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УДИРТГАЛ 

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 учирах 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. 
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1. ТӨСЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА 

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). 

 

Зураг 1. Оюу Толгой төслийн байршил 

Оюу Толгойн зэс-алтны бүлэг орд 1.1.

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 (Зураг 3).  

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 

Хайгуулын ажил 1.2.

“Оюу Толгой” ХХК нөөц ашиглалт, цаашдын хайгуулын ажилд дэмжлэг болох зорилгоор 

2014 онд лицензийн талбайд  гадаргуугын өрөмдлөгүүдийг хийсэн. 2014 оны 11-р сарын 

16-ны өдрийг хүртэл лицензийн талбай дотор гадаргуугийн нийт 31 өрөмдлөг хийж, 7046 

тууш метр  өрөмдсөн байна. Үүнд: 

• Хайгуул, нөөцийн судалгааны болон геотехникийн шинж чанарыг тодорхойлох 

зорилгоор нийт 7 цооногийг алмазан өрөмдлөгийн аргаар 1994.1 т.м гадаргуугийн 

өрөмдлөг, 
• Далд уурхайн Conveyor Drilling Programm-ын судалгааны ажлын зориулалтаар 15 

цооногийн  4296,9 т.м өрөмдлөг,  
• Ил уурхайн Геометаллургийн судалгааны ажлын зориулалтаар 5 цооногийн 710 

тууш метр гадаргуугын өрөмдлөг. 

Ил уурхайн олборлолт явуулж буй талбайд геотехникийн нөхцлийг урьдчилан 

тодорхойлох зорилгоор 4 цооногийн нийт 45 т.м алмазан өрөмдлөгийн ажил тус бүр 

хийгдсэн байна. 

Ил уурхайн ашиглалт, баяжуулах үйл явц 1.3.

2014 оны 3-р улирлын байдлаар ил уурхайгаас нийт 57,975 мян тн хүдэр олборлож 20,367 

мян тн хүдрийг баяжуулах үйлдвэрт боловсруулсан. Үүнээс зэс 98.2 мян тн, алт 311 мян 

унци, мөнгө 608 мян унци бүхий зэсийн 26%-ийн агуулгатай 377 мян тн зэсийн 

баяжмалыг үйлдвэрлээд байна (Хүснэгт 1).  
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Хүснэгт 1. Олборлолт, баяжуулалттай холбоотой мэдээлэл1. 

  

4-р улирал  

(2013) 

1-р улирал 

(2014) 

2-р 
улирал 

(2014) 

3-р 
улирал 

(2014) 

Нийт 

(2014) 

Олборлосон хүдэр (мян, тн) 21,956 21,621 16,861 19,493 57,975 

Боловсруулсан хүдэр (мян, тн) 7,835 5,560 7,778 7,029 20,367 

Баяжуулсан хүдэр дэх эрдсийн дундаж агуулга 

Зэс (%) 0.49 0.52 0.53 0.59 0.55 

Алт  (г/т) 0.41 0.49 0.6 0.8 0.64 

Мөнгө  (г/т) 1.44 1.52 1.57 1.64 1.58 

Үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүний хэмжээ  (мян, тн) 129.5 102.9 140 134.1 377 

Дундаж агууламж (Зэс, %) 25.4 24.6 25.8 27.3 26.0 

Баяжмал дахь эрдсийн агууламж 

Баяжуулсан зэс (мян, тн) 32.9 25.3 36.2 36.6 98.2 

Алт (мян, унци) 74 66 113 132 311 

Мөнгө (мян, унци) 208 163 229 216 608 

Дэд бүтэц, зам харилцаа 1.4.

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. 

2014 онд Оюу Толгой–Гашуун сухайтын автозамын барилгын ажил бүрэн дууссан болно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

1  Эх сурвалж: (http://www.turquoisehill.com/i/pdf/Turquoise-Hill-announces-financial-results-and-
review.pdf, http://ot.mn/mn/media/press-release/20141111 ) 
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2. ТӨСЛИЙН ГОЛ БА БОЛЗОШГҮЙ НӨЛӨӨЛӨЛ 

Оюу Толгой төслөөс зэс болон алт олборлох төслийн БОНБНҮ-ээр төслийн гол болон 

болзошгүй нөлөөллийг дараах байдлаар тодорхойлсон байдаг (Хүснэгт 2).  

Хүснэгт 2. БОНБНҮ2-ээр тогтоосон төслийн гол ба болзошгүй нөлөөлөл 

                               

          Нөлөөлөл 

 

Байгаль  

орчны  

үзүүлэлтүүд 

Ш
уу
д 

Ш
уу
д 
бу
с 

Ө
өр
өө

 з
ох
иц
уу
ла
гд
ах

 

Б
ог
ин
о 
ху
га
ца
ан
д 

Д
ун
д 
ху
га
ца
ан
д 

У
рт

 х
уг
ац
аа
нд

 

Б
уц
аж

 н
өл
өө
лө
х 

Бу
ца
лт
гү
й 
нө
лө
өл
өх

 

Х
үч
тэ
й 

Д
ун
д 

Б
аг
а 

1. Байгаль орчин, экосистемийн өөрчлөлт 

Газрын дорхи 

усны урсац 

өөрчлөгдөх 

х     х  х х   

Гадаргын усны 

урсац 

өөрчлөгдөх 

х     х  х х   

Ургамлан 

нөмрөг 
өөрчлөгдөх 

х     х  х  х   

Хөрсний 

элэгдэл, эвдрэл 
ихсэх 

х     х   х   

Геологийн 

тогтоц 

өөрчлөгдөх 

х     х  х х   

Зэрлэг ан 

амьтдын 

байршилт, 
тархалт 
өөрчлөгдөх 

 х   х   х   х 

Уур амьсгал 
(бичил)-ын 

өөрчлөлт 
 х  х    х    х 

2. Байгалийн нөөцийн ашиглалт 

                                                

2
 Оюу Толгой ХХК-ний “Оюу Толгой ордоос зэс, алт олборлох, боловсруулах төслийн өргөтгөл шинэчлэлийн 

нэгдсэн төсөл” 
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          Нөлөөлөл 

 

Байгаль  

орчны  

үзүүлэлтүүд 
Ш
уу
д 

Ш
уу
д 
бу
с 

Ө
өр
өө

 з
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уу
ла
гд
ах

 

Бо
ги
но

 х
уг
ац
аа
нд

 

Д
ун
д 
ху
га
ца
ан
д 

У
рт

 х
уг
ац
аа
нд

 

Бу
ца
ж

 н
өл
өө
лө
х 

Бу
ца
лт
гү
й 
нө
лө
өл
өх

 

Х
үч
тэ
й 

Д
ун
д 

Б
аг
а 

Зэс, алтны 

нөөц хомсдох 
х     х  х х   

Эрдэс түүхий 

эдийн нөөц 

хомсдох 

х     х  х х   

Бэлчээрийн 

талбай хомсдох 
х    х   х  х  

Үйлдвэрлэлийн 

зориулалтаар 
ашигласнаас 
усны нөөц 

хомсдох 

х     х  х х   

Ахуйн 

зориулалтаар 
ашигласнаас 
усны нөөц 

хомсдох 

х     х  х  х  

Эрчим хүчний 

хэрэглээ 
нэмэгдэх 
/үйлдвэрийн 

хэрэгцээнд/ 

х     х  х х   

Эрчим хүчний  

хэрэглээ 
нэмэгдэх 
/ахуйн 

хэрэгцээнд/ 

х     х  х  х  

3. Байгаль орчны чанарын өөрчлөлт 

Газрын доорхи 

усны чанар 
өөрчлөгдөх 

х     х  х  х  

Гадаргын усны 

чанар 
өөрчлөгдөх 

     х  х  х  
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          Нөлөөлөл 

 

Байгаль  

орчны  

үзүүлэлтүүд 
Ш
уу
д 

Ш
уу
д 
бу
с 

Ө
өр
өө

 з
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уу
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гд
ах

 

Бо
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но

 х
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нд

 

Д
ун
д 
ху
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д 

У
рт

 х
уг
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аа
нд

 

Бу
ца
ж
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өл
өө
лө
х 

Бу
ца
лт
гү
й 
нө
лө
өл
өх

 

Х
үч
тэ
й 

Д
ун
д 

Б
аг
а 

Агаарын 

бохирдол үүсэх 
х     х  х  х  

Хөрсний 

бохирдол үүсэх 
х     х  х  х  

Дуу чимээ, 
доргио 

чичиргээний 

нөлөөлөл 

х х   х  х   х  

4. Байгалийн өнгө төрх, түүх соёлын дурсгалт зүйл, археологи, палеонтологийн олдвор 

Байгалийн 

унаган төрх 
болон 

ландшафтын 

хэлбэр төрх 
өөрчлөгдөх 

х    х   х  х  

Тусгай 

хамгаалалттай 

газар нутагт 
нөлөөлөх 

 х   х     х  

Түүх, соёлын 

дурсгалт зүйлд 

нөлөөлөх 

 х  х       х 

Археологи, 

палеонтологий
н олдворт 
нөлөөлөх 

 х  х       х 

5. Эдийн засаг, нийгмийн асуудал 

Улсын төсвийн 

орлого 

нэмэгдэх 
+    +   +  +  

Орон нутгийн 

төсвийн орлого 
нэмэгдэх 

+    +   +  +  
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          Нөлөөлөл 

 

Байгаль  

орчны  
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Д
ун
д 
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а 

Ядуурлыг 
бууруулахад 

дэмжлэг 
үзүүлэх 

+    +   +  +  

Шинээр ажлын 

байр нэмэгдэх 
+    +   +  +  

Ажиллагсдын 

эрүүл мэндэд 

нөлөөлөх 

 х   х     х  

Тухайн орчинд 

оршин суугаа 
хүн амын 

эрүүл мэндэд 

нөлөөлөх 

 х        х  

Хүн амын 

шилжилт, 
хөдөлгөөн 

ихсэх 

х     х    х  

6. Бусад нөлөөлөл 

Хаягдлын 

сангаас үүсэх 
нөлөөлөл 

х     х х   х  

Химийн 

бодисын 

нөлөөлөл 

х х   х  х   х  

Зам харилцаа, 
машин 

механизмын 

хөдөлгөөнөөс 
хөрс эвдрэх 

х    х   х  х  

Ахуйн болон 

үйлдвэрийн 

бохир ус, 
нефтийн 

х    х  х   х  
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          Нөлөөлөл 

 

Байгаль  

орчны  

үзүүлэлтүүд 
Ш
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д 

Ш
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д 
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Ө
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гд
ах

 

Бо
ги
но

 х
уг
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аа
нд

 

Д
ун
д 
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рт
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өө
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Бу
ца
лт
гү
й 
нө
лө
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өх

 

Х
үч
тэ
й 

Д
ун
д 

Б
аг
а 

бүтээгдэхүүн 

хөрсөнд 
нэвчиж ус, 
хөрс 
бохирдуулах 

Ахуйн бохир 

усны цооног, 
бие засах газар, 
хогийн цэгийн 

ариутгал 
муугаас эвгүй 

үнэр гарах, 
ялаа батгана, 
шавж үржих 

х   х   х    х 

Хүчтэй салхи 

шуурга, 
түймэр, газар 
хөдлөлт, аянга 
зэрэг 
байгалийн 

гамшгаас үүдэн 

аюул осол 
гарах 

 х  х   х   х  

Дүн 23/4 10 0 5 9/4 17 6 23 8 19/4 5 
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3. БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ЗОРИЛТУУД 

Манай Байгаль орчны удирдлагын тогтолцоо (БОУТ) нь байгаль орчны эрсдлийг дэс 
дараалалтай, цогц аргаар таних, үнэлэх бөгөөд уг эрсдлээс гарч болзошгүй үр дагаварыг 
бууруулах ба хянахад чиглэсэн үйл ажиллагааны тогтолцоо юм. БОУТ нь Төлөвлөх, 

Хэрэгжих, Шалгах, Дүн шинжилгээ өгөх дөрвөн үе шаттай хэрэгжих бөгөөд байгаль 
орчны үзүүлэлтийг тасралтгүй сайжруулах боломж бий болгоно. Үүнд: 

• Төлөвлөлт 

БОУТ-ны хүрээнд бид ISO 14001, Рио Тинто компанийн шаардлага хангасан Эрүүл мэнд, 

аюулгүй ажиллагаа, байгаль орчны бодлого боловсруулж, хууль эрхзүйн болон бусад 

шаардлагыг тогтоож, түүнийг мөрдөх журам боловсруулсан. Компанийн үйл 

ажиллагаанаас байгаль орчинд үзүүлж болзошгүй нөлөөллийн үнэлгээг хийж гүйцэтгэн 

түүнийг бууруулах арга замыг тодорхойлсон болно. Тухайлбал, байгаль орчны эрсдлийг 
бууруулах бодит зорилго, зорилтыг тодорхойлон тухайн жилийн ажлын төлөвлөгөөнд 

оруулж явдаг юм. 

• Хэрэгжилт, гүйцэтгэл 

Байгаль орчны зорилго зорилтод хүрэх үүрэг хариуцлагын зохион байгуулалт, хүрэх арга 
зам, хугацаа нь тодорхой байх шаардлагатай ба хэрэгжилтийн үе шатанд хүний нөөц, 

мэргэшсэн, ур чадвар бүхий боловсон хүчин, орчин үеийн дэвшилтэт технологи, 

санхүүгийн эх үүсвэрүүд зэрэг шаардлагатай нөөцөөр компанийн удирдлага хангах 

үүрэгтэй. Гэрээлэгч, ханган нийлүүлэгчийн менежментийг уг удирдлагын тогтолцоотой 

уялдуулан өөрсдийн тогтолцоог нэврүүлэхэд нь дэмжлэг туслалцаа үзүүлнэ. 

• Шалгалт 

Төлөвлөсөн үр дүнд хүрч, үйл ажиллагааг тогтмол сайжруулан улмаар түүний нийцтэй 

байдлыг үнэлж, үл тохирох, засч залруулах арга хэмжээг авах талаар заасан журам 

боловсруулж нэвтрүүлдэг. Эцэст нь БОУТ-ны боловсруулалтын түвшин, хэрэгжиж 

байгаа болохыг дотоодын аудитаар тогтоож байгууллагын дээд удирдлагад танилцуулах 

ажил багтана. 

 

• Дүн шинжилгээ 

Бид БОУТ-ны удирдлагын дүн шинжилгээг жил бүр хийж, тогтолцоог сайжруулахад 

нээгдсэн шинэ боломжуудыг үнэлж, орсон өөрчлөлтийг үйл ажиллагаанд тусгадаг. 
Ингэснээр БОУТ нь дахин төлөвлөлтийн үе шатанд орж, байгаль орчныг хамгаалах үйл 

ажиллагааг тогтмол сайжруулах боломжтой болж байгаа юм. 

Дээрхи бодлогыг цогц дараалалтай авч хэрэгжүүлсний үр дүнд олон улсад 

зөвшөөрөгдсөн менежментийг хэрэгжүүлж буйг батлах батламж болох ISO 14001 

сертификатыг 2013 онд 1 сард DNV байгууллагаас Оюу Толгой компанид олгосон болно 

(Зураг 3).  
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Зураг 3. Байгаль орчны удирдлагын тогтолцооны бүдүүвч болон ISO14001 баталгаажуулалтын гэрчилгээ 
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4. УДИРДЛАГА ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ 

4.1. Менежментийн багийн бүтэц, хуваарилалт 

Оюу төслийн байгаль орчны менежментийн үйл ажиллагааг ил үр дүнтэй, оновчтой 

зохион байгуулах зорилгоор дараах тодорхой зорилго бүхий үйл ажиллгаануудад 

чиглэгдсэн багуудад хуваагдан ажиллаж байна (Зураг 4 болон Хүснэгт 3).  

Зураг 4. Байгаль орчны менежментийг хэрэгжүүлэгч багуудыг харуулсан ерөнхий бүдүүвч 

 

Хүснэгт 3. Нэгжүүдийн үндсэн үйл ажиллагааны чиглэлүүд 

Харьяалагдах 
хэлтэс 

Багийн нэр Үйл ажиллагааны чиглэл 

Эрсдэл болон 
удирдлагын 
тогтолцоо  
хариуцсан хэлтэс 

Эрхзүйн хэрэгжилт 
хариуцсан баг 

- Үндэсний эрхзүйн шаардлагын биелэлтийг 
хангуулах 

- Хөрөнгө оруулагч нарын шаардлагыг 
хангуулах 

- Төслийн менежментийн багийг төлөөлөн 
гадны эрх бүхий байгууллагатай харьцах 

- Холбогдох шаардлагатай зөвшөөрлийг авах 
- Шаардлагатай мэдээ, хугацаат төлөвлөгөө 

тайланг боловсруулж, эрх бүхий 
байгууллагад тайлагнах 

Байгаль орчны 
хэлтэс 

Ус болон хог хаягдал 
хариуцсан баг 

- Шаардлагатай усны нөөцийг тодорхойлох, 
зүй зохистой ашиглалтанд хяналт тавих 

- Усны хяналт шинжилгээний ажлыг зохион 
байгуулах  

- Хог хаягдлын зүй зохистой менежментийг 
хэрэгжүүлэх 

- Химийн бодис хадгалалт, ашиглалт, 
хаягдалтай холбоотой үйл ажиллагааг 
хянах, зүй зохистой хэрэгжүүлэх 
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 Газрын асуудал, 
орчны хяналт 
шинжилгээний баг 

- Газрыг зүй зохистой ашиглах, нөхөн 
сэргээх үйл ажиллагаанд хяналт тавих 

- Агаар, хөрстэй холбоотой хяналт 
шинжилгээний үйл ажиллагааг явуулах, 
шаардлагатай мэдээллээр хангах  

Биологийн олон янз 
байдал хариуцсан 
хэлтэс 

Амьтны судалгаа 
хариуцсан баг 

- Амьтантай холбоотой судалгааг бие даан 
болон мэргэжлийн гадны байгууллагуудтай 
хамтран зохион байгуулах 

- Биологийн олон янз байдалтай холбогдох 
үйл ажиллагааг зохион байгуулах 

 

Ургамлын судалгаа 
хариуцсан баг 

- Ургамлын судалгаа бие даан болон 
мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран 
зохион байгуулах 

- Биологийн нөхөн сэргээлтэнд 
шаардлагатай ургамлыг өсөж үржүүлэх, 
шаардлагатай үр суулгацаар хангах 

- Биологийн нөхөн сэргээлтийг үр дүнтэй 
зохион байгуулах 
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5. ЭРХЗҮЙН БОЛОН БУСАД ШААРДЛАГУУДЫН БИЕЛЭЛТИЙГ 

ХАНГУУЛАХ 

Оюу толгой төсөл Монгол услын үндэсний эрхзүйн шаардлагын хүрээнд үйл ажиллагаа 
явуулахаас гадна Риотинто группийн байгаль орчны стандартууд болон түүнд нийцүүлэн 

гаргасан дотоод дүрэм журам, Хөрөнгө оруулагчдын шаардлагуудад давхар уялдуулан 

түүнд нийцүүлэн ажилладдаг тул эдгээрийн аль алийг нь хангах үүднээс хамгийн өндөр 

шалгуур үзүүлэлттэйг нь сонгон төслийн үйл ажиллагаанд мөрдлөг болгон ажиллаж 

байна. Тухайн хамгийн өндөр тавигдсан шалгуурыг авч хэрэгжүүлснээр бусад 

шаардлагуудыг давхар ханган ажиллах, үйл ажиллагааг илүү өндөр, үр дүнтэй зохион 

байгуулахад чухал аргазүй юм (Зураг 5).  

 

Зураг 5. Байгаль орчны менежментийн үйл ажиллагаанд мөрдлөг болгон ажиллаж буй зарчим 

2013 оноос үндэсний эрхзүйн болон Рио Тинто группийн шаардлагуудыг нэгтгэсэн 

бүртгэлийн системийг бий болгон тэдгээрийн хяналтанд тогтмол хяналт тавин ажиллаж 

байна. Уг бүртгэлийн системд одоогийн байдлаар нийт 800 орчим эрхзүйн шаардлага 
багтсан бол цаашид эдгээр баримт бичгийн өөрчлөлт, шинэчлэлттэй холбоотой байнгын 

шинэчлэлт хийгдэх болно (Зураг 6). 

 

Зураг 6. Эрхзүйн бүртгэлийн системийн бүдүүвч 

Оюу Толгой төслийн менежментийг хариуцан үйл ажиллагаа явуулж буй Рио Тинто 

групп нь олон улсад уур уурхайн үйл ажиллагаа явуулдаг бөгөөд эдгээр төслүүдийн 

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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байгаль орчны менежментийг илүү уялдаатай болгож, нэгдсэн системтэй болгох 

зорилгоор дотоод Байгаль орчны Е кодтой (E нь Environment буюу байгаль орчин гэсэн 

үгний эхний үсэг) стандартуудыг бий болгосон (Хүснэгт 4).  

Хүснэгт 4. Рио Тинто группийн байгаль орчны стандарт 

№ Стандартын нэр 

1 Е2: Агаарын чанарын хяналтын стандарт 

2 Е3:Чулуулгийн хүчиллэг урсацыг урьдчилан тооцох хянах 

3 E4:Хүлэмжийн хийн агаарын бохирдлын стандарт 

4 E5:Аюултай материал болон химийн бодисын бохирдлыг хянах 
стандарт 

5 E6:Дуу шуугиан болон чичиргээний хяналтын стандарт 

6 E7:Эрдсийн бус хог хаягдлын менежмент 

7 E8:Эрдэс бодисын хог хаягдлын менежмент 

8 E9:Газар ашиглалтын удирдлага 

9 E10: Усны хэрэглээ чанарын хяналт 

6. БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 

ЗАРДЛЫН ЗАДАРГАА 

Оюу толгой төслийн 2014 оны Байгаль орчны Менежментийн Төлөвлөгөөний 

хэрэгжилтийн тайлангийн нийт зардлыг байгаль орчныг хамгаалах үйл ажиллагааны 

зардал болон орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн зардал гэсэн хоёр хэсэгт хуваан 

авч үзсэн ба байгаль орчныг хамгаалах үйл ажиллагааны зардлын задаргааг дараах 

хүснэгтээр харуулав. 

Хүснэгт. Оюу толгой төслийн 2014 оны байгаль орчныг хамгаалах үйл 

ажиллагааны зардлын задаргаа 

№ Салбар Гүйцэтгэсэн ажил 

Зардал 

(мянган. 

төгрөг) 

1 

Биологийн 

нөхөн 

сэргээлт 

Биологийн нөхөн сэргээлтэнд ашиглагдах нутгийн 
унаган ургамлын үр худалдаж аван үрийн нөөц 
бүрдүүлсэн 

107 181.5 

Төрөл бүрийн бордоо, ялзмаг, нүүрс гэх мэт. 17 356.7 

Байгалийн мод үржүүлгийн газарт шаардлагатай 
материалууд: электрон жин, үрийн даавуун уут, 

8 015.0 
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тарьц суулгац бэлтгэхэд хэрэглэгддэг материалууд, 
хүлэмжийн усалгааны материалууд, тармуур хүрз 
гэх мэт газар шорооны материалууд 

 

Устай үрлэгчинд хэрэглэгддэг материалууд, үүнд 
өтгөрүүлэгч, барьуалдуудагч 

80 129.2 

Байгалийн мод үржүүлгийн газрын  аж ахуйн 
хэрэглээнд, хашаа, гэрийн бүрээс бүс, машин 
техникүүдийн суудлын бүрээс гэх мэт. 

1 742.6 

Байгалийн мод үржүүлгийн газрын ажилчдад 
мэргэжлийн байгууллагын мэргэжилтнүүдээр 
сургалт зохион байгуулж,  

12 966.7 

Биологийн нөхөн сэргээлтэнд шаардлагатай ус 
зөөвөрлөх үйлчилгээ 

18 656.0 

Нийт 246 047.7 

2 

Биологийн 

олон янз 
байдал, 
дүйцүүлэн 

хамгааллын 
ажил 

Хулгайн ангийн эсрэг хөтөлбөр 127 031.2 

Байгаль орчны хэлтсийн бүх ажилчиддаа зориулж 
GIS-ийг шйл ажиллагаандаа хэрхэн ашиглах 
талаар сургалт зохион байгуулсан 

29 600.0 

ОТ-ГС замаас амьтан үзүүлэх нөлөөллийг 
бууруулах төсөл 

58 500.0 

Шувуу үргээгч, амьтан баригч гэх мэт цахлгааны 
шугамнаас шувуунд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг 
бууруулах арга хэмжээнд ашиглах материалын 
зардал   

32 949.1 

Дэлхийн шувууны өдөр гэх мэт тэмдэглэлт өдрийн 
хүрээнд хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний зардал 

500.3 

Нийт 248 580.6 

3 

Техникийн 

нөхөн 

сэргээлт 

Хуучин онгоц буудлын техникийн нөхөн сэргээлт 222 517.1 

Нийт 222 517.1 

4 

Усны нөөцийн 
менежмент 

Шүүрэлттэй цооног дурандах ажлыг Dream Oasis 
ХХК гүйцэтгэсэн 

37 000.0 

Дэлхийн усны өдөрлөгийн үйл ажиллагааны 
зардал 

1 000.0 

Усны тоолуур болон холбогдох хэрэгслийг 
худалдан авсан зардал 

61 278.7 
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Гүний хоолойн шугам хоолойд GSM модем 
хэрэгсэл, усны крант, насос, компрессор хждалдан 
авсан 

29 877.6 

 

Нийт 129 156.3 

5 

Хог хаягдлын 

менежмент 

ОТ уурхайн хог хаягдлын төв (ХХТ)-ийн БОНБНҮ 33 000.0 

Шүршдэг будагны лааз устгах төхөөрөөмж 5 353.0 

Хаягдлын компрессор 6 785.0 

Нийт 45 138.0 

6 

Химийн 
бодисын 

менежмент 

ОТ уурхайн Баяжуулах үйлдвэрийн химийн 
бодисын эрсдлийн үнэлгээ 

35 000.0 

ChemAlert систем нэвтрүүлсэн 19 019.1 

Нийт 54 019.1 

7 

Байгаль 
орчны хууль 

эрхзүйн 
хэрэгжилт 

ХБ-ОТ-Жавхлантын замын БОНБНҮ 18 000.0 

Ундайн элсний төслийн БОНБНҮ 41 820.0 

Байгаль орчны аудит 61 580.0 

Хаягдал хадгалах байгууламжийн зураг төсөлд 
дахин орчуулга хийж, БОНХЯ-аар баталгаажуулах 
ажил 

26 076.3 

Байгаль орчны зөвлөгөө авах үйлчилгээ 240 915.0 

Нийт 388 391.3 

  Бүгд нийт 1 133 850.1 

 

Оюу толгой төсөл нь том хэмжээний төсөл бөгөөд төслийн олон үйл ажиллагааг 
гэрээт гүйцэтгэгч нар хийж гүйцэтгэдэг. Үүнтэй уялдуулаад байгаль орчныг хамгаалах 

зарим зардлыг нарийн тооцож гаргахад хүндрэлтэй байдаг. Жишээлбэл: Зам барилгын 

ажлыг хэд хэдэн гэрээт компани хийж гүйцэтгэсэн ба холбогдох техникийн нөхөн 

сэргээлтийн ажлыг тухайн гэрээт компани хийж гүйцэтгэхээр гэрээгээр зохицуулагдсан. 

Оюу толгой ХХК-ийн байгаль орчны багаас техникийн нөхөн сэргээлтийн явц, чанарт 
хяналт тавин зөвлөгөө өгөх,  техникийн нөхөн сэргээлтийг хийж дууссаны дараа орон 

нутагт хүлээлгэж өгөх үйл ажиллагаанд орлцдог. Тиймээс  техникийн нөхөн сэргээлтийн 

зардал тухайн компанийн нийт үйл ажиллагааны зардалд багтсан байдаг учраас зарим 
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техникийн нөхөн сэргээлийн зардлыг тооцоонд оруулах боломжгүй байсан болно. 

Хуучин онгоцны буудлын техникийн нөхөн сэргээлтийг нөхөн онгоуны буудлыг нүүлгэн 

шилжүүлснээс хойш нилээд хугацааны дараа тендер зарлан шалгарсан компаниар 

хийлгэсэн болно. 

Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн зардлын задаргаа 

Оюу толгой төслийн 2014 оны Байгаль орчны Менежментийн Төлөвлөгөөний 

хэрэгжилтийн тайлангийн орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн зардлын задаргааг 
дараах хүснэгтээр харуулав. 

Хүснэгт. Оюу толгой төслийн 2014 оны орчны хяналт шинжилгээний 

хөтөлбөрийн зардлын задаргааг 

№ Салбар Гүйцэтгэсэн ажил 

Зардал 
(мянган. 

төгрөг) 

1 

Ургамал, 

амьтны 

хяналт 

шинжилгээ 

Биологийн олон янз байдлын судалгааны ажил- 
төслийн санхүүжүүлэгч байгууллагын шаардлагаар 
ОУ-ын судалгааны байгууллагаар гүйцэтгүүлдэг 

136 596.7 

Зэрлэг амьтан хамгаалах нийгэмлэгийн 
мэргэжилтнүүдээр агаарын тооллогоны зурганд 
анализ хийлгэсэн 

7 810.8 

Нийт 144 407.5 

2 

Усны хяналт 

шинжилгээ 
Усны химийн шинжилгээ 229 984.2 

Усны бактериологийн шинжилгээ 649.0 

Үйлдвэрийн өтгөрүүлсэн хаягдлын чийгшлийн 
шинжилгээ 

59 515.9 

Хаягдал хадгалах байгууламжийн гадаргын 
геофизикийн судалгаа 

45 000.0 

Хүчиллэг чулуулгийн урсацын лабораторийн 
туршилт явуулдаг гэрэл 

70 000.0 

Усны тоолуур баталгаажуулах 2 233.0 

Хүчиллэг чулуулгийн урсацын геохимийн 
шинжилгээ 

90 700.4 

Нийт 498 082.5 

 Агаарын Тоосны шинжилгээ 30 000.0 
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чанарын 
хяналт 

шинжилгээ 

Автомат цаг уурын станцын нэмэлт, температур 
мэдрэгч 

2 400.0 

GPS set  1 150.0 

Агаарын чанарын мэргэжлийн албаар яндангийн 
утааны хэмжилт хийлгэсэн 

4800.0 

Dusttrack тоос хэмжигч багажны баталгаажуулалт 12 315.2 

Агаарын чанарын сургалтын төлбөр 1 000.0 

Одог орон судлалын хүрээлэнгээр доргио 
чичргээний хэмжилтийг хийлгэсэн 

5 500.0 

Drager хий хэмжигч багажны баталгаажуулалт 1 332.6 

Электрон жингийн баталгаажуулалт 22.0 

Нийт 58 519.82 

3 

Хөрсний 

хяналт 

шинжилгээ 

Хөрсний бактериологийн шинжилгээ 6360.0 

Гүний хоолойн усны орд газрын газрын элэгдэл 
доройтлын судалгаа 

83 040.0 

Нийт 89 400.0 

  Бүгд нийт 790 409.32 

 

Оюу толгой ХХК нь 2014 онд байгаль хамгаалах үйл ажиллагаандаа нийт 1 133 

850 100 (нэг тэрбум нэг зуун гучин гурван сая хайсан зуунн тавин мянга нэг зуун) 

төгрөг, орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн хүрээнд 790 409 320 (долоон зуун 

ерөн сая дөрвөн зуун есөн мянга гурван зуун хорин) төгрөг тус тус зарцуулсан байна. 
Нийт Оюу толгой төслийн 2014 оны Байгаль орчны Менежментийн Төлөвлөгөөний 

хэрэгжилтийн хүрээнд 1 924 259 420 (нэг тэрбум есөн зуун хорин дөрвөн сая хоёр зуун 

тавин есөн мянга дөрвөн зуун хорин) төгрөг зарцуулсан байна. Үүнээс химийн бодисын 

бүртгэлийн системийн нийт зардал болох 19 019 100 (арван есөн сая арван есөн мянга 

нэг зуун) төгрөг нь Эрүүл мэндийн хэлтсээс гарсан зардал бөгөөд байгаль орчныг 
хамгаалах үндсэн зардалд хамаарахгүй болно.  
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7. СӨРӨГ НӨЛӨӨЛЛИЙГ БУУРУУЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭ 

Оюу Толгой төслийн хүрээнд хэрэгжиж буй дараах 5 талбай тус бүрт сөрөг нөлөөллийг 
бууруулах арга хэмжээнүүдийг 2014 онд явуулахаар төлөвлөсөн.  

1. Шивээ толгой, Жавхлант, Оюу Толгой уурхай (6709А), 

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

төсөл, 

3. Оюу Толгой – Гашуун Сухайтын дэд бүтцийн зурвасын төсөл, 
4. Орон нутгийн байнгын нисэх онгоцны буудлын төсөл, 

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

Дээрхи төслийн талбай тус бүрт байгаль орчны бүрэлдэхүүн хэсгүүдэд нөлөөлөх 

нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээг төлөвлөхөөс гадна Оюу Толгой нийт төслийн 

хэмжээнд хэрэгжүүлэхээр дараах төлөвлөгөөнүүдийг тусгайлан гаргасан.  

• Химийн бодисын эрсдлийн менежментийн төлөвлөгөө 

• Хог хаягдлын менежментийн төлөвлөгөө 

• Оюу Толгой төслийн нөлөөлөлд өртөгч оршин суугч, оролцогч талуудад тайлагнах 

төлөвлөгөө 

• Түүх, соёлын дурсгалт зүйлсийг хамгаалах арга хэмжээний төлөвлөгөө 

• Нүүлгэн шилжүүлэх, нөхөн олговор олох арга хэмжээний төлөвлөгөө 

• Нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөө 

• Дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээний төлөвлөгөө 

• Байгаль хамгаалах нэмэлт арга хэмжээний төлөвлөгөө 

Өмнөговь аймгийн Байгаль орчны газраас тавьсан шаардлагын биелэлт 

2014 оны i сарын 17-нд Өмнөговь аймгийн БОГ-аас Оюу Төслийн 2013 оны Байгаль 
орчныг хамгаалах төлөвлөгөө болон Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн 

биелэлтийг газар дээр нь ирж шалгасан шалгалтаар дараах зүйлсүүд дээр цаашид 

анхааран ажиллахыг зөвлөсөн бөгөөд үүний дагуу дараах арга хэмжээнүүдийг авч 

хэрэгжүүлэв.  

7.1. Өмнөд говийн тууртан амьтдын популяцийн үнэлгээ, тэдгээрийн  байршилд 
нөлөөлөх хүчин зүйлсийн судалгаа 

Уг судалгааны гол зорилго нь хулан адуу, хар сүүлт, 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 байсан ба одоогоор энэхүү ажлын 

хүрээнд гүйцэтгэсэн судалгааны ажлын тайлан бэлэн болоод байна. 

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 98,216 км2 талбайг хамран хийгдсэн. 

Судалгааны талбайн хилийг 2003-2008 оны хулангийн тархацын судалгааны мэдээлэлд 
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үндэслэн тогтоосон. Судалгаанд “зайнаас дээжлэх” аргын шугаман трансектийн 

хэлбэрийг ашигласан ба хоорондоо 20 км зайтай 64 паралель шулуун замналын дагууд 

4820 км замыг туулж хулан, хар сүүлт, цагаан зээр, аргаль болон 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 ургамалжилтын бичиглэл хийж мэдээ цуглуулсан (Зураг 
7). 

 

Зураг 7. Тууртан  амьтдын тоо толгой, тархацын судалгааны талбай 

Судалгааны үр дүнгээс дурьдвал хээрийн судалгаагаар намрын улиралд 140 сүрэгт 
хамрагдах нийт 4 941 хулан адуу, 234 сүрэгт хамрагдах 1140 хар сүүлт бүртгэгдсэн бол 

хаврын улиралд 247 сүргийн 3 001 хулан адуу, 279 сүргийн 863 хар сүүлт тоологдсон 

бөгөөд эдгээр тоо баримтанд  тулгуурлан тууртан амьтдын элбэгшил болон нягтшилыг 
Distance програм ашиглан үнэлэхэд хулан адуу намрын улиралд 1 км2 талбайд 0.81 

(судалгаа явуулсан 98,216 км2 талбайд ойролцоогоор 79,9 мян) бодгаль, хаврын улиралд 

0.38 ( 98,216 км2 талбайд ойролцоогоор 38 мян) бодгаль тус тус байгаа гэж таамагласан 

байна. Хар хар сүүлтийг 1км2 талбайд ноогдох нягтшил намрын улиралд 0.53 (98,216 км2 

талбайд ойролцоогоор 52.5 мян), хаврын улиралд 0.37 (98,216 км2 талбайд ойролцоогоор 

улиралд 36.8 мян) бодгаль тус тус байна гэж таамагласан (Зураг 8, 9, 10, 11). 
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Зураг 8. 2012 оны намрын улиралд хийгдсэн судалгаагаар ажиглагдсан хулангийн  байршил ба сүрэглэлт 

 

Зураг 9. 2013 оны хаврын улиралд хийгдсэн  ажиглалтын явцад ажиглагдсан хулангийн байршил ба 
сүрэглэлт 
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Зураг 10. 2012 оны намрын улиралд хийгдсэн судалгааны явцад ажиглагдсан хар сүүлтийн  байршил ба 
сүрэглэлт 

 

Зураг 11. 2013 оны хаврын улиралд хийгдсэн судалгааны явцад ажиглагдсан хар сүүлтийн байршил ба  
сүрэглэлт 

Тууртан амьтдын орон зайн загвараас харахад хулангийн байршил нь NDVI, өндөршил, 

ойролцоох уст цэг, машин зам, болон айл хүртэлх зай зэрэг хүчин зүйлээс хамаарч байна. 
Загварт ашиглагдсан эдгээр хүчин зүйлүүдээс NDVI, өндөршил, болон ойрлцоох уст цэг 
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хүртэлх зай нь тэдгээрийн хоёрдугаар эрэмбийн олонлогтой хамт илүү их вариацийг 
тайлбарлаж байгаа  нь хулан эдгээр хүчин зүйлүүдийн завсрын утга бүхий газрыг сонгон 

байршдагийг харуулж байна. Мөн хулан адуу нь айл болон машин замаас дайжин 

эдгээрээс алслагдсан нутгийг сонгон байршдаг бол хар сүүлтийн  байршил нь газрын 

гадаргын налуу болон ойролцоох суурин газар хүртэлх зайтай эерэг, харин айлуудын 

байршилтай урвуу хамааралтай байна. Өөрөөр хэлбэл хар сүүлт суурин газраас 
алслагдмал, бартаа ихтэй газрыг сонгон байршдаг төдийгүй айл өрхөөс дайждаг болох нь 
харагдаж судалгаагаар тогтоогдсон байна (Зураг 12, 13).  

 

Зураг 12. Намрын судалгааны явцад ажиглагдсан хулангийн сүргийг амьдрах орчны загвартай давхцуулсан 

байдал 

 

Зураг 13. Намрын судалгааны явцад ажиглагдсан хар сүүлгийн сүргийг амьдрах орчны загвартай 

давхцуулсан байдал 
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7.1.1. Хулангийн нүүдэл, шилжилт хөдөлгөөн 

Хулан адууны улирлын нүүдэл, шилжилт хөдөлгөөн, тэдгээрт уурхайн дэд бүтцээс 
үзүүлж буй сөрөг нөлөөллийг судлах зорилгоор Зэрлэг амьтан хамгаалах нийгэмлэг, 
Австрийн эрдэмтэдтэй хамтран 2013 оны 9 дүгээр сард Оюу Толгойгоос өмнөд хил 

хүртэлх авто зам, Таван толгойгоос өмнөд хил хүртэлх нүүрс тээврийн замын хооронд 10, 

Дорноговь аймгийн Хатанбулаг сумын Эргэлийн зоо байгалийн нөөц газар орчимд 10, 

нийт 20 хуланд сансрын дамжуулагч бүхий хүзүүвч зүүх ажлыг гүйцэтгэсэн (Зураг 14). 

Сансрын дамжуулагч бүхий хүзүүвч нь хоёр жилийн хугацаанд 1 цаг тутамд байршлын 

мэдээ өгөхөөр программчлагдсан. 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 хоорондох хатуу хучиллтай 

замын нөлөөг тодорхойлох, нөлөөллийг бууруулах үр дүнтэй арга хэмжээ авч 

хэрэгжүүлэхийн тулд шинжлэх ухааны үндэслэлтэй мэдээ, баримт цуглуулах ажил 

үргэлжилж байна.  

 

Зураг 14. Хүзүүвчилсэн хулангуудын шилжилт хөдөлгөөний байдал (2014 оны 5 дугаар сарын 1-нээс 31 

хүртэлх мэдээ) 

7.1.2. Хар сүүлтийн нүүдэл, шилжилт хөдөлгөөн 

Тууртан амьтдын нүүдэл шилжилт хөдөлгөөнд уул уурхай, дэд бүтэц хэрхэн нөлөөлж 

байгааг тогтоох зорилгоор хуланг хүзүүвчлэх ажлыг 2013 онд эхлүүлсэн ба  уг ажлыг 
үргэжлүүлэн Дэлхийн байгаль хамгаалах холбоо болон МУ-ын хөхтөн амьтны улаан 

дансанд “эмзэг”, “нэн ховор” хэмээн бүртгэгдсэн хар сүүлтийг сонгон авч мөн Зэрлэг 
амьтныг хамгаалах нийгэмлэг болон орон нутгийн байгаль хамгаалагч, иргэдтэй хамтран 

2014 оны 9, 10 дугаар саруудад Өмнөговь аймгийн Ханбогд сум болон Дорноговь 
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аймгийн Хатанбулаг сумын нутгаас 5 ооно, таван шаргачин нийт 10 хар сүүлт зээрэнд 

байршил тогтоох хүзүүвчийг зүүсэн. Эдгээр хүзүүвч нь ойролцоогоор 450 гр жинтэй -

30°C to +50°C хэмд ажиллах боломжтой, 1 жил 2 сарын хугацаанд 2 цаг тутамд байршлын 

мэдээ өгөх юм. Энэхүү мэдээлэлд үндэслэн хар сүүлтийн нүүдэл, шилжилт хөдөлгөөний 

хэв маяг, амьдрах орчны сонголт, оронзайн тархалт, идээшил нутгийн хэмжээг өдөр, сар, 

улирал, жилээр хүйсийн хувьд болон бодгалиар ялгаатай эсэхийг нарийвчлан 

тодорхойлох, зам дэд бүтцээс зайцан байрших онцлог, зам хөндлөн гарах давтамж 

зэргийг тогтоох боломжтой, улмаар тэдний хувьд чухал амьдрах орчныг тодорхойлж, 

хамгааллын үйл ажиллагааг оновчтой төлөвлөж, хэрэгжүүлэх, сайжруулах зорилгыг 
агуулж байгаа билээ. Хар сүүлт зээрт сансрын дамжуулагч бүхий хүзүүвч зүүж буй нь 
монголын төдийгүй дэлхийд анхны тохиолдол болж байна (Зураг 15). 

 

 

Зураг 15. Байршил тогтоох хүзүүвч зүүсэн хар сүүлтий 

7.2.Уурхайн хаалтын нөхөн сэргээлт 

Оюу Толгой төслийн 2009 онд батлагадсан ТЭЗҮ-ийн хүрээнд уурхайн хаалтын 

төлөвлөгөөг 2012 онд  боловсруулсан бөгөөд цаашид ТЭЗҮ-д өөрчлөлт орох бүрт даган 

шинэчлэгдэж байх ёстой бичиг баримт юм. Түүнээс гадна уг хаалтын төлөвлөгөөг ТЭЗҮ-

д өөрчлөлт орсоноос үл хамааран таван жил тутам дахин авч хэлэлцэж шаардлагатай 

нэмэлт өөрчлөлтүүдийг хийх шаардлагатай бөгөөд одоо хүчин төгөлдөр байгаа хаалтын 

төлөвлөгөөний хураангуйг Өмнөговь аймгийн БОГ болон тус аймгийн МХГ-ын дарга, 
мөн Ханбогд сумын Засаг дарга нарт хүргүүлсэн болно (Хавсралт зураг 1). 

Оюу Толгой ХХК нь хаалтын төлөвлөгөөг төслийн ерөнхий төлөвлөгөөний бүрэлдэхүүн 

хэсэг байдлаар боловсруулахдаа олборлолтын үйл ажиллагаанаас үүдэлтэй аливаа 
болзошгүй сөрөг нөлөөллийг урьдчилан арилгах стратегийг баримталж буй бөгөөд энэ 
төлөвлөгөөнд ил уурхай, хаягдал чулуулгийн  овоолгууд, суултын бүс, хаягдал хадгалах 

байгууламж зэрэг төслийн зарим бүрдэл хэсгүүд нь газрын гадаргад байнгын өөрчлөлт 
оруулж энэ нь нөхөн сэргээлтийн ажлаар анхны төрхөндөө буцаж орохгүй тул эдгээр 

эвдэрсэн газруудыг физик, химийн шинж чанарын хувьд тогтвортой, орчны ус, агаар, 
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газрын гадаргад үзүүлэх экологийн нөлөөллийг хязгаарлагдмал хүрээнд байлгах талаар 

авах арга хэмжээнүүдийг тусгаж өгсөн. 

Орон нутгийн иргэдийн зарим хэсэг эдийн засгийн хувьд төслөөс хамааралтай болох 

талтайг харгалзан хаалтын төлөвлөгөөнд уурхайн хаалтын нийгэм-эдийн засгийн 

нөлөөллийг мөн авч үзсэн. Энэ хүрээнд нөхөн сэргээлтийн явцад болон дараа ажлын байр 

багасах, бүс нутгийн хэмжээнд нийгэм-эдийн засгийн нөлөөлөл бий болох асуудлуудыг 
мөн тусгасан. 

Уурхайг хаасны дараа байгаль орчныг тогтвортой байдлаар үлдээх болон уурхайн үйл 

ажиллагааны явцад олон нийтийн оролцоог хангах нь хаалтын төлөвлөгөөний үндсэн 

анхаарах асуудал байдаг. Тиймээс Хаалтын Төлөвлөгөөг дараах үндсэн асуудлуудад 

тулгуурлан боловсруулсан. Үүнд: 

• Төслийн бүх үе шатанд оролцогч талууд болон нийгмийн эрүүл мэнд, аюулгүй 

байдлыг хангах, 
• Уул уурхайн холбоотой үйл ажиллагаанаас байгаль орчны доройтол үүсэхээс 

сэргийлэх, бууруулах, нөхөн сэргээх, 

• Эвдэрсэн газрыг аль болох нутгийн малчдын хэрэгцээнд нийцүүлж, малын бэлчээр 

болгон ашиглахад тохиромжтой болгон нөхөн сэргээх, 

• Ил, далд уурхай, далд уурхайн суултын бүсийг олон нийт, байгаль орчинд 

аюулгүй байдалтай байлгах, 

• Оюу Толгой ХХК тохиромжтой арга технологийг сонгон төлөвлөж хэрэгжүүлэх 

замаар нөхөн сэргээлт хийсэн уурхайгаа байгаль орчин, нийгмийн дарамтгүйгээр 

эрх бүхий байгууллагад хүлээлгэн өгөх. 

Уурхайн хаалт, нөхөн сэргээлтийн хөтөлбөрт дараах гол арга хэмжээнүүдийг тусгасан. 

Үүнд: 

• Бүх төрлийн хог хаягдал, химийн бодис урвалж, ил далд уурхайгаас гарсан 

материалыг зайлуулж, саармагжуулах, тохиромжтой байдлаар булшлах, 
• Босоо ам зэрэг далд уурхайн газрын гадаргад гарцтай бүх малталтуудыг таглах, 
• Гадарга дээрхи бүх дэд бүтцийн байгууламжуудыг буулгаж зайлуулах, ган хийц, 

бүтээц зэрэг дахин боловсруулж ашиглах боломжтой материалуудыг дахин 

ашиглах чиглэлээр зарж борлуулах тал дээр анхаарах, 
• Байгууламжуудыг буулгасны дараа дахин ашиглах боломжгүй бүх төрлийн 

материалыг ил уурхайд булшлах, 
• Үйлдвэрийн зориулалтаар ашиглагдаж байсан бүх газрыг цэвэрлэн бохирдсон 

хөрсийг хуулан авч, саармагжуулан булшлах, газрын гадаргууг орчны гадаргатай 

нийцүүлэн хэлбэршүүлэх, 
• Хүчиллэг урсац үүсгэж болзошгүй хөрсний чулуулгийг хүчиллэг урсац үл үүсгэх 

чулуулгаар өлгийдөж (капсулдах) тусгаарлах, 

• Хөрсний овоолго, хаягдал хадгалах байгууламжийг инженерийн боловсруулалт 
хийсэн хөрс, ургамлын үрээр хучиж хөрсний төрөл бүрийн элэгдэлд өртөх, 

гадаргын усанд идэгдэхээс хамгаалан ургамлан бүрхүүл үүсгэх, 
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• Эвдэрсэн газрыг шимт хөрсөөр хучиж ургамлын үр цацаж нутгийн малчдын 

хэрэгцээнд ашиглахад тохиромжтой байдлаар нөхөн сэргээх, 

• Ил уурхай болон суултын бүсийг тойруулан хүн, амьтан нэвтэрч орохоос аль 
болох сэргийлсэн аюулгүйн далан байгуулах, 

• Уурхайн хаалтын дараа уурхайн эдэлбэр газарт урт хугацааны арчилгаа хийх 

шаардлагыг бууруулах арга хэмжээнүүдийг олборлолтын үйл ажиллагааны явцад 

авах, 

• Уурхайн талбайд үлдэж хоцрох аливаа байгууламжийн тогтвортой байдлыг хянах 

хаалтын дараах мониторингийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, 
• Бохирдсон ус, нэвчилтээр гарсан усыг ил уурхай дахь хаягдал усыг ууршуулан 

зайлуулах хэсэгт цуглуулах. 

Оюу Толгойн уурхайг хаах, нөхөн сэргээх, холбогдох нийгэм эдийн засгийн арга 
хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлэх хөтөлбөрийн нийт зардал 1 тэрбум 238 сая.$ (2012 оны 

1-р улирлын ханшаар) байна. Хаалтын төлөвлөгөөний өнөөгийн нарийвчлалын түвшин, 

цаашид төслийн илүү нарийвчилсан мэдээллүүд бий болохтой холбоотой өөрчлөлтүүдийг 
харгалзан 25%-ийн магадлашгүй зардал тооцсон нь энэ дүнд багтсан болно. 

Хаалтын төлөвлөгөө нь “амьд бичиг баримт3” бөгөөд жил бүр үнэлгээ хийн хаалтын 

зардлыг аль болох илүү бодитоор тооцож, тайлагнаж байхыг зорино. Рио Тинтогийн 

стандарт, заавруудын дагуу Хаалтын төлөвлөгөөг таван жил тутамд хянан шинэчилж 

байна. Ирээдүйд хийгдэх үнэлгээ, хяналт, шинэчлэлт, өөрчлөлтүүд нь уулын ажлын 

төлөвлөгөө, талбайн нөхцөл байдалд гарах өөрчлөлт, бүс нутгийн нийгэм-эдийн засгийн 

нөхцөл байдлын өөрчлөлтүүд юм. 

Оюутолгой байгаль орчны суурь судалгааны үр дүн, байгаль орчны үнэлгээ ба түүнтэй 

холбоотой зөвшөөрлүүд, байгаль орчныг хамгаалах менежментийн төлөвлөгөө, байгаль 
орчинд үзүүлэх нөлөөлөл ба бууруулах арга хэмжээ, байгаль орчны загварчлал, барилгын 

үеийн байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө, хаалтын нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөө 

зэрэг бичиг баримтуудыг холбогдох Монгол Улсын үндэсний стандартууд (MNS), Олон 

улсын санхүүгийн корпораци (ОУСК), Дэлхийн банк (ДБ), Европын сэргээн босголт 
хөгжлийн банк (ЕСБХБ) зэрэг байгууллагуудаас гаргасан олон улсын хэмжээний заавар, 

шаардлагуудын хүрээнд авч үзэж байна. 

7.3.Тоосжилт бууруулахаар авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээ 

7.3.1. Хүдрийн агуулахын тоосжилтыг бууруулах арга хэмжээ 

Агаар дахь нийт тоос болон бүдүүн, нарийн тоосны хяналт шинжилгээгээр стандарт 
(MNS4585:2007) хэмжээнээс хамгийн давсан тохиолдлууд хамгийн их болон давсан 

хэмжээгээр хамгийн өндөр хэмжээтэй бүртгэгддэг хэсэг болох (Хүснэгт 6) Хүдрийн 

агуулахын тоосжилтыг бууруулах зорилгоор ажлын хэсэг байгуулагдан ажилласан бөгөөд 

хэрэгжүүлэх боломжтой хэд хэдэн хувилбарыг авч үзсэнээс хамгийн үр дүнтэй, хурдан 

                                                

3 Байнга шинэчлэн сайжруулалт хийгдэж байдаг баримт бичиг 
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шийдэгдэх боломжтой аргыг сонгон авч хэрэгжүүлсэн. Үүний дагуу анхдагч бутлуурын 

хүдэр бутлах хэсэгт ус хөөсрүүлэн цацах системийг суурилуулж өгсөн.  

Хүснэгт 5. Хүдрийн агуулах орчимд хийсэн хэмжилтээр бүртгэгдсэн МУ-ын стандарт (MNS 

MNS4585:2007)-аас давсан тохиолдлууд 

Хугацаа 

2013 он 2014 он 

XI сар  XII сар  I сар II сар  III сар  IV сар  
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COS                                     

Хугацаа V сар  VI сар  VII сар  VIII сар IX сар Давтамж 

COS                               6 4 6 

Дундаж (ОТ орчмын нийт 25 цэгийн дундаж утга) 2.7 1.3 0.6 

Тухайн сард хэмжилтийн цэгүүдэд нийт тэмдэглэгдсэн  тохиолдлууд 68 33 16 

Уг хөөсрүүлэх системийн онцлог нь усны дуслыг хэд дахин нарийн болгож хөөсрүүлж 

тоосонцордуулж цацдаг тул бутлуураас гарч буй хүдрийг бүрэн бүрхдэг, усыг үр дүнтэй 

хэмнэлттэй ашигладаг явдал юм.  

 

Зураг 16. Хүдрийн агуулах орчмын байдал (2013 оны 5 дугаар сар) 
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Зураг 17. Тоос дарах усалгааны систем суулгасны дараах хүдрийн агуулахын байдал (2014 оны 11 сарын 

байдлаар) 

Ажиглалтаар Хүдрийн агуулах орчмын тоос маш их буурсан байдал ажиглагдаж байгаа 
(Зураг 16, 17). Цаашид хүдрийн агуулах орчим дахь тоосны хяналт шинжилгээний ажлыг 
үргэлжлүүлэх болно. Уг тоос дарах системийн үр өгөөжтэй байдлыг цаашид тоосны 

хяналт шинжилгээний ажлыг үргэлжлүүлж хийх замаар тодорхойлно.  

7.3.2. Ил уурхайн автозамын тоосжилтыг бууруулах 

Оюу Толгой төслийн ил уурхайн талбай нь байнгын явагдаж буй газар шорооны ажил 

болон том оврын техникийн хөдөлгөөнтэй холбоотой тоосжилтын томоохон эх үүсвэр 

болдог тул тоосжилт дарах ихээхэн хүчин чадал бүхий Комацу HD 785 маркийн АНУ-н 

Mega компорацид үйлдвэрлэсэн хүнд оврын машиныг ашиглаж байна (Зураг 18). Уг 
техник нь өөр дээрээ 75.6  мян тонны багтаамжтай танктай бөгөөд өндөр даралт ашиглан 

минутанд 511 литр усыг бороожуулан цацах хүчин чадал бүхий бүрэн автомат өндөр 

хүчин чадалтай техник юм.  
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Зураг 18. Комацу HD 785 машины ус цацаж буй байдал 

7.4.Байгаль орчны аудит 

Оюу Толгой ХХК-ийн уурхайн талбайд байгаль орчны аудитын эрх бүхий БОАД ХХК 

болон ЭКО-АКЮРЭСИ ХХК-ийн хамтарсан Эко-аудит консорциум байгалт орчны 

аудитыг гүйцэтгэсэн бөгөөд дараах 7 чиглэлийн хүрээнд нийт 10 мэргэжилтний 

бүрэлдэхүүнтэйгээр 2014 оны 08 дугаар сараас 10 дугаар сарын 15 хүртэл нийт 53 

хоногийн хугацаанд ажилласан. 

Аудитыг дараах 7 чиглэлийн хүрээнд нийт 702 шалгуур ашиглан эцсийн үр дүнг нийцэл, 

үл нийцэл болон хугацаа болоогүй гэсэн 3 үнэлэмжийг ашиглан үнэлсэн. Аудит явуулсан 

чиглэлүүд: 

1 Газрын менежмент 
2 Байгаль орчны нөхөн сэргээлт 
3 Усны менежмент 
4 Хог хаягдлын менежмент 
5 Биологийн төрөл зүйлийн менежмент 
6 Агаарын чанар, хийн ялгаруулалтын менежмент 
7 Хими болон аюултай бодисын менежмент (Хүснэгт 7). 

Аудиторуудаас Оюу Толгой төслийн байгаль орчны үйл ажиллагааны 96% нь үндэсний 

хууль тогтоомжид нийцтэй буюу өндөр гүйцэтгэлтэй байна гэж дүгнэсэн бөгөөд Оюу 
Толгой ХХК-ийг Монгол Улсын хууль тогтоомжийн биелэлтийг хангаад зогсохгүй олон 

улсын холбогдох стандартуудыг хэрэгжүүлдгийг онцолсон (Хүснэгт 7 болон График 1).    
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Хүснэгт 6. Аудитад ашигласан эрхзүйн шаардлага, холбогдох баримт бичгүүд 

 Шалгуурын Тоо Эзлэх хувь 

Төрийн бодлого, үндэсний хөтөлбөр 39 5.6% 

Үндэсний хууль 159 22.6% 

Дүрэм, журам аргачлал 132 18.8% 

Үндэсний стандарт 100 14.2% 

БОНБНҮ, БОМТ 272 38.7% 

Нийт 702 100.0% 

Хүснэгт 7. Аудитын үр дүн 

Аудитын төрөл 
Н ҮН ХБ Нийт 

Тоо Хувиар Тоо Хувиар Тоо Хувиар Тоо Хувиар 

Агаарын чанар 73 84.9% 5 5.8% 8 9.3% 86 100% 

Биологийн төрөл зүйлийн 
менежмент 48 60.8% 0 0.0% 31 39.2% 79 100% 

Газрын менежмент, 
хөрсний чанар 

43 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 43 100% 

Химийн хорт болон 
аюултай бодисын 
менежмент 

94 93.1% 0 0.0% 7 6.9% 101 100% 

Нөхөн сэргээлт 87 97.8% 2 2.2% 0 0.0% 89 100% 

Усны менежмент 171 91.9% 11 5.9% 4 2.2% 186 100% 

Хог хаягдлын менежмент 102 85.0% 9 7.5% 9 7.5% 120 100% 

НИЙТ 618 87.8% 27 3.8% 59 8.4% 704 100% 

График 1. Аудитын үр дүн 

 

4 9696
Үл нийцэл

Нийцэлтэй
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8. ГАЗРЫН МЕНЕЖМЕНТ 

Оюу толгой ХХК нь газрыг зөв зохистой ашиглахтай холбоотой Монгол Улсын хууль, 
тогтоомжуудын шаардлага, 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.  

Газрын тогтвортой менежментийн бодлогын хүрээнд Оюу Толгой компани нь: 

1. Бэлчээрийн менежментийн стратеги төлөвлөлт болон  

2. Газрын эвдрэл, нөхөн сэргээлтийн менежмент гэсэн  

үндсэн хоёр хэсгээс бүрдсэн Газар Ашиглах Менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлдэг 
бөгөөд энэхүү тайланд Газрын эвдрэл, нөхөн сэргээлтийн менежментийн үндсэн 

бүрэлдэхүүн хэсгүүд болох газрын эвдрэлийг хянах, өнгөн хөрсийг хамгаалах, эвдэрсэн 

газрын техникийн нөхөн сэргээлтийн талаар 2014 онд авч хэрэгжүүлсэн арга 
хэмжээнүүдийн гүйцэтгэлийг тайлагнаж байна. 

8.1. Газрын эвдрэлийг хянах систем 

Оюу толгой компани нь уурхайн байгууламжуудын барилгын ажил, олборлолт болон 

үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааг 6709А лиценз бүхий 8489 га эзэмшил талбайд, харин 

үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааг хангахад зайлшгүй шаардлагатай эрчим хүчний 

шугамууд, усан хангамжийн систем, баяжмал тээвэрлэх зам, нисэх буудал зэрэг дэд 

бүтцийн бүтээн байгуулалтын ажлуудыг лицензийн бус талбайд байгаль орчин, нийгмийн 

өндөр хариуцлагатайгаар гүйцэтгэж ирсэн бөгөөд эдгээр бүтээн байгуулалтанд 

ашиглагдах талбайг боломжит хамгийн бага хэмжээнд хязгаарлах зорилгоор компанийн 

дотоодын тогтмол хяналтыг тууштай хэрэгжүүлж байна.  

Оюу Толгой компани уурхайн барилга бүтээн байгуулалт, үйл ажиллагаанд зайлшгүй 

шаардлагатайгаагаас бусад талбайд газар хөндөхийг хориглох, үйл ажиллагаанд 

ашиглагдаж буй газрын эвдрэлийг боломжит хамгийн бага хэмжээнд хязгаарлах 

зорилгоор 2010 онд Газар хөндөх зөвшөөрлийн дотоод журмыг Монгол улсын хууль, 

тогтоомжууд болон Рио Тинто компанийн Газрын хариуцлагатай байдлын бодлого, 

стандарт шаардлагуудад нийцүүлэн боловсруулж, хэрэгжүүлж эхэлсэн бөгөөд 

хэрэгжилтийн явцад анзаарагдсан нэмэлт шаардлагууд болон хөрөнгө оруулагчдын 

байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн байдлын шалгалтын дүгнэлтэнд дурдсан 

зөвлөмжүүдийг тусган уг журмыг тогтмол сайжруулж ирсэн.  

Энэхүү журмын дагуу аливаа газар хөндөх үйл ажиллагааг эхлүүлэхээс өмнө Газар 

хөндөх дотоод зөвшөөрлийг авсан байх шаардлагатай бөгөөд Оюу Толгой компанийн 

холбогдох багуудаас, тухайлбал, Усны менежментийн баг, Биологийн төрөл зүйлийн 

судалгааны баг, Байгаль орчин, эрүүл мэнд аюулгүй ажиллагааны эрх зүйн хэрэгжилтийн 

баг, Нийгмийн гүйцэтгэлийн хэлтсээс өгөх тухайн ажлыг сонгосон талбайд гүйцэтгэхэд 

анхаарвал зохих дүгнэлт, зөвлөмжүүдэд үндэслэн зөвшөөрлийн шаардлагуудыг бичиж, 
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баталдаг. Ингэснээр Газар хөндөх зөвшөөрлийн журам нь зөвхөн газрын эвдрэлийг 
зөвшөөрөгдсөн талбайд хязгаарлаад зогсохгүй шимт хөрсийг хамгаалах, тоосжилтыг 
багасгах, эвдэгдсэн газрыг нөхөн сэргээх, усны эх үүсвэрүүдийг бохирдлоос хамгаалах,  

соёлын өвийг хамгаалах, ажилчид болон орон нутгийн иргэд, мал амьтны аюулгүй 

байдлыг хангах зэрэг байгаль орчин, нийгмийн олон асуудлыг хянаж зохицуулах 

бололцоог олгодог. 

Газар хөндөх зөвшөөрлийн журмын хамрах хүрээ 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 төслийг уурхайн үйл ажиллагааны нөлөөллийн 

сумууд болох Өмнөговь аймгийн Ханбогд, Баян-Овоо, Манлай сум болон Даланзадгад 

хотод гүйцэтгэдэг бөгөөд 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 ажиллагааг байгаль орчин хамгаалал, соёлын өвийн хамгаалал, аюулгүй 

ажиллагааны шаардлагуудыг ханган гүйцэтгэх бодлогыг баримталдаг. Тиймээс Газар 

хөндөх зөвшөөрлийн дотоод журамдаа тусгагдсан бүхий л шааардлагуудыг бүсийн 

хөгжлийг дэмжин санхүүжүүлж, зохион байгуулж буй аливаа бүтээн байгуулалтын 

ажлуудад ч ижил түвшинд хэрэгжүүлэн ажилладаг. 

Газар хөндөх зөвшөөрлийн бүрэн мөчлөг буюу олгохоос хаах хүртэл баримталдаг бүх 

шаардлага, үе шатуудыг Зураг 19-д үзүүлэв. Газар хөндөх зөвшөөрлийг олгох процесс нь 
тухайн ажлыг Оюу Толгой компаниас удирдан явуулах багаас газар хөндөх зөвшөөрлийн 

хүсэлтийг хүлээж авснаар эхэлдэг. Энэ хүсэлтэд тухайн ажилд шаардлагатай талбайн 

байршил, хэмжээг тодорхой дурдсан байх ёстой бөгөөд дээр дурдсанчлан, Оюу Толгой 

компанийн Байгаль орчны хэлтсээс уг талбайд байгаль орчны шалгалт хийж, дүгнэлт 
гаргадаг. Шалгалтаар сонгосон талбайд тухайн ажлыг гүйцэтгэхэд байгаль орчныг 
хамгаалах, хууль тогтоомжуудад нийцэж байгаа эсэх, ховор ургамлын зүйл, хөрсний 

чанар, усны нөөц болон чанар, ан амьтдын амьдрах орчинд нөлөөлөх байдлын талаар 

холбогдох багуудаас мэргэжлийн дүгнэлтүүдийг гаргаж, Газрын асуудал хариуцсан багт 
хүлээлгэж өгдөг. Хэрвээ тухайн ажил уурхайн лицензийн талбайн гадна явагдах бол орон 

нутгийн болоод соёлын өвийг хамгаалах асуудлаар Оюу Толгой компанийн Орон нутгийн 

харилцааны хэлтсээс зохих дүгнэлт, зөвлөмжүүдийг авдаг. Ингэж олон талаас судалж 

гаргасан дүгнэлтүүдийг үндэслэж газар хөндөх зөвшөөрлийн нөхцлүүдийг боловсруулж, 

зөвшөөрлийг баталдаг. Зөвшөөрөлд заасан нөхцлүүдийг гэрээт компаниуд ажлаа 
гүйцэтгэх бүхий л хугацаанд мөрдөж ажиллах үүрэгтэй бөгөөд хэрэгжилтийг явцын 

шалгалтаар хянаж, эвдэрсэн газрын нөхөн сэргээлтийг стандарт шаардлагад нийцүүлэн 

гүйцэтгэсэн тохиолдолд орон нутагт хүлээлгэн өгч Нөхөн сэргээлтийн актыг хүлээж 

авснаар холбогдох зөвшөөрлийг хаадаг.  
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Зураг 19. Оюу Толгой компанийн газрын эвдрэлийг хянах менежментийн ерөнхий бүдүүвч зураг 

 

Газрын эвдрэлийг үр дүнтэй хянахад болон газар хөндөх зөвшөөрлийн бусад ач 

холбогдлыг хэрэгжүүлэхэд хамгийн чухал шат бол газар хөндөх зөвшөөрлийг олгосны 

дараа зөвшөөрөлд заасан шаардлагуудын хэрэгжилтийг хянах буюу явцын шалгалтыг 
хийх явдал юм. Явцын шалгалтыг гүйцэтгэхдээ батлагдсан маягтыг бөглөх бөгөөд 

асуултууд нь дараах үндсэн хэсгүүдэд хуваагдана: 

 

 

 

Газар хөндөх зөвшөөрлийн хүсэлт 

хүлээж авах 

Газар хөндөлтийн өмнөх талбайн үзлэг 

Хуулийн хэрэгжилт, байгаль орчны 
зөвшөөрлийн тухай дүгнэлт 

Орчны ерөнхий ажиглалт 

Ургамлын бүлгэмдэл 
 

Хөрсний хэв шинж 

 

 

 

Зөвшөөрөл өгөхөөс татгалзах 

Зөвшөөрлийн нөхцлүүдийг төлөвлөх 

Хаалтын өмнөх шалгалт 

 

Газар хөндөх зөвшөөрлийг батлах 

 

 

Техникийн нөхөн сэргээлт 

Шаардлага хангахгүй нөхөн сэргээлт 

Б
А
Й
Н
Г
Ы
Н

 
Д
О
Т
О
О
Д

 Х
Я
Н
А
Л
Т

 

Усны нөөц, чанарыг хамгаалах дүгнэлт 

Ховор ургамлын зүйлийг хамгаалах дүгнэлт 

  

Хүсэлтийг судлах 

 

Орон нутгийн харилцаа болон түүх 

соёлын дурсгалыг хамгаалах 
асуудлаар Орон нутагтай харилцах 
хэлтсийн дүгнэлт 

Амьтны төрөл зүйл, амьдрах орчныг хамгаалах 
дүгнэлт 

Төлөвлөсөн ажлыг гүйцэтгэж 
дуусгах 

Ажлын талбайн Шимт хөрсийг хуулах 

 

 

Шимт хөрс хадгалалт 

Газар хөндөх зөвшөөрлийг 

хаах 

Нөхөн сэргээлтийн актыг хүлээж авах 
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- Тухайн ажлыг зөвшөөрөгдсөн талбайд хязгаарлах (5 асуулт) 
- Ажлын талбайд хүрэх түр зам, тээврийн хөдөлгөөний төлөвлөлт (3  асуулт) 
- Шимт хөрсийг хадгалах, хамгаалах (7 асуулт) Энэхүү шаардлагын биелэлтээс 

тухайн хөндсөн талбайн болон уурхайн нөхөн сэргээлтийн үр дүн шалтгаалах учир 

явцын шалгалтын үед бид энэ шаардлагын биелэлтийг маш чухалчлан авч үзэх 

шаардлагатай юм.  

- Тоос үүсэхийг хянах арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлэх (4 асуулт) 
- Бусад (7 асуулт). Үүнд тухайн ажлын онцлог болон талбайн байршилтай 

холбоотойгоор зөвшөөрөлд тусгагдсан байгаль хамгаалал, хууль эрхзүйн 

шаардлагууд, соёлын өвийг хамгаалах, орон нутгийн иргэдийн тав тух, аюулгүй 

байдлыг хангахтай холбоотой асуудлуудыг хамаардаг. 

2014 оноос эхлэн энэхүү шалгалтыг тухайн ажлыг удирдан зохион байгуулж байгаа Оюу 
Толгой компанийн багууд хариуцан гүйцэтгэх болсон бөгөөд ингэснээр Байгаль орчны 

хэлтсээс олгосон бүх Газар хөндөх зөвшөөрлийн биелэлтийг хянах боломжтой болж 

байгаа юм. Ер нь явцын шалгалтыг тогтмол хийх нь ажлыг гүйцэтгэх явцад аливаа зөрчил 

гарахаас урьдчилан сэргийлэх, гарсан тохиолдолд залруулах арга хэмжээнүүдийг цаг 
тухайд нь авч, байгаль орчинд үзүүлж болзошгүй сөрөг нөлөөллийг бууруулах, цаашид 

давтагдахгүй байлгах зэрэг чухал ач холбогдолтой.   

Зөвшөөрөгдсөн талбайд ажил явагдаж дууссаны дараа Газар хөндөх зөвшөөрлийг хаах 

шалгалтыг зохион байгуулдаг. Энэ шатны шалгалтаар тухайн хөндөгдсөн талбайд 

гүйцэтгэсэн техникийн нөхөн сэргээлтийн гүйцэтгэлийг шалгаж, нөхөн сэргээлтийн 

тухай компанийн дотоод журам болон MNS5917:2008 стандартад заасан шаардлагуудыг 
хангасан тохиолдолд тухайн Газар хөндөх зөвшөөрлийг хааж, Гэрээт компаниийг 
захиалгат ажлаа бүрэн гүйцэтгэсэнд тооцдог. Хэрвээ ажил гүйцэтгэсэн талбай нь 
лицензийн талбайн гадна байрлаж буй бол нөхөн сэргээсэн газрыг орон нутгийн 

захиргаанд хүлээлгэн өгч, нөхөн сэргээлтийн актыг хүлээн авсны дараа холбогдох Газар 

хөндөх зөвшөөрлийг хаадаг. Дэлгэрэнгүйг техникийн нөхөн сэргээлтийн тайлангаас үзнэ 
үү. 

8.2. Газар хөндөх зөвшөөрлийн бүртгэл 

2014 онд нийт 56 газар хөндөх зөвшөөрлийн хүсэлт ирүүлснээс 53 зөвшөөрлийг нийт 
168.896 га талбайд гүйцэтгэх ажилд олгосон байна. Үүнээс лицензийн талбайн дотор 

төлөвлөсөн ажлуудад 31 зөвшөөрлийг  133.765. га талбайд, харин лицензийн талбайн 

гадна 22 зөвшөөрлийг 35.131 га талбайд тус тус олгосон байна. Одоогоор 3 зөвшөөрлийг 
батлах процесс дуусаагүй байгаа. 2014 оны газар хөндөх зөвшөөрлийн дүнг өмнөх 

онуудынхтай харьцуулсан тоймыг Хүснэгт 9-д тус тус үзүүлэв. 
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Хүснэгт 8. Газар хөндөх зөвшөөрлөөр хөндөгдсөн талбайн тойм, онуудаар 

  

2010 2011 2012 2013 2014 

ГХЗ 

тоо 

Талбайн 

хэмжээ /га/ 
ГХЗ 

тоо 

Талбайн 

хэмжээ /га/ 
ГХЗ 

тоо 

Талбайн 

хэмжээ /га/ 
ГХЗ 

тоо 

Талбайн 

хэмжээ /га/ 
ГХЗ 

тоо 

Талбайн 

хэмжээ /га/ 

ОТ лицензийн талбайд 7 13.61 40 767.52 44 293.95 51 855.33 31 133.765 

ОТ лицензийн талбайн гадна 6 48.59 69 2090.43 75 743.59 18 52.30 22 35.131 

Нийт 13 62.20 109 2857.95 119 1037.54 69 907.63 53 168.896 

Дээрх хүснэгтээс үзэхэд 2010 онд олгосон газар хөндөх зөвшөөрлийн тоо бага байгаа нь 
Газар хөндөх зөвшөөрлийн журам төслийн хэмжээнд бүрэн танигдаагүй байсантай 

холбоотой байсан бол 2011, 2012 онуудад олгосон ГХЗ-ийн тоо эрс нэмэгдсэн нь уг 
журмын хэрэгжилт эрс сайжрахын зэрэгцээ барилга бүтээн байгуулалтын ажлууд 

лицензийн талбайн дотор болон гадна аль алинд нь эрчимтэй явагдсаныг харуулж байна.  

Дэд бүтцийн барилгын ажлууд ерөнхийдөө 2012 оны сүүлээр дуусч, ОТ-ГС чиглэлийн 

баяжмал тээвэрлэх хатуу хучилттай замаас бусад нь ашиглалтанд бүрэн орсон байсан тул 

2013 онд лицензийн талбайн гадна зөвхөн 52.30 га талбайд 18 зөвшөөрөл олгосон бөгөөд 

эдгээрийн 4-ийг ОТ-ГС чиглэлийн замын барилгын ажилд ашиглах карьерын талбайд, 4-

ийг Ханбогд сумын усан хангамжийг сайжруулах судалгааны ажилд, 2-ийг геологи 

хайгуулын өрмийн ажилд, бусад зөвшөөрлийг Ханбогд сумын дэд бүтцийг хөгжүүлэх 

ажлуудад олгосныг өмнөх жилийн тайланд дэлгэрэнгүй үзүүлсэн. Үүнээс гадна 
лицензийн талбайн дотор 2013 онд олгосон зөвшөөрлийн тоо өмнөх жилүүдийнхтэй 

ойролцоо боловч хөндөхийг зөвшөөрсөн талбайн хэмжээ эрс нэмэгдсэн нь үйлдвэрлэл 

эхэлсэнтэй холбоотойгоор ил уурхайн хөрс хуулалт эрчимжиж, хаягдал чулуулаг болон 

бага агуулгатай хүдрийн овоолгуудын талбай нэмэгдэж, хаягдлын далангийн барилгын 

ажил өрнөсөнтэй холбоотой юм. 

2014 оны хувьд лицензийн талбайн дотор болон гадна өмнөх жилүүдийнхээс олон дахин 

бага талбайд цөөн тооны ажил хийгдсэн байгаа нь уурхайн үйл ажиллагаанд 

шаардлагатай дэд бүтцийн барилгын ажлын үе шат дуусч, үйлдвэрлэлийн үе шатанд 

бүрэн шилжсэнтэй холбоотой юм. Энэ онд ил уурхайн талбайд шинээр хөрс хуулах, 

хаягдал чулуулаг болон бага агууламжтай хүдрийн овоолох зориулалтаар Газар хөндөх 

зөвшөөрлийн хүсэлт хийгдээгүй буюу өмнөх жилүүдэд зөвшөөрөгдсөн талбайнуудад 

хөрс хуулалт үргэлжилж, хаягдал чулуулаг, бага агууламжтай хүдрийн овоолгын ажил 

хийгдсэн. Харин 2014 онд лицензийн талбайд хөндөхийг зөвшөөрсөн нийт 133.765 га 
талбайн 68.46 га-д хаягдал хадгалах талбайн барилгын ажил үргэлжлэн явагдаж, 35.71 га 
талбайд баяжмал хадгалах талбай бэлтгэсэн. Үлдсэн 29.6 га талбайд 25 газар хөндөх 

зөвшөөрлөөр газар шорооны ажил хийгдсэн байна. Дэлгэрэнгүйг Хавсралт хүснэгт 1-д 

үзүүлэв.   
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2014 онд лицензийн талбайн гадна 21 газар хөндөх зөвшөөрөл олгосноос 15 зөвшөөрлийг 
Оюу Толгой компанийн Орон нутгийн хөгжлийг дэмжих хөтөлбөрийн ажлуудад олгосон. 

Лицензийн талбайн гадна хийгдсэн ажлуудын жагсаалтыг Хавсралт хүснэгт 2-д үзүүлэв. 

2014 онд зөвшөөрөлгүй газар хөндөх үйл ажиллагаа явуулсан тохиолдол 3 бүртгэгдсэн 

бөгөөд тус бүрийг байгаль орчны зөрчилд бүртгэн авч, залруулах арга хэмжээнүүдийг 
авсан. Товч тайлбарыг Хүснэгт 10-т үзүүлэв. 

Хүснэгт 9. 2014 онд зөвшөөрөлгүй газар хөндсөн зөрчлүүд 

# Байршил Хөндөгдсөн 

талбай, га 
Зөрчлийн товч тайлбар Арга хэмжээ 

1 ОТ-ГС 
чиглэлийн 
замын 
ойролцоо   

1.00 Оюу Толгой компанийн баяжмал 
тээвэрлэгч гэрээт компани 
ачааны машинууддаа засвар 
үйлчилгээ хийх талбай бий 
болгосон. 

ОТ Байгаль орчны хэлтсээс шалгалт хийж, 
тайланг холбогдох хэлтэст хүргүүлэн тухайн 
гэрээт компанийн жолооч нарт ОТ компанийн 
газрын менежментийн шаардлагуудыг 
танилцуулсан. Зөрчил гаргасан Гэрээт 
компаниар талбайг цэвэрлүүлсэн. Техникийн 
нөхөн сэргээлт хийгдээгүй. 

