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БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

Танилцуулга 

Энэхүү төлөвлөгөөний зорилго нь тухайн төсөл хэрэгжих нутаг дэвсгэрийн байгаль орчныг 
хамгаалах, зүй зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх, ерөнхий үнэлгээний зөвлөмжийн хэрэгжилтийг 
хангах, нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээгээр тогтоосон сөрөг нөлөөллийг бууруулах, арилгах, 
урьдчилан сэргийлэх, төсөл хэрэгжих орчинд бий болж болзошгүй сөрөг үр дагаврыг хянах, 
илрүүлэх, байгаль орчныг хамгаалах талаар авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээнүүд үр дүнтэй 
байгаа эсэхийг тогтооход оршино. Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө нь байгаль 
хамгаалах төлөвлөгөө, орчны хяналт-шинжилгээний хөтөлбөрөөс бүрдэнэ. 

1. Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний гол зорилт, хамрах хүрээ 

Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын Жавхлант багийн нутагт орших ОТ-н ордоос зэс, алт 
олборлох, боловсруулах төслийн байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний гол зорилтуудыг 
БОНХАЖЯ-ны 2016 оны 5 дугаар сарын 4-ний өдрийн ОТ-н ордоос зэс, алт олборлох, 
боловсруулах төсөлд хийсэн ерөнхий үнэлгээний дүгнэлтэд заасан шаардлагууд дээр үндэслэн 
тодорхойлов. Мөн 2012 оны 5 сард УИХ-аар хэлэлцэн баталсан байгаль орчны багц хуулиуд 
тухайлбал, Байгаль орчныг хамгаалах тухай, Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний 
тухай, Усны тухай, Ус бохирдуулсны төлбөрийн тухай, Хөрс хамгаалах, цөлжилтөөс сэргийлэх 
тухай, Ургамал хамгааллын тухай, Амьтны тухай, Агаарын тухай, Хог хаягдлын тухай, Байгалийн 
нөөц ашигласны төлбөрийн тухай зэрэг хуулиуд түүнтэй холбогдон бусад хуулиудад орсон 
өөрчлөлтүүд ялангуяа аж ахуйн нэгжийн байгаль хамгаалах талаар хүлээх үүргийг тусгасан 
болно. 

2. Сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөө 

2012 онд шинэчлэн баталсан хуулийн гол шаардлагуудын дагуу нэмж тодруулсан байгаль орчны 
нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээний ажлын гол үр дүнг тоймлон авч үзэхэд ОТ ХХК-иас 
Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутаг дэвсгэрт хэрэгжүүлэх ОТ-н ордоос зэс, алт олборлох, 
боловсруулах төслийн байгаль орчны менежментийн гол зорилтууд нь дараах байдлаар 
тодорхойлогдоно. Үүнд: 

1. Газрын гадарга, хэвлий. Авто зогсоол болон авто замын зорчих хэсгээс бусад газарт 
тээврийн хэрэгсэл зогсоох, зорчихыг хориглох, олон салаа зам гаргахгүй байх, 
шинээр үүссэн түр замууд, эвдрэлд өртсөн талбайг нөхөн сэргээх. Газрын гадаргын 
эвдрэлийг бүхий л үе шатанд аль болох бага хэмжээнд хязгаарлах ба хаягдал 
чулуулгийн овоолгыг зам, баригын ажилд хэрэглэх, газрын гадаргын урт хугацааны 
өөрчлөлт, эвдрэл, суултыг нарийвчлан судалж, үүссэн шалтгаан нөхцөлийг 
тодорхойлж, зохистой арга хэмжээг авах. 

2. Уур амьсгал. Тус төслийн үйл ажиллагаанаас жилд 1850000 тонн CO2-эквивалент 
хүлэмжийн хий ялгарснаар агаар мандал дахь хүлэмжийн хийн агууламжийг 
нэмэгдүүлнэ. Хүлэмжийн хийг ялгаруулж буй эх үүсвэрүүдийн мэдээллийг бүртгэж 
тооцоолох; шинээр тоног төхөөрөмж, тээврийн хэрэгсэл худалдаж авахдаа тухайн 
хэрэгслийн үр ашигтай байдал болон түлш зарцуулалтыг харгалзан үзэх; тээврийн 
хэрэгслийн хөдөлгөөнийг аль болох бага байлгах; эрчим хүчийг хэмнэж үр ашигтай 
зарцуулах; хог хаягдлын хэмжээг бага байлгах, үүссэн хог хаягдлыг дахин 
боловсруулах, дахин ашиглах; барилгын ажлын үед эвдэгдэх/хөндөгдөх газрын 
хэмжээг аль болох бага байлгах, барилгын ажил дууссаны дараагаар нөхөн сэргээх 
хэрэгтэй. 
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3. Агаарын чанар. Техникийн үзлэгт хугацаанд нь оруулсан, ялгаруулж буй хорт утаа нь 
стандарт түвшинд буй машин техникийг ашиглах, барилга угсралтын ажлын үед 
ашиглаж байгаад нэгэнт ашиглахаа больсон замыг хааж, нөхөн сэргээх, байгаль 
орчинд бага сөрөг нөлөө үзүүлэх, эдийн засгийн хувьд үр ашигтай химийн нэмэлт 
бодис ашиглаж тоосжилтыг бууруулах. Мөн агаарын чанарын хяналт шинжилгээ, 
мониторингийг заасан хугацаанд, тогтмол явуулах, орчны хяналт шинжилгээний 
хөтөлбөрт багтсан агаарын чанарын 4 станцыг ажиллуулж эхэлсэнээс хойш тодорхой 
хугацааны дараа тоосны болон бохирдуулагч хийн хяналт шинжилгээний үр дүнд 
үндэслэн, цэгүүдийн байршил, тоо, хяналт шинжилгээ явуулах давтамжинд өөрчлөлт 
хийх.  

Орчны физик үзүүлэлт. барилгын материал, түүхий эд, ахуйн тоног төхөөрөмж болон 
тээврийн хэрэгслүүдээс гарах дуу шуугианы түвшинг тухайн хэрэгслийн үйлдвэрээс 
зааж өгсөн дуу шуугианы техникийн үзүүлэлтээс хэтрүүлэхгүй байх. 

4. Гадаргын ус. Уг төслийн талбайд хатуу, шингэн хог хаягдал, бохир усыг 
зөвшөөрөлгүй ил задгай хаях, химийн бодис, ШТМ асгарах, үйл ажиллагааны явцад 
технологийн горим зөрчих, аюулгүй ажиллагааны дүрэм зөрчих зэргээс гарах осол 
болон болгоомжгүй үйлдлээс хөрсний бохирдол үүсэж, улмаар хур тунадас орсон 
тохиолдолд үерийн усаар дамжин гадаргын болон бага гүний уст үеүдийг 
бохирдуулж болзошгүй. Хог хаягдлыг зөвшөөрөгдсөн төвлөрсөн цэгт ангилан хаях; 
ХХБТ-ийн шингэн хаягдал хальж асгарахаас сэргийлж түвшинд нь байнгын хэмжилт 
хийж, хянах; химийн бодисыг тээвэрлэх үеийн савны битүүмжлэл, бүрэн бүтэн 
байдлыг байнга шалгах, одоо ашиглаж байгаа агуулахуудыг стандартын дагуу 
ашиглахад байнгын хяналт тавих, асгарсан химийн бодисыг зориулалтын 
материалаар цэвэрлэх, шаардлагатай газарт байршуулах; ШТМ алдагдахаас 
сэргийлж, асгаралт бий болж болзошгүй газруудад хамгаалалтын суурь хийх; машин 
техникээс ШТМ алдагдсан тохиолдолд, тархахаас сэргийлж зориулалтын шингээгч 
материал, хэрэгслийг шаардлагатай газарт байршуулах; ДТС-ын үнс, хог хаягдлыг 
тээвэрлэх, зөвшөөрөгдсөн газарт хаяхдаа Хог хаягдлын менежментийн журмыг 
баримтлах, тогтсон замаар тээвэрлэлт явуулах; Баяжуулах үйлдвэр, тэсрэх бодисын 
болон бетон зуурмагийн үйлдвэр, БУЦБ-ийн тоног төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн, 
аюулгүй байдлыг байнга шалгаж, гэмтэл илэрвэл шуурхай арга хэмжээ авах; 
цэвэршүүлсэн бохир уснаас дээж авч MNS 4943:2015 стандартын шаардлагад нийцэж 
буй эсэхэд тогтмол хяналт тавих, нийцээгүй тохиолдолд дахин цэвэршүүлсэний 
дараа уурхайн дотоод зам усалгаанд ашиглах шаардлагатай. 

5. Газрын доорх ус. Төслийн үйл ажиллагаанаас газрын доорх усанд нөлөөлөх гол 
сөрөг нөлөөллүүд нь баяжуулах үйлдвэрийн технологийн ус ашиглалт болон ил 
уурхайгаас шавхаж байгаа ус юм. Уг гол сөрөг нөлөөллийг бууруулахын тулд усны 
нөөц ашигласны төлбөрийг тогтсон хугацаанд нь төлөх ба ил уурхайгаас шүүрч 
байгаа усыг тоосжилт дарах үйл ажиллагаанд ашиглахаас өмнө MNS 4943:2015 
стандарт шаардлагад нийцүүлэн ашиглах зүйтэй. ХХБ-ийн уснаас нэвчилт үүсэж 
болзошгүй тул урсгалын чиглэлийн дээд, доод талын хяналтын цооногуудын 
чанарын мэдээллийг газрын доорх усны чанарын суурь шинжилгээний үр дүнтэй 
харьцуулан үнэлэлт дүгнэлт өгч байх, ХХБ-ийн цаашдын тэлэлт, өргөтгөлийн 
төлөвлөгөөнд ХХБ-ын суурийг үл нэвчүүлэх, тохиромжтой материалаар доторлох 
зэрэг арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ. Харин газрын доорх усанд нөлөөлөх болзошгүй 
сөрөг нөлөөллийн бууруулах арга хэмжээг хөрс болон гадаргын усанд нөлөөлөх 
болзошгүй сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээнүүдтэй уялдуулан авч 
хэрэгжүүлнэ. 

6. Хөрсөн бүрхэвч. Шинээр газар хөндөхийг хязгаарлах төдийгүй, хүний эрүүл мэнд, 
байгаль орчин, биологийн олон янз байдал, экосистемийн үйлчилгээнд нөлөөлөл 
үзүүлэхээс аль болох зайлсхийх эсвэл нөлөөллийг бууруулах байдлаар барилга 
байгууламжуудын байршил, зураг төслийг төлөвлөх, Барилга байгууламжид 
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ашиглагдаж буй талбайн хэмжээг чухал шаардлагагүй тохиолдолд нэмэгдүүлэхгүй 
байх, тухайн цаг үед болон цаашид ашиглах шаардлагагүй болсон газарт нөхөн 
сэргээлтийг хийх.  

7. Ургамлан нөмрөг. Тодорхой хэмжээний талбай бэлчээрийн нөөцөөс хасагдаж, улмаар 
бусад талбайн бэлчээрийн даацад сөргөөр нөлөөлөхөөс сэргийлэн тээврийн 
хэрэгслийг замгүй газраар явахыг хориглох (зааварчилгаа өгөх, тэмдэг тэмдэглэгээг 
нэмж байршуулах).  

8. Амьтан. Газар хөндөх зөвшөөрөл олгохын өмнө судалгаа хийж ховор амьтад, 
амьдрах орчныг хамгаалах талаар дүгнэлт гаргах, шаардлагатай бол зөвшөөрөл 
олгохоос татгалзах, зэрлэг амьтдын үргэн дайжих, шууд үхэл хорогдох эрсдэлээс 
сэргийлэн төслийн холбогдолтой тээврийн хэрэгслүүдийг батлагдсан замаар зорчих, 
хурдны хязгаарыг баримтлах талаар ажилчдад сургалт явуулах. 

9. Тусгай хамгаалалттай газар нутаг. Тус төслийн талбайгаас улсын тусгай 
хамгаалалттай Говийн бага ДЦГ-ын А хэсэг нь 31 км, орчны бүс нь 28 км, Б хэсэг нь 
68 км, орчны бүс нь 44 км, аймгийн хамгаалалттай Мангасын хүрээ хэмээх газар нь 
60 км зайтай оршдог. Тиймээс уг төслөөс тусгай хамгаалалттай газар нутагт шууд 
нөлөөлөх сөрөг нөлөөлөл байхгүй. 

10. Түүх, соёлын дурсгалт зүйлс. Соёлын өвийг хамгаалах тухай хуульд заасны дагуу 
шинээр газар хөндөх, барилга байгууламж барих үед археологи, палентологийн 
олдвор, түүх дурсгалын зүйлс илэрвэл ажлаа зогсоож, төслийн удирдлага энэ тухай 
сум, дүүргийн Засаг дарга, цагдаагийн болон уг асуудлыг хариуцсан байгууллагад 
нэн даруй мэдэгдэнэ. 

11. Нийгэм, эдийн засаг. Төслийн талбайн ойр орчинд Өмнөговь аймгийн хэд хэдэн сум, 
суурин газар байдаг. Эдгээрээс хамгийн том нь 15 мянган хүн амтай ба төслийн 
талбайгаас баруун хойш 220 км зайд байрлах, Өмнөговь аймгийн төв Даланзадгад 
хот юм. Төслийн талбайтай хамгийн ойр суурин газар 3000 орчим мянган хүн амтай, 
ордоос зүүн тийш 45 км зайд оршдог Ханбогд сумын төв юм. Түүнчлэн хойд зүгт 310 
км зайд, Улаанбаатар орох замд 13.5 мянган хүн амтай Мандалговь хот, баруун тийш 
55 км зайд 1.6 мянган хүн амтай Баян-Овоо сумын төв зэрэг харьцангуй ойр орших 
төв суурин газрууд бий. Иймээс суурьшлын бүсэд нөлөөлөх сөрөг нөлөөлөл бага. 

ОТ-н ордоос зэс, алт олборлох, боловсруулах төслийн 2016-2020 оны хооронд хэрэгжүүлэх 
БОХМТ-ний нийт зардал (Зургаан тэрбум дөрвөн зуун далан таван сая, найман зуун жаран 
дөрвөн мянга, найман зуун наян) 6,475,864,880 төгрөг болно. 

Хүснэгт 1: ОТ-н ордоос зэс, алт олборлох, боловсруулах төслийн 2016-2020 оны байгаль 
хамгаалах менежментийн төлөвлөгөөний нийт зардал 
# Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Зардал, төг 
1 Сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөө 2,182,141,000 
2 Эхний 5 жилд хийгдэх нөхөн сэргээлт 315,000,000 
3 Биологийн олон янз байдлын дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээний 

төлөвлөгөө /Эхний 5 жилд хэрэгжүүлэх/ 
2,084,200,000 

4 Нүүлгэн шилжүүлэх, нөхөн олговор олгох арга хэмжээний төлөвлөгөө 185,875,000 

5 Түүх, соёлын өвийг хамгаалах арга хэмжээний төлөвлөгөө - 
6 Осол, эрсдэлийн менежментийн төлөвлөгөө 250,800,000 
7 Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр 1,457,848,880 
8 Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг нөлөөлөлд 

өртөгч оршин суугчид, оролцогч талуудад тайлагнах 
 

ОТ-н ордоос зэс, алт олборлох, боловсруулах төслийн 2016-2020 оны байгаль 
хамгаалах менежментийн төлөвлөгөөний нийт зардал 

6,475,864,880 
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Хүснэгт 2: Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө, 2016-2020 
Гол болон 
болзошгүй 
сөрөг 

нөлөөллүүд 

Сөрөг нөлөөллийг 
бууруулах арга хэмжээ 

Сөрөг 
нөлөөллийн 
хамрах хүрээ 

Хэмжих 
нэгж 

Нэгжийн 
зардал 

(төгрөг) 

Тоо 
хэмжээ 

Нийт 
зардал 

(төгрөг) 

Тайлбар 
/Үндэслэл/ 

Хэрэгжүүлэх 
хугацаа 

Баримтлах эрх зүйн 
баримт бичиг, стандарт 

НЭГ. ГАЗРЫН ГАДАРГА, ХЭВЛИЙД НӨЛӨӨЛӨХ СӨРӨГ НӨЛӨӨЛЛИЙГ БУУРУУЛАХ ЧИГЛЭЛЭЭР 
Газрын 
гадарга, 
хэвлий 
эвдэгдэх 

Аливаа газар хөндөх үйл 
ажиллагааг эхлүүлэхийн 
өмнө Газар хөндөх 
зөвшөөрлийн (дотоод) 
журмыг хэрэгжүүлэх 

MV-006709 
дугаартай 
тусгай 
зөвшөөрлийн 
талбай 

Төгрөг/сар 
 

4,500,000 
2 хүний 
бүрэлдэхүүн
тэй баг 
ажиллана. 

Газар 
хөндөх үйл 
ажиллагаан
ы өмнө 
болон үйл 
ажиллагаан
ы явцад 

270,000,0
00 газар 
ашиглалт
ын 
менежмен
тийн баг 

2 хүний 
цалингийн 
дунджийг 
2250000 
төгрөгөөр 
тооцов. 

2016-2020 онд: 
газар хөндөх 
үйл 
ажиллагааны 
өмнө болон үйл 
ажиллагааны  
үед, дууссаны 
дараа 

MNS 5917:2008 "Уул уурхайн 
үйлдвэрлэлийн үйл 
ажиллагаагаар эвдэрсэн 
газрын нөхөн сэргээлт, MNS 
5916:2008 "Газар шорооны 
ажлын үед шимт хөрс хуулалт, 
хадгалалт, Газар хөндөх 
зөвшөөрлийн журам, Рио 
Тинтогийн удирдлагын 
тогтолцооны стандарт, 
ЭМААБО-ны Гүйцэтгэлийн 
стандарт, Орон нутаг ба 
Нийгмийн харилцааны 
стандарт, Е 14-Газар 
хөндөлтийн хяналт, нөхөн 
сэргээлт 

Газрын эвдрэлийг аль 
болох бага хэмжээнд 
байлгах талаар анхаарч, 
зөвхөн зөвшөөрөгдсөн 
замаар зорчих, барилга 
байгууламжид ашиглагдаж 
буй талбайн хэмжээг чухал 
шаардлагагүй тохиолдолд 
нэмэгдүүлэхгүй байх, 
техникийн нөхөн 
сэргээлтийг 80.75 га 
талбайд хийх  

MV-006709 
дугаартай 
тусгай 
зөвшөөрлийн 
талбай 

Га 
 

2016-2020 
оны “Нөхөн 
сэргээлтийн 
төлөвлөгөөн
д 
тусгагдсан. 

80.75 га 
талбайд 
техникийн 
нөхөн 
сэргээлт 
хийх. 

(315,000,0
00) нөхөн 
сэргээлти
йн 
төлөвлөгө
өнд 
тусгасан  

Нөхөн 
сэргээлтийн 
төлөвлөгөөнд 
тусгасан 

2016-2020 MNS 5917:2008 "Уул уурхайн 
үйлдвэрлэлийн үйл 
ажиллагаагаар эвдэрсэн 
газрын нөхөн сэргээлт, MNS 
5916:2008 "Газар шорооны 
ажлын үед шимт хөрс хуулалт, 
хадгалалт 

Ил уурхайн хана болон 
овоолгуудын гадаргууг урт 
хугацааны турш 
тогтвортой байхуйцаар 
хэлбэржүүлэх, 
тогтворжилт муутай болон 
аюултай байдалд хүргэж 
болзошгүй ухмалууд, 
хаягдлын байгууламжийн 
хана, тэдгээрийн 
тогтвортой байдалд 

Дугатын 
хайрганы 
карьер, 
Халивын элсний 
карьер, Оюут ил 
уурхай, ХХБ, 
ХЧО 

Төгрөг/га    - Дээр 2 
ажилтны 
цалингийн 
зардлыг 
тусгасан. 

2016-2020 MNS 5917:2008 "Уул уурхайн 
үйлдвэрлэлийн үйл 
ажиллагаагаар эвдэрсэн 
газрын нөхөн сэргээлт, MNS 
5916:2008 "Газар шорооны 
ажлын үед шимт хөрс хуулалт, 
хадгалалт,  
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Гол болон 
болзошгүй 
сөрөг 

нөлөөллүүд 

Сөрөг нөлөөллийг 
бууруулах арга хэмжээ 

Сөрөг 
нөлөөллийн 
хамрах хүрээ 

Хэмжих 
нэгж 

Нэгжийн 
зардал 

(төгрөг) 

Тоо 
хэмжээ 

Нийт 
зардал 

(төгрөг) 

Тайлбар 
/Үндэслэл/ 

Хэрэгжүүлэх 
хугацаа 

Баримтлах эрх зүйн 
баримт бичиг, стандарт 

тогтмол хяналт тавих 
Газрын 
гадарга, 
хэвлийг 
бохирдуулах 

Баяжуулах үйлдвэрийн 
цогцолбор, тэсрэх бодисын 
үйлдвэр, түлшний агуулах, 
ШТС, БУЦБ-ын тоног 
төхөөрөмжийн бүрэн 
бүтэн, аюулгүй байдлыг 
байнга шалгаж, гэмтэл 
илэрвэл шуурхай арга 
хэмжээ авах 

Баяжуулах 
үйлдвэрийн 
цогцолбор, 
тэсрэх бодисын 
үйлдвэр, БУЦБ, 
ШТМ-ын 
агуулах, ШТС 

Төг/удаа Үйл 
ажиллагаан
ы зардалд 
багтана 

5 Үйл 
ажиллагаа
ны 
зардалд 
багтана 

Газрын тухай 
хууль: 50.1.1 

2016-2020 MNS 5850:2008 Хөрсний 
чанар. Хөрс бохирдуулагч 
бодис, элементүүдийн 
зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ 

ХХБ-ын далангийн 
тогтворжилтыг байнга 
шалгаж байх, сэтрэх, 
задрах, халих эрсдэлээс 
хамгаалах 

ХХБ  Төг/сар Үйл 
ажиллагаан
ы зардал 
болон ГДУ-
ны ОХШХ-т 
тусгасан  

1 Үйл 
ажиллагаа
ны зардал 
болон 
ГДУ-ны 
ОХШХ-т 
тусгасан 

Газрын тухай 
хууль: 50.1.1. 
Газрын төлөв 
байдал, 
чанарыг 
хадгалах, 
байгалийн 
аясаар болон 
хүний үйл 
ажиллагааны 
улмаас 
хөрсний 
үржил шим 
буурах, 
газрын 
ургамлын 
бүрхэвч 
талхлагдах, 
хөрс элэгдэх, 
эвдрэх, 
хуурайших, 
намагжих, 
давсжих, 
бохирдох, 
хордохоос 
сэргийлэх 
арга хэмжээг 
өөрийн 
зардлаар 
хариуцах 

2016-2020 MNS 5850:2008 Хөрсний 
чанар. Хөрс бохирдуулагч 
бодис, элементүүдийн 
зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ 

Хэсгийн дүн      270,000,    
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Гол болон 
болзошгүй 
сөрөг 

нөлөөллүүд 

Сөрөг нөлөөллийг 
бууруулах арга хэмжээ 

Сөрөг 
нөлөөллийн 
хамрах хүрээ 

Хэмжих 
нэгж 

Нэгжийн 
зардал 

(төгрөг) 

Тоо 
хэмжээ 

Нийт 
зардал 

(төгрөг) 

Тайлбар 
/Үндэслэл/ 

Хэрэгжүүлэх 
хугацаа 

Баримтлах эрх зүйн 
баримт бичиг, стандарт 

000 
ХОЁР.УУР АМЬСГАЛД НӨЛӨӨЛӨХ СӨРӨГ НӨЛӨӨЛЛИЙГ БУУРУУЛАХ ЧИГЛЭЛЭЭР

Төслийн үйл 
ажиллагаанаас 
жилд 1850000 
тонн CO2-
эквивалент 
хүлэмжийн хий 
ялгарснаар 
агаар мандал 
дахь 
хүлэмжийн 
хийн 
агууламжийг 
нэмэгдүүлэх 

Хүлэмжийн хийг ялгаруулж 
буй эх үүсвэрүүдийн 
мэдээллийг бүртгэх, 
тооцоолох  

Төслийн 
талбайд 

хүн/сар 2000000 60  120,000,0
00 

5 жилийн 
хугацаанд  

2016-2020 *MNS ISO  14064-1   -   2015 
(Хүлэмжийн хий – Нэгдүгээр 
хэсэг - Байгууллагын түвшинд 
хүлэмжийн хийн ялгарал ба 
шингээлтийг тооцоолох, 
тайлагнах тухай зааварчилсан 
удирдамж)                                 

Уур амьсгалын өөрчлөлтийн 
үндэсний хөтөлбөр (УИХ-ын 
тогтоол 2011.01.06) 

Шинээр тоног төхөөрөмж, 
тээврийн хэрэгсэл 
худалдаж авахдаа тухайн 
хэрэгслийн үр ашигтай 
байдал болон түлшний 
зарцуулалтыг харгалзан 
үзэх 

Төслийн 
талбайд 

төг/ш - - Үйл 
ажиллагаа
ны 
зардалд 
багтсан 

- 2016-2020 

Тээврийн хэрэгслийн 
ашиглалтыг сайжруулах, 
оновчтой төлөвлөх, зогсож 
байх үед унтрааж байх 

Уурхайд 
ашиглагдаж 
байгаа нийт 
тээврийн 
хэрэгсэл, хүнд 
машин 
механизм 

 -  - Үйл 
ажиллагаа
ны 
зардалд 
багтсан  

Ашиглалтыг 
сайжруулснаа
р хүлэмжийн 
ялгарлыг 
бууруулахад 
хувь нэмэр 
оруулах 

2016-2020 

Эрчим хүчийг хэмнэж үр 
ашигтай зарцуулах 

Төслийн 
талбайд 

кВт  -  - Үйл 
ажиллагаа
ны 
зардалд 
багтсан  

Барилга 
байгууламж 
барихдаа  
дулааны 
алдагдал 
хамгийн бага 
байхаар 
тооцож, барих 

2016-2020 

Хог хаягдлын хэмжээг бага 
байлгах, үүссэн хог 
хаягдлыг дахин 
боловсруулах, дахин 
ашиглах 

Хог хаягдал 
боловсруулах 
төв 

тн -  - Үйл 
ажиллагаа
ны 
зардалд 
багтсан  

3R-ийн 
зарчмыг 
хэрэгжүүлэх 

2016-2020 

 Барилгын ажлын үед 
эвдэгдэх/хөндөгдөх газрын 
хэмжээг аль болох бага 
байлгах, барилгын ажил 
дууссаны дараа нөхөн 
сэргээх 

Барилгажилтын 
ажил явагдаж 
буй хэсэгт 

га - - (Нөхөн 
сэргээлтй
ин 
төлөвлөгө
өний 
зардалд 
багтсан) 

Онц 
шаардлагагүй
гээр газар 
хөндөхөөс 
зайлсхийх, 
оновчтой 
төлөвлөх 

2016-2020 
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Гол болон 
болзошгүй 
сөрөг 

нөлөөллүүд 

Сөрөг нөлөөллийг 
бууруулах арга хэмжээ 

Сөрөг 
нөлөөллийн 
хамрах хүрээ 

Хэмжих 
нэгж 

Нэгжийн 
зардал 

(төгрөг) 

Тоо 
хэмжээ 

Нийт 
зардал 

(төгрөг) 

Тайлбар 
/Үндэслэл/ 

Хэрэгжүүлэх 
хугацаа 

Баримтлах эрх зүйн 
баримт бичиг, стандарт 

Хэсгийн дүн      120,000,
000 

   

ГУРАВ. АГААРЫН ЧАНАРТ НӨЛӨӨЛӨХ СӨРӨГ НӨЛӨӨЛЛИЙГ БУУРУУЛАХ ЧИГЛЭЛЭЭР 
ОТ-н ил 
уурхайн 
олборлолт 
болон хүнд 
машин 
механизмын 
хөдөлгөөнөөс 
тоосжилт бий 
болох 

Замын тоосжилтыг 
бууруулах зорилгоор 
усалгааг өдөрбүр хийх 
 
 
 

Ил уурхай, 
хаягдлын 
овоолго, 
уурхайн дотоод 
зам, зогсоолууд 

литр 1900 100 346,750,0
00 

Усны машины 
түлшний 
зардал, өдөрт 
100 литр х 
365 хоног х 5 
жил 

2016-2020 

Монгол улсын Агаарын тухай 
хууль; MNS4585:2007 Агаарын 
чанарын стандарт-Техникийн 
ерөнхий шаардлага 

Уурхайн дотоод 
технологийн замуудад 
засвар, арчилгааг хийх 

 

км Засвар 
үйлчилгээ 
шаардлагат
ай үед 

- Үйл 
ажилгаан
ы зардал 

  

Хурдны хязгаарын тэмдэг, 
тэмдэглээ байрлуулах, ОТ-
н эзэмшлийн  хөдөлгөөнт 
тээврийн хэрэгслүүдэд GPS 
суулгаж хяналт тавих  

Технологийн 
замаар  зорчиж 
буй бүх техник 
хэрэгслүүд 

ширхэг   Урьдчилан 
тооцох 
боломжгү
й 

Шинээр 
барилга 
байгууламж, 
зам барих үед 
болон машин 
техник 
худалдаж 
авах үед 

2016-2020 

Хүчтэй салхитай үед хөрс 
хуулах, ачиж буулгах үйл 
ажиллагааг түр зогсоох 

 

Ил уурхайн 
талбайд 

м/сек - Салхины 
хурд 12 м/с-
ээс давсан 
тохиолдол 
бүр 

Урьдчилан 
тооцох 
боломжгү
й 

Хүчтэй 
салхитай үед 
салхины хурд 
хэмжигч 
зөөврийн 
багаж 
ашиглан 
тодорхойлох

2016-2020 Агаарын тухай болон "Агаарын 
бохирдлын төлбөрийн тухай" 
хууль; 

Тоос дарагч бодисын 
туршилтыг үргэлжлүүлэн 
хийх  

 

Уурхайн дотоод 
шороон зам, 
зогсоолууд 

кг 2,000 10,000 20,000,00
0 

 2016-2020 Монгол улсын Агаарын тухай 
хууль; MNS4585:2007 Агаарын 
чанарын стандарт-Техникийн 
ерөнхий шаардлага 

Уурхайн 
хаягдал 
хадгалах 
байгууламжий 
н далан 

ХХБ-ийн өндөрлөгөө, 
өргөтгөлийн барилгын 
ажлын үед тоосжилт 
үүсгэж болзошгүй 
хуурайшсан гадаргуу, түр 

Хаягдал 
хадгалах 
байгууламжийн 
өргөтгөлийн 
барилгын 

төгрөг 20,000,000 - 20,000,00
0 

 2016-2020 Монгол улсын Агаарын тухай 
хууль, MNS6298:2011, 
MNS6342:2012, MNS6342:2012 
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Гол болон 
болзошгүй 
сөрөг 

нөлөөллүүд 

Сөрөг нөлөөллийг 
бууруулах арга хэмжээ 

Сөрөг 
нөлөөллийн 
хамрах хүрээ 

Хэмжих 
нэгж 

Нэгжийн 
зардал 

(төгрөг) 

Тоо 
хэмжээ 

Нийт 
зардал 

(төгрөг) 

Тайлбар 
/Үндэслэл/ 

Хэрэгжүүлэх 
хугацаа 

Баримтлах эрх зүйн 
баримт бичиг, стандарт 

өндөрлөх, 
өргөтгөлийн 
барилгын  
ажлаас 
тоосжилт бий 
болох 

замуудыг чийгшүүлж байх  ажлын талбай 

Баяжуулах 
үйлдвэрийн 
анхдагч 
бутлуур, 
хүдрийн 
агуулахаас 
тоосжилт бий 
болох 

Тоосжилтыг бууруулах 
хөөсний систем ашиглах 

Анхдагч 
бутлуур, 
хүдрийн агуулах 

тн -  Үйл 
ажилгаан
ы зардал 

Баяжуулах 
үйлдвэрийн 
ХХС-ийн 
талбайд  
тоосны хяналт 
шинжилгээни
й дүнг сар бүр 
хяндаг байх 

 Монгол улсын Агаарын тухай 
хууль, MNS4585:2007 Агаарын 
чанарын стандарт-Техникийн 
ерөнхий шаардлага 

Агаарын тухай болон "Агаарын 
бохирдлын төлбөрийн тухай" 
хууль; 

 - - 2016-2020 

Дулааны төв 
станц, ХХБТ-
н шатаах 
зуухны 
яндангаас 
агаарт 
бохирдуулаг
ч хий 
цацагдаж, 
агаар орчныг 
бохирдуулах 

Дулааны станцын 
технологид тохирсон нүүрс 
хэрэглэх, засвар 
үйлчилгээг тухай бүр хийх, 
бохирдуулагчдын ялгарлыг 
шүүж, стандарт хэмжээнд 
барих шүүлтүүр ашиглах 

Дулааны төв 
станц 

төгрөг 70,000,000 -  70,000,00
0 

Засвар 
үйлчилгээ, 
шүүлтүүр 

2016-2020 Монгол улсын Агаарын тухай 
хууль, MNS6298:2011, 
MNS6342:2012, MNS6342:2012 
MNS5457:2005 
MNS5919:2008 

Шатаах зуухнаас агаарт 
түгээмэл бохирдуулагч хий 
ялгаруулж, орчны агаарыг 
бохирдуулахаас сэргийлж, 
шүүлтүүрийг тогтмол 
сольж байх 

Хог хаягдал 
боловсруулах 
төв 

хүн/өдөр 1000000 5 5000,000 Үйл 
ажилгааны 
зардал 

2016-2020 "Агаарын тухай" болон 
"Агаарын бохирдлын 
төлбөрийн тухай" хууль;MNS 
6063:2010 "Агаарын чанар, хот 
суурин газрын гадаад орчны 
агаарт байх бохирдуулах 
бодисын хүлцэх хэм хэмжээ" 

Хүнд машин 
механизм 
засварын 
газар, машины 
зогсоол дахь 
машин, 
техникүүд 
агаар орчныг 
бохирдуулж 
болзошгүй 
нөлөөлөл 

Тээврийн хэрэгсэл, хүнд 
машин механизм, 
техникийг үзлэгт 
хамруулж, тэдгээрээс 
ялгарах хорт утааг 
стандартын төвшинд 
байлгах, засвар үйлчилгээг 
тогтмол хийх, 
 
Зогсоолд байгаа 
машинуудыг байнга 
унтрааж байх  

Хүнд машин 
механизмд 
тогтмол 

- - - Үйл 
ажилгаан
ы зардал 

Дотоод 
хяналт, 
автотээврийн 
болон өөрөө 
явагч 
хэрэгслийн 
техникийн 
улсын үзлэг 

2016-2020 "Агаарын тухай" болон 
"Агаарын бохирдлын 
төлбөрийн тухай" хууль;       
MNS 6063:2010 "Агаарын 
чанар, хот суурин газрын 
гадаад орчны агаарт байх 
бохирдуулах бодисын хүлцэх 
хэм хэмжээ" 
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Гол болон 
болзошгүй 
сөрөг 

нөлөөллүүд 

Сөрөг нөлөөллийг 
бууруулах арга хэмжээ 

Сөрөг 
нөлөөллийн 
хамрах хүрээ 

Хэмжих 
нэгж 

Нэгжийн 
зардал 

(төгрөг) 

Тоо 
хэмжээ 

Нийт 
зардал 

(төгрөг) 

Тайлбар 
/Үндэслэл/ 

Хэрэгжүүлэх 
хугацаа 

Баримтлах эрх зүйн 
баримт бичиг, стандарт 

Түлшний 
агуулахаас 
үүсч 
болзошгүй 
сөрөг 
нөлөөлөл 

Нөөцлүүр сав болон аянга 
зайлуулагчийн бүрэн бүтэн 
байдлыг өдөр бүр шалгах,  
ил гал гаргах, оч 
үсэргэхийг хатуу хориглох 
 

ШТС болон 
түлшний 
агуулах 

- - - Үйл 
ажилгаан
ы зардал 

Дотоод 
хяналт 

2016-2020 MNS 4628:2013 Шатахуун 
түгээх станц. Барилга 
байгууламж, тоног 
төхөөрөмжийн техникийн 
ерөнхий шаардлага 

Бохир ус 
цэвэршүүлэх 
байгууламж, 
хог хаягдал 
боловсруулах 
төвийн лагийн 
талбай болон 
ландфиллээс 
эвгүй үнэр 
ялгарах 

Ахуйн бохир болон хоолны 
үлдэгдлийг зориулалтын 
битүү машинаар тээвэрлэх  

Хог хаягдал  
боловсруулах 
төв 

- - - Үйл 
ажилгаан
ы зардалд 
багтсан 

 2016-2020 "Агаарын тухай" хууль: Зүйл 9-
1, 2, 3; 10-1, 2, 3, 4, 5, 6; 11-1, 
2, 3; 13-1, 2.  "Байгаль орчныг 
хамгаалах тухай" хууль: Зүйл 
21-3, 4; 20-1, 2;  Монгол улсын 
стандартууд MNS (ISO) 
4226:2000; 

Хэсгийн дүн      461,750,
000 

   

ДУУ ШУУГИАНААС ҮЗҮҮЛЭХ СӨРӨГ НӨЛӨӨЛЛИЙГ БУУРУУЛАХ ЧИГЛЭЛЭЭР 
Уурхайд 
ашиглагдах 
техник 
хэрэгсэл, 
тээврийн 
хэрэгслүүдээс 
нийлмэл дуу 
шуугиан 
үүсдэг. 

Техник хэрэгсэл, тээврийн 
хэрэгслүүдээс гарах дуу 
шуугианы түвшинг тухайн 
тээврийн хэрэгслийн 
үйлдвэрлэгчээс зааж өгсөн 
дуу чимээний техникийн 
үзүүлэлтээс хэтрүүлэхгүй 
байх, засвар үйлчилгээг 
тогтмол хийх 

Уурхайн 
талбайн орчмын 
техник хэрэгсэл, 
тэсрэх бодисын 
үйлдвэр болон 
уурхайн авто 
зам дагуух бүх 
байгууламжуууд 

дБа -  - Үйл 
ажилгааны 
зардал 

2016-2020 MNS 4585: 2007. Агаарын 
чанар. Техникийн ерөнхий 
шаардлага,                              
Байгаль орчныг хамгаалах 
тухай хууль, 1995 он, 
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, 
эрүүл ахуйн тухай хууль, 2008 
он.                                           
Засгийн газрын 2006 оны 149 
дүгээр  тогтоолын 2 дугаар 
хавсралт "Тэсэлгээний ажлын 
аюулгүй ажиллагааны нэгдсэн 
дүрэм" 

Тэсэлгээнээс 
дуу шуугиан, 
доргио 
чичиргээ 
үүсдэг. 

Тэсэлгээний ажиллагааг 
явуулахдаа агаарын 
дэлбэрэлт, чичиргээний 
талаарх үндэсний болон 
олон улсын стандартын 
дагуу, өдрийн цагаар буюу 
13:30-15:30 хооронд 
гүйцэтгэх тохиромжтой 

Ил уурхайн 
орчим дахь 
босоо амууд 
болон уурхайн 
ажилчидын  
тосгон 

мм/с -  - үйл 
ажилгааны 
зардал 

2016-2020 

Кэмп, 
оффисууд дахь 
агааржуулалт, 
хөргөлтийн 
системийн үйл 

Олон улсад хүлээн 
зөвшөөрөгдсөн хөргөлт 
болон агааржуулалтын 
систем үйлдвэрлэгчээс 
худалдан авалт хийх, 

Төслийн талбай 
дахь 
агааржуулалт, 
хөргөлтийн 
систем бүхий 

төгрөг 50,000,000 1 50,000,00
0 

Засвар 
үйлчилгээний 
зардал 

2016-2020 MNS 4585:2007 
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Гол болон 
болзошгүй 
сөрөг 

нөлөөллүүд 

Сөрөг нөлөөллийг 
бууруулах арга хэмжээ 

Сөрөг 
нөлөөллийн 
хамрах хүрээ 

Хэмжих 
нэгж 

Нэгжийн 
зардал 

(төгрөг) 

Тоо 
хэмжээ 

Нийт 
зардал 

(төгрөг) 

Тайлбар 
/Үндэслэл/ 

Хэрэгжүүлэх 
хугацаа 

Баримтлах эрх зүйн 
баримт бичиг, стандарт 

ажиллагаанаас 
дуу шуугиан 
үүсдэг.  

засвар үйлчилгээг тухай 
бүр хийх 

барилга 
байгууламжууд 

Хэсгийн дүн      50,000,0
00 

   

ДӨРӨВ. ГАДАРГЫН УСАНД НӨЛӨӨЛӨХ СӨРӨГ НӨЛӨӨЛЛИЙГ БУУРУУЛАХ ЧИГЛЭЛЭЭР 
Хатуу, шингэн 
хог хаягдлыг 
ил задгай хаях; 
Химийн 
бодисыг 
тээвэрлэх, 
хадгалах, 
ашиглах явцад 
асгах;  
ШТС, Түлшний 
агуулах, 
тээврийн 
хэрэгсэл, хүнд 
машин, 
механизмаас 
ШТМ асгарах;  
ДТС-аас гарах 
үнсийг 
тээвэрлэх 
явцад асгах, 
хаях;  
БУЦБ-ийн үйл 
ажиллагааны 
доголдлоос 
болон MNS 
4943:2015 
стандартын 
шаардлага 
хангаагүй 
бохир усыг 
байгальд 
нийлүүлэх 
зэргээс 
хөрсний 
бохирдол 

Хог хаягдлыг эх үүсвэр 
дээр нь ангилж ХХБТ-д 
хүргүүлэх;  

Төслийн 
талбайд 

хүн/сар     (Хог 
хаягдлын 
менеж-
ментийн 
төлөвлөгө
өний 
зардалд 
тусгасан) 

  2016-2020 Хог хаягдлын тухай хууль, 9 
дүгээр зүйл. Хог хаягдлын 
талаар иргэн, аж ахуйн нэгж, 
байгууллагын нийтлэг эрх, 
үүрэг, 9.1.3.зориулалтын 
цэгээс бусад газарт хог 
хаягдал хаяхгүй байх; 
9.1.4. үүсгэсэн хог хаягдлаа 
ангилан ялгаж, тогтоосон цэгт 
хаях;                                         
Хог хаягдал булах, устгах 
зориулалтын байгууламж, 
төвлөрсөн цэгийн төрөл, 
тэдгээрт тавигдах шаардлага, 
хог хаягдал булах үйл 
ажиллагаа эрхлэх иргэн, аж 
ахуйн нэгж, байгууллагын үйл 
ажиллагааны журам (Байгаль 
орчны сайдын 404 тоот 
тушаал, 2006 он,                        
MNS 5344:2011 (Ахуйн хог 
хаягдлыг тээвэрлэхэд тавих 
ерөнхий шаардлага) 

ХХБТ-ийн шингэн хаягдлыг 
ууршуулах сангаас бохир 
ус хальж асгарахаас 
сэргийлж түвшинд нь 
байнгын хэмжилт хийж, 
хянах 

ХХБТ хүн/сар     (Хог 
хаягдлын 
менеж-
ментийн 
төлөвлөгө
өний 
зардалд 
тусгасан )   

2016-2020 ОТ ХХК-ийн ХХБТ-ийг 
ажиллуулах журам                     
Рио Тинто группийн Асгарсан 
бодисыг аюулгүйжүүлэх журам 

Химийн бодисыг тээвэрлэх Химийн бодисыг хүн/сар 2,000,000 60 120,000,0   2016-2020 MNS 6458:2014 (Хөдөлмөрийн 
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Гол болон 
болзошгүй 
сөрөг 

нөлөөллүүд 

Сөрөг нөлөөллийг 
бууруулах арга хэмжээ 

Сөрөг 
нөлөөллийн 
хамрах хүрээ 

Хэмжих 
нэгж 

Нэгжийн 
зардал 

(төгрөг) 

Тоо 
хэмжээ 

Нийт 
зардал 

(төгрөг) 

Тайлбар 
/Үндэслэл/ 

Хэрэгжүүлэх 
хугацаа 

Баримтлах эрх зүйн 
баримт бичиг, стандарт 

үүсэж, улмаар 
хур тунадас 
орсон 
тохиолдолд 
үерийн усаар 
дамжин 
гадаргын 
болон бага 
гүний уст 
үеүдийг 
бохирдуулж 
болзошгүй.  
 
 

үеийн савны битүүмжлэл, 
бүрэн бүтэн байдлыг 
байнга шалгах, одоо 
ашиглаж байгаа 
агуулахуудыг стандартын 
дагуу ашиглахад байнгын 
хяналт тавих, асгарсан 
химийн бодисыг 
зориулалтын материалаар 
цэвэрлэх, шаардлагатай 
газарт байршуулах 

тээвэрлэж буй 
машин техник, 
Химийн 
бодисын 
агуулах, 
Баяжуулах 
үйлдвэр, Тэсрэх 
бодисын 
үйлдвэр 

00 аюулгүй ажиллагаа, эрүүл 
ахуй. Химийн хорт болон 
аюултай бодис, 
бүтээгдэхүүний агуулах. 
Ерөнхий шаардлага)                   
Химийн хорт болон аюултай 
бодисыг хадгалах, тээвэрлэх, 
ашиглах, устгах журам (БОАЖ-
ын яамны сайд, ЭМ-ийн яамны 
сайд, ОБЕГ-ын даргын 
28/40/29 дүгээр хамтарсан 
тушаал 2009 он)                       
Рио Тинто группийн Аюултай 
материалын менежментийн 
журам,  
Асгарсан бодисыг 
аюулгүйжүүлэх журам.  

ШТМ алдагдахаас 
сэргийлж, асгаралт бий 
болж болзошгүй газруудад 
хамгаалалтын суурь хийх 

ШТМ-ын 
асгаралт бий 
болж болзошгүй 
газруудад  

төг/жил 300000 5 (Хөрсний 
БОМТ-ийн 
зардалд 
тусгасан, 
1500000) 

  2016-2020 Рио Тинто группийн Асгарсан 
бодисыг аюулгүйжүүлэх 
журам, Аюултай материалын 
менежментийн журам, 
Аюултай материал болон 
түлшний менежменттэй 
холбоотой Аюултай 
Материалын Удирдлагын 
Журам 

Машин техникээс ШТМ 
алдагдсан тохиолдолд, 
тархахаас сэргийлж 
зориулалтын шингээгч 
материал, хэрэгсэл (spill 
kit)-ийг шаардлагатай 
газарт байршуулах; 

Хүнд машин, 
механизмын 
засварын цех, 
машины зогсоол 

төг/ш 338432  15  (Хөрсний 
БОМТ-ийн 
зардалд 
тусгасан, 
270,000,0
00)  

  2016-2020 Рио Тинто группийн Асгарсан 
бодисыг аюулгүйжүүлэх журам 

ДТС-ын үнс, хог хаягдлыг 
тээвэрлэх, зөвшөөрөгдсөн 
газарт хаяхдаа Хог 
хаягдлын менежментийн 
журмыг баримтлах, 
тогтсон замаар тээвэрлэлт 

ХХБТ, 
Тээвэрлэлтийн 
зам 

хүн/сар (Нэг хүний 
сарын 
дундаж 
цалин) 

60  (Хог 
хаягдлын 
менеж-
ментийн 
төлөвлөгө

  2016-2020 ОТ ХХК-ийн Хог хаягдлын 
менежментийн журам, дотоод 
журам 
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Гол болон 
болзошгүй 
сөрөг 

нөлөөллүүд 

Сөрөг нөлөөллийг 
бууруулах арга хэмжээ 

Сөрөг 
нөлөөллийн 
хамрах хүрээ 

Хэмжих 
нэгж 

Нэгжийн 
зардал 

(төгрөг) 

Тоо 
хэмжээ 

Нийт 
зардал 

(төгрөг) 

Тайлбар 
/Үндэслэл/ 

Хэрэгжүүлэх 
хугацаа 

Баримтлах эрх зүйн 
баримт бичиг, стандарт 

явуулах өний 
зардалд 
тусгасан ) 

Баяжуулах үйлдвэр, тэсрэх 
бодисын болон бетон 
зуурмагийн үйлдвэр, ШТС, 
Түлшний агуулах, БУЦБ-
ийн тоног төхөөрөмжийн 
бүрэн бүтэн, аюулгүй 
байдлыг байнга шалгаж, 
гэмтэл илэрвэл шуурхай 
арга хэмжээ авах 

Баяжуулах 
үйлдвэр, тэсрэх 
бодисын болон 
бетон 
зуурмагийн 
үйлдвэр, ШТС, 
Түлшний 
агуулах, БУЦБ 

хүн/сар (Нэг хүний 
сарын 
дундаж 
цалин) 

60 (Үйл 
ажиллагаа
ны 
зардал, 
цалингийн 
санд 
багтсан) 

  2016-2020 ОТ ХХК-ийн дотоод журам,        
Рио Тинто группийн Тэсрэх 
дэлбэрэх бодистой харьцах 
болон хадгалах асуудалтай 
холбоотой Тэсэлгээний 
стандарт ажлын журам 

Цэвэршүүлсэн бохир 
уснаас дээж авч MNS 
4943:2015 стандартын 
шаардлагад нийцэж буй 
эсэхэд тогтмол хяналт 
тавих, нийцээгүй 
тохиолдолд дахин 
цэвэршүүлсэний дараа 
уурхайн дотоод зам 
усалгаанд ашиглах  

 БУЦБ хүн/сар (Нэг хүний 
сарын 
дундаж 
цалин) 

60 (Үйл 
ажиллагаа
ны 
зардал, 
цалингийн 
санд 
багтсан) 

  2016-2020 MNS 4943:2015 (Хүрээлэн 
байгаа орчин. Усны чанар. 
Хаягдал ус. Ерөнхий 
шаардлага) 

Эрчимшил 
ихтэй хур 
борооны үед 
Дугат, 
Халивын 
сайруудад их 
хэмжээний 
үерийн урсац 
үүсэн ус 
зайлуулах 
шуудууг давж 
ХХБ-ийн 
даланг сэтэлж 
болзошгүй. 

Дугатын сайр-1 (0.82 м3/с), 
Дугатын сайр-2 (0.04 м3/с), 
Халивын сайр (0.68 м3/с) 
(Хавсралт зураг 5.4.2) 
үерлэхэд ажиглагдах 
хамгийн их урсацын 
хэмжээнд үндэслэн одоо 
байгаа үерийн ус 
зайлуулах сувгийн 
багтаамж, хийцэд хяналт 
шалгалт хийх, 
шаардлагатай засвар 
арчлалтыг тухай бүр хийх 

Үерийн ус 
зайлуулах 
шуудуу 

Төг/удаа 4,000,000 5 20,000,00
0 

Үер 
ажиглагдах 
хугацаанд ус 
зайлуулах 
шуудуу эвдрэх 
эрсдэлтэй тул 
засвар 
арчлалтыг 
жил бүр хийж 
байх хэрэгтэй. 

2016-2020  

Хэсгийн дүн      140,000,
000 

   

ТАВ. ГАЗРЫН ДООРХ УСАНД НӨЛӨӨЛӨХ СӨРӨГ НӨЛӨӨЛЛИЙГ БУУРУУЛАХ ЧИГЛЭЛЭЭР 
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Гол болон 
болзошгүй 
сөрөг 

нөлөөллүүд 

Сөрөг нөлөөллийг 
бууруулах арга хэмжээ 

Сөрөг 
нөлөөллийн 
хамрах хүрээ 

Хэмжих 
нэгж 

Нэгжийн 
зардал 

(төгрөг) 

Тоо 
хэмжээ 

Нийт 
зардал 

(төгрөг) 

Тайлбар 
/Үндэслэл/ 

Хэрэгжүүлэх 
хугацаа 

Баримтлах эрх зүйн 
баримт бичиг, стандарт 

Баяжуулах 
үйлдвэрийн үйл 
ажиллагаанд 
19753800 
м3/жил усыг 
ашиглах (5 
жилийн 
хугацаанд 
98769000 м3 
усыг 
ашиглана.) 

Усны нөөц ашигласны 
төлбөрийг тогтсон 
хугацаанд нь төлөх 

Ашигласан усны 
хэмжээ  

төгрөг/м3 959.04 98769000 (Үйл ажиллагааны 
зардалд тусгасан 
94,723,421,760) 

 2016-2020 Усны тухай хууль, 30-р зүйл. 
Ус ашиглагчийн үүрэг, ус 
ашиглагчид тавигдах 
шаардлага.  1.5 дугаар хэсэг. 
Ус, рашааны нөөц ашигласны 
болон ус бохирдуулсны төлбөр 
төлөх 

Баяжуулах үйлдвэрийн ус 
ашиглалтын хэсгүүдэд 
хэрэгжүүлдэг усыг хэмнэх, 
дахин ашиглах арга 
хэмжээнүүдийг цаашид 
үргэлжүүлэн авч 
хэрэгжүүлэх,  

Баяжуулах 
үйлдвэр 

- - - Үйл ажиллагааны 
зардалд тусгасан 

 - - 

Ил уурхайн үйл 
ажиллагааны 
явцад 88301 
м3/жил, 
төслийн 5 
жилийн 
хугацаанд 
(2016-2020 он 
хүртэл) 
441505.0 м3 
газрын доорх 
усыг шавхаж, 
газрын доорх 
усны түвшин 
буурах 

Төслийн талбайд ойр 
орших газрын доорх усны 
цэгүүдэд хяналтын цэг 
байгуулж, газрын доорх 
усны чанар, түвшний 
хяналтыг тогтмол хийж 
байх, орон нутгийн 
иргэдтэй хамтарч ажиллах  

Төслийн 
талбайд 
байрлаж байгаа 
цооногуудад 

төгрөг/ 
ширхэг 

192600.00  ОХШХ-ийн Газрын доорх усны хэсэгт 
тусгагдсан 

2016-2020  Усны тухай хууль, 30-р зүйл. 
Ус ашиглагчийн үүрэг, ус 
ашиглагчид тавигдах 
шаардлага.  1.2 дугаар хэсэг. 
Хоногт 50 шоометрээс их ус 
ашиглагч Байгаль орчныг 
хамгаалах тухай хуулийн 31.7-
д заасны дагуу дотоод 
хяналтын цэг, техник 
хэрэгсэлтэй байх ба усны 
хэрэглээ хариуцсан ус 
ашиглалтын менежер 
ажиллуулах 

Усны нөөц ашигласны 
төлбөрийг тогтсон 
хугацаанд нь төлөх 

Шавхсан усны 
хэмжээ  

төгрөг/м3 719.28 441505.0 (Үйл 
ажиллагаа
ны 
зардалд 
багтсан 
317,565,7
16.4) 

  2016-2020  Усны тухай хууль, 30-р зүйл. 
Ус ашиглагчийн үүрэг, ус 
ашиглагчид тавигдах 
шаардлага.  1.5 дугаар хэсэг. 
Ус, рашааны нөөц ашигласны 
болон ус бохирдуулсны төлбөр 
төлөх 
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Гол болон 
болзошгүй 
сөрөг 

нөлөөллүүд 

Сөрөг нөлөөллийг 
бууруулах арга хэмжээ 

Сөрөг 
нөлөөллийн 
хамрах хүрээ 

Хэмжих 
нэгж 

Нэгжийн 
зардал 

(төгрөг) 

Тоо 
хэмжээ 

Нийт 
зардал 

(төгрөг) 

Тайлбар 
/Үндэслэл/ 

Хэрэгжүүлэх 
хугацаа 

Баримтлах эрх зүйн 
баримт бичиг, стандарт 

Усны хэрэглээ, ашиглалт 
хариуцсан менежер  
ажиллуулах, Галба-Өөш 
Долоодын сав газрын 
мэргэжилтнүүдтэй 
хамтарч ажиллах 

  хүн/сар 2,000,000 60 120,000,0
00 

Усны тухай 
хууль 

2016-2020  Усны тухай хууль, 30-р зүйл. 
Ус ашиглагчийн үүрэг, ус 
ашиглагчид тавигдах 
шаардлага.  1.2 дугаар хэсэг. 
Хоногт 50 шоометрээс их ус 
ашиглагч Байгаль орчныг 
хамгаалах тухай хуулийн 31.7-
д заасны дагуу дотоод 
хяналтын цэг, техник 
хэрэгсэлтэй байх ба усны 
хэрэглээ хариуцсан ус 
ашиглалтын менежер 
ажиллуулах

Ил уурхайн тэлэлт, 
төлөвлөлттэй 
холбоотойгоор 
шилжүүлсэн Шинэ Бор 
овоогийн булгийн усанд 
хяналт шинжилгээ 
явуулах, хамгаалалтанд 
авах   

Шинэ Бор 
овоогийн булаг 

төгрөг/ширх
эг 

192600 ОХШХ-ийн Газрын доорх усны хэсэгт 
тусгагдсан  

2016-2020 Усны сан бүхий газар, усны эх 
үүсвэрийн онцгой болон 
энгийн хамгаалалтын, эрүүл 
ахуйн бүсийн дэглэмийг 
мөрдөх журам, БОНХАЖ-ын 
сайд, Барилга, хот 
байгуулалтын сайдын 2015 
оны 6 дугаар сарын 5-ний 
өдрийн 127 дугаар хамтарсан 
тушаалын хавсралт   

Ил уурхайгаас шавхаж 
байгаа усыг зумпанд 
хуримтлуулан MNS 
4943:2015 стандарт 
шаардлагад нийцүүлэн 
төслийн талбайд үүсэх 
тоосжилтыг дарах 
зорилгоор ашиглах 

Ил уурхай м3/хоног Үйл ажиллагааны зардалд тусгагдсан 2016-2020 Хүрээлэн байгаа орчин. Усны 
чанар. Хаягдал ус. Ерөнхий 
шаардлага MNS 4943:2015 
стандарт  

ШТС болон 
хүнд машин 
механизмын 
засварын 
газраас хаягдал 
тос,  шатах, 
тослох 
материал ойр 
орчимд нь 

Асгаралт, бохирдол бий 
болж болзошгүй 
газруудад суурь хийх, 
эвдэрсэн сууриудыг засах 

ШТМ-ын 
асгаралт бий 
болж болзошгүй 
газруудад 

төгрөг/ширх
эг 

Хөрсөн бүрхэвчийн байгаль орчныг хамгаалах 
төлөвлөгөөний хэсэгт тусгасан.  

2016-2020  *Рио Тинто группийн Асгарсан 
бодисыг аюулгүйжүүлэх 
журам, Аюултай материалын 
менежментийн журам, 
Аюултай материал болон 
түлшний менежменттэй 
холбоотой Аюултай 
Материалын Удирдлагын 
Журам 
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Гол болон 
болзошгүй 
сөрөг 

нөлөөллүүд 

Сөрөг нөлөөллийг 
бууруулах арга хэмжээ 

Сөрөг 
нөлөөллийн 
хамрах хүрээ 

Хэмжих 
нэгж 

Нэгжийн 
зардал 

(төгрөг) 

Тоо 
хэмжээ 

Нийт 
зардал 

(төгрөг) 

Тайлбар 
/Үндэслэл/ 

Хэрэгжүүлэх 
хугацаа 

Баримтлах эрх зүйн 
баримт бичиг, стандарт 

асгарч 
алдагдсанаар 
хөрсөнд 
шингэж, бага 
гүний уст 
үеүдийг 
бохирдуулах 

Шингэн шатах, тослох 
материал хөрсөн дээр 
асгарсан үед, тархахаас 
сэргийлж модны үртэс 
эсвэл синтетик шингээгч 
материал (TSSW50W) 
ашиглан шингээж авах 
болон хөрсний бохирдлын 
мониторингийн дагуу 
хянах 

Хүнд машин, 
механизмын 
засварын цех, 
машины 
зогсоол, 
дизелийн станц, 
түлшний 
агуулах, ШТС 

 Хөрсөн бүрхэвчийн байгаль орчныг хамгаалах 
төлөвлөгөөний хэсэгт тусгасан.  

2016-2020 *Рио Тинто группийн Асгарсан 
бодисыг аюулгүйжүүлэх журам 

Бохир ус 
цэвэрлэх 
байгууламжийн 
үйл 
ажиллагаанаас 
гарах хог 
хаягдал, бохир 
усыг 
зөвшөөрөлгүй 
хаях зэрэг 
санамсар 
болгоомжгүй 
үйлдлээс 
хөрсний 
бохирдол 
үүсэж, газрын 
доорх усны 
найрлага, 
шинж чанарт 
нөлөөлөх 

БУЦБ-ын ойролцоох 
газрын доорх усны 
хяналтын цооногуудад 
усны шинжилгээг хийх 

Бохир ус 
цэвэршүүлэх 
байгууламж 

төгрөг/ширх
эг 

192600 ОХШХ-ийн Газрын доорх усны хэсэгт 
тусгагдсан 

2016-2020  Усны тухай хууль, 30-р зүйл. 
Ус ашиглагчийн үүрэг, ус 
ашиглагчид тавигдах 
шаардлага.  1.2 дугаар хэсэг. 
Хоногт 50 шоометрээс их ус 
ашиглагч Байгаль орчныг 
хамгаалах тухай хуулийн 31.7-
д заасны дагуу дотоод 
хяналтын цэг, техник 
хэрэгсэлтэй байх ба усны 
хэрэглээ хариуцсан ус 
ашиглалтын менежер 
ажиллуулах 

БУЦБ-д орж буй болон 
цэвэрлэгдээд гарч буй 
бохир усанд байнгын 
хяналт шинжилгээ хийх 

төгрөг/ширх
эг 

231210 ОХШХ-ийн Газрын доорх усны хэсэгт 
тусгагдсан 

2016-2020  Хүрээлэн байгаа орчин. Усны 
чанар. Хаягдал ус. Ерөнхий 
шаардлага MNS 4943:2015 
стандарт  
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Гол болон 
болзошгүй 
сөрөг 

нөлөөллүүд 

Сөрөг нөлөөллийг 
бууруулах арга хэмжээ 

Сөрөг 
нөлөөллийн 
хамрах хүрээ 

Хэмжих 
нэгж 

Нэгжийн 
зардал 

(төгрөг) 

Тоо 
хэмжээ 

Нийт 
зардал 

(төгрөг) 

Тайлбар 
/Үндэслэл/ 

Хэрэгжүүлэх 
хугацаа 

Баримтлах эрх зүйн 
баримт бичиг, стандарт 

Хаягдал 
хадгалах 
байгууламжийн 
хаягдал уснаас 
нэвчилт үүсэх 
болон далан 
сэтрэх зэрэг 
ослоос химийн 
бодис агуулсан 
бохир ус 
алдагдаж, 
хөрсөөр 
дамжин газрын 
доорх усыг 
бохирдуулж 
болзошгүй. 

ХХБ-ын цэвэршүүлсэн 
уснаас дээжийн 
шинжилгээг иж бүрнээр 
хийлгэн, өөрчлөлт 
ажиглагдвал шалтгааныг 
тодорхойлох.  

Хаягдал 
хадгалах 
байгууламж 

төгрөг/ширх
эг 

231210 ОХШХ-ийн Газрын доорх усны хэсэгт 
тусгагдсан 

2016-2020  - 

ХХБ-ын ойр орчимд байгаа 
газрын доорх усны 
хяналтын мониторингийн 
цэгүүдээс дээжлэлт 
хэмжилт хийж, газрын 
доорх усны урсгалын 
чиглэлийн дээд талд 
байгаа цооногийн усны 
чанарыг урсгалын доод 
талд байгаа цооногийн 
усны чанартай болон 
анхдагч шинжилгээний үр 
дүнтэй харьцуулж байх  

төгрөг/ширх
эг 

192600 ОХШХ-ийн Газрын доорх усны хэсэгт 
тусгагдсан 

2016-2020  Усны тухай хууль, 30-р зүйл. 
Ус ашиглагчийн үүрэг, ус 
ашиглагчид тавигдах 
шаардлага. 1.2 дугаар хэсэг. 
Хоногт 50 шоометрээс их ус 
ашиглагч Байгаль орчныг 
хамгаалах тухай хуулийн 31.7-
д заасны дагуу дотоод 
хяналтын цэг, техник 
хэрэгсэлтэй байх ба усны 
хэрэглээ хариуцсан ус 
ашиглалтын менежер 
ажиллуулах 

 ХХБ-ийн цаашдын тэлэлт, 
өргөтгөлийн төлөвлөгөөнд 
ХХБ-ын их бие, суурийг 
лабораторийн нөхцөлд 
туршиж баталгаажсан ус 
үл нэвчүүлэх шавар 
материалаар доторлох 
(мэргэжлийн 
байгууллагын дүгнэлтээр 
баталгаажсан байх) 

төгрөг -  - 50,000,00
0 

 2016-2020 Усны тухай хууль 24-р зүйл. 
Усны нөөцийг бохирдлоос 
хамгаалах  
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Гол болон 
болзошгүй 
сөрөг 

нөлөөллүүд 

Сөрөг нөлөөллийг 
бууруулах арга хэмжээ 

Сөрөг 
нөлөөллийн 
хамрах хүрээ 

Хэмжих 
нэгж 

Нэгжийн 
зардал 

(төгрөг) 

Тоо 
хэмжээ 

Нийт 
зардал 

(төгрөг) 

Тайлбар 
/Үндэслэл/ 

Хэрэгжүүлэх 
хугацаа 

Баримтлах эрх зүйн 
баримт бичиг, стандарт 

Хаягдал 
хадгалах 
байгууламжийн 
усан толионоос 
ууршилт бий 
болж, усны 
алдагдал үүсэх  

ХХБ-аас ууршиж байгаа 
усны алдагдал нь нийт 
усны алдагдлын 16%-ийг 
эзэлж байгаа учир ХХБ-ын 
устай хэсэгт усны 
гадаргын ууршилтыг 
багасгах 

- - - - 2016-2020  - 

Хаягдал 
хадгалах 
байгууламж, 
Хог хаягдал 
дахин ангилах 
талбай, 
Бохирдсон хөрс 
хадгалах цэг, 
шатахуун 
түгээх станц, 
хүнд машин 
механизмын 
засварын цэг 
зэрэг 
газруудаас 
бохирдол  
асгарч, нэвчих, 
шүүрэх зэргээс 
үүдэн газрын 
доорх усны 
чанар 
найрлагад 
нөлөөлөх 

ОТ уурхайн талбайн 
бохирдлын эх 
үүсвэрүүдийн ойролцоо 
газрын доорх усны 
хяналтын цэг байгуулах, 

Хаягдал 
хадгалах 
байгууламж, хог 
хаягдал дахин 
ангилах талбай, 
Бохирдсон хөрс 
хадгалах цэг, 
шатахуун түгээх 
станц, хүнд 
машин 
механизмын 
завсарын цэг 
зэрэг  

төгрөг/м 5000000 6 300,000,0
00 

  2016-2020 Усны тухай хууль, 30-р зүйл. 
Ус ашиглагчийн үүрэг, ус 
ашиглагчид тавигдах 
шаардлага. 1.2 дугаар хэсэг. 
Хоногт 50 шоометрээс их ус 
ашиглагч Байгаль орчныг 
хамгаалах тухай хуулийн 31.7-
д заасны дагуу дотоод 
хяналтын цэг, техник 
хэрэгсэлтэй байх ба усны 
хэрэглээ хариуцсан ус 
ашиглалтын менежер 
ажиллуулах 

Баяжуулах 
үйлдвэр, тэсрэх 
бодисын 
агуулах, 
дулааны төв 
станц, хүнд 
машин 
механизмын 
засварын цех, 
шатахуун 
түгээх станц 

Химийн бодисыг тээвэрлэх 
үеийн савны битүүмжлэл, 
бүрэн бүтэн байдлыг 
байнга шалгаж, 
стандартын дагуу 
ашиглахад байнгын 
хяналт тавин, асгарсан 
химийн бодисыг 
зориулалтын материалаар 
цэвэрлэх 

Баяжуулах 
үйлдвэр, тэсрэх 
бодисын 
агуулах, 
дулааны төв 
станц, хүнд 
машин 
механизмын 
цех, шатахуун 
түгээх станц 
зэрэг 

Эрсдэлийн менежментийн төлөвлөгөөний хэсэгт тусгагдсан 2016-2020 - 



  

18 

Гол болон 
болзошгүй 
сөрөг 

нөлөөллүүд 

Сөрөг нөлөөллийг 
бууруулах арга хэмжээ 

Сөрөг 
нөлөөллийн 
хамрах хүрээ 

Хэмжих 
нэгж 

Нэгжийн 
зардал 

(төгрөг) 

Тоо 
хэмжээ 

Нийт 
зардал 

(төгрөг) 

Тайлбар 
/Үндэслэл/ 

Хэрэгжүүлэх 
хугацаа 

Баримтлах эрх зүйн 
баримт бичиг, стандарт 

зэрэг 
газруудаас 
химийн бодис 
асгарч 
алдагдан 
хөрсөнд 
шингэн, улмаар 
газрын доорх 
усыг 
бохирдуулах  

Хэсгийн дүн     470,000,000   

ЗУРГАА. ХӨРСӨН БҮРХЭВЧИД НӨЛӨӨЛӨХ СӨРӨГ НӨЛӨӨЛЛИЙГ БУУРУУЛАХ ЧИГЛЭЛЭЭР 
2016-2020 он 
хүртэл шинээр 
417.8 га 
талбайн 
хөрсөн бүрхэвч 
хуулагдах, 
дарагдах, 
ухагдах, 
шилжих, 
доройтох 
зэргээр 
элэгдэл, 
эвдрэлд өртөх, 

Газар хөндөх үйл 
ажиллагааг хууль ёсны 
дагуу тогтоосон талбайд 
хязгаарлах 
 

Уурхайн тусгай 
зөвшөөрөлтэй 
талбай  

га 2016-2020 
оны жил 
бүрийн 
БОМТ-ний 
"Байгаль 
орчны 
менежменти
йн 
төлөвлөгөөг 
хэрэгжүүлэх 
удирдлага 
зохион 
байгуулалт
ын 
төлөвлөгөө"
-нд 
тусгагдана 

Газар 
хөндөх үйл 
ажиллагаан
ы өмнө 
болон 
процессын 
үед тогтмол 

2016-2020 
оны жил 
бүрийн 
БОМТ-ний 
"Байгаль 
орчны 
менежмен
тийн 
төлөвлөгө
өг 
хэрэгжүүл
эх 
удирдлага 
зохион 
байгуулал
тын 
төлөвлөгө
ө"-нд 
тусгагдан
а. 

  2016-2020 онд: 
газар хөндөх 
үйл 
ажиллагааны 
өмнө болон үйл 
ажиллагааны 
үед  

Рио Тинтогийн удирдлагын 
тогтолцооны стандарт, 
ЭМААБО-ны Гүйцэтгэлийн 
стандарт, Орон нутаг ба 
Нийгмийн харилцааны 
стандарт, Е 14-Газар 
хөндөлтийн хяналт, нөхөн 
сэргээлт. 2016 оны 5 сар.           
Хөрс хамгаалах цөлжилтөөс 
сэргийдэх тухай хууль, 
шинэчилсэн найруулга, 2012. 
6.1.5                                          
ОТ ХХК-ийн Газар хөндөх 
зөвшөөрлийн дотоод журам 

2016-2020 оны “Нөхөн 
сэргээлтийн төлөвлөгөө”-
ний дагуу 80.75 га талбайд 
техникийн, 62.35 га 
талбайд биологийн нөхөн 
сэргээлт хийх.  
2016-2020 оны хооронд ил 
уурхай 254.7 га-аар тэлэх 

Уурхайн талбай 
дахь эвдрэлд 
өртсөн талбай 

 2016-2020 
оны “Нөхөн 
сэргээлтийн 
төлөвлөгөөн
д 
тусгагдсан.  

80.75 га 
талбайд 
техникийн, 
62.35 га 
талбайд 
биологийн 
нөхөн 
сэргээлт 

(315,000,0
00) 

2016-2020 
оны “Нөхөн 
сэргээлтийн 
төлөвлөгөөнд 
тусгагдсан. 

2016-2020 оны 
“Нөхөн 
сэргээлтийн 
төлөвлөгөө”-
ний дагуу 

MNS 5914: 2008 Байгаль 
орчин. Эвдэрсэн газрын нөхөн 
сэргээлт. Нэр томьёо, 
тодорхойлолт MNS 5915: 2008 
Байгаль орчин. Уул уурхайн 
үйлдвэрлэлийн үйл 
ажиллгаагаар эвдэрсэн газрын 
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Гол болон 
болзошгүй 
сөрөг 

нөлөөллүүд 

Сөрөг нөлөөллийг 
бууруулах арга хэмжээ 

Сөрөг 
нөлөөллийн 
хамрах хүрээ 

Хэмжих 
нэгж 

Нэгжийн 
зардал 

(төгрөг) 

Тоо 
хэмжээ 

Нийт 
зардал 

(төгрөг) 

Тайлбар 
/Үндэслэл/ 

Хэрэгжүүлэх 
хугацаа 

Баримтлах эрх зүйн 
баримт бичиг, стандарт 

ба үүний 234.6 га нь 
эвдрэлд өртсөн талбайд, 
ХЧО 474.2 га-д 
байгуулагдахаас 378.2 га 
нь эвдрэлд өртсөн талбайд 
тус тус байгуулагдан нийт 
612.8 га талбайн хөрс 
нэмж өртөгдөхөөс 
зайлхийх юм.   

хийх.  
 

ангилал. MNS 5917:2008 
Байгаль орчин. Уул уурхайн 
үйлдвэрлэлийн үйл 
ажиллагаагаар эвдэрсэн 
газрын нөхөн сэргээлт. 
Техникийн ерөнхий 
шаардлага. Эвдэрсэн газрыг 
ургамалжуулах. Техникийн 
ерөнхий шаардлага” MNS 
5918:2008 

Шинээр газар хөндөхийг 
хязгаарлах төдийгүй, 
хүний эрүүл мэнд, байгаль 
орчин, биологийн олон янз 
байдал, экосистемийн 
үйлчилгээнд нөлөөлөл 
үзүүлэхээс аль болох 
зайлсхийх эсвэл 
нөлөөллийг бууруулах 
байдлаар барилга 
байгууламжуудын 
байршил, зураг төслийг 
төлөвлөх. 

Уурхайн тусгай 
зөвшөөрөлтэй 
талбайд 
хөндөгдөх 
талбай 

га 2016-2020 
оны жил 
бүрийн 
БОМТ-ний 
"Газар 
хөндөлт, 
нөхөн 
сэргээлтийн 
төлөвлөгөө"
-нд 
тусгагдана 

Газар 
хөндөх үйл 
ажиллагаан
ы өмнө 
болон 
процессын 
үед  

2016-2020 
оны жил 
бүрийн 
БОМТ-ний 
"Газар 
хөндөлт, 
нөхөн 
сэргээлти
йн 
төлөвлөгө
ө"-нд 
тусгагдан
а 

  2016-2020 онд: 
газар хөндөх 
үйл 
ажиллагааны 
өмнө болон 
процессын үед  

 

Газрын эвдрэлийг аль 
болох бага хэмжээнд 
байлгах талаар анхаарч, 
зөвшөөрөгдсөн замаар 
тээвэрлэлт хийх. 

Уурхайн тусгай 
зөвшөөрөлтэй 
талбай, түүний 
орчим 

  Үйл 
ажиллагаан
ы зардал  

Бүхий л үйл 
ажиллагаан
ы үед 

Үйл 
ажиллагаа
ны зардал  

  2016-2020 онд: 
үйл 
ажиллагааны 
туршид 

Хөрс хамгаалах цөлжилтөөс 
сэргийдэх тухай хууль, 
шинэчилсэн найруулга, 2012. 
6.1.6, 7.2.5 

Барилга байгууламжид 
ашиглагдаж буй талбайн 
хэмжээг чухал 
шаардлагагүй тохиолдолд 
нэмэгдүүлэхгүй байх, 
тухайн цаг үед болон 
цаашид ашиглах 
шаардлагагүй болсон 
газарт нөхөн сэргээлтийг 

Уурхайн тусгай 
зөвшөөрөлтэй 
талбайд 
хөндөгдсөн 
талбай  

  2016-2020 
оны жил 
бүрийн 
БОМТ-ний 
Нөхөн 
сэргээлтийн 
төлөвлөгөөн
д тусгагдана 

Тухайн цаг 
үед болон 
цаашид 
ашиглах 
шаардлагаг
үй болсон 
талбай 

2016-2020 
оны жил 
бүрийн 
БОМТ-ний 
Нөхөн 
сэргээлти
йн 
төлөвлөгө
өнд 
тусгагдан

  2016-2020 онд 
жил бүр  

Хөрс хамгаалах цөлжилтөөс 
сэргийдэх тухай хууль, 
шинэчилсэн найруулга, 2012. 
6.1.4 болон 7.2.3 Байгаль 
орчин, ногоон хөгжлийн 
сайдын 
2014 оны 01 дүгээр  сарын 06-
ны өдрийн А-05  дугаар  
тушаалын  хавсралт.  
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Гол болон 
болзошгүй 
сөрөг 

нөлөөллүүд 

Сөрөг нөлөөллийг 
бууруулах арга хэмжээ 

Сөрөг 
нөлөөллийн 
хамрах хүрээ 

Хэмжих 
нэгж 

Нэгжийн 
зардал 

(төгрөг) 

Тоо 
хэмжээ 

Нийт 
зардал 

(төгрөг) 

Тайлбар 
/Үндэслэл/ 

Хэрэгжүүлэх 
хугацаа 

Баримтлах эрх зүйн 
баримт бичиг, стандарт 

хийх. а Байгаль орчны менежментийн 
төлөвлөгөө боловсруулах, 
хянан батлах, тайлагнах 
журам, 1.5 

Ил болон 
гүний уурхайн 
үйл 
ажиллаагаар 
хуримтлагдах 
нөлөөлөл үүсэх 

Нөлөөллийг бууруулах 
шатлалын дагуу 
зайлсхийх, бууруулах, 
нөхөн сэргээх арга хэмжээг 
хэрэгжүүлэхийн хамт 
дүйцүүлэн хамгаалах арга 
хэмжээг нөлөөлөл 
үргэлжлэх хугацаанд 
тогтмол, үр дүнтэй 
хэрэгжүүлэх. 

Төслийн 
үлдэгдэл 
нөлөөлөл буюу 
дүйцүүлэн 
хамгаалах 
шаардлагатай 
талбай 

төг/жил 2016-2020 
оны жил 
бүрийн 
БОМТ-ний 
Дүйцүүлэн 
хамгаалах 
арга 
хэмжээний 
зардалд 
тусгагдана 

5 2016-2020 
оны жил 
бүрийн 
БОМТ-ний 
Дүйцүүлэн 
хамгаалах 
арга 
хэмжээни
й зардалд 
тусгагдан
а 

2016 оны 
БОМТ-ний 
Дүйцүүлэн 
хамгаалах 
арга 
хэмжээний 
зардалд 250 
сая төгрөг 
зарцуулахаар 
тусгагдсан. 

2016-2020 онд 
болон нөлөөлөл 
үргэлжлэх 
хугацаанд 

БОННҮ-ний тухай хуулийн 
3.1.11, 8.4.6 болон 9.6. 
Засгийн газрын 2013 оны 11 
дүгээр сарын 16-ны өдрийн 
374 дүгээр тогтоолын 2 дугаар 
хавсралтаар батлагдсан 
Байгаль орчны нөлөөллийн 
үнэлгээний журам, 5.2, 5.3.  
Байгаль орчин, ногоон 
хөгжлийн сайдын 2014 оны 01 
дүгээр сарын 10-ны өдрийн А-
117 дугаар тушаалын 2 дугаар 
хавсралт. БОННҮ-ний 
аргачлалын 3.3.6. 

Хуулагдсан 
өнгөн хөрс 
салхи, усны 
нөлөөгөөр 
элэгдэж 
болзошгүй 

Газар хөндөх үйл 
ажиллагааг эхлүүлэхийн 
өмнө өнгөн хөрсийг хуулан 
авч, тусгайлан овоолго 
байгуулан, оновчтой 
байршуулан хадгалах арга 
хэмжээг үргэлжлүүлэн 
авах 

Хөндөгдөж буй 
талбайгаас 
хуулсан болон 
хуулагдсан 
өнгөн хөрсний 
овоолгууд  

төг/жил Үйл 
ажиллагаан
ы зардалд 
багтана 

5 Үйл 
ажиллагаа
ны 
зардалд 
багтана 

Газрын тухай 
хууль: 50.1.1. 
Газрын төлөв 
байдал, 
чанарыг 
хадгалах, 
байгалийн 
аясаар болон 
хүний үйл 
ажиллагааны 
улмаас 
хөрсний 
үржил шим 
буурах, 
газрын 
ургамлын 
бүрхэвч 
талхлагдах, 
хөрс элэгдэх, 
эвдрэх, 
хуурайших, 
намагжих, 
давсжих, 

2016-2020 онд 
газар хөндөх 
үйл 
ажиллагааны 
өмнө болон 
өнгөн хөрсний 
овоолго 
байгуулах 
тохиолдолд 

Газрын тухай хууль: 50.1.1.        
ОТ ХХК-ийн Газар хөндөх 
зөвшөөрлийн дотоод журам 
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Гол болон 
болзошгүй 
сөрөг 

нөлөөллүүд 

Сөрөг нөлөөллийг 
бууруулах арга хэмжээ 

Сөрөг 
нөлөөллийн 
хамрах хүрээ 

Хэмжих 
нэгж 

Нэгжийн 
зардал 

(төгрөг) 

Тоо 
хэмжээ 

Нийт 
зардал 

(төгрөг) 

Тайлбар 
/Үндэслэл/ 

Хэрэгжүүлэх 
хугацаа 

Баримтлах эрх зүйн 
баримт бичиг, стандарт 

бохирдох, 
хордохоос 
сэргийлэх 
арга хэмжээг 
өөрийн 
зардлаар 
хариуцах 

2016-2020 он хүртэлх ил 
уурхай, ХЧО болон ХХБ-
ийн өргөтгөлөөр 
нөлөөлөлд өртөж 
болзошгүй 31.03 га талбай 
бүхий өнгөн хөрсний 3 
овоолгыг биологийн нөхөн 
сэргээлтэд ашиглах; 

Нөлөөлөлд 
өртөж 
болзошгүй 
өнгөн хөрсний 
овоолгууд 

Төг/м3 Өнгөн хөрс 
тээвэрлэх, 
хучих ажлыг 
гэрээт 
компани 
гүйцэтгэх 
тул гэрээт 
компанийн 
үйл 
ажиллагаан
ы зардалд 
багтана. 

 Өнгөн 
хөрс 
тээвэрлэх, 
хучих 
ажлыг 
гэрээт 
компани 
гүйцэтгэх 
тул гэрээт 
компаний
н үйл 
ажиллагаа
ны 
зардалд 
багтана.  

 2016-2020 онд 
ургамалжуулах 
ажлын өмнө 

MNS:5916:2008 “Газар 
шорооны ажлын үед үржил 
шимт хөрс хуулалт, хадгалалт” 

 

Өнгөн хөрсний овоолгыг 
салхины элэгдлээс 
хамгаалах буюу гадаргууг 
ургамалжуулах туршилтыг 
үргэлжлүүлэх, 
Тухайн газраас хуулсан 
шимт хөрсийг тухайн 
газрын нөхөн сэргээлтэд 
ашиглахыг чухалчлах 

Хоёр жилээс 
дээш 
хугацаагаар 
хадгалж байгаа 
болон хадгалах 
шимт хөрсний 
овоолгын дээд 
гадаргуу, хажуу 

төг/га 2016-2020 
онд хийгдэх 
Биологийн 
нөхөн 
сэргээлтийн 
хэсгийн 
зардалд 
тусгагдана 

6.76 га  2016-2020 
онд 
хийгдэх 
Биологийн 
нөхөн 
сэргээлти
йн 
хэсгийн 
зардалд 
тусгагдан
а 

2016 онд 5 га 2016-2020 оны 
жил бүрийн 
БОМТ-ний 
Нөхөн 
сэргээлтийн 
төлөвлөгөө 

ОТ-н "Шимт хөрсийг 
хамгаалах дотоод журам"           
MNS 5916:2008 "Газар 
шорооны ажлын үед шимт 
хөрс хуулалт, хадгалалт" 

Хоёр жилээс дээш 
хугацаагаар хадгалах 
шимт хөрсний овоолгуудад 
чанарын хяналт 
шинжилгээ хийх, 
хадгалалт, хамгаалалт, 
тордолтын бүртгэл хөтлөх, 
хаягжуулах 

Хоёр жилээс 
дээш 
хугацаагаар 
хадгалж байгаа 
болон хадгалах 
шимт хөрсний 
овоолгууд 

төг/удаа Нөхөн 
сэргээлтийн 
ОХШХ-т 
тусгагдсан 

Өнгөн 
хөрсний 
овоолгын 8,  

Нөхөн 
сэргээлти
йн ОХШХ-
т 
тусгагдсан 

  2016-2020 онд 
жилд 1  удаа 

ОТ-н "Шимт хөрсийг 
хамгаалах дотоод журам"  
Лабораторийн шинжилгээний 
хариунууд; 
Байгаль орчныг хамгаалах 
жилийн төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийн тайлан 

 Хоёр жилээс төг/ш 150,000 10 1,500,000 2015 оны 2016-2020 онд  MNS 5916:2008 "Газар 
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Гол болон 
болзошгүй 
сөрөг 

нөлөөллүүд 

Сөрөг нөлөөллийг 
бууруулах арга хэмжээ 

Сөрөг 
нөлөөллийн 
хамрах хүрээ 

Хэмжих 
нэгж 

Нэгжийн 
зардал 

(төгрөг) 

Тоо 
хэмжээ 

Нийт 
зардал 

(төгрөг) 

Тайлбар 
/Үндэслэл/ 

Хэрэгжүүлэх 
хугацаа 

Баримтлах эрх зүйн 
баримт бичиг, стандарт 

дээш 
хугацаагаар 
хадгалж байгаа 
болон хадгалах 
шимт хөрсний 
овоолгууд 

Байгаль 
орчны 
менежментий
н 
төлөвлөгөөни
й биелэлтийн 
тайлан (Зураг 
66. ОТ 
төслийн 
талбайд 
байрлах урт 
хугацааны 
өнгөн хөрсний 
овоолгуудын  
зураг болон 
байршил) 

шорооны ажлын үед шимт 
хөрс хуулалт, хадгалалт"   
ОТ-н "Шимт хөрсийг 
хамгаалах дотоод журам" 

Хатуу, шингэн 
хог хаягдал 
болон ЦБ-ын 
стандартын 
шаардлага 
хангаагүй 
бохир ус 
байгальд 
хаяснаар: 
химийн 
бодисын 
тээвэрлэлт, 
хадгалалт, 
ашиглалтын 
үед; хүнд 
машин 
механизмаас 
ШТМ асгарах; 
төв дулааны 
станцын үнсэн 
сан; баяжуулах 
үйлдвэрэээс 
ХХБ руу 
нийлүүлж буй 

Хог хаягдлыг 
зөвшөөрөгдсөн төвлөрсөн 
цэгт ангилан хаях;  

Төслийн 
талбайд 

хүн/өдөр      (Хог 
хаягдлын 
менеж-
ментийн 
төлөвлөгө
өний 
зардалд 
тусгагдсан
)  

  2016-2020 Хог хаягдлын тухай хууль, 
9.1.3, 9.1.4. 
Хог хаягдал булах, устгах 
зориулалтын байгууламж, 
төвлөрсөн цэгийн төрөл, 
тэдгээрт тавигдах шаардлага, 
хог хаягдал булах үйл 
ажиллагаа эрхлэх иргэн, аж 
ахуйн нэгж, байгууллагын үйл 
ажиллагааны журам (Байгаль 
орчны сайдын 404 тоот 
тушаал, 2006 он,                        
*MNS 5344:2011 (Ахуйн хог 
хаягдлыг тээвэрлэхэд тавих 
ерөнхий шаардлага) 

Химийн бодисыг тээвэрлэх 
үеийн савны битүүмжлэл, 
бүрэн бүтэн байдлыг 
байнга шалгах, одоо 
ашиглаж байгаа 
агуулахуудад стандартын 
дагуу ашиглахад байнгын 
хяналт тавих, асгарсан 
химийн бодисыг 

Химийн бодисыг 
тээвэрлэж буй 
машин техник, 
Химийн 
бодисын 
агуулах, 
Баяжуулах 
үйлдвэр, Тэсрэх 
бодисын 

хүн/өдөр (Нэг хүний 
сарын 
дундаж 
цалин) 

60  (Үйл 
ажиллагаа
ны 
зардал, 
цалингийн 
санд 
багтсан)  

  2016-2020 MNS 6458:2014 (Хөдөлмөрийн 
аюулгүй ажиллагаа, эрүүл 
ахуй.Химийн хорт болон 
аюултай бодис, 
бүтээгдэхүүний агуулах. 
Ерөнхий шаардлага) *Химийн 
хорт болон аюултай бодисыг 
хадгалах, тээвэрлэх, ашиглах, 
устгах журам (БОАЖ-ын 
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Гол болон 
болзошгүй 
сөрөг 

нөлөөллүүд 

Сөрөг нөлөөллийг 
бууруулах арга хэмжээ 

Сөрөг 
нөлөөллийн 
хамрах хүрээ 

Хэмжих 
нэгж 

Нэгжийн 
зардал 

(төгрөг) 

Тоо 
хэмжээ 

Нийт 
зардал 

(төгрөг) 

Тайлбар 
/Үндэслэл/ 

Хэрэгжүүлэх 
хугацаа 

Баримтлах эрх зүйн 
баримт бичиг, стандарт 

хаягдал ус 
хөрс рүү 
нэвчих, халих 
зэргээс хөрс 
бохирдож 
болзошгүй 

зориулалтын материалаар 
цэвэрлэх, шаардлагатай 
зохих газарт байршуулах; 

үйлдвэр яамны сайд, ЭМ-ийн яамны 
сайд, ОБЕГ-ын даргын 
28/40/29 дүгээр хамтарсан 
тушаал 2009 он)                        
*Рио Тинто группийн Аюултай 
материалын менежментийн 
журам, Асгарсан бодисыг 
аюулгүйжүүлэх журам.  

Баяжуулах үйлдвэр, тэсрэх 
бодисын болон бетон 
зуурмагийн үйлдвэр, 
БУЦБ-ын тоног 
төхөөрөмжийн бүрэн 
бүтэн, аюулгүй байдлыг 
байнга шалгаж, гэмтэл 
илэрвэл шуурхай арга 
хэмжээ авах; 

Баяжуулах 
үйлдвэр, тэсрэх 
бодисын болон 
бетон 
зуурмагийн 
үйлдвэр, БУЦБ 

хүн/өдөр (Нэг хүний 
сарын 
дундаж 
цалин) 

60 Үйл 
ажиллагаа
ны 
зардалд 
багтана. 

Газрын тухай 
хууль: 50.1.1. 
Газрын төлөв 
байдал, 
чанарыг 
хадгалах, 
байгалийн 
аясаар болон 
хүний үйл 
ажиллагааны 
улмаас 
хөрсний 
үржил шим 
буурах, 
газрын 
ургамлын 
бүрхэвч 
талхлагдах, 
хөрс элэгдэх, 
эвдрэх, 
хуурайших, 
намагжих, 
давсжих, 
бохирдох, 
хордохоос 
сэргийлэх 
арга хэмжээг 
өөрийн 
зардлаар 
хариуцах 

2016-2020 онд: 
үйл 
ажиллагааны 
туршид 

MNS 5850:2008 Хөрсний 
чанар. Хөрс бохирдуулагч 
бодис, элементүүдийн 
зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ         
ОТ ХХК-ийн дотоод журам,  
Рио Тинто группийн Тэсрэх 
дэлбэрэх бодистой харьцах 
болон хадгалах асуудалтай 
холбоотой Тэсэлгээний 
стандарт ажлын журам. 

ХХБТ-ийн шингэн хаягдлыг 
ууршуулах сангаас бохир 
ус хальж асгаран хөрс 

ХХБТ орчмын 
хөрсөн бүрхэвч 

төг/Удаа 300,000 60 18,000,00
0 

2016-2020 онд 
сар бүр хийх ба 
нийлүүлж буй 

ОТ ХХК-ийн ХХМТ-ийг 
ажиллуулах журам  *Рио 
Тинто группийн Асгарсан 
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Гол болон 
болзошгүй 
сөрөг 

нөлөөллүүд 

Сөрөг нөлөөллийг 
бууруулах арга хэмжээ 

Сөрөг 
нөлөөллийн 
хамрах хүрээ 

Хэмжих 
нэгж 

Нэгжийн 
зардал 

(төгрөг) 

Тоо 
хэмжээ 

Нийт 
зардал 

(төгрөг) 

Тайлбар 
/Үндэслэл/ 

Хэрэгжүүлэх 
хугацаа 

Баримтлах эрх зүйн 
баримт бичиг, стандарт 

бохирдуулахаас сэргийлж 
түвшинд нь байнгын 
хэмжилт хийж, хянах 

бохир усны 
хэмжээнээс 
хамаарч 
давтамжийг 
өөрчлөх. 

бодисыг аюулгүйжүүлэх журам 

ТДС-ын үнс, хог хаягдлыг 
тээвэрлэх, зөвшөөрөгдсөн 
газарт хаяхдаа Хог 
хаягдлын менежментийн 
журмыг баримтлах, 
тогтсон замаар тээвэрлэлт 
явуулах; 

ХХБТ, 
Тээвэрлэлтийн 
зам 

хүн/өдөр (Нэг хүний 
сарын 
дундаж 
цалин) 

  (Хог 
хаягдлын 
менеж-
ментийн 
төлөвлөгө
өний 
зардалд 
тусгасан ) 

2016-2020 *ОТ ХХК-ийн Хог хаягдлын 
менежментийн журам, дотоод 
журам 

ХХБ руу нийлүүлж байгаа 
болон цооногуудын усны 
чанарын хяналтыг тогтмол 
хийж, нэмж байгуулах 
хэсгийг үл нэвчүүлэх 
материал буюу улаан 
шавраар доторлох, 

ХХБ түүний 
өргөтгөл 

  Газрын 
доорх усны 
ОХШХ-т 
тусгагдсан 

  Газрын 
доорх 
усны 
ОХШХ-т 
тусгагдсан 

  2016-2020 онд 
усны чанарын 
хяналтыг 
тогтмол хийж, 
өргөтгөлийн 
зураг төслийн 
болон үйл 
ажиллагааны 
үед 

  

ХХБ-ийн зонхилох салхины 
доод талд буюу урд хэсэгт 
бохирдлыг хянах 2, 
чанарын 1; баруун талд 
бохирдлыг хянах хяналт 

ХХБ-ийн 
зонхилох 
салхины доод 
хэсэгт тархах 
хөрсөн бүрхэвч 

төг/ш 100,000 3 300,000 Хөрсний 
хяналт хийх 
зардал ОХШХ-
т тусгагдсан. 

2016 онд  Өмнөговь аймгийн Байгаль 
орчны газар, Мэргэжлийн 
хяналтын газар, Галба-Өөш 
Долоодын Говийн Сав Газар, 
Ханбогд сумын байгаль 
хамгаалагч нарын 
бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсгийн 
ОТ төслийн 2015 оны БОМТ-
ний биелэлтэд хийсэн 
дүгнэлтээр өгсөн зөвлөмж. 
2016 оны БОМТ болон 
хэрэгжилтийн тайлан  

ШТМ алдагдахаас 
сэргийлж, асгаралт бий 
болж болзошгүй газруудад 
хамгаалалтын бетонон 
суурь хийх 

ШТС, шугам 
хоолойнууд, 
асгаралт үүсэж 
болзошгүй 
болон асгаралт 
үүссэн талбайн 
хөрс 

төг/жил 300,000 5 1,500,000 2016 оны 
БОМТ-ний 
Хөрсөн 
бүрхэвчид 
үзүүлэх сөрөг 
нөлөөллийг 
бууруулах 

2016-2020  онд 
энэхүү 
төлөвлөгөө 
хэрэгжих 
хугацаанд 

MNS 3298:1990 Шинжилгээний 
дээж авахад тавигдах ерөнхий 
шаардлагууд.  
MNS 5850:2008 Хөрсний 
чанар. Хөрс бохирдуулагч 
бодис, элементүүдийн 
зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ 
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Гол болон 
болзошгүй 
сөрөг 

нөлөөллүүд 

Сөрөг нөлөөллийг 
бууруулах арга хэмжээ 

Сөрөг 
нөлөөллийн 
хамрах хүрээ 

Хэмжих 
нэгж 

Нэгжийн 
зардал 

(төгрөг) 

Тоо 
хэмжээ 

Нийт 
зардал 

(төгрөг) 

Тайлбар 
/Үндэслэл/ 

Хэрэгжүүлэх 
хугацаа 

Баримтлах эрх зүйн 
баримт бичиг, стандарт 

арга 
хэмжээний 
төлөвлөгөөнд 
300,000 
төгрөгийн 
зардал 
тусгагдсан.  

Асгарсан үед хэрэглэх 
зориулалтын шингээгч 
материалыг зохих 
газруудад байршуулах,  

ШТС, шугам 
хоолойнууд, 
асгаралт үүсэж 
болзошгүй 
болон асгаралт 
үүссэн талбайн 
хөрс 

төг/ш 500,000 540 270,000,0
00 

2015 оны 
байдлаар 
нийт 22 
удаагийн 
хөрсөн дээрхи 
асгаралт 
гарсан байна. 
Нэг ширхэг oil 
spill kit нь 50 л 
ШТМ 
шингээдэг. 5 
жилийн 
хугацаанд 9 
байршил сар 
бүр 1 
хэрэглэнэ гэж 
үзвэл 540 
ширхэг тосны 
асгаралтыг 
цэвэрлэх 
хэрэгсэл 
хэрэглэнэ гэж 
тооцов. 

2016-2020 онд  
шаардлагатай 
газруудад 
байршуулан,  
ашиглах 

https://www.spillsupplies
.com.au/oil‐spill‐kits‐c18 

2016-2020 онд Хөрсөн бүрхэвчид нөлөөлөх сөрөг нөлөөллөөс зайлсхийх, бууруулах, нөхөн 
сэргээх, дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээний зардал, төг.       

291,300,
000 

   

ДОЛОО. УРГАМЛАН НӨМРӨГТ НӨЛӨӨЛӨХ СӨРӨГ НӨЛӨӨЛЛИЙГ БУУРУУЛАХ ЧИГЛЭЛЭЭР 
2016-2020 он 
хүртэл шинээр 
417.8 га 
талбайн 
ургамлан 
нөмрөг, хөрсөн 
бүрхэвчийн 
хамт ил 

Тодорхой хэмжээний 
талбай бэлчээрийн 
нөөцөөс хасагдаж, улмаар 
бусад талбайн бэлчээрийн 
даацад сөргөөр 
нөлөөлөхөөс сэргийлэн 
тээврийн хэрэгслийг 
замгүй газраар явахыг 

Уурхайн 
нөлөөлөлд 
өртөөгүй 
талбайн 
ургамлан 
нөмрөг  

Төг/ш Үйл 
ажиллагаан
ы зардал 

Урт 
хугацааны 
гэрээт 
байгууллагы
н 
машинуудад 
суурилуулна
.  

Үйл 
ажиллагаа
ны зардал 

2015 онд ОТ-н 
тээврийн 
хэрэгсэл, 
өөрөө явагч 
машин 
механизм 
бүрт GPS 
системийг 

2016-2020 онд 2016 оны БОМТ-ний 
биелэлтийн тайлан. Байгаль 
орчныг хамгаалах тухай хууль, 
Байгаль орчин, нийгмийн 
нөлөөллийн үнэлгээ, ОУСК-
ийн гүйцэтгэлийн стандарт-6, 
ЕСБХБ-ны гүйцэтгэлийн 
шалгуур-6 
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Гол болон 
болзошгүй 
сөрөг 

нөлөөллүүд 

Сөрөг нөлөөллийг 
бууруулах арга хэмжээ 

Сөрөг 
нөлөөллийн 
хамрах хүрээ 

Хэмжих 
нэгж 

Нэгжийн 
зардал 

(төгрөг) 

Тоо 
хэмжээ 

Нийт 
зардал 

(төгрөг) 

Тайлбар 
/Үндэслэл/ 

Хэрэгжүүлэх 
хугацаа 

Баримтлах эрх зүйн 
баримт бичиг, стандарт 

уурхай, ХХБ-
ийн өргөтгөл 
болон ХЧО 
байгуулахад  
урт хугацаанд 
устах, 
дарагдах, 
доройтох 
нөлөөлөлд 
өртөх, 

хориглох, (зааварчилгаа 
өгөх, тэмдэг тэмдэглэгээг 
нэмж байршуулах) 

бүрэн 
суурилуулснаа
р аяллын 
маршрурт, 
хурдыг хянаж 
ажиллаж 
байгаа ба 
2016 он урт 
хугацааны 
гэрээт 
байгууллагын 
машинуудад 
суурилуулна. 

Жил бүрийн БОМТ-ний 
сөрөг нөлөөллийг 
бууруулах арга хэмжээ 
болон нөхөн сэргээлт, 
дүйцүүлэн хамгаалах 
төлөвлөгөөний биелэлтийг 
хангаж ажиллах. 

Сөрөг 
нөлөөлөлд 
өртөх, өртөж 
болзошгүй 
талбайн 
ургамлан 
нөмрөг  

  Тухайн 
жилийн 
БОМТ-нд 
тусгагдана 

  Тухайн 
жилийн 
БОМТ-нд 
тусгагдан
а 

  2016-2020 онд  2016-2020 оны БОМТ болон 
түүний хэрэгжилтийн тайлан  

Ургамлан нөмрөгийн 
хяналт, шинжилгээг 
цаашид үргэлжлүүлэн хийх 

Уурхайн 
талбайн 
нөлөөлөлд 
өртөөгүй 
талбайн 
ургамлан 
нөмрөг 

төг/жил ОХШХ-т 
тусгагдсан. 
20,000,000 

4  ОХШХ-т 
тусгагдсан
.  

Өнгөн 
хөрсний 
чанарын 
шинжилгээ, 
ургамлын 
үрийн 
шинжилгээ 
зэргийн 
ХААИС-ийн 
лаборатори 
болон 
Биологийн 
хүрээлэнгийн 
лабораториуд
тай хамтран 
гүйцэтгэдэг 
бөгөөд 20 000 
000 (хорин 
сая) төгрөг 
төсөвлөдөг 
(Байгаль 

2016-2020 онд  2016-2020 оны БОМТ болон 
түүний хэрэгжилтийн тайлан  
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Гол болон 
болзошгүй 
сөрөг 

нөлөөллүүд 

Сөрөг нөлөөллийг 
бууруулах арга хэмжээ 

Сөрөг 
нөлөөллийн 
хамрах хүрээ 

Хэмжих 
нэгж 

Нэгжийн 
зардал 

(төгрөг) 

Тоо 
хэмжээ 

Нийт 
зардал 

(төгрөг) 

Тайлбар 
/Үндэслэл/ 

Хэрэгжүүлэх 
хугацаа 

Баримтлах эрх зүйн 
баримт бичиг, стандарт 

орчны 
менежментий
н төлөвлөгөө, 
2016 хуудас-
100) 

Хүдэр бутлах, 
дамжуулах; 
хөрс ачих, 
буулгах; 
тэсэлгээ, 
тээврийн 
хөдөлгөөнөөр 
тоосжилт 
үүсэж, орчны 
ургамлан 
нөмрөгт 
сөргөөр 
нөлөөлнө 

Зөвхөн зөвшөөрөгдсөн 
замаар тээвэрлэлт 
явуулна, хуурайшилтын 
улиралд замыг тогтмол 
усална, тээврийн 
хэрэгслийг тогтмол үзлэгт 
хамруулах, 

Уурхайн талбай 
дахь хучилтгүй, 
сайжруулсан 
шороон замууд, 
түүний орчмын 
ургамлан 
нөмрөг 

төг/удаа Усны төлбөр 
төлөхгүй 

Хур тунадас 
ороогүй, 
хуурайшилт 
ихтэй үед 

Усны 
төлбөр 
төлөхгүй 

Замын 
тоосжилтыг 
ил уурхайн 
шүүрлийн 
болон ахуйн 
цэвэршүүлсэн 
усаар дарна 

2016-2020 онд 
шаардлагатай 
үед тогтмол  

2016-2020 оны БОМТ 

Бэлчээрийн эрүүл мэндийн 
хяналтыг сумын хэмжээнд 
хийж, бэлчээрийн 
менежментийг 
сайжруулахад дэмжлэг 
үзүүлэх, 

Ханбогд сумын 
бэлчээрийн 
хамрагдах 
талбай 

төг/жил 15,000,000 5 75,000,00
0 

Жил бүрийн 
БОМТ-д 
тусгаж 
хэрэгжүүлэх 

2016-2020 онд 
жилд 1 удаа 

Байгаль орчныг хамгаалах 
тухай хууль, Байгаль орчин, 
нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээ, 
ОУСК-ийн гүйцэтгэлийн 
стандарт-6, ЕСБХБ-ны 
гүйцэтгэлийн шалгуур-6 

Ил болон 
гүний уурхайн 
үйл 
ажиллаагаар 
хуримтлагдах 
нөлөөлөл үүсэх 

Нөлөөллийг бууруулах 
шатлалын дагуу 
зайлсхийх, бууруулах, 
нөхөн сэргээх арга хэмжээг 
хэрэгжүүлэхийн хамт 
дүйцүүлэн хамгаалах арга 
хэмжээг нөлөөлөл 
үргэлжлэх хугацаанд 
тогтмол, үр дүнтэй 
хэрэгжүүлэх. 

Төслийн 
үлдэгдэл 
нөлөөлөл буюу 
дүйцүүлэн 
хамгаалах 
шаардлагатай 
талбай 

төг/жил 2016-2020 
оны жил 
бүрийн 
БОМТ-ний 
Дүйцүүлэн 
хамгаалах 
арга 
хэмжээний 
зардалд 
тусгагдана 

5 2016-2020 
оны жил 
бүрийн 
БОМТ-ний 
Дүйцүүлэн 
хамгаалах 
арга 
хэмжээни
й зардалд 
тусгагдан
а  

2016 оны 
БОМТ-ний 
Дүйцүүлэн 
хамгаалах 
арга 
хэмжээний 
зардалд 250 
сая төгрөг 
зарцуулахаар 
тусгагдсан. 

2016-2020 онд 
болон нөлөөлөл 
үргэлжлэх 
хугацаанд 

БОННҮ-ний тухай хуулийн 
3.1.11, 8.4.6 болон 9.6. 
Засгийн газрын 2013 оны 11 
дүгээр сарын 16-ны өдрийн 
374 дүгээр тогтоолын 2 дугаар 
хавсралтаар батлагдсан 
Байгаль орчны нөлөөллийн 
үнэлгээний журам, 5.2, 5.3.  
Байгаль орчин, ногоон 
хөгжлийн сайдын 2014 оны 01 
дүгээр сарын 10-ны өдрийн А-
117 дугаар тушаалын 2 дугаар 
хавсралт. БОННҮ-ний 
аргачлалын 3.3.6. 

Бэлчээрийн доройтлыг 
хянах, бууруулах болон 
бэлчээрийг зохистой 
ашиглах ба сэргэн 
ургалтыг нь дэмжих 
богино ба дунд хугацааны 
хөтөлбөр, төлөвлөгөө 
боловсруулж, түүнийг 
хамтын оролцоотой 

Тухайн бүс 
нутгийн цөл 
болон цөлжүү 
хээрийн зарим 
бэлчээр  

төг/жил 2016-2020 
оны 
БОЯБДХТ-нд 
тусгагдсан 

5 (100,000,0
00) 

2016-2020 
оны 
БОЯБДХТ-нд 
тусгагдсан 

2016-2020 онд  2016-2020 оны БОМТ болон 
түүний хэрэгжилтийн тайлан  
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Гол болон 
болзошгүй 
сөрөг 

нөлөөллүүд 

Сөрөг нөлөөллийг 
бууруулах арга хэмжээ 

Сөрөг 
нөлөөллийн 
хамрах хүрээ 

Хэмжих 
нэгж 

Нэгжийн 
зардал 

(төгрөг) 

Тоо 
хэмжээ 

Нийт 
зардал 

(төгрөг) 

Тайлбар 
/Үндэслэл/ 

Хэрэгжүүлэх 
хугацаа 

Баримтлах эрх зүйн 
баримт бичиг, стандарт 

хэрэгжүүлэх.  
Төслийн үйл 
ажиллагааны 
явцад ховор 
ургамал устаж 
болзошгүй 

Газар хөндөх зөвшөөрөл 
олгохын өмнөх суурь 
судалгааг талбай бүрд 
хийж ховор, нэн ховор 
ургамалд үзүүлэх 
нөлөөллийг бууруулах арга 
хэмжээг шатлалын дагуу 
тодорхойлон, дүгнэлт-
зөвлөмж гаргах, 
шаардлагатай үед 
зөвшөөрөл олгохоос 
татгалзах, 

Төслийн үйл 
ажиллагааны 
талбайн 
хэмжээнд 

Газар 
хөндөх 
зөвшөөрөлд 
өгсөн 
дүгнэлтийн 
тоо 

Шууд 
тооцох 
боломжгүй.  

Жилийн 
турш 

Шууд 
тооцох 
боломжгү
й.  

Газар хөндөх 
зөвшөөрөлд 
өгсөн 
дүгнэлтийн 
тооноос 
хамаарна.  

2016-2020 онд 
Газар хөндөх 
зөвшөөрөл 
олгохын өмнөх 
суурь 
судалгааны үед. 

ОТ-н Газар хөндөх 
зөвшөөрлийн дотоод журам 

Газар хөндөлтөөр нэн 
ховор, ховор ургамал 
өртөгдөхөөс сэргийлж 
ажилчдад МУ-ын улаан 
ном, бүс нутгийн болон 
олон улсын улаан данс 
(IUCN), бусад хууль 
тогтоомж, гэрээ 
конвенциор хамгаалагдсан 
ховор, нэн ховор ургамлын 
тархалтын талаар 
мэдээлж,таниулах, 
хамгаалах сургалт зохион 
байгуулах, 

ОТ компанийн 
үндсэн болон 
гэрээт 
компанийн 
ажилчдад  

төг/жил 5,000,000 4 20,000,00
0  

  2016-2020 онд 
жилийн турш 

Байгаль орчныг хамгаалах 
тухай хууль, Байгаль орчинд 
нөлөөлөх байдлын үнэлгээний 
тухай хууль, Байгаль орчны 
нөлөөллийн 
нарийвчилсанүнэлгээ 

 Газар хөндөх зөвшөөрөл 
олгохын өмнөх суурь 
судалгаагаар ховор 
ургамал өртөгдөх 
тохиолдолд тохиромжтой 
хугацаанд нүүлгэн 
шилжүүлэх, эсвэл үр болон 
мөчрийг хангалттай 
хэмжээгээр бэлтгэн, 
Байгалийн ургамал 
үржүүлгийн газарт 
үржүүлэх, ургуулах үйл 
ажиллагааг үргэлжүүлэн 
хийх. 

Төслийн үйл 
ажиллагааны 
талбайн 
хэмжээнд 

  Газар 
хөндөх 
зөвшөөрөл 
олгохын 
өмнөх суурь 
судалгаагаа
ны үр дүн 
болон 
дүгнэлт 
зөвлөмжөөс 
шалтгаалан 
хийгдэх 
ажил 

  Газар 
хөндөх 
зөвшөөрө
л олгохын 
өмнөх 
суурь 
судалгааг
ааны үр 
дүн болон 
дүгнэлт 
зөвлөмжө
өс 
шалтгаала
н хийгдэх 

Аливаа газар 
хөндөх 
зөвшөөрлийн 
ххүсэлтийг 
жилийн өмнө 
БО-ны 
хэлтэсрүү 
мэдэгдэх 
талаар дотоод 
журад зааж 
өгсөн. 

2016-2020 онд 
жилийн турш 
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Гол болон 
болзошгүй 
сөрөг 

нөлөөллүүд 

Сөрөг нөлөөллийг 
бууруулах арга хэмжээ 

Сөрөг 
нөлөөллийн 
хамрах хүрээ 

Хэмжих 
нэгж 

Нэгжийн 
зардал 

(төгрөг) 

Тоо 
хэмжээ 

Нийт 
зардал 

(төгрөг) 

Тайлбар 
/Үндэслэл/ 

Хэрэгжүүлэх 
хугацаа 

Баримтлах эрх зүйн 
баримт бичиг, стандарт 

ажил 
2016-2020 онд Ургамлан нөмрөгт нөлөөлөх сөрөг нөлөөллөөс зайлсхийх, бууруулах, нөхөн 
сэргээх, дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээний зардал, төг. 

95,000,0
00 

   

НАЙМ. АМЬТНЫ АЙМАГТ НӨЛӨӨЛӨХ СӨРӨГ НӨЛӨӨЛЛИЙГ БУУРУУЛАХ ЧИГЛЭЛЭЭР 
Дуу чимээ, 
тээврийн 
хэрэгслийн 
хөдөлгөөн, 
гэрлийн 
нөлөөгөөр 
байршиж буй 
газар 
нутгаасаа 
үргэх, дайжих; 
мөн уурхайн 
олборлолт, 
барилга 
байгууламж 
цаашид 
өргөжин тэлэх 
явцад амьдрах 
орчны шууд 
хомсдол, 
хуваагдалд 
орох 

Газар хөндөх зөвшөөрөл 
олгохын өмнө судалгаа 
хийж ховор амьтад, 
амьдрах орчныг хамгаалах 
талаар дүгнэлт гаргах, 
шаардлагатай бол 
зөвшөөрөл олгохоос 
татгалзах, 

Төслийн үйл 
ажиллагааны 
талбайн 
хэмжээнд 

Газар 
хөндөх 
зөвшөөрөлд 
өгсөн 
дүгнэлтийн 
тоо 

Шууд 
тооцох 
боломжгүй.  

Жилийн 
турш 

Шууд 
тооцох 
боломжгү
й.  

Газар хөндөх 
зөвшөөрөлд 
өгсөн 
дүгнэлтийн 
тооноос 
хамаарна.  

2016-2020 онд 
Газар хөндөх 
зөвшөөрөл 
олгохын өмнөх 
суурь 
судалгааны үед. 

ОТ-н Газар хөндөх 
зөвшөөрлийн дотоод журам 

Зэрлэг амьтдын үргэн 
дайжих, шууд үхэл 
хорогдох эрсдэлээс 
сэргийлэн төслийн 
холбогдолтой тээврийн 
хэрэгслүүдийг батлагдсан 
замаар зорчих, хурдны 
хязгаарыг баримтлах 
талаар ажилчдад сургалт 
явуулах, хянах; 

ОТ компанийн 
үндсэн болон 
гэрээт 
компанийн 
ажилчдад  

төг/жил 500,000 4 2,000,000 2016 оны 
БОМТ-ний 
Амьтны 
аймагт 
учруулж 
болзошгүй 
сөрөг нөлөөг 
бууруулах 
арга 
хэмжээний 
төлөвлөгөөнд 
2016 оны 
зардал 
тусгагдсан.  

2016-2020 онд 
жилийн турш 

БОННҮ, ОУСК-ийн 
гүйцэтгэлийн стандарт-6, 
ЕСБХБ-ны гүйцэтгэлийн 
шалгуур-6 

Тууртан амьтдын тоо 
толгой, тархцын судалгааг 
үргэлжлүүлэн хийх:              
– Хар сүүлтийн шилжилт 
хөдөлгөөний мэдээг 
үргэлжлүүлэн цуглуулах, 
– Хар сүүлтийн амьдрах 
орчны мэдээлэл болох уст 
цэг, айл, малын байршлийг 
гаргах,  
– Хиймэл дагуулын мэдээ 
тухайлбал ургамлын 
биомасс (NDVI), цасан 
бүрхэвч, болон бусад 
мэдээллийг өмнөд говийн 

Төслийн үйл 
ажиллагааны 
талбайн 
хэмжээнд, мөн 
ОТ-ГС 
чиглэлийн хатуу 
хучилттай 
замын дагуу 
хийгдэнэ.  

төг/жил (10,000,000) 
Дүйцүүлэн 
хамгаалах 
төлөвлөгөөн
д тусгагдсан 

5 (10,000,00
0) 
Дүйцүүлэн 
хамгаалах 
төлөвлөгө
өнд 
тусгагдсан 

 2016-2020 онд 
жилийн турш 
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Гол болон 
болзошгүй 
сөрөг 

нөлөөллүүд 

Сөрөг нөлөөллийг 
бууруулах арга хэмжээ 

Сөрөг 
нөлөөллийн 
хамрах хүрээ 

Хэмжих 
нэгж 

Нэгжийн 
зардал 

(төгрөг) 

Тоо 
хэмжээ 

Нийт 
зардал 

(төгрөг) 

Тайлбар 
/Үндэслэл/ 

Хэрэгжүүлэх 
хугацаа 

Баримтлах эрх зүйн 
баримт бичиг, стандарт 

хэмжээнд цуглуулах, 
– Сансрын дамжуулагч 
хүзүүвчтэй Хулангийн 
мэдээнд үндэслэн зам 
хөндлөн гардаг хугацаа, 
байршлыг нарийн 
тодорхойлж, шаардлагатай 
тохиолдолд тээврийн 
хэрэгслийн хөдөлгөөнийг 
хязгаарлах; тэмдэг, 
тэмдэглэгээ байршуулах 
ОТ төслийн алслагдсан дэд 
бүтцийн байгууламжуудын 
БОННҮ-ний нэмэлт 
тодотгол, БОМТ-нд 
тусгагдсан бууруулах арга 
хэмжээнүүдийг уурхайн 
БОННҮ-ний нэмэлт 
тодотгол, БОМТ-нд 
тусгагдсан арга хэмжээтэй 
уялдуулах. Биелэлтийг 
хангаж ажиллах.  

Гүний хоолой, 
ОТ-Гашуун 
сухайтын хатуу 
хучилттай зам, 
ОТ-Ханбогд 
чиглэлийн 
сайжруулсан 
шороон зам 

  - - ОТ 
төслийн 
дэд 
бүтцийн 
алслагдса
н 
байгуулам
жуудын 
БОННҮ-
ний 
нэмэлт 
тодотгол, 
БОМТ 
тусдаа 
хийгдэнэ 

ОТ төслийн 
дэд бүтцийн 
алслагдсан 
байгууламжуу
дын БОННҮ-
ний нэмэлт 
тодотгол, 
БОМТ тусдаа 
хийгдэнэ 

2016-2020 онд 
жилийн турш 

  

Амьтад 
тээврийн 
хэрэгсэлд 
дайруулах, 
хууль бус 
агнуур, шувууд 
цахилгаанд 
цохиулах, 
цахилгааны 
утас мөргөх гэх 
мэтээр үхэж, 
хорогдох 
эрсдэлтэй 

Шувууд цахилгаанд 
цохиулах эрсдэлтэй 
цахилгааны шонгууд дээр 
богино холболтын 
тусгаарлагч, утсан дээр 
нислэгийн чиглэл өөрчлөгч 
буюу шувуу үргээгчийг 
суурилуулах,   

Уурхайн талбай 
дахь 
цахилгааны 
шонгууд 

төг/ш 20,000 60 1,200,000 Богино 
холболтын 
тусгаарлагч 
резин-20,000;  

2016-2017 онд 
жилийн турш 

  

Уурхайн талбай 
дахь 
цахилгааны 
утас 

төг/ш 69950 180 12,591,00
0 

Нислэгийн 
чиглэл 
өөрчлөгч 35$ 
буюу 69950 

2016-2017 онд 
жилийн турш 

  

Төслийн талбайд зэрлэг 
амьтдын тээврийн 
хэрэгсэлд дайруулах 
магадлалтай газруудыг 
тодорхойлох, 
шаардлагатай газар 

Лицензийн 
талбайд 

төг/жил 500,000 1                  
500,000  

  2016-2017 онд 
жилийн турш 
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Гол болон 
болзошгүй 
сөрөг 

нөлөөллүүд 

Сөрөг нөлөөллийг 
бууруулах арга хэмжээ 

Сөрөг 
нөлөөллийн 
хамрах хүрээ 

Хэмжих 
нэгж 

Нэгжийн 
зардал 

(төгрөг) 

Тоо 
хэмжээ 

Нийт 
зардал 

(төгрөг) 

Тайлбар 
/Үндэслэл/ 

Хэрэгжүүлэх 
хугацаа 

Баримтлах эрх зүйн 
баримт бичиг, стандарт 

хурдны хязгаарыг 
багасгах, ажилчдад 
анхааруулах мэдээлэл 
бэлдэж хүргэх, 
МУ-ын улаан ном, бүс 
нутгийн болон ОУ-ын 
улаан данс (IUCN), бусад 
хууль тогтоомж, гэрээ 
конвенциор хамгаалагдсан 
ховор, нэн ховор зэрлэг 
амьтдын талаар сургалт 
зохион байгуулах 

ОТ ХХК-ийн 
үндсэн болон 
гэрээт 
компанийн 
ажилчдад  

Сургалтад 
хамрагдсан 
ажилчдын 
тоо 

500,000 4 2,000,000 2016 оны 
БОМТ-ний 
Амьтны 
аймагт 
учруулж 
болзошгүй 
сөрөг нөлөөг 
бууруулах 
арга 
хэмжээний 
төлөвлөгөөнд 
2016 оны 
зардал 
тусгагдсан.  

2016-2020 онд 
жилд 1 удаа 

  

Хоолны үлдэгдлийн хаях, 
булшлах үйл ажиллагаанд 
хяналт тавих, ил задгай 
хаяхаас сэргийлж, элдэв 
идэшт шувуудын тоо 
толгойг үнэлэх 

Төслийн талбай 
дахь хог 
хаягдлын 
менежментийн 
төв 

Хэрээний 
овгийн 
шувуудын 
тоо 

ОХШХ-т 
тусгагдсан. 

20 ОХШХ-т 
тусгагдсан
. 

  2016-2020 онд  
хэрээний овгийн 
шувуудын 
тооллогыг 
улиралд нэг 
удаа 

  

Хууль бусаар амьтан 
агнах, ургамал түүх, 
тэдгээрийн гаралтай 
түүхий эдийг тээвэрлэх, 
ашиглахыг хориглох тухай 
журмыг хэрэгжүүлж, 
нэвтрэх хаалга, онгоцны 
буудал дээр хяналт 
шалгалт явуулах 

ОТ ХХК-ийн 
үндсэн болон 
гэрээт 
компанийн 
ажилчид, зочид  

Хяналт 
шалгалтын 
тоо, 
шалгалтаар 
илэрсэн 
зөрчлийн 
тоо 

Үйл 
ажиллагаан
ы зардал  

  Үйл 
ажиллагаа
ны зардал  

  2016-2020 онд 
жилийн турш 

  

Ил болон 
гүний уурхайн 
үйл 
ажиллаагаар 
хуримтлагдах 

Нөлөөллийг бууруулах 
шатлалын дагуу 
зайлсхийх, бууруулах, 
нөхөн сэргээх арга хэмжээг 
хэрэгжүүлэхийн хамт 

Төслийн 
үлдэгдэл 
нөлөөлөл буюу 
дүйцүүлэн 

төг/жил 2016-2020 
оны жил 
бүрийн 
БОМТ-ний 

5 2016-2020 
оны жил 
бүрийн 
БОМТ-ний 

2016-2020 
оны 
Дүйцүүлэн 
хамгаалах 

2016-2020 онд 
болон нөлөөлөл 
үргэлжлэх 
хугацаанд 

БОННҮ-ний тухай хуулийн 
3.1.11, 8.4.6 болон 9.6. 
Засгийн газрын 2013 оны 11 
дүгээр сарын 16-ны өдрийн 
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Гол болон 
болзошгүй 
сөрөг 

нөлөөллүүд 

Сөрөг нөлөөллийг 
бууруулах арга хэмжээ 

Сөрөг 
нөлөөллийн 
хамрах хүрээ 

Хэмжих 
нэгж 

Нэгжийн 
зардал 

(төгрөг) 

Тоо 
хэмжээ 

Нийт 
зардал 

(төгрөг) 

Тайлбар 
/Үндэслэл/ 

Хэрэгжүүлэх 
хугацаа 

Баримтлах эрх зүйн 
баримт бичиг, стандарт 

нөлөөлөл үүсэх 
ба уг 
нөлөөлөлд 
өртөх 

дүйцүүлэн хамгаалах арга 
хэмжээг нөлөөлөл 
үргэлжлэх хугацаанд 
тогтмол, үр дүнтэй 
хэрэгжүүлэх. 

хамгаалах 
шаардлагатай 
талбай 

Дүйцүүлэн 
хамгаалах 
арга 
хэмжээний 
зардалд 
тусгагдана 

Дүйцүүлэн 
хамгаалах 
арга 
хэмжээни
й зардалд 
тусгагдан
а 

арга 
хэмжээний 
зардалд 273 
сая төгрөг 
зарцуулахаар 
тусгагдсан. 

374 дүгээр тогтоолын 2 дугаар 
хавсралтаар батлагдсан 
Байгаль орчны нөлөөллийн 
үнэлгээний журам, 5.2, 5.3.  
Байгаль орчин, ногоон 
хөгжлийн сайдын 2014 оны 01 
дүгээр сарын 10-ны өдрийн А-
11 дүгээр тушаалын 2 дугаар 
хавсралт. БОННҮ-ний 
аргачлалын 3.3.6. 

Баяжуулах 
үйлдвэрэээс 
хаягдал 
хадгалах 
байгууламж 
руу нийлүүлж 
буй хаягдал 
усны гадаргуу 
дээр шувууд 
бууж, хордож 
болзошгүй 

Баяжуулах үйлдвэрээс ХХБ 
руу нийлүүлж, тунгааж буй 
усны чанарын хяналтыг 
Газрын доорх усны ОХШХ-
т тусгагдсаны дагуу 
тогтмол хийх 

ХХБ-ын усны 
гадаргуу дээр 
бууж буй 
шувууд 

төг/удаа Газрын 
доорх усны 
ОХШХ-т 
тусгагдсан 

  Газрын 
доорх 
усны 
ОХШХ-т 
тусгагдсан 

  2016-2020 онд 
тогтмол 
хэрэгжүүлэх 

  

Шувуудын мониторингийг 
ОХШХ-т тусгагдсаны дагуу 
ХХБ, түүний орчимд 
тогтмол хийх 

ХХБ, түүний 
орчимд 

төг/удаа ОХШХ-т 
тусгагдсан. 

20 ОХШХ-т 
тусгагдсан
. 

  2016-2020 онд 
улиралд 1 удаа 

  

2016-2020 онд Амьтны аймагт нөлөөлөх сөрөг нөлөөллөөс зайлсхийх, бууруулах, нөхөн сэргээх, 
дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээний зардал, төг.      

18,291,0
00 

   

ЕС. ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТТАЙ ГАЗАР НУТАГТ НӨЛӨӨЛӨХ СӨРӨГ НӨЛӨӨЛЛИЙГ БУУРУУЛАХ ЧИГЛЭЛЭЭР 
Төслийн үйл ажиллагаанаас тусгай хамгаалалттай газар нутагт шууд нөлөөлөх сөрөг нөлөөлөл байхгүй. 

АРАВ. НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСАГТ НӨЛӨӨЛӨХ СӨРӨГ НӨЛӨӨЛЛИЙГ БУУРУУЛАХ ЧИГЛЭЛЭЭР 
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Гол болон 
болзошгүй 
сөрөг 

нөлөөллүүд 

Сөрөг нөлөөллийг 
бууруулах арга хэмжээ 

Сөрөг 
нөлөөллийн 
хамрах хүрээ 

Хэмжих 
нэгж 

Нэгжийн 
зардал 

(төгрөг) 

Тоо 
хэмжээ 

Нийт 
зардал 

(төгрөг) 

Тайлбар 
/Үндэслэл/ 

Хэрэгжүүлэх 
хугацаа 

Баримтлах эрх зүйн 
баримт бичиг, стандарт 

Бэлчээр 
шахагдсаны 
улмаас 
ашиглалтын 
талбайгаас 
гадагш 
бэлчээрийн 
даац хэтрэх, 
тухайн орон 
нутгийн 
иргэдийн мал 
бэлчээрлүүлэх 
талбай 
хомсдох 

• ОТ төслийн талбайн 
ойролцоо нутаглаж буй 
малчин өрхүүдийг нүүлгэн 
шилжүүлсэн бөгөөд 
тэдгээр өрхийг шинээр 
буух газарт нь нүүхэд 
тээврийн хэрэгслээр 
хангаж, хороо, саравч 
барихад нь туслаж, усан 
хангамжийг нь шийдэж 
өгсөн. Санхүүгийн дэмжлэг 
туслалцаа үзүүлэх.  
• Бэлчээрийн 
менежментийн талаар 
нөлөөллийн бүс дэх болон 
нөлөөллийн бүстэй ойр 
амьдардаг малчин 
өрхүүдэд сургалт явуулах 

Баяжмал 
тээвэрлэдэг 
зам. Уурхайгаас 
10 км дотор 

төг - Нөлөөллийн 
бүс дэх 24 
айлууд 

- БОМТ-ний 
нүүлгэн 
шилжүүлэх, 
нөхөн олговор 
олгох 
төлөвлөгөөнд 
тусгагдсан 

2016-2020  Байгаль орчныг хамгаалах 
тухай хууль, 4 дүгээр зүйл, 
27.2.6 дугаар зүйл, 45 дугаар 
зүйл, 46 дугаар зүйл,         
Хөрс хамгаалах, цөлжилтөөс 
сэргийлэх тухай хууль, 6 
дугаар зүйл 

Дуу чимээ, 
доргион, 
тоосжилт 
төслийн 
талбайгаас 10 
км зай дотор 
амьдардаг 
нутгийн 
иргэдийн эрүүл 
мэнд, амьдрах 
орчинд 
сөргөөр 
нөлөөлөх 

• Анхдагч бутлуурын 
хэсэгт тоос дарах хөөсөн 
системийн ажиллагааг 
тогтмол хянах, 
• Хүдрийн агуулахад ус 
шүршиж тоос дарах, 
• ХХБ-ийн далан, замыг 
тогтмол услах, 
• Уурхайн гадуурх 
тоосжилтыг агаарын 
чанарын ОХШХ-т 
тусгагдсаны дагуу хэмжиж 
хяналт тавих, 

Баяжуулах 
үйлдвэр, 
Хүдрийн 
агуулах, 
Хаягдлын 
овоолго, 
Баяжмал 
тээвэрлэдэг зам 

төг -  Агаарын 33 
Цэг 

- Агаарын 
чанарын 
БОМТ-нд 
тусгагдсан 

2016-2020  Агаарын тухай хууль, 9.1.10       
MNS 4585:2007 Агаарын 
чанар. Техникийн ерөнхий 
шаардлага 
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Гол болон 
болзошгүй 
сөрөг 

нөлөөллүүд 

Сөрөг нөлөөллийг 
бууруулах арга хэмжээ 

Сөрөг 
нөлөөллийн 
хамрах хүрээ 

Хэмжих 
нэгж 

Нэгжийн 
зардал 

(төгрөг) 

Тоо 
хэмжээ 

Нийт 
зардал 

(төгрөг) 

Тайлбар 
/Үндэслэл/ 

Хэрэгжүүлэх 
хугацаа 

Баримтлах эрх зүйн 
баримт бичиг, стандарт 

• Дуу чимээтэй ажлыг 
хуваарилан төлөвлөж, 
ялангуяа хүн ам оршин 
суугаа газар ажилладаг 
хөдөлгөөнт тодорхой нэг 
тоног төхөөрөмжийг 
ажиллуулах цагийг 
хязгаарлах, 
• Үүсгүүр, бутлагч, 
нунтаглагч, компрессор, 
насос, арааны хайрцаг гэх 
мэт онцгой дуу чимээтэй 
тоног төхөөрөмжийн хувьд 
дуу чимээний хамгаалалт, 
дууны тусгаарлагч эсвэл 
хаалт хийх, 
• Дуу чимээний хяналт 
шинжилгээг барилгажилт, 
ашиглалтын бүхий л 
шатанд үргэлжлүүлэн 
гүйцэтгэх. Ойролцоох 
оршин суугчдад мэдэгдэх, 
• Зөвхөн онцгой 
тохиолдлоос бусад үед 
Монгол Улсын аж 
үйлдвэрийн дүрэм журамд 
нийцүүлэн тэсэлгээний 
ажлыг цагийн хуваарийн 
дагуу хязгаарлах 

Нөлөөллийн бүс 
дэх тэдгээрийн 
ойр орчмын 
айлууд 

    Дуу 
чимээний 6 
цэг,  

0 Агаарын 
чанар, дуу 
шуугианы 
БОМТ-нд 
тусгагдсан 

  MNS 4585:2007 Агаарын 
чанар. Техникийн ерөнхий 
шаардлага 
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Гол болон 
болзошгүй 
сөрөг 

нөлөөллүүд 

Сөрөг нөлөөллийг 
бууруулах арга хэмжээ 

Сөрөг 
нөлөөллийн 
хамрах хүрээ 

Хэмжих 
нэгж 

Нэгжийн 
зардал 

(төгрөг) 

Тоо 
хэмжээ 

Нийт 
зардал 

(төгрөг) 

Тайлбар 
/Үндэслэл/ 

Хэрэгжүүлэх 
хугацаа 

Баримтлах эрх зүйн 
баримт бичиг, стандарт 

Малчдын 
худгийн усны 
түвшин буурах, 
бэлчээр 
доройтох, 
улмаар малын 
ашиг шим 
буурч малчдын 
амьдрал ахуйд 
сөргөөр 
нөлөөлөх 

• Уурхайн талбайгаас 10 
км-ийн тойрогт амьдарч 
байгаа малчин өрхүүдийн 
худгийн усны түвшинг 
хянах, малын өвчлөлийг 
бүртгэх 

Нөлөөллийн бүс 
дэх айлууд 

төг  Малчдын 
гар худаг 
 
Малын 
өвчлөлийн 
бүртгэл 

0 Газрын доорх 
усны БОМТ-нд 
тусгагдсан 

2016-2020   

Аюултай бодис 
алдагдаж 
амьдрах 
орчныг 
доройтуулах 

• Тээвэрт гарахаас өмнө 
машин, техникийн бүрэн 
бүтэн байдлыг шалгаж, 
гэмтэл илэрвэл арга 
хэмжээ авах 
• Ослыг тухай бүр 
мэдээллэж даруй арга 
хэмжээ авах 
• Хөрсний хяналт 
шинжилгээг ОХШХ-т 
хөтөлбөрт тусгагдсаны 
дагуу гүйцэтгэж байх 

Уурхайн гаднах 
талбай 

Хүн/өдөр - - - Хөрсөн 
бүрхэвчийн 
БОМТ-нд 
тусгагдсан 

2016-2020 Газрын тухай хууль: 50.1.1 
дүгээр зүйл 

2016-2020 онд Нийгэм, эдийн засагт нөлөөлөх сөрөг нөлөөллөөс зайлсхийх, бууруулах, нөхөн 
сэргээх, дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээний зардал, төг. 

Агаарын чанар, дуу шуугиан, Газрын доорх ус, Хөрсөн бүрхэвч, Нүүлгэн 
шилжүүлэх, нөхөн болговор олгох төлөвлөгөөний зардалтай давхацсан. 

АРВАН НЭГ. ХОГ ХАЯГДЛЫН МЕНЕЖМЕНТ 
Барилгын 
материал, 
түүхий эдийн 
сав, баглаа 
боодол, мөн 
ажиллагсдын 
ахуйн 
хэрэглээнээс 
үүдэлтэй хог 
хаягдал гарах 
ба хог 
хаягдлыг 
тогтоосон 
хугацаанд 

Хатуу хог хаягдлыг хогийн 
тусгай цэгт хуримтлуулан, 
тодорхой хугацаанд хог 
хаягдлын төвлөрсөн цэгт 
зайлуулж байх; 
Хаягдлыг эргүүлэн 
ашиглах технологи 
нэвтрүүлэх 

Баяжуулах 
үйлдвэр 

төгрөг 300,000 1 1,500,000 Хатуу хог 
хаягдлыг 
хогийн тусгай 
цэгт ангилна 

2016-2020 Хог хаягдлын тухай хууль, 9 
дүгээр зүйл, 3 дугаар бүлэг, 
Эрүүл ахуйн тухай хууль, 
4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 13 дугаар 
зүйлүүд 
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Гол болон 
болзошгүй 
сөрөг 

нөлөөллүүд 

Сөрөг нөлөөллийг 
бууруулах арга хэмжээ 

Сөрөг 
нөлөөллийн 
хамрах хүрээ 

Хэмжих 
нэгж 

Нэгжийн 
зардал 

(төгрөг) 

Тоо 
хэмжээ 

Нийт 
зардал 

(төгрөг) 

Тайлбар 
/Үндэслэл/ 

Хэрэгжүүлэх 
хугацаа 

Баримтлах эрх зүйн 
баримт бичиг, стандарт 

зайлуулаагүйгэ
эс орчинд 
бохирдол үүсэх 
Тэсрэх бодис, 
химийн 
бодисын 
үлдэгдэл, 
химийн 
бодисын сав, 
баглаа боодол, 
эмульсификац
ын танкны 
угаадас, мөн 
ажиллагсдын 
ахуй 
хэрэглээнээс 
үүдэлтэй хатуу 
ба шингэн хог 
хаягдал гарах 
ба хог 
хаягдлыг 
тогтоосон 
хугацаанд 
зайлуулаагүйгэ
эс орчинд 
бохирдол үүсэх 

Тэсрэх бодисын үлдэгдэл, 
химийн бодисын сав, 
баглаа боодол, 
эмульсификацын танкны 
угаадас болон ахуйн хог 
хаягдлыг хогийн тусгай 
цэгт хуримтлуулан, 
тодорхой хугацаанд ОТ-н 
хог хаягдлын төвлөрсөн 
цэгт зайлуулж байх 

Тэсрэх бодисын 
үйлдвэр, 
Лаборатори, 
Баяжуулах 
үйлдвэрийн 
урвалжийн 
талбай 

төгрөг 300,000 
(Байгуулам
ж тус бүрт) 

3 4,500,000 Хатуу хог 
хаягдлыг 
хогийн тусгай 
цэгт ангилна 

2016-2020 Хог хаягдлын тухай хууль, 9 
дүгээр зүйл, 3 дугаар бүлэг, 
Эрүүл ахуйн тухай хууль, 
4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 13 дугаар 
зүйлүүд, 
Химийн хорт болон аюултай 
бодисын тухай хууль, 14, 
дүгээр зүйл 

Асгарсан түлш, 
шатахууныг 
шингээх 
материал, тос, 
тослох 
материал 
цэвэрлэсэн 
алчуур мөн 
шатах тослох 
материалаар 
бохирдсон хөрс 
зэрэг аюултай 
хог хаягдал 
гарах ба эдгээр 
аюултай хог 

Аюултай хог хаягдлыг ОТ-
н хог хаягдлын цэгт шатах, 
тослох материалаар 
бохирдсон хөрсийг 
саармагжуулах талбайд 
зөөж, зохих журмын дагуу 
саармагжуулах; 
Ахуйн хатуу хог хаягдлыг 
хогийн тусгай цэгт 
хуримтлуулан, тодорхой 
хугацаанд ОТ-н хог 
хаягдлын төвлөрсөн цэгт 
зайлуулж байх; 

ШТМ-ын 
агуулах, ШТС, 
Хог хаягдал 
боловсруулах 
төв 

төгрөг 5,000,000 5 5,000,000  2016-2020 Хог хаягдлын тухай хууль, 9 
дүгээр зүйл 
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Гол болон 
болзошгүй 
сөрөг 

нөлөөллүүд 

Сөрөг нөлөөллийг 
бууруулах арга хэмжээ 

Сөрөг 
нөлөөллийн 
хамрах хүрээ 

Хэмжих 
нэгж 

Нэгжийн 
зардал 

(төгрөг) 

Тоо 
хэмжээ 

Нийт 
зардал 

(төгрөг) 

Тайлбар 
/Үндэслэл/ 

Хэрэгжүүлэх 
хугацаа 

Баримтлах эрх зүйн 
баримт бичиг, стандарт 

хаягдлыг зохих 
журмын дагуу 
зайлуулаагүйгэ
эс орчинд 
бохирдол 
үүсэх; 
Ахуйн хог 
хаягдлыг 
тогтоосон 
хугацаанд 
зайлуулаагүйгэ
эс орчинд 
бохирдол 
үүсэх. 
Бетон 
зуурмагийн 
үлдэгдэл, 
бетон 
бэхжүүлэгч 
химийн 
бодисын сав, 
цементийн уут 
зэрэг 
үйлдвэрлэлийн 
хог хаягдал, 
мөн 
ажиллагсдын 
ахуйн 
хэрэглээнээс 
үүдэлтэй хог 
хаягдал гарах 
ба хог 
хаягдлыг 
тогтоосон 
хугацаанд 
зайлуулаагүйгэ
эс орчинд 
бохирдол 
үүсэх. 

Хатуу хог хаягдлыг 
зориулалтын тусгай цэгт 
хуримтлуулан, тодорхой 
хугацаанд хог хаягдлын 
төвлөрсөн цэгт зайлуулж 
байх; 

Бетон 
зуурмагийн 
үйлдвэр 

төгрөг 960,000 5 4,800,000  2016-2020 Хог хаягдлын тухай хууль, 9 
дүгээр зүйл, 3 дугаар бүлэг, 
Эрүүл ахуйн тухай хууль, 
4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 13 дугаар 
зүйлүүд 

ХХБТ-ийн газар 
эвдэрч,  

ОТ төслийн хог хаягдлын 
менежментийг 

ХХБТ арга хэмжээ 
тус бүрт 

6,250,000 8 арга 
хэмжээ 

250,000,0
00 

8 арга 
хэмжээний 

2016-2020 Хог хаягдлын тухай хууль, 9 
дүгээр зүйл, 3 дугаар бүлэг, 
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Гол болон 
болзошгүй 
сөрөг 

нөлөөллүүд 

Сөрөг нөлөөллийг 
бууруулах арга хэмжээ 

Сөрөг 
нөлөөллийн 
хамрах хүрээ 

Хэмжих 
нэгж 

Нэгжийн 
зардал 

(төгрөг) 

Тоо 
хэмжээ 

Нийт 
зардал 

(төгрөг) 

Тайлбар 
/Үндэслэл/ 

Хэрэгжүүлэх 
хугацаа 

Баримтлах эрх зүйн 
баримт бичиг, стандарт 

бохирдох; 
Хог хаягдлыг 
ачих, 
тээвэрлэх 
явцад хог 
салхиар хийсч, 
орчинд тархаж 
хөрсийг 
бохирдуулах; 
Хог хаягдлыг 
ангилан ялгах, 
зориулалтын 
газарт түр 
хадгалах буюу 
тохирох аргаар 
устгалд 
оруулах дүрэм 
журам 
зөрчигдсөнөөс 
хүний эрүүл 
мэнд, байгаль 
орчинд сөрөг 
нөлөөлөл 
учруулах; 
Хог хаягдлыг 
шатаах үед 
агаарт хорт 
хий ялгарч 
орчны агаарыг 
бохирдуулах, 
улмаар 
ажиллагсдын 
эрүүл мэндэд 
сөргөөр 
нөлөөлөх; 
Хогийн цэг 
орчмын хөрс, 
ургамлан 
бүрхэвч 
талхлагдах, 
орчны агаарт 

боловсронгуй болгох, хог 
хаягдлын менежментийн 
төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийг хянах; 
Хогийн цэгийн талбайг 
нэмэгдүүлэхгүй байх; 
Хогийн савыг 
шаардлагатай газруудад, 
хүрэлцээтэй хэмжээгээр 
байршуулах; 
Хог хаягдлыг ачих, 
тээвэрлэх явцад хог 
салхинд хийсэхээс 
урьдчилан сэргийлэх арга 
хэмжээ авах; 
Хог хаягдлыг эх үүсвэр 
дээр нь ангилан ялгаж, 
ангилан ялгасан хог 
хаягдлыг хоёрдогч түүхий 
эд хүлээн авах цэгт 
тушааж байх, хог хаягдлын 
хэмжээг багасгах арга 
хэмжээг авах; 
Хог хаягдлыг шатааж, 
агаарт утаа, хорт хий 
гаргахгүй байх, 
Тоосжилт үүсэхээс 
урьдчилан сэргийлэх 
зорилгоор хогийн цэгийн 
зам талбайг хатуу 
хучилттай болгох, хогийг 
ангилан ялгах бөгөөд хөрс, 
ургамлан бүрхэвчид 
нөлөөлөхөөргүй тусгай 
цэгт хадгалж байх; 

зардлыг 5 
жилээр 
урьдчилан 
тооцов.  

Эрүүл ахуйн тухай хууль, 
4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 13 дугаар 
зүйлүүд, 
Химийн хорт болон аюултай 
бодисын тухай хууль, 14, 
дүгээр зүйл 
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Гол болон 
болзошгүй 
сөрөг 

нөлөөллүүд 

Сөрөг нөлөөллийг 
бууруулах арга хэмжээ 

Сөрөг 
нөлөөллийн 
хамрах хүрээ 

Хэмжих 
нэгж 

Нэгжийн 
зардал 

(төгрөг) 

Тоо 
хэмжээ 

Нийт 
зардал 

(төгрөг) 

Тайлбар 
/Үндэслэл/ 

Хэрэгжүүлэх 
хугацаа 

Баримтлах эрх зүйн 
баримт бичиг, стандарт 

тоосжилт 
тархах 
2016-2020 онд Хог хаягдлын сөрөг нөлөөллөөс зайлсхийх, бууруулах, нөхөн сэргээх, дүйцүүлэн 
хамгаалах арга хэмжээний зардал, төг. 

265,800,000 

Нийт байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөөний зардал 2016-2020 он  2,182,14
1,000 
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3. Нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөө, 2016-2020  

ОТ компани 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 тухайн ажлыг гүйцэтгэгч тал нь ажлын явцад хөндөгдсөн талбайд техникийн нөхөн 
сэргээлтийг Техникийн нөхөн сэргээлтийн дотоод журмын дагуу стандарт шаардлагуудад 
нийцүүлэн гүйцэтгэж ОТ компанийн Байгаль орчны хэлтэст хүлээлгэж өгөхийг заавал тусгадаг 
бөгөөд ингэснээр аливаа хөндөгдсөн талбайг нэн даруй нөхөн сэргээх шаардлагыг зайлшгүй 
хэрэгжүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлдэг. Нөхөн сэргээсэн талбайд Газрын асуудал хариуцсан болон 
Ургамлын судалгааны багуудаас хамтарсан шалгалт хийж, хүн, мал, амьтанд аюулгүй, мөн 
биологийн нөхөн сэргээлтийг амжилттай гүйцэтгэхэд шаардлагатай нөхцөлүүдийг амжилттай 
бүрэн бүрдүүлсэн тохиолдолд газрыг хүлээн авч, холбогдох Газар хөндөх зөвшөөрлийг хаадаг. 

3.1 Техникийн нөхөн сэргээлт  

2016 оны байдлаар Оюут ил уурхайн олборлолт, Баяжуулах үйлдвэрийн цогцолбор, Хюго 
Даммет ордыг ашиглах босоо ам малтах болон бусад дагалдах үйл ажиллагаанаас уурхайн 
талбайд 3085.1 га талбайн хөрс дарагдах, хуулагдах, ухагдах, шилжих зэргээр эвдрэлд өртсөн 
байна. ТЭЗҮ болон уулын ажлын төлөвлөгөөнд үндэслэн тооцоход 2020 он хүртэл 417.8 га 
талбай шинээр эвдрэлд өртөгдөхөөр байна. Үүнээс 20.2 га талбайд ил уурхай, 96.0 га талбайд 
ХЧО байгуулах, 301.6 га талбайд ХХБ-ийн өргөтгөл хийгдэхээр төлөвлөгджээ.  

Уурхайн талбай дахь эвдрэлд өртсөн 3085.1 га талбайгаас ОТ ХХК нь 2010-2015 онуудад нийт 
105.6 га талбайд техникийн нөхөн сэргээлт хийсэн байна. Уурхайн талбайд биологийн нөхөн 
сэргээлт хийсэн талбай одоогоор байхгүй.  

3.2 Биологийн нөхөн сэргээлт  

2015 оны сүүлч гэхэд уурхайн гадна болон доторх эвдэрсэн талбайд нийт 1492.4 га талбайд 
техникийн нөхөн сэргээлт хийсэн ба үүнээс 2012-2015 онуудад уурхайн гаднах 274.03 га талбайд 
биологийн нөхөн сэргээлт хийгдсэн байна. 2016 оны БОМТ-ний нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөөнд 
97.2 га талбайд биологийн нөхөн сэргээлт хийхээр тусгаж, хэрэгжүүлж эхэлсэн. 2010-2015 
онуудад нийт 105.6 га талбайд техникийн нөхөн сэргээлт хийсэн ба цаашид биологийн нөхөн 
сэргээлт хийх шаардлагатай.  

3.3 Техникийн болон биологийн нөхөн сэргээлт хийх шаардлагатай талбайн 
хэмжээ 

ОТ ХХК-ийн ТЭЗҮ болон уурхайн 2020 он хүртэлх төлөвлөгөөг үндэслэн уурхайн талбайд 2016-
2020 онд нөхөн сэргээлт хийх шаардлагатай газруудыг тодорхойлов. 2016-2020 онд 80.75 га 
талбайд техникийн, 62.35 га талбайд биологийн нөхөн сэргээлт хийгдэнэ.  

Мөн ил уурхай, ХЧО болон ХХБ-ийн 2016-2020 он хүртэлх өргөтгөлөөр нөлөөлөлд өртөж 
болзошгүй 31.03 га талбай бүхий өнгөн хөрсний 3 овоолгыг биологийн нөхөн сэргээлтэд 
ашиглах ба урт хугацааны өнгөн хөрсний овоолгын гадаргуугийн 5 га талбайг ургамалжуулах 
зэрэг ажлууд энэ төлөвлөгөөний дагуу уурхайн талбайд хийгдэнэ.  

ОТ ХХК-ийн 2016-2020 онд уурхайн талбайд хийх техникийн болон биологийн нөхөн сэргээлтийн 
арга хэмжээнд гурван зуун арван таван сая (315,000,000) төгрөг зарцуулагдахаар урьдчилан 
тооцов (Хүснэгт 3.3.1). 
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Хүснэгт 3: ОТ ХХК-ийн уурхайн талбайд хийх нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөө, 2016-2020 
Нөхөн сэргээлтийн 

зорилт 
Нөхөн сэргээлтийн 

арга хэмжээ 
Арга хэмжээний 
хамрах хүрээ 

Нэгжийн зардал, 
төг. 

Нийт зардал, төг. Хэрэгжүүлэх хугацаа 
ба давтамж 

Баримтлах стандарт 
аргачлал 

ТЕХНИКИЙН НӨХӨН СЭРГЭЭЛТИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР 
Эвдрэлд өртсөн талбайг 
нөхөн сэргээх   

JDCC оффисын талбай 
болон авто зогсоол 

5.67 га   170, 0000,000 2016 онд MNS 5914 : 2008 Байгаль 
орчин. Эвдэрсэн газрын 
нөхөн сэргээлт. Нэр 
томьёо, тодорхойлолт 
 MNS 5915 : 2008 Байгаль 
орчин. Уул уурхайн 
үйлдвэрлэлийн үйл 
ажиллгаагаар эвдэрсэн 
газрын ангилал 
MNS 5917:2008 Байгаль 
орчин. Уул уурхайн 
үйлдвэрлэлийн үйл 
ажиллагаагаар эвдэрсэн 
газрын нөхөн сэргээлт. 
Техникийн ерөнхий 
шаардлага 
MNS 4920:2000 Эвдэрсэн 
газрын хажуу хананд 
тавигдах техникийн 
шаардлагууд 
MNS 5916:2008 Байгаль 
орчин. Газар шорооны 
ажлын үед шимт хөрс 
хуулалт, хадгалалт 

Босоо ам-1 хойд хэсэгт 
байрлах хаагдсан зам 

1.66 га   2016 онд 

Элсний карьер 1.22 га   2016 онд  
Баяжуулах үйлдвэрийн 
угсралтын талбай 

13.24  2017-2020 онд 

Ууталсан баяжмал 
хадгалах талбай 

6.04  2017-2020 онд 

Шимт бус хөрсний 
овоолго А 

4.80  2017-2020 онд 

Ашиглахаар төлөвлөж 
байсан налуу нэвтрэлт  

20.85   2017-2020 онд 

Саармаг усны цөөрөм 10.84  2017-2020 онд 
Халивын элсний орд  14.37  2017-2020 онд 
JDCC оффисын талбай 
болон авто зогсоол 

2.06  2017-2020 онд 

2016-2020 онд техникийн нөхөн сэргээлт хийх талбай 
ба зардал, төг. 

80.75  170, 000,000    

БИОЛОГИЙН НӨХӨН СЭРГЭЭЛТИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР 
2015-2016 онд техникийн 
нөхөн сэргээлт хийсэн 
талбайнуудад биологийн 
нөхөн сэргээлт хийх  

Зөвшөөрөлгүй авто 
зогсоол 

0.16 га  140,000,000 2016-2020 онд 
ургамлын ургалтын 
хугацааны эхэнд 

Эвдэрсэн газрыг 
ургамалжуулах. 
Техникийн ерөнхий 
шаардлага” MNS 
5918:2008 

Хөндөгдсөн талбай  0.37 га  2016-2020 онд 
ургамлын ургалтын 
хугацааны эхэнд 

Дизель станц  1.23 га   2016-2020 онд 
ургамлын ургалтын 
хугацааны эхэнд 

ДДС1 талбай 1.66 га   Барилгын үед 
эвдрэлд өртсөн 1.66 
га талбайд техникийн 
нөхөн сэргээлт 
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Нөхөн сэргээлтийн 
зорилт 

Нөхөн сэргээлтийн 
арга хэмжээ 

Арга хэмжээний 
хамрах хүрээ 

Нэгжийн зардал, 
төг. 

Нийт зардал, төг. Хэрэгжүүлэх хугацаа 
ба давтамж 

Баримтлах стандарт 
аргачлал 

хийсэн ба тус талбай 
нь байгалийн 
ургамлын үр хийсэж 
тогтох боломж хомс 
тул байгалийн аясаар 
нөхөн сэргээх 
боломжгүй. Уурхайн 
талбай дотор, эргэн 
тойрон барилга 
байгууламж байрлаж 
байна. 

Хатуу цэг  0.005 га   2016-2020 онд 
ургамлын ургалтын 
хугацааны эхэнд 

 

Хөндөгдсөн талбай  8.35 га   Тус талбай нь 
баяжуулах 
үйлдвэрийн зүүн урд 
байрлах ба 
техникийн нөхөн 
сэргээлт хийж, ус 
тогтох боломжгүй 
хэсгүүдийг шимт 
хөрсөөр хучсан. Тус 
талбай нь баяжуулах 
үйлдвэрийн ойр, 
салхины зонхилох 
чиглэлийн дагуу 
байрлах тул 
тоосжилт их буусан 
байв. Баяжуулах 
үйлдвэрийн 
тоосжилтыг 
бууруулсны дараа тус 
талбайд биологийн 
нөхөн сэргээлт хийх 
шаардлагатай. 

 

Өрмийн талбайнууд 1.82 га   2016-2020 онд 
ургамлын ургалтын 
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Нөхөн сэргээлтийн 
зорилт 

Нөхөн сэргээлтийн 
арга хэмжээ 

Арга хэмжээний 
хамрах хүрээ 

Нэгжийн зардал, 
төг. 

Нийт зардал, төг. Хэрэгжүүлэх хугацаа 
ба давтамж 

Баримтлах стандарт 
аргачлал 

хугацааны эхэнд
Шилэн кабель холболт  0.70 га   2016-2020 онд 

ургамлын ургалтын 
хугацааны эхэнд 

 

Хаягдал мод хураах түр 
талбай 

4.09 га   2016-2020 онд 
ургамлын ургалтын 
хугацааны эхэнд 

 

Тэсрэх бодисын шинэ 
үйлдвэр  

5.00 га    2016 онд биологийн 
нөхөн сэргээлт 
хийхээр төлөвлөсөн.  

 

Халивын элсний карьер 30.41 га   2016-2020 онд 
ургамлын ургалтын 
хугацааны эхэнд 

 

JDCC оффисын талбай 
болон авто зогсоол 

5.67 га   2016-2020 онд 
ургамлын ургалтын 
хугацааны эхэнд 

 

Босоо ам-1 хойд хэсэгт 
байрлах хаагдсан зам 

1.66 га   2016-2020 онд 
ургамлын ургалтын 
хугацааны эхэнд 

 

Элсний карьер 1.22 га   2016-2020 онд 
ургамлын ургалтын 
хугацааны эхэнд 

 

2016-2020 онд биологийн нөхөн сэргээлт хийх талбай 
ба зардал, төг. 

62.35  140,000,000   

ШИМТ ХӨРСИЙГ ХАМГААЛАХ ЧИГЛЭЛЭЭР  
Хаягдал хадгалах 
байгууламжийн 
өргөтгөлийн үед 
нөлөөлөлд өртөх болон 
тус байгууламж руу 
нийлүүлж буй хаягдал ус 
хөрс рүү нэвчих, 
халихаас; өөр газар дахин 
байршуулах зэргээс 
зайлсхийх. 

Хаягдал хадгалах 
байгууламжийн 
өргөтгөлийн үед 
нөлөөлөлд өртөх болон 
тус байгууламж руу 
нийлүүлж буй хаягдал ус 
хөрс рүү нэвчих, 
халихаас; өөр газар 
дахин байршуулах 
зэргээс зайлсхийж 
биологийн нөхөн 
сэргээлтэд ашиглах 

ХХБ-ийн баруун талд 
байрлах ХХБ-ийн болон 
ил уурхайн өнгөн хөрсний 
овоолгууд 

Өнгөн хөрс тээвэрлэх, 
хучих ажлыг гэрээт 
компани гүйцэтгэх тул 
гэрээт компанийн үйл 
ажиллагааны зардалд 
багтана.  

Өнгөн хөрс тээвэрлэх, 
хучих ажлыг гэрээт 
компани гүйцэтгэх тул 
гэрээт компанийн үйл 
ажиллагааны зардалд 
багтана. 

2016-2020 онд 
ургамалжуулах ажлын 
өмнө 

MNS:5916:2008 “Газар 
шорооны ажлын үед 
үржил шимт хөрс хуулалт, 
хадгалалт” 

 

Ил уурхай, ХЧО-ийн 
тэлэлтийн улмаас 
дарагдах, тархах 
нөлөөллөөс зайлсхийх 

Ил уурхай, ХЧО (SOM)-
ийн хооронд байрлах 
шимт хөрсний овоолгыг 
2016-2020 онд уурхайн 
талбайн гаднах болон 

8.48 га өнгөн хөрсний 
овоолго 

Өнгөн хөрс тээвэрлэх, 
хучих ажлыг гэрээт 
компани гүйцэтгэх тул 
гэрээт компанийн үйл 
ажиллагааны зардалд 

Өнгөн хөрс тээвэрлэх, 
хучих ажлыг гэрээт 
компани гүйцэтгэх тул 
гэрээт компанийн үйл 
ажиллагааны зардалд 

2016-2020 онд 
ургамалжуулах ажлын 
өмнө 
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Нөхөн сэргээлтийн 
зорилт 

Нөхөн сэргээлтийн 
арга хэмжээ 

Арга хэмжээний 
хамрах хүрээ 

Нэгжийн зардал, 
төг. 

Нийт зардал, төг. Хэрэгжүүлэх хугацаа 
ба давтамж 

Баримтлах стандарт 
аргачлал 

доторх талбайд хийгдэх 
биологийн нөхөн 
сэргээлтэд ашиглах  

багтана.  багтана. 

ОТ төслийн биологийн  
нөхөн сэргээлтийн шатанд 
гүйцэтгэх үйл 
ажиллагааны үндсэн 
зорилго, чиглэл нь 
Монгол улсын MNS 
5815:2008 стандартын 
ангиллаар үр өгөөжтэй 
бэлчээрийн зориулалт 
бүхий газрыг бий болгох, 
ургамалжуулах замаар 
үйлдвэрлэлийн үйл 
ажиллагааны үед элэгдэж, 
эвдэрсэн газрын хөрсийг 
бэхжүүлж, үржил шимийг 
нь сайжруулж, хүрээлэн 
буй орчинд үзүүлэх сөрөг 
нөлөөллийг бууруулах  

Устай аргаар шууд 
үрэлгээ хийх  

Урт хугацааны өнгөн 
хөрсний овоолгын 
гадаргуугийн 5 га талбайг 
ургамалжуулах 

5,000,000 5,000,000 2016 онд ургамлын 
ургалтын хугацааны 
эхэнд 

MNS:5916:2008 “Газар 
шорооны ажлын үед 
үржил шимт хөрс хуулалт, 
хадгалалт” 

Шимт хөрсний чиглэлээр  5,000,000   
ОТ ХХК-ийн 2016-2020 онд уурхайн талбайд хийх техникийн болон биологийн нөхөн 
сэргээлтийн урьдчилсан зардал, төг  

315,000,000   
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4. Биологийн олон янз байдлын дүйцүүлэн хамгаалах төлөвлөгөө 

2011 оноос ОТ ХХК нь Рио Тинто корпорацийн биологийн олон янз байдлын талаар баримтлах 
стратегийг үйл ажиллагаандаа нийцүүлэн хэрэгжүүлж ирсэн байна. Уг стратегийн үндсэн 
зорилго нь “ОТ ХХК өмнийн говьд үйл ажиллагаа явуулснаар тус бүс нутгийн биологийн олон 
янз байдалд эерэг ахиу нөлөө үзүүлэх” юм. Өөрөөр хэлбэл, ОТ ХХК-ийн үйл ажиллагааны үр 
дүнд өмнийн говь биологийн олон янз байдлын хувьд өмнө нь байсан түвшингөөс дээрдсэн 
байна гэж зорьдог бол ОТ ХХК-ийн зээлдүүлэгчид биологийн олон янз байдлын хувьд 
алдагдалгүй байхыг шаарддаг. Дээрх зорилтуудын хүрээнд ОТ ХХК нь биологийн олон янз 
байдалд үзүүлэх үлдэгдэл нөлөөлөл, тэдгээрийг дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээний 
төлөвлөгөөг 2012 оноос буюу Монгол улсад дүйцүүлэн хамгааллын талаарх хууль эрх зүйн орчин 
бүрдэхээс өмнө боловсруулан хэрэгжүүлж эхэлжээ. 2014 онд Байгаль орчин, ногоон хөгжил 
(БОНХ)-ийн сайдын А-117 тушаалын 2-р хавсралтаар Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээ хийх 
аргачлал (БОНХЯ (хуучнаар) болон Дэ Нэйче Консерванси1 (ДНК) олон улсын судалгааны 
байгууллагын боловсруулсан) батлагдсанаар ОТ ХХК биологийн олон янз байдалд үзүүлэх 
үлдэгдэл нөлөөллийг дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээг уг аргачлалын дагуу дахин 
боловсруулах шаардлагатай болсон.  

Дээрх шаардлагын дагуу Оюу Толгой ХХК-ийн 2016-2020 онд хэрэгжүүлэх “Дүйцүүлэн хамгаалах 
төлөвлөгөө”-г Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хуулийн 8.4.6 болон 9.6 
дугаар заалтууд, Засгийн газрын 2013 оны 11 дүгээр сарын 16-ны өдрийн 374 дүгээр тогтоолын 
2 дугаар хавсралтаар батлагдсан Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээний журам болон БОНХ-ийн 
сайдын 2014 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн А-117 дугаар тушаалын 2 дугаар хавсралт 
Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээ хийх аргачлалын дагуу боловсруулав.  

ОТ ХХК нь дүйцүүлэн хамгааллын арга хэмжээг хэрэгжүүлэх газрыг сонгохдоо нутгийн иргэд, 
мэргэжлийн байгууллага, аймгийн БОАЖГ-ын мэргэжилтэн гэх мэт оролцогч талуудын саналыг 
авсан байна. Борзонгийн говь болон Говийн бага ДЦГ-ын өргөтгөл, өөрөөр хэлбэл Номгон сумын 
нутаг бараг бүхэлдээ, Баян-Овоо сумын хойд хэсэг, мөн Галбын говь буюу Ханбогд сумын нутагт 
дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээг хэрэгжүүлэх нь зүйтэй гэж үзсэн. Эдгээр газруудаас эхний 
ээлжинд Номгон сум болон Баян-Овоо сумын хойд хэсэгт дүйцүүлэн хамгааллын арга хэмжээг 
хэрэгжүүлэхээр тухайн нутгийн малчид, малчдын бүлэг, хоршооны удирдага, гишүүдтэй 
харилцан тохиролцсоны дараа аймгийн БОАЖ-ын газрын мэргэжилтнүүдийн саналыг харгалзан 
үзээд эцэслэн шийдвэрлэсэн. Дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр сонгон авсан 
дээрх газар нутгийн хэмжээ ойролцоогоор 2 сая га болж байгаа бөгөөд ОТ ХХК-ийн дүйцүүлэн 
хамгаалах шаардлагатай газрын хэмжээнээс 3 дахин их байна. Ирэх 5 жилд дүйцүүлэн 
хамгаалах арга хэмжээ амжилттай хэрэгжвэл цаашид цар хүрээгээ тэлж Ханбогд, Баян-Овоо 
сумдад хэрэгжүүлнэ. ОТ ХХК-ийн хувьд дүйцүүлэн хамгаалах ажлын хүрээнд бүс нутгийн 
бэлчээрийн менежментийг сайжруулах ажлыг үе шаттайгаар малчид, мэргэжлийн 
байгууллагуудтай хамтран хэрэгжүүлснээр зэрлэг амьтдын амьдрах орчин болсон бэлчээрийн 
чанар, хүртээмж нэмэгдэхийн зэрэгцээ малчдын амьжиргаа дээшилнэ гэж үзэж байна. Уг ажлыг 
үр дүнтэй байлгах үүднээс цогц байдлаар буюу “Тогтовортой Ноолуур” төслийг санаачлан 
хэрэгжүүлэхээр төлөвлөөд байна. Энэ төсөл нь гурван үндсэн зорилготой бөгөөд 5-н хэсгээс 
бүрдэнэ. 

Энэхүү төсөл нь: 

1. Зэрлэг туруутны амьдрах орчны чанар хүртээмжийг сайжруулахын тулд бэлчээрийн 
даацад тохирсон мал маллах нөхцөлийг бий болгох; 

                                                

1 TNC – The Nature Conservancy 
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2. Бэлчээрийн мал маллагааны “байгаль, зэрлэг амьтанд ээлтэй байх” шалгуурыг олон 
улсын түвшинд боловсруулж, уг шалгуурт тэнцсэн малчдын ямааны ноолуурыг гадаад 
зах зээлд нийлүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх; 

3. Малчдын бүлэг, хоршоог бэхжүүлэх, гишүүдийг чадавхжуулах гэсэн үндсэн гурван 
зорилготой. 

ОТ ХХК-ийн дүйцүүлэн хамгааллын хүрээнд хэрэгжих энэхүү төсөл эцэслэн боловсрогдоогүй 
байгаа бөгөөд одоогоор төслийн үйл ажиллагаа голчлон бэлчээрийн чанарыг сайжруулахад 
шаардагдах суурь нөхцөлийг (малчдын идэвх, санаачилгыг нэмэгдүүлэх, чадавхжуулах, 
ноолуурын зах зээл судлах гэх мэт) бий болгох чиглэлд түлхүү анхааран ажиллаж байна. Төсөл 
хэрэгжих эхний 5 жилдээ доорх 5 чиглэлээр үйл ажиллагаагаа явуулах болно. Үүнд: 

 Бэлчээрийн менежментийг сайжруулах; 

Энэ хүрээнд малчдын бүлгүүдийн бэлчээр ашиглалтыг сайжруулахад дэмжлэг үзүүлэх үйл 
ажиллагааг явуулах болно. Уг үйл ажиллагаанаас гарах үр дүнг бид урт хугацаанд хүлээж 
байгаа бөгөөд малчдын мэдлэг мэдээллээс ихээхэн хамаарна. Иймээс эхний ээлжинд малчдын 
боловсрол, мэдлэгт илүү анхаарч ажиллана. Тодруулбал ирэх 5 жилд: 

1) Энэ чиглэлийн дотоодын сайн туршлагуудыг олж илрүүлэх, малчдад сурталчлан 
таниулах; 
2) Малчдад зориулсан бэлчээрийн менежментийн уулзалт, семинар зохион байгуулах, 
малчид орон нутгийн удирдлагын хооронд бэлчээр ашиглалтын гэрээ байгуулахад дэмжлэг 
үзүүлэх. 

 Малын эрүүл мэнд, үүлдэр угсааг сайжруулах; 

Мал сүргийн эрүүл мэнд, таваарлаг байдал тогтвортой ноолуур төслийг амжилттай хэрэгжүүлэх 
бас нэг үндэс болно. Мал сүрэг эрүүл байна гэдэг нь Монгол орны хатуу, ширүүн өвлийг эрсдэл 
багатай давах магадлалыг нэмэгдүүлнэ. Цаашилбал эрүүл сүргийн үүлдэр угсааг үржил 
селекцийн аргаар сайжруулснаар нэг малаас авах ашиг шим нэмэгдэж чанар сайжирна. Ирэх 5 
жилдээ мал эмнэлгийн үйлчилгээг сайжруулах, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, мөн түүнчлэн сүргийн 
үүлдэр угсааг сайжруулах чиглэлд илүү анхаарч ажиллана. Тодруулбал: 

1) Төсөл хэрэгжих сумдын мал эмнэлэг, үржлийн мэргэжилтнийг чадавхжуулах; 
2) Төсөл хэрэгжих бүс нутгийн оюутнуудыг малын эмчийн мэргэжлээр суралцах тэтгэлэгт 
хамруулж ирээдүйн боловсон хүчнийг бэлтгэх; 
3) Малчдад шаардлагатай малын эм тарилга, вакцин худалдан авахад нь дэмжлэг үзүүлэх; 
4) Сүргийн эрүүл мэндийн байдлыг хянаж байх зорилгоор улирал тутмын үзлэгийн хуваарь 
гаргаж хэрэгжүүлэх; 
5) Сайн үүлдрийн ухна, угсаа сайтай эм ямаанаас бүрдсэн цөм сүрэг бий болгох. 

 Зэрлэг амьтанд ээлтэй мал маллагааны шалгуурыг боловсруулах; 

“Зэрлэг амьтанд ээлтэй бэлчээрийн мал аж ахуй” гэх шинэ ойлголтыг малчдын дунд бий болгох 
ажлыг ирэх 5 жилд хэрэгжүүлнэ. Энэ ойлголтыг бий болгосноор бэлчээрээр дамжин зэрлэг 
туруутан амьтдад үзүүлэх малын нөлөөг зохистой түвшинд байлгаж, мал, зэрлэг амьтдын 
зэрэгцэн идээшлэх нөхцөл бүрдэх юм. Төслийн явцад энэ чиглэлээр хийгдэх ажлууд илүү 
тодорхой болох бөгөөд энэ нь цаашлаад олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн “зэрлэг амьтдад 
ээлтэй бэлчээрийн мал аж ахуй” гэсэн гэрчилгээ авах ажлын суурь болж өгнө. Төслийн эхний 
шатанд зэрлэг амьтдад ээлтэй мал аж ахуйн сайн туршлагыг судлах, орон нутгийн онцлогт 
тохирсон арга ажиллагааг малчид, мэргэжилтнүүдтэй хамтран боловсруулах, олон нийтэд 
сурталчлан таниулах, хэрэгжүүлэх чиглэлд голчлон ажиллана. Тухайлбал: 
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1) Малчдад зориулсан зэрлэг амьтны мониторингийн арга зүйг боловсруулан хэрэгжүүлэх; 
2) Хоньч, хоточ банхар нохой тэжээх сонирхолтой малчин өрхүүдэд дэмжлэг үзүүлэх; 
3) Нутгийн иргэдэд суурилсан зэрлэг амьтдын фото мониторингийн хөтөлбөр боловсруулан 
хэрэгжүүлэх. 

 Малчдын хоршоодыг бэхжүүлэх, гишүүдийг чадавхжуулах; 

Малын гаралтай түүхий эд, тэр дундаа ноолуурын үнэ ханш, эрэлт нийлүүлэлтэд гол 
үйлдвэрлэгчид болох малчдын нөлөө асар бага юм. Малчид түүхий эдээ бидний хэлж 
заншсанаар “ченж” буюу зуучлагчидаар дамжуулан зах зээлд гаргаж байна. Энэ байдлыг 
өөрчлөх, өөрөөр хэлбэл малчид үйлдвэрлэгч хоёрын шууд харилцааг бий болгох ганц арга зам 
нь малчдын хоршоог хөгжүүлж, чадавхжуулах явдал юм. Малчид хорших байдлаар зах зээлийн 
харилцаанд оролцож байж түүхий эдийн үнэ ханшид нөлөөлж, өөрсдийн эрх ашгийг хамгаалж 
чадна. Ирэх 5 жилд энэ төслийн хүрээнд малчдын хоршооны чадавхийг бэхжүүлэх, зах зээлийн 
нөхцөл байдалд тохирсон бизнес төлөвлөгөө боловсруулахад нь дэмжлэг үзүүлэх чиглэлд 
анхааран ажиллах болно. Тухайлбал: 

1) Төсөл хэрэгжүүлэхээр сонгогдсон Номгон сумын малчдын хоршооны барилга барих 
ажилд санхүүгийн болон техникийн туслалцаа үзүүлэх; 
2) Хоршооны үйл ажиллгаанд шаардагдах тоног төхөөрөмжийг (комьютер, принтер) 
нийлүүлэх; 
3) Хоршооны удирдлага, гишүүдийг шаардлагатай сургалтуудад хамруулах; 
4) “Нутаг” академиас зохион байгуулдаг “Залуу малчин” хөтөлбөрт 15 малчин залуусыг 
хамруулах. 

 Гадаад зах зээлд ноолуур экспортлох боломжийг судлах. 

Тогтвортой ноолуур төслийн эцсийн зорилго нь малын тоог чухалчилдаг (бэлчээр, зэрлэг 
амьтдад дарамт үзүүлдэг) сэтгэхүйг чанарыг эрхэмлэх хандлага руу аажмаар өөрчлөн байгаль, 
зэрлэг амьтанд ээлтэй бэлчээрийн мал аж ахуйг хөгжүүлэх юм. Үүний үр дүнд малчид цөөн 
тооны малаас өндөр ашиг шим хүрэх болно. Бодит өөрчлөлтийг бий болгохын тулд ямар нэгэн 
эдийн засгийн хөшүүрэг шаардлагатай. Тогтвортой ноолуур төслийн энэ хэсэгт бэлчээр, зэрлэг 
амьтанд ээлтэй мал аж ахуй эрхэлж буйгаа үйл ажиллагаагаараа баталгаажуулан ноолуураа 
гадаад зах зээлд гаргах, килограмм тус бүрт нэмүү өртөг шингээх боломжийг гадаад дотоодын 
компаниудтай хамртан судална.  

1) Ноолуураа хэрхэн ангилан ялгах, цэвэрлэх, хадгалах зэрэг сургалтууд зохион байгуулах; 
2) Ноолуурын чиглэлийн сайн үүлдрийн ухна нутагшуулах; 
3) “Байгаль, зэрлэг амьтанд ээлтэй үйл ажиллагаа”-ны сертификатын нөхцөлийг таниулах; 
4) Гадаадын ноос, ноолууран бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчидтэй холбоо тогтоож хамтран 
ажиллах боломжийг судлах. 

Эдгээр чиглэл бүр үйл ажиллагааны тодорхой хөтөлбөртэй бөгөөд нэгдмэл байдлаар хэрэгжиж 
байж төслийн зорилтот үр дүнд хүрэх юм. Дор дурдсан үйл ажиллагааг эхний 5 жилд 
хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байгаа бөгөөд төслийн хэрэгжилтийн явцын үр дүнгээс хамаараад 
хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа өөрчлөгдөх боломжтой.  

Байгаль хамгаалах нэмэлт арга хэмжээнүүд 

ОТ ХХК нь дээр дурдсан дүйцүүлэн хамгааллын хөтөлбөрөөс гадна үлдэгдэл сөрөг нөлөө үзүүлж 
болзошгүй, хамгаалах шаардлагатай биологийн төрөл зүйл тус бүрт чиглэсэн байгаль 
хамгааллын дараах нэмэлт арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлнэ. 
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 Хууль бус ан, худалдаатай тэмцэх төсөл 
 Улаанбаатар-Бээжингийн төмөр зам дагуух хашааг авах 
 ОТ ХХК-ийн цахилгаан дамжуулах шугамаас үүдэлтэй болзошгүй үлдэгдэл нөлөөллийг 

дүйцүүлэн хамгаалах 
 Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн эргүүл хяналтын хөтөлбөрийг сайжруулах, байгаль 

хамгаалагчдыг чадавхжуулах 
 Заган ойн нөхөн тарилт 
 Бор овоогийн нөхөн сэргээлт 

Хүснэгт 4: ОТ ХХК-ийн дүйцүүлэн хамгааллын болон байгаль хамгааллын нэмэлт арга 
хэмжээнд зарцуулах төсөв (2016-2020) 

# 
Арга 
хэмжээ 

Цар хүрээ 
Хэрэгжүүлэх үйл 
ажиллагаа 

Төсөв (сая төгрөг) 
2016 2017 2018 2019 2020 

Дүйцүүлэн хамгааллын арга хэмжээ 

1 

Тогтвортой 
ноолуур 
төсөл 

Өмнөговь 
аймгийн 
Номгон, Баян-
Овоо сум 

Энэ тайлангийн 8.3.4-т 
дурдсан үйл ажиллагааг 
хэрэгжүүлнэ. 

200.0 205.2 208.7 189.0 

 

183.0 

Байгаль хамгааллын нэмэлт арга хэмжээ 

1 
Хууль бус 
анг 
бууруулах 

Өмнөговь 
аймгийн 

Номгон, Баян-
Овоо, 

Манлай, 
Ханбогд, 

Дорноговь 
аймгийн 

Хатанбулаг, 
Хөвсгөл сумд 

Тогтмол эргүүл хяналт 
хийх, мэдээлэл хүлээн 
авах байнгын утас 
ажиллуулах, сургалт 
сурталчилгаа явуулах 

100.0 105.8 102.1 98.0 95.0 

2 
Төмөр 
замын 
хашаа авах 

УБ-
Бээжингийн 
төмөр зам 
дагуу 

ТЭЗҮ хийх, мэргэжлийн 
байгууллагуудыг 
оролцуулсан хурал 
зохион байгуулах, хашааг 
хэсэгчлэн авах 

46.0 48.5 50.6 53.4 55.0 

3 

ОТ-н бус 
цахилгааны 
шугамын 
нөлөөг 
бууруулах 

Улсын 
хэмжээнд 

Хурал зохион байгуулах, 
Идлэг шонхорыг ихээр 
хөнөөдөг цахилгааны 
шугамуудыг тогтоох, 
тусгаарлагч суурилуулах 

45.6 47.1 47.9 50.2 53.1 

4 
Заган ойн 
нөхөн 
тарилт 

Ханбогд сум 
2-3 настай 25,000 ширхэг 
суулгац тарих 

100.0 - - - - 

 Нийт   491.6 406.6 409.3 390.6 386.1 

ОТ ХХК-ийн 2016-2020 онд хэрэгжүүлэх “Дүйцүүлэн хамгаалах төлөвлөгөө”-нд нийт Хоёр тэрбум 
наян дөрвөн сая хоёр зуун мянган (2,084,200,000) төгрөг зарцуулахаар урьдчилан тооцсон.  

2016-2020 оны БОЯБДХ төлөвлөгөөнд тусгагдсан арга хэмжээнүүдийг тухайн жилийн БОМТ-нд 
тусган Төрийн захиргааны төв байгууллагад хүргүүлэн батлуулж, биелэлтийг хангаж ажиллах, 
мөн байгаль хамгаалах нэмэлт арга хэмжээнүүдийг хийх хэрэгтэй. 
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Хүснэгт 5: ОТ төслийн БОЯБДХ төлөвлөгөө, 2016-2020 

 # Үйл ажиллагаа, удирдлагын хяналт Үр дүнгийн үзүүлэлт шалгах арга 
Хугацаа 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

1 Тогтвортой ноолуур төслөөс гарах үр дүнг мэдээлэх мониторингийн хөтөлбөр хэрэгжүүлэх 
1.1 Малчид, мал аж ахуйн мэргэжилтнүүдтэй хамтарч Номгон, Баян-Овоо сумын 

бэлчээрийн зураг хийх (бэлчээрийн менежментийн зорилгоор) 
Бэлэн болсон бэлчээрийн зураг           

1.2 Төсөл хэрэгжиж байгаа бүс нутгийн бэлчээрийн мониторинг хийх зорилгоор 40 
мониторингийн талбай байгуулах (Номгон, Баян-Овоо, Манлай сумдад)  

Шинэ талбайнуудын тухайн жилийн мониторинг            

1.3 Малчидтай хамтарч малын тоонд хяналт үнэлгээ хийх, бэлчээрийн даац болон 
ургацын байдалтай харьцуулах 

Төслийн талбайн ямаа болон бусад малын тоо      

2 Зэрлэг амьтдад ээлтэй мал маллагааны арга нэвтрүүлэх  
2.1 Малчин өрхүүдэд банхар нохой өгч, хэрхэн сургах  талаар зөвлөмж өгөх Бүлэг нөхөрлөлийн банхар нохой           
2.2 Малчин өрхүүдийг байршил тогтоогч төхөөрөмж, зургийн аппарат, бензиний мөнгө 

олгож зэрлэг амьтдын мониторингийн ажлыг сар бүр хийлгүүлэх байдлаар малчдын 
оролцоотой фото мониторингийн хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэх 

Зэрлэг амьтдын тухай тайлан мэдээ           

3 Малын үржлийг сайжруулах малчдын бүлгүүдийн чадавхийг бэхжүүлэх  
3.1 Малчидтай хамтран ажиллах мал аж ахуй, үржлийн мэргэжилтэн бэлтгэх 

(зоотехникч) 
Зоотехникчийн малчидтай ажиллах байдал           

3.2 Малын эмч, зоотехникчийг малчдын бүлгүүдтэй ажиллахад шаардагдах багаж 
хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж, эм тарианы нөөцөөр хангах 

Зоотехникчийг шаардлагатай нөөцөөр хангах           

4 Ноолуурын чанар сайжруулахад чиглэсэн малчдын бүлгүүдийн малын үржлийн арга ажиллагааг сайжруулах, “цөм сүрэгт” тулгуурласан үржлийн 
хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэхэд малчдад дэмжлэг үзүүлэх  

4.1 Цөм сүргийн хээлтүүлэгч (ухна) худалдаж авах Худалдаж авах хээлтүүлэгч (ухна)           
4.2 Малчдын бүлгүүдэд сайн үүлдрийн хээлтүүлэгч тараах 2016 оны үржлийн улирал эхлэхээс өмнө малчдын 

бүлгүүдэд хүргэсэн хээлтүүлэгч  
          

4.3 Цөм сүрэг бүрдүүлэх үржлийн хээлтэгч сонгоход малчдад туслах 200 орчим хээлтэгч сонгож, худалдаж авсан 
хээлтүүлэгчийн хамт бүрдүүлсэн цөм сүрэг  

          

4.4 Малчдын бүлгүүдэд ноолуурын чанарын үнэлгээний тухай сургалт зохион байгуулах Ноолуур самнах улирлаас өмнө зохион байгуулсан 
сургалт 

          

5 Ноолуурын чанар сайжруулах малчдын бүлгүүдийн мал маллагааны арга ажиллагааг сайжруулах  
5.1 Малчдын бүлгүүдэд паразитын эсрэг эм тариа худалдаж авахад туслах Худалдаж авсан эм            

5.2 Малын нийтлэг тохиолддог өвчин, паразитын эмчилгээний зориулалтаар эмийг зүй 
зохистой хэрэглэхэд малчдад туслах 

Малчид малын эмчилгээнд эмийг оновчтой 
хэрэглэх  
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 # Үйл ажиллагаа, удирдлагын хяналт Үр дүнгийн үзүүлэлт шалгах арга 
Хугацаа 

2
01

6 

2
01

7 

2
01

8 

2
01

9 

2
02

0 

5.3 Өвлийн улиралд байгалийн өвс, ургамал ховор үед хэрэглэх хадлан, тэжээл 
худалдан авч нөөц бий болгож цаг хүндэрсэн үед малчдад тараах 

 Малчид тэжээл сонгох мэдлэгтэй болох           

6 Төсөл хэрэгжих бүс нутгийн малын эмч, үржлийн мэргэжилтний чадавхийг бэхжүүлэхэд туслах  
6.1 Төсөл хэрэгжих бүс нутгаас малын эмчийн мэргэжлээр суралцах оюутан залууст 

тэтгэлэг олгох 
Оюутан мал эмнэлгийн чиглэлээр суралцаж 
тэтгэлэг авах 

          

6.1 Малын эрүүл мэндийг сайжруулах ажлыг дэмжих, хяналт үнэлгээ хийхэд зориулж 
малчдын бүлгүүдийн мал эмнэлгийн улирлын үнэлгээ боловсруулж хэрэгжүүлэх 

Малын эрүүл мэндийн чиглэлээр авах арга хэмжээг 
чанаржуулах 

          

7 Залуу малчдыг сургах замаар малчдын бүлгүүдийг үйлдвэрлэгч байгууллага болоход дэмжлэг үзүүлэх, бэхжүүлэх  
7.1 Нутаг академиас (Нутгийн зөвлөлтэй холбоотой) 15 залуу малчныг хувь хүний 

хөгжил, байгалийн нөөц, бэлчээрийн хариуцлагатай төлөвлөлт ба менежмент, 
чанартай, эрүүл, ашиг шимтэй мал аж ахуй эрхлэх, хөдөөгийн болон бүсийн хөгжил, 
эрт сэрэмжлүүлэг ба эрсдэлийн зохицуулалт сэдвээр нэг жилийн сургалтад 
хамруулах 

Дүйцүүлэн хамгааллын хөтөлбөр хэрэгжүүлж 
байгаа газраас сонгогдсон оюутнуудын 50% 
сургалтаа амжилттай дүүргэсэн байх 

          

8 Малчдын бүлгүүдийн ажиллах чадварыг нэмэгдүүлэх  
8.1 Номгон сумын малчдын бүлгүүдийг удирдах байгууллагатай болоход санхүүгийн 

болон техникийн дэмжлэг үзүүлэх 
2016 оны 12 дугаар сараас өмнө удирдах 
байгууллага байгуулсан байх 

          

9 Орлогын эх үүсвэр төрөлжүүлэх замаар малчдын дан ганц ямаанаас орлогоо бүрдүүлдэг байдлыг бууруулах 
9.1 Малчдын бүлгүүдийн орлогын эх үүсвэрийг төрөлжүүлэх боломжийн талаар эдийн 

засгийн дүн шинжилгээ хийх 
2016 оны 3-р улиралд тайлан өгсөн байх           

10 Хөтөлбөрийн харьцуулсан үзүүлэлт, эрсдэлийн үнэлгээ хийх 
10.1 Монгол болон бусад орны ноолуурын тогтвортой үйлдвэрлэлийн тухай 

санаачилгууд, тэдгээрийн сургамж, эрсдэл/нөлөөллийн шинжилгээний тухай судалж 
тогтоох 

2016 оны 4-р улиралд тайлан өгсөн байх      

10.2 Ноолуурын тогтвортой үйлдвэрлэл хөтөлбөрийн үйл ажиллагаа болон холбогдох 
асуудлын талаар Байгаль орчин, нийгмийн эрсдэлийн үнэлгээний бүртгэл 
боловсруулж хэрэглэх 

Эхний бүртгэл 2016 оны 3-р улиралд дууссан байх           
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5. Нүүлгэн шилжүүлэх, нөхөн олговор олгох төлөвлөгөө 
5.1 Тодорхойлолт 

Олон улсын санхүүгийн корпорацийн Гүйцэтгэлийн стандарт 5 болох “Газар чөлөөлөлт ба 
албадан нүүлгэн шилжүүлэлт” болон Европын сэргээн босголт хөгжлийн банкны Гүйцэтгэлийн 
шаардлага 5 болох “Газар чөлөөлөлт ба албадан нүүлгэн шилжүүлэлт”-д тодорхойлсноор биет 
болон эдийн засгийн нүүлгэн шилжүүлэлтийн аль алиных нь нөлөөллийг авч үзсэн болно. Үүнд: 

 Биет нүүлгэн шилжүүлэлт – төслийн хэрэгцээнд зориулан газрыг ашиглах эсвэл 
чөлөөлснөөс үүдэн төслийн талбайд амьдарч байгаа хүмүүс өөр газар луу нүүх 
шаардлага (Олон улсын санхүүгийн корпораци, 2012) гарч буй байдлыг хэлнэ. 

