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1. ҮНДСЭН ЧИГ ШУГАМ БА ЗОРИЛГО 
1.1.ЗОРИЛГО 

 
Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөөний гол зорилго нь АММИ компаний  
Монгол дах хайгуулын үйл ажиллагааг Монгол улсын холбогдох хууль, 
дүрэм болон компаниас баримталж буй байгаль орчны менежментийн 
үндсэн бодлогын дагуу  явуулахад оршино.  
 
Тус компани нь хайгуулын үйл ажиллагаа явагдаж буй орчинд байгаль 
орчны зохистой менежментийг бий болгохын тулд байгаль орчныг 
хамгаалах ерөнхий зарчим болон түүнийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээг 
боловсруулан хэрэгжүүлж байна. 
 
Мөн байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөөнд түүх соёлын өв, дурсгалт 
газруудыг хайгуулын үйл ажиллагааны нөлөөллөөс хамгаалах арга 
хэмжээнүүдийг нэмж тусгасан болно.   
 

2. ОТ ТӨСЛИЙН БАЙРШИЛ 
 

АММИ компаний Оюу толгой төсөл нь Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын 
Жавхлант багийн нутаг дэвсгэр дэх Оюу толгой гэдэг газарт явагдаж байна. 
Оюу толгой төсөл нь : 

 Улаанбаатар хотоос урагш 640 км 

 Даланзадгад хотоос зүүн тийш 210 км 

 Ханбогд сумаас баруун тийш 45 км зайд байршина. 
 

3. ОТ ТӨСЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 
3.1. ХАЙГУУЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 

 
АММИ компани нь хайгуулын үйл ажиллагааны хүрээнд дараах ажлуудыг 
хийж гүйцэтгэж байна. Үүнд: 
 

 Геологийн зураглал 

 Геохимийн дээжлэлт 

 Геодезийн хэмжилтүүд 

 Дээжлэлт 

 Геофизикийн судалгаа 

 Агаарын тандан судалгаа 

 Соронзон болон Грави хайгуул 

 Цахилгаан соронзон хайгуул 

  Чичирхийлэлтийн судалгаа 

 Өрөмдлөг 
-  Гар өрөмдлөг 
- Цохилтот болон эргэлтэт өрөмдлөг 
- Алмазан өрөмдлөг 
- Шаврын уусмалтай эргэлтэт өрөмдлөг 



 4 

- Том диаметрийн өрөмдлөг 
- Канав, суваг  тавих  
- Технологийн дээжлэлт 
- Гадаргуугийн технологийн дээжлэлт 
 

3.2. ХАЙГУУЛЫН ДАЛД УУРХАЙН АМ НЭЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 
 
Төслийн хүрээнд технологийн туршилтын дээж авах зорилгоор хайгуулын 
далд малталт нэвтрэх явцад дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэнэ. Үүнд: 
 

 Далд уурхайн ам гаргах гадаргуугын малталт 

 Газар доорхи малталт 

 Тэсэлгээ 

 Голын гольдрол өөрчлөх 

 Газар доорхи усны зайлуулалт, хадгалалт болон менежмент 

 Хаягдал чулуулгийн овоолго түүний менежмент 

 Нүүрстөрөгч болон хортой химийн бодисын хадгалалт, хамгаалалт 

 Засвар, үйлчилгээний болон дэд бүтцийг дэмжих үйл ажиллагаа  

 Дотоод зам сүлжээ бий болгох 
 
2003 оны 8 - 11 сар хүртэл хугацаанд далд уурхайн ам гаргах малталтын 
ажлыг  хийж гүйцэтгээд байна. 
 

4. БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ ЕРӨНХИЙ ЗАРЧМУУД 
4.1.ЗОХИЦУУЛАЛТ 

 
Төслийн хайгуулын менежер нь АММИ компанийг Монгол улсад мөрдөгдөж 
буй байгаль орчны болон ашигт малтмалын тухай хуулиудын байгаль 
орчныг хамгаалахтай холбогдсон заалтуудыг биелүүлж, энэ дагуу хүлээсэн 
үүрэг, амлалтаа хэрэгжүүлэх нөхцлөөр хангаж байх үүрэгтэй.    
 
Энэ нь байгаль орчинтой холбоотой аливаа асуудлыг хяналт тавих эрх 
бүхий төрийн захиргааны албан тушаалтнуудад танилцуулах, батлуулах, 
шийдвэр гаргуулах, зөвшөөрөл авах мөн орон нутгийн оршин суугчид болон 
бусад газар эзэмшигчидтэй хууль зүйн хүрээнд харилцан зохицож байх 
явдал юм. 
 
Мөн ашигт малтмалын хайгуулын үйл ажиллагаатай холбоотой аливаа 
ажлыг эхлэхийн өмнө тухайн нутаг дэвсгэр дээр буй онцгой анхаарал тавих 
шаардлагатай газруудыг  тогтоож,  анхааралдаа авсан байх шаардлагатай. 
Үүнд: 
 

 Нөлөөлөлд амархан өртөж болзошгүй газрууд /булаг, шанд…/ 

 Ашиглагдаж буй усны нөөц түүний хамгаалалт 

 Малчны суурьшиж буй газрууд болон түүний бэлчээр /өвөлжөө, 
хаваржаа/ 
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 Археологийн болон бусад түүх соёлын дурсгалт газрууд  

 Тухайн газар эзэмшигч болон ашиглагчдтай хайгуулын ажил хийх цаг 
хугацааг урьчилан тохирох зэрэг болно. Тухайлбал: Өвөлжөөний ойр 
орчимд явуулах хайгуулын ажлыг зуны саруудад хийж тухайн 
өвөлжөөний оршин суугчдын тав тухыг алдагдуулахгүй байх зэрэг юм. 

 
4.2. ТӨЛӨВЛӨЛТ 
 

Тус компани нь хайгуулын үйл ажиллагааны үед байгаль орчны болон 
нийгмийн асуудлуудыг анхааран судалдаг бөгөөд шаардлагатай 
төлөвлөлтийг нэмж гүйцэтгэдэг.  
 
Байгаль орчинд үзүүлж болзошгүй ихэнхи нөлөөлөл болон нийгмийн 
асуудлуудыг урьдчилан төлөвлөн дараах байдлаар тусгасан болно. Үүнд: 
 

 Зам харилцаа шинээр үүсэх замын сүлжээ 

 Ангиудын байршил 

 Усны нөөц 

 Шатахуун түгээх болон шатах, тослох материалын газрууд 

 Хаягдал зайлуулах байгууламжууд 
 

Хайгуулын ажлын явцад /өрөмдлөг, малталт болон хүнд машин механизм/  
газрын эвдрэлийн хэмжээг аль болох хамгийн бага байлгах, түүнийг нөхөн 
сэргээх зардлыг бууруулах арга хэмжээнүүдийг тусгаж өгдөг юм.    
 

5.БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ТАЙЛАН 

 

Монгол улсын Ашигт малтмалын тухай хуулийн дагуу лиценз эзэмшигч нь  

/хайгуулын менежер нь/ Байгаль орчны хяналтын алба болон холбогдох 
аймаг, /нийслэл/, сум /дүүргийн/ Засаг даргад байгаль орчныг хамгаалах 
төлөвлөгөөний тайланг жил бүр гаргаж өгнө.  
 
Уг тайланд: 

 Байгаль орчныг хамгаалах талаар авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ 
болон байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөөнд оруулсан нэмэлт 
өөрчлөлтүүд түүний биелэлтийн тухай  

 Өнгөрсөн 12 сарын туршид лицензийн талбайд хайгуулын үйл 
ажиллагааны үр дүнд эвдэгдсэн газар 

  Эвдэгдсэн газрыг буцааж булсан болон нөхөн сэргээсэн байдал 

 Хайгуулын явцад ашигласан усны тооцоо 

 Байгаль орчинд учруулсан хохирлын мэдээлэл 

 Хайгуулын шинэ техник, технологи ашигласны улмаас байгаль 
орчинд үзүүлж болзошгүй нөлөөлөл болон 

 Орчны мониторингийн хөтөлбөрийн тухай бичсэн болно.  
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5.1. БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ 
 
Ашигт малтмалын хуульд заасны дагуу АММИ компани нь 2003 онд 
“Хайгуулын ажлын үед хийх байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө” болон 
“Хайгуулын далд уурхайн ам нээх үед байгаль орчныг хамгаалах нэмэлт 
төлөвлөгөө”-г тус тус боловсруулан Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын засаг 
даргад танилцуулан батлуулсан  болно. 
 
ОТ төслийн хайгуулын үйл ажиллагаатай холбогдох шаардлагатай бүх 
баримт бичгүүдийн хуулбаруудыг бүрдүүлэн ОТ анги дээр байрлуулав. 
/Хавсралт 1-ээс үзнэ үү/  
2003 онд байгаль орчныг хамгаалах талаар авч хэрэгжүүлсэн бүх арга 
хэмжээнүүд болон түүний биелэлтийн тухай Хавсралт 2-оос үзнэ үү.  
 

Мөн тус компани нь аймаг, сумын төрийн байгууллагуудтай Ус болон Газар 
ашигласны гэрээ байгуулан жилийн төлбөрийг  төлөөд байна. 
 

5.2. ӨРӨМДЛӨГ  
 

ОТ төслийн хэмжээнд өрөмдлөгийн олон төрлийн аргуудыг хэрэглэдгээс 
голдуу машин дээр суурилуулсан өрмийн машиныг хэрэглэж байгаа бөгөөд 
өрмийн машинуудын овор хэмжээ болон өрөмдөж буй диаметрээс 
шалтгаалан хүрээлэн буй орчинд их бага хэмжээний нөлөөлөл учруулж 
байдаг. 
 
Ер нь цаашид төслийн талбайд өрмийн машины овор ба тоо хэмжээ, орших 
байрлал, өрөмдлөгийн талбай руу очих замын сүлжээ, зумпны хэмжээ, 
байнгын дуу чимээ болон газар доорхи усыг бохирдуулах зэрэг байгаль 
орчинд үзүүлж болзошгүй сөрөг нөлөөлөл нэмэгдэх төлөвтэй юм.  
 
ОТ хайгуулын төслийн өрөмдлөгийн ажлыг Межер Понтил, Гоби дриллинг,  
Кан-Ази ХХК-ны өрөмдлөгийн компаниуд гүйцэтгэж байгаа бөгөөд 2003 оны 
11-р сарын 30-ны байдлаар нийт 283 цооног өрөмджээ. 
 
Хүснэгт 5.2.1 

N Өрмийн компаниуд Цооног Тууш метр 

1  Межер Понтил 171 123 584 

2 Кан-Ази 68   20 440 

3 Гоби дриллинг 37   16 120 

 Нийт 281 162 192 

 
Өрөмдөж дууссаны дараа өрмийн цооногийг хувийн тусгай дугаар бүхий 
цементэн тагаар таглах буюу PVC хоолой хийж нуралтаас хамгаална. Энэ 
нь : 
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 Өрмийн цооногт гадны биет болон муу чанартай ус орж гүний усыг 
бохирдуулах 

 Цооногоор дамжин өөр өөр уст давхаргын уснууд холилдох 

 Уст давхаргын усыг ашиггүй алдахаас сэргийлэх зэрэг ач 
холбогдолтой байдаг юм. 

 
ОТ төслийн хэмжээнд энэ оны 9-р сараас эхлэн өрөмдөж дууссан өрмийн 
талбайд шалгалтуудыг нэг бүрчлэн хийж, бүртгэж эхлээд байна.  Одоогийн 
байдлаар 200 гаруй өрөмдөж дууссан талбайд шалгалт хийж бүртгэл 
хөтлөөд байгаа бөгөөд энэ ажил цаашид үргэлжлэн явагдах болно.  
 
Хүснэгт 5.2.2 
Энэ жил өрөмдсөн 
нийт цооногийн тоо 

Эргүүлэн дарж нөхөн 
сэргээсэн цооногийн  

тоо 

Нөхөн сэргээлт 
хийсэн цооногийн  

эзлэх хувь 

Зумп булсан газар 
шорооны ажил м3 

281 200 71% 3600 м3 

 
Цооногийг өрөмдөж дууссаны дараа зумпэн дэх усыг орчны тоосжилтийг 
бууруулах зорилгоор дахин соруулан авч хэрэглэдэг. Үүний дараа 
бульдозероор хоосон зумпыг буцааж булж байна.  
Мөн өрмийн талбайн техникийн тосоор бохирдсон хөрс болон бусад хог 
хаягдлыг зайлуулан хогийн цэгт хаядаг.   
 

 
Зураг 1. Өрөмдлөгийн ажил дууссаны дараа зумпыг эргүүлэн булж байгаа 
байдал 
 

10-р сарын сүүлээс эхлэн зумпны ус хөлдөж эхэлдэг тул нөхөн сэргээлтийн 
ажлыг хавар 5-р сар хүртэл хойшлуулдаг. Энэ хугацаанд зумпэнд хүн, мал 
унахаас уьдчилан сэргийлэн хашаагаар хамгаалалт хийж тэмдэг тавихыг 
шаарддаг. Тухайлбал: Галбын говь, Гүний хоолой, Наран заг зэрэг усны 
хайгуул хийгдэж буй алслагдмал газруудад зумпыг тэмдэгжүүлэн, 
хашаагаар хамгаалалт хийх ажлыг гүйцэтгэж эхлээд байна.  
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Зураг 2. Нарийн заг талбайд өрөмдөж дууссан зумпыг тэмдэгжүүлсэн 
байдал /Усны хайгуулын төсөл/ 
 

         
 

        
 
Зураг 3. Зумпны нүхийг эргүүлэн дарж булсны дараах байдал. Цооногийг 
хамгаалсан байдал   
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5.3. ДАЛД УУРХАЙН АМ  
 
5.3.1. ХӨРС БА УРГАМАЛ 
 
Далд уурхайн ам нээх үйл ажиллагаа энэ оны 8-р сарын 7-нд эхэлж 11-р 
сарын сүүлч хүртэл үргэлжилсэн. Монгол орны ихэнхи хөрс салхи болон 
бэлчээрийн талхагдлаас болж элэгдэж байдаг. Хэдий тийм ч говийн хөрс нь 
ургамлын үр ба үндсийг  агуулж ус чийг хангалттай болсон үед буюу зуны 
саруудад ургамал ургах боломжтой болдог. 
 

 Өнгөн хөрсийг түрэх: Далд уурхайн ам нээхийн өмнө 30 см-ийн 
зузаантайгаар өнгөн хөрсийг хусаж түрэн далд уурхайн ам нээх үйл 
ажиллагаа явуулах нийт 52 788 м2 талбайг засаж бэлтгэсэн болно. 

 

 Өнгөн хөрсний овоолго ба хамгаалалт: Нийт 15 836,4 м3 өнгөн 
хөрсийн уурхайн амыг тойруулан 2-2,5 м-ийн өндөртэйгээр нуруулдан 
зассан бөгөөд зарим хэсгийг хайргаар даруулан салхинд хийсэхээс 
урьдчилан сэргийлж хамгаалсан байна. 

 

 Аль болох хөрсний эвдэгдэх талбайг бага байлгах зэрэг арга 
хэмжээнүүдийг авч байна.  

 

 

 

 
 

 

Зураг 4. Далд малталтын ам нээхийн өмнө өнгөн хөрсийг хусаж байгаа 
байдал. 2003-08-07  
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Зураг 5. Өнгөн хөрсний овоолго  
 

 
Зураг 6. Далд уурхайн амны одоогийн байдал.  
1. Далд уурхайн амны хэмжээ:   
Урт: 332 м                                 
Өргөн: 159 м 
Гүн: 30м 
Цулын хэмжээ: 239 776 m3  
 

2. Шаврын овоолгын хэмжээ:  
Урт: 235 м 
Өргөн:154 м 
Өндөр: 7м 
 

3. Чулууны овоолгын хэмжээ: 
Урт: 349 м 
Өргөн: 147 м 
Өндөр: 2.2м 
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Одоогоор хайгуулын болон далд уурхайн ам нээх үйл ажиллагаанаас болж 
байгаль орчинд учруулсан ноцтой хохирол ажиглагдаагүй байна.   
 
Харин өрмийн суурь машин болон зумпны ойролцоо бага хэмжээний 
бохирдол үүсдэг бөгөөд 7 хоног тутам аюулгүй ажиллагаа, байгаль орчны 
хяналт шалгалтуудыг тогтмол явуулж өрмийн компаниудад үүрэг даалгавар 
байнга өгч ажилладаг. 
 
5.3.2. ТООСЖИЛТЫН ХЯНАЛТ 
 
Хайгуулын болон далд уурхайн ам нээх үйл ажиллагаанаас үүсэх 
тоосжилтыг аль болох бага хэмжээнд байлгаж түүнийг бууруулахын тулд 
ахуйн хэрэгцээнд ашигласан хаягдал ус болон зумпны усыг эргүүлэн 
ашиглаж байна. Нийт 132 768 м3 хаягдал усыг /зөвхөн шүршүүр болон 
угаалгын газрын хаягдал ус/ тоосжилтыг бууруулах зорилгоор өрөм 
хоорондын зам, далд уурхайн ам, ангиудын хоорондох зам дагуу цацаж 
дахин ашиглаж байна. 
 
Мөн малталтаас гарч буй чулууг жижиглэн малталтын орчмын зам дагуу 
асгаж дэвсдэг. 
 

 
 

Зураг 7. Ахуйн хаягдал усыг далд уурхайн амны овоолго дээр цацаж байгаа 
байдал. 
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Зураг 8. Хайрга дэвсэж тоосжилтыг бууруулж байна. 
 

 

Төсөл хэрэгжиж буй район нь Монгол орны хуурай уур амьсгалтай говийн 
бүс нутагт оршдог бөгөөд тээвэрлэлтийн бүх ажиллагааг шороон замаар 
хийдэг. Энэ нь хөрсний элэгдэл, эвдрэлийг үүсгэж тоосжилтыг бий болгох 
нэг нөхцөл болж байна. 
 
Иймээс тээврийн хэрэгслэлүүд ангиудын хажуугаар өнгөрөх шороон замаар 
явах үедээ хурдаа сааруулах нь хүн амьдардаг орчмын тоосжилтыг 
бууруулах болон осол аваарийн эрсдлийг ч бууруулах ач холбогдолтой юм. 
Иймд ангиудын ойролцоох замуудыг хусаж янзлан, замын уулзваруудыг 
тэмдэгжүүлэх арга хэмжээ авсан болно. 
 

Мөн улирлын чанартай шороон шуурга ихтэй тул ангиуд болон аливаа тоног 
төхөөрөмжүүдийг шороон шуурганы үзүүлж болзошгүй нөлөөллөөс 
урьдчилан сэргийлж барьж байгуулах шаардлага бий болдог. 
 

Тухайлбал: хог хаягдлын цэгийг байгуулахад тоосжилтыг бууруулах 
зорилгоор овоолгын хойд хэсгийг нягтруулан дагтаршуулах зэрэг арга 
хэмжээг авдаг. 
 

5.3.3. ДУУ ЧИМЭЭ 
 
Аливаа тоног төхөөрөмжийн дуу чимээг аль болох бууруулахын тулд 
ангиудаас хол зайд суурилуулах арга хэмжээг авч байна.  
 
Тухайлбал: ОТ ангийн генератор болон бусад дуу чимээ ихтэй тоног 
төхөөрөмжүүдийг байрлуулахдаа хүмүүс амьдарч буй ангиудаас аль болох 
хол байрлуулж, дуу чимээг багасгахын тулд тусгай контейнерт байрлуулан 
угсардаг.  
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6. ХОГ ХАЯГДЛЫН ЦЭГ  

 
Сүүлийн үед хайгуулын ангиудаас гарах ахуйн хог хаягдал болон 
үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанаас үүсэх хогийг зайлуулах хог хаягдлын 
байгууламж барих шаардлага эрс ихэсч байна.   
 
Тус компаний хайгуулын үйл ажиллагааны явцад одоогийн байдлаар газар 
ухаж суваг, нүх байгуулж хог хаягдлыг зайлуулах нь нэн тохиромжтой 
хэлбэр юм. 
 
6.1. ХОГИЙН ХУУЧИН ЦЭГИЙГ БУЛАХ 
 
Хог хаягдлын хуучин цэгийг энэ оны 10-р сарын 25-нд хааж, дарж булуулсан 
бөгөөд нийт 2 га орчим газрын хогийг түүлгэж  цэвэрлэсэн.   
 

       
Зураг 9. Хогийн хуучин цэг түүнийг дарж булсан байдал 
 

6.2. ХОГ ЗАЙЛУУЛАХ ШИНЭ ЦЭГ  
 
АММИ компаний хүсэлтийн дагуу Ханбогд сумын засаг дарга шинээр хог 
хаягдлын цэг байгуулах газрын зөвшөөрлийг олгож түүнийг үндэслэн ОТ 
төслийн хэмжээнд нийт 4000 м2 талбайд хог хаягдлын нэгдсэн цэгийг 
байгуулаад байна. 
  
Шинэ хог хаягдлын цэгт хогийг төрөлжүүлэн хаяж байгаа ба шингэн 
хаягдлыг зайлуулах шуудуу, хатуу хог хаягдал хийх нүх ухсан ба техникийн 
хаягдал тос зайлуулах бункер зэргийг байрлуулаад байна. Хогийн цэг нь:    
 

 ОТ хайгуулын ангиас зүүн урагш 3.4 км зайд байрлана  

 Умдайн голоос зүүн тийш 4 км зайд хол оршдог 

  Түүх соёлын дурсгалт газраас хол  

 Малчдын худаг ус, өвөлжөөнөөс хол  
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 Салхины голлох чиглэлийг хааж хойд талаар нь шороон далангаар 
нөмөрлөн хаалт хийж өгсөн 

 Хүн амьтан орохоос урьдчилан сэргийлж хашаа, далангаар 
хамгаалалт хийсэн  

 Алсдаа энэхүү хогийн цэгийн талбай нь баяжуулах үйлдвэрийн 
хаягдлын талбай байгуулах газар болох юм. 

 

          
 

Зураг 10. Шингэн хог хаягдлын шуудуу: 200м урт, 20м өргөн, 1м гүнтэй. 
Хатуу хог хаягдлын цэг: 30 м урт, 4 м өргөн, 2м гүнтэй.   
 
Өдөрт 25-30 т бохир ус хаяж байна.  
 

7. ХАЙГУУЛЫН АНГИУД 

ОТ төсөл хэрэгжиж буй лицензийн талбайд хайгуулын 5 анги байрлаж 
байгаа бөгөөд захиргааны оффисууд, механикийн засварын цехүүд, дээж 
бэлтгэлийн өрөө, цооногийн дээж бэлтгэх цех болон онгоцны буудлын 
талбай байдаг. 
Мөн хайгуулын анги тус бүр хаягдал ус зайлуулах байгууламж ашиглаж 
байна.  
2003 онд хийсэн судалгаагаар ангиуд нийт  330500м2 талбай эзэмшиж 
байгаа бөгөөд лицензийн талбайд нэмж 100 км орчим урттай замын сүлжээ 
/500 000 м2  буюу 0.5км2/ үүсчээ. 
 
2003 оны 7-р сар хүртэл хайгуулын зарим анги дах шүршүүр, жорлон, 
угаалгын газар болон гал тогооноос гарч буй хаягдал ус нь ил задгай 
хаягдаж хөрс болон тухайн орчныг бохирдуулж байсан.  
 
Хаягдал усыг ил задгай зайлуулахаас аль болох зайлсхийх нь зөвхөн 
байгаль орчны төдийгүй эрүүл ахуйн ач холбогдолтой юм. 
 

Иймээс энэ байдлыг зогсоож, хаягдал ус зайлуулах байгууламжийг нийт 
ангиудын хэмжээнд барьж байгуулсан болно.  
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Зураг 11. ОТ анги дах гал тогооны хаягдал ус ил задгай урсаж байсан байдал. 2003.07 сар 

 

 
Зураг 12. ОТ анги дах шүршүүрийн хаягдал ус ил задгай урсаж байсан байдал. 2003.07 сар  
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Зураг 13. Кан-Азийн анги дах угаалгын газрын хаягдал ус ил задгай урсаж байсан байдал. 
2003.07 сар  

 

Хаягдал ус зайлуулах байгууламжуудыг барьсны дараа 
 

 
Зураг 14. ОТ ангийн шүршүүрийн хаягдал усыг зайлуулах байгууламж 
   

 

 
 

Зураг 15.ОТ ангид хийгдсэн хаягдал ус зайлуулах байгууламжийн дотоод 
зохион  байгуулалт. Урт 4м, өргөн 4м, гүн 5 м 
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Зураг16. Кан-Азийн анги дах угаалгын газрын хаягдал усыг зайлуулах 
бункерыг суурилуулсан байдал. 2003.08 сар 
 

ОТ ангийн хэмжээнд гэхэд 6-8-р сарын хугацаанд ахуйн болон бохир ус 
зайлуулах нийт 6 байгууламж барьсан. Нийт 1200 м3 газар шорооны ажил 
хийж гүйцэтгэв.  
 

 

 

7.1. ХАЯГДЛЫГ ДАХИН АШИГЛАХ  
 
Хайгуулын ангиас гарч буй зарим ахуйн хог хаягдлыг орон нутгийн оршин 
суугчид, малчид дахин ашиглах боломжтой юм. Тухайлбал: мод, төмрийн 
хог хаягдлыг төрөлжүүлэн тусгай цэгт байрлуулдаг.  
 
Мөн  пиво ундааны сав, шил гэх мэт хаягдлуудыг оршин суугчид түүж авдаг.  
 
 
7.2. ХОГ ЗАЙЛУУЛАХ САВ 
 
ОТ төслийн хэмжээнд ажиллаж буй нийт ажиллагсад нь хог хаягдлаа хаях 
уут саваар бүрэн хангагдсан байдаг.  Алслагдмал ажлын байруудад ч гэсэн 
хогны уутыг өргөн хэмжээгээр ашигладаг бөгөөд хог хаягдлыг машинаар 
зөөвөрлөн зайлуулж байна.     
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8. УС  

8.1. УСНЫ НӨӨЦ 

 

АММИ компани нь тухайн орчны усан сангийн нөөцөд ноцтой өөрчлөлт 
үзүүлэхгүйгээр худаг зэрэг энгийн байгууламжуудыг барьж ашиглан 
хайгуулын төслийн усны хэрэгцээг хангаж байна. 
 
Нутгийн малчдын ахуйн хэрэгцээндээ ашиглаж буй хөрсний усны худгийг 
хайгуулын үйлдвэрлэлийн хэрэгцээнд ашигладаггүй болно. 
 
Мөн орон нутгийн захиргаанаас тусгай зөвшөөрөл болон ашиглах эрхийн 
бичиг аваагүй тохиолдолд булаг, шанд, нуур, голын усан санг хайгуулын үйл 
ажиллагаанд хэрэглэхийг эрс хориглосон байдаг тул байгалийн усан 
сангуудыг ямар ч тохиолдолд ашиглахаас зайлсхийж байдаг. 
 
Мал болон зэрлэг амьтдын ундлах усыг бохирдуулж, ширгээх аюултай тул 
булаг, шандны ундарга болон худгийн ойролцоо хайгуулын ажил явуулахаас 
зайлсхийдэг.  

 
Зураг 17. OTRC 218-р өрмийн цооног дээр худаг байгуулан ангиудын ундны 
усны хэрэгцээг хангаж байна 
 

 

Одоогийн байдлаар OTRC 047, 078, 093-р цооногууд дээр худаг барьж 
хайгуулын усны хэрэгцээг хангаж байна. Ашиглаж буй аливаа худаг түүний 
орчмыг хамгаалж, байнга цэвэрлэгээ үйлчилгээг явуулж байдаг. 
 
2003 онд унд ахуйн хэрэгцээнд нийт 28 368 м3, үйлдвэрлэлд 104 400 м3 ус 
ашиглажээ.  
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Оюу Толгой ангийн ундны усны шинжилгээний дүн 

Өмнөговь аймгийн Мэргэжлийн Хяналтын Алба 
Шижилгээг Өмнөговь аймгинй Даланзадгад хотын Улсын итгэмжлэгдсэн лабораторид хийв 
 

Хүснэгт 8.1.1                                                                                             06.06.2003 

Үзүүлэлтүүд Нэгж 

Дээжлэлт хийсэн газрууд  Стандарт 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

MNS- 
900-92* 

Австралийн 
ундны усны  
зааварчилгаа 

OTRC 
218  

Ундны 
усны 
худаг 

Цэвэр 
усны 

машин 

Гал 
тогооны 

ус 

Шинэ 
шүршүүр 
Хүйтэн 
ус 

Шинэ 
шүршүүр 
халуун 
ус 

Геологчд
ын 
оффис 
дах 
шүүлтүү
рийн ус 

OTRC 
047 
өрмийн 
усны 
худаг 

pH  8.2 8.2 8.1 8.3 8.3 8.3 8.3 6.0-9.0 6.5 – 8.5 

Хатуулаг 
мг-

экв/л 
1.2 1.0 0.9 0.6 0.9 0.8 2.8 <7.0  

Үнэр Балл No No No No No No No <2  

Өнгө 
граду

с 
5 5 5 5 5 5 5 <20  

Амт Балл No No No No No No No <2  

Тунгалаг  45 45 45 45 45 45 45   

Хуурай 
үлдэгдэл 

мг/л 355 355 354 356 351 352 1289 1000  

Температур C 21 21 21 21 21 21 21   

NaCl % 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 1.3   

Иод мг/л 0.03 0.00 0.00 0.03 0.03 0.02 0.03  0.1  

PO4 мг/л 0.13 0.19 0.06 0.02 0.07 0.09 0.25 3.5  

Cl
-
 мг/л 96 105 180 108 105 90 150 350 250  

F
-
 мг/л 1.35 1.43 1.35 1.42 1.40 1.40 1.51 0.7 – 1.5 1.5  

Нитрит NO2
-
 мг/л 0.001 0.001 0.09 0.002 0.05 0.001 0.007  3.0  

Нитрат NO3
-
 мг/л 2.2 2.8 2.9 2.1 2.0 2.2 2.0 10 50  

 SO4 мг/л 90 75 80 281 375 200 255 500 
500  
250  

Ca мг/л 16.08 16.08 12.02 10.02 8.02 12.02 36.02 100  

Mg мг/л 4.8 2.4 3.7 1.2 6.1 2.4 12.2 30  

 NH4 мг/л 0.00 0.051 0.00 0.02 0.08 0.08 0.06  0.5  

Fe мг/л 0.01 0.02 0.02 0.05 0.06 0.03 0.08 0.3 0.3  

Cu мг/л 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 1.0 
2.0  
1.0  

* Монгол улсын стандарт. Ундны ус  

** Австрали улсын ундны усны зааварчилгаа 
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9. ОТ орчны мониторинг 

 

2002 онд АММИ компани нь “Экотрейд” ХХК-тай гэрээ байгуулан Оюу толгой 
төсөл явагдаж буй талбайд Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий 
үнэлгээ хийлгүүлсэн бөгөөд Оюу толгой орчны мониторинг хийх цэгүүдийг 
сонгон авч, зөвлөмж боловсруулсан билээ. Энэхүү зөвлөмжийн дагуу 2003 
оны 5-р сараас эхлэн Оюу толгой төслийн орчинд хөрс, ус, ургамлын 
бүрхэвчинд мониторингийн хэмжилтүүдийг улирал, сар тутамд явуулж 
байна.  
 
Эрдэс боловсруулалт болон уурхайн ирээдүйн үйл ажиллагаанаас үүсч бий 
болох болзошгүй нөлөөллүүдийг нарийн тогтоон цаашид мөрдөх удирдамж 
боловсруулахын тулд 2003 онд “Экотрейд” ХХК нь Байгаль орчинд нөлөөлөх 
байдлын нарийвчилсан үнэлгээний ажлын хээрийн судалгааг хийж дуусган 
тайлан бичиж байна.  
 

Мониторинг хийх хяналтын цэгүүдийг  уурхайн үйл ажиллагаанд өртөх 
талбайгаас нэлээд хол зайд сонгосон бөгөөд энэ нь урт хугацааны дараа 
талбайнуудыг харьцуулан үзэж дахин нөхөн сэргээлт хийхэд ашиглах хэтийн 
зорилготой юм.       
 

9.1. УСНЫ  МОНИТОРИНГ  

Сар тутам хийх усны мониторинг усны үнэр, өнгө, амтыг тодорхойлж, 
тодорхой цэг дэх гүн болон цооногийн усны түвшнийг хэмжиж байна.  
Улирал тутамд усны химийн шинжилгээг авч байгаа бөгөөд 3, 6, 9, 12-р 
саруудад усны химийн шинжилгээг хийсэн болно. 
Дараах хүснэгтүүдэд усны хяналт хийх цэгүүдийн нэрс, байршил болон  2003 

оны 6, 7, 8-р саруудад хийсэн усны хяналтын хэмжилтийн үр дүнг үзүүлэв.  
 

 

 
 

Зураг 18. Хөх хадны булгийн гүнийг хэмжиж байна. 
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Зураг 19.Хэрсийн худаг. Улиралд 1 удаа хийдэг усны химийн шинжилгээ авч 
байна. 2003.07 сар 
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Оюу Толгой орчмын задгай усуудад мониторинг хийх цэгүүд 

 

Хүснэгт 9.1.1 

Моиторинг хийх 

цэгүүд 

Байрлал Мониторинг хийх үзүүлэлтүүд 

Бор овоо булаг ОТ ангиас урагш 2 км-т 

 

Улирал тутам: 

pH, TDS (grav), TSS, Нийт хатуулаг (CaCO3),  

 Ca, Mg, Na, K, SO4, NO2, NO3, NH4, 

As, Cd, Cu, Hg, Pb, Zn, Cr, Fe, Ni, 

Сар тутам: 

Тодорхой цэгээс усны гүнийг хэмжих 

Хөх хадны булаг ОТ ангиас урагш 14,5 км-т 

Маанын булаг ОТ-оос зүүн урагш 13 км-т 

Хэрсийн худаг 43 01 099 

106 49 099  

Улирал тутам: 

pH, TDS (grav), нийт хатуулаг (CaCO3) 

 Ca, Mg, Na, K, SO4, NO2, NO3, NH4, 

As, Cd, Cu, Hg, Pb, Zn, Cr, Fe, Ni, 

Амт, үнэр, өнгө 

Сар тутам: 

Усны түвшин хэмжих 

 

Улаан толгойн худаг 42 58 429 

106 45 713  

Хөх хадны худаг 43 03 616 

106 51 850  

Хоёр модны худаг 43 01 364 

106 54 286  

Цооног  

OTRC 047 

43 01 365 

106 85 076 

Улирал тутам: 

pH, TDS (grav), нийт хатуулаг (CaCO3) 

 Ca, Mg, Na, K, SO4, 

As, Cd, Cu, Hg, Pb, Zn, Cr, Fe, Ni, 

Амт, үнэр, өнгө 

Сар тутам: 

Усны түвшин хэмжих 

 

Цооног 

OTRC 068 

43 00 48 

106 51 07 

Цооног 

OTRC 081 

43 01 011 

106 84 703 

Цооног 

OTRC 133 

42 99 832 

106 84 703 

Цооног  

OTRC 104 

43 00  066 

106 85 511 

Цооног 

OTRC 218 

43 01 965 

106 86 395 
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6-Р САРД ХИЙСЭН ХЭМЖИЛТИЙН ҮР ДҮН  
 

Хүснэгт 9.1.2.                                                                                                    2003-06-20 

Хяналтын 
цэгүүд  

Байрлал  

Үзүүлэлтүүд 

p
H 
 

T Үнэр Өнгө Амт  
Усны  

түвшин 
Усны гүн 

 
Тайлбар 

Нэгж   C
0
 балл балл балл  м м  

Хэрс худаг 
43 01 099 
106 49 099 

  0 0 0  1.35   

Улаан толгой  
 

42 58 429 
106 45 713 

  0 0 0  1.4   

Хөх хадны 
худаг 

42 56 823 
106 51 850 

  0 0 0  0.65   

Хоёр модны 
худаг 
 

43 01 364 
106 54 286 

  0 0 0  1.8   

Бор овоо булаг 
ОТ ангиас 
урагш 2 км 

  0 0 0   0.2  

Хөх хад булаг 
ОТ ангиас 
урагш 14.5 
км 

        Усгүй байв 

Маанийн булаг 

От ангиас 
зүүн урагш 
13 зм 
 

  0 0 0   0.3  

OTRC-047 
43 01 365 
106 85 076 

        
Эвдэрсэн 

байв 

OTRC-068 43 01 011 
106 84 703 

        Усгүй 

OTRC-081 42 99 832 
106 84 703 

  0 0 0  2.8   

OTRC-133 43 00  066 
106 85 511 

   0 0     

OTRC-104 43 01 965 
106 86 395 

   0  0  10.2   

OTRC-218 
худаг 

43 00 085 
106 83 936 

  0 0 0    
Ундны усны 

эх үүсвэр 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 24 

 
 
 

7-Р САРД ХИЙСЭН ХЭМЖИЛТИЙН ҮР ДҮН  
 

Хүснэгт 9.1.3.                                                               2003-07-р сарын 15 -18  

Хяналтын цэгүүд  Байрлал 

Үзүүлэлтүүд 

pH 
 

T Үнэр Өнгө Амт  
Усны  

түвшин 

Усны 
гүн 

 
Тайлбар 

нэгж   C
0
 балл балл балл  м м  

Хэрс худаг 
43 01 099 
106 49 099 

7.43 19.4 0 0 0  0.4   

Улаан толгой  
 

42 58 429 
106 45 713 

7.76 20.5 0 0 0  0.5  
Малын 
ялгадас 

Хөх хадны худаг 
42 56 823 
106 51 850 

8.05 27.9 0 0 0  0.1   

Хоёр модны 
худаг 
 

43 01 364 
106 54 286 

7.57 15.3 0 0 0  1.47  
Малын 
ялгадас 

Бор овоо булаг 
ОТ ангиас 
урагш 2 км 

8.08 27.4 0 0 0   0.1 Ус багатай 

Хөх хад булаг 
ОТ ангиас 
урагш 14.5 
км 

8.2 25.8 0 0 0   0.1 Ус багатай 

Маанийн булаг 

От ангиас 
зүүн урагш 
13 зм 
 

  0 0 0    Усгүй  

OTRC-047 
43 01 365 
106 85 076 

8.06 11.8 0 0 0    
өрмийн 

усны худаг 

OTRC-068 43 01 011 
106 84 703 

  0 0 0    усгүй 

OTRC-081 42 99 832 
106 84 703 

8.64 11.9 0 0 0  2.0   

OTRC-133 43 00  066 
106 85 511 

7.87 10.4 0 0 0  8.56   

OTRC-104 43 01 965 
106 86 395 

7.82 10.2 0 0 0  10.7   

OTRC-218 
худаг 

43 00 085 
106 83 936 

8.27 10.6 0 0 0    
Ундны усны 

худаг  
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8-Р САРД ХИЙСЭН ХЭМЖИЛТИЙН ҮР ДҮН  
 
 
 

Хүснэгт 9.1.4.                                                                                        2003-08-20 

Хяналтын цэгүүд  Байрлал 

Үзүүлэлтүүд 

pH 
 

T Үнэр Өнгө Амт  
Усны  

түвшин 

Усны 
гүн 

 
Тайлбар 

Нэгж   C
0
 балл балл балл  м м  

Хэрс худаг 
43 01 099 
106 49 099 

7.43 19.4 0 0 0  0.4   

Улаан толгой  
 

42 58 429 
106 45 713 

7.76 20.5 0 0 0  0.5  
Малын 
ялгадас 

Хөх хадны худаг 
42 56 823 
106 51 850 

8.05 27.9 0 0 0  0.1   

Хоёр модны 
худаг 
 

43 01 364 
106 54 286 

7.57 15.3 0 0 0  1.47  
Малын 
ялгадас 

Бор овоо булаг 
ОТ ангиас 
урагш 2 км 

8.08 27.4 0 0 0   0.1  

Хөх хад булаг 
ОТ ангиас 
урагш 14.5 
км 

8.2 25.8 0 0 0   0.1  

Маанийн булаг 

От ангиас 
зүүн урагш 
13 зм 
 

  0 0 0     

OTRC-047 
43 01 365 
106 85 076 

8.06 11.8 0 0 0     

OTRC-068 43 01 011 
106 84 703 

  0 0 0    усгүй 

OTRC-081 42 99 832 
106 84 703 

8.64 11.9 0 0 0  2.0   

OTRC-133 43 00  066 
106 85 511 

7.87 10.4 0 0 0  8.56   

OTRC-104 43 01 965 
106 86 395 

7.82 10.2 0 0 0  10.7   

OTRC-218 
худаг 

43 00 085 
106 83 936 

8.27 10.6 0 0 0    
Ундны усны 

худаг 
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9.2. ХӨРС БОЛОН УРГАМЛЫН МОНИТОРИНГ 

ОТ орчмын нутагт 6 сар тутам буюу зун, намрын улиралд хөрс болон 
ургамлын мониторинг хийх бөгөөд ургамлын төрөл зүйл, бүрхэвч, эзлэх 
хувь, хөрсний бүтэц, элэгдэл зэргийг тодорхойлон тэмдэглэнэ.   
 
2003 оны 5-р сард хөрс болон ургамлын мониторинг хийх 10х10м талбайтай 
нийт 13 цэг сонгон авч, ургамлын төрөл зүйл, бүрхэвчийн бичлэг хийж, зураг 
авч баримтжуулсан болно. 
 
Мөн 7-8 саруудад байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээний 
хээрийн судалгааны ажлын үеэр нарийвчилсан материалуудыг нэмж 
цуглуулсан болно.   
 

Оюу Толгой орчмын хөрс ба ургамлын бүрхэвчинд  

мониторинг хийх цэгүүд 

Universal Transverse Mercator (WGS84) system (UTM Zone 48, Northern Hemisphere)-ийг 
ашигласан.  
Хүснэгт 9.2.1. 

Талбай 

No. 

Хойд 
өргөрөг 

 

48-р  Давамгайлах зүйл /латинаар/ 

1 4767000 650000 Salsola passerina, Potaninia mongolica 

2 4765500 654000 

3 4765000 648000 Oxitropis aciphulla, Stira glareosa, Cleist.squarrosa, 

Anabasis brevifolia, Salsola passerine 

 
4 4768000 654000 

5 4766000 649000 Anabasis brevifolia, Salsola passerina, 

Stira glareosa 

 
6 4761000 654000 

7 4765000 652000 Sympegma regelii, Oxytropis grubovii, Salsola 

Passerina, Nitraria sibirica 

 
8 4760000 653000 

9 4759500 647500 Eragrostis minor, Aristida Heymannii,  

Nitraria sibirica 

 
10 4762000 652500 

11 4759500 651000 Carex duriuscula, Iris lactea, Nitraria sibirica, Achnatherum 

Splendens, Peganum nigella 

 
12 4767000 648000 

13 4759000 650000 
Caragana pygmaea, Caragana leucophlora 
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Зураг 20. Хөрс ба ургамлын мониторинг хийж байгаа байдал 
 

 

 

 
 

    

Зураг 21. Мониторингийн талбай N 8 
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Хавсралт 1 
 

ОТ хайгуулын ангид байгаа бичиг баримтуудын жагсаалт 
 

1. Гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгжийн сертификат 
2. Бүртгэлийн дугаар 
3. Хайгуулын зөвшөөрөл 1,2-р хавсралтын хамт 
4. АМХЭГ-аас авсан Хайгуулын лицензийн зөвшөөрөл  
-Оюу толгой 66X, Манахт 066X-1, Хөх хад 066X-2, Улаан уул 066X-3 
5.  2003 оны Оюу толгой 66Х лицензийн талбайн төлбөр 
6.  Хайгуулын далд малталтын зөвшөөрөл 
7.  Оюу толгой, Манахт, Хөх хад, Улаан уулын хайгуулын талбайд хийх 

Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө 
8. Тэсэлгээ хийх зөвшөөрлийн бичиг 
9. Ханбогд сум АММИ компаний хооронд хийсэн газар ашиглалтын гэрээ 
10.  Гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгжид газар ашиглуулах 

тухай Ханбогд сумын засаг даргын захирамж 
11. Аж ахуйн нэгжид газар ашиглуулах гэрчилгээ. Дугаар 15110012 
12. Нисэхийн цаг уурын станц. Ус цаг уур, орчны шинжилгээний газар. 

Хэмжил зүйн лабораторийн гэрчилгээ. Дугаар 03/001 
13. Нисэхийн цаг уурын станц суурилуулах тухай гэрээ 
14. АММИ компаний “Мон энерго” ХХК-тай хийсэн гэрээ  
15. “МОНРОУД” ХХК-тай хийсэн гэрээ 
16. “B&G Equipment LLC” ХХК-тай хийсэн түрээсийн гэрээ 
17. “Wagner Asia Equipment LLC”-тай хийсэн түрээсийн гэрээ 
18. “ОЧИРНЯМ” ХХК-тай хийсэн тээврийн үйлчилгээний гэрээ 
19. Ханбогд сумын засаг даргатай хийсэн Ус ашиглалтын гэрээ 
20. Ус ашиглуулах тухай Ханбогд сумын засаг даргын зөвшөөрөл 
21. Ханбогд сумын засаг даргын шинээр хог хаядлын цэг байгуулахыг 

зөвшөөрсөн бичиг 
22. Оюу толгой нисэх буудлын зөвшөөрөл 
23. Их Говийн дархан цаазат газарт явуулах усны хайгуулын 

зөвшөөрлийн бичиг 
24. ОТ төслийн байгаль орчны нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээний тайлан 
25. Хайгуулын ажлын үед байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө-2003 
26. Далд уурхайн малталтын байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө 
27. ОТ, Хөх хад, Манахт болон Улаан уулын талбайд хийсэн хайгуулын 

ажлын тайлан-2002 
28. ОТ төслийн өрөмдлөгийн ажилд ашиглаж буй бодисуудын аюулгүй 

байдлын мэдээллийн хуудсууд 
29. Өрөмдөж дууссан талбайд хийсэн шалгалтын материалууд  
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Хавсралт 2 
 

ХАЙГУУЛЫН ШАТАНД ХИЙГДСЭН  

БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНҮҮД -2003 

 
N Байгаль орчныг хамгаалах ажлууд Тоо хэмжээ Эзэлхүүн 

 Өрөмдлөг явагдаж буй орчинд   

1 Зумп булж нөхөн сэргээсэн 200 өрмийн 
цооногийн талбай 

3600 м3 

 Өвлийн улиралд өрмийн зумпуудыг хашаагаар 
хамгаалан тэмдэгжүүлэх 

Алслагдмал газрын 
өрмийн зумп 

 

 Далд уурхайн ам нээх орчинд   

2 Өнгөн хөрсийг хусаж талбай бэлтгэх  52 788 m2  

3 Хуссан өнгөн хөрсийг нуруулдан засах болон 
хамгаалах 

 15 836.4 m3 

4 Ахуйн болон үйлдвэрлэлийн хаягдал усыг эргүүлэн 
ашиглаж тоосжилтыг бууруулах  

  132 768.0 м3 

5 Замыг чулуугаар хучиж тоосжилт бууруулах 2км орчим зам  

    

 Хайгуулын ангиудын хэмжээнд   

6 Хуучин хогийн цэгийн дарж булах 
 

120 м2 240м3 

7 Шинэ хог хаягдлын цэг байгуулах: 
Бохир усны шуудуу 
Хатуу хогийн цэг 
Хаягдал тосны цэг  

 
4000 м2 
  120 м2 
  400 м2 

 
4000 м3 
   240м3 
1600м3 

8 Хаягдлын цэгүүдийг хашаагаар хамгаалж, 
тэмдэгжүүлэх 

  

9 Анги хоорондын замуудын уулзваруудын хусаж 
тэгшлэн, тэмдэгжүүлэх 

30 км зам зассан  

10 Орчмын цэвэрлэгээ Байнга   

 ОТ ангийн хэмжээнд   

11 Бохир усны цистерн байрлуулах 
Нүх ухаж бэлтгэх   

 1200 m3 

12 Тоосжилтыг бууруулах, ангийн талбайг усжуулах 5 т ус  

 Нийт  26 716.4m3 

 Мониторингийн ажлууд   

13 Ундны усны шинжилгээ 2 удаа  

14 Ус, хөрс, ургамлын мониторинг  Сар, улирал тутам   

 Хяналт шалгалтууд   

15 Өрмийн аюулгүй ажиллагааны шалгалтууд 45 удаа /Сард 3-4 
удаа тогтмол/ 

 

16 Байгаль орчин, аюулгүй байдлын шалгалт 40 удаа  

17 Эрүүл ахуйн шалгалтууд 25 удаа  

 Хөдөлмөр хамгааллын ажлууд   

18 ОТ тухай танилцуулга /5 сараас хойш/ 300 хүнд   

19 Аюулгүй ажиллагааны анхан шатны зааврчилгаа 320 хүнд  

20 Ажлын байрны зааварчилгаа 170 хүнд  

21 Аюулгүй ажиллагааны сургалтууд 90 хүнд  

22 Эрүүл ахуйн зааварчилгаа 100 хүнд  

23 Анхны тусламж үзүүлэх сургалт 30 хүнд  

24 Нийгмийн халдварт өвчний тухай лекц, яриа  3 удаа  
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