2 Ханбумбат 
нисэх 
буудлын 
ойролцоо 

0.26 Мобиком компани нь Ханбогд 
сумын Засаг даргын 
зөвшөөрөлтэйгээр Ханбумбат 
нисэх буудлаас 1075 метр зайд 
байрлах Мобикомын цамхаг руу 
газар доорхи цахилгаан кабель 
татах ажлыг ОТ компанийн 
дотоод журмын дагуу Газар 
хөндөх зөвшөөрөл авалгүйгээр 
эхэлсэн. 

Зөрчлийг илрүүлсэн даруй ажлыг зогсоож, 
газар хөндөх зөвшөөрөл олгох процессыг 
эхлүүлсэн. ГХЗ-140502 олгодсоны дагуу ажлыг 
үргэлжлүүлэн гүйцэтгэж, талбайд техникийн 
нөхөн сэргээлт хийснийг ОТ Байгаль орчны 
хэлтсээс шалгаж, зөрчлийн бүртгэлийг хаасан.  

Газар ашиглах зөвшөөрөл буюу 2013 оны 01 
сарын 03 өдөр батлагдсан Ханбогд сумын 
Засаг даргын захирамж №25нь Мобиком 
Корпораци ХХК-д олгогдсон учир энэхүү 
хөндөгдсөн талбайг Оюу Толгой компанийн 
хөндсөн талбайд бүртгээгүй. 

3 ОТ уурхайн 
талбайн 
баруун хойно 

0.59 Оюу Толгой компанийн баяжмал 
тээвэрлэгч гэрээт компани 
(дээрхи зөрчлийн гаргасан 
компаниас өөр) ачааны 
машинууддаа засвар үйлчилгээ 
хийх талбай бий болгосон. 

ОТ Байгаль орчны хэлтсээс шалгалт хийж, 
тайланг холбогдох хэлтэст хүргүүлэн тухайн 
гэрээт компанийн жолооч нарт ОТ компанийн 
газрын менежментийн шаардлагуудыг 
танилцуулсан. Уг талбайд зөрчил гаргасан 
гэрээт компани техникийн нөхөн сэргээлт 
хийж, ОТ  компанийн Ургамлын судалгааны 
багаас биологийн нөхөн сэргээлт хийж 
гүйцэтгэн орон нутагт хүлээлгэн өгсөн. 

Нөхөн сэргэээлтийн акт №214/07, 2014 оны 11 
сарын 14 өдөр 

 

8.3. Нийт газар хөндөлт ба ашиглалт  

Хөндөгдсөн талбайг хөндөхийг зөвшөөрсөн талбайгаас ялгаж ойлгох нь зүйтэй. 

Зөвшөөрөгдсөн талбайд газар шорооны ажил явагдаж дууссаны дараа Оюу Толгой 

компанийн Газрын асуудал хариуцсан багаас тухайн талбайн  хилийг тойруулан GPS 

багажийн тусламжтайгаар нарийвчилсан хэмжилт хийж, хөндөгдсөн бодит талбайг 
тогтоодог. 2013 оныг хүртэл зарим дэд бүтцийн барилгын ажлын болон карьерын 

хөндөгдсөн талбайнуудыг Газар хөндөх зөвшөөрөлд заасан талбайн хэмжээгээр 

тайлагнаж байсан. 2013 онд ихэнхи карьерын талбайд GPS хэмжилт хийж хөндөгдсөн 

талбайг бодитойгоор тогтоож, жилийн тайланд тусгасан. Харин 2014 оны 9 дүгээр сард 
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2012 оны 7 дугаар сарын сансрын зургийг ашиглан бодит хөндөгдсөн талбайн 

хэмжээнүүдийн шинэчилсэн мэдээллийг энэ тайланд оруулсан. 

2014 оны эцсийн байдлаар Оюу Толгой уурхайн барилга байгууламжууд, дэд бүтцийн 

барилгын ажил, хүдэр олборлох үйл ажиллагаагаар нийт 4910.71 га талбай хөндөгдсөн 

байснаас лицензийн талбайн дотор 2779.80 га, харин лицензийн талбайн гадна 2130.92 га 
талбайг тус тус хөндсөн байна.  

Оюу Толгой компанийн лицензийн талбайн гадна хөндөгдсөн талбайнуудын хувьд хоёр 

тусдаа бүртгэл хөтөлдөг. Үүнд:  

1. Оюу Толгой компанийн үйл ажиллагааг хангахад шаардлагатай дэд бүтэц, 

тэдгээрийн барилгын ажлын явцад хөндөгдсөн талбайнууд, 

2. Бүс, орон нутгийн хөгжлийг дэмжих зорилгоор Оюу Толгой компаниас 
хэрэгжүүлсэн төслийн талбайнууд. 

Оюу Толгой компаниас орон нутгийн хөгжлийг дэмжих төслүүдэд Газар хөндөх 

зөвшөөрөл олгож, байгаль орчин, аюулгүй ажиллагаа, нийгмийн хариуцлагын бүхий л 

шаардлагыг тавьдаг ч эдгээр төслийн хүрээнд хөндөгдсөн талбайнуудыг компанийн нийт 
хөндөгдсөн талбайд тооцдоггүй. Гэхдээ Оюу Толгой уурхайн талбайгаас Өмнөговь 
аймгийн Ханбогд суманд цахилгаан түгээх шугамын барилгын ажилд хөндөгдсөн талбайг 
2012 оны лицензийн талбайн гадна хөндөгдсөн газрын хэмжээнд, мөн Ханбогд сумын 

захиргааны хүсэлтээр 2015 онд барих Ханбогд-ОТ-Жавхлант чиглэлийн хатуу хучилттай 

замын төгсгөл хэсэг болох ОТ уурхайн талбайгаас Таван Толгойн хатуу хучилттай 

нүүрсний зам хүртэл 13.4 километр урт 10 метр урт (13.4 га) замын зурвасыг тэгшилж 

бэлтгэсэн талбайг 2014 оны лицензийн талбайн гадна хөндөгдсөн газрын хэмжээнд  тус 
тус хамруулан тооцсоныг тодотгох нь зүйтэй.     

Үүнээс гадна Оюу Толгой уурхайн талбайгаас Гашуун Сухайтын хилийн боомт хүртэлх 

хатуу хучилттай замыг улсын зэрэглэлийн авто зам гэсэн ангилалын үндсэн дээр энэхүү 

замын барилгын ажилд хөндөгдсөн талбай буюу түр болон хатуу хучилттай замууд, 

тэдгээрийн дагуу хөндөгдсөн талбайнуудыг өмнөх жилүүдэд Оюу Толгой компанийн үйл 

ажиллагаагаар хөндөгдсөн талбайд тооцож бүртгээгүй байсан. Харин энэхүү замыг Оюу 

Толгой компани хариуцан улсын комисст хүлээлгэн өгөх хүртэл хөндөгдсөн газрыг 
компанийн хариуцах талбайд оруулан тооцохыг Оюу Толгой компанийн Хуулийн 

хэлтсээс зөвлөсний дагуу 2014 оны тайланд нэгтгэж байна.  

Төслийн хэмжээнд нийт хөндөгдсөн бодит талбайг 2010 оноос өссөн байдлаар График 2-д 

үзүүлэв. 
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График 2. 2014 оны байдлаар төслийн хүрээнд бодит хөндөгдсөн талбайн хэмжээ 2010 оноос хойш өссөн 

дүнгээр, га-аар. 

Дээрх графикаас үзэхэд 2014 онд лицензийн талбайн гаднах нийт хөндөгдсөн талбай 

хэмжээ өмнөх оныхоос эрс буюу 794.05 га-аар нэмэгдсэн байна. Энэ нь Оюу Толгой 

уурхайн сайтаас Гашуун Сухайтын хилийн боомт хүрэх хатуу хучилттай зам, түүний 

барилгын ажлын явцад хөндөгдсөн газар, түр замуудын нийт 631.69 га талбайг энэ оны 

тайланд нэмж тооцсонтой холбоотой юм.    

Оюу Толгой уурхайн барилгын үеэс өнөөг хүртэл хөндөгдсөн нийт талбайг 2014 оны 

эцсийн байдлаар газар ашиглалтын зориулалтаар нь ангилсныг доорхи хүснэгтээр 

(Хүснэгт 11) тоймлон үзүүлж байна.  

Хүснэгт 10. Нийт хөндөгдсөн талбайн хэмжээг газар ашиглалтын зориулалтаар, 2014 он 

 Газар ашиглалтын ангилал 

Хөндөгдсөн талбай, га 

Лицензийн талбайн 

дотор 

Лицензийн талбайн 

гадна 

Авто зогсоол 20.85  - 

Агуулах байр, ачаа буулгах талбай 154.04  - 

Ажилчдын хотхон 72.68 61.73 

Зам 366.37 735.41 

Засварын газар 36.32  - 

Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашиглах цэг 61.79 343.70 
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Нисэх онгоцны буудал  - 305.37 

Оффисын барилга 23.07  - 

Суваг шуудуй 71.91  - 

Төлөвлөгдөөгүй газар хөндөлт 24.37  1.59 

Түлшний байгууламж 5.78  - 

Усан сан 33.49 30.23 

Үйлдвэрийн байгууламж 147.77 29.67 

Хаягдал агуулах байгууламж 816.15  - 

Хөрс, хаягдал чулуулаг, хүдрийн овоолго 554.33  - 

Хүдэрт нэвтрэх талбай 222.99  - 

Цахилгааны шугам 28.20 216.59 

Газар доорхи шугам хоолой 51.39 284.91 

Усны хайгуулын өрмийн талбай  - 56.51 

Шимт хөрсний овоолгын талбай 66.07  

Үйлдвэрийн усан хангамжийн худгууд - 35.92 

Бусад 22.22 29.28 

Нийт бодит хөндөгдсөн талбай  2779.80 2130.92 

Оюу Толгой компанийн лицензийн талбайн гадна байрлах ажилчдын хотхон, замууд, 

карьерууд, нисэх онгоцны буудал, цахилгаан шугамууд, усан хангамжийн шугам хоолойн 

систем зэрэг дэд бүтцийн байгууламжууд нь өргөн уудам талбайг хамран тарж эсвэл 

сунаж байрлах тул эдгээрийг нийтэд нь багтаан харуулсан зургийг энэхүү тайланд 

хавсаргах боломжгүй юм. Харин лицензийн талбайн дотор нийт хөндөгдсөн бодит 
талбайн ерөнхий зураглалыг Хавсралт зураг 2-т үзүүлэв. 

Бүлгийн дүгнэлт 

1. Газрын эвдрэлийг хянах, хамгийн бага хэмжээнд хязгаарлах зорилгоор 

хэрэгжүүлж буй Газар хөндөх зөвшөөрлийн дотоод журмаа Оюу Толгой компани 

амжилттай хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд 2014 онд нийт 168.896 га талбайд 53 газар 

хөндөх зөвшөөрөл олгосон байна. Энэ нь өмнөх жилүүдэд олгосон зөвшөөрлийн 

тоо, талбайн хэмжээнээс хэд дахин бага байгаа нь компанийн үйл ажиллагаа 
барилгын шатнаас үйлдвэрлэлийн шатанд шилжсэнийг буюу газар хөндөх үйл 

ажиллагаа хумигдаж байгааг харуулж байна. 
2. Зөвшөөрөлгүй газар хөндсөн тохиолдол 3 удаа бүртгэгдсэн бөгөөд тухай бүрд нь 

залруулах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлсэн. 
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3. Оюу Толгой компанийн үйл ажиллагааны эхэн үеэс өнөөг хүртэл нийт хөндөгдсөн 

талбайн хэмжээний мэдээг 2012 оны 7 дугаар сансрын зургийг ашиглан 2014 оны 9 

дүгээр сард шинэчилсэн. Нийт 4910.71 га талбай хөндөгдсөн байгаагаас лицензийн 

талбайн дотор 2779.80 га, харин лицензийн талбайн гадна 2130.92 га талбайг тус 
тус хөндсөн байна.  

4. 2014 онд лицензийн талбайн гаднах нийт хөндөгдсөн талбайн хэмжээ өмнөх 

оныхоос эрс их буюу 794.05 га-аар нэмэгдсэн байна. Энэ нь Оюу Толгой уурхайн 

сайтаас Гашуун Сухайтын хилийн боомт хүрэх хатуу хучилттай зам, түүний 

барилгын ажлын явцад хөндөгдсөн газар, түр замуудын нийт 631.69 га талбайг энэ 
оны тайланд нэмж тооцсонтой холбоотой юм.    

5. Оюу Толгой компанийн үйл ажиллагаанд хамаарах хөндөгдсөн талбайд бүс, орон 

нутгийн хөгжлийг дэмжих төслүүдэд Газар хөндөх зөвшөөрөл олгож, байгаль 
орчин, аюулгүй ажиллагаа, нийгмийн хариуцлагын бүхий л шаардлагыг тавьдаг ч 

эдгээр төслийн хүрээнд хөндөгдсөн талбайнуудыг ОТ компанийн үйл 

ажиллагаагаар хөндөгдсөн талбайд тооцдоггүй. 
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9. ТЕХНИКИЙН НӨХӨН СЭРГЭЭЛТ 

Оюу Толгой компани 2010 оноос эхлэн техникийн нөхөн сэргээлтийн ажлыг гүйцэтгэж 

эхэлсэн бөгөөд 2011 онд Явцын нөхөн сэргээлтийн менежментийн төлөвлөгөөг 
боловсруулан батлуулж, хариуцлагатайгаар мөрдөн хэрэгжүүлж ирлээ. Үйл ажиллагааны 

явцад хөндөгдсөн талбайнуудыг цаг тухайд нь нөхөн сэргээж байх нь уурхайн хаалтын 

чухал бэлтгэл хэсэг бөгөөд энэ нь хөрсний элэгдэл, тоосны хяналт, хүн малын аюулгүй 

байдал, орчны үзэмж гэх мэт олон асуудлыг шийдэхээс гадна шимт хөрсийг урт удаан 

хугацаагаар хадгалж, үржил шимт чанарыг муутгахгүй байх боломжийг нөхцөлдүүлэх 

стратегийн чухал ач холбогдолтой гэж бид үздэг. Үүнээс гадна биологийн нөхөн сэргээлт 
буюу дахин ургамалжуулах ажлын амжилт техникийн нөхөн сэргээлтийн чанараас 
ихээхэн шалтгаалах бөгөөд цаашилбал, биологийн олон төрөл зүйл тухайн газар эргэн 

нутагших нөхцлийг бүрдүүлэх цогц үйл ажиллагааны үндэс суурь нь техникийн нөхөн 

сэргээлтийг зөв, хариуцлагатай гүйцэтгэх явдал гэдгийг ухамсарлан ажиллаж байгаа 
билээ.  

2014 оны эцсийн байдлаар нийт 1424.82 га талбайд техникийн нөхөн сэргээлт хийж 

гүйцэтгээд байна. 2010 онд 85.69 га талбайд техникийн нөхөн сэргээлт хийснээс хойш 

өнөөг хүртэл жил бүр гүйцэтгэсэн нөхөн сэргээлтийн дүнг харьцуулсан мэдээгээр Оюу 
Толгой компанийн техникийн нөхөн сэргээлтийн чиглэлээр гаргаж байгаа амжилтын 

түүхийг үзүүлж болох боловч 2014 оны 9 сард нийт нөхөн сэргээлт хийгдсэн талбайн 

хэмжээг сансрын зургийн мэдээгээр тооцож шинэчилсэн тул өмнөх жилүүдийн 

тайлангийн мэдээнүүдийг мөн шинэчлэх шаардлагатай байна.  

Оюу Толгой компани ийнхүү явцын нөхөн сэргээлтийг амжилттай гүйцэтгэж байгаа нь 
үйл ажиллагаа явуулж хөндсөн аливаа газрыг нэн даруй нөхөн сэргээх шаардлагыг Газар 

хөндөх зөвшөөрлийн дотоод журамдаа оновчтойгоор шигтгэж, тэрхүү журмыг  өндөр 

хариуцлагатайгаар хэрэгжүүлж байгаад оршиж байгаа юм. Газар хөндөх зөвшөөрлийн 

нөхцөлд Гэрээт гүйцэтгэгч нь тухайн ажлын явцад хөндөгдсөн талбайд техникийн нөхөн 

сэргээлтийг стандарт шаардлагуудад нийцүүлэн гүйцэтгэж Оюу Толгой компанид 

хүлээлгэж өгөхийг заавал тусгадаг бөгөөд нөхөн сэргээсэн талбайд Газрын асуудал 

хариуцсан болон Ургамлын судалгааны багуудаас хамтарсан шалгалт хийж, хүн, мал 

амьтанд аюулгүй, мөн дахин ургамалжуулахад шаардлагатай нөхцөлүүдийг амжилттай 

бүрдүүлсэн тохиолдолд газрыг хүлээн авч, холбогдох Газар хөндөх зөвшөөрлийг хаадаг.  
Хэрэв тухайн ажлын талбай лицензийн талбайн гадна байрлаж буй бол тухайн талбайг 
Газар ашиглах зөвшөөрөлд (Орон нутгийн засаг даргын захирамжаар олгогдсон) заасны 

дагуу орон нутгийн засаг захиргаанд хүлээлгэн өгч, Орон нутгийн засаг захиргаанаас  
томилсон Байгаль орчны улсын байцаагчийн дүгнэлтээр үйлдсэн Нөхөн сэргээлтийн 

актыг үндэслэн холбогдох Газар хөндөх зөвшөөрлийг хаана. Газар хөндөх зөвшөөрлийг 
хааж байгаа нь тухайн гэрээт компани Оюу Толгой компанитай хийсэн гэрээгээр хүлээсэн 

байгаль орчинд ээлтэй байдлаар ажиллах үүргээ биелүүлсийг баталгаажуулж байгаа 
явдал юм.  

Газар ашиглалтын янз бүрийн зориулалтаар хөндөгдсөн талбайнуудад техникийн нөхөн 

сэргээлтийн ажлыг зөв зохистой гүйцэтгэхэд удирдамж болгох зорилгоор холбогдох 

хууль, стандартуудад нийцүүлэн, мөн олон улсын туршлагуудад тулгуурлан дараах 
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журмуудыг Оюу Толгой компанийн Байгаль орчны болон Геологийн хэлтсээс 
боловсруулсан ба эдгээрийг “Нөхөн сэргээлтийн ажлыг гүйцэтгэх” гэсэн нэг журамд 

нэгтгэсэн байгаа. Үүнд: 

• Зам болон замын зурвасыг нөхөн сэргээх, 
• Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлосон цэгийг нөхөн сэргээх, 

• Хайгуулын өрмийн цэгийг нөхөн сэргээх (Геологийн хэлтсээс боловсруулсан). 

2014 онд дараах талбайнуудад техникийн нөхөн сэргээлт хийхээр төлөвлөсөн бөгөөд 

төлөвлөгөөний биелэлтийг тайлагнаж байна (Хүснэгт 12) .  

Хүснэгт 11. 2014 онд хийгдсэн техникийн нөхөн сэргээлтийн мэдээ, талбай тус бүрээр.  

Лицензийн талбайд Лицензийн талбайн гадна 

Уурхайн талбайн түр зам, зурвасууд  Уурхайн талбайн ойролцоох түр зам, 
зурвасууд 

 

Тэсрэх бодисын хуучин үйлдвэр 

 

 Оюут нисэх онгоцны буудал 

 

 

Халивын элсний орд 

 

 Ажилчдын түр суурин “A” 

 

 

Барилга байгууламжуудын орчны 
хөндөгдсөн талбайнууд 

 Ашиглаж дууссан карьерууд 

 

 

Газар хөндөх зөвшөөрлийг хаах 
талбайнууд 

 ОТ-ГШ хатуу хучилттай замын 
барилгын ажлын явцад ашигласан түр 
замууд 

 

Хайгуулын өрмийн талбайнууд 

 

 Хайгуулын өрмийн талбайнууд 

 

 

Тайлбар: 

 Техникийн нөхөн сэргээлт хийгдсэн 

  

 Техникийн нөхөн сэргээлтийн ажил эхэлсэн эсвэл бүрэн хүлээж аваагүй байгаа 

  

 Техникийн нөхөн сэргээлтийн ажил эхлээгүй 

Дээрх мэдээллээс үзэхэд лицензийн талбайн гадна гүйцэтгэхээр төлөвлөсөн техникийн 

нөхөн сэргээлтийн биелэлт илүү байна. Энэ нь манай гэрээт компаниуд Газар хөндөх 

зөвшөөрлийн шаардлагуудыг сайн биелүүлж, байгаль орчинд ээлтэй, хариуцлагатай үйл 

ажиллагаа явуулах Оюу Толгой компанийн бодлого, менежментийг хэрэгжүүлэхэд 

хамтран ажиллаж байгаагийн үр дүн юм гэдгийг онцлох нь зүйтэй. 
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Лицензийн талбайд төлөвлөсөн техникийн нөхөн сэргээлтийн ажлууд нь ихэвчлэн Газар 

хөндөх зөвшөөрлийн дотоод журмыг хэрэгжүүлж эхлэхээс өмнө хөндөгдсөн талбайнууд 

бөгөөд энэ жил Ил уурхайн хэлтсийн хүнд машин механизмууд өндөр ачаалалтай байсны 

улмаас зөвхөн Тэсрэх бодисын хуучин үйлдвэрийг татан буулгасан талбайд техникийн 

нөхөн сэргээлтийн ажлыг гүйцэтгэсэн байгаа. Харин өрмийн талбайнууд Газар хөндөх 

зөвшөөрлийн журам хэрэгжиж эхэлснээс хойш хийгдсэн тул Газар хөндөх зөвшөөрөлтөй 

эхэлсэн ажил бөгөөд тухайн талбайн нөхөн сэргээлтийг өрмийн гүйцэтгэгч компани 

гүйцэтгэсэн. 

2014 онд нийт 629.79 га талбайд техникийн нөхөн сэргээлт гүйцэтгэж дуусгасныг  график 

3-аар тоймлон үзүүлж байна. Үүнд лицензийн талбайд 10.89 га, харин лицензийн талбайн 

гадна 618.90 га газарт техникийн нөхөн сэргээлт хийсэн болно.  

 

График 3.  2014 оны техникийн нөхөн сэргээлтийн тойм 

2014 онд гүйцэтгэгдсэн техникийн нөхөн сэргээлтийн ажлуудын талаар товч 

танилцуулъя. 2014 онд техникийн нөхөн сэргээлтийн бүртгэлд нэмэгдсэн талбайнуудын 

дэлгэрэнгүй жагсаалтыг Хавсралт хүснэгт 4-д үзүүлэв. 

9.1. ОТ-ГС замын барилгын ажилд хөндөгдсөн талбайн техникийн нөхөн 

сэргээлт 

Оюу Толгой уурхайн талбайгаас Гашуун Сухайтын хилийн боомт хүрэх хатуу хучилттай 

замын барилгын ажил 2010 онд эхэлсэн бөгөөд одоогоор уг замын 1, 2А, 2B, 3 дугаар 

хэсэг буюу нийт 87.5 км урт замын барилгын ажил дуусч, гэрээт компаниудаас замын 

ажлын явцад эвдэрсэн газарт техникийн нөхөн сэргээлтийн ажлуудыг гүйцэтгэснийг Оюу 

Толгой компанийн Байгаль орчны хэлтсээс шалгаж, хүлээн аваад байна. Замын ажлын 

явцад эвдэрсэн газарт түр замууд, мөн түр болон хатуу хучилттай замуудын дагуу 

техникийн хөдөлгөөнөөр хөндөгдсөн талбайнууд багтах бөгөөд нөхөн сэргээлтийн ажил 

2013 оны 1i сард эхэлсэн. Энэхүү нөхөн сэргээлтийн ажлыг амжилттай гүйцэтгүүлэх 

зорилгоор нөхөн сэргээлтийн ажил эхлэхийн өмнө Оюу Толгой компанийн Байгаль 

ОТ-ГС замын ажил, 
279.22

ОТ-ГС замын 
карьерууд, 181.45

Ханбумбат нисэх 
буудлын барилгын 

ажил, 145.2

Усны өрмийн талбай, 
кемп, 6.59

Бусад, 6.44

Хайгуулын өрмийн 
талбай, 7.75

Тэсрэх бодисын 
үйлдвэр, 3.14

Лицензийн талбайд, 
10.89
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орчны хэлтсээс гэрээт компаниудад зориулан заавар зөвлөгөө бэлтгэж, нөхөн сэргээлтэнд 

тавигдах шаардлагуудыг танилцуулсан ба нөхөн сэргээлтийн ажлыг дуусгах хүртэл нөхөн 

сэргээлтийн ажлын явцтай тогтмол танилцаж, сайжруулах шаардлагатай нөхцөл 

байдлуудыг цаг тухайд нь мэдээлж, тайлбарлаж байсны дүнд энэхүү замын нөхөн 

сэргээлтийн ажил амжилттай сайн гүйцэтгэгдэж Оюу Толгой төслийн санхүүжүүлэгч 

байгууллагуудын шалгалтаар өндрөөр үнэлэгдсэн билээ. 

Машин техникийн хөлд хөнгөхөн талхлагдсан зам, зурвасуудыг нөхөн сэргээх ажил бол 

энгийн байж болно. Харин хайрга, шороогоор дүүргэн тэгшилж, нягтаршуулсан манайх 

шиг түр замыг нөхөн сэргээх гэдэг бол илүү ажиллагаа ихтэй ажил юм. Хатуу хучилттай 

замын барилгын ажилд ашиглахаар тусгайлан бэлтгэсэн түр замын нөхөн сэргээлтийг 
Монгол улсад анх удаа Оюу Толгой компани гүйцэтгэлээ гэж бахархалтайгаар дүгнэж 

байгаа. Учир нь судалгаагаар түр замын нөхөн сэргээлтэнд тавигдах стандарт 
шаардлагууд болон Монгол улсад өмнө нь хийгдсэн туршлагууд олдоогүй бөгөөд Гэрээт 
компаниудад зориулан бэлтгэсэн заавар зөвлөмж, тавигдах шаардлагуудыг бид өөрсдийн 

дүн шинжилгээ болон олон улсын туршлага дээр үндэслэн бэлтгэсэн. Эдгээр нэгтгэн 

бэлтгэсэн шаардлагуудын дагуу түр зам, түүний дагуух хөндөгдсөн талбайнуудад 

техникийн нөхөн сэргээлтийг амжилттай гүйцэтгүүлж биологийн нөхөн сэргээлт хийхэд 

бэлэн болгоод байна. Нөхөн сэргээлт хийсэн талбайн хэмжээг Хүснэгт 12-д үзүүлэв. 

Хүснэгт 12. 2014 онд ОТ-ГС түр зам, замын дагуух хөндөгдсөн талбайн техникийн нөхөн сэргээлт. 

Байршил 
Хөндөгдсөн 

талбай,  га 

Нөхөн 

сэргээсэн 

талбай, га 

ОТ-ГС замын 1-р бүсийн түр зам 44,24 

139,23 
ОТ-ГС замын 2А бүсийн түр зам 44,26 

ОТ-ГС замын 2B бүсийн түр зам 43,18 

ОТ-ГС замын 3-р бүсийн түр зам  26,41 

ОТ-ГС замын 4-р бүсийн зам (өөрчлөгдсөн трасс) 11,71 11,17 

ОТ-ГС замын замын дагуух хөндөгдсөн талбайнууд 117,88 117,88 

Нийт 287,68 268,28 

Түр замын нөхөн сэргээлтэнд тавигдсан шаардлагуудаас зарим томоохон шаардлагуудыг 
хэрхэн биелүүлсэн талаар танилцуулъя. Үүнд: 

1. ОТ-ГС түр замыг нөхөн сэргээхэд тавигдах гол шаардлага бол замыг ижил өндөрт 
байлгахын тулд газрын хотгор гүдгэрийг тэгшлэхэд ашигласан дүүргэгч материалыг 

тухайн орчны газрын гадаргатай чацуулан хуулах байсан. Үүний тулд нягтаршуулсан 

дүүргэгч материалыг хагалж сийрүүлээд, ачааны машинд ачиж, ойролцоох 

карьеруудын нөхөн сэргээлтэнд ашигласан. Энэ бол түр замын нөхөн сэргээлтийн 
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ажлын маш их зардал, хүч хөдөлмөр шаардсан хэсэг байсан. Зураг 20-аар энэхүү 

шаардлагыг гүйцэтгэсэн үйл явцыг харуулав. 

 

Зураг 20. Замын өндөрлөж тэгшилсэн хэсгээс дүүргэгч материалыг зөөж байгаа үйл явц 

Хуурай сайртай огтолцсон хэсгүүд дээр үерийн усны урсгалыг тунаж тогтохооргүйгээр түр замын 

хэсгийг хуулж зайлуулан, хотойлгон хэлбэршүүлэх. Түр зам хуурай сайртай огтолцсон хэсэг дээр түр зам 

тавьсан хэсгийг хэрхэн хэлбэршүүлснийг  

2. Зураг 21-т харуулав. 

 

Зураг 21. Түр замын хуурай сайр дайрсан хэсгийг хуулж хэлбэршүүлсэн байдал 

3. ОТ-ГС хатуу хучилттай замын үерийн усны хоолойнууд дээрх түр замын хэсгүүдийг 

хоолойгоор гарч ирсэн усны урсгал байгалийн гуу жалгандаа чөлөөтэй нийлж байхаар 

түр замын зурвасуудыг сэтэлж хэлбэршүүлэх. Энэхүү шаардлагын биелэлтийг замын 

i хэсэгт байрлах бүх хоолойнууд дээр шалгаж, шаардлагатай газар нь сайжруулах арга 
хэмжээнүүдийг авахуулсан. Доорх зургаас (Зураг 22) сайжруулах шаардлагатай 
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байрлалуудыг хэрхэн тодорхойлон өгч, тайлбарлан ойлгуулж, хамтран ажиллаж 

байсныг харж болно.  

 

Зураг 22. Үерийн хоолойнууд дээр хийсэн шалгалтын тайлангаас 

4. Замын дагуух хог хаягдал, хаягдал шорооны овоолгуудыг зайлуулах. Замын ажилд 

ашиглагдаагүй үлдсэн дүүргэгч материал, хайрга, шорооны овоолгууд ОТ-ГС замын 

дагуу нэлээд байсан бөгөөд тэдгээрийг ойролцоох карьерууд руу зөөж, боломжтой 

талбайд нь тэгшлэн тараах зэргээр энэхүү шаардлагыг Гэрээт компаниуд 

хариуцлагатай сайн биелүүлсэн. Замын хажуугаар хөглөрсөн хуванцар сав, дугуй, 

маркшейдерын шонгууд, бусад хог хаягдлыг маш сайн цэвэрлэн зайлуулсан. 

5. Нөхөн сэргээлийн талбайгаас том чулуунуудыг зайлуулах. Хэдийгээр чулуу байгалийн 

гаралтай боловч биологийн нөхөн сэргээлтийн шатанд үрлэгч машинаар ажиллах үед 

том чулуунууд машины шүдийг гэмтээх эрсдэлтэй байдаг тул бид энэхүү шаардлагад 

ихээхэн ач холбогдол өгч, гэрээт компаниуд ч хариуцлагатай сайн гүйцэтгэсэн. Нөхөн 

сэргээж буй түр замын талбайгаас том чулуунуудыг хэрхэн түүж байгаа жишээг Зураг 
23-т үзүүлж байна. 
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Зураг 23. Монроуд ХХК-ийн ажилчид нөхөн сэргээлтийн талбайгаас том чулууг түүж байгаа нь 

6. Хэлбэршүүлсэн талбайг шимт хөрсөөр хучих. Түр болон хатуу хучилттай замуудын 

ажлыг эхлүүлэхийн өмнө зам барих зурвасын шимт хөрсийг хөрс судлаачийн 

тогтоосон гүний хэмжээгээр хуулуулж түр замын нөхөн сэргээлтэнд зориулан 

хадгалуулсан. Гэвч 3-4 жилийн хугацаанд байнгын салхины нөлөөгөөр замын дагуу 

хөмсөглөн (зарим хэсэгт жижигхэн овоолго байдлаар) хадгалсан багахан хэмжээний 

шимт хөрс нь салхинд хийсэж элэгдсээр маш бага хэмжээгээр үлдсэн нь түр замын 

болон замын дагуух нөхөн сэргээсэн талбайнуудыг бүрэн хучихад хүрэлцээгүй. 

7. Дээрх болон бусад шаардлагуудыг биелүүлсэн талбайд самналт хийх. Энэ нь салхиар 

хийсэж ирсэн үр ховилуудын хооронд тогтож суух нөхцөлийг бүрдүүлж байгаа 
бөгөөд ховилуудын хооронд хуримтлагдсан чийгийн нөлөөгөөр үр соёолж ургах 

боломжийг нэмэгдүүлж байгаа юм (Зураг 24).  

 

Зураг 24. Самнасан талбайд байгалийн аясаар дахин ургамалжилт явагдаж эхэлсэн нь 
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Жич: Шимт хөрсний дутагдалтай байдлаас шалтгаалан энэ талбайг шимт хөрсөөр 

хучаагүй ч байгалийн аясаар ургамалжих үйл явц эхэлсэн байсан. 

9.2. ОТ-ГС замын барилгын ажилд ашигласан карьеруудын техникийн нөхөн 

сэргээлт 

Одоогоор ОТ-ГС чиглэлийн хатуу хучилттай замын 87.5 км урттай хэсгийг барьж дуусган 

Улсын комисст хүлээлгэн өгөхөд бэлэн болоод байгаа бөгөөд энэхүү замын барилгын 

ажилд хайрга, элс, дүүргэгч материал авч ашигласан карьеруудыг ашиглаж дуусмагц нь 
хүн, мал, амьтанд аюулгүй болгон хэлбэршүүлж, техникийн нөхөн сэргээлтийг 
гүйцэтгээд орон нутгийн захиргаанд цаг тухайд нь хүлээлгэн өгч ирсэн. 2014 онд 

одоогоор ашиглаж байгаа болон ашиглаж дууссан бүх карьеруудыг нөхөн сэргээж, орон 

нутагт хүлээлгэж өгөхөөр төлөвлөсөн байсан. Орон нутагт хүлээлгэн өгөх ажил бүрэн 

дуусаагүй байгаа ч төлөвлөсөн бүх талбайнуудын техникийн нөхөн сэргээлт дууссан 

буюу төлөвлөгөөг 100% биелүүлсэн байна. 2014 онд нийт 181.45 га карьерын талбайд 

техникийн нөхөн сэргээлт хийж гүйцэтгээд байна. Дэлгэрэнгүй жагсаалтыг Хавсралт 
хүснэгт 3-т 2014 оны техникийн нөхөн сэргээлтийн мэдээнд нэгтгэн үзүүлсэн.  

Карьеруудын талбайд техникийн нөхөн сэргээлтийг хэрхэн гүйцэтгэхийг зааварчилсан 

дотоод журмыг 2010 оноос хойш хэрэгжүүлж байгаа. Гол тавигдах шаардлагууд нь: 

- 18⁰-аас бага буюу аажуу налуу үүсгэн мал, амьтан, хүнд аюулгүйгээр 

хэлбэршүүлэх, 

- Борооны уснаас цөөрөм тогтохооргүйгээр хэвгий үүсгэх, 

- Зохих хэмжээнд нягтаршуулсан байх, 
- Том хад, чулууг түүж зайлуулсан байх, 

- Зонхилох салхинд хөндлөн чиглэлд ховилтуулан самнах, 

- Бүх төрлийн хог хаягдлыг цэвэрлэж, зохих цэгт зайлуулсан байх, гэх мэт. 

Дээрх шаардлагуудыг хангасан карьерын техникийн нөхөн сэргээлтийн жишээг Зураг 25 

болон Зураг 26-аар үзүүлэв. 
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Зураг 25. ОТ-ГС замын 11-р карьер – ашиглалтын үед, 2011 оны 1i сарын 11 

 

Зураг 26. ОТ-ГС замын 11-р карьерт Очир Төв ХХК техникийн нөхөн сэргээлт хийсэн, 2014 оны 09 дүгээр 

сарын 29 
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9.3.Ханбумбат нисэх буудлын талбайд хийсэн техникийн нөхөн сэргээлт 

Ханбумбат нисэх буудлын барилгын ажил 2012 оны сүүлээр дуусаж, ашиглалтанд 

оруулсан. Барилгын ажлын явцад эвдэрсэн талбайд техникийн нөхөн сэргээлт хийж 

гүйцэтгэсэн боловч тухайн жилийн тайланд оруулаагүй байсан тул 2014 оны техникийн 

нөхөн сэргээлтийн талбайд хамруулан тооцсон болно. 2014 оны 9 дүгээр сард сансрын 

зургаас бэлтгэсэн газарзүйн мэдээллийн системийн мэдээгээр нийт 145.20 га талбайд 

техникийн нөхөн сэргээлт хийсэн байна.  

9.4.Усны хайгуулын өрмийн талбайн нөхөн сэргээлт 

Ханбогд сумын нутагт явуулсан гүний усны судалгааны 2 дугаар шатны ажлыг 2014 онд 

20 талбайд (5.00 га) гүйцэтгэн, нөхөн сэргээсэн бөгөөд i шатны ажлын нэмэлт хоёр 

талбайн (0.50 га) техникийн нөхөн сэргээлтийг мөн энэ онд хүлээж авсан. Усны 

хайгуулын ажлыг гүйцэтгэсэн гэрээт компанийн ажилчдын байрлаж байсан түр кемпийн 

1.09 га талбайд мөн техникийн нөхөн сэргээлт хийсэн байгаа. Ингээд энэхүү усны 

хайгуулын ажлын хүрээнд нийт 6.59 га талбайд техникийн нөхөн сэргээлт гүйцэтгэсэн 

байна. 

9.5.Бусад техникийн нөхөн сэргээлт 

График 3-т “бусад” гэсэн нэрийн дор үзүүлсэн 6.44 га талбайд дараах 2 талбайг хамтад 

мэдээлсэн. Үүнд: 

1. Зөвшөөрөлгүй хөндөгдсөн 0.59 га талбайг холбогдох гэрээт компаниар цэвэрлүүлж, 

техникийн нөхөн сэргээлт гүйцэтгүүлж орон нутагт хүлээлгэн өгсөн. Товч мэдээллийг 
энэхүү тайлангийн Хүснэгт 10-т тайлбарласан байгаа. 

2. ОТ-Ханбогд замыг олон жилийн өмнө бэлтгэхэд ашигласан 8 карьерыг Оюу Толгой 

компани нөхөн сэргээснийг 2014 оны 9 сард гео-мэдээллийн системийн мэдээллийн 

санд бүртгэснийг энэхүү тайланд оруулж байна. Нийт талбай 5.85 га. 
 

9.6.Тэсрэх бодисын үйлдвэрийн талбайн техникийн нөхөн сэргээлт 

Оюу Толгой уурхайн лицензийн талбай дотор байрлах Тэсрэх бодисын хуучин үйлдвэр 

нь Газар хөндөх зөвшөөрлийн журам батлагдахаас олон жилийн өмнө баригдаж, 2013 онд 

хаагдсан. Техникийн нөхөн сэргээлтийн ажлыг 2014 оны 1-р сард гүйцэтгэсэн. 

Үйлдвэрийн барилгыг буулгасны дараа тус үйлдвэрийн идэвхитэй үйл ажиллагааны үед 

бохирдсон хөрсийг хуулж цэвэрлээд уурхайн лицензийн талбай дахь Бохирдсон хөрс 
хадгалах талбай руу зөөсөн. Нийт 3.14 га талбайд Босоо ам-1 байгууламжийн хашааны 

урд талд байрлах шимт хөрсний овоолгоос зөөн авчирч 15 см зузаантайгаар хучиж, 

хөнгөн нягтаршуулаад зонхилох салхины чиглэл буюу Баруун хойд зүгт хөндлөн 

ховилууд үүсгэн самнуулсан. 

9.7.Геологийн хайгуулын өрмийн талбайд хийсэн техникийн нөхөн 

сэргээлт 

2014 онд лицензийн талбайд болон гадна нийлээд 17.75 га хайгуулын өрмийн талбайд 

техникийн нөхөн сэргээлт хийхээр төлөвлөсөн байсан. Үүнээс лицензийн талбайд 

байрлах 31 өрмийн 7.75 га талбайд 2013-2014 онд техникийн нөхөн сэргээлт хийснийг 
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шалган хүлээж авсан. Харин лицензийн талбайн гадна байрлах талбайнуудад техникийн 

нөхөн сэргээлтийг гүйцэтгэж, зумпны суултыг засаж тэгшлэн хүлээлгэн өгөхөд бэлэн 

болсон байгаа ч шалгаж амжаагүй тул энэ тайланд оруулсангүй. Нөхөн сэргээсэн талбайн 

хилээр нарийн хэмжилт хийгээгүй бөгөөд Газар хөндөх зөвшөөрөлд баталсан талбайгаар 

тооцсон. Дэлгэрэнгүй жагсаалтыг Хавсралт Д-ээс үзнэ үү. 

Ийнхүү зөв зохистой аргаар техникийн нөхөн сэргээлт хийсэн талбайнуудад залгуулаад 

Оюу Толгой төслийн Байгаль Орчны хэлтсийн Ургамлын судалгааны багаас биологийн 

нөхөн сэргээлтийг 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.  

Бүлгийн дүгнэлт 

1. Энэ оны 1-р сард зохион байгуулагдсан төслийн санхүүжүүлэгч байгууллагуудын 

Байгаль орчин, нийгмийн хариуцлагын аудитаар Оюу Толгой компанийн техникийн 

нөхөн сэргээлтийн байдалтай танилцаж, маш сайн (“high class”) гэсэн үнэлгээ өгсөн нь 
техникийн нөхөн сэргээлтийг зөв зохистой гүйцэтгүүлэхийн тулд олон жилийн турш 

тууштай мэрийн ажиллаж ирсэн Байгаль орчны хэлтсийн Газрын асуудал хариуцсан 

баг болон бусад хамтран ажилладаг баг, хэлтэс, гэрээт компаниудын хамтын амжилт 
юм. 

2. 2010 – 2014 онд Оюу Толгой компани нийт 1424.82 га талбайд техникийн нөхөн 

сэргээлт гүйцэтгэснээс лицензийн талбайн дотор 41.12 га, харин лицензийн талбайн 

гадна 1383.70 га газарт тус тус техникийн нөхөн сэргээлт гүйцэтгэсэн байна. 
3. Тайлант жилийн хугацаанд буюу 2014 онд нийт 629.79 га талбайд техниийн нөхөн 

сэргээлтийн ажлыг гүйцэтгэж дууссан. Үүнд, лицензийн талбайд 10.89 га, харин 

лицензийн талбайн гадна 618.90 га газарт техникийн нөхөн сэргээлт хийжээ. 
4. 2014 онд лицензийн талбайн гадна гүйцэтгэхээр төлөвлөсөн техникийн нөхөн 

сэргээлтийн төлөвлөгөөний биелэлт илүү сайн байгаа нь манай гэрээт компаниуд 

Газар хөндөх зөвшөөрлийн шаардлагуудыг сайн биелүүлж, байгаль орчинд ээлтэй, 

хариуцлагатай үйл ажиллагаа явуулах Оюу Толгой компанийн бодлого, 

менежментийг хэрэгжүүлэхэд хамтран ажиллаж байгаагийн үр дүн юм гэдгийг онцлох 

нь зүйтэй. Харин энэ жил Ил уурхайн хэлтсийн хүнд машин механизмууд өндөр 

ачаалалтай байсны улмаас лицензийн талбайн дотор гүйцэтгэсэн техникийн нөхөн 

сэргээлтийн биелэлт төлөвлөгөөндөө хүрээгүй байна. 
5. Оюут нисэх онгоцны буудал, ажилчдын түр кемп А, газар хөндөх зөвшөөрлөөр 

хөндөгдсөн зарим талбайнуудад нөхөн сэргээлтийн ажил эхэлсэн боловч хүлээлгэж 

өгөх шатанд хүрээгүй байгаа тул дараа жилийн нөхөн сэргээлтийн тайланд оруулах 

болно. 

6. Лицензийн талбайн гадна байрлах геологийн өрмийн талбайнуудад техникийн нөхөн 

сэргээлтийг гүйцэтгэж, зумпны суултыг засаж тэгшлэн хүлээлгэн өгөхөд бэлэн болсон 

байгаа ч шалгаж амжаагүй тул энэ тайланд оруулаагүй болно. 

7. Хатуу хучилттай замын барилгын ажилд ашиглахаар дүүргэгч материалаар тэгшлэн 

бэлтгэсэн түр замыг нөхөн сэргээх нь машин техникийн хөлд талхлагдсан зам, 
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зурвасуудыг нөхөн сэргээхээс илүү их ажиллагаа шаардсан ажил бөгөөд үүнийг 
Монгол улсад анх удаа Оюу Толгой компани гүйцэтгэлээ гэж дүгнэж байна. 
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10. ШИМТ  ХӨРСНИЙ МЕНЕЖМЕНТ 

Газрыг хөндөхөөс өмнөх үеийн ургамлан бүрхэвч, биологийн төрөл зүйлийн амьдрах орчныг 
дахин бий болгох буюу нөхөн сэргээлтийн  ажиллтай 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 ажиллагаанаас 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 төлөвлөгөөг боловсруулж, Оюу Толгой 

компанийн Байгаль Орчны Хэлтсээр батлуулсан байх ёстой.   

• Гүйцэтгэх ажлын танилцуулга, ашиглах талбайн хэмжээ болон орчны/хөрсний онцлог. 
• Шимт хөрс хуулах, хадгалах горим, төлөвлөгөө. 

• Шимт хөрсийг эргүүлэн нөхөн сэргээлтэнд ашиглах төлөвлөгөө. 

• Ажиллах хүч, техникийн тухай мэдээлэл. 

• Ашиглах талбай, шимт хөрсний 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 холбогдох 

гэрээт болон үндсэн хэлтсүүдтэй хамтран ажилласнаар шимт хөрсний зөв зохистой 

менежментийг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх нөхцөл бүрддэг.  

10.1. Шимт хөрсийг хуулах, хадгалах 

Газар хөндөх зөвшөөрлийн журмын дагуу аливаа барилгын болон газар шорооны ажлыг 
эхлүүлэхийн өмнө MNS5916:2008 стандарт шаардлагуудад нийцүүлэн олон улсын туршлагаас 
нэвтрүүлэн зүй зохистой хөрс хуулах, шимт хөрсний алдагдлыг хязгаарлах, чанарыг хамгаалах 

зорилгоор Шимт Хөрсийг Хамгаалах Журмыг 2011 оноос төслийн хэмжээнд амжилттай 

хэрэгжүүлж байна.  

Шимт хөрс хуулалт. Чанарын шаардлага хангасан шимт хөрсийг зохих гүнд хүртэл тохиромжтой 

техник ашиглан Шимт хөрс хамгаалах журамд заасны дагуу зөв зохистой хуулна. Зураг 19-д 

үзүүлсэнчлэн, газар хөндөхөөс өмнөх байгаль орчны 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 шороооны 

ажлын талбайн ахлагч хариуцдаг. Үүнээс гадна Газар хөндөх зөвшөөрлийн явцын шалгалтаар 

хяналт тавьдаг.  

2014 оны Газар Хөндөх Зөвшөөрлийн журмын дагуу нийтдээ 53 хүсэлтийг баталж газар хөндөх 

үйл явцыг хяналтандаа авсан бөгөөд дэлгэрэнгүйг хавсралт А, B-с харна уу. Энэхүү газар, 

шорооны ажилд хөндөгдөхөөр зөвшөөрөгдсөн талбай, өнгөн хөрс хуулах талбайн хэмжээ мөн 

өнгөн хөрс хуулахаар төлөвлөсөн мэдээллийг Хүснэгт 13-аар харууллаа. 

Хүснэгт 13. 2014 онд лицензийн талбай дотор газар хөндөгдөхөөр зөвшөөрөгдсөн талбайн хэмжээ болон 

үүсэхээр төлөвлөгдсөн шимт хөрсний хэмжээ. 
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# 
Зөвшөөрлийн 

дугаар 
Төслийн нэр 

Зөвшөөрөгдс
өн талбай 

[га] 

Өнгөн хөрс 
хуулах 

шаардлагатай 

талбай [га] 

Өнгөн хөрсний 

хэмжээ 
/төлөвлөсөн / 

1 
ГХЗ-131101 

Төв Дулааны Станцын талбай 
сунгалт болон хашаа барих  2.19 

 
0 

 
0 

2 
ГХЗ-131102 

Ашиглалтаас гарсан хүнд машин 
механизмыг хураах талбай 

2.54 
 

0 
 
0 

3 
ГХЗ-131104 

Hugo West талбай дахь хайгуулын 
өрмийн ажил  CF01 to CF12  

3 
 

0.0432 
 

129.6 

4 
ГХЗ-131201 

Баяжуулах үйлдвэр орчмын явган 
хүний зам  

0.182 
 

0 
 
0 

5 
ГХЗ-131202 

Баяжмал тээвэрлэх машины 
зогсоол 1.46 

 
1.46 

 
2920 

6 
ГХЗ-131203 

Савласан баяжмалыг хадгалах 
талбайн өргөтгөл 

13.56 
 

13.56 
 

40680 

7 
ГХЗ-131205 

Туузан дамжуулагчийн 
геотехникийн өрмийн ажил 

3.25 

 
 

0.0432 

 
 

86.4 
8 

ГХЗ-131205 
Шинэчилсэн 

Туузан дамжуулагчийн 
геотехникийн өрмийн ажил – 8 
цэгийг шилжүүлсэн 

9 
ГХЗ-140101 

Хаягдлын Далан-1 замын барих 
ажил 53.96 

 
53.96 

 
161880 

10 ГХЗ-140102 Гаалийн түр талбай 8  22.15 22.15 66450 

11 
ГХЗ-140104 

Хатуу цэгүүд суурилуулах болон 
торографикийн судалгаан ажил 0.1 

0.002 4 

12 
ГХЗ-140201 

Туузан дамжуулагчийн 
геотехникийн өрмийн ажил – 
нэмэлт 3 цэг 

0.75 
 

0.0108 
 

21.6 

13 
ГХЗ-140202 

Хаягдлын далангийн шинэ оффис, 
хүнд даацын машины зогсоол 1.72 

 
1.72 

 
5160 

14 
ГХЗ-140203 

Hugo West талбай дахь хайгуулын 
өрмийн ажил  CF13-CF29 

4.25 
 

0.0612 
 

183.6 

15 
ГХЗ-140312 

Засвар үйлчилгээний тоног 
төхөөрөмж хадгалах талбай 

1 
 

0 
 
0 

16 
ГХЗ-140301 

Халив элсний ордын 3 дахь 
өргөтгөл 12.83 

12.83 38490 

17 
ГХЗ-140401 

Дэд бүтцийн оффисыг төвлөрсөн 
цахилгаан шугаманд холбох  

0.125 
 

0.125 
 

375 

18 ГХЗ-140601 Автобусны шинэ зогсоол 0.73 0 0 

19 
ГХЗ-140602 

Тэсрэх бодисын шинэ агуулах 
хүрэх хөнгөн тэрэгний зам 

1.63 
 

1.63 
 

4890 

20 
ГХЗ-140606  

Төв дулааны станцын ачаа булгах 
талбайн өргөтгөл 0.44 

 
0 

 
0 

21 

ГХЗ-140607 

Хаягдлын далангийн замын 
өргөтгөлийн болон өндөр 
хүчдэлийн шугамыг шилжүүлэх 
ажил 

0.63 

 
0.63 

 
1890 

22 
ГХЗ-140801 

Сайтын засварын газрын ачаа 
буулгах талбай 

0.65 
0.59 1770 

23 
ГХЗ-140802 

Гаалийн түр талбайд интернетийн 
шугам холбох  0.29 

0.29 870 

24 
ГХЗ-140803 

Ундай сайраас элс олборлох 
судалгааны ажил 

1.16 
0.0497 149.1 

25 
ГХЗ-140901 

Говь засварын газрыг төв дулааны 
шугамд холбох 

0.6 
0.6 900 

26 
ГХЗ-140902 

Босоо-1 байгууламжийг төв 
дулааны шугамд холбох   0.36 

 
0.36 

 
540 

27 
ГХЗ-140903 

Тоёото засварын газрыг төв 
дулааны шугамд холбох  

0.334 
 

0.344 
 

334 

28 
ГХЗ-141002 

Ил уурхайн ажилдын ээлж солих 
байр, талбаг бэлтгэх ажил. 

1.24 
 

1.24 
 

3720 

29 
ГХЗ-141004 

Z01 болон Z02 алмазан өрмийн 
ажил 0.5 

 
0.0072 

 
26.6 
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# 
Зөвшөөрлийн 

дугаар 
Төслийн нэр 

Зөвшөөрөгдс
өн талбай 

[га] 

Өнгөн хөрс 
хуулах 

шаардлагатай 

талбай [га] 

Өнгөн хөрсний 

хэмжээ 
/төлөвлөсөн / 

30 
ГХЗ-141006 

Төв агуулахыг цахилгаанаар хангах 
генератор суурилуулах ажил. 

0.034 
 

0.034 
 

68 

31 
ГХЗ-141102 

Хаягдлын Далангийн  үйл 
ажиллагааг хэвийн үргэлжлүүлэх 
нэмэлт ажил. 

1.04 
 

0 
 
0 

32 
ГХЗ-141103 

Hugo West талбай дахь хайгуулын 
өрмийн ажил  CF30-CF42 

3.25 
 

0.0468 
 

117 

Нийт  талбай/ өнгөн хөрсний эзэлхүүний хэмжээ 135.955 111.7871 331654.9 

 

Хүснэгт 14. Лицензийн талбайгаас гаднах нийт зөвшөөрөгдсөн болон хөндөгдөх талбай, шимт хөрсний 

хэмжээ. 

# 
Зөвшөөрли
йн дугаар 

Төслийн нэр 

Зөвшөөрөг
дсөн 

талбай [га] 

Өнгөн хөрс  
хуулах 

шаардлагатай 

талбай [га] 

Өнгөн хөрсний 

хэмжээ  
/төлөвлөсөн / 

1 ГХЗ-131103 
Малчдын худаг сэргээх төсөл – 
Баян-Овоо сум 

0.0256 0.0036 7.2 

2 ГХЗ-131204 
Малчдын худаг сэргээх төсөл -  
Баян-Овоо суманд гүний худаг 
гаргах 

0.50 0.0128 38.4 

3 ГХЗ-140102 
Ханбогд сумын усны хайгуулын 
төсөл 2 дугаар шат 4.50 0.012 24 

4 
ГХЗ-
140102_Шин
эчилсэн_1 

Ханбогд сумын усны хайгуулын 
төсөл 2 дугаар шат –нэмэлт цэгүүд  

0.50 0.0008 1.6 

5 ГХЗ-140402 
Ханбогд суманд тоглоомын талбай 
барих төсөл 

0.38   

6 ГХЗ-140501 
ОТГС замын 3 ба 5 дугаар хэсгийн 
барилгын ажлын Байгаль орчны 
үнэлгээ – хөрсний дээж авах 

0.0007 0.0007 2.1 

7 ГХЗ-140502 
Мобикомын цамхагийг 
цахилгаанаар тэжээх газар доогуур 
цахилгаан утас суурилуулах 

0.26 0 0 

8 ГХЗ-140603 
ОТГС замын 3 ба 5 дугаар хэсгийн 
геотехникийн судалгаа 0.20 0.045 90 

9 ГХЗ-140604 Ханбогд сумын цэцэрлэгт хүрээлэн  4.21   

10 ГХЗ140605 
ОТГС замын 3 ба 5 дугаар хэсгийн 
топографийн судалгаа 0.04 0.03 60 

11 ГХЗ-140701 
ХБ-ОТ-Жавхлант замын топографи 
болон геотехникийн судалгаа   1.085 0.388 99.4 

12 ГХЗ-140702 
Манлай, Баян-Овоо сумын соёлын 
дурсгалт газруудыг хамгаалах 
төсөл  

0.06 0.06 110 

13 ГХЗ-140804 
3-р дижитал тоон станцыг өндөр 
хүчдэлд холбох 0.0497 

 
0.0497 

99.4 

14 ГХЗ-140904 
ОТ уурхайн талбайгаас Таван 
Толгой нүүрсний зам хүрэх замыг 
азсаж сайжруулах 

13.40 
 

0 
 
0 

15 ГХЗ-141001 
Малчдын худаг сэргээх төсөл 2-р 
шат 5.5 

 

 
0 

 
0 

16 
ГХЗ-141001 
Шинэчилсэн 

Малчдын худаг сэргээх төсөл 2-р 
шат – Гүн Баян 

  

17 
ГХЗ-141001 
Шинэчилсэн 

Малчдын худаг сэргээх төсөл 2-р 
шат – Гашуун Шанд 0.65   

18 ГХЗ-141003 
ХБ-ОТ-Жавхлант замын дагуух 
рхеологийн авран хамгаалах 
малталт 

0.28 0.0925 185 

19 ГХЗ-141005 Малчдын худаг сэргээх төсөл 2-р 0.29   
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# 
Зөвшөөрли
йн дугаар 

Төслийн нэр 
Зөвшөөрөг

дсөн 

талбай [га] 

Өнгөн хөрс  
хуулах 

шаардлагатай 

талбай [га] 

Өнгөн хөрсний 
хэмжээ  

/төлөвлөсөн / 

шат – Ханбогд суманд гүн худаг 
гаргах 

0.245 490 

20 ГХЗ-141101 Castle Rock өрмийн ажил 2.5 0.036 72 

21 ГХЗ-141104 
Ханбогд сумын Иргэдтэй харилцах 
төвийг төвийн цахилгаанд холбох 0.30 0.3 750 

22 ГХЗ-141105 
Манлай суманд барих Спорт 
цогцолборын хашааг барих ажил 0.40   

Нийт зөвшөөрөл олгосон талбай [га] 35.131 1.2761 2029.1 

 

2013 оны 11 сараас 2014 оны  оны эхний 11 сарын байдлаар нийтдээ 171.086 га бүхий 

талбайд газар хөндөх зөвшөөрөл олгож газар хөндөх үйл ажиллаагааг хяналтандаа аваад 

байгаа бөгөөд үүнээс 113,0632 га бүхий талбайд нийтдээ 333.684 метр.куб шимт хөрс 
хуулагдахаар төлөвөлөгөөтэй ажиллаж байгаа бөгөөд шорооны ажлын цар хүрээнээс 
хамаарч тухайлбал 2014 онд батлагдсан хайгуулын өрөмдлөгийн ажил, гар худаг сэргээн 

засварлах, гүний худаг гаргах зэрэг ажлууд нь энэ ондоо багтаан бүрэн хийгдэж 

дуусаагүй байна. 

Мөн төслийн талбайгаас гадна нийтдээ 35.131 га газар хөндөгдөхөөр бүртгэгдэн 

зөвшөөрөл авсан хэдий ч тухайн хийгдэх ажлын цар хүрээнээс хамаарч ердөө 1.2761  га 
бүхий  газарт өнгөн хөрсийг тусад нь хуулан авч тухайн газарт нь буцаан техникийн 

нөхөн сэргээлт хийх зориулалтаар төлөвлөгдсөнийг Хүснэгт 15-д үзүүлэв. Газар хөндөх 

зөвшөөрөлд олгогдсон шимт хөрс хуулах талбайн хэмжээ болон шимт хөрсний хэмжээг 
өмнөх онуудтай харьцуулсан үзүүлэлтийг Хүснэгт 15-д үзүүлэв. 

Хүснэгт 15. Газар хөндөх зөвшөөрөлд олгогдсон шимт хөрс хуулах талбайн хэмжээ болон шимт хөрсний 

хэмжээг өмнөх онуудтай харьцуулсан үзүүлэлт. 

 

Байршил 

ГХЗд шимт хөрс хуулахаар заасан 

талбайн хэмжээ \га\ 

Хуулсан шимт хөрсний хэмжээ 

2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 

Лицензын 

талбай дотор 
725.50 144.65 750.90 111.7871 391.972 412.691 1.113.907 331654.9 

Лицензын 
талбайн 

гадна 

1983.49 325.80 56.88 1.2761 3.781.194 753.467 37.270 2029.1 

Нийт  2708.99 470.45 807.78 113.0632 4.173.166 1.166.158 1.151.918 333684 

Шимт хөрс хадгалалт. Хөрсний үржил шимт чанар бүхий үе давхаргыг хуулж хадгалах явц нь 

тухайн хөндөгдөх талбайн газар болон газрын хэвлийн ашиглалтын хугацаанаас шууд 

хамааралтай  бөгөөд өөрөөр хэлбэл тухайн газрыг богино хугацаанд ашиглах бол өнгөн хөрсийг 
тухайн хөндөх талбайд түр хадгалан буцаагаад техникийн нөхөн сэргээлтэнд ашиглана гэсэн үг. 
Хэрвээ тухайн газар/ газрын хэвлийг удаан хугацаар ашиглах/ эзэмших бол хуулсан шимт 
хөрсийг урт хугацааны буюу уурхайн хаалтын үед ашиглагдах шимт хөрсний овоолгын талбай 

руу зөөн хадгалдаг.  
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Шимт хөрснийг урт хугацаанд хадгалах явцад холбогдох Монгол Улсын MNS5916:2008 

стандартад тавигдах тухайлбал стандарт заасан хэмжээнээс бага буюу 3 метрээс хэтрэхгүй 

өндөртэй байх, мөн 15-20 метрээс хэтрэхгүй урттай байхаар салхи, ус болон үйл ажилллагааны 

нөлөөлөлд орж эвдрэлээс сэргийлэх арга хэмжээнүүдийг мөрдлөг болгодог. Түүнчлэн шимт 
хөрсний овоолгыг нөхөн сэргээлтээс өөр зорилалтаар ашиглахыг хориглодог. 

Урт хугацааны шимт хөрсний овоолгуудын талбайн хэмжээг өмнөх онуудтай харьцуулсан 

байдлаар Хүснэгт 16-д үзүүллээ.  

Хүснэгт 16. Оюу Толгой төслийн урт хугацааны шимт хөрсний овоолгууд. 

№ Шимт хөрсний овоолгын нэр 
Шимт хөрсний овоолгын талбай /га/ 

2011 2012 2013 2014 

1 Хог хаягдлын менежментийн төв 0 2.50 1.48 0 

2 Хаягдал хүдрийг хадгалах 1-р байгууламж  5.11 8.01 7.94 8.54 

3 Хаягдал хүрдийг хадгалах 2-р байгууламж  0 0.73 3.95 18.48 

4 Хаягдал чулуулгын овоолго-Хойд 1.75 3.77 3.77 3.77 

5 Хаягдал чулуулгын овоолго-Өмнөд 2.11 2.22 2.22 2.22 

6 Ил уурхайн шимт хөрсний овоолго-1 0 6.93 13.79 14.56 

7 Ил уурхайн шимт хөрсний овоолгой-1 0 2.66 5.97 6.03 

8 Уурхайн шатахууны агуулга 0 0.13 0.13 0 

9 Хүдрийн овоолгуудын  0 3.99 6.81 6.83 

10 Ил уурхайн хүнд машин механизмын зам  0 1.04 3.32  

11 Ундай голын үерийн урсац шилжүүлэх суваг  0 0 0.32 0 

Нийт өнгөн хөрсний эзлэх талбайн хэмжээ 8.97 31.98 49.7 60.43 

2014 оны байдлаар урт хугацааны өнгөн хөрсний овоолгуудын хэмжээ нь нийт 1219803. метр.куб 

байна. Хүснэгт 18-аас харна уу.  

Хүснэгт 17. 2014 оны урт хугацааны шимт хөрсний эзэлхүүний хэмжээ /2014 оны 12 сарын 01ны байдлаар/  

№ Шимт хөрсний овоолгын нэр Шимт хөрсний 
хэмжээ/эзэлхүүнээр/ 

1 Хаягдал хүдрийг хадгалах 1-р байгууламж  153005.373 

2 Хаягдал хүрдийг хадгалах 2-р байгууламж  407331.6 

3 Хаягдал чулуулгын овоолго-Хойд 108543.817 

4 Хаягдал чулуулгын овоолгой-Өмнөд  71095.253 

5 Ил уурхайн шимт хөрсний овоолго-1 222189.960 

6 Ил уурхайн шимт хөрсний овоолгой-1 96904.443 

7 Хүдрийн овоолгуудын  160732.334 

Нийт өнгөн хөрсний овоолгын эзлэхүүний хэмжээ  1219803 

Оюу Толгой төслийн урт болон богино хугацааны шимт хөрсний овоолгуудын байршил, талбайн 

хэмжээг Хавсралт зураг 2-оос харна уу. 
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Бүлгийн дүгнэлт 

1. 2013 оны 1-р сараас 2014 оны  эхний 11 сарын байдлаар нийтдээ 171.086 га 
талбайд газар хөндөх зөвшөөрөл олгож газар хөндөх үйл ажиллаагааг хяналтандаа 
аваад байгаа бөгөөд үүнээс 113,0632 га талбайд нийтдээ 333.684 метр.куб шимт 
хөрс хуулагдахаар төлөвлөн буцаан тухайн газрыг нөхөн сэргээхэд нь зориулж 

хэрэглэхээр төлөвлөгөөтэй ажиллаж байгаа бөгөөд шорооны ажлын цар хүрээнээс 
хамаарч тухайлбал 2014 онд батлагдсан зарим хайгуулын өрөмдлөгийн ажил, гар 

худаг сэргээн засварлах, гүний худаг гаргах зэрэг ажлууд нь энэ ондоо багтаан 

бүрэн хийгдэж дуусаагүй байна. 
2. 2014 оны байдлаар 12 сарын 1-ны байдлаар Хүснэгт 17-д үзүүлсэний дагуу урт 

хугацааны шимт хөрсний овоолгын хэмжээ/нөөц нь 1219803. метр.куб байгаа 
бөгөөд үүнд газар хөндөх зөвшөөрлөөр олгогдсон нийт хуулахаар төлөвлөгдсөн 

333.684 метр.куб  /лицензын талбай доторх болон гаднах / эзэлхүүний хэмжээ 
хамрагдаагүй. Учир нь дээрх газар хөндөх зөвшөөрлөөр олгогдсон газруудын 

шимт хөрс нөөц нь буцаан тухай газарт түр хадгалагдан техникийн нөхөн 

сэргээлтэд ашиглах зориулалттай юм. Харин хаягдлын далангийн нийт 53.96 га 
бүхий талбайгаас үүсэх шимт хөрсийг /161.8880метр.куб/ хаягдал хүдрийг 
хадгалах 1-р байгууламжийн урт хугацааны өнгөн хөрсний овоолгод удаан 

хугацаагаар хадгалахаар төлөвлөн тус газар хадгалж байна. Мөн 15.02 га бүхий 

баяжмал тээвэрлэх зориулалт бүхий машины зогсоол болон савласан баяжмалыг 
хадгалах талбайн өргөтгөлөөс гарах нийт 43600 метр.куб шимт хөрс нь Хог 
Хаягдлын Менежментийн төвийн урт хугацааны шимт хөрсний овоолгод 

хадгалагдахаар төлөвлөгдөн хадгалагдаж байна. 
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11. БИОЛОГИЙН НӨХӨН СЭРГЭЭЛТ 

10.1. Биологийн олон янз байдлын хамгааллын арга хэмжээ  

10.1.1. Төслийн үйл ажиллагааны явцад хөндөгдөж буй талбайн ургамалжилтын 

суурь судалгаа  

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), ховор ургамлыг хамгаалах (баримт бичгийн дугаар: OT-

10-E9-PRC-0007-M) зэрэг дотоод журамд тусгагдсаны дагуу ургамал судлаач, хөрс 
судлаач нар бүрдүүлдэг. Тус журмын дагуу хөндөгдөхөөр төлөвлөгдсөн газрын 

ургамалжилтын суурь судалгааг хийхдээ ховор, нэн ховор ургамал байгаа эсэх, байвал 

түүнийг хэрхэн хамгаалах зэрэг зөвлөмж, авах арга хэмжээг 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.  

2014 оны 1-1i сарын (10 сарын 17-ны хүртэлх) хооронд  газар хөндөх зөвшөөрөл (ГХЗ) 

авахаар 154 ш талбайн хүсэлтийг хүлээн авч ургамалжилтын судалгааг хийсэн байна. 
Хөндөгдсөн энэхүү 132,19 га талбайг нөхөн сэргээхэд урьдчилсан байдлаар 3308.06 кг 
үрийн нөөц шаардлагатай юм (График 4). 

 

График 4. 2014 онд төслийн үйл ажиллагаагаар хөндөгдсөн талбайн биологийн нөхөн сэргээлтэд 

шаардлагатай үрийн хэмжээ, голлох зүйл ургамал зүйл тус бүрээр 

Дээрх судалгаа, урьдчилсан тооцооноос харахад 2014 оны нэгдүгээр сараас арван 

нэгдүгээр сарын хооронд хөндөгдсөн газрыг нөхөн сэргээхэд 5 зүйлийн ургамлын 

(Anabasis brevifolia – түжгэр баглуур; Salsola passerine – бор бударгана; Sympegma Regelli 
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– шар мод; Nitraria sibirica – сибирь хармаг; Achnaterum splendens – гялгар дэрс;) 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 бөгөөд нэг ба цөөн наст ургамлууд зайлшгүй 

нөмөрлөгчийн үүрэгтэйгээр ашиглагдах нь дээрх судалгаанаас харагдаж байна.  

Ургамалжилтын судалгаа хийсэн дээрх талбайнуудаас 3 талбайд ховор, нэн ховор 

ургамал ургаж буйг судалгааны явцад тогтоосон бөгөөд нөлөөллийг бууруулах арга 
хэмжээг авсан.  

• Техникийн нөхөн сэргээлтийг хүлээн авах дотоодын хяналт шалгалт  

Оюу-Толгойн үйл ажиллагааны нөлөөгөөр хөндөгдсөн газруудын техникийн нөхөн 

сэргээлтийг хүлээн авахад дараагийн үе шат болох биологийн нөхөн сэргээлтэд тавигдах 

шаардлагыг хангуулах зорилгоор нөхөн сэргээлтийн баг хамтран ажилладаг. 2014 оны 11-

р сарын 01-ны байдлаар хайгуулын цооног болон зам барихад ашигласан карьеруудын 31 

талбай, Оюу Толгой - Гашуун Сухайтын замын Zone 2A, 2B болон Zone 3-ийн техникийн 

нөхөн сэргээлтийг хүлээн авсан. Дотоодын хяналт шалгалтын явцад зарим карьеруудад 

тухайлбал, BP-76, BP-74/74A, BP-77, BP-73, BP-75/75A, BP-56/56A, BP-60/60A,B, BP-

49/49A, Quarry-2, BP-60B тус тус холбогдох стандартын шаардлагын дагуу нэмэлт 
сайжруулах ажлуудыг зөвлөж,  шаардлагад нийцсэн тохиолдолд хүлээн авч байсан.  

10.1.2. Биологийн олон янз байдалд үзүүлэх болзошгүй сөрөг нөлөөллийг 
бууруулах   

Оюу Толгой төслийн зүгээс Биологийн олон янз байдлын талаар баримтлах стратегийг 
2011 онд боловсруулсан билээ. Уг бичиг баримтанд Оюу Толгой нь үйл ажиллагаа 
явуулж буй бүс нутгийн биологийн олон янз байдалд учирч болох эрсдэл, болзошгүй 

сөрөг нөлөөллөөс зайлсхийх, бууруулах болон нөхөн сэргээх гэсэн шатлалын дагуу арга 
хэмжээ авч ажиллахаар тусгагдсан байдаг.  

2014 онд хөндөгдөхөөр төлөвлөгдсөн газруудад ургамалжилтын судалгаа хийх явцад 

ховор, нэн ховор ургамлыг бүртгэх, арвийг нь тогтоосон байдлыг үндэслэн зарим 

шаардлагатай талбайд гарч болох сөрөг нөлөөллийг бууруулах шатны арга хэмжээг 
авсан. Үүнд: 

1. 3 сарын 4-нд KB14-PZ 24 өрмийн талбайгаас Potaninia mongolica - 37, Eurotia 

ceratiodes - 2 бодгалийг,  
2. 3 сарын 21-23 нд Халивийн элснээс  Ephedra sinica - 500 бодгалийг,  
3. 10 сарын 9-нд Ханбогд – ОТ – Жавхлант хайрханы чиглэлд баригдах засмал замын 

дагуу дахь түүх дурсгалын зүйлс /булш, бунхан/-ийг хамгаалах ажлын хүрээнд 

KH-066, Kh-068, S.HO-106 талбайгаас Potaninia mongolica - 18 бут ургаж байсныг 
Ханбогд суман дахь байгалийн ургамлын үржүүлгийн газарт тус тус нүүлгэн 

шилжүүлж, тарьсан.  

Ховор ургамал нүүлгэн шилжүүлэх ажилд гар багаж бусад тоног төхөөрөмжийг ашиглан 

ажилласан (Зураг 1927). Мөн нүүлгэн шилжүүлэх ажилд хуванцар сав ашигласан нь 
эвдрэл гэмтэл багатай, тээвэрлэхэд ихээхэн тохиромжтой байв. 
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Зураг 27. Ховор ургамал шилжүүлэх ажил хийгдэж буй явц 

  

Зураг 28. Байгалийн ургамлын үржүүлгийн газарт шилжүүлэн тарих явц 

10.1.3. БОЯБ-д үзүүлсэн сөрөг нөлөөллийг нөхөн сэргээх  

10.1.3.1. 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 2014 оны биологийн нөхөн сэргээлтэнд ашиглах, байгалийн 

ургамлын үржүүлгийн газарт (БУҮГ) тарих үрийн нөөцийг бүрдүүлэх, түүх ажлыг 2013 

оны намар хийж, 2014 оны 1 сард  салгах цэвэрлэх ажлыг хийсэн. Нийт 10 зүйлийн мод, 

сөөг, сөөгөнцөр, олон наст ургамлын үрийг гар аргаар цэвэрлэх явцад анхны түүсэн 

жингээсээ 2-3 дахин багасаж байлаа (График 5 болон Зураг 29).  



 Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний биелэлтийн тайлан - 2014 

Хуудас - 86 

 

 

График 5. 2013 онд түүсэн биологийн нөхөн сэргээлт, БУҮГ-т хэрэглэх үрийг цэвэрлэсэний дараах нийт 
цэвэр үрийн жинг харьцуулсан байдал 

  

Зураг 29. Биологийн нөхөн сэргээлт, үржүүлгийн газар хэрэглэх үрийн нөөцийг бэлтгэн цэвэрлэж буй 

байдал 

• Мөчрийн тайрдас бэлтгэх  

Оюу Толгой төслийн Ханбогд суман дахь байгалийн ургамлыг үржүүлэх газарт (БУҮГ) 

таригдах сухай, бургасны мөчир бэлтгэх ажил i сарын дундаас хойш хийгддэг. Энэ 
жилийн хувьд сухай, бургасны мөчрийг БУҮГ дахь эх ургамлын талбайгаас бэлдэж 

эхэлсэн нь онцлог байлаа. Мөн Их булгийн ам, Гашуун сухайтын боомт, Дайчингийн заг, 
Оюутолгойн лицензийн талбай зэрэг газраас бэлтгэн 20-25 см урттайгаар тайрч 50-100 

ширхэгээр багцалж 1 метрийн гүнд булж хадгалах горимын дагуу уг ажлыг хийсэн. 2014 

оны тарилтанд зориулан сухайн 11250 ш, бургасны 10750 ш, нийт 22000 мөчрийг 
бэлтгэсэн (Зураг 30).  
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Зураг 30. Сухайг мөчирлөж буй байдал (2014.01.29) 

• Бортого бэлтгэх  

Хаврын тарилтанд бэлтгэж 70350 ширхэг бортогыг таслах, наах, цоолж үдэх зэрэг ажлыг 
дэс дараалалтай хийж гүйцэтгэсэн (Зураг 31). 

     

Зураг 31. Хаврын тарилтад хэрэглэх бортогыг бэлтгэж буй байдал 

• Хөрс боловсруулалт болон талбайг бэлтгэх  

Заг болон бусад говийн ургамлыг тарих зорилгоор 85000 ш бортого, 4 ш хүлэмжин дэх 

үрслэгээний саванд хөрс бэлтгэн савлаж, байршуулах зэрэг ажлыг 2 сарын сүүлээс хийж 

эхэлсэн (Зураг 32). Энэ ажилд нийт 32 хоногийг зарцуулан ажиллав.  

   

Зураг 32. Хүлэмж болон ил талбайн хаврын тарилтанд хөрс бэлтгэсэн байдал 

• Байгалийн ургамлын тарьц, суулгацын нөөц бэлтгэх 

Оюу Толгой төслийн Байгаль орчны хэлтсийн зүгээс уурхайн олборлолт болон барилгын 

шатны үйл ажиллагаанаас үүдэлтэй эвдэрсэн газрыг нөхөн сэргээх, эзэмшил талбай болон 
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төслийн үйл ажиллагаа явуулж буй Ханбогд, зэргэлдээ орших Манлай, Баян-Овоо 

сумдын ногоон байгууламж, орчны тохижилтод зориулан тухайн бүс нутагт ургадаг 
байгалийн ургамлын тарьц суулгацыг бэлтгэх зорилготой үржүүлгийн газрыг 2011 онд 

Өмнөговь аймгийн Ханбогд суманд байгуулсан билээ.  

Тайлант хугацаанд Оюу Толгой төслийн зүгээс тус БУҮГ-т говь цөлийн бүс нутагт 
ургадаг мод, сөөг, сөөгөнцөр, олон наст өвслөг ургамлын тарьц суулгацын нөөцийг бий 

болгох, өмнөх он жилүүдэд тарьсан суулгацыг нөхөн сэргээх болон ногоон байгууламж 

байгуулах талбайд шилжүүлэн тарихад гол анхаарлаа хандуулан ажиллалаа. Тус 
үржүүлгийн газар нь үйл ажиллагаагаа эхэлснээс хойш 3 дахь жилдээ 18 хүний 

бүрэлдэхүүнтэйгээр ажилласан.   

БУҮГ дахь 2014 оны хаврын тарилтыг 3 сарын 14-өөс хүлэмжинд, ил талбайн тарилтыг 5 

сарын 18-аас тус тус эхлүүлсэн. 2014 оны 1 сард бэлтгэсэн сухай болон бургасны 22000 ш 

мөчрийн тайрдас болон бусад цөлийн бүсэд ургадаг олон наст ургамлын 81.6 кг үрийг 
ашиглан ил талбай болон бортгонд тарилаа.  

2014 онд БУҮГ-т нийт 20 зүйлийн 142128 ш мод, сөөг, олон наст өвслөг ургамлын 

тарьцийг ургуулсан. Эдгээр тарьц суулгацын 89.7%-ийг үрээр тарьж, үлдэх 10.3%-ийг 
мөчрийн тайрдас бэлтгэн тарьсан юм.  

БУҮГ-т бэлтгэж байгаа тарьц суулгацын нөөцийг төслийн үйл ажиллагаагаар хөндөгдсөн 

талбайг нөхөн сэргээхэд зориулан шилжүүлэн суулгах ажил 2013 оны намраас эхэлсэн 

бөгөөд нийт 50844 ш тарьц суулгацыг шилжүүлэн тариад байна. Шилжүүлэн тарих ажилд 

загийн (HALAMM) тарьц суулгацыг хамгийн их хэмжээгээр ашиглаж байгаа бөгөөд 

хотирын (ZYGXAN) суулгацыг энэ жилээс эхлэн шилүүлэн тарьж эхлээд байна (Хүснэгт 
19 болон График 66).  