 Эдийн засгийн нүүлгэн шилжүүлэлт – төслийн үйл ажиллагаанд зориулан газрыг 
чөлөөлснөөс эдийн засгийн хувьд хохирол, алдагдал учирч улмаар амьжиргаанд нь 
нөлөөлж буй байдлыг хэлнэ (Олон улсын санхүүгийн корпораци, 2012). 

 Төслийн үйл ажиллагаанаас аж ахуйн үйл ажиллагаанд саад тотгор учруулах – энэ 
тохиолдолд төслийн байгууламжуудад ойр оршин суудаг малчин өрхүүдэд түр зуурын 
болон эрчимтэй явагдаж буй барилгын ажлын үеэр мал аж ахуй эрхлэхэд нь саад 
учруулах болно. 

5.2 Нүүлгэн шилжүүлэлтийн нөлөөлөл 

Төслийн барилгын ажил, үйлдвэрлэл болон хаалтын үе шатны нүүлгэн шилжүүлэлтээс дараах 
нөлөөллүүд үүснэ. Үүнд: 

 Уурхайн тусгай зөвшөөрлийн талбай, түүний эргэн тойрны 10 км-ийн зай доторх бүсээс 
малчин өрхүүдийг нүүлгэн шилжүүлэх, 

 Мал аж ахуйн үйл ажиллагаанд учрах саад тотгор, 
 Усны хүртээмж/чанарт нөлөөлөх, худаггүй болох болон бусад нөлөөллүүд жишээ нь 

худаг ашиглах боломж нь хязгаарлагдах, 
 Ханбогд сумын хэмжээнд бэлчээрийн талбай багассанаас бэлчээр ашиглахын төлөө 

өрсөлдөөн нэмэгдэж, үлдсэн бэлчээрийн даац хэтрэх. 
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Хүснэгт 6: Нүүлгэн шилжүүлэлтийн нөлөөлөл ба нөлөөллийн бүсүүд 
Төсөл/Байгууламжуудын 
талбай Нөлөөллийн эх үүсвэр Нүүлгэн шилжүүлэлтийн нөлөөлөл/ 

нөөцийн алдагдал Нөлөөллийн бүс 

1. Уурхайн талбай2  Уурхайн тусгай зөвшөөрөлт талбайд ил уурхай, 
босоо амнууд, барилгын кемп, захиргааны хэсэг 
байдаг тул хашаагаар хүрээлэгдсэн байх 
шаардлагатай ба аюулгүй ажиллагааны үүднээс 
малаа бэлчээхийг хориглоно.  

 Үүнээс гадна уурхайн тусгай зөвшөөрлийн талбайн 
эргэн тойрны 10 км-т малчдын өвөлжөө байлгахыг 
хориглосон,хориотой бүсийг тогтоосон ба малаа 
бэлчээх болон зусахыг зөвшөөрсөн байна. 

Биет нүүлгэн шилжүүлэлт ба нүүлгэн 
суурьшуулалд (A1):  
 Уурхайн тусгай зөвшөөрөлт талбайд 
өвөлжөөтэй малчин айлуудыг уг талбайгаас 
гадагш нүүлгэн шилжүүлсэн. 

 Уурхайн тусгай зөвшөөрөлт талбайн хашаа 
доторх 8,625 га бэлчээрийн талбай алдагдаж 
ашиглах боломжгүй болно. 

A1. Уурхайн талбайд өвөлжөө нь 
байрладаг бүх малчин өрхийг 
нүүлгэн шилжүүлэх эцсийн өдрийг 
албан ёсоор 2004 оны 1-р сарын 
28-ны өдрөөр тогтоосон. 

2. Эзэнгүй 
өвөлжөөнүүд (бүх 
нөлөөллийн бүсэд) 

Барилгын ажил бүх талбайд явагдах үед эзэнгүй 
орхисон өвөлжөөг малчид ашиглах боломжгүй болно 
(хэрвээ малчид сумын төвд түр амьдарч байгаа бол) 

Хуримтлагдах нөлөөлөлд өртсөн 
өвөлжөөндөө амьдардаггүй малчид (F1):  
Нөлөөллийн талбайгаас нүүлгэн шилжүүлсэн 
өвөлжөөндөө амьдардаггүй эздэд үзүүлэх 
Цагаан хадны ачааны машины зогсоолоос 
үүдсэн хуримтлагдсан нөлөөлөл.  
Мал маллагааны хэв маяг алдагдах (F2): 
Эзэнгүй өвөлжөөнд шууд нөлөө үзүүлэх 
магадлал маш бага боловч Оюутолгой ХХК нь 
малчдын өвөлжөөгөө эзэмших эрх болоод 
тухайн малчид өвөлжөөндөө очих үед барилгын 
ажлын нөлөөлөлд өртөх магадлалтайг хүлээн 
зөвшөөрч байгаа. 

F1. Цагаан хад орчим дахь ОТ-
Гашуунсухайт хоорондын замын 
нөлөөллийн бүс  
F2. Нөлөөллийн бүсийн аль нэгд 
нь, эзэнгүй өвөлжөөтэй бүх 
айлууд 

Нэмэлт нөлөөлөл 
(нөлөөллийн бүх бүс)3 

 Барилгын ажил ба байнгын барилга 
байгууламжийн байрлал, тухайлбал зам нь зарим 
малчдын хувьд худгаа ашиглах боломжийг нь 
хязгаарладаг 

 Давхар нөлөөлөл (давхацсан нөлөөллийн бүсүүдэд 
байрлаж буй өрхүүд). 

Нөлөөлөлд нэгэнт өртсөн малчдад 
үзүүлэх нэмэлт нөлөөлөл:  
 Барилгын ажлын үед болон олборлолтын үед 
худаг руу нэвтрэх боломжгүй болох. 

 7 өрх нэгээс илүү нөлөөллийн бүсийн 
нөлөөлөлд өртөж байгаа тул нэмэлт нөхөн 
олговор авах юм. 

Худаг/усны нөлөөлөлд өртсөн 
улирлын чанартай нүүдэл хийдэг 
бүх малчин өрхүүд Нэгээс дээш 
төрлийн нөлөөлөлд өртсөн бүх 
өрхүүд 

                                                

2 Уурхайн тусгай зөвшөөрөлт талбайд уурхайн талбай болон эргэн тойрны 10 км-т хүн суурьшихыг хориглосон Хориотой бүсэд хамаарна. 

3 Өрхүүд бусад нөлөөллийн ангилалд мөн тооцогдсон. 
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Хүснэгт 7: Газар ашиглалтаас үүсэх нөлөөлөл болон түүнийг бууруулах арга хэмжээнүүд 

Нөлөөлөл Нөлөөлөлд 
өртөгсөд Үе шат Нөлөөллийн 

ангилал 
Нөлөөллийн 
зэрэглэл 

Төлөвлөлтийг сайжруулах ба нөлөөллийг 
бууруулах 
арга хэмжээ 

Менежментийн 
төлөвлөгөө, бодлого, 
журам 

Үлдэгдэл 
нөлөөллийн 
зэрэглэл 

Малчин 
өрхүүдийн 
биет нүүлгэн 
шилжүүлэлт 

Нүүн суурьшсан 
малчин өрхүүд 

Барилга, 
угсралт 
Үйл 
ажиллагаа, 
Хаалт 

Үргэлжлэх хугацаа: 
Урт хугацааны 
Нөлөөлөх хүрээ: 
Хэсэг газрын 
Магадлал: Гарцаагүй 

Их, сөрөг  2004-2005 оны хооронд нөлөөлөлд өртсөн 
малчидтай сайтар зөвлөлдөн Малчдыг нүүлгэн 
шилжүүлэх хөтөлбөрийг хэрэгжүүлсэн. 

 Нөхөн олговор ба амьжиргааг нөхөн сэргээх 
арга хэмжээг тусгасан малчдыг нүүлгэн 
суурьшуулах багцыг боловсруулан 
хэрэгжүүлсэн. 

 Сумын удирдлагатай зөвшилцөн газар эзэмших 
гэрчилгээтэй өвөлжөө болон гүний худгийг шинэ 
бэлчээрийн газар луу шилжүүлэх, 

 Нүүлгэн шилжүүлсэн өрх бүрийн нэг гишүүнийг 
ажлын байр, сургалт, бусад бизнесийн хөгжлийн 
дэмжлэг үзүүлэх, 

 Нүүлгэн шилжүүлсэн малчин өрхүүдээс судалгаа 
авах, хяналт тавих ажлыг 2006, 2010 онд хийсэн 
ба цаашид үргэлжлүүлэх, 

 Нүүлгэн шилжүүлсэн малчдын хаалтын ба 
төгсгөлийн аудитыг хийнэ. 

 Малчдыг нүүлгэн 
шилжүүлэх гэрээ 
(Нүүлгэн шилжүүлэх 
үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөө), 

 Малчдын нүүлгэн 
шилжүүлэх ажлын 
тайлан (дотоод баримт 
бичиг), 

 Нүүлгэн шилжүүлэх үйл 
ажиллагааны 
төлөвлөгөө 

Дунд, сөрөг 

Эдийн 
засгийн 
нүүлгэн 
шилжүүлэлт 
(зуны 
бэлчээрээ 
алдах) 

Нөлөөлөлд 
өртсөн малчин 
өрхүүд 

Барилга, 
угсралт 
Үйл 
ажиллагаа, 
Хаалт 

Үргэлжлэх хугацаа: 
Урт хугацааны 
Нөлөөлөх хүрээ: 
Хэсэг газрын 
Магадлал: Гарцаагүй 

Их, сөрөг  Оюутолгой ХХК-д ажиллах ажлын байраар 
хангах, 

 Орон нутгийн бизнес, эдийн засгийн хөгжлийн 
хөтөлбөрийн хүрээнд бизнес хөгжүүлэх 
боломжоор хангах, 

 Дээд боловсролын сургалтын тэтгэлэг, 
сургуулийн сурагчдад үзүүлэх материал болон 
бичиг хэрэгслийн дэмжлэгээр дамжуулан 
боловсролын туслалцаа үзүүлэх, 

 Хөдөлмөр эрхлэлт болон шинэ бизнесийг 
хөгжүүлэхэд зориулсан техник мэргэжлийн 
болон малчдад зориулсан бусад сургалтад 
хамрагдах боломжийг олгох, 

 Бэлчээрийн тогтвортой менежментийн 
хөтөлбөрт оролцуулах. 

 Нүүлгэн шилжүүлэх үйл 
ажиллагааны 
төлөвлөгөө, 

 Орон нутгийн 
бизнесийн болон эдийн 
засгийн хөгжлийн 
хөтөлбөр 

Дунд, сөрөг 

Мал аж ахуй 
эрхлэх ажил 
тасалдах 

Нөлөөлөлд 
өртсөн малчин 
өрхүүд 

Барилга, 
угсралт, Үйл 
ажиллагаа 

Үргэлжлэх хугацаа: 
Дунд хугацааны 
Нөлөөлөх хүрээ: 
Хэсэг газрын 
Магадлал: Гарцаагүй 

Дунд, сөрөг  Дээд боловсролын сургалтын тэтгэлэг, 
сургуулийн сурагчдад үзүүлэх материал болон 
бичиг хэрэгслийн дэмжлэгээр дамжуулан 
боловсролын туслалцаа үзүүлэх, 

 Тоосжилтыг хянах арга техник, журмыг 
хэрэгжүүлэх, 

 Бэлчээрийн тогтвортой менежментийн 

 Нүүлгэн шилжүүлэх үйл 
ажиллагааны 
төлөвлөгөө, 

 Тээврийн 
менежментийн 
төлөвлөгөө, 

 Агаарын чанарын 

Бага, сөрөг 
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Нөлөөлөл Нөлөөлөлд 
өртөгсөд Үе шат Нөлөөллийн 

ангилал 
Нөлөөллийн 
зэрэглэл 

Төлөвлөлтийг сайжруулах ба нөлөөллийг 
бууруулах 
арга хэмжээ 

Менежментийн 
төлөвлөгөө, бодлого, 
журам 

Үлдэгдэл 
нөлөөллийн 
зэрэглэл 

хөтөлбөрт оролцуулах, 
 Тогтмол зөвлөгөөн хийх, олон нийтийн санал 
гомдлыг шийдвэрлэх механизмыг бий болгох 

менежментийн 
төлөвлөгөө, 

 Оролцогч ба сонирхогч 
талуудын оролцооны 
төлөвлөгөө, 

 Олон нийтийн санал 
гомдлыг шийдвэрлэх 
журам ба санал 
хүсэлтийн бүртгэл 

Ус ашиглах 
боломж 
хязгаарлаг-
дах буюу 
алдагдах 

Нөлөөлөлд 
өртсөн малчин 
өрхүүд 

Барилга, 
угсралт, Үйл 
ажиллагаа 

Үргэлжлэх хугацаа: 
Богино хугацааны 
Нөлөөлөх хүрээ: 
Хэсэг газрын 
Магадлал: Гарцаагүй 

Их, сөрөг  Худгийг солих, усны хангамжийг өмнө нь 
байсантай ижил түвшинд байлгах, 

 Төслийн байгууламжуудын ойр орчимд байгаа 
нөлөөлөлд өртөж болзошгүй малчдын худагт 
хяналт шинжилгээ хийх 

 Нүүлгэн шилжүүлэх үйл 
ажиллагааны 
төлөвлөгөө, 

 Усны нөөцийн 
менежментийн 
төлөвлөгөө 

Бага, сөрөг 

Нийтийн 
бэлчээрийн 
алдагдал 
(бэлчээрийн 
газрын 
төлөөх 
өрсөлдөөн 
нэмэгдэх) 

Ханбогд сумын 
малчид 

Барилга, 
угсралт 
Үйл 
ажиллагаа, 
Хаалт 

Үргэлжлэх хугацаа: 
Урт хугацааны 
Нөлөөлөх хүрээ: Том 
газрыг хамарсан 
Магадлал: Гарцаагүй 

Дунд, сөрөг  Бэлчээрийн тогтвортой менежментийн 
хөтөлбөрөөр дамжуулан орон нутгийн иргэдэд 
худаг нөхөн сэргээх, малын угаалга, мал 
эмнэлгийн үйлчилгээ зэрэг мөнгөн бус нөхөн 
олговрыг олгох, 

 Бэлчээр ашиглагчдын бүлгүүдийг байгуулах, 
тухайн бүлэг бүр бэлчээрийн менежментийн 
төлөвлөгөөг боловсруулах, 

 Ханбогд суманд урт хугацааны бэлчээрийн 
төлөв байдлын урт хугацааны хяналтын 
хөтөлбөр боловсруулах, 

 Ханбогд сумын Бэлчээрийн төлөв байдлын 
хяналтын мэдээллийн сан байгуулах, 

 Үр цуглуулах, хөндөгдсөн бэлчээрийн газрыг 
нөхөн сэргээх 

 Нүүлгэн шилжүүлэх үйл 
ажиллагааны 
төлөвлөгөө, 

 Бэлчээрийн тогтвортой 
менежментийн 
хөтөлбөр, 

 Ханбогд сумын 
бэлчээрийн газрын 
төлөвийн хяналт 
шинжилгээний тайлан 

Дунд, сөрөг 
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5.3 Нөхөн олговор олгох төлөвлөгөө 

Ханбогд сумын Малчин өрх, Ханбогд сумын Засаг дарга болон ОТ ХХК-с 2004 онд Нүүлгэн 
шилжүүлэх тухай 10, 2011/2012 онд Нөхөн олговрын тухай 89 гэрээг тус тус байгуулсан. Уг 
гэрээгээр тус компаниас тухайн өрхөд хороо бууц барих, малжуулах, худаг гаргах, хүүхдийн дээд 
сургуулийн оюутны сургалтын төлбөр, дунд сургуулийн сурагчийн хичээлийн бэлтгэл, богино 
хугацааны сургалтад хамрагдах зардал, хагас цагийн ажлын байраар тодорхой хугацаанд хангах 
зэргийг компанийн зүгээс хэрэгжүүлэхээр тохирсон болно. Компани Гэрээгээр хүлээсэн үүргээ 
тухай бүр хэрэгжүүлсэн бөгөөд одоогийн байдлаар сургалттай холбоотой дэмжлэгийг үзүүлсээр 
байна. 
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Хүснэгт 8: Нүүлгэн шилжүүлэх, нөхөн олговор олгох арга хэмжээний төлөвлөгөө 
Нөлөөлөлд өртөх 

иргэд 
Нүүлгэн шилжүүлэх арга 

хэмжээ 
Арга хэмжээний цар, 

хэмжээ Нэгжийн өртөг Нийт зардал 
(сая.төг) 

Хэрэгжүүлэх хугацаа ба 
давтамж 

Баримтлах стандарт, 
аргачлал 

Дэмжлэг авч буй өрхийн 
тоо:  
Оюутан - 5   
Сурагч - 5 

Нүүлгэн шилжүүлсэн, нөхөн 
олговор олгосон малчин 
өрхүүдтэй хийсэн гэрээний 
хэрэгжилтийн хяналт-
шинжилгээ/ мониторинг 

Өмнөговь аймгийн Ханбогд 
сум 

Оюутны 
сургалтын 
төлбөр–1,500,000 
 
Хичээлийн 
хэрэгсэл-215,000  
 
Ажлын  багаж, 
түлш- 28,600,000 
(37,175,000) 

185,875,000 2016 онд МУ-ын үндсэн хууль, 16 
дугаар зүйл 
Газрын тухай хууль 
/шинэчилсэн 
найруулга/, 42 дугаар 
зүйл 
Монгол улсын иргэнд 
газар өмчлүүлэх тухай 
хууль, 37 дугаар зүйл 
Иргэний хууль, 112 
дугаар зүйл, 18 дугаар 
бүлэг 
Хөдөлмөрийн тухай 
хууль, 19 дүгээр зүйл 
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6. Түүх, соёлын өвийг хамгаалах төлөвлөгөө 

Газар шорооны ажлын үед өмнө нь судалж тогтоож чадаагүй археологийн болон түүх соёлын 
үлдэц, үнэт зүйлс өртөж болзошгүй. Иймд “Соёлын өвийг хамгаалах тухай хууль”-ийн 27.8-д хот 
суурин, барилга байгууламж барих, шинээр зам тавих, усан цахилгаан станц байгуулах, газар 
тариалан эрхлэх, ашигт малтмалын хайгуул хийх, ашиглах зэрэг аж ахуйн үйл ажиллагаа 
явуулахад зориулан газар олгохоос өмнө палеонтологи, археологи, угсаатны мэргэжлийн эрдэм 
шинжилгээний байгууллагаар урьдчилан хайгуул, судалгаа хийлгэж, дүгнэлт гаргуулна гэж 
заасан байдаг. Тиймээс палеонтологи, археологийн судалгаа, хайгуул хийж, шинжилгээний үр 
дүнг мэдээлж болзошгүй аюулд өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх хэрэгтэй.   

Тус хуулийн 29.1-д зааснаар соёлын өвийн судалгааны ажлын дэлгэрэнгүй тайлангийн нэг 
хувийг соёлын өвийн улсын нэгдсэн бүртгэл, мэдээллийн санд шилжүүлнэ. 

• Соёлын өвийг хамгаалах, хадгалах МУ-ын хууль эрхзүйн орчинг дагаж мөрдөх, 
• Түүхийн болоод соёлын өв сангийн зүйлүүд олдох буюу олдох магадлал ихтэй бол 

нэн даруй төслийн үйл ажиллагааг зогсоож, орон нутгийн засаг захиргаа мөн улс 
төрийн болон холбогдох шинжлэх ухааны судалгааны байгууллагуудад мэдэгдэх, 

• Түүх, соёлын дурсгал болон ард түмний зан үйлд харшлах зүйлсийг хөндөхгүй 
байхын үүднээс талбайд орших дурсгалт зүйлст хамгаалалт хийх, ойр орчмоор нь 
машин техник явуулахгүй байхаар зохион байгуулна. 

6.1 Эрх зүйн хязгаарлалт 

МУ-ын Соёлын өвийг хамгаалах тухай хууль болон ЮНЕСКО-гоос баталсан олон улсын эрх зүйн 
актуудад соёлын төрөл зүйл, соёлын өвийг хамгаалахтай холбоотой асуудлуудыг тодорхой 
тусгасан байдаг. Үүнд: 

• 1972 онд баталсан “Дэлхийн соёлын болон байгалийн өвийг хамгаалах” тухай 
конвенц, 

• 2001 онд баталсан “Соёлын төрөл зүйлийн тухай” тунхаглалд соёлын өв, түүний 
төрөл зүйл нь бүх хүн төрөлхтний өв хөрөнгө бөгөөд өнөө үе болон хойч үеийн ашиг 
сонирхлын үүдснээс тэдгээрийг хүлээн зөвшөөрч, хадгалж хамгаалах тухай заасан 
байна. 

• МУ-ын Үндсэн хуулийн 1 дүгээр бүлгийн 7.1-д “Монголын ард түмний түүх, соёлын 
дурсгалт зүйл, шинжлэх ухаан, оюуны өв төрийн хамгаалалтад байна” гэж заасан.  

• МУ-ын Соёлын өвийг хамгаалах тухай хуулийн 27.8-д хот суурин, барилга 
байгууламж барих, шинээр зам тавих, усан цахилгаан станц байгуулах, газар 
тариалан эрхлэх, ашигт малтмалын хайгуул хийх, ашиглах зэрэг аж ахуйн үйл 
ажиллагаа явуулахад зориулан газар олгохоос өмнө палеонтологи, археологи, 
угсаатны мэргэжлийн эрдэм шинжилгээний байгууллагаар урьдчилан хайгуул, 
судалгаа хийлгэж, дүгнэлт гаргуулна. 27.9-д урьдчилан хайгуул судалгаа хийлгэх, 
илэрсэн түүх, соёлын дурсгалыг авран хамгаалах ажилд шаардагдах зардлыг 
захиалагч хариуцна. 27.10-т урьдчилан хайгуул, судалгаа хийлгэж, дүгнэлт 
гаргуулаагүй нь газар эзэмшүүлэх шийдвэрийг хүчингүй болгох үндэслэл болно гэж 
заажээ. 

• Палеонтологи, археологийн хайгуул, малтлага, судалгаа нь эрдэм шинжилгээний 
болон авран хамгаалах үндсэн чиглэлтэй байх бөгөөд соёлын биет өвийн судалгаа, 
шинжилгээг мэргэжлийн эрдэм шинжилгээний байгууллага хийнэ. 
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Хүснэгт 9: Түүх, соёлын өвийг хамгаалах арга хэмжээний төлөвлөгөө  
Түүх соёлын өвийг 
хамгаалах арга 
хэмжээ  

Хамрах хүрээ  Хэмжих нэгж  Тоо хэмжээ Нэгжийн 
өртөг 

Нийт зардал 
(сая.төг) 

Хэрэгжүүлэх хугацаа 
ба давтамж 

Баримтлах 
стандарт, аргачлал 

Соёлын өвийн 
зааварчилгаа  

ОТ  Газар хөндөх ажилтан  - - - - СӨХ хууль, Рио 
Тинтогийн ОНХ-ны 
стандартууд 

Соёлын ялгаатай 
байдал/ орон нутгийн 
зааварчилгааны багц 
боловсруулах  

ОТ Багц 1 - - - СӨХ хууль, Рио 
Тинтогийн ОНХ-ны 
стандартууд 

Түүх соёлын дурсгалт 
газруудад ажиглалт 
мониторинг хийх  

ОТ орчим  Дурсгалт газар  19 - - 7 хоног тутамд,  сард, 
улиралд  

СӨХ хууль, Рио 
Тинтогийн ОНХ-ны 
стандартууд 

Бор овоог хамгаалах 
төлөвлөгөө 
боловсруулан 
хэрэгжүүлэх  

ОТ  Булаг  1 - - - СӨХ хууль, Рио 
Тинтогийн ОНХ-ны 
стандартууд 

ОТ-н талбайд шинээр 
газар хөндөх ажилд 
соёлын өвийн 
хайгуул, авран 
хамгаалах арга 
хэмжээ зохион 
байгуулах 

ОТ  Газар хөндөх талбай  - - - - СӨХ хууль, ОУСК-ийн 
үйл ажиллагааны 
заавар №8, Рио 
Тинтогийн ОНХ-ны 
стандартууд  



  

59 

7. Осол, эрсдэлийн менежментийн төлөвлөгөө 

Төслийн бүхий л үе шатанд тохиолдож болзошгүй осол, аюул, эрсдэлүүдийг урьдчилан 
тодорхойлж, түүнээс урьдчилан сэргийлэх, шаардагдах зардал, баримтлах стандартыг тусгав. 

Осол, аюулыг эх үүсвэрээр нь дараах байдлаар ангилав. Үүнд: 

 Үйлдвэрийн үйл ажиллагааны явцад үүсэх осол, 
 Мэргэжлээс шалтгаалах өвчлөл, халдварт өвчин тархалтаас шалтгаалсан осол, 
 Аюултай бодис асгарах, 
 Байгалийн гамшиг тохиолдох, 
 Гал түймэр гарах, 
 Хяналтаас гадуурх дэлбэрэлт үүсэх, 
 Хаягдал хадгалах байгууламжийн далан нурах, хаягдлын зуурмагийн дамжлага эвдрэх, 
 Тээврийн хэрэгслийн осол гарах. 

7.1 Баримтлах эрх зүйн баримт бичиг 

Монгол улсын хэмжээнд мөрдөгдөж буй химийн хорт болон аюултай бодистой холбоотой хууль 
тогтоомжуудыг биелүүлэх нь хүний эрүүл мэнд байгаль орчин, төслийн үйл ажиллагаанд учирч 
болзошгүй эрсдэлийг бууруулах, эдийн засгийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх ач холбогдолтой. Химийн 
хорт болон аюултай бодистой холбоотой дараах хууль журмуудыг үйл ажиллагаанд мөрдөж 
ажиллана. 

 Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай хууль, 
 Эрүүгийн хууль, 
 Галын аюулгүй байдлын тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/, 
 Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн эргэлтэд хяналт тавих тухай хууль 

/шинэчилсэн найруулга/, 
 Гамшгаас хамгаалах тухай хууль, 
 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль, 
 Химийн хорт болон аюултай бодисыг улсын хилээр нэвтрүүлэх боомтын жагсаалт батлах 

тухай, 
 Монгол Улсад ашиглахыг хориглосон химийн хорт болон аюултай бодисын жагсаалт, 

Монгол Улсад ашиглахыг хязгаарласан химийн хорт болон аюултай бодисын жагсаалт, 
 Химийн хорт болон аюултай бодис экспортлох, импортлох, хил дамжуулан тээвэрлэх 

болон үйлдвэрлэх, худалдах журам, БОАЖСайд, ГХСайдын 2009 оны 11 дүгээр сарын 16-
ны өдрийн 334/104 дүгээр хамтарсан тушаал, 

 MNS 6458: 2014 Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуй. Химийн хорт болон 
аюултай бодис, бүтээгдэхүүний агуулах. Ерөнхий шаардлага, 

 MNS 5029:2011 Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуй. Химийн хорт болон 
аюултай бодисын шошго, анхааруулах тэмдэг, 

 MNS 5566:2005 Гал түймрээс хамгаалах. ААН, байгууллага, барилга, байгууламжид гал 
унтраах анхан шатны багаж хэрэгслийн зайлшгүй байх шаардлага, норм, 

 MNS 4628:2013 Шатахуун түгээх станц. Техникийн ерөнхий шаардлага, 
 MNS 12.104-94 Хөдөлмөр хамгааллын стандартын систем, 
 MNS 5105:2001 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал. Үйлдвэрлэлийн эрүүл ахуй. Эрүүл ахуйн 

хамгаалалтын бүсийн хэмжээ, ерөнхий шаардлага, 
 MNS 4747:99 Химийн технологи. Химийн үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн. Аммиакийн шүү. 

Техникийн ерөнхий шаардлага. 
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ОТ-н ордоос зэс, алт олборлох, боловсруулах төслийн 2016-2020 оны хооронд хэрэгжүүлэх 
“Осол, эрсдэлийн менежментийн төлөвлөгөө”-нд нийт хоёр зуун далан сая төгрөгийн зардлыг 
урьдчилсан байдлаар тусгав. 
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Хүснэгт 10: Осол, эрсдэлийн менежментийн төлөвлөгөө 
Болзошгүй 
аюул, осол, 
сөрөг 
нөлөөлөл 

 Урьдчилан 
сэргийлэх, 
хамгаалах арга 
хэмжээ 

Арга 
хэмжээний 
цар, хэмжээ 

Нэгж Нэгжийн 
өртөг 

Тоо 
хэмжээ 

Нийт 
зардал, 
төг 

Тайлбар Хэрэгжүүлэ
х хугацаа 
ба давтамж 

Баримтлах стандарт, 
аргачлал 

Аюултай 
бодис 
асгарах  

 Химийн бодисыг 
тухайн бодисын MSDS-
д заасны дагуу 
хадгалах, химийн 
бодис асгарсан, 
онцгой үед хэрэглэх 
багц, шингээгч 
материалыг зохих 
газруудад байрлуулах 

Тэсрэх 
бодисын 
үйлдвэр, 
Баяжуулах 
үйлдвэр, 
Лаборатори, 
Уурхай, 
Дулааны төв 
станц, 
Ажилчдын 
байрны хэсэг 
дэх 
цэвэрлэгээни
й хэсэг, 
Химийн 
бодисын 
агуулах 

ширхэг 500,000-
химийн 
бодисын 
шингээгч 
болон 
саармагжу
улагч 
материал
ын 
дундаж 
үнэ 

 
 
 
540 ш 

210,000,
000 

Нийт 7 
байршилд 
сар бүр нэг 
шингээгч 
болон 
саармагжуу
лагч иж 
бүрдэл 
төлөвлөсөн 
бөгөөд 12 
сараар 
тооцон, 5 
жилийн 
хугацаанд 
шаардлагат
ай зардлыг 
урьдчилан 
тооцсон.  

2016-2020 Химийн хорт болон 
аюултай бодисын тухай 
хууль, 2 дугаар бүлэг, 
Рио Тинтогийн 
удирдлагын тогтолцооны 
стандарт, Е15 - Аюултай 
материал болон эрдсийн 
бус хог хаягдлыг хянах, 
бууруулах, Н1 – Химийн 
хорт болон аюултай 
бодист өртөх өртөлтийг 
хянах 

Гал түймэр   1. Төслийн талбайд 
гал түймрээс 
сэргийлэх боломжтой 
бүх арга хэмжээг авах 
2. Дараах эрсдэл 
бууруулах арга 
хэмжээг авах:  
-Гал түймэртэй тэмцэх 
хэсгийг гал унтраах 
мэргэжлийн сургалтад 
хамруулах, 
-Тогтмол гал 
түймэртэй тэмцэх 
дасгал сургууль 
зохион байгуулах,  
-Галын дохиолол, гал 
унтраагуур, гал 
унтраах хоолойг зохих 
газруудад байрлуулах, 
-Бүх ажлын талбайд 
галын дохиолол, 
аюулын гарцын (хэрэв 

Төслийн бүх 
байгууламжу
удад 

Төгрөг 600000 - 
гал 
унтраагуу
р 
(дугуйтай) 
 
13000 
Гал 
унтраагуу
р 1 кг 
 
95000 
Гал 
унтраагуу
р 2-5 кг 
 
 
 
 

50 
 
 
 
 
100 
 
 
 
 
100 

30,000,0
00 
 
 
 
 
1,300,00
0 
 
 
 
 
9,500,00
0 

Үйл 
ажиллагаан
ы зардалд 
тусгагдсан 

2016-2020 Галын аюулгүй байдлын 
тухай хууль /шинэчилсэн 
найруулга/, 3 дугаар бүлэг   
Гамшгаас хамгаалах тухай 
хууль, 5 дугаар бүлэг 
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Болзошгүй 
аюул, осол, 
сөрөг 
нөлөөлөл 

 Урьдчилан 
сэргийлэх, 
хамгаалах арга 
хэмжээ 

Арга 
хэмжээний 
цар, хэмжээ 

Нэгж Нэгжийн 
өртөг 

Тоо 
хэмжээ 

Нийт 
зардал, 
төг 

Тайлбар Хэрэгжүүлэ
х хугацаа 
ба давтамж 

Баримтлах стандарт, 
аргачлал 

тодорхой биш бол, 
жишээ нь ганц 
хаалгатай бол) 
байрлалыг заасан 
самбар байрлуулах; 
галын дохиолол, гал 
унтраагуул, гал 
унтраах хоолойд 
зөвшөөрөгдсөн тэмдэг 
тавьсан байх хэрэгтэй. 
3. Гал гарсан 
тохиолдолд: 
-Галаас яаралтай 
гарах 
-Химийн бодис, тэсрэх 
бодистой ажиллахад 
тэднийг хадгалах бүх 
зааврыг хатуу дагаж 
мөрдөх, тэдгээр 
бодисыг зохих газарт 
нь хадгалах  
-Гал түймрийн үед 
барилга байгууламж 
бүрт тохирох зааврыг 
ашиглах 

Хяналтаас 
гадуурх 
дэлбэрэлт  

 Төслийн талбайд 
аюулгүй ажиллагааны 
бүх дүрэм журам 
болон тэсрэх, тэсрэх 
бодистой холбоотой 
бусад бүх журмыг 
дагаж мөрдөх 

Тэсрэх 
бодисын 
үйлдвэр, 
ажилчдын 
байр сууц,  
түлшний 
агуулах, 
цахилгаан 
үүсгүүрийн 
байр, 
шатахуун 
түгээх станц 

Төгрөг - - - Цалингийн 
зардалд 
тусгагдсан 

2016-2020 Тэсэлгээний ажлын 
аюулгүй ажиллагааны 
нэгдсэн дүрэм,  Тэсэрч, 
дэлбэрэх бодис, 
тэсэлгээний эргэлтэд 
хяналт тавих тухай хууль 
/шинэчилсэн найруулга/, 3 
дугаар бүлэг 
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Болзошгүй 
аюул, осол, 
сөрөг 
нөлөөлөл 

 Урьдчилан 
сэргийлэх, 
хамгаалах арга 
хэмжээ 

Арга 
хэмжээний 
цар, хэмжээ 

Нэгж Нэгжийн 
өртөг 

Тоо 
хэмжээ 

Нийт 
зардал, 
төг 

Тайлбар Хэрэгжүүлэ
х хугацаа 
ба давтамж 

Баримтлах стандарт, 
аргачлал 

Хүний эрүүл 
мэнд муудах 

 Хүний эрүүл мэнд 
муудахад Компанийн 
эрүүл мэндийн 
ажилтнууд (СОС-ын 
Гэрээлэгчид) дүгнэлт 
гаргаж, тухайн 
нөхцөлд хамгийн 
тохиромжтой газар 
руу нүүлгэн 
шилжүүлэхийг ажлыг 
зохион байгуулна.  

Төслийн бүх 
байгууламжу
удад 

Төгрөг - - - Үйл 
ажиллагаан
ы зардал, 
цалингийн 
зардалд 
тусгагдсан 

2016-2020 Хөдөлмөрийн аюулгүй 
байдал, эрүүл ахуйн тухай 
хууль, 3, 4 дүгээр бүлэг 

ХХБ 
(Хаягдал 
Хадгалах 
Байгууламж)
-ийн далан 
нурах  

 Хаягдлын сангийн 
тогтворжилтыг 
тогтмол хянах, 
шаардлагатай 
тохиолдолд засах 

Хаягдал 
хадгалах 
байгууламж 

Төгрөг - - - Хог, 
хаягдлын 
БОМТ-нд 
тусгагдсан 

2016-2020 Гамшгаас хамгаалах тухай 
хууль, 5 дугаар бүлэг 
Аюулгүй ажиллагааны 
журам, 
Хөдөлмөрийн аюулгүй 
байдал, эрүүл ахуйн тухай 
хууль, 5 дугаар бүлэг

Хаягдлын 
зуурмагийн 
дамжлага 
эвдрэх   

 Баяжуулах 
төхөөрөмжийн хэсгийг 
хааж, үйлдвэрийн 
менежерт мэдэгдэнэ. 
Дамжлагын эвдэрсэн 
хэсгийг тойруулж 
гаргах буюу холбоно. 

Баяжуулах 
үйлдвэр, 
шугам хоолой 

Төгрөг -  - - Хөрсөн 
бүрхэвчийн 
БОМТ-нд 
тусгагдсан 

2016-2020 Гамшгаас хамгаалах тухай 
хууль, 5 дугаар бүлэг 
Аюулгүй ажиллагааны 
журам, 
Хөдөлмөрийн аюулгүй 
байдал, эрүүл ахуйн тухай 
хууль, 5 дугаар бүлэг 
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Болзошгүй 
аюул, осол, 
сөрөг 
нөлөөлөл 

 Урьдчилан 
сэргийлэх, 
хамгаалах арга 
хэмжээ 

Арга 
хэмжээний 
цар, хэмжээ 

Нэгж Нэгжийн 
өртөг 

Тоо 
хэмжээ 

Нийт 
зардал, 
төг 

Тайлбар Хэрэгжүүлэ
х хугацаа 
ба давтамж 

Баримтлах стандарт, 
аргачлал 

Автомашины 
осол 

 Замын хөдөлгөөний 
аюулгүйн дүрмийг 
мөрдөөгүй тохиолдолд 
авах арга хэмжээний 
тухай бодлогыг 
боловсруулж, мөрдөж 
ажиллах, Нэг буюу 
түүнээс олон 
автомашин буюу 
обьектыг хамарсан 
осол гарсан 
тохиолдолд компанийн 
даатгалын журмыг 
мөрдөнө. Ослын 
улмаас хүн бэртэж 
гэмтэх буюу нас 
барсан тохиолдолд 
урьд нь тогтоосон 
эмнэлгийн түргэн 
тусламжийн журмыг 
мөрдөнө. Гал түймэр 
гарвал галын журмыг 
мөрдөнө.  

Төслийн бүх 
байгууламжу
удад 

Төгрөг - - - Үйл 
ажиллагаан
ы зардалд 
тусгагдсан 

2016-2020 Гамшгаас хамгаалах тухай 
хууль, 5 дугаар бүлэг 
Аюулгүй ажиллагааны 
журам, 
Хөдөлмөрийн аюулгүй 
байдал, эрүүл ахуйн тухай 
хууль, 5 дугаар бүлэг,          
Замын хөдөлгөөний дүрэм    
Замын аюулгүй байдлын 
тухай хууль /шинэчилсэн 
найруулга/, 3 дугаар бүлэг 

Хэсгийн дүн       250,800,
000 
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8. Орчны хяналт, шинжилгээний хөтөлбөр (ОХШХ) 

Байгаль орчныг хамгаалах тухай хуулийн 31-р зүйл болон 2012 онд шинэчлэн батлагдсан 
байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хуульд (Төрийн мэдээлэл, 2012 оны 22 
дугаар) зааснаар ОТ-н ордоос зэс, алт олборлох, боловсруулах төслийг хэрэгжүүлэхдээ тухайн 
дэвсгэрийн байгаль орчныг хамгаалах, зүй зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх, стратегийн 
үнэлгээний зөвлөмжийн хэрэгжилтийг хангах, нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээгээр тогтоосон 
сөрөг нөлөөллийг бууруулах, арилгах, урьдчилан сэргийлэх, төсөл хэрэгжих орчинд бий болж 
болзошгүй сөрөг үр дагаврыг хянах, илрүүлэх зорилгоор байгаль орчны менежментийн 
төлөвлөгөөг боловсруулан батлуулж хэрэгжилтийг хангаж ажиллах үүрэг төсөл хэрэгжүүлэгчид 
өгөгдсөн. Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө нь байгаль хамгаалах төлөвлөгөө, орчны 
хяналт-шинжилгээний хөтөлбөрөөс бүрдэх бөгөөд орчны хяналт-шинжилгээний хөтөлбөрт 
төслийн үйл ажиллагааны улмаас байгаль орчны төлөв байдалд үзүүлж байгаа өөрчлөлтийг 
хянах, шинжилгээ хийх, үр дүнг тайлагнах, түүнийг хэрэгжүүлэх арга хэлбэр, шаардагдах 
хөрөнгө, зардал, хугацааг тодорхойлон тусгахаар хуульчлагдсан байна.  

Хуулийн дээрх заалтыг удирдлага болгон ОТ-н ордоос зэс, алт олборлох, боловсруулах төслийг 
хэрэгжүүлэх явцад төсөл хэрэгжүүлэгчээс байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тайлан 
болон байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөөнд тусгасан сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга 
хэмжээний үр дүн, төслийг хэрэгжүүлж буй Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутаг дэвсгэрт бий 
болж болзошгүй өөрчлөлтүүдийг тодорхойлох, хянах зорилгоор хяналтын үзүүлэлтүүд, байршил, 
хийх хугацаа, зардал, баримтлах стандарт, аргачлалыг тодорхойлж энэхүү орчны хяналт 
шинжилгээний хөтөлбөрийг (ОХШХ) боловсруулав. 

Орчны хяналт, шинжилгээний хөтөлбөр (ОХШХ) нь төслийн нөлөөллийн болон нөлөөлөлд өртөж 
болзошгүй бүс нутагт гарч болзошгүй өөрчлөлтүүдийг эрт тодорхойлох, сөрөг нөлөөллийг 
бууруулах үйл ажиллагааны үр дүнг илтгэх, авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний үндэслэлийг 
боловсруулах, орон нутгийн захиргаа, хяналтын байгууллага, нутгийн оршин суугчдад байгаль 
орчин, амьдрах орчны өөрчлөлтийн талаар бодит мэдээлэл өгөх үндсэн зорилготой. 

БОХТ болон ОХШХ-ийн хэрэгжилтийн тайланг заасан хугацаанд гаргаж төсөл хэрэгжиж буй 
нутаг дэвсгэрийн захиргаа, ойр орчмын нутаг дэвсгэр дэх иргэдэд танилцуулах тэдний саналыг 
нэгтгэн тусгах ажлыг зохион байгуулах, оролцогч болон сонирхогч талуудад мэдээллийг ил тод 
байлгах. 

ОТ-н ордоос зэс, алт олборлох, боловсруулах төслийн 2016-2020 оны хооронд хэрэгжүүлэх 
орчны хяналт шинжилгээ, мониторингийн нийт зардал 1,500,000 мян.төгрөг. 
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Хүснэгт 11: Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр /2016-2020/ 

Хяналт 
шинжилгээ 
хийх үзүүлэлт 

Хэмжигдэхүүний 
нэгж Байршил Хугацаа ба 

давтамж 

Хяналт 
шинжилгээни
й ажлын 
хэмжээ 

Нэгжийн 
зардал, 
төгрөг 

Нийт зардал, 
төгрөг Тайлбар 

Баримтлах 
стандарт ба 

арга, 
аргачлал 

Зөвшөөрөгдсөн 
дээд, доод утга 

НЭГ. ГАЗРЫН ГАДАРГА ХЭВЛИЙ 
Газрын гадаргын 
төрх байдлын 
өөрчлөлт 

Га Лицензийн 
талбай 8489.83 
га 

5 жилд 1 удаа 5 жилд 1 удаа  300,000,000 300,000,000 Газрын төлөв 
байдал, чанарын 
хянан баталгаа 
хийх 

MNS 5916:2008 
"Газар 
шорооны 
ажлын үед 
шимт хөрс 
хуулалт, 
хадгалалт , 
Газрын төлөв 
байдал, 
чанарын хянан 
баталгаа хийх 
ажлыг 
төлөвлөх, 
санхүүжүүлэх 
журам 
Засгийн газрын 
2003 оны 28 
дугаар 
тогтоолын 1 
дүгээр хавсралт 
Газрын төлав 
байдал, 
чанарын улсын 
хянан баталгаа 
хийх журам 
 

MNS 5850:2008 
Хөрсний чанар. 
Хөрс 
бохирдуулагч 
бодис, 
элементүүдийн 
зөвшөөрөгдөх 
дээд хэмжээ 

Ил уурхайн 
хананы нуралт, 
гулсалтыг 
урьдчилан 
мэдэгдэх 
хяналтын 
багажийн урсгал 
зардал, 
баталгаажуулах 
зардал 

Ил уурхайн хэсэг Оюут ил уурхай Жилд нэг удаа Жилд нэг удаа 5,000,000 25,000,000 Байнга хяналт 
хийх бөгөөд, 
өөрчлөлт илэрвэл 
багаж мэдээлэл 
дамжуулна  

Уурхайн 
хананы 
тогтворжилтыг 
хангах  

 

Хэсгийн дүн      325,000,000    

ХОЁР. УУР АМЬСГАЛ 
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Хяналт 
шинжилгээ 
хийх үзүүлэлт 

Хэмжигдэхүүний 
нэгж Байршил Хугацаа ба 

давтамж 

Хяналт 
шинжилгээни
й ажлын 
хэмжээ 

Нэгжийн 
зардал, 
төгрөг 

Нийт зардал, 
төгрөг Тайлбар 

Баримтлах 
стандарт ба 

арга, 
аргачлал 

Зөвшөөрөгдсөн 
дээд, доод утга 

Агаарын дундаж 
температур 

˚C Уурхайн 
талбайд            
647509 4767970   
Агаарын 
чанарын болон 
дуу шуугианы 
хяналт 
шинжилгээний 
цэгүүдэд 
(Агаарын 
чанарын 
хэсгээс 
дэлгүүлж үзнэ 
үү) 

Уурхайн 
талбайд цаг 
тутамд 
тасралтгүй 
хэмжих; 
Агаарын 
чанарын болон 
дуу шуугианы 
хэмжилт хийх 
үед хэмжих   

Уурхайн 
талбайд цаг 
тутам 
тасралтгүй 
хэмжих 

 5,000,000 Цаг уурын суурин 
станцын 
тохиргоо, засвар 
арчлалтыг жилд 1 
удаа мэргэжлийн 
байгууллагаар 
хийлгэх 
 
Уурхайн талбайд 
Campbell Scientific 
UT30 автомат цаг 
уурын станц 
ашиглан хэмжих, 
Агаарын чанарын 
болон дуу 
шуугианы 
хэмжилт хийх үед 
Kestrel багажаар 
хэмжих                   

* ОТ ХХК-ийн 
цаг уурын 
автомат 
станцаас дата 
татах стандарт 
ажлын журам 
(САЖ) 
* ОТ ХХК-ийн 
гар аргаар 
бороо хэмжих 
хэмжигч 
ашиглан хур 
тунадасны 
түвшин хэмжих 
САЖ 

 

Агаарын хамгийн 
их температур 

˚C   

Агаарын хамгийн 
бага температур 

˚C   

Агаарын 
харьцангуй 
чийгшил 

% 
  

Агаарын даралт гПа 

  

Хур тунадас мм Уурхайн 
талбайд   
647509 4767970 

  

Ууршилт мм   

Салхины чиглэл градус Monitoring 
station 1, 
Monitoring 
station 2, 
Monitoring 
station 3, 
Monitoring 
station 4 болон 
Агаарын 
чанарын болон 
дуу шуугианы 
хяналт 
шинжилгээний 
цэгүүдэд 
(Агаарын 
чанарын 
хэсгээс 
дэлгүүлж үзнэ 
үү) 

Уурхайн 
талбайд цаг 
тутам 
тасралтгүй 
хэмжих 

 Үйл 
ажиллагааны 
зардалд багтсан 

 

Салхины хурд м/с 

  

Хүлэмжийн хий 
Ордын төрөл, 
олборлох хэмжээ 

тн Ил уурхай, 
гүний уурхай 

Сар бүр  60  
  

    *MNS ISO  
14064-1 - 2015 
(Хүлэмжийн 

 

Тэсэлгээний 
материалын 

тн  Тэсрэх бодисын Сар бүр  60 
  

Үйл Тэсэлгээний  
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Хяналт 
шинжилгээ 
хийх үзүүлэлт 

Хэмжигдэхүүний 
нэгж Байршил Хугацаа ба 

давтамж 

Хяналт 
шинжилгээни
й ажлын 
хэмжээ 

Нэгжийн 
зардал, 
төгрөг 

Нийт зардал, 
төгрөг Тайлбар 

Баримтлах 
стандарт ба 

арга, 
аргачлал 

Зөвшөөрөгдсөн 
дээд, доод утга 

хэмжээ агуулах ажиллагааны 
зардалд багтсан 

материалын 
төрлөөр нь 
ангилан гаргах 

хий – Нэгдүгээр 
хэсэг - 
Байгууллагын 
түвшинд 
хүлэмжийн 
хийн ялгарал 
ба шингээлтийг 
тооцоолох, 
тайлагнах 
тухай 
зааварчилсан 
удирдамж)          

Химийн 
бодисуудын 
хэрэглээ  

тн Химийн 
бодисын 
агуулах 

Сар бүр  60 

  

Үйл 
ажиллагааны 
зардалд багтсан 

Технологийн 
процессын нэмэлт 
химийн бодисууд 

 

Тээвэрлэсэн 
материал, 
бүтээгдэхүүний 
хэмжээ 

тн Агуулахууд Сар бүр  60   Үйл 
ажиллагааны 
зардалд багтсан 

Тухайн материал, 
бүтээгдэхүүн 
(хүдэр, хаягдал 
тос, хуванцар 
сав, хаягдал 
металл, материал 
г.м)-ийг 
тээвэрлэхэд 
хэрэглэсэн 
тээврийн 
хэрэгслийн 
төрлөөр гаргах 

 

Тээврийн 
хэрэгслийн 
туулсан зай 

км Тээврийн 
хэрэгслүүд 

Сар бүр  60 

  

Үйл 
ажиллагааны 
зардалд багтсан 

Тээврийн 
хэрэгслийн 
туулсан зайн 
дундаж хэмжээ 
болон 
тээвэрлэлтийн 
нийт эргэлтийн 
тоог гаргах 
(агаараар болон 
газраар) 

 

Түлшний 
хэрэглээ-Дизель 

л Хөдөлгөөнт 
(Хүнд, хөнгөн 
тээврийн 
хэрэгсэл, 
машин 
механизм г.м) 
болон суурин 
(Генераторууд, 
уурын зуухнууд 
г.м) тоног 
төхөөрөмжүүд, 
түлшний 
агуулах 

Сар бүр  
  

60 
  

Үйл 
ажиллагааны 
зардалд багтсан 

Бүтээгдэхүүн 
тээвэрлэхээс 
гадна эрчим 
хүчний бус 
зориулалттай 
ашигласан 
түлшний 
хэрэглээг тоног 
төхөөрөмжийн 
төрөл 
(хөдөлгөөнт, 
суурин)-өөр нь 
ангилах          

 

Түлшний 
хэрэглээ-Бензин 

л   
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Хяналт 
шинжилгээ 
хийх үзүүлэлт 

Хэмжигдэхүүний 
нэгж Байршил Хугацаа ба 

давтамж 

Хяналт 
шинжилгээни
й ажлын 
хэмжээ 

Нэгжийн 
зардал, 
төгрөг 

Нийт зардал, 
төгрөг Тайлбар 

Баримтлах 
стандарт ба 

арга, 
аргачлал 

Зөвшөөрөгдсөн 
дээд, доод утга 

Хэрэв уурхайн 
талбайд 
цахилгаан гаргаж 
байгаа 
тохиолдолд 
түлшний 
хэрэглээг тоног 
төхөөрөмжийн 
төрөл 
(хөдөлгөөнт, 
суурин)-өөр нь 
ангилан гаргах 

Цахилгааны 
хэмжээ 

МВт Цахилгааны 
тоолууруудад 

Сар бүр   60 

  

Үйл 
ажиллагааны 
зардалд багтсан 

Ханган 
нийлүүлэгчээс  
худалдаж авч 
байгаа 
цахилгааны хувьд 
нэг цагт 
худалдаж авч 
байгаа 
цахилгааны 
хэмжээг 
мегаваттаар 
тооцож сарын 
нийт худалдан 
авалтын мэдээг 
гаргах 

 

Түлшний 
хэрэглээ-Нүүрс  

тн ДТС, Зуух, 
Нүүрсний 
агуулах 

Сар бүр   60 

  

Үйл 
ажиллагааны 
зардалд багтсан 

Халаалтад 
хэрэглэх түлшний 
хэмжээ 

 

Нүүрсэн дэх 
нүүрстөрөгчийн 
дундаж агууламж 

% Нүүрсний 
агуулах 

Сар бүр   60 

  

Үйл 
ажиллагааны 
зардалд багтсан 

Ханган 
нийлүүлэгчээс  
цуглуулах 
мэдээлэл 

 

Нүүрсэн дэх 
энергийн 
агууламж 

ГЖ/тн Нүүрсний 
агуулах 

Сар бүр   60 

  

 

Хог хаягдлын 
хэмжээ 

тн ХХБТ Сар бүр   60 

  

Үйл 
ажиллагааны 
зардалд багтсан 

Хатуу (ахуйн хог 
хаягдал, хаягдал 
мод, төмөр, 
хуучин дугуй, 
сэлбэг), шингэн 
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Хяналт 
шинжилгээ 
хийх үзүүлэлт 

Хэмжигдэхүүний 
нэгж Байршил Хугацаа ба 

давтамж 

Хяналт 
шинжилгээни
й ажлын 
хэмжээ 

Нэгжийн 
зардал, 
төгрөг 

Нийт зардал, 
төгрөг Тайлбар 

Баримтлах 
стандарт ба 

арга, 
аргачлал 

Зөвшөөрөгдсөн 
дээд, доод утга 

(ахуйн бохир ус, 
ашигласан тос, 
түлш шатахууны 
хаягдал) хог 
хаягдлын хэмжээг 
төрлөөр нь  
ангилан гаргах  

Эвдэгдэж 
хөндөгдсөн 
газрын хэмжээ 
(уурхайн 
олборлосон 
газраас бусад) 

га Шинээр барих 
барилга 
байгууламжийн 
хэсэг 

Сар бүр  60 

  

Үйл 
ажиллагааны 
зардалд багтсан 

Шинээр барих 
барилга 
байгууламжийн 
төрөл болон 
талбайн хэмжээг 
гаргах 

 

Нөхөн сэргээсэн 
газрын хэмжээ 

га Нөхөн сэргээлт 
явуулсан 
газрууд 

Жил бүр  5 

  

Үйл 
ажиллагааны 
зардалд багтсан 

Хүлэмжийн хийн 
ялгаруулалтыг 
бууруулах нэг 
арга хэмжээ тул 
хянах, тэмдэглэж 
баримтжуулах 

 

 Хүн/сар  Сар бүр 60 2,000,000 120,000,000 

Хүлэмжийн хийн 
хяналт 
шинжилгээний 
хэсгийг 1 
мэргэжилтэн 
хариуцана гэж 
тооцоод 5 
жилийн 
хугацааны 
цалингийн 
зардлыг тусгав.  

  

Хэсгийн дүн      120,000,000    

ГУРАВ. АГААРЫН ЧАНАР, ДУУ ШУУГИАН 

Бохирдуулагч: 
SO2, CO, CO2 NO2 

мкг/м3 

Уурхайн талбайн 
дотор, ажилчдын 
Оюут суурингийн 
баруун талд 
(GEMP-LA01), 
Уурхайн талбайн 
гадна зүүн талд 
(GEMP-LA02), 

Хүн/сар 
(сард 1 
удаа) 

60 2,000,000- 120,000,000 

Хяналт 
шинжилгээ 
хариуцсан орон 
тооны 1 ажилтны 
5 жилийн 
хугацааны 
цалингийн 
зардлыг тусгав. 
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Хяналт 
шинжилгээ 
хийх үзүүлэлт 

Хэмжигдэхүүний 
нэгж Байршил Хугацаа ба 

давтамж 

Хяналт 
шинжилгээни
й ажлын 
хэмжээ 

Нэгжийн 
зардал, 
төгрөг 

Нийт зардал, 
төгрөг Тайлбар 

Баримтлах 
стандарт ба 

арга, 
аргачлал 

Зөвшөөрөгдсөн 
дээд, доод утга 

Уурхайн талбайн 
гадна, зүүн урд 
талд 
(GEMP-LA03), 
Уурхайн талбайн 
гадна, урд талд 
(GEMP-LA04), 
Уурхайн талбайн 
гадна, хойд талд, 
Хяналтын цэг 
(GEMP-LA05) 
Дизиль цахилгаан 
станцын орчимд 
(GEMP-DPS), 
Шатахуун түгээх 
станцын орчим 
(GEMP-PDS01),  
Түлшний агуулах 
орчим (GEMP-
PDS02), 
Хогийн цэгийн 
орчим (GEMP-LaFi),  
Тэсрэх бодисын 
үйлдвэр (GEMP-
EP01), 
Тэсрэх бодисын 
агуулах орчим 
(GEMP-EP02),  
Дулааны төв станц 
(GEMP-CHP), Хог 
хаягдал 
боловсруулах төв 
орчимд (GEMP- 
WMC) 
 

 
 
MNS 4585:2007, 
Агаарын чанар. 
Техникийн 
ерөнхий 
шаардлага,        
MNS 5013:2009 
Бензинээр 
ажилладаг 
хөдөлгүүртэй 
автомашин 
утааны 
найрлага дахь 
хорт бодисын 
зөвшөөрөх дээд 
хэмжээ,  
MNS ISO 4221: 
2002, Агаарын 
чанар. Орчны 
агаарын 
хүхрийн давхар 
ислийн 
агуулгыг 
тодорхойлох 

 
 
 
 
 
SO2 - 10 минутын 
дундаж - 500 
мкг/м3,CO - 30 
минутын дундаж 
- 60000 мкг/м3,   
NO2 - 20 минутын 
дундаж - 85 
мкг/м3 

             

Бохирдуулагч: 
SO2, CO, CO2 NO2 

(суурин 
станцаар) 
 
Том, жижиг 

мкг/м3 

X Y 
6464 
80 

4767 
557 

6491 
37 

4767 
074 

Цаг тутам 4 станц 

1 ш станцын 
үнэ 
58370$=113,23
7,800 

4 ширхэг 
суурин станцын 
үнэ: 
453,003,580 

Мониторингийн 4 
ширхэг станцыг 
шинээр 
суурилуулж, 
байнгын 
ажиллагаанд 
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Хяналт 
шинжилгээ 
хийх үзүүлэлт 

Хэмжигдэхүүний 
нэгж Байршил Хугацаа ба 

давтамж 

Хяналт 
шинжилгээни
й ажлын 
хэмжээ 

Нэгжийн 
зардал, 
төгрөг 

Нийт зардал, 
төгрөг Тайлбар 

Баримтлах 
стандарт ба 

арга, 
аргачлал 

Зөвшөөрөгдсөн 
дээд, доод утга 

ширхэглэгт 
тоосонцор: 
PM10, PM2.5 
(суурин 
станцаар) 

6556 
01 

4762 
002 

6550 
43 

4767 
799 

 

оруулах  

PM10, PM2.5 
 мкг/м3 

Уурхайн хойд 
талд, уурхайн 
ажилчдын 
суурингийн 
орчим (DMP-
LA01), 
Уурхайн 
талбайн зүүн 
талд (DMP-
LA02), 
Уурхайн 
талбайн зүүн 
урд талд (DMP-
LA03), 
Уурхайн 
талбайн гадна 
урд талд (DMP-
LA04), 
Уурхайн 
талбайн гадна 
хойд талд 
(DMP-LA05), 
Тэсрэх бодисын 
үйлдвэр (DMP-
EP01),  
 Дулааны төв 
станц (DMP-
CHP),  
Хаягдлын 
далангийн 
орчим (DMP-
TSF01), (DMP-
TSF02), Хог 
хаягдал 
боловсруулах 
төв (DMP-

Сар бүр   
Үйл 
ажиллагааны 
зардалд багтсан 

TSI-Dust Trak 
тоосны багаж 
ашиглан хэмжих 

MNS 5365:2004, 
Агаарын 
чанарын 
нийтлэг 
асуудал. 
Нарийн 
ширхэгтэй 
тоосыг 
тодорхойлох 
арга, 

PM10  - 24 цагийн 
дундаж - 100 
мкг/м3, PM2.5 - 
24 цагийн 
дундаж - 50 
мкг/м3 
TSP – 24 цагийн 
дундаж – 150 
мкг/м3 
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Хяналт 
шинжилгээ 
хийх үзүүлэлт 

Хэмжигдэхүүний 
нэгж Байршил Хугацаа ба 

давтамж 

Хяналт 
шинжилгээни
й ажлын 
хэмжээ 

Нэгжийн 
зардал, 
төгрөг 

Нийт зардал, 
төгрөг Тайлбар 

Баримтлах 
стандарт ба 

арга, 
аргачлал 

Зөвшөөрөгдсөн 
дээд, доод утга 

WMC),  
Ил уурхай 
орчим (DMP-
OP01), (DMP-
OP02), 
Баяжлуулах 
үйлдвэрийн 
хүдрийн 
агуулах орчим 
(DMP-COS01), 
(DMP-COS02) 
Шатахуун 
түгээх станц 
(DMP-PDS01) 
Түлшний 
агуулах (DMP-
PDS02), 

TSP (нийт тоос) мкг/м2 Уурхайн хойд 
талд, уурхайн 
ажилчдын 
суурингийн 
орчим (DMP-
LA01), 
Уурхайн 
талбайн зүүн 
талд (DMP-
LA02), 
Уурхайн 
талбайн зүүн 
урд талд (DMP-
LA03), 
Уурхайн 
талбайн гадна 
урд талд (DMP-
LA04), 
Уурхайн 
талбайн гадна 
хойд талд 
(DMP-LA05), 
Тэсрэх бодисын 
үйлдвэр (DMP-

сард 1 удаа  

Итгэмжлэгдсэн 
лабораторид 
шинжлэхэд 
(20000 төг) 

 
26,400,000 

Суурин бортого 
савыг 1 сарын 
туршид 
байрлуулж, тоос 
хуримтлуулах ба 
хуримтлагдсан 
дээжийг 
итгэмжлэгдсэн 
лабораторид 
хүргүүлж 
шинжлүүлнэ. 

MNS 4585:2007, 
Агаарын чанар. 
Техникийн 
ерөнхий 
шаардлага 
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Хяналт 
шинжилгээ 
хийх үзүүлэлт 

Хэмжигдэхүүний 
нэгж Байршил Хугацаа ба 

давтамж 

Хяналт 
шинжилгээни
й ажлын 
хэмжээ 

Нэгжийн 
зардал, 
төгрөг 

Нийт зардал, 
төгрөг Тайлбар 

Баримтлах 
стандарт ба 

арга, 
аргачлал 

Зөвшөөрөгдсөн 
дээд, доод утга 

EP01),  
Тэсрэх бодисын 
агуулах (DMP-
EP02),  
Дулааны төв 
станц (DMP-
CHP),  
Хаягдлын 
далангийн 
орчим (DMP-
TSF01), (DMP-
TSF02), Хог 
хаягдал 
боловсруулах 
төв (DMP-
WMC), Ил 
уурхай орчим 
(DMP-OP02), 
Баяжлуулах 
үйлдвэрийн 
хүдрийн 
агуулах орчим 
(DMP-COS01), 
(DMP-COS02) 
Шатахуун 
түгээх станц 
(DMP-PDS01) 
Түлшний 
агуулах (DMP-
PDS02), 
(DMP-DS01)  
Зуурмагийн 
үйлдвэр (DMP-
BaPl), 
Төв агуулах 
(DMP-WH) 

Дуу шуугианы 
түвшин дБА 

 
1/NMP-NLA01 
2/NMP-NLA02 
3/NMP-NLA03 
4/NMP-NLA04 

Эхний 8 цэгт 
улирал тутамд 
сүүлийн 2 цэг 
дээр нь сар 
тутамд 

192 
2238 Mediator 
Sound level 
meter  

- 

Агаарын чанарын 
хяналт 
шинжилгээ 
хариуцсан 
мэргэжилтэн 

MNS 4585:2007, 
Агаарын чанар. 
Техникийн 
ерөнхий 
шаардлага 

Өдрийн цаг (07-
23 цаг) - 16 
цагийн дундаж - 
60 дБА,   
Шөнийн цаг (23-
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Хяналт 
шинжилгээ 
хийх үзүүлэлт 

Хэмжигдэхүүний 
нэгж Байршил Хугацаа ба 

давтамж 

Хяналт 
шинжилгээни
й ажлын 
хэмжээ 

Нэгжийн 
зардал, 
төгрөг 

Нийт зардал, 
төгрөг Тайлбар 

Баримтлах 
стандарт ба 

арга, 
аргачлал 

Зөвшөөрөгдсөн 
дээд, доод утга 

5/NMP-NLA05  
6/NMP-NLA06  
7/NMP-NLA10 
8/NMP-NLA11 9/ 
NMP-Ocamp 
10/NMP-Mcamp 

давхар хариуцах 
учир нэмэлт 
зардал тусгахгүй. 

07) - 8 цагийн 
дундаж- 45дБА 

Хэсгийн дүн       599,403,580    

ДӨРӨВ. ГАДАРГЫН УС 
Үерийн урсац м3/с Ундайн голын 

дээд хэсэгт 
буюу 
Лицензийн 
талбайн хойд 
хэсэгт 647640 
4767605 

Үер ажиглагдах 
хугацаанд 
хүн/сар 

60 2,000,000 (Нэг 
ажилтны 
сарын дундаж 
цалин) 

120,000,000 Тухайн хэсгийг 
хариуцан 
ажиллаж байгаа 
ажилтны цалин, 
тухайн хүн  
автомат түвшин 
хэмжигчээс авсан 
мэдээлэлд 
боловсруулалт 
хийх, тайлан 
гаргах, логгерийн 
засвар үйлчилгээг 
хариуцан 
хийлгэнэ (зайг 
солих, 
баталгаажуулалт 
хийлгэх г.м 
зардлууд. 

Рио Тинто 
группийн E11-
Усны чанарыг 
хамгаалах ба 
усны 
менежмент 

 

Ундайн голдрил 
өөрчилсөн 
сувагт 648335 
4763193 

Цанхийн 
сайранд             
649870 4760385 

Өлзийт, Хүрэн 
толгой, 
Цанхийн сайр 
Ундайн сайрт 
нийлсний 
дараах хэсэгт  
651639 4758042 

3 1 логгерийн 
зах зээлийн 
үнэ 300$ буюу 
581700 (2016 
оны 6-р сарын 
27-ны өдрийн 
Монгол банкны 
ханшаар 
1$=1939 төг) 
төгрөг гэж 
тооцов. 

1745100 Эдгээр 3 цэгт 
нэмж автомат 
түвшин хэмжигч (  
логгер) 
суурилуулах 
зардал 

Будаагийн 
сайрт                  
659417 4753845 
Будаагийн сайр 
Ундайн сайрт 
нийлсний 
дараах хэсэгт   
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Хяналт 
шинжилгээ 
хийх үзүүлэлт 

Хэмжигдэхүүний 
нэгж Байршил Хугацаа ба 

давтамж 

Хяналт 
шинжилгээни
й ажлын 
хэмжээ 

Нэгжийн 
зардал, 
төгрөг 

Нийт зардал, 
төгрөг Тайлбар 

Баримтлах 
стандарт ба 

арга, 
аргачлал 

Зөвшөөрөгдсөн 
дээд, доод утга 

660663    
4750435 

Хэсгийн дүн      121,745,100    

 ТАВ. ГАЗРЫН ДООРХ УС 
Ундарга л/с Шинэ Бор овоо 

булаг 
Сард нэг удаа 60 Үйл 

ажиллагааны 
зардалд 
тусгасан 

- - Халиагуурын 
арга 

- 

Усны түвшин м Усны 
мониторингийн 
нийт 86 
цооногт 
(цооногуудын 
байршлын 
солбицлуудыг 
хавсралт 
хүснэгтээс үз) 

Ундай болон 
Халивын сайрт 
орших малчдын 
гар худгуудад 

Автомат түвшин 
хэмжигчийн 
давтамжаар 
болон сард нэг 
удаа 

 

 

Улиралд нэг 
удаа  

- 

 

Үйл 
ажиллагааны 
зардалд 
тусгасан 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

Усны чанарын 
дээжлэлт хийх 
үед 

- 

 

- 

 

Усны чанарын 
шинжилгээ (pH, 
T0, TDS, EC, Са, 
Mg, K, Na, F, SO4, 
Cl, Fe, CO3, HCO3, 
NO3-N, NO2, NO3, 
хатуулаг, TSS, 
Ag, Al, B, Ba, Be, 
Ca, Cd, Co, Cr, 
Cu, Mn, Mo, Ni, P, 
Sb, Se, Sr, Zn, Fe, 
Fe+2, Fe+3, Pb, 
Hg, Ti, As) 

мг/л, мг-экв/л, oC, 
ппм, мкСм/См 

Ундай болон 
Халивын 
сайранд орших 
малчдын гар 
худгуудад  

Улиралд нэг 
удаа 

40 192600 7704000 -  MNS 0900:2005 
Ундны ус.  
Эрүүл ахуйн 
шаардлага, 
чанар, аюулгүй 
байдлын 
үнэлгээ 

- 
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Хяналт 
шинжилгээ 
хийх үзүүлэлт 

Хэмжигдэхүүний 
нэгж Байршил Хугацаа ба 

давтамж 

Хяналт 
шинжилгээни
й ажлын 
хэмжээ 

Нэгжийн 
зардал, 
төгрөг 

Нийт зардал, 
төгрөг Тайлбар 

Баримтлах 
стандарт ба 

арга, 
аргачлал 

Зөвшөөрөгдсөн 
дээд, доод утга 

Усны чанарын 
шинжилгээ (Са, 
Mg, K, Na, F, SO4, 
Cl, Fe, CO3, HCO3, 
NO3-N, NO2, NO3, 
хатуулаг, TSS, 
pH, T0, TDS, EC, 
BOD, COD, 
перманганатын 
исэлдэх чанар, 
SS, ууссан давс, 
цианид, газрын 
тос, өөх тос, S-2, 
Cu, Cd, Mn, Hg, 
As, Ni, Se, Fe, Pb, 
нийт Cr, 4 
валенттай Cr, Zn, 
NH4, нийт 
фосфор, нийт 
азот, эмгэг 
төрүүлэгч болон 
бусад нян) 

мг/л, мг-экв/л, oC, 
ппм, мкСм/См 

ХХБ-ын тунаж, 
ялгарсан усанд 

Улиралд нэг 
удаа 

20 231210  4624200 - Хүрээлэн 
байгаа орчин. 
Усны чанар. 
Хаягдал ус. 
Ерөнхий 
шаардлага 
(MNS 
4943:2015) 
стандарт 

 - 

Цэвэршүүлсэн 
усны физик, 
химийн үзүүлэлт 
(Са, Mg, K, Na, F, 
SO4, Cl, Fe, CO3, 
HCO3, NO3-N, 
NO2, NO3, 
хатуулаг, TSS, 
pH, T0, TDS, EC, 
BOD, COD, 
перманганатын 
исэлдэх чанар, 
SS, ууссан давс, 
цианид, газрын 
тос, өөх тос, S-2, 
Cu, Cd, Mn, Hg, 
As, Ni, Se, Fe, Pb, 
нийт Cr, 4 
валенттай Cr, Zn, 

 мг/л, мг-экв/л, oC, 
ппм, мкСм/См 

БУЦБ-д орж 
ирж буй болон 
цэвэршүүлээд 
гарч буй усанд 

Улиралд нэг 
удаа 

40 231200 9248000  Хүрээлэн 
байгаа орчин. 
Усны чанар. 
Хаягдал ус. 
Ерөнхий 
шаардлага 
(MNS 
4943:2015) 
стандарт 
 

- 
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Хяналт 
шинжилгээ 
хийх үзүүлэлт 

Хэмжигдэхүүний 
нэгж Байршил Хугацаа ба 

давтамж 

Хяналт 
шинжилгээни
й ажлын 
хэмжээ 

Нэгжийн 
зардал, 
төгрөг 

Нийт зардал, 
төгрөг Тайлбар 

Баримтлах 
стандарт ба 

арга, 
аргачлал 

Зөвшөөрөгдсөн 
дээд, доод утга 

NH4, нийт 
фосфор, нийт 
азот) 

Цэвэршүүлсэн 
усны 
микробиологийн 
үзүүлэлт (T0, 
нийт бичил 
биетэн ба эмгэг 
төрүүлэгчийн 
тоо) 

 oC  Хүрээлэн 
байгаа орчин. 
Усны чанар. 
Хаягдал ус. 
Ерөнхий 
шаардлага 
(MNS 
4943:2015) 
стандарт 
 

- 
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Хяналт 
шинжилгээ 
хийх үзүүлэлт 

Хэмжигдэхүүний 
нэгж Байршил Хугацаа ба 

давтамж 

Хяналт 
шинжилгээни
й ажлын 
хэмжээ 

Нэгжийн 
зардал, 
төгрөг 

Нийт зардал, 
төгрөг Тайлбар 

Баримтлах 
стандарт ба 

арга, 
аргачлал 

Зөвшөөрөгдсөн 
дээд, доод утга 

Усны чанарын 
шинжилгээ (pH, 
T0, TDS, EC, Са, 
Mg, K, Na, F, SO4, 
Cl, Fe, CO3, HCO3, 
NO3-N, NO2, NO3, 
хатуулаг, TSS, 
Ag, Al, B, Ba, Be, 
Ca, Cd, Co, Cr, 
Cu, Mn, Mo, Ni, P, 
Sb, Se, Sr, Zn, Fe, 
Fe+2, Fe+3, Pb, 
Hg, Ti, As) 

 мг/л, мг-экв/л, oC, 
ппм, мкСм/См 

Шинэ Бор овоо 
болон хяналтын 
60 цооногуудад 

Улиралд нэг 
удаа 
лабораторийн 
шинжилгээ  

1220 192600 234972000 - MNS (ISO) 5667 
11:2000 Усны 
чанар Дээж 
авах: 11-р 
хэсэг. Гүний 
уснаас дээж 
авах зөвлөмж
MNS (ISO) 
5667-1:2002 
Усны чанар-
Дээж авах: 1-р 
хэсэг. Дээж 
авах хөтөлбөр 
боловсруулах 
заавар                 
Газрын доорх 
ус 
бохирдуулагч 
бодис, 
элементийн 
зөвшөөрөгдөх 
дээд хэмжээ 
стандарт (MNS 
6148:2010) 

- 

Хэсгийн дүн      256,548,200    
ЗУРГАА. ХӨРСӨН БҮРХЭВЧ 

Хөрсний чанар – 
Хөрсний хими 
физикийн 
ерөнхий 
үзүүлэлтүүд 
(Механик 
бүрэлдэхүүн, 
чулуу, нягт, 
чийгшил,, 
ялзмагийн 
агууламж, рН, 
давсжилт, NO3-N, 
P2O2, K2O) 

Үзүүлэлт тус 
бүрийн шинж 
чанараас хамаарч 
нэгж өөр өөр 
байна (%, гр, гр-
экв) 

SMP-LA01-05, 
SMP-CHP (Төв 
дулааны 
станц), SMP-
PDS01 
(Шатахуун 
түгээх станц), 
SMP-QrBP 
(Бутлуур), SMP-
Sh01(Босоо ам 
1) болон 
(хогийн цэг 
орчимд), SMP-
WMC01-06 
(Хаягдал 

2016-2020 онд 
жилд 1 удаа  

16 цэг тус бүрт 
5 удаа буюу 80 
дээж 

           45,000                         
3,600,000  

  MNS 5850:2008 
Хөрсний чанар. 
Хөрс 
бохирдуулагч 
бодис, 
элементүүдийн 
зөвшөөрөгдөх 
дээд хэмжээ   
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Хяналт 
шинжилгээ 
хийх үзүүлэлт 

Хэмжигдэхүүний 
нэгж Байршил Хугацаа ба 

давтамж 

Хяналт 
шинжилгээни
й ажлын 
хэмжээ 

Нэгжийн 
зардал, 
төгрөг 

Нийт зардал, 
төгрөг Тайлбар 

Баримтлах 
стандарт ба 

арга, 
аргачлал 

Зөвшөөрөгдсөн 
дээд, доод утга 

боловсруулах 
төв) 

Хөрсний чанар – 
Хүнд металлууд 
(B, Cd, Se, CN, F, 
As, Co, Cr, Cu, 
Mo, Ni, Pb, Sn, Sr, 
V, Zn) 

  SMP-LA01-05, 
SMP-CHP (Төв 
дулааны 
станц), SMP-
PDS01 
(Шатахуун 
түгээх станц), 
SMP-PDS02 
(Түлшний 
агуулах), SMP-
QrBP (Бутлуур), 
SMP-
Sh01(Босоо ам 
1) болон 
(хогийн цэг 
орчимд), SMP-
WMC01-06 
(Хаягдал 
боловсруулах 
төв) 

2016-2020 онд 
жилд 1 удаа  

17 цэг тус бүрд 
5 удаа буюу 85 
дээж 

                        
30,000  

                     
2,550,000  

     

 Хөрсний чанар – 
Эрүүл ахуй, 
бактериологи (1 
куб.см- дэх 
бактер, гэдэсний 
бүлгийн 
савханцар, 
дулаан даадаг 
нян, эмгэг 
төрүүлэгч, 
мөөгөнцөр) 

  Бохир ус 
цэвэршүүлэх 
байгууламжаас 
гарч буй лагт 
болон 
уурхайчдын 
суурингийн 
орчим, Уурхайн 
талбайн дотор 
саарал усны 3 
фондын талбай 
тус бүрд 4 цэг 
нийт 12 цэг, 
SMP-WWTP 
(Бохир ус 
цэвэршүүлэх 
байгууламж), 
SMP-WMC01-06 
(Хаягдал 

2016-2020 онд 
жилд 2 удаа 
(дулааны 
улиралд 4-10 
сард)  Жич: 
Уурхайн 
талбайн дотор 
саарал усны 
фондын 
талбайгаас авах 
дээжийг Нөхөн 
сэргээлтийн 
төлөвлөгөөтэй 
уялдуулж 
давтамжийг 
тодорхойлох 

21 цэг тус бүрт 
10 удаа 

                        
21,000  

                        
420,000  

  Байгаль 
хамгаалал. 
Хөрс. Хот, 
суурин газрын 
хөрсний ариун 
цэврийн 
үнэлгээний 
үзүүлэлтийн 
норм, хэмжээ. 

 



  

81 

Хяналт 
шинжилгээ 
хийх үзүүлэлт 

Хэмжигдэхүүний 
нэгж Байршил Хугацаа ба 

давтамж 

Хяналт 
шинжилгээни
й ажлын 
хэмжээ 

Нэгжийн 
зардал, 
төгрөг 

Нийт зардал, 
төгрөг Тайлбар 

Баримтлах 
стандарт ба 

арга, 
аргачлал 

Зөвшөөрөгдсөн 
дээд, доод утга 

боловсруулах 
төв), 
цэвэршүүлсэн 
усаар усалгаа 
хийгдэж буй 
зам дээр 1 цэг 
сонгож тус бүр 
3 давталттай 
дээж авах 

Хөрсний 
бохирдол (Нефть, 
нефтийн 
бүтээгдэхүүн, 
нүүрсустөрөгчид) 

  SMP-PDS01 
(Шатахуун 
түгээх станц), 
SMP-PDS02 
(Түлшний 
агуулах) 

2016-2020 онд 
жилд 2 удаа (5 
болон 10 сард) 

2 цэг тус бүрт 
10 удаа 

                                
21,900  

                        
438,000  

     

Хөрсний 
бохирдол 
(Газрын тосны 
бүтээгдэхүүн, хар 
тугалга, никель, 
хром) 

  Шатахуун 
буулгах 
талбайн 
орчмоос, Ачих 
талбайн 
орчмоос 

2016-2020 онд 
жилд 1 удаа, 
мөн газрын 
тосны 
бүтээгдэхүүн 
хөрсөнд 
алдагдсан 
тохиолдолд 

2 цэг тус бүрт 5 
болон түүнээс 
дээш удаа 

                        
21,900  

                        
219,000  

     

Хөрсний чанар – 
Хөрсний хими 
физикийн 
ерөнхий 
үзүүлэлтүүд 
(Механик 
бүрэлдэхүүн, 
чулуу, нягт, 
чийгшил,, 
ялзмагийн 
агууламж, рН, 
давсжилт, NO3-N, 
P2O2, K2O) болон  
хүнд металлууд 
(B, Cd, Se, CN, F, 
As, Co, Cr, Cu, 
Mo, Ni, Pb, Sn, Sr, 
V, Zn) 

  ХХБ-ийн 
зонхилох 
салхины доод 
талд буюу урд 
бохирдлыг 
хянах 2, 
чанарын 1; 
баруун талд 
бохирдлыг 
хянах хяналт 
шинжилгээний 
1 цэгт 

2016-2020 онд 
бохирдлыг 
улирал тутам, 
чанарыг жилд 1 
удаа 

3 цэг тус бүрт 
20 удаа, 1 цэгт 
5 удаа 

45,000                      
2,925,000  
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Хяналт 
шинжилгээ 
хийх үзүүлэлт 

Хэмжигдэхүүний 
нэгж Байршил Хугацаа ба 

давтамж 

Хяналт 
шинжилгээни
й ажлын 
хэмжээ 

Нэгжийн 
зардал, 
төгрөг 

Нийт зардал, 
төгрөг Тайлбар 

Баримтлах 
стандарт ба 

арга, 
аргачлал 

Зөвшөөрөгдсөн 
дээд, доод утга 

Хөрсний чийгшил   Ундайн сайрын 
зүүн дэнж 
(SMP-UnRi01, 
SMP-UnRi01) 

2016-2020 онд 
жилд 2 удаа (5 
болон 10 сард) 

2 цэг тус бүрт 
10 удаа 

                        
20,000  

                        
400,000  

     

Өнгөн хөрсний 
чанарын хяналт 
(ялзмагийн 
агууламж, 
урвалын орчин 
рН, механик 
бүрэлдэхүүн) 

  Хоёр жилээс 
дээш 
хугацаагаар 
хадгалах шимт 
хөрсний 
овоолгуудаас 
(2016 оны 
байдлаар нийт 
10 овоолго 
байна) 

2016-2020 онд 
жилд 1  удаа 

10 овоолгоос 
тус бүр 5 удаа 

                        
21,000  

                     
1,050,000  

  Байгаль орчин.
Газар шорооны 
ажлын үед 
үржил шимт 
хөрс 
хуулалт , 
хадгалалт 
MNS 5916:2008 

 

Өнгөн хөрсөн дэх 
үрийн зүйлийн 
бүрдэл, тоо 
хэмжээ, 
соёололт, 
амьдралт 

  Өнгөн хөрсний 
овоолгоос 5 
талбай 

2016-2020 онд 
жилд 1 удаа, 
ургамлын 
ургалтын 
хугацаанд 

5 овоолгоос тус 
бүр 5 удаа 

                        
30,000  

                        
750,000  

     

Хэсгийн дүн, 
төг 

     12,352,000    

ДОЛОО.УРГАМЛАН НӨМРӨГ 
Ургамлын 
зүйлийн бүрдэл, 
хөгжлийн үе шат 
буюу фенологи, 
ургамлын тусгаг 
бүрхэц, газрын 
дээрх биомассын 
дээж, хөрсний 
чийг, 
температур, pH, 
давсжилт, 
хөрсний 
тогтвортой 
байдал 

 Үзүүлэлт тус 
бүрийн шинж 
чанараас хамаарч 
нэгж өөр өөр 
байна (%, гр, удаа) 

Уурхайн 
талбай, түүний 
орчмын цэгүүд 
болох Бор овоо, 
Plot#1, 3, 4, 5 
гэх мэт нийт 32 
талбайд  

2016-2020 онд 
жилд 1 удаа, 
ургамлын 
ургалтын 
хугацаанд 

32 цэг тус бүрд 
1 удаа 

300,000 7,500,000   Monitoring 
Manual for 
Grassland, 
Shrubland and 
Savanna 
Ecosystems 
(Voume 1 - 
Quick Start, 
Volume 2 -
Design, 
supplementary 
methods and 
interpretation) 
by 
Jeffrey E. 
Herrick, Justin 
W. Van Zee, Kris 
M. Havstad, 
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Хяналт 
шинжилгээ 
хийх үзүүлэлт 

Хэмжигдэхүүний 
нэгж Байршил Хугацаа ба 

давтамж 

Хяналт 
шинжилгээни
й ажлын 
хэмжээ 

Нэгжийн 
зардал, 
төгрөг 

Нийт зардал, 
төгрөг Тайлбар 

Баримтлах 
стандарт ба 

арга, 
аргачлал 

Зөвшөөрөгдсөн 
дээд, доод утга 

Laura M. Burkett 
and Walter G. 
Whitford. USDA 
- ARS Jornada 
Experimental 
Range Las 
Cruces, New 
Mexico гарын 
авлагыг 
баримтална. 

Нутгийн 
ургамлын 
зүйлүүдийн эзлэх 
хувь, ургамлын 
бүрхэц, зүйлийн 
бүрдэл, биомасс, 
хөрсний 
тогтвортой 
байдал  

  Уурхайн үйл 
ажиллагаагаар 
хөндөгдсөн 
талбайд 
биологийн 
нөхөн 
сэргээлтийн 
явцад үрэлгээ 
хийсэн 
талбайнууд 

2016-2020 онд 
жилд 1 удаа, 
ургамлын 
ургалтын 
хугацаанд 5-8 
дугаарын сарын 
хооронд 

Нөхөн сэргээлт 
хийсэн талбайн 
тооноос 
хамаарна.  

  3,000,000   Уул уурхайн 
үйл 
ажиллагааны 
үед эвдрэлд 
өртсөн газрын 
нөхөн сэргээх 
аргачлал, 2015 

 

Нутгийн 
ургамлын 
зүйлүүдийн 
амьдрах чадвар 
(ширхэгээр болон 
хувиар), 
ургамлын бүрхэц, 
өндөр, зүйлийн 
бүрдэл, биомасс, 
хөрсний 
тогтвортой 
байдал  

  Уурхайн үйл 
ажиллагаагаар 
хөндөгдсөн 
талбайд 
биологийн 
нөхөн 
сэргээлтийн 
явцад тарьц 
суулгац тарьсан 
талбайнууд 

2016-2020 онд 
жилд 1 удаа, 
ургамлын 
ургалтын 
хугацаанд 5-8 
дугаарын сарын 
хооронд 

Нөхөн сэргээлт 
хийсэн талбайн 
тооноос 
хамаарна.  

  3,000,000   Уул уурхайн 
үйл 
ажиллагааны 
үед эвдрэлд 
өртсөн газрын 
нөхөн сэргээх 
аргачлал, 2015 

 

Хайлаасны өсөлт 
хөгжилтийг фото 
зургийн аргаар 
хянах (нутгийн 
иргэдийн хамтын 
оролцоотой) 

  Ундайн сайрын 
хайлаас модонд 

2016-2020 онд 
жилд нэг удаа 

6 удаа 300,000 1,800,000      

Хөрсөн дэх үрийн 
нөөцийн судалгаа 
(Хөрсөн дэх 

  Уурхайн 
талбай, түүний 
орчмын цэгүүд 

2016-2020 онд 
жилд 1 удаа, 
ургамлын 

5 цэг тус бүрд 1 
удаа 

100,000 2,500,000 III-IV (дээж авах 
хээрийн ажил) 
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Хяналт 
шинжилгээ 
хийх үзүүлэлт 

Хэмжигдэхүүний 
нэгж Байршил Хугацаа ба 

давтамж 

Хяналт 
шинжилгээни
й ажлын 
хэмжээ 

Нэгжийн 
зардал, 
төгрөг 

Нийт зардал, 
төгрөг Тайлбар 

Баримтлах 
стандарт ба 

арга, 
аргачлал 

Зөвшөөрөгдсөн 
дээд, доод утга 

үрийн зүйлийн 
бүрдэл, тоо 
хэмжээ, 
соёололт, 
амьдралт) 

болох Бор овоо, 
Plot#1, 3, 4, 5 

ургалтын 
хугацаанд 

Хэсгийн дүн, 
төг 

     17,800,000    

НАЙМ. АМЬТНЫ АЙМАГ 
Мөлхөгчид                  
Зүйлийн бүрдэл, 
популяцийн 
нягтшил, 
элбэгшил 

  Уурхайн баруун 
болон зүүн 
хойно байрлах 
6 талбайн 
(FMP-01, FMP-
02, FMP-03, 
FMP-04, FMP-
05, FMP-06) 
байршлыг 
өөрчилж, 
уурхайн 
баруун, баруун 
урд, зүүн урд, 
урд хэсгээр 
талбайнуудыг 
500 м зайтай 
байгуулах. 

2016-2020 онд 
жилд 1 удаа, 
дулааны 
улиралд 

6 талбай тус 
бүрд 5 удаа 

  Амьтны 
аймгийн хяналт 
шинжилгээг 
олон улсын 
болон 
монголын 
судалгааны 
байгууллагуудт
ай хамтран 
явуулдаг бөгөөд 
нийт гарах 
зардал нь 
гэрээтийн үйл 
ажиллагааны 
зардалд 
багтдаг.     

Уурхайн талбай, 
түүний орчимд 
зүйлийн олон янз 
байдал 2014 
оноос 
нэмэгдээгүй тул 
давтамжийг 
бууруулав 

Gullison, R.E., J. 
Hardner, S. 
Anstee, M. 
Meyer. 2015, 
Long-term 
monitoring. 
Good practices 
for the 
Collection of 
Biodiversity 
Baseline Data.  
Амьтны тухай 
хууль, 2012.        
Биологийн олон 
янз байдлын 
мониторинг 
судалгааны 
аргазүй. 
БОНХЯ, 2012. 

 

Шувууд                  
Зүйлийн бүрдэл, 
нүүдэллэн 
өнгөрөх хугацаа, 
ховор шувуудын 
тархац, байршил, 
Шувуудын 
цахилгаанд 
цохиулах, 
цахилгааны утас 
мөргөх, амьтдын 
автомашинд 
дайруулах, бусад   

Уурхайн 
талбай, түүний 
орчмын уст 
цэгүүд; Уурхайн 
талбай дахь 
цахилгааны 
шугам болон 
замын дагууд,      
Хаягдал 
хадгалах 
байгууламж, 
түүний орчимд 

2016-2020 онд 
сард 1 удаа 

60   Амьтны 
аймгийн хяналт 
шинжилгээг 
олон улсын 
болон 
монголын 
судалгааны 
байгууллагуудт
ай хамтран 
явуулдаг бөгөөд 
нийт гарах 
зардал нь 

  Биологийн олон 
янз байдлын 
мониторинг 
судалгааны 
аргазүй. 
БОНХЯ, 2012.     
Gullison, R.E., J. 
Hardner, S. 
Anstee, M. 
Meyer. 2015, 
Long-term 
monitoring.   
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Хяналт 
шинжилгээ 
хийх үзүүлэлт 

Хэмжигдэхүүний 
нэгж Байршил Хугацаа ба 

давтамж 

Хяналт 
шинжилгээни
й ажлын 
хэмжээ 

Нэгжийн 
зардал, 
төгрөг 

Нийт зардал, 
төгрөг Тайлбар 

Баримтлах 
стандарт ба 

арга, 
аргачлал 

Зөвшөөрөгдсөн 
дээд, доод утга 

нөлөөлөл гэрээтийн үйл 
ажиллагааны 
зардалд 
багтдаг.     

Good practices 
for the 
Collection of 
Biodiversity 
Baseline Data.      
Gombobaatar, 
S., Monks, E.M., 
Seidler, R., 
Sumiya, D., 
Tseveenmyadag
, N., Bayarkhuu, 
S., Baillie, 
J.E.M., 
Boldbaatar, Sh., 
Uugangayar, Ch. 
Mongolian 
Redlist of Birds, 
2011                  

Могойч загалай 
болон бусад 
махчин шувуудын 
үүрлэлт. Нийт 
үүрийг 
бүртгэлжүүлэх, 
идэвхтэй үүрэнд 
ажиглалт хийх 
  

  

ОТ-н 20 км 
радиус дотор, 
Ханбогд уулын 
массив, Ундай 
голын сайрын 
дагуу 

2016-2020 онд 
жилд 1 удаа, 
IV-VI саруудад 

5 удаа    Амьтны 
аймгийн хяналт 
шинжилгээг 
олон улсын 
болон 
монголын 
судалгааны 
байгууллагуудт
ай хамтран 
явуулдаг бөгөөд 
нийт гарах 
зардал нь 
гэрээтийн үйл 
ажиллагааны 
зардалд 
багтдаг.     

     

Жижиг 
мэрэгчид   

               

Зүйлийн бүрдэл, 
популяцийн 
хөдлөл зүй 

  

Уурхайн баруун 
болон зүүн 
хойно байрлах 
6 талбайн 
(FMP-01, FMP-

2016-2020 онд 
жилд 1 удаа, 
дулааны 
улиралд 

6 талбай тус 
бүрд 5 удаа 

   Амьтны 
аймгийн хяналт 
шинжилгээг 
олон улсын 
болон 

Уурхайн талбай, 
түүний орчимд 
зүйлийн олон янз 
байдал 2014 
оноос 

Gullison, R.E., J. 
Hardner, S. 
Anstee, M. 
Meyer. 2015, 
Long-term 
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Хяналт 
шинжилгээ 
хийх үзүүлэлт 

Хэмжигдэхүүний 
нэгж Байршил Хугацаа ба 

давтамж 

Хяналт 
шинжилгээни
й ажлын 
хэмжээ 

Нэгжийн 
зардал, 
төгрөг 

Нийт зардал, 
төгрөг Тайлбар 

Баримтлах 
стандарт ба 

арга, 
аргачлал 

Зөвшөөрөгдсөн 
дээд, доод утга 

02, FMP-03, 
FMP-04, FMP-
05, FMP-06) 
байршлыг 
өөрчилж, 
уурхайн 
баруун, баруун 
урд, зүүн урд, 
урд хэсгээр 
талбайнуудыг 
500 м зайтай 
байгуулах. 

монголын 
судалгааны 
байгууллагуудт
ай хамтран 
явуулдаг бөгөөд 
нийт гарах 
зардал нь 
гэрээтийн үйл 
ажиллагааны 
зардалд 
багтдаг.     

нэмэгдээгүй тул 
давтамжийг 
бууруулав 

monitoring. 
Good practices 
for the 
Collection of 
Biodiversity 
Baseline Data.  
Амьтны тухай 
хууль, 2012.        
Биологийн олон 
янз байдлын 
мониторинг 
судалгааны 
аргазүй. 
БОНХЯ, 2012. 

Төслийн 
талбай дахь 
амьтны 
ажиглалт   

               

Зүйлийн бүрдэл, 
тоо толгой, 
байршил   

Уурхайн 
талбайн 
хэмжээнд 

2016-2020 онд 
сард 1 удаа 

60 удаа          

Хоолны 
үлдэгдлийн хаях, 
булшлах үйл 
ажиллагаанд 
хяналт тавих, ил 
задгай хаяхаас 
сэргийлж, элдэв 
идэшт шувуудын 
тоо толгойг 
үнэлэх   

Уурхайн талбай 
дахь ХХБТ 

2016-2020 онд 
улиралд 1 удаа 

20 удаа          

Хөхтөн 
(Тууртан)   

               

Хулангийн 
нүүдэл, шилжилт 
хөдөлгөөн 
(Сансрын 
дамжуулагчтай 
хулангийн 
шилжилт 
хөдөлгөөн, дэд   

Байршил 
Хулангийн 
нүүдэл, 
шилжилтээр 
тодорхойлогдон
о 

2016-2020 онд 
жилийн турш 

жилийн турш   Амьтны 
аймгийн хяналт 
шинжилгээг 
олон улсын 
болон 
монголын 
судалгааны 
байгууллагуудт
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Хяналт 
шинжилгээ 
хийх үзүүлэлт 

Хэмжигдэхүүний 
нэгж Байршил Хугацаа ба 

давтамж 

Хяналт 
шинжилгээни
й ажлын 
хэмжээ 

Нэгжийн 
зардал, 
төгрөг 

Нийт зардал, 
төгрөг Тайлбар 

Баримтлах 
стандарт ба 

арга, 
аргачлал 

Зөвшөөрөгдсөн 
дээд, доод утга 

бүтцийн 
нөлөөлөл) 

ай хамтран 
явуулдаг бөгөөд 
нийт гарах 
зардал нь 
гэрээтийн үйл 
ажиллагааны 
зардалд 
багтдаг.     

Хар сүүлтийн 
нүүдэл, шилжилт 
хөдөлгөөн 
(Сансрын 
дамжуулагчтай 
хар сүүлтийн 
шилжилт 
хөдөлгөөн, дэд 
бүтцийн 
нөлөөлөл)   

Байршил Хар 
сүүлтийн 
нүүдэл, 
шилжилтээр 
тодорхойлогдон
о 

2016-2020 онд 
жилийн турш 

жилийн турш          

Хулангийн үхэл 
хорогдлын 
судалгаа 
(Хулангийн сэг 
зэмний тоо, 
байршил, 
шалтгааныг 
тодорхойлох)   

Уурхайн 
талбай, түүний 
орчимд  

2016-2020 онд 
жилд 1 удаа 

5 удаа          

Амьтны аймгийн хяналт шинжилгээг олон улсын болон монголын судалгааны байгууллагуудтай хамтран явуулдаг бөгөөд нийт гарах 
зардал нь гэрээтийн үйл ажиллагааны зардалд багтдаг.     

   

Нийт                
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9. БОМТ, түүний хэрэгжилтийг оролцогч, сонирхогч талуудад тайлагнах, 
хэлэлцүүлэх хуваарь 

ОТ ХХК нь ОТ-н ордоос зэс, алт олборлох, боловсруулах төслийн 2016-2020 оны БОХМТ-ний 
хэрэгжилтийн тайланг байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага 
(БОНХАЖЯ)-д хүргүүлэх ба байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч, орон нутгийн байцаагч, 
бүх шатны Засаг дарга, байгаль орчны төрийн бус байгууллагад тухайн жилийн байгаль орчны 
менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн тайланг хагас жил тутамд хүргүүлнэ. Мөн төсөл 
хэрэгжиж буй нутаг дэвсгэрийн сум, багийн иргэдийн хуралд БОМТ-ний хэрэгжилтийн талаар 
танилцуулгыг хагас жил тутамд хийнэ. 

Энэхүү төлөвлөгөөнд тусгагдсан БО-ны бүрдэл хэсэг тус бүрээр гаргаж Өмнөговь аймгийн 
Ханбогд сумын ЗДТГ, орон нутгийн байгаль хамгаалагч, байгаль орчны хяналтын улсын 
байцаагч болон Ханбогд сумын иргэдийн төлөөлөлд жилд 1-2 удаа тайлагнаж, хэлэлцүүлнэ. 
2016-2020 онд төслийн нөлөөлөлд өртөгч оршин суугчид, оролцогч талуудад тайлагнах 
хуваарийг доорх хүснэгтэд үзүүлэв. 
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Хүснэгт 12: Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг нөлөөлөлд өртөгч оршин суугчид, оролцогч талуудад тайлагнах хуваарь 
БОМТ хэрэгжилтийг 
тайлагнах,хэлэлцүүлэх 
байгууллагууд 

Тайлагнах, 
хэлэлцүүлэх хэлбэр Мэдээллийн агуулга Хугацааны тов Тайлагнах зардал, 

төг Хариуцах эзэн Зохион байгуулах 
газар 

БОНХАЖЯ-ны ХБОБНГ-т  “Байгаль орчны 
менежментийн 
төлөвлөгөө 
боловсруулах, хянан 
батлах, тайлагнах 
журам”-ын дагуу 

Сөрөг нөлөөллийг 
бууруулах арга 
хэмжээний төлөвлөгөө 
Нөхөн сэргээлтийн 
төлөвлөгөө 
Дүйцүүлэн хамгаалах 
арга хэмжээний 
төлөвлөгөө 
Нүүлгэн шилжүүлэх, 
нөхөн олговор олгох 
арга хэмжээний 
төлөвлөгөө 
Түүх, соёлын өвийг 
хамгаалах арга 
хэмжээний төлөвлөгөө 
Хог, хаягдлын 
менежментийн 
төлөвлөгөө 
Тухайн жилийн байгаль 
орчны менежментийн 
төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх 
удирдлага зохион 
байгуулалтын 
төлөвлөгөө 
Орчны хяналт 
шинжилгээний хөтөлбөр 
Тухайн жилийн байгаль 
орчны менежментийн 
төлөвлөгөөг 
хэрэгжилтийг нөлөөлөлд 
өртөгч оршин суугчид, 
оролцогч талуудад 
тайлагнах хуваарь 

2016-2020 онд жилд 1 
удаа  
Төсөл хэрэгжүүлэгчээс 
тухайн жилийн байгаль 
орчны менежментийн 
төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийн тайланг 
хүлээж авсан аймаг, 
нийслэлийн Байгаль 
орчны газар түүний 
биелэлтийг шалгаж, 
дүгнэлт гаргах ажлын 
хэсгийг аймаг, 
нийслэлийн Засаг 
даргын захирамжаар 
байгуулж, ажилуулан 
дүгнэлтийг 12 дугаар 
сарын 1-ний дотор 
гаргуулна.   

Үйл ажиллагааны 
зардал 
(Тухайн жилийн тайлан 
боловсруулах, хэвлэх 
ажлын зардал) 

БО-ны хэлтэс 
 

ОТ ХХК 
БОНХАЖЯ-ны ХБОБНГ  
Өмнөговь аймгийн БО-
ны газар  

Ханбогд сумын ЗДТГ, БО-ны 
албанд 

Танилцуулга, илтгэл 
болон тайлан гаргаж 
хурлаар  хэлэлцүүлэх 
 

БОМТ-ний хэрэгжилтийн 
явцыг БО-ны бүрдэл 
хэсгүүдээр гарган 
танилцуулах 

Жилд 1-2 удаа Үйл ажиллагааны 
зардал 
(Тухайн жилийн тайлан, 
тараах материал хэвлэх 
болон бусад зардал) 

БО-ны хэлтэс, 
Орон нутагтай 
харилцах асуудал 
эрхэлсэн менежер   

Орон нутгийн ЗДТГ 

Иргэдийн төлөөлөл 
 

Орон нутгийн иргэдийн 
төлөөлөлийг уурхайн 
талбайд хүлээн авч, 

БОМТ-ний хэрэгжилтийн 
явцыг БО-ны бүрдэл 
хэсгүүдээр гарган 

Жилд 1 удаа Үйл ажиллагааны 
зардал 
(Тухайн жилийн 

БО-ны хэлтэс, 
Орон нутагтай 
харилцах асуудал 

Уурхайн талбайд  
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БОМТ хэрэгжилтийг 
тайлагнах,хэлэлцүүлэх 
байгууллагууд 

Тайлагнах, 
хэлэлцүүлэх хэлбэр Мэдээллийн агуулга Хугацааны тов Тайлагнах зардал, 

төг Хариуцах эзэн Зохион байгуулах 
газар 

Тухайн жилийн байгаль 
орчны менежментийн 
төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийг 
танилцуулах,  

танилцуулах тайлангийн 
танилцуулга, тараах 
материал хэвлэх, 
танилцуулга хийх 
зардал) 

эрхэлсэн менежер   

 

 

 

 





 

 

Тайлангийн агуулга 
 

1. Техникийн бус хураангуй 
2. Оршил 
3. Үйл ажиллагааны хамрах хүрээ 
4. Төслийн тодорхойлолт 
5. Төслийн гол ба болзошгүй сөрөг нөлөөлөл, үнэлгээ 

5.1 Газрын гадарга, хэвлий 
5.2 Уур амьсгал 
5.3 Агаарын чанар, дуу шуугиан,  
5.4 Гадаргын ус 
5.5 Газрын доорх ус 
5.6 Хөрсөн бүрхэвч 
5.7 Ургамлан нөмрөг  
5.8 Амьтны аймаг  
5.9 Тусгай хамгаалалттай газар нутаг 
5.10 Түүх, соёлын өв 
5.11 Нийгэм, эдийн засаг 

 
6. Сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх, бууруулах, арилгах арга 

хэмжээ 
6.1 Газрын гадарга, хэвлий 
6.2 Уур амьсгал 
6.3 Агаарын чанар, дуу шуугиан,  
6.4 Гадаргын ус 
6.5 Газрын доорх ус 
6.6 Хөрсөн бүрхэвч 
6.7 Ургамлан нөмрөг  
6.8 Амьтны аймаг  
6.9 Тусгай хамгаалалттай газар нутаг 
6.10 Түүх, соёлын өв 
6.11 Нийгэм, эдийн засаг 

 
7. Хаалт, нөхөн сэргээлт 
8. Биологийн олон янз байдлын дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээ 
9. Хаягдлын менежмент  
10.  Эрсдэлийн үнэлгээ, менежмент  
11.  Гол үр дүнгүүд ба нэгдсэн дүгнэлт 
 
Ашигласан материал 

 
БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

1. Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний гол зорилт, хамрах хүрээ 
2. Сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөө 
3. Нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөө 
4. Биологийн олон янз байдлын дүйцүүлэн хамгаалах төлөвлөгөө 
5. Нүүлгэн шилжүүлэх, нөхөн олговор олгох төлөвлөгөө 
6. Түүх, соёлын өвийг хамгаалах төлөвлөгөө 
7. Осол, эрсдэлийн менежментийн төлөвлөгөө 
8. Орчны хяналт, шинжилгээний хөтөлбөр (ОХШХ) 
9. БОМТ, түүний хэрэгжилтийг оролцогч, сонирхогч талуудад тайлагнах, 

хэлэлцүүлэх хуваарь 



i 

 

ТОВЧИЛСОН ҮГИЙН ЖАГСААЛТ 

Монгол 

АБАБМС Ажлын Байран дахь Аюултай Бодисын Мэдээллийн Систем 
БНХАУ Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улс 
БОМТ Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө 
БОННҮ Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээ 
БОНХАЖЯ Байгаль орчин, ногоон хөгжил, аялал жуулчлалын яам 
БОЯБДХ Биологийн олон янз байдлын дүйцүүлэн хамгаалал 
БУЦБ  Бохир ус цэвэрлэх байгууламж  
БХХ Биохимийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч 
ГТЛ Геологийн төв лаборатори 
ДЦГ Дархан цаазат газар 
ДТС Дулааны төв станц 
ЗГ Засгийн газар 
МУ Монгол улс 
ОТ Оюу Толгой 
ОУСК  Олон Улсын Санхүүгийн Корпораци 
ОХШХ Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр 
ТӨҮГ  Төрийн өмчит үйлчилгээний газар 
ТХГН   Тусгай хамгаалалттай газар нутаг 
ХСЧ Хүчил саармагжуулах чадвар 
ХҮҮ Хүчил үл үүсгэгч 
ХХБ Хаягдал хадгалах байгууламж 
ХХБТ Хог хаягдал боловсруулах төв 
ХХХ    Химийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч 
ХЧО Хаягдал чулуулгийн овоолго 
ХЧУ Хүчиллэг чулуулгийн урсац
УЦСҮ  Ус цэвэршүүлэх ба савлах үйлдвэр 
ШТС Шатахуун түгээх станц  
ШТМ  Шатах тослох материал 
ШУТИС  Шинжлэх ухаан технологийн их сургууль 
ЭМААБОАБОНХ Эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, байгаль орчин, аюулгүй байдал, 

орон нутгийн хэлтэс 

Англи 

AS/NZS  Australian Standards/New Zealand   
Standards 

Австралийн болон Шинэ Зеландын 
стандарт 

CAS Chemical Abstracts Service - 
HQ Hazard Quotients Хор аюулын коэффициент Хор аюулын 

коэффициент 
ILCR Incremental Lifetime Cancer Risk Амьдрах хугацааны туршид 

хуримтлагдах хавдрын эрсдэл 
ISO International Organization for 

Standardization 
Олон улсын стандартын байгууллага 

IUCN The International Union for Conservation 
of Nature 

Олон улсын байгаль хамгаалах холбоо 

OSHA Occupational Safety & Health 
Administration 

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл 
ахуйн байгууллага  

SF Slope Factor Налуугийн фактор 
TRV Toxicological Reference Value Хоруу чанарын лавламж хэмжээ 
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НЭР ТОМЬЁОНЫ ТАЙЛБАР 

Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээ Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас тодорхой төслийг 
хэрэгжүүлэх явцад байгаль орчинд учруулж болзошгүй 
сөрөг нөлөөлөл, үр дагаврыг урьдчилан тодорхойлж, 
түүнийг бууруулах, арилгах арга хэмжээ тогтоохыг; 

Байгаль орчныг хамгаалах Байгаль орчныг бохирдохоос урьдчилан сэргийлэх, 
байгалийн баялгийг жам ёсоороо нөхөн сэргэх 
боломжийг нь алдагдуулахгүйгээр, байгалийн даацад нь 
тохируулан зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх, тэдгээрт 
хяналт тавих ажиллагааг; 

Байгаль орчинд учруулсан хохирлын 
нөхөн төлбөр 

Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага, албан тушаалтны 
байгаль орчинд учруулсан хохирол, түүнийг арилгах 
болон цаашид үүсч болох эрсдэлээс урьдчилан 
сэргийлэхэд шаардлагатай байгаль орчны экологи-
эдийн засгийн үнэлгээ, аргачлалын дагуу тогтоосон 
мөнгөн илэрхийллийг; 

Төсөл Шинээр байгуулах болон ажиллаж байгаа үйлдвэр, 
үйлчилгээ, уул уурхай, барилга байгууламж, тэдгээрийг 
шинэчлэх, өргөтгөх зэрэг аливаа үйл ажиллагааг; 

Төсөл хэрэгжүүлэгч Тухайн төслийг хариуцагч иргэн, хуулийн этгээдийг1. 

1. Газрын гадарга, хэвлий 

Газар Газрын гадаргуу, түүний хөрс, ой, ус, ургамал бүхий 
орон зайн давхаргыг; 

Газрын хэвлий  Хөрснөөс доош газрын гүн рүү үргэлжлэх орон зай, 
түүнийг эзлэн орших материаллаг бүх зүйлс /бүх 
төрлийн чулуулаг, ашигт малтмал болон геологийн 
бусад биет, түүнчлэн барилга байгууламж/-ийг2; 

Газар хөндөх зөвшөөрлийн дотоод 
журам 

Оюу Толгой уурхайн дотоод менежментийн арга хэмжээ 
бөгөөд түүнийг журам болгон хэрэгжүүлдэг. Энэ журмыг 
байгаль орчны хуулиудад нийцүүлэн гаргасан.   

Газар ашиглах эрхийн гэрчилгээ 

 

Гадаад улс, олон улсын байгууллага, гадаад улсын 
хуулийн этгээд, гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж 
ахуйн нэгж, гадаадын иргэн, харъяалалгүй хүний газар 
ашиглах эрхийг баталгаажуулсан баримт бичгийг3. 

2. Уур амьсгал 

Уур амьсгалын өөрчлөлт Уур амьсгал байгалийн жам ёсоороо хэлбэлзэх 
хугацааны туршид хүний шууд болон шууд бус үйл 
ажиллагааны улмаас дэлхийн хийн мандлын бүтцэд 
гарч байгаа өөрчлөлтийн дүнд бий болсон өөрчлөлтийг; 

Хүлэмжийн хий  Хэт улаан туяаг шингээн авч буцаан туяаруулах шинж 
чанартай байгалийн буюу хүний үйл ажиллагааны 
гаралтай хийн мандлын бүрэлдэхүүн хэсгийг4. 

                                                

1 Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хууль, 2012 
2 Газрын хэвлийн тухай хууль, 1988 
3 Газрын тухай хууль, 2002 
4 Агаарын тухай хууль, 2012  
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3. Агаарын чанар, дуу шуугиан 

Агаарын чанар Агаарын чанарын стандартад нийцэж байгаа эсэхийг 
илэрхийлэх агаарын физик, хими, биологийн цогц шинж 
чанарыг; 

Агаарын бохирдол Хүрээлэн байгаа агаарт шууд хаягдсан, эсхүл физик, 
химийн урвалын дүнд шинээр үүсэж бий болсон 
бохирдуулах бодисын агууламж нь агаарын чанарын 
стандартаас хэтрэхийг; 

Агаар бохирдуулах бодис 

 

Бохирдлын аливаа эх үүсвэр, эсхүл түүнээс хаягдаж 
хүрээлэн байгаа агаар бохирдуулж байгаа физик, хими, 
биологийн болон цацраг идэвхт бодис, тэдгээрийн 
хольцыг; 

Агаарын чанарын стандарт Хүрээлэн байгаа агаар дахь бохирдуулах бодисын хүний 
эрүүл мэнд, хүрээлэн байгаа орчинд сөрөг нөлөө 
үзүүлэхгүй байх хүлцэх хэм хэмжээг стандартын асуудал 
эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагаас 
баталгаажуулсныг5; 

Децибель (дБ) Дуу шуугианыг хэмжих нэгжийг; 
Нүүдлийн буюу сейсмик станц  Тодорхой хэсэг газар нутгийн болон үйлдвэр аж ахуй, 

хот суурин, барилга байгууламжийн нарийвчилсан 
судалгаа хийхэд зориулагдсан тээвэрлэж, 
суурилуулахад хялбар төрөл бүрийн цогц хэмжилтийн 
станцуудыг6; 

Чадлын спектр Энергийн өөрчлөлтийн давтамжийн функц буюу аль 
давтамжинд энерги сул ба хүчтэй байхыг; 

Тэсэлгээний хурдны оргил утга Хугацаанаас үл хамаарах хурдны хамгийн их утгыг. 

4. Гадаргын ус 

Гадаргын ус  Газрын гадаргад байнгын болон түр зуурын эх үүсвэр 
байдлаар орших эх газрын ус. Гол, горхи, түр зуурын 
урсацууд, нуур зэрэг нь гадаргын усанд хамаарна8; 

Сайр Хур бороо болон шар усаар түр зуурын хугацаанд 
тэжээгдэн урсан өнгөрөх, тогтоол ус үүсгэхгүй, тогтмол 
тэжээлгүй голдрилыг7; 

Ус хурах талбай  Урсгал болон тогтоол усан дээрх ямар нэгэн хөндлүүрт 
усны урсац цугларан очиход хамаарах гадаргын (хөрс 
чулуулгийг оролцуулсан) хэсгийг8; 

Хэвгий Гол, сайрын нэгж урт дахь түвшний уналтыг; 
Өнгөрөлт Гол, сайрын хөндлөн огтлолын талбайгаар нэгж 

хугацаанд урсан өнгөрөх усны хэмжээг; 
Их урсац Хур бороо, шар усны үерийн үеийн хамгийн их урсацыг. 

5. Газрын доорх ус 

Газрын доорх ус  Чулуун мандал дахь физикийн бүх төрлийн байдалд 
байгаа усыг9; 

                                                

5 Агаарын тухай хууль, 2012  
6 http://www.iag.ac.mn/Earthquake/index.php?module=news&cat=&nid=75 
7 Усны сан бүхий газар, усны эх үүсвэрийн онцгой болон энгийн хамгаалалтын, эрүүл ахуйн бүсийн дэглэмийг мөрдөх 
журам, 2015  
8 Н.Чагнаа, Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь, 2006 
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Газрын доорх усны орд  Газрын доорх усыг хүрэлцээт хэмжээгээр авч ашиглахад  
тохиромжтой нөхцөл нь бүрдсэн чулуун мандлын 
хэсгийг9; 

Ус өгөмжийн коэффициент  Гравитацийн хүчний хуурайшилтын үед чулуулгаас гарч 
болох усны эзлэхүүнийг чулуулгийн бүх эзлэхүүнд 
харьцуулсан харьцааг9; 

Гидроизогипс План зураг дээр усны ижил түвшингүүдийг холбосон 
шугамыг9; 

Уст давхарга  Гидравликийн харилцан нягт холбоотой гравитацийн 
усыг агуулсан ижил бүрэлдэхүүнтэй нэг буюу хэд хэдэн 
үеийн чулуулгийг9;  

Гравитацийн ус Хүндийн хүчний үйлчлэлээр уулын чулуулгийн дотор 
шилжих чадвартай усыг9; 

Саарал ус  Ахуйн хэрэглээнээс гарсан бохир усыг10; 
Онцгой болон энгийн хамгаалалтын 
бүс  

Усны сан бүхий газар, усны эх үүсвэр, рашааны ордыг 
хомсдох, бохирдохоос хамгаалах зорилгоор тогтоосон 
зурвас газрыг9; 

Усны бохирдол  Хүний шууд ба шууд бус үйл ажиллагааны улмаас 
байгалийн усны найрлага өөрчлөгдөж, усны чанар 
доройтохыг9; 

Усны нөөц ашигласны төлбөр  Ус, рашааны нөөцийг ахуйн болон үйлдвэрлэл, 
үйлчилгээний зориулалтаар ашигласны төлөө төлөх 
төлбөрийг9; 

Ус бохирдуулсны төлбөр  Хаягдал усны стандартад нийцсэн агууламж бүхий ус 
зайлуулсан, хаясан тохиолдолд төлөх төлбөрийг9; 

Хаягдал ус  Ахуйн хэрэглээ болон үйлдвэрлэл, үйлчилгээнээс гарч 
байгаа бохир ус, шингэн хаягдлыг11. 

6. Хөрсөн бүрхэвч 

Хөрс Газрын гадаргын өнгөн хэсгийн үржил шимт давхарга 
бүхий сэвсгэр хэсгийг12; 

Хөрсний доройтол Хөрсний үржил шим муудах, элэгдэл, эвдрэлд орох, 
бохирдох, бэлчээр талхлагдаж анхны шинж чанараа 
алдахыг12; 

Хөрс хамгаалах 

 

Хөрсийг хүний болон байгалийн хүчин зүйлийн 
нөлөөгөөр доройтохоос хамгаалах, нөхөн сэргээх үйл 
ажиллагааг12; 

Хөрсийг нөхөн сэргээх Доройтсон хөрсийг анхны төрх байдалд нь оруулах, 
үржил шимийг нь нэмэгдүүлэн сайжруулах үйл явцыг12. 

7. Ургамлан нөмрөг 

Ургамал хамгаалал Бэлчээрийн болон таримал ургамлыг ургамлын өвчин, 
хөнөөлт шавж, мэрэгч амьтан, хог ургамлын хөнөөлөөс 
урьдчилан сэргийлэх, түүнтэй тэмцэх, хорио цээр 
тогтоох арга хэмжээг хэрэгжүүлэх цогц үйл 

                                                

9 Гидрогеологийн нэр томъёоны тодорхойлолт (MNS 3382:82), БНМАУ-ын Үнэ стандартын улсын хороо, УБ, 1982 
10 Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалтын тухай хууль, 2011  
11 Усны тухай хууль, 2012  
12 Хөрс хамгаалах, цөлжилтөөс сэргийлэх тухай хууль, 2012 
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ажиллагааг13; 
Нэн ховор ургамал Байгалийн жамаар нөхөн сэргэх чадваргүй, тархац нэн 

хязгаарлагдмал, ашиглах нөөцгүй, устах аюулд орсон 
ургамлыг; 

Ховор ургамал Байгалийн жамаар нөхөн сэргэх чадвар хязгаарлагдмал, 
тархац, нөөц багатай, устаж болзошгүй ургамлыг; 

Ургамлын экологи-эдийн засгийн 
үнэлгээ  

Тухайн зүйл ургамлын оршин амьдрах нөхцөл болон 
экологийн, эдийн засгийн, эрх зүйн, нийгмийн ач 
холбогдлоор нь үнэлсэн тусгай аргачлалын дагуу 
тооцсон нэгж жингийн мөнгөн үнэлгээг14. 

8. Амьтны аймаг 

Тархац нутаг Тухайн амьтны нутагладаг, нүүдэллэдэг, тэдгээрийн 
амьдрах тохиромжтой нөхцөл бүрдсэн газар нутгийг; 

Нэн ховор амьтан 
 

Тархац нутагтаа бүхэлдээ, эсхүл ихэнх хэсэгт тоо толгой 
эрс цөөрсөн, ашиглах нөөцгүй, устах аюулд орсон 
амьтныг; 

Ховор амьтан Тархац нутагтаа тоо толгой цөөрсөн, нөөц багатай, 
устаж болзошгүй амьтныг; 

Амьтны экологи-эдийн засгийн 
үнэлгээ 
 

Тухайн зүйл амьтны амьдрах орчин болон экологийн, 
эдийн засгийн, эрх зүйн, нийгмийн ач холбогдлоор нь 
үнэлсэн тусгай аргачлалын дагуу тооцсон амьтны 
мөнгөн үнэлгээг15. 

9. Тусгай хамгаалалттай газар нутаг 

Тусгай хамгаалалттай газар Байгалийн бүс, бүслүүрийн онцлог, өвөрмөц тогтоц, 
ховор, ховордсон ургамал, амьтан бүхий газар, түүх, 
соёлын дурсгалт болон үзэсгэлэнт газрын хэв шинжийг 
хадгалах, хувьсч өөрчлөгдөх зүй тогтлыг судлах, танин 
мэдэх зорилгоор авсан газар нутгийг;  

Дархан цаазат газар Байгалийн бүс, бүслүүрийн онцлог, хэв шинжийг 
төлөөлж чадах унаган төрхөө хадгалсан байдал, 
шинжлэх ухааны онцгой ач холбогдлыг нь харгалзан 
байгаль орчны тэнцвэрт байдлыг хангах зорилгоор 
улсын тусгай хамгаалалтад авсан газар нутгийг16; 

Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн 
орчны бүс  

Дархан цаазат болон байгалийн цогцолборт газарт 
үзүүлж байгаа буюу үзүүлж болзошгүй сөрөг  
нөлөөллийг багасгах, арилгах, урьдчилан сэргийлэх, 
тухайн газар нутгийг хамгаалахад иргэдийн оролцоог 
өргөжүүлэх, тэдний ахуй амьдралаа баталгаажуулах, 
байгалийн баялгийг зохистой ашиглах шаардлагыг 
харгалзан тогтоосон газар  нутгийг17; 

Орон нутгийн хамгаалалттай газар Тухайн орон нутгийн байгалийн унаган төрх, өвөрмөц 
тогтоц, түүх, соёлын дурсгал, амралт, аялал 
жуулчлалын ач холбогдол бүхий газар нутгийг 
хамгаалах, байгалийн нөөц баялгийг зохистой ашиглах 

                                                

13 Ургамал хамгааллын тухай хууль, 2007 
14 Байгалийн ургамлын тухай хууль, 1995  
15 Амьтны тухай хууль, 2012 
16 Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хууль, 1994   
17 Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн орчны бүсийн тухай хууль, 1997 
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зорилгоор аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн хамгаалалтад 
авсан газрыг18. 

10.  Түүх, соёлын өв 

Соёлын өв Түүхэн тодорхой орон зай, цаг үеийн аль нэг хэсгийг 
төлөөлж чадах байгаль, нийгэм, түүх, соёл, урлаг, 
шинжлэх ухааны үнэ цэнэ, ач холбогдол бүхий өвийг; 

Соёлын биет өв Түүхэн тодорхой орон зай, цаг үеийг төлөөлөх биетээр 
оршин байгаа дурсгалыг19. 

11. Нийгэм, эдийн засаг 

Нөлөөллийн бүс  Нөлөөлөлд өртөж болзошгүй газар нутаг.  

12. Хаалт, нөхөн сэргээлт 

Хөрсийг нөхөн сэргээх Доройтсон хөрсийг анхны төрх байдалд нь оруулах, 
үржил шимийг нь нэмэгдүүлэн сайжруулах үйл явцыг20. 

13. Биологийн олон янз байдлын дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээ 

Биологийн олон янз байдал Дэлхий дээрх амьд бие организмын олон янз байдал 
тухайлбал хуурай газар, далай тэнгис, усан орчны 
экосистем, экосистемийн бүрэлдэхүүн хэсэг болох 
амьтан, ургамал зэрэг амьд биет болон тэдгээрийн 
генетикийн олон янз байдлыг багтаасан нийлмэл 
ойлголтыг21; 

Биологийн олон янз байдлыг 
дүйцүүлэн хамгаалах 

Төслийн үйл ажиллагаанд өртөгдөн унаган төрх, хэв 
шинж, амьдрах орчноо алдсан биологийн олон янз 
байдлыг өөр газарт нөхөн хамгаалах арга хэмжээг22. 

14. Хаягдлын менежмен 

Хог хаягдал Хэрэглэгдэхгүй болсон эд юмсыг; 
Ахуйн хог хаягдал Айл өрхөөс гарах хог хаягдал болон түүнтэй найрлага, 

бүтцийн хувьд ижил хог хаягдлыг; 
Аюултай хог хаягдал Хүн, амьтан, ургамлыг өвчлүүлэх, гэмтээх, тэдгээрийн 

үр удамд хор хөнөөл учруулах болон байгаль орчны 
хэвийн төлөв байдалд сөрөг нөлөөтэй хортой, идэмхий, 
исэлдүүлэгч, шатамхай, дэлбэрэх аюултай, цацраг 
идэвхтэй, халдвартай шинж чанартай хатуу, шингэн, 
хийн хэлбэрийн хог хаягдлыг; 

Аюултай хог хаягдал зайлуулах Аюултай хог хаягдлыг цуглуулах, тээвэрлэх, хадгалах, 
түр байршуулах, устгах цогц арга хэмжээг; 

Ландфиллийн арга Байгаль орчинд нөлөөгүйгээр хог хаягдлыг хөрсөөр 
дарж устгах үйл ажиллагааг; 

Хог хаягдал устгах Хог хаягдлыг хүний эрүүл мэнд, байгаль орчинд үзүүлэх 

                                                

18 Газар нутгийг орон нутгийн  хамгаалалтад авах тухай журам, 2000 
19 Соёлын өвийг хамгаалах тухай хууль, 2014 
20 Хөрс хамгаалах, цөлжилтөөс сэргийлэх тухай хууль, 2012 
21 Биологийн олон янз байдлын үндэсний хөтөлбөр, 2015 
22 Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хууль, 2012 
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сөрөг нөлөөллөөс сэргийлэх зорилгоор ландфиллийн, 
биологийн болон физик-химийн аргаар боловсруулах, 
шатаах, савлаж хадгалахыг; 

Хог хаягдал хадгалах Хог хаягдлыг устгах, эргүүлэн ашиглах, зорилгоор 
зориулалтын цэгт түр байршуулахыг; 

Хог хаягдал ашиглах Хог хаягдлыг бараа, бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, ажил, 
үйлчилгээ явуулах, эрчим хүч гарган авах зэргээр дахин 
хэрэглээнд оруулахыг; 

Хог хаягдал цуглуулах Хог хаягдлыг устгах, дахин боловсруулах, эргүүлэн 
ашиглах зорилгоор эх үүсвэрээс төвлөрүүлэхийг; 

Хог хаягдал дахин боловсруулах Хог хаягдлаар бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхийг; 
Хог хаягдал ангилах Хог хаягдлыг эргүүлэн ашиглах, дахин боловсруулах, 

устгах зорилгоор төрөлжүүлэн ялгахыг; 
Хог хаягдал хадгалах зориулалтын 
цэг 

Хог хаягдал цуглуулах зорилгоор байгуулсан 
зориулалтын сав, байгууламжийг23. 

15. Эрсдэлийн үнэлгээ, менежмент 

Эрсдэлийн үнэлгээ Хүн, амьтан, ургамал болон байгаль орчинд хими, 
биологи, физикийн хүчин зүйлээс үзүүлж болзошгүй 
нөлөөлөл, мөн байгалийн гамшигт үзэгдлийн 
нөлөөллийг урьдчилан тодорхойлох үйл ажиллагааг; 

Эрсдэл  Тодорхой үйл ажиллагаа эсвэл үйл явдлын улмаас 
үүсэж болох сөрөг нөлөөллийг (эд хөрөнгийн гарз 
хохирол, хүн болон экологийн бүрдэл хэсгийн эрүүл 
мэндэд үзүүлэх сөрөг нөлөөлөл, гэмтэл гэх мэт); 

Хүний эрүүл мэндийн эрсдэлийн 
үнэлгээ  

Хүрээлэн буй орчинд тархаж болох болон тархсан 
бохирдолтой (бохирдуулагч бодис) хүрэлцэх болон 
түүний нөлөөлөлд өртснөөс хүний эрүүл мэндэд үзүүлэх 
эрсдлийг тодорхойлох цогц ажиллагааг; 

Байгаль орчны эрсдэлийн үнэлгээ  Хүрээлэн буй орчинд тархаж болох болон тархсан 
бохирдолтой (бохирдуулагч бодис) хүрэлцэх, түүний 
нөлөөлөлд өртснөөс экологийн бүрдэл хэсгийн эрүүл 
мэндэд үзүүлж болох эрсдлийг тодорхойлох цогц 
ажиллагааг; 

Эрсдэл учруулж болзошгүй бодис/ 
бохирдуулагч  

Хүний эрүүл мэнд болон экологийн өртөгчид эрсдэл 
учруулахуйц хэмжээний агууламжтайгаар байгаль 
орчинд тархаж болзошгүй буюу тархсан химийн 
бодисыг; 

Өртөгч  Аюултай сөрөг нөлөөлөлд өртөх хүн болон экологийн 
бүрдэл хэсгийг; 

Бохирдол тархах зам  Химийн бодис хүнд дамжин хүрч болох ямар зам байгаа, 
тэдгээр зам нь хүмүүсийн өртөх нийт хэмжээнд ямар 
хувь эзэлж байгааг тогтоох ажиллагааг; 

Аюул  Үер, газар хөдлөлт, гал түймэр, цаг агаарын хүчин зүйл 
гэх мэт байгалийн хүчин зүйлийн улмаас үүсэх 
системийн хэвийн бус ажиллагааг; 

Осол  Тоног төхөөрөмжийн эвдрэл, аваар осол, хүний 
алдаатай үйл ажиллагаатай холбоотойгоор үүсэх 
системийн хэвийн бус ажиллагааг; 

Хор аюулын коэффициент (HQ)  Эрсдэлийн нөлөөлөлд өртөх таамагласан хэмжээг олон 

                                                

23 Хог хаягдлын тухай хууль, 2012  
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жилийн дундаж аюулгүй хүлцэх хэмжээнд хуваасан 
ногдворыг; 

Хоруу чанарын лавламж хэмжээ (TRV) Бохирдуулагч бодисын аюулгүй буюу хүлцэх тунг; 
Амьдрах хугацааны туршид 
хуримтлагдах хавдрын эрсдэл (ILCR)  

Зөвхөн тухайн төслийн үйл ажиллагаанаас тархах 
бодисын нөлөөнд өртсөнөөс хүн амын дунд үүсч болох 
хорт хавдрын таамаглаж буй тохиолдолыг; 

CAS дугаар  Химийн бодисын бүртгэлийн дугаарыг; 
Эрсдэлийн менежментийн төлөвлөгөө Эрсдэлийг арилгах, бууруулах болон эрсдлийн хэмжээг 

хүлээн зөвшөөрөхүйц эсвэл хүлцэх хэмжээнд хүргэхэд 
чиглэсэн стратеги, шийдвэр, үйл ажиллагааг. 
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1 ТЕХНИКИЙН БУС ХУРААНГУЙ  

Танилцуулга  

Энэ хэсэгт төсөл хэрэгжих нутгийн байгаль орчны өнөөгийн төлөв байдлын талаар товч 
мэдээллийг оруулсан ба төсөл, түүний хэрэгжих газрын байгаль орчинд үзүүлж болзошгүй сөрөг 
нөлөөллүүд, төслийг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах зохих зөвшөөрлийн талаар тусгаж, нийтэд 
ойлгомжтой хэлбэрээр бичсэн болно.  

1.1 Газрын гадарга, хэвлий 

ОТ уурхайн MV-006709 дугаартай тусгай зөвшөөрлийн талбай нь 8,489.83 га талбайг хамрах 
бөгөөд одоогийн байдлаар 3,085.1 га талбайд эвдрэл үүссэн байна. 2016-2020 он хүртэлх 
уурхайн төлөвлөгөөгөөр ил уурхайн талбайд 20.2 га, хаягдал чулуулгийн овоолгод 96 га, ХХБ 
барихад 301.6 га талбай эвдрэлд өртөхөөр төлөвлөсөн байна.  

ОТ-н бүлэг ордуудын хэмжээнд 2014 оны 4 дүгээр сарын 1-ний байдлаар нөөцийн тооцоолол 
хийсэн. Бүлэг ордуудад Оюут орд, Хюго дамметт орд, Херуга ордууд хамаарагдана. Нийт 
хүдрийн А+Б+С зэргээр 6,435,249 тонн, үйлдвэрлэлийн зэргээр 309,178 тонн нөөцтэйг 
тооцоолсон.  

Ил уурхайн олборлолт, дэд бүтцийн байгууламж байгуулах, хаягдал чулуулгийн овоолго үүсгэх, 
хаягдал хадгалах байгууламжийг өргөтгөх зэргээс газрын гадарга дарагдах, ухагдах, элэгдэл, 
эвдрэлд өртөх, бохирдох тул газрын гадарга хэвлийн эвдрэлийг аль болох бага хэмжээнд 
байлгах ба, зөвшөөрөгдсөн замаар тээвэрлэлт хийх, барилга байгууламжид ашиглагдаж буй 
талбайн хэмжээг чухал шаардлагагүй тохиолдолд нэмэгдүүлэхгүй байх, үүссэн эвдрэл, 
бохирдолд цэвэрлэгээ, саармагжуулалт, тархалтыг зогсоох арга хэмжээг авах шаардлагатай.  

ОТ компани нь “Газар хөндөх зөвшөөрлийн дотоод журам”-ыг хэрэгжүүлдэг ба газар хөндөх үйл 
ажиллагааг эхлүүлэхийн өмнө энэ журам хэрэгжиж эхэлдэг. Тухайн талбайд үйл ажиллагаа 
явагдаж дуусах хүртэл хяналт тавих ба нөхөн сэргээлт хийж, орон нутагт хүлээлгэж өгч, акт 
үйлдсэний дараа дуусгавар болдог.   

1.2 Уур амьсгал 

Тус төслийн талбай орчмын газар нутаг нь эх газрын эрс тэс уур амьсгалтай бөгөөд хавар, 
намартаа сэрүүн, зундаа халуун, өвөлдөө хүйтэн байдаг. Хавартаа маш хуурай бөгөөд салхи, 
шуурга ихтэй. 1976-2014 оны цаг агаарын ажиглалтын мэдээнээс үзэхэд тус бүс нутгийн жилийн 
дундаж агаарын хэм 7.4˚C, хөрсний дундаж хэм 9.6˚C байна. Жилд унах нийт хур тунадасны 
хэмжээ дунджаар 96.8 мм хүрдэг. Төслийн талбай орчмын салхины дундаж хурд 5.4 м/с, их хурд 
49.9 м/с (2007.06.27) хүрч салхилж байжээ. Тус бүс нутагт баруун өмнөд зүгийн салхи 
зонхилдог. Энэ бүс нутгийн 1976-2014 оны агаарын дундаж хэм 1.4˚C-аар, хөрсний гадаргын 
дундаж хэм 2.4˚C-аар, 2008 оноос хойш жилд орох хур тунадсны хэмжээ 14 мм-ээр нэмэгдсэн 
хандлага ажиглагдаж байна. 

Уур амьсгалын өөрчлөлтийн гол шалтгаан нь хүний үйл ажиллагааны улмаас агаар мандалд 
ялгарч байгаа хүлэмжийн хий юм. ОТ төслийн үйл ажиллагаанаас ялгарах хүлэмжийн хийн 
хамгийн өндөр хувийг нүүрсхүчлийн хий (CO2) эзэлнэ. Үүний зэрэгцээ, бага хэмжээний метан 
(CH4) болон азотын исэл (N2O) ялгарна. Төслийн үйлдвэрлэлийн үе шатанд гол төлөв ДТС-ын 
(үндсэн эх үүсвэр) нүүрсний хэрэглээ болон тээврийн хэрэгсэл, дизель станцуудын түлшний 
хэрэглээнээс хүлэмжийн хийн шууд ялгаруулалт үүснэ. Мөн эрчим хүч хэрэглэх, тэсрэх бодис 
болон химийн бодис ашиглах, хог хаягдал үүсгэх, хөрсний үржил шимт хэсгийг хуулах зэрэг үйл 
ажиллагаанаас хүлэмжийн хий ялгарна. Төрөл бүрийн хүлэмжийн хийн ялгаралтын хувьд 
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хүлэмжийн хийн нийт ялгаруулалтыг хамруулах зорилгоор тонн CO2-эквивалент гэсэн нэгжээр 
үнэлж илэрхийлдэг. Тус төслийн үйл ажиллагаанаас жилд 1,850,000 тонн CO2-эквивалент1 
хүлэмжийн хий ялгарснаар агаар мандал дахь хүлэмжийн хийн агууламжийг нэмэгдүүлнэ.  

Хүлэмжийн хийн ялгаруулалтыг бүртгэж, аль болох бууруулахад чиглэгдсэн тодорхой арга 
хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлэх боловч хүлэмжийн хийн ялгаруулалтаас бүрэн хэмжээнд зайлсхийх 
боломжгүй юм. Төслийн үйл ажиллагаанаас ялгарах хүлэмжийн хийг бууруулах зорилгоор 
хүлэмжийн хийг ялгаруулж буй эх үүсвэрүүдийн мэдээллийг бүртгэж тооцоолох; шинээр тоног 
төхөөрөмж, тээврийн хэрэгсэл худалдаж авахдаа тухайн хэрэгслийн үр ашигтай байдал болон 
түлш зарцуулалтыг харгалзан үзэх; тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнийг аль болох бага байлгах; 
эрчим хүчийг хэмнэж үр ашигтай зарцуулах; хог хаягдлын хэмжээг бага байлгах, үүссэн хог 
хаягдлыг дахин боловсруулах, дахин ашиглах; барилгын ажлын үед эвдэгдэх/хөндөгдөх газрын 
хэмжээг аль болох бага байлгах, барилгын ажил дууссаны дараагаар нөхөн сэргээх зэрэг арга 
хэмжээг хэрэгжүүлэх шаардлагатай. 

1.3 Агаарын чанар, дуу шуугиан 

ОТ төслийн үйл ажиллагаанаас үүсэх тоосжилтын гол эх үүсвэрүүд болох ил уурхай, баяжуулах 
үйлдвэр, уурхайн дотоод зам тээвэр, техник хэрэгсэл болон хог хаягдлын байгууламжаас сард 
ойролцоогоор 296,384 кг тоос дэгдэхээр байна. Мөн ил уурхайд ашиглагдаж буй техник 
хэрэгслүүд болон ДТС, ХХБТ-ийн шатаах зуухнаас жилд 159,023.1 кг нүүрстөрөгчийн хий, 504.9 
кг метан, 475.2 кг азотын исэл ялгарна. 

Уурхайн ашиглалтын үе шатанд баяжуулах үйлдвэрийн үйл ажиллагаа, хаягдал чулуулгийн 
овоолго, тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөн болон ачих, буулгах үед тоосжилт үүснэ. Хаврын 
хуурайшилттай өдрүүдэд өдөр бүр услах, хэт хуурайшилттай өдрүүдэд усалгаагаа нэмэгдүүлэх 
хэрэгтэй. Мөн тоос дарагч бодисыг устай хольж тоосжилт ихээр үүсэх хэсгүүдийг услах, хүдрийн 
агуулах болон анхдагч бутлуурт ус болон хөөсөөр тоос дарах хосолмол системийн ажиллуулах, 
уурхайн дотоод сүлжээний замд ахуйн хэрэглээнээс гарсан усыг цэвэршүүлж дахин ашиглах 
хэрэгтэй. 

Бохирдуулагч хийн ялгарлыг бууруулахын тулд техникийн үзлэгт хугацаанд нь оруулсан, 
ялгаруулж буй хорт утаа нь стандарт түвшинд машин техникийг ашиглах, ашиглагдаж буй 
машин техникт засвар үйлчилгээг тогтмол хугацаанд чанартай хийх, ДТС болон ХХБТ-ийн 
шатаах зууханд хуваарийн дагуу, техникийн үзлэг, засвар үйлчилгээг тогтмол хийх 
шаардлагатай. 

Дуу шуугиан 

ОТ уурхайн орчимд дуу шуугианы түвшин дунджаар өдрийн цагт 38-45 дБа, шөнийн цагт 25-33 
дБа байгаа нь MNS 4585:2007 (Агаарын чанар. Техникийн ерөнхий шаардлага) стандартад 
заасан зөвшөөрөгдөх хэмжээ (өдрийн цагт 60 дБа, шөнийн цагт 45 дБа)-нээс хэтрээгүй байна.  

Уурхайд ажиллах хүнд даацын тээврийн хэрэгслүүдээс гарах нийлмэл дуу шуугианы түвшин 
131.93 дБа, суудлын болон хөнгөн тээврийн хэрэгслүүд нэгэн зэрэг ажиллах үед гарах дуу 
шуугианы түвшин 78.9 дБа байна.  

Тэсэлгээний ажлын үедийн доргио чичиргээний хурд кемпийн ойлцоо 0.0902 мм/с, ОТ төслийн 
талбайгаас 5.6-7 км-ийн зайд 0.1136-0.1163 мм/с байсан нь Австрали, Шинэ зеландын байгаль 

                                                

1 Оюу толгой ХХК, Оюу Толгой Төсөл – БОННБҮ, 2012, Бүлэг С2, хуу 24  
(http://ot.mn/media/ot/content/page_content/commitments/ESIA/1_ESIA/Impact_Assessment/ESIA_OT_C2_Climate_air_qualit
y_MN.pdf) 
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орчны зөвлөлөөс гаргасан тэсэлгээний хэт даралт, хөрсний чичирхийллийн сөрөг нөлөөг 
бууруулах зааварчилгаанд заасан зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ болох 10 мм/с-ээс даруй 100 дахин 
бага байна. 

Дуу шуугианаас үүсэх нөлөөллийг бууруулахын тулд орчны дуу шуугианы түвшнийг MNS 
4585:2007 стандартаас хэтрүүлэхгүй байх нь чухал юм. Хүнд даацын техник хэрэгслүүдийг 
сонгохдоо дуу чимээ багатайг сонгох, өндөр дуу чимээ үүсгэгч тоног төхөөрөмжүүдийн ажиллах 
цагийг хязгаарлах, зөвхөн сайн ажиллаж байгаа, чимээ намсгагчийн түвшин нь стандартад 
нийцэж буй машин тоног төхөөрөмжийг ашиглах, тоног төхөөрөмжийг сайн нөхцөлд хадгалж, 
ашиглаагүй үед унтрааж байх, дуу шуугиан ба доргио чичиргээтэй холбоотой гомдол саналыг 
бүртгэж, барагдуулах арга хэмжээг авах, чимээ шуугиан ихтэй машин, тоног төхөөрөмжийг 
мэдрэгч, хүлээн авагчдаас аль болох хол байрлуулах замаар гарах чимээг хамгийн бага түвшинд 
барих зэрэг арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлж дуу шуугианаас үзүүлэх нөлөөллийг бууруулна. 

Тэсэлгээний ажиллагааг явуулахдаа агаарын дэлбэрэлт, чичиргээний талаарх үндэсний болон 
олон улсын харгалзах стандартын дагуу гүйцэтгэх шаардлагатай. Мөн доргио, чичиргээнтэй 
нөхцөлд ажилчдыг эмнэлгийн урьдчилсан ба хугацаат үзлэгт тогтоосон журмын дагуу бүрэн 
хамруулж, доргионы үйлчлэх хугацааг зохицуулан, ажил амралтын горимыг тогтоож, ээлж 
зохион байгуулалтыг оновчтой боловсруулан мөрдөж, ажлын тусгай хувцас, хамгаалах 
хэрэгслээр бүрэн хангаж, хэрэглээ, ашиглалтад тотмол хяналт тавьж ажиллах хэрэгтэй. 

1.4 Гадаргын ус 

Тус төслийн талбай нь ус зүйн хувьд дэлхийн ус хагалбарын Төв Азийн гадагш урсацгүй ай савд, 
Монгол орны Галба-Өөш, Долоодын говийн сав газарт тус тус багтана. Энэ ай сав дахь ихэнх 
голдрил нь түр зуурын урсацтай бөгөөд жилийн ихэнх хугацаанд хуурай байдаг. Төслийн талбай 
орчимд Ундайн сайр, түүний салаа, цутгал сайрууд нь гидрологийн гол онцлогийг тодорхойлох 
бөгөөд эрчимшил ихтэй хур борооны үед түр урсац үүсдэг.  

ОТ төслийн талбайг түр урсацтай Өлзийт, Хүрэн толгой, Нуур цанхи, Ундай, Дугат, Халив зэрэг 
хэд хэдэн сайр хөндлөн огтлох бөгөөд хамгийн том нь Ундайн хуурай сайр юм. Энэ сайр нь Баян-
Овоо сумын нутаг дахь Зайсангийн хэц (1466.1 м)-ийн зүүн талд орших 1461.5 м өндөр уулын 
өвөр хажуугаас эх авч уурхайн тусгай зөвшөөрөл бүхий талбайг баруун хойноос зүүн урагш 
чиглэлтэй дайран өнгөрч Галбын говьд хүрч сарнидаг. Ундайн сайрын баруун талаас Өлзийт, 
Хүрэн толгой, Нуур цанхийн сайрууд, зүүн талаас Дугат, Халив, Хуурай сайр, Бор хошуу зэрэг 
сайрууд нийлдэг. Өлзийт, Хүрэн толгойн сайр нь лицензийн талбайн баруун урд хэсгийг хөндлөн 
огтолдог. Тус уурхайн талбайн урд хилээс 1.5 км зайд Хүрэн толгой, Өлзийтийн сайр нийлж, 2.4 
км зайд Ундайн сайрын баруун талаас нийлдэг. Халивын сайр нь Дугатын сайртай лицензийн 
талбайн дотор буюу зүүн урд хэсэгт нийлж Будаа сайрт цутгана. Хуурай сайр, Бор хошууны сайр 
нь Будаа сайрын зүүн талаас лицензийн талбайн гадна нийлдэг. Төслийн талбайн зүүн урд 
хилээс 10 км зайд Будаа сайр нь Ундайн сайртай нийлдэг. Уурхайн тусгай зөвшөөрөлтэй талбайн 
дээд зах хүртэл Ундайн сайрын урт 55.2 км, далан хүртэл 60.5 км, түүнээс талбайн доод хэсэг 
хүртэл 65.4 км бөгөөд эдгээр уртад харьяалагдах ус хурах талбай нь 538 км2, 569 км2 ба 579 км2 
тус тус болно. Сав газрын талбайн 86.1 км2 буюу 6.2 % нь, сайрын уртын 10.1 км буюу 8.4% нь 
тус ордын тусгай зөвшөөрөлтэй талбайд хамаардаг (Натур Фрейндли ХХК, 2012).  

2011 оны 3 дугаар сарын 1-ний өдөр БОАЖЯ (хуучнаар)-аас гаргасан 6/667 тоот “Байгаль 
орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээний дүгнэлт”-ийн дагуу Ундайн голын голдрилд 
хэсэгчлэн тохируулга хийх төслийн БОНБНҮ-ний тайланг Натур Фрейндли ХХК боловсруулж 2012 
онд БОАЖЯ-аар батлуулсан байна.  



 

4 

 

Зураг 1.4.1: Ундайн сайрын голдрил өөрчилсөн хэсэг 

 

Ундайн сайр ил уурхай болон хаягдал чулуулгийн овоолгын талбайг дайрч өнгөрдөг учир 
уурхайн доод хэсгийн усны урсац, чанарыг алдагдуулахгүй байх, мөн тус сайрын газрын доорх 
ус ил уурхай руу шүүрч алдагдах, үүнээс үүдэлтэй Ундайн сайр дагуух малчдын гар худгуудын 
усны түвшин буурах, хуурайших болон 100, 1000 жилд нэг тохиолдох их үерийн урсац ил 
уурхайд орохоос урьдчилан сэргийлэх зорилгоор тус сайрын голдрилд (газрын доорх усны 
урсацтай хамт) тохируулга хийжээ (Зураг 1.4.1). Ундайн сайрын голдрилд хэсэгчлэн тохируулга 
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хийснээр уг сайрын төслийн талбайг дайран өнгөрөх хэсгийн байгалийн нөхцөл 4.9 км-ээр, ус 
хурах талбайн урсац Нуур цанхийн сайрт шилжин гадаргын усны сүлжээ нь өөрчлөгджээ2 
(Хавсралт зураг 5.4.1). Тус сайрын голдрилыг газрын доорх усны урсацтай хамтад нь хэсэгчлэн 
тохируулга хийх явцад Бор Овоогийн булаг ширгэсэн байна. Ундайн сайрын голдрилд 
хэсэгчилсэн тохируулга хийх барилгын ажил 2013 оны 9 дүгээр сард бүрэн дуусаж, газрын доорх 
усыг шугам хоолойгоор дамжуулан урд далангийн доод талд буюу Ундайн үндсэн сайранд 
нийлүүлэн шинэ Бор овоогийн булгийг үүсгэжээ (Тус тайлангийн газрын доорх усны бүлгээс 
дэлгэрүүлж үзнэ үү).  

Төслийн талбайн зүүн хэсэгт Дугат, Халивын сайр нь ХХБ-ийг дайрч өнгөрдөг тул эдгээр сайрын 
голдрилыг шилжүүлэн, шуудуугаар дамжуулан Будаагийн түр урсацын голдрилд дахин нийлдэг 
болгон өөрчилсөн байна. Эрчимшил ихтэй хур борооны үед их хэмжээний үерийн урсац үүсэн 
голдрил шилжүүлэх суваг буюу ус зайлуулах шуудууг давж ХХБ-ийн даланг сэтэлж болзошгүй. 
Одоо ашиглаж байгаа ХХБ-ийн 1-р сан нь 2021 он гэхэд дүүрэх ба 1-р санг хаах үед 2-р санг 
хойш өргөтгөж барина3. Эдгээр сайрын хамгийн их урсацын тооцоог үерийн ус зайлуулах 
шуудууны хөндлөн чиглэлд хийв  Дугатын сайр-1, Дугатын сайр-2, Халивын сайр (Хавсралт 
зураг 5.4.2) үерлэхэд ажиглагдах хамгийн их урсацын хэмжээ 0.82 м3/сек, 0.04 м3/сек, 0.68 
м3/сек тус тус байна. Иймээс хур борооны үерийн хамгийн их урсацын хэмжээнд үндэслэн одоо 
байгаа үерийн ус зайлуулах сувгийн багтаамж, хийцэд хяналт шалгалт хийх, шаардлагатай 
засвар арчлалтыг тухай бүр хийж болзошгүй эрсдэлээс сэргийлэх хэрэгтэй.  

Уг төслийн талбайд хатуу, шингэн хог хаягдлыг ил задгай хаях, химийн бодисыг тээвэрлэх, 
хадгалах, ашиглах явцад асгах, ШТС, түлшний агуулах, тээврийн хэрэгсэл, хүнд машин, 
механизмаас ШТМ асгарах, ДТС-аас гарах үнсийг тээвэрлэх явцад асгах, хаях, БУЦБ-ийн үйл 
ажиллагааны доголдлоос болон MNS 4943:2015 стандартын шаардлага хангаагүй бохир усыг 
байгальд нийлүүлэх, үйл ажиллагааны явцад технологийн горим зөрчих, аюулгүй ажиллагааны 
дүрэм зөрчих зэргээс гарах осол болон болгоомжгүй үйлдлээс хөрсний бохирдол үүсэж, улмаар 
хур тунадас орсон тохиолдолд үерийн усаар дамжин гадаргын болон бага гүний уст үеүдийг 
бохирдуулж болзошгүй.  

Дээрх сөрөг нөлөөллийг бууруулахын тулд хог хаягдлыг эх үүсвэр дээр нь ангилж ХХБТ-д 
хүргүүлэх; ХХБТ-ийн шингэн хаягдал хальж асгарахаас сэргийлж түвшинд нь байнгын хэмжилт 
хийж, хянах; химийн бодисыг тээвэрлэх үеийн савны битүүмжлэл, бүрэн бүтэн байдлыг байнга 
шалгах, одоо ашиглаж байгаа агуулахуудыг стандартын дагуу ашиглахад байнгын хяналт тавих, 
асгарсан химийн бодисыг зориулалтын материалаар цэвэрлэх, шаардлагатай газарт 
байршуулах; ШТМ алдагдахаас сэргийлж, асгаралт бий болж болзошгүй газруудад хамгаалалтын 
суурь хийх; ШТС, түлшний агуулах, машин техникээс ШТМ алдагдсан тохиолдолд, тархахаас 
сэргийлж зориулалтын шингээгч материал, хэрэгслийг шаардлагатай газарт байршуулах; ДТС-
ын үнс, хог хаягдлыг тээвэрлэх, зөвшөөрөгдсөн газарт хаяхдаа Хог хаягдлын менежментийн 
журмыг баримтлах, тогтсон замаар тээвэрлэлт явуулах; баяжуулах үйлдвэр, тэсрэх бодисын 
болон бетон зуурмагийн үйлдвэр, ШТС, түлшний агуулах, БУЦБ-ийн тоног төхөөрөмжийн бүрэн 
бүтэн, аюулгүй байдлыг байнга шалгаж, гэмтэл илэрвэл шуурхай арга хэмжээ авах; 
цэвэршүүлсэн бохир уснаас дээж авч MNS 4943:2015 стандартын шаардлагад нийцэж буй эсэхэд 
тогтмол хяналт тавих, нийцээгүй тохиолдолд дахин цэвэршүүлсэний дараа уурхайн дотоод зам 
усалгаанд ашиглах шаардлагатай. 

                                                

2 Натур Фрейндли ХХК, “Ундай голыг хамгаалах, голын голдиролд хэсэгчлэн тохируулга хийх” төслийн байгаль орчинд 
нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээний тайлан, 2012, хуу 67 
3 Натур Фрейндли ХХК, “Баяжуулах үйлдвэрийн өтгөрүүлсэн хаягдал хадгалах байгууламж”-ийн байгаль орчны 
нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээний тайлан, 2015, хуу 15 
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1.5 Газрын доорх ус 

Төслийн талбайг баруун хойноос зүүн урагш дайран өнгөрөх Ундайн сайрын голдрилд илэрдэг 
Бор овоогийн булгийг шилжүүлэн, Ундайн сайрын газрын доорх усны урсгалд хэсэгчилсэн 
тохируулга хийн, газрын доорх усыг шугам хоолойгоор дамжуулан урд далангийн доод талд 
буюу Ундайн сайрын үндсэн сайранд нийлүүлэн шинэ Бор овоогийн булгийг үүсгэсэн. Ингэснээр 
уурхайд орж ирэх усны хэмжээ багасах, уурхайн талбайгаар дайран өнгөрч байгаа газрын доорх 
усны чанар, найрлагат өөрчлөлт оруулахгүй байх давуу талтай юм.  

Гэрэл зураг 1.5.1: Шинэ Бор овоогийн булаг 

 

Ил уурхайгаас гарах шүүрлийн усыг тоос дарах зорилгоор ашигладаг. Уг усыг тоос дарах 
зорилгоор ашиглахаасаа өмнө шинжилж, MNS 4943:2015 (Хүрээлэн байгаа орчин. Усны чанар. 
Хаягдал ус. Ерөнхий шаардлага) стандартад нийцүүлэн хүрээлэн байгаа орчинд нийлүүлэх 
ёстой.  

Уг төслийн үйл ажиллагаанаас газрын доорх усанд нөлөөлөх гол сөрөг нөлөөлөл нь баяжуулах 
үйлдвэрийн ус ашиглалт болон уурхайн ус шүүрэлтээс газрын доорх усны нөөц багасах, хаягдал 
хадгалах байгууламжийн уснаас нэвчилт, шүүрэлт үүсэж хөрсөөр дамжин газрын доорх усыг 
бохирдуулах, ХХБ-ийн усны гадаргаас ууршилт бий болох зэрэг юм.  

Иймд дээрх гол сөрөг нөлөөллүүдийг бууруулахын тулд дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх нь 
зүйтэй. Үүнд:  

 Баяжуулах үйлдвэрт ашиглаж байгаа ус болон ил уурхайн шүүрэлтийн усны тоо 
хэмжээгээр усны нөөц ашигласны төлбөрийг цаг хугацаанд нь төлөх, ус ашиглах дүгнэлт, 
холбогдох зөвшөөрөлгүйгээр ус ашиглахыг хориглох; 

 Ил уурхайгаас шүүрч байгаа усыг тоосжилт дарах үйл ажиллагаанд ашиглахаас өмнө 
MNS 4943:2015 стандарт шаардлагад нийцүүлэх, хэрэв уг стандартын шаардлагад 
нийцээгүй тохиолдолд цэвэршүүлэх арга хэмжээ авсны дараа ашиглах; 

 ХХБ-ийн усны гадаргаас үүсэх ууршилтыг багасгах арга замыг эрэлхийлэх; 
 ХХБ-ийн хаягдал уснаас нэвчилт, шүүрэлт үүсэж болзошгүй тул урсгалын чиглэлийн 

дээд, доод талын хяналтын цооногуудын чанарын мэдээллийг газрын доорх усны 
чанарын суурь шинжилгээний үр дүнтэй харьцуулан үнэлэлт, дүгнэлт өгч байх; 

 ХХБ-ийн цаашдын тэлэлт, өргөтгөлийн төлөвлөгөөнд ХХБ-ийн далангийн их бие, суурийг 
лабораторийн нөхцөлд туршсан (үл нэвтрүүлэгч шавар болох нь батлагдсан дүгнэлттэй) 
ус үл нэвчүүлэх шавар материалаар доторлох; 
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 ХХБ-ийн хаягдал шингэн хальж асгарахаас сэргийлж, түвшинд нь байнгын хэмжилт 
хийж, хянах зэрэг болно.    

Харин газрын доорх усанд нөлөөлөх болзошгүй сөрөг нөлөөллийн бууруулах арга хэмжээг хөрс 
болон гадаргын усанд нөлөөлөх болзошгүй сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээнүүдтэй 
уялдуулан авч хэрэгжүүлнэ.     

1.6 Хөрсөн бүрхэвч 

ОТ төслийн нутаг дэвсгэр нь говийн бор болон цөлийн бор саарал хөрсний бүсэд хамаарагдана. 
Говийн бор болон цөлийн бор саарал хөрсүүд нь говийн тачир сийрэг ургамлан нөмрөг доор янз 
бүрийн хурдас дээр үүсэж тогтворжжээ. Ургамлан нөмрөгийн бүрхэц 10-25%-ийн хооронд 
хэлбэлзэнэ. Борооны ус хөрсөнд 20-25 см гүнд нэвчиж карбонаттай үед тулж, ан цаваар доош 
шингэдэг. Төслийн талбайд голчлон чулуурхаг, карбонатлаг, давсархаг хээршсэн цайвар бор 
хөрс тархсан. Талбайн хэмжээнд 8 үндсэн хэвшинжийн хөрс тархсан. 

2016-2020 он хүртэл 417.8 га талбайн хөрсөн бүрхэвч хуулагдах, дарагдах, ухагдах, шилжих, 
доройтох зэргээр элэгдэл, эвдрэлд өртөх тул газар хөндөх үйл ажиллагааг хууль журмын дагуу 
тогтоосон талбайд хязгаарлах, 2016-2020 оны нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөөний дагуу 80.75 га 
талбайд техникийн, 62.35 га талбайд биологийн нөхөн сэргээлт хийх шаардлагатай. Газрын 
эвдрэлийг аль болох бага хэмжээнд байлгах талаар анхаарч, зөвшөөрөгдсөн замаар зорчих мөн 
барилга байгууламжид ашиглагдаж буй талбайн хэмжээг чухал шаардлагагүй тохиолдолд 
нэмэгдүүлэхгүй байх, хуулагдсан өнгөн хөрс салхи, усны нөлөөгөөр элэгдэж болзошгүй бөгөөд 
2016-2020 оны нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөөний дагуу ил уурхай, ХЧО болон ХХБ-ийн 
өргөтгөлөөр нөлөөлөлд өртөж болзошгүй 31.03 га талбай бүхий өнгөн хөрсний 3 овоолгыг 
биологийн нөхөн сэргээлтэд ашиглах хэрэгтэй. Газар хөндөх үйл ажиллагааг эхлүүлэхийн өмнө 
өнгөн хөрсийг хуулан авч тусгайлан овоолго байгуулан оновчтой байршуулан хадгалах арга 
хэмжээг үргэлжлүүлэн авахаас гадна MNS 5916:2008 стандартын дагуу 2 жилээс дээш 
хугацаагаар хадгалах шимт хөрсний овоолгуудад чанарын хяналт шинжилгээ хийх, хадгалалт, 
хамгаалалт, тордолтын бүртгэл хөтлөх, хаягжуулах, ОТ компанийн шимт хөрсийг хамгаалах 
бодлого нь “Газар хөндөх зөвшөөрлийн журмаар” зохицуулагддаг ба өнгөн хөрсний овоолгыг 
салхины элэгдлээс хамгаалах буюу гадаргууг ургамалжуулах туршилтыг үргэлжлүүлэн 5 га 
талбайд хийх шаардлагатай.  

Хатуу, шингэн хог хаягдал болон БУЦБ-ийн стандартын шаардлага хангаагүй бохир усыг 
байгальд нийлүүлснээр, химийн бодисын тээвэрлэлт, хадгалалт, ашиглалтын үед, хүнд машин 
механизмаас ШТМ асгарах, ДТС-ын гарах үнсийг тээвэрлэх явцад асгах; баяжуулах үйлдвэрэээс 
ХХБ руу нийлүүлж буй хаягдал ус хөрс рүү нэвчих, халих зэргээс хөрс бохирдож болзошгүй 
болзошгүй тул ШТМ алдагдахаас сэргийлж, асгаралт бий болж болзошгүй газруудад 
хамгаалалтын суурь хийх, ШТМ-ын асгаралт болсон үед хэрэглэх зориулалтын шингээгч 
материалыг зохих газруудад байршуулах, Баяжуулах үйлдвэр, тэсрэх бодисын үйлдвэр, түлшний 
агуулах, ШТС, БУЦБ-ийн тоног төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн, аюулгүй байдлыг байнга шалгаж, 
гэмтэл илэрвэл шуурхай арга хэмжээ авах шаардлагатай.  

ХХБ дахь ус болон цооногуудын усны чанарын хяналтыг тогтмол хийж, нэмж байгуулах хэсгийг 
үл нэвчүүлэх материал болох улаан шавраар доторлох, мөн ХХБ-ийн зонхилох салхины доод 
талд буюу урд хөрсний бохирдлыг хянах 2, чанарын 1, баруун талд хөрсний бохирдлыг хянах 1 
цэгийг буюу нийт 4 хяналт шинжилгээний цэг байгуулж ХХБ орчмын хөрсний чанар, бохирдлыг 
хянах хэрэгтэй. 

1.7 Ургамлан нөмрөг  

Төсөл хэрэгжиж буй газар нутгийн 80 орчим хувийг дэнжийн ургамалжилтын бүлгэмдэл, мөн 
цөлийн ургамлууд болон бударгана, улаан бударгана, түжгэр баглуур, Регелийн шар мод 
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эзэлдэг. Мөн багахан хэсэгт талархаг бүлгэмдлийн элементийн төлөөлөл нь сайрын хялгана, 
таана тархан ургана. ОТ төслийн талбай, түүний орчимд 2012 оны судалгаагаар төслийн 
талбайд 29 овгийн, 74 төрлийн, 127 зүйлийн ургамлыг тэмдэглэгдсэн байна. Төслийн талбайд 
хийгдсэн судалгааны үр дүнгүүдийг нэгтгэн үзэхэд 16 зүйл нэн ховор, 7 зүйл ховор ургамал 
бүртгэгдсэн байна. 

Ханбогд сумын хэмжээнд 2012 онд хийгдсэн судалгаагаар 42 овгийн 129 төрлийн 269 зүйл 
ургамал ургаж байгааг бүртгээд байна. Монгол улсын ургамлын Улаан данс ба хамгааллын 
төлөвлөгөөний эмхэтгэлд (2012) тусгагдсан 17 зүйл ургамал, БУТХ-ийн хавсралтанд орсон нэн 
ховор ургамлаас 16, Засгийн газрын 1995 оны 153 дугаар тогтоол (ЗГ-ын 2004 оны 165-р 
тогтоолоор нэмэлт, ЗГ-ын 2015 оны 410-р тогтоолоор өөрчлөлт орсон)-ын хавсралтанд орсон 
ховор ургамлаас 15, Улаан номонд бүртгэгдсэн 13 зүйл ургамал тус тус бүртгэгдсэн байна. 

2016-2020 оны хооронд ил уурхай, ХХБ-ийн өргөтгөл болон ХЧО байгуулахад 417.8 га талбайн 
ургамлан нөмрөг урт хугацаанд, устах, дарагдах, доройтох нөлөөлөлд өртөх тул жил бүрийн 
БОМТ-ийн сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ болон нөхөн сэргээлт, дүйцүүлэн хамгаалах 
төлөвлөгөөний биелэлтийг хангаж ажиллах, ургамлан нөмрөгийн хяналт, шинжилгээг цаашид 
үргэлжлүүлэн хийх хэрэгтэй. 

Ургамлан нөмрөг нь уур амьсгалын болон төслийн үйл ажиллагааны явцад хэрхэн өөрчлөгдөх, 
нөлөөллийн хүчин зүйлсэд ургамлын хариу урвалыг урт хугацааны турш судлах зорилгоор 
төслийн талбай дотор ургамлын хяналт, шинжилгээний 15 цэгийг байгуулсан байна. 
Ургамалжилтын хяналт, шинжилгээний ажил 2003 оны 5-р сараас хойш тогтмол хийгдэж байна. 

Хөрс ачих, буулгах, тэсэлгээ, тээврийн хөдөлгөөнөөр тоосжилт үүсэж орчны ургамлан нөмрөгт 
сөргөөр нөлөөлнө. Иймд зөвхөн зөвшөөрөгдсөн замаар тээвэрлэлт явуулах, хуурайшилтын 
улиралд замыг тогтмол услах, тээврийн хэрэгслийг тогтмол үзлэгт хамруулах; бэлчээрийн эрүүл 
мэндийн хяналтыг сумын хэмжээнд хийж, бэлчээрийн менежментийг сайжруулахад дэмжлэг 
үзүүлэх зэрэг арга хэмжээг хэрэгжүүлэх шаардлагатай.  

Ил болон гүний уурхайн үйл ажиллагаанаас хуримтлагдах нөлөөлөл үүсэх тул дүйцүүлэн 
хамгаалах арга хэмжээг нөлөөлөлд өртсөн газартай экологийн ижил орчин нөхцөлд, нөлөөлөл 
үргэлжлэх нийт хугацаанд хэрэгжүүлэх хэрэгтэй (Дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээний талаар 
тус тайлангийн 7 дугаар бүлгээс дэлгэрүүлж үзнэ үү).  

Төслийн үйл ажиллагааны явцад ховор ургамал устаж болзошгүй тул газар хөндөх зөвшөөрөл 
олгохын өмнөх суурь судалгааг талбай бүрт хийж ховор, нэн ховор ургамалд үзүүлэх нөлөөллийг 
бууруулах арга хэмжээг шатлалын дагуу тодорхойлон, дүгнэлт, зөвлөмж гаргах, шаардлагатай 
үед зөвшөөрөл олгохоос татгалзах, МУ-ын улаан ном, бүс нутгийн болон олон улсын улаан данс 
(IUCN), бусад хууль тогтоомж, гэрээ конвенциор хамгаалагдсан ховор, нэн ховор ургамлын 
талаар сургалт зохион байгуулах, газрыг хөндөхийн өмнө тухайн талбайд ховор ургамлын 
судалгаа хийж, байгаа тохиолдолд ургамлын ургалтын хугацаанд, модлог ургамлыг намрын 
улиралд нүүлгэн шилжүүлэх, эсвэл үр болон мөчрийг хангалттай хэмжээгээр бэлтгэн байгалийн 
ургамлын үржүүлгийн газарт үржүүлэх, ургуулах үйл ажиллагааг үргэлжүүлэн хийх 
шаардлагатай. 

1.8 Амьтны аймаг  

ОТ төсөл хэрэгжиж буй бүс нутаг нь эх газрын эрс тэс уур амьсгалтай, ерөнхийдөө ургамлын 
бүрхэвч багатай, гадаргын ус ховор газарт байрладаг хэдий ч төслийн нөлөөллийн бүсийн газар 
нутаг нь үндэсний болоод дэлхийн хэмжээнд ховордсон хулан, хар сүүлт зээр, жороо тоодог, 
идлэг шонхор зэрэг амьтад бүхий олон төрлийн ан амьтдад амьдрах тохиромжтой нутаг болдог. 
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ОТ төслийн нөлөөллийн бүсэд хоёр нутагтан амьтны нэг төрөл бүртгэгдсэн байдаг. Мөлхөгч 
амьтад, ялангуяа хонин гүрвэл дулааны улиралд нэн түгээмэл бөгөөд махчин шувууд, сүүн 
тэжээлтний хүнсний чухал эх үүсвэр болж өгдөг. Шувуудын зүйлийн бүрдэл баялаг бөгөөд 
Галбын говийн шувуудад чухал газар нь дэлхийн хэмжээнд ховордсон зарим зүйлийн үржлийн 
популяцийн хувьд маш чухал амьдрах орчин болж өгдөг. Бүс нутаг нь ерөнхийдөө хуурай цаг 
агаартай ч төслөөс байгуулсан хиймэл цөөрмүүд усны болон нүүдлийн шувуудыг өөртөө татаж 
байдаг. 

Жижиг хөхтөн амьтад ерөнхийдөө шөнийн амьдралтай боловч тэдгээрийн нүх, үлий түгээмэл 
ажиглагддаг. Зэрлэг болон гэрийн тэжээвэр өвсөн тэжээлтнүүд бүс нутгийн экосистемийн гол 
элементүүд бөгөөд бэлчээрийн гарц, ургамалжилтын өөрчлөлтийг даган уудам орон зайд 
чөлөөтэй шилжин нүүдэллэх боломж нь өвсөн тэжээлт амьтдын хувьд маш чухал юм. 

Өмнийн говийн бүс болон ОТ төслийн нөлөөллийн бүсийн амьтны аймгийн ховор зүйлүүдийн тоо 
толгой хэвийн хэмжээнд байх эсэх нь байгалийн баялгийн нөөцийг олборлох үйлдвэр, 
тээвэрлэлт, цахилгаан дамжуулах дэд бүтэц зэрэг бүтээн байгуулалтыг байгальд ээлтэй 
технологиор барьж ашиглах, мөн түүнчлэн хууль бус хулгайн ангийн хяналт, мал ба зэрлэг 
амьтдын хооронд бэлчээр болон усны нөөцийн төлөөх өрсөлдөөнийг зүй зохистой менежменттэй 
хийхээс ихээхэн хамаарна. 

Дуу чимээ, тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөн, гэрлийн нөлөөгөөр байршиж буй газар нутгаасаа 
үргэх, дайжих, мөн уурхайн олборлолт, барилга байгууламж цаашид өргөжин тэлэх явцад 
амьдрах орчны шууд хомсдол, хуваагдалд орж болзошгүй тул газар хөндөх зөвшөөрөл олгохын 
өмнө судалгаа хийж ховор амьтад, амьдрах орчныг хамгаалах талаар дүгнэлт гаргах, 
шаардлагатай бол зөвшөөрөл олгохоос татгалзах, зэрлэг амьтдын үргэн дайжих, шууд үхэл 
хорогдох эрсдэлээс сэргийлэн тээврийн хэрэгслүүдийг батлагдсан замаар зорчих, хурдны 
хязгаарыг баримтлах талаар ажилчдад сургалт явуулах, хянах зэрэг арга хэмжээг тогтмол 
хэрэгжүүлэх, мөн тууртан амьтдын тоо толгой, тархацын судалгааг үргэлжлүүлэн хийх хэрэгтэй. 

Амьтад тээврийн хэрэгсэлд дайруулах, хууль бус агнуур, шувууд цахилгаанд цохиулах, 
цахилгааны утас мөргөх гэх мэтээр үхэж, хорогдох эрсдэлийг бууруулахын тулд шувууд 
цахилгаанд цохиулах эрсдэлтэй цахилгааны шонгууд дээр богино холболтын тусгаарлагч, утсан 
дээр нислэгийн чиглэл өөрчлөгч, шувуу үргээгчийг суурилуулах; хууль бусаар амьтан агнах, 
ургамал түүх, тэдгээрийн гаралтай түүхий эдийг тээвэрлэх, ашиглахыг хориглох тухай журмыг 
хэрэгжүүлж, нэвтрэх хаалга, онгоцны буудал дээр хяналт шалгалт явуулах; төслийн талбайд 
зэрлэг амьтдын тээврийн хэрэгсэлд дайруулах магадлалтай газруудыг тодорхойлох, 
шаардлагатай газар хурдны хязгаарыг багасгах, ажилчдад анхааруулах мэдээлэл бэлдэж хүргэх; 
МУ-ын улаан ном, бүс нутгийн болон ОУ-ын улаан данс (IUCN), бусад хууль тогтоомж, гэрээ 
конвенциор хамгаалагдсан ховор, нэн ховор зэрлэг амьтдын талаар сургалт зохион байгуулах 
шаардлагатай. 

Баяжуулах үйлдвэрэээс ХХБ руу нийлүүлж буй хаягдал усны гадаргуу дээр шувууд бууж 
болзошгүй тул тус байгууламж (ХХБ) руу нийлүүлж, тунгааж буй усны чанарын хяналтыг Газрын 
доорх усны ОХШХ-ийн дагуу тогтмол хийх, мөн шувуудын мониторингийг ХХБ, түүний орчимд 
ОХШХ-т тусгагдсаны дагуу хийж, биелэлтийг хангаж ажиллах хэрэгтэй. 

Ил болон гүний уурхайн үйл ажиллаагаар хуримтлагдах нөлөөлөл үүсэх тул нөлөөлөл бууруулах 
шатлалын дагуу зайлсхийх, бууруулах, нөхөн сэргээх арга хэмжээг хэрэгжүүлэхийн хамт 
дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээг нөлөөлөл үргэлжлэх хугацаанд тогтмол, үр дүнтэй 
хэрэгжүүлэх шаардлагатай (Дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээний талаар тус тайлангийн 7 
дугаар бүлгээс дэлгэрүүлж үзнэ үү).  
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1.9 Тусгай хамгаалалттай газар нутаг 

Тус төслийн талбайгаас улсын тусгай хамгаалалттай Говийн бага ДЦГ-ын А хэсэг нь 31 км, 
орчны бүс нь 28 км, Б хэсэг нь 68 км, орчны бүс нь 44 км, аймгийн хамгаалалттай Мангасын 
хүрээ хэмээх газар нь 60 км зайтай оршдог (Хавсралт зураг 5.9.1). Тиймээс уг төслөөс тусгай 
хамгаалалттай газар нутагт шууд нөлөөлөх сөрөг нөлөөлөл байхгүй.  

1.10 Түүх, соёлын өв 

“Соёлын өвийг хамгаалах тухай” хуулинд археологийн олдворын тухай холбогдох сумын Засаг 
даргад мэдэгдэж, хийсэн судалгаа, эрэл хайгуул, малтлагын дүнг гаргаж өгнө гэж заасан байдаг. 
Судалгаа, шинжилгээний ажил хийгдэж дууссаны дараа малтлага хийсэн газар нь сумын Засаг 
даргын мэдэлд очно. Түүх соёлын, шинжлэх ухааны болон археологийн үнэт зүйлс олдсон газар, 
хөрсөн доорх бүх баялаг төрийн хамгаалалтад орох ба археологийн аливаа олдвор нь төрийн 
өмч байна. Хуулинд археологийн болон соёлын үнэт зүйлс нь боломжтой газар бүрт олдсон 
газраа хадгалагдан хамгаалагдах ёстой гэж заасан байдаг. Байрлал болон эд зүйл нь тодорхой 
эрсдэлтэй байх тохиолдолд судалгааны байгууллага эд зүйлийг хөдөлгөн авч явах эрхээр 
хангагдсан байдаг.  

ОТ төслийн хувьд ил уурхайн бүсээс олдсон эд зүйлсийг Монголын ШУА-ийн Археологийн 
хүрээлэн Улаанбаатарт байрлах өөрийн лаборатори руу авч явсан байна. Хуулиар түүх, соёлын 
үнэт зүйлсийг тойруулан хамгаалалтын бүс байгуулахыг Засгийн газарт зөвшөөрсөн байдаг. Мөн 
хамгаалалтын бүсэд гэмтэл учруулж болзошгүй аливаа арга хэмжээ авч явуулахыг хориглосон. 
2002 онд ОТ төслийн талбайд археологийн судалгааг хийж эхлэнгүүт археологийн болон соёлын 
ач холбогдол бүхий газруудыг хамгаалж эхэлсэн байна.   

Дээр өгүүлсэнчлэн ОТ-н уурхайн талбайд археологийн болон соёлын ач холбогдол бүхий 6 газар 
тогтоогдсон байна. Эдгээр газруудыг малтаж, хөдөлгөж болох эд зүйлсийг малтан гаргаж авсан. 
Эдгээр газрыг чөлөөлөх, эвдлэх ажиллагаа холбогдох хуулийн заалтын дагуу явагдсан бөгөөд 
нутгийн оршин суугчид болон орон нутгийн захиргаанд энэ тухай мэдээллийг хүргэсэн. Төслийн 
үйл ажиллагаанд шууд өртөөгүй газрын хамгаалалтын асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд холбогдох 
орон нутгийн болон төрийн байгууллагууд, ШУА-ийн Археологийн хүрээлэнтэй зөвшилцсөний 
үндсэн дээр соёлын өв, үнэт зүйлсийг хамгаалах төлөвлөгөөг боловсруулан хэрэгжүүлэх 
шаардлагатай. Энэ төлөвлөгөөг төслийн бүтээн байгуулалтын ажил эхлэхийн өмнө боловсруулан 
хэрэгжүүлж эхэлсэн байна. 

1.11 Нийгэм, эдийн засаг 

ОТ төсөл нь Өмнөговь аймгийн Ханбогд суманд хэрэгжиж байна. Уг орд нь нийслэл Улаанбаатар 
хотоос 550 км зайтай оршдог. Ордод хамгийн ойр суурин газар 3,000 орчим хүн амтай, ордоос 
зүүн тийш 45 км зайд оршдог Ханбогд сумын төв юм. 

Нийгэм, эдийн засгийн нөлөөллийн үнэлгээг гүйцэтгэхдээ нийгмийн шинжлэх ухааны аргачлал 
болох тоон судалгаа (Өмнгөговь аймаг, Ханбогд сум), ярилцлагын аргыг ашиглаж үр дүнг 
тооцоолсон. Үүнд: 

 Орон нутгийн төлөв байдал, эдийн засгийн чадавх, 
 Ажил эрхлэлт, 
 Эдийн засгийн хөгжил, 
 Боловсрол, 
 Газар, бэлчээрийн ачаалал, 
 Усны нөөц, хангамж, 
 Орон нутаг, иргэд байгууллагын хөгжил, 
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 ОТ төслийн байгаль орчны нөлөөллийн нийгэм-эдийн засгийн асуудлууд, 
 Нүүлгэн шилжүүлэлт болон хохирлын тухай асуудлуудыг тусгасан. 

2010 оны 5 сарын 17-ны байдлаар ОТ төсөл нийтдээ 2117 ажиллагсадтай байв. Үүний 91 хувь 
буюу 1,935 нь Монгол ажилчид байна. Одоогоор нийт ажиллах хүчний 1,683 нь барилга 
байгууламж дээр, 273 нь үйлдвэр дээр, 161 хүн геологийн хайгуулд ажиллаж байна. Өмнөговь 
аймгаас 345 хүн ажиллаж байгаа бөгөөд тэдний олонхи нь барилга байгууламж, ажилчдын 
байрны менежмент, хүнс бэлтгэл, хайгуул өрөмдлөг, газар шорооны ажил, барилга угсралтын 
ажил, засварын цехэд ажиллаж байна. Мөн Ханбогд сумаас 262 хүн ажилладаг. 

Гүний уурхай барилгажилт болон ашиглалтын явцад нийгэм, эдийн засагт нөлөөлж болзошгүй 
сөрөг нөлөөлөл, бууруулах арга хэмжээг дараах байдлаар тоймлов. Үүнд: 

 Тоосжилт нэмэгдэх: агаарын чанарын ОХШХ-т тусгагдсаны дагуу тоосжилтыг хянах, 
 Бэлчээрийн доройтол: бэлчээрийн доройтлын талаар орон нутагтай хамтарч ажиллах, 

зөвлөмж боловсруулах, 
 Ус, малын өвчлөл: малчдын гар худгийн усны түвшинг хянах, малын өвчлөлийг бүртгэх 

зэрэг болно. 

1.12 Нөхөн сэргээлт 

ОТ компани нь үйл ажиллагаа явуулж хөндсөн аливаа газрыг нэн даруй нөхөн сэргээх 
шаардлагыг “Газар хөндөх зөвшөөрлийн дотоод журам”-д оновчтойгоор шигтгэж, тэрхүү журмыг 
өндөр хариуцлагатайгаар хэрэгжүүлж байна. Газар хөндөх зөвшөөрлийн нөхцөлд тухайн ажлыг 
гүйцэтгэгч тал нь ажлын явцад хөндөгдсөн талбайд техникийн нөхөн сэргээлтийг “Техникийн 
нөхөн сэргээлтийн дотоод журам”-ын дагуу стандарт шаардлагуудад нийцүүлэн гүйцэтгэж ОТ 
компанийн Байгаль орчны хэлтэст хүлээлгэж өгөхийг заавал тусгадаг бөгөөд ингэснээр аливаа 
хөндөгдсөн талбайг нэн даруй нөхөн сэргээх шаардлагыг зайлшгүй хэрэгжүүлэх нөхцөлийг 
бүрдүүлдэг байна. Нөхөн сэргээсэн талбайд газрын асуудал хариуцсан болон ургамлын 
судалгааны багуудаас хамтарсан шалгалт хийж, хүн, мал, амьтанд аюулгүй, мөн биологийн 
нөхөн сэргээлтийг амжилттай гүйцэтгэхэд шаардлагатай нөхцөлүүдийг амжилттай бүрэн 
бүрдүүлсэн тохиолдолд газрыг хүлээн авч, холбогдох газар хөндөх зөвшөөрлийг хаадаг. 

2016 оны байдлаар Оюут ил уурхайн олборлолт, Баяжуулах үйлдвэрийн цогцолбор, Хюго 
Даммет ордыг ашиглах босоо ам малтах болон бусад дагалдах үйл ажиллагаанаас уурхайн 
талбайд 3,085.1 га талбайн хөрс дарагдах, хуулагдах, ухагдах, шилжих зэргээр эвдрэлд өртсөн 
байна. ТЭЗҮ болон уулын ажлын төлөвлөгөөнд үндэслэн тооцоход 2020 он хүртэл 417.8 га 
талбай шинээр эвдрэлд өртөгдөхөөр байна. Үүнээс 20.2 га талбайд ил уурхай, 96.0 га талбайд 
ХЧО байгуулах, 301.6 га талбайд ХХБ-ийн өргөтгөл хийгдэхээр төлөвлөгджээ.  

Уурхайн талбай дахь эвдрэлд өртсөн 3085.1 га талбайгаас ОТ ХХК нь 2010-2015 онуудад нийт 
105.6 га талбайд техникийн нөхөн сэргээлт хийсэн байна. Уурхайн талбайд биологийн нөхөн 
сэргээлт хийсэн талбай одоогоор байхгүй.  

ТЭЗҮ болон уурхайн 2020 он хүртэлх төлөвлөгөөг үндэслэн уурхайн талбайд 2016-2020 онд 
нөхөн сэргээлт хийх шаардлагатай газруудыг тодорхойлов. 2016-2020 онд 80.75 га талбайд 
техникийн, 62.35 га талбайд биологийн нөхөн сэргээлт хийгдэнэ.  

ОТ ХХК-ийн 2016-2020 онд уурхайн талбайд хийх техникийн болон биологийн нөхөн сэргээлтийн 
арга хэмжээнд гурван зуун арван таван сая (315,000,000) төгрөг зарцуулагдахаар урьдчилан 
тооцов. 
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1.13 Биологийн олон янз байдлын дүйцүүлэн хамгаалал  

Уул уурхайн төслүүдээс биологийн олон янз байдалд үзүүлэх нөлөөллийг зохистой бууруулах 
үүднээс Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хууль тогтоомжид дүйцүүлэн 
хамгааллын талаарх заалтуудыг оруулж, Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээний журам, 
аргачлалд тусгасны дагуу хэрэгжүүлэхийг хуульчилсан. 

Дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээ нь нөлөөллийг бууруулах шатлалын хамгийн сүүлчийн арга 
бөгөөд нөхөн сэргээлт хийх үүргээс чөлөөлөгдөх үндэслэл болохгүй. Нөлөөллөөс зайлсхийх, 
нөлөөллийг бууруулах боломжит бүх арга хэмжээг хэрэгжүүлэхийн хамт үлдэгдэл нөлөөллийг 
дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ. 

Оюу Толгой ХХК-ийн 2016-2020 онд хэрэгжүүлэх “Дүйцүүлэн хамгаалах төлөвлөгөө”-г Байгаль 
орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хуулийн 8.4.6 болон 9.6 дугаар заалтууд, Засгийн 
газрын 2013 оны 11 дүгээр сарын 16-ны өдрийн 374 дүгээр тогтоолын 2 дугаар хавсралтаар 
батлагдсан Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээний журам болон БОНХ-ийн сайдын 2014 оны 01 
дүгээр сарын 10-ны өдрийн А-117 дугаар тушаалын 2 дугаар хавсралт Байгаль орчны 
нөлөөллийн үнэлгээ хийх аргачлал болон Өмнөговь аймгийн ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн 2015 оны 
55 дугаар тогтоол – “Биологийн олон янз байдлыг дүйцүүлэн хамгаалах газар нутгийг батлах 
тухай”-ыг тус тус удирдлага болгон боловсруулав.  

ОТ ХХК нь дүйцүүлэн хамгааллын арга хэмжээг хэрэгжүүлэх газрыг сонгохдоо нутгийн иргэд, 
мэргэжлийн байгууллага, аймгийн БОАЖГ-ын мэргэжилтэн гэх мэт оролцогч талуудын саналыг 
авсан байна. Борзонгийн говь болон Говийн бага ДЦГ-ын өргөтгөл, өөрөөр хэлбэл Номгон сумын 
нутаг бараг бүхэлдээ, Баян-Овоо сумын хойд хэсэг, мөн Галбын говь буюу Ханбогд сумын нутагт 
дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээг хэрэгжүүлэх нь зүйтэй гэж үзсэн. Эдгээр газруудаас эхний 
ээлжинд Номгон сум болон Баян-Овоо сумын хойд хэсэгт дүйцүүлэн хамгааллын арга хэмжээг 
хэрэгжүүлэхээр тухайн нутгийн малчид, малчдын бүлэг, хоршооны удирдага, гишүүдтэй 
харилцан тохиролцсоны дараа аймгийн БОАЖ-ын газрын мэргэжилтнүүдийн саналыг харгалзан 
үзээд эцэслэн шийдвэрлэсэн. Дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр сонгон авсан 
дээрх газар нутгийн хэмжээ ойролцоогоор 2 сая га болж байгаа бөгөөд ОТ ХХК-ийн дүйцүүлэн 
хамгаалах шаардлагатай газрын хэмжээнээс 3 дахин их байна. Ирэх 5 жилд дүйцүүлэн 
хамгаалах арга хэмжээ амжилттай хэрэгжвэл цаашид цар хүрээгээ тэлж Ханбогд, Баян-Овоо 
сумдад хэрэгжүүлнэ. ОТ ХХК-ийн хувьд дүйцүүлэн хамгаалах ажлын хүрээнд бүс нутгийн 
бэлчээрийн менежментийг сайжруулах ажлыг үе шаттайгаар малчид, мэргэжлийн 
байгууллагуудтай хамтран хэрэгжүүлснээр зэрлэг амьтдын амьдрах орчин болсон бэлчээрийн 
чанар, хүртээмж нэмэгдэхийн зэрэгцээ малчдын амьжиргаа дээшилнэ гэж үзэж байна. Уг ажлыг 
үр дүнтэй байлгах үүднээс цогц байдлаар буюу “Тогтвортой Ноолуур” төслийг санаачлан 
хэрэгжүүлэхээр төлөвлөөд байна. Энэ төсөл нь гурван үндсэн зорилготой бөгөөд 5-н хэсгээс 
бүрдэнэ.  

Оюу Толгой ХХК-ийн 2016-2020 онд хэрэгжүүлэх “Дүйцүүлэн хамгаалах төлөвлөгөө”-нд нийт 
Хоёр тэрбум наян дөрвөн сая хоёр зуун мянган (2,084,200,000) төгрөг зарцуулахаар урьдчилан 
тооцсон.  

1.14 Хаягдлын менежмент 

ОТ төслийн үйл ажиллагаанаас үүсэх хог хаягдлыг эх үүсвэр дээр нь ангилах замаар хэмжээг нь 
бууруулах, дахин ашиглах, боловсруулах болон байгаль орчинд аюулгүй арга, технологиор 
устгах гэсэн дараах шатлалаар хаягдлын менежментийг хэрэгжүүлж байна. Үүнд: 

 Ангилах - Хог хаягдлыг эх үүсвэр дээр нь 33 төрлөөр ангилан хаяж байна. 
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 Хэмжээг бууруулах – Хог хаягдлыг ангилан ашиглах болон боловсруулах боломжтой хог 
хаягдлыг эргүүлэн ашигласнаар хог хаягдлын хэмжээг бууруулж байна.  

 Ус савлах үйлдвэр ашиглалтанд орсноор жижиг савлагаат усны хуванцар савны их 
хэмжээтэй гардаг хаягдал 30%-иар буурсан. 

 Дахин ашиглах болон боловсруулах – Хаягдал мод 377 тэвш болон хаягдал дугуй 4 
тэвшийг тус тус орон нутгийн иргэдэд өгч хоёрдогч зорилгоор ашиглагдсан бол хуванцар 
сав 3132 уут (1 тн), хаягдал төмөр 739.7 тн, хаягдал тос нийт 878.1 тн-ыг тус тус дахин 
боловсруулах үйлдвэрт нийлүүлсэн байна. 

1.15 Эрсдэлийн үнэлгээ, менежмент 

ОТ төслийн үйл ажиллагаанаас хүний эрүүл мэнд, байгаль орчинд учирч болзошгүй эрсдэлийг 
үнэлэхдээ Байгаль орчин ногоон хөгжлийн сайд, Эрүүл мэндийн сайд, Онцгой байдлын ерөнхий 
газрын даргын А-50/378/565 дугаар хамтарсан тушаалын 1 дүгээр хавсралт “Химийн хорт болон 
аюултай бодисын эрсдэлийн үнэлгээ хийх журам”, 2 дугаар хавсралт “Химийн хорт болон 
аюултай бодисын эрсдэлийн үнэлгээ хийх аргачлал”, Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээ хийх 
аргачлалыг ашигласан. Эрсдэлийн үнэлгээ нь хүний эрүүл мэндийн эрсдэлийн үнэлгээ, байгаль 
орчны эрсдэлийн үнэлгээ, осол, аюулын эрсдэлийн үнэлгээ, эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, 
эрсдэлийг бууруулах гэсэн үндсэн хэсгүүдээс бүрдэнэ. 

Хүний эрүүл мэнд, байгаль орчны эрсдэлийн үнэлгээ: Химийн бохирдуулагчид нь 
тодорхой замуудаар дамжин сөрөг нөлөө үзүүлэхүйц тун хэмжээтэйгээр хүрсэн тохиолдолд 
хүний эрүүл мэндэд бодитой нөлөө үзүүлэх боломжтой бөгөөд дамжих байхгүй бол хичнээн их 
агууламжтай бохирдуулагч байлаа ч энэ нь эрсдэл үүсгэх боломжгүй. Харин хүний эрүүл мэндэд 
нөлөөлөх асуудлыг дараах байдлаар тодорхойлов. Үүнд: 

1. Өртөгчийг тодорхойлох: Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын Жавхлант багийн нутагт 
амьдардаг иргэд, төслийн ажилчид 

2. Бохирдуулагчийг тодорхойлох: Шинжилгээгээр тогтоосон агаар, ус, хөрсөн агуулагдаж 
байгаа химийн бодисыг зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээтэй харьцуулсан. Үүнээс хавдар 
үүсгэдэггүй бохирдуулагчийн 25% тооцоолох боломжгүй, 41.6% нь маш бага эрсдэлтэй, 
33.4% нь эрсдэлгүй байна. Хавдар үүсгэгч бохирдуулагчийн 28.5% нь тооцоолох 
боломжгүй, 28.5% нь эрсдэлтэй, 43% нь эрсдэлгүй байна. 

3. Бохирдол тархах зам: Химийн бодис нь тодорхой замуудаар дамжин сөрөг нөлөө 
үзүүлэхүйц тун хэмжээтэйгээр хүрсэн тохиолдолд хүний эрүүл мэндэд бодитой нөлөө 
үзүүлэх боломжтой бөгөөд дамжих байхгүй бол хичнээн их агууламжтай химийн бодис 
байлаа ч энэ нь эрсдэл үүсгэх боломжгүй. 

Осол, аюулын эрсдэлийн үнэлгээ: Осол, аюулын эрсдэлийн үнэлгээ нь байгалийн болон 
хүний үйл ажиллагаатай холбоотойгоор үүсэж болох аюул, ослын магадлал, давтамж, хүчийг 
тогтоож, тэдгээрийн эрүүл мэнд, байгаль орчин, эд хөрөнгөд учруулж болох хохирол, сөрөг 
нөлөөллийг үнэлэх зорилготой. Осол, аюулын эрсдэлийн үнэлгээнд дараах хүчин зүйлсийг 
хамруулав. Үүнд: 

 Аюултай бодис асгарах, 
 Гал түймэр, 
 Хяналтаас гадуурх дэлбэрэлт, 
 Эрүүл мэнд муудах, 
 Цаг агаарын хатуу ширүүн нөхцөл, 
 ХХБ (Хаягдал Хадгалах Байгууламж)-ийн далан нурах, 
 Хаягдлын зуурмагийн дамжлага эвдрэх, 
 Автомашины осол гарах магадлалтай. 
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Эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, бууруулах арга хэмжээ: Химийн бодисуудыг хор, 
аюулын лавлах мэдээлэлд заасан нөхцөлийн дагуу хадгалах, ажил гүйцэтгэхдээ аюулгүй 
ажиллагааны журмыг зөрчихгүй байх шаардлагатай. 

1.16 Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө 

Байгаль орчныг хамгаалах менежментийн төлөвлөгөөнд тус төслийн үйл ажиллагаанаас байгаль 
орчинд нөлөөлж болзошгүй сөрөг нөлөөллүүдээс урьдчилан сэргийлэх, бууруулах, хянах арга 
хэмжээнүүд, тэдгээрт шаардагдах хөрөнгө зардал, холбогдох хууль, дүрэм журам, 
стандартуудын хамт нэгтгэн оруулсан.  

2016-2020 оны байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөөний нийт зардал урьдчилсан байдлаар 
6,475,864,880 (Зургаан тэрбум дөрвөн зуун далан таван сая, найман зуун жаран дөрвөн мянга, 
найман зуун наян) төгрөг шаардагдах бөгөөд эдгээрээс тухайн онд хэрэгжүүлэх арга хэмжээг 
тодорхойлон жил бүрийн байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөнд тусгаж, холбогдох 
зардлыг нарийвчлан тодотгох шаардлагатай.  

БОХМТ-ний нийт зардалд сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөө, нөхөн 
сэргээлтийн төлөвлөгөө (техникийн, биологийн), биологийн олон янз байдлын дүйцүүлэн 
хамгаалах арга хэмжээний төлөвлөгөө, нүүлгэн шилжүүлэх, нөхөн олговор олгох арга хэмжээний 
төлөвлөгөө, түүх, соёлын өвийг хамгаалах арга хэмжээний төлөвлөгөө, орчны хяналт 
шинжилгээний хөтөлбөр, байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг нөлөөлөлд 
өртөгч оршин суугчид, оролцогч талуудад тайлагнах зардлууд тусгагдсан. 
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Оршил 

Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутаг дахь “Оюу Толгойн ордоос зэс, алт олборлох, 
боловсруулах”  төслийг хэрэгжүүлж буй Оюу Толгой ХХК-ийн захиалгын дагуу Оюу Толгой 

төслийн ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн талбай (MV-006907)-г хамруулан байгаль орчны 

нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээний нэмэлт тодотгол тайланг боловсрууллаа.  

 

2002 оноос хойш бүтээн байгуулалт нь үргэлжилж буй дэлхийн хэмжээний зэс-алтны томоохон 

ордын нэг нь Оюу Толгой юм. Оюу Толгойн ил уурхайгаас 2012 оноос эхлэн хүдэр олборлож, 

боловсруулж байгаа ба гүний уурхайн барилгажилтын ажил мөн үргэлжлэн хийгдэж байна. 
Төслийн хүрээнд ОТ-н гүний уурхайн бүтээн байгуулалт явуулж, 2020 оны 5 дугаар сараас 

газрын гүнээс өндөр агуулгатай хүдэр олборлон, боловсруулж эхлэхээр төлөвлөжээ. Өнөөгийн 
байдлаар боловсруулж, экспортолж байгаа бүх бүтээгдэхүүнийг ил уурхайгаас олборлосон 

хүдрээс гаргаж байгаа юм.  
 

Ил уурхайгаас олборлосон хүдрийг баяжуулах үйлдвэрийн хэд хэдэн шат дамжлагаар дамжуулан 
боловсруулалт хийж, зэсийн баяжмал үйлдвэрлэдэг. Баяжмалыг савлах цехэд уутлан, Оюу 

Толгой-Гашуун Сухайт чиглэлийн авто замаар тээвэрлэн, дэлхийн зах зээлд гаргаж байна.  
 

Энэхүү БОННҮ-ний нэмэлт тодотгол хийх шаардлага, үндэслэл нь Монгол улсын “Байгаль орчныг 
хамгаалах тухай хууль”, “Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хууль”, “Ашигт 

малтмалын тухай хууль”, Засгийн газрын 2013 оны 374 дүгээр тогтоолын 2 дугаар хавсралт 
“Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээний журам”, Оюу Толгой ХХК-аас БОНЕҮ хийлгэх хүсэлтийн 

дагуу БОНХАЖ-ын яамнаас төсөл хэрэгжүүлэгчид хүргүүлсэн байгаль орчны нөлөөллийн 

ерөнхий үнэлгээний дүгнэлт болсон ба төсөл хэрэгжүүлэгчийн зүгээс Оюу Толгойн ордын 

нөөцийн тооцоог бататган нарийвчлан тооцож, Монгол Улсын засгийн газраар Оюу Толгойн 

гүний уурхайн бүтээн байгуулалт, санхүүжилтийн төлөвлөгөөг 2015 оны 5 дугаар сарын 18-нд 

батлуулсан, ТЭЗҮ-д 2016 онд нэмэлт тодотгол хийсэн, Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн Сайдын 

2014 оны 04 сарын 10-ны өдрийн А-117 дугаар тушаалаар батлагдсан “Байгаль орчны 

нөлөөллийн үнэлгээ хийх аргачлал"-д нийцүүлэн БОННҮ-г шинэчлэн боловсруулахад тус тус 

оршино. 
 

Нарийвчилсан үнэлгээний нэмэлт тодотголыг боловсруулах ажлын хүрээнд төслийн талбайд 
хээрийн ажиглалт, хэмжилт, дээжлэлт, судалгааг байгаль орчны төлөв байдлын үнэлгээ хийх 

аргачлалын дагуу гүйцэтгэсэн. 
 

Оюу Толгой уурхайн хүрээнд барьж байгуулагдсан үндсэн болон туслах төрөл бүрийн барилга 
байгууламжууд, дэд бүтцийн корридор, усан хангамжийн эх үүсвэр ашиглах төслүүдэд 2009-2015 

оны хооронд байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан 23 үнэлгээг боловсруулж, байгаль орчны 
асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага (БОНХАЖЯ)-аар хянуулж, батлуулсан байна. 

Тусгай зөвшөөрлийн талбай дахь байгууламжуудад өмнө нь хийсэн үнэлгээний тайлангууд дахь 
арга хэмжээнүүд, орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр өнөөгийн хууль эрх зүйн шаардлагатай 

хэрхэн нийцтэй байгааг нарийвчлан хянаж, үнэлэлт дүгнэлт өгч, сөрөг нөлөөллийг бууруулах 

арга хэмжээ, хяналт шинжилгээг батлагдсан аргачлалын дагуу илүү уялдаатай боловсруулан, 

цаашид нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний хэрэгжилт, хяналт шинжилгээнд юун дээр илүү 

анхаарах талаар нарийвчлан тусгаж, нэгтгэн боловсруулсан.  
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Тус байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээг Оюу Толгой төслийн үйл ажиллагааны 
улмаас төсөл хэрэгжиж буй бүс нутгийн байгаль орчны тэнцвэрт байдал алдагдахаас сэргийлэх, 

байгаль орчинд сөрөг нөлөөлөл багатайгаар байгалийн нөөц ашиглалт явуулахад баримталж 
ажиллах чухал баримт бичгийн хувьд илүү анхааран, дээр дурдсан эрхзүйн шаардлагын хүрээнд 

нарийвчлан боловсруулж, төслийн үйл ажиллагааны улмаас байгаль орчны бүрэлдэхүүн 
хэсгүүдэд Оюу Толгой төслөөс өнөөг хүртэл үзүүлсэн нөлөөллүүдийг нарийвчлан тодорхойлж, 

нэгтгэн дүгнэж, үйл ажиллагааны явцад төсөл хэрэгжүүлэгчийн зүгээс цаашид хэрэгжүүлэх 
байгаль орчны бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг сөрөг нөлөөллөөс хамгаалах, бууруулах, дүйцүүлэн арга 

хэмжээнүүдийг нарийвчлан төлөвлөж, тэдгээрийн хэрэгжилтийн бодит үр дүнг хянах хяналт 

шинжилгээний хөтөлбөрийг шинэчилсэн аргачлалын шаардлага, агуулгын хүрээнд шинэчлэн 

боловсруулсан.  
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3 ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХАМРАХ ХҮРЭЭ 

Танилцуулга 
 
Оюу Толгойн ордоос зэс, алт олборлох, боловсруулах төслийг хэрэгжүүлэх явцад зайлшгүй 
баримталж ажиллах шаардлагатай байгаль орчныг хамгаалах, байгалийн нөөц баялгийг зүй 
зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх талаар болон байгалийн гамшиг, эрсдэл осол гарах үед хүн ам, 
байгаль орчныг хамгаалах чиглэлээр аж ахуйн нэгж байгууллагын хүлээх үүргийг тодорхойлсон, 
хүчин төгөлдөр үйлчилж буй Монгол Улсын ашигт малтмалын хууль болон байгаль орчны 
холбогдох хууль, бодлогын баримт бичиг, УИХ, Засгийн газрын тогтоол, тэдгээрт нийцүүлэн 
байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, стандарт хэмжил зүйн 
газраас батлан гаргасан журам, норм, стандартуудын талаарх мэдээллийг энэ хэсэгт тусгав. 
 
3.1 Ашигт малтмал болон байгаль орчны салбарын эрхзүйн орчин 
 
Ашигт малтмалын тухай хууль 
Ашигт малтмалын тухай хуулийг Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт ашигт малтмал эрэх, хайх, 
ашиглах болон хайгуулын талбай, уурхайн эдэлбэрийн байгаль орчныг хамгаалахтай холбогдсон 
харилцааг зохицуулах зорилгоор 2006 онд шинэчлэн батлан гаргасан ба түүнээс хойш зохих 
нэмэлт, өөрчлөлтүүдийг тусгаж иржээ. 
 
Ашигт малтмалын тухай хуулинд нутгийн захиргааны болон өөрөө удирдах байгууллагын 
байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх, хүн амын эрүүл мэндийг хамгаалах болон орон 
нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх төлбөрийн талаар хүлээсэн үүргээ тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч 
хэрхэн биелүүлж байгаад хяналт тавих эрх, байгаль орчныг хамгаалах талаар тусгай зөвшөөрөл 
эзэмшигчийн хүлээх үүрэг, байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөнд тусгах арга 
хэмжээнүүдийг тодорхой заасан. 
 
Байгаль орчны багц хуулиуд, 2012 
Монгол Улсын Их Хурлын 2009 оны 38 дугаар тогтоолоор Байгаль орчны салбарын эрх зүйн 
орчинг 2009-2012 он хүртэл боловсронгуй болгох төлөвлөгөөг баталж энэ хүрээнд эхний 
ээлжинд 18 хуулийн давхардал, хийдэл, зөрчлийг арилган, системчилж 8 хууль болгож, шинээр 
2 хуулийг боловсруулан 2012 оны 5 сарын 17-нд баталсан билээ. 
 
Тухайлбал, “Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай” хуульд “Байгалийн нөөц ашигласны 
төлбөрийн орлогоос байгаль орчныг хамгаалах, байгалийн нөөцийг нөхөн сэргээх арга хэмжээнд 
зарцуулах хөрөнгийн хувь хэмжээний тухай”, “Ус, рашааны нөөц ашигласны төлбөрийн тухай” 
зэрэг  хуулиудыг системчлэн нэтгэсэн. “Амьтны тухай” хуульд “Ан агнуурын тухай”, “Амьтны 
аймгийн тухай” хуулиудыг, “Агаарын тухай” хуулийг шинэчилэн найруулж “Нийслэлийн агаарын 
бохирдлыг бууруулах тухай” хуулийг нэгтгэсэн. “Усны тухай” хуулийг шинэчлэн найруулж 
“Рашааны тухай” хуулийг, “Хог хаягдлын тухай” хуульд “Аюултай хог хаягдлын импорт, хил 
дамжуулан тээвэрлэлтийг хориглох, экспортлох тухай” болон “Ахуйн болон үйлдвэрлэлийн хог 
хаягдлын тухай”, “Зарим нийллэг хальсан уутны хэрэглээг хориглох тухай” хуулиудыг тус тус 
системчлэн нэгтгэсэн юм.  
 
Үүнээс гадна “Ус бохирдуулсаны төлбөрийн тухай”, “Хөрс хамгаалах, цөлжилтөөс сэргийлэх 
тухай” хуулиудыг  шинээр батлан гаргасан. Эдгээр нэмэлт өөрчлөлт оруулсан, шинэчлэн 
найруулсан, шинээр боловсруулан баталсан хуулиудын үзэл санаа, гол зохицуулалттай 
уялдуулан “Татварын ерөнхий хууль”, “Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай”, 
“Засгийн газрын тусгай сангийн тухай”, “Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай”, 
“Гамшгаас хамгаалах тухай”, “Галын аюулгүй байдлын тухай” хуульд өөрчлөлт оруулах тухай 
хууль бас дагалдан гарсан байна.  
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Дээр дурьдсан хуулиудад оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтүүдийн гол зорилт нь нийгэм, эдийн засгийн 
шинэчлэл, хөгжлийн өнөөгийн түвшинд улс орны тогтвортой хөгжлийг хангах, эдийн засгийн үр 
ашигтай, хариуцлагатай, байгаль орчиндоо зохистой хөгжлийг дээдлэх зохицуулалтыг улам 
боловсронгуй болгож, байгаль орчны аудитыг олон улсын туршлагын дагуу нэвтрүүлэх, 
ашиглагч нь хамгаалах, бохирдуулагч нь хохирлыг нөхөн төлөх, нутгийн иргэд нь байгалиа 
хамгаалах, шийдвэр гаргах явцад илүү оролцох, байгалийн нөөц, баялгийн үнэлэмжийг 
нэмэгдүүлэх, байгаль хамгаалах ажлын тогтвортой эх үүсвэрийг бий болгох, нөөцийн тогтвортой 
менежментийг төлөвшүүлэх зэрэг байсан.  
 
Хуулийн зохицуулалтанд дээрх чиглэлээр орсон гол нэмэлт, өөрчлөлтүүдийг авч үзвэл:  
Байгаль орчныг хамгаалах тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуульд 
хууль бус үйл ажиллагааны улмаас байгаль орчны алдагдсан тэнцлийг болон байгалийн 
баялгийг нөхөн сэргээх зэрэгтэй холбогдон гарах зардлыг гэм буруутай этгээдээр нөхөн 
төлүүлэх, зохих үүргээ биелүүлээгүй албан тушаалтантай тооцох хариуцлагын тогтолцоог бий 
болгосон. Мөн байгаль орчны аудитыг үйлдвэр, аж ахуйн нэгж байгууллагын үйл ажиллагаанд 
нэвтрүүлэх эрх зүйн зохицуулалтыг шинээр хуульчилж, байгаль орчинд учруулсан хохирлыг 
аливаа субъект нөхөн төлдөг байх, нөхөн төлбөрийг байгаль орчны улсын байцаагч ногдуулдаг 
байхаар зохицуулалтыг нэмж тусгасан.  
 
Байгалийн нөөцөөс амьжиргаа нь шууд хараат байдаг хөдөөгийн ард иргэдийн байгаль 
хамгаалах, байгалийн нөөц ашиглах чадвар, тогтолцоог бий болгох зорилгоор иргэд сайн дурын 
үндсэн дээр нэгдэж, нөхөрлөл байгуулах замаар оршин суугаа газар нутгийнхаа байгаль орчин, 
түүний нөөц баялгийг хариуцан хамгаалж, давуу эрхтэйгээр эзэмшиж, ашиглаж болох зэрэг 
зарчмын ач холбогдолтой хэд хэдэн нэмэлт, өөрчлөлт орсон байна.  
 
Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хуулийн шинэчилсэн 
найруулгад байгаль орчны стратеги үнэлгээний ерөнхий шаардлага, стратеги үнэлгээг 
гүйцэтгэх, тайланг боловсруулах, хэлэлцэх, шийдвэр гаргах, мэдээлэхтэй холбогдсон харилцааг 
шинээр оруулсан.  
 
Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээнд оролцогч талуудын үүрэг хариуцлагыг 
өндөржүүлж, байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээний чанар, хариуцлагыг 
дээшлүүлэх, нарийвчилсан үнэлгээний тайланг хянах, байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг 
боловсруулах, хэлэлцэх, батлах үйл ажиллагааг мэргэжлийн зөвлөлөөр хэлэлцүүлэх, 
нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээ хийх эрх олгох, хүчингүй болгох, хариуцлага тооцох 
механизмыг чангатгах заалтуудыг нэмж тусгасан. 
 
Мөн байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээнд олон нийтийн оролцоо, хяналт тавих гэдэгт 
үнэлгээний явцыг олон нийтэд мэдээлэх, стратегийн болон нөлөөллийн үнэлгээний тайланд олон 
нийтийн санал авах, хэрэгжилтэд хяналт тавих, хянан магадлагаа хийхтэй холбогдсон 
зохицуулалтыг боловсронгуй болгох заалтуудыг нэмсэн байна. Мөн аливаа төслийг 
хэрэгжүүлэхэд олон нийтийн оролцоог идэвхжүүлэх, мэдээлэл авах, мэдээллээр хангах, санал 
авах харилцааг шинээр тусгасан. 
 
Байгаль орчны үнэлгээнд оролцогчдын эрх үүрэг, маргааныг шийдвэрлэхтэй холбогдсон 
асуудлыг зохицуулах, төсөл хэрэгжүүлэгчийн эрх үүрэг, нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээ хийх 
хуулийн этгээд, тэдгээрийн эрх үүргийг тодотгон тусгаснаас гадна байгаль орчинд нөлөөлөх 
байдлын үнэлгээний тухай хууль тогтоомж зөрчигчдөд хүлээлгэх хариуцлагыг чангатгаж,  иргэн, 
аж ахуйн нэгж байгууллагад оногдуулах торгуулийн хэмжээг нэмэгдүүлсэн байна. 
 
Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай хуульд “Ус, рашааны нөөц ашигласны 
төлбөрийн тухай”, “Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн орлогоос байгаль орчныг хамгаалах, 
байгалийн нөөцийг нөхөн сэргээх арга хэмжээнд зарцуулах хөрөнгийн хувь, хэмжээний тухай” 
хуулиудаар байгалийн нөөц ашигласны төлбөртэй холбогдсон  харилцааг тус тусад  нь 
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зохицуулж байсныг нэгтгэж өөрчилсөн байна. Хуульд экологийн тэнцвэрт байдлыг хангах, ус 
рашааны нөөцийг хамгаалах, нөхөн сэргээх зорилгоор ус, рашааны нөөц ашигласны төлбөрийн 
орлогоос байгаль хамгаалах, байгалийн нөөцийг нөхөн сэргээх арга хэмжээнд зарцуулах 
төлбөрийн орлогын хувь хэмжээг нэмэгдүүлсэн. 
 
Хөрс хамгаалах, цөлжилтөөс сэргийлэх тухай хуульд Хөрс хамгаалах, цөлжилтөөс 
сэргийлэх арга хэмжээг хууль тогтоомжоор баталгаажуулж, иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагын 
эрх үүрэг, хүлээх хариуцлагаа ухамсарлах, хөрсөнд сөрөг нөлөөлөл үзүүлсэн үйл ажиллагаагаа 
хянах, олж тогтоох, багасгах, хариуцлага тооцох харилцааг зохицуулсан байна. Мөн Газрын 
тухай болон Газар тариалангийн тухай хуульд заасан ашиглалтын үеийн хөрс хамгаалах арга 
хэмжээг багтаасан илүү өргөн хүрээний зохицуулалтыг хамарч байгаагийн зэрэгцээ цөлжилтөөс 
сэргийлэх арга хэмжээг, хөрс хамгаалах арга хэмжээтэй иж бүрнээр нь авч хэрэгжүүлэх орчныг 
бий болгосон байна.  
 
Хуульд хөрсний элэгдэл, эвдрэл, бохирдол, цөлжилтийн ангилал болон үнэлгээ, шинжилгээ, хөрс 
хамгаалах, цөлжилтөөс сэргийлэх үйл ажиллагаа, түүнд оролцох төрийн байгууллага, иргэн, аж 
ахуйн нэгжийн эрх, үүрэг тодорхой болж, хөрс хамгаалах, цөлжилтөөс сэргийлэхтэй холбогдон 
үүссэн маргааныг хянан шийдвэрлэх, хууль бус шийдвэрийг хүчингүй болгох, хохирлыг нөхөн 
төлүүлэх, зөрчигчид хүлээлгэх хариуцлагыг бас тодорхой болгосон.  
 
Усны тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгад Усны ашиглах боломжит нөөцийг тогтоосны 
үндсэн дээр Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, Сав газрын 
захиргаа ус ашиглах дүгнэлтийг гаргаж, зөвшөөрлийг олгох,  усны нөөцийн төлөв байдал, 
чанарыг тодорхойлон үнэлгээ өгөх, нөөцийн хэмжээ, чанарын хяналт шинжилгээний улсын 
сүлжээг байгуулах зэрэг зохицуулалтыг шинээр тусгасан.    
 
Ус ашиглагчийн хүлээх үүрэг нь газрын доорх усны нөөцийг хэмнэлттэй ашиглах, усны нөөцийг 
бохирдохоос хамгаалах, усны сан бүхий газар, усны эх үүсвэрийг хамгаалах, усны нөөцийг 
хэмнэлттэй эргүүлж ашиглах техник, технологи нэвтрүүлэх зэрэг шаардлагыг нэмж оруулсан 
бөгөөд ус ашиглагчийн зохистой хэрэглээг тогтоох зорилгоор хоногт ашиглах усны хэмжээнээс 
хэтэрсэн тохиолдолд ус ашигласны төлбөрийг шатлан өсгөх хэлбэрээр нэмэгдүүлэх зэрэг 
зохицуулалтыг шинээр тусгасан. 
 
Ус бохирдуулсны төлбөрийн тухай хуульд ус ашиглагч буюу ус бохирдуулж байгаа иргэн, 
аж ахуйн нэгж, байгууллага хаягдал усыг стандартын дагуу цэвэршүүлэх тоног төхөөрөмжтэй 
байх, усны бохирдлоо хянах дотоодын хяналттай байх, бохир усны хяналтыг бие даан явуулах, 
мэдээллийг холбогдох мэргэжлийн байгууллагад илгээх, харилцан мэдээлэл солилцох 
зохицуулалтыг хуульчилсан.  
 
Ус бохирдуулагч нь төлбөр төлөх, төлбөрийн хэмжээг тогтоох, зөвшөөрсөн стандартаас давсан 
бохир усанд нөхөн төлбөр төлөхөөр тусгасан байна.  
 
Амьтны тухай хуульд “Амьтны аймгийн тухай”, “Ан агнуурын тухай” хуулиудыг нэгтгэн 
амьтныг хамгаалах хэлбэр, нэн ховор, ховор амьтныг хамгаалах, амьтныг сэргээн нутагшуулах, 
агнуурын амьтан агнах, барихыг хориглох хугацаа, агнуурын амьтан агнах, барихад хориглох 
арга, зэвсэг хэрэгсэл, агнуурын амьтан агнах, барихтай холбогдсон зарим үйл ажиллагааг 
хориглох, амьтны гаралтай  түүхий эдийг худалдах, худалдан авахыг хориглох, амьтан өмчлөх, 
эзэмших, ашиглах хэлбэр, амьтныг судалгаа, шинжилгээ, соёл, урлаг, гоо зүйн зориулалтаар 
ашиглах, амьтны амьдралын үйл ажиллагааны хэрэгтэй чанарыг ашиглах, амьдралын үйл 
ажиллагааны бүтээгдэхүүнийг авах зорилгоор амьтныг ашиглах, мөн ашиглах эрхийн 
зөвшөөрлийг хүчингүй болгох үндэслэл, амьтны цуглуулга, иргэн, нөхөрлөл, амьтны чиглэлийн 
мэргэжлийн болон төрийн бус байгууллагыг амьтны нөөцийг хамгаалахад оролцуулах, агнуурын 
амьтны сан, түүний байршил нутгийг эзэмших, ашиглах, агнуур зохион байгуулалт, түүний 
санхүүжилт, агнуурын амьтан агнах, барих эрх, зориулалт, агнуурын амьтан агнах, барих 
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зөвшөөрөл, агнах, барих агнуурын амьтны тоо  хэмээг тогтоох, үйлдвэрлэл, ахуйн, тусгай 
зориулалтаар агнуурын амьтныг агнах, барих,  ангийн буу, сумны захиалга, зарцуулалт зэрэг ан 
амьтны нөөцийг өмчлөх, эзэмших, хамгаалах, өсгөн үржүүлэх, зохистой ашиглахтай холбогдсон 
харилцааны зохицуулалтуудыг шинэчилж тусгасан. 
 
Хог хаягдлын хуульд “Аюултай хог хаягдлын импорт, хил дамжуулан тээвэрлэлтийг хориглох, 
экспортлох тухай”, “Ахуйн болон үйлдвэрлэлийн хог хаягдлын тухай”, “Зарим нийлэг хальсан 
уутны хэрэглээг хориглох тухай” хуулиудыг нэгтгэн хог хаягдалтай холбогдсон нийтлэг 
харилцааг зохицуулах хууль болгон баталсан. Энэ хуульд хог хаягдлыг анхан шатанд ангилан 
ялгах тогтолцоог бүрдүүлэх, төвлөрсөн цэг дээр хог хаягдлыг дарж булах хэмжээг багасгахын 
тулд юуны түрүүнд хог хаягдлыг эх үүсвэр дээр нь багасгах, дараа нь дахин ашиглах, эцэст нь 
түүхий эдийн эх үүсвэр болгон дахин боловсруулах  үйл ажиллагааны зохицуулалтыг тусгасан.   
 
Мөн хог хаягдлын тогтвортой менежментийг бүрдүүлэх суурь нөхцөл болох үйлдвэрлэгч, 
хэрэглэгчийн эрх, үүргийг хуульчлан хог хаягдлыг цуглуулах, ангилан ялгах, тээвэрлэх, устгах, 
боловсруулах үйл ажиллагааг санхүүжүүлэх  эх үүсвэрийг бүрдүүлэх, хог хаягдлын талаар 
хяналт шинжилгээ, үнэлгээ мэдээллийн нэгдсэн сүлжээ, санг бий болгох зэрэг зохицуулалтыг 
тусган, хууль тогтоомж зөрчигчид хүлээлгэх хариуцлагын хэмжээг хөдөлмөрийн хөлсний доод 
хэмжээтэй уялдуулан нэмэгдүүлсэн. 
 
Агаарын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгад агаарыг хамгаалах, бохирдохоос  сэргийлэх, 
агаар бохирдуулах бодисын хаягдлыг бууруулж хяналт тавих, агаарын бохирдлыг бууруулахад 
чиглэсэн арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон харилцааны зохицуулалтыг боловсронгуй 
болгож тусгасан. 
 
Агаарын чанарын мэргэжлийн алба, түүний чиг үүрэг, агаарын чанарын тухай мэдээлэл, агаарыг 
хамгаалах арга хэмжээ, агаарын чанарыг сайжруулах бүсийн ойлголт, агаарын бохирдол, 
физикийн сөрөг нөлөөлөл ноцтой нэмэгдсэн үед авах арга хэмжээний талаар, мөн агаар 
бохирдуулсны нөхөн төлбөр, хүлээлгэх хариуцлагыг тодорхойлсон. Мөн агаарын бохирдлыг 
бууруулах талаар иргэдэд үзүүлэх урамшуулал, дэмжлэгийг хэрхэн үзүүлэх зэрэг зохицуулалтыг 
тусгасан байна.   
 
Эдгээр хуулиуд  батлагдсанаар нэг салбарын ижил зохицуулалт бүхий олон  хуулийг нэгтгэн нэг 
зохицуулалтанд оруулж, хууль хоорондын давхардал, зөрчил арилж, уялдаа холбоо сайжран аж 
ахуйн нэгж байгууллага, албан тушаалтан, төсөл хэрэгжүүлэгч хуулийг мөрдөж ажиллахад 
дөхөмтэй, аж ахуйн үйл ажиллагаанд чухал ач холбогдолтой олон зохицуулалт хийгдсэн гэж 
дүгнэж болно. 
 
Дээрх хуулиудыг нэгтгэсэн, нэмэлт өөрчлөлт оруулсан, шинэчлэн найруулсантай холбогдуулан 
“Ус, рашааны нөөц ашигласны төлбөрийн тухай”, “Агнуурын нөөц ашигласны төлбөр, ан амьтан 
агнах, барих зөвшөөрлийн хураамжийн тухай”, “Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн орлогоос 
байгаль орчныг хамгаалах, байгалийн нөөцийг нөхөн сэргээх арга хэмжээнд зарцуулах 
хөрөнгийн хувь хэмжээний тухай”, “Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж ашигласны 
төлбөрийн тухай”,  “Рашааны тухай”, “Ой хээрийг түймрээс хамгаалах тухай”, “Ан агнуурын 
тухай”, “Амьтны аймгийн тухай”, “Ахуйн болон үйлдвэрлэлийн хог хаягдлын тухай”, “Нийслэлийн 
агаарын бохирдлыг бууруулах тухай”, “Аюултай хог хаягдлын импорт, хил дамжуулан 
тээвэрлэлтийг хориглох, экспортлох тухай”, “Зарим нийлэг хальсан уутны хэрэглээг хориглох 
тухай” хуулиудыг хүчингүй болгосон. 
 
2012 оны 5-р сард хийгдсэн байгаль орчны салбарын эрхзүйн шинэчлэл, томоохон өөрчлөлтийн 
үр дүнд өнөөгийн байдлаар иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллага байгаль орчныг хамгаалах, 
байгалийн нөөцийг зүй зохистой ашиглах харилцаанд доорх гол хуулиудыг баримтлан ажиллах 
шаардлагатай болсон байна. Үүнд: 
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“Байгаль орчныг хамгаалах тухай”, “Газрын хэвлийн тухай”, “Газрын тухай”, “Газрын төлбөрийн 
тухай”, “Монгол улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай”, “Монгол улсын иргэнд газар өмчлүүлэх 
хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай”, “Хөрс хамгаалах, цөлжилтөөс сэргийлэх тухай”, “Усны 
тухай”, “Ус бохирдуулсны төлбөрийн тухай”, “Амьтны тухай”, “Байгалийн ургамлын тухай”, 
“Ургамал хамгааллын тухай”, “Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай”, “Хог 
хаягдлын тухай”, “Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай”, “Агаарын тухай”, “Агаарын 
бохирдлын төлбөрийн тухай”, “Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай”, “Ус цаг уур орчны 
хяналт шинжилгээний тухай” хуулиуд орно.  
 
Мөн эдгээр гол хуулиудаас гадна түүний өөрчлөлттэй уялдан “Эрүүгийн хууль”, “Татварын 
ерөнхий хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай”, “Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын 
хуульд нэмэлт оруулах тухай”, “Төсвийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай”, “Засгийн газрын 
тусгай сангийн тухай” зэрэг хуульд орсон зохицуулалтыг нарийвчлан судалж хэрэгжүүлэх 
шаардлагатай. 



6 

 

3.2 Байгаль орчны хуулиудыг хэрэгжүүлэхэд мөрдөх журмууд, шинэчлэл 
 
Өмнөх хэсэгт дурьдсан байгаль орчныг хамгаалах багц хууль шинэчлэн батлагдсантай холбогдон 
түүнийг хэрэгжүүлэх явцад мөрдөж ажиллах журмуудыг шинэчлэх, шинээр боловсруулан баталж 
мөрдүүлэх ажил хийгдэж байна. Аливаа төсөл хэрэгжүүлэгч, ялангуяа Оюу Толгой ордоос зэс, 
алт олборлох, боловсруулах төслийг хэрэгжүүлэгч Оюу Толгой ХХК нь төслийг хэрэгжүүлэх 
бүхий л үйл ажиллагаандаа мөрдөж ажиллах шаардлагатай шинээр батлагдсан журмуудыг 
холбогдох хуулиудтай уялдуулан гаргаж Хүснэгт 1.1-д үзүүлэв. 
 
Хүснэгт 3.1 Байгаль орчны салбарт 2012 оноос шинээр мөрдөгдөж буй журмууд 

# Хуулиуд 
Нэмэлт, өөрчлөлт орсон, шинэчлэгдсэн 

хуулийн журмууд 
Баталсан 
субъект 

ОТ ХХК 
мөрдөх 

1 
Байгаль орчныг 
хамгаалах тухай хуульд 
нэмэлт өөрчлөлт 
оруулах тухай хууль 

Байгаль орчны аудит хийх аргачлал, эрх 
олгох журам /101.4/ 

БОНХЯ + 

2 
Байгаль хамгаалагчдад байгаль орчны 
хяналтын улсын байцаагчийн эрх олгох журам 
/28.3/ 

БОНХЯ, 
МХЕГ 

 

3 

Нөхөрлөлийн байгалийн нөөцийн хамтын 
менежментийн чиглэлээр үйл ажиллагаа 
явуулах гэрээ болон гэрчилгээний загвар 
/50.6/ 

БОНХЯ  

4 
Байгаль орчинд 
нөлөөлөх байдлын 
үнэлгээний тухай хууль 
/шинэчилсэн 
найруулга/ 

Стратегийн үнэлгээ болон хуримтлагдах 
нөлөөллийн үнэлгээний журам /5.3/ 

ЗГ 
БОНХЯ 

+ 

5 
Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээлтийн 
тусгай дансны гүйлгээнд хяналт тавих журам 
/9.15/ 

БОНХЯ + 

6 
Олон нийтийн оролцооны нарийвчилсан 
журам /18.5/ 

БОНХЯ + 

7 Нөлөөллийн үнэлгээний журам, аргачлал /7.7/ БОНХЯ + 

8 
Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын 
үнэлгээний комиссын ажиллах журам /7.9/ 

БОНХЯ + 

9 Хянан магадлагааны журам /11 зүйл/ БОНХЯ + 

10 
Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө 
боловсруулах болон нөхөн сэргээлт хийх 
журам, аргачлал /9.4/ 

БОНХЯ + 

11 Байгалийн нөөц 
ашигласны төлбөрийн 
тухай хууль 
/шинэчилсэн 
найруулга/ 

Ус ашигласны төлбөрөөс хөнгөлөх /20.2/ ЗГ + 

12 

Усны нөөц ашигласны төлбөрийн хувь, хэмжээ  
/15.3/ 

ЗГ 
 

+ 

13 

Амьтны тухай хууль 
/шинэчилсэн 
найруулга/ 

Амьтан хамгаалах үйл ажиллагаа эрхэлдэг 
иргэн, хуулийн этгээдийн менежментийн 
төлөвлөгөөний үлгэрчилсэн загвар, 
тэдгээрийг боловсруулах заавар /4.3.7/ 

БОНХЯ 

 

16 Амьтан сэргээн нутагшуулах аргачлал /7.2/ БОНХЯ + 
17 Амьтан эзэмшүүлэх журам /13.2/ ЗГ  

18 
Анчны үнэмлэх олгох, хураах, хүчингүй 
болгохтой холбогдсон журам /23.2/ 

БОНХЯ ХЗЯ, 
БШУЯ 

 

19 Амьтныг гадаад улсаас оруулах журам /35.3/ БОНХЯ  
20 Харь амьтныг ашиглах журам /35.5/ БОНХЯ  

21 
Хог хаягдлын тухай 
/шинэчилсэн 
найруулга/ 

Хог хаягдлын үйлчилгээний хураамжийг 
тооцох аргачлал /6.1.3/ 

ЗГ 
+ 

22 
Хог хаягдлын нормативыг тогтоох аргачлал 
/6.1.4/ 

ЗГ 
+ 

23 
Хог хаягдлын менежментийг сайжруулах 
үндэсний хөтөлбөр батлах /6.1.5/ 

ЗГ 
+ 

24 
Аюултай хог хаягдлыг цуглуулах, савлах, түр 
байршуулах, тээвэрлэх, устгах, дахин 
боловсруулах, хадгалахтай холбогдсон болон 

ЗГ 
+ 
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# Хуулиуд 
Нэмэлт, өөрчлөлт орсон, шинэчлэгдсэн 

хуулийн журмууд 
Баталсан 
субъект 

ОТ ХХК 
мөрдөх 

уг үйл ажиллагааг эрхлэх иргэн, аж ахуйн 
нэгж, байгууллагад зөвшөөрөл олгох журам 
/6.1.6/ 

25 
Хог хаягдлын талаарх төрийн бодлого, 
үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах, 
үйл ажиллагааны төлөвлөгөө /7.1.1/ 

БОНХЯ 
 

26 
Хог хаягдлын улсын тоо бүртгэл хөтлөх, 
тайлагнах журам /7.1.2/ 

БОНХЯ 
+ 

27 
Эх үүсвэрээс гарах хог хаягдлын хор аюулын 
зэрэглэл тогтоож, кодчилсон жагсаалт /7.1.5/ 

БОНХЯ 
+ 

28 
Аюултай хог хаягдлын бүртгэл болон 
тайлангийн маягтыг батлах /7.1.6/ 

 
+ 

29 
Хог хаягдлын мэдээллийн санг бүрдүүлэх, 
түүний мэдээллээр бусдад үйлчлэх журам 
/10.4/ 

БОНХЯ 
 

30 Аюултай хог хаягдлын жагсаалт /13.4/ ЗГ + 
31 Урамшуулал олгох журам /21.2/ ЗГ + 

32 
Хөрс хамгаалах, 
цөлжилтөөс сэргийлэх 
тухай 

Хөрсний доройтол, цөлжилтийн төлөв 
байдлын зэрэглэлийн шалгуур үзүүлэлт, 
түүнийг тогтоох аргачлал /5.1/ 

БОНХЯ 
+ 

33 
Усны тухай 
/шинэчилсэн 
найруулга/ 

Усны нөөцийн зөвлөл, дүрэм, бүрэлдэхүүн 
/4.6/ 

БОНХЯ 
+ 

34 
Усны хэрэглээг тоолууржуулах журам /10.1.3/ БОНХЯ 

БХБЯ + 

35 
Сав газрын менежментийн төлөвлөгөөний 
аргачилсан заавар /10.1.4/ 

БОНХЯ 
+ 

36 
Ус бохирдуулах аюултай бодисын жагсаалт 
/10.1.12/ 

БОНХЯ 
+ 

37 
Хаягдал ус хаях, зайлуулах зөвшөөрлийн 
бичгийн загвар /24.7/ 

БОНХЯ 
+ 

38 
Улсын усны мэдээллийн сан бүрдүүлэх 
үзүүлэлт, хөтлөх журам /7.2/ 

БОНХЯ 
+ 

39 
Усны нөөцөд учирсан хохирлыг үнэлэх, нөхөн 
төлбөр тооцох аргачлал /10.1.6/ 

БОНХЯ 
+ 

40 
Усны чанарын болон хаягдал усны стандарт 
/10.1.29/ 

СХЗГ 
+ 

41 
Усны мэргэжлийн байгууллагын үйл 
ажиллагааны чиглэл, гүйцэтгэх үүрэг /21.3/ 

БОНХЯ 
+ 

42 
Усны сан бүхий газар, усны эх үүсвэрийн 
онцгой энгийн хамгаалалтын, эрүүл ахуйн 
бүсийн дэглэм /22.4/ 

БОНХЯ 
+ 

43 
Ган, цөлжилт, хуурайшилтын зэрэглэл тогтоох 
болон энэ үед мөрдөх усны нөөцийн 
менежментийн талаарх журам /23.3/ 

БОНХЯ 
+ 

44 
Бохир ус зайлуулах цэг доторлож ашиглах 
журам /24.4/ 

ЭМЯ 
 

45 
Ус ашиглуулах дүгнэлт гаргах үйлчилгээний 
хөлс, ус ашиглах эрхийн бичиг, гэрээний 
загвар /28.17/ 

БОНХЯ 
+ 

46 
Нэгж бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, ажил 
үйлчилгээ явуулахад зарцуулах усны норм 

БОНХЯ 
+ 

47 
Ус бохирдуулсны 
төлбөрийн тухай 

Ахуйн хэрэгцээнээс гарч байгаа хаягдал  
уснаас төлбөр авах журам /4.5/ 

ЗГ 
+ 

48 

Хаягдал усны эзлэхүүн болон бохирдуулах 
бодисын агууламжийг үндэслэн хаягдал усан 
дахь бохирдуулах бодисын хэмжээг тогтоох 
журам, тооцоолох аргачлал /5.2/ 

БОНХЯ 
СЯ 

+ 
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# Хуулиуд 
Нэмэлт, өөрчлөлт орсон, шинэчлэгдсэн 

хуулийн журмууд 
Баталсан 
субъект 

ОТ ХХК 
мөрдөх 

49 

Хоногт 50 шоо метрээс бага хаягдал ус 
гаргадаг үйлдвэр, үйлчилгээний нэгжээс гарах 
хаягдал усанд агуулагдах бохирдуулах 
бодисын жишиг хэмжээг үйлдвэр, 
үйлчилгээний салбар бүрээр усны хэрэглээний 
норм, хүчин чадал, ашиглалтын горим /6.2/ 

БОНХЯ 
БХБЯ 

 

50 Ус бохирдуулсны төлбөрийн хэмжээ /7.2/ ЗГ + 

51 
Энэ хуулийн 8.3-т заасан аж ахуйн нэгж, 
байгууллагын жагсаалт болон хөнгөлөлтийн 
хувь хэмжээг заасан журам /8.4/ 

ЗГ 
+ 

52 Төлбөрийн тайлангийн маягтын загвар /9.3/ ТЕГ + 

53 

Аж ахуйн нэгжийн 
орлогын албан 
татварын тухай хуульд 
нэмэлт оруулах тухай 

Байгалийн нөөцийг хэмнэлттэй ашиглах, 
орчны бохирдол, хаягдлыг багасгах, байгальд 
халгүй техник, тоног төхөөрөмжийн жагсаалт 
/18.4/ 

ЗГ 

+ 
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Хүснэгт 3.2 Байгаль орчин, эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагааны стандартууд 
# Стандартын код Стандарт хамрах хүрээ, нэр 
1 MNS (ISO) 5667-1:2002 Усны чанар. Дээжлэлт. Хэсэг 1. Дээжлэлтийн хөтөлбөр 

боловсруулах удирдамж 
2 MNS 900:2005  

 
Байгаль орчин. Хүний эрүүл мэндийн хамгаалалт. Аюулгүй 
байдал. Ундны ус. Эрүүл ахуйн шаардлагууд болон чанарын 
хяналт 

3 MNS (ISO) 5667-2:2001  
 

Усны чанар. Дээжлэлт. Хэсэг 2.Дээжлэлтийн аргачлалын 
удирдамж 

4 MNS (ISO) 4867:1999  
 

Усны чанар. Дээжлэлт. Хэсэг 3. Дээж бэлтгэх ба хадгалах зөвлөмж 

5 MNS (ISO) 5667-4:2001  
 

Усны чанар. Дээжлэлт. Хэсэг 4. Байгалийн ба хиймэл нуурын усны 
дээжлэлтийн удирдамж 

6 MNS (ISO) 5667-10:2001  
 

Усны чанар. Дээжлэлт. Хэсэг 10. Бохир усны дээжлэлтийн 
удирдамж 

7 MNS (ISO) 5667-11:2000  Усны чанар. Дээжлэлт. Хэсэг 11. Гүний усны дээжлэлтийн 
удирдамж 

8 MNS (ISO) 5667-13:2001  Усны чанар. Дээжлэлт. Хэсэг 13. Бохир ус ба цэвэрлэх 
байгууламжийн лагийн дээжлэлтийн удирдамж 

9 MNS (ISO) 11083:2001 
 

Байгаль орчин. Усны чанар. Спектрометрийн аргаар (1.5-
дифенилкарбазид) хром (VI) тодорхойлох 

10 MNS 5032:2001 Усны чанар. Рентген флюресценц    аргаар усан дахь хүнд 
металлын агуулгыг тодорхойлох 

11 MNS (ISO) 11923:2001  
 

Усны чанар. Шилэн шүүлтүүрээр (мяндсан шүүлтүүр) усан дахь 
умбуур бодис тодорхойлох 

12 MNS 4943:2015  
 

Усны чанар. Бохир ус 

13 MNS (ISO) 4889:1999  
 

Усны чанар. Цахилгаан дамжуулах чанарыг тодорхойлох 

14 MNS 4586:1998  
 

Усны хүрээлэн буй орчны чанар. Ерөнхий шаардлагууд 

15 MNS 4420:1997  
 

Ундны ус. Усан дахь мөнгөн усны агуулгыг тодорхойлох. Атом 
шингээлтийн арга 

16 MNS 4430:2005  
 

Ундны ус. Усан дахь төмрийн агуулгыг тодорхойлох 

17 MNS 2573:1978  
 

Байгаль орчныг хамгаалах. Усан мандал. Усны чанарын 
үзүүлэлтүүд 

18 MNS 4345:1996  
 

Үйлдвэрлэлийн ус. Химийн шинжилгээний цэвэршүүсэн ус бэлтгэх 
арга 

19 MNS 4341:1996  
 

Үйлдвэрлэлийн ус. Усан дахь магнийн агуулгыг тодорхойлох 

20 MNS 4348:1996  
 

Үйлдвэрлэлийн ус. Усан дахь зэсийн агуулгыг тодорхойлох 

21 MNS 4431:2005  
 

Үйлдвэрлэлийн ус. Усан дахь азотын агуулгыг тодорхойлох 

22 MNS 4288:1995  
 

Бохир ус цэвэршүүлэх байгууламж байгуулах газрын сонголтонд 
тавигдах ерөнхий шаардлагууд, цэвэршүүлэх технологиуд ба    үр 
ашигтай байдал 

23 MNS 4217:1994  
 

Ундны ус. Усан дахь нийт азотын агуулгыг тодорхойлох 

24 MNS 0899:1992  
 

Усан хангамжийн эх үүсвэрийн сонголтонд тавигдах шаардлагууд, 
дүрэм журмууд ба эрүүл ахуйн шаардлагууд 

25 MNS 4047:88  
 

Байгаль орчны хамгаалалт. Усан мандал. Гадаргын усны чанарын 
хяналт шалгалтын журам 

26 MNS 3935:1986  
 

Ундны ус. Усыг газар дээр нь шинжлэх ерөнхий шаардлагууд 

27 MNS 3936:1986  
 

Ундны ус. Усыг газар дээр нь шинжлэх аргууд 

28 MNS 3900:1986  
 

Ундны ус. Усны амт, өнгө, үнэр ба булингарыг тодорхойлох 

29 MNS 3597:1983  
 

Гадаргуун болон гүний усыг эрдэс бордооны бохирдлоос 
хамгаалах ерөнхий шаардлагууд 

30 MNS 3532:1983  
 

Гадаргуун ус. Усан дахь цагаан тугалганы агуулгыг тодорхойлох 

31 MNS 3342:1982  
 

Гүний усыг бохирдлоос хамгаалах ерөнхий шаардлагууд 
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# Стандартын код Стандарт хамрах хүрээ, нэр 
32 MNS 6148:2010  

 
Усны чанар. Гүний усын бохирдуулагч бодисын зөвшөөрөгдөх 
агууламж 

33 MNS 0017-1-5-15:1980  
 

Байгаль орчны хамгаалалт. Усан мандал. Усан дахь нефтийн 
бүтээгдэхүүнийг тодорхойлох 

34 MNS 0017-1-1-10:1979  
 

Ус ашиглалт ба хамгаалалт. Нэр томьёо,тодорхойлолт 

35 MNS 0017-1-1-14:1980  
 

Усан мандал. Ус ашиглалтын ангилал. Ерөнхий шаардлагууд 

36 MNS 4423:1997.  
 

Ундны ус. Хуурай үлдэгдлийг тодорхойлох арга 

37 MNS 2570:1978  
 

Усны ариун чанарыг тодорхойлох арга 

38 MNS 4079:1988  
 

Усны чанарын нэр томьёо ба тодорхойлолт 

39 MNS (ISO) 7887:2000  
 

Усны чанар. Усны өнгийг тодорхойлж шалгах арга 

40 MNS 5790:2007  
 

Усны чанар. Усан дахь марганцийн агуулгыг тодорхойлох 

41 MNS (ISO) 4817:1999  
 

Усны чанар. Усан дахь аммонийн агуулгыг тодорхойлох 

42 MNS (ISO) 7980:2003  
 

Усны чанар. Усан дахь кальци, магнийн агуулгыг атом 
шингээлтийн аргаар тодорхойлох 

43 MNS (ISO) 5814:2005.  
 

Усны чанар. Усан дахь уусаагүй хүчилтөрөгчийн хэмжээг 
тодорхойлох. Цахилгаан химийн арга 

44 MNS (ISO) 6060:2001  
 

Усны чанар. Усан дахь химийн үчилтөрөгчийн хэрэгцээг 
тодорхойлох 

45 MNS (ISO) 9280:2001  
 

Усны чанар. Барийн хлоридын жингийн аргаар усан дахь сульфат 
тодорхойлох 

46 MNS (ISO) 10523:2001  
 

Усны чанар. Рн тодорхойлох 

47 MNS 0017-2-3-16:1988  
 

Байгаль орчны хамгаалалт. Агаар мандал. Хот суурин газрын 
агаарын чанарын хяналт шалгалтын журам 

48 MNS 3384:1982  
 

Агаар мандал. Дээжлэлтэнд тавигдах ерөнхий шаардлагууд 

49 MNS 3383:1982  
 

Агаар мандал. Бохирдлын эх үүсвэр. Нэр томьёо, тодорхойлолт 

50 MNS 4990:2000.  
 

Хөдөлмөрийн эрүүл ахуй ба аюулгүй ажиллагаа. Ажлын байрны 
орчин. Эрүүл ахуйн шаардлагууд 

51 MNS 5885:2008  
 

Агаар бохирдуулагч бодисуудын зөвшөөрөгдөх агууламж 

52 MNS (ISO) 4225:2001  
 

Агаарын чанар. Ерөнхий оршил. Үг хэллэг 

53 MNS 5365:2004.  
 

Агаарын чанарын ерөнхий асуудлууд. Нарийн ширхэгтэй 
тоосонцорыг тодорхойлох арга 

54 MNS 4219:1994  
 

Байгаль орчны хамгаалалт. Аж ахуйн нэгжүүдэд олгох экологийн 
гэрчилгээ. Гол журмууд 

55 MNS 4219:2002  
 

Агаарын чанар. Орчны агаар дахь хүхрийн агууламжийг 
тодорхойлох 

56 MNS 5914:2008  
 

Байгаль орчин. Газрын нөхөн сэргээлт. Нэр томьёо, тодорхойлолт 

57 MNS 5915:2008  
 

Байгаль орчин. Уул уурхайн үйл ажиллагааны улмаас эвдрэлд 
орсон газрын ангилал 

58 MNS 5916:2008  
 

Байгаль орчин. Үржил шимт хөрс хуулалт ба газар шорооны 
ажлын явцын түр хадгалалтанд тавигдах шаардлагууд 

59 MNS 5917:2008  
 

Байгаль орчин. Уул уурхайн үйл ажиллагааны улмаас эвдрэлд 
орсон газрын нөхөн сэргээлт. Техникийн ерөнхий шаардлагууд 

60 MNS 5918:2008  
 

Байгаль орчин. Эвдрэлд орсон газрын ургамлын бүрхүүлийн 
сэргээлт.Техникийн ерөнхий шаардлагууд 

61 MNS 5850:2008  
 

Хөрсний чанар. Хөрс бохирдуулагч бодис, элементүүдийн 
зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ 

62 MNS 5918:2009  
 

Дулааны цахилгаан станц, уурын ба ус халаах зуухны ашиглалтын 
үед агаар мандалд хаях утааны найрлага дахь агаар бохирдуулах 
зарим бодисын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ, тэдгээрийг хэмжих 
арга 
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# Стандартын код Стандарт хамрах хүрээ, нэр 
63 MNS 4920:2000  

 
Байгаль орчин. Эвдрэлд орсон газрын налуу. Техникийн 
шаардлагууд 

64 MNS 3298:1991  
 

Хөрс. Дээжлэлтийн ерөнхий шаардлагууд 

65 MNS 3297:1991  
 

Хөрс. Эрүүл ахуйн үзүүлэлтүүдийн зөвшөөрөгдөх хэмжээ 

66 MNS 0017-0-0-06:1979  
 

Байгаль орчны хамгаалалтын стандарт тогтолцоо 

67 MNS 3473:1983  
 

Байгаль орчин. Газар. Газар ашиглалт. Нэр томьёо, тодорхойлолт 

68 MNS 5002:2000  
 

Хөдөлмөрийн эрүүл ахуй ба аюулгүй ажиллагаа. Дуу чимээний 
стандартын ерөнхий шаардлагууд ба аюулгүй ажлын дүрэм 
журмууд 

69 MNS 5003:2000  
 

Хөдөлмөрийн эрүүл ахуй ба аюулгүй ажиллагаа. Дуу чимээний 
хэмжилтэнд тавигдах ерөнхий шаардлагууд 

70 MNS 12.1.009:1985  
 

Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа. Дуу чимээ. Орон сууц ба 
иргэний байгууламжуудын дуу чимээний зөвшөөрөгдөх түвшин 

71 MNS 12.1.06:1988  
 

Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны стандарт тогтолцоо. Хэт их 
дуу чимээ. Аюулгүй ажиллагааны ерөнхий шаардлагууд 

72 MNS 12.4.005:1985  
 

Хөдөлмөрийн эрүүл ахуй ба аюулгүй ажиллагаа. Дуу чимээнээс 
хамгаалах хэрэгсэл ба аргууд. Ангилал 

73 MNS 12.1.017:1988  
 

Хөдөлмөрийн    эрүүл ахуй ба аюулгүй ажиллагаа. Хэт их дуу 
чимээ. Ажлын байрны дуу чимээний нөлөөллийг хэмжих арга 

74 MNS 5666:2006  
 

Усны биологийн шинж чанарын үнэлгээ. Бохир ус цэвэрлэх 
байгууламжийн идэвхт лагийг тодорхойлох арга 

75 MNS 5668:2006  
 

Усны биологийн шинж чанарын үнэлгээ. Бохир усны 
микробиологийн шинжилгээний арга 

76 MNS 4585: 2007 
 

Агаарын чанар. Техникийн ерөнхий шаардлагууд 

77 MNS-3384:82     
 

Агаар мандал. Дээжлэлтийн ерөнхий шаардлагууд 

78 MNS-4048:88  Агаар мандал. Тоосны агууламжийг тодорхойлох жингийн арга 
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4 ОТ ордоос зэс, алт олборлох, боловсруулах төслийн тодорхойлолт  
4.1 Төслийн байршил 

ОТ-н орд 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.  

Зураг  4.1.1: ОТ ордын байршил 

 

4.2 Төсөл хэрэгжүүлэгч 

Төсөл хэрэгжүүлэгч ОТ ХХК нь (улсын бүртгэлийн дугаар: 9019006110, регистр 2657457)  МУ-ын 
Засгийн газартай ХөОГ-г байгуулсан гэрээний дагуу нийт хувьцааны 34%-ийг МУ-ын төрийн 
өмчит Эрдэнэс Монгол ХХК, үлдэх 66%-ийг Туркоз Хилл болон Рио Тинто компаниуд тус тус 
эзэмшиж байна. 

Улаанбаатар хот дахь оффисийн хаяг нь Сүхбаатар дүүрэг, Чингисийн өргөн чөлөө-15, “Моннис 
цамхаг”, 7 давхарт байрлаж байна.  

4.3 ОТ ордын нөөцийн тооцоо 

ОТ-н зэс-алтны орд нь дараах 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 4.2.1). 
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Зураг  4.3.1: ОТ ордын ашигт малтмалын нөөцийн схем 

 

ОТ-н бүлэг ордын хайгуулын ажлыг зохих арга аргачлалын дагуу хийж, нөөцийг нь дахин 
тооцоолсноор 2014 оны байдлаар нийт баттай, бодитой болон боломжтой (A+B+C) зэргийн 
нөөцийг 6,435,249 мян.тн хүдэрт 0.69%-ийн дундаж агуулгатай зэс (зэсийн дүйцүүлсэн агуулгыг 
дунджаар 0.88%)-ийг 44,428 мян.тн-оор, 0.30 г/тн-ын дундаж агуулгатай алтыг 1,903 тн-оор, 
1.85 г/тн-ын дундаж агуулгатай мөнгийг 11,896 тн-оор, 120 г/тн-ын дундаж агуулгатай 
молибденийг 205 мян.тн-оор тооцоолж, урьдчилан үнэлсэн баялаг (P1)-аар 309,178 мян.тн 
хүдэрт 0.45%-ийн дундаж агуулгатай зэс (зэсийн дүйцүүлсэн агуулгыг 0.55%)-ийг 1,399 мян.тн-
оор, 0.17 г/тн-ын дундаж агуулгатай алтыг 51 тн-оор, 0.90 г/тн-ын дундаж агуулгатай мөнгийг 
277 тн-оор тооцсоныг 2015 онд Эрдэс Баялгийн Мэргэжлийн Зөвлөл хүлээн авсан ба энэхүү 
нөөцөнд орсон өөрчлөлтийн дагуу ТЭЗҮ-д нэмэлт тодотгол хийсэн. 

4.4 Уурхайн ашиглалтын технологи, үндсэн хэмжээс  

ОТ алт, зэсний үндсэн ордыг ил болон гүний аргаар олборлохоор төлөвлөж байна. 

4.4.1 Ил уурхай 

ОТ-н ил уурхайн ашиглалтыг экскаватор-автосамосвалын хослол бүхий технологи хэрэглэх 
бөгөөд 34 м3 багтаамжтай утгуурт гидравлик экскаватор 2 ширхэг, 56 м3 багтаамжтай утгуурт 
цахилгаан экскаватор 2 ширхэг, 18 м3 багтаамжтай шанагатай утгуурт ачигч 2 ширхэг болон 290 
тн даацтай автосамосвалын 28 ширхэгийг ашиглаж байна.  

Ил уурхайн ашиглалтын үе шат бүрийн схемд Өмнөд Оюутын ордын Баруун өмнөд болон Төв 
хэсгийн хүдрийн биетүүд доорх байдлаар хамарна. Үүнд:  

• Ашиглалтын Үе шат 1......................................Баруун өмнөд хэсэг 
• Ашиглалтын Үе шат 2......................................Баруун өмнөд хэсэг 
• Ашиглалтын Үе шат 3......................................Баруун өмнөд хэсэг 
• Ашиглалтын Үе шат 4......................................Баруун өмнөд хэсэг 
• Ашиглалтын Үе шат 5......................................Баруун өмнөд хэсэг 
• Ашиглалтын Үе шат 6......................................Төв хэсэг 
• Ашиглалтын Үе шат 7......................................Төв (халькозит) болон Баруун өмнөд хэсэг 
• Ашиглалтын Үе шат 8......................................Төв болон баруун өмнөд хэсгийн 

хязгаараар (Хөрс хуулалтын үе шат) 
• Ашиглалтын Үе шат 9......................................Баруун өмнөд хэсэг 
• Ашиглалтын Үе шат 10....................................Өмнөд Оюутын орд бүхлээрээ 
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Зураг  4.4.1: Ил уурхайн ашиглалтын үе шатуудын схем загварчлал 

 
 

Зураг  4.4.2: Ил уурхайн ашиглалтын үе шатуудын схем загварчлал 

 

Хүдэр олборлолтын төлөвлөлтийг баяжуулах үйлдвэрийн тээрмийн хүчин чадалд тулгуурлаж 
тооцоолж хийсэн. Зөвхөн ил уурхайгаар үйл ажиллагаа явуулах тооцооллын суурийг харахад 
баяжуулах үйлдвэр дан ганц ил уурхайн хүдрээр тэжээгдэхээр тооцоологдож хийгдсэн. Үе шат 2 
төсөл эхлэхэд гүний уурхайгаас олборлосон хүдрийг баяжуулах үйлдвэрт нийлүүлэх бөгөөд 
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баяжуулах үйлдвэрийн үлдэгдэл хүчин чадалд тохируулан ил уурхайгаас олборлосон хүдрээр 
хангана. Үүнээс илүү гарсан хүдрийг агуулахад хураана. 

Ил уурхайн Баруун өмнөд, Төв болон Өмнөд Оюу ордуудаас жилд дунджаар 14.7 сая тонн, 
үйлдвэрлэл явагдах 65 жилийн хугацаанд ил уурхайгаас нийт 955 сая тонн хүдэр олборлож, 
2,174.0 сая тонн хөрс хуулалтын ажил хийх бөгөөд уурхайгаас гарах нийт уулын цул 3,129.0 сая 
тонн хэмжээнд хүрнэ. 

Хүснэгт 4.4.1: Ил уурхайн хүрээн дэх уулын цул  

Үе 
шат 

Уулын 
цул, сая 
тн 

Хөрс 
хуулалтын 
коэф 

Хөрс, 
сая тн 

Хүдэр, 
сая тн 

ХЦБ, 
$/тн Зэс, % Алт, 

г/тн 
Мөнгө, 
г/тн 

1 126 1.45 74 51 20.67 0.57 0.88 1.42 
2 198 1.7 125 73 17.32 0.52 0.69 1.35 
3 255 2.02 171 84 15.7 0.49 0.61 1.35 
4 83 1.08 43 40 15.3 0.51 0.54 1.44 
5 35 1.4 20 15 15.02 0.5 0.53 1.41 
6 33 1.4 19 14 15.13 0.53 0.51 1.42 
7 312 1.09 163 149 14.0 0.57 0.38 1.4 
8 688 2.02 459 227 12.57 0.51 0.35 1.33 
9 1401 3.65 1100 302 12.21 0.49 0.35 1.27 

Нийт  3129 2.28 2174 955 12.21 0.49 0.35 1.27 
Эх сурвалж: БОНБНҮ-ний тайлангийн нэмэлт тодотгол, Оюу Толгой ХХК, 2012 

4.4.2 Гүний уурхай 

Хюго Даммет ордод Stantec болон SRK Consulting (SRK) компаниуд хайгуул, судалгаа хийн 
хайгуулын хонгилоос гарсан хад чулууны дефоррмацийн хэмжилт, ордыг нээх өрөмдлөгийн үр 
дүн, геотехник, инженер геологийн мэдээ, материалд үндэслэн тус ордыг блокчлон олборлох 
технологиор олборлохоор төлөвлөсөн байна. Блокчлон олборлох технологи нь газрын гүнд 
байгаа хүдрийг доогуур нь ухаж, өөрийнх нь жингээр конус хэлбэртэй хонгилд унагах замаар 
цуглуулан газрын гадаргад гаргах үйл ажиллагаа юм. Ашиглалтын хугацаанд Хойд Хюгогийн I 
давхараас 375.0 сая тн, II давхараас 553.0 сая тн, Өмнөд Хюго ордоос 281.0 сая тн, Херуга 
ордоос 637.0 сая тн, нийтдээ 1846.0 сая тн хүдэр олборлоно. 

4.5 Төслийн хүчин чадал, орд ашиглах хугацаа  

Ил уурхайн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл жилд 155 сая тонноос 60 сая.тн хүртэл байх ба 2055 он 
хүртэл ашиглахаар төлөвлөж байна. 

4.5.1 Уурхайн ажлын горим  

Ил уурхайн үйл ажиллагаа тасралтгүйгээр жилийн 365 хоног, хоногийн 24 цаг үргэлжилж 
нийтдээ жилд 8,760 цагийн турш ажиллана. 

Тоног төхөөрөмжийн ашиглалт, бүтээлийн үзүүлэлт засвар үйлчилгээ, үйл ажиллагааны багийн 
гүйцэтгэлээс шалтгаална. Ил уурхайн цаг ашиглалтын ангиллыг Хүснэгт 4.5.1-д үзүүлэв. 

Хүснэгт 4.5.1: Ил уурхайн тоног төхөөрөмжийн цаг ашиглалтын ангилал 

Хэсэг Параметр Нэгж Тээврийн 
автосамосвал

Цахилгаан 
экскаватор 

Гидравлик 
экскаватор 

Утгуурт 
ачигч 

Засвар үйлчилгээ Боломжит хугацаа  
(Бэлэн байдал) 

 
    

 Хувь  %  88.00 88.00 88.00 88.00
Жилийн боломжит цаг цаг/жил 7,709 7,709 7,709 7,709

Үйл ажиллагаа / 
Төлөвлөлт 

Ашиглалтын хугацаа 
(Боломжтой хугацааг 
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Хэсэг Параметр Нэгж Тээврийн 
автосамосвал

Цахилгаан 
экскаватор 

Гидравлик 
экскаватор 

Утгуурт 
ачигч 

ашиглах) 

 Хувь % 85.2 88.0  88.0 78.7
Жилийн ашиглалтын цаг цаг/жил 6,569 6,783 6,783 6,069

Үйл ажиллагаа Үр ашиг  
 Үйл ажиллагааны саатал % 20.00 25.00 25.00 25.00

Жилийн үйл ажиллагааны 
цаг 

цаг/жил 5,255 5,087 5,087 4,552

 Ашиглалтын үеийн бүтээл%    60    58     58    52

4.5.1.1 Уурхайн календарчилсан төлөвлөлтийн тойм 

Ил уурхайн хүрээнд тогтоогдсон хүдрийн нөөцийг ил уурхайн 10 үе шатаар дамжуулан 
олборлоно. Алтны өндөр агуулга бүхий цөм хэсэг хүдрийн биетийн төвийг даган босоо чиглэлтэй 
доошлох тусам агуулах буурах зүй тогтолтой тогтсон байх бөгөөд Ил уурхайн 1-ээс 5 хүртэлх үе 
шат нь уг бүсийг ашиглалтын эхэн үед (2022 он хүртэлх хугацаанд) олборлоход чиглэнэ. 
Хэдийгээр 2017-оос 2018 онд шилжих шилжилтийн үе ба 2020 онуудад өндөр агуулга бүхий 
хүдэр тасалдаж байгаа ч олборлолтын энэхүү стратеги нь төслийн бизнесийн үнэ цэнийг 
хамгийн өндөр түвшинд хүргэж байгааг олон талын судалгаа нотолж байна. Баруун Өмнөд 
ордыг ашиглах 1-ээс 3-аар үе шатуудын хооронд олборлогдох хүдрийг анхлан баяжуулах 
үйлдвэрт нийлүүлнэ. 

Ил уурхайн ажиллах цагийг 2015, 2016 онуудад сар тутмаар, 2017-оос 2020 онуудад улирлаар, 
түүнээс хойш ил уурхайн ашиглалт дуусах 2055 он хүртэлхийг жилээр хүснэгт 4.5.2-т үзүүлэв. 

Хүснэгт 4.5.2: 2015 оноос уурхай хаах хүртэлх баяжуулах үйлдвэрийн ажиллах цаг 

Хугацаа Хоног Баяжуулах үйлдвэрийн 
нийт ажиллах цаг 

Гүний уурхайн хүдэр 
боловсруулах цаг 

Ил уурхайн хүдэр 
боловсруулах цаг 

2015 оны 1 сар 31  684  684  
2015 оны 2 сар 28 618  618  
2015 оны 3 сар 31 684  684  
2015 оны 4 сар 30 662  662  
2015 оны 5 сар 31 684  684  
2015 оны 6 сар 30 662  662  
2015 оны 7 сар 31 684  684  
2015 оны 8 сар 31 684  684  
2015 оны 9 сар 30 662  662  
2015 оны 10 сар 31 684  684  
2015 оны 11 сар 30 662  662  
2015 оны 12 сар 31 684  684  
2016 оны 1 сар 31 684  684  
2016 оны 2 сар 29 640  640  
2016 оны 3 сар 31 684  684  
2016 оны 4 сар 30 662  662  
2016 оны 5 сар 31 684  684  
2016 оны 6 сар 30 662  662  
2016 оны 7 сар 31 684  684  
2016 оны 8 сар 31 684  684  
2016 оны 9 сар 30 662  662  
2016 оны 10 сар 31 684  684  
2016 оны 11 сар 30 662  662  
2016 оны 12 сар 31 684  684  
2017 улирал 1 90          1,987               1,987  
2017 улирал 2 91          2,009               2,009  
2017 улирал 3 92          2,031               2,031  
2017 улирал 4 92          2,031               2,031  
2018 улирал 1 90          1,987  27               1,960  
2018 улирал 2 91          2,009  46               1,964  
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Хугацаа Хоног Баяжуулах үйлдвэрийн 
нийт ажиллах цаг 

Гүний уурхайн хүдэр 
боловсруулах цаг 

Ил уурхайн хүдэр 
боловсруулах цаг 

2018 улирал 3 92          2,031  46               1,985  
2018 улирал 4 92          2,031  47               1,984  
2019 улирал 1 90          1,987  60               1,927  
2019 улирал 2 91          2,009                  112               1,897  
2019 улирал 3 92          2,031                  108               1,924  
2019 улирал 4 92          2,031  99               1,933  
2020 он    366          8,081                  857               7,224  
2021 он   365          8,059               1,900               6,159  
2022 он   365          8,059               2,932               5,127  
2023 он   365          8,059               4,034               4,025  
2024 он   366          8,081               5,161               2,920  
2025 он   365          8,059               6,235               1,824  
2026 он   365          8,059               6,717               1,342  
2027 он   365          8,059               6,734               1,325  
2028 он   366          8,081               6,639               1,442  
2029 он   365          8,059               6,557               1,503  
2030 он   365          8,059               6,569               1,490  
2031 он   365          8,059               6,619               1,440  
2032 он   366          8,081               6,586               1,495  
2033 он   365          8,059               6,600               1,459  
2034 он   365          8,059               6,638               1,421  
2035 он   365          8,059               6,142               1,917  
2036 он   366          8,081               4,834               3,247  
2037 он   365          8,059               3,535               4,524  
2038 он   365          8,059               3,410               4,650  
2039 он   365          8,059               8,059  
2040 он   366          8,081               8,081  
2041 он   365          8,059               8,059  
2042 он   365          8,059               8,059  
2043 он   365          8,059               8,059  
2044 он   366          8,081               8,081  
2045 он   365          8,059               8,059  
2046 он   365          8,059               8,059  
2047 он   365          8,059               8,059  
2048 он   366          8,081               8,081  
2049 он   365          8,059               8,059  
2050 он   365          8,059               8,059  
2051 он   365          8,059               8,059  
2052 он   366          8,081               8,081  
2053 он   365          8,059               8,059  
2054 он   365          8,059               8,059  
2055 он   365          8,059               8,059  

Үе шат 1-ийн дараагаар төд удалгүй ил уурхайн 2 дугаар үе шатыг эхлүүлсэн бөгөөд эдгээр хоёр 
үе шатны завсарт олборлолтын ажлын уялдаа холбоонд онцгойлох асуудал үүсээгүй. Ил уурхайн 
3 дугаар үе шатны уулын ажлыг 2013 оны сүүлээр эхлүүлсэн бөгөөд тэслэгдсэн чулуулаг 2 
дугаар үе шатны уурхайн аюулгүйн тавцангууд руу асгарах зэрэг хүндрэлтэй асуудлууд үүсэж 
эхэлсэн. 

3 дугаар үе шатны уурхайн тэслэгдсэн чулуулаг 2 дугаар үе шатны уурхайн ажлын талбай руу 
унах эрсдэлийг бууруулахын тулд 2014 оны 3 дугаар улиралд 2 дугаар үе шатны уурхайн хананд 
(3 дугаар шатны уурхайн дор орших) илүү өргөн аюулгүйн тавцан үүсгэж өгсөн. Мөн уулын ажил 
3 дугаар үе шатны уурхайн үйл ажиллагаа явагдаж буй талбайн ирмэгт, ойр явагдаж буй хэсэгт 
3 дугаар үе шатны уурхайн дор орших 2 дугаар шатны уурхайн замыг нэг урсгалтай болгосон. 

Уурхайн 2 ба 3 дугаар үе шатууд хоорондын харилцан нөлөөлөлтэй холбоотой асуудал, 
сорилтууд 2014 оныг хүртэл үргэлжилсэн бөгөөд түүнээс үүсэн нөхцөл байдлуудыг харгалзан 
үзвэл 4 дүгээр үе шатны уурхайг (4 дүгээр үе шатны уурхай нь хавчигдмал зайд байрлах ба 2 
дугаар үе шатны уурхайг бүрэн тойруулан хүрээлж үйл ажиллагаа явуулна) эхлүүлэх үед ил 
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уурхайн үе шатууд хоорондын харилцан нөлөөлөлтэй эрсдэлүүд ихээхэн нэмэгдэхээр байна. 
Үүнтэй холбоотойгоор анхаарал татаж буй гол асуудал нь 4 дүгээр үе шатны уурхайн 
тэсэлгээний чулуулаг 2 дугаар үе шатны уурхайн хана уруу унахаас сэргийлэх үүднээс 2 дугаар 
үе шатны уурхайн аюулгүйн тавцангуудыг өргөсгөх өртөг зардал өндөртэй ажлыг цааш 
үргэлжлүүлэн хийх шаардлага тулгарч, улмаар өндөр агуулга бүхий хүдэр олборлолтын ажил 2 
дугаар үе шатны уурхайгаас (2015/16 онд олборлогдох) үе шат 4-ийн уурхай (2018/19 онд 
олборлогдох) уруу шилжих болж байна. 

Эдгээр хүндрэл бэрхшээлийг давахын тулд хэд хэдэн боломжит хувилбаруудыг судалж үзсэн. 
Хамгийн таатай хувилбар нь 4 дүгээр үе шатны уурхайг эхлэхийн өмнө 6 дугаар үе шатны 
уурхайг арай багасгасан хувилбараар (үе шат 6а) эхлүүлж, 2 дугаар үе шатны уурхайг ашиглаж 
дууссаны дараагаар 4 дүгээр үе шатны уурхайг илүү хурдтайгаар гүнзгийрэх хувилбартай. 
Дараах шатлалын дагуу гүйцэтгэнэ. Үүнд: 

• Үе шат 6-ийн багасгасан хувилбар нь 4 дүгээр үе шатны уурхай байгуулалтын (2016 
оны дундаас эхлэх) хурдад ноцтой нөлөөлөлгүйгээр 2017/18 оны хүдрийн дутагдалыг 
нөхөж чадна. 

• Уурхайн ашиглалтын 2 дугаар үе шатыг дуустал 4 дүгээр үе шат эхлэхгүй тул 2 ба 4-
р үе шатны хооронд үйл ажиллагааны харилцан нөлөөлөл гарахгүй. 

• Уурхайн ашиглалтын 4 дүгээр үе шатны гүнзгийрэлтийн хурд (2 ба 4 дүгээр үе шатны 
хооронд харилцан нөлөөлөл байхгүй тул илүү хурдтай явна) нь 4 дүгээр үе шатанд 
хамаарах өндөр агуулга бүхий бүсийг 2016 оны 2 дугаар улирлаас эхлэн төлөвлөгөөт 
5 жилийн дотор олборлох боломж олгоно. 

• Уурхайн ашиглалтын 6-р үе шатыг эрт эхлүүлэхтэй холбоотой хэд хэдэн эрсдэл 
байгааг мөн тодорхойлсон. Үүнд: 
o Халькозин/ковеллин (халькопирит бус) бүхий зэсийн хүдэржилт нь илүү 

төвөгтэй, зэс-хүнцэл-сулфидийн эрдэс болон энаргитийн нөлөөгөөр баяжмал 
дахь хүнцлийн агууламж илүү өндөр, 

o Хүдэр дэх шаврын агууламж өндөр тул хаягдал өтгөрүүлэх процессд хүндрэл 
учруулж хадгалах байгууламжууд дахь хаягдлын түвшин нэмэгдэж, түүхий усны 
хэрэглээ өснө. 

• Өнөөг хүртэлх судалгаа 1-ээс 5 дугаар үе шат руу голлон төвлөрч ирсэн тул уурхайн 
ашиглалтын 6-р үе шат явагдах талбайн геотехникийн нөхцөл байдлын талаарх 
итгэл үнэмшил сул, 

• ОТ компани 2015 оны уулын ажлын төлөвлөгөөгөө шинэчилж Уул уурхайн яаманд 
хүргүүлэн зөвшөөрөл авах шаардлагатай (холбогдох эрсдэл нь бага). 

Өрөмдлөгийн торны нарийвчлал өндөр, 2014 оны 4 дүгээр улиралд хийгдсэн өрөмдлөгийн үр 
дүнд цуглуулсан дээж дээр металлургийн нэмэлт туршилт явуулсанаар SPP-д ашигласан 
баяжуулалттай холбоотой таамаглалууд болон сүүлийн байдлаар ашиглаж буй уулын ажлын 
төлөвлөгөөг давхар нягталж буй эсэхийг харгалзан үзвэл 6 дугаар үе шатны уурхайн 
геотехникийн мэдээлэл маш сайн болохыг энд тэмдэглэх нь зүйтэй. 

4.5.2 Ил уурхайг ашиглах дараалал, үе шат 
4.5.2.1 Ил уурхайн ашиглалтын үе шатны сонголт 

Ил уурхайн төлөвлөлт УАТ07-г шинэчлэн УАТ09-г боловсруулж байх явцад ил уурхайн 
ашиглалтын үе шатуудын сонголт, загварчлалын ажлыг давхар гүйцэтгэсэн. MSEP программын 
“Multi-pit” аргачлалыг ашиглан, өсөн нэмэгдэх орлогын хүчин зүйлүүд “Revenue Factors”-ээс 
хамааруулан тооцоолсон. Нэмэлт байдлаар доорх металлургийн болон бүтээгдэхүүн гаргалтыг 
хязгаарлах хүчин зүйлүүдийг тооцоонд тусгасан. Үүнд:  

• Баруун өмнөд хэсгийн ашиглалтын үе шатууд нь 2020 он хүртэл баяжуулах 
үйлдвэрийг хүдрээр хангах, 
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• Төвийн болон Баруун өмнөд хэсгээс олборлох хүдрүүдийг хольж дундажлахгүй, учир 
нь хүдрүүдийг дундажлаж хольсноор үнэт металлын хүдрийн металл авалтыг 
бууруулах магадлалтай, 

• Ашиглалтын нэгдүгээр үе шатны зорилгод өндөр агуулга бүхий 45 сая.тн хүдэр 
олборлох, үүний дараагаар нэгдүгээр үе шатаас хоёрдугаар үе шат хүрэхэд 100 
сая.тн хүдэр олборлох зорилт тавьсан, 

• Ашиглалтын гуравдугаар үе шат нь ашиглалтын хоёрдугаар үе шатаас эхлэх бөгөөд 
зөвхөн Баруун өмнөд хэсгээр хязгаарлагдана. Төв хэсгийн хүдрийн биетийг 
хамрахгүй. Хүдэр дэх ашиггүй элементүүдийг зохицуулахын тулд төв хэсгийн хүдрийг 
Хойд Хюго хэсгийн хүдэртэй эсвэл бусад судлагдсан ил уурхайн хүдрүүдтэй холих, 

• Ашиглалтын дөрөв ба тавдугаар үе шатуудыг өмнөх үе шатуудын адил ил уурхайн 80 
м траншейний өргөнтэй хоёр дахь ашиглалтын үе шатны хүрээ хязгаарыг тэлж ахилт 
хийх зарчмаар явуулна. Ил уурхайн ёроолын хэсэгт байгаа алтны судалд аль болох 
хурдан хүрэх, 

• Ил уурхайн ашиглалтын зургаа болон долоодугаар үе шатанд Төвийн хэсгийн 
хүдрийг олборлох, 

• Ашиглалтын найм болон есдүгээр үе шатууд нь ерөнхийдөө ашиглалтын аравдугаар 
үе шатны нөхцөлийг хангах уурхайн ахилтууд байхаар загварчлагдсан, 

• Ашиглалтын аравдугаар үе шат нь ил уурхайн эцсийн хүрээ хязгаарыг тодорхойлно. 

Өмнөд ОТ ордод оновчлолын үр дүнгээр ил уурхайн ашиглалтын үе шатуудын ахилтыг доорх 
байдлаар гаргасан: 

• Ашиглалтын Үе шат 1-ээс 5-д – Баруун өмнөд хүдрийн биетийн ихэнх хэсэг, 
• Ашиглалтын Үе шат 6 ба 7-д – Төв хэсгийн голлох Ковеллин болон түүнийг 

дагалдсан Халькозит болон Халькопирит эрдэсжилт бүхий хүдрийн биетэд, 
• Ашиглалтын Үе шат 8-д – Төв болон Баруун өмнөд хэсгийн хүдрийн биетүүдийн 

хүрээ ба хөрс хуулалтын үе шат, 
• Ашиглалтын Үе шат 9-д – Зөвхөн Баруун өмнөд хүдрийн биетэд, 
• Ашиглалтын Үе шат 10-д – Баруун өмнөд хэсгийн голлох Ковеллин болон түүнийг 

дагалдсан Халькозит болон Халькопирит эрдэсжилт бүхий хүдрийн биетэд. 

Ил уурхайн оновчтой ашиглалтын үе шатны хүрээ хязгаарууд болон эцсийн хүрээний 
загварчлалын хөндлөн зүсэлтийг зураг 4.5.1-д, үе шатуудад хамаарагдах нөөцийн хэмжээг 
хүснэгт 4.5.3-т, нөөцийн итгэл үнэмшлээр нь ялган хүснэгт 4.5.4-д тус тус үзүүлэв.
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Хүснэгт 4.5.3: Ил уурхайн ашиглалтын үе шатуудад хамаарах хүдрийн нөөц үе шат бүрээр 
Ашиглалтын үе 

шатууд 
Хүдэр 
(тн) 

Хөрс 
(тн) 

Хөрс хуулалтын 
коэффициент 

ХЦБ 
($/тн) 

Cu 
(%) 

Au 
(г/тн) 

Ag 
(г/тн) 

F 
(ppm) 

As 
(ppm) 

Нийт хэмжээ 
(тн) 

Үе шат 01 1,631,028 10,070 0.01 81.42 0.71 1.68 1.76 2,521.43 7.1 1,641,098 
Үе шат 02 37,557,447 8,944,709 0.24 51.84 0.57 0.88 1.48 2,121.32 9.62 46,502,157 
Үе шат 03 41,618,483 28,393,297 0.68 31.11 0.56 0.16 1.73 1,893.81 70.78 70,011,781 
Үе шат 04 102,942,464 142,521,236 1.38 30.39 0.42 0.42 1.26 1,719.54 20.27 245,463,700 
Үе шат 05 150,918,810 258,016,976 1.71 24.31 0.38 0.27 1.13 1,584.26 41.8 408,935,786 
Үе шат 06 55,140,324 66,687,029 1.21 23.22 0.60 0.09 1.38 2,016.83 197.5 121,827,353 
Үе шат 07 91,130,814 83,310,397 0.91 22.31 0.54 0.12 1.17 1,936.021 187.7 174,441,211 
Үе шат 08 60,465,434 223,298,014 3.69 21.07 0.45 0.05 0.91 1,884.76 139.5 283,763,449 
Үе шат 09 33,251,652 197,532,527 5.94 21.90 0.33 0.30 1.00 1,359.60 19.38 230,784,179 
Үе шат 10 420,385,678 815,472,411 1.94 26.62 0.44 0.33 1.23 1,726.79 75.63 1,235,858,089 
Нийт 995,042,135 1,824,186,667 1.83 26.80 0.45 0.29 1.22 1,760.17 80.99 2,819,228,802 
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Зураг  4.5.1: Ил уурхайн оновчлогдсон хүрээ хязгаар (Pit Shell) ба схем загварчлалын эцсийн 
хүрээ хязгаарыг (Ultimate Pit) харьцуулсан хөндлөн зүсэлт 

 

Хүснэгт 4.5.4: Ил уурхайн хүдрийн нөөц, нөөцийн ангиллаар 

Ангилал Хүдэр 
(сая.тн) 

Cu  
(%) 

Au 
(г/тн) 

Ag 
(г/тн) 

Ил уурхайн хүдрийн нөөц (Оюут) 
Баттай 382.66 0.54 0.39 1.41 
Бодитой 612.36 0.40 0.23 1.12 
Агуулах дахь хүдрийн нөөц (Оюут)     
Баттай   23.01 0.37 0.23 0.35 
Оюутын нийт нөөц   1,018  0.45 0.29 1.21 
Жич: 2014 оны 12-р сарын 31-ний байдлаар. Хүдрийн нөөц нь Геологийн нөөц баялаг дээр нэмэгдэхгүй. 

4.5.2.2 Уурхайн ашиглалтын үе шатны ерөнхий схем 

Зорилтууд 

Ил уурхайн оновчлолын үр дүнгээр тодорхойлогдсон уурхайн ашиглалтын үе шатны дизайнд 
доорх зорилтууд тавигдсан. Үүнд: 

• Уурхайн зардлыг хамгийн бага байлгах ба эдийн засгийн үр ашиг ихтэй хамгийн 
өндөр агуулга бүхий хүдрийг хөрс хуулалт хамгийн багатайгаар ил уурхайн 
ашиглалтын эхэн үе шатуудад олборлох. Тэдгээр агуулга өндөртэй хүдрийг 
баяжуулах үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн гаргалтын төлөвлөгөөнд тусгаж аль болох 
түргэн хугацаанд баяжуулах,   

• Ухаж ачих, тээвэрлэх, хажуугийн тогтворжилтыг хангах, чулуулгийн нуралтаас 
хамгаалах зэрэг үйл ажиллагаанд тавигдах шаардлагыг тодорхойлох, 

• Ухаж ачих – Ашиглалтын үе шатуудын ерөнхий схемд уурхайн ажлын талбайн 
хамгийн бага өргөн 80 м байхаар тусгасан. Энэ өргөн нь 34 м3 болон 56 м3 утгуурын 
багтаамж бүхий экскаватор автосамосвалд хоёр талдаа ачилт хийх технологийн схем 
болон өрөмдлөг тэсэлгээний схемээс хамааран тодорхойлсон. 

• Тээвэр – Тээврийн замын ерөнхий схемийн тээврийн хэрэгслийн рейсийн хугацаа 
хамгийн бага байх, аль болох удаан хугацаанд ашиглах, авто замыг барьж байгуулах 
ажлын хэмжээ хамгийн бага байх зэрэг зорилгуудыг тусгасан. Ерөнхийдөө 
ашиглалтын нэг үе шатанд хамаарах автозам нь уурхайн баруун хажуугаас бутлуур 
болон бага агуулгатай хүдрийн агуулах хүрэх гарц, уурхайн зүүн хажуугаас хүчиллэг 
орчин үүсгэхгүй болон хүчиллэг орчин үүсгэх боломжтой чулуулгуудын хөрсний 
овоолго хүрэх гарц гэсэн хоёр гарцтай байна. Тээврийн замын ерөнхий дизайнд 
замын өргөн 40 м, замын налуу 10% байна. 
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Ил уурхайн тээврийн замын дизайныг зураг 4.5.2-т үзүүлэв. 

• Ил уурхайн хажуугийн тогтворжилт ба чулуулгийн нуралт – Ил уурхайн 
геотехникийн судалгааны ил уурхайн хажуугийн хэсэгт баримтлах зөвлөмжийн дагуу 
ил уурхайн доголын өндрийг 15 м, аюулгүйн тавцангуудыг 6-12 м өргөнтэй байхаар 
ил уурхайн ашиглалтын үе шатны дизайнд тусгасан. 

Зураг  4.5.2: Тээврийн замын дизайн 

 

Бүх ашиглалтын үе шатны сүүлийн буюу ёроолын цөөн хэдэн доголуудад тээврийн замын 
өргөнийг нарийсгахаар төслийн шийдэлд тусгасан. Эдгээр нарийссан замын өргөн нь 25 м байх 
ба тухайн ашиглалтын үе шатуудад хэд хэдэн догол нэмэлтээр бий болгох орон зайг үүсгэх юм. 
Энэхүү зорилтыг биелүүлж болох ч тээврийн замын өргөн багассанаас болж үүсэх хүлээгдлийг 
бүрэн судалсны дараа хэрэгжүүлэх шаардлагатай. 

Ил уурхайн оновчлолд ашиглагдсан хажуугийн өнцгүүдийг ашиглалтын үе шатуудын дизайныг 
боловсруулахад гарын авлага болгон мөн хэрэглэсэн. Рио тинтогийн технологи, инновацийн 
багийнхан MineSight® программ хангамжийн уурхайн ахилт “Pit Expansion” тооцоолох 
аргачлалыг ашигласан. Энэ аргачлал нь траншейн зам, аюулгүйн тавцан болон доголын 
хажуугийн өнцгийн үзүүлэлтүүдэд тулгуурлан уурхайн ашиглалтын үе шатны ерөнхий схемийг  
гүйцэтгэсэн. 

4.5.2.3 Ил уурхайн ашиглалтын үе шатууд 

Ил уурхайн ашиглалтын арван үе шатуудын схемийг зураг 4.5.3-т үзүүлэв. 

 Зураг  4.5.3 Ил уурхайн ашиглалтын үе шатуудын схем загварчлал 
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4.5.3 Уурхайн ашиглалтын хугацааны төлөвлөлт 

Уурхайн ашиглалтын хугацаан дахь бүтээгдэхүүн гаргалтын календарчилсан төлөвлөлтийн 
зорилго нь ил уурхайн зардлыг хойшлуулж эхний үе шатуудын орлогын мөнгөн урсгалын 
хэмжээг хамгийн их байлгах, баяжуулах үйлдвэрийн хүчин чадалд нийцсэн хүдрээр тасралтгүй 
хангах явдал юм. Бүтээгдэхүүн гаргалтын календарчилсан төлөвлөлтөд доорх шийдлүүдийг 
тусгасан. Үүнд: 

• Өндөр ХЦБ бүхий хүдрээр эхний үе шатуудад баяжуулах үйлдвэрийг тасралтгүй 
хангах, хүдэр олборлолтыг уурхайн болон баяжуулах үйлдвэрийн хүчин чадалд 
нийцүүлэх, 

• Экскаваторын бүтээл болон уулын гүнзгийрэлтийн түвшинг дээд түвшинд байлгаж 
олборлосон хүдрээр баяжуулах үйлдвэрийг хангаж, цаг ашиглалтыг хамгийн их 
байлгах, 

• Уурхайн ухаж ачих тоног төхөөрөмжийн жилийн цаг ашиглалтыг хамгийн их байлгах,  
• Хүдрийн бат бөхийн шинж чанар, баяжуулах үйлдвэрийн хүдрийн захын агуулгыг 

уурхайн ашиглалтын хугацааны туршид жигд байлгаж баяжуулах үйлдвэрийн 
ажиллах хугацааг хамгийн их байлгах боломжийг хангах зэрэг болно. 

Уурхайн календарчилсан төлөвлөлтөд ашиглалтын эхний үе шатны доголуудад ажиллах 
экскаваторын тоог оновчтой болгож стратегийн хүдрийн агуулах үүсгэхээр тусгаж өгсөн. 
Ингэснээр баяжуулах үйлдвэрийн хүдрийн захын агуулгыг өсгөж өгөх боломж үүсэх ба дунд 
болон бага агуулгатай хүдрийг агуулахад харин өндөр агуулга бүхий хүдрийг баяжуулах 
үйлдвэрт шууд шилжүүлнэ. 

Ил уурхайн 2015 оны уурхайн төлөвлөлтийн дэлгэрэнгүйг зураг 4.5.4-д үзүүлэв. 2015 оноос 
эхлэн нийт уурхайн ашиглалтын хугацааг хамрах уулын ажлын төлөвлөлтийг таван жилийн 
алхамтайгаар зураг 4.5.4-д үзүүлэв. 

Зураг  4.5.4 Ил уурхайн 2014 оны уулын ажлын төлөвлөгөө 
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Зураг  4.5.5 Ашиглалтын хугацааг хамрах ил уурхайн уулын ажлын төлөвлөлт 2015 оноос 
хойших 

 

4.6 Хөрс болон хүдрийн овоолгын төлөвлөлт 

Хөрсний овоолгын ерөнхий схемд ил уурхайгаас ирэх материалын сийрэгжилт 30%, овоолгын 
нягтаршилт 10% байхаар тусгасан. Тэслэгдсэн хөрсний чулуулгийн байгалийн тогтвортой 
налуугийн өнцөг 37° байхаар хөрсний овоолгын ерөнхий схемийг боловсруулсан. Овоолгын 
төлөвлөлтөд үеийн өндөр 15 м ба 30 м доголын өндөртэй, овоолгын замын өргөн 40 м, замын 
налуу 10% тус тус байхаар тусгасан. 2007 онд Монголын ЗГ-т хүргүүлсэн Байгаль орчны 
нөлөөлөх байдлын үнэлгээнд тусгасан овоолгын өндрийг 70 м хүртэл буюу 1230 м 
өндөржилтийн түвшин хүртэл байгуулах үзүүлэлтэд тулгуурлан схем загварчлалыг хязгаарлана. 
Гэвч Баруун ба Өмнөд овоолгын хүчин чадлыг нэмэгдүүлэхийн тулд овоолгын өндрийг 15 
метрээр нэмэгдүүлэх шаардлагатай. Ингэснээр Хүчиллэг орчин үүсгэхгүй (non-acid-forming, NAF) 
материалыг байршуулах, хаягдлын агуулах бий болгох зэрэгт илүү уян хатан байдал үүснэ. 

Схем загварчлалын шалгуур үзүүлэлтүүдэд чулуулгийг ангилан овоолгод байрлуулж, хүчиллэг 
орчин үүсгэж болзошгүй (PAF) хаягдал чулуулгийг тунамал чулуулгийн давхаргаас тусгаарлах, 
ингэснээр уурхай хаагдсаны дараа үүсэж болохуйц Хүчиллэг урсац (ARD) үүсэх эрсдэлээс 
урьдчилан сэргийлэх ач холбогдолтойг тооцоолсон. Дараах зүйлсийг ерөнхий схемд тусгасан. 
Үүнд: 

• Гадаргуу нь шаварлаг хурдас агуулаагүй тохиолдолд хүчиллэг орчин үүсгэхгүй 
чулуулгийг 3 м зузаантайгаар баруун овоолгын хэсэгт суурь болгож дэвсэнэ. 

• Овоолгын гадаргууг 1-3 м зузаантай хүчиллэг орчин үүсгэхгүй материалаар хучиж 
нөхөн сэргээлт хийсэн овоолгын гадаргуугийн элэгдэл үүсэх болон овоолгод ус 
нэвчих зэрэг асуудлаас сэргийлэх. 

Дараах байдлаар овоолгын дизайныг боловсруулсан. Үүнд: 

• Хаягдлын далангийн зориулалтаар ашиглах чулуулгийн овоолго (ХХБ-ийн овоолго) – 
Энэ овоолгод хүчиллэг орчин үүсгэхгүй исэлдсэн болон тунамал чулуулгийг хаягдал 
хадгалах байгууламж (ХХБ) барихад хадгална. Энэ агуулахыг динамик байдлаар 
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зохион байгуулах ба ХХБ байгуулахад шаардлагатай тохиолдолд ил уурхайгаас 
олборлосон материалыг буцаан ашиглана. 

• Баруун хөрсний овоолго – Энэ овоолго нь зарим шаварлаг материалын дээд хэсэгт 
байгуулагдах ба Ундай голтой ойролцоо оршино. Энэ овоолгыг хүчиллэг орчин 
үүсгэх материал хадгалахад голчлон ашиглана. 

• Баруун өмнөд овоолго – Ойролцоогоор энэ овоолгын нийт талбайн тал хэсэгт 
шаварлаг материал хучигдсан байгаа тул хүчиллэг орчин үүсгэхгүй (NAF) 
материалаар тухайн улны хэсгийг хучих шаардлагагүй. Энэхүү овоолгод өөр өөр 
төрлийн материалыг хадгалах мөчлөг, чулуулгийн шинж чанараас хамааруулан 
байршуулж зохион байгуулна. 

• Исэлдсэн хүдрийн овоолго (SOM) – Энэ овоолгод 0.25%-с дээш зэсийн агуулгатай 
исэлдсэн хүдрийг хадгална. 

Ил уурхайн оновчилсон төлөвлөлтөөр баяжуулах үйлдвэрийн захын агуулгыг өсгөх 
шаардлагатай бөгөөд ил уурхайн олборлосон агуулахын хүдрийн хэмжээнээс шалтгаална. 2014 
оны төгсгөлийн байдлаар 26 сая.т хүдэр агуулахад хуримтлагдсан байна. Агуулахыг өндөр 
агуулгатай (HG), дунд зэргийн агуулгатай (MG), бага агуулгатай (LG) хүдэр гэсэн 3 хэсэгт 
ангилсан. Нийт агуулахад байгаа хүдрийн 1.1 сая.т нь өндөр агуулгатай, 17 сая.т нь дунд 
зэргийн агуулгатай, 8 сая.т нь бага агуулгатай хүдэр тус тус хадгалагдаж байна. 

Бага болон дунд зэргийн агуулгатай хүдрийн овоолго нь төслийн үнэ цэнийг оновчтой болгох ил 
уурхайн төлөвлөлтийн стратегийн нэг хэсэг бөгөөд уурхайн нөөц гэж тооцогдоно. Эдгээр 
хүдрийн овоолгууд цаашид нэмэгдэх ба өндөр агуулгатай хүдрийг баяжуулах үйлдвэрт 
ашиглалтад орох үед нийлүүлнэ. 

Хөрсний овоолго, агуулахын схем хажуугийн налуугийн дундаж өнцгийг нөхөн сэргээлт хийсний 
дараагаар 18° байлгахаар тусгасан. Овоолгын геометр схем харуулсан хөндлөн зүсэлтийг зураг 
4.6.2-т, овоолго болон хүдрийн агуулахын нийт хүчин чадлыг үзүүлэв. 

Зураг  4.6.1: Хөрсний овоолгын ерөнхий схем 
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Зураг  4.6.2: Овоолгын геометр ерөнхий схемийг харуулсан хөндлөн зүсэлт 

 

Хүснэгт 4.6.1: Ил уурхайн овоолго, агуулахын хүчин чадлын хязгаар 
Хөрсний овоолго Хүчин чадал (мян.тн) 

Хаягдал хадгалах байгууламжид  
ашиглах материалын овоолго (Зүүн) 78,786 

Баруун овоолго 84,136 
Өмнөд овоолго 810,143 
Өмнөд исэлдсэн хүдрийн овоолго 52,465 
Нийт хөрс 1,025,530 
Бага агуулгатай хүдрийн агуулах 121,896 
Дунд зэргийн агуулгатай хүдрийн агуулах 57,340 
Нийт агуулах дахь хүдэр 179,236 

4.6.1 Анхдагч ба исэлдсэн хүдрийн овоолго 
4.6.1.1 Бага агуулгатай хүдрийн овоолго 

Орд ашиглалтын төлөвлөгөө (ОАТ07) болон ОТ-ТЭЗҮ15-н техникийн даалгаврын үндсэн суурь 
материал болгон ашигласан 2014 оны уулын ажлын төлөвлөгөөнүүдийн (УАТ2014) дагуу 
үйлдвэрлэлийн төлөвлөгөөг гаргасан. Гэхдээ Үе шат 2 төслийг баталгаажуулах, бага агуулгатай 
ил уурхайн хүдрийг түр хойшлуулж агуулга өндөр бүхий Гүний уурхайн хүдрийг боловсруулах 
зарчим тогтвортой хадгалагдаж ирсэн. 

4.6.1.2 Уурхайн хаягдал чулуулгийн овоолго 

Уурхайн ашиглалтын нийт хугацаанд 1.4 тэрбум тн хаягдал чулуулаг, 1.4 тэрбум тн 
баяжуулалтын хаягдал үүснэ гэж тооцоолсон. Уурхайн хаягдал чулуулгийг ил уурхайг шууд 
тойрсон хаягдал чулуулгийн овоолгуудад зөөвөрлөж асгах бөгөөд зарим хэсгийг баяжуулах 
үйлдвэрийн хаягдал хадгалах байгууламжийн далан байгуулахад ашиглана. Эдгээр 
байгууламжуудын уурхайн хаалтын үеийн байршлыг зураг 4.6.3-т харуулсан. Хаягдал чулуулгийг 
тэдгээрийн геохими болон гадаргын налуу үүсгэх шинж чанараар нь ялгаж овоолох ба хүчиллэг 
чулуулгийн шүүрэлтийн урт хугацаанд үзүүлэх сөрөг нөлөөлөл болон аюулыг хамгийн бага 
хэмжээнд байлгахад чиглэсэн менежментийг хэрэгжүүлнэ. 
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Зураг  4.6.3: Уурхай хаагдах үеийн хоосон чулуулгийн овоолгуудын ерөнхий байршил 

 

Уурхайн блок модельд барилгын үйл ажиллагаанд ашиглах уурхайн хоосон чулуулгийг кодолж 
ялгасан бөгөөд хүчил үүсгэдэггүй чулуулаг (NAF) ба хүчил үүсгэх боломжтой чулуулгийг (PAF) 
хоосон чулуулгийн өөр өөр овоолгуудад ялгаж овоолохын тулд үүнийг нарийн хянана. Баруун 
(хүчил үүсгэдэггүй чулуулаг) овоолго, өмнөд (хүчил үүсгэх боломжтой чулуулаг) овоолго, 
баяжуулалтын хаягдлын овоолго (хүчил үүсгэдэггүй чулуулаг) болон исэлдсэн материалын 
(SOM) (уламжилалт байдлаар хүчил үүсгэх боломжтой чулуулаг гэж үздэг) овоолгын зураг 
тооцооны шалгууруудад дараах зүйлс хамаарна. Үүнд: 

• Хүчил үүсгэх боломжтой чулуулгийн овоолгын нэг хэсэг нь Ундай голын ус урсдаггүй 
жалган дээр байрлана. Энэхүү жалганы элс, хайрга нь үүсэл гарал болон текстурын 
хувьд хүчил үүсгэх шинж чанаргүй тул ухаж зайлуулж, барилгын материалд 
ашиглана. Ухсан хэсэгт хүчил үүсгэдэг чулуулгийг овоолохын тулд түүний доор хүчил 
үүсгэдэггүй чулуулгийн 3 м зузаан ул үетэй байна. 

• Хүчил үүсгэх боломжтой чулуулгийн овоолгын Ундай голын ус урсдаггүй жалганаас 
гадагш хэсгүүд нь нэвчилт багатай ул чулуулаг эсвэл цэрдийн үеийн шавар дээр 
байрлана. Хүчил үүсгэх боломжтой чулуулгийн овоолгын эдгээр хэсгүүдэд хүчил 
үүсгэх боломжгүй чулуулгийн үндсэн давхрага үе шаардлагагүй. 

• Баяжуулалтын хаягдлын байгууламжийн далан барихад тохирох хүчил үүсгэх 
боломжгүй чулуулгийг ил уурхайн зүүн талд (Баяжуулалтын хаягдлын 
байгууламжийн овоолгод) овоолох эсвэл дахин зөөвөрлөхгүйн тулд баяжуулалтын 
хаягдлын байгууламжид шууд зөөвөрлөн хүргэнэ. 

• Хүчил үүсгэх боломжтой чулуулагтай налуунуудыг хучих, хүчил үүсгэдэггүй 
чулуулгаар хангах; Энэ ашиглалтын хугацаанд хүчил үүсгэх боломжтой чулуулгийн 
гадна хэсэг дээр зохих хэмжээний зузаантай хүчил үүсгэдэггүй чулуулгаар хучилт 
хийнэ. 

• Уурхайн хөрс хуулалтаас гарах чулуулгийн овоолгууд нь 30 метрээс дээшгүй 
өндөртэй байна. Овоолгын хажууг шаталсан хэлбэртэй байгуулах бөгөөд овоолгын 
доод болон дээд ирмэгийг холбосон ерөнхий налууг 22 хувиас (2.5H:1V) ихгүй 
өнцөгтэй байхаар тэгшилж засна. Овоолгын хажууг хотгор хэлбэрийн гадаргатай 



17 

байхаар төлөвлөсөн бол овоолгын доод үеийн налуу 18 хувь эсвэл үүнээс бага 
байхаар, шинээр хүрээлж болохуйцаар доголын өргөнүүд нь ялгаатай байж болно. 
Гэхдээ овоолгыг шинээр хүрээлсний дараа дээд үеийн налуунууд нь 26 хувиас (2:1), 
овоолгын хажуугийн ерөнхий налуу 2.5:1-ээс хэтрэхгүй байна. Гадна налуугийн 
энэхүү тооцоо нь овоолгыг шинээр хүрээлэхийн тулд шилжүүлэн зөөвөрлөх 
материалын хэмжээг багасгах бөгөөд түүнчлэн уурхайн ашиглалт болон уурхайн 
хаалтын дараах геотехникийн тогтворжилтыг хангана. 

• Овоолгын тогтворжилтын шалгуур болон байгалийн үзэмжид үзүүлэх сөрөг 
нөлөөллийг багасгахын тулд хоосон чулуулгийн овоолгуудын өндрийг тодорхойлох 
шаардлагатай. 

• Овоолгын чулуулгийн суулт, хажуугийн өнцгийн налалтад Ундай голын үерийн ус 
тархах хэсэг болон автозам зэрэг дэд бүтцийн бусад байгууламж өртөхөөргүй 
байлгахын тулд овоолгын хамгийн доод үеийн доод хормойны гадуур хангалттай 
хэмжээний хамгаалалтын зурвас талбай үлдээнэ. Ийм зурвас талбайн өргөн 30 м 
өндөртэй овоолгын хажууг 2.5:1 налуутайгаар шинэчлэн хүрээлэхэд ерөнхийдөө 24 
метрээс багагүй шаардлагатай. 

• Нэвчсэн усыг цуглуулах системүүд болон баяжуулалтын хаягдлын байгууламжийг 
тойрсон замуудыг хамгаалахын тулд ХХБ-ийн доод ирмэг болон хүчил үүсгэх 
боломжтой чулуулгийн овоолгын доод ирмэгийн хооронд 80 метрийн өргөнтэй 
хамгаалах зурвас байгуулна. 

• Овоолго дээр чулуулгийг автомашинаар асгаж буулгах үед чулуулаг унаж өнхрөх 
эрсдэлээс хамгаалалахын тулд ойролцоох дэд бүтэц болон ашиглаж байгаа 
чулуулгийн овоолгын хооронд хамгаалалтын тавцангуудыг байгуулна. Мөн эдгээр 
тавцангууд нь ил уурхайн ус татах бүс дотор үлдсэн усыг хүрээлсэн овоолгоос 
шүүрүүлэх тавцангийн үүргийг гүйцэтгэж болно. 

4.6.1.3 Шимт хөрс  

Уурхай байгуулах болон уурхайн ашиглалтын явцад хуулсан шимт хөрсийг уурхайн түрээсийн 
талбайн тусгайлсан хэсэгт зөөвөрлөн овоолж, салхи, хүчтэй хур тунадас (бороо эсвэл цасны ус)-
наас үүсэх элэгдлээс хамгаалахын тулд хаяалбар гарган, гадаргууг нь ургамлын үеэр хучиж 
шинээр ургамалжуулна. 

Хүснэгт 4.6.2: Шимт хөрс хуулалт 
Байгууламж Шаардагдах хүч материал, м3 

Хоосон чулуулгийн овоолго  
Баруун (ХҮЧ) Овоолго тодорхойгүй 
Өмнөд (ХҮБЧ) Овоолго 10,208,528 
Ялгагдсан хүчиллэг материалын (ХҮБЧ) Овоолго 1,367,757 
Хоосон чулуулгийн овоолгын дүн 11,576,285 
Баяжуулалтын хаягдал хадгалах байгууламж  29,775,000 
Ил уурхайн малталтанд шаардагдах хүч материал  334,848 
Нийт хүч материал 41,687,000 
Шимт хөрс/ ургамал ургах орчин   
Хоосон Чулуулгийн Овоолго 1,449,065 
Баяжуулалтын ХХБ 2,977,500 
Хөндөгдсөн бусад талбай (уурхайн хашаа г.м) 1,000 га-д 
тооцсон 

1,500,000 

Нийт шимт хөрс  5,927,000 

Түүнчлэн ОТ төслийн талбайн төрөл бүрийн хучилт болон ургамалжуулалтанд нийтдээ 6 сая 
шоо метр шимт хөрс/ургамал ургах орчин шаардлагатай болно. 
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4.6.2 Гүний уурхай 
4.6.2.1 Ерөнхий ойлголт 

Хойд Хюго, Өмнөд Хюго хэсэг болон Херуга ордын хүдрийн биетүүдийг гүний уурхайн панелиуд 
үүсгэн нурааж олборлох аргаар ашиглахаар төлөвлөсөн. Гүний уурхайн ашиглалт явуулах эхний 
хүдрийн биет нь Хойд Хюго хэсэг бөгөөд ашиглалтын хоёр давхарт хувааж ашиглахаар 
төлөвлөсөн. Хойд Хюго хэсгийн ашиглалтын давхар 1-ийн эхний гурван панель нь зэс, алтны 
агуулга хамгийн өндөр бөгөөд хамгийн өндөр үнэ цэнэ бүхий хэсэг бөгөөд ОТ ТЭЗҮ15 Х2 нь уг 
хэсэгт суурилж боловсруулагдсан (Тайлбар: Гүний уурхайн ТЭЗҮ 2015 (ДУ-ТЭЗҮ15) судалгааны 
баримт бичигт тулгуурлан ОТ ТЭЗҮ15 Х2 -ийн энэхүү бүлгийг боловсруулав). 

Хойд Хюго хэсгийн ашиглалтын давхар 1-ийн хэвтээ малталт нэвтрэлтийн ажил 2016 оны 06 
дугаар сараас эхэлнэ. Хүдэр буух эхний нээлхийн тэсэлгээний ажлыг 2020 оны 5 дугаар сард 
эхлэх ба хүдэр олборлолт 2021 оны 01 дүгээр сараас тогтворжиж эхэлнэ. Олборлолтын хэмжээг 
нэмэгдүүлэн хоногт дунджаар 95,000 тн хүдэрт хүргэж, 2027-оос 2035 онуудад оргил хүчин 
чадлаар баяжуулах үйлдвэрийг хангах бөгөөд үүнээс цааш хүчин чадлаа бууруулан 2039 онд 
ашиглалт дуусна. Хойд Хюго хэсгийн ашиглалтын давхар 1-ийн хэвийн үйл ажиллагааг хангахад 
таван Босоо ам, 203 км урт хэвтээ малталт, 6.8 км урт босоо цооног, 137,000 м3 том малталт 
нэвтэрнэ. Ашиглалтын давхар 1-ийн уулын ажил хийгдэх түвшингүүд газрын гадаргаас 1,300 м 
орчим доор байрлана. Хүдрийн биет дунджаар 2000 м урт х 280 м өргөнтэй. Уурхайн хүрээнд 
нийт 52 ширхэг олборлолтын малталт нэвтрэх ба тэдгээрээр дамжин орж 2,231 хүдэр буух цэг 
байгуулахаар төлөвлөсөн. 

Хүдэр буух цэгүүд дэх хүдрийг ачих-тээх машинаар (LHD) ачин, хүдрийн биетийн төв тэнхлэгийг 
даган байрлах хүдэр буулгуурууд дээр авчран асгах бөгөөд хүдэр түүгээр дамжин дор байрлах 
тээврийн машинд ачих түвшин рүү бууж ирнэ. Тээврийн машинууд хүдрийг уурхайн 
олборлолтын мөрийн гадна орших 2 конусан бутлуурын аль нэг уруу тээвэрлэн хүргэнэ. 2020-
2022 оны хооронд хоногт 30,000 тн хүртэл хүдэр олборлолтыг нэмэгдүүлэх явцад бутлагдсан 
уулын цулыг Босоо ам 2-ын хадгалах бункер рүү конвейероор тээвэрлэж, скипэнд ачин, өргөж 
тээвэрлэн гадаргад гаргана. Гүний уурхайгаас гадаргуу руу материал шилжүүлэх налуу конвейер 
ашиглалтад орсноор 2022 оноос хойш бутлуур дээр бутлагдсан хүдрийг налуу конвейерт 
шилжүүлэн ачиж, газрын гадарга дээрх хүдрийн агуулахад тээвэрлэн хүргэх ба Босоо ам 2-ын 
өргөх тээх систем налуу амны конвейерт засвар үйлчилгээ хийх үед ашиглагдах зориулалт бүхий 
нөөц эх үүсвэр байдлаар ашиглана. 

2018 оны 6 дугаар сар буюу бүтээгдэхүүн гаргалтын өмнөх үе шатанд уурхайн ажилчид, 
материал, уулын цул зөөх бүх ажил Босоо ам 1-ээр хийгдэнэ. 2018 оны сүүлээс хүн болон 
материал зөөх үндсэн үүрэг Босоо ам 2 руу шилжинэ. Босоо ам 3 болон 5 агааржуулалтын 
зориулалттай. 

1.66% зэс болон 0.35 гр/тн алтны агуулга бүхий нийт 499 сая.тн хүдэр олборлоно. Уурхай 
байгуулалтын ажлыг талбайн дэвсгэр зургийн хамтаар Зураг 4.6.4-д, уурхайн схем загварчлалын 
изометр проекцийг Зураг 4.6.5-д, жил бүрийн бүтээгдэхүүн гаргалтын хэмжээг Зураг 4.6.6-д тус 
тус үзүүлэв. 
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Зураг  4.6.4: Хойд Хюго ашиглалтын давхар 1 Уурхайн талбайн ерөнхий төлөвлөлт болон схем 
загварчлал 

 

Зураг  4.6.5: Уурхайн схем загварчлалын изометр проекц 
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Зураг  4.6.6: Гүний уурхайн бүтээгдэхүүн гаргалт, жилээр 

 

Гүний  уурхайн уурхайн барилга угсралт, ашиглалтын үйл ажиллагаа уулын даралт өндөртэй 
нөхцөлд явагдах бөгөөд уулын цулын бат бөхийн үзүүлэлт сул, хагарлууд их тохиолдох зэрэг 
эрсдэлүүд уулын ажлыг хүндрэлтэй болгож болзошгүй. Уурхайн дизайн, уулын ажлын хуваарийг 
оновчлохын тулд малталтын болон тулгуур баганын тогтворжилтыг удирдах тал дээр илүү 
анхаарал хандуулж байгаа бөгөөд уг эрсдэлийг удирдах үүднээс хүчитгэсэн бэхэлгээг тооцоонд 
онцгойлон авч үзэж байна. Буулгалтыг амжилттай удирдах, нураалтыг хянах чиглэлийн 
менежментийн системүүд төсөлд тусгасны дагуу ажиллах эсэх нь ашиглалтыг амжилттай 
явуулах үндсэн хүчин зүйлс болох тул ТЭЗҮ-д эдгээр системүүдийг авч үзсэн. Шинээр эхэлж буй 
аливаа төсөлд тохиолддогчлон нураалтыг эхлүүлэх явцад хүдрийн биетийг танин мэдэх, 
нураалтын үзүүлэлтүүдийг тодорхойлох чиглэлээр цуглуулсан мэдээллүүд нь гүний уурхайн үйл 
ажиллагааг цаашид хамгийн зохистойгоор удирдан явуулах, төлөвлөгөөг эргэн хянаж, 
тохируулга хийх амин чухал өгөгдөл болж өгнө. 

ОТ-д төлөвлөж буй нураалтын ажлын цар хүрээтэй дүйх, харьцуулалт хийх боломжтой, одоогоор 
үйл ажиллагаа явуулж буй уурхай цөөхөн. Харьцуулах хэмжээний хэд хэдэн төслүүд өнөөгийн 
байдлаар төлөвлөлтийн болон барилга угсралтын үе шатандаа явж байна. 

Ажиллах хүчний хэрэгцээ их, хүний нөөцийн тоог огцом нэмэгдүүлэх шаардлагатай байгаа 
бөгөөд үүнтэй холбоотой тавигдах менежментийн шаардлагуудыг мөн төслийн эрсдэлд тооцож 
байна. Өнөөг хүртэлх гүний уурхайн сургалтын хөтөлбөрүүд, ажиллагсдын ажлын үзүүлэлтүүд 
бага цар хүрээтэй боловч маш амжилттай хэрэгжиж ирлээ. Ажилд авах, сургалт явуулах 
өргөтгөсөн төлөвлөгөө хэрэгжүүлэх бөгөөд хэрэгцээнээс түрүүлж хүмүүсийг ажилд аван сургах 
нөхцөл бололцоог бүрдүүлнэ. 

4.6.2.2 Гүний  уурхайн талбай дахь одоогийн байдал 

2004 оны 10 дугаар сараас 2005 оны 1 дүгээр сарын хооронд ил уурхайн талбайд “тэмээн худаг” 
босоо амыг (3.6 м голчтой, 74 м гүнтэй) бөөн дээж авах зорилгоор нэвтэрснээр ОТ-д гүний 
уурхайн малталт нэвтрэлтийн ажил эхэлсэн. Хойд Хюго хэсэг рүү нэвтрэх эхний босоо ам болох 
Босоо ам 1-ийн гадаргуугийн ажлууд 2004 оны 2 дугаар сард эхэлж, нэвтрэлтийн ажил 2005 оны 
2 дугаар сард эхэлсэн. 2007 оны 10 дугаар сард 1,300 м-ийн гүн дэх станцын түвшинд хүрч, 
станцыг байгуулаад цааш үргэлжлүүлэн нэвтэрч 2008 оны 1 дүгээр сард эцсийн 1,385 м гүнд 
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хүрсэн. 2008 оны 3 дугаар сард босоо амыг түр ашиглах зориулалт бүхий хөнөгөөр тоноглосноор 
босоо амнаас цааших хэвтээ малталтуудыг нэвтэрч эхэлсэн. 

Эхний элжинд Босоо ам 1-ээс хоёр километр урттай хэвтээ малталтыг хүдрийн биет болон 
түүний ойр орчмын геотехникийн тодорхойлолтыг хийж Урьдчилсан ТЭЗҮ-д ашиглах гол 
зорилтойгоор нэвтэрсэн. 2010 онд ТЭЗҮ боловсруулж эхэлсэнтэй зэрэгцэн уг нэвтрэлтийн ажлыг 
судалгааны нэмэлт өгөгдөл цуглуулах, үйлдвэрлэл явуулах талбайг нээх зорилгоор цааш 
үргэлжлүүлсэн. 2012 онд 11 км хэвтээ малталт нэвтэрсний дараагаар малталт нэвтрэлт болон 
барилгын ажлын эрчмийг нэмэгдүүлэх үүднээс Босоо ам 1-ийн өргөх төхөөрөмжийг скип-клетийн 
төхөөрөмжөөр сольж тоноглосон. 2013 оны 8 дугаар сард гүний уурхайн төслийг арчилгаа, 
үйлчилгээтэйгээр зогсоох хүртэл нийт 16 км хэвтээ малталт хийж нэвтэрсэн. 

Хэвтээ малталт нэвтрэлтийн ажлын үзүүлэлтүүд сайн байсан бөгөөд нэвтрэлтийн хурд ТЭЗҮ-д 
тусгасан хэмжээнд хүрч, цаашид түүнээс давж, малталтын ажил болон бэхэлгээг өндөр 
чанартайгаар гүйцэтгэж байв. Уулын цулын нөхцөл, уулын ажил явуулах боломж ТЭЗҮ-д 
таамаглаж байсан хэмжээнд байв. Үл ялих хэмжээний ус тааралдаж байсан. 

10 м эцсийн голч бүхий Босоо ам 2-ын гадаргын ажил 2006 оны 7 дугаар сард эхэлсэн ба уг 
ажлыг 2007 оны 12 дугаар сард зогсоосон. 2010 оны 4-р сард Босоо ам 2-ын ажлыг сэргээж 2013 
оны 8 дугаар сард 1,167 м-ийн гүнд хүргэсэн. Босоо амны нэвтрэлт хэвтээ малталтуудын 
түвшинд хүрсэн бөгөөд гүний уурхайн ажлыг буцаан эхлүүлмэгц холбон бие даасан хоёр дахь 
гарц болон нэмэлт агааржуулалтаар хангах боломжийг бүрдүүлнэ. Уулын цулын нөхцөл байдал 
ТЭЗҮ-д таамаглаж байсан хэмжээнд, бага зэргийн устай байсан. 

Босоо ам 1-ийн зэргэлдээ өгсөөн өрөмдөх аргаар 500 м-ийн дээд үе, 800 м-ийн доод үе бүхий 
төлөвлөлттэй босоо цооногийн нэвтрэх ажил 2010 оны дундуур эхэлсэн. Хөтлөх болон татах 
өрөмдлөг хийхэд аль алинд нь ихээхэн хүндрэл учирч байсан бөгөөд малталтын ажлыг 
цуцалсан. Гүний уурхайн төслийн агааржуулалтын стратегийг дахин тооцоолж, өөрчилсөн 
бөгөөд үүний дагуу өмнө төлөвлөгдөж байсан өгсүүм өрөмдөх цооногуудын оронд нэмэлт босоо 
ам (Босоо ам 5)-д нэвтрэх шийдэлд хүрсэн. 6.7 м-ийн эцсийн голч бүхий Босоо ам 5-ын гадаргын 
ажлыг 2012 оны 8 дугаар сард, нэвтрэлтийн ажлыг 2013 оны 4 дүгээр сард эхлүүлсэн. 2013 оны 
8 дугаар сарын байдлаар нэвтрэлт 208 м гүнд төлөвлөсний дагуу хурдаар хүрсэн бөгөөд төслийг 
зогсоохын өмнөх байдлаар уулын цулын нөхцөл мөн ТЭЗҮ-д таамаглаж байсан хэмжээнд байв. 

4.6.2.3 Геотехникийн нөхцөл болон дизайн 

Ерөнхий ойлголт 

Хойд Хюго хэсгийг гүний  уурхайн өөрөөр нь нураах аргаар олборлоход нэн тохиромжтой гэж 
үзэж байгаа. ОТТЭЗҮ15 Х2-д Лаубсчерийн сайжруулсан уулын цулын үнэлгээ (MRMR)-ний 
аргачлал ашиглан уулын цулыг ангилах систем, Матейн тогтворжилтын график, Flac 3D тоон 
загварчлал гэсэн аргуудыг ашиглан гурван хувилбараар чулуулгийн өөрөө нурах шинж чанарын 
үнэлгээг хийсэн. Чулуулгийн өөрөө нурах чанар, нуралт цааш өрнөх шинж чанартай холбоотой 
үүсэх эрсдэл бага гэж үзэж байгаа. Үүнд уулын даралт өндөр, уулын цулын ан цавшил их, 
нураалт явуулах талбай том зэргийг гол үндэслэл болгож байгаа юм. Талбай дээр баригдсан 
болон төлөвлөгдсөн гадаргын дэд бүтцийн байгууламжуудын хувьд ямар нэг ноцтой асуудал 
байхгүй болохыг гадаргын суултын шинжилгээ харуулж байна. 

Геотехникийн бүх бүсэд нарийн бутлагдалт явагдахыг бутлагдалын шинжилгээ харуулж байна. 
Нураалтын баганын өндөр их, уурхайн хүрээгээр авч үзвэл дунджаар 380 м босоо буулгалт 
явагдах тул нэмэлт бутлагдлын улмаас нарийн нунтаг материал гарна. Олборлолтын хүчин 
чадал эзэмших шатанд болон бүрэн хүчин чадлаар ажиллах явцад нэмэлт бутлалт хийх 
шаардлагын улмаас эрсдэл үүсэх нөхцөл байдал гарахгүй гэж үзэж байгаа. Лаубсчерийн 
аргачлалд тулгуурлан буулгалтын багана хоорондын харилцан үйлчлэлийг алдагдуулалгүйгээр 
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тулгуур баганын тогтворжилтыг хангах шаардлагын үүднээс хүдэр буух цэг хоорондын зайг 28 м 
х 15 м-ээр сонгож авсан. 

Уулын тулгуурын хамгийн их хүчдэлтэй, уулын цул их хэмжээгээр хагаралд өртсөн тул барилга 
угсралт, ашиглалтын шатуудад малталтын тогтворжилтыг хангахтай холбоотой асуудлууд гарна 
гэж таамаглаж байна. Малталтуудын тогтвортой байдлыг хангах үүднээс уурхайн схем 
загварчлал, бэхэлгээг оновчтой тооцоолох асуудал дээр ихээхэн анхаарал хандуулсан. 
Малталтууд болон тулгуур багануудыг тогтмол сэргээн засварлах шаардлага гарна гэж 
таамаглан олборлолтын хуваарь болон зардлын тооцоонд тусгасан. Нураалт, буулгалтын хяналт, 
удирдлагын системүүд төлөвлөсний дагуу хэрэгжих эсэх нь малталтын тогтвортой байдлыг 
удирдахад чухал нөлөөтэй. Нураалтыг эхлүүлэх явцад цугларах хүдрийн биетийн шинж чанар, 
нураалтын үзүүлэлтүүдтэй холбоотой мэдлэг, мэдээллүүд төлөвлөгөөг эргэн хянаж, тохиргоо 
хийн, нураалтыг оновчтойгоор удирдахад нэн чухал ач холбогдол бүхий өгөгдөл болж өгнө. 
ТЭЗҮ-ийн дараагаар тогтворжилтыг сайжруулж, төслийн эрсдэлийг бууруулах боломжуудыг 
үнэлэхэд чиглэсэн ажлуудыг цаашид үргэлжилүүлнэ. 

4.6.2.4 Гадаргын суулт 

Хойд Хюгогийн Ашиглалтын давхар 1-ийн уурхайн төгсгөлийн байдлаар ан цавшил явагдах 
хязгаар (тээвэрлэлт хийгдэх босоо ам зэрэг гол дэд бүтцүүдэд мэдэгдэхүйц нөлөө өгөх цэг гэж 
тодорхойлсон)-ыг урьдчилан тогтоосныг Зураг 4.6.6-д үзүүлэв. Энэхүү улаан хүрээнээс гадагш 
100 м тэлэн хашаа барьж хүмүүс орохыг хязгаарлана. Нураалтын хойд ба урд хүрээгээр 
хязгаарлагчтай тул суултын өнцгийг бараг эгц босоогоор, харин зүүн ба баруун талаараа 
хязгаарлагч нь сул тул ойролцоогоор 55°-аар тус тус авсан. Гадаргуугийн суултын улмаас үүсэх 
ан цавшлын явагдах хязгаарын гадна талд төлөвлөгдөж буй бүх босоо амууд болон суурин дэд 
бүтцүүдийг байршуулна. 

Уг ан цавшил явагдах хязгаарт Босоо ам 1 хамгийн ойр байрлана. Босоо ам 2-ын ачих 
тоноглолууд болон үндсэн бутлуур 2020 оны эхээр ашиглалтад орох хүртэл Босоо ам 1-ийг ачаа 
өргүүрийн гол амны зориулалтаар ашиглана. Үүнээс хойш Босоо ам 1 нь агаар оруулах үндсэн 
үүрэг гүйцэтгэнэ. Гүний уурхайн давхар 1-ийн панель 0, 1, 2-ийг ашиглах ашиглалтын нийт 
хугацаанд агааржуулалтын зориулалтаар ашиглахад Босоо ам 1-ийн тогтворжилт хэвээр 
хадгалагдана гэж үзэж байна. Боломж нэмэгдвэл Босоо ам 1-ийг 2035 он хүртэл өргүүрийн 
зориулалтаар ашиглаж болохыг загварчлал харуулж байна. 
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Зураг  4.6.7: Урьдчилан таамаглаж буй гадаргын суулт 

 

4.6.2.5 Чулуулгийн механик 

Гүний уурхайн ТЭЗҮ 2015 өрөмдлөгийн хөтөлбөрийн хүрээнд нураалтыг эхлүүлэх, хүчин чадал 
эзэмших эхний 4 жилийн олборлолт явагдах талбайд төвлөрөн судалгаа хийсний үндсэн дээр 
маш чухал мэдээллүүдийг цуглуулснаас гадна Хойд Хюго хэсгийн хүдрийн биет маш ихээр 
хагарал эвдрэлд өртсөн болохыг тогтоосон. Олборлолт хийх хавтгай дахь уулын даралт өндөр 
байхаар тооцооны үр дүн гарсан: σ1 = 58 МПа (ойролцоогоор 055°-н азимуттай хэвтээ чиглэлд), 
σ2 = 33 МПа (ойролцоогоор 145°-н азимуттай хэвтээ чиглэлд), ба σ3 = 27 МПа (ойролцоогоор 
босоо чиглэлд).  Геотехникийн бүсүүдээс авсан өгөгдлүүдэд хийсэн шинжилгээгээр уг бүсүүдийг 
ялгасан литологийн суурь үндэслэл нь хүчин төгөлдөр болохыг нотолсон. Литологийн бүсүүд дэх 
Лаубсчерийн уулын цулын үнэлгээ (RMR)-ийн утгууд 43-аас 53 хооронд хэлбэлзэж байна.   

Уулын даралтын чиглэлүүдийг тооцоолсон бөгөөд хагас хэвтээ үндсэн даралтын чиглэл нь 
ойролцоогоор хэвтээ тэнхлэгийн дагуу 055° байсан. Судалгааны геотехникийн хамгийн сүүлийн 
байдлаар массив дахь уулын даралтын горимыг Хүснэгт 4.6.3-д үзүүлэв.  

Нураалтыг бүрэн хамруулан хийсэн загварчлалын үр дүнд хүдрийн биетийн уулын цулын бат 
бэхийг уулын даралтын түвшингээр нь хэд хэдэн хязгаарт хувааж өгсөн бөгөөд мөн малталтан 
дээр ирэх уулын даралтын хэмжээг урьдчилан тогтоосон. Үүнд: байгалийн уулын хүчдэл 
(60МПа)-ын дор орших, тулгуурын дундаж хүчдэл (80МПа), тулгуурын хамгийн их хүчдэл 
(100МПа) байна. Олборлолт ба огтолгооны түвшингүүд дээр хуримтлагдах уулын тулгуурын 
хамгийн их хүчдэлийн улмаас тухайн малталтууд дээр 5% хүртэл хэв гажилт үүсэх боломжтой 
болохыг судалгааны үр дүнгүүд харуулж байна. 

Хүснэгт 4.6.3: Газар доорх байгалийн уулын даралтын горим 

 
Гүний интервал 

(м) 
σ1 

(МПа) 
σ2 

(МПа) 
σ3 

(МПа) 
Шугаман 0-1330 0.049z 0.028z 0.022z 
Бүс 1 0-600 0.047z 0.031z 0.024z 
Бүс 2 600-800 0.071z – 13.95 0.012z + 11.08 0.027z – 1.59 
Бүс 3 >800 0.031z + 17.50 0.026z – 0.33 0.015z + 7.66 
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4.6.2.6 Чулуулгийн өөрөө нурах болон бутлагдах чанар 

Хойд Хюгогийн хүдрийн биет нь чулуулгийн дундаж ангиллаас эхлэн муу ангилалд хамаарах их 
хэмжээгээр ан цавшсан уулын цул юм. MRMR үзүүлэлт нь 40-45 уулын цулыг гидравлик радиус 
HR >20-23 (дундаж уулын цулын нөхцөлөөр авахад) буюу ойролцоогоор 80 м x 80 м-ээс 100 м x 
100 м хэмжээстэй хөндийлөхөд идэвхтэй нурна. Томоохон хагарал нь нураалтад ихээхэн 
нөлөөтэй бөгөөд нурлын тархалтыг дэмжинэ. Нуралт цааш өөрөө үргэлжлэн явагдахад уулын 
даралт голлон нөлөөлөхөөр байна. 

4.6.3 Гүний  уурхайн ерөнхий төлөвлөлт 

Маш ихээр ан цавшсан хүдрийн биет бүхий, шилжсэн уулын даралт ихтэй орчинд уулын малталт 
болон тулгуур баганууд эвдрэх эрсдлийг хамгийн оновчтойгоор удирдахын тулд уурхайн талбайг 
олборлолтын гурван панельд хуваасан. Уурхайн ашиглалтын талбайн дэвсгэр зургийг Зураг 
4.6.7-д үзүүлэв. Уурхайн схем загварчлалд доор өгөгдсөн геотехникийн үндсэн шалгуурууд 
нөлөөлсөн. 

Зураг  4.6.8: Уурхайн хүрээ, малталт нэвтрэлтийн өнөөгийн байдал гол хагарлууд 

 

4.7 Дэд бүтэц 

Ил уурхай 

ОТ төслийн шаардлагатай дэд бүтцийн байгууламжуудын дийлэнх хэсэг нь Үе шат 1-д 
баригдсан. Дэд бүтцийн байгууламжуудын тайлбарыг барилга байгууламж хэсэгт тусгав. 
Тодорхой тооны дэд бүтцийн барилгууд ба инженерийн шугам сүлжээг Үе шат 2-т өргөтгөх 
бөгөөд тус байгууламжуудын тухай тодорхойлолт, техникийн үзүүлэлтүүдийг энэ бүлэгт 
оруулсан. 
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Хүснэгт 4.7.1: Үе шат бүрийн дэд бүтцийн байгууламжуудын хураангуй 
Байгууламж Эхний үе шат Өргөтгөл 

Цахилгаан хангамж БНХАУ-аас Өөрчлөлтгүй (7.1.5 хэсгийг үзэх) 
220 кВ-ын дэд станцууд Төв дэд станц Өөрчлөлтгүй 

 Баяжуулах үйлдвэрийн дэд станц Баяжуулах үйлдвэрийн 220 кВ-ын дэд 
станц хүртэлх хэсэг өөрчлөгдөхгүй 

 Босоо амны дэд станц Босоо амны дэд станцыг өөрчилнө. 

Цахилгаан түгээх 220 / 35 / 10.5 кВ Одоо ашиглаж буй 35 кВ ба 10.5 кВ-ын 
системүүдийг өргөтгөнө.  

Нөөц эх үүсвэр 2 x 20 МВт дизель цахилгаан 
станц Өөрчлөгдөхгүй 

Нэвтрэх авто замууд Дотоод хэрэгцээний авто зам Дотоод хэрэгцээний замыг өргөтгөнө. 
 ОТ Авто зам Зэрлэг амьтдын гарцыг нэмэгдүүлнэ. 

 Баяжмал тээвэрлэх 
байгууламжууд 

Тээвэрлэлтийн байгууламжуудыг 
өргөтгөнө. 

 Хойд нэвтрүүлэх байр  
Кемп, сууц Оюут кемп (1,533 ортой) Оюут кемпийн өргөтгөл (5508 ортой) 

 Манлай кемп (2,863 ортой) Ямар нэгэн барилгын ажилд зориулсан 
кемп шаардлагагүй. 

 Эрчим кемп (950 ортой)  
 Жавхлант кемп (Татан буулгасан)  
 Ханбогд кемп (760 ортой)  
Засвар үйлчилгээний 
байгууламжууд Говь засварын цогцолбор Гүний  уурхайн байгууламжууд 

 Ил уурхайн автосамосвалын цех  
 Тоёота засвар үйлчилгээний цех  
Захиргааны барилга 410-ажилтны оффис  
Төв хувцас солих байр 1,200 ш хувцасны шүүгээтэй  

Ус хангамжийн систем Ундай голын голдрилд хэсэгчлэн 
тохируулга хийх Өөрчлөгдөхгүй 

Ус түгээх Түүхий ус Одоогийн системүүдийг өргөтгөх 
 Өндөр даралттай галын ус Одоогийн системүүдийг өргөтгөх 
 Ахуйн хэрэгцээний ус Одоогийн системүүдийг өргөтгөх 
 Бохир ус Одоогийн системүүдийг өргөтгөх 
 Эргүүлэн ашиглах ус Өөрчлөгдөхгүй 
Цооногуудаас татах түүхий 
ус хангамж 900 л/с Өөрчлөгдөхгүй 

Ус цэвэршүүлэх Ус цэвэршүүлэх ба савлах 
үйлдвэр Одоогийн системүүдийг өргөтгөх 

Бохир ус цэвэрлэх 
байгууламж 4,200 хүний хэрэгцээг хангах Одоогийн системүүдийг өргөтгөх 

Холбоо, дохиолол (ICT) Хяналтын систем Одоогийн системүүдийг өргөтгөх 
 Цахилгааны хяналтын систем Одоогийн системүүдийг өргөтгөх 

 Дотоод сүлжээ/ дуу дамжуулах 
интернет протокол Одоогийн системүүдийг өргөтгөх 

 Галын дохиоллын систем Одоогийн системүүдийг өргөтгөх 
 Нэвтрэх хяналтын систем Одоогийн системүүдийг өргөтгөх 
 Cи-Си-Ти-Тв камерын систем Одоогийн системүүдийг өргөтгөх 
 Кабелийн телевиз Одоогийн системүүдийг өргөтгөх 
Ашиглалтын агуулах 8,100 м2+ 4,500 м2 6,600 м2 
Эрүүл мэндийн төв Эрүүл мэндийн төв Өөрчлөгдөхгүй 

Гал команд Барилга угсралтын эхэн шатанд 
баригдсан Өөрчлөгдөхгүй 

Төв дулааны станц 2 x 7 + 2 x 29 МВт төв дулааны 
станц 

2 x 29МВт нүүрсээр ажилладаг бойлер 
+ 2 x 15MВт дизелээр ажилладаг нөөц 
бойлер 

Хог, хаягдлын байгууламж 1 хог булшлах талбай 2 хог булшлах талбай 
 2 шингэн хаягдлын сан 1 шингэн хаягдлын  сан 
 Шатаах зуух Өөрчлөгдөхгүй 

 - Дахин боловсруулах болон ялзруулах 
байгууламж 

Байгууламж Эхний үе шат Өргөтгөл 
Түлшний нөөцийн агуулах:   
Хөнгөн тэрэгний түлш түгээх 100 K л бензин Өөрчлөгдөхгүй 
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Байгууламж Эхний үе шат Өргөтгөл 
станц 
Хөнгөн тэрэгний түлш түгээх 
станц 800 K л дизель Өөрчлөгдөхгүй 

Уурхайн хүнд даацын 
техникийн шатахуун түгээх 
станц 

2,800 K л дизель Өөрчлөгдөхгүй 

Дизель цахилгаан станц 200 K л дизель Өөрчлөгдөхгүй 
Өрмийн дээж хадгалах төв Core Management Centre Өөрчлөгдөхгүй 

Барилгын ус хангамж Талбайд 19 өрөмдмөл худгаас 
хангасан. Түүхий усны системээс тэжээх 

Зуурмагийн үйлдвэрүүд   

 Зуурмагийн үйлдвэр №. 2 – 240 
м3/ц  

 Зуурмагийн үйлдвэр №. 3 – 40 
м3/ц  
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Хүснэгт 4.7.2: Гүний уурхайн барилга байгууламжууд  
# Байгууламжуудын нэр Барилгын ажлын төлөв Тайлбар Хэмжээ

Босоо ам 1 
1 Босоо амны цамхагийн барилга Дууссан Өмнөх БОННҮ-д багтсан  
2 Хүзүүвчийн барилга Дууссан Өмнөх БОННҮ-д багтсан  
3 Өргүүрийн барилга Дууссан Өмнөх БОННҮ-д багтсан 40м x 48м 
4 Хүн ба ачаа зөөвөрлөх өргүүрийн барилга Дууссан Өмнөх БОННҮ-д багтсан 15м x 13м 
5 Машин механизмын засварын газар Дууссан Өмнөх БОННҮ-д багтсан  
6 Агуулах Дууссан Өмнөх БОННҮ-д багтсан 30м x 9м 
7 Ажилчдын ахуйн байр Дууссан Өмнөх БОННҮ-д багтсан 44м x 30м 
8 Уурын зуух Дууссан Өмнөх БОННҮ-д багтсан 25м x 17.2м 
9 Бетон зуурмагийн үйлдвэр 3 

 Агуулах x 2 
 Материалын агуулах 
 Цементийн агуулах 
 Силикатын агуулах 

Дууссан Өмнөх БОННҮ-д багтсан 24м x 15м 
11м x 16.2м 

11.1м x 11.1м 
11.1м x 11.1м 
11.1м x 11.1м 

10 Төв оффис Дууссан Өмнөх БОННҮ-д багтсан 92м x 29.6м 
11 Ажилчдын ээлж солих байр Дууссан Өмнөх БОННҮ-д багтсан 14м x 20м 
12 Галын усны насосны барилга Дууссан Өмнөх БОННҮ-д багтсан 4м x 5м 
13 Чанарын хяналтын барилга Дууссан Өмнөх БОННҮ-д багтсан 12м x 12м 
14 Усны танкны барилга Дууссан Өмнөх БОННҮ-д багтсан 12м x 7м 
15 Шинэ машин механизмын засварын газар Барилгын ажил явагдаж байгаа  32.2м x 42м x 10.5м 
16 Барилгын материал хадгалах талбай 

 Түр оффис 
 Түр засварын газар 

Эхлээгүй Газар доорх бүтээн байгуулалтын гэрээт гүйцэтгэгчид 
зориулсан түр байгууламжууд 

42.3м x 12м x 3м (Оффис) 
446.4м2 x 6.8м (Засварын 

газар) 
17 Уурхайн хяналтын өрөө  Эхлээгүй Уурхайн үйл ажиллагааг хянах, зохицуулах байр /3ш/ 12м x 3м x 2.95м 
18 Уурхайн агаар халаагч түр төхөөрөмж  Эхлээгүй Байнгын агаар халаагч төхөөрөмж суурилуулах хүртэл түр 

ашиглана 
 

19 Уурхайн агаар халаагч төхөөрөмж Эхлээгүй Уурхайд орж буй агаарыг 2°C-аас дээш байлгахад 
ашигладаг халаагч төхөөрөмжийг Босоо ам-1-ийн 
цамхагийн ойролцоо суурилуулна. Халаагч нь Босоо ам-1-
ийн агааржуулалтын хонгилтой хоолойгоор холбогдоно. 
Агаарыг халаахад ДТС-аас халуун усаар хангана.  

35м x 27м x 17м 

20 Ариутгах татуургын салбар шугам Эхлээгүй Босоо ам-1-ийн бохирын септик танкийг ариутгах 
татуургын гол шугамд холбох ба насосны станц, салбар 
шугам болон худгуудаас бүрдэнэ.  

 

Босоо ам 2 
1 Хүзүүвчийн түр барилга Дууссан Өмнөх БОННҮ-д багтсан 27м x 17.6м x 16.2м 
2 Ажилчдын ахуйн түр байр Дууссан Өмнөх БОННҮ-д багтсан 25м х 26м x 6.9м 
3 Цахилгааны хангамжийн түр барилга  Дууссан Өмнөх БОННҮ-д багтсан 18.5м x 8.6м x 6м 
4 Өргүүрийн түр барилга Дууссан Өмнөх БОННҮ-д багтсан 18м x 36 x 8.2м 
5 Татуургын түр барилга Дууссан Өмнөх БОННҮ-д багтсан 14.6м х 21.5м x 6.1м 
6 Дахин ашиглах түр усан сан Дууссан Өмнөх БОННҮ-д багтсан 6.7м х 8.5м 
7 Түр агуулах Дууссан Өмнөх БОННҮ-д багтсан 26.3м х 12.4м х 4м 
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# Байгууламжуудын нэр Барилгын ажлын төлөв Тайлбар Хэмжээ
8 Түр оффисууд Дууссан   
9 Түр засварын газар Дууссан  24м x 24м 5.7м 

10 Дамжих /staging/ барилга Дууссан Өмнөх БОННҮ-д багтсан 17.3м x 28м x 4.6м 
11 Галын усны насосны барилга Дууссан Өмнөх БОННҮ-д багтсан 26м x 17м x 8м 
12 Компрессорын барилга Дууссан Өмнөх БОННҮ-д багтсан 19.5м x 18м x 8.3м 
13 Босоо амны дэд станц Дууссан Өмнөх БОННҮ-д багтсан  
14 Барилгын агуулах Дууссан Барилгын ажлын материал болон тоног төхөөрөмжийг 

агуулахад зориулсан түр зуурын байгууламж 
141.4 x 35.6м x 14м 

15 Ус цуглуулах цөөрөм Барилгын ажил явагдаж байгаа Уурхайн ус цуглуулж хадгалах усан сан 88м x 48м 
16 Босоо амны цамхагийн барилга Барилгын ажил явагдаж байгаа Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний болон туслах өргүүрүүдийг 

суурилуулах зориулалт бүхий цутгамал бетонон барилга 
21м x 25м x 96м 

17 Уурхайн агаар халаагч Эхлээгүй Уурхайд орж буй агаарыг 2°C-аас дээш байлгахад ашиглах 
хоёр ижил төрлийн халаагч байгууламж. Халаалтын 
барилгууд нь Босоо ам-2-ын агааржуулалтын хонгилтой 
Босоо ам-2-ын цамхагийн барилгын хойд хэсэгт 
холбогдоно. Агаарыг халаахад ДТС-аас халуун усаар 
хангана. 

Халаалтын байгууламж бүр нь 
35м (урт) x 27м (өргөн) x 17м 

(өндөр) 

18 Зүүн, баруун, өмнөд хүзүүвчийн барилга Эхлээгүй Бүх хүзүүвчийн барилгууд /3ш/ Босоо ам-2-ын цамхагийн 
барилгатай шууд холбогдсон. Баруун хүзүүвчийн барилгыг 
бараа материалуудыг уурхай руу дамжуулахад ашиглана. 
Энэ нь 40 тн-ын даацтай ямаан кранаар тоноглогдсон 
байна. Зүүн хүзүүвчийн барилга нь уурхайгаас гарч ирж 
байгаа бүх материалыг дамжуулах үүрэгтэй. Энэ нь 15 тн-
ын даацтай ямаан кранаар тоноглогдоно. Өмнөд 
хүзүүвчийн барилга нь Босоо ам 2-ын үйлдвэрлэлийн 
өргүүрийн өргөх савыг хадгалах зориулалттай. Энэ нь 40 
тн-ын даацтай ямаан кранаар тоноглогдсон байна. 

Хүзүүвчийн барилга 
Зүүн 21 x 19.5 x 18.6 

Баруун 29.6 x 19.5 x 18.6 
Өмнөд 25 x 19.5 x 18.6 

19 Ажилчдын ахуйн байр болон оффис / хяналтын өрөө Эхлээгүй Ажилчдын ахуйн байрны барилга гэдэг нь нийт 13,570 м2 

талбайтай, хоёр давхар байгууламжийг хэлнэ. Нэгдүгээр 
давхар нь 1800 шүүгээ бүхий хэд хэдэн хувцас солих 
өрөөнөөс бүрдэнэ. Хувцас солих өрөөнүүд нь 
шүршүүр,жорлон болон угаалгын төхөөрөмжүүдээр 
тоноглогдоно. Энэ байр нь эрэгтэй болон эмэгтэй хүмүүст 
тус тусад нь зориулагдсан. Нэгдүгээр давхарт мөн ээлж 
солигдохын өмнөх зааварчилгаа өгөх болон сургалтын 
зориулалттай өрөөнүүд, хувийн хамгаалах хэрэгсэл 
хадгалах хэсэг, халаалт салхивчийн систем, цахилгааны 
болон багаж хэрэгслийн өрөөнүүдтэй.  
Хоёрдугаар давхарт Гүний уурхайн хэлтсийн удирдлага, 
техникийн болон ахлах ажилтнууд зэрэг 310 хүний 
багтаамжтай ажлын ширээ, оффис болон уулзалтын 
өрөөнүүдтэй. Савлан бэлтгэсэн хоол агуулах гал тогоо 
болон хоолны өрөө байна.  
Хоёрдугаар давхарт мөн Уурхайн хяналтын төв (УХТ) 
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байна. Газар доорх үйл ажиллагаатай холбоотой бүх 
механизм/станцуудыг УХТ-өөс алсаас удирдаж болно. 
УХТ-ийн зэргэлдээ газар доорх аваар ослыг зохицуулах 
онцгой байдлын өрөө байна. 

20 Уурхайн байгууламжууд Эхлээгүй Босоо ам-2 талбайд нэмэлт байгууламжууд барихын тулд 
өндөр хүчдэлийн шугам, халуун ус, даралтат агаар, 
үйлчилгээний ус болон галын усны сүлжээ зэрэг газар 
доорх инженерийн шугам сүлжээг сайжруулах 
шаардлагатай.  

 

Босоо ам 3 
1 Нэвтрэлтийн цамхагийн барилга Эхлээгүй Уурхайн босоо амны нэвтрэлтэд зориулсан түр цамхаг 11.6м х 10м x 43.3м  
2 Хүзүүвчийн түр барилга Эхлээгүй Уурхайн босоо амны нэвтрэлтийн туслах барилга /түр/  12.5м x 38м x 11.1м 
3 Өргүүр/татуургын түр барилга 1 Эхлээгүй Уурхайн босоо амны нэвтрэлтийн туслах барилга /түр/ 14м х 10м x 6.1м 
4 Өргүүр/татуургын түр барилга 2 Эхлээгүй Уурхайн босоо амны нэвтрэлтийн туслах барилга /түр/ 30м х 18м x 6.9м 
5 Уурхайн агаар халаагч Эхлээгүй Уурхайн босоо амны нэвтрэлтийн үед ашиглах агаар 

халаагч түр төхөөрөмж 
 

6 Уурхайн агаар халаагч байнгын байгууламж  Эхлээгүй Уурхайн нэвтрэлтийн дэд бүтцийг зайлуулсны дараа Босоо 
ам-3-ын хүзүүвч дээр хоёр ижилхэн халаалтын 
байгууламж суурилуулна. Халаагч барилгууд нь Босоо ам-
2  дээр суурилуулах төхөөрөмжтэй ижил хэмжээтэй байна. 
Өвлийн улиралд уурхайд орох агаарыг 2°C-аас дээш 
байлгахад халаагч байгууламжийг ашиглана.  

35м x 27м x 17м  

Босоо ам 4 
1 Нэвтрэлтийн цамхагийн барилга Эхлээгүй Уурхайн босоо амны нэвтрэлтэд зориулсан түр цамхаг 22.9м х 14.1м x 48.1м 
2 Хүзүүвчийн түр барилга Эхлээгүй Уурхайн босоо амны нэвтрэлтийн туслах барилга /түр/ 52.4м x 15.5м x 16.1м 
3 Уурхайн агаар халаагч  Эхлээгүй Уурхайн босоо амны нэвтрэлтийн туслах барилга /түр/  
4 Өргүүр/татуургын түр барилга Эхлээгүй Уурхайн босоо амны нэвтрэлтийн туслах барилга /түр/ 42м x 28м x 9м 
5 Татуургын түр барилга Эхлээгүй Уурхайн босоо амны нэвтрэлтийн туслах барилга /түр/ 27м х 32м x 6.8м 
6 Ажилчдын ахуйн түр барилга Эхлээгүй Уурхайн босоо амны нэвтрэлтийн туслах барилга /түр/ 36м x 25.9м x 7м 
7 Түр засварын газар Эхлээгүй Уурхайн босоо амны нэвтрэлтийн туслах барилга /түр/ 24м x 25м x 6м 
8 Түр оффисын барилга Эхлээгүй Уурхайн босоо амны нэвтрэлтийн туслах барилга /түр/ 69м x 11.2м x 3.5м 
9 Компрессорын түр барилга  Эхлээгүй Уурхайн босоо амны нэвтрэлтийн туслах барилга /түр/ 18м х 37м x 6.9м 

10 Түр агуулах Эхлээгүй Уурхайн босоо амны нэвтрэлтийн туслах барилга /түр/ 12.2м x 15.5м x 3.7м 
11 Дахин ашиглах түр усан сан  Эхлээгүй Уурхайн босоо амны нэвтрэлтийн туслах барилга /түр/ 11.1м x 10.1м x 5.2м 
12 Галын болон ахуйн усны байгууламж  Эхлээгүй Барилгын хийц нь угсармал ган бүтээцтэй ба 50 жил 

ашиглахаар төлөвлөсөн. Барилгын гадна талыг 
дулаалгатай сэндвичэн хавтанаар хийсэн ба дулаалгатай 
угсармал дээвэртэй байхаар төлөвлөсөн. Барилга дотор 
галын ус болон ахуйн ус агуулах бетон усан сан байна. 

29м x 15м x 7.6м 

13 35/10.5 кВ дэд станц, ЦДАШ Эхлээгүй Байнгын сэнсний төхөөрөмжийг цахилгаанаар хангана. 
Гол барилга нь 2 давхар бетонон хананы доорх 
байгууламжтай, барилгын гадна тал нь дулаалгатай 
сэндвичэн хавтан болон дулаалгатай угсармал дээврээс 

15м x 33м x 7.5м 
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бүтсэн. 

14 Байнгын агааржуулалтын систем Эхлээгүй Гүний уурхайн бохир агаарыг гадагшлуулах зориулалттай  
Босоо ам 5-ын газрын гадарга дээрх байгууламжууд 

1 Нэвтрэлтийн цамхагийн барилга Дууссан Уурхайн босоо амны нэвтрэлтэд зориулсан түр цамхаг 11.6м х 10м x 43.3м  
2 Хүзүүвчийн түр барилга Дууссан Уурхайн босоо амны нэвтрэлтийн туслах барилга /түр/ 12.5м x 38м x 11.1м 
3 Өргүүр/татуургын түр барилга 1 Дууссан Уурхайн босоо амны нэвтрэлтийн туслах барилга /түр/ 14м х 10м x 6.1м 
4 Өргүүр/татуургын түр барилга 2 Дууссан Уурхайн босоо амны нэвтрэлтийн туслах барилга /түр/ 30м х 18м x 6.9м 
5 Уурхайн агаар халаагч Дууссан Уурхайн босоо амны нэвтрэлтийн үед ашиглах агаар 

халаагч түр төхөөрөмж 
 

6 Байнгын агааржуулалтын систем Эхлээгүй Гүний уурхайн бохир агаарыг гадагшлуулах зориулалттай  
Гүний уурхай   

1 Босоо ам-1-ийн бэлтгэл малталтын бутлуур (Эрүүт 
бутлуур) болон ачиж буулгах станц 
 

Барилгын ажил явагдаж байгаа Шигшүүр ба чулуу бутлагчаар тоноглогдсон ачааны 
тэрэгнээс буулгах байгууламж. Чулуулаг нь хүдрийн 
бункерт хуримтлагдан 250 тн/ц эрүүт бутлуурт орж 
бутлагдана. Тэндээс Босоо ам-1-ийн ачиж буулгах 
конвейроор Босоо ам-1-ийн үйлдвэрлэлийн өргүүрт 
ачигдана.   

 

2 Босоо ам-1-ийн засварын газар  Барилгын ажил явагдаж байгаа Байгууламжид дараах зүйлс багтсан. Үүнд: 
 Ямаан кранаар тоноглогдсон хүнд тоног 

төхөөрөмжид зориулсан 6 засварын булан  
 30т-ын даацтай ямаан кранаар тоноглоглогдсон хүнд 

зүйл өргөхөд зориулсан краны хэсэг 
 Хөдөлгөөнт төхөөрөмжийг угаах газар 
 Сэлбэгийн агуулах  
 Оффис, хоргодох байр 
 Түлш агуулах байгууламж: 3 x 12000 л түлш хадгалах 

танк, тослох материалын танк болон цэнэглэх 
байгууламж  

 

3 Босоо ам-1-ийн уурхайн агаар түр халаагч Эхлээгүй Байнгын халаагч байгууламжийг барьж дуусах хүртэл 
өвлийн улиралд Босоо ам-1-ийн орох агаарыг 2°C-ээс 
дээш байлгахын тулд  2 x 50 м3/сек дизелээр ажилладаг 
агаар халаагчид  

 

4 Босоо ам-1-ийн түр ус шавхах систем Эхлээгүй 2 х 20 л/секундын чадалтай насосын тусламжтайгаар 
уурхайн усыг -1300 м-ийн түвшингээс Босоо ам 1-т 
байрладаг босоо хоолойгоор гадаргын хүлээн авах усан 
санд шавхана. 

 

5 Түлш дамжуулах систем (тээвэрлэлтийн ба 
олборлолтын түвшин) 

Эхлээгүй Газрын гадарга дээр байрлах түлшний агуулах, босоо 
цооногоор дамжуулах шугам ба Босоо ам-5-ын буцах 
агаарын малталтад байрлах шугам хоолойноос бүрдэнэ. 
Тээвэрлэлтийн түвшингийн түлшний сав, цэнэглэх станц 
нь анхдагч бутлуурын ойролцоо байрлах ба олборлолтын 
түвшингийн түлшний булан нь төв засварын цехийн 
хажууд байрлана.  

 

6 Тэсрэх бодисын агуулах Эхлээгүй Газар доорх тэсрэх бодисын агуулах нь янз бүрийн тэсрэх  
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бодисуудыг хадгалахад зориулсан хэд хэдэн малталтаас 
бүрдэнэ. Тэсрэх бодисын агуулах руу орох орцыг 
хамгаалалтын ажилтан ба камерын тусламжтайгаар 
байнгын хяналт тавина. Агуулахад тэсрэх бодис 
тээвэрлэдэг  хэрэгсэл /Charmec/-д зориулсан дамжуулан 
ачих хэсэг байна.   

7 Өндөр хүчдэлийн цахилгаан дамжуулах систем  Эхлээгүй Өндөр хүчдэлийн цахилгаан дамжуулах систем нь Босоо 
ам-1, 2 болон конвейрийн налуу малталтаар доош орох 
10.5 ба 35 кВ-ийн цахилгааны шугамаас бүрдэнэ. Түүнээс 
гадна битүү хэлхээт хуваарилах байгууламж, өндөр 
хүчдэлийн трансформатор ба уурхайн малталт 
нэвтрэлтийг цахилгаанаар хангах хөдөлгөөнт дэд 
станцууд байна.  

 

8 Анхдагч бутлуурын байгууламж 1 ба 2 /Босоо ам-2-ын 
бункер руу очих конвейр багтана/  

Эхлээгүй Ижил төрлийн анхдагч бутлуурын байгууламж хоёр байна. 
Байгууламж бүрд 80 тн-ы ачааны тэрэгний буулгах хэсэг, 
бутлуур, 600 тн-ы бутлагдсан хүдрийн бункер, туузан 
конвейер, мөн хүдрийн урсгалаас хаягдал төмрийг 
зайлуулагч байна. Байгууламж тус бүр 4000 тн/ц хүчин 
чадалтай. 

 

9 Босоо ам-2-ын эрүүт бутлуур болон конвейер Эхлээгүй • Гүний уурхайн ачигч ажилах боломжтой буулгах хэсэг  
• 500 тн/ц шигшүүрт тэжээгч, 1 эрүүт бутлуур ба чулуу 
бутлагч 
• Ачих конвейер (хаягдал төмөр зайлуулагч соронз) 
• Босоо ам-2-ын 5000 тн-ын багтаамжтай агуулах руу 
буулгах гулсуур 

 

10 Галын ус болон үйлчилгээний зориулалттай ус, 
даралтат агаар зэргийг багтаасан гүний уурхайн 
хангамж  

Эхлээгүй Даралтат агаар, үйлчилгээний болон шавхсан ус, галын 
усыг уурхай даяар тунель (шугам хоолой, хавхлаг, 
хоолойг тогтоогч)-иэр дамжуулан хэрэглэгчдэд хүргэнэ. 

 

11 Уурхайн ус шавхах байгууламж 
 

Эхлээгүй 20 л/секундын чадалтай гурван насос уурхайн илүүдэл 
усыг Босоо ам-2-т байрлах шугам хоолойгоор дамжуулан 
газрын гадарганд шахна. . 

 

12 Тоног төхөөрөмжийн хяналт болон харилцаа холбооны 
сүлжээ 

Эхлээгүй Гүний уурхайн хэмжээнд харилцаа холбооны шугам 
сүлжээ (шилэн кабель, CAT 6 этернэт кабель) байна.. 

 

13 Бетон зуурмагийн хүргэлтийн систем Эхлээгүй Газрын гадарга дээр байрлах хоёр буулгах байгууламж, 
босоо цооногт суурилуулсан бетон буулгах хоолойнуудаас 
бүрдэнэ. Доош буусан бетон зуурмагийг тусгай 
зориулалтын тээврийн хэрэгслээр ажлын мөрөгцөгт 
хүргэнэ.  

 

14 Газар доорх төв хоолны өрөө / оффис / сургалт / 
анхны тусламжийн өрөөнүүд  

Эхлээгүй Байгууламж дараах ажиллагаанд зориулагдсан: 
• Гүний уурхайн оффис, 
• Кемпийн гал тогоонд бэлтгэгдсэн хүнсийг гүний уурхай 
руу зөөж уурхайчид хооллох өрөө, 
• Гүний уурхайд тохиолдож болзошгүй гэмтэл, бэртлийг 
эмчлэх эмнэлгийн багаж, хэрэгсэлтэй анхны тусламжийн 
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өрөө, 
  Сургалт зохион байгуулах сургалтын өрөө 
 Ариун цэврийн өрөө 

15 Төв засварын цех Эхлээгүй Төв засварын цехэд дараах байгууламжууд багтана. Үүнд: 
 Хөдөлгөөнт тоног төхөөрөмжийн засвар 

үйлчилгээнд зориулсан ямаан кран бүхий 5 
засварын булан  

 Сэлбэг хэрэгсэл болон багаж хадгалах агуулах 
 Тослох материалын агуулах болон цэнэглэх 

байгууламж 
 Дугуй агуулах булан 
 30 тн-ын ямаан кран бүхий хүнд тоног 

төхөөрөмжийг угсрах булан 
 Гагнуур хийх хэсэг 
 Хог хаягдал боловсруулах байгууламж 

 

16 Босоо ам-2-ын агааржуулалтын түр систем Эхлээгүй Уурхайн бохир агаарыг гадагшлуулах сэнс (3): 
2 ш - 7.0 кПа-д 52.2 м3/сек  
1 ш - 7.0 кПа-д 89.7 м3/сек тус тус хүчин чадалтай  

 

17 Босоо ам-2-ын орох агаарын ба конвейрийн налуу 
малталтын агааржуулалтын сэнснүүд, тээвэрлэлтийн 
түвшингийн бохир агаар гадагшлуулах сэнс  

Эхлээгүй Газар доогуурх агааржуулалтын систем нь гүний уурхайн 
агаарын урсгалыг зохицуулахын тулд ашиглаж байгаа 
сэнснүүдээс бүрдэнэ. 

 

18 Тээвэрлэлтийн түвшин дэх ачааны машины засварын 
газар 

Эхлээгүй  Хөдөлгөөнт тоног төхөөрөмжийн засвар 
үйлчилгээнд зориулсан ямаан кран бүхий 3 
засварын булан  

 Сэлбэг хэрэгсэлийн агуулах 
 Тослох материалын агуулах болон цэнэглэх 

байгууламж 
 Дугуй агуулах булан 
 85 тн-ын ямаан кран бүхий анхдагч бутлуурын 

засварын газар 
 Хог хаягдал боловсруулах байгууламж 

 

Конвейерийн налуу малталт 
1 Түр байгууламжууд Эхлээгүй Гэрээт гүйцэтгэгчийн хэрэгцээнд дараахь түр байгууламж 

шаардагдана: 
 
 Угсармал оффисийн барилга 
 Засварын цех 
 Түлш хадгалах, цэнэглэх байгууламж 
 Хүнд болон хөнгөн тээврийн хэрэгслийн зогсоолын 

талбай 
 Агааржуулах төхөөрөмж /Сэнс, дизель халаагч/ 
 Агуулах 
 Усанд орох, хувцас солих байгууламж 

 

2 Босоо ам-2-оос хүдрийн овоолго руу очих конвейер   Эхлээгүй Босоо ам-2-оос цагт 6500 тн хүдрийг хүдрийн овоолго руу  
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# Байгууламжуудын нэр Барилгын ажлын төлөв Тайлбар Хэмжээ
дамжуулах конвейерийн сүлжээ  

Дэд бүтэц болон баяжуулах үйлдвэрийн байгууламжууд 
1 Кемпийн өргөтгөл (Оюут Кемп II) 

 
Барилгын ажил явагдаж байгаа Оюут Кемп II нь 3 давхар өндөртэй 18 байруудаас бүрдэнэ. 

Хамгийн ихдээ 5508 хүн багтаах чадвартай 1836 унтлагын 
өрөөнүүдээс бүрдэнэ.  
Оюут кемп II нь: 

 18ш x гурван давхар барилга 
 Дэд станц 
 Дулаан түгээх станцын өргөтгөл 
 БУЦБ-ийн өргөтгөл 

o 1-р үе шат: 200-300 м3 (200pax)  
o 2-р үе шат: 200-300 м3 (2000pax)  

 УЦСҮ-ийн өргөтгөл 
Барилгын ажил гүйцэтгэх явцад бараа материал тээвэрлэх 
зорилгоор түр зам ашиглана.

Барилга бүрийн урт 76 м x 
өргөн 18 м  

2 ДТС-ын өргөтгөл  Эхлээгүй ДТС-ын өргөтгөлд: 
 2 x 29МВт нүүрсээр ажилладаг бойлерүүд  
 2 x 15MВт дизелээр ажилладаг нөөц бойлерүүд 
 Дизел агуулах байгууламж  
 Халуун ус түгээх насосуудыг сайжруулах зэрэг орно.  

 

3 Баяжуулах үйлдвэрийн шинэчлэл Эхлээгүй Баяжуулах үйлдвэрийн өргөтгөл шинэчлэлд дараах ажил
хамаарна. Үүнд: 
 Бөмбөлгөн тээрэм /1ш/; 
 Анхдагч хуваарилагч 5 замтай; 
 Анхан шатны хөвүүлэн баяжуулагч /8ш/;; 

Баганан хөвүүлэн баяжуулагч /6ш/; 
 Баяжмал өтгөрүүлэгч /1ш/; 
 Компрессор /3ш/; 
 Баяжмал шүүгч /2ш/;.

 

4 Агуулах Эхлээгүй OT агуулах барилгын зэргэлдээ байрлах 6600 м2 хэмжээтэй 
агуулахын барилга. Шинэ байгууламж нь гал унтраах системтэй, 
тавиуруудтай байна. 

 

5 Хилийн шалган нэвтрүүлэх боомтын шинэчлэл Гүний уурхай бүрэн хүчин чадлаараа ажиллаж эхлэх үед хилийн 
боомтын нэвтрүүлэх чадварыг сайжруулах шаардлагатай.  
Харуулын байр 
•    Засвар үйлчилгээний өргөтгөл 
•    Агуулахын өргөтгөл 
•   Тээврийн хэрэгсэл үзлэг, засвар хийх машин зогсоолын талбай 
•    Машин замууд 
•    Салхинаас хамгаалах хаалт 
•    Ачааны машины хатуу хучилттай зогсоол 
•   Ус агуулах сав, цахилгаан генератор, ачааны машины жинлүүр 
болон барилга барихад зориулсан бетонон суурь 
•    Дүүжин кран ба ачааны машины жинлүүр 
•    Дизелийн агуулах сав ба генератор 
•    Хашаа  
•    Гадна талбайн гэрэлтүүлэг 
•    CCTV систем 
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4.7.1 Цахилгаан хангамж 
4.7.1.1 Ил уурхай 

ОТ, БНХАУ-аас Өвөр Монголын цахилгаан эрчим хүчний компани (ӨМЭХК)-тай байгуулсан 
гурван гэрээний дагуу ОТ-ын уурхайг цахилгаан эрчим хүчээр хангадаг. Өвөр Монголоос 220 кВ-
ын хос хэлхээтэй ЦДАШ-аар холбогдсон. Шугамын хэлхээ бүр нь 400 МВт чадал дамжуулах 
хүчин чадалтай. Энэ нь ОТ-н ачааллыг нэг хэлхээгээр бүрэн хангаж чадна. Өнөөдрийн байдлаар 
ӨМӨЗО-ны цахилгаан эрчим хүчний компаниас хангаж буй цахилгааны эрчим хүчний хангамж нь 
найдвартай ажиллагааг бүрэн хангаж байгаа бөгөөд ямар нэгэн тасалдал бүртгэгдээгүй байна. 

ӨМЭХК нь Өвөр Монголын нутаг дахь ЦДАШ-ын хэсгийг барих, эзэмших, ашиглах мөн засвар 
үйлчилгээг хангаж байна. Монгол орны нутаг дэвсгэрт байрлах ЦДАШ-ын хэсгийг ОТ ХХК барьж 
байгуулсан. 

ОТ-н дизель цахилгаан станц: ОТ-н дизель цахилгаан станц нь тус бүр 20 МВт суурилагдсан 
хүчин чадалтай хоёр станцаас бүрддэг ба 35 кВ-ын түгээх сүлжээнд холбогдож, гадна цахилгаан 
хангах, шугам тасрах болон ослын зогсолтын үед бэлтгэл үүсгүүр болж ажиллана. 

Уг төсөл нь эрчим хүчний хэрэглээ өндөртэй, үйл ажиллагааны эхний шатны оргил ачааллын үед 
145 МВт цахилгаан эрчим хүч шаардлагатай, урт хугацаанд ашиглалтын Үе шат 2-ын өргөжилт 
болон гүний уурхайтай холбоотой үйл ажиллагааны дараагийн тооцоогоор 267 МВт болж 
нэмэгдэнэ. 

Хүснэгт 4.7.3: Цахилгааны оргил ачаалал (МВт) ба хэрэглээ (ГВтц) 
 Төслийн жил 

Хэсэг Нэгж 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Төв дэд 
станц МВт  15  15 15 15 15  16  16   16   16  16 

Баяжуулах 
үйлдвэрий
н дэд станц 

МВт  114   114 114 114 114 133 133  133  133  133 

Босоо 
амны дэд 
станц 

МВт  17 33 48 70 72 84 89 98 100  102 

Нэмэгдэх 
ачаалал МВт 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Нийт оргил МВт 146 163 180 203  205 239 245  255   258  261 
Нийт эрчим 
хүч ГВтц 1132 1201 1280 1336 1354 1630 1675 1745 1762 1786 

4.7.1.2 Гүний  уурхай 

Гүний уурхайн аж ахуй дахь 35 кВ дэд станцаас Босоо ам 2, Налуу их амаар дамжуулан эрчим 
хүчийг гүний уурхайд түгээнэ. Уурхай байгуулалтын эхэн үед 10.5 кВ түр эрчим хүч хангамжийг 
Босоо ба 1 ба Босоо ам 2-оор дамжуулж хангана. 

Газрын доорх түгээх систем нь уурхай болон налуу их ам дагуух стратегийн ач холбогдол бүхий 
цэгүүдэд байрлуулсан дэд станцуудыг хооронд нь холбож үүсгэсэн хэлхээнд суурилна. Уг дэд 
станцууд 35 кВ хүчдэлийг бууруулан дагалдах байгууламжууд руу цацраг хэлхээгээр түгээнэ. Уг 
систем дэх төхөөрөмжүүд хэсэгчилсэн байдлаар давхар эх үүсвэрээс тэжээгддэг байх бөгөөд 
кабелийн тодорхой хэсэг тасрах, засвар үйлчилгээ хийх, цахилгааны тоног төхөөрөмжийн 
томоохон хэсэгт үйлчилгээ хийх зэрэгт тухайн засвар үргэлжлэх хугацаанд налуу их амаар, эсвэл 
Босоо ам 2-оор хүдрийг гаргасаар байх боломжтой гэсэн үг юм. 
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Зураг  4.7.1 Гүний уурхайн цахилгаан эрчим хүч түгээлтийн систем 

 

Үйлдвэрийн хэмжээгээр эрчим хүч тасрах тохиолдолд дизель цахилгаан станцын нөөц эрчим хүч 
гүний уурхайн тодорхой нэг хэлхээнд залгагдан тухайн хугацаанд уурхайн агааржуулалт болон 
зайлшгүй шаардлагатай бусад үйлчилгээг тасалдуулахгүй байх боломжтой. Хэдийгээр тохиолдох 
магадлал асар бага ч хэвийн эрчим хүч болон дизель цахилгаан станцууд зэрэг тасрах 
тохиолдолд Босоо ам 1 ба Босоо ам 2 дээр суурилагдсан аваарын генераторуудыг залган 
уурхайгаас хүмүүсийг яаралтай гаргах системүүд, тоног төхөөрөмжүүдэд эрчим хүч өгнө. 

4.7.2 Усны хэрэгцээ, хангамж 
4.7.2.1 Ил уурхай 

Тус төслийн усны хэрэгцээг тодорхойлохдоо баяжуулах үйлдвэрийн хүчин чадал хоногт хамгийн 
ихдээ 110,000 тн хүдэр боловсруулах нөхцөлийг харгалзан үзсэн. Хэдийгээр уурхайн ус таталтын 
хэмжээг 90 л/с гэж таамаглан тооцоолсон боловч одоогоор энэ тооцоо тодорхойгүй, хэрэгжүүлэх 
боломжгүй байж болох учраас ус хангамжийн системийн усны хэрэгцээний тооцоо, загварчлалд 
тусгаагүй байна. 

Уурхайн төлөвлөсөн усны нийт хэрэгцээг ашиглалтын үе шат 1-ийн тооцоонд 588-785 л/с-ийн 
хооронд буюу дунджаар 696 л/с байх ба 110000 тн хүдэр хоногт боловсруулна. Ашиглалтын үе 



36 

шат 1-д усны хамгийн оргил хэрэглээ нь баяжуулах үйлдвэрийн ус ашиглалтын хэмжээнээс 
хамааран доорх хэмжээтэй байна. Үүнд: 

• Баяжуулах үйлдвэр (ялангуяа ХХБ) – 670 л/с, 
• Унд, ахуй, угаалга, халаалт – 16 л/с, 
• Гүний  уурхай (тоос дарах) – 30 л/с, 
• Нийт – 716 л/с. 

Хоногт 100,000 тн хүдэр боловсруулахад баяжуулах үйлдвэрийн усны дундаж хэрэглээ 628 л/с, 
хамгийн их хэрэглээ нь 670 л/с тус тус байхаар урьдчилан тооцжээ. 

Үе шат 1-ийн баяжуулах үйлдвэрийн усны хэрэглээ загварт тусгасан 0.46 тн/м3 хэмжээнээс 
одоогийн байдлаар өндөр түвшинд байгаа боловч уурхайн бусад хэсгийн усны хэрэглээг 
бууруулж дахин ашиглалтыг нэмэгдүүлснээр баяжуулах үйлдвэрийн бус усны хэрэглээг 
бууруулжээ. 2 дугаар үе шатанд баяжуулагдах зөөлөн хүдрийн хэмжээ нэмэгдэх үед усны 
хэрэгцээ мөн нэмэгдэнэ. 

4.7.2.1.1 Ус хангамжийн систем 

Түүхий ус 

Усны хэрэгцээг ОТ талбайгаас хойд зүгт 35-70 км хүртэлх зайд байрлах анхдагч эх үүсвэр болох 
Гүний хоолойн гүний усны сав газраас хангадаг. 

Нөхөн сэлбэлтээр авч байгаа ус хангамжийн системийг 2012 онд барьж, байгуулсан. Системийн 
бүрэн хүчин чадлаар ажиллуулан талбайг усаар хангаж байна. Түүхийн усны шугам хоолойн 
системийг дараах зурагт үзүүлэв. 

Зураг  4.7.2 Ус хангамжийн систем 

 

Худгийн цооногууд Гүний хоолойн усны эх үүсвэрийн талбайн баруун урд ба зүүн хойд хэсэгт 2 
хэсэг талбайд байрладаг. Баруун урд талбайд байрлах нэг дор байрлалтай 10 цооногийг 
дунджаар тус бүр нь 30 л/с (нийт 300 л/с) ундаргатай, мөн зүүн хойд талбайд байрлах 15 
цооногийг “нэвчилт сайтай” нэг бүр нь 40 л/с (нийт 600 л/с) ундаргатай байхаар тус тус 
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гаргасан. Түүхий усны шугам нь оргил ачааллын үедээ 900 л/с ус нэвтрүүлэх, онцгой нөхцөлд 
уурхайн усны хэрэгцээнд нөлөөлөхгүйгээр нөөцийн цөөрмийг дүүргэх 115 л/с нөөц хүчин чадлыг 
нэвтрүүлэх чадвартай. 

Цооног бүрээс насос станцын төвлөрсөн санд хуримтлагдсан ус нь өргөх насосоор шахагдаж 
ерөнхий магистрал шугамаар ОТ үйлдвэрийн талбайд очно. Өргөх насос станц нь шугамын 
даралтыг агаарын даралттай болтол бууруулж, уурхайн талбай хүртэл дахин шахдаг. 

Ус нь 400,000 м3 багтаамжтай онцгой байдлын үед ашиглах нөөцийн усан сан (2 үүр тус бүр нь 
200,000 м3 багтаамжтай) руу шахагдах ба ОТ талбайгаас хойд зүгт ойролцоогоор 5 км зайд 
өргөгдсөн хэсэгт байрладаг. Тус усан сангаас онцгой нөхцөл үүссэн үед үйлдвэрлэлийн үйл 
ажиллагааг 7 хоног хангах боломжтой. Энэ зуур усны ерөнхий шугам болон цооногийн системд 
гэмтэл гарсан үед засвар үйлчилгээ хийх бололцоо бүрдэх юм. Хоёр цөөрмөөс үйлдвэрийн 
талбай хүртэл 2 хос шугамтай, өөрийн урсгалын даралтаар тэжээгдэнэ. 

Зураг  4.7.3 Усан сангууд 

 

Гүний хоолойн цооногийн талбай ба шугам хоолойн тоног төхөөрөмжийг алсын удирдлагатай 
түгээлтийн хяналтын систем (DCS), нөөц холбооны сүлжээгээр давхар дамжуулж удирдана. 
Цооногийн талбайн тоног төхөөрөмжийг гол шугамын дагуу татсан өндөр хүчдэлийн ЦДАШ-аар 
дамжуулж эрчим хүчээр хангах ба байгууламж/насос станц бүрийн дэргэд бууруулах 
трансформатораар дамжуулж тэжээгдэнэ. Мөн шугам хоолойн дагуу усны насос станцууд, 
цооног хүртэл засвар үйлчилгээний зориулалттай авто замтай баригдсан. 

Ус цэвэршүүлэх болон савлах үйлдвэр 

Байнгын ажиллагаатай ус цэвэршүүлэх болон савлах үйлдвэрийг Гүний хоолойн цооногийн 
талбайгаас татаж буй техникийн уснаас стандартын шаардлага хангасан ундны ба ахуйн 
хэрэгцээний ус үйлдвэрлэх зорилгоор байгуулсан. Тус үйлдвэр нь үндсэн 2 цехтэй, ус нөөцлөх 
болон шахах насосны цех мөн ус цэвэршүүлэх ба савлах цехээс бүрдэнэ. 

Үйлдвэр нь 2 цех (заалтай)-тэй, нэгдүгээр цехэд түүхий усны ба галын усны нөөцийн сав, ахуйн 
усны сав, кемпийн галын усны насос станц, ахуйн усны насос станцууд байрлана. Дараагийн 
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цехэд ахуйн усны ба савлах усны цэвэршүүлэх үйлдвэр, савласан усны агуулах, 
лаборатори/оффис, сэлбэгийн агуулах болон ашиглагдах химийн бодисын агуулах байрлана. 
Хаягдал ус нь цехэд байрлах, зориулалтын автомат ажиллагаатай насосоор шахагдаж бохир 
усны системд нийлүүлэгдэнэ. 

Ус нөөцлөх сан болон насос станц 

Ашиглалтын Үе шат 2-ын хүрээнд ямар нэгэн өөрчлөлт хийгдэхгүй. 

Ус нөөцлөх сав ба насос станц байрлах хэсэгт түүхий усны ба галын усны нөөцийн 2 сав, ахуйн 
усны 2 сав, галын болон ахуйн усны насос станц байрлана. 

Түүхий усны сав бүр нь 400 м3 багтаамжтай (галын усны савны багтаамжийг оролцуулан) нийт 
800 м3 эзлэхүүнтэй. Нэмэлт усны шугам салгагдсан тохиолдолд галын усны сав нь 324 м3, савны 
үлдсэн 476 м3 эзлэхүүн нь цэвэршүүлэх үйлдвэр бүрэн хүчин чадлаар 10 цаг ажиллах нөхцөлийг 
хангана. 

Хоёр ахуйн усны танк тус бүр нь 400 м3 эзлэхүүнтэй бөгөөд нэмэлт усны шугамаас салгагдсан 
тохиолдолд бүрэн хүчин чадлаар 16 цагийн хэрэгцээг бүрэн хангана. Ахуйн усны гурван насос нь 
талбайн хэрэглэгчдийн хэрэглээ, шугамын даралтаас хамаарч хувьсах хурдны удирдлагаар 
тохируулга хийнэ. 

Ундны ус 

Одоогийн байгууламжууд нь ашиглалтын Үе шат 2-т шаардлагатай усны хэрэгцээг бүрэн 
хангана. 

Цэвэршүүлсэн ундны ус нь шууд уухад тохиромжтой 20 л-ийн савлагаатай нийлүүлэгддэг. ДЭМБ, 
МУ-ын стандартад нийцсэн ундны усны чанарын үзүүлэлтийг хангасан байна. Түүхий усны нөөц 
савнаас усыг цэвэршүүлэх үйлдвэр рүү шахах бөгөөд цэвэршүүлэх тунг тохируулах, олон орчинт 
мөхлөгт идэвхжүүлсэн нүүрсэн шүүлтүүр, бичил шүүлтүүр, буцааж шингээх боловсруулалт, хэт 
ягаан туяаны ариутгал, “цэвэр өрөө”-нд бичил биологийн аргаар шүүн савлахын өмнөх озоны 
халдваргүйжүүлтэл зэрэг технологиор тус тус дамждаг. Тус цэвэршүүлэх шугам 8 м3/цаг 
цэвэршүүлсэн ус үйлдвэрлэх чадалтай. 

Цэвэршүүлсэн ундны усны ус савлах шугамд холбогдож автомат угаагч, савлагч ба эрэгдэх 
бөглөгч машин бүхий машин нь цагт 200 баллоныг савлана. Баллонд савлагдсан ус нь 
цэвэршүүлэх үйлдвэрийн агуулахад хүргэгдэж, тэндээс түгээлтэд шилжинэ. Хоосон баллонуудыг 
дахин цуглуулж, хадгалах бөгөөд цэвэршүүлэх үйлдвэрийн ариутгалын хэсгээр дамжин дахин 
хэрэглэгдэнэ. 

Ахуйн хэрэглээний ус 

Одоогийн байгууламжууд нь ашиглалтын Үе шат 2-т шаардлагатай усны хэрэгцээг бүрэн 
хангана. 

Цэвэршүүлэх үйлдвэрийн ахуйн усны шугамаас угаалга, цэвэрлэгээ, ариун цэврийн өрөө, ус 
татуурга гэх мэт хэрэгцээг хангана. Ахуйн хэрэглээний ус нь уухад зориулаагүй боловч, ундны 
усны стандартуудад нийцүүлж цэвэршүүлсэн. Ахуйн хэрэглээний усны байгууламж дунджаар 70 
м3/цаг, оргил ачааллын үед 125-150 м3/цаг хүчин чадалтай. Ахуйн хэрэглээний ус нь хими, 
физик шинж чанарын болон ундны усны микробиологийн чанарын хувьд холбогдох МУ-ын 
стандартууд болон ДЭМБ-ын удирдамж, хлорт ариутгалын стандартуудад тус тус нийцсэн байх 
шаардлагатай. Цэвэрлэгээний тунг тааруулж, олон орчинт мөхлөгт идэвхжүүлсэн нүүрсэн 
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шүүлтүүр, бичил шүүлтүүр, хлорын ариутгалаар дамжсаны дараа ус түгээлтийн хэвтээ шугамаар 
дамжин төв кемп ба ОТ үйлдвэрийн талбайн бусад хэрэглэгчдэд хүрнэ. 

Бохир усны систем 

Байгууламжийг төв кемпийн эдэлбэр хэсэгт 800 хүний хэрэгцээг бүрэн хангах боломжтой гэж 
тооцсон  хүчин чадлыг нэмэгдүүлж 2006 оны түвшинд 4000 хүний хэрэгцээг бүрэн хангах 
чадалтай болгож өргөтгөсөн ба барилгын болон ашиглалтын ажиллах хүчний хэрэгцээнд бүрэн 
хүчин чадлаараа ажиллаж байна. Талбайн хэмжээнд бохир усны шугаманд холбогдсон эх 
үүсвэрээс гарч буй бохир усыг цэвэрлэх байгууламж руу шахаж, шугамд холбогдоогүй 
хэрэглэгчдийн хувьд бохир усыг машинаар тээвэрлэж буулгах цэгт хүргэж байна. 

Бохир ус цэвэрлэх байгууламж нь технологийн хувьд механик, биологийн идэвхжүүлэлт бүхий 
дараалуулсан багц реакторууд (ДБР)-ыг ашигладаг. Одоогийн байгууламж нь 600 м3/хоног бохир 
усыг хүлээн авч, 240 кг БХХ5 бохир ялгах хүчин чадалтай. Өдөр бүрийн 17-21 цагийн хооронд 
хамгийн их тооцоот ачаалалтай байна. 

Бохир ус цэвэрлэгээ нь эхлээд шүүх, хос ДБР-ын дүүргэлтийн дамжлагаар дамжин, 
агааржуулалт, нитратгүйжүүлэлт, бохир усны тунгаах хэсгээс бүрдэнэ. Цэвэрлэсэн усыг хэт 
ягаан туяагаар ариутгаж, элсэн шүүлтүүрээр шүүж, зохих стандартыг хангаж буй эсэхийг 
шалгадаг. Элсэн шүүлтүүрийн дараа цэвэрлэсэн усыг цэвэрлэсэн усны танк руу шахах бөгөөд 
зам усалгааны зориулалтаар тусгай зориулалтын автомашиныг цэнэглэнэ. Мөн цэвэрлэсэн усыг 
усны эх үүсвэрээс тэжээж буй нэмэлт усыг багасгах зориулалтаар баяжуулах үйлдвэрт мөн 
үйлдвэрийн бусад процесст дахин ашиглана. 

Ялгасан лагийг агааржуулалт бүхий лаг хадгалах савнуудад хадгалах ба аэробик тогтворжилтод 
шилжсэнээр эцсийн боловсруулалт дуусдаг. Өтгөрсөн лагийг лаг хадгалах танкнаас ХХБ дахь 
заасан цэгт хаядаг. 

4.7.2.2 Гүний  уурхай 

Хойд Хюго уурхай нь гидрогеологийн нөхцөлийн хувьд усгүй, хуурай уурхай бөгөөд иймд бүх 
усыг гаднаас авна. Гүний уурхайн үйлчилгээний зориулалттай усыг уурхайн малталт нэвтрэлт, 
олборлолтын ажлын үед өрөмдлөгийн цооног угаах, тоос дарах болон бусад туслах процесст 
ашиглана. Үйлчилгээний зориулалттай техникийн усаар хангах системийн зохиомж нь уурхайн 
оргил ачааллын шаардлагад тулгуурлан тодорхойлно. 

4.7.3 Уурхайн барилга, байгууламж 
4.7.3.1 Ил уурхай 

Талбайн ерөнхий байгуулалт 

Төслийн Үе шат 2-ын үйл ажиллагаа нь ОТ уурхайн талбайн одоогийн төлөвлөлтийн хүрээнд 
суурилна. Талбайн ерөнхий төлөвлөлтийн хүрээнд бага цар хүрээтэй, гүйцээх чанарын, талбайн 
тохижилтын ажлуудыг хийж гүйцэтгэнэ. 

Талбайн бэлтгэл ажил нь үзлэг, чөлөөлөлт, гадаргын тэгшилгээ зэргээс эхлэх бөгөөд мөн газар 
шорооны ажлыг эхлэхээс өмнө шимт хөрсийг хуулж овоолго үүсгэнэ.  Талбайн бэлтгэл ажил мөн 
түүнчлэн талбайн нийт ус зайлуулах сувгийн ажил хийгдэнэ. Талбайн гадаргын ус зайлуулах 
системийн нарийвчилсан зураг төслийг Майсон Ворлей Парсонс компани хийж гүйцэтгэсэн. 
Систем нь дараах үндсэн хэсгүүдээс бүрдэнэ. Үүнд: 

• Замын суурь даланг хамгаалах зам дагуух сувагчлал, 



40 

• Замын сувагчлалыг зохих цэгт боох, шар усны болон үерийн усыг дамжуулах, зам, 
дагуу сувагчлалаас гадагш чиглэлд урсгах, 

• Үерийн усыг тунаах болон цуглуулах хөм, сангууд. 

Талбайн гадаргын ус зайлуулах системийн зураг төсөлд барилга, байгууламж тус бүрийн 
барилгын ажлын хүрээнд багтах жижиг шуудуу, сувагчлалын ажлыг оруулаагүй. 

Зогсоолын талбай, ачаа буулгах талбай, мөн гадна тохижуулалтын ажлуудыг дэд бүтцийн 
байгууламжуудыг барих багцад оруулна. 

4.7.3.1.1 Баяжуулах үйлдвэр 

Хүдэр баяжуулах үйлдвэр нь ОТ-н ил ба гүний уурхайгаас олборлосон хүдрийн чулуулгийг 
боловсруулж зэсийн баяжмал гаргана. Баяжуулах цогцолбор дараах үндсэн хэсгүүдтэй. Үүнд: 

• Баяжмалын агуулах, 
• Баяжуулах үйлдвэр, 
• Хүдэр дамжуулагч, 
• Хоердогч бутлуур, 
• Хүдрийн агуулах, 
 Хүдрийн анхдагч бутлуураас хоердогч бутлуур хүртэл дамжуулах 3.5 км урт туузан 

дамжуулагч, 
 Баяжуулах үйлдвэрт ашиглах усыг тунгаах, дахин ашиглах 4 цөөрөм буюу усан сан, 
• Дагалдах цахилгааны дэд станц зэрэг дэд бүтцүүд болно. 

Хүснэгт 4.7.4: Хүдэр баяжуулах үйлдвэрийн ерөнхий үзүүлэлт 
# Барилгын тодорхойлолт Барилгын үзүүлэлт 
1 Барилгын нийт урт 326.7 м 
2 Барилгын өргөн  351.0 м 
3 Барилгын өндөр 45.5 м 
4 Давхарын тоо 10 
5 Барилгын нийт талбай 25766.7 м2 
6 Барилгын бүтээц, хийц Метал хийц 
7 Барилгын гадна хашлага хийц Эрдэс хөвөн 
8 Туузан дамжуулагчийн урт 3.5 км 
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Хайрга бутлах цехийн барилга 

Хайрга бутлах цехийн барилга нь тэнхлэгээрээ 18.8 м х 56 м, өндөр нь 43 м хэмжээтэй, барилгын 
үндсэн хийц нь цутгамал төмөр бетон каркас бүхий ган таталган хучилттай, дулаалгагүй төмөр 
хуудсан ханатай барилга байна. Барилга баригдах орчин нь газар чичирхийллийн 5 баллын 
бүсэд орших тул уг нөхцөлд тохируулан архитектур төлөвлөлт, хийцийн тооцоог хийжээ. 

Цехийн цахилгааны өрөө 

Цехийн цахилгааны өрөө нь тэнхлэгээрээ 18 м х 4 м, барилгын өндөр 4 м, тулгуур ивээс суурийн 
өндөр нь 2 м байна. Уг барилга нь дулаалгатай сэндвичэн хавтан ханатай байх бөгөөд 
дулаалгатай угсармал дээвэртэй, угсармал ган бүтээцтэй барилга юм. 

Том ширхэгтэй хүдрийн цахилгааны өрөө 

Том ширхэгтэй хүдрийн цахилгааны өрөө нь тэнхлэгээрээ 18 м х 4 м, барилгын өндөр 4 м, 
тулгуур ивээс суурийн өндөр нь 2 м байна. Уг барилга нь дулаалгатай сэндвичэн хавтан ханатай 
байх бөгөөд дулаалгатай угсармал дээвэртэй, угсармал ган бүтэцтэй барилга юм. 

Баяжуулах үйдвэрийн анхдагч бутлуурын барилга 

Анхдагч бутлуурын барилга нь 12.3 м x 18.56 м хэмжээтэй, цутгамал төмөр бетон суурь, хана  
хучилттай, өндөр нь 35.64 м юм. Туслах барилгууд: 

• Хяналтын өрөөний барилга нь 7.1 м х 5.8 м, 1 давхар, 
• Гидравликийн тоног төхөөрөмжийн барилга 5 м х 8 м, 1 давхар, 
• Чулуу бутлагч гидравликийн барилга 4.2 м х З.7 м, 1 давхар, 
• Хийн компрессорын барилга 5.7 м х 7 м, 1 давхар сэндвичэн барилгууд болно. 

Хаягдал тэжээгч болон өтгөрүүлэгчийн барилга нь тэнхлэгээрээ 62.10 м х 72.0 м харьцаатай, 
галлерейнүүд бүхий 1 давхар барилга бөгөөд барилгын үндсэн хийц нь цутгамал төмөр бетон 
каркас бүхий ган татагган хучилттай, дулаалгагүй төмөр хуудсан ханатай барилга байна. 

Ил туузан дамжуулагч 

Уртаараа 211.8 м, шонгууд нь газрын түвшингээс багадаа 3 м урттай байна. Бүх арматурчлал нь 
залгаас хэсэгтээ зөрүүлэлттэй хийгдэнэ. Ил туузан дамжуулагчийн суурийн толгойн хэсгийн 
хөндлөн огтлол 14 м х 15 м-ийн харьцаатай бөгөөд барилгын хийц нь цутгамал төмөр бетон 
каркас бүхий ган хучилттай. 

Том ширхэгтэй хүдрийн агуулахын барилга 

Том ширхэгтэй хүдрийн агуулахын барилга нь тэнхлэгээрээ 120 м х 156 м-ийн хэмжээтэй төмөр 
бетон суурь, хана хучилттай, өндөр нь 36.9 м байна. 

Том бутлагдсан ба хагас өөрөө нунтаглах тээрэм тэжээгч хүдэр зөөвөрлөх 
дамжуулагчийн хонгил 

Хүдэр зөөвөрлөх хонгил нь хайрцаг хэлбэрийн төмөр бетон бэхжилттэй байна. Хүдрийн 
хонгилоор хүндийн хүчний нөлөөгөөр том бутлагдсан хүдрийн нөөцлүүрт (ойролцоогоор 40 м 
өндөрөөс) оруулна. 
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Баяжуулах үйлдвэрийн дэд станц 

Баяжуулах үйлдвэрийн дэд өртөө нь тэнхлэгээрээ 65.47 м х 6 м-ийн харьцаатай, төмөр бетон 
суурь, хана хучилттай дуу тусгаарлах шилэн хөвөн тусгаарлагчтай нэг давхар байгууламж 
байна. Тус дэд станц нь хувиарлах төхөөрөмжийн, цэнэглэгч төхөөрөмжийн, цахилгааны, 
удирдлагын, техникийн гэсэн өрөөнүүдээс бүрддэг. 

Галын/ түхий усны танк 

Галын/ түүхий усны танк нь тэнхлэгээрээ 24 м х 10 м, өндөр нь 12 м-ийн харьцаатай сэндвичин 
хавтан хашлага хийцтэй металл каркасан барилга юм. 

Галын усны насосны өрөө 

Галын усны насосны өрөө нь тэнхлэгээрээ 26.4 м х 17.04 м-ийн харьцаатай байна. Баяжуулах 
үйлдвэрийн барилга байгууламжийг галын усаар хангах насосны барилга. Сэндвич хавтан 
хашлага хийцтэй металл каркасан барилга юм. 

Хайрга бутлах цехийн барилга 

Хайрга бутлах цехийн барилга нь тэнхлэгээрээ 18.8 м х 43 м-ийн харьцаатай бүхэлдээ төмөр 
бетон суурь, хана хучилттай, өндөр нь 7.05 м байна. 

Галын/ түүхий усны цахилгааны өрөө 

Галын/ түхий усны цахилгааны өрөө нь тэнхлэгээрээ 18 м х 4 м, барилгын өндөр 4 м, тулгуур 
ивээс суурийн өндөр нь 2 м байна. Уг барилга нь дулаалгатай сэндвичэн хавтан ханатай байх 
бөгөөд дулаалгатай угсармал дээвэртэй, угсармал ган бүтээцтэй барилга юм. 

Үйлдвэрийн усны цөөрмийн насосны өрөө 

Үйлдвэрийн усны цөөрмийн насосны өрөө нь тэнхлэгээрээ 16.64 м х 40.8 м, өндөр нь 23 м-ийн 
харьцаатай барилга юм. 

Үйлвэрийн усны цахилгааны өрөө 

Үйлдвэрийн усны цахилгааны өрөө нь тэнхлэгээрээ 18 м х 4 м, барилгын өндөр 4 м, тулгуур 
ивээс суурийн өндөр нь 2 метр байна. Уг барилга нь дулаалгатай сэндвичэн хавтан ханатай байх 
бөгөөд дулаалгатай угсармал дээвэртэй, угсармал ган бүтэцтэй барилга юм. 

Хаягдал өтгөрүүлэгчийн 2 дах шатны насосны станц 

Хаягдал өтгөрүүлэгчийн 2 дах шатны насосны станц нь тэнхлэгээрээ 17 м х 30 м, өндөр 15.4 м-
ийн харьцаатай бүхэлдээ төмөр бетон суурь, хана хучилттай. 

Хаягдал өтгөрүүлэгчийн 2 дах шатны насосны станцын цахилгааны өрөө 

Хаягдал өтгөрүүлэгчийн 2 дах шатны насосны станцын цахилгааны өрөө нь тэнхлэгээрээ 18 м х 
4 м, барилгын өндөр 4 м, тулгуур ивээс суурийн өндөр нь 2 метр байна. Уг барилга нь 
дулаалгатай сэндвичэн хавтан ханатай байх бөгөөд дулаалгатай угсармал дээвэртэй, угсармал 
ган бүтэцтэй барилга юм. 
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Аюулгүйн цөөрөм 

Аюулгүйн цөөрөм нь тэнхэлгээрээ 159 м х 253.9 м, өндөр нь 10 м, ханын өргөн нь 1 м, налуу 
0.5:1. Хүч сааруулагчийг цөөрмийн ус орох хэсэгт байрлуулсан. Аваарын гадагшлуулах суваг нь 
усны урсгалыг байгалийн хөрсний гуу жалга руу чиглүүлнэ. 

Хаягдал өтөгрүүлэгчийн цахилгааны өрөө 

Хаягдал өтгөрүүлэгчийн цахилгааны өрөө нь тэнхлэгээрээ 18 м х 4 м, барилгын өндөр 4 м, 
тулгуур ивээс суурийн өндөр нь 2 метр байна. Уг барилга нь дулаалгатай сэндвичэн хавтан 
ханатай байх бөгөөд дулаалгатай угсармал дээвэртэй, угсармал ган бүтэцтэй барилга юм. 

Хаягдал өтгөрүүлэгчийн 1 дүгээр шатны насосны станц 

Хаягдал өтгөрүүлэгчийн 1 дүгээр шатны насосны станцын нийт талбай нь 1026.21 м2, өндөр нь 
14 метр. Сэндвич хавтан хашлага хийцтэй металл каркасан барилга юм. 

Хаягдал өтгөрүүлэгч 1 

Хаягдал өтгөрүүлэгч 1-ийн барилга нь тэнхлэгээрээ 16.8 м х 10.9 м-ийн харьцаатай, төмөр бетон 
суурь, сэндвичэн хавтан хашлага хийцтэй металл каркасан барилга юм. 

Хаягдал өтгөрүүлэгч 2 

Хаягдал өтгөрүүлэгч 2-ын барилга нь тэнхлэгээрээ 16.8 м х 10.9 метрын харьцаатай, төмөр 
бетон суурь, сэндвичэн хавтан хашлага хийцтэй металл каркасан барилга юм. 

Туузан дамжуулагч/ том хүдрийн агуулахын цахилгааны өрөө 

Туузан дамжуулагч/ том хүдрийн агуулахын цахилгааны өрөө нь тэнхлэгээрээ 18 м х 4 м, 
барилгын өндөр 4 м, тулгуур ивээс суурийн өндөр нь 2 м байна. Уг барилга нь дулаалгатай 
сэндвичэн хавтан ханатай байх бөгөөд дулаалгатай угсармал дээвэртэй, угсармал ган бүтэцтэй 
барилга юм. 

Баяжмал ачих байгууламжийн цахилгааны өрөө 

Баяжмал ачих байгууламжийн цахилгааны өрөө нь тэнхлэгээрээ 18 м х 4 м, барилгын өндөр 4 м, 
тулгуур ивээс суурийн өндөр нь 2 м байна. Уг барилга нь дулаалгатай сэндвичэн хавтан ханатай 
байх бөгөөд дулаалгатай угсармал дээвэртэй, угсармал ган бүтэцтэй барилга юм. 

ХӨН тээрмийн цахилгааны өрөө 1. 

Барилга нь тэнхлэгээрээ 18 м х 4 м, өндөр нь 4 м, тоног төхөөрөмж зөөх налуу хавтгаатай байна. 
Уг барилга нь дулаалгатай сэндвичэн хавтан ханатай байх бөгөөд дулаалгатай угсармал 
дээвэртэй, угсармал ган бүтэцтэй барилга юм. 

ХӨН тээрмийн цахилгааны өрөө 2. 

Барилга нь тэнхлэгээрээ 18 м х 4 м, өндөр нь 4 м, тоног төхөөрөмж зөөх налуу хавтгаатай байна. 
Уг барилга нь дулаалгатай сэндвичэн хавтан ханатай байх бөгөөд дулаалгатай угсармал 
дээвэртэй, угсармал ган бүтэцтэй барилга юм. 
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Бөмбөлөг тээрэм ба хөвүүлэн байжуулалтын цахилгааны өрөө 

Бөмбөлөг тээрэм ба хөвүүлэн баяжуулалтын цахилгааны өрөө нь тэнхлэгээрээ 53.8 м х 10 м, 
өндөр нь 4 м, тоног төхөөрөмж зөөх налуу хавтгаатай байна. Тоног төхөөрөмжийн хаалганы 
өргөн 2 м, өндөр нь 3 метр. Уг барилга нь дулаалгатай сэндвичэн хавтан ханатай байх бөгөөд 
дулаалгатай угсармал дээвэртэй, угсармал ган бүтээцтэй барилга юм. 

Бөмбөлөг тээрэм, хөвүүлэн байжуулалт ба урвалж бодисын цахилгааны өрөө 

Бөмбөлөг тээрэм, хөвүүлэн байжуулалт ба урвалж бодисын цахилгааны өрөө нь 35.8 м х 10 м, 
өндөр нь 4 м, тоног төхөөрөмж зөөх налуу хавтгаатай байна. Тоног төхөөрөмжийн хаалганы 
өргөн 2 м, өндөр нь 3 м. Уг барилга нь дулаалгатай сэндвичэн хавтан ханатай байх бөгөөд 
дулаалгатай угсармал дээвэртэй, угсармал ган бүтээцтэй барилга юм. 

Үйлдвэрийн усны цөөрөм 1 

Үйлдвэрийн усны цөөрөм 1 нь тэнхэлгээрээ 157 м х 141 м, 7.1 м-ын өндөртэй 0.5:1 налуутай. 
Хамгаалалтын чулуун эрмэгийг цөөрмийг тойруулан хийсэн. Хүч сааруулагчийг цөөрмийн ус 
орох хэсэгт байрлуулжээ. Аваарын гадагшлуулах суваг нь усны урсгалыг байгалийн хөрсний гуу 
жалга руу чиглүүлнэ. 

Үйлдвэрийн усны цөөрөм 2 

Үйлдвэрийн усны цөөрөм 2 нь тэнхэлгээрээ 157 м х 141 м, 7.1 м-ын өндөртэй 0.5;1 налуутай. 
Хамгаалалтын чулуун эрмэгийг цөөрмийг тойруулан хийсэн. Хүч сааруулагчийг цөөрмийн ус 
орох хэсэгт байрлуулжээ. Аваарын гадагшлуулах суваг нь усны урсгалыг байгалийн хөрсний гуу 
жалга руу чиглүүлнэ. 

Баяжуулах үйлдвэрийн захиргааны барилга 

Баяжуулах үйлдвэрийн захиргааны барилга нь тэнхлэгээрээ 49.8 м х 11 м-ийн харьцаатай. Уг 
барилга нь дулаалгатай сэндвичэн хавтан ханатай байх бөгөөд дулаалгатай угсармал дээвэртэй, 
угсармал ган бүтээцтэй барилга юм. 

Урвалж бодисын агуулах 

Урвалж бодисын агуулахын талбай нь 1506.7 м2, өндөр нь 17 м байна. Барилгууд нь цутгамал 
төмөр бетон баганан суурьтай, ган каркастай, тусгаарлагчтай металл хана, дээвэртэй. 

Хөөсрүүлэгчийн агуулах 

Хөөсрүүлэгчийн агуулах нь тэнхлэгээрээ 38 м х 15 м, өндөр нь 17 м байхаар төлөвлөгдсөн байна. 
Барилга нь цутгамал төмөр бетон баганан суурьтай, ган каркастай, сэндвичэн хавтан хана 
дээвэртэй. 

Шохойн чулууны агуулах 

Шохойн чулууны агуулах нь тэнхлэгээрээ 33 м x 20 м, өндөр нь 22 м байна. Барилга нь цутгамал 
төмөр бетон баганан суурьтай, ган каркастай, сэндвичэн хавтан хана дээвэртэй. 
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Шохойн чулууны дэд өртөөний барилга 

Шохойн чулууны дэд өртөөний барилга нь тэнхлэгээрээ 32 м х 12.4 м, өндөр нь 22 м, цутгамал 
төмөр бетон баганан суурьтай, ган каркастай, сэндвич хавтан хана дээвэртэй. 

Бөмбөлөг тээрмийн агуулах 

Бөмбөлөг тээрмийн агуулах нь тэнхлэгээрээ 25 м х 21.4 м. Барилга нь цутгамал төмөр бетон 
баганан суурьтай, ган каркастай, сэндвичэн хавтан хана дээвэртэй. Барилга нь газар хөдлөлтийн 
7 баллын бүсэд оршино. 

Урвалж бодисын агуулах 

Агуулах нь тэнхлэгээрээ 52.1 м х 20.3 м. Өндөр нь 18 м-ын хэмжээтэй. Барилга нь цутгамал 
төмөр бетон баганан суурьтай, ган каркастай, сэндвичэн хавтан хана дээвэртэй. Барилга нь 
газар хөдлөлтийн 7 баллын бүсэд оршино. 

Хүдэр зөөх дамжуулах түннель 

Дамжуулах түннель нь тэнхэлгээрээ 144 м х 120 м, цутгамал, төмөр бетон байна. 

Хаягдал хадгалах байгууламж  

ХХБ нь төслийн талбайн зүүн урд хэсэгт, 2x2 км талбай бүхий 70 м өндөр, нийт 720 сая.тн 
хаягдал хадгалах багтаамжтай байгууламж бөгөөд дотроо үүрүүдэд хуваагдсан. Эдгээр үүрүүд 
нь уурхайн ашиглалтын эхний 20 жилийн туршид гарах хаягдлыг хадгалахад хангалттай 
хүрэлцэх бөгөөд үүр 1 байгууламж нь хоногт 100 мян.тн хүдэр боловсруулах хүчин чадалтай. 
Усны урсцыг дэмжих зорилгоор хаягдлыг хоолойгоор дамжуулан баруун далангаас дэд үүрүүд 
рүү дамжуулж эргүүлэн ашиглах усыг урсгалын доод тал дахь булангийн ус нөхөн сэргээх 
цөөрөмд төвлөрүүлдэг. Хөвөгч насосны байгууламжийн тусламжтайгаар усыг эргүүлэн татаж 
насосоор шахан баяжуулах үйлдвэрийн усны хэрэгцээнд дахин ашиглагдаг. 

ХХБ-ийн даланг инженерийн боловсруулалт хийсэн хөрсний чулуулаг болон байгалийн хөрс 
ашиглан байгуулсан бөгөөд уурхайн хөрсний чулуулгаар гадна талын хучаас тулгуур даланг 
байгуулж, нэвчилтийг бууруулах үүднээс шавраар дотор талын давхраас буюу шүүлтүүр бүсийг 
байгуулсан. Дүүргэлтэд үндсэн таван төрлийн чулуулаг ашигласан бөгөөд үүнд шавар үеийг 
далангийн доторх үл нэвчих бүрхүүл байдлаар, элс болон элс хайрганы холимог, том ширхэгтэй 
дайрга зэргийг шилжилтийн бүсийн шүүлтүүр давхарга байдлаар, түүний гадуур далангийн 
үндсэн дүүргэгч давхарга байхаар тооцож хийсэн. 

4.7.3.1.2 Тэсрэх бодисын үйлдвэр 

Тэсрэх бодисын үйлдвэр нь химийн бодисын агуулах, үйлдвэрийн барилга, тэсрэх бодисын 
агуулах зэргээс бүрдэж байна. ОТ төслийн барилга болон ил уурхайд ашиглах тэсрэх дэлбэрэх 
бодисыг Орика Монголиа болон Максам компаниуд (2011 оны 9 сараас эхлэн) ханган 
нийлүүлдэг. Максам компанийн онцгой хамгаалалтын зурвас бүхий барилга байгууламжийг 2011 
оны 7 дугаар сараас 11 дүгээр сарын хооронд барьж ашиглалтанд оруулаад байна. Тэсрэх 
бодисын үйлдвэр нь ОТ төслийн лицензийн талбай дотор тусдаа 215 м х 175 м талбайтай 
хашаан дотор байрлана. 

Тэсрэх бодисын үйлдвэрийн барилга нь 35 м х 28 м, тэсрэх бодисын үйлдвэрт ашиглах химийн 
бодис хадгалах 42 х 30 м талбай гэсэн 2 байгууламжтай. Тэсэлгээний бодисын агуулах /шифр 
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УТХ-ОТ-61/2011/, 120 м x 45 м хэмжээтэй. Ашиглалтын үеийн агуулахын барилгуудаас бүрдсэн 1 
давхар металл каркасан барилга юм. Газар хөдлөлтийн 7 баллын бүсэд оршино. 

Барилгын үндсэн бүтэц нь: 

• Суурь: Барилгын суурь нь цутгамал төмөр бетон баганан суурьтай, 
• Хучилт: Барилгын хучилт нь цутгамал төмөр бетон, 
• Хана: Барилгын хана нь дулаалгатай сэндвичэн хавтантай, 
• Дээвэр: Барилгын дээвэр нь дулаалгатай сэндвичэн хучилттай1. 

Барилгын суурь хөрс нь ус нэвтрүүлэх чадвар муутай, цэрдийн шавар улаан хүрэн өнгөтэй, нягт 
хатуу консистенцитэй аллювиаль элс, хайр хайрган хөрстэй. 

Эмульсийн тэсрэх бодисын үйлдвэрийн хашааны дотор талаар байрлах 2 м өндөртэй шороон 
далангаартай байна. Үйлдвэр нь цагт 10 тн, 8 цагтай ажлын өдөрт 80 тн эмульсийн тэсрэх бодис 
үйлдвэрлэх хүчин чадалтай бөгөөд энэ нь ОТ төслийн ил уурхайн олборлолт болон гүний 
уурхайн үйл ажиллагааны хэрэгцээнд хангалттай хүрэлцэнэ. Тэсрэх бодисын агуулах нь тэсрэх 
бодис үйлдвэрлэхэд ашиглах химийн бодисууд, тэсэлгээний багаж төхөөрөмжүүд болон аюулгүй 
ажиллагааны багаж хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжүүдийг хадгалах хэсгүүдээс бүрдэх ба энэхүү 
байгууламжийг ОТ компани барьж байгуулан үйл ажиллагааг нь Максам компани хариуцан 
явуулна. 

Тэсрэх бодисын агуулах нь төслийн лицензийн талбай дотор 130 м х 90 м хэмжээ бүхий тусдаа 
хашаан дотор байдаг. Тэсрэх бодисын агуулах шороон далангаар эргэн тойрон хамгаалагдсан. 
Эмульсийн үйлдвэрийн хашааны дотор талд 2 м өндөртэй шороон далангаар хамгаалалт хийнэ. 
Эмульсийн үйлдвэр нь цагт 350 кг, 8 цаг тутамд 2.8 тн эмульс үйлдвэрлэнэ. Энэ хэмжээ ОТ-н 
уурхай, босоо аманд ашиглахад хангалттай юм2. 

4.7.3.1.3 Уурхайчдын амрах байр ба кемпийн төлөвлөлт 

ОТ нь дөрвөн кемп буюу ажилчдын сууринтай. Талбай дээр хүн хүчний тоо оргилдоо хүрч олон 
улсын гэрээт компаниудад тусдаа байр сууц шаардагдаж эхлэх үед Эрчим кемпийг барилгын 
шатанд ашиглана. 

Хүснэгт 4.7.5: Амрах байрны нөөц 
Нэр Байрлал Орны тоо Үе шат 2 Нийт 

Оюут кемп Талбайд 1533 5508 7041 
Манлай кемп Талбайд 2863 - 2863 
Ханбогд кемп Талбайгаас гадна (45 км) 760 - 760 
Эрчим кемп Талбайд 950 - 950 
Нийт орны тоо  6106 5508 11614 

Оюут кемп 

Оюут, Манлай кемпүүд нь ОТ-н амралтын төв байгууламжууд юм. Оюут кемп нь төслийн эхэн 
үед барилга, угсралтын ажилд зориулж баригдсан ба ашиглалтын хүмүүсийг байнга байрлуулах 
зорилгоор шилжүүлэн ашиглаж байна. Тус кемп нь уурхайн талбайн баруун хойд буланд, Ундай 
голоос ойрхон, баяжуулах үйлдвэрээс зүүн чиглэлд 1 км зайд байрладаг (Зураг 4.7.4). Оюут 
кемп нь нийтийн зориулалттай байр ба гэр хэсгээс бүрдэнэ. 

                                                

1 И Си Эс Жи ХХК, “Оюу толгой” ХХК-ийн Оюу толгойн уурхайн үндсэн болон дэд бүтцийн барилга байгууламжуудын 
байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээний тайлан, 2011 
2 Натур фрейндли ХХК, Оюу толгой ХХК, БОНБНҮ-ний тайлангийн нэмэлт тодотгол – Оюу  Толгойн Ордоос 
Зэс, Алт Олборлох, Боловсруулах Төслийн Өргөтгөл Шинэчлэлтийн Нэгдсэн Төсөл, 2012 
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Ахлах ажилтнуудад зориулсан нийтийн зориулалттай барилгууд: 

• Барилга бүр нь дунджаар 55 м урттай х 18 м өргөнтэй, 
• Дөрвөн ахлах ажилтны зориулалттай барилга нь нэг хүн байрлах 27 ширхэг өрөөтэй 

байхаар зураг төсөл хийгдсэн ба бусад 3 барилга нь тус бүр 2 хүн байрлах 28 
өрөөтэй, 

• Нийтийн өрөөнүүд нь 8 м х 3.6 м талбайтай, 
• Өрөө бүрт ор, амралтын хэсэгтэй. 2 ор, 2 уншлагын шүүгээ, 2 ширээ, хувцас солих 2 

төмөр шүүгээ, цонх, агаар сэлгэгч, халаалт болон интернет холболттой. 

Энгийн ажилтнуудад зориулсан нийтийн өрөөнүүд: 

• Барилга бүр дунджаар 55 м урттай, 25 м өргөнтэй, 
• Барилга бүр 2 хүн байрлах 56 ширхэг өрөөтэй байхаар зураг төсөл хийгдсэн, 
• Нийтийн өрөөнүүд нь 6 м х 3.6 м, 
• Өрөө бүрт ор, амралтын хэсэгтэй. 2 ор, 2 уншлагын шүүгээ, 2 ширээ, хувцас солих 2 

төмөр шүүгээ, цонх, агаар сэлгэгч, халаалт болон интернет холболттой, 
• Давхар бүрт ТВ үзэх/амралтын өрөөнүүд, 40 инчийн зурагттай ба дунджаар 20 

сандал байрлуулсан. Мөн нийтийн бие засах өрөөнүүд, бясаагуур, гар угаах 
холигчууд, 14 шүршүүр мөн толь байрлуулсан, 

• Нийтийн ариун цэврийн өрөө нь эмэгтэй ажилтнуудад зориулж тусгайлан 
тохижуулсан. 

 
Зураг  4.7.4 Одоо ашиглаж буй кемпүүд  

Төв кемп

Манлай кемп

Үйл 
ажиллагааны 

кемп
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Бусад кемпийн байгууламжууд 

Оюут кемпийн эргэн тойронд шаардлагатай инженерийн шугам сүлжээ ба тохижилтыг хийж 
гүйцэтгэсэн. Барилгын блокууд болон бусад байгууламжууд нь автозамтай холбогдсон. 
Байгууламж нь дараах бүрдэл хэсгүүдтэй. Үүнд: 

• Ерөнхий нэвтрэх хаалга, 
• Барилга угсралтын ажлын 1, 2-р оффис, 
• ХАБЭМ ба эмнэлгийн яаралтай тусламжийн өрөөнүүд, 
• Гал түймэртэй тэмцэх хэрэгслүүд, 
• Сургалтын байр, 
• Нэг загварын хийцтэй ариун цэврийн өрөө ба шүршүүрийн блокууд, 
• Ундны усны зориулалттай савлах үйлдвэр, 
• Халаалтын зуухны барилга ба нүүрсний агуулах, 
• Цахилгааны байгууламжийн хэсэг, 
• Харуулын пост, 
• Угаалгын байр, 
• ТВ өрөө, 
• Нийтийн арга хэмжээ зохион байгуулах төв (Салхи, шуурганы хамгаалалттай 

материалаар бүрсэн ангор хэлбэрийн барилга), 
• Гал тогоо – хооллох заал, 
• Кемпийн удирдлагын байшин, 
• Эмнэлгийн түргэн тусламжийн автомашины гараж, 
• Амралтын байгууламжууд, бар, билльярдын ширээ бүхий танхим, бялдаржуулах төв, 

хөл бөмбөгний талбай, газрын теннисийн талбай, сагсан бөмбөгний талбай, интернет 
кафе, 

• Унадаг дугуйн зам, 
• Хурлын танхим, 
• Бохир ус цэвэрлэх байгууламж, 
• Ахуйн хэрэгцээний болон галын ус нөөцлөх сав бүхий байгууламж, 
• Холбооны цамхгууд, 
• Ангор/Гаражийн байгууламж, 
• Си-Ай-Эс хоол, хүнсний хангамжийн компанийн зориулалттай засвар 

үйлчилгээ/агуулахын байгууламж зэрэг болно. 

Оюут кемпийн өргөтгөл 

Оюут 2 кэмп нь Оюу Толгойн Гүний Уурхайн Төсөл болон түүнтэй холбоотой уул уурхайн үйл 
ажиллагааны улмаас өсөн нэмэгдэж буй талбай дээр ажиллах ажиллагсадад зориулан барихаар 
төлөвлөгдсөн. Оюут 2 кэмп нь хуучин СС3 гэр кэмпийн газар дээр баригдах ба бэлэн 
үйлдвэрлэгдсэн хийцүүд бүхий угсармал өрөөнүүдтэй барилга байна.   

Оюут 2 кэмп нь 18 байрнаас бүрдэх ба уурхайн лицензийн талбайн баруун хойд булангийн 
хэсэгт оршино. Барилга тус бүр нь 3 давхартай, 76м орчим урт, 18м өргөн, дотроо 102 өрөөтэй 
ба барилга бүрт 306 хүн байрлах багтаамжтай. Кэмп нь нийт 1836 унтлагын өрөөтэй ба тэдгээрт 
нийтдээ 5508 хүн байрлах боломжтой.  

Барилга баригдаж дуусахад эдгээр өрөөнүүдэд уурхайн ажиллагсад байрлах болно. Өрөө тус бүр 
нь 1, 2, 3 хүн байрлахаар тохируулж болох ба дотроо ванн болон жорлонтой.  
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Бусад байгууламжууд  

Нэг загварын хийцтэй гал тогоо ба урьдчилан бэлтгэгдсэн хооллох байгууламж нь хоёр эгнээ 
тохижуулсан суудалд нэгэн зэрэг 2000 хүнд, 1000 хоол түгээх боломжтой. Паб загвараар 
тохижуулсан хэсэгт 150 хүн ширээнд болон хананд тохижуулсан босоо сандлуудад суух 
боломжтой, мөн нэмэлт гадна саравчтай хэсэгтэй.   

Кемпийн өргөтгөлийн хэсгийн захад байрлах автобусны буудал нь 200 хүн сууж хүлээх хэсгийг 
тохижуулна. Хөнгөн тэрэгний зогсоолын талбайг кемпийн зах хэсэгт, автозамын хөдөлгөөнийг 
кемпийн талбайд нэвтрэхгүй хэсэгт бий болгоно.  

Манлай кемп 

Манлай кемп нь баяжуулах үйлдвэрээс өмнө зүгт 1 км зайд байрладаг. Нийт 2863 орны 
багтаамжтай. Манлай кемпийн нийтийн амралтын байгууламж нь дараах хэсгүүдээс бүрддэг. 
Үүнд: 

• Гал тогоо/ хооллох танхим, 
• Угаалга, халаалтын зуухны өрөө, засварын төв, цахилгааны өрөө, 
• Кемпийн захиргаа, 
• Сагсан бөмбөгний талбай бүхий амралтын талбай, 
• Гүний уурхайн ахуйн хэрэгцээний усны нөөц сан, 
• Баллонтой хийн агуулах, 
• Нүүрсний агуулах, 
• Нүүрсээр галладаг халаалтын зуух, 
• Хамгаалалтын нэвтрэн өнгөрүүлэх байр, 
• Бохир усны септиксав, 
• Бохир ус цэвэрлэх байгууламж ба бохир усны насос станц (түр ашиглах, нэг 

загварын байгууламж), 
• Интернет кафе, 
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• Эрүүл мэндийн шуурхай үйлчилгээ үзүүлэх СОС эмнэлэг. 

Ханбогд кемп 

Ханбогд кемп нь Ханбогд сумын төвд байрладаг. Кемп нь 760 орны багтаамжтай. Уурхайн 
талбайгаас 45 км зайд байрлах тус кемпийг одоогийн байдлаар ашиглахгүй байгаа бөгөөд 
нөөцийн тооцоонд оруулсан. Энэ кемпийг барилга угсралтын ажлын оргил ачааллын үед 
ашиглахаар тооцоолж байгаа бөгөөд барилга угсралтын ажил дууссан нөхцөлд, цаашид 
ашиглагдахгүй.   

Эрчим кемп 

Эрчим кемпийг төслийн эхэн үед талбайн хойд хэсэгт байгуулсан боловч дулааны төв станцын 
баруун өмнөд хэсэгт нүүлгэн шилжүүлсэн. Энэ кемп нь нийт 879 ортой. Эрчим кемп нь одоогийн 
байдлаар ашиглагдахгүй байгаа бөгөөд барилгын ажиллах хүчнийг удирдахад бие даасан, 
салангид кемп илүү тохиромжтой байдаг тул Үе шат 2-ын үед олон улсын томоохон гэрээлэгч 
компаниудад ашиглуулна гэж тооцжээ. 

 

4.7.3.1.4 Ил уурхайн хүнд даацын тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээний 
цогцолбор 

Энэ цогцолбор нь анхдагч бутлуураас баруун хойд зүгт дунджаар 1 км зайд, гаалийн баталгаат 
агуулахтай зүүн хойд талаараа хиллэж, шатахууны төв агуулах зүүн урд хэсэгт нь байрладаг. Тус 
төв нь ил уурхайн хүнд даацын тоног төхөөрөмжийг засаж, сэлбэх зориулалттай ойролцоогоор 
500 м х 350 м харьцаатай, 17.5 га газрыг хамрах ба бусад ил байгууламжууд, үндсэн 4 барилга, 
бусад туслах байгууламжаас бүрдэнэ. Мөн сэлбэг хадгалах агуулах, бараа материалын ил 
талбай, захиргааны оффисууд тус тус байрладаг. Уурхайн бус ажилчдын хувцас солих өрөөг энэ 
цогцолборт байрлуулсан. 

Ил уурхайн хүнд даацын тоног төхөөрөмж (автосамосвал болон бусад) урд талын орох хаалгаар 
засварын төвд нэвтрэх ба зарим тоног төхөөрөмж хүлээлгийн хэсэгт байрлана. Засвар 
үйлчилгээнд орсон автомашинуудыг цогцолборын урд хэсгийн “Явах” шугамд байрлуулна. 
Засагдсан тоног төхөөрөмжийг цогцолборын урд хаалгаар гаргаж уурхай руу буцаана. 

Тус цогцолбор нь тоног төхөөрөмжийн засварын цех, угаалгын цех, тосны агуулахын барилга 
мөн гагнуурын ба суурь машин цехээс бүрдэнэ. 

Хүнд даацын тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээний цех 

Энэ цех нь дунджаар 100 м урт х 49 м өргөн х 24 м өндөртэй. Нийт ашигтай талбайн хэмжээ нь 
6250 м2, үүнд 4300 м2 үйлчилгээний зогсоолын хэсэг, 1960 м2 талбай нь оффисууд, хувцас солих, 
уулзалтын, техник үйлчилгээний, агуулахын зориулалттай өрөөнүүд мөн бусад ажлын өрөөнүүд 
байрлана. Засвар үйлчилгээний цехийн зураг төслийг ил уурхай гүнзгийрэхийн хэрээр нэмэгдэх 
тоног төхөөрөмжийн тоотой уялдуулж, барилгын нэг тал руу сунгаж өргөтгөх боломжтой 
байхаар гүйцэтгэсэн. 

Үйлчилгээний хэсгийн хоёр зогсоолыг гинжит явах эд ангитай тоног төхөөрөмж орж ирэхэд 
зориулж, төмөр хүчитгэсэн шалтай хийсэн. Угаалгын зогсоолын хэсгийг мөн хөдөлгөөнт тоног 
төхөөрөмжид зориулж, ижил тоноглосон. Засварын цех нь өргөх дөрвөн крантай, үүнд 75 тонны 
даацтай хоёр, 25 тонны даацтай хоёр кран угсрагдсан. 
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Тоног төхөөрөмж засварын зогсоол 

Хүнд даацын тоног төхөөрөмжийн засварын цех нь нийт 10 ажлын зогсоолтой, ил уурхайн бүх 
тоног төхөөрөмжийн засвар, үйлчилгээг хийх зориулалттай хөдөлгүүрийн тос, хурдны хайрцгийн 
тос, гидравлик тос, хий, цэвэрлэгч, хөргөх шингэн, товуд шахах автомат тосолгооны системтэй. 
Тус цехийн хаягдал тос хадгалах ба зайлуулах систем нь ашиглагдсан тос ба хөргөлтийн 
шингэнийг дахин ашиглах ба зайлуулах зориулалттай. 

Засварын талбай бүр нь 15.8 м өндөрт байрлах гүүрэн крантай, 360 тн даацтай автосамосвалын 
тэвш бүрэн өргөгдсөн тохиолдолд тулахааргүй байна. Одоогийн ил уурхай нь уулын ажлын 
төлөвлөгөөнд заасан Комацу 930-4SE (290 тн) болон түүнээс жижиг автосамосвалуудыг ашиглаж 
байна. Талбай бүр нь дунджаар 21 м урт х 14 м өргөнтэй ба талбай хооронд 2.6 м зайтай, 
Катерпиллар 797F автосамосвал багтахуйц аюулгүйн зайг баримтална. Засварын цехийн гол 
тэнхлэгээс хоёр тийш талбай хүртэл 6 м явган зорчих аюулгүйн зайг гаргаж өгсөн. Багажны 
өрөө болон агуулахын хэсгээс ажлын талбай руу сэрээт өргөгчөөр зорчих зурвастай. Ажлын 
ачаалал ихтэй үед шаардлагатай нэмэлт засварын ажлыг хүчитгэсэн бетон талбайд гүйцэтгэх 
боломжтой. 

Нэмэлт байгууламжууд 

Автосамосвалын засварын барилга нь дараах нэмэлт байгууламжуудтай. Үүнд:  

• Суурийн давхарт, 
• Төмөр хийц бэлдцийн хэсэг, 
• Багажийн өрөө ба агуулах, 
• Багаж хадгалах өрөө, 
• Аккумлятор хадгалах тусгай өрөө, 
• Компрессорын өрөө, 
• Хооллох өрөө ба хурлын танхим, 
• Цахилгааны удирдлагын өрөө, 
• Ээлжийн мастеруудын өрөө, 
• Цехийн хяналт ба төлөвлөлтийн оффисууд, 
• Хувцас солих шүүгээ ба ариун цэврийн өрөөнүүд. 

2 дугаар давхарт дараах хэсгүүд байрлана. Үүнд: 

• Мэдээлэл технологийн өрөө, 
• Сургалтын танхимууд, 
• Албан тасалгаанууд, 
• Ариун цэврийн өрөөнүүд. 

Угаалгын цех 

Машин угаалгын цех нь машины засварын цехээс тусдаа битүү барилга юм. Нийт хэмжээ нь 
дунджаар 35 м урт, 31 м өргөн, 17 м өндөртэй. Орох, гарах хэсэгт автомат хаалгатай, угаалгын 
хэсгээс нэвт гарах зохион байгуулалттай. Угаах хэсэг нь төмөр замын явах эд ангитай тоног 
төхөөрөмжийг оруулах зориулалттай хүчжүүлсэн төмөр рейсэн шалтай. 2 хажуу талаар төмөр 
тор бүхий тавцантай шат, тавцантай 6 ширхэг даралтат усан буутай (тал тус бүрд 3) байна. Мөн 
түүнчлэн уурын сопло (тал тус бүрд 1) бүхий 2 ширхэг хэт өндөр даралттай уурын үлээгүүр 
(2,000 кг/см2)-тэй байна. Угаалгын хэсгийн голд байрлах том хэмжээний тосгуур нь бохир усыг 
цуглуулж, тос, ус ялгагч руу дамжуулна. Зориулалтын цэвэрлэх төхөөрөмжөөр бохир усыг 
эргэлтэд оруулж, уур болгон цэвэрлэгээнд дахин ашиглах боломжтой болгодог. 
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Тос, тослох материалын агуулахын барилга 

Тосны агуулахын хэсэгт уурхай болон үйлдвэрт ашиглагдаж буй хөдөлгөөнт машин механизмд 
ашиглах 2 сарын хэрэгцээний тос, тослох материал, хөргөх шингэн, ашигласан тос хадгална. Тус 
барилгын гадна ашигласан тос, тосолгооны материалыг юүлэх тусгай зориулалтын зоорины 
байгууламжтай. Тосны агуулахын барилга юүлэх/сорох тусгай зориулалтын насос, хийн гар 
шахуургаар тоноглогдсон. Тосны агуулахаас засварын цехийг тослох материалаар шууд хангах 
шугам хоолойгоор холбогдсон. Нийт барилгын хэмжээ нь дунджаар 37 м урт, 30 м өргөн, 15 м 
өндөртэй. Тус барилгын зураг төсөл нь засварын төвтэй ижил хийцтэй байхаар 
боловсруулагдсан. Тосолгооны агуулах байгууламж нь цахилгааны хяналтын өрөө ба нөөцийн 
савны дээр гарах зориулалт бүхий шат, тавцантай. 

Гагнуурын болон машин цех 

Гагнуурын болон тусгай зориулалтын машинууд байрлах цехэд нөхөн сэргээх болон дугуй 
засварын хэсгүүд байрладаг. 1 дүгээр давхарт цахилгааны удирдлагын, компрессорын, ариун 
цэврийн өрөөнүүд байрлана. 2 дугаар давхарт оффис, хооллох заал, хурлын өрөө ба ариун 
цэврийн өрөө байрлана. 3 дугаар давхарт ээлжийн механикийн өрөөнүүд байрлана. Нийт 
барилгын хэмжээ нь 35 м өндөр, 35 м урт, 20 м өндөртэй ба гагнуурын, тусгай зориулалтын 
машин/нөхөн сэргээх хэсгүүдтэй. Дугуй засварын ба туслах өрөөнүүдийн заалны өндөр 13.5 м 
байна. Тус цехийн гагнуурын хэсэгт 100 тн даацтай, суурь машины хэсэгт 10 тн даацтай гүүрэн 
кранууд байрлуулсан. Барилгын зураг төсөл нь засвар үйлчилгээний цехтэй ижил байхаар 
төлөвлөгдсөн. 

4.7.3.1.5 Захиргааны барилга 

Захиргааны барилгын угсралтын ажлыг 2012 онд гүйцэтгэж, ашиглалтад оруулсан. Энэ барилгад 
тус оффист гүйцэтгэх удирдлага, төлөвлөлт, хэмжилтийн хэсэг, талбайд ажиллаж буй 
ашиглалтын ажилтнууд ажилладаг. Барилгыг оффисын зориулалттай бүхий л тоноглолоор 
тоноглосон ба талбайн хэмжээнд ашиглах дата төв энэ барилгад байрладаг. Тус барилга 2 
давхар, төмөр бетон цутгамал каркастай, үйлдвэрт хийгдсэн дулаалгатай төмөр сэндвич 
хавтангаар угсарсан, ашиглалтын явцад дахин өөрчилж, сайжруулж болохуйц зураг төслөөр 
баригдсан. Нийт талбай нь 5000 м2, дотоод зохион байгуулалтын хувьд ахлах ажилтнуудад 
зориулсан 34 тусгай өрөө, задгай талбайд нийт 376 ажлын байр, 4 том 8 жижиг уулзалтын 
өрөөтэй. Дата төвийн хэсэгт төслийн талбайн мэдээлэл харилцааны технологийн менежмент 
болон өгөгдөл хадгалах тусгай тоноглолууд (серверүүд) байрлана. 

Барилгын гадна хэсэгт үйлдвэрт хийсэн металл гадаргуутай, дүүргэгч дулаалга бүхий хавтан 
угсарсан. Цонхнууд нь дулаан тусгаарлалт сайтай, стандарт шаардлага хангасан вакуум 
хийцтэй. Дотоод засалд дууны зөв хуваарилалттай дүүжин тааз, гипсэн хана, олон янзын плитан 
шалтай байна. Хаалга бусад тохижилтын хэсгийг өнгө, дүрслэлийг хослуулж сонгосон. Барилгын 
техникийн үйлчилгээний хэсэг нь тусдаа байрлах жижиг байранд байрладаг. Үүнд цахилгааны 
дэд станц, төвлөрсөн агаарын сэлгэх систем, сэлбэгийн өрөө тус тус байрладаг. Удирдлагын 
байр нь зуны улиралд сэрүүн агаар сэлгэх, хүйтний улиралд халуун агаар сэлгэх ус/агаарын 
дулаан солилцооны агааржуулалтын системтэй. Өгөгдлийн төвийн серверийн өрөө нь аль ч 
улиралд тогтмол температурт хөргөх төхөөрөмжтэй. 

Хэсэг тус бүрийн дэлгэрэнгүй тайлбар: Үүнд: 

• Ажилтнуудын оффис – Тус оффисын өрөөнүүд нь том, жижиг хэмжээтэй, цахилгааны 
залгуур, сүлжээ, утас гэх мэт стандарт тоноглолоор тоноглогдсон. Эдгээр өрөөнүүд 
нь барилгын цонхон талын хана дагуу байрлалтай, 
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• Задгай талбайн хэсэг (Партишн) – Хагас өндөрлөсөн хаалтаар ширээ бүрийг 
заагласан ажлын байр. Задгай хэсэгт бичиг баримт хадгалах, хуулбарлах машин, 
кофе/ус цэвэршүүлэгч бүхий булан тохижуулсан, 

• Уулзалтын өрөөнүүд (онцгой нөхцөл байдал үүссэн үед штаб байрлах байрны 
зориулалтаар ашиглана) – Уулзалтын өрөөнүүд, хурлын том заал нь 2 дугаар 
давхарт байрлах ба тус өрөөнд онцгой нөхцөл үүссэн үед ашиглах тусгай систем 
байрлуулсан гүйдэг хана бүхий хэсэг байрлана. Энэ систем нь үйлдвэрийн хэмжээнд 
хяналт, холбоо харилцааг үүсгэж ажиллах боломжтой байна, 

• Хооллох заал – Захиргааны барилгад бүх ажилтнуудад зориулсан хоолны 1 том заал 
байна. Хооллох зааланд хөргөгчүүд, угаалтуур, богино долгионы зуухнууд 
байрлуулсан, 

• Дата төв – Мэдээллийн төв сан, төв серверүүдийг хамгаалалттай, кабел сунгах 
зориулалттай статик хамгаалалтын өргөгдсөн тусгай зориулалтын шалтай өрөөнд 
байрлуулна. Төрөл бүрийн тусгай нөхцөл бүрдүүлсэн системүүд, тусгай халаалт 
салхивч, агаар сэлгэгч, галын хамгаалалтын системийг тус хэсэгт суурилуулна, 

• Номын сан, бичиг баримтын өрөөнүүд – Хэлтэс нэгж бүрийн үйл ажиллагаатай 
холбоотой зураг төсөл, техникийн бичиг баримт, гарын авлага, ном байрлах 
өрөөнүүд байрладаг, 

• Үйлчилгээний ажилтны, багаж хэрэгсэл хадгалах, галын систем байрлах өрөөнүүд – 
Тухайн үйлчилгээнүүдэд зориулан төлөвлөсөн өрөөнүүд байрладаг. 

Зогсоол ба барилгын төв хаалга – Зогсоол нь барилгын тал бүрд байрлана. Төв орох хаалгаар 
ормогц зочид, ажилтнуудад үйлчлэх угтах ажилтны хэсэг байрлана. Ард байрлах хаалгаар 
ажилтнууд үйлчлүүлэх ба энэ талд автомашинаа зогсоолд байрлуулна. 

4.7.3.1.6 Бусад туслах байгууламжууд ба үйлчилгээний хэсгүүд 

Нэвтрүүлэх хойд байр 

Нэвтрүүлэх хойд байр нь аюулгүйн төв хяналтын цэг бөгөөд ашиглалтын Үе шат 2-ын барилга 
угсралт, үйл ажиллагааны хяналтыг давхар гүйцэтгэнэ. Энэ байр нь нэг давхар, төмөр 
каркастай, сэндвичэн ханатай, дулаалгатай тааз, гипсэн хана доторлогоо, мөн заслын ажлыг 
бүрэн хийсэн байх ба 1392 м2 талбайтай. Энэ байрны хэсэгт хоёр банкны салбар, ерөнхий 
нэвтрүүлэх байр, харуулын постууд, дэд станцын байгууламж мөн гадна тохижилтын хэсгүүд 
хамаарна. 

ОТ уурхайн тусгай зөвшөөрлийн талбайн хойд хэсэгт байрлах хойд нэвтрүүлэх байр нь дараах 
хэсгүүдээс бүрдэнэ. Үүнд: 

• Ачаа шалгах цэг – ачаа хүргэлтэд зориулж, шаардах хүлээн авах ба агуулах, 
• Чиглүүлэх зааварчилгаа өгөх/үнэмлэх олгох хэсэг – шинэ ажилтнууд болон зочид 

ирэх үед ерөнхий чиглэл өгөх ба байнга ажиллах болон түр зорчих эрх бүхий 
үнэмлэх олгох, 

• Хаалттай хяналтын телевиз (ССТV) –хяналтын станц – талбайн бүх хэсгүүдэд 
байрлах камертай холбогдож хяналт хийх боломжтой нэгдсэн дэлгэцүүд байрладаг, 

• Зочид угтан үйлчлэх төв – Удирдах ажилтан болон хүндэт зочид тухайлбал засгийн 
газрын төлөөлөл болон бусад хүндтэй зочид талбайд хүрэлцэн ирэх үед үйлчлэх 
зориулалттай, 

• Харуул, хамгаалалтын төв – Нэвтрэх хэсгээр орох, гарах хүмүүст хяналт тавих 
боломжтой харуул, хамгаалалтын багийн ажлын байр, 

• Харуулын байрууд – тус бүр нь 3.4 м х 3.4 м харьцаатай 2 харуулын байртай, 
хөдөлгөөнт тоног тоног төхөөрөмжийг шалгах, нэвтрүүлэх хэсэг, 

• 35 кВ-ын дэд станц – станцын хуваарилах байгууламж (6.8 м х 9.8 м)-аас ерөнхий 
нэвтрүүлэх байр болон Тоёота засвар үйлчилгээний цехийг цахилгаанаар хангана.  
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• Зогсоолын талбай ба бусад гаднах байгууламжууд – үүнд зогсоолын хуваарь талбай, 
ОТ хаягт хананууд, хамгаалалтын хязгаарлагч, харуулын байр, гинжээр холбогдсон 
хашаа, мөн 2 гарцтай. Барилгын хойд зогсоолын талбай нь 15318 м2 талбайтай мөн 
барилгын өмнөд зогсоолын талбай нь 5658 м2 талбайтай. 

Ашиглалтын агуулах 

Ашиглалтын агуулах нь 45 м х 180 м харьцаатай, халаалттай барилга бөгөөд барилгын 
агуулахтай холбоотой ажиллах нийт 8100 м2 агуулахын талбайтай. Энэ агуулахад баяжуулах 
үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийн сэлбэгүүд, сэлбэг хэрэгслүүд, чухал шугам хоолой ба 
хаалтуудыг хадгална. Агуулахад зориулалтын тавиур, тавцан, оффисууд, уулзалтын өрөө, 
хооллох өрөө, ариун цэврийн өрөөнүүд, температурын тохируулгатай өрөөнүүд, мөн агуулахад 
материал шилжүүлэхэд ашиглах сэрээт ачигчийн батарей цэнэглэх хэсэг байрлана. 

Байгууламж нь гадна ил байрлах 250 м х 80 м харьцаатай талбайтай. Энэ талбай нь аюулгүй 
байдлыг хангах зорилгоор хашаагаар тусгаарлагдсан мөн аюултай химийн бодис, урвалжуудыг 
(HAZCHEM–Аюултай химийн бодисууд) хадгалах хэсгийг тусгайлан хашаалсан. Талбайн бусад 
байгууламжуудад хийн баллон хадгалах сүүдрэвч мөн галын усны насос станц байрладаг. 

Ашиглалтын Үе шат 2-ын одоо явуулж буй үйл ажиллагаа болон гүний уурхайн байгуулалттай 
холбогдуулж тус агуулахыг дунджаар 6600 м2 талбайтай, халаалттай хэсгээр өргөтгөнө. Шинээр 
52.5 м х 126 м талбайтай үйл ажиллагааны зориулалттай агуулахыг одоогийн агуулахтай холбож 
барина. 

Одоогийн үйл ажиллагааны агуулахтай нэгэн ижил, энэ хэсэгт зориулалтын тавиур, тавцан, 
оффис, хооллох өрөө, ачих, буулгах талбай, мөн автомашин нэвтрэх, том дээрээс эвхэгдэн 
онгойдог хаалгануудыг байрлуулна. Агуулахын өргөтгөлийн зураг төслийг эхлүүлэхээс өмнө үйл 
ажиллагааны тусгай шаардлага, хэрэгцээг үнэлэх ажлууд хийгдэнэ. 

Эрүүл мэндийн төв 

Одоо ашиглаж буй эрүүл мэндийн үйлчилгээний байгууламжууд нь доор дурдсаны дагуу 
ашиглалтын Үе шат 2-ын барилга угсралтын ажлууд болон одоо явуулж буй ашиглалтын үйл 
ажиллагааны хэрэгцээ шаардлагыг хангах хүчин чадалтай. 

Эмнэлэг нь хүлээлгийн өрөө, зөвлөгөө өгөх зориулалттай 3 оффисын өрөө, 2 сэхээн амьдруулах 
ор, 2 тусгай зориулалтын ор, эмийн сан, угтах хэсэг, агуулахын өрөө, ариутгалын өрөө болон 
хооллох өрөөтэй байна. Мөн ариун цэврийн өрөө, угаалгын өрөө, нэг шүршүүрийн хэсэгтэй. Хоёр 
сэхээн амьдруулах өрөө бүрд сэхээн амьдруулах 2 ортой, дөрвөн хүчилтөрөгчийн баллон, 2 
зүрхний үйл ажиллагаа сэргээгч, зүрхний цахилгаан бичлэг, эм хадгалах шүүгээ, хувцас 
хэрэгслийн тавиур, 5 тэргэнцэр, хөргөх хэрэгцээтэй эмийн хөргөгч, хөдөлгөөнт гэрэлтүүлэг,  
ханын тавиур эмчийн ширээг байрлуулсан. Эмнэлгийн яаралтай тусламж авах шаардлагатай, 
удаан эмчлүүлэх өвчтөнд зориулсан хэвтэх ор 2, автомат ажиллагаатай зүрхний аппарат, 
хүчилтөрөгчийг аппаратаар тоноглосон. 

Агуулахын өрөөнд шаардлагатай нэмэлт тоног төхөөрөмжийг хадгална. Энэ өрөө нь эмнэлгийн 
шаардлагатай бүхий л хэрэгслийг хадгалах тавиураар тоноглогдсон. Анхны түргэн тусламж 
үзүүлэх цэгүүдийг үйлдвэрлэлийн талбайн хүрээнд шаардлагатай цэгүүдэд байрлуулж, осол 
гарах үед эмнэлгийн анхны түргэн тусламжийг үзүүлэх боломжийг бүрдүүлсэн. 
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Гал командын анги (Гэнэтийн ослын үед хариу үзүүлэх баг) 

Ашиглалтын Үе шат 2-ын хүрээнд ямар нэгэн өөрчлөлт хийгдэхгүй. Гал командын анги нь 
агуулахын хэсгийн хамт байрладаг. Тус барилга нь зохион байгуулалтын хувьд гал сөнөөгчдийн 
байрлах тусгай өрөө, тоног төхөөрөмжийн агуулах, мөн автомашины дулаан зогсоолоос бүрдэнэ. 
Гал түймэртэй тэмцэхэд ашиглагдах тусгай зориулалтын тоног төхөөрөмж, амьсгалын аппарат, 
аврах үйл ажиллагаа явуулах багаж хэрэгслээр хангагдсан. Гал командын анги тоон системт 
радио системээр иж бүрэн тоноглогдож үйл ажиллагааны 15 км радиус дотор чөлөөтэй мэдээлэл 
солилцох нөхцөлийг бүрдүүлсэн. 

Ээлж бүрд 4 гал сөнөөгч ажилтан ажиллах бөгөөд гал, онцгой нөхцөл үүссэн тохиолдолд аврах 
ажиллагаа явуулахад бэлэн байна. Гал командын баг нь хөнгөн тэрэгний ослын аврах 
ажиллагаа, тусгай нөхцөлүүд, өндөрт, гүнд, аюултай материалтай ажиллах, төслийн талбайн 
хэмжээнд галын хорны үзлэг, галын хортой харьцах сургалт мөн галын аюулгүй ажиллагааны 
бусад үзлэг шалгалтын ажлыг гүйцэтгэнэ. 

Галын шуурхай дуудлагаар ажиллах автомашин нь талбайн хүрээнд гал сөнөөх тусгай 
зориулалтын галын машин байх ба тус машин нь 40 л/с ус шахах чадалтай, 7,000 л усны 
цистерн, 800 л хөөсний танк, дээвэр хэсэгт хөөсний түвшнийг хянах хэмжүүрээр тус тус 
тоноглогдсон байна. Галын ус хангамжийн шугамыг төв галын насосны хамт төв кемпийн үйл 
ажиллагаанд зориулж угсарч, суурилуулсан. 

 

Дулааны төв станц (ДТС) 

Нүүрсээр галладаг ДТС нь Майсон Ворлей Парсонс компанийн зураг төслөөр баригдсан ба 
баяжуулах үйлдвэр, ил уурхайн хүнд даацын тоног төхөөрөмжийн засварын цогцолбор, 
барилгын болон үйл ажиллагааны зориулалттай агуулахын барилга, удирдлагын байр, Оюут, 
Манлай кемп, барилгын кемпүүд, цахилгааны дэд станц ба бусад барилга байгууламжууд үүнд 
Босоо ам 1, 2, 3-ын агаар халаалтын системийг дулаанаар хангадаг. Төвлөрсөн халаалтын 
системээс гарах халуун ус нь хамааралгүй схемээр ажилладаг ба нэгдүгээр контурт ажлын бие 
ус байна. 2 дугаар контурт эцсийн хэрэглэгчийн ачаалалд тохируулж дулаан солилцуур бүхий 
халаалтын узелийг суурилуулсан ба ажлын биеэр ус, шаардлагатай тохиолдолд хөлддөггүй 
шингэн ашигладаг. 

ДТС нь зуухны нэг барилга, 7 МВт чадалтай 2 зуух, 29 МВт хүчин чадалтай 2 зуух, нэг нүүрсний 
овоолго (агуулах) ба  нүүрсний конвейерийн систем, 100 м өндөртэй яндан, цахилгааны 
хяналтын хэсэг, галын усны насос станцаас бүрдэнэ. Дулааны станцын үйл ажиллагааны 
үзүүлэлт: 

• Дулааны систем нь 130°С/70°C температурын горим мөрдөх ба ажлын даралт нь 1.6 
МПа байна. Зуух нь эргэлтэт буцламтгай үе шаталтат технологитой байх, утааны 
хийд зохих стандартыг мөрдөж шохойн чулуугаар хүхэргүйжүүлэх системийг 
суурилуулсан. 

• Нүүрсийг овоолгод автомашинаар тээвэрлэж ирэх ба бульдозероор түрж оруулна. 
Нүүрсийг конвейерийн системээр бутлуур, дундын босоо агуулах (силос)-д тэжээх ба 
бункерээс зуухыг 75 м3-ээр 8 цагийн турш тасралтгүй хангах боломжтой. 

• Нунтаг шохойн чулууг автомашинаар тээвэрлэж ирэх ба зуухны барилгын гадна 
байрлах агуулахад хадгалж, зуухны хэсэг рүү хийн хуваарилах хаалтаар дамжуулан 
тэжээнэ. Шохойн чулууны агуулах нь зуухыг 8 цаг тасралтгүй хангах хүчин чадалтай 
байна.  

• Зуухны ул ширэмнээс унасан үнс лагийн хөргүүр дээр хөрсний дараа гинжит 
дамжуулга бүхий лаг зайлуулагч дээр унадаг. Энэ хэсгээс шанагат дамжуулагчаар 
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дамжин үнсний бункерт орно. Утааны хийн дагуух уутат филтерээр дэгдэмхий үнсийг 
барина. Уутат филтерт цугларсан үнсийг даралтат агаар ашиглан вакуум горимоор 
тээвэрлэж үнсний силос руу хүргэдэг. Зуухны ул үнс ба дэгдэмхий үнсийг 
автомашинаар тээвэрлэж зайлуулна. 

Дулааны шугам сүлжээ нь дулааны зуухны барилгын механикийн хэсгээс эхний ээлжид халуун 
усыг урьдчилан дулаалсан шугам хоолойгоор дамжуулан дулаан түгээх хоёр төв рүү шахна. 
Шугам хоолой нь түгээх сүлжээний дагуух замын ихэнх хэсэгт гүний системтэй, онцгой 
тохиолдолд буюу гол гаталж буй орчимд хэсэгт ил байрладаг. Дулаан түгээх төвүүдэд байрлах 
ялтаст дулаан солилцуураас 2-р контурт эргэн халуун усаар эрүүл ахуй болон аюулгүйн 
стандарт, нормд нийцсэн  халаалтыг түгээдэг. Энэ систем нь үл хамаарах даралтын схемтэй ба 
талбайн хэрэглэгчдийн дулааны ачаалалд тохируулан даралтын зөрүүгээр тохируулгыг хийдэг.  

Төвлөрсөн дулаан хангамжийн систем нь чанарын болон тоон тохируулга, удирдлагатай. Усны 
зарцуулалт болон түгээж буй усны температурын тоо хэмжээг өөрчлөх замаар дулааны ачааллыг 
тохируулж, орчинд нь таарсан нөхцөлийг бүрдүүлнэ. 

ДТС-ыг цаашид ашиглалтын Үе шат 2-т 29 МВт-ын хоёр зуухаар нэмж өргөтгөх зураг төсөл 
хийгдсэн бөгөөд энэ нь гүний уурхайн агааржуулалтын өсөн нэмэгдэх ачааллыг хангах юм. 
Одоогоор ашиглахгүй байгаа төв кемпийн халаалтын зуухны 2 зуухыг сэргээж ашиглалтад 
оруулснаар ДТС-ын халаалтын ачааллыг бууруулах боломжтой. 15 МВт-ын хоёр дизель зуухыг 
ДТС-д нэмж суурилуулна. Ингэснээр 29 МВт-ын нүүрсээр галладаг зууханд төлөвлөгөөт засвар 
үйлчилгээ хийх, бэлтгэл горимд ажиллуулах, оргил ачааллын үед шаардлагатай нэмэлт дулаан 
үйлдвэрлэх боломж нээгдэх юм. 

Шинээр баригдах байгууламжууд, ялангуяа том чадалтай агаар халаагчуудаар түр ашиглах 
төхөөрөмжүүдийг солихтой холбоотой хэрэгцээг хангах зорилгоор Босоо ам 1 хүртэл татах 
шугам, Босоо ам 2 ба 3 дахь агаар халаагчуудын хэрэгцээг хангах, баяжуулах үйлдвэрийн 
өргөтгөлийн хэрэгцээг хангах, шинэ агуулах, үйл ажиллагааны кемпийн өргөтгөл зэрэгт зориулж 
дулаан түгээх системийг цаашид өргөтгөнө. 

Инженерийн шугам сүлжээний гүний  байгууламж 

Газар доорх инженерийн шугам сүлжээнд техникийн ус, галын ус, ахуйн ус, бохир ус болон 
буцах усны шугамууд хамаарна. 

Ус хангамжийн систем: Усан сангаас уурхайн түүхий усыг хангах ба талбайн бүх хэсгүүдийн 
даралтын өөрийн уналтын зөрүүгээр түгээгдэнэ. Усан сангаас хос Ф900 мм уян ган хоолойгоор 
дамжуулж баяжуулах үйлдвэрийн танк, бусад салбар шугамуудаар (хөлдөлтийн гүнд газрын 
гадаргаас доош 2.5 м-т) дамжуулж талбайн үйл ажиллагааны бусад хэсгүүдэд түгээнэ. Түүхий 
усыг баяжуулах үйлдвэр, үйл ажиллагааны ба барилгын кемп үүнд ус цэвэршүүлэх үйлдвэр, 
босоо амны аж ахуйн, төвлөрсөн дулааны зуух, агуулахууд, хаягдлын далан, ил уурхай ба 
автосамосвалын төв засварын цехүүд, анхдагч бутлуур, үүнд нөөцлөх танк №1-д тус тус түгээнэ. 
Түүхий усны зарцуулалтыг хянах зорилгоор тухайн хэсгүүд дээр байрлах зарцуулалтын 
тоолууруудыг суурилуулж, ашиглана.  

Түүхий усны сан нь уурхайн талбайгаас 4.5 км-т байрладаг.  Усан сан нь 400000 м3 ус 
хуримтлуулах хүчин чадалтай бөгөөд ус хангамжийн шугам, усны эх үүсвэрийн цооногийн хэсэгт 
техникийн саатал гарсан тохиолдолд нийт системийн хэрэгцээг дунджаар 7 хоногийн турш 
онцгой байдлын буюу нөөц байдлаар (нэмэлт ус таталгүйгээр зөвхөн сангаас) хангах 
боломжтой. 

Галын усны систем: Эцсийн хэрэглэгчдийн галын усны хэрэгцээг хангах 6 галын усны насос 
станц байна. Галын усны насос нь дараах газруудад байрлана. Үүнд: 
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• түүхий ус цэвэршүүлэх ба савлах үйлдвэр, 
• Барилгын агуулах (өмнөх), 
• Баяжуулах үйлдвэр, 
• Босоо ам 1, 
• Босоо ам 2, 
• Төвлөрсөн дулааны станц. 

Галаас хамгаалах насосны бүс нь талбайн байгууламжийн дийлэнх хэсгийг хамарна. Талбайгаас 
гадна байрлалтай болон бусад байгууламжийн хувьд өндөр даралттай галын усны системд 
холбогдоогүй хэдий ч байрууд бие даасан гар гал хамгаалах хэрэгслүүдээр тоноглогдсон. Галын 
дохиолол ба мэдрэх системүүдийг нь чухал байгууламжуудад суурилуулсан бөгөөд баяжуулах 
үйлдвэрийн ерөнхий удирдлагын өрөөнд мэдээлэх эсвэл хойд нэвтрэх барилгын 24 цагийн үйл 
ажиллагаатай хэсэгт мэдээллийг дамжуулна. 

Ахуйн усны систем: Ахуйн ус нь зөвхөн угаалга, шүршүүр мөн нүд угаах цэгүүдэд ашиглагдах 
бөгөөд уухад зориулагдаагүй. Түүхий усыг ахуйн хэрэглээнд зориулж ус цэвэршүүлэх ба савлах 
үйлдвэрт цэвэршүүлэх ба үүний дараа HDPE SDR 13.5 хэмжээний хоолойгоор эцсийн 
хэрэглэгчдэд түгээдэг. Хэрэглэх хэсгүүдэд төвлөрсөн халаалтын зуухны барилга, агуулах, ил 
уурхайн автосамосвалын цех, баяжуулах үйлдвэр, анхдагч бутлуур, 220 кВ төв дэд станц, дизель 
цахилгаан станц, хойд нэвтрүүлэх байр, үйл ажиллагааны кемп, мөн захиргааны барилга 
багтана. Системийг цаашид үйл ажиллагааны агуулахын өргөтгөл, үйл ажиллагааны кемпийн 
өргөтгөлийн ажлуудтай тус тус уялдуулж өргөтгөнө. 

Системийн шугам хоолой хөлдөлтийн зоноос доош буюу газрын гадаргаас 2.5 м гүнд байрлана. 
Ахуйн хэрэглээний усны зарцуулалтыг хянах зорилгоор шаардлагатай хэсгүүдэд зарцуулалтын 
тоолууруудыг суурилуулсан. 

Бохир усны систем: Ашиглагдсан бохир усны систем нь төвлөрсөн халаалтын зуухны барилга, 
агуулах, ил уурхайн автосамосвалын засварын цех, баяжуулах үйлдвэр, хойд нэвтрүүлэх байр, 
үйл ажиллагааны кемп мөн захиргааны барилгаас гарах бохир усыг цуглуулж, цэвэрлэх 
байгууламжид хүргэнэ. Алс байрлалтай объект, хэсгүүд анхдагч бутлуур ба 220 кВ төв дэд 
станцаас гарах бохир усыг тухайн хэсэгт байрлуулсан нөөцлөх саванд цуглуулж, тодорхой 
үечлэлээр бохирын машинаар соруулж, цэвэрлэх байгууламжид хүргэнэ. Системийг үйл 
ажиллагааны кемпийн өргөтгөл ба үйл ажиллагааны агуулахын өргөтгөлтэй холбогдуулж 
өргөтгөнө. 

Бохир усны систем нь химийн найрлагатай бохир ус мөн тостой бохир усанд зориулаагүй тул 
гүний  уурхайн шүүрүүлэлтийн ус эсвэл тостой бохир усыг хаягдлын даланд хүргэнэ. 

Эргэлтийн усны систем: Эргэлтийн усны систем нь Босоо ам-1-ийн ус татахад ашиглагдах ба 
Босоо ам 2, шинэ ус цэвэршүүлэх үйлдвэрийн хаягдал, мөн төв халаалтын зуухны барилгаас 
гарах хатуулагтай усыг хаягдлын далан хүртэл эргэлдүүлнэ. Үүнд үйлдвэрийн хаягдал ус, мөн 
зориулалтын танканд цуглуулж, тоос дарах зориулалтаар ашиглана. Ашиглалтын Үе шат 2-т 
ямар нэгэн өөрчлөлт хийгдэхгүй. 

Хаягдал зайлуулах байгууламжууд 

Хаягдлын менежментийн төв: ОТ уурхайн үйл ажиллагаа ба төсөл хэрэгжүүлэх явцад үүсэж буй 
болсон хаягдлыг цуглуулж, Монгол улс болон олон улсын хуулиудын дагуу устгалд оруулдаг. 
Хаягдлын менежментийн төв нь уурхайн талбайн хэмжээнд нэгдсэн байдлаар хаягдлын 
менежментийг хэрэгжүүлдэг. Стандарт хангасан хаягдлын менежментийн төвийн үйл ажиллагаа 
нь аюулгүй хог хаягдлыг булах цэг, шүүрсэн усыг ууршуулах сан, мөн хаягдлыг шатаах/тос 
шатаах зуух бүхий хэсгүүдээс бүрддэг. 
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Аюулгүй хог хаягдлыг технологийн дагуу булшлах талбай: Аюулгүй ангилалд багтах хог 
хаягдлыг эрүүл ахуйн хувьд шаардлага хангасан хог булах талбайд асгаж хог булшлах ОУ-ын 
стандартуудыг мөрдөж ажилладаг. Хог булах цэгийг барьж байгуулахад талбайг бэлтгэхдээ 
хөвөө далан барих болон суурийн талбайг тэгшилсэн. Мөн хог булшлах талбайн суурийг бүтэн 
талбайгаар шавар-геомембран тусгаарлагчийг, хамгаалалтын геотекстил материал дэвссэн. 
Шүүрсэн шингэн хаягдлыг хайрган үед байрлах шүүрүүлэх хоолойн системээр дамжуулж,өөрийн 
урсгалаар урсгаж, шингэн хаягдлыг ууршуулах санд хүргэдэг. Хог булшлах цэг нь хогийн цэгийн 
хийг хуримтлуулах систем, байгаль орчны мониторинг хийх худгууд, мөн тойрсон хамгаалалтын 
хашаагаар тоноглогдсон. Хогийн цэгийн хаягдал нь зохих өндөрлөгт хүрмэгц, хог хаях цэгийг 
хамгаалалтын шавар дэвсэж, ургамалжуулна. Өдөр тутам хаягдлыг хөрсөөр хучиж, эрүүл ахуйн 
болон харагдах байдлыг сайжруулна. 

Нэмэлт хог булшлах цэгийг өргөтгөлийн төслийн хүрээнд барьж байгуулна. 

Шингэн хаягдлын боловсруулалт: ОТ уурхай хуурай цаг агаарын бүсэд байрладаг тул шингэн 
хаягдлыг (хог булшлах цэгийн доод хэсэгт хуримтлагдсан хаягдал шингэн) цэвэрлэх 
шаардлагагүй. Харин хаягдлыг хадгалах, хаягдал шингэний сангаас ууршуулах байдлаар 
шийдвэрлэнэ. Хогийн цэгийн ууршуулах сангуудын зураг төслийг гүйцэтгэж, шороон далан 
болон ул хөрсийг нягтруулах ажлыг гүйцэтгэсэн. Сангийн ул хөрсний ажлын дараа нийлмэл 
шавар-геомембран материалтай тусгаарлагчийг дэвссэн. 

Шингэн хаягдлын нэмэлт нэг санг өргөтгөлийн төслийн хүрээнд барьж байгуулна. 

Хаягдал, хаягдал тос шатаагч: Хог шатаах зуух нь хогийн цэгт хаяж болохгүй аюултай хог 
хаягдал, ашигласан тос мөн бусад шатах хогийг бага хэмжээгээр шатаах зориулалттай. Хог 
шатаах зуух нь ОУ-ын стандарт шаардлага хангасан зураг төслөөр хийгдсэн. Энэ нь бага 
хэмжээтэй бохирдсон хөрсийг хог булах цэгт шилжүүлэхээс өмнө шатаана. Үлдэгдэл үнсийг хог 
булах талбайд хийсэхгүй байхаар асгана. Хогийг шатаахдаа бүрэн шатаах зорилгоор шатаах 
зуухны тохирох температур, хугацааны горимыг хатуу мөрдөх бөгөөд ингэснээр шатсан хог 
бүрэн задрах нөхцөлийг бүрдүүлнэ. Ашиглалтын Үе шат 2-т нэмэлт өөрчлөлт хийгдэхгүй. 

Дахин боловсруулах болон ялзруулах байгууламж: Хог хаягдлыг дахин боловсруулах болон 
ялзруулах байгууламжийг хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөнд оруулсан. Тус барилга нь 20 м х 24 
м харьцаатай барилга байх ба хог ялзруулах болон дахин боловсруулах тус бүр 4 хэсэгтэй, хог 
хүлээн авах талбай, оффис, мөн цахилгааны өрөөтэй байхаар төлөвлөгдсөн. 

Түлшний агуулах 

Дизелийн түлшийг нийлүүлэгчийн тусгай зориулалтын цистернээр талбайд хүргэдэг. Түлш 
хадгалах танкны аж ахуйн хэсэгт буулгана. Дизель түлшний 3 агуулах ба түгээх байгууламжийг 
стратегийн ашигтай хувилбараар аль болох хэрэглэгчдэд ойр байрлуулсан. Нийтийн ашиглагдах 
автомашины түлшний байгууламжийг төв Оюут кемпийн өмнө хэсэгт, талбайн баруун хойд 
буланд байрлуулсан. Хоёр дахь байгууламжийг ил уурхайн хөдлөх тоног төхөөрөмжийг цэнэглэх 
зориулалтаар ил уурхайн автосамосвалын засварын цехийн өмнөд хэсэгт мөн анхдагч 
бутлуураас яльгүй баруун хэсэгт байгуулсан. Гурав дахь түлшний байгууламж нь дизель 
цахилгаан станцын ойролцоо 220 кВ-ын төв дэд станцын өмнөд хэсэгт байрладаг. 

Шатахуун түгээх төв станц нь ил уурхайн хүнд даацын хөдлөх тоноглолоос бусад нийтийн 
үйлчилгээний автомашинд түлш цэнэглэнэ. Энэ зохицуулалт нь уурхайн хүнд даацын 
автомашины хөдөлгөөнийг нийтийн үйлчилгээний автомашины хөдөлгөөнөөс тусгаарлаж 
аюулгүй байдлыг бүрдүүлсэн. Энэ байгууламж нь Тоёота загварын 4 дугуйгаар хөтлөх хөнгөн 
тэрэгнүүд, дунд даацын автосамосвалууд, автокран, ерөнхий зориулалтын бусад 
автомашинуудад түлш цэнэглэдэг. Энэ байгууламж нь дараах хэсгүүдээс бүрдэнэ. Үүнд: 
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• Хоёр 50000 л бензин түлшний сав, 
• Хоёр 400000 л дизель түлшний сав. 

Ил уурхайн хүнд даацын тоног төхөөрөмжийг түлшээр цэнэглэх байгууламж нь хүнд даацын 
автомашинууд болох хүдэр тээвэрлэх автосамосвалууд, утгагч тоноглолууд, мөн бусад ил 
уурхайн үйл ажиллагаанд ашиглагддаг тоног төхөөрөмжүүд багтана. Энэ байгууламж нь дараах 
хэсгүүдээс бүрдэнэ. Үүнд: 

• Хоёр 400000 л дизель түлшний савнууд, 
• Хоёр 1000000 л дизель түлшний савнууд. 

50,000 л-ийн багтаамжтай дизель нөөцлөх дөрвөн сав нь дизелийн цахилгаан станцыг тэжээх 
зориулалттай. Тус байгууламжууд нь дараах хэсгүүдтэй. Үүнд: 

• Түлш хадгалах савнуудыг нийт талбайн хэмжээгээр нь халих эрсдэлээс хамгаалсан 
хүрээ, 

• Дизель түлш буулгах ба соруулах насоснууд, 
• Дизель түлш буулгах ба соруулах насосны дулаалгатай, битүү барилгууд, 
• Түлш буулгах дулаалгатай хаалттай/барилгууд мөн юүлэх насосны системүүд, 
• Механик төхөөрөмжүүд ба агуулахын насосны системүүд, мөн түлш юүлэх хэсэг, 
• Галын дохиоллын, хөөс цацах ба дохиолох систем, тоног төхөөрөмж ба шугам 

хоолойн системүүд, 
• Цахилгааны системүүд, үүнд: трансформаторууд, хөдөлгүүр асаах төхөөрөмжүүд, 

хөдөлгүүрүүд, гэрэлтүүлгийн хэрэгслүүд, ослын гэрэлтүүлэг, хяналтын панел, 
хяналтын төхөөрөмжүүд мөн програм хангамж зэрэг болно. 

Ашиглалтын Үе шат 2-т ил уурхай мөн дизель цахилгаан станцуудад өөрчлөлт хийгдэхгүй. Гүний  
уурхайн үйл ажиллагаанд зориулж босоо амны хэсэгт тусгаар дизель түлшний нөөцийн тусгай 
санг ашиглалтын Үе шат 2-т барих шаардлагатай. Талбайд барих нөөц дизель түлшний хэмжээг 
энэ хэсэгт оруулаагүй. Гүний уурхайн агуулах ба түлш түгээх систем нь гадаргуугийн хэсэгт 
байрлах гурван нөөц танкнаас тусгай гаргасан цооногоор дамжин 50 мм диаметртэй шугам 
хоолойгоор гүний  уурхайд хүргэгдэнэ. 

Чөмгөн дээж хадгалах байгууламж 

Дээж хадгалах байгууламж нь хайрган зам, хөрсийг нягтруулсан гадна агуулахын ил талбай, мөн 
гол удирдлагын хэсэг байрлах 35 м х 24 м урьдчилан үйлдвэрлэгдсэн сэндвичэн барилгаас 
бүрдэнэ. Бүтэц зохион байгуулалтын хувьд: 

• Дээжийн бичиглэл хийх хэсэг, 
• Хөрөөний өрөө, 
• Чөмөг дээжид судалгаа явуулах өрөөнүүд, 
• Ерөнхий агуулахын заал, 
• Бусад өрөө, 
• Ариун цэврийн өрөө. 

Ашиглалтын Үе шат 2-т ямар нэгэн өөрчлөлт хийгдэхгүй. 

Тоёота засварын цех 

Тоёота автомашины нийлүүлэгч компаниас гэрээний дагуу талбайд үйлчлэх бүх суудлын хөнгөн 
тэрэгний автомашины засвар үйлчилгээний зориулалтын байгууламжийг барьж ашиглалтад 
оруулсан. Энэ байгууламж нь байнгын ажиллагаатай, засвар үйлчилгээний зориулалттай. Энэ 
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төвд Ашиглалтын Үе шат 2-ын барилга угсралтын ажилд ашиглах хөнгөн болон дунд даацын 
автомашины засвар үйлчилгээг гүйцэтгэнэ. 

Хашаажуулалт 

Эзэмшлийн талбайг тойруулж уурхайн тусгай зөвшөөрлийн талбайгаар периметр хэлбэртэй 
хашааг барьж, нэвтрэх байр ба харуулын байрыг тохижуулсан. Хашаа нь төмөр торон 
сүлжээстэй, өргөн төрлийн, дунджаар 2 м өндөртэй стандартаар хийгдсэн. Тусгай хэрэгцээний 
харуул хамгаалалтын хашааг тухайлан зарим хэсэгт, дэд бүтцийн байгууламжийн дэргэд 
байгуулна. 

4.7.3.1.7 Барилга угсралтын түр байгууламжууд 

Барилга угсралтын ажилтнуудад зориулсан кемпүүд 

Барилга угсралтын ажлын зориулалттай барьсан кемпүүдийг үйл ажиллагаанд шилжүүлэн 
ашиглаж байна. Ашиглалтын Үе шат 2-ын барилга угсралтын ажилд ажиллах хүмүүсийг 
одоогийн ашиглаж буй кемпийн байгууламжид байрлуулах ба үйл ажиллагааны багийн 
хүмүүстэй хамт тооцсон.  

Барилга угсралтын ажлын ус хангамж 

Гүний хоолойн ус хангамжийн систем бүрэн ашиглалтад орсон тул талбайн барилга угсралтын 
ажил болон туршилтын ажлын ус хангамжийг тус системээс хангана. Талбайд гаргасан 
өрөмдмөл худгийг хааж, орон нутагт хүлээлгэн өгсөн. Барилга угсралтын ажлын усыг Гүний 
хоолойгоос татаж буй түүхий ус хангамжийн системээс хангана.  

Барилга угсралтын ажлын агуулах 

90 м х 50 м харьцаатай барилгын ажлын зориулалттай агуулахын барилгыг өдөр тутмын үйл 
ажиллагаанд ашиглаж байна. Энэ агуулахыг уурхайн үйл ажиллагаа эхэлж байгаатай холбоотой 
ашиглалтын багийн хэрэгцээнд ашиглах болсон тул цаашид өргөтгөлийн төслийн хүрээнд тус 
агуулахын барилгыг зайлшгүй өргөтгөх хэрэгцээ үүсэж байгаа юм. Тийм учраас үйл 
ажиллагааны агуулахыг өргөтгөлийн төсөл эхлэхээс урьтаж өргөтгөх, цаашид барилга угсралтын 
ажилд ашиглахаар төлөвлөж байна. Агуулахын барилгыг Үе шат 2-ын барилга угсралтын ажилд 
зориулж 52.5 м х 126 м талбайгаар нэмж өргөтгөнө.  

Бетон зуурмагийн цех 

Зуурмагийн цех №1, 2, 3 нь ашиглалтад орж бүрэн чадлаараа ажиллаж байна. Цаашид 
зуурмагийн узелийг ашиглалтын Үе шат 2-т нэмж байгуулахгүй. 

Зуурмагийн цех №2 дараах хэсгээс бүрдэнэ. Үүнд: 

• Хос босоо ам (2 м3 зуурах тогоо), 
• Хос 7000 тонн цементийн силос нөөцлүүр, 
• 4 хөргүүр ба нэгдсэн зуух. 

Зуурмагийн цех №2-ыг бүрэн хүчин чадлаар ажиллуулсан нөхцөлд 120 м3/ц хүчин чадалтай 
бөгөөд үйл ажиллагааны хэвийн горимд 90 м3/ц хүчин чадлаар ажиллах боломжтой. Энэ узелээс 
гадаргын байгууламжид голчилж бетон зуурмаг хүргэдэг. 

Зуурмагийн цех №3 дараах хэсгээс бүрдэнэ. Үүнд: 
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• Бөмбөлгөн зуурагч (2 м3 зуурах), 
• 200 тонны багтаамжтай силос нөөцлүүр, 
• Жижиг зуух ба хөргүүр. 

Зуурмагийн цех №3 нь 40 м3/ц хүчин чадалтай бөгөөд голчлон гүний  уурхайн тусгай 
зориулалтын бетон зуурмагийг нийлүүлдэг.  

ОТ өөрийн эзэмшлийн тус бүр нь 10 м3 зуурмаг хүргэх чадалтай 8 ширхэг тусгай зориулалтын 
автомашинтай, цаашид нэмж ашиглалтын Үе шат 2-т 6 ширхэг автомашиныг худалдаж авна. 
Төслийн хэрэгцээнд богино хугацаанд илүү их зуурмаг тээвэрлэх хэрэгцээ гарсан тохиолдолд 
туслан гүйцэтгэгчдээс тээвэрлэх автомашиныг татан оролцуулах боломжтой. 

Бетон зуурмагийг гадаргуу дээр байрлах бетон зуурмагийн цехүүдээс Босоо ам 1 ба 2-ын 
зуурмагийн хоолойгоор дамжуулж хангана. Барилга угсралтын ажлын оргил үед эцсийн хэрэглэх 
цэгт ойр цооногууд өрөмдөн бетон зуурмаг дамжуулах хоолой нэмж суурилуулах замаар барилга 
угсралтын ажлын хурдыг нэмэгдүүлж, босоо амны станц дахь ачааллыг бууруулах арга хэмжээ 
авна. Босоо ам 1-д тус бүрийг тэжээх боломжтой бункер бүхий зуурмаг дамжуулах 152 мм 
голчтой хоолой хоёрыг суурилуулсан байгаа. Босоо ам 2-ыг уурхайн ашиглалтын нийт хугацаанд 
үйлчлэх дөрвөн ширхэг 152 мм голчтой зуурмагийн хоолойгоор тоноглох юм. 

4.7.3.2 Гүний  уурхай 
4.7.3.2.1 Уурхайн агааржуулалтын систем 

Бүрэн хүчин чадлаар ажиллах үед цэвэр агаар уурхайн гурван Босоо амын нэгээр нэвтрэн орж 
агаар гаргах хоёр босоо амаар болон налуу их амаар дамжин гадагшилна. Агааржуулалтын 
систем нь агааржуулалтын босоо гол амууд дээр байрлуулсан сэнснүүдийн тусламжтайгаар 
бохир агаарыг “сорох” үндсэн зарчмаар ажиллана.  

Агааржуулалтын систем нь оргил ачааллыг давах төслийн хүчин чадалтай. Идэвхтэй ашиглагдаж 
байх олборлолтын хэвтээ малталтуудын тоо хамгийн дээд хэмжээндээ хүрэх 2027 оны түвшинд 
системийн иж бүрэн загварчлалыг хийсний үндсэн дээр уг хүчин чадлыг шалгасан байгаа. Мөн 
агааржуулалтын төлөвлөгөөнд уурхайн бүх байгууламжууд болон уурхайн олборлолтын 
хүрээний гаднах бүх хэвтээ малталтуудыг нэвтэрсэн байдлаар тусгасан. 

Хүснэгт 4.7.6: Агааржуулалтын урсгалын хураангуйлсан хэмжээ 

Босоо ам Диаметр 
(м) 

Урсгалын 
чиглэл 

Бүтээгдэхүүн гаргалт 
эхлэх үе (м3/с) 

Бүрэн хүчин чадлаар 
ажиллах (м3/с) 

Босоо ам 1 6.7 Оруулах 310 425 
Босоо ам 2 10.0 Оруулах 550 900 
Босоо ам 3 10.0 Оруулах - 1210 
Босоо ам 4 11.0 Гаргах - 1780 
Босоо ам 5 6.7 Гаргах 875 645 
Налуу ам - Гаргах - 150 
Уурхайн түвшин дэх нягтралаар нийт 
агаарын урсгал 774 2282 

Босоо амууд нэмэгдэн, сэнснүүд нэмж суурилуулахтай уялдан агааржуулалтын системийн хүчин 
чадал шат дарааллан өснө.  
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Зураг  4.7.5 Босоо ам болон агааржуулалтын босоо малталтууд 

 

4.7.3.2.2 Олборлолтын талбайн агааржуулалтын систем 

Олборлолтын түвшин нь зүүн болон баруун жигүүрээс агааржуулагдах бөгөөд агааржуулалтын 
ерөнхий схемийг дараах зурагт үзүүлэв. Олборлолтын түвшингийн дор байрлах агаар оруулах 
цооногуудаар дамжин цэвэр агаар уг түвшин руу орно. Агаар олборлолтын хэвтээ 
малталтуудаар урсан төв хэсгийг дагаж байрласан агаар гаргах цооногуудаар доош бууж улмаар 
уурхайгаас гарна. Олборлолтын хэвтээ малталтийн тал бүрд тус бүр нэг хүдэр авах ажил цэвэр 
агаартайгаар явагдах боломжийг уг зохион байгуулалт олгох болно. 

Зураг  4.7.6 Олборлолтын түвшний агааржуулалт 

 

4.7.3.2.3 Халаах 

Уурхайд цэвэр агаар оруулах бүх Босоо амууд болох 1, 2, 3-т уурхайн агаар халаагч 
суурилуулна. Гаднаас орж буй агаар хасах температуртай болох тохиолдол бүрт уг 
халаагууруудыг ажиллуулах хэрэгцээ гарна. Уурхайд халаагдаад орж буй агаарын температурыг 
төсөлд  +2°C–аар авсан. ДТС-аас халуун ус авч глюколь дулаан солилцуураар дамжуулан 
уурхайн агаар халаагчийн гликол сүлжээнд дулааныг дамжуулж, орчны температурт буй 
агаарыг төслийн температурт шилжүүлэн уурхай руу өгнө. 
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Зураг  4.7.7 Тээврийн түвшин дэх агаар гаргах холболтууд 

 

 

 

Зураг  4.7.8 Босоо ам 2-ын ачилтын хэсэг дэх агаар гаргах холболтууд 

 

4.7.3.2.4 Гүний уурхайн агуулах 

Уурхайн агуулахын зориулалт бүхий үндсэн байгууламж нь газрын дээрх төвлөрсөн агуулахын 
байгууламж байна. Газрын доорх агуулахууд мөн байх бөгөөд гүний уурхай дахь таван засвар 
үйлчилгээний байгууламжуудыг даган хуваагдаж байрлана. Уурхайн малталт нэвтрэлтэнд 
ашиглах хоолой, бэхэлгээний боолт, тор зэрэг материалыг тухайн ажил явагдаж байгаа газрын 
ойролцоох халаас малталт болон бусад түр байгууламжуудад хадгална. 

4.7.3.2.5 Засварын газар 

Гүний  уурхайн засварын газрууд нь үйлчилгээ хийх зогсоол/гарааш, түр агуулах, гүний уурхайн 
суурин болон хөдөлгөөнт тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээ, агуулахын байгууламжуудаас 
бүрдэнэ. Үндсэн тоног төхөөрөмжүүдийн их засварыг газрын дээрх үйлчилгээний төв 
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байгууламжид гүйцэтгэнэ. Дугуй засвар, сэргээн засварлалтыг газрын дээрх төв дугуй засварын 
газарт гүйцэтгэнэ.   

Хүснэгт 4.7.7: Гүний уурхайн засварын газар 
Засварын газар Байршил Гол үйлчилгээ 

Босоо ам 1 засварын 
газар 

Босоо ам 1 ойролцоо– 1300 
түвшин 

Малталт нэвтрэлтийн, барилга угсралтын болон 
үйлчилгээний тоног төхөөрөмжүүд  

Үндсэн засварын газар Олборлолтын түвшин Олборлолтын тоног төхөөрөмжүүд болон үндсэн 
парк  

Хүнд механизмын 
засварын цех 

Тээврийн түвшин Олборлолтонд ашиглах хүнд даацын тэрэг 

Өрмийн тоног 
төхөөрөмжийн засварын 
газар (хоёр) 

Огтолгооны түвшин (Зүүн 
хойно болон баруун өмнөд 
хэсэгт) 

Огтолгооны өрөмдлөг хийх өрмийн машинууд 
болон малталт нэвтрэлтэнд ашиглах тоног 
төхөөрөмжүүд  

Цахилгаан тоног 
төхөөрөмжийн засварын 
газар 

Гол засварын газрын нэг 
хэсэг 

Цахилгаан тоног төхөөрөмж,  

Суурин тоног 
төхөөрөмжийн засварын 
газар 

Тээврийн тоног 
төхөөрөмжийн засварын 
газрын нэг хэсэг 

Бутлуур, конвейер болон бусад суурин тоног 
төхөөрөмжүүд 

Дамжуулах хоолойн 
засварын газар 

Гол засварын газрын нэг 
хэсэг 

Ус, хий дамжуулах хоолой 

4.7.3.2.6 Түлш болон тослох материалын станц 

Гүний  уурхайн тоног төхөөрөмжүүдэд түлш цэнэглэх Босоо ам 1-ийн засварын газар, 
олборлолтын түвшин дэх төв засварын газрын ойролцоо орших түлш цэнэглэх станц, тээврийн 
түвшин дэх түлш цэнэглэх станц гэсэн гурван байгууламж байна. Мөн нэмэлт тосолгооны 
материал болон түлш цэнэглэх үйлчилгээний машин, шилжилт удаантай өрмийн машин болон 
бусад төхөөрөмжүүдийн ойролцоо түр түлшний агуулах байдаг. Гүний уурхайн түлшний 
станцуудыг гадарга дахь түлшний агуулахаас хангана. Агуулахын хүчин чадал нь зургаан долоон 
хоногийн түлшний хамгийн их хэрэглээтэй тэнцүү байна (өдрийн хэрэгцээ 44 мян.л).  

Гадарга дахь түлшний агуулахаас Босоо ам 1-ийн ёроолын ойролцоох станц руу түлшийг 
хоолойгоор дамжуулан хүргэх бөгөөд уг станцаас дамжуулах хоолой эсвэл түлш тээврийн 
машинаар олборлолтын түвшин, тээврийн түвшин, улны огтолгооны түвшингүүд дэх түлшний 
агуулах руу хүргэнэ.  

Тослох материалыг гүний  уурхайд нэвтэрсэн тусгай зориулалтын малталтанд хадгалах бөгөөд уг 
малталт нь галаас хамгаалах битүүмжлэлтэй байна. Хаягдал тосыг цуглуулан газрын гадарга руу 
зөөвөрлөнө. 

4.7.3.2.7 Тэсрэх материалын агуулах 

ОТ-н гүний уурхайн малталт нэвтрэлт, олборлолтын ажлыг тэсрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслээр 
хангах олон улсын ханган нийлүүлэгчийг төслийн гүйцэтгэлийн явцад сонгон шалгаруулна. МУ-д 
мөрдөгдөж буй дүрэм журмын дагуу гурван өдрийн хамгийн их хэрэглээтэй тэнцэх хэмжээний 
тэсрэх бодисыг гүний  уурхайд хадгална. 

Гүний уурхайн гол тэсрэх материалын агуулахад задгай тэсрэх бодис хийх материал болон 
урвалжууд, савласан тэсрэх бодис, тэслүүрүүдийг хадгална. Гүний уурхайн тэсрэх материалын 
агуулахын хаалга нь тэсрэх бодис цэнэглэх дөрвөн хэсгээс бүрдэнэ. Мөн нэмэлт байдлаар гол 
тэсрэх материалын агуулахын ойролцоо тоног төхөөрөмж зогсоох болон агуулахаас гарах хог  
хаягдлыг хадгалах талбайг байршуулна. 
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4.7.3.2.8 Гүний  уурхай оффис болон хоолны газар 

Гүний уурхайн олборлолтын түвшин дэх гол засварын газартай зэрэгцэн Босоо ам 2-оос 
ойролцоогоор 450 м зайд гол байгууламжууд байрлана.  Үүнд:  

 Оффис, 
 Анхан шатны тусламжийн өрөө, 
 Хоолны газар, 
 Уурхайн аврах ангийн агуулах, 
 Угаалгын өрөө, 
 Хоргодох байр, 
 Тээврийн хэрэгслийн зогсоол зэрэг болно. 

Хоолны газар нь гол хоргодох байр байхаар зохиомжлогдсон. Уг хоргодох байрны хүчин чадал 
нь ослын тохиолдол дахь агааржуулалтын системийн хүчин чадлаас хамаарч 200 хүнээр 
хязгаарлагдана. Иймд ослын тохиолдолд зарим хүмүүс ойролцоо орших хоргодох байр руу 
шилжин байрших шаардлагатай. 

4.7.3.2.9 Хоргодох байр 

Зөөврийн хоргодох байрны байршлыг осол гарсан тохиолдолд уурхайн талбайд ажиллаж буй 
хүмүүс хялбар хүрэх боломжийг хангасан байхаар бодолцсон. Эдгээр нь “MineARC” маркийн 
суурин болон түр байх бөгөөд ойролцоогоор 20 хүний багтаамжтай байна. 

4.7.3.2.10 Гүний  уурхайн хангамж, үйлчилгээний схем 

Гүний  уурхайд дараах үйлчилгээнүүд шаардагдана. Үүнд: 

• Даралтат хий, 
• Уурхайн үйлдвэрлэлийн процесст ашиглах ус, 
• Уурхайн ус шүүрүүлэлт, 
• Галын аюулаас хамгаалах, 
• Шүршдэг бетон болон бетон зуурмаг түгээлт, 
• Цахилгаан эрчим хүч түгээлт, 
• Харилцаа холбоо, багаж төхөөрөмж болон өгөгдлийн систем. 

4.7.3.2.11 Даралтат хий 

Гүний уурхайд дараах системүүдийг даралтат хийгээр хангана. Үүнд: 

• Босоо ам 2-ын нэвтрэлтийн үед гадарга дээр суурилуулсан байнгын даралтат хийн 
компрессор, 

• Засварын газрууд дахь компрессорууд, 
• Босоо ам 1-ын гадарга дээрх компрессорууд, 
• Хөдөлгөөнт компрессорууд, цахилгаан хөдөлгүүрийн компрессорууд, 
• Компрессор суурилуулсан тоног төхөөрөмжүүд. 

4.7.3.2.12 Шүршмэл бетон болон бетон зуурмаг түгээлт 

Босоо ам 2 дээрх бетон зуурмаг шахах үндсэн хоолой суурилуулагдах хүртэл гүний  уурхайд 
Босоо ам 1-ийн зуурмаг шахах хоолойг ашиглана. Босоо ам 2 дээр хоёр үндсэн зуурмагийн 
хоолой суурилуулах бөгөөд бетон зуурмаг болон шүршдэг бетоны аль шаардлагатайг уг 
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хоолойнуудаар шахна. Хүлээн авах станц нь Босоо ам 2-ын насосны түвшинд буюу үйлчилгээний 
түвшнээс 28 метрийн дор байрлана. 

Уурхайн байгууламжийн шатанд хүдрийн биетэд ойр өрөмдөгдсөн цооногуудад бетон шахах түр 
хоолой суурилуулан гүний  уурхайн машин засварын газрын ойролцоо тээврийн түвшинд 
үзүүрийг нь гаргаж зуурмаг зөөврийн хугацааг хэмнэх, ажлын нөхцөлийг хөнгөвчилнө. Гүний 
уурхайн суултын бүсэд байрлах эдгээр бетон шахах хоолойнууд нь устгагдах тул 5 жил 
ашиглагдах хугацаатай байна. 

4.8 Уурхайн нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөө 

Уурхайн явцын нөхөн сэргээлт болон уурхайн хаалтын төлөвлөгөө нь бизнесийн үйл 
ажиллагааны нэн чухал салшгүй хэсэг бөгөөд тогтвортой хөгжлийн төлөөх хүчин чармайлтын 
илэрхийлэл  болдог. Явцын нөхөн сэргээлт нь тухайн хэсэгт ажил дууссаны дараа хөндөгдсөн 
газрын техникийн болон биологийн нөхөн сэргээлт хийхийг хэлнэ. Төслийн хаалттай 
холбоотойгоор байгаль орчин, нийгэмд гарч болзошгүй эрсдэлүүдээс сэргийлэх буюу санхүүгийн 
хувьд боломжтой хэмжээнд хүртэл бууруулах стратегийг уурхайн хаалтын төлөвлөгөөний 
хүрээнд боловсруулна. 

4.8.1 Явцын нөхөн сэргээлт 

ОТ ХХК-ийн хаалтын төлөвлөгөөний хүрээнд боловсруулсан явцын нөхөн сэргээлтийн 
төлөвлөгөө нь ЗГ-ын шаардлага, ОУСК ба Европын сэргээн босголт хөгжлийн банкны 
гүйцэтгэлийн стандартад заасан үйлдвэрийн салбар дахь тэргүүн туршлага, Рио тинтогийн 
уурхайн хаалтын стандарт (Рио тинто, 2009) зэрэгт нийцнэ. 

Явцын нөхөн сэргээлтийг уурхайн талбай дахь боломжтой бүх газар хийх бөгөөд ингэхдээ 
ирээдүйд уурхай өргөжих боломжийг харгалзан үзнэ. Идэвхтэй уурхайн үйл ажиллагааны дараа 
үлдсэн дахин ашиглахгүй газарт боломжит байдлыг харгалзаж техникийн болон биологийн 
нөхөн сэргээлтийг уурхайн олборлолттой зэрэгцүүлэн хийнэ. 

Бүтээн байгуулалт, барилга угсралтын ажил дууссаны дараа техникийн болон биологийн нөхөн 
сэргээлт хийх шаардлагатай газрууд нэлээд ихээр бий болно. Жишээлбэл: 

• Онгоцны түр буудал, 
• Бүтээн байгуулалтын ажлын үеийн цооног, карьерууд (түүхий ус хангамжийн шугам 

хоолой дагасан зам, онгоцны буудал, ОТ-гоос Гашуунсухайт хүртэлх замын барилгын 
үед ашиглаж байсан гэх мэт), 

• Газар доорх усны шугам хоолойг тавих үед хөндөгдсөн газар (Гүний Хоолойгоос ус 
дамжуулах шугам), 

• Өрөмдлөгийн ажлын үед хөндөгдсөн газар (хайгуулын ажлын үеийн), 
• Ашиглахаа больсон замууд (ОТ-гоос Гашуунсухайт хүртэлх замын барилгын үед 

ашиглаж байсан түр зам , 220 кВ эрчим хүчний шугам, түр замууд), 
• Барилга угсралтын үед хөндөгдөж үлдсэн цаашид ашиглагдахгүй болсон бусад  

газрууд гэх зэрэг болно. 

Ил болон гүний уурхай, газар дээрх барилга байгууламж, дэд бүтцийн хувьд явцын нөхөн 
сэргээлт хийх боломж цаашид харьцангуй хязгаарлагдмал байна. Уурхайн хаалтын төлөвлөгөөнд 
гол гол явцын нөхөн сэргээлт хийх газрууд дараах байдлаар тусгагдсан. Үүнд: 

• Давхардсан болон цаашид ашиглагдахгүй болсон барилга байгууламжийг 
ашиглалтаас гаргаж  хаана. 



68 

• Хог хаягдлын менежментийн төв дэх хогийн ландфилл нүх, цөөрмүүд дээр 
ашиглалтын явцад өдөр тутмын хог хаягдлын дараа чулуугаар хучих замаар үе 
шаттайгаар байнгын арчилгаа хийнэ. Хаягдал хадгалах байгууламжийн нэг хэсгийг 
30 хүртэл жил ашиглах бөгөөд шаардлагатай бол дараагийн үе шатыг эхлүүлнэ. 

• Одоогийн байдлаар хаягдал чулуулгийн овоолгуудыг уурхайн ашиглалтын явцад 
боломжтой тохиолдол бүрт үе шатлан нөхөн сэргээхээр төлөвлөсөн. Овоолгыг 
хамгаалалтын далангуудтай байгуулах тул ашиглалтын явцад хажуугийн налуу 
тогтвортой байдлыг хангах боломжтой. Дүүргэлт хийгдсэн овоолгыг ашиглалтын 
явцад хангалттай зузаантай хүчил үл үүсгэх  материалаар хучиж,  шимт хөрсөөр 
бүрж, цаашлаад боломжтой газруудыг ургамалжуулна. 

• Хаягдал хадгалах байгууламжийн 1, 2-р хэсгүүдийг эхний ээлжид ашиглах бөгөөд 
аажимдаа хатаахаар төлөвлөсөн. Эсвэл хаягдал хуримтлуулах зорилгоор дахин 
ашиглах боломжийг харгалзан үзэж хүчил үүсгэж болзошгүй хаягдлын гадаргыг 
хүчил үл үүсгэгч материалаар шатлан хучна.Үүний зэрэгцээ, ашиглагдахгүй хуурай 
хаягдлын гадаргаас хүрээлэн буй орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах 
үүднээс хүчил үл үүсгэгч хаягдал чулуулгаар нимгэн хучиж салхины элэгдлээс 
хамгаалах, гадаргын усны чанарыг хадгалахад чиглэсэн түр нөхөн сэргээлтийн арга 
хэмжээнүүд авна. 

Өмнө хэлсэнчлэн нөхөн сэргээлтийн шаталсан арга хэмжээнд нутгийн иргэд, малчид оролцон 
эдийн засгийн ашиг шим хүртэх, чадавхаа дээшлүүлэх боломжууд нээлттэй. Уурхайн хаалтын 
төлөвлөгөөнд эдгээр боломжуудын талаар дурдсан болно. 

4.8.2 Техникийн нөхөн сэргээлт 

Газар хөндөх зөвшөөрөл авсан гэрээт компани эсвэл үйл ажиллагааны баг тухайн газар ажил 
дууссаны дараа нэн даруй техникийн нөхөн сэргээлтийг эхлүүлэх ба дараах арга хэмжээнүүдийг 
авна. Үүнд: 

• Хэрэглэгдэхгүй барилга байгууламж, материал, хаягдал гэх мэт зүйлсийг зайлуулах, 
• Хөндөгдөж, эвдэрсэн газрыг орчны газрын гадаргын төрхтэй адилхан болгож 

хэлбэршүүлэх, 
• Хучилт хийсэн газрын гадаргыг тогтворжуулж хүн амьтанд аюулгүй нөхцөл 

бүрдүүлэх, 
• Хөрсний шинжилгээ хийж, хөрсний бохирдол илэрсэн тохиолдолд бохирдлыг арилгах 
• Хатуу, нягт бүтцийг бутлах, 
• Ургамал ургахад шаардлагатай зузаантай шимт хөрсөөр хучих (өмнө нь хуулж, тусад 

нь хадгалсан), 
• Хөрсний гадаргууг самнаж салхиар дамжиж ургамлын үр хуримтлагдах, чийг 

хадгалагдах нөхцөл бүрдүүлэх зэрэг болно. 

Газар бүрийн онцлогоос хамаараад техникийн нөхөн сэргээлт өөр өөр байж болох бөгөөд ОТ 
ХХК-ийн нөхөн сэргээлтийн журам, стандартын процедурын дагуу сэргээнэ. Байгаль орчны баг 
нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөө боловсруулахад туслалцаа дэмжлэг үзүүлнэ. 

4.8.3 Биологийн нөхөн сэргээлт 

Биологийн нөхөн сэргээлтийг жил тутмын төлөвлөгөө болон, 5 жилээр хийгдсэн урт хугацааны 
төлөвлөгөөнд тулгуурлаж байгаль орчны баг гардан хийх ба үүнд дараах ажлууд орно. Үүнд: 

• Тухайн газар нутгийн унаган ургамлын бүрдлийг үүсгэхийн тулд хөндөгдөхийн өмнөх 
ургамлын бүрдлийн судалгаанд тулгуурлан тохиромжтой үр, мод, бутлаг ургамлыг 
судлах, 
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• Тухайн газар нутагт тохирох, унаган ургамлын төрөл зүйлүүдийн үрийг цуглуулж, 
биологийн нөхөн сэргээлтийг хийхэд бэлтгэх, 

• Тухайн газар нутгийн мод, бутлаг ургамлын олон төрөл зүйлийг тарьж ургуулах, 
биологийн нөхөн сэргээлтэд зориулж үржүүлэх, 

• Тухайн газар нутгийн  онцлогт тохируулан  үрийн суулгалт тарилтыг, гараар, үрлэгч 
машинаар,  устай үрлэгчээр хийх, 

• Тухайн газар нутгийн онцлогт тохируулан мод, бутлаг ургамлыг гар аргаар суулгах 
• Нөхөн сэргээлтийн үр дүнд мониторинг хийх, шаардлагатай бол дахин биологийн 

нөхөн сэргээлт хийх. 

Биологийн нөхөн сэргээлтэд ашиглах ургамлыг тарих зорилгоор Ханбогд суманд 4 га талбай 
бүхий мод үржүүлгийн газар байгуулсан бөгөөд үр цуглуулах, үрслүүр бэлтгэх, мод, бутлаг 
ургамлыг үржүүлэх, ховор ургамлын судалгаа хийх зэрэг ажлуудыг хийж байна. 





i 

 

Бүлгийн агуулга 

5 Төслийн гол ба болзошгүй сөрөг нөлөөлөл, үнэлгээ ........................................................... 1 

Танилцуулга ........................................................................................................................ 1 

5.1 Газрын гадарга, хэвлийд нөлөөлөх гол болон болзошгүй сөрөг нөлөөлөл .................... 1 

5.1.1 Газрын гадаргын эвдрэлийн өнөөгийн төлөв байдал, үүссэн сөрөг нөлөөлөл ............ 2 

5.1.2 Газрын гадарга, хэвлийд нөлөөлөх гол болон болзошгүй сөрөг нөлөөлөл ................ 2 

5.2 Уур амьсгалд нөлөөлөх гол ба болзошгүй сөрөг нөлөөлөл ........................................... 8 

5.3 Агаарын чанар, дуу шуугианы гол болон болзошгүй сөрөг нөлөөлөл ........................... 9 

5.3.1 Агаар бохирдуулагч эх үүсвэр ................................................................................ 9 

5.3.2 Тээврийн хэрэгслээс гарах бохирдуулагч бодисуудын хэмжээ .................................13 

5.3.3 ДТС болон ХХБТ-ийн шатаах зуухнаас ялгарах хаягдал хий ....................................14 

5.3.5 Хүлэмжийн хийн ялгаруулалт ................................................................................15 

5.3.6 Гол сөрөг нөлөөлөл ..............................................................................................18 

5.3.7 Болзошгүй сөрөг нөлөөлөл ....................................................................................18 

5.4 Гадаргын усанд нөлөөлөх гол ба болзошгүй сөрөг нөлөөлөл ......................................19 

5.4.1 Баяжуулах үйлдвэрийн цогцолборын үйл ажиллагаанаас гадаргын усанд нөлөөлөх 
гол ба болзошгүй сөрөг нөлөөлөл .....................................................................................23 

5.4.2 Ил уурхайн үйл ажиллагаанаас гадаргын усанд нөлөөлөх гол ба болзошгүй сөрөг 
нөлөөлөл .........................................................................................................................25 

5.4.3 Тэсрэх бодисын үйлдвэрийн үйл ажиллагаанаас гадаргын усанд нөлөөлөх гол ба 
болзошгүй сөрөг нөлөөлөл ...............................................................................................25 

5.4.4 ДТС-ын үйл ажиллагаанаас гадаргын усанд нөлөөлөх гол ба болзошгүй сөрөг 
нөлөөлөл .........................................................................................................................26 

5.4.5 ХХБТ-ийн үйл ажиллагаанаас гадаргын усанд нөлөөлөх гол ба болзошгүй сөрөг 
нөлөөлөл .........................................................................................................................26 

5.4.6 УЦСҮ-ийн үйл ажиллагаанаас гадаргын усанд нөлөөлөх гол ба болзошгүй сөрөг 
нөлөөлөл .........................................................................................................................26 

5.4.7 Бетон зуурмагийн үйлдвэрийн үйл ажиллагаанаас гадаргын усанд нөлөөлөх гол ба 
болзошгүй сөрөг нөлөөлөл ...............................................................................................26 

5.4.8 Хүнд машин, механизмын засварын цехийн үйл ажиллагаанаас гадаргын усанд 
нөлөөлөх гол ба болзошгүй сөрөг нөлөөлөл ......................................................................26 

5.4.9 БУЦБ-ийн үйл ажиллагаанаас гадаргын усанд нөлөөлөх гол ба болзошгүй сөрөг 
нөлөөлөл .........................................................................................................................27 

5.4.10 Халивын элсний ордын үйл ажиллагаанаас гадаргын усанд нөлөөлөх гол ба 
болзошгүй сөрөг нөлөөлөл ...............................................................................................33 

5.4.11 Түлшний агуулах, ШТС-аас гадаргын усанд нөлөөлөх гол ба болзошгүй сөрөг 
нөлөөлөл 33 

5.5 Газрын доорх усанд нөлөөлөх гол болон болзошгүй сөрөг нөлөөллийн үнэлгээ...........33 

5.5.1 Уурхайд шаардагдах усны хэмжээ түүний эх үүсвэр ................................................36 

5.5.2 Газрын доорх усанд нөлөөлөх гол ба болзошгүй сөрөг нөлөөллийн үнэлгээ ............37 

5.6 Хөрсөн бүрхэвчид нөлөөлөх гол болон болзошгүй сөрөг нөлөөлөл .............................72 

5.6.1 Хөрсөн бүрхэвчийн эвдрэл, доройтол ....................................................................72 

5.6.2 Хөрсөнд агуулагдах бохирдуулагч бодис, элементийн агууламж .............................73 

5.6.3 Хөрсний эрүүл ахуй, бактериологи ........................................................................76 

5.6.4 Гол болон болзошгүй сөрөг нөлөөлөл ....................................................................77 

5.7 Ургамлан нөмрөгт нөлөөлөх гол болон болзошгүй сөрөг нөлөөлөл .............................81 

5.7.1 Ургамлан нөмрөгийн ашиглалт, доройтлын өнөөгийн түвшин .................................81 

5.7.2 Гол ба болзошгүй сөрөг нөлөөлөл .........................................................................81 

5.8 Амьтны аймагт нөлөөлөх гол болон болзошгүй сөрөг нөлөөлөл ..................................83 

5.8.1 Биологийн төрөл зүйл, түүний амьдрах орчин ........................................................83 

5.8.2 Биологийн төрөл зүйлийн олон янз байдалд үзүүлэх нөлөөлөл ...............................85 

5.9 Тусгай хамгаалалттай газар нутагт нөлөөлөх гол ба болзошгүй сөрөг нөлөөлөл .........86 

5.10 Түүх, соёлын дурсгалт зүйлст нөлөөлөх гол ба болзошгүй сөрөг нөлөөлөл .................86 

5.11 Нийгэм, эдийн засагт нөлөөлөх гол ба болзошгүй сөрөг нөлөөлөл ..............................87 

5.11.1 Төсөл хэрэгжиж буй орчны нийгэм, эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлтүүд ................87 

5.11.2 Төслийн үйл ажиллагаанаас нийгэм, эдийн засагт нөлөөлөх сөрөг нөлөөлөл .......88 

5.11.3 Нийгэм, эдийн засагт нөлөөлөх эерэг нөлөөлөл ..................................................89 
 



ii 

 

Хүснэгтийн жагсаалт 
Хүснэгт 5.1.1: Эвдрэлд өртсөн талбайн хэмжээ ......................................................................... 2 

Хүснэгт 5.1.2: ОТ уурхайн үйл ажиллагаанаас  газрын гадарга шинээр эвдрэлд өртөх талбайн 
хэмжээ .................................................................................................................................... 3 

Хүснэгт 5.4.1: Дугат, Халивын сайрын дүрс зүйн үзүүлэлт болон 1 хувийн хангамшилтай хур 
борооны их үерийн хэмжээ .....................................................................................................24 

Хүснэгт 5.4.2: Дугат, Халивын сайрын янз бүрийн хангамшилтай урсацын хэмжээ ....................24 

Хүснэгт 5.4.3: Манлай кемпийн ажилчдын суурингийн цэвэрлэх байгууламж-1-ийн цэвэршүүлсэн 
бохир усны шинжилгээний дүн................................................................................................29 

Хүснэгт 5.4.4: Манлай кемпийн ажилчдын суурингийн цэвэрлэх байгууламж-2-ийн цэвэршүүлсэн 
бохир усны шинжилгээний дүн................................................................................................30 

Хүснэгт 5.4.5: Ахуйн бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн цэвэршүүлсэн бохир усны шинжилгээний 
дүн ........................................................................................................................................31 

Хүснэгт 5.4.6: Эрчим, Өмнөд, Зуны кемпийн цэвэршүүлсэн бохир усны шинжилгээний дүн ........32 

Хүснэгт 5.6.1: Уурхайн талбай дахь байгууламжууд ба эвдрэлд өртсөн талбайн хэмжээ.............73 

Хүснэгт 5.6.2: Хөрсөн дэх хүнд металлын агууламжийг MNS 5850:2008 стандарттай харьцуулсан 
байдал, 2016 ..........................................................................................................................74 

Хүснэгт 5.6.3: Хөрсөн дэх хүнд металлын агууламжийг MNS 5850:2008 стандарттай харьцуулсан 
байдал, 2015 ..........................................................................................................................74 

Хүснэгт 5.6.4: Төслийн талбайн хөрсөнд агуулагдах элементүүдийн суурь үзүүлэлт, 2005 он .....75 

Хүснэгт 5.6.5: Төслийн талбайн хөрсөнд агуулагдах элементүүдийн агууламжийг суурь үзүүлэлт 
болон стандарттай харьцуулсан байдал ..................................................................................76 

Хүснэгт 5.6.6: Төслийн талбайн хөрсний эрүүл ахуйн үзүүлэлт .................................................77 

Хүснэгт 5.6.7: Оюу толгой төслийн үйл ажиллагаанаас шинээр эвдрэлд өртөх талбайн хэмжээ ..77 

Хүснэгт 5.6.8: Оюу Толгой төслийн барилга байгууламжууд болон ил, гүний уурхай, баяжуулах 
үйлдвэрийн үйл ажиллагаанаас хөрсөн бүрхэвчид нөлөөлөх нөлөөллийн үнэлгээ .....................79 

Хүснэгт 5.7.1: Оюу Толгой төслийн барилга байгууламжууд, ил болон гүний уурхай, баяжуулах 
үйлдвэрийн үйл ажиллагаанаас ургамлан нөмрөгт нөлөөлөх нөлөөллийн үнэлгээ .....................82 

Хүснэгт 5.8.1: Төслийн боломжит нөлөөллийн улмаас ноцтой болон өндөр эрсдэлд орж 
болзошгүй биологийн төрөл зүйлийн олон янз байдлын чухал бүрэлдэхүүн хэсгүүд (ач 
холбогдлын зэрэглэлээр жагсаав) ...........................................................................................85 

Хүснэгт 5.10.1: Түүх соёлын өвд учруулах сөрөг нөлөөллийн эрсдэл.........................................87 

 

Зургийн жагсаалт 
Зураг 5.1.1: ОТ-н бүлэг ордуудын байршил .............................................................................. 1 

Зураг 5.1.2 Хюго Дамметт гүний ордыг ашиглах нэвтрэлтийн план зураг ................................... 4 

Зураг 5.1.3 Гүний уурхайн нэвтрэлтийн загварчлалын изометр проекц зураг ............................. 5 

Зураг 5.1.4 Урьдчилан таамаглаж буй гадаргын суулт ............................................................... 6 

Зураг 5.1.5: ОТ-н бүлэг ордуудын босоо зүсэлт ......................................................................... 7 

Зураг 5.4.1: Ундайн сайрын голдрил өөрчилсөн хэсэг ..............................................................20 

Зураг 5.4.2: ХХБ-ийг хөндлөн огтлох сайрууд...........................................................................21 

Зураг 5.5.1: Шинэ болон хуучин бор овоогийн булгийн байршил ..............................................34 

Зураг 5.5.2 Газрын доорх усны урсацын тохируулгын загвар ....................................................35 

Зураг 5.5.3: Газрын доорх усан дахь молибдений агууламж .....................................................45 

Зураг 5.5.4: Газрын доорх усан дахь хүнцэлийн агууламж ........................................................46 

Зураг 5.5.5: Газрын доорх усан дахь бериллигийн агууламж ....................................................47 

Зураг 5.5.6: Газрын доорх усан дахь кадмигийн агууламж ........................................................48 

Зураг 5.5.7: Газрын доорх усан дахь хромын агууламж ............................................................49 

Зураг 5.5.8: Газрын доорх усан дахь мөнгөн усны агууламж .....................................................50 

Зураг 5.5.9: Газрын доорх усан дахь никелийн агууламж .........................................................51 

Зураг 5.5.10: Газрын доорх усан дахь хар тугалгын агууламж ..................................................52 

Зураг 5.5.11: Газрын доорх усан дахь сурьмагийн агууламж .....................................................53 

Зураг 5.5.12: Газрын доорх усан дахь селений агууламж ..........................................................54 

Зураг 5.5.13: Газрын доорх усан дахь манганы агууламж .........................................................55 

Зураг 5.5.14: Газрын доорх усан дахь мөнгөний агууламж ........................................................56 

Зураг 5.5.15: Газрын доорх усан дахь төмрийн агууламж .........................................................57 

Зураг 5.5.16: Газрын доорх усны түвшин бууралтын прогноз (Хувилбар 1: 36.5 сая тн/жил хүдэр, 
суултгүй ул хөрс) ...................................................................................................................65 



iii 

 

Зураг 5.5.17: Газрын доорх усны түвшин бууралтын прогноз (Хувилбар 1: 36.5 сая тн/жил хүдэр, 
суулттай ул хөрс) ...................................................................................................................66 

Зураг 5.5.18: Гидроизогипсийн зураг (2006 оны байдлаар).......................................................68 

Зураг 5.11.1: Төслийн талбайгаас суурьшлын бүс хүртэлх зай ..................................................88 

 
Дүрслэлийн жагсаалт 
Дүрслэл 5.5.1: Унд, ахуйн ус хэрэглээ .....................................................................................36 

Дүрслэл 5.5.2: Баяжуулах үйлдвэрийн ус ашиглалт..................................................................41 

Дүрслэл 5.5.3: Төслийн талбайн усны алдагдал .......................................................................43 

Дүрслэл 5.6.1: Төслийн талбайн хөрсөнд агуулагдах элементүүдийн агууламжийг суурь 
үзүүлэлттэй харьцуулсан байдал .............................................................................................76 

 
Гэрэл зургийн жагсаалт 
Гэрэл зураг 5.5.1: Газрын доорх ус цуглуулах танк (хураах сав) ...............................................35 

Гэрэл зураг 5.5.2: Уурхайгаас шүүрч байгаа ус, ус цуглуулах зумп............................................36 

Гэрэл зураг 5.5.3: Бохир ус цэвэрлэх байгууламжууд ...............................................................71 

Гэрэл зураг 5.9.1: Нэгдүгээр цооногоос олдсон динозаврын өндөг ............................................87 

 
Бүлгийн хавсралт 

Экологи-эдийн засгийн үнэлгээ 

Хавсралт зургийн жагсаалт 
Хавсралт зураг 5.1.1 ОТ уурхайн эвдрэлд өртсөн, нөхөн сэргээлт хийсэн талбай 
Хавсралт зураг 5.1.2 2020 он хүртэлх хугацаанд эвдэгдэх талбайн хэмжээ 
Хавсралт зураг 5.4.1 Төслийн талбай орчмын гадаргын усны сүлжээ 
Хавсралт зураг 5.4.2 ХХБ-ийг хөндлөн огтлох сайрууд 
Хавсралт зураг 5.6.1 Төслийн үйл ажиллагаанаас нөлөөлөлд өртөх хөрсөн бүрхэвч 
Хавсралт зураг 5.6.2 Хөрсөн бүрхэвчийн хүнд металлын тархалт 
Хавсралт зураг 5.7.1 Төслийн үйл ажиллагаанаас нөлөөлөлд өртөх ургамлан нөмрөг 
Хавсралт зураг 5.7.2 Төслийн үйл ажиллагаанаас нөлөөлөлд өртөх ховор ургамлууд, тэдгээрийн 
байршил 
Хавсралт зураг 5.8.1 Уурхай болон дэд бүтцийн тэлэлт ба амьдрах орчны хомсдол 
Хавсралт зураг 5.9.1 Төслийн талбайн ойролцоо орших улсын болон орон нутгийн 
хамгаалалттай газрууд 
Хавсралт зураг 5.11.1 Нөлөөлийн бүс дэх айлууд 
 



1 

5 Төслийн гол ба болзошгүй сөрөг нөлөөлөл, үнэлгээ 

Танилцуулга 

ОТ төслийн үйл ажиллагаанаас төсөл хэрэгжих газар нутгийн байгаль орчин, нийгэм-эдийн 

засагт нөлөөлөх гол ба болзошгүй сөрөг нөлөөллүүдийг тодорхойлов. 

5.1 Газрын гадарга, хэвлийд нөлөөлөх гол болон болзошгүй сөрөг нөлөөлөл 

ОТ уурхайн MV-006709 дугаартай тусгай зөвшөөрлийн талбай нь 8,489.83 га талбайг хамрах 

бөгөөд говийн намхан толгод, түүний хоорондох нарийн хөндий, талаас бүрдэнэ. Уурхайн 

талбайд баяжуулах үйлдвэрийн цогцолбор, ил уурхай, ХЧО-ууд, уурхайн зам, эрчим хүчний 

хангамжийн шугам ба дэд станцууд, хүнд даацын машин механизмын засвар болон хүн 

тээвэрлэх машины засварын газар, уурхайн тоног төхөөрөмж, бараа бүтээгдэхүүний агуулах, 

шугам хоолойн байгууламж, ДТС, кемп зэргээс бүрдэнэ. Оюут ил уурхайгаас олборлосон хүдрийг 

тус ордоос баруун хойд зүгт орших баяжуулах үйлдвэрийн цогцолборт конвейероор тээвэрлэж 

боловсруулалт хийх бөгөөд боловсруулах үйлдвэрээс гарсан хаягдал зутанг ХХБ-д шугам 

хоолойгоор нийлүүлнэ. ХХБ-д хаягдлыг тунгааж, тунасан усыг эргүүлэн татаж ашиглана.  

ОТ-н бүлэг ордуудын хэмжээнд 2014 оны 4 дүгээр сарын 1-ний байдлаар нөөцийн тооцоолол 

хийсэн. Бүлэг ордуудад Оюут орд, Хюго Дамметт орд, Херуга ордууд хамаарагдана (Зураг 5.1.1). 

Нийт хүдрийн нөөц А+Б+С зэргээр 6,435,249 тонн, үйлдвэрлэлийн зэргээр 309,178 тонн 

нөөцтэйг тооцоолсон байна. ОТ-н бүлэг орд нь ОТ ХХК-ийн эзэмшдэг ашиглалтын тусгай 

зөвшөөрөлтэй ОТ (MV-006709), Онтрэ ХХК-тай хамтран ажиллах гэрээтэй ашиглалтын тусгай 

зөвшөөрөлтэй Шивээ Толгой (MV-015226), Жавхлантын (MV-015225) талбайнуудыг дамжин 

оршдог (Зураг 5.1.1). Херуга орд нь ОТ уурхайн талбайн баруун урд талд залгаа орших 

Жавхлантын талбайд ихэнх хэсэг нь байрлах ба ашигт малтмалын оройн хэсэг газрын 

гадаргуугаас 500 метр орчим гүнд байрлана. Хюго Даммет ордын ихэнх нь ОТ-н лицензийн 

талбайд багтах боловч хойд хэсэг нь Шивээ Толгой лицензийн талбайд байрлана. Тус ордыг 

Хойд Хюго, Өмнөд Хюго, Хойд Хюгогийн үргэлжлэл хэсэг гэж 3 хуваасан байна.  

Зураг 5.1.1: ОТ-н бүлэг ордуудын байршил 

 
Эх сурвалж: ОТ-н бүлэг ордын геологийн нөөц баялгийн тодотгол 
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Газрын гадарга, хэвлийд нөлөөлөх гол болон болзошгүй сөрөг нөлөөллийн үнэлгээнд ОТ (MV-

006709) лицензийн талбайд явагдаж байгаа уурхайн олборлолт, барилга байгууламжийн үйл 

ажиллагааны өнөөгийн байдалд үнэлэлт өгч, 2020 он хүртэл хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг ТЭЗҮ, 

захиалагч байгууллагаас ирүүлсэн мэдээлэл, хээрийн судалгааны үед цуглуулсан мэдээлэл, 

БОНХАЖЯ-аас гаргасан ерөнхий үнэлгээний дүгнэлтэд тусгасан чиглэлийг үндэслэн сөрөг 

нөлөөллийг урьдчилан, нарийвчлан тодорхойлов.  

5.1.1 Газрын гадаргын эвдрэлийн өнөөгийн төлөв байдал, үүссэн сөрөг нөлөөлөл 

ОТ лицензийн талбайд 2000 оноос эхлэн нарийвчилсан хайгуул, судалгаа хийж эхэлснээс хойш 

газрын гадарга хэвлийд эвдрэл үүссэн байна. 2011 оны 7 дугаар сард ил уурхайн хөрс хуулалтын 

ажлыг эхлүүлэн улмаар 2012 оны 4 дүгээр сараас эхлэн хүдэр олборлож эхэлжээ. Уурхайгаас 

олборлосон хүдрийг ашиглалтын эхэн үед хүдрийн агуулахад хурааж байсан ба 2013 оны 1 

дүгээр сараас боловсруулж эхэлсэн. Хюго Даммет ордын Хойд Хюго хэсгийг 2002 онд нээн 

илрүүлж, 2004-2008 оны хооронд Босоо ам 1-ийг байгуулах 1385 м гүн нэвтрэлтийн ажлыг 

гүйцэтгэсэн. Гүний уурхай байгуулах, геологи-хайгуул болон геотехникийн судалгааны 

зориулалтаар 15 км урт хэвтээ малталтын ажлыг газрын хэвлийд хийгдээд байна. 

Одоогийн байдлаар Оюут ил уурхайн олборлох, баяжуулах үйлдвэрийн цогцолбор барих, Хюго 

Даммет ордыг ашиглах босоо амнуудыг барих, ХЧО үүсгэх, ХХБ барих болон бусад дагалдах үйл 

ажиллагаанаас 3,085.1 га талбай эвдрэлд өртөөд байна (Хүснэгт 5.1.1, Хавсралт зураг 5.1.1). 

Хүснэгт 5.1.1: Эвдрэлд өртсөн талбайн хэмжээ  
# Талбайн нэр Эвдэгдсэн талбайн хэмжээ, га 
1 Хаягдал хадгалах байгууламж  976.8 
2 Уурхайн үйл ажиллагааны хэсгүүд 804.5 
3 Уурхайн тээврийн зам  224.1 
4 Дотоод зам 158.3 
5 Бараа материалын талбай, агуулах 126.5 
6 Баяжуулах үйлдвэрийн байгууламжууд 104.2 
7 Уурхайн дэд бүтэц 96.9 
8 Өнгөн хөрсний овоолго 87.4 
9 Ажилчдын кэмп 70.6 
10 Далд уурхайн хэсгүүд 68.6 
11 Хайрганы карьер 63.2 
12 Голдрил өөрчлөх байгууламж 58.7 
13 Нөхөн сэргээх боломжтой талбай 48.5 
14 Хаягдал чулуулгийн овоолго  47 
15 Зогсоолын талбай 31.6 
16 Засвар үйлчилгээний газар 30.3 
17 Өнгөн хөрсийг хуулсан талбай 23 
18 Дулаан, ус түгээх шугам хоолой 21.3 
19 Оффисын барилга, байгууламж 16.3 
20 Үерийн ус цуглуулах, ууршуулах цөөрөм 14.6 
21 Хайгуул судалгааны талбай 4 
22 Элс, хайрганы карьерийн талбай 3.6 
23 Техникийн нөхөн сэргээлт хийсэн талбай 3 
24 Зам 0.6 
25 Ус хангамжийн худаг 0.3 
26 Бусад 1.1 
27 Нийт 3085.1 

5.1.2 Газрын гадарга, хэвлийд нөлөөлөх гол болон болзошгүй сөрөг нөлөөлөл 

ОТ уурхайн үйл ажиллагаагаар 2016 оны 4 дүгээр сарын 3-ны байдлаар нийт 3,085.1 га талбай 

эвдрэлд өртсөн байна. Үүнээс 105.6 га талбайд техникийн нөхөн сэргээлт хийсэн байна. ТЭЗҮ 

болон уулын ажлын төлөвлөгөөнд үндэслэн тооцоход 2020 он хүртэл 417.8 га талбай шинээр 
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эвдрэлд өртөгдөхөөр байна. Үүнээс 20.2 га талбайд Оюут ил уурхайн олборлолт, 94.2 га талбайд 

ХЧО бий болохоор төлөвлөгджээ (Хавсралт зураг 5.1.2). Хүснэгт 5.1.2-д 2016-2020 онд уурхайн 

үйл ажиллагаанаас шинээр эвдрэлд өртөх талбайн хэмжээг харуулав. 

Хүснэгт 5.1.2: ОТ уурхайн үйл ажиллагаанаас  газрын гадарга шинээр эвдрэлд өртөх талбайн 
хэмжээ 

Талбайн нэр Шинээр эвдрэлд өртөх талбай, га 
Ил уурхай 20.2 
Хаягдал хадгалах байгууламж 301.6 
ХХБ-ийн хаягдал чулуулгийн овоолго 1.8 
Хойд хаягдал чулуулгийн овоолго 94.2 
Нийт талбай  417.8 
Эх сурвалж: ОТ уурхайн газар ашиглалтын баг 

ОТ-н бүлэг ордыг ашиглах 2020 он хүртэлх хугацаанд газрын гадарга хэвлийн төрх байдалд бий 

болох гол болон болзошгүй сөрөг нөлөөллийг доор дурдав. Үүнд: 

Гол сөрөг нөлөөлөл 

• Олборлосон ашигт малтмалын хэмжээгээр МУ-ын ашигт малтмалын нөөц багасах, геологийн 

тогтоц өөрчлөгдөх, 

• Газрын гадарга, хэвлий эвдрэлд орж, гадаргын хэлбэр дүрс рельеф өөрчлөгдөх, үзэгдэх 

орчны гоозүйг доройтуулах, 

• Дугатын хайрганы, Халивын элсний, Оюут ил уурхайн карьер үүссэнээр тухайн орчны 

гадаргын усны урсацын горим өөрчлөгдөх, түр зуурын урсгал усаар тэжээгддэг бага гүнт уст 

давхаргын тэжээл багасах, газрын хэвлийд ухмал үүсэж, унаган байдалд нь хүртэл нөхөн 

сэргээх боломжгүй үлдэгдэл нөлөөлөл бий болох, 

• Гүний уурхайд нэвтрэлт малталтын ажил хийх, ашиглах үйл ажиллагаагаар газрын хэвлийд 

хоосон орон зай үүсэх, газрын гадаргад суулт, цөмрөлт үүсэх, босоо болон хөндлөн 

нэвтрэлтийн үед ухсан хаягдал чулуулгаас газрын гадаргад овоолго үүсэх, 

• Ил уурхайнуудаас олборлолт хийх, гүний уурхайд нэвтрэх малталтын ажил хийх үед, ХЧО 

бий болж газрын гадаргын хэлбэр дүрсийг өөрчлөх, 

• ХХБ-ийг ашиглаж дуусах үед газрын гадаргууд 70 м өндөртэй хаягдлын овоолго үүсэх, 

Болзошгүй сөрөг нөлөөлөл 

• ХЧО болон бага агуулгатай хүдрийн овоолгоос хүчиллэг урсац үүсэх нөхцөл бий болсон 

тохиолдолд газрын гадарга, хэвлийг хүчиллэг урсац, чулуулагт агуулагдах хүнд металлуудыг 

уусган газрын гадарга, хэвлийг бохирдуулах, улмаар гадаргын болон газрын доорх усыг дам 

байдлаар бохирдуулах, 

• Засварын газар, ШТМ-ын агуулах, ШТС, тэсрэх бодисын агуулахаас ШТМ болон химийн 

бодис алдагдал, асгаралт үүсэж газрын гадарга хэвлийг бохирдуулах, 

• Уурхайн ажилчдын хотхон, уурхайн бусад барилга байгууламжуудаас гарсан хатуу хог 

хаягдлаар газрын гадаргыг бохирдуулах, салхи, усаар зөөгдөн ойр орчмын газрын гадаргыг 

бохирдуулах, 

• Химийн бодис тээвэрлэх, хадгалах үйл ажиллагаанаас хөрс, газрын гадарга бохирдох, 

• Шингэн хаягдал хөрсөнд ил задгай хаягдсанаас орчны хөрсийг, улмаар гүний ус, хөрс, 

ургамлыг бохирдуулах, 

• ДТС-аас гарах үнсээр хөрс бохирдох, тээвэрлэх явцад агаарт хаягдаж, газрын гадаргыг 

бохирдуулах, 
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• Хүнд машин механизмын засварын газар, зогсоолын талбай орчмын газрын гадарга 

бохирдож болзошгүй байна. 

5.1.2.1 Гүний уурхай түүний үйл ажиллагаа, газрын гадаргад нөлөөлөх нөлөөлөл  

2016 оны 6 дугаар сараас 2020 оны 5 сар хүртэл Хойд Хюго хэсгийн ашиглалтын давхар 1–ийн 

хэвтээ малталт нэвтрэлтийн ажлыг хийнэ. Гүний уурхайн тэсэлгээний ажил 2020 оны 5-р сард 

эхлэх ба хүдэр олборлолт 2021 оны 01-р сараас эхлэхээр төлөвлөжээ. Олборлолтын хэмжээг 

нэмэгдүүлэн хоногт дунджаар 95,000 тонн хүдэрт хүргэж, 2027-оос 2035 онуудад оргил хүчин 

чадлаар баяжуулах үйлдвэрийг хангах бөгөөд үүнээс цааш хүчин чадлаа бууруулан 2039 онд 

ашиглалт дуусна. Хойд Хюго хэсгийн ашиглалтын давхар 1-ийн хэвийн үйл ажиллагааг хангахад 

Босоо ам  5, 203 км урт хэвтээ малталт, 6.8 км урт босоо цооног, 137,000 м3 том малталт хийнэ. 

Ашиглалтын давхар 1-ийн уулын ажил хийгдэх түвшингүүд газрын гадаргаас 1300м орчим доор 

байрлана. Хүдрийн биет дунджаар 2 км урт, 280 м өргөнтэй. Гүний уурхайн хүрээнд нийт 52 

ширхэг олборлолтын малталт нэвтрэх ба тэдгээрээр дамжин орж 2231 хүдэр буух цэг 

байгуулахаар төлөвлөсөн байна (Зураг 5.1.2, Зураг 5.1.3). Хүдрийн биетийг олборлоход бэлэн 

болгох үйл ажиллагаагаар газрын гадаргад нэвтрэлтийн амууд, ам малтахад гарсан хурдсаар 

газрын гадаргад овоолго бий болно.  

Зураг 5.1.2 Хюго Дамметт гүний ордыг ашиглах нэвтрэлтийн план зураг 

Эх сурвалж: Оюу толгойн зэс-алтны бүлэг ордыг ашиглах ТЭЗҮ, 2015 
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Зураг 5.1.3 Гүний уурхайн нэвтрэлтийн загварчлалын изометр проекц зураг 

Эх сурвалж: Оюу толгойн зэс-алтны бүлэг ордыг ашиглах ТЭЗҮ, 2015 

Газрын гадаргын суулт 

Хойд Хюгогийн Ашиглалтын давхар 1-ийн уурхайн төгсгөлийн байдлаар ан цавшил явагдах 

хязгаар (тээвэрлэлт хийгдэх босоо ам зэрэг гол дэд бүтцүүдэд мэдэгдэхүйц нөлөө өгөх цэг гэж 

тодорхойлсон)–ыг урьдчилан тогтоосныг (Зураг 5.1.4)-т үзүүлэв. Нураалтын хэсэг хойд ба урд 

хүрээгээр хязгаарлагчтай тул суултын өнцгийг бараг эгц босоогоор, харин зүүн ба баруун 

талаараа хязгаарлагч нь сул тул ойролцоогоор 55°-аар тус тус тооцсон байна. Гадаргуугийн 

суултын улмаас үүсэх ан цавшлын явагдах хязгаарын гадна талд төлөвлөгдөж буй бүх босоо 

амууд болон суурин дэд бүтцүүдийг байршуулахаар төлөвлөсөн байна. Ан цавшил явагдах 

хязгаарт Босоо ам 1 хамгийн ойр байрлана. Босоо ам 2-ын ачих тоноглолууд болон үндсэн 

бутлуур 2020 оны эхээр ашиглалтад орох хүртэл Босоо ам 1-ийг ачаа өргүүрийн гол амны 

зориулалтаар ашиглана. Үүнээс хойш Босоо ам 1 нь агаар оруулах үндсэн үүрэг гүйцэтгэнэ. 

Гүний уурхайн давхар 1-ийн панель 0, 1, 2-ийг ашиглах ашиглалтын нийт хугацаанд 

агааржуулалтын зориулалтаар ашиглахад Босоо ам 1-ийн тогтворжилт хэвээр хадгалагдана гэж 

үзэж байна. Боломж нэмэгдвэл Босоо ам 1-ийг 2035 он хүртэл өргүүрийн зориулалтаар ашиглаж 

болохыг загварчлал харуулж байна. 
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Зураг 5.1.4 Урьдчилан таамаглаж буй гадаргын суулт  

Тайлбар: Цавшил явагдах хязгаар = тод улаан шугам   
Эх сурвалж: Оюу толгойн зэс-алтны бүлэг ордыг ашиглах ТЭЗҮ, 2015 
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Зураг 5.1.5: ОТ-н бүлэг ордуудын босоо зүсэлт 

Эх сурвалж: Оюу толгойн бүлэг ордын геологийн нөөц баялгийн тодотгол 
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5.2 Уур амьсгалд нөлөөлөх гол ба болзошгүй сөрөг нөлөөлөл 

Гол сөрөг нөлөөлөл 

Уур амьсгалын өөрчлөлтийн гол шалтгаан нь хүний үйл ажиллагааны улмаас агаар мандалд 

ялгарч байгаа хүлэмжийн хий юм. Хүлэмжийн хий нь хэт улаан туяаг шингээн авч буцаан 

туяаруулах шинж чанартай байгалийн буюу хүний үйл ажиллагааны гаралтай хийн мандлын 

бүрэлдэхүүн хэсэг юм. Үүнд нүүрсхүчлийн хий (CO2), метан (CH4), азотын исэл (N2O), ус фторт 

нүүрстөрөгчүүд (HFCs), перфторт нүүрстөрөгчүүд (PFCs), гексафторт хүхэр (SF6) зэрэг хий орно. 

Хүний үйл ажиллагааны улмаас агаар мандал дахь хүлэмжийн хийн агууламж ихсэж байгаа нь 

уур амьсгалын өөрчлөлтийн гол шалтгаан болдог. 

Энэ төслийн үйл ажиллагаанаас шууд ба шууд бусаар хүлэмжийн хий ялгарна. Үүнд: 

• Хүлэмжийн хийн шууд ялгаруулалт: ОТ-н хяналтан доорх үйл ажиллагаанаас үүсэх 

хүлэмжийн хий, 

• Хүлэмжийн хийн шууд бус ялгаруулалт: Төсөлд ашиглаж буй бараа материал, 

үйлчилгээний хувьд гуравдагч этгээдийн бий болгосон хүлэмжийн хий багтана. 

Уг төслийн дараах үйл ажиллагаанаас хүлэмжийн хий ялгарна. Үүнд: 

• Хөрсний үржил шимт хэсгийг хуулах, 

• Барилга байгууламж барих, 

• Зам барилгын ажил, 

• Бусад төрлийн барилгын ажил, 

• Түлш шатахууны хэрэглээ – тээврийн хэрэгсэл: 

• Уурхайн талбайд ажиллах тээврийн хэрэгсэл, 

• Хангамж үйлчилгээний тээврийн хэрэгсэл, 

• Ажилчдыг тээвэрлэх – агаараар, 

• Ажилчдыг тээвэрлэх – газраар буюу авто замаар, 

• Түлш шатахууны хэрэглээ – дотоод шаталтат суурин: 

• Дизель үүсгүүрүүд, 

• Уурын зуух, 

• Цахилгааны хэрэглээ, 

• Хаягдал: 

• Булж устгах хог хаягдал, 

• Бордоо, 

• Шатааж устгах хог хаягдал, 

• Боловсруулан дахин ашиглах хог хаягдал, 

• Тэсрэх бодис, 

• Технологийн процессын нэмэлт – химийн бодисууд зэрэг болно. 

Төслийн үйл ажиллагаатай холбоотойгоор хэд хэдэн төрлийн хүлэмжийн хий ялгардаг. ОТ 

төслийн үйл ажиллагаанаас ялгарах хүлэмжийн хийн хамгийн өндөр хувийг CO2 эзэлнэ. Үүний 

зэрэгцээ, бага хэмжээний метан (CH4) болон азотын исэл (N2O) ялгарна. Төрөл бүрийн 

хүлэмжийн хийн ялгаралтын хувьд хүлэмжийн хийн нийт ялгаруулалтыг хамруулах зорилгоор 

тонн CO2-эквивалент (CO2-экв.) гэсэн нэгжээр үнэлж илэрхийлэх стандарт практик байдаг.  

Төслийн үйлдвэрлэлийн үе шатанд гол төлөв ДТС-ын (үндсэн эх үүсвэр) нүүрсний хэрэглээ 

болон тээврийн хэрэгсэл, дизель станцуудын түлшний хэрэглээнээс хүлэмжийн хийн шууд 

ялгаруулалт үүснэ. Урьдчилсан үнэлгээгээр төслийн үйлдвэрлэлийн үе шатанд хүлэмжийн 

хийн жилийн дундаж ялгаруулалт 1,850,000 тонн CO2-экв. байна гэж тооцоолжээ. Үүнд 

БНХАУ-аас авах эрчим хүчний хэрэглээ багтаж буй боловч ОТ-н хөрөнгө оруулалтын 

гэрээнд тусгасан ирээдүйд энэхүү импортын эрчим хүчийг орлуулах МУ-ын өөрийн 
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үйлдвэрлэх цахилгааныг оруулаагүй юм. Эрчим хүчний хангамжид оруулах өөрчлөлтийг 

дахин нягталж, шинэчилсэн хүлэмжийн хийн тооцооллыг бэлтгэсний үндсэн дээр хийж 

гүйцэтгэнэ1. 

Төслийн үйл ажиллагаанаас жилд дунджаар 1,850,000 тонн CO2-экв. хүлэмжийн хий 

ялгарснаар агаар мандал дахь хүлэмжийн хийн агууламжийг нэмэгдүүлнэ. 

5.3 Агаарын чанар, дуу шуугианы гол болон болзошгүй сөрөг нөлөөлөл  

ОТ-н бүлэг ордоос зэс, алт олборлох, боловсруулах төслийн талбай, түүний орчмын агаарын 

чанар, дуу шуугианы түвшинд нөлөөлөх гол болон болзошгүй сөрөг нөлөөллийн талаар энэхүү 

хэсэгт дэлгэрүүлж авч үзлээ.  

5.3.1 Агаар бохирдуулагч эх үүсвэр 

Ил уурхайгаас хүдэр олборлох, ачиж тээвэрлэх, буулгах явцад, баяжуулах үйлдвэрийн үйл 

ажиллагаа, ХЧО, бага агуулагатай хүдрийн овоолгоос тоосжилт үүсч агаарт агуулагдах нарийн 

ширхэглэгт тоосонцорын хэмжээг нэмэгдүүлнэ. Түүнчлэн уурхайн технологийн замаар 

хөдөлгөөнд оролцож буй тээврийн хэрэгслүүдийн хөдөлгөөнөөр тоосжилт үүсэхээр байна.  Мөн 

ДТС, ХХБТ, тээврийн хэрэгслүүдийн яндангаас ялгарах нүүрстөрөгчийн исэл, хүхэрлэг хий, 

азотын исэл, нүүрстөрөгчийн давхар исэл зэрэг агаар бохирдуулагч төрөл бүрийн хийнүүдээс 

уурхай, түүний орчмын агаарт бохирдол үүснэ. Дээр дурдсан бохирдуулагч эх үүсвэрүүдээс 

бохирдол үүсэх нөхцөл, бохирдлын төрлөөр ангилан Хүснэгт 5.3.1-т үзүүлэв. 

Хүснэгт 5.3.1: Агаар бохирдуулагч эх үүсвэрүүд 
Эх үүсвэр Үүсэх нөхцөл Үйл ажиллагааны төрөл Бохирдуулагч 
Ил уурхай 
  

Уурхайн олборолт Ухаж ачих Тоосны ширхэг 
Дуу шуугиан 

Уурхайн тэсэлгээ АНФО 
RIOFLEX 

Тоосны ширхэг 
Дуу шуугиан 
Чичиргээ үүсэх 

Тээвэр Уурхайн замаар зорчих 
тээврийн хэргэсэл 

Тоосны ширхэг 
Дуу шуугиан 
CO, NO2, SO2 

Уурхайн хаягдал Хаягдал чулуулгийн 
овоолго 

Тээвэрлэх болон овоолох Тоосны ширхэг 
Салхины элэгдэл  

Хаягдал хадаглах 
байгууламжийн далангууд 

Салхины элэгдэл Тоосны ширхэг 
  

Хаягдал хадаглах 
байгууламж 

Ууршуулах үе Ууршимтгай 
органик 
нэгдлүүдээс гарах 
үнэр 

Баяжуулах үйлдвэрийн 
цогцолбор 

Анхдагч бутлуур Хүдэр бутлах Тоосны ширхэг 

Дуу шуугиан 
Дамжуулагч Хүдэр зөөх Тоосны ширхэг 

Дуу шуугиан 
Хүдрийн агуулах Хүдрийн овоолго Тоосны ширхэг 

Нунтаг тоос 
Хоёрдогч бутлуур Хүдэр бутлах тээрэм Тоосны ширхэг 

Дуу шуугиан 
Эцсийн баяжмал 
дамжуулагч 

Бутлагдсан хүдэр Нунтаг тоос 

Баяжмал савлах  Баяжмал ачих 
  

Дуу шуугиан 

                                                

1 Оюу толгой ХХК, Оюу Толгой Төсөл – БОННБҮ, 2012, Бүлэг С2, хуу 24-25   
(http://ot.mn/media/ot/content/page_content/commitments/ESIA/1_ESIA/Impact_Assessment/ESIA_OT_C2_Climate_air_qualit
y_MN.pdf) 
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Эх үүсвэр Үүсэх нөхцөл Үйл ажиллагааны төрөл Бохирдуулагч 
ДТС, ХХБТ Дулааны төв станц Цахилгаан дулааны үүсвэр   

  
CO, NO2 ,SO2 Үнс, 
HCI, HF 

Шатаах зуух Бохирдсон даавуу, 
эмнэлгийн хог хаягдал 
шатаах 

Барилга байгууламж /дэд 
бүтэц/ 
  

Барилга байгууламж 
барих, өргөтгөл хийх 
үеийн хөрс хуулалт, 
талхлагдах хэсгүүд 

Газар шорооны ажил, салхи 
шуурганы нөлөөлөл 

Тоосны ширхэг 

Далд уурхайн бүтээн 
байгуулалт  

Газар шорооны ажил, салхи 
шуурганы нөлөөлөл 

Тоосны ширхэг 

ШТС болон ШТМ-ын 
агуулах 

Түлш, ШТМ-ын ууршилт Дэгдэмхий болон 
ууршимтгай 
органик 
нэгдлүүдээс гарах 
үнэр 

Засварын газар, машины 
зогсоол болон бусад 
тээвэр зорчих хэсгүүд 

Машины яндангаас гарах 
утаа, тос тослох материал 
хаягдал 

CO, NO2, SO2 
  
Дэгдэмхий болон 
ууршимтгай 
органик 
нэгдлүүдээс гарах 
үнэр 

Тэсрэх бодисын үйлдвэр  Үйлдвэрлэл  Тоосны ширхэг 
Халивын  элсний орд Газар шорооны ажил, салхи 

шуурганы нөлөөлөл 
Тоосны ширхэг 

  Дугатын хярын дайрганы 
орд 

Салхи шуурганы нөлөөлөл Тоосны ширхэг 

Ил уурхай хоногийн 24 цагийн2 туршид тасралтгүй ажиллах ба үйл ажиллагааны явцад жилийн 

аль ч улиралд тоосжилт үүсгэнэ. Дээрх хүснэгтээс үзэхэд эх үүсвэр бүрээс үүсэх тоос болон 

бохирдуулагч хийнүүд нь орчны агаарын чанарт нөлөөлнө. Эдгээр эх үүсвэрүүдээс хэдий 

хэмжээний бохирдуулагч гарахыг тооцоолон дараах байдлаар үзүүлэв.  

Төслийн үйл ажиллагааны хүрээнд тоосжилт үүсгэх  дараах үндсэн эх үүсвэрүүдийг авч үзэв. 

Үүнд: 

• Баяжуулах үйлдвэрийн барилга байгууламжууд,               

• Тээврийн хэрэгслүүд зорчих автозам, 

• Уурхайн хаягдал хадгалах байгууламж 2-ыг барих явцад,  

• Ил уурхай, 

• Халивын элсний ордын үйл ажиллагаа зэрэг болно. 

Дээрх барилга байгууламжуудын элэгдэл эвдрэлд өртсөн газраас бий болох тоосжилтын хэмжээг 

дараах томъёогоор тодорхойлов. 

П=SWc. (3) ץ 

Үүнд: S – Задгай талбай (м2) 

Wc – Тоосны хувийн хийсэлт, элс хайрганд Wc=0.1. 10-6кг/( м2/с) (ОТ уурхайн талбайн 

хөрсний механик бүрэлдэхүүний шинжилгээнээс харахад нийт бүрэлдэхүүний 80 орчим 

хувийг элс бүрдүүлж байгаа учир тоосны хувийн хийсэлтийг элснийхээр тооцоолов.) 

 ү - Уулын цулын хэмхрэлийн коэффициент ойролцоогоор 0.1 гэж авсан.  

                                                

2 Оюу Толгойн Зэс-Алтны бүлэг ордыг ашиглах ТЭЗҮ-ийн тодотгол 2015, хуудас XI-35  
3 Сборник методик по расчёту выбросов в атмосферу загрязняющих вешеств различными производствами, 1986. c.103 
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Тоосжилт үүсгэх эх үүсвэрүүдийн нийт талбайн хэмжээг нь үндэслэн тооцож гаргасан ба 

байгууламж тус бүрээр үзүүлэв. 

5.3.1.1 Баяжуулах үйлдвэрийн үйл ажиллагаанаас  үүсэх тоосжилт 

Баяжуулах үйлдвэрийн барилга байгууламжууд болох хүдрийн агуулах болон анхдагч бутлуур нь 

тоосжилтын гол эх үүсвэр юм. Эдгээр эх үүсвэрүүдийн  ойр орчимд хэмжсэн нарийн ширхэглэгт 

тоосонцорын агууламж 0.006-0.271 мг/м3, бүдүүн ширхэглэгт тоосонцорын агууламж 0.007-0.893 

мг/м3 байна. Жилийн ихэнх хугацаанд МУ-ын Агаарын чанар, техникийн ерөнхий шаардлага MNS 

4585:2007 стандартын хүлцэх хэмжээнээс давсан4. Баяжуулах үйлдвэрийн үйл ажиллагаа 

нийтдээ 25.7 га талбайг хамрах бөгөөд тухайн талбайд ажиллах машин механизм болон салхины 

нөлөөгөөр хоногт 210.4 кг тоос агаарт дэгдэх урьдчилсан тооцоог гаргав. Тухайн талбайд хувийн 

хамгаалах хэрэгсэл хэрэглээгүй тохиолдолд ажилчдын эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлж 

болзошгүй. 

5.3.1.2 Тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөн, шороон замаас үүсэх тоосжилт 

ОТ төслийн талбайд 158.9 га талбайг уурхайн дотоод зам эзлэх ба ашиглалтын явцад 

урьдчилсан тооцоогоор хоногт 1,327 кг тоос үүсэхээр байна. Уурхайн дотоод замаар зорчих 

тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнөөс үүсэх тоосжилтыг дарах зорилгоор  өдөр бүр  чийгшүүлэн 

тоосжилтыг бууруулах арга хэмжээг хэрэгжүүлж байна. Гэхдээ уурхайн замын ачаалал ихсэх,  

усалгааны машины урсгал засвар хийлгэх хугацаанд замууд хуурайшсанаас тоосжилт нэмэгдэх 

нөхцлийг бүрдүүлнэ. 

5.3.1.3 ХХБ  болон ХЧО-оос үүсэх тоосжилт 

ХХБ-ийн 2 дугаар сангийн барилгын ажлын үед бий болох хөрсний эвдрэл, салхины элэгдэл 

эвдрэлээс урьдчилсан тооцоогоор хоногт 3,456 кг тоос агаарт дэгдэнэ. Тус тооцооллыг 2020 он 

хүртэлх ХХБ-ийн тэлэлтийг харгалзан нийт 400 га талбайд үндэслэн тооцож гаргасан.  

Мөн ХХБ-ийн ойр орчмын нарийн ширхэглэгт тоосонцорын агууламж ХХБ-ийн 1 дүгээр сан 

орчимд 0.005-0.770 мг/м3, 2-р сан орчимд 0.003-0.951 мг/м3 байхад бүдүүн ширхэглэгт 

тоосонцорын  агууламж 1-р сан орчимд 0.004-0.770 мг/м3 , 2-р сан орчимд 0.006-0.959 мг/м3 

байна. 2015 оны хэмжилтийн дүнгээс үзэхэд  5 дугаар сард нэг удаа  МУ- ын Агаарын чанар, 

техникийн ерөнхий шаардлага MNS 4585:2007 стандартын хүлцэх хэмжээ (0.05 мг/м3)-нээс 

давсан байна5.   

ХХБ-ын хаягдал чулуулгийн гадаад овоолго болон өнгөн хөрсний овоолго 2015 оны байдлаар 

нийт 364.5 га талбайг хамарсан бөгөөд эндээс урьдчилсан тооцоогоор хоногт 3,144 кг тоосжилт 

үүсэхээр байна.  2020 он гэхэд уурхайн тэлэлттэй холбоотой хаягдал чулуулгийн гадаад овоолго 

474.2 га-д хүрч тоосжилтын хэмжээ хоногт 950.4 кг тоосжилт үүсэх урьдчилсан тооцоо гарч 

байна. Уурхайн гадаад овоолгын талбай салхины элэгдэлд өртөмтгий, дулааны улиралд ууршилт 

ихтэй байдаг тул хаягдлын гадаргуу богино хугацаанд хатах, тоосжилт үүсгэх нөхцлийг улам 

идэвхижүүлж болзошгүй. Мөн ил уурхайгаас хүнд даацын тээврийн хэрэгсэл хаягдал чулуулаг 

тээвэрлэх, буулгах явцад тоосжилт нэмэгдэнэ.  

                                                

4 Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний биелэлтийн тайлан 2015, хуудас 101-104 
5 Оюу Толгойн төслийн баяжуулах үйлдвэрийн хаягдал хадгалах байгууламж орчмын тоосны хяналт шинжилгээний үр 

дүнгийн тайлан, 2015, хуудас 6-8 (дотоод тайлан) 



12 

 

5.3.1.4 Ил уурхайн үйл ажиллагаанаас үүсэх тоосжилт 

ОТ төслийн ил уурхайн талбай 2020 он хүртэлх төлөвлөлтөөс үзвэл 254.7 га буюу 2015 оныхоос 

107 га талбайгаар  нэмэгдэж өртөгдөх бөгөөд хөрс хуулалт болон уулын ажлын хүрээнд хоногт 

924.4 кг тоос дэгдэхээр байна. Мөн уурхайн тэсэлгээнээс үүсэх дуу шуугиан болон нарийн 

ширхэглэгт тоос агаарт дэгдэх нь тухайн орчинд ажиллах ажилчдын эрүүл мэндэд сөргөөр 

нөлөөлж болзошгүй. 

5.3.1.5 Халивын элсний ордоос үүсэх тоосжилт  

Халивын элсний орд нь төслийн талбайн зүүн хойд хэсэгт 42.1 га талбайг хамрах ба тус ордын 

бодитой (B) нөөц нь 1,089,500 м3 юм. Уг ордын нийт ашиглалтын хугацааг 8 жилийн хугацаанд 

ашиглахаар төлөвлөсөн бөгөөд хүчин чадлын үзүүлэлтийг хүснэгт 5.3.2-т үзүүлэв. Халивын 

элсний орд хоногт 12 цаг ажиллана гэж тооцвол орчны агаарт ойролцоогоор хоногт 181  кг тоос  

үүсэх урьдчилсан тооцлоо гарч байна.  

Хүснэгт 5.3.2: Халивын элсний ордны олборлолтын хүчин чадал6 

Жил 
1 дэх 
жил 

2 дахь 
жил 

3 дахь 
жил 

4 дэх 
жил 

5 дахь 
жил 

6 дахь 
жил 

7 дахь 
жил 

8 дахь 
жил 

Хүчин чадал, 
мян.м3 

19.9 138.6 118.7 155.1 128.6 155.6 123.5 159.2 

ОТ уурхайн үйл ажиллагаанд тоос үүсгэгч гол эх үүсвэрүүд нь ил уурхай, баяжуулах үйлдвэр, 

уурхайн дотоод зам, техник хэрэгсэл болон хог хаягдал боловсруулах төвийн далангаас, хаягдал 

хадгалах байгууламжууд нийлээд 1221.9 га талбайг хамрах бөгөөд талбай тус бүрээр 

дэлгэрүүлэн хүснэгт 5.3.3 –т үзүүлэв. 

П=12210000 м2
*0.1.10-6 кг/( м2/с)*0.1=0.1221кг/сек =439 кг/цаг  

ОТ төслийн  үйл ажиллагаагаас төслийн талбай орчмоос сард ойролцоогоор 296384 кг тоос 

дэгдэхээр байна. Байгууламж тус бүрээр  үүсэх тоосжилтын хэмжээг дэлгэрүүлэн хүснэгт 5.3.3-т 

үзүүлэв. Хуурайшилттай болон салхины хурд 6.5 м/с-ээс дээш байх үед тээврийн хэрэгслийн 

хөдөлгөөн болон овоолгоос тоос тархаж орчны тоосжилтын хэмжээг нэмэгдүүлнэ. ОТ төсөл 

хэрэгжиж буй бүс нутагт шороон шуургатай өдрийн тоог хамгийн их утгаар авбал жилд 132 өдөр 

байна.  

Хүснэгт 5.3.3: Уурхайн байгууламжуудаас үүсэх тоосжилтын хэмжээ 

Байгууламжууд Талбайн хэмжээ,га  
1 хоногт үүсэх 
тоосны хэмжээ, кг 

1 сард үүсэх тоосны 
хэмжээ,кг 

Ил уурхай 107 898.3 26,054 
Баяжуулах үйлдвэр 25.7 210.4   6,312 
ХХБ болон овоолго  

874 
            7,341.6           220,248 

ХХБТ 15.5 129.8 3,870 

Элсний орд 42.1 181.4 5,430 
Дотоод зам тээвэр             158.9             1,327.2            39,100 
Нийт 1221.9 10,086 296,384  
Тэмдэглэл: 2015-2020 он хүртэл ажлын төлөвлөгөөг тусгав.  

                                                

6 Оюу Толгойн ордоос зэс, алт олборлох, боловсруулах төслийн өргөтгөл шинэчлэлийн нэгдсэн төслийн БОННҮ-н 

тайлан, Натур Фрейндли ХХК, УБ, 2012, хуудас I-81 
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ХХБ болон хаягдлын овоолгоос  сард ойролцоогоор  220,248 кг тоос үүсэхээр байхад хог хаягдал 

боловсруулах төвийн үйл ажиллагаанаас сард 3,870 кг тоосжилт үүснэ.   

5.3.2 Тээврийн хэрэгслээс гарах бохирдуулагч бодисуудын хэмжээ 

ОТ төсөл 2020 он гэхэд уурхайд ашиглах техник, тоног төхөөрөмжийн хүчин чадлаа одоо 

байгаагаас 2 дахин нэмэгдүүлж, уурхайн хүнд даацын 145 ширхэг тээврийн хэрэгсэл 

ашиглагдана7. Эдгээр тээврийн хэрэгслүүд ажиллах үед яндангаас нүүрстөрөгчийн исэл, 

хүхэрлэг хий, азотын исэл, нүүрстөрөгчийн давхар исэл, хөө тортог агаарт ялгарч агаарын чанар 

найрлагыг өөрчилж, бохирдуулна. 

Тээврийн хэрэгслүүд болон хүнд даацын машин механизмуудын хөдөлгүүрээс ялгарах утаа нь 

агаарын чанарыг бохирдуулах төдийгүй, амьсгал боогдуулагч, хорт хавдар үүсгэгч зэрэг хүний 

эрүүл мэндэд хортой бодисуудыг агуулдаг бөгөөд агаар мандалд шууд цацагдаж байдаг. 

Тээврийн хэрэгслийн хөдөлгүүрээс ялгарах утаан дахь агаар бохирдуулагчдийн хэмжээг 

бензинээр ажилладаг хөдөлгүүрт нүүрстөрөгчийн исэл, дизелиэр ажилладаг хөдөлгүүрт азотын 

ислүүд, хөө, тортогийн агууламжаар тус тус тодорхойлдог. ОТ төслийн хүрээнд ашиглагдаж буй 

машин механизмуудын шатахуун зарцуулалтын хэмжээг хүснэгт 5.3.4 –т  нэгтгэн үзүүлэв. 

Хүснэгт 5.3.4: Уурхайн машин механизмын шатахуун зарцуулалт 

Тоног төхөөрөмжүүдрк 
Тоо 
ширхэ

г 

Түлш 
л/цагт 

Түлш 
өдөрт/л 

Түлш 
жилд/тн 

Дизель гидравлик 
экскаватор 

RH340 2 376 13,536 4,602.24 

Цахилгаан экскаватор 495 HR 3 1,308(кВт) 31,392 (кВт) 10,987,200 
(кВт) 

Экскаватор Komatsu PC600 2 37 888 301.91 
Утгуурт ачигч  WA1200 2 160 5,760 1,958.4 
 930E-4SE 50 206 185,400 63,036 

Komatsu 
HD785WT 

4 72 4,032 1,370.88 

HM400 4 72 4,032 1,370.88 
CAT735 2 33 924 314.16 

Дизель өрмийн машин PV-351D 2 178 4,877.2 1,658.24 
Цахилгаан өрмийн 
машин 

PV-351Е 2 598(кВт.ц) 14,352(кВт) 5,023,200(кВт) 

Грейдер 
 

CAT 24M 2 70 1,890 642.6 
CAT 16M 6 35 2,835 963.9 

Гинжит бульдозерь 
 

Komatsu D475-
5EO 

2 64 1,958.4 665.856 

Komatsu D375A-6 5 39 2,983.5 1,014.39 
Дугуйт бульдозерь Komatsu WD600-6 3 31 1,562.4 531.216 
Дугуйт ачигч 
 

Komatsu WA500-6 2 18 432 146.88 
Komatsu 

WA250PZ
-5 

2 18 432 149.88 

Дугуй засвар Kalmar Sterling 
Truck 

2 20 480 163.2 

Кабелийн утас тээвэр Komatsu WA-500 4 18 864 293 

Суудлын машин  Тоyota 15 10 2,100 714 
Хүн зөөх машин  Тоyota 27 18 6,804 2,313 
Чирэгч  Hercules  2 206 3,917 1,503.8 
Нийт   145 1,699 291,002.5 84,262.9 

                                                

7 Оюу Толгойн Зэс-Алтны бүлэг ордыг ашиглах ТЭЗҮ-ийн тодотгол 2015, хуудас XI-38 
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5.3.3 ДТС болон ХХБТ-ийн шатаах зуухнаас ялгарах хаягдал хий 

ДТС-ын зуухнаас NOx, CO, SO2 хаягдал хий болон нарийн ширхэглэгт тоос ялгарна. Түүнээс 

гадна, хаягдал шатаах зуухны үйл ажиллагааны үед зарим төрлийн дагалдах материал, 

тухайлбал, металлууд, диоксин/фуран, давсны хүчил (HCl) зэрэг бүтээгдэхүүн үүсэх боломжтой. 
8 ДТС-ын зуухнаас ялгарах хаягдал хийг хэмжсэн үзүүлэлтийг Европын холбооны 2010/75/EU 

стандарт болон МУ-ын Агаарын чанар, аюултай хог хаягдал шатаах зуухны яндангаар агаар 

мандалд ялгарах утааны найрлага дахь бохирдуулагч зарим бодисын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ 

MNS 6342:2012 стандарттай харьцуулсан дүнг хүснэгт 5.3.5 –д үзүүлэв. 

Хүснэгт 5.3.5: Дулааны төв станцын үзүүлэлт 2016 оны 4 сарын мэдээ  

Бохирдуула
х бодисууд 

Хэвийн нөхцөлд 
шилжүүлсэн утга, 

мг/нм3 

 

 

MNS 
6342:201
2 утга, 
мг/нм3 

Харьцуулалт Европын 
хол-бооны 
2010/75/E
U, мг/нм3 

Харьцуулалт 

Энгийн 
арифмети
к дундаж  

Жигнэсэн 
арифмети
к дундаж  

Энгийн 
арифмети
к дундаж 

Жигнэсэн 
арифмети
к дундаж 

Энгийн 
арифмети
к дундаж 

Жигнэсэн 
арифмети
к дундаж 

CO, мг/м3 1,310.23 126.99 300 4.3 дахин 
их 

3.9 дахин 
их 

300 4.37 
дахин их 

4.23 
дахин их 

NOx, мг/м3 1,927.11 1,921.30 450 4.28 
дахин их 

4.25 
дахин их 

300 6.42 
дахин их 

6.37 
дахин их 

SO2, мг/м3 1,348.8 1,364.1 400 3.37 
дахин их  

3.41 
дахин их 

400 3.37 
дахин их 

4.41 
дахин их 

Тоос, мг/м3 78.7 50 1.5 дахин их 30 2.6 дахин их 

ДТС-ын яндангаар гарах бохирдуулагч хийг дээрх стандарт утгатай  харьцуулахад утааны хий 

дэх нүүрстөрөгчийн дутуу исэл дунджаар (CO) 4.3 дахин их, азотын давхар исэл (NOx) 4.28 

дахин их, хүхрийн исэл (SO2) 3.37 дахин их байлаа.  

ХХБТ-ийн шатаах зуух 

ХХБТ-ийн шатаах зуухнаас агаарт ялгаруулж буй хийн агууламжийг мөн 2010/76/EC стандарт 

болон МУ-ын Агаарын чанар, аюултай хог хаягдал шатаах зуухны яндангаар агаарт мандалд 

хаягдах утааны найрлага дахь бохирдуулах зарим бодисын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ MNS 

6342-2012 стандартуудтай харьцуулсан дүнг хүснэгт 5.3.6-д үзүүлэв.   

 

 

 
 
Хүснэгт 5.3.6: ХХБТ-ийн шатаах зуухны бохирдуулагч хийн үзүүлэлт /тостой даавуу/ 

Бохирдуула
х бодисууд 

Хэвийн нөхцөлд 
шилжүүлсэн утга, 
мг/нм3 

 

 

MNS 
6342:201

2 утга, 
мг/нм3 

Харьцуулалт 

Европын 
хол-бооны 
2010/75/EU
, мг/нм3 

Харьцуулалт 

                                                

8 ДТС болон Шатаах зуухнууд дахь утаа хий дэх бохирдуулах бодисуудыг тодорхойлох хэмжилт – ШУТИС, 2016, хуудас 
21-29 
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Арифмети
к дундаж  

Жигнэсэ
н 
дундаж  

Арифмети
к дундаж 

Жигнэсэ
н к 
дундаж 

Арифмети
к дундаж 

Жигнэсэ
н 
дундаж 

CO,мг/м3 1,673.5 1,673.5 200 8.37 дахин 
их 

7.37 
дахин их 

   

NOx, мг/м3 492.6 492.6 300 1.64 дахин 
их 

1.64 
дахин их 

400 1.23 дахин 
их 

1.23 
дахин их 

SO2,мг/м3 499.1 555.4 200 2.5 дахин 
их  

2.7 
дахин их 

50 9.8 дахин 
их 

11.11 
дахин их 

Үнс буюу 
тоосонцор 

4.4 400 89.4 дахин бага 10 2.2 дахин бага 

HCI 0.0 - - 10 0.00 

HF 0.0 - - 1 0.00 

ХХБТ-ийн шатаах зууханд үүсэх бохирдуулах бодисуудын энгийн ба жигнэсэн арифметик дундаж 

утгын хооронд бараг зөрөөгүй байна. Энгийн ба жигнэсэн арифметик дундаж утгыг MNS 

6342:2012 стандартад заасан утгатай харьцуулахад утааны хий дэх нүүстөрөгчийн дутуу исэл 

(CO) 8.37 дахин их, азотын давхар исэл (NOx) 1.64 дахин их,  хүхрийн исэл (SO2) 2.5 дахин их, 

үнс буюу тоосонцорын агууламж 89.4 дахин бага, азотын давхар исэл (NOx) 1.6 %-иар их, 

тоосны агууламж 89.4 дахин бага байна. Харин Европын холбооны 2010/75/EU стандарт утгатай 

арифметик дундаж утгыг харьцуулахад утааны хий дэх азотын давхар исэл (NOx) 1.23 %-иар, 

хүхрийн исэл (SO2) 9.4 дахин их, тоосны агууламж 2.2 дахин бага байсан бол HCI болон HF 

үүсээгүй байна.   

5.3.5 Хүлэмжийн хийн ялгаруулалт 

Хүлэмжийн хий нь дулааны хэт улаан туяаны хязгаар дахь цацраг туяаг шингээн авч, тараах 

чадвартай агаар мандлын бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг ойлгодог. Энэ үйл явц нь усны уур болон 

нүүрстөрөгчийн давхар ислийг (CO2) өөртөө агуулсан агаар мандлын бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн 

улмаас үүсдэг байгалийн үзэгдэл болох “хүлэмжийн хийн нөлөөлөл” үүсэх үндсэн шалтгаан 

болдог.9  

Хүлэмжийн хийн ялгаруулалтын тооцоолол 

ОТ төслийн хүрээнд хүлэмжийн хий ялгаруулагч гол эх үүсвэрүүд нь том жижиг оврын зуухнууд 

болон хүнд даацын техник хэрэгслүүд  юм. Эдгээр хэрэгслүүдээс ялгарах хүлэмжийн хийг дараах 

байдлаар тооцоолов.  

Төслийн үйл ажиллагааны явцад цаашид нийт 145 ш хүнд даацын техникүүдээр хүдэр 

олборлолт, тээвэрлэлт хийнэ. Эдгээр техник хэрэгслүүдэд жилд 84,262.9 тн буюу 99.09 сая л 

дизель түлш (1 кг дизель түлш 1.176 л байдаг) зарцуулна. Хүнд даацын тээврийн хэрэгслүүдээс 

үүсэх CO2, CH4, N2O зэрэг хүлэмжийн хийнүүдийн ялгарлыг дараах томъёогоор10 (EPA, 2008) 

тооцно. 

Уурхайн техник хэрэгслүүдэд жилд ойролцоогоор 99,092,112 л шатахуун зарцуулна.   

Ялгаралт =�Түлш� ∗ ��� ∗ �� ∗ ��� ∗ ��2	(�.�)�	(�. �)
�

���
 

Үүнд: 

                                                

9 Киотогийн протокол “хавсралт 1” 2005 он 
10 Direct emission from Mobile Combustion Sources, EPA, 2008 
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Түлш Шатаах түлшний хэмжээ 99092112 
FDi Тухайн түлшний нягт, (масс/түлшний хэмжээ) 3.20 кг/гал буюу 1.18 кг/л* 
Ci Тухайн түлшин дэх нүүрстөрөгчийн агууламж, (масс 

С/ түлшний хэмжээ) 
2.77 кг С/гал буюу 1.36 кг С/л* 

FOi Тухайн түлшний исэлдэлт (fraction oxidized) 1.00* 
CO2 (m.w) СО2-ийн молекул жин 44.00 г/моль 
С (m.w) Нүүрстөрөгчийн молекул жин 12.01 г/моль 
Тайлбар: *EPA, 2008-д тусгаснаар авав. 
Уурхайд ашиглагдах түлшний хэмжээг ОТ-н ил уурхайн техник эдийн засгийн үндэслэл дээр шатхуун зарцуулалтын 
үндэслэн тооцов.  

СО2 Ялгаралт =� 99092112 ∗ 1.18 кг
л ∗ 1.36	 кгСл ∗ 1.00 ∗ &&	г/моль

�+.,�	г/моль
�
��� = 	159,023,021. г

моль =
159,023.0	кг 

Тооцооллын үр дүнд ОТ ил уурхайд хамгийн олон техник хэрэгсэл нэгэн зэрэг ажиллаж байх үед 

жилд ойролцоогоор 159,023.0 кг буюу 159.0 тн нүүрстөрөгчийн хий ялгаруулахаар байна. 

CH4, N2O хийн ялгарлыг тооцоход дараах томъёог ашиглана. 

Ялгаралp,s= As * EFp,s 

Үүнд: 
P Бохирдуулагч 
S Эх үүсвэр 
A Тээврийн хэрэгслийн туулсан зам Тээврийн хэрэгсүүдийн жилд зарцуулдаг түлшний 

хэмжээг нэгж машины 100 км зайд зарцуулах 
түлшний хэмжээтэй харьцуулах. Нэг хүнд даацын 
техник хэрэгсэл нэг цагт 15 км (түүний хурд 21 км/ц) 
зам туулна гэвэл дунджаар 50 л түлш зарцуулна.   

EF Ялгаруулалтын коэффициент 1996-2004 оны хооронд үйлдвэрлэгдсэн хүнд даацын 
тэрэгнүүдэд N2O – 0.0048 г/миль, CH4 – 0.0051 
г/миль* байдаг 

Тайлбар:* EPA, 2008-д тусгаснаар авав. 

Ялгарал CH4 =  99000000 миль * 0.0051 г/миль = 504900 г буюу 504.9 кг метан ялгаруулна. 

Ялгарал N2O = 99000000 миль * 0.0048 г/миль = 475200 г буюу 475.2 кг азотын исэл 

ялгаруулна. 

Дээрх бүх тооцооллоос ОТ төслийн үйл ажиллагааны үед ил уурхайд ашиглагдаж буй техник 

хэрэгслүүдээс жилд 159,023.0 кг нүүрстөрөгчийн хий, 504.9 кг метан, 475.2 кг азотын исэл 

ялгарна. Эдгээр нь нэг жилийн турш ялгарах хийн нийт агууламж болно. Цаашдаа уурхайн 

тэлэлт, тээврийн хэрэгслийн туулах замыг нэмэх учир ялгарах хийн агууламж нэмэгдэнэ.  

Агаар бохирдуулсны улмаас агаар мандалд учруулсан хохирлыг тооцох 

Агаар мандалд учруулсан хохирлыг дараах томъёогоор11 (БОНХАЖЯ, 2010) тооцно. 

Уаг = Таг * G * f * Ma, төг 

Үүнд: 

                                                

11 Байгаль орчны хохирлын үнэлгээ, нөхөн төлбөр тооцох аргачлал, БОНХАЖЯ, 2010 он 



17 

 

Таг Жилд агаарт хаягдах бохирдуулагчийг үнэлэхэд хэрэглэгдэх өртгийг “Агаарын 
бохирдлын төлбөрийн тухай” МУ-ын хуулийн томоохон суурин эх үүсвэрээс 
агаарт гарах хаягдлын бохирдуулах бодисын төлбөрийн хувь, хэмжээ 3,000* 

   G Агаарын бохирдлын харьцангуй аюулын үзүүлэлт нь ой болон бэлчээрийн 
талбай, хадлангийн талбай, ажиллагсдын тосгон, эсвэл хүн амын нягтаршлаар 
20 хүн/га-аас бага байх суурин газар 0.2-0.4 хооронд байдаг. Дунджаар 0.3 

f Агаар дахь холимгийн тархалтын шинж чанараас хамааран засварлах 
коэффициент, тоос 1.5-3.6, агаарт төрөл бүрийн хий цацагдаж байвал 0.2-0.8 
байна. 

Тоос 2.5, төрөл 
бүрийн хий 0.5 

            - 
Mа Бохирдуулагч бодисын агаарт хаягдах жилийн хэмжээ   
   
Тайлбар:* Агаарын бохирдлын төлбөрийн тухай хуулийн 7.4-д заасанаар агаарын бохирдлын томоохон суурин эх 
үүсвэрээс агаарт гаргах хаягдлын бохирдуулах бодисын төлбөрийн хувь хэмжээг кг тутамд 1-10 төгрөгөөр авна гэж 
заасаны дагуу 3 төгрөг буюу 1 тн бодист 3000 төгрөгөөр тооцов. 

ОТ төслийн үйл ажиллагааны хүрээнд нэг жилд агаарт цацагдаж байгаа хаягдлын шилжүүлсэн 

жинг Ма=∑ 0� ∗ ��	12�� томъёогоор бодно. Ма-г олохын тулд Аi-г бодож олно. Энэ нь зөвшөөрөгдөх 

дээд хэмжээний урвуу үзүүлэлт болох юм. 

Хүснэгт 5.3.7: Нэг жилд агаарт хаягдах бохирдуулагч бодисуудын жингийн утга, жишмэл 
нэгжид шилжүүлсэн дүн, тн 

Агаарт 
ялгара
х хий 

1.0 тн ДТ, ХХБТ-н 
зуухнаас ялгарах 
хэмжээ,гр  

84262.9 тн 
шатахуун, түлш 
шатахад ялгарах 
хорт хийн хэмжээ, 
гр 

Шилжүүлэх 
утга (Ai), тн 

Бохирдуулагчийн 
жишмэл жингийн 
утга (Ma), тн 

Угаарын хий 0.1 8,426 1.0 8.4 
Хүхэрлэг хий 0.02 1,685 16.5 27.8 
Азотын исэл 0.03 3,370 17.9 60.3 
Нүүрстөрөгч 0.04 2,553 1.3 3.3 
Бенз (а) пирен 0.32 28,087 126,000 3,538,962 
Үнс,хөө 15,500 1,306,061,000 41.5 54,201,531 
Органик бус тоос  499 (тн) 15.1 7,534 

Нийт    57,748.5 

Дээрх тооцооллыг хийхдээ төслийн жилд зарцуулах түлшнээс ялгарах хорт хийн агууламжийг 1 

тн түлш шатаахад ялгардаг тогтмол тоотой харьцуулан тооцож гаргасан. Уг дүн нь гр нэгжээр 

гарах бөгөөд үүнийг тн-д шилжүүлэн тооцож бохирдуулагчийн жишмэл жингийн утга гарна. 

Уаг= (3000 төг * 0.3 * 0.5 бохирдуулагч хий * 57,740.5)+(3000 төг * 0.3 * 2.5 тоос * 7534) 

=25,983,056+ 16,951,500 =42,934,575 төг/ жилд 

 

5.3.5.1 Хорт хий ялгаруулсаны төлбөр 

МУ-ын Агаарын бохирдлын төлбөрийн тухай хуулийн дагуу олборлосон түүхий нүүрснээс агаарт 

гаргах хаягдалд агаарын бохирдлын төлбөр ноогдуулна. Автотээврийн болон өөрөө явагч 

хэрэгслээс ялгарах нүүрсхүчлийн хийн төлбөрийг тэдгээрийн ангиллаас хамаарсан хувь 

хэмжээгээр тогтоодог. ОТ уурхайн тээврийн хэрэгслүүдээс ялгарах нүүрсхүчлийн хийн 

төлбөрийн тооцооллыг хүснэгт 5.3.8 –д үзүүлэв. 

Хүснэгт 5.3.8: Тээврийн хэрэгслүүдээс ялгарах нүүрсхүчлийн хийн төлбөрийн тооцоо 
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Тоног төхөөрөмжүүд Тоо ширхэг Ангилал 
СО2-ийн 
ялгарал 

Жилд 
ноогдуу
лах 
төлбөр,
төгрөг 

Тухайн төрлийн 
нийт хэрэгсэлд 
ногдох 
төлбөр,төгрөг 

Дизель 
гидравлик 
экскаватор 

RH340 2 Тусгай 751-ээс дээш 
9,500 19,000 

Цахилгаан 
экскаватор 

495 HR 3 Тусгай 751-ээс дээш 
9,500 2,500 

Экскаватор Komatsu 
PC600 

2 Тусгай 751-ээс дээш 
9,500 19,000 

Утгуурт ачигч  WA1200 2 Тусгай 751-ээс дээш 9,500 19,000 
 930E-4SE         50 Тусгай 751-ээс дээш 9,500          475,000 

Komatsu 
HD785WT 

4 Тусгай 751-ээс дээш 
9,500 38,000 

HM400 4 Тусгай 751-ээс дээш 9,500 38,000 
CAT735 2 Тусгай 751-ээс дээш 9,500 19,000 

Дизель өрмийн 
машин 

PV-351D 2 Тусгай 751-ээс дээш 
9,500 19,000 

Цахилгаан 
өрмийн машин 

PV-351Е 2 Тусгай 751-ээс дээш 
9,500 19,000 

Грейдер 
 

CAT 24M 2 Тусгай 751-ээс дээш 9,500 19,000 
CAT 16M  6 Тусгай 751-ээс дээш 9,500 57,000 

Гинжит 
бульдозерь 
 

Komatsu 
D475-5EO 

2 Тусгай 751-ээс дээш 
9,500 19,000 

Komatsu 
D375A-6 

5 Тусгай 751-ээс дээш 
9,500 45,000 

Дугуйт 
бульдозерь 

Komatsu 
WD600-6 

3 Тусгай 751-ээс дээш 
9,500 28,500 

Дугуйт ачигч 
 

Komatsu 
WA500-6 

2 Тусгай 751-ээс дээш 
9,500 19,000 

Komatsu 
WA250PZ-

5 

2 Тусгай 751-ээс дээш 
9,500 19,000 

Дугуй засвар Kalmar 
Sterling 

Truck 

2 Тусгай 751-ээс дээш 
9,500 19,000 

Кабелын утас 
тээвэр 

Komatsu 
WA-500 

4 Тусгай 251-350 
9,500 38,000 

Суудлын машин  Тоyota         15 B 251-350 2,100 31,500 
Хүн зөөх машин  Тоyota         27 E 251-350 2,100 56,700 
Чирэгч  Hercules  2 Тусгай 251-350 9,500 19,000 
Нийт         145          1,064,000 

ОТ төсөлд ашиглагдаж буй техник хэрэгслээс агаар мандалд ялгаруулж буй нүүрсхүчлийн хийн 

төлбөрт нэг жилд 1,064,000 төгрөг төлөхөөр байна. 

5.3.6 Гол сөрөг нөлөөлөл 

Тоос болон бохирдуулагч хийн ялгарлын улмаас төслийн талбай, түүний ойр орчмын нутгийн 

агаарын чанарт сөргөөр нөлөөлж, улмаар төслийн нөлөөллийн бүсэд, зонхилох салхины доор 

амьдрах нутгийн оршин суугчид, уурхайн ажилчдын эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлөх, ургамал, 

амьтны амьдрах орчин нөхцлийг доройтуулах, орчны харагдах гоо зүй доройтох үндсэн 

шалтгаан нөхцөл болно.  

5.3.7 Болзошгүй сөрөг нөлөөлөл 

Баяжуулах үйлдвэрийн хүдрийн агуулах болон анхдагч бутлуурын дамжлаг талбайн орчимд  

нарийн ширхэглэгт тоосонцорын агууламж нь  0.006-0.271 мг/м3 , бүдүүн ширхэглэг тоосонцор 
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0.007-0.893 мг/м3 байгаа нь МУ-ын Агаарын чанар, техникийн ерөнхий шаардлага MNS 

4585:2007 стандарт хүлцэх хэмжээнээс давсан агууламжтай байгаа нь тэнд ажиллах ажилчдын 

эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлж болзошгүй.  

ОТ төслийн хөндөгдсөн талбайнуудад явцын нөхөн сэргээлт хийгдээгүй тохиолдолд салхины 

нөлөөгөөр тоосжилт үүсэх ба энэ нь тухайн орчны агаарт агуулагдах тоосонцорын хэмжээг 

нэмэгдүүлнэ. 

5.4 Гадаргын усанд нөлөөлөх гол ба болзошгүй сөрөг нөлөөлөл 

Тус төслийн талбай нь ус зүйн хувьд дэлхийн ус хагалбарын Төв Азийн гадагш урсацгүй ай савд, 

Монгол орны Галба-Өөш, Долоодын говийн сав газарт тус тус багтана. Энэ ай сав дахь ихэнх 

голдрил нь түр зуурын урсацтай бөгөөд жилийн ихэнх хугацаанд хуурай байдаг. Төслийн талбай 

орчимд Ундайн сайр, түүний салаа, цутгал сайрууд нь гидрологийн гол онцлогийг тодорхойлох 

бөгөөд эрчимшил ихтэй хур борооны үед түр урсац үүсдэг (Хавсралт зураг 5.4.1).  

ОТ төслийн талбайг түр урсацтай Өлзийт, Хүрэн толгой, Нуур цанхи, Ундай, Дугат, Халив зэрэг 

хэд хэдэн сайр хөндлөн огтлох бөгөөд хамгийн том нь Ундайн хуурай сайр юм. Энэ сайр нь Баян-

Овоо сумын нутаг дахь Зайсангийн хэц (1,466.1 м)-ийн зүүн талд орших 1,461.5 м өндөр уулын 

өвөр хажуугаас эх авч уурхайн тусгай зөвшөөрөл бүхий талбайг баруун хойноос зүүн урагш 

чиглэлтэй дайран өнгөрч Галбын говьд хүрч сарнидаг. Ундайн сайрын баруун талаас Өлзийт, 

Хүрэн толгой, Нуур цанхийн сайрууд, зүүн талаас Дугат, Халив, Хуурай сайр, Бор хошуу зэрэг 

сайрууд нийлдэг. Өлзийт, Хүрэн толгойн сайр нь лицензийн талбайн баруун урд хэсгийг хөндлөн 

огтолдог. Тус уурхайн талбайн урд хилээс 1.5 км зайд Хүрэн толгой, Өлзийтийн сайр нийлж, 2.4 

км зайд Ундайн сайрын баруун талаас нийлдэг. Халивын сайр нь Дугатын сайртай лицензийн 

талбайн дотор буюу зүүн урд хэсэгт нийлж Будаагийн сайрт цутгана. Хуурай сайр, Бор хошууны 

сайр нь Будаагийн сайрын зүүн талаас лицензийн талбайн гадна нийлдэг. Төслийн талбайн зүүн 

урд хилээс 10 км зайд Будаагийн сайр нь Ундайн сайртай нийлдэг (Хавсралт зураг 5.4.1). 

Уурхайн тусгай зөвшөөрөлтэй талбайн дээд зах хүртэл Ундайн сайрын урт 55.2 км, далан хүртэл 

60.5 км, түүнээс талбайн доод хэсэг хүртэл 65.4 км бөгөөд эдгээр уртад харьяалагдах ус хурах 

талбай нь 538 км2, 569 км2 ба 579 км2 тус тус болно. Ундайн сав газрын талбайн 86.1 км2 буюу 

6.2% нь, сайрын уртын 10.1 км буюу 8.4% нь тус ордын тусгай зөвшөөрөлтэй талбайд 

хамаардаг (Натур Фрейндли ХХК, 2012).  

2011 оны 3 дугаар сарын 1-ний өдөр БОАЖЯ (хуучнаар)-аас гаргасан 6/667 тоот “Байгаль 

орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээний дүгнэлт”-ийн дагуу Ундайн голын голдрилд 

хэсэгчлэн тохируулга хийх төслийн БОНБНҮ-ний тайланг Натур Фрейндли ХХК боловсруулж 2012 

онд БОАЖЯ-аар батлуулсан байна.  

Ундайн сайр нь ил уурхай болон хаягдал чулуулгийн овоолгын талбайг дайрч өнгөрдөг 

учир уурхайн доод хэсгийн усны урсац, чанарыг алдагдуулахгүй байх, мөн тус сайрын 

газрын доорх ус ил уурхай руу шүүрч алдагдах, үүнээс үүдэлтэй Ундайн сайр дагуух 

малчдын гар худгуудын усны түвшин буурах, хуурайших болон 100, 1000 жилд нэг 

тохиолдох их үерийн урсац ил уурхайд орохоос урьдчилан сэргийлэх зорилгоор тус 

сайрын голдрилд (газрын доорх усны урсацтай хамт) тохируулга хийжээ (Зураг 5.4.1). 

Ундайн сайрын голдрилд хэсэгчлэн тохируулга хийснээр уг сайрын төслийн талбайг 

дайран өнгөрөх хэсгийн байгалийн нөхцөл 4.9 км-ээр, ус хурах талбайн урсац Нуур 

цанхийн сайрт шилжин гадаргын усны сүлжээ нь өөрчлөгджээ12 (Хавсралт зураг 5.4.1). Тус 

                                                

12 Натур Фрейндли ХХК, “Ундай голыг хамгаалах, голын голдиролд хэсэгчлэн тохируулга хийх” төслийн байгаль орчинд 
нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээний тайлан, 2012, хуу 67 
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сайрын голдрилыг газрын доорх усны урсацтай хамтад нь хэсэгчлэн тохируулга хийх 

явцад Бор овоогийн булаг ширгэсэн байна. Ундайн сайрын голдрилд хэсэгчилсэн 

тохируулга хийх барилгын ажил 2013 оны 9 дүгээр сард бүрэн дуусаж, газрын доорх усыг 

шугам хоолойгоор дамжуулан урд далангийн доод талд буюу Ундайн үндсэн сайранд 

нийлүүлэн шинэ Бор овоогийн булгийг үүсгэжээ (Тус тайлангийн газрын доорх усны 
бүлгээс дэлгэрүүлж үзнэ үү). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Зураг 5.4.1: Ундайн сайрын голдрил өөрчилсөн хэсэг 
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Төслийн талбайн зүүн хэсэгт Дугат, Халивын сайр нь ХХБ-ийг дайрч өнгөрдөг тул эдгээр 

сайрын голдрилыг шилжүүлэн шуудуугаар дамжуулан Будаагийн түр урсацын голдрилд 

дахин нийлдэг болгон өөрчилсөн байна (Зураг 5.4.2).  

 
 
 

Зураг 5.4.2: ХХБ-ийг хөндлөн огтлох сайрууд 
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Уг төслийн талбайд хатуу, шингэн хог хаягдлыг ил задгай хаях, химийн бодисыг тээвэрлэх, 

хадгалах, ашиглах явцад асгах, ШТС, түлшний агуулах, тээврийн хэрэгсэл, хүнд машин, 

механизмаас ШТМ асгарах, ДТС-аас гарах үнсийг тээвэрлэх явцад асгах, хаях, БУЦБ-ийн үйл 

ажиллагааны доголдлоос болон MNS 4943:2015 стандартын шаардлага хангаагүй бохир усыг 

байгальд нийлүүлэх, үйл ажиллагааны явцад технологийн горим зөрчих, аюулгүй ажиллагааны 

дүрэм зөрчих зэргээс гарах осол болон болгоомжгүй үйлдлээс хөрсний бохирдол үүсэж, улмаар 

хур тунадас орсон тохиолдолд үерийн усаар дамжин гадаргын болон бага гүний уст үеүдийг 
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бохирдуулж болзошгүй. Дараах хэсэгт уг төслийн үйл ажиллагаанаас гадаргын усанд нөлөөлөх 

гол ба болзошгүй сөрөг нөлөөллийг байгууламжуудаар ангилан оруулав. 

5.4.1 Баяжуулах үйлдвэрийн цогцолборын үйл ажиллагаанаас гадаргын усанд 
нөлөөлөх гол ба болзошгүй сөрөг нөлөөлөл 

Гол сөрөг нөлөөлөл 

Төслийн талбайн зүүн хэсэгт Дугат, Халивын сайр нь ХХБ-ийг дайрч өнгөрдөг тул эдгээр 

сайрын голдрилыг шилжүүлэн шуудуугаар дамжуулан Будаагийн түр урсацын голдрилд 

дахин нийлдэг болгон өөрчилсөн байна. Эрчимшил ихтэй хур борооны үед их хэмжээний 

үерийн урсац үүсэн голдрил шилжүүлэх суваг буюу ус зайлуулах шуудууг давж ХХБ-ийн 

даланг сэтэлж болзошгүй (Зураг 5.4.2). 

Дугат, Халивын сайрын хур борооны их урсац 

АНУ-ын Үндэсний сансар судлалын хүрээлэн (NASA)-гийн хиймэл дагуулын (SRTM 90 м) өндрийн 

мэдээ болон ArcGIS программын ArcHydro хэрэгслийг ашиглан Дугат, Халивын сайрын голдрил, 

ус хурах талбайг тодорхойлов.  

Жижиг болон хуурай сайраар (200 км2-аас бага ус хурах талбайтай) өнгөрөх хур борооны үерийн 

хамгийн их урсацыг манай орны нөхцөлд тохирсон хур борооны хязгаарын эрчимшлийн аргаар 

тооцов. Дугат, Халивын сайрын хамгийн их урсацын тооцоог үерийн ус зайлуулах шуудууны 

хөндлөн чиглэлд хийв (Хавсралт зураг 5.4.2). 

Q1% = q`
1% * ϕ * H`

1% * σ * λ1% * F 

 Үүнд: Q1% - 1% -ийн хангамшилтай өнгөрөлт 

  q`
1% - 1% - ийн хангамшилтай их урсацын модуль, л/с км2 

  ϕ - урсацын итгэлцүүр 

  H`
1% - 1%-ийн хангамшилтай хоногийн хамгийн их тунадас, мм   

  σ - нууршил, ойжилт, намагшлын итгэлцүүр 

  λ1% - 1%-ийн хангамшлаас бусад хангамшилд шилжүүлэх итгэлцүүр  

  F - ус хурах талбай, км2 

Урсацын хамгийн их модулийг /q`
1%/ тодорхойлоход шаардагдах голдрилын хэлбэр зүйн 

итгэлцүүр /Фг/ болон ай савын хажуу бэлээр ус урсах хугацааг /tхб/ дараах томьёогоор 

тодорхойлсон болно. 

Фгол = 1000 L/Kг * Jк
гол * F1/4 * (ϕ*H1%)1/4 

 Үүнд: L - тухайн чиглэл хүртэлх үндсэн гол, сайрын урт, км 

  Кг - голын голдрил, татмын адраашлын итгэлцүүр  

  Jгол - гол ба сайрын дундаж хэвгий, ‰ 

Ус хурах талбайн хажуу бэлээр ус урсах хугацааг /tбэл/ тодорхойлоход шаардагдах хажуу бэлийн 

хэлбэр зүйн тодорхойлолтыг /Фбэл/ доорх томьёогоор тодорхойлов. 

Фбэл = (1000* l)1/2 / nхб *J1/4
бэл *(ϕ*H1%))1/2 

l = F/1.8 (∑l + L) 

 Үүнд:   l - ус хурах талбайн хажуу бэлийн дундаж урт, км 
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   nбэл - хажуу бэлийн адраашлын итгэлцүүр  

   Jбэл - сав газрын дундаж хэвгий, км 

   ∑l - сайрын уртын нийлбэр, км 

Үерийн урсацын итгэлцүүрийг дараах томьёогоор тодорхойлов. 

ϕ = С2 * ϕо / (F+1)n6 * (Jб/50)n5 

 Үүнд:   С2 - хөрсний бүтцээс хамаарах итгэлцүүр 
   ϕо - F=10 км2     

Jб = 50 байх үеийн урсацын итгэлцүүр 
   n6 - хөрсний бүтцээс хамаарах итгэлцүүр  
   n5 - уур амьсгалаас хамаарсан итгэлцүүр  

Хоногийн янз бүрийн хангамшилтай хамгийн их тунадасыг Ханбогдод 71.213 мм гэж авав. 

200 км2-аас их ус хурах талбайтай сайраар өнгөрөх хур борооны үерийн хугацааны хамгийн их 

өнгөрөлтийг дараах редукцийн томьёогоор тодорхойлно. 

Q1% = q200 * (200/F)n3 * σ * σ2 * σ3 * λ1% * F 

Үүнд:  q200 - 1% хангамжийг давж гарах хамгийн их хугацааны өнгөрөлтийн 

модуль 

λ1% - 1%-ийн хангамшлаас бусад хангамшилд шилжүүлэх итгэлцүүр 

   σ3  - q200  параметрийн өөрчлөлтийг тооцох итгэлцүүр 

Хугацааны хамгийн их өнгөрөлтийн модуль / q200/-ийг дараах томьёогоор нарийвчлан бодно.  

q200= q1% / σ * σ2 * σ3 * (F/200)n3 

 Үүнд: q1% - 1% - ийн хангамшилтай их урсацын модуль, л/с*км2  

Хүснэгт 5.4.1: Дугат, Халивын сайрын дүрс зүйн үзүүлэлт болон 1 хувийн хангамшилтай хур 
борооны их үерийн хэмжээ 

Сайр F, км2 L, км 
Qmax, 1%, 

м3/сек 

Дугатын сайр-1 38.79 10.81 0.82 
Дугатын сайр-2 3.62 3.50 0.04 
Халивын сайр 23.38 7.96 0.68 

Дугатын сайр-1,  Дугатын сайр-2, Халивын сайр (Хавсралт зураг 5.4.2) үерлэхэд 

ажиглагдах хамгийн их урсацын хэмжээ 0.82 м3/сек, 0.04 м3/сек, 0.68 м3/сек тус тус байна.    

Эдгээр сайруудын 1, 2, 3, 4, 5%-ийн хангамшилтай өнгөрөлт буюу 100, 50, 33, 25 ба 20 жилд нэг 

удаа тохиолдох магадлалтай их үерийн хэмжээг дараах хүснэгтэд үзүүлэв. 

Хүснэгт 5.4.2: Дугат, Халивын сайрын янз бүрийн хангамшилтай урсацын хэмжээ 

Сайрын нэр  
Хангамшил, % 

1 2 3 4 5 

Дугатын сайр-1 0.82 0.68 0.60 0.54 0.50 

Дугатын сайр-2 0.04 0.03 0.03 0.02 0.02 

Халивын сайр 0.68 0.56 0.50 0.44 0.41 

                                                

13 Г.Даваа, Б.Мягмаржав, Монгол орны гадаргын ус, 1999, хуу 4-20  
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Болзошгүй сөрөг нөлөөлөл 

ХХБ-ийн уснаас хөрсөнд нэвчилт үүсэх, далан сэтрэх (халих) зэрэг ослоос ус алдах, мөн хатуу, 

шингэн хог хаягдлыг хөрсөнд ил задгай хаяснаас хөрсний бохирдол үүсэж, улмаар хур тунадас 

орсон тохиолдолд үерийн усаар дамжин гадаргын болон бага гүний уст үеүдийг бохирдуулж 

болзошгүй.  

5.4.2 Ил уурхайн үйл ажиллагаанаас гадаргын усанд нөлөөлөх гол ба болзошгүй 
сөрөг нөлөөлөл 

Гол сөрөг нөлөөлөл 

Ундайн сайр нь ил уурхай болон хаягдал чулуулгийн овоолгын талбайг дайрч өнгөрдөг 

учир уурхайн доод хэсгийн усны урсац, чанарыг алдагдуулахгүй байх, мөн тус сайрын 

газрын доорх ус ил уурхай руу шүүрч алдагдах, үүнээс үүдэлтэй Ундайн сайр дагуух 

малчдын гар худгуудын усны түвшин буурах, хуурайших болон 100, 1000 жилд нэг 

тохиолдох их үерийн урсац ил уурхайд орохоос урьдчилан сэргийлэх зорилгоор тус 

сайрын голдрилд (газрын доорх усны урсацтай хамт) тохируулга хийжээ (Зураг 5.4.2). 

Ундайн сайрын голдрилд хэсэгчлэн тохируулга хийснээр уг сайрын төслийн талбайг 

дайран өнгөрөх хэсгийн байгалийн нөхцөл 4.9 км-ээр, ус хурах талбайн урсац Нуур 

цанхийн сайрт шилжин гадаргын усны сүлжээ нь өөрчлөгдсөн байна (Хавсралт зураг 
5.4.1). 

Болзошгүй сөрөг нөлөөлөл 

EGi компани нь ОТ ХХК-ийн захиалгаар уурхайд үүсэж болзошгүй хүчиллэг чулуулгийн урсац 

(ХЧУ)-ын нөхцөлийг судлах зорилгоор хаягдал чулуулаг болон баяжуулах үйлдвэрийн хаягдлын 

дээжинд геохимийн үнэлгээ хийсэн байна. Геохимийн туршилтын ажилд хаягдал чулуулгийн 

материалыг төлөөлүүлж, одоогийн ил уурхайн үйл ажиллагааны тавин тэсэлгээний цооногийн 

зүсэлтийн дээжүүд болон гурван сарын хаягдлын дээжийг ашиглажээ. Бүх дээжийг стандарт 

геохимийн шинж чанарыг тодорхойлох туршилтаар шинжилсэн байна. Ил гарсан хаягдал 

чулуулгийн дээжүүд нь ХЧУ үүсгэх боломж багатай, нийт хүхэр бага, ялгаран гарч буй хүчлийг 

саармагжуулах илүүдэл хүчил саармагжуулах чадвар (ХСЧ)-тай байна. Бүх дээж хүчил үл үүсгэх 

(ХҮҮ) ангилалд багтжээ. Хаягдал чулуулгийн дээжүүд нь дунджаар 60 кг H2SO4/тонн бүхий 

илүүдэл ХСЧ-тай байна
14

.   

ХЧО-ын хүчил, шүлтийн тэнцвэр алдагдаж, агаартай исэлдэн, хур бороо орсноор хүчиллэг урсац 

үүсэх, мөн ил уурхайн орчимд хатуу, шингэн хог хаягдлыг ил задгай хаяснаас хөрсний бохирдол 

үүсэж хур тунадас орсон тохиолдолд үерийн усаар дамжин гадаргын болон бага гүний уст 

үеүдийг бохирдуулж болзошгүй.  

 

5.4.3 Тэсрэх бодисын үйлдвэрийн үйл ажиллагаанаас гадаргын усанд нөлөөлөх гол 
ба болзошгүй сөрөг нөлөөлөл 

Болзошгүй сөрөг нөлөөлөл 

Тэсрэх бодисын үйлдвэрийн үйл ажиллагаанаас гадаргын усанд шууд нөлөөлөх сөрөг нөлөөлөл 

байхгүй. Харин химийн бодис тээвэрлэх, хадгалах үйл ажиллагаа, хог хаягдлыг ил задгай хаях, 

                                                

14 Environmental geochemistry international PTY LTD, Geochemical Assessment of Waste Rock and Tailings Samples from the 
Oyu Tolgoi Mine, Mongolia, 2015, p 1-2 
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ШТМ асгарах зэргээс тухайн орчинд хөрсний бохирдол үүсэж, улмаар хур тунадас орсон 

тохиолдолд үерийн усаар дамжин гадаргын болон бага гүний уст үеүдийг бохирдуулж 

болзошгүй. 

5.4.4 ДТС-ын үйл ажиллагаанаас гадаргын усанд нөлөөлөх гол ба болзошгүй сөрөг 
нөлөөлөл 

Болзошгүй сөрөг нөлөөлөл 

ДТС-ын үйл ажиллагаанаас гадаргын усанд шууд нөлөөлөх сөрөг нөлөөлөл байхгүй. Харин ДТС-

аас хаягдал үнс гарах бөгөөд түүнийг тээвэрлэх явцад асгах, хаях зэргээс, мөн бохир усыг 

зөвшөөрөлгүй хаяснаас тухайн орчинд хөрсний бохирдол үүсэж улмаар хур тунадас орсон 

тохиолдолд үерийн усаар дамжин гадаргын болон бага гүний уст үеүдийг бохирдуулж 

болзошгүй. 

5.4.5 ХХБТ-ийн үйл ажиллагаанаас гадаргын усанд нөлөөлөх гол ба болзошгүй 
сөрөг нөлөөлөл 

Болзошгүй сөрөг нөлөөлөл 

Шингэн хаягдлыг ууршуулах сангаас бохир ус хальж асгарснаас, хог хаягдлыг хадгалах, 

тээвэрлэх, булшлах үйл ажиллагааны нөлөөгөөр тухайн орчинд хөрсний бохирдол үүсэж, улмаар 

хур тунадас орсон тохиолдолд үерийн усаар дамжин гадаргын болон бага гүний уст үеүдийг 

бохирдуулж болзошгүй.   

5.4.6 УЦСҮ-ийн үйл ажиллагаанаас гадаргын усанд нөлөөлөх гол ба болзошгүй 
сөрөг нөлөөлөл 

Болзошгүй сөрөг нөлөөлөл 

УЦСҮ-ийн үйл ажиллагаанаас гадаргын усанд шууд нөлөөлөх сөрөг нөлөөлөл байхгүй. Харин 

тухайн орчинд хог хаягдал, бохир усыг ил задгай зөвшөөрөлгүй хаяснаас хөрсний бохирдол 

үүсэж, улмаар улмаар хур тунадас орсон тохиолдолд үерийн усаар дамжин гадаргын болон бага 

гүний уст үеүдийг бохирдуулж болзошгүй. 

5.4.7 Бетон зуурмагийн үйлдвэрийн үйл ажиллагаанаас гадаргын усанд нөлөөлөх 
гол ба болзошгүй сөрөг нөлөөлөл 

Болзошгүй сөрөг нөлөөлөл 

Бетон зуурмагийн үйлдвэрийн үйл ажиллагаанаас гадаргын усанд шууд нөлөөлөх сөрөг 

нөлөөлөл байхгүй. Харин зуурмагийн түүхий эд, зуурмаг тээвэрлэх явцад асгах, хог хаягдал, 

ялангуяа үйлдвэрээс гарах бохир усыг зөвшөөрөлгүй хаяснаас тухайн орчинд хөрсний бохирдол 

үүсэж, улмаар хур тунадас орсон тохиолдолд үерийн усаар дамжин гадаргын болон бага гүний 

уст үеүдийг бохирдуулж болзошгүй. 

5.4.8 Хүнд машин, механизмын засварын цехийн үйл ажиллагаанаас гадаргын 
усанд нөлөөлөх гол ба болзошгүй сөрөг нөлөөлөл 

Болзошгүй сөрөг нөлөөлөл 

Хүнд машин, механизмын засварын цехийн үйл ажиллагаанаас гадаргын усанд шууд нөлөөлөх 

сөрөг нөлөөлөл байхгүй. Харин тухайн орчинд хатуу, шингэн хог хаягдал (тосны шүүр, ШТМ-аар 
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бохирдсон алчуур, даавуу), бохир усыг зөвшөөрөлгүй хаях, ШТМ асгарснаас хөрсний бохирдол 

үүсэж, улмаар хур тунадас орсон тохиолдолд үерийн усаар дамжин гадаргын болон бага гүний 

уст үеүдийг бохирдуулж болзошгүй. 

5.4.9 БУЦБ-ийн үйл ажиллагаанаас гадаргын усанд нөлөөлөх гол ба болзошгүй 
сөрөг нөлөөлөл 

Гол сөрөг нөлөөлөл 

Төслийн талбайд Манлай кемпийн ажилчдын суурингийн цэвэрлэх байгууламж-1, 2, Ахуйн бохир 

ус цэвэрлэх байгууламж, Эрчим, Өмнөд кемп (одоогоор ажиллахгүй байгаа), Зуны кемпийн 

цэвэрлэх байгууламж байдаг. Эдгээр цэвэрлэх байгууламжаас гарч байгаа цэвэршүүлсэн бохир 

усны чанарын шинжилгээний үр дүнг харьцуулахдаа MNS 4943:2015 (Хүрээлэн байгаа орчин. 

Усны чанар. Хаягдал ус. Ерөнхий шаардлага) стандартад заасан зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнээс 

давсан үзүүлэлтүүдийг сонгов (Хүснэгт 5.4.3- Хүснэгт 5.4.6). 

Манлай кемпийн ажилчдын суурингийн цэвэрлэх байгууламж-1-ийн 2014-2016 оны 

цэвэршүүлсэн бохир усны шинжилгээний дүнг MNS 4943:2015 стандарттай харьцуулахад 

эрдэсжилт 1790-2526 мг/л-ээр, нийт фосфор 0.34-15.68 мг/л-ээр, умбуур бодис 0.5-94 мг/л-ээр, 

химийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч (ХХХ) 43.36-196.5 мг/л-ээр, температур 2.6˚С-аар, хүнцэл 0.01-

0.02 мг/л-ээр, хром 0.006-0.011 мг/л-ээр, селен 0.009-0.02 мг/л-ээр, мөнгөн ус 0.04 мг/л-ээр, 

стронци 1.6-3.3 мг/л-ээр тус тус их байна (Хүснэгт 5.4.3). 

Манлай кемпийн ажилчдын суурингийн цэвэрлэх байгууламж-2-ын 2014-2016 оны цэвэршүүлсэн 

бохир усан дахь эрдэсжилт 1916-3216 мг/л-ээр, нийт фосфор 0.73-4.23 мг/л-ээр, умбуур бодис 
18-76 мг/л-ээр, ХХХ 9.62-212.1 мг/л-ээр, температур 2.8˚С-аар, хүнцэл 0.02 мг/л-ээр, хром 0.006-

0.010 мг/л-ээр, селен 0.008 мг/л-ээр, мөнгөн ус 0.004 мг/л-ээр, стронци 2.5-3.4 мг/л-ээр MNS 

4943:2015 стандартад заасан зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнээс их байна (Хүснэгт 5.4.4). 

Ахуйн бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн 2014-2016 оны цэвэршүүлсэн бохир усан дахь 

эрдэсжилт 2.8-4.9 мг/л-ээр, нийт фосфор 0.22-4.19 мг/л-ээр, умбуур бодис 6-80.5 мг/л-ээр, ХХХ 

6.02-202.1 мг/л-ээр, биохимийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч (БХХ) 2.97 мг/л-ээр, температур 2.6˚С-

аар, хүнцэл 0.04 мг/л-ээр, хром 0.002-0.011 мг/л-ээр, селен 0.01 мг/л-ээр, мөнгөн ус 0.04 мг/л-

ээр, стронци 2.4-3.3 мг/л-ээр MNS 4943:2015 стандартад заасан зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнээс 

давсан байна (Хүснэгт 5.4.5). 

Эрчим кемпийн цэвэрлэх байгууламжийн 2014 оны цэвэршүүлсэн бохир усан дахь эрдэсжилт 

224-2398 мг/л-ээр, хром 155.39 мг/л-ээр, стронци 2.2 мг/л-ээр MNS 4943:2015 стандартад заасан 

зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнээс их байна (Хүснэгт 5.4.6). 

Өмнөд кемпийн цэвэрлэх байгууламжийн 2014 оны цэвэршүүлсэн бохир усан дахь эрдэсжилт 

546-1034 мг/л-ээр, хром 1.35-151.7 мг/л-ээр, стронци 0.4-1.1 мг/л-ээр MNS 4943:2015 стандартад 

заасан зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнээс давсан байна (Хүснэгт 5.4.6). 

Зуны кемпийн цэвэрлэх байгууламжийн 2015-2016 цэвэршүүлсэн бохир усан дахь эрдэсжилт 54 

мг/л-ээр, нийт фосфор 0.22-40.49 мг/л-ээр, умбуур бодис 18-94 мг/л-ээр, ХХХ 9.62-212.1 мг/л-

ээр, хром 0.62 мг/л-ээр, мөнгөн ус 0.004 мг/л-ээр MNS 4943:2015 стандартад заасан 

зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнээс их байна (Хүснэгт 5.4.6). 

Ахуйн хэрэгцээний усыг ОТ төслийн талбайгаас зүүн хойд зүгт 25-70 км-т орших Гүний хоолойн 

газрын доорх усны ордоос буюу нийт 28 цооногоос хангадаг. Тус газрын доорх усны ордын усны 

чанарын шинжилгээний үр дүнгээс үзэхэд кальци (Ca), натри (Na), хлорид (Сl), сульфат (SO4), 

фтор (F), магни (Mg), хатуулаг, берилли (Be), селени (Se), стронци (Sr), хар тугалга (Pb) ба 
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кадьми (Cd)-ийн агууламж өндөр байна (Тус тайлангийн газрын доорх усны бүлгээс дэлгэрүүлж 
үзнэ үү). 

БУЦБ-ийн үйл ажиллагааны доголдлоос болон MNS 4943:2015 (Хүрээлэн байгаа орчин. Усны 

чанар. Хаягдал ус. Ерөнхий шаардлага) стандартын шаардлага хангаагүй бохир усыг байгальд 

нийлүүлснээс тухайн орчинд хөрсний бохирдол үүсэж, улмаар хур тунадас орсон тохиолдолд 

үерийн усаар дамжин гадаргын болон бага гүний уст үеүдийг бохирдуулж болзошгүй. 
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Хүснэгт 5.4.3: Манлай кемпийн ажилчдын суурингийн цэвэрлэх байгууламж-1-ийн цэвэршүүлсэн бохир усны шинжилгээний дүн 

Огноо Лаборатори 
TDS Нийт фосфор Умбуур бодис ХХХ Температур Хүнцэл Хром Селен Мөнгөн ус Стронци 

мг/л мг/л мг/л мг/л ˚С мг/л мг/л мг/л мг/л мг/л 

1/14/2014 ХанЛаб 3288   5 37.35            

2/13/2014 ХанЛаб 3476   5 46.68            

3/14/2014 ХанЛаб 3320   5 30  0.01 0.01 0.01   4.5 
4/3/2014 ХанЛаб 3152   5 30  0.01 0.01 0.01   4.8 

5/8/2014 ХанЛаб 3274   18.33 246.5  0.01 0.01 0.1   5.3 

6/4/2014 ГТЛ 3326     3.36  0.005 0.002 0.005   4.9 
7/29/2014 ГТЛ 3050     6.96  0.005 0.01 0.011 0.001 3.6 

8/26/2014 ХанЛаб 3338   30.5 102.7  0.03 0.01 0.1 0.005   

9/18/2014 ХанЛаб 3368   5 93.36  0.01 0.01 0.1 0.005   

9/29/2014 ХанЛаб 3194 1.9 5      0.01 0.1 0.005 4.4 
10/19/2014 ХанЛаб 3498 1.8 5 30  0.01 0.01 0.1 0.005   

11/23/2014 ХанЛаб 3512 0.2 8.5 30  0.01 0.01 0.1 0.005   
1/8/2015 ХанЛаб 3298 0.2 5 30  0.01 0.01 0.1 0.005   

2/13/2015 ХанЛаб 3240 0.2 3 30  0.01 0.01 0.01 0.005   

3/12/2015 ХанЛаб 3482 1.85 3 33.6  0.01 0.005 0.04 0.005   

4/19/2015 ХанЛаб 3122 6.14 3 30  0.01 0.005 0.029 0.005   
5/7/2015 ХанЛаб 3242 3.53 3 30  0.01 0.016 0.01 0.005   

6/2/2015 ХанЛаб 2812 0.05 3 30  0.01 0.005 0.01 0.005   

7/19/2015 ХанЛаб 3254   3 20  0.01 0.005 0.01 0.005   
8/3/2015 ХанЛаб 3218 1.49 3 14.98  0.02 0.005 0.01 0.005   

9/16/2015 ХанЛаб 3526   3 20  0.01 0.006 0.01 0.005   
10/6/2015 ХанЛаб 2898 2.85 32 20  0.01 0.005 0.01 0.005   

11/1/2015 ХанЛаб 3156 1.84 36 48  0.01 0.005 0.01 0.005   

12/2/2015 ХанЛаб 3062 4.25 3 20  0.01 0.021 0.01 0.005   

1/11/2016 ХанЛаб 3224 17.18 3 20 17.6 0.01 0.005 0.01 0.005   
2/9/2016 ХанЛаб 3172 2.28 3 20 22.6 0.01 0.005 0.01 0.005   

3/2/2016 ХанЛаб 3106 0.18 124 20  0.01 0.005 0.02 0.005   
4/7/2016 ХанЛаб 2790 0.57 3 31.55  0.01 0.005 0.01 0.005   
4/7/2016 ХанЛаб 3180 0.65 3 20  0.01 0.005 0.01 0.005   

 MNS 4943:2015  1000 1.5 30 50 20 0.01 0.01 0.02 0.001 2 
Эх сурвалж: Оюу Толгой ХХК, ЭМААБОАБОН-ийн хэлтэс 
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Хүснэгт 5.4.4: Манлай кемпийн ажилчдын суурингийн цэвэрлэх байгууламж-2-ийн цэвэршүүлсэн бохир усны шинжилгээний дүн 

Огноо Лаборатори 
TDS Нийт фосфор Умбуур бодис ХХХ Температур Хүнцэл Хром Селен Мөнгөн ус Стронци 

мг/л мг/л мг/л мг/л ˚С мг/л мг/л мг/л мг/л мг/л 

1/14/2014 ХанЛаб 3660   5 65.35             

2/13/2014 ХанЛаб 4216   5 56.02             

3/14/2014 ХанЛаб 3416   5 88.69   0.01 0.01 0.01   4.7 

4/3/2014 ХанЛаб 3252   5     0.01 0.01 0.01   5.2 

5/8/2014 ХанЛаб 2976   30 262.1   0.01 0.01 0.1   5.4 

6/4/2014 ГТЛ 3492     10.4   0.002 0.003 0.002   5.1 
7/29/2014 ГТЛ 3020     4.64   0.007 0.01 0.013 0.001 4.6 

8/26/2014 ХанЛаб 3248   49 84.02   0.03 0.01 0.1 0.005   
9/18/2014 ХанЛаб 3532   5 84.02   0.01 0.01 0.1 0.005   

9/29/2014 ХанЛаб 3428 1.3 5       0.01 0.1 0.005 4.5 

10/19/2014 ХанЛаб 3662 1 5 30   0.01 0.01 0.1 0.005   

11/23/2014 ХанЛаб 3432 0.2 5 30   0.01 0.01 0.1 0.005   

1/8/2015 ХанЛаб 3436 0.2 5 30   0.01 0.01 0.1 0.005   

2/13/2015 ХанЛаб 3412 0.2 3 30   0.01 0.01 0.01 0.005   

3/12/2015 ХанЛаб 3216 5.12 3 30   0.01 0.005 0.01 0.005   

4/19/2015 ХанЛаб 3648 4.28 3 30   0.01 0.005 0.028 0.005   

5/7/2015 ХанЛаб 3612 1.37 3 30   0.01 0.016 0.01 0.005   

6/2/2015 ХанЛаб 3212 0.05 3 30   0.01 0.005 0.01 0.005   

7/19/2015 ХанЛаб 3614   3 20   0.01 0.005 0.01 0.005   

8/3/2015 ХанЛаб 4122 2.23 48 34.94   0.01 0.005 0.01 0.005   

9/16/2015 ХанЛаб 2916   14 20   0.01 0.005 0.01 0.005   

10/6/2015 ХанЛаб 3416 5.03 56 20   0.01 0.005 0.01 0.005   
11/1/2015 ХанЛаб 3506 4.22 52 33.6   0.01 0.005 0.02 0.005   

12/2/2015 ХанЛаб 3612 10 3 20   0.01 0.02 0.01 0.005   

1/9/2016 ХанЛаб 3426 1.03 65 20 13.5 0.01 0.005 0.01 0.005   

2/9/2016 ХанЛаб 3482 0.33 3 59.62 22.8 0.01 0.005 0.01 0.005   

3/2/2016 ХанЛаб 3514 5.73 106 20   0.01 0.005 0.01 0.005   

4/7/2016 ХанЛаб 3180 0.65 3 20   0.01 0.005 0.01 0.005   
 MNS 4943:2015   1000 1.5 30 50 20 0.01 0.01 0.02 0.001 2 
Эх сурвалж: Оюу Толгой ХХК, ЭМААБОАБОН-ийн хэлтэс 
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Хүснэгт 5.4.5: Ахуйн бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн цэвэршүүлсэн бохир усны шинжилгээний дүн 

Огноо Лаборатори 
TDS Нийт фосфор Умбуур бодис ХХХ БХХ Температур Хүнцэл Хром Селен Мөнгөн ус Стронци 

мг/л мг/л мг/л мг/л мг/л ˚С мг/л мг/л мг/л мг/л мг/л 

1/14/2014 ХанЛаб 4962   5 56.02 6.44             

2/13/2014 ХанЛаб 2952   5 42.01 3             

3/14/2014 ХанЛаб 2984   5 37.34 3   0.01 0.01 0.01   4.4 

4/3/2014 ХанЛаб 2780   5 30 3   0.01 0.01 0.01   4.7 

4/3/2014 ХанЛаб 3396   5       0.01 0.01 0.01   5.0 

5/8/2014 ХанЛаб 2994   26 252.1 3   0.01 0.01 0.1   5.3 

5/8/2014 ХанЛаб 2914   86.66 209.1 12   0.01 0.01 0.1   5.3 

6/4/2014 ГТЛ 3120     10.72     0.005 0.001 0.006   4.99 

7/29/2014 ГТЛ 3018     9.84     0.006 0.012 0.014 0.001 4.9 

8/26/2014 ХанЛаб 3210   38 93.36 3   0.05 0.01 0.1 0.005   

9/29/2014 ХанЛаб 3234 1.4 7         0.01 0.1 0.005 4.4 

11/23/2014 ХанЛаб 3378 0.2 5 30 3   0.01 0.01 0.1 0.005   

1/8/2015 ХанЛаб 3136 0.2 5 30 3   0.01 0.01 0.1 0.005   

2/13/2015 ХанЛаб 3122 0.2 6 30 4.23   0.01 0.01 0.01 0.005   

3/12/2015 ХанЛаб 3196 3.62 3 30 5.43   0.01 0.005 0.03 0.005   

4/19/2015 ХанЛаб 2944 3.21 3 30 3   0.01 0.005 0.01 0.005   

5/7/2015 ХанЛаб 3222 0.69 3 30 8.46   0.01 0.017 0.01 0.005   

6/2/2015 ХанЛаб 2914 0.05 3 30 3   0.01 0.005 0.01 0.005   

7/19/2015 ХанЛаб 3126   3 38.4 13.3   0.01 0.005 0.01 0.005   

8/3/2015 ХанЛаб 3126 1.5 36 13.31 5.44   0.01 0.005 0.02 0.005   

9/15/2015 ХанЛаб 3414   3 24 7.25   0.01 0.007 0.01 0.005   

10/6/2015 ХанЛаб 2904 4.3 110.5 20 3   0.01 0.006 0.01 0.005   

11/1/2015 ХанЛаб 3112 5.69 40 48 22.97   0.01 0.005 0.01 0.005   

12/2/2015 ХанЛаб 2914 7.81 3 20 3   0.01 0.021 0.01 0.005   

1/9/2016 ХанЛаб 3146 1.72 76 20 3 12.6 0.01 0.005 0.01 0.005   

2/11/2016 ХанЛаб 3010 1.89 3 20 3 22.6 0.01 0.005 0.01 0.005   

3/2/2016 ХанЛаб 3064 9.25 135 20 3   0.01 0.005 0.01 0.005   

4/8/2016 ХанЛаб 2810 0.05 3 20 3   0.01 0.005 0.01 0.005   

 MNS 4943:2015   1000 1.5 30 50 20 20 0.01 0.01 0.02 0.001 2 
Эх сурвалж: Оюу Толгой ХХК, ЭМААБОАБОН-ийн хэлтэс 
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Хүснэгт 5.4.6: Эрчим, Өмнөд, Зуны кемпийн цэвэршүүлсэн бохир усны шинжилгээний дүн 

Байршил Огноо Лаборатори 
TDS Нийт фосфор Умбуур бодис ХХХ Хром Манган Мөнгөн ус Стронци 

мг/л мг/л мг/л мг/л мг/л мг/л мг/л мг/л 

Эрчим кемп 1/14/2014 ХанЛаб 3398   5   205.39       

Эрчим кэмп 4/3/2014 ХанЛаб 1224   5 0.01   0.03   4.5 

Эрчим кэмп 7/29/2014 ГТЛ 3112     0.01 9.36 0.111 0.001 4.51 

Өмнөд кемп 2/13/2014 ХанЛаб 2034   5   51.35       

Өмнөд кемп 3/14/2014 ХанЛаб 1626   5 0.01 37.34 0.01   2.4 

Өмнөд кемп 4/3/2014 ХанЛаб 1546     0.01   0.04   2.7 

Өмнөд кемп 5/8/2014 ХанЛаб 1706   12.67 0.01 201.7 0.04   3.1 

Өмнөд кемп 6/4/2014 ГТЛ 1790     0.002 6.4 0.022   2.75 

Зуны кемп 8/3/2015 ХанЛаб 1054 1.72 124 0.005 43.26 0.02 0.005   

Зуны кемп 9/15/2015 ХанЛаб 902   9.5 0.006 33.6 0.03 0.005   

Зуны кемп 10/6/2015 ХанЛаб 864 12.48 48 0.005 20 0.01 0.005   

Зуны кемп 12/2/2015 ХанЛаб 764 41.89 3 0.014 20 0.06 0.005   

Зуны кемп 1/9/2016 ХанЛаб 612 0.94 47 0.005 20 0.02 0.005   

Зуны кемп 3/2/2016 ХанЛаб 456 4.41 16 0.005 20 0.01 0.005   

Зуны кемп 4/8/2016 ХанЛаб 604 0.42 3 0.005 50.62 0.28 0.005   

MNS 4943:2015     1000 1.5 30 0.01 50 0.5 0.001 2 

Эх сурвалж: Оюу Толгой ХХК, ЭМААБОАБОН-ийн хэлтэс 
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5.4.10 Халивын элсний ордын үйл ажиллагаанаас гадаргын усанд нөлөөлөх гол ба 
болзошгүй сөрөг нөлөөлөл 

Гол сөрөг нөлөөлөл 

Халивын элсний орд нь төслийн талбайн зүүн хойд хэсэгт Халивын сайрын голдрилд 

оршино. Тус ордын бодитой (B) нөөц нь 1,089,500 м3 юм. Уг ордыг жилд 150,000 м3 хүчин 

чадалтайгаар 8 жилийн хугацаанд олборлоно. Уурхайг ашиглалтад хүлээн авах 2009 оны 7 

дугаар сарын 31-ний өдрийн 10 дугаартай улсын комиссын актаар тус ордын үйл 

ажиллагааг эхлүүлжээ. Энэ ордоос элс олборлосноор Халивын сайрын голдрил 

өөрчлөгдсөн байна (Зураг 5.4.2).   

5.4.11 Түлшний агуулах, ШТС-аас гадаргын усанд нөлөөлөх гол ба болзошгүй сөрөг 
нөлөөлөл 

Болзошгүй сөрөг нөлөөлөл 

Түлшний агуулах болон ШТС-аас асгаралт, алдагдал бий болсон үед тухайн орчинд хөрсний 

бохирдол үүсэж, улмаар хур тунадас орсон тохиолдолд үерийн усаар дамжин гадаргын болон 

бага гүний уст үеүдийг бохирдуулж болзошгүй. 

5.5 Газрын доорх усанд нөлөөлөх гол болон болзошгүй сөрөг нөлөөллийн үнэлгээ 

ОТ-н ордоос зэс, алт олборлох, боловсруулах төсөл нь 2012 оноос хэрэгжиж эхэлсэн бөгөөд 

БОННҮ-ний тайланг 2006 онд хийсэн. Тус тайланд төсөл хэрэгжихээс өмнөх үеийн газрын доорх 

усны найрлага, гидрогеологийн нөхцөл мөн уурхайн олборлолтын үйл ажиллагаа эхэлснээр 

газрын доорх усны чанар, найрлага, нөөцөд нөлөөлөх нөлөөллийн үнэлгээг хийж гүйцэтгэсэн. Уг 

нөлөөллийн үнэлгээнд зааснаар газрын доорх усанд дараах нөлөөллүүдийг үзүүлж болзошгүй 

гэж үзжээ. Үүнд:  

• Бор овоогийн булгийн голдрилын өөрчлөлт, ил уурхайн үйл ажиллагааны нөлөөгөөр 

үгүй болж булгийг ашиглах боломжгүй болох, 

• Уурхайн усны түвшнийг бууруулах ажиллагааны улмаас төслийн талбай түүний орчмын 

газрын доорх усны түвшин буурах, 

• Бага гүний уст үеүд ШТМ, нефтийн бүтээгдэхүүн, химийн бодис, бохир усны алдагдал, 

нэвчилтээс бохирдох, 

• Хаягдал хадгалах байгууламж (ХХБ) болон хаягдал чулуулгийн овоолго (ХЧО)-оос бохир 

ус шүүрэх болон хүчиллэг урсац үүсэж газрын доорх усыг бохирдуулах, усны чанарт 

сөргөөр нөлөөлөх зэрэг болно. 

Дээрх урьдчилан таамагласан сөрөг нөлөөллүүд нь (2016 оны 4 сар) ОТ уурхайн ордоос зэс, алт 

олборлох, боловсруулах төслийн талбайд дараах байдалтай байна. Үүнд: 

• Ундайн сайранд орших Бор овоо булгийн ундаргыг шилжүүлсэн. Ингэхдээ Ундайн 

сайрын газрын доорх усыг ус хуримтлуулах санд цуглуулж 200 мм голчтой, сайн 

чанарын 6 км урт хуванцар хоолойгоор урсган ХЧО-ын захаар тойруулан төслийн 

талбайн урд хэсэгт шинээр нөхөн сэргээсэн. 
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Зураг 5.5.1: Шинэ болон хуучин бор овоогийн булгийн байршил 

 
Газрын доорх усны урсацын чиглэлд тохируулга хийх шугам хоолой нь ойролцоогоор 6 

км урт үргэлжилнэ (Зураг 5.5.1). Түүний босоо зураглалыг харахад: 

� Анхны хэсгийн өндөр 1,367 м, налуу нь 0.35%; 

� Хоёрдугаар хэсгийн өндөр 1,386 м, налуу нь 0.51% ба 
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� Гуравдугаар хэсгийн өндөр 2,788 м, налуу нь 0.36%15 байна. 

Шугам хоолойг хөрсний хөлдөлтийн давхаргаас доор, хоолойноос дээш 2 м-ээс зузаан 

шороогоор хучсан байхаар сонгож авсан бөгөөд Ундайн сайрын урсгалаар үүсэж 

болохуйц усны элэгдлээс урьдчилан сэргийлж шороогоор булсан гадарга дээр чулуугаар 

хучилт хийж өгсөн. 

Зураг 5.5.2 Газрын доорх усны урсацын тохируулгын загвар 

 

Оролтын төхөөрөмж байдлаар 2 ус зайлуулах цооног байрлуулах бөгөөд тэдгээрийг 

хөрсний усыг цуглуулах хоолойн эх хэсэгтэй холбоно. Цооногуудын гаднах хамгаалалтын 

хавтан хоолойн түвшнээс 0.5-1.0 м доор байрлана. Газрын доорх усны түвшингээс доор 

шүүлтүүрийг суурилуулснаар хоолой руу орох ус шүүгдэнэ. 

Гэрэл зураг 5.5.1: Газрын доорх ус цуглуулах танк (хураах сав) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Уурхайн усны түвшнийг бууруулах үйл ажиллагаа хийгдэхгүй байгаа бөгөөд уурхайд 

орж ирэх усны хэмжээ 88,301 м3/жил16 байна.  

Уг усыг төслийн талбайн сайжруулсан шороон замын тоосжилтыг дарах үйл 

ажиллагаанд ашиглаж байна.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                

15 Ундай голыг хамгаалах, голын голдрилд хэсэгчлэн тохируулга хийх төслийн БОНБНҮ-ний тайлан, Натур Фрейндли 
ХХК, УБ, 2011, Хуу 18  
16 Ус ашиглах дүгнэлт, Монгол-Ус ТӨҮГ, УБ, 2016 
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Гэрэл зураг 5.5.2: Уурхайгаас шүүрч байгаа ус, ус цуглуулах зумп 

 
• Төслийн талбай, түүний ойр орчимд усны мониторингийн 130 цэг байгаа бөгөөд усны 

чанар, найрлагыг улиралдаа нэг удаа дээжлэлт хийн, Ханлаб лабораторид шинжлүүлж 

байна.    

5.5.1 Уурхайд шаардагдах усны хэмжээ түүний эх үүсвэр  

Тус төслийн үйл ажиллагаанд шаардагдах ус нь унд ахуйн болон үйлдвэрлэл, технологийн 

зориулалттай байна. Одоогийн байдлаар баяжуулах үйлдвэрийн усны хэрэгцээ хамгийн их 

байгаа бөгөөд усны хамгийн оргил хэрэглээ нь баяжуулах үйлдвэрийн ус ашиглалтын 

хэмжээнээс хамааран доорх хэмжээтэй байна. Үүнд:  

• Баяжуулах үйлдвэр - 670 л/с, 

• Унд, ахуй, угаалга, халаалт - 16 л/с, 

• Гүний уурхай (тоос дарах) - 30 л/с, 

• Нийт - 716 л/с17. 

Ус хэрэглээ: 2013-2015 оны хооронд ил уурхай, гүний уурхай, баяжуулах үйлдвэр, уурхайн 

оффис, үйлчилгээний байгууллага, засвар үйлчилгээ зэрэгт дунждаар 2,555-3,996 орчим 

ажилчид ажилласан байна. Уг ажилчдын 1 хүний унд ахуйн усны хэрэглээ сард дунджаар 9.54 м3 

(хамгийн ихдээ 14.73 м3, хамгийн багадаа 6.92 м3).   

Дүрслэл 5.5.1: Унд, ахуйн ус хэрэглээ 

 
Эх сурвалж: Оюу Толгой ХХК 

                                                

17 Оюу Толгойн зас-алтны бүлэг ордыг ашиглах ТЭЗҮ-ийн тодотгол, Оюу Толгой ХХК, 2015 
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Тус төслийн талбайд ашиглалтын болон барилга угсралтын ажилд (2016-2020 оныг хүртэлх 

хугацаанд) ажиллах хүчний тоо:  

• 2016 онд 2,746 хүн 

• 2017 онд 2,332 хүн 

• 2018 онд 5,602 хүн 

• 2019 онд 2,332 хүн  

• 2020 онд 2,332 хүн18 байна.  

Дээрх ажиллах хүчний тоог 1 хүний унд, ахуйн усны хэрэглээний дунджаар 9.54 м3/сар үржүүлж 

тооцоход 2016 онд 314,362.1 м3, 2017, 2019, 2020 онуудад 266,967.4 м3, 2018 онд 641,317.0 м3 

усны хэрэгцээ шаардагдахаар байна.  

 

 

 

 

Ус ашиглалтын талаар баяжуулах үйлдвэрийн хэсэгт авч үзнэ.  

5.5.2 Газрын доорх усанд нөлөөлөх гол ба болзошгүй сөрөг нөлөөллийн үнэлгээ 

Тус төслийн үйл ажиллагаа явцад газрын доорх усны нөөц, усны чанар найрлагад нөлөөлөхөөр 

байгаа бөгөөд гол болон болзошгүй сөрөг нөлөөллийн талаар дэлгэрүүлэн авч үзлээ.  

5.5.2.1 Баяжуулах үйлдвэрийн цогцолборын үйл ажиллагаанаас газрын доорх усанд 
нөлөөлөх гол ба болзошгүй сөрөг нөлөөлөл 

ОТ төслийн баяжуулах үйлдвэрийн усыг төслийн талбайгаас зүүн хойно 25-70 км-т орших Гүний 

хоолойн газрын доорх усны ордоос ус хангамжийн худаг болгон тоноглосон 28 цооногоос 

хангадаг. БОАЖС (хуучнаар)-ын 2009 оны 22 дугаар тушаалаар Өмнөговь аймгийн Ханбогд 

сумын нутаг Гүний хоолойн газрын доорх усны ордын ашиглалтын нөөцийг (B+C1 зэрэглэл) 870 

л/с19-ээр баталсан. Тухайн газрын доорх усны ордын усны чанарын шинжилгээний үр дүнгээс 

үзэхэд кальци (Ca), натри (Na), хлорид (Сl), сульфат (SO4), фтор (F), магни (Mg), хатуулаг, 

берилли (Be), селени (Se), стронци (Sr), хар тугалга (Pb) ба кадьми (Cd)-ийн агууламж МУ-ын 

Ундны усны стандарт MNS 0900:2005 болон Газрын доорх ус бохирдуулагч бодис, элементийн 

зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ MNS 6148:2010 стандарт шаардлагуудыг хангахгүй байна. Гүний 

хоолойн газрын доорх усны чанар, найрлагын талаар шинэ аргачлалын дагуу нэмэлтээр хийгдэх 

Гүний хоолойн газрын доорх усны ордын БОННҮ-ний нэмэлт тодотгол тайлангаас үзнэ үү.  

                                                

18 Оюу Толгойн Зэс-алтны бүлэг ордыг ашиглах. Техник эдийн засгийн үндэслэлийн тодотгол, 7.0 Дэд бүтэц, Оюу Толгой 
ХХК, 2015, хууд. 33 
19 Усны нөөцийн дүгнэлт, Монгол-Ус ТӨҮГ, 2016, Хуу 2 

ОТ төслийн үйл ажиллагаанд шаардагдах унд, ахуйн усны хэрэглээ 2016-2020 оны 

байдлаар 266,967.4-641,317.0 м3/жил (дунджаар 351,316.3 м3/жил) бөгөөд тухайн усыг 

Гүний хоолойн газрын доорх усны ордоос хангахаар төлөвлөж байна.  

Усны нөөц ашигласны төлбөрийн хувь, хэмжээг тогтоох тухай МУ-ын Засгийн газрын 326 

дугаар тогтоолын дагуу усны нөөц ашигласны төлбөр төлөхгүй.  
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Хүснэгт  5.5.1 Гүний хоолойн ус татах цооногуудын усны чанарын үзүүлэлт-1 

Усны чанарын 
үзүүлэлтүүд 

Хэмжих 
нэгж  

Гүний хоолойн газрын доорх усны ордын цооногууд MNS 
6148:201
0 

MNS 
0900:200
5 

GH01- 
PB02 

GH01- 
PB03 

GH01- 
PB04 

GH01- 
PB05 

GH01- 
PB06 

GH02- 
PB01 

GH02- 
PB02 

GH02- 
PB03 

GH02- 
PB04 

GH02- 
PB06 

GH02- 
PB07 

GH03- 
PB01 

GH03- 
PB02 

GH03- 
PB03 

Усан орчин, pH - 7.89 8.08 7.96 8.13 8.08 7.96 8.11 7.98 8.02 8.03 8.06 8.12 7.99 8.09 6.5-8.5 6.5-8.5 

Ууссан бодисын 
хэмжээ 

мг/л 4578 3410 3604 3332 3080 3084 3144 3010 3300 3260 2470 3004 3194 2426 - - 

Цахилгаан 
дамжуулах чанар  

мс/См 6.05 5.22 5.06 3.34 4.4 4.55 4.46 4.23 4.32 4.49 3.53 4.37 4.38 3.46 - - 

Кальци, Ca мг/л 386.8 212.4 236.5 110.2 114.2 268.5 176.4 200.4 263 200.4 410.2 192.4 266.5 122.2 - 100 

Магни, Mg мг/л 28 38 48.6 46.17 43.74 24.3 44.95 40.09 27 38 40.09 36.45 21.87 25.51 - 30 

Натри, Na  мг/л 794 791 762 798 778 661 672 645 668 707 583 647 651 594 - 200 

Кали, K мг/л 4 3 3 2 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 - - 

Төмөр, Fe мг/л 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 0.6 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.3 0.3 

Хлор, Cl мг/л 1518 1231 1327 1103 1077 1240 1073 1059 1088 1096 835.9 951.5 1005 747.3 600 350 

Сульфат, SO4 мг/л 1253 1000 902.8 939 859.2 632.8 812.3 851 869.9 847.7 687.2 1079 1012 789.3 500 500 

Нитрат, NO2 мг/л 0.26 2.34 0.03 2.6 2.44 2.54 2.02 2.8 0.49 0.65 1.72 2.73 0.32 1.95 10 50 
Нитрит, NO3 мг/л 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 1 1 

Гидрокарбонат, 
HCO3  

мг/л 109.8 115.9 106.8 195.3 189.2 67.12 134.2 79.32 134.2 109.8 128.1 85.42 61.02 94.57 - - 

Карбонат, CO3 мг/л 6 9 4.5 12 9 6 9 6 6 12 6 3 6 4.5 - - 

Фосфат,  мг/л 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 - 3.5 

Фтор, F мг/л 3.75 3.73 3.83 3.72 3.68 3.73 3.78 3.79 3.73 3.76 3.82 3.81 3.71 3.81 - 0.7-1.5 
Аммони, NH4  мг/л 0.2 0.4 0.6 0.2 0.4 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4 3 1.5 

Хатуулаг  (meq/l) 19.3 15.1 15.8 9.3 9.3 15.4 12.5 13.3 14.2 10.6 8.8 12.6 15.1 8.2 - - 

Сурьма, Sb мг/л 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.006 0.02 
Хүнцэл,As мг/л 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.005 0.01 

Хөнгөнцагаан, Al мг/л 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.5 

Бари, Ba мг/л 0.02 0.03 0.02 0.02 0.02 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 2 0.7 

Берилли, Be мг/л 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.001 0.0002 

Бор, B мг/л 1.3 1.4 1.3 1.7 1.6 1.6 1.4 1.3 1.3 1.4 1.2 1.3 1.4 1.3 5 0.5 

Кадьми, Cd мг/л 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.003 0.003 

Кобальт, Co мг/л 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 - - 
Зэс, Cu  мг/л 0.08 0.09 0.09 0.09 0.1 0.09 0.08 0.08 0.08 0.11 0.09 0.09 0.08 0.08 1.3 - 

Хром, Cr мг/л 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.07 0.05 

Мөнгө, Ag мг/л 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.04 0.1 

Селен, Se мг/л 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.04 0.01 
Молибден, Mo мг/л 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.03 0.02 0.04 0.07 

Манган, Mn мг/л 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.5 0.1 
Стронци, Sr мг/л 6.7 4.8 5.1 3.1 2.8 5.3 4.2 4.3 4.5 4.3 2.9 4.4 4.8 3.5 - 2 

Никель, Ni мг/л 0.04 0.01 0.31 0.01 0.04 0.04 0.01 0.34 0.01 0.05 0.01 0.04 0.39 0.01 0.1 0.02 

Хар тугалга, Pb мг/л 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.05 0.01 

Цайр, Zn мг/л 0.07 0.07 0.08 0.09 0.25 0.07 0.04 0.1 0.08 0.09 0.13 0.07 0.21 0.09 5 5 
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Усны чанарын 
үзүүлэлтүүд 

Хэмжих 
нэгж  

Гүний хоолойн газрын доорх усны ордын цооногууд MNS 
6148:201
0 

MNS 
0900:200
5 

GH01- 
PB02 

GH01- 
PB03 

GH01- 
PB04 

GH01- 
PB05 

GH01- 
PB06 

GH02- 
PB01 

GH02- 
PB02 

GH02- 
PB03 

GH02- 
PB04 

GH02- 
PB06 

GH02- 
PB07 

GH03- 
PB01 

GH03- 
PB02 

GH03- 
PB03 

Тайлбар: MNS 6148:2010, MNS 0900:2005 стандартуудаас давсан үзүүлэлтүүдийг хараар тодруулав.  

Эх сурвалж: Гүний хоолойн усны чанарын шинжилгээ, 2014 оны 8 сар 

Хүснэгт  5.5.2:Гүний хоолойн ус татах цооногуудын усны чанарын үзүүлэлт-2 
Усны чанарын 
үзүүлэлтүүд 

Хэмжих 
нэгж  

Гүний хоолойн газрын доорх усны ордын цооногууд MNS 
6148:201
0 

MNS 
0900:200
5 

GH03-
PB04 

GH03-
PB05 

GH03-
PB06 

GH04-
PB01 

GH04-
PB03 

GH04-
PB04 

GH04-
PB05 

GH04-
PB06 

GH05-
PB02 

GH05-
PB03 

GH05-
PB05 

GH05-
PB05 

GH05-
PB06 

Усан орчин, pH - 8.18 8.49 8.11 8.08 8 8.14 8.09 8.08 8.07 8.09 7.689 8.08 8.06 6.5-8.5 6.5-8.5 

Ууссан бодисын 
хэмжээ 

мг/л 2012 2394 2350 2396 2476 1654 2392 2238 2664 2358   2068 2328 - - 

Цахилгаан 
дамжуулах чанар  

мс/См 2.97 3.34 3.36 3.14 3.35 2.35 3.27 3.12 3.7 3.28 3.62 2.83 3.21 - - 

Кальци, Ca мг/л 114.2 104.2 140.3 140.3 134.3 112.2 150.3 114.2 152.3 154.3 131.5 134.3 142.3 - 100 

Магни, Mg мг/л 18.22 34.02 34.02 28.55 41.31 34.01 29.16 30.37 43.74 32.8 24.56 36.45 24.3 - 30 

Натри, Na  мг/л 494 557 559 526 566 396 550 538 589 536 420.1 476 533 - 200 

Кали, K мг/л 4 4 4 4 4 2 4 4 4 5 3.0283 4 4 - - 

Төмөр, Fe мг/л 0.1 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.158 0.1 0.1 0.3 0.3 

Хлор, Cl мг/л 662.6 721.1 733.5 760.7 698 495.9 699.4 688.4 760.7 706.2 162.2 610.8 693.2 600 350 

Сульфат, SO4 мг/л 640.3 747.3 736.6 661.7 760.5 507 721 650.2 866.6 732.5 444.8 608.2 702.8 500 500 

Нитрат, NO2 мг/л 2.99 2.93 2.93 1.3 0.39 0.52 1.82 0.98 1.89 1.85 -  0.03 0.65 10 50 

Нитрит, NO3 мг/л 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 -  0.01 0.01 1 1 

Гидрокарбонат, 
HCO3  

мг/л 76.27 88.47 109.8 79.3 73.22 88.47 73.22 79.32 70.2 76.27 97.6 70.17 64.07 - - 

Карбонат, CO3 мг/л 4.5 4.5 6 3 7.5 6 4.5 7.5 3 4.5 -  7.5 7.5 - - 

Фосфат,  мг/л 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 -  0.05 0.05 - 3.5 

Фтор, F мг/л 3.89 3.78 3.82 3.87 3.9 4.01 3.85 3.89 3.89 3.88 -  3.87 3.84 - 0.7-1.5 

Аммони, NH4  мг/л 0.4 0.4 0.2 0.2 0.2 0.4 0.2 0.2 0.4 0.2 -  0.2 0.2 3 1.5 

Хатуулаг  (meq/l) 7.2 8 9.8 9.35 10.1 8.4 9.9 8.2 11.2 10.4 8.58 9.7 9.1 - - 

Сурьма, Sb мг/л 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.002 0.1 0.1 0.006 0.02 

Хүнцэл,As мг/л 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.016 0.01 0.01 0.005 0.01 

Хөнгөнцагаан, Al мг/л 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.013 0.1 0.1 0.2 0.5 

Бари, Ba мг/л 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.02 0.02 0.03 0.02 0.011 0.03 0.02 2 0.7 

Берилли, Be мг/л 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0.01 0.01 0.001 0.0002 
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Бор, B мг/л 1.1 1.3 1.3 1.1 1.4 0.7 1.2 1.1 1.6 1.2 1.067 1 1.1 5 0.5 

Кадьми, Cd мг/л 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0.01 0.01 0.003 0.003 

Кобальт, Co мг/л 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0.01 0.01 - - 

Зэс, Cu  мг/л 0.08 0.11 0.1 0.09 0.08 0.09 0.08 0.09 0.1 0.09 0.001 0.08 0.08 1.3 - 

Хром, Cr мг/л 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.002 0.01 0.01 0.07 0.05 

Мөнгө, Ag мг/л 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.082 0.01 0.01 0.04 0.1 

Селен, Se мг/л 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.058 0.1 0.1 0.04 0.01 

Молибден, Mo мг/л 0.02 0.03 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.08 0.01 0.02 0.04 0.07 

Манган, Mn мг/л 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.005 0.01 0.01 0.5 0.1 

Стронци, Sr мг/л 3.2 3.7 2.8 5 4.3 3 5.2 3.8 4.7 5.2 3.696 4.4 4.7 - 2 

Никель, Ni мг/л 0.01 0.07 0.02 0.04 0.06 0.01 0.07 0.02 0.1 0.01 0.001 0.03 0.01 0.1 0.02 

Хар тугалга, Pb мг/л 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.005 0.1 0.1 0.05 0.01 

Цайр, Zn мг/л 0.06 0.36 0.33 0.05 0.04 0.12 0.13 0.11 0.06 0.12 0.01 0.04 0.05 5 5 

Тайлбар: MNS 6148:2010, MNS 0900:2005 стандартуудаас давсан үзүүлэлтүүдийг хараар тодруулав. 

Эх сурвалж: Гүний хоолойн усны чанарын шинжилгээ, 2014 оны 8 сар 
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Гол сөрөг нөлөөлөл 

Ус ашиглалт: ОТ-н баяжуулах үйлдвэр нь хоногт 100,000 тн хүдэр боловсруулах хүчин чадалтай 

бөгөөд үйлдвэрлэлийн хэрэгцээнд шаардлагатай усыг Гүний хоолойн газрын доорх уснаас 

хангадаг. Баяжуулах үйлдвэрийн 2014 оны 1 сараас 2016 оны 3 сар хүртэлх ус ашиглалтын 

хэмжээнээс үзэхэд 1 тн хүдэр боловсруулахад дунджаар 467.8 л ус ашиглаж байна. Харин ОУ-ын 

хэмжээнд 1 тн хүдэр баяжуулалтанд зарцуулах усны хэмжээ 1,220 л ус ашигладаг байна (Оюу 
Толгой ХХК). 

Дүрслэл 5.5.2: Баяжуулах үйлдвэрийн ус ашиглалт 

 
Эх сурвалж: Оюу Толгой ХХК 

Болзошгүй сөрөг нөлөөлөл 

Усны бохирдол: Баяжуулах үйлдвэрийн ажлын байрнаас хатуу (ахуйн хог хаягдал, хаягдал мод, 

төмөр, хуучин эд анги г.м), шингэн (ахуйн бохир ус) хог хаягдал гарна. Уурхайн дотоод хяналт 

сулрах, хяналтын ажилтан эзгүй байх зэрэг шалтгааны улмаас хатуу, шингэн хог хаягдал 

санаатай болон санамсар болгоомжгүй байдлаар хөрсөнд ил задгай хаягдаж болзошгүй бөгөөд 

улмаар хөрсөөр дамжин газрын доорх усыг бохирдуулах эх үүсвэр болж болзошгүй.  

5.5.2.2 ХХБ-ийн үйл ажиллагаанаас газрын доорх усанд нөлөөлөх гол ба болзошгүй 
сөрөг нөлөөлөл  

Баяжуулах үйлдвэрээс 64%-ийн хатуулагтай хаягдлыг хадгалах байгууламж руу шахах бөгөөд 

шахсан хаягдал нь далангийн баруун хэсэгт байрлах хоолойнуудаас гарч, дэд сангуудад 

улирлын болон тунаж суусан хаягдлын хэмжээний хязгаарлалттай уялдуулан ээлжлэн ашиглах 

юм.  

Баяжуулах үйлдвэрээс шахах 64%-ийн хатуулагтай хаягдал нь 2 хоногийн суултын дараа 16.9-

20.7 мм ус ялгарах буюу 42% нь цэвэршиж хатуугаас чөлөөлөгдөнө. Усны эргэлтэд орж буй усны 

хэмжээ 3,801 л/сек ба үүний 84% буюу 3,194 л/сек усыг дахин ашиглах ба үлдэх 16% буюу 607 

л/сек цэвэр усыг Гүний хоолойн ус хангамжийн эх үүсвэрээс нөхөн авч ашиглаж байна. 

ХХБ-ийн усны чанарын найрлагыг Гүний хоолойгоос татаж байгаа усны чанарын найрлагатай 

харьцуулахад ууссан бодис, цахилгаан дамжуулах чанар, кальци, хлор, сульфат, молибден, 

манган, стронци, бари зэрэг элементүүдийн агууламж их байна.  
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Хүснэгт 5.5.3: ХХБ-ийн усны чанар, найрлага  

 Шинжилгээний үзүүлэлтүүд  Хэмжих нэгж  
Хаягдал хадгалах байгууламжийн ус  

         6/20/2013       6/18/2014      6/6/2015 

Усан орчин, pH - 8.1 7.42 7.27 

Ууссан бодисын хэмжээ мг/л 5558 8460 8452 

Цахилгаан дамжуулах чанар  мс/См 6.59 12.38 10.01 

Кальци, Ca мг/л -  -  598.8 

Магни, Mg мг/л -  -  10.19 

Кали, K мг/л 778.85 -  2091 

Натри, Na мг/л 69.42  - 135.4 

Төмөр, Fe мг/л 3.489 -  0.24 

Хлор, Cl мг/л 1845 457.6 2246 

Сульфат, SO4 мг/л 1693 2884 3169 

Нитрат, NO2 мг/л 23.37 2.8 0.05 

Нитрит, NO3 мг/л 1.03 0.5 0.05 

Гидрокарбонат, HCO3  мг/л -  -  24.41 

Карбонат, CO3 мг/л  - -  1.5 

Фтор, F мг/л -  -  8.07 

Аммони, NH4  мг/л 0 6 -  

Хатуулаг  (meq/l) -  -  30.72 

Нийт фосфар  мг/л -  -  0.95 

Умбуур бодис мг/л 106 5.5 3 

Химийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч  мг/л 402.1 140 -  

Биохимийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч  мг/л 56.6 3 -  

Булингар  NTU -  10 -  

Сурьма, Sb мг/л 0.40517 0.1 0.01 

Хүнцэл, As мг/л 0.034098 0.01 -  

Хөнгөнцагаан, Al мг/л 7.625 0.1 0.028 

Бари, Ba мг/л 0.057233 0.06 0.05 

Берилли, Be мг/л 0.000082 0.01 0.001 

Бор, B мг/л 1.522 1.01 1.08 

Кадьми, Cd мг/л 0.000419 0.01 0.005 

Кобальт, Co мг/л 0.001729 0.01 0.001 

Зэс, Cu  мг/л 0.085234 0.18 0.02 

Хром, Cr мг/л 0.070518 0.01 0.005 

Мөнгө, Ag мг/л 0.018975 0.01 0.01 

Селен, Se мг/л 0.2379 0.1 0.18 

Молибден, Mo мг/л 1.589 0.54 0.759 

Манган, Mn мг/л 0.084 0.13 0.11 

Мөнгөн ус, Hg мг/л -  -  0.005 

Стронци, Sr мг/л 4.093 14.4 9.99 

Никель, Ni мг/л 0.047245 0.03 0.005 

Хар тугалга, Pb мг/л 0.002166 0.1 0.02 

Цайр, Zn мг/л -  0.12 0.51 

Титан, Ti мг/л -  -  0.01 

Эх сурвалж: Усны чанарын мониторингийн үр дүн, Оюу Толгой ХХК 

Гол сөрөг нөлөөлөл 

Усны алдагдал: ХХБ дахь усны гадаргаас дулааны улиралд ууршилт эрс нэмэгддэг. ОТ уурхай, 

түүний орчмын бүс нутгийн жилийн нийлбэр ууршилт 2,700-3,200 мм орчим байдаг (Уур 
амьсгалын бүлгээс дэлгэрүүлэн үзнэ үү). Гэвч ХХБ-ийн усны найрлагаас хамаараад дээрх тооцоо 

бага байх боломжтой юм. 
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Төслийн үйл ажиллагааны усны алдагдлын мэдээллээс үзэхэд нийт усны алдагдлыг 100% гэж 

үзвэл, 66% нь ХХБ-ийн ёроолд тунаж суусан хаягдал дотор, 16% нь ХХБ-ийн усан толионоос 

ууршилтаар алдагдаж байна (Дүрслэл 5.5.3).  

Дүрслэл 5.5.3: Төслийн талбайн усны алдагдал 

 
Эх үүсвэр: Oюу толгойн зэс-алтны бүлэг ордыг ашиглах ТЭЗҮ, Усны менежмент, Оюу Толгой ХХК, УБ, 2015, Хуу 7 

Болзошгүй сөрөг нөлөөлөл 

ОТ төслийн талбайд байгаа газрын доорх усны мониторингийн цэгүүдийг ус агуулагчаар нь 

ялгасан бөгөөд нийт цооногийн ихэнхийг үндсэн чулуулаг, өгөршлийн бүсийн ус агуулагч эзэлж 

байна.  

Хүснэгт 5.5.4: Ус агуулагч  
             # Цооногийн дугаар               Ус агуулагч 

1 BH07-09PZ Үндсэн чулуулаг 
2 BH07-11PZ Үндсэн чулуулаг 
3 BH07-24PZ Үндсэн чулуулаг 
4 OT12-MB01 Өгөршлийн бүс 
5 OT12-MB02 Өгөршлийн бүс 
6 OT12-MB03 Өгөршлийн бүс 
7 OT12-MB04 Өгөршлийн бүс 
8 OTMB11-01 Сэвсгэр хурдас  
9 OTMB11-02 Өгөршлийн бүс 

10 OTMB11-03 Үндсэн чулуулаг 
11 OTMB11-04 Сэвсгэр хурдас 
12 OTMB11-05 Өгөршлийн бүс 
13 OTMB11-06 Сэвсгэр хурдас 
14 OTMB11-08 Үндсэн чулуулаг 
15 OTMB11-11 Сэвсгэр хурдас 
16 OTMB11-12 Өгөршлийн бүс 
17 OTMB11-13 Үндсэн чулуулаг 
18 OTMB11-14 Сэвсгэр хурдас 
19 OTMB11-15 Өгөршлийн бүс 
20 OTMB11-16 Үндсэн чулуулаг 
21 OTMB11-19 Өгөршлийн бүс 
22 OTMB11-20 Өгөршлийн бүс 
23 OTMB11-22 Өгөршлийн бүс 
24 OTMB11-23 Өгөршлийн бүс 
25 OTMB11-24 Үндсэн чулуулаг 
26 OTMB11-25 Өгөршлийн бүс 
27 OTMB11-26 Өгөршлийн бүс 
28 OTMB11-27 Өгөршлийн бүс 

67%

16%

9%
8% ХХБ-ийн ёроолд тунаж суусан 

шороон дотор ус үлдэж алдагдах 

ХХБ-ийн ус ууршилт

Ил уурхайн тоос дарах 

Бусад 
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             # Цооногийн дугаар               Ус агуулагч 
29 OTMB11-28 Өгөршлийн бүс 
30 OTMB11-30 Сэвсгэр хурдас 
31 OTMB11-31 Өгөршлийн бүс 
32 OTMB11-32 Үндсэн чулуулаг 
33 OTMB11-33 Өгөршлийн бүс 
34 OTMB11-34 Өгөршлийн бүс 
35 OTMB11-35 Үндсэн чулуулаг 
36 OTMB11-38 Өгөршлийн бүс 
37 OTMB11-39 Үндсэн чулуулаг 
38 OTMB11-44B Сэвсгэр хурдас  
39 OTMB11-45 Өгөршлийн бүс 
40 OTMB11-50 Өгөршлийн бүс 
41 OTMB11-51 Үндсэн чулуулаг 
42 OTMB11-52 Өгөршлийн бүс 
43 OTMB11-53 Үндсэн чулуулаг 
44 OTMB11-55 Үндсэн чулуулаг 
45 OTMB11-57 Үндсэн чулуулаг 
46 OTMB15-59 Цэрдийн хурдас  
47 OTMB15-62 Цэрдийн хурдас 
48 OTMB15-64 Сэвсгэр хурдас 
49 OTMB15-68 Өгөршлийн бүс 
50 OTRC-1533 Үндсэн чулуулаг 
51 OTRC-1536 Сэвсгэр хурдас 
52 OTRC-1537D Үндсэн чулуулаг 
53 OTRC-1537S Сэвсгэр хурдас 
54 OTRC-1538D Үндсэн чулуулаг 
55 OTRC-1538S Өгөршлийн бүс 
56 OTRC-1539 Цэрдийн хурдас 

57 OTRC-1541 Цэрдийн хурдас 
58 OTRC-1544 Өгөршлийн бүс 
59 OTRC-1545 Цэрдийн хурдас 
60 OTRC-1546 Сэвсгэр хурдас  
61 OTRC-1547D Үндсэн чулуулаг 
62 OTRC-1547S Сэвсгэр хурдас 

63 OTRC-1557 Үндсэн чулуулаг 
64 OTRC-1559 Үндсэн чулуулаг 
65 OTRC-1560 Цэрдийн хурдас 
66 OTRC-1561 Үндсэн чулуулаг 
67 OTRC-1563 Үндсэн чулуулаг 
68 OTRC-1566 Цэрдийн хурдас 
69 OTRC-1607 Үндсэн чулуулаг 
70 OTRC-1608 Үндсэн чулуулаг 
71 OTRC-1610 Цэрдийн хурдас 
72 OTRC-1612 Өгөршлийн бүс 
73 OTRC-1615 Цэрдийн хурдас 
74 URD-11 Сэвсгэр хурдас 
75 URD-12 Сэвсгэр хурдас 

Эх сурвалж: Эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, байгаль орчин, аюулгүй байдал, орон нутгийн хэлтэс, Оюу Толгой ХХК, УБ, 
2016 

2014 оны газрын доорх усны 8 сарын хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн усны чанарын 

шинжилгээний үзүүлэлтээс үзэхэд дараах хүнд металлууд МУ-ын Газрын доорх ус бохирдуулагч 

бодис, элементийн зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ (MNS 6148:2010) стандарт шаардлагаас өндөр 

гарсан байна. Үүнд:  
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Зураг 5.5.3: Газрын доорх усан дахь молибдений агууламж 

 

Шинжилгээний үр дүнг МУ-ын газрын доорх ус бохирдуулагч бодис, элементийн зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ стандарт (MNS 6148:2010)-тай 

харьцуулбал OTMB11-57, OTRC-1544, OTRC-1546, OTRC-1547D, OTRC-1547S, OTRC-1557, OTRC-1610 цооногуудад давсан үзүүлэлттэй байна.  
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Зураг 5.5.4: Газрын доорх усан дахь хүнцэлийн агууламж 

 

Хүнцэлийн байгалийн эх үүсвэр нь галт уулын үйл ажиллагаа, чулуулгийн элэгдэл, ойн түймэр ялгардаг байна. Хүнцэлийн хоруу чанар маш өндөр 

бөгөөд хүний үйл ажиллагааны эх үүсвэр нь пестицид, хатуу түлшний шаталт, металлург (Хүрээлэн буй орчны хими, Д.Дорж) зэрэг болно. Органик 

бус хүнцэл нь арьс, уушиг, элэгний хорт хавдар үүсгэх магадлалтай байдаг. Шинжилгээний үр дүнг МУ-ын газрын доорх ус бохирдуулагч бодис, 

элементийн зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ стандарт (MNS 6148:2010)-тай харьцуулбал төслийн талбайн бүх цооногуудад стандартаас давсан байна. 

Хамгийн өндөр агууламж нь OT12-MB01, OTRC-1615 цооногуудад илэрч байна.  
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Зураг 5.5.5: Газрын доорх усан дахь бериллигийн агууламж 

  

Шинжилгээний үр дүнг МУ-ын газрын доорх ус бохирдуулагч бодис, элементийн зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ стандарт (MNS 6148:2010)-тай 

харьцуулбал ихэнх цооногуудад давсан үзүүлэлттэй байна.  
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Зураг 5.5.6: Газрын доорх усан дахь кадмигийн агууламж 

 
Кадми нь маш хортой металл бөгөөд эх үүсвэр нь байгалийн чулуулгийн өгөршил, зэс, цайр, хар тугалгыг хайлуулах, машины утаа, тамхины утаанаас 

их хэмжээгээр ялгардаг. Кадми, кадмийн нэгдлүүдийг металл бүрэх, батерей, хөх будаг, хуванцар тогтворжуулах, зургийн химийн бодис, фунгицид 

зэрэгт ашигладаг. Шинжилгээний үр дүнг МУ-ын газрын доорх ус бохирдуулагч бодис, элементийн зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ стандарт (MNS 

6148:2010)-тай харьцуулбал ихэнх цооногуудад давсан үзүүлэлттэй байна.  
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Зураг 5.5.7: Газрын доорх усан дахь хромын агууламж 

 
Хром болон түүний давсыг арьс шир боловсруулах аж үйлдвэр болон нэгдэл, пигмент, будаг, фунгицид, шаазан, шилэн эдлэл, гэрэл зурагт ихээхэн 

ашиглагдах бөгөөд мөн хромын хайлш зэрэгт өргөн ашигладаг (Guidelines for drinking-water Quality, WHO, Geneva, 1996). Шинжилгээний үр дүнг МУ-

ын газрын доорх ус бохирдуулагч бодис, элементийн зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ стандарт (MNS 6148:2010)-тай харьцуулбал OTRC-1544 цооногт 

давсан үзүүлэлттэй байна. Бусад цооногуудад илрээгүй болно.  
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Зураг 5.5.8: Газрын доорх усан дахь мөнгөн усны агууламж 

 

Шинжилгээний үр дүнг МУ-ын газрын доорх ус бохирдуулагч бодис, элементийн зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ стандарт (MNS 6148:2010)-тай 

харьцуулбал ихэнх цооногуудад давсан үзүүлэлттэй байна.  



51 

 

Зураг 5.5.9: Газрын доорх усан дахь никелийн агууламж 

 
Эх үүсвэр нь хатуу түлшний шаталт, хайлшууд, металл бүрэлт зэргээс бий болдог. Хүний эрүүл мэндэд хортой бөгөөд элэгний үйл ажиллагаанд 

нөлөөлдөг элемент юм. Шинжилгээний үр дүнг МУ-ын газрын доорх ус бохирдуулагч бодис, элементийн зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ стандарт (MNS 

6148:2010)-тай харьцуулбал OTMB11-39, OTMB11-55 цооногуудад давсан үзүүлэлттэй байна.  
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Зураг 5.5.10: Газрын доорх усан дахь хар тугалгын агууламж 

 
Хар тугалга нь аюултай элемент бөгөөд маш бага хэмжээтэй байхад хор хөнөөл нь илэрдэг. Хар тугалга маш олон арга замаар хүний биед ордог. Энэ 

нь хар тугалгатай бензин нь хар тугалганы будаг, хог хаягдлын хий тоос, шороо нь амьсгалаар орсон болно. Энэ нь их аж үйлдвэрийн бохирдолд 

хамаатай байдаг. Шинжилгээний үр дүнг МУ-ын газрын доорх ус бохирдуулагч бодис, элементийн зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ стандарт (MNS 

6148:2010)-тай харьцуулбал ихэнх цооногуудад давсан үзүүлэлттэй байна.  
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Зураг 5.5.11: Газрын доорх усан дахь сурьмагийн агууламж 

 
Шинжилгээний үр дүнг МУ-ын газрын доорх ус бохирдуулагч бодис, элементийн зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ стандарт (MNS 6148:2010)-тай 

харьцуулбал ихэнх цооногуудад давсан үзүүлэлттэй байна.  
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Зураг 5.5.12: Газрын доорх усан дахь селений агууламж 

 
Шинжилгээний үр дүнг МУ-ын газрын доорх ус бохирдуулагч бодис, элементийн зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ стандарт (MNS 6148:2010)-тай 

харьцуулбал ихэнх цооногуудад давсан үзүүлэлттэй байна.  
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Зураг 5.5.13: Газрын доорх усан дахь манганы агууламж 

 
Байгалийн усны найрлагад ордог боловч зарим газраа агууламж их, заримдаа тун бага тохиолдоно. Манганы давхар исэл болон бусад нэгдлүүдийг 

батерей, шил зэрэг бүтээгдэхүүнд өргөн ашигладаг. МУ-ын газрын доорх ус бохирдуулагч бодис, элементийн зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ (MNS 

6148:2010) стандартад манганы агууламж 0.5 мг/л–ээс хэтрэхгүй гэж тогтоосон байдаг. Төслийн талбайн OTMB11-50, OTMB11-51, OTMB11-55 

цооногуудын усанд манганы агууламж өндөр гарсан байна.  
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Зураг 5.5.14: Газрын доорх усан дахь мөнгөний агууламж 

 
Мөнгөний агууламжийн хувьд МУ-д тогтсон стандарт байхгүйгээс гадна хорын зэрэг нь дунд, хүний биед нүд болон арьсны өнгө алдагдана. Эх үүсвэр 

нь хаягдал ус, аккумлятор, металл бүрэлт, тамхины утаа зэрэг болно. Агаарт тархсан мөнгөөр амьсгалснаас уушиг, улаан хоолойн үрэвсэл, ходоод 

өвдөхөд хүргэдэг. Мөнгө мөн үрэвслийн зэрэг хөнгөн хэлбэрийн харшлын урвал үүсгэж болох юм. MNS 6148:2010 стандарт шаардлагад зааснаар 

газрын доорх усанд 0.04 мг/л-ээс хэтрэхгүй хэмжээгээр байх ёстой. Төслийн талбайд орших ихэнх цооногуудын усанд стандартаас давсан 

үзүүлэлттэй байна.  
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Зураг 5.5.15: Газрын доорх усан дахь төмрийн агууламж 

 
Эрдсүүдээс эх үүсвэртэй байх бөгөөд хүний эрүүл мэндэд биеийн эсэргүүцлийг сулруулахаас гадна цусан дахь гемоглобинд өөрчлөлт оруулдаг байна. 

Төмөр нь газрын доорх усны найрлагын гол элемент бөгөөд усанд агуулагдах төмрийн хэмжээ ихсэх тусам тунгалагшилт багасдаг. Эрүүл ахуйн 

шаардлагын үүднээс усанд агуулагдах нийт төмрийн зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ 0.3 мг/л-ээс хэтрэхгүй байна. Төслийн талбайд орших BH07-24PZ, 

OTMB11-11, OTMB11-13, OTMB11-44B, OTMB11-50, OTMB11-51, OTRC-1544, OTRC-1607 цооногуудын усанд стандартаас давсан үзүүлэлттэй байна.  
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Дээрх үр дүнгүүдийг Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн сайдын А-117 дугаар тушаалын БОННҮ 

хийх аргачлалын Матрицийн аргаар боловсруулалт хийв.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Матрицийн арга (Matrices) 

Тодорхойлолт: Тухайн төслийн үйл ажиллагаа болон түүнийг хэрэгжүүлэх явцад байгаль 

орчинд учруулах эерэг, сөрөг нөлөөллийг уялдуулан авч үзэж, нөлөөллийг бүрэн 

тодорхойлох боломж өргөнтэй арга юм. 

Үндсэн боловсруулалт: Төслийн үйл ажиллагаатай шууд хамааралтай асуудлууд болон 

байгаль орчны бүрэлдэхүүн хэсгүүдтэй холбоотой асуудлыг матрицийн босоо, хэвтээ 

шугамын дагуу ангилан байрлуулж, харилцан үйлчлэлийг нь матрицийн талбар дээр 

тэмдэглэнэ. Матрицийг бүрдүүлэхэд төслийн үйл ажиллагааны жагсаалт болон байгалийн 

нөхцөл байдлын хүснэгт, картыг ашигладаг.  

Үр дүн: Мөр болон баганын нийлбэр үзүүлэлт нь цаашид төслийн аль үйл ажиллагаа 

эсвэл орчны аль хэлбэрт илүү анхаарал тавихыг тогтооход ашиглагдана. Нийлбэр тоон 

үзүүлэлтийг зарим тохиолдолд эзлэх жин гэж нэрлэдэг.  

Эх сурвалж:http://www.unep.org 
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Хүснэгт 5.5.5: Газрын доорх ус бохирдуулагч бодис, элементийн зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ (MNS 6148:2010) стандартаас давсан үзүүлэлтүүд  

# 
Цооногийн 

дугаар 
MNS 6148:2010 стандартаас давсан үзүүлэлтүүд  

Молибден Хүнцэл Берилли Кадьми Хром Мөнгөн ус Никель Хар тугалга Сурьма Селен Манган Мөнгө Төмөр Нийт 

Үндсэн чулуулаг   

1 BH07-09PZ 
 

+ + + 
 

+ 
 

+ + + 
 

+ 
 

8 

2 BH07-11PZ 
 

+ + + 
 

+ 
 

+ + + 
 

+ 
 

8 

3 BH07-24PZ 
 

+ + + 
 

+ 
 

+ + + 
 

+ + 9 

4 OTMB11-03 
 

+ + + 
 

+ 
 

+ + + 
 

+ 
 

8 

5 OTMB11-08 
 

+ + + 
   

+ + + 
 

+ 
 

7 

6 OTMB11-13 
 

+ + + 
   

+ + + 
 

+ + 8 

7 OTMB11-16 
 

+ + + 
   

+ + + 
 

+ 
 

7 

8 OTMB11-24 
 

+ + + 
   

+ + + 
 

+ 
 

7 

9 OTMB11-32 
 

+ + + 
    

+ + 
 

+ 
 

6 

10 OTMB11-35 
 

+ + + 
   

+ + + 
 

+ 
 

7 

11 OTMB11-39 
 

+ + + 
  

+ + + + 
 

+ 
 

8 

12 OTMB11-51 
 

+ + + 
   

+ + + + + + 9 

13 OTMB11-53 
 

+ + + 
   

+ + + 
 

+ 
 

7 

14 OTMB11-55 
 

+ + + 
  

+ + + + + + 
 

9 

15 OTMB11-57 + + + + 
   

+ + + 
 

+ 
 

8 

16 OTRC-1533 
 

+ + + 
 

+ 
 

+ + + 
   

7 

17 OTRC-1537D 
 

+ + + 
 

+ 
 

+ + + 
 

+ 
 

8 

18 OTRC-1538D 
 

+ + + 
 

+ 
 

+ + + 
 

+ 
 

8 

19 OTRC-1547D + + + + 
 

+ 
 

+ + + 
 

+ 
 

9 

20 OTRC-1557 + + + + 
 

+ 
 

+ + + 
 

+ 
 

9 

21 OTRC-1559 
 

+ + + 
 

+ 
 

+ + + 
 

+ 
 

8 

22 OTRC-1561 
 

+ + + 
 

+ 
 

+ + + 
   

7 

23 OTRC-1563 
 

+ + + 
 

+ 
 

+ + + 
 

+ 
 

8 

24 OTRC-1607 
 

+ + + 
 

+ 
 

+ + + 
 

+ + 9 

25 OTRC-1608 
 

+ + + 
 

+ 
 

+ + + 
 

+ 
 

8 

Өгөршлийн бүс   

26 OT12-MB01 
 

+ + + 
 

+ 
 

+ + + 
 

+ 
 

8 

27 OT12-MB02 
 

+ + + 
 

+ 
 

+ + + 
 

+ 
 

8 

28 OT12-MB03 
 

+ + + 
 

+ 
 

+ + + 
 

+ 
 

8 

29 OT12-MB04 
 

+ + + 
 

+ 
 

+ + + 
 

+ 
 

8 

30 OTMB11-02 
 

+ + + 
   

+ + + 
 

+ 
 

7 
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# 
Цооногийн 

дугаар 
MNS 6148:2010 стандартаас давсан үзүүлэлтүүд  

Молибден Хүнцэл Берилли Кадьми Хром Мөнгөн ус Никель Хар тугалга Сурьма Селен Манган Мөнгө Төмөр Нийт 

31 OTMB11-05 
 

+ + + 
   

+ + + 
 

+ 
 

7 

32 OTMB11-12 
 

+ + + 
   

+ + + 
 

+ 
 

7 

33 OTMB11-15 
 

+ + + 
   

+ + + 
 

+ 
 

7 

34 OTMB11-19 
 

+ + + 
   

+ + + 
 

+ 
 

7 

35 OTMB11-20 
 

+ + + 
   

+ + + 
 

+ 
 

7 

36 OTMB11-22 
 

+ + + 
 

+ 
 

+ + + 
 

+ 
 

8 

37 OTMB11-23 
 

+ + + 
   

+ + + 
 

+ 
 

7 

38 OTMB11-25 
 

+ + + 
 

+ 
 

+ + + 
   

7 

39 OTMB11-26 
 

+ + + 
 

+ 
 

+ + + 
   

7 

40 OTMB11-27 
 

+ + + 
   

+ + + 
 

+ 
 

7 

41 OTMB11-28 
 

+ + + 
   

+ + + 
 

+ 
 

7 

42 OTMB11-31 
 

+ + + 
   

+ + + 
 

+ 
 

7 

43 OTMB11-34 
 

+ + + 
   

+ + + 
 

+ 
 

7 

44 OTMB11-38 
 

+ + + 
   

+ + + 
 

+ 
 

7 

45 OTMB11-45 
 

+ + + 
 

+ 
 

+ + + 
   

7 

46 OTMB11-50 
 

+ + + 
   

+ + + + + + 9 

47 OTMB11-52 
 

+ + + 
   

+ + + 
 

+ 
 

7 

48 OTMB15-68 
 

+ + + 
 

+ 
  

+ 
  

+ 
 

6 

49 OTRC-1538S 
 

+ + + 
 

+ 
 

+ + + 
 

+ 
 

8 

50 OTRC-1544 + + + + + + 
 

+ + + 
 

+ + 11 

51 OTRC-1612 
 

+ + + 
 

+ 
 

+ + + 
 

+ 
 

8 

Сэвсгэр хурдас  

52 OTMB11-01 
 

+ + + 
   

+ + + 
 

+ 
 

7 

53 OTMB11-04 
 

+ + + 
   

+ + + 
 

+ 
 

7 

54 OTMB11-06 
 

+ + + 
   

+ + + 
 

+ 
 

7 

55 OTMB11-11 
 

+ + + 
   

+ + + 
 

+ + 8 

56 OTMB11-14 
 

+ + + 
   

+ + + 
 

+ 
 

7 

57 OTMB11-30 
 

+ + + 
   

+ + + 
 

+ 
 

7 

58 OTMB11-33 
 

+ + + 
   

+ + + 
 

+ 
 

7 

59 OTMB11-44B 
 

+ + + 
   

+ + + 
 

+ + 8 

60 OTMB15-64 
 

+ 
         

+ 
 

2 

61 OTRC-1536 
 

+ + + 
 

+ 
 

+ + + 
 

+ 
 

8 

62 OTRC-1537S 
 

+ + + 
 

+ 
 

+ + + 
 

+ 
 

8 
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# 
Цооногийн 

дугаар 
MNS 6148:2010 стандартаас давсан үзүүлэлтүүд  

Молибден Хүнцэл Берилли Кадьми Хром Мөнгөн ус Никель Хар тугалга Сурьма Селен Манган Мөнгө Төмөр Нийт 

63 OTRC-1546 + + + + 
 

+ 
 

+ + + 
 

+ 
 

9 

64 OTRC-1547S + + + + 
 

+ 
 

+ + + 
 

+ 
 

9 

65 URD-11 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
  

+ 
  

+ 
 

5 

66 URD-12 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
  

+ 
  

+ 
 

5 

Цэрдийн хурдас  

67 OTMB15-59 
 

+ 
         

+ 
 

2 

68 OTMB15-62 
 

+ 
         

+ 
 

2 

69 OTRC-1539 
 

+ + + 
 

+ 
 

+ + + 
 

+ 
 

8 

70 OTRC-1541 
 

+ + + 
 

+ 
 

+ + + 
 

+ 
 

8 

71 OTRC-1545 
 

+ + + 
 

+ 
 

+ + + 
 

+ 
 

8 

72 OTRC-1560 
 

+ + + 
 

+ 
 

+ + + 
 

+ 
 

8 

73 OTRC-1566 
 

+ + + 
 

+ 
 

+ + + 
 

+ 
 

8 

74 OTRC-1610 + + + + 
 

+ 
 

+ + + 
 

+ 
 

9 

75 OTRC-1615 
 

+ + + 
 

+ 
 

+ + + 
 

+ 
 

8 

Тайлбар: +  -Газрын доорх усны бохирдуулагч бодис, элементийн зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ (MNS 6148:2010) стандартаас давсан үзүүлэлт 

Дээрх хүснэгтээс үзэхэд ОТ төслийн талбайн газрын доорх усны мониторингийн цооногуудын усанд ус агуулагчаас үл хамааран селен (Se), сурьма 

(Sb), хар тугалга (Pb), мөнгөн ус (Hg), кадьми (Cd), берилли (Be), хүнцэл (As), мөнгө (Ag)-ний агууламж MNS 6148:2010 стандартаас давсан 

үзүүлэлттэй байна. Төслийн талбайн гадна зүүн урд орших өгөршлийн бүсийн OTMB11-25, OTMB11-26 цооногуудад усны бохирдол их байна. Эдгээр 

цооногууд нь Халивын сайранд оршиж байгаа бөгөөд нэг талаас бага гүний уст үеүдийг бохирдуулж байгаа мэт боловч нөгөө талаас төслийн талбайн 

зүүн талд орших Ханбогдын массивын чулуулгийн шинж чанартай холбоотой байх магадлалтай.  
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Хүснэгт 5.5.6: Хаягдал хадгалах байгууламж орчмын газрын доорх усны урсгалын чиглэлийн дээд, доод талын цооногуудын усны шинжилгээний 
үр дүн  
Шинжилсэн үзүүлэлт  OTRC-1545  OTRC-1561 

Дээж авсан огноо 
6/30/2

012 
9/15/2

013 
8/28/2

014 
9/27/2
014 

11/20/
2015 

6/26/2
015 

7/25/2
010 

6/30/2
012 

8/28/2
014 

9/21/2
014 

11/3/2
014 

12/19/
2014 

1/22/2
015 

2/15/2
015 

3/14/2
015 

4/16/2
015 

8/7/2
015 

11/13/
2015 

2/7/2
016 

Шинжилгээ хийлгэсэн 
лаборатори  

УСУГ УСУГ 
Ханла

б  
Ханла

б 
Ханлаб 

Ханла
б 

АЛС УСУГ 
Ханла

б 
Ханла

б 
Ханла

б 
Ханлаб 

Ханла
б 

Ханла
б 

Ханла
б 

Ханла
б 

Ханл
аб 

Ханлаб 
Ханл
аб 

pH 8.252 8.162 8.31 8.77 8.46 8.69 7.59 12.283 8.3 8.4 10.24 7.42 7.12 7.49 7.24 7.78 7.33 6.98 6.79 

Ууссан хатуу бодисын 
хэмжээ, мг/л  

1311 1202 1120 1156 1186 1194 15200 5468 15058 17072 19002 16654 16002 16222 18226 17968 
2000

0 
18982 

2219
4 

Цахилгаан дамжуулах 
чанар (ms/cm) 

1.52 2.34 1.79 1.773 1.691 1.59   17.3 21.8 24.1 24.4 24 20.7 21.6 27 28 23 23.6 21.5 

Кальци, мг/л  13.83 12.1 12 15 9.55 11.21 969 138.3 1520 1300 597 1741 1468 1712 1723 1633 1070 1213 1257 

Магни, мг/л 3.28 4.04 3 3 2.62 2.87 305 13.38 60 165 96 304 325.3 315.9 74.18 321.9 267.4 301.2 464.1 

Натри, мг/л    383.5 385 397 435.1 389.7 6220   3370 4790 6100 3720 3912 3790 4494 4223 5546 5041 6001 

Кали, мг/л   1.212 0.01 1 0.82 0.9 34   147 162 61 142 174.9 143 150.7 154.1 129.2 125.5 71.93 

Төмөр, мг/л   0.125 0.1 0.1 0.03 0.03 5.9 0.143 0.2 0.1 0.1 0.3 0.13 0.05 0.03 0.03 0.12 0.72 0.04 

Хлорид, мг/л 355.7 409.9 340.7 357.7 354 315.8 6190 2670.8 8170 8959.6 8303 8568 8315 8701 10383 9886 
1147

1 
10233 

1248
9 

Сульфат, мг/л  134.06 102.1 207.4 196.69 197.5 259.3 3170 79.16 1013.1 1169.8 2913 1229 1246 1260 1124 1300 1344 1242 721.1 

Нитрат, мг/л    106.5 10.21 1.53 0.43 0.82 2.57   0.06 0.01 0.26 0.05 0.17 0.05 0.06 0.06 0.05 0.01 0.01 

Нитрит, мг/л   0.017 0.01 0.01 0.2 0.06 22.3   0.02 0.02 0.03 0.06 0.05 0.05 0.05 0.05 0.08 0.05 0.05 

Бикарбонат, мг/л  261.69 263.52 237.9 231.8 238 238   1063.8 67.11 17.08 12.2 59.8 48.81 61 42.71 79.32 109.8 170.9 378.2 

Карбонат, мг/л      4.5 6 7.5 4.5     1.5 15 12 1.5 1.5 1.5 4.5 1.5 1.5 1.5 1.5 

Фосфат, мг/л   0.109 0.15       3.73   0.21 0.09           0.05       

Фтор, мг/л     1.41 2.87 3.85 2.71 0.282   0.05 5.15 0.34 0.1 0.05 0.05 0.05 0.05 0.07 0.1 0.05 

Аммони, мг/л    0.211 0.2       0.11   3 2                 1 

Хатуулаг, (meq/l) 0.96 0.94 0.85 1 0.69 0.8   8 80.78 78.44 37.69 111.9 100 111.4 92.1 108 75.4 85.32 100.9 

Нийт фосфар, мг/л       0.2 0.11 0.21 1.5       0.2 0.2 0.2 0.2 0.05   0.05 0.05 0.05 

SS (mg/l)     56 14 48 8     31 23.5 6 5 8 9 3 3 1339 9.5 1244 

Сурьма, мг/л    0.0042 0.1 0.1 0.01 0.01 0.005   0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

Хүнцэл, мг/л    0.012 0.01       0.01   0.03 0.01                 0.01 

Хөнгөн цагаан, мг/л   0.19 0.1 0.1 0.025 0.025 4.91   0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.03 0.08 0.202 0.025 0.025 0.025 

Бари, мг/л   0.021 0.05 0.07 0.01 0.01 0.225   0.18 0.15 0.18 0.17 0.13 0.14 0.14 0.074 0.2 0.12 0.33 

Берилли, мг/л    0.0001 0.01 0.01 0.001 0.001 0.025   0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 

Бор, мг/л    2.16 1.2 0.8 1.28 1.57 0.71   0.1 0.1 0.1 0.2 0.48 0.38 0.51 0.445 0.34 0.29 0.89 

Кадьми, мг/л    0.0002 0.01 0.01 0.005 0.005 0.0025   0.01 0.01 0.01 0.01 0.09 0.01 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 

Кобальт, мг/л    0.0008   0.01 0.001 0 0.0054       0.01 0.01 0.2 0.01 0.001 0 0.001 0.001 0.001 

Зэс, мг/л    0.0030 0.02 0.03 0.02 0.02 0.0585   0.04 0.02 0.01 0.06 0.07 0.13 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 
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Шинжилсэн үзүүлэлт  OTRC-1545  OTRC-1561 

Хром, мг/л    0.0017 0.01 0.04 0.005 0.009 0.025   0.02 0.01 0.01 0.01 0.03 0.01 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 

Мөнгө, мг/л   0.0007 0.01 0.01 0.01 0.01 0.001   0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.05 0.01 0.01 0.01 0.01 

Селен, мг/л    0.0091 0.1 0.1 0.01 0.01 0.05   0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.03 

Молибден, мг/л    0.0976 0.01 0.06 0.054 0.056 0.0148   0.03 0.01 0.06 0.01 0.01 0.01 0.01 0.014 0.033 0.005 0.005 

Манган, мг/л    0.007 0.01 0.01 0.01 0.01 0.355   0.01 0.01 0.01 0.03 0.06 0.02 0.03 0.022 0.19 0.14 7.59 

Мөнгөн ус, мг/л      0.005 0.005 0.005 0.005 0.0001   0.005   0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 

Стронци, мг/л   0.1851 0.2 0.2 0.18 0.194 27.4   24.3 26 9.5 28.5 45.23 26.5 37.13 38.61 45.22 0.01   

Никель, мг/л   0.0010 0.01 0.01 0.005 0.005 0.025   0.01 0.04 0.01 0.01 0.49 0.01 0.005 0.005 0.01 0.005 0.025 

Хар тугалга, мг/л    0.0048 0.1 0.1 0.01 0.01 0.304   0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

Цайр, мг/л   0.063 0.09 0.06 0.01 0.01 0.71   0.04 0.02 0.01 0.14 0.33 0.05 0.09 0.01 0.18 0.01 0.01 

Титан, мг/л         0.01 0.01           0.1 0.1 0.01 0.15 0.162 0.02 0.02 0.02 

Эх сурвалж: Усны мониторингийн шинжилгээний үр дүн, Эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, байгаль орчин, аюулгүй байдал, орон нутгийн хэлтэс, Оюу Толгой ХХК, УБ, 2016 

Дээрх хүснэгтээс үзэхэд газрын доорх усны урсгалын чиглэлийн дээд талд байгаа цооногийн шинжилгээний үр дүнг урсгалын чиглэлийн доод талд 

байгаа цооногтой харьцуулан үзэхэд ХХБ-ийн талбайн дээд талд буюу хэвгийн дээд талд байрлах бохирдолд өртөөгүй цооног (OTRC-1545)-ийнхоос 

их байна (Хүснэгт 5.5.6). 
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Мөн төслийн талбайн ойролцоо орших булгуудын усны шинжилгээний үр дүнг харьцуулахад Хөх 

хад болон Бор овоогийн булгийн усны зарим үзүүлэлт (кали, хлор, фтор г.мэт)-үүд бага зэрэг 

нэмэгдсэн харин зарим үзүүлэлт (кальци, магни, төмөр г.мэт)-үүд нь багассан байна.  

Хүснэгт 5.5.7: Төслийн талбайн ойролцоох булгуудын усны чанар 

Булгийн нэр  
Хэмжих нэгж  

Бор овоо булаг  Хөх хад булаг  

Огноо 2005.07 2014.06.05 2015.06.04 2005.07  2015.08.07 

Усан орчин, pH - 8.4 8.8 8.18 8.6 8.29 

Ууссан бодисын хэмжээ мг/л - 910 918 - 812 

Цахилгаан дамжуулах чанар  мс/См 0.54 1.152 1.228 1.1 0.892 

Кальци, Ca мг/л 46 12.02 10.1 47 44.7 

Магни, Mg мг/л 6 3.65 4.77 7.6 6.27 

Кали, K мг/л 65 306 313.5 180 212.5 

Натри, Na мг/л 1.8 1 0.56 2.3 6.38 

Төмөр, Fe мг/л 0.3 0.1 0.11 0.45 0.04 

Хлор, Cl мг/л 24 70.7 74.9 100 199.1 

Сульфат, SO4 мг/л 45 219.8 251 130 169.5 

Нитрат, NO2 мг/л 
4.7 

3.32 1.7 
3.2 

0.44 

Нитрит, NO3 мг/л 0.01 0.05 0.05 

Гидрокарбонат, HCO3  мг/л 210 451.52 463.7 270 237.9 

Карбонат, CO3 мг/л 5 18 6 8 3 

Фосфат,  мг/л - 0.33 - - - 

Фтор, F мг/л 0.7 9.33 10.16 0.9 1.84 

Аммони, NH4  мг/л <0.1 0.2 - <0.1 - 

Хатуулаг   (meq/l) - 1 0.9 - 2.75 

Нийт фосфар  мг/л   - 0.05 - 0.22 

Умбуур бодис мг/л - - 3 - 36 

Температур  оС - - - - - 

Сурьма, Sb мг/л - 0.1 0.01 - 0.01 

Хүнцэл, As мг/л <0.005 0.01 - <0.005 - 

Хөнгөнцагаан, Al мг/л - 0.1 0.03 - 0.278 

Бари, Ba мг/л - 0.01 0.01 - 0.03 

Берилли, Be мг/л - 0.01 0.001 - 0.001 

Бор, B мг/л - 1.78 2.1 - 0.24 

Кадьми, Cd мг/л <0.005 0.01 0.005 <0.005 0.005 

Кобальт, Co мг/л - 0.01 0.001 - 0.001 

Зэс, Cu  мг/л <0.05 0.01 0.02 <0.05 0.02 

Хром, Cr мг/л <0.05 0.01 0.005 <0.05 0.005 

Мөнгө, Ag мг/л - 0.01 0.01 - 0.01 

Селен, Se мг/л - 0.1 0 - 0.02 

Молибден, Mo мг/л - 0.11 0.164 - 0.035 

Манган, Mn мг/л - 0.01 0.01 - 0.01 

Мөнгөн ус, Hg мг/л <0.0005 - 0.005 <0.0005 0.005 

Стронци, Sr мг/л - 0.2 0.231 - 0.47 

Никель, Ni мг/л <0.05 0.01 0.005 <0.05 0.005 
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Хар тугалга, Pb мг/л <0.05 0.1 0.01 <0.05 0.01 

Цайр, Zn мг/л <0.05 0.03 0.01 <0.05 0.01 

Титан, Ti мг/л - - 0.02 - 0.01 

Эх сурвалж: Усны мониторингийн шинжилгээний үр дүн, Эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, байгаль орчин, аюулгүй 
байдал, орон нутгийн хэлтэс, Оюу Толгой ХХК, УБ, 2016 

Усны бохирдол: ХХБ дахь хаягдлаас нэвчилт, шүүрэлт үүсэх болон далан сэтрэх эрсдэл зэрэг 

гэнэтийн ослоос химийн бодис, элемент агуулсан бохир ус газрын хэвлий, хөрсөөр дамжин 

алдагдаж, газрын доорх усыг бохирдуулж, чанарт найрлагад өөрчлөлт оруулж болзошгүй.  

5.5.2.3 Ил уурхайн үйл ажиллагаанаас газрын доорх усанд нөлөөлөх гол ба 
болзошгүй сөрөг нөлөөлөл 

Гол сөрөг нөлөөлөл 

2004 онд Aкуатерра ХХК шүүрүүлэн зайлуулах газрын доорх усны хэмжээнээс хамааран газрын 

доорх усны түвшин доошлох прогнозыг 36.5 сая тн/жил хүдэр ба 27.5 сая тн/жил хүдэр 

олборлох тус бүрээр суултгүй болон суулттай ул хөрстэй нөхцөлөөр, загварчлалын аргаар 

тодорхойлсон байна. Үүнд:  

Жилд 36.5 сая тонн хүдэр олборлох 1 дүгээр хувилбар: a). Суултгүй хөрс, б).Суулттай хөрс. 

Уурхайн малталтуудын төрөл, тэдгээрийн ашиглалтад орох дэс дарааллыг харгалзан газрын 

доорх усыг уурхайнуудаас шүүрүүлэн зайлуулж эхэлснээс хойш 5 дахь, 10 дахь, 20 дахь, 35 дахь  

жилд усны түвшин доошлох прогноз хэмжээг тооцоолон гаргаж, зураглан үзүүлсэн. Уг түвшний 

зургуудаас одоогийн байдлаар уурхайд үүссэн байх газрын доорх усны түвшний бууралтын 

зургийг болон 5 жилийн дараах зураглалыг доор үзүүлэв.  

Зураг 5.5.16: Газрын доорх усны түвшин бууралтын прогноз (Хувилбар 1: 36.5 сая тн/жил 
хүдэр, суултгүй ул хөрс) 
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Зураг 5.5.17: Газрын доорх усны түвшин бууралтын прогноз (Хувилбар 1: 36.5 сая тн/жил 
хүдэр, суулттай ул хөрс) 

 

Суултгүй хөрсний нөхцөлөөр тооцоолоход эхний 3 жилийн хугацаанд хайгуулын ам, өргөх, 

буулгах цооног, Баруун Өмнөд уурхай, үйлчилгээний цооногтой нийлээд 3 уурхайгаас зайлуулах 

усны хэмжээ 35-65 л/сек хүрч, улмаар 4-10 дахь жилийн хооронд Төв Оюу ордын ил уурхай, 

Өмнөд Хюго ордын далд уурхай ашиглалтад шинээр нэмэгдэн орж, Баруун Өмнөд Оюу ордын ил 

уурхай, Төв Оюу ордын ил уурхай, хайгуулын ам болон өргөх, буулгах цооног, хойд Хюго гүний 

уурхай, өмнөд Хюго гүний уурхай, үйлчилгээний цооног гэсэн уул уурхайн 6 байгууламж 

ажиллаж байхад эдгээрээс шүүрүүлэн зайлуулах шаардлагатай усны хэмжээ 88-110 л/сек буюу 

хамгийн их хэмжээнд, харин 11 дэх жилээс 35 дахь жилийн хооронд уулын ил, гүний эдгээр 6 

байгууламж ажиллаж байхад шүүрүүлэн зайлуулах шаардлагатай усны хэмжээ 94-69 л/сек 

хүртэл буурахаар тооцоо гарсан20. Гэвч уурхайн талбайн Ундайн сайрын газрын доорх усны 

урсацын голдрилыг шугам хоолойгоор дамжуулан төслийн талбайн урд хэсэгт урсган нь уурхайд 

орж ирэх усны хэмжээг эрс бууруулсан байна. 2014-2016 оны дөрөвдүгээр сар хүртэлх уурхайн 

шүүрлийн усны хэмжээг авч үзэхэд дунджаар сард 4,435.41 м3, жилд 53,224.92 м3 газрын доорх 

ус орж ирсэн байна.  

Хүснэгт  5.5.8: Ил уурхайгаас шүүрч байгаа усны хэмжээ 

# Он, сар, өдөр  Шүүрч байгаа усны хэмжээ, м3/сар 

1 2014.01.25 2187 
2 2014.02.25 8006 
3 2014.03.25 4333 
4 2014.04.25 16427 
5 2014.05.25 2202 
6 2014.06.25 8944 
7 2014.07.25 9538 
8 2014.08.25 3709 
9 2014.09.25 12869 

10 2014.10.25 11128 
11 2014.11.25 1910 

                                                

20 Feasibility Study Oyu Tolgoi Dewatering and block cave mining, Aquaterre Co.Limited, water resource and environmental 
solutions, 2004, Page 3-29 
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# Он, сар, өдөр  Шүүрч байгаа усны хэмжээ, м3/сар 

12 2014.12.23 2119 
13 2015.01.25 2650 
14 2015.02.25 227 
15 2015.03.25 1444 
16 2015.04.23 226.5 
17 2015.05.23 4190 
18 2015.06.23 3697 
19 2015.07.23 1774 
20 2015.08.24 580 
21 2015.09.23 8451 
22 2015.10.23 2029 
23 2015.11.24 6616 
24 2015.12.17 1742 
25 2016.01.24 0 
26 2016.02.24 321 
27 2016.03.23 1531 
28 2016.04.22 5341 
29  Дундаж  4435.41 
Эх сурвалж: 2014-2016 оны уурхайн шүүрлийн усны мэдээ, Оюу Толгой ХХК 

2016 оны ус ашиглах дүгнэлтээс үзэхэд ил уурхайгаас шавхан зайлуулах шүүрлийн усны хэмжээг 

секундэд 2.8 литр буюу жилд 88,301 м3 гэж тогтоосон байна (Тайлангийн албан бичгийн хэсэгт 
хавсаргав).  

АММИ ХХК-ний мэргэжилтнүүдийн хийсэн горимын судалгааны явцад Оюу Толгойн ордын 

талбайд 80 цооногт хийсэн усны түвшин хэмжилтийн дүнг үндэслэн Aкуатерра ХХК-ийн 

мэргэжилтнүүдийн зохиосон уурхайн өмнөх үеийн гидроизогипсийн (гидроизопьезометрийн) 

зургаас үзвэл ордын хэмжээнд газрын доорх усны статик түвшин 1130-1200 м үнэмлэхүй өндөрт 

оршдог байна.  
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Зураг 5.5.18: Гидроизогипсийн зураг (2006 оны байдлаар) 

 

Дээрх зураглалаас харахад газрын доорх усны түвшин зүүн урд хэсэг рүү доошилж, гидравлик 

градиент нь дунджаар 0.4%21 буурдаг. Газрын доорх усны урсацын ерөнхий чиглэл нь баруун 

хойноос зүүн урагшаа бөгөөд энэ нь газрын гадаргын ерөнхий төрх, хэвгий мөн гадаргын усны 

урсацын чиглэлүүдтэй таардаг.  

Ус ашиглалт: Ил уурхайн үйл ажиллагааны явцад 88,30122.0 м3/жил, төслийн нийт хугацаанд 

(2016-2055 он хүртэл нийт 39 жил) 3,443,739.0 м3 газрын доорх усыг шавхахаар байна. Уг усыг 

зумпанд цуглуулж, тоосжилт дарах үйл ажиллагаанд ашигладаг. Энэ нь төслийн талбайн нийт 

усны алдагдлын 8%-ийг эзэлж байна (Дүрслэл 5.5.3). 

Мөн ил уурхайгаас олборлож байгаа хүдэртэй хамт ус агуулагч хурдас чулуулаг зайлуулагдаж 

байгаа бөгөөд уг ус агуулагч хурдсанд байгаа газрын доорх усны экологи-эдийн засгийн үнэлгээ 

290,842,306,560.0 төгрөг болно (Бүлгийн хавсралт хэсгээс дэлгэрүүлэн үзнэ үү).  

Болзошгүй сөрөг нөлөөлөл 

Усны бохирдол: Ил уурхайн барилга, байгууламжууд, машин техникээс хатуу хог хаягдал (ахуйн 

хог хаягдал, хаягдал мод, төмөр, хуучин дугуй, элэгдэж, хуучирсан эд анги г.м), шингэн (ахуйн 

бохир ус, ажилласан тос, тосолгооны материал, хөргөлтийн шингэн) хог хаягдал гарна. Уурхайн 

дотоод хяналт сулрах, хяналтын ажилтан эзгүй байх зэрэг шалтгааны улмаас хатуу, шингэн хог 

                                                

21 Оюу Толгой ордоос зэс, алт олборлох, боловсруулах үйлдвэрийн төслийн БОНБНҮ Эко Трейд ХХК, УБ, 2006, II хэсэг, II 
бүлэг, Хуу 8 
22 Ус ашиглах дүгнэлт, Монгол-Ус ТӨҮГ, 2016, Хуу 5 
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хаягдал санаатай болон санамсар болгоомжгүй байдлаас хөрсөнд ил задгай хаягдаж болзошгүй 

бөгөөд улмаар хөрсөөр дамжин газрын доорх усыг бохирдуулах эх үүсвэр болж болзошгүй. 

5.5.2.4 Гүний уурхайн үйл ажиллагаанаас газрын доорх усанд нөлөөлөх гол ба 
болзошгүй сөрөг нөлөөлөл 

Хойд Хюго гүний уурхай нь гидрогеологийн нөхцөлийн хувьд усгүй, хуурай уурхай юм23. Иймд 

далд уурхайгаас газрын доорх усанд шууд нөлөөлөх нөлөөлөл байхгүй болно. 

5.5.2.5 ХЧО-ын үйл ажиллагаанаас газрын доорх усанд нөлөөлөх гол ба болзошгүй 
сөрөг нөлөөлөл  

Болзошгүй сөрөг нөлөөлөл 

Ил уурхайгаас олборлож байгаа хүдрээс гадна хаягдал чулуулаг бий болж, газрын гадаргууд 

овоолго үүсгэж байгаа ба уг чулуулгийн овоолго нь төслийн талбайн хэд хэдэн газарт буюу 

төслийн талбайн зүүн урд хэсэгт хаягдал хадгалах байгууламжийн баруун хойно (ХХБ-ын өмнөд, 

хойд хаягдал чулуулгийн овоолго) болон ХХБ-ын баруун талд (өмнөд хаягдал чулуулгийн 

овоолго) оршино. Тохиромжтой нөхцөлд бүрдсэн нөхцөлд урт хугацаанд уг овоолгуудын хүчил, 

шүлтийн тэнцвэр алдагдаж, агаартай исэлдэн, хур бороо орсноор хүчилллэг урсац үүсэж 

болзошгүй.  

5.5.2.6 Тэсрэх бодисын үйлдвэрийн үйл ажиллагаанаас газрын доорх усанд 
нөлөөлөх гол ба болзошгүй сөрөг нөлөөлөл 

Болзошгүй сөрөг нөлөөлөл 

Усны бохирдол: Уурхайн дотоод хяналт сулрах, хяналтын ажилтан ажлын байран дээрээ эзгүй 

байх зэрэг шалтгааны улмаас тэсрэх бодисын үйлдвэрээс гарах хатуу, шингэн хог хаягдал, 

химийн бодис санаатай болон санамсар болгоомжгүй байдлаар хөрсөнд алдагдах, ил задгай 

хаягдаж болзошгүй бөгөөд улмаар хөрсөнд үүссэн бохирдол цааш дамжин газрын доорх усыг 

бохирдуулах эх үүсвэр болж болзошгүй.  

5.5.2.7 ДТС-ын үйл ажиллагаанаас газрын доорх усанд нөлөөлөх гол ба болзошгүй 
сөрөг нөлөөлөл  

Болзошгүй сөрөг нөлөөлөл 

Усны бохирдол: Уурхайн дотоод хяналт сулрах, хяналтын ажилтан ажлын байран дээрээ эзгүй 

байх зэрэг шалтгааны улмаас дулааны төв станцаас гарах хатуу, шингэн хог хаягдал, химийн 

бодис санаатай болон санамсар болгоомжгүй байдлаар хөрсөнд алдагдах, ил задгай хаягдаж 

болзошгүй бөгөөд улмаар хөрсөнд үүссэн бохирдол цааш дамжин газрын доорх усыг 

бохирдуулах эх үүсвэр болж болзошгүй.  

ДТС-ын ашиглалтын үйл ажиллагааны явцад их хэмжээний үнс ялгарах ба задгай машинаар 

тээвэрлэсэн тохиолдолд агаарт хийсч, ойр орчмын газрын гадарга, хөрсийг бохирдуулж, улмаар 

хур тунадасны усаар угаагдан гадаргын болон газрын доорх усыг бохирдуулж болзошгүй.  

                                                

23 Оюу Толгойн Зэс-алтны бүлэг ордыг ашиглах. Техник эдийн засгийн үндэслэлийн тодотгол, 3.0 Далд уурхай, Оюу 
Толгой ХХК, 2015, хуу 48 
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5.5.2.8 ХХБТ-ийн үйл ажиллагаанаас газрын доорх усанд нөлөөлөх гол ба 
болзошгүй сөрөг нөлөөлөл 

Болзошгүй сөрөг нөлөөлөл 

Усны бохирдол: Уурхайн дотоод хяналт сулрах, хяналтын ажилтан ажлын байран дээрээ эзгүй 

байх зэрэг шалтгааны улмаас хатуу, шингэн хог хаягдал, химийн бодис санаатай болон санамсар 

болгоомжгүй байдлаар хөрсөнд алдагдах, ил задгай хаягдаж болзошгүй бөгөөд улмаар хөрсөнд 

үүссэн бохирдол цааш дамжин газрын доорх усыг бохирдуулах эх үүсвэр болж болзошгүй.  

5.5.2.9 УЦСҮ-ийн үйл ажиллагаанаас газрын доорх усанд нөлөөлөх гол ба 
болзошгүй сөрөг нөлөөлөл  

Болзошгүй сөрөг нөлөөлөл 

Усны бохирдол: Уурхайн дотоод хяналт сулрах, хяналтын ажилтан ажлын байран дээрээ эзгүй 

байх зэрэг шалтгааны улмаас хатуу, шингэн хог хаягдал, химийн бодис санаатай болон санамсар 

болгоомжгүй байдлаар хөрсөнд алдагдах, ил задгай хаягдаж болзошгүй бөгөөд улмаар хөрсөнд 

үүссэн бохирдол цааш дамжин газрын доорх усыг бохирдуулах эх үүсвэр болж болзошгүй.  

5.5.2.10 Хүнд машин механизмын засварын цехийн үйл ажиллагаанаас газрын доорх 
усанд нөлөөлөх гол ба болзошгүй сөрөг нөлөөлөл 

Болзошгүй сөрөг нөлөөлөл 

Усны бохирдол: Хүнд машин механизмын засварын цехийн үйл ажиллагаанаас гарах хог хаягдал 

(нефть бүтээгдэхүүнээр бохирдсон алчуур, даавуу), угаалгын хэсгээс гарсан нефть бүтээгдэхүүн 

агуулсан бохир усыг тос, ус ялгагч төхөөрөмжөөр ялгалгүй бохирын усны системд нийлүүлэх, 

шатах тослох материалын асгаралт, хог хаягдлын түр цэг бетон суурьгүй тохиолдолд хөрсний 

бохирдол үүсгэж, улмаар газрын доорх усны чанар найрлагад өөрчлөлт оруулж болзошгүй.  

5.5.2.11 Бетон зуурмагийн үйлдвэрийн үйл ажиллагаанаас газрын доорх усанд 
нөлөөлөх гол ба болзошгүй сөрөг нөлөөлөл  

Болзошгүй сөрөг нөлөөлөл 

Усны бохирдол: Уурхайн дотоод хяналт сулрах, хяналтын ажилтан ажлын байран дээрээ эзгүй 

байх зэрэг шалтгааны улмаас бетон зуурмагийн үйлдвэрээс гарах хатуу, шингэн хог хаягдал, 

химийн бодис санаатай болон санамсар болгоомжгүй байдлаар хөрсөнд алдагдах, ил задгай 

хаягдаж болзошгүй бөгөөд улмаар хөрсөнд үүссэн бохирдол цааш дамжин газрын доорх усыг 

бохирдуулах эх үүсвэр болж болзошгүй.  

5.5.2.12 БУЦБ-ийн үйл ажиллагаанаас газрын доорх усанд нөлөөлөх гол ба 
болзошгүй сөрөг нөлөөлөл 

Төслийн талбайд 2015 оны байдлаар нийт 4 БУЦБ-ийг ашиглаж байгаа (төв суурингийн бохир ус 

цэвэрлэх байгууламжийг оруулаад) бөгөөд үүнээс 2 нь Манлай кемпийн сууринд байрлах ба 

нийт хүчин чадал нь 600 м3/хоног (4000 хүн/өдөр), 1 нь Эрчим кемпийн ажилчдын сууринд 

байрлах ба хүчин чадал нь 250 м3/хоног юм. БУЦБ-ийн цэвэрлэгээний түвшин дунджаар 97.4% 
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байна. 2015 оны 1 дүгээр сараас 12 дугаар сарын 31-ний байдлаар эдгээр БУЦБ-ууд нийт 

306,850 м3 бохир усыг цэвэрлэсэн байна24. 

Гэрэл зураг 5.5.3: Бохир ус цэвэрлэх байгууламжууд 

                                                                        
                   БУЦБ-1 Төв кемп                                                      БУЦБ-2 Манлай кемп 

 
                   БУЦБ-3 Манлай кемп                                              БУЦБ-4 Эрчим кемп 

Ахуйн бохир ус цэвэрлэх байгууламж нь 4 шатлал бүхий механик, биологийн аргаар цэвэрлэдэг 

бөгөөд эцсийн бүтээгдэхүүн нь саарал ус болон тунаж үлдэх лаг байдаг. 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 

зориулалтын ландфиллд булшилж хаяж байна. 2015 оны 1 дүгээр сарын 1-ээс 12 дугаар сарын 

31-ны байдлаар нийт 2,610 м3 лагийг зориулан бэлдсэн лаг зайлуулах талбайд тээвэрлэж хаясан 

байна.  

Болзошгүй сөрөг нөлөөлөл 

Усны бохирдол: БУЦБ-ын дотоод хяналт сулрах, хяналтын ажилтан ажлын байран дээрээ эзгүй 

байх зэрэг шалтгааны улмаас БУЦБ-аас гарах хатуу, шингэн хог хаягдал, химийн бодис санаатай 

болон санамсар болгоомжгүй байдлаар хөрсөнд алдагдах, ил задгай хаягдаж болзошгүй бөгөөд 

улмаар хөрсөнд үүссэн бохирдол цааш дамжин газрын доорх усыг бохирдуулах эх үүсвэр болж 

болзошгүй.  

5.5.2.13 Түлшний агуулахын үйл ажиллагаанаас газрын доорх усанд нөлөөлөх гол ба 
болзошгүй сөрөг нөлөөлөл  

 

 

                                                

24 Ус ашиглалтын тайлан, Оюу Толгой ХХК, УБ, 2015, Хуу 37 
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Болзошгүй сөрөг нөлөөлөл 

Усны бохирдол: Түлшний агуулахын үйл ажиллагааны хяналт сулрах, хяналтын ажилтан ажлын 

байран дээрээ эзгүй байх шалтгааны улмаас шатах тослох материалын асгаралт бий болж, 

(бетон суурьгүй тохиолдолд) хөрсний бохирдол үүсгэж, улмаар газрын доорх усны чанар 

найрлагад өөрчлөлт оруулж болзошгүй.  

5.5.2.14 Дизель станцын үйл ажиллагаанаас газрын доорх усанд нөлөөлөх гол ба 
болзошгүй сөрөг нөлөөлөл 

Болзошгүй сөрөг нөлөөлөл 

Усны бохирдол: Дизель станцын үйл ажиллагааны хяналт сулрах, хяналтын ажилтан ажлын 

байран дээрээ эзгүй байх шалтгааны улмаас шатах тослох материалын асгаралт бий болж, 

(бетон суурьгүй тохиолдолд) хөрсний бохирдол үүсгэж, улмаар газрын доорх усны чанар 

найрлагад өөрчлөлт оруулж болзошгүй.  

5.5.2.15 ШТС-ын үйл ажиллагаанаас газрын доорх усанд нөлөөлөх гол ба болзошгүй 
сөрөг нөлөөлөл 

Болзошгүй сөрөг нөлөөлөл 

Усны бохирдол: ШТС-ын үйл ажиллагааны доголдлоос (үйл ажиллагааны хяналт сулрах, 

хяналтын ажилтан ажлын байран дээрээ эзгүй байх, бетон суурьгүй тохиолдолд, ослын үед авах 

арга хэмжээг урьдчилан төлөвлөөгүй тохиолдолд) хөрсний бохирдол үүсэж, улмаар газрын 

доорх усны найрлага, шинж чанарт нөлөөлж болзошгүй. 

5.5.2.16 Халивын элсний ордын үйл ажиллагаанаас газрын доорх усанд нөлөөлөх гол 
ба болзошгүй сөрөг нөлөөлөл 

Болзошгүй сөрөг нөлөөлөл 

Элс олборлолтын үйл ажиллагаанаас газрын доорх гүний уст үед нөлөөлөх нөлөөлөл нь бага 

бөгөөд харин сайрын голдрилд өөрчлөлт оруулснаар бага гүний уст үеийн усны чанар найрлага, 

горимд нөлөөлж болзошгүй байна.  

5.6 Хөрсөн бүрхэвчид нөлөөлөх гол болон болзошгүй сөрөг нөлөөлөл 
5.6.1 Хөрсөн бүрхэвчийн эвдрэл, доройтол 

Лицензийн талбайд 2000 оноос эхлэн нарийвчилсан хайгуулын ажил эхэлсэн бөгөөд энэ 

хугацаанаас эхлэн газрын гадаргын эвдрэл үүсэж эхэлсэн байна. Хайгуулын ажлын үе шатанд 

төсөл хэрэгжүүлэгч байгууллага эвдрэлд өртсөн талбайг жил бүр нөхөн сэргээж орон нутагт 

хүлээлгэн өгч байсан боловч уурхайг ашиглаж эхэлснээр төслийн талбайд томоохон хэмжээний 

барилга байгууламж, ил уурхай, далд уурхай, түүнээс гарсан чулуулгийн овоолго бий болоод 

байна. 

2016 оны байдлаар Оюут ил уурхайн олборлолт, Баяжуулах үйлдвэрийн цогцолбор, Хюго 

Даммет ордыг ашиглах босоо ам малтах болон бусад дагалдах үйл ажиллагаанаас 3085.1 га 

талбайн хөрс дарагдах, хуулагдах, ухагдах, шилжих зэргээр эвдрэлд өртсөн байна (Хүснэгт 

5.6.1).  
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Хүснэгт 5.6.1: Уурхайн талбай дахь байгууламжууд ба эвдрэлд өртсөн талбайн хэмжээ 

# Байгууламжийн нэр Эвдрэлд өртсөн талбайн хэмжээ, га 

1 Бусад 1.1 

2 Зам 0.6 

3 Элс, хайрганы карьерийн талбай 3.6 

4 Баяжуулах үйлдвэрийн байгууламжууд                            104.2 
5 Голдрил өөрчлөх байгууламж                              58.7 
6 Хайгуул судалгааны талбай 4.0 
7 Дулаан, ус түгээх шугам хоолой                              21.3 

8 Бараа материалын талбай, агуулах                            126.5 

9 Зогсоолын талбай 31.6 

10 Засвар үйлчилгээний газар 30.3 

11 Уурхайн дэд бүтэц 96.9 

12 Уурхайн тээврийн зам                              224.1 
13 Уурхайн үйл ажиллагааны хэсгүүд                             804.5 
14 Оффисын барилга, байгууламж 16.3 
15 Дотоод зам                             158.3 

16 Ажилчдын кэмп 70.6 

17 Хайрганы карьер 63.2 

18 Нөхөн сэргээх боломжтой талбай 48.5 

19 Үерийн сэргээх боломжтой талбай 14.6 

20 Хаягдал чулуулгийн овоолго  47.0 
21 Хаягдал хадгалах байгууламж                              976.8 
22 Техникийн нөхөн сэргээлт хийсэн талбай   3.0 
23 Өнгөн нөхөн сэргээл хийсэн талбай 87.4 

24 Өнгөн нөхөн сэргээлт хийсэн талбай 23.0 

25 Далд уурхайн хэсгүүд 68.6 

26 Усан хангамжийн худаг    0.3 
Нийт талбай, га                            3085.1 

2004 онд хайгуулын ажил хийж, ил уурхай байгуулах талбайн хэмжээнд өрөмдлөгийн ажил 

нарийвчлан хийгдсэн хэсэгт газрын гадаргын эвдрэл их, ил уурхайн талбайгаас олон салаа 

замууд үүссэн байна.  

5.6.2 Хөрсөнд агуулагдах бохирдуулагч бодис, элементийн агууламж  

Төслийн талбайн хөрсөн дахь бор (B), кадми (Cd), Селен (Se), цианид (CN-), фтор (F), хүнцэл 

(As), кобальт (Co), хром (Cr), зэс (Cu), молибдин (Mo), никель (Ni), хартугалга (Pb), 

цагаантугалга (Sn), стронци (Sr), ванади (V), цайр (Zn) зэрэг нийт 16 хүнд металлын 

агууламжийг Геологийн төв лабораторид шинжлүүлдэг.  

“Хүлцэх агууламж болон зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ нь адил утгатай. Хүлцэх агууламж 

бохирдуулагч бодис, элементийн хөрсөнд агуулагдах хэмжээ нь хүлцэх агууламжаас дээш гарсан 

тохиолдолд хөрс бохирдолтын түвшинд хүрсэн гэж үзнэ. Хүлцэх агууламжийг хүн ам оршин 

суудаг суурин газар, хөдөө аж ахуйн эдэлбэр, газар тариалан, бэлчээрийн эдэлбэр газруудад 

мөрдлөг болгоно.  

Хортой агууламжийг тусгай зөвшөөрөлтэй үйлдвэрлэл, уул уурхайн бүсэд бохирдуулагч бодис, 

элементийн хөрсөнд агуулагдах зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээтэй адил утгаар мөрдлөг болгоно25”. 

Иймд ОТ төслийн талбай дахь хөрсөнд агуулагдах бохирдуулагч бодис, элементийн агууламжийг 

MNS 5850:2008 стандартын хортой болон аюултай агууламжтай харьцуулав.  

                                                

25Хөрсний чанар. Хөрс бохирдуулагч бодис, элементүүдийн зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ MNS 5850:2008 
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2015, 2016 онуудын хөрсөнд агуулагдах 16 элементийн агууламж төслийн талбай дахь бүх 

цэгүүдэд MNS 5850:2008 стандартад заасан хортой болон аюултай агууламжаас бага байна 

(Хүснэгт 5.6.1-5.6.2).   

Хүснэгт 5.6.2: Хөрсөн дэх хүнд металлын агууламжийг MNS 5850:2008 стандарттай 
харьцуулсан байдал, 2016 

# 
Байр
шил 

Элемент, мг/кг 

As B Cd Co Cr Mo Ni Pb Se Sn Sr V Zn Hg Cu 
CN(
нийт

) 

F,
% 

1 
SMP-
LA01 

14.
2 

9.7 0.1 7.7 
73.
3 

1.6 
13.
6 

11.
8 

<0.
5 

1.3 
287
.9 

43.
9 

34.
2 

<0.
05 

26.
2 

<1.0 
0.0
2 

2 
SMP-
LA02 

13.
1 

12.
3 

0.2 
11.
9 

29.
2 

1.5 
19.
6 

11.
8 

<0.
5 

1.6 
342
.5 

75.
8 

44.
3 

<0.
05 

41.
9 

<1.0 
0.0
2 

3 
SMP-
LA03 

17.
4 

8.2 0.2 
16.
2 

59.
9 

1.7 
24.
7 

15.
2 

<0.
5 

1.7 
320
.6 

71.
7 

47.
0 

<0.
05 

74.
7 

<1.0 
0.0
3 

4 
SMP-
LA04 

13.
7 

9.8 0.2 
11.
3 

42.
4 

2.0 
18.
5 

11.
1 

<0.
5 

1.4 
381
.3 

72.
0 

52.
5 

<0.
05 

36.
8 

<1.0 
0.0
3 

5 
SMP-
WMC01 

16.
1 

7.4 0.3 
10.
6 

61.
3 

1.2 
18.
9 

14.
1 

<0.
5 

2.4 
432
.1 

52.
2 

44.
5 

<0.
05 

28.
6 

<1.0 
0.0
2 

6 
SMP-
WMC02 

14.
7 

8.1 0.2 8.3 
19.
7 

1.2 
13.
4 

11.
0 

<0.
5 

1.9 
295
.1 

53.
3 

46.
5 

<0.
05 

38.
2 

<1.0 
0.0
2 

7 
SMP-
WMC03 

13.
7 

7.8 0.2 8.6 
51.
2 

1.2 
14.
4 

10.
5 

<0.
5 

2.0 
312
.5 

50.
1 

43.
7 

<0.
05 

29.
5 

<1.0 
0.0
2 

8 
SMP-
WMC04 

13.
4 

6.8 0.2 9.0 
21.
1 

0.9 
14.
6 

11.
4 

<0.
5 

1.8 
355
.2 

46.
2 

38.
0 

<0.
05 

67.
4 

<1.0 
0.0
2 

9 
SMP-
WMC05 

14.
9 

7.7 0.3 6.1 
68.
7 

1.9 
13.
0 

12.
9 

<0.
5 

1.8 
186
.9 

64.
9 

74.
7 

<0.
05 

88.
1 

<1.0 
0.0
2 

10 
SMP-
WMC06 

13.
9 

7.3 0.2 5.7 
50.
9 

1.3 
10.
4 

3.1 
<0.
5 

1.1 
256
.1 

59.
1 

55.
9 

<0.
05 

21.
9 

<1.0 
0.0
1 

11 
SMP-
LaFi 

16.
1 

6.7 0.2 
10.
4 

28.
7 

2.4 
17.
8 

7.0 
<0.
5 

0.9 
228
.7 

69.
8 

59.
5 

<0.
05 

32.
9 

<1.0 
0.0
2 

12 
SMP-
SH01 

16.
3 

7.0 0.2 
11.
2 

59.
2 

3.3 
17.
4 

6.1 
<0.
5 

0.9 
238
.7 

74.
5 

67.
1 

<0.
05 

50.
2 

<1.0 
0.0
2 

13 
SMP-
CHP 

14.
4 

6.9 0.2 8.3 
29.
5 

1.5 
15.
3 

6.3 
<0.
5 

1.1 
232
.3 

72.
1 

70.
0 

<0.
05 

37.
9 

<1.0 
0.0
2 

14 
SMP-
PDS01 

15.
3 

6.8 0.2 9.6 
54.
4 

5.5 
12.
3 

4.1 
<0.
5 

1.1 
277
.3 

76.
7 

73.
2 

<0.
05 

93.
9 

<1.0 
0.0
2 

15 
SMP-
PDS02 

18.
7 

6.7 0.2 
10.
5 

26.
3 

5.9 
16.
5 

6.2 
<0.
5 

1.1 
262
.8 

78.
0 

78.
4 

<0.
05 

169
.1 

<1.0 
0.0
1 

16 
SMP-
WWTP 

12.
3 

6.5 0.1 
12.
9 

48.
6 

3.9 
20.
6 

0.6 
<0.
5 

1.0 
327
.3 

96.
2 

89.
1 

<0.
05 

83.
5 

<1.0 
0.0
2 

17 
SMP-
QrBP 

13.
1 

6.5 0.3 9.6 
36.
9 

1.5 
16.
3 

12.
2 

<0.
5 

1.4 
257
.6 

64.
6 

74.
6 

<0.
05 

51.
3 

<1.0 
0.0
2 

*Хортой 
агууламж 

30 
10
0 

10 
50
0 

40
0 

20 
10
00 

50
0 

50 
30
0 

30
00 

60
0 

60
0 

10 
50
0 

50 800 

Аюултай 
агууламж 

50 
30
0 

20 
10
00 

15
00 

50 
18
00 

12
00 

10
0 

50
0 

60
00 

10
00 

10
00 

20 
10
00 

100 
150
0 

MNS 5850:2008 

Тайлбар:* Хортой агууламжийг тусгай зөвшөөрөлтэй үйлдвэрлэл, уул уурхайн бүсэд бохирдуулагч бодис, элементийн 
хөрсөнд агуулагдах зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээтэй адил утгаар мөрдлөг болгоно. Хөрсөнд агуулагдах бохирдуулагч 
бодис, элементийн хэмжээ нь хортой агууламжаас давсан тохиолдолд тухайн хөрс нь орчин тойронд байгаа амьд 
организм, усан давхаргад хортой аюул учруулж эхэлнэ (Хөрсний чанар. Хөрс бохирдуулагч бодис, элементүүдийн 
зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ, MNS 5850:2008 хуудас-3). 
Эх сурвалж: Геологийн төв лаборатори, 2016 оны 01.27 Оюу Толгой ХХК, Байгаль орчны хэлтэс 

Хүснэгт 5.6.3: Хөрсөн дэх хүнд металлын агууламжийг MNS 5850:2008 стандарттай 
харьцуулсан байдал, 2015 

Байршил 
Элемент, мг/кг 

B Cd Se CN- F 
A
s 

Co Cr Cu 
M
o 

Ni Pb Sn Sr V Zn 

SMP-LA01 7.97 0.3 
<0.
5 

<1 665 11 11 57 14 <5 14 11 
<2
0 

240 76 55 

SMP-LA02 9.21 
0.5
8 

<0.
5 

<1 610 14 15 77 24 <5 14 17 
<2
0 

265 97 84 

SMP-LA03 8.57 
0.3
9 

<0.
5 

<1 716 13 15 78 34 <5 15 15 
<2
0 

273 110 67 

SMP-LA04 8.65 
0.2
8 

<0.
5 

<1 616 15 12 63 24 11 13 <5 
<2
0 

309 91 42 

SMP-LA05 8.81 
0.8
4 

<0.
5 

<1 542 11 11 67 12 <5 17 13 
<2
0 

249 102 51 

SMP-LaFi01 8.21 
0.4
6 

<0.
5 

<1 718 14 17 66 46 <5 19 14 
<2
0 

296 96 72 

SMP-LaFi02 
10.6
8 

0.5
8 

<0.
5 

<1 741 17 15 66 89 <5 18 16 
<2
0 

261 104 76 

SMP-SH01 8.75 
0.4
7 

<0.
5 

<1 574 15 17 55 65 <5 17 17 
<2
0 

316 91 55 
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SMP-CHP 
11.8
4 

0.4
5 

<0.
5 

<1 651 13 14 66 28 <5 14 13 
<2
0 

324 103 59 

SMP-WWTP 9.76 
0.5
4 

<0.
5 

<1 499 18 13 51 61 9 13 10 27 381 104 59 

SMP-PDS01 9.37 
0.3
3 

<0.
5 

<1 560 15 16 65 44 <5 11 13 
<2
0 

330 122 58 

SMP-PDS02 8.54 
0.4
3 

<0.
5 

<1 661 16 14 57 170 <5 10 13 
<2
0 

315 101 79 

SMP-QrBP 8.41 
0.4
7 

<0.
5 

<1 564 13 11 62 29 <5 10 15 
<2
0 

312 81 51 

SMP-PAP 5.58 
0.2
4 

<0.
5 

<1 744 14 13 74 18 17 16 16 
<2
0 

252 105 54 

SMP-QrBP           12 12 67 92 <5 14 18 
<2
0 

305 91 60 

SMP-UnRi01           14 11 64 26 <5 10 13 
<2
0 

297 87 51 

SMP-UnRi02           11 10 64 22 <5 12 11 
<2
0 

287 83 53 

SMP-UnRi03           11 10 68 22 <5 14 9 
<2
0 

290 90 51 

SMP-WMC01 9.2 
0.4
4 

<0.
5 

<1 590 12 12 62 25 <5 14 13 
<2
0 

332 82 64 

SMP-WMC02 7.57 
0.5
9 

<0.
5 

<1 519 11 13 58 19 <5 13 15 
<2
0 

266 92 68 

SMP-WMC03 7.89 0.5 
<0.
5 

<1 577 11 11 61 20 <5 10 16 
<2
0 

267 89 67 

SMP-WMC04 9.74 
0.7
3 

<0.
5 

<1 528 11 14 66 20 <5 15 16 
<2
0 

277 91 64 

SMP-WMC05 8.55 
0.4
9 

<0.
5 

<1 621 12 9 63 11 <5 12 11 
<2
0 

286 85 58 

SMP-WMC06 8.5 
0.5
9 

<0.
5 

<1 622 14 14 47 18 <5 10 8 
<2
0 

323 90 51 

*Хортой 
агууламж 

100 10 50 50 800 
3
0 

500 400 500 20 
100
0 

500 
30
0 

300
0 

600 600 

Аюултай 
агууламж 

300 20 100 
10
0 

150
0 

5
0 

100
0 

150
0 

100
0 

50 
180
0 

120
0 

50
0 

600
0 

100
0 

100
0 

MNS 5850:2008 

Тайлбар:* Хортой агууламжийг тусгай зөвшөөрөлтэй үйлдвэрлэл, уул уурхайн бүсэд бохирдуулагч бодис, элементийн 
хөрсөнд агуулагдах зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээтэй адил утгаар мөрдлөг болгоно. Хөрсөнд агуулагдах бохирдуулагч 
бодис, элементийн хэмжээ нь хортой агууламжаас давсан тохиолдолд тухайн хөрс нь орчин тойронд байгаа амьд 
организм, усан давхаргад хортой аюул учруулж эхэлнэ (Хөрсний чанар. Хөрс бохирдуулагч бодис, элементүүдийн 
зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ, MNS 5850:2008 хуудас-3). 
Эх сурвалж:  Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний биелэлтийн тайлан, 2015 (хуудас-269) болон Геологийн төв 
лаборатори, 2015 

2005 онд төслийн талбай дахь хөрснөөс 8 элементийн дээж авч Байгаль орчны Хяналт 

шинжилгээний төв лабораторид (БОХШТЛ) шинжлүүлсэн байна үр дүнг доорх хүснэгтэд үзүүлэв.  

Хүснэгт 5.6.4: Төслийн талбайн хөрсөнд агуулагдах элементүүдийн суурь үзүүлэлт, 2005 он 
Элемент, 
мг/кг  

Хяналтын 
байр #1 

Хяналтын 
байр #2 

Хяналтын 
байр #3 

Хяналтын 
байр #4 

Хяналтын 
байр #5 

*Хортой 
агууламж 

Аюултай 
агууламж 

Хүнцэл As 8.5 4.7 5.0 8.2 6.4 30 50 
Кадми Cd <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 10 20 

Хром Cr 21 16 17 24 24 400 1500 

Зэс  Cu 29 20 23 42 28 500 1000 
Мөнгөн ус 
Hg  

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 - - 

Хар 
тугалга Pb 

5 8 5 6 5 500 1200 

Никель Ni 13 12 12 15 15 1000 1800 

Төмөр Fe 23 18 17 27 21 - - 
Эх сурвалж: Эко Трейд (2006 он); Оюу Толгой Олборлолт ба Үйлдвэрлэлийн БОНБҮ 
http://ot.mn/media/ot/content/page_content/commitments/ESIA/1_ESIA/Baseline/ESIA_OT_B5_Topography_Geology_Tops
oils_MN.pdf  

2005 онд төслийн талбайн хөрсөнд агууламжийг нь тодорхойлсон дээрх 8 элементээс (Fe-ийн 

агууламжийг 2005 оноос хойшхи шинжилгээнд тодорхойлоогүй) 7 элементийн суурь 

агууламжийг 2011-2016 оны үзүүлэлтүүдтэй харьцуулан үзүүлэв. Эдгээр элементүүдээс Hg, Cd-

ийн агууламж нэмэгдээгүй; As, Cr, Pb, Ni, Cu-ийн агууламж нэмэгдсэн, хэдий ч MNS 5850:2008 

стандарттай харьцуулахад хортой, аюултай агууламжаас бага байна (Дүрслэл 5.6.1, Хүснэгт 

5.6.5). 
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Дүрслэл 5.6.1: Төслийн талбайн хөрсөнд агуулагдах элементүүдийн агууламжийг суурь 
үзүүлэлттэй харьцуулсан байдал 

 

Хүснэгт 5.6.5: Төслийн талбайн хөрсөнд агуулагдах элементүүдийн агууламжийг суурь 
үзүүлэлт болон стандарттай харьцуулсан байдал 

Элемент, 
мг/кг 

2005 
(суурь 

үзүүлэлт) 
2011 2012 2013 2015 2014 2016 

MNS 5850:2008 

Хортой, 
мг/кг 

Аюултай 
агууламж, 
мг/кг 

As 6.56 
 

13 15.9 13.3 Геологийн төв 
лабораторид 
шинжлүүлсэн 
хөрсний хүнд 
металлын 
агууламжийн 
дээжний 
лабораторийн 
хариу тайлант 
хугацаанаас 
өмнө ирээгүй 
байна. 

14.8 30 50 

Cd <0.4 1.1 <0.05 <3 0.5 0.2 10 20 

Cr 20.4 10.6 36.1 39.9 63.5 44.8 400 1500 

Cu 28.4 
 

87.5 80.8 38.9 57.2 500 1000 

Pb 5.8 4.2 11 23.3 13.6 9.1 500 1200 

Ni 13.4 12.9 11.8 21.4 13.5 16.3 1000 1800 

Hg <0.05 <0.05 - <0.05 <0.05 <0.05 10 20 

Эх сурвалж: Эко Трейд (2006 он); Оюу Толгой Олборлолт ба Үйлдвэрлэлийн БОНБҮ 
http://ot.mn/media/ot/content/page_content/commitments/ESIA/1_ESIA/Baseline/ESIA_OT_B5_Topography_Geology_Tops
oils_MN.pdf 
Оюу Толгой төслийн БО-ныг хамгаалах төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн тайлан, 2011, хуудас 137  
Оюу Толгой ХХК-ийн БОХ төлөвлөгөө, ОХШХ-ийн хэрэгжилт, 2012, хуудас 96  
Оюу Толгой  ХХК-ний байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө, Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн биелэлт – 2013 
хуудас 173-174 
Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний биелэлтийн тайлан, 2015 (хуудас-269) болон Геологийн төв лаборатори, 
2015 
Геологийн төв лаборатори, 2016 оны 01.27 Оюу Толгой ХХК, Байгаль орчны хэлтэс 

ОТ  ХХК нь хөрсний хяналт шинжилгээг 2011 оноос хөрсний морфологи, хими, физикийн шинж 

чанарын хяналт шинжилгээ ба эрүүл ахуй, бактериологийн хяналт шинжилгээ гэсэн үндсэн 2 

чиглэлээр хяналт шинжилгээний 50 цэгт, байршлийн хувьд төслийн талбай ба түүний ойр 

орчимд, Гүний хоолойн ус татах шугам хоолойн дагууд болон Оюу Толгой-Гашуун сухайтын 

замын дагуу хийж ирсэн байна.  

5.6.3 Хөрсний эрүүл ахуй, бактериологи 

2014 онд төслийн талбай дахь 8 хяналт шинжилгээний цэгээс тус бүр 3 давталттайгаар дээж 

авсан ба 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.  

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 
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Cl.perfringens ус цэвэршүүлэх байгууламж (WP01) орчимд дунд зэргийн бохирдолтой илэрсэн 

байна26. 

2015 онд ОТ төслийн талбай дахь 7 хяналт шинжилгээний цэгээс тус бүр 3 давталттайгаар дээж 

авсан ба 1 гр хөрсөнд агуулагдах нийт бичил биетний тоо дунджаар 0.4-5.6 х 104 буюу цэвэр 

ангилалд багтаж байна. 

Хүснэгт 5.6.6: Төслийн талбайн хөрсний эрүүл ахуйн үзүүлэлт 

Дээжний дугаар 
1гр хөрсөн дэхь 
бичил биетний 
нийт тоо х 104 

E.coli 
Халуун даадаг 
нян 

Гэдэсний 
бүлгийн нян 

Cl.perfringens 

SMP-WMC01 0.4-4.96 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 

SMP-WMC02 0.7-5.56 0.1-0.01> 1.0> 1.0> 1.0> 

SMP-WMC03 1.0-4.8 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 

SMP-WMC04 0.8-4.5 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 

SMP-WMC05 0.7-5.5 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 

SMP-WMC06 1.0-3.13 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 

SMP-WWTP 3.7-4.1 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 

Эх сурвалж: ШУА, Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн микробиологийн лаборатори, 2015 оны 5-8 сар  

ОТ төслийн талбай дахь хөрсний хяналт шинжилгээний цэгүүд халуун даадаг нян, гэдэсний 

бүлгийн нян болон Cl.perfringens-ийн тоогоор эрүүл ахуйн хувьд цэвэр ангилалд хамаарагдаж 

байна. Харин E.сoli –ийн тоо хаягдал боловсруулах төвийн SMP-WMC02 цэг орчимд бага зэргийн 

бохирдолтой илэрсэн байна27.  

5.6.4 Гол болон болзошгүй сөрөг нөлөөлөл 

Гол сөрөг нөлөөлөл 

• 2016-2020 он хүртэл шинээр 417.8 га талбайн хөрсөн бүрхэвч хуулагдах, дарагдах, 

ухагдах, шилжих, доройтох зэргээр элэгдэл, эвдрэлд өртөх, 

ОТ уурхайн үйл ажиллагаагаар 2016 оны 4 дүгээр сарын 3-ны байдлаар нийт 3085.1 га талбай 

эвдрэлд өртсөн ба ТЭЗҮ болон уулын ажлын төлөвлөгөөнд үндэслэн тооцоход 2020 он хүртэл 

417.8 га талбай ил уурхай болон ХХБ-ийн өргөтгөл болон ХЧО байгуулахад шинээр нэмж 

эвдрэлд өртөгдөхөөр байна (Хүснэгт 5.6.7). 

Хүснэгт 5.6.7: Оюу толгой төслийн үйл ажиллагаанаас шинээр эвдрэлд өртөх талбайн хэмжээ 
Талбайн нэр 2020 оны хүртэл шинээр эвдэгдэх талбай, га 

Ил уурхай  20.2 
Хаягдал хадгалах байгууламж 301.6 
Хаягдал чулуулгийн овоолго  1.8 

Хойд хаягдал чулуулгийн овоолго 94.2 
Нийт талбай  417.8 
Эх сурвалж: Оюу Толгой төслийн газар ашиглалтын баг 

• Хуулагдсан өнгөн хөрс, салхи, усны нөлөөгөөр элэгдэх, 

• Ил болон гүний уурхайн үйл ажиллагаанаас хуримтлагдах нөлөөлөл үүсэх.  

 

                                                

26 Оюу Толгой ХХК-ний Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө, 2014, хуудас-266 
27 Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний биелэлтийн тайлан, 2015, хуудас 278 
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Болзошгүй сөрөг нөлөөлөл 

• Дараах эх үүсвэрүүдээс хөрс бохирдож болзошгүй: 

� Хатуу, шингэн хог хаягдлыг зөвшөөрөлгүй цэгт хаях;  

� Химийн бодисын тээвэрлэлт, хадгалалт, ашиглалтын үед;  

� Хүнд машин механизмаас ШТМ асгарах;  

� Төв дулааны станцын үнсэн сан;  

� ЦБ-ын стандартын шаардлага хангаагүй бохир усыг байгальд хаяснаар, 

� Баяжуулах үйлдвэрээс ХХБ руу нийлүүлж буй хаягдал ус хөрс рүү нэвчих, 

халих 

ОТ  ХХК, “Баяжуулах үйлдвэрийн өтгөрүүлсэн хаягдал хадгалах байгууламж”-ийн Байгаль орчны 

нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээний тайлан (2013)-д, ХХБ-ийн усны чанар, найрлагын талаар: 

“ХХБ-ийн далангийн эвдрэл болон осол, шүүрэлтийн улмаас баяжуулах үйлдвэрийн өтгөрүүлсэн 

хаягдал усаар орчин буюу гадаргын болон газрын доорх усыг бохирдуулж болзошгүй тул 

хаягдлаас гарах усны чанар найрлагыг мэдэх шаардлагатай. Иймд хаягдлын усны чанар 

найрлагыг тодорхойлох ОТ төслийн мониторингийн судалгааны хүрээнд 2013 оны 2-р сарын 4, 

3-р сарын 1-ний ус цуглуулах цөөрмөөс авсан усны дээжийн УСУГ-ын лабораторид шинжлүүлсэн 

дүн болон БОНБНҮ-ний ажлын 2013 оны 6-р сарын 5-ны өдрийн хээрийн судалгаагаар авсан 

усны дээжний үр дүнгээр: усны чанарын химийн үзүүлэлтээс харахад ХХБ-ийн цэвэршүүлсэн 

усанд агуулагдах зарим элементүүд, ХХБ-ийн доод талд байрлах цооногийн дээжийн агууламж 

ерөнхийдөө зарим үзүүлэлтээр их байгаа нь талбайн дээд талд буюу хэвгийн дээд талд байрлах 

бохирдолд өртөөгүй цооногийнхоос их байна. 

Энэ нь хөрсөөр ХХБ-аас бохир ус алдагдаж байгаа мэт харагдаж байна. Мөн ус агуулагдах 

хурдаст давхаргын шинж чанар, чулуулгийн төрлөөс хамааран өөр байж болох талтай. Гэхдээ 

өөр харьцуулах цэгийн үзүүлэлт байхгүй тул дахин хэд хэдэн цооногт хэмжилт хийн нарийвчилж 

шалгах шаардлагатайг харуулж байна. Дээрх үзүүлэлтээс харахад хар тугалга байгалийн байвал 

зохих хэмжээнээс их байгаа бөгөөд ялангуяа OTRC 1561 цооногийн 2013 оны 6-р сарын 17-ны 

дээжинд маш өндөр агууламж илэрсэн байгаа нь анхаарал татаж байна. Борын агууламж 

цэвэршүүлсэн ус болон OTRC 1561 цооногийн сүүлийн дээжинд өндөх агууламж илэрсэн. Иймд 

хаягдал ус, болон цооногуудаас дээж тогтмол авч ажиглалт хийх, усны чанар найрлагын бүх 

үзүүлэлтийг дээж тус бүрээр нарийн тодорхойлж өөрчлөлтийн шалтгааныг тогтоох 

шаардлагатай байна. Өнгөрсөн хугацаанд авсан усны дээжийн чанарын үзүүлэлт бүрэн бус 

байгаа нь дүгнэлт өгөхөд хангалтгүй болохыг харуулж байна. Цаашид сар бүр усны дээжийн 

шинжилгээг иж бүрнээр хийлгэн, дүгнэлт гаргуулж байх нь зүйтэй” гэжээ. 

ОТ орд ашиглалтын цогцолбор төлөвлөгөө болон техник эдийн засгийн төлөвлөгөөний дагуу 

уурхайн гол барилга байгууламжууд MV 006709 лицензийн талбайд байрлаж байна. Үүнд:  

1. Баяжуулах үйлдвэрийн цогцолбор (Анхдагч бутлуур, Хаягдал хадгалах байгууламж), 

2. Ил уурхай, 

3. Дугатын хярын дайрганы орд, 

4. Халивын элсний орд, 

5. Гүний уурхай (Босоо ам-1, 2, 3, 4, 5), 

6. Тэсрэх бодисын үйлдвэр, 

7. Төв дулааны станц, 

8. Хог хаягдал боловсруулах төв (ХХБТ), 

9. Ус цэвэршүүлэх ба савлах үйлдвэр, 

10. Хаягдал хадгалах байгууламж (ХХБ), 

11. Бетон зуурмагийн үйлдвэр-1, 2 болон 3, 
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12. Хүнд машин механизмын засварын цех, 

13. Бохир ус цэвэрлэх байгууламж зэрэг гол байгууламжууд байдаг28. 

Дугатын хярын дайрганы орд 

ОТ-н 6709А лицензийн талбайн хойд хэсэгт байрлах Дугатын хярын ордын 50 орчим га талбайг 

хамарсан А+С зэрэглэлээр 4,177.14 мян.м3 нөөцтэй. Ордын нөөцийг ОТ төслийн өөрийн 

хэрэгцээний бетон зуурмаг бэлтгэхэд зориулан ашиглах ба жилд 100 мян м3 хүчин чадалтайгаар 

40 гаруй жил ашиглахаар төлөвлөсөн. Дугатын хярын дайрганы ордыг 2009 оны 5 дугаар сарын 

22-ны өдрийн 03 дугаартай уурхайг ашиглалтад хүлээн авах улсын комиссын актаар үйл 

ажиллагааг нь эхлүүлсэн.  

БОНБНҮ-г эрдсийн баялгийн судалгаа, эдийн засгийн үнэлгээ хийх, байгаль орчны нарийвчилсан 

үнэлгээ боловсруулах, зөвлөгөө өгөх, зуучлах үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуйн нэгж болох 

“Кондиц” ХХК-иар хийлгэсэн болно.   

Халивын элсний орд 

Халивын элсний орд нь ОТ-н 6709А ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл бүхий талбайн зүүн хойд 

хэсэгт оршино. ОТ төслийг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах барилгын элсний нөөцийг илрүүлэх 

хайгуулыг 2007 онд “Жеолинк” ХХК гүйцэтгэсэн. Халивын элсний ордын бодитой (B) нөөц нь 

1,089,500 м3. Уг ордыг жилд 150 мян м3 хүчин чадалтайгаар 8 жилийн хугацаанд олборлоно. 

Халивын элсний ордыг 2009 оны 7 дугаар сарын 31-ний өдрийн 10 дугаартай уурхайг 

ашиглалтад хүлээн авах улсын комиссын актаар үйл ажиллагааг нь эхлүүлсэн.  

ОТ төслийн дээрх байгууламжууд болон ил, гүний уурхай, баяжуулах үйлдвэрийн үйл 

ажиллагаанаас хөрсөн бүрхэвчид нөлөөлөх нөлөөллийг байгууламж тус бүрээр доорх хүснэгтэд 

тодорхойлов.  

Хүснэгт 5.6.8: Оюу Толгой төслийн барилга байгууламжууд болон ил, гүний уурхай, баяжуулах 
үйлдвэрийн үйл ажиллагаанаас хөрсөн бүрхэвчид нөлөөлөх нөлөөллийн үнэлгээ  
Нөлөөллийн 
эх үүсвэр  

Гол сөрөг нөлөөлөл  
Болзошгүй сөрөг 
нөлөөлөл  

Нөлөөллий
н эрчим  

Нөлөөллийн 
үргэлжлэх хугацаа  

Ил уурхайн үйл 
ажиллагаа 

Ил уурхайн уурхайн үйл 
ажиллагааны үед  хөрс 
хуулалт их хэмжээгээр 
явагдаж, газрын хэвлийд 
хонхор үүсэн гүнээс гарах 
их хэмжээний хөрсний 
овоолго газрын хэвлий 
дээр бий болон газрын 
ландшафтад өөрчлөлт бий 
болно. 
Нөлөөлөл хуримтлагдах.  

 
Их  

Ил уурхай хаагдах 
хүртэл  (2055 он),  
цаашид ил уурхайн 
хуримтлагдах нөлөөлөл 
үргэлжилнэ 

Хөрс хуулалт, 
ачил буулгалт 

Өрөмдлөг  

Тэсэлгээ  

Шимт хөрсний 
овоолго 
байгуулах 

Шимт хөрс салхи, усны 
нөлөөгөөр элэгдэх   

Бага  
Нөхөн сэргээлтэд 
ашиглаж дуусах хүртэл   

Тээвэрлэлт Өнгөн хөрс сулрах, элэгдэх  
 

Дунд  
Ил уурхай хаагдах 
хүртэл  (2055 он) 

Тэсрэх бодисын 
үйлдвэр   

Барилга байгууламжийн 
талбайн хэмжээгээр хөрс, 
ургамлан бүрхэвч зөөгдсөн. 
Химийн бодис тээвэрлэх, 
хадгалах үйл ажиллагаанаас 
хөрс бохирдох, хөрсний 
эвдрэлийн хэмжээ нэмэгдэж 
болзошгүй. 

Бага  
Ил уурхайн үйл 
ажиллагаа зогсох 
хүртэл  

                                                

28 Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө, 2016, хуудас-17 
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Баяжуулах  
үйлдвэрийн 
цогцолбор Үйлдвэрийн талбайд 

баригдсан бүх барилга 
байгууламж, цэвэр болон 
бохир усны шугам хоолой, 
хаягдлын сангийн 
барилгын ажлын үед 
хөрсөн бүрхэвч шилжих, 
доройтох, дарагдах, 
эвдрэлд орох нөлөөлөлд 
өртсөн.  

 Химийн бодис, хаягдал 
бохир усаар хөрс, 
цаашилбал хөрсний ус 
бохирдох эрсдэлтэй. 
Хөрс эвдрэлд нэмж өртөгдөж 
болзошгүй. 

Их  
Ил болон гүний уурхайн 
хүдрийн нөөц дуусах 
хүртэл   Ус ашиглалт 

ХХБ  
Химийн бодис 
ашиглах 

Их  

Баяжуулах үйлдвэрийн 
үйл ажиллагаа зогсох 
болон хаалт, нөхөн 
сэргээлт хийж дуусах 
хүртэл  

Хаягдал ус 
боловсруулалт 

Химийн бодис 
хадгалах, 
тээвэрлэх 

  

Гүний уурхайн 
үйл ажиллагаа 

Газрын хэвлийд үүсэж буй 
хоосон орон зай нэмэгдэх , 
хөрс газрын гадаргад 
зөөгдөх. 
Нөлөөлөл хуримтлагдах.  

 
Их  

Гүний уурхайн 
ашиглалтын хугацаа 
дуусах хүртэл, мөн 
хуримтлагдах нөлөөлөл 
үргэлжилнэ.  

Өрөмдлөг Хөрс эвдрэлд өртөх  
 

Дунд  

Гүний уурхайн 
ашиглалтын хугацаа 
дуусаж, хаалтын нөхөн 
сэргээлт хийгдэж 
дуусах хүртэл 

Тэсэлгээ Тооссжилт үүсэх  
 

Дунд  
Гүний уурхайн 
ашиглалтын хугацаа 
дуусах хүртэл 

Хүдэр 
тээвэрлэлт 

Өнгөн хөрс элэгдэх, 
доройтох   

Дунд  

Гүний уурхайн 
ашиглалтын хугацаа 
дуусаж, замыг хааж, 
нөхөн сэргээлт хийгдэж  
хүртэл 

Түгээмэл 
тархацтай 
ашигт 
малтмалын 
олборлолт 

Өнгөн хөрс хуулагдах, 
хөрсний үе давхаргууд 
ухагдах, барилгын 
материалд ашиглагдах 

 Их  

Дугатын хярын 
дайрганы ордыг 2009 
онд олборлолтыг 
эхлүүлсэн 40 гаруй жил 
ашиглана.  
Халивын элсний ордыг 
2009 онд эхлүүлсэн, 8 
жил ашиглаж, нөхөн 
сэргээлт хийж дуусах 
хүртэл. 

Дэд бүтэц  
  

  

Засварын цех 

Барилга байгууламжийн 
талбайн хэмжээгээр хөрс, 
ургамлан бүрхэвч 
зөөгдсөн. 

Хүнд машин механизмын 
тээвэрлэлтийн үйл 
ажиллагаанаас хөрс 
бохирдох, хөрсний 
эвдрэлийн хэмжээ нэмэгдэж 
болзошгүй. 

Дунд  

Уурхайн ашиглалтын 
үйл ажиллагаа дуусаж, 
хаалтын нөхөн сэргээлт 
хийгдэж дуусах хүртэл   

Дулааны төв 
станци 

Барилга байгууламжийн 
талбайн хэмжээгээр хөрс, 
ургамлан бүрхэвч 
зөөгдсөн. Дулааны 
станцаас гарах үнс (үнсэн 
сан) хөрсөнд нөлөөлнө. 

 Их  

Уурхайн ашиглалтын 
үйл ажиллагаа дуусаж, 
хаалтын нөхөн сэргээлт 
хийгдэж дуусах хүртэл   

Хог хаягдал 
боловсруулах 
төв 

Барилга байгууламжийн 
талбайн хэмжээгээр хөрс, 
ургамлан бүрхэвч 
зөөгдсөн. 

Хог хаягдлын хадгалах, 
тээвэрлэх, булшлах үйл 
ажиллагааны нөлөөгөөр 
хөрсний чанар доройтож 
болзошгүй. 

Дунд  

Уурхайн ашиглалтын 
үйл ажиллагаа дуусаж, 
хаалтын нөхөн сэргээлт 
хийгдэж дуусах хүртэл   

Ус цэвэршүүлэх 
ба савлах 
үйлдвэр 

Барилга байгууламжийн 
талбайн хэмжээгээр хөрс, 
ургамлан бүрхэвч зөөгдсөн 

 Их  

Уурхайн ашиглалтын 
үйл ажиллагаа дуусаж, 
хаалтын нөхөн сэргээлт 
хийгдэж дуусах хүртэл   

Бетон 
зуурмагийн 
үйлдвэр 

Барилга байгууламжийн 
талбайн хэмжээгээр хөрс, 
ургамлан бүрхэвч 
зөөгдсөн. Зуурмагийн 
түүхий эд, зуурмаг 
тээвэрлэх тээврийн 
хэрэгслийн хөдөлгөөнөөр 
хөрсний элэгдэл эвдрэл 

 Их  

Төслийн бүтээн 
байгууулалт бүрэн 
хийгдэж,  БЗ-ийн 
үйлдвэрийг татан 
буулгаж, нөхөн сэргээлт 
хийгдэж дуусах хүртэл  
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ихэснэ. 

Бохир ус 
цэвэрлэх 
байгууламж 
(БУЦБ) 

Барилга байгууламжийн 
талбайн хэмжээгээр хөрс, 
ургамлан бүрхэвч 
зөөгдсөн. 

Стандартын шаардлага 
хангаагүй бохир ус байгальд 
хаяснаар хөрс, хөрсний ус  
бохирдож болзошгүй. 

Их  

Уурхайн ашиглалтын 
үйл ажиллагаа дуусаж, 
тус байгууламжийг 
татан буулгаж, хаалтын 
нөхөн сэргээлт хийгдэж 
дуусах хүртэл   

5.7 Ургамлан нөмрөгт нөлөөлөх гол болон болзошгүй сөрөг нөлөөлөл  
5.7.1 Ургамлан нөмрөгийн ашиглалт, доройтлын өнөөгийн түвшин 

ОТ орчмын айлууд бунгийн харгана (Caragan bungei), түжгэр баглуур (Anabasis brevifolia) зэрэг 

бутуудыг гал түлэх, хоол хийхдээ ихээр хэрэглэдэг. Хэдий тийм боловч, ОТ орчмын хүн амын 

нягтшил маш бага тул айлуудын хэрэглээ багассан. Нүүдэлчин малчид сайрын хялгана (Stipa 

glareosa), хармаг (Nitraria sibirica)-ыг улирлын шинжтэй хүнсэнд ашигладаг байхад Ботанины 

хотир (Zygophyllum potaninum), ацан ажигана (Stellaria dichotomae) зэргийг эмийн ургамлын 

зориулалтаар ашигладаг.  

ОТ орчмын ургамалжилт нь ашигт малтмалын эрэл хайгуул, уул уурхайн үйл ажиллагааны 

нөлөөлөлд өртөж эхэлсэн. Энэ орчмын газар нь уламжлалт мал аж ахуйд ашиглагдсаар ирсэн 

тул худаг устай газар болон малчдын өвөлжөө, хаваржааны ойролцоох газар нутгийн 

ургамалжилт нь өөрчлөлтөд орж, нэлээд хэмжээгээр талхагдалд орсон байна. 

5.7.2 Гол ба болзошгүй сөрөг нөлөөлөл   

Гол сөрөг нөлөөлөл 

ОТ төслийн үйл ажиллагааны явцад ургамлан нөмрөгт дараах гол ба болзошгүй сөрөг 

нөлөөллүүүдийг үзүүлнэ.  

• 2016-2020 он хүртэл шинээр 417.8 га талбайн ургамлан нөмрөг, хөрсөн бүрхэвчийн хамт 

ил уурхай, ХХБ-ийн өргөтгөл болон ХЧО байгуулахад урт хугацаанд устах, дарагдах, 

доройтох нөлөөлөлд өртөх, 

• Хүдэр бутлах, дамжуулах; хөрс ачих, буулгах; тэсэлгээ, тээврийн хөдөлгөөнөөр тоосжилт 

үүсэж, орчны ургамлан нөмрөгт сөргөөр нөлөөлнө, 

• Ил болон далд уурхайн үйл ажиллагаанаас хуримтлагдах нөлөөлөл үүсэх.  

Болзошгүй сөрөг нөлөөлөл 

• Төслийн үйл ажиллагааны явцад ховор ургамал устаж болзошгүй. 

ОТ орд ашиглалтын цогцолбор төлөвлөгөө болон техник эдийн засгийн төлөвлөгөөний дагуу 

уурхайн гол барилга байгууламжууд MV 006709 лицензийн талбайд байрлаж байна. Үүнд: 

1. Баяжуулах үйлдвэрийн цогцолбор (Анхдагч бутлуур, Хаягдал хадгалах байгууламж), 

2. Ил уурхай, 

3. Дугатын хярын дайрганы орд, 

4. Халивын элсний орд, 

5. Гүний уурхай (Босоо ам-1, 2, 3, 4, 5), 

6. Тэсрэх бодисын үйлдвэр, 

7. Төв дулааны станц, 

8. Хог хаягдал боловсруулах төв (ХХБТ), 

9. Ус цэвэршүүлэх ба савлах үйлдвэр, 

10. Хаягдал хадгалах байгууламж (ХХБ), 
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11. Бетон зуурмагийн үйлдвэр-1, 2 болон 3, 

12. Хүнд машин механизмын засварын цех, 

13. Бохир ус цэвэрлэх байгууламж29. 

ОТ төслийн байгууламжууд болон ил, гүний уурхай, баяжуулах үйлдвэрийн үйл ажиллагаанаас 

ургамлан нөмрөгт нөлөөлөх нөлөөллийг байгууламж тус бүрээр доорх хүснэгтэд тодорхойлов.  

Хүснэгт 5.7.1: Оюу Толгой төслийн барилга байгууламжууд, ил болон гүний уурхай, баяжуулах 
үйлдвэрийн үйл ажиллагаанаас ургамлан нөмрөгт нөлөөлөх нөлөөллийн үнэлгээ 
Нөлөөллийн 
эх үүсвэр  

Гол сөрөг нөлөөлөл  
Болзошгүй сөрөг 
нөлөөлөл  

Нөлөөллий
н эрчим  

Нөлөөллийн 
үргэлжлэх хугацаа  

Ил уурхайн үйл 
ажиллагаа 

Ил уурхайн үйл 
ажиллагааны явцад хөрс 
хуулалт, тээвэрлэлт, 
өрөмдлөг, тэсэлгээний 
ажил ихээр хийгдэж, 
ургамлан нөмрөг устах.  
Нөлөөлөл хуримтлагдах.  

Уурхайн эдэлбэр газар, дэд 
бүтцийн зарим талбайн 
ургамал, амьтан өртөх 
магадлалтай. 

Их  

Ил уурхай хаагдаж,  
үйл ажиллагаа бүрэн 
зогсох хүртэл  (2055 
он),  
цаашид ил уурхайн 
хуримтлагдах нөлөөлөл 
үргэлжилнэ 

Хөрс хуулалт, 
ачил буулгалт 

Өрөмдлөг  

Тэсэлгээ  

Тээвэрлэлт Өнгөн хөрс сулрах, элэгдэх  
 

Дунд  
Ил уурхай хаагдаж,  
үйл ажиллагаа бүрэн 
зогсох хүртэл  (2055 он) 

Тэсрэх бодисын 
үйлдвэр  

Барилга байгууламжийн 
талбайн хэмжээгээр 
ургамлан бүрхэвч устсан. 
Тээврийн үйл 
ажиллагаагаар үүссэн 
тоосжилт орчны ургамлан 
нөмрөгт дам нөлөө 
үзүүлнэ.   

 
Бага  

Ил уурхай хаагдаж,  
үйл ажиллагаа бүрэн 
зогсох (2055 он) болон 
тус байгууламжийг 
татан буулгаж, хаалтын 
нөхөн сэргээлт хийж 
дуусах хүртэл.  
 

Баяжуулах  
үйлдвэр  

Баяжуулах үйлдвэрийн 
цогцолборыг барьж 
байгуулах, автомашины 
хөдөлгөөн зэргээс тухайн 
газрын ургамалжилтад 
байнгын өөрчлөлт 
оруулна. Тоосжилт 
үүссэнээс ургамалжилтад 
сөргөөр нөлөөлнө. 

 Химийн бодис, хаягдал 
бохир усаар хөрс бохирдож 
ургамлан нөмрөгт нөлөөлж 
болзошгүй. 
Хөрс, ургамлан нөмрөг нэмж 
өртөгдөж болзошгүй. 

Их  

Ил болон далд уурхайн 
хүдрийн нөөц дуусаж, 
баяжуулах үйлдвэрийн 
үйл ажиллагаа зогсох 
болон хаалт, нөхөн 
сэргээлт хийж дуусах 
хүртэл  

Ус ашиглалт 

ХХБ  

Химийн бодис 
ашиглах 

Хаягдал ус 
боловсруулалт 

Химийн бодис 
хадгалах, 
тээвэрлэх 

Гүний уурхайн 
үйл ажиллагаа 

Газрын хэвлийд үүсэж буй 
хоосон орон зай нэмэгдэх , 
хөрс газрын гадаргад 
зөөгдөх. 
Нөлөөлөл хуримтлагдах.  

 
Их  

Гүний уурхайн 
ашиглалтын хугацаа 
дуусах хүртэл, мөн 
хуримтлагдах нөлөөлөл 
үргэлжилнэ.  

Өрөмдлөг Хөрс эвдрэлд өртөх  
 

Дунд  

Гүний уурхайн 
ашиглалтын хугацаа 
дуусаж, хаалтын нөхөн 
сэргээлт хийгдэж 
дуусах хүртэл 

Тэсэлгээ Тооөсжилт үүсэх  
 

Дунд  
Гүний уурхайн 
ашиглалтын хугацаа 
дуусах хүртэл 

Хүдэр 
тээвэрлэлт 

Өнгөн хөрс элэгдэх, 
доройтох   

Дунд  

Гүний уурхайн 
ашиглалтын хугацаа 
дуусаж, замыг хааж, 
нөхөн сэргээлт хийгдэж  
хүртэл 

Түгээмэл 
тархацтай 
ашигт 
малтмалын 
олборлолт 

Өнгөн хөрс, ургамлын хамт 
хуулагдах, барилгын 
материалд ашиглах үед 
ургамал талхлагдах 

 Их  

Дугатын хярын 
дайрганы ордыг 2009 
онд олборлолтыг 
эхлүүлсэн 40 гаруй жил 
ашиглана.  
Халивын элсний ордыг 
2009 онд эхлүүлсэн, 8 
жил ашиглаж, нөхөн 

                                                

29 Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө, 2016, хуудас-10 
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Нөлөөллийн 
эх үүсвэр  

Гол сөрөг нөлөөлөл  
Болзошгүй сөрөг 
нөлөөлөл  

Нөлөөллий
н эрчим  

Нөлөөллийн 
үргэлжлэх хугацаа  
сэргээлт хийж дуусах 
хүртэл. 

Дэд бүтэц    
  

Засварын цех 

Барилга байгууламжийн 
талбайн хэмжээгээр хөрс, 
ургамлан бүрхэвч устсан. 
Орчны тоосжилт ургамлан 
нөмрөгт дам нөлөө 
үзүүлнэ. 

Хүнд машин механизмын 
тээвэрлэлтийн үйл 
ажиллагаанаас хөрс 
бохирдох, хөрсний 
эвдрэлийн хэмжээ нэмэгдэж, 
ургамлан нөмрөг устаж 
болзошгүй. 

Их-Дунд  

Уурхайн ашиглалтын 
үйл ажиллагаа дуусаж, 
засварын цехийг татан 
буулгаж, хаалтын нөхөн 
сэргээлт хийгдэж 
дуусах хүртэл   

Дулааны төв 
станци 

Барилга байгууламжийн 
талбайн хэмжээгээр хөрс, 
ургамлан бүрхэвч устсан. 
Үнс, хог хаягдал мөн 
химийн бодис тээвэрлэх 
тээврийн үйл 
ажиллагаанаас тоосжилт 
үүсэж, орчны 
ургамалжилтад дам 
нөлөөлнө. 

 Их  

Уурхайн ашиглалтын 
үйл ажиллагаа дуусаж, 
тус байгууламжийг 
татан буулгаж, хаалтын 
нөхөн сэргээлт хийгдэж 
дуусах хүртэл   

Хог хаягдал 
боловсруулах 
төв 

Барилга байгууламжийн 
талбайн хэмжээгээр хөрс, 
ургамлан бүрхэвч устсан.  

Уурхайн бусад хэсгээс ахуйн 
хог хаягдал тогтмол 
зөөвөрлөгдөн ирдэг ба 
тээврийн хэрэгслийн 
хөдөлгөөнөөр тоосжилт 
үүсэж, орчны ургамлан 
нөмрөг дарагдах эрсдэлтэй. 

Их-Дунд  

Уурхайн ашиглалтын 
үйл ажиллагаа дуусаж, 
тус байгууламжийг 
татан буулгаж, хаалтын 
нөхөн сэргээлт хийгдэж 
дуусах хүртэл   

Ус цэвэршүүлэх 
ба савлах 
үйлдвэр 

Барилга байгууламжийн 
талбайн хэмжээгээр хөрс, 
ургамлан бүрхэвч устсан. 
Үйлдвэрээс савласан ус 
зөөх, тээврийн үйл 
ажиллагаанаас тоосжилт 
үүсэж, орчны 
ургамалжилтад дам 
нөлөөлнө. 

 Их-дунд  

Уурхайн ашиглалтын 
үйл ажиллагаа дуусаж, 
тус байгууламжийг 
татан буулгаж, хаалтын 
нөхөн сэргээлт хийгдэж 
дуусах хүртэл   

Бетон 
зуурмагийн 
үйлдвэр 

Барилга байгууламжийн 
талбайн хэмжээгээр хөрс, 
ургамлан бүрхэвч устсан. 
Тээврийн хөдөлгөөний 
хөлөөр үүсэх тоосжилт 
орчны ургамалжилтад дам 
нөлөөлнө. 

 Их-дунд  

Төслийн бүтээн 
байгууулалт бүрэн 
хийгдэж,  БЗ-ийн 
үйлдвэрийг татан 
буулгаж, нөхөн сэргээлт 
хийгдэж дуусах хүртэл  

Бохир ус 
цэвэрлэх 
байгууламж 
(БУЦБ) 

Барилгын байгууламжаас 
хэсэг газрын ургамалжилт 
устана. Усны машины 
тээврийн үйл 
ажиллагаанаас тоос үүсэж, 
ургамалжилтад дам нөлөө 
үзүүлнэ. 

Стандартын шаардлага 
хангаагүй бохир ус байгальд 
хаяснаар хөрс бохирдож 
болзошгүй. 

Их-дунд  

Уурхайн ашиглалтын 
үйл ажиллагаа дуусаж, 
тус байгууламжийг 
татан буулгаж, хаалтын 
нөхөн сэргээлт хийгдэж 
дуусах хүртэл   

5.8 Амьтны аймагт нөлөөлөх гол болон болзошгүй сөрөг нөлөөлөл 
5.8.1 Биологийн төрөл зүйл, түүний амьдрах орчин  

Эх газрын эрс тэс уур амьсгалтай, ерөнхийдөө ургамлын бүрхэвч багатай, гадаргын ус ховор 

газарт ОТ төсөл байрладаг хэдий ч төслийн нөлөөллийн бүсийн газар нутаг нь үндэсний болоод 

дэлхийн хэмжээнд ховордсон хулан, хар сүүлт зээр, жороо тоодог, идлэг шонхор зэрэг олон 

төрлийн ан амьтдын өлгий нутаг болдог.  

Байнгын гадаргын ус бараг байдаггүй учраас загас байдаггүй бөгөөд ОТ төслийн нөлөөллийн 

бүсэд хоёр нутагтан амьтны нэг төрөл бүртгэгдсэн байдаг. Мөлхөгч амьтад, ялангуяа хонин 

гүрвэл дулааны улиралд нэн түгээмэл бөгөөд махчин шувууд, шавьж идэштэний хоол тэжээлийн 

чухал эх үүсвэр болж өгдөг. Шувуудын зүйлийн бүрдэл баялаг бөгөөд тус газар нь ялангуяа 

Галбын говийн шувуудад чухал газар нь дэлхийн хэмжээнд ховордсон зарим зүйлийн үржлийн 

популяцийн хувьд маш чухал амьдрах орчин болдог. Бүс нутаг нь ерөнхийдөө хуурай цаг 
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агаартай ч төслөөс байгуулсан хиймэл цөөрмүүд усны болон нүүдлийн шувуудыг өөртөө татаж 

байдаг.   

Өмнийн говийн бүс болон ОТ төслийн нөлөөллийн бүсийн амьтны аймгийн ховор зүйлүүдийн тоо 

толгой хэвийн хэмжээнд байх эсэх нь байгалийн баялгийн нөөцийг олборлох үйлдвэр, 

тээвэрлэлт, цахилгаан дамжуулах дэд бүтэц зэрэг бүтээн байгуулалтыг байгальд ээлтэй 

технологиор барьж ашиглах, мөн түүнчлэн хууль бус хулгайн ангийн хяналт, мал ба зэрлэг 

амьтдын хооронд бэлчээр болон усны нөөцийн төлөөх өрсөлдөөнийг зүй зохистой менежменттэй 

хийхээс ихээхэн хамаарна.  

Олон улсын санхүүгийн корпорацийн Гүйцэтгэлийн стандарт 6-Биологийн төрөл зүйлийн олон 

янз байдал болон Байгалийн тогтвортой нөөцийн менежментийн стандартын 9-р зүйлийн 

шалгуур, Европын сэргээн босголт хөгжлийн банк Гүйцэтгэлийн шаардлага 6-гийн 13-р зүйлийн 

дагуу Оюу толгой төслийн нөлөөллийн бүсэд хоёр төрлийн Чухал амьдрах орчныг тодорхойлсон. 

Том хөхтөн амьтдад зориулсан Манлай, Ханбогд, Баян-Овоо сумдын нутаг, ГБДЦГ-ын А ба Б 

хэсгийг хамруулсан 51,415 км2 талбай бүхий өргөн уудам газар нь Олон улсын санхүүгийн 

корпорацийн Гүйцэтгэлийн стандарт 6-гийн 9-р зүйлийн 1, 3-р шалгуураар Чухал амьдрах орчин 

ангилалд багтаж байна. 

Том хөхтөн амьтдаас бусад бүх зүйлийн хувьд арай бага талбай буюу Ханбогд, Манлай сумын 

нутгийг хамруулсан 27,375 км2 нутаг нь Олон улсын санхүүгийн корпорацийн Гүйцэтгэлийн 

стандарт 6-гийн 9-р зүйлийн 1, 4, 6, 7-р шалгуур шинжээр Чухал амьдрах орчин ангилалд 

багтаж байна. Энэ жижиг талбайн хэмжээнд мөн экосистемийн үйлчилгээ, эволюцын процесс ба 

биологийн төрөл зүйлийн  өвөрмөц хам бүрдэл зэрэг хүчин зүйлсийг үнэлж үзсэн. 

Эдгээр үр дүн нь ОТ төслийн нөлөөллийн бүсэд аливаа хөгжлийн төслийг хэрэгжүүлэхэд Олон 

улсын санхүүгийн корпорацийн Гүйцэтгэлийн стандарт 6-гийн 10-р зүйл, Европын сэргээн 

босголт хөгжлийн банк Гүйцэтгэлийн шаардлага 6-гийн 14-р зүйлийн шаардлагыг хэрэгжүүлэх 

ёстойг илэрхийлнэ.  

ОТ орчмын хамгааллын ач холбогдол бүхий биологийн төрөл зүйлийн бүрдэлд Олон улсын 

санхүүгийн корпорацийн Гүйцэтгэлийн стандарт 6-гийн 9-р зүйл, Европын сэргээн босголт 

хөгжлийн банк Гүйцэтгэлийн шаардлага 6-гийн 13-р зүйлийн шалгуураар Чухал амьдрах орчин 

гэж үнэлэгдсэн төслийн нөлөөллийн бүс дэх зүйлүүд, түүнчлэн Рио тинтогийн Биологийн төрөл 

зүйлийг хамгаалах төлөвлөгөөний зааврын дагуу орсон зүйлүүд орж байна.   

Чухал амьдрах орчны үнэлгээгээр (TBC/FFI, 2011) төслийн нөлөөллийн бүсэд дараах чухал 

бүрдлийг тодорхойлсон. Үүнд: 

• Шалгуур 1: Хулангийн чухал амьдрах орчин, 

• Шалгуур 2: Монгол буурцгана, аргаль, хар сүүлт зээр, могойч загалай, бэсрэг уулсын 

ургамлын бүлгэмдэл, дөрвөн төрлийн экосистемийн үйлчилгээ (усны зохицуулалт; ба 

малын бэлчээр, түлш, цэвэр усны нөөц) зэрэг чухал амьдрах орчин. 

ОТ төслийн нөлөөллийн бүсэд тусгай хамгаалалтай хоёр газар нутаг ордог. Нэг нь ГБДЦГ-ын Б 

хэсэг, нөгөө нь Галбын Говийн шувуудад чухал газар юм. ГБДЦГ нь МУ-ын хуулиар 

хамгаалагдсан хэдий ч тус дархан цаазат газрыг хамгаалах, хяналт шинжилгээ болон судалгаа 

хийх, менежмент хийхэд шаардлагатай нөөц хангалттай байдаггүй. Галбын Говийн шувуудад 

чухал газар нь олон улсын хэмжээнд тодорхойлсон биологийн төрөл зүйлийн хувьд чухал газар 

боловч МУ-ын хувьд хуулиар хамгаалагдаагүй ба тус газарт зориулсан менежментийн 

төлөвлөгөө, хяналт шинжилгээний хөтөлбөр байхгүй. 
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5.8.2 Биологийн төрөл зүйлийн олон янз байдалд үзүүлэх нөлөөлөл 

ОТ төслийн үйл ажиллагаанаас амьтны аймагт нөлөөлөх гол болон болзошгүй сөрөг 

нөлөөллүүдийг тодорхойлов. Үүнд:  

Гол сөрөг нөлөөлөл 

• Байршиж буй газар нутгаасаа үргэх, дайжих (Дуу чимээ, тээврийн хэрэгслийн 

хөдөлгөөн, гэрэл, тэсэлгээ), 

• Амьдрах орчны шууд хомсдол, хуваагдалд орох (уурхайн олборлолт, барилга 

байгууламж цаашид өргөжин тэлэх), 

• Шууд үхэл хорогдол (амьтад тээврийн хэрэгсэлд дайруулах, хууль бус агнуур, шувууд 

цахилгаанд цохиулах, цахилгааны утас мөргөх гэх мэт), 

• Хуримтлагдах нөлөөлөлд өртөх (Зам болон дэд бүтцийн байгууламжийн улмаас 

хэсэгчлэн хуваагдсан экосистемээс үүссэн биологийн төрөл зүйлд үзүүлэх 

нөлөөллүүд). 

Болзошгүй сөрөг нөлөөлөл 

• Баяжуулах үйлдвэрээс ХХБ руу нийлүүлж буй хаягдал усны гадаргуу дээр шувууд 

бууж, хордож болзошгүй.  

ХХБ-ийн хаягдал усны гадаргуу дээр шувууд буудаг талаар ОТ ХХК-ийн БОМТ-нд дурдагдсан 

бөгөөд ихэвчлэн суурин болон нүүдлийн шувууд суух боломжтой.  

• Популяцийн тоо толгойгоо хадгалахын тулд газрын гадаргуутай холбоотой байдаг төрөл 

зүйлүүд; төслийн дэд бүтцийн ойр орчмоос дүрвэж болзошгүй төрөл зүйлүүд; цахилгаан 

эрчим хүч дамжуулах шугам мөргөх буюу өндөр хүчдэлд цохиулснаас болж үхэж 

хорогдож болзошгүй шувууд; ан агнуур болон түүж цуглуулах зэрэгт ихээр өртөж 

болзошгүй төрөл зүйлүүд; төслийн дэд бүтцийн ойр орчмын амьдрах орчноо шууд 

бусаар алдах магадлалтай төрөл зүйлүүд ба байгалийн махчин амьтдын тооны өсөлтөөс 

үүдэлтэй нөлөөлөлд өртөх магадлалтай төрөл зүйлүүд зэрэг биологийн төрөл зүйлийн 

олон янз байдлын чухал бүрэлдэхүүн хэсгүүд өртөх магадлалтай.  

Хүснэгт 5.8.1: Төслийн боломжит нөлөөллийн улмаас ноцтой болон өндөр эрсдэлд орж 
болзошгүй биологийн төрөл зүйлийн олон янз байдлын чухал бүрэлдэхүүн хэсгүүд (ач 
холбогдлын зэрэглэлээр жагсаав) 
Нөлөөллийн эх 
үүсвэр  

Нөлөөлөлд өртөгч  Гол сөрөг нөлөөлөл  
Нөлөөлли
йн эрчим  

Нөлөөллийн үргэлжлэх 
хугацаа  

Ил болон гүний 
уурхайн үйл 
ажиллагаа,  
Дэд бүтцийн 
байгууламж, Тээврийн 
хэрэгслийн хөдөлгөөн 
болон дуу чимээ, 
Тоосжилт 
Ан агнуур,  
Усны нөөц ашиглалт 
Ургамлын үрийн нөөц 
ашиглалт, Тэсэлгээ  

Монгол хулан , Хар 
сүүлт 

Дэд бүтцийн орчмоос 
дүрвэн гарснаар 
амьдрах орчноо шууд 
бус байдлаар алдах.  

Маш их  

Ил уурхай хаагдаж,  үйл 
ажиллагаа бүрэн зогсож 
(2055 он), уурхайн 
хаалтын нөхөн сэргээлт 
хийгдэж дуусаад тухайн 
бүс нутаг чөлөөлөгдөх 
хүртэл. Мөн цаашид ил 
уурхайн хуримтлагдах 
нөлөөлөл үргэлжилнэ 

Монгол хулан 
 

Ан амьтдыг агнах 
явдал ихэссэнээр 
амьтны тоо толгой 
хорогдох 

Маш их  

Аргаль, Хар сүүлт, 
Идлэг шонхор, Жороо 
тоодог, Өндөр заган ой 

Амьтдыг агнах болон 
ургамлыг түүж 
цуглуулснаар шууд бус 
хорогдолд хүргэх    

Их  

Аргаль, Жороо тоодог 

Дэд бүтцийн орчмын 
газраас дүрвэснээр 
амьдрах орчноо шууд 
бус байдлаар алдах 

Их  

Идлэг шонхор 

Цахилгаан эрчим хүч 
дамжуулах шугам 
мөргөснөөс эсвэл 
өндөр хүчдэлд цохиулж 
үхэх шууд хорогдол 

Их  
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Нөлөөллийн эх 
үүсвэр  

Нөлөөлөлд өртөгч  Гол сөрөг нөлөөлөл  
Нөлөөлли
йн эрчим  

Нөлөөллийн үргэлжлэх 
хугацаа  

Монгол буурцгана, 
Монгол хулан, Хар 
сүүлт, Жороо тоодог, 
Монгол хулан жороо 

Дэд бүтэц 
байгуулагдсанаас үүдэн 
амьдрах орчин нь шууд  
алдагдах 

Их  

Жороо тоодог, Монгол 
хулан Жороо 

Махчин амьтдын тоо 
толгой өссөнөөс 
шалтгаалсан шууд бус 
хорогдол 

Их  

ОТ ХХК нь барилга байгууламжийн байршил, шугаман дэд бүтцийн трассыг сонгохдоо аль болох 

экосистемд үзүүлэх сөрөг нөлөөллөөс зайлсхийх, түүнийг бага байлгахаар төлөвлөдөг. Зарим 

тохиолдолд ЗГ-ын шаардлагын улмаас сөрөг нөлөөллөөс зайлсхийх, түүнийг бууруулах боломж 

хязгаарлагдмал байдаг. Заримдаа илүү их газар нутгийг хамарсан нөлөөлөл үүсгэх урт трасс, 

экосистемийн хувьд илүү чухал газрыг дайрах богино трассын хооронд сонголт хийх шаардлага 

ОТ-д гарч байсан30.   

5.9 Тусгай хамгаалалттай газар нутагт нөлөөлөх гол ба болзошгүй сөрөг нөлөөлөл 

Тус төслийн талбайгаас улсын тусгай хамгаалалттай Говийн бага ДЦГ-ын А хэсэг нь 31 км, 

орчны бүс нь 28 км, Б хэсэг нь 68 км, орчны бүс нь 44 км, аймгийн хамгаалалттай Мангасын 

хүрээ хэмээх газар нь 60 км зайтай оршдог (Хавсралт зураг 5.9.1). Тиймээс уг төслөөс ТХГН-т 

шууд нөлөөлөх сөрөг нөлөөлөл байхгүй. 

5.10 Түүх, соёлын дурсгалт зүйлст нөлөөлөх гол ба болзошгүй сөрөг нөлөөлөл 

Монголын ШУА-иас ОТ орчимд хийсэн археологийн судалгаагаар уурхайн болон баяжуулах 

үйлдвэрийн ажиллагаанд шууд өртөгдөх нэлээд газруудыг тодорхойлсон байна. Тусгай 

зөвшөөрөлтэй талбай дотор хийсэн судалгаагаар дараах зүйлсийг илрүүлсэн байна. Үүнд: 

• Төв болон өмнөд Оюу уулын орчмын нам толгодуудад зэсээр хийсэн дөрвөн ширхэг эд 

зүйл; 

• Зөвшөөрөл бүхий талбайн баруун хил орчимд хоёр ширхэг сүг зураг;  

• Уурхайн зөвшөөрөл бүхий талбайн хойд хэсэгт хоёр ширхэг чулуун олдвор зэрэг болно. 

Зэсээр хийсэн дөрвөн эд зүйл нь төв болон өмнөд Оюу уулын хүдэртэй бүсээс олдсон тул ил 

уурхайн үйл ажиллагааны нөлөөгөөр тэднийг эвдэлж гэмтээхгүйн тулд нарийвчилсан малталтыг 

2002 онд эхлүүлсэн байна. Малталтын дүнг Цэвээндорж болон бусад хүмүүс тайландаа тусгасан 

(2002). Зэсээр хийсэн энэ дөрвөн эд өлгийн зүйлсийг (чулуугаар хийсэн алхны толгой гэх зэрэг) 

Монголын ШУА-ийн Археологийн хүрээлэн гарган авч, бүртгэн Улаанбаатар хотод хүрээлэнгийн 

байрандаа байршуулсан. 2002 оны 9 дүгээр сарын 3-нд Монголын ШУА-ийн Археологийн 

хүрээлэнгээс ОТ ХХК-д ирүүлсэн албан бичигтээ ОТ-н уурхайн үйл ажиллагаа явуулахад 

татгалзах зүйлгүй хэмээн дурдсан байна.  

Зөвшөөрөл бүхий уурхайн талбайн хамгийн баруун хойд хэсэгт байрлах хоёр сүг зургийн хувьд 

одоогийн байдлаар энэ хэсгийн талбайд аливаа эвдрэл, гэмтэл учруулахуйц үйл ажиллагаа 

төлөвлөгдөөгүй байгаа бөгөөд энэхүү байршил газруудыг хамгаалах асуудлыг ОТ-н соёлын 

болон бусад үнэт өвийг хамгаалах төлөвлөгөөнд тусгана.  

Баяжуулах үйлдвэрийн бүс нутагт оршиж буй хоёр чулуун олдворыг мөн Монголын ШУА-ийн 

Археологийн хүрээлэн малтан гаргаж авсан бөгөөд энэхүү газарт хүний шарил, үлдэгдэл 

                                                

30 Оюу Толгой ХХК Оюу толгойн зэс-алтны бүлэг ордыг ашиглах техник эдийн засгийн үндэслэлийн тодотгол 2015 ОТ-
ТЭЗҮ15 Х2, бүлэг 7, хуудас 67 
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олдоогүй байна. Монголын ШУА-ийн Археологийн хүрээлэн энэ газрууд нь шашны зан үйлтэй 

холбоотой амьтны тахилгын газар байсан байх магадлалтай гэж дүгнэжээ.   

Дээрх газруудаас гадна 1 ба 2 дугаар цооногт малтлага хийх үеэр цэрдийн бүрхүүлийн 

давхаргын суурь орчмоос нийт 23 ширхэг динозаврын өндөг олдсон байна. Энэ нь Цэрдийн 

галвын үеийнх байна. Өндгүүдийг МУ-ын Шинжлэх ухаан технологийн их сургуулийн 

Палеонтологийн танхим малтан гаргаж, судлахаар авч явсан байна. Өндгүүдийг хүлээн авснаа 

проффессор Ч. Минжин 2005 оны 10 дугаар сарын 11-нд АММИ ХХК–д ирүүлсэн захидлаараа 

баталгаажуулжээ. Дараах зурагт олдсон динозаврын өндгүүдийг харуулав. 

Гэрэл зураг 5.10.1: Нэгдүгээр цооногоос олдсон динозаврын өндөг 

 
Эх сурвалж: Citrus, 2010 

Төслийн хүрээнд өнгөн болон гадаргуугийн доорх үеийн хөрсийг хуулах ажиллагаа явагдах бүх 

газарт булшлагдсан үлдэгдэл, урьд нь нээгдээгүй, эртний суурьшил газар байж магадгүй тул 

олдвор байх магадлалын журмыг (Chance Finds Procedure дүрмийг) баримтлан ажиллана. ОТ-н 

бүх ажилчид, гүйцэтгэгчид болон туслан гүйцэтгэгчдэд энэ дүрмийг танилцуулж сургана.   

Хүснэгт 5.10.1: Түүх соёлын өвд учруулах сөрөг нөлөөллийн эрсдэл 

Сөрөг нөлөөлөл Магадлал Үр дагавар Уршиг 

Уурхайн үйл ажиллагаа явуулж байх үед археологи, 
түүх дурсгалын олдворуудыг гэмтээх  

Болзошгүй Дунд Дунд 

Палеонтологийн чулуужсан үлдэгдлийг гэмтээх  Болзошгүй Дунд Дунд 

5.11 Нийгэм, эдийн засагт нөлөөлөх гол ба болзошгүй сөрөг нөлөөлөл 
5.11.1 Төсөл хэрэгжиж буй орчны нийгэм, эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлтүүд 

ОТ орчмын бүс нутагт Өмнөговь аймгийн төв Даланзадгад, Цогтцэций, Манлай, Баян-Овоо, 

Ханбогд зэрэг хэд хэдэн сум, суурин газрууд оршдог. Эдгээрээс хамгийн том нь 15,000 хүн амтай, 

ОТ ордоос баруун хойд зүгт 220 км зайд байрлах, Өмнөговь аймгийн төв Даланзадгад хот юм. 

Даланзадгад хотод нэгдсэн эмнэлэг, техник мэргэжлийн сургууль, орон нутгийн нисэх онгоцны 

буудал, 6 МВт хүчин чадал бүхий нүүрсээр ажилладаг цахилгаан станц зэрэг дэд бүтэц болон 

нийгмийн үйлчилгээний барилга байгууламжуудтай. ОТ уурхайд хамгийн ойр орших суурин 

газар 3,000 орчим хүн амтай, уурхайгаас зүүн хойд зүгт 45 км зайд оршдог Ханбогд сумын төв 

юм. Түүнчлэн уурхайгаас хойд зүгт 310 км зайд, Улаанбаатар орох замд 13,500 хүн амтай 

Мандалговь хот, баруун зүгт 55 км зайд 1,600 хүн амтай Баян-Овоо сумын төв тус тус оршдог 

(Зураг 5.11.1). 
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Зураг 5.11.1: Төслийн талбайгаас суурьшлын бүс хүртэлх зай 

 

5.11.2 Төслийн үйл ажиллагаанаас нийгэм, эдийн засагт нөлөөлөх сөрөг нөлөөлөл 

Нөлөөллийн бүсэд уурхайн талбайгаас 10 км-ийн радиус доторх айлуудыг оруулсан бөгөөд нийт 

24 малчин өрх одоогийн байдлаар нөлөөллийн бүсэд байна (Хавсралт зураг 5.11.1). 

Гол сөрөг нөлөөлөл 

Ил уурхай, Гүний уурхай, хүдэр баяжуулалт 

• Төслийн талбай бэлчээр ашиглалтын талбайгаас шахагдсаны улмаас ашиглалтын 

талбайгаас гадагш бэлчээрийн даац хэтрэх, нөлөөллийн бүс дэх нутгийн малчдын мал 

бэлчээрлүүлэх талбай хомсдох,31 

• Төслийн үйл ажиллагаанаас үүдэлтэй дуу чимээ, доргион, тоосжилт төслийн талбайгаас 

10 км зай дотор амьдардаг нутгийн иргэдийн эрүүл мэнд, амьдрах орчинд сөргөөр 

нөлөөлөх, 

• Хүдрийн овоолго, хүдэр дамжуулах, бутлах, зөөх, баяжмал хадгалах, ачих, тээвэрлэх, 

мөн ХХБ-нд агуулагдах хуурай хаягдлын гадаргуу болон ХХБ-ийн далангаас салхины 

элэгдлээр бохирдол агуулсан тоосжилт үүссэнээр нөлөөллийн бүс дэх болон нөлөөллийн 

бүстэй ойр нутагладаг малчин өрхүүдийн эрүүл мэнд, амьдрал ахуйд сөргөөр нөлөөлөх,32 

 

 

                                                

31 Оюу Толгойн ордоос зэс, алт олборлох, боловсруулах төслийн өргөтгөл шинэчлэлтийн нэгдсэн төсөл, 2012, хуудас III-
106 
32 Оюу Толгойн Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө, 2016, хуудас 21 
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Болзошгүй сөрөг нөлөөлөл 

Ил уурхай, Гүний уурхай, Хүдэр баяжуулалт 

• Малчдын худгийн усны түвшин буурах, усны чанар найрлага өөрчлөгдсөнөөр малчдын 

эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлөх, малын эрүүл мэнд доройтох, ашиг шим буурч 

болзошгүй. 

Дэд бүтэц 

• Газрын тосны бүтээгдэхүүн тээвэрлэлт, хадгалалт, хэрэглээний үе шатуудад хөрсөнд 

алдагдаж тухайн орчин, хүний эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлөх,33 

• Зам тээврийн осол гарсанаар хөрсөнд шатах тослох материал, аюултай бодис алдагдаж 

амьдрах орчныг бохирдуулах34 

5.11.3 Нийгэм, эдийн засагт нөлөөлөх эерэг нөлөөлөл35 

Оюу Толгой төслийн нийгэм, эдийн засгийн нөлөөллийн менежмент нь төслийн бүх шатны үйл 

ажиллагаанд оролцогч талууд болох төр, орон нутгийн удирдлага, иргэд олон нийт, иргэний 

нийгмийн байгууллагын бүрэн итгэлцэл хамтын ажиллагааг бий болгоно. 

Төслийн нийгэм, эдийн засгийн нөлөөлөл, эрсдэлийн талаарх мэдээллийг нээлттэй байлгаж, уг 

асуудлаар харилцан ойлголцох, хамтран ажиллах замаар асуудлыг шийдвэрлэх арга замыг 

тодорхойлж, хамтран ажиллана. 

Компанийн нийгмийн хариуцлагын цогц бодлого, хөтөлбөр, удирдлага, зохицуулалт нь МУ-ын 

уул уурхайн салбарт төсөл хэрэгжүүлэгчийн нийгмийн хариуцлагыг өндөржүүлэх, хэрэгжүүлэх 

практикт бодитой хувь нэмрийг оруулна. 

Нийгэм, эдийн засгийн нөлөөллийн бодлого, хөтөлбөрүүдийн үр өгөөжийг эдийн засаг, бүсийн 

хот төлөвлөлт, дэд бүтэц, нийгмийн салбар хийгээд засаглалын чадавхийн хүрээгээр тоймлон 

харуулав. 

5.11.3.1 Эдийн засгийн үр өгөөж  

ДНБ хурдацтай өсөлт: 

• ОТ төсөл нь Монголын уул уурхайн салбарын өсөлтөд жинтэй хувь нэмэр оруулах бөгөөд 

улсын төсвийг бодитойгоор өсгөнө. 

• ОТ төслийг дагалдан эдийн засгийн бусад салбарууд эрчимтэй хөгжинө. Оюу Толгой 

төсөл МУ-ын үндэсний, ялангуяа Өмнөговь аймгийн иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын 

бараа, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний найдвартай томоохон хэрэглэгч болсноор эдийн 

засгийн бусад салбарууд хөгжих нөхцөлийг бүрдүүлнэ.  

Тогтвортой хөгжлийг хангах эдийн засгийн хөгжил: 

• Уул уурхайгаас үл хамааран орон нутаг цаашид тогтвортой хөгжих суурь болсон мэдлэгт 

суурилсан эдийн засаг хөгжих ба аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх, мал аж ахуйн гаралтай 

                                                

33 Оюу Толгой дахь “Газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулах” төслийн БОНБНҮ-ний тайлан, 2011, хуудас 75 
34 Environmental, Health, and Safety Guidelines. General EHS Guidelines: Community health and safety, 2007, хуудас 81 
35 Оюу Толгойн ордоос зэс, алт олборлох, боловсруулах төслийн өргөтгөл шинэчлэлтийн нэгдсэн төсөл, 2012, хуудас III-
106 
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түүхий эдийг боловсруулах, хөнгөн үйлдвэр, худалдаа, үйлчилгээ зэрэг салбарууд 

Өмнийн говийн бүсэд хөгжих боломжийг олгоно. 

• Хүн амын төвлөрөл, эдийн засгийн төрөлжилт, зах зээлийн өрсөлдөөн, дэд бүтцийн 

боломжууд дээр тулгуурласан орон нутгийн шилмэл нэрийн бүтээгдэхүүнээр төрөлжсөн, 

өмнөд хөрш рүү экспортыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр үйлдвэрлэл хөгжинө. 

• Хандивлагчид, олон улсын санхүүгийн байгууллага, дотоодын банк санхүүгийн 

байгууллагууд болон бусад эх үүсвэрээс тухайн орон нутгийн эдийн засагт нөлөөлөх 

хөрөнгийн эх үүсвэрийн боломж (төрөл бүрийн бизнесийн хөгжлийн болон жижиг 

зээлийн хөтөлбөрүүд г.м) нээгдэнэ. 

Урт хугацааны тогтвортой ажлын байр бий болох: 

• МУ-ын болон Өмнийн говийн ажилгүйдэл, ядуурлыг бууруулахад дорвитой хувь нэмэр 

оруулах олон тооны ажлын байрыг бий болгоно. Төслийн барилгын үе шатанд 

ойролцоогоор 4,000-5,000 хүн, 60 гаруй жил үргэлжлэх ашиглалтын шатанд жил тутам 

2,500-3,000 хүн тогтмол ажлын байртай байна. 

• Шууд ажлын байраас гадна төслийн үйл ажиллагааг дэмжсэн бусад салбаруудад мөн 

олон ажлын байр шинээр бий болно. 

• Орчин үеийн уул уурхайн салбарын тэргүүлэх техник технологи, ажлын байрны эрүүл 

мэнд, аюулгүй ажиллагааны стандартуудыг эзэмшсэн, гадаад, дотоодын хөдөлмөрийн 

зах зээлд өрсөлдөхүйц дадлага туршлагатай ажиллах хүчин бий болно. 

• Уул уурхайн чиглэлийн их, дээд сургууль болон мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн 

төвүүдийн сургалтын хөтөлбөр шинэчлэгдэх, олон улсын жишигт нийцэх чанартай 

боловсон хүчнийг бэлтгэх боломжтой болно. 

• Орон нутгийн мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвүүд, сургуулиудтай хамтран 

сургалтын бааз суурийг бэхжүүлж, хүчин чадлыг нэмэгдүүлснээр орон нутагт үндэсний 

болон олон улсын хэмжээнд өрсөлдөхүйц мэргэжлийн сургуулиуд бий болно. 

5.11.3.2 Хот төлөвлөлт, дэд бүтэц 

Хот төлөвлөлт, орон сууц: 

• Төслийн ажиллах хүчнийг Ханбогд, Баян-Овоо, Манлай сумдаас болон Өмнөговь аймгийн 

төв Даланзадгадаас голчлон татах ба ажилтнуудыг эдгээр сумдад тараан суурьшуулах, 

тэдгээр суурины зам, усан хангамж, орон сууц, эрчим хүч зэрэг дэд бүтцийн асуудлыг 

шийдснээр хүн амын хэт төвлөрлийг сааруулах, орон нутгийн дэд бүтэц, нийгмийн 

үйлчилгээний хүртээмжийг тэнцвэржүүлэхэд нөлөөлөх бөгөөд төслийн үр нөлөөг орон 

нутагт жигд хүртээснээр бүс нутгийн хөгжилд тодорхой хувь нэмэр оруулна. 

• АММИ, Рио Тинто компаниуд Өмнөдийн говийн бүс, орон нутгийн хөгжлийн стратеги 

төлөвлөгөө боловсруулах, санхүүжүүлэх, хэрэгжилтийг зохион байгуулахад Засгийн 

газарт дэмжлэг үзүүлж, хамтран ажилласнаар бүс нутгийн хөгжлийг бодит үр дүнд 

хүргэнэ.  

Дэд бүтцийн төрөл зүйл, чанар, хүртээмж: 

• ОТ төслийн дэмжлэгтэй барьж байгуулах авто зам, төмөр зам, цахилгаан эрчим хүч, ус 

дулааны эх үүсвэр албан ба албан бус сургалт, боловсролын үйлчилгээ, онгоцны буудал, 

нийтийн үйлчилгээний төв зэрэг дэд бүтцийн зарим байгууламж, үйлчилгээ зэрэг нь орон 

нутгийн нийгмийн хөгжлийг хангахад шийдвэрлэх хувь нэмэр болно.  

• Төслийн хэрэгжилтийн шууд нөлөөлөлд байх Ханбогд сумын хувьд цахилгаан эрчим хүч, 

авто зам, ус хангамжийн хүндрэлүүдийг гэрээ байгуулагдсанаас хойшхи 5 жилийн дотор 

шийдвэрлэх ба энэ нь төслийн дараагийн үе шатуудад бэлтгэх орон нутгийн чадавхийг 

бэхжүүлэхэд бодитой дэмжлэг болно. 
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• Бусад сумдын төвийн хүн амын хэрэгцээнд шаардагдах ундны усны найдвартай эх 

үүсвэрийг судлан тогтоох, нарийвчилсан судалгаа хийх, төслийг хэрэгжүүлэхэд МУ-ын 

Засгийн газар, орон нутгийн удирдлагад дэмжлэг үзүүлснээр хот, суурингийн өсөлтийг 

хангах, ундны усны асуудлыг төлөвлөх, шийдвэрлэх бодитой нөхцөл болно. 

• Зэргэлдээх сумдын зам, харилцаа холбоог хөгжүүлснээр сумдын хооронд тээвэр, 

харилцаа холбоо хөгжиж, иргэдийн ахуй амьдралыг дээшлүүлэхэд бодитой дэмжлэг 

үзүүлнэ. 

5.11.3.3 Орон нутгийн засаглалын чадавхийн өсөлт 

Төслийн нийгэм, эдийн засгийн аливаа нөлөөллийг шийдвэрлэх орон нутгийн засаглалын 

чадавхи нэмэгдэнэ. Үүнд: 

• Төслийн нийгэм, эдийн засгийн нөлөөллийг бодитой тодорхойлох, эрсдэлийг бууруулах 

үйл ажиллагаа нь нээлттэй, ил тод, оролцогч талуудыг хамруулсан, хамтын удирдлага, 

харилцан хариуцлагатай байх тогтолцоог хэрэгжүүлэх зарчмаар төр, орон нутгийн 

удирдлага, иргэд, компани, иргэний нийгмийн байгууллагуудын хамтын ажиллагаа болон 

тэдний хоорондын хариуцлага тооцох чадавхи нэмэгдэнэ. 

• Орон нутгийн удирдлага, иргэд, аж ахуйн нэгж гэсэн гурван талын оролцоонд 

тулгуурласан нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийн хөтөлбөрүүд, хамтын ажиллагааны 

гэрээнүүд, тэдгээрийн хэрэгжилт нь орон нутгийн засаглал, нийгмийн үйлчилгээг хүртээх 

чадварыг нэмэгдүүлнэ.  

• Төсөлд нөлөөлөх удирдлага зохицуулалтын шийдвэр гаргах үйл явцад иргэдийн оролцоо 

нэмэгдэх, орон нутгийн удирлага нь ардчиллын зарчмаар аливаа шийдвэр гаргахад 

оролцох бодит боломж нэмэгдэнэ. 

5.11.3.4 Нийгэм, соёл, байгаль орчинд үзүүлэх үр өгөөж 

Төслийг хэрэгжүүлснээр нийгмийн үйлчилгээний чанар, хүртээмж нэмэгдэнэ. Үүнд: 

• Шат шатны төсвийн орлого болон засаглалын чадавхи нэмэгдсэнээр боловсрол, эрүүл 

мэнд, нийгмийн халамж зэрэг нийгмийн үйлчилгээний чанар, хүртээмж сайжирна. 

• Үндэсний болон бүс нутгийн хэтийн хөгжлийн хөтөлбөр, төлөвлөгөөтэй уялдсан, 

нийгмийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх засгийн газар, орон нутгийн 

хөтөлбөр, санаачилгуудтай уялдуулсан төслийн нийгэм эдийн засгийн хөгжлийн 

хөтөлбөрүүд хэрэгжсэнээр нийгмийн салбарын хөгжил идэвхжинэ. 

• Уул уурхайн салбар болон бусад эдийн засгийн салбарын өндөр чадавхитай боловсон 

хүчин бэлтгэх, МУ-ын хөгжлийн хөтөлбөрүүдэд тусгалаа олсон мэдлэгт суурилсан эдийн 

засгийг хөгжүүлэх хүний нөөц бий болно.  

• Уламжлалт мал аж ахуйг хөгжүүлэх, зэрэгцэн орших бодлогын үр дүнд тус салбарын 

хөгжилд бодитой хувь нэмэр оруулна.  

• Уул уурхайн төслийн хүрээнд соёлын өвийг хадгалах, хамгаалах бодлого, үйл хэргийг 

хэрэгжүүлж, улмаар уг салбарын нөлөөлөл, эрсдэлийг бууруулах, уг асуудлыг зохицуулж 

байх шилдэг туршлагыг тус салбарт бүрдүүлнэ. 

• Байгаль орчны нөлөөллийн асуудлыг орон нутгийн иргэдийн оролцоо, хяналтад 

тулгуурлан шийдвэрлэж байх, орон нутгийн байгаль орчноо хамгаалах мэдлэг, чадавхийг 

ашигласнаар төслийн байгаль орчны эрсдэлийг бууруулах үр дүнтэй практикийг уул 

уурхайн салбарт бий болгоно. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БҮЛГИЙН ХАВСРАЛТ 



 

 

Экологи-эдийн засгийн үнэлгээ 

БОНХАЖЯ-аас гаргасан Ерөнхий үнэлгээний дүгнэлтийн Ерөнхий үнэлгээний гүйцэтгэлийн 

хуудасны Онцгойлон ахнаарах зүйлсийн 2 дугаарт заасны дагуу Байгаль орчны хохирлын 

үнэлгээ, нөхөн төлбөр тооцох аргачлалын дагуу ОТ уурхайн эдэлбэр газар, агаарын чанар, 

газрын доорх ус, хөрс, ургамлан нөмрөгийн экологи-эдийн засгийн үнэлгээг 2020 он хүртэл 

хугацаанд тооцоолов. 

1. Газрын гадарга хэвлий 
a. Эдэлбэр газарт учруулах экологи-эдийн засгийн үнэлгээ 

ОТ уурхайн эдэлбэр газарт учруулах экологи-эдийн засгийн үнэлгээг 2020 он хүртэлх хугацаанд 

тооцоолов.  

Газрыг үйлдвэрлэлийн зориулалтаар ашиглаж хомсдуулснаас үүдэх хохирлын хэмжээг дараах 

томъёогоор тодорхойлно. 

( )
малтатн1хомс

zzSX +⋅=
  

Xхомс=615*(45.5+1339.34)=851,675.37 

• Ххомс 1 – бэлчээрийн зориулалтаар ашиглаж байсан газарт учруулах хохирлын үнэлгээ, 

төг/жил; 

• Sнө – шууд нөлөөлөлд өртөх талбай, 615га 

• Zтат– 1.0 га талбайн татвараас алдагдсан боломжийн өртөг (нэг хонин толгойгоос 100 

төгрөгийн татвар авна. Нэг хонин толгойд 2.19 га газар ногдох буюу нэг га талбайд 

0.455 хонин толгой ногдоно. Тэгвэл нэг га газраас хонин толгойн татварт 0.455 * 100 = 

45.5 төгрөг болно. 

• 
zмал – малчин өрхийн малаас хүртэх ашиг шимийн алдагдал (Статистикийн мэдээллээс 

харахад 2015 оны зах зээлийн үнээр мах, сүү, ноос, ноолуур, арьс шир зэрэг нийт 

үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүний хонин толгойд ногдох хэмжээ 29436 төгрөг байна. Нэг га 

бэлчээрээс олох бүтээгдэхүүний орлого 0.455 * 29436 = 13393.38 төгрөг болж байна. Энэ 

орлогын 10% нь малчдаас олгох татвар гэж үзвэл 1339.34 төгрөг/хонин толгой болно
 

Уурхайлалтад өртсөн талбайн хэмжээг тооцвол: 

Sнө = Soв+ Sk=360.3+254.7=615 га 

Энд:   Sнө – уурхайн олборлолтод өртсөн талбай, га; 

Soв – гадаад овоолгын суурийн эзлэх талбай, 360.3 га; 

Sk- уурхайн малталтад өртсөн талбай, 254.7 га. 

Нөлөөлөлд өртсөн газрын хэмжээг нийт ашигт малтмалын хэмжээтэй харьцуулсан харьцааг 

газрын нөлөөллийн коэффициент гэнэ.  

Кнө= Sнө / Q=615га/91,130,814тн= 67.48га/тн*107 

Энд:  Кнө-газрын нөлөөллийн коэффициент; 



 

 

Q- ашиглалтын хугацаанд олборлосон ашигт малтмалын хэмжээ, 91,130,814тн  хүдэр, үе  

шат 7.  

b. Хатуу хог хаягдал 

Уурхайн кемпийн хэмжээнд үүсэх хатуу хаягдлыг ахуйн болон машин техникээс сольсон сэлбэг 

хэрэгслийн гаралтай хаягдал гэж хоёр үндсэн хэсэгт хувааж болно. Уул уурхайн кемпийн хувьд 

ахуйн гаралтай хатуу хог хаягдлын эх үүсвэрт ажилчдын амрах байр, гал зуух, ажлын байр, 

угаалгын өрөө гэсэн үндсэн томоохон объектуудаас хуралдах хог хаягдал байна.  

Ахуйн хог хаягдлыг ангилан түүний шил, металл, машин техникийн сольсон эд анги, дугуй зэрэг 

үйлдвэрийн гаралтай хог хаягдлыг хуримтлуулж байгаад төв суурин газарт тээвэрлэн хүргэж 

хоёрдогч түүхий эд цуглуулах цэгт борлуулж байх хэрэгтэй. 

Уурхайн түр сууринд нийт 2746 хүн (ОТ-н Зэс-алтны бүлэг ордыг ашиглах. Техник эдийн засгийн 

үндэслэлийн тодотгол, 7.0 Дэд бүтэц, Оюу Толгой ХХК, 2015, хууд. 33) ажиллах ба тэдний ахуйн 

гаралтай хатуу хог хаягдал (цаас, хоолны үлдэгдэл, лааз, шил г.м) хоногт дунджаар нэг хүн 0.5 

кг орчим хог хаяна гэж тооцвол өдөрт 2746*0.5кг = 1373 кг, ашиглалтын нэг жилд 365 хон·1373 

кг = 501,145.0 тн ахуйн хатуу хог хаягдал гарна.  

Газрын гадаргыг хатуу хог хаягдлаар бохирдуулснаар хүрээлэн буй орчинд учрах хохирлыг 

тооцохдоо дараах томьёог ашиглана.  

 Хбох= q·m·Хнэгж=0.5·501145.0·112857.14=28,278,860,632.5·11төг/жил·5жил=141,394,303,162.5 

төгрөг  

Энд:  Хбох– газрын нөөцийг ашиглалтгүй болгох, бохирдуулснаас үүдэх хохирол, төг/жил; 

q – газрын нөөцийн харьцангуй үнэ цэнийн үзүүлэлт: хээрийн бүсэд q=0.5 

Хнэгж – 1.0 тн хаягдлын учруулах хохирол, төг;  

m – хөрсөнд нэг жилд хаягдаж байгаа хаягдлын жин, 501,145.0 тн/жил.  

Үйлдвэрлэлээс 1.0 тн хатуу хог хаягдлыг хаяснаар байгаль орчинд учруулах нэгж хохирлын 

хэмжээ нь түүнийг арилгах, хоргүйжүүлэх, хатуу хаягдлыг газарт булах, мөн энэ зорилгод 

зориулсан газрын өртөг болон эрүүл ахуй, нөхөн сэргээлтийн зардлын зүйлээр илэрхийлэгдэж 

болно (шууд бус хоёрдогч бохирдлыг тооцохгүйгээр). 

Хнэгж = Зсаар + Зэа=45000/3.5+100,000=112,857.14 төг 

Энд:  Зсаар – 1.0 тн хатуу хаягдлыг хоргүйжүүлэх, саармагжуулах, булах, устгах зардал, 

55000төг (ТҮК газрын 1 машин=3,5 тн хог ачих тариф); 

Зэа – 1.0 тн хатуу хог хаягдалд шаардагдах дараагийн эрүүл ахуйн зардал, 100000 төг. 

Эдэлбэр газарт учруулах нийт хохирлын хэмжээг тооцохдоо дараахь томъёог ашиглана. 

Хгаз = Хгаз.хомс + Хгаз.бох=851,675.37+141,394,303,162.5=141,395,154,837.87 төгрөг 

c. Газрын хэвлийд учруулах хохирлын үнэлгээ 

Газрын хэвлийд учрах хохирлын үнэлгээг тооцохдоо 1.0 тонн ашигт малтмалыг олборлоход 

хэдий хэмжээний уулын ажил хийгдэхийг тооцож дүгнэх нь чухал.  

Кам = Ауц / Р=1,042,000,000/426,000,000=2.44 

Энд:  Кам – нэгж ашигт малтмалд ногдох уулын ажлын хэмжээг илэрхийлэх коэффициент; 

Ауц – уурхайд хийгдэх нийт уулын ажлын хэмжээ, уулын цулаар, 1,042,000,000 тн  



 

 

Р – ил уурхайн ашиглалтын нөөцөд хамрагдах балансын нөөц, 426,000,000 тн хүдэр. 

Орд ашиглалтын нийт хугацаанд Ауц хэмжээний уулын ажил хийгдэх ба энэ хэмжээгээр газрын 

хэвлийд хоосон орон зай үүснэ. Үүнийг нөхөн сэргээлт хийж дүүргэх боломжийг тооцож, нөхөн 

сэргээлтийн зардлын нийт дүнгээр уурхайлалтаас газрын хэвлийд учруулах боломжит хохирлын 

багасах хэмжээг тооцох ба бодит хохирлын эдийн засгийн үнэлгээг эдгээрийн ялгавараар 

тооцно.  

Ил уурхайд жилд хийгдэх уулын ажлын нийт хэмжээг дараах томъёогоор тодорхойлно: 
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томъёогоор тодорхойлох ба ТЭЗҮ-д 1,042,000,000 тн  уулын ажил хийнэ гэж тооцсон тул тус 

тооцоог авч ашиглав. 

 

Энд: Ауц – уурхайд хийгдэх нийт уулын ажлын хэмжээ, уулын цулаар, м3; 

Qi – ил уурхайн олборлолтын жилийн хүчин чадал, м3 

Ахх – хөрс хуулалтын ажлын хэмжээ,  

γам – ашигт малтмалын нягт; 

t – ордыг ашиглах хугацаа, жил; 

Sнөх= 1,042,000,000 тн/2.5=416,000,000 м3 Хоосон орон зайг нөхөн дүүргэлт хийнэ гэж үзвэл: 

Хгх=Sнөх*637.5=416,000,000*637.5=265,200,000,000 төгрөг 

Нийт хийгдэх нөхөн сэргээлтийн хэмжээ 265,200,000,000  төгрөг болж байна. 

Нийт ордын хэмжээнд газрын хэвлий, эдэлбэр газарт үзүүлэх хохирлыг 141,395,154,837.87 
төгрөг+265,200,000,000 төгрөг= 406,595,154,837 төгрөг болж байна. 

2. Агаарын чанар  

ОТ төслийг хэрэгжүүлэгч ОТ ХХК-н үйл ажиллагааны хүрээнд агаар мандалд учруулсан хохирлыг 

энэхүү экологи-эдийн засгийн үнэлгээгээр тооцоолов.  

Агаар мандалд учруулсан хохирлыг дараах томъёогоор тооцно. (БОНХАЖЯ, 2010, хуудас 140) 

Уаг = Таг * G * f * Ma, төг 

Энд: 

Таг 

Жилд агаарт хаягдах бохирдуулагчийг үнэлэхэд хэрэглэгдэх өртгийг “Агаарын 

бохирдлын төлбөрийн тухай” МУ-ын хуулийн томоохон суурин эх үүсвэрээс 

агаарт гарах хаягдлын бохирдуулах бодисын төлбөрийн хувь, хэмжээ 

3,000* 

   

G 

Агаарын бохирдлын харьцангуй аюулын үзүүлэлт нь ой болон бэлчээрийн 

талбай, хадлангийн талбай, ажилчдын кемп, эсвэл хүн амын нягтаршлаар 20 

хүн/га-аас бага байх суурин газар 0.2-0.4 хооронд байдаг. 

Дунджаар 0.3 

f 

Агаар дахь холимогийн тархалтын шинж чанараас хамааран засварлах 

коэффициент, тоос 1.5-3.6, агаарт төрөл бүрийн хий цацагдаж байвал 0.2-0.8 

байна. 

Тоос 2.5, төрөл 

бүрийн хий 0.5 



 

 

  
          - 

Mа Бохирдуулагч бодисын агаарт хаягдах жилийн хэмжээ  
 

   

Тайлбар:* Агаарын бохирдлын төлбөрийн тухай хуулийн 7.4-д заасанаар агаарын бохирдлын томоохон эх 

үүсвэрээс агаарт гаргах хаягдлын бохирдлын бууруулах бодисын төлбөрийн хувь хэмжээг кг тутамд 1-10 

төгрөгөөр авна гэж заасаны дагуу 3 төгрөг буюу 1 тн бодист 3000 төгрөгөөр тооцсон. 

Уаг= (3000 төг * 0.3 * 0.5 бохирдуулагч хий * 57,740.5)+(3000 төг * 0.3 * 2.5 тоос * 7534) 

=25,983,056+ 16,951,500 =42,934,575 төг/ жилд* 5 жилд = 214,672,875 төг 

Хорт хий ялгаруулсаны төлбөр  

МУ-ын агаарын бохирдлын төлбөрийн тухай хуулийн дагуу олборлосон түүхий нүүрснээс агаарт 

гаргах хаягдалд агаарын бохирдлын төлбөр ноогдуулна. Автотээврийн болон өөрөө явагч 

хэрэгслээс ялгарах нүүрсхүчлийн хийн төлбөрийг тэдгээрийн ангиллаас хамаарсан хувь 

хэмжээгээр тогтоодог.  

ОТ төслийн талбайд ашиглагдаж буй суудлын техник хэрэгслүүдийн 2020 оны байдлаар гаргасан 

тоонд тулгуурлан дээрх тооцоог гүйцэтгэсэн техник хэрэгслээс ялгарч буй нүүрсхүчлийн хийн 

төлбөрт нэг жилд 1,064,000 төгрөг * 5 жилд 5,320,000 төлөхөөр байна.   

Агаарын экологи-эдийн засгийн үнэлгээгээр 5 жилд 219,992,855 төгрөг (хоёрзуун арван есөн 

сая есөн зуун ерэн хоёр мянга найман зуун тавин тав) төлөхөөр байна. 

3. Газрын доорх усны экологи-эдийн засгийн үнэлгээ  

ОТ төслийг хэрэгжүүлэгч ОТ ХХК газрын доорх усанд экологийн хохирол учирсан тохиолдолд 

газрын доорх усны энэхүү экологи-эдийн засгийн үнэлгээг байгаль орчинд учруулсан төлбөр 

болгон хэрэглэнэ. Газрын доорх усны суурь үнийг тогтоохдоо Монгол орны нутаг дэвсгэрийг 29 

сав газарт хувааж, сав газар бүрт олон улсад түгээмэл ашигладаг зардал дээр тулгуурлан 

тооцдог аргыг хэрэглэсэн. ОТ төслийн талбай нь Галба Өөш-Долоодын говийн сав газарт багтах 

бөгөөд газрын доорх усны суурь үнэ 1 м3 тутамд 3996 төг36 ба ашиглалтын зориулалтыг тооцох 

итгэлцүүр37 /ус шавхан зайлуулах/-ээр үржүүлэн 4795.2 төг байна.  

Гацуурт төслийн талбайн газрын доорх усны экологи-эдийн засгийн үнэлгээг тогтоохдоо дараах 

томьёог ашиглав.38   

Усус = Үэ * µ* (K хурдас + Kстатик нөөц + Кус шүүрүүлэх) * V 

Энд:  Усус – усны экологи-эдийн засгийн үнэлгээ   

Үэ – газрын доорх усны суурь үнэ, төг/ м3 

µ  – газрын доорх ус агуулсан хурдсын ус өгөмжийн итгэлцүүр (А.Түвдэндорж, 

С.Санждорж, Г.Өлзийбаяр нарын “Гүний хоолойн газар доорхи усны ордын хайгуулын ажлын 

тайлан” 0.032-аар авав) 

Kхурдас – газрын доорх усны нөөц агуулсан хурдсыг зайлуулснаас үүсэх хохирлын мөнгөн 

үнэлгээний итгэлцүүр  

                                                

36 Усны экологи эдийн засгийн үнэлгээг шинэчлэн батлах тухай, МУ-ын засгийн газрын 302 дугаар тогтоол, 2011 оны 10 
дугаар сарын 26-ны өдөр 
37 Тогтоолын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай, МУ-ын засгийн газрын 327 дугаар тогтоол, 2013 оны 9 дүгээр сарын 
21-ны өдөр 
38 Байгаль орчны хохирлын үнэлгээ, нөхөн төлбөр тооцох аргачлал, МУ-ын байгаль орчны засаглалыг бэхжүүлэх төсөл, 
2010 



 

 

Kстатик нөөц – ус агуулсан хурдас доторх газрын доорх усны статик нөөцийн үнэлгээний 

итгэлцүүр  

Кус шүүрүүлэх – зайлуулсан усны хохирлын мөнгөн үнэлгээний итгэлцүүр  

V – газрын доорх ус агуулсан хурдсын эзэлхүүн (416,000,000 м3 уулын цулын 30%-ийг 

гэж тооцов), м3  

 
Хавсралт хүснэгт 1: Газрын доорх усны нөөц агуулсан хурдсыг зайлуулснаас үүсэх хохирлын 
мөнгөн үнэлгээний итгэлцүүр, Kхурдас 

# 
Зайлуулсан хурдсын эзлэхүүн (V), 
сая.м3 

Газрын доорх усны нөөц бүхий бүс нутаг 

Маш удаан буюу нөхөгдөхгүй 

1. 2.0-оос их  0.42 

 
Хавсралт хүснэгт 2: Газрын доорх усны статик нөөцийн хохирлын үнэлгээний итгэлцүүр, Kстатик 

нөөц 

# 
Газрын доорх ус агуулсан хурдсын ус 
өгөмжийн итгэлцүүр (µ) 

Газрын доорх усны нөөц бүхий бүс нутаг 

Маш удаан буюу нөхөгдөхгүй 
1.              0.03-0.1 0.5 

 
Хавсралт хүснэгт 3: Уурхайгаас зайлуулсан усны хохирлын мөнгөн үнэлгээний итгэлцүүр, Кус 

шүүрүүлэх 

# Зайлуулсан усны хэмжээ (V),  м3 /хоног 
Газрын доорх усны нөөц бүхий бүс нутаг 

Маш удаан буюу нөхөгдөхгүй 
1. 8640-өөс их ба ОЖЦХ*** 0.7 

Усус = 4795.2 * 0.3* (0.42+ 0.5+ 0.7) *124’800’000 = 290,842,306,560.0 төг 

ОТ төсөл хэрэгжих 5 жилийн дараа газрын доорх усны экологи-эдийн засгийн үнэлгээ нь 

290,842,306,560 төгрөг (хоёр зуун ерөн тэрбум найман зуун дөчин хоёр сая гурван зуун 

зургаан мянга таван зуун жаран төгрөг) болно. 

4. Хөрсний экологи-эдийн засгийн үнэлгээ 

Хөрсний экологи-эдийн засгийн үнэлгээг дараах томъёогоор тооцоолно. 

Es = ORs * Ps * Gs * S * He 

Энд,  Es – хөрсний экологи-эдийн засгийн үнэлгээ, төг/га 

ORs – хөрсний ялзмагийн нөөц, кг/га 

Ps – хөрсний шинж чанарын үзүүлэлтүүдийн коэффициент 

Gs – байгаль газар зүйн орчны үзүүлэлтүүдийн коэффициент 

S – хөрсний талбай, га 

He – 1.0 кг ялзмагийн бодисын үнэлгээ, төг 

Хавсралт хүснэгт 4: Хөрсний экологи-эдийн засгийн үнэлгээ 
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Шал хөрс 30 0.73 1.3 28.5 1.0 28.5 7 858.0 
Толгодын, дунд шавранцар, 25 0.86 1.5 32.3 1.0 32.3 8 901.0 



 

 

карбонатлаг цайвар бор  
Гүйцэд биш үе давхаргатай ба 
чулуурхаг, шаварлаг, 
карбонатлаг цайвар бор  

25 0.76 1.5 28.5 0.8 22.8 6 293.0 

Толгодын элсэнцэр, 
карбонатлаг, чулуурхаг цайвар 
бор  

30 0.55 1.4 23.1 0.8 18.5 5 100.0 

Элсэн хучаас бүхий говийн 
цайвар бор  

40 0.42 1.3 21.8 0.7 15.3 4 219.0 

Чулуурхаг, үйрмэг чулуу бүхий, 
карбонатлаг, дунд шавранцар 
говийн цайвар бор  

20 0.65 1.5 19.5 0.6 11.7 3 229.0 

Чулуурхаг, карбонатлаг, говийн 
цайвар бор  

20 0.56 1.5 16.8 0.8 13.4 3 709.0 

Үйрмэг чулуутай элсэнцэр, 
карбонатлаг, говийн цайвар бор  

20 0.55 1.4 15.4 0.8 12.3 3 400.0 

Дунд шавранцар, карбонатлаг, 
говийн цайвар бор  

30 0.78 1.4 32.8 0.7 22.9 6 329.0 

Үйрмэг чулуутай, карбонатлаг, 
давсархаг, говийн нугат цайвар 
бор  

30 1.1 1.4 46.2 0.9 41.6 11 476.0 

Үйрмэг чулуутай, элсэн довцог 
доорх давсархаг, говийн нугат 
цайвар бор  

20 0.76 1.4 21.3 0.8 17.0 4 699.0 

Элсэн довцог доорх үйрмэг 
чулуутай, карбонатлаг, нугат 
хээрийн цайвар бор  

20 0.7 1.4 19.6 0.9 17.6 4 869.0 

Хавсралт хүснэгт 5: ОТ төслийн талбайн хөсрний экологи-эдийн засгийн үнэлгээ 

Хөрсний төрөл Талбай, га 
1.0 га талбайн 
хөрсний үнэлгээ, 
мян.төг 

Хөрсний экологи-
эдийн засгийн 
үнэлгээ, мян.төг 

Эвдэгдэх талбай дахь хөрс 
Шал хөрс 0.6 7.858 4,337 
Толгодын, дунд 
шавранцар, карбонатлаг 
цайвар бор  

156.7 8.901 1,395,205 

Гүйцэд биш үе 
давхрагатай ба 
чулуурхаг, шаварлаг, 
карбонатлаг цайвар бор  

445.0 6.293 2,800,497 

Толгодын элсэнцэр, 
карбонатлаг, чулуурхаг 
цайвар бор  

80.8 5.100 411,910 

Элсэн хучаас бүхий 
говийн цайвар бор  

1348 4.219 5,688,030 

Чулуурхаг, үйрмэг чулуу 
бүхий, карбонатлаг, 
дунд шавранцар говийн 
цайвар бор  

310.9 3.229 1,003,991 

Чулуурхаг, карбонатлаг, 
говийн цайвар бор  

305.5 3.709 1,133,093 

Үйрмэг чулуутай 
элсэнцэр, карбонатлаг, 
говийн цайвар бор  

605.8 3.400 2,059,859 

Дунд шавранцар, 
карбонатлаг, говийн 
цайвар бор  

1481.3 6.329 9,375,555 

Үйрмэг чулуутай, 
карбонатлаг, давсархаг, 
говийн нугат цайвар бор  

252.2 11.476 2,894,164 

Үйрмэг чулуутай, элсэн 
довцог доорх давсархаг, 
говийн нугат цайвар бор  

642.2 4.699 3,017,621 



 

 

Хөрсний төрөл Талбай, га 
1.0 га талбайн 
хөрсний үнэлгээ, 
мян.төг 

Хөрсний экологи-
эдийн засгийн 
үнэлгээ, мян.төг 

Геологи хайгуулын 
малталтанд өртсөн  

90.3 4.219 381,134 

Нийт 5719.3  30,165,396 
Дарагдах талбай дахь хөрс 
Шал хөрс 15.1 7.858 118,801 
Толгодын дунд 
шавранцар, 
карбонатлаг, цайвар бор  

40.8 8.901 363,517 

Гүйцэд биш үе 
давхрагатай чулуурхаг, 
шаварлаг, цайвар бор  

7.4 6.293 46,875 

Дунд шавранцар, 
карбонатлаг, говийн 
цайвар бор  

30.7 6.329 194,586 

Толгодын чулуурхаг, 
элсэнцэр, карбонатлаг, 
цайвар бор  

77.3 5.100 394,068 

Элсэн хучаастай говийн 
цайвар бор  

652.0 4.219 2,750,912 

Чулуурхаг, үйрмэг 
чулуутай, карбонатлаг, 
говийн цайвар бор  

176.2 3.229 568,911 

Чулуурхаг, дунд 
шавранцар, 
карбонатлаг, говийн  

93.6 3.709 347,118 

Элсэн довцог доорх 
үйрмэг чулуутай, 
карбонатлаг, нугат 
хээрийн цайвар бор  

209.2 4.869 1,018,593 

Геологийн хайгуулын 
өрөмдлөг, ухалт 
малталтад өртсөн хөрс 

84.9 4.219 358,184 

Нийт 1387.2  6,161,564 

Говийн хөрс нь үржил шимээр бага, хайрга чулуурхаг байдаг учраас Монгол орны хээрийн 

бүсийн хөрстэй харьцуулбал харьцангуй бага үнэлгээтэй байдаг. Гэхдээ чулуулгийн байдал, 

давсжилт, механик бүрэлдэхүүн зэргээс хамаарч хоорондоо ялгаатай байна. Тэгшивтэр газар 

тархсан хээршсэн нугат-цайвар бор хөрс харьцангуй илүү үнэлгээтэй байхад говийн чулуурхаг 

цайвар бор болон элсэн хучаас бүхий цайвар бор хөрс бага үнэлгээтэй байна. 

Хавсралт хүснэгт 6: Хөрсний экологи-эдийн засгийн үнэлгээний нийт дүн 

Хөрс Талбай, га 
1.0 га талбайн 
хөрсний үнэлгээ, 
мян.төг 

Хөрсний экологи-
эдийн засгийн 
үнэлгээ, мян.төг 

Хөрс хуулалт хийгдэх талбай дахь хөрс 
Геологийн хайгуул, өрөмдлөг, 
ухалт малталтад өртөх хэсэг 

120.7 4.219 509,372 

Гүйцэд бус үе давхаргатай, 
чулуурхаг, дунд шавранцар, 
карбонатлаг, цайвар бор хөрс 

7.6 6.293 47,731 

Толгодын чулуурхаг, элсэнцэр, 
карбонатлаг, цайвар бор хөрс 

64.5 8.901 573,874 

Чулуурхаг, үйрмэг чулуутай, 
дунд шавранцар, карбонатлаг, 
давсархаг, говийн цайвар бор 
хөрс 

1.7 3.229 5,622 

Дунд шавранцар, карбонатлаг, 
давсархаг, говийн цайвар бор 
хөрс 

37.7 6.329 238,618 

Толгодын дунд шавранцар, 66.1 8.901 588,294 



 

 

карбонатлаг, цайвар бор хөрс 
Элсэн хучаастай, говийн 
цайвар бор хөрс 

912.6 4.219 3,850,654 

Чулуурхаг, дунд шавранцар, 
карбонатлаг, говийн хөрс 

24.0 3.709 89,097 

Үйрмэг чулуутай элсэнцэр, 
карбонатлаг, говийн цайвар 
бор хөрс 

71.8 3.400 244,191 

Үйрмэг чулуутай карбонатлаг, 
давсархаг, нугат хээрийн 
цайвар бор хөрс 

1.3 4.699 6,042 

Элсэн довцог доорх үйрмэг 
чулуутай, карбонатлаг, нугат 
хээрийн цайвар бор хөрс 

271.1 4.869 1,320,044 

Нийт 1579.2  7,473,540 
Нийт дүн 43,800,500 

ОТ төсөл хэрэгжих 5 жилийн дараа хөрсний экологи-эдийн засгийн үнэлгээ нь 43,800,500,000 
төгрөг (дөчин гурван тэрбум найман зуун сая таван зуун мянган төгрөг) болно. 

5. Ургамлын экологи-эдийн засгийн үнэлгээ 

Ургамлан нөмрөгт нөлөөлөх талбайн хэмжээ: 

 

Эвдрэх талбай             Шимт хөрс хуулах  
          га              хувь      га 
Нийт нөлөөллийн  талбай  8 628.4    100.0         2 950.0 
Үүнээс: Лицензийн талбай  8 311.9  96.3         2 950.0 
А. Овоолгод дарагдах   1 302.6     15.10          1 302.6    
Б. Ухаш, уурхайлалтад эвдрэх  264.0  3.06  264.0  
В. Барилга, байгууламж барих талбар 1 383.4  16.03          1 383.4 
Г. Орчны нөлөөлөлд автах  5 361.9  62.14    -          

Төслийн БОНБНҮ-ний тайлангаар ургамлан нөмрөгт зүйлийн бүрэлдэхүүний дийлэнх нь ашигт 

хэлбэртэйгээр тодорхойлогдож байгаа хэдий ч Байгаль орчны сайдын 2008 оны 194 тоот 

тушаалын хавсралт дахь “Ашигт ургамлын экологи-эдийн засгийн үнэлгээ”-нд зөвхөн ганц зүйл 

болох Хулангийн ундаа үнэлэгдсэн байна. Энэхүү үнэлгээг Ботаникийн хүрээлэнгийн эрдэмтэд 

2007 онд хийж гүйцэтгэсэн юм. Нөгөө талаас Хулангийн ундаа нь судлагдсан орон зайд 

фитоценозын бүрэлдэхүүнд нэн ховор тохиолдоцтой байгаа тул нөлөөллийн талбайн ургамлын 

масс бүрдүүлэлтийн 0.01 хувь болохоор тооцоолбол түүний нөөц багаар бодоход 0.4 тн буюу  

416 кг болно. 

Хавсралт хүснэгт 7: Ашигт ургамлын экологи-эдийн засгийн үнэлгээ 

# Ургамлын нэр 
Ургамлын ЭЭЗҮ 
суурь, төг 

Лицензийн талбайд 
тооцогдсон нөөц, кг 

Инфляцийн 
индекс 

Ховор 
ургамлын 
ЭЭЗҮ, төг 

1 Хулангийн ундаа 18,000 416 1.4 10,483,200 
2 Олон наст ургамал 0.5 16 11,500 920,000 
3 Хүмүүнсэг ургамал 1.23 1.5 24,000 44,280 

Эун = ∑(Эу * I) + (Эү/н + Эх/у) * I * S = 10 483.2 + (920.0 + 44.3) * 8 628.3 га = 8,330,580,324 

төг  

Төслийн үйл ажиллагааны үр дүнгийн нөлөөлөлд өртөж байгаа нийт ургамлан нөмрөг нь 

экологи-эдийн засгийн үнэлгээгээр 8,330.6 сая.төг байна.  



 

 

Ургамлын экологи-эдийн засгийн үнэлгээ 

Га  хувь  мян.төг 

Нийт нөлөөллийн  талбай    8 628.4  100.00  8 330 580.3 

Үүнээс: Лицензийн талбай    8 311.9  96.33  8 025 097.7    

А. Овоолгонд дарагдах     1 301.6  15.10  1 257 653.8 

Б. Ухаш, уурхайлалтад эвдрэх        264.0  3.06  254 890.7 

В. Барилга, байгуулалт барих талбар     1 383.4  16.03  1 335 656.1  

Г. Орчны нөлөөлөлд автах    5 361.9  62.14  5 176 897.2 

Төслийн үйл ажиллагааны үр дүнд нийт ургамлан нөмрөгийн 80.9 хувь нь түр хугацааны 

нөлөөлөлд (64.9 хувь нь орчны нөлөөлөлд шууд бусаар, 16 хувь нь хожим нөхөн сэргээгдэх 

боломжтой байдлаар) өртөж, 19.1 хувь нь буюу экологи-эдийн засгийн үнэлгээгээр 1.6 тэрбум 

төгрөгийн ургамлан нөмрөг үндсэндээ төслийн үйл ажиллагааны үр дүнд хохирлын 

хэлбэртэйгээр  өртөнө. Үүнээс: төслийн хүрээнд барьж байгуулах барилга байгууламж, түүний 

хамрах талбайн цар хүрээтэй дүйцүүлэн авч үзвэл овоолгууд шууд нөлөөлөл үзүүлэхээр байна. 

Хавсралт хүснэгт 8: Ургамлан нөмрөгийн экологи-эдийн засгийн үнэлгээ /төслийн үйл 
ажиллагаанд харгалзах байдал 

# Барилга, байгууламжийн нэр 
Талбай Ургамлан 

нөмрөгийн ЭЭЗҮ, 
мян.төг га-гаар хувиар 

Нөлөөлөл тооцсон талбай, үүнээс: 8628.3 100.0 8,330,580.3 
Лицензийн талбай (OT төслийн), үүнээс:  8311.9 96.33 8,025,097.7 
1 Хаягдал чулуулгийн овоолго 1301.4 15.08 1,256,495.2 
2 Хайрганы овоолго 1.2 0.01 1,158.6 
А. Овоолгод дарагдах нийт талбай 1302.6 15.10 1,257,653.8 
3 Төв оюутын ил уурхай 82.5 0.96 79,653.3  
4 Баруун өмнөд Оюутын ил уурхай 174.9 2.03 168,865.1  
5 Хьюго далд уурхайн амууд 6.6 0.08 6,372.3  
Б. Ухаш, уурхайлалтад эвдрэх талбай 264.0 3.06 254,890.7  
6 Дэд станц 3.6 0.04 3,475.8  
7 Засварын газар 0.6 0.01 579.3  
8 Бохир ус цэвэрлэх багууламж 0.5 0.01 482.7  
9 Барилгачдын байр 35.5 0.41 34,275.1  
10 Нүүрс хадгалах газар 0.5 0.01 482.7  
11 Тэсрэх бодисын үйлдвэр 2.1 0.02 2,027.5  
12 Бутлах байгууламжууд 1.69 0.02 1,631.7  
13 Хаягдал хадгалах байгууламж 1211.5 14.04 1,169,697.2  
14 Бусад барилга байгууламж 127.4 1.48 123,004.1  
В. Барилга байгууламж байгуулах нийт талбай 1383.4 16.03 1,335,656.1  
15 Хьюго болон бусад далд уурхай, суултын бүс 988.8 11.46 954,681.4  
16 Лицензийн талбайн нөлөөллийн бүс 4373.1 50.68 4,222,215.7  
Г. Лицензийн  талбай дахь нөлөөллийн бүс 5361.9 62.14 5,176,897.2  

Барилга, байгууламжийн дотроос барилгачдын байр 35.5 га талбай эзэлж, үүнтэй холбоотойгоор 

ургамлан нөмрөгт 34.3 орчим сая төгрөгний хохирол учруулахаар байгаа нь технологийн үйл 

ажиллагааны бус зориулалтаар хамгийн их хохирол үзүүлж байна. Ерөнхийд нь авч үзвэл 

экологи-эдийн засгийн үнэлгээгээр тогтоогдсон нийт үнэлгээ 8.33 тэрбум төг болж байна. 
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6 Гол ба болзошгүй сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний зөвлөмж  

Танилцуулга 

ОТ төслийн үйл ажиллагаанаас байгаль орчин болон нийгэм, эдийн засагт нөлөөлөх гол болон 
болзошгүй сөрөг нөлөөллүүдээс урьдчилан сэргийлэх, тэдгээрийг бууруулах, арилгах арга 
хэмжээний зөвлөмжийг энэ хэсэгт тусгав. 

6.1 Газрын гадарга хэвлийд нөлөөлөх гол ба болзошгүй сөрөг нөлөөллийг 
бууруулах арга хэмжээний зөвлөмж 

ОТ уурхайн үйл ажиллагаагаар газрын гадаргад овоолго үүсэж гадаргын хэлбэр дүрс 
өөрчлөгдөх, барилга байгууламж баригдаж газрын гадарга эвдэгдэх, ил болон гүний уурхайн 
олборлолтын үйл ажиллагаагаар газрын гадарга, хэвлий ухагдаж хоосон орон зай (ухмал) бий 
болох, газрын гадаргын суулт үүсэх тул газрын гадарга, хэвлийн эвдрэлийг аль болох бага 
хэмжээнд байлгах шаардлагатай. Баяжуулах үйлдвэрийн цогцолбор, ХХБ, ШТМ-ын агуулах, 
ШТС, тэсрэх бодисын үйлдвэр, БУЦБ-аас бохир ус, хортой бодис, ШТМ алдагдсанаар газрын 
гадарга, хэвлийг бохирдуулах сөрөг нөлөөллүүд үүснэ (Тус тайлангийн газрын гадарга хэвлийд 
нөлөөлөх гол болон болзошгүй сөрөг нөлөөлөл бүлгээс дэлгэрүүлж үзнэ үү). Дээрх газрын 
гадарга, хэвлийд нөлөөлөх гол болон болзошгүй сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээг 
дараах хэсэгт тусгав. Үүнд:  

 Газрын гадарга, хэвлийг ашиглаж, хамгаалахдаа ажилчдын болон хүн амын аюулгүй 
байдлыг хангах, 

 ХЧО-ыг ХХБ-ийн даланг өндөрлөх, өргөтгөх (улаан шаврыг үл нэвчүүлэх давхарга болгон 
ашиглаж), зам, барилгын бүтээн байгуулалтанд ашиглан овоолгын хэмжээг багасгах,   

 Газрын хэвлийг ашиглах явцад эвдэрсэн газрыг аюул осолгүй болгож, цаашид ашиглаж 
болохуйц засаж тохижуулан анх зөвшөөрөл олгосон нутгийн захиргааны байгууллагад 
хүлээлгэн өгөх, 

 Үндсэн болон түүнтэй хамт орших ашигт малтмал, тэдгээрт байгаа бүрэлдэхүүн хэсгийн 
нөөцийг зөв зохистой, иж бүрэн, бүрэн гүйцэд ашиглах (Газрын хэвлийн тухай хууль 
41.3), 

 Газар хөндөх зөвшөөрлийн дотоод журмаар хяналт тавих, овоолго болон шимт хөрсний 
овоолгыг оновчтой байршуулан хадгалах арга хэмжээг үргэлжлүүлэх, 

 Ил уурхайн мөргөцөг, ханыг хаалтын нөхөн сэргээлтэнд тусгаснаар хэлбэржүүлэн, ан 
амьтан бэлчээрлэх, амьдрах орчин бүрдүүлэх, удаан хугацаанд тогтвортой байдлыг 
хангахаар хэлбэржүүлэх, 

 Ил уурхайг ашиглах явцад уурхайн мөргөцөгт нуралт, хөрсний гулсалт бий болохоос 
өмнө урьдчилан илрүүлж мэдээлэх төхөөрөмж суурилуулах, геотехникийн судалгаанд 
тулгуурлан мөргөцгийн ханыг хэлбэржүүлэх, уурхайд шүүрсэн усыг дахин ашиглах, 

 Гүний уурхайг ашигласнаар үүсэх газрын гадаргын суултын тооцоог уурхайг ашиглах 
явцад нарийвчлан хийх, газрын гадаргын суулт үүсэх талбайд газар чичирхийлэл, 
газрын гадаргын өөрчлөлтийг хэмжигч багаж байршуулах,  

 Гадаргын суултын тооцоог үндэслэн аюулгүйн зайд хүн, амьтад нэвтрэхээс хамгаалсан 
хашаа барих, тэмдэгжүүлэх, 

 Шинээр газар хөндөх үйл ажиллагааг хүний эрүүл мэнд, биологийн олон янз байдал, 
экосистемд тохируулан, нөлөөлөл хамгийн бага байх хувилбарыг сонгон хэрэгжүүлэх,  

 Байгалийн нөөц баялгийг сорчлон ашиглахгүй байх, олборлосон ашигт малтмалыг 
боловсруулахдаа хаягдал чулуулагтай хамт хаягдах хорт бодисын хэмжээ хамгийн бага 
байх хувилбарыг сонгож боловсруулах, 

 ХХБ-ийг шинээр барихдаа ирээдүйд дахин хөндөгдөхгүйгээр газарт байршуулах, 
байгалийн аюултай үзэгдэл (үер, газар хөдлөлт)-ээс урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах 
арга хэмжээг авах, далангийн их бие, суурийг ус үл нэвчүүлэх шавар материалаар 
доторлон удаан хугацаанд тогтвортой байх нөхцөлийг хангасан байх, 

 ХХБ-ийг ашиглаж дууссаны дараа даруй нөхөн сэргээх, байгууламжаас хортой хаягдал 
алдагдаж байгаа эсэхийг хянах, илэрвэл нэн даруй хамгаалах арга хэмжээ авах, 
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 Хөндөгдсөн газруудад газар ашиглалт дууссаны дараагаар байгалийн унаган төрхөнд нь 
аль болох дөхүүлэн нөхөн сэргээх, дараагийн газар ашиглалт урт хугацааны дараагаар 
явагдах бол тухайн ашиглалтгүй байх хугацаанд биологийн олон янз байдал, тухайн 
орчинд сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй байх арга хэмжээг авах, хяналт тавих, 

 Төслийн үйл ажиллагаа дууссаны дараагаар зэрлэг ан амьтдын амьдрах орчин болгон 
ашиглахаар төлөвлөж буй газруудын нөхөн сэргээлтийг тогтоосон шалгуур үзүүлэлтэд 
нийцүүлэн олон төрөл зүйлээс бүрдсэн ургамлын бүлгэмдэл цаашид биеэ даан ургах 
чадвартай болтол нөхөн сэргээх, 

 Газрын гадарга, хэвлийн эвдрэл тухайн газар нутгийн биологийн олон янз байдал 
экосистемийн үйлчилгээнд үзүүлэх нөлөөллийн зөвшөөрөгдөх түвшинг тодорхойлох,  
байгаль орчны экосистемийн үйлчилгээнд үзүүлсэн нөлөөллийг бууруулах, нөхөн 
сэргээлтийн амжилтыг хэмжих шалгуур үзүүлэлтүүдийг тогтоох, 

 ХХБ-ийн далангийн тогтворжилтыг байнга хянаж байх, нэвчих, халих эрсдэлээс 
хамгаалах,  

 Баяжуулах үйлдвэрийн цогцолбор, тэсрэх бодисын үйлдвэр, БУЦБ-ийнн тоног 
төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн, аюулгүй байдлыг байнга шалгаж, гэмтэл илэрвэл шуурхай 
арга хэмжээ авах зэрэг болно.  
 

Ил уурхайн геотехникийн хяналт 

Ил уурхайн мөргөцөгт суурилуулсан олон талт толь хэлбэрийн ойлгогч дээр өгөгдсөн хугацаанд 
тухайн призмийг автомат тахеометрээр хэмжиж, уурхайн хананы хөдөлгөөнийг хянадаг. Уурхайн 
хананд ямар нэгэн гулсалт үүсэж, хурдсууд нь байрзүйн хувьд өөрчлөлт орсон үед энэ багаж 
өмнөх мэлээллүүдтэйгээ харьцуулалт хийж өөрчлөлтийг мэдээлдэг.  

Чичрэгч утсан пьезометр (Vibrating Wire Piezometers): Ул хөрс болон чулуулаг дахь нүх сүвийн 
усны даралтыг хэмжих зориулалттай энэ багажийг цооногт болон далангийн хэсгийн хурдсанд 
суурилуулж, газрын доорх усны түвшний өөрчлөлтийг хянах зориулалтаар ашигладаг.  

Эсэргүүцлийн өөрчлөлтөөр массын хөдөлгөөнийг хэмжигч (Time Domain Reflectometry): 
Чулуулагт үүссэн массын шилжилтээр цооногт үүссэн гажилтыг хэмжиж уурхайн налуугийн 
тогтвортой байдлыг хянадаг. Ихэвчлэн цооногт суулгах ба суулгасан кабелийн эсэргүүцлийн 
өөрчлөлтөөр хэдэн метрийн гүнд их хэмжээний чулуулаг массын хөдөлгөөн байгааг тогтоох 
зарчмаар ажилладаг.    

Цуурал хэмжигч (Crackmeters): Гадарга дээр ил гарч ирсэн хагарал, ан цавын ангайсан зайг 
хэмжин тогтвортой бус чулуулаг массын хөдөлгөөний эрчимжилтийг тодорхойлох зарчмаар 
уурхайн хананд хяналт хийнэ. 

Радар (IDS IBIS & Ground Probe): Тухайн эгшин дэх уурхайн налуугийн геотехникийн хяналтыг 
хийхэд ашигладаг. Уурхайд тогтвортой бус байдал илэрсэн хэсэг болон уурхайн үйл ажиллагаа 
идэвхтэй явагдаж байгаа хэсгүүдийг илүү анхаарч хянадаг. Одоогийн байдлаар дээр дурдсан 
хоёр төрлийн радар нь Үе шат 2 болон Үе шат 3-ын хананы тогтвортой байдлыг тасралтгүйгээр 
(24/7) хэмжин цаг тухай бүрт өндөр нарийвчлалтай үр дүнг зурагт үзүүлсний дагуу харуулна. 
Эдгээр багаж нь налуугийн хөдөлгөөнийг нэн даруй мэдрэн сэрэмжлүүлэх дохио илгээхээс гадна 
цаг агаарын нөхцөлд болон өргөн газар нутагт миллиметрийн нарийвчлалтай хэмжилт хийдэг.  
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Хүчиллэг урсацын хяналт, судалгаа  

Environmental Geochemistry International (EGi) компани нь ОТ ХХК-ийн захиалгаар уурхайд үүсэж 
болзошгүй ХЧУ-ын нөхцөлийг судлах зорилгоор хаягдал чулуулаг болон баяжуулах үйлдвэрийн 
хаягдлын дээжинд геохимийн үнэлгээ хийсэн байна. Геохимийн туршилтын ажилд хаягдал 
чулуулгийн материалыг төлөөлүүлж одоогийн ил уурхайн үйл ажиллагааны тавин тэсэлгээний 
цооногийн зүсэлтийн дээжүүд болон гурван сарын хаягдлын дээжийг ашиглажээ. Бүх дээжийг 
стандарт геохимийн шинж чанарыг тодорхойлох туршилтаар шинжилсэн байна. Ил гарсан 
хаягдал чулуулгийн дээжүүд нь ХЧУ үүсгэх боломж багатай, нийт хүхэр бага, ялгаран гарч буй 
хүчлийг саармагжуулах илүүдэл ХСЧ-тай байна. Бүх дээж хүчил үл үүсгэх ангилалд багтжээ1.  

Гэвч хүчиллэг чулуулгийн урсацыг урт хугацаанд хянаж тооцоолохын тулд хүдрийн тэжээлийн 
геохимийн өөрчлөлт болон хаягдлын найрлагын өөрчлөлтийн тухай дэлгэрэнгүй мэдээлэл 
цуглуулах шаардлагатай. (Тус тайлангийн хаягдлын менежментийн бүлгээс дэлгэрүүлж үзнэ үү). 
Тиймээс геохимийн өөрчлөлтийг шалгах сорилыг тогтмол явуулж байх шаардлагатай. Цаашид 
дараах зүйлсийг анхаарах нь зүйтэй гэж дүгнэсэн байна.   

 Нийт карбон болон хүхрийн үзүүлэлтүүдийг дотооддоо хянах үйл ажиллагааг 
үргэлжлүүлэх, 

 Тодорхой давтамжтай геохимийн сорил хөтөлбөрүүдийг үргэлжлүүлэн хийх, 
 Үндсэн чулуулгийн байршил болон эзлэхүүн зэргийг урьдчилан таамаглахын тулд одоо 

байгаа гол чулуулгийн төрлүүдэд суурилсан геохимийн загварыг илүү сайжруулах, 
 Овоолгуудад мониторингийн судалгааг тогтмол хийх, 
 ХХБ-ийн усанд хүчиллэг урсацын шинжилгээ тогтмол явуулах, 
 Уурхайн талбайд байгаа SGS лабораторид болон гадны лабораториудад хүчиллэг 

урсацын туршилт хоорондын бие даасан байдалд хяналт тавих зэрэг болно. 
 

ОТ уурхайн 2016-2020 онд хийх газрын гадарга, хэвлийн эвдрэл доройтлыг үнэлэх, 
судалгааны ажлууд 

ОТ ХХК нь газар хөндөх зөвшөөрлийн дотоод менежментийг тогтмол явуулж ирсэн. Мөн 2014 
оноос хойш хөндлөнгийн байгууллага болох байгаль орчны үнэлгээ, зөвлөгөөний “Эс И Си” ХХК-
аар “Газрын гадарга, хэвлийн эвдрэл доройтлын нарийвчилсан судалгаа”-г хийлгэсэн бөгөөд 
2016 онд үргэлжлүүлэн хийлгэхээр төлөвлөсөн байна. 2016 онд ОТ ХХК Газар хөндөх 
зөвшөөрлийн дотоод журмаа шинэчилсэн. Энэ журам нь нөхөн сэргээлт хийж дуусаад орон 
нутагт хүлээлгэн өгч, акт үйлдэх хүртэлх үйл ажиллагааг хамарсан байна (Дүрслэл 6.1.1). 

  

  

                                                

1 Environmental geochemistry international PTY LTD, Geochemical Assessment of Waste Rock and Tailings Samples from the 
Oyu Tolgoi Mine, Mongolia, 2015, p 1-2 
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Дүрслэл 6.1.1: Газар хөндөх зөвшөөрлийн журмын шинэчлэгдсэн бүдүүвч 

 
Эх сурвалж: Оюу Толгой ХХК-ийн Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө 
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6.2 Уур амьсгалд нөлөөлөх гол ба болзошгүй сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга 
хэмжээний зөвлөмж 

Гол сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 

Уур амьсгалын өөрчлөлтийн гол шалтгаан нь хүний үйл ажиллагааны улмаас агаар 
мандалд ялгарч байгаа хүлэмжийн хий юм. Төслийн үйл ажиллагаатай холбоотойгоор хэд 
хэдэн төрлийн хүлэмжийн хий ялгардаг. ОТ төслийн үйл ажиллагаанаас ялгарах 
хүлэмжийн хийн хамгийн өндөр хувийг CO2 эзэлнэ. Түүний зэрэгцээ, бага хэмжээний метан 
(CH4) болон азотын исэл (N2O) ялгарна. Төслийн үйлдвэрлэлийн үе шатанд гол төлөв ДТС-
ын (үндсэн эх үүсвэр) нүүрсний хэрэглээ болон тээврийн хэрэгсэл, дизель станцуудын 
түлшний хэрэглээнээс хүлэмжийн хийн шууд ялгаруулалт үүснэ. Мөн эрчим хүч хэрэглэх, 
тэсрэх бодис болон химийн бодис ашиглах, хог хаягдал үүсгэх, хөрсний үржил шимт 
хэсгийг хуулах зэрэг үйл ажиллагаанаас хүлэмжийн хий ялгарна. Урьдчилсан үнэлгээгээр 
төслийн үйлдвэрлэлийн үе шатанд хүлэмжийн хийн жилийн дундаж ялгаруулалт 1,850,000 
тонн CO2-экв. байна гэж тооцоолжээ. Үүнд БНХАУ-аас авах эрчим хүчний хэрэглээ багтаж 
буй боловч ОТ-н хөрөнгө оруулалтын гэрээнд тусгасан ирээдүйд энэхүү импортын эрчим 
хүчийг орлуулах МУ-ын өөрийн үйлдвэрлэх цахилгааныг оруулаагүй юм. Эрчим хүчний 
хангамжинд оруулах өөрчлөлтийг дахин нягталж, шинэчилсэн хүлэмжийн хийн 
тооцооллыг бэлтгэсний үндсэн дээр хийж гүйцэтгэнэ2.  

ОТ төсөл нь нэмэлт өртөг зардлыг багасгаж, хаягдал хийн ялгаруулалтыг бууруулах урт 
хугацааны, тогтвортой хөтөлбөрөөр дамжуулан хүлэмжийн хийн агууламжийг тогтворжуулж, 
улмаар бууруулахад чиглэгдсэн, бүрэн дүүрэн мэдээлэлд тулгуурласан үйл ажиллагааг дэмжих 
үүрэг хүлээнэ. Энэхүү үүргээс үл хамааралтайгаар, төслийн барилгын ажлын үе шатанд хаягдал 
хий ялгаруулах эх үүсвэрээс зайлсхийх аргагүй ба эдгээр эх үүсвэрт дизель станцуудын түлшний 
хэрэглээ, бага оврын нүүрсэн галлагаатай уурын зуухны нүүрсний хэрэглээ, тээврийн хэрэгсэл 
болон бусад суурин төхөөрөмжийн дизель түлшний хэрэглээ зэргийг дурдаж болно. 

Хүлэмжийн хийн ялгаруулалтыг бууруулах боломжтой үйл ажиллагаанд байгаль орчны 
менежментийн шалгагдсан стандарт бүхий ханган нийлүүлэгчдийг хамруулахад чиглэгдсэн 
ханган нийлүүлэлтийн төлөвлөгөө боловсруулах, ялангуяа эрчим хүчний үр ашгийг 
дээшлүүлэхэд чиглэгдсэн хөтөлбөр (түлш шатахууны үр ашигтай хэрэглээ, хөдөлгүүрийн засвар 
үйлчилгээ г.м)-ийг хэрэгжүүлэх зэргийг дурдаж болно. 

Хүлэмжийн хийн ялгаруулалтыг бүртгэж, аль болох бууруулахад чиглэгдсэн тодорхой арга 
хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлэх боловч хүлэмжийн хийн ялгаруулалтаас бүрэн хэмжээнд зайлсхийх 
боломжгүй юм. Эдгээр арга хэмжээнд: 

 Төслийн үйлдвэрлэлийн үе шатанд ялгарах хүлэмжийн хийг одоогийн түвшинд нь 
барихад шаардлагатай холбогдох өгөгдөл, мэдээллийг бүртгэх протоколыг боловсруулан 
ажиллах; 

 Төслийн үйлдвэрлэлийн үе шатанд хүлэмжийн хийн ялгаруулалтыг бүртгэх, практикийн 
хувьд боломжтой бол бууруулах арга хэмжээг компанийн зүгээс хэрэгжүүлэхэд түлхэц 
үзүүлэхүйц хүлэмжийн хийн талаарх бодлого, чиг шугамыг менежментийн түвшинд 
боловсруулах; 

 Эрчим хүчний үр ашигтай байдлыг үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны хувьд ДТС-ын 
ажиллагаа, баяжмал боловсруулалт (импортын эрчим хүч ашиглан), уурхайн тоног 
төхөөрөмж болон бусад тээврийн хэрэгслийн дизель түлшний хэрэглээтэй холбоотойгоор 
хий ялгаруулах утгаар гүйцэтгэлийн үндсэн үзүүлэлт болгон ашиглана. Эрчим хүчний үр 

                                                

2 Оюу толгой ХХК, Оюу Толгой Төсөл – БОННБҮ, 2012, Бүлэг С2, хуу 24-25     
(http://ot.mn/media/ot/content/page_content/commitments/ESIA/1_ESIA/Impact_Assessment/ESIA_OT_C2_Climate_air_qualit
y_MN.pdf) 
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ашигтай байдал нь хүлэмжийн хийн шууд болон шууд бус ялгаруулалтыг эцсийн дүнд 
хувь тэнцүүлэн бууруулах замаар төслийн хувьд эдийн засгийн үр ашгийг үүсгэнэ3.  

Төслийн үйл ажиллагаанаас ялгарах хүлэмжийн хийг бууруулах зорилгоор дараах арга хэмжээг 
авч хэрэгжүүлэх шаардлагатай. Үүнд: 

 Хүлэмжийн хийг ялгаруулж буй эх үүсвэрүүдийн мэдээллийг бүртгэж тооцоолох; 
 Шинээр тоног төхөөрөмж, тээврийн хэрэгсэл худалдаж авахдаа тухайн хэрэгслийн үр 

ашигтай байдал болон түлш зарцуулалтыг харгалзан үзэх; 
 Тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнийг аль болох бага байлгах; 
 Эрчим хүчийг хэмнэж, үр ашигтай зарцуулах; 
 Хог хаягдлын хэмжээг бага байлгах, үүссэн хог хаягдлыг дахин боловсруулах, дахин 

ашиглах; 
 Барилгын ажлын үед эвдэгдэх/хөндөгдөх газрын хэмжээг аль болох бага байлгах, 

барилгын ажил дууссаны дараагаар нөхөн сэргээх зэрэг болно.  

6.2.1 МУ нэгдэн орсон олон улсын гэрээ, конвенцийн талаарх мэдээлэл  

Уур амьсгалын өөрчлөлтийн тухай нэгдсэн үндэстний байгууллага (НҮБ)-ын суурь 
конвенц 

МУ 1993 оны 9 дүгээр сарын 30-нд Уур амьсгалын өөрчлөлтийн тухай НҮБ-ын суурь конвенцид 
нэгдэн оржээ. Агаар мандал дахь хүлэмжийн хийн агууламжийг уур амьсгалын тогтолцоонд 
хүний үйл ажиллагааны улмаас нөлөөлж болох эгзэгтэй түвшинд хүргэхгүйгээр тогтворжуулахад 
оршино. Энэ түвшинд эдийн засгийн цаашдын тогтвортой хөгжлийг хангах, хүнс тэжээлийн 
үйлдвэрлэлийг аюулд учруулахааргүй, уур амьсгалын өөрчлөлтөд экологийн тогтолцоо 
байгалийн аясаараа дасан зохицоход хангалттай хугацаанд хүрэх ёстой.  

Киотогийн протокол 

Уг протоколыг бичих үед 193 оролцогч тал байсан ба анх 1997 оны 12-р сарын 11-нд Япон 
улсын Киото хотноо хэрэгжүүлэхээр баталсан бол, 2005 оны 2-р сарын 16-наас хүчин төгөлдөр 
мөрдөгдөж эхэлсэн. МУ Киотогийн протоколд 1999 онд нэгдэн орсон. 

Киотогийн протокол нь уур амьсгалын өөрчлөлтийн тухай НҮБ-ын суурь конвенцийн хавсралт 
протокол буюу 1992 оны 6-р сарын 3-аас 14-ний хооронд Бразилийн Рио де Жанейро хотноо 
хуралдсан Дэлхийн дээд хэмжээний уулзалт хэмээн албан ёсоор нэрлэгддэг НҮБ-ын Байгаль 
орчин, хөгжлийн бага хурлаас гаргасан олон улсын гэрээ юм. Уг гэрээ нь “уур амьсгалын 
системд аюул учруулах агаар мандал дахь хүний үйл ажиллагаагаар үүсэх хүлэмжийн хийн 
агууламжийг тогтворжуулах” нөхцөлийг хангах зорилготой. 

Киотогийн протокол нь “Хавсралт I”-д багтдаг (үйлдвэржсэн) улс орнуудын ялгаруулж буй 
дөрвөн төрлийн (нүүрсхүчлийн хий, метан, азотын исэл, хүхрийн гексафлюорорид) хүлэмжийн 
хий, хоёр бүлэг (гидрофлюорокарбон ба перфлюорокарбон) бусад хийн ялгаруулалтыг 
бууруулахад чиглэгдсэн хуулиар баталгаажсан үүргүүдийг тодорхойлсноос гадна бусад гишүүн 
улс орнуудын дээрх асуудлаар хүлээх ерөнхий үүргийг тодорхойлсон. 

 

                                                

3 Оюу толгой ХХК, Оюу Толгой Төсөл – БОННБҮ, 2012, Бүлэг С2, хуу 25     
(http://ot.mn/media/ot/content/page_content/commitments/ESIA/1_ESIA/Impact_Assessment/ESIA_OT_C2_Climate_air_qualit
y_MN.pdf) 
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6.3 Агаарын чанарт нөлөөлөх гол ба болзошгүй сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга 
хэмжээний зөвлөмж 

ОТ төслийн үйл ажиллагаанаас агаарын чанарт нөлөөлөх гол сөрөг нөлөөллүүд нь тээврийн 
хэрэгслийн хөдөлгөөн, уурхайн овоолго, тэсэлгээний үйл ажиллагаанаас үүсэх тоосжилт болон 
тээврийн хэрэгсэл, ДТС болон шатаах зуухнаас бий болох бохирдуулагч хийн ялгарал юм. 
Төслийн үйл ажиллагааны явцад хэрэгжүүлэх тоосны хяналт болон тоосжилтыг багасгах арга 
хэмжээ нь дараах зүйлстэй уялдсан байх шаардлагатай. Үүнд:   

 Тоосжилт бий болгох гол эх үүсвэрүүдээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг инженерийн 
төлөвлөлтөд оруулах, 

 Төслийн талбай дээр явагдаж байгаа бүх үйл ажиллагааны явцад тоосжилтыг хянах, 
бууруулах үр ашигтай бөгөөд практик ач холбогдолтой үйл ажиллагааны журмыг 
тодорхойлох, 

 Төслийн үйл ажиллагаа болон тухайн орон нутгийн эх үүсвэрүүдээс бий болох 
тоосжилтыг тогтоох, хяналтын үр дүнг дүгнэх, тоосжилтын хяналтын иж бүрэн хөтөлбөр 
боловсруулах, 

 Тоосжилтыг бууруулах зорилтын хүрээнд ОТ төслийн талбай болон түүний ойр орчмын 
нутаг дэвсгэр дэх байгалийн ургамлыг хамгаалах, энэ талаар тухайн нутаг дэвсгэрт 
оршин сууж байгаа хүмүүстэй хамтарч ажиллах, 

 Зөвхөн зөвшөөрөгдсөн замаар тээвэрлэлт явуулж, хуурайшилтын улиралд замыг тогтмол 
услан тээврийн хэрэгслийг тогтмол үзлэгт хамруулж байх, 

 Хий байдлаар хаягддаг бохирдуулагчдыг багасгахдаа хүн амын эрүүл мэнд, ажилчдын 
болон тухайн орчинд оршин суугчдын тав тухтай нөхцөлийг хангах зорилт дээр үндэслэн 
холбогдох төлөвлөлтийг хийсэн байх шаардлагатай.  

Төслийн талбайн ойр орчимд нутаглаж буй малчин өрх болон ажилчдын байранд хүрч буй дуу 
шуугианы түвшинг MNS 4585:2007 (Агаарын чанар. Техникийн ерөнхий шаардлага) стандарт 
хэмжээнээс хэтрүүлэхгүй байхын тулд дараах арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлэх 
шаардлагатай. Үүнд:  

 Дуу чимээ багатай тоног төхөөрөмж сонгож ашиглах, 
 Чанга дуу чимээтэй тоног төхөөрөмжинд (генератор, бутлагч, тээрэм, компрессор, насос, 

хурдны хайрцаг зэрэг) дуу намсгагч, дуу тусгаарлагч болон хаалт хийх, 
 Төслийн талбайд байрлаж байгаа барилга байгууламжийн дуу авианы тусгаарлалтыг 

сайжруулах зэрэг болно.  

6.3.1 Баяжуулах үйлдвэрийн цогцолборын үйл ажиллагаанаас агаарын чанарт 
нөлөөлөх гол ба болзошгүй сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний 
зөвлөмж 

Гол сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ  

Баяжуулах үйлдвэрийн үйл ажиллагааны анхдагч бутлуурын хэсгийн хүдэр бутлалт болон 
хүдрийн агуулахад хүдэр буулгалтаас тоосжилт үүснэ. Иймд тухайн орчны тоосжилтыг бууруулах 
зорилгоор ОТ ХХК 2014 онд тоосжилт хамгийн ихтэй анхдагч бутлуурын хэсэгт тоос дарах 
хөөсөн систем суурилуулсан боловч тодорхой үр дүнд хүрээгүй байна. Иймд цаашид тоосжилтыг 
бууруулах хамгийн оновчтой шийдлийг олж, талбайдаа туршин ажиллуулж оновчтой хувилбарыг 
сонгох нь зүйтэй. Мөн хүдрийн агуулахад ус шүршиж тоос дардаг систем суурилуулах 
шаардлагатай байна. 
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6.3.2 ХХБ-ийн үйл ажиллагаанаас агаарын чанарт нөлөөлөх гол ба болзошгүй сөрөг 
нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний зөвлөмж 

Гол сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ  

Баяжуулах үйлдвэрээс 64%-ийн хатуулагтай хаягдлыг ХХБ руу шахах бөгөөд шахсан хаягдал нь 
далангийн баруун хэсэгт байрлах хоолойнуудаас гарч, дэд сангуудад улирлын болон тунаж 
суусан хаягдлын хэмжээний хязгаарлалттай уялдуулан ээлжлэн ашиглах юм. Иймд ХХБ-ийн 
хаягдал хатаж хуурайшин тоос дэгдэх нөхцөл бага, мөн баяжуулах үйлдвэрт ашиглаж байгаа ус 
нь давсжилт их буюу МУ-ын Ундны усны стандартаас дунджаар 5 дахин өндөр агуулгатай, ОУ-д 
тоосжилт буруулахад ашиглагддаг магнийн хлорид (MgCI2)–ын хэмжээнд байгаа нь хатаж 
хуурайшсан хэсгийг барьцалдуулж хязгаарлах хүчин зүйл болно4. 

Гэвч ХХБ-ийн гадаргуугийн хэсгээс хүчтэй салхины үед тоосжилт бий болох магадлалтай. Уг 
тоосжилтыг багасгах хамгийн зөв арга нь тухайн хэсгийг байнга чийгтэй байлгах явдал юм. Гэвч 
үйл ажиллагаа явагдах үед ашиглаж байгаа хэсгийн нэг хэсэг нь хатаах, нөгөө хэсэг нь хаягдал 
ирэх хэсэг байх тул нэлээд хүндрэлтэй байна. Өөрөөр хэлбэл, хатаах хэсгийг өвлийн улиралд 
чийгшүүлэх нь нэлээд хүндрэлтэй байх болно. Тоосжилтыг багасгах өөр арга хэмжээнүүдийг 
ашиглалтын явцад судлан үзэж, хамгийн үр дүнтэй арга хэмжээг авах шаардлагатай. Үүнд:  

 Салхины дефляцийг сааруулах, ингэснээр хуурай тоос зөөгдөх үйл ажиллагааг 
хязгаарлах, цасны хунгараас хамгаалах хашаа барих;  

 Хатаалт хийгдсэн хэсгүүд дээр салхины нөлөөгөөр элэгдэл үүсэхээс хамгаалах зорилгоор 
чийгшүүлэх системийг байгуулах;  

 Үйл ажиллагааны явцад ХХБ-ийн хуурай гадаргуу дээр хаягдал чулуулаг болон 
цахилгаан станцын үнсэн барьцалдуулагчийг хольж асгах; 

 ХХБ болон салхины зонхилох чиглэлийг харгалзан үзэж түүний хэлбэр хэмжээг нь зүй 
зохистой байдлаар тогтоож төлөвлөх, ХХБ-ийн хэсгүүд нь зүүн, баруун тийш үргэлжилж, 
дотроо ХЧО-н тусгаарлагч ханануудтай байвал салхиар зөөгдөх хаягдлуудыг барих,  

 Төслийн нийт усны хэрэгцээг багасгах, салхи эсэргүүцэх гадаргуунуудыг илүү ихээр бий 
болгох туршилт судалгааны ажлыг үргэлжлүүлэн хийх хэрэгтэй. Нийт хаягдлын 60-70%-
ийг нарийн ширхэгт хаягдал байхаар авч үзэх нь салхины эсэргүүцлийг сайжруулах нэг 
чухал хүчин зүйл тул цаашид нарийвчилсан төлөвлөлтийн шатанд анхаарч үзэх 
шаардлагатай.   

6.3.3 Ил уурхайн үйл ажиллагаанаас агаарын чанарт нөлөөлөх гол ба болзошгүй 
сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний зөвлөмж 

Гол сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ  

Ил уурхайгаас үүсэх тоосжилтыг бууруулахын тулд дараах арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлэх 
шаардлагатай. Үүнд: 

 Хуурай, салхитай улиралд уурхайн дотоод замыг услах. Усанд тоос дарагч 
бүтээгдэхүүнийг нэмж өгөх нь зохимжтой. Тоос дарагч бүтээгдэхүүнүүд нь газрын 
гадаргыг царцдас хэлбэртэй болгож, тоосны ширхэгүүдийг барьцалдуулдаг. Шороон 
замыг ус шүршигчээр шүршиж чийгшүүлэх нь тоосны дэгдэлтийг дунджаар 55% буюу 
түүнээс их хэмжээгээр бууруулдаг бол химийн нэмэлт бүрэлдэхүүнийг нэмж өгснөөр 
тоосны дэгдэлт 90-95% хүртэл буурдаг (IFC, 2007), 

 Шороон замыг дагтаршуулах, хайргаар хучих зэрэг болно.  

                                                

4 Оюу Толгойн төслийн баяжуулах үйлдвэрийн хаягдал хадгалах байгууламж орчмын тоосны хяналт шинжилгээний үр 
дүнгийн тайлан, 2015, хуудас 6-8 (дотоод тайлан) 
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Хуурайшилт ихтэй улиралд зам талбайг тогтмол услан зөвхөн зөвшөөрөгдсөн замаар тээвэрлэлт 
явуулж, олон салаа зам гаргахгүй байх тал дээр анхааран ажилладаг байна. Уурхайн замаар 
зорчих хурдны хязгаарыг тогтоож, зөвхөн уурхайд мөрдөгддөг замын хөдөлгөөний нэмэлт 
дүрмүүдийг баримтлан ажилладаг байна. 

Тоос дарагч бодис 

Шороон зам болон бусад тоосжилт бүхий талбайд хэдий хэмжээний нунтаг болон уусмал 
бүтээгдэхүүн шаардлагатайг доорх хүснэгтэд үзүүлэв (DustOff бүтээгдэхүүний жишээн дээр). 

Хүснэгт 6.3.1: Тоос дарагч бодисын шаардагдах хэмжээ 

Тоос дарагч бодисыг нэг удаа шүршихэд дунджаар 7-14 хоног орчим хугацаанд тоос үүсгэдэггүй. 
Энэ төрлийн бодисыг хэрэглэх тутамд шаардагдах бодисын хэмжээ багасдаг болно. 

ХЧО-оос үүсэх тоосжилтыг бууруулахад дараах арга хэмжээг авах шаардлагатай. Үүнд:  

 Уурхай болон хаягдлын далангуудын хооронд хаягдал зөөх замуудыг усаар чийглэх; 
 ХЧО-ыг хийхдээ түүний зарим хэсгүүдэд үүсэх тоосжилтыг багасгах зорилгоор тоосыг 

барих хана юмуу хучаас хийх; 
 Салхи ихтэй байгаа нөхцөлд хаягдлыг салхины чиглэлийн доод талд, хамгаалалт бүхий 

хэсэгт буулгах; 
 Хаягдлын даланг аль болох хурдан хугацаанд нөхөн сэргээж, идэвхтэй хэсгийн талбайг 

багасгах зэрэг орно.  

ХЧО-ыг ашиглахгүй болсон үед салхи эсэргүүцэх гадаргуу бий болгох хэрэгтэй материал нь 
хайрга чулуу болон хөрсний холимог байж болох юм. Хайрга ба чулуу нь салхины үлээлтэд 
тогтвортой бөгөөд жижиг ширхэгтэй хөрс нь тоосжилтыг барих бололцоотой юм. Ийм шийдэл үр 
ашигтай байж болох нь байгаль дээр харагддаг ба салхины элэгдлийн эсрэг өөрийн төрх 
байдлаа хадгалж үлдэхэд ач холбогдолтой байдаг нь ажиглагддаг.  

6.3.4 ДТС-ын үйл ажиллагаанаас агаарын чанарт нөлөөлөх гол ба болзошгүй сөрөг 
нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний зөвлөмж 

ДТС-ын үйл ажиллагаанаас үүсэх агаар бохирдуулагч бодисын хийн агууламжийг MNS 
4585:2007, MNS 6342:2012 (Агаарын чанар. Аюултай хог хаягдал шатаах зуухны яндангаар агаар 
мандалд хаягдах утааны найрлага дахь агаар бохирдуулах зарим бодисын зөвшөөрөгдөх дээд 
хэмжээ) стандартуудын зөвшөөрөгдөх дээд түвшингөөс хэтрүүлэхгүй байх шаардлагатай.  

ДТС-ын системд агаарын чанарын мэргэжлийн албаар хэмжилт хийлгэн дүгнэлт гаргуулсан 
бөгөөд уг дүгнэлтийн дагуу дотооддоо тогтмол мониторинг хийж хянаж байх, тогтмол хуваарийн 
дагуу болон агаарын чанарын хяналтын үр дүнд үндэслэн техникийн үзлэг, засвар үйлчилгээг 
хийдэг байна. 

6.3.5 ХХБТ-ийн үйл ажиллагаанаас агаарын чанарт нөлөөлөх гол ба болзошгүй 
сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний зөвлөмж 

ХХБТ-ийн шатаах зуухнаас ялгарах утааг тогтмол хянаж байх шаардлагатай.  

Шороон замын төрөл Хуурай нунтаг бодис (кг/м2) 30-35%-ийн уусмал (литр/м2) 
Шороон зам 0.67 1.36 
Хүнд даацын машины зогсоол 0.76 1.51 
Уурхай доторх зам 0.89 1.76 
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6.3.6 Бетон зуурмагийн үйлдвэрийн үйл ажиллагаанаас агаарын чанарт нөлөөлөх 
гол ба болзошгүй сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний зөвлөмж 

Чулуу ачих, буулгах, бутлах зэргээс үүссэн тоосыг сарнитал үйлдвэрийн үйл ажиллагааг түр 
зогсоох арга хэмжээг авдаг байна. Зөвхөн зөвшөөрөгдсөн замаар тээвэрлэлт явуулж, 
хуурайшилтын улиралд зам, машиныг тогтмол усалж тээврийн хэрэгслийг тогтмол үзлэгт 
хамруулах, хатуу хог, шороотой талбайд хязгаарлалт тавих хэрэгтэй. 

6.3.7 БУЦБ-ийн үйл ажиллагаанаас агаарын чанарт нөлөөлөх гол ба болзошгүй 
сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний зөвлөмж 

БУЦБ-ийн үйл ажиллагаанаас үүсэх эвгүй үнэрийг багасгахын тулд лаг, хатуу хаягдлыг битүү 
саванд тээвэрлэж, төвлөрсөн хаягдлын цэгт хаяж, хөрсөөр хучих арга хэмжээг авах хэрэгтэй. 

6.3.8 Хүнд машин, механизмын засварын цехийн үйл ажиллагаанаас агаарын 
чанарт нөлөөлөх гол ба болзошгүй сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга 
хэмжээний зөвлөмж 

Техникийн үзлэгт оруулсан, ялгаруулж буй хорт утаа нь стандарт түвшинд буй тээврийн 
хэрэгслийг ашиглах, засвар үйлчилгээг тогтмол хийх, яндан бүрт шүүлтүүр суурилуулж өгөх, 
тохиргоо, техникийн горимыг сайтар мөрдөх, түлшний найрлага, чанар, стандартыг сайтар 
хянах, чанартай түлш хэрэглэх зэрэг арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх нь зүйтэй. 

6.4 Гадаргын усанд нөлөөлөх гол ба болзошгүй сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга 
хэмжээний зөвлөмж 

Уг төслийн талбайд хатуу, шингэн хог хаягдлыг ил задгай хаях, химийн бодисыг тээвэрлэх, 
хадгалах, ашиглах явцад асгах, ШТС, түлшний агуулах, тээврийн хэрэгсэл, хүнд машин, 
механизмаас ШТМ асгарах, ДТС-аас гарах үнсийг тээвэрлэх явцад асгах, хаях, БУЦБ-ийн үйл 
ажиллагааны доголдлоос болон MNS 4943:2015 стандартын шаардлага хангаагүй бохир усыг 
байгальд нийлүүлэх, үйл ажиллагааны явцад технологийн горим зөрчих, аюулгүй ажиллагааны 
дүрэм зөрчих зэргээс гарах осол болон болгоомжгүй үйлдлээс хөрсний бохирдол үүсэж, улмаар 
хур тунадас орсон тохиолдолд үерийн усаар дамжин гадаргын болон бага гүний уст үеүдийг 
бохирдуулж болзошгүй. Энэ хэсэгт уг сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний талаар авч 
үзнэ. 

Дээрх сөрөг нөлөөллийг бууруулахын тулд дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх шаардлагатай. 
Үүнд:  

 Хог хаягдлыг эх үүсвэр дээр нь ангилж ХХБТ-д хүргүүлэх;  
 ХХБТ-ийн шингэн хаягдал хальж асгарахаас сэргийлж түвшинд нь байнгын хэмжилт 

хийж, хянах; 
 Химийн бодисыг тээвэрлэх үеийн савны битүүмжлэл, бүрэн бүтэн байдлыг байнга 

шалгах, одоо ашиглаж байгаа агуулахуудыг стандартын дагуу ашиглахад байнгын 
хяналт тавих, асгарсан химийн бодисыг зориулалтын материалаар цэвэрлэх, 
шаардлагатай газарт байршуулах; 

 ШТМ алдагдахаас сэргийлж, асгаралт бий болж болзошгүй газруудад хамгаалалтын 
суурь хийх; 

 ШТС, түлшний агуулах, машин техникээс ШТМ алдагдсан тохиолдолд, тархахаас 
сэргийлж зориулалтын шингээгч материал, хэрэгсэл (spill kit)-ийг шаардлагатай газарт 
байршуулах; 

 ДТС-ын үнс, хог хаягдлыг тээвэрлэх, зөвшөөрөгдсөн газарт хаяхдаа Хог хаягдлын 
менежментийн журмыг баримтлах, тогтсон замаар тээвэрлэлт явуулах; 
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 Баяжуулах үйлдвэр, тэсрэх бодисын болон бетон зуурмагийн үйлдвэр, ШТС, түлшний 
агуулах, БУЦБ-ийн тоног төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн, аюулгүй байдлыг байнга шалгаж, 
гэмтэл илэрвэл шуурхай арга хэмжээ авах; 

 Цэвэршүүлсэн бохир уснаас дээж авч MNS 4943:2015 стандартын шаардлагад нийцэж 
буй эсэхэд тогтмол хяналт тавих, нийцээгүй тохиолдолд дахин цэвэршүүлсэний дараа 
уурхайн дотоод зам усалгаанд ашиглах зэрэг болно. 

Дараах хэсэгт уг төслийн үйл ажиллагаанаас гадаргын усанд нөлөөлөх гол ба болзошгүй сөрөг 
нөлөөллүүд, түүнийг бууруулах арга хэмжээний зөвлөмжийг тусгав. 

6.4.1 Баяжуулах үйлдвэрийн цогцолборын үйл ажиллагаанаас гадаргын усанд 
нөлөөлөх гол ба болзошгүй сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний 
зөвлөмж 

Гол сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 

Төслийн талбайн зүүн хэсэгт Дугат, Халивын сайр нь ХХБ-ийг дайрч өнгөрдөг тул эдгээр 
сайрын голдрилыг шилжүүлэн шуудуугаар дамжуулан Будаагийн түр урсацын голдрилд 
дахин нийлдэг болгон өөрчилсөн байна (Зураг 5.4.2). Эрчимшил ихтэй хур борооны үед 
эдгээр сайруудад их хэмжээний үерийн урсац үүсэн голдрил шилжүүлэх суваг буюу ус 
зайлуулах шуудууг давж ХХБ-ийн даланг сэтэлж болзошгүй. 

Одоо ашиглаж байгаа ХХБ-ийн 1-р сан нь 2021 он гэхэд дүүрэх ба 1-р санг хаах үед 2-р 
санг хойш өргөтгөж барина5. Өргөтгөж барих хэсэгтэй Халив, Дугатын сайрын үерийн 
замнал давхацна. Эдгээр сайрын хамгийн их урсацын тооцоог үерийн ус зайлуулах 
шуудууны хөндлөн чиглэлд хийв. Дугатын сайр-1, Дугатын сайр-2, Халивын сайр 
(Хавсралт зураг 5.4.2) үерлэхэд ажиглагдах хамгийн их урсацын хэмжээ 0.82 м3/сек, 0.04 
м3/сек, 0.68 м3/сек тус тус байна. Иймээс хур борооны үерийн хамгийн их урсацын 
хэмжээнд үндэслэн одоо байгаа үерийн ус зайлуулах сувгийн багтаамж, хийцэд хяналт 
шалгалт хийх, шаардлагатай засвар арчлалтыг тухай бүр хийж болзошгүй эрсдэлээс 
сэргийлэх хэрэгтэй.  

Болзошгүй сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 

ХХБ-ийн уснаас хөрсөнд нэвчилт үүсэх, далан сэтрэх (халих) зэрэг ослоос ус алдах, мөн хатуу, 
шингэн хог хаягдлыг хөрсөнд ил задгай хаяснаас тухайн орчинд хөрсний бохирдол үүсэж, 
улмаар хур тунадас орсон тохиолдолд үерийн усаар дамжин гадаргын болон бага гүний уст 
үеүдийг бохирдуулж болзошгүй. Тиймээс дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх шаардлагатай. 
Үүнд:  

 Хог хаягдлыг эх үүсвэр дээр нь ангилж ХХБТ-д хүргүүлэх;  
 ХХБ-ийн ус, ойролцоох нөлөөлөлд өртөж болзошгүй хэсгийн хөрсөнд тогтмол 

мониторинг хийх, ХХБ-ийн ойролцоох мониторингийн цооногуудын уснаас дээж авч 
хяналт тавих (Тус тайлангийн газрын доорх усны болон хөрсөн бүрхэвчийн бүлгээс 
дэлгэрүүлж үзнэ үү); 

 Баяжуулах үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн, аюулгүй байдлыг байнга 
шалгаж, гэмтэл илэрвэл шуурхай арга хэмжээ авах шаардлагатай. 

                                                

5 Натур Фрейндли ХХК, “Баяжуулах үйлдвэрийн өтгөрүүлсэн хаягдал хадгалах байгууламж”-ийн байгаль орчны 
нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээний тайлан, 2015, хуу 15 
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6.4.2 Ил уурхайн үйл ажиллагаанаас гадаргын усанд нөлөөлөх гол ба болзошгүй 
сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний зөвлөмж 

Гол сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 

Ундайн сайр нь ил уурхай болон хаягдал чулуулгийн овоолгын талбайг дайрч өнгөрдөг 
учир уурхайн доод хэсгийн усны урсац, чанарыг алдагдуулахгүй байх, мөн тус сайрын 
газрын доорх ус ил уурхай руу шүүрч алдагдах, үүнээс үүдэлтэй Ундайн сайр дагуух 
малчдын гар худгуудын усны түвшин буурах, хуурайших болон 100, 1000 жилд нэг 
тохиолдох их үерийн урсац ил уурхайд орохоос урьдчилан сэргийлэх зорилгоор тус 
сайрын голдрилд (газрын доорх усны урсацтай хамт) тохируулга хийжээ. Ундайн сайрын 
голдрилд хэсэгчлэн тохируулга хийснээр уг сайрын төслийн талбайг дайран өнгөрөх 
хэсгийн байгалийн нөхцөл 4.9 км-ээр, ус хурах талбайн урсац Нуур цанхийн сайрт шилжин 
гадаргын усны сүлжээ нь өөрчлөгджээ. Тус сайрын голдрил өөрчилсөн хэсэгт үер болсон 
тохиолдолд гадаргын усны урсгал үндсэн голдрилдоо эргэн нийлж буй эсэхийг шалгахын 
тулд гадаргын усны хяналт шинжилгээний цэгүүд дээр тогтмол хяналт тавих хэрэгтэй (Тус 
тайлангийн ОХШХ-ийн Гадаргын усны хэсгээс дэлгэрүүлж үзнэ уу). 

Болзошгүй сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 

EGi компани нь ОТ ХХК-ийн захиалгаар уурхайд үүсэж болзошгүй ХЧУ-ын нөхцөлийг судлах 
зорилгоор хаягдал чулуулаг болон баяжуулах үйлдвэрийн хаягдлын дээжинд геохимийн үнэлгээ 
хийсэн байна. Геохимийн туршилтын ажилд хаягдал чулуулгийн материалыг төлөөлүүлж 
одоогийн ил уурхайн үйл ажиллагааны тавин тэсэлгээний цооногийн зүсэлтийн дээжүүд болон 
гурван сарын хаягдлын дээжийг ашиглажээ. Бүх дээжийг стандарт геохимийн шинж чанарыг 
тодорхойлох туршилтаар шинжилсэн байна. Ил гарсан хаягдал чулуулгийн дээжүүд нь ХЧУ 
үүсгэх боломж багатай, нийт хүхэр бага, ялгаран гарч буй хүчлийг саармагжуулах илүүдэл ХСЧ-
тай байна. Бүх дээж хүчил үл үүсгэх ангилалд багтжээ6.  

ХЧО-ын хүчил, шүлтийн тэнцвэр алдагдаж, агаартай исэлдэн, хур бороо орсноор хүчилллэг 
урсац үүсэж улмаар газрын гадарга, хөрсөөр дамжин гадаргын болон газрын доорх усыг 
бохирдуулж болзошгүй. Хаягдал чулуулгийн дээжүүд нь дунджаар 60 кг H2SO4/тонн бүхий 
илүүдэл ХСЧ-тай байгаа тул эдгээр хүчил үл үүсгэгч (ХҮҮ) материалыг ашиглан хүчил үүсгэх 
боломжтой материалтай хольж үелүүлэн хүчиллэг чулуулгийн урсацыг хянах боломжтой. Гэвч 
хүчиллэг чулуулгийн урсацыг урт хугацаанд хянахын тулд хүдрийн тэжээлийн геохимийн 
өөрчлөлт болон хаягдлын найрлагын өөрчлөлтийн тухай дэлгэрэнгүй мэдээлэл цуглуулах 
шаардлагатай (EGi PTY LTD, 2015). ХЧО-оос Ундайн сайрын өмнөд хэсэг рүү бохирдсон урсац 
орохоос урьдчилан сэргийлэх зорилгоор өмнөд даланг барьсан байна (Хавсралт зураг 5.4.1). 
Хүчиллэг урсацаас үүсэж болзошгүй сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээг тус тайлангийн 
“Хаягдлын менежмент”-ийн бүлгээс дэлгэрүүлж үзнэ үү. 

Ил уурхайн орчимд хатуу, шингэн хог хаягдлыг ил задгай хаяснаас хөрсний бохирдол үүсэж хур 
тунадас орсон тохиолдолд үерийн усаар дамжин гадаргын болон бага гүний уст үеүдийг 
бохирдуулж болзошгүй. Тиймээс дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх шаардлагатай. Үүнд: 

 Хог хаягдлыг эх үүсвэр дээр нь ангилж ХХБТ-д хүргүүлэх;  
 “Хог хаягдлын менежментийн төлөвлөгөө”-ний хэрэгжилтэд хяналт тавих хэрэгтэй (Тус 

тайлангийн хаягдлын менежментийн хэсгээс дэлгэрүүлж үзнэ үү). 

                                                

6 Environmental geochemistry international PTY LTD, Geochemical Assessment of Waste Rock and Tailings Samples from the 
Oyu Tolgoi Mine, Mongolia, 2015, p 1-2 
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6.4.3 Тэсрэх бодисын үйлдвэрийн үйл ажиллагаанаас гадаргын усанд нөлөөлөх гол 
ба болзошгүй сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний зөвлөмж 

Болзошгүй сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 

Тэсрэх бодисын үйлдвэрийн үйл ажиллагаанаас гадаргын усанд шууд нөлөөлөх сөрөг нөлөөлөл 
байхгүй. Харин химийн бодис тээвэрлэх, хадгалах үйл ажиллагаа, хог хаягдлыг ил задгай хаях, 
ШТМ асгарах зэргээс тухайн орчинд хөрсний бохирдол үүсэж, улмаар хур тунадас орсон 
тохиолдолд үерийн усаар дамжин гадаргын болон бага гүний уст үеүдийг бохирдуулж 
болзошгүй. Тиймээс дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх шаардлагатай. Үүнд:   

 Хог хаягдлыг эх үүсвэр дээр нь ангилж ХХБТ-д хүргүүлэх;  
 “Хог хаягдлын менежментийн төлөвлөгөө”-ний хэрэгжилтэд хяналт тавих (Тус 

тайлангийн хаягдлын менежментийн хэсгээс дэлгэрүүлж үзнэ үү); 
 Химийн бодисыг тээвэрлэх үеийн савны битүүмжлэл, бүрэн бүтэн байдлыг байнга 

шалгах, одоо ашиглаж байгаа агуулахуудыг стандартын дагуу ашиглахад байнгын 
хяналт тавих, асгарсан химийн бодисыг зориулалтын материалаар цэвэрлэх, 
шаардлагатай газарт байршуулах; 

 Тэсрэх бодисын үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн, аюулгүй байдлыг байнга 
шалгаж, гэмтэл илэрвэл шуурхай арга хэмжээ авах хэрэгтэй. 

6.4.4 ДТС-ын үйл ажиллагаанаас гадаргын усанд нөлөөлөх гол ба болзошгүй сөрөг 
нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний зөвлөмж 

Болзошгүй сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 

ДТС-ын үйл ажиллагаанаас гадаргын усанд шууд нөлөөлөх сөрөг нөлөөлөл байхгүй. Харин ДТС-
аас хаягдал үнс гарах бөгөөд түүнийг тээвэрлэх явцад асгах, хаях зэргээс, мөн бохир усыг 
зөвшөөрөлгүй хаяснаас тухайн орчинд хөрсний бохирдол үүсэж улмаар хур тунадас орсон 
тохиолдолд үерийн усаар дамжин гадаргын болон бага гүний уст үеүдийг бохирдуулж 
болзошгүй. Тиймээс дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх шаардлагатай. Үүнд: 

 “Хог хаягдлын менежментийн төлөвлөгөө”-ний хэрэгжилтэд хяналт тавих (Тус 
тайлангийн хаягдлын менежментийн хэсгээс дэлгэрүүлж үзнэ үү); 

 ДТС-ын үнс, хог хаягдлыг тээвэрлэх, зөвшөөрөгдсөн газарт хаяхдаа Хог хаягдлын 
менежментийн журмыг баримтлах, тогтсон замаар тээвэрлэлт явуулах шаардлагатай. 

6.4.5 ХХБТ-ийн үйл ажиллагаанаас гадаргын усанд нөлөөлөх гол ба болзошгүй 
сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний зөвлөмж 

Болзошгүй сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 

Шингэн хаягдлыг ууршуулах сангаас бохир ус хальж асгарснаас, хог хаягдлыг хадгалах, 
тээвэрлэх, булшлах үйл ажиллагааны нөлөөгөөр тухайн орчинд хөрсний бохирдол үүсэж, улмаар 
хур тунадас орсон тохиолдолд үерийн усаар дамжин гадаргын болон бага гүний уст үеүдийг 
бохирдуулж болзошгүй. Тиймээс дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх шаардлагатай. Үүнд:    

 ХХБТ-ийн шингэн хаягдал хальж асгарахаас сэргийлж түвшинд нь байнгын хэмжилт 
хийж, хянах; 

 “Хог хаягдлын менежментийн төлөвлөгөө” болон хэрэгжилтэд хяналт тавих (Тус 
тайлангийн хаягдлын менежментийн хэсгээс дэлгэрүүлж үзнэ үү); 

 ХХБТ-ийг ажиллуулах журам болон бусад холбогдох бичиг баримтуудын биелэлтэд 
хяналт тавих хэрэгтэй. 
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6.4.6 УЦСҮ-ийн үйл ажиллагаанаас гадаргын усанд нөлөөлөх гол ба болзошгүй 
сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний зөвлөмж 

Болзошгүй сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 

УЦСҮ-ийн үйл ажиллагаанаас гадаргын усанд шууд нөлөөлөх сөрөг нөлөөлөл байхгүй. Харин 
тухайн орчинд хог хаягдал, бохир усыг ил задгай зөвшөөрөлгүй хаяснаас хөрсний бохирдол 
үүсэж, улмаар улмаар хур тунадас орсон тохиолдолд үерийн усаар дамжин гадаргын болон бага 
гүний уст үеүдийг бохирдуулж болзошгүй. Тиймээс дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх 
шаардлагатай. Үүнд: 

 Хог хаягдлыг эх үүсвэр дээр нь ангилж ХХБТ-д хүргүүлэх; 
 “Хог хаягдлын менежментийн төлөвлөгөө”-ний хэрэгжилтэд хяналт тавин ажиллах 

хэрэгтэй (Тус тайлангийн хаягдлын менежментийн хэсгээс дэлгэрүүлж үзнэ үү). 

6.4.7 Бетон зуурмагийн үйлдвэрийн үйл ажиллагаанаас гадаргын усанд нөлөөлөх 
гол ба болзошгүй сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний зөвлөмж 

Болзошгүй сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 

Бетон зуурмагийн үйлдвэрийн үйл ажиллагаанаас гадаргын усанд шууд нөлөөлөх сөрөг 
нөлөөлөл байхгүй. Харин зуурмагийн түүхий эд болон зуурмаг тээвэрлэх явцад асгах, хог 
хаягдал, ялангуяа үйлдвэрээс гарах бохир усыг зөвшөөрөлгүй хаяснаас тухайн орчинд хөрсний 
бохирдол үүсэж, улмаар хур тунадас орсон тохиолдолд үерийн усаар дамжин гадаргын болон 
бага гүний уст үеүдийг бохирдуулж болзошгүй. Тиймээс дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх 
шаардлагатай. Үүнд: 

 Хог хаягдлыг эх үүсвэр дээр нь ангилж ХХБТ-д хүргүүлэх; 
 “Хог хаягдлын менежментийн төлөвлөгөө”-ний хэрэгжилт болон асгаралтын үед 

баримтлах журмын хэрэгжилтэд хяналт тавих (Тус тайлангийн хаягдлын менежментийн 
хэсгээс дэлгэрүүлж үзнэ үү); 

 Бетон зуурмагийн үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн, аюулгүй байдлыг 
байнга шалгаж, гэмтэл илэрвэл шуурхай арга хэмжээ авах шаардлагатай. 

6.4.8 Хүнд машин, механизмын засварын цехийн үйл ажиллагаанаас гадаргын 
усанд нөлөөлөх гол ба болзошгүй сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга 
хэмжээний зөвлөмж 

Болзошгүй сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 

Хүнд машин, механизмын засварын цехийн үйл ажиллагаанаас гадаргын усанд шууд нөлөөлөх 
сөрөг нөлөөлөл байхгүй. Харин тухайн орчинд хатуу, шингэн хог хаягдал (тосны шүүр, ШТМ-аар 
бохирдсон алчуур, даавуу), бохир усыг зөвшөөрөлгүй хаях, ШТМ асгарснаас хөрсний бохирдол 
үүсэж, улмаар хур тунадас орсон тохиолдолд үерийн усаар дамжин гадаргын болон бага гүний 
уст үеүдийг бохирдуулж болзошгүй. Тиймээс дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх 
шаардлагатай. Үүнд: 

 Хог хаягдлыг эх үүсвэр дээр нь ангилж ХХБТ-д хүргүүлэх; 
 Тосны шүүр, ШТМ-аар бохирдсон алчуур, даавууг шатаах зууханд шатааж аюулгүй 

болгох; 
 Машин техникээс ШТМ алдагдсан тохиолдолд, тархахаас сэргийлж зориулалтын 

шингээгч материал, хэрэгсэл (spill kit)-ийг шаардлагатай газарт байршуулах; 



16 

 

 Хог хаягдлын менежментийн төлөвлөгөө болон асгаралтын үед баримтлах журмын 
хэрэгжилтэд хяналт тавих (Тус тайлангийн хаягдлын менежментийн хэсгээс дэлгэрүүлж 
үзнэ үү) шаардлагатай. 

6.4.9 БУЦБ-ийн үйл ажиллагаанаас гадаргын усанд нөлөөлөх гол ба болзошгүй 
сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний зөвлөмж 

Гол сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 

Төслийн талбайд Манлай кемпийн ажилчдын суурингийн цэвэрлэх байгууламж-1, 2, Ахуйн бохир 
ус цэвэрлэх байгууламж, Эрчим, Өмнөд кемп (одоогоор ажиллахгүй байгаа), Зуны кемпийн 
цэвэрлэх байгууламж байдаг. Эдгээр цэвэрлэх байгууламжаас гарч байгаа цэвэршүүлсэн бохир 
усны чанарын шинжилгээний үр дүнг харьцуулахдаа MNS 4943:2015 (Хүрээлэн байгаа орчин. 
Усны чанар. Хаягдал ус. Ерөнхий шаардлага) стандартад заасан зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнээс 
давсан үзүүлэлтүүдийг сонгов (Хүснэгт 5.4.3- Хүснэгт 5.4.6). 

Манлай кемпийн ажилчдын суурингийн цэвэрлэх байгууламж-1-ийн 2014-2016 оны 
цэвэршүүлсэн бохир усны шинжилгээний дүнг MNS 4943:2015 стандарттай харьцуулахад 
эрдэсжилт 1790-2526 мг/л-ээр, нийт фосфор 0.34-15.68 мг/л-ээр, умбуур бодис 0.5-94 мг/л-ээр, 
химийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч (ХХХ) 43.36-196.5 мг/л-ээр, температур 2.6˚С-аар, хүнцэл 0.01-
0.02 мг/л-ээр, хром 0.006-0.011 мг/л-ээр, селен 0.009-0.02 мг/л-ээр, мөнгөн ус 0.04 мг/л-ээр, 
стронци 1.6-3.3 мг/л-ээр тус тус их байна (Хүснэгт 5.4.3). 

Манлай кемпийн ажилчдын суурингийн цэвэрлэх байгууламж-2-ын 2014-2016 оны цэвэршүүлсэн 
бохир усан дахь эрдэсжилт 1916-3216 мг/л-ээр, нийт фосфор 0.73-4.23 мг/л-ээр, умбуур бодис 
18-76 мг/л-ээр, ХХХ 9.62-212.1 мг/л-ээр, температур 2.8˚С-аар, хүнцэл 0.02 мг/л-ээр, хром 0.006-
0.010 мг/л-ээр, селен 0.008 мг/л-ээр, мөнгөн ус 0.004 мг/л-ээр, стронци 2.5-3.4 мг/л-ээр MNS 
4943:2015 стандартад заасан зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнээс их байна (Хүснэгт 5.4.4). 

Ахуйн бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн 2014-2016 оны цэвэршүүлсэн бохир усан дахь 
эрдэсжилт 2.8-4.9 мг/л-ээр, нийт фосфор 0.22-4.19 мг/л-ээр, умбуур бодис 6-80.5 мг/л-ээр, ХХХ 
6.02-202.1 мг/л-ээр, биохимийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч (БХХ) 2.97 мг/л-ээр, температур 2.6˚С-
аар, хүнцэл 0.04 мг/л-ээр, хром 0.002-0.011 мг/л-ээр, селен 0.01 мг/л-ээр, мөнгөн ус 0.04 мг/л-
ээр, стронци 2.4-3.3 мг/л-ээр MNS 4943:2015 стандартад заасан зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнээс 
давсан байна (Хүснэгт 5.4.5). 

Эрчим кемпийн цэвэрлэх байгууламжийн 2014 оны цэвэршүүлсэн бохир усан дахь эрдэсжилт 
224-2398 мг/л-ээр, хром 155.39 мг/л-ээр, стронци 2.2 мг/л-ээр MNS 4943:2015 стандартад заасан 
зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнээс их байна (Хүснэгт 5.4.6). 

Өмнөд кемпийн цэвэрлэх байгууламжийн 2014 оны цэвэршүүлсэн бохир усан дахь эрдэсжилт 
546-1034 мг/л-ээр, хром 1.35-151.7 мг/л-ээр, стронци 0.4-1.1 мг/л-ээр MNS 4943:2015 стандартад 
заасан зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнээс давсан байна (Хүснэгт 5.4.6). 

Зуны кемпийн цэвэрлэх байгууламжийн 2015-2016 цэвэршүүлсэн бохир усан дахь эрдэсжилт 54 
мг/л-ээр, нийт фосфор 0.22-40.49 мг/л-ээр, умбуур бодис 18-94 мг/л-ээр, ХХХ 9.62-212.1 мг/л-
ээр, хром 0.62 мг/л-ээр, мөнгөн ус 0.004 мг/л-ээр MNS 4943:2015 стандартад заасан 
зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнээс их байна (Хүснэгт 5.4.6). 

Ахуйн хэрэгцээний усыг ОТ төслийн талбайгаас зүүн хойд зүгт 25-70 км-т орших Гүний хоолойн 
газрын доорх усны ордоос буюу нийт 28 цооногоос хангадаг. Тус газрын доорх усны ордын усны 
чанарын шинжилгээний үр дүнгээс үзэхэд кальци (Ca), натри (Na), хлорид (Сl), сульфат (SO4), 
фтор (F), магни (Mg), хатуулаг, берилли (Be), селени (Se), стронци (Sr), хар тугалга (Pb) ба 
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кадьми (Cd)-ийн агууламж өндөр байна (Тус тайлангийн газрын доорх усны бүлгээс дэлгэрүүлж 
үзнэ үү). 

БУЦБ-ийн үйл ажиллагааны доголдлоос болон MNS 4943:2015 стандартын шаардлага хангаагүй 
бохир усыг байгальд нийлүүлснээс тухайн орчинд хөрсний бохирдол үүсэж, улмаар хур тунадас 
орсон тохиолдолд үерийн усаар дамжин гадаргын болон бага гүний уст үеүдийг бохирдуулж 
болзошгүй. Тиймээс дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх шаардлагатай. Үүнд: 

 БУЦБ-ийн тоног төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн, аюулгүй байдлыг байнга шалгаж, гэмтэл 
илэрвэл шуурхай арга хэмжээ авах; 

 Цэвэршүүлсэн бохир уснаас дээж авч MNS 4943:2015 стандартын шаардлагад нийцэж 
буй эсэхэд тогтмол хяналт тавих, нийцээгүй тохиолдолд дахин цэвэршүүлсэний дараа 
уурхайн дотоод зам усалгаанд ашиглах шаардлагатай.    

6.4.10 Халивын элсний ордын үйл ажиллагаанаас гадаргын усанд нөлөөлөх гол ба 
болзошгүй сөрөг нөлөөллиййг бууруулах арга хэмжээний зөвлөмж 

Гол сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 

Халивын элсний орд нь төслийн талбайн зүүн хойд хэсэгт Халивын сайрын голдрилд 
оршино. Тус ордын бодитой (B) нөөц нь 1,089,500 м3 юм. Уг ордыг жилд 150,000 м3 хүчин 
чадалтайгаар 8 жилийн хугацаанд олборлоно. Уурхайг ашиглалтад хүлээн авах 2009 оны 7 
дугаар сарын 31-ний өдрийн 10 дугаартай улсын комиссын актаар тус ордын үйл 
ажиллагааг эхлүүлжээ. Энэ ордоос элс олборлосноор Халивын сайрын голдрил 
өөрчлөгдсөн байна.   

Уг элсний ордыг олборлож дууссаны дараа MNS 5917:2008 (Байгаль орчин. Уул уурхайн 
үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаагаар эвдэрсэн газрын нөхөн сэргээлт. Техникийн ерөнхий 
шаардлага) стандартын дагуу Халивын сайрын голдрилыг унаган төрхөнд нь дөхүүлэн нөхөн 
сэргээлтийг хийх шаардлагатай. 

6.4.11 Түлшний агуулах, ШТС-аас гадаргын усанд нөлөөлөх гол ба болзошгүй сөрөг 
нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний зөвлөмж 

Болзошгүй сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 

Түлшний агуулах болон ШТС-аас асгаралт, алдагдал бий болсон үед тухайн орчинд хөрсний 
бохирдол үүсэж, улмаар хур тунадас орсон тохиолдолд үерийн усаар дамжин гадаргын болон 
бага гүний уст үеүдийг бохирдуулж болзошгүй. Тиймээс дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх 
шаардлагатай. Үүнд: 

 ШТМ алдагдсан тохиолдолд, тархахаас сэргийлж зориулалтын шингээгч материал, 
хэрэгсэл (spill kit)-ийг шаардлагатай газарт байршуулах; 

 ШТС, түлшний агуулахын бүрэн бүтэн, аюулгүй байдлыг байнга шалгаж, гэмтэл илэрвэл 
шуурхай арга хэмжээ авах; 

 Асгаралтын үед баримтлах журмын хэрэгжилтэд хяналт тавих хэрэгтэй. 

6.5 Газрын доорх усанд нөлөөлөх гол ба болзошгүй сөрөг нөлөөллийг бууруулах 
арга хэмжээний зөвлөмж 

БОНХАЖЯ-наас 2016 оны 5 дугаар сарын 4-ний өдөр гаргасан №11/2679 тоот Ерөнхий 
үнэлгээний дүгнэлтийн гүйцэтгэлийн хуудсанд газрын доорх усны чиглэлээр дараах асуудлуудад 
онцгойлон анхаарахаар тусгасан байна. Үүнд:  
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1. Газрын доорх болон гадаргын усны нөхцөл байдлыг тодорхойлж, уурхайд ашиглах усны 
эх үүсвэр, хэмжээг тодорхойлж, түүнтэй уялдуулан нарийвчлан тооцож, ус ашиглуулах 
мэргэжлийн дүгнэлтийг яамнаас гаргуулах, 

2. Олборлолтын үйл ажиллагаанаас усны нөөц, горим чанарт үзүүлэх нөлөөллийг тогтоож, 
түүнд тавих хяналт, хугацаа, хөрөнгө зардлыг нарийвчлан тооцох,  

3. Усны алдагдлыг багасгах, усыг хэмнэлттэй ашиглах технологийн хувилбарыг судалж 
тайланд тусгах, 

4. Үйлдвэрлэл-ахуйгаас гарах бохир усны хэмжээ, найрлагыг нарийвчлан тогтоож, түүнийг 
байгаль орчинд халгүйгээр зайлуулах арга хэмжээ, түүнд шаардагдах зардлыг тооцох,  

5. Усны тухай хууль тогтоомж болон бусад хууль тогтоомжоор хориглосон хязгаарласан 
бүсийн дэглэмийг зөрчихгүй байх талаар холбогдох мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлт 
гаргуулж тайланд хавсаргах зэрэг болно.  

ОТ ордоос зэс, алт олборлох, боловсруулах үйл ажиллагааны явцад удаан хугацааны турш 
үйлдвэрлэлийн зориулалтаар их хэмжээний ус ашиглах бөгөөд уг усыг Гүний хоолойн газрын 
доорх усны ордоос ашиглах юм. Иймд баяжуулах үйлдвэрт ашиглах усны тоо хэмжээ, ус 
ашиглуулах мэргэжлийн дүгнэлт зэргийг шинээр хийгдэх Гүний хоолойн газрын доорх усны 
ордын БОННҮ-ний нэмэлт тодотгол тайланд нарийвчлан авч үзнэ. Харин ОТ төслийн талбай 
дахь усны найрлага, нөөцийн талаар энэхүү бүлэгт авч үзнэ. Төслийн үйл ажиллагаанаас газрын 
доорх усанд нөлөөлөх гол сөрөг нөлөөлөл нь ил уурхайн ус шүүрэлт, ХХБ-ийн хаягдал уснаас 
нэвчилт, шүүрэлт үүсэж хөрсөөр дамжин газрын доорх усыг бохирдуулах үйл явц юм.  

Усны нөөц баялгийг хамгаалахад чиглэсэн байгаль орчны менежментийн гол зорилт бол 
төлөвлөлт, үйл ажиллагаагаар дамжуулан нөлөөллүүдийг аль болохоор бууруулах, сөрөг 
нөлөөллийг төслийн талбайн хил хязгаараар хязгаарлах буюу ойролцоох газар нутгийг 
хамруулахгүй байх явдал юм. Иймд усны нөөц, чанарыг хамгаалахад чиглэсэн дараах арга 
хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлэх шаардлагатай. Үүнд:  

 Баяжуулах үйлдвэрт ашиглаж байгаа ус болон ил уурхайн шүүрэлтийн усны тоо 
хэмжээгээр усны нөөц ашигласны төлбөрийг цаг хугацаанд нь төлөх, ус ашиглах дүгнэлт, 
холбогдох зөвшөөрөлгүйгээр ус ашиглахыг хориглох; 

 Ил уурхайгаас шүүрч байгаа усыг тоосжилт дарах үйл ажиллагаанд ашиглахаас өмнө 
MNS 4943:2015 стандартын шаардлагад нийцүүлэх, хэрэв уг стандартын шаардлагад 
нийцээгүй тохиолдолд цэвэршүүлэх арга хэмжээ авсны дараа ашиглах; 

 ХХБ-ийн усны гадаргаас үүсэх ууршилтыг багасгах арга замыг эрэлхийлэх; 
 ХХБ-ийн хаягдал уснаас нэвчилт, шүүрэлт үүсэж болзошгүй тул урсгалын чиглэлийн 

дээд, доод талын хяналтын цооногуудын чанарын мэдээллийг газрын доорх усны 
чанарын суурь шинжилгээний үр дүнтэй харьцуулан үнэлэлт, дүгнэлт өгч байх; 

 ХХБ-ийн цаашдын тэлэлт, өргөтгөлийн төлөвлөгөөнд ХХБ-ийн далангийн их бие, суурийг 
лабораторийн нөхцөлд туршсан (үл нэвтрүүлэгч шавар болох нь батлагдсан дүгнэлттэй) 
ус үл нэвчүүлэх шавар материалаар доторлох; 

 ХХБ-ийн хаягдал шингэн хальж асгарахаас сэргийлж, түвшинд нь байнгын хэмжилт 
хийж, хянах; 

 Химийн бодисыг тээвэрлэх үеийн савны битүүмжлэл, бүрэн бүтэн байдлыг байнга 
шалгах, одоо ашиглаж байгаа агуулахуудад стандартын дагуу ашиглахад байнгын хяналт 
тавих, асгарсан химийн бодисыг зориулалтын материалаар цэвэрлэх, шаардлагатай 
зохих газарт байршуулах; 

 ШТМ алдагдахаас урьдчилан сэргийлж, асгаралт бий болж болзошгүй газруудад 
хамгаалалтын суурь хийх; 

 Машин техникээс ШТМ алдагдсан тохиолдолд, тархахаас сэргийлж зориулалтын 
шингээгч материал, хэрэгсэл (spill kit)-ийг зохих газарт байршуулах; 

 Бохирдсон хөрс шороог цаг алдалгүй зайлуулах; 
 ДТС-ын үнс, хог хаягдлыг тээвэрлэх болон зөвшөөрөгдсөн газарт хаяхдаа ХХМ-ийн 

журмыг баримтлах, тогтсон замаар тээвэрлэлт явуулах; 



19 

 

 Баяжуулах үйлдвэр, тэсрэх бодисын болон бетон зуурмагийн үйлдвэр, ШТС, түлшний 
агуулах, БУЦБ-ийн тоног төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн, аюулгүй байдлыг байнга шалгаж, 
гэмтэл илэрвэл шуурхай арга хэмжээ авах; 

 Хог хаягдлыг эх үүсвэр дээр нь ангилж ХХБТ-д хүргүүлэх зэрэг болно.  

Эдгээр арга хэмжээнээс гадна МУ-ын Усны тухай хуульд заасны дагуу усны хэрэглээ, ашиглалт 
хариуцсан менежер ажиллуулан усны чанарын шинжилгээний үр дүнгүүдийг МУ-ын стандарт 
шаардлагууд болон анхдагч суурь мэдээлэлтэй харьцуулан үнэлэлт, дүгнэлт өгдөг байх нь 
зүйтэй. Мөн Усны тухай хуулийн 7.5-д заасны дагуу улсын усны мэдээллийн сан бүрдүүлэхэд 
шаардлагатай мэдээ тайлан, газрын доорх усны хяналт шинжилгээний мэдээ, ус ашиглах 
зөвшөөрөл, гэрээ, усны нөөц ашигласны төлбөрийн баримт, ус ашиглалтын тоо, хэмжээг тус оны 
12 дугаар сарын 20-ны дотор Монгол-Ус ТӨҮГ болон холбогдох байгууллагуудад хүргүүлнэ.  

Дээрх сөрөг нөлөөллүүдийг бууруулах арга замуудыг хэрхэн үр дүнтэй байгааг хянаж, цаашдын 
төлөвлөгөөг боловсруулахын тулд газрын доорх усны мониторингийн цэгүүдэд хэмжилт, сорьцыг 
үнэн зөв, найдвартай хийх шаардлагатай. Газрын доорх усны мониторингийн 86 цооногууд 
болон Ундай, Халивын сайранд орших малчдын худгуудад усны түвшний хэмжилт, 60 цооног, 
Бор овоогийн булаг болон Ундай, Халивын сайранд орших малчдын худгуудад усны сорьцлолт 
(дээжлэлт) хийх шаардлагатай (Газрын доорх усны мониторингийн цэгүүдийн байршлыг Байгаль 
орчны менежментийн бүлгийн хавсралт хүснэгт, зургаас үзнэ үү).  

Усны чанарын сорьц авах 

ОТ төслийн талбайн цооног болон булгуудаас усны сорьцлолт хийхдээ тодорхой арга, 
аргачлалын дагуу хийдэг бөгөөд нэмэлтээр дараах асуудлуудад анхаарах нь зүйтэй. Үүнд: 

 Тухайн цооногт байгаа тогтсон усыг шавхан цэвэрлэж, уст давхаргын усыг төлөөлөх 
усны дээж авах, 

 Цооногийг шавхан цэвэрлэхдээ цооногийн эзлэхүүний хэмжээнээс 3-5 дахин их усыг 
шавхах, 

 Хэрэв тухайн цооног бохирдолтой байгаа нь мэдэгдсэн бол тус цооногоос шавхан 
цэвэрлэж буй усыг хөрсийг бохирдуулахгүйгээр зайлуулах, 

 Цооногоос сорьцлолт хийхдээ усны хээрийн параметрүүдийг хээрийн тэмдэглэлд бичих,  
 Усны дээжний савыг амаар нь хальтал хийж сайн таглан, шошго хадах, 
 Тухайн үеийн цаг агаарын нөхцөл байдал (хур бороо орсон эсэх)-ыг харгалзах зэрэг 

болно.  

Сорьцлолт хийхэд гол анхаарах зүйл нь тухайн цооногт сорьцлолт хийсэн хугацаа, давтамж юм. 
Энэ нь тухайн сорьцлолтын шинжилгээний үр дүнг дараа жилийн сорьцлолтын шинжилгээний үр 
дүнтэй харьцуулахад дөхөм болох бөгөөд мөн хур тунадасны мэдээ, бохирдол (ШТМ, бохир ус 
г.м)-ын асгаралтын тэмдэглэл зэрэгтэй уялдуулан үнэлэлт, дүгнэлт өгөх нь зүйтэй.  

Усны түвшин хэмжих 

ОТ төслийн талбайд газрын доорх усны түвшинг автомат болон гар аргаар хэмждэг. Эдгээр 
хэмжилтийн мэдээ нь яг нэг цаг хугацаанд хэмжсэн мэдээлэл байх нь чухал юм. 

ОТ төслийн үйл ажиллагаанд ашиглагдаж байгаа усны хэмжээ болон усны эргэлт, алдагдлыг 
буюу уурхайн усны балансын талаар дараах хэсэгт схемчлэн үзүүлэв. 
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Зураг 6.5.1: ОТ төслийн усны баланс 

 
Эх сурвалж:  Oюу толгойн зэс-алтын бүлэг ордыг ашиглах ТЭЗҮ, Усны менежмент, Оюу Толгой ХХК, УБ, 2015, Хуу 6    

Газрын доорх усанд нөлөөлөх сөрөг нөлөөллүүдийг бууруулах арга хэмжээг төслийн талбайн 
байгууламж тус бүрээр доор нарийвчлан авч үзэв. 

6.5.1 Баяжуулах үйлдвэрийн цогцолборын үйл ажиллагаанаас газрын доорх усанд 
нөлөөлөх гол ба болзошгүй сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний 
зөвлөмж 

Гол сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 

Ус ашиглалт: ОТ төслийн баяжуулах үйлдвэрийн ус ашиглалт дунджаар 467.8 л/тн бөгөөд 
тухайн усыг Гүний хоолойн газрын доорх уснаас болон хаягдлын сангаас эргүүлэн ашиглахаар 
төлөвлөж байна. ОТ төслийн талбай нь Галба-Өөш, Долоодын сав газарт байрлаж байгаа бөгөөд 
усны экологи-эдийн засгийн үнэлгээ нь 3,996 төг, ашиглалтын зориулалтыг тооцох итгэлцүүрээр 
үржүүлэн тооцоход 4,795.2 төгрөг ба үүний 20% буюу төлбөрийн дүн нь 959.04 төгрөг болно. 

Усны нөөц ашигласны төлбөрийн хувь, хэмжээг тогтоох тухай МУ-ын Засгийн газрын 326 дугаар 
тогтоолын дагуу усны нөөц ашигласны төлбөрийг тооцоход жилд 18,944,684,3527 (жилд 
19,753,800 м3 усыг үйлдвэрийн шугамд нөхөн сэлбэлтээр Гүний хоолойгоос татах) төгрөг 
төлөхөөр байна. 

ОТ-н баяжуулах үйлдвэрийн хөргөлтийн систем болон баяжуулах үйлдвэрээс гарсан усыг 
баяжуулах үйлдвэрт дахин ашигладаг. Мөн баяжуулах үйлдвэрийн хаягдал өтгөрүүлэгч нь 
хаягдалд агуулагдах хатуу хэсгийн агуулгыг 60-64% хэмжээнд байлгадаг. Хүдэр баяжуулах үйл 
ажиллагаанд ашигласан нийт усны 85.62% (2015 оны байдлаар)8-ийг эргүүлэн ашигладаг.  

 
 
 
 
 
 

                                                

7 Ус ашиглах дүгнэлт, Монгол-Ус ТӨҮГ, 2016, УБ, Хуу 6 
8 Оюу Толгой төслийн ус ашиглалтын тайлан, Оюу Толгой ХХК, УБ, 2015, Хуу 13 
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Дүрслэл 6.5.1: Усны дахин ашиглалт 

 
Эх сурвалж: Оюу Толгой ХХК 

Иймд баяжуулах үйлдвэрийн ус ашиглалтын хэсгүүдэд хэрэгжүүлдэг усыг хэмнэх, дахин ашиглах 
арга хэмжээнүүдийг цаашид үргэлжүүлэн авч хэрэгжүүлнэ. 

Болзошгүй сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ  

Баяжуулах үйлдвэрээс гарах хаягдал шингэнийг зөвшөөрөгдсөн цэгт зайлуулах ба хаягдал бохир 
ус дамжуулах шугам сүлжээ, тоног төхөөрөмжийн ашиглалтад байнга хяналт тавьж, гэмтсэн 
тохиолдолд даруй засах арга хэмжээ авч байх шаардлагатай. (Тус тайлангийн хаягдлын 
менежментийн бүлгээс дэлгэрүүлж үзнэ үү). 

6.5.2 ХХБ-ийн үйл ажиллагаанаас газрын доорх усанд нөлөөлөх гол ба болзошгүй 
сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний зөвлөмж 

Гол сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 

Баяжуулах үйлдвэрээс хоногт гарах зутангийн хаягдал нь 180,400 м3 бөгөөд үүний 54,120 м3 ус 
нь хаягдлын усан сангаас ууршилт, шүүрэлтээр алдагдана. Харин үлдсэн 126,280 м3 усыг 
хаягдлын сангаас эргүүлэн баяжуулах үйлдвэр рүү шахна9. 

Усны алдагдал: Усны ихэнх алдагдал нь ХХБ-аас гарах бөгөөд энэ нь “хатуу хаягдалд агуулагдан 
үлдэх ус” (ус шорооны хольц болох хаягдал шавранд агуулагдан үлдэх) болж усны алдагдал бий 
болно. Мөн ХХБ-ийн устай хэсгийн усан толионоос үүсэж байгаа усны ууршилт бөгөөд энэ нь 
нийт усны алдагдлын 16%-ийг эзэлж байгаа буюу 111 л/с ус юм (Зураг 6.5.1). 

ХХБ-ийн усны гадаргаас үүсэх ууршилтыг багасгах арга замыг эрэлхийлж, усны менежментийн 
төлөвлөгөөг нарийвчлан боловсруулж, түүний хэрэгжилтийг хангаж ажиллах нь зүйтэй. 

Болзошгүй сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ  

Усны бохирдол: ХХБ-ийн усанд мониторинг явуулж, байгууламжийн эргэн тойронд байрлах 
мониторингийн цооногуудын уснаас дээж авч хяналт тавин ажилладаг байна. Иймд цаашид уг 
арга хэмжээг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлж, газрын доорх усны чанарын суурь шинжилгээний (ХХБ 
баригдахаас өмнөх болон төсөл хэрэгжихээс өмнөх үеийн) үр дүнтэй харьцуулан үнэлэлт, 
дүгнэлт өгч байх нь зүйтэй. 
                                                

9 Ус ашиглах дүгнэлт, Монгол-Ус ТӨҮГ, 2016, УБ, Хуу 5 
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2013 онд ШУТИС-ийн Барилга, архитектурын сургуулийн Геотехникийн судалгааны төв ХХБ 
барих газрын инженер геологи, хөрс чулуулгийн геотехникийн нөхцөл, байгууламжийн зураг 
төсөл, гүйцэтгэлийн байдал, ус үл нэвтрүүлэх материал болгон ашигласан доторлогооны улаан 
шаврын физик, механик болон эрдэс химийн үндсэн шинж чанарын үзүүлэлтүүдийг судалсан 
бөгөөд дараах дүгнэлтэнд хүрсэн байна. Үүнд: 

 Ус тусгаарлалтанд ашиглах боломжтой нягтруулсан улаан шавраар далангийн дотор тал 
болон оройн хэсгийг хийх нь ачаалалд тогтвортой бөгөөд хаягдлын усны шүүрэлтээс 
хамгаалах зөв шийдэл болсон. Шаврын шүүрэлт 2х10-7 м/сек байх ба ачаалалд орсон 
шавар хөрс бүрэн нягтарч шүүрэлт нь 1х10-8 м/сек-ээс багасах (жилд 10 см) ба 
өтгөрүүлсэн хаягдлын эхний хэсэг тунаснаар нэвчилтээс хамгаалах нэмэлт үе давхарга 
үүсэн нэвчилт зогсох, ус тогтох талбай бага байгаа болон тунасан усыг эргүүлэн үйлдвэр 
рүү насосоор шахсанаар усны түрэлт, тогтох хугацааг багасгаж, нэвчилтийг хязгаарлана. 

 ХХБ-ийг барих төсөл нь хөрсний чулуулгийн физик-механик-химийн шинж чанарын 
нарийвчилсан судалгааны үндсэн дээр хийгдсэн бөгөөд хаягдлын усны нэвчилтийн эсрэг 
хаалтанд цэрдийн галавын гаралтай шавар хөрсийг нягтруулан ашигласан нь тухайн 
төслийн хувьд хамгийн оновчтой зөв шийдэл болсон. 

 ХХБ-ийн далангийн хэсэг болон лагийн талбайн ёроолын дэвсгэр суурийн ажлыг 
гүйцэтгэхдээ зураг төсөлд заасан зааварчилгааг мөрдөж, ажлын үе шат бүрт тусгай 
хөтөлбөрийн дагуу хяналт, шинжилгээг хийж байсан нь далангийн тогтворжилтыг 
хангах, шүүрэлтээс хамгаалах боломжийг хангасан. 

 Хяналт шинжилгээний үр дүнгээр ажлын судалгаа, тооцоо, дизайн, ажлын гүйцэтгэл нь 
чанарын хувьд холбогдох олон улсын заавар, стандартуудын шаардлагыг хангаж байна 
гэсэн дүгнэлтүүдэд хүрчээ10. 

Иймд ХХБ-ийн цаашдын тэлэлт, өргөтгөлийн төлөвлөгөөнд ХХБ-ийн бат бэх байдлыг хангахын 
тулд суурийн геологийн нөхцөл болон хөрс чулуулгийн геотехникийн нөхцөл, далангийн их бие, 
ёроолын хэсгийн шүүрэлтийн алдагдлыг бууруулахад ашиглах цэрдийн гаралтай шавар хөрсний 
физик төлөв байдал, эрдсийн найрлагын нарийвчилсан туршилт, судалгааны ажлуудыг 
дэвшилтэт техник технологи бүхий лабораториор хийлгэх (мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлтээр 
баталгаажсан байх), шавар тусгаарлагчийг технологийн дагуу дэвсэх шаардлагатай. Мөн ХХБ-
аас шүүрэл бий болоход шүүрлийн усыг цуглуулах инженерийн байгууламжтай байх ба тогтмол 
буцаан хийж, шүүрэлт ихсэх тохиолдолд яаралтай удирдлагад мэдэгдэж, арга хэмжээ авах 
шаардлагатай. Мөн далан сэтрэх, задрахаас урьдчилан сэргийлж, ОУ-ын мэргэшсэн 
байгууллагаар хөндлөнгийн хяналт, шалтгалтыг хийлгэж байх нь зүйтэй. 

Цаашид төслийн талбайг дайран өнгөрөх Ундай, Халив, Дугатын сайрын орчимд бохирдлын эх 
үүсвэр бүхий барилга байгууламж барихгүй байх нь бага гүний уст давхарга бохирдохгүй байх, 
бохирдол хурдан тархах нөхцөлөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ тул талбайн төлөвлөлт, 
байгууламжийн хийцийг нарийн зохион байгуулалттай хийх нь чухал юм. 

6.5.3 Ил уурхайн үйл ажиллагаанаас газрын доорх усанд нөлөөлөх гол ба 
болзошгүй сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний зөвлөмж 

Ил уурхайн ирээдүйн тэлэлт, төлөвлөлттэй холбоотойгоор Бор овоогийн булгийг төслийн 
талбайн урд хэсэгт шилжүүлсэн бөгөөд уг булгийн чанар, ундаргыг тогтмол шалгаж, Усны сан 
бүхий газар, усны эх үүсвэрийн онцгой болон энгийн хамгаалалтын эрүүл, ахуйн бүсийн дэглэмд 
зааснаар булгийн эхийг дараах шаардлагын дагуу хамгаалах нь зүйтэй. 

Хүснэгт 6.5.1: Бор овоогийн булгийн усны эх үүсвэрийг хамгаалах онцгой болон энгийн 
хамгаалалтын бүс 
Онцгой хамгаалалтын бүс Энгийн хамгаалалтын бүс 

                                                

10 Баяжуулах үйлдвэрийн өтгөрүүлсэн хаягдал хадгалах байгууламж”-ийн БОННҮ-ний тайлан, Натур Фрейндли ХХК, УБ, 
2015, Хуу 131  
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Онцгой хамгаалалтын бүс Энгийн хамгаалалтын бүс 
50 м-ээс доошгүй зайд 200 м-ээс доошгүй зайд 
Эх сурвалж: Усны сан бүхий газар, усны эх үүсвэрийн онцгой болон энгийн хамгаалалтын, эрүүл ахуйн бүсийн дэглэмийг 
мөрдөх журам, БОНХАЖ-ын сайд, Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2015 оны 6 дугаар сарын 5-ний өдрийн 127 дугаар 
хамтарсан тушаалын хавсралт 

Дээрх хамгаалалтын бүсүүдийг Бор овоогийн булгийн эргээс (хамгийн их устай байх үедээ усны 
гадарга, газрын налуутай хиллэн орших туузан зурвас11) авах бөгөөд ундаргаас доош урссан 
хэсэгт хамгаалалтын бүс тогтоон тэмдэгжүүлнэ. 

Онцгой хамгаалалтын бүсэд дор дурдсанаас бусад бүх төрлийн үйл ажиллагаа явуулахыг болон 
зуслан, суурьшлын бүс байгуулахыг хориглоно. 

1. Ус хангамжийн эх үүсвэрийн байгууламж барих, ашиглах, 
2. Гадаргын усыг ус хангамжийн эх үүсвэрт ашиглах тохиолдолд гадаргын усыг 

цэвэршүүлэх байгууламж барих, 
3. Зураг төсөл нь батлагдаж, эрх бүхий байгууллагаас зөвшөөрсөн усны барилга 

байгууламж (үерийн хамгаалалт, тохируулгын байгууламж, үерийн ус хуримтлуулах 
нөөцлүүр, усан сан, усан цахилгаан станц) барих, эргийн тохижилт хийх, 

4. Ариутгах татуургын байгууламжаас бусад иргэний болон дэд бүтцийн барилга 
байгууламж (гүүр, зам, усан зогсоол, усны шугам сүлжээ, цахилгаан станц, цахилгаан, 
дулаан дамжуулах шугам сүлжээ) барих, 

5. Нийтийн эзэмшлийн ногоон байгууламж, гольфоос бусад спорт тоглоомын талбай 
байгуулах, мод бут сөөг тарих, 

6. Мал бэлчээх, 
7. Хяналт шинжилгээний цооног гаргах, хяналт шинжилгээ явуулах зэрэг болно. 

Энгийн хамгаалалтын бүсэд дараах үйл ажиллагаа явуулахыг хориглоно. Үүнд: 

1. Мод бут огтлох, 
2. Хаягдал бохир ус цэвэрлэх байгууламжгүй буюу ариутгах татуургын төвлөрсөн сүлжээнд 

холбогдоогүй барилга байгууламж барьж ашиглах, 
3. Газрын тосны бүтээгдэхүүн, химийн бодис, цацраг идэвхит бодис, бүх төрлийн бордоо, 

пестицид хадгалах, ашиглах, 
4. Шатахуун түгээх станц байршуулах, машин техник угаах, 
5. Хог хаягдал, бохирдуулах бодис хаях, хог хаягдлын цэг байршуулах, 
6. Мал угаах, хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх цэг байгуулах, 
7. Стандартын шаардлага хангаагүй бохир усны цооног, бие засах газар барьж ашиглахыг 

тус тус хориглоно. 

Гол сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ  

Ус ашиглалт: Ил уурхайгаас гарах шүүрлийн усыг тоос дарах зорилгоор ашигладаг. Уг усыг тоос 
дарах зорилгоор ашиглахаасаа өмнө шинжилж MNS 4943:2015 стандартад нийцүүлж хүрээлэн 
байгаа орчинд нийлүүлэх ёстой. Уг стандартад зааснаар усан дахь бохирдуулах бодисын 
зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ ба бусад үзүүлэлтийн хязгаарыг дараах хүснэгтэд үзүүлэв. 

Хүснэгт 6.5.2: Хүрээлэн байгаа орчинд нийлүүлэх усны стандарт  
# Шинжилгээний үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж Зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ 

1 Усны температур ˚С 20 

                                                

11 Усны сан бүхий газар, усны эх үүсвэрийн онцгой болон энгийн хамгаалалтын, эрүүл ахуйн бүсийн дэглэмийг мөрдөх 
журам, БОНХАЖ-ын сайд, Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2015 оны 6 дугаар сарын 5-ний өдрийн 127 дугаар 
хамтарсан тушаалын хавсралт, Заалт 1.3.8 
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# Шинжилгээний үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж Зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ 

2 Усны орчин  - 6-9 

3 Үнэр  Мэдрэхүй Үнэргүй  

4 Жинлэгдэх бодис  мг/л 30 

5 Биохимийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч  мгО/л 20 

6 Химийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч мгО/л 50 

7 Перманганатын исэлдэх чанар  мгО/л 20 

8 Эрдэсжилт  мг/л 1000 

9 Нийт азот  мгN/л 15 

10 Нийт фосфор  мгР/л 1.5 

11 Хүхэрт устөрөгч мг/л 0.5 

12 Үлдэгдэл хлор мг/л 1 

13 Барий  мг/л 1.5 

14 Биндэр  мг/л 0.001 

15 Бор мг/л 0.5 

16 Ванадий  мг/л 0.1 

17 Зэс  мг/л 1 

18 Зөөлөн цагаан мг/л 0.03 

19 Кобальт  мг/л 0.02 

20 Манган мг/л 0.5 

21 Анзан мг/л 0.5 

22 Мөнгөн ус мг/л 0.001 

23 Никель мг/л 0.2 

24 Селен мг/л 0.02 

25 Стронций мг/л 2 

26 Нийт төмөр мг/л 1 

27 Уран мг/л 0.05 

28 Хар тугалга мг/л 0.1 

29 Нийт хром мг/л 0.3 

30 6 валенттай хром мг/л 0.01 

31 Хөнгөнцагаан мг/л 0.5 

32 Хүнцэл мг/л 0.01 

33 Цайр мг/л 3 

34 Цагаан тугалга мг/л 0.05 

35 Нийт цианид мг/л 0.05 

36 Чөлөөт цианид мг/л 0.005 

37 Фенол мг/л 0.05 

38 Бензапирен мг/л 0.005 

39 Өөх тос  мг/л 5 

40 Эрдэс тос  мг/л 1 

41 Бүх төрлийн угаагч бодис мг/л 2.5 

42 Трихлорэтилен мг/л 0.2 

43 Тетрахлорэтилен мг/л 0.1 

44 Гэдэсний бүлгийн эмгэг төрөгч нян - 1 мл-т илрэхгүй  

Эх сурвалж: MNS 4943:2015 (Хүрээлэн байгаа орчин. Усны чанар. Хаягдал ус. Ерөнхий шаардлага) 

Хэрэв уурхайн шүүрлийн ус нь уг стандартын шаардлагад нийцээгүй тохиолдолд цэвэршүүлэх 
арга хэмжээ авсны дараа ашиглах нь зүйтэй. Ил уурхайн усны менежментийн төлөвлөгөөг 
нарийвчлан боловсруулж, түүний хэрэгжилтийг хангаж ажиллах хэрэгтэй. 
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Ил уурхайн үйл ажиллагааны явцад 88,301 м3/жил, төслийн нийт хугацаанд (2016-2055 он 
хүртэл нийт 39 жил) 3,443,739 м3 газрын доорх усыг шавхахаар байна. Усны экологи-эдийн 
засгийн үнэлгээ нь 3,996 төг (Галба-Өөш, Долоодын говийн сав газар) бөгөөд ашиглалтын 
зориулалтыг тооцох итгэлцүүрээр үржүүлэн тооцоход 4,795.2 төгрөг ба үүний 15% нь төлбөрийн 
мөнгөн дүн болох 719.28 төгрөг. 

Усны нөөц ашигласны төлбөрийн хувь, хэмжээг тогтоох тухай МУ-ын Засгийн газрын 326 дугаар 
тогтоолын дагуу усны нөөц ашигласны төлбөрийг тооцоход жилд 63,513,143.2812 төгрөг 
төлөхөөр байна. 

Болзошгүй сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 

Хог хаягдлыг эх үүсвэр дээр нь ангилж ХХБТ-д хүргүүлэх шаардлагатай (Тус тайлангийн 
хаягдлын менежментийн бүлгээс дэлгэрүүлж үзнэ үү). 

6.5.4 Гүний уурхайн үйл ажиллагаанаас газрын доорх усанд нөлөөлөх гол ба 
болзошгүй сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний зөвлөмж 

Хойд Хюго гүний уурхай нь гидрогеологийн нөхцөлийн хувьд усгүй, хуурай уурхай юм13. Иймд 
далд уурхайгаас газрын доорх усанд шууд нөлөөлөх нөлөөлөл байхгүй.  

6.5.5 ХЧО-ын үйл ажиллагаанаас газрын доорх усанд нөлөөлөх гол ба болзошгүй 
сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний зөвлөмж  

Болзошгүй сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 

ХЧО-ын хүчил шүлтийн тэнцвэртэй байдлыг хадгалж, хүчиллэг урсац үүсэх нөхцөл (агаар, ус, 
пирит)-ийг бүрдүүлэхгүй байхад анхаарч ажиллана (Тус тайлангийн хаягдлын менежментийн 
бүлгээс дэлгэрүүлж үзнэ үү). 

6.5.6 Тэсрэх бодисын үйлдвэрийн үйл ажиллагаанаас газрын доорх усанд нөлөөлөх 
гол ба болзошгүй сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний зөвлөмж 

Болзошгүй сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 

Тэсрэх бодисын үйлдвэрийн үйл ажиллагаанаас газрын доорх усанд шууд нөлөөлөх сөрөг 
нөлөөлөл байхгүй. Харин химийн бодис тээвэрлэх, хадгалах үйл ажиллагаа, хог хаягдлыг ил 
задгай хаях, ШТМ асгарах зэргээс тухайн орчинд хөрсний бохирдол үүсэж, улмаар хур тунадас 
орсон тохиолдолд үерийн усаар дамжин гадаргын болон бага гүний уст үеүдийг бохирдуулж 
болзошгүй тул дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх шаардлагатай. Үүнд: 

 Хог хаягдлыг эх үүсвэр дээр нь ангилж ХХБТ-д хүргүүлэх, 
 “Хог хаягдлын менежментийн төлөвлөгөө”-ний хэрэгжилтэд хяналт тавих (Тус 

тайлангийн хаягдлын менежментийн хэсгээс дэлгэрүүлж үзнэ үү), 
 Химийн бодисыг тээвэрлэх үеийн савны битүүмжлэл, бүрэн бүтэн байдлыг байнга 

шалгах, одоо ашиглаж байгаа агуулахуудыг стандартын дагуу ашиглахад байнгын 
хяналт тавих, асгарсан химийн бодисыг зориулалтын материалаар цэвэрлэх, 
шаардлагатай газарт байршуулах, 

                                                

12 Ус ашиглах дүгнэлт, Монгол-Ус ТӨҮГ, 2016, УБ, Хуу 6 
13 Оюу Толгойн Зэс-алтны бүлэг ордыг ашиглах. Техник эдийн засгийн үндэслэлийн тодотгол, 3.0 Далд уурхай, Оюу 
Толгой ХХК, 2015, хуу 48 
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 Тэсрэх бодисын үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн, аюулгүй байдлыг байнга 
шалгаж, гэмтэл илэрвэл шуурхай арга хэмжээ авах хэрэгтэй. 

6.5.7 ДТС-ын үйл ажиллагаанаас газрын доорх усанд нөлөөлөх гол ба болзошгүй 
сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний зөвлөмж 

Болзошгүй сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 

ДТС-ын үйл ажиллагаанаас газрын доорх усанд шууд нөлөөлөх сөрөг нөлөөлөл байхгүй. Харин 
ДТС-аас хаягдал үнс гарах бөгөөд түүнийг тээвэрлэх явцад асгах, хаях зэргээс, мөн бохир усыг 
зөвшөөрөлгүй хаяснаас тухайн орчинд хөрсний бохирдол үүсэж улмаар хур тунадас орсон 
тохиолдолд үерийн усаар дамжин гадаргын болон бага гүний уст үеүдийг бохирдуулж болзошгүй 
тул дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх шаардлагатай. 

 Хог хаягдлын менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хяналт тавих (Тус тайлангийн 
хаягдлын менежментийн хэсгээс дэлгэрүүлж үзнэ үү), 

 ДТС-ын үнс, хог хаягдлыг тээвэрлэх, зөвшөөрөгдсөн газарт хаяхдаа Хог хаягдлын 
менежментийн журмыг баримтлах, тогтсон замаар тээвэрлэлт явуулах шаардлагатай. 

6.5.8 ХХБТ-ийн үйл ажиллагаанаас газрын доорх усанд нөлөөлөх гол ба болзошгүй 
сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний зөвлөмж 

Болзошгүй сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 

Шингэн хаягдлыг ууршуулах сангаас бохир ус хальж асгарснаас, хог хаягдлыг хадгалах, 
тээвэрлэх, булшлах үйл ажиллагааны нөлөөгөөр тухайн орчинд хөрсний бохирдол үүсэж, улмаар 
хур тунадас орсон тохиолдолд үерийн усаар дамжин гадаргын болон бага гүний уст үеүдийг 
бохирдуулж болзошгүй учир дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх нь зүйтэй. Үүнд: 

 ХХБТ-ийн шингэн хаягдал хальж асгарахаас сэргийлж түвшинд нь байнгын хэмжилт 
хийж, хянах, 

 “Хог хаягдлын менежментийн төлөвлөгөө” болон хэрэгжилтэд хяналт тавих (Тус 
тайлангийн хаягдлын менежментийн хэсгээс дэлгэрүүлж үзнэ үү), 

 ХХБТ-ийг ажиллуулах журам болон бусад холбогдох бичиг баримтуудын биелэлтэд 
хяналт тавих хэрэгтэй. 

6.5.9 УЦСҮ-ийн үйл ажиллагаанаас газрын доорх усанд нөлөөлөх гол ба болзошгүй 
сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний зөвлөмж 

Болзошгүй сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ  

Хог хаягдлыг эх үүсвэр дээр нь ангилж ХХБТ-д хүргүүлэх, “Хог хаягдлын менежментийн 
төлөвлөгөө”-ний хэрэгжилтэнд хяналт тавин ажиллах хэрэгтэй (Тус тайлангийн хаягдлын 
менежментийн бүлгээс дэлгэрүүлж үзнэ үү). 
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6.5.10 Хүнд машин, механизмын засварын цехийн үйл ажиллагаанаас газрын доорх 
усанд нөлөөлөх гол ба болзошгүй сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга 
хэмжээний зөвлөмж  

Болзошгүй сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 

ШТМ алдагдахаас сэргийлж, асгаралт бий болж болзошгүй тул хөрсөнд бохирдол нэвчихээс 
сэргийлж хамгаалалтын суурь хийх, машин, тоног төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн, аюулгүй байдлыг 
байнга шалгаж, гэмтэл илэрвэл шуурхай арга хэмжээ авах шаардлагатай. 

Хүнд машин, механизмын засварын цехийн үйл ажиллагаанаас гарах хог хаягдал (бохирдсон 
алчуур, даавуу)-ыг байгаль орчинд аюулгүй арга технологиор устгах зарчмыг баримтлан 
хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Ялангуяа тосны шүүр, шатах, тослох материалаар бохирдсон алчуур, 
даавууг шатаах зууханд шатааж аюулгүй болгох шаардлагатай. 

6.5.11 Бетон зуурмагийн үйлдвэрийн үйл ажиллагаанаас газрын доорх усанд 
нөлөөлөх гол ба болзошгүй сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний 
зөвлөмж 

Болзошгүй сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 

Бетон зуурмагийн үйлдвэрийн үйл ажиллагаанаас газрын доорх усанд шууд нөлөөлөх сөрөг 
нөлөөлөл байхгүй. Бетон зуурмагийн үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн, аюулгүй 
байдлыг байнга шалгаж, гэмтэл илэрвэл шуурхай арга хэмжээ авч, яаралтай мэдэгдэх, гэмтэл 
ослын бүртгэлийг бий болгож цаашид анхааран ажиллах хэрэгтэй. 

6.5.12 БУЦБ-ийн үйл ажиллагаанаас газрын доорх усанд нөлөөлөх гол ба болзошгүй 
сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний зөвлөмж 

Болзошгүй сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 

БУЦБ-ийн үйл ажиллагаанаас үүсэх сөрөг нөлөөллүүдийг дараах байдлаар бууруулна. Үүнд: 

 БУЦБ-ийн тоног төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн, аюулгүй байдлыг байнга шалгаж, гэмтэл 
илэрвэл шуурхай арга хэмжээ авах, 

 Цэвэрлэх байгууламжийн лагийг зөвшөөрөгдсөн цэгт зайлуулж байх, 
 Цэвэршүүлсэн бохир уснаас дээж авч MNS 4943:2015 стандартын шаардлагад нийцэж 

буй эсэхэд тогтмол хяналт тавих, нийцээгүй тохиолдолд дахин цэвэршүүлсэний дараа 
уурхайн дотоод зам усалгаанд ашиглах зэрэг болно. 

Цаашид БУЦБ-ийн усны менежментийн төлөвлөгөөг нарийвчлан боловсруулж, түүний 
хэрэгжилтийг хангаж ажиллана. 

6.5.13 Түлшний агуулах, ШТС-аас газрын доорх усанд нөлөөлөх гол ба болзошгүй 
сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний зөвлөмж 

Болзошгүй сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 

Түлшний агуулах болон ШТС-аас асгаралт, алдагдал бий болсон үед тухайн орчинд хөрсний 
бохирдол үүсэж, улмаар хур тунадас орсон тохиолдолд үерийн усаар дамжин гадаргын болон 
бага гүний уст үеүдийг бохирдуулж болзошгүй. Тиймээс дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх 
шаардлагатай. Үүнд: 
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 ШТМ алдагдсан тохиолдолд, тархахаас сэргийлж зориулалтын шингээгч материал, 
хэрэгсэл (spill kit)-ийг шаардлагатай газарт байршуулах; 

 ШТС, түлшний агуулахын бүрэн бүтэн, аюулгүй байдлыг байнга шалгаж, гэмтэл илэрвэл 
шуурхай арга хэмжээ авах; 

 Асгаралтын үед баримтлах журмын хэрэгжилтэд хяналт тавих хэрэгтэй. 

6.5.14 Халивын элсний ордын үйл ажиллагаанаас газрын доорх усанд нөлөөлөх гол 
болон болзошгүй сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний зөвлөмж 

Болзошгүй сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ  

Элсний ордыг олборлож дууссаны дараагаар MNS 5917:2008 (Байгаль орчин. Уул уурхайн 
үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаагаар эвдэрсэн газрын нөхөн сэргээлт. Техникийн ерөнхий 
шаардлага) стандартын дагуу Халивын сайрын голдрилыг унаган төрхөнд нь дөхүүлэн нөхөн 
сэргээлтийг хийх шаардлагатай.  

6.6 Хөрсөн бүрхэвчид нөлөөлөх гол ба болзошгүй сөрөг нөлөөллийг бууруулах  
арга хэмжээний зөвлөмж 

Гол сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 

2016-2020 он хүртэл 417.8 га талбайн хөрсөн бүрхэвч хуулагдах, дарагдах, ухагдах, шилжих, 
доройтох зэргээр элэгдэл, эвдрэлд өртөх тул:  

 Газар хөндөх үйл ажиллагааг хууль ёсны дагуу тогтоосон талбайд хязгаарлах, 
 2016-2020 оны Нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөөний дагуу 80.75 га талбайд техникийн, 

62.35 га талбайд биологийн нөхөн сэргээлт хийх, 
 Шинээр газар хөндөхийг хязгаарлах төдийгүй, хүний эрүүл мэнд, байгаль орчин, 

биологийн олон янз байдал, экосистемийн үйлчилгээнд нөлөөлөл үзүүлэхээс аль болох 
зайлсхийх эсвэл нөлөөллийг бууруулах байдлаар барилга байгууламжуудын байршил, 
зураг төслийг төлөвлөх, 

 Газрын эвдрэлийг аль болох бага хэмжээнд байлгах талаар анхаарч, зөвшөөрөгдсөн 
замаар тээвэрлэлт хийх,  

 Барилга байгууламжид ашиглагдаж буй талбайн хэмжээг чухал шаардлагагүй 
тохиолдолд нэмэгдүүлэхгүй байх, тухайн цаг үед болон цаашид ашиглах шаардлагагүй 
болсон газарт нөхөн сэргээлтийг хийх зэрэг арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх нь зүйтэй. 

2016-2020 оны хооронд ил уурхай 254.7 га-аар тэлэх ба үүний 234.6 га нь эвдрэлд өртсөн 
талбайд, ХЧО 474.2 га-д байгуулагдахаас 378.2 га нь эвдрэлд өртсөн талбайд тус тус 
байгуулагдан нийт 612.8 га талбайн хөрс нэмж өртөгдөхөөс зайлсхийх юм.   

Ил болон гүний уурхайн үйл ажиллагаагаар хуримтлагдах нөлөөлөл үүсэх тул: 

 Нөлөөллийг бууруулах шатлалын (mitigation hierarchy) дагуу зайлсхийх, бууруулах, нөхөн 
сэргээх арга хэмжээг хэрэгжүүлэхийн хамт дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээг нөлөөлөл 
үргэлжлэх хугацаанд тогтмол, үр дүнтэй хэрэгжүүлэх шаардлагатай. 

Болзошгүй сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 

Хуулагдсан өнгөн хөрс салхи, усны нөлөөгөөр элэгдэж болзошгүй. Иймд:   

 Ил уурхай, ХЧО болон ХХБ-ийн 2016-2020 он хүртэлх өргөтгөлөөр нөлөөлөлд өртөж 
болзошгүй 31.03 га талбай бүхий өнгөн хөрсний 3 овоолгыг биологийн нөхөн сэргээлтэд 
ашиглах, 
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 Газар хөндөх үйл ажиллагааг эхлүүлэхийн өмнө өнгөн хөрсийг хуулан авч, тусгайлан 
овоолго байгуулан, оновчтой байршуулан хадгалах арга хэмжээг үргэлжлүүлэн авах, 

 MNS 5916:2008 стандартын дагуу 2 жилээс дээш хугацаагаар хадгалах шимт хөрсний 
овоолгуудад чанарын хяналт шинжилгээ хийх, хадгалалт, хамгаалалт, тордолтын 
бүртгэл хөтлөх, хаягжуулах; 

 ОТ компанийн шимт хөрсийг хамгаалах бодлого нь “Газар хөндөх зөвшөөрлийн журмаар” 
зохицуулагддаг ба өнгөн хөрсний овоолгыг салхины элэгдлээс хамгаалах буюу гадаргууг 
ургамалжуулах туршилтыг үргэлжлүүлэн 5 га талбайд хийх зэрэг арга хэмжээнүүдийг авч 
хэрэгжүүлэх шаардлагатай. 

Хатуу, шингэн хог хаягдал болон БУЦБ-ийн стандартын шаардлага хангаагүй бохир усыг 
байгальд нийлүүлснээр: химийн бодисын тээвэрлэлт, хадгалалт, ашиглалтын үед; хүнд машин 
механизмаас ШТМ асгарах; ДТС-ын үнсэн сан; баяжуулах үйлдвэрэээс ХХБ руу нийлүүлж буй 
хаягдал ус хөрс рүү нэвчих, халих зэргээс хөрс бохирдож болзошгүй болзошгүй тул:  

 Хог хаягдлыг эх үүсвэр дээр нь ангилж ХХБТ-д хүргүүлэх; 
 Химийн бодисыг тээвэрлэх үеийн савны битүүмжлэл, бүрэн бүтэн байдлыг байнга 

шалгах, одоо ашиглаж байгаа агуулахуудад стандартын дагуу ашиглахад байнгын хяналт 
тавих, асгарсан химийн бодисыг зориулалтын материалаар цэвэрлэх, шаардлагатай 
зохих газарт байршуулах; 

 Баяжуулах үйлдвэр, тэсрэх бодисын болон бетон зуурмагийн үйлдвэр, ШТС, түлшний 
агуулах, БУЦБ-ийн тоног төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн, аюулгүй байдлыг байнга шалгаж, 
гэмтэл илэрвэл шуурхай арга хэмжээ авах; 

 ХХБТ-ийн шингэн хаягдлыг ууршуулах сангаас бохир ус хальж асгаран хөрс 
бохирдуулахаас сэргийлж түвшинд нь байнгын хэмжилт хийж, хянах; 

 ДТС-ын үнс, хог хаягдлыг тээвэрлэх, зөвшөөрөгдсөн газарт хаяхдаа Хог хаягдлын 
менежментийн журмыг баримтлах, тогтсон замаар тээвэрлэлт явуулах; 

 ХХБ-ийн хаягдал ус болон цооногуудын усны чанарын хяналтыг тогтмол хийж, нэмж 
байгуулах хэсгийг үл нэвчүүлэх материал болох улаан шавраар доторлох; 

 ШТМ алдагдахаас сэргийлж, асгаралт бий болж болзошгүй газруудад хамгаалалтын 
суурь хийх; 

 Асгаралт болсон үед хэрэглэх шингээгч материалыг зохих газруудад байршуулах 
(https://www.spillsupplies.com.au/oil-spill-kits-c18). 

2015 оны байдлаар нийт 22 удаагийн хөрсөн дээрх асгаралт бүртгэгдсэн байна. Нэг ширхэг 
шингээгч материал нь 50 л ШТМ шингээдэг.  

Гэрэл зураг 6.6.1: Асгаралт болсон үед хэрэглэх шингээгч материал 

 

 ХХБ-ийн зонхилох салхины доод талд буюу урд бохирдлыг хянах 2, чанарын 1; баруун 
талд бохирдлыг хянах хяналт шинжилгээний 1 цэгийг буюу нийт 4 цэг байгуулж ХХБ 
орчмын хөрсний чанар, бохирдлыг хянах;  

 Хөрсний хяналт шинжилгээг үргэлжлүүлэн, оновчтой байршилд тогтмол хийж, үр дүнг 
хөрс хамгааллын арга хэмжээнд ашиглах хэрэгтэй. 

Хөрсний хяналт шинжилгээг морфологи, хими, физикийн шинж чанарын болон эрүүл ахуй, 
бактериологийн гэсэн үндсэн 2 бүлгээр 56 цэгт хийж байна. Байршлын хувьд уурхайн талбай ба 
түүний ойр орчимд, Гүний хоолойн ус татах шугам хоолойн дагууд болон ОТ-Гашуун сухайтын 
замын дагуух гэж 3 ангилна.   
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Зураг 6.6.1: ОТ уурхайн хөрсний хяналт шинжилгээний цэгүүдийн байршил 
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6.6.1 ОТ уурхайн барилга байгууламжууд болон ил, гүний уурхай, баяжуулах 
үйлдвэрийн үйл ажиллагаанаас хөрсөн бүрхэвчид нөлөөлөх сөрөг нөлөөллийг 
бууруулах арга хэмжээний зөвлөмж 

Баяжуулах үйлдвэрийн цогцолборын үйл ажиллагаанаас хөрсөн бүрхэвчид нөлөөлөх 
сөрөг нөлөөллийг бууруулах, арилгахтай холбогдсон арга хэмжээнүүд 

Барилгын ажил эхлэхээс өмнө үйлдвэрийн талбайгаас өнгөн хөрсийг хуулж аван түүний үржил 
шимт байдлыг алдагдуулахгүйгээр стандартын дагуу хадгалж, овоолгын гадаргуугийн хөрсөнд 
усалгаа хийх, баяжуулах, тохиромжит ургамлын үр цацах арга хэмжээг авдаг байна. Үйлдвэр 
байгуулах үйл ажиллагааны явцад өртөж эвдэрсэн газрыг засаж тохижуулсан байна.   

ХХБ-ийн дараагийн хэсгүүдийг батлагдсан зураг төсөл болон холбогдох стандартын дагуу барьж 
байгуулна. ХХБ-ийн бохир ус хөрсөнд нэвчих, далангаас халих, мөн зөвшөөрөгдөх дээд 
хэмжээнээс хэтэрсэн бохирдолтой усыг хаягдлын санд оруулж хөрс бохирдуулахаас сэргийлж, 
тогтмол мониторинг явуулж байна. Мөн ХХБ-ийн усанд тогтмол шинжилгээ хийлгэж, мэргэжлийн 
байгууллагаар дүгнэлт гаргуулан ажиллаж байна. 

Ил уурхайн үйл ажиллагаанаас хөрсөн бүрхэвчид нөлөөлөх сөрөг нөлөөллийг 
бууруулах, арилгахтай холбогдсон арга хэмжээнүүд 

Үржил шимт хөрсийг хуулан овоолго үүсгэн технологийн дагуу хадгалж, нөхөн сэргээлтэд 
эргүүлэн ашиглаж эргэлтэд оруулж байна. 

Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын олборлолтоос хөрсөн бүрхэвчид нөлөөлөх 
сөрөг нөлөөллийг бууруулах, арилгахтай холбогдсон арга хэмжээнүүд 

Дугатын хярын дайрганы орд 

ОТ-н 6709А лицензийн талбайн хойд хэсэгт байрлах Дугатын хярын орд нь 50 орчим га талбайг 
хамарсан, А+С зэрэглэлээр 4,177.14 мян.м3 нөөцтэй. Ордын нөөцийг ОТ төслийн өөрийн 
хэрэгцээний бетон зуурмаг бэлтгэхэд зориулан ашиглах ба жилд 100,000 м3 хүчин чадалтайгаар 
40 гаруй жил ашиглахаар төлөвлөсөн. Дугатын хярын дайрганы ордыг 2009 оны 5 дугаар сарын 
22-ны өдрийн 03 дугаартай Уурхайг ашиглалтад хүлээн авах улсын комиссын актаар үйл 
ажиллагааг нь эхлүүлсэн.  

БОННҮ-г эрдэс баялгийн судалгаа, эдийн засгийн үнэлгээ хийх, байгаль орчны нарийвчилсан 
үнэлгээ боловсруулах, зөвлөгөө өгөх, зуучлах үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуйн нэгж болох 
“Кондиц” ХХК-иар хийлгэсэн байна.   

 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалыг тогтоосон нөөцийн хүрээ хэмжээнд ашиглах, 
 Тус ордын 2009-2016 оны олборлолтоор 50 орчим га талбайгаас эвдрэлд өртсөн талбайд 

2016-2020 онд нөхөн сэргээлт хийх хэрэгтэй.  

Халивын элсний орд 

Халивын элсний орд нь ОТ-н 6709А ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл бүхий талбайн зүүн хойд 
хэсэгт оршино. ОТ төслийг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах барилгын элсний нөөцийг илрүүлэх 
хайгуулыг 2007 онд “Жеолинк” ХХК гүйцэтгэсэн. Халивын элсний ордын бодитой (B) нөөц нь 
1,089,500 м3 юм. Уг ордыг жилд 150,000 м3 хүчин чадалтайгаар 8 жилийн хугацаанд олборлоно. 
Халивын элсний ордыг 2009 оны 7 дугаар сарын 31-ний өдрийн 10 дугаартай Уурхайг 
ашиглалтад хүлээн авах улсын комиссын актаар үйл ажиллагааг нь эхлүүлсэн.  



32 

 

 Халивын ордыг 2009-2017 он хүртэл 8 жилийн хугацаанд ашиглах тул эвдрэлд өртсөн 
талбайд 2016-2020 онд нөхөн сэргээлт хийх шаардлагатай.  

Тэсрэх бодисын үйлдвэрийн үйл ажиллагаанаас хөрсөн бүрхэвчид нөлөөлөх сөрөг 
нөлөөллийг бууруулах, арилгахтай холбогдсон арга хэмжээнүүд 

“Хог хаягдлын менежментийн төлөвлөгөө”-ний хэрэгжилтэд хяналт тавих, тогтсон замаар 
тээвэрлэлт явуулах хэрэгтэй. 

ДТС-ын үйл ажиллагаанаас хөрсөн бүрхэвчид нөлөөлөх сөрөг нөлөөллийг 
бууруулах, арилгахтай холбогдсон арга хэмжээнүүд 

“Хог хаягдлын менежментийн төлөвлөгөө”-ний хэрэгжилтэд хяналт тавих, ялангуяа үнс, хог 
хаягдлыг тээвэрлэх, зориулалтын газарт хаяхдаа Хог хаягдлын менежментийн журмыг 
баримтлах, мөн тогтсон замаар тээвэрлэлт явуулах шаардлагатай. 

ХХБТ-ийн үйл ажиллагаанаас хөрсөн бүрхэвчид нөлөөлөх сөрөг нөлөөллийг 
бууруулах, арилгахтай холбогдсон арга хэмжээнүүд 

ХХБТ-ийг ажиллуулж буй гэрээт компанийн ажилтнуудыг ХХБТ-ийг ажиллуулах журам болон 
бусад холбогдох бичиг баримтуудтай танилцуулж, биелэлтэд нь хяналт тавих хэрэгтэй. 

УЦСҮ-ийн үйл ажиллагаанаас хөрсөн бүрхэвчид нөлөөлөх сөрөг нөлөөллийг 
бууруулах, арилгахтай холбогдсон арга хэмжээнүүд 

Хөрсний элэгдэл, эвдрэлийг нэмэгдүүлэхгүйн тулд зөвхөн зөвшөөрөгдсөн замаар тээвэрлэлт 
явуулах шаардлагатай. 

Бетон зуурмагийн үйлдвэрийн үйл ажиллагаанаас хөрсөн бүрхэвчид нөлөөлөх сөрөг 
нөлөөллийг бууруулах, арилгахтай холбогдсон арга хэмжээнүүд 

Хөрсний элэгдэл, эвдрэлийг нэмэгдүүлэхгүйн тулд зөвхөн зөвшөөрөгдсөн замаар тээвэрлэлт 
явуулах хэрэгтэй. 

Хүнд машин, механизмын засварын цехийн үйл ажиллагаанаас хөрсөн бүрхэвчид 
нөлөөлөх сөрөг нөлөөллийг бууруулах, арилгахтай холбогдсон арга хэмжээнүүд 

 Автомашины зогсоолын талбайг тэгшлэн ШТМ хөрсөнд нэвчихээс сэргийлж цардаж 
өнгөлөх, тэмдэгжүүлэх, 

 Машин техникийн хөдөлгөөнөөр босох тоосны хэмжээг хамгийн бага түвшинд барихын 
тулд хучилтгүй замын гадаргууг засварлах, замыг услах, зөвшөөрөлтэй талбайд байгаа 
ашиглагдахаа больсон хуучин замуудыг нөхөн сэргээх хэрэгтэй. 

БУЦБ-ийн үйл ажиллагаанаас хөрсөн бүрхэвчид нөлөөлөх сөрөг нөлөөллийг 
бууруулах, арилгахтай холбогдсон арга хэмжээнүүд 

БУЦБ-ийн үйл ажиллагаанд тогтмол хяналт тавьдаг, тодорхой шат дамжлагын дараа уснаас дээж 
авч тогтмол хянадаг, мөн мэргэжлийн байгууллагаар дүгнэлт гаргуулан хамтран ажиллаж байна. 
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6.6.2 ОТ уурхайн 2016-2020 онд үргэлжлүүлэн хийх хөрсний элэгдэл, доройтлыг 
үнэлэх судалгааны ажлууд 

Үүнд: 

1. Ландшафтын өөрчлөлт ба хөрсний элэгдэл доройтлын судалгаа: Гүний хоолойн 
газрын доорх усны нийт дэвсгэр талбайн хэмжээнд энэхүү судалгааг байгаль орчны 
үнэлгээ, зөвлөгөөний “Эс И Си” ХХК-иар 2014 оноос өнөөг хүртэл хийлгэж байгаа 
бөгөөд үүний хүрээнд Гүний хоолойн 6 га талбайд заг тарьсан нь хөрсний элэгдэлд 
эерэг нөлөө үзүүлэх эрчмийг тодорхойлох ажил багтаж байгаа юм. 2016 онд энэ 
судалгаа үргэлжлэн хийгдэнэ. 

2. Үерийн тохиолдол, гадаргын урсац, хөрсний элэгдэл, хуримтлалын судалгаа: ОТ 
уурхайн талбайгаас гадна ОТ-Гашуун сухайтын, Ханбогд чиглэлийн зам дагуу, ОТ – 
Гүний хоолойн ус дамжуулах шугам хоолойн дагуу, Ундай сайрын голдрилд 
тохируулга хийсэн хэсэг, түүний дээд, доод урсгал гэх мэт уурхайн үйл ажиллагааны 
нөлөөлөлд өртсөн талбайнууддаа үерийн урсац, түүнээс үүсэх хөрсний элэгдэл, 
хуримтлалын мониторингийг тогтмол хийдэг ба мониторингийн үр дүнд үерийн 
урсацаас үүсэх хөрсний элэгдлийг бууруулах тодорхой арга хэмжээг авдаг байна. Уг 
ажлыг 2016 онд үргэлжлүүлэн хийнэ. 

3. Өнгөн хөрсний овоолгын чанарын мониторинг: ОТ уурхайн барилгын ажил, хөрс 
хуулалтын үеэр өнгөн хөрсний боломжтой бүх хэсгүүдийг авч овоолго үүсгэн 
хадгалж байгаа бөгөөд эдгээр овоолгуудын өнгөн хөрсний чанарыг тодорхойлох 
мониторингийн ажлыг тогтмол гүйцэтгэж ирсэн. 2016 онд дээж авч шинжлүүлэх 
давтамжийг нэмэгдүүлэх, зарим овоолгыг ургамалжуулан чанарыг хадгалах туршилт, 
судалгааны ажлуудыг эхлүүлсэн байна.   

6.7 Ургамлан нөмрөгт нөлөөлөх гол ба болзошгүй сөрөг нөлөөллийг бууруулах 
арга хэмжээний зөвлөмж 

2016-2020 он хүртэл шинээр 417.8 га талбайн ургамлан нөмрөг, хөрсөн бүрхэвчийн хамт ил 
уурхай, ХХБ-ийн өргөтгөл болон ХЧО байгуулахад урт хугацаанд устах, дарагдах, доройтох 
нөлөөлөлд өртөх тул дараах арга хэмжээг хэрэгжүүлэх шаардлагатай. Үүнд:  

 Жил бүрийн БОМТ-ний сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ болон нөхөн сэргээлт, 
дүйцүүлэн хамгаалах төлөвлөгөөний биелэлтийг хангаж ажиллах, 

 Дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээг төлөвлөгөөний дагуу хэрэгжүүлэх, 
 Ургамлан нөмрөгийн хяналт, шинжилгээг цаашид үргэлжлүүлэн хийх зэрэг болно. 

Ургамлан нөмрөг нь уур амьсгалын болон төслийн үйл ажиллагааны явцад хэрхэн өөрчлөгдөх, 
нөлөөллийн хүчин зүйлсэд ургамлын хариу урвалыг урт хугацааны турш судлах зорилгоор 
Ханбогд сумын хэмжээнд ургамлын хяналт-шинжилгээний 32 цэгийг байгуулан ургамалжилтын 
хяналт-шинжилгээний ажлууд тогтмол хийгдэж байна. 2009-2010 онд хийсэн судалгаагаар ОТ 
төслийн талбайд 33 овгийн, 101 төрлийн, 158 зүйлийн ургамал ургаж байгаа нь тогтоогджээ. 

• Бэлчээрийн доройтлыг хянах, бууруулах болон бэлчээрийг зохистой ашиглах ба 
сэргэн ургалтыг нь дэмжих богино ба дунд хугацааны хөтөлбөр, төлөвлөгөө 
боловсруулж, түүнийг хамтын оролцоотой хэрэгжүүлэх, 

• Тодорхой хэмжээний талбай бэлчээрийн нөөцөөс хасагдаж, улмаар бусад талбайн 
бэлчээрийн даацад сөргөөр нөлөөлөхөөс сэргийлэн тээврийн хэрэгслийг замгүй 
газраар явахыг хориглох. 

2015 онд ОТ-н тээврийн хэрэгсэл, өөрөө явагч машин механизм бүрт GPS системийг бүрэн 
суурилуулснаар аяллын маршрут, хурдыг хянаж ажиллаж байна. 2016 онд урт хугацааны гэрээт 
байгууллагын машинуудад суурилуулна. 
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Хүдэр бутлах, дамжуулах; хөрс ачих, буулгах; тэсэлгээ, тээврийн хөдөлгөөнөөр тоосжилт үүсэж, 
орчны ургамлан нөмрөгт сөргөөр нөлөөлнө. Иймд: 

 Зөвхөн зөвшөөрөгдсөн замаар тээвэрлэлт явуулах, хуурайшилтын улиралд замыг 
тогтмол услах, 

 Бэлчээрийн эрүүл мэндийн хяналтыг сумын хэмжээнд хийж, бэлчээрийн менежментийг 
сайжруулахад дэмжлэг үзүүлэх хэрэгтэй. 

Ил болон гүний уурхайн үйл ажиллагаанаас хуримтлагдах нөлөөлөл үүсэх тул: 

 Дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээг нөлөөлөлд өртсөн газартай экологийн ижил орчин 
нөхцөлд, нөлөөлөл үргэлжлэх нийт хугацаанд хэрэгжүүлэх шаардлагатай. 

6.7.1 Ховор ургамал хамгаалах арга хэмжээний зөвлөмж 

Уурхайн үйл ажиллагааны явцад ховор ургамал устаж болзошгүй тул: 

 Газар хөндөх зөвшөөрөл олгохын өмнөх суурь судалгааг талбай бүрд хийж ховор, нэн 
ховор ургамалд үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээг шатлалын дагуу 
тодорхойлон, дүгнэлт, зөвлөмж гаргах, шаардлагатай үед зөвшөөрөл олгохоос татгалзах, 

 Газар хөндөлтөөр нэн ховор, ховор ургамал өртөгдөхөөс сэргийлж ажилчдад МУ-ын 
улаан ном, бүс нутгийн болон олон улсын улаан данс (IUCN), бусад хууль тогтоомж, 
гэрээ конвенциор хамгаалагдсан ховор, нэн ховор ургамлын тархалтын талаар мэдээлж; 
таниулах, хамгаалах сургалт зохион байгуулах, 

 Газрыг хөндөхийн өмнө тухайн талбайд ховор ургамлын судалгаа хийж, байгаа 
тохиолдолд тохиромжтой хугацаанд нүүлгэн шилжүүлэх, эсвэл үр болон мөчрийг 
хангалттай хэмжээгээр бэлтгэн Байгалийн ургамлын үржүүлгийн газарт үржүүлэх, 
ургуулах үйл ажиллагааг үргэлжүүлэн хийх хэрэгтэй. 

ОТ төсөл нь Ховор ургамлыг хамгаалах журмыг боловсруулан дотоод үйл ажиллагаандаа мөрдөн 
ажилладаг байна. Энэхүү журманд тусгагдсанаар уурхайн аливаа үйл ажиллагаанаас ховор 
ургамал сөрөг нөлөөлөлд өртөхөөс урьдчилсан сэргийлэх, ховор ургамалтай холбоотой мэдээлэл 
цуглуулах, судалгаа шинжилгээний ажлыг хэрэгжүүлэхтэй холбогдох үйл ажиллагааг уурхайн 
талбайн бүх ажилчид, гэрээт байгууллагын ажилчид мөрдөн ажиллана. Ховор ургамлын 
биологийн төрөл зүйлийг хамгаалахын тулд уурхайн үйл ажиллагааны нөлөөлөлд өртөх газрыг 
хөндөхийн өмнө тухайн талбайд ховор ургамлын төрөл зүйлийн тархалт байгаа эсэх, хэрэв 
байгаа бол түүнийг нүүлгэн шилжүүлэх, эсвэл үр болон мөчрийг хангалттай хэмжээгээр бэлтгэн, 
Байгалийн ургамлын үржүүлгийн газарт үржүүлэх, ургуулах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлдэг байна. 

ОТ уурхайн хүрээнд ургамал хамгааллын асуудлыг МУ-ын 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 санал гаргах зэрэг ажлуудыг гүйцэтгэж 
байна. 
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Гэрэл зураг 6.7.1: Ховор ургамал шилжүүлэх ажил хийгдэж буй явц 

 

Гэрэл зураг 6.7.2: Байгалийн ургамлыг үржүүлгийн газарт шилжүүлэн тарих явц 

 

6.7.2 ОТ уурхайн барилга байгууламжууд болон ил, гүний уурхай, баяжуулах 
үйлдвэрийн үйл ажиллагаанаас ургамлан нөмрөгт нөлөөлөх сөрөг нөлөөллийг 
бууруулах арга хэмжээний зөвлөмж 

Баяжуулах үйлдвэрийн цогцолборын үйл ажиллагаанаас ургамлан нөмрөгт 
нөлөөлөх сөрөг нөлөөллийг бууруулах, арилгахтай холбогдсон арга хэмжээнүүд 

Хортой бодис, материал асгарч алдагдах, тархах зэргээс ургамлан нөмрөгт учруулах нөлөөллийг 
хязгаарлахын тулд химийн бодисыг хөрсөнд үл шингээх суурь дээр хадгалах, хадгалах савны 
гадуур доторлогоо, хашлага, хамгаалалт хийж байна. Уурхайн Байгаль орчин, нийгмийн 
нөлөөллийн үнэлгээний хүрээнд уурхайн хаалтын төлөвлөгөөг АМЕС компани боловсруулсан 
бөгөөд явцын болон хаалтын нөхөн сэргээлтийн асуудлыг тусгасан байдаг. ХХБ-ийн даланг 
тогтмол өндөрлөж, газар шорооны ажил хийгдэж байдаг тул хаалтын нөхөн сэргээлт илүү 
оновчтой хувилбар юм. 

Ил уурхайн үйл ажиллагаанаас ургамлан нөмрөгт нөлөөлөх сөрөг нөлөөллийг 
бууруулах, арилгахтай холбогдсон арга хэмжээнүүд 

Өнгөн хөрсийг хуулах үед тухайн газрын ургамлан нөмрөг, шавж, жижиг мэрэгчид зэрэг амьтад 
үгүй болсон байна. Ил уурхайд явцын нөхөн сэргээлтээс илүү уурхайн эцсийн буюу хаалтын 
нөхөн сэргээлт илүү оновчтой байдаг. Хуулж авсан өнгөн хөрсийг стандартын дагуу овоолго 
хийн хэлбэржүүлэн хадгалж, явцын нөхөн сэргээлтэд хэрэглэж байна. 

Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын олборлолтоос ургамлан нөмрөгт нөлөөлөх 
сөрөг нөлөөллийг бууруулах, арилгахтай холбогдсон арга хэмжээнүүд 

Дугатын хярын дайрганы орд 
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 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалыг тогтоосон нөөцийн хүрээ хэмжээнд ашиглах, 
 Тус ордын 2009-2016 оны олборлолтоор 50 орчим га талбайгаас эвдрэлд өртсөн талбайд 

нөхөн сэргээлт хийх хэрэгтэй. 

Халивын элсний орд 

 Халивын ордыг 2009-2017 он хүртэл 8 жилийн хугацаанд ашиглах ба 2016-2020 оны 
“Нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөө”-ний дагуу 14.37 га талбайд техникийн, 30.41 га талбайд 
биологийн нөхөн сэргээлт хийх шаардлагатай. 

Тэсрэх бодисын үйлдвэрийн үйл ажиллагаанаас ургамлан нөмрөгт нөлөөлөх сөрөг 
нөлөөллийг бууруулах, арилгахтай холбогдсон арга хэмжээнүүд 

Зөвхөн зөвшөөрөгдсөн замаар тээвэрлэлт явуулах, хуурайшилтын улиралд замыг тогтмол услах, 
тээврийн хэрэгслийг тогтмол үзлэгт хамруулах хэрэгтэй. 

ДТС-ын үйл ажиллагаанаас ургамлан нөмрөгт нөлөөлөх сөрөг нөлөөллийг 
бууруулах, арилгахтай холбогдсон арга хэмжээнүүд 

Зөвхөн зөвшөөрөгдсөн замаар тээвэрлэлт явуулах, хуурайшилтын улиралд замыг тогтмол услах, 
тээврийн хэрэгслийг тогтмол үзлэгт хамруулах хэрэгтэй. 

ХХБТ-ийн үйл ажиллагаанаас ургамлан нөмрөгт нөлөөлөх сөрөг нөлөөллийг 
бууруулах, арилгахтай холбогдсон арга хэмжээнүүд 

Зөвхөн зөвшөөрөгдсөн замаар тээвэрлэлт явуулах, хуурайшилтын улиралд замыг тогтмол услах, 
тээврийн хэрэгслийг тогтмол үзлэгт хамруулах хэрэгтэй. 

УЦСҮ-ийн үйл ажиллагаанаас ургамлан нөмрөгт нөлөөлөх сөрөг нөлөөллийг 
бууруулах, арилгахтай холбогдсон арга хэмжээнүүд 

Орчны ургамлан бүрхэвчид үзүүлэх дам нөлөөллийн хэмжээг нэмэгдүүлэхгүйн тулд зөвхөн 
зөвшөөрөгдсөн замаар тээвэрлэлт явуулах шаардлагатай. 

Бетон зуурмагийн үйлдвэрийн үйл ажиллагаанаас ургамлан нөмрөгт нөлөөлөх сөрөг 
нөлөөллийг бууруулах, арилгахтай холбогдсон арга хэмжээнүүд 

Орчны тоосжилтын дам нөлөөллийг бага байлгах зорилгоор зөвхөн зөвшөөрөгдсөн замаар 
тээвэрлэлт явуулах хэрэгтэй. 

Хүнд машин, механизмын засварын цехийн үйл ажиллагаанаас ургамлан нөмрөгт 
нөлөөлөх сөрөг нөлөөллийг бууруулах, арилгахтай холбогдсон арга хэмжээнүүд 

Орчны тоосжилтын дам нөлөөллийг бага байлгах зорилгоор зөвхөн зөвшөөрөгдсөн замаар 
тээвэрлэлт явуулах шаардлагатай. 

БУЦБ-ийн үйл ажиллагаанаас ургамлан нөмрөгт нөлөөлөх сөрөг нөлөөллийг 
бууруулах, арилгахтай холбогдсон арга хэмжээнүүд 

Орчны тоосжилтын дам нөлөөллийг бага байлгах зорилгоор зөвхөн зөвшөөрөгдсөн замаар 
тээвэрлэлт явуулах хэрэгтэй. 
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6.8 Амьтны аймагт нөлөөлөх гол ба болзошгүй сөрөг нөлөөллийг бууруулах, 
хамгаалах арга хэмжээний зөвлөмж 

Дуу чимээ, тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөн, гэрлийн нөлөөгөөр байршиж буй газар нутгаасаа 
үргэх, дайжих; мөн уурхайн олборлолт, барилга байгууламж цаашид өргөжин тэлэх явцад 
амьдрах орчны шууд хомсдол, хуваагдалд орж болзошгүй тул: 

• Газар хөндөх зөвшөөрөл олгохын өмнө судалгаа хийж ховор амьтад, амьдрах орчныг 
хамгаалах талаар дүгнэлт гаргах, шаардлагатай бол зөвшөөрөл олгохоос татгалзах, 

• Зэрлэг амьтдын үргэн дайжих, шууд үхэл хорогдох эрсдэлээс сэргийлэн уурхайн 
холбогдолтой тээврийн хэрэгслүүдийг батлагдсан замаар зорчих, хурдны хязгаарыг 
баримтлах талаар ажилчдад сургалт явуулах, хянах, 

• Тууртан амьтдын тоо толгой, тархцын судалгааг үргэлжлүүлэн хийх. Үүнд:  
– Хар сүүлтийн шилжилт хөдөлгөөний мэдээг үргэлжлүүлэн цуглуулах, 
– Хар сүүлтийн амьдрах орчны мэдээлэл болох уст цэг, айл, малын байршлыг 

гаргах, 
– Хиймэл дагуулын мэдээ тухайлбал ургамлын биомасс (NDVI), цасан бүрхэвч, 

болон бусад мэдээллийг өмнөд говийн хэмжээнд цуглуулах, 
– Сансрын дамжуулагч хүзүүвчтэй Хулангийн мэдээнд үндэслэн зам хөндлөн гардаг 

хугацаа, байршлыг нарийн тодорхойлж, шаардлагатай тохиолдолд тээврийн 
хэрэгслийн хөдөлгөөнийг хязгаарлах; тэмдэг, тэмдэглэгээ байршуулах. 

ОТ уурхайн талбайд ил болон гүний уурхай, дэд бүтцийн байгууламжууд баригдсан тул амьтад 
цөөн тохиолддог ба уурхайн талбайн гадна буюу дэд бүтцийн алслагдсан байгууламжуудын 
(Гүний хоолой, ОТ-Гашуун сухайтын хатуу хучилттай зам, ОТ-Ханбогд чиглэлийн сайжруулсан 
шороон зам) БОННҮ-ний нэмэлт тодотгол, БОМТ-нд амьтанд нөлөөлөх сөрөг нөлөөллийг 
бууруулах арга хэмжээг тусгаж, арга хэмжээний биелэлтийг хангах, тус арга хэмжээнүүдийг 
уурхайн БОННҮ-ний нэгтгэл, БОМТ-нд тусгагдсан арга хэмжээтэй уялдуулан, хэрэгжүүлэх 
хэрэгтэй. Тухайлбал, 2016 оны БОМТ-нд тусгагдсан дараах арга хэмжээний биелэлтийг хангаж 
ажиллах шаардлагатай. 

 Сансрын дамжуулагч хүзүүвчтэй Хулангийн мэдээнд үндэслэн зам хөндлөн гардаг 
хугацаа,  байршлыг нарийн тодорхойлж, шаардлагатай тохиолдолд тээврийн хэрэгслийн 
хөдөлгөөнийг хязгаарлах, 

 ОТ-Гашуун сухайт чиглэлийн хатуу хучилттай зам ашиглалтын эрчмийг үнэлж, ховор 
хөхтөн амьтдын шилжилт хөдөлгөөнд саад учруулж буй эсэхийг хянах, 

 ОТ-Гашуун сухайт чиглэлийн Цагаан хаднаас хилийн боомт хүртэлх замын дагуу зэрлэг 
амьтанд зориулсан нэг түвшний 2 гарц байгуулах. 

Амьтад тээврийн хэрэгсэлд дайруулах, хууль бус агнуур, шувууд цахилгаанд цохиулах, 
цахилгааны утас мөргөх гэх мэтээр үхэж, хорогдох эрсдэлийг бууруулахын тулд: 

• Шувууд цахилгаанд цохиулах эрсдэлтэй цахилгааны шонгууд дээр богино холболтын 
тусгаарлагч, утсан дээр нислэгийн чиглэл өөрчлөгч, шувуу үргээгчийг суурилуулах, 

• Хууль бусаар амьтан агнах, ургамал түүх, тэдгээрийн гаралтай түүхий эдийг тээвэрлэх, 
ашиглахыг хориглох тухай журмыг хэрэгжүүлж, нэвтрэх хаалга, онгоцны буудал дээр 
хяналт шалгалт явуулах, 

• Уурхайн талбайд зэрлэг амьтдын тээврийн хэрэгсэлд дайруулах магадлалтай газруудыг 
тодорхойлох, шаардлагатай газар хурдны хязгаарыг багасгах, ажилчдад анхааруулах 
мэдээлэл бэлдэж хүргэх, 

• Хоолны үлдэгдлийг хаях, булшлах үйл ажиллагаанд хяналт тавих, ил задгай хаяхаас 
сэргийлж, элдэв идэшт шувуудын тоо толгойг үнэлэх, 

• МУ-ын улаан ном, бүс нутгийн болон ОУ-ын улаан данс (IUCN), бусад хууль тогтоомж, 
гэрээ конвенциор хамгаалагдсан ховор, нэн ховор зэрлэг амьтдын талаар сургалт зохион 
байгуулах. 



38 

 

ХХБ-ийн усны гадаргуу дээр шувууд бууж, хордож болзошгүй тул:  

 Баяжуулах үйлдвэрээс ХХБ руу нийлүүлж, тунгааж буй усны чанарын хяналтыг газрын 
доорх усны ОХШХ-ийн дагуу тогтмол хийх, 

 Шувуудын мониторингийг ОХШХ-т тусгагдсаны дагуу ХХБ, түүний орчимд тогтмол хийх.  

Ил болон гүний уурхайн үйл ажиллагаагаар хуримтлагдах нөлөөлөл үүсэх ба уг нөлөөлөлд өртөх 
тул нөлөөллийг бууруулах шатлалын дагуу зайлсхийх, бууруулах, нөхөн сэргээх арга хэмжээг 
хэрэгжүүлэхийн хамт дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээг нөлөөлөл үргэлжлэх хугацаанд тогтмол, 
үр дүнтэй хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. 

6.8.1 ОТ ХХК-ийн Биологийн олон янз байдлыг хамгаалах бодлого 

Өмнөд говийн бүс нутагт хэрэгжиж буй ОТ төсөл нь тухайн бүс нутгийн биологийн олон янз 
байдалд эерэг нөлөө үзүүлэхийг эрмэлзэж байна. Рио Тинто группийн Биологийн олон янз 
байдлын талаар баримтлах стратегитай нийцүүлэн ОТ нь өмнөд говийн бүсийн биологийн олон 
янз байдалд “Эерэг Нөлөөлөл Ахиу” үзүүлэх зорилго дэвшүүлэн ажиллаж байна. ОТ нь энэхүү 
зорилгодоо уурхайн хаалтын үед хүрсэн байхаар зорьж байгаа боловч төсөл хэрэгжих хугацаанд 
аль болох эрт хүрэх боломжуудыг эрэлхийлэх болно. 

ОТ ХХК нь үйл ажиллагаа явуулж буй бүс нутгийн биологийн олон янз байдалд учирч болох 
эрсдэл буюу болзошгүй сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээг зохион байгуулахад 
шатлалтайгаар бууруулах зарчмыг баримтална. Энэ нь биологийн олон янз байдалд үзүүлэх 
нөлөөллийг бууруулахдаа зайлсхийх, бууруулах, нөхөн сэргээх арга замаар хийгдэнэ. БОЯБ-ын 
стратегид дээрх сөрөг нөлөөллийг бууруулах шатлалыг дараах байдлаар тус тус тодорхойлсон 
байдаг. 

1. Зайлсхийх - “Зайлсхийх арга хэмжээнүүд нь биологийн олон янз байдалд бодит 
нөлөөлөл үүсэхээс өмнө буюу олборлолтын болон баяжуулалт зэрэг уурхайн үйл 
ажиллагааг эхлүүлэхээс урьтан менежментийн өөрчлөлт хийх эсвэл тухайн үйл 
ажиллагааг зогсоох арга хэмжээнүүд юм. Үүнд өмнөх төлөвлөгөө үйл ажиллагаа, 
арга хэмжээг өөрчлөх шийдвэрүүд багтана”. 

2. Багасгах – “Багасгах арга хэмжээнүүд нь аль хэдийн эхэлсэн олборлолтын болон 
боловсруулах үйл ажиллагааны үр дүнд биологийн олон янз байдалд учирч болох 
хохирлыг багасгаж болох арга хэмжээнүүд юм”. 

3. Нөхөн сэргээх – “Нөхөн сэргээх арга хэмжээнүүд нь уурхайн үйл ажиллагааны улмаас 
эвдэрсэн газар нутгуудад аюулгүй, тогтвортой газрын төрх, тогтоцыг бий болгох 
бэлтгэл ажлууд, ургамалжуулж амьдрах орчныг дахин сэргээх ажил; Амьдрах орчныг 
сэргээх арга хэмжээ нь нөхөн сэргээлтээс бага зэрэг ялгаатай тал бий, энэ нь тухайн 
амьдрах орчныг эвдрэлд өртөхөөс өмнөх бүхий л нөхцөлийг бүрдүүлэхэд чиглэнэ”. 

Хүснэгт 6.8.1: Биологийн төрөл зүйлийн олон янз байдалд үзүүлэх ноцтой болон өндөр 
эрсдэлтэй нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээнүүд 

Дэд бүтэц 
ба 

Нөлөөллийн 
төрөл 

Нөлөөллийг 
бууруулах 
арга 

хэмжээний 
шаталсан 
алхам 

Үйл ажиллагаа 

Зам  Аль болох 
багасгах 

Тээврийн хэрэгслийг тогтсон замаас гарч зорчихыг хориглох, зэрлэг амьтдыг замаар 
хөндлөн гарах нөхцөлийг бүрдүүлэх. ОТ-оос Гашуун сухайт, ОТ-оос Ханбогд болон ОТ-
оос онгоцны буудал орох замын дагуу малчдын гарцаас бусад газарт замын гадна аль ч 
талаар явахыг хориглох. Үүнийг хэрэгжүүлэхийн тулд хөдөлгөөнгүй том бул чулуу 
болон тэмдэг хэрэглэх, суваг шуудуу ашиглана. Гэхдээ илүү дэлгэрэнгүй судалгаа хийх 
шаардлагатай. 

 Аль болох 
багасгах 

Биологийн төрөл зүйлийн олон янз байдлын чухал бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн (туурайт 
амьтан, шувууд) талаар жолооч, ОТ-н ажилчид болон гэрээт гүйцэтгэгч нарын 
ойлголтыг нэмэгдүүлэх, сургалт зохион байгуулах, мэдээллээр хангах   

 Аль болох ОТ-н тээврийн хэрэгсэл болон ажлын байрны ойролцоо зөвшөөрөлгүй хог хаяхыг 
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Дэд бүтэц 
ба 

Нөлөөллийн 
төрөл 

Нөлөөллийг 
бууруулах 
арга 

хэмжээний 
шаталсан 
алхам 

Үйл ажиллагаа 

багасгах хориглох  
 Аль болох 

багасгах 
Уурхайн тусгай зөвшөөрлийн талбайн гадна болон доторх шороон болон хатуу 
хучилттай зам дээр зорчих ОТ-н тээврийн хэрэгслүүдэд хурдны дээд хязгаар тогтоож 
мөрдүүлнэ. ОТ-н тээврийн хэрэгслийн хурдны хязгаарыг амьтан судлаач 
мэргэжилтэнтэй зөвлөлдсөний үндсэн дээр тогтооно. 

 Аль болох 
багасгах 

ОТ – Гашуун сухайт чиглэлийн зам дээр тохиромжтой хурдны хязгаарыг (ОТ-н тээврийн 
хэрэгслийн хурдны хязгаарын хамтаар) замаар зорчиж буй орон нутгийн тээврийн 
хэрэгслүүдэд мөрдүүлэх талаар гол сонирхогч талуудтай хамтран ажиллах1 

 Аль болох 
багасгах 

ОТ-н тээврийн хэрэгслүүдийг гэнэтийн осол гарсан болон жолооч хэт ядарсны улмаас 
алжаал тайлахаас бусад тохиолдолд замын хажууд зогсохыг хориглох   

 Аль болох 
багасгах 

Замаар зорчиж буй бүх тээврийн хэрэгслийг гэнэтийн осол гарсан болон жолооч хэт 
ядарсны улмаас алжаал тайлахаас бусад тохиолдолд замын хажууд зогсохыг хориглох 
тал дээр гол сонирхогч талуудтай хамтарч ажиллах  

 Аль болох 
багасгах 

Зэрлэг ан амьтадтай мөргөлдөх аюулаас жолооч нарыг сэрэмжлүүлэхээр зам дээр 
тэмдэг байрлуулах 

 Аль болох 
багасгах 

ОТ – Гашуун сухайт, ОТ - Ханбогд чиглэлийн болон ОТ-н цооногийн талбай хүрэх 
замын дагуух хог болон хүний үйл ажиллагаанаас бий болсон хаягдлыг барилгын 
ажлын оргил үеэр долоо хоногт 3 удаа шалгаж, цэвэрлэх. Хог хаягдлын шалгалтын 
давтамжийг дахин хянах ба уурхайн олборлолтын үе шат эхэлж, тээврийн хэрэгслийн 
хөдөлгөөн буурах үед давтамжийг бууруулна. 

Ан агнуур ба 
мод ургамал 
түүн тасдах 
үйл 
ажиллагаа   

Аль болох 
багасгах 

Ажлын байрандаа байгаа ОТ-н ажилчдыг хууль бус ан хийхэд хяналт тавих. 
Шаардлагатай тохиолдолд шалгалт явуулж, торгууль ногдуулах зэрэг ан хийхийг 
хориглох тухай хатуу журмыг хэрэгжүүлэх, энэ талаар ажилчдад мэдээлэх, сурталчлах 

 Аль болох 
багасгах 

ОТ уурхайн нөлөөллийн бүсэд болон цаашлаад Ханбогд сумын хэмжээнд хийгдэж 
байгаа ан агнуурыг хянах тал дээр орон нутгийн болон бүс нутгийн сонирхогч 
талуудтай хамтран ажиллах. Хууль бус ан агнуур, ургамал мод түүн тасдах явдлыг 
бууруулах оновчтой арга хэмжээг тодорхойлох, хууль бус ан агнуур болон ургамлыг 
түүх үйл ажиллагааны сөрөг нөлөөллийг суурь судалгааны үеийн түвшний хэмжээ 
хүртэл бууруулахад шаардагдах арга хэмжээ авах.  

 Аль болох 
багасгах 

Ойр орчмын мод (жишээ нь: заг) түүж түлэхээс сэргийлэн уурхайн бүх ажилтнууд 
болон гэрээт гүйцэтгэгч нарт гал түлэхэд шаардагдах түлшээр хангах 

 Аль болох 
багасгах 

ОТ-д ашиглагдаж байгаа онгоцнуудад хууль бусаар агнасан зэрлэг ан амьтдын 
бүтээгдэхүүн зөөвөрлөхөөс сэргийлж шалгалт явуулах  

 Аль болох 
багасгах 

ОТ уурхайн талбай руу орж ирэх бүх тээврийн хэрэгслүүдэд хууль бусаар агнасан 
зэрлэг ан амьтдын бүтээгдэхүүн байгаа эсэхийг шалгах  

Бүс нутгийн  Аль болох 
багасгах 

Биологийн төрөл зүйлийн олон янз байдалд үзүүлж буй нөлөөллийг бууруулах ажлыг 
хэрэгжүүлэхийн тулд оролцогч талуудтай хамтран ажиллах, хангалттай санхүүжилт 
хийх, чадавхыг бэхжүүлэх, бусад шаардлагатай дэмжлэг, боломжийг эрж хайх. 
Нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээнд Ханбогд сумын дэд бүтцийн хөгжил зэрэг бүс 
нутгийн хөгжлийн төлөвлөгөөнд шугаман дэд бүтцийн амьдрах орчныг хувааснаас 
үүсэх хуримтлагдсан нөлөөллийг аль болох багасгах ажлыг нэгтгэн оруулах үйл 
ажиллагаа орно. ОТ ХХК-ийн нийгмийн хариуцлагын хэлтэстэй хамтран илүү нарийн 
төлөвлөгөө боловсруулах. 

Цахилгааны 
шугам  

 Сэргийлэх/ 
Зайлсхийх  

Өндөр хүчдэлийн шугамыг ГБДЦГ-аар дайруулахгүйгээр Гашуун сухайтын хилийн 
шалган нэвтрүүлэх цэгийн баруун тал руу болгож өөрчилсөн.  

 Аль болох 
багасгах 

Жороо Тоодгийн чуулгын үеэр орчны тайван байдлыг нь алдагдуулахгүй байх 
зорилгоор 4-р сарын 15-аас 6-р сарын 30 хүртэл дэд бүтцийн барилгын ажлыг зогсоох 

 Аль болох 
багасгах 

Цахилгааны бүх шугамуудад шувуу үргээгч байрлуулах (дэвэх хөдөлгөөнд хавхлаганы 
үргээгч, том спиралиар, эсрэг тэсрэг өнгөөр хувирдаг үргээгчдийгээ тус бүр дор хаяж 
10-20 м зайд суурилуулах, жишээ нь 5-10 м тутамд ямар нэг төрлийн нэг үргээгч байна 
гэсэн үг) 

 Аль болох 
багасгах 

Дунд хүчдэлийн цахилгаан эрчим хүчний шонгууд дээр байрлуулах дамжуулагчууд, 
төгсгөл, дэд цахилгаан станц болон шонгуудад шаардлагатай тохиолдолд тусгаарлагч 
хийх. ОТ ХХК нь тохиромжтой тусгаарлагчийг тодорхойлохын тулд шувуу өндөр 
хүчдэлд цохиулах эрсдлийн талаар мэргэжлийн хүнээс зөвлөгөө авсан.   

 Нөхөн 
сэргээх  

Байнгын шалгалтын үеэр өндөр хүчдэл, дунд хүчдэлийн цахилгаан шугам  мөргөснөөс 
болж үхсэн шувууны сэг болон үүрийг баримтжуулж, зайлуулна. Шалгалтын 
давтамжийг 6 сарын дараа хянаж үзээд жилийн интервалтай хянадаг болгоно.  

 Нөхөн 
сэргээх 

Төсөлтэй холбоотой дэд бүтцэд үүрээ зассан тоодог шувууг ангуучлагч шувуудын 
үүрийг дэд бүтцээс зайлуулах, үүнд харин идлэг шонхор хамаарахгүй  

 Усны 
голдрил 

Аль болох 
багасгах  

Ундайн сайрын голдрилд хэсэгчлэн тохируулга хийхдээ уурхайн тусгай зөвшөөрлийн 
талбайн доогуур урсах Ундайн сайрын усны голдрилын гадаргын болон газрын доорх 
урсацыг хэвийн хэмжээнд нь байлгах 

Нөхөн 
сэргээлт  

Нөхөн 
сэргээх 

Ижил хэмжээний талбай буюу ижил тооны бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг нөхөн сэргээх буюу 
сэргээн босгох (ОТ-н түр хугацааны нөхөн сэргээлтийн менежментийн төлөвлөгөө 



40 

 

Дэд бүтэц 
ба 

Нөлөөллийн 
төрөл 

Нөлөөллийг 
бууруулах 
арга 

хэмжээний 
шаталсан 
алхам 

Үйл ажиллагаа 

болон  Рио тинтогийн нөхөн сэргээлт ба сэргээн босголтын туршлагын дагуу хийгдэнэ) 
Булаг  Нөхөн 

сэргээх 
Бор овоогийн булгийг орлох шинэ булаг гаргах, шинээр гаргасан булаг нь Бор овоогийн 
булгийн экологийн үүргийг гүйцэтгэж байх  

Эх сурвалж: ОТ ХХК, ОТ-н зэс-алтны бүлэг ордыг ашиглах техник эдийн засгийн үндэслэлийн тодотгол, 2015, ОТ-ТЭЗҮ15 
Х2 

 

Хүснэгт 6.8.2: Биологийн олон янз байдалд нөлөөлөх нөлөөллүүд, зураг төсөл ба нөлөөллийг 
бууруулах арга хэмжээнүүд 

Нөлөөлөл Өртөгсөд Үе 
шат Магадлал Үр 

дагавар Эрсдэл Зураг төсөл ба нөлөөллийг 
бууруулах арга хэмжээнүүд 

Бор овоогийн 
булаг ширгэх 

Монгол 
хулан, Хар 
сүүлт, 
Идлэг 
Шонхор  

Ү Болзошгүй  Дундаж  Өндөр  Бор овоогийн булгийг орлуулах шинэ 
булаг гаргах ба тус булаг нь гадаргын 
болон бага гүний урсацын горим, 
улирлын хэлбэлзлийн хувьд Бор 
овоогийн булгийн экологийн үйл 
ажиллагаатай нь ижил байх 

Дэд бүтцээс 
дайжсанаар 
амьдрах 
орчноо шууд 
бусаар алдах 

Монгол 
хулан, Хар 
сүүлт  

Ү Болзошгүй Ноцтой  Ноцтой  ОТ-н ажилтнуудыг ажил үүргээ 
гүйцэтгэж байх хугацаандаа хууль бус ан 
хийхгүй байх явдалд хяналт тавих. Ан 
хийхийг хатуу хориглосон журмыг 
таниулах, ухуулга сурталчилгаа хийх, 
хэрэгжүүлэх, үүний дотор шаардлагатай 
үед хяналт шалгалт явуулах зохих 
торгуулийг ногдуулах арга хэмжээ орно. 
ОТ уурхайн нөлөөллийн бүсэд болон 
цаашлаад Ханбогд сумын хэмжээнд 
хийгдэж байгаа ан агнуурыг хянах тал 
дээр орон нутгийн болон бүс нутгийн 
сонирхогч талуудтай хамтран ажиллах. 
Хууль бус ан агнуур, ургамал түүх мод 
огтлох явдлыг бууруулах оновчтой арга 
хэмжээг тодорхойлох, хууль бус ан 
агнуур болон ургамлыг түүх үйл 
ажиллагааны сөрөг нөлөөллийг суурь 
судалгааны үеийн түвшний хэмжээ 
хүртэл бууруулахад шаардагдах арга 
хэмжээ авах.  
Уурхайн тусгай зөвшөөрөлтэй талбайн 
гадна болон доторх шороон болон хатуу 
хучилттай зам дээр зорчих ОТ-н 
тээврийн хэрэгслүүдэд хурдны дээд 
хязгаар тогтоож мөрдүүлнэ. ОТ-н 
тээврийн хэрэгслийн хурдны хязгаарыг 
амьтан судлаач мэргэжилтэнтэй 
зөвлөлдсөний үндсэн дээр тогтооно. 
ОТ – Гашуун сухайт чиглэлийн зам дээр 
тохиромжтой хурдны хязгаарыг (ОТ-н 
тээврийн хэрэгслийн хурдны хязгаарын 
хамтаар) замаар зорчиж буй орон 
нутгийн тээврийн хэрэгслүүдэд 
мөрдүүлэх талаар гол сонирхогч 
талуудтай хамтран ажиллах.  
ОТ-н тээврийн хэрэгслүүдийг гэнэтийн 
осол гарсан болон жолооч хэт ядарсны 
улмаас алжаал тайлахаас бусад 
тохиолдолд замын хажууд зогсохыг 
хориглох. 
Замыг ашиглаж буй бүх тээврийн 
хэрэгслийг гэнэтийн осол гарсан болон 
жолооч хэт ядарсны улмаас алжаал 
тайлахаас бусад тохиолдолд замын 
хажууд зогсоохгүй байхыг дэмжих тал 
дээр гол оролцогч талуудтай хамтарч 
ажиллах 

 Аргаль, 
Жороо 

Ү Болзошгүй Дундаж Өндөр   
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Нөлөөлөл Өртөгсөд Үе 
шат Магадлал Үр 

дагавар Эрсдэл Зураг төсөл ба нөлөөллийг 
бууруулах арга хэмжээнүүд 

тоодог  
 Бусад бүх 

амьтны 
аймаг  

Ү Боломжтой  / 
Болзошгүй 

Өчүүхэн Бага / 
Дунд 
зэрэг  

 

Дэд бүтэц 
сайжирснаас 
үүдэн ан 
агнуур, мод 
ургамал түүх, 
тасдах явдлаас 
үүссэн 
хорогдол 

Монгол 
хулан  

Ү Боломжтой Их  Ноцтой ОТ-н ажилтнуудыг ажил үүргээ 
гүйцэтгэж байх хугацаандаа хууль бус ан 
хийхгүй байх явдалд хяналт тавих. Ан 
хийхийг хатуу хориглосон журмыг 
таниулах, ухуулга сурталчилгаа хийх, 
хэрэгжүүлэх, үүний дотор шаардлагатай 
үед хяналт шалгалт явуулах зохих 
торгуулийг ногдуулах арга хэмжээ орно. 
ОТ уурхайн нөлөөллийн бүсэд болон 
цаашлаад Ханбогд сумын хэмжээнд 
хийгдэж байгаа ан агнуурыг хянах тал 
дээр орон нутгийн болон бүс нутгийн 
сонирхогч талуудтай хамтран ажиллах. 
Хууль бус ан агнуур, мод огтлох явдлыг 
бууруулах оновчтой арга хэмжээг 
тодорхойлох, хууль бус ан агнуур болон 
ургамлыг түүх үйл ажиллагааны сөрөг 
нөлөөллийг суурь судалгааны үеийн 
түвшний хэмжээ хүртэл бууруулахад 
шаардагдах арга хэмжээ авах.  
Ойр орчмын мод (жишээ нь: заг) түүж 
түлэхээс сэргийлэн уурхайн бүх 
ажилтнууд болон гэрээт гүйцэтгэгч нарт 
гал түлэхэд шаардагдах түлшээр хангах 
ОТ-д ашиглагдаж байгаа онгоцнуудад 
хууль бусаар агнасан зэрлэг ан амьтдын 
бүтээгдэхүүн зөөвөрлөхөөс сэргийлж 
шалгалт явуулах. ОТ уурхайн талбай руу 
орж ирэх бүх тээврийн хэрэгслүүдэд 
хууль бусаар агнасан зэрлэг ан амьтдын 
бүтээгдэхүүн байгаа эсэхийг шалгах 

 Аргаль, Хар 
сүүлт, 
Идлэг 
шонхор, 
Жороо 
тоодог, 
Заган ой  

Ү Боломжтой Ноцтой  Өндөр  

 Уламжлалт 
болон 
арилжааны 
хувьд үнэ 
цэнэтэй 
төрөл 
зүйлүүд 

Ү Болзошгүй Өчүүхэн Дунд 
зэрэг  

 

 Уламжлалт 
болон 
арилжааны 
хувьд 
онцгой 
үнэтэй биш 
төрөл 
зүйлүүд 

Ү Маш бага 
магадлалтай  

Өчүүхэн Бага  

Тээврийн 
хэрэгсэлтэй 
мөргөлдсөнөөс 
үүдэх шууд 
хорогдол  

Хуурай 
газрын бүх 
амьтад  

Ү   Бага ОТ-н бүх ажилчид болон гэрээт 
компанийн ажилчдад биологийн төрөл 
зүйлийн олон янз байдлын нэн чухал 
бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн талаарх 
ойлголтыг нэмэгдүүлэх, сургалт явуулах 
(тухайлбал: туурайт амьтад, шувууд) 
Уурхайн тусгай зөвшөөрөлтэй талбайн 
гадна болон доторх шороон болон хатуу 
хучилттай зам дээр зорчих ОТ-н 
тээврийн хэрэгслүүдэд хурдны дээд 
хязгаар тогтоож мөрдүүлнэ. ОТ-н 
тээврийн хэрэгслийн хурдны хязгаарыг 
амьтан судлаач мэргэжилтэнтэй 
зөвлөлдсөний үндсэн дээр тогтооно. ОТ- 
Гашуун сухайт чиглэлийн зам дээр 
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бууруулах арга хэмжээнүүд 

тохиромжтой хурдны хязгаарыг (ОТ-н 
тээврийн хэрэгслийн хурдны хязгаарын 
хамтаар) замаар зорчиж буй орон 
нутгийн тээврийн хэрэгслүүдэд 
мөрдүүлэх талаар гол сонирхогч 
талуудтай хамтран ажиллах.  
Зэрлэг ан амьтадтай мөргөлдөх аюулаас 
жолооч нарыг сэрэмжлүүлэхээр зам дээр 
тэмдэг байрлуулах 

Цахилгаан 
дамжуулах 
шугамтай 
мөргөлдөх, 
эсвэл өндөр 
хүчдэлд 
цохиулснаас 
үүдэлтэй шууд  
хорогдол  

Хонин 
тоодог, 
Жороо 
тоодог, 
Идлэг 
шонхор  

Ү Бараг 
зайлшгүй / 
Болзошгүй 

Дундаж Өндөр Бүх цахилгааны шугамуудад шувуу 
үргээгч суулгах, (дэвэх хөдөлгөөнт 
хавхлаганы үргээгч, том спиралиар, 
эсрэг тэсрэг өнгөөр хувирдаг 
үргээгчдийгээ тус бүр дор хаяж 10-20 м 
зайд суурилуулах, жишээ нь 5-10 м 
тутамд ямар нэг төрлийн нэг үргээгч 
байна гэсэн үг) 
Дунд хүчдэлийн цахилгаан эрчим хүчний 
шонгууд дээр байрлуулах 
дамжуулагчууд, төгсгөл, дэд цахилгаан 
станц болон шонгуудад шаардлагатай 
тохиолдолд тусгаарлагч хийх   

 Бусад бүх 
зүйлийн 
шувууд  

Ү Бараг 
зайлшгүй / 
Болзошгүй/ 
Боломжтой 

Өчүүхэн Дунд 
зэрэг / 
Бага 

 

Холбооны 
шонтой 
мөргөлдсөнөөс 
үүсэх шууд 
хорогдол  

Бүх 
зүйлийн 
шувууд  

Ү Боломжтой Өчүүхэн Бага Ямар нэгэн ажил шаардлагагүй.  

Дэд бүтцийн 
нөлөөллийн 
улмаас амьдрах 
орчин шууд 
алдагдах 
 

Монгол 
буурцгана, 
хулан, хар 
сүүлт зээр, 
жороо 
тоодог, 
хулан 
жороо  
 
Ургамал ба 
амьтны 
бусад бүх 
зүйлүүд   
 

Ү Бараг 
зайлшгүй  
 
 
 
 
 
Боломжтой 

Дунд  
 
 
 
 
 
 
Бага 

Өндөр 
 
 
 
 
 
 
Дунд  

Ижил хэмжээний талбай буюу ижил 
тооны бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг нөхөн 
сэргээх, сэргээн босгох (ОТ-н түр 
хугацааны нөхөн сэргээлтийн 
менежментийн төлөвлөгөө ба Рио 
тинтогийн нөхөн сэргээлт ба сэргээн 
босголтын туршлагын дагуу хийгдэнэ) 
Бор овоогийн булгийг орлох шинэ булаг 
бий болгох, шинэ булаг нь Бороо 
овоогийн булгийн экологийн үүргийг 
гүйцэтгэж байх.  
Байнгын шалгалтын үеэр өндөр хүчдэл, 
дунд хүчдэлийн цахилгаан шугам 
мөргөснөөс болж үхсэн шувууны сэг 
болон үүрийг баримтжуулж зайлуулна. 
Шалгалтын давтамжийг 6 сарын дараа 
хянаж үзээд хяналтыг жилийн 
интервалтай болгоно. 
ОТ – Гашуун сухайт, ОТ - Ханбогд 
чиглэлийн болон ОТ-н цооногийн талбай 
хүрэх замын дагуух хог болон хүний үйл 
ажиллагаанаас бий болсон хаягдлыг 
барилгын ажлын оргил үеэр долоо 
хоногт 3 удаа шалгаж, цэвэрлэх. Хог 
хаягдлын шалгалтын давтамжийг дахин 
хянах ба уурхайн олборлолтын үе шат 
эхэлж, тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөн 
буурах үед давтамжийг бууруулна. 
Төсөлтэй холбоотой дэд бүтцийн 
байгууламжид зассан тоодог шувууг 
ангуучилдаг махчин шувуудын үүрийг 
зайлуулах, харин үүнд идлэг шонхор 
хамаарахгүй. 

Махчин 
амьтдын тоо 
толгой 
нэмэгдсэнээс 
шалтгаалсан 
хорогдол 

Жороо 
тоодог, 
Монгол 
хулан 
жороо  

 Болзошгүй Дундаж Өндөр  

 Бусад бүх 
амьтны 

Ү Боломжтой / 
Болзошгүй 

 Бага / 
Дунд 
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аймаг  зэрэг 
Ургамлын гарц  
нөхөн үржих 
чадвар 
тоосжилтоос 
болж буурах 

Ургамлын 
бүх аймаг  

Ү Боломжтой / 
Болзошгүй 

Бага  / 
Дундаж 

Бага / 
Дунд 
зэрэг 

Байхгүй. Тоосжилтын хяналт нь ерөнхий 
менежментийн арга хэмжээ болон 
хэрэгжих болно. Замыг хатуу хучилтаар 
хучих ажил нь уурхайн зураг төслийн нэг 
хэсэг юм.  

Тоосжилтоос 
болж амьтдын 
эрүүл мэнд 
болон нөхөн 
үржихүй 
буурах  

Амьтны бүх 
аймаг  

Ү Маш бага 
магадлалтай  

Бага / 
Дундаж 

Бага  Байхгүй. Тоосжилтын хяналт нь ерөнхий 
менежментийн арга хэмжээ болон 
хэрэгжих болно. Замыг хатуу хучилтаар 
хучих ажил нь уурхайн зураг төслийн нэг 
хэсэг юм. 

Эх сурвалж: ОТ зэс-алтны бүлэг ордыг ашиглах техник эдийн засгийн үндэслэлийн тодотгол 2015, ОТ ХХК, ОТ-ТЭЗҮ15 Х2

6.9 Тусгай хамгаалалттай газар нутагт нөлөөлөх гол ба болзошгүй сөрөг нөлөөлийг 
бууруулах арга хэмжээний зөвлөмж 

Тус төслийн талбайгаас улсын тусгай хамгаалалттай Говийн бага ДЦГ-ын А хэсэг нь 31 км, 
орчны бүс нь 28 км, Б хэсэг нь 68 км, орчны бүс нь 44 км, аймгийн хамгаалалттай Мангасын 
хүрээ хэмээх газар нь 60 км зайтай оршдог (Хавсралт зураг 5.9.1). Тиймээс уг төслөөс ТХГН-т 
шууд нөлөөлөх сөрөг нөлөөлөл байхгүй. 

6.10  Түүх, соёлын дурсгалт зүйлст нөлөөлөх болзошгүй сөрөг нөлөөллийг 
бууруулах арга хэмжээний зөвлөмж 

“Соёлын өвийг хамгаалах тухай” хуулинд археологийн олдворын тухай холбогдох сумын Засаг 
даргад мэдэгдэж, хийсэн судалгаа, эрэл хайгуул, малтлагын дүнг гаргаж өгнө гэж заасан байдаг. 
Судалгаа, шинжилгээний ажил хийгдэж дууссаны дараа малтлага хийсэн газар нь сумын Засаг 
даргын мэдэлд очно. Түүх соёлын, шинжлэх ухааны болон археологийн үнэт зүйлс олдсон газар, 
хөрсөн доорх бүх баялаг төрийн хамгаалалтад орох ба археологийн аливаа олдвор нь төрийн 
өмч байна. Хуулинд археологийн болон соёлын үнэт зүйлс нь боломжтой газар бүрт олдсон 
газраа хадгалагдан хамгаалагдах ёстой гэж заасан байдаг. Байрлал болон эд зүйл нь тодорхой 
эрсдэлтэй байх тохиолдолд судалгааны байгууллага эд зүйлийг хөдөлгөн авч явах эрхээр 
хангагдсан байдаг. 

ОТ-н хувьд ил уурхайн бүсээс олдсон эд зүйлсийг Монголын ШУА-ийн Археологийн хүрээлэн 
Улаанбаатарт байрлах өөрийн лаборатори руу авч явсан байна. Хуулиар түүх соёлын үнэт 
зүйлсийг тойруулан хамгаалалтын бүс байгуулахыг Засгийн газарт зөвшөөрсөн байдаг. Мөн 
хамгаалалтын бүсэд гэмтэл учруулж болзошгүй аливаа арга хэмжээг явуулахыг хориглосон. ОТ 
2002 онд төслийн талбайд археологийн судалгааг хийж эхлэнгүүт археологийн болон соёлын ач 
холбогдол бүхий газруудыг хамгаалж эхэлсэн байна. 

Дээр өгүүлсэнчлэн ОТ-н уурхайн талбайд археологийн болон соёлын ач холбогдол бүхий 6 газар 
тогтоогдсон байна. Эдгээр газруудыг малтаж, хөдөлгөж болох эд зүйлсийг малтан гаргаж авсан. 
Эдгээр газрыг чөлөөлөх, эвдлэх ажиллагаа холбогдох хуулийн заалтын дагуу явагдсан бөгөөд 
нутгийн оршин суугчид болон орон нутгийн захиргаанд энэ тухай мэдээллийг хүргэсэн. Төслийн 
үйл ажиллагаанд шууд өртөөгүй газрын хамгаалалтын асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд холбогдох 
орон нутгийн болон төрийн байгууллагууд, ШУА-ийн Археологийн хүрээлэнтэй зөвшилцсөний 
үндсэн дээр соёлын өв, үнэт зүйлсийг хамгаалах төлөвлөгөө боловсруулан хэрэгжүүлэх 
шаардлагатай. Энэ төлөвлөгөөг төслийн бүтээн байгуулалтын ажил эхлэхийн өмнө боловсруулан 
хэрэгжүүлж эхэлсэн. 
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6.10.1 Эрх зүйн хязгаарлалт 

Монгол улсын соёлын өвийг хамгаалах тухай хууль болон ЮНЕСКО-гоос баталсан олон улсын 
эрх зүйн актуудад соёлын төрөл зүйл, соёлын өвийг хамгаалахтай холбоотой асуудлуудыг 
тодорхой тусгасан байдаг. Үүнд: 

• 1972 онд баталсан “Дэлхийн соёлын болон байгалийн өвийг хамгаалах” тухай 
конвенц, 

• 2001 онд баталсан “Соёлын төрөл зүйлийн тухай” тунхаглалд соёлын өв, түүний 
төрөл зүйл нь бүх хүн төрөлхтний өв хөрөнгө бөгөөд өнөө үе болон хойч үеийн ашиг 
сонирхлын үүднээс тэдгээрийг хүлээн зөвшөөрч, хадгалж хамгаалах тухай заасан 
байна. 

• Монгол улсын Үндсэн хуулийн 1 дүгээр бүлгийн 7.1-д “Монголын ард түмний түүх, 
соёлын дурсгалт зүйл, шинжлэх ухаан, оюуны өв төрийн хамгаалалтад байна” гэж 
заасан. 

• Монгол улсын Соёлын өвийг хамгаалах тухай хуулийн 27.8-д хот суурин, барилга 
байгууламж барих, шинээр зам тавих, усан цахилгаан станц байгуулах, газар 
тариалан эрхлэх, ашигт малтмалын хайгуул хийх, ашиглах зэрэг аж ахуйн үйл 
ажиллагаа явуулахад зориулан газар олгохоос өмнө палеонтологи, археологи, 
угсаатны мэргэжлийн эрдэм шинжилгээний байгууллагаар урьдчилан хайгуул, 
судалгаа хийлгэж, дүгнэлт гаргуулна. 27.9-д урьдчилан хайгуул судалгаа хийлгэх, 
илэрсэн түүх, соёлын дурсгалыг авран хамгаалах ажилд шаардагдах зардлыг 
захиалагч хариуцна. 27.10-т урьдчилан хайгуул, судалгаа хийлгэж, дүгнэлт 
гаргуулаагүй нь газар эзэмшүүлэх шийдвэрийг хүчингүй болгох үндэслэл болно гэж 
заажээ. 

• Палеонтологи, археологийн хайгуул, малтлага, судалгаа нь эрдэм шинжилгээний 
болон авран хамгаалах үндсэн чиглэлтэй байх бөгөөд соёлын биет өвийн судалгаа, 
шинжилгээг мэргэжлийн эрдэм шинжилгээний байгууллага хийнэ. 

6.11 Нийгэм, эдийн засагт нөлөөлөх гол ба болзошгүй сөрөг нөлөөллийг бууруулах 
арга хэмжээний зөвлөмж 

Гол сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ  

Ил, далд уурхай, хүдэр баяжуулах 

Бэлчээрийн даац 

 ОТ төслийн талбайн ойролцоо нутаглаж буй малчин өрхүүдийг нүүлгэн шилжүүлсэн 
бөгөөд тэдгээр өрхийг шинээр буух газарт нь нүүхэд тээврийн хэрэгслээр хангаж, хороо, 
саравч барихад нь тусалж, усан хангамжийг нь шийдэж өгсөн. Мөн сар болгон 
санхүүгийн дэмжлэг туслалцаа үзүүлдэг. Цаашид хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 
төлөвлөгөөг Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөнд тусгасан. 

 ОТ төслийн нөлөөллийн бүс дэх болон нөлөөллийн бүстэй ойр амьдардаг малчдад 
бэлчээрийн менежментийн талаар сургалт явуулах ажлыг орон нутагтай хамтарч зохион 
байгуулж ажиллана. 

Тоосжилт 

 Тоосжилтыг бууруулах арга хэмжээг агаарын чанарын бүлгээс дэлгэрүүлж үзнэ үү. 

Физик бохирдол - Дуу шуугиан 
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 Энгийн ажлын цагийн үеэр хийх барилгын дуу чимээтэй ажлыг хуваарилан төлөвлөж, 
ялангуяа хүн ам оршин суугаа газар ажилладаг хөдөлгөөнт тодорхой нэг тоног 
төхөөрөмжийг ажиллуулах цагийг хязгаарлах, 

 Үүсгүүр, бутлагч, нунтаглагч, компрессор, насос, арааны хайрцаг гэх мэт онцгой дуу 
чимээтэй тоног төхөөрөмжийн хувьд дуу чимээний хамгаалалт, дууны тусгаарлагч эсвэл 
хаалт хийх, 

 Дуу шуугианы хяналт шинжилгээг барилгажилт, ашиглалтын бүх шатанд үргэлжлүүлэн 
гүйцэтгэх. Ойролцоо дуу шуугиан үүсгэж болох уул уурхайн аливаа онцгой үйл 
ажиллагааны талаар ойролцоох оршин суугчдад мэдэгдэх, 

 Зөвхөн онцгой тохиолдлоос бусад үед МУ-ын аж үйлдвэрийн дүрэм журамд нийцүүлэн 
тэсэлгээний ажлыг (барилгын ажлын үеэр явуулах бол) 09:00-17:00 цагийн хооронд 
гүйцэтгэхээр хязгаарлах (Тус тайлангийн агаарын чанарын бүлгээс дэлгэрүүлж үзнэ 
үү)14. 

Эдийн засаг 

 Шинээр ажлын байр бий болгох, жижиг бизнесийн үйл ажиллагааг дэмжих зорилгоор 
бизнесийн хөгжлийн хөтөлбөрт 10 жилийн хугацаанд 525 мян.ам доллар, малчдын 
холбоо, орон нутгийнханд зөвлөлгөө өгөхөд зориулж 250 мян.ам доллар, тэтгэлэг болон 
бизнесийг дэмжихэд зориулж 10 жилийн хугацаанд 1,550 мян.ам долларыг төлөвлөөд 
байгаа ба орон нутгийн удирдлага, дэд бүтцийг ашиглахад зориулж 1,250 мян.доллар, 
дээрх бүх арга хэмжээнд зориулан нийтдээ 5,825.0 мян.ам доллар төлөвлөөд байна. 

Болзошгүй сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 

Ил уурхай, Далд уурхай, Хүдэр баяжуулах 

Малчдын гар худаг 

 Уурхайн талбайгаас 10 км-ийн тойрогт амьдарч байгаа малчин өрхүүдийн гар худгийн 
усны түвшинг хянах, малын өвчлөлийг бүртгэх (Тус тайлангийн газрын доорх усны 
бүлгээс дэлгэрүүлж үзнэ үү). 

Дэд бүтэц 

ШТМ материал, химийн бодис асгарах 

 Замын дагуух хөрсний бохирдлоос сэргийлж, машин техникийг засаж, тогтсон 
маршрутын дагуу тээврийн хэрэгслийг явуулж байх, 

 Ослыг тухай бүр мэдээллэж даруй арга хэмжээ авах, 
 Хөрсний хяналт шинжилгээг ОХШХ-т хөтөлбөрт тусгагдсаны дагуу гүйцэтгэж байх. 

 

                                                

14 Оюу Толгой ХХК, Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээ. Ерөнхий тойм /Техникийн бус/, хуудас 72 





i 

Бүлгийн агуулга 

7 НӨХӨН СЭРГЭЭЛТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ (2016-2020) .............................................................. 1 

Танилцуулга ........................................................................................................................ 1 

7.1 Компанийн бодлого ................................................................................................... 1 

7.1.1 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй, байгаль орчны удирдлагын тогтолцоо .... 2 

7.1.2 Газар хөндөлтийн хяналт, нөхөн сэргээлтийн гүйцэтгэл, хяналтын  шаардлагууд ..... 2 

7.2 Төслийн хураангуй .................................................................................................... 4 

7.3 Явцын нөхөн сэргээлт ба уурхайн хаалтын төлөвлөгөө ............................................... 4 

7.3.1 Явцын нөхөн сэргээлт ............................................................................................ 4 

7.4 ОЮУ ТОЛГОЙ УУРХАЙН НӨХӨН СЭРГЭЭЛТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ (2016-2020) .................. 7 

7.4.1 Техникийн нөхөн сэргээлт ...................................................................................... 8 

7.4.2 Биологийн нөхөн сэргээлт ...................................................................................... 8 

7.4.3 Техникийн болон биологийн нөхөн сэргээлт хийх шаардлагатай талбайн хэмжээ ..... 8 

7.4.4 Нөхөн сэргээлт хийх аргачлал, зөвлөмж ................................................................. 8 

7.4.5 2016 оны нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөө ................................................................15 

7.4.6 Явцын нөхөн сэргээлтийн хяналт мониторинг ........................................................18 

7.4.7 Уурхайн хаалтын төлөвлөгөө .................................................................................24 

7.4.8 Ирээдүйд гуравдагч этгээдийн эзэмшилд шилжүүлэх дэд бүтэц ..............................31 

7.4.9 Уурхайн хаалтын ажлын төлөвлөгөө ......................................................................31 

7.4.10 Төлөвлөгдөөгүй түр хаалт .....................................................................................32 

7.4.11 Уурхайн хаалтын дараах хяналт шинжилгээ ...........................................................36 

7.5 Хууль эрх зүйн шаардлагууд .....................................................................................37 

7.5.1 Монгол Улсын хууль эрхзүйн шаардлагууд болон удирдамжууд ..............................37 

7.5.2 Уурхайн хаалт болон нөхөн сэргээлттэй холбоотой Монгол улсын стандартууд .......40 

7.5.3 Олон улсын санхүүгийн корпорацийн зүгээс тавигддаг шаардлагууд .......................40 

7.5.4 Европын сэргээн босголт хөгжлийн банкны шаардлагууд .......................................40 

7.5.5 Байгаль  орчинд хандах нийтлэг хандлага ба экспортын зээлийг албан ёсоор дэмжих 
талаарх Эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, хөгжлийн байгууллагын зөвлөмж .....................40 

Ашигласан материал ...........................................................................................................41 
 
Хүснэгтийн жагсаалт 
Хүснэгт 7.1: Шимт хөрсийг хамгаалах хяналтын арга хэмжээнүүд .............................................. 6 

Хүснэгт 7.2: Нөхөн сэргээлтэд байгалийн бүс бүслүүрийг харгалзан тариалах ургамлын төрөл ... 9 

Хүснэгт 7.3: Ургамлын үрийн соёололт, цэвэршилтэд тавих шаардлага ...................................... 9 

Хүснэгт 7.4: Нөхөн сэргээлтэд ашиглах үрийн чанарын шаардлага ............................................ 9 

Хүснэгт 7.5: Оюу Толгой ХХК-ийн уурхайн талбайд хийх нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөө-2016-
2020 ......................................................................................................................................11 

Хүснэгт 7.6: 2016 онд техникийн нөхөн сэргээлт гүйцэтгэх талбайнууд .....................................15 

Хүснэгт 7.7: Малчдын саналаар нөхөн сэргээх шаардлагатай замууд ........................................16 

Хүснэгт 7.8: Биологийн нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөө, 2016 ....................................................18 

Хүснэгт 7.9: Урт хугацааны өнгөн хөрсний овоолгуудын хөрсний давсжилтын үзүүлэлтийг 
хяналтын цэгүүд болон 2011 оны Шинжлэх ухааны академи (ШУА)-ийн харъяа Газарзүйн болон 
Геологийн хүрээлэнгээр хийлгэсэн “ Оюу толгойн ил уурхай, овоолго, хаягдлын сан орчмын 
газрын хөрсөн бүрхэвч, хөрсний шинж чанар”-ын судалгааны тайлангийн үр дүнтэй харьцуулсан 
байдал ...................................................................................................................................22 

Хүснэгт 7.10: Урт хугацааны өнгөн хөрсний овоолгуудын хөрсний физик шинж чанарын 
үзүүлэлтүүд............................................................................................................................23 

Хүснэгт 7.11: Бодит нөхөн сэргээлтийн арга хэмжээнүүд ..........................................................28 

 
Зургийн жагсаалт  
Зураг 7.3.1: Оюу Толгой төслийн талбайд байрлах урт хугацааны өнгөн хөрсний овоолгуудын 
зураг болон байршил............................................................................................................... 6 

Зураг 7.4.1: Төслийн цаг хугацаа ба уурхайн хаалтыг хэрэгжүүлэх стратеги .............................32 

 
Дүрслэлийн жагсаалт 
Дүрслэл 7.1: Оюу Толгой төслийн БУҮГ-аас 2013-2015 онд биологийн нөхөн сэргээлт, орчны 
тохижилтод зориулан гаргасан тарьц суулгацын нийт тоо хэмжээ, жил тус бүрээр ....................17 



ii 

Дүрслэл 7.2: 2012-2015 онуудад гүйцэтгэсэн биологийн нөхөн сэргээлтийн явц - цайвар ногоон 
өнгөөр 2015 онд гүйцэтгэсэн нөхөн сэргээлт болон нөхөн тарилтийн талбайн хэмжээг тус тус 
үзүүлэв ..................................................................................................................................17 

Дүрслэл 7.3: Оюу Толгой төслийн талбайд байрлах урт хугацааны өнгөн хөрсний овоолгуудын 
ялзмагийн хэмжээг 2013 оны хөрсний шинжилгээний үр дүн болон хяналтын цэгүүдтэй 
харьцуулсан байдал ...............................................................................................................19 

Дүрслэл 7.4: Урт хугацааны өнгөн хөрсний овоолгуудын хөрсөн дэхь нитратын азотын хэмжээг 
хяналтын цэгүүдтэй харьцуулсан байдал .................................................................................20 

Дүрслэл 7.5: Урт хугацааны өнгөн хөрсний овоолгуудын цахилгаан дамжуулах чанарыг хяналтын 
цэгүүдтэй харьцуулж үзсэн нь .................................................................................................20 

Дүрслэл 7.6: Урт хугацааны өнгөн хөрсний овоолгуудын карбанатын хэмжээг хяналтын 
цэгүүдтэй харьцуулж үзсэн нь .................................................................................................21 

Дүрслэл 7.7: Урт хугацааны өнгөн хөрсний овоолгуудын хөрсний химийн шинж чанарын 
үзүүлэлтийг хяналтын цэгүүдтэй харьцуулсан байдал ..............................................................22 

Дүрслэл 7.8: Урт хугацааны өнгөн хөрсний овоолгуудын хөрсний микрофлорын бүрэлдэхүүн ....23 

 
Бүлгийн хавсралт 
Хавсралт хүснэгтийн жагсаалт 
Хавсралт хүснэгт 7.1: 2010-2015 онд техникийн нөхөн сэргээлт хийсэн талбайн жагсаалт .........42 

 
Хавсралт зургийн жагсаалт 
Хавсралт зураг 7.1 Биологийн нөхөн сэргээлт хийх талбайнууд (2016-2020) 
Хавсралт зураг 7.2 Техникийн нөхөн сэргээлт хийх талбайнууд (2016-2020) 

 

 



1 

7 НӨХӨН СЭРГЭЭЛТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ (2016-2020) 

Танилцуулга  

“Оюу Толгой” ХХК-ийн Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутагт хэрэгжүүлж буй “Оюу Толгойн 
ордоос зэс, алт олборлох, боловсруулах” төслийн 2016-2020 онд уурхайн талбайд хэрэгжүүлэх 
нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөөг төслийн ТЭЗҮ (Нэмэлт тодотгол 2015), уурхайн 2020 он хүртэлх 
төлөвлөгөө болон нөхөн сэргээлтийн аргачлал (2015), стандартуудыг үндэслэн боловсруулж, 
нөхөн сэргээлтийн зургийг гаргав. Мөн хариуцлагатай уул уурхайн төслийн хувьд эхний шатнаас 
эхлэн уурхайн хаалтыг төлөвлөн, цаашид боловсронгуй болгон ажилладаг. Иймээс уурхайн 
хаалтын үед хийгдэх ажлууд, ерөнхий төлөвлөгөөг мөн тусгав. 

2016 оны байдлаар Оюут ил уурхайн олборлолт, Баяжуулах үйлдвэрийн цогцолбор, Хюго 
Даммет ордыг ашиглах босоо ам малтах болон бусад дагалдах үйл ажиллагаанаас уурхайн 
талбайд 3085.1 га талбайн хөрс дарагдах, хуулагдах, ухагдах, шилжих зэргээр эвдрэлд өртсөн 
байна. ТЭЗҮ болон уулын ажлын төлөвлөгөөнд үндэслэн тооцоход 2020 он хүртэл 417.8 га 
талбай шинээр эвдрэлд өртөгдөхөөр байна. Үүнээс 20.2 га талбайд ил уурхай, 96.0 га талбайд 
ХЧО байгуулах, 301.6 га талбайд ХХБ-ийн өргөтгөл хийгдэхээр төлөвлөгджээ.  

Уурхайн талбай дахь эвдрэлд өртсөн 3085.1 га талбайгаас Оюу Толгой ХХК нь 2010-2015 
онуудад нийт 105.6 га талбайд техникийн нөхөн сэргээлт хийсэн байна. Уурхайн талбайд 
биологийн нөхөн сэргээлт хийсэн талбай одоогоор байхгүй.  

Оюу Толгой ХХК-ийн ТЭЗҮ болон уурхайн 2020 он хүртэлх төлөвлөгөөг үндэслэн уурхайн 
талбайд 2016-2020 онд нөхөн сэргээлт хийх шаардлагатай газруудыг тодорхойлов. 2016-2020 
онд 80.75 га талбайд техникийн, 62.35 га талбайд биологийн нөхөн сэргээлт хийгдэнэ.  

Оюу Толгой ХХК-ийн 2016-2020 онд уурхайн талбайд хийх техникийн болон биологийн нөхөн 
сэргээлтийн арга хэмжээнд гурван зуун арван таван сая (315,000,000) төгрөг зарцуулагдахаар 
урьдчилан тооцов.  

7.1 Компанийн бодлого  

Риотинто Групп буюу Риотинто Интернэшнл Холдингс Лимитед компанийн толгой компани нь 
компанийн засаглал болон ёс зүйн өндөр стандартуудыг дагаж мөрддөг. Риотинто Группийн 
Бизнес эрхлэх олон улсын код (Бидний ажлын арга барил, 2009) нь тус компанийн олон улсын 
хэмжээнд хэрэгжүүлж буй төслүүдийн эдийн засаг, нийгэм, байгаль орчны тулгамдсан асуудлыг 
хэрхэн зохицуулах арга замыг тодорхойлсон бөгөөд энэ нь тогтвортой хөгжилд хувь нэмрээ 
оруулах амлалтаа хэрэгжүүлэх нэг чухал хэрэгсэл болдог. 

Риотинто Группийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, байгаль орчин, нийгмийн чанарын 
удирдлагын тогтолцооны стандартыг Риотинто Группийн хэмжээнд мөрдөх ёстой бөгөөд 
Группийн компани тус бүр өөрсдийн ХАБЭМБО-ны хөтөлбөрийн нэг хэсэг болгон ашиглах 
үүрэгтэй. Риотинто Группийн компаниуд нь өөрсдийн хэрэгцээ шаардлага, үйл ажиллагаагаа 
явуулж буй орчин, үйлдвэрлэж буй бүтээгдэхүүнийхээ нөхцөл байдалтай уялдуулж нэмэлт 
бодлого, дүрэм, журмыг гаргаж мөрдөхийг группээс дэмждэг. 

Рио тинтогийн байгаль орчны бодлогод “боломжтой бол бид группийн үйл ажиллагааны байгаль 
орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллөөс зайлсхийх, боломжгүй тохиолдолд сөрөг нөлөөллийг 
бууруулах, нөхөн сэргээх болно” гэж заасан байдаг. Энэхүү бодлогыг группийн байгаль орчны 
стандарт, зааварчилгаагаар дамжуулан хэрэгжүүлдэг. 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 ирсэн байна.  
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Оюу Толгой компанийн Байгаль орчны болон Геологийн хэлтсээс нөхөн сэргээлтийн дараах 
журмуудыг боловсруулсан ба эдгээрийг “Нөхөн сэргээлтийн ажлыг гүйцэтгэх” гэсэн нэг журамд 
нэгтгэсэн. Үүнд: 

• Зам болон замын зурвасыг нөхөн сэргээх 
• Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлосон цэгийг нөхөн сэргээх 
• Хайгуулын өрмийн цэгийг нөхөн сэргээх (Геологийн хэлтсээс боловсруулсан). 

7.1.1 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй, байгаль орчны удирдлагын 
тогтолцоо 

Оюу толгой төсөл нь Рио тинтогийн хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй, байгаль орчин, 
нийгмийн ХАБЭАБОН удирдлагын тогтолцооны  стандарттай нийцсэн эрүүл мэнд, аюулгүй 
ажиллагаа, байгаль орчны удирдлагын тогтолцоог боловсруулсан. Үүнийг даган мөрдөх үүргийг 
бүх чиглэлийн удирдлага хүлээдэг бөгөөд ХАБЭАБОН багийн техникийн туслалцаа, 
дэмжлэгтэйгээр уг зорилтыг хангадаг. 

Удирдлагын тогтолцоог байнга сайжруулах зарчим дээр үндэслэн боловсруулсан бөгөөд 
Төлөвлөх-Хэрэгжүүлэх-Шалгах-Дүгнэх аргачлалыг ашигласан. Энэ аргачлал нь 17 элементээс 
бүрдэнэ.  

Түүнчлэн, ХАБЭМН-ийн удирдлагын тогтолцоонд нийгмийн удирдлагын тогтолцооны 
элементүүдийг тусгаж өгснөөр Рио тинтогийн орон нутгийн стандартын шаардлагуудтай давхар 
нийцэж байгаа юм. 2012 онд Оюутолгой ХХК-ийн ХАБЭМН-ийн удирдлагын тогтолцоонд аудит 
хийлгэж, ISO14001, OHSAS 18001-ийн сертификат гардан авсан.  

7.1.2 Газар хөндөлтийн хяналт, нөхөн сэргээлтийн гүйцэтгэл, хяналтын  
шаардлагууд 

Хамрах хүрээ, зорилго 

Энэхүү стандарт нь Рио Тинто компанийн бүх бизнесийн нэгж болон удирдан чиглүүлж буй бүх 
шатны үйл ажиллагаанд хамаарах бөгөөд тэдгээрийн хайгуул судалгааны шатнаас уурхайн хаалт 
хүртэлх бүхий л үе шатанд мөрдөгдөнө. Энэ нь компанийн өмчилдөг, түрээслэдэг, хяналтандаа 
байлгадаг, эсхүл компани ямар нэг үүрэг хүлээсэн байж болох бүхий л эдэлбэр газарт хамаарна. 
Үүнд манай үйл ажиллагааны үр дүнд шууд хөндөгдсөн болон завсрын бүс болгон ашигладаг, 
эсхүл биологийн олон янз байдлыг дүйцүүлэн хамгаалах гэх мэт өөр бусад зорилгоор ашигладаг 
хөндөгдөөгүй газрууд мөн багтана.  

Гүйцэтгэлийн шаардлагууд  

• Газар хөндөх үйл ажиллагааг хууль ёсны дагуу тогтоосон талбайд хязгаарлах,  
• Шинээр газар хөндөхийг хязгаарлах төдийгүй хүний эрүүл мэнд, байгаль орчин, 

биологийн олон янз байдал, экосистемийн үйлчилгээнд нөлөөлөл үзүүлэхээс зайлсхийх 
эсвэл нөлөөллийг бууруулах байдлаар барилга байгууламжуудын байршил, зураг 
төслийг төлөвлөх.  

• Эрдэс чулуулгийн хаягдлыг хадгалах, дахин ашиглахгүйгээр байршуулах, тэдгээрийг 
өргөтгөхдөө гадаргууг амжилттай нөхөн сэргээж, ургамалжуулахад тохиромжтой, мөн 
биологийн олон янз байдалд үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах байдлаар төлөвлөж, барьж 
байгуулан уурхайн хаалтын дараа тухайн газрын гадарга ашиг тустай төлөв байдалд 
буцаж эдгэх нөхцлийг бүрдүүлэх.  

• Ил уурхай, суулт өгсөн бүс, эрдэс чулуулгийн хаягдлыг байршуулах байгууламжуудыг 
ирээдүйд төлвөлөж буй газар ашиглалтын зориуллалт, одоо хүчин төгөлдөр бйагаа 
болон ирээдүйд бий болох магадлалтай дүрэм журмын шаардлагууд, болон тогтоосон 
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шалгуур үзүүлэлтүүдэд нийцүүлэн аль болох боломжтой дээд хэмжээнд хүртэл нөхөн 
сэргээх.  

• Бусад бүх хөндөгдсөн газрыг ашигласны дараах төлөв байдал нь тогтоосон шалгуур 
үзүүлэлтүүдэд нийцэж байхаар нөхөн сэргээх. 

• Тухайн цаг үед болон цаашид ашиглах шаардлагагүй болсон газарт аль болох шуурхай 
нөхөн сэргээлт хийх.  

• Нөхөн сэргээсэн бүх газрыг элэгдэлд орохгүй, геотехникийн хувьд аюулгүй, тогтвортой 
байх нөхцөлд оруулах. 

• Үйл ажиллагаа явуулж дууссаны дараа зэрлэг амьтдын амьдрах орчин болгон 
ашиглахаар төлөвлөж буй газрын нөхөн сэргээлтийг тогтоосон шалгуур үзүүлэлтүүдэд 
нийцүүлэн олон төрөл зүйлээс бүрдсэн ургамлын бүлгэмдэл цаашид бие даан ургах 
чадвартай байхаар төлөвлөх ёстой.  

• Тухайн газар, биологийн олн янз байдал, экосистемийн үйлчилгээнд үзүүлэх нөлөөллийн 
зөвшөөрөгдөх түвшинг тодорхойлох, мөн байгаль орчин, биологийн олон янз байдал, 
экосистемийн үйлчилгээнд үзүүлсэн нөлөөллийг бууруулах, нөхөн сэрээлтийн ажлын 
амжилтыг хэмжих шалгуур үзүүлэлтүүдийг тогтоох. Нөлөөлөл болон амжилтыг хэмжих 
үзүүлэлтүүд нь хууль эрх зүйн шаардлага болон дотоод стандартуудад нийцсэн байна. 
Үүнийг тухайн бизнесийн үйл ажиллагааны нэгжийн эзэмшдэг болон удирдан 
зохицуулдаг эдэлбэр газар болгоны хувьд гүйцэтгэх шаардлагатай бөгөөд газар 
ашиглалтын эцсийн зориулалтад нийцүүлэн, оролцогч талуудын хүсэл сонирхлыг 
харгалзан үзэж боловсруулсан байна. Засгийн газраас тогтоосон дүрэм журмаас илүү 
өндөр шаардлагатай нөлөөллийн зөвшөөрөгдөх түвшин эсвэл нөхөн сэргээлтийн 
амжилтыг хэмжих шалгуур үзүүлэлтийг боловсруулж мөрдөх бол тухайн бизнесийн 
нэгжийн удирдах захирлаас албан ёсны зөвшөөрөл авах ёстой.  

Хяналтын шаардлагууд 

Энэхүү гүйцэтгэлийн стандартад дурдсан менежментийн тусгай шаардлагууд нь Рио Тинтогийн 
удирдлагын тогтолцоонд тодорхойлогдсон аливаа ерөнхий шаардлагууд дээр нэмж үйлчилнэ.  

Төлөвлөлт   

• Энэхүү стандартын дараах заалтуудыг хангаж ажиллахад шаардагдах хүчин чармайлтын 
түвшинг энэхүү стандартын удирдамж бичигт тайлбарласан бодитой хэрэгжих 
боломжийн босго үзүүлэлтүүдээр тодорхойлно. 

• Тухайн бизнесийн үйл ажиллагааны нэгжийн эзэмшдэг, удирдан зохицуулдаг эсвэл 
хариуцлага хүлээж болох бүх эдэлбэр газрын хувьд урьд өмнө хийгдсэн, одоо хийгдэж 
байгаа эсвэл ирээдүйд хийгдэж болзошгүй газар хөндөлт, газар ашиглалт, нөлөөллийг 
тогтоох, тодорхойлох, баримтжуулах. 

• Хөндсөн газрын хувьд өмнө нь мэдэгдсэн болон одоо мэдэгдэж байгаа нөлөөллийг 
баримтжуулж, биологийн олон янз байдал, экосистемийн үйлчилгээнд үзүүлэх ирээдүйн 
нөлөөллийг урьдчилан тогтоох. 

Хэрэгжүүлэлт ба ашиглалт  

• Газар ашиглалтын бүсүүдийн  зураглал гаргаж, бүс тус бүрт зөвшөөрөгдөх үйл 
ажиллагаануудыг тодорхойлох, дагаж мөрдөх. 

• Газар хөндөх зөвшөөрөл олгох дотоод журмыг хэрэгжүүлэх, тогтмол сайжруулж байх. 
• Аюулгүйгээр ашиглах боломжтой газрын өнгөн хөрс болон ургамал ургахад тохиромжтой 

хэсгийг хөндөхийн өмнө хуулж авах. 
• Өнгөн хөрс болон ургамал ургахад тохиромжтой хөрсний овоолгуудыг нөхөн сэргээлтэд 

ашиглах чанарыг нь алдагдуулахгүйгээр хадгалах. 
• Өөрчлөлтийн менежментийг хэрэгжүүлэх бол аливаа өөрчлөлтийг хийхээсээ өмнө уг 

өөрчлөлтийн улмаас тухайн газар, биологийн олон янз байдал, экосистемийн үйлчилгээ, 
нөхөн сэргээлттэй холбогдон үүсэх эрсдэл болон нөлөөллийг тооцож, түүнийг бууруулах, 
зайлсхийх боломжийг судалж, баримтжуулах. 
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• Хөрөнгө оруулалтын төслийн техникийн болон санхүүгийн үнэлгээний хүрээнд тухайн 
газар, биологийн олон янз байдал, экосистемийн үйлчилгээ, нөхөн сэргээлттэй 
холбоотой эрсдэл, нөлөөллийн судалгааг хийж баримтжуулах.  

Хяналт шинжилгээ 

• Нөхөн сэргээлтийн гүйцэтгэлийг тогтоосон шалгуур үзүүлэлтүүдэд нийцүүлэх, мөн 
цаашид нөхөн сэргээлтийн ажлыг сайжруулах боломжуудыг тодорхойлох үүднээс нөхөн 
сэргээлтийн мониторинг/ хяналт шинжилгээг явуулах1.  

7.2 Төслийн хураангуй 

Энэхүү төсөл нь зэс-алтны өндөр чанартай баяжмал үйлдвэрлэх гүний уурхай, ил уурхайн 
баяжуулах үйлдвэр болон тэдгээртэй холбоотой дэд бүтцээс бүрдэнэ. Төслийн талбайн үндсэн 
дэд бүтцэд дараах байгууламжууд хамаарна. Үүнд: 

• далд болон ил уурхайн дэд бүтэц болон тоног төхөөрөмжүүд; 
• материал зөөвөрлөх болон баяжуулах байгууламжууд; 
• оффисууд, хүнд даацын автомашины засварын газар, кемпүүд болон 

агуулахууд; 
• 3500 хүртэлх хүний багтаамжтай ажиллагсадын байр 
• хаягдлын менежментийн байгууламжууд; 
• нүүрсээр ажилладаг цахилгаан станц болон аваарийн дизель цахилгаан 

үүсгүүрүүд; 
• төслийн талбайн орох, гарах замууд; 
• газрын гүний ус хангамжийн систем (төслийн талбайн гадна орших Гүний 

хоолойн усны өрөмдмөл цооногууд) 
• ус цэвэршүүлэх болон түгээх байгууламж; 
• усны гольдрол өөрчлөх байгууламж (Ундай голын гольдрол өөрчлөх далан 

болон суваг); 
• уурхайн хөрсний чулуулгийн овоолгууд болон баяжуулах үйлдвэрийн хаягдал 

хадгалах байгууламж 

7.3 Явцын нөхөн сэргээлт ба уурхайн хаалтын төлөвлөгөө 

Уурхайн явцын нөхөн сэргээлт болон уурхайн хаалтын төлөвлөгөө  нь бизнесийн үйл 
ажиллагааны нэн чухал салшгүй хэсэг бөгөөд тогтвортой хөгжлийн төлөөх хүчин чармайлтын 
илэрхийлэл  болдог. Явцын нөхөн сэргээлт нь тухайн хэсэгт ажил дууссаны дараа хөндөгдсөн 
газарт техникийн болон биологийн нөхөн сэргээлт хийхийг хэлнэ. Төслийн хаалттай 
холбоотойгоор байгаль орчин, нийгэмд гарч болзошгүй эрсдэлүүдээс сэргийлэх буюу санхүүгийн 
хувьд боломжтой хэмжээнд хүртэл бууруулах стратегийг уурхайн хаалтын төлөвлөгөөний 
хүрээнд боловсруулна. 

7.3.1 Явцын нөхөн сэргээлт 

Оюутолгой ХХК нь Газар хөндөлтийн хяналт, нөхөн сэргээлтийн менежментийн төлөвлөгөөнд 
тусгасан явцын нөхөн сэргээлт гүйцэтгэж байх хяналтын арга хэмжээний дагуу жил бүр нөхөн 
сэргээлтийн төлөвлөгөө бэлтгэн хэрэгжүүлж байгаа. Газар хөндөлтийн хяналт, нөхөн 
сэргээлтийн менежментийн төлөвлөгөөг монгол улсын холбогдох хууль, стандартын 
шаардлагууд, Олон улсын санхүүгийн корпораци ба Европын сэргээн босголт хөгжлийн банкны 
шаардлагууд, Рио Тинтогийн Е-14 стандарт зэрэгт нийцүүлэн боловсруулсан. 

                                                

1 Рио Тинтогийн удирдлагын тогтолцооны стандарт, ЭМААБО-ны Гүйцэтгэлийн стандарт, Орон нутаг ба Нийгмийн 
харилцааны стандарт, Е 14-Газар хөндөлтийн хяналт, нөхөн сэргээлт. 2016 оны 5 сар. 
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Явцын нөхөн сэргээлтийг уурхайн талбай дахь боломжтой бүх газар хийх бөгөөд ингэхдээ 
ирээдүйд уурхай өргөжих боломжийг харгалзан үзнэ. Уурхайн үйл ажиллагааны дараа үлдсэн 
дахин ашиглахгүй газарт боломжит байдлыг харгалзаж техникийн болон биологийн нөхөн 
сэргээлтийг уурхайн олборлолттой зэрэгцүүлэн хийнэ.  

7.3.1.1 Техникийн нөхөн сэргээлт 

Газар хөндөх зөвшөөрөл авсан гэрээт компани эсвэл үйл ажиллагааны баг тухайн газар ажил 
дууссаны дараа нэн даруй техникийн нөхөн сэргээлтийг эхлүүлэх ба  дараах арга хэмжээнүүдийг 
авна. Үүнд: 

• Хэрэглэгдэхгүй барилга байгууламж, материал, хаягдал гэх мэт зүйлсийг зайлуулах 
• Хөндөгдөж, эвдэрсэн газрыг орчны газрын гадаргын төрхтэй адилхан болгож 

хэлбэршүүлэх 
• Хучилт хийсэн газрын гадаргыг тогтворжуулж хүн амьтанд аюулгүй нөхцөл 

бүрдүүлэх 
• Хөрсний шинжилгээ хийж, хөрсний бохирдол илэрсэн тохиолдолд бохирдлыг арилгах 
• Хатуу, нягт бүтцийг бутлах 
• Ургамал ургахад шаардлагатай зузаантай шимт хөрсөөр хучих (өмнө нь хуулж, тусад 

нь хадгалсан) 
• Хөрсний гадаргууг самнаж салхиар дамжиж ургамлын үр хуримтлагдах, чийг 

хадгалагдах нөхцөл бүрдүүлэх. 

Газар бүрийн онцлогоос хамаараад техникийн нөхөн сэргээлт өөр өөр байж болох бөгөөд Оюу 
Толгой ХХК-ийн нөхөн сэргээлтийн журам, стандартын дагуу хийнэ. Байгаль орчны баг нөхөн 
сэргээлтийн төлөвлөгөө боловсруулахад туслалцаа дэмжлэг үзүүлнэ. 

7.3.1.2 Биологийн нөхөн сэргээлт 

Биологийн нөхөн сэргээлтийг жил тутмын төлөвлөгөө болон, 5 жилээр хийгдсэн урт  хугацааны 
төлөвлөгөөнд тулгуурлаж байгаль орчны баг гардан хийх ба үүнд дараах ажлууд орно: 

• Тухайн газар нутгийн унаган ургамлын бүрдлийг үүсгэх, тархцыг нэмэгдүүлэхийн 
тулд хөндөгдөхийн өмнөх ургамлын бүрдлийн судалгаанд тулгуурлан тохиромжтой 
үр, мод, бутлаг ургамлыг судлах 

• Тухайн газар нутагт тохирох, унаган ургамлын төрөл зүйлүүдийн үрийг цуглуулж, 
биологийн нөхөн сэргээлтийг хийхэд бэлтгэх 

• Тухайн газар нутгийн мод, бутлаг ургамлын олон төрөл зүйлийг тарьж ургуулах, 
биологийн нөхөн сэргээлтэд зориулж үржүүлэх  

• Тухайн газар нутгийн  онцлогт тохируулан  үрийн суулгалт тарилтыг, гараар, үрлэгч 
машинаар,  устай үрлэгчээр хийх  

• Тухайн газар нутгийн онцлогт тохируулан мод, бутлаг ургамлыг гар аргаар суулгах 
• Нөхөн сэргээлтийн үр дүнд мониторинг хийх, шаардлагатай бол дахин биологийн 

нөхөн сэргээлт хийх.  

Биологийн нөхөн сэргээлтэд ашиглах ургамлыг тарих зорилгоор Ханбогд суманд 4 га талбай 
бүхий мод үржүүлгийн газар байгуулсан бөгөөд үр цуглуулах, үрслүүр бэлтгэх, мод, бутлаг 
ургамлыг үржүүлэх, ховор ургамлын судалгаа хийх зэрэг ажлуудыг хийж байна.  

7.3.1.3 Өнгөн хөрсний хадгалалт, хуулалт болон дахин ашиглалт 

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

Өнгөн хөрсийг хадгалах овоолгыг бэлтгэхдээ Өнгөн хөрстэй ажиллах журам- OT-10-E9-PRC-0001-
ийг дагаж мөрдөнө. Хөрсний амьд чанарыг хамгаалахын тулд MNS5916:2008 стандартад заасан 
хэмжээнээс бага буюу 3 метрээс хэтрэхгүй өндөртэй овоолго үүсгэн салхи, ус болон үйл 
ажиллагааны нөлөөлөлд орж эвдрэхээс сэргийлэх арга хэмжээнүүдийг авч хадгалдаг. Өнгөн 
хөрстэй ажиллах журмын 4.2.5-д өнгөн хөрсний овоолгыг хийж дуусгахдаа далангийн налууг 15° 
болгоно нэж заасан байдаг боловч Оюу Толгой төслийн талбайд хураасан урт хугацааны өнгөн 
хөрсний овоолгуудын дундаж налуу нь 30° байна.  

Энэ талаар шалтгааныг нь тодруулж стандартад нийцүүлэх практик арга байгаа эсэхийг Оюу 
Толгойн газар шорооны багийнхантай зөвлөлдөж ярилцахаар төлөвлөх шаардлагатай. Төслийн 
талбайд хадгалагдаж буй урт хугацааны өнгөн хөрсний овоолгуудын дундаж өндөр 2.5 метр 
байгаа ба дараа нь ургамалжуулах зорилгоор 60 м-ийн өргөн овоолго тутам 8 м-ийн өргөнтэй 
зам үлдээлгэн хураалгаж байна. 

Зураг 7.3.1: Оюу Толгой төслийн талбайд байрлах урт хугацааны өнгөн хөрсний овоолгуудын 
зураг болон байршил 

 

Оюу Толгой компанийн шимт хөрсийг хамгаалах бодлого нь Газар хөндөх зөвшөөрлийн журмаар 
зохицуулагддаг бөгөөд шимт хөрсийг зөв хуулах, хадгалахад тавигдах шаардлагуудыг Шимт 
хөрсийг хамгаалах дотоод журамд заасан байдаг. Энэхүү журмыг Монгол улсын холбогдох 
стандарт (MNS 5916:2008) болон олон улсын туршлагууд дээр үндэслэн боловсруулсан бөгөөд 
жил бүр дахин хянаж, шаардлагатай сайжруулалтыг тусгадаг. Шимт хөрсийг хамгаалах 
менежментийн хүрээнд хэрэгжүүлэх арга хэмжээнүүдийг доорх хүснэгтэд үзүүлэв.  

Хүснэгт 7.1: Шимт хөрсийг хамгаалах хяналтын арга хэмжээнүүд 

# Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Холбогдох журам Хариуцах талууд 
Хэрэгжилтийн 
баримт 

1 Аливаа газар хөндөх үйл Газар хөндөх Байгаль орчны хэлтэс Газар хөндөхийн өмнөх 
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# Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Холбогдох журам Хариуцах талууд 
Хэрэгжилтийн 
баримт 

ажиллагааны өмнө шимт хөрсийг 
зохих гүнд хуулж, зөв зохистой 
хадгалах 

зөвшөөрлийн журам 
Шимт хөрсийг 
хамгаалах журам 

(Газрын 
менежментийн баг, 
Ургамлын судалгааны 
баг) 
Төслийн багууд 

байгаль орчны 
шалгалтын тайлангууд;  
Батлагдсан газар 
хөндөх зөвшөөрлүүд; 

2 Шимт хөрсийг хадгалах талбайг 
зөв тодорхойлох, овоолгыг зөв 
үүсгэхэд хяналт тавих (3 метрээс 
өндөргүй овоолох, 60 метр тутамд 
8 метр өргөнтэй зам үлдээх) 

Газар хөндөх 
зөвшөөрлийн журам 
Шимт хөрсийг 
хамгаалах журам 

Байгаль орчны хэлтэс 
(Газрын менежмент 
болон Ургамлын 
судалгааны багууд) 

Батлагдсан газар 
хөндөх зөвшөөрлүүд; 
Ургамлын багийн 
шалгалтын тайлангууд 

3 Урт хугацааны шимт хөрсний 
овоолгын бүртгэл хөтлөх, 
хаягжуулах 

Шимт хөрсийг 
хамгаалах журам 

Байгаль орчны хэлтэс 
(Геомэдээллийн 
системийн ажилтан, 
Ургамлын судалгааны 
баг) 

Геомэдээллийн сан; 
Шимт хөрсний 
бүртгэлийн хуудас 
Овоолгын талбайд 
байрлуулсан 
хаягууд/самбарууд 

4 Шимт хөрсний овоолгыг салхины 
элэгдлээс хамгаалах буюу 
гадаргууг ургамалжуулах 
туршилтыг үргэлжлүүлэх 

Шимт хөрсийг 
хамгаалах журам 

Байгаль орчны хэлтэс 
(Ургамлын судалгааны 
баг) 

Биологийн нөхөн 
сэргээлтийн 
гүйцэтгэлийн тайлан 

5 Шимт хөрсний овоолгуудад 
чанарын хяналт шинжилгээ хийх 
(улирал тутам)  

Шимт хөрсийг 
хамгаалах журам 

Байгаль орчны хэлтэс 
(Ургамлын судалгааны 
баг) 

Лабораторийн 
шинжилгээний 
хариунууд; 
Байгаль орчныг 
хамгаалах жилийн 
төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийн тайлан 

6 Шимт хөрсний ашиглалтыг хянах: 
тухайн газраас хуулсан шимт 
хөрсийг тухайн газрын нөхөн 
сэргээлтэд ашиглахыг чухалчлах; 
урт хугацааны овоолгоос ашиглах 
тохиолдолд аль болох хуучин 
овоолгыг сонгох; 
шимт хөрсийг Байгаль орчны 
хэлтсээс тогтоосон зузаантайгаар 
техникийн нөхөн сэргээлтийн 
талбайд тараах, хянах; 
шаардлагатайгаас илүү хэмжээний 
шимт хөрсийг урт хугацааны 
овоолгоос тээвэрлэхгүй байхад 
хяналт тавих; 

Газар хөндөх 
зөвшөөрлийн журам 
Шимт хөрсийг 
хамгаалах журам 

Байгаль орчны хэлтэс 
(Газрын 
менежментийн баг, 
Ургамлын судалгааны 
баг) 
 
 
 
Төслийн багууд 

Шимт хөрсний 
бүртгэлийн хуудас; 
Техникийн нөхөн 
сэргээлтийн 
гүйцэтгэлийн 
тайлангууд 

Эх сурвалж: Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө, 2016, хуудас 54-55 

7.4 ОЮУ ТОЛГОЙ УУРХАЙН НӨХӨН СЭРГЭЭЛТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ (2016-2020) 

Оюу Толгой компани 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 тухайн ажлыг гүйцэтгэгч тал нь ажлын явцад хөндөгдсөн талбайд техникийн нөхөн 
сэргээлтийг Техникийн нөхөн сэргээлтийн дотоод журмын дагуу стандарт шаардлагуудад 
нийцүүлэн гүйцэтгэж Оюу Толгой компанийн Байгаль орчны хэлтэст хүлээлгэж өгөхийг заавал 
тусгадаг бөгөөд ингэснээр аливаа хөндөгдсөн талбайг нэн даруй нөхөн сэргээх шаардлагыг 
зайлшгүй хэрэгжүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлдэг. Нөхөн сэргээсэн талбайд Газрын асуудал 
хариуцсан болон Ургамлын судалгааны багуудаас хамтарсан шалгалт хийж, хүн, мал, амьтанд 
аюулгүй, мөн биологийн нөхөн сэргээлтийг амжилттай гүйцэтгэхэд шаардлагатай нөхцөлүүдийг 
амжилттай бүрэн бүрдүүлсэн тохиолдолд газрыг хүлээн авч, холбогдох Газар хөндөх 
зөвшөөрлийг хаадаг. 
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7.4.1 Техникийн нөхөн сэргээлт  

2016 оны байдлаар Оюут ил уурхайн олборлолт, Баяжуулах үйлдвэрийн цогцолбор, Хюго 
Даммет ордыг ашиглах босоо ам малтах болон бусад дагалдах үйл ажиллагаанаас уурхайн 
талбайд 3085.1 га талбайн хөрс дарагдах, хуулагдах, ухагдах, шилжих зэргээр эвдрэлд өртсөн 
байна. ТЭЗҮ болон уулын ажлын төлөвлөгөөнд үндэслэн тооцоход 2020 он хүртэл 417.8 га 
талбай шинээр эвдрэлд өртөгдөхөөр байна. Үүнээс 20.2 га талбайд ил уурхай, 96.0 га талбайд 
ХЧО байгуулах, 301.6 га талбайд ХХБ-ийн өргөтгөл хийгдэхээр төлөвлөгджээ.  

Уурхайн талбай дахь эвдрэлд өртсөн 3085.1 га талбайгаас Оюу Толгой ХХК нь 2010-2015 
онуудад нийт 105.6 га талбайд техникийн нөхөн сэргээлт хийсэн байна. Уурхайн талбайд 
биологийн нөхөн сэргээлт хийсэн талбай одоогоор байхгүй.  

2016 оны БОМТ-нд нийт 43.04 га талбайд техникийн нөхөн сэргээлтийн ажлыг гүйцэтгэхээр 
төлөвлөснөөс 8.55 га-д лицензийн талбайн дотор, 25.99 га-д лицензийн талбайн гадна 
гүйцэтгэж биологийн нөхөн сэргээлтийн ажлуудыг эхлүүлэхэд бэлэн болгоно. Энэ онд лицензийн 
талбайн дотор болон гадна байрлах нийт 34 өрмийн талбайн 8.50 га газрын техникийн нөхөн 
сэргээлтийг нь шалгаж, хүлээн авахаар төлөвлөсөн (БОМТ, 2016). 

7.4.2 Биологийн нөхөн сэргээлт  

2015 оны сүүлч гэхэд уурхайн гадна болон доторх эвдэрсэн талбайд нийт 1492.4 га талбайд 
техникийн нөхөн сэргээлт хийсэн ба үүнээс 2012-2015 онуудад уурхайн гаднах 274.03 га талбайд 
биологийн нөхөн сэргээлт хийгдсэн байна. 2016 оны БОМТ-ний нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөөнд 
97.2 га талбайд биологийн нөхөн сэргээлт хийхээр тусгаж, хэрэгжүүлж эхэлсэн. 2010-2015 
онуудад нийт 105.6 га талбайд техникийн нөхөн сэргээлт хийсэн ба цаашид биологийн нөхөн 
сэргээлт хийх шаардлагатай.  

7.4.3 Техникийн болон биологийн нөхөн сэргээлт хийх шаардлагатай талбайн 
хэмжээ 

Оюу Толгой ХХК-ийн ТЭЗҮ болон уурхайн 2020 он хүртэлх төлөвлөгөөг үндэслэн уурхайн 
талбайд 2016-2020 онд нөхөн сэргээлт хийх шаардлагатай газруудыг тодорхойлов. 2016-2020 
онд 80.75 га талбайд техникийн, 62.35 га талбайд биологийн нөхөн сэргээлт хийгдэнэ.  

Мөн ил уурхай, ХЧО болон ХХБ-ийн 2016-2020 он хүртэлх өргөтгөлөөр нөлөөлөлд өртөж 
болзошгүй 31.03 га талбай бүхий өнгөн хөрсний 3 овоолгыг биологийн нөхөн сэргээлтэд 
ашиглах ба урт хугацааны өнгөн хөрсний овоолгын гадаргуугийн 5 га талбайг ургамалжуулах 
зэрэг ажлууд энэ төлөвлөгөөний дагуу уурхайн талбайд хийгдэнэ.  

Оюу Толгой ХХК-ийн 2016-2020 онд уурхайн талбайд хийх техникийн болон биологийн нөхөн 
сэргээлтийн арга хэмжээнд гурван зуун арван таван сая (315,000,000) төгрөг зарцуулагдахаар 
урьдчилан тооцов.  

7.4.4 Нөхөн сэргээлт хийх аргачлал, зөвлөмж  

Техникийн болон биологийн нөхөн сэргээлтийг хийхдээ БОНХАЖ-ын сайдын 2015 оны А-138 
дугаар тушаалын хавсралт, “Уул уурхайн үйл ажиллагааны улмаас эвдрэлд орсон газарт 
техникийн болон биологийн нөхөн сэргээлт хийх аргачлал” (2015)-д тусгагдсаны дагуу нөхөн 
сэргээлтийн чиглэл, говийн бүсэд тарих ургамлын төрөл, норм зэргийг сонгоно.  
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7.4.4.1 Эвдэрсэн газрыг ургамалжуулах 

Биологийн нөхөн сэргээлт хийхэд “Эвдэрсэн газрыг ургамалжуулах. Техникийн ерөнхий 
шаардлага” MNS 5918:2008 стандартыг баримтална. 

Нөхөн сэргээлтийн үндсэн тарималд орон нутгийн ургамлыг сонгохын зэрэгцээ нөмрөглөх 
ургамлын сонголтод ч мөн орон нутгийн ургах эрчим сайтай үрийн нөөц арвинтай ургамлыг 
сонгох нь хавар, намрын улиралд салхины хурд их байдаг манай орны нөхцөлд илүү 
тохиромжтой. 

Тарих ургамлыг сонгох  

Эвдэрсэн газрыг нөхөн сэргээхэд ашиглах нэлээд үр дүнтэй үндсэн ургамлууд нь бэлчээрийн 
олон наст ургамлууд болно. Үүнд: 

• Үет ургамал: ерхөг, согоовор, хялгана,  
• Буурцагт ургамал: царгас, хошоон, хошоонгор, төрөл бүрийн харгана. 

Хүснэгт 7.2: Нөхөн сэргээлтэд байгалийн бүс бүслүүрийг харгалзан тариалах ургамлын төрөл 

Байгалийн бүс 
бүслүүр 

Үндсэн таримал, олон наст 
Нөмрөглөх ургамал (нэг наст) 

Тарих үет ургамал 
Хос үрийн талт 
ургамал 

Говийн бүс 
Цөлжүү хээр 
Заримдаг цөл  

Ерхөг  Царгас  Овъёос 
Өлөнгө Хошоон  Бударгана 
Хялгана   Хошоонгор  Лууль  
Ботууль  Харгана  
Дааган сүүл  

Үрийн норм, шаардлага 

Ерхөг, согоовор, царгасыг 1:1:2 харьцаагаар хольж, 1.0 га-д 45-55 кг тариална. Харин үет болон 
буурцагт ургамлын хольцыг аль ч тохиолдолд адил тэнцүү хэмжээтэй авна. 

Хүснэгт 7.3: Ургамлын үрийн соёололт, цэвэршилтэд тавих шаардлага 

Байгалийн бүс 
бүслүүр 

Ургамал 
Соёололт, % Цэвэршилт, % 

I анги II анги I анги II анги 

Говийн бүс 

Согоовор 75 65 95 90 

Ерхөг  80 65 95 90 

Царгас  70 60 90 80 

Сибирийн өлөнгө  70 50 95 90 

Дагуурын өлөнгө 60 40 90 80 
Эх сурвалж: Уул уурхайн үйл ажиллагааны улмаас эвдрэлд орсон газарт техникийн болон биологийн нөхөн сэргээлт 
хийх аргачлал, 2015. 

Хүснэгт 7.4: Нөхөн сэргээлтэд ашиглах үрийн чанарын шаардлага 

# Ургамлын нэр төрөл Гарал үүсэл 
Соёололтын 
доод хэмжээ, 

% 

Чийгийн 
дээд 

хэмжээ, % 
Үндсэн таримал (олон наст ургамал) 

1   Согоовор сортын 60 13 
2   Сибирийн өлөнгө сортын 65 15 
3 Саман ерхөг орон нутаг  55 13 
4 Хялгана  орон нутаг 45 13 
5 Ботууль орон нутаг 45 13 
6 Дааган сүүл  орон нутаг 45 13 
7 Царгас  сортын 75 13 
8 Хошоон  сортьн 75 13 
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# Ургамлын нэр төрөл Гарал үүсэл 
Соёололтын 
доод хэмжээ, 

% 

Чийгийн 
дээд 

хэмжээ, % 
9 Хошоонгор  сортын 75 13 
10 Харгана  орон нутаг 60 14 
11 Хунчир  орон нутаг 60 14 

Нөмрөглөх ургамал 
1 Овъёос  сортын 85 12 
2 Бударгана  орон нутаг 60 11 
3 Лууль Орон нутаг 55 13 
Эх сурвалж: Уул уурхайн үйл ажиллагааны улмаас эвдрэлд орсон газарт техникийн болон биологийн нөхөн сэргээлт 
хийх аргачлал, 2015 
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Хүснэгт 7.5: Оюу Толгой ХХК-ийн уурхайн талбайд хийх нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөө-2016-2020 
Нөхөн сэргээлтийн 

зорилт 
Нөхөн сэргээлтийн 

арга хэмжээ 
Арга хэмжээний 

хамрах хүрээ 
Нэгжийн зардал, 

төг. 
Нийт зардал, төг. Хэрэгжүүлэх хугацаа 

ба давтамж 
Баримтлах стандарт 

аргачлал 
ТЕХНИКИЙН НӨХӨН СЭРГЭЭЛТИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР 

Эвдрэлд өртсөн 
талбайг нөхөн сэргээх   

JDCC оффисын талбай 
болон авто зогсоол 

5.67 га   170, 
0000,000 

2016 онд MNS 5914 : 2008 Байгаль 
орчин. Эвдэрсэн газрын 
нөхөн сэргээлт. Нэр 
томьёо, тодорхойлолт 
 MNS 5915 : 2008 Байгаль 
орчин. Уул уурхайн 
үйлдвэрлэлийн үйл 
ажиллгаагаар эвдэрсэн 
газрын ангилал 
MNS 5917:2008 Байгаль 
орчин. Уул уурхайн 
үйлдвэрлэлийн үйл 
ажиллагаагаар эвдэрсэн 
газрын нөхөн сэргээлт. 
Техникийн ерөнхий 
шаардлага 
MNS 4920:2000 Эвдэрсэн 
газрын хажуу хананд 
тавигдах техникийн 
шаардлагууд 
MNS 5916:2008 Байгаль 
орчин. Газар шорооны 
ажлын үед шимт хөрс 
хуулалт, хадгалалт 

Босоо ам-1 хойд хэсэгт 
байрлах хаагдсан зам 

1.66 га   2016 онд 

Элсний карьер 1.22 га   2016 онд  
Баяжуулах 
үйлдвэрийн угсралтын 
талбай 

13.24  2017-2020 онд 

Ууталсан баяжмал 
хадгалах талбай 

6.04  2017-2020 онд 

Шимт бус хөрсний 
овоолго А 

4.80  2017-2020 онд 

Ашиглахаар төлөвлөж 
байсан налуу нэвтрэлт  

20.85   2017-2020 онд 

Саармаг усны цөөрөм 10.84  2017-2020 онд 
Халивын элсний орд  14.37  2017-2020 онд 
JDCC оффисын талбай 
болон авто зогсоол 

2.06  2017-2020 онд 

2016-2020 онд техникийн нөхөн сэргээлт хийх 
талбай ба зардал, төг. 

80.75  170, 000,000    

БИОЛОГИЙН НӨХӨН СЭРГЭЭЛТИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР 
2015-2016 онд 
техникийн нөхөн 
сэргээлт хийсэн 
талбайнуудад 
биологийн нөхөн 
сэргээлт хийх  

Зөвшөөрөлгүй авто 
зогсоол 

0.16 га  140,000,000 2016-2020 онд 
ургамлын ургалтын 
хугацааны эхэнд 

Эвдэрсэн газрыг 
ургамалжуулах. 
Техникийн ерөнхий 
шаардлага” MNS 
5918:2008 

Хөндөгдсөн талбай  0.37 га  2016-2020 онд 
ургамлын ургалтын 
хугацааны эхэнд 

Дизель станц  1.23 га   2016-2020 онд 
ургамлын ургалтын 
хугацааны эхэнд 

ДДС1 талбай 1.66 га   Барилгын үед 
эвдрэлд өртсөн 1.66 
га талбайд техникийн 
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Нөхөн сэргээлтийн 
зорилт 

Нөхөн сэргээлтийн 
арга хэмжээ 

Арга хэмжээний 
хамрах хүрээ 

Нэгжийн зардал, 
төг. 

Нийт зардал, төг. 
Хэрэгжүүлэх хугацаа 

ба давтамж 
Баримтлах стандарт 

аргачлал 

нөхөн сэргээлт 
хийсэн ба тус талбай 
нь байгалийн 
ургамлын үр хийсэж 
тогтох боломж хомс 
тул байгалийн аясаар 
нөхөн сэргээх 
боломжгүй. Уурхайн 
талбай дотор, эргэн 
тойрон барилга 
байгууламж байрлаж 
байна. 

Хатуу цэг  0.005 га   2016-2020 онд 
ургамлын ургалтын 
хугацааны эхэнд 

 

Хөндөгдсөн талбай  8.35 га   Тус талбай нь 
баяжуулах 
үйлдвэрийн зүүн урд 
байрлах ба 
техникийн нөхөн 
сэргээлт хийж, ус 
тогтох боломжгүй 
хэсгүүдийг шимт 
хөрсөөр хучсан. Тус 
талбай нь баяжуулах 
үйлдвэрийн ойр, 
салхины зонхилох 
чиглэлийн дагуу 
байрлах тул 
тоосжилт их буусан 
байв. Баяжуулах 
үйлдвэрийн 
тоосжилтыг 
бууруулсны дараа тус 
талбайд биологийн 
нөхөн сэргээлт хийх 
шаардлагатай. 

 

Өрмийн талбайнууд 1.82 га   2016-2020 онд  
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Нөхөн сэргээлтийн 
зорилт 

Нөхөн сэргээлтийн 
арга хэмжээ 

Арга хэмжээний 
хамрах хүрээ 

Нэгжийн зардал, 
төг. 

Нийт зардал, төг. 
Хэрэгжүүлэх хугацаа 

ба давтамж 
Баримтлах стандарт 

аргачлал 
ургамлын ургалтын 
хугацааны эхэнд 

Шилэн кабель холболт  0.70 га   2016-2020 онд 
ургамлын ургалтын 
хугацааны эхэнд 

 

Хаягдал мод хураах 
түр талбай 

4.09 га   2016-2020 онд 
ургамлын ургалтын 
хугацааны эхэнд 

 

Тэсрэх бодисын шинэ 
үйлдвэр  

5.00 га    2016 онд биологийн 
нөхөн сэргээлт 
хийхээр төлөвлөсөн.  

 

Халивын элсний 
карьер 

30.41 га   2016-2020 онд 
ургамлын ургалтын 
хугацааны эхэнд 

 

JDCC оффисын талбай 
болон авто зогсоол 

5.67 га   2016-2020 онд 
ургамлын ургалтын 
хугацааны эхэнд 

 

Босоо ам-1 хойд хэсэгт 
байрлах хаагдсан зам 

1.66 га   2016-2020 онд 
ургамлын ургалтын 
хугацааны эхэнд 

 

Элсний карьер 1.22 га   2016-2020 онд 
ургамлын ургалтын 
хугацааны эхэнд 

 

2016-2020 онд биологийн нөхөн сэргээлт хийх 
талбай ба зардал, төг. 

62.35 га  140,000,000   

ШИМТ ХӨРСИЙГ ХАМГААЛАХ ЧИГЛЭЛЭЭР  
Хаягдал хадгалах 
байгууламжийн 
өргөтгөлийн үед 
нөлөөлөлд өртөх болон 
тус байгууламж руу 
нийлүүлж буй хаягдал 
ус хөрс рүү нэвчих, 
халихаас; өөр газар 
дахин байршуулах 
зэргээс зайлсхийх. 

Хаягдал хадгалах 
байгууламжийн 
өргөтгөлийн үед 
нөлөөлөлд өртөх 
болон тус байгууламж 
руу нийлүүлж буй 
хаягдал ус хөрс рүү 
нэвчих, халихаас; өөр 
газар дахин 
байршуулах зэргээс 
зайлсхийж биологийн 

ХХБ-ийн баруун талд 
байрлах ХХБ-ийн 
болон ил уурхайн 
өнгөн хөрсний 
овоолгууд 

Өнгөн хөрс 
тээвэрлэх, хучих 
ажлыг гэрээт 
компани гүйцэтгэх 
тул гэрээт 
компанийн үйл 
ажиллагааны 
зардалд багтана.  

Өнгөн хөрс 
тээвэрлэх, хучих 
ажлыг гэрээт 
компани гүйцэтгэх 
тул гэрээт 
компанийн үйл 
ажиллагааны 
зардалд багтана. 

2016-2020 онд 
ургамалжуулах 
ажлын өмнө 

MNS:5916:2008 “Газар 
шорооны ажлын үед 
үржил шимт хөрс хуулалт, 
хадгалалт” 

 



14 

Нөхөн сэргээлтийн 
зорилт 

Нөхөн сэргээлтийн 
арга хэмжээ 

Арга хэмжээний 
хамрах хүрээ 

Нэгжийн зардал, 
төг. 

Нийт зардал, төг. 
Хэрэгжүүлэх хугацаа 

ба давтамж 
Баримтлах стандарт 

аргачлал 

нөхөн сэргээлтэд 
ашиглах 

Ил уурхай, ХЧО-ийн 
тэлэлтийн улмаас 
дарагдах, тархах 
нөлөөллөөс зайлсхийх 

Ил уурхай, ХЧО 
(SOM)-ийн хооронд 
байрлах шимт хөрсний 
овоолгыг 2016-2020 
онд уурхайн талбайн 
гаднах болон доторх 
талбайд хийгдэх 
биологийн нөхөн 
сэргээлтэд ашиглах  

8.48 га өнгөн хөрсний 
овоолгой  

Өнгөн хөрс 
тээвэрлэх, хучих 
ажлыг гэрээт 
компани гүйцэтгэх 
тул гэрээт 
компанийн үйл 
ажиллагааны 
зардалд багтана.  

Өнгөн хөрс 
тээвэрлэх, хучих 
ажлыг гэрээт 
компани гүйцэтгэх 
тул гэрээт 
компанийн үйл 
ажиллагааны 
зардалд багтана. 

2016-2020 онд 
ургамалжуулах 
ажлын өмнө 

 

Оюу Толгой төслийн 
биологийн  нөхөн 
сэргээлтийн шатанд 
гүйцэтгэх үйл 
ажиллагааны үндсэн 
зорилго, чиглэл нь 
Монгол улсын MNS 
5815:2008 стандартын 
ангилалаар үр 
өгөөжтэй бэлчээрийн 
зориулалт бүхий 
газрыг бий болгох, 
ургамалжуулах замаар 
үйлдвэрлэлийн үйл 
ажиллагааны үед 
элэгдэж, эвдэрсэн 
газрын хөрсийг 
бэхжүүлж, үржил 
шимийг нь сайжруулж, 
хүрээлэн буй орчинд 
үзүүлэх сөрөг 
нөлөөллийг бууруулах  

Устай аргаар шууд 
үрэлгээ хийх  

Урт хугацааны өнгөн 
хөрсний овоолгын 
гадаргуугийн 5 га 
талбайг 
ургамалжуулах 

5,000,000 5,000,000 2016 онд ургамлын 
ургалтын хугацааны 
эхэнд 

MNS:5916:2008 “Газар 
шорооны ажлын үед 
үржил шимт хөрс хуулалт, 
хадгалалт” 

Шимт хөрсний чиглэлээр  5,000,000   

Оюу Толгой ХХК-ийн 2016-2020 онд уурхайн талбайд хийх техникийн болон 
биологийн нөхөн сэргээлтийн урьдчилсан зардал, төг  

315,000,000   
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7.4.5 2016 оны нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөө  

7.4.5.1 Техникийн нөхөн сэргээлт 

Оюу Толгой компани нь 2015 оны сүүлч гэхэд нийт 1492.40 га талбайд техникийн нөхөн 
сэргээлтийг хийж гүйцэтгэсэн байна.  

Оюу Толгой компани ийнхүү явцын нөхөн сэргээлтийг амжилттай гүйцэтгэж байгаа нь үйл 
ажиллагааны явцад 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 тухайн ажлыг 
гүйцэтгэгч тал нь ажлын явцад хөндөгдсөн талбайд техникийн нөхөн сэргээлтийг Техникийн 
нөхөн сэргээлтийн дотоод журмын дагуу стандарт шаардлагуудад нийцүүлэн гүйцэтгэж Оюу 
Толгой компанийн Байгаль орчны хэлтэст хүлээлгэж өгөхийг заавал тусгадаг бөгөөд ингэснээр 
аливаа хөндөгдсөн талбайг нэн даруй нөхөн сэргээх шаардлагыг зайлшгүй хэрэгжүүлэх 
нөхцөлийг бүрдүүлдэг. Нөхөн сэргээсэн талбайд Газрын асуудал хариуцсан болон Ургамлын 
судалгааны багуудаас хамтарсан шалгалт хийж, хүн, мал, амьтанд аюулгүй, мөн биологийн 
нөхөн сэргээлтийг амжилттай гүйцэтгэхэд шаардлагатай нөхцөлүүдийг амжилттай бүрэн 
бүрдүүлсэн тохиолдолд газрыг хүлээн авч, холбогдох Газар хөндөх зөвшөөрлийг хаадаг. 2016 
онд энэхүү зарчмыг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлнэ. Энэ онд хаагдах Газар хөндөхийн зөвшөөрлийн 
бүрэн жагсаалтыг урьдчилан тодорхойлох боломжгүй учир бодит гүйцэтгэлээр жилийн эцэст 
тайлагнана. Хүснэгт 7.3-т 2016 онд техникийн нөхөн сэргээлт хийхээр төлөвлөж байгаа 
талбайнуудын жагсаалтыг үзүүлэв. 

Нийт 43.04 га талбайд техникийн нөхөн сэргээлтийн ажлыг гүйцэтгэхээр төлөвлөснөөс 8.55 га-д 
лицензийн талбайн дотор, 25.99 га-д лицензийн талбайн гадна гүйцэтгэж биологийн нөхөн 
сэргээлтийн ажлуудыг эхлүүлэхэд бэлэн болгоно. Энэ онд лицензийн талбайн дотор болон гадна 
байрлах нийт 34 өрмийн талбайн 8.50 га газрын техникийн нөхөн сэргээлтийг нь шалгаж, хүлээн 
авахаар төлөвлөсөн.  

Хүснэгт 7.6: 2016 онд техникийн нөхөн сэргээлт гүйцэтгэх талбайнууд  

# Талбайн нэр 
Талбайн хэмжээ, 
га 

Газар хөндөх 
зөвшөөрлийн дугаар 

Лицензийн талбайд 8.55  
1.1 JDCC оффисын талбай болон авто зогсоол 5.67  
1.2 Босоо ам-1 хойд хэсэгт байрлах хаагдсан зам 1.66  
1.3 Элсний карьер 1.22  
Лицензийн талбайн гадна 25.99  
2.1 Ажилчдын түр суурин А 3.80 ГХЗ-110709 
2.2 Ажилчдын түр суурин /Манлайн замын засварын ажил/ 0.92 ГХЗ-111013 
2.3 BP-ML01 карьер /Манлайн замын засварын ажил/ 5.74  
2.4 BP-ML02 карьер /Манлайн замын засварын ажил/ 0.25  
2.5 BP-ML03 карьер /Манлайн замын засварын ажил/ 1.58  
2.6 BP-ML04 карьер /Манлайн замын засварын ажил/ 1.16  
2.7 BP-ML05 карьер /Манлайн замын засварын ажил/ 0.98  
2.8 BP-KB01 карьер /Манлайн замын засварын ажил/ 2.52 ГХЗ-110817 
2.9 BP-KB02 карьер /Манлайн замын засварын ажил/ 0.62  
2.10 BP-R38 карьер 0.48 ГХЗ-111008 
2.11 BP-R39А карьер 2.91 ГХЗ-120314 
2.12 Хар хадны худаг орчмын хуучин өрмийн зам 5.03  
Өрмийн талбайнууд  8.50  
3.1 34 өрмийн талбайн нөхөн сэргээлтийг шалгана 8.50  
Нийт талбай 43.04  

Техникийн нөхөн сэргээлт хийсэн талбайнуудыг компанийн гео-мэдээллийн санд бүртгэж, 
улирал болон жилээр тайлагнана.  

Өмнөговь аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газраас хийсэн Оюу Толгой компанийн 
2015 оны Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө, нөхөн сэргээлтийн гүйцэтгэлийг хүлээн авсан 



16 

ажлын хэсгийн дүгнэлтэд Оюу Толгой компанийн үйл ажиллагааны явцад ашиглагдаж байсан 
нэр бүхий хуучин замуудаас цаашид ашиглагдахгүйг нь нөхөн сэргээх талаар 2016 оны Байгаль 
орчны менежментийн төлөвлөгөөнд тусгахыг санал болгосны дагуу дараах хоёр арга хэмжээг 
энэхүү төлөвлөгөөнд оруулж байна. Үүнд: 

• Лицензийн талбайн гадна Оюу толгой төслийн үйл ажиллагаагаар үүссэн замын 
сүлжээг тодорхойлж, цаашид ашиглагдахгүй буюу нөхөн сэргээх шаардлагатай 
талбайнуудыг тодорхойлох; 

• Лицензийн талбайн гадна байрлах цаашид ашиглагдахгүй гэж тодорхойлогдсон 
замуудыг нөхөн сэргээх; Гэхдээ 2016 оны техникийн нөхөн сэргээлтийн 
төлөвлөгөөний төсөв нэгэнт батлагдсан учраас нэмэлт талбайд техникийн нөхөн 
сэргээлт гүйцэтгүүлэх техник болон санхүүгийн боломжийг судлах шаардлагатай 
болно. 

2015 оны Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө, нөхөн сэргээлтийн гүйцэтгэлийг хүлээн авах 
шалгалтын хаалтын хурлын үеэр Ханбогд сумын малчдын төлөөллөөс Хүснэгт 20-д нэрлэсэн 
хоёр замыг нэн даруй нөхөн сэргээх саналыг тавьсан бөгөөд дээр дурдсанчлан, шаардагдах 
төсөв, техник хэрэгслийн асуудлуудыг шийдвэрлэсэн тохиолдолд 2016 онд эдгээр замыг нөхөн 
сэргээнэ. Гүйцэтгэлийг 2016 оны төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн тайланд нэмэлтээр тусган 
тайлагнана. 

Хүснэгт 7.7: Малчдын саналаар нөхөн сэргээх шаардлагатай замууд 
# Замын нэр Хэмжээ, га 

1 
Дулааны станцаас Таван Толгойн хатуу хучилтай нүүрсний зам хүртэлх 
хуучин нүүрсний зам 8.81 

2 Лицензийн талбайн урдаас Жавхлант баг хүртэлх хуучин зам 25.43 

Нийт талбай 34.24 

7.4.5.2 Биологийн нөхөн сэргээлт (2016) 

Өмнөх I дүгээр бүлэгт Оюу Толгой төслийн зүгээс өмнийн говийн бүс нутгийн биологийн олон 
янз байдалд эерэг нөлөө үзүүлэхийг эрмэлзэж, энэхүү зорилгодоо хүрэхийн тулд биологийн олон 
янз байдалд учирч болох эрсдэл буюу болзошгүй сөрөг нөлөөллөөс зайлсхийх, багасгах, нөхөн 
сэргээх гэсэн шатлалтайгаар бууруулах зарчмыг баримтлах тухай дурьдсан билээ. Энэхүү 
шатлалын дагууд хөрс, ургамлан нөмрөгт үзүүлж буй сөрөг нөлөөллийг бууруулах 
менежментийн арга хэмжээг авахад Байгаль орчны хэлтсийн Газрын асуудал хариуцсан болон 
Ургамлын судалгааны багууд хамтран ажилладаг. Тус шатлалын сүүлчийн шат буюу нөхөн 
сэргээлтийн явцад төслийн үйл ажиллагааны улмаас эвдэрсэн газар нутгуудад аюулгүй, 
тогтвортой газрын төрх, тогтцыг бий болгох бэлтгэл ажлууд нь (дүүргэх, тэгшлэх, шимт хөрсөөр 
хучих, самнах г.м) техникийн нөхөн сэргээлтийн явцад хийгддэг. Харин биологийн нөхөн 
сэргээлтийн явцад техникийн нөхөн сэргээлт хийсэн газрын хөрсийг үртэй болгож улмаар 
ургамалжуулах үйл явц хамрагддаг.  

Оюу Толгой төслийн биологийн нөхөн сэргээлтийн шатанд гүйцэтгэх үйл ажиллагааны үндсэн 
зорилго, чиглэл нь Монгол улсын MNS 5915:2008 стандартын ангиллаар үр өгөөжтэй бэлчээрийн 
зориулалт бүхий газрыг бий болгох, ургамалжуулах замаар үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны үед 
элэгдэж, эвдэрсэн газрын хөрсийг бэхжүүлж, үржил шимийг нь сайжруулж, хүрээлэн буй орчинд 
үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах явдал юм.  

Аливаа уурхайн биологийн нөхөн сэргээлтийн ажлын эцсийн үр дүн нь бэлтгэл ажлын үр дүнгээс 
шууд шалтгаалдаг бөгөөд ОТ төслийн үйл ажиллагааны явцад хөндөгдсөн талбайг нөхөн 
сэргээхэд ашиглах мод, сөөг, сөөгөнцөр, олон наст өвслөг, нэг наст ургамлын үрийн нөөцийг 
бүрдүүлэх нь биологийн нөхөн сэргээлтийн ажлын эхлэл юм. Төслийн зүгээс хийж буй биологийн 
нөхөн сэргээлтийн ажлыг бодитой, үр дүнтэй болгох зорилгоор тухайн бүс нутгийн байгалийн 
ургамлын үрийг хэрэглэхээр төлөвлөн, Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын төвд Байгалийн 
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ургамлын үржүүлгийн газрын байгуулан 5 дахь жилдээ үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Тус 
БУҮГ-т 2012-2015 онд тарьсан тарьц, суулгацаас 83116 ширхгийг нөхөн сэргээлт, 53675 ш 
ширхгийг ногоон байгууламж байгуулах үйл ажиллагаанд ашиглаад байна. 2015 оны намрын 
тооллогын үр дүнд нийт 221063 ш говь цөлийн бүс нутгийн 1-4 настай тарьц суулгац өвөлжиж 
байна.   

Дүрслэл 7.1: Оюу Толгой төслийн БУҮГ-аас 2013-2015 онд биологийн нөхөн сэргээлт, орчны 
тохижилтод зориулан гаргасан тарьц суулгацын нийт тоо хэмжээ, жил тус бүрээр 

  

Дүрслэл 7.2: 2012-2015 онуудад гүйцэтгэсэн биологийн нөхөн сэргээлтийн явц - цайвар ногоон 
өнгөөр 2015 онд гүйцэтгэсэн нөхөн сэргээлт болон нөхөн тарилтийн талбайн хэмжээг тус тус 
үзүүлэв 

 

Оюу Толгойн төслийн зүгээс 2012-2015 онуудад нийт 274.03 га талбайд биологийн нөхөн 
сэргээлтийн ажлыг гүйцэтгээд байна. 2016 оны хувьд Гүний Хоолойн ус татах төв шугам болон 
цацрагууд; зам барилгын ажлын явцад хайрга, дүүргэгч материал авч ашигласан карьер; заган 
ой; өмнөх жилүүдэд нөхөн сэргээлт хийсэн талбайд нэмэлт арга хэмжээ авах; лицензийн талбай 
доторх өнгөн хөрсний овоолгыг ургамалжуулах зэрэг ажлуудыг хамарсан нийт 138.8 га талбайд 
биологийн нөхөн сэргээлт хийхээр тус тус төлөвлөж байна. Үүнд мөн биологийн нөхөн 
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сэргээлтийн үр дүнд шууд нөлөөл үзүүлэх өнгөн хөрсний овоолгыг элэгдэл, эвдрэлээс хамгаалах, 
үржил шимийг нь алдагдуулахгүй байх зорилгоор ургамалжуулах ажлыг эхлүүлээд байна.   

Хүснэгт 7.8: Биологийн нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөө, 2016  

 

7.4.5.3 Ногоон байгууламж 

Оюу-Толгой ХХК нь 2012 оноос эхлэн 4 дэх жилдээ бүх нийтээр мод тарих үндэсний өдрийг 
тэмдэглэн өнгөрүүлж уурхайн талбайд ногоон байгууламж байгуулах ажлыг үндсэн болон гэрээт 
гүйцэтгэгч нартай хамтран өрнүүлж байна. Энэхүү хамтын ажиллагаа уурхайн талбайгаас эхлэн 
жилээс жилд улам өргөжиж Өмнөговь аймгийн Ханбогд, Манлай, Баян-овоо, Цогт-овоо, Хүрмэн, 
Даланзадгад хотуудад хүрээгээ тэлж 2015 оны хавар, намар 7 зүйлийн мод, сөөгний 2-3 настай 
тарьц, суулгацын нийт 27117 ширхгийг иргэд, аж ахуй нэгж байгууллагуудад нийлүүлээд байна.  

Одоогийн байдлаар Оюу-Толгой ХХК уурхайн талбайд ногоон байгууламжийг 2.87 га талбайд 
байгуулан, усалгаа арчилгааг жил бүр тогтол хийж байна. 

7.4.6 Явцын нөхөн сэргээлтийн хяналт мониторинг  

7.4.6.1 Өнгөн хөрсний чанарын хяналт шинжилгээ 

Оюу толгой төслийн талбай болон, түүний эргэн тойронд удаан хугацаагаар хадгалагдаж  буй 
өнгөн хөрсний овоолгуудын үржил шим, элэгдэл эвдрэлийг судлах, судалгааны мэдээ материал 
цуглуулах, үржил шимийг сайжруулах арга хэмжээ авах зорилгоор өнгөн хөрсний овоолгуудаас 
дээж авч мэргэжлийн лабораторит шинжлүүлж үнэлгээ хийдэг билээ. 2015 онд төслийн талбайд 
хадгалагдаж буй урт хугацааны 6 өнгөн хөрсний овоолгын нийт 20 цэгээс хөрсний дээж авч 
Шинжлэх ухааны академи (ШУА)-ийн харъяа Газарзүйн хүрээлэнгийн Хөрс судлалын 
Лабораторит шинжлүүлсэн. Мөн хөрсний микрофлорын бүрэлдэхүүнийг тогтоолгох, амьд 

№
Нөхөн сэргээлтийн 

зорилт 
Нөхөн сэргээх арга хэмжээ Арга хэмжээний цар, хүрээ  

Ажлын 

хэмжээ, га

Арга хэмжээний цар, 

хүрээний задаргаа   

Ажлын хэмжээ, 

га

Хэрэгжүүлэх 

хугацаа, сараар

БНС Цацраг шугам-3 14.45 IV-V

БНС Цацраг шугам-4 17.91 IV-V

БНС Цацраг шугам-5 17.39 IV-V

БНС BP-PL04 2.97 VIII-X

БНС Гэр кемп Б 3.56 V-VII

БНС Хойд кемп 14.82 V-VII

БНС Халивын элсний орд 14.10 VIII-X

БНC

Хуучин нисэх онгоцны 

буудлын хашааны гадна талд 

үрэлгээ хийх 

12.00 VIII-X

БНС-2

Өмнөх жилүүдэд нөхөн 

сэргээлт хийсэн талбайд 

нэмэлт арга хэмжээ авах

33.1

Хуучин нисэх онгоцны 

буудлын хашаан дотор тарьц 

суулгац тарих
33.13 VIII-X

БНС-2

Гүний Хоолойн усны 

хайгуулын явцад өрөмдсөн 

цооногийн нөхөн сэргээлт

3.5

Өрмийн цооногууд – A5, A4, 

A3, B6, B5, B3, U1, U2;  

Манлай - B1, B2, B9-12

3.50 VIII-X

ӨХО

• Устай аргаар шууд үрэлгээ 

хийх (Hydroseeder ашиглан

нутгийн ургамлын үрийг 

царгасны үртэй хольж 

тарих)

Урт хугацааны өнгөн хөрсний 

овоолгыг ургамалжуулах 
5.0

Лицензийн талбай доторх урт 

хугацааны өнгөн хөрсний 

овоолгын TSF I-хэсгийг  

ургамалжуулах замаар 

чанарыг нь хадгалах

5.00 V

Биологийн нөхөн сэргээлт (БНС) хийх талбайн хэмжээ: 97.2

Нөхөн сэргээсэн талбайд нэмэлт арга хэмжээ (БНС-2) авах: 36.6

Өнгөн хөрсний овоолгыг (ӨХО) ургамалжуулах: 5.0

Нийт 138.8

1

Оюу Толгой төслийн 

биологийн нөхөн 

сэргээлтийн шатанд 

гүйцэтгэх үйл ажиллагааны 

үндсэн зорилго, чиглэл нь 

Монгол улсын MNS 

5915:2008 стандартын 

ангилалаар үр өгөөжтэй 

бэлчээрийн зориулалт 

бүхий газрыг бий болгох, 

ургамалжуулах замаар 

үйлдвэрлэлийн үйл 

ажиллагааны үед элэгдэж, 

эвдэрсэн газрын хөрсийг 

бэхжүүлж, үржил шимийг 

нь сайжруулж, хүрээлэн 

буй орчинд үзүүлэх сөрөг 

нөлөөллийг бууруулах 

явдал юм. 

• Устай болон хуурай аргаар 

СЗП-3.6 үрлэгч болон 

Hydroseeder ашиглан 

үрэлгээ хийх  

• БУҮГ бойжуулсан 2-3 

настай хотир, тэсэгийн тарьц 

суулгацыг тарих

• БУҮГ бойжуулсан 2-3 

настай тарьц суулгацыг 

тарих

Гүний Хоолойн зам барилгын 

ажлын явцад хайрга, дүүргэгч 

материал авч ашигласан 

карьер, кемпүүд, хуучин нисэх 

онгоцны буудал

47.5

49.8
Гүний Хоолойн ус татах 

цацрагийн дагууд
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чанарыг судлахын тулд хөрсний микробиологийн дээж авч Улсын мал эмнэлэг ариун цэврийн 
төв лабораторит өгч шинжлүүлсэн. Хөрснөөс дээж авахдаа “ Өнгөн хөрсний чанарын хяналт 
шинжилгээ явуулах журам OT-08-TMP-001” аргачлалын дагуу авсан ба 1 га тутамд дээж  авна 
гэж зааснаас арай өөрөөр буюу ижил төстэй хэв шинжийн хөрснүүдээс холимог дээжлэлтийн 
аргаар буюу санамсаргүй сонгосон 4-10 цэгээс дээж авч  сайтар холин үүнээсээ 300-500гр 
дээжийг савлан мэргэжлийн лабораторит илгээсэн.  

Хөрсний химийн шинж чанаруудад: ялзмаг, хөдөлгөөнт фосфор (P2O4), хөдөлгөөнт кали (K+), 
солилцох сууриудын нийлбэр нийт азот (N2), шингээгдсэн калци Ca2+, шингээгдсэн магни Mg2+, 
хөрсний урвалын орчин, хөрсний карбонат, хөрсний давсжилт үзүүлсэн ба Хөрсний физик шинж 
чанаруудад:  хөрсний механик бүрэлдэхүүн  болох элс, шавар, тоосны харьцааг 
тодорхойлуулсан болно.  

Хөрсний микробиологийн судалгаанд: Нийт бичил биетний тоо; бактери, актиномицет, хөгц 
мөөгөнцрийн тоо болон харьцаа; дээжинд давамгай илэрсэн колонуудын бичил биетнийг 
тодорхойлуулсан байна. 

Оюу Толгой төслийн талбайд байрлах урт хугацааны өнгөн хөрсний овоолгуудын химийн шинж 
чанаруудын харьцуулалт 

Дүрслэл 7.3: Оюу Толгой төслийн талбайд байрлах урт хугацааны өнгөн хөрсний овоолгуудын 
ялзмагийн хэмжээг 2013 оны хөрсний шинжилгээний үр дүн болон хяналтын цэгүүдтэй 
харьцуулсан байдал 

 

Хөрсний ялзмагийн агууламж нь хөрсний үржил шимийг тодорхойлох чухал үзүүлэлтийн нэг 
бөгөөд ургамалд шууд ашиглагдах макро элемент болон хөрсөн дэхь бичил организмын тоо 
толгоотой шууд хамааралтай байдаг. Оюу Толгой төслийн талбайд байрлах урт хугацааны өнгөн 
хөрсний овоолгуудын үржил шимт ялзмагийн агууламж нь 2015 оны байдлаар 0.46-0.84% байна.  
Ерөнхийдөө Оюу Толгой орчмын цөлийн хээр болон цөлийн бүсийн хөрсний ялзмагийн агууламж 
нь 1%-аас бага байгаа нь 2011- 2013 оны Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний 
биелэлтийн тайланд тусгагдсан хөрсний мониторингийн цэгүүдийн үр дүн болон 2011 онд 
Шинжлэх ухааны академи (ШУА)-ийн харъяа Газарзүйн болон Геологийн хүрээлэнгээр хийлгэсэн 
“ Оюу толгойн ил уурхай, овоолго, хаягдлын сан орчмын газрын хөрсөн бүрхэвч, хөрсний шинж 
чанар”-ын судалгааны үр дүнгүүдээс харж болно.  Ялзмагийн хэмжээг 2013 оныхтой 
харьцуулахад 2015 онд бүх овоолгууд дээр өссөн харагдаж байгаа боловч дээжүүдийг өөр өөр 
лабораторит шинжлүүлсэнээс болж үр дүнгүүд нь харьцуулахад үнэмшил багатай гарсан байх 
магадлалтай. Иймээс 2015 оны Гүний хоолой орчмын хөндөгдөөгүй, байгалийн аясаар байгаа 
цэгүүд болон Оюу Толгой орчмын хөрсний мониторингийн цэгүүдийн 2013 оны ижил 
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лабораторит шинжлүүлсэн хяналтын цэгийн дээжүүдийн ялзмагийн хэмжээтэй харьцуулж үзэв. 
Эдгээр өнгөн хөрсний овоолгуудын ялзмагийн хэмжээ нь хяналтын цэгүүдийн хязгаарт багтаж 
байгаа учир чанар нь алдагдаагүй байна гэж үзэж болно. 

Дүрслэл 7.4: Урт хугацааны өнгөн хөрсний овоолгуудын хөрсөн дэхь нитратын азотын хэмжээг 
хяналтын цэгүүдтэй харьцуулсан байдал  

 

Хөрсөн дэхь нитратын азотын хэмжээ нь ургамал ургахад нэн шаардлагатай хөрсний макро 
элементийн нэг бөгөөд зохих хэмжээнд байх нь ургамал ургах нөхцөлийг бүрдүүлж ургамлын 
хоол тэжээл болдог. Аммоны нитрат (N-NH4) болон нитратын азотууд (N-NO3) нь хоорондоо 
шилжилт хөдөлгөөн хийж тогтворгүй байдаг ба ургамал шууд ашиглах боломжтойг нь бодож 
гаргадаг. Оюу Толгой төслийн талбайд байрлах урт хугацааны өнгөн хөрсний овоолгуудын 
хөрсөн дэхь нитратын азотын хэмжээ нь 1.3-2.63 мг/кг байна. Энэ нь Оюу Толгой орчмын 
хөндөгдөөгүй, байгалийн аясаар байгаа хяналтын цэгийн дээжүүдийн үр дүн болох 0.26-2.8 
мг/кг үзүүлэлтийн хязгаар дотор багтаж байна. Иймээс төслийн талбайд хадгалагдаж буй урт 
хугацааны өнгөн хөрсний овоолгуудад агуулагдах нитратын азотын чанар нь алдагдаагүй, 
ургамал ургахад шаардагдах нитратын азотыг хангах боломжтой гэж үзэж байна.  

Дүрслэл 7.5: Урт хугацааны өнгөн хөрсний овоолгуудын цахилгаан дамжуулах чанарыг 
хяналтын цэгүүдтэй харьцуулж үзсэн нь 

 

Хөрсний цахилгаан дамжуулах чанар нь тухайн хөрсөн дэхь ууссан давсны хэмжээг харуулдаг 
бөгөөд 1-2.5 dS/m байхад дундаж үзүүлэлттэй гэж үздэг байна (Horneck et al., 2011). Ууссан 
давсны хэмжээ өндөр байх нь ургамал ургах таатай нөхцөлд саад болдог бөгөөд ууршилт өндөр, 
хур тунадас бага ордог хуурай цөлийн бүсэд газрын гадарга дээр байгаа эерэг болон сөрөг 
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цэнэгт ионууд нь хөрсний гүнрүү нэвчилгүй хуримтлагдах, хөрсний гүн дэхь эх чулуулгийн 
задралаас үүсэлтэй макро, микро элементүүд газрын гадаргаруу шилжилт хөдөлгөөн хийх гэх 
мэт шалтгааны улмаас хөрсний давсжилт нэмэгддэг байна (Jay Northon n.d). Оюу Толгой 
төслийн талбайд байрлах урт хугацааны өнгөн хөрсний овоолгуудын цахилгаан дамжуулах 
чанар 0.69-3.2 dS/m гарсан ба энэ нь хяналтын цэгүүдийн үзүүлэлт болох 0.07-0.49 dS/m-ээс 
давсан харагдаж байна. Цахилгаан дамжуулах чанар өндөр гарсан OP TS 1 (OP topsoil stockpile 
1) нь хуучин нэршлээрээ North topsoil stockpile буюу ил уурхайн анхны өнгөн хөрсний овоолго 
юм. 2011 онд Шинжлэх ухааны академи (ШУА)-ийн харъяа Газарзүйн болон Геологийн 
хүрээлэнгээр хийлгэсэн “ Оюу толгойн ил уурхай, овоолго, хаягдлын сан орчмын газрын хөрсөн 
бүрхэвч, хөрсний шинж чанар”-ын судалгааны тайланд тусгагдсанаар ил уурхайн орчим 
хужирлаг, элсэнцэр улаан хөрстэй хэсэг байдаг ба цахилгаан дамжуулах чанар нь 0-5см-т 0.86 
dS/m, 5-40см-т 7.58 dS/m байсан гэж тэмдэглэгдсэн байна. Энэ овоолгод тухайн говийн улаан 
хөрстэй талбайн өнгөн хөрс мөн багтсан ба энэ тохиолдолд цахилгаан дамжуулах чанар өндөр 
байх нь хэвийн тохиолдол юм. Энэ талаар нарийн судлах шаардлагатай гэж үзээд байгалийн 
аясаар байгаа, хөндөгдөөгүй говийн улаан хөрснөөс дээж авч лабораторит шинжлүүлэхээр 
явуулсан байгаа.  Бусад өнгөн хөрсний овоолгууд нь мөн адил хяналтын цэгүүд болон Оюу 
Толгой орчмын хөрсний мониторингийн цэгүүдийн  2011- 2013 оны Байгаль орчны 
менежментийн төлөвлөгөөний биелэлтийн тайланд тусгагдсан  цахилгаан дамжуулах чанарын 
үр дүн болох 0.009-1.05 dS/m, 0.08-0.873 dS/m, 0.171- 0.661 dS/m үзүүлэлтүүдээс ерөнхийдөө их 
байгаа нь цахилгаан дамжуулах чанар нь хадгалалтын явцад өсдөг байх магадлалтайг харуулж 
байгаа ба үүн дээр нэмэлт судалгаа явуулах шаардлагатай. 

Дүрслэл 7.6: Урт хугацааны өнгөн хөрсний овоолгуудын карбанатын хэмжээг хяналтын 
цэгүүдтэй харьцуулж үзсэн нь 

 

Оюу Толгой төслийн талбайд байрлах урт хугацааны өнгөн хөрсний овоолгуудын карбонатын 
хэмжээ нь 3.7- 8.36 % байна. Энэ нь мөн урд бичигдсэн цахилгаан дамжуулах чанарын 
үзүүлэлттэй ижил тайлбарлаж болох ба OP TS 1 (OP topsoil stockpile 1) болон OP TS 3 (OP topsoil 
stockpile 3) овоолго дээр хураасан мараалаг говийн улаан хөрснөөс хамаарсан байх магадлалтай 
ба 2011 онд Шинжлэх ухааны академи (ШУА)-ийн харъяа Газарзүйн болон Геологийн 
хүрээлэнгээр хийлгэсэн “ Оюу толгойн ил уурхай, овоолго, хаягдлын сан орчмын газрын хөрсөн 
бүрхэвч, хөрсний шинж чанар”-ын судалгааны тайланд тусгагдсанаар карбонатын хэмжээ нь 0-
5см-т 8.36%, 5-40см-т 29.08 % байсан гэж тэмдэглэсэн байна.  Энэ талаар нарийн судлах 
шаардлагатай гэж үзээд байгалийн аясаар байгаа, хөндөгдөөгүй мараалаг говийн улаан 
хөрснөөс дээж авч лабораторит шинжлүүлэхээр явуулсан байгаа.  Бусад өнгөн хөрсний 
овоолгууд нь хяналтын цэгүүдийн дээжний үр дүн болох 0.55-6.54 % үзүүлэлтийн хязгаар дотор 
багтаж байна. Иймээс төслийн талбайд хадгалагдаж буй урт хугацааны өнгөн хөрсний 
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овоолгуудад агуулагдах карбонатын хэмжээ нь хэвийн хэмжээнд байна гэж үзэж байна. Гэвч 
техникийн болон биологийн нөхөн сэргээлт хийхэд эдгээр хөрсний үзүүлэлтийн харгалзан үзэж 
байгаль дээрээ хужир мараалаг, улаан хөрстэй газруудад эдгээр өнгөн хөрсний овоолгоос авч 
ашиглан тухайн хөрсөнд дасан зохьцсон зохих ургамлыг нь тарих шаардлагатай.  

Дүрслэл 7.7: Урт хугацааны өнгөн хөрсний овоолгуудын хөрсний химийн шинж чанарын 
үзүүлэлтийг хяналтын цэгүүдтэй харьцуулсан байдал  

 

Хөрсний макро элементүүд болох азот, фосфор, калий, кальц болон магни нь ургамал ургахад 
нэн шаардлагатай хөрсний чухал элементүүд юм. Оюу Толгой төслийн талбайд байрлах урт 
хугацааны өнгөн хөрсний овоолгуудын химийн шинж чанарын хувьд OP TS 1 (OP topsoil stockpile 
1) өнгөн хөрсний овоолгын фосфорын агууламжаас бусад тохиолдолд хяналтын цэгүүдийн 
хязгаар дотор багтаж байгаа нь хөрсний чанарын хувьд хэвийн байгааг харуулж байна.  

OP TS 1 (OP topsoil stockpile 1) өнгөн хөрсний овоолгын хувьд дээр дурьдсанчлан хужир 
мараалаг говийн улаан хөрстэй хэсгээс хуулж хадгалсан учир фосфорын агууламж нь 0.6 
мг/100г байгаа нь 2011 оны Шинжлэх ухааны академи (ШУА)-ийн харъяа Газарзүйн болон 
Геологийн хүрээлэнгийн “ Оюу толгойн ил уурхай, овоолго, хаягдлын сан орчмын газрын хөрсөн 
бүрхэвч, хөрсний шинж чанар”-ын судалгааны тайланд тусгагдсанчлан  0-5см-т 0.54 мг/100г, 5-
40см-т 0.51 мг/100г байсан үзүүлэлттэй таарч байна.  

Хүснэгт 7.9: Урт хугацааны өнгөн хөрсний овоолгуудын хөрсний давсжилтын үзүүлэлтийг 
хяналтын цэгүүд болон 2011 оны Шинжлэх ухааны академи (ШУА)-ийн харъяа Газарзүйн 
болон Геологийн хүрээлэнгээр хийлгэсэн “ Оюу толгойн ил уурхай, овоолго, хаягдлын сан 
орчмын газрын хөрсөн бүрхэвч, хөрсний шинж чанар”-ын судалгааны тайлангийн үр дүнтэй 
харьцуулсан байдал 
 Хөрсний давсжилт 
Оюу Толгой төслийн 
талбайд байрлах урт 
хугацааны өнгөн 
хөрсний овоолгууд 

Хуурай 
үлдэгдэл  
% 

CO3
2- HCO3- Cl- SO4

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

мг-экв/100гр. 

OP TS 1 0.86 0.00 1.23 8.23 2.86 3.31 0.38 8.34 0.05 

OP TS 3 0.43 0.00 1.29 1.96 3.17 2.88 0.51 2.78 0.08 

OP TS 4 0.66 0.00 1.17 0.84 7.75 6.16 1.71 1.96 0.10 

OP TS 5 0.31 0.03 1.10 0.68 2.84 2.51 0.59 1.39 0.05 

TSF cell #1 TS 0.35 0.00 1.29 1.20 2.78 2.84 0.62 1.65 0.10 

TSF cell #2 TS 0.29 0.00 1.48 1.91 0.93 0.98 0.32 2.68 0.10 

2015 Native soil-Max 0.20 0.00 1.70 1.05 0.67 1.33 0.64 1.49 0.11 
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2015 Native soil-Min 0.05 0.00 0.67 0.15 0.11 0.53 0.25 0.02 0.03 

2011-Max 2.012 6.7 15.2 34.2 18.6 13.6 5.2 26.8 3.6 

2011-Min 0.007 0 0.8 0.7 0.4 1 0.2 0.52 0 

Оюу Толгой төслийн талбайд байрлах урт хугацааны өнгөн хөрсний овоолгуудын хөрсний 
давсжилт нь хяналтын цэгүүдтэй харьцуулахад өндөр гарсан ба цахилгаан дамжуулах чанарын 
үзүүлэлттэй ижил хэв шинжийг үзүүлж байна. Гэвч ил уурхай орчмын хужир мараалаг говийн 
улаан хөрснөөс хуулсан гэж үзэн 2011 онд Шинжлэх ухааны академи (ШУА)-ийн харъяа 
Газарзүйн болон Геологийн хүрээлэнгээр хийлгэсэн “ Оюу толгойн ил уурхай, овоолго, хаягдлын 
сан орчмын газрын хөрсөн бүрхэвч, хөрсний шинж чанар”-ын судалгааны тайланд тусгагдсан үр 
дүнгүүдтэй харьцуулан үзэхэд энэ нь хязгаар дотор байв. Иймээс энэ нь хөрсний чанар 
алдагдаагүй, хэвийн байх магадлалтай гэж үзэж байна. Гэвч үүнийг батлахын тулд ил уурхайн 
Вандан толгой орчмын хужирлаг элсэнцэр улаан хөрс болон тэсрэх бодисын ойр орчмын 
мараалаг улаан хөрснүүдээс дахин дээж авч үүнийг судлах шаардлагатай байна. 

Хүснэгт 7.10: Урт хугацааны өнгөн хөрсний овоолгуудын хөрсний физик шинж чанарын 
үзүүлэлтүүд 

Хөрсний физик шинж чанар 
Оюу Толгой төслийн 
талбайд байрлах урт 
хугацааны өнгөн хөрсний 
овоолгууд 

Ширхэгийн хэмжээ, % ( мм-ээр) 
Чулуу, % > 
2 мм 

Хөрсний 
механик хэв 
шинж 

Элс                       
(2-0.05мм) 

Тоос                         
(0.05-
0.002мм) 

Шавар                       
(< 0.002мм) 

OP topsoil stockpile 1  55.70 34.46 9.84 23.27 Элсэнцэр 
OP topsoil stockpile 3 52.29 32.53 15.18 24.95 Элсэнцэр 

OP topsoil stockpile 4 58.14 31.17 10.69 20.21 Элсэнцэр 

OP topsoil stockpile 5 62.53 28.24 9.23 24.46 Элсэнцэр 
TSF cell #1 topsoil 
stockpile 

55.70 30.19 14.10 18.02 Элсэнцэр 

TSF cell #2 topsoil 
stockpile 

54.00 33.53 12.47 23.87 Элсэнцэр 

Native soil-Max 63.02 39.51 15.18 36.36 Элсэнцэр 

Native soil-Min 46.93 26.78 8.74 18.71 
Хөнгөн 
шавранцар 

• Шимт хөрсний овоолгуудын хөрсний микробиологийн судалгааны үр дүн 

Хөрсөнд агуулагдах нийт бичил биетний тоо дунджаар 1,04 сая эс/гр байна. Бактер нь хөрсний 
бүх дээжнээс илэрсэн бөгөөд харин актиномицет 55%-д, хөгц мөөг 27,7%-д илэрсэн.Дийлэнх 
хөрс нь говийн бор саарал хөрс байсан тул хангайн хөрстэй харьцуулахад бактерийн тоо 3-10 
дахин цөөн [Е.Н.Мишустин.,1978], микрофлорын бүрэлдэхүүний хувьд ойролцоо байна гэж 
дүгнэсэн. 

Дүрслэл 7.8: Урт хугацааны өнгөн хөрсний овоолгуудын хөрсний микрофлорын бүрэлдэхүүн 
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Урт хугацааны өнгөн хөрсний овоолгуудын хөрсөн дэхь микрофлорын бүрэлдэхүүнийг хувиар 
гаргавал: 87%-ийг бактери, 11%-ийг актиномицет, 2%-ийг хөгц мөөг эзэлж байсан. Хөрсний 
микрофлорын бүрэлдэхүүнд бактер давамгайлах хандлагатай байгаа боловч харьцаа хэвийн 
байна. 

Колоны хэв шинжээр ялгаатай 50 гаруй бактерийн омог ялгаж авснаас хөрсөнд давамгай 
илэрсэн 20 колоны бичиглэлийг хийж, төрлийг тодорхойлсон. Хөрсөнд доминант илэрч байгаа 
бичил биетнүүдийг тодорхойлоход бактерийн ихэнх нь грамм эерэг Bacillus, актиномицетээс 
Streptomyces, хөгц мөөгнөөс Aspergillus–ийн төрлийн бичил биетнүүд байсан. 

7.4.7 Уурхайн хаалтын төлөвлөгөө 

2012 оны 6-р сард “Амек Фостер Велер” Америкас Лимитед компани Оюутолгойн уурхайн 
хаалтын төлөвлөгөөг тухайн үеийн мэдээлэл, төлөвлөгөө, олон тооны судалгаан дээр үндэслэн 
дараах зорилтуудын хүрээнд 2014 онд шинэчлэн боловсруулсан байна. Үүнд: 

• Риотинто корпорацийн Уурхайн хаалтын стандартад нийцүүлэх 
• Монгол улсын үндэсний стандартуудад нийцүүлэх 
• Холбогдох олон улсын заавар, зөвлөмжүүдэд нийцүүлэх 
• Хаалтын алсын хараа, зорилго, зорилтуудыг баримтжуулах 
• Хаалтын зорилго, зорилтуудад хүрэх стратегийг эртнээс боловсруулах 
• Талбайн онцлогтой холбоотой хаалтын асуудлууд болон эрсдлийн үнэлгээг эртнээс 

тодорхойлох 
• Ирээдүйд үр ашигтай, үр дүнтэй хаалтын арга, технологиудыг ашиглах боломж 

бүрдүүлэх, эрсдлүүдийг удирдах, бууруулах арга хэмжээнүүдийг олж тогтоох 
• Одоогийн байдлаар мэдэгдэж буй мэдээллүүдэд тулгуурлан хаалтын 

календарьчилсан төлөвлөгөөг урьдчилсан боловсруулах 
• Уурхайн хаалттай холбоотой зардлыг урьдчилан тооцоолж тойм байдлаар гаргах 
• Олон хүчин зүйлтэй мэдээллийн эх үүсвэр бүрдүүлэх. 

7.4.7.1 Уурхайн хаалтын үед авч үзэх ёстой төслийн бүрдэл хэсгүүд 

Уурхайн хаалтын төлөвлөгөөнд авч хэлэлцэгдсэн уурхайн дэд бүтэц үндсэн байгууламжууд:  

• Өмнөд Оюу ил уурхай, Хойд Хюго гүний уурхайн 1-р түвшин  болон суултын бүс 
• Далд ба ил уурхайн дэд бүтэц, тоног төхөөрөмж 
• Материал зөөвөрлөх, боловсруулах баяжуулах байгууламжууд 
• Оффис, автомашин засвар үйлчилгээний газар, кемп болон агуулахууд 
• Ажилчдын байр 

бактер
87%

актиномицет
11%

хөгц мөөг
2%
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• Хог хаягдлын менежментийн байгууламжууд 
• Дизель генераторууд 
• Талбайн ба талбайн гаднах цахилгаан түгээх шугамууд 
• Талбайн доторх, гаднах замууд 
• Гүний хоолойн усны эх үүсвэрээс татсан газар доорх усан хангамжийн шугам хоолой 
• Ус цэвэрлэх, түгээх байгууламжууд 
• Ус зайлуулах бүтэц (Ундай голын голдрилд хэсэгчлэн тохируулга хийх далан, суваг) 
• Хаягдал чулуулгийн овоолго, хаягдал хадгалах байгууламж. 

7.4.7.2 Уурхайн хаалтын стратеги, арга зам болон зорилтууд 

Ил уурхай, хөрсний овоолгууд, гүний уурхайн суултын бүс, хаягдал хадгалах байгууламж зэрэг 
уурхайн зарим онцлог шинж чанарын улмаас өнөөгийн байгаа газрын гадаргад нөхөн 
сэргээлтээр бүрэн буцаан сэргээгдэхгүй, хувиршгүй өөрчлөлтүүд үүснэ. Гэхдээ хаалтын 
төлөвлөгөөгөөр хөндөгдөж эвдэрсэн газруудад физик, химийн тогтвортой байдал үүсгэн ойр  
орчмын  ус, агаар, газарт экологийн сөрөг нөлөөлөл учруулах нөхцөлийг аль болох 
хязгаарлахыг зорьсон. 

Хаалтын төлөвлөгөөнд мөн уурхайн хаалтын нийгэм-эдийн засгийн нөлөөллүүдийг авч үзэн орон 
нутгийн зарим хэсэг төслөөс эдийн засгийн хувьд хамааралтай болж болзошгүй нөхцөл байдлыг 
анхаарсан.  

Хаалтын үндсэн зорилго нь хүрээлэн буй орчны тогтвортой бус өв үлдээхээс сэргийлэх хэлбэрээр 
уурхайг байгуулан олон нийтийн санал, үнэт зүйлсийг харгалзан үзэхэд оршино (AMEК, 2014). 
Бусад гол зорилтууд нь: 

• Төслийн бүх үе шатанд  орон нутгийн иргэдийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлыг сахин 
хамгаалах 

• Уурхайтай холбоотой үйл ажиллагаануудаас үүсэлтэй байгаль  орчны доройтлоос 
сэргийлж, нөлөөллийг бууруулах 

• Эвдэрсэн, хөндөгдсөн газрыг  боломжит  хэмжээгээр нь нутгийн малчид болон мал 
сүрэг амьдрах, идээших тааламжтай нөхцөлд буцаан нөхөн сэргээх 

• Орон нутгийн иргэд ба хүрээлэн буй орчны аюулгүй байдалд сөргөөр нөлөөлөхөөс 
сэргийлэн ил уурхай, гүний уурхай, гүний уурхайн суултын бүсийг хаах хамгаалах 

• Оюутолгой компаниас нөхөн сэргээсэн уурхайгаас аливаа нэгэн байгаль орчин болон 
нийгмийн зүгээс дарамтгүйгээр “шууд явах” боломжтой, тухайн талбайг урт 
хугацааны туршид арчилж тордох хэрэгцээ шаардлагыг  бууруулсан нөхөн 
сэргээлтийг хийх арга техникийг сонгож, хэрэгжүүлэх. 

Уурхайн хаалтын төлөвлөгөө  бэлтгэх, төслийн байгууламж тус бүрийн хаалтын хувилбар сонгох 
явцад дараах харилцан хамаарал бүхий зарчмууд,  уурхайн талбайн онцлогийг харгалзсан 
хаалтын нийтлэг зорилтуудыг авч  үзнэ. Үүнд: 

• Нутгийн оршин суугчид болон нийтийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдалд урт, богино 
хугацаанд үзүүлэх эрсдэлийн аюулыг багасгах 

• Төслийн уурхайн талбайн онцлогоос шалтгаалсан усны чанарын шаардлагуудад урт 
хугацааны туршид нийцэх, холбогдох хууль эрхзүйн шаардлагын хүрээнд  байлгах 
нөхцөлүүдийг хангах 

• Уурхайн талбайн болон талбайд үлдэх байгууламжуудын урт хугацааны физик, 
химийн тогтвортой байдлыг хангах 

• Уурхайн хаалтын сонгосон аргуудыг нутгийн иргэдээр хүлээн зөвшөөрүүлэх 
• Уурхайн талбайн нөхөн сэргээлтийг үе шаттайгаар, эрчимтэй явуулах 
• Уурхайн хаалтын дараах  урт хугацаанд үргэлжилдэг засвар үйлчилгээг  хамгийн 

бага байлгах  
• Уурхайн хаалтын зардлыг хамгийн бага байлгахын тулд технологийн хувьд 

боломжтой бөгөөд олон нийтээр хүлээн зөвшөөрөхүйц хамгийн оновчтой 
хувилбаруудыг олж сонгох. 
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7.4.7.3 Хаалтын арга хэмжээнүүдийг байгууламж болон талбай тус бүрээр хийх 

Хаалтын арга хэмжээнүүдийг Хаалтын төлөвлөгөөнд нарийвчлан оруулсан бөгөөд энд товчлон 
тайлбарлав.  

• Гүний уурхай  – Хаалтын арга хэмжээнд ашиглалтаас гарсан гадаргын хийцүүдийг 
татан буулгах, буулгасны дараа гарах барилгын хог хаягдлыг ил уурхайд аваачин 
булах зэрэг орно. Уурхайн малталтуудыг инженерийн хийц бүхий бетон тагаар 
таглах бөгөөд уг таг нь зэвэрдэггүй гангаар хийсэн агааржуулах хэсэгтэй, холбогдох 
тэмдэг тэмдэглэгээнүүдтэй байна. Хөдөлгөөнт төхөөрөмжүүдийг тэжээлээс нь салган 
гүний уурхайд үлдээнэ. 

• Суултын бүс– ил уурхай болон гүний уурхайн суултын бүс рүү нэвтрэхээс сэргийлсэн 
аюулгүй хамгаалалтын далан байгуулна. Уг хамгаалалтын даланг суултын эцсийн 
хязгаарын гадна талд бүдүүн ширхэглэлтэй хүчиллэг үл үүсгэх хаягдал чулуулаг 
ашиглан байгуулна. Даланг дээгүүр нь тээврийн хэрэгслээр явж үзлэг шалгалт хийх 
боломжтойгоор барина. 

• Ил уурхай – ус зайлуулах насоснуудыг ашиглалтаас гаргасны дараагаар ил уурхай нь 
хаягдал хадгалах байгууламж болон хаягдал чулуулгийн овоолгоос шүүрсэн усыг 
барьж цуглуулах бөгөөд ойр орчмынхоо  газар доорх усны байнгын цуглуулагч болно 
гэж үзэж байгаа. Мөн ил уурхайн ханыг даган урсах явцдаа хүчиллэг болж 
болзошгүй урсац, хаягдал хадгалах байгууламж, ХҮБ хаягдал чулуулгийн овоолгын 
хормойгоор шүүрэн гарах усыг цуглуулан хуримтлуулан ууршуулах цөөрөм байдлаар 
хэрэглэгдэнэ.  Байгальд хаях усны чанарыг хангасан гадаргын урсацыг ил уурхай 
уруу чиглүүлэхгүй. Хуурай цаг агаартай, ууршилтын эрчим их, газар доорх усны 
нэвчилтийн ундарга бага зэргийг харгалзан үзвэл ил уурхай дотор байнгын том нуур 
үүсэх магадлал бага байна.  

татан буулгасны дараах барилгын хог хаягдал, зөөврийн төхөөрөмжийн үлдэгдэл зэргийг ил 
уурхайд булшилна. Ерөнхийдөө байгууламжийг татан буулгасны дараах барилгын хог хаягдлын 
маш бага хэсгийг гүний уурхай н босоо ам болон агааржуулалтын амнуудад булшлах тул 
материал, тоног төхөөрөмжийн зонхилох хэсэг нь ил уурхайд булшлагдан, дээрээс нь хөрсний 
хаягдал чулуулгаар хучиж орхино. Ил уурхай руу орох налуу замуудыг шороо чулуун далангаар 
хааж, хаалга хийн орохыг хориглосон самбар босгоно.  

• Уурхайн замууд – уурхайн талбай доторх урт хугацаанд арчилгаа хийх шаардлагатай 
болон хяналт шинжилгээний явцад ашиглагдах замуудыг тодорхойлон хэвээр нь 
үлдээнэ. Бусад бүх замуудыг тэгшлэн засаж ургамалжуулна (аль болох боломжтой 
хэмжээнд хүргэнэ).   

• Цахилгаан дамжуулах шугам – цахилгаан дамжуулах шугамуудыг буулган хуйлах 
буюу дамарт ороон ил уурхайд авчирч булшилна. Дахин ашиглах боломжийг тухайн 
үед нь судалж үзнэ. Тулгуур шонгуудыг буулган ил уурхайд булшилна. Дэд станцын 
хийцүүд, барилга байшин, сууриудыг бусад гадаргын ил байгууламжуудын адил 
ашиглалтаас гарган, гарсан барилгын хог хаягдлыг ил уурхайд булшилна. 

• Газрын гадаргын болон газар доорх байгууламжууд– газар дээрх болон босоо амны 
гадаргын байгууламжуудыг цахилгааны тэжээлээс салган, буулгаж дахин ашиглах 
буюу ил уурхайд булшлах болно. Гүний уурхайн нийтийн аж ахуйн байгууламжуудыг 
цахилгааны эх үүсвэрээс салгаж, хэсэглэн  тасдаад гадаргын түвшнээс 1 м-ийн гүнд 
булна. 

• Уурхайн талбайн хашаа – талбайн хашааг буулган ил уурхайд байрлуулна. 
• Элс, хайрганы карьер – уурхайн талбайн буюу гаднах түр карьеруудын хажуугийн 

налууг хаалтын үед урт хугацаанд тогтвортой байхаар тэгшилнэ. Орох замыг нь хааж 
эвдэрсэн хөндөгдсөн газрыг ургамалжуулна. 

• Гүний хоолойн усны хангамж – ус хангамжийн худгуудыг зуурмагаар дүүргэн цутгалт 
хийж бөглөнө. Худгийн амны таглааг салган авч газрын гадаргын түвшнээс дор 
булна. Гадаргын байгууламжуудыг ашиглалтаас гарган татан буулгаж, барилгын хог 
хаягдлыг ил уурхайд булшилна.Усны шугам хоолой газрын доороо булаатай үлдэх 
бөгөөд доторх усыг нь шавхаж төгсгөл хэсгүүдийг таслан авч бөглөнө.Түүхий усны 
цөөрмүүдийн усыг шавхан улны дэвсгэрийг нь хуулан авч ил уурхайд булшилна. 
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Талбайн эцсийн газар шорооны ажлыг хийх зориулалтаар цөөрмийн хамгаалалтын 
даланг тэгшилнэ. 

• Хаягдал чулуулгийн овоолгууд – хөрсний чулуулгийн овоолгуудын нөхөн сэргээлтийн 
ажил нь (i) урт хугацааны тогтворжилт, (ii) шүүрсэн усны чанар болон (iii) 
тоосжилтын хяналтын арга хэмжээнд захирагдана. Аюулгүй, тогтвортой гадарга 
үүсгэн овоолгуудыг хэлбэржүүлсний дараагаар ургамал ургалтыг дэмжих хучаас 
хөрсөөр хучиж өгнө. Элэгдэлд тэсвэртэй, тохиромжтой хаягдал чулуулаг материалыг 
сайтар ялган сонгож авч ашиглана гэсэн зарчмыг баримталж байгаа. ХҮБ чулуулаг 
буюу ХҮБ ба ХҮҮ холимог чулуулаг агуулсан хаягдал чулуулгийн овоолго дээр шимт 
хөрс, ургамлын үр байршуулахын өмнө ХҮҮ хаягдал чулуулгаар хучиж өгөөд 
дараагаар нь нутгийн уугуул ургамлыг үрээр болон суулгацаар тарималжуулна. 
Овоолгын хэлбэржүүлсэн налуугийн хажуугийн доод ирмэгээр нарийн ширхэглэлтэй 
хүчил үл үүсгэх чулуулаг ашиглан эмжээр далан хийж өгнө. 

• Хаягдал хадгалах байгууламж – Хаягдал хадгалах байгууламжид хаалтын үед дараах 
арга хэмжээнүүдийг авна: 
– Шугам хоолой болон бусад ашиглагдахгүй дэд бүтцүүдийг зайлуулна 
– Хаягдал хадгалах байгууламжийн сүүлийн  хучилтыг хийхийн өмнө урсцын 

урсах нөхцөлийг сайжруулж, бага зэргийн налуулалт, гадаргын хэлбэрийн 
засалт хийнэ 

– Сайтар ангилсан хүчил үл үүсгэх хаягдал чулуулгийг шимт хөрстэй холин 
дотоод гадаргыг нь хучна. Уг хучаасны материалын шинж чанар нь хүчил 
үүсгэж болзошгүй хаягдал чулуулгийн овоолгуудыг хучдаг хучилтын 
материалынхтай ижил байна. 

– Газрын  гадаргыг туршигдсан нутгийн уугуул ургамлын үрээр болон 
суулгацаар бүрж өгнө. 

– Ашиглалтын шатанд ашиглагдаж байсан ус зайлуулах шуудуунуудыг хадгалж 
үлдэх бөгөөд гадаргын усыг далангаар оруулалгүй зайлуулах зорилгоор 
ашиглана. Хаягдал хадгалах байгууламжийн ёроол хэсгээр шүүрэх усыг 
цуглуулах шуудуунууд байгуулна. Хаалтын шатанд шуудуунуудыг элэгдлээс 
хамгаалах инженерийн шийдлүүд хийж өгнө. 

– Далангийн гадна хаяагаар тодорхой байршлуудад хаалтын ус зайлуулах 
суваг шуудуунууд байгуулж хаягдал хадгалах байгууламжийн дотоод 
гадаргад хуримтлагдсан урсцыг даланг элэгдэлд оруулахгүйгээр зайлуулах 
нөхцөл бүрдүүлнэ. Шүүрсэн усыг зайлуулах уг сувгуудыг нарийн 
ширхэглэлтэй ХҮҮ чулуулгаар доторлон ил уурхайд байрлах ууршилтын 
цөөрөм рүү холбож өгнө. 

• Ундай голын голдрилын өөрчлөлт– Энэ нь голын усыг ил уурхай руу оруулахгүй байх 
зорилгоор зориуд хүний гараар бүтээгдсэн хийц юм. Голдрилыг өөрчлөх сувгийг 
хаахдаа Баруун ХҮҮ хаягдал чулуулгийн овоолгыг хойд тал руу тэлэн Ундай голын 
сувгийг давуулан сунгана. Өргөтгөл нь даланг улам бат бэх болгож өгөх ба завсар 
гарах болон халих эрсдэлийг багасгана. Голын сувгийг тусгаарласнаар хөрсөн доорх 
урсгал голын адаг руу урсахыг зогсоон ил уурхай болон суулт өгөхтэй холбоотой 
эрсдлийг бууруулах юм. 

• Бор Овоогийн булаг- Шинэ булгийг инженерчлэлийн аргаар үүсгэж, уурхайн 
ашиглалтын  хугацааны туршид хуучин Бор Овоогийн булгийг орлуулан тогтвортой 
байх нөхцөлд нь хяналт шинжилгээ хийнэ. Эцсийн шийдэл нь одоогийн 
нарийвчилсан загвартай ижил байх  (СМЕК, 2011 он) буюу ажлын гүйцэтгэл болон 
урт хугацаанд оршин байх чанарыг сайжруулах зорилгоор дахин өөрчлөх 
боломжтой.Одоогийн шийдэлд газар дор булсан урт шугам хоолой удаан хугацааны 
явцад эвдрэх эрсдэл бий. Инженерчлэл хийгдсэн булгийн дизайныг дахин шинэчилж, 
голдрилыг өөрчлөх байгууламжийн ойролцоо аваачих талаар бодолцож үзэх нь 
зүйтэй. Эцсийн шийдэл нь хаалтын явцад тусгайлан арга хэмжээ авах шаардлагагүй, 
хүний оролцоогүй явагдах нь зүйтэй. 

Оюу толгой төслийн уурхайн хаалтын үед хийхээр төлөвлөж буй нөхөн сэргээлтийн арга 
хэмжээнүүдийг хүснэгт 7.11-т нэгтгэн үзүүлэв.
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Хүснэгт 7.11: Бодит нөхөн сэргээлтийн арга хэмжээнүүд 

Талбай Байгууламж 
Ашиглалтаа
с гаргах 

Дахин 
ашиглах ба 
дахин 
боловсруула
х 

Татан 
буулга
х 

Булж 
булшла
х 

Бохирдлы
г 
цэвэрлэх, 
нөхөн 
сэргээх 

Дахин 
ургамалжуула
х 

Хаалтын 
дараах 
хяналт 
шинжилгэ
э 

Хаалты
н 
дараах 
арчилга
а 

Гүний 
уурхай  

Гүний уурхайн гадаргын дэд бүтэц, босоо 
амнууд 

X X X X X  X X 

 
Гүний уурхайн малталтууд, тоног 
төхөөрөмж X   X     

 
Суултын бүс 

     
 X X 

Ил уурхай Ил уурхай 
     

 X X 

 
Ил уурхайн туслах ба хөдөлгөөнт 
төхөөрөмж X X X X     

Гадаргын 
байгуулам
ж 

Гадаргын задгай талбай 
    

X X X X 

 
Материал дамжуулах байгууламжууд X X X X X  

  
 

Баяжуулах байгууламжууд X X X X 
 

 
  

Ерөнхий–
барилга 
байгуулам
ж 

Гадаргын задгай талбай 
    

X X X X 

 
Гадаргын ерөнхий хийцүүд X X X X 

 
 

  
 

Ариутгах татуургын байгууламжууд X X X X X  
  

 
Нүүрсээр галладаг дулааны станц X X X X X  

  
 

Хог хаягдлын менежментийн төв X X X X X  
  

 Хог хаягдал шатаагч/зуух X X X X X    
 

Бохир ус цэвэрлэх байгууламж X X X X X  
  

 
Шүүрсэн уусмал ууршуулах цөөрөм X X X X X  

  
 

Түлш хадгалах байгууламж X X X X X  
  

 Эрчим хүч үүсэх цогцолбор X X X X X    
Ерөнхий Замууд (хаалтын дараа ашиглагдах) 

    
X  

 
X 

 
Замууд (хаалтын дараа шаардлагагүй) 

    
X  X 

 
 

Цахилгаан дамжуулах шугамууд X X X X 
 

 
  

 
Гадаргын нийтийн аж ахуйн 
байгууламжууд 

X X X X 
 

 
  

 
Газар доорх нийтийн аж ахуйн 
байгууламжууд 

X 
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Талбай Байгууламж 
Ашиглалтаа
с гаргах 

Дахин 
ашиглах ба 
дахин 
боловсруула
х 

Татан 
буулга
х 

Булж 
булшла
х 

Бохирдлы
г 
цэвэрлэх, 
нөхөн 
сэргээх 

Дахин 
ургамалжуула
х 

Хаалтын 
дараах 
хяналт 
шинжилгэ
э 

Хаалты
н 
дараах 
арчилга
а 

 
Уурхайн талбайн хашаа  

  
X X 

 
 

 
X 

 
Элс, хайрганы карьерууд 

    
X  X X 

 Гүний хоолойн усны цооногийн талбай X X X X X  X  
 

Гүний хоолойн усны шугам хоолой X 
   

X  X 
 

 
Аваар ослын үед ашиглагдах цөөрмүүд X X X X X  X 

 
Хаягдал 
чулуулгий
н овоолго 

Баруун  хүчиллэг үл үүсгэх хаягдал 
 чулуулгийн овоолго     

X X X X 

 
Өмнөд  хүчиллэг үүсгэж болзошгүй 
хаягдал чулуулгийн овоолго     

X X X X 

 
Зүүн  хүчиллэг материалын овоолго 

    
X X X X 

 
Хаягдал хадгалах байгууламж 

 
X 

  
X X X X 

Дэд бүтэц 
Ундай голд хэсэгчлэн тохируулга хийх 
суваг     

X  X X 

Эх сурвалж: Оюутолгой ХХК, Оюу толгойн зэс-алтны бүлэг ордыг ашиглах техник эдийн засгийн үндэслэлийн тодотгол 2015 от-тэзү15 х2, хуудас 100-101 
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7.4.7.4 Хаалтын үеийн нийгэм-эдийн засгийн санаачилгууд 

Оюутолгой ХХК-ийн төслийн ашиглалтаас хаалт, хаалтаас хаалтын дараах шилжилтийн 
шатнуудад хэрэгжүүлэх олон нийт, нийгэм-эдийн засгийн санаачилгууд нь Монгол Улсын 
Засгийн газрын болон олон улсын Олон улсын санхүүгийн корпорацийн гүйцэтгэлийн 
стандартын 1-4 (2012), Европын сэргээн босголт хөгжлийн банкны гүйцэтгэлийн шалгуурын 1-4 
ба 10 (2008), Рио тинто Хаалтын стандарт (2009) зэрэг стандартуудыг даган мөрдөнө. 

Уурхайн хаалттай холбоотой олон нийт, нийгэм-эдийн засгийн арга хэмжээнүүдийг авч 
хэрэгжүүлэх ажлууд нь хаалтын үйл ажиллагаа эхлэхээс 5 жилийн өмнөөс эхлэн ойролцоогоор 
15 жил үргэлжлэх бөгөөд хаалтын 5 жил, хаалтын дараах 5 жилийг тус тус хамарна. 

Өмнөговь аймаг, Ханбогд, Манлай, Баян-Овоо, Даланзадгад сумд ба Оюу толгой 2015 оны 04-р 
сарын 22-нд Хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулсан. Уг хамтын ажиллагааны гэрээ нь ус, 
байгаль орчин, бэлчээрийн газрын менежмент, соёлын өв, аялал жуулчлал, орон нутгийн 
бизнесийн хөгжил, худалдан авалт зэрэг тогтвортой хөгжлийн чухал асуудлууд дээр талууд 
хэрхэн хамтран ажиллах талаар зааж өгсөн. 

Гэрээний дагуу хамтран ажиллах асуудлууд нь:  

• Усны менежмент 
• Байгаль орчны хамгаалалт, мониторинг 
• Үндэсний түүх, соёл, аялал жуулчлал 
• Уламжлалт мал аж ахуй, бэлчээрийн газрын менежмент 
• Нийгмийн суурь үйлчилгээ (Эрүүл мэнд, соёл, боловсрол, мэргэжлийн сургалт, ажил 

эрхлэлт) 
• Орон нутгийн бизнесийн хөгжил, бүтээгдэхүүн үйлчилгээ худалдан авалт 
• Нийтийн дэд бүтэц, хөрөнгө оруулалт шаардсан төслүүд. 

Хамтын ажиллагааны чиглэл тус бүрээр талуудын үүрэг, хариуцлагыг тодорхойлсон. 

Илүү идэвхтэй хамтын ажиллагаа өрнүүлэхэд Оюу толгой болон нутгийн олон нийтэд үр дүнтэй 
ашиглах засаглалын бүтцийг бий болгоход уг гэрээний гол зорилго оршиж байна.  

Гэрээний дагуу Оюу Толгой жил бүр Хөгжлийг дэмжих санд 5 сая доллар хандивлах бөгөөд Оюу 
толгой ба нутгийн олон нийт хамтран удирдах энэ санг удирдан Өмнөговь аймагт олон нийтэд 
чиглэсэн хөтөлбөр, төслүүдийг хэрэгжүүлнэ. 

Хөгжлийг дэмжих сангийн үйл ажиллагааны гол чиглэл нь: 

• тогтвортой хөгжлийн хөтөлбөрүүд 
• дэд бүтцийг дэмжих төслүүд 
• хойч үед чиглэсэн сан. 

Хаалтын төлөвлөгөөний ажлын хүрээнд оролцогч талуудтай холбоо тогтоох, хэлэлцүүлгийн 
ажлын төлөвлөгөө боловсруулан хэрэгжүүлснээр Оюутолгой ХХК-аас эзэмшлийн эрх, үүрэг 
хариуцлага, үүрэг оролцоог энэ хөтөлбөр, санаачилгуудад оролцож буй бусад талуудад уурхайн 
хаалтын дараа аажмаар шилжүүлэх нөхцөл хангагдана. Оюутолгойгоос олон нийт ба нийгэм-
эдийн засагт үзүүлж буй нөлөөллийн хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийг хаалт эхлэхээс таван 
жилийн өмнө эхлүүлэн уурхайн хаалтын шилжилтийн үед үргэлжлүүлэн хаалтын дараах таван 
жилд дуусгана. 

Нутгийн иргэд болон малчдын бүлгүүд нөхөн сэргээлт, хаалтын үйл ажиллагаатай холбогдолтой 
үйл ажиллагаанд хамрагдах, оролцох боломжтой бөгөөд ингэснээр тэдгээр талуудад эдийн 
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засгийн үр шим хүртэх, чадамжаа дээшлүүлэх боломж үүснэ. Малчдын гэр бүл буюу Ханбогд 
сумын ахлах ангийн сурагчдыг байгаль орчны хяналт шинжилгээний үйл ажиллагаанд сургах 
буюу Оюутолгой ХХК болон орон нутгийн сургуулиуд, олон нийтийн байгууллагууд, малчдын 
бүлгүүд хооронд энэхүү хяналт шинжилгээний ажил хийх хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулах 
зэрэг боломжууд байж болно. Хаалтын төлөвлөгөөнд хэд хэдэн нөхөн сэргээлтийн ажлуудыг 
оролцогч талуудын бүлгүүдэд санал болгосон байгаа.  

Хаалтын үед ажилчидтай үүсэх хөдөлмөрийн  харилцаа нь компанийн үнэт зүйлсэд 
тулгуурласан, бизнесийн болоод хууль эрхзүйн шаардлагуудад нийцсэн, ажилчдад шударгаар 
хандах зарчмаар явагдана. 

Хаалтын явцад ажилчдыг ажлаас чөлөөлөх үйл явц Монгол Улсын Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 
хүрээнд, тэгш эрхийн зарчмаар, Рио тинтогийн бодлого, Олон улсын санхүүгийн корпорацийн 
Гүйцэтгэлийн стандарт 2: Хөдөлмөр ба ажлын нөхцөл, Европын сэргээн босголт хөгжлийн 
банкны Гүйцэтгэлийн шаардлага 2:  Хөдөлмөр ба ажлын нөхцөл, Рио интогийн стандартын 
баримтууд болон салбарын тэргүүн туршлага зэргийг мөрдлөг болгон явагдана. 

Оюутолгой ХХК-ийн Хүний нөөц, сургалтын хэлтэс Оюутолгой ХХК болон гэрээт гүйцэтгэгчдийн 
ажилчдад нөлөөлж буй хаалтын үйл ажиллагааны хүний нөөцийн холбоотой асуудлуудыг 
хариуцаж ажиллана. 

7.4.8 Ирээдүйд гуравдагч этгээдийн эзэмшилд шилжүүлэх дэд бүтэц 

БОННҮ-ний хүрээнд авч үзсэн төслийн үйл ажиллагаанд ашиглах зарим дэд бүтцийг Оюутолгой 
ХХК барьж байгуулах боловч хэсэг хугацааны дараа төрийн эсвэл гуравдагч талын мэдэлд 
шилжүүлэх магадлалтай юм. Эдгээр дэд бүтцийн байгууламжуудыг шилжүүлснээр Оюутолгой 
ХХК-ийн зүгээс тэдгээрийн ашиглалт, менежментийн үйл ажиллагаанд тавих хяналт нэлээд 
хязгаарлагдана. Төслийн хүрээнд барьж байгуулсан зарим дэд бүтэц, барилга байгууламжуудыг 
цаашид Засгийн газар эзэмшиж, үйл ажиллагааг нь явуулан ард түмэнд эсвэл арилжааны 
байгууллагуудад ашиглуулах боломжтой. Үүнд: 

• Оюу толгойгоос Ханбогд хүртэлх эрчим хүч дамжуулах шугам. Эрчим хүчний 
шугамыг барилга угсралтын ажил дууссаны дараа Монгол Улсын Засгийн газарт 
хүлээлгэн өгсөн.  

• Байнгын ажиллагаатай онгоцны буудлыг ирээдүйд Монгол Улсын Засгийн газарт 
хүлээлгэн өгөх боломжтой.   

• Оюу толгой төслийн талбайгаас Хятадын хилийн Гашуунсухайтын боомт хүртэлх  
авто зам нь улсын чанартай зам болж байгаа бөгөөд төслийн барилгын ажлын үе 
шат бүрэн дууссаны дараагаар Засгийн газарт хүлээлгэн өгөхөөр төлөвлөсөн.  

• Гашуунсухайтын хилийн боомт дахь хилийн дамжин өнгөрүүлэх байгууламжийг 
Монголын эрх бүхий байгууллага хариуцан ажиллуулна.   

• Хятад улсын хилээс Оюу толгой төслийн талбай хүртэлх 220 кВ цахилгаан эрчим хүч 
дамжуулах шугамыг Монгол Улсын Засгийн газар эзэмших боломжтой2. 

7.4.9 Уурхайн хаалтын ажлын төлөвлөгөө 

Оюутолгой ХХК-ийн уурхайн хаалт, нөхөн сэргээлтийн урьдчилсан төлөвлөгөөг зураг 7.5-д 
үзүүлэв. Уг төлөвлөгөөг дараах хувилбарт тулгуурлан боловсруулсан байна. Үүнд: 

• Уурхайн үйл ажиллагаа 2055 он хүртэл үргэлжилнэ. 
• Баяжуулах үйлдвэрийн үйл ажиллагаа 2055 онд зогсоно. 

                                                

2 Оюутолгой ххк оюу толгойн зэс-алтны бүлэг ордыг ашиглах  техник эдийн засгийн үндэслэлийн тодотгол 2015 ОТ-
ТЭЗҮ15 Х2. Бүлэг 7, хуудас 38 
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• Таван хэсэг бүхий хаягдал хадгалах байгууламж 2055 онд дүүрнэ. 

Явцын нөхөн сэргээлтийг олборлолтын үйл явцтай зэрэгцүүлэн хийх бөгөөд уурхайн ашиглалтын 
хугацаа сунаж болох боломжийг оруулахгүйгээр бодож хийгдэнэ. Хийх ажлын хуваарь нь дараах 
үе шатнуудад хуваагдана: 

• Хаалтын өмнөх үе – Хаалтын ажлын нарийвчилсан инженерийн болон зураг төслийн 
(ашиглалтаас гаргах судалгаа) судалгаа хаалтын үйл ажиллагаанаас ойролцоогоор 5 
жилийн өмнө буюу 2050 онд эхэлнэ. Нийгэм эдийн засгийн төрөл бүрийн арга 
хэмжээнүүд, олон нийттэй хийх хэлэлцүүлгийн хувилбаруудыг харгалзан үзэж хүний 
нөөцийн төлөвлөгөөнүүдийг боловсруулна.  

• Хаалтын хэрэгжилтийн үе – Уурхайн хаалтын ажиллагаа бодитоор 2055 онд эхэлж, 
2060 он хүртэл 5 жил үргэлжилнэ. Энэ үед барилгыг  ашиглалтаас гаргах, татан 
буулган нураах, нөхөн сэргээх ажлууд нэн идэвхтэй явагдана. Энэ үеийг хүртэл үе 
шаттай хэрэгжүүлж ирсэн аливаа нөхөн сэргээлтийн ажил нь хаалтын хэрэгжилтийн 
хугацааг бууруулна. Уурхайн талбайд хийгдэх хяналт шинжилгээний ажил үргэлжлэн 
явагдаж байна. 

• Хаалтын дараах мониторинг – мониторингийн ажил 2060-aaс 2070 он хүртэл 10 
жилийн хугацаанд үргэлжлэх бөгөөд талбайн физик, химийн тогтвортой байдал 
болон нийгэм-эдийн засаг, олон нийттэй холбоотой үйл ажиллагааны үр дүнг 
үнэлэхэд чухал ач холбогдолтой юм. 

• Урт хугацааны хяналт шинжилгээ – Хаалтын дараах хяналт шинжилгээ 2070 онд 
хийгдэж дуусах ба цаашаа үргэлжлээд 40 жилийн хугацаатай урт хугацааны үзлэг 
шалгалт, ажиглалт хийгдэнэ. Энэ үед хяналт шинжилгээний судалгаагаар хаалтын 
зорилтууд биелэгдэж, талбайн нөхцөл байдал тогтворжсоныг баталгаажуулахын 
хажуугаар хяналт шинжилгээ болон арчилгааны ажил илтээр буурна. Энэ хугацааны 
төгсгөлд цаашдын хяналт шинжилгээний хэрэгцээ шаардлагыг эргэн хянана. 

 
Зураг 7.4.1: Төслийн цаг хугацаа ба уурхайн хаалтыг хэрэгжүүлэх стратеги 

 

Хэрвээ 2094 оноос хойш хяналт шинжилгээний үр дүн тогтворжсон буюу нөхцөл байдал дээрдэж 
нэмэлт хяналт шинжилгээ шаардлагагүй болсон бол цаашдын урт хугацааны ажиглалт, хяналт 
шинжилгээний ажлыг зогсооно. Өнөөгийн нөхцөл байдал, төлөвлөгөөнүүдэд тулгуурлан хаалтын 
төлөвлөгөөг хэрхэн хэрэгжүүлэх талаарх таамаг хувилбарыг энд дурдаж байгааг цохон 
тэмдэглэх нь зүйтэй байх. Хаалтын төлөвлөгөө нь өнөөгийн судалгааны түвшинд боловсрогдсон 
баримт бичиг бөгөөд ойрын хэдэн арван жилд нэлээд хэдэн удаа шинэчлэгдэх болно. 

7.4.10 Төлөвлөгдөөгүй түр хаалт 

7.4.10.1 Арга зам 

Уурхайн үйл ажиллагааг хэсэг хугацааны дараа буцаан сэргээх нөхцөлтэйгөөр тодорхой 
хугацаанд зогсоох шаардлага үүсэж болно. Үйл ажиллагааг урт хугацаагаар зогсоож болзошгүй 
шалтгаануудад дэлхийн эдийн засгийн уналт, эрдсийн бүтээгдэхүүний үнийн томоохон бууралт, 
улс төрийн сөрөг нөхцөл байдал зэргийг дурдаж болно.  
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Энэ тохиолдолд Оюутолгой ХХК-д учрах эрсдэл, төслийн нөлөөллийн бүсийн дотоодын болон 
гадны оролцогч талуудад үзүүлэх аюулыг тодорхойлохын тулд орон нутгийн иргэд, оролцогч 
талуудтай холбогдох төлөвлөгөө, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг уурхайн нөхөн сэргээлтийн 
төлөвлөгөөний хамтаар боловсруулан хэрэгжүүлнэ. Уг төлөвлөгөөнүүд нь түр зуурын зорилгоор 
ашиглагдах тул бүрмөсөн хаалтын үед шаардагддаг төлөвлөгөөнөөс арай энгийн байна. Сул 
зогсолтын хугацаанд олон нийт, байгаль орчныг хамгаалах, байгууламж, тоног төхөөрөмжүүдэд 
учрах гэмтлийг багасгахад чиглэсэн арга хэмжээнүүд авагдана. 

Үйл ажиллагааг зогсоох болсон шалтгаан болон зогсоох хугацаанаас хамааран талбайн 
хэмжээнд авах арга хэмжээний төлөвлөгөөг боловсруулах бөгөөд дараах асуудлуудыг харгалзаж 
үзнэ. 

• Аюулгүй байдал 
• Байгаль орчны хамгаалал, хяналт шинжилгээ 
• Эрчим хүчний хэрэгцээ, эх үүсвэр 
• Үзлэг шалгалт, арчилгаа үйлчилгээ 
• Байшин барилгуудын ашиглалт, халаалтын шаардлагууд 
• Усан хангамж, боловсруулалт 
• Гүний уурхайн ус таталт, агааржуулалт 
• Холбогдох бусад асуудлууд 
• Талбайн байгууламжууд, дэд бүтцийн хувьд авах хаалтын ерөнхий болон зарим 

тусгайлсан арга хэмжээнүүдийн талаар дор өгүүлэв. 

7.4.10.2 Төлөвлөгдөөгүй түр хаалтын үед авах бодит арга хэмжээнүүд 

1. Гадаргын байгууламжууд ба босоо амны байгууламжууд – материал зөөвөрлөх 
системүүдийг бүгдийг нь хоосолно. Гадаргын байгууламжууд руу орох орцуудыг цоожилно. 
Үзлэг шалгалт, засвар үйлчилгээний зорилгоор ашиглагдахгүй гадаргын болон гүний 
уурхайн амны байгууламжуудын цахилгааныг тасална. Босоо амны цамхаг, агааржуулалтын 
сэнсний байрууд зэрэг гүний уурхайн малталт руу орох хэсгүүдийн хаалгыг цоожилно. 

2. Гүний уурхайн малталтууд, тоног төхөөрөмж – өдөр тутмын хэрэгцээний цэгүүд болон 
агуулахуудаас тэсрэх бодисуудыг зайлуулж, газрын гадаргад гарган тохирсон аргаар 
устгана. Түлш, тос, тосолгооны материал болон бусад химийн бохирдуулагчдыг цуглуулан 
гадаргад гаргаж, тохиромжтой аргаар устгана. Суурин төхөөрөмжүүдээс (бутлуур, 
тэжээгүүр, чулуу хагалагч) шингэнийг асган авч цахилгааны үүсвэрээс салган энергийг нь 
тэглэж орхино. Зөөврийн төхөөрөмжүүдээс шингэн, батарей, гал унтраагуур болон бусад 
химийн бохирдуулагчдыг юүлж авч гадаргад гарган тохиромжтой аргаар устгана. Зөөврийн 
төхөөрөмжүүдийг хамгийн дээд дэд түвшинд авчран зогсоолд байршуулж, урт хугацааны 
хадгалалтын засвар үйлчилгээг хийн цахилгааныг таслан газрын гүнд орхино. Гүний 
уурхайн насоснуудыг ажиллагаатай хэвээр үлдээн ил уурхай уруу усны шугамаар усаа түр 
шахна. Цөөн тооны агааржуулалтын сэнс, дор хаяж нэг үйлчилгээний өргүүрийг үзлэг 
шалгалт, засвар үйлчилгээний зориулалтаар ажиллагаатай үлдээнэ. 

3. Суултын бүс – суултын бүсийг тойруулсан хашааг засаж арчлан хэвээр үлдээх бөгөөд 
хамгаалалтын арга хэмжээнүүд авагдсан хэвээр байна. Үйл ажиллагааны журмуудын дагуу 
анхааруулах тэмдэглэгээнүүд тавигдана. Энэ бүсийн газрын тогтворжилтын хяналт 
шинжилгээний(хиймэл дагуулын систем)ажил үргэлжлэн хийгдэнэ.  

4. Ил уурхайн тоног төхөөрөмж – бутлуур, материал дамжуулах системүүд, бусад тоног 
төхөөрөмжүүдийг уурхайгаас гарган гадаргын байгууламжид хадгална. Тоног 
төхөөрөмжүүдэд урт хугацааны засвар үйлчилгээ хийн тэг энергийн (цахилгаанаас салган) 
горимд оруулна. Шингэнүүд, батарей, гал унтраагуур болон химийн бохирдол үүсгэж 
болзошгүй бусад зүйлсийг шавхах буюу салгаж авна.   

5. Ил уурхайн зам, мөргөцгүүд – Налуу замаар дамжин ил уурхай руу орохоос сэргийлсэн 
хаалга хийнэ. Газрын тогтворжилтын хяналт шинжилгээний (хиймэл дагуулын технологи) 
ажлыг уурхайн талбай, уурхайн хананд үргэлжлүүлэн хийнэ. 

6. Ил уурхай болон ууршуулах цөөрөм – гадаргын болон гүний уурхайн усыг ил уурхайд 
шавхан оруулах бөгөөд ил уурхайг ууршуулах цөөрөм байдлаар ашиглана. 
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7. Барилга байшин, бусад байгууламжууд – Харуул хамгаалалт, арчилгаа үйлчилгээний 
зориулалтаар ашиглахаас бусад бүх байшингийн усны шугамын усыг хоосолж, бохирдол 
үүсгэж болзошгүй зүйлсийг зайлуулан тохирсон аргаар устгана. Байшингуудыг сайн хааж, 
цоожилж битүүмжилж орхино.   

i. Зарим барилга байгууламжууд байгаль орчны хамгаалал, хяналт шинжилгээ, арчилгааны 
тусгай нөхцөл шаардана. Үүнд:хог хаягдал шатаагч, ариутгах татуургын байгууламж, ус 
хадгалах цэвэрлэх байгууламж, нүүрс галладаг дулааны станц, хаягдлын менежментийн 
төвийн шүүрсэн ус ууршуулах цөөрмүүд, эрчим хүч үйлдвэрлэх цогцолбор зэрэг орно. 
Нүүрсний овоолгуудад үнэлгээ хийж талбайгаас зайлуулах буюу талбай дээр ямар нэг 
байдлаар зохицуулна. 

ii. Хог хаягдлын төв  төвийн хаягдал хадгалах хэсгүүдийг инженерийн шийдэл бүхий 
бүрхүүл үеэр хучин зөвшөөрөл, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу гадаргын усны 
урсцын зайлуулалтыг дэмжих зорилгоор налуулна.   

iii. Ус барьж тогтоох цөөрмүүд буюу шүүрсэн усыг цуглуулах цөөрмүүд дэх усыг геохимийн 
шинж чанараас нь хамааруулан ил уурхай руу буюу хаягдал хадгалах байгууламж уруу 
шахна. Цөөрмийн бохирдсон тунадас болон лагийг ухаж аван шатаах буюу хаягдал 
хадгалах байгууламжид хаяна. Хоосорсон цөөрөм, нуурын улны дэвсгэрийг муудахаас 
сэргийлэн хайргаар хучна. 

8. Зам, хашаа, Гүний хоолой – бүгд хэвээр үлдэнэ.Худаг болон усны шугам хоолойг дулаалан 
цэвэрлэж, үлээлгэн хуурай болгоно. 

9. Цахилгааны шугам – үзлэг шалгалт, засвар арчилгааны зориулалтаар ашиглахаас бусад 
цахилгааны шугамуудын эрчим хүчийг тасална. 

10. Усны шугам хоолойнууд–засвар үйлчилгээнд ашиглахаас бусад шугам хоолойнуудыг 
шавхан, үлээлгэж цэвэрлэнэ. 

11. Элс, хайрганы карьер– талбайн болон гаднах элс, хайрганы карьеруудын хажуугийн налууг 
урт хугацаанд тогтвортойгоор байлгахаар тэгшлэн, орц гарцыг хаана. 

12. Хаягдал чулуулгийн овоолго– Хаягдал чулуулгийн овоолгын гадаргыг хүчил үл үүсгэх 
материалаар бүрнэ гэж тооцоолсон. Овоолгын гадаргыг тэгшлэн тоосжилт үүсгэхгүй буюу 
тоосны хэмжээг бууруулахын тулд сайтар ангилсан хүчил үл үүсгэх хаягдал чулуулгаар 
(шаардлагатай бол) нимгэн хучна. Энэ үе шатанд хажуугийн налууг хэлбэржүүлэхгүй, 
гадаргад шимт хөрс, ургамлын үр цацахгүй. Байгууламжуудын бүтцийн хяналт шинжилгээ 
(хиймэл дагуулын станц, хаягдлын овоолгын тогтвортой байдлын багаж хэрэгсэл), улны ус 
цуглуулах сувгийн ажиглалт, шүүрэл болон тоосжилтын хяналт зэрэг ажлууд үргэлжлэн 
хийгдэх болно. 

13. Хаягдал хадгалах байгууламж – хаягдлын шугам хоолойнуудыг хоосолно. Хаягдлын нуурын 
тодорхой байршилд ажиллах хөвөгч нь гадарга дээр тунасан усыг ил уурхай руу татна. 
Хөвөгчийн насосыг ажиллуулахаас бусад үед цахилгааны болон механик төхөөрөмжүүд 
(цахилгааны шугам, насос) нь цэнэглэгдэхгүй, эрчим хүчний эх үүсвэрээс салгагдсан байх 
ёстой. Хаягдал хадгалах байгууламжийн  тэгш гадаргыг нарийн ширхэглэлтэй хүчил үл 
үүсэх хаягдал чулуулгаар нимгэн хучих бөгөөд тоосжилтыг хамгийн бага түвшинд байлгана. 
Гадаргын урсац нь ус зайлуулах болон конвейерийн системээр дамжин ил уурхай руу 
чиглэн урсана. Байгууламжуудын бүтцийн хяналт шинжилгээ(хиймэл дагуулын станц, 
далан, суурийн байгуулалт, хаягдал хадгалах байгууламжийн голдрилд өөрчлөх суваг), 
талбайн үзлэг ажиглалт, шүүрэлт болон тоосжилтын хяналт шинжилгээний ажил үргэлжлэн 
явагдах болно.  

14. Ундай голын /сайр/ голдрил өөрчлөлт – голдрил өөрчлөлтийн шуудуу даланд 
хязгаарлагдмал хэмжээний ажил шаардлагатай. Уг газраас бүх төхөөрөмжүүдийг зайлуулан 
хамгаалалтад авч, талбайг бүхэлд нь тогтворжуулан хөрсний чулуулгийн овоолгуудын 
хормойд чулуун хаалт байгуулна. Булаг болон ул хөрсний усны голдрилд өөрчлөлтийн 
шугам хоолойн нөхцөл байдлыг тогтмол хянан шалгаж, шаардлагатай арчилгаа үйлчилгээг 
хийнэ. 

15. Мониторингийн шаардлагууд – түр хаалтын үеийн хяналт шинжилгээний шаардлага нь өмнө 
дурдсан хаалтын дараах эхний 10 жилийн хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийнхтэй төстэй. 
Үүнд физик хяналт шинжилгээ, химийн хяналт шинжилгээ, хэрэгжиж буй олон нийт нийгэм 
эдийн засгийн хөтөлбөрүүдийн хяналт шинжилгээ зэрэг орно.Төслийн нөлөөллийн бүх 
бүсийн хүрээнд аюулгүй байдлын тогтмол хяналт, үзлэг шалгалт хийгдэнэ. 
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7.4.10.3 Төлөвлөгдөөгүй түр хаалтын үеийн хэлэлцүүлэг, нийгэм эдийн засгийн боломжууд, 
ажилчидтай холбоотой асуудлууд 

Оролцогч талуудтай хийх хэлэлцүүлэг 

Орон нутгийн иргэд, гадаад/дотоодын оролцогч талуудтай хийх харилцаа холбоо болон 
хэлэлцүүлгийн үйл ажиллагаа нь холбогдох асуудал, төлөвлөгдөөгүй түр хаалтын үед гарах 
сөрөг нөлөөллийг бууруулах талаарх менежментийн гол хүчин зүйл болно. Харилцаа холбооны 
төлөвлөгөө нь шуурхай хэрэгжүүлэхээр төлөвлөгдсөн, уурхайн ажилчид, ханган нийлүүлэгчид, 
гэрээт гүйцэтгэгчид, нутгийн ард иргэд, төр засгийн бүх шатны албан хаагчид, үндэсний 
хэмжээний бүх оролцогч талуудыг хамруулсан байна. 

Уурхайн түр хаалт, түүнээс хүлээгдэж буй нөлөөллүүд, гадна/дотны оролцогч талуудад учрах үр 
дагавруудын талаар мэдээлэл хүргэх, хэлэлцэх, харилцан хамтран ажиллах аргууд нь уурхайн 
бүрмөсөн хаалтын үеийнхтэй төстэй боловч үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн 
шилжилтийн хугацаа нь хамаагүй богино байна. Гадаад оролцогч талтай харилцаа холбоо 
тогтоож, хэлэлцүүлэг хийх үйл ажиллагаа нь зааврын дагуу шуурхай явагдана.Уурхайн түр 
хаалтын талаар гадна, дотны оролцогч талуудтай хийгдэх бүх харилцаа холбоо нь Оюу толгойн 
хаалтыг удирдах хорооны ерөнхий удирдамж, зааврын дагуу явагдана. 

Эдийн засгийн санаачилга 

Эдийн засгийн санал санаачилгуудын хэрэгжиж дуусахаас өмнө төлөвлөгдөөгүй түр хаалт 
тохиолдвол Оюутолгой ХХК нь түүний нөлөөнд өртөх хэд хэдэн хөтөлбөрүүдтэй. Хөтөлбөр 
бүрийг Оюутолгой ХХК-ийн холбогдох хэлтэс шуурхай үнэлж, хэдхэн сарын хугацаатай 
шилжилтийн үе шатанд авах арга хэмжээний төлөвлөгөө, хэрэгжүүлэх стратегийг боловсруулна. 
Бизнес эрхлэгчид болон хувь хүмүүс орон нутгийн ханган нийлүүлэгчид нь өөрсдийн төслүүдийг 
хэрэгжүүлж дуусгахын тулд уг дээрх хөтөлбөрүүдийг уурхайн үйл ажиллагаа зогссоноос хойш 
нэг жил хүртэлх хугацаанд үргэлжлүүлэх шаардлагатай. Ингэснээр Оюутолгой ХХК өөрийн 
хүлээсэн үүргээ бүрэн биелүүлж түр хаалтын улмаас компанийн нэр хүндээ алдахаас сэргийлнэ.  

Түр хаалтын үед орон нутаг, бүс нутагт гарах боломжууд 

Оролцогчдын хяналт шинжилгээний хөтөлбөр буюу одоогоор хэрэгжиж буй олон нийт, нийгмийн 
гүйцэтгэлийн хөтөлбөрийн нэг хэсэг болгон хувь хүмүүс, олон нийтийн чадавхыг дээшлүүлэх, 
эдийн засгийн хөгжлийг хангахад чиглэсэн шинэ боломжуудын хүрээнд орон нутгийн хүмүүс, бүс 
нутгийн хэмжээний оролцогч талуудыг нөхөн сэргээлт, хяналт шинжилгээний шаталсан арга 
хэмжээнүүдэд татан оролцуулах боломжтой.  

Дотоодын хэлэлцүүлэг, ажилчдын хоорондын харилцаа 

Төлөвлөгдөөгүй түр хаалтын үед бүх ажилчид болон гэрээт гүйцэтгэгчдэд Оюутолгой ХХК-ийн 
үнэт зүйл бөгөөд, бизнес, хуулийн өмнө хүлээсэн үүргийн хүрээнд төлөвлөгөөт хаалтын 
үеийнхтэй адилаар хандана. Ажилчидтай харьцах арга барил, журмууд нь Монгол Улсын 
Хөдөлмөрийн тухай хууль, Рио тинтогийн бодлого, стандартууд, тэргүүн туршлагын зарчмуудын 
хүрээнд явагдана. Хэдийгээр хэрэгжүүлэх шаардлагатай хөтөлбөрийн үргэлжлэх хугацаа нь 
Оюутолгой ХХК болон ажилчид, тэдний эрүүл ахуй, аюулгүй ажиллагаа, аюулгүй байдал болон 
байгаль орчинтой холбоотой эрсдлийн онцлог, төлөвлөгдөөгүй үйл явдлын шалтгаан зэргээс 
хамаарах боловч өмнө дурдагдсан нөлөөлөл бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөө болон 
хөтөлбөрүүд хэрэгжих болно. 
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7.4.11 Уурхайн хаалтын дараах хяналт шинжилгээ 

Төслийн талбайн физик болон химийн шинж чанарын тогтвортой байдал болон төслөөс байгаль 
орчинд үзүүлж буй нөлөөллийг тодорхойлох зорилгоор уурхайн хаалтын болон хаалтын дараах 
үе шатнуудад олон тооны үзүүлэлтүүдэд хяналт шинжилгээ хийнэ.  

7.4.11.1 Физик шинж чанарын тогтвортой байдлын хяналт шинжилгээ 

Уурхайн талбай дахь физик тогтворжилтын хяналт шинжилгээнд дараах барилга 
байгууламжууд, бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг хамруулна. 

• Ил уурхай, ирээдүйн суултын бүс 
• Уурхайн талбай, нөлөөлөлд өртсөн талбай 
• Хаягдал чулуулгийн овоолгууд, хаягдал хадгалах байгууламж 
• Ундай голын голдрилд хийсэн хэсэгчилсэн тохируулга Талбайн харуул хамгаалалтын 

постууд. 

7.4.11.2 Химийн шинж чанарын тогтвортой байдлын хяналт шинжилгээ 

Суурь судалгааны хүрээнд цуглуулсан хяналт шинжилгээний өгөгдлийг ашиглан хаалтын дараах 
хяналт шинжилгээний системийн төлөвлөгөөг гаргана. Энэхүү төлөвлөгөөнд усны урсгалд 
хэмжилт хийж байршлуудыг тодорхойлох, газар доорх усны худгууд болон пьезометр, уурхайн 
тусгай зөвшөөрлийн талбай болон Гүний Хоолой, Галбын Говь, дэд бүтцийн зурвас зэрэг бусад 
гол газруудад хур тунадас хэмжих системийг тодорхойлох орно. Уурхайн тусгай зөвшөөрөлт  
талбай дахь гадаргын болон газар доорх усны хяналт шинжилгээний байршлуудаас усны дээж 
тогтмол аван лабораторид химийн шинжилгээ хийлгэнэ. Суурь судалгааны болон төслийн 
үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны үе шатанд цуглуулсан өгөгдлүүдэд дүн шинжилгээ хийсний 
үндсэн дээр хээрийн судалгааны байршлууд, давтамжийг тодорхойлно. 

Хяналт шинжилгээний үе шат бүрийн хөтөлбөрийг Байгаль орчин,ногоон хөгжил,аялал 
жуулчлалын яамтай хэлэлцсэний үндсэн дээр эцэслэн боловсруулна. Гарсан өөрчлөлтүүдийг 
хурдан хугацаанд тодорхойлохын тулд мэдээллийг тогтмол үнэлэх болно. Хог хаягдал булшлах 
талбай, хаягдал хадгалах байгууламж, хаягдал чулуулгийн овоолго, бусад газруудаас ус шүүрч 
буй эсэх, ил уурхайн усанд дээжлэлт, химийн шинжилгээ шаардлагатай эсэхийг тогтмол 
хуваарийн дагуу биечлэн шалгаж тодорхойлж байна. 

Хаалтын төлөвлөгөөнд дараах барилга байгууламжуудад хаалтын дараах химийн шинж чанарын 
тогтвортой байдлын хяналт шинжилгээний талаар илүү дэлгэрэнгүй тодорхойлж өгсөн. Үүнд: 

• Ил уурхай болон гадаргын суултын бүс 
• Уурхайн талбай, нөлөөлөлд өртсөн талбай 
• Хөрсний чулуулгийн овоолгууд 
• Хаягдал хадгалах байгууламж 
• Ундай голын голдрилд хийсэн хэсэгчилсэн тохируулга 
• Гүний хоолойн ус олборлох талбай (усны түвшин). 

7.4.11.3 Байгаль  орчны нөлөөллийн хяналт шинжилгээ 

Нөхөн сэргээгдсэн газар хүрээлэн буй орчиндоо ямар нэгэн сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй байх, 
байгаль орчныг цаашид үргэлжлүүлэн доройтуулахгүй хэмжээнд хүргэх зэрэг нөхөн сэргээлтийн 
ажлын зорилгууд биелсэн гэж үзэх хүртэл нөхөн сэргээлтийн ажлын байгаль орчны гүйцэтгэлийг 
хянана (АМЕК, 2014). Хаалтын дараах байгаль орчны хяналт шинжилгээ, арчилгааны ажлуудад 
уурхайн ашиглалт зогссоноос хойш 15 жил үргэлжлэх байгаль орчны хяналт шинжилгээний хэд 
хэдэн хөтөлбөрүүд багтана. Уурхайн хаалтын үйл ажиллагаа 5 жил үргэлжилж, нөхөн 
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сэргээлтийн ажлуудын хэрэгжилтийн үр ашгийг дүгнэж, мэдээлэл цуглуулахад хамгийн багадаа 
10 жил (40 жил хүртэлх)-ийн хугацаа төлөвлөгдсөн. Энэ үед хийгдэх ажлуудад: 

• Ил уурхай болон гадаргын суултын бүс орчмын газар доорх усны түвшнийг дараах 
зорилгоор хэмжинэ: 
– Ил уурхай болон гүний уурхайн малталтууд руу чиглэсэн усны урсгалд ямар 

нэг өөрчлөлт гарсан эсэхийг тогтоох 
– Ундай голын сайрт нөлөөлөл учруулахгүй гэдгийг баталгаажуулах 

• Хаягдлын далан болон түүний эргэн тойрны газар доорх усны системийн усны 
түвшний хяналт шинжилгээг хийж хаалтын дараах усны шавхагдах нөхцөлийг үнэлэх 

• Хаягдал хадгалах байгууламжийн далангийн ёроол дагуу байрлуулсан ус цуглуулах 
шуудуунуудын усны шүүрэлтийг хянах 

• Ургамалжуулах үйл ажиллагааны хяналт шинжилгээг хийх. Үүнд: 
– Уурхайн ашиглалтын явцад туршилтаар тарьсан ургамлуудыг хянах 
– Ногоон бүс байгуулах үйл ажиллагааны хүрээнд ашиглалтын болон хаалтын 

дараах хяналт шинжилгээний шатанд нутгийн уугуул олон наст ургамлын 
төрлүүдийг тарьсан ашиглалтын тусгай зөвшөөрөлт талбайн  нөлөөлөлд 
өртөөгүй хэсгүүдэд хяналт шинжилгээ хийх; 

– Нөлөөлөлд өртсөн газар, хаягдал чулуулгийн овоолго, хаягдал хадгалах 
байгууламж зэрэгт хаалтын дараах болон урт хугацааны хяналт 
шинжилгээний шатанд тарьсан ургамлуудын ургалтыг хянах. 

Талбайг ажиглах болон, ”InSAR” зэрэг хиймэл дагуулын зайн тандалтын төхөөрөмж ашиглан 
тарьсан ургамлын ургалтыг хянана. Хаалтын дараах хяналт шинжилгээний шатанд жил бүр 
бэлтгэх байгаль орчны тайланд эдгээр хяналтын ажлын үр дүнг оруулна3. 

7.5  Хууль эрх зүйн шаардлагууд 
7.5.1 Монгол Улсын хууль эрхзүйн шаардлагууд болон удирдамжууд 

• Монгол улсын үндсэн хууль, 1992 оны нэгдүгээр сарын 13-ны өдөр 
• Ашигт малтмалын тухай хууль, (шинэчилсэн найруулга) 2006 оны 07 сарын 08 өдөр  
• Газрын хэвлийн тухай хууль, 1988 оны 11 дүгээр сарын 29-ний өдөр 
• Газрын тухай хууль 2003 оны 1 сарын 1-ний өдөр 
• Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль, 1995 оны 3 дугаар сарын 30-ны өдөр 
• Хөрс хамгаалах, цөлжилтөөс сэргийлэх тухай, 2012, 5 дугаар сарын 17-ны өдөр 
• Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хууль (шинэчилсэн найруулга), 

2012 оны 5 дугаар сарын 17-ны өдөр. 
 

• Монгол улсын үндсэн хууль  

Монгол Улсын Үндсэн Хуульд зааснаар бүх газар, түүнй хэвлий, байгалийн баялаг болон ус нь 
монголын ард түмний эрх, төрийн хамгаалалтанд байна. Үндсэн хуулиар газрыг зөвхөн Монгол 
улсын иргэнд өмчлүүлэх бөгөөд гэхдээ энэ газраа иргэн гадаадын хуулийн этгээдэд 
шилжүүлэхийг хориглодог. Харин газрыг гадаадын хуулийн этгээдэд ашиглуулж болно гэж 
заасан байдаг.  

• Газрын тухай хууль (2003 оны 1 сарын 1-нээс хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа)  

Энэ хууль нь газрыг иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад ”эзэмшүүлэх”  болон “ашиглуулах” 
харилцааг зохицуулна. Энэ хуульд хэрэглэсэн нэр томъёоны тодорхойлолтыг доор дурдсан 
утгаар хэрэглэх нь чухал болно. Үүнд: 

                                                

3 Оюутолгой ххк оюу толгойн зэс-алтны бүлэг ордыг ашиглах техник эдийн засгийн үндэслэлийн тодотгол 2015 ОТ-
ТЭЗҮ15 Х2, хуудас 94-110 
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• "газар" гэж газрын гадаргуу, түүний хөрс, ой, ус, ургамал бүхий орон зайн давхаргыг 
ойлгох бөгөөд үүнд эрдэс хамаарахгүй   

• "газар өмчлөх" гэж тухайн газрыг захиран зарцуулах эрхтэйгээр хуулиар зөвшөөрсөн 
хүрээнд өөрийн мэдэлд байлгахыг  

• "газар эзэмших" гэж газрыг гэрээнд заасан зориулалт, нөхцөл, болзлын дагуу 
хуулиар зөвшөөрсөн хүрээнд өөрийн мэдэлд байлгахыг  

• "газар ашиглах" гэж хуулиар зөвшөөрсөн хүрээнд газар өмчлөгч, эзэмшигчтэй 
байгуулсан гэрээнд заасны дагуу газрын аль нэг ашигтай чанарыг нь гаргаж 
хэрэглэхийг;  

• “газар ашиглах эрхийн гэрчилгээ” гэж энэ хуулийн дагуу гадаад улс, олон улсын 
байгууллага, гадаад улсын хуулийн этгээд, гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн 
нэгж, гадаадын иргэн, харъяалалгүй хүний газар ашиглах эрхийг баталгаажуулсан 
баримт бичгийг.  

Ашиглуулахаар зөвшөөрөл олгосон газрыг зориулалтын дагуу ашиглах бөгөөд түүнд хяналт-
шинжилгээ хийж,хамгаалж, сэргээн засварлаж байх ёстой. Хүний эрүүл мэнд, байгалийн болон 
экологийн тэнцвэр эсвэл үндэсний аюулгүй байдалд хохирол учруулах аливаа үйл ажиллагааг 
хориглоно. Гадаад улс орнууд, олон улсын байгууллагууд, хуулийн этгээд болон иргэд тусгай 
зориулалтаар, тодорхой хугацаанд газар ашиглах эрхтэй болж болох бөгөөд  энэ нь гэрээний 
нөхцөл болон хуулийн дагуу хэрэгжинэ.  

Оюу Толгой компани Газрын тухай хуулийн дагуу уурхайн эзэмшил газрын нийт талбайн 10 
хувийг ногоон бүс болгох үүрэгтэй.  

Ашигт малтмалын тухай хууль (2006 оны 7 сарын 8-наас хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа)  

Энэ хуулийн зорилтыг  Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт ашигт малтмал эрэх, хайх, ашиглах болон 
хайгуулын талбай, уурхайн эдэлбэрийн орчныг хамгаалахтай холбогдсон харилцааг зохицуулах 
гэж заасан байна. Харин ”ашигт малтмалыг”  геологийн хувьсал, өөрчлөлтийн дүнд газрын 
гадаргуу, түүний хэвлийд үүсч бий болсон, аливаа хэрэгцээнд ашиглаж болох байгалийн 
байдлаараа байгаа эрдсийн хуримтлал  гэж тодорхойлсон байна. Гэхдээ үүнд газрын тос болон 
байгалийн хий хамаарахгүй.   

Стратегийн нөөцийн хувьд Оюу Толгойн төслийн ашигт малтмал ашиглах тусгай зөвшөөрлийг 30 
жилийн хугацаатай олгосон бөгөөд энэ хугацааг тус бүр 20 жилийн хугацаатайгаар дараалан 
хоёр удаа сунгаж болно. Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч дараах эрх эдэлнэ. Үүнд: 

• тухайн уурхайн эдэлбэрт оршиж байгаа цацраг идэвхт ашигт малтмалаас бусад 
төрлийн ашигт малтмалыг энэ хуульд заасан нөхцөл, журмын дагуу ашиглах; 

• энэ хуульд заасан эрхээ хэрэгжүүлэх зорилгоор бусдын өмчлөл, эзэмшилд байгаа 
газарт түүний өмчлөгч, эзэмшигчийн зөвшөөрсний дагуу нэвтрэх, дайран өнгөрөх; 

• холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу газар, ус ашиглах 
• ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч болон экспортлох эрх бүхий хуулийн этгээд 

цацраг идэвхт ашигт малтмалаас бусад төрлийн ашигт малтмал, үйлдвэрлэсэн 
бүтээгдэхүүнийг олон улсын зах зээлийн үнээр борлуулах 

• энэ хуульд заасан нөхцөл, шаардлагыг хангасны үндсэн дээр цацраг идэвхт ашигт 
малтмалаас бусад төрлийн ашигт малтмалын ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийг 
шилжүүлэх, уурхайн талбайг бүхэлд нь, эсхүл хэсэгчлэн буцаан өгөх; 

Ашигт малтмалын ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь дараах үүрэгтэй:  

• уурхайн талбайн хил хязгаарыг тогтоох;  
• байгаль орчин хамгаалах хуулиудыг мөрдөх;  
• ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл авснаас хойш 30 хоногийн дотор Байгаль орчин 

хамгаалах төлөвлөгөө боловсруулж бэлэн болгох   
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• ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн 
захиргааны төв байгууллагаас нээсэн тусгай дансанд байгаль орчныг хамгаалах арга 
хэмжээг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай тухайн жилийн зардлын 50 хувьтай тэнцэх 
хэмжээний мөнгөн дүнг байршуулах шаардлагатай. Хэрэв ашиглалтын тусгай 
зөвшөөрөл эзэмшигч нь байгаль орчны нөхөн сэргээлтийг бүрэн хэрэгжүүлж, 
биелүүлээгүй тохиолдолд байгаль орчныг хамгаалах дансанд байршуулсан мөнгөн 
дүнг тухайн ажилд сум эсвэл дүүрэг эдгээр ажилд зарцуулна. 

Ашигт малтмалын тухай хуулийн 39 дүгээр зүйлд ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн 
нөхөн сэргээлтийн болон менежментийн хүлээх үүргийг тусгасан байдаг. Үүнд Байгаль орчинд 
нөлөөлөх байдлын үнэлгээний нэг чухал хэсэг болох Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөөний 
хүрээнд уурхайн нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөөг боловсруулах шаардлагыг багтаасан байдаг. 
Байгаль орчин хамгаалах төлөвлөгөөнд хүрээлэн буй орчинд үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах, 
нөхөн сэргээлт буюу уурхайн хаалтын дараа ашиглахад зориулсан булах, хэлбэржүүлэлт хийх 
болон ургамалжуулалтын арга хэмжээг тусгах шаардлагатай. 

Дээр тодорхойлсоноор Ашигт малтмалын тухай хуулийн дагуу ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл 
эзэмшигч нь тухайн жилийн байгаль орчны арга хэмжээнд зарцуулахаар төлөвлөсөн төсвийн 
тавин хувьтай тэнцэх мөнгийг тусгай заасан дансанд барьцаа болгон шилжүүлэх шаардлагатай.  
Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч байгаль орчныг нөхөн сэргээх төлөвлөсөн арга 
хэмжээгээ бүрэн хэрэгжүүлээгүй бол энэхүү байгаль орчин хамгаалах барьцааны мөнгийг уг арга 
хэмжээнд ашиглана. Энэ мөнгийг Засгийн газар нөхөн сэргээлтийн ажлыг гүйцээн хэрэгжүүлэхэд 
ашиглах бөгөөд илүү гарсан зардлыг тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч төлнө.  

• Усны тухай хууль (1995 оны 6 сарын 5-наас хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа)  

Энэ хуулийн зорилт нь усны нөөц, түүний сав газрыг хамгаалах, зохистой ашиглах, нөхөн 
сэргээхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино. Энэ хууль усыг тодорхой хугацаанд 
усны байгалийн тэнцвэрт нөлөөлөхгүйгээр, нөөцийн хүрээнд үр ашигтай, хэмнэлттэй байдлаар 
ашиглах зарчмыг тогтоосон.  

• Уурхайн түр болон байнгын хаалтын журам (2003 оны 8 сарын21-нээс мөрдөгдсөн) 

Энэ журамд уурхайг түр эсвэл байнга хаах тохиолдолд авч хэрэгжүүлэх шаардлагатай үйл 
ажиллагаануудыг заасан байдаг. Журам нь уурхайг хаах тохиолдолд хүний эрүүл мэнд болон 
байгаль орчинд аюул занал учрахаас хамгаалах зорилготой. Уурхайн ашиглалтын тусгай 
зөвшөөрөл хүчин төгөлдөр хэдий ч уурхайн геолог эсвэл гидрогеолгийн нөхцөл өөрчлөгдөх, 
техникийн эсвэл эдийн засгийн байдал өөрчлөгдөх болон бусад тусгайлан заагаагүй нөхцөл 
үүссэнээс уурхай түр хаагдаж болно.  

Батлагдсан нөөц шавхагдасан, улсын эрдсийн бүртгэлээс ашигт малтмал хасагдсан болон нөөц 
нэмэгдүүлэх боломжгүй тохиолдлуудад уурхайг бүрэн хаана.  

Уурхайн түр болон байнгын хаалтын журамд уурхайг хаах тохиолдолд зайлшгүй мөрдөх 
шаардлагуудыг нарийвчлан заасан байна. Үүнд:   

• Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь уурхайг хаах гэж байгаа тухайгаа Улсын Мэргэжлийн 
Хяналтын Газарт мэдэгдэх  

• Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч уурхайн хаалтын төлөвлөгөө боловсруулж Улсын 
Мэргэжлийн Хяналтын Газараар батлуулах  

• Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь хоосон чулуулгийн овоолго, байгаль орчин хамгаалах 
төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх, нөхөн сэргээлтийн нарийвчилсан нэмэлт баримт бичгүүд 
болон уурхайн үйл ажиллагааны улмаас бий болсон аюул үүсгэж болох талбайн 
дэвсгэр зургийг бэлтгэх 
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Монгол Улсын Стандарт, Хэмжил Зүйн Газар нь Монгол улсад мөрдөгдөх стандартуудыг 
боловсруулах болон батлах үүрэгтэй. Үндэсний стандарт боловсруулах, хэрэглэх болон 
сурталчилах  ажиллагаа нь  2003 онд батлагдсан “Стандартчилал, тохирлын үнэлгээний тухай” 
Монгол улсын хуулиар зохицуулагдана.  

7.5.2 Уурхайн хаалт болон нөхөн сэргээлттэй холбоотой Монгол улсын стандартууд  

• MNS 4943:2011 Усны чанар: Бохир ус. Бохир усны стандарт.  
• MNS 5885:2008 Агаарт байх бохирдуулагч бодисын зөвшөөрөгдсөн хэмжээ. 

Техникийн ерөнхий шаардлага.  
• MNS 5914:2008 Байгаль орчин: Газрын нөхөн сэргээлт. Нэр томъёо, тодорхойлолт.  
• MNS 5915:2008 Байгаль орчин: Уурхайн үйл ажиллагаагаар эвдэрсэн газрын ангилал.  
• MNS 5916:2008 Байгаль орчин: Газар шорооны ажлын үед үржил шимт хөрсийг 

хуулах, хадгалах.  
• MNS 5917:2008 Байгаль орчин: Уурхайн үйл ажиллагаагаар эвдэрсэн газрыг нөхөн 

сэргээх. Техникийн ерөнхий шаардлага: болон  
• MNS 5918:2008 Байгаль орчин: Эвдэрсэн газрыг ургамалжуулах. Техникийн ерөнхий   

шаардлага.  
• MNS 6148:2010 Усны чанар. Газрын доорхи усыг бохирдуулагч бодисын 

зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ 

7.5.3 Олон улсын санхүүгийн корпорацийн зүгээс тавигддаг шаардлагууд 

Нийгэм, Байгаль орчны тогтвортой хөгжлийн талаарх Олон улсын санхүүгийн корпорацийн 
бодлого (2012 оны 1-р сарын 1-нд батлагдсан) нь тус байгууллагаас санхүүжих төслийн байгаль 
орчин, эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа , орон нутгийн асуудалд тавигдах шаардлагуудыг зааж 
өгсөн байдаг. Экваторын зарчмуудыг бий болгосноор Олон улсын санхүүгийн корпорацийн 
энэхүү шаардлагууд нь төсөл санхүүжүүлэхэд байгаль орчин ба нийгмийн асуудлуудыг хэрхэн 
харгалзан үзэх тал дээр олон улсын хэмжээнд үлгэр жишээ загвар болоод байна. 

Олон улсын санхүүгийн корпорацийн шаардлагуудыг уг байгууллагын Нийгэм, байгаль орчны 
тогтвортой хөгжлийн Гүйцэтгэлийн стандартууд (2012 оны 01-р сарын 1-ны өдөр батлагдсан)-ад 
заасан байдаг. Эдгээр Гүйцэтгэлийн стандартуудаас гадна аж үйлдвэрийн салбар тус бүрийн 
онцлогт тохирсон Байгаль орчин, эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагааны заавруудтай бөгөөд 
эдгээрээс уул уурхай, нисэх буудал, хог хаягдлын менежментийн байгууламж, ус болон ариутгах 
байгууламжийн тухай ерөнхий заавар Оюу толгой төсөлд бусдаасаа илүү хамаатай.  

7.5.4 Европын сэргээн босголт хөгжлийн банкны шаардлагууд 

Европын сэргээн босголт хөгжлийн банк нь Байгаль орчин ба нийгмийн бодлогынхоо хүрээнд 
(2008 оны 5-р сарын 12-ны өдөр батлагдсан) Байгаль орчин, нийгмийн үнэлгээ болон хяналт 
шинжилгээ хийх замаар  санхүүжүүлж буй төслүүд нь:  

• Нийгэм, байгаль орчны тогтвортой хөгжлийг дэмжсэн эсэх, 
• Ажиллагсад болон орон нутгийн иргэдийн эрхийг хүндэтгэж байгаа эсэх, 
• Холбогдох хууль, эрх зүй болон олон улсын тэргүүн туршлагад нийцсэн үйл 

ажиллагаа явуулж байгаа эсэхийг хянадаг. 

7.5.5 Байгаль  орчинд хандах нийтлэг хандлага ба экспортын зээлийг албан ёсоор 
дэмжих талаарх Эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, хөгжлийн байгууллагын 
зөвлөмж 

Эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, хөгжлийн байгууллагын гишүүн орнууд нь өөрсдийн засгийн 
газраас баримталдаг экспортыг хөгжүүлэх агентлагуудаасаа дэмжлэг авч буй дэд бүтцийн 
төслүүдийн байгаль орчны нөлөөллийг үнэлэх нийтлэг хандлага, арга барилаа олон улсын 
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хэмжээнд хүлээн зөвшөөрсөн стандартад хүргэн сайжруулахаар 2007 онд тохиролцсон байна. 
Засгийн газрын экспортын зээлийн агентлагууд нь ихэнхдээ хөгжиж буй эдийн засагтай 
орнуудад чиглэсэн экспортыг дэмжин зээлийн баталгаа, экспортын зээлийн даатгал болон шууд 
зээлийг олгодог.   
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Хавсралт хүснэгт 7.1: 2010-2015 онд техникийн нөхөн сэргээлт хийсэн талбайн жагсаалт  

Tech_rehab Bio_rehab Area_Type Rehabilitaion Area_ha 

2013   Exploration and Investigation Reclamated area 0.071172 

2013   Exploration and Investigation Reclamated area 0.154294 

2013   Exploration and Investigation Reclamated area 0.142106 

2013   Exploration and Investigation Reclamated area 0.081856 

2013   Exploration and Investigation Reclamated area 0.260703 

2015   Rehabilitation available area Reclamated area 0.707819 

2011   Heat and water distribution pipelines Reclamated area 1.36108 

2011   Heat and water distribution pipelines Reclamated area 0.470513 

2011   Heat and water distribution pipelines Reclamated area 0.098086 

2011   Heat and water distribution pipelines Reclamated area 1.801324 

2015   Rehabilitation available area Reclamated area 1.863209 

2011   Heat and water distribution pipelines Reclamated area 0.138625 

2011   Heat and water distribution pipelines Reclamated area 0.130281 

2011   Heat and water distribution pipelines Reclamated area 0.463924 

2011   Heat and water distribution pipelines Reclamated area 0.697177 

2011   Heat and water distribution pipelines Reclamated area 0.220101 

2011   Heat and water distribution pipelines Reclamated area 0.033376 

2011   Heat and water distribution pipelines Reclamated area 0.097752 

2011   Heat and water distribution pipelines Reclamated area 0.150294 

2011   Heat and water distribution pipelines Reclamated area 0.016966 

2011   Heat and water distribution pipelines Reclamated area 0.002939 

2011   Heat and water distribution pipelines Reclamated area 0.223141 

2011   Heat and water distribution pipelines Reclamated area 0.059322 

2011   Heat and water distribution pipelines Reclamated area 0.313581 

2011   Heat and water distribution pipelines Reclamated area 0.101475 

2011   Heat and water distribution pipelines Reclamated area 0.422632 

2011   Heat and water distribution pipelines Reclamated area 0.361831 

2011   Heat and water distribution pipelines Reclamated area 0.30886 

2011   Heat and water distribution pipelines Reclamated area 0.01503 

2011   Heat and water distribution pipelines Reclamated area 0.049038 

2011   Heat and water distribution pipelines Reclamated area 0.10044 

2011   Heat and water distribution pipelines Reclamated area 0.044274 

2011   Heat and water distribution pipelines Reclamated area 0.050478 

2011   Heat and water distribution pipelines Reclamated area 0.270255 

2011   Heat and water distribution pipelines Reclamated area 0.031347 

2011   Heat and water distribution pipelines Reclamated area 0.047782 
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Tech_rehab Bio_rehab Area_Type Rehabilitaion Area_ha 

2011   Heat and water distribution pipelines Reclamated area 0.021147 

2011   Heat and water distribution pipelines Reclamated area 0.039859 

2015   Rehabilitation available area Reclamated area 4.322681 

2015   Quarry and Gravel materials Reclamated area 0.020755 

2015   Rehabilitation available area Naturally restored area 4.08986 

2014   Rehabilitation available area Reclamated area 1.089558 

2015   Quarry and Gravel materials Reclamated area 2.575934 

2015   Quarry and Gravel materials Reclamated area 5.096661 

2012   Rehabilitation available area Reclamated area 2.94572 

2015   Rehabilitation available area Naturally restored area 0.372982 

2011   Heat and water distribution pipelines Reclamated area 0.531793 

2011   Heat and water distribution pipelines Reclamated area 0.30836 

2013   Office facilities Reclamated area 0.28379 

2013   Onsite road Reclamated area 0.23994 

2013   Diversion facilities Reclamated area 1.016234 

2013   Supsoil stockpile Reclamated area 1.01 

2013   Diversion facilities Reclamated area 3.885149 

2013   Diversion facilities Reclamated area 0.5656 

2013   Office facilities Reclamated area 0.047429 

2013   Laydown and Storage yard Reclamated area 0.290531 

2013   Diversion facilities Reclamated area 0.056057 

2012   Rehabilitation available area Reclamated area 1.504489 

2013   Supsoil stockpile Reclamated area 1 

2015   Quarry and Gravel materials Reclamated area 0.04218 

2015   Rehabilitation available area Reclamated area 4.12184 

2015   Quarry and Gravel materials Reclamated area 0.082434 

2013   Supsoil stockpile Reclamated area 1.162347 

2013   Supsoil stockpile Reclamated area 0.149335 

2013   Diversion facilities Reclamated area 0.958155 

2011   Heat and water distribution pipelines Reclamated area 2.220799 

2015   Heat and water distribution pipelines Reclamated area 0.365338 

2011   Heat and water distribution pipelines Reclamated area 0.178616 

2013   Supsoil stockpile Reclamated area 0.043327 

2013   Supsoil stockpile Reclamated area 1.047236 

2015   Quarry and Gravel materials Reclamated area 11.71113 

2014   Technical rehabilitated area Reclamated area 2.667929 

2011   Heat and water distribution pipelines Reclamated area 2.594405 

2011   Heat and water distribution pipelines Reclamated area 1.000408 

2011   Heat and water distribution pipelines Reclamated area 0.328285 

2011   Heat and water distribution pipelines Reclamated area 0.268507 

2011   Heat and water distribution pipelines Reclamated area 0.345114 

2014   Mine support infrastructure Reclamated area 0.266022 

2014   Technical rehabilitated area Reclamated area 0.019718 

2014   Technical rehabilitated area Reclamated area 0.307569 

2013   Exploration and Investigation Reclamated area 0.111797 
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Tech_rehab Bio_rehab Area_Type Rehabilitaion Area_ha 

2013   Exploration and Investigation Reclamated area 0.143611 

2012   Exploration and Investigation Reclamated area 0.22925 

2012   Exploration and Investigation Reclamated area 0.177693 

2015   Mine support infrastructure Reclamated area 0.423503 

2015   Mine support infrastructure Reclamated area 0.100804 

2015   Mine support infrastructure Reclamated area 0.019496 

2015   Mine support infrastructure Reclamated area 0.024941 

2015   Mine support infrastructure Reclamated area 0.032651 

2011   Mine support infrastructure Reclamated area 0.307491 

2011   Mine support infrastructure Reclamated area 0.07417 

2011   Mine support infrastructure Reclamated area 0.741529 

2011   Mine support infrastructure Reclamated area 0.242447 

2011   Mine support infrastructure Reclamated area 0.22263 

2011   Mine support infrastructure Reclamated area 0.089103 

2011   Mine support infrastructure Reclamated area 0.171165 

2010   Borrow pits & quarries Reclamated area 3.429584 

2010   Borrow pits & quarries Reclamated area 0.152004 

2015   Quarry and Gravel materials Reclamated area 0.212728 

2015   Quarry and Gravel materials Reclamated area 3.370102 

0   Mine support infrastructure Rehabilitated area 0.066169 

2015   Quarry and Gravel materials Reclamated area 4.134782 

2015   Quarry and Gravel materials Reclamated area 0.633495 

2015   Quarry and Gravel materials Reclamated area 0.485371 

2015   Quarry and Gravel materials Reclamated area 2.043711 

2015   Rehabilitation available area Reclamated area 1.703406 

2011   Rehabilitation available area Reclamated area 0.037727 

2012   Underground mine features Reclamated area 0.303554 

2012   Underground mine features Reclamated area 0.388004 

2013   Onsite road Reclamated area 0.137185 

2013   Onsite road Reclamated area 0.00123 

2015   Exploration and Investigation Reclamated area 0.038455 

2015   Exploration and Investigation Reclamated area 0.14065 

2015   Exploration and Investigation Reclamated area 0.136086 

2015   Exploration and Investigation Reclamated area 0.022385 

2015   Exploration and Investigation Reclamated area 0.051094 

2015   Exploration and Investigation Reclamated area 0.0722 

2015   Exploration and Investigation Reclamated area 0.07786 

2015   Exploration and Investigation Reclamated area 0.035996 

2015   Exploration and Investigation Reclamated area 0.071799 

2015   Exploration and Investigation Reclamated area 0.106638 

2015   Exploration and Investigation Reclamated area 0.032119 

2015   Exploration and Investigation Reclamated area 0.030002 

2015   Exploration and Investigation Reclamated area 0.031267 

2015   Exploration and Investigation Reclamated area 0.021521 

2015   Exploration and Investigation Reclamated area 0.040724 
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Tech_rehab Bio_rehab Area_Type Rehabilitaion Area_ha 

2015   Exploration and Investigation Reclamated area 0.054277 

2015   Exploration and Investigation Reclamated area 0.09435 

2015   Exploration and Investigation Reclamated area 0.012487 

2015   Exploration and Investigation Reclamated area 0.0298 

2015   Exploration and Investigation Reclamated area 0.050654 

2015   Exploration and Investigation Reclamated area 0.18315 

2015   Exploration and Investigation Reclamated area 0.131277 

2015   Exploration and Investigation Reclamated area 0.11975 

2015   Exploration and Investigation Reclamated area 0.04285 

2015   Exploration and Investigation Reclamated area 0.083801 

2015   Exploration and Investigation Reclamated area 0.031153 

2015   Exploration and Investigation Reclamated area 0.051811 

2015   Exploration and Investigation Reclamated area 0.024131 

2011   Heat and water distribution pipelines Reclamated area 0.027763 

2011   Heat and water distribution pipelines Reclamated area 0.009775 

2015   Operation and construction camp Reclamated area 0.160738 

2011   Heat and water distribution pipelines Reclamated area 0.070869 

2011   Heat and water distribution pipelines Reclamated area 0.051464 

2015   Mine support infrastructure Reclamated area 0.005 

2015   Mine support infrastructure Reclamated area 0.099589 

0   Mine support infrastructure Rehabilitated area 0.26719 

2011   Heat and water distribution pipelines Reclamated area 0.359655 

2013   Diversion facilities Reclamated area 2.335311 

2015   Rehabilitation available area Naturally restored area 0.052424 

2015   Rehabilitation available area Naturally restored area 0.992858 

2015   Rehabilitation available area Naturally restored area 1.180885 

2015   Rehabilitation available area Naturally restored area 0.007014 

2015   Rehabilitation available area Naturally restored area 0.033133 

2015   Rehabilitation available area Reclamated area 0.116218 

2015   Rehabilitation available area Reclamated area 0.026137 

2015   Rehabilitation available area Reclamated area 0.055877 

2015   Rehabilitation available area Reclamated area 0.035848 

2015   Rehabilitation available area Naturally restored area 0.232573 

2015   Rehabilitation available area Reclamated area 0.075651 

2015   Rehabilitation available area Naturally restored area 0.203381 

2015   Rehabilitation available area Naturally restored area 0.368617 

2015   Rehabilitation available area Naturally restored area 0.411541 

2013   Diversion facilities Reclamated area 0.503523 

2011   Heat and water distribution pipelines Reclamated area 0.243338 

2012     Reclamated area 0.450816 

2012     Reclamated area 0.525657 

2012   Laydown and Storage yard Rehabilitated area 0.447579 

0   Concentrator facilities Rehabilitated area 0.007409 

0   Mine support infrastructure Rehabilitated area 0.018704 

0   Operation and construction camp Rehabilitated area 0.016001 
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Tech_rehab Bio_rehab Area_Type Rehabilitaion Area_ha 

0   Office facilities Rehabilitated area 0.10071 

0   Onsite road Rehabilitated area 0.031572 

0   Onsite road Rehabilitated area 0.04817 

0   Office facilities Rehabilitated area 0.065124 

0   Office facilities Rehabilitated area 0.00977 

0   Mine support infrastructure Rehabilitated area 0.005844 

0   Laydown and Storage yard Rehabilitated area 0.005675 

0   Laydown and Storage yard Rehabilitated area 0.002071 

0   Maintenance workshops Rehabilitated area 0.011796 

0   Maintenance workshops Rehabilitated area 0.074134 

0   Maintenance workshops Rehabilitated area 0.033019 

0   Maintenance workshops Rehabilitated area 0.014641 

0   Maintenance workshops Rehabilitated area 0.026666 

0   Laydown and Storage yard Rehabilitated area 0.007522 

0   Laydown and Storage yard Rehabilitated area 0.007573 

0   Operation and construction camp Rehabilitated area 0.019015 

0   Operation and construction camp Rehabilitated area 0.012866 

0   Operation and construction camp Rehabilitated area 0.001632 

0   Maintenance workshops Rehabilitated area 0.021512 

0   Mine support infrastructure Rehabilitated area 0.005538 

0   Mine support infrastructure Rehabilitated area 0.025074 

0   Maintenance workshops Rehabilitated area 0.00684 

0   Laydown and Storage yard Rehabilitated area 0.008965 

0   Laydown and Storage yard Rehabilitated area 0.022008 

0   Laydown and Storage yard Rehabilitated area 0.026751 

0   Mine support infrastructure Rehabilitated area 0.002739 

0   Mine support infrastructure Rehabilitated area 0.003199 

0   Maintenance workshops Rehabilitated area 0.017097 

0   Office facilities Rehabilitated area 0.028259 

0   Maintenance workshops Rehabilitated area 0.027176 

0   Maintenance workshops Rehabilitated area 0.011077 

0   Maintenance workshops Rehabilitated area 0.019899 

0   Maintenance workshops Rehabilitated area 0.002372 

0   Maintenance workshops Rehabilitated area 0.00191 

0   Maintenance workshops Rehabilitated area 0.002216 

0   Office facilities Rehabilitated area 0.001839 

2012     Rehabilitated area 0.061444 

2012     Rehabilitated area 0.039316 

0   Operation and construction camp Rehabilitated area 0.01175 

0   Operation and construction camp Rehabilitated area 0.00638 

0   Exploration and Investigation Reclamated area 0.149398 

0   Exploration and Investigation Reclamated area 0.040219 

2012   Exploration and Investigation Reclamated area 0.071759 

2012   Exploration and Investigation Reclamated area 0.091474 

2013   Exploration and Investigation Reclamated area 0.102398 
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Tech_rehab Bio_rehab Area_Type Rehabilitaion Area_ha 

2013   Exploration and Investigation Reclamated area 0.153109 

2013   Exploration and Investigation Reclamated area 0.095094 

2013   Exploration and Investigation Reclamated area 0.099326 

Total 
   

105.6 
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8 БИОЛОГИЙН ОЛОН ЯНЗ БАЙДЛЫН ДҮЙЦҮҮЛЭН ХАМГААЛАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

Танилцуулга 

2011 оноос ОТ ХХК нь Рио Тинто корпорацийн биологийн олон янз байдлын талаар баримтлах 
стратегийг үйл ажиллагаандаа нийцүүлэн хэрэгжүүлж ирсэн байна. Уг стратегийн үндсэн 
зорилго нь “ОТ ХХК өмнийн говьд үйл ажиллагаа явуулснаар тус бүс нутгийн биологийн олон 
янз байдалд эерэг ахиу нөлөө үзүүлэх” юм. Өөрөөр хэлбэл, ОТ ХХК-ийн үйл ажиллагааны үр 
дүнд өмнийн говь биологийн олон янз байдлын хувьд өмнө нь байсан түвшингөөс дээрдсэн 
байна гэж зорьдог бол ОТ ХХК-ийн зээлдүүлэгчид биологийн олон янз байдлын хувьд 
алдагдалгүй байхыг шаарддаг. Дээрх зорилтуудын хүрээнд ОТ ХХК нь биологийн олон янз 
байдалд үзүүлэх үлдэгдэл нөлөөлөл, тэдгээрийг дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээний 
төлөвлөгөөг 2012 оноос буюу Монгол улсад дүйцүүлэн хамгааллын талаарх хууль эрх зүйн орчин 
бүрдэхээс өмнө боловсруулан хэрэгжүүлж эхэлжээ. 2014 онд Байгаль орчин, ногоон хөгжил 
(БОНХ)-ийн сайдын А-117 тушаалын 2-р хавсралтаар Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээ хийх 
аргачлал (БОНХЯ (хуучнаар) болон Дэ Нэйче Консерванси1 (ДНК) олон улсын судалгааны 
байгууллагын боловсруулсан) батлагдсанаар ОТ ХХК биологийн олон янз байдалд үзүүлэх 
үлдэгдэл нөлөөллийг дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээг уг аргачлалын дагуу дахин 
боловсруулах шаардлагатай болсон.  

Дээрх шаардлагын дагуу ОТ ХХК-ийн 2016-2020 онд хэрэгжүүлэх “Дүйцүүлэн хамгаалах 
төлөвлөгөө”-г Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хуулийн 8.4.6 болон 9.6 
дугаар заалтууд, Засгийн газрын 2013 оны 11 дүгээр сарын 16-ны өдрийн 374 дүгээр тогтоолын 
2 дугаар хавсралтаар батлагдсан Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээний журам болон БОНХ-ийн 
сайдын 2014 оны 1 дүгээр сарын 10-ны өдрийн А-117 дугаар тушаалын 2 дугаар хавсралт 
Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээ хийх аргачлалын дагуу боловсруулсан.  

Мөн төслийн үлдэгдэл нөлөөллийг дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээг хэрэгжүүлэх Монгол улсын 
болон олон улсын эрхзүйн үндэс, шаардлага, тус арга хэмжээний зарчим болон арга хэмжээг 
төлөвлөх, хэрэгжүүлэх үе шатуудыг дээр дурдсан аргачлалын дагуу энэхүү төлөвлөгөөнд 
тусгасан. ОТ ХХК-ийн 2016-2020 онд хэрэгжүүлэх “Дүйцүүлэн хамгаалах төлөвлөгөө”-нд нийт 
Хоёр тэрбум наян дөрвөн сая хоёр зуун мянган (2,084,200,000) төгрөг зарцуулахаар урьдчилан 
тооцов.  

2016-2020 оны БОЯБДХ төлөвлөгөөнд тусгагдсан арга хэмжээнүүдийг тухайн жилийн БОМТ-нд 
тусган төрийн захиргааны төв байгууллагад хүргүүлэн батлуулж, биелэлтийг хангаж ажиллах 
хэрэгтэй. 

8.1 Хууль, эрхзүйн орчин 
8.1.1 Дүйцүүлэн хамгаалах талаарх Монгол улсын холбогдох хууль тогтоомж 

Уул уурхайн төслүүдээс биологийн олон янз байдалд үзүүлэх нөлөөллийг зохистой бууруулах 
үүднээс Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хууль тогтоомжид дүйцүүлэн 
хамгааллын талаарх заалтуудыг оруулж, Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээний журам, 
аргачлалд тусгасны дагуу хэрэгжүүлэхийг хуульчилсан.  

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хуулийн 3.1.11-д “биологийн олон янз 
байдлыг дүйцүүлэн хамгаалах” гэдгийг төслийн үйл ажиллагаанд өртөгдөн унаган төрх, 
хэвшинж, амьдрах орчноо алдсан биологийн олон янз байдлыг өөр газарт нөхөн хамгаалах арга 
хэмжээг хэлнэ” гэж тодорхойлсон. Мөн хуулийн 8.4.6-д “газрын тос, уул уурхай, цацраг идэвхт 
ашигт малтмалын ашиглалт зэрэг төсөлд хаалтын үйл ажиллагааны чиглэл, нөхөн сэргээлтийн 

                                                

1 TNC – The Nature Conservancy 
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зорилт, хамрах хүрээ, шалгуур үзүүлэлтүүд, дүйцүүлэн хамгааллын арга хэмжээг БОННҮ-ний 
тайланд тусгах”, 9.6-д “Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөөнд байгаль орчны нөлөөллийн 
үнэлгээгээр тогтоосон сөрөг нөлөөллийг багасгах, арилгах арга хэмжээ, дүйцүүлэн хамгаалал 
хийх, тэдгээрийг хэрэгжүүлэх хугацаа, шаардагдах хөрөнгө зардлыг тусгасан байна” гэж тус тус 
заасан байдаг. 

Засгийн газрын 2013 оны 11 дүгээр сарын 16-ны өдрийн 374 дүгээр тогтоолын 2 дугаар 
хавсралтаар батлагдсан Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээний журамд дүйцүүлэн хамгаалах 
дараах шаардлагуудыг заасан. Үүнд: 

5.2. Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөнд биологийн олон янз байдлыг дүйцүүлэн 
хамгаалах арга хэмжээг тусгах ба дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээ нь дараах зарчмуудыг 
хангасан байна. Үүнд:  

5.2.1. дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээг хэрэгжүүлэх газар нь тухайн нөлөөлөлд өртсөн 
газартай адил байгаль экологийн нөхцөлтэй байх; 
5.2.2. дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээний зардлын тооцоо нь үнэн бодит судалгаа, 
мэдээлэлд үндэслэсэн байх; 
5.2.3. дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээ нь төсөл хэрэгжүүлэгчийн зүгээс хуулиар 
хүлээсэн нөлөөллийг бууруулах, арилгах, нөхөн сэргээх үүргээс зайлсхийх нөхцөл 
болохгүй байх; 
5.2.4. дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө, үр дүнг тайлагнах 
хэлбэр, хяналт тавих механизм зэргийг тодорхой тусгасан байх; 

5.3. Байгаль орчны асуудал хариуцсан төрийн захиргааны төв байгууллага нь дүйцүүлэн 
хамгаалах арга хэмжээний улсын нэгдсэн бүртгэлийг байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээний 
мэдээллийн санд оруулна. 

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хуулийг хэрэгжүүлэх хүрээнд Байгаль 
орчин, ногоон хөгжлийн сайдын 2014 оны 1 дүгээр сарын 10-ны өдрийн А-117 дугаар тушаалын 
2 дугаар хавсралтаар Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээ хийх аргачлалыг баталсан байдаг. Уг 
аргачлалын 3.3.6-д дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээг дараах байдлаар тодорхойлсон. Үүнд: 

“Хөгжлийн нөлөөллийг зохистой бууруулахын тулд нөлөөллөөс зайлсхийх, нөлөөллийг 
бууруулах болон нөхөн сэргээх арга хэмжээг хэрэгжүүлэхийн хамт үлдэгдэл нөлөөллийг 
дүйцүүлэн хамгаалах шаардлагатай. Ландшафтын түвшний төлөвлөлт буюу экологийн бүс 
нутгийн үнэлгээ нь нөлөөллийг бууруулах эдгээр алхмуудыг зохистой хэрэгжүүлэх үндэс болно. 
Дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээ гэж дүйцүүлэн хамгаалахаар тогтоогдсон газар нутагт сонгон 
авсан биологийн олон янз байдлыг хамгаалах, сайжруулахад чиглэгдсэн хамгааллын 
менежментийн багц арга хэмжээ юм. Дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээг хэрэгжүүлсний үр дүнд 
тухайн газрын биологийн олон янз байдал хэвийн нөхцөлөөс илүүтэй сайжирсан байх нь 
дүйцүүлэн хамгааллын эцсийн зорилго болно”.  

Биологийн олон янз байдлыг дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээ нь дараах хэсгээс бүрдэнэ. Үүнд: 

- Биологийн олон янз байдлыг сайжруулах зорилтуудыг тогтоох; 
- Биологийн олон янз байдлын менежментийн арга хэмжээг тодорхойлох; 
- Хэрэгжилтийн мониторинг хийх; 
- Үйл ажиллагааны төсөв, санхүүжилтийн төлөвлөгөө гаргах. 

Биологийн олон янз байдлыг дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээ нь дараах төрлийн байна. Үүнд: 

• Биологийн олон янз байдлын шууд хамгааллын арга хэмжээ; 
• Зүйл, бүлгэмдэл, экосистемийн аль нэг хүчин зүйлийг, сайжруулах, нөхөн сэргээх; 
• Биологийн олон янз байдалд учирч буй аюул заналыг бууруулах; 
• Амьдрах орчны холбогдох байдлыг сайжруулах гэх мэт. 
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Дүйцүүлэн хамгааллын арга хэмжээг тодорхойлохдоо биологийн олон янз байдлын суурь нөхцөл 
байдлыг үнэлсний дараагаар дүйцүүлэн хамгаалах экосистемийн төрөл, амьтан, ургамлын зүйл 
тус бүрээр тодорхойлно. Дүйцүүлэн хамгаалах зорилтуудыг тогтоохдоо биологийн олон янз 
байдлын амьдрах чадварын үнэлгээг үндэс болгох ба дүйцүүлэн хамгаалж буй биологийн олон 
янз тус бүрээр амьдрах чадварыг сайжруулахад чиглэсэн зорилтуудыг тодорхойлсон байх ёстой. 

8.1.2 Европын Сэргээн Босголт, Хөгжлийн Банкны гүйцэтгэлийн шаардлага 

Европын Сэргээн Босголт, Хөгжлийн Банк (ЕСБХБ)-ны Биологийн олон янз байдлын дүйцүүлэн 
хамгааллын гүйцэтгэлд тавигдах шаардлагыг “Гүйцэтгэлийн шаардлага 6: Биологийн олон янз 
байдлын хамгаалал ба байгалийн амьд нөөцийн тогтвортой менежмент” (ЕСБХБ 2014 он)-д 
тусгасан байна. Дүйцүүлэн хамгаалал нь гагцхүү нөлөөллөөс зайлсхийх, хамгийн доод түвшин 
хүртэл багасгах, эвдэрсэн газрыг нөхөн сэргээх зэрэг арга хэмжээнүүдийг бүрэн хэрэгжүүлсний 
дараа хэрэглэвэл зохилтой, хамгийн сүүлд хэрэгжүүлэх хувилбар гэдгийг ЕСБХБ-ны гүйцэтгэлийн 
шаардлага нь хүлээн зөвшөөрсөн байдаг. Биологийн олон янз байдлын дүйцүүлэн хамгаалал нь 
эвдэрсэн газрын биологийн олон янз байдлын үнэ цэнэд цэвэр алдагдал бус, харин цэвэр ашиг 
гаргахуйц байвал зохино. 

8.1.3 Олон улсын биологийн олон янз байдлын дүйцүүлэн хамгааллын шаардлага 

Биологийн олон янз байдлын дүйцүүлэн хамгааллын олон улсын туршлага, хууль эрх зүйн орчин 
харилцан адилгүй байдаг. Олон улсын уул уурхай, металлын зөвлөл (ICMM); Уул уурхай, 
Биологийн олон янз байдлын тэргүүн туршлагын удирдамж зэрэг баримтуудад уул уурхайн 
салбарын олон улсын тэргүүлэх туршлагыг тусгасан дүйцүүлэн хамгаалал бүхий биологийн олон 
янз байдлын менежментийн аргыг тусгасан байдаг. Үүнд уурхайн хувьд биологийн олон янз 
байдлын менежментийн нөлөөллөөс зайлсхийх, нөхөн сэргээх зэрэг бусад арга хэмжээг авах 
боломжгүй тохиолдолд дүйцүүлэн хамгааллын арга хэмжээг хэрэгжүүлэх нөлөөлөл бууруулах 
шатлалыг хэрхэн ашиглах талаар багтсан байна. Биологийн олон янз байдлыг дүйцүүлэн 
хамгаалах арга хэмжээ нь уурхайн үйл ажиллагаанаас нөлөөлөлд өртөх чухал ач холбогдол 
бүхий биологийн олон янз байдлын үлдэгдэл нөлөөллийг арилгахад чиглэсэн эцсийн арга 
хэмжээ гэж үзэж болно.  

Энэхүү зарчим нь анх намгархаг газрын алдагдлыг багасгах зорилгоор 1970-аад оны үед АНУ-д 
боловсруулагдсан байна. Дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээнд орон нутгийн тусгай 
хамгаалалттай газар нутгийг хамгаалахад хөрөнгө оруулах, хамгаалах шаардлагатай газар 
нутагтай ижил хэмжээтэй газар худалдан авах зэрэг байж болох юм. Биологийн олон янз 
байдлын дүйцүүлэн хамгааллын төсөвт сонгогдсон газар нутгийн биологийн олон янз байдлыг 
хамгаалах "төлбөр" (дэмжлэгийн бусад хэлбэр байж болно) багтана. Дүйцүүлэн хамгааллын 
зарчим нь энгийн боловч маргаантай байдаг.  

Ерөнхийдөө, ICMM нь биологийн олон янз байдлын дүйцүүлэн хамгаалалтай холбоотой 
туршлагын дараах стандартыг бий болгосон. Үүнд: 

• Дүйцүүлэн хамгааллын арга хэмжээг байгаль орчны менежментийн муу туршлага, 
гүйцэтгэлийг бататгах, нөхөх зорилгоор хэзээ ч ашиглаж болохгүй. 

• Дүйцүүлэн хамгааллын зорилгоор сонгогдсон газар нутаг нь төслийн үйл 
ажиллагааны улмаас доройтож, өөрчлөгдсөн байгалийн унаган амьдрах орчинтой 
экологийн хувьд ижил байх ба биологийн олон янз байдал багахан аюулд учирсан 
байх ёстой. 

• Дүйцүүлэн хамгааллын зорилгоор сонгогдсон газар нутаг нь төслийн үйл 
ажиллагааны улмаас доройтож, өөрчлөгдсөн байгалийн унаган амьдрах орчинтой 
тэнцэх үнэ цэнэтэй байх ёстой. Үүнээс гадна, хоёр дахь нөлөөлөл, цаашдын 
төлөвлөгдөөгүй өргөжүүлэлт зэрэгт зарим нэг гэнэтийн заалтыг оруулах ёстой. 
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• Дүйцүүлэн хамгаалал нь бусад орны Засгийн газар/байгаль орчин хамгаалах 
түншлэлийн хөтөлбөрөөр боломжийн хэрээр нөхөгдөж байх ёстой. Мөн биологийн 
олон янз байдлын тухай конвенцийг хэрэгжүүлэх үндэсний болон бүс нутгийн 
санаачилгад тусгасан байгаль хамгааллын тулгамдсан асуудалд анхаарлаа 
хандуулсан байх ёстой. 

• Дүйцүүлэн хамгаалал нь экологийн үйл явцын цаг хугацааны хүрээнд биологийн 
олон янз байдлын цэвэр ашигт хүрэхүйц, шинжлэх ухааны судалгааны хянан 
магадлагааг ашиглан найдвартай үнэлсэн байх ёстой. 

• Дүйцүүлэн хамгаалал нь урт хугацааны байх ёстой – үйл ажиллагаанаас үүдэлтэй 
нөлөөлөл зөвхөн тохиолдсон цаг хугацаанд бус цаашдаа ч дүйцүүлэн хамгаалагдсан 
байх ёстой. 

• Дүйцүүлэн хамгааллын тоон хэмжээг тодорхойлсон байх ёстой - нөлөөлөл, 
хязгаарлалт, үр ашгийг найдвартай тооцсон байх ёстой. 

• Дүйцүүлэн хамгаалал нь зорилготой байх ёстой – нөлөөлөл нь “ижил хэмжээнд 
эсвэл илүү сайн" гэсэн үндсэн дээр дүйцүүлэн хамгаалагдсан байх ёстой.  

• Дүйцүүлэн хамгаалал нь тохиромжтой байрласан байх ёстой, хамгийн тохиромжтой 
нь ижил газар нутгийн нөлөөллийг дүйцүүлэн хамгаалсан байх ёстой. 

• Дүйцүүлэн хамгаалал нь нэмэлт тодотголтой байх ёстой, тэрээр одоогийн хүлээсэн 
үүрэг амлалтаас гадна тусдаа хөтөлбөрийн хүрээнд санхүүжүүлэгдэх ёстой.  

• Дүйцүүлэн хамгааллыг зөвшилцөл, тусгай зөвшөөрөл, гэрээний нөхцөл 
боловсруулах замаар хүчин төгөлдөр болгох ёстой. 

• Дүйцүүлэн хамгааллыг сонгохдоо биологийн шалгуурыг илүүд авч үзэж байх ёстой. 
• Дүйцүүлэн хамгааллын хүлээн зөвшөөрөгдсөн арга хэмжээг тодорхойлохдоо 

оролцогч талуудтай зөвлөлдөх ёстой.  

Дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээ нь нөлөөллийг бууруулах шатлал (mitigation hierarchy)-
ын хамгийн сүүлчийн арга бөгөөд нөхөн сэргээлт хийх үүргээс чөлөөлөгдөх үндэслэл 
болохгүй. Нөлөөллөөс зайлсхийх, нөлөөллийг бууруулах боломжит бүх арга хэмжээг 
хэрэгжүүлэхийн хамт үлдэгдэл нөлөөллийг дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ 
(Hardner, J., R.E. Gullison, S. Anstee, M. Meyer, 2015). 

 
 

Зураг 8.1: Биологийн олон янз байдлын нөлөөллийг бууруулах шатлал (Biodiversity Mitigation 
Hierarchy) 

 

8.2 Дүйцүүлэн хамгааллын зарчмууд 

Зарчим 1. Нөлөөллийг бууруулах дарааллыг ашиглах: Нөлөөллөөс зайлсхийх, 
бууруулах/нөхөн сэргээх, дүйцүүлэн хамгаалах 



5 

 

Нөлөөллөөс зайлсхийх нь нөлөөллийг бууруулах дарааллын хамгийн эхний бөгөөд чухал алхам 
болно. Технологи, судалгаа шинжилгээний мэдээллийг ашиглан төслийн төлөвлөлтийн шатанд 
болзошгүй нөлөөллөөс зайлсхийх боломжтой бүх арга хэмжээг хэрэгжүүлэх нь зүйтэй. Төслийн 
бусад болзошгүй нөлөөллийг бууруулах боломжит арга хэмжээг БОННҮ-ний явцад тодорхойлж, 
хэрэгжүүлнэ. Нөлөөллөөс зайлсхийх, нөлөөллийг бууруулах боломжит бүх арга хэмжээг 
хэрэгжүүлэхийн хамт үлдэгдэл нөлөөллийг дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ. 

Дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээ нь нөхөн сэргээлт хийх үүргээс чөлөөлөгдөх үндэслэл 
болохгүй. Зарим тохиолдолд нөхөн сэргээлт хийсний дараагаар төслийн хаалтын шатанд 
дүйцүүлэн хамгааллыг хэрэгжүүлэх гэх мэт буруу ойлголтууд байдаг. Төслийн нөлөөллөөс 
зайлсхийх болон нөлөөллийг бууруулах боломжит арга хэмжээг хэрэгжүүлсний дараагаар 
төслийн үйл ажиллагаа эхлэхтэй зэрэгцэн дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээг хэрэгжүүлж 
эхэлнэ. Харин нөхөн сэргээлт хийж эхлэх үед нөхөн сэргээсэн нөлөөллийг дүйцүүлэн 
хамгаалах шаардлагаас хасаж тооцох боломжтой. 

Зарчим 2. Нөлөөллийг бууруулах дарааллыг ашиглахад экологийн бүс нутгийн буюу 
ландшафтын байгаль хамгаалах зорилтыг авч үзэх 

Биологийн олон янз байдлын хувьд “алдагдалгүй байх” зорилтыг хангахын тулд нөлөөллийг 
бууруулах дарааллыг экологийн бүс нутгийн хэмжээнд буюу ландшафтын хэмжээнд авч үзэх нь 
чухал юм. Энэ нь ялангуяа тусгай зөвшөөрөл их хэмжээгээр олгогдсон Монгол орны нөхцөлд 
хөгжлийн нөлөөллийг байгаль хамгаалах асуудалтай тэнцвэртэй хослуулах, ирээдүйд байгаль 
хамгаалал болон хөгжлийн төслийн хооронд үүсэж болзошгүй зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх 
боломж олгоно. Нөлөөллийг ландшафтын хэмжээнд авч үзсэнээр экологийн бүсийн хэмжээнд 
болон улс орны хэмжээнд экологийн хувьд чухал газруудыг (Усны эх бүрдэх газрууд, ховор 
болон эмзэг экосистем, амьтан ургамлын зүйлийн амьдрах орчин гэх мэт) хөгжлийн нөлөөллөөс 
хамгаалах ач холбогдолтой. 

Зарчим 3. Биологийн олон янз байдлын хувьд урт хугацааны үр дүнд хүрэх 

Дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээг хэрэгжүүлсний үр дүнд биологийн олон янз байдлын нөхцөл 
байдал сайжирсан байх ба энэ нь экологийн үйл явц, популяцийн динамик, популяцийн эрүүл 
байдалд чухал үүрэгтэй олон хүчин зүйлээс шалтгаална. Иймд дүйцүүлэн хамгаалах арга 
хэмжээг төлөвлөхдөө аль болох урт хугацааны бодит үр дүнд хүрэх зарчмыг баримтлах нь 
зүйтэй. 

Зарчим 4. Бүх биологийн олон янз байдлыг дүйцүүлэн хамгаалах боломжгүй 

Бүх биологийн олон янз байдлыг дүйцүүлэн хамгаалах боломжгүй. Тухайлбал, нэн ховор, ховор 
амьтан, ургамлын зүйл, эмзэг экосистем зэрэг зарим биологийн олон янз байдлыг дүйцүүлэн 
хамгаалах боломжгүй байж болно. Хэрэв тухайн биологийн олон янз байдлыг дүйцүүлэн 
хамгаалах боломжгүй бол нөлөөллөөс зайлсхийх үүднээс хөгжлийн төслийг хэрэгжүүлэхээс 
татгалзах нь зүйтэй. 

Зарчим 5. Талуудын оролцоог хангах 

Нөлөөллийг бууруулах дараалал, дүйцүүлэн хамгааллыг хэрэгжүүлэхэд төрийн захиргааны төв 
болон орон нутгийн байгууллагууд, салбарын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны 
байгууллага, хууль тогтоогчид, хувийн салбарынхан, нутгийн иргэд, судлаачид зэрэг олон 
талуудын оролцоог хангах нь чухал юм. Ялангуяа дүйцүүлэн хамгааллын талаарх асуудлууд нь 
Монгол орны хувьд шинэ байгаа тул талуудад дүйцүүлэн хамгааллын талаар үнэн зөв ойлголт 
өгөх, амжилттай хэрэгжүүлэхэд талуудын ороцоо нэн чухал ач холбогдолтой. 

Зарчим 6. Нэмэлт байх зарчим 
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Дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээг хэрэгжүүлсний үр дүнд биологийн олон янз байдлын хувьд 
хэвийн нөхцөлөөс “илүү” үр дүн гарсан байхыг нэмэлт байх зарчим гэнэ. Дүйцүүлэн хамгаалж 
буй биологийн олон янз байдлын хувьд хэмжигдэхүйц, бодит, эерэг үр дүнд хүрэх нь дүйцүүлэн 
хамгааллын эцсийн зорилго болно. Биологийн олон янз байдлын хувьд “нэмэлт, эерэг үр дүн”-д 
хүрч буй эсэхийг хэмжиж нотлохын тулд биологийн олон янз байдлын суурь судалгааг хийх нь 
чухал юм. 

Зарчим 7. Экологийн хувьд “ижил” буюу “дүйцэхүйц” байх 

Амьдрах орчныг дүйцүүлэн хамгаалж буй бол нөлөөлөлд өртсөн газартай экологийн хувьд аль 
болох “ижил” төрлийн бүтэц, хэв шинж, үнэ цэн, үйл явц бүхий амьдрах орчныг сонгон авч 
дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ. Экологийн хувьд ижил төстэй амьдрах орчныг 
дүйцүүлэн хамгаалахаар сонгоход ландшафтын мэдээлэл чухал юм. Зарим улс орнуудад хэрэв 
ижил төстэй амьдрах орчныг дүйцүүлэн хамгаалах боломжгүй бол өөр амьдрах орчныг 
дүйцүүлэн хамгаалдаг. Гэхдээ энэ нь ландшафтын хэмжээний байгаль хамгаалах зорилтод 
нийцэж байх ёстой гэж үздэг. 

Зарчим 8. Дүйцүүлэн хамгаалал нь нөлөөлөлд өртсөн бүс нутагт хэрэгжих 

Онолын хувьд дүйцүүлэн хамгааллын байршлыг тогтоохдоо тухайн нөлөөлөлд өртсөн “сав газар” 
эсвэл “экологийн бүс”–ийн хүрээнд байх зарчмыг баримталдаг. Зарим тохиолдолд тухайн 
нөлөөлөлд өртсөн нутгийн иргэд, орон нутгийн удирдлага дүйцүүлэн хамгааллыг аль болох 
өөрийн нутаг дэвсгэрт хэрэгжүүлэхийг эрмэлзэх болно. Иймд дүйцүүлэн хамгаалах газрыг 
сонгохдоо аль болох төслийн нөлөөлөлд өртсөн газартай ойр байх зарчмыг баримтлах нь 
зүйтэй. 

Зарчим 9. Дүйцүүлэн хамгааллын үргэлжлэх хугацааг нөлөөлөл үргэлжлэх 
хугацаатай харьцангуйгаар тогтоох 

Дүйцүүлэн хамгаалал нь биологийн олон янз байдлын хувьд үүсэх цаг хугацааны алдагдлыг 
нөхөхийн тулд төслийн шууд, шууд бус, болон хуримтлагдах нөлөөллийн үргэлжлэх хугацаатай 
ижил байх ёстой. Иймд ерөнхийдөө дүйцүүлэн хамгаалах хугацаа нь нөлөөлөл үргэлжлэх 
хугацаатай ижил байх зарчмыг баримтална. Зарим төсөл хэрэгжүүлэгчийн хувьд ялангуяа урт 
хугацааны төслүүдийн хувьд нөхөн сэргээж эхэлсэн талбайг дүйцүүлэн хамгааллын хэмжээнээс 
хасах хүсэлтэй байдаг. Үүний тулд нөхөн сэргээсэн талбай нь байгалийн хэвшинж, үүрэг 
функцын хувьд хэвийн нөхцөлд хүрсэн эсэх, нөлөөллөөс өмнөх биологийн олон янз байдал нь 
эргэн сэргэж буй эсэх зэрэг үзүүлэлтүүдийг харгалзан судалгаан дээр үндэслэн тогтоох 
шаардлагатай болох тул нарийвчлан тооцоход хүндрэлтэй байдаг. 

8.3 Дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээний үе шат, тэдгээрийг тогтоох 

Дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээ нь дараах үндсэн үе шатаас бүрдэх бөгөөд үе шат тус бүрийг 
тогтоох аргачлалыг доорх хэсгүүдэд оруулав. 

8.3.1 Төслийн нөлөөлөлд өртсөн газрын хэмжээ 

Биологийн олон янз байдалд үзүүлэх нөлөөллийг харьцангуй бодитойгоор тогтоох нь ямар 
хэмжээний газарт, ямар төрлийн дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээг, ямар хугацаанд 
хэрэгжүүлэх гэх мэт чухал асуудлуудыг тодорхойлох үндэс болно. Нөлөөлөлд өртөж болзошгүй 
амьтан, ургамлын зүйл тус бүрт ямар нөлөөлөл үзүүлэх, нөлөөлөлд ямар хариу үйлдэл үзүүлэх 
зэргийг тэр бүр нарийвчлан тогтоох боломж хомс тул нөлөөллийн индексийг ашиглан амьдрах 
орчинд үзүүлэх нөлөөллийн хэмжээг тогтоодог. 
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Үүний тулд амьдрах орчинд үзүүлэх төслийн нөлөөллийн индексийг тооцоолох ГЗМС дээр 
тулгуурласан “Нөлөөлөл орон зайд буурах функц”-ыг ашиглан нөлөөлөлд өртөх газрын хэмжээг 
тогтооно. Энэ арга нь төслийн шууд ба шууд бус нөлөөллийг орон зайн хувьд хэмжиж болох 
хялбар арга юм. Энэ нь ялангуяа дүйцүүлэн хамгаалах газар нутгийн хэмжээг нөлөөлөлд өртсөн 
амьдрах орчинтой харьцангуйгаар тодорхойлоход чухал юм. 

Нөлөөлөл буурах функц (Function) нь: 

Function = (1 / (1 + Exp(((Distance / (Max_Distance/20)) - a) * b))) * Weight 

Үүнд:    Distance - Нөлөөлөл буурах зай, 
            Max_Distance /м/ - Хамгийн их нөлөөлөл буурах зайн утга, 
            Weight - Нөлөөллийн эрчим 
            a, b - Налуугийн хүчин зүйлс 

Нөлөөлөл буурах зай болон нөлөөллийн эрчим зэрэг нь нөлөөллийн төрөл, газар орны нөхцөл 
байдлаас шалтгаалан өөр өөр байх тул дараах хүснэгтэнд үзүүлсэн байдлаар нөлөөлөл буурах 
зэрэгтэй уялдуулан налуугийн хүчин зүйлсийг сонгож нөлөөлөл буурах функцыг тогтооно 
(Хүснэгт 8.1, Зураг 8.2). 

Хүснэгт 8.1: Нөлөөлөл буурах зэрэгтэй уялдуулсан нөлөөлөл буурах функц 
Нөлөөлөл буурах зэрэг Нөлөөлөл буурах функц 

Огцом (1 / (1 + Exp(((Distance / (Max_Distance/20)) - 1) * 5))) * Weight 
Дунд (1 / (1 + Exp((Distance / (Max_Distance/20)) - 5))) * Weight 

Алгуур (1 / (1 + Exp(((Distance/ (Max_Distance/20)) - 10) * 0.5))) * Weight 

Нөлөөлөл буурах функцыг ашиглан ГЗМС дээр нөлөөлөлд өртөх газрын хэмжээг (га-аар) тогтоох 
ба нөлөөллийн эрчмийг их, дунд, бага гэсэн 3 ангид хуваана (Зураг 8.2). 

Зураг 8.2: Нөлөөлөл буурах функцыг ашиглан тогтоох нөлөөллийн итгэлцүүр (их, дунд, бага) 

 

Дүйцүүлэн хамгаалах шаардлагатай амьдрах орчны хэмжээг энэхүү нөлөөллийн эрчмийн 
ангилал дээр тулгуурлан тогтооно. Нөлөөллийн эрчмийн ангиллыг дүйцүүлэн хамгааллын 
тооцоололд ялгавартай тусгахын тулд дараах нөлөөллийн итгэлцүүрийг ашиглана (Хүснэгт 8.2). 
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Хүснэгт 8.2: Нөлөөллийн эрчим болон нөлөөллийн итгэлцүүр 
Нөлөөллийн эрчим Нөлөөллийн итгэлцүүр Тайлбар 

Нөлөөлөл их (га)–I1 1.00 

Биологийн олон янз байдалд 
үзүүлэх нөлөөлөл их байх тул бүх 
талбайг тооцоололд 
1:1 гэж тооцох ба итгэлцүүр нь 1 
байна. 

Нөлөөлөл дунд (га)–I2 0.66 Нөлөөлөл дунд бол 1/3*2=0.66 

Нөлөөлөл бага (га)–I3 0.33 Нөлөөлөл бага бол 1/3*1=0.33 

Нөлөөлөл буурах функц, тохируулах итгэлцүүрийг ашиглан төслийн нөлөөлөлд өртөх газрын 
хэмжээг дараах байдлаар тооцоолно. 

�� = �� + �� ∗ 0.66 + �� ∗ 0.33 

Үүнд:       �� - Нөлөөлөлд өртөх газрын хэмжээ (га), 
               Is –Шууд нөлөөллийн талбай 
               I1- Нөлөөлөл их, 
               I2- Нөлөөлөл дунд, 
               I3 – Нөлөөлөл бага. 

Дээр дурдсан аргачлалын дагуу ОТ төслийн үйл ажиллагаанаас нөлөөлөлд өртөх талбайн 
хэмжээг дэд бүтэц, барилга байгууламжын доор шууд өртөх болон нөлөөлөлд өртөх ойр орчмын 
газруудыг хамтатган бодсон. 

Хүснэгт 8.3: Биологийн олон янз байдалд үлдэгдэл нөлөөлөл үзүүлж болзошгүй дэд бүтэцийн 
байгууламжууд, тэдгээрийн нөлөөллийн эрчим, нөлөөлөл буурах зайн хэмжээ 

ОТ ХХК-ийн дэд бүтцийн 
байгууламжууд 

Нөлөөлөл буурах 
зай (м) 

Нөлөөлөл буурах 
зэрэг 

Нөлөөллийн 
эрчим 

Лицензийн хашаалсан талбай 1,000 Дунд 300 

ОТ- Гашуун сухайтын хатуу 
хучилттай зам 100 Огцом 300 

ОТ-Хятдын 220 кВ-ын Цахилгааны 
шугам 

100 Огцом 100 

ОТ-Гүний хоолойн ус дамжуулах 
хоолой 

100 Огцом 100 

Гүний хоолойн шороон зам 100 Огцом 100 

ОТ-Гүний хоолойн 35 кВ цахилгааны 
шугам 

100 Огцом 100 

Онгоцны буудал 100 Дунд 300 

Нисэх/буух зурвас 100 Алгуур 300 

Тайлбар: Нөлөөллийн эрчим: Их-300, Дунд-200, Бага-100 

ОТ ХХК-ийн үйл ажиллагаанд ашиглагдаж буй дэд бүтцүүд биологийн олон янз байдалд 
үлдэгдэл сөрөг нөлөөлөл үзүүлж болзошгүй гэж үзэн тэдгээрийн нөлөөллийн зэрэг, нөлөөлөл 
буурах зайг дээр дурдсан аргазүйд зааснаар тодорхойлов (Хүснэгт 8.3). Дэд бүтэц, барилга 
байгууламж бүрийн нөлөөлөл буурах зайг (Хүснэгт 8.3) тойруулан зураад төвөөс нь гадагш 
чиглэлд их, дунд, бага нөлөөтэй гэж ангилан 3 тэнцүү хувааж (Зураг 8.3) ихийг 1, дундыг 0.66, 
багыг 0.33 гэсэн итгэлцүүрээр үржүүлэн бодоход ОТ ХХК-ийн үйл ажиллагаанаас нөлөөлөлд 
өртсөн талбай 58,130 га байна. 
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Зураг 8.3: ОТ ХХК-ийн дэд бүтцийн нөлөөлөлд өртсөн газрын хэмжээ 

 

8.3.2 Дүйцүүлэн хамгаалах шаардлагатай газрын хэмжээ 

Төслийн нөлөөлөлд өртсөн газрын хэмжээг тогтоосны дараагаар төслийн нөлөөллийг дүйцүүлэн 
хамгаалах шаардлагатай газрын хэмжээг тогтоодог. Дүйцүүлэн хамгаалах шаардлагатай газрын 
хэмжээг тогтооход дараах хүчин зүйлүүдийг харгалзан үзнэ. Үүнд: 

• Амьдрах орчны төрөл; 
• Экосистемийн ховор байдал; 
• Экологийн эрүүл байдал; 
• Ландшафтын байршил; 
• Нөлөөллийн хугацаа. 

Дүйцүүлэн хамгаалах шаардлагатай газрын хэмжээг тогтоохдоо эдгээр хүчин зүйл тус бүрээр 
дараах хүснэгтэд харуулсан дүйцүүлэн хамгааллын итгэлцүүрийг ашиглана. 
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Хүснэгт 8.4: Дүйцүүлэн хамгааллын итгэлцүүр 

Ангилал Тодорхойлолт 
Дүйцүүлэн 

хамгааллын 
итгэлцүүр 

Амьдрах орчны ангилал2 
Чухал Экологийн бүс нутгийн үнэлгээгээр экологийн хувьд чухал гэж 

тогтоогдсон газрууд. Марксан програм дээр тогтоогдсон анхны 
хувилбар болон давхцал үүссэний улмаас дахин боловсруулсан 
хувилбар орно 

3 

Хэвийн Чухал болон өөрчлөгдсөн гэж тогтоогдсон газруудаас бусад. 1.5 
Өөрчлөгдсөн ГЗМС дээр тогтоосон хүний үйл ажиллагааны нөлөөллийн индексийн 

утга 95% < бүхий газрууд. 
0.20 

Экосистемийн ховор байдал3 
Маш ховор Эх газрын экосистемийн ангиллаар тухайн экологийн бүс нутаг ба 

био-газарзүйн мужлалын хэмжээнд < 5% тархацтай, 
3 

Ховор Эх газрын экосистемийн ангиллаар тухайн экологийн бүс нутаг ба 
био-газарзүйн мужлалын хэмжээнд 5%<-<10% тархацтай, 

1.5 

Хэвийн Эх газрын экосистемийн ангиллаар тухайн экологийн бүс нутаг ба 
био-газарзүйн мужлалын хэмжээнд 10%<тархацтай, 

0.20 

Экологийн эрүүл байдал4 
Сайн ГЗМС дээр тогтоосон хүний үйл ажиллагааны нөлөөллийн индексийн 

утга бага байх 0%-50% бүхий газрууд 
3 

Дунд ГЗМС дээр тогтоосон хүний үйл ажиллагааны нөлөөллийн индексийн 
утга 51%-94 % бүхий газрууд 

1.5 

Муу ГЗМС дээр тогтоосон хүний үйл ажиллагааны нөлөөллийн индексийн 
утга их байх 95% <бүхий газрууд. 

0.20 

Ландшафтын байршил5 
Чухал Экологийн хувьд чухал ач холбогдолтой газруудын хилээс 20 км-ээс 

бага зайтай бол, 
Нүүдлийн амьтдын шилжилт хөдөлгөөнд ноцтой саад учруулах, 

3 

Дунд Экологийн хувьд чухал ач холбогдолтой газруудын хилээс 20 км-50 
км зайтай бол, 
Нүүдлийн амьтдын шилжилт хөдөлгөөнд зарим талаар саад 
учруулах, 

1.5 

Чухал бус Экологийн хувьд чухал ач холбогдолтой газруудын хилээс 50 км-ээс 
хол зайтай бол, 
Нүүдлийн амьтдын шилжилт хөдөлгөөнд саад учруулахгүй, 

0.20 

Нөлөөлөл үргэлжлэх хугацаа 
>20 жил Нөхөн сэргээлт бүрэн хийж дуусах хүртэл хугацааг оруулан тооцоно. 3 
5-20 жил 1.5 
<5 жил 0.20 

Дээрх итгэлцүүрийг харгалзан дүйцүүлэн хамгаалах шаардлагатай газар нутгийн хэмжээг дараах 
томьёогоор тооцоолно.  

�� = �� ∗ �� 

�� = ��� ∗ ��� + �0.66 ∗ �� ∗ ��� + �0.33 ∗ �� ∗ ��� = ������� + 0.66 ∗ �� + 0.33 ∗ ���� 

Үүнд:      S_o-Дүйцүүлэн хамгаалах шаардлагатай талбайн хэмжээ (га), 
              f_n-Дүйцүүлэн хамгааллын итгэлцүүрийн аль нэг тохирох утга. 

                                                

2Амьдрах орчны байдлын орон зайн мэдээллийг Экологийн бүс нутгийн үнэлгээнээс авч болно. 
3Экосистемийн ховор байдлын ангиллыг Экологийн бүс нутгийн үнэлгээнээс авч болно. 
4Экологийн эрүүл байдлын мэдээллийг Экологийн бүс нутгийн үнэлгээнээс авч болно. 
5Чухал амьдрах орчноос хамаарах зай, хэмжээ, холбогдох байдал зэрэг хүчин зүйлийг харгалзан үзнэ. 
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8.3.2.1 Амьдрах орчны төрөл 

ДНК олон улсын байгууллагын боловсруулсан экологийн бүс нутгийн үнэлгээний тайланд орсон 
амьдрах орчны төрлүүдийг ялган харуулсан зурагтай ОТ ХХК-ийн дэд бүтцийн коридоруудыг 
давхцуулан үзэхэд чухал болон хэвийн амьдрах орчныг аль алиныг нь дайран өнгөрч байна 
(Зураг 8.4). Учир нь энэ бүс нутаг бол Монгол улсын улаан номонд орсон Хулан адуу, Хар сүүлт 
зээрийн хувьд чухал амьдрах орчин болдог. 

Зураг 8.4: ОТ төслийн талбай орчмын амьдрах орчны төрөл 

 

8.3.2.2 Экосистемийн ховор байдал 

ОТ ХХК-ийн дэд бүтцийн нөлөөлөлд нэн ховор болон ховор ангилалд багтсан газар харьцангуй 
бага хэмжээгээр өртсөн байна (Зураг 8.5). 
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Зураг 8.5: ОТ төслийн талбай орчмын экосистемийн төрөл 

 

8.3.2.3 Экологийн эрүүл байдал 

Дээр дурдсан аргазүйн дагуу авч үзвэл энэ бүс нутаг экологийн эрүүл байдлын хувьд дунд болон 
муу гэсэн ангилалд орж байна. Гэвч ОТ ХХК үүнтэй санал нийлээгүй бөгөөд нөлөөлөлд өртсөн 
газрын экологийн эрүүл байдлыг сайн буюу хүний үйл ажиллагаанд бага (0-50%) өртсөн гэж 
үзээд 3 гэсэн итгэлцүүрийг ашиглахыг зөвлөсөн. 

8.3.2.4 Ландшафтын байршил 

Ландшафтын байршил нь төслийн үйл ажиллагаанаас үзүүлэх нөлөөлөл судлаачдын санал 
болгосон хамгаалах шаардлагатай эсвэл экологийн ач холбогдолтой газруудаас хэр зайд оршиж 
байгааг тогтоодог. Хамгаалах шаардлагатай газар нутгийн гадуур 20, 50 км радиустай бүс 
үүсгээд <20 км-ээс дотогшоо байвал их нөлөөтэй, 20-50 км зайд байвал дунд, 50 км-ээс хол бол 
бага нөлөөтэй гэж үзнэ. Тус төслийн талбай нь Говийн бага ДЦГ, Галбын говь зэрэг чухал 
газруудын ойр орчимд байдаг тул ландшафтын байршлын хувьд их нөлөөтэй байна (Зураг 8.6). 
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Зураг 8.6: ОТ төслийн талбай орчмын ландшафтын байршил 

 

8.3.2.5 Нөлөөллийн үргэлжлэх хугацаа 

ОТ төслийн үргэлжлэх хугацааг хамгийн уртаар буюу >20 жилээр тооцсон. ОТ ордын одоогийн 
байдлаар батлагдсан нөөцийг 30-40 жил ашиглах тооцоотой байгаа юм.   

Дээрх ангилал тус бүрт ноогдох газрын хэмжээг харгалзах итгэлцүүрүүдээр (Хүснэгт 8.4) нь 
үржүүлэн хооронд нь нэмэхэд ОТ ХХК-ийн дүйцүүлэн хамгаалах газрын хэмжээ 662,074 га байх 
тооцоо гарч байна (Зураг 8.7). 
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Зураг 8.7: Дүйцүүлэн хамгаалах шаардлагатай газрын хэмжээг тооцох аргачлал 

 
Тайлбар: А-нөлөөллийн эрчим, Б-нөлөөллийн хүчин зүйл, В-амьдрах орчны ангилал, амьдрах орчны 
ангиллын коэффициент 

8.3.3 Дүйцүүлэн хамгаалах газрын байршил 

Дүйцүүлэн хамгаалах газрыг тогтоохдоо нөлөөлөлд өртсөн газартай ойр байх, экологийн хувьд 
дүйцэхүйц байх зарчмыг баримтална6. Тухайлбал: 

• Нөлөөлөлд өртсөн биологийн олон янз байдалтай экологийн хувьд дүйцэхүйц байх,  
• Газарзүйн байршлын хувьд оролцогч талуудын эрх ашгийг хангахуйц байх газрыг 

сонгох нь зүйтэй. Хэрэв өмнө дурдсан экологийн хувьд дүйцэхүйц байх зарчмыг 
хангаж болох бол дүйцүүлэн хамгаалах газрыг нөлөөлөлд өртсөн газартай аль болох 
ойр байхаар тогтооно. Өөрөөр хэлбэл, нэг аймаг, сумын хилийн дотор үзүүлсэн 
нөлөөллийг хэрэв экологийн хувьд боломжтой бол тухайн аймаг, сумын хилийн 
дотор байхаар сонгох нь зүйтэй. Мөн төрийн захиргааны төв байгууллагаас өгсөн 
чиглэлийг баримтална. Аймаг, сумын ЗДТГ, тэдгээрийн асуудал хариуцсан 
байгууллага, орон нутгийн оролцогч талууд, төсөл хэрэгжүүлэгч зэрэг талуудтай 
зөвшилцөнө. 

ОТ ХХК нь дүйцүүлэн хамгааллын арга хэмжээг хэрэгжүүлэх газрыг сонгохдоо нутгийн иргэд, 
мэргэжлийн байгууллага, аймгийн БОАЖГ-ын мэргэжилтэн гэх мэт оролцогч талуудын саналыг 
авсан байна. Мөн түүнчлэн: 

• Ижил төстэй экосистем байх; 
• Орон зайн хувьд ойр байх; 

                                                

6 Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн сайдын 2014 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн А-11 дүгээр тушаалын 2 дугаар 
хавсралт, Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээ хийх аргачлал 
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• Өмнөговь аймгийн ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн 2015 оны 55 дугаар тогтоол (Хавсралт 
материал 8.1)-д дурдагдсан дүйцүүлэн хамгааллын арга хэмжээ хэрэгжүүлэх 
шаардлагатай газруудын жагсаалтад орсон байх; 

• Дүйцүүлэн хамгааллын арга хэмжээнд нутгийн иргэдийн оролцоог хангах үүднээс 
тухайн нутгийн иргэдийн хамтран ажиллах сонирхол, идэвх санаачилга, малчдын 
зохион байгуулалтын хэлбэр зэргийг мөн харгалзаж үзсэн. Тухайлбал, дээрх хүчин 
зүйлсийг харгалзан Өмнөговь аймгийн Баян-Овоо сумын Шурхан Залаа хоршоо (40 
өрхтэй), Номгон сумын Хүрхийн Наран хоршоо (100 өрхтэй)-той хамтарч ажиллахаар 
болсон байна. 

Дээрх шаардлагуудыг хангасан газруудаас Борзонгийн говь болон Говийн бага ДЦГ-ын өргөтгөл, 
өөрөөр хэлбэл Номгон сумын нутаг бараг бүхэлдээ, Баян-Овоо сумын хойд хэсэг, мөн Галбын 
говь буюу Ханбогд сумын нутагт дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээг хэрэгжүүлэх нь зүйтэй гэж 
үзсэн. Эдгээр газруудаас эхний ээлжинд Номгон сум болон Баян-Овоо сумын хойд хэсэгт 
дүйцүүлэн хамгааллын арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр тухайн нутгийн малчид, малчдын бүлэг, 
хоршооны удирдага, гишүүдтэй харилцан тохиролцсоны дараа аймгийн БОАЖ-ын газрын 
мэргэжилтнүүдийн саналыг харгалзан үзээд эцэслэн шийдвэрлэсэн (Зураг 8.8). Дүйцүүлэн 
хамгаалах арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр сонгон авсан дээрх газар нутгийн хэмжээ ойролцоогоор 
2 сая га болж байгаа бөгөөд ОТ ХХК-ийн дүйцүүлэн хамгаалах шаардлагатай газрын хэмжээнээс 
3 дахин их байна. Ирэх 5 жилд дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээ амжилттай хэрэгжвэл цаашид 
цар хүрээгээ тэлж Ханбогд, Баян-Овоо сумдад хэрэгжүүлнэ. 

Зураг 8.8: Дүйцүүлэн хамгаалахаар сонгосон газрын байршил 

 

8.3.4 Дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээ 

ОТ ХХК-ийн хувьд дүйцүүлэн хамгаалах ажлын хүрээнд бүс нутгийн бэлчээрийн менежментийг 
сайжруулах ажлыг үе шаттайгаар малчид, мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран 
хэрэгжүүлснээр зэрлэг амьтдын амьдрах орчин болсон бэлчээрийн чанар, хүртээмж нэмэгдэхийн 
зэрэгцээ малчдын амьжиргаа дээшилнэ гэж үзэж байна. Уг ажлыг үр дүнтэй байлгах үүднээс 
цогц байдлаар буюу “Тогтовортой Ноолуур” төслийг санаачлан хэрэгжүүлэхээр төлөвлөөд байна 
(Хүснэгт 8.5). 
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Мал сүргийн дийлэнхийг бүрдүүлэгч ямаанаас авч байгаа одоогийн үр ашгийг цөөн тооны 
ямаанаас авах боломжийг нээн илрүүлж амжилттай хэрэгжүүлж чавдал малчдын малын тоог 
чухалчилдаг сэтгэхүй өөрчлөгдөж, бэлчээрийн даацыг хэтрүүлэх явдал багасна. Үүний үр дүнд 
бэлчээрийн чанар сайжирч тэр хэрээр зэрлэг амьтдын амьдрах орчин мөн адил нэмэгдэх юм.  

Энэхүү төсөл нь: 

1. Зэрлэг туруутны амьдрах орчны чанар хүртээмжийг сайжруулахын тулд бэлчээрийн 
даацад тохирсон мал маллах нөхцөлийг бий болгох; 

2. Бэлчээрийн мал маллагааны “байгаль, зэрлэг амьтанд ээлтэй байх” шалгуурыг олон 
улсын түвшинд боловсруулж, уг шалгуурт тэнцсэн малчдын ямааны ноолуурыг гадаад 
зах зээлд нийлүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх; 

3. Малчдын бүлэг, хоршоог бэхжүүлэх, гишүүдийг чадавхжуулах гэсэн үндсэн гурван 
зорилготой. 

ОТ ХХК-ийн дүйцүүлэн хамгааллын хүрээнд хэрэгжих энэхүү төсөл эцэслэн боловсрогдоогүй 
байгаа бөгөөд одоогоор төслийн үйл ажиллагаа голчлон бэлчээрийн чанарыг сайжруулахад 
шаардагдах суурь нөхцөлийг (малчдын идэвх, санаачилгыг нэмэгдүүлэх, чадавхжуулах, 
ноолуурын зах зээл судлах гэх мэт) бий болгох чиглэлд түлхүү анхааран ажиллаж байна. Төсөл 
хэрэгжих эхний 5 жилдээ доорх 5 чиглэлээр үйл ажиллагаагаа явуулах болно. Үүнд: 

• Бэлчээрийн менежментийг сайжруулах; 
• Малын эрүүл мэнд, үүлдэр угсааг сайжруулах; 
• Зэрлэг амьтанд ээлтэй мал маллагааны шалгуурыг боловсруулах; 
• Малчдын хоршоодыг бэхжүүлэх, гишүүдийг чадавхжуулах; 
• Гадаад зах зээлд ноолуур экспортлох боломжийг судлах. 

Эдгээр чиглэл бүр үйл ажиллагааны тодорхой хөтөлбөртэй бөгөөд нэгдмэл байдлаар хэрэгжиж 
байж төслийн зорилтот үр дүнд хүрэх юм. Дор дурдсан үйл ажиллагааг эхний 5 жилд 
хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байгаа бөгөөд төслийн хэрэгжилтийн явцын үр дүнгээс хамаараад 
хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа өөрчлөгдөх боломжтой. Үйл ажиллагааг хянаж, үр дүнг тооцох 
үндсэн шалгуур үзүүлэлтүүдийг энэ тайлангийн 8.3.7 дахь хэсгээс харна уу. 

8.3.4.1 Бэлчээрийн менежментийг сайжруулахад чиглэсэн үйл ажиллагаа 

Энэ хүрээнд малчдын бүлгүүдийн бэлчээр ашиглалтыг сайжруулахад дэмжлэг үзүүлэх үйл 
ажиллагааг явуулах болно. Уг үйл ажиллагаанаас гарах үр дүнг бид урт хугацаанд хүлээж 
байгаа бөгөөд малчдын мэдлэг мэдээллээс ихээхэн хамаарна. Иймээс эхний ээлжинд малчдын 
боловсрол, мэдлэгт илүү анхаарч ажиллана. Тодруулбал ирэх 5 жилд: 

1) Энэ чиглэлийн дотоодын сайн туршлагуудыг олж илрүүлэх, малчдад сурталчлан 
таниулах; 
2) Малчдад зориулсан бэлчээрийн менежментийн уулзалт, семинар зохион байгуулах, 
малчид орон нутгийн удирдлагын хооронд бэлчээр ашиглалтын гэрээ байгуулахад дэмжлэг 
үзүүлэх. 

8.3.4.2 Мал сүргийг эрүүлжүүлж түүхий эдийн гарцыг нэмэгдүүлэх 

Мал сүргийн эрүүл мэнд, таваарлаг байдал тогтвортой ноолуур төслийг амжилттай хэрэгжүүлэх 
бас нэг үндэс болно. Мал сүрэг эрүүл байна гэдэг нь Монгол орны хатуу, ширүүн өвлийг эрсдэл 
багатай давах магадлалыг нэмэгдүүлнэ. Цаашилбал эрүүл сүргийн үүлдэр угсааг үржил 
селекцийн аргаар сайжруулснаар нэг малаас авах ашиг шим нэмэгдэж чанар сайжирна. Ирэх 5 
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жилдээ мал эмнэлгийн үйлчилгээг сайжруулах, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, мөн түүнчлэн сүргийн 
үүлдэр угсааг сайжруулах чиглэлд илүү анхаарч ажиллана. Тодруулбал: 

1) Төсөл хэрэгжих сумдын мал эмнэлэг, үржлийн мэргэжилтнийг чадавхжуулах; 
2) Төсөл хэрэгжих бүс нутгийн оюутнуудыг малын эмчийн мэргэжлээр суралцах тэтгэлэгт 
хамруулж ирээдүйн боловсон хүчнийг бэлтгэх; 
3) Малчдад шаардлагатай малын эм тарилга, вакцин худалдан авахад нь дэмжлэг үзүүлэх; 
4) Сүргийн эрүүл мэндийн байдлыг хянаж байх зорилгоор улирал тутмын үзлэгийн хуваарь 
гаргаж хэрэгжүүлэх; 
5) Сайн үүлдрийн ухна, угсаа сайтай эм ямаанаас бүрдсэн цөм сүрэг бий болгох. 

8.3.4.3 Зэрлэг амьтанд ээлтэй бэлчээрийн мал аж ахуйг бий болгох 

“Зэрлэг амьтанд ээлтэй бэлчээрийн мал аж ахуй” гэх шинэ ойлголтыг малчдын дунд бий болгох 
ажлыг ирэх 5 жилд хэрэгжүүлнэ. Энэ ойлголтыг бий болгосноор бэлчээрээр дамжин зэрлэг 
туруутан амьтдад үзүүлэх малын нөлөөг зохистой түвшинд байлгаж, мал, зэрлэг амьтдын 
зэрэгцэн идээшлэх нөхцөл бүрдэх юм. Төслийн явцад энэ чиглэлээр хийгдэх ажлууд илүү 
тодорхой болох бөгөөд энэ нь цаашлаад олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн “зэрлэг амьтдад 
ээлтэй бэлчээрийн мал аж ахуй” гэсэн гэрчилгээ авах ажлын суурь болж өгнө. Төслийн эхний 
шатанд зэрлэг амьтдад ээлтэй мал аж ахуйн сайн туршлагыг судлах, орон нутгийн онцлогт 
тохирсон арга ажиллагааг малчид, мэргэжилтнүүдтэй хамтран боловсруулах, олон нийтэд 
сурталчлан таниулах, хэрэгжүүлэх чиглэлд голчлон ажиллана. Тухайлбал: 

1) Малчдад зориулсан зэрлэг амьтны мониторингийн арга зүйг боловсруулан хэрэгжүүлэх; 
2) Хоньч, хоточ банхар нохой тэжээх сонирхолтой малчин өрхүүдэд дэмжлэг үзүүлэх; 
3) Нутгийн иргэдэд суурилсан зэрлэг амьтдын фото мониторингийн хөтөлбөр боловсруулан 
хэрэгжүүлэх. 

8.3.4.4 Малчдын хоршооны чадавхийг бэхжүүлэх 

Малын гаралтай түүхий эд, тэр дундаа ноолуурын үнэ ханш, эрэлт нийлүүлэлтэд гол 
үйлдвэрлэгчид болох малчдын нөлөө асар бага юм. Малчид түүхий эдээ бидний хэлж 
заншсанаар “ченж” буюу зуучлагчидаар дамжуулан зах зээлд гаргаж байна. Энэ байдлыг 
өөрчлөх, өөрөөр хэлбэл малчид үйлдвэрлэгч хоёрын шууд харилцааг бий болгох ганц арга зам 
нь малчдын хоршоог хөгжүүлж, чадавхжуулах явдал юм. Малчид хорших байдлаар зах зээлийн 
харилцаанд оролцож байж түүхий эдийн үнэ ханшид нөлөөлж, өөрсдийн эрх ашгийг хамгаалж 
чадна. Ирэх 5 жилд энэ төслийн хүрээнд малчдын хоршооны чадавхийг бэхжүүлэх, зах зээлийн 
нөхцөл байдалд тохирсон бизнес төлөвлөгөө боловсруулахад нь дэмжлэг үзүүлэх чиглэлд 
анхааран ажиллах болно. Тухайлбал: 

1) Төсөл хэрэгжүүлэхээр сонгогдсон Номгон сумын малчдын хоршооны барилга барих 
ажилд санхүүгийн болон техникийн туслалцаа үзүүлэх; 
2) Хоршооны үйл ажиллгаанд шаардагдах тоног төхөөрөмжийг (комьютер, принтер) 
нийлүүлэх; 
3) Хоршооны удирдлага, гишүүдийг шаардлагатай сургалтуудад хамруулах; 
4) “Нутаг” академиас зохион байгуулдаг “Залуу малчин” хөтөлбөрт 15 малчин залуусыг 
хамруулах. 

8.3.4.5 Нэмүү өртөг шингэсэн ноолуур бэлтгэх  

Тогтвортой ноолуур төслийн эцсийн зорилго нь малын тоог чухалчилдаг (бэлчээр, зэрлэг 
амьтдад дарамт үзүүлдэг) сэтгэхүйг чанарыг эрхэмлэх хандлага руу аажмаар өөрчлөн байгаль, 
зэрлэг амьтанд ээлтэй бэлчээрийн мал аж ахуйг хөгжүүлэх юм. Үүний үр дүнд малчид цөөн 
тооны малаас өндөр ашиг шим хүрэх болно. Бодит өөрчлөлтийг бий болгохын тулд ямар нэгэн 
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эдийн засгийн хөшүүрэг шаардлагатай. Тогтвортой ноолуур төслийн энэ хэсэгт бэлчээр, зэрлэг 
амьтанд ээлтэй мал аж ахуй эрхэлж буйгаа үйл ажиллагаагаараа баталгаажуулан ноолуураа 
гадаад зах зээлд гаргах, килограмм тус бүрт нэмүү өртөг шингээх боломжийг гадаад дотоодын 
компаниудтай хамртан судална.  

1) Ноолуураа хэрхэн ангилан ялгах, цэвэрлэх, хадгалах зэрэг сургалтууд зохион байгуулах; 
2) Ноолуурын чиглэлийн сайн үүлдрийн ухна нутагшуулах; 
3) “Байгаль, зэрлэг амьтанд ээлтэй үйл ажиллагаа”-ны сертификатын нөхцөлийг таниулах; 
4) Гадаадын ноос, ноолууран бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчидтэй холбоо тогтоож хамтран 
ажиллах боломжийг судлах. 

8.3.5 Байгаль хамгаалах нэмэлт арга хэмжээнүүд 

ОТ ХХК нь дээр дурдсан дүйцүүлэн хамгааллын хөтөлбөрөөс гадна үлдэгдэл сөрөг нөлөө үзүүлж 
болзошгүй, хамгаалах шаардлагатай биологийн төрөл зүйл тус бүрт чиглэсэн байгаль 
хамгааллын дараах нэмэлт арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлнэ.  

8.3.5.1 Хууль бус ан, худалдаатай тэмцэх төсөл 

ОТ ХХК-ийн үйл ажиллагаа явуулж буй өмнийн говийн бүс нь Монгол оронд төдийгүй дэлхийд 
ховордсон олон зүйлийн, тухайлбал Хулан адуу, Хар сүүлтий зэрэг тал хээрийн туруутны үндсэн 
амьдрах орчин болдог. 2014, 2015 онуудад хийсэн сэг зэмийн судалгааны үр дүнгээр Өмнийн 
говийн хулангийн тоо толгойн 8%, хар сүүлт зээрийн тоо толгойн 20%-ийг жил бүр хууль бусаар 
агнаж байна (Састайнабилити ба Байгаль, зэрлэг амьтдыг хамгаалах нийгэмлэг, 2016). Мөн 
онуудад бусад төрөл зүйл, тухайлбал аргаль, жороо тоодогийн хууль бус ан болон хууль бусаар 
ургамал түүх үзэгдэл маш бага байна7. Тиймээс байгаль хамгааллын нэмэлт үйл ажиллагааг 
хулан, хар сүүлт зээрийн хулгайн анг бууруулах тал дээр төвлөрөх хэдий ч үйл ажиллагааны 
хүрээнд бусад амьтдын хууль бус ан, ургамал зөвшөөрөлгүй түүх явдлыг хязгаарлана. 

8.3.5.2 Улаанбаатар-Бээжингийн төмөр зам дагуух хашааг авах 

ОТ ХХК-ийн шугаман дэд бүтцүүд тэр дундаа ОТ-Гашуун Сухайт (ГC) чиглэлийн зэсийн баяжмал 
зөөх зорилгоор баригдсан хатуу хучилттай авто зам зэрлэг амьтдын нүүдэл хөдөлгөөнд саад 
учруулж улмаар амьдрах орчны хуваагдал бий болгох болзошгүй эрсдэлтэй. ОТ-ГC чиглэлийн 
авто замын нөлөөг судлах зорилгоор 2014 оноос хойш сансарын дамжуулагчтай хүзүүвчийг 
хулан, хар сүүлтийд зүүж тэдгээрийн амьдрах орчин, шилжилт хөдөлгөөний талаар үнэн 
бодитой мэдээлэл цуглуулсаар байна. Уг судалгааны үр дүнд өнөөдрийг хүртэл ОТ-ГС чиглэлийн 
зам хулан, хар сүүлтийн нүүдэлд ямар нэгэн сөрөг нөлөөгүй, өөрөөр хэлбэл ямар нэгэн 
хүндрэлгүйгээр зам хөндлөн гарч байгаа нь тогтоогдсон. Гэвч уурхай бүрэн хүчин чадлаараа 
ажиллах үед тээвэрлэлт өнөөдрийн түвшингөөс нэмэгдэж тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний 
эрчим ихэснэ. Энэ үед хулан, хар сүүлтийн шилжилт хөдөлгөөнд саад учруулж, үлдэгдэл нөлөө 
үүсгэж болзошгүй учир дүйцүүлэн хамгааллын нэмэлт арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж 
байна. Дээрх үлдэгдэл нөлөөллийг дүйцүүлэн хамгаалах хамгийн боломжит хувилбар нь Монгол 
орны туурайтан амьтдын шилжилт хөдөлгөөнд удаан хугацааны туршид гол саад болсоор байгаа 
Улаанбаатар-Бээжин чиглэлийн төмөр замын тусгаарлалтын хашааг буулгах юм. Энэ хашааг 
буулгаснаар тал хээрийн зэрлэг туруутан амьтдад (хулан, хар сүүлтий гэх мэт) 12,000 км2 
амьдрах орчин шинээр бий болгоно гэж судлаачид үзэж байна8. Төмөр замын хашаа авах ажлыг 

                                                

7 Oyu Tolgoi LLC, Offset management plan, page 15 
(http://ot.mn/media/ot/content/page_content/commitments/ESIA/1_ESIA/5-may/2_OT-10-E14-PLN-0007-E-
Offset_Management_Plan_v1.0.pdf) 
8 Oyu Tolgoi LLC, Offset management plan, page 28 
(http://ot.mn/media/ot/content/page_content/commitments/ESIA/1_ESIA/5-may/2_OT-10-E14-PLN-0007-E-
Offset_Management_Plan_v1.0.pdf) 
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ОТ ХХК дэмжиж байгаа бөгөөд холбогдох төрийн болон төрийн бус байгууллага, эрдэмтэд 
судлаачидтай хамтран хэрэгжүүлэх шатанд дэмжлэг үзүүлнэ. 

8.3.5.3 ОТ ХХК-ийн цахилгаан дамжуулах шугамаас үүдэлтэй болзошгүй үлдэгдэл 
нөлөөллийг дүйцүүлэн хамгаалах 

ОТ ХХК-ийн шугаман дэд бүтцүүд тэр дундаа цахилгаан дамжуулах агаарын шугамууд том 
шувуудад цахилгааны утас мөргөх, цахилгаанд цохиулах зэрэг болзошгүй эрсдэлийг бий 
болгодог. Нөлөөлөл бууруулах дарааллын дагуу арга хэмжээ авч хэрэгжүүлсээр байгаа боловч 
зарим нэг төрөл зүйлийг зайлшгүй дүйцүүлэн хамгаалах шаардлага байсаар байна. Хамгийн их 
анхаарал татаж байгаа зүйл бол жороо тоодог юм. Монгол орны хэмжээнд амьдрах орчны хувьд 
хязгаарлагдмал, зөвхөн ОТ орчимд бүртгэгдсэн энэ зүйлд тусгайлан дүйцүүлэн хамгааллын үйл 
ажиллагаа хэрэгжүүлэх боломжгүй. Эрдэмтэд, судлаачидтай зөвлөлдсөний эцэст хамгааллын ач 
холбогдлоороо жороо тоодогоос илүү, эдийн засгийн чухал ач холбогдолтой, дэлхийн хэмжээнд 
устаж болзошгүй идлэг шонхор шувууг хамгаалах нь хамгийн боломжит хувилбар гэж үзсэн. 
Идлэг шонхорын үхэл хорогдлын үндсэн шалтгаан нь цахилгааны шон дээр суухдаа цахилгаанд 
цохиулах явдал юм. Монгол орны хэмжээнд идлэг шонхор болон бусад махчин шувуудад 
хамгийн хөнөөлтэй 15 кВ-ын 4,000 км урт цахилгааны шугам байдаг бөгөөд жил бүр мянга 
мянган идлэг шонхорыг устгаж байна. ОТ ХХК эдгээрээс нэн тэргүүнд бууруулах арга хэмжээ 
авах шаардлагатай цахилгааны шугамыг сонгон авч шувуу суухаас сэргийлсэн тусгаарлагч 
суурилуулах ажлыг мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран хэрэгжүүлнэ. 

8.3.5.4 Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн эргүүл хяналтын хөтөлбөрийг 
сайжруулах, байгаль хамгаалагчдыг чадавхжуулах 

ОТ ХХК-ийн баяжмал зөөх зорилгоор барьсан ОТ-ГС чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам Говийн 
бага ДЦГ-аар дайрч өнгөрдөг. Зээлдүүлэгчдийн үндсэн шалгуурт “төслийн талбай хуулийн дагуу 
хамгаалагдсан газар нутагт байрлах тохиолдолд захиалагч тухайн газар нутгийн хамгааллын 
зорилго, үр дүнтэй менежментийг дэмжсэн нэмэлт хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ” гэж заасан байдаг 
(ОУСК-ийн Гүйцэтгэлийн Стандарт 6; ЕСБХБ-ны Гүйцэтгэлийн Шаардлага 6). 

Говийн бага ДЦГ-ын биологийн төрөл зүйлд учирч буй гол аюул бол хулгайн ан юм. Уг ДЦГ-ын 
менежментийг сайжруулах үүднээс ОТ ХХК Хулгайн ангийн эсрэг төслөө тухайн ДЦГ-ын 
мэргэжилтэн, байгаль хамгаалагчидтай хамтран хэрэгжүүлж байна. ОТ компани хулгайн ан 
агнуурын эсрэг явуулж буй үйл ажиллагааныхаа хүрээнд Говийн бага ДЦГ-т Орон зайн 
мониторинг, тайлагналын арга (ОМТА)-ыг хэрэглэх, хэрэгжилтийг дэмжих талаар сургалт өгч 
байна. Тус ДЦГ-ын захиргаа болон засгийн газар хоорондын мэдээлэл солилцоо, дасан зохицох 
менежментийн тусламжтайгаар ОМТА-ыг практикт хэрэглэх ажил хийгдэж байна. Тус арга нь 
мэдээлэл цуглуулах, зэрлэг амьтадтай холбоотой зөрчил, ялангуяа хулгайн ан агнуурын тухай 
мэдээлэх боломж олгодог. Хөтөлбөрийн хүрээнд 4 (2 нь ДЦГ А-д, 2 нь ДЦГ Б-д ажиллана) 
байгаль хамгаалагч ажилд авна. Нийт 12 байгаль хамгаалагч эргүүл хийж байгаа ба жилд 400 
орчим эргүүл хийнэ. 

8.3.5.5 Заган ойн нөхөн тарилт 

Гүний хоолойгоос ус татах хоолойн барилгын ажлын явцад нийтдээ 12 га газрын заган ой өртсөн 
бөгөөд барилгын ажил дууссаны дараа буюу 2013 онд 6 га талбайн модыг мод үржүүлгийн газар 
ургуулсан 1-2 настай загийн тарьц ашиглан нөхөн сэргээсэн бол үлдсэн 6 га талбай нь шугамын 
дагуух зам дагуу газар учраас нөхөн сэргээх боломжгүй байсан. Энэ 6 га газрыг Дайчин загийн 
орчимд 25,000 ширхэг суулгац нөхөн тарих замаар дүйцүүлэн хамгаалах болно. 
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8.3.5.6 Бор овоогийн нөхөн сэргээлт 

ОТ-н ил уурхайн үйл ажиллагаанаас үүдэлтэй Ундай сайрын голдрилыг өөрчлөх явцад дарагдсан 
Бор овоогийн булгийг шинээр бий болгож экологийн хувьд ижил төстэй орчин бий болгохыг 
зорьж байгаа юм. Энэ хүрээнд шинээр бий болгосон булгийн орчимд 2 га газрыг торлон хашиж 
хуучин Бор овоод ургадаг байсан зарим нэг зүйлийн ургамлыг тарих ажлыг 2016 оны намар 
хийж эхэлнэ. Хуучин Бор овоотой экологийн хувьд дүйцэхүйц орчин бий болгохын тулд ижил 
төстэй ургамлын зүйлүүдийг ургуулах учраас багагүй хугацаа шаардана. 

8.3.6 Дүйцүүлэн хамгаалах болон байгаль хамгааллын нэмэлт арга хэмжээнд 
зарцуулах төсөв 

Дүйцүүлэн хамгааллын зардал нь дүйцүүлэн хамгааллын нэмэлт судалгаа, дүйцүүлэн хамгаалах 
газрын менежментийн зардал, биологийн олон янз байдлын хамгааллын арга хэмжээ, гүйцэтгэгч 
байгууллагын менежментийн зардал зэргээс бүрдэнэ. 

Дүйцүүлэн хамгаалах газрын менежментийн зардал нь тухайн газар нутагт биологийн олон янз 
байдлын эерэг үр дүнд хүрэхэд шаардлагатай менежментийн зардлаас бүрдэнэ. 

Биологийн олон янз байдлыг хамгаалах арга хэмжээний төсөвт дараах зардлууд орно. Үүнд: 

I. Дүйцүүлэн хамгааллын нэмэлт судалгааны зардал (Er) нь тухайн төслийн нөлөөллийн 
эрчим, түүний хэмжээг тогтоох, дүйцүүлэн хамгаалах шаардлагатай газар, түүний 
хэмжээг тогтоох зөвлөх үйлчилгээний зардлаас бүрдэнэ. Зөвлөх үйлчилгээний зардлын 
хэмжээг захиалагч ба гүйцэтгэгч нар харилцан тохирох зарчмаар тогтооно. 

II. Дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээг төлөвлөх зардал (Ep) нь биологийн олон янз байдлын 
суурь судалгааны зардал ба дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээг талуудын 
оролцоотойгоор төлөвлөх, төлөвлөгөөг холбогдох байгууллагаар батлуулах арга 
хэмжээний зардлууд орно. Зардлын хэмжээг захиалагч ба гүйцэтгэгч нар харилцан 
тохирно. 

III. Дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээг хэрэгжүүлэх зардал (Eo) нь тухайн газар нутагт 
хэрэгжүүлэх биологийн олон янз байдлыг дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээний 
төлөвлөгөөнд тусгагдсан, хэрэгжүүлэх шаардлагатай менежментийн арга хэмжээг 
санхүүжүүлэх зардлаас бүрдэнэ. 

��=��∗{(�∗�)∗(�+�)�} 

Үүнд:          Eo – Дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээний зардал 
                          �! - Дүйцүүлэн хамгаалах шаардлагатай, шууд болон шууд бус нөлөөлөлд өртсөн  
                  талбайн хэмжээ (га) 
                   C – Дүйцүүлэн хамгаалах нэг га-д ногдох зардал , C=(5т.н)109, 
                           " – Дүйцүүлэн хамгааллын харьцааны итгэлцүүрийн утга. R=1010, 
                   (1+#)$ – хэрэв дүйцүүлэн хамгааллын зардлыг нэгээс илүү жилээр төлөвлөх бол  
                   инфляц тооцно. 

IV. Гүйцэтгэгч байгууллагын менемжентийн зардал (Em) нь дүйцүүлэн хамгааллын нэмэлт 
судалгаа, дүйцүүлэн хамгаалах төлөвлөгөөг боловсруулах, хэрэгжүүлэх ажлыг гүйцэтгэх 
мэргэжлийн зөвлөх үйлчилгээний зардлаас бүрдэнэ. 

                                                

9 Биологийн олон янз байдлын зохистой менежмент хийхэд нэг га-д шаардагдах зардал. 
10 Нөлөөлөлд өртсөн биологийн олон янз байдлын хувьд дүйцүүлэн хамгаалах замаар нэмэлт эерэг өөрчлөлт бий 
болгоход хэрэглэх итгэлцүүр. Биологийн олон янз байдалд үзүүлсэн нөлөөллийг хамгааллын зарчмаар дүйцүүлэн 
хамгаалах бол 1:10 харьцаагаар дүйцүүлэн хамгаалдаг олон улсын туршлага байдаг. 
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Иймд дүйцүүлэн хамгаалах зардлын нийт хэмжээг дараах байдлаар тооцно.  

����%&=��+�'+��+�( 

Үүнд: )$!$*+ – Дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээний нийт зардал 

Дүйцүүлэн хамгааллах арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах 1 жилийн зардлыг дээрх 
томьёогоор бодож үзэхэд хэдэн арван сая ам.доллараар хэмжигдэх төсвийн тооцоо гарсан 
бөгөөд бодит амьдрал дээр хэрэгжүүлэх боломжгүй тул ОТ ХХК энэ тайланд оруулахгүй байхыг 
хүссэн. 

ОТ ХХК-ийн дүйцүүлэн хамгаалах болон байгаль хамгаалах нэмэлт арга хэмжээнд зарцуулах 
2016-2020 оны төсвийг урьдчилан тооцов (Хүснэгт 8.5). Энэ тооцоолол нь зөвхөн баримжааа 
таамаг бөгөөд эдийн засгийн нөхцөл байдал, төсөл хэрэгжүүлэгчийн санал зэргээс шалтгаалан 
өөрчлөгдөх боломжтой. 

Оюу Толгой ХХК-ийн 2016-2020 онд хэрэгжүүлэх “Дүйцүүлэн хамгаалах төлөвлөгөө”-нд нийт 
Хоёр тэрбум наян дөрвөн сая хоёр зуун мянган (2,084,200,000) төгрөг зарцуулахаар урьдчилан 
тооцсон.  

Хүснэгт 8.5: ОТ ХХК-ийн дүйцүүлэн хамгааллын болон байгаль хамгааллын нэмэлт арга 
хэмжээнд зарцуулах төсөв (2016-2020) 

# 
Арга 

хэмжээ 
Цар хүрээ 

Хэрэгжүүлэх үйл 
ажиллагаа 

Төсөв (сая төгрөг) 
2016 2017 2018 2019 2020 

Дүйцүүлэн хамгааллын арга хэмжээ 

1 

Тогтвортой 
ноолуур 
төсөл 

Өмнөговь 
аймгийн 
Номгон, Баян-
Овоо сум 

Энэ тайлангийн 8.3.4-т 
дурдсан үйл ажиллагааг 
хэрэгжүүлнэ. 

200.0 205.2 208.7 189.0 

 

183.0 

Байгаль хамгааллын нэмэлт арга хэмжээ 

1 
Хууль бус 
анг 
бууруулах 

Өмнөговь 
аймгийн 

Номгон, Баян-
Овоо, 

Манлай, 
Ханбогд, 

Дорноговь 
аймгийн 

Хатанбулаг, 
Хөвсгөл сумд 

Тогтмол эргүүл хяналт 
хийх, мэдээлэл хүлээн 
авах байнгын утас 
ажиллуулах, сургалт 
сурталчилгаа явуулах 

100.0 105.8 102.1 98.0 95.0 

2 
Төмөр 
замын 
хашаа авах 

УБ-
Бээжингийн 
төмөр зам 
дагуу 

ТЭЗҮ хийх, мэргэжлийн 
байгууллагуудыг 
оролцуулсан хурал 
зохион байгуулах, хашааг 
хэсэгчлэн авах 

46.0 48.5 50.6 53.4 55.0 

3 

ОТ-н бус 
цахилгааны 
шугамын 
нөлөөг 
бууруулах 

Улсын 
хэмжээнд 

Хурал зохион байгуулах, 
Идлэг шонхорыг ихээр 
хөнөөдөг цахилгааны 
шугамуудыг тогтоох, 
тусгаарлагч суурилуулах 

45.6 47.1 47.9 50.2 53.1 

4 
Заган ойн 
нөхөн 

Ханбогд сум 
2-3 настай 25,000 ширхэг 
суулгац тарих 

100.0 - - - - 
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# 
Арга 

хэмжээ 
Цар хүрээ 

Хэрэгжүүлэх үйл 
ажиллагаа 

Төсөв (сая төгрөг) 
2016 2017 2018 2019 2020 

тарилт 
 Нийт   491.6 406.6 409.3 390.6 386.1 

8.3.7 Дүйцүүлэн хамгааллын үр дүнг тооцох шалгуур үзүүлэлтүүд  

Дүйцүүлэн хамгааллын үр дүнг тооцох гол шалгуур үзүүлэлт гэдэг нь хэрэгжүүлж буй үйл 
ажиллагааны үр дүнг хянаж байх хэмжиж болохуйц утга юм. Төслийн үр дүнд бэлчээрт гарах 
эерэг нөлөө бий болоход багагүй хугацаа шаардагдах учраас үр дүнг хянах шалгуур үзүүлэлтээс 
гадна төслийг хэрэгжилтийн явцад нь хянаж байх бусад шалгуур үзүүлэлтүүдээр жил бүр 
шалгаж байх болно. Эдгээр шалгуур үзүүлэлтүүдийг хэр үр дүнтэй байгааг жил бүр нягтлан 
шалгаж шаардлагатай бол өөрчлөн шинэчилж байх болно. 

Бүх шалгуур үзүүлэлтийг 5 жилд нэг удаа бүрэн утгаар нь хянан шалгаж төслийн үр дүнд гарч 
буй өөрчлөлт, амжилтыг нарийн тогтоож байгаа эсэхийг тодруулна. Эхний 5 жилийн шалгуур 
үзүүлэлтүүдийг төслийн хэрэгжилт төлөвлөгөөний дагуу явж байгаа эсэхийг хянаж байхаар 
тодорхойлсон. Учир нь төсөл анхлан төлөвлөснийхөө дагуу хэрэгжиж байж урьдчилан 
тооцоолсон үр дүндээ хүрнэ. 

Ирэх 5 жилд ашиглах шалгуур үзүүлэлтийг 1) төсөл хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай санхүүгийн 
болон хүний нөөц байгаа эсэхийг хэмжих нөөцийн, 2) нэн тэргүүнд хэрэгжүүлэх шаардлагатай 
үйл ажиллагааг төлөвлөж, хэрэгжүүлж байгаа эсэхийг хянах хэрэгжилтийн, 3) үйл ажиллагааны 
бодит үр дүн төслийн үндсэн зорилгод нийцэж буйг хэмжих үр дүнгийн гэж 3 ангилж болно. 

8.3.7.1 Шаардлагатай нөөцийн шалгуур үзүүлэлт 

Төсвийн хангалттай байдал нь тухайн жилдээ хэрэгжүүлэх нэн шаардлагатай үйл ажиллагаандаа 
төсөв нь хангалттай хүрэлцэж байгаа эсэхийг хэмжих зорилготой. Энэ шалгуур үзүүлэлтийг 
тухайн жилд шаардлагатай байгаа төсвийг батлагдсан төсөвтөй харьцах хувиар хэмжиж болно. 

Боловсон хүчний чадамж нь тухайн жилд хэрэгжүүлэх нэн шаардлагатай үйл ажиллагааг 
гүйцэтгэх ажиллах хүч байгаа эсэхийг хэмжинэ. Энэ төслийн амжилттай хэрэгжих эсэх нь 
туршлагатай ажилчдаас ихээхэн шалтгаална. Энэ шалгуур үзүүлэлтийг тухайн жилд шаардагдах 
ажиллах хүчийг ажиллаж байгаа ажилчидтайгаа харьцах хувиар тооцож үнэлэх болно. 

8.3.7.2 Хэрэгжилтийн шалгуур үзүүлэлт 

Сонирхогч талуудтай зөвшилцөх– Талуудын оролцоог хангах тэр дундаа малчидтай зөвлөлдөх 
нь төслийн үр дүнд чухал нөлөөтэй. Энэ шалгуур үзүүлэлтийг оролцогч талуудтай тухайн жилдээ 
хийхээр төлөвлөсөн уулзалтын гүйцэтгэлийн хувиар тооцож үнэлэх болно. 

Малын эрүүл мэнд – Малыг эрүүлжүүлэх чиглэлээр хийгдэх ажлуудын үр дүнд мал эрүүлжихийн 
хамтаар малын гаралтай түүхий эдийн чанар сайжирч ган зудад илүү тэсвэртэй болно. Энэ 
шалгуур үзүүлэлтийг тухайн жилдээ хийхээр төлөвлөсөн ажлын гүйцэтгэлийн хувиар тооцож 
үнэлэх болно.  

Ноолуурын сүлжээг өөрчлөх– Тогтвортой ноолуур төслийг амжилттай хэрэгжүүлэхийн тулд 
өнөөгийн ноолуурын сүлжээг өөрчилж малчид-үйлдвэрлэгч хоёрын шууд харилцах боломжийг 
дэмжих хэрэгтэй. Энэ шалгуур үзүүлэлтийг тухайн жилдээ энэ чиглэлээр хийхээр төлөвлөсөн 
ажлын гүйцэтгэлийн хувиар тооцож үнэлэх болно. 
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8.3.7.3 Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт  

Эрүүл мал сүрэг – Төсөл амжилттай хэрэгжсэнээр мал сүргийн эрүүл мэнд сайжрах болно. Энэ 
шалгуур үзүүлэлтийг ямааны дундаж амьдын жингээр хэмжих болно. 

Ноолуурын чанар сайжрах – нэг ямаанаас авах ноолуурын хэмжээ, чанар нэмэгдсэнээр малчид 
малын тоог бус чанарыг эрхэмлэх сэтгэхүй бий болно. Энэ шалгуур үзүүлэлтийг төсөл хэрэгжих 
бүс нутгийн ямааны ноолуурын дундаж ширхэглэгийг хамгийн сайн чанарын ноолуурын 
ширхэглэгтэй харьцуулсан харьцаагаар үнэлэх болно.  

Бэлчээрийн чанар сайжрах – Энэхүү төслийн үндсэн зорилго нь бэлчээрийн чанар экологийн 
хувьд сайжирсан байх юм. Бэлчээрийн чанарыг хэрхэн үнэлэх вэ гэдэг нь өөрөө маш төвөгтэй 
асуудал юм. Бэлчээрийн чанарыг үнэлэх энгийн ойлгомжтой аргазүй боловсруулахаар ОТ ХХК 
мэргэжлийн байгууллагууд, эрдэмтэд судлаачидтай энэ чиглэлээр хамтран ажиллаж байна. 
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Хүснэгт 8.6: Дүйцүүлэн хамгааллын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, 2016-2020 

 # Үйл ажиллагаа, удирдлагын хяналт Үр дүнгийн үзүүлэлт шалгах арга 
Хугацаа 

2
0

1
6

 

2
0

1
7

 

2
0

1
8

 

2
0

1
9

 

2
0

2
0

 

1 Тогтвортой ноолуур төслөөс гарах үр дүнг мэдээлэх мониторингийн хөтөлбөр хэрэгжүүлэх 
1.1 Малчид, мал аж ахуйн мэргэжилтнүүдтэй хамтарч Номгон, Баян-Овоо сумын 

бэлчээрийн зураг хийх (бэлчээрийн менежментийн зорилгоор) 
Бэлэн болсон бэлчээрийн зураг           

1.2 Төсөл хэрэгжиж байгаа бүс нутгийн бэлчээрийн мониторинг хийх зорилгоор 40 
мониторингийн талбай байгуулах (Номгон, Баян-Овоо, Манлай сумдад)  

Шинэ талбайнуудын тухайн жилийн мониторинг            

1.3 Малчидтай хамтарч малын тоонд хяналт үнэлгээ хийх, бэлчээрийн даац болон 
ургацын байдалтай харьцуулах 

Төслийн талбайн ямаа болон бусад малын тоо      

2 Зэрлэг амьтдад ээлтэй мал маллагааны арга нэвтрүүлэх  
2.1 Малчин өрхүүдэд банхар нохой өгч, хэрхэн сургах  талаар зөвлөмж өгөх Бүлэг нөхөрлөлийн банхар нохой           
2.2 Малчин өрхүүдийг байршил тогтоогч төхөөрөмж, зургийн аппарат, бензиний мөнгө 

олгож зэрлэг амьтдын мониторингийн ажлыг сар бүр хийлгүүлэх байдлаар малчдын 
оролцоотой фото мониторингийн хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэх 

Зэрлэг амьтдын тухай тайлан мэдээ           

3 Малын үржлийг сайжруулах малчдын бүлгүүдийн чадавхийг бэхжүүлэх  
3.1 Малчидтай хамтран ажиллах мал аж ахуй, үржлийн мэргэжилтэн бэлтгэх 

(зоотехникч) 
Зоотехникчийн малчидтай ажиллах байдал           

3.2 Малын эмч, зоотехникчийг малчдын бүлгүүдтэй ажиллахад шаардагдах багаж 
хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж, эм тарианы нөөцөөр хангах 

Зоотехникчийг шаардлагатай нөөцөөр хангах           

4 Ноолуурын чанар сайжруулахад чиглэсