±0.31 

АМЦ -04 

Allactaga bullata 9 28±21.5 3 3±0.67 

Allactaga balikunica - - 2 - 

Allactaga sibirica 1 - 2 - 

Phodopus roborovskii 1 - 4 4±1.043 

Cricetulus migratorius 1 - - - 

АМЦ -05 

Allactaga bullata 2 2±0.31 4 - 
Phodopus roborovskii 1 - - - 

Meriones merdianus - - 4 - 

АМЦ -06 

Allactaga bullata 7 - - - 
Allactaga balikunica - - 2 3±0.67 
Stylodipus andrewsi 5 9±5.3 - - 
Phodopus roborovskii 3 - - - 
Meriones merdianus 3 3±0.67 2 - 

АМЦ -07 
Phodopus roborovskii 8 10±2.82 6 6±0.72 
Meriones unguiculatus - - 1 - 

АМЦ -08 

Allactaga bullata 1 - - - 
Allactaga balikunica - - 3 3±0.67 
Allactaga sibirica 1 - - - 

Dipus sagitta 2 - - - 
Meriones merdianus 2 - - - 

Phodopus roborovskii 9 10±1.39 2 2±0.31 

Судалгааны дээж талбайн хэмжээнд гол зонхилогч зүйлүүд нь элсний зусаг Phodopus 
roborovskii болон говийн алагдаага Allactaga bullata байв (График 118). Энэ 2 зүйл 
мэрэгч нь судалгааны талбай бүхэнд тодорхой тооны нягтшилтайгаар байршиж байв. 
Судалгааны талбай бүр мэрэгчдийн зүйлийн олон янз байдлын хувьд харилцан адилгүй, 
хамгийн ихдээ 6 зүйлтэй байсан (АМЦ -08) бол бага нь 2 зүйл мэрэгч тэмдэглэгдсэн 
(АМЦ -07) байна. Мөн 2011 онд 3 дээж талбайд бүртгэгдэж байсан бор шишүүхэй 
Cricetulus migratorius 2012 оны хувьд тэмдэглэгдээгүй харин энэ жилийн хувьд АМЦ-04 
талбайд зөвхөн 1 бодгаль бүртгэгдэв. 
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График 118. Судалгааны талбай дахь зонхилогч 2 зүйл мэрэгчдийн бүртгэгдсэн тоо 

Дээрх хүснэгтээс харахад 2013 оны байдлаар судалгааны ихэнх талбайд мэрэгч амьтдын 
популяцийн хэмжээ харьцангуй бага байсан нь ажиглагдаж буй бөгөөд 2-6 зүйл амьтан 
тэмдэглэгджээ.  

Ханбогд сумын газар нутгийн хүрээнд ногоон ургамлын биомассын хэмжээг MODIS 
хиймэл дагуулын 250м:250м нарийвчлал бүхий ургамалжилтын нормчлогдсон ялгаврын 
индексийн (NDVI) зургаас тоймлон харахад 2012 оныхоос 2013 онд илэрхий бага байна 
(Зураг 88). Оюу Толгой уурхайн талбай дах автомат уурын станцын мэдээнээс үзэхэд энэ 
орчимд унасан жилийн нийлбэр хур тунадасны хэмжээ (107.3 мм), олон жилийн дундаж 
(80мм) болон өмнөх оныхтой (107мм) харьцуулахад онцын ялгаа байгаагүй боловч 
Ханбогд сумын ихэнх нутгаар зуншлага тааруу болсон байна.  
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Зураг 88. MODIS хиймэл дагуулын 250м:250м нарийвчлал бүхий, ургамалжилтын нормчлогдсон 
ялгаврын индексийн (NDVI) мэдээ 

11.2.3.4.  Дүгнэлт 

Жижиг хөхтөн амьтны хяналт шинжилгээний ажлын хүрээнд 2011-2013 оны хооронд 
цуглуулсан судалгааны мэдээ баримтаас дүгнэхэд эхний жилдээ мэрэгч амьтдын 
популяцийн хэмжээ, нягтшил дундаж хэмжээнд байсан бол 2012 онд бууран, 2013 оны 
байдлаар харьцангуй бага хэмжээнд хүрээд байна. Мөн мэрэгчдийн тоо толгойн бууралт 
2013 оны зунаас намартаа ажиглагдав. Судалгааны талбай хамаарах нутаг  харьцангуй 
гандуу, ургамлын гарц муу байгаа нь ногоон биомассын хэмжээ буюу идэш тэжээлийн 
хүрэлцээнээс тоо толгой, нягтшил нь шууд хамааралтай мэрэгчдийн хувьд тоо толгойн 
бууралтыг тайлбарлах үндэслэл болох юм. Мөн ихэнх мэрэгч амьтдын тоо толгой ихсэх 
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буурах мөчлөгийн дагуу явагддаг бөгөөд бидний судалгааны жилүүдэд энэ нутгийн 
мэрэгч амьтдын тоо толгойн бууралтын үе тохиож буйг илэрхийлж байж болзошгүй юм. 
Цаашдаа хяналт шинжилгээний талбай бүрт хийгдэж буй ургамжилтын мониторинг 
судалгааны үр дүнтэй харьцуулан үзэх, хоорондын уялдааг илрүүлэн тодорхой тайлбар 
дүгнэлт өгөх нь зохистой юм.  

11.2.4. Тэл хээр, говь цөлийн тууртан амьтад 

Оюу Толгой төсөл хэрэгжиж буй Ханбогд сумын нутаг хөхтөн амьтдын төрөл зүйлээр 
баялаг бөгөөд бүс нутгийн болон олон улсын хэмжээнд ховордож буй тууртан амьтад 
болох хулан адуу, хар сүүлтий, цагаан зээр тархан байршдаг.  

11.2.4.1. Судалгааны талбай, арга зүй 

Тал хээр, говь цөлийн тууртан амьтдын трансект судалгааг улиралд нэг удаагийн 
давтамжтай Галбын говьд 248 км, Гүний хоолойд 221 км урт замналын дагууд явж 
тууртан амьтдыг тоолсон.   

Судалгаанд Зайнаас дээжлэх (Distance sampling) аргын ашигласан. Энэ арга нь ангилал 
зүйн олон янзын бүлгүүд дэхь амьтан, ургамлын популяцийн нягтшил, элбэгшилийг 
үнэлэхэд хэрэглэгддэг арга юм. Зайнаас дээжлэлтийн хамгийн өргөн хэрэглэгддэг хэлбэр 
нь шугаман трансект (Line Transect) юм. Энэ аргын гол зарчим нь урьдчилан 
тодорхойлсон хэд хэдэн шулуун замналын дагуу судлаачид явган, автомашинаар явж 
шулууны хоёр талд байгаа амьтдыг бүртгэж тоолдог. Тооллого хийхэд амьтан анх 
ажиглагдсан цэгээс трансектийн шулуун хүртэлх перпендикуляр зай үндсэн үзүүлэлт 
болдог (Thomas et al., 2002) 

Судалгаанд 10х42 хоёр нүдний дуран, 20-60х телескоп, 8х30 зай хэмжигч, GPS, луужин 
ашигласан. Ажиглагдсан амьтдын перпендикуляр зай (x) -г шууд хэмжих боломжгүй үед 
ажиглагчаас анх амьтан ажиглагдсан цэг хооронд үүсэж буй шулуун (r)  трансектийн 
шулуунтай үүсгэж буй өнцөг (θ) –ийг хэмждэг. Перпендикуляр зайг x=r sin θ томъёог 
ашиглан боддог.  
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Зураг 89. Трансектийн дагууд ажиглагдах амьтдаас авах үндсэн хэмжилтүүд ( x - амьтан анх 
ажиглагдсан цэгээс трансектийн шулуун хүртэлх перпендикуляр зай, r -ажиглагчаас амьтан 
хүртэлх зай, θ - ажиглагч амьтан хоёрын хооронд үүсэж буй шулуун, трансектийн шулуунтай 

үүсгэж буй өнцөг) 

Мониторинг судалгааны өгөгдөлийг Дистанс 6.0 програмыг ашиглан нэгж талбай дахь 
популяцийн нягтшилыг бодож гаргасан. Амьтдын тархац, байршлын зургийг ArcGIS 
10.1 програмыг ашиглан хийсэн. 

11.2.4.2. Үр дүн 

Мониторинг судалгааны үед трансектийн дагууд тохиолдох амьтад тоо толгойн хувьд 
улирал бүр харилцан адилгүй байсан ба хулан I улиралд 7, II улиралд 65, III улиралд 384, 
IV улиралд 78  бодгаль, хар сүүлтий I улиралд 112, II улиралд 94, III улиралд 158, IV 
улиралд 178 бодгаль тус тус ажиглагдсан.  

2013 оны мониторинг судалгааны үр дүнгээр I-р улиралд Галбын говь орчимд цөөн 
тооны хулан ажиглагдсан нь нягтшил үнэлэх хэмжээнд байгаагүй бол хар сүүлтий 0.15 
бодгаль/км2, Гүний хоолой орчимд хулан ажиглагдаагүй, хар сүүлтий 0.1 бодгаль/км2, II-
р улиралд Галбын говь орчимд хулан 0.07 бодгаль/км2, хар сүүлтий 0.37 бодгаль/км2, 
Гүний хоолой орчимд хулан 0.08 бодгаль/км2, хар сүүлтий 0.1 бодгаль/км2, III-улиралд 
Галбын говь орчимд хулан 1.06 бодгаль/км2, хар сүүлтий 0.49 бодгаль/км2, Гүний хоолой 
орчимд хулан 0.21 бодгаль/км2, хар сүүлтий 0.15 бодгаль/км2, IV-р улиралд Галбын говь 
орчимд хулан 0.22 бодгаль/км2, хар сүүлтий 1.1 бодгаль/км2 байсан бол Гүний хоолой 
орчимд хулан, хар сүүлтий тохиолдсонгүй.  

График 119. Галбын говь орчмын тууртан 
амьтдын   нягтшил 

График 120. Гүний хоолой орчмын тууртан  

амьтдын нягтшил 

Улирал бүр хийсэн судалгааны үр дүнгээс харахад туруутан амьтдын сүрэглэлтийн 
байдал II, III-р улиралд өндөр байв. Хулан III улиралд 1-95 хүртэлх тоотойгоор сүрэглэж 
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байсан бол хар сүүлтийн хувьд 1-80 хүртэлх тоогоор сүрэглэж байв. Нийт ажиглагдсан 
хулангийн сүргийн 80 хувийг 1-10 бодгаль бүхий сүрэг, 6 хувийг 11-20 бодгальтай сүрэг, 
4 хувийг 21-30 бодгальтай сүрэг, 2 хувийг 31-40 бодгальтай сүрэг, 2 хувийг 41-50 
бодгальтай сүрэг, 4 хувийг 51-60 бодгальтай сүрэг, 4 хувийг 91-100 бодгальтай сүрэг  
эзэлж байв. Мөн нийт ажиглагдсан хар сүүлтийн сүргийн 90 хувийг 1-10 бодгальтай 
сүрэг, 4 хувийг 11-20 бодгальтай сүрэг, 2.4 хувийг 21-30 бодгальтай сүрэг, 1.2 хувийг  
41-50 бодгальтай сүрэг, 1.2 хувийг 71-80 бодгаль бүхий сүрэг эзэлж байсан.  

График 121. Хулангийн сүргийн тоо толгойн 
давтамж 

График 122. Хар сүүлтийн сүргийн тоо толгойн 
давтамж 

2011 болон 2013 онуудад хяналт шинжилгээг улиралд нэг удаа гүйцэтгэсэн бол 2012 онд 
давтамжыг ойртуулж сард нэг удаа гүйцэтгэсэн. 2012 онд хулан, хар сүүлтийн 1км2 
талбайд ногдох нягтшил бусад жилүүдээс өндөр байв.  

 

График 123. 2011-2013 онууд дахь хулан, хар сүүлтийн нягтшил 
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Хулангийн 57, 92, 52, 42 тоотой томоохон сүргүүд Номгон баг орчимд 2013 оны III 
улирлын  судалгаагаар ажиглагдав. Мөн 2013 оны IV улиралд Гүний хоолой орчимд 21 
бодгаль бүхий хулан  ажиглагдав. 

Хар сүүлтийн 80, 41 тооны сүрэг Дайчингийн заг орчимд 2013 оны IV улиралд  
ажиглагдав. Мөн 2013 оны IV улиралд Гүний хоолой орчимд  24 тооны хар сүүлтий  
ажиглагдав. 

11.2.4.3. Тууртан амьтдын тархац, байршил 

Ажиглалт судалгааны үр дүнд 2013 онд нийт 60 сүргийн 974 хулан, 106 сүргийн 661 хар 
сүүлтий, 2 сүргийн 800 гаруй цагаан зээр, 5 сүргийн 33 аргаль, 2 сүргийн 20 янгир 
бүртгэгдсэн.  

Хулангийн хувьд Ханбогд сумын Номгон баг, Говийн бага дархан газрын “Б” хэсгийн 
баруун хойд орчмоор илүү олон тоогоор сүрэглэн байршиж байв. Цагаан зээр III 
улиралд Ханбогд сумын баруун хойд хэсэг Гавилууд багийн нутагт 1, Манлай сумын 
зүүн өмнөд хэсгээр 800 орчим тоотой тэмдэглэгдсэн.  

Хар сүүлтий Галбын говьд Дайчингийн заг орчмоор заган ойтой газар илүү олон 
давтамж, тоотойгоор ажиглагдаж байв. Оюу Толгойн лицензийн талбайн өмнөд хэсгээр 
цөөн тоогоор сүрэглэсэн хар сүүлтий байршиж буй нь бүртгэгдсэн. Мөн төслийн талбай 
дотор цөөн тооны хар сүүлтий байршиж байсан. Доорх тархац байршлын зурагт зөвхөн 
ажиглалт судалгаа хийсэн газар нутагт бүртгэгдсэн амьтдын мэдээг оруулсан болно. 
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Зураг 90. 2013 онд бүртгэгдсэн хулан адууны байршил 
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Зураг 91. 2013 онд бүртгэгдсэн цагаан зээр, хар сүүлтийн байршил 

11.2.4.4. Дүгнэлт 

2013 оны тууртан амьтдын хяналт шинжилгээний ажлын үр дүнгээс харахад энэ бүс 
нутагт хулан III улиралд бусад улиралаас хамгийн өндөр буюу Галбын говьд 1.06 
бодгаль/км2, Гүний хоолой орчимд  0.21 бодгаль/км2 нягтшилтайгаар байршиж байв. 
Өмнөх жилүүдэд хийсэн хяналт шинжилгээний үр дүнд мөн зуны улиралд хулан илүү 
олон давтамжтайгаар ажиглагдаж байсан ба илүү өндөр нягтшилтайгаар байршиж 
байсан. Энэ нь хулангийн цаг уур, улиралаас хамааран сайн бэлчээр, ус хайн хол газар 
нүүдэллэн шилждэг холбоотой байж болох юм. Харин хар сүүлтийн нягтшил харьцангуй 
тогтвортой байв.  

Мониторинг судалгааг цаашид тогтвортой, ижил арга зүйгээр гүйцэтгэн урт хугацааны 
мэдээ баримт цуглуулах нь эдгээр тууртан амьтдын тоо толгой, байршил нутгийн талаах 
үнэлэлт дүгнэлт хийхэд чухал байна.  

11.2.5. Хамтын оролцоотой амьтны мониторинг судалгааны хөтөлбөр 

Орон нутгийн иргэд, идэвхтэн байгаль хамгаалагчдын оролцоонд түшиглэсэн амьтны 
мониторингийн хөтөлбөрийг Оюу Толгой компаний Байгаль орчны хэлтэс болон Бүсийн 
хөгжил, нийгмийн харилцааны хэлтэсээс эрхлэн Говийн бага дархан цаазат газрын 
хамгаалалтын захиргаатай хамтран 2012 оны 5-р сараас эхлэн хэрэгжүүлж байгаа билээ. 
Энэ оны хувьд зэрлэг амьтны ажиглалт, бүртгэлийн хээрийн ажлыг 3-р сарын 1-нээс 11-
р сарын 15 хүртэл явуулсан. Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлснээр орон нутгийн иргэдийн 
байгаль орчны мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэх, байгаль орчныг хамтран хамгаалах 
эерэг нөлөө үзүүлэх ач холбогдолтой ба зорилгын хувьд бүс нутгийн зэрлэг амьтдын тоо 
толгойн өөрчлөлт, тархалт, улирлын шилжилт хөдөлгөөн, зүйлийн бүрдэлийн талаарх 
мэдээллийн сан бүрдүүлэх, түүнд үндэслэн ан амьтдыг хамгаалах төлөвлөгөө 
боловсруулж хэрэгжүүлэх, уг үйл ажиллагаанд нутгийн иргэдийн оролцоог хангах, 
санал бодлыг тусгахад чиглэж буй юм. 

11.2.5.1.  Судалгааны арга зүй, хэрэглэгдэхүүн 

Хамтын оролцоотой амьтны мониторинг хөтөлбөрт оролцогчид 2009 онд ШУА-ийн 
Биологийн хүрээлэнгээс эмхэтгэн, эрдмийн зөвлөлөөр хэлэлцэн батлагдсан “Уулын 
болон тал хээр, говь цөлийн туруутны мониторинг судалгааны мэдээ цуглуулах, нэгтгэх 
арга зүй мөн шувуу судлах хээрийн судалгааны анхан шатны арга зүй”-г үндэслэн 
боловсруулсан зурвас замналын болон цэгэн тооллогын аргаар анхан шатны мэдээлэл 
цуглуулах хялбаршуулсан арга зүйг баримтлан мэдээлэл цуглуулж байна. Мониторинг 
ажлыг хийж, гүйцэтгэхэд судалгааны мэдээ, материал цуглуулах багаж төхөөрөмжөөр 
тодорхой хэмжээгээр хангагдсан байх ёстой. Хөтөлбөрт оролцогч бүр хоёр нүдний 
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дуран, GPS (байршил тодорхойлогч), дижитал зургийн аппарат, мэдээлэл цуглуулах 
хүснэгт бүхий дэвтэр ашигладаг.   

11.2.5.2. Судалгааны талбай, хугацаа 

Энэхүү мониторингийн хөтөлбөрийг Ханбогд сумын нутаг дэвсгэрийг бүхэлд нь 
түүнчлэн хил залгаа сумдын нутгийн зарим хэсгийг хамруулан явуулж буй бөгөөд 
оролцогч тус бүр хариуцсан талбай, ажиглалт явуулах цэгүүд, цэгүүдийн хооронд зурвас 
замналын аргаар тооллого явуулах маршрутыг  нэгэн ижил зарчимуудыг баримтлан 
иргэдтэй хамтран хэлэлцэсний дүнд тогтоосон (Зураг 92).  

Мониторинг судалгааг 3-р сараас эхлэн сарын бүрийн 1 болон 15 нд буюу сард 2 удаа 
явуулж байна. Нэг удаагийн ажиглалт судалгааг судалгааны талбай, зам чиглэл, амьтдын 
нягтшил, тохиолдоц зэргээс хамаарч 1 өдөр хүртэл хугацаанд гүйцэтгэж байна.  

 

Зураг 92. Нутгийн иргэдэд түшиглэсэн амьтны мониторинг судалгааны талбай, замнал 

11.2.5.3. Судалгааны үр дүн  

Хамтын оролцоотой мониторинг судалгаанд Ханбогд сумын нийт 18 малчин, 2 байгаль 
хамгаалагч тогтмол оролцон ажиллаж байна. 2012 оны 12 сард хөтөлбөрт ороцогчид 
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цугларан тухайн жилийн хугацаанд гүйцэтгэсэн ажлаа дүгнэж, алдаа оноогоо хэлэлцэв. 
Энэ үеэр хөтөлбөрт оролцож ажлын гүйцэтгэлээр бусдыгаа манлайлсан 3 оролцогч 
малчныг шалгаруулж урамшуулсан. Харин энэ онд 3-р сарын 1-нээс мониторингийн 
ажил эхэлсэн бөгөөд өнөөг хүртэлх хугацаанд судалгааны замналын дагуу 13,464 км явж 
186 удаагийн ажиглалтыг хийж гүйцэтгэсэн байна (2013 оны 10-р сарын 15-ны 
байдлаар). Энд нийт ажиглалтын хугацаанд бүртгэгдсэн мөн мониторингийн тогтсон 
хугацаанд төдийгүй бусад үед тохиолдох түгээмэл бус амьтдын талаарх мэдээллийг 
нэгтгэн оруулав (Хүснэгт 73).  

 

Зураг 93. 2012 оны хамтын оролцоотой амьтны мониторинг судалгааны үр дүнг хэлэлцэх хурал 

Хөхтөн амьтан, шувуудаас гадна мөлхөгч амьтан болох рашааны могой Elaphe dione, 
сум могойг Psammophis lineolatus 2012 онд тэмдэглэж байсан бол энэ жил шинээр 
Монгол орны хэмжээнд ховорт тооцогдох нарийн могойг Coluber spinalis (ховордож 
болзошгүй) тэмдэглэн гэрэл зургаар баримтжуулсан байна (Зураг 100). Мөн манай оронд 
цөөн удаа тохиолдон бүртгэгдэж байсан саарал хавтгаалж Vanellus cinereus шувууг 
тэмдэглэв (Зураг 99). 

Хүснэгт 73. Хамтын оролцоотой мониторинг судалгааны нэгдсэн дүн 

№ Зүйлийн нэр 

 Бодгалийн тоо 

Нийт 
Зүйлийн ШУ-ы нэр 

Зурвас 
замнал 

Цэгэн 
тооллого 

Хөхтөн амьтад 

1. Аргаль хонь Ovis ammon 71 71 142 

2. Янгир ямаа Capra sibirica 4 - 4 

3. Хулан адуу Equus hemionus 2746 613 3359 

4. Хар сүүлтий Gazelle subgutturosa 2348 866 3214 

5. Саарал чоно Canis lupus 1 - 1 

6. Үнэг Vulpes vulpes 9 7 16 

7. Хярс Vulpes corsac 1 1 2 
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8. Бор туулай Lepus tolai 3 2 5 

Шувууд  

9. Начин шонхор Falco tinnunculus 3 - 3 

10. Идлэг шонхор Falco cherrug 1 - 1 

11. Нөмрөг тас Aegypius monachus 8 6 14 

12. Ооч ёл Gypaetus barbatus 1 - 1 

13. Цасны хажир Gyps himalayensis 2 2 4 

14. Шилийн сар Buteo hemilasius 1 - 1 

15. Сохор элээ Milvus migrans 1 1 2 

16. Хотны бүгээхэй Athena noctua 2 2 4 

17. Дагуур ятуу Perdix dauurica 2 4 6 

18. Монгол ногтруу Syrrhaptes paradoxus 20 12 32 

19. Эрээнхавирга хахилаг Alectoris chukar 5 - 5 

20. Буулгат хүүрзгэнэ Streptopelia decaocto 1 1 2 

21. Саарал хавтгаалж Vanellus cinereus 1 - 1 

22. Өвөгт тогоруу Anthropoides virgo 4 4 8 

23. Бөвөөлжин өвөөлж Upupa epops 1 1 2 

24. Монгол хуланжороо Podoces hendersoni 1 - 1 

25. Алаг шаазгай Pica pica 1 2 3 

26. Хон хэрээ  Corvus corax 13 3 16 

Нийт  5251 1598 6849 
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Зураг 94. 2013 онд нутгийн иргэдийн цуглуулсан хулан адууны байршил, тоо толгойн дүн 

Бид 2013 оны мониторинг судалгааны ажлыг хавар эрт эхлүүлсэн бөгөөд өнөөг хүртэл 
хугацаанд 8 зүйлийн хөхтөн, 18 зүйл шувуудын нийт 6849 тооны амьтан тэмдэглэсэн 
байна (давхардсан тоогоор).  
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Зураг 95. 2013 онд нутгийн иргэдийн цуглуулсан аргаль, хар сүүлтийн байршил, тоо толгойн дүн 

Оролцогчид 2012 онд  ховор хөхтөн амьтдаас 36 цэгт 201 бодгаль Аргаль хонь, 6 цэгт 34 
бодгаль янгир ямаа, 201 цэгт 8245 бодгаль хулан адуу, 211 цэгт 1839 бодгаль хар 
сүүлтий тэмдэглэсэн бол энэ оны 10 сарын 15 хүртэл цуглуулсан мэдээгээр 1 цэгт 4 
толгой Янгир ямаа, 28 цэгт 142 тооны аргаль хонь, 288 цэгт 3359 бодгаль хулан адуу, 
381 цэгт 3214 хар сүүлтий тус тус бүртгэсэн байна.  

Хамтын оролцоотой амьтны мониторинг судалгааны хүрээнд цэгэн болон зурвас 
замналын аргаар цуглуулсан мэдээгээр хулан адуу 2012 оны 5-10 сарын хооронд 
судалгааны талбайн 1 км тутамд 0.15-1.01 бодгаль тохиолдох нягтшилтай, хар сүүлтий 1 
км тутамд 0.09 - 0.15 бодгаль тохиодох нягтшилтайгаар тус тус бүртгэгдэж байсан бол 
2013 оны 3-10-р сарын туршид хулан адуу 0.08-0.55 бодгаль/км харин  Хар сүүлтий 0.14-
0.39 бодгалийн тохиолдоцтой байв. Хулан адуу болон хар сүүлтийн тохиолдоцыг сараар 
ялган харуулсныг График 124 ба График 125-т үзүүлэв. 
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График 124. Судалгааны талбай дахь хулан адууны нягтшил (оноор) 

 

График 125. Судалгааны талбай дахь хар сүүлтийн нягтшил (оноор) 
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11.2.5.4. Оролцогч малчдын мониторинг судалгааны явцад авсан гэрэл зургууд 

Зураг 96. Хулангийн унага (Г.Дүнжгэр) Зураг 97. Аргалийн сүрэг (Ц.Уламбаяр) 

Зураг 98. Тасын ангаахай (Д.Сэргэлэн) Зураг 99. Саарал хавтгаалж (Ц.Уламбаяр) 
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Зураг 100. Нарийн могой (Б.Баттогтох) Зураг 101. Сум могой (М.Ганганжав) 

11.2.5.5. Дүгнэлт 

Оролцогчдын орон нутгийнхаа зэрлэг амьтдын талаар цуглуулж буй мэдээ баримтаас 
дүгнэн  үзэхэд 2013 оны хувьд Ханбогд сумын хэмжээнд хар сүүлтийн тоо толгой 
тогтвортой төдийгүй, өмнөх оныхоос өссөн дүр зураг харагдаж байна. Хулангийн хувьд 
2013 онд 1 км-т тохиолдох тоо 2012 оныхоос харьцангуйгаар бага байгаа боловч энэ нь 
тоо толгойн хэмжээ буурсан гэхээс илүү тухайн жилийн ургамлын гарц, бэлчээрийн 
төлөв, уст цэгийн хүрэлцээ зэргээс хамааран улирлын нүүдэл шилжилт хийх зан төрхийн 
онцлогоор тайлбарлах нь зүйтэй юм.  

Хамтын оролцоотой амьтны мониторинг хөтөлбөр 2 дах жилдээ хэрэгжиж байгаагийн 
хувьд оролцогчдын ур чадвар, идэвхи санаачлага, хандлага улам сайжирч байгаа нь 
судалгааны ажлыг цаг хугацаанд нь гүйцэтгэн, мэдээллийг эмх цэгцтэй цуглуулж байгаа 
зэргээр илэрч байна. Мөн 2013 оны 8 сард туршлага судлах аялал зохион байгуулсан нь 
зохих үр дүнгээ өгч оролцогчдын идэвх нэмэгдэж байгаа юм. Өнгөрсөн онд зохион 
байгуулсан үр дүнг хэлэлцэх хурлын үеэр оролцогч малчид хийж буй ажлынхаа талаар 
саналаа хуваалцаж, шинэ санаа санаачлагуудыг гаргасан ба 2013 оны ажилд эдгээрээс 
тусган ажиллав. Иймд жил бүр үр дүнгээ дүгнэсэн, алдаа оноогоо шүүн хэлэлцэх, 
туршлагаа хуваалцах, мэдлэг нэмэгдүүлэх, уулзалтыг тогтмол зохион байгуулж, 
оролцогчдыг урамшуулах, хийж буй судалгааны ажлын үр дүнг орон нутгийн засаг 
захиргаанд танилцуулж тайлагнах, судалгааны дүнд үндэслэн зэрлэг амьтдыг хамгаалах 
төлөвлөгөө боловсруулах зэрэг ажлуудыг хийх шаардлагатай болж байна. 

11.2.6. Зэрлэг амьтдын осол, эндэгдэл 

Оюу Толгой төсөл хэрэгжиж эхэлсэн цагаас ажилчдын байр орон сууц, ажиллагсадын 
тоо байнга нэмэгдэж ирсэн бөгөөд хүн амын суурьшил, төвлөрөл бий болж буйтай 
уялдан бор шувуу, хон хэрээ зэрэг суурин газрын шувуудын тоо толгой нэмэгдсэн, үнэг, 
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хярс, зараа, сохор элээ болон нөмрөг тас зэрэг сэг зэм, хоолны үлдэгдэл хэсгээр 
хооллодог амьтдын нягтшил харьцангуй нэмэгдэж байж болзошгүй байна.  

Эдгээр суурин газар бараадагч амьтдын тоо толгой нэмэгдэх нь бусад уугуул зүйлийн 
тоо толгой, зохистой харьцаа зэрэгт нөлөөлөх, зарим чухал дэд бүтэц болох өндөр 
хүчдэлийн шон, барилга байгууламж дээр үүрлэх, суух нь төслийн аюулгүй ажиллагаанд 
нөлөөлөх, зэрлэг амьтдын үхэл хорогдол ихсэх, мал амьтнаас хүнд халдварлах өвчний 
эрсдлийг нэмэгдүүлэх зэрэг сөрөг үр дагаваруудыг үүсгэх эрсдэлтэй. 

Оюу Толгой төслийн хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын талаарх дотоод журмын дагуу 
гэрийн тэжээвэр амьтдыг төсөл хэрэгжиж буй талбайд байлгахыг хориглодог, түүнчлэн 
ажилчид бэртэж гэмтсэн, үхсэн амьтадтай тааралдвал төслийн онцгой байдлын утас руу 
нэн даруй мэдэгдэж байгаль орчны ажилтанууд тухайн газар дээр очиж үзлэг шалгалт 
хийж, шаардлагатай арга хэмжээг авах, мэдээлийг бүртгэх, фото зургийг нь авч 
баримтжуулдаг. Хэрэв шаардлагатай тохиолдол гарвал сум, орон нутгийн мал эмнэлэг, 
байгаль орчны байцаагч, онцгой байдлын албадуудтай хамтран ажиллах үүрэгтэй. 

11.2.6.1.  Судалгааны талбай, арга зүй 

Зэрлэг амьтдын осол, үхэл хорогдолын мониторинг судалгааг сар бүр Гүний хоолойгоос 
Оюу Толгой төслий талбай хүртэлх шугам хоолойн дагуух цахилгааны шугам, Ханбогд 
сум хүртэлх 35 кв-н цахилгааны шугам, Оюу Толгой төслийн талбайгаас өмнөд хил 
хүртэлх 220 кв-ын цахилгааны шугам болон авто замын дагууд явж гүйцэтгэсэн. Мөн 
Оюу Толгой компанийн биологийн олон янз байдлыг хамгаалах бодлого, стратегийн 
хүрээнд төслийн үйл ажилгаанаас зэрлэг амьтдад үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах 
чиглэлээр тодорхой арга хэмжээг авч хэрэгжүүлж байна.  Энэ хүрээнд төслийн үйл 
ажиллагаатай холбоотой бүх цахилгааны шугам сүлжээний утсууд дээр шувуудыг 
цахилгааны утас мөргөх эрсдэлийг бууруулах зорилготой хоёр төрлийн нислэгийн 
чиглэл өөрчлөгч төхөөрөмжийг суурилуулсан. Энэхүү нөлөөллийг бууруулах арга 
хэмжээний үр дүнг тооцох зорилгоор шувуудын нислэгийн чиг өөрчлөгч төхөөрөмж 
суурилуулаагүй Оюу Толгой-Баян-Овоо сум чиглэлийн 35 кв-ын шугам болон 
Цогтцэций сумаас Оюу Толгой хүртэлх 110 кв-ын цахилгааны шугам дагууд хяналтийн 
судалгааг улиралд 1 удаа явуулж байна. Мөн төслийн талбайн дотоод журмын дагуу 
үхсэн болон бэртсэн амьтдын мэдээллийг уурхайн ажилчдаас авч байсан. 

11.2.6.2. Судалгааны үр дүн 

Оюу Толгой төслийн үйл ажиллагаа явагдаж талбайд 2013 оны байдлаар зэрлэг 
амьтадтай холбоотой 179 удаагийн осол, эндэгдэл бүртгэгдэж 200 бодгаль амьтан өртсөн 
байна. Үүний  дийлэнх буюу 95.6%-ийг шувуу, үлдэх 4.4% нь хөхтөн амьтад байв. 
Эдгээр осол, эндэгдэлийн шалтгааны хувьд цахилгааны утас мөргөх тохиолдол хамгийн 
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их 118 буюу 63.4%, барилга байгууламж, цонх, хашаа зэргийг мөргөж эндэх тохиолдол  
19 удаа буюу 10.2%-ийг эзэлж байна (График 127).   

График 126. 2013 онд бүртгэгдсэн шувуу, 
хөхтөн амьтны эндэгдэлийн харьцаа 

График 127. 2013 онд бүртгэгдсэн зэрлэг 
амьтдын осол, эндэгдэлийн шалтгаан 

Цахилгааны утас мөргөж үхсэн шувуудын 86.2%-ийг Монгол ногтруу, 4.95%-ийг нөмрөг 
тас, 3.27%-ийг жороо тоодог үлдсэн хувийг бусад зүйл шувууд эзэлж байна (График 
128).  

 

График 128. Цахилгааны утас мөргөж эндсэн шувууд (хувиар) 

Хөхтөн амьтдаас төслийн талбай дотор 1 бодгаль хар сүүлтий Gazella subgutturosa 
тээврийн хэрэгсэлд дайруулсан (Зураг 102) мөн бор туулай Lepus tolai, дэлдэн зараа 
Hemiechinus auritus, шар чичүүл Meriones meridianus эндсэн тохиолдол бүртгэгдсэн.  

Дээрхээс харахад зэрлэг амьтдын үхэл эндэгдэлийн тал хувь нь Өмнөд хилээс уурхай 
хүртэл татсан 220 кв-ын агаарын шугам мөргөх явдал байна. Нийт тохиолдлын 86 
хувийг зөвхөн 1 зүйл шувуу буюу Монгол ногтруу Syrrhaptes paradoxus байсан бөгөөд 
сүрэглэн амьдрах зүйлийн хувьд хүчтэй шороон шуурга мэт байгалийн онцгой 
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үзэгдлийн үеэр олноор осолдох эрсдэл нэн өндөртэй байна. Бидний 2013 оны 7 сард  
явуулсан хяналт судалгааны үеэр 30 бодгаль Монгол ногтруу шугам мөргөж эндсэн 
тохиолдол бүртгэсэн. 

Хүснэгт 74. Зэрлэг амьтдын осол, зөрчил бүртгэгдсэн газар 

Осол эндэгдэл гарсан газар Тохиолдсон тоо Хувь 

ОТ-Гашуун сухайтын 220 кв шугам 85 47.48 

Уурхайн талбай дотор 54 30.16 

Уурхайн талбай орчим, гадна 18 10.05 

ОТ-Гүний хоолойн 35 кв шугам 14 7.82 

ОТ-Ханбогдын 35 кв шугам 8 4.46 

 

Зураг 102. Автомашинд дайруулж эндсэн хар 
сүүлтий 

Зураг 103. Цахилгааны утас мөргөж эндсэн 
жороо тоодог 

11.2.6.3. Дүгнэлт 

Энэ 2013 онд зэрлэг амьтадтай холбоотой нийт 179 осол, эндэгдэл гарсан нь өнгөрсөн 
онд бүртгэсэнтэй харьцуулахад 4 дахин их байна. Үүний ихэнх хувийг өмнөд хилээс 
Оюу Толгой уурхайн талбай хүртэлх 220 кв-ын цахилгаан дамжуулах шугамын утас 
мөргөж эндсэн шувууд эзэлж байна. Энэ нь нэг талаас Оюу Толгой төслийн дэд бүтцийн 
барилгын ажил үндсэндээ дуусч барилга байгууламжууд шинээр олон тоотойгоор бий 
болсонтой холбоотой байж болзошгүй. Нөгөө талаас байгаль орчны сургалтын 
хөтөлбөрийг бүх ажилчдын дунд амжилттай хэрэгжүүлсэн, зэрлэг ан амьтдын осол 
эндэглийг хянах давтамж нэмэгдсэн зэрэг шалтгааны улмаас эндэж осолдсон ан амьтдын 
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сэг зэмийг олж илрүүлэх чадвар нэмэгдэж байгаа зэрэг шалтгааныг тодорхойлж болох 
юм.   

Өнгөрсөн онуудад төслийн талбайд хон хэрээ цахилгаанд цохиулах тохиолдол нилээд 
гарч байсан бол тус 2012 оны сүүлээр цахилгааны шон болон трансформаторууд дээр 
шувуу үргээгч төхөөрөмжүүд суулгаснаар 2013 онд уг эрсдэл эрс буурсан. Тухайлбал 
энэ онд зөвхөн 3 удаагийн тохиолдол бүртгэсэн байна  Харин 2012 оноос Гүний хоолойн 
цахилгааны шугам тогтой болсноор хон хэрээ хүчдэлд цохиулж эндэх  нь нэмэгдсэн 
байна. Шувууд 6 кв–ын хүчдэлд цохиулж эндэж байгаа нь уг шугамын бүтэц, дизайнтай 
холбоотой юм. Мөн олон төрлийн шувууд бороо, цас, униар будан, хүчтэй салхи шуурга 
зэрэг байгаль, цаг уурын тааламжгүй нөхцөл болон  харуй бүрий үед цахилгааны утсыг 
харахгүй мөргөн эндэх эсвэл гэмтэж, бэртэх тохиолдол түгээмэл гардаг. Ялангуяа том 
биетэй шувууд цахилгааны утсанд хэт ойртсоныхоо дараа харсан ч нислэгийн чигээ 
хурдан хугацаанд өөрчилж чаддаггүй зэрэг шалтгаанаас цахилгааны утас мөргөж 
эрсддэг. Иймээс ч 2013 оны туршид харьцангуй том биетэй шувуу болох жороо тоодог 
шугам мөргөж эндсэн явдал 4 удаа тохиолджээ. Оюу Толгой төслийн зүгээс дэд бүтцийн 
барилга, байгууламжийн зэрлэг амьтдад үзүүлэх сөрөг нөлөөг бууруулах талаар 
тодорхой ажлуудыг авч хэрэгжүүлсээр байна. Төслийн үйл ажиллагаатай холбоотой бүх 
цахилгааны шугам сүлжээний утсууд дээр шувуудыг цахилгааны утас мөргөх нөлөөг 
бууруулах зорилготой хоёр төрлийн нислэгийн чиг  өөрчлөгч төхөөрөмжийг 
суурилуулсан. Мөн төслийн талбайд байрлах эрчим хүчний шон, трансформаторууд 
дээр цахилгаанд цохиулахаас сэргийлсэн шувуу үргээгч төхөөрөмжүүдийг суулгасан ба 
эдгээр нь ч зохих үр дүнгээ өгч байна. Зэрлэг ан амьтанд төслийн дэд бүтэц, үйл 
ажиллагаанаас шалтгаалан шууд үхэл хорогдолд хүргэх болзошгүй эрсдлийг бууруулах 
арга хэмжээний үр дүнд байнгын хяналт тавьж байгаа бөгөөд шаардлагатай тохиолдолд 
нэмэлт арга хэмжээ авах, арга технологийг өөрчлөх зэрэг менежментийг хэрэгжүүлж 
ажиллаж байна.  

11.2.7. Шинэ Бор овоо булаг орчмын зэрлэг амьтны ажиглалт 

Ундай голын үндсэн голдирол, салбар цутгалууд нь уурхайн ажлын төлөвлөгөөний 
дагуу ил уурхай болон хаягдал чулуулгийн овоолго байгуулах талбайн баруун хэсгээр 
дайрч өнгөрч байгаа тул голын голдиролд хэсэгчлэн тохируулга хийх, ингэснээр голын 
голдиролын хөрсний усыг хэвээр хадгалж, хөрсний усаар тэжээгддэг малчдын гар 
худгууд, задгай ус болон голын голдиролын доод хэсгийг хэвээр нь хадгалан үлдээх 
шаардлагатай болсон. Ундай голын ай савд багтдаг байнгын урсацтай булгуудын нэг нь 
Бор овоогийн булаг юм. Энэ булаг дулааны улиралд энэ орчмын мал, зэрлэг амьтны 
ундны эх үүсвэр болдог бөгөөд өвөлдөө хөлддөг. Цөлийн зарим зэрлэг амьтад, ялангуяа 
хулан газрын гадаргад ойр байгаа усыг мэдэрч, хөрсийг хонхойлон ус гаргах ба бусад 
амьтад мөн тэр усаар ундаалдаг.  
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Ундай голын голдиролд хэсэгчилсэн тохируулга хийснээр Бор овоогийн булаг нь 
ширгэж хатах эрсдэлтэй ба ил уурхайн овоолгод дарагдана. Тиймээс уг булгийг уурхайн 
тусгай зөвшөөрөлтэй талбайн өмнөд захын гаднах хэсгийн Ундай голын өртөгдөөгүй 
голдиролд шинээр нөхөн сэргээх ажлыг хийхээр төлөвлөсөн. Энэ шинээр орлуулан хийж 
буй хиймэл булгийн орчимд ургамал, амьтны суурьшил бий болж буй эсэхэд хяналт 
тавих зорилгоор ажиглалт судалгааг эхлүүлсэн.   

11.2.7.1.  Судалгааны үр дүн  

Ундайн голыг хамгаалах, голидролд хэсэгчлэн тохируулга төслийн газар шорооны ажил 
энэ оны дундаас эхэлсэн бөгөөд 2013 оны 8-р сараас 10 сар дуусах хүртэл нийтдээ 13 
удаагийн ажиглалт явуулж, 24 бодгаль хар сүүлтий болон 15 зүйлд хамаарах 159 бодгаль 
шувуу бүртгэн тэмдэглэсэн байна. Эдгээр 15 зүйл шувуудын оршин амьдрах хэлбэрийг 
авч үзвэл ихэнх нь Оюу Толгой уурхай орчимд нүүдлийн үедээ дайран өнгөрдөг зүйлүүд 
байна.   

 

 

Хүснэгт 75. Шинэ Бор овоо булгийн орчимд бүртгэсэн амьтад 

Огноо Зүйлийн нэр  ШУ-ны нэршил Тоо Зай (м) 
Оршин 
амьдрах 
хэлбэр 

 Шувууд 

8/18/2013 Сүүлцагаан хөгчүү Tringa ochropus 2  ДӨ 

9/10/2013 Хөх цэгцгий Motacilla alba 3  ДӨ 

9/10/2013 Уулын цэгцгий Motacilla cinerea 1 ДӨ 

9/10/2013 Темминский элсэг Calidris temminckii 1 ДӨ 

9/10/2013 Цагаанхүзүүт хөмрөг Emberiza schoeniclus 1 ДӨ 

9/11/2013 Хөх цэгцгий Motacilla alba 3 ДӨ 

9/11/2013 Уулын цэгцгий Motacilla cinerea 1 ДӨ 

9/11/2013 Темминский элсэг Calidris temminckii 4 ДӨ 

9/11/2013 Цөлийн чогчиго Oenanthe deserti 1 ӨЗ 

9/11/2013 Хон хэрээ Corvus corax 2 С 

9/11/2013 Хээрийн боршувуу Passer montanus 2 С 

9/11/2013 Монгол ногтруу Syrrhaptes paradoxus 15 100 С

9/11/2013 Цагаанхүзүүт хөмрөг Emberiza schoeniclus 2 ДӨ 

9/12/2013 Хөх цэгцгий Motacilla alba 1 ДӨ 
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Огноо Зүйлийн нэр  ШУ-ны нэршил Тоо Зай (м) 
Оршин 
амьдрах 
хэлбэр 

9/12/2013 Уулын цэгцгий Motacilla cinerea 3 ДӨ 

9/12/2013 Монгол ногтруу Syrrhaptes paradoxus 2 С 

9/12/2013 Монгол алтанжигүүр Bucanetes mongolicus 9 С 

9/13/2013 Хөх цэгцгий Motacilla alba 1 ДӨ 

9/16/2013 Хөх цэгцгий Motacilla alba 10 ДӨ 

9/16/2013 Монгол ногтруу Syrrhaptes paradoxus 1 С 

9/21/2013 Хөх цэгцгий Motacilla alba 2 ДӨ 

9/21/2013 Уулын цэгцгий Motacilla cinerea 1 ДӨ 

9/21/2013 Халиун хөөндэй Turdus obscurus 12 ДӨ 

9/21/2013 Шоорон эвэртболжмор Eremophila alpestris 2 С 

9/22/2013 Хөх цэгцгий Motacilla alba 1 ДӨ 

9/22/2013 Тэнгисийн хиазат Charadrius alexandrinus 2 10 ДӨ 

9/24/2013 Хөх цэгцгий Motacilla alba 6 ДӨ 

9/24/2013 Шар цэгцгий Motacilla flava 1 ДӨ 

9/24/2013 Харзан шийхнүүхэй Anthus spinoletta 1 ДӨ 

9/29/2013 Цагаанхүзүүт хөмрөг Emberiza schoeniclus 7  ДӨ 

9/29/2013 Харзан шийхнүүхэй Anthus spinoletta 4  ДӨ 

10/6/2013 Хон хэрээ Corvus corax 1  С 

10/6/2013 Монгол алтанжигүүр Bucanetes mongolicus 9  Ө 

10/29/2013 Монгол ногтруу Syrrhaptes paradoxus 2  С 

10/29/2013 Монгол ногтруу Syrrhaptes paradoxus 24 20 С 

10/29/2013 Хон хэрээ  Corvus corax 1 30 С 

10/29/2013 Монгол ногтруу Syrrhaptes paradoxus 18  С 

 Хөхтөн амьтан 

9/17/2013 Хар сүүлтий Gazella subgutturosa 12 1000 - 

9/22/2013 Хар сүүлтий Gazella subgutturosa 4 5500 - 

9/22/2013 Хар сүүлтий Gazella subgutturosa 3 3800 - 

9/22/2013 Хар сүүлтий Gazella subgutturosa 3 3800 - 

9/29/2013 Хар сүүлтий Gazella subgutturosa 2  - 

   Тайлбар: С- суурин, ДӨ- дайран өнгөрдөг, ӨЗ- өндөглөн зусдаг, Ө-өвөлждөг 



Оюу Толгой  ХХК-ний байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө,  
Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн биелэлт – 2013                                          

 

Хуудас - 302 

 

Зураг 104. Темминский элсэг Calidris 
temminckii 

Зураг 105. Уулын цэгцгий Motacilla cinerea 

11.2.7.2. Дүгнэлт   

Ажиглалтын дүнгээс харахад говийн ховор тууртан амьтан болох хар сүүлтий сүрэг 
шинээр сэргээж буй булгаас 1 км орчимд таарч тэмдэглэгдсэн байна. Нутгийн суурин 
болон нүүдлийн үедээ дайран өнгөрөх шувууд ундаалж идэш хоолоо олж байгаа нь энэ 
задгай уст цэгийг зэрлэг амьтдад чухал хэрэгцээт газар болохыг илтгэж байна.  

11.2.8. Байгаль орчны боловсрол 

Байгаль Орчин Ногоон Хөгжлийн Яамнаас 2013 оныг байгаль орчны боловсролыг 
дэмжих жил болгон зарласан билээ. Энэхүү жилийн хүрээнд бид олон нийтийн байгаль 
орчин, ялангуяа зэрлэг амьтад, жигүүртэн шувуудыг танин мэдэх, хайрлан хамгаалах 
мэдлэг ухамсарыг нэмэгдүүлэх зорилгоор байгаль орчны тэмдэглэлт өдрүүдийг олон 
нийтийн дунд зохион явуулах, амьтан ургамлын талаар ном, гарын авлага, танилцуулга 
хэвлүүлэх зэрэг тодорхой ажлуудыг жил бүр төлөвлөн хэрэгжүүлж байна.  

11.2.8.1. Дэлхийн нүүдлийн шувуудын өдөр 

Оюу Толгой ХХК-ийн Байгаль орчны хэлтэс Дэлхийн нүүдлийн шувуудын өдөр 
(ДНШӨ) -ийг 2011 оноос эхлэн төслийн талбайн хүрээнд тэмдэглэж эхэлсэн ба 2013 онд 
төслийн талбай, Ханбогд сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын дунд 
зохион байгуулсан.  

Энэ өдрийг 2006 оноос эхлэн дэлхий даяар жил бүрийн 5-р сарын 2 дахь долоо хоногийн 
амралтын өдрүүдэд шувуу ажиглах аялал, сургалт сурталчилгаа, шувуудын зургийн 
үзэсгэлэн гаргах зэрэг олон төрлийн үйл ажиллагаа зохион байгуулж, нүүдлийн шувууд 
болон тэдгээрийн амьдрах орчныг хамгаалахад олон нийтийн мэдлэг, ухамсарыг 
дээшлүүлэх, татан оролцуулах зорилготой юм.  
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Нүүдлийн шувууд үржлийн газар нутагтаа эсэн мэнд хүрэх нь нүүдлийн зам дагуух 
амьдрах орчин нь маш сайн холбогдсон байхаас ихээхэн хамаардаг. ДНШӨ жил бүр өөр 
өөр уриан дор зохион байгуулагддаг бөгөөд энэ жил “Нүүдлийн шувуудыг хамгаалах 
сүлжээг бий болгоё!” гэсэн уриатайгаар зохион байгуулагдлаа. Энэ уриа нь нүүдлийн 
шувуудын нүүдлийн зам дагуу дахь буун амарч, хүч тэнхээгээ сэлбэн авч явдаг 
газруудыг хамгаалах ач холбогдолыг онцолж буй юм. Нүүдлийн шувууд нүүдлийн зам 
дагуудаа маш хол, зарим шувууд хэдэн мянган километр замыг туулан нисдэг. Нүүдлийн 
зам дагуух эдгээр газрууд нь шувуудад бууж амрах, идэш тэжээлээ олж идэх, үржих, 
өвөлжих чухал ач холбогдолтой байдаг.  

 

Зураг 106. 2013 онд ДНШӨ-ийг тэмдэглэсэн газрууд 

Бид ДНШӨ-ийг нүүдлийн шувуудын талаар уурхайн ажилчдад илтгэл танилцуулахаас 
гадна, Ханбогд сумын сургуулийн сурагчдад нүүдлийн шувуудын талаар мэдлэг олгох 
сургалт, баримтат кино үзүүлэх, сургуулийн нэг ангийг шувуудын фото зургаар 
тохижуулах, шувуу ажиглах сургалт, аялал зохион байгуулж тэмдэглэн өнгөрүүлсэн.  

Оюу Толгой
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Зураг 107. Өдөрлөгт оролцсон Ханбогд сумын сургуулийн багш, сурагчид 

11.2.8.2. Ханбогдын шувууд ном 

Бид өмнөх жилүүдэд орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн хүрээнд Оюу толгой 
төслийн талбай болон Ханбогд сумын нутагт хийсэн шувуудын ажиглалт судалгааны үр 
дүнд “Ханбогдын шувууд” хэмээх фото зурагт номыг энэ онд хэвлүүлэн олны хүртээл 
болгосон. Уг ном нь Монгол, Англи хэл дээр хэвлэгдсэн ба номонд энэ бүс нутагт 
суурин амьдардаг, зундаа нүүдэллэн ирж өндөглөг зусдаг, нүүдлийн үедээ түгээмэл 
болон зарим ховор дайран өнгөрдөг, өвөлждөг 112 зүйлийн шувууд багтсан. Номонд 
шувуудын биеийн гадаад нэршил, таних шинж, нүүдэл ба статус, амьдрах орчин, идэш 
тэжээлийн талаар товч тодорхойлолтыг оруулж өгсөн бөгөөд авч явахад авсаархан 
хэмжээтэйгээр хэвлэгдэн гарсан. Ханбогдын шувууд номыг зарим их дээд сургууль 
болон Өмнөговьв аймгийн бүх сумдын ЕБС-ийн номын сангууд, мөн Д. Нацагдоржийн 
нэрэмжит номын сан, зэрлэг амьтан судлах, хамгаалах чиглэлээр үйл ажиллагаа 
явуулдаг байгууллагууд, мөн түүнчлэн сонирхсон иргэдэд үнэгүй тараагдсан.  
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Зураг 108. Оюу Толгой ХХК-аас 2013 онд хэвлүүлсэн Ханбогдын шувууд фото зурагт ном 

11.2.9. Сээр нуруугүйтэн 

Оюу толгой төсөл хэрэгжиж буй газар нутаг дахь сээр нуруугүйтэн амьтдын судалгаа 
Шинжлэх Ухааны Академийн Биологийн хүрээлэнгийн Шавж судлалын лабораторийн 
судлаачид 2012, 2013 оны зун хийж гүйцэтгэсэн. Судалгаа нь дээж цуглуулах, 
цуглуулсан дээжүүдийг лабораторийн шинжилгээгээр тодорхойлох гэсэн хоёр хэсгээс 
бүрдсэн. Энд зөвхөн 2012 онд хийгдсэн судалгааны товч үр дүнг оруулсан болно.  

Судалгааны ажлын хүрээнд тус нутгийн сээр нуруугүйтэн амьтдын бүлгэмдэлд 
мониторинг хийх, төслийн үйл ажиллагааны хүрээнд хийгдэж буй сээр нуруугүйтэн 
амьтдын мониторинг судалгааны дээж материалд боловсруулалт хийж судалгааны арга 
зүйд зөвлөмж өгөх ажлууд хийгдсэн. Мөн усны сээр нуруугүйтэн амьтдын амьдрах 
орчны онцлогийг тодорхойлж “Оюу толгой” орчмын шавж, сээр нуруугүйтэн амьтдын 
зүйлийн бүрдлийг гаргах, байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний хүрээнд 
хийгдсэн шавжийн судалгаанд нягтлал хийж, дүгнэлт гаргах ажлыг хийв. Үүнд: 
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 Сээр нуруугүйтэн амьтдын зүйлийн бүрдлийг тогтоох дээж материал цуглуулах 
хээрийн судалгааг 2012 оны 8 сард гүйцэтгэх ба тус Оюу толгой ХХК-ий Байгаль 
орчны хэлтэсийн хийж буй мониторингийн хугацаанд хуримтлагдсан шавжийн 
дээжинд боловсруулалт хийж тэдгээрийн тархалт байршилтанд дүн шинжилгээ 
хийх, 

 Оюу толгой орчмын сээр нуруугүйтэн амьтдын зүйлийн /байгаль орчны 
үнэлгээний явцад илэрсэн суурь судалгааны жагсаалтад хяналт хийж үнэлэлт 
дүгнэлт гаргах,  

 Мониторнгийн судалгааны арга зүйд санал зөвлөмж өгөх, 

 Оюу толгой” ХХК-ны мэдээлэлийн төвд байрлуулах шавжийн цуглуулага хийх 
зэрэг ажлуудыг гүйцэтгэн нэгдсэн тайлан хүлээлгэн өгөх гэрээ хийсэн болно.  

Хээрийн судалгааг Оюу толгой ХХК-ны үйл ажиллагааны хүрээнд хамрагдаж буй нутаг 
дэвсгэрт тархалттай булаг шанд, худаг, задгай ус байрлах 20 гаруй уст цэгүүдэд талбай 
сонгон 2012 оны 8 сард  хээрийн судалгааг хийж гүйцэтгэв. Судалгааг дараах арга зүйг 
ашиглан гүйцэтгэсэн. Үүнд: 

 Шууд хайх арга 

 Нэгж талбайд тохиолдох бодгалиудыг тоолох арга (бортогон урхи, нүхэн урхиар 
барих арга) 

 Малайз болон тавган урхи ашиглан Ханбогд орчмын булаг, цөөрөмд тодорхой 
талбай сонгон авч усны болон хуурай газрын сээр нуруугүйтэн амьтдыг судлах явдал 
байв. 

11.2.9.1. Товч үр дүн  

Оюу толгой орчмын нутаг дэвсгэрт 22 цэгт хээрийн судалгаа хийсний зэрэгцээ, 
дотоодын амьтны хяналт шинжилгээний цэгүүдээс цуглуулсан дээж материалд 
боловсруулалт хийж сээр нуруугүйтэн амьтны 7 ангийн 19 багт хамрагдах 50 овгийн 150 
орчим зүйл байгааг бүртгэсэн. Энэ нь тус нутаг дэвсгэрт тохиолдох бүх зүйлийг 
багтаасан утга биш гэдгийг анхаарах нь зүйтэй юм. Учир нь судалгаа явуулсан цаг 
хугацаа, сээр нуруугүйтэн амьтдын хөгжлийн үе шатны онцлог, идэвхижилээс 
хамааралтай хүчин зүйлүүдийг харгалзаагүй юм. Мөн зарим зүйл шавжийн хувьд 
ангилал зүйн асуудал бэрхшээлтэй тулгарч байсныг дурьдах зүйтэй юм. 
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Зураг 109. Сээр нуруугүйтэн амьтдын дээж цуглуулсан цэгүүд 

11.2.10. Могойч загалай болон махчин шувуудын үүрлэлт 

Оюу толгой ХХК төслийн зүгээс тухайн бүс нутгийн зэрлэг амьтдад үзүүлж болзошгүй 
сөрөг нөлөөг тодорхойлох, бууруулах, хамгаалах чиглэлээр судалгаа шинжилгээний 
ажлуудыг мэргэжилийн байгууллагуудтай хамтран гүйцэтгэж байна. Төслийн зүгээс 
хамгааллын өндөр ач холбогдолтой буюу бүс нутаг болоод олон улсын хэмжээнд 
ховордсон зүйлүүд дээр түлхүү анхаарал хандуулж байна. Эдгээр ховор зүйлийн нэг бол 
могойч загалай (Circaetus gallicus) бүргэд юм. Энэ зүйл бүргэд нь Монгол орны 
шувуудын улаан дансанд бүс нутгийн үнэлгээ нь “устаж болзошгүй” (Гомбобаатар ба 
бусад, 2011), Олон улсын байгаль хамгаалах холбоо (IUCN)-ны улаан дансанд 
“анхааралд өртөхөөргүй”  гэсэн ангилалд багтдаг (BirdLife International, 2013). Хээрийн 
судалгааны ажил болон тайланг Монголын зэрлэг амьтан судлах хамгаалах төв 
гүйцэтгэсэн ба энэ тайланд Зэрлэг амьтан судлах хамгаалах төвийн судалгааны тайланг 
ашиглав.  
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11.2.10.1. Судалгааны талбай, арга зүй 

Могойч загалай манай орны өмнөд хэсгийн говь цөлийн бүсэд зундаа нүүдэллэн ирж 
өндөглөн зусдаг ба тархац нутаг нь хязгаарлагдмал, тоо толгойн хувьд харьцангуй цөөн. 
Судалгааг 2013 оны VI, VII, VIII саруудад гүйцэтгэсэн ба үндсэн зорилго нь Оюу толгой 
төслийн үйл ажиллагаа, дэд бүтцийн могойч загалай, тэдгээрийн амьдрах орчинд үзүүлж 
болзошгүй сөрөг нөлөөг тодорхойлох байв. Судалгааны талбай Оюу толгойн төв цэгээс 
20 км-ийн радиус, Ханбогд уул орчим, дэд бүтцийн шугам зэрэг газруудыг хамарсан ба 
эдгээр газар ургаж буй бүх хайлаас мод бүрийг шалгаж могойч загалай болон бусад 
махчин шувуудын үүр хайж, бүртгэсэн. Мөн шувуу үүрлэсэн модны өндөр, диаметр, 
үүрний өндөр зэргийг хэмжсэн.  

 

Зураг 110. Оюу толгой орчимд хийсэн могойч загалайн судалгааны талбай 

11.2.10.2. Товч үр дүн 

Судалгааны үр дүнд могойч загалайн 4 идэвхтэй үүр олсон. Могойч загалайн зөвхөн нэг 
өндөг гаргадаг ба нэг хосын ангаахай эндэж, гурав нь амжилттай бойжсон. Амжилттай 
бойжсон бусад ангаахайг үүрээ орхин нисэхээс нь өмнө бөгж зүүсэн. Ангаахай нь эндсэн 
үүр Оюу толгойгоос өмнө зүг 50 км орчим зайд бүртгэгдсэн ба эндсэн шалтгаан нь 
тодорхойгүй байсан.  
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Зураг 111. Могойч загалайн ангаахай Зураг 112. Үүрэндээ байгаа могойч загалайн 
ангаахай 

Мөн судалгааны хугацаанд бусад махчин шувуудыг идэвхтэй үүрийг бүртгэж байсан ба 
өдрийн болон шөнийн 11 зүйл махчин шувуудын 356 идэвхтэй үүр бүртгэсэн. Эдгээрээс 
амарын шонхор, зээрд шонхор, шууман шонхор зэрэг жижиг махчин шувууд хамгийн 
өндөр нягтшилтай үүрлэж байсан ба тэдгээрийн үржлийн тархац нь хайлаас модны 
тархацаар хязгаарлагдлаг нь ажиглагдаж байв. Харин цармын бүргэд, соотон гуйванга, 
талын сар хамгийн бага нягтшилтай буюу тус бүр нэг үржлийн хос бүртгэгдэв.  

 

График 129. 2013 онд бүртгэгдсэн махчин шувуудын үржлийн хосын тоо 

11.2.11. Тууртан амьтдын тоо толгой, тархац 

Тууртан амьтдын тоо толгой, тархацын судалгааг Зэрлэг амьтан хамгаалах нийгэмлэг 
2012 оны X болон 2013 оны V-VI саруудад 2 удаа гүйцэтгэсэн. Тууртан амьтдын 
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судалгааны зорилго нь хулан адуу, хар сүүлтий, цагаан зээрийн популяцийн нягтшил, 
элбэгшилийг үнэлэх, тэдгээрийн тархац байршилд нөлөөлж буй хүчин зүйлсийг 
тодорхойлох, урт хугацааны мониторингийн хөтөлбөр хэрэгжүүлэх, дүйцүүлэн 
хамгаалах төлөвлөгөө боловсруулахад суурь мэдээлэл цуглуулах байв.  

Судалгаа нь Өмнөговь аймгийн Номгон, Баян овоо, Манлай, Ханбогд, Дорноговь 
аймгийн Мандах, Хатанбулаг, Хөвсгөл, Улаанбадрах, Эрдэнэ сумдын газар нутгийг 
бүхэлд нь болон хэсэгчилсэн байдлаар нийт 98,000 км2 талбайг хамран хийгдсэн. 
Судалгааны талбайн хилийг 2003-2008 оны хулангийн тархацын судалгааны мэдээллийг 
үндэслэн тогтоосон. Судалгаанд “зайнаас дээжлэх” аргын шугаман трансектийн 
хэлбэрийг ашигласан ба хоорондоо 20 км зайтай 29 паралель шулуун замналын дагууд 
4820 км замыг туулж хулан, хар сүүлтий, цагаан зээр, аргаль, бусад зэрлэг амьтдын тоо 
толгой, байршил, малчдын өвөлжөө, гэрийн байршил, малын тоо толгой, байршил, худаг 
болон задгай уст цэгүүдийг тоо, байршил зэргийн мэдээллийг цуглуусан. Мөн 
трансектийн дагууд 133 цэг дээр ургамалжилтийн бичиглэл хийж мэдээ цуглуулсан.  

 

Зураг 113. Тууртан амьтдын тоо толгой, тархацын судалгааны талбай 

11.2.12. Зэрлэг амьтдын агаарын тооллого 

Зэрлэг амьтдын агаарын тооллогыг Оюу Толгой ХХК-ний захиалгаар 2013 оны V, VI, 
VII саруудад Өмноговь, Дорноговь, Дундговь аймгуудыг нутгийг хамарсан 150,000 км2 
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талбайд хийгдсэн. Энэхүү судалгааны үндсэн зорилго нь зэрлэг амьтад, ялангуяа хулан 
адууны тоо толгой, тархацыг тогтоох, тэдгээрт нөлөөлж буй бэлчээрийн мал, хүний 
хүчин зүйлээс үзүүлж буй сөрөг нөлөөг тодорхойлох байв.  

 

Зураг 114. Зэрлэг амьтдын агаарын тооллого хийсэн талбай 

Судалгааны талбайд хойноос урагш хоорондоо 5 км зайтай паралель шулууны дагуу 
нисэж 250 метр тутамд 2.5 см пиксель нарийвчлал бүхий нийт 50,000 зураг агаараас авч 
зэрлэг амьтад, айл болон малын тоо толгой, байршлыг нь тодорхойлох юм.  

Зураг 115. Агаараас авсан хулангийн зураг Зураг 116. Агаараас авсан хар сүүлтийн 
сүргийн зураг 
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11.2.13. Хулангийн нүүдэл, шилжилт хөдөлгөөн 

Хулан адууны улирлын нүүдэл, шилжилт хөдөлгөөн, тэдгээрт уурхайн дэд бүтцээс 
үзүүлж буй сөрөг нөлөөх судлах зорилгоор Зэрлэг амьтан хамгаалах нийгэмлэг, 
Австрийн эрдэмтэдтэй хамтран 2013 оны IX сард Оюу Толгойгоос өмнөд хил хүртэлх 
авто зам, Таван толгойгоос өмнөд хил хүртэлх нүүрс тээврийн замын хооронд 10, 
Дорноговь аймгийн Хатанбулаг самын Эргэлий зоо байгалийн нөөц газар орчимд 10, 
нийт 20 хуланд сансрын дамжуулагч бүхий хүзүүвч зүүх ажлыг гүйцэтгэсэн.  Сансрын 
дамжуулагч бүхий хүзүүвч нь хоёр жилийн хугацаанд 1 цаг тутамд байршлын мэдээ 
өгөхөөр програмчлагдсан. Энэхүү 2 жилийн хугацаанд хулангийн улирал, байгаль цаг 
уурын хүчин зүйлээс хамаарсан нүүдэл, шилжилт хөдөлгөөнийг судлахаас гадна дэд 
бүтэц, ялангуяа Оюу толгой Гашуун сухайт хилийн боомтын хоороднох хатуу 
хучиллтай замын нөлөөг тодорхойлох, нөлөөллийг бууруулах үр дүнтэй арга хэмжээ авч 
хэрэгжүүлэхийн тулд шинжлэх ухааны үндэслэлтэй мэдээ, баримт цуглуулах юм.  

 

Зураг 117. Хуланд сансрын дамжуулагч бүхий хүзүүвч зүүсэн байршил 
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Зураг 118. Оюу Толгой орчимд хүзүүвчилсэн хулан 

12. ТҮҮХ СОЁЛЫН ӨВИЙН СУДАЛГАА, ХАМГААЛАЛ 

2013 онд Оюу толгой ХХК-ний Бүсийн Хөгжил, Хийгмийн Харилцааны Хэлтсийн 
Соёлын өвийн баг Рио Тинто группийн орон нутгийн харилцааны стандартын дагуу 
соёлын өвийн менежментийн системийн баримт бичгүүдийг боловсронгуй болгох болон 
соёлын биет болон биет бус өвийг хамгаалах ажлуудыг үндэсний ба олон улсын 
стандарт, хуулийн шаардлагад нийцүүлэн Шинжлэх Ухааны Академи (ШУА)-ийн 
Археологи, Палеонтологийн төв, Түүхийн хүрээлэнгүүд, орон нутгийн оролцогч 
талуудын оролцоотойгоор хамтран гүйцэтгэлээ.  

12.1. ХУУЛЬ ЭРХЗҮЙН ҮНДСЭН ШААРДЛАГА 

Соёлын өвийн хөтөлбөрийн (СӨХ) хүрээнд хийгдсэн биет болоод биет бус дурсгалыг 
хамгаалах ажлуудыг ЮНЕСКО-гийн Байгалийн болон биет өвийг хамгаалах конвенци, 
Биет бус өвийг хамгаалах конвенциуд болон Европын сэргээн босголт хөгжлийн банкны 
гүйцэтгэлийн 8 дугаар стандарт шаардлага, Олон улсын санхүүгийн корпорацийн 
гүйцэтгэлийн 8 дугаар стандарт шаадлага, Монгол улсын Соёлын өвийг хамгаалах тухай 
хуулийн 6 дугаар бүлгийн 17-ийн 10, 17-ийн 12-р заалт болон мөн хуулийн 
хэрэгжилтийг хангах зорилгоор БСШУ-ны сайдын 2010 оны 5 дугаар сарын 18-ны 
өдрийн 222 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралт буюу “Монгол улсын нутаг дэвсгэр дээр 
археологи, палеонтологийн хайгуул, малтлага судалгаа хийх журам”-ын 2 дугаар 
бүлгийн 2-ын 4 болон 2-ын 5-р заалт гэх мэт холбогдох хууль дүрэм журамд, Оюу 
Толгой ХХК-ийн нийгмийн хариуцлагатай нийцүүлэн гүйцэтгэсэн болно. 
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12.2. СОЁЛЫН ӨВИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН СИСТЕМ 

Оюу Толгой ХХК-ний дотооддоо мөрдөх журам болох Соёлын Өвийн Менежментийн 
Системийн журмыг Монгол, Англи хэл дээр эцэслэн хэлэлцэж компанийн 
удирдлагуудаар батлуулахад бэлэн болоод байна. 

Соёлын өвийн хөтөлбөрийн хүрээнд Манлай сумын Шар цав дахь динозаврын мөр дээр 
гүний худаг гаргаж,  манаачийн байшин барьсан.  

12.3. ГАЗАР ХӨНДӨХ ЗӨВШӨӨРӨЛ 

2013 онд нийт 23 газар хөндөх хүсэлт ирсэнээс өрмийн ажил дээр 4, хайрга элсний 
карьер ухах зорилготой 6, малчидын гар худаг сэргээн засварлах 7, Ханбогд сумын хог 
хаягдал булшлах төв, цахилгааны шугамын түгжээ ухаж суурилуулах, түр кэмп 
байгуулах, цэцэрлэгт хүрээлэн барих зэрэг 16 хүсэлт байлаа. Эдгээр хүсэлтүүдийг 
журмын дагуу шалгаж соёлын өвийн болон орон нутгийн харилцааны асуудлууд дээр 
саналаа өгсөн болно. Газар хөндөх зөвшөөрөл өгсөн газруудад мониторинг хийж ажлын 
үеэр хуурь журам зөрчсөн зүйлс гараагүй байна. 

12.4. СОЁЛЫН ӨВИЙГ ТОГТООХ ХАЙГУУЛ, АВРАН ХАМГААЛАХ МАЛТЛАГА, МОНИТОРИНГ 

Энэ онд барилгын шатнаас олборлолтын үйл ажиллагаанд шилжсэн тул археологи, 
палеонтологийн дурсгалыг авран хамгаалах хайгуул, малтлага судалгааны ажил цөөн 
гүйцэтгэв.   

12.4.1. Археологийн хайгуул судалгааны ажил 

Энэ жил ШУА-ийн Археологийн хүрээлэн ОТ төслийн захилгаар 2 удаагийн  авран 
хамгаалах хайгуул, 2 удаагийн төслийн үйл ажиллагааны явцын, 1 удаагийн 
мониторингийн ажлыг  зохион байгуулсан байна.  

Хүснэгт 76. Авран хамгаалах хайгуул судалгааны ажил 

Хамрагдсан талбай Хугацаа 
Ажлын 

тодорхойлолт 
Үр дүн 

Даланзадгадын мэргэжил 
сургалт үйлдвэрлэлийн 
төв барихаар төлөвлөж 
буй 20 га талбай 

2013/2/ 20

Авран 
хамгаалах 
хайгуул 

Хайгуулын ажлын дүнд 
археологийн дурсгал 
илрээгүй. 

Шар цавын үлэг 
гүрвэлийн мөр бүхий 
дурсгалт газар 

2012 оны 
12 сараас 
2013 оны 

Авран 
хамгаалах 
хайгуул 

Шар цавын үлэг гүрвэлийн 
мөр бүхий дурсгалт газрыг 
хашаажуулж, мэргэжлийн 
палеонтологичид мөрүүдийн 
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Хамрагдсан талбай Хугацаа 
Ажлын 

тодорхойлолт 
Үр дүн 

1 сар. тархалтыг судалгаа, 
мониторинг хийлгүүлж  
байна. 

Даланзадгадын мэргэжил 
сургалт үйлдвэрлэлийн 
төв барихаар төлөвлөж 
буй 20 га талбай 

2013/2/ 20
Авран 

хамгаалах 
хайгуул 

Хайгуулын ажлын дүнд 
палеонтологийн дурсгал 
илрээгүй ч энэ хавийн 
хурдсанд палеонтологийн 
дурсгал илрэх магадлалтай 
тул газар шорооны ажил хийх 
үедээ анхаарах болгоомжтой 
ажиллаж дурсгал илэрсэн үед 
дүрэм журмын дагуу 
ажиллахыг зөвлөжээ. 

Үрэлбийн палеонтологийн 
авран хамгаалах малтлага 
судалгааны олдворыг 
боловсруулах  

2013 оны 
5 сараас 
2015 оны 
10 сарын 
1 хүртэл  

Олдворыг 
боловсруулах 

Үрэлбэ олдворт газар, түүний 
ойр орчмоос палеонтологийн 
авран хамгаалах малтлага 
судалгааны ажлын үеэр 
цуглуулсан олдворуудад 
техник боловсруулалт хийж 
байгаа ажлын явцын. 

12.4.2. Дурсгалт газрыг хамгаалах төлөвлөгөө 

2013 онд ОТ ХХК барилгын ажлаас бусад барилга, газар шорооны ажлыг үндсэндээ 
хийж дууссан бөгөөд барилгын ажлын явцад хамгаалж үлдээсэн түүх соёлын дурсгалт 
зүйлийг цаашид уурхайн ашиглалтын явцад үүсэх барилгын засвар үйлчилгээний явцад 
эвдэрч сүйдэхээс хамгаалах менежментийн төлөвлөгөө боловсруулан хэрэгжүүлж байна. 

 Ханбогд сумын Үрэлбийн худаг палеонтологийн дурсгалт газрыг хамгаалах 
төлөвлөгөөний хүрээнд Гүний хоолойн замын дагууд  тэмдэг, тэмдэглэгээ, тавьж, 
Үрэлбийн худгийн орчмын малчинтай хамтран дурсгалт газрыг хянах ажлыг 
эхлүүлээд байна.  

 Шар цавын динозаврын мөрт палеонтологийн дурсгалт газар орчимд гүний 
худгийг гаргуулж, манаачийн байр барьсан. 

 Ханбогдоос Оюу толгойн хооронд тавьсан сайжруулсан шороон замын хажууд 
орших чулуун байгууламжийг, хамгаалах төлөвлөгөөний дагуу тухайн орчинд 
ажиллах хүмүүст анхааруулсан самбар, тэмдэглэгээг байршуулсан. 
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12.5. СУРГАЛТ ЗААВАРЧИЛГАА 

Энэ хугацаанд газар шорооны ажил гүйцэтгэж байгаа нийт  694 ажилтанд СӨ-ийн 
тусгайлсан зааварчилгаа өгсөн байна.  Мөн “Дурсгалт зүйлс олдоход баримтлах журам”-
ын гарын авлагыг хэвлэн ОТ кэмпийн талбайн барилга байгууламж  байршуулж 
тараасан.  

12.6. СОЁЛЫН ӨВИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН САНГИЙН МЕНЕЖМЕНТ 

Энэ онд мониторингийн хүрээнд шинээр илэрч олдсон археологийн нийт 77 дурсгалыг  
Оюу толгойн Газарзүй мэдээлэлийн системийн мэдээлэлийн сантай бүртгэж авсан. Мөн 
энэ онд 2 газраас ирсэн хүсэлтийн дагуу “Мэдээллийн сан болон соёлын өвийн тайлан 
хүсэх хуудас” бөглүүлэн холбогдох мэдээллийг өглөө. 

12.7. ДУРСГАЛТ ГАЗРЫН МОНИТОРИНГООР ШИНЭЭР ИЛЭРЧ ОЛДСОН ДУРСГАЛ БОЛОН 

ОСОЛД ДӨХСӨН ТОХИОЛДЛЫГ МЭДЭЭЛЛЭХ ҮЙЛ ЯВЦ 

СӨХ-ийн багийн ажилтнууд төслийн эргэн тойронд байгаа түүх соёлын дурсгалт 13  
газарт орон нутгийн 6 туслах ажилтанг ажиллуулж дурсгалт газруудын цэвэрлэгээ, 
хяналтыг хийж байна.  Мөн энэ онд  ашиглалт болон дэд бүтцийн талбайгаас гадна 
Ханбогд сумын нутгаас СӨ-ийн мониторинг ажлын хүрээнд шинээр 77 дурсгалыг 
илрүүлэн олж мэдээллийн санд бүртгэж авсан. Үүнд: булш 60, зэл чулуу 5, хадны зураг 
6, чулуун байгууламж 5, бичээс 1 болно. Эдгээр илэрсэн дурсгалуудын тухай 
мэргэжлийн байгууллага, сумын холбогдох мэргэжилтэнд мэдээлэлсэн. 

12.8. ОРОН НУТГИЙН БОЛОН ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУДАД ХАМТРАН ХИЙСЭН АЖЛУУД:  

 Ханбогд сумын Ахмадын холбоотой хамтран говь нутгийн ёс зан заншлыг 
сурталчилан таниулах зорилгоор ёс заншлын өргөөг Оюу Толгой уурхай хашаанд 
байгуулсан. 

 Ханбогд, Манлай, Баян-Овоо сумдын соёлын төвд урлагийн хувцас авахад хандив 
өгсөн. 

 Ханбогд сумын Ахмадын холбоотой хамтран “Галбын уулсын тахилгын судар” 
номыг 1500 хувь хэвлүүллээ. Энэхүү номоор тахилгын судар гэж юу байдаг, уул 
овоог тахиж, мөргөж сүсэглэхдээ юуг анхаарах талаар өгүүлснээрээ ач 
холбогдолтой юм. 

 Ханбогд сумын Засаг Даргын Тамгын газартай хамтран Жавхлант хайрхан, Агуйн 
хийд, Гурван зээрдийн агуй, Эхийн умай, Баяжихын агуй, Дэмчигийн хийд, 
Цагаан толгойн хийд, Уурганы нүх, Бага булаг зэрэг газруудад замын тэмдэг, 
тэмдэглэгээ, хог, үнсний савыг байрлуулсан. 
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 Ханбогд сумын Оюу Толгой ХХК-ийн шагайн харвааны багийг ивээн тэтгэсэн.  

 Ханбогд сумын соёлын төвийн хөгжим, гэрэлтүүлэг шинэчлэхэд санхүүгийн 
дэмжлэг үзүүлсэн. 

Энэ ондоо багтаан дараах төслүүдийг эхлүүлэхээр төлөвлөөд байна. 

 Говийн нутгийн ёс заншлын өргөө  

 Ардын урлагийн сургалт 

 Аман түүх баримтжуулах  

 Ханбогд сумын тэмээний баяраар Тэмээн жин тээх уралдааныг зохион байгуулах, 
тэмээний баярын үйл ажиллагаанд санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх 

12.9. БИЕТ БУС СОЁЛЫН ӨВИЙГ ХАМГААЛАХ ЧИГЛЭЛЭЭР ХИЙСЭН АЖЛУУД  

ШУА-ийн Түүхийн хүрээлэнтэй хамтран Говь нутгийн нийгэм соёлын өөрчлөлтийг олж 
тогтоох, үнэлэх нийгмийн антропологийн судалгааг гүйцэтгүүлсэн. 

 “Цогт цагийн хүрдэн”  төвтэй хамтран Их хөлгөн судар Ганжуур, Данжуурыг монгол 
хэлэнд хөрвүүлэх ажилд санхүүгийн дэмжлэг үзүүлж Өмнөговь аймгийн Даланзадгад 
дахь Мааний хийд, Ханбогд сумын Бадамдэмчогнайн хийдэд судар залсан. 

 

 

13. БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ГАЗАРЗҮЙН МЭДЭЭЛЛИЙН СИСТЕМ 

13.1. ГАЗАРЗҮЙН МЭДЭЭЛЛИЙН СИСТЕМ 

13.1.1. Газарзүйн мэдээллийн системийг хөгжүүлэх шаардлага 

Оюу Толгой төслийн Байгаль орчны холбогдолтой төрөл бүрийн нийлмэл дүн 
шинжилгээний ажлыг уламжлалт аргаар хийх нь ихээхэн хүч хөдөлмөр, хөрөнгө, цаг 
хугацаа шаардагдана. 

Иймд янз бүрийн эх сурвалжуудаас 
үүсэлтэй, төрөл бүрийн форматаар 
илэрхийлэгдсэн оронзайн мэдээллийг 
нэгтгэн, удирдан зохион байгуулах, 
улмаар бусад шинж чанарын 
өгөгдлүүдтэй уялдуулан дүн 
шинжилгээ төлөвлөлт хийх чадвар 
бүхий, менежментийн салшгүй нэг 
хэсэг болох Газарзүйн Мэдээллийн 



Оюу Толгой  ХХК-ний байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө,  
Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн биелэлт – 2013                                          

 

Хуудас - 318 

 

Систем (ГМС)-ийг хөгжүүлэх шаардлагатай. 

13.1.2. Байгал орчны газарзүйн мэдээллийн систем, түүний хэрэглээ 

Бид ГМС-ийг хөгжүүлэхийн тулд энэ салбартаа тэргүүлэгч Байгаль Орчны Систем 
Судалгааны Төвийн (ESRI) ArcGIS Desktop 10.1 програм хангамжийг ашиглаж байна. 

Энэхүү програм хангамж нь Оюу Толгой 
төслийн уурхайн болон хот төлөвлөлт, 
байгаль орчны хяналт шинжилгээ, усны 
менежмент, ургамал бүрхэвчийн өөрчлөлт, 
түүх соёлын өв, газрын менежмент, нөхөн 
сэргээлт, дэд бүтцийн мониторинг зэрэг 
ажилд өргөнөөр ашиглагдаж байна. 

 

Дээрх програм хангамж дээр суурилсан байгаль орчны ГМС нь оронзайн хийгээд шинж 
чанарын янз бүрийн хэв шинжтэй өгөгдлүүдийг хооронд нь давхцуулж, төрөл бүрийн 
төлөвлөлт, судалгаа, дүн шинжилгээнд ашиглаж буй мэдээллийн системийн цогцолбор 
бөгөөд энэ нь нэг талаас газарзүйн мэдээллийн сан, нөгөө талаас уг санг удирдан зохион 
байгуулж буй мэргэжилтэн мөн компьютерийн иж бүрдэл програм хангамж зэрэг юм. 

Энэхүү систем дээр үүсгэгдсэн газарзүйн мэдээллийн сангийн мэдээ нь оронзайн 
(spatial) болон шинж чанарын (attribute) гэсэн 2 хэсгийг агуулах бөгөөд оронзайн 
мэдээллийн сан нь аливаа биет, юмсын байршил, харин шинж чанарын хэсэг нь тухайн 
биетийн төрөл, зориулалт, хэмжээг илтгэсэн тоон үзүүлэлтээр илэрхийлэгддэг. 

13.1.3. Ашиглаж байгаа програм хангамжууд, тоног төхөөрөмжүүд 

Байгаль орчны хэлтэс нь одоогийн байдлаар ГМС-ийн доорх програм хангамж, тоног 
төхөөрөмжүүдийг ашиглаж байна. Үүнд: 

Программ хангамж: Тоног төхөөрөмж: 

 ArcGIS Desktop 10.1 
- Advanced (ArcInfo) Concurrent Use лиценз – 5 
- Basic (ArcView) Concurrent Use лиценз – 13 

 AutoCAD 2013 лиценз-1 
 MapSourse 6.16.3 
 Google Earth 7.1.2. 

 Dell Precision T7500 Workstation компьютер - 1 
 Dell Optiplex 780 desktop компьютерууд 
 Garmin GPS / байршил тогтоогч багаж - 7 
 Canon iPF825 хэвлэгч машин – 1 

Мөн байгаль орчны мэдээллийн санг өргөжүүлэх, судалгаа шинжилгээний ажлыг 
сүүлийн үеийн арга зүйгээр гүйцэтгэх зорилгоор Зайнаас тандан судлах буюу хэд хэдэн 
хиймэл дагуулын зураг, мэдээ ашиглаж байна. Үүнд: ASTER GDEM, GeoEye, Ikonos, 
Landsat-5, 7, 8, QuickBird зэрэг хиймэл дагуулын мэдээ, зураг орно. 



Оюу Толгой  ХХК-ний байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө,  
Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн биелэлт – 2013                                          

 

Хуудас - 319 

 

13.2. ГАЗАРЗҮЙН МЭДЭЭЛЛИЙН САН 

Байгаль орчны удирдлагын тогтолцооны Газарзүйн 
Мэдээллийн Санг ArcGIS Desktop-ийн ArcInfo 10.1 програм 
хангамж болон, Dell Precision T7500 Workstation 
компьютерийн иж бүрдэл систем дээр удирдан зохион 
байгуулж байна. 

2013 онд бид мэдээллийн сангийн вектор мэдээллийг чиглэл 
тус бүрээр нь геодатабааз (ESRI-ийн Geodatabase формат) 
болгож салгасан, ингэсэнээр мэдээлийн санг чиглэл тус 
бүрийн хэрэглэгчид ашиглахад илүү хялбар, зохион 
байгуулалт сайтай аюулгүй болж байгаа юм. 

13.2.1. Газарзүйн мэдээллийн сангийн бүтэц 

Оюу Толгой төслийн Байгаль орчны удирдлагын 
тогтолцооны газарзүйн мэдээллийн сан нь дараах 
хэсгүүдээс бүрдээд байна. 

 

Зураг 119. Газарзүйн мэдээллийн сангийн бүтэц 

Энэхүү газарзүйн мэдээллийн системийг одоогоор Оюу Толгой ХХК-ийн Байгаль 
Орчны хэлтэс болон Орон Нутгийн Харилцаа Тогтвортой хөгжлийн хэлтсийн зарим 
ажилчид ашиглаж байгаа ба цаашид төслийн нийт сонирхсон ажилчидад зориулж илүү 
өргөн хүрээгээр ашиглах боломжтой. 
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13.2.2. Газарзүйн координатын систем ба тусгаг: 

Энэхүү мэдээллийн санд янз бүрийн координатын системээр илэрхийлэгдсэн мэдээллийг 
UTM-ийн тусгагд шилжүүлэн нэгдгэсэн бөгөөд програм дээр доорх хэлбэрээр 
тохируулна.  

WGS 1984 UTM Zone 48N False easting: 500000.000000 

Projection: Transverse Mercator 

GCS WGS 1984 

False northing: 0.000000 

Central meridian: 105.000000 

Datum: D WGS 1984 Scale factor: 0.999600 

 Latitude of origin: 0.000000 

 Linear Unit: Meter 

13.3. ГАЗАРЗҮЙН МЭДЭЭЛЛИЙН САНГИЙН БҮРДЭЛТ 

БОУТ-ны газарзүйн мэдээллийн сангийн бүрдэлт нь одоогийн байдлаар доорх 
мэдээлэлтэй бүрдээд байгаа бөгөөд цаашид Оюу Толгой төслийн болон бусад 
холбогдолтой орон зайн мэдээллээр байнга шинэчлэгдэн бүрдэж байх болно. 

1. Ерөнхий мэдээлэл 
 Сум, багуудын төв 
 Сум, багийн хил 
 Тусгай хамгаалалттай газар нутаг 
 Хайгуулын болон ашиглалтын лицензийн талбай 
 Хилийн бүс нутаг (улсын хилээс 15 км дотогш нутаг) 
 Өндрийн тоот (1:100 000 масштабтай байрзүйн зургийн өндрийн тоот) 
 Малчны бууц, өвөлжөө 

2. Суурь зургууд 
 1:100 000-ийн масштабтай байрзүйн зураг 
 Ландсат хиймэл дагуулын мэдээ (сүүлийн 10-н жилээр) */ 60% 
 ASTER хиймэл дагуулын 30 метрийн орон зайн шийдтэй өндрийн тоон загвар 
 SRTM-ийн 90 метрийн орон зайн шийдтэй өндрийн тоон загвар 
 Quick bird хиймэл дагуулын зураг (лицензийн талбай, дэд бүтцийн зурвас 

нутгууд)*/ 90% 
 GeoEye хиймэл дагуулын зураг (лицензийн талбай) 

3. Дэд бүтэц 
 Орон нутгийн түр болон байнгийн нисэх онгоцны зурвас 
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 Орон нутгийн авто замын сүлжээ 
 ОТ-ГС-ын чиглэл дэх хатуу хучилттай замын трасс 
 ТТ-ГС нүүрсний замаас ОТ-н дулааны төв уурын зуухруу нүүрс тээвэрлэх 

замын трасс 
 Энержи Ресурс компанийн хатуу хучилттай нүүрсний зам 
 Таван толгойн одоо ашиглаж байгаа сайжруулсан нүүрсний зам 
 ОТ-ГС-ын 220кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам 
 ОТ-ХБ болон ОТ-ГХ-ын 35кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам 
 Радио холбооны антены байршил 
 Манлай-Ханбогд-ОТ чичлэл дэхь шилэн кабелийн маршрут 
 ГХ-ОТ-н ус татах шугам хоолой 
 ОТ Сайтын хашаа, түүний өргөтгөл 
 Ажилчдын түр суурин болон уурхайн барилга, байгууламж 

4. Газрын менежмент 
 Лицензийн талбай доторх эвдэрсэн газар 

‐ Барилгын ажлын нөлөөнд хөндөгдсөн талбай 
‐ Авто замын нөлөөнд хөндөгдсөн талбай 
‐ Ил уурхайн болон хаягдлын далангийн үйл ажилгаанд хөндөгдсөн 

талбай 
 Байнгын болон түр нисэх буудлын эвдэрсэн газар 
 Барилгын ажлын түр кемпүүдийн зөвшөөрөл бүхий талбай 
 ГХ-ОТ ус татах шугам хоолойн зөвшөөрөл бүхий газар 
 Элс, хайрга дүүргэгч материал олборлох зөвшөөрөл бүхий талбайнууд 
 Ордын хайгуулын цооногуудын байршил 

5. Усны менежмент 
 Малчдын гар худаг 
 Усны хайгуул болон ашиглалтын цооногуудын байршил 
 Түр зуурын ил задгай усны байршил 
 Гүний хоолой газар доорх усны ордын хил 
 Газар доорх усны геофизикын хайгуул хийсэн шугам 
 Голын голдирол, хуурай сайр*/ 30% 
 Ус хагалбарын шугам, ус хураах талбай */ 40% 

6. Биологийн олон янз байдал 
 Ханбогд сумын бэлчээрийн төрөл 
 Амьтны ажиглалтын мэдээ 
 Шугаман трансект маршрут 
 Шувуудад чухал газрын хил 
 Хиймэл үүрний байршил 
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 ОТ-ГС замын дагуух төлөвлөж буй нүхэн гарц 
 Жороо тоодогийн судалгаа хийсэн талбай 

7. Ургамлын менежмент 
 Лицензийн талбай доторх нутгийн ургамлан бүрхэвч 
 Лицензийн талбай доторх ховор ургамлын тархалт 
 Лицензийн талбай доторх нэн ховор ургамлын тархалт 
 Лицензийн талбайн 2025 он хүртлэх ногооруулах төлөвлөгөө 
 1:100 000 масштабтай байрзүйн зургийн заган ой (Ханбогд сумын хэмжээнд) 
 ОТ лицензийн талбайгаас 20км радиус дахь хайлаас модны байршил*/ 50% 
 Ханбумбат нисэх зурвас, Цахилгаан станц, 220кВ цахилгааны шугамын 

дагуух ургамлын бүлгэмдэл 
 Биологийн нөхөн сэргээлт хийсэн талбай 
 Гүний хоолойн нүүлгэн шилжүүлсэн заган ой 
 Ханбогд сумын нутаг дэвсгэрийн ургамлын индекс - ландсат хиймэл 

дагуулын 2010 оны 8-р сарын байдлаар 

8. Хог хаягдлын менежмент 
 Хог хаягдлын төвийн байршил 
 Химийн хортой болон аюултай бодис хадгалж буй талбай 
 Химийн хортой болон аюултай бодисоос 50 метр хүртэл хамрах талбай 
 Хог хаягдал булшлах талбай 
 Хаягдал хог булшласан талбай 

9. Байгаль орчны мониторинг 
 Газар доорх усны мониторингын цэг 
 Уур амьсгалын мониторингын цэгүүд, автомат цаг уурын станцын байршил 
 Тоосны мониторингын цэг 
 Дуу шуугианы мониторингын цэг 
 Хорт хийн мониторингын цэг 
 Хөрсний мониторингын цэг 
 Ургамлын мониторингын цэг 
 Амьтны мониторингын цэг 

10. Соёлын өвийн мэдээлэл 
 Эртний хийд, туурийн байршил 
 Археологийн дурсгал бүхий цэгүүд 
 Палеонтологийн олдвор илэрсэн талбайнууд 

Дээрх мэдээллийн орон зайн хамрах хүрээ нь ихэхдээ Ханбогд сумын нутаг дэвсгэрийг 
хамрах ба зарим мэдээлэл доор үзүүлсэн зургийн дагуу зэргэлдээх сумдын нутаг 
дэвсгэрийг хамарна. 
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Зураг 120. Мэдээллийн сангийн оронзайн хамрах хүрээ 

13.3.1. Нийт хэвлэгдсэн зургийн тоо, төрөл 

Энэхүү мэдээллийн сангаас 2013 онд хэвлэгдсэн зургийн тоог тус тусад нь дурьдвал: 
ерөхий мэдээллийг агуулсан-14, дэд бүтэцтэй холбоотой-3, газрын асуудалтай 
холбоотой-36, усны менежменттэй холбоотой-38, биологийн олон янз байдалыг 
харуулсан 18, хог хаягдал-5, байгаль орчны мониторинг-10, орон нутгийн харилцаатай 
холбоотой 12 зураг, нийт 136 зураг бэлтгэн нийлүүлсэн байна. Эдгээр нь зөвхөн ГМС 
хариуцаж ажиллаж байгаа хүний нийт гаргасан зургийн тоо бөгөөд чиглэл тус бүрийн 
ГМС-ийн хэрэглэгч нарын бэлтгэсэн зургууд үүнд ороогүй болно. 

Хүснэгт 77. 2013 онд шинээр хэвлэгдсэн ба шинэчлэгдсэн гол зургуудийн жагсаалт 

Д/д Зургийн нэр 
Бэлтгэгдсэн 

хэл 
Масштаб 

Цаасны 
хэмжээ 

Хамрагдах 
нутаг 

1 
ОТ ашиглалтын талбай дахь хөндөгдсөн 
талбай - 2013 оны улирал тус бүрээр 

Англи хэл 
1:230000 A2 

лицензийн 
талбай 

2 
ОТ төслийн хайрга, дүүргэгч материал 
олборлох цэгүүдын байршил 

Англи хэл 
Монгол хэл 

1:200000 A2 ХБ сум 

3 
Хаягдал хадгадах байгууламж №2-ын 
ургамлын бүлгэмдэл  

Англи хэл 
1:20000 A3 

лицензийн 
талбай 

4 
2013 оны биологийн нөхөн сэргээлт 
хийх төлөвлөсөн газрууд 

Англи хэл 
1:200000 A3 ХБ сум 

5 
Говийн Бага Дархан газрын “А”, “Б” 
хэсгийн дотоод бүсчлэл 

Монгол хэл 1:165000 
1:100000 

Arch E БО, ХБ сум 
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6 
ОТ төслийн газар доорх усны хяналт 
шинжилгээний уст цэгүүд 

Монгол хэл 
1:100000 A3 

ХБ, Манлай, 
ЦЦ сум 

7 
ОТ төслийн 2013 онд ус авч ашиглах 
зөвшөөрөл бүхий худгууд 

Монгол хэл 
1:200000 
1:25000 

A3 

ХБ сум, 
лицензийн 
талбай 

8 
Ундайн голыг хамгаалах, голын 
голдиролд, хэсэгчлэн тохируулга хийх 
төлөвлөгөө 

Монгол хэл 
Англи хэл 1:8000 Arch E 

лицензийн 
талбай 

9 
ОТ-Гашуун Сухайт чиглэл дэх хатуу 
хучилттай замын барилгын явц 

Англи хэл 1:180000 
 

А3 ХБ сум 

10 
Гүний хоолойн газар доорхи усны 
ордын орчмын геологийн зураглал 

Монгол хэл 
 

1:200000 А3 ХБ сум 

 

 

13.4. БҮЛГИЙН ДҮГНЭЛТ 

Оюу Толгой төслийн Байгаль орчны холбогдолтой төрөл бүрийн нийлмэл дүн, 
шинжилгээний үр дүнд орон зайн анализ хийж нэгтгэн дүгнэхэд газарзүйн мэдээллийн 
систем нь ихээхэн чухал хувь нэмэр оруулж байна. Газарзүйн мэдээллийн системийн 
ажлын хүрээнд ArcGis, Map source, AutoCat, Google зэрэг 4 төрлийн програм хангамж, 
мөн зайнаас тандан судлалын зорилгоор агаар сансраас авсан ASTER GDEM, GeoEye, 
Ikonos, Landsat-5, 7, 8, QuickBird зэрэг 6 төрлийн сансрын зураг болон байрзүйн зураг, 
судалгааны шинжилгээний үр дүнг нэгтгэсэн нийт 10 хэсгээс бүрдэх газарзүйн 
мэдээллийн баазыг ашиглаж байна.  

2013 онд Газарзүйн мэдээллийн санд тулгуурлан хэрэглэгч тус бүрийн бэлдсэн зургийг 
оруулалгүйгээр зөвхөн газарзүйн мэдээллийн системийн ажилтан нийт 136 сэдэвчилсэн 
томоохон зургийг бэлтгэсэн.  
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14. БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ СУРГАЛТ, СУРТАЛЧИЛГАА 

13.1. БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ СУРГАЛТ, ТҮҮНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ  

Оюу Толгой ХХК нь Байгаль орчны удирдлагын тогтолцоо ISO 14001, Олон улсын 
санхүүгийн байгууллагын тавьсан шаардлагуудыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд байгаль 
орчны аливаа мэдээ, мэдээллийг ажиллагсдад, орон нутгийн иргэд болон бусад 
сонирхогч талуудад нээлттэй болгох, тэдний байгаль хамгаалах үйлсэд оролцоход нь 
дэмжлэг туслалцаа үзүүлж ажилладаг. Сургалтын хэлтэс нь байгаль орчны чиглэлээр 
дараах сургалтуудыг ажиллагсдад Англи, Монгол хэл дээр ордог бөгөөд 2013 онд 
нийтдээ 1149  хүн доорх сургалтуудад хамрагдан байгаль орчны зохих мэдлэгтэй 
болсон. Үүнд: 

1. Байгаль орчны ерөнхий мэдлэг олгох сургалт 
2. Агаарын чанар (хүлэмжийн хий, дуу чимээ болон доргио чичиргээ) 
3. Усны менежмент  
4. Газрын менежмент 
5. Биологийн олон янз байдал 
6. Хог хаягдлын менежмент (эрдэслэг болон эрдэслэг бус) 

Байгаль орчны сургалтуудын үргэлжлэх хугацаа 3 цаг 30 минут бөгөөд сургалт тус 
бүрийн дараа мэдлэг шалгах тесттэй.  2013 онд Сургалтын хэлтэстэй хамтран дээрх 
сургалтын материалуудад шаардлагатай нэмэлт, өөрчлөлт, засваруудыг хийгдсэн. 
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Үүнээс гадна Байгаль орчны хэлтсийн сургалт, сурталчилгаа хариуцсан баг ажлын 
байруудаар ажил эхлэхийн өмнөх хурал дээр Хүснэгт 78-д 2012 оны 12-р сараас эхлэн 
2013 оны 11-р дуустал 13 хэлтсүүдийн ажлын байранд 15 минут үргэлжлэх ажлын 
байрны сургалтыг нийт 2117 хүнд орсон байна. 

Хүснэгт 78. Ажлын байранд орсон сургалтын бүртгэл  

№ Сургалтын сэдэв 
Сургалт орсон 

давтамж 

Сургалтанд 
хамрагдсан хүний 

тоо 

1 Байгаль орчны ерөнхий сургалт 3 48 

2 Хог хаягдлыг ангилах журам 26 475 

3 Усны зохистой хэрэглээ 14 265 

4 
Асгаралт, асгаралтын үед авах арга хэмжээ болон 
асгаралт цэвэрлэх материалыг хэрхэн ашиглах заавар 

14 381 

5 Дэлхийн усны өдөр 1 50 

6 Монголын усны өдөр 1 54 

7 Цөлжилтын тэмцэх дэлхийн өдөр   9 456 

 Нийт 68 2117 

 
Байгаль орчны хэлтсийн үндсэн ажилчид болон бусад холбогдох гэрээт компаниудын 
ажиллагсдыг эрүүл мэнд аюулгүй ажиллагаа, байгаль орчны чиглэлийн сургалтуудад  
хамруулж, шаардлагатай тохиолдолд системд өөрчлөлт оруулан тайланг удирдлагуудад 
танилцуулсан.  

13.2. БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЭДЛЭГ ОЛГОХ ХӨТӨЛБӨР 

Байгаль орчны хэлтсийн сургалт, сурталчилгаа хариуцсан баг нь үндсэн болон туслах 
гүйцэтгэгч компанийн бүх ажиллагсдыг хамарсан байгаль орчны мэдлэг олгох ажлуудыг 
зохион байгуулдаг бөгөөд энэхүү ажлын хүрээнд нийт ажиллагсдын экологийн 
мэдлэгийг дээшлүүлэх, байгаль хамгаалалд хүн бүрийн оролцоо, үүрэг хариуцлагыг 
нэмэгдүүлэх, байгаль хамгаалах үйлсэд ажиллагсдыг татан оролцуулах, компанийн 
байгаль орчны бодлогыг таниулах зорилгоор байгаль орчныг хамгаалах талаар Олон 
Улсын байгууллагуудаас зарлаж буй Дэлхийн өдрүүдийг тэмдэглэн өнгөрүүлдэг. 
Дэлхийн өдрүүдийг тэмдэглэх ажлын хүрээнд мэдээллийн хуудас бэлтгэн ажлын 
байруудад байршуулах, уулзалт зохион байгуулах, дүрс бичлэгийн уралдаан явуулах, 
мод тарих аян зохиох, хог цэвэрлэх зэрэг зэрэг ажлуудыг амжилттай зохион байгуулсан. 
2013 оны байдлаар дараах Дэлхийн өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлсэн.  
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13.2.1. Дэлхийн Усны өдөр  ( 3-р сарын 22) 

 

Зураг 121.  “Ус бол чандмань эрдэнэ” уралдаанд тэргүүн байр эзэлсэн Э.Баатар 

Дэлхийн усны өдөр-ийг тохиолдуулан Оюу Толгой төслийн ажиллагсдын дунд “Ус бол 
чандмань эрдэнэ” гэсэн нэрийн  сэдэвт дүрс бичлэгийн уралдаан зарласан бөгөөд 
тэмцээнд ялагчдыг тус оны 6-р сарын 22-нд шалгаруулсан. Шалгарсан бүтээлүүдийг 
засварлан одоо сурталчилгааны чиглэлээр дотоодоо ашиглаж байна. Эхний гурван 
байранд эздийг дурьдвал: 

- Тэргүүн байр - Э.Баатар, инженерийн дадлагажигч оюутан 
- Хоёрдугаар байр – Д.Сүхээ, Ханбогд сумын Сургалтын төвд механик 
- Гуравдугаар байр – Д. Батаа,  Байгаль орчны хэлтсийн хяналт шинжилгээ 

хариуцсан мэргэжилтэн       
Мөн төслийн талбайн  нийт ажиллагсдад “Усны зохистой хэрэглээ” ажлын байрны 
сургалтыг  зохион байгуулсан. 

13.2.2.  Бүх нийтийн цэвэрлэгээ  (3-р сарын 27) 

Оюу Толгой уурхайн талбайд нийт 600 гаруй ажиллагсад оролцон уурхайн лицензэт 
хашаалсан талбай дотор Ил Уурхай №1-ийн хойд болон өмнөд талбай, Ил уурхай №2, 
Ил уурхай №3, Бетон зуурмагийн үйлдвэр №1, Бетон зуурмагийн үйлдвэр №3, Хүдрийн 
хаягдал хадгалах байгууламж, Засвар үйлчилгээний цехийн урд талбай, Ханбогд суманд 
байрлах Зуны кемпийн 100 м радиус доторх ойр орчмын хог хаягдлыг цэвэрлэж 
зайлуулсан.  
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Зураг 122. Хог түүж буй ажиллагсад 

13.2.3. Дэлхийн Нүүдлийн Шувуудын Өдөр  (5-р сарын 11-12) 

Жил бүрийн 5-р сарын хоёрдох амралтын өдрүүдийг Дэлхийн нүүдлийн шувуудын өдөр 
болгон НҮБ-аас зарласан бөгөөд ОТ ХХК-ийн Байгаль орчны хэлтэс уг өдрийг гурав 
дахь жилдээ тэмдэглэн өнгөрүүлж байна. 2013 онд Байгаль орчны сургалт, сурталчилгаа 
хариуцсан баг Биологийн олон янз байдлын менежмент хариуцсан багтай хамтран орон 
нутгийн иргэдтэй илүү ойр хамтарч ажиллах үүднээс Ханбогд сумын ерөнхий 
боловсролын сургуулийн багш, сурагч нартай хамтран шувуу ажиглах аяллыг зохион 
байгуулж, сурагчдад шувуудын талаар илтгэл танилцуулга хийсэн нь бага залуу 
үеийнхний байгалиа хамгаалах үзэл ухамсрыг дээшлүүлэхэд өөрсдийн хувь нэмрээ 
оруулсан үйл ажиллагаа болж өнгөрсөн. 
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Зураг 123. Ханбогд сумын ерөнхий боловсролын багш, сурагчдад илтгэл тавьж, Их булаг болон 
бага булагуудад шувуу ажиглаж байгаа нь 

13.2.4. Цэцэрлэгжүүлэлт хийх онол, практикийн сургалт  (5-р сарын 9- 10) 

Байгаль орчин, Ногоон хөгжлийн яам 2013 оныг Ногоон боловсролын жил болгон 
зарласан. Байгаль орчны хэлтсийн нөхөн сэргээлт хариуцсан ахлах ажилтан 
Б.Алтанцэцэг санаачлан Улаанбаатар Их Сургуулийн Ой мод, цэцэрлэгжүүлэлтийн 
танхимийн эрхлэгч, профессор Чанцалдулам, ХААИС-ын Ургамал хамгааллын эрдэм 
шинжилгээний хүрээлэнгийн эрхлэгч, профессор Ундармаа нарыг урьж Ханбогд сумын 
мод үржүүлгийн бүх ажиллагсдад цэцэрлэгжүүлэлт хийх онол, практикийн сургалтыг 
амжилттай зохион байгуулсан.    

 

 

Зураг 124. Танхимийн сургалт болон мод үржүүлгийн талбайд дадлага хийж байгаа нь 

13.2.5. Үндэсний мод тарих өдөр  ( 5-р сарын 11) 

Монгол Улсын ерөнхийлөгч Ц.Элбэгдоржийн санаачилснаар жил бүрийн 5-р сарын 
хоёрдох Бямба гариг бүрийг Үндэсний мод тарих өдөр болгосон билээ. Энэ жил 5-р 
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сарын 11-ны өдөр тохиосон бөгөөд Байгаль орчны хэлтэс Монгол Улсын Хөдөө Аж 
Ахуйн Их Сургуулийн профессор, Агробиологийн багш Ж.Чулуунбаатарыг урьж мод 
хэрхэн тарьж, арчлах талаар илтгэл тавиулж, мод үржүүлгийн талбайд тарьсан нэг болон 
хоёр настай тарьцыг авчран Хайгуул болон Геологийн хэлтсийн гадна 108 ширхэг тарьц 
тарьж, хэлтсүүдийн дунд “Хэн сайн модоо тарих ургуулах вэ?” гэсэн аян зарлаж 9-р сарын 
24-ны өдөр ялагчдыг шалгаруулсан юм. Тэмцээнд шалгарсан хамт олонг дурдвал: 

- Тэргүүн байр – Хайгуул болон Геологийн хэлтэс 
- Хоёрдугаар байр – Мейжор Дриллинг Монголиа ХХК 
- Гуравдугаар байр – Дулааны цахилгаан станц 

 

Зураг 125.  Профессор Ж.Чулуунбаатарын илтгэл болон дадлага практикт оролцсон ажиллагсад 

 

Зураг 126.  “Хэн сайн модоо тарих вэ?” уралдаанд оролцсон хэлтсүүдийн тарьсан заг болон 
наранцэцэг 
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13.2.6. Цөлжилттэй тэмцэх дэлхийн өдөр  (6-р сарын 17) 

Жил бүрийн 6-р сарын 17-ны өдрийг Цөлжилттэй тэмцэх дэлхийн өдөр болгон НҮБ-н 
цөлжилттэй тэмцэх конвенцээс зарласан. Энэ өдрийг Оюу Толгой төслийн Байгаль 
орчны хэлтэс гуравдах жилдээ тэмдэглэн өнгөрүүлж байна. Энэ өдрийг тэмдэглэх ажлын 
хүрээнд Их булаг болон булагийг цэвэрлэж, хогийн сав байршуулан, тээврийн 
хэрэгслүүдэд санамж нааж, Ботаникийн мэргэжилтэн Ж.Санжидын “Газар нутгаа 
хайрлах монгол зан заншил” номны нээлт хийж, “Дэлхийн Цөлжилттэй Тэмцэх 
конвейнцийн хэрэгжилт ба дэлхийн туршлага, Монголын хувь нэмэр” сэдэвтэй 
илтгэлийг Монгол Улсын Их Сургуулийн Биологи, Биотехнологийн факултет, Ойн 
танхимийн профессор Н.Батхүү тавьсан юм. Түүнчлэн “ Цөлжилт” сэдвээр ажлын 
байрны сургалтын материал бэлтгэн боловсруулж газар шорооны ажил хийдэг 
хэлтсүүдийн ажиллагсдад нийт 9 удаа 396 ажилчдад зохион байгуулсан.  

 

Зураг 127.  Их булаг болон Бага булагт байршуулсан төмөр хогийн сав, Профессор Н.Батхүүгийн 
уурхайн ажилчдад танилцуулсан илтгэл, Хог цэвэрлэгээний ажилд оролцсон ажилчид 
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13.3. БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЭДЭЭЛЛИЙН ХЭРЭГСЭЛ  

Байгаль орчны хэлтсийн сургалт, сурталчилгаа хариуцсан баг  Олон нийттэй харилцах 
хэлтэстэй хамтран  Байгаль орчны хэлтсээс зохион байгуулж буй тэмцээн уралдаан, аян, 
дүрэмд орсон өөрчлөлт, ололт амжилтаасаа Оюу Толгой төслийн нийт ажиллагсад, 
нутгийн иргэд  болон бусад сонирхогч талуудад байнга хүргэж байхыг зорьдог.  

13.3.1. Цахим мэдээлэл  

2013 онд Оюу Толгой компанийн www.ot.mn цахим хуудсанд фото зургийн хэсгийг 
байршуулаад байна. Хүснэгт ХХ-д Оюу Толгой ХХК байгууллага дотроо цахим 
шуудангаар түгээгддэг “Хэзээ, хаана, юу” долоо хоног тутмын мэдээлэл, компанийн 
олон нийтийн цахим хуудас болон Фейсбүүк хуудсанд дараах мэдээллийг бэлтгэн 
хүргэсэн.  

Хүснэгт 79. Цахим мэдээллийн бүртгэл 

№ Бэлтгэсэн мэдээллийн сэдэв Огноо Мэдээллийн  

1 
Хаврын их цэвэрлэгээг ОТ төслийн талбайд 
зохион байгуулсан тухай 

2013.03.29 
Хэзээ, Хаана, Юу, ОТ Фейсбүүк 
болон бусад мэдээллийн самбар 

2 Эх Дэлхийн өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай  2013.04.19 Хэзээ, Хаана, Юу 

3 
Хэн модоо сайн тарьж ургуулах вэ аяны 
шалгаруулалтын тухай 

2013.11.08 Хэзээ, Хаана, Юу 

4 Хэн модоо сайн тарьж ургуулах вэ аяны зар  2013.05.13 Хэзээ, Хаана, Юу 

5 
MУ-н ерөнхийлөгчийн санаачилсан бүх нийтээр 
мод тарих өдөр 

2013.05.13  Хэзээ, Хаана, Юу 

6 
Дэлхийн Нүүдлийн шувуудын өдрийг сургуулийн 
сурагчидтай тэмдэглэн өнгөрүүллээ. Мод тарих 
тухай  

2013.04.29 
Хэзээ, Хаана, Юу, ОТ Фейсбүүк 
болон бусад  

7 
Цөлжилттэй тэмцэх Дэлхийн өдөр ОТ 3 дахь 
жилдээ тэмдэглэн өнгөрүүллээ 

2013.06.14 
Хэзээ, Хаана, Юу, ОТ Фейсбүүк 
болон бусад мэдээллийн самбар 

8 Дэлхийн усны өдөр 2013.03.22 
Хэзээ, Хаана, Юу болон ОТ 
Фейсбүүк 

9 “Ус бол чандмань эрдэнэ” уралдааны тухай  2013.06.21 Хэзээ, Хаана, Юу 

10 
“Ус бол чандмань эрдэнэ” уралдааны ялагчид 
тодорлоо. 

2013.08.09 Хэзээ, Хаана, Юу 

11 
“Хэн модоо сайн тарьж ургуулах вэ?” аяны 
ялагчдын тухай  

2013.11.08 Хэзээ, Хаана, Юу 

12 
Их болон Бага булаг шанд цэвэрлэхэд 
ажиллагсдыг уриалсан мэдээ 

2013.11.01 Хэзээ, Хаана, Юу 
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13 Зэрлэг ан амьтдаас сэрэмжлүүлсэн сэрэмжлүүлгэ. 2013.6 сард Хэзээ, Хаана, Юу 

15 
Байгаль орчинд ээлтэй дахин боловсруулсан 
бүтээгдэхүүн – Хогийн сав   

2013.8 сард  Хэзээ, Хаана, Юу   

17 
Оюу Толгой ХХК-ний санхүүжилтээр Өмнөговь, 
Дорноговь аймагт хулангийн тооллого судалгаа 
хийлээ. 

2013.11.06 www.ot.mn  вебсайт  

18 
Хог хаягдалгүй Үндэсний баяр Наадмаа 
тэмдэглэцгээе. 

2013.07 сард OT мэдээлийн цахим шуудан 

19 Аюулгүй ажиллагааны зөвлөмж (3 удаа) 

2013.10.04 

2013.11.01  

2013.11.22 

Хэзээ, Хаана, Юу 

20 “Оюу Бүрд” эрдэслэг ус 2013.11.29 Хэзээ, Хаана, Юу    

21 Байгаль орчны зургийн цомог (11 альбомтой) 2013.11.26 www.ot.mn  вебсайт 

13.3.2. Мэдээллийн хуудас, наалт  

Байгаль орчны мэдээллийн хуудас болон зурагт хуудсуудыг Монгол, Англи хэл дээр 
бэлтгэн мэдээллийн самбарууд, ажлын байрууд, мөн ариун цэврийн өрөөнүүдэд 
байршуулдаг тул ажиллагсдад байгаль орчны мэдээлэл, санамжийг авахад дөхөм байдаг. 
2013 онд дараах хуудсуудыг шинэчлэн гаргасан.  
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Зураг 128. “Аалз & Могой” мэдээллийн хуудас  

 

Зураг 129. Ариун цэврийн өрөөний наалт 
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13.4. БУСАД  

13.4.1.  Байгууллагаас гадна зохион байгуулагддаг сургалт 

Байгаль орчны хэлтсийн ажиллагсад байгууллагын дотоод журмын дагуу шаардлагатай 
сургалтуудад хамрагдаж мэргэшихээс гадна Мэргэжлийн Хяналтын Ерөнхий Газар, 
Байгаль Орчин, Ногоон Хөгжлийн Яам, Олон Улсын Санхүүгийн Байгууллага, Зэрлэг 
Амьтан Хамгаалах Нийгэмлэг зэрэг газруудаас зохион байгуулагдсан сургалт, семинар, 
бага хурал, хэлэлцүүлэгт Оюу Толгой компаниа төлөөлөн оролцдог. 2013 оны байдлаар 
нийт 20 гаруй сургалт, бага хурал, семинарт давхардсан тоогоор нийт 40 ажилтан 
оролцсон (Хавсралт хүснэгт 18).   

13.5. БҮЛГИЙН ДҮГНЭЛТ 

Байгаль хамгаалах үйл ажиллагааг амжилттай хэрэгжүүлэх гол үндэс нь төслийн 
хэмжээнд ажиллаж буй нийт ажилчдын байгаль хамгаалах мэдлэг болон ухамсарыг 
дээшлүүлэх ажлуудыг тодорхой давтамжтай байнга зохион байгуулж байх нь маш чухал 
юм. Уг ажлын хүрээнд :	

 2013 онд ОТ төслийн хүрээнд ажиллаж буй ажилчдын мэдлэгийг дээшлүүлэх 
сургалтыг тодорхой 6 чиглэлийн  дагуу зохион байгуулж нийт давхардсан 
тоогоор 3266 ажилчдыг хамруулсан.  

 Байгаль орчны мэдлэг олгох хөтөлбөрийн хүрээнд дэлхий даяар байгаль 
хамгаалах зорилгоор явуулдаг Дэлхий усны өдөр, Дэлхийн нүүдлийн шувуудыг 
хамгаалах өдөр, Цөлжилттэй тэмцэх дэлхий өдөр болон үндэсний хэмжээнд  
зохион байгуулагддаг Үндэсний мод тарих өдөр, Бүх нийтийн цэвэрлэгээний 
өдрүүдийг тохиолдуулан төслийн хэмжээнд тодорхой ажлуудыг зохион 
байгуулсан. Тухайлбал: Дэлхийн усны өдрийг тохиолдуулан төслийн хэмжээнд 
ажилчдын дунд “Ус бол чандмань эрдэнэ” богино хэмжээний бичлэгийн 
уралдаан, Үндэсний мод тарих өдрийг тохиолдуулан нийт хэлтсүүдийн дунд “Хэн 
сайн мод ургуулах вэ?” уралдаануудыг зохион байгуулсан. 

 Байгаль орчны холбогдох хууль, дүрэм болон стандарт журмуудад нийцсэн 
ухуулах зурагт хуудас, наалтуудыг бүх төслийн хэмжээнд бүх байгууламжуудад 
шаардлагатай газруудад байрлуулсан.  
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14. ДҮГНЭЛТ 

Оюу Толгой ХХК нь Монгол Улсын засгийн газар болон ард түмний өмнө байгаль 
орчин, нийгэм, эдийн засгийн хэрэгцээ шаардлагын тэнцвэрийг олох зарчмаар 
тогтвортой хөгжлийг дэмжих үүрэг хүлээсэн билээ. Өмнийн говийн бүс нутагт хэрэгжиж 
буй Оюу Толгой төсөл нь эцсийн дүндээ тухайн бүс нутгийн биологийн олон янз 
байдалд эерэг нөлөө үзүүлэх зорилготой. Энэ нь уурхайн хаалтын үед хүрсэн байх ёстой 
зорилго боловч тус компани төсөл хэрэгжих хугацаанд үе шаттайгаар хэрэгжүүлэхээр 
ажиллаж байна.  

Монгол Улсын мэргэшсэн зөвлөх компаниуд олон улсын зөвлөх мэргэжилтнүүдийн 
дэмжлэгтэйгээр Оюу Толгой төслийн Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан 
үнэлгээг 2002 оноос эхлэн гүйцэтгэж ирсэн. Өнөөдөр үндсэн ба дэд бүтцийн төслүүдийн 
нийт 31 үнэлгээний тайланг мөрдөн ажиллаж байна. Оюу Толгой ХХК нь БОНБНҮ-нд 
заасан заавар, зөвлөмжид үндэслэн жил бүр байгаль орчныг хамгаалах, орчны хяналт 
шинжилгээний хөтөлбөрийг боловсруулан БОНХЯ-аар жил бүр батлуулан 
хэрэгжүүлэхээс гадна олон улсын санхүүжүүлэгч байгууллагуудын гүйцэтгэлийн 
стандарт, Рио Тинто группын мөрдөж ажилладаг байгаль орчин, нийгмийн олон улсын 
стандартууд шаардлагуудыг өдөр тутмын үйл ажиллагаанд хэвшүүлэн дагаж мөрдөж 
ирлээ.  
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Оюу Толгой ХХК-ны 2013 онд хийж бүтээсэн байгаль орчны гол гол гүйцэтгэлийн 
үзүүлэлтүүд болон хүрсэн амжилтуудаас хураангуйлбал: 

 Монгол Улсын хууль тогтоомжийн дагуу үйл ажиллагаа явуулж, холбогдох 
үндэсний 72 стандартыг өдөр тутмын үйл ажиллагаанд хэрэглэж хэвшсэн, 

 Рио Тинтогийн байгаль орчны 11 стандартуудыг хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд эдгээр 
стандартууд нь олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн,  

 Олон улсын санхүүжүүлэгч байгууллагуудын түгээмэл хэрэглэдэг байгаль орчны 5 
гүйцэтгэлийн стандартыг хэрэгжүүлдэг, 

 Байгаль орчны удирдлагын тогтолцоо ISO 14001 стандартын дагуу байгууллагын 
бүтэц зохион байгуулалт, нөөцийг бүрдүүлж, стандартад нийцүүлсэн байгаль орчны 
бодлого, дотоод журмуудыг боловсруулан хэрэгжилтийг хангаж байна,  

 Байгаль орчны суурь судалгааны ажлыг цогцоор нь хийж гүйцэтгэж байгаа бөгөөд 
үүнд уур амьсгал, агаарын чанар-хорт хийн, тоосжилт, дуу шуугианы, усны чанар 
болон нөөцийн, доргио чичиргээний, хөрсний эрүүл ахуй, хөрсний хими-физик 
шинж чанар, өнгөн хөрсний чанар-элэгдэл доройтлын, ургамалжилт, бэлчээрийн 
эрүүл мэнд, амьтны аймаг, хог хаягдал химийн бодисын гэх мэт бүх чиглэлийг 
хамруулан долоо хоногоос жилийн давтамжтайгаар хяналт шинжилгээний хөтөлбөр 
хэрэгжүүлдэг. Үүнд:  

o Уур амьсгалын үндсэн гол үзүүлэлтүүдийг багтаасан нийт 20 орчим 
параметрийн хэмжилт хийдэг автомат цаг уурын станцыг Оюу Толгой уурхайн 
талбайд 2002 оноос хойш ашиглаж байна 

o Галбын говь, Гүний хоолой зэрэг уурхайн үйл ажиллагааны дэд бүтцүүд бүхий 
алслагдсан газруудад сар тутам явуулын багажаар цаг уурын үзүүлэлтүүдийг 
хэмжиж бүртгэдэг 

o Оюу Толгойн шууд ба шууд бус нөлөөллийн талбай, хяналтын цэгүүдийг 
оролцуулан нийт 50 цэг дээр хөрсний бүрэн хяналт шинжилгээ хийж байна. 
Үүнд жил бүр хөрсний зүсэлт хийж хөрсний морфологи, хими физик 
үзүүлэлтүүдийг хэмжих, хөрсний давсжилт, физик-механик болон химийн 
үндсэн үзүүлэлтүүдээр лабораторийн шинжилгээ хийлгэх, хүнд металл газрын 
тосны бүтээгдэхүүний агууламж тодорхойлох, тодорхойлсон 22 цэгт жилд 3 
удаа эрүүл ахуй бактериологийн хяналт шинжилгээг тогтмол явуулж байна 

o Тоосжилтын судалгааг төслийн талбай орчимд 35 цэгт тогтмол агаар дахь нийт 
хатуу бодисын хэмжээ, нарийн болон бүдүүн ширхэглэгт тоосонцор зэргийг 
хэмжих, Гүний Хоолойд 7, Галбын говьд 4 цэгт сар бүр зөөврийн багажаар 
нарийн ба бүдүүн ширхэглэгт тоосонцорын хэмжилт, хяналт шинжилгээг 
явуулдаг 

o Агаарын чанарын тогтоосон цэгүүдэд сар бүр хүчилтөрөгч, нүүрсхүчлийн дан 
ба давхар исэл, метан, азотын давхар исэл, хүхэрлэг хий, аммони зэрэг агаар 
бохирдуулагч хийнүүд болон мөн ашиглагдаж буй дизель цахилгаан 
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үүсгүүрүүдээс гарч буй хорт хийн нарийвчилсан хэмжилтийг жилд нэг удаа 
тус тус гүйцэтгэж байна 

o Дуу шуугианы хэмжилтийг лицензийн талбайн орчимд тогтоосон 10 цэг, онгоц 
буудлын орчимд 6 цэгт болон хяналтын 1 буюу нийт 17 цэг дээр өдрийн ба 
шөнийн хэмжилтийг улирал бүр хийдэг 

o Доргион чичиргээ, сейсмик хяналтыг жил бүр 8 цэг дээр явуулж байна 
o Усны чанар болон нөөцийн хяналт шинжилгээг Оюу Толгой, Гүний Хоолой, 

Галбын говь ба Ундайн гол гэсэн үндсэн 4 газруудад цооног, гар худаг ба 
задгай ус булаг шанд зэргийг оролцуулсан 512 цэгт сар тутамд хийж гүйцэтгэж 
байна. 

o Ханбогд сумын газар нутгийг бүхэлд нь хамруулан өнгөрсөн жил 36 цэг дээр 
жил бүр ургамалжилт, бэлчээрийн эрүүл мэндийн хяналт шинжилгээг хийхээс 
гадна, нөхөн сэргээлт хийсэн газруудад ургамалжилтын судалгааг тогтмол 
явуулж байсан бол судалгааны талбайг нэмэгдүүлэн 46 хүрсэн байна.  

o Сар бүрийн давтамжтайгаар шувууд, уулын туруутан, тал хээрийн туруутан, 
жижиг хөхтөн, шавж, мөлхөгчид зэрэг амьтны аймгийн ихэнх төлөөллийг 
хамруулсан хяналт шинжилгээг тогтмол явуулж байна 

 Байгаль орчны суурь судалгаа, хяналт шинжилгээ болон нөлөөллийн үнэлгээний 
ажлуудад Монгол улсын болоод гадаадын эрдэмтэн судлаачдыг өргөнөөр 
хамруулдаг, 

 Байгаль орчны нэгдсэн мэдээлэл болон судалгааны үр дүнг багтаасан газарзүйн 
мэдээллийн системд нэгтгэж цогц бааз суурийг бүрдүүлсэн 

 Газар хөндөх зөвшөөрлийн дотоод журмыг боловсруулан амжилттай хэрэгжүүлж 
байгаа бөгөөд журмын дагуу газар шорооны аливаа ажил эхлэхийн өмнө байгаль 
орчны хэлтсээс хөндөгдөх газрын ховор ургамал, амьтан, ус, хөрсний болон түүх 
соёлын дурсгалт зүйл, орон нутгийн харилцааны мэргэжилтнүүдийн нарийвчилсан 
дүгнэлтэнд үндэслэсэн тусгайлан анхаарах нөхцлүүдийг нарийвчлан зааж өгсөн 
Газар хөндөх зөвшөөрөл олгогддог.  

 Оюу Толгой төслийн бүхий л үйл ажиллагааны хүрээнд 2013 оны байдлаар нийт 
3868.84 га талбайг хайгуул, олборлолт барилга бүтээн байгуулалтын 
чиглэлэлүүдийн дагуу ашиглаад байна. 

 Өнгөн хөрсний менежментийн төлөвлөгөөг 2011 онд боловсруулсан бөгөөд энэхүү 
дотоод журмын дагуу өнгөн хөрсийг хуулах, хадгалах горим, нөхөн сэргээлтэд 
эргүүлэн ашиглах төлөвлөгөө, өнгөн хөрсний чанарын хяналтын үйл ажиллагааг 
нарийвчлан зохицуулж өгсөн. 

 2012 онд нийт 1166158 м3 өнгөн хөрс хуулж, нөхөн сэргээлтэнд ашигласан 841328 
м3, хадгалсан 1093638 м3 , 2013 онд нийт 1,151,177 метр3 шимт хөрс хуулснаас 
нөхөн сэргээлтэнд 42,484 м3, бусад 1027087 м3 хөрсийг хэлбэржүүлэн холбогдох 
стандартын дагуу хадгалаад байна. 
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 Ашиглалт дууссан газрын техникийн нөхөн сэргээлт 2011 оноос 2013 оны хооронд 
нийт 1243.5 га талбайд 2013 онд 83.25 га талбайд хийгдсэн. Биологийн нөхөн 
сэргээлтийг 2012-2017 оны хооронд 5 жилийн хугацаанд гүйцэтгэхээр 
төлөвлөсөнөөс 2012 онд 71.1 га, 2013 онд 76.6 га талбайд тус тус гүйцэтгэсэн.  

 2013 оны хавар Мод үржүүлгийн талбай дахь үлэмжинд өвөлжсөн 7 зүйл мод, 
сөөгний суулгацуудаас 79440 ш суулгац нь нөхөн сэргэсэн бол 2013 оны намрын 
байдлаар 20 зүйлийн 196969 ш мод, сөөгний суулгац  нөхөн сэргээлтэнд ашиглахад 
бэлэн болж дараа жилийн өвөлжилтөд шилжсэн. 

 2013 онд өвс, хасзул, лидэр зэрэг ховор ургамал, сумранз, цулхир, морин шарилж, 
сайрын хялгана, бажууна зэрэг бусад ховор ургамлыг ургамлыг ургуулах, нөхөн 
сэргээлтэнд ашиглах туршилтын ажлууд хийгдэж эхэлсэн.   

 Европын Холбооны хатуу хог хаягдлын стандартад нийцсэн хог хаягдлын булшлах, 
шатаах болон ууршуулах нэгдсэн төвийг байгуулж ашиглахад бэлэн болоод байна.  

 Нийт төслийн хэмжээнд ашиглагдаж буй химийн бодисын нэгдсэн бүртгэл болон 
химийн бодисын хор аюулын лавлахуудыг багтаасан Chem Alert системийг ашиглаж 
эхэлсэн бол стандарт аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа, мөрдөж ажиллах 
журмуудыг компаний дотоод  ОТPORTAL сүлжээн дээр байрлуулж, ажлын 
байрнууд дээр тогтмол сургалт зохион байгуулж, химийн бодисын хэрэглээ, 
хадгалалтанд дотоодын хяналт шалгалтыг тогтмол хийж байгаа бөгөөд агуулах 
байруудыг химийн бодисуудын шинж чанар бүрээр нь тохируулан барьж байгуулан, 
тоноглоод байна 

 Тос тосолгооны материалаар бохирдсон хөрсийг Энретех бодис ашиглан болон бууц 
ашиглах замаар бохирдуулагч бодисыг задлах, мөн хоолны үлдэгдлийг Бокаши 
бодис ашиглан боловсруулж хөрсийг бордох, үржил шимийг нэмэгдүүлэх 
туршилтын ажлыг бохирдсон хөрс цэвэршүүлэх талбайд явуулж байна.  

 2013 оны эхний 10 сарын байдлаар Гүний хоолойн газрын доорхи усны ордоос татаж 
ашиглах усны хэмжээ 8 572 724.62 куб метрт хүрч баяжуулах үйлдвэр 4,5 сая гаруй 
куб метр технологийн ус хэрэглэж, 4,0 сая куб метр буюу ойролцоогоор 90 орчим 
хувийг эргүүлэн ашигласан. 

 2013 оны эхний 10 сарын байдлаар Оюу толгой төслийн хэмжээнд ус ашигласны 
төлбөрт нийт 13’699’629’750 (Арван гурван тэр бум зургуун зуун ерэн есөн сая 
зургаан зуун хорин есөн мянга долоон зуун тавин) төгрөгийг төлөөд байна.   

 Шинээр ажилд орсон бүх ажилчид эрүүл мэнд, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал ба 
байгаль орчны сургалтанд хамрагдсаны дараа ажилтны үнэмлэх олгогдож, төслийн 
талбайд ажиллах эрхтэй болно, 

 ОТ төслийн хүрээнд ажиллаж буй ажилчдын мэдлэгийг дээшлүүлэх сургалтыг 
тодорхой 6 чиглэлийн  дагуу зохион байгуулж нийт давхардсан тоогоор 3266 
ажилчдыг хамруулсан, 

 Дэлхийн усны өдөр, Эх дэлхийн долоо хоног, Дэлхийн нүүдлийн шувуудын өдөр, 
Цөлжилттэй тэмцэх өдөр, ерөнхийлөгчийн санаачилсан бүх нийтээр мод тарих өдөр 
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тусгай хөтөлбөр төлөвлөгөө боловсруулан уурхайн талбайд амжилттай тэмдэглэн 
өнгөрүүлсэн, 

 Амьтан судлалын хяналт шинжилгээний ажлын хүрээнд мэргэжлийн байгууллагын 
оролцоотойгоор бүс нутгийг хамарсан биологийн олон янз байдлын судалгаа, 
үнэлгээ, хяналт шинжилгээний томоохон төслүүдийг санхүүжүүлж хамтран 
ажиллаж байна. Тухайлбал 2013 онд Өмнөговь, Дорноговь аймгийн 9 сумдын 100 
000 км2 газар нутгийг хамруулсан туруутан амьтдын газрын тооллогыг 2 дахь 
жилдээ зохион байгуулсан, мөн аймгуудыг хамруулан нийт 150000 км2 талбайг 
хамарсан тал хээрийн туруутны агаарын тооллого явуулж нийт 50000 орчим өндөр 
нарийвчлалтай агаарын зураг авсан. Бүс нутаг болон олон улсын хэмжээнд 
ховордсон зүйлүүд дэх  төслийн нөлөөллийг судлах зорилгоор Ханбогд сумын нутаг 
дэвсгэрийг хамарсан могойч загалайгийн судалгаа зэрэг болно. 

 Байгаль орчинтой холбоотой нийт 69 зөрчил Рио Тинто группийн дотоод системд 
бүртгэгдсэнээс холбогдох арга хэмжээнүүдийг төлөвлөж 40 зөрчлийг  бүрэн 
арилгасан ба 29 зөрчлийг арилгах арга хэмжээг хэрэгжүүлж байна.   

Оюу толгой төсөл барилгын үе шатнаас үйлдвэрлэлийн үе шатанд шилжсэнтэй 
холбоотой боловсруулсан үйлдвэрлэлийн үе шатны байгаль орчны менежментийн 
төлөвлөгөөнүүдэд заасан KPI (key performance indicator) буюу үйл ажиллагааны шалгуур 
үзүүлэлтүүдийн дагуу үйл ажиллагаандаа хяналт тавин ажиллалаа.  

Байгаль орчны 36 үзүүлэлтээр шалгуур тогтоож, биелэлтийг сар бүр тайлагнаж, 
шаардлагатай тохиолдолд холбогдох арга хэмжээг хэрэгжүүлж байна. Жишээлбэл, 
эргүүлж ашигласан усны хэрэглээг зорилтот үзүүлэлтээр 80 %, босго үзүүлэтээр 90 % 
байхаар тогтоосон бөгөөд 2013 оны эхний 10 сарын байдлаар энэ үзүүлэлт 90 %-ийн 
биелэлттэй байна. Түүнчлэн, төслийн хэмжээнд гарч буй ахуйн хог хаягдлыг бууруулах, 
дахин боловсруулсан хог хаягдлын хэмжээг нэмэгдүүлэх шаардлагын дагуу нэг хүнд 
оногдох гарч буй хог хаягдлын хэмжээ буурсан, түүнчлэн дахин боловсруулалтад 
илгээсэн хуванцар савны хэмжээ өссөн үзүүлэлттэй гарлаа.  

График 130. Нэг хүнд ноогдох хог хаягдлын хэмжээ 
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Улаанбаатар 2013 он 

Ажлийн зорилго:   

Оюу Толгой төслийн талбай, түүний эргэн тойронд бүтээн байгуулалт, ил уурхайн 
олборлолтын улмаас хуулсан түр болон удаан хугацааны өнгөн хөрсний овоолгуудад 
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чанарын хяналт шинжилгээний мониторинг хийж  тухайн өнгөн хөрсний үржил шимийн 
алдагдал, салхи усны элэгдэлд орох  цаашлаад  өнгөн хөрсний хомсдолд орохоос 
урьдчилан сэргийлж, дараа дараагийн жилүүдэд өнгөн хөрсний үржил шим, шинж чанар 
хэрхэн өөрчлөгдсөнийг харьцуулан судалж нөхөн сэргээлтийн ажилд ашиглах 
зорилготой. 

Судалгааны аргазүй:   

Мониторингийн судалгааг явуулж дээж авахдаа холимог дээж авах аргыг хэрэглэн авсан. 
(MNS 3298 : 1990) 

Холимог дээж авахдаа: Өнгөн хөрсний овоолгуудыг төлөөлүүлж 1 га-д 1 холимог дээж 
байхаар тооцоолж 1 га талбайн 4 өнцөг болон төв цэг дээрээс ( 0-20 ) см-ийн гүнээс тус 
бүр ( 300-500 ) гр хөрсийг хүрз, хутгуурын аль нэгийг хэрэглэн авч  холино. Дээж авах 
малталтыг  том хүрзээр урт, өргөн нь  15х15см, гүнийг 20 см ухна. Дээж авахаар 
сонгосон талбайн тогтоосон  цэгүүдээс авсан дээжүүдийг 1 м хэмжээний полиэтилен 
цаасан дээр нийлүүлэн асгаж холиод нэг саванд ( 300-500 ) гр хөрсийг савлаж авна. 
Дээжний уутан дээр тэмдэглэгээ хийнэ. Энэ тэмдэглэгээнд Талбайн товчилсон нэр, 
давталтын дугаар, он, сар, өдөр, цаг, минут зэргийг тэмдэглэнэ. Дээж авсан ухалт, 
малталтын нүхээ эргүүлэн булж тэгшлэн нягтаруулж өгнө.  

Ажлын хэмжээ: 

Мониторингийн судалгааг 2013 оны 3-р сарынн 2,3,4 –ны өдрүүдэд явуулж ил уурхайн 4 
овоолго, хаягдлын далангийн 1 овоолго нийт удаан хугацаанд хадгалагдах 5 овоолгийн 
25 цэгээс лабораторийн задлан шинжилгээнд зориулан 50 ширхэг хөрсний холимог дээж 
цуглуулж Дархан-уул аймгийн ургамал газар тариалангийн хүрээлэнгийн хөрс-
агрохимийн лабораторид задлан шинжилгээ хийлгэсэн. 
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Зураг 130. Ил уурхай болон хаягдлын далангын өнгөн хөрсний овоолгуудын байршилын зураг 

Хүснэгт 80. Ил уурхайн овоолгуудын  хөрсний химийн шинж чанар 

Талбайн 

нэр 
Гүн     
см 

N-NO3   
мг/кг 

Ялзмаг   
% 

pH 

 

Хөдөлгөөнт, 
мг/100г 

P2O5 K2O 

OP-West-01 0-20 2.8 0.57 7.38 1.1 - 

OP-West-02 0-20 1.4 0.62 7.26 1.2 - 

OP-West-03 0-20 5.1 0.67 7.34 1.0 - 

OP-West-04 0-20 2.9 0.57 7.32 1.1 - 

OP-West-05 0-20 1.5 0.52 7.59 1.2 - 

OP-South-01 0-20 2.8 0.67 7.38 1.1 - 
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Талбайн 

нэр 
Гүн     
см 

N-NO3   
мг/кг 

Ялзмаг   
% 

pH 

 

Хөдөлгөөнт, 
мг/100г 

P2O5 K2O 

OP-South-02 0-20 1.4 0.36 7.26 1.2 - 

  OP-South-03 0-20 5.1 0.41 7.34 1.0 - 

OP-East-01 0-20 4.7 0.46 7.29 1.2 - 

OP-East-02 0-20 1.2 0.98 7.39 1.1 - 

OP-East-03 0-20 2.1 0.52 7.49 1.0 - 

OP-East-04 0-20 3.0 0.41 7.43 1.3 - 

OP-East-05 0-20 3.4 0.41 7.65 1.1 - 

OP-East-06 0-20 3.2 0.41 7.52 1.2 - 

OP-north-01 0-20 3.1 0.41 7.49 1.0 - 

OP-north-02 0-20 5.1 0.72 7.56 1.2 - 

OP-north-03 0-20 3.9 0.62 7.62 1.3 - 

OP-north-04 0-20 2.1 0.15 7.45 1.1 - 

OP-north-05 0-20 3.7 0.41 7.40 1.0 - 

Ил уурхайн өнгөн хөрсний овоолгийн хөрс нь химийн шинж чанарын хувьд уусмалын 
орчин сул шүлтлэг шинжтэй (7.26-7.65), хөрсний ялзмагийн агууламж нь (0.15-0.98), 
хөрсний нитрат (1.2-5.1) мг/кг хэмжээтэй байна. Мөн өнгөн хөрсний шим тэжээлийн 
элемент болох фосфорын агууламж (1.0-1.3) агуулагдаж байна.  

2011 онд ил уурхайн орчин дахь хийсэн судалгааны дүнгээс харахад химийн шинж 
чанарын хувьд хөрсний ялзмагийн агууламж  багатай, уусмалын орчин шүлтлэг 
шинжтэй, карбонатын агууламжтай,  хөрсний нитрат  0-40 см үе давхрагад илэрсэн байх 
ба 5.3-7.8 мг/кг хэмжээтэй байна. Мөн хөрсний шим тэжээлийн элемент болох фосфор 
багатай, кали хөрсний дээд үе давхрагад 11.2 мг/100г дунд зэрэг агууламжтай байгаа бол 
5-40 см давхрагад бага болсон дүнтэй байна.  

Хүснэгт 81. Ил уурхайн орчим дахь хөрсний химийн шинж чанар (Зүсэлт ОТ-02, 2011 он) 

Гүн см. 
рНH2O    
(1:2.5) 

CaСО3     
% 

Ялзмаг    
% 

N-NO3 
мг/кг 

Хөдөлгөөнт,  
мг/100г. ЕС2.5      

dS/m 
P2O5 K2O 

0-5 9.07 2.18 0.49 6.5 1.81 23.0 0.217 

5-30 9.32 2.54 0.40 7.4 0.45 6.5 0.192 

30-50 8.69 2.91 0.70 -  -  -  0.940 

50-80 8.21 5.45  -  -  - -  0.261 
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График 131. 2013оны ил уурхайн өнгөн хөрсний овоолго, 2011оны ил уурхайн орчинд хийсэн 
хөрсний судалгааны үзүүлэлтүүд 

Ил уурхайн өнгөн хөрсний овоолгуудын 2013 оны шинжилгээний үр дүнг 2011 онд ил 
уурхай орчимд хөрсний судалгааг хийсэн Шинжлэх Ухааны Академийн Газарзүйн 
хүрээлэнгийн эрдэмтэн PhD, О.Батхишиг,  MSc. Р.Бат-Амгалан нарын 5-30 см дахь 
хөрсний судалгааны үр дүнтэй харьцуулж харахад өнгөн хөрсний овоолгын  ялзмагийн 
агууламж нь 0.3% - иар илүү, урвалын орчин нь 1.7-р багсаж сул шүлтлэг шинжтэй 
болж, нитратын хэмжээ нь 3.7-р багсаж шим тэжээлийн элемент болох фосфорын 
агууламж 0.65-р нэмэгдсэн байгаа нь харагдаж байна. 

Хаягдлын далангын өнгөн хөрсний овоолгийн хөрс нь химийн шинж чанарын хувьд 
уусмалын орчин сул шүлтлэг шинжтэй (7.26-7.59), хөрсний ялзмагийн агууламж нь 
(0.52-0.67), хөрсний нитрат (1.4-5.1) мг/кг хэмжээтэй байна. Мөн өнгөн хөрсний шим 
тэжээлийн элемент болох фосфорын агууламж (1.0-1.2) агуулагдаж байна.  

Хүснэгт 82. Хаягдлын далангын өнгөн хөрсний  овоолгийн  хөрсний химийн шинж чанар 

Талбайн 
нэр 

Гүн     
см 

N-NO3   
мг/кг 

Ялзмаг   
% 

pH 
 

Хөдөлгөөнт, 
мг/100г 

P2O5 K2O 

TSF-01 0-20 2.8 0.57 7.38 1.1 - 

TSF-02 0-20 1.4 0.62 7.26 1.2 - 

TSF-03 0-20 5.1 0.67 7.34 1.0 - 

TSF-04 0-20 2.9 0.57 7.32 1.1 - 

TSF-05 0-20 1.5 0.52 7.59 1.2 - 

TSF-06 0-20 2.8 0.67 7.38 1.1 - 
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Хүснэгт 83. 2011онд хаягдлын далангын орчинд хийсэн хөрсний химийн шинж чанар (Зүсэлт 
ОТ-06) 

Гүн см. 
рНH2O    
(1:2.5) 

CaСО3     
% 

Ялзмаг     
% 

N-NO3 
мг/кг 

Хөдөлгөөнт,  мг/100г. 
ЕС2.5      
dS/m 

P2O5 K2O 

0-5 9.16 8.36 0.29 17.7 0.54 16.6 0.424 

5-40 9.03 29.08 0.37 27.3 0.51 4.2 1.536 

40-70 8.17 11.27 0.19 -  -  -  5.820 

70-90 8.92 11.27 -  -  -  -  1.847 

Тухайн хөрсний химийн шинж чанарын хувьд ялзмагийн агууламж багатай 0.19-0.37%, 
уусмалын орчин шүлтлэг, карбонатын агууламж ихтэй, нитрат хөрсний 0-5см үе 
давхрагад дунд зэрэг, В давхрагад их 27.3 мг/кг хэмжээтэй байна. фосфорын агууламж 
бага 0.51-0.54мг/100гр, калийн хэмжээ хөрсний өнгөн хэсгийн давхаргад дунд зэрэг, 
харин В давхрагад кали бага 4.2 мг/100гр хэмжээтэй байна. 

График 132-ээс харахад  шим тэжээлийн элемент болох фосфор, ялзмагын агууламж 
2011 оны байгалийн нийцээрээ байгаа хөрснийхөөс бага зэрэг илүү, хөрсний урвалын 
орчин нь хүчтэй шүлтлэгээс сул шүлтлэг болж багасаж, хөрсөнд агуулагдах нитратын 
хэмжээ харьцангүй буурсан үзүүлэлттэй байна. Өнгөн хөрсний нитратын хэмжээ 
байгалын хөрстэй нь харьцуулахад огцом буурсан нь өнгөн хөрсний овоолгуудын хөрс 
нь ургамал бүрхэцгүй байснаас чийг барих чадвар нь буурч хэтэрхий сийрэг болж бороо 
болон цасний усаар угаагдаж овоолгын доод тал руу усанд уусаж тунсан байх 
магдлалтай байна. 
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График 132. 2013оны хаягдлын далангын  өнгөн хөрсний овоолго, 2011онд хаягдлын далангын 
орчинд хийсэн хөрсний судалгааны үзүүлэлтүүд 

 
Зураг 131. Лабораторийн сорилтын дүн 

 

Дүгнэлт 

Удаан хугацааны өнгөн хөрсний овоолгуудын хөрс нь ерөнхийдөө шим тэжээлийн 
түвшингөөр тухайн газар байсан байгалын нийцээрээ байгаа хөрстэй харьцуулахад 
адилхан урвалын орчин сул шүлтлэг (pH 7.26-7.65 ), органикийн агууламж бага зэрэг 
(0.15-0.98%), нитратын хэмжээ (1.2-5.1), хөдөлгөөнт фосфорын хэмжээ (1.0-1.2) 
агуулагдаж сайргархаг элсэнцэр, элсэрхэг хөнгөн механик бүрэлдэхүүнтэй байгаа нь 
өнгөн хөрсний овоолгуудын хадгалалт нь үржил шимээ алдаагүй чанартай байна. 

Өнгөн хөрсний овоолгуудыг бүхэлд нь ургамалан бүрхэвчтэй болгож хамгаалж өгөхгүй 
бол сийрэгжиж ус барих чадвараа алдаж  тухайн хөрсний элементүүдийн  агууламж нь 
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усаар угаагдаж зөөгдөн үржил шимээ алддаг. Өнгөн хөрсний овоолгын урвалын орчин 
нь  шүлтлэгээс сул шүлтлэг болсон нь энэтэй холбоотой байж болно. 
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Хавсралт хүснэгт 1. 2013 оны химийн бодисын ашиглалт, зарцуулалтын тайлан 

№ Химийн Бодисын Нэр Хэмжих Нэгж 
Эхний 
үлдэгдэл 

31.10.2012 

Хэрэглэсэн 
хэмжээ 

Нийлүүлсэн 
хэмжээ 

Эцсийн 
үлдэгдэл 

31.10.2013 

Үйлдвэрлэлийн төв агуулах 

Хий, хөргөлтийн хий 

1 ACCUMULATOR; CLAMPING, METSO, 1079141216 бортого 3 3 0 0 

2 ACCUMULATOR;METSO;1094205071 бортого 24 0 0 24 

3 ACETYLENE;GAS-CUT/METAL;CANADIAN TYPE бортого 6 274 268 0 

4 ARGON;99.999%;MIG SHIELDING бортого 104 235 251 120 

5 CO2 GAS;FOR WELDING;930-E;16M;475 шир 128 179 191 140 

6 CYLINDER,GAS;HE;GA1046-01/GA1046 бортого 0 0 4 4 

7 GAS,INERGEN;81.1L;300PH/450BAR;SIMTRGR бортого 0 21 42 21 

8 GAS,LIQUID PETROLEUM;LPG бортого 146 276 169 39 

9 GAS,LPG;50 KG BOTTLE бортого 0 0 0 0 

10 GAS;CARBON OXIDE;MADINVSO;GAS.CO2 бортого 7 0 63 70 

11 GAS;P10;90% ARGON;10% METHANE бортого 0 1 4 3 

12 MIXED GAS;SHIELDING;FOR WELDING бортого 16 1155 1259 120 

13 NITROGEN,LIQUID;99%;175L/BOTTLE бортого 2 2 0 0 

14 NITROGEN;GRADE 99% бортого 15 435 480 60 

15 OXYGEN GAS;930-E;16M;475;375 бортого 141 2029 2008 120 

16 BOTTLE;FREON шир 8 0 0 8 

17 FREON,AC;R404A кг 174.4 0 0 174.4 

18 FREON,AC;R404A кг 326 27 0 299 

19 FREON,REFRIGERANT;R134A;12 OZ бортого 15 25 30 20 
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№ Химийн Бодисын Нэр Хэмжих Нэгж 
Эхний 
үлдэгдэл 

31.10.2012 

Хэрэглэсэн 
хэмжээ 

Нийлүүлсэн 
хэмжээ 

Эцсийн 
үлдэгдэл 

31.10.2013 

20 FREON;TYPE R134A кг 1576.5 1063.7 548 1060.8 

21 FREON;TYPE R22 кг 170.9 548 703.7 326.6 

22 FREON;TYPE:R407 кг 78 416 644 306 

Хүчил, уусмал болон бусад шингэнүүд 

23 ACID,HYDROCHILORIC;25L;CAN л 15 100 85 0 

24 ABSORBENT,OIL;CAT;4-C5751 шир 0 1409 1672 263 

25 ANALIN;BROWN шир 50 8 0 42 

26 ANALIN;YELLOW шир 52 5 0 47 

27 BUFFER;ATLASCOP;1604 1113 00 шир 0 0 0 0 

28 BUFFER;FINISHL;ES45/GR.60 шир 16 6 6 16 

29 BUFFER;LOWER;ATLASCOP;89001482 шир 3 0 0 3 

30 BUFFER;PR764;LIEBHERR;9029082 шир 4 0 0 4 

31 BUFFER;UPPER;ATLASCOP;89001481 шир 3 0 0 3 

32 CLEANER,LIQUID COOLANT;CHEMICAL шир 20 9 9 20 

33 CLEANING COMPOUND ENGINE CAT 4C9497 бортого 29 35 36 30 

34 FILLER,WALL;WHITE;5.3KG шир 3 1 0 2 

35 FLUID,BRAKE;DOT4 шир 57 251 251 57 

36 FLUID,STARTING;11 OZ;CRC;05671 сав 440 706 539 273 

37 FLUID,TYRE TREATMENT;275GAL сав1 тонн 18 0 0 18 

38 GEL,SPATTERDIP;LINCOLN;94005443 шир 5 40 55 20 

39 GERMETIC;AUTO SILICONE;RUSSIAN 100% шир 11 3 0 8 

40 GLYCOL,PROPYLENE;IND GDE;215KG PER DRUM поошик 131 1265 1134 0 
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№ Химийн Бодисын Нэр Хэмжих Нэгж 
Эхний 
үлдэгдэл 

31.10.2012 

Хэрэглэсэн 
хэмжээ 

Нийлүүлсэн 
хэмжээ 

Эцсийн 
үлдэгдэл 

31.10.2013 

41 HARDENER;E 40;15G шир 26 6 0 20 

42 HEATING SOLUTION;WK;0.5KG;REMATIP5270544 шир 35 0 0 35 

43 INDICATOR,RESET;563257;SET AT 2000PSI шир 0 0 8 8 

44 INHIBITOR,CORROSION;950010 шир 51 1 0 50 

45 INK,MAGNETIC;ADROX 800/3;BLACK;DYMARK шир 60 77 74 57 

46 LACQUER;FAST DRY;97560 л 24 136 176 64 

47 LIQUID BUFFER;500G;AEROSOL;5059692 шир 17 20 94 91 

48 MELTER,ICE;GRANULATED 
COMPOUND;PINK;50LB шир 20 22 20 18 

49 METHYL HYDRATE л 83 68 5 20 

50 REDUCER,WATER BASE;25L сав 25 17 6 14 

51 REMOVER,RUST;AEROSOL;WD-40 шир 201 2380 2179 0 

52 SEALANT;CAT;38657 шир 0 9 9 0 

53 SOLVENT,CLEANING;CAT;ND500 поошик 16 42 51 25 

Будаг, шингэлэгч 

54 COAT;FINAL;WHITE;A809-65203 кг 18 0 0 18 

55 COAT;FINISHING;RAL-1016 кг 74 0 0 74 

56 COAT;FIRST;WHITE;A809-65205 кг 114 98 48 64 

57 COMPOUND;RETAINING;LOCTITE 638;50ML поошик 3 7 6 2 

58 CONCRETE PAINT;NON-SLIP поошик 70 14 1 57 

59 COUPLANT,ULTRASONIC;SONOGLIDE FE;5 GAL гAл 4 4 2 2 

60 COUPLANT,ULTRASONIC;ULTRAGEL II;5 GAL шир 0 0 0 0 
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№ Химийн Бодисын Нэр Хэмжих Нэгж 
Эхний 
үлдэгдэл 

31.10.2012 

Хэрэглэсэн 
хэмжээ 

Нийлүүлсэн 
хэмжээ 

Эцсийн 
үлдэгдэл 

31.10.2013 

61 DYE;LEAK;4L;REFRIGERATION шир 16 0 0 16 

62 ENAMEL;STAR;GREEN SAMHWA;1 LITRE шир 37 46 50 41 

63 ENAMEL;STAR;RED SAMHWA;3020300 шир 33 90 113 56 

64 MARKER,PAINT MARKER,PAINT;WHITE шир 106 832 785 59 

65 MARKER;WHITE;PAINT;6 PER PAC PAC 0 21 21 0 

66 MARKERS; CRAYON, PAINT STICK PER BOX шир 23 38 29 14 

67 PAINT HIGH GLOSS SUNFLOWER YELLOW Y15 шир 0 69 76 7 

68 PAINT, SPRAY;BLUE;400ML CAN;319 шир 156 764 608 0 

69 PAINT, SPRAY;GREEN;400ML CAN;327 шир 61 276 286 71 

70 PAINT,CONTRAST;ADROX 8901W;AEROSOL шир 120 137 132 115 

71 PAINT,ENAMEL;STAR;BLACK SAMHWA шир 138 394 468 212 

72 PAINT,JADE GREEN,HAMMER FINISH,4L/CAN шир 20 27 27 20 

73 PAINT,METAL;1L;TIKKUOYJ;5550230.00 шир 3 3 0 0 

74 PAINT,METAL;YELLOW;CAT;4C4192 сав 9 74 83 18 

75 PAINT,SPRAY;BLACK;400ML;Q/WCH01-2004/39 шир 210 1303 1176 83 

76 PAINT,SPRAY;RED;400ML;Q/WCH01-2004/6 шир 89 1002 1003 90 

77 PAINT,STAR ENAMEL;WHITE;SAMWHAEL;3020207 кг 144 1039 1040 145 

78 PAINT,STAR ENAMEL;YELLOW SAMHWA;3020295 сав 90 1455 1492 127 

79 PAINT;ULTRA ENAMEL GLOSS;RED;4L=1CAN л 43 50 59 52 

80 PAINT;AUTOMOTIVE;WHITE л 26 71 45 0 

81 PAINT;BLUE;1KG шир 107 649 679 137 

82 PAINT;IN STANDARD COLOUR;SPRAY CAN шир 0 0 0 0 
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№ Химийн Бодисын Нэр Хэмжих Нэгж 
Эхний 
үлдэгдэл 

31.10.2012 

Хэрэглэсэн 
хэмжээ 

Нийлүүлсэн 
хэмжээ 

Эцсийн 
үлдэгдэл 

31.10.2013 

83 PAINT;RAL7035;ABB;GCE0007895P0100 шир 0 0 2 2 

84 PAINT;SPRAY;WHITE;400ML CAN шир 84 880 876 80 

85 PAINT;WHITE;EXTERIOR л 19 259 350 110 

86 PEN;PAINT;RED;TEMPIL;TPPRED шир 69 80 141 130 

87 PEN;PAINT;YELLOW;TEMPIL;TPPYEL шир 168 129 3 42 

88 PRIMER,SINGLE STEP;125ML;6 PER CASE бортого 0 0 2 2 

89 THINNER,PAINT;0.5L;BOTTLE шир 79 1586 1589 82 

90 THINNER;PAINT;STAR ENAMEL;4L/CAN сав 14 83 69 0 

91 THINNERS PAINT MULTI PURPOSE 20 LITRE шир 4 31 30 3 

Тос, тосолгооны материал 

92 COOLANT,ANTIFREEZE/ANTIBOIL;208L DRUM поошик 24 65 42 1 

93 COOLANT,ANTIFREEZE;200L;DRUM;DASCO поошик 0 0 0 0 

94 COOLANT;ANTIFREEZE;AF-NAC;KOMATSU поошик 0 0 0 0 

95 COOLANT;CAT;3658397 поошик 36 116 108 28 

96 COOLANT;KAMAZ;5323R-1301010 шир 1 0 0 1 

97 COOLANT;KUBOTA;H19434-73014 шир 1 0 0 1 

98 COOLANT;MITSUBIS;MD335170 шир 1 0 0 1 

99 COOLANT;RUISHEAU;TS109-01 шир 4 0 0 4 

100 COOLER;COOLANT;LIEBHERR;10355670 шир 0 0 2 2 

101 GREASE,CONTACT;ABB GCE0007249P0100 шир 2 2 0 0 

102 GREASE,DIELECTRIC;TRANSLUCENT;SLC-250 шир 0 20 40 20 

103 GREASE,MOBILUX EP2,180KG DRUM,MOBIL поошик 0 0 0 0 



Оюу Толгой  ХХК-ний байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө,  
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Хуудас - 359 

 

№ Химийн Бодисын Нэр Хэмжих Нэгж 
Эхний 
үлдэгдэл 

31.10.2012 

Хэрэглэсэн 
хэмжээ 

Нийлүүлсэн 
хэмжээ 

Эцсийн 
үлдэгдэл 

31.10.2013 

104 GREASE,MOLYBOND;ANTI-SEIZE;100GR/TUBE шир 4 9 16 11 

105 GREASE,NLGI#2;SUMMER;CAT;129-1944 л 0 5040 5040 0 

106 GREASE;14 OZ;MOBILGREASE XHP 222 шир 0 586 586 0 

107 GREASE;15KG/DRUM;MOBILUX EP 1 поошик 18 22 4 0 

108 GREASE;180KG/DRUM;MOBILUX EP 1 поошик 3 14 14 3 

109 GREASE;180KG;MOBILUX EP 0 поошик 0 12 12 0 

110 GREASE;50KG;MOBIL CENTAUR MOLY 1 поошик 3 23 20 0 

111 GREASE;5P7 NEVASTANE шир 2 0 0 2 

112 GREASE;CARTRIDGE;MOBILUX EP 1 шир 288 508 220 0 

113 GREASE;CARTRIDGE;MOBILUX EP 3 шир -9 78 87 0 

114 GREASE;CARTRIDGE;MOBILUX EP 460 шир 70 25 0 45 

115 GREASE;CAT;185-5346 шир 40 381 341 0 

116 GREASE;GEAR EP;ISO220;200L;L2823D01 л 0 0 1000 1000 

117 GREASE;GEAR EP;ISO68;20L;1CAN;L2821P20 сав 0 3 11 8 

118 GREASE;GOLDEN PEARL;NLGI;GRADE2;180KG поошик 8 0 0 8 

119 GREASE;LUBRICANT;DS-ES;LITHIUM;1 3/4 OZ шир 0 0 2 2 

120 GREASE;MOBIL POLYREX EM;SIZE 400G шир 5 67 62 0 

121 GREASE;MOBILGREASE XTC;SIZE 400 GRAM шир 30 49 30 11 

122 GREASE;MOBILUX EP2;400GM CARTRIDGE шир 260 520 260 0 

123 GREASE;MOBILUX;EP0;180KG DRUM шир 10 14 24 20 

124 GREASE;MOBILUX;EP3;15KG PAIL шир 29 8 0 21 

125 GREASE;MOLYLUBE;LC133-0;MULTIPURPOSE сав1 тонн 12 12 0 0 



Оюу Толгой  ХХК-ний байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө,  
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Хуудас - 360 

 

№ Химийн Бодисын Нэр Хэмжих Нэгж 
Эхний 
үлдэгдэл 

31.10.2012 

Хэрэглэсэн 
хэмжээ 

Нийлүүлсэн 
хэмжээ 

Эцсийн 
үлдэгдэл 

31.10.2013 

126 GREASE;MOLYLUBE;LC133-00;MULTIPURPOSE сав1 тонн 6 6 0 0 

127 GREASE;MOLYLUBE;LC133-1;MULTIPURPOSE сав1 тонн 12 12 0 0 

128 GREASE;NLGI 1/NLGI 0 л 0 9005 16001 6996 

129 GREASE;SHC100;390GM CARTRIDG;MOBIL134392 шир 9 108 115 16 

130 GREASE;TENACIOUS MOBIL 98362E,181KG/DR поошик 0 78 80 2 

131 LUBE,COMPRESSOR;SCI;SYNTHETIC;ISO VG 32 л 0 32000 32000 0 

132 LUBE;COMBINATION;CUMMINS;LF9031 шир 0 0 2 2 

133 LUBRICANT THREAD CAT 4C5593 шир 5 12 12 5 

134 LUBRICANT,ANTI-SEIZE;12 OZ;SPRAY CAN шир 0 62 66 4 

135 LUBRICANT,OPEN GEAR;SF100;ULTRA HEAVY поошик -6 5 16 5 

136 LUBRICANT,TIRE MOUNTING;SIZE 40LBS шир 20 0 22 42 

137 LUBRICANT;10W/10W;MOBIL;MOBILTRANSHD10 л 38895 3153895 3115000 0 

138 LUBRICANT;208L;MOBIL SHC 636 поошик 0 16 16 0 

139 LUBRICANT;AIRLINE ANTIFREEZE;205L BARREL поошик 17 0 0 17 

140 LUBRICANT;ANTI-SEIZE, COMLB, HI-TEMP, лB 4 17 20 7 

141 LUBRICANT;FRICTION MODIFIER;KOMATSU л 400 0 0 400 

142 LUBRICANT;GEARCASE;MOBILGEAR SHC XMP 320 л 20510 27088 14412 7834 

143 LUBRICANT;MOBIL TRANS HD30 л 80000 103020 35020 12000 

144 LUBRICANT;MOBILGEAR 600 XP 220 л 600 8200 7600 0 

145 LUBRICANT;SULLUBE;18.9 L;DRUMCSF30 шир 6 2 3 7 

146 OIL TRANS AUTO MOBILFLUID 424 205LT поошик 1968.213 2001.213 33 0 

147 OIL,BAR;STIHL шир 0 0 0 0 



Оюу Толгой  ХХК-ний байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө,  
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Хуудас - 361 

 

№ Химийн Бодисын Нэр Хэмжих Нэгж 
Эхний 
үлдэгдэл 

31.10.2012 

Хэрэглэсэн 
хэмжээ 

Нийлүүлсэн 
хэмжээ 

Эцсийн 
үлдэгдэл 

31.10.2013 

148 OIL,CIRCULATING;MOBIL DTE OIL BB сав1 тонн 1 100 168 69 

149 OIL,VACUOLINE;MOBIL 533 поошик 68 238 170 0 

150 OIL,COMPRESSOR;1L;VMA700091 шир 40 6 0 34 

151 OIL,COMPRESSOR;4L;VMA700094 шир 42 12 0 30 

152 OIL,COMPRESSOR;ATLASCOP;58251665 шир 10 10 0 0 

153 OIL,COMPRESSOR;REFRIGERATION;ND-8350G шир 220 0 0 220 

154 OIL,COMPRESSOR;REFRIGERATION;ND-950G шир 81 2 0 79 

155 OIL,COOLER;FLSMIDTH;624793 шир 3 0 0 3 

156 OIL,ENGINE;10W40;LIEBHERR;10330246 поошик 0 0 0 0 

157 OIL,ENGINE;15W40;200L;DRUM поошик 0 0 0 0 

158 OIL,ENGINE;200L;CAT 1307055M поошик 0 162 162 0 

159 OIL,ENGINE;2-CYCLE;TCW III;0.94L CAN шир 200 2 0 198 

160 OIL,ENGINE;CAT;1307055 поошик 0 292 292 0 

161 OIL,ENGINE;CJ-4;KIXX DX EURO;15W40 л 62656 186452 125796 2000 

162 OIL,ENGINE;DIESEL;10W30;1L CAN шир 79 34 0 45 

163 OIL,ENGINE;DIESEL;10W30;4L CAN шир 4 33 29 0 

164 OIL,ENGINE;DIESEL;1L CAN;SERVICE PICK UP шир 0 0 0 0 

165 OIL,ENGINE;GASOLINE;SAE 5W30 л 37 706 745 76 

166 OIL,ENGINE;MOBIL;15W40 сав1 тонн 111 126 15 0 

167 OIL,ENGINE;OLYGENSE;931-010 шир 0 0 0 0 

168 OIL,ENGINE;SPIN ONGEP44;OLYGENSE;901-102 шир 55 2 0 53 

169 OIL,ENGINE;TOYOTA;90915-30002 шир 2 2 0 0 



Оюу Толгой  ХХК-ний байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө,  
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Хуудас - 362 

 

№ Химийн Бодисын Нэр Хэмжих Нэгж 
Эхний 
үлдэгдэл 

31.10.2012 

Хэрэглэсэн 
хэмжээ 

Нийлүүлсэн 
хэмжээ 

Эцсийн 
үлдэгдэл 

31.10.2013 

170 OIL,GEAR,MOBILUBE HD 80W90 MOBIL,20L DRM поошик -3 7 12 2 

171 OIL,GEAR;200L;MOBILGEAR 600 XP 100 поошик 0 0 6 6 

172 OIL,GEAR;20L;CAT 7X7867M поошик 0 0 0 0 

173 OIL,GEAR;CAT;SAE 80W90;200L/DRUM поошик 62 94 41 9 

174 OIL,GEAR;LIEBHERR;10330291 шир 0 0 0 0 

175 OIL,GEAR;LIEBHERR;11000867 л 30 5 0 25 

176 OIL,GEAR;METSO;630-SCH220 поошик 0 16 16 0 

177 OIL,GEAR;MOBIL 600 XP 150; поошик 100 175 100 25 

178 OIL,GEAR;MOBIL SHC 632;MOBILGEAR SHC 320 поошик 0 14 18 4 

179 OIL,GEAR;MOBIL;SHC 680 HD;200L/DRUM л 1600 1600 0 0 

180 OIL,GEAR;MOBILGEAR 600 XP 150 сав1 тонн 0 20 25 5 

181 OIL,GEAR;MOBILGEAR 600 XP 220 сав1 тонн -2 11 13 0 

182 OIL,GEAR;MOBILGEAR 600 XP 320 сав1 тонн 0 2 11 9 

183 OIL,GEAR;MOBILGEAR 600 XP 320 поошик 23 10 9 22 

184 OIL,GEAR;MOBILGEAR 600 XP 68 поошик 0 6 16 10 

185 OIL,GEAR;MOBILGEAR SHC 220 PAI -1 18 30 11 

186 OIL,GEAR;ROTARY TRANSMISSION;75W-90 л 1400 3005 2805 1200 

187 OIL,HYD;200L DRUM;CAT;9X8532 поошик 0 85 102 17 

188 OIL,HYD;MOBIL DTE 22;DTE 10 EXCEL 22 поошик 2 4 2 0 

189 OIL,HYDRAULIC,200L;MOBIL DTE 24 поошик 0 0 20 20 

190 OIL,HYDRAULIC;CAT;309-6937 сав1 тонн -10 96 106 0 

191 OIL,HYDRAULIC;200L;MOBIL DTE10 EXCEL 32 поошик 0 18 49 31 



Оюу Толгой  ХХК-ний байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө,  
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Хуудас - 363 

 

№ Химийн Бодисын Нэр Хэмжих Нэгж 
Эхний 
үлдэгдэл 

31.10.2012 

Хэрэглэсэн 
хэмжээ 

Нийлүүлсэн 
хэмжээ 

Эцсийн 
үлдэгдэл 

31.10.2013 

192 OIL,HYDRAULIC;200L;MOBIL DTE10 EXCEL 46 поошик 0 5 89 84 

193 OIL,HYDRAULIC;METSO;MOBILEDTE15 поошик 35 35 0 0 

194 OIL,HYDRAULIC;METSO;MOBILEDTE16 поошик 36 36 0 0 

195 OIL,HYDRAULIC;MOBIL DTE10 EXCEL 32 сав1 тонн 0 2 2 0 

196 OIL,HYDRAULIC;MOBIL DTE10 EXCEL 46 сав1 тонн 1 3 2 0 

197 OIL,HYDRAULIC;MOBIL DTE10 EXCEL 68 сав1 тонн 0 2 2 0 

198 OIL,HYDRAULIC;MOBIL DTE10 EXCEL 68 поошик 17 11 18 24 

199 OIL,HYDRAULIC;RANDO HD 32;200L поошик 405 478 73 0 

200 OIL,LUBRICANT;CAT;TO-4 TDTO SAE 50 л 400 2000 2600 1000 

201 OIL,MOTOR;SUPER PREM;5W30;1L CAN шир 0 0 0 0 

202 OIL,REFRIGERATION;20L CAN;5GSD шир 5 1 0 4 

203 OIL,ROTO-Z;20L;ATLASCOP PAI 1 14 41 28 

204 OIL,SYNTHETIC;6 GAL;PNEULUBE шир 0 0 16 16 

205 OIL,TRANSFORMER;PETRO CHINA#45;248L DRUM поошик 0 3 248 245 

206 OIL,TRANSMISSION;200L;CAT;7X2888M поошик 117 76 7 48 

207 OIL,TRANSMISSION;CAT;7X2888 поошик 0 12 12 0 

208 OIL,TRANSMISSION;CAT;SAE 30 сав1 тонн 0 6.2 6.8 0.6 

209 OIL,TRANSMISSION;MOBIL;MOBIL-HD10 сав1 тонн 13 13 0 0 

210 OIL:ROTO-INJECT,20L,ATLASCOP 2901052200 шир 0 69 90 21 

211 OIL; SYNTHETIC PAROIL S, 5.3 GALLON DRUM шир 16 5 0 11 

212 OIL;1L CAN;MS460;2 CYCLE;STIHL шир 9 4 0 5 

213 OIL;ARIES 100;200L DRUM поошик 0 0 0 0 



Оюу Толгой  ХХК-ний байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө,  
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Хуудас - 364 

 

№ Химийн Бодисын Нэр Хэмжих Нэгж 
Эхний 
үлдэгдэл 

31.10.2012 

Хэрэглэсэн 
хэмжээ 

Нийлүүлсэн 
хэмжээ 

Эцсийн 
үлдэгдэл 

31.10.2013 

214 OIL;ATLASCOP;2658251641 шир 37 36 40 41 

215 OIL;COMPRESSOR;RA-X46;200L;1 DRUM поошик 4 2 11 13 

216 OIL;CUMMINS;212603 шир 2 0 0 2 

217 OIL;CUMMINS;3062676 шир 2 0 0 2 

218 OIL;CUMMINS;3634146 шир 7 0 0 7 

219 OIL;DEXRON III;ATF220;1L шир 9 302 378 85 

220 OIL;DEXRON III;ATF220;200L;DRUM шир 26 42 21 5 

221 OIL;DIPSTICK;KUBOTA;16259-36410 шир 3 0 0 3 

222 OIL;EYE SIGHT GAUGE;CONTRUAN;OE1 шир 0 0 10 10 

223 OIL;GEAR;TM-1;URAL л 50 0 0 50 

224 OIL;HYDRO;HDZ 46;200L;1 DRUM;L3293D01 поошик 5 1 0 4 

225 OIL;MITSUBIS;MB664612 шир 3 0 0 3 

226 OIL;MOBILGEAR;600XP100;20L;1CAN;4791096 сав -2 0 8 6 

227 OIL;MOBILGEAR;600XP150;20L;1CAN;4792096 сав 2 0 6 8 

228 OILER;ATLASCOP;86230059 шир 1 1 1 1 

229 OIL-SPRAY;SPECIAL;LIEBHERR;1033 0315 шир 20 20 0 0 

230 PENETRANT;MULTI-PURPOSE;20L CRC поошик 0 0 0 0 

231 PRESSURE OIL шир 13 0 0 13 

Нийт 217842.013 
3564462.11

3 3387143.5 40523.4 

Үйлдвэрлэлийн агуулах - Босоо ам 1 

№ Химийн Бодисын Нэр Хэмжих Нэгж  
Эхний 
үлдэгдэл 

Хэрэглэсэн 
хэмжээ 

Нийлүүлсэн 
хэмжээ 

Эцсийн 
үлдэгдэл 



Оюу Толгой  ХХК-ний байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө,  
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Хуудас - 365 

 

№ Химийн Бодисын Нэр Хэмжих Нэгж 
Эхний 
үлдэгдэл 

31.10.2012 

Хэрэглэсэн 
хэмжээ 

Нийлүүлсэн 
хэмжээ 

Эцсийн 
үлдэгдэл 

31.10.2013 

31.10.2012 31.10.2013 

232 ACCELERATOR;MEYCO SA 160; л 23012.2 429692.2 406680 0 

233 ACETYLENE;GAS-CUT/METAL;CANADIAN TYPE бортого 59 240 204 23 

234 BUFFER;SANDVIK;26363418 шир 7 4 4 7 

235 CLEANER,BRAKE;0890 1087 шир 67 729 662 0 

236 CLEANER;GREASE&OIL;PETROLEUM DISTILLATE поошик 14 21 16 9 

237 COVER,SILICONE;NORMET;100009424 шир 3 0 0 3 

238 FLUID,BRAKE;DOT4 шир 0 0 0 0 

239 FOAM,SEALING POLYURETHANE;750ML сав 20 214 205 11 

240 OXYGEN GAS;930-E;16M;475;375 бортого 0 200 200 0 

241 SILICA;FUME;HIGH STRENGTH;DURABLE Bг -6272 19424 28746 3,050.00 

242 SILICONE SPRAY,500ML,CRC 3055 шир 0 209 209 0 

243 SOLUTION,HYDROCHLORIC ACID;10%;25L D97 18 0 0 18 

244 SPRAY,ANTI-FUNGAL;LYSOL;19 OZ шир 0 26 26 0 

245 STENCH GAS;ETHYL MERCAPTAN шир 10 2 2 10 

246 THREADLOCKER;HIGH STRENGTH;RED;50 ML шир 36 37 64 63 

Будаг, шингэлэгч 

247 MAKER,GASKET;BLUE;3 OZ шир 60 100 100 60 

248 MAKER,GASKET;HIGH TEMP;RED;3 OZ шир 76 154 142 64 

249 MARKER;WHITE;PAINT;6 PER PAC PAC 0 0 0 0 

250 PAINT,LACQUER;AEROSOL;DARK BLUE;42OML сав 57 40 0 17 

251 PAINT,LACQUER;AEROSOL;RED;42OML сав 0 0 0 0 
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Хуудас - 366 

 

№ Химийн Бодисын Нэр Хэмжих Нэгж 
Эхний 
үлдэгдэл 

31.10.2012 

Хэрэглэсэн 
хэмжээ 

Нийлүүлсэн 
хэмжээ 

Эцсийн 
үлдэгдэл 

31.10.2013 

252 PAINT,METAL;YELLOW;CAT;4C4192 сав 0 43 48 5 

253 PAINT,OIL BASED;YELLOW;EXTERIOR;SAFETY л 0 0 0 0 

254 PAINT;BLACK;EXTERIOR;OIL BASED л 117.571 216.571 181 82 

255 PAINT;BLUE;ENAMEL;1GL CAN;SAFETY гл 113 136 35 12 

256 PAINT;BLUE;ENAMEL;1GL;SAFETY гл 78.028 121.028 66 23 

257 PAINT;EXTERIOR;ANTI CORROSIVE PIGMENT поошик 3 2 0 1 

258 PAINT;GREEN;ENAMEL;1GL CAN гл 137 145 40 32 

259 PAINT;GREY;EXTERIOR;OIL BASED л 122 341 219 0 

260 PAINT;JADE GREEN;EXTERIOR;OIL BASED л 81 45 0 36 

261 PAINT;MARKING AEROSOL SPRAY;BLUE;400ML сав 39 39 0 0 

262 PAINT;MARKING AEROSOL SPRAY;BLUE;500 GR сав 101 135 48 14 

263 PAINT;MARKING AEROSOL SPRAY;LIGHT BLUE сав 596 592 1196 1200 

264 PAINT;MARKING AEROSOL SPRAY;RED;12OZ сав 2380 4791 4559 2148 

265 PAINT;MARKING AEROSOL SPRAY;RED;400ML сав 0 0 0 0 

266 PAINT;MARKING AEROSOL SPRAY;WHITE;12OZ сав 1438 2118 2253 1573 

267 PAINT;MARKING AEROSOL SPRAY;YELLOW;12OZ сав 1085 2081 1779 783 

268 
PAINT;MARKING AEROSOL 
SPRAY;YELLOW;400ML сав 0 0 0 0 

269 PAINT;MARKING;AEROSOL;CAUTION BLUE;17 OZ сав 0 0 0 0 

270 PAINT;MIDDLE BLUE SKY;EXTERIOR;OIL BASED л 94 150 84 28 

271 PAINT;RED;ENAMEL;1GL CAN;SAFETY гл 0 36 36 0 

272 PAINT;RED;EXTERIOR;OIL BASED л 137 216 171 92 
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Хуудас - 367 

 

№ Химийн Бодисын Нэр Хэмжих Нэгж 
Эхний 
үлдэгдэл 

31.10.2012 

Хэрэглэсэн 
хэмжээ 

Нийлүүлсэн 
хэмжээ 

Эцсийн 
үлдэгдэл 

31.10.2013 

273 PAINT;WHITE;EXTERIOR;OIL BASED сав 39 167 128 0 

274 PAINT;YELLOW;ENAMEL;1 TANK=20L;SAFETY л 192 615 639 216 

Тос, тосолгооны материал 

275 COOLANT;ANTI-FREEZE;PRE-MIXED 55/45 поошик 15 65 77 27 

276 GREASE LINE;SANDVIK 56028200 шир 4 0 0 4 

277 GREASE UNIT;SANDVIK 56019594 шир 2 0 0 2 

278 GREASE UNIT;SANDVIK 56019596 шир 2 0 0 2 

279 GREASE,ELECTRIC;SANDVIK;09242018 шир 14 21 7 0 

280 GREASE,RETARDER;NORMET;51972890 шир 7 0 0 7 

281 GREASE;MOBILUX EP2;180L/DRUM поошик 1 19 34 16 

282 GREASE;RCS;ATLASCOP;9106179699 шир 0 6 6 0 

283 LUBRICANT;CALTEX;ARIES 150ISOVG 150-200L поошик 74 20 0 54 

284 LUBRICANT;GASKET;128 GRAM;4 FL OZ;114 ML шир 460 12 0 448 

285 LUBRICANT;GEAR;EP;200L DRUM поошик 37 18 0 19 

286 LUBRICANT;GEAR;THERMAL STABILITY;200L DR поошик 46 4 7 49 

287 LUBRICANT;HEAVY DUTY;MILD EP;200L DRUM поошик 41 5 0 36 

288 LUBRICANT;MEYCO LUBE 1;8-8.4PH;25KG PAIL PAI 133 204 290 219 

289 LUBRICANT;OIL BASE STOCK;ISO VG 10;200L поошик 50 0 0 50 

290 LUBRICANT;SEMI-SYNTHETIC;ROPE;175DRUM поошик 49 4 0 45 

291 LUBRICANT;VISCOSITY 150;200L поошик 1 0 0 1 

292 OIL CONTROL;NORMET;52460243 шир 2 0 4 6 

293 OIL,COMP;200L;ATLASCOP;ROTOJET2901052200 поошик 45 8 0 37 
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Хуудас - 368 

 

№ Химийн Бодисын Нэр Хэмжих Нэгж 
Эхний 
үлдэгдэл 

31.10.2012 

Хэрэглэсэн 
хэмжээ 

Нийлүүлсэн 
хэмжээ 

Эцсийн 
үлдэгдэл 

31.10.2013 

294 OIL,CONCRETE FORM;CON-REL-EZE 40 поошик 5 83 138 60 

295 OIL,COOLER;HITACHI;4631388 шир 0 4 9 5 

296 OIL,ENGINE;200L DRUM;CAT DEO10/30-200L поошик 0 31 37 6 

297 OIL,ENGINE;DIESEL & GASOLINE;SAE15W-40 поошик 42 86 44 0 

298 OIL,GEAR;AUTO TRANS FLUID;200L DRUM поошик 49 0 0 49 

299 OIL,GEAR;HEAVY DUTY;SAE 30;200L DRUM поошик 31 65 34 0 

300 OIL,GEAR;SAE W80/90;EP;200L DRUM поошик 28 28 34 34 

301 OIL,GEAR;SOLUBLE;200L DRUM поошик 44 1 42 85 

302 OIL,HYD;200L DRUM;CALTEX;RANDOHD68 -200L поошик 9 79 70 0 

303 OIL,HYD;CALTEX;RANDO HD 68;TOTE/1000L сав1 тонн 0 65 66 1 

304 OIL,HYD;ENVIRO;FIRE RESISTANT;200L DRUM поошик 19 27 14 6 

305 OIL,HYDRAULIC;PREMIUM FLUID;RANDO HD-100 поошик 40 68 35 7 

306 OIL,HYDRAULIC;RANDO HD 32;200L поошик 0 11 11 0 

307 OIL,REFRIGERANT;250ML;134A шир 20 60 74 34 

308 OIL,SOLUBLE;CUTTING FLUID;200L DRUM поошик 43 1 0 42 

309 OIL;COOLER;ASSEMBLY;SANDVIK;04790149 шир 0 0 0 0 

Нийт 25232.799 464076.799 449775 10931 

Ус савлах үйлдвэр 

№ Химийн Бодисын Нэр Хэмжих Нэгж  

Эхний 
үлдэгдэл 

31.10.2012 
Хэрэглэсэн 
хэмжээ 

Нийлүүлсэн 
хэмжээ 

Эцсийн 
үлдэгдэл 

31.10.2013 

310 ANTISCALE MDC 220 GE;GEWATER;25KG/CAN сав 18 44 41 15 

311 SOLISEP MPT 150GE COAGULANT;25KG/CAN сав 14 48 37 3 
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Хуудас - 369 

 

№ Химийн Бодисын Нэр Хэмжих Нэгж 
Эхний 
үлдэгдэл 

31.10.2012 

Хэрэглэсэн 
хэмжээ 

Нийлүүлсэн 
хэмжээ 

Эцсийн 
үлдэгдэл 

31.10.2013 

312 SODIUM CLORITE;80%;FOOD GDE;50KG/CAN сав 19 24 14 8 

313 HYDROCHLORIC ACID;HCL 35%;23KG/CAN сав 19 91 79 7 

Нийт 70 207 170 33 

Зуурмагийн үйлдвэр - цемент, зуурмагийн нэмэлт бодисууд 

№ Химийн Бодисын Нэр Хэмжих Нэгж  

Эхний 
үлдэгдэл 

31.10.2012 
Хэрэглэсэн 
хэмжээ 

Нийлүүлсэн 
хэмжээ 

Эцсийн 
үлдэгдэл 

31.10.2013 

314 Cement P.MSR 42.5  Bulk тон 6047711 25342701 21218990 1924000 

315 Rheoplus 26 лiсав1 тоннr 25790 279790 254000 0 

316 MICROAIR  202 лiсав1 тоннr 2229 1491.837 0 737.163 

317 GLENIUM 102 лiсав1 тоннr 24924 204189.48 182000 2734.52 

318 Silica F.     20kg/bag уут 0 4547 5305 758 

319 Fiber    5kg/bag уут 0 4724 4742 18 

320 GLENIUM ACE 80 лiсав1 тоннr 4078 1078 0 3000 

321 Pozzutec 20 лiсав1 тоннr 2200 12700 10500 0 

322 Rheomatrix150 лiсав1 тоннr 1280 830 0 450 

323 DELVO liquid лiсав1 тоннr 0 12295 16000 3705 

324 DELVO ESC кг 973 973 0 0 

325 Defoamer DF93 лiсав1 тоннr 80 0 0 80 

326 Trilon B  лiсав1 тоннr 122 86 0 36 

Нийт 6109387 25865405 21691537 1935519 

Мажор өрөмдлөгийн компани 
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Хуудас - 370 

 

№ Химийн Бодисын Нэр Хэмжих Нэгж 
Эхний 
үлдэгдэл 

31.10.2012 

Хэрэглэсэн 
хэмжээ 

Нийлүүлсэн 
хэмжээ 

Эцсийн 
үлдэгдэл 

31.10.2013 

№ Химийн Бодисын Нэр Хэмжих Нэгж  

Эхний 
үлдэгдэл 

31.10.2012 
Хэрэглэсэн 
хэмжээ 

Нийлүүлсэн 
хэмжээ 

Эцсийн 
үлдэгдэл 

31.10.2013 

327 Austrol     1 pallet x 48 15кг / бортогоx 104 2960 2867 11 

328 EP bit lube 25л / сав 45 1886 1966 125 

329 CR-650 1pallet x 48 pcs x 15 kg/box 15кг / бортогоx 65 2099 2208 174 

330 Klatrol 1 pallet x 42 x20kg/ sacks 21 кг / уут 222 288 234 168 

331 liquid rod grease /amc / 25л / сав 95 970 1004 129 

332 Petro canada Vultrex Rod Grease 17кг / сав 96 172 102 26 

333 Ausgel 1pallet x 42 x 25 kg/sacks 20кг / уут 366 624 420 162 

334 AMC Pac R  25кг / уут 0 258 258 0 

335  Xtra Tacky Rod Grease  17кг / поошикuм 14 28 0 32 

336 PENETROL EXTRA 25л / сав 88 236 224 76 

337 aus-plug 8кг / сав 10 4 0 6 

338 AMC- GRANULAR 25кг / уут 66 0 20 86 

339 Soda Ash  25кг / уут 225 6 4 223 

340 FRACK-SEAL  11,34 кг / уут 125 0 46 171 

341  Cockburn Cement  20кг / уут 378 818 1008 568 

342 Bentonite 20кг / уут 18 0 80 98 

343 Stargel XTRA 20кг / уут 20 0 0 20 

344 Calcium chloride flake 25кг / уут 8 0 0 8 

345 Aus-Flock 25л / сав 1 0 0 1 

346 Liqui Sporse 25л / сав 2 2 0 0 
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Хуудас - 371 

 

№ Химийн Бодисын Нэр Хэмжих Нэгж 
Эхний 
үлдэгдэл 

31.10.2012 

Хэрэглэсэн 
хэмжээ 

Нийлүүлсэн 
хэмжээ 

Эцсийн 
үлдэгдэл 

31.10.2013 

347 FR-100L 25л / сав 16 2 0 14 

348 Well Clean 15кг / сав 10 16 6 0 

349 Enviro - Grease 20кг / сав 3 5 4 2 

350 Hammer oil 1pallet x 32 x 25 ltrs 25л / сав 96 3 0 93 

351 Liqui - Pol 25л / сав 0 237 288 51 

352 Super Foam   1pallet x 32 pcs x 25lt 25л / сав 0 406 581 175 

353 Gypset - 15 20кг / сав 0 9 32 23 

354 Rapid core 25л / сав 96 97 2 1 

355 liquid rod grease / fluid star / 20л/сав 32 32 0 0 

356 AMC Truck wash 25л / сав 6 62 59 3 

357 Thread grease / Vultrex / 17кг / сав 5 22 18 1 

358 AMC - EZEE - PACK -R  26 кг / уут 0 126 186 60 

359 degreaser 20 ltrs  20 лtr / сав 0 48 50 2 

360 Bio-lube  25 лtr / сав 0 0 15 15 

361 Matex DD-200 25 лtr / сав 0 0 1 1 

362 PENETREX 20 лtr / сав 0 108 119 11 

Нийт 2212 11524 11802 2536 

Үйлдвэрлэлийн агуулах - Баяжуулах үйлдвэр 

№ Химийн Бодисын Нэр Хэмжих Нэгж  

Эхний 
үлдэгдэл 

31.10.2012 
Хэрэглэсэн 
хэмжээ 

Нийлүүлсэн 
хэмжээ 

Эцсийн 
үлдэгдэл 

31.10.2013 

363 AEOPHINE 3418A тон 0 150.878 310.764 159.886 

364 ANTIPREX D тон 0 318.318 390.798 72.48 
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Хуудас - 372 

 

№ Химийн Бодисын Нэр Хэмжих Нэгж 
Эхний 
үлдэгдэл 

31.10.2012 

Хэрэглэсэн 
хэмжээ 

Нийлүүлсэн 
хэмжээ 

Эцсийн 
үлдэгдэл 

31.10.2013 

365 DOWFROTH 250 тон 0 38.424 149.7 111.276 

366 INHIBITOR,CORROSION;MILD STEEL тон 0 21.883 172.1 150.217 

367 INHIBITOR,CORROSION;YELLOW METAL тон 0 0 45 45 

368 MAGNAFLOC 338- concentrate тон 0 5.204 22 16.796 

369 MAGNAFLOC 5250- tailings тон 0 482.783 792 309.217 

370 METHOL ISOBUTYL CARBINOL тон 0 199.907 430.064 230.157 

371 POTASIUM AMYL XANTHATE тон 0 0 284.15 284.15 

372 QUICK LIME;CONCENTRATOR тон 0 21024.561 23440.968 2416.407 

Нийт 0 22241.958 26037.544 3795.586 

Максам тэсэлгээний агуулах 

№ Химийн Бодисын Нэр Хэмжих Нэгж  

Эхний 
үлдэгдэл 

31.10.2012 
Хэрэглэсэн 
хэмжээ 

Нийлүүлсэн 
хэмжээ 

Эцсийн 
үлдэгдэл 

31.10.2013 

373 Сүвэрхэг аммиакийн шүү кг 102422 3080622 3019900 41700 

374 Нягт аммиакийн шүү кг 131140 10288340 10908840 751640 

375 Tara gum кг 0 18000 18000 0 

376 Монометиламин нитрат кг 90350 90350 0 0 

377 Натрийн перхлорат кг 13450 16805 20000 16645 

378 Натрийн нитрит кг 20950 19657 20075 21368 

379 Ацетат натри кг 1484 175 0 1309 

380 Шош буурцагны галактаман кг 17562 39555 69975 47982 

381 гликоль кг 10966 20886 20240 10320 

382 Сурьмагийн нэгдэл кг 17200 4015 0 13185 
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Хуудас - 373 

 

№ Химийн Бодисын Нэр Хэмжих Нэгж 
Эхний 
үлдэгдэл 

31.10.2012 

Хэрэглэсэн 
хэмжээ 

Нийлүүлсэн 
хэмжээ 

Эцсийн 
үлдэгдэл 

31.10.2013 

383 Цууны хүчил кг 7854 9954 2100 0 

384 Тиомочевин кг 5941 790.5 0 5150.5 

385 Шоргоолжны хүчил кг 275 15723 21975 6527 

386 Гексамин нитрат кг 629850 1344275 855750 141325 

387 Sulfamic acid кг 1031 15622 20000 5409 

388 Sodium formate кг 0 608 5000 4392 

Нийт 1050475 14965377.5 14981855 1066952.5 

Петровис шатахууны агуулах 

№ Химийн Бодисын Нэр Хэмжих Нэгж  

Эхний 
үлдэгдэл 

31.10.2012 
Хэрэглэсэн 
хэмжээ 

Нийлүүлсэн 
хэмжээ 

Эцсийн 
үлдэгдэл 

30.09.2013 

389 A80 литр 5704 178570 172099 14843 

390 A92 литр 1969 206888 188122 14843 

391 Diesel, winter grade литр 1635228 38853941 37211510 0 

392 Diesel, summer grade литр 0 16838130 18320730 1492685 

Нийт 1642901 56077529 55892461 1522371 

Дулааны станцын агуулах 

№ Химийн Бодисын Нэр Хэмжих Нэгж  

Эхний 
үлдэгдэл 

30.06.2013 
Хэрэглэсэн 
хэмжээ 

Нийлүүлсэн 
хэмжээ 

Эцсийн 
үлдэгдэл 

31.10.2013 

393 Solisep MTP 150 кг 617.41 139.41 0 478 

394 Scale Inhibitor MDC 220 кг 508.23 77.23 0 431 

395 Reducer NaHSO3 - 100% кг 423.28 63.28 0 360 
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Хуудас - 374 

 

№ Химийн Бодисын Нэр Хэмжих Нэгж 
Эхний 
үлдэгдэл 

31.10.2012 

Хэрэглэсэн 
хэмжээ 

Нийлүүлсэн 
хэмжээ 

Эцсийн 
үлдэгдэл 

31.10.2013 

396 HCl – 35% кг 1100.99 106.99 0 994 

397  NH4OH – 25% кг 3701.1 5.1 0 3696 

Нийт 5733.6 392.01 0 5481 

CIS агуулах 

№ Химийн Бодисын Нэр Хэмжих Нэгж  

Эхний 
үлдэгдэл 

31.10.2012 
Хэрэглэсэн 
хэмжээ 

Нийлүүлсэн 
хэмжээ 

Эцсийн 
үлдэгдэл 

31.10.2013 

398  Хлорамин / Chloramines   5 гр   51840   4800 

399 Гарын шингэн саван / Luxus hand soap 20 литр   720   20 

400 Люкс гарын саван / lux -bath soap     79548   6912 

401 Аяга таваг угаагч / dish washer liquid soap 900 мл    19296   864 

402 Clean care – Шингэн саван/ floor cleaning soap  20 литр   372   7 

403 
Пемо – Люкс цэвэрлэгээний нунтаг / Comet -Scouring 
powder Pemolux 

 400 гр 
  9156   576 

404  Astonish – Хивч цэвэрлэгч/ Astonish carpet cleaner  750 мл   72   36 

405 Вриф суултуур цэвэрлэгч /  Bref toilet washer  750 мл   8304   880 

406 Шил толь цэвэрлэгч / Glass cleaner  500 мл   6048   200 

407 Агааржуулагч / Air fireshner  300 мл   7092   408 

408 
Автомат суултуур цэвэрлэгч, үнэртүүлэгч / Toilet 
Washer Tab 

140 гр 
  1200   288 

409 Persil – Угаалгын нунтаг / Persil laundry powder 9 кг   276   76 

410 Tide – Угаалгын нунтаг / Tide laundry powder 9 кг   1632   73 

411 Vernel – Зайлагч, ангижруулагч /Fabric Softener-Vernel 2 литр   1332   200 
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Хуудас - 375 

 

№ Химийн Бодисын Нэр Хэмжих Нэгж 
Эхний 
үлдэгдэл 

31.10.2012 

Хэрэглэсэн 
хэмжээ 

Нийлүүлсэн 
хэмжээ 

Эцсийн 
үлдэгдэл 

31.10.2013 

412 Цайруулагч, ангижруулагч / korean bleach      3024   230 

413 Astonish – Зуух цэвэрлэгч / Astonish oven cleaner  750 мл   720   0 

414 Somat – Аяга таваг угаагч /Somat tab     432   24 

Нийт     0 191064 0 15594 

SGS лабораторийн агуулах 

№ Химийн Бодисын Нэр Хэмжих Нэгж  

Эхний 
үлдэгдэл 

01.11.2012 
Хэрэглэсэн 
хэмжээ 

Нийлүүлсэн 
хэмжээ 

Эцсийн 
үлдэгдэл 

31.10.2013 

415 AAS Ag calibration standard 1000ppm, 500 mL 500мл/бортого 0 0 5 5 

416 AAS As calibration standard 1000ppm, 500 mL 500мл/бортого 0 0 5 5 

417 AAS Au calibration standard 1000ppm, 500 mL 500мл/бортого 1 4 10 7 

418 AAS Base Metal calibration standard 1000ppm, 500 mL 500мл/бортого 1 5 4 0 

419 AAS Ca calibration standard 1000ppm, 500 mL 500мл/бортого 1 2 6 5 

420 AAS Cd calibration standard 1000ppm, 1000 mL 1000мл/бортого 0 1 6 5 

421 AAS Cd calibration standard 1000ppm, 500 mL 500мл/бортого 1 2 1 0 

422 AAS Cu calibration standard 1000ppm, 500 mL 500мл/бортого 2 13 15 4 

423 AAS Fe calibration standard 10,000ppm, 500 mL 500мл/бортого 0 4 5 1 

424 AAS Fe calibration standard 1000ppm, 500 mL 500мл/бортого 0 1 11 10 

425 AAS Hg calibration standard 1000ppm, 500 mL 500мл/бортого 2 2 6 6 

426 AAS Mg calibration standard 1000ppm, 500 mL 500мл/бортого 1 1 6 6 

427 AAS Mo calibration standard 1000ppm, 500 mL 500мл/бортого 0 0 1 1 

428 AAS Pb calibration standard 1000ppm, 125 mL 125мл/бортого 0 6 6 0 

429 AAS Pb calibration standard 1000ppm, 500 mL 500мл/бортого 0 4 10 6 
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Хуудас - 376 

 

№ Химийн Бодисын Нэр Хэмжих Нэгж 
Эхний 
үлдэгдэл 

31.10.2012 

Хэрэглэсэн 
хэмжээ 

Нийлүүлсэн 
хэмжээ 

Эцсийн 
үлдэгдэл 

31.10.2013 

430 AAS Se calibration standard 1000ppm, 500 mL 500мл/бортого 1 0 0 1 

431 Acetic Acid Glacial, 30L 30л/бортого 0 30041 30041 0 

432 Acetic Acid Glacial, 500 mL 500мл/бортого 11 13 11 9 

433 Acetone, 4000mL/bottle  4000мл/бортого 1 1 0 0 

434 Aluminum Chloride Anhydrous (500g) 500г/бортого 5 2 0 3 

435 Aluminum Chloride hydrate (5000g) 5000г/сав 0 0 5 5 

436 Ammonia Solution 25% (2500ml) 2500л/бортого 4 4 0 0 

437 Ammonia Solution 25%, 500mL, 20 bott/box 500ox/бортого 4 123 173 54 

438 Ammonium Acetate 
500сав1 

тонн/бортогоx 0 15 34 19 

439 Ammonium Citrate Dibasic (500g) 500г/бортого 53 99 46 0 

440 Ammonium Difluoride (500g) 500г/бортого 99 104 11 6 

441 Ammonium Hydrogen Difluoride (500g) 500г/бортого 1 1 0 0 

442 Ascorbic Acid 10000л/сав 0 0.3 1.3 1 

443 Ascorbic Acid (500g) 500г/бортого 500 500 0 0 

444 Boric Acid/Borax (1sack-25kg) 25кг/уут 2 1 2 3 

445 Bromine (500g) 500г/бортого 1 13 12 0 

446 Buffer solution pH 10 (500ml) 500л/бортого 1 1 2 2 

447 Buffer solution pH 4 (500ml) 500л/бортого 1 1.5 2 1.5 

448 Buffer Solution pH 7 (500ml) 500л/бортого 1 1.5 3 2.5 

449 Caesium Chloride (500g) 500г/бортого 2 1 0 1 

450 CBPA-1 250г/бортого 0 2 3 1 
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Хуудас - 377 

 

№ Химийн Бодисын Нэр Хэмжих Нэгж 
Эхний 
үлдэгдэл 

31.10.2012 

Хэрэглэсэн 
хэмжээ 

Нийлүүлсэн 
хэмжээ 

Эцсийн 
үлдэгдэл 

31.10.2013 

451 CBPA-2 250г/бортого 0 3.5 4.5 1 

452 CCU-1D 250г/бортого 0 2.5 2.5 0 

453 Cellulose Binder (450g) 450г/бортого 19 119 100 0 

454 CGL 201 (100g/Bottle) 100г/бортого 0 0 3 3 

455 Copper foil (99.99% Cu) 100г/бортого 0 0 2 2 

456 Copper Oxide AR 170 50г/бортого 0 16 16 0 

457 Copper Sulfate (15Kg) 15кг/уут 0 2 52 50 

458 Copper Wire (99.99% Cu), Tape Jaz, Optima, piece бортого 4 4 0 0 

459 CRM for Flourine GXR-1 100г/бортого 1 3.5 5.5 3 

460 CRM for Gold AUOE-3 Exp(0.6525 ppm) 2500г/сав 0 30 57 27 

461 CRM for Gold AUOI-2 Exp(1.9904 ppm) 2500г/сав 0 30 57 27 

462 CRM for Gold AUON-3 Exp(5.0117 ppm) 2500г/сав 0 40 79 39 

463 CRM for Gold AUSK-2 Exp(3.6625 ppm) 2500г/сав 0 20 38 18 

464 CRM for Gold OXA71 Exp(0.0849 ppm) 2500г/сав 10 10 9 9 

465 CRM for Gold OXA89 Exp(0.0839 ppm) 2500г/сав 0 11 20 9 

466 CRM for Gold OXC102 Exp(0.207 ppm) 2500г/сав 0 12 21 9 

467 CRM for Gold OXC109 Exp(0.201 ppm) 2500г/сав 0 0 13 13 

468 CRM for Gold OxC88 Exp(0.203 ppm) 2500г/сав 9 36 32 5 

469 CRM for Gold OXH52 Exp(1.291 ppm) 2500г/сав 10 22 17 5 

470 CRM for Gold OXJ47 Exp(2.384 ppm) 2500г/сав 12 22 32 22 

471 CRM for Gold OXJ80 Exp(2.331 ppm) 2500г/сав 0 10 20 10 

472 CRM for Gold OXL51 Exp(5.850 ppm) 2500г/сав 0 7 12 5 
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Хуудас - 378 

 

№ Химийн Бодисын Нэр Хэмжих Нэгж 
Эхний 
үлдэгдэл 

31.10.2012 

Хэрэглэсэн 
хэмжээ 

Нийлүүлсэн 
хэмжээ 

Эцсийн 
үлдэгдэл 

31.10.2013 

473 CRM for Gold OXL93 Exp(5.841 ppm) 2500г/сав 0 18 21 3 

474 CRM for Gold OXN33  (2.5kg) 2500г/сав 0 0 0 0 

475 CRM for Gold OXN49 Exp(7.635 ppm) 2500г/сав 0 16 23 7 

476 CRM for Gold OXP76 Exp(14.98 ppm) 2500г/сав 1 1 0 0 

477 CRM for Gold SE68 Exp(0.599 ppm) 2500г/сав 0 0 13 13 

478 CRM for Gold SH65 Exp(1.348 ppm) 2500г/сав 0 11 20 9 

479 CRM for Gold SH69 Exp(1.346 ppm) 2500г/сав 0 12 15 3 

480 CRM for Gold SL61 Exp(5.931 ppm) 2500г/сав 0 0 13 13 

481 CRM for Gold SN26 Exp(8.543 ppm) 2500г/сав 0 14 28 14 

482 CRM for Gold SP59 Exp(18.12 ppm) 2500г/сав 0 6 7 1 

483 CRM for Gold SQ47 Exp(39.88 ppm) 2500г/сав 0 1 1 0 

484 CRM for Gold ST-28/9240 Exp(35.60 ppm) 2500г/сав 0 0 0 0 

485 CRM for Mercury (Hg) CGL303 50г/бортого 0 0.3 0.3 0 

486 CRM for Mercury (Hg) CGL305 50г/бортого 1 4.2 6.2 3 

487 CRM Ore geological Rock Samples багц 0 0 0 0 

488 CRM Oreas 503 (1kg) 1000г/бортого 2 2 3 3 

489 CRM Oreas 901 (500g) 500г/бортого 4 4 3 3 

490 CRM Oreas 902 (1kg) 1000г/бортого 2 4 4 2 

491 CRM Oreas 903 (1kg) 1000г/бортого 2 2 2 2 

492 CRM Oreas 99b (1pack-10g) 10г/багц 40 93 63 10 

493 CRM Sulfur standard GBM309-4 250г/бортого 0 0 0.5 0.5 

494 CRM Sulfur standard GBM311-14 250г/бортого 0 1.5 2.5 1 
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Хуудас - 379 

 

№ Химийн Бодисын Нэр Хэмжих Нэгж 
Эхний 
үлдэгдэл 

31.10.2012 

Хэрэглэсэн 
хэмжээ 

Нийлүүлсэн 
хэмжээ 

Эцсийн 
үлдэгдэл 

31.10.2013 

495 CRM Sulfur standard GBM398-4 250г/бортого 1 1 0 0 

496 CRM Sulfur standard GBM900-6 250г/бортого 1 1 0 0 

497 CRM Sulfur standard GBM907-1 250г/бортого 0 0 0 0 

498 CRM Sulfur standard GBM996-4 250г/бортого 0 2 2 0 

499 CRM Sulfur standard GBM997-1 250г/бортого 0 -1 0 1 

500 CRM Sulfur standard GMO-04 250г/бортого 0 0 0 0 

501 CRM Sulfur standard GS310-10 (1pack-10g) 10г/багц 11 28 24 7 

502 CRM Sulfur standard GS310-2 (1pack-10g) 10г/багц 0 3 18 15 

503 CRM Sulfur standard GS310-3 (1pack-10g) 10г/багц 1 2 15 14 

504 CRM Sulfur standard GS310-6 (1pack-10g) 10г/багц 12 6 9 15 

505 CRM Sulfur standard GS310-7 (1pack-10g) 10г/багц 1 10 20 11 

506 CRM Sulfur standard GS310-8 (1pack-10g) 10г/багц 1 2 17 16 

507 CRM Sulfur standard GS311-7 (1pack-10g) 10г/багц 2 2 17 17 

508 CRM Sulfur standard GS902-4 (1pack-10g) 10г/багц 0 3 18 15 

509 CRM Sulfur standard GS907-10 (1pack-10g) 10г/багц 0 2 18 16 

510 CRM Sulfur standard GS908-4 (1pack-10g) 10г/багц 0 3 18 15 

511 CRM Sulfur standard GS910-4 (1pack-10g) 10г/багц 2 4 17 15 

512 CRM Sulfur standard GS910-5 (1pack-10g) 10г/багц 3 9 20 14 

513 CRM Sulfur standard GS910-6 (1pack-10g) 10г/багц 23 13 9 19 

514 CRM Sulfur standard GS910-7 (1pack-10g) 10г/багц 1 4 19 16 

515 CRM Sulfur standard GS910-9 (1pack-10g) 10г/багц 11 5 10 16 

516 Cupel (1box-300pcs.) 300/бортого 26 337 369 58 
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Хуудас - 380 

 

№ Химийн Бодисын Нэр Хэмжих Нэгж 
Эхний 
үлдэгдэл 

31.10.2012 

Хэрэглэсэн 
хэмжээ 

Нийлүүлсэн 
хэмжээ 

Эцсийн 
үлдэгдэл 

31.10.2013 

517 D.O Probe Electrolyte Filling Solution 60/бортого 0 0 2 2 

518 Detergent (powder) 1kg/pack 1кг/багц 0 5 14 9 

519 Detergent (powder) 800g/pack 800г/багц 0 2 5 3 

520 Di-Ammonium hydrogen citrate 500г/бортого 0 109 137 28 

521 Electrode Storage Solution for pH 60мл/бортого 0 0 3 3 

522 ELTRA - Alpha solve II AR 2174 (500g) , ELTRA NaOH 500г/бортого 0 1 2 1 

523 ELTRA - Catalyst Tube 20040 (200 x 16 mm)   0 0 0 0 

524 ELTRA - Cellulose (100g) 100г/уут 0 0 1 1 

525 ELTRA - Copper Oxide 90290 ( ELTRA) 100г/бортого 0 0 12 12 

526 ELTRA - Copper Oxide AR 170 ( ALPHA) 50г/бортого 0 6 8 2 

527 ELTRA - Iron chip accelerator ELTRA (908g) 908г/бортого 4 32 32 4 

528 ELTRA - Iron Chip Accelerator, ALPHA (908g) 908г/бортого 0 32 66 34 

529 ELTRA - Magnesium Perchlorate, 454g/bott 454г/бортого 0 1 10 9 

530 ELTRA - Tungsten, 2.5 Kg 2500г/бортого 0 18 70 52 

531 ELTRA - Vanadium Pentoxide-Eltra (250g) 250г/бортого 0 1 4 3 

532 Ethanol Absolute (500ml) 500мл/бортого 0 10 10 0 

533 Ethanol, 10 Liter 10000мл/шир 0 0 0 0 

534 Ferric Chloride (500g) 500г/бортого 1 2 2 1 

535 Fire assay pot marker уут 1 0.6 0.3 0.7 

536 Fire Assay Pots old(big) 
1200г/Craсав1 

тонн 0 0 0 0 

537 Flour (1sack-10kg) 10000г/уут 8 8 0 0 
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Хуудас - 381 

 

№ Химийн Бодисын Нэр Хэмжих Нэгж 
Эхний 
үлдэгдэл 

31.10.2012 

Хэрэглэсэн 
хэмжээ 

Нийлүүлсэн 
хэмжээ 

Эцсийн 
үлдэгдэл 

31.10.2013 

538 Flour (Fire Assay) 25кг/уут 0 132 157 25 

539 Flux 104 (1sack-15kg) 15000г/уут 103 84 -19 0 

540 Flux 104, 500Kg / Bulk Bag 500кг/уут 0 15.8 17.4 1.6 

541 Flux type (16kgx62) 16кг/уут 310 310 0 0 

542 Hydrochloric Acid 24л/шир 0 40 53 13 

543 Hydrochloric Acid (2500ml) 2500мл/бортого 291 291 0 0 

544 Hydroxylamine (500g) 500г/бортого 0 1 2 1 

545 Iron Filings (1pail-10kg) 10000г/сав 1 0 0 1 

546 Iron Sulphate Heptahydrate, 500g 5000г/бортого 2 16 53 39 

547 Lanthanum Oxide (La2O3) (25g) 25г/бортого 3 3 0 0 

548 Lead Foils (AR grade-99.99% purity) Roлл 34 1 0 33 

549 Lead Oxide 25кг/уут 0 0 6 6 

550 Maborite (1 bag-25kg) 25000г/уут 1 27 126 100 

551 Magnesium Perchlorate, 454g/bott 454г/бортого 1 1 0 0 

552 Methanol л 0 10 100 90 

553 Methyl red indicator (25g) 25г/бортого 1 1 0 0 

554 Nitric Acid (2500ml) 2500мл/бортого 234 148 2 88 

555 Perchloric Acid (2500ml) 2500мл/бортого 200 225 31 6 

556 Phenolphthalein Indicator (25g) 25г/бортого 1 1 0 0 

557 Potassium Chloride (1pail-5kg) 5000г/сав 1 1 0 0 

558 Potassium Dichromate (500g) 500г/бортого 1 3 3 1 

559 Potassium Hydroxide (500g) 500г/бортого 40 9 0 31 
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Хуудас - 382 

 

№ Химийн Бодисын Нэр Хэмжих Нэгж 
Эхний 
үлдэгдэл 

31.10.2012 

Хэрэглэсэн 
хэмжээ 

Нийлүүлсэн 
хэмжээ 

Эцсийн 
үлдэгдэл 

31.10.2013 

560 Potassium Iodide (500g) 500г/бортого 48 108 63 3 

561 Potassium Nitrate (25kg) 25кг/bareл 0 8 9 1 

562 Potassium Nitrate (500g) 500г/бортого 10 93 83 0 

563 Potassium Permanganate (500g) 500г/бортого 2 3 3 2 

564 Potassium Peroxydisulfate (500g) 500г/бортого 1 4 6 3 

565 Potassium Thiocyanate (500g) 500г/бортого 38 42 49 45 

566 Silca gel (2.5kg) 2500г/бортого 2 0 0 2 

567 Silicon IV Oxide, 100g/bott 100г/бортого 0 2 2 0 

568 Silicon IV Oxide/SiO2, 500g/bott 500г/бортого 200 203 101 98 

569 Silver Chloride, 100ml (F- Electrode Filling Solution) 100мл/бортого 0 0 0 0 

570 Silver Chloride, 60ml (F- Electrode Filling Solution) 60мл/бортого 0 2 2 0 

571 Silver Nitrate (100g) 100г/бортого 2 2 11 11 

572 SN 60 2500г/сав 0 -5 0 5 

573 Soda Ash (1Sack-25kg) 25г/уут 0 0 0 0 

574 Soda Ash (1Sack-30kg) 30кг/уут 0 0 0 0 

575 Soda Ash (1Sack-50kg) 50кг/уут 0 29 29 0 

576 Sodium bicarbonate, anhydrous analytical grade 25г/уут 0 11 45 34 

577 Sodium Borohydride (500g) 500г/бортого 198 10 1 189 

578 Sodium Carbonate, anhydrous (500g) 500г/бортого 2 2 0 0 

579 Sodium Carbonate, anhydrous (500g) analytical grade 500г/бортого 0 22 74 52 

580 Sodium Carbonate, anhydrous analytical grade 25г/уут 0 4 4 0 

581 Sodium Chloride 500г/бортого 0 2 10 8 
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Хуудас - 383 

 

№ Химийн Бодисын Нэр Хэмжих Нэгж 
Эхний 
үлдэгдэл 

31.10.2012 

Хэрэглэсэн 
хэмжээ 

Нийлүүлсэн 
хэмжээ 

Эцсийн 
үлдэгдэл 

31.10.2013 

582 Sodium Fluoride (100g) 100г/бортого 1 1 0 0 

583 Sodium Hydroxide (500g) 500г/бортого 302 230 113 185 

584 Sodium Peroxide (500g) 500г/бортого 72 33 10 49 

585 Sodium Salt (500g) 500г/бортого 0 0 0 0 

586 Sodium Sulfite Anhydrous, 500g/bott 500г/бортого 0 5 22 17 

587 Sodium Thiosulfate (500g) 500г/бортого 36 4 34 66 

588 ST 321 for Gold CRM Exp (0.049 ppm) 250г/бортого 0 0 1 1 

589 Standard GBM 307-16 (500g) 500г/бортого 1 1 0 0 

590 Standard GBM 308-13 (250g) 250г/бортого 0 0 0 0 

591 Standard GBM 308-13 (250g) - ELTRA std. 250г/бортого 0 0 0 0 

592 Standard GBM 398-4 (500g) 500г/бортого 0 0 0 0 

593 Standard GBM 398-4c (500g) 500г/бортого 0 1 3 2 

594 Standard GBM 399-4c (500g) 500г/бортого 0 2 4 2 

595 Standard GBM 399-5 (250g) 250г/бортого 0 0 1 1 

596 Standard GBM 900-6, 250g/bott 250г/бортого 0 -1 0 1 

597 Standard GBM 996-3 250г/бортого 0 0 2 2 

598 Standard GBM 996-4 250г/бортого 0 1 5 4 

599 Standard GBM 996-5 250г/бортого 0 0.7 1 0.3 

600 Standard GBW 07169 (Fluorine 1200) 50г/бортого 0 3 11 8 

601 Standard GMB 310-15 250г/багц 0 3 20 17 

602 Standard GMO-04 250г/бортого 0 1 2 1 

603 Standard SW1-OT3 250г/бортого 2 3.7 5 3.3 
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Хуудас - 384 

 

№ Химийн Бодисын Нэр Хэмжих Нэгж 
Эхний 
үлдэгдэл 

31.10.2012 

Хэрэглэсэн 
хэмжээ 

Нийлүүлсэн 
хэмжээ 

Эцсийн 
үлдэгдэл 

31.10.2013 

604 Standard ZBK 337 (Fluorine 360 ppm) 20мл/бортого 0 1 10 9 

605 Standard ZBK 338 (Fluorine 560 ppm) 20мл/бортого 0 1 10 9 

606 Stannous Chloride (500g) 500г/бортого 10 19 18 9 

607 Starch, 500g/bott 500г/бортого 19 3 0 16 

608 Sulfuric acid, 2500 ml 2500мл/бортого 0 24 42 18 

609 Sulfuric acid, 500 mL/bott 500мл/бортого 10 10 0 0 

610 Tartaric Acid, 500g/bott 500г/бортого 0 1 2 1 

611 Tungsten LECO I (5lbs.) 5лb/бортого 1 1 0 0 

612 Tungsten LECO II (5lbs.) 5лb/бортого 0 0 0 0 

613 XRF - Cellulose Binder (450g) Starch 450г/бортого 0 43 83 40 
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Хуудас - 385 

 

Хавсралт хүснэгт 2. Хог хаягдлын ангилал, тэдгээрийн эх үүсвэр 

Хог хаягдлын төрөл 

Хог хаягдлын эх үүсвэр 

Дэд бүтэц 

- Дизель 
станц 

 - Дулаа-
ны станц

 - Ус 
савлах 
үйлдвэр 

Ил уурхай 
 - Засварын 

газар 
 - Максам 
тэсэлгээний 
компани 

Баяжуулах 
үйлпвэр 

 - Урвалжийн 
цех 

 - Лаборатори
 - Шохойн цех

 - Засвар 

Гүнийн 
уурхай 
 - Босоо 
ам 1 

 - Босоо 
ам 2 

 -Босоо 
ам 5 

Кемпийн 
захиргаа    
 - Оршин 
суугчдын 
тосгон 

 - Нисэх 
буудал 

- Гал тогоо
 - Ажлын 
байр 

Худалдан 
авалт 

 -Агуулах 
 -Түлш-ний 
агуулах 

Хөрөнгийн 
удирдлага 

 - Говь 
засварын 
газар 

- хөнгөн 
тэрэгний 
засварын 
газар 

Бусад 
 - Өрөмдлө-
гийн компани
 - SOS эмнэлэг
 - зуурмагийн 

үйлдвэр 

Д
ах
ив
ар

 

1 Мод √ √ √ √ √ √ √ 

2 Төмөр √ √ √ √ √ √ √ 

3 Хуванцар √ 

4 Шил, лааз √ 

5 Агаар шүүгч √ √ √ √ √ √ 

6 Кабель √ 

7 Принтерийн хор √ 

8 Дугуй, резин √ √ √ √ 

9 
Хаягдал хүнсний 
тос √ 

И
дэ
вх
иг
үй

 
ха
яг
да
л 

10 Үнс √ √ 

11 
Зуурмагийн 
хаягдал 

12 Цементний уут √ 
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Хуудас - 386 

 

Хог хаягдлын төрөл 

Хог хаягдлын эх үүсвэр 

Дэд бүтэц 

- Дизель 
станц 

 - Дулаа-
ны станц

 - Ус 
савлах 
үйлдвэр 

Ил уурхай 
 - Засварын 

газар 
 - Максам 
тэсэлгээний 
компани 

Баяжуулах 
үйлпвэр 

 - Урвалжийн 
цех 

 - Лаборатори
 - Шохойн цех

 - Засвар 

Гүнийн 
уурхай 
 - Босоо 
ам 1 

 - Босоо 
ам 2 

 -Босоо 
ам 5 

Кемпийн 
захиргаа    
 - Оршин 
суугчдын 
тосгон 

 - Нисэх 
буудал 

- Гал тогоо
 - Ажлын 
байр 

Худалдан 
авалт 

 -Агуулах 
 -Түлш-ний 
агуулах 

Хөрөнгийн 
удирдлага 

 - Говь 
засварын 
газар 

- хөнгөн 
тэрэгний 
засварын 
газар 

Бусад 
 - Өрөмдлө-
гийн компани
 - SOS эмнэлэг
 - зуурмагийн 

үйлдвэр 

А
ю
ул
гү
й 

ха
яг
да
л 

13 Хоолны хаягдал √ 

14 Үлдэгдэл хаягдал √ 

15 
Цаасан хайрцаг, 
цаас √ √ 

А
ю
ул
та
й 
ха
яг
да
л 

16 Хаягдал тос √ √ √ √ √ √ 

17 
Хөргөлтийн 
шингэн √ √ √ √ √ √ 

18 Поошик √ √ √ √ √ √ 

19 Аккумлятор √ √ √ √ √ 

20 Уусгагч шингэн √ √ √ √ √ 

21 
Эмнэлгийн 
хаягдал √ 

22 Бохирдсон мод √ √ √ √ √ 

23 

Тосоор 
бохирдсон арчих 
материал 

√ √ √ √ 
  

√ 
 

24 
Хэрэглэсэн 
шингээгч √ √ √ √ √ √ 
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Хуудас - 387 

 

Хог хаягдлын төрөл 

Хог хаягдлын эх үүсвэр 

Дэд бүтэц 

- Дизель 
станц 

 - Дулаа-
ны станц

 - Ус 
савлах 
үйлдвэр 

Ил уурхай 
 - Засварын 

газар 
 - Максам 
тэсэлгээний 
компани 

Баяжуулах 
үйлпвэр 

 - Урвалжийн 
цех 

 - Лаборатори
 - Шохойн цех

 - Засвар 

Гүнийн 
уурхай 
 - Босоо 
ам 1 

 - Босоо 
ам 2 

 -Босоо 
ам 5 

Кемпийн 
захиргаа    
 - Оршин 
суугчдын 
тосгон 

 - Нисэх 
буудал 

- Гал тогоо
 - Ажлын 
байр 

Худалдан 
авалт 

 -Агуулах 
 -Түлш-ний 
агуулах 

Хөрөнгийн 
удирдлага 

 - Говь 
засварын 
газар 

- хөнгөн 
тэрэгний 
засварын 
газар 

Бусад 
 - Өрөмдлө-
гийн компани
 - SOS эмнэлэг
 - зуурмагийн 

үйлдвэр 

материал 

25 
Тос ба түлшний 
шүүгч √ √ √ √ √ 

26 Товуд √ √ √ √ √ 

27 Бохирдсон хөрс 

28 
Химийн бодисын 
лааз √ √ √ √ 

29 
Химийн бодисын 
хуванцар сав √ √ √ √ √ √ √ 

30 
Химийн бодисын 
шуудай √ √ √ 

31 
Химийн бодисын 
1 тонын сав √ √ √ √ √ √ 

32 
Зуурмагийн 
угаадас √ 

33 
Үлдэгдэл химийн 
бодис √ √ √ √ √ √ √ 



Оюу Толгой  ХХК-ний байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө,  
Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн биелэлт – 2013                                          

 

Хавсралт хүснэгт 3. Тоосны хяналт шинжилгээний цэгүүдийн байршлын GPS солбицол 

Хяналт шинжилгээний цэгүүд Байршил 
Солбицол (UTM 48T) 

Зүүн уртраг Хойд өргөрөг 

DMP-LA01  647596 4767983 

DMP-LA02  657245 4763349 

DMP-LA03   655696 4758786 

DMP-LA04  647169 4757121 

DMP-LA05 (Хяналтын цэг)  644554 4777622 

DMP-AP06  Оюут онгоцны түр буудал 651561 4774430 

DMP-PAP  650095 4777375 

DMP-QrBP  650908 4767735 

DMP-EP01  653145 4765290 

DMP-EP02  655661 4767126 

DMP-TSP01  655647 4762069 

DMP-TSP02  656478 4764292 

DMP-OP01  650362 4763465 

DMP-OP02  653600 4760107 

DMP-CHP  647764 4765613 

DMP-PDS01  648369 4767154 

DMP-PDS02  649364 4764651 

DMP-COS01  649811 4767964 

DMP-COS02  649853 4767746 

DMP-Khaliv  654100 4766889 
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Хавсралт хүснэгт 4. Агаар дахь нарийн болон бүдүүн ширхэглэгт тоосны стандартад заасан зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээг давсан тохиолдын 
шалтгааныг тодруулах, түүний бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөө 

№ 
Төрө
л 

Байршил 

 

Стандарт 
заасан 

зөвшөөрөх дээж 
хэмжээнээс 
хэтэрсэн 

тохиолдол-2013 

Сар 
Улира

л 
Боломжит шалтгаан 

Одоогийн байдлаар авч 
хэрэгжүүлсэн арга 

хэмжээ 

Цаашид авч 
хэрэгжүүлэх 

шаардлагатай арга 
хэмжээ (Байгаль орчны 

хэлтсийн 
дэвшүүлснээр) 

1 Тоос Ажилчдын 
суурингий
н баруун 
хойд талд 
(DMP-
LA01) 

PM2.5    

9 хэмжилтийн 4 
 
PM10    

9 хэмжилтийн 1 

PM2.5 
III, IV, 
VII, 
VIII 
PM10 
III 

PM2.5 
I-1 
II-1 
III-2 
PM10 
I-1 

DMP-LA01 цэг нь 
Ажилчдын суурингийн 
баруун хойд талд 
байрладаг. Ажилчдын 
сууринг тойрсон зам тус 
цэгтэй ойрхон байдаг. 

Сарын давтамжтай 
тоосны хяналт 
шинжилгээ, 
Одоогийн байдлаар тус 
зам дээр 40км/цаг 
хурдны хязгаарын 
тэмдэг болон зогс тэмдэг 
үйлчилж байна. Дулааны 
улиралд замын усалгаа 
хийгддэг. 
Хяналт шинжилгээний 
цэгийг  бүхэлд нь 
хашилт барьж 
тусгаарласан. 

Хурдны хязгаарыг 
бууруулж 10км/цаг 
болгон тэмдэгийг 
байрлуулах 
шаардлагатай, 
Замын усалгаа хийх.  

2 Тоос Уурхайн 
талбайн 
зүүн талд 
(DMP-
LA02) 

PM2.5    

9 хэмжилтийн 3 
PM10 

9 хэмжилтийн 3 

PM2.5 
III, VI, 
VII 
PM10 
III, VI, 
VII 

PM2.5 
I-1 
II-1 
III-1 
PM10 
I-1 
II-1 
III-1 

LA02 цэг нь Оюу Толгой 
лицензийн талбайн зүүн 
талд байрладаг тул тус 
цэг дээрх үр дүн нь Оюу 
Толгойн нийт тоосжилтыг 
харуулдаг гэж үзэж болно 

Сарын тоосны хяналт 
шинжилгээ 

Уурхайн талбай дахь 
замын усалгааг ерөнхийд 
нь сайжруулах, 
Мөн хэрэгжүүлж 
болохуйц нэмэлт тоос 
дарагч бодисын 
судалгааг хийх 

3 Тоос Уурхайн 
талбайн 
зүүн урд 

PM2.5    

9 хэмжилтийн 3 

PM2.5 
II, III, 
VI 

PM2.5 
I-2 
II-1 

LA03 цэг нь Оюу Толгой 
лицензийн талбайн урд 
талд байрладаг тул тус 

Сарын тоосны хяналт 
шинжилгээ 

Ил уурхайн талбай дахь 
замын усалгааг ерөнхийд 
нь сайжруулах, 



Оюу Толгой  ХХК-ний байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө,  
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Хуудас - 390 

 

№ 
Төрө
л 

Байршил 

 

Стандарт 
заасан 

зөвшөөрөх дээж 
хэмжээнээс 
хэтэрсэн 

тохиолдол-2013 

Сар 
Улира

л 
Боломжит шалтгаан 

Одоогийн байдлаар авч 
хэрэгжүүлсэн арга 

хэмжээ 

Цаашид авч 
хэрэгжүүлэх 

шаардлагатай арга 
хэмжээ (Байгаль орчны 

хэлтсийн 
дэвшүүлснээр) 

булан 
орчимд 
(DMP-
LA03) 

PM10 

9 хэмжилтийн 2 

PM10 
III, VI 

PM10 
I-1 
II-1 

цэг дээрх үр дүн нь Оюу 
Толгойн нийт тоосжилтыг 
харуулдаг гэж үзэж 
болно. Ил уурхайн 
тоосжилт тус талбайд 
нөлөөлдөг гэж үзэж 
болно. 

Мөн хэрэгжүүлж 
болохуйц нэмэлт тоос 
дарагч бодисын 
судалгааг хийх 

4 Тоос Уурхайн 
талбайн 
баруун урд 
буланд 
(DMP-
LA04) 

PM2.5   

 9 хэмжилтийн 1 

PM2.5 
IV 

PM2.5 
II-1 

Тус цэг нь уурхайн 
талбайн баруун урд 
булангаас урагш 
ойролцоогоор 2.6 км 
зайтай, байрладаг. Мөн 
тус цэгийн зүүн талаар 
1.5км орчим зайтай 
цахилгаан дамжуулах 
220кВт-ын агаарын 
шугам өнгөрдөг.  
Тус цэг орчмын тоосжилт 
нь уурхайн лицензийн 
талбай болон цахилгаан 
дамжуулах шугамын 
засвар үйлчилгээ хийж 
буй замын хөдөлгөөнөөс 
үүссэн байж болох 
талтай.  
Зөвшөөрөгдөх дээд 
хэмжээнээс давсан цорын 
ганц тохиолдол нь IV 

Сарын тоосны хяналт 
шинжилгээ 
Цахилгааны шугамын 
дагуух засвар 
үйлчилгээний зам нь 
байгалийн аясаар 
нягтарч, сайжирсан. 

Өөр нэмэлт арга хэмжээ 
шаардлагагүй  
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Хуудас - 391 

 

№ 
Төрө
л 

Байршил 

 

Стандарт 
заасан 

зөвшөөрөх дээж 
хэмжээнээс 
хэтэрсэн 

тохиолдол-2013 

Сар 
Улира

л 
Боломжит шалтгаан 

Одоогийн байдлаар авч 
хэрэгжүүлсэн арга 

хэмжээ 

Цаашид авч 
хэрэгжүүлэх 

шаардлагатай арга 
хэмжээ (Байгаль орчны 

хэлтсийн 
дэвшүүлснээр) 

сард буюу жилийн 
хамгийн салхи ихтэй сард 
байсан нь шороон 
шуурганы нөлөө байсан 
байж болох талтай. 

5 Тоос Хяналтын 
цэг (DMP-
LA05) 

PM2.5    

9 хэмжилтийн 2 
PM10 

9 хэмжилтийн 1 

PM2.5 
IV, VI 
PM10 
VI 

PM2.5 
II-2 
PM10 
II-1 

Тус цэг нь Оюу Толгой 
төслийн тоосны хяналт 
шинжилгээний хяналтын 
буюу жишиг цэг юм. 
Харамсалтай нь тус цэг 
дээр хэд хэдэн 
стандартаас давсан 
үзүүлэлтүүд 
тэмдэглэгдээд байна. 
Үүнээс гадна тус цэг 
байрлах толгойн арын 
хөндийгөөр олон сүлжээ 
бүхий орон нутгийн зам 
өнгөрдөг бөгөөд тус 
замуудаар явах 
автомашины хөдөлгөөн 
тоосжилтонд нөлөөлсөн 
байж болзошгүй.  

DMP-05 (хяналтын цэг) 
цэгийн шилжүүлэн 
байршуулах талаар 
хэлэлцүүлгийг явуулж, 
шинээр байрлуулах 
цэгийг сонгосон. 
Шилжүүлэн байрлуулах 
ажил 2014 оны 1 сард 
хийгдэнэ.   

Төлөвлөсний дагуу LA05 
цэгийг шилжүүлэн 
байршуулах 

6 Тоос Оюут 
нисэх 
онгоцны 
буудал 

PM2.5    

2 хэмжилтийн 1 

PM2.5 
II 

PM2.5 
I-1 

Оюут нисэх онгоцны 
буудал нь шороон нисэх 
зурвастай бөгөөд АР06 
цэг нь түүний  зүүн урд 

Тус цэгийг Ханбумбатын 
нисэх онгоцны буудлын 
зурвасд 2013 оны II сард 
шилжүүлэн байрлуулсан. 

Тоос үүсгэхгүйгээр 
нөхөн сэргээлтийн 
ажлыг хийж гүйцэтгэх. 
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Хуудас - 392 

 

№ 
Төрө
л 

Байршил 

 

Стандарт 
заасан 

зөвшөөрөх дээж 
хэмжээнээс 
хэтэрсэн 

тохиолдол-2013 

Сар 
Улира

л 
Боломжит шалтгаан 

Одоогийн байдлаар авч 
хэрэгжүүлсэн арга 

хэмжээ 

Цаашид авч 
хэрэгжүүлэх 

шаардлагатай арга 
хэмжээ (Байгаль орчны 

хэлтсийн 
дэвшүүлснээр) 

(DMP-
AP06) 

буланд байрладаг байсан. 
Оюут нисэх онгоцны 
буудал 2013 оны II сард 
хаагдсан.  

Оюут нисэх онгоцны 
буудлын нисэх зурвасыг 
хуулах газар шорооны 
ажил хийгдэж байна. 
Гэвч Оюутын нөхөн 
сэргээлтийн 
төлөвлөгөөнд тоостой 
холбоотой тусгай заалт 
огт ороогүй байна. 

Нарийн болон бүдүүн 
ширхэглэгт тоосны 
хяналт шинжилгээг 
үргэлжлүүлэн явуулах. 

7 Тоос Ханбумбат 
нисэх 
онгоцны 
буудал 
(DMP-
PAP01) 

PM2.5    

18 хэмжилтийн 5
PM10 

18 хэмжилтийн 2 

PM2.5 
III, V, 
VI, VII, 
VIII 
PM10 
V, VI 

PM2.5 
I-1 
II-2 
III-2 
PM10 
II-2 

Нисэх зурвасын орчим 
дахь эвдэрсэн газар 

2 долоо хоног тутмын 
тоосны хяналт 
шинжилгээ,  
Хурдны хязгаарлалт,  
Замын усалгаа,   
Ханбумбат нисэх 
онгоцны буудлын нисэх 
зурвас асфалтан 
хучилттай. 
Техникийн болон 
биологийн нөхөн 
сэргээлтийг хийж 
гүйцэтгэсэн.  
Сүүлийн 2 сарын 
хугацаанд нарийн 
ширхэглэгт болон 
бүдүүн ширхэглэгт 
тоосонцорын үр дүн 
стандартаас хэтрээгүй. 

Өөр нэмэлт арга хэмжээ 
шаардлагагүй  
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Хуудас - 393 

 

№ 
Төрө
л 

Байршил 

 

Стандарт 
заасан 

зөвшөөрөх дээж 
хэмжээнээс 
хэтэрсэн 

тохиолдол-2013 

Сар 
Улира

л 
Боломжит шалтгаан 

Одоогийн байдлаар авч 
хэрэгжүүлсэн арга 

хэмжээ 

Цаашид авч 
хэрэгжүүлэх 

шаардлагатай арга 
хэмжээ (Байгаль орчны 

хэлтсийн 
дэвшүүлснээр) 

Энэ нь тус талбайд 
хийгдсэн нөхөн 
сэргээлтийн ажил бүрэн 
сайн хийгдсэнтай 
холбоотой байж болох 
талтай.  

8 Тоос Дугатын 
хайрганы 
орд 
(DMP-
QrBP) 

PM2.5    

18 хэмжилтийн 3
PM10 

18 хэмжилтийн 1 

PM2.5 
IV, VII, 
IX 
PM10 
IV 

PM2.5 
II-1 
III-2 
PM10 
II-1 

Энэхүү цэг нь Дугатын 
хайрганы ордын зүүн 
талд салхины доод чигт 
нь байрладаг. Тус талбайд 
ухах, асгах, ачих, буулгах, 
тэслэх, өрөмдөх гэх мэт 
тоосжилт үүсгэдэг олон 
үйл ажиллагаанууд 
явагддаг. Өөрөөр хэлбэл 
тус цэг дээрх тоосжилт нь 
Дугатын үйл 
ажиллагаанаас шалтгаалж 
үүсдэг. Гэсэн хэдий ч 
одоогийн үр дүнгээр 
буюу стандартаас давсан 
тохиолдын түүхийг 
харахад бодит эрсдэл 
харагдахгүй байна. 
Ирээдүйд дахин үйл 
ажиллагаа явагдаж  эхлэх 
үед тоосжилт нэмэгдэж 

2 долоо хоног тутмын 
тоосны хяналт 
шинжилгээ хийгдэж 
байна. 
Тус хайрганы ордын үйл 
ажиллагаа 2013 оны VI 
сард хойш түр зогссон 
бөгөөд одоог хүртэл үйл 
ажиллагаа нь эргэн 
сэргээгүй байна. 

Дугатын хайрганы 
ордын үйл 
ажиллагаанаас ирээдүйд 
үүсч болзошгүй 
тоосжилтыг бууруулах 
арга хэмжээг судлах.  
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Хуудас - 394 

 

№ 
Төрө
л 

Байршил 

 

Стандарт 
заасан 

зөвшөөрөх дээж 
хэмжээнээс 
хэтэрсэн 

тохиолдол-2013 

Сар 
Улира

л 
Боломжит шалтгаан 

Одоогийн байдлаар авч 
хэрэгжүүлсэн арга 

хэмжээ 

Цаашид авч 
хэрэгжүүлэх 

шаардлагатай арга 
хэмжээ (Байгаль орчны 

хэлтсийн 
дэвшүүлснээр) 

болзошгүй. 

9 Тоос Халивын 
элсны орд 
(DMP-
Khaliv) 

PM2.5    

18 хэмжилтийн 4
PM10 

18 хэмжилтийн 3 

PM2.5 
II, III, 
VI, 
VIII 
PM10 
II, III, 
VI 

PM2.5 
I-2 
II-1 
III-1 
PM10 
I-2 
II-1 

Оюу Толгойн дотоодын 
журмын дагуу Халивын 
элсны ордын үйл 
ажиллагаа IV-V сарын 
хооронд бүрэн зогссон. 
Тус ордын талбайд 
хийгсэн техникийн нөхөн 

2 долоо хоног тутмын 
тоосны хяналт 
шинжилгээ хийгдэж 
байна. 
Техникийн нөхөн 
сэргээлт хийгдсэн.  

Нөхөн сэргээлтийн 
ажлыг бүрэн гүйцэт хийх 
шаардлагатай. 
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Хуудас - 395 

 

№ 
Төрө
л 

Байршил 

 

Стандарт 
заасан 

зөвшөөрөх дээж 
хэмжээнээс 
хэтэрсэн 

тохиолдол-2013 

Сар 
Улира

л 
Боломжит шалтгаан 

Одоогийн байдлаар авч 
хэрэгжүүлсэн арга 

хэмжээ 

Цаашид авч 
хэрэгжүүлэх 

шаардлагатай арга 
хэмжээ (Байгаль орчны 

хэлтсийн 
дэвшүүлснээр) 

сэргээлтийн ажил 
хангалттгүй хийгдсэний 
улмаас тоосжилт үүсээд 
байна. 

1
0 

Тоос Хаягдал 
боловсруу
лах төв 
(DMP-
WMC) 

PM2.5   

18 хэмжилтийн 4
PM10  

18 хэмжилтийн 2 

PM2.5 
III, V, 
VII, IX
PM10 
III, V 

PM2.5 
I-1 
II-1 
III-2 
PM10 
I-1 
II-1 

Тус цэг дээр үүсэж буй 
тоос нь Хаягдал 
боловсруулах төвийн 
хашаан доторх зассан 
шороон талбай болон 
далангаас эсвэл Халивын 
элсний ордоос үүсдэг 
байх магадлалтай.  
Хаягдал боловсруулах төв 
нь Халивын элсний 
ордоос хойш 
ойролцоогоор 1 км зайд 
байрладаг.  

Тус төвийн хашааны 
зүүн урд буланд байрлах 
хяналт шинжилгээний 
цэг дээр 2 долоо хоног 
тутмын тоосны хэмжилт 
хийж байна; 
Замын усалгаа; 

Тоосжилт үүсгэж буй тэр 
дундаа стандартад заасан 
зөвшөөрөгдөх дээд 
хэмжээнээс давсан 
тоосжилтыг үүсгэж буй 
шалтгааныг судлаж, 
түүнийг засаж 
сайжруулах/хянах арга 
хэмжээг тодорхойлох 

1
1 

Тоос Төв 
дулааны 
станц 
(DMP-
CHP) 

PM2.5    

9 хэмжилтийн 2 
PM10 

 9 хэмжилтийн 1 

PM2.5 
VI, IX 
PM10 
VI 

PM2.5 
II-1 
III-1 
PM10 
II-1 

Төв дулааны станцад 
нийлүүлдэг нүүрсний 
буулгах үйл 
ажиллагаанаас үүсдэг 
байж болзошгүй.  

Тоос гадагш алдагдахаас 
сэргийлсэн өндөр торон 
хашаатай талбайд нүүрс 
буулгадаг. 
Станцаас зүүн урагш 
ойролцоогоор 500м 
орчим зайд  сар бүр 
тоосны хэмжилт хийж 
байна. 

Тоосжилт үүсгэж буй тэр 
дундаа стандартад заасан 
зөвшөөрөгдөх дээд 
хэмжээнээс давсан 
тоосжилтыг үүсгэж буй 
шалтгааныг судлаж, 
түүнийг засаж 
сайжруулах/хянах арга 
хэмжээг тодорхойлох 
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Хуудас - 396 

 

№ 
Төрө
л 

Байршил 

 

Стандарт 
заасан 

зөвшөөрөх дээж 
хэмжээнээс 
хэтэрсэн 

тохиолдол-2013 

Сар 
Улира

л 
Боломжит шалтгаан 

Одоогийн байдлаар авч 
хэрэгжүүлсэн арга 

хэмжээ 

Цаашид авч 
хэрэгжүүлэх 

шаардлагатай арга 
хэмжээ (Байгаль орчны 

хэлтсийн 
дэвшүүлснээр) 

1
2 

Тоос Баяжуулах 
үйлдвэрий
н хүдрийн 
агуулах 
(DMP-
COS01; 
DMP-
COS02) 

COS01(Агуулах
ын ард талд) 
PM2.5 

9 хэмжилтийн 6 
PM10 

9 хэмжилтийн 6 
COS02 
(Агуулахын урд 
талд) 
PM2.5 

9 хэмжилтийн 4 
PM10 

9 хэмжилтийн 6 

COS01
PM2.5 
III, IV, 
V, VI, 
VIII, 
IX 
PM10 
III, IV, 
V, VI, 
VIII, 
IX 
COS02
PM2.5 
V, VI, 
VIII, 
IX 
PM10 
V, VI, 
VIII, 
IX 

COS01
PM2.5 
I-1 
II-3 
III-2 
PM10 
I-1 
II-3 
III-2 
COS02
PM2.5 
II-2 
III-2 
PM10 
II-2 
III-2 

Анхдагч бутлуурын үйл 
ажиллагаанаас болон 
хүдрийн агуулах дахь 
хүдрийн овоологоос 
үүссэн тоос нь Монгол 
улсын агаарын чанарын 
стандартыг зөрчиж байна. 

Хүдрийн агуулахын 
барилга нь хагас 
битүүмжлэлтэй. 

Хүдрийн овоолгын 
тоосны хяналтын төсөл 

1
3 

Тоос Тэсрэх 
бодисын 
үйлдвэр-
Maxam 
(DMP-
EP01) 

PM2.5    

9 хэмжилтийн 4 
PM10   

9 хэмжилтийн 2 

PM2.5 
III, IV, 
VI, 
VIII 
PM10 
III, VI 

PM2.5 
I-1 
II-2 
III-1 
PM10 
I-1 
II-1 

Тэсрэх бодисын 
үйлдвэрийн эргэн 
тойронд байрлах сул 
шороо, сул шороон 
овоолгоос үүдэн 
тоосжилт үүссэн. Мөн энэ 
цэг нь Халивын элсний 

Хурдны хязгаарлалт; 
Замын усалгаа; 
Газар хөндөх зөвшөөрөл,
Нөхөн сэргээлт; 
Сар бүрийн тоосны 
хяналт шинжилгээ 

Тоос үүсэлтийг 
бууруулахын тулд тус 
талбайг засаж 
сайжруулах 
шаардлагатай 
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Хуудас - 397 

 

№ 
Төрө
л 

Байршил 

 

Стандарт 
заасан 

зөвшөөрөх дээж 
хэмжээнээс 
хэтэрсэн 

тохиолдол-2013 

Сар 
Улира

л 
Боломжит шалтгаан 

Одоогийн байдлаар авч 
хэрэгжүүлсэн арга 

хэмжээ 

Цаашид авч 
хэрэгжүүлэх 

шаардлагатай арга 
хэмжээ (Байгаль орчны 

хэлтсийн 
дэвшүүлснээр) 

ордоос баруун тийш 
ойролцоогоор 1.1км зайд 
байрладаг. 

1
4 

Тоос Тэсрэх 
бодисын 
агуулах 
(DMP-
EP02) 

PM2.5    

9 хэмжилтийн 2 
PM10   

9 хэмжилтийн 1 

PM2.5 
III, IX 
PM10 
VI 

PM2.5 
I-1 
III-1 
PM10 
II-1 

Улирлын шороон шуурга 
болон хүчтэй салхины 
нөлөөгөөр тоосжилт 
үүссэн байх магадлалтай. 
Энэ талбай Халивын 
элсний ордоос баруун 
зүгт ойролцоогоор 100 м 
зайд байрладаг. 

Хурдны хязгаарлалт; 
Замын усалгаа; 
Газар хөндөх зөвшөөрөл,
Нөхөн сэргээлт; 
Сар бүрийн тоосны 
хяналт шинжилгээ 

Халивын элсний ордын 
нөхөн сэргээлтийн 
ажлыг бүрэн гүйцэт 
хийж шаардлагатай. 
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Хуудас - 398 

 

№ 
Төрө
л 

Байршил 

 

Стандарт 
заасан 

зөвшөөрөх дээж 
хэмжээнээс 
хэтэрсэн 

тохиолдол-2013 

Сар 
Улира

л 
Боломжит шалтгаан 

Одоогийн байдлаар авч 
хэрэгжүүлсэн арга 

хэмжээ 

Цаашид авч 
хэрэгжүүлэх 

шаардлагатай арга 
хэмжээ (Байгаль орчны 

хэлтсийн 
дэвшүүлснээр) 

1
5 

Тоос Ил уурхай 
(DMP-
OP01; 
DMP-
OP02) 

DMP-OP01 
PM2.5    

9 хэмжилтийн 5 
PM10 

9 хэмжилтийн 4 
DMP-OP02 
PM2.5 

9 хэмжилтийн 3 
PM10 

9 хэмжилтийн 2 

OP01 
PM2.5 
II, IV, 
V, VII, 
VIII 
PM10 
II, V, 
VII, 
VIII 
OP02 
PM2.5 
III, VII, 
IX 
PM10 
III, VII 

OP01 
PM2.5 
I-1 
II-2 
III-2 
PM10 
I-1 
II-1 
III-2 
OP02 
PM2.5 
I-1 
III-2 
PM10 
I-1 
II-1 

Авто машин болон хүнд 
машин механизмийн 
хөдөлгөөн, овоолгонд 
үзүүлэх салхины нөлөө, 
газрын эвдрэл, Овоолго 
дээр хүдэр буулгахад 
тоосрох. 

Газар хөндөх зөвшөөрөл,
Сарын бүрийн тоосны 
хяналт шинжилгээ, 
Замын усалгаа, 
Хурдны хязгаар. 

Тоосжилтийг бууруулах 
арга замыг судлах. 
Тухайлбал овоолго дээр 
хүдэр буулгахад үүсч 
буй тоосыг бууруулах 
боломжыг хайх (усаар 
мананжуулах, бүрхүүл 
хийх..., гэх мэт) 
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Хуудас - 399 

 

№ 
Төрө
л 

Байршил 

 

Стандарт 
заасан 

зөвшөөрөх дээж 
хэмжээнээс 
хэтэрсэн 

тохиолдол-2013 

Сар 
Улира

л 
Боломжит шалтгаан 

Одоогийн байдлаар авч 
хэрэгжүүлсэн арга 

хэмжээ 

Цаашид авч 
хэрэгжүүлэх 

шаардлагатай арга 
хэмжээ (Байгаль орчны 

хэлтсийн 
дэвшүүлснээр) 

1
6 

Тоос Петровисы
н 
шатахуун 
түгээх 
станц 
(DMP-
PDS01) 

PM2.5    

9 хэмжилтийн 5 
PM10 

9 хэмжилтийн 2 

PM2.5 
III, IV, 
VII, 
VIII, 
IX 
PM10 
VII, 
VIII 

PM2.5 
I-1 
II-1 
III-3 
PM10 
III-2 

Зассан шороон зам дээрх 
хөнгөн тэрэг болон 
автобусны хөдөлгөөн. 
Хэдийгээр шатахуун 
түгээгүүрийн хэсгийг 
цементэн талбайтай 
болгосон ч гэсэн өндөр 
агууламжтай тоос 
бүртгэгдсэн.  
Төв замаас түгээрийн 
хэсэгт хүрэх зам болон 
түгээгүүр орчмын шороон 
гадаргатай талбай, мөн 
тус талбайг хангалттай 
хэмжээгээр услахгүй 
байгаагаас үүдэн үүссэн 
тоос стандартад заасан 
зөвшөөрөгдөх дээд 
хэмжээг давсан. 

Хурдны хязгаар; 
Замын усалгаа; 
Сар тутмын тоосны 
хяналт шинжилгээ 

Хувиарын дагуу усалгааг 
сайн хийж, сайжруулах 
шаардлагатай. 

1
7 

Тоос Петровиси
йн 
түлшний 
агуулах 
(DMP-
PDS02) 

PM2.5    

9 хэмжилтийн 5 
PM10 

9 хэмжилтийн 4 

PM2.5 
III, V, 
VII, 
VIII, 
IX 
PM10 
III, V, 
VII, 

PM2.5 
I-1 
II-1 
III-3 
PM10 
I-1 
II-1 
III-2 

Хүнд машин, механизмын 
хөдөлгөөн, агуулах 
орчмын сул шороон хөрс, 
замаас үүссэн  

Хурдны хязгаар; 
Замын усалгаа; 
Сар тутмын тоосны 
хяналт шинжилгээ 

Хувиарын дагуу усалгааг 
сайн хийж, сайжруулах 
шаардлагатай. 



Оюу Толгой  ХХК-ний байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө,  
Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн биелэлт – 2013                                          

 

Хуудас - 400 

 

№ 
Төрө
л 

Байршил 

 

Стандарт 
заасан 

зөвшөөрөх дээж 
хэмжээнээс 
хэтэрсэн 

тохиолдол-2013 

Сар 
Улира

л 
Боломжит шалтгаан 

Одоогийн байдлаар авч 
хэрэгжүүлсэн арга 

хэмжээ 

Цаашид авч 
хэрэгжүүлэх 

шаардлагатай арга 
хэмжээ (Байгаль орчны 

хэлтсийн 
дэвшүүлснээр) 

VIII 

1
8 

Тоос Хаягдлын 
сан 
(DMP-
TSP01; 
DMP-
TSP02) 

DMP-TSP01 
PM2.5 

9 хэмжилтийн 3 
PM10 

9 хэмжилтийн 2 
DMP-TSP02 
PM2.5 

9 хэмжилтийн 2 
PM10 

9 хэмжилтийн 2 

TSP01 
PM2.5 
IV, VI, 
VII 
PM10 
VI, VII
 

TSP02 
PM2.5 
III, VII
PM10 
III, VII 

TSP01 
PM2.5 
II-2 
III-1 
PM10 
II-1 
III-1 
 
TSP02 
PM2.5 
I-1 
III-1 
PM10 
I-1 
III-1 

Одоогоор тус далангийн 
cell# 2-ийг байгуулах 
ажил хийгдэж байгаа 
бөгөөд тэнд олон тооны 
хүнд машин механизм 
ажиллаж байна.  

Хурдны хязгаар; 
Замын усалгаа; 

Салхины хурд 15 м/с-ээс 
давсан үед газар 
шорооны ажлыг зогсоох,
Сар тутмын тоосны 
хяналт шинжилгээ 

 Хувиарын дагуу 
усалгааг сайн хийж, 
сайжруулах 
шаардлагатай. 
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Хуудас - 401 

 

№ 
Төрө
л 

Байршил 

 

Стандарт 
заасан 

зөвшөөрөх дээж 
хэмжээнээс 
хэтэрсэн 

тохиолдол-2013 

Сар 
Улира

л 
Боломжит шалтгаан 

Одоогийн байдлаар авч 
хэрэгжүүлсэн арга 

хэмжээ 

Цаашид авч 
хэрэгжүүлэх 

шаардлагатай арга 
хэмжээ (Байгаль орчны 

хэлтсийн 
дэвшүүлснээр) 

1
9 

Тоос Ундайн 
голын 
тохируулга 
хийгдсэн 
талбай 
(DMP-
UnRi01; 
DMP-
UnRi02; 
DMP-
UnRi03) 

DMP-UnRi01 
PM2.5 

3 хэмжилтийн 1 
DMP-UnRi02 
PM2.5 

3 хэмжилтийн 1 
PM10 

3 хэмжилтийн 1 

UnRi0
1 
PM2.5 
VIII 
 
UnRi0
2 
PM2.5 
IV 
PM10 
IV 

UnRi01
PM2.5 
III-1 
 
UnRi02
PM2.5 
II-2 
PM10 
II-1 

2012 оны XII сард 
барилгын ажил эхэлсэн 
бөгөөд 2013 оны VIII 
сарын 21 өдөр Газар 
хөндөх зөвшөөрлийг 
хаасан. Барилгын ажил 
өрнөж байсан IV сард 
болон техникийн нөхөн 
сэргээлт хийж байсан VIII 
сард зөвшөөрөгдөх дээд 
хэмжээг давсан тоосжилт 
үүссэн.  

Хурдны хязгаарлалт; 
Замын усалгаа; 
Улирал тутмын тоосны 
хяналт шинжилгээг 
тохируулга хийсэн 
талбайн эхэн, дунд, адагт 
явуулж байна. 

Хяналт шинжилгээний 
ажлыг үргэлжлүүлэн 
явуулах шаардлагатай. 

 

Хавсралт хүснэгт 5. Оюу Толгой төслийн талбай орчмын агаар дахь бохирдуулагч хийн агууламжын стандартад заасан зөвшөөрөгдөх 
хэмжээг давсан тохиолдын шалтгааныг тодруулах, түүний бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөө-2013 

№ 
Төрө
л 

Байршил 

Стандарт заасан 
зөвшөөрөх дээж 
хэмжээнээс 
хэтэрсэн 

тохиолдол-2013 

Сар Улирал Боломжит шалтгаан 
Одоогийн байдлаар авч 

хэрэгжүүлсэн арга 
хэмжээ 

Цаашид авч 
хэрэгжүүлэх 

шаардлагатай арга 
хэмжээ (Байгаль орчны 
хэлтсийн дэвшүүлснээр) 



Оюу Толгой  ХХК-ний байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө,  
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Хуудас - 402 

 

№ 
Төрө
л 

Байршил 

Стандарт заасан 
зөвшөөрөх дээж 
хэмжээнээс 
хэтэрсэн 

тохиолдол-2013 

Сар Улирал Боломжит шалтгаан 
Одоогийн байдлаар авч 

хэрэгжүүлсэн арга 
хэмжээ 

Цаашид авч 
хэрэгжүүлэх 

шаардлагатай арга 
хэмжээ (Байгаль орчны 
хэлтсийн дэвшүүлснээр) 

1 Хий Хогийн 
цэг 
(GEMP-
LaFi) 

Хүхрийн давхар 
исэл(SO2) 
9 хэмжилтийн 1 
Азотын давхар 
исэл (NO2) 
9 хэмжилтийн 2 

Хүхрий
н 
давхар 
исэл 
(SO2) 
I 
Азотын 
давхар 
исэл 
(NO2) 
IV, VIII 

Хүхрий
н 
давхар 
исэл 
(SO2) 
I-1 
Азотын 
давхар 
исэл 
(NO2) 
II-1 
III-1 

Хогийн цэгийн үйл 
ажиллагаанаас хүхрийн 
давхар исэл болон азотын 
давхар исэл үүсэх 
үндэслэл байхгүй. 

Сар тутмын агаар дахь 
бохирдуулагч хийн 
хяналт шинжилгээ 

Энэхүү үр дүн нь 
санамсаргүй тохиолдлоор 
илэрсэн байж болзошгүй 
тул хяналт 
шинжилгээний ажлыг 
үргэлжлүүлэн явуулах 
шаардлагатай 

2 Хий Манлай 
суурин 
(GEMP-
BoCC02) 

Хүхрийн давхар 
исэл(SO2) 
9 хэмжилтийн 1 

Хүхрий
н 
давхар 
исэл 
(SO2) 
I 

Хүхрий
н 
давхар 
исэл 
(SO2) 
I-1 

2013 оны турш тус 
суурингийн уурын зуух 
ажиллаагүй. 

Сар тутмын агаар дахь 
бохирдуулагч хийн 
хяналт шинжилгээ.  

Тус суурин нь Төв 
дулааны станцтай шугам 
хоолойгоор холбогдсон 
тул 2013-2014 оны 
өвлийн улиралд суурин 
дахь уурын зуухыг 
ажиллуулахгүй.   

Энэхүү үр дүн нь 
санамсаргүй тохиолдлоор 
илэрсэн байж болзошгүй 
тул хяналт 
шинжилгээний ажлыг 
үргэлжлүүлэн явуулах 
шаардлагатай 
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Хуудас - 403 

 

№ 
Төрө
л 

Байршил 

Стандарт заасан 
зөвшөөрөх дээж 
хэмжээнээс 
хэтэрсэн 

тохиолдол-2013 

Сар Улирал Боломжит шалтгаан 
Одоогийн байдлаар авч 

хэрэгжүүлсэн арга 
хэмжээ 

Цаашид авч 
хэрэгжүүлэх 

шаардлагатай арга 
хэмжээ (Байгаль орчны 
хэлтсийн дэвшүүлснээр) 

3 Хий (GEMP-
LA04) 

Хүхрийн давхар 
исэл(SO2) 
9 хэмжилтийн 1 

Хүхрий
н 
давхар 
исэл 
(SO2) 
II 

Хүхрий
н 
давхар 
исэл 
(SO2) 
I-1 

GEMP-LA04 нь уурхайн 
талбайн гадаа байрладаг 
бөгөөд энд хүхрийн 
давхар исэл үүсгэх ямар 
нэгэн эх үүсвэр болоод 
үндэслэл байхгүй. 

Сар тутмын агаар дахь 
бохирдуулагч хийн 
хяналт шинжилгээ 

Энэхүү үр дүн нь 
санамсаргүй тохиолдлоор 
илэрсэн байж болзошгүй 
тул хяналт 
шинжилгээний ажлыг 
үргэлжлүүлэн явуулах 
шаардлагатай 

4 Хий (GEMP-
LA05) 

Хүхрийн давхар 
исэл(SO2) 
9 хэмжилтийн 1 

Хүхрий
н 
давхар 
исэл 
(SO2) 
II 

Хүхрий
н 
давхар 
исэл 
(SO2) 
I-1 

GEMP-LA04 нь уурхайн 
талбайн гадаа байрладаг 
бөгөөд энд хүхрийн 
давхар исэл үүсгэх ямар 
нэгэн эх үүсвэр болоод 
үндэслэл байхгүй. 

Сар тутмын агаар дахь 
бохирдуулагч хийн 
хяналт шинжилгээ 

Энэхүү үр дүн нь 
санамсаргүй тохиолдлоор 
илэрсэн байж болзошгүй 
тул хяналт 
шинжилгээний ажлыг 
үргэлжлүүлэн явуулах 
шаардлагатай 

5 Хий (GEMP-
LA01) 

Азотын давхар 
исэл (NO2) 
9 хэмжилтийн 1 

Азотын 
давхар 
исэл 
(NO2) 
IX 

Азотын 
давхар 
исэл 
(NO2) 
III-1 

GEMP-LA01 цэг нь 
ажилчдын суурингийн 
баруун хойд талд 
байрладаг бөгөөд тус 
сууринд нүүрсэн 
галалгаатай гэрийг 2013 
оны 4 сар хүртэл 
ашигласан.Энэ хугацаанд 
агаарын бохирдуулагч 
хийн хяналт 
шинжилгээгээр ямар 
нэгэн стандартаас давсан 
үзүүлэлт илрээгүй боловч 

Энэ жилийн хүйтний 
улиралд нүүрсэн 
галалгаатай гэрүүдийг 
ашиглахгүй. 

Энэхүү үр дүн нь 
санамсаргүй тохиолдлоор 
илэрсэн байж болзошгүй 
тул хяналт 
шинжилгээний ажлыг 
үргэлжлүүлэн явуулах 
шаардлагатай 
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Хуудас - 404 

 

№ 
Төрө
л 

Байршил 

Стандарт заасан 
зөвшөөрөх дээж 
хэмжээнээс 
хэтэрсэн 

тохиолдол-2013 

Сар Улирал Боломжит шалтгаан 
Одоогийн байдлаар авч 

хэрэгжүүлсэн арга 
хэмжээ 

Цаашид авч 
хэрэгжүүлэх 

шаардлагатай арга 
хэмжээ (Байгаль орчны 
хэлтсийн дэвшүүлснээр) 

IX сард азотын давхар 
ислийн 1 тохиолдол 
бүртгэгдсэн. IX сард тус 
хий үүсэх үндэслэл энэ 
талбайд байгаагүй.  

6 Хий (GEMP-
LA05) 

Азотын давхар 
исэл (NO2) 
9 хэмжилтийн 1 

Азотын 
давхар 
исэл 
(NO2) 
IX 

Азотын 
давхар 
исэл 
(NO2) 
III-1 

GEMP-LA05 орчимд 
азотын давхар исэл үүсэх 
үндэслэл байхгүй. 

Сар тутмын агаар дахь 
бохирдуулагч хийн 
хяналт шинжилгээ 

Энэхүү үр дүн нь 
санамсаргүй тохиолдлоор 
илэрсэн байж болзошгүй 
тул хяналт 
шинжилгээний ажлыг 
үргэлжлүүлэн явуулах 
шаардлагатай 

7 Хий Ханбумба
т нисэх 
онгоцны 
буудал 
(GEMP-
PAP01) 

Азотын давхар 
исэл (NO2) 
9 хэмжилтийн 1 

Азотын 
давхар 
исэл 
(NO2) 
V 

Азотын 
давхар 
исэл 
(NO2) 
II-1 

Ханбумбат нисэх 
буудлын уурын зуух энэ 
оны V сар хүртэл 
ажилласан. NO2 уурын 
зуухны үйл 
ажиллагаанаас үүссэн 
байх магадлалтай.  

Boiler at Khanbumbat has 
not been tested as stack 
emissions.  
Сар тутмын агаар дахь 
бохирдуулагч хийн 
хяналт шинжилгээ 

Уурын зуухны яндангаас 
гарах утааны хэмжилт 
хийлгэх 
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Хуудас - 405 

 

№ 
Төрө
л 

Байршил 

Стандарт заасан 
зөвшөөрөх дээж 
хэмжээнээс 
хэтэрсэн 

тохиолдол-2013 

Сар Улирал Боломжит шалтгаан 
Одоогийн байдлаар авч 

хэрэгжүүлсэн арга 
хэмжээ 

Цаашид авч 
хэрэгжүүлэх 

шаардлагатай арга 
хэмжээ (Байгаль орчны 
хэлтсийн дэвшүүлснээр) 

8 Хий Петровиси
йн 
шатахуун 
түгээх 
станц 
(GEMP-
PDS01) 

Азотын давхар 
исэл (NO2) 
9 хэмжилтийн 1 

Азотын 
давхар 
исэл 
(NO2) 
IV, VIII 

Азотын 
давхар 
исэл 
(NO2) 
II-1 
III-1 

Хөнгөн тэрэгний болон 
автобусны хөдөлгөөн 

Сар тутмын агаар дахь 
бохирдуулагч хийн 
хяналт шинжилгээ 

Автомашины яндангын 
утааны хэмжилт  хийлгэх. 
Энэхүү үр дүн нь 
санамсаргүй тохиолдлоор 
илэрсэн байж болзошгүй 
тул хяналт 
шинжилгээний ажлыг 
үргэлжлүүлэн явуулах 
шаардлагатай 

9 Хий Петровиси
йн 
түлшний 
агуулах 
(GEMP-
PDS02) 

Азотын давхар 
исэл (NO2) 
9 хэмжилтийн 1 

Азотын 
давхар 
исэл 
(NO2) 
IV 

Азотын 
давхар 
исэл 
(NO2) 
II-1 

Ачааны болон хүнд 
машин механизмын 
хөдөлгөөн 

Сар тутмын агаар дахь 
бохирдуулагч хийн 
хяналт шинжилгээ 

Автомашины яндангын 
утааны хэмжилт  хийлгэх. 
Энэхүү үр дүн нь 
санамсаргүй тохиолдлоор 
илэрсэн байж болзошгүй 
тул хяналт 
шинжилгээний ажлыг 
үргэлжлүүлэн явуулах 
шаардлагатай 
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Хуудас - 406 

 

№ 
Төрө
л 

Байршил 

Стандарт заасан 
зөвшөөрөх дээж 
хэмжээнээс 
хэтэрсэн 

тохиолдол-2013 

Сар Улирал Боломжит шалтгаан 
Одоогийн байдлаар авч 

хэрэгжүүлсэн арга 
хэмжээ 

Цаашид авч 
хэрэгжүүлэх 

шаардлагатай арга 
хэмжээ (Байгаль орчны 
хэлтсийн дэвшүүлснээр) 

10 Хий Дугатын 
хайрганы 
орд 
(GEMP-
QrBP) 

Азотын давхар 
исэл (NO2) 
9 хэмжилтийн 1 

Азотын 
давхар 
исэл 
(NO2) 
IV 

Азотын 
давхар 
исэл 
(NO2) 
II-1 

High traffic of HME Сар тутмын агаар дахь 
бохирдуулагч хийн 
хяналт шинжилгээ 

Автомашины яндангын 
утааны хэмжилт  хийлгэх. 
Энэхүү үр дүн нь 
санамсаргүй тохиолдлоор 
илэрсэн байж болзошгүй 
тул хяналт 
шинжилгээний ажлыг 
үргэлжлүүлэн явуулах 
шаардлагатай 

11 Хий Химийн 
бодисын 
агуулах 
(GEMP-
WaHo) 

Азотын давхар 
исэл (NO2) 
9 хэмжилтийн 2 

Азотын 
давхар 
исэл 
(NO2) 
IV, VIII 

Азотын 
давхар 
исэл 
(NO2) 
II-1 
III-1 

Энэ онд агуулахын уурын 
зуух ажиллаагүй. 
Агуулахын хэвийн үйл 
ажиллагаанаас NO2 үүсэх 
ямар нэгэн үндэслэл 
байхгүй. 

Сар тутмын агаар дахь 
бохирдуулагч хийн 
хяналт шинжилгээ 

Энэхүү үр дүн нь 
санамсаргүй тохиолдлоор 
илэрсэн байж болзошгүй 
тул хяналт 
шинжилгээний ажлыг 
үргэлжлүүлэн явуулах 
шаардлагатай 
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Хуудас - 407 

 

№ 
Төрө
л 

Байршил 

Стандарт заасан 
зөвшөөрөх дээж 
хэмжээнээс 
хэтэрсэн 

тохиолдол-2013 

Сар Улирал Боломжит шалтгаан 
Одоогийн байдлаар авч 

хэрэгжүүлсэн арга 
хэмжээ 

Цаашид авч 
хэрэгжүүлэх 

шаардлагатай арга 
хэмжээ (Байгаль орчны 
хэлтсийн дэвшүүлснээр) 

12 Хий Бохир ус 
цэвэршүү
лэх 
байгуулам
ж 
(GEMP-
WP01) 

Азотын давхар 
исэл (NO2) 
9 хэмжилтийн 1 

Азотын 
давхар 
исэл 
(NO2) 
VIII 

Азотын 
давхар 
исэл 
(NO2) 
III-1 

Бохир ус цэвэршүүлэх 
байгууламжын хэвийн 
үйл ажиллагаанаас азотын 
давхар исэл үүсэх ямар 
нэгэн үндэслэл байхгүй. 
Харин тус байгууламжаас 
цэвэршүүлсэн ус авч 
зөөдөг ачааны тэрэгний 
утаанаас үүссэн байх 
магадлалтай. Мөн тус 
байгууламжид тун ойрхон 
сайтын автобусны 
зогсоол байрладаг. 

Сар тутмын агаар дахь 
бохирдуулагч хийн 
хяналт шинжилгээ 

Автомашины яндангын 
утааны хэмжилт  хийлгэх. 
Энэхүү үр дүн нь 
санамсаргүй тохиолдлоор 
илэрсэн байж болзошгүй 
тул хяналт 
шинжилгээний ажлыг 
үргэлжлүүлэн явуулах 
шаардлагатай 

13 Хий Саармаг 
усны 
цөөрөм 
(GEMP-
GWP) 

Азотын давхар 
исэл (NO2) 
9 хэмжилтийн 1 

Азотын 
давхар 
исэл 
(NO2) 
IV 

Азотын 
давхар 
исэл 
(NO2) 
II-1 

  Сар тутмын агаар дахь 
бохирдуулагч хийн 
хяналт шинжилгээ 

Энэхүү үр дүн нь 
санамсаргүй тохиолдлоор 
илэрсэн байж болзошгүй 
тул хяналт 
шинжилгээний ажлыг 
үргэлжлүүлэн явуулах 
шаардлагатай 

14 Хий Үйл 
ажиллагаа
ны 
ажилчдын 
байрны 
зүүн талд 

Азотын давхар 
исэл (NO2) 
9 хэмжилтийн 2 

Азотын 
давхар 
исэл 
(NO2) 
IV, VIII 

Азотын 
давхар 
исэл 
(NO2) 
II-1 

2013 оны турш тус 
генераторууд хүлээлгийн 
горимонд байсан бөгөөд 
онцгой байдлын үед 
цөөхөн удаа 24 цагаас 
бага хугацаатайгаар 

Сар тутмын агаар дахь 
бохирдуулагч хийн 
хяналт шинжилгээ 

Энэхүү үр дүн нь 
санамсаргүй тохиолдлоор 
илэрсэн байж болзошгүй 
тул хяналт 
шинжилгээний ажлыг 
үргэлжлүүлэн явуулах 
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Хуудас - 408 

 

№ 
Төрө
л 

Байршил 

Стандарт заасан 
зөвшөөрөх дээж 
хэмжээнээс 
хэтэрсэн 

тохиолдол-2013 

Сар Улирал Боломжит шалтгаан 
Одоогийн байдлаар авч 

хэрэгжүүлсэн арга 
хэмжээ 

Цаашид авч 
хэрэгжүүлэх 

шаардлагатай арга 
хэмжээ (Байгаль орчны 
хэлтсийн дэвшүүлснээр) 

байрлах 
дизель 
генератор 
(GEMP-
DSt01) 

III-1 ажилласан.  шаардлагатай 

15 Хий Дизель 
цахилгаан 
станц 
(GEMP-
DS02) 

Азотын давхар 
исэл (NO2) 
9 хэмжилтийн 2 

Азотын 
давхар 
исэл 
(NO2) 
IV, VIII 

Азотын 
давхар 
исэл 
(NO2) 
II-1 
III-1 

Энэ оны IX сарын сүүлч 
хүртэл дизель цахилгаан 
станц дээр өдөр бүр 2-4 
генератор 24 цагийн турш 
60-70 хувийн 
ачаалал(хэвийн)-тай 
ажиллаж байсан.  

Өнгөрсөн 2012 оны XII 
сард тус станцын 
генераторуудаас 
түүврийн аргаар 4-г 
сонгож яндангаас нь 
гарах утааны найрлага 
дахь бохирдуулагч хийн 
хэмжилтийг хийж 
гүйцэтгэсэн.  
Тус судалгааны үр 
дүнгээс харахад утаанд 
агуулагдах NOx -н 
хэмжээ IFC-н БОЭМАА-
ны удирдамжинд заасан 
хүлцэх хэмжээнээс ямагт 
бага байсан. Энэ оны X 
сараас эхлэн тус станц 
бүхэлдээ хүлээлгийн 
горимд шилжсэн. 

Яндангын утааны болон 
агаар дахь бохирдуулагч 
хийн хяналт шинжилгээг 
үргэлжлүүлэн хийх 
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Хуудас - 409 

 

№ 
Төрө
л 

Байршил 

Стандарт заасан 
зөвшөөрөх дээж 
хэмжээнээс 
хэтэрсэн 

тохиолдол-2013 

Сар Улирал Боломжит шалтгаан 
Одоогийн байдлаар авч 

хэрэгжүүлсэн арга 
хэмжээ 

Цаашид авч 
хэрэгжүүлэх 

шаардлагатай арга 
хэмжээ (Байгаль орчны 
хэлтсийн дэвшүүлснээр) 

16 Хий Төв 
дулааны 
станц 
(GEMP-
CHP) 

Азотын давхар 
исэл (NO2) 
9 хэмжилтийн 1 

Азотын 
давхар 
исэл 
(NO2) 
IV 

Азотын 
давхар 
исэл 
(NO2) 
II-1 

  Төв дулааны станцыг 
ашиглалтанд оруулахын 
өмнө янданд утаа шүүгч 
филтэр суурьлуулсан.  

Яндангын утааны болон 
агаар дахь бохирдуулагч 
хийн хяналт шинжилгээг 
үргэлжлүүлэн хийх 
Агаар бохирдуулагч хийг 
бууруулах арга 
хэмжээнүүдийг судлах. 

17 Хий Барилгын 
ажилчдын 
суурингий
н уурын 
зуух 
(GEMP-
BoCA01) 

Азотын давхар 
исэл (NO2) 
9 хэмжилтийн 1 

Азотын 
давхар 
исэл 
(NO2) 
IV 

Азотын 
давхар 
исэл 
(NO2) 
II-1 

Төв дулааны станц 
ажилласантай 
холбоотойгоор барилгийн 
ажилчдын суурингийн 
уурын зуух энэ онд 
ажиллаагүй бөгөөд VII 
сард бүрэн хаагдсан. 

  Уурын зуух хаагдсантай 
холбоотойгоор тус хяналт 
шинжилгээний цэгийг 
хяналт шинжилгээний 
хөтөлбөрөөс хасах 

18 Хий Баяжуулах 
үйлдвэр 
(GEMP-
BoCo04) 

Азотын давхар 
исэл (NO2) 
9 хэмжилтийн 1 

Азотын 
давхар 
исэл 
(NO2) 
IV 

Азотын 
давхар 
исэл 
(NO2) 
II-1 

Баяжуулах үйлдвэрийн 
орчимд уурын зуух 
байхгүй. 

Сар тутмын агаар дахь 
бохирдуулагч хийн 
хяналт шинжилгээ 

Энэхүү үр дүн нь 
санамсаргүй тохиолдлоор 
илэрсэн байж болзошгүй 
тул хяналт 
шинжилгээний ажлыг 
үргэлжлүүлэн явуулах 
шаардлагатай 
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Хуудас - 410 

 

№ 
Төрө
л 

Байршил 

Стандарт заасан 
зөвшөөрөх дээж 
хэмжээнээс 
хэтэрсэн 

тохиолдол-2013 

Сар Улирал Боломжит шалтгаан 
Одоогийн байдлаар авч 

хэрэгжүүлсэн арга 
хэмжээ 

Цаашид авч 
хэрэгжүүлэх 

шаардлагатай арга 
хэмжээ (Байгаль орчны 
хэлтсийн дэвшүүлснээр) 

19 Хий Босоо ам 
2-н уурын 
зуух 
(GEMP-
BoS205) 

Азотын давхар 
исэл (NO2) 
9 хэмжилтийн 1 

Азотын 
давхар 
исэл 
(NO2) 
IV 

Азотын 
давхар 
исэл 
(NO2) 
II-1 

Босоо ам 2-д уурын зуух 
байхгүй. 

Сар тутмын агаар дахь 
бохирдуулагч хийн 
хяналт шинжилгээ 

Энэхүү үр дүн нь 
санамсаргүй тохиолдлоор 
илэрсэн байж болзошгүй 
тул хяналт 
шинжилгээний ажлыг 
үргэлжлүүлэн явуулах 
шаардлагатай 

20 Хий Босоо ам 
1-н уурын 
зуух 
(GEMP-
BoS106) 

Азотын давхар 
исэл (NO2) 
9 хэмжилтийн 1 

Азотын 
давхар 
исэл 
(NO2) 
IV 

Азотын 
давхар 
исэл 
(NO2) 
II-1 

Энэ оны V сар хүртэл 
ажилласан. Азотын 
давхар ислийн 
стандартаас давсан 
тохиолдол IV сард 
тохиолдсон. 

Өнгөрсөн 2012 оны XII 
сард тус уурын зуухны 
яндангаас  гарах утааны 
найрлага дахь 
бохирдуулагч хийн 
хэмжилтийг хийж 
гүйцэтгэсэн.  
Тус судалгааны үр 
дүнгээс харахад утаанд 
агуулагдах NOx -н 
хэмжээ IFC-н БОЭМАА-
ны удирдамжинд заасан 
хүлцэх хэмжээнээс ямагт 
бага байсан. 
Сар тутмын агаар дахь 
бохирдуулагч хийн 
хяналт шинжилгээ 

Яндангын утааны болон 
агаар дахь бохирдуулагч 
хийн хяналт шинжилгээг 
үргэлжлүүлэн хийх 
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Хуудас - 411 

 

№ 
Төрө
л 

Байршил 

Стандарт заасан 
зөвшөөрөх дээж 
хэмжээнээс 
хэтэрсэн 

тохиолдол-2013 

Сар Улирал Боломжит шалтгаан 
Одоогийн байдлаар авч 

хэрэгжүүлсэн арга 
хэмжээ 

Цаашид авч 
хэрэгжүүлэх 

шаардлагатай арга 
хэмжээ (Байгаль орчны 
хэлтсийн дэвшүүлснээр) 

21 Хий Засвар 
үйлчилгээ
ний газар 
(GEMP-
BoMa08) 

Азотын давхар 
исэл (NO2) 
9 хэмжилтийн 1 

Азотын 
давхар 
исэл 
(NO2) 
IV 

Азотын 
давхар 
исэл 
(NO2) 
II-1 

Бүтэн жилийн турш 
ажилласан 

Сар тутмын агаар дахь 
бохирдуулагч хийн 
хяналт шинжилгээ 

Яндангын утааны болон 
агаар дахь бохирдуулагч 
хийн хяналт шинжилгээг 
үргэлжлүүлэн хийх 

22 Хий 8 тонны 
уурын 
зуух 
(GEMP-
Bo-8t) 

Азотын давхар 
исэл (NO2) 
9 хэмжилтийн 1 

Азотын 
давхар 
исэл 
(NO2) 
IX 

Азотын 
давхар 
исэл 
(NO2) 
III-1 

2013 оны IX сар  хүртэл 8 
тонны уурын зуух 
ажилласан. Азотын 
давхар ислийн 
стандартаас давсан 
тохиолдол IX сард 
тохиолдсон. 

Өнгөрсөн 2012 оны XII 
сард тус уурын зуухны 
яндангаас  гарах утааны 
найрлага дахь 
бохирдуулагч хийн 
хэмжилтийг хийж 
гүйцэтгэсэн.  
Тус судалгааны үр 
дүнгээс харахад утаанд 
агуулагдах NOx -н 
хэмжээ IFC-н БОЭМАА-
ны удирдамжинд заасан 
хүлцэх хэмжээнээс ямагт 
бага байсан. 
Сар тутмын агаар дахь 
бохирдуулагч хийн 
хяналт шинжилгээ 

Яндангын утааны болон 
агаар дахь бохирдуулагч 
хийн хяналт шинжилгээг 
үргэлжлүүлэн хийх 
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Хуудас - 412 

 

№ 
Төрө
л 

Байршил 

Стандарт заасан 
зөвшөөрөх дээж 
хэмжээнээс 
хэтэрсэн 

тохиолдол-2013 

Сар Улирал Боломжит шалтгаан 
Одоогийн байдлаар авч 

хэрэгжүүлсэн арга 
хэмжээ 

Цаашид авч 
хэрэгжүүлэх 

шаардлагатай арга 
хэмжээ (Байгаль орчны 
хэлтсийн дэвшүүлснээр) 

23 Хий Тэсрэх 
бодисын 
агуулах 
(GEMP-
EP02) 

Азотын давхар 
исэл (NO2) 
9 хэмжилтийн 1 

Азотын 
давхар 
исэл 
(NO2) 
IV 

Азотын 
давхар 
исэл 
(NO2) 
II-1 

Тэсрэх бодисын 
агуулахын үйл 
ажиллагаанаас азотын 
давхар исэл үүсэх 
үндэслэл байхгүй. 

Сар тутмын агаар дахь 
бохирдуулагч хийн 
хяналт шинжилгээ 

Энэхүү үр дүн нь 
санамсаргүй тохиолдлоор 
илэрсэн байж болзошгүй 
тул хяналт 
шинжилгээний ажлыг 
үргэлжлүүлэн явуулах 
шаардлагатай 
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Хуудас - 413 

 

Хавсралт хүснэгт 6. Дуу шуугианы төвшиний стандартад заасан зөвшөөрөгдөх хэмжээг давсан тохиолдын шалтгааныг тодруулах, түүний 
бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөө-2013 

№ 

Төрөл 

 

 

 

Байрши
л 

Стандарт заасан 
зөвшөөрөх дээж 
хэмжээнээс 
хэтэрсэн 

тохиолдол-2013 

Сар 
Улира

л 
Боломжит шалтгаан 

Одоогийн байдлаар авч 
хэрэгжүүлсэн арга 

хэмжээ 

Цаашид авч хэрэгжүүлэх 
шаардлагатай арга 

хэмжээ (Байгаль орчны 
хэлтсийн дэвшүүлснээр) 

1 Дуу 
шуугиа
н 

Ханбогд 
уулын 
дунд 
(NMP-
NLA06) 

Дуу шуугианы 
дундаж төвшин 
(Laeq)- Шөнийн 
цагт 
3 хэмжилтийн 1 

LAeq
II 

LAeq 
I 

Laeq was 46.1дБ байсан, 
энэ нь стандартад заасан 
зөвшөөрөгдөх хэмжээ 
болох 45дБ -тэй ойролцоо 
төвшин юм 
Салхины дундаж хурд 
3.3м/с байв.  

Улирлын дуу шуугианы 
хяналт шинжилгээ 

Энэхүү үр дүн нь 
санамсаргүй тохиолдлоор 
илэрсэн байж болзошгүй 
тул хяналт шинжилгээний 
ажлыг үргэлжлүүлэн 
явуулах шаардлагатай 

2 Дуу 
шуугиа
н 

Ханбумб
ат нисэх 
онгоцны 
буудлын 
орчим 
(NMP-
NLA07) 

Дуу шуугианы 
дундаж төвшин 
(Laeq)- Шөнийн 
цагт 
3 хэмжилтийн 1 

LAeq
II 

LAeq 
I 

Laeq 57.8дБ байв. 
Салхины дундаж хурд 
7.5м/с байв. 

Улирлын дуу шуугианы 
хяналт шинжилгээ 

Энэхүү үр дүн нь 
санамсаргүй тохиолдлоор 
илэрсэн байж болзошгүй 
тул хяналт шинжилгээний 
ажлыг үргэлжлүүлэн 
явуулах шаардлагатай 

3 Дуу 
шуугиа
н 

Гүний 
хоолойд 
(NMP-
NLA11) 

Дуу шуугианы 
дундаж төвшин 
(Laeq)- Шөнийн 
цагт 
3 хэмжилтийн 1 

LAeq
II 

LAeq 
I 

Laeq was 60.6dB, 
Салхины дундаж хурд 
6.1м/с байв. 

Улирлын дуу шуугианы 
хяналт шинжилгээ 

Энэхүү үр дүн нь 
санамсаргүй тохиолдлоор 
илэрсэн байж болзошгүй 
тул хяналт шинжилгээний 
ажлыг үргэлжлүүлэн 
явуулах шаардлагатай 
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Хуудас - 414 

 

№ 

Төрөл 

 

 

 

Байрши
л 

Стандарт заасан 
зөвшөөрөх дээж 
хэмжээнээс 
хэтэрсэн 

тохиолдол-2013 

Сар 
Улира

л 
Боломжит шалтгаан 

Одоогийн байдлаар авч 
хэрэгжүүлсэн арга 

хэмжээ 

Цаашид авч хэрэгжүүлэх 
шаардлагатай арга 

хэмжээ (Байгаль орчны 
хэлтсийн дэвшүүлснээр) 

4 Дуу 
шуугиа
н 

Ундайн 
болон 
Будаагий
н голын 
нийлэх 
хэсэгт 
(NMP-
NLA05) 

Дуу шуугианы 
дундаж төвшин 
(Laeq)- Шөнийн 
цагт 
3 хэмжилтийн 1 

LAeq
V 

LAeq 
II 

Laeq was 49.3дБ байсан, 
энэ нь стандартад заасан 
зөвшөөрөгдөх хэмжээ 
болох 45дБ -тэй ойролцоо 
төвшин юм 
Салхины дундаж хурд 4м/с 
байв. 

Улирлын дуу шуугианы 
хяналт шинжилгээ 

Энэхүү үр дүн нь 
санамсаргүй тохиолдлоор 
илэрсэн байж болзошгүй 
тул хяналт шинжилгээний 
ажлыг үргэлжлүүлэн 
явуулах шаардлагатай 

5 Дуу 
шуугиа
н 

Оюу 
Толгой 
төслийн 
талбайгаа
с зүүн 
тийш 2 
км 
орчим, 
Оюу 
Толгой-
Гашуун 
сухайтын 
замаас 
0.4 км 
зайд 
(NMP-
NLA02) 

Дуу шуугианы 
дундаж төвшин 
(Laeq)- Шөнийн 
цагт 
3 хэмжилтийн 1 

LAeq
IX 

LAeq 
III 

Laeq 49.6дБ байсан, энэ нь 
стандартад заасан 
зөвшөөрөгдөх хэмжээ 
болох 45дБ -тэй ойролцоо 
төвшин юм. 
Хэмжилт хийгдэж байхад 
Оюу Толгой-Гашуун 
сухайтын замын 1 хэсгийг 
барихад ашиглаж буй 
элсний орд дээр олон 
машин техник ажиллаж 
байв. Энэ нь дуу 
шуугианы гол эх үүсвэр 
байсан. 
Салхины дундаж хурд 4 
м/с байв. 

Улирлын дуу шуугианы 
хяналт шинжилгээ 
 
 
Элсний ордны 
олборлолтын үйл 
ажиллагаа удахгүй зогсох 
бөгөөд цаашид энэ цэг 
дээр дуу шуугиан үүсгэх 
өөр эх үүсвэр байхгүй 
байх болно. 

Энэхүү үр дүн нь 
санамсаргүй тохиолдлоор 
илэрсэн байж болзошгүй 
тул хяналт шинжилгээний 
ажлыг үргэлжлүүлэн 
явуулах шаардлагатай 
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Хуудас - 415 

 

Хавсралт хүснэгт 7. Усны тоолуурын  баталгаажуулалт хийсэн талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл 

Тоолуурын 
байршил 

марк, серийн 
дугаар 

Диаметр 
Тоолуурын 

үйлдвэрлэгч, нэр 

Улсын 
баталгаажуулал
тад хамрагдсан 

эсэх 

Баталгаажуула
лт хийсэн огноо 

Дуусах хугацаа 
Ашиглалтын 

зорилго 

GH04-PB05 6711110666 150(6”) ABB Engineering 
(Shanghai) Ltd 

тийм 2012.07.06 2014.07.06 мөнгөн тооцоо 

GH04-PB06 6711110664 150(6”) ABB Engineering 
(Shanghai) Ltd 

тийм 2012.07.06 2014.07.06 мөнгөн тооцоо 

GH03-PB01 6711110657 150(6”) ABB Engineering 
(Shanghai) Ltd 

тийм 2012.07.06 2014.07.06 мөнгөн тооцоо 

GH03-PB02 6711110658 150(6”) ABB Engineering 
(Shanghai) Ltd 

тийм 2012.07.06 2014.07.06 мөнгөн тооцоо 

GH03-PB03 6711110659 150(6”) ABB Engineering 
(Shanghai) Ltd 

тийм 2012.07.06 2014.07.06 мөнгөн тооцоо 

GH03-PB04 6711110660 150(6”) ABB Engineering 
(Shanghai) Ltd 

тийм 2012.07.06 2014.07.06 мөнгөн тооцоо 

GH03-PB05 6711110661 150(6”) ABB Engineering 
(Shanghai) Ltd 

тийм 2012.07.06 2014.07.06 мөнгөн тооцоо 

GH03-PB06 6711110662 150(6”) ABB Engineering 
(Shanghai) Ltd 

тийм 2012.07.06 2014.07.06 мөнгөн тооцоо 

GH02-PB01 6711071000 150(6”) ABB Engineering 
(Shanghai) Ltd 

тийм 2012.07.06 2014.07.06 мөнгөн тооцоо 

GH02-PB02 6711071001 150(6”) ABB Engineering 
(Shanghai) Ltd 

тийм 2012.07.06 2014.07.06 мөнгөн тооцоо 

GH02-PB03 6711071002 150(6”) ABB Engineering 
(Shanghai) Ltd 

тийм 2012.07.07 2014.07.07 мөнгөн тооцоо 

GH02-PB04 6711071003 150(6”) ABB Engineering 
(Shanghai) Ltd 

тийм 2012.07.07 2014.07.07 мөнгөн тооцоо 

GH02-PB06 6711110655 150(6”) ABB Engineering 
(Shanghai) Ltd 

тийм 2012.07.07 2014.07.07 мөнгөн тооцоо 

GH02-PB07 6711110656 150(6”) ABB Engineering тийм 2012.07.07 2014.07.07 мөнгөн тооцоо 
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Тоолуурын 
байршил 

марк, серийн 
дугаар 

Диаметр 
Тоолуурын 

үйлдвэрлэгч, нэр 

Улсын 
баталгаажуулал
тад хамрагдсан 

эсэх 

Баталгаажуула
лт хийсэн огноо 

Дуусах хугацаа 
Ашиглалтын 

зорилго 

(Shanghai) Ltd 

GH01-PB02 6711070994 150(6”) ABB Engineering 
(Shanghai) Ltd 

тийм 2012.07.07 2014.07.07 мөнгөн тооцоо 

GH01-PB03 6711070995 150(6”) ABB Engineering 
(Shanghai) Ltd 

тийм 2012.07.07 2014.07.07 мөнгөн тооцоо 

GH01-PB04 6711070996 150(6”) ABB Engineering 
(Shanghai) Ltd 

тийм 2012.07.07 2014.07.07 мөнгөн тооцоо 

GH01-PB05 6711070997 150(6”) ABB Engineering 
(Shanghai) Ltd 

тийм 2012.07.07 2014.07.07 мөнгөн тооцоо 

GH01-PB06 6711070998 150(6”) ABB Engineering 
(Shanghai) Ltd 

тийм 2012.07.07 2014.07.07 мөнгөн тооцоо 

GH01-PB07 6711070999 150(6”) ABB Engineering 
(Shanghai) Ltd 

тийм 2012.07.07 2014.07.07 мөнгөн тооцоо 

GH04-PB05 6711110666 150(6”) ABB Engineering 
(Shanghai) Ltd 

тийм 2012.07.07 2014.07.07 мөнгөн тооцоо 

GGW32 1001003402 50 мм Minol тийм 2012.08.01 
 

2014.08.01 
 

мөнгөн тооцоо 

CRMR10-
WS03 

1106005391 50 мм DH тийм 2011.11.01 2013.11.01 мөнгөн тооцоо 

OTC02 1106005779 50 мм DH тийм 2011.09.23 2013.09.23 мөнгөн тооцоо 

OTC04 1106005799 50 мм DH тийм 2011.09.23 2013.09.23 мөнгөн тооцоо 

OTRC-1135 3141012 
 

50 мм Minol тийм 2012.12.25 2014.12.25 мөнгөн тооцоо 

OTRC-1395 3141006 
 

50 мм Minol тийм 2012.08.01 2014.08.01 мөнгөн тооцоо 

MR-HB-08 
 

6030807 
 

50 мм Zenner 
 

тийм 2012.08.01 2014.08.01 мөнгөн тооцоо 
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Цооногийн 
дугаар

Дээж 
авсан 
огноо

pH
ЦДЧ 

(µS/cm )
НУХН 
(мг/л)

Натри 
(мг/л)

Кали  
(мг/л)

Кальци  
(мг/л)

Магни  
(мг/л)

Төмөр  
(мг/л)

Манган  
(мг/л) 

Карбона
т  (мг/л)

Гидро-
карбона
т  (мг/л)

Сульфат 
(мг/л)

Хлорид 
(мг/л)

Нитрат 
(мг/л)

Нитрит 
(мг/л)

Аммони 
(мг/л)

Фосфат 
(мг/л)

Фторид 
(мг/л)

1000 200 100 30 0.3 0.1 500 350 50 1 1.5 3.5 0.7-1.5

1 GH01-PB02 8/24/2013 7.618 7460 4482 752.34 3.786 414.83 42.07 0.015 0.001 23.3 53.68 878.7 1769 5.755 0.005 0.102 0.005 2.39
2 GH01-PB03 8/24/2013 7.908 6490 3650 5327 12.028 245.29 44.26 0 0.003 43.8 155.55 910.8 1320 31.39 0.002 0.045 0.003 2.43
3 GH01-PB04 8/24/2013 7.792 6640 3665 651.17 2.609 250.9 49.37 0.003 0.003 39.5 118.34 950.2 1473 23.86 0.017 0.07 0.003 2.4
4 GH01-PB05 8/24/2013 7.726 6690 3790 6001 9.501 166.73 53.02 0.012 0.003 13.4 229.36 872 1511 6.198 0.03 0.103 0.003 2.65
5 GH01-PB06 8/24/2013 7.665 6180 3548 791.05 2.398 143.08 46.94 0.008 0.001 0.8 201.91 773.4 1320 28.29 0.023 0.037 0.005 2.44
6 GH01-PB07 8/24/2013 7.61 7080 4328 789.27 3.107 300.2 55.21 0.008 0.001 0.8 115.9 797.3 1749 41.13 0.013 0.041 0.004 2.38
7 GH02-PB01 7.52 3430 3255.5 420.0 0.5 920.1 25.8 0.2 0.3 0.8 240.0 370.0 280.0 12.0 0.006 0.455 0.002 2.08
8 GH02-PB02 8.10 4800 860.0 3.6 170.0 40.0 0.1 0.8 190.0 770.0 1100.0 0 0.168 0.027
9 GH02-PB03 8.73 4500 2637 585.3 3.6 108.6 17.8 0.1 0.0 26.8 678.8 917.83 0 0.006 0.083 0.014

10 GH02-PB04 8/24/2013 7.689 5650 3189 624.84 2.68 244.49 33.56 0.006 0.001 13.9 109.8 695.2 1249 29.17 0.004 0.129 0.002 2.33
11 GH02-PB06 8/24/2013 7.704 5820 3237 622.83 2.424 215.23 38.67 0 0.004 13.8 139.08 827.4 1273 25.63 0.007 0.384 0.003 2.48
12 GH02-PB07 8/24/2013 7.774 4490 2481 55517 2.999 125.85 34.78 0.003 0.001 0.8 159.21 577 952.84 50.38 0.011 0.002 0.004 2.6
13 GH03-PB01 28/11/2011 7.76 3270 3179 777.8 3.0 114.8 19.3 0.0 0.0 12.7 87.8 330.8 969.3 10.5 0.003 0 0 2.62
14 GH03-PB02 8/24/2013 7.716 5630 2513 562.91 3.039 282.56 27.48 0.008 0.001 15.7 82.35 642 1174 10.62 0.02 3.149 0.003 5.22
15 GH03-PB03 8/24/2013 7.81 4470 2473 516.31 3.288 129.06 25.54 0.017 0.001 8.4 104.92 1017 809.91 29.17 0.002 0.53 0.003 2.16
16 GH03-PB04 1/11/2011 7.89 2370 2086 463.0 2.9 66.6 14.8 0.0 0.0 7.1 111.0 307.4 700.0 10.6 0.01 0.032 0.001 1.87
17 GH03-PB05 8/24/2013 7.831 4310 2387 528.46 3.68 125.85 25.78 0.021 0.001 0.8 106.14 589.4 826.93 27.4 0.004 0 0.005 2.44
18 GH03-PB06 8/24/2013 7.8 4380 2460 486.45 2.928 112.63 37.94 0 0.001 8.9 125.66 769.4 847.35 49.94 0.054 0.331 0.003 2.19
19 GH04-PB01 6/9/2011 7.70 3920 2293 470.2 0.6 141.1 2.2 0.0 0.0 9.2 97.6 184.7 719.1 0.6 0.003 0.0985 0
20 GH04-PB03 8.00 4000 730.0 5.6 150.0 30.0 0.1 0.8 110.0 750.0 790.0 14.3 0.026 0.364
21 GH04-PB04 8/24/2013 7.809 3260 1776 362.22 1.822 126.25 28.45 0 0.0005 0.8 109.2 908.4 578.51 26.08 0.057 0.677 0.003 1.24
22 GH04-PB05 21/09/2011 7.85 4170 2389 271.4 1.6 140.7 22.9 0.0 0.0 10.4 88.5 338.5 760.8 11.0 0.003 0.087 0
23 GH04-PB06 11/10/2011 7.87 2490 2240 567.5 3.0 85.7 16.8 0.0 0.0 7.9 97.3 306.9 728.8 11.8 0.006 0.012
24 GH05-PB01 4/7/2011 7.74 6190 3963 748.2 4.9 199.5 18.5 0.3 0.0 15.4 45.8 1240.2 1.0 0.016 0.243 0
25 GH05-PB02 7.90 5700 3743 1000.0 7.4 280.0 76.0 0.1 0.8 100.0 1300.0 1100.0 17.9 0 0.007 0.002 1.68
26 GH05-PB03 27/07/2011 7.78 4170 412.0 3.4 102.8 15.9 0.0 0.0 11.4 489.6 780.8 13.4 0.006 0.011 0.001 2.4
27 GH05-PB05 8/24/2013 7.581 3570 1935 453.17 2.947 127.86 23.35 0.014 0.03 8.6 86.62 906.2 690.81 18.11 0.007 0.011 0.001 2.4
28 GH05-PB06 25/07/2011 7.66 3980 2220 469.41 3.1 146.3 24.6 0.1 0.0 9.3 97.6 310.6 719.1 16.1 0.003 0 0.008

Ундны усны стандарт MNS 900:2005
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Хавсралт хүснэгт 9. Худгуудын усны хүнд металлын агууламж  

 

Цооногийн 
дугаар

Дээж авсан 
огноо

Хөнгөнцагаа
н (мг/л)

Сурьма 
(мг/л)

Хүнцэл 
(мг/л)

Бари 
(мг/л)

Берилли 
(мг/л)

Бор 
(мг/л)

Кадми 
(мг/л)

Хром 
(мг/л)

Кобальт 
(мг/л)

Зэс 
(мг/л)

Хар 
тугалга 
(мг/л)

Молибден 
(мг/л)

Никель 
(мг/л)

Селен 
(мг/л)

Мөнгө 
(мг/л)

Стронци 
(мг/л)

Цайр 
(мг/л)

0.5 0.02 0.01 0.7 0.0002 0.5 0.003 0.05 1 0.01 0.07 0.02 0.01 0.1 2 5

1 GH01-PB02 8/24/2013 0.000 0.004 0.003 0.007 0.000 2.010 0.000 0.000 0.001 0 0.002 0.064 0.001 0.014 0.012 4.352 0.001

2 GH01-PB03 8/24/2013 0.225 0.006 0.003 0.055 0.000 6.468 0.000 0.010 0.001 0 0.002 0.255 0.001 0.042 0.041 0.001

3 GH01-PB04 8/24/2013 0.000 0.004 0.003 0.002 0.000 1.839 0.000 0.000 0.001 0 0.002 0.009 0.002 0.006 0.008 3.927 0.001

4 GH01-PB05 8/24/2013 0.1932 0.009 0.007 0.044 0.000 7.981 0.000 0.001 0.001 0 0.002 0.243 0.001 0.014 0.034 0.032 0.034

5 GH01-PB06 8/24/2013 0.000 0.004 0.005 0.005 0.000 2.552 0.000 0.001 0.001 0 0.002 0.069 0.001 0.009 0.006 3.437 0.001

6 GH01-PB07 8/24/2013 0.000 0.004 0.004 0.003 0.000 1.843 0.000 0.002 0.001 0 0.002 0.009 0.001 0.022 0.011 4.396 0.001

7 GH02-PB01 0 0.006 0.024 0.153 0 5.049 0 0 0.004 0.008 0 0.041 0.002 0.072 0 4.172 0.5
8 GH02-PB02 0.021 0.005 0.359 0.001 0.042 0.001 0.012 0.002 0.412 0.052
9 GH02-PB03 0.017 0.003 0.004 0.013 0.177 0.028 0.013 0.017 2.946 0.093

10 GH02-PB04 8/24/2013 0.000 0.005 0.004 0.009 0.000 1.941 0.000 0.001 0.001 0 0.002 0.028 0.001 0.017 0.008 3.926 0.445

11 GH02-PB06 8/24/2013 0.000 0.004 0.003 0.006 0.000 1.916 0.000 0.000 0.001 0 0.002 0.024 0.001 0.014 0.007 0.343 0.458

12 GH02-PB07 8/24/2013 0.000 0.004 0.003 0.008 0.000 1.741 0.000 0.003 0.001 0 0.002 0.053 0.001 0.019 0.004 2.363 0.431

13 GH03-PB01 28/11/2011 0.003 0.188 0.002 0.001 0.002 0.029 0.003 0.344
14 GH03-PB02 8/24/2013 0.000 0.004 0.003 0.004 0.000 1.926 0.000 0.000 0.001 0 0.002 0.032 0.001 0.004 0.008 3.721 0.401

15 GH03-PB03 8/24/2013 0.000 0.004 0.003 0.004 0.000 1.859 0.000 0.001 0.001 0 0.002 0.065 0.001 0.015 0.006 2.686 0.014

16 GH03-PB04 1/11/2011 0.046 0.012 0.044 2.571 0.002 0.001 0.003 0.001 0.080 0.002 0.049 0.009 2.666
17 GH03-PB05 8/24/2013 0.000 0.004 0.003 0.002 0.000 1.950 0.000 0.002 0.001 0 0.002 0.090 0.001 0.015 0.006 3.047 0.141

18 GH03-PB06 8/24/2013 0.000 0.004 0.003 0.004 0.000 1.693 0.000 0.002 0.001 0 0.002 0.035 0.001 0.016 0.004 1.973 0.42

19 GH04-PB01 6/9/2011 0.017 0.015 0.012 1.277 0.001 0.003 0.104 0.06 0.095 3.988 0.029
20 GH04-PB03
21 GH04-PB04 8/24/2013 0.000 0.004 0.003 0.014 0.000 1.141 0.000 0.000 0.001 0 0.002 0.026 0.001 0.008 0.005 2.296 0.25

22 GH04-PB05 21/09/2011

23 GH04-PB06 11/10/2011

24 GH05-PB01 4/7/2011 0.004 0.006 0.016 0.007 0.434 0.001 0.002 0.128 0.001 0.039 0.1 6.299
25 GH05-PB02
26 GH05-PB03 27/07/2011 0.010 0.022 0.021 0.01 1.214 0.001 0.107 0.001 0.064 0.037 4.425 0.012
27 GH05-PB05 8/24/2013 0.000 0.005 0.003 0.011 0.000 1.498 0.000 0.000 0.001 0 0.002 0.024 0.001 0.006 0.008 3.910 0.001

28 GH05-PB06 25/07/2011 0.013 0.013 0.011 1.131 0.001 0.001 0.088 0.08 0.057 4.134 0.002

Ундны усны стандарт MNS 900:2005
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Хавсралт хүснэгт 10. Худгуудын усны анги төрлийн ангилал 

№ 
Цооногийн 
дугаар 

Дээж авсан 
огноо 

Хатуулаг 
(мг*экв/л ) 

Хатуулаг 
(Посохов-ын 
ангилал) 

Гүний усны Алекиний ангилал 
Курловын томъёо 

Анги Бүлэг Төрөл 

1 GH01-PB02 8/24/2013 76.9 Маш хатуу Хлорид Натри III HCO3
- + SO-4 < Ca + Mg .

71 26
36 57 6

7.6 

2 GH01-PB03 8/24/2013 49.3 Маш хатуу Хлорид Натри II HCO3 < Ca + Mg < HCO3
- + SO-4 .

61 31
5 93

7.9 

3 GH01-PB04 8/24/2013 44.6 Маш хатуу Хлорид Натри II HCO3 < Ca + Mg < HCO3
- + SO-4 .

64 30
28 63

7.8 

4 GH01-PB05 8/24/2013 13.4 Маш хатуу Хлорид Натри II HCO3 < Ca + Mg < HCO3
- + SO-4 .

65 28 6
3 95

7.7 

5 GH01-PB06 8/24/2013 12.1 Маш хатуу Хлорид Натри II HCO3 < Ca + Mg < HCO3
- + SO-4 .

65 28 6
76 16 8

7.7 

6 GH01-PB07 8/24/2013 19.2 Маш хатуу Хлорид Натри III HCO3
- + SO-4 < Ca + Mg .

72 24
64 28 8

7.6 

7 GH02-PB01   48.0 Маш хатуу Хлорид Кальци III HCO3
- + SO-4 < Ca + Mg .

40 39 20
28 69

7.5 

8 GH02-PB02   11.8 Маш хатуу Хлорид Натри II HCO3 < Ca + Mg < HCO3
- + SO-4 .

62 32 6
76 17 7

8.1 

9 GH02-PB03   6.9 Хатуу Хлорид Натри II HCO3 < Ca + Mg < HCO3
- + SO-4 .

64 35
78 17

8.7 

10 GH02-PB04 8/24/2013 49.9 Маш хатуу Хлорид Натри II HCO3 < Ca + Mg < HCO3
- + SO-4 .

67 28
29 64 7

7.7 

11 GH02-PB06 8/24/2013 42.2 Маш хатуу Хлорид Натри II HCO3 < Ca + Mg < HCO3
- + SO-4 .

64 31
26 66 8

7.7 

12 GH02-PB07 8/24/2013 10.2 Маш хатуу Хлорид Натри II HCO3 < Ca + Mg < HCO3
- + SO-4 .

63 28 6
100

7.8 

13 GH03-PB01 28/11/2011 7.3 Маш хатуу Хлорид Натри II HCO3 < Ca + Mg < HCO3
- + SO-4 .

75 19
82 14

7.8 

14 GH03-PB02 8/24/2013 6.2 Маш хатуу Хлорид Натри III HCO3
- + SO-4 < Ca + Mg .

68 28
60 34

7.7 

15 GH03-PB03 8/24/2013 5.8 Маш хатуу Хлорид Натри II HCO3 < Ca + Mg < HCO3
- + SO-4 .

49 46
72 21 7

7.8 
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16 GH03-PB04 1/11/2011 4.5 
Бага зэрэг 
хатуу 

Хлорид Натри II HCO3 < Ca + Mg < HCO3
- + SO-4 .

70 23 6
81 12

7.9 

17 GH03-PB05 8/24/2013 9.4 Маш хатуу Хлорид Натри II HCO3 < Ca + Mg < HCO3
- + SO-4 .

62 33
73 20

7.8 

18 GH03-PB06 8/24/2013 8.3 Маш хатуу Хлорид Натри II HCO3 < Ca + Mg < HCO3
- + SO-4 .

55 37 5
71 19 10

7.8 

19 GH04-PB01 6/9/2011 7.2 Маш хатуу Хлорид Натри II HCO3 < Ca + Mg < HCO3
- + SO-4 .

78 15 6
74 25

7.7 

20 GH04-PB03   10.0 Маш хатуу Хлорид Натри II HCO3 < Ca + Mg < HCO3
- + SO-4 

56 39
76 18 6

8 

21 GH04-PB04 8/24/2013 12.4 Маш хатуу Хлорид Натри II HCO3 < Ca + Mg < HCO3
- + SO-4 .

44 51 5
64 26 10

7.8 

22 GH04-PB05 21/09/2011 8.9 Маш хатуу Хлорид Натри II HCO3 < Ca + Mg < HCO3
- + SO-4 .

70 23
57 34 9

7.9 

23 GH04-PB06 11/10/2011 5.7 
Бага зэрэг 
хатуу 

Хлорид Натри II HCO3 < Ca + Mg < HCO3
- + SO-4 .

71 22 6
81 14

7.9 

24 GH05-PB01 4/7/2011 11.5 Маш хатуу Хлорид Натри III HCO3
- + SO-4 < Ca + Mg .

96
74 23

7.7 

25 GH05-PB02   20.2 Маш хатуу Хлорид Натри II HCO3 < Ca + Mg < HCO3
- + SO-4 .

52 45
68 22 10

7.9 

26 GH05-PB03 27/07/2011 6.4 Хатуу Хлорид Натри II HCO3 < Ca + Mg < HCO3
- + SO-4 .

67 31
73 21

7.8 

27 GH05-PB05 8/24/2013 7.1 Маш хатуу Хлорид Натри II HCO3 < Ca + Mg < HCO3
- + SO-4 .

47 48 4
70 23 7

7.6 

28 GH05-PB06 25/07/2011 9.3 Маш хатуу Хлорид Натри II HCO3 < Ca + Mg < HCO3
- + SO-4 .

22 70 6
68 24 7

7.7 
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Хавсралт хүснэгт 11. Цэвэршүүлсэн бохир усны химийн шинжилгээний үр дүн 

 

 

Дээж авсан цэг Огноо pH
НУХН 
(мг/л)

ЦДЧ  
(µS/cm )

Умбуур 
(мг/л)

Натри 
(мг/л)

Магни 
(мг/л)

Сульфат 
(мг/л)

Хлорид 
(мг/л)

Нитрат 
(мг/л)

Нитри
т 

(мг/л)

Фосфат 
(мг/л)

Аммони 
(мг/л)

БХХ 
(мг/л)

  6-9 50 6 20

CCC БУЦБ-1 1/15/2013 8.08 3156 3070 0.5 494.89 20.81 772 909 34.05 0.51 5.2 0 3
CCC БУЦБ-1 2/13/2013 8.3 3272 3630 22 526.142 21.655 833.49 1020 178.54 0.87 3.13 6.95 3.6
CCC БУЦБ-1 3/12/2013 6.66 3700 3250 1 610.35 23.761 850.98 1063.16 62.02 25.35 3 0.25 6.1
CCC БУЦБ-1 4/11/2013 8.57 3292 2780 3 1575.1 43.35 867.45 1241.1 22.86 0.02 0.03 16.45
CCC БУЦБ-1 5/5/2013 7.31 3032 2760 11 666.33 24.875 797.48 1159.95 14.18 0.07 2.74 0.95 9.4
CCC БУЦБ-1 6/4/2013 7.25 3550 4530 5 609.12 24.988 956.97 4.13 0.99 0.03 1032 0 13.8
CCC БУЦБ-1 7/22/2013 6.66 3461 4730 26 1809 46.195 867.45 1230 232.42 0.421 0.21 0 26.8
CCC БУЦБ-1 8/14/2013 6.53 3170 4430 16.5 546.99 22.806 876.71 800.24 60.25 0.482 4.4 0 4.95
CCC БУЦБ-1 9/8/2013 6.5 3612 3930 2 713.01 29.891 801.6 985.3 40.4 0.3 3.94 2 3
CCC БУЦБ-2 1/15/2013 7.85 3362 4040 1 523.37 21.92 867.4 980.2 24.45 5.67 1.34 0.45 3
CCC БУЦБ-2 2/13/2013 7.72 3608 3690 1 606.081 26.1683 986.81 1091.9 121.43 8.27 1.04 5.85 3.55
CCC БУЦБ-2 3/12/2013 6.67 3762 3100 1 724.34 26.449 927.13 1089.97 59.23 13.42 1.31 8.1 3
CCC БУЦБ-2 4/11/2013 7.48 3712 3870 8 1691.2 43.212 952.85 1537.8 6.68 8.4 0.83 22
CCC БУЦБ-2 5/5/2013 6.47 3256 3550 7 805.86 26.943 974.46 1264.36 12.22 0.04 1.32 7.4 3.75
CCC БУЦБ-2 6/4/2013 6.02 3600 4430 6 557.03 25.972 811.88 6.47 54.85 0.3 996.16 43.6 6.9
CCC БУЦБ-2 7/22/2013 6.42 3448 4520 24 1732 42.802 875.68 1062 14.405 2.918 2.65 18.15 2.25
CCC БУЦБ-2 8/14/2013 7.5 3197 4560 22 561.31 23.702 748.08 855.76 1.577 0.471 0.7 77.75 10.7
CCC БУЦБ-2 9/8/2013 7.14 3446 3950 2 708.4 29.926 819.1 1024 10.9 1.63 3.39 25.3 3
Нисэх буудлын БУЦБ6/4/2013 6.8 3202 3950 11 554.2 24.062 839.66 2.83 22.1 0.56 1344 0 5.5
Өмнөд кемп БУЦБ 1/14/2013 8.09 2156 1893 0.5 334.94 21.43 508.3 470.96 89.65 0.15 3.46 0 3
Өмнөд кемп БУЦБ 2/14/2013 7.86 1852 2160 24 218.758 13.379 504.21 430.31 366.33 0.41 2.71 1.1 3
Өмнөд кемп БУЦБ 3/12/2013 6.86 2200 1824 1 46.64 26.762 476.43 435.86 151.07 0.79 4.09 1.15 5.05
Өмнөд кемп БУЦБ 4/11/2013 7.51 1840 2470 4 682.6 29.66 529.94 577.28 127.32 0.02 5.04 2.3
Өмнөд кемп БУЦБ 5/5/2013 8.66 1800 1690 9 447.77 26.219 471.23 587.33 12.22 0.02 0.3 3.5 8.7
Өмнөд кемп БУЦБ 7/22/2013 6.99 2227 2430 16 717.75 32.656 479.51 465.85 7.516 0.621 3.66 0 2.95
Өмнөд кемп БУЦБ 8/14/2013 7.65 1889 2640 7.5 341.62 22.569 471.28 141.03 1.283 0.431 4.49 0 3
Өмнөд кемп БУЦБ 9/8/2013 7.35 2124 2440 6.5 474.79 27.658 477.4 466.9 15.5 0.71 4.43 6.05 3.2
Хаанзаа БУЦБ 1/15/2013 7.4 3262 3570 45 490.66 20.45 841.7 920.22 56.13 10.37 1.67 0 3
Хаанзаа БУЦБ 2/13/2013 7.06 3140 3440 38 527.477 22.3486 803.65 965.02 231.75 21.55 0.64 6.05 8.43
Хаанзаа БУЦБ 3/12/2013 6.42 3682 3090 17 624.26 25.096 992.98 1123.15 54.1 8.5 1.78 1.15 10.7
Хаанзаа БУЦБ 4/11/2013 7.41 3116 3820 3 1200.7 30.71 843.78 1365.4 11.09 7.11 0.89 22
Хаанзаа БУЦБ 5/5/2013 6.9 2886 6910 8.5 691.77 24.924 798.5 1038.03 5.66 0.1 1.4 0.7 5.75
Хаанзаа БУЦБ 6/4/2013 6.41 3260 4050 7 536.18 22.968 108.79 3.19 1.07 0.06 1153 2.8 3
Хаанзаа БУЦБ 7/22/2013 6.9 3462 4400 12 1657 42.751 890.08 1038 7.055 0.491 2.32 0 1.52
Хаанзаа БУЦБ 8/14/2013 6.41 3034 4210 8 521.41 22.14 870.53 795.14 19.87 0.421 1.66 0 8
Хаанзаа БУЦБ 9/8/2013 6.84 3662 4290 2 736.14 29.338 854 967.3 8.87 12.8 0.83 4.15 6.4
Ханбогд кемп БУЦБ 1/14/2013 8.74 1116 1078 12 143.21 6.157 149 118.05 11.4 0.1 5.5 49.55 51
Ханбогд кемп БУЦБ 2/14/2013 7.79 850 1034 44 29.382 1.497 142 115.57 375.63 7.05 8.43 10.1 14.4
Ханбогд кемп БУЦБ 5/5/2013 7.56 575 916 18 29.201 1.543 131.71 126.64 5.86 5.63 5.68 2.3 52
Ханбогд кемп БУЦБ 6/4/2013 7.3 738 1116 2 115.37 7.447 96.73 7.03 204.6 4.51 127.63 17.85 20
Ханбогд кемп БУЦБ 7/22/2013 6.94 931.7 1128 34 190.39 7.636 103.93 146.14 137.35 0.451 9.8 0.85 17.7
Ханбогд кемп БУЦБ 8/14/2013 7.18 833.75 1240 12 146.22 7.394 83.35 134.01 35.06 1.795 7.88 2.3 4.5
Ханбогд кемп БУЦБ 9/8/2013 7.51 1020 1135 10 192.93 8.966 86.4 156 13.3 2.21 8.5 3.15 3
Эрчим кемп БУЦБ 5/5/2013 7.44 2542 2890 14 653.95 24.976 828.34 1067.67 2.83 4.97 3.96 2.3 14.9
Эрчим кемп БУЦБ 6/4/2013 6.97 3627 4270 3 610.64 27.497 879.8 6.4 78.76 0.76 1336 11.6 23.6
Эрчим кемп БУЦБ 6/4/2013 6.9 1782 2420 2 344.82 23.052 495.98 3.6 19.97 0.13 505.42 0 0.95
Эрчим кемп БУЦБ 7/22/2013 7.46 2390 3120 21 1169 24.468 581.38 743.45 4.231 0.521 0.19 0 2.15
Эрчим кемп БУЦБ 8/14/2013 7.28 1312 2010 20 266.71 9.302 339.57 316.52 1.749 1.364 3.79 0 4
Эрчим кемп БУЦБ 9/8/2013 7.5 2474 2860 7.5 560.75 19.977 632.8 660.7 7.04 1.81 2.43 0.85 4.3

MNS 4943-2011. Цэвэршүүлсэн 
бохир усны стандарт
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Хавсралт хүснэгт 12. Оюу Толгой төслийн талбай дахь хөрсний хяналт шинжилгээний 
цэгүүүдийн байршил 

Хөрсний хяналт шинжилгээний цэгийн нэр 
Газарзүйн байршил (UTM 48) 

Хойд өргөрөг Зүүн уртраг 

Петровис шатахуун түгээгүүрийн 
орчим 

SMP-PDS01 648369 4767154 

Петровис шатахуун түгээгүүрийн 
орчим 

SMP-PDS02 648427 4767079 

Петровис шатахуун түгээгүүрийн 
орчим 

SMP-PDS03 648474 4767070 

Петровис шатахуун түгээгүүрийн 
орчим 

SMP-PDS04 648572 4767097 

Хогийн цэгийн хашааны гадна 
талд 

SMP-LaFi01 651937 4765865 

Хогийн цэгийн дотор SMP-LaFi02 651714 4765626 

Тэсрэх бодисийн үйлдвэрийн 
орчим 

SMP-EP01 653145 4765290 

Тэсрэх бодисын агуулахын орчим SMP-EP02 652106 4763698 

Дизель станцын орчим SMP-DS02 650017 4766931 

Барилгын суурингийн орчим SMP-DS09 648321 4767639 

Дугатын хайрганы үйлдвэрийн 
орчим 

SMP-QrBP 650908 4767735 

Химийн бодисын агуулахын 
орчим 

SMP-WaHo 649354 4765431 

Дулааны төв станцын орчим SMP-Hplant 647765 4762598 
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Хавсралт хүснэгт 13. Оюу Толгой төслийн талбайн доторхи хөрсөнд агуулагдах хүнд металлын агууламжын стандартад заасан 
зөвшөөрөгдөх хэмжээг давсан тохиолдын шалтгааныг тодруулах, түүний бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөө-2013 

№ 
Төрө
л 

Байршил 

Стандарт заасан 
зөвшөөрөх дээж 
хэмжээнээс 
хэтэрсэн 

тохиолдол-2013 

Сар Улирал Боломжит шалтгаан 
Одоогийн байдлаар авч 

хэрэгжүүлсэн арга 
хэмжээ 

Цаашид авч 
хэрэгжүүлэх 

шаардлагатай арга 
хэмжээ (Байгаль орчны 

хэлтсийн 
дэвшүүлснээр) 

1 Хөрс Барилгын 
ажилчдын 
суурингийн 
зүүн талд 
байрлах 
Мобикомын 
цамхагын 
орчим 
(SMP-DS09) 

Зэс (Cu) 
1 
Молебдин (Mo) 
1 
Ванади (V) 
1 

Зэс (Cu)
V 
Молебд
ин (Mo)
V 
Ванади 
(V) 
V 

Зэс (Cu)
II-1 
Молебд
ин (Mo)
II-1 
Ванади 
(V) 
II-1 

Магадгүй бохирдсон 
хөрсөөр талбай засалт 
хийгдсэн байх 
боломжтой. Тухайн 
талбай зассан хөрсний 
эх үүсвэр 
тодорхойгүй. 

2013 оны IX сарын 12-д 
энэхүү бохирдлыг 
баталгаажуулах дээж авч 
Геологийн төв 
лабораторид 
шинжлүүлэхээр өгсөн. 
Лабораторийн хариу 
одоог хүртэл ирээгүй 
байна. 

Лабораторийн хариунд 
үндэслэн дараагийн авах 
арга хэмжээг 
тодорхойлно. 
Цаашид аливаа талбай 
засахад хэрэглэгдэх 
хөрсөнд хүнд металлын 
агууламжыг урьдчилан 
тодорхойлдог байх 

2 Хөрс Хогийн 
цэгийн 
хашааны 
дотор 
(SMP-
LaFi02) 

Хартугалга (Pb) 
1 

Хар 
тугалга 
(Pb) 
V 

Хар 
тугалга 
(Pb) 
II-1 

Магадгүй бохирдсон 
хөрсөөр булалт хийсэн 
байх талтай. Булалт 
хийсэн хөрсний эх 
үүсвэр тодорхойгүй. 

2013 оны IX сарын 12-д 
энэхүү бохирдлыг 
баталгаажуулах дээж авч 
Геологийн төв 
лабораторид 
шинжлүүлэхээр өгсөн. 
Лабораторийн хариу 
одоог хүртэл ирээгүй 
байна. 

Лабораторийн хариунд 
үндэслэн дараагийн авах 
арга хэмжээг 
тодорхойлно. 
Цаашид аливаа талбай 
засахад хэрэглэгдэх 
хөрсөнд хүнд металлын 
агууламжыг урьдчилан 
тодорхойлдог байх 
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№ 
Төрө
л 

Байршил 

Стандарт заасан 
зөвшөөрөх дээж 
хэмжээнээс 
хэтэрсэн 

тохиолдол-2013 

Сар Улирал Боломжит шалтгаан 
Одоогийн байдлаар авч 

хэрэгжүүлсэн арга 
хэмжээ 

Цаашид авч 
хэрэгжүүлэх 

шаардлагатай арга 
хэмжээ (Байгаль орчны 

хэлтсийн 
дэвшүүлснээр) 

3 Хөрс Засвар 
үйлчилгээни
й газар 
(SMP-Main) 

Lead (Pb) 
1 

Хар 
тугалга 
(Pb) 
V 

Хар 
тугалга 
(Pb) 
II-1 

Тодорхойгүй. 2013 оны IX сарын 12-д 
энэхүү бохирдлыг 
баталгаажуулах дээж авч 
Геологийн төв 
лабораторид 
шинжлүүлэхээр өгсөн. 
Лабораторийн хариу 
одоог хүртэл ирээгүй 
байна. 

Лабораторийн хариунд 
үндэслэн дараагийн авах 
арга хэмжээг 
тодорхойлно. 

4 Хөрс Бохир ус 
цэвэршүүлэх 
байгууламж 
(SMP-
WWTP) 

Зэс (Cu) 
1 

Зэс (Cu)
V 

Зэс (Cu)
II-1 

Тодорхойгүй. 2013 оны IX сарын 12-д 
энэхүү бохирдлыг 
баталгаажуулах дээж авч 
Геологийн төв 
лабораторид 
шинжлүүлэхээр өгсөн. 
Лабораторийн хариу 
одоог хүртэл ирээгүй 
байна. 

Лабораторийн хариунд 
үндэслэн дараагийн авах 
арга хэмжээг 
тодорхойлно. 

5 Хөрс Петровисийн 
шатахуун 
түгээх 
станцын 
орчим 
(SMP-
PDS03; 
SMP-PDS04) 

Зэс (Cu) 
1 

Зэс (Cu)
V 

Зэс (Cu)
II-1 

Тодорхойгүй. 2013 оны IX сарын 12-д 
энэхүү бохирдлыг 
баталгаажуулах дээж авч 
Геологийн төв 
лаборторид 
шинжлүүлэхээр өгсөн. 
Лабораторийн хариу 
одоог хүртэл ирээгүй 

Лабораторийн хариунд 
үндэслэн дараагийн авах 
арга хэмжээг 
тодорхойлно. 
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№ 
Төрө
л 

Байршил 

Стандарт заасан 
зөвшөөрөх дээж 
хэмжээнээс 
хэтэрсэн 

тохиолдол-2013 

Сар Улирал Боломжит шалтгаан 
Одоогийн байдлаар авч 

хэрэгжүүлсэн арга 
хэмжээ 

Цаашид авч 
хэрэгжүүлэх 

шаардлагатай арга 
хэмжээ (Байгаль орчны 

хэлтсийн 
дэвшүүлснээр) 

байна. 
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Хавсралт хүснэгт 14. 2013 онд олгосон Газар хөндөх зөвшөөрлийн жагсаалт 

# 
Зөвшөөрл

ийн 
дугаар 

Төслийн нэр 
Зөвшөөрөгдсөн 
талбай [га] 

ЛИЦЕНЗИЙН ТАЛБАЙН ДОТОР 

1 ГХЗ-121106 Ил уурхайн усны машиныг богино хугацаанд усаар дүүргэх байгууламж 1.03 

2 ГХЗ-121108 Ил уурхайн хөрс хуулалт - 2013 нэмэлт 6.90 

3 ГХЗ-121111 Дугатын карьер өргөтгөл 11.15 

4 ГХЗ-121202 Ундай голыг хамгаалах тохируулга хийх төсөл 29.50 

5 ГХЗ-130101 Босоо ам #1 бага агууламжтай хүдрийн овоолго 6.89 

6 ГХЗ-130102 Өмнөд Хюго C1-C4 өрөмдлөг 0.60 

7 ГХЗ-130201 Ил уурхайн тэсэлгээний ажилд хэрэглэгдэх бутлагдсан хайрганы талбай 1.15 

8 ГХЗ-130203 Бетон зуурмагийн үйлдвэр-1 тээврийн хэрэгслийн зогсоол 0.29 

9 ГХЗ-130204 Energy International ХХК-ийн зөөврийн оффис 0.18 

10 ГХЗ-130205 Анхдагч бутлуурын бохирын танк суурилуулах 0.00 

11 ГХЗ-130301 Хүдрийн хаягдал хадгалах байгууламжийн буцах усны илүүдэл хадгалах 
сан  

1.04 

12 ГХЗ-130304 Гаалийн хяналтын талбайн хөнгөн тээврийн хэрэгслийн зогсоол 0.41 

13 ГХЗ-130306 Ундай голыг хамгаалах тохируулга хийх төсөл -Ус зайлуулах түр хоолой 1.10 

14 ГХЗ-130307 Дэд бүтцийн төлөвлөлтийн оффисын орох зам 0.47 

15 ГХЗ-130308 Ундай голыг хамгаалах тохируулга хийх төсөл-  A ба B овоолго 7.00 

16 ГХЗ-130309 Хог хаягдлын цэгийн автомашины зогсоол 0.25 

17 ГХЗ-130401 B овоолгын талбайд хүрэх зам 0.43 

18 ГХЗ-130402 Ундай голыг хамгаалах тохируулга хийх төсөл - Crushing pad 4.69 

19 ГХЗ-130403 Ундай голыг хамгаалах тохируулга хийх төсөл -Түр орох зам 0.95 

20 ГХЗ-130404 Химийн бодис хадгалах байгууламжийн хашаа барих 0.16 

21 ГХЗ-130405 Хүдрийн хаягдал хадгалах байгууламж -2 349.67 

22 ГХЗ-130406 Ундай голыг хамгаалах тохируулга хийх төсөл - барилгын талбайн 
өргөтгөл 

2.97 

23 ГХЗ-130408 Ундай голыг хамгаалах тохируулга хийх төсөл - A овоолгын өргөтгөл 1.95 

24 ГХЗ-130409 Ундай голыг хамгаалах тохируулга хийх төсөл -хөрсний түр овоолго 3.34 

25 ГХЗ-130410 Туузан дамжуулах байгууламжийн хашаа барих 0.01 

26 ГХЗ-130411 Construction of road & storage yard-Truck shop 2.10 
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# 
Зөвшөөрл

ийн 
дугаар 

Төслийн нэр 
Зөвшөөрөгдсөн 
талбай [га] 

27 ГХЗ-130412 Төв дулааны станцын гарах зам, агуулахын талбай барих 0.24 

28 ГХЗ-130501 Ил уурхайн өргөтгөл - 4 дүгээр үе шат 10.50 

29 ГХЗ-130502 Халивын элсний ордын өргөтгөл (лицензийн талбайд) 29.71 

30 ГХЗ-130503 Дундаж агуулгатай хүдрийн овоолгын өргөтгөл 16.04 

31 ГХЗ-130504 Хөрсний овоолго B өргөтгөл 1.00 

32 ГХЗ-130505 Extension of reclaim pipe road   1.19 

33 ГХЗ-130506 Цахилгаан станцын ачаа буулгах талбай 1.00 

34 ГХЗ-130507 Ундай голыг хамгаалах тохируулга хийх төсөл - Temporary Retaining 
dam  

1.33 

35 ГХЗ-130508 Бага агууламжтай хүдрийн овоолгын өргөтгөл 5.00 

36 ГХЗ-130509 Худрийн хаягдал хадгалах байгууламжийн замын дизайны өөрчлөлт 0.47 

37 ГХЗ-130601 TMY extension 10.00 

38 ГХЗ-130602 Худрийн хаягдал хадгалах байгууламж.1 204.42 

39 ГХЗ-130603 Хаягдал хүдэр өргөх өртөөний авто зогсоол 1.27 

40 ГХЗ-130701 Drainage berm bagging plant & diversion ditch at TMY 3.66 

41 ГХЗ-130702 Говь хотхоноос Уурхайн угаалгын байгууламж хүрэх явган хүний зам 1.00 

42 ГХЗ-130801 Ил уурхайн хүдрийн тактикын овоолго 7.68 

43 ГХЗ-130803 Уурхайн ашиглалтын үеийн агуулахын ачаа буулгах талбай 3 4.01 

44 ГХЗ-130805 Хүнд машин механизмын зогсоолын талбай 0.32 

45 ГХЗ-131001 Дизелийн цахилгаан станцын оффисын усан хангамжийн шугам хоолой 0.16 

46 ГХЗ-131002 Ил уурхайн өргөтгөл - 6 ба 10 дугаар үе шат 116.07 

47 ГХЗ-131004 Хүдрийн хаягдал хадгалах байгууламжийн хүнд машин механизмын 
зогсоолын талбай 

2.82 

48 ГХЗ-131005 Босоо ам #5 C-5 өрөмдлөг 0.25 

49 ГХЗ-131006 Манлай хотхоны авто зогсоол 0.78 

50 ГХЗ-131101 Төв дулааны станцын хашаа барих 2.19 

ЛИЦЕНЗИЙН ТАЛБАЙН ДОТОР НИЙТ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОСОН ТАЛБАЙ 855.33

# 
Зөвшөөрли
йн дугаар 

Төслийн нэр 
Зөвшөөрөгдсөн 
талбай [га] 

ЛИЦЕНЗИЙН ТАЛБАЙН ГАДНА 
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# 
Зөвшөөрл

ийн 
дугаар 

Төслийн нэр 
Зөвшөөрөгдсөн 
талбай [га] 

1 ГХЗ-121105 ОТ-ГШ хатуу хучилттай замын 1-р хэсгийн барилгын ажилд ашиглах 
дүүргэгч материалын 75А дугаар цэг 

5.84 

2 ГХЗ-121105 
Шинэчилсэн 

ОТ-ГШ хатуу хучилттай замын 1-р хэсгийн барилгын ажилд ашиглах 
дүүргэгч материалын 75А дугаар цэгийн орох зам 

0.11 

3 ГХЗ-121107 CTB Remote Plant Facilities 2.47 

4 ГХЗ-121109 Khanbogd basin - Tanan camp 1.03 

5 ГХЗ-121110 Khanbogd basin (Drilling) 2.25 

6 ГХЗ-121201 Зүүн Херуга B1 өрөмдлөг 0.15 

7 ГХЗ-121203 Airport visibility boards 0.00 

8 ГХЗ-121204 EGD159 өрөмдлөг 0.15 

9 ГХЗ-130202 Sheds for MEGD monitoring bore wells in GH (A2) 0.25 

10 ГХЗ-130302 KB basin drilling - First additional 0.25 

11 ГХЗ-130303 KB basin drilling - Second additional 0.25 

12 ГХЗ-130305 KB 35kV Reclosers 0.03 

13 ГХЗ-130305 
Нэмэлт 

OT-KB 35kV Re-closers contruction_UPDATE 0.01 

14 ГХЗ-
130305/B 

ОТ-ХБ сумын хоорондох 35kV цахилгаан шугам - цахилгаан утасны 
шуудуй  

0.03 

15 ГХЗ-130802 Ханбогд сумын ногооны талбайн хашаа барих 18.50 

16 ГХЗ-130804 ОТ-ГШ хатуу хучилттай замын 1-р хэсгийн барилгын ажилд ашиглах 
дүүргэгч материалын 74А дугаар цэг 

0.82 

17 ГХЗ-130901 ОТ-ГШ хатуу хучилттай замын 1-р хэсгийн барилгын ажилд ашиглах 
дүүргэгч материалын 76 дугаар цэг 

4.65 

18 ГХЗ-131003 Ханбогд сумын төвлөрсөн хог хаягдлын цэг 15.52 

НИЙТ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОСОН ТАЛБАЙ 52.30 
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Хавсралт хүснэгт 15. 2013 онд Оюу Толгой төслийн хэмжээнд шимт хөрс хуулж, хадгалсан талбайн жагсаалт 
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ЛИЦЕНЗИЙН ТАЛБАЙН ДОТОР 

1 ГХЗ-121106 

Ил уурхайн усны 
машиныг богино 
хугацаанд усаар дүүргэх 
байгууламж 

1.025 1.025 20 2050 2050       2050 

Ил уурхайн 
урт хугацааны 
шимт хөрсний 
овоолго 

2 ГХЗ-121108 
Ил уурхайн хөрс 
хуулалт - 2013 нэмэлт 

6.9 6.9 30 20700 20700       20700 

Ил уурхайн 
урт хугацааны 
шимт хөрсний 
овоолго 

3 ГХЗ-121111 
Дугатын карьер 
өргөтгөл 

11.15 0 0 0 0       0   

4 ГХЗ-121202 
Ундай голыг хамгаалах 
тохируулга хийх төсөл 

29.5 29.5 20-30 83532 83532       83532 

Ундайн урд 
далангийн 
дэргэдэх өнгөн 
хөрсний 
овоолго 

5 ГХЗ-130101 
Босоо ам #1 бага 
агууламжтай хүдрийн 
овоолго 

7.49 7.49 30 22470 0 22470     0   

6 ГХЗ-130102 
Өмнөд Хюго C1-C4 
өрөмдлөг 

0.6 0.0624 30 187.2 187.2       187.2 
Өрмийн 
зумпны дэргэд 
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7 ГХЗ-130201 

Ил уурхайн тэсэлгээний 
ажилд хэрэглэгдэх 
бутлагдсан хайрганы 
талбай 

1.15 1.15 30 3450 3450       3450 

Ил уурхайн 
урт хугацааны 
шимт хөрсний 
овоолго 

8 ГХЗ-130203 
Бетон зуурмагийн 
үйлдвэр-1 тээврийн 
хэрэгслийн зогсоол 

0.29 0.29 30 870 870       870 
Зогсоолын 
ойролцоо 

9 ГХЗ-130204 
Energy International 
ХХК-ийн зөөврийн 
оффис 

0.177 0.177 20 354 354       354 

Босоо ам#1 урд 
талын шимт 
хөрсний 
овоолго 

10 ГХЗ-130205 
Анхдагч бутлуурын 
бохирын танк 
суурилуулах 

0.004 0 0 0 0       0   

11 ГХЗ-130301 

Хүдрийн хаягдал 
хадгалах 
байгууламжийн буцах 
усны илүүдэл хадгалах 
сан  

1.04 1.04 20 2080 2080       2080 
Шуудуйны 
дагууд 

12 ГХЗ-130304 
Гаалийн хяналтын 
талбайн хөнгөн тээврийн 
хэрэгслийн зогсоол 

0.41 0.41 30 1230 1230       1230 
Зогсоолын 
ойролцоо 

13 ГХЗ-130306 
Ундай голыг хамгаалах 
тохируулга хийх төсөл -
Ус зайлуулах түр хоолой 

1.1 1.1 20 2200 2200   2200   0   

14 ГХЗ-130307 
Дэд бүтцийн 
төлөвлөлтийн оффисын 
орох зам 

0.47 0.47 30 1410 1410       1410 Замын дагууд 

15 ГХЗ-130308 
Ундай голыг хамгаалах 
тохируулга хийх төсөл-  
A ба B овоолго 

7 7 30 21000 21000   21000   0   

16 ГХЗ-130309 
Хог хаягдлын цэгийн 
автомашины зогсоол 

0.25 0.25 30 750 750       750 

Босоо ам#1 урд 
талын шимт 
хөрсний 
овоолго 
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17 ГХЗ-130401 
B овоолгын талбайд 
хүрэх зам 

0.43 0.43 30 1290 1290       1290 Замын дагууд 

18 ГХЗ-130402 
Ундай голыг хамгаалах 
тохируулга хийх төсөл - 
Crushing pad 

4.69 3.59 30 10770 10770       10770 

Ил уурхайн 
урт хугацааны 
шимт хөрсний 
овоолго 

19 ГХЗ-130403 
Ундай голыг хамгаалах 
тохируулга хийх төсөл -
Түр орох зам 

0.9508 0.7613 30 2283.9 2283.9   2283.9   2283.9   

20 ГХЗ-130404 
Химийн бодис хадгалах 
байгууламжийн хашаа 
барих 

0.16 0.16 30 480 480       480 

Ил уурхайн 
урт хугацааны 
шимт хөрсний 
овоолго 

21 ГХЗ-130405 
Хүдрийн хаягдал 
хадгалах байгууламж -2 

349.67 310.38 30 931140 128040       128040 

Хүдрийн 
хаягдал 
хадгалах 2-р 
байгууламжий
н урт 
хугацааны 
шимт хөрсний 
овоолго 

22 ГХЗ-130406 

Ундай голыг хамгаалах 
тохируулга хийх төсөл - 
барилгын талбайн 
өргөтгөл 

2.97 0 0 0 0       0   

23 ГХЗ-130408 
Ундай голыг хамгаалах 
тохируулга хийх төсөл - 
A овоолгын өргөтгөл 

1.95 1.95 30 5850 5850       5850 

Ил уурхайн 
урт хугацааны 
шимт хөрсний 
овоолго 

24 ГХЗ-130409 
Ундай голыг хамгаалах 
тохируулга хийх төсөл -
хөрсний түр овоолго 

3.34 3.34 30 10020 10020   10020   0   

25 ГХЗ-130410 
Туузан дамжуулах 
байгууламжийн хашаа 
барих 

0.005 0 0 0 0       0   
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26 ГХЗ-130411 
Construction of road & 
storage yard-Truck shop 

2.1 2.1 30 6300 6300       6300 

Ил уурхайн 
урт хугацааны 
шимт хөрсний 
овоолго 

27 ГХЗ-130412 
Төв дулааны станцын 
гарах зам, агуулахын 
талбай барих 

0.24 0.24 30 720 720       720 

Ил уурхайн 
урт хугацааны 
шимт хөрсний 
овоолго 

28 ГХЗ-130501 
Ил уурхайн өргөтгөл - 4 
дүгээр үе шат 

10.5 10.5 10 10500 10500       10500 

Ил уурхайн 
урт хугацааны 
шимт хөрсний 
овоолго 

29 ГХЗ-130502 
Халивын элсний ордын 
өргөтгөл (лицензийн 
талбайд) 

29.71 10.45 30 31350 31350       31350 

Халивын 
элсний ордны 
Баруун хойд 
талд 

30 ГХЗ-130503 
Дундаж агуулгатай 
хүдрийн овоолгын 
өргөтгөл 

16.04 16.04 30 48120 48120         

Ил уурхайн 
урт хугацааны 
шимт хөрсний 
овоолго 

31 ГХЗ-130504 
Хөрсний овоолго B 
өргөтгөл 

1 1 30 3000 3000         

Ил уурхайн 
урт хугацааны 
шимт хөрсний 
овоолго 

32 ГХЗ-130505 
Extension of reclaim pipe 
road   

1.19 1.19 0 0 0       0   

33 ГХЗ-130506 
Цахилгаан станцын ачаа 
буулгах талбай 

1 1 30 3000 3000       3000 

Ил уурхайн 
урт хугацааны 
шимт хөрсний 
овоолго 

34 ГХЗ-130507 
Ундай голыг хамгаалах 
тохируулга хийх төсөл - 
Temporary Retaining dam  

1.33 1.24 20 2480 2480   2480   0   

35 ГХЗ-130508 Бага агууламжтай 
хүдрийн овоолгын 

5 5 30 15000 15000       15000 Ил уурхайн 
урт хугацааны 
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өргөтгөл шимт хөрсний 
овоолго 

36 ГХЗ-130509 

Худрийн хаягдал 
хадгалах 
байгууламжийн замын 
дизайны өөрчлөлт 

0.47 0.47 30 1410 1410       1410 

Хүдрийн 
хаягдал 
хадгалах 2-р 
байгууламжий
н урт 
хугацааны 
шимт хөрсний 
овоолго 

37 ГХЗ-130601 TMY extension 10 0 0 0 0       0   

38 ГХЗ-130602 
Худрийн хаягдал 
хадгалах байгууламж.1 

204.42 204.42 30 613260 613260       613260 

Хүдрийн 
хаягдал 
хадгалах 1-р 
байгууламжий
н урт 
хугацааны 
шимт хөрсний 
овоолго 

39 ГХЗ-130603 
Хаягдал хүдэр өргөх 
өртөөний авто зогсоол 

1.27 1.27 30 3810 3810       3810 

Ил уурхайн 
урт хугацааны 
шимт хөрсний 
овоолго 

40 ГХЗ-130701 
Drainage berm bagging 
plant & diversion ditch at 
TMY 

3.66 3.66 20-30 10840 10840       10840 

Босоо ам#1 урд 
талын шимт 
хөрсний 
овоолго 

41 ГХЗ-130702 
Говь хотхоноос Уурхайн 
угаалгын байгууламж 
хүрэх явган хүний зам 

1 0 0 0 0       0   

42 ГХЗ-130801 
Ил уурхайн хүдрийн 
тактикын овоолго 

7.68 3.54 30 10620 10620       10620 

Ил уурхайн 
урт хугацааны 
шимт хөрсний 
овоолго 

43 ГХЗ-130803 Уурхайн ашиглалтын 
үеийн агуулахын ачаа 

4.01 4.01 30 12030 12030       12030 Босоо ам#1 урд 
талын шимт 
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буулгах талбай 3 хөрсний 
овоолго 

44 ГХЗ-130805 
Хүнд машин 
механизмын зогсоолын 
талбай 

0.32 0 0 0 0       0   

45 ГХЗ-131001 

Дизелийн цахилгаан 
станцын оффисын усан 
хангамжийн шугам 
хоолой 

0.16 0 0 0 0       0   

46 ГХЗ-131002 
Ил уурхайн өргөтгөл - 6 
ба 10 дугаар үе шат 

116.07 105.5 20-30 299430 37850       37850 

Ил уурхайн 
урт хугацааны 
шимт хөрсний 
овоолго 

47 ГХЗ-131004 

Хүдрийн хаягдал 
хадгалах 
байгууламжийн хүнд 
машин механизмын 
зогсоолын талбай 

2.82 1.69 30 5070 5070       5070 

Хүдрийн 
хаягдал 
хадгалах 2-р 
байгууламжий
н урт 
хугацааны 
шимт хөрсний 
овоолго 

48 ГХЗ-131005 
Босоо ам #5 C-5 
өрөмдлөг 

0.25 0.0156               
Өрмийн 
зумпны дэргэд 

49 ГХЗ-131006 
Манлай хотхоны авто 
зогсоол 

0.78 0.088 30 264 0     264 0   

50 ГХЗ-131101 
Төв дулааны станцын 
хашаа барих 

2.19 0 0 0 0       0   

НИЙТ 855.93 750.90   
2,201,32

1.10 
1,113,90

7.10 
22,470.0

0 
37,983.9

0 
264.00 

1,027,08
7.10 
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ЛИЦЕНЗИЙН ТАЛБАЙН ГАДНА 

1 ГХЗ-121105 

ОТ-ГШ хатуу хучилттай 
замын 1-р хэсгийн 
барилгын ажилд 
ашиглах дүүргэгч 
материалын 75А дугаар 
цэг 

5.84 5.84 20 11680 11680       11680 
Карьерын талбайн 
Баруун талд 

2 ГХЗ-121105 
Шинэчилсэн 

ОТ-ГШ хатуу хучилттай 
замын 1-р хэсгийн 
барилгын ажилд 
ашиглах дүүргэгч 
материалын 75А дугаар 
цэгийн орох зам 

0.108 0.108 30 324 324       324 Замын дагууд 

  ГХЗ-121107 
CTB Remote Plant 
Facilities 

2.47 2.47 20 4940 4940         
Зөвшөөрөгдсөн 
талбайн Зүүн өмнө 

4 ГХЗ-121109 
Khanbogd basin - Tanan 
camp 

1 0 0 0 0       0   

5 ГХЗ-121110 Khanbogd basin (Drilling) 2.25 2.25 20 4500 4500   4500     
Өрмийн зумпны 
дэргэд 

6 ГХЗ-121201 
Зүүн Херуга B1 
өрөмдлөг 

0.15 0.0156 20 31.2 31.2       31.2 
Өрмийн зумпны 
дэргэд 

7 ГХЗ-121203 Airport visibility boards 0.0034 0 0 0 0       0   

8 ГХЗ-121204 EGD159 өрөмдлөг 0.15 0.0156 20 31.2 31.2       31.2 
Өрмийн зумпны 
дэргэд 

9 ГХЗ-130202 
Sheds for MEGD 
monitoring bore wells in 

0.25 0.0032 30 9.6 9.6       9.6 
Зөвшөөрөгдсөн 
ажлын талбайн 
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GH (A2) дотор 

10 ГХЗ-130302 
KB basin drilling - First 
additional 

0.25 0.25 20 500 500       500 
Өрмийн зумпны 
дэргэд

11 ГХЗ-130303 
KB basin drilling - Second 
additional 

0.25 0.25 20 500 500       500 
Өрмийн зумпны 
дэргэд 

12 ГХЗ-130305 KB 35kV Reclosers 0.027 0 0 0 0       0   

13 ГХЗ-130305 
Нэмэлт 

OT-KB 35kV Re-closers 
contruction_UPDATE 

4.65 4.65 20 9300 9300       9300 
Зөвшөөрөгдсөн 
ажлын талбайн 
дотор 

14 ГХЗ-
130305/B 

ОТ-ХБ сумын хоорондох 
35kV цахилгаан шугам - 
цахилгаан утасны 
шуудуй  

0.0066 0 0 0 0       0   

15 ГХЗ-130802 
Ханбогд сумын ногооны 
талбайн хашаа барих

18.5 0 0 0 0       0   

16 ГХЗ-130804 

ОТ-ГШ хатуу хучилттай 
замын 1-р хэсгийн 
барилгын ажилд 
ашиглах дүүргэгч 
материалын 74А дугаар 
цэг 

0.818 0.818 30 2454 2454       2454 
Зөвшөөрөгдсөн 
карьерын талбайн 
дотор 

17 ГХЗ-130901 

ОТ-ГШ хатуу хучилттай 
замын 1-р хэсгийн 
барилгын ажилд 
ашиглах дүүргэгч 
материалын 76 дугаар 
цэг 

4.64 1.5 20 3000 3000       3000 
Зөвшөөрөгдсөн 
карьерын талбайн 
дотор, Хойд хэсэгт 

18 ГХЗ-131003 
Ханбогд сумын 
төвлөрсөн хог хаягдлын 
цэг 

15.52 0 0 0 0       0   

НИЙТ 56.88 18.17 
37,270.0

0 
37,270.0

0 
0.00 4,500.00 0.00 

27,830.0
0 
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Хавсралт хүснэгт 16. Сээр нуруугүйтэн, мөлхөгч, жижиг мэрэгч амьтдын хяналт шинжилгээний 
талбайн товч тодорхойлолт  

№ Талбайн нэр Байршил Ургамлын бүлгэмдэл Гадаргын төрх 

1 АМЦ -01  

Лицензийн талбайн 
баруун хойд булангаас 
баруун тийш 500 м 

48 Т 0645504 4767496 

Potaninia mongolica-
Sympegma regellii- Salsola 
laricifolia- Salsola passerina- 
Anabasis brevifolia 

Нам толгодоор 
хүрээлэгдсэн, толгод 
хоорондын хөндий 

2 АМЦ -02 

ЛТ-н баруун хойд 
булангаас хойд зүгт 2 км  

48 Т 0655983 4758952 

Potaninia mongolica- 
Sympegmа regelli-Anabasis 
brevifolia 

Эргэн тойрондоо 
толгодтой, жалга 
судаа бүхий толгодын 
энгэр 

3 АМЦ -03 

ЛТ-н зүүн хойд  

булангаас хойш 2 км 
48 Т 0653934 4769743 

Allium polyrrhizium-Anabasis 
brevifolia-Peganium 
nigellastrum 

Толгод хоорондын 
хөндий 

4 АМЦ -04 

ЛТ-н зүүн урд булангаас 
урагш 1 км 

48 Т 0647910 4769772 

Sympegma regelli-Reaumuria 
soongorica-Salsola passerina 
Anabasis brevifolia Salsola 
passerina 

Хойноосоо урагш бага 
зэргийн хэвгий судаа 

5 АМЦ -05 

ЛТ-н зүүн урд булангаас 
зүүн урд зүгт 4 км 

48 Т 0658510 4756723 

Kаlidium gracile-Achnatherum 
splendens-Reaumuria 
soongarica-Nitraria sibirica 

Голын сайрын  дэнж,  
хармагны дов, дэрс, 
шар бударганы бут 
бүхий овон товонтой 

6 АМЦ -06 
ЛТ-н зүүн урд булангаас 

зүүн зүгт  

48 Т 0644691 4758952 

Kаlidium gracile-Nitraria 
sibirica-  Achnatherum 
splendens-Iris lactae 

Толгодын хооронд 
орших судаа бүхий 
цөлийн нуга  

7 АМЦ -07 

Ус татах шугамын дунд 
хэсэгт, ЛТ -гаас 45 км  

48 Т 0684735 4804974 

Eurota ceratoides- 

Potaninia mongolica- 

Stipa gobica 

Нам ухаа гүвээний 
энгэр 

8 АМЦ -08 
Ус татах шугамын 

төгсгөлд,  ЛТ -гаас 70 км 

48 Т 0698587 4812270 

Nitraria sibirica–Salsola 
passerinа 

Хармагийн довтой 
жижиг хайрган 
хучааст хотос    
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Хавсралт хүснэгт 17. Оюу Толгой орчмын мэрэгчдийн биеийн үндсэн хэмжилтийн үзүүлэлт 
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Биеийн 

урт 

N 141 86 14 3 12 23 86 133 17 

Дундаж 126.89 122.51 123.36 54.67 97.50 111.78 107.98 65.87 115.71 

Max 147 150 140 62 140 125 135 82 130 

Min 107 105 95 50 83 95 70 32 100 

Сүүлний 

урт 

N 142 86 15 3 12 23 82 133 17 

Дундаж 170.64 170.16 182.93 70.00 26.83 145.83 98.74 9.98 150.18 

Max 208 210 213 72 34 174 120 16 172 

Min 118 150 144 68 18 104 56 7 130 

Тавхайн 

урт 

N 141 84 15 3 12 22 86 133 17 

Дундаж 60.02 58.24 61.27 24.33 16.58 52.68 28.83 11.49 52.12 

Max 67 66 67 25 26 60 33 13 61 

Min 54 55 57 23 11 47 25 10 30 

Чихний 

өндөр 

N 140 84 15 3 12 23 86 133 17 

Дундаж 32.05 32.64 36.73 5.67 15.58 17.43 12.97 11.71 17.88 

Max 42 41 42 6 20 24 18 14 24 

Min 26 29 32 5 12 10 10 9 13 
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Хавсралт хүснэгт 18. Байгаль орчны хэлтсийн ажиллагсдын сургалтын бүртгэл         

№ Сэдэв  Төрөл 
Зохион 

байгуулагч 
Үргэлжлэх 
хугацаа 

Сертификат    
(Тийм/Үгүй) 

Оролцогсод  
Нэмэлт 
мэдээлэл   

1 
Усны эрүүл 

ахуйн 
менежмент  

Сургалт  

Эрүүл мэнд, 
шинжлэх 
ухааны их 
сургууль    
(хуучин 
Анагаах 

Ухааны Их 
Сургууль) 

08.04.2013- 
10.04.2013 

Тийм  

С.Отгонбаатар, 
С.Мөнгөнчимэг

,  Б.Сод-
Эрдэнэ, 

Г.Ууганбаяр, 
Ц.Дэлгэрмаа 

  

2 

Зам, төмөр 
зам болон 
зэрлэг 
амьтад, 
тээврийн 

дэд 
бүтцийг 
бууруулах  

Нээлттэй 
илтгэл  

Экологийн 
институт  

21.02.2013 Үгүй  Б.Алтанцэцэг  

ОТ Байгаль 
орчны хэлтэс 
уг лекцийн 

зардлыг гарган 
зохион 

байгуулсан.  

3 

Гүний 
усны 

бохирдол, 
гидрологи 

Сургалт  
Принцтон 
гүний ус 

18.03.2013- 
22.03.2013 

Тийм  Г.Очбаяр  
АНУ-ын Сан 
Франциско 

мужид болсон. 

4 
Экологи - 

2013 

Эрдэм 
шинжилгээний 
бага хурал  

МУИС болон 
Оюу Толгой 
ХХК хамтран 

зохион 
байгуулсан.  

29.03.2013 Үгүй  

С.Амарсайхан, 
Б.Дашням, 

Н.Хэрлэнтуул, 
С.Дорждэрэм, 

Д.Батаа, 
Ц.Пүрэвсүрэн  

"Уул уурхайн 
нөхөн 

сэргээлт" 
сэдэвт хуралд 

2 илтгэл, 4 
танилцуулах 
самбартай 
оролцсон.   

5 
Зам тээвэр 
болон 
экологи 

Туршлага 
судлах аялал 

Зэрлэг амьтан 
хамгаалах 
нийгэмлэг  

29.03.2013- 
30.03.2013 

Үгүй  С. Дорждэрэм  

ОТ байгаль 
орчны хэлтэс 
Засгийн газар, 
Энержи ХХК, 
ТББ зэрэг 
нийт 7 

төлөөлөгчийн 
олон улсын 
зардлыг 

гаргаж хамт 
явсан.   

6 
Уурхайн 
усны 

менежмент  

Танхимын 
сургалт болон 
дадлага ажил  

Олон улсын 
санхүүгийн 
байгууллага  

01.07.2013-
03.07.2013 

Үгүй  

Д.Хоролсүрэн, 
С.Отгонбаатар, 
Г.Өлзийбаяр,     
Б.Сод-Эрдэнэ 
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№ Сэдэв  Төрөл 
Зохион 

байгуулагч 
Үргэлжлэх 
хугацаа 

Сертификат    
(Тийм/Үгүй) 

Оролцогсод  
Нэмэлт 
мэдээлэл   

7 
Аудит хийх 
арга зүй  

Сургалт  

БОНХЯ, 
МУИС-ын 
Геологи, 

Газарзүйн их 
сургууль  

08.07.2013-
14.07.2013 

Тийм  Б.Цогбадрах    

8 

Эрдэнэт 
уурхайтай 
танилцах 
аялал  

Туршлага 
судлах аялал 

Эрдэнэт уул 
уурхайн 

Байгаль орчны 
хэлтсийн ахлах 

ажилтан 
Эрдэнэтуяа 
болон Оюу 
Толгойн 

Байгалт орчны 
хэлтсийн ахлах 

ажилтан 
Н.Эрдэнэбаяр  

26.08.2013-
28.08.2013 

Үгүй  

Б.Цогбадрах, 
Ж.Баярзаяа,      
Б.Сод-Эрдэнэ, 
Н.Эрдэнэбаяр, 
С.Мөнгөнчимэг

, А.Сэлэнгэ,      
Т. Баясах, 

Н.Пүрэвсүрэн, 
О.Цээсүрэн, 
Д.Батнямбуу, 
Б.Долгор, 

Д.Даваасүрэн  

  

9 

Гадаад 
болон 
дотоод 
орчны 
агаарын 

бохирдлын 
хяналт 

шинжилгээ  

Сургалт  
Эрүүл мэндийн 

сургууль 
28.05.2013-
30.05.2013 

Үгүй  
Ц.Дэлгэрмаа, 
Н.Эрдэнэбаяр, 
О.Цээсүрэн 

  

10 
Усны эрүүл 

ахуйн 
менежмент 

Сургалт, 
дадлага ажил  

Олон улсын 
санхүүгийн 
байгууллага, 

Систейнбилити 
Монголиа, 
МАК уул 
уурхай   

30.10.2013-
31.10.2013 

Үгүй  
Д.Хоролсүрэн, 
Н.Эрдэнэбаяр  

  

11 

Уурхайн 
хаалт ба 
байгаль 
орчны 

хамгаалал” 
сэдэвт VIII 
бага хурал 

Хурал  
Мэргэжлийн 
хяналтын 

ерөнхий газар  

13.09.2013-
14.09.2013 

Үгүй  
Ц.Дэлгэрмаа, 
Н.Эрдэнэбаяр, 
С.Дорждэрэм  

  

12 

"Эргээд 
харахад 
Эрдэнэт" 
онол, 

практикийн 
бага хурал  

Хурал  
"Эрдэнэт 

Үйлдвэр" ХХК 
25.10.2013 Үгүй  Н.Эрдэнэбаяр    
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Хавсралт график 24. Гүний хоолойн ордын зүүн хэсгийн ажиглалтын цооногуудын усны түвшин 



Оюу Толгой  ХХК-ний байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө,  
Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн биелэлт – 2013                

 

Хуудас - 470 

 

 

 

Хавсралт график 25. Халивын голын хөндийн гар худгуудын усны түвшин

 

Хавсралт график 26. Халивын голын хөндийн гар худгуудын усны түвшин 



Оюу Толгой  ХХК-ний байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө,  
Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн биелэлт – 2013                

 

Хуудас - 471 

 

 

 

 

Хавсралт график 27. Халивын голын хөндийн гар худгуудын усны түвшин   

 



Оюу Толгой  ХХК-ний байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө,  
Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн биелэлт – 2013                

 

Хуудас - 472 

 

 

Хавсралт график 28.  Ханбогдын массиваас эх авч  буй сайр дээрхи гар худгуудын усны түвшин

 

 

Хавсралт график 29. Халивын голын хөндийн гар худгуудын усны түвшин 



Оюу Толгой  ХХК-ний байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө,  
Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн биелэлт – 2013                

 

Хуудас - 473 

 

 

Хавсралт график 30. Ханбогдын массиваас эх авч  буй сайр дээрхи гар худгуудын усны түвшин

 

 

Хавсралт график 31. Ханбогдын массиваас эх авч  буй сайр дээрхи гар худгуудын усны түвшин 



Оюу Толгой  ХХК-ний байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө,  
Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн биелэлт – 2013                

 

Хуудас - 474 

 

 

Хавсралт график 32. Галбын говийн гар худгуудын усны түвшин

 

 

 

Хавсралт график 33. Оюу толгой орчмын гар худгуудын усны түвшин 



Оюу Толгой  ХХК-ний байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө,  
Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн биелэлт – 2013                

 

Хуудас - 475 

 

 

Хавсралт график 34. Ундай голын эхийн гар худгуудын усны түвшин 

 

 

Хавсралт график 35. Ундай голын эхийн гар худгуудын усны түвшин 



Оюу Толгой  ХХК-ний байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө,  
Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн биелэлт – 2013                

 

Хуудас - 476 

 

 

Хавсралт график 36. Ундай голын адаг хэсгийн гар худгуудын усны түвшин 

 

 

Хавсралт график 37. Ундай голын адаг хэсгийн гар худгуудын усны түвшин 



Оюу Толгой  ХХК-ний байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө,  
Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн биелэлт – 2013                

 

Хуудас - 477 

 

 

 

Хавсралт график 38. Галбын говийн ажиглалтын цооногуудын усны түвшин 

 

 

Хавсралт график 39. Галбын говийн ажиглалтын цооногуудын усны түвшин 



Оюу Толгой  ХХК-ний байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө,  
Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн биелэлт – 2013                

 

Хуудас - 478 

 

 

 

 

 