Хүснэгт 18. Байгалийн ургамлын үржүүлгийн газраас 2012-2014 онуудад нийлүүлсэн тарьц суулгацын 

хэмжээ, зориулалтаар 

 

Тарьж буй талбай, зориулалт 2012 2013 2014 Бүгд

OT уурхайн талбайд 3003 2347 3268 8618

Ханбогд сум 1528 1706 5895 9129

Манлай сум 0 1000 830 1830

Баян-Овоо сум 0 960 1705 2665

Даланзадгад 0 0 4300 4300

Орчны тохижилт, ногоон байгууламжид 4531 6013 15998 26542

Нөхөн сэргээлтэд 10677 40167 50844

Бүгд 77386
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График 6. Оюу Толгой төслийн БУҮГ-аас 2013-2014 онд биологийн нөрөн сэргээлтийн ажилд зориулан 

гаргасан тарьц суулгацын тоо хэмжээ, зүйлийн нэрийн хамт  

Тус үржүүлгийн талбайд энэ намрын тооллогын дүнд 2012-2014 онд тарьсан нийт 283450 

ш говь цөлийн бүс нутгийн ургамлын 1-3 настай тарьц суулгац өвөлжиж байна (График 

7). Эдгээр тарьц суулгацын тоо хэмжээг зүйл тус бүрээр График 8 -д үзүүлэв.  

 

График 7. Ханбогд суман дахь БУҮГ-т тарьсан тарьц суулгацын хэмжээ, 2012-2014 онуудад. Улбар шар 

өнгөөр тухайн он жилүүдэд тарьсан нийт тарьц суулгацын хэмжээг, цэнхэр өнгөөр БУҮГ-т 2014 оны 

намрын байдлаар ургаж буй нийт тарьц суулгацын хэмжээг үзүүлэв.   
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График 8. 2014 оны намрын байдлаар БУҮГ-т ургаж буй нийт тарьц, суулгацын голлох зүйл бүрийг нас 
болон тоо хэмжээгээр нь ялган үзүүлэв. 

• 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 269 зүйл ургамал ургаж байгааг 
бүртгээд байна. Тус бүртгэлд орсон ургамлуудаас давхардсан тоогоор Монгол улсын 

ургамлын Улаан данс ба хамгааллын төлөвлөгөөний эмхэтгэлд (2012) тусгагдсан 17 зүйл 

ургамал, Байгалийн ургамлын тухай хуулийн хавсралтанд орсон нэн ховор ургамлаас 16, 

Засгийн газрын 1995 оны 153 дугаар тогтоолын хавсралтанд орсон ховор ургамлаас 15, 

Улаан номонд бүртгэгдсэн 13 зүйл ургамал тус тус байна.  

ОТ төслийн хүрээнд ургамал хамгааллын асуудлыг Монгол улсын хууль, эрхзүйн 

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. 

2014 оны байдлаар чихэр өвс, монгол догар, лидэр гэсэн 3 зүйл ховор ургамлын 8257 ш 

бодгалийг хүлэмжийн орчинд ургуулсан. Эдгээрийг Зураг 33-д  үзүүлэв.    
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Зураг 33. Хүлэмжийн орчинд ургаж буй а) чихэр өвс, б) догар 

10.1.3.2. 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 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 18 га 
талбайд нөхөн сэргээлтийн ажлыг хийсэн. Үүнээс гадна БУҮГ-т үрээр ургуулсан тарьц 

суулгацыг нөхөн сэргээх талбайд ашиглаж эхэлсэн. Үндсэндээ ОТ төслийн зүгээс хоёр 

төрлийн техникийг үрээр шууд тарилт хийхэд ашиглаж байна.    

Техникийн нөхөн сэргээлт хийгдээд байгаа нийт 1412.02 га (2014 оны 9 сарын 30-ны 

байдлаар) талбайн 15.68%-д буюу 221.34 га талбайд 2012-2014 онуудад нөхөн 

сэргээлтийн ажил хийгээд байна (График 9).  

2014 оны хувьд нийт 110.42 га талбайд биологийн нөхөн сэргээлт хийснээс Гүний 

Хоолойн төв шугам болон 1, 2 цацрагийн дагуух 73.33 га талбайд биологийн нөхөн 

сэргээлтийн ажлыг шинээр хийж гүйцэтгэсэн. Мөн өмнөх жилүүдэд буюу 2012, 2013 

онуудад нөхөн сэргээлт хийсэн байсан газрын 37.1 га талбайд нөхөн тарилт хийв. График 

5-д тод ногоон өнгөөр нөхөн тарилт болон энэ онд хийсэн нөхөн сэргээлтийн талбайн 

хэмжээг тус тус үзүүлэв. График 10-д тайлант хугацаанд гүйцэтгэсэн 110.42 га талбайн 

нөхөн сэргээлтийн сар бүрийн төлөвлөлт болон гүйцэтгэлийн явцыг харуулав.   
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График 9. 2012-2014 онуудад гүйцэтгэсэн биологийн нөхөн сэргээлтийн явц 

 

 

График 10. 2014 оны биологийн нөхөн сэргээлтийн 5-10 сарын төлөвлөлт болон хэрэгжилтийн явц 

• 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 9 

дүгээр сарын 21-ны 324/01 тоот дүгнэлтээр хүлээн авсан. Уг дүгнэлтэнд нөхөн 
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сэргээлтийн дараагийн үе шат болох биологийн нөхөн сэргээлтийг нутгийн ургамлын 

үрээр хийхийг тусгасан байдаг бөгөөд дараах байдлаар гүйцэтгэж байна. Үүнд:  

1. 2012 онд 61.2 га талбайн хөрсийг үртэй болгох ажлыг хийсэн. Үүнээс 32.78 

талбайд 21097 ш загийн тарьц суулгац ашиглан нөхөн тарилтыг энэ онд гүйцэтгэсэн.   

2. 2013 онд 10.4 га талбайд үрээр тарилт хийн, 6.34 га талбайд заган ойн нөхөн 

сэргээлтийн ажлыг хийсэн байна. Эдгээр талбайн 4.31 га талбайд нөхөн тарилтыг 2014 

онд дахин хийсэн бөгөөд үүнээс 3 га талбайд 3 зүйл ургамлыг ашиглан үрээр шууд 

тарилт хийсэн бол 1.31 га талбайд 2170 ш загийн тарьцийг нөхөн тарьсан.   

3. 2014 онд шинээр нийт 73.33 га талбайг ургамалжуулах ажил хийснээс 48.75 га 
талбайн хөрсийг үртэй болгох, 24.58 га талбайд БУҮГ-т тарьж бэлтгэсэн цөлийн 

ургамлын мод, сөөгний тарьцыг тарих ажлыг тус тус хийгээд байна (Зураг  3434 а). 
Хөрсийг үртэй болгох ажилд нийт 9 зүйл ургамлын 1101 кг үрийг ашиглан тарилтыг 
хийсэн (Зураг 32а). Харин байгалийн ургамлын үржүүлгийн газарт тарьж бэлтгэсэн 

16900 ш тарьц суулгацыг тухайлбал, загийн 14713 ш, хотирын 2187 ш тарьцыг Гүний 

Хоолойн ус татах 1 ба 2 дугаар худгийн цацрагуудын дагууд тус тус тарьсан (Зураг 32 

б, в, г). 

 

  

а).

б). в).
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Зураг  34. 2014 оны биологийн нөхөн сэргээлтэд ашигласан техник болон тарьц суулгац 

a). Хуурай болон устай хольсон хэлбэрээр үрэлгээ хийж буй байдал; б). Хотирын үрсэлгээ; г). Хотирын 

үрсэлгээг ил талбайд өнжүүлж нөхөн сэргээлтэд ашиглахад бэлэн болсон байдал; д). Загийн тарьцийг ил 

талбайд бэлтгэсэн байдал 

• 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 эхэлсэн. 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 хүртэлх 14 хоногийн 

хугацаанд хэрэгжүүлэхдээ Ханбогд суман дахь байгалийн ургамлын үржүүлгийн газар 

2012-2013 онд ургуулсан 2 настай загийн тарьцыг уг нөхөн сэргээлтийн ажилд 

ашигласан. 2013 оны байдлаар 6.34 га талбайд 10677 ш загийн бортоготой тарьцыг тарьж 

нөхөн сэргээж, 2014 оны хаврын байдлаар эдгээр тарьц суулгац 79.7 хувийн амьдралттай 

буюу өвлийг өнтэй даван ургасан байв (Зураг 35 болон Зураг 36).     
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Зураг 35. “Нарийн заг”-ийн ойг нөхөн сэргээх талбайн байршил 

 2013.09
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Зураг 36. Төслийн үйл ажиллагааны явцад хөндөгдсөн заган ойг нөхөн сэргээж буй байдал  

а). “Нарийн заг”-ийн ой орчимд техникийн нөхөн сэргээлт хийгдсэн байдал; б). “Нарийн заг”-ийн ойг нөхөн 

сэргээж тарилт хийж буй байдал; в). “Нарийн заг”-ийн ойд нөхөн тарилт хийсэн талбайн хаврын ургалт; г). 
Зуны ургалтын явц; д). Намрын ургалтын явц;  

• Заган ойн нөхөн сэргээлтийн хяналт шинжилгээ 

Загийн тарьц суулгацыг нөхөн сэргээх талбайд шилжүүлэн тарьснаас хойш байгалийн 

аясаараа хэрхэн ургаж буй буюу амьдрах чадварын хяналт судалгааг энэ намраас 
эхлүүллээ. Энэхүү судалгааны үр дүнгээс харахад шилжүүлэн тарьснаас хойш нэг 
жилийн хугацаанд титмийн өргөн 7.2 дахин, дундаж өндөр 2.4 дахин, ишний диаметр 1.3 

дахин, найлзуурын тоо 2.8 дахин тус тус нэмэгдсэн байна (График 11). Харин байгалийн 

аясаараа ургаж буй Нарийн загийн ойн хэмжилттэй харьцуулахад ишний диаметрийн 

хувьд 9.2 дахин бага байгаа нь насжилттай холбоотой юм. Энэхүү хэмжилтүүд нь тарьц 

суулгацыг нөхөн сэргээх талбайд шилжүүлэн тарьснаас хойших 5 жилийн хугацаанд 

тогтмол хийгдэж байх болно.   
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График 11. 2013 оны намар, 2014 оны 5, 9 саруудад тус тус тарьсан загийн суулгацын өсөлтийн 

үзүүлэлтүүдийг тухайн орчинд байгалийн аясаар ургаж буй загийн үзүүлэлттэй харьцуулсан байдал. 
Хэмжилтийг 2014 оны 9 сард тохиолдлын байдлаар 50 бодгаль (n=50) тус бүрд хийсэн.   

• Нөхөн сэргээлтийн ажилд нутгийн иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх 

Оюу Толгой ХХК нь Биологийн олон янз байдалд үзүүлэх Эерэг Нөлөөлөл Ахиу байх 

талаар дэвшүүлсэн зорилгодоо хүрэхийн тулд хэд хэдэн зорилтыг тодорхойлон гаргасан 

бөгөөд тэдгээрийн нэг болох төслийн бүх үе шатанд биологийн олон янз байдлын 

холбогдолтой асуудалд сонирхогч талуудыг татан оролцуулах, хэлэлцүүлэг хийж санал 

бодлыг тусгах замаар нутгийн иргэд, төрийн болоод төрийн бус байгууллага, судалгаа 
шинжилгээний байгууллагуудыг хамруулсан ажил хэрэгч харилцааг төлөвшүүлэх явдал 

юм. Энэхүү зорилттой уялдуулан нөхөн сэргээлтийн ажилд нутгийн иргэдийн оролцоог 
хангаж өгөх, танилцуулга, хэлэлцүүлэгийг хийж санал бодлыг нь үйл ажиллагаандаа 
тусган ажиллахад Байгаль орчны хэлтэс, Бүс нутгийн хөгжлийн хэлтэстэй хамтран 

ажиллаж байна.  
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2013 оны хувьд биологийн нөхөн сэргээлтийн ажилд Ханбогд сумын Гүний хоолой, 

“Ханбумбат” нисэх онгоцны буудлын орчимд нутагладаг 28 малчин (давхардсан тоогоор) 

гурав хоногийн хугацаанд хамтран ажиллаж байсан. Энэхүү хамтын ажиллагаа 2014 онд 

улам идэвхижиж 10 хоногийн хугацаанд давхардсан тоогоор 132 иргэн нөхөн сэргээлтийн 

ажилд хамтран ажилласныг График 12болон Зураг 37-д харуулав.  

 

График 12. 2013-2014 онд нөхөн сэргээлтийн ажилд малчид, сумын иргэдийн хамтран ажилласан байдал 

  

Зураг 37. Нөхөн сэргээлтийн ажилд оролцож буй малчид, иргэдийн төлөөлөл 

• Нөхөн сэргээлтийн ажлыг нутгийн иргэдэд танилцуулах 

Сум орон нутгийн иргэд, малчдыг биологийн нөхөн сэргээлтийн нэг хэсэг болох заган 

ойн нөхөн сэргээлтийн явцтай танилцуулах ажлыг энэ намар хэд хэдэн удаа зохион 

байгуулсан нь ихээхэн үр дүнтэй болов. Уг арга хэмжээнд Ханбогд сумын Засаг даргын 

тамгын газар, ахмадын холбоо, ерөнхий боловсролын дунд сургууль, Ханбогд хөгжлийн 

радио зэрэг байгууллага, малчдын төлөөлөл бүхий 57 иргэн оролцож, нөхөн сэргээлтийн 

явцтай танилцан санал бодол, хамтран ажиллах хүсэлтээ илэрхийлсэн юм.  
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Зөвхөн нутгийн иргэд, малчид төдийгүй Оюу Толгой төслийн үйл ажиллагаанд хамтран 

ажиллаж буй их дээд сургууль, эрдэм шинжилгээний байгууллагын судлаач, 

мэргэжилтнүүд болон сонирхогч зэрэг 30 гаруй хүнд заган ойн нөхөн сэргээлтийн явцыг 
танилцуулах, санал шүүмж сонсох, харилцан яриа өрнүүлэх зэрэг ажлуудыг амжилттай 

зохион байгууллаа (Зураг 38).     

  

   

Зураг 38. Сумын иргэд болон судлаачдад нөхөн сэргээлтийн ажлын үр дүнг танилцуулж буй байдал 

10.2. Ногоон байгууламж  

Оюу Толгой ХХК 2011 оноос эхлэн 4 дэх жилдээ мод тарих үндэсний өдрийг тэмдэглэн 

уурхайн талбайд ногоон байгууламж байгуулах ажлыг үндсэн болон гэрээт гүйцэтгэгч 

нартай хамтран байгуулах ажлыг өрнүүлж ирсэн. Энэхүү хамтын ажиллагаа уурхайн 

талбараас эхлэн жилээс жилд улам өргөжиж Өмнөговь аймгийн Ханбогд, Манлай, Баян-

Овоо сумдад болон Даланзадгад хотод хүрээгээ тэлж тайлант хугацаанд 7 зүйл мод, 

сөөгний 2-3 настай 15998 ш тарьц суулгацыг иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагуудад 

нийлүүлсэн (Зураг 39 болон Зураг 40). БУҮГ-аас бэлтгэж буй тарьц суулгацын хэмжээ 
жилээс жилд нэмэгдэж байгаа болон иргэд, аж ахуйн нэгжүүд орчны тохижилтондоо илүү 

анхаарал хандуулах болсонтой холбогдуулан 2012-2014 оны хугацаанд нийт 26542 ш 

тарьц суулгацыг нийлүүлснийг График 13 болон График 14-д үзүүлэв.   

 

2014.10.05

2014.06.28 2014.09.08 

2014.09.15



 Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний биелэлтийн тайлан - 2014 

Хуудас - 100 

 

 

График 13. Оюу Толгой төслийн БУҮГ-аас 2012-2014 онд орчны тохижилт, ногоон байгууламжид зориулан 

гаргасан тарьц суулгацын тоо хэмжээ, олгосон газрын нэрийн хамт 

 

  

График 14. 2014 онд БУҮГ-аас сумд, уурхайн талбайд тарьсан тарьц суулгацын хэмжээг зүйл тус бүрээр 

харуулав.  

 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

TAMRAM ULMPUM SALLED HALALM ZYGXAN AMYPED ELEMOO

Т
ар
ьц

 с
уу
лг
ац
ий
н 
то
о,

 ш

2014

ОТ уурхайн талбай

Даланзадгад

Манлай сум

Баян-Овоо сум

Ханбогд сум



 Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний биелэлтийн тайлан - 2014 

Хуудас - 101 

 

  

  

Зураг 39. Иргэд, аж ахуйн нэгжүүд, уурхайн хэлтсүүдэд тарьц, суулгацыг хүлээлгэн өгч буй байдал (2014. 

04. 20)  

  

Зураг 40. Өмнөговь аймгийн БОГ-ын Ойн албаны гаргасан хүсэлтийн дагууд заг, хайласны суулгацыг 
хүлээлгэн өгч буй байдал (2014. 05. 03) 

• Ханбогд сумын Галба талбайн ногоон байгууламж.  

Оюу Толгой төслийн үйл ажиллагаа явуулж буй Ханбогд сум байгуулагдсаны түүхт 90 

жилийн ой энэ онд тохиосон бөгөөд Рио Тинто компанийн нийгмийн хөрөнгө оруулалтын 

хөтөлбөрийн хүрээнд, мөн сумын иргэд, удирдлагуудын захиалга, санаачлагаар “Галба” 

цэцэрлэгт хүрээлэнг барьсан юм (Зураг 41).  
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Тус цэцэрлэгт хүрээлэнгийн 2.18 га талбайд ногоон байгууламж байгуулах ажлыг Байгаль 
орчны хэлтсийн БУҮГ-ын хамт олон 7 сарын 27-оос 8 сарын 15 хүртэл хариуцан 

ажилласан. Үүнд: 

• Галба талбайн төв хаалганаас эхлэн замын 2 талаар тухайн орон нутгийн уур 

амьсгал, хөрс, усанд дасан зохицсон мод сөөгний 1-2 настай, бортгонд үрслүүлсэн 

30-40 см өндөр бүхий тарьц суулгацыг тарив. Тухайлбал, сухай 72 ш, харгана 68 

ш, чацаргана 86 ш-ийг буюу нийт 226 ш суулгацыг тарьж, усалгааг хариуцан 

ажилласан. Намрын мод тарилтын хугацаанд 100 ш тарьц суулгацыг Галба 
талбайд тарихаар ЗДТГ-аас ирсэн хүсэлтийг хүлээн авч, цаг тухайд нь бэлтгэн 

өгсөн.  

• Зүлэг болон арвай, царгас зэрэг ургамлын 662.4 кг үрийг Hydroseeder буюу устай 

үрлэгч машин ашиглан тарьсан.  

• талбайн төв хэсэгт 3 метрийн диаметр бүхий 20 ширхэг дугуй хэлбэртэй цэцгийн 

мандлын суурин дээр нэг наст ургамлын 30 кг үр цацаж гялгар плонкоор хучилт 
хийн соёололтыг түргэсгэж, усалгаа арчилгааг 8 сарын 11-ныг хүртэл хийсэн. 

• 60 ширхэг цэнхэр цэцгийн саванд тарьсан нэг наст мандлын цэцгийг талбайн төв 
хаалга болон усан ориглуурын талбайд байршуулсан (Зураг 42-Зураг 44).  

 

 

Зураг 41. Галба талбайн схем зураг 
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Зураг 42. Устай үрлэгч машин ашиглан тарилт хийж байгаа нь (2014.08.06) 

    

Зураг 43. Талбайг тохижуулан мод тарьж, мандлын цэцэг байршуулсан байдал 

   

Зураг 44. Цэцгийн мандалд үр тарьсаны дараах байдал   



 Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний биелэлтийн тайлан - 2014 

Хуудас - 104 

 

Бүлгийн дүгнэлт 

Оюу Толгой төслийн зүгээс биологийн нөхөн сэргээлт, түүнтэй холбоотой бусад бэлтгэл 

ажлын 2014 оны гүйцэтгэлийг дараах байдлаар дүгнэж байна.  

1. Суурь судалгаа, нөлөөллийг бууруулах ажлын хүрээнд: 

• 2014 оны 1-1i сарын (10 сарын 17-ны хүртэлх) хооронд ГХЗ авахаар 154 ш 

хүсэлтийг хүлээн авч тухайн талбай тус бүрийн ургамалжилтын судалгааг 
хийн зохих дүгнэлтүүдийг гаргасан.  

• Эдгээр талбайгаас ховор ургамал ургасан 3 талбайд нөлөөллийг бууруулах 

зорилгоор ховор ургамлын 557 бодгалийг нүүлгэн шилжүүлэх арга хэмжээ 
авсан.  

2. Техникийн нөхөн сэргээлтийг хүлээн авах ажлын хүрээнд:  

• Нийт 31 талбай болон ОТ-ГС чиглэлийн замын Zone2 A, B;  Zone3-ийн 

техникийн нөхөн сэргээлтийн хүлээн авах ажилд оролцсон. 

• 10 гаруй талбайг шууд хүлээн авахаас татгалзан засаж, сайжруулах зөвлөмж 

өгсөн.  

3. Биологийн нөхөн сэргээлтийн бэлтгэл ажлын хүрээнд: 

• Биологийн нөхөн сэргээлтэд шууд үрлэх болон БУҮГ тарих 60-100%-ийн 

цэвэршилттэй 651.4 кг үрийг цэвэрлэж бэлтгэсэн.   

• 22000 ш тайрдас сухай, бургасны мөчрийг орон нутгаасаа бэлтгэн хадгалсан. 

• Заг болон бусад мод, сөөгийг тарих 70350 ширхэг шинэ бортогыг өвлийн 

улиралд хийж, 85000 ш бортого, 4 ш хүлэмжин дэх үрсэлгээний саванд хөрс 
бэлтгэн савлаж, байршуулсан.  

• 2014 онд 982.5 м2 ил талбайд 81.63 кг ургамлын үр, 85000 бортогонд 4 зүйлийн 

модлог ургамлын үр тарьж, намрын тооллогоор БУҮГ-т 20 зүйлийн 142128 ш 

мод, сөөг, олон наст өвслөг ургамлын тарьцийг ургуулсан.  

• ОТ төслийн зүгээс байгалийн ургамлын үржүүлгийн газар байгуулснаар 2012-

2014 онуудад нийт 26542 ш тарьц суулгацыг ногоон байгууламж, орчны 

тохижилтод; 50844 ш заг, хотирын суулгацыг нөхөн сэргээж буй талбайд  

шилжүүлэн тарих ажилд зориулан нийлүүлээд байна. 2014 оны намрын 

тооллогоор тус үржүүлгийн газарт 2012-2014 онд тарьсан 283450 ш говь 
цөлийн бүс нутгийн 1-3 настай  тарьц суулгацын нөөцтэй байна. Үүнээс, 2012 

оны 3 настай 29132 ш, 2013 оны 2 настай 112190, 2014 оны 1 настай 142128 ш 

тарьц тус тус байна.  
4. Биологийн нөхөн сэргээлтийн ажлаар:  

• Техникийн нөхөн сэргээлт хийгдсэн нийт 1412.02 га (2014 оны 9 сарын 30-ны 

байдлаар) талбайн 15.68%-д буюу 221.34 га талбайд 2012-2014 онуудад нөхөн 

сэргээлтийн ажил хийгээд байна. 
• 2014 оны хувьд нийт 110.42 га талбайд биологийн нөхөн сэргээлт хийснээс 

Гүний Хоолойн төв шугам болон 1, 2 цацрагийн дагуух 73.33 га талбайд 

биологийн нөхөн сэргээлтийн ажлыг шинээр хийж гүйцэтгэсэн. Мөн 2012, 

2013 онуудад нөхөн сэргээлт хийсэн байсан газрын 37.1 га талбайд нөхөн 

тарилт хийв. 
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• Биологийн нөхөн сэргээлтийн ажилд оролцох сайн дурын оролцогч нарын тоо, 

сонирхол эрс нэмэгдэж 2013 онд 28 малчин (давхардсан тоогоор) гурав 

хоногийн хугацаанд хамтран ажиллаж байсан бол 2014 онд 10 хоногийн 

хугацаанд давхардсан тоогоор 132 иргэн хамтран ажилласан байна.  
5. Ногоон байгууламж: 

• 2014 оны хувьд 15998 ш тарьц суулгацыг иргэд, ААНБ-ын хүсэлтийн дагууд 

бэлтгэн өгсөн байна. Үүнээс, Оюу Толгойн уурхайн талбайд 3268, 

Даланзадгад хотод 4300, Манлай суманд 830, Баян-Овоо суманд 1705, Ханбогд 

суманд 5895 ш тарьц суулгацыг бэлтгэн өгсөн.    

• Уурхайн талбайд 2014 онд 3268 ш тарьц суулгацыг үндсэн болон гэрээт 
байгууллагуудтай хамтран тарьснаас БУҮГ-ын хамт олон 2138 ш суулгацыг 
Ундайн сайр болон оффис орчмоор тарьсан байна.          

• ОТ төслийн зүгээс Ханбогд сумын төвд барьсан “Галба” цэцэрлэгт 
хүрээлэнгийн 2.18 га талбайн ногоон байгууламж байгуулах ажлыг Байгаль 
орчны хэлтсийн БУҮГ-ын хамт олон хариуцан ажиллаж 326 ш тарьц суулгац, 

зүлэгний үр болон мандлын цэцгийн үрээр тохижилтын ажлыг гүйцэтгэсэн.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний биелэлтийн тайлан - 2014 

Хуудас - 106 

 

11. ДҮЙЦҮҮЛЭН ХАМГААЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭ 

Байгаль орчин Ногоон Хөгжлийн Яамнаас томоохон төслүүдийн биологийн олон янз 
байдлын дүйцүүлэн хамгааллын ажлыг Улсын тусгай хамгаалалттай газар нутагт 
хийлгүүлэх нэгдсэн бодлого барьж байгаатай холбогдуулан Оюу Толгой ордоос зэс алт 
олборлох уурхайн биологийн олон янз байдлын дүйцүүлэн хамгааллын ажлыг Говийн 

Бага Дархан Цаазат Газрын “А” хэсэгт гүйцэтгэхийг зөвлөсөн. Үүний дагуу төслийн 2014 

оны Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөндөө төслийн нөлөөлөлд өртөхгүй, 

экосистемийн хувьд ижил төстэй, дүйцүүлэн хамгаалал хийх газрын боломжтой 

хувилбарууддаа Говийн Бага Дархан Цаазат Газрын “А” хэсгийг оруулан тус газарт 
биологийн олон янз байдлын шинжлэх ухааны нарийвчилсан судалгааны ажлаа хийхээр 

тусган ажиллаж байна.  

Оюу Толгой компаниас санхүүжүүлэн Байгаль, Зэрлэг Амьтан Хамгаалах Нийгэмлэг 
хэрэгжүүлж буй хамгааллын ач холбогдолтой биологийн олон янз байдлын мониторинг 
төслийн хүрээнд зарим нэг томоохон судалгааны ажлууд хийгдсэн. Эдгээрээс дурьвал 

тууртан амьтдын популяцийн үнэлгээ, тэдгээрийн орон зайн байршилд нөлөөлөх хүчин 

зүйлс, 20 тооны хуланд сансрын дамжуулагчтай хүзүүвч зүүж нүүдэл, шилжилт 
хөдөлгөөн, тэдгээрт үзүүлж буй шугаман дэд бүтцийн нөлөөг судалж буй бөгөөд эдгээр 

судалгааны талбай нь Говийн бага дархан цаазат газрыг хамарсан өргөн хэмжээний газар 

нутагт хийгдэж байна.   

11.1.  Хууль бус ан агнуурыг бууруулах дүйцүүлэн хамгааллын хөтөлбөр 

Оюу Толгой компани 2014 онд бүс нутгийн хэмжээнд хууль бус анг бууруулах чиглэлээр 

дүйцүүлэн хамгаалах ажлын тэндэр зарласан ба Састэйнэбилити Ийст Эшиа,  Байгаль, 
Зэрлэг Амьтан Хамгаалах нийгэмлэг гэсэн байгууллагууд энэ төслийг хэрэгжүүлэхээр 

сонгогдсон.  

Оюу Толгой компани оновчтой бөгөөд үр дүнтэй дүйцүүлэн хамгааллын арга хэмжээг 
хэрэгжүүлэхээр зорьж буй юм. Үүний нэг нь бүс нутгийн хэмжээнд хууль бус анг 
бууруулж зэрлэг амьтад ялангуяа хулан, хар сүүлт зээрийн үхэл хорогдлын эрчмийг 
сааруулах тал дээр ажиллана. Уг төслийн хүрээнд өнгөрсөн хугацаанд дараах ажлуудыг 
зохион байгуулж ажилласан байна: 

• Харилцан ойлголцлын санамж бичигт гарын үсэг зурсан, 

• Олон талт хамтын ажиллагааны багийг байгуулсан, 

• Хууль бус антай тэмцэх хөдөлгөөнт хэсгийг байгуулсан, 

• Олон талт хамтын ажиллагааны баг, хөдөлгөөнт хууль бус антай тэмцэх багийн 

гишүүд, Зах зээлийн судалгааны багийн гишүүдэд сургалт зохион байгуулсан. 

Харилцан ойлголцлын санамж бичигт  

Хууль бус ангийн хяналт шалгалт, гэм хэрэгтэй тэмцэхэд хууль сахиулах байгууллагын 

хүний нөөц, тусгай мэргэшсэн боловсон хүчин,  төсөв мөнгөний хүрэлцээ дутагдалтай 

байдаг зэрэг хүндрэл  учирдаг. Тиймээс хууль сахиулах байгууллагууд  хүчин чармайлтаа 
нэгтгэн ажлын үр дүнгээ нэмэгдүүлэх нь чухал болоод байна. Хамгийн эхэнд хэрэгжүүлж 



 Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний биелэлтийн тайлан - 2014 

Хуудас - 107 

 

эхэлсэн ажил бол олон талт хамтын ажиллагааны баг болон гурван тооны хөдөлгөөнт 
хууль бус антай тэмцэх нэгж хэсгийг байгуулсан. Эдгээр нь холбогдох байгууллагын 

төлөөллүүд харилцан ойлголцлын санамж бичигт гарын үсэг зурснаар баталгаажсан. 

Харилцан ойлголцлын санамж бичигт Байгаль, Зэрлэг Амьтан хамгаалах нийгэмлэг, 
Өмнөговь аймгийн Байгаль орчны алба, Цагдаа, Мэргэжлийн хяналтын газар, Тагнуулын 

газар, Прокурорын газар, Ханбогд суман дахь Говийн бага дархан цаазат газрын 

хамгаалалтын захиргаа, Гашуун сухайт боомтын хилийн албаны төлөөлөгчид 2014 оны 9-

р сарын 18-нд Даланзадгад хотод гарын үсэг зурсан.  

 

Олон талт хамтын ажиллагааны баг 

Олон талт хамтын ажиллагааны багт доорх байгууллагуудын төлөөлөгчид оролцож, 

харилцан ойлголцлын санамж бичиг гарын үсэг зурсан.  

• Д. Баттулга – Өмнөговь аймгийн Байгаль орчны улсын байцаагч, 

• Д. Мөнхтулга – Өмнөговь аймгийн Мэргэжилийн хяналтын газар, 

• Б. Тэгшжаргал – Өмнөговь аймгийн Байгаль орчны газар, 

• Н. Болд – Говийн бага дархан цаазат газрын хамгаалалтын захиргааны дарга, 
• С. Давааравдан – Өмнөговь аймгийн Прокурорын газар, 

• Ц. Отгонбат – Өмнөговь аймгийн Цагдаагийн газар, 

• Д. Энхтөр – Өмнөговь аймгийн Тагнуулын төв газар, 

• Б. Батгэрэл – Гашуун сухайтын гаалийн газар. 

Олон талт хамтын ажиллагааны багийн үндсэн зорилго нь хууль бус ангийн 

тохиолдлуудын бүртгэн шалгаж, мөн тухайн хууль зөрчигч зохих ял шийтгэлээ эдлэхэд 

анхаарч ажиллах явдал юм. Мөн хууль бус антай тэмцэх хөдөлгөөнт хэсгүүдэд дэмжлэг 
үзүүлэх, хяналт тавих зорилготой ажиллана.  

Хууль бус антай тэмцэх хөдөлгөөнт хэсэг 

Доорх гурван хөдөлгөөнт хууль бус антай тэмцэх нэгж хэсгүүд байгуулагдсан: 

• Номгон сумын байгаль орчны байцаагч Мөнхтуяагаар ахлуулсан Баруун хэсгийн 
баг. Энэ баг Баян-Овоо, Номгон сумын нутгийг хариуцна. 

• Ханбогд сумын цагдаагийн хэсгийн төлөөлөгчөөр ахлуулсан Төвийн хэсгийн баг. 
Энэ баг Манлай, Ханбогд, Оюу Толгой уурхайн газар нутгийн хариуцна. 

• Говийн бага дархан газрын байгаль хамгаалагч Тэрбишээр ахлуулсан Зүүн хэсгийн 
баг. Энэ баг Дорноговь аймгийн Хатанбулаг, Хөвсгөл, Мандах сумын нутаг 
дэвсгэрийг хариуцна.  

Эдгээр гурван нэгж хэсэг өмнөд хэсэгтээ Говийн бага дархан цаазат газрын хэсгүүдийг 
хамруулан ажиллана. Хойд хэсэгтээ Төвийн болон Зүүн хэсгийн багууд Загийн ус 
байгалийн нөөц газар, Гүний хоолой гүний усны орд газрыг хариуцан ажиллана.  

Хөдөлгөөнт хууль бус антай тэмцэх багийн зорилно нь хууль бус ангийн эсрэг эргүүл 

хийх, орон нутгийн иргэдэд мэдээлэл өгөх, хамтран ажиллах, мөн олон талт хамтын 

ажиллагааны багт мэдээ тайлан хүргэх юм.  
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Сургалт  

Хоёр удаагийн сургалт семинар 2014 оны 9-р сарын 19-25 ны хооронд Ханбогд сумын 

төвд зохион байгуулагдаж нийт 30 хүн Мэргэжлийн хяналтын газар, Байгаль орчны алба, 
Цагдаагийн газар, Тагнуулын газар, Прокурорын газар, Говийн бага дархан цаазат газар 

зэрэг байгууллагыг төлөөлөн оролцсон. Эхний сургалт олон талт хамтын ажиллагааны 

баг болон хөдөлгөөнт хууль бус антай тэмцэх хэсгүүдэд орж ажиллах төрийн албан 

хаагчдад чиглэсэн бол хоёр дахь сургалт нь оролцогчдоо Орон зайн мониторинг ба 
мэдээллэх зааварчилгааны талаар танилцуулсан.  

Цаашид энэ төсөлд оролцон ажиллаж буй багуудыг тоног төхөөрмжөөр хангах, 

тэдгээрийг ашиглах сургалт зохион байгуулахаар төлөвлөж байна.  

11.2.  Бэлчээрийн доройтлыг бууруулах 

Оюу Толгой компанийн удирдан зохион байгуулан Нутаг Түншлэл төрийн бус 
байгууллагатай хамтран нутгийн бэлчээрийн хамтын хяналт шинжилгээний ажлыг 
эхлүүлэн хэрэгжүүлж байна. Энэ ажлын зорилго нь цөл, цөлжүү хээрийн зарим бэлчээрт 
гарч буй өөрчлөлтийг орон нутгийн иргэдийн хамтын оролцооны аргаар хяналт 
шинлжилгээ хийн үнэлснээр оролцогч талууд гарсан үр дүнгээр тухайн нутгийнхаа 
бэлчээрийг зохистой ашиглах ба сэргэн ургалтыг дэмжих богино хугацааны хөтөлбөр, 

төлөвлөгөө боловсруулан түүнийг хамтын оролцоотой хэрэгжүүлэх ба тохирсон арга 
туршлагыг дэмжин нэвтрүүлэх юм. Энэхүү хөтөлбөр Ханбогд, Манлай, Баян-Овоо 

сумдын нутагд хэрэгжиж буй бөгөөд  2014 онд хийгдсэн ажлуудын тоймыг доорх 

хүснэгтээр үзүүллээ. 

Хүснэгт 19. Нутгийн бэлчээрийн хамтын хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн тойм 
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11.3. 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 эхэлсэн. 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 хүртэлх 14 хоногийн 

хугацаанд хэрэгжүүлэхдээ Ханбогд суман дахь байгалийн ургамлын үржүүлгийн газар 

2012-2013 онд ургуулсан 2 настай загийн тарьцыг уг нөхөн сэргээлтийн ажилд 

ашигласан. 2013 оны байдлаар 6.34 га талбайд 10677 ш загийн бортоготой тарьцыг тарьж 

нөхөн сэргээж, 2014 оны хаврын байдлаар эдгээр тарьц суулгац 79.7 хувийн амьдралттай 

буюу өвлийг өнтэй даван ургасан байв (Зураг 35 болон Зураг 36).     

11.4. Шинэ Бор овооны булгийг байгуулах ажлын төлөвлөгөө 

Хуучин Бор Овооны задгайн төрх 

Бор Овооны задгайг тухайн булгаас баруун урагш орших Бор овоо хэмээх бор толгойн 

нэрээр нэрлэсэн байдаг. Уг задгай нь Ундайн голын хөрсөн доогуур шурган урсаж байсан 

ус хөрсөнд ойртсон болон ил гарсан эх чулуулагтай газраар газрын гадарга дээр ил гарч 

задгайрсан булаг юм. 

Бор Овооны задгай орчим нь шавран хөрс бүхий (Хүснэгт 20) ширэг улалж /Carex 

duriuscula/, ахар сорт арвай /Hordeum brevisubulatum/, турьхан цэцэгт зурман сүүл  

/Puccinellia tenuiflora/ зонхилсон, багваахай цэцэг /Taraxacum dealbatum/, марцны гэц 

/Halerpestes salsuginosa/, пабояны хиаг /Elymus Paboanus/ дагалдан ургасан 

ургамалжилттай байсан. Эргийн нөгөө талд нь гялгар дэрс /Achnatherum splendens/, 

цагаалин цахилдаг /Iris lactea/, татар зираа /Lactuca tatarica/ зэрэг ургамлууд ургаж 

байсан. Дээрх ургамалжилт бүхий Бор Овооны задгай орчмын шавран хөрс бүхий талбай 

нь 600 м2 (40м х15м) орчим талбайг эзлэнэ. 

Энэхүү баруун дэнжээс цаашилбал дэрс /Achnatherum splendens/ ганцаар ноёлон 

зонхилсон чонон махирс /Lycium truncatum/,  сибирь хармаг /Nitraia sibirica/, пабоаны 

хиаг /Elymus Paboanus/, цагаалин цахилдаг /Iris lactea/, татар зираа /Lactuca tatarica/ 

бүхий бүлгэмдэл ойролцоогоор 20 га талбайг эзлэн оршино. 
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Зураг 45. Хуучин Бор Овооны задгайн ил гарсан чулуулаг болон ургамалжилтын байдал 
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Хүснэгт 20. Бор Овооны задгайн хөрсний зүсэлтийн мэдээлэл  

Аймаг: Өмнөговь    

 

Сум: Жавхлант 

Талбайн нэр: Бор Овоо 

Хөрсний зүсэлт хийсэн цэг: 
Мониторингийн талбайн төвд 

Ургамлын мониторинг хийсэн хугацаа: 
2010-2012 

 

Horizon Depth, cm % Clay Texture Effervescence Structure 

Upper  Lower  Horizon 

A 0 3 3 16 FSL VS PL 

B 3 9 6 8 FSL SL SBK 

B 9 30 21 22 SCL SL SBK 

B 30 64 34 20 SL ST SBK 

Horizon Horizon 
mod 

Hue Value Chroma Color Grade Size 

A   10YR 5 4 Dry 2 TK 

B w 7.5YR 5 4 Dry 1 F 

B t1 7.5YR 5 4 Dry 3 M 

B tk 7.5YR 5 4 Dry 2 M 

2010-2012 онуудад Бор Овооны задгайн баруун дэнж дээр хийсэн ургамлын мониторинг 
судалгааны үр дүнг харвал тухайн талбайд 6-9 зүйл ургамал голлон ургаж байсан ба 
судалгаа хийсэн жилүүдэд ургамлан бүрхэвчийн тусгаг, халцгай газрын хэмжээ, хагдны 

хэмжээ нь статистикийн хувьд ялгаагүй байсан байна (График 15). 
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График 15. Ургамлын мониторинг судалгаа хийсэн 2010-2012 оны ургамлын тусгаг бүрхэвч, хагд болон 

халцгай газрын хэмжээ  

Зүйлийн баялгийн хувьд талбайн 

хэмжээ ихсэх тусам зүйлийн баялаг 
нэмэгдэх хандлагатай байгаа нь говь 
цөлийн бүс нутгийн ургамлууд сийрэг 
таруу тархан ургадагтай холбоотой 

юм.  

 

 

 

 

График 16. Судалгааны талбай дахь зүйлийн 

муруй 

 

 

  

Зураг 46. Хуучин Бор Овоо болон түүний баруун дэнжийн байдал (2014 оны 7 сарын 22-ны байдлаар)  
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Төслийн үйл ажиллагааны нөлөөнөөс үүдэн Ундайн сайрны гольдролд хэсэгчилсэн 

тохируулга хийснээр Бор Овооны зайдгай орчмын урсгал хаагдан, ургамлан бүрхэвч нь 
хатаж эхэлсэн байна (Зураг 47).  

Шинэ Бор Овооны задгайн тухайд 

Шинэ Бор Овооны задгайн ус нь өмнөд далангийн урд, уурхайн хашааны гадна талд 

газрын гадарга дээр ил гарч урсаж байгаа (Зураг 47). Энэхүү задгай бий болж байгаа 
газрын баруун талаар ойролцоогоор 1 метр орчим өндөр эрэгтэй ба баруун, зүүн эргээр 

хармаг, дэрс бүхий ургамал голлон ургаж байна.  

 

Зураг 47. Шинэ Бор Овооны булгийн ус ил гаран урсаж буй байдал (2014 оны 8 сарын байдлаар) 

Цаашид хийх ажлын төлөвлөгөө 

Шинэ Бор Овоо орчмын булгаас урсаж байгаа усан  орчим 1 га (200м х 50м) талбайг 
эхний ээлжинд хашиж, ургамжуулахаар төлөвлөж байна. Хашааг байгуулахдаа тарьц, 

суулгацын ургалтын эхний жилүүдэд (5-6 жил) мал, зэрлэг амьтдын нөлөөг бага байлгах 

зорилгоор жижиг торон хашааны материалаар хийх болно. 
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Энд хайлаас /Ulmus pumila/, багалгар сухай /Tamarix ramosissima/, гоолиг сухай /Tamarix 

gracillis/, жигд /Elaeagnus moorcroftii/, хармаг /Nitraria sibirica/, танамал  махирс /Lycium 

truncatum/, дэрс /Achnatherum splendens/, хурц дэлбэт цахилдаг /Iris oxypetala/, бүнг 
цахилдаг /Iris Bungei/, цагаалин цахилдаг /Iris lacteae/, ширэг улалж /Carex duriuscula/, 

охор сорт арвай /Hordeum brevisubulatum/, мөнгөн багваахай /Taraxacum dealbatum/, 

гололждуу эмзэг түрүү /Psathyrostachys juncea (Fiрsch.) Nevski/, сөөгөн зогдор өвс 
/Clematis fruticosa/ ба тангад зогдор өвс /Clematis tangutica/, эгэл нишинг /Phragmites 

communis/, лидэр /Sophora alopecuroides/, чихэр өвс /Glycyrriza uralensis/ гэх мэт 
ургамлыг тариална. 

Шинээр байгуулахаар төлөвлөж буй задгай орчимд тарих өвслөг ургамлын үндэслэг иш, 

дэгнүүлийн материалыг Ундайн голын хоёр далангийн хоорондох газраас зөөвөрлөн авч 

болох юм. Мөн зарим ургамлыг тухайлбал, дэрс, сухай, хайлаас, хармаг, зогдор өвс, 
нишинг, лидэр өвс, чихэр өвс зэрэг ургамлыг үр болон мөчрийн тайрдсаар нь 
тарималжуулах боломжтой.  

 

Зураг 48. Ундайн сайрын 2 далангийн хоорондох талбайгаас зарим үндэслэг ишт ургамлыг шилжүүлэн 

суулгах боломжит газар болон Бор Овооны булгийн эхийг түр хашиж, ургамалжуулах талбай  

Бэлтгэл ажил – одоогийн явц (2014 оны 8 сарын 30-ны байдлаар 

Шинэ Бор Овооны задгайг байгуулахтай холбоотойгоор Оюу Толгой төслийн Ханбогд 

суман дахь байгалийн ургамлын үржүүлгийн талбайд тарьц, суулгацыг бэлтгэх ажлыг 
2014 оны хавраас эхлүүлээд байна. Энэхүү бэлтгэл ажлын хүрээнд үр болон мөчрийн 

тайрдсаар тарих дэрс, сухай, хайлаас, хармаг, лидэр өвс, чихэр өвс зэрэг ургамлыг үрээр 
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нь тарималжуулж эхлээд байна. Мөн дээр дурьдсан цахилдаг болон зогдор өвсний үрийг 
түүхээр бэлтгэж байна. 

Хүснэгт 21. Шинэ Бор Овооны задгайг байгуулахад ашиглах ургамлын нөөц бүрдүүлэлтийн явц 

Бүрдүүлж буй ургамлын нөөц, зүйл тус бүрээр  

 

Ургамлын нэр: Чихэр өвс 
/Glycyrriza uralensis/   

Тарималжуулах хэлбэр: Үрээр 
тарина. Гэхдээ байгаль дээрх 
үрийн олдоц багатай.  

Тоо хэмжээ: 2013 оноос эхлэн 

үрээр тарих туршилтыг хийж 

эхэлсэн ба 2014 оны хавар үрээр 

тарималжуулан 9 сарын 

байдлаар 200 бодгалийг ургуулж 

байна.   

 

Ургамлын нэр: Гялгар дэрс  

/Achnatherum splendens/   

Тарималжуулах хэлбэр: Үрээр 
тарина мөн хөндөгдөж буй 
газраас нүүлгэн шилжүүлэх 
боломжтой. 

Тоо хэмжээ: 2014 оны 6 сард 

үрээр тарьсан ба үржүүлгийн 

газарт 1800 ш бодгалийг тариад 

байна.  

 

Ургамлын нэр: лидэр  

/Sophora alopecuroides/  

Тарималжуулах хэлбэр: Үрээр 
тарималжуулна. Байгаль дээрх 
популяцийн үрлэлт нь тогтмол 
байдаггүй тул үрийн олдоц бага 

Тоо хэмжээ: 2014 онд үрээр 

тарьсан ба үржүүлгийн газарт 
5557 ш бодгалийг ургуулаад 

байна.  
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Ургамлын нэр: Монгол догар 

/Caryopteris mongolica/  

Тарималжуулах хэлбэр: Үрээр 
үржүүлэх боломжтой. Байгаль 
дээрх популяцийн үрлэлт нь 
тогтмол байдаггүй тул үрийн 
олдоц бага  

Тоо хэмжээ: 2014 оноос 
тарималжуулж эхэлж байгаа. 
2014 оны намрын байдлаар нийт 
2480 ш бодгалийг ургуулаад 

байна.  

 

Ургамлын нэр: Хармаг 

/Nitraria sibirica/  

Тарималжуулах хэлбэр: Үрээр 
үржүүлэх боломжтой. Байгаль 
дээрх популяцийн үрлэлт нь 
тогтмол байдаггүй тул үрийн 
олдоц бага, жил бүр үрийн 
нөөцийг бүрдүүлж чаддаггүй. 

Тоо хэмжээ: 2014 оноос 
тарималжуулж эхэлж байгаа. 
2014 оны намрын байдлаар нийт 
8982 ш бодгалийг ургуулаад 

байна.  

 

Ургамлын нэр: Хайлаас 

/Ulmus pumila/  

Тарималжуулах хэлбэр: Үрээр 
тарималжуулна.  

Тоо хэмжээ: 2013-2014 онд нийт 
30,000 ш бодгалийг ургуулаад 
байна.  
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Ургамлын нэр: Жигд  

/Elaeagnus moorcroftii/ 

Тарималжуулах хэлбэр: Үрээр 
тарималжуулна. Байгаль дээрх 
нөөц Өмнөговь аймгийн 
Гурвантэс сумын Хөвдийн 
булагаас өөр газар үгүй. Гэвч 
үржүүлгийн газар үрээр 
үржихдээ сайн. 

Тоо хэмжээ: 2014 онд нийт 
15737 ш бодгалийг ургуулаад 

байна.  

 

Ургамлын нэр: Сухай 

/Tamarix ramosissima/  

Тарималжуулах хэлбэр: Үр 
болон мөчрийн тайрдасаар 
үржүүлэх боломжтой.  

Тоо хэмжээ: 2013-2014 онд нийт 
14775 ш бодгалийг ургуулаад 
байна.  

 

 

Шинэ Бор-Овоо булгийн экосистемийн нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөө 

боловсруулан нутгийн иргэдэд танилцуулах, хэлэлцүүлэг хийх 

Ундайн голын гольдролын тохируулга хийх энэхүү ажлын явцад хөндөгдсөн Бор Овооны 

задгайг шинээр бий болгон тухайн булгийн экосистемийг хэрхэн нөхөн сэргээх талаар 

Ханбогд сумын малчид, төрийн бус байгууллагын гишүүдийн төлөөлөлтэй 2014 оны 

9 дүгээр сарын 25-ны өдөр уулзаж танилцуулга хийсэн. Уг уулзалтаар орон нутгийн 

иргэдэд шинээр Бор Овооны задгайг бий болгохын тулд хийж эхэлж буй ажлууд буюу 

энэхүү тайлангийн дээр хийхээр төлөвлөсөн хэсэгт бичсэн мэдээлэлтэй дэлгэрэнгүй 

танилцаж харилцан яриа, санал солилцлоо.  
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12. БАЙГАЛЬ ХАМГААЛЛЫН НЭМЭЛТ АРГА ХЭМЖЭЭ 

12.1. Олон нийтийн экологийн боловсролыг дээшлүүлэх 

Оюу Толгой компанийн зүгээс биологийн олон янз байдлын талаар олон нийтийн мэдлэг, 
боловсролыг дээшлүүлэх зорилгоор байгаль хамгаалах өдөрлөгүүдийг зохион байгуулах, 

байгаль орчныг хамгаалах болон олон нийтэд сурталчилах төсөл хөтөлбөрийг 
санхүүжүүлэх зэргээр хувь нэмрээ оруулж байна.  

Дэлхийн Нүүдлийн Шувуудын Өдөр 2014 

Дэлхий нүүдлийн шувуудын өдөр (ДНШӨ)-ийг 2006 оноос эхлэн жил бүрийн 5-р сарын 2 

дахь долоо хоногийн амралтын өдрүүдэд тэмдэглэн өнгөрүүлсээр ирсэн бөгөөд энэ өдөр 

нь нүүдлийн шувууд болон тэдгээрийн амьдрах орчныг хамгаалахад олон нийтийн 

мэдлэг, экологийн боловсролыг дээшлүүлэх, тэднийг шувуудаар дамжуулан байгаль 
орчноо хайрлан хамгаалахад татан оролцуулах зорилготой юм.  

ДНШӨ нь жил бүр тодорхой уриан дор дэлхийн олон улс оронд зохион байгуулагддаг 
бөгөөд энэ жил “Шувуудын нүүдлийн замууд: Нүүдлийн шувууд ба аялал жуулчлал” 

гэсэн уриатайгаар зохион байгуулагдлаа. Монгол орны нутаг дэвсгэрээр шувуудын 

нүүдлийн гурван гол зам дайрдаг ба жил бүр гадаадын шувуу ажиглах, тэдгээрийн гэрэл 

зургийг авах сонирхолтой олон жуулчид Монгол оронд зөвхөн ажиглах боломжтой 

шувуудыг харахаар ирдэг.  

 

Зураг 49. Дэлхийн нүүдлийн шувуудын өдрийг дэлхий нийтээр тэмдэглэсэн газруудын байршил 

Оюу Толгой ХХК ДНШӨ-ийг 2011 оноос хойш жил бүр уурхайн талбайд, Ханбогд сумын 

сургуулийн сурагчдын дунд зохион байгуулан тэмдэглэж ирсэн бөгөөд 2014 оны 5-р 

сарын 17-нд Өмнөговь аймгийн Даланзадгад хотод ерөнхий боловсролын сургуулийн 

сурагчид, иргэдтэй хамт тэмдэглэж өнгөрүүллээ. Өдөрлөгийг Монголын зэрлэг амьтан 
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судлах хамгаалах төв, Монголын шувуу ажиглагчдын клуб, Өмнөговь аймгийн 

“Гайхамшиг говь” аялал жуулчлалын холбоо, Өмнөгоь аймгийн Байгаль орчны алба, 
Байгальд эвсэг багачуудын холбоо байгууллагууд хамтран зохион байгуулж оролцсон.  

ДНШӨ-ийн үйл ажиллагаа нүүдлийн шувууд болон шувуудыг хэрхэн ажиглах, таниж 

мэдэх талаарх танхимын сургалт, Өмнөговь аймгийн нутаг дэвсгэрт суурин амьдардаг, 
зундаа нүүдэллэн ирж өндөглөн зусдаг болон нүүдлийн үедээ дамжин өнгөрдөг зарим 

ховор шувуудын гэрэл зургийн үзэсгэлэн, нүүдлийн шувуудыг ажиглах гэсэн хэсгүүдээс 
бүрдсэн. Өдөрлөгт Даланзадгад хотын ерөнхий боловсролын I, II, III, IV сургуулийн 

байгаль хамгаалах клубын сурагчид, багш нар, сонирхсон иргэд оролцсон юм.  

Танхимын сургалт 

ДНШӨ-ийн үйл ажиллаагааны эхний хэсэг Өмнөговь аймгийн Галакси кино театрын 

танхимд болсон ба “Гайхамшигт Говь” аялал жуулчлалын холбооны тэргүүн, шувуу 

сонирхогч, гэрэл зурагчин Х. Түмэндэлгэр үг хэлэн өдөрлөгийг эхлүүлээд “Шувууд ба 
эко амьдрал” сэдвээр илтгэл танилцуулсан. Үүний дараа Монголын зэрлэг амьтан судлах 

хамгаалах төвийн шувуу судлаач П. Ганхуяг “Шувуу ажиглах хобби ба байгаль 
хамгаалал” гэсэн сэдвээр оролцогчдод мөн илтгэл танилцуулсан.  

 

Зураг 50. Гайхамшигт Говь аялал жуулчлалын холбооны тэргүүн Х. Түмэндэлгэр оролцогчдод “Шувууд ба 
эко амьдрал” сэдвээр илтгэл танилцуулж буй байдал 

Өмнөд говийн шувуу гэрэл зургийн үзэсгэлэн 

Танхимын сургалтын дараа “Гайхамшигт говь” аялал жуулчлалын холбооны тэргүүн Х. 

Түмэндэлгэр, Оюу Толгой ХХК-ийн байгаль орчны хэлтсийн зэрлэг амьтны судалгааны 

мэргэжилтэн Ц. Пүрэвсүрэн нарын Өмнөд говийн шувууд гэрэл зургийн үзэсгэлэн болж 

өнгөрсөн. Үзэсгэлэнгийн үеэр Ц. Пүрэвсүрэнгийн “Ханбогдын шувууд” номыг нийт 
оролцогчдод дурсгаж, мөн хүүхдүүдийн дунд “хэн олон шувуу мэдэх вэ?” тэмцээн зохион 

явуулж ялагчаар III сургуулийн 10А ангийн сурагч Г. Цэнгүн, 7А ангийн сурагч 
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Түмэнцогт нар шалгарч шувуу сонирхогч, гэрэл зурагчин Л. Жаргалсайханы “Миний 

шувууны гэрэл зургийн цомог 2012-2013” фото альбом, Монголын зэрлэг амьтан судлах 

хамгаалах төвөөс гаргасан “Монгол дахь шувуудад чухал газруудын лавлах”, мөн 

“Миний нутаг” зэрлэг амьтдын зурмал зурагтай номуудаар шагнагдсан (Зураг 51).  

  

Зураг 51. Хэн сайн шувуу мэдэх вэ тэмцээний ялагч хүүхдүүд болон үзэсгэлэнд тавигдсан шувуудын гэрэл 

зураг 

Нүүдлийн шувуудын ажиглалт 

Өдөрлөгийн сүүлийн хэсэг Даланзадгад хотын өмнө байрлах Далангийн цөөрөмд энэ 
нутгаар дайран өнгөрч буй нүүдлийн шувуудыг ажиглах байлаа. Ажиглалт эхлэхийн 

өмнө шувуудыг хоёр нүдний болон яндан дуран хэрхэн ашиглаж ажиглалт хийх талаар 

заавар, зөвлөмжийг оролцогчдод танилцуулсан. Ингээд хүүхдүүд цөөрөм орчмын 

нүүдлийн шувуудыг ажигласан ба энэ үеэр халбаган хошуут, хондон ангир, улаан хөлт 
хөгчүү, шар түрүүт цэгцгий, өвөгт тогоруу зэрэг олон нүүдлийн шувуудыг ажиглав (Зураг 
52- Зураг 54).  

 

Зураг 52. Дуран ашиглаж шувуу ажиглах заавар танилцуулж буй нь 
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Зураг 53. Хүүхдүүд Далангийн цөөрөм дээр нүүдлийн шувуу ажиглаж буй нь 

 

Зураг 54. ДНШӨ-ийн нийт оролцогчид 

 

Хүрээлэн төсөлд дэмжлэг үзүүлэх 

Оюу Толгой компанийн “Тогтвортой хөгжлийн зарчим”-ын гол тулгуурын нэг нь байгаль 
орчныг хайрлан хамгаалах үзэл байдаг бөгөөд уурхайн үйл ажиллагаанын улмаас байгаль 
орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллөөс зайлсхийх, багасгах, нөхөн сэргээж ажиллахыг ямагт 
тэргүүн зорилгоо болгон үйл ажиллагаа явуулдаг. Энэхүү зорилтын хүрээнд байгаль 
орчныг хамгаалах, сурталчилах, ногоон засаглалыг хөгжүүлэх, экологийн боловсролыг 
түгээн дэлгэрүүлэхэд хувь нэмэр оруулах үүднээс Монгол орны үзэсгэлэнт байгаль, 
зэрлэг амьтдын мэргэжлийн өндөр 

түвшний гэрэл зураг болон дүрс 
бичлэгийн санг анх удаа байгуулах 

Хүрээлэн төсөлд зориулж 38,871,250 

төгрөгний санхүүжилт олголоо.  

Энэхүү төслийг “Байгаль, зэрлэг амьтан 

хамгаалах үндэсний нийгэмлэг” төрийн 

бус байгууллага хэрэгжүүлж байгаа 
бөгөөд Оюу Толгой компанийн санхүүжилтээр Өмнөговь аймгийн биологийн олон янз 
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байдал, түүх соёлын дурсгалт болон байгалийн үзэсгэлэнт газруудын дүрс, гэрэл зургийн 

санг 2014 онд багтаан бүрдүүлэх зорилготой юм. Төслийн баг 2014 онд Өмнөговь 
аймгийн Хэрмэн цав, Говь гурван сайхан, Хонгорын элс, Галбын болон Борзонгийн говь, 
Говийн бага дархан цаазат газрын “Б” хэсэг, Хилийн бүс, Наран даац, Чоно шургуул, 

Хүрмэний говь, Тостын нуруу, Баяндаац зэрэг газруудаар аялж хөхтөн амьтад, шувууд, 

мөлхөгчид, ургамал, шавжийн дүрс, гэрэл зургийг баримтжуулах бөгөөд ялангуяа хулан, 

хар сүүлт зээр зэрэг Монгол орны болоод дэлхийн хэмжээнд ховордсон амьтдыг түлхүү 

харуулах юм. 2014 оны аялалын үр дүнгээ олон нийтийн телевиз, цахим хуудсуудаар 

цуврал болгон гаргаж олон нийтэд хүргэсэн ба эдгээрээс хамгийн онцлог нь Өмнөговь 
аймгийн Гурвантэс сумын нутаг дахь Тостын нуруунын Цоохор ирвэсний гэрэл зураг, 
дүрс бичлэг байлаа.  

Мод бут тарих, арчлах сургалт 

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлигаар жил бүрийн тав, аравдугаар сарын хоёр дахь 
долоо хоногийн амралтын өдрүүдийг “Бүх нийтээр мод тарих үндэсний өдөр” хэмээн 

зарласан билээ. Энэхүү өдрийн гол зорилго нь байгаль эх дэлхийгээ хайрлан хамгаалдаг 
уламжлалт зан заншлаа дээдэлж, хүн бүр байгаль хамгаалах, нөхөн сэргээхэд гар бие 
оролцох нөхцлийг бүрдүүлэх, олон нийтийн мэдлэг, ухамсарыг дээшлүүлэх, ойн сан, 

ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр хэрэгжүүлж байгаа олон талт ажлуудыг 
эрчимжүүлж, улмаар үндэсний хөдөлгөөн болгон өрнүүлэх явдал юм.  

Оюу Толгой ХХК 2011 оноос эхлэн өнгөрсөн 3 жилийн  хугацаанд энэ өдрийг тэмдэглэн 

үндсэн болон гэрээт гүйцэтгэгч нартай хамтран уурхайн талбайд ногоон байгууламж 

байгуулах ажлыг өрнүүлж ирлээ. Бидний энэхүү хамтын ажиллагаа уурхайн талбараас 
эхлэн жилээс жилд улам өргөжиж Өмнөговь аймгийн Ханбогд, Манлай, Баян-Овоо сумд 

болон Даланзадгад хотод хүрээгээ тэлж байна. Иймд Оюу Толгой компанийн зүгээс 4 дэх 

жилдээ зохион байгуулж буй “Мод тарих үндэсний өдөр”, 2 дахь жилдээ зохион 

байгуулж буй “Тарьсан модоо хэн хамгийн сайн ургуулах вэ - 2014” аянд орон нутгийн 

иргэд, айл өрх, аж ахуйн нэгж, байгууллага бүрийг идэвхитэй оролцон, хамтран 

ажиллахыг уриалсан.   

Дээр дурьдсан арга хэмжээний хүрээнд Оюу Толгой төслийн Ханбогд суман дахь 
нутгийн ургамлын үржүүлгийн газраас говийн бүс нутгийн ногоон байгууламжинд 

ашиглаж болох 13,945 ш мод, сөөгний суулгацыг нийлүүлэх хүсэлтийг Ханбогд, Манлай, 

Баян-Овоо сум, Даланзадгад хот болон Оюу Толгой уурхайн талбайд ажиллаж буй үндсэн 

болон гэрээт ажилчид, хэлтсүүдээс хүлээн авч, орон нутгийн иргэд, аж ахуйн нэгж 

байгууллагуудад зориулсан 2 өдрийн сургалтыг зохион байгууллаа.  

Ханбогд суман дахь Мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвд зохион байгуулсан 2 өдрийн 

сургалтыг дараах сэдвүүдэд хуваарилан, Оюу Толгой ХХК-ийн Байгаль орчны хэлтсийн 

мэргэжилтэн, их дээд сургуулийн багш нарын хамтарсан баг удирдан явуулав.   

• “Говь цөлийн бүс нутагт ногоон байгууламжинд ашиглавал зохих мод, сөөгний 

төрөл, тэдгээрийн ач холбогдол, ургах орчны онцлог, тэдгээрийг үржүүлэх арга 

хэлбэр, зөв тарих, арчлах, услах, хамгаалах үйл ажиллагааны арга технологи” -
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ийн талаар Оюу Толгой ХХК-ийн Байгаль орчны хэлтсийн Ургамал судлаач 

Ж.Санжид, Мод үржүүлгийн газрын ажилтан Э. Алтанцэцэг нар,   

• “Хөрсний бүтцийн онцлог, зүй тогтол, хөрс боловсруулах, үржил шимийг 

сайжруулах арга технологи”-ийн талаар МУИС-ийн Ой судлалын тэнхимийн 

багш, доктор С.Гэрэлбаатар, 

• “Жимс, жимсгэний ургамлын ач холбогдол, өсөлт хөгжилт, жимсний цэцэрлэг 

байгуулах, ургуулах технологи”-ийн талаар ХААИС-ийн Агробиологийн 

сургуулийн Таримал судлал, Ой-Ургамал хамгааллын тэнхимийн багш, дэд 

профессор Н.Сайханцэцэг нар тус тус сэдэвчилсэн хөтөлбөрөөр сургалт хийж, 

чөлөөт ярилцлага, асуулт хариултыг өрнүүллээ.  

Сургалтын эхний өдөр 53, хоёр дахь өдөр 61, гурав дахь өдөр 16 буюу нийт давхардаагүй 

тоогоор 73 хүн оролцлоо. Доктор Х.Жалбаа, А.Авирмэд нарын “Хайлаас”, “Жигд”, 

“Сухай”, “Заг” тарьж ургуулах гарын авлага, ХААИС-ийн Агробиологийн сургуулийн 

Таримал судлал, Ой-Ургамал хамгааллын тэнхимийн багш, дэд профессор 

Н.Сайханцэцэгийн боловсруулсан “Өрхийн цэцэрлэгт жимс жимсгэнэ ургуулах” 

сургалтын гарын авлага, МУИС-ийн Ой судлалын тэнхимийн багш, доктор С.Гэрэлбаатар 

нарын сургалтын материал болон органик бордоо, түүнийг ашиглах тухай мэдээллийг 40-

200 ширхэгээр тус тус хэвлэж, сургалтад оролцогсдод тарааж өгсөн.  

2014 оны 4 дүгээр сарын 20-ны өдрийн үдээс хойш орон нутгийн иргэд, аж ахуйн нэгж, 

байгууллагуудад захиалсан модны суулгацыг хүлээлгэн өгөх үйл ажиллагааг Ханбогд 

суман дахь Байгалийн ургамлыг үржүүлэх газарт явууллаа.   

2014 оны 4 дүгээр сарын 21-ны үдээс өмнө Оюу Толгой төслийн талбай, Ундай голын 

баруун эрэг дэх Геологийн хэлтсийн дээж боловсруулах байгууламжийн гадаа танхимын 

бус сургалтыг хийж, мод тарих арга хэмжээ авч, төслийн үндсэн болон гэрээт 
гүйцэтгэгчдэд захиалсан модны суулгацыг хүлээлгэн өгөх арга хэмжээг тус тус зохион 

байгууллаа.  

 

Зураг 55. Мод бут тарих, арчлах сургалтанд оролцогсод 
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13. НҮҮЛГЭН ШИЛЖҮҮЛЭХ, НӨХӨН ОЛГОВОР ОЛГОХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ 

ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ 

Оюу Толгой компанийн “Нүүлгэн шилжүүлэлтийн менежментийн төлөвлөгөө” 

(НШМТ) нь 2004 оны нүүлгэн шилжүүлэлт, 2011 оны нөхөн олговорын хөтөлбөрүүдийг 
нэгтгэсэн байдлаар 2012 онд батлагдсан.  

НШМТ-ний хүрээнд уурхайн ашиглалтын талбайг тогтоох болон барилгын шатны үйл 

ажиллагаанаас шалтгаалан  малчдын амьжиргаанд үзүүлсэн нөлөөллийг бууруулахад 

зориулан олон улсын болон Рио Тинтогийн стандартын дагуу нөхөн олговрын  журмыг 
боловсруулан энэхүү журмын дагуу үйл явцыг тодорхойлон нүүлгэн шилжүүлж, нөхөн 

олговрыг олгосон билээ. Ингэхдээ малчин өрх, сумын Засаг дарга болон компанийн 

хооронд гурвалсан гэрээ байгуулж ажилласан. Нүүлгэн шилжүүлэлтэнд  10 малчин өрх, 

нөхөн олговорт 89 өрх тус тус   хамрагдсанаас 2004 онд нүүлгэн шилжүүлсэн  7 малчин 

өрх нөхөн олговрын хөтөлбөрт давхардаж орсон. 2014 оны байдлаар 3 талт хамтын 

гэрээний биелэлтэнд холбогдох хууль эрх зүйн хүрээнд  хяналт шинжилгээ/мониторинг 
хийлээ. Хяналт шинжилгээгээр гэрээ заалтын дагуу бүрэн хэрэгжиж байгаа нь 
тогтоогдлоо.  
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14. ТҮҮХ СОЁЛЫН ДУРСГАЛТ ЗҮЙЛСИЙН ХАМГААЛАЛ 

Оюу Толгой компанийн Орон нутгийн харилцааны хэлтсийн Соёлын өвийг хариуцсан баг 
2014 онд үндсэн 2 чиглэлээр үйл ажиллагаа явууллаа. 

14.1. Соёлын өвийн менежментийн системийн хүрээнд (компанийн дотоод 

журманд тусгаснаар) 

Соёлын өвийн зааварчилгаа – төслийн хүрээнд ажиллаж байгаа үндсэн болон гэрээт 
ажилчдыг тэдний гүйцэтгэж байгаа ажил үүргийн онцлогтой нь уялдуулан тусгай 

сургалтанд хамруулдаг ба энэ жилийн тухайд нийт 1160 хүн хамрагдсан байна. 

Түүх соёлын дурсгалт газруудын ажиглалт мониторинг – Оюу Толгой төслийн 

хүрээнд хийгдсэн археологи, палеонтологийн хайгуулын үед илэрсэн түүх соёлын 

дурсгалт газруудын хадгалалт, хамгаалалтанд орон нутгийн иргэдтэй хамтарсан хяналт 
шинжилгээг тодорхой давтамжтай явуулдаг ба энэ жилийн хувьд ямар нэг зөрчил 

гарсангүй. 

Бор Овоог хамгаалах төлөвлөгөө боловсруулан хэрэгжүүлэх – Ундай голыг хамгаалах, 

голдирлыг хэсэгчлэн өөрчлөх төслийн хүрээнд үүсэх хиймэл булгийг Бор Овооны 

булгийг орлуулан нөхөн сэргээлт хийх ажлын төлөвлөгөөг орон нутгийн иргэдтэй 

хамтран гаргаж хамгаалах ажлаа төлөвлөгөөний дагуу эхлүүлээд байна. 

ОТ-н хөрөнгө оруулалтаар шинээр газар хөндөх ажилд соёлын өвийн хайгуул, авран 

хамгаалах арга хэмжээ зохион байгуулах – Энэ онд археологи, палеонтологи, угсаатан 

зүйн хэд хэдэн судалгааг мэргэжлийн байгууллагуудаар хийлгэлээ. Үүнд: Ханбогд-Оюу 
Толгой-Жавхлантын зам дагуу илэрсэн 37 авран хамгаалах малтлага хийлгэж, Оюу 
Толгой-Чойрын зам болон Оюу Толгой-Гашуун Сухайтын зам дагууд хайгуул хийлгэлээ. 

14.2. Соёлын өвийн хөтөлбөрийн хэрэгжилт 

Мэргэжлийн байгууллага болон орон нутгийн оролцогч талуудын төлөөлөл болох 100 

гаруй хүн оролцсон Өмнөговийн соёлын өвийг хамгаалах оролцогч талуудын уулзалтыг 
зохион байгууллаа. Хурлаар хэлэлцэгдсэн асуудлуудыг нэгтгэн оролцогч талуудад 

хүргэхээр ажиллаж байна. 

Өмнөговь аймгийн Ханбогд, Манлай, Баян-Овоо сумдын Соёлын төвийн эрхлэгч болон 

ажилчид нийт 30 гаруй хүнийг оролцуулсан Аман түүх баримтжуулах аргачлалын талаар 

сургалт зохион байгуулах ажлыг Түүхийн хүрээлэнтэй хамтран зохион байгуулав. Энэхүү 

төсөл амжиттай хэрэгжиж Түүхийн хүрээлэн тайланг бэлтгэж ирүүлээд байна. 

Өмнөговь аймгийн Ханбогд, Манлай, Баян-Овоо сумдын Соёлын төвүүдтэй хамтран тус 
сумдын дунд сургуулийн сурагчдад Ардын урлагийн сургалт зохион байгуулж нийт 150 

орчим сурагчид хамрагдлаа. 

Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын Баян, Гавилууд, Жавхлант болон Номгон багийн ард 

иргэдийг оролцуулан олон жилийн турш яваагүй мартагдах шахсан уламжлалт Тэмээн 
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жингийн цувааг Оюу Толгой төслийн талбайгаас Ханбогд сумын төв хүртэл зохион 

байгууллаа. Нийт 4 багийн малчид 45 тэмээгээр жин тээлээ. 

Оюу Толгой уурхайн талбарт говь нутгийн ёс заншил, өв уламжлалыг Монгол орны 

өнцөг булан бүрээс ирж  ажиллаж байгаа залууст танилцуулах Өв Ёс заншлын өргөө үйл 

ажиллагаа явуулж энэ онд нийт 800 гаруй зочид хүлээн авсан байна. 

Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын Ахмадын хороотой хамтран Морин хуурын сургалт 
зохион байгуулж нийт 23 хүүхэд хамрагдлаа. 

Өмнөговь аймгийн Манлай сумын нутагт орших Шар цав, Хүрдэт агуйн дурсгалт 
газруудын менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулахад дэмжлэг үзүүллээ. Мөн Манлай, 

Баян-Овоо сумдын тус бүр 5 дурсгалт газруудыг тохижуулах менежментийн төлөвлөгөөг 
боловсруулахад дэмжлэг үзүүллээ. Жишээ нь: Баян-Овоо сумын нутаг Гиваа толгой 

хэмээх газраас уламжлалт эмчилгээний ач холбогдол бүхий гиваа чулуу олддог ба энэ 
толгойн орчим Хүннүгийн үед хамаарах уурхайн олдвор байдаг. 

Ханбогд, Манлай, Баян-Овоо, Даланзадгад сумдын соёлын өвийн ажилтнуудын 

чадавхийг бэхжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх зориолгоор Монголын урлагийн зөвлөлтэй 

хамтран сургалт зохион байгууллаа. Энэ төслийн хүрээнд төслийн менежмент, хуулийн 

шинэчлэлтэй холбоотой өөрчлөлтийн талаар болон музейн удирдлага чиглэлээр 

суралцлаа. 

Ханбогд сумын 90 жилийн ойд зориулан сумын түүх, өв соёлын тухай ном эмхэтгэн 

хэвлүүлэхэд оролцлоо. 

Эдгээр төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэхэд компанийн зүгээс нийт 392 313 844 

төгрөгийн санхүүжилт хийжээ. 
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15. УСНЫ МЕНЕЖМЕНТ 

15.1.Усны нөөц 

Оюу Толгойн зэсийн баяжуулах үйлдвэрт шаардагдах усны нөөцийн эрэл, хайгуулын 

судалгааны ажлыг 2003–2007 онд явуулсан 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 1i сарын 11-ний 

өдрийн хуралдаанаар хэлэлцэж Гүний хоолойн газрын доорхи усны ордын 

гидродинамикийн болон балансын аргаар тооцож, үйлдвэрлэлийн зэрэглэлээр үнэлэсэн 

870,0 л/сек буюу 75168 м3/хоног ашиглалтын нөөцийг хүлээн авах тухай шийдвэр 

гаргажээ. Уг шийдвэрийг үндэслэн Монгол Улсын БОАЖ-ын сайдын 2009 оны 0i сарын 

27-ны өдрийн 22 тоот тушаалаар уг нөөцийг баталгаажуулсан байна.  

2012 онд Гүний хоолойн газрын доорхи усны ордын залгаа орших талбайд гадаргын 

геофизикийн болон гидрогеологийн хайгуулын ажил явуулж, Оюу Толгойн үйлдвэрийн 

усны нөөцийг нэмэгдүүлэх ирээдүй бүхий талбайг олж илрүүлэх, ордын хил хязгаарыг 
нарийвчлан тогтоож, загварт өөрчлөлт оруулах, мониторингийн сүлжээг өргөтгөх 

зорилгоор хээрийн хайгуул судалгааны ажил хийж гүйцэтгэсэн. 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 газрын усны хэрэгцээг Оюу Толгой ХХК нь өөрийн хөрөнгөөр өрөмдсөн 

цооногуудаа худаг болгон тоноглон ашиглах замаар хангаж байна.     

 

Зураг 56. Гүний хоолойн газар доорхи усны ордын дэвсгэр чулуулгийн гадаргын зураг. 
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Зураг 57. 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 (Зураг 58), 88 км DIРCL, 65 км HDPE 

ус дамжуулах яндан хоолойтой байгууламж юм.  

 

Зураг 58. Ус хуримтлуулах цөөрөм (тус бүр 200,000 шоо.м ус хадгалах багтаамжтай, 2 ширхэг) 
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15.2. Усны хэрэглээ 

Оюу толгой төслийн хүрээнд 2014 онд нийт 32 худгийг төслийн унд ахуй, баяжуулах 

үйлдвэр, Оюу толгой-Гашуун сухайтын замын барилгын ажил, мод үржүүлгийн газар, 

Оюу толгойн уурхайн талбайн усны хэрэгцээнд ашиглахаар 2014 оны 08 дугаар сарын 10-

ны өдөр Усны тухай хуулийн 18.1.4, 28.4, 28.6, 28.7, 29.1-д заасны дагуу БОНХЯамны 

гаргасан 2014 оны 02 дугаар сарын 20-ны өдрийн 7/841 дугаартай ус ашиглах дүгнэлт, 
Галба-Өөш, Долоодын говийн сав газрын захиргааны даргын 2014 оны 03 дугаар сарын 

31-ны өдрийн А/06 тоот тушаалыг тус тус үндэслэн Галба-Өөш Долоодын говийн сав 

газрын захиргааны усны тариф, төлбөрийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэнтэй №003 тоот 
ус ашиглах гэрээг 2014 оны 0i сарын 01-ний өдрөөс 2015 оны 0i сарын 10-ний өдрийг 
хүртэл байгуулсан.  

Оюу толгойн Баяжуулах үйлдвэр болон уурхайн талбайн усны хэрэгцээнд нийт 30 худаг, 
Оюу толгой - Гашуун сухайтын хооронд баригдаж буй замын барилгын ажилд 1, Ханбогд 

сумын мод үржүүлгийн газарт 1 цооногоос ус ашиглахаар тус тус гэрээ байгуулсан. 

Гүний хоолойн ордын ус ашиглалт 2011 оны 8 дугаар сараас хэсэгчлэн эхэлсэн бөгөөд 

одоогийн байдлаар нийт 5 цуглуулах багцын 28 худгаас Оюу толгой төслийн Ус 
цэвэршүүлэх ба савлах үйлдвэр, ус хуримтлуулах цөөрөм, баяжуулах үйлдвэрийн усны 

хэрэгцээнд ашиглаж байна.  

Баяжуулах үйлдвэрийн үйл явц идэвхжин бүрэн хүчин чадлаараа ажиллаж эхэлсэнтэй 

холбоотойгоор усны хэрэглээ 2014 оны 10 дугаар сарын 01-ний өдрийн байдлаар нийт 
10156943.2 шоо.м усыг төслийн унд ахуй, баяжуулах үйлдвэрлэл, барилгын ажлын 

хэрэгцээнд, ус хуримтлуулах цөөрөмд ус хадгалах зорилгоор ашигласан. Оюу толгой 

төслийн хэмжээнд унд ахуй болон баяжуулах үйлдвэрлэлийн усны хэрэгцээг хангаж 

байгаа цооног (худаг)-уудын үзүүлэлтийг  

 

 

 

 

 

 

Хавсралт хүснэгт 5-т 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. 



Оюу Толгой  ХХК-ний Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө - 2014 

Хуудас - 130 

 

 

График 17. Оюу толгой төслийн ашигласан усны нийт хэмжээ (Ашиглалтын худгуудад суурилуулсан 

баталгаат усны тоолуурын заалтаар тооцсон)    2014 оны i сарын 1-ний өдрөөс 09 дүгээр сарын 30-ний 

өдрийн байдлаар. 

Хүснэгт 22. Оюу толгой төслийн ашигласан усны хэмжээ (Ашиглалтын худгуудад суурилуулсан баталгаат 
усны тоолуурын заалтаар тооцсон)    2014 оны i сарын 1-ний өдрөөс 09 дүгээр сарын 30-ний байдлаар. 

Зориулалт 
Ашигласан усны хэмжээ 

м3 
Тайлбар 

1 Үйлдвэрлэл 9789378 
Баяжуулах, өрөмдлөг, далд уурхай, 

бетон зуурмаг гэх мэт. 

2 Унд ахуй 287163 

Унд ахуйн хэрэгцээнд ашигласан усны 
хэмжээг Оюу Толгой төслийн Ус савлах 
болон цэвэршүүлэх үйлдвэрийн мэдээг 

үндэслэн тооцсон. 

3 Авто Зам  10919 
Автозамын хэрэгцээнд ашиглаж байгаа 
худгийн баталгаат тоолуурын заалтаар 

4 Мод үржүүлгийн усалгаа  14515 
Мод үржүүлгийн төвийн хэрэгцээнд 
ашиглаж байгаа худгийн баталгаат 

тоолуурын заалтаар 

5 Ил уурхайгаас шавхсан ус  54968 
Ил уурхайн шүүрлийн усыг зайлуулах 
төхөөрөмжинд суурилуулсан баталгаат 

тоолуурын заалтаар 

Нийт усны хэрэглээ  10156943.2  
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График 18. Оюу толгой төслийн ашигласан усны хэмжээг жилээр нь  харуулсан график (2014 оны мэдээлэл 

эхний 9-н сарын байдлаар) 

 

График 19. Гүний хоолойн ордоос ашигласан нийт усны хэмжээг цуглуулах төв тус бүрээр харуулсан 

график (2014 оны 09 дүгээр сарын байдлаар) 
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График 20. Оюу Толгойн Баяжуулах үйлдвэрийн хэрэгцээнд Гүний хоолойн газрын доорхи усны ордоос авч 

ашигласан усны хэмжээ  (2014 оны i сарын 1-ний өдрөөс 09 дүгээр сарын 30-ны байдлаар). 

Төслийн усны менежмент, бодлогын хүрээнд Баяжуулах үйлдвэрийн технологийн усыг 
хамгийн үр ашигтайгаар дахин ашиглах, үр өгөөжийг өндөр түвшинд байлгах нь Оюу 

Толгой төслийн усны менежментийн үндсэн зорилго юм.  

Усны хамгийн гол хэрэглэгч баяжуулах үйлдвэрт (2014 оны 09 дүгээр сарын байдлаар) 

нийт 62 сая гаруй куб метр технологийн ус хэрэглэсэн бөгөөд үүнээс 52 сая куб метр 

буюу нийт эргэлтийн усны 84.9 хувийг Хаягдал өтгөрүүлэгч төхөөрөмж болон Хаягдлын 

далангаас эргүүлэн татаж дахин ашигласан байна.  

Хүснэгт 23. Оюу Толгойн Баяжуулах үйлдвэрийн ус ашиглалт (2014 оны i сарын 1-ний өдрөөс 09 дүгээр 

сарын 30-ний өдрийн байдлаар) 

# Үзүүлэлт Хэмжих нэгж Бодит хэмжээ 

1 

Баяжуулах үйлдвэрийн нөхөн сэлбэсэн усны хэмжээ буюу 
ус хуримтлуулах цөөрмөөс нөхөн сэлбэсэн усны нийт 
хэмжээ 

м3 9386008.13 

2 Баяжуулах үйлдвэрийн технологийн усны нийт эргэлт м3 62216528.5 

3 

Баяжуулах үйлдвэр рүү эргүүлэн татаж, дахин ашигласан 
нийт ус м3 52830517.5 

4 Баяжуулах үйлдвэрийн эргүүлэн ашигласан усны хэмжээ % 84.9 

Оюу толгой төслийн хэмжээнд ерөнхий дүнгээр авч үзвэл нийт ашиглагдаж байгаа усны 

84.8 хувийг дахин ашигласан ус эзэлж байна.  
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Хүснэгт 24. Оюу Толгой төслийн үйл ажиллагааны нийт хэрэглээний усанд дахин ашигласан усны эзлэх 

хувь хэмжээ (2014 оны i сарын 1-ээс 09 дүгээр сарын 30-ний байдлаар) 

# Зориулалт Усны хэрэглээ (м3) 
Эргүүлэн ашигласан 
усны хэмжээ (м3) 

Эргүүлэн 
ашигласан усны 
хэмжээ (%) 

1 Баяжуулах үйлдвэрлэлд 62216528.5 52830517.5 84.9 

2 Бохир ус цэвэрлэх байгууламж 
369180.50   

нийлүүлсэн бохир 
ус 

361393 
цэвэршүүлсэн бохир 

ус 
97.8 

3 ОТ-ГС авто зам  22976 0 0 

4 Мод үржүүлгийн усалгаа  32900.7 0 0 

5 Ил уурхайгаас шавхсан ус  37118.3 0 0 

Нийлбэр 62678704 53191910.5 84.8 

 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 худагт суурилуулсан автомат түвшин хэмжигчээр мөн хоёр долоо 

хоногт 1 удаа усны түвшний хэмжилтийг цахилгаан түвшин хэмжигч (SOLINST 101 

Water level meter, In sutu leveltroll 300) багажаар хэмжиж байна. Цооногийн усны түвшин 

бууралтын зөвшөөрөгдөх хязгаарт ойртон буурсан  тохиолдолд ашиглалтыг түр зогсоож 

усны түвшинг зохих хэмжээнд  хүрч сэргэтэл хүлээх мэтээр худгуудыг сэлгэн ашиглах 

арга хэмжээ авдаг. 

   

Зураг 59. GH05_PB01, GH05_PB02, GH05_PB03 худгууд. 

   

Зураг 60. GH05_PB05, GH05_PB06 худгууд. 
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Зураг 61. GH05_PB05 худгийн зохион байгуулалт (усны тоолуур, хянах самбар) 

15.3. Төслийн хэрэгцээнд ашиглаж байгаа худгуудын усны түвшин, хэрэглээ  

Оюу Толгой төслийн талбайн ус авч ашиглаж буй цооногуудын усны түвшин, хэрэглээг 
нь  долоо хоногт 1 удаа, харин Гүний хоолойн худгуудын усны түвшин, хэрэглээг нь өдөр 

бүр 2 цаг тутам худагт суурилуулсан автомат түвшин хэмжигчээр, хоёр долоо хоногт 1 

удаа гар түвшин хэмжигч цахилгаан багаж (SOLINST 101 Water level meter) ашиглан 

хэмжиж байна. Цооногийн усны түвшин зөвшөөрөгдөх хязгаарт ойртон буурсан 

тохиолдолд усны хөдөлгөөнт түвшинг зохих хэмжээнд хүрч сэргэтэл хэсэг 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. 

Хүснэгт 25. Оюу толгой төслийн хэмжээнд унд ахуй болон баяжуулах үйлдвэрийн усны хэрэгцээг хангаж 

байгаа худгуудын усны түвшний мэдээлэл (Ашиглалтын үе дэх усны түвшний мэдээллийг хоёр долоо 

хоногт 1 удаа хэмжсэн гар түвшин хэмжигчийн хэмжилтийн дундаж утгаар тоосон.) 

№ 
Цооногийн 
дугаар 

Солбицол 

Усны 
тогтонги 
түвшин 

(м) 

Ашиглалтын 
үе дэх усны 
хөдөлгөөнт 
түвшин (м) 

Зөвшөөрөгдөх 
түвшний бууралт 

(м) 

1 GH01_PB02 697370 4812090 30.08 44.51 95.3 

2 GH01_PB03 699500 4812000 23.92 33.72 86.2 

3 GH01_PB04 699500 4810000 45.1 58.29 98.06 

4 GH01_PB05 695500 4812000 36.99 52.9 92.1 

5 GH01_PB06 696007 4813515 38.21 55.23 101.3 

6 GH01_PB07 700750 4810708 33.35 41.49 91.3 

7 GH02_PB01 691391 4810202 62.9 76.15 117.86 
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№ 
Цооногийн 
дугаар 

Солбицол 

Усны 
тогтонги 
түвшин 

(м) 

Ашиглалтын 
үе дэх усны 
хөдөлгөөнт 
түвшин (м) 

Зөвшөөрөгдөх 
түвшний бууралт 

(м) 

8 GH02_PB02 693658 4811345 54.75 64.44 86.2 

9 GH02_PB03 693474 4808009 65.08 76.11 121.3 

10 GH02_PB04 695085 4809210 51.4 61.12 100.16 

11 GH02_PB06 697500 4810000 46.2 55.32 94.2 

12 GH02_PB07 697436 4808530 41.98 50.32 91.5 

13 GH03_PB01 689500 4806000 89.35 103.31 123.1 

14 GH03_PB02 691500 4806000 66.96 80.27 117.9 

15 GH03_PB03 691110 4805555 86.85 99.71 118.5 

16 GH03_PB04 689500 4804000 101.05 114.41 131.05 

17 GH03_PB05 692367 4805108 80.6 89.19 119 

18 GH03_PB06 693500 4806300 67.58 81.48 121.5 

19 GH04_PB01 681400 4801010 88.8 92.76 149.4 

20 GH04_PB03 681347 4802834 98.37 101.47 152.9 

21 GH04_PB04 682387 4798516 64.98 71.44 145.9 

22 GH04_PB05 684500 4802000 82.2 91.82 149.9 

23 GH04_PB06 685000 4804500 94.79 99.35 157.6 

24 GH05_PB01 673500 4797000 90.67 88.72 167.52 

25 GH05_PB02 676418 4798865 77.13 85.1 156 

26 GH05_PB03 675490 4796630 68.51 76.64 148.4 

27 GH05_PB05 678161 4797735 61.73 69.02 134.9 

28 GH05_PB06 679000 4800000 73.23 80.82 147.9 

 

График 21. GH01_PB02 Гүний хоолойн ус татах байгууламжийн i цуглуулах багцын 2 дугаар худаг. Оюу 
толгой төслийн усан хангамжийн шугам хоолойн сүлжээнд холбогдсон. 
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График 22. GH01_PB03 Гүний хоолойн ус татах байгууламжийн i цуглуулах багцын 3 дугаар худаг. Оюу 
толгой төслийн усан хангамжийн шугам хоолойн сүлжээнд холбогдсон. 

 

График 23. GH01_PB04 Гүний хоолойн ус татах байгууламжийн i цуглуулах багцын 4 дүгээр худаг. Оюу 
толгой төслийн усан хангамжийн шугам хоолойн сүлжээнд холбогдсон. 
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График 24. GH01_PB05 Гүний хоолойн ус татах байгууламжийн i цуглуулах багцын 5 дугаар худаг. Оюу 
толгой төслийн усан хангамжийн шугам хоолойн сүлжээнд холбогдсон. 

 

График 25. GH01_PB06 Гүний хоолойн ус татах байгууламжийн i цуглуулах багцын 6 дугаар худаг. Оюу 
толгой төслийн усан хангамжийн шугам хоолойн сүлжээнд холбогдсон. 
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График 26. GH01_PB07 Гүний хоолойн ус татах байгууламжийн i цуглуулах багцын 7 дугаар худаг. Оюу 
толгой төслийн усан хангамжийн шугам хоолойн сүлжээнд холбогдсон. 

 

График 27. GH02_PB01 Гүний хоолойн ус татах байгууламжийн 2 дугаар цуглуулах багцын i худаг. Оюу 
толгой төслийн усан хангамжийн шугам хоолойн сүлжээнд холбогдсон.  
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График 28. GH02_PB02 Гүний хоолойн ус татах байгууламжийн 2 дугаар цуглуулах багцын 2 дугаар худаг. 
Оюу толгой төслийн усан хангамжийн шугам хоолойн сүлжээнд холбогдсон. 

 

График 29. GH02_PB03 Гүний хоолойн ус татах байгууламжийн 2 дугаар цуглуулах багцын 3 дугаар худаг. 
Оюу толгой төслийн усан хангамжийн шугам хоолойн сүлжээнд холбогдсон. 
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График 30. GH02_PB04 Гүний хоолойн ус татах байгууламжийн 2 дугаар цуглуулах багцын 4 дүгээр худаг. 
Оюу толгой төслийн усан хангамжийн шугам хоолойн сүлжээнд холбогдсон. 

 

 

График 31. GH02_PB06 Гүний хоолойн ус татах байгууламжийн 2 дугаар цуглуулах багцын 6 дугаар худаг. 
Оюу толгой төслийн усан хангамжийн шугам хоолойн сүлжээнд холбогдсон. 
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График 32. GH02_PB07 Гүний хоолойн ус татах байгууламжийн 2 дугаар цуглуулах багцын 7 дугаар худаг. 
Оюу толгой төслийн усан хангамжийн шугам хоолойн сүлжээнд холбогдсон. 

 

График 33. GH03_PB01 Гүний хоолойн ус татах байгууламжийн 3 дугаар цуглуулах багцын i худаг. Оюу 
толгой төслийн усан хангамжийн шугам хоолойн сүлжээнд холбогдсон. 
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График 34. GH03_PB02 Гүний хоолойн ус татах байгууламжийн 3 дугаар цуглуулах багцын 2 дугаар худаг. 
Оюу толгой төслийн усан хангамжийн шугам хоолойн сүлжээнд холбогдсон. 

 

График 35. GH03_PB03 Гүний хоолойн ус татах байгууламжийн 3 дугаар цуглуулах багцын 3 дугаар худаг. 
Оюу толгой төслийн усан хангамжийн шугам хоолойн сүлжээнд холбогдсон. 
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График 36. GH03_PB04 Гүний хоолойн ус татах байгууламжийн 3 дугаар цуглуулах багцын 4 дүгээр худаг. 
Оюу толгой төслийн усан хангамжийн шугам хоолойн сүлжээнд холбогдсон. 

 

График 37. GH03_PB05 Гүний хоолойн ус татах байгууламжийн 3 дугаар цуглуулах багцын 5 дугаар худаг. 
Оюу толгой төслийн усан хангамжийн шугам хоолойн сүлжээнд холбогдсон. 
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График 38. GH03_PB06 Гүний хоолойн ус татах байгууламжийн 3 дугаар цуглуулах багцын 6 дугаар худаг. 
Оюу толгой төслийн усан хангамжийн шугам хоолойн сүлжээнд холбогдсон. 

 

График 39. GH04_PB01 Гүний хоолойн ус татах байгууламжийн 4 дүгээр цуглуулах багцын i худаг. Оюу 
толгой төслийн усан хангамжийн шугам хоолойн сүлжээнд холбогдсон. 
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График 40. GH04_PB03 Гүний хоолойн ус татах байгууламжийн 4 дүгээр цуглуулах багцын 3 дугаар худаг. 
Оюу толгой төслийн усан хангамжийн шугам хоолойн сүлжээнд холбогдсон. 

 

График 41. GH04_PB04 Гүний хоолойн ус татах байгууламжийн 4 дүгээр цуглуулах багцын 4 дүгээр худаг. 
Оюу толгой төслийн усан хангамжийн шугам хоолойн сүлжээнд холбогдсон. 
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График 42. GH04_PB05 Гүний хоолойн ус татах байгууламжийн 4 дүгээр цуглуулах багцын 5 дугаар худаг. 
Оюу толгой төслийн усан хангамжийн шугам хоолойн сүлжээнд холбогдсон. 

 

График 43. GH04_PB06 Гүний хоолойн ус татах байгууламжийн 4 дүгээр цуглуулах багцын 6 дугаар худаг. 
Оюу толгой төслийн усан хангамжийн шугам хоолойн сүлжээнд холбогдсон. 
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График 44. GH05_PB01 Гүний хоолойн ус татах байгууламжийн 5 дугаар цуглуулах багцын i худаг. Оюу 
толгой төслийн усан хангамжийн шугам хоолойн сүлжээнд холбогдсон. 

 

График 45. GH05_PB02 Гүний хоолойн ус татах байгууламжийн 5 дугаар цуглуулах багцын 2 дугаар худаг. 
Оюу толгой төслийн усан хангамжийн шугам хоолойн сүлжээнд холбогдсон. 
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График 46. GH05_PB03 Гүний хоолойн ус татах байгууламжийн 5 дугаар цуглуулах багцын 3 дугаар худаг. 
Оюу толгой төслийн усан хангамжийн шугам хоолойн сүлжээнд холбогдсон. 

 

График 47. GH05_PB05 Гүний хоолойн ус татах байгууламжийн 5 дугаар цуглуулах багцын 5 дугаар худаг. 
Оюу толгой төслийн усан хангамжийн шугам хоолойн сүлжээнд холбогдсон. 
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График 48. GH05_PB06 Гүний хоолойн ус татах байгууламжийн 5 дугаар цуглуулах багцын 6 дугаар худаг. 
Оюу толгой төслийн усан хангамжийн шугам хоолойн сүлжээнд холбогдсон. 

 

График 49. GGW32 худаг. Оюу Толгой - Гашуун Сухайтын хооронд баригдаж буй авто замын барилгын 

ажилд ашиглаж байна. 
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График 50. OTRC-1135 худаг. Уурхайн талбайн усны хэрэгцээнд ашиглаж байна. 

 

График 51. OTRC-1395 худаг. Уурхайн талбайн усны хэрэгцээнд ашиглаж байна. 
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График 52. MR-HB-08 худаг. Ханбогд сумын мод үржүүлгийн газрын усны хэрэгцээнд ашиглаж байна. 

15.4.  Ус ашиглах гэрээ,  төлбөр 

Монгол Улсын “Усны тухай” хуулийн 18.1.4, 28.4, 28.6, 28.7, 29.1-д заасны дагуу 

БОНХЯ-ны 2014 оны 02 дугаар сарын 20-ны өдрийн 7/841 дугаартай ус ашиглах дүгнэлт, 
Галба-Өөш, Долоодын говийн сав газрын захиргааны даргын 2014 оны 03 дугаар сарын 

31-ний өдрийн А/06 тоот тушаалыг тус тус үндэслэн Оюу Толгой ХХК нь  Галба-Өөш 

Долоодын говийн сав газрын захиргааны усны үнэ тариф, төлбөрийн асуудал хариуцсан 

мэргэжилтэнтэй 2014 оны 03 дугаар сарын 31-ны өдөр 003 тоот ус ашиглах гэрээг нэг 
жилийн хугацаатай байгуулсан. Ус ашиглах гэрээний дэлгэрэнгүй мэдээллийг Хүснэгт 
26-д үзүүлэв.  

Хүснэгт 26. 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 
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“Усны нөөц ашигласны төлбөрийн хувь хэмжээг тогтоох, хөнгөлөх тухай” Монгол Улсын 

Засгийн Газрын 2013 оны 09 дүгээр сарын 21-ний өдрийн 326 тоот тогтоол, Засгийн 

газрын 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 тогтоолуудыг тус тус үндэслэн 

ус ашиглалтын төлбөрийг тооцон барагдуулж байна.  Эдгээр тогтоолуудын дагуу ус авч 

ашиглах зориулалтыг дараах байдлаар ангилсан байдаг бөгөөд ноогдох төлбөрийн хувь 
хэмжээ өөр өөр байна. 

Засгийн газрын 326 дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралтын 1, 3 дугаар заалтад унд ахуйн 

зориулалтаар усны эрдэсжилт, хатуулгийг нь цэнгэгжүүлж зөөлрүүлэн ашигласан, 

цэвэрлэх байгууламжид цэвэрлэн эргүүлэн ашигласан усанд үзүүлэх хөнгөлөлтийн 

хэмжээг зааж өгсөний 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. Хайгуулын өрөмдлөг болон замын тоосжилтыг бууруулах зорилгоор замын 

усалгаанд бохир ус цэвэрлэх байгууламжаар цэвэрлэгдэн гарсан усыг дахин ашиглаж 

байна.  

2014 оны i сарын 1-ээс 09 дүгээр сарын 30-ний өдрийн байдлаар Оюу толгой төслийн 

хэмжээнд ус ашигласны төлбөрт нийт 9,431,168,000 (Есөн тэр бум дөрвөн зуун гучин 

нэгэн сая нэг зуун жаран найман мянган) төгрөгийг Өмнөгөвь аймгийн Даланзадгад 

сумын төсөвт төлөөд байна. 

 

График 53. Оюу Толгой төслийн ашигласан усны төлбөрийн хэмжээ. 
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Хүснэгт 27. Ус ашиглах гэрээний дэлгэрэнгүй мэдээлэл 

Ус 
ашиглах 

гэрээ 

Гэрээний 

дугаар 
Хугацаа Эхлэх Дуусах Ус ашиглах зориулалт 

003 1 жил 2014/01/01 2015/01/10 

• Баяжуулах үйлдвэр  
• Хүн амын унд, ахуй 

• Дулааны станц, 
халаалтын систем  

• Авто зам, засвар 
барилга 

• Мод үржүүлгийн 
усалгаа 

Оюу Толгой төслийн хэмжээнд ашиглаж буй худгууд, усны эх үүсвэрүүдэд хэмжил зүйн 

баталгаажуулалт хийсэн усны тоолуурууд суурилуулан ашиглаж байгаа бөгөөд эдгээр 

тоолууруудыг Хэмжил зүйн техникийн зөвлөлийн 2012 оны 3 дугаар сарын 28-ны өдрийн 

хурлын тэмдэглэлийн дагуу ХБНГУ-ын “ABB” компанийн БНХАУ-ын Шанхай хот дахь 
салбарт үйлдвэрлэсэн “Process Master FEP 311” маягийн зарцуулалтын цахилгаан 

соронзон тоолуурын загварыг мөн 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 тоолуурын загварыг 
улсын бүртгэлд бүртгүүлж загварыг баталсан гэрчилгээг 3 жилийн хугацаатай авсан 

(Хавсралт зураг 5). Усны тоолуурын  баталгаажуулалт хийсэн талаар дэлгэрэнгүй 

мэдээллийг Хавсралт хүснэгт 6-д үзүүлэв. 
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15.5. Бохир ус цэвэрлэх үйл ажиллагаа 

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.  2014 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 600м3 (4800 хүн/өдөр), 1 нь Эрчим кемпийн 

ажилчдын сууринд байрлах ба хүчин чадал нь 250м3 (2000 хүн/өдөр) (Зураг 62). Бохир ус 
цэвэршүүлэх байгууламжийн цэвэрлэгээний түвшин дунджаар 98.2 хувь байна. 2014 оны 

i сараас 09 дугаар сарын 30-ний байдлаар эдгээр бохир ус цэвэрлэх байгууламжууд нийт 
369180.50 шоометр бохир усыг цэвэрлэсэн байна. 
 

  
  БУЦБ-1 Төв кемп      БУЦБ-2 Манлай кемп   

 
 

БУЦБ-3 Манлай кемп     БУЦБ-4 Эрчим кемп 

Зураг 62. Бохир ус цэвэршүүлэх байгууламжууд 

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 54 болон График 55). 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. 2014 оны 9 дүгээр сарын 30-ны байдлаар нийт 3285 шоометр 

лагийг лаг зайлуулах талбайд тээвэрлэж хаясан. 



Оюу Толгой  ХХК-ний Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө - 2014 

Хуудас - 155 

 

 

График 54. БУЦБ-д нийлүүлсэн нийт бохир ус ба гаргасан лагийн хэмжээ 

 

График 55. Цэвэршүүлсэн бохир усны хэмжээ 
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15.6. Усны эрүүл ахуй, чанарын хяналт 

15.6.1. 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 2014 онд Оюу Толгой 

төслийн усан сангууд, худаг, гал тогооны угаалтуур болон нэгдсэн шугам сүлжээнд 

холбогдоогүй хэсгүүд, ажилчдын амьдарч буй байрнуудын угаалтуураас унд ахуйн усны 

дээж авч, Улаанбаатар хотод байрлах “Эрүүл зүй” микробиологийн итгэмжлэгдсэн 

лабораторид 24 цагийн дотор илгээж эрүүл ахуй бичил амь судлалын шинжилгээг 
тогтмол хийлгэж байна.  

Унд ахуйн усны бактериологийн дээжлэлтийг цэвэр усны эх үүсвэрийн цэгүүдэд 2 долоо 

хоног тутамд, цэвэр усны хэрэглэгчийн цэгүүдэд сар тутам хийж 2014 оны 10 дугаар 

сарын байдлаар нийт 29 удаагийн дээжлэлтээр усны дээж авч шинжлүүлсэн. Бичил амь 
судлалын усны дээж авах аргачлалын дагуу нийт усны дээжийг авч, хөргөгч саванд хийн 

24 цагийн дотор Улаанбаатар хотод байрлах гэрээт “Эрүүл Зүй” итгэмжлэгдсэн 

лабораторид шинжлүүлэхээр агаарын ачаагаар илгээж байсан. Итгэмжлэгдсэн 

лабораториос илгээсэн шинжилгээний хариуг Datasight программыын усны дотоод 

мэдээллийн санд оруулж, мөн тус программыг ашиглан анализ хийн график байгуулав.  

Илгээсэн дээжүүдэд 1 мл усан дахь нийт бичил биетний тоо, 100 мл усан дахь E-coli-ийн 

тоо, гэдэсний бүлгийн эмгэг төрөгч нян болон халуунд тэсвэртэй нян зэрэг 4 үзүүлэлтээр 

шинжилгээ хийсэн.  

Монгол улсын нутаг дэвсгэрт мөрдөгдөх ундны усны стандарт “MNS 900:2005. Ундны 

ус. Эрүүл ахуйн шаардлага, чанар, аюулгүй байдлын үнэлгээ”-д зааснаар зөвшөөрөлтэй 

ундны усны эх үүсвэрт 1 мл усан дахь нийт нянгийн тоо 100-аас хэтрэхгүй байх ёстой 

байна. Мөн түүнчлэн 100 мл усан дахь E-coli-ийн тоо, 100 мл усан дахь гэдэсний бүлгийн 

эмгэг төрөгч нян ба халуунд тэсвэртэй нян илрэхгүй байх ёстой байна.  

1 мл усан дахь нийт бичил биетний тоог График 56 болон График 57-т үзүүлэв. Тус 
графикуудад, “MNS 900:2005. Ундны ус. Эрүүл ахуйн шаардлага, чанар, аюулгүй 

байдлын үнэлгээ” стандартын шаардлага болох 1 мл усан дахь нийт нянгийн тоо 100-г 
улаан шугамаар дүрсэлж оруулав.  

2014 онд хийгдсэн шинжилгээний үр дүнгээс харахад нийт авагдсан цэвэр усны 

дээжүүдэд 100 мл усан дахь гэдэсний бүлгийн эмгэг төрөгч, халуунд тэсвэртэй нян болон  

E-coli илрээгүй байна.  
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Зураг 63. А. Цэвэр усны бичил амь судлалын дээж илгээх мөс бүхий хөргөгч сав, Б. Усны дээж авах 

ариутгасан, зориулалтын Whirl-Pak гялгар уут. B. Datasight мэдээллийн сангийн програм- график 

байгуулалт  
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График 56. Цэвэр усны эх үүсвэрийн цэгүүдэд хийсэн бичил амь судлалын шинжилгээ 
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График 57. Цэвэр усны хэрэглэгчийн цэгүүдэд хийсэн бичил амь судлалын шинжилгээ 

Ундны усанд тавигдах MNS 900:2005 стандартад заасны дагуу 100 мл усан дахь нийт 
бичил биетний тоо 100-аас хэтрэх ёсгүй байдаг байна. График 56-т үзүүлснээр, 2014 оны 

10-р сард авсан дээжний шинжилгээний дүнгээр Төв кемпийн гал тогооны шөлний тогоо 

болон аяга таваг угаалтуурын усанд нийт бичил биетний тоо 140 ба 120 тус тус илэрсэн. 

Тус усны дээжүүдийг төв гал тогооны засвар үйлчилгээний дараа авсан байсан бөгөөд 

холбогдох ариутгалын арга хэмжээг авч хэрэгжүүлсэн. Давтан дээжлэлтээр дээрхи усны 

бичил амь судлалын үзүүлэлт ундны усанд тохирсон хариу гарсан.   

Дотоодын хяналтын нян судлалын шинжилгээгээр цэвэр усны эх үүсвэр болон 

хэрэглэгчийн цэгүүдээс авсан бусад усны дээжинд хийгдсэн нийт бичил биетний тоо тус 
стандарт үзүүлэлтээс давсан тохиолдол гараагүй бөгөөд дээрхи цэгүүдийн ус нь “MNS 

900:2005. Ундны ус. Эрүүл ахуйн шаардлага, чанар, аюулгүй байдлын үнэлгээ” 

стандартын шаардлагад нийцэж байна.  

15.6.2. 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 хотод байрлах итгэмжлэгдсэн лаборатори уруу илгээж усны химийн 

бүрэн шинжилгээ хийлгэсэн.  
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График 58. Гүний хоолойн усны ордод байрлах худгуудийн байршил 

Худгуудын усны химийн үндсэн үзүүлэлтийг Хавсралт хүснэгт 7, хүнд металлын 

агууламжийг  

Хавсралт хүснэгт 8-т хүснэгтээр тус тус үзүүлэв. Тус хүснэгтүүдэд усны чанарыг Монгол 
улсад мөрдөгдөж буй “MNS 900:2005. Ундны ус. Эрүүл ахуйн шаардлага, чанар, аюулгүй 

байдлын үнэлгээ” ундны усны стандартанд заасан үзүүлэлттэй харьцуулав.  

Ундны усны стандарт MNS 900-2005-д зааснаар 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 1,7 – 4,6 дахин өндөр байна. Иймээс тус эрдэсжилт өндөртэй гүний усыг 
ундны усны зорилгоор шууд ашиглаж болохгүй ба үйлдвэрлэлийн зориулалтаар 

ашиглахад тохиромжтой байна.  

Гүний хоолойн 1 ба 2-р багцуудад (дунджаар 3380 мг/л) харьцангуй өндөр эрдэсжилт,  гүний хоолойн 3 ба 
4-р багцын худгуудад харьцангуй бага эрдэсжилт ажиглагдсан (дундажаар 2410 мг/л). Өөрөөр хэлбэл гүний 

хоолойн усны ордын баруун урд хэсэг эрдэсжилт бага, зүүн хойд хэсэгтээ эрдэсжилт өндөртэй байна. Мөн 

түүнчлэн 1-р багцын 2-р худаг буюу GH01-PB02 худгийн эрдэсжилт хамгийн өндөр (4578 мг/л) 
ажиглагдсан байна.  
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Хавсралт хүснэгт 5-д үзүүлсэн худгуудын усны химийн үндсэн үзүүлэлтийг ундны цэнгэг 
устай харьцуулахад натрийн катионий дундаж (628 мг/л) 3,1 дахин өндөр, кальцийн 

катионий дундаж (190 мг/л) үзүүлэлт 1,9 дахин өндөр байна. Хлоридийн анионы дундаж 

(959 мг/л) нь энгийн ундны усны химийн үзүүлэлтээс 2,7 дахин харин сульфатын анионы 

дундаж (815 мг/л) 1.6 дахин өндөр байна.  

Итгэмжлэгдсэн лабораториудад шинжилгээ хийж тодорхойлсон худгуудын усны хүнд 

металлын агууламжийн үр дүнг  

Хавсралт хүснэгт 8-т үзүүлэв.  Ундны усны үзүүлэлтэнд үл тохирох хүнд металлууд нь 
бор (B), селени (Se) ба стронци (Sr) байна. Борын дундаж агууламж 1,3 мг/л, селений 

дундаж агууламж 0,1 мг/л байгаа нь ундны цэнгэг уснаас 2,6 ба 10 дахин өндөр байна. 
Харин стронцийн дундаж агууламж 4,3 мг/л байгаа нь 2,3 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 усанд бий болсон.  

Байгалийн усыг химийн найрлагаар нь системчлэн ангилах, дүгнэх олон янзын арга 
байдаг. Гүний хоолойн усны ордын худгуудыг усны чанараар нь ангилахдаа Посохов, 
Алекиний ангилалыг ашиглан, Курловын томъёогоор илэрхийлэн Хавсралт хүснэгт 7-т 
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 хатуулагийг тооцохдоо усны хатуулагийг ангилах 

Е. В. Посоховын ангилалаар (Хүснэгт 28)  авч үзэв.  

Хүснэгт 28. Усны хатуулагийн 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 

Усны хатуулагийн Посоховын ангилалаар авч үзэхэд нийт 28 худгуудын ус бүгд маш 

хатуу ангилалд багтаж байна.  

Гүний хоолойн багцуудын дундаж хатуулагийн үзүүлэлтийг ихээс бага руу жагсаавал: 

GH01 > GH02>  GH05 > GH03 > GH04 байна. GH01 багц нь хамгийн өндөр дундаж 

хатуулагтай (14,7 мг*экв/л ) ба GH04 багц нь хамгийн бага дундаж хатуулагтай (9,2 

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 ( 
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Зураг 64).  

 

 

 

 

 

Зураг 64. Байгалийн усыг Алекины ангилалаар ангилах бүдүүвч 

 

Гүний хоолойн усны ордын худгуудын усны чанарыг Алекины ангилалаар авч үзэхэд 28 

худаг бүгд хлоридын ангийн ус байна. Хлорид ангийн усанд эрдэсжилттэй нуур, эх 

газрын нуур цөөрөм, цөл, хагас цөлийн болон марз хужиртай нутаг орны газрын доорхи 

ус хамаардаг. 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. Зураг 65-д Алекины ангилалаар ангилсан үзүүлэлтийг 
хүснэгтээр үзүүүлэв.  

Зураг 65. Гүний хоолойн худгуудын Алекины ангилал 

АНГИ  БҮЛЭГ ТӨРӨЛ 

Хлорид (28) Натри (28) 

II 25 

III 3 

Нийт 28 худгуудын усны чанарыг төрлөөр нь харахад II төрлийн усанд 25 ширхэг худаг, 
III төрлийн усанд 3 худгийн ус багтаж байна.  

II төрлийн усны зонхилогч нэгдлүүд HCO3
- + SO4

-2 < Ca + Mg гэсэн харьцаатай байдаг. 
Зонхилон тунамал болон сэвсгэр хурдсын өгөршилттэй холбоотойгоор дунд зэргийн 

эрдэсжилтэй уснууд энэхүү төрөлд багтдаг.   

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

-+ SO4
-2 гэсэн харьцаатай 

байдаг. Ийм төрлийн ус холимог, хувирмал их эрдэсжилттэй байдаг. Энэ төрлийн усанд 

эрт үеийн гаралтай уст цэгүүдийн ус хамаардаг.   

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

��

��		��		
���
�		�	��	

�
 

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

pH – Тухайн худгийн усны орчин буюу хүчиллэг шүлтлэгийн тэнцвэр 

Бутархайн хүртвэрт зонхилох анионы агууламжийг, хуваарьт нь зонхилох катионы 

агууламжийг бичдэг. Зонхилох анион болон катион бүрийг эквивалент %-иар 

илэрхийлнэ.  

Хавсралт хүснэгт 9-т Гүний хоолойн усны ордын худаг бүрийн усны чанарыг Курловын 

томъёогоор үзүүлэв.  

GH01-PB02 худгийн усны чанарыг Курловын томъёогоор үзүүлэхэд �	.�
����	�����

�������		
�
7.9   

болно. Томъёоноос үзэхэд:  Эрдэсжилт нь 4,6 гр/литр, нийт анионы 61%- ийг Хлорид,  

37%- ийг сульфат, нийт катионы 34%- ийг Кальци, 61%- ийг Натри тус тус эзэлж усны 

PH нь 7,9 буюу бага зэрэг шүлтлэг ус байна.  

Гүний хоолойн усны ордын худгийн усны чанарыг Курловын томъёогоор үзүүлснээр 

худаг тус бүрийн усны чанарыг илэрхийлэн үнэлэхэд дөхөмтэй болсон.  

15.6.3. 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 тус эрдэсжилт өндөртэй усыг шууд хэрэглэж байна.   

Зураг 66. A. УЦСҮ-ийн урвуу осмосын нано шүүлтүүр, Б. УЦСҮ-ийн цэвэрлэх хэсэг, В. 18,9 литр савласан 

ус  
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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 66). Хөндлөнгийн хяналтын хүрээнд, тус савласан 

ундны уснаас дээж авч сард нэг удаа химийн шинжилгээ, 2 долоо хоног тутам 

бактериологийн шинжилгээнд хамруулж байна.  

Бактериологийн 2 долоо хоног тутмын шинжилгээний хариуг тайлангийн 15.6.1-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 29-д үзүүлэв. Шинжилгээний хариунаас 
үзэхэд нано шүүлтүүрээр шүүсэн усны чанар нь савласан ус, техникийн ерөнхий 

шаардлага MNS 5007-2007 стандарттай нийцэж байна. 

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 29. УЦСҮ-ийн урвуу осмосын нано шүүлтүүрээр шүүсэн усны шинжилгээ 

 

УЦСҮ-ийн дотоод лабораторид гүний хоолойгоос татсан түүхий ус болон урвуу 
осмосоор шүүсэн ундны усанд өдөр тутам усны орчин (PH), цахилгаан дамжуулах чанар 

Дээж авсан цэг Огноо pH
Д авсжил

т (мг/л)

ЦДЧ 

(mS/cm )

Хлорид   

(мг/л)

Хатуулаг 

(мг*экв/л)

Кальци  

(мг/л)

Магни  

(мг/л)

Төмөр  

(мг/л)

Аммони 

(мг/л)

Натри 

(мг/л)

Кали  

(мг/л)

Гид ро-

карбонат  

(мг/л)

Карбонат  

(мг/л)

Сульфат  

(мг/л)

Фосфат  

(мг/л)

6.5-8.5 400 4.5 70 18 70 300 80

Савласан ус 3/16/2014 7.85 140 0.4 8.59 0.18 3.6 1 0.7 0.01 67 1 9.15 1.5 5 0.05

Савласан ус 5/15/2014 8.02 256 0.43 115.9 1 4.61 1 0.1 0.2 85 1 11.59 1.5 18.93 0.12

Савласан ус 6/18/2014 8.06 188 0.3 69.48 1 15.03 1 0.1 0.2 46 1 7.93 1.5 5 0.06

Савласан ус 7/22/2014 8.22 176 0.368 97.52 1 10.02 1 0.1 0.2 65 1 9 1.5 15.64 0.18

Савласан ус 8/21/2014 7.7 240 0.408 126.6 0.25 5.01 1 0.1 0.4 86 0 12.2 1.5 6 0.05

MNS 5007-2007: Савласан 

ус. Техникийн ерөнхий 

шаардлага 
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(ЦДЧ) болон давсжилтыг хэмжин шалгадаг. Хэмжсэн үзүүлэлтүүдийг График 59-ээс 
График 61-д үзүүлэв.  

График 59. УЦСҮ-т хэмжсэн түүхий болон ундны шүүсэн усны орчин (PH) 

 

График 60. УЦСҮ-т хэмжсэн түүхий болон ундны шүүсэн цахилгаан дамжуулах чанар (ЦДЧ)

 

 

График 61. УЦСҮ-т хэмжсэн түүхий болон ундны шүүсэн усны эрдэсжилт 
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УЦСҮ-ийн дотоод лабораторид хэмжсэн өдөр тутмын дүнгээс үзэхэд ундны усны 

үзүүлэлтүүд харьцангуй тогтмол байсан бөгөөд урвуу осмосын шүүлтүүр солих, бусад 

засвар үйлчилгээ хийх зэргээс шалтгаалан бага зэрэг хэлбэлзэж байсан. Ундны усны 

орчин болон давсжилт нь ундны усны шаардлагыг бүрэн хангахуйц байгаа нь График 59 

ба 61-ээс харагдаж байна.  

График 59-ээс харахад гүний хоолойгоос татсан бага зэрэг шүлтлэг усыг урвуу осмосын 

шүүлтүүрээр шүүн ундны ус гаргахад PH буюу орчин нь багасаж саармаг орчинтой ус 
болж байна.  

График 60-д үзүүлсэн ЦДЧ-ын графикийг График 61-тэй харьцуулахад адилхан байгаа 
бөгөөд энэ нь өдөр тутмын хэмжилтийн үнэн зөв болохыг харуулж байна.  

Дотоод лабораторийн өдөр тутмын шинжилгээнээс үзэхэд түүхий усны дундаж 

эрдэсжилт 3508 мг/л ба шүүсэн ундны усны эрдэсжилт 265 мг/литр байна. Энэ нь УСЦҮ-

ийн урвуу осмосын шүүлтүүр 92,4%-ийн давсжилтыг түүхий уснаас шүүж байна.  

15.6.4. Ахуйн цэвэршүүлсэн бохир усны чанар 

Оюу толгой төслийн хүрээнд ажиллаж, амьдарч буй ажилчдын ахуйн бохир усыг 
биологийн 6 ширхэг Бохир Ус Цэвэршүүлэх Байгууламжинд (БУЦБ) 24 цагийн турш 

тогтмол цэвэршүүлдэг. Эдгээр 6 ширхэг БУЦБ-ийн 4 нь ОТ кемпийн дотор, 2 нь ОТ 

кемпийн гадаа байрладаг. БУЦБ-аар цэвэршүүлэн гарсан усыг замын усалгаанд, 

баяжуулах үйлдвэрт хэрэглэх усанд нийлүүлэх зэргээр 100% эргүүлэн ашигладаг (Зураг 
67).  

Зураг 67. А. CCC-1 Бохир Ус Цэвэршүүлэх Байгууламж, Б. БУЦБ-ын дотор тал, В. Зам усалгааны машин  
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БУЦБ-уудад урсан очсон бохир усыг шүүж механик хольцоос салгаад, нөөцлүүрт 
хадгалан тохиромжтой нөхцөлд (температур, агааржуулалт) идэвхит бичил биетнээр 

үйлчилдэг. Ийнхүү тодорхой хугацааны турш үйлчилсэний дараа усыг хэт ягаан туяагаар 

шарж, элсэн шүүлтүүрээр шүүгээд хлоржуулан ариутгаж бохир усны цэвэршүүлэлтийг 
гүйцэтгэдэг.  

Бохир усны цэвэршүүлэлтийн түвшинг шалгаж хөндлөнгийн хяналт хийн сар тутам 

химийн болон бактериологийн дээж авч, итгэмжлэгдсэн лабораториуд руу илгээж 

шинжилгээ хийлгэсэн. Цэвэршүүлсэн бохир усны чанарыг үнэлэхдээ “MNS 4943-2011 

Хүрээлэн буй орчинд нийлүүлэх цэвэршүүлсэн бохир ус. Ерөнхий шаардлага” стандартад 

заасан үзүүлэлтүүдийг мөрдлөг болгон ажиллаж байна.  

2014 онд авсан бактериологийн нийт шинжилгээний дүнгээс харахад цэвэршүүлсэн 

бохир усанд гэдэсний бүлгийн эмгэг төрөгч нян илрээгүй байна. Зураг 68-д 2013 оны 6-р 

сард авсан цэвэршүүлсэн бохир усны бактериологийн шинжилгээний албан ёсны дүнг 
жишээ болгон үзүүлэв.  

Зураг 68. Цэвэршүүлсэн бохир усны итгэмжлэгдсэн лабораторийн бактериологийн шинжилгээний хариу 
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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 10-д үзүүлэв. Уурхайн 

барилгажилтын үйл явц дууссантай холбоотойгоор зарим БУЦБ-ууд татан буугдсан ба 
дээжлэлт хийх шаардлагагүй болсон. 

Шинжилгээний үр дүнгээс харахад цэвэршүүлсэн бохир ус нь стандарт шаардлагад 

нийцэж байсан бөгөөд  стандарт үзүүлэлтээс хэтэрсэн тохиолдол бүрт БУЦБ-ийн үйл 
ажиллагааг сайжруулах арга хэмжээ авч байсан.  

 

 

 

 

 

 

15.7. УСНЫ ТҮВШНИЙ ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ 

Оюу Толгойн усны хяналт шинжилгэээний хөтөлбөр нь усны байгалийн горимын 

ерөнхий зүй тогтол болон бүрдүүлэгч гол хүчин зүйлсийг тодорхойлох ба ордын 

ашиглалт, түүнийг дагасан дэд бүтцүүд, тэдээрийн ус ашиглалттай холбоотой үүсэх 

нөлөөлөл, техноген горимыг судлах юм. Энэ ажлын хүрээнд Оюу Толгой, Гүний хоолой, 
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Галбын говь-Гашуун сухайтын зам, Ундайн гол (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 бүрдүүлэн 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.  

Оюу толгойн усны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийг газар доорхи усны ерөнхий горим, 

мөн түүнчлэн төслөөс үзүүлж байгаа нөлөөллийг үнэлсэний үндсэн дээр өөр өөр зорилго, 

аргачлал, давтамжтайгаар төлөвлөн хэрэгжүүлж байна. Оюу Толгойн усны хяналт 
шинжилгээний хөтөлбөр нь:  

• Оюу Толгой төслийн 2014 оны байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө буюу 
байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө, орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрт 
тусгагдасан мониторингийн цэгүүд, 

• Оюу Толгой компанийн усны бодлогын хүрээнд усны нэмэлт мониторингийн 

хайгуул судалгааны цооногууд, 

• Ханбогд сумын усан хангамжийн мониторинг-судалгааны цоонгууд, 

• Малчидтай хамтарсан мониторингийн хөтөлбөрт хамрагдаж буй гар худгууд зэргийг 
хамруулан усны хяналт шинжигээний сүлжээг байгуулан ажиллаж байна.  

Оюу Толгой компанийн газрын доорхи усны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрт 364 

цооног, 121 гар худаг болон 10 булаг шанд буюу нийт 496 уст цэгүүдийг хамруулан газар 

доорхи болон гадаргын усны хяналт шинжилгээг мэргэжлийн өндөр түвшинд зохион 

байгуулан явуулж байна (Хүснэгт 30). Зарим хэмжилтийн цэг, цооногууд нь уулын 

ажлын үед дарагдах болон бөглөрөх зэрэг асуудлын улмаас хэмжилтээс хасагдаж байна.  

Хүснэгт 30. Усны хяналт шинжилгээний цэгийн тоо. 

Талбай 
2014 

Цооног Гар худаг Булаг 
Оюу толгой 115 8 1 

Гүний хоолой 207 74 4 

Галбын говь-Гашуун сухайтын зам 29 17 0 

Ундайн гол 13 22 5 

 365 121 10 

Нийт 496 

Усны түвшний хэмжилтийг уст цэгийн байрлал, ашиглалт болон төслөөс үзүүлэх 

нөлөөлөл зэргээс хамааран 7 хоног, 14 хоног, сар болон улирлын давтамжтайгаар гар 

цахилгаан багаж (SOLINST 101 Water level meter) ашиглан, зарим цооногт автомат 
түвшин хэмжигч (Levelogger Gold, In situ leveltroll 300) суурилуулан тус тус хэмжиж 

байна (Зураг 69). 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. 
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Усны мониторингийн судалгаагаар цуглуулсан олон жилийн мэдээг 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 найдвартай байдал болон 

мэдээний чанарын үзүүлэлт зэргийг хангах үүднээс Datasight Enterprise 2.9.5 программыг 
ашиглаж байна. 

                            

Зураг 69. а-Гар түвшин хэмжигч (SOLINST 101 Water level meter) цахилгаан багаж, б-Автомат түвшин 

хэмжигч (Levelogger Gold,  In situ leveltroll 300) багаж 

15.7.1.  Оюу толгой төслийн талбай орчмын усны хяналт шинжилгээ 

Оюу Толгойн орд орчмын газар доорхи усны хяналт шинжиглгээг дараах үндсэн 

чиглэлээр явуулж байна. Үүнд: 

• Хүдрийн биетийн гидрогеологийн нөхцөл, усжилтыг судлах, ил уурхай болон далд 

уурхайд орж ирэх усыг зайлуулснаас үүсэх усны түвшний буралтыг судлах, 

• Ундайн голыг хамгаалах, голдиролд тохируулга хийх төслийн нөлөөлөл, төслийн 

талбайд байрладаг худгуудын ус ашиглалт болон уурхайн үйл ажиллагааны 

нөлөөллүүдийг хянах, 
• Хаягдлын далангийн талбайн гидрогеологийн нөхцөл, ус нэвчүүлэлтийг судлах. 

2014 оны байдлаар нийт 115 уст цэгт усны мониторингийн судалгаа хийж байна. (Энд 

Ундайн голын Оюу Толгой төслийн талбайг дайрч өнгөрөх хэсгийн усны горим, түүний 

хяналт шинжилгээний үр дүнгийн талаархи мэдээллийг оруулсан бөгөөд тус голын эхэн 

болон адаг хэсгүүд буюу төслийн талбайгаас гадна орших уст цэгүүдийн талаархи 

мэдээллийг Ундайн голын дагуу усны хяналт шинжилгээ хэсгээс харна уу.)  

Ил уурхай. Энэ онд ил уурхайн нэвтрэлт, хүдэр олборлолтын ажил идэвхитэй явагдсан 

учраас уурхайн талбай болон гүн нэмэгдсэн, мөн түүнчлэн уурхайд орж ирсэн усны 

зайлуулалт буюу ашиглалт ихэссэн зэрэг хүчин зүйлүүдийн улмаас ил уурхайн талбайн 

орчимд усны түвшний хэсэгчилсэн бууралт ажиглагдаж байна. Ил уурхайн хананаас 
шүүрч байгаа усыг зумпэнд хуримтлуулан авч дахин ашиглаж байна. 2014 оны байдлаар 

ил уурхайн гүн өнгөрсөн жилийн мөн үеийнхээс 60 м орчим нэмэгдэж, нийт 66096 м3 

(2014 оны эхний 10-н сарын байдлаар) ус шавхан зайлуулсан бөгөөд энэ усыг тоосжилт 
бууруулах зорилгоор зам услагаанд дахин ашигласан. Энэхүү ус шавхан зайлуулах 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 70).  

а. 
б 
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Зураг 70. Ил уурхайн ус шүүрч байгаа хэсэг болон зумпийн зураг 

Ил уурхайн талбайн орчимд байрлах мониторингийн цооногийн усны түвшинг гар болон 

автомат түвшин хэмжигч багаж ашиглан хэмждэг. Гар хэмжилтийг сар тутамд хэмжиж 

байгаа бол автомат багажаар ус агуулагч чулуулгаас хамаарч гүний үндсэн чулуулгийн 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. Тус автомат багажинд 

хадгалагдсан мэдээллийгг 3 сард нэг удаа татаж авахдаа гар багажаар хяналтын хэмжилт 
хийж давхар баталгаажуулж байна. Ил уурхайн хяналтын цооногуудын хэмжилтийн 

дүнгээс харахад уурхайн баруун хэсгээр байрлах цооногуудад ГДУ-ны түвшиний бууралт 
харьцангуй их байгаа нь харагдаж байна (График 62). 

 

График 62. Ил уурхайн баруун талын ажиглалтын цооногуудын усны түвшин 

Эдгээр цооногуудаас төслийн барилга бүтээн байгуулалтын үед ус ашиглаж байсан 

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 нэмэгдсэнээс шалтгаалан усны түвшин тогтмол 
буурах хандлага 2012 оны дунд үеэс хойш ажиглагдаж байна. 

Өнгөрсөн жилтэй харьцуулахад энэ жилийн усны түвшний бууралтын эрчим харьцангуй 

багассан буюу өнгөрсөн жилийн нийт буралтаас энэ жил 2 дахин бага бууралт 
ажиглагдсан байна. Тухайлбал, ил уурхайн баруун урд хананаас хамгийн ойр 200-250 м 

зайд байрлах OTRC1394, OTRC1403 хоёр цооногт бууралт хамгийн их буюу 2.2-2.3 м 
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ажиглагдсан байна. Харин ил уурхайн зүүн болон зүүн-хойд хэсгийн хувьд баруун 

хэсэгтэй харьцуулахад шаварлаг хурдас харьцангуй зузаан 30-40 м гүн хүртэл тархсан 

учраас ГДУ-ны түвшин  21-32 м гүнд тогтсон байна. Энэ хэсэгт уурхайн ус зайлуулалтаас 
үүсэх хамгийн их түвшиний бууралт ил уурхайн зүүн хойно байрлах OTD294 цооногт 
1.43м-т байгаа нь ажиглагдлаа (График 63). 

 

График 63. Ил уурхайн зүүн талын ажиглалтын цооногуудын усны түвшин 

Мөн ил уурхайн цооногуудын мониторингийн үр дүнгээс харахад баруун талын ГДУ-ны 

түвшний бууралт харьцангуй их байгаа бөгөөд энэ нь ил уурхайд орж ирж байгаа усны 

гол тэжээгдэл баруун болон баруун хойт талаасаа байна гэдгийг баталж байгаа юм. Энэ 
нь Ундайн голын хуучин голдирол дээр байгаа ажиглалтын цооногуудын усны түвшний 

мэдээнээс харагдаж байна. Ундайн голын хуучин голдиролд байгаа усны түвшний 

бууралт 0.78-3.04 хүртэл буурсан ба хамгийн их бууралт нь ил уурхайгаас баруун хойно 

байрлах OTRC1204 цооногт ажиглагдаж байна (График 64). 
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График 64. Ил уурхайн баруун талын Ундайн голын голдирол дээрхи ажиглалтын цооногуудын усны 

түвшин 

Ундайн гол. Ил уурхайн баруун хэсэгт байрлах Ундайн голын хуучин голдирол дээрхи 

мониторингийн цооногуудад усны түвшин мөн адил буурч байгаа нь (График 64) тус 
голын энэ хэсгийн ус ан цавын уст үетэйгээ гидравлик холбоотой, өөрөөр хэлбэл Ундайн 

голын газар доорхи урсацын тодорхой хэсгийн ус ил уурхай руу шүүрч байгааг харуулж 

байна.  Ийм учраас Ундайн голын голдиролд хэсэгчилсэн тохируулга хийх төслийг хийж 

гүйцэтгэсэн. Далангийн барилгын үед болон тус ажил дууссаны дараа уг далангийн хаалт 
амжилттай болсон эсэх, мөн түүнчлэн цаашид Ундайн голын газар доорхи урсац хэрхэн 

өөрчлөгдөж байгааг судлах зорилгоор тодорхой цэгүүдийг сонгон авч нарийвчилсан 

мониторингийг 2013 оноос хойш хийж байна. Энэ ажлын хүрээнд хойд болон урд даланг 
хамруулан нийт 24 цэгт 7 хоног тутам хяналт шинжилгээний ажлыг гүйцэтгэж байна.  

Энэ жилийн хувьд Ундайн голын голдирол дагууд үерийн урсац урсаагүй. Энэ нь жил 
унасан хур тунадасны хэмжээ бага, өдөрт орсон хамгийн их хур тунадасны хэмжээ 10мм-

ээс ихгүй байгаатай холбоотой юм. Голдирол өөрчилсөн далангийн дээд болон доод талд 

усны түвшний хэлбэлзэл бага, энэ жилийн хувьд 0.2 м орчим аажим буурах байдал 

ажиглагдаж байна (График 65). Мөн хойд далангийн урсгалын доод талд байрладаг 
автомат түвшин хэмжигч суулгасан OTMB11-50/51 цооногт мөн адил түвшний бууралт 
ажиглагдаж байгаа ба өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 0.17 м орчмоор буурсан 

(График 66). Харин хойд далангаас доош Ундайн голын дагуу 1 км орчим зайд ил 
уурхайн баруун хэсэгт байрлах цооногийн хувьд усны түвшин өнгөрсөн жилийн мөн 

үетэй харьцуулахад 3 м буурсан буюу газрын гадаргаас доош 10-13 метрт ус илэрч байна. 
Энэ хэсгийн Ундайн голын сэвсгэр хурдасны дундаж зузаан 4-6 м  байдаг бөгөөд тус 
сэвсгэр хурдас хуурай болсныг илтгэж байна.   
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График 65. Хойт далангийн урсгалын дээд болон доод талын мониторингийн цооногийн усны түвшин 

Мөн Шинэ Бор овоогийн задгайн доод хэсэгт байрлах мониторингийн цооногийн хувьд 

усны түвшин өнгөрсөн жилийн мөн үетэй харьцуулахад бараг ижил түвшинд бөгөөд 

голдирол өөрчлөхөөс өмнөх үе буюу 2012 оны мөн үетэй харьцуулахад усны түвшин дээр 

байна. Энэ нь Ундай голын голдиролд тохируулга хийснээр голын үндсэн горимд 

нөлөөлөөгүй байгааг харуулж байна. 

 

График 66. Голдирол хааснаас доод хэсэг болон голд буцаан нилүүлснээс доош хэсгийн усны түвшин 
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Ундайн голын голдиролд хэсэгчилсэн тохируулга хийх барилгын ажил 2013 оны 9 дүгээр 

сар гэхэд бүрэн дуусч, газар доорхи урсацыг шугам хоолойгоор дамжуулан урд 

далангийн доод талд буюу Ундайн голын үндсэн сайранд нийлүүлэн шинэ задгай булгийг 
үүсгээд байгаа (Зураг 71). 

   

Зураг 71. Ундайн гол дээр гарч буй шинэ задгай ус – Шинэ Бор Овоо 

Бид Шинэ Бор овоогийн задгайн ундарга болон урсаж буй талбайн хэмжээг сар болгон 

хэмжиж байгаа бөгөөд задгайн эх-ундарга өнгөрсөн өвлийн улиралд хөлдөөгүй, харин 

задгайн ус доод талдаа хөлдөж, мөсний талбайн хэмжээ нилээн ихэссэн байна (График 
67). Хавар дулаарч 3 сараас мөс хайлж эхэлснээр хуримтлагдсан мөсний талбай огцом 

багасаж, хайлсан мөсний усны нөлөөгөөр шинэ Бор овоогийн задгайгаас доош байрлах 

цооногуудад усны түвшний мэдэгдэхүйц дээшлэлт ажиглагдсан байна (График 66). 

 

График 67. Ундайн гол дээр гарч буй шинэ задгайгаас доош орших цооногийн усны түвшин 

Газар доорхи усны голдирол өөрчлөх шугам хоолойгоор ирж байгаа ус нь шавхалтын 

цооногоор сайранд нийлүүлэгдэж байгаа бөгөөд голын сэвсгэр хурдас усаар ханасан тул 

цооногийн хажуугаар ус ундран гарч задгай булгийг үүсгэж байна. 
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Тус задгай усны ундаргыг тодорхойлох зорилгоор энэ хэсэгт V-Notch (Халиагуур) 

суулгасан. Энэ жилийн хувьд тус булгийн ундарга буурсан байдал ажиглагдаж байна, 
дунджаар 0.5л/сек байна (График 68) .  

   

График 68. Ундайн гол дээр гарч буй шинэ задгайд V-Notch суулгасан байдал. 

Хаягдлын далан. Энэ талбайд нийт 37 цооногт усны түвшний хэмжилт хийж байгаа 
бөгөөд түвшний хэлбэлзэл харьцангуй бага ажиглагдаж байна. Хаягдлын далан нь 
төслийн талбайн зүүн хэсэгт буюу Халивийн голын сайр болон Дугатын сайр орчмын 

талбайг хамран байрладаг. 2014 оны туршид хаягдлын далангийн нэгдүгээр хэсгийг 
барьж байгуулах ажил эрчимтэй үргэлжилсэн. Хаягдлын далан нь 2 хэсгээс (Cell#1, 

Cell#2) тогтох ба 2014 оны байдлаар 1-р хэсэгт баяжуулах үйлдвэрийн хаягдал хүлээн авч 

байгаа бол 2-р хэсгийн барилга-газар шорооны ажил эхлэлийн үе шатандаа байна. 

Хаягдлын далангийн байгууламж нь цэрдийн шаварлаг хурдсаар хучигдсан талбайд 

байрладаг учир тус талбайн газрын доорхи ус хур тунадасны уснаас шууд хамаарах 

хамаарал бага байна. Мөн түүнчлэн, хаягдлын далангийн талбайн баруун болон өмнөд 

хэсэгт 1-р хэсгийн мониторингийн цооногуудын хувьд усны түвшин нэмэгдэх хандлага 
ажиглагдаж байна. Энэ нь тус байгууламжийг барьж байгуулахтай холбоотойгоор үүсэж 

байгаа гадаргын даралттай холбоотой усны түвшин нэмэгдэх үзэгдэл үүсэж байх 
боломжтой. Харин төв болон хойд хэсэгт 2-р хэсгийн талбайд байгаа ажиглалтын 

цооногуудын хувьд усны түвшин хэлбэлзэл бага байна (График 69). 
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График 69. Хаягдлын далангийн талбайн мониторингийн цооногуудын усны түвшин. 

15.7.2. Гүний хоолойн газрын доорхи усны ордын хяналт шинжилгээ 

Гүний хоолойн ордын газрын доорхи усны мониторингийн судалгааны ажлын зорилго нь 
ашиглалт эхлэхийн өмнөх үеийн газар доорхи усны байгалийн горим, тэжээгдлийн 

нөхцөл, уст давхаргуудын хоорондын гидравлик холбоог тодорхойлох, мөн түүнчлэн 

ашиглалтын үеийн түвшний бууралтын ажиглах, Гүний хоолойн газар доорхи усны 

ордын ашиглалтыг оновчтой зохион байгуулах, газрын доорхи усны нөөцийг 
ашигласнаас байгаль орчинд учрах нөлөөллийг зохистойгоор шийдвэрлэх, бууруулах 

арга хэмжээнд шаардлагатай мэдээллийг цуглуулахад оршино. 2014 оны байдлаар Гүний 

хоолойн орд болон түүний тэжээмжийн мужийн хүрээнд одоогоор 204 цооног, 74 гар 

худаг, 4 булаг мониторингийн судалгаанд хамрагдаж  байгаа. Энэ оны байдлаар ордын 

зүүн хэсгээс ашигласан усны хэмжээ нь баруун хэсгийнхээс харьцангуй их байгаа бөгөөд 

2014 оны нийт ус ашиглалт өнгөрсөн оныхоос бага зэрэг буурсан, харин жилийн туршид 
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харьцангуй тогтвортой байсаар байна (

 

График 70). 

 

График 70. Гүний хоолойн газрын доорхи усны ордоос ашигласан усны хэмжээ 

Цооногуудын усны түвшинг улиралд нэг удаа хэмждэг бөгөөд ашиглалт явагдаж 

байгаатай холбогдуулан ашиглалтын худаг болон зарим цооногуудад усны түвшин 
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хэмжигч автомат багаж суурилуулан өдөр тутам хэмжихээр тохируулсан. Мөн ойролцоо 

орших малчдын гар худгуудын усны түвшинг сард нэг удаа хэмжиж байна.  

Ордын баруун хэсэгт байрлах эдгээр ажиглалтын цооногууд нь ус татах шугам хоолойн 5 

болон 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 нь харагдаж байна (График 71).  

 

График 71. Гүний хоолойн газрын доорхи усны ордын Баруун хэсгийн цооногуудын усны түвшин. 

Энэ онд ордын баруун хэсгийн ашиглалтын худгуудын ойролцоох мониторингийн 

цооногуудын усны түвшинд 2-5м бууралт ажиглагдаж байгаа бөгөөд ашиглалтын худагт 
ойр байрласан цооногт илүү бууралт ажиглагдсан (График 72). 
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График 72. Гүний хоолойн газрын доорхи усны ордын баруун хэсгийн бага гүний цооногуудын усны 

түвшин 

Дээрхи графикт үзүүлсэн цооногууд нь 30 м хүртнлх гүнтэй, голын хөндий орчимд, 

ордын нөөц бодсон талбайн баруун хэсэгт өрөмдсөн хайгуулын бүлэг цооногуудын бага 
гүнтэй цооногууд юм. Эдгээр цооногуудад усны түвшин ±0,05-0,5 м хэлбэлзэлтэй байгаа 
ба энэ нь улирлын хур тунадаснаас бүрэн хамааралтай гэж үзэж болохоор байна. Өөрөөр 

хэлбэл, тус цооногуудад Гүний хоолойн үндсэн ордын ашиглалттай холбоотой бууралт 
ажиглагдахгүй байна (График 73). 
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График 73. Гүний хоолойн газрын доорхи усны ордын Зүүн хэсгийн  цооногуудын усны түвшин 

Энэ оны хувьд Гүний хоолойн ГДУ-ны ордын зүүн хэсгээс нийт усны ихэнх хувийг 
татсан ба өнгөрсөн оны сүүлийн болон энэ оны эхэн үед ус ашиглалт хамгийн их байсан 

ба хоёрдугаар сараас эхлэн ашиглалт тогтвортой болж эхлэсэн байна.  

Ордын Зүүн хэсгийн үндсэн уст давхаргын ашиглалтын худгуудтай ойрхон байрлалтай 

GH15x1, GH15x4 зэрэг цооногуудад усны түвшний бууралт энэ оны эхэн үеэр огцом 

бууралттай байсан бол 3 дугаар сараас эхлэн усны усны түвшин тогтворжиж эхэлсэн 

байна. Мөн Гүний хоолойн ГДУ-ны ордын хилийн хүрээнд орших цооногуудад мөн адил 
усны түвшний тогворжсон байдал ажиглагдаж байна.  

Харин ордын Галбын говьтой холбогдож байгаа хэсгийн цооногуудын хувьд мэдэгдэхүйц 

түвшний бууралт ажиглагдаагүй байна (График 74). 
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График 74. Гүний хоолойн газрын доорхи 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 
хамаарсан усны түвшний хэлбэлзэл ихээхэн ажиглагддаг.  

Ихэнхи гар худгууд нь ордын баруун урд хэсгээр дайрч гардаг Халивын гол болон 

түүний цутгал салаа сайрууд дээр гаргасан худгууд байдаг. Мөн Халивын голын эхэн 

хэсэг нь ус цуглуулах 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 цутгал сайрууд тус сайранд нийлдэг.  

Эдгээр сайрууд нийлэхээс өмнөх тэжээмжийн муж буюу Халивын голын эхэн хэсгээр 

өнгөрсөн жил болон энэ жил хур тунадас бага орсонтой холбоотойгоор сайрын дагуух гар 

худгуудад усны түвшин бууралттай байгаа нь ажиглагдсан боловч олон жилийн 

дунджаас маш их хэмжээгээр илүү гарсан бууралт ажиглагдаагүй. Хур тунадасны 

улирлын үеэр түвшний сэргэлт бага буюу удаашралтай байдал ажиглагдсан нь хур 

тунадас энэ хэсэгт бага хэмжээтэй орсныг харуулж байна (График 75).  

Эдгээр түвшний бууралт нь зөвхөн Халивийн голын эхэн хэсэгт ажиглагдаж байгаа 
бөгөөд дунд хэсэгт бусад цутгал сайрууд нийлсэн хэсгээс доошхи гар худгуудын усны 

түвшин харьцангуй хэвийн горимтой байгаа юм. Мөн Халивийн голын эхэн хэсгийн ус 
хураах талбай Улаан эргийн гол, Мөнх овооны голуудаас бага хэмжээтэй учраас хур 

тунадасны хэмжээнээс хамаарсан усны түвшний хэлбэлзэл харьцагуй ихтэй байна. 
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График 75. Халивын голын эхэн хэсгээр байрлах гар худгуудын усны түвшин 

Мөн Халивын голын дунд болон адаг хэсэг нь Гүний хоолойн нөөц бодсон талбайн 

баруун-урд захаар дайран өнгөрдөг бөгөөд нийт 3 гар худаг энэ хэсэгт оршдог. Эдгээр 

худгуудад гүний усны ашиглалттай холбоотой огцом бууралт ажиглагдахгүй байна 
(График 76). 

 

График 76. Халивын голын дунд хэсэг, Гүний хоолойн ордын талбайн Баруун хэсгийн  худгуудын усны 

түвшин 
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Харин бусад мониторингийн худгуудад хур тунадас болон малчдын хэрэглээний 

байдлаас хамаарсан бага зэргийн хэлбэлзлээс өөр их хэмжээгээр буурсан түвшний 

өөрчлөлт байхгүй байгааг доорх графикаас харж болно. Мөн түүнчлэн Халивын голын 

адаг хэсгээр байрлах гар худгуудад усны хэлбэлзэл өнгөрсөн жилийн түвшинд байгаа нь 
харагдаж байна (График 77). 

 

График 77. Халивын голын адаг хэсгээр байрлах гар худгуудын усны түвшин. 

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

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 болохын хувьд бусад (ялангуяа Галба-Өөш-Долоодын говийн газар доорхи усны 

сав газар) сав газрын судалгаанд жишиг болохуйц үзүүлэлтийг цуглуулж, мэдээллийн сан 

бүрдүүлж байгаагаараа онол, практикийн чухал ач холбогдолтой.  

2014 оны байдлаар Галбын говьд 17 гар худаг, 29 цооног нийт 46 уст цэгт мониторингийн 

судалгаа хийж байна. Галбын говийн малчдын гар худгууд нь Ханбогдын шүлтлэг 
боржингийн массив болон Галбын говийн баруун хойт хүрээллийн бэсрэг уул толгодоос 
ус цуглуулдаг хуурай сайр голын голдирол дагасан, бага гүний элсэрхэг хурдсууд дээр 

байрлах бөгөөд тэдгээрийн усны түвшин ууланд орсон хур тунадасны хэмжээнээс шууд 

хамааран өөрчлөгдөж байдаг. Гашуун Сухайтын хилийн боомт хүртэлх замын дагуу 
байрлах гар худгуудын ихэнхийг нь малчид ашигладаг тул тухайн малчны хэрэглээний 

хэмжээнээс хамаарч усны түвшин хэлбэлзэж байдаг. 
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График 78. Галбын говийн гар худгуудын усны түвшин. 

Дээрхи гар худгуудыг 2011 оны 6 дугаар сараас мониторингийн сүлжээнд хамруулж 

эхэлсэн бөгөөд энэ оны байдлаар ихэнх худгуудын хувьд усны түвшний өндөр хэлбэлзэл 

харьцангуй бага байдал ажиглагдаж байна. Задгай сухай, Хацавч болон Шаваг сайрын 

худгуудад  6 дугаар сард усны түвшин дээшилсэн байгаа нь хэмжилтийн өмнөх 
хоногуудад орсон хур борооноос шууд хамааралтай (График 79).  

 

График 79. Галбын говийн ажиглалтын цооногуудын усны түвши 

Энэ жилийн байдлаар цооногууд дахь усны түвшний хэлбэлзэл бага байгаа нь өмнөх 
жилүүдийн мэдээллүүдтэй харьцуулахад хэвийн горимтой байна (График 79). 
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15.7.4.  Ундайн голын дагуух усны хяналт шинжилгээ  

Ундайн голын сайрын дагуух уст цэгүүдийн мониторингийн судалгааны зорилго нь тус 
голын урсацыг хамгаалах, голдиролд тохируулга хийх төслийн нөлөөлөл, мөн түүнчлэн 

Ундайн голын хойт хэсэг буюу эхэн хэсэг, дунд (Оюу толгой төслийн талбай орчмын 

усны хяналт шинжилгээнд оруулсан мэдээллээс харна уу) 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.  

Ундайн 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 бөгөөд тус голын голдиролд хэсэгчлэн тохируулга хийх төслийн 

барилга, газар шорооны ажлыг 2013 онд хийж гүйцэтгэсэн. Тус төслийн нөлөөлөл болон 

ил уурхайн харилцан хамаарлын талаар Оюу Толгой төслийн талбай орчмын усны хяналт 
шинжилгээний хэсэгт дэлгэрэнгүй дурьдсан.    

 

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 харьцуулахад хэвийн горимтой байгаа боловч энэ 
жилийн хувьд Ундай голын үерийн урсац урсаагүй тул худгуудын усны түвшний хувьд 

их хэмжээгэр дээшлэлт байхгүй байгаа буюу ерөнхийдөө усны түвшин бага зэрэг буурах 

хандлагтай байгаа юм (График 80). Мөн Ундайн голын дунд хэсэгт мониторингийн 

сүлжээг оновчтой болгон сайжруулах ажлын хүрээнд Оюу Толгой төслийн талбайн хойд, 
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урд талд мониторингийн цооногуудыг өрөмдөн автомат түвшин хэмжигч багаж 

суурилуулсан бөгөөд эдгээр цооногуудын хэмжилтээс харахад газар доорхи урсацын 

жилийн горим хур тунадасны тэжээмжийн хэмжээнээс шууд хамаарч байгаа нь илэрхий 

байна. 

 

График 81. Ундайн голын дунд хэсэг Оюу Толгой төслийн талбайгаас хойш байрладаг мониторингийн 

цооногуудын усны түвшин 

Дээрхи графикаас өнгөрсөн 2 жилийн газар доорхи усны тэжээмж авсан байдал харагдаж 

байгаа ба 2012 оны зун орсон борооны үеэр Ундай гол их хэмжээгээр үерлэсэн нь газар 

доорхи усны түвшин нөөц, баялагт үлэмж их хэмжээний тэжээмж болж чадсан байна. 
2013 онд орсон хур тунадасны хэмжээ ойролцоо бөгөөд Ундайн гол бага хэмжээгээр 

урссан боловч газар доорхи усанд нөлөөлөх тэжээмж багатай байсан нь харагдаж байна. 
Энэ жилийн хувьд Ундайн гол урсаагүй. Энэ нь жил унасан хур тунадасны хэмжээ бага, 
өдөрт орсон хамгийн их хур тунадасны хэмжээ 10мм-ээс бага байсантай холбоотой 

бөгөөд газар доорхи усны тэжээмж муу байсан нь харагдаж байна. Дээрхи  OTMB11-

06/07; OTMB11-08 лицензийн талбайгаас хойш цаг уурын станцтай хамгийн ойр байрлаж 

байгаа цооног бөгөөд хур тунадас болон газар доорхи усны тэжээмж хоёрын хоорондын 

хамаарлыг хамгийн бодитойгоор харуулж чадах цооногууд юм (График 81).  

Мөн OTMB11-22 цооног нь төслийн талбайгаас урагш 4.5 км зайд Ундай голын сайран 

дээр байрладаг. Эдгээр цооногуудын хувьд өнгөрсөн жилтэй харьцуулахад усны түвшин 

хэвийн горимтой 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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Ундайн голын адаг буюу өмнөд хэсэгт байрлах 11 гар худаг 3 булаг задгайнууд 

мониторингийн хэмжилтэнд хамрагдаж байна. Эдгээр гар худгуудад 6 дугаар сар хүртэл 

усны түвшин бага байсан бол 7 дугаар сараас усны түвшин дээшлэн сэргэсэн байдал 
харагдаж 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 төдийлөн нөлөөлөөгүй нь тодорхой байна (График 82). 

 

График 82. Ундайн голын адаг хэсгийн гар худгуудын усны түвшин. 

Энэ онд Ундайн голын булгуудын хувьд жилийн эхний улиралд ус багатай байсан ба 
өмнөх жилүүдтэй харьцуулахад устай сарын тоо маш бага байна (График 83). Энэ нь энэ 
жилд орсон хур тундас бага мөн Ундайн гол урсаагүйтэй шууд хамааралтай бөгөөд голын 

дагуух бүх булгуудад хуурай байх тохиолдол их ажиглагдаж байна (Зураг 72). Хөх хад 

болон Мааньт, Буурлын задгай өмнөх жилийн хувьд ихэнх үед ил устай, чийгтэй байсан 

бол энэ жил усгүй байсан байна. Мөн Ундайн голын эхэн хэсгийн задгайнуудад дээрхи 

байдал ижил ажиглагдсан байна. 
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Зураг 72. Бууралын булаг 

 

График 83. Булгуудын устай сарын тоо 

  

 

 

 

 

 

 

              1-р сар      3-р сар      6-р сар 

              7-р сар      8-р сар      9-р сар 
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15.7.5.  Усны мониторинг - хамтын ажиллагаа 

15.7.5.1. 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 байна.  

2014 оны байдлаар тус хөтөлбөр нь улам өргөжин нийт 31 малчин 40 гар худгийг хамран 

усны түвшний хамтарсан мониторингийг явуулж байна. Энэхүү хамтын оролцоотой 

хөтөлбөрөөр малчид өөрсдийн худгийн усны түвшин цаг улирал, хур тунадасны болоод 

ашиглалтын хэмжээ, ашиглагдсан хугацаа зэргээс хэрхэн хамаардаг тухай болон хөрсний 

усны тэжээмжийн горимын талаар тодорхой ойлголттой болж байгаа нь гол ололт гэж 

үзэж байна. 

  

График 84. Малчдын хэмжсэн хэмжилт болон Оюу толгойн мониторингийн хэмжилтийг харьцуулсан 

график 
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График 85. 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 дээрхи хэмжилтийн цэг өөр, малчдын хэмжилтийн алдаа  зэргээс шалтгаалж бага 
зэрэг зөрүү гарч байна (График 85). Хамтарсан мониторингийн хөтөлбөр нь 4 дэх жилдээ 
амжилттай хэрэгжиж байгаа бөгөөд зарим тогтвортой хэмжиж байгаа малчдын 

хэмжилтийн чанар харьцангуй сайжирч байна. Энэ онд Орон нутагтай харилцах хэлтэс 
болон Байгаль орчны хэлтсүүдийн мэргэжилтнүүд хамтарсан мониторингид хамрагдаж 

байгаа бүх малчидтай хэмжиж буй худаг дээр нь очин уулзаж хэмжилтийн цэг болон 

хэмжих арга аргачлал, хэмжилтийн зөрүүтэй байгаа зэргийг шалган зөрүүг арилгах 

малчдад зөвөлөгөө өгөх, хэмжилтийн үр дүнд тайлбар өгөх зэрэг ажлуудыг зохион 

байгуулан ажилласан. 

   

Зураг 73. Малчидтай хамтарсан хэмжилт, уулзалт 



Оюу Толгой  ХХК-ний Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө - 2014 

Хуудас - 193 

 

15.7.5.2. Шүүрэлттэй цооногуудыг хаах, битүүмжлэх үйл ажиллагаа 

Усны эрэл хайгуулын ажлын явцад 2003, 2007 онд өрөмдсөн цооногуудад ус шүүрэх 
байдал үүссэнийг тогтоосон бөгөөд Засгийн Газрын Хэрэгжүүлэгч Агентлаг Усны Газар 

(2012 онд татан буугдаж БОНХЯ-тай нэгдсэн)-аас зохион байгуулсан хамтарсан хяналт 
шалгалтаар уг асуудал баталгаажсан. Тус цооногуудыг хааж бөглөх арга аргачлал, 

технологийн төлөвлөгөөг боловсруулан холбогдох газруудад танилцуулан хэрэгжүүлэх 

хүсэлтийг гаргасан бөгөөд тус ажлыг хурдан хийж гүйцэтгэх шаардлагатай байна. Энэ 
асуудлыг шийдвэрлэх ажлын хүрээнд 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 цооногийг 
хааж бөглөх ажлыг 2014 оны  2-р сарын 20-24 хооронд зохион байгуулж БОНХЯ-ны 

мэргэжилтэн, Ханбогд сумын ажлын хэсгийн төлөөлөл, Оюутолгой ХХК, Акватерра 
ХХК, Танан Импекс ХХК гэсэн төлөөллүүд хамтран гүйцэтгэсэн. Тус ажлын хүрээнд 

GHW6x1, GHW5x1, GHEB02 гэсэн 3 цооногуудыг ажлын хэсгийн хамтран сонгосон арга 
аргачлалын дагуу хааж бөглөн тус бүрт нь  акт үйлдэн  хүлээлгэн өгсөн. 

          

Зураг 74. Ханбогд сумын ажлын хэсгийн төлөөлөлд цооног бөглөх арга аргачлал танилцуулах уулзалт 

Мөн энэ онд дээрхи шүүрэлттэй цооногуудтай ижил бүтэцтэй хайгуулын цооногуудыг 
дурандуулж шүүрэллтэй эсэхийг тогтоох ажлыг зохион байгуулсан. Тус ажлыг “ДРИЙМ 

ОАЗИС” ХХК гүйцэтгэсэн бөгөөд ажлын явцад орон нутгийн иргэдийн төлөөлөл 
оролцож хяналт тавьсан. Тус ажлын хүрээнд нийт 37 цооногт дурандах ажил хийгдсэн ба 
үүнээс Галбын говьд 2 (GGW19, GGW6) цооног гоожиллтой нь шинээр тогтоогдсон 

байна. 

           

Зураг 75. “Дрийм ОАЗИС” ХХК цооног дурандах ажлын явц 
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16. ХИМИЙН БОДИСЫН ЭРСДЛИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН  

ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ 

16.1.Химийн бодисын хадгалалт, ашиглалт 

Химийн бодисын ашиглалт, хадгалалтанд Монгол Улсын хууль, дүрэм журмууд болон 

олон улсын стандартад нийцсэн компанийн дотоод журам, олборлолт-ашиглалтын 

үеийн химийн бодисын удирдлагын төлөвлөгөөний дагуу хяналт тавьж байна (Хүснэгт 
31).  

Хүснэгт 31. Химийн бодисын менежментийн үйл ажиллагаанд баримталж буй бодлого 

Баримт бичгийн нэр Шаардлага 

Хууль, түүнд нийцүүлэн гаргасан журам, 
стандарт 

Үндэсний шаардлага 

E5: Аюултай материал болон бодсиын 
бохирдлыг хянах стандарт 

Риотинто группийн 
стандарт 

В4:	 Химийн	 хорт	 болон	 аюултай	 бодисын	
журам	

Риотинто группийн 
стандарт 

Химийн аюултай бодисын менежментийн 
удирдлагын төлөвлөгөө 

Оюу Толгой ХХК-ний 
дотоод журам 

Аюултай материалын менежментийн журам Оюу Толгой ХХК-ний 
дотоод журам 

Асгаралтын үед авах арга хэмжээний журам Оюу Толгой ХХК-ний 
дотоод журам 

Холбогдох аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа Оюу Толгой ХХК-ний 
дотоод журам 

2014 оны 10 дугаар сарын байдлаар 11 нэгж талбайд нийт 11 төрлийн химийн бодис 
хадгалагдаж байна (Хүснэгт 32). 

• Химийн бодис хадгалж буй талбайн тоо - 11 

• 2014 онд ашиглагдсан химийн бодисын тоо (2013 оны 10 дугаар сараас 2014 оны 

10 дугаар сар хүртэл) - 349 

• Агуулахад хадгалагдаж байгаа боловч огт ашиглагдаагүй (2013 оны 10 дугаар 

сараас 2014 оны 10 дугаар сар хүртэл) – 139. 
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Хүснэгт 32. Химийн бодисын агуулахууд 

 

Агуулахын нэр 

Х
адгал

агдаж
 

бай
гаа

 боди
сы

н
 тоо

 

Х
и
й

 

Ш
и
н
гэн

, уусм
ал

 

Х
уур

ай
, хатуу

 

Т
ос

, тосолгооны
 

м
атери

ал
 

Б
удаг 

Ш
атахуун

, ш
атдаг

 

хи
й

 

Б
усад

 

1  Үйлдвэрлэлийн төв агуулах  136 √ √ √ √ √ √ √ 

2  Үйлдвэрлэлийн агуулах - Босоо ам 1 50 √ √ √ √ √   √ 

3  Ус савлах үйлдвэр  - хэрэглэдэг, хадгалдаггүй 4    √           

4  Мажор өрөмдлөгийн компани 26   √ √ √     √ 

5  Үйлдвэрлэлийн агуулах - Баяжуулах үйлдвэр 9   √ √       √ 

6  Үйлдвэрлэлийн агуулах – Засварын цех 3    √    

7  Максам тэсэлгээний агуулах 13   √ √       √ 

8  M-Oil шатахууны агуулах 3   √       √  

9  Дулааны станцын агуулах 3   √         √ 

10  SSM агуулах 17   √ √       √ 

11  
SGS лабораторийн агуулах 171 √

  
√ √       √ 

 
Нийт 435               

Химийн бодис хадгалж буй талбай тус бүрт хадгалагдаж буй бүтээгдэхүүнтэй 

холбоотой анхааруулах болон дагаж мөрдөж журмуудыг суурилуулж өгсөн.  

Ихэнх тос тосолгооны материал, шатамхай шингэн бодисын агуулах, савыг асгарч 

гоожих тохиолдод хөрсөнд нэвчиж бохирдуулахаас сэргийлэх зорилгоор зузаан шавар 

давхарга дэвсэж асфальтан хучлагатай  талбай дээр хадгалж байгаа бол тодорхой 

төрлийн аюултай, ууршимтгай бодисыг тусгайлан давхар дулаалгаар доторлосон, 

агааржуулалтын систем суурилуулсан чингэлэгт хадгалдаг.  
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Зураг 76. Баяжуулах үйлдвэрийн урвалж хадгалах талбай 

2014 онд далд уурхайн бүтээн байгуулалтын ажил болон зуурмагийн үйлдвэр 

зогссонтой холбоотойгоор ноднин жилийн мөн үеийнхээс ашиглагдаж байсан химийн 

бодисын тоо хэмжээ буурсан үзүүлэлттэй байгаа. SSM, дулааны станц, ус савлах 

үйлдвэрийн агуулахууд нь зөвхөн хэрэглэх хэмжээгээр төв агуулахаас химийн бодисоо 

авч ашиглаж байна.  

Зураг 77. Үйлдвэрлэлийн төв агуулах ил уурхайн талбай\ 
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Зураг 78. Тэсэлгээний бодисын агуулах (Maxam) 

  

Зураг 79.  Дизель түлшний төв агуулах 

  

Зураг 80.  Жижиг тэрэгний ШТС 
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Зураг 81. SGS химийн бодисын агуулах 

2014 онд Оюу толгой төслийн Баяжуулах үйлдвэрт ашиглагдаж буй химийн хорт болон 

аюултай бодисын эрсдлийн үнэлгээг Байгаль орчны судалгаа, үнэлгээний, зөвлөх 

“Натурал Састэйнэбль” ХХК хийж гүйцэтгэн Байгаль Орчин, Ногоон Хөгжлийн Яамаар 

батлуулсан. Нийт төслийн хэмжээнд ашиглагдаж буй химийн бодисын нэгдсэн бүртгэл 

болон химийн бодисын хор аюулын лавлах бүхий Chem Alert системийг ашиглаж 

эхэлсэн ба стандарт аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа, мөрдөж ажиллах журмуудыг 
компанийн дотоод  ОТPORTAL сүлжээн дээр байрлуулж, холбогдох хэлтсүүдэд энэ 
сүлжээг хэрхэн ашиглах талаар тогтмол сургалт зохион байгуулж байна.  

16.2.Химийн бодисын бүртгэл болон ашиглалтын систем 

Оюу Толгой төслийн талбайд төрөл бүрийн зорилгоор химийн бодисуудыг тогтмол 

бүртгэх, аюулгүй ашиглахад шаардлагатай мэдээллээр уурхайн ажилчдыг хангах 

зорилгоор Chem Alert бүртгэлийн системийг ашиглаж байна. Уг системд уурхайн 

талбай дээр ажил гүйцэтгэж буй хүн бүр хүсэлт гаргах боломжтой байдаг бөгөөд бүх 

төрлийн химийн бодисын хор аюулын лавлах мэдээллийг англи монгол хэл дээр авах 

боломжтой юм (Зураг 82).  

Давуу талууд: 

• Нэгдсэн химийн бодисуудын мэдээллийн сан, 

• Ашиглахад хялбар, 

• Хүн бүр хэрэглэж байгаа химийн бодисын мэдээллийг нэг дороос харж, тухайн 

бодисын хоруу, аюултай чанарыг тодорхойлох боломж, 

• Англи Монгол хэл дээр харах боломж. 

 

Зураг 82. Сhem Alert систем 
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16.3. Асгаралтын үед авах арга хэмжээ  

Асгарсан бодисын тархалтыг хязгаарлах зорилгоор тухайн асгарсан талбайг тойруулан 

шингээгч материал (spill kit) –аар хүрээлэн зогсоох ба хэрэв засварын цех болон 

зориулалтын агуулахын ойр орчимд бол шороон далан байгуулан тус тус хязгаарлана. 
Хязгаарлалт хийсний дараа илүү гарсан нүүрс-устөрөгчийг шингээгч материалд (шороо 

г.м) шингээн авах ба хэрвээ тухайн асгарсан бодис нь дангаараа аль эсвэл усан дээр 

хөвж байгаа тохиолдолд сорогч машин ашиглан соруулан авч нүүрс-устөрөгчийг ус 
зайлуулах хоолой болон усны сувагт нэвтрэхээс өмнө урьдчилан сэргийлнэ. Хэрэв 

нүүрс-устөрөгч ус зайлуулах хоолой болон усны сувагт нэвтэрсэн бол тэдгээрийг 
далангаар хашиж буюу хөвөгч хүрээгээр тусгаарлаж тархалтыг нь багасгана. Бохирдсон 

шингээгч бодис, шингээгч хүрээ, дэр, дэвсгэр зэргийг тусад нь ялгаж зориулалтын 

хогийн саванд хийж, хог хаягдал шатаах зууханд шатааж устгадаг (Зураг 83). 

 

Зураг 83. Баяжуулах үйлдвэрийн химийн урвалжийн хэсэгт байрлуулсан асгаралтаас хамгаалах 
хэрэгслүүд 

Бохирдсон шороо болон усыг Ус ба хог хаягдал хариуцсан багийн зааврын дагуу 

зайлуулж, зориулалтын газар хадгална. 2014 оны байдлаар нийт 17 удаагийн хөрсөн 

дээрхи асгаралт гарсан бөгөөд шаардлагатай холбогдох бохирдлыг арилгах, зайлуулах 

арга хэмжээг авсан. Мөн түүнчлэн нүүрс-устөрөгчийн бохирдол тодорхойлох PID – 

Photo IРon Detector багажаар дээж авч тухайн хөрсний бохирдлын зэргийг бүрэн 

цэвэрлэсэн болохыг баталгаажуулж байна.  
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17. ХОГ ХАЯГДЛЫН МЕНЕЖМЕНТ 

17.1. 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 
хаягдлыг байгаль орчинд аюулгүй арга технологиор устгах зарчмыг баримтлан хог 
хаягдлыг зүй зохистой удирдан зохицуулахыг зорьж ажилладаг (Зураг 84). Хог 
хаягдлыг удирдан зохицуулах төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх нь хог хаягдал үүсгэгч 

этгээдийн хариуцлагыг нэмэгдүүлж хог хаягдлыг удирдан зохицуулах үйл ажиллагааг  
сайжруулдаг.  

Хог хаягдлын шатлал нь хог хаягдлыг тогтвортой удирдан зохицуулах талаар зөв 

сонголт хийхэд тус дөхөм болдог. Хог хаягдлыг удирдан зохицуулах сонголт хийхэд 

дараах дэс дарааллыг баримталж ажиллана: 

• Хог хаягдлыг эх үүсвэр дээр нь арилгах болон бууруулах, 

• Хаягдал бүтээгдэхүүнийг дахин ашиглах (хэрэв шаардлагатай бол сэргээн 
зассаны дараа), 

• Хаягдал бүтээгдэхүүнийг дахин боловсруулах, 

• Зөвхөн үүний дараа хог хаягдлыг устгах. 

 

Зураг 84. Хог хаягдлын удирдлагын шатлал 

Хог хаягдлын менежментийг амжилттай хэрэгжүүлэхийн үндэс нь ангилан ялгалт юм. 

Оюу Толгой төслийн талбайд одоогоор ангилан ялгагдаж байгаа хог хаягдлын 

жагсаалтыг дээрх зурагт  харуулав. Ангилан ялгаж байгаагийн давуу тал нь дахин ялгах 

шаардлагагүйгээр шууд дахин боловсруулах боломжийг олгодог. Мөн тухайн хаягдал 

нь дахин боловсруулагдах бол бусад хаягдлаар бохирдож цаашдын боловсруулах үйл 

ажиллагааны зардал нь ихсэхээс сэргийлж байгаа юм. Ингэж ангилан ялгахын тулд хог 
хаягдал гарах эх үүсвэр цэг бүрт тохирох төрлийн хогийн савнуудыг байрлуулж бүх 

•Хоолоо идэх хэм-
жээгээрээ авах

•Дахин цэнэглэдэг зай 
хэрэглэх

•цаасны 2 талыг эргүүлж 
ашиглах 

Сэргийлэх - Reduce

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

Дахин хэрэглэх - Reuse

•Хаягдал тос, модыг түлэх дулаан 
гаргах

Дахин сэргээх-
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•Хуванцар, гялгар уутыг дахин 
боловсруулах

• Хаягдал тосыг дахин нэрэх
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recycle
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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 (Хүснэгт 33). 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. 

Хүснэгт 33. Эх үүсвэр дээр нь ангилан ялгаж буй хог хаягдлын төрөл 

Дахивар 

 

Идэвхигүй 

 

Аюултай хог хаягдал 

1 Мод 10 Үнс 16 Хаягдал тос 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 Тос ба түлшний шүүгч 

2 Төмөр 11 
Зуурмагийн 
хаягдал 17 

Хөргөлтийн 
шингэн 

26 Товуд 

3 Хуванцар 12 Цементийн уут 18 Поошик 27 Бохирдсон хөрс 

4 Шил, лааз 

 

19 Аккумлятор 28 Химийн бодисын лааз 

5 Агаар шүүгч Аюулгүй хог хаягдал 20 Уусгагч шингэн 29 
Химийн бодисын 
хуванцар сав 

6 Кабель 13 Хоолны хаягдал 21 
Эмнэлгийн 
хаягдал 30 

Химийн бодисын 
шуудай 

7 Принтерийн хор 14 Үлдэгдэл хаягдал 22 Бохирдсон мод 31 
Химийн бодисын 1 тн-
ы сав 

8 Дугуй, резин 15 
Цаасан хайрцаг, 
цаас 

23 
Тосоор бохирдсон 
арчих материал 

32 Зуурмагийн угаадас 

9 
Хаягдал 
хүнсний тос 

 
24 

Хэрэглэсэн 
шингээгч 
материал 

33 
Үлдэгдэл химийн 
бодис 

Одоогоор дахин боловсрогдох/саармагжуулагдах боломжгүй хог хаягдлууд хог 
хаягдлыг ангилан ялгах түр төв дээр хадгалагдаж байна. Тэдгээрийн төрөл болон тоо 

хэмжээг Хүснэгт 34-т харуулав. 

Хүснэгт 34. Хог хаягдлын цэгт хадгалагдаж байгаа хогийн төрөл, тоо хэмжээ 

№ Байрлал Хог хаягдлын нэр Хэмжээ 

1 Чингэлэг -5, 40 тонн Тигель 
Капель  

57 сав (1тн) 

2 Чингэлэг -6, 40 тонн 26 сав (1тн) 

3 
Чингэлэг -1, 40 тонн 

Аккумлятор 22 сав (1тн) 

4 Аккумляторын шингэн 32 сав (25l) 

5 Чингэлэг -3, 20 тонн Принтерийн хор 29 сав (1тн) 

6 Чингэлэг -4, 40 тонн   
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№ Байрлал Хог хаягдлын нэр Хэмжээ 

7 Чингэлэг -7, 40 тонн     Хоосон цагаан сав (1 тоннын) 60 ширхэг 

8 Чингэлэг -8, 20 тонн  

9 Талбай -1 Хуруу шил 22 сав (1тн) 

10 Талбай -3 Шуудай  30м2 

11 Талбай -5 Будгийн лааз ~140м2 

12 Талбай -6 Хаягдал төмөр 7707м2 

13 Талбай -7 Хаягдал савласан ус 60м2 

14 Талбай -8 Хаягдал поошик 570 шир 

15 Талбай -9 Хоосон цагаан сав (1 тонн) 80 шир 

16 Талбай -10, бетонон талбай 300 шир 

17 Талбай -11 Хаягдал дугуй 140 ширхэг 

18 Талбай -12 Хаягдал хуванцар сав 3864 м3 

 

Зураг 85. Хог хаягдлыг ялган агилах түр талбайн бүдүүвч зураг 

Төслийн талбайд гарч байгаа гол дахивар хогийн нэг болох хуванцар савны дахин 

боловсруулагдсан хувь хэмжээ өгнөрсөн жилийнхээс сайжирсан байгаа. 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 дахин багасгах юм. 
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Хүснэгт 35. Хог хаягдлын хэмжээ 

№ 
Хогны 

төрөл 

Хэмжээ 
(2013.11.01– 

2014.11.01) 

Тайлбар 

Дахин хэрэглэгдсэн хог 

1 Мод  302 тэвш Агуулахын ачаа барааны сав баглаа 
боодолын явцад гарсан модны болон 

сэндвичэн материалын хогийг тусад нь 
цуглуулдаг. Үүнээс орон нутгийн иргэд авч 

хувийн хэрэгцээндээ ашигладаг.  2 
Сэндвичэн 

хавтан 
0 тэвш 

3 Дугуй  195 ширхэг  Орон нутгийн иргэд малын хашаа хороо 

барих зэрэгт ашигладаг.  

Дахивар хог 

4 

Хуванцар 

сав, гялгар 
уут 

3991уут буюу 
нийт пластик 
савны 60% 

Дархан хот дахь хуванцар дахин 

боловсруулдаг Сан Оргуй ХХК-д 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  958,1тонн 

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, 
жижиг төмөр бэлдэц хийдэг цехтэй.   

6 Хаягдал тос  777тонн 

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 Volp Power  компани 

гүйцэтгэсэн.  
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4тонн 

Хог хаягдлын нэгдсэн төвд байрлах шинэ 
аюултай хог хаягдлын шатаах зууханд 

хэрэглэсэн хэмжээ. 

7 Поошик 733ширхэг 

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 
- 995тонн 

Хоолны 

хаягдал –

685тонн  

Хоолны үлдэгдэл болон бусад ахуйн 

хог хаягдлыг 2014 оноос эхлэн 

ашиглаж байгаа тусгай технологийн 

дагуу хог булшлах (landfill) Хог 
хаягдлын нэгдсэн төв цэгт булшилж 

байна. Мөн тус төврүү одоогийн 

байгаа талбайд булагдсан бүх хогийг 
зөөвөрлөх юм.  

9 
Эмнэлгийн 

хог хаягдал 
1564,1кг 

Хог хаягдлын нэгдсэн төвд байрлах 

аюултай хог хаягдлыг шатаах 

зууханд устгаж байна.  

10 

Тостой 

даавуу 
болон 

түлш, 

тосны 

шүүлтүүр 

54тонн 

17.2. 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.  

Энэ жилийн хувьд өөрөөр нь дахин сэргээх буюу сийрэгжүүлж бохирдсон хөрсийг 

цэвэршүүлж саармагжуулсан. Үйл ажиллагааг сайжруулах ажлын хүрээнд эрдсийн бус 

хог хаягдлын менежментийг зүй зохистой, байгаль орчинд нөлөөллийг хамгийн бага 

байлгах зорилгоор одоогийн хог хаягдлыг бөөгнүүлэх цэгийг өөрчилж хог хаягдлыг 

өндөрт температурт шатаах зуух, цаашид өргөтгөн ашиглах боломжтой 2 булшлах 

нүх, мөн өргөтгөх боломж бүхий хог хаягдлаас ялгарах хаягдал шингэн ууршуулах 2 

цөөрөм бүхий Хог хаягдлын менежментийн төвийг байгуулан үйл ажиллагааны 

зөвшөөрлийг аван ашиглалтанд оруулаад байна.  

Хог хаягдлыг дахин боловсруулах чиглэлээр дотоодын нөөц бололцоонд тулгуурлан 

хүнсний хаягдал ногоог Бокаши бодис ашиглан исгэж бордоо гарган авах туршилтыг 
2013 оноос эхлүүлээд байна. Уг туршилтын ажил говь цөлийн үржил шим багатай 

хөрстэй хольж шимт байдлыг нэмэгдүүлэхэд ихээхэн чухал ач холбогдолтой туршилт 
юм. Мөн уул уурхайн нөхцөлд хөрс тос тосолгооны бүтээгдэхүүнээс бохирдох 

магадлал өндөр байдаг тул тэдгээр бохирдсон хөрсийг Энретех болон малын бууц 
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ашиглан богино хугацаанд цэвэршүүлэх, цэвэршүүлсэн хөрсийг нөхөн сэргээлтэнд 

ашиглах туршилтын ажил хийгдэж байна 

17.3. Хог хаягдлын нэгдсэн төв 

Олон улсын стандартын шаардлага хангасан хог хаягдлын технологийн дагуу булшлах 

төв баригдаж дуусаад 2014 оны 6 сараас ашиглаж эхлээд байна.  

Хог булшлах байгууламж (Зураг 86 болон Зураг 87)- нь нийт  21000м2 талбай, 190 000 

м3 эзлэхүүнтэй.  Хог булшлах байгууламжийн суурь дараах үе давхрагуудаас бүрдэнэ: 

• Нягтаршуулсан шавар – 600 мм, 

• 1.5 мм зузаантай HDPE геомембран, 

• Хамгаалагч давхрага – geotextile, 

• Ялгарах шингэнийг цуглуулах давхарга, 
• Шингэнийг шүүх хайрган давхрага. 

Хог булшлах үед ялгарах шингэн нь тусгай хоолойгоор ууршуулах санд хураагдах үйл 

явц амжилттай хэрэгжиж байна. Ууршуулах сан нь мөн нягтаршуулсан шавар – 600 мм 

болон 1.5 мм зузаантай HDPE геомембран (үл нэвчүүлэх) давхаргаар тусгаарлагдсан 

(Зураг 86).   

 

Зураг 86. Хог булшлах байгууламж 
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Зураг 87. Шингэн хаягдал ууршуулах сан 

Хог хаягдлын нэгдсэн төв дээр аюултай хог хаягдал шатаах зуух (Зураг 88) 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 88. Аюултай хаягдал шатаах зуух 
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Зураг 89. Зуухнаас гарах хийг цэвэрлэх болон шатаах зуухыг тэжээх төхөөрөмж 

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 302 тэвш, хаягдал дугуй 170 

ширхэгийг тус тус орон нутгийн иргэдэд өгч хоёрдогч зорилгоор ашиглагдсан 

бол хуванцар сав 3991 уут (1 тн), хаягдал төмөр 958,1 тн, хаягдал тос нийт 777 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 ашиглаж эхэлсэн. 
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18. ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖИЖ БУЙ ОРОН НУТГИЙН ИРГЭД, ОЛОН НИЙТЭД 

ТАЙЛАГНАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ 

Оюу толгой ХХК нь агаарын чанар, усны чанар, газар ашиглалт, хөрсний чанар, амьтан, 

ургамлын төрөл зүйл, химийн бодисын ашиглалт хэрэглээ, хог хаягдлын ялгаралт зэрэг 
байгаль орчны үндсэн үзүүлэлтүүдэд тогтмол хяналт шинжилгээ хийх хөтөлбөрийг жил 

бүр хэрэгжүүлдэг ба байгаль орчинд нөлөөлөх нөлөөллийг арилгах, бууруулах зохистой 

арга замыг боловсруулах зорилгоор компанийн үйл ажиллагааны улмаас байгаль 
орчинд учруулж болзошгүй сөрөг нөлөөлөлд мэргэжлийн байгууллагаар үнэлгээ 
хийлгэн ажиллаж байна.  Хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн үр дүнг үнэлэснээр 

байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө, түүний биелэлт сайжирч байдаг. Бид төслийн 

хүрээнд хийж гүйцэтгэгдсэн Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан 

үнэлгээний тайлангууд болон энэ үнэлгээний тайлангуудад тулгуурлан 

боловсруулагддаг жил бүрийн Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө (Байгаль 
орчныг хамгаалах төлөвлөгөө, орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр), Байгаль орчны 

менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн тайланг холбогдох журмын дагуу Байгаль 
орчин ногоон хөгжлийн яам, Өмнөговь аймгийн байгаль орчны газар, мэргэжлийн 

хяналтын газар болон Ханбогд сумын Засаг даргын тамгын газарт хүргүүлэхээс гадна 
олон нийтэд ил тод байлгах зорилгоор компанийн вэб хуудсанд байршуулдаг.  

 

Зураг 90. Оюу Толгой компаний вэб хуудасны байгаль орны хэсгийн бүтэц 

Мөн төслийн хүрээнд шинээр хийгдэх гэж байгаа аливаа үйл ажиллагаатай холбоотой 

байгаль орчны асуудал дээр Байгаль орчин ногоон хөгжлийн яамнаас мэргэжлийн 

зөвлөгөө, заавар авч төлөвлөгөөндөө тусган ажилладаг.  
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19. ОРЧНЫ ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ 

19.1. Уур амьсгал 

 Оюу Толгой төслийн талбай орчмын уур амьсгалын нөхцөл 19.1.1.

Уур амьсгал бүрэлдэн тогтоход газарзүйн байршил, хотгор гүдгэрийн байдал чухал 

нөлөөтэй. Оюу Толгой нь Монгол орны өмнөд хэсгийг эзлэн орших говь цөлийн өргөн 

уудам бүс нутагт далайн төвшнөөс дээш 1000- 1500м өндөрт өргөгдсөн говийн намхан 

уулс, жижиг толгодоор хүрээлэгдсэн харьцангуй нам дор газар оршдог. Оюу Толгой 

төслийн талбайг зүүнээс урд талаар нь Галбын говь хүрээлэн оршдог бөгөөд эргэн 

тойрны 150-200 км зайд Д.Т.Д. 2000м-ээс дээш өндөртэй уулс тохиолдохгүй. Тус 
төслийн талбай Монгол орны уур амьсгалын мужлалаар Гандуу дулаан зунтай бүсийн 

(V), хүйтэн өвөлтэй (4) мужид байрладаг4.       

Оюу Толгой уурхай орчмын цаг уурын мэдээг уурхайн  лицензийн талбайн хойд талд,  

хашаан дотор  суурилуулсан Campbell scientific маркийн автомат цаг уурын станцаас 
авдаг (Зураг 91). 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 91. Оюу Толгой төслийн талбай дахь автомат цаг уурын станц 

                                                

4Монгол Орны Үндэсний Атлас. 2009. (Редактор Д.Доржготов).110-р хуудас, Зураг 94. 
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Энэхүү тайланд тус автомат цаг уурын станцын 2013 оны 9дүгээр  сарын 1-ээс 2014 

оны 10 дугаар сарын 31 хүртэлх нийт 365 хоногийн мэдээнд дүн шинжилгээ хийж 

тайлагнасан болно. 

 Агаарын температур, хур тунадас болон харьцангуй чийгшил 19.1.2.

Агаарын температурын жилийн хэлбэлзэл энэ нутагт (Ханбогд сум) өндөр (≥750С) 

бөгөөд өвлийн хамгийн бага агаарын температур -340С, зуны хамгийн их агаарын 

температур +430С хүрдэг байна. Агаарын температур олон жилийн дундаж5 (ОЖД)-аар 

7.30С орчим байдаг.         

Тухайн жилийн уур амьсгалын ерөнхий “төрх байдал”-ыг тодорхойлдог нийтлэг арга  
болох климадиаграммыг сарын дундаж агаарын температур (СДАТ) болон сарын 

нийлбэр хур тунадас (СНХТ)-ыг 1:2 харьцаагаар жишиж, ОЖД-тай нь харьцуулав 

(График 86). 

 

График 86.Оюу Толгой орчмын уур амьсгалын климадиаграмм 

Климадиаграммаас харвал энэ нутаг хуурай дулаан зунтай, хүйтэн өвөлтэй болох нь 
тодорхой байна. Агаарын температур болон хур тунадасны тархалтын хувьд 2014 оны 

уур амьсгал олон жилийн дундаж (ОЖД)-аас харьцангуй өөр “дүр төрх”-ийг үзүүлж 

байна. Тухайлбал, өвлийн өвлийн 12, 1, 2 дугаар саруудад агаарын дундаж температур 

харьцангуй жигд -90C орчимд, жилийн хамгийн дулаан 7 дугаар сард ОЖД-аас дулаан 

байсан зэрэг нь температурын горим ОЖД-аас өөр байсныг илтгэнэ. ОЖД-аар 8 дугаар 

сард хамгийн их хур тунадас буудаг бол энэ жилийн хувьд 7 дугаар сард  хамгийн их 

                                                

5 Олон жилийн дунджийг Ханбогд сумын цаг уурын станцын 1976-2008 оныг хүртэлх 32 жилийн цаг 
уурын дундаж үзүүлэлтээр тооцов. 
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хур тунадас орсон байна. Климадиаграммын зурганд хур тунадасны хэмжээ агаарын 

температураас давсан байвал тухайн үеийг уур амьсгалын хувьд “таатай нөхцөл”-тэй 

байсан гэж тайлж уншдаг. Үүгээр аваад үзвэл өнгөрөгч онд ийм нөхцөл зөвхөн 10 

дугаар сард тохиолдсон байна. Өнгөрсөн жилийн хоногийн дундаж агаарын 

температурын (ДАТ) мэдээнд 50C  интервалтайгаар хоногийн давтамжийн гистограмм 

байгуулсныг График 87-д үзүүлэв.    

 

График 87. Хоногийн дундаж агаарын температурын үзүүлэлтийг шалгуур болгон тооцсон хоногийн  

давтамжийн гистограмм 

Дээрх гистограммаас харахад өнгөрсөн жил хоногийн дундаж агаарын температур 

(ДАТ) +100С-аас дулаан байсан 176 хоног, -100С-ээс хүйтэн байсан 44 хоног тус тус 
тохиолджээ. Жилийн нийт хоногийн 66.57 орчим хувьд ДАТ 00С-аас их байв. Жилийн 

дундаж агаарын температур 7.70С байсан нь ОЖД-тай ижил байна. Хамгийн дулаан 

өдрийн ДАТ 31.430С (7 дугаар сарын 17-нд), харин хамгийн хүйтэн өдрийн ДАТ -

17.650С (i сарын 8-нд) байв. Өнгөрсөн жилийн агаарын температурын хэлбэлзлийг 
График 88-т үзүүлэв. Агаарын температурыг олон жилийн дундаж (ОЖДСДАТ)-тай нь 
сар тус бүрээр харьцуулахад 2013 оны 11, 12, 2014 оны 8 дугаар саруудад олон жилийн 

дундаж орчимд байв. Харин 2 (2.40С-ээр), 5 (1.50С-ээр), 6 (1.50С-ээр), 9 (1.20С-ээр) 

саруудад ОЖД-аас хүйтэн, 1 (2.40С-ээр), 3 (2.50С-ээр), 4 (2.40С-ээр), 7 (1.10С-ээр), 10 

дугаар сард (1.00С-ээр)  ОЖД-аас дулаан байв. Хэдийгээр сарын дундаж температур 

ОЖД-аас ийнхүү зөрөөтэй байгаа ч өнгөрөгч жилийн агаарын дундаж температур 

ОЖД-тай ойролцоо (0.40С-н зөрүүтэй) байна. Жилийн хамгийн бага агаарын 

температур (ХБАТ) 2 дугаар сарын 10-ны өглөөний 07 цаг 15 минутанд (-24.490С) 

тэмдэглэгдсэн бол хамгийн их агаарын температур (ХИАТ) 4 дугаар сарын 17-ны 15 цаг 
15 минутанд (40.550С) тохиолджээ. Мөн хоногийн ХИАТ 300С-ээс давж халсан 40 

хоног, хоногийн ХБАТ -200С-ээс хүйтэн 13 хоног байв. 
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График 88. Оюу Толгой орчмын агаарын температурын жилийн хэлбэлзэл-2014 

Оюу Толгой нь уур амьсгалын хуурай бүсэд оршдог учир жилийн нийлбэр хур тунадас 
ОЖД-аар 80-90мм орчим байдаг. Үүний 90 хувь нь дулаан улиралд хур бороо 

хэлбэрээр, үлдсэн 10 хувь нь өвлийн улиралд цас хэлбэрээр буудаг байна. 

 

График 89. Оюу Толгой орчимд буусан хур тунадасны хэмжээ-2014 

Жилийн нийлбэр хур тунадасны хэмжээ ОЖД-ийн орчим буюу 88.1мм болж байна. 
Харин хур тунадасны тархалт нь харгалзах хугацааны хувьд ОЖД-аас ялгаатай байв. 
ОЖД-ийн ерөнхий төрхийг ажиглавал бүх саруудад (ОЖДСНХТ) тодорхой хэмжээний 
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хур тунадас буудаг бөгөөд түүний тархалт дулааны улиралд илүү, сэрүүсэх тусам хур 

тунадасны хэмжээ буурдаг нь тодорхой байна. Гэтэл 2013 оны 11, 12, энэ оны 1, 4 сард 

бүхэлдээ хур тунадасгүй; 3, 7, 8 дугаар саруудад ОЖД-аас бага хур тунадастай харин 5, 

6, 9, 10 дугаар сард ОЖД-аас ахиу хур тунадас буужээ. II сард буусан хур тунадасны 

(СНХТ) хэмжээ ОЖД-тай ижилхэн байв. Эдгээрээс VII, VIII сард буусан хур тунадасны 

хэмжээ ОЖД-аас ойролцоогоор 2 дахин бага байв. Жилийн нийт 36 хоногт хур буужээ 
(График 90). 

 

График 90. Оюу Толгой орчмын агаарын харьцангуй чийгшлийн хэлбэлзэл-2014 

Агаарын харьцангуй чийгшлийн хэмжээ мөн адил маш өндөр хэлбэлзэлтэй байв. Хавар, 

зуны хуурай улиралд (3 дугаар сараас 4 дүгээр сар дуустал) сарын дундаж агаарын 

харьцангуй чийгшил (СДАХЧ) 30 хувиас бага буюу нэн хуурай байсан хэдий ч 

хоногийн дундаж агаарын харьцангуй чийгшил (ДАХЧ)-ийн хэлбэлзэл 5-99 хувь хүрч 

байв. Өвөл, намрын хүйтэн сэрүүн улирлын СДАХЧ 37.1-49.4 хувь, харин хоногийн 

ДАХЧ-ийн хэлбэлзэл 10-92 хувь байв. Хур тунадас буугаагүй, салхины дундаж хурд 

5.4м/с хүрч байсан тул IV сард СДАХЧ-ийн хэмжээ 22.4 хувь орчим буюу хамгийн 

хуурай сар байв. 3 дугаар сарын 14-нд оны хамгийн хуурай (ХБАХЧ) агаарын чийгшил 

4.9 хувь гэж бүртгэгдсэн байна. Харин хамгийн их агаарын харьцангуй чийгшил 

(ХИАХЧ) 5 дугаар сарын 1-нд орсон борооны үеэр тохиолдов. Энэ үед агаар 99.5 хувь 
чийгээр ханасан. 5, 6, 7 дугаар сард орсон борооны үеэр агаар чийгээр 95 хувиас дээш 

ханасан байна. Жилийн нийт 149 хоногт ДАХЧ 30 хувиас бага байв (График 90).  

 Ууршилт 19.1.3.

Эх газрын хуурай гандуу бүс нутгийн уур амьсгалын гол хүчин зүйл, усны эргэлтийн 

нэгээхэн хэсэг бол ууршилт юм. Ууршилтыг гадаргын ууршилт буюу эвопораци, 
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ургамлын амьсгалаар агаарт алдагдах транспираци гэж хоёр ангилж, нийтэд нь 
эвопотрансипираци гэж нэрлэдэг. Нэгэнт бидэнд транспирацийг хэмжих техникийн 

боломж хомс тул зөвхөн гадаргын ууршилтыг хэмжсэн тухай доор өгүүлье.   

Оюу Толгойд гадаргын ууршилтын хэмжилтийг энэ төрлийн судалгаанд өргөн 

хэрэглэгддэг 2 төрлийн стандарт сав ашиглаж гүйцэтгэдэг. Аргазүйн хувьд  хүйтний 

улиралд мөсний жин (0.2м радиустай сав), дулааны улиралд (1.2м радиустай сав) 
саванд нэмж хийсэн усны эзэлхүүнийг өдөр тутам тогтмол цагт хэмжиж математик 

тооцоо хийдэг. Түүнчлэн стандарт савны аргаар хэмжсэн мэдээг автомат цаг уурын 

станцын ууршилтын мэдээтэй харьцуулах замаар нарийвчлалыг нэмэгдүүлдэг. 
Гадаргын ууршилтын жилийн динамикийг График 91-д үзүүлэв.  

 

График 91.  Оюу Толгой орчмын гадаргуугийн ууршилтын жилийн хэлбэлзэл-2014 

Жилийн нийлбэр ууршилт энэ нутагт 2800-3000мм орчим байдаг. Энэ жилийн нийлбэр 

ууршилт 2827мм хүрсэн байна. Хамгийн их ууршилт энэ оны 7 дугаар сарын сүүлийн 

10 хоногт 26.1мм хэмжээтэйгээр тэмдэглэгдэв. Хавар, зуны хуурай, дулаан улиралд 

сарын дундаж ууршилтын (СДУ) хэмжээ 10мм-ээс их байдаг бөгөөд 7 дугаар сард СДУ 

хамгийн өндөр буюу 15.25мм байв. Ууршилтын хэмжээг сарын нийлбэрээр нь тооцож 

үзвэл 1i сард 99.3мм, 12 дугаар сард 54.5мм, i сард 68.9мм, 2 дугаар сард 51.6мм, 3 

дугаар сард 192.9мм, 4 дүгээр сард 298.9мм, 5 дугаар сард 41.2мм, 6 дугаар сард 

380.5мм, 7 дугаар сард 472.8мм, 8 дугаар сард 368.2мм, 9 дүгээр сард 248.9мм, 10 

дугаар сард 181.2 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. 
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 Салхи 19.1.4.

Оюу Толгой төслийн талбайн ургамалжилт, агаарын чанарт жинтэй нөлөө үзүүлэх цаг 
уурын нөхцөл бол яахын аргагүй салхины горим билээ. Энэ хэсэгт салхины хурд, 

чиглэл, давтамжийн талаар өгүүлэх болно. 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 4.2м/с байх ба хамгийн хүчтэй 

салхи 2007 оны 6 сард 49.9м/с хурдтайгаар бүртгэгдсэн байна. Өнгөрсөн жилийн 

салхины хурдны хэлбэлзлийг График 92-д үзүүлэв.   

 

График 92. Оюу Толгой орчмын салхины хурдны жилийн хэлбэлзэл-2014 

Оюу Толгой орчимд хоногийн дундаж салхины хурд (ДСХ) 2-12м/с байдаг. Сарын 

дундаж салхины хурд (СДСХ)-ыг ОЖД-тай нь харьцуулж үзвэл 5 дугаар сард 1.9м/с-
ээр, 6 дугаар сард 1.1м/с-ээр, 7 дугаар сард 1.4м/с-ээр, 8 дугаар 1.3м/с-ээр, 9 дүгээр 

1.3м/с-ээр тус тус илүү хурдтай салхилсан байна. Харин 2013 оны 1i сараас энэ оны 4 

дүгээр сар хүртэл болон 10 дугаар сард салхины хурд ОЖД орчимд байв. Салхины 

хурдыг жилийн дундаж утгаар нь авч үзвэл 5м/с байсан нь ОЖД-аас 0.8м/с-ээр л илүү 

буюу ОЖД-ийн орчим байв. Өнгөрөгч жилийн хугацаанд нийт 6 хоногт ДСХ 10м/с –ээс 
давсан бол нийт 276 хоногт нь ийм хэмжээний хурдтай салхи түр зуур тохиолдсон нь 
бүртгэгджээ. Харин хоногийн турш ДСХ 15м/с –ээс давсан тохиолдол 5 дугаар сарын 8-

нд 1 удаа тэмдэглэгдсэн бөгөөд ийм хэмжээний хурдтай салхи түр зуур тохиолдсон 

хоногийн тоо 103 байв. Мөн өнгөрсөн жилийн 20 хоногт 20м/с-ээс илүү хурдтай түр 

зуурын салхи тохиолдсон байна. Ийм хоногуудын ихэнх нь хаврын болон зуны 

саруудад тохиолдсон. Харин 28м/c- ээс дээш хурдтай хамгийн хүчтэй салхи болох 
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догшин салхи 2 удаа 5 дугаар саруудад тохиолдсоноос хамгийн хүчтэй нь 32.99м/с 
хурдтайгаар тохиолджээ. Салхийг хурдаас нь хамааруулж ангилах жишиг стандарт хэд 

хэд байдгаас бид дараах ангиллыг ашигладаг (Хүснэгт 36). 

Хүснэгт 36. 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 93-д үзүүлэв.   

 

График 93. Оюу Толгой орчимд 2014 онд тохиолдсон нийт салхийг салхины ангилалаар ангилласан 

байдал 

Өнгөрсөн жилийн нийт салхины 94-98.9 (жилийн нийлбэрээр 95.4 хувь) хувийг тогтуун 

болон сэрүүн салхи бүрдүүлж байсан бол 0.1-9.8 хувийг (жилийн нийлбэрээр 2.2 хувь) 
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нь хүчтэй салхи эзлэж байв. Ялангуяа хаврын улиралд хүчтэй салхины эзлэх хувь 3 

хувиас дээш болж нэмэгсэн байна. Харин нийт салхины 0.7-5.5 хувийг (жилийн 

нийлбэрээр 1.1 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 94, График 95–д тус тус үзүүлэв.  

 

График 94. Оюу Толгой орчимд тохиолдсон салхины чиглэл-2014 

Баруун зүгийн салхи зонхилон тохиолдсоноос ББХ (12.6хувь) зүгийн салхи давамгайлж 

байв. Нийт салхины 79.4 хувь нь УБУ зүгээс цагийн зүүний дагуу ХЗХ хүртэлх нийт 
1800 өргөнтэй чиглэлээс салхилсан бол, нийт салхины 45 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. ДСХ-аар хүчтэй хэлбэрийн салхинд хамаарагдах 

салхи урд (У) зүгээс цагийн зүүний дагуу ЗЗХ зүг хүртэл 292.50 өргөнтэй чиглэлээс 
тохиолдсон. ХБХ болон Х зүгээс ирэх салхины жилийн дундаж хурд 6.1-6.3м/c буюу 
хамгийн хүчтэй, зүүнээс урд зүгээс ирэх салхины жилийн дундаж хурд 3.1-3.8м/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 ихэнх хувь нь баруун хойд зүгийн 45 хэмийн өргөнтэй чиглэлээс 
тохиолджээ. Харин хамгийн хүчтэй салхи болох догшин салхины 2 удаагийн тохиолдол 
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У, БХ зүгийнх байжээ. Салхины чиглэлийн давтамж сар бүрээр хоорондоо харилцан 

адилгүй байв (График 95).       

 

График 95. Салхины чиглэлийн давтамж (СДХ, сараар) 

 

Хэсгийн дүгнэлт 

Уур амьсгалын нөхцлийг жилийн дундаж утгуудаар авч үзвэл агаарын температур 

(7.70С), хур тунадас (88.1мм), ууршилт (2830мм) болон салхины хурд (5м/с) зэрэг 
голлох үзүүлэлтүүд ОЖД-ийн орчим буюу түүнтэй ижил утгатай байна. Гэвч цаг уурын 
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эдгээр үзүүлэлтүүдийн хугацааны турш дахь горим олон жилийн дунджаас зарим 

саруудад илт ялгаатай байна. Онцгой тохиолдлуудыг дурьдвал:  

• 12- 2 дугаар сар хүртэлх хугацаанд агаарын дундаж температур харьцангуй 

өөрчлөлт багатай буюу -100С орчим байсан нь ОЖД-тай харьцуулахад өвлийн 

хамгийн хүйтэн сар болох i сард  дулаан, харин 2 дугаар сард хүйтэн байсныг 
илтгэнэ. 

• Хур тунадас буусан хугацааны горим ОЖД-аас эрс өөр дүр төрхийг үзүүлсэн. 

Хаврын адаг, зуны эхэн саруудад (5, 6 дугаар сар) болон намрын дунд, эхэн 

саруудад (9, 10 дугаар сар) ОЖД-аас 2-3 дахин ахиу, харин зуны дунд, адаг 
саруудад (7, 8 дугаар сар) ОЖД-аас 2.5 дахин бага хур тунадас буусан байна. 
ОЖД-аар жилийн хур тунадасны тархалт 1 оройтой буюу 7-8 дугаар саруудад 

хамгийн их хур тунадас буудаг бол энэ жилийн тархалт дээр бичсэнээр 2 

оройтой байна.  
• Салхины зонхилох чиглэл ОЖД-тай адил баруун, баруун хойд зүгээс  зонхилон 

тохиолдсон. 5-9 дүгээр сар хүртэл салхины дундаж хурд ОЖД-аас 1-1.9м/с ээр 

илүү байсан хэдий ч жилийн дундаж утгаар ОЖД орчимд байв.         
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 АГААРЫН ЧАНАР 19.2.

Оюу Толгой төслийн талбай, түүний дэд бүтцийн шугамын дагууд агаарын чанарыг 
хянахаар агаар дахь тоосны болон зарим хийн агууламжид хяналт шинжилгээг явуулж 

байна. Эдгээр хяналт шинжилгээний ажлын хамрах хүрээ, үр дүнг энэ бүлгийн дэд 

хэсгүүдэд тус бүрээр нь дэлгэрүүлэн хэлэлцүүлсэн болно.  

 Агаарын тоосны хяналт шинжилгээ 19.2.1.

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, хог хаягдлын овоолгууд, 

хөндөгдсөн нүцгэн газрууд болон уурхайн хаягдлын далан зэрэг нь уурхайн орчинд 

тоос үүсгэх гол эх үүсвэр болдог.         

Хэрэв зохистой хяналт тавихгүй бол их хэмжээгээр үүссэн тоос нь булаг шанд, усны эх 

үүсвэр, ургамлан бүрхэвчийг бохирдуулахаас гадна, уурхайн ажилчдын төдийгүй орон 

нутгийн иргэдийн эрүүл мэндэд болон орчны байдалд сөрөг нөлөө үзүүлнэ. Үүнээс 
гадна тоос нь уурхайн хүнд машин механизм, техникүүдийн ажиллагаанд эвдрэл 

учруулж, улмаар бизнесийн ашигт байдалд хохирол учруулж ч болно.   

Тоосны 10 микроноос бага диаметртэй ширхгүүд нь эрүүл мэндэд хамгийн аюултай 

нөлөө үзүүлдэг. Тухайлбал, 2.5-10 микрон диаметр бүхий тоосны ширхэгүүд нь 
уушигны мөгөөрсөн хоолой болон хялгасан судлуудад хуримтлагдах, харин 2.5 

микроноос бага диаметртэй ширхэгүүд нь уушигны цулцангуудад шигдэх аюултай 

Тиймээс Оюу Толгой төслийн үйл ажиллагаатай холбоотойгоор хүний эрүүл мэнд 

болон байгаль орчинд үүсч болзошгүй асуудлуудыг хамгийн бага төвшинд байлгахын 

тулд тоос үүсгэх эх үүсвэрүүдийг уурхайн барилгын инженерийн зураг төсөл, бусад үйл 

ажиллагааны төлөвлөгөөнүүдэд тусгасан байх шаардлагатай. 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 2007 оны 12 

дугаар сард эхлүүлснээс хойш тасралтгүй үргэлжлүүлэн явуулж байна. 

 Төслийн талбай болон түүний ойр орчмын нутгийн агаар дахь 19.2.2.

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 хийдэг. Орчны хяналт шинжилгээний ажлын зорилго нь 
агаарын чанарын тухай Монгол Улсын Стандарт MNS4585:2007 6 -д заасантай 

                                                

6 Монгол улсын стандарт MNS4585:2007. Агаарын чанар. Техникийн ерөнхий шаардлага. Улаанбаатар. 
Хуудасны тоо 8. 
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нийцүүлэн тоосыг хянах, хуримтлуулсан мэдээллүүдийн дүнд үндэслэн тоос үүсэхээс 
урьдчилан сэргийлэх, түүнийг багасгах арга хэмжээний төлөвлөгөө боловсруулж, 

хэрэгжүүлэхэд оршино.          

Урт хугацааны хяналт шинжилгээ үр дүнтэй хийгдсэнээр төслийн хайгуулын үе шат, 
барилгын үе шат болон үйл ажиллагааны үе шатанд хэрхэн өөрчлөгдөж байгааг судлах, 

мөн тоосыг хянах нарийвчилсан төлөвлөгөө боловсруулах боломж бүрдэх юм. Иймээс 
анхны сонгон авсан цэгийг өөрчлөхгүйгээр төслийн үйл ажиллагаа өргөжихийн хирээр 

хяналт шинжилгээний цэгийн тоог нэмэгдүүлсээр ирсэн билээ. Уурхайн талбай орчимд 

хяналт шинжилгээний анхны цэгүүдийг сонгохдоо салхины зонхилох чиглэл болон 

нөлөөллийн түвшнийг чухалчилж үзэн дараах 5 цэгийг сонгосон. Үүнд, DMP-LA01 цэг 
нь Оюу Толгойн уурхайн хашаан дотор баруун хойд талд, DMP-LA02, DMP-LA03, 

DMP-LA04 цэгүүд ОТ-н уурхайн талбайгаас ирэх зонхилох салхины доод талд 

лицензийн талбайн хилийн дагуу зүүн, зүүн урд, урд талуудад байрладаг. Харин Оюу 
Толгойн уурхайн талбайгаас хойд зүгт 15 км-ийн зайд байрлах DMP-LA05 буюу 

хяналтын цэгийг сонгон авсан бөгөөд энэхүү хяналтын цэгийн хэмжилтийн дүнтэй 

тоосны хяналтын бусад цэгүүд дэх хэмжилтийн үр дүнг харьцуулах замаар анализ 
хийж, нэгтгэн дүгнэдэг. Уурхайн дэд бүтэц болон байгууламжуудын орчимд одоогоор 

нийт 37 тоосны хяналт шинжилгээний цэгүүдийг бий болгон ажиллаж байна. 
Тухайлбал: Оюут орон нутгийн түр онгоцны буудлын талбайд (DMP-AP06), Ханбумбат 
нисэх буудлын хашааны дотор зурвасын зүүн талд (DMP-PAP), Дугатын хайрганы 

үйлдвэрийн орчимд (DMP-QrBP), тэсрэх бодисын үйлдвэрийн орчимд (DMP-EP01), 

тэсрэх бодисын агуулахын орчимд (DMP-EP02), хаягдлын далангын талбайн зүүн талд 

(DMP-TSP01; DMP-TSP02), ил уурхайн талбайд (DMP-ОР01 болон DMP-ОР02), төв 
дулааны станцын орчим (DMP-CHP),  Шатахуун түгээгүүрийн орчимд (DMP-PDS01),  

Шатахуун агуулахын орчим (DMP-PDS02), баяжуулах үйлдвэрийн хүдрийн агуулахын 

хойд талд (DMP-COS01), Халивийн  элсний орд (DMP-Khal) орчимд, хаягдал 

боловсруулах төв (DMP-WMC), баяжмал хадгалах гаалийн талбайд (DMP-MY01; DMP-

MY02), Ундай голын тохируулга хийгдсэн талбай (DMP-UNRI01; DMP-UNRI02; DMP-

UNRI03)-д тус тус хяналт шинжилгээ явуулж байна. Дээр дурьдсан цэг тус бүрийн 

газарзүйн байршлын солбицлуудыг Хавсралт хүснэгт 11-д, байршлыг Зураг 92-д 

харуулав. 
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Зураг 92.  Оюу Толгойн төслийн талбай, нисэх буудал, түүний эргэн тойронд байрлах тоосны хяналт 
шинжилгээний цэгүүдийн байршил 

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

• Тоосны уналтыг цуглуулах бортого (Dust deposition gauge) 

• Dust TrakTM DRX Monitor  8533 

Тоосны уналтыг цуглуулах бортого нь тоос хэмжих хамгийн энгийн үр дүнтэй арга юм 

(). 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 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 болов 
ч манай одоогийн хэрэглэж буй аргазүйд тохирсон стандарт хараахан байхгүй байна. 
Иймээс бид олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн Австрали, Шинэ Зеландын агаарын 

чанарын стандарт7ыг энэхүү хяналт шинжилгээндээ мөрдлөг болгон ажиллаж байна. 
  

                                                

7 Austral1 дүгээрan/New Zealand Standard: Methods for sampl1 дүгээрng and analys1 дүгээрs of amb1 
дүгээрent a1 дүгээрr: Method 10.1: Determ1 дүгээрnat1 дүгээрon of part1 дүгээрculate matter – depos1 
дүгээрted matter – grav1 дүгээрmetr1 дүгээрc method (AS/NZS 3580)) 
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Зураг 93. Тоос уналтыг цуглуулах бортого 

Нарийн ширхэглэгт (PM2.5)8 ба бүдүүн ширхэглэгт (PM10)9 тоосны агуулгыг хянахад 

Dust TrakTM8533 (Зураг 94) зөөврийн багажийг ашиглаж байна. Хэмжилтээс гарсан үр 

дүнг Монгол улсын стандарт MNS4585:2007–д заасан хүлцэх агууламжтай харьцуулан 

дүгнэдэг. Уг стандартад зааснаар тоосон дахь 2.5 микрон ба 10 микрон хэмжээтэй 

хэсгүүдийн агаарт байх хоногийн дундаж концентраци нь харгалзан 0.05мг/м3 ба 
0.1мг/м3 -аас хэтрэхгүй байх ёстой. 

 

Зураг 94. Нарийн болон бүдүүн ширхэглэгт тоос хэмжигч Dust TrakTM DRX Monitor  8533 багажаар Оюут 
нисэх онгоцны буудлын нисэх зурвасын дэргэд хэмжилт хийж буй нь 

                                                

8 Агаар дахь 2.5 микрон хүртэлх хэмжээтэй аливаа хольц 

9 Агаар дахь 10 микрон хүртэлх хэмжээтэй аливаа хольц 
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19.1.1.1. Агаар дахь нийт тоосны (нийт жинлэгдэгч бодис) хяналт шинжилгээ 

Тоос уналтын бортогыг Оюу Толгойн уурхайн хашаан дотор баруун хойд талд (DMP-

LA01), ОТ-н уурхайн талбайгаас ирэх зонхилох салхины доод талд лицензийн талбайн 

хилийн дагуу зүүн, зүүн урд, урд талуудад байрладаг DMP-LA02, DMP-LA03, DMP-

LA04 цэгүүд, хяналтын цэг буюу DMP-LA05, Ханбумбат нисэх буудлын хашааны 

дотор зурвасын зүүн талд (DMP-PAP), Дугатын хайрганы үйлдвэрийн орчимд (DMP-

QrBP), тэсрэх бодисын үйлдвэрийн орчимд (DMP-EP01), хаягдлын далангын талбайн 

зүүн талд (DMP-TSP01), ил уурхайн талбайд (DMP-ОР01), Шатахуун түгээгүүрийн 

орчимд (DMP-PDS01), баяжуулах үйлдвэрийн хүдрийн агуулахын хойд талд (DMP-

COS01) цэгүүдэд байршуулан дээж авав. Өнгөрсөн бүтэн жилийн хугацаанд тоосны 

уналтын бортого суулгасан хяналт шинжилгээний 12 цэгээс нийт 168 ширхэг дээж 

цуглуулж лабораторын шинжилгээнд явуулсан. Нийт тоосны үр дүнг График 96-д 

үзүүлэв. 

 

График 96. Агаар дахь нийт жинлэгдэгч бодисын жилийн хэлбэлзэл 

Ажилчдын суурингийн баруун хойд талд байрлах DMP-LA01 цэгт, уурхайн талбайн урд 

байрлах DMP-LA04, DMP-LA05, Тэсрэх бодисын үйлдвэрийн зүүн талд байрлах DMP-

EP01, Ил уурхайн DMP-OP01 цэгүүдэд агаар дахь нийт тоосны хэмжээ нийт хугацааны 

турш стандартад заасан хүлцэх хэмжээнээс хэтрээгүй бол бусад цэгүүдэд хүлцэх 

хэмжээнээс давсан тохиолдол нийтдээ 1-ээс 8 удаа (сарын турш) давсан тохиолдол 

тэмдэглэгдлээ. Тухайлбал: DMP-LA02 цэгт III, V сард хүлцэх хэмжээнээс 1-1.8 дахин; 

DMP-LA03 цэгт 5 дугаар сард хүлцэх хэмжээнээс 1.1 дахин; DMP-РАР цэгт 1, 5 дугаар 

сард хүлцэх хэмжээнээс 1.4-3 дахин; DMP-QrBP цэгт 3 дугаар сард хүлцэх хэмжээнээс 
2.8 дахин; DMP-PDS01 цэгт 5 дугаар сард хүлцэх хэмжээнээс 1.9 дахин, DMP-COS01 

цэгт 11, 12, 1, 2, 5, 8, 9, 10 дугаар саруудад хүлцэх хэмжээнээс 1-11 дахин, DMP-TSP01 
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цэгт 3 дугаар сард хүлцэх хэмжээнээс 1.6 дахин тус тус хэтэрсэн тохиолдлууд 

бүртгэгдэв. Нийт жинлэгдэгч бодисын хэмжээг жилийн дунджаар нь авч үзвэл DMP-

COS01 цэгт 6.9гр/м2 буюу хамгийн өндөр тоостой. Бусад цэгүүдэд нийт хэмжилтийн 

дундаж 2 гр/м2 –аас ямагт бага утгатай байв. Сараар авч үзвэл 3, 5 дугаар сард нийт 
жинлэгдэгч бодис хамгийн олон цэгүүд дээр хүлцэх хэмжээнээс давсан байна. Тоосны 

хяналт шинжилгээний бүх цэгээс авсан нийт дээжийн 90 хувьд нийт жинлэжгдэгч 

бодисын агаар дахь агууламж хүлцэх хэмжээнээс ямагт бага байв.  

19.1.1.2. Агаар дахь нарийн болон бүдүүн ширхэглэгт тоос хяналт шинжилгээ 

Агаар дахь нарийн болон бүдүүн ширхэглэгт тоосыг Dust TrakTM багажаар тоосны 

хяналт шинжилгээний цэг бүр дээр сард нэг удаа 24 цагийн турш хэмжилт хийж, 

мэдээллийг TrakPro программыг ашиглан боловсруулав. Нарийн ширхэглэгт тоосны 

хэмжилтийн үр дүнг доорхи графикт үзүүлэв (График 97).  

 

График 97. Оюу Толгой төслийн талбай орчмын агаар дахь нарийн ширхэглэгт (PM2.5) тоосны агууламж 

Агаар дахь 2.5 микрон хэмжээтэй тоосны агууламж өнгөрсөн бүтэн жилийн хугацаанд 

LA01 цэг орчимд 0.002-0.079мг/м3, LA02 цэг орчимд 0.004-0.090 мг/м3, LA03 цэг 
орчимд 0.001-0.059 мг/м3, LA04 цэг орчимд 0.001-0.088 мг/м3, LA05 цэг орчимд 0.009-

0.093 мг/м3, Оюут нисэх онгоцны буудал (AP06) орчимд 0.009-0.093мг/м3, Ханбумбат 
нисэх онгоцны буудлын (PAP) орчимд 0.006-0.090 мг/м3, Дугатын хайрганы орд (QrBP) 

орчимд 0.004-0.072мг/м3, Тэсрэх бодисын үйлдвэрийн (EP01) орчимд 0.003-0.058 мг/м3, 

тэсрэх бодисын агуулах (EP02) орчимд 0.006-0.075 мг/м3, хаягдлын сангийн (TSP01; 

TSP02) орчимд 0.003-0.141мг/м3, ил уурхайн (OP01; OP02) орчимд 0.002-0.601мг/м3, төв 
дулааны станц (CHP) орчимд 0.006-0.057 мг/м3, шатахуун түгээх станц (PDS01) орчимд 

0.011-0.127 мг/м3, түлшний агуулах (PDS02) орчимд 0.006-0.084 мг/м3, Баяжуулах 

үйлдвэрийн хүдрийн агуулах (COS01) орчимд 0.061-0.460 мг/м3, Халивын элсний орд 

(Khal) орчимд 0.003-0.125 мг/м3, Хаягдал боловсруулах төв (WMC) орчимд 0.003-
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0.067мг/м3, Ундайн голын тохируулга хийсэн талбай (UnRi01, UnRi02, UnRi03) орчимд 

0.011-0.048 мг/м3, баяжмал хадгалах гаалийн талбай (МҮ01, МҮ02) орчимд 0.004-0.108 

мг/м3 агууламжтай байв. Ийнхүү цэг тус бүрд хэмжсэн агаар дахь нарийн ширхэглэгт 
тоосны агууламж харилцан адилгүй байсан хэдий ч нийт хэмжилтийн дундаж утгын 

хэлбэлзлийг хугацаагаар (сараар) авч үзвэл тоосны агууламж улирлын шинж 

чанартайгаар өөрчлөгдөж байгааг харж болохоор байна. Тухайлбал: өнгөрсөн оны 

сүүлийн 2 сард тоосны агууламж нийт хэмжилтийн дунджаар 0.050 мг/м3 орчим буюу 

хүлцэх хэмжээний орчим агуулгатай байсан бол энэ оны эхний сард 0.038 мг/м3 орчимд 

болж буураад 2 сард эргэн өсч 0.050 мг/м3 –д хүрсэн байна. Цаашлаад агаарын 

харьцангуй чийгшил багассан, салхины хурд ихэссэн хаврын саруудад (3, 4, 5 дугаар 

сар) 0.055-0.071 мг/м3 хүрч өссөн байна. Гэвч 5 дугаар сарын сүүлч, 6 дугаар сарын 

эхнээс эхлэн ойрхон давтамжтай орсон хур бороо, салхины дундаж хурд буурсан, 

ургамлын вегетацын хугацаа эхэлж ургамлын бүрхэц сайжирсан зэрэг эерэг нөлөөгөөр 

6 дугаар сараас эхлэн агаар дахь нарийн ширхэглэгт тоосны хэмжээ буурч X хүртэлх 

хугацаанд нийт хэмжилтийн дундаж 0.017-0.035 мг/м3 орчимд хэлбэлзэж байв. Энэхүү 

улирлын шинж чанартайгаар хэлбэлзэж буй тоосны агууламжийн “дүр төрх” хяналтын 

цэг болох DMP-LA05 цэг дээр тод харагдаж байна. Төслийн талбай, түүний орчим 

болон нисэх буудал орчмын агаар дахь бүдүүн ширхэглэгт тоосны агууламжийг График 

98-д үзүүлэв. 

 

График 98. Оюу Толгой төслийн талбай орчмын агаар дахь бүдүүн ширхэглэгт (PM10) тоосны агууламж 

Агаар дахь 10 микрон хэмжээтэй тоосны агууламж өнгөрсөн бүтэн жилийн хугацаанд 

LA01 цэг орчимд 0.004-0.113мг/м3, LA02 цэг орчимд 0.009-0.128 мг/м3, LA03 цэг 
орчимд 0.002-0.082 мг/м3, LA04 цэг орчимд 0.003-0.090 мг/м3, LA05 цэг орчимд 0.006-

0.087 мг/м3, Оюут нисэх онгоцны буудал (AP06) орчимд 0.013-0.118 мг/м3, Ханбумбат 
нисэх онгоцны буудлын (PAP) орчимд 0.010-0.117 мг/м3, Дугатын хайрганы орд (QrBP) 
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орчимд 0.004-0.098мг/м3, Тэсрэх бодисын үйлдвэрийн (EP01) орчимд 0.004-0.109 мг/м3, 

тэсрэх бодисын агуулах (EP02) орчимд 0.004-0.104 мг/м3, хаягдлын сангийн (TSP01; 

TSP02) орчимд 0.004-0.165мг/м3, ил уурхайн (OP01; OP02) орчимд 0.003-0.605мг/м3, төв 
дулааны станц (CHP) орчимд 0.011-0.100 мг/м3, шатахуун түгээх станц (PDS01) орчимд 

0.013-0.209 мг/м3, түлшний агуулах (PDS02) орчимд 0.016-0.094 мг/м3, Баяжуулах 

үйлдвэрийн хүдрийн агуулах (COS) орчимд 0.101-0.830 мг/м3, Халивын элсний орд 

(Khal) орчимд 0.010-0.183 мг/м3, хаягдал боловсруулах төв (WMC) орчимд 0.005-

0.079мг/м3, Ундайн голын тохируулга хийсэн талбай (UnRI01, UnRI02, UnRI03) орчимд 

0.013-0.126 мг/м3, баяжмал хадгалах гаалийн талбай (МҮ01, МҮ02) орчимд 0.006-0.237 

мг/м3 агууламжтай байв. Нарийн ширхэглэгт тоосны агууламж улирлын шинж 

чанартайгаар өөрчлөгдөж байсантай адил өөрчлөлт бүдүүн ширхэглэгт тоосны 

хэлбэлзэлд ажиглагдаж байсныг энд дурьдах нь зүйтэй болов уу.    

Хэмжилтийн үр дүнгээр агаар дахь нарийн болон бүдүүн ширхэглэгт тоосны агууламж 

стандартад заасан хүлцэх хэмжээнээс давсан нийт тохиолдлууд бүрийг Хавсралт 
хүснэгт 12-д үзүүлэв. Харахад ойлгомжтой байх үүднээс хүлцэх хэмжээнээс давсан 

тохиолдол бүрийг хүснэгтэнд өнгөөр ялгаж үзүүлсэн болно. Цэг тус бүр дээрхи хүлцэх 

хэмжээнээс хэтэрсэн тохиолдлууд, мөн тэдгээрийн шалтгааныг дурьдвал: Уурхайн 

ажилчдын суурингийн баруун хойд талд байрлах LA01 цэг орчимд 2013 оны Xi, энэ 
оны V саруудад нарийн болон бүдүүн ширхэглэгт тоос тус тус 0.057-0.079 мг/м3, 0.100-

0.113 мг/м3 хүрч тус тус хүлцэх хэмжээнээс хэтэрсэн байна. Ийн хүлцэх хэмжээнээс 
хэтэрсэний шалтгаан нь улирлын шинж чанартай гэж үзэж болохоор байна.   

  

Уурхайн зүүн талд байрлах LA02 цэг орчимд нарийн ширхэглэгт тоос энэ оны 2, 4, 5, 6 

дугаар саруудад 0.054-0.090 мг/м3, бүдүүн ширхэглэгт тоос 6 сард 0.128 мг/м3 хүрч, 

хүлцэх хэмжээнээс давсан нь бүгд хаврын хуурай, салхи ихтэй сард тохиолдсон байна. 

Уурхайн талбайн зүүн урд талд байрлах LA03 цэг орчимд нарийн ширхэглэгт тоос энэ 
оны 3, 4, 5 дугаар саруудад 0.051-0.070 мг/м3, уурхайн урд талд, хашааны гадаа байрлах 

LA04 цэг орчимд 4, 5 дугаар саруудад 0.054-0.057 мг/м3 тус тус хүрсэн нь мөн л 

улирлын шинж чанартай гэж тайлбарлаж болохоор байна.    

Хяналтын цэг болох LA05 цэг орчимд нарийн ширхэглэгт тоосны агууламж 3 удаа 
хүлцэх хэмжээнээс хэтэрсэн нь 2013 оны 11, энэ оны 4, 5 дугаар сард 0.055-0.076 мг/м3 

хүрч байв. Улирлын шинж чанартайгаар өөрчлөгдөж байв. Хяналтын цэг дээр бүдүүн 

ширхэглэгт тоосны хүлцэх хэмжээнээс хэтэрсэн тохиолдол бүртгэгдээгүй.  

Оюут нисэх онгоцны буудал (AP06) орчимд нарийн болон бүдүүн ширхэглэгт тоосны 

агууламж 2013 оны 12 дугаар, энэ оны 3 дугаар сард тус тус 0.089-0.093 мг/м3, 0.104-

0.118 мг/м3 хүрсэн байна.  Оюут нисэх онгоцны буудлын үйл ажиллагаа Ханбумбатын 

нисэх буудал нээгдсэнтэй холбоотойгоор 2013 оны 2 дугаар сард хаагдсан. Техникийн 

болоод биологийн нөхөн сэргээлт одоогоор хийгдээгүй бөгөөд өнгөрсөн бүтэн жилийн  

хугацаанд тус буудлын хашаанд ямарч үйл ажиллагаа явагдаагүй болно. Хүлцэх 

хэмжээнээс давсан дээрх тохиолдлуудыг улирлын шинж чанартай гэж үзэж болохоор 

байна.       
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Ханбумбат нисэх онгоцны буудлын (PAP) орчимд нарийн ширхэглэгт тоосны агууламж 

2013 оны 11, 12, энэ оны 5 дугаар саруудад 3 удаа 0.078-0.090 мг/м3 хүрч харин бүдүүн 

ширхэглэгт тоосны агууламж 5 дугаар сард 0.117 мг/м3 тус тус хүрч хүлцэх хэмжээнээс 
давжээ. Ханбумбатын нисэх буудлын нислэгийн зурвас цементен хучлагатайгаас гадна, 
зурвасын дагуух халцгай газрын техникийн нөхөн сэргээлт бүрэн хийгдсэн болно. 

Хүлцэх хэмжээнээс давсан дээрх тохиолдлуудыг улирлын шинж чанартай гэж үзэж 

болохоор байна.       

Дугатын хайрганы орд (QrBP) орчимд бүдүүн ширхэглэгт тоосны агууламж хүлцэх 

хэмжээнээс хэтрээгүй бол нарийн ширхэглэгт тоос 2013 оны 12 дугаар, энэ оны 3 

дугаар саруудад 0.071-0.072 мг/м3 хүрчээ. Дугатын хайрганы ордын олборлолтын үйл 

ажиллагаа 2013 оны 6 дугаар сард зогссон бөгөөд үүнээс хойш энд өнөөдрийг хүртэл 

газар шорооны ажил огт хийгдээгүй. Тиймээс нарийн ширхэглэгт тоосны агууламжийн 

2 удаагийн хүлцэх хэмжээг давсан тохиолдлыг улирлын шинж чанартай гэж үзэж 

болохоор байна.  Тэсрэх бодисын үйлдвэрийн (EP01) орчимд нарийн болон бүдүүн 

ширхэглэгт тоосны агууламж энэ оны 3, 4 дүгээр саруудад хүлцэх хэмжээнээс давжээ. 
Харин тэсрэх бодисын агуулах (EP02) орчимд энэ оны 2, 6 дугаар сард нарийн 

ширхэглэгт тоосны агууламж 0.059-0.075 мг/м3 хүрч, хүлцэх хэмжээнээс давсан байна. 
Энэ 2 талбайд агаарт тоосжилт үүсгэх аливаа үйл ажиллагаа явагддаггүй. Тэсрэх 

бодисын холих, савлах үйл ажиллагаа нь тусгай битүү байранд хийгддэг. Дээр дурьдсан 

хүлцэх хэмжээнээс давсан тохиолдлууд нь хаврын хуурайшилт, салхины хурд ихтэй үед 

тохиолдсон байгаа нь улирлын шинж чанартай үүссэн гэж үзэж болохоор байна.  
       

Хаягдлын далангийн 1-р хэсгийн зүүн талд байрлах TSР01 цэг дээр энэ оны 1, 2, 3, 5 

дугаар саруудад нарийн болон бүдүүн ширхэглэгт тоос хүлцэх хэмжээнээс давсан бол 

2-р хэсгийн зүүн талд байрлах TSP02 цэг дээр хийгдсэн хэмжилтийн үр дүнг харвал 

өнгөрсөн оны 11, 12, энэ оны 2, 5, 6 дугаар саруудад нарийн ширхэглэгт тоосны 

агууламж 0.074-0.120 мг/м3, бүдүүн ширхэглэгт тоосны агууламж 0.117-0.155 мг/м3 

хүрч тус тус хүлцэх хэмжээнээс давсан байна. 1-р хэсэг дээр баяжуулах үйлдвэрээс лаг 
хүлээж авах, лагийн усыг тунгааж эргүүлэн баяжуулах үйлдвэр лүү шахах зэрэг 
хаягдлын далангийн ерөнхий үйл ажиллагаа мөн далан өндөрлөх, зузаалах зорилгоор 

газар шорооны үйл ажиллагаа мөн явагдаж байна. Даланг өндөрлөх, зузаалах ажлын 

үед дэвсэж буй материалыг ачих болох буулгах үедээ услаж байсан нь тоос бууруулах 

арга хэмжээ болж байв. Тус цэгт үүссэн хүлцэх хэмжээнээс давсан тохиолдлуудыг 
улирлын шинж чанартай гэж үзэж болох хэдий ч бодит байдал дээр замаар явах хүнд 

машин механизмуудын явдлаас үүссэн. Замын усалгаа ОТ төслийн талбайн хэмжээнд 3 

дугаар сард эхэлсэн бөгөөд хаягдлын далангийн замыг өдөрт хамгийн багадаа 1 удаа 
усалж тоос дарах арга хэмжээг авч байв. Харин 2–р хэсгийн талбай дээр өнгөрсөн оны 

турш өнгөн хөрсний хуулалтын ажил хийгдсэн болно. Ил уурхайн (OP01; OP02) орчимд 

нарийн ширхэглэгт тоос 2013 оны 11, 12 дугаар, энэ оны 1, 2, 3, 4, 5 дугаар саруудад, 

бүдүүн ширхэглэгт тоос 2013 оны 12, энэ оны 3, 5 дугаар саруудад тус тус хүлцэх 

хэмжээнээс давсан. Ил уурхайд хөрс хуулах, хүдэр олборлох, тэсэлгээ хийх, ачих, 

буулгах зэрэг тоосжилт үүсгэх бүхий л төрлийн үйл ажиллагаа явагддаг. Тоосжилтийг 
бууруулахын тулд ил уурхайн хэсэгт замын усалгаа, хурдны хязгаар, олборлосон 
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хүдрийг усаар норгож тээвэрлэх зэрэг үйл ажиллагаануудыг дулааны улиралд байнга 
авч байв. Монгол улсын хууль тогтоомж10 болон төслийн үйл ажиллагааны үед дагаж 

мөрдөх холбогдох менежмент төлөвлөгөө11-нд заасны дагуу хүчтэй салхи шуургатай 

үед тэсэлгээ хийгдэж байгаагүй болно.  

Төв дулааны станц (CHP) орчимд энэ оны 4, 5 дугаар сард нарийн ширхэглэгтэй тоосны 

агууламж 0.055-0.057 мг/м3 хүрч, хүлцэх хэмжээг давсан байна. Төв дулааны станцын 

хувьд тоосжилт үүсгэж болзошгүй хэд хэдэн үйл ажиллагаа байдаг. Эдгээрийг дурьдвал 

нүүрс тээвэрлэлт, хадгалалт болон яндангийн хаягдал утаа, шаталтаас үүссэн үнс, 
түүнийг зөөж үйлдвэрийн хог хаягдлын талбайд хаях зэрэг үйл ажиллагаа болно. Төв 
дулааны станцын бүтэн жилийн хэрэгцээг хангахуйц хэмжээний нүүрсийг жил бүрийн 

9-10 дугаар сард татдаг. Ийн тээвэрлэж ирэхдээ тэвшин дэх нүүрсийг битүү хучиж 

тээвэрлэж ирээд, салхины хамгаалалт бүхий тусгай талбайд буулгадаг. Станцын 

зуухнуудын хэвийн ачааллын үед шаталтын дүнд яндангаас гарах хаягдал утаанд 

агуулагдах тоосны дундаж хэмжээ 7мВт, 29мВт хүчин чадалтай зуухнуудад харилцан 

80.8 мг/м3, 114 мг/м3 байсан нь стандартад заасан зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнээс даруй 

2.48 ба 1.75 дахин бага байв. Тус хэмжилтийг 2014 оны 2 дугаар сарын 26, 27 –нд Цаг 
уур орчны шинжилгээний газрын мэргэжилтнүүдийн хийж гүйцэтгэсэн12 (Хүснэгт 37).  

Хүснэгт 37. Оюу Толгойн Төв дулаан станцын 2, 4-р зуухны хаягдал утаанд хийсэн тоосны хэмжилтийн 

үр дүн. 2014 оны 2 дугаар сарын 26, 27-нд.  

Зуухны 

нэр, 

хүчин 

чадал 

Хэмжиг-

дэхүүн 

Хэмжилтийн дугаар Хэвийн 

нөхцөлд, 

мг/м3
 

MNS 6298:2011
13

 

зөвшөөрөгдөх 

дээд хэмжээ, мг/м3
 

Стандарт 

утгатай 

харьцуулсан 

байдал 1 2 3 4 

ТДС 4-р 
зууханд 
/29мВт/  

PM 235.9 172.4 13.6 35.7 114 200 1.75 дахин бага 

ТДС 2-р 
зууханд 
/7мВт/  

PM 7.5 192.6 42.5 
 

80.8 200 2.48 дахин бага 

Мөн түүнчлэн яндангийн утаа баригчид шүүгдэж үлдсэн үнсийг станцаас битүү 

тэвшинд тосч авч тээвэрлэн үйлдвэрлэлийн хог хаягдлын цэгт буулгадаг. Дээр дурьдсан 

2 удаагийн хүлцэх хэмжээнээс давсан тохиолдлыг улирлын шинж чанартай гэж үзэж 

болохоор байна.         

                                                

10
 Засгийн Газрын 2006 оны 149 дүгээр тогтоолын 2 дугаар хавсралт: Тэсэлгээний ажлын аюулгүй 

ажиллагааны нэгдсэн дүрэм 
11 OT-10-E2-PLN-0001-E, Atmospheric Emissins Management plan. 2013. Version1.1.  

12
 Оюу Толгой ХХК-ийн Дулааны төв станц, усан халаалтын зуухнуудын яндангаар ялгарах хорт хий болон 

гадаад орчны тоосны хэмжилтийн шинжилгээний тайлан. 2014он. Цаг уур орчны шинжилгээний газар 

13
 MNS6298:2011 Шинэ дулааны цахилгаан станц, дулааны станцын яндангаар агаар мандалд хаях 

утааны найрлага дах агаар бохирдуулах зарим бодисын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ ба хэмжих арга. 
2011он. Стандартлал хэмжилзүйн газар. Улаанбаатар хот.  
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Шатахуун түгээх станц (PDS01) орчимд энэ оны 1, 2, 4, 5 саруудад нарийн ширхэглэгт 
тоосны агууламж 0.082-0.127 мг/м3, бүдүүн ширхэглэгт тоосны агууламж 1, 2 сард 

0.192-0.209 мг/м3 хүрч тус тус хүлцэх хэмжээнээс давсан байна. Энэ байршилд хөнгөн 

тэрэгний болон ачаа тээврийн том тэрэгний замын хөдөлгөөний давтамж маш өндөр тул 

тоосжилт үүсэх өндөр магадлалтай байдаг. Тоосжилтыг бууруулах зорилгоор тус 
талбайн шатахуун түгээгүүрийн хэсгийг 2013 оны эхний улиралд цементлэсэн нь үр 

ашигаа өгч тоосны төвшин тодорхой хэмжээнд буурсан хэдий ч зам нь шороон хэвээр 

тул энэ талбайд тоосжилт бүрэн буухгүй байна. Бүдүүн ширхэглэгт тоос 3 дугаар сараас 
эхлэн дахин стандарт хүлцэх хэмжээнээс хэтрээгүй нь оны 3 дугаар сараас эхлүүлсэн 

замын усалгаатай холбоотой. Хэдийгээр замын усалгаа хийгдэж байсан ч 4, 5 дугаар 

сард нарийн ширхэглэгт тоос хүлцэх хэмжээнээс хэтэрсэнийг улирлын байдалтай нь 
холбон тайлбарлахад хүргэж байна. Түлшний агуулах (PDS02) орчимд энэ оны V сард 

нарийн ширхэглэгт тоосны агаар дахь агууламж хүлцэх хэмжээнээс хэтэрч 0.082 мг/м3 

хүрсэн нь улирлын шинж чанартай.      

Баяжуулах үйлдвэрийн хүдрийн агуулах (COS) орчимд жилийн ихэнх хугацаанд хүлцэх 

хэмжээнээс хэтэрсэн тоосжилттой байв. Баяжуулах үйлдвэрийн үйл ажиллагаанаас тоос 
үүсгэж буй шалтгааныг тодруулах судалгаа 14 -г 2013 онд явуулсан. Судалгааны үр 

дүнгээр тоос үүсгэж буй хэд хэдэн шалтгааныг тодорхойлсоноос хамгийн чухал 

анхаарал татаж буй нь анхдагч бутлуурын үйл ажиллагаа ба хүдрийн агуулахад хүдэр 

хүлээж авах үеийн нөхцөл байдал юм. Уурхайгаас хүдрийг (зарим тохиолдолд норгож 

авчирдаг) анхдагч бутлуурт буулгах үед бутлуурын аман дээр суурьлуулсан усалгааны 

систем ажиллаж хүдэрт чийг өгдөг. Энэхүү системийн үр ашиг төдийлөн сайн биш 

буюу бутлуур дахь тоосжилт буурахгүй хэвээр байсан тул анхдагч бутлуурт хөөсөөр 

тоос дарах нэмэлт систем (Foam dust suppressant system)-ийг суурилуулахаар төлөвлөн, 

тус ажлыг энэ оны эхэнд эхлүүлэн энэ оны төгсгөлд бүрэн ашиглалтанд орон ажиллаж 

байна. Мөн анхдагч бутлуураас хүдэр туузан дамжуулагчаар дамжин баяжуулах 

үйлдвэрийн хүдрийн агуулахад буух үед тоосжилт үүсдэг. Учир нь хүдрийн агуулах 

хагас битүү бөгөөд түүнд агуулагдах хүдрийн өндөр нам байдал салхины чиглэл, хурд, 

бууж буй хүдрийн чийгийн агууламжаас хамаараад харилцан адилгүй тоосжилт тухайн 

орчинд үүсдэг. Дээр дурьдсан хөөсөөр тоос дарах систем нь хүдрийг маш сайн чийглэх 

бөгөөд хүдрийн агуулахад хүдэр буух үеийн тоосжилтын хэмжээ багассан байна.   

Халивын элсний орд (Khal) орчимд нарийн ширхэглэгт тоос энэ оны 2, 3, 5 дугаар сард 

0.091-0.125 мг/м3, бүдүүн ширхэглэгт тоос энэ оны 3, 5 дугаар сард 0.160-0.183 мг/м3 

хүрч  хүлцэх хэмжээнээс давсан байв. Тус ордын үйл ажиллагааг 2013 оны сүүлээр 

зогсоож, нөхөн сэргээлтийн ажлыг төлөвлөж байсан хэдий ч 2014 оны 3 дугаар сараас 
эхлэн хуучин ордын урд хэсэгт залгуулан шинээр сунгалт хийж 8 дугаар сар хүртэл 

дахин ашигласан. Элс олборлох үед тоосжилтыг бага үүсгэх зорилгоор салхины хурд 

12м/с-ээс бага үед л ажиллуулж байв. Мөн түүнчлэн замыг усалгааг тогтмол хийж, 

хурдны хязгаарыг баримтлуулж байв. Дээр дурьдсан хүлцэх хэмжээнээс давсан 

тохиолдлуудад ордын ашиглалтын үйл ажиллагаа нөлөөтэй байснаас гадна улирлын 

нөхцөл байдал бас нөлөөлж байсан гэж үзэж байна.       

                                                
14 Report for dust study at the Concentrator ore storage. 2013. Oyu Tolgo1 дүгээр (Дотоодын тайлан) 
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Хаягдал боловсруулах төв (WMC) орчимд энэ оны 4, 5 дугаар сард нарийн ширхэглэгт 
тоосны агаар дахь агууламж 0.058-0.67мг/м3 хүрч, хүлцэх хэмжээнээс хэтэрсэн байв. 
Улирлын шинж чанартай өссөн гэж үзэж болохоор байна. Бүдүүн ширхэглэгт тоос 
хүлцэх хэмжээнээс ямагт доогуур төвшинд байв.       

Ундайн голын тохируулга хийсэн талбай (UnRI01, UnRI02, UnRI03) орчимд бүдүүн 

ширхэглэгт тоосны агаар дахь агууламж 0.126 мг/м3 хэмжээтэйгээр хүлцэх хэмжээнээс 
хэтэрсэн байсан нь i сарын хэмжилтээр илэрсэн. Нарийн ширхэглэгт тоосны агаар дахь 
агууламж Ундайн голын гольдролд тохируулга хийсэн талбайд хүлцэх хэмжээнээс 
хэтрээгүй. Тус талбайд тохируулга хийгдсэнээс хойш ямар нэгэн нэмэлт үйл ажиллагаа 
явагдаагүй болно.  

Төслийн талбайн дотоод замууд болон төслийн талбайгаас Ханбумбат нисэх буудал 

хүртэлх зассан замд өдөр тутмын усалгааны ажлыг 3 дугаар сарын эхнээс 1i сарын 

сүүлч хүртэл үргэлжлүүлсэн.           

 Төслийн дэд бүтцийн шугамын дагууд явуулсан тоосны хяналт 19.2.3.

шинжилгээ 

19.2.3.1. Гүний хоолойн ус татах шугамын дагууд явуулсан тоосны 

хяналт шинжилгээ 

Гүний хоолойн газрын доорхи усны нөөцийг ашиглах төслийн байгаль орчинд 

нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээний хяналт шинжилгээний хөтөлбөрт 
тусгагдсаны дагуу усны шугам хоолойн дагуу 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 2011 

оны 4 дүгээр сараас сарын давтамжтайгаар эхлүүлсэн. Ус татах шугам хоолойн үйл 

ажиллагаа жигдэрч, ашиглалтанд бүрэн орсонтой холбоотойгоор 2013 оны i сараас 
эхлэн хэмжилтийг улирал тутамд явуулж байна (Хүснэгт 38). 

Хүснэгт 38. Гүний хоолой дахь хяналт шинжилгээний цэгүүдийн байршлын 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 6 

сараас 2012 оны 7 дугаар сар хүртэл хугацаанд үргэлжилсэн бөгөөд энэ оны хувьд зам 

засварын ажил л 8 дугаар сард хийгдсэн. График 99, График 100-д ус татах шугам 

хоолойн дагууд хэмжсэн нарийн ширхэглэгт болон бүдүүн ширхэглэгт тоосны үр дүнг 
үзүүлэв. 
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График 99. Гүний хоолойн ус татах шугам хоолойн дагуу хэмжсэн нарийн ширхэглэгт тоосны үзүүлэлт 

Гүний хоолойн ус татах шугам хоолойн дагуух 5 талбайд хийсэн улирлын хэмжилтийн 

үр дүнд агаар дахь нарийн ширхэглэгт тоосны агууламж хүлцэх хэмжээнээс ямагт бага 
буюу хэвийн агууламжтай байв. Харин 5 дугаар сард алсын нөлөөллийн цэгүүд болох 

Амтгайн тойром (AmTo)  болон Шар тохойд (ShTo) хүлцэх хэмжээнээс ялимгүй 

хэтэрсэн байна. Энэ 2 талбайд хэмжилт хийх үед шуургатай байв. 

 

График 100. Гүний хоолойгоос ус татах шугам хоолойн дагууд хэмжсэн бүдүүн ширхэглэгт тоосны 

хэмжилтийн үр дүн 
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Бүдүүн ширхэглэгт тоосны агууламж хувьд хэмжилт хийх нийт хугацааны туршид 

Гүний хоолойн шугам хоолойн дагуу болон түүний алсын нөлөөллийн бүсэд Монгол 

улсын агаарын чанарын стандарт MNS4585:2007-д заасан хүлцэх хэмжээнээс ямагт бага 
буюу хэвийн агууламжтай байв.   

19.2.3.2. Оюу Толгой- Гашуун сухайтын замын дагууд хэмжсэн тоосны 

үзүүлэлтүүд 

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) 

зэрэг 5 цэгт тоосны хяналт шинжилгээг сар бүр явуулж байна (Хүснэгт 39).  

Хүснэгт 39. Оюу Толгой- Гашуун сухайтын замын дагуух хяналт шинжилгээний  цэгүүдийн байршлын 

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 

Багажны засвар үйлчилгээтэй холбоотойгоор 3 дугаар сард тус зурвасын дагууд 

хэмжилт хийгдээгүй болно. Нарийн болон бүдүүн ширхэглэгтэй тоосны хэмжилтийн үр 

дүнг График 101, График 102-д тус тус үзүүлэв.   
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График 101. Оюу Толгой- Гашуун сухайтын замын дагууд хэмжсэн нарийн ширхэглэгт тоосны 

хэмжилтийн үр дүн 

Нарийн ширхэглэгтэй тоосны агаар дахь агууламж 2013 оны 1i сараас энэ оны 4 дүгээр 

сар хүртэлх нийт 25 хэмжилтийн 60 хувьд буюу 15 хэмжилтэнд агаарын чанарын 

стандартад заасан хүлцэх хэмжээнээс хэтэрсэн байв. харин 5 дугаар сараас хойш хүлцэх 

хэмжээнээс давссан тохиолдол бүртгэгдээгүй байна. хүлцэх хэмжээнээс хэтэрсэн 

тохиолдлуудыг дурдвал: бөгтөр хөөвөрт (BUKH) энэ оны 1, 2, 4 дүгээр сард 0.069-0.103 

мг/м3, дөрвөлжин тээг орчимд (DOTE) 2013 оны 12, энэ оны 1, 4 дүгээр сард 0.064-

0.143мг/м3, хонгор овоо орчимд (KHOV) 1, 4 дүгээр сард 0.118- 0.159 мг/м3, цагаан хад 

орчимд (TSKH) 2013 оны 11, 12 дугаар, энэ оны 1, 4 дүгээр сард 0.054-0.133 мг/м3, 

гашуун сухайтын хилийн боомт орчимд (GASU) 2013 оны 11, 12, энэ оны 4 дүгээр сард 

0.083-0.170 мг/м3 хэмжээгээр тус тус хэтэрсэн байв.  
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График 102. Оюу Толгой-Гашуун сухайтын замын дагууд хэмжсэн бүдүүн ширхэглэгт тоосны 

хэмжилтийн үр дүн 

Бүдүүн ширхэглэгт тоосны агаар дахь агууламж нарийн ширхэглэгт тоосны мөн адил 

2013 оны 1i сараас энэ оны 4 дүгээр хүртэл нийт хэмжилтийн 56 хувьд нь агаарын 

чанарын стандартад заасан хүлцэх хэмжээнээс давсан байв. Харин 5 дугаар сараас 
хойшхи хэмжилтийн үр дүнгээс харахад хүлцэх хэмжээнээс ямагт бага агууламжтай 

байсан байна. Нарийн болон бүдүүн ширхэглэгт тоосны агаар дахь агууламжийн энэхүү 

хэлбэлзлийг дараах байдлаар тайлбарлаж болохоор байна. ОТ-с Гашуун сухайт хүртэлх 

баяжмал тээвэрлэх замын барилгын ажил 2013 оны сүүлчээр дууссан бөгөөд хэмжилт 
хийгдсэн эхний 3 сарын (2013 оны 1-р сараас энэ оны 12 сар хүртэл) хугацаанд хуучин 

түр замыг ашигласан хэвээр байсан юм. Учир нь замын гүйцэтгэлийг улсын комиссд 

хүлээлгэн өгөөгүй байсантай холбоотойгоор засмал замыг энэ хугацаанд түр 

хугацаагаар хааж, нээж байв. Энэ байдал нь эхний 3 сард тус замын дагуух ихэнх 

цэгүүд дээр хүлцэх хэмжээнээс давсан тоосжилт үүссэний тайлбар байж болох юм. Энэ 
оны 1 сараас түр замыг хааж, засмал замыг бүрэн ашиглаж эхэлсэнээр замын дагуух 

тоосжилт буурсан. 6 дугаар сард түр замын нөхөн сэргээлтийн ажил хийгдэж эхэлсэн. 

Энэ сард хэмжилтийн бүх цэг дээр хүлцэх хэмжээнээс давсан агууламж бүхий тоосжилт 
үүссэн нь түр замын нөхөн сэргээлтийн ажилтай үл хамаарна. Учир нь хэмжилт хийх 

үед шороон шуургатай байв. 

 Агаар дахь зарим хийн хяналт шинжилгээ 19.2.4.

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 
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байна.  2014 онд сарын давтамжтайгаар тус хяналт шинжилгээг хийж гүйцэтгэсэн. Агаар 

дахь хийн хяналт шинжилгээг Dragger X@m 5000 загварын зөөврийн багажны (Зураг 
86) тусламжтайгаар нийт 36 цэг дээр хэмжилт хийж гүйцэтгэв.  

 

Зураг 89. Агаар дахь хийн найрлага тодорхойлдог зөөврийн Dragger X@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. Бид Монгол улсын агаарын чанарын MNS4585:2007 

стандартыг мөрдлөг болгон ажиллаж байна. Тус стандартад агаар дахь нүүрстөрөгчийн 

дутуу исэл (CO), азотын давхар исэл (NO2) болон хүхэрлэг хий (SO2) –н агууламжийг 
зааж өгчээ (Хүснэгт 40). 

Хүснэгт 40.  MNS4585:2007 стандартад заагдсан гадаад орчны агаарын түгээмэл бохирдуулагчийн хүлцэх 

агууламж 

Үзүүлэлтийн нэр Хэмжилтийн хугацаа Хүлцэх агууламж [мг/м3] 

Нүүрс төрөгчийн дутуу исэл (CO) 30 минутын дундаж 60 

Азотын давхар исэл (NO2) 10 минутын дундаж 0.085 

Хүхэрлэг хий (SO2) 20 минутын дундаж 0.5 
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Зураг 90.  Агаарын чанарын хяналт шинжилгээний цэгүүдийн байршил 

19.2.4.1. Төслийн талбай ба түүний ойр орчмын агаар дахь зарим хийн 

агууламж  

Тус хяналт шинжилгээгээр агаар дахь метан (CH4), нүүрстөрөгчийн дан (CO) болон 

давхар исэл (СО2), хүхрийн давхар исэл (SO2) төслийн талбайн гадарга орчмын агаарт 
(2м хүртэл) илрээгүй. Харин бусад хийн агаар дахь агууламж дараах байдалтай байв. 
Агаарын найрлага дахь хүчилтөрөгч (O2)-ийн хэмжээ тогтмол 20.9%-тай байв. 
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Азотын давхар исэл (NO2) 2013 оны 1-р сард босоо ам 1-н уурын зуухны орчим, 

барилгын шатны агуулахын химийн бодис хадгалах цэг орчимд, шатахуун түгээгүүр 

орчимд, түлшний агуулах орчимд, хаягдал боловсруулах төв орчмын агаарт 0.40-0.81 

мг/м3 хэмжээтэйгээр илэрсэн нь хүлцэх хэмжээнээс даруй 4-9 дахин өндөр агууламжтай 

байв. Харин бусад саруудад агаарт азотын давхар исэл илрээгүй.  

Уурхайн талбай дахь суудлын автомашин, хүнд даацын ачааны машин, өөрөө явагч 

машин механизм, уурын зуух, дизель генератор, 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 Төв дулааны станц болон уурын зуухнууд юм. Төв 
дулааны станц болон уурын зуухны яндангаас ялгарч буй утааны хийн найрлагыг 
хэмжсэн тухай дараагийн бүлэгт өгүүлнэ. 

19.2.4.2. Яндангийн хаягдал утаанд агуулагдах бохирдуулагч 

бодисуудын хэмжилтийн үр дүн 

Энэ оны 1i сарын 26,  27-нд Цаг уур орчны шинжилгээний газрын мэргэжилтнүүд Оюу 
Толгой төслийн талбайд ажиллаж, Төв дулааны станцын 2-р зуух, 4-р зуух, Ханбумбат 
нисэх буудлын уурын зуух, босоо ам 1-н уурын зуухны  яндангийн хаягдал утаанд Testo 

350 багажаар хийн хэмжилтийг, тоосны сорьц авагч багажаар тоосны хэмжилтийг тус 
тус хийж гүйцэтгэсэн. Хэмжилтийг хийхдээ яндан тус бүрийн утаа гаргах хэсэгт 2 м 

өндөрт, 10 см диаметртэй нүх гаргаж түүндээ багажны хийн болон тоосны сорьц авах 

мэдрэгчтэй хошууг шургуулан хэмжилтийг 15 минутын турш, тус бүр 3-4 удаагийн 

давталттай хийж гүйцэтгэсэн (Зураг 95). 

 

Зураг 95. Ханбумбат нисэх буудлын уурын зуух, болон Төв дулааны станцын яндангийн хаягдал утаанд 

хийн найрлагын хэмжилт болон тоосны сорьц авч буй нь 
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Тус судалгааны үр дүнг Хүснэгт 41-д үзүүлэв. Хэмжилтийн үр дүнг MNS5457:200515 

стандартад заасан зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээтэй харьцуулав.  

Хүснэгт 41. Төв дулааны станцын, босоо ам 1-ийн болон Ханбумбат нисэх буудлын уурын зуухны 

хаягдал утаанд хийсэн хэмжилтийн үр дүн 

Зуухны нэр 

Хэмжиг-
дэхүүн 

O2 CO NOx NO CO2 SO2 tу Н2S* РМ 

Нэгж % 
 
мг/м3 мг/м3 мг/м3 % мг/м3 °C мг/м3  мг/м3 

2-р уух 

(7мВт) 

Дундаж 14.2 115 41 39 6.8 137 142 3.6 80.9 

Хэвийн 
нөхцөлд - 253 91 - - 303 - - 80.8 

4-р зуух 

(29мВт) 

Дундаж 15.99 316 230 214 5.01 204 79 25 114.4 

Хэвийн 
нөхцөлд - 946 689 - - 610 - - 114 

Зөвшөөрөгдөх дээд 

хэмжээ - 300 450 - - 600 - - 200 

Босоо ам1 

(ТК1,5-90/70) 

Дундаж 11 362.5 35 33 1.1 21.5 34.2 1.5 24.4 

Хэвийн 
нөхцөлд - 423 40 - - 25 - 2 24.4 

Босоо ам2 

(QXL-1.4-1-
95/70/All/W3) 

Дундаж 14.7 130 109.5 102.5 6.1 168 144.3 3 50.3 

Хэвийн 
нөхцөлд - 239 201 - - 309 - 5.5 20.3 

Зөвшөөрөгдөх дээд 

хэмжээ - 2000 400 - - 600 - - 300 

Ханбумбат  

(ТК-0,5-
95/70) 

Дундаж 16.8 519 102 96 3.8 717 137.7 0 55.4 

Хэвийн 
нөхцөлд - 1441 184 - - 1991 - 0 55.4 

Зөвшөөрөгдөх дээд 

хэмжээ - 2500 450 - - 800 - - 400 

*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. 

                                                

15 MNS6298:2011 Шинэ дулааны цахилгаан станц, дулааны станцын яндангаар агаар мандалд хаях утааны 
найрлага дах агаар бохирдуулах зарим бодисын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ ба хэмжих арга. 2011он. 
Стандартлал хэмжилзүйн газар. Улаанбаатар хот. 
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Төв дулааны станц нь 7мВт хүчин чадал бүхий 2 зуух, 29мВт хүчин чадал бүхий 2 зуух 

нийт 4 зуухтай бөгөөд 1i сард агаарын температур нэмэгдэн дулаарч, дулааны станцын 

ачаалал багассантай холбогдуулан тухайн үед ажиллаж байсан 7мВт-ын зуухнуудыг 
төлөөлүүлэн 2-р зууханд, 29мВт-ын зуухнуудыг төлөөлүүлэн 4-р зууханд тус тус 
хэмжилт хийж хаягдал утаан дахь бохирдуулах бодисын ялгарлын хэмжээг тогтоосон. 

Хэмжилтийн дүнгээс үзэхэд SHFX7-2.0/130/70-M загварын 2-р зуухны утааны хий дэх 

нүүрстөрөгчийн дутуу ислийн агууламж 946мг/Нм3 буюу зөвшөөрөгдөх дээд 

хэмжээнээс 3.15 дахин их, азотын ислийн агууламж 689мг/Нм3 буюу зөвшөөрөгдөх 

дээд хэмжээнээс 1.53 дахин их, хүхэрлэг хийн агууламж 610мг/Нм3 буюу зөвшөөрөгдөх 

дээд хэмжээнд, утааны хий дэх тоосны хэмжээ 114мг/Нм3 буюу зөвшөөрөгдөх дээд 

хэмжээнд буюу хэвийн төвшинд байв. DHFX29-2.0/130/70-M загварын ус халаах 4-р 

зуухны утааны хий дэх нүүрстөрөгчийн дутуу ислийн агууламж 253мг/Нм3, азотын 

ислийн агууламж 90 мг/Нм3, хүхэрлэг хийн агууламж 303мг/Нм3, утааны хий дэх 

тоосны хэмжээ 81мг/Нм3 буюу MNS6298:2011 стандартад заасан зөвшөөрөгдөх дээд 

хэмжээнд буюу хэвийн байна. 

Босоо ам 1-ийн ТК-1.5-90/70 загварын, QXL-1.4-1-95/70/All/W3 загварын болон 

Ханбумбат нисэх буудлын ТК-0.5-95/70 маркийн усан халаалтын зууханд хийсэн 

хэмжилтийн үр дүн дараах байдалтай байв. Босоо ам 1-ийн усан халаалтын зуухнууд 

болон Ханбумбат нисэх буудлын усан халаалтын зуухнуудын ялгаруулах агаар 

бохирдуулах бодис СО, NOx, SO2, Дэгдэмхий үнсний агууламж MNS5457:2005 

стандартын зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс 1.7-24 дахин бага байна. Тухайлбал эдгээр усан 

халаалтын зуухнуудын ялгаруулах хорт хий болох СО нь 1.7-8.4 дахин, NOx нь 2-10 

дахин, SO2 нь 2-24 дахин, дэгдэмхий үнсний (PM) агууламж 6-12 дахин бага байв. 
Ханбумбатын нисэх буудлын уурын зуухны хаягдал утаанд агуулагдах хүхэрлэг хийн 

(SO2) агууламж зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнээс 2.5 дахин өндөр байв.   

Дээрхи хэмжилтийн үр дүнд үндлэн дараах бууруулах арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлж 

эхлүүлэв. 

Босоо ам 1-ийг ажлын байрыг Төв дулааны станцтай дулааны шугам сүлжээгээр 

холбож, тэнд байрлах уурын зуухны үйл ажиллагааг зогсоосон.    

Оюу Толгой төслийн төв дулааны станцын яндангийн хаягдал утаанд агуулагдах 

бохирдуулагч бодисуудыг бууруулахаар хийгдэж байгаа ажлуудлыг дурьдвал: 

ШУТИС-ийн Эрчим хүчний сургуулийн Уурын зуухны туршилт судалгааны төвийн 

багаар 2013 оны  12 дугаар сараас 2014 оны 11 сар хүртэлх хугацаанд иж бүрэн 

туршилт судалгаа 16  хийлгэж хаягдал утаанд агуулагдах бохирдуулагчдыг бууруулах 

арга хэмжээг тодорхойлуулав. Хаягдал утаан дахь хүхэрлэг хийн агууламжийг 
бууруулахын тулд нүүрсний нэгж жин тутамд 6-7 хувь байхаар тооцож шохойн чулуу 

нэмснээр хаягдал утаанд агуулагдах хүхрийн давхар ислийн хэмжээг 80-90 хувь 
бууруулж болохыг тогтоолгосон. Ийнхүү Төв дулааны станц болон Ханбумбатын 

                                                

16 Оюу Толгой төслийн талбай дахь Төв дулаан станцын уурын зуухны яндангийн хаягдал утаан дахь 
бохирдуулагч бодисууд. 2014. ШУТИС-ийн Эрчим хүчний сургуулийн Уурын зуухны туршилт 
судалгааны төв. Хуудасны тоо 162. 
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уурын зууханд хэрэглэх шохойн чулууны худалдан авалтын ажил хийгдэж байгаа 
бөгөөд энэ оны 12 дугаар сараас дээрх зөвлөмжийн дагуу нүүрсийг шохойн чулуутай 

хольж шатааж эхэлнэ. Азотын давхар исэл болон нүүрстөрөгчийн дутуу ислийг 
бууруулахын тулд 29мВт-ийн зуухнуудын хийн хөндийн хэсэгт дулаан солилцоог 
сайжруулж, тэнд үүсэх илүүдэл дулааныг шингээх нэмэлт экономайзэрийг суурьлуулах 

ажлыг 2015 оны зуны зогсолтын үеэр хийхээр төлөвлөв.  

Үүнээс гадна Төв дулааны станц, Ханбумбатын уурын зуух болон шинээр ашиглалтанд 

орж буй Хаягдал боловсруулах төвийн шатаах зуухны яндангийн хаягдал утаанд 

агуулагдах хийн агууламжийг хянахаар Шинжлэх Ухаан Технологийн Сургуулийн 

Эрчим хүчний сургуулийн мэргэжилтнүүдийн багтай сар тутмын  хэмжилт хийлгэхээр 

шинээр дахин гэрээ байгуулж, хэмжилтийг 11 сараас эхлүүлэв. Энэхүү сар тутмын 

хэмжилт 2015 оны 4 дүгээр сар хүртэл үргэлжилж яндангийн утаанд агуулагдах 

бохирдуулагч хийн агууламжийг бууруулахын тулд Оюу Толгойн авч хэрэгжүүлж буй 

үйл ажиллагааны үр дүнг хянах юм. Тус судалгааны ажлын 10, 11 сарын хэмжилтийн 

үр дүнг дор үзүүлэв. Тус судалгаагаар 10 дугаар сард төв дулааны станцын 7мВт-ын 1, 

2-р зуух, Ханбумбатын уурын зуух болон Хог боловсруулах төвийн шатаах зуухны 

хаягдал утаанд, 11 сард төв дулааны станцын 29мВт-ын 3-р зуух, Ханбумбатын уурын 

зуух болон Хог боловсруулах төвийн шатаах зуухны хаягдал утаанд тус тус хэмжилт 
хийгдсэн.  

Хүснэгт 42. Төв дулааны станц, Ханбумбат нисэх буудлын уурын зуух болон шатаах зуухны хаягдал 
утааны X, XI сард хэмжисэн хэмжилтийн үр дүн. 

Зуухны 

нэр 
Хугацаа 

Хэмжиг- 

-дэхүүн 
O2 CO NOx NO NO2 CO2 SO2 tу РМ 

Нэгж %  мг/м3 мг/м3 мг/м3 мг/м3 % мг/м3 °C  мг/м3 

1-р уух 
(7мВт) 

Х сар Дундаж 15.9 214.6 879.7 567.2 13.8 4.4 767.4 68.4 26.7 

Х сар 
Хэвийн 
нөхцөлд 

 

826.7 2609.5 

   

2492.0 

 

159.9 

2-р уух 
(7мВт) 

Х сар Дундаж 15.6 232.8 768.4 

  

5.0 769.0 293.0 

Х сар Хэвийн 
нөхцөлд 

 

826.7 2609.5 

   

2492.0 

 

159.9 

3-р зуух 
(29мВт) 

Хi сар Дундаж 4.2 244.5 92.4 60.4 0.1 14.7 765.8 120.5 1.3 

Хi сар 
Хэвийн 
нөхцөлд   415.8 157.1       1302.8   1.3 

Зөвшөөрөгдөх хэмжээ   300 450       600   200 

Хан-
бумбат  

(ТК-0,5-
95/70) 

Х сар Дундаж 14.6 2580.0 339.3 221.3 0.7 5.6 620.7 125.8 754.3 

Х сар 
Хэвийн 
нөхцөлд 7566.3 995.0 2318.8 754.3 

Хi сар Дундаж 12.8 2103.4 433.5 282.4 1.5 7.1 956.6 65.2 247.9 
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Хi сар Хэвийн 
нөхцөлд 

 

4037.1 832.1 

   

1842.8 

 

247.9 

Зөвшөөрөгдөх хэмжээ   2500 450       800   400 

Шатаах 
зуух 

Х сар Дундаж* 14.1 732.5 254.7 164.9 2.4 6.1 50.5 124.2 3.1 

Х сар Хэвийн* 
нөхцөлд 

 

1950.1 678.0 

   

134.3 

 

3.1 

Хi сар Дундаж* 10.4 6418.7 165.5 107.8 0.3 7.6 1.0 127.5 1.4 

Хi сар Дундаж° 12.7 828.0 237.4 153.8 2.0 6.1 0.0 85.4 1.4 

Хi сар Хэвийн 
нөхцөлд° 

 

6531.1 363.2 

   

0.1 1.4 

 

Зөвшөөрөгдөх хэмжээ17   200 300       200   400 

* Шатаах зууханд тостой хаягдал даавуу шатаах үеийн хэмжилтийн үр дүн                

° Шатаах зууханд эмнэлэгийн хаягдал шатаах үеийн хэмжилтийн үр дүн 

Х сард 7мВт-н 2 зуух ажиллаж байхад яндангаар хаягдах утааны хий дэх бохирдуулах 

бодисуудын агууламж стандартад заасан зөвшөөрөгдөх хэмжээтэй харьцуулахад 

нүүрстөрөгчийн дутуу исэл (CO) 2.75 дахин их, азотын давхар исэл (NOx) 5.8 дахин их, 

хүхрийн исэл (SO2) 4.15 дахин их, харин тоосны агууламж 60.01%-иар бага байв. 1i 

сард 29мВт –н зуух дангаар ажиллаж байхад төв дулааны станцын яндангаар хаягдах 

утааны хий дэх бохирдуулах бодисуудын агууламж стандартайгаа харьцуулахад 

нүүрстөрөгчийн дутуу исэл (CO) 2.31 дахин их, азотын давхар исэл (NOx) 65.08%-иар 

бага, хүхрийн исэл (SO2) 3.25 дахин их, тоосны агууламж нь 97.34 %-иар бага байв.  

Дунджаар сард Ханбумбат нисэх буудлын халаалтын ТК-0.5 маягийн ус халаах зуухны 

яндангаар хаях утааны хий дэх бохирдуулах бодисуудын агууламжийг стандартад 

заасан утгатай харьцуулахад нүүрстөрөгчийн дутуу исэл (CO) 3 дахин их, азотын 

давхар исэл (NOx) 2.2 дахин их, хүхрийн исэл (SO2) 2.3 дахин их, үнс тоосны агууламж 

нь 1.88 дахин их байв. Харин 1i сарын хэмжилтээр нүүрстөрөгчийн дутуу исэл (CO) 

1.61 дахин, азотын давхар исэл (NOx) 1.84 дахин, хүхрийн исэл (SO2) 2.3 дахин тус тус 
их байв. Утаан дахь тоосны агууламж стандарт утгатай харьцуулахад 38 %-иар бага 
байв.  

Хаягдал шатаах зуухны яндангаар хаях утааны хийг стандартад заасан утгатай 

харьцуулахад утааны хий дэх нүүрстөрөгчийн дутуу исэл (CO) 9.75 дахин, азотын 

давхар исэл (NOx) 2.26 дахин их, хүхрийн исэл (SO2) 32.83%-иар бага байна. Шатаах 

зуухны утааны яндангаар хаягдаж байгаа үнс, тоосны агууламж стандарт утгатай 

харьцуулахад 99.23 %-иар бага байв. Харин 1i сард хийсэн хэмжилтээр нүүрстөрөгчийн 

                                                

17
 Монгол улсын агаарын чанарын стандарт MNS 6342:2012 Аюултай хог хаягдал шатаах зуухны 

яндангаар агаар мандалд хаягдах утааны найрлага дахь агаар бохирдуулах зарим бодисын зөвшөөрөгдөх 

дээд хэмжээ. 5 х. 
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дутуу исэл (CO) 32.65 дахин, азотын давхар исэл (NOx) 21.5%-иар их, хүхрийн исэл 

(SO2) 99.5%-иар бага, тоосны агууламж 285.51 дахин бага байв.   

Яндангийн хаягдал утааны сарын хэмжилтийн тайланд дараах зөвлөмжийг бичжээ.  

1. Дулааны станцын эргэлдэх буцлах давхаргатай зуухнууд болон нисэхийн 

зууханд Хүннү коул ХХК-ийн нүүрс түлэх ашиглалтын явцад хүхрийн исэл их 

хэмжээгээр үүсч байгаа тул хэрэглэж байгаа нүүрсний жингийн 6-10 %-тай 

тэнцэх хэмжээний шохойн чулууг сайтар хольж шатааснаар “MNS 6298: 2011” 

ба “MNS 5457: 2005” стандартуудад заасан шаардлагыг хангах боломжтой юм. 

Иймд Төв дулааны станцын зуухнуудад 11 дугаар сард хэмжилт хийх үед 

нүүрстэй шохойн чулууг дээрх хувиар хольж түлэх шаардлагатай. 

2. 7мВт-ийн 1-р, 2-р зуухнууд шохойн чулуугүй ажиллахад хаягдаж байгаа утааны 

хийн дундаж температур 90.20С, 93.60С байгаа тул ийм ачааллаар удаан 

хугацаанд ажилуулахад зуухны сүүлийн хэсэгт нам температурын зэврэлт 
явагдаж болзошгүй байна. Иймд түүнээс зайльсхийхийн тулд утааны хийн 

температурыг 1200С-ээс бууруулахгүйгээр зуухны ачааллыг тогтмол хангаж 

ажиллах хэрэгтэй.  

3. 29мВт-н 3-р зуухны ажиллагааны үед агаар халаагуурын дараах утааны хийн 

температур 223-2790С буюу дундажаар 251.60С байгаа нь үнс баригчийн 

ажиллагаанд зөвшөөрөгдөх температураас (1800C) өндөр (500C-аар) тул 

бууруулах арга хэмжээ авах шаардлагатай байна. Иймд энэ нөхцлийг хангахын 

тулд зуухны хийн хөндийн дээд зайтай хэсэгт халаах гадаргуу (экономайзерийн 

3-р үе) нэмж суурилуулснаар дулаан солилццоог эрчимжүүлж, зуухны ашигт 
үйлийн коеффициентийг дээшлүүлэн түлшний зарцуулалтыг бууруулах болно. 

4. Түлшний шаталтаас үүсэх азотын ислийн агууламж голчлон илүүдэл агаараас 
хамаарч байгаа тул түүнийг бууруулж “MNS 6298: 2011” стандартад заасан 

хэмжээнд байлгахын тулд зуухнуудын анхдагч ба хоёрдогч агаарын 

салхилууруудын сойлтууруудаар агаарын шаардлагатай хэмжээг тохируулж 

байх хэрэгтэй. Ингэснээр илүүдэл агаарын тохирох хэмжээг хангах болно.  

5. Ханбумбат нисэх буудлын халаалтын зуухны түлж байгаа түлш нунтаг ихтэй 

байгаа тул галлаж нүүрс нэмэх үед ихээхэн хэмжээний нунтаг нүүрс тортог 
утаатай хамт шууд агаарт хаягдаж байгаа тул нүүрсийг шигшин ялгаж нунтаг 
хэсгийг Төв Дулааны станцын зууханд өгөөд бүхэлдүүг энэ зууханд хэрэглэх 

талаар арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Ингэснээр нүүрсний зарцуулалтыг 
бууруулж, хүлэмжийн хий болон бохирдуулах бодисуудын гаралтыг тодорхой 

хэмжээгээр бууруулах нөхцөл бүрдэх болно.  

6. Ханбумбат нисэх буудлын халаалтын зуухны яндангаар хаях утааны хий дэх 

дэгдэмхий үнс, тоосны агууламж их байгаа тул цаашид зуухнуудыг ээлжээр 

ажиллуулан, ажиллаж байсан зуухны үнс баригчид үзлэг хийн шалгаж 

ажиллагааг сайжруулах буюу шинээр солих арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх 

хэрэгтэй.  

7. Хог хаягдал шатаах зуухны хувьд тос ихтэй хаягдал даавууны шаталтаас үүсэх 

нүүрстөрөгчийн дутуу исэл хэт их үүсэж байгаа тул түүнийг бууруулж, 
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шаталтыг бүрэн явуулахын тулд шаталтын горимыг буюу агаар өгөлтийг 
тохируулж ажиллуулах хэрэгтэй юм.  

8. Гэрүүдийн халаалт хэт өндөр байгаа тул тэдгээрийн дулаан түгээлтэд тохируулга 
хийлгэж, халаалтыг хэвийн хэмжээнд хүртэл бууруулах арга хэмжээг авч 

хэрэгжүүлснээр Төв Дулааны станцын түлшний хэрэглээг бууруулж, үүсэх 

хүлэмжийн хий болон бохирдуулах бодисуудын гаралтыг тодорхой хэмжээгээр 

багасгаж эдийн засгийн төдийгүй экологийн үзүүлэлтийг дээшлүүлэх боломж 

бүрдэнэ.  
9. Өвлийн саруудад (12-2 дугаар сар) зөөврийн хэмжүүрүүд царцаж, гадаа янданд 

хэмжилт хийх боломжгүй болох тул хэмжүүрүүдийг дотор байрлуулан хэмжих 

боломж бүрдүүлэх хэрэгтэй болж байгааг анхаарах хэрэгтэй.   

Тус зөвлөмжүүдийн дагуу холбогдох арга хэмжээг авч хэрэгжүүлж, хаягдал утаан дахь 
бохирдуулагч бодисуудын агууламжийг бууруулна. 

 Төслийн дэд бүтцийн шугамын дагуух агаар дахь зарим хийн 19.2.5.

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 хорт хийн хяналт шинжилгээг явуулж байна. Ус татах шугам хоолойн 

дагууд болон Оюу Толгой-Гашуун сухайтын замын дагууд аливаа бохирдуулагч  хий 

илрээгүй.  

Хэсгийн дүгнэлт 

1. Оюу Толгой төслийн талбай, түүний дэд бүтцийн зурвасын дагууд хэмжисэн 

тоосны хяналт шинжилгээний нийт үр дүнгээс үзэхэд улирлын шинж чанартай 

агаар дахь тоосны агууламжийн хэлбэлзэл ажиглагдаж байна. Монгол улсын 

агаарын чанарын стандартын хүлцэх агууламжаас хэтэрсэн тохиолдлуудын 70 

орчим хувь нь хаврын хуурай, салхины хурд ихтэй ii-V саруудад 

тохиолдов.Нийт утгаар авч үзвэл улирлын шинж чанартайгаар хэлбэлзэж буй 

хэдий ч Хаягдлын далан, ил уурхай, Баяжуулах үйлдвэрийн хүдрийн агуулах, 

шатахуун түгээгүүр, баяжмал хадгалах талбай зэрэг цөөн талбайнуудаас ихэнх 

хүлцэх агууламжаас хэтэрсэн тохиолдол бүртгэгдсэн байна. Энэ нь тус 
талбайгаас хүчтэй салхины нөлөөгөөр тоосжилт үүсч байгааг гэрчилж байна. 
Цаашид шаардлагатай бууруулах арга хэмжээг эдгээр талбайнуудад авах 

шаардлагатай. 

2. Төслийн талбай орчмын болон түүний дэд бүтцийн зурвасын дагууд сар бүр 

хэмжисэн  хэмжилтийн үр дүнгээр зарим бохирдуулагч бодис орчны (2м 

хүртэлх) агаарт огт илрээгүй байна. Зөвхөн 2013 оны Xi сарын 20-ны 

хэмжилтээр азотын давхар ислийн агаар дахь агууламж хүлцэх хэмжээнээс 
хэтэрсэн тохиолдол босоо ам 1-н уурын зуухны орчим, барилгын шатны 

агуулахын химийн бодис хадгалах цэг орчимд, шатахуун түгээгүүр орчимд, 

түлшний агуулах орчимд болон хаягдал боловсруулах төв орчмын агаарт тус тус 
бүртгэгдсэн.    
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3. Яндангийн хаягдал утаанд агуулагдах хийн хэмжилтийн үр дүнгээр Төв дулааны 

станцын 7мВт, 29мВт-н зуухнуудын болон Ханбумбат нисэх буудлын уурын 

зуухны хаягдал утаанд бохирдуулагч хий, тоосны агууламжийн холбогдох 

стандартын зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс давсан нь тогтоогдсон. Энэхүү байдлыг 
залруулах арга хэмжээг холбогдох тайланд бичигдсэн зөвлөмжийн дагуу авч 

хэрэгжүүлж, стандартын   шаардлагад нийцэж буй эсэхийг хаягдал утааны хийн 

сарын хэмжилтээр хянана.         

 Дуу шуугиан ба Доргио чичиргээ 19.3.

 Дуу шуугиан 19.3.1.

Дуу шуугиан гэдэг нь орчинд тархаж байгаа механик хэлбэлзэх хөдөлгөөн бөгөөд 

түүний давтамжийг герц (Гц)-ээр, үзүүлэх хүчний төвшинг нь децибиль (дБ)-ээр 

хэмждэг. Хүний чих 15-20000 Гц-ийн хоорондох дууг сонсож чаддаг. Хүрээлэн буй 

орчинд үүсч буй дуу шуугианы төвшин тодорхой хэмжээнээс давсан тохиолдолд хүний 

эрүүл мэндэд муугаар нөлөөлж болзошгүй тул үүнтэй холбогдуулан хяналт 
шинжилгээг явуулан, Монгол улсын Агаарын чанар, техникийн ерөнхий шаардлага 
MNS4585:2007 стандартыг мөрдлөг болгон ажиллаж байна (Хүснэгт 4344).  

Хүснэгт 43.  Дуу шуугианы зөвшөөрөгдөх төвшин (MNS 4585:2007) 

Хамаарах орчин 

16 цагийн дундаж (дБ) 8 цагийн дундаж (дБ) 

Өдрийн цагт 

07:00 – 23:00 

Шөний цагт 

23:00 – 07:00 

Дотоод орчин 60 45 

Гадаад орчин 60 45 

Тус хяналт шинжилгээний ажилд орчны дуу шуугианы хэмжилтийн 2238 медиатор 

нэртэй зөөврийн багаж (Зураг 96)-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. 

 

Зураг 96. 2238 Медиатор 
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Дуу шуугианы хяналт шинжилгээний цэгүүд нь төслийн талбайг тойрон ойрын (NMP-

LA01-04) болон холын (NMP-LA05-10) хүрээ үүсгэн байрлах бөгөөд уурхайн 

суурингаас хамгийн ойр нь 4.0км (NMP-LA01), хамгийн хол нь 53км (NMP-LA11) -т 
орших нийт 11 цэг байна (Зураг 97).  

 

Зураг 97.  Дуу шуугианы хяналт шинжилгээний цэгүүдийн байршил 

Төслийн талбай орчмын дуу шуугианы хэмжилт 

Өнгөрсөн нэг жилийн хугацаанд улирал тутамд өдрийн болон шөнийн цагаар хийсэн 

дуу шуугианы хяналт шинжилгээний үр дүнг График 10303, График 10404-д тус тус 
үзүүлэв. 
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График 103. Оюу Толгой төслийн өдрийн дуу шуугианы төвшин 

Оюу Толгой орчимд өдрийн дуу шуугианы төвшин 30-50дБ орчимд хэлбэлзэж байв. 
Улирлын хэмжилтээр өдрийн цагт агаарт тархах дуу шуугианы хэмжээ MNS4585:2007 

стандартад заагдсан зөвшөөрөгдөх хэмжээ болох 60дБ-ээс хэтрээгүй байна.  

 

График 104. Оюу Толгой төслийн шөнийн дуу шуугианы төвшин 

Оюу Толгой орчимд шөнийн дуу шуугианы хэмжээ 35-44.5дБ орчимд хэлбэлзэж байсан 

нь шөнийн дуу шуугиан стандартад заасан зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ болох 45дБ-ээс 
ямагт бага төвшинд байв.  

Түр болон байнгын нисэх онгоцны буудлууд орчмын дуу шуугианы хэмжилт 
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Орон нутгийн Оюут түр нисэх онгоцны буудлын үйл ажиллагаа нь хаагдсан хэдий ч 

түүний техникийн болон биологийн нөхөн сэргээлт дуусах хүртэл анх сонгосон 6 цэгт, 
мөн орон нутгийн байнгын нисэх онгоцны Ханбумбат буудлын ашиглалтын явцад 

үүсэх дуу шуугианыг хянах зорилгоор 6 цэгт өдрийн цагаар сар бүр хэмжилтийг хийв. 
Үр дүнг График 105-д үзүүлэв. 

 

График 105. Нисэх онгоцны буудлын эргэн тойрон дахь дуу шуугианы төвшин 

Орон нутгийн түр онгоцны буудал орчмын болон байнгын нисэх онгоцны буудал 

орчмын дуу шуугианы төвшин оролцоогоор 20-54дБ буюу стандартад заасан 

зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс ямагт бага төвшинд байв.  

 Доргио чичиргээ 19.3.2.

Оюу Толгой төслийн Байгаль хамгаалах төлөвлөгөө, Орчны хяналт шинжилгээний 

хөтөлбөрт тусгагдсны дагуу хөрсний доргио чичиргээний судалгааг жил бүр ШУА-ын 

харъяа Одон орон геофизикийн судалгааны төвийн Газар хөдлөлийн салбарийн 

судлаачид төслийн талбайн дотор болон гадна нийт 8 талбайд (Зураг 98) 

чичирхийллийн судалгааг хийж гүйцэтгэдэг. 2014 оны судалгааны ажил 12 дугаар 

сарын эхэнд хийгдэхээр төлөвлөгдсөн.  
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Зураг 98. Оюу Толгой төслийн хөрсний доргио чичиргээний судалгааны цэгүүдийн байршил 

Тус судалгааны ажлын эцсийн тайланг 12 дугаар сарын 15-ны дотор Оюу Толгойд 

хүлээлгэн өгөхөөр хоёр тал харилцан тохиролцсон. Эцсийн тайланг Оюу Толгой 

төслийн Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө, Орчны хяналт шинжилгээний 

хөтөлбөрийн биелэлтийн энэ жилийн тайланд хавсралт байдлаар хүргүүлэх болно.  

Хэсгийн дүгнэлт 

1. Оюу Толгой төслийн талбайн өдрийн болон шөнийн мөн нисэх онгоцны 

буудлуудын өдрийн дуу шуугианы төвшин ямагт Монгол улсын агаарын 

чанарын стандартад заасан зөвшөөрөгдөх хэмжээнд байна. 
2. Доргио чичиргээний судалгааны ажлыг төлөвлөсөний дагуу гүйцэтгэгч 

байгууллага ШУА-ын харъяа Одон орон геофизикийн судалгааны төвөөр хийж 

гүйцэтгүүлж, эцсийн тайланг тус биелэлтийн тайланд хавсаргав.  
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 ХӨРСНИЙ ЧАНАР 19.4.

Оюу Толгой төслийн Байгаль орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн хүрээнд 

хөрсний хяналт шинжилгээг жилийн дулаан саруудад, ихэвчлэн 8-9 дүгээр 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 ангилна 
(Зураг 99).  

 

Зураг 99.  Хөрсний хяналт шинжилгээний цэгүүдийн байршил 

 Хөрсний хими, физик шинж чанарын хяналт шинжилгээ 19.4.1.

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 2012 оны тайлан18-д тодорхойлон бичсэн бий. Харин энэ жил 

                                                

18 “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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эдгээр цэгүүдэд дахин зүсэлт хийгээгүй бөгөөд 20см гүнтэй малталт хийж дээж авсан. 

Хяналт шинжилгээний үр дүнг доорх дэд бүлгүүдэд дэлгэрэнгүй үзүүлэв. 

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. Оюу 
Толгой орчмын өнгөн хөрсний 0-20 см дахь үржил шимт ялзмагийн агууламж 1%-аас 
ямагт бага (Ханбумбат нисэх буудлын зурвас орчмы хөрсөнд хамгийн өндөр 1.7 хувь 
хүртэл агууламжтай), азот 0.1-23.2мг/100гр, хөдөлгөөнт фосфор 0.02-3.66мг/100гр, 

хөдөлгөөнт кали 0.9-62мг/100гр  агууламжтай. Хөрсөнд шингээгдсэн нийт суурьт ионы 

агууламж 3.55-733.51мг-экв/100гр бөгөөд суурьт кальцийн болон магнийн ион 

давамгайлдаг. Мөн энэ нутгийн хөрсний бүх үе давхаргад карбонат тодорхой 

хэмжээгээр агуулагддаг бөгөөд хөрсний урвалын орчин (рН) саармагаас сул шүлтлэг 
орчинтой. 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 бүрэлдэхүүнд молекулын хэмжээтэй нарийн шавар (<0.002мм), тоос (0.002-

0.05мм), элс (0.05-2мм), чулуу (>2мм) гэх мэт олон янзын ширхэгүүд багтана. 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 тодорхойлдог. Хөрсний энэ ангилалд 

механик бүрэлдэхүүнийг 13 хэв шинжид хуваадаг. Оюу Толгой төслийн талбайн доторх 

болон түүний ойр орчмын нутгийн хөрсний механик бүрэлдхүүнийг График 106-д 

үзүүлэв.  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.  
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А- Шавар     L- Шавранцар 

Аs- Элс ихтэй шавар    Lf- Тоос ихтэй шавранцар 

La-s- Элс ихтэй хүнд шавранцар  Ltf- Тоосонцор 

Ls- Элс ихтэй шавранцар   Lfa- Тоосорхог шавар ихтэй шавранцар 

Sl- Шавар ихтэй элс    Laf- Нарийн тоос ихтэй шавранцар 

S- Элс     La- Хүнд шавранцар 

      Al- Тоос ихтэй шавар 

График 106. Хөрсний механик бүрэлдэхүүний ангилал ба түүнд харгалзах Оюу Толгойн төслийн талбайн 

болон түүний ойр орчмын нутгийн хөрсний механик бүрэлдэхүүн 

Зонхилогч хөрсний гадаргуу ойролцоогоор 50 хувиас дээш чулуун бүрхүүлээр 

хучигдсан байх бөгөөд хөрсөнд агуулагдах чулууны хэмжээ 0-5 см-н өнгөр (Q) 

давхаргад 0.1-44.2 хувь, 5-20см-н гүнд 5.2-36.9 хувь, 20см болон түүнээс доош гүнрүү 

хөрсний механик бүрэлдэхүүн болон гарал үүслээсээ хамаараад харилцан адилгүй 

агууламжтай байдаг. Оюу Толгой орчмын хөрсний өнгөн үеүдийн механик 

бүрэлдэхүүнд элсний агууламж 40 хувиас дээш буюу хөнгөн, хөнгөвтөр механик 

бүрэлдэхүүнтэй хөрснүүд тохиолдож байна.      

Геологийн төв лабораторид шинжлүүлсэн хөрсний хүнд металлын агууламжийн 

дээжний лабораторийн хариу тайлант хугацаанаас өмнө хараахан амжиж ирээгүй байна.  
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 Төслийн дэд бүтцийн шугамуудын дагуух хөрсний морфологи, хими, 19.4.2.

физикийн шинж чанар 

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 усны шугам хоолойн дагууд сонгосон хяналт шинжилгээний нийт 7 

цэгт (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 хийсэн11. Харин сүүлийн 3 жилд цэг тус бүр дээр зөвхөн 

20см хүртэлх гүнтэй малталт хийж, дээж аван холбогдох лабораторит шинжлүүлж 

байна.   

Гүний хоолой дахь хөрсний хяналт шинжилгээний цэгүүдийн хөрсний урвалын орчин 

саармагаас сул шүлтлэг (7.93-9.04) шинж чанартай, аль ч үе давхаргадаа карбонат 
(CaCO3)-ийг их бага хэмжээгээр агуулдаг байна. Хөрсний өнгөн гадаргаас 20 см 

хүртэлх гүнд агуулагдах ялзмагийн агууламж бүх цэгт 1.7 хувиас бага буюу тун ядмаг 
агууламжтай байна. 100гр хөрсөнд агуулагдах хөдөлгөөнт фосфорын хэмжээ 1.59-

2.51мг бол хөдөлгөөнт калийн хэмжээ 5-20мг байв. Хөрсөнд шингээгдсэн нийт суурьт 
ионы агууламж 33.4-54.3мг-экв/100гр  бөгөөд суурьт кальцийн болон магнийн ион 

давамгайлж байв. Хөрсний бүх үе давхаргад төрөл бүрийн давс болон суурьт ионууд их 

бага хэмжээгээр агуулагддаг бөгөөд хөрсөн дэх давсны хуурай үлдэгдэл 0.1-0.5 хувь 
байв.  

Гүний хоолойд байрлах хөрсний хяналт шинжилгээний цэгүүдийн хөрсийг механик 

бүрэлдхүүний ангиллалаар ангиллавал Шар тохой орчим болон ус татах шугамын 

дагуух SMP-PL04 цэг орчимд шавранцар (L) , Харзаг болон Амтгайн тойром (SMP-

AmTo)-ийн хөрс тоос ихтэй шавранцар (Lf) харин үлдсэн хэсэгт элс ихтэй шавранцар 

(Ls) хөрстэй болох нь тогтоогдоод байна. Үүнээс үзвэл Гүний хоолойн хөрс нийтдээ 
шавранцар хөрс болох нь тодорхой байна (График 107). Хөрсний 0-20 см гүн давхрага 
дахь чулууны агууламж 0-45.1 хувь байв.  
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А- Шавар     L- Шавранцар 

Аs- Элс ихтэй шавар    Lf- Тоос ихтэй шавранцар 

La-s- Элс ихтэй хүнд шавранцар  Ltf- Тоосонцор 

Ls- Элс ихтэй шавранцар   Lfa- Тоосорхог шавар ихтэй шавранцар 

Sl- Шавар ихтэй элс    Laf- Нарийн тоос ихтэй шавранцар 

S- Элс     La- Хүнд шавранцар 

      Al- Тоос ихтэй шавар 

График 107. Хөрсний механик бүрэлдэхүүний ангилал ба түүнд харгалзах Гүний хоолойн хөрсний 

механик бүрэлдэхүүн 

Гүний хоолойн ландшафт 

Гүний хоолойн газрын доорхи усны нөөцийг ашиглах төслийн байгаль орчинд 

нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээний хяналт шинжилгээний хөтөлбөрт 
тусгагдсаны дагуу гүний хоолойн гүний усны гадаргын нийт талбайн хэмжээнд 

ландшафтын өөрчлөлтийн судалгааг ШУА-ын газарзүйн хүрээлэн, БОНБҮ-ний Эс И 

Си компанийн судлаачдын хамтарсан багаар хийж гүйцэтгүүлэв. Хээрийн судалгааг 
2014 оны 7, 8 дугаар сарын сүүлийн 5 хоногт хийж гүйцэтгэсэн. Ландшафтын үндсэн 

хэв шинжүүдийн өөрчлөлт буюу хуурай цөлжүү хээр, цөлөрхөг хээр, элс, элсэн 

хуримтлалын хотгорт гарсан өөрчлөлтийг судлахын тулд тодорхой масштабын 

нөхцлийг хангасан өндөр нарийвчлалын сансрын зураг ашиглаж тухайн газрын 

гадаргын өөрчлөлтийн талаархи нарийвчилсан болон ерөнхий өөрчлөлтийг харуулж 

чадах бөгөөд үүний тулд газарзүйн мэдээлэлийн системийн программ (АгсGIРS10.2), 



Оюу Толгой  ХХК-ний Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө - 2014 

Хуудас - 255 

 

тандан судалгааны программ (ЕRDASIРmagine 9.2, ILWIS 3.0), статистик тооцооны 

программууд болон хээрийн судалгааны ажиглалт, бичиглэл, харьцуулалт, математик 

статистикийн аргуудыг тус тус ашигласан байна. Тус судалгаагаар тодорхойлсон 

ландшафтын хэв шинжүүдийг доор үзүүлэв (Error! Reference source not found.6). 

Харин судалгааны гол зорилгын талаар дэлгэрэнгүй өгүүлэх эцсийн тайлан тайлант 
хугацаанаас хожимдож ирж буй тул энэ жилийн биелэлтийн тайлангийн хавсралт 
байдлаар хожим хүргүүлнэ.  

Гүний хоолойн хотгор гүдгэрийн байдал 

Монгол орны баруун өмнөд болон өмнөд бүсэд Говь-Алтайн уулт тогтолцооны зүүн 

хэсэг буюу Өмнөговь аймгийн нутагт орших уулс хамрагдана. Энд гол нуруу гэхээр юм 

байхгүй, уулсын хооронд тектоник хотгор элбэг боловч уулзүйн хувьд 3 эгнээ нурууд 

илрэн харагдана. Төслийн талбайн үнэмлэхүй өндөр нь 948.4-1095.9м, харьцах өндөр нь 
тун бага 200-300метрээс үл хэтрэх бөгөөд уул, толгод нь ганц нэгээрээ буюу далан 

гүвээ үүсгэж цувран оршдог. GH02-PB01(WATP01) цацрагийн зүүн хэсгээр цав 

толгодынх нь гадарга түр зуурын урсацаар хэрчигдэж бартаатай болсон буюу их бага 
гуу, жалга,сайр зэрэг элэгдэлийн хэлбэр болсон байна. Мөн Толгодын оройгоор үлдэц 

хад цохио элбэгээс гадна хажууд нь ч суурь чулуу гадаргад ил гарсан байдаг. 
Тэгшивтэр талархаг газар нилээд хэвгий хэдэн 100 метрээс хэдэн 10 км үргэлжилнэ. 
Хотгор гүдгэрийн зонхилох хэв шинжид элэгдэл-хуримтлалын хэв шинжит хотгор 

гүдгэр болох цав толгод, ухаа гүвээт тал, суурьт тал, мөн хуримтлалын хэв шинжит 
хотгор гүдгэр нуур-хужир марцат тал, эртний нуур-алювийн хурдаст тэгш тал эзэлнэ. 
Энэхүү судалгааны дүнд гарсан ландшафтын зургийгХавсралт зураг 6–д үзүүлэв.   

Толгодорхог гадаргыг өндрөөр нь хоёр түвшинд хувааж үзвэл өндөр талууд нь 
дунджаар д.т.д 1000-1200м, нам талууд нь хотгорын ёроолууд 700-900 м өндөртэй. 

Нэгдүгээр түвшний талууд болох элэгдэлийн суурьт талууд нь өмнөд, баруун өмнөт 
буюу GH01-PB06 (WATP02) цацрагийн нутагт өмнөд, зүүн, зүүн хойд хэсгээр нь илүү 

өргөн тархсан байна. Ийм талууд янз бүрийн насны бялхмал чулуулаг болон хувирмал 

чулуулгийн суурь дээр бүрэлдэн тогтсон гэж үзэж болно. Эдгээр талууд нь голдуу тэгш, 

долгиорхог, толгодот ба гүвээрхэг талын хэв шинжтэй. 

 

Зураг 95. Элсэн жижиг довцогуудтай толгод 
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Төслийн талбайн өмнөд хэсгээр толгодорхог талууд нэн өргөн тархжээ. Эдгээр талууд 

нь гүний хоолойн хойд хэсгийн талуудаас ялгаатай, чулуурхаг гадарга ихэнх хэсгийг 
эзэлдэгээрээ онцлог юм. Уг мужид тархсан хоёрдугаар түвшний талд элэгдлийн 

давхаргат тал голлох ба дээд цэрд, палеоген, неогены сул барьцалдсан ба сэвсгэр 

хурдсаар хучигдсэн байдаг. Морфологийн хувьд энэ тал нь үндсэндээ тэгш, ухаа 
гүвээрхэг буюу дэлэлсэн талууд юм. Эдгээр талуудын гадаргад хайр хайрга, элбэгтэй. 

Тухайлбал төслийн талбайн дунд хэсэгт GH05-PB05 ба мониторингийн VI цэгт тархсан 

байна. Дээр дурьдсан үндсэн талуудаас гадна нуурын ба пролювийн хэвгий талууд нь 
төдийлөн их бус талбайд тархсан байдаг. GH05-PB05 орчим нь энэ ангилалд багтана. 

 

Зураг 96. Нуурын гаралтай хөндий 

Нуурын хурдаст талууд нь дотроо морфологи шинжээрээ хужир мараат, шал маягийн 

талууд гэж ялгагддаг. Хужир мараат тал нь давстай нуурын эргэн тойрон эртний 

хөндий буюу хотгоруудын ёроолоор тохиолдоно. Мөн дэнжийн нуурын талууд 

үлдэгдэл уулсын захаар пролювийн талуудтай нийлнэ. Эдгээр нь GH01-PB07(WATP05) 

цацраг дээр илүү тод илэрч байна. 

Ландшафтуудын голлох хэв шинжүүдийн тодорхойлолт 

Заган ой бүхий баян бүрдтэй элсэн манхан 

Энэхүү ландшафт нь Умардын цөлийн ландшафтын хэв шинжид хамаарах бөгөөд 855-

947м хооронд хэлбэлздэг, х.ө 43°25’56.599”, з.у 107°30’41.186” д.т.д 956 метр, гүний 

хоолойн зүүн хойд хэсэгт 154722 га талбайг эзлэн оршдог.  
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Зураг 97.Заган ой бүхий баянбүрдтэй элсэн манхан 

50-100м хүртэлх өндөртэй заган ойтой. Гуу жалгаар нилээд хэрчигдэл багатай учир 
тэдгээрийн амсарт элсэн довцогууд 50-80см хуримтлагдаж үүссэн.  Хагшаас хурдастай 
учир нарны цацраг эгц тусч ууршилт эрчимтэй явах нөхцлийг бүрдүүлнэ. Зуны 
борооны ус хөрсөнд хадгалагдах нь харьцангуй бага. Энэхүү ландшафт наранд илүү 
ээгддэг тул өдрийн агаарын температур нилээд дээгүүр байдаг, тийм ч учраас хоногийн 
температурын хэлбэлзэл их байдаг. 

Заримдаг цөлийн хотгор 

Хайгуул хийсэн талбай дотор 712-856м хооронд х.ө 43°18’65.121”, з.у 107°24’33.186” 

д.т.д 994.3 мерт,  хотгорын дагуу бударгана, баглуур, бор шаваг ургамлууд голлох 

хувийг эзэлнэ. Мөн гадаргын хэлбэр дүрсийн хувьд 3мм-6мм диаметртэй бөөрөнхий 

ирмэгтэй өөхөн чулуулагтай. Энэ ландшафтын хүрээнд хотгорын баруун,баруун урд, 

урд хэсгүүдэд зүүн өмнөд хэсэг 5-8% тархалттай байна. 

Хавтгай оройтой, сул хэрчигдсэн налуу хажуу бүхий нам уул 

971-9850м хооронд х.ө 43°28’10.31”, з.у 107°21’20.664” д.т.д 976 мерт, хавтгай 

оройтой, ургамал бүрхэцийн хувьд 60-70% харгана, бударгана голлох хувийг эзэлж 

байна. Гадаргын ерөнхий төрхийн хувьд салхины элэгдэлд өртсөнөөр ургамал нь тачир 

сийрэг болж 5% тархалттай байна. Талбайн хойд хэсэгт  8980 га  талбайг эзлэн оршдог. 

Пролюви-аллювийн хурдаст толгодлог тал 

965.6-971.8м хооронд х.ө 43°26’21.0”, з.у 107°26’13.0” д.т.д 961 мерт,  нам уулын дунд 

хэсгээр тархалттай, ургамал бүрхэцийн хувьд 50-55% харгана, бутуулт дэрс голлох 

хувийг эзэлж байна. Талбайн хойд хэсэгт  3399 га  талбайг эзлэн оршдог. 
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Зураг 98. Пролюви-аллювийн хурдаст толгодлог тал 

Энд дунд, дээд дөрөвдөгчийн настай пролювийн ба делюви-пролювийн гаралтай 

жижиг хайрга ба хайрганцар хаяа сайр чулуун хурдас чулуулагтай. Хөрсөн 

бүрхэвчийн хувьд цөлийн цайвар хөрстэй.  

Хавтгай оройтой, ганц нэгээрээ орших үлдэц нам уул 

Гадаргын хувьд тэгшивтэр, хавтгай орой хяртай, хажуунуудын хэрчигдэл бага, 

1006м х.ө 43°26’25.73”, з.у 107°22’36.10” д.т.д 1001 мерт, цөлийн нам уулын элсэнцэр 

бүтэцтэй нарийн ширхэгт бага ялзмагт хөрс голлоно. Ургамлын бүрхэвч тачирдуу, 45-

50% эзэлнэ. Ландшафт х.ө 43°25’7.72”, з.у 107°32’56.732” д.т.д 976.2 метр, нийт 
талбайд бага хэмжээгээр энд тэнд толбо байдлаар тааралдана. Энд хужир марзтай 

хэсгээр хужирлаг нугын бүлгэмдлүүд тархсан байх бөгөөд баглуурт, бор бударганат, 
хармагт, зэгст, дэрст, бор бударганат голлох ажээ. Талбайн зүүн хойд хэсэгт  2843 га  
талбайг эзлэн оршдог.  

Хужир марзат хам бүрдэл 

Мараа марзат хам бүрдлийн ландшафтын дотоод бүтэц харилцан адилгүй, мараалагийн 

хэмжээ ч янз бүр байна. Гэхдээ ихэвчлэн ургамал бүрхэвч ядуу, жинхэнэ хужир мараат 
хам бүрдэл нь гуу жалгаар багагүй хэрчигдсэн боловч тэдгээр нь голдуу хуурай байдаг. 

Хужир марзат хам бүрдэл бүхий хуримтлалын цав толгод 

Энэ ландшафт нь х.ө 43°24’43.08”, з.у 107°32’12.53” д.т.д 982.4 мерт, хуримтлал 

элэгдлийн үйл явц зонхилсон дөрөвдөгч галавын сэвсгэр хурдсаас голлон тогтох уулс 
хоорондын хөндийн ландшафтын ангид хамаардаг. Хөндийн хойд болон өмнөд хэсгээр 

тохиолдох цөлийн бүсийн ургамлууд нь хужир мараат хам бүрдлээс харьцангуй их 

гүний усны түвшинд ойр оршдогоор онцлог юм. Талбайн хойд хэсэгт  2576 га  талбайг 
эзлэн оршдог.  



Оюу Толгой  ХХК-ний Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө - 2014 

Хуудас - 259 

 

 

Зураг 99. Хужир мараат хам бүрдэл 

Бага хэрчигдэлтэй, идэгдэл-элэгдлийн гаралтай нам уул 

Гадаргын хувьд энд ухаа гүвээт талархаг хэсгээрээ хэрчигдэлттэй, ургамалжилтын 

хувьд бударгана, харгана голлох ба энэ нь тачир ургамалтай төдийгүй харьцангуй 

сийрэг юм. Х.ө 43°29’16.8”, з.у 107°29’16.8” д.т.д 941.6 мерт, гадаргын ус дутмаг, 
хөрсний хувьд хөнгөн механик бүрэлдэхүүнтэй элсэнцэр хөрс голлох тул эмзэг бөгөөд 

харин томоохон элсэн хуримтлал тун бага юм. Талбайн зүүн хойд хэсэгт  11618 га  
талбайг эзлэн оршдог.  

Хавтгай оройтой, нам уулын хэв шинжит цав толгод 

Энэ ландшафт нь 981.5-991.8м хооронд х.ө 43°27’56.74”, з.у 107°22’54.4” д.т.д 984.7 

метр,  өвөр хажуу нь налуу боловч бэл хавьд нь сэвсгэр хурдас их хэмжээгээр хуралдаж 

пролювийн хормой үүсгэсэн байна. Гуу жалгаар хэрчигдэл багатай учир тэдгээрийн 

амсарт хошуурсан бага туугдас үүссэн. Хад асга байхгүй учир солифлюкцийн үзэгдэл ч 

ховор юм. Энэхүү ландшафт наранд илүү ээгддэг тул өдрийн агаарын температур 

нилээд дээгүүр байдаг, тийм ч учраас хоногийн температурын хэлбэлзэл их байдаг. 
Талбайн зүүн хойд хэсэгт  89852 га  талбайг эзлэн оршдог. 

 

Зураг 100. Цав толгод 
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Бага хэрчигдэлтэй, цөлжүү цав толгод 

Энэ ландшафт нь 991.5-100.8м хооронд х.ө 43°28’16.84”, з.у 107°26’15.4” д.т.д 993.7 

метр,цөлийн ургамалшилд гандуу цөлийн, цөлжүү хээрийн ургамал холилдон ургасан 

байх нь нилээд түгээмэл тааралдаж байлаа. Зарим газраар харганы бут ихээхэн 

хэмжээгээр жигүү ургасан байх боловч дундаас доош цөлөрхөг хээр зонхилохоос гадна 
хүрээлэн буй хотгор хэсэгтээ заримдаг цөлийн хөрс, ургамал бүхий ландшафт тархсан 

байна. Талбайн зүүн хойд хэсэгт  39894 га  талбайг эзлэн оршдог. 

Элсэн хуримтлалтай, пролювийн хурдаст хотгор- Давслаг ургамал бүхий зөөгдлийн 

толгод 

Төслийн талбайн өмнөд хэсгээр х.ө 43°28’15.39”, з.у 107°06’99.4” д.т.д 995.2 метр, энэ 
хэв шинжийн хотгор гүдгэр нь түр зуурын урсгал усаар идэгдэн элэгдэж буй сайрын 

өргөн, нам дэнж, пролювийн хурдаст хотгор, идэгдэл- элэгдлийн ам хөндийнүүд 

хамаарагдана. Давслаг ургамал бүхий зөөгдлийн толгод нь ландшафтын дотоод бүтэц 

харилцан адилгүй, мараалагийн хэмжээ ч янз бүр байна. Гэхдээ ихэвчлэн ургамал 

бүрхэвч ядуу, жинхэнэ хужир мараат хам бүрдэл нь гуу жалгаар багагүй хэрчигдсэн 

боловч тэдгээр нь голдуу хуурай байдаг. 

 

Зураг 101. Зөөгдлийн толгод 

Хөндийн ёроолоор физик элэгдэлд хүчтэй автагддаг, гуу жалга багатай, зундаа хур 

бороо ихтэй жил нуурын шалнууд нь усаар тэжээгддэг онцлогтой. Эдгээр 2 хэв шинж 

нь 74508 га  талбайг эзлэн оршдог. 

Тэгш гадаргатай хотгор 

Энэ хэв шинж нь х.ө 43°27’18.19”, з.у 107°07’22.6” д.т.д 928.3 метр, уулын бэл, делюви- 

пролювийн болон пролювийн хэвгий тал, аллювийн тэгш тал, эцсийн болон хажуугийн 

морены хурдас бүхий морены далан, толгодлог тал, хотос, хотгор газар хамрагдана. 
Эдгээрт элэгдлийн материал алгуур боловч байнга хуримтлагдсаар иржээ. Уулын бэл, 

делюви- пролювийн хэвгий талууд нь дундаж өндөр, нам уул, толгод, ухаа гүвээрхэг 
төслийн талбайн төв болон захаар өргөн дэлгэр тархсан байна. Хэв шинж нь 149497 га  
талбайг эзлэн оршдог. 
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Бага хэрчигдэлтэй, элсэн хуримтлалын цав толгод 

Х.ө 43°22’22.7”, з.у 107°24’11.04” д.т.д 951.7 метр, гадаргын хэлбэрийг бүрэлдэн 

тогтоход тектоник нөлөө харьцангүй бага, харин гадаад хүчин зүйл давамгайлах 

үүргийг гүйцэтгэсэн өөрөөр хэлбэл урт удаан хугацааны элэгдлийн үр дүнд үүсч 

хуримтлагдсан бөгөөд хожим урсгал ус, салхи зэрэг гадаад хүчний нөлөөгөөр 

өөрчлөгдөн засагдаж байгаа хэлбэрүүд юм. Талбайн дунд  хэсэгт  23831 га  талбайг 
эзлэн оршдог. 

Хуримтлалын гаралтай долгиорхог хөндий 

Энэ хэв шинжийн ландшафт нь уулын бэлээс талархаг гадарга руу шилжих заагт дээрх 

дэд хэв шинжийн долгиорхог хөндийтэй хил залган оршино. Х.ө 43°22’46.65”, з.у 
107°28’10.3” д.т.д 1048.3 метр, энэ нь гол төлөв дөрөвдөгч галавын зоплейстоцен, 

плейстоцены галчийн буюу голоцены үеийн хурдсаар хучигдсан байх ба нэл угаагдал, 

хуримтлалын үйл явц голлон явагддаг. Энд пролювийн ба делюви-пролювийн гаралтай 

жижиг хайрга ба хайрганцар хаяа сайр чулуун хурдас чулуулагтай. Хөрсөн бүрхэвчийн 

хувьд цөлийн цайвар хүрэн хөрстэй. Ургамалшилд цөлийн гол ургамал болох бударган, 

баглуур, хармаг, харгана бүлгэмдэл өргөн тархсан байна. Талбайн дунд  хэсэгт  366143 

га  талбайг эзлэн оршдог. 

 

Зураг 102. Долгиорхог хөндий 

Идэгдэл-элэгдлийн гаралтай нам уул- Долгиорхог гадаргатай, пролювийн хурдаст 

зөөгдлийн хөндий 

Энэ хэв шинжийн ландшафт нь ургамал бүрхэвчинд цөлөрхөг хээрийн ургамал дангаар 

ноёрхоно. Нам уулын бэл, делюви- пролювийн хэвгий талууд нь нам уул, толгод, ухаа 
гүвээрхэг идэгдэл-элэгдлийн хэв шинж нь захаар нь өргөн дэлгэр тархсан байна. 
Гадаргын эдгээр хэлбэрийг бүрэлдэн тогтоход тектоник нөлөө харьцангүй бага, харин 

гадаад хүчин зүйл давамгайлах үүргийг гүйцэтгэсэн өөрөөр хэлбэл урт удаан хугацааны 

элэгдлийн үр дүнд үүсч хуримтлагдсан нам уул голлонно. Хөрсний хувьд ч ялзмагт 
давхарга маш нимгэн. Х.ө 43°21’56.46”, з.у 107°15’55.12” д.т.д 1066.8 метр гадаргын ус 
дутмаг, хөрсний хувьд хөнгөн механик бүрэлдэхүүнтэй элсэнцэр хөрс голлох тул эмзэг 
бөгөөд харин томоохон элсэн хуримтлал тун бага юм. Төслийн нийт талбайн 50-60% 
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өндөр 1000.0-1095.6 м-ийн хооронд хэлбэлзэх бөгөөд түүнд хужир, марз цөөнгүй 

тохиолдоно. Талбайн дунд  хэсэгт  185614 га  талбайг эзлэн оршдог. 

 

Зураг 103. Пролювийн хурдаст хөндий 

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 бичиглэл11 

хийсэн. Дээр дурдсанчлан нэг цэг дээр жил бүр зүсэлт тавих шаардлага байдаггүй тул 

энэ жилийн хувьд эдгээр 5 цэг бүр дээр зөвхөн 20см хүртэлх гүнтэй малталт хийж, дээж 

аван холбогдох лабораторит шинжлүүлсэн.       
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А- Шавар     L- Шавранцар 

Аs- Элс ихтэй шавар    Lf- Тоос ихтэй шавранцар 

La-s- Элс ихтэй хүнд шавранцар  Ltf- Тоосонцор 

Ls- Элс ихтэй шавранцар   Lfa- Тоосорхог шавар ихтэй шавранцар 

Sl- Шавар ихтэй элс    Laf- Нарийн тоос ихтэй шавранцар 

S- Элс     La- Хүнд шавранцар 

      Al- Тоос ихтэй шавар 

График 108. Хөрсний механик бүрэлдэхүүний ангилал ба түүнд харгалзуулсан Оюу Толгойн- Гашуун 

сухайтын замын дагуух хөрсний механик бүрэлдэхүүн 

Оюу Толгой-Гашуун сухайтын замын дагууд байрлах хөрсний хяналт шинжилгээний 

цэгүүдийн хөрсийг механик бүрэлдэхүүний ангиллаар ангилбал Бөгтөр хөөвөр (SMP-

BuKh) болон Хонгорын овоо (SMP-KhO)-ны цэгүүдийн хөрс шавранцар (L), харин 

бусад цэгүүдийн хөрс элс ихтэй шавранцар (Ls) болох нь тогтоогдоод байна. Үүнээс 
үзвэл тус замын дагуух хөрс нийтдээ шавранцар хөрс болох нь тодорхой байна. 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. 100гр хөрсөнд агуулагдах 

хөдөлгөөнт фосфорын хэмжээ 0.62-1.4мг бол хөдөлгөөнт калийн хэмжээ 5-23.8мг 
байна. Хөрсөнд шингээгдсэн нийт суурьт ионы агууламж 36-386.2мг-экв/100гр  бөгөөд 

суурьт кальцийн ион давамгайлж байна. Хөрсний бүх үе давхаргад төрөл бүрийн давс 
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болон суурьт ионууд их бага хэмжээгээр агуулагддаг байна. Хуурай үлдэлийн хувиар 

нь авч үзвэл 0-5 см-ийн өнгөн үе давхаргад 0.1-1.7 хувь, 5-20см хүртэлх гүнд 0.1-1.8 

хувийн давсны агууламжтай байна. Оюу Толгой- Гашуун сухайтын замын дагуух 

хөрсөнд агуулагдах фтор (F) 2500 дахин бага, кобальт (Co) 4-10 дахин бага, хром (Cr) 

1.9-3.4 дахин бага, никель (Ni) 6.3-14 дахин бага, хартугалга (Pb) 3.6-10 дахин бага, 
цайр (Zn) 3.1-7 дахин бага, мөнгөн ус (Hg) 40 дахин бага, кадми (Cd) 600 дахин бага 
илэрсэн. 

 Хөрсний эрүүл ахуй, бактериологийн хяналт 19.5.

Хүрээлэн буй орчны эрүүл ахуйн байдал тэнд амьдарч буй хүмүүсийн эрүүл мэндэд 

шууд нөлөө үзүүлдэг учир хөрсний ариун цэврийн байдлыг байнга үнэлж байх 

шаардлагатай. Иймд 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 13 

цэгийг байгуулсан. Үүнээс гадна, тусгайлан байгаль орчны нөлөөлөх байдлын 

үнэлгээнд тусгагдаагүй Оюу Толгой- Гашуун сухайтын замын дагуух 5 цэгт тус 
шинжилгээг явуулж байна. Хяналт шинжилгээний цэгүүдийг нэрлэвэл хайрганы 

үйлдвэр орчим (SMP-QrBP), ус цэвэршүүлэх байгууламж (SMP-WP01), саармаг 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 болно.  

Дээжинд Стандартчилал, хэмжилзүйн үндэсний төвөөс баталсан стандартын дагуу 

Клостридиум перфрингенс19, гэдэсний бүлгийн нян, гэдэсний бүлгийн халуун даадаг 
нян болон байж болох  E.coli

20-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 
шинжлүүлсэн. Лабораторийн шинжилгээний явцыг Зураг 100-д харуулав.  

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. 

                                                

19
Монгол улсын стандарт MNS ISO 7937:2000. Клостридиум перфрингенсийн тоог тогтоох арга – 

Колони  тоолох арга 

20Монгол улсын стандарт MNS 5367:2004. Гэдэсний бүлгийн нян, гэдэсний бүлгийн халуун даадаг нян 
болон байж болох E.coli-г илрүүлэх арга 
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a. 

б.  

в. 

 

г. 

Зураг 100. ШУА-н Биологийн хүрээлэнгийн Микробиологийн лабораторит хөрсний эрүүл ахуй, 

бактериологийн шинжилгээг явуулж буй байдал. а) Хөрсөн дэх бичил биетний тоог тодорхойлох 

шинжилгээ; б) Клостридиум перфрингенсийн шинжилгээ; в) Гэдэсний бүлгийн нян, E.coli-г илрүүлэх 

шинжилгээ; г) Халуун даадаг нян тодорхойлох шинжилгээ 

Хүснэгт 44. Хөрсний эрүүл ахуй, бактериологийн бохирдлын ангилал. МNS 3297:1991 

Хөрсний ариун цэврийн 

байдал 

Үзүүлэлт 

E.Coli 
Гэдэсний 

бүлгийн нян 

Перфингесийн 

таньц 

Халуун 

даадаг нян 

Цэвэр 1.0> 1.0> 0.1> 1.0> 

Бохирдолт багатай 0.1-0.01 0.1-0.01 0.1-0.01 0.1-0.01 

Дунд зэргийн бохирдолтой 0.01-0.001 0.01-0.001 0.01-0.001 0.01-0.001 

Их бохирдолтой 0.0001< 0.0001< 0.0001< 0.0001< 
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Оюу Толгой ХХК-ийн байгаль орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн хүрээнд дээр 

дурдсан хяналт шинжилгээний цэгүүдэд 9 дүгээр сард хуваарьт хяналт шинжилгээг 
явуулдаг. Лабораторийн хариуг доорх дэд бүлгүүдэд хэлэлцүүлэв. 

 Оюу Толгой төслийн талбайн хөрсний эрүүл ахуйн төлөв байдал  19.5.1.

Дээр нэр дурдсан төслийн талбай дахь 8 хяналт шинжилгээний цэгээс тус бүр 3 

давталттайгаар дээж авсан. Үр дүнг Хүснэгт 45-т үзүүлэв. 1гр хөрсөнд агуулагдах нийт 
бичил биетний тоо дунджаар 0.93-29.1 х 104 буюу цэвэр ангилалд багтаж байв. Харин 

бичил мөөгөнцрийн тоо 0.23-14.9 х 103 гэж тоологдож байв. 

Хүснэгт 45. Төслийн талбайн хөрсний эрүүл ахуйн үзүүлэлт 

Талбайн нэр Дээжийн 

тоо (n) 

1 гр 

хөрсөнд 

агуулагдах 

нийт бичил 

биетний тоо  

/x10
4
/ 

1 гр 

хөрсөнд 

агуулагдах 

нийт 

мөөгний 

тоо /x10
3
/ 

E.coli Халуун 

даадаг 
нян 

Гэдэсний 

бүлгийн 

нян 

Cl. 

Perfringens 

SMP-DSO9 3 29.1 11.17 1-0.01 1-0.01 1.0> 0.1> 

SMP-QrBP 3 2.26 1.07 1.0> 1.0> 1.0> 0.1> 

SMP-LaFi 3 4.18 0.42 1.0> 1.0> 1.0> 0.1> 

SMP-WMC 3 7.43 14.72 1.0> 1.0> 1.0> 0.1> 

SMP-EPO1 3 7.44 3.97 1.0> 1.0> 1.0> 0.1> 

SMP-WaWP 3 4.58 0.23 1.0> 1.0> 1.0> 0.1> 

SMP-WPO1 3 0.93 0.23 1.0> 1.0> 1.0> 0.01-0.001 

SMP-TSF 3 14.79 1.97 1-0.01 1.0> 1.0> 0.1> 

Оюу Толгой төслийн талбай дахь хөрсний хяналт шинжилгээний цэгүүд E.сoli, халуун 

даадаг нян болон гэдэсний бүлгийн нянгийн тоогоор цэврээс маш бага бохирдолтой 

байна. 

Харин Cl.perfringens ус цэвэршүүлэх байгууламж (WP01) орчимд дунд зэргийн 

бохирдолтой илэрсэн байна.  
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 Төслийн дэд бүтцийн шугамын дагуух хөрсний эрүүл ахуй, бактериологи 19.5.2.

19.5.2.1. Гүний хоолойн ус татах шугам хоолойн дагуух хөрсний эрүүл ахуй 

бактериологи 

Гүний хоолойн ус татах шугам хоолойн дагуу 5 цэгт хөрсний эрүүл ахуй 

бактериологийн хяналт шинжилгээг 9 дүгээр сард явуулсан. Лабораторийн үр дүнг 
Хүснэгт 46-д үзүүлэв.  

Хүснэгт 46. Гүний хоолойн ус татах шугам хоолойн дагуух хөрсний эрүүл ахуйн үзүүлэлт 

Талбайн нэр Дээжийн 

тоо (n) 

1 гр 

хөрсөнд 

агуулагдах 
нийт 

бичил 

биетний 

тоо  /x10 
4
/ 

1 гр 

хөрсөнд 

агуулагдах 
нийт 

мөөгний 

тоо /x10 
3
/ 

E.coli Халуун 

даадаг 
нян 

Гэдэсний 

бүлгийн 

нян 

Cl. 

Perfringens 

SMP-PL01 3 5.7 1.3 1.0> 1-0.01 1.0> 0.1> 

SMP-PL02 3 10.5 0.6 1.0> 1-0.01 1.0> 0.1> 

SMP-PL03 3 2.48 0.6 1-0.01 1.0> 1.0> 0.01-0.001 

SMP-PL04 3 41.6 12.8 1.0> 1.0> 1.0> 0.1> 

SMP-PL05 3 21.3 7.3 1.0> 1.0> 1.0> 0.1> 

Хөрсний 1гр-д агуулагдах нийт бичил биетний тоо 0.41 сая хүртэл тоологдсон нь эрүүл 

хөрсний ангилалд хамаарагдаж байна. Харин бичил мөөгөнцрийн тоо 0.6-12.8 х 103 

орчим тоологдож байв. Мөөгөнцрийн тоогоор хөрсний бохирдлыг тооцоолох стандарт 
болон аргазүй байхгүй тул энд хөрс бохирдсон эсэхэд үнэлэлт дүгнэлт өгөх ямарч 

боломжгүй байна. Хөрсөнд агуулагдах E.coli, халуун даадаг нян, гэдэсний бүлгийн нян 

болон Cl. Perfringens тоогоор авч үзвэл гүний хоолойн хөрс цэврээс маш бага зэргийн 

бохирдолтой ангилалд хамаарагдана.  

19.5.2.2. 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. Хөрсний эрүүл ахуй бактериологийн үзүүлэлтийг 
Хүснэгт 47-д үзүүлэв. 

 

 

 

Хүснэгт 47. Оюу Толгой- Гашуун сухайтын замын дагуух хөрсний 1гр –д агуулагдах нийт бичил биетний 

болон мөөгөнцрийн тоо 
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Талбайн нэр 
Дээжийн 

тоо (n) 

1 гр 

хөрсөнд 

агуулагдах 

нийт бичил 

биетний 

тоо  /x10 
4
/ 

1 гр 

хөрсөнд 

агуулагдах 

нийт 

мөөгний 

тоо /x10 
3
/ 

E.coli 

Халуун 

даадаг 
нян 

Гэдэсний 

бүлгийн 

нян 

Cl. Perfringens 

SMP-BuKh 3 0.8 0.7 1.0> 1.0> 1.0> 0.1> 

SMP-DoTe 3 9.4 2.08 1.0> 1.0> 1.0> 0.1> 

SMP-KhoV 3 0.7 0.15 1.0> 1.0> 1.0> 0.1> 

SMP-TsKh 3 7.1 0.13 1.0> 1.0> 1.0> 0.1> 

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

Эдгээр 5 талбайн 1гр хөрсөнд агуулагдах нийт бичил биетний тоо 0.017 сая хүртэл 

тоологдсон нь эрүүл хөрсний ангилалд хамаарагдаж байна. Харин бичил мөөгөнцрийн 

тоо 0.13-2.1 х 103 орчим тоогоор тоологдож байв. Хөрсөнд агуулагдах E.coli, гэдэсний 

бүлгийн нян, халуун даадаг нян болон Cl. Perfringens-ийн тоогоор аливаа бохирдолт 
байхгүй буюу бүгд эрүүл ангилалд хамаарагдав.  

Хэсгийн дүгнэлт 

1. Оюу Толгой төслийн талбай, түүний дэд бүтцийн зурвасын дагууд говийн бор 

болон цөлий цайвар бор хэв шинжийн элцэнцэр, шаваранцар механик 

бүрэлдүүнтэй хөрс зонхилон тохиолдолдоно. Хөрсний гадарга 70 хүртэлх 

хувийн чулуун хучаастай, 0-5см хүртэлх гүнтэй сийрэг, ялтсан бүтэц бүхий 

өнгөр (Q) бүрхүүлтэй. Ялзмагын агууламж ядмаг 1 хувь орчим, бүх үе давхаргад 

карбонат агуулдаг, давсны агууламж 0.1 хувиас ямагт их буюу давсжилт ихтэй, 

суурьт кальци болон магнийн ионууд давамгайлсөн хөрс зонхилон тохиолдоно. 

2. Гүний хоолойн газрын доорхи усны нийт дэвсгэр талбайн хэмжээнд явуулсан 

Ландшафтын өөрчлөлтийн судалгаагаар нийт 17 дэд хэв шинжийн ландшафт 
тодорхойлогдсон. Тус судалгааны ажлын эцсийн тайланг энэхүү биелэлтийн 

тайлангийн тайлант хугацаанд багтаан хүлээн авч амжиагүй тул хожим тус 
тайлангийн хавсралт байдлаар хүргүүлнэ. 

3. Хөрсний эрүүл, бактериологийн хувьд цэвэр, маш бага бохирдолтой буюу эрүүл 

хөрстэй. 
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13. АМЬТНЫ АЙМГИЙН 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. Тухайлбал, 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 48. 2014 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 

4. 
Тал хээр, говь цөлийн 
тууртан 

Ажиглалт, бүртгэл 

Гүний хоолойн 6КВ, 35КВ, 
өмнөд хил хүртэлх 220КВ 
цахилгааны шугам, өмнөд хил 
хүртэлх зам, төслийн талбай 

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 
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# Судалгааны обьект Арга зүй Судалгааны талбай Давтамж  

7. 
Шинэ Бор овоо булаг 
орчмын зэрлэг амьтад 

Ажиглалт  Шинэ Бор овоо булаг түүний 
орчим 

14 хоногт 1 
удаа 

Мэргэжлийн байгууллагаар хийлгэсэн судалгаа,  сургалт 

 
Жороо тоодгойн 
судалгаа 

Ажиглах, бүртгэх 
Өмнөд хил хүртэлх зам, дэд 
бүтцийн зурвас дагууд болон 
энэ орчмын нутагт 

2014 онд 2 
удаа 

9. 
Могойч загалайн 
үүрлэлтийн судалгаа 

Ажиглах, бүртгэх 
Ханбогд сумын хайлаас бүхий 
сайрууд 

2014 онд 3 
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. 
Хар сүүлтийн нүүдэл, 
шилжилт хөдөлгөөн 

Сансрын дамжуулагч 
бүхий хүзүүвч зүүх 

Өмнөговь, Дорноговь аймаг  1,2 жил 

12. 
Хулангийн нүүдэл, 
шилжилт хөдөлгөөн 

Сансрын дамжуулагч 
бүхий хүзүүвч зүүх 

Өмнөговь, Дорноговь аймаг 2 жил 

13. 

Хууль бус агнуур, 
ангийн бүтээгдэхүүн 
илэрүүлэх, шалгалт 
явуулах 

Танхимийн сургалт 
Аюулгүй байдал, 

Хамгааллтын албаны 
ажилчдад 

 

20.1. Мөлхөгчид 

Оюу Толгой төсөл хэрэгжиж буй Ханбогд сумын нутаг дэвсгэрт 11 зүйл мөлхөгч 

амьтан тархан амьдардаг. Эдгээр зүйлүүдээс нарийн могой (Coluber spinais) 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). 

Судалгааны талбай, арга зүй 

Оюу Толгой лицензийн талбайд явагдаж буй үйл ажиллагаа болон Гүний хоолойн 

ордоос төслийн үйлдвэрийн хэрэгцээнд гүний усыг ашигласнаар тухайн бүс нутгийн 

ургамлан нөмрөг өөрчлөгдөх, 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 
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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 101. 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 
102) 6 болон 8 дугаар саруудад гүйцэтгэсэн. Талбай тус бүрд хоорондоо 50 метр зайтай, 

300 метрийн урттай 3 зэрэгцээ шулууны дагуу хоёр хүн явган явж трансектийн 

шулууны хоёр талд тохиолдох мөлхөгч амьтдыг тоолсон. Амьтан анх ажиглагдсан цэг 
хүртэлх 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, дүн 

шинжилгээ хийх зориулалттай программ юм.  

Үр дүн: Судалгаагааг 6 дугаар сар болон 8 дугаар сарын сүүлээр хийсэн ба хонин 

гүрвэл (Phrynocephalus versicolor)  1-р  дээж талбай (FMP-01)  болон 6-р дээж 

талбайгаас (FMP-06) бусад талбайд тоологдсон бол говийн гүрвэл (Eremias przewalskii) 

зөвхөн 7, 8-р дээж талбайд тэмдэглэдсэн байна (Хүснэгт 49). Энэ оны хувьд гүрвэлийн 

тоо толгой, нягтшил талбай тус бүрт харилцан адилгүй хэлбэлзэл ихтэй байсан бөгөөд 6 

дугаар сард нийт 6 дээж талбайгаас гүрвэл тэмдэглэгдсэн бол 8 дугаар сарын сүүлчээр 

явуулсан судалгаагаар зөвхөн 3 талбайд  хонин гүрвэл болон говийн гүрвэл 

тэмдэглэсэн. Иймээс 6 дугаар сард 2 дээж талбайд, 8 дугаар сард 1 талбайд үнэлгээ 
хийсэн. Бидний судалгаанд хэрэглэж буй арга зүй, мэдээлэл боловсруулах програм 

хангамжийн шаардлагын улмаас цуглуулсан бүх мэдээг боловсруулан талбай бүрт 
үнэлгээ хийгээгүй. Цуглуулсан дээжийн хэмжээнээс хамаарч тоо толгойн үнэлгээний 

үнэмшилийн төвшин илэрхийлэгддэг. Өмнөх жилүүдэд тэмдэглэгдэж байсан могой 

гүрвэл (Eremias multicellata) энэ онд бүртгэгдээгүй байна.  
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Зураг 102. Мөлхөгчид болон жижиг мэрэгч амьтдын хяналт шинжилгээний цэгүүд 

Хүснэгт 49. Судалгааны талбай дахь мөлхөгчдийн нягтшил (D)  ба элбэгшилийн үнэлгээ (N) 

Сар Зүйлийн нэр 
Талбайн 
нэр 

Талбайн 
хэмжээ 

D N 

95% C1  

D N 

6-р сар 

Phrynocephalus versicolor FMP-02  

3 ha 

- 1* - - 

Phrynocephalus versicolor FMP-03  302.39 907 189.11-486.50 567-1451 

Phrynocephalus versicolor FMP-04  20.6 62 6.07-70.2 18-211 

Phrynocephalus versicolor FMP-05  - 8* - - 

Phrynocephalus versicolor 

FMP-07  

- 4* - - 

Eremias przewalskii - 4* - - 

Phrynocephalus versicolor FMP-08  - 4* - - 

 Phrynocephalus versicolor FMP-03  4*   

 Phrynocephalus versicolor 

FMP-07 

58.19 175 35.9-94.2 108-283 

8-р сар Eremias przewalskii  3*   

 Phrynocephalus versicolor FMP-08   5*   
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Сар Зүйлийн нэр 
Талбайн 
нэр 

Талбайн 
хэмжээ D N 

95% C1  

D N 

 Eremias przewalskii   1*   

* - тооцоолол хийгээгүй, зөвхөн ажиглагдсан амьтны тоо 

Уурхайн лицензийн талбайн зүүн хойно орших 3-р дээж талбайд хонин гүрвэл (FMP-

03) хамгийн өндөр буюу 6 дугаар сард 302,39 бодгаль/га нягтшилтай байв. Харин 8 

дугаар сард энэ талбайд үнэлгээ хийгдэх хэмжээний гүрвэл (зөвхөн 4 бодгаль) 
тоологдоогүй. Лицензийн талбайн зүүн урд орших 4-р дээж талбайд 6 дугаар сард  

хонин гүрвэл 20,6 бодгаль/га нягтшилтай, бусад талбайд хонин гүрвэл цөөн тоотой 

ажиглагдсан нь нягтшил үнэлэхэд хангалтгүй байв. 

График 109.  Хонин гүрвэлийн 1 га талбайд ноогдох нягтшил 

Бусад зүйлийн мөлхөгчдөөс 7, 8-р дээж талбайд (FMP-07, FMP-08) говийн гүрвэл 

(Eremias przewalskii)  6 болон 8 дугаар сард цөөн тоогоор ажиглагдсан боловч мөн 

нягтшилын үнэлгээ хийх хэмжээний дээж болж чадаагүй. 
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График 110. Хонин гүрвэлийн дундаж нягтшил (оноор) 

 

Судалгааны нийт дээж талбай дахь Хонин гүрвэлийн нягтшилыг он тус бүрээр нь 
харьцуулан үзэхэд 2013 онд 2012 оноос 8.3 бодгаль/га-аар цөөн, энэ онд өмнөх оныхоос 
10 бодгаль/га-аар буурсан нягтшилтай байна (График 110). 

 

ХЭСГИЙН ДҮГНЭЛТ 

Зайнаас дээжлэх арга ашиглан явуулж буй мониторинг судалгааны 2014 оны үр дүнгээр 

судалгааны ихэнх талбайд мөлхөгчдын тоо толгой цөөн, бага нягшилтай байна. Энэ 
оны хувьд өмнөх жилүүдтэй харьцуулахад нягтшил бага, тоо толгой буурсан байна.  

Хоногийн идэвхи нь тухайн орчны гадаад хүчин зүйлийн (агаарын температур, салхины 

хурд гэх мэт) нөлөөнөөс ихээхэн хамаарах мөлхөгч амьтны хувьд тоо толгойн хэмжээ 
хэлбэлзэх үзэгдэл ажиглагдаж болох талтай юм. Иймд хяналт судалгаа явуулах 

хугацааг зөв тооцоолж, орчны хүчин зүйлээс хамааран судалгааны үр дүнд нөлөөлөх 

алдааг аль болох гаргахгүй байхаар төлөвлөж явуулах шаардлагатай байна. 

Мөлхөгч амьтдын мониторинг судалгааг цаашид тогтвортой үргэлжлүүлэн хийж урт 
хугацааны мэдээ баримт цуглуулж, үр дүнг харьцуулан үнэлэлт, дүгнэлт өгөх нь зүйтэй.  
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 Шувууд 20.2.

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), IРxobrychus sinensis бидний ажиглалт судалгааны дүнд 

Оюу Толгой уурхайн талбайд тэмдэглэгдсэн.  

Судалгааны талбай, арга зүй 

Шувуу ажиглах, тэмдэглэх, фото зураг авах зэрэг хээрийн судалгаанд өргөн 

ашиглагддаг уламжлалт аргуудыг ашиглан мэдээлэл цуглуулж байгаа. 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 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.  

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, 2014 онд мөн 11 зүйлийн 

шувуу шинээр тэмдэглэсэн ба одоогоор Оюу Толгой орчимд нийт 17 баг, 42 овог, 121 

төрөлд хамаарах 223 зүйлийн шувууд бүртгэгдээд байна. Эдгээр зүйлийг хамаарах 

багаар нь ангилж үзэхэд Боршувуутаны багийн шувууд хамгийн их буюу 42.6% (n=95), 
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Хиазтан 15.7% (n=35), Шонхортон 12.11% (n=27), Галуутан 10.31% (n=23), Өрөвтастан 

4.93% (n=11), Тогоруутан 2.69% (n=6), Тагтаатан 2.24% (n=5), Шунгууртан 1.79% (n=4), 

Уультан болон Тахиатан тус бүр 1.35% (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 111).  

 

График 111. Оюу Толгой орчмын шувуудын хамаарах баг, зүйлийн тоо  

Оюу Толгой орчимд бүртгэгдсэн 223 зүйлийн шувууг энэ бүс нутагт оршин амьдрах 

хэлбэрээр нь ангилж үзвэл суурин амьдардаг шувууд 12% (n=27), нүүдэллэн ирж 

өндөглөн зусдаг 10% (n=23), хавар, намар нүүдлийн үедээ дайран өнгөрдөг шувууд 

хамгийн олон буюу 64% (n=143), зусдаг 1% (n=1), өвөлждөг 8% (n=18), манай оронд 

тохиолдлын ховор таардаг шувууд 5% (n=11) – ийг тус тус эзэлж байна (График 112).  
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График 112. 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 (Хүснэгт 50).  

Хүснэгт 50. Оюу Толгой орчмын ховордлын зэрэг өндөртэй шувуудын зүйл 

Зүйлийн нэр ШУ-ны нэршил 
Бүс 

нутгийн 
үнэлгээ 

ОУ-ын 
үнэлгээ 

Оршин 
амьдрах 
хэлбэр 

Борцгор хотон Pelecanus crispus CR VU ДӨ 

Зээрд дэглий Ardea purpurea NT LC ДӨ 

Хошуу галуу Anser cygnoides NT VU ДӨ 

Гэзэгт нугас Anas falcata NT NT ДӨ 

Ундар шумбуур Aythya nyroca VU NT ДӨ 

Могойч загалай Circaetus gallicus EN LC ӨЗ 

Цагаансүүл нөмрөгбүргэд Haliaeetus albicilla NT LC ДӨ 

Ооч ёл Gypaetus barbatus VU LC С 

Идлэг шонхор Falco cherrug VU EN ӨЗ 

Хонин тоодог Otis tarda VU VU ДӨ 

Жороо тоодгой Chlamydotis undulata VU VU ӨЗ 

Реликт цахлай Larus relictus EN VU ДӨ 

Монгол хуланжороо Podoces hendersoni VU LC С 

Загийн боршувуу Passer ammodendri NT LC С 

Тайлбар: CR-устаж байгаа, EN-устаж болзошгүй, VU-эмзэг, NT- ховордож болзошгүй, LC-анхааралд 

өртөхөөргүй,  ДӨ –дайран өнгөрдөг, ӨЗ-өндөглөн зусдаг, С- суурин 

Нийт бүртгэгдсэн суурин болон нүүдлийн 223 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=211) -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 195 зүйл, мэдээлэл дутмаг 2 зүйл, 

үнэлгээ хийгдээгүй 12 зүйлийн шувууд байна. 

Шувуудын талаар явуулж буй хяналт шинжилгээгээр 2014 онд энэ нутгаар нүүдлийн 

үедээ дайран өнгөрдөг, тохиолдлын ховор тааралддаг, өвөлждөг болон суурин 19 овог, 
32 төрөлд хамаарах 47  зүйлийн 322 бодгаль шувуу тэмдэглэгдэв. 
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Эдгээр шувуудын ажиглагдсан цаг хугацаа, тоо толгойг саруудаар ангилан харьцуулж 

үзэхэд манай орны өндөр уул, ойд амьдардаг жижиг шувууд хайлаас, бургастай уулын 

нөмөр газаруудаар 3дугаар саруудад тохиолдож байв. Нүүдлийн үедээ дайран өнгөрдөг 
шувууд 3 дугаар сарын эхээр ажиглагдаж эхэлсэн. Шувуудлын нүүдлийн оргил үе 
болох 4 дүгээр сард хамгийн олон буюу 34 зүйлийн 122 шувуу бүртэгдсэн байна 
(График 113113). 

 

График 113. 2014 онд бүртгэгдсэн шувуудын тоо, зүйлийн баялаг  

Оршин амьдрах хэлбэрээр нь ангилан үзэхэд өндөглөн зусдаг 5 (10.64%), нүүдлийн 

үедээ дайран өнгөрдөг 31 (65.96%), суурин 9 (19.15%), өвөлждөг 2 (4.26%) зүйл байна.  

Оюу Толгой төслийн талбай болон ойролцоох дэд бүтцийн шугамын дагуу Могойч 

загалай (Circaetus gallicus), идлэг шонхор (Falco cherrug), хайргууна шонхор (Falco 

columbarius), загасч явлаг (Pandion haliaetus), хулан жороо (Podoces hendersoni) гэх мэт 
ховор зүйл шувууд тохиолдон тэмдэглэгдсэн байна. 

ХЭСГИЙН ДҮГНЭЛТ 

Оюу Толгой төсөл хэрэгжиж буй Ханбогд сумын нутагт одоогоор нийт 223 зүйлийн 

шувууд тэмдэглэгдээд байна. Ажиглалт судалгааны үр дүнд жил бүр тодорхой тооны 

шувууд шинээр тэмдэглэгдэж байгаа ба цаашдаа ч нэмэгдэх хандлагатай байна. 
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 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 нь 
цаашлаад Монгол орны шувуу судлал, хамгаалалын үйл ажиллагаанд тодорхой хувь 
нэмэр оруулах боломжтой юм.  
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 Жижиг хөхтөн амьтдын судалгаа 20.3.

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.  

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 

(Зураг 103 ба Зураг 104). 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. 

Зураг 103. Амьд баригч байрлуулах торлог 
бүтэц 

Зураг 104. Судалгааны талбайд байрлуулсан амьд 

баригч 

 

 

Судалгааны талбай, хугацаа 

Жижиг хөхтөний мониторинг судалгааг 2011 оноос эхлэсэн ба одоогоор ОТ уурхайн 

лицензийн талбай орчимд 6 (FMP01-FMP06), гүний ус татах шугам хоолойн дагууд 2 
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дээж талбайд (FMP07, FMP08) хийж  байна. Эдгээр дээж талбайд 2014 оны хээрийн 

судалгааны ажлыг 6 дугаар сарын 9-20 болон 8 дугаар сарын 27-ноос 9 дүгээр сарын 4-

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 болдог.  

Судалгааны үр дүн 

Оюу Толгой уурхайн талбай орчим болон дэд бүтцийн дагуух судалгааны 8 дээж 

талбайд хийж буй жижиг хөхтөн амьтдын хяналт шинжилгээний ажлын 2014 оны үр 

дүнг нэгтгэн үзвэл, нийтдээ 6 төрөлд хамаарах 8 зүйлийн 84 бодгаль жижиг хөхтөн 

амьтан шинээр тэмдэглэсэн бол 27 бодгаль амьтан дахин барьжээ (Хүснэгт 51 ба 
Хүснэгт 52). 

Хүснэгт 51. Судалгааны 1 га талбай бүр дэх мэрэгчдийн тоо толгой (2014 оны 6 дугаар сар) 

Талбайн 

нэр 
Зүйлийн нэр 

Шинээр 

тэмдэглэсэн 

Өмнө 

тэмдэглэсэн 
Давтан 

барилт 

1 га дахь 

элбэгшлийн үнэлгээ 

FMP01 

Allactaga balikunica 7 2 7 10±3.81 

Allactaga bullata 1 - - - 

Allactaga sibirica 2 - 1 - 

FMP02 

Allactaga balikunica 7 2 10 9±0.54 

Allactaga sibirica 1 - 1 - 

FMP03 

Allactaga bullata 1 1 1 - 

Stylodipus andrewsi 1 1 3 - 

FMP04 

Allactaga balikunica 2 2 - - 

Allactaga bullata 1 1 - - 

Allactaga sibirica 2 1 1 - 

Cardiocranius 

paradoxus 
2 - - - 

Phodopus roborovskii 1 - - - 

FMP05 Meriones meridianus 1 - - - 
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Талбайн 

нэр 
Зүйлийн нэр 

Шинээр 

тэмдэглэсэн 

Өмнө 

тэмдэглэсэн 
Давтан 

барилт 

1 га дахь 

элбэгшлийн үнэлгээ 

Dius sagitta 1 - 1 - 

FMP06 

Allactaga balikunica 3 - 4 3±0.19 

Allactaga bullata 3 - 2 - 

Allactaga sibirica 3 - 5 - 

Cardiocraniрus 

paradoxus 
1 - - - 

Stylodipus andrewsi 5 - 10 - 

FMP07 Phodopus roborovskii 4 - 3 - 

FMP08 

Phodopus roborovskii 1 - 2 - 

Dius sagitta 1 - 1 - 

Хүснэгт 52. Судалгааны 1 га талбай бүр дэх мэрэгчдийн тоо толгой (2014 оны 8-9 сар) 

Талбайн 

нэр 
Зүйлийн нэр 

Шинээр 
тэмдэглэсэн 

Өмнө 
тэмдэглсэн 

Давтан 
баригдсан 

1 га дахь 
элбэгшлийн үнэлгээ 

FMP01 

Allactaga balikunica 2 3 10 - 

Allactaga bullata 2 4 8 8±2.44 

Meriones meridianus 1 - - - 

FMP02 

Allactaga baikunica 2 1 2 3±0.6 

Allactaga bullata 1 - - - 

Allactaga sibiрrica 1 - 1 - 

Stylodipus andrewsi 1 - 1 - 

FMP05 Meriones meridianus 1 - 2 - 

FMP06 

Allactaga balikunica 3 2 2 6±1.9 

Allactaga bullata 5 1 6 6±0.76 

Allactaga sibirica 1 2 3 3±0.38 

Meriones meridianus 1 - - - 

Stylodipus andrewsi 3 2 1 9±5.3 

FMP07 Phodopus roborovskii 3 1 6 4±0.14 
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Талбайн 

нэр 
Зүйлийн нэр 

Шинээр 

тэмдэглэсэн 

Өмнө 
тэмдэглсэн 

Давтан 

баригдсан 

1 га дахь 

элбэгшлийн үнэлгээ 

FMP08 

Allactaga balikunica 5 - 3 6±1.5 

Dipus sagitta 0 1 2 - 

Phodopus roborovskii 1 - - - 

Судалгааны дээж талбайн хэмжээнд 2014 оны байдлаар гол зонхилогч зүйлүүд нь 
өмнөговийн алагдаага Allactaga balikunica болон говийн алагдаага Allactaga bullata 

байв (График 114). 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 (FMP06) бол бага нь  
1 зүйл мэрэгч тэмдэглэгдсэн (FMP07) байна. Энд зөвхөн нэг зүйл байгаа нь тухайн 

амьдрах орчин нэг ижил (homogeneous) хэв шинжийг агуулж буйтай холбоотой юм. 

 

График 114. Мэрэгч амьтдан тоо толгой төлөв (2014 оны 8-9-р сар) 

Тайлбар: ALBA-Allactaga balikunica; ALBU- Allactaga bullata; ALSI - Allactaga sibirica; 

STAN- Stylodipus andrewsi; DISA- Dipus sagitta; MEME- Meriones meridianus; PHRO-

Phodopus roborovskii 

Мөн 2011 онд  FMP04 дээж талбайд зөвхөн 1 бодгаль тэмдэглэгдэж  байсан таван 

хуруут атигдаахай Cardiocranis paradoxus 2012-2013 оны хувьд тэмдэглэгдээгүй харин 

энэ жилийн хувьд FMP04 ба FMP06 талбайд бүртгэгдэв. 

Дүгнэлт: Жижиг хөхтөн амьтны хяналт шинжилгээний ажлын хүрээнд 2011 оноос 
хойш цуглуулж буй судалгааны мэдээ баримтаас үзэхэд говь цөлийн бүсийн мэрэгч 
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амьтдын популяцийн хэмжээ, нягтшил жил бүр харилцан адилгүй хэмжээнд нэлээд 

хэлбэлзэлтэй төдийгүй, судалгааны талбай дахь зонхилогч зүйлүүд жилээр солигдох 

байдал илэрч байна. Судалгааны талбай хамаарах нутагт унах нийт хур тунадасын 

хэмжээ, тархалт нь   ургамлын ургацын байдалыг нөхцөлдүүлэх тул ногоон биомассын 

хэмжээ буюу идэш тэжээлийн хүрэлцээнээс тоо толгой, нягтшил нь шууд хамааралтай 

мэрэгчдийн хувьд тоо толгойн өөрчлөлт, хэлбэлзлийг тайлбарлах үндэслэл болно. Мөн 

ихэнх мэрэгч амьтдын тоо толгой ихсэх буурах, мөчлөгийн дагуу явагддаг нийтлэг зүй 

тогтол нь ч нэг хүчин зүйл болох талтай. Цаашдаа хяналт шинжилгээний талбай бүрт 
хийгдэж буй ургамжилтын мониторинг судалгааны үр дүнтэй харьцуулан үзэх, 

хоорондын уялдааг илрүүлэн тодорхой тайлбар дүгнэлт өгөх нь зохистой юм.  

 Тал хээр, говь цөлийн тууртан амьтад 20.3.1.

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. Өмнөх жилүүдэд буюу 
2010-2013 онд улиралд нэг удаагийн давтамжтай Галбын говьд 248 км, Гүний хоолойд 

221 км урт замналаар буюу нэлээд өргөн нутгийг хамруулан явж тууртан амьтдыг 
тоолж, бүртгэх ажлыг гүйцэтгэж байв. Харин энэ оноос зөвхөн төслийн дэд бүтцийн 

шугамуудын дагууд мөн уурхайн талбайд тохиолдох амьтдын бүртгэлийг хийсэн. Учир 

нь 2013 оноос эхлэн хамгааллын ач холбогдолтой биологийн олон янз байдлын суурь 
судалгааны хөтөлбөрийг Байгаль, зэрлэг амьтдыг хамгаалах нийгэмлэгтэй (WCS) 

хамтран хэрэгжүүлж, энэ хүрээнд тал хээрийн тууртан амьтдын тоо толгой, тархацын 

судалгааг Өмнөговь аймгийн Номгон, Баян овоо, Манлай, Ханбогд, Дорноговь аймгийн 

Мандах, Хатанбулаг, Хөвсгөл, Улаанбадрах, Эрдэнэ сумдын газар нутгийг бүхэлд нь 
болон хэсэгчилсэн байдлаар хамруулан 98,000 км2 орчим талбайд хийгдэж байгаа. Мөн 

Хамтын оролцоотой амьтны мониторинг судалгааны хөтөлбөрийн хүрээнд Ханбогд 

сумын нутгийг нийтэд нь хамруулан тогтсон маршрутын дагуу зэрлэг амьтны тоо 

толгой,  байршлын талаарх мэдээллийг сар бүр тогтмол цуглуулж байгаа зэрэг болно. 

Судалгааны үр дүн 

Оюу толгой компанийн Биологийн олон янз байдлын судалгааны багийн зүгээс төслийн 

дэд бүтцийн дагуу сар бүр явуулж буй хяналт шинжилгээгээр 96 сүргийн 494 бодгаль 
хар сүүлтий, 34 сүрэг хамаарах 545 бодгаль хулан адуу бүртгэсэн байна.  

Хулан адуу 1-121 хүртэлх тоотойгоор сүрэглэж байсан бол хар сүүлтийн хувьд 1-18 

хүртэлх тоогоор сүрэглэж байв. Нийт ажиглагдсан хар сүүлтийн сүргийн 57 хувийг 1-4 

бодгальтай сүрэг, 30 орчим хувийг 5-10 бодгальтай сүрэг, үлдсэн хувийг 11-18 

бодгальтай сүрэг эзэлж байсан бол ажиглагдсан хулангийн сүргийн 59 хувийг 1-9 

бодгаль бүхий сүрэг, 23 орчим хувийг 10-20 бодгальтай сүрэг, 21-40 бодгальтай сүрэг 
болон 40-121 бодгальтай сүрэг тус бүр 9 хувийг сүрэг эзэлж байв. 



Оюу Толгой  ХХК-ний Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө - 2014 

Хуудас - 284 

 

 

График 115. Хулангийн сүргийн тоо толгойн 

давтамж 

 

График 116. Хар сүүлтийн сүргийн тоо толгойн 

давтамж 

Оюу толгой уурхайн талбай болон дэд бүтцийн шугам дагуу 2014 оны эх буюу 1-3 сард 

хар сүүлтий элбэг тохиолдсон харин хаврын саруудад (4-6 сар) багасч, намартаа дахин 

элбэг ажиглагдах байдал харагдаж байна (График 117). 

 

График 117. Хар сүүлтийн тохиолдох дундаж тоо толгой 
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Зураг 105. Хар сүүлтийн байршил, тоо толгой 

Нийт ажиглагдсан хар сүүлтийн 50 хувийг Оюу толгой уурхайн хашаалсан талбай 

дотор болон түүний орчимд тэмдэглсэн. Өнгөрсөн оны сүүлч, энэ 2014 оны эхээс эхлэн 

хар сүүлтий уурхайн талбайд ихээр орж ирэн бэлчээрлэн, шинээр сэргээж буй булгаас 
ундаалж нэлээд тогтвортой байршиж байсан юм. Харин Гашуун сухайтын хилийн 

боомт хүртэлх хатуу хучилттай зам болон Гүний хоолойн ус татах шугам, замын дагуу 

цөөн тоогоор, 220 кв-ын өндөр хүчдлийн шугам орчмын нутгаар харьцангуй жигд 

тархсан байдалтайгаар, нэлээдгүй тоогоор тохиолдон бүртгэгдсэн байна (Зураг 105).   

Бидний явуулж буй хяналт шинжилгээний дүнгээс үзэхэд хулан адуу нь 220 кв-ын 

өндөр хүчдлийн шугам болон хатуу хучилттай замаас хамгийн ойрдоо 100 метр, холдоо 

1100 метр, дунджаар 526.9±55.6 зайтайгаар байршиж байсан байна. Мөн хулангийн 70, 

120 бодгальтай томоохон сүргүүд ч замаас 296-350 метр зайтайгаар тэмдэглэгдсэн 

(Зураг 106). 
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Зураг 106. Хулан адууны байршил, тоо толгой 

Дүгнэлт 

Тууртан амьтдын хяналт шинжилгээ, судалгааны ажлаар цуглуулсан мэдээ баримтаас 
харахад, идэш тэжээлийн хүртээмжээс байршил нутаг нь ихээхэн хамаарах том 

туруутан амьтдын хувьд Оюу Толгой уурхайн дэд бүтцийн шугам, үйл ажиллагааны 

нөлөөл харьцангуй бага төвшинд байгааг илтгэх үр дүнг үзүүлж байна. Идэш тэжээл 

багассан өвлийн улиралд хар сүүлтий уурхайн хашаанд нэвтэрч, бэлчээрлэж байгаа нь 
нэг талаасаа тээврийн хэрэгсэлд дайрагдах, хашааны тор мөргөж эндэх эрсдлийг 
нэмэгдүүлж байгаа боловч идэш тэжээлийн төлөө гэрийн малтай тэмцэлдэх 

өрсөлдөөнөөс ангид байж өвлийг давах таатай хоргодох газар болж байгааг дурдах 

хэрэгтэй юм.  

Хамтын оролцоотой амьтны мониторинг судалгааны хөтөлбөр 

Оюу толгой компанийн Бүсийн хөгжил, нийгмийн харилцааны хэлтэс болон Байгаль 
орчны хэлтэсээс орон нутгийн иргэдтэй хамтран хэрэгжүүлж буй зэрлэг амьтны 

ажиглалт судалгааны хөтөлбөр 3 дахь жилдээ хэрэгжиж байгаа билээ. Хөтөлбөрийн 

үндсэн зорилго нь тухайн нутгийн зэрлэг амьтдын тоо толгойн өөрчлөлт, тархалт, 
улирлын шилжилт хөдөлгөөн, зүйлийн бүрдэлийн талаарх мэдээллийн сан бүрдүүлэх, 

түүнд үндэслэн ан амьтдыг хамгаалах төлөвлөгөө боловсруулж хэрэгжүүлэх, иргэдийн 

байгаль орчны талаарх мэдлэгийг нэмэгдүүлэхэд чиглэж байгаа болно. 

Судалгааны арга зүй, хэрэглэгдэхүүн 
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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 

дуран, GPS (байршил тодорхойлогч), дижитал зургийн аппарат, мэдээлэл цуглуулах 

хүснэгт бүхий дэвтэр ашигладаг.   

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 107).  

Мониторинг судалгааг 3 дугаар 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 107. Нутгийн иргэдэд түшиглэсэн амьтны мониторинг судалгааны талбай, замнал 
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Судалгааны үр дүн 

Энэхүү зэрлэг амьтны ажиглалт судалгааны хүрээнд 2014 оны iX сарын 15-ны байдлаар 

оролцогчид нийт 9186 км зам туулж,   123 удаагийн ажиглалт судалгаагаар 7 зүйлийн 

4072 толгой хөхтөн амьтан, 9 зүйлийн 124 бодгаль ховор болон түгээмэл шувууд 

бүртгэсэн байна (Хүснэгт 53).  

Хүснэгт 53. Хамтын оролцоотой мониторинг судалгааны нэгдсэн дүн 

№ Зүйлийн нэр Зүйлийн ШУ-ы нэр 

Бодгалийн тоо 

Нийт 
Зурвас 
замнал 

Цэгэн 

тооллого 

Хөхтөн амьтад 

1. Аргаль хонь Ovis ammon 25 65 90 

2. Янгир ямаа Capra sibirica 2 - 2 

3. Хулан адуу Equus hemionus 2266 390 2656 

4. Хар сүүлтий Gazelle subgutturosa 972 336 1308 

5. Саарал чоно Canis lupus 2 - 2 

6. Үнэг Vulpes vulpes 7 2 9 

7. Бор туулай Lepus tolai 5 1 5 

Шувууд  

8. Начин шонхор Falco tinnunculus 2 - 2 

9. Идлэг шонхор Falco cherrug - 1 1 

10. Амарын шонхор Falco amurensis 6 - 6 

11. Нөмрөг тас Aegyius monachus 69 1 70 

12. Шилийн сар Buteo hemilasius 2 - 2 

13. Монгол ногтруу Syrrhaptes paradoxus 6 3 9 

14. Өвөгт тогоруу Anthropoides virgo 4 2 6 

15. Монгол хуланжороо Podoces hendersoni 2 - 2 

16. Хон хэрээ  Corvus corax 26 - 26 

Нийт  3436 760 4196 
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Оролцогчид 2013 онд  ховор хөхтөн амьтдаас 28 цэгт 142 бодгаль Аргаль хонь, 1 цэгт 4 

бодгаль янгир ямаа, 288 цэгт 3 359 бодгаль хулан адуу, 381 цэгт 3214 бодгаль хар 

сүүлтий тэмдэглэсэн бол энэ оны X сарын 15 хүртэл цуглуулсан мэдээгээр 2 цэгт 2 

толгой Янгир ямаа, 32 цэгт 90 тооны аргаль хонь, 245 цэгт 2656 бодгаль хулан адуу, 190 

цэгт 1308 хар сүүлтий тус тус бүртгэсэн байна.  

 

График 118. Судалгааны талбай дахь Хулан адууны нягтшил (оноор) 

Судалгааны замнал, талбай дахь ховор хөхтөн амьтад болох Хулан адуу, хар сүүлтийн 

тохиолдох нягтшил 2012 болон 2013 оны мөн үеийнхтэй харьцуулан үзэхэд бага 
хэмжээний ялгаа ажиглагдсан болно. Өөрөөр хэлбэл Хулан адуу 2012 оны 5-10 сард 

0.15-0.31 км\бодгаль, 2013 оны 3-10 сард 0.14-0.19 км\бодгаль, 2014 оны 3-6 сард 0.21-

0.67 км\бодгаль нягтшилтай байна (График 118).  

 

График 119. Судалгааны талбай дахь Хар сүүлтийн нягтшил (оноор) 
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Хар сүүлтийн хувьд 2012 оныхтой зарим саруудад харьцангуй ойролцоо, зарим 

саруудад илүү байгаа ч 2013 онтой харьцуулахад тохиолдох нягтшлийн хэмжээ 
багассан байна. Тухайлбал 2012 оны 5-10 дугаар сард 0.10-0.15 км\бодгаль, 2013 оны 3-

10 дугаар сард 0.33-0.39 км\бодгаль байсан бол 2014 оны 3-9 дүгээр сард 0.11-0.12 

км\бодгаль нягтшилтай болсон байна (График 119). 

 

Зураг 108. Хулан адууны байршил, тохиолдох тоо толгой 

Дээрх зургаар Хулан адууны тэмдэглэгдсэн байршил болон сүргийн хэмжээг тоймлон 

үзүүлэв. Эндээс харахад Дорноговь аймгийн Хатанбулаг сумын нутагт хамаарах 

ГБДЦГ-ын хилийн бүс дотор мөн Дайчингийн хоолой орчмоор Хулангийн харьцангуй 

том хэмжээтэй сүргүүд бүртгэгджээ (Зураг 108). 
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Зураг 109. Ховор хөхтөн амьтдын байршил 

Судалгааны замналын дагуу ажиглагдсан Аргаль, Янгир, Хулан, Хар сүүлтийн 

байршлыг Зураг 109-т харуулав. Энд Янгир хамгийн цөөн буюу 2 цэгт байсан бол 

Аргаль 32, Хар сүүлтий 190, Хулан 245 цэгт тус тус тэмдэглэгдсэн байна. 

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, харин 2014 оны хаврын саруудад өмнөх 

оноос илүү, харин зун, намартаа буурсан байдал харагдаж байна. Хулангийн хувьд 

2012-2014 онд цуглуулсан мэдээгээр тоо толгойн хэмжээ харилцан адилгүй нэлээд 

хэлбэлзэлтэй байна. Үүнийг 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.  
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Оролцогч малчдын мониторинг судалгааны явцад авсан гэрэл зургууд 

 

Зураг 110. Хулан, Хар сүүлтий (Г.Дүнжгэр) 

Зураг 111. Аргалийн угалз (Г.Дүнжгэр) Зураг 112. Алаг хөөндий (М.Ганганжав) 

Зураг 113. Хулан адуу (М.Ганганжав) Зураг 114. Идлэг шонхор (М.Өлзийбүрэн) 
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Туршлага судлах аялал 

Энэхүү хөтөлбөрийг нутгийн иргэдэд түшиглэсэн байгаль судлалаас нутгийн иргэдэд 

түшиглэсэн байгаль хамгаалал болгон хөгжүүлэхээр зорьж байна. Төслийг дараагийн 

шатанд илүү амжилттай хэрэгжүүлэх зорилгоор Монголын ижил төстэй үйл ажиллагаа, 
амжилттай эрхэлж буй төсөл, хөтөлбөрийн үйл ажиллагаатай танилцаж өөрсдийн үйл 

ажиллагааг ч мөн тэдэнд танилцуулахыг зорьж ажиллаж байна. Иймээс 2013 оны 8 

дугаар сард Хустайн БНГ-ын үйл ажиллагаатай танилцах ажлыг зохион байгуулж 

байсан бол 2014 онд Их нартын БНГ-тай танилцах, туршлага судлах, солилцох аялалыг 
амжилттай зохиолоо.  

Зураг 115. Аргаль барих, хүзүүвчлэх ажилд оролцож байгаа нь 

 

Зураг 116. Туршлага судлах аялалд оролцогчид 
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Аялалын хүрээнд Аргаль хонийн судалгааг хэрхэн хийдэг арга зүйтэй танилцах, 

Аргалийн судалгаа, хамгаалалт ба нутгийн иргэдийн оролцоо, нутгийн иргэдэд 

суурилсан аялал жуулчлалын талаарх туршлага судлах зэрэг хэд хэдэн зорилготой байв. 
Энэ 2014 оны туршлага судлах аялалд төсөлд идэвхитэй оролцож буй эхний 6 хүнийг 
авч явахаар төлөвлөн оролцогчдыг ажлын гүйцэтгэлийн үзүүлэлтийг шалгуур болгон 

сонгосон. Мөн Ханбогд суманд нутгийн иргэдэд суурилсан аялал жуулчлалыг 
хөгжүүлэхэд хувь нэмэр оруулахуйц малчдыг бас давхар сонгохыг эрмэлзсэн юм. Их 

нартын БНГ-т жил бүр аргаль, янгир дохиолол бүхий хүзүүвч зүүх ажил зохион 

байгуулагддаг бөгөөд манай оролцогчид энэ ажилд гар бие оролцон ажиллав (Зураг 115 

ба Зураг 116). 

Дүгнэлт 

Энэ оны ажиглалт судалгаа эхлэснээс хойш 9-р сарын 15 хүртэл хугацаанд оролцогчид 

нийт 196 удаагийн ажиглалт явуулах ёстой байснаас 123 удаа ажиглалт судалгааг 
хийсэн буюу 62.7 хувийн гүйцэтгэлтэй байна. Гэхдээ энэ нь өнгөрсөн онд Ханбогд 

сумын нутгаар гандуу байсан тул хэд хэдэн оролцогч малчид алсын оторт явж, 

судалгааны талбайгаас холдож нүүсэнтэй холбоотой юм. Түүнчлэн зэрлэг туруутан 

амьтад ч бэлчээр ус хөөн зүүн тийш илүү нүүж байршсан байсан нь Хатанбулаг сумын 

нутгаар Хулан адууны харьцангуй том сүрэг (40, 78, 84 гэх мэт) бүртгэгдсэнээс 
харагдаж байна. 

Хамтын оролцоотой амьтны мониторинг хөтөлбөр 3 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.  

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. 

 Зэрлэг амьтдын осол, эндэгдэл 20.3.2.

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, 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. 
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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. 

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. Мөн 2014 онд нам хүчдлийн 6 

кв-ын шугамын шонгуудад шувууд хүчдэлд нэрвэгдэхээс сэргийлсэн тусгаарлагчийг 
суурьлуулах ажил эхлэнэ. Төслийн талбайн дотоод журмын дагуу үхсэн болон бэртсэн 

амьтдын мэдээллийг уурхайн ажилчдаас байнга авч, осол эндэгдлийн шалтгааныг 
тогтоох, таньж тодорхойлон бүртгэж, баримтжлуулах ажил тогтмол хийгдэж байгаа 
билээ. 

Судалгааны үр дүн 

Оюу Толгой төслийн үйл ажиллагаа явагдаж талбайд 2014 оны X сарын байдлаар зэрлэг 
амьтадтай холбоотой 128 удаагийн осол, эндэгдэл бүртгэгдэж 137 бодгаль амьтан 

өртсөн байна. Үүний  дийлэнх буюу 89.1%-ийг шувуу, үлдэх 10.9% нь хөхтөн амьтад 

байв (График 1200). Эдгээр осол, эндэгдэлийн шалтгааны хувьд цахилгааны утас 
мөргөх тохиолдол хамгийн их 50 буюу 39.06%, барилга байгууламж, цонх, хашаа 
зэргийг мөргөж эндэх тохиолдол  29 удаа буюу 17.65%-ийг эзэлж байна (График 121).   
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График 120. 2014 онд бүртгэгдсэн шувуу, хөхтөн 

амьтны эндэгдэлийн харьцаа 
График 121. 2013 онд бүртгэгдсэн зэрлэг 
амьтдын осол, эндэгдэлийн шалтгаан 

Цахилгааны утас мөргөж үхсэн шувуудын 42.1%-ийг Монгол ногтруу, 18.4%-ийг тураг 
гогой, 10.52%-ийг жороо тоодог үлдсэн хувийг бусад зүйл шувууд эзэлж байна (График 

122).  

 

График 122. Цахилгааны утас мөргөж эндсэн шувууд (хувиар) 

Нийт тохиолдлын 40 гаруй хувийг зөвхөн 1 зүйл шувуу буюу Монгол ногтруу 
Syrrhaptes paradoxus байгаа нь түүний сүрэглэн амьдрах хэлбэр, мөн энэ бүс нутагт 
харьцангуй элбэг тоотойгоор өргөн тархсан байдагтай холбоотой юм. 

Хөхтөн амьтдаас хар сүүлтий Gazella subgutturosa төслийн талбайн хашааны утас 
мөргөж үхсэн, мөн бор туулай Lepus tolai тээврийн хэрэгсэлд дайруулсан, дэлдэн зараа 
Hemiechinus auritus, шар чичүүл Meriones meridianus эндсэн тохиолдол бүртгэгдсэн.  

 

Хүснэгт 54. Зэрлэг амьтдын осол, зөрчил бүртгэгдсэн газар 
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Осол эндэгдэл гарсан газар Тохиолдсон тоо Хувь 

Уурхайн талбай дотор 60 43.80 

Уурхайн талбай орчим, гадна 4 2.92 

ОТ-Гүний хоолойн 35 кв шугам 6 4.38 

ОТ-Гүний хоолойн 6 кв шугам 14 10.22 

ОТ-Гашуун сухайтын 220 кв шугам 30 21.90 

ОТ-Гашуун сухайтын зам 1 0.73 

ОТ-Ханбогдын 35 кв шугам 21 15.33 

ОТ-Ханбогдын зам 1 0.73 

Дээрхээс харахад зэрлэг амьтдын үхэл эндэгдэлийн 40 гаруй хувь нь Уурхайн талбай 

дотор мөн бүртгэгджээ.  

  

Зураг 117. Цахилгааны утас мөргөж эндсэн гангар хун ба монгол ногтруу 

Дүгнэлт 

Энэ 2014 онд зэрлэг амьтадтай холбоотой нийт 128 осол, эндэгдэл гарсан нь өнгөрсөн 

онд бүртгэсэнтэй (179) харьцуулахад 28 хувиар буурсан үзүүлэлт юм. Үүнд цахилгааны 

утас мөргөж эндэх, ялангуяа монгол ногтрууны үхсэн тохиолдол буурсан нь нөлөөлж 

байна. Нийт осол эндэгдлийн 43.8% нь уурхайн талбай дотор тохиолдсон ба энэ нь 
байгаль орчны сургалтын хөтөлбөрийг бүх ажилчдын дунд амжилттай хэрэгжүүлж, 

компанийн биологийн олон янз байдлыг хамгаалах талаарх журамын дагуу осол 

эндэгдлийн тохиолдолыг цаг бүрт нь мэдээлж байгаатай холбон тайлбарлаж болно. 

Оюу Толгой төслийн зүгээс дэд бүтцийн барилга, байгууламжийн зэрлэг амьтдад 

үзүүлэх сөрөг нөлөөг бууруулах талаар тодорхой ажлуудыг авч хэрэгжүүлсээр байгаа. 
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Төслийн үйл ажиллагаатай холбоотой бүх цахилгааны шугам сүлжээний утсууд дээр 

шувуудыг цахилгааны утас мөргөх нөлөөг бууруулах зорилготой хоёр төрлийн 

нислэгийн чиг  өөрчлөгч төхөөрөмжийг суурилуулсан. Эдгээр төхөөрөмжүүд нь 
байнгын салхи шуургатай байх гэх мэт байгалийн хүчин зүйлийн нөлөө, уг 
төхөөрөмжийн хийц, хэлбэр, хэмжээ зэргээс шалтгаалан хэвийн ажиллагаа алдагдах 

байдал байгаа ба бидний зүгээс учир шалтгааныг нарийвчлан тодруулахаар судалгааг 
явуулж байна. 

 Шинэ Бор овоо булаг орчмын зэрлэг амьтны ажиглалт 20.3.3.

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.  

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 хийсэн. Энэ шинээр орлуулан 

хийж буй хиймэл булгийн орчимд ургамал, амьтны суурьшил бий болж буй эсэхэд 

хяналт тавих зорилгоор ажиглалт судалгааг өнгөрсөн онд эхлүүлэн 2014 онд 

үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлж байна.   

Судалгааны үр дүн  

Судалгааг сард 2 удаагийн давтамжтайгаар шууд ажиглалт бүртгэлийн аргаар 

гүйцэтгэж байгаа юм. Энэ оны хувьд 14 зүйлд хамаарах 403 бодгаль шувуу, 60 гаруй 

толгой хар сүүлтий болон хулан адуу, шар үнэг тус бүр нэгийг ажиглан бүртгэжээ 
(Хүснэгт 5556). Мөн шинээр сэргээж буй булгаас ойр орчмын малчдын мал жилийн 

туршид ундаалдаг ба ажиглалт судалгаа хийх бүрт тэмдэглэдэг. 

 

 

 

 

 

Хүснэгт 55. Шинэ Бор овоо булгийн орчимд бүртгэсэн амьтад (2014 он 9 сар) 
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№ ШУ-ны нэршил Зүйлийн нэр Тоо 

Оршин 

амьдрах 

хэлбэр 

Шувууд 

1 Aegypius monachus Нөмрөг тас 1 С 

2 Corvus corax Хон хэрээ 13 С 

3 Syrrhaptes paradoxus Монгол ногтруу 62 С 

4 Anas crecca Ногоохон нугас 5 ДӨ 

5 Anthus spinoletta Харзны шийхнүүхэй 3 ДӨ 

6 Bucanetes mongolcus Монгол алтанжигүүр 275 Ө 

7 Calandrella cheleensis Дэрсний жиргэмэл 20 С 

8 Motaclla alba Хөх цэгцгий 2 ДӨ 

9 Charadrius dubius Нарийн хиазит 6 ДӨ 

10 Petronia petronia Хадны боршувуу 5 С 

11 Eremophila alpestris Шоорон эвэрт болжмор 2 С 

12 Carduelis hornemanni Шунхан цэгцүүхэй 2 Ө 

13 Acanthis flammea Дөлөн цэгцүүхэй 1 Ө 

14 Calcarius lapponicus Буулгатхөмрөг 6 Ө 

 Хөхтөн амьтад  

15 Equus hemionus Хулан адуу 1 - 

16 Gazella subgutturosa Хар сүүлтий 60 - 

17 Vulpes vulpes Шар үнэг 1 - 

   Тайлбар: С- суурин, ДӨ- дайран өнгөрдөг, ӨЗ- өндөглөн зусдаг, Ө-өвөлждөг 

 

Зураг 118. Хар сүүлтий Gazella subgutturosa 
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Зураг 119. Буулгатхөмрөг Calcarius lapponicus 

 

Зураг 120. Дэрсний жиргэмэл Calandrella cheleensis 

Дүгнэлт   

Ажиглалтын дүнгээс харахад говийн ховор тууртан амьтан болох хар сүүлтийн сүрэг 
шинээр сэргээж буй орчимд нэлээдгүй тэмдэглэгдэх ба ялангуяй өвлийн улиралд олон 

тоогоор тохиолдоно. Түүнчлэн энэ булгаас ундаалдаг зээрүүд Оюу Толгой уурхайн 

хашаалсан талбайд бэлчээрлэх нь элбэг 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 илтгэнэ.  Иймд цаашдын судалгаанд  

автомат камер ашиглавал илүү үр дүнтэй мэдээлэл цуглуулах боломж бүрдэх юм.  

 Могойч загалай болон махчин шувуудын үүрлэлт 20.3.4.

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.  

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 2014 оны 4, 5, 8 дугаар 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 
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газруудыг хамарсан ба эдгээр газар ургаж буй бүх хайлаас мод бүрийг шалгаж могойч 

загалай болон бусад махчин шувуудын үүр хайж, бүртгэсэн (Зураг 121). Мөн шувуу 

үүрлэсэн модны өндөр, диаметр, үүрний өндөр зэргийг хэмжсэн (Хүснэгт 56).  

  

Зураг 121. Оюу толгой орчимд хийсэн могойч загалайн судалгааны талбай 

Могойч загалайн идэвхитэй үүрнүүдийн үржлийн амжилтыг тодорхойлохын тулд 3 

дахь удаагийн судалгаагаар давтан шалгасан. Судалгаанд бүртгэгдсэн Могойч загалайн 

үүр бүрийг сайтар шалгасан бөгөөд үүрнээс шаардлагатай мэдээллээ авсаны дараа 
үүрийг хурдан орхин холдсон. Үүр бүрээс ангаахайн мэдээ, идэш тэжээлийн үлдэгдэл, 

гулгидас зэргийг цуглуулж тус бүрт хаягласан. Судалгааны эцэст Могойч загалайн 

ангаахайнуудыг Монголын Шинжлэх Ухааны Академи, Биологийн хүрээлэнгийн төмөр 

бөгжөөр бөгжилсөн.  

Товч үр дүн 

Судалгааны үр дүнд могойч загалайн 7 идэвхтэй үүр тэмдэглэсэн. Могойч загалайн 

зөвхөн нэг өндөг гаргадаг ба үүрлэлтийн 2 нь амжилтгүй, үлдсэн 5 үүрний ангаахай 

амжилттай бойжиж, үүрлэлт амжилттай болсон. Эдгээр 7 үүрний 2 үүр нь Оюу Толгой 

төслийн талбайгаас 20 км-ийн радиус дотор буюу Гашуун Сухайт чиглэлийн цахилгаан 

дамжуулах шугамаас холгүй (CGNE7), мөн хил хүрэх хатуу хучилттай замаас 1,7 км-т 
Их гэр кэмп явах замаас 70 метрийн зайд (CGNE4),  тус бүр 1 үүр бүртгэгдсэн. 

Ангаахай нь эндсэн 1 үүр Оюу толгойгоос өмнө зүг 50 км орчим зайд (CGNE2), нөгөө 

нь дээр дурьдсан CGNE4    үүр ба эндсэн шалтгаан нь тодорхойгүй байсан (Зураг 122). 
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Зураг 122. Могойч загалайн үүрний байршил (улаанаар амжилтгүй болсон үүрийг тэмдэглэв) 

Судалгааны явцад нийт 4 үүрнээс 17 бүтэн гулигдас цуглуулж, 1 үүрэн дээр нарийн 

бүтэн могой байсаныг тэмдэглэсэн ба могойч загалайн нийт 55 гуужсан өд (далавч, 

биеийн бүрхүүл-36, сүүл, далавч-14 ) цуглуулсан. 

Хүснэгт 56. Могойч загалайн үүрний хэмжилтийн дүн 

Үүрний 
нэр 

Байршил Үүрлэсэн 
модны 
өндөр 

Үүрний 
өндөр 

Үүрлэсэн 
модны 
диаметр 

50м 
доторх 

бутны тоо 

50м 
доторх 

модны тоо N E 

CGNE1 42.98920 107.36293 5.8 3.6 160 13 0 

CGNE2 42.57878  106.95792 5.2 3 96 15 0 

CGNE3 43.18126  107.45055 4.8 3.4 96 31 15 

CGNE4 43.02969  106.94747 4.6 3.4 103 9 0 

CGNE5 42.72454  107.53614 5.6 4.2 163 230 12 

CGNE6 43.40355  107.69054 5.8 4 94 40 5 

CGNE7 42.93250  106.95508 8.2 3.8 204 148 11 
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Зураг 123. Ангаахай хэмжиж, бөгж зүүх явц 
Зураг 124. Могойч загалайн ангаахай 

Мөн судалгааны хугацаанд бусад махчин шувуудыг идэвхтэй үүрийг шалгаж, бүртгэж 

байсан ба нийт 9 зүйл махчин шувуудын 129 идэвхитэй үүр бүртгэсэн (Хүснэгт 57).  

Хүснэгт 57. Судалгааны хугацаанд бүртгэсэн махчин шувуудын үржлийн хосын тоо 

 
Зүйлийн нэр 

Олон улсын 
үнэлгээ 

Бүс нутгийн 

үнэлгээ 
Үүрний 
тоо Үүрлэх орчин 

1 Могойч загалай LC EN 7 Хайлаас 

2 Нөмрөг тас NT LC 44 Хайлаас 

3 Идлэг шонхор EN VU 9 
Хайлаас болон 

хад 

4 Шууман шонхор LC LC 9 Хайлаас 

5 Начин шонхор LC LC 3 Хайлаас 

6 Амарын шонхор LC LC 25 Хайлаас 

7 Зээрд шонхор VU LC 24 Хайлаас 

8 Сохор элээ LC LC 11 Хайлаас 

9 Талын сар LC LC 4 Хайлаас 

Эдгээрээс нөмрөг тас,  амарын шонхор, зээрд шонхор зэрэг махчин шувууд хамгийн 

өндөр нягтшилтай үүрлэж байсан ба тэдгээрийн үржлийн тархац нь хайлаас модны 

тархацаар хязгаарлагддаг нь ажиглагдаж байв. Харин начин шонхор, талын сар 

харьцангуй бага нягтшилтай буюу 3-4 үржлийн хос бүртгэгдэв.  

 Жороо тоодгойн судалгаа 20.3.5.

Оюу Толгой төслийн зүгээс хамгааллын өндөр ач холбогдолтой буюу бүс нутаг болоод 

олон улсын хэмжээнд ховордох эрсдэл бүхий зүйлүүдийн тусгайлсан судалгааг 
мэргэжлийн байгуулагын оролцоотойгоор гүйцэтгэж байгаа бөгөөд 2012 болон 2014 

онд Жороо тоодгойн Chlamydotis undulata (эмзэг) судалгааг явуулав. Энэ оны хувьд 
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судалгааны ажлын зорилго нь  Оюу толгой уурхай, түүний дэд бүтцийн шугамууд 

болон хяналтын талбай дахь энэ зүйлийн нягтшил, тоо толгойг үнэлэх, харьцуулах, 

голлох амьдрах орчинг тодорхойлох,  энэ зүйл шувууг гөрөөлөгч амьтан болох үнэг, 
хярсны нягтшил, харьцангуй элбэгшлийг үнэлэх, мөн цаашид явуулах хяналт 
шинжилгээний талбай, замналыг тодорхойлох зэрэг байв. Судалгааг Гашуун сухайт 
хүртэлх хатуу хучилттай зам, өндөр хүчдлийн шугам, нүүрс тээвэрлэж буй зам болон 

хяналтын талбайд 2014 оны 4-6 дугаар саруудад хийж гүйцэтгэв (Зураг 125). 

 

Зураг 125. Жороо тоодгойн судлааны талбай 

Судалгааны товч үр дүн 

Хээрийн судалгааны ажлын хугацаанд 25 цэгт 29 бодгаль жороо тоодгой, 220 кв-ын 

өндөр хүчдлийн утас мөргөж эндсэн 2 шувууны сэг зэм бүртгэв. Ажиглагдсан жороо 

тоодгойн 15 нь эр, 6 эм, 8 шувууны хүйсийг тодорхойлох боломжгүй байв (Хүснэгт 58). 

Ихэнх жороо тоодгойнууд өглөөний 7-10 цагийн хооронд бүртгэгдсэн ба идэвхи нь 6 

цагаас хойш нэмэгдэж байгаа нь ажиглагдав. Мөн гол дэд бүтцийн шугамуудын дагуу 

(OT-Гашуун сухайтын зам, Тавантолгой- Гашуун сухайтын зам, 220 кв-ын өндөр 

хүчдлийн шугам) дийлэнх шувууд бүртгэгдсэн байна.  
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Хүснэгт 58. 2014 оны судалгааны явцад ажиглагдсан Жороо тоодгойн бүртгэл 

Ажиглагдсан 

талбай 
Огноо Тоо Хүйс Нас Тэмдэглэл 

220 кв шугам 4/23/2014 1 - Бие гүйцсэн Эндсэн 

Зүүн хяналтын талбай  5/2/2014 1 Эм Бие гүйцсэн Идээшилж байсан 

Нүүрсний зам 5/7/2014 1 Эр Бие гүйцсэн Шүхэрлэж байсан 

Нүүрсний зам 5/9/2014 1 Эр Бие гүйцсэн Шүхэрлэж байсан 

Ундайн сайр 5/9/2014 2 Эр/Эм Бие гүйцсэн - 

Нүүрсний зам 5/10/2014 1 Эр Бие гүйцсэн Шүхэрлэж байсан 

220 кв шугам 5/13/2014 1 - Бие гүйцсэн Эндсэн 

220 кв шугам 5/14/2014 1 Эр Бие гүйцсэн Шүхэрлэж байсан 

220 кв шугам 5/14/2014 1 - Бие гүйцсэн Алхаж байв 

ГС-ын зам 5/16/2014 1 Эр Бие гүйцсэн Алхаж байв 

Баруун  хяналтын талбай 5/21/2014 1 - Бие гүйцсэн Нисэж байсан 

Баруун  хяналтын талбай 5/21/2014 1 Эр Бие гүйцсэн Гүйж байсан 

Зүүн хяналтын талбай 5/25/2014 1 Эр Бие гүйцсэн Шүхэрлэж байсан 

ГС-ын зам 5/27/2014 1 Эр Бие гүйцсэн Шүхэрлэж байсан 

Нүүрсний зам 6/12/2014 1 Эр Бие гүйцсэн Шүхэрлэж байсан 

Нүүрсний зам 6/12/2014 2 Эм Бие гүйцсэн Эр, эм шувуу ангаахайтай 
хамт байсан 

Нүүрсний зам 6/13/2014 1 - Бие гүйцсэн Гүйж байсан 

Баруун  хяналтын талбай 6/14/2014 1 Эр Бие гүйцсэн Алхаж байв 

Баруун  хяналтын талбай 6/17/2014 1 - Бие гүйцсэн Идээшилж байсан 

220 кв шугам 6/18/2014 2 Эр/Эм Бие гүйцсэн Нисэж байсан 

220 кв шугам 6/18/2014 1 Эр Бие гүйцсэн Алхаж байв 

ГС-ын зам 6/20/2014 2 Эр/Эм Бие гүйцсэн Эр нь эм шувууг хөөж байв 
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Ажиглагдсан 

талбай 
Огноо Тоо Хүйс Нас Тэмдэглэл 

Зүүн хяналтын талбай  5/21/2014 1 - Бие гүйцсэн Идээшилж байсан 

Зүүн хяналтын талбай  5/23/2014 2 Эр/Эм Бие гүйцсэн Шүхэрлэж байсан 

Зүүн хяналтын талбай  5/23/2014 1 Эр Бие гүйцсэн Нисэж байсан 

ГС-ын зам 5/23/2014 1 Эм Бие гүйцсэн Алхаж байв 

 Тууртан амьтдын тоо толгой, тархац 20.3.6.

Тууртан амьтдын тоо толгой, тархацын судалгааг Зэрлэг амьтан хамгаалах нийгэмлэг 
2012 оны X сараас эхлэн 2013 оны 5-6 сарууд мөн 2014 оны 5-6 саруудад нийтдээ 3 удаа 
гүйцэтгээд байна. Тууртан амьтдын 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 98,216 км2 талбайг хамран хийгдсэн (Зураг 
126). 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 
цуглууж байна. Судалгаанд Зэрлэг амьтан хамгаалах нийгэмлэг, Биологийн хүрээлэн, 

Оюу Толгой компани зэрэг байгууллагын судлаачдаас бүрдсэн 3 баг оролцон ажиллав.  
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Зураг 126. Тууртан амьтдын тоо толгой, тархацын судалгааны талбай 

Энэ 2014 оны хаврын судалгаагаар нийтдээ 192 сүргийн 3571 хулан адуу, 283 сүрэгт 
хамаарах 894 хар сүүлтий, 64 сүргийн 319 цагаан зээр, 15 сүргийн 38 бодгаль аргаль 
хонь тус тус ажиглагдан тоологдов (Хүснэгт 59). 

Хүснэгт 59. Бүртгэгдсэн тууртан амьтдын сүрэг, бодгалийн тоо 

Зүйлийн нэр Сүргийн тоо Бодгалийн тоо Дундаж 

Баг- 1 Хулан адуу 11 50 5.47±3.30 

Хар сүүлтий 82 228 3.40±2.80 

Цагаан зээр 10 59 5.90±5.90 

Аргаль хонь 0 0 0 

Баг- 2 Хулан адуу 95 975 10.26±18.65 

Хар сүүлтий 107 374 3.49±3.51 

Цагаан зээр 8 48 6.00±4.56 

Аргаль хонь 12 33 2.75±2.41 

Баг- 3 Хулан адуу 86 2546 29.60±45.20 

Хар сүүлтий 94 292 3.10±2.93 

Цагаан зээр 46 212 4.60±4.69 
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Зүйлийн нэр Сүргийн тоо Бодгалийн тоо Дундаж 

Аргаль хонь 3 5 1.33±0.57 

Нийт Хулан адуу 192 3571 15.11±22.38 

Хар сүүлтий 283 894 3.33±3.08 

Цагаан зээр 64 319 5.50±5.05 

Аргаль хонь 15 38 1.36±1.49 

 Хар сүүлтийн нүүдэл, шилжилт хөдөлгөөн 20.3.7.

Энэ 2014 оны 9 дүгээр сарын 20-ноос 10 дугаар сарын 4-ны хугацаанд Зэрлэг амьтан 

хамгаалах нийгэмлэг, ШУ-ны академийн Биологийн хүрээлэн, Мал эмнэлэгийн төв 
лабораторийн эрдэмтэн судлаачидтай хамтран Оюу Толгой уурхайн талбай орчим 

болон Дорноговь аймгийн Хатанбулаг сумын нутгаас нийт 10 (5 эр, 5 эм) хар сүүлт зээр 

барьж сансрын дамжуулагч бүхий хүзүүвч зүүх ажлыг гүйцэтгэв (Зураг 127). Эдгээр 

хүзүүвч нь 1 жил 2 сарын хугацаанд 2 цаг тутамд байршлын мэдээ өгөх юм. Энэхүү 

мэдээллийг ашиглан харсүүлтийн оронзайн тархалт, нүүдэл шилжилт хөдөлгөөний хэв 

маягийг тодорхойлох, түүнд байгалийн болон хүний зүгээс үзүүлж буй хүчин зүйлүүд, 

уул уурхай, түүний дэд бүтцээс үүдсэн амьдарх орчны хуваагдлын нөлөөлөлийг 
тогтоох, улмаар тэдний хувьд чухал амьдрах орчныг тодорхойлж, хамгааллын үйл 

ажиллагааг оновчтой төлөвлөж, хэрэгжүүлэх, сайжруулах зорилгыг агуулж буй юм. 

 

Зураг 127. Хар сүүлтий хүзүүвчилсэн байршил 
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Зураг 128. Сансарын дамжуулагч бүхий хүзүүвч Зураг 129. Хүзүүвч зүүсэн хар сүүлтий 

Энэ дамжуулагч бүхий Sirtrack GPS хүзүүвч нь ( Pinnacle IРridium Lite G5C 275F) 

загварын ойролцоогоор 450 гр жинтэй -30°C to +50°C хэмд ажиллах боломжтой, 2 цаг 
тутамд байршилаа тодорхойлж, 2 өдөр бүрт мэдээлэлээ дамжуулж байх тохируулгатай 

юм (Зураг 128 болон Зураг 129). 

 Хулангийн нүүдэл, шилжилт хөдөлгөөн 20.3.8.

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 9 дүгээр 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 (Зураг 
130). 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.  
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Зураг 130. Хуланд сансрын дамжуулагч бүхий хүзүүвч зүүсэн байршил 

Өнгөрсөн оны 9 дүгээр сараас энэ оны 6 дүгээр сар хүртэлх хугацаанд цуглуулсан 

мэдээгээр хүзүүвчтэй хулангийн тархац нутгийн нийлбэр хэмжээ нь 91,271 км2  буюу 
энэ нь Монгол орны газар нутгийн 5.8% болж байна. Хулангийн 1 бодгалийн идээшил 

нутаг нь 9.767-63.226 км2 байгаа ба хүйсээс хамаарсан ялгаа ажиглагдаагүй байна (T-

test, P=0.85). 

Мөн хүзүүвчтэй хулангуудаас 10 бодгаль нь 77 удаа зам хөндлөн гарсан ба үүнээс Оюу 
Толгой - Гашуун сухайт чиглэлийн хатуу хучилттай замыг хөндлөн гарсан тохиолдол 

67 удаа, харин Таван толгойн нүүрсний замыг 10 удаа гарсан байна (Хүснэгт 60).  

Хүснэгт 60. Хүзүүвчтэй хулангийн зам хөндлөн гарсан бүртгэл 

Он Сар Бодгалийн тоо Хөндлөн гарсан тоо 

2013 

8-р 8 11 

9-р 2 3 

10-р 1 6 

11-р 2 5 

12-р 3 19 

2014 

1-р 2 22 

2-р 2 6 

3-р 0 0 

4-р  2 4 

5-р 1 1 

 
Нийт 10 77 
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Ихэнх тохиолдол нь өнгөрсөн өвөл 12-i саруудад тэмдэглэгдсэн байна. Мөн өнөөг 
хүртэлх мэдээгээр хулангууд Оюу Толгой уурхайн дэд бүтцийн шугамын дагуу болон 

Загийн усны БНГ-ын зүүн, Говийн бага дархан цаазат газрын Б хэсгийн хойд захаар, 

хилийн зурвас дагуух нутгаар тогтмол байршиж буй нь харагдаж байна (Зураг 131 ба 
Зураг 132). 

 

Зураг 131. Хүзүүвчтэй хулангийн байршлын мэдээлэл 

 

Зураг 132. Хүзүүвчтэй хулангийн орон зайн тархалтын тойм 
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21. БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЭДЭЭЛЛИЙН САН 

 Газарзүйн мэдээллийн систем 21.1.

 Газарзүйн мэдээллийн системийн шаардлага 21.1.1.

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 Систем (ГМС)-ийг 
хөгжүүлэх шаардлагатай. 

 Байгал орчны газарзүйн мэдээллийн систем, түүний хэрэглээ 21.1.2.

Байгал орчны ГМС нь оронзайн хийгээд 

шинж чанарын янз бүрийн хэлбэр, хэв 
шинжтэй өгөгдлүүдийг хооронд нь 
давхцуулж, төрөл бүрийн төлөвлөлт, 
судалгаа, дүн шинжилгээ хийх боломж 

бүхий мэдээллийн системийн цогцолбор 

бөгөөд энэ нь нэг талаас газарзүйн 

мэдээллийн сан, нөгөө талаас уг санг 
удирдан зохион байгуулах 

мэргэжилтэн мөн компьютерийн иж 

бүрдэл, програм хангамж зэргээс бүрдэх юм. 

Бид ГМС-ийг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлхийн 

тулд энэ салбартаа дэлхийд тэргүүлэгч Байгаль 
Орчны Систем Судалгааны Төвийн (ESRI) 

ArcGIS Desktop 10.1 програм хангамжийг 
ашиглаж байна. 

Энэхүү програм хангамж нь уул уурхайн 

төлөвлөлт, байгаль орчны хяналт шинжилгээ, 
усны менежмент, ургамал бүрхэвчийн өөрчлөлт, 
амьтны аймгийн судалгаа, түүх соёлын өв, газрын менежмент, нөхөн сэргээлт, дэд 

бүтцийн мониторинг зэрэг ажилд өргөнөөр ашиглагддаг. 
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Дээрх мэдээллийн системийн гол бүрэлдхүүн болох газарзүйн мэдээллийн сан 

(geodatabase) нь вектор болон растер тоон мэдээг агуулна. Вектор мэдээ нь оронзайн 

(spatial) болон шинж чанарын (attribute) хоёр төрлийн мэдээллийг өөртөө агуулах 

бөгөөд оронзайн мэдээллийн сан нь аливаа биет юмсын байршил, хэмжээг харин шинж 

чанарын хэсэг нь тухайн биетийн төрөл, зориулалтыг илтгэсэн тоон үзүүлэлтээр 

илэрхийлэгддэг. 

 

Зураг 133. Attribute мэдээлэл 

 Ашиглаж байгаа програм хангамжууд, тоног төхөөрөмжүүд 21.1.3.

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 – 12 

� 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- 7, 8, QuickBird зэрэг хиймэл дагуулын мэдээ, зураг орно. 



Оюу Толгой  ХХК-ний Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө - 2014 

Хуудас - 314 

 

 

 Газарзүйн мэдээллийн сан 21.2.

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. 

Мэдээллийн сангийн вектор мэдээлэл нь чиглэл тус бүрээр нь 
геодатабааз (ESRI-ийн Geodatabase формат) хэлбэртэй сервер 

дээр байрших ба энэ нь мэдээлийн санг чиглэл тус бүрийн 

хэрэглэгчид ашиглахад илүү хялбар, зохион байгуулалттай 

аюулгүй болж байгаа юм. 

 Газарзүйн мэдээллийн сангийн бүтэц 21.2.1.

Оюу Толгой төслийн Байгаль орчны удирдлагын 

тогтолцооны газарзүйн мэдээллийн сан нь дараах хэсгүүдээс 
бүрдээд байна. 

 

Зураг 134. 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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 Газарзүйн координатын систем ба тусгаг: 21.2.2.

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 

 Газарзүйн мэдээллийн сангийн бүрдэлт 21.3.

БОУТ-ны газарзүйн мэдээллийн сангийн бүрдэлтэнд одоогийн байдлаар доорх мэдээ 
мэдээлэлтэй бүрдээд байгаа бөгөөд цаашид Оюу Толгой төслийн болон бусад 

холбогдолтой орон зайн мэдээллээр байнга шинэчлэгдэн сайжруулж 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 (Ханбогд сумын нутаг) 
� Ландсат-7, 8 хиймэл дагуулын мэдээ (сар бүрийн боломжит зураг) 
� 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 2003-2004 оны зураг (лицензийн талбай, дэд 

бүтцийн зурвас нутгууд) 

� GeoEye хиймэл дагуулын 2012 оны 7-р сарын зураг (лицензийн талбай, дэд 

бүтцийн зурвас нутгууд) 

3. Дэд бүтэц 

� Орон нутгийн түр болон байнгийн нисэх онгоцны зурвас 
� Орон нутгийн авто замын сүлжээ 
� ОТ-ГС-ын чиглэл дэх хатуу хучилттай зам  
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� ОТ-ГС-ын чиглэл дэх хатуу хучилттай замын 3, 5-р хэсгийн замын трасс  
� ХБ-ОТ-Жавхалант багийн чиглэл дэх хатуу хучилттай замын трасс 
� ТТ-ГС нүүрсний замаас ОТ-н дулааны төв уурын зуухруу нүүрс тээвэрлэх 

сайжруулсан зам 

� Таван толгой-ГС чиглэлийн хатуу хучилттай нүүрсний зам 

� Таван толгой-ГС чиглэлийн сайжруулсан шороон зам 

� ТТ-ГС чиглэлийн төмөр замын трасс 
� ТТ-ОТ-ын 220кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам 

� ОТ-ГС-ын 220кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам 

� ОТ-ХБ сумын 35кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам 

� ОТ-БО сумын 35кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам 

� Цагаан суварга-ОТ чиглэлийн цахилгаан дамжуулах агаарын шугам 

� ОТ-Гүний хоолой 35кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам 

� Радио холбооны антены байршил 
� Манлай-Ханбогд-ОТ чичлэл дэхь шилэн кабелийн маршрут 
� Гүний хоолой-ОТ-н ус татах шугам хоолой болон барилга байгууламж 

� Ундай голын голдиролд хэсэгчлэн тохируулга хийх далан, шугам хоолой 

� ОТ Сайтын хашаа 
� Ажилчдын түр суурин болон уурхайн барилга, байгууламж 

4. Газрын менежмент 

� Лицензийн талбай доторх эвдэрсэн газар (Улирал тус бүрээр) 

- Барилгын ажлын нөлөөнд хөндөгдсөн талбай 

- Авто замын хөндөгдсөн талбай 

- Ил уурхайн болон хаягдлын далангийн үйл ажилгаанд хөндөгдсөн 

талбай 

� Лицензийн талбай  гаднах эвдэрсэн газрын талбай 

� Барилгын ажлын түр кемпүүдийн газар ашиглах зөвшөөрөл бүхий талбай 

� ГХ-ОТ ус татах шугам хоолойн газар ашиглах зөвшөөрөл бүхий газар 

� Элс, хайрга дүүргэгч материал олборлох зөвшөөрөл бүхий талбайнууд 

� Ордын хайгуулын цооногуудын байршил 

� Ул уурхай болон хаягдлын далангийн шимт хөрсний зузааны зураг  

5. Усны менежмент 

� Ханбогд сумын малчдын гар худаг 
� Усны хайгуул болон ашиглалтын цооногуудын байршил 
� Түр зуурын байгалийн ил задгай усны байршил 
� Ил задгай усан сангууд (Үйлдвэрлэлийн болон үерийн ус хуримтлуулах, 

ууршуулах) 
� Ус ашиглах зөвшөөрөл бүхий худаг 
� Усны эх үүсвэрийг хамгаалах бүс 
� Гүний хоолой газар доорх усны ордын хил 

� Гүний хоолой газар доорх усны ордын геофизикын хайгуул хийсэн шугам 

� Голын голдирол, хуурай сайр 
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� Ус хагалбарын шугам, ус хураах талбай 

� Гүний хоолойн газар доорх усны орд орчимын гидрогеологи, геологийн 

зураглал 

� Шинээр болон сэргээн засварласан худагийн байршил 

Биологийн олон янз байдал 

6.  Амьтны аймгийн судалгаа, хамгаалал 

� Ханбогд сумын бэлчээрийн ангилалын зураг 
� Говийн бүсийн экосистемийн загварчлал 

� Амьтны тархац байршилын мэдээ 
� Зэрлэг ан амьтадын ус, ундны эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэх байршил 

� Шугаман трансект маршрут 
� Шувуудад чухал газрын хил 
� Хиймэл үүрний байршил 
� ОТ-ГС замын дагуух төлөвлөж буй нүхэн гарц 

� Жороо тоодогийн судалгаа хийсэн талбай 

7. Ургамлын судалгаа нөхөн сэргээлт 

� 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 

� Ханбумбат нисэх зурвас, Цахилгаан станц, 220кВ цахилгааны шугамын 

дагуух ургамлын бүлгэмдэл 

� Биологийн нөхөн сэргээлт хийсэн талбай 

� Гүний хоолойн нүүлгэн шилжүүлсэн заган ой бүхий талбай 

� Ханбогд сумын нутаг дэвсгэрийн ургамалжилтийн индекс - ландсат 
хиймэл дагуулын 2010 оны 8-р сарын байдлаар 

� 2014 онд нутгийн ургамалын үр түүсэн газрын байршил 

8. Хог хаягдлын менежмент 

� Хог хаягдлын төв болон шатаах зуухны байршил 

� Хог хаягдал дахин боловсруулах төв дэхь хог хаягдал бүхий талбай 

� Хаягдал хог булшласан талбай 

� Химийн хортой болон аюултай бодис хадгалж буй талбай 

� Химийн хортой болон аюултай бодисоос 50 метр хүртэл хамрах талбай 

� Хог хаягдал булшлах талбай 

9. Байгаль орчны хяналт шинжилгээ 

� Газрын доорх усны хяналт шинжилгээний цэг 
� Хамтын оролцоотой хяналт шинжилгээ хийж буй малчидын худаг 
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� Уур амьсгалын хяналт шинжилгээний цэгүүд, автомат цаг уурын станцын 

байршил 

� Тоосны хяналт шинжилгээний цэг 
� Дуу шуугианы хяналт шинжилгээний цэг 
� Хорт хийн хяналт шинжилгээний цэг 
� Хөрсний хяналт шинжилгээний цэг 
� Ургамлын хяналт шинжилгээний цэг 
� Модны хортон шавьжны судалгааны цэгүүдийн байршил 

� Амьтны хяналт шинжилгээний цэг 
� Хамтын оролцоотой амьтны хяналт шинжилгээний цэг 

10. Соёлын өвийн мэдээлэл 

� Эртний хийд, туурийн байршил 
� Орон нутгийн шүтлэгтэй уул овоо 

� Археологийн дурсгал бүхий цэгүүд 

� Палеонтологийн олдвор илэрсэн талбайнууд 

� Палеонтологийн авран хамгаалах ажил хийгдсэн талбай 

Дээрх мэдээллийн орон зайн хамрах хүрээ нь ихэхдээ Ханбогд сумын нутаг дэвсгэрийг 
бүхэлд нь хамрах ба зарим мэдээлэл доор үзүүлсэн зургийн дагуу зэргэлдээх сумдын 

нутаг дэвсгэрийг хамарна. 

 

Зураг 135. Мэдээллийн сангийн оронзайн хамрах хүрээ 

 Нийт хэвлэгдсэн зургийн тоо, төрөл 21.3.1.

Энэхүү мэдээллийн сангаас 2013 онд хэвлэгдсэн зургийн тоог тус тусад нь дурьдвал: 

ерөхий мэдээллийг агуулсан-06, дэд бүтэцтэй холбоотой-5, газрын ерөнхий асуудалтай 

холбоотой-32, газар хөндөх зөвшөөрөлийн 63, хайрга дүүргэгч материал ашигласан 

талбайн-44, усны менежменттэй холбоотой-34, биологийн олон янз байдалыг харуулсан 
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5, хог хаягдал-12, байгаль орчны мониторинг-8, орон нутгийн харилцаатай холбоотой 6 

зураг, нийт 215 зураг бэлтгэн нийлүүлсэн байна. Эдгээр нь зөвхөн ГМС хариуцаж 

ажиллаж байгаа мэргэжилтний нийт гаргасан зургийн тоо бөгөөд чиглэл тус бүрийн 

ГМС-ийн хэрэглэгч нарын бэлтгэсэн зургууд үүнд ороогүй болно. 

Хүснэгт 61. 2014 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 - 2014 оны улирал 

тус бүрээр 

Англи хэл 

1:230 000 A2 
лицензийн 

талбай 

2 

ОТ-ГС чиглэлийн хатуу хучилттай зам 

болон хайрга, дүүргэгч материал 

олборлох цэгүүдийн нөхөн сэргээлт 
(зон тус бүрээр) 

Англи хэл 

 
1:50 000 A2 ХБ сум 

3 

Хаягдал хадгалах байгууламж №1-ын 

хаягдлын мониторинг (Landsat-8 

хиймэл дагуулын мэдээгээр) 

Англи хэл 

1:20 000 A4 
лицензийн 

талбай 

4 
Биологийн нөхөн сэргээлт хийх 

талбайн төлөвлөгөө-2014 

Монгол хэл 
1:200 000 А3 ХБ сум  

5 

Гүний хоолойн ус татах шугмын дагуу 
биологийн нөхөн сэргээлт хийсэн 

талбай 

Англи хэл / 

Монгол хэл 1:200 000 A3 ХБ сум 

6 

Гүний хоолойн газар доорхи усны 

ордын орчмын гидрогеологийн 

зураглал 

Монгол хэл 
 1:200 000 А3 

Гүний 

хоолой, ХБ 

сум 

7 
Химийн болон аюултай бодис хадгалж 

буй талбайн байршил 

Англи хэл  
1:23 000 A3 

лицензийн 

талбай 

8 Хаягдал хог булшилсан талбай хэмжээ Англи хэл  1:2 000 A3 
лицензийн 

талбай  

9 

Зэрлэг ан амьтадын ус, ундны эх 

үүсвэрийг нэмэгдүүлэх байршилын 

зураг 

Монгол хэл 

1:250 000 A2 

ХБ сумын 

нутаг 
дэвсгэр 

10 

Төлөвлөж буй ТТ-ОТ чиглэл дэхь 
220кВ цахилгаан дамжуулах агаарын 

шугам 

Англи хэл  

1:250 000 A2 
ЦЦ, БО, ХБ 

сум 

  хэсгийн дүгнэлт 21.4.

Оюу Толгой төслийн Байгаль орчны холбогдолтой төрөл бүрийн мэдээ мэдээллийг, 
нэгтгэн дүгнэх, орон зайн анализ хийхэд  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-7, 8, QuickBird зэрэг 6 төрлийн сансрын зураг болон байрзүйн зураг, 
судалгааны шинжилгээний үр дүнг нэгтгэсэн нийт 9 хэсгээс бүрдэх газарзүйн 

мэдээллийн санг үүсгэн ашиглаж байна.  
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2014 онд Газарзүйн мэдээллийн санд тулгуурлан хэрэглэгч тус бүрийн бэлдсэн зургийг 
оруулалгүйгээр зөвхөн газарзүйн мэдээллийн систем хариуцсан ажилтан нийт 215 

сэдэвчилсэн томоохон зургийг шинээр болон шинэчлэн бэлтгэн хэрэглэгчдэд хүргэсэн 

байна. 
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Хавсралт зураг 1. Уурхайн хаалтын төлөвлөгөөний хураангуйг холбогдох газарт хүргүүлэх тухай захиа 
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Хавсралт зураг 2. Оюу Толгой төслийн лицензийн талбай дахь нийт бодит хөндөгдсөн талбайн бүдүүвч зураг – 2014 оны эцсийн байдлаар 
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Хуудас - 329 

 

Хавсралт хүснэгт 1. 2014 онд лицензийн талбайн дотор гүйцэтгэх ажлуудад олгосон Газар хөндөх 

зөвшөөрлийн жагсаалт  

# 
Зөвшөөрлийн 

дугаар 
Төслийн нэр 

Зөвшөөрөгдсөн 

талбай [га] 

1 ГХЗ-131102 Ашиглалтаас гарсан хүнд машин механизмыг хураах талбай 2.54 

2 ГХЗ-131104 Hugo West талбай дахь хайгуулын өрмийн ажил  CF01 to CF12  3 

3 ГХЗ-131201 Баяжуулах үйлдвэр орчмын явган хүний зам  0.182 

4 ГХЗ-131202 Баяжмал тээвэрлэх машины зогсоол 1.46 

5 ГХЗ-131203 Савласан баяжмалыг хадгалах талбайн өргөтгөл 13.56 

6 ГХЗ-131205 Туузан дамжуулагчийн геотехникийн өрмийн ажил 

3.25 

7 
ГХЗ-131205 

Шинэчилсэн_1 

Туузан дамжуулагчийн геотехникийн өрмийн ажил – 8 цэгийг 
шилжүүлсэн 

8 ГХЗ-140101 Хаягдлын Далан-1 замын барих ажил 53.96 

9 ГХЗ-140102 Гаалийн түр талбай 8  22.15 

10 ГХЗ-140104 Хатуу цэгүүд суурилуулах болон торографикийн судалгаан ажил 0.1 

11 ГХЗ-140201 Туузан дамжуулагчийн геотехникийн өрмийн ажил – нэмэлт 3 цэг 0.75 

12 ГХЗ-140202 Хаягдлын далангийн шинэ оффис, хүнд даацын машины зогсоол 1.72 

13 ГХЗ-140203 Hugo West талбай дахь хайгуулын өрмийн ажил  CF13-CF29 4.25 

14 ГХЗ-140312 Засвар үйлчилгээний тоног төхөөрөмж хадгалах талбай 1 

15 ГХЗ-140301 Халив элсний ордын 3 дахь өргөтгөл 12.83 

16 ГХЗ-140401 Дэд бүтцийн оффисыг төвлөрсөн цахилгаан шугаманд холбох  0.125 

17 ГХЗ-140601 Автобусны шинэ зогсоол 0.73 

18 ГХЗ-140602 Тэсрэх бодисын шинэ агуулах хүрэх хөнгөн тэрэгний зам 1.63 

19 ГХЗ-140606  Төв дулааны станцын ачаа булгах талбайн өргөтгөл 0.44 

20 
ГХЗ-140607 

Хаягдлын далангийн замын өргөтгөлийн болон өндөр хүчдэлийн 
шугамыг шилжүүлэх ажил 0.63 

21 ГХЗ-140801 Сайтын засварын газрын ачаа буулгах талбай 0.65 

22 ГХЗ-140802 Гаалийн түр талбайд интернетийн шугам холбох  0.29 

23 ГХЗ-140803 Ундай сайраас элс олборлох судалгааны ажил 1.16 

24 ГХЗ-140901 Говь засварын газрыг төв дулааны шугамд холбох 0.6 

25 ГХЗ-140902 Босоо-1 байгууламжийг төв дулааны шугамд холбох   0.36 
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Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн биелэлт - 2014 

 

Хуудас - 330 

 

# 
Зөвшөөрлийн 

дугаар 
Төслийн нэр 

Зөвшөөрөгдсөн 
талбай [га] 

26 ГХЗ-140903 Тоёото засварын газрыг төв дулааны шугамд холбох  0.334 

27 ГХЗ-141002 Ил уурхайн ажилдын ээлж солих байр, талбаг бэлтгэх ажил. 1.24 

28 ГХЗ-141004 Z01 болон Z02 алмазан өрмийн ажил 0.5 

29 ГХЗ-141006 Төв агуулахыг цахилгаанаар хангах генератор суурилуулах ажил. 0.034 

30 
ГХЗ-141102 

Хаягдлын Далангийн  үйл ажиллагааг хэвийн үргэлжлүүлэх 
нэмэлт ажил. 1.04 

31 ГХЗ-141103 Hugo West талбай дахь хайгуулын өрмийн ажил  CF30-CF42 3.25 

32 Шалгаж байна 
Ил уурхай дах т/төхөөрөмжийг буулгах болон засвар 
үйлчилгээний талбай бэлтгэх ажил. 

  

33 Шалгаж байна Ил уурхайн талбайд тавих зам барих ажил.   

34 Шалгаж байна New connector road   

    Нийт зөвшөөрөл олгосон талбай [га] 133.765 

Хавсралт хүснэгт 2. 2014 онд лицензийн талбайн гадна гүйцэтгэх ажлуудад олгосон Газар хөндөх 

зөвшөөрлийн жагсаалт 

# Зөвшөөрлийн дугаар Төслийн нэр 
Зөвшөөрөгдсөн 
талбай [га] 

1 ГХЗ-131103 Малчдын худаг сэргээх төсөл – Баян-Овоо сум 0.0256 

2 ГХЗ-131204 
Малчдын худаг сэргээх төсөл -  Баян-Овоо суманд 
гүний худаг гаргах 0.50 

3 ГХЗ-140102 Ханбогд сумын усны хайгуулын төсөл 2 дугаар шат 4.50 

4 ГХЗ-140102_Шинэчилсэн_1 
Ханбогд сумын усны хайгуулын төсөл 2 дугаар шат –
нэмэлт цэгүүд  

0.50 

5 ГХЗ-140402 Ханбогд суманд тоглоомын талбай барих төсөл 0.38 

6 ГХЗ-140501 
ОТГС замын 3 ба 5 дугаар хэсгийн барилгын ажлын 
Байгаль орчны үнэлгээ – хөрсний дээж авах 

0.0007 

7 ГХЗ-140502 
Мобикомын цамхагийг цахилгаанаар тэжээх газар 
доогуур цахилгаан утас суурилуулах 

0.26 

8 ГХЗ-140603 
ОТГС замын 3 ба 5 дугаар хэсгийн геотехникийн 
судалгаа 0.20 

9 ГХЗ-140604 Ханбогд сумын цэцэрлэгт хүрээлэн  4.21 

10 ГХЗ140605 
ОТГС замын 3 ба 5 дугаар хэсгийн топографийн 
судалгаа 0.04 

11 ГХЗ-140701 ХБ-ОТ-Жавхлант замын топографи болон 1.085 
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Хуудас - 331 

 

# Зөвшөөрлийн дугаар Төслийн нэр 
Зөвшөөрөгдсөн 
талбай [га] 

геотехникийн судалгаа   

12 ГХЗ-140702 
Манлай, Баян-Овоо сумын соёлын дурсгалт газруудыг 
хамгаалах төсөл  

0.06 

13 ГХЗ-140804 3-р дижитал тоон станцыг өндөр хүчдэлд холбох 0.0497 

14 ГХЗ-140904 
ОТ уурхайн талбайгаас Таван Толгой нүүрсний зам 
хүрэх замыг азсаж сайжруулах 13.40 

15 ГХЗ-141001 Малчдын худаг сэргээх төсөл 2-р шат 5.5 

 16 ГХЗ-141001_Шинэчилсэн_1 Малчдын худаг сэргээх төсөл 2-р шат – Гүн Баян 

17 ГХЗ-141001_Шинэчилсэн_2 Малчдын худаг сэргээх төсөл 2-р шат – Гашуун Шанд 0.65 

18 ГХЗ-141003 
ХБ-ОТ-Жавхлант замын дагуух рхеологийн авран 
хамгаалах малталт 0.28 

19 ГХЗ-141005 
Малчдын худаг сэргээх төсөл 2-р шат – Ханбогд 
суманд гүн худаг гаргах 0.29 

20 ГХЗ-141101 Castle Rock өрмийн ажил 2.50 

21 ГХЗ-141104 
Ханбогд сумын Иргэдтэй харилцах төвийг төвийн 
цахилгаанд холбох 0.30 

22 ГХЗ-141105 
Манлай суманд барих Спорт цогцолборын хашааг 
барих ажил 0.40 

    Нийт зөвшөөрөл олгосон талбай [га] 35.131 
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Хавсралт хүснэгт 3. 2014 онд техникийн нөхөн сэргээлтийн бүртгэлд нэмэгдсэн талбайнуудын жагсаалт 

# ГХЗ-ийн дугаар Төслийн нэр 
Зөвшөөрөгдс
өн талбай 

[га] 

Нөхөн 
сэргээсэн 

талбай [га] 

ЛИЦЕНЗИЙН ТАЛБАЙД ТЕХНИКИЙН НӨХӨН СЭРГЭЭЛТ ХИЙСЭН НИЙТ 

ТАЛБАЙ 
10.89 

1 Байхгүй Хуучин тэсрэх бодисын үйлдвэр   3.14 

2  ГХЗ-110818, 110819 Босоо ам-4 суурийг шалгах өрөмдлөг    3 

3  ГХЗ-110904 Хойд Хюго ордын хагарлыг шалгах өрөмдлөг    4.75 

ЛИЦЕНЗИЙН ТАЛБАЙН ГАДНА ТЕХНИКИЙН НӨХӨН СЭРГЭЭЛТ ХИЙСЭН НИЙТ 

ТАЛБАЙ 
618.90 

1 Байхгүй ОТГС замын 10-р карьер  
9.79 10.14 

2 ГХЗ-111105 ОТГС замын 10-р карьерын өргөтгөл 

3 ГХЗ-110822 ОТГС замын 11-р карьер  2.60 5.28 

4 ГХЗ-110820 ОТГС замын 17-р карьер 1.94 

10.09 

5 ГХЗ-111106 ОТГС замын 17-р карьерын өргөтгөл 5.73 

6 ГХЗ-120306 ОТГС замын 23-р карьерын өргөтгөл 14.9 18.42 

7 ГХЗ-111016 ОТГС замын 34-р карьер 3.2 0.6 

8 ГХЗ-111016 ОТГС замын 34-р карьерын өргөтгөл 4.23 1.57 

9 ГХЗ-120312 ОТГС замын 42-р карьер 5 5.49 

10 ГХЗ-120307 ОТГС замын 48-р карьер 3.38 11.3 

11 ГХЗ-120308 
ОТГС замын 48-р карьерын өргөтгөл 
(Ландфиллын талбай болгон орон нутагт 
хүлээлгэн өгсөн) 

8.82 3.53 

12 ГХЗ-120606 ОТГС замын 49-р карьер 2.41 2.4 

13 ГХЗ-111103 ОТГС замын 49-р карьерын өргөтгөл 9.06 8.70 

14 ГХЗ-120607 ОТГС замын 56-р карьер 8.2 

19.44 

15 ГХЗ-120205 ОТГС замын 56-р карьерын өргөтгөл 8.9 

16 ГХЗ-120605 ОТГС замын 60-р карьер 3.9 5.43 

17 ГХЗ-120310 ОТГС замын 60-р карьерын 1-р өргөтгөл 1.28 1.92 

18 ГХЗ-120610 ОТГС замын 60-р карьерын 2-р өргөтгөл 1.76 2.31 



Оюу Толгой  ХХК-ний байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө, 

Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн биелэлт - 2014 

 

Хуудас - 333 

 

# ГХЗ-ийн дугаар Төслийн нэр 
Зөвшөөрөгдс
өн талбай 

[га] 

Нөхөн 
сэргээсэн 

талбай [га] 

19 ГХЗ-120611 ОТГС замын 72-р карьер 6.4 8.73 

20 ГХЗ-121104 ОТГС замын 73-р карьер 5.20 9.28 

21 ГХЗ-120702 ОТГС замын 74-р карьер 3.49 

6.87 

22 ГХЗ-130804 ОТГС замын 74-р карьерын өргөтгөл 0.82 

23 ГХЗ-120703 ОТГС замын 75-р карьер 10.59 11.93 

24 ГХЗ-121105 ОТГС замын 75-р карьерын өргөтгөл 5.84 6.12 

25 ГХЗ-121105 ОТГС замын 75-р карьерын зам 0.11 0.36 

26 ГХЗ-130901 ОТГС замын 76-р карьер 4.65 6.47 

27 ГХЗ-120704 ОТГС замын 77-р карьер 1.74 4.04 

28 ГХЗ-110809 Чулууны карьер Q-02 5.60 4.24 

29 ГХЗ-110901 Элсний карьер Q-04 зам 1.05 2.45 

30 ГХЗ-110812 Элсний карьер Q-04 1.05 0.81 

31 ГХЗ-110909 Чулууны карьер Q-05 5.60 5.05 

32 ГХЗ-120603 Элсний карьер Q-09 3.03 4.45 

33 ГХЗ-120502 Элсний карьер Q-12 2.03 2.92 

34 ГХЗ-120504 Элсний карьер Q-13 0.96 1.11 

35 Байхгүй ОТГС түр замын 1-р бүс   

139.23 

36 ГХЗ-110810 ОТГС түр замын 2А бүс 4.5 

37   ОТГС түр замын 2B бүс   

38 ГХЗ-111102 ОТГС түр замын 3-р бүс 16.5 

39 ГХЗ-110601 ОТГС замын 3-р бүс (чиглэл өөрлөгдсөн) 100 11.71 

40   
ОТГС хатуу хучилттай зам, түр замын дагуух 
эвдэрсэн газар 

  117.88 

41 ГХЗ-121109 Ханбогд сумын усны хайгуулын түр кемп 1.03 1.09 

42 ГХЗ-130302 
Ханбогд сумын усны хайгуул – нэмэгдэл 
талбайнууд-1 

0.25 0.25 

43 ГХЗ-130303 Ханбогд сумын усны хайгуул – нэмэгдэл 0.25 0.25 



Оюу Толгой  ХХК-ний байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө, 

Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн биелэлт - 2014 

 

Хуудас - 334 

 

# ГХЗ-ийн дугаар Төслийн нэр 
Зөвшөөрөгдс
өн талбай 

[га] 

Нөхөн 
сэргээсэн 

талбай [га] 

талбайнууд-2 

44 ГХЗ-140102 Ханбогд сумын усны хайгуулын 2 дугаар шат 4.5 4.5 

45 
ГХЗ-140102_ 
Шинэчилсэн-1 

Ханбогд сумын усны хайгуулын 2 дугаар шат - 
нэмэгдэл талбайнууд 

0.5 0.5 

46 ГХЗ-110401 
Ханбумбат нисэх буудлын барилгын явцад 
эвдэрсэн талбай 

230 145.2 

47 Байхгүй Ханбумбат хүрэх замын дагуу эвдэрсэн талбай   10.4 

48 Байхгүй 
OT-Ханбогд замын барилгын ажилд ашигласан 
8 карьер 

  5.85 

49 Байхгүй 
Ундайн сайрын ойролцоо зөвшөөрөлгүй 
хөндөгдсөн талбай 

  0.59 

НИЙТ ТАЛБАЙ 629.79 

 

Хавсралт хүснэгт 4. 2014 онд Техникийн нөхөн сэргээлтийг хүлээлгэж өгсөн геологийн өрмийн талбайнууд 

# 
Талбайн 

нэр 

ГХЗ 

дугаар 

Өрмийн ажлын статус 
Төслийн нэр 

Талбайн 

хэмжээ, га 
Эхэлсэн өдөр Дууссан өдөр 

1 OTD1721 

ГХЗ 
110904 
ГХЗ 

111110 
ГХЗ 

120204 

30/9/2011 28/11/2011 

Хойд Хюго ордын 
хагарлыг шалгах өрөмдлөг 

0.25 

2 OTD1722 3/10/2011 9/12/2011 0.25 

3 OTD1723 10/12/2011 24/1/2012 0.25 

4 OTD1725 15/12/2011 4/2/2012 0.25 

5 OTD1727 4/2/2012 12/3/2012 0.25 

6 OTD1728 19/2/2012 4/4/2012 0.25 

7 OTD1730 5/4/2012 16/5/2012 0.25 

8 OTD1731 15/4/2012 24/5/2012 0.25 

9 OTD1746 24/5/2012 7/9/2012 0.25 

10 

OTD1747 15/5/2012 7/20/2012 0.25 

OTD1747A 7/20/2012 7/9/2012 0.25 

11 OTD1748 7/31/2012 9/9/2012 0.25 

12 OTD1749 8/15/2012 9/5/2012 0.25 



Оюу Толгой  ХХК-ний байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө, 

Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн биелэлт - 2014 

 

Хуудас - 335 

 

# 
Талбайн 

нэр 

ГХЗ 

дугаар 

Өрмийн ажлын статус 
Төслийн нэр 

Талбайн 

хэмжээ, га 
Эхэлсэн өдөр Дууссан өдөр 

13 

OTD1750 8/26/2012 9/10/2012 0.25 

OTD1750A 9/9/2012 9/10/2012 0.25 

14 OTD1763 10/6/2012 12/24/2012 0.25 

15 OTD1764 10/10/2012 12/4/2012 0.25 

16 OTD1765 11/8/2012 1/16/2013 0.25 

17 OTD1767 12/7/2012 2/18/2013 0.25 

18 OTD1768 12/26/2012 2/23/2013 0.25 

19 OTD1773 1/19/2013 1/24/2013 0.25 

20 OTD1751 

  

  

  

 ГХЗ-
110818 

ГХЗ-
110819 

  

  

  

  

  

   

8/27/2012 10/10/2012 

Босоо ам-4 суурийг шалгах 
өрөмдлөг 

0.25 

21 OTD1752 8/29/2012 29/10/2012 0.25 

22 OTD1753 17/9/2012 20/9/2012 0.25 

23 OTD1754 17/9/2012 20/9/2012 0.25 

24 OTD1755 17/9/2012 20/9/2012 0.25 

25 OTD1756 17/9/2012 20/9/2012 0.25 

26 OTD1757 17/9/2012 20/9/2012 0.25 

27 OTD1758 17/9/2012 20/9/2012 0.25 

28 OTD1759 17/9/2012 20/9/2012 0.25 

29 OTD1760 17/9/2012 20/9/2012 0.25 

30 OTD1761 17/9/2012 20/9/2012 0.25 

31 OTD1762 17/9/2012 20/9/2012 0.25 

Техникийн нөхөн сэргээлт хийх нийт талбай 7.75 

 

 

 

 

 

 

 



Оюу Толгой  ХХК-ний байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө, 

Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн биелэлт - 2014 

 

Хуудас - 336 

 

Хавсралт хүснэгт 5. Оюу толгой төслийн хэмжээнд унд ахуй болон баяжуулах үйлдвэрийн усны хэрэгцээг 
хангаж байгаа худгууд. 

№ Худгийн дугаар 

Солбицол 
Яндан 

суулгасан 
гүн, м 

Ундарга, 
л/с 

Насосны 
хүчин 
чадал, 
м3/ц 

Тайлбар 

Уртраг Өргөрөг 

1 GH01-PB02 697370 4812090 376 40 158 
Баяжуулах үйлдвэрлэл, унд 
ахуйн усны хэрэгцээнд 

2 GH01-PB03 699500 4812000 315 40.05 158 
Баяжуулах үйлдвэрлэл, унд 
ахуйн усны хэрэгцээнд 

3 GH01-PB04 699500 4810000 358 39.82 158 
Баяжуулах үйлдвэрлэл, унд 
ахуйн усны хэрэгцээнд 

4 GH01-PB05 695500 4812000 273 39.99 158 
Баяжуулах үйлдвэрлэл, унд 
ахуйн усны хэрэгцээнд 

5 GH01-PB06 696004 4813515 269 30 158 
Баяжуулах үйлдвэрлэл, унд 
ахуйн усны хэрэгцээнд 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Оюу Толгой  ХХК-ний байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө, 

Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн биелэлт - 2014 

 

Хуудас - 337 

 

№ Худгийн дугаар 

Солбицол Яндан 
суулгасан 
гүн, м 

Ундарга, 
л/с 

Насосны 
хүчин 
чадал, 
м3/ц 

Тайлбар 

Уртраг Өргөрөг 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

31 OTRC-1395 647644 4764158 94 2.5 20 

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

 

 



Оюу Толгой  ХХК-ний Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө - 2014 

Хуудас - 338 

 

Хавсралт хүснэгт 6. Усны тоолуурын  баталгаажуулалт хийсэн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл 

Тоолуурын 

байршил 

марк, серийн 

дугаар 
Диаметр 

Тоолуурын 

үйлдвэрлэгч, нэр 

Улсын 

баталгаажуулал
тад хамрагдсан 

эсэх 

Баталгаажуула
лт хийсэн огноо 

Дуусах хугацаа 
Ашиглалтын 

зорилго 

Тайлба
р 

GH01-PB02 6711070994 150(6”) ABB EngIneerIng 
(ShanghaI) Ltd 

тийм 2014.06.07 2016.06.07 мөнгөн тооцоо  

GH01-PB03 6711070995 150(6”) ABB EngIneerIng 
(ShanghaI) Ltd 

тийм 2014.06.07 2016.06.07 мөнгөн тооцоо  

GH01-PB04 6711070996 150(6”) ABB EngIneerIng 
(ShanghaI) Ltd 

тийм 2014.06.07 2016.06.07 мөнгөн тооцоо  

GH01-PB05 6711110655 150(6”) ABB EngIneerIng 
(ShanghaI) Ltd 

тийм 2014.06.07 2016.06.07 мөнгөн тооцоо  

GH01-PB06 
(WATP02) 

6711070998 150(6”) ABB EngIneerIng 
(ShanghaI) Ltd 

тийм 2014.06.07 2016.06.07 мөнгөн тооцоо  

GH01-PB07 
(WATP05) 

3k67201220028
9/CF1204529 

150(6”) ABB EngIneerIng 
(ShanghaI) Ltd 

тийм 2014.07.21 2016.07.21 мөнгөн тооцоо  

GH02-PB01 
(WATP01) 

6711071000 150(6”) ABB EngIneerIng 
(ShanghaI) Ltd 

тийм 2014.06.07 2016.06.07 мөнгөн тооцоо  

GH02-PB02 
(GHTP04) 

6711071001 150(6”) ABB EngIneerIng 
(ShanghaI) Ltd 

тийм 2014.06.07 2016.06.07 мөнгөн тооцоо  

GH02-PB03  6711071002 150(6”) ABB EngIneerIng 
(ShanghaI) Ltd 

тийм 2014.06.07 2016.06.07 мөнгөн тооцоо  

GH02-PB04  6711071003 150(6”) ABB EngIneerIng 
(ShanghaI) Ltd 

тийм 2014.06.07 2016.06.07 мөнгөн тооцоо  



Оюу Толгой  ХХК-ний Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө - 2014 

Хуудас - 339 

 

Тоолуурын 

байршил 

марк, серийн 

дугаар 
Диаметр 

Тоолуурын 

үйлдвэрлэгч, нэр 

Улсын 

баталгаажуулал
тад хамрагдсан 

эсэх 

Баталгаажуула
лт хийсэн огноо 

Дуусах хугацаа 
Ашиглалтын 

зорилго 

Тайлба
р 

GH02-PB06  6711070997 150(6”) ABB EngIneerIng 
(ShanghaI) Ltd 

тийм 2014.06.07 2016.06.07 мөнгөн тооцоо  

GH02-PB07 
(GHTP03) 

6711110656 150(6”) ABB EngIneerIng 
(ShanghaI) Ltd 

тийм 2014.06.07 2016.06.07 мөнгөн тооцоо  

GH03-PB01 6711110657 150(6”) ABB EngIneerIng 
(ShanghaI) Ltd 

тийм 2014.06.07 2016.06.07 мөнгөн тооцоо  

GH03-PB02 6711110658 150(6”) ABB EngIneerIng 
(ShanghaI) Ltd 

тийм 2014.06.07 2016.06.07 мөнгөн тооцоо  

GH03-PB03 CF1204523 150(6”) ABB EngIneerIng 
(ShanghaI) Ltd 

тийм 2014.07.21 2016.07.21 мөнгөн тооцоо  

GH03-PB04 6711110660 150(6”) ABB EngIneerIng 
(ShanghaI) Ltd 

тийм 2014.06.07 2016.06.07 мөнгөн тооцоо  

GH03-PB05 
(WATP08) 

6711110661 150(6”) ABB EngIneerIng 
(ShanghaI) Ltd 

тийм 2014.06.07 2016.06.07 мөнгөн тооцоо  

GH03-PB06 3K6720124100
86 

150(6”) ABB EngIneerIng 
(ShanghaI) Ltd 

тийм 2014.06.07 2016.06.07 мөнгөн тооцоо  

GH04-PB01 6711110663 150(6”) ABB EngIneerIng 
(ShanghaI) Ltd 

тийм 2014.06.07 2016.06.07 мөнгөн тооцоо  

GH04-PB03 
(WATP09) 

6711110664 150(6”) ABB EngIneerIng 
(ShanghaI) Ltd 

тийм 2014.06.07 2016.06.07 мөнгөн тооцоо  

GH04-PB04 
(GHTP02) 

6711110665 150(6”) ABB EngIneerIng 
(ShanghaI) Ltd 

тийм 2014.06.07 2016.06.07 мөнгөн тооцоо  
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Хуудас - 340 

 

Тоолуурын 

байршил 

марк, серийн 

дугаар 
Диаметр 

Тоолуурын 

үйлдвэрлэгч, нэр 

Улсын 

баталгаажуулал
тад хамрагдсан 

эсэх 

Баталгаажуула
лт хийсэн огноо 

Дуусах хугацаа 
Ашиглалтын 

зорилго 

Тайлба
р 

GH04-PB05 6711110666 150(6”) ABB EngIneerIng 
(ShanghaI) Ltd 

тийм 2014.06.07 2016.06.07 мөнгөн тооцоо  

GH04-PB06 6711110667 150(6”) ABB EngIneerIng 
(ShanghaI) Ltd 

тийм 2014.06.07 2016.06.07 мөнгөн тооцоо  

GH05-PB01 6711121179 150(6”) ABB EngIneerIng 
(ShanghaI) Ltd 

тийм 2014.06.07 2016.06.07 мөнгөн тооцоо  

GH05-PB02 
(GHTP01) 

6711121180 150(6”) ABB EngIneerIng 
(ShanghaI) Ltd 

тийм 2014.06.07 2016.06.07 мөнгөн тооцоо  

GH05-PB03 6711121181 150(6”) ABB EngIneerIng 
(ShanghaI) Ltd 

тийм 2014.06.07 2016.06.07 мөнгөн тооцоо  

GH05-PB05 6711121182 150(6”) ABB EngIneerIng 
(ShanghaI) Ltd 

тийм 2014.06.07 2016.06.07 мөнгөн тооцоо  

GH05-PB06 6711121183 150(6”) ABB EngIneerIng 
(ShanghaI) Ltd 

тийм 2014.06.07 2016.06.07 мөнгөн тооцоо  

MR-HB-08 99020101 50 мм G2-50P тийм 2014.09.23 2016.09.23 мөнгөн тооцоо  

GGW32 6030824 50 мм Zenner тийм 2014.09.23 2016.09.23 мөнгөн тооцоо  

OTRC-1135 3141012 50 мм MInol тийм 2012.12.25 2014.12.25 мөнгөн тооцоо  

OTRC-1395 1001003498 50 мм DN тийм 2014.09.23 2016.09.23 мөнгөн тооцоо  

Ил уурхай 
шүүрлийн 

1208003132 
150 мм 

 

DN тийм 
2014.04.05 2016.04.05 

мөнгөн тооцоо  
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Хуудас - 341 

 

Тоолуурын 

байршил 

марк, серийн 

дугаар 
Диаметр 

Тоолуурын 

үйлдвэрлэгч, нэр 

Улсын 

баталгаажуулал
тад хамрагдсан 

эсэх 

Баталгаажуула
лт хийсэн огноо 

Дуусах хугацаа 
Ашиглалтын 

зорилго 

Тайлба
р 

ус 

Хавсралт хүснэгт 7. Худгуудын усны химийн үндсэн үзүүлэлт 



Оюу Толгой  ХХК-ний Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө - 2014 

Хуудас - 342 

 

 

 

Хавсралт хүснэгт 8. Худгуудын усны хүнд металлын агууламж  

Цооногийн 

дугаар

Дээж 

авсан 

огноо

Лаборат

ори
pH

ЦДЧ 

(µS/cm )

Эрдэс

жилт 

(мг/л)

Натри 

(мг/л)

Кали  

(мг/л)

Кальци  

(мг/л)

Магни  

(мг/л)

Төмөр  

(мг/л)

Манган  

(мг/л) 

Гидро-

карбонат  

(мг/л)

Сульфа

т  (мг/л)

Хлорид  

(мг/л)

Нитрат  

(мг/л)

Нитрит 

(мг/л)

Аммони 

(мг/л)

Фосфат 

(мг/л)

Фторид 

(мг/л)

Ион 

баланс 

(хувь)

1000 200 100 30 0.3 0.1 500 350 50 1 1.5 3.5 0.7-1.5

1 GH01-PB02 8/16/2014 KhanLab 7.89 6.05 4578 794.0 4.0 386.8 28.0 0.2 0.0 109.8 1253.0 1518.0 0.3 0.0 0.2 0.05 3.75 -11.4

2 GH01-PB03 8/16/2014 KhanLab 8.08 5.22 3410 791.0 3.0 212.4 38.0 0.1 0.0 115.9 1000.0 1231.0 2.3 0.0 0.4 0.05 3.73 -8.9

3 GH01-PB04 8/16/2014 KhanLab 7.96 5.06 3604 762.0 3.0 236.5 48.6 0.1 0.0 106.8 902.8 1327.0 0.0 0.0 0.6 0.05 3.83 -8.4

4 GH01-PB05 8/16/2014 KhanLab 8.13 3.34 3332 798.0 2.0 110.2 46.2 0.2 0.0 195.3 939.0 1103.0 2.6 0.0 0.2 0.05 3.72 -10.2

5 GH01-PB06 8/16/2014 KhanLab 8.08 4.4 3080 778.0 3.0 114.2 43.7 0.2 0.0 189.2 859.2 1077.0 2.4 0.0 0.4 0.05 3.68 -8.8

6 GH01-PB07 8/24/2013 USUG 7.61 7.08 4328 789.3 3.1 300.2 55.2 0.0 0.0 115.9 797.3 1749.0 41.1 0.0 0.041 0.004 -11.9

7 GH02-PB01 8/16/2014 KhanLab 7.96 4.55 3084 661.0 4.0 268.5 24.3 0.6 0.0 67.1 632.8 1240.0 2.5 0.0 0.2 0.05 3.73 -5.4

8 GH02-PB02 8/16/2014 KhanLab 8.11 4.46 3144 672.0 3.0 176.4 45.0 0.1 0.0 134.2 812.3 1073.0 2.0 0.0 0.2 0.05 3.78 -8.5

9 GH02-PB03 8/16/2014 KhanLab 7.98 4.23 3010 645.0 4.0 200.4 40.1 0.1 0.0 79.3 851.0 1059.0 2.8 0.0 0.2 0.05 3.79 -8.4

10 GH02-PB04 8/16/2014 KhanLab 8.02 4.32 3300 668.0 3.0 263.0 27.0 0.2 0.0 134.2 869.9 1088.0 0.5 0.0 0.2 0.05 3.73 -6.9

11 GH02-PB06 8/16/2014 KhanLab 8.03 4.49 3260 707.0 3.0 200.4 38.0 0.1 0.0 109.8 847.7 1096.0 0.7 0.0 0.2 0.05 3.76 -7.0

12 GH02-PB07 8/16/2014 KhanLab 8.06 3.53 2470 583.0 3.0 410.2 40.1 0.2 0.0 128.1 687.2 835.9 1.7 0.0 0.2 0.05 3.82 10.2

13 GH03-PB01 8/16/2014 KhanLab 8.12 4.37 3004 647.0 4.0 192.4 36.5 0.1 0.0 85.4 1079.0 951.5 2.7 0.0 0.2 0.05 3.81 -10.9

14 GH03-PB02 8/16/2014 KhanLab 7.99 4.38 3194 651.0 4.0 266.5 21.9 0.2 0.0 61.0 1012.0 1005.0 0.3 0.0 0.2 0.05 3.71 -7.4

15 GH03-PB03 8/16/2014 KhanLab 8.09 3.46 2426 594.0 4.0 122.2 25.5 0.1 0.0 94.6 789.3 747.3 2.0 0.0 0.4 0.05 3.81 -6.9

16 GH03-PB04 8/16/2014 KhanLab 8.18 2.97 2012 494.0 4.0 114.2 18.2 0.1 0.0 76.3 640.3 662.6 3.0 0.0 0.4 0.05 3.89 -7.4

17 GH03-PB05 8/16/2014 KhanLab 8.49 3.34 2394 557.0 4.0 104.2 34.0 0.3 0.0 88.5 747.3 721.1 2.9 0.0 0.4 0.05 3.78 -7.3

18 GH03-PB06 8/16/2014 KhanLab 8.11 3.36 2350 559.0 4.0 140.3 34.0 0.2 0.0 109.8 736.6 733.5 2.9 0.0 0.2 0.05 3.82 -5.2

19 GH04-PB01 8/17/2014 KhanLab 8.08 3.14 2396 526.0 4.0 140.3 28.6 0.1 0.0 79.3 661.7 760.7 1.3 0.0 0.2 0.05 3.87 -6.2

20 GH04-PB03 8/17/2014 KhanLab 8.00 3.35 2476 566.0 4.0 134.3 41.3 0.1 0.0 73.2 760.5 698.0 0.4 0.0 0.2 0.05 3.9 -2.8

21 GH04-PB04 8/17/2014 KhanLab 8.14 2.35 1654 396.0 2.0 112.2 34.0 0.1 0.0 88.5 507.0 495.9 0.5 0.0 0.4 0.05 4.01 -0.8

22 GH04-PB05 8/17/2014 KhanLab 8.09 3.27 2392 550.0 4.0 150.3 29.2 0.1 0.0 73.2 721.0 699.4 1.8 0.0 0.2 0.05 3.85 -3.0

23 GH04-PB06 8/17/2014 KhanLab 8.08 3.12 2238 538.0 4.0 114.2 30.4 0.1 0.0 79.3 650.2 688.4 1.0 0.0 0.2 0.05 3.89 -4.1

24 GH05-PB01 7/3/2011 USUG 7.56 6.25 3963 729.3 5.8 270.9 24.1 0.1 0.0 30.5 1161.0 1255.5 1.0 0.0 0.243 0 -11.8

25 GH05-PB02 8/17/2014 KhanLab 8.07 3.7 2664 589.0 4.0 152.3 43.7 0.1 0.0 70.2 866.6 760.7 1.9 0.0 0.4 0.05 3.89 -4.9

26 GH05-PB03 8/17/2014 KhanLab 8.09 3.28 2358 536.0 5.0 154.3 32.8 0.1 0.0 76.3 732.5 706.2 1.9 0.0 0.2 0.05 3.88 -3.8

27 GH05-PB05 8/17/2014 KhanLab 8.08 2.83 2068 476.0 4.0 134.3 36.5 0.1 0.0 70.2 608.2 610.8 0.0 0.0 0.2 0.05 3.87 -1.1

28 GH05-PB06 8/17/2014 KhanLab 8.06 3.21 2328 533.0 4.0 142.3 24.3 0.1 0.0 64.1 702.8 693.2 0.7 0.0 0.2 0.05 3.84 -4.4

Ундны усны стандарт MNS 900:2005
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Хавсралт хүснэгт 9. Худгуудын усны анги төрлийн ангилал 

Цооногийн 

дугаар

Дээж 

авсан 

огноо

Хөнгөнцаг

аан (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)

Никел

ь (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 8/16/2014 0.1 0.1 0.01 0.02 0.01 1.3 0.01 0.01 0.01 0.08 0.1 0.01 0.04 0.1 0.01 6.7 0.07

2 GH01-PB03 8/16/2014 0.1 0.1 0.01 0.03 0.01 1.4 0.01 0.01 0.01 0.09 0.1 0.01 0.01 0.1 0.01 4.8 0.07

3 GH01-PB04 8/16/2014 0.1 0.1 0.01 0.02 0.01 1.3 0.01 0.01 0.01 0.09 0.1 0.01 0.31 0.1 0.01 5.1 0.08

4 GH01-PB05 8/16/2014 0.1 0.1 0.01 0.02 0.01 1.7 0.01 0.01 0.01 0.09 0.1 0.01 0.01 0.1 0.01 3.1 0.09

5 GH01-PB06 8/16/2014 0.1 0.1 0.01 0.02 0.01 1.6 0.01 0.01 0.01 0.1 0.1 0.01 0.04 0.1 0.01 2.8 0.25

6 GH01-PB07 8/24/2013 0.000 0.004 0.004 0.003 0.0001 1.8 0.0002 0.002 0.0008 0 0.002 0.01 0.001 0.02 0.01 4.4 0.0006

7 GH02-PB01 8/16/2014 0.1 0.1 0.02 0.03 0.01 1.6 0.01 0.01 0.01 0.09 0.1 0.01 0.04 0.1 0.01 5.3 0.07

8 GH02-PB02 8/16/2014 0.1 0.1 0.01 0.02 0.01 1.4 0.01 0.01 0.01 0.08 0.1 0.01 0.01 0.1 0.01 4.2 0.04

9 GH02-PB03 8/16/2014 0.1 0.1 0.01 0.02 0.01 1.3 0.01 0.01 0.01 0.08 0.1 0.01 0.34 0.1 0.01 4.3 0.1

10 GH02-PB04 8/16/2014 0.1 0.1 0.01 0.02 0.01 1.3 0.01 0.01 0.01 0.08 0.1 0.01 0.01 0.1 0.01 4.5 0.08

11 GH02-PB06 8/16/2014 0.1 0.1 0.01 0.02 0.01 1.4 0.01 0.01 0.01 0.11 0.1 0.01 0.05 0.1 0.01 4.3 0.09

12 GH02-PB07 8/16/2014 0.1 0.1 0.01 0.02 0.01 1.2 0.01 0.01 0.01 0.09 0.1 0.01 0.01 0.1 0.01 2.9 0.13

13 GH03-PB01 8/16/2014 0.1 0.1 0.01 0.02 0.01 1.3 0.01 0.01 0.01 0.09 0.1 0.02 0.04 0.1 0.01 4.4 0.07

14 GH03-PB02 8/16/2014 0.1 0.1 0.01 0.02 0.01 1.4 0.01 0.01 0.01 0.08 0.1 0.03 0.39 0.1 0.01 4.8 0.21

15 GH03-PB03 8/16/2014 0.1 0.1 0.01 0.02 0.01 1.3 0.01 0.01 0.01 0.08 0.1 0.02 0.01 0.1 0.01 3.5 0.09

16 GH03-PB04 8/16/2014 0.1 0.1 0.01 0.01 0.01 1.1 0.01 0.01 0.01 0.08 0.1 0.02 0.01 0.1 0.01 3.2 0.06

17 GH03-PB05 8/16/2014 0.1 0.1 0.01 0.02 0.01 1.3 0.01 0.01 0.01 0.11 0.1 0.03 0.07 0.1 0.01 3.7 0.36

18 GH03-PB06 8/16/2014 0.1 0.1 0.01 0.02 0.01 1.3 0.01 0.01 0.01 0.1 0.1 0.02 0.02 0.1 0.01 2.8 0.33

19 GH04-PB01 8/17/2014 0.1 0.1 0.01 0.02 0.01 1.1 0.01 0.01 0.01 0.09 0.1 0.01 0.04 0.1 0.01 5 0.05

20 GH04-PB03 8/17/2014 0.1 0.1 0.01 0.02 0.01 1.4 0.01 0.01 0.01 0.08 0.1 0.01 0.06 0.1 0.01 4.3 0.04

21 GH04-PB04 8/17/2014 0.1 0.1 0.01 0.03 0.01 0.7 0.01 0.01 0.01 0.09 0.1 0.01 0.01 0.1 0.01 3 0.12

22 GH04-PB05 8/17/2014 0.1 0.1 0.01 0.02 0.01 1.2 0.01 0.01 0.01 0.08 0.1 0.01 0.07 0.1 0.01 5.2 0.13

23 GH04-PB06 8/17/2014 0.1 0.1 0.02 0.02 0.01 1.1 0.01 0.01 0.01 0.09 0.1 0.01 0.02 0.1 0.01 3.8 0.11

24 GH05-PB01 7/3/2011 0.004 0.006 0.016 0.007 0.43 0.001 0.002 0.13 0.001 0.04 0.1 6.3

25 GH05-PB02 8/17/2014 0.1 0.1 0.01 0.03 0.01 1.6 0.01 0.01 0.01 0.1 0.1 0.01 0.1 0.1 0.01 4.7 0.06

26 GH05-PB03 8/17/2014 0.1 0.1 0.01 0.02 0.01 1.2 0.01 0.01 0.01 0.09 0.1 0.02 0.01 0.1 0.01 5.2 0.12

27 GH05-PB05 8/17/2014 0.1 0.1 0.01 0.03 0.01 1 0.01 0.01 0.01 0.08 0.1 0.01 0.03 0.1 0.01 4.4 0.04

28 GH05-PB06 8/17/2014 0.1 0.1 0.01 0.02 0.01 1.1 0.01 0.01 0.01 0.08 0.1 0.02 0.01 0.1 0.01 4.7 0.05

Ундны усны стандарт 

MNS 900:2005
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# 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 8/16/2014 19.3 Маш хатуу Хлорид Натри II 
HCO3 < Ca + Mg < 

HCO3- + SO-4 �4.6

��61	��437

�61�34	
�
7.9	

2 GH01-PB03 8/16/2014 15.1 Маш хатуу Хлорид Натри 
II HCO3 < Ca + Mg < 

HCO3- + SO-4 
�3.4

��60	��436

�71�22��6	
�
8.1	

3 GH01-PB04 8/16/2014 15.8 Маш хатуу Хлорид Натри 
II HCO3 < Ca + Mg < 

HCO3- + SO-4 
�3.6

��65	��432

�68�24��8	
�
7.9	

4 GH01-PB05 8/16/2014 9.3 Маш хатуу Хлорид Натри 
II HCO3 < Ca + Mg < 

HCO3- + SO-4 
�3.3

��58	��436	
��36

�79�12��9	
�
8.1

5 GH01-PB06 8/16/2014 9.3 Маш хатуу Хлорид Натри 
II HCO3 < Ca + Mg < 

HCO3- + SO-4 
�3.1

��59	��435	
��36

�78	�13��8
�
8.1

6 GH01-PB07 8/24/2013 19.5 Маш хатуу Хлорид Натри III 
HCO3- + SO-4 < Ca + 

Mg 
�4.3

��72	��424

�64	�28��8
�
7.6	

7 GH02-PB01 8/16/2014 15.4 Маш хатуу Хлорид Натри III 
HCO3- + SO-4 < Ca + 

Mg �3.1

��71	��427

�65	�30
�
7.9	

8 GH02-PB02 8/16/2014 12.5 Маш хатуу Хлорид Натри 
II HCO3 < Ca + Mg < 

HCO3- + SO-4 
�3.1

��61	��434

�70	�21��9
�
8.1	

9 GH02-PB03 8/16/2014 13.3 Маш хатуу Хлорид Натри 
II HCO3 < Ca + Mg < 

HCO3- + SO-4 �3.0

��61	��436

�78	�17
�
8.0	

10 GH02-PB04 8/16/2014 14.2 Маш хатуу Хлорид Натри 
II HCO3 < Ca + Mg < 

HCO3- + SO-4 �3.3

��60	��436

�65	�30	
�
8.0	
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# Цооногийн 

дугаар 

Дээж 

авсан 

огноо 

Хатуулаг 
(мг*экв/л ) 

Хатуулаг 

(Посохов-ын 

ангилал) 

Гүний усны Алекиний ангилал 

Курловын томъёо 

Анги Бүлэг Төрөл 

11 GH02-PB06 8/16/2014 10.6 Маш хатуу Хлорид Натри II 
HCO3 < Ca + Mg < 

HCO3- + SO-4 
�3.3

��61		��435

�70	�23��7
�
8.0	

12 GH02-PB07 8/16/2014 8.8 Маш хатуу Хлорид Натри III 
HCO3- + SO-4 < Ca + 

Mg 
�2.5

��59	��436

�52�42��7
�
8.1	

13 GH03-PB01 8/16/2014 12.6 Маш хатуу Хлорид Натри 
II HCO3 < Ca + Mg < 

HCO3- + SO-4 �3.0

��53	��444

�69	�24
�
8.1	

14 GH03-PB02 8/16/2014 15.1 Маш хатуу Хлорид Натри 
II HCO3 < Ca + Mg < 

HCO3- + SO-4 �3.4

��56	��442

�65	�31
�
8.0	

15 GH03-PB03 8/16/2014 8.2 Маш хатуу Хлорид Натри 
II HCO3 < Ca + Mg < 

HCO3- + SO-4 
�2.4

��54	��442

�76	�18	��6
�
8.1	

16 GH03-PB04 8/16/2014 7.2 Маш хатуу Хлорид Натри 
II HCO3 < Ca + Mg < 

HCO3- + SO-4 �2.0

��56	��440

�75	�20
�
7.9	

17 GH03-PB05 8/16/2014 8 Маш хатуу Хлорид Натри 
II HCO3 < Ca + Mg < 

HCO3- + SO-4 
�2.4

��54	��442

�75	�16	��9
�
8.5	

18 GH03-PB06 8/16/2014 9.8 Маш хатуу Хлорид Натри 
II HCO3 < Ca + Mg < 

HCO3- + SO-4 
�2.4

��55	��441	
��35

�71	�20��8
�
8.1

19 GH04-PB01 8/17/2014 9.35 Маш хатуу Хлорид Натри 
II HCO3 < Ca + Mg < 

HCO3- + SO-4 
�2.4

��59	��438

�71	�22��7
�
8.1	

20 GH04-PB03 8/17/2014 10.1 Маш хатуу Хлорид Натри 
II HCO3 < Ca + Mg < 

HCO3- + SO-4 
�2.5

��54	��443

�71	�19	��10
�
8	
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# Цооногийн 

дугаар 

Дээж 

авсан 

огноо 

Хатуулаг 
(мг*экв/л ) 

Хатуулаг 

(Посохов-ын 

ангилал) 

Гүний усны Алекиний ангилал 

Курловын томъёо 

Анги Бүлэг Төрөл 

21 GH04-PB04 8/17/2014 8.4 Маш хатуу Хлорид Натри 
II HCO3 < Ca + Mg < 

HCO3- + SO-4 
�1.7

��54	��441	
��36

�67	�22	��11
�
8.1

22 GH04-PB05 8/17/2014 9.9 Маш хатуу Хлорид Натри II 
HCO3 < Ca + Mg < 

HCO3- + SO-4 
�2.4

��55	��442

�70	�22	��7
�
8.1	

23 GH04-PB06 8/17/2014 8.2 Маш хатуу Хлорид Натри 
II HCO3 < Ca + Mg < 

HCO3- + SO-4 
�2.2

��57		��440

�74	�18��8
�
8.1	

24 GH05-PB01 7/3/2011 15.5 Маш хатуу Хлорид Натри 
II HCO3 < Ca + Mg < 

HCO3- + SO-4 �4.0

��59		��440

�67	�29
�
7.5	

25 GH05-PB02 8/17/2014 11.2 Маш хатуу Хлорид Натри 
II HCO3 < Ca + Mg < 

HCO3- + SO-4 
�2.7

��53	��444

�69	�21��10
�
8.1	

26 GH05-PB03 8/17/2014 10.4 Маш хатуу Хлорид Натри 
II HCO3 < Ca + Mg < 

HCO3- + SO-4 
�2.4

��55	��442

�69	�23	��8
�
8.1	

27 GH05-PB05 8/17/2014 9.7 Маш хатуу Хлорид Натри 
II HCO3 < Ca + Mg < 

HCO3- + SO-4 
�2.1

	��55	��441

�68	�22	��10
�
8.1	

28 GH05-PB06 8/17/2014 9.1 Маш хатуу Хлорид Натри 
II HCO3 < Ca + Mg < 

HCO3- + SO-4 
�2.3

	��55		��442

�69	�23	��8
�
8.1	
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Хавсралт хүснэгт 10. Цэвэршүүлсэн бохир усны химийн шинжилгээний үр дүн  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дээж авсан цэг Огноо
Лабор

атори

Д авсж

илт

ЦД Ч 

(ms/cm

)

pH

Хлори

д  

(мг/л)

БХХ 

(мг/л)

ХХХ 

(мг/л)

Аммони 

(мг/л)

Сульфат 

(мг/л)

Нитрат 

(мг/л)

Нитрит 

(мг/л)

 6 - 9 20 50 6

CCC БУЦБ-1 1/14/2014 Ханлаб 3288 5.88 7.2 1036.2 3 7.5 0.4 3022 45.64 0.1

CCC БУЦБ-1 2/13/2014 Ханлаб 3476 4.99 8.1 950.8 3 7.5 0.2 925.3 51.6 0.01

CCC БУЦБ-1 3/14/2014 Ханлаб 3320 5.53 8.13 1006 3 7.5 0.01 976.3 30.2 0.01

CCC БУЦБ-1 4/3/2014 Ханлаб 3152 4.97 7.61 902.1 3 7.5 0.2 926.9 15.1 0.01

CCC БУЦБ-1 5/8/2014 Ханлаб 3274 4.93 7.27 1804 3 7.5 0.2 926.5 3.45 0.01

CCC БУЦБ-1 6/4/2014 ГТЛаб 3326 6.23 7.01 1038.7 0.1 955.5 29.3 0.05

CCC БУЦБ-1 7/29/2014 ГТЛаб 3050 6.04 6.58 748.7 0.1 928 197.5 7.5

CCC БУЦБ-1 8/26/2014 Ханлаб 3338 4.38 8.13 1027 3 7.5 0.4 928.3 2.73 0.01

CCC БУЦБ-1 9/18/2014 Ханлаб 3368 4.59 8.26 1030.1 3 7.5 0.6 940.9 3.42 0.01

CCC БУЦБ-2 1/14/2014 Ханлаб 3660 6.08 7.09 1024 6.04 15.1 2 1037.2 31.59 2

CCC БУЦБ-2 2/13/2014 Ханлаб 4216 3.03 8.87 975.2 3 7.5 2 958.2 44.6 3

CCC БУЦБ-2 3/14/2014 Ханлаб 3416 5.7 8.3 1115 8.7 21.75 2 1000 48.68 6

CCC БУЦБ-2 4/3/2014 Ханлаб 3252 5.31 7.37 1067 0 2 977.1 40.74 0.8

CCC БУЦБ-2 5/8/2014 Ханлаб 2976 4.51 6.57 1707 3 7.5 0.2 791.5 5.53 0.2

CCC БУЦБ-2 6/4/2014 ГТЛаб 3492 6.7 7.1 1172.3 19.5 1040.3 3.77 3

CCC БУЦБ-2 7/29/2014 ГТЛаб 3020 6.07 6.78 826.34 0.1 930 91.9 0.1

CCC БУЦБ-2 8/26/2014 Ханлаб 3248 4.24 7.53 1009 3 7.5 0.4 914.4 5.92 0.01

CCC БУЦБ-2 9/18/2014 Ханлаб 3532 4.87 7.85 1030.1 3 7.5 20 1034.8 1.07 0.02

Өмнөд кемп БУЦБ 2/13/2014 KhanLab 2034 5.17 8.3 432.75 3 7.5 0.4 605.05 20.17 0.02

Өмнөд кемп БУЦБ 3/14/2014 KhanLab 1626 2.79 8.45 451 3 7.5 0.01 483.2 35.11 1

Өмнөд кемп БУЦБ 4/3/2014 KhanLab 1546 2.61 7.92 532.4 0 6 470.5 22.52 0.01

Өмнөд кемп БУЦБ 5/8/2014 KhanLab 1706 2.61 7.36 768 3 7.5 0.2 472.9 0.65 0.01

Өмнөд кемп БУЦБ 6/4/2014 ГТЛаб 1790 3.51 6.29 511.19 0.8 493.8 164.3 0.2

Хаанзаа БУЦБ 1/14/2014 Ханлаб 4962 9.17 6.98 1706.6 6.44 16.1 0.4 1211.8 22.61 1.5

Хаанзаа БУЦБ 2/13/2014 Ханлаб 2952 4.57 7.38 883.8 3 7.5 1 777.1 54.6 0.1

Хаанзаа БУЦБ 3/14/2014 Ханлаб 2984 5.09 7.01 938.6 3 7.5 0.6 805.6 49.79 0.2

Хаанзаа БУЦБ 4/3/2014 Ханлаб 2780 4.54 6.25 896 3 7.5 0.2 774.6 45.78 0.5

Хаанзаа БУЦБ 4/3/2014 Ханлаб 3396 5.2 6.46 1164 0 3 845.8 60.75 0.02

Хаанзаа БУЦБ 5/8/2014 Ханлаб 2994 4.51 6.05 1682 3 7.5 0.2 799.7 6.46 0.01

Хаанзаа БУЦБ 5/8/2014 Ханлаб 2914 4.51 7.84 1676 12 30 10 753.6 2.6 0.01

Хаанзаа БУЦБ 6/4/2014 ГТЛаб 3120 5.26 5.95 1049.7 3 854.3 53.1 6

Хаанзаа БУЦБ 7/29/2014 ГТЛаб 3018 5.87 6.64 836.62 22.5 845.2 88.3 7.5

Хаанзаа БУЦБ 8/26/2014 Ханлаб 3210 4.24 7.68 994 3 7.5 0.6 926.7 4.85 0.01

Хаанзаа БУЦБ 9/18/2014 Ханлаб 3202 4.44 7.1 1031 3 7.5 1 889.1 9.83 0.01

Ханбогд кемп БУЦБ 7/29/2014 ГТЛаб 870 1.47 6.96 144.28 0.1 153 126.1 1.5

Эрчим кемп БУЦБ 1/14/2014 Ханлаб 3398 5.71 7.2 926.44 3 7.5 0.4 888.23 14.5 0.3

Эрчим кемп БУЦБ 4/3/2014 Ханлаб 1224 4.5 7.94 999.6 0 0.2 734.7 32.6 0.01

Эрчим кемп БУЦБ 7/29/2014 ГТЛаб 3112 5.94 6.77 822.44 5 878.14 172.1 0.5

MNS 4943-2011. Цэвэршүүлсэн 

бохир усны станд арт
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Хавсралт хүснэгт 11.  Тоосны хяналт шинжилгээний цэгүүдийн байршлын GPS солбицол 

Хяналт шинжилгээний цэгүүд 
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  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 

DMP-WMC 645050 4767866 

DMP-UnRi01 649027 4762921 

DMP-UnRi02 650401 4760506 

DMP-UnRi03 652020 4759872 
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Хавсралт хүснэгт 12. ОТ төслийн талбай, түүний ойр орчим дахь хяналт шинжилгээний цэг дээр агаарт агуулагдах тоосны стандартад заасан хүлцэх 
хэмжээнээс давсан тохиолдлууд 

Хугац
аа 

2013 он 2014 он 

Давтамж 

XI сар  XII сар  I сар II сар  III сар  IV сар  V сар  VI сар  VII сар  V1II сар IX сар 

Тоо
с  

 

Ба
йр-

ши
л 

P
M

2
.5

 

P
M

1
0
 

Н
Ж
Б

 

P
M

2
.5

 

P
M

1
0
 

Н
Ж
Б

 

P
M

2
.5

 

P
M

1
0
 

Н
Ж
Б

 

P
M

2
.5

 

P
M

1
0
 

Н
Ж
Б

 

P
M

2
.5

 

P
M

1
0
 

Н
Ж
Б

 

P
M

2
.5

 

P
M

1
0
 

Н
Ж
Б

 

P
M

2
.5

 

P
M

1
0
 

Н
Ж
Б

 

P
M

2
.5

 

P
M

1
0
 

Н
Ж
Б

 

P
M

2
.5

 

P
M

1
0
 

Н
Ж
Б

 

P
M

2
.5

 

P
M

1
0
 

Н
Ж
Б

 

P
M

2
.5

 

P
M

1
0
 

Н
Ж
Б

 

P
M

2
.5

 

P
M

1
0
 

Н
Ж
Б

 

LA
01                                                                   2 2 0 

LA
02                                                                   4 1 1 

LA
03                                                                   3 0 2 

LA
04                                                                   3 0 0 

LA
05                                                                   3 0 0 

AP
06                                                                   2 2 0 

Qr
BP                                                                   2 0 1 

PA
P                                                                   3 1 2 
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EP0
1                                                                   2 2 0 

EP0
2                                                                   2 0 0 

TS
F1                                                                   4 3 0 

TS
F2                                                                   5 5 0 

OP
01                                                                   4 0 1 

OP
02                                                                   5 3 0 

CH
P                                                                   2 0 0 

PD
S1                                                                   4 2 3 

PD
S2                                                                   1 0 0 

CO
S                                                                   6 4 6 

Kha
l                                                                   3 2 0 

W
MC                                                                   2 0 0 

Un
RI1                                                                   0 0 0 
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Un
RI2                                                                   0 0 0 

Un
RI3                                                                   0 1 0 

MY
01                                                                   1 0 0 

MY
02                                                                   5 5 0 

Ни
йт 
тох
иол
дол 5 2 3 7 4 2 3 3 1 7 2 2 9 7 3 10 3 0 18 8 5 4 2 0 1 1 0 2 2 0 2 2 0 68 33 16 
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Хавсралт хүснэгт 13. 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   

Хогийн цэгийн дотор SMP-LaFi02   

Тэсрэх бодисын 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-CHP 647764 4765613 
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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 Оюу толгой ХХК нь 2012 онд явцын болон хаалтын нөхөн 

сэргээлтийн асуудлыг тусгасан Уурхайн хаалтын төлөвлөгөөг АМЕК Байгаль орчин, 

дэд бүтцийн зөвлөх компаниар хийлгэн уг төлөвлөгөөнд тусгасан заалтуудыг төсөл 
хэрэгжих хугацаанд үе шаттайгаар хэрэгжүүлэн 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 33 үнэлгээний тайланг мөрдөн ажиллаж байна. Оюу Толгой ХХК нь 
БОНБНҮ-нд заасан заавар, зөвлөмжид үндэслэн жил бүр байгаль орчныг хамгаалах 

төлөвлөгөө, орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийг боловсруулан БОНХЯ-аар 

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.  

Оюу Толгой ХХК-ны 2014 онд хийж бүтээсэн байгаль орчны гол гол гүйцэтгэлийн 

үзүүлэлтүүд болон хүрсэн амжилтуудаас хураангуйлбал: 

• Монгол Улсын хууль тогтоомжийн дагуу үйл ажиллагаа явуулдаг, Монгол Улсын 

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 орчныг хамгаалах хуулийн 101.1 заалтын дагуу Байгаль орчны аудит 
хийлгэсэн ба уг аудитаар 96%-ийн нийцэлтэй болохыг тогтоосон.   

• 2014 онд нийт 168.896 га талбайд 53 газар хөндөх зөвшөөрөл олгосон байна. Энэ 
нь өмнөх жилүүдэд олгосон зөвшөөрлийн тоо, талбайн хэмжээнээс хэд дахин бага 
байгаа нь компанийн үйл ажиллагаа барилгын шатнаас үйлдвэрлэлийн шатанд 

шилжсэнийг буюу газар хөндөх үйл ажиллагаа хумигдаж байгааг харуулж байна. 
• 2014 онд нийт 629.79 га талбайд техникийн нөхөн сэргээлт хийж дууссан. Үүнд, 

лицензийн талбайд 10.89 га, харин лицензийн талбайн гадна 618.90 га газарт.  
• Хатуу хучилттай замын барилгын ажилд ашиглахаар дүүргэгч материалаар 

тэгшлэн бэлтгэсэн түр замыг нөхөн сэргээх нь машин техникийн хөлд талхлагдсан 
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зам, зурвасуудыг нөхөн сэргээхээс илүү их ажиллагаа шаардсан ажил бөгөөд 

үүнийг Монгол улсад анх удаа Оюу Толгой компани гүйцэтгэлээ. 
• ОТ төслийн зүгээс байгалийн ургамлын үржүүлгийн газар байгуулснаар 2012-2014 

онуудад нийт 26542 ш тарьц суулгацыг ногоон байгууламж, орчны тохижилтод; 

50844 ш заг, хотирын суулгацыг нөхөн сэргээж буй талбайд  шилжүүлэн тарих 

ажилд зориулан нийлүүлээд байна.  
• 2012-2014 онд 221.34 га талбайд биологийн нөхөн сэргээлтийн ажил хийгээд 

байна. 2014 оны хувьд нийт 110.42 га талбайд биологийн нөхөн сэргээлт хийснээс 
Гүний Хоолойн төв шугам болон 1, 2 цацрагийн дагуух 73.33 га талбайд биологийн 

нөхөн сэргээлтийн ажлыг шинээр хийж гүйцэтгэсэн. Мөн 2012, 2013 онуудад 

нөхөн сэргээлт хийсэн байсан газрын 37.1 га талбайд нөхөн тарилт хийв. 
• 2014 оны хувьд 15998 ш тарьц суулгацыг иргэд, ААНБ-ын хүсэлтийн дагууд 

бэлтгэн өгсөн байна. Үүнээс, Оюу Толгойн уурхайн талбайд 3268, Даланзадгад 

хотод 4300, Манлай суманд 830, Баян-Овоо суманд 1705, Ханбогд суманд 5895 ш 

тарьц суулгацыг бэлтгэн өгсөн.    

• Уурхайн талбайд 2014 онд 3268 ш тарьц суулгацыг Ундайн сайр болон оффис 
орчмоор тарьсан байна.          

• ОТ ХХК Ханбогд сумын төвд барьсан “Галба” цэцэрлэгт хүрээлэнгийн 2.18 га 
талбайн ногоон байгууламж байгуулах ажлыг хариуцан ажиллаж 326 ш тарьц 

суулгац, зүлэгний үр болон мандлын цэцгийн үрээр тохижилтын ажлыг 
гүйцэтгэсэн.  

• 2014 онд тоосжилтыг бууруулах чиглэлээр 2 ажил хийгдсэн. Үүнд: Уурхайн 

баяжуулах үйлдвэрийн анхдагч бутлуурын хэсэгт тоосжилтыг бууруулах Ус 
хөөсрүүлэн цацах систем суурилуулсан ба энэ нь тусгай байгаль орчны ээлтэй 

тоосжилтыг багасгах өндөр идэвхитэй бодисын тусламжтайгаар усыг маш нарийн 

ширхэгтэй хөөс болгон цацаж, тоосыг гадаргуугаараа өөртөө нэгтгэх зарчмаар 

усыг маш хэмнэлттэй ашигладаг систем юм. Ил уурхайн тоосжилтыг дарах 
зорилгоор АНУ-н Mega компорацийн Комацу HD 785 маркийн 75.6  мян тонны 

багтаамжтай танк бүхий бүрэн автомат машин ашиглаж эхэлсэн бөгөөд энэ нь 
өндөр даралт ашиглан минутанд 511 литр усыг бороожуулан цацах хүчин чадалтай 

юм. 

• Доргио чичиргээний судалгааны ажлыг ШУА-ын харъяа Одон орон геофизикийн 

судалгааны төвөөр хийж гүйцэтгүүлсэн. 

• Баяжуулах үйлдвэрийн үйл явц идэвхжин бүрэн хүчин чадлаараа ажиллаж 

эхэлсэнтэй холбоотойгоор усны хэрэглээ 2014 оны 10 дугаар сарын 01-ний өдрийн 

байдлаар нийт 10156943.2 шоо.м усыг төслийн унд ахуй, баяжуулах үйлдвэрлэл, 

барилгын ажлын хэрэгцээнд, ус хуримтлуулах цөөрөмд ус хадгалах зорилгоор 

ашигласан. 

• ХХБ-аас эргүүлэн ашигласан усны хэмжээ 7,4 сая шоо метр  буюу 84,7% байсан. 

• Усны эрэл хайгуулын ажлын явцад 2003, 2007 онд өрөмдсөн цооногуудад ус 
шүүрэх байдал үүссэнийг тогтоосон ба 3 шүүрэлттэй цооногийг хааж бөглөх 
ажлыг 2014 оны  2-р сарын 20-24 хооронд зохион байгуулж, БОНХЯ-ны 

мэргэжилтэн, Ханбогд сумын ажлын хэсгийн төлөөлөл, Оюутолгой ХХК, 
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Акватерра ХХК, Танан Импекс ХХК гэсэн төлөөллүүд хамтран гүйцэтгэсэн. Мөн 

бусад мониторингийн цооногуудыг дурандах ажлыг “ДРИЙМ ОАЗИС” ХХК-иар 

гүйцэтгүүлэн нийт 37 цооногт дурандах ажил хийснээс Галбын говьд 2 (GGW19, 

GGW6) цооног гоожиллтой болох нь тогтоогдсон байна. 
• 2014 онд төслийн талбайд нийт дөрвөн бохир ус цэвэрлэх байгууламжийг ашиглаж 

байгаа бөгөөд эхний 9 сарын байдлаар эдгээр бохир ус цэвэрлэх байгууламжуудад 

нийт 369180.50 шоометр ахуйн бохир усыг цэвэрлэсэн байна. БУЦБ-аар 

цэвэршүүлэн гарсан усыг замын усалгаанд, баяжуулах үйлдвэрт хэрэглэх усанд 

нийлүүлэх зэргээр 100% эргүүлэн ашигладаг. 
• Ус цэвэршүүлэн савлах үйлдвэр нийт 809 шоо метр ус цэвэршүүлэн савлаж, 

ажилчдын ундны хэрэгцээнд нийлүүсэн байна. 
• 2014 онд Оюу толгойн Баяжуулах үйлдвэрийн химийн бодисын эрсдлийн үнэлгээг 

Натурал састэйнабль ХХК-иар хийлгэсэн мөн энэ онд Олон улсад өргөн 

хэрэглэгддэг химийн бодисын бүртгэлийн ChemAlert системийг ашиглаж эхэлсэн 

ба уурхайд ашиглаж байгаа химийн бодис бүрийг Хор аюулын лавлах материалын 

хамт сисиемд оруулан бүртгэлжүүлээд байна.  
• Уурхайн талбайд Ландфиллийн технологиор ахуйн хог хаягдлыг булшлах хэсэг, 

Ландфиллийн хэсгээс шүүрсэн шингэн хаягдлыг ууршуулах сан, аюултай хог 
хаягдлыг шатаах зуух бүхий Хог хаягдлын төвийг байгуулан бүрэн ашиглалтанд 

оруулсан ба энэ байгууламжийн БОНБНҮ-г Натур фрейндли ХХК хийж 

гүйцэтгэсэн.  

• 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 
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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 

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 

 

 

 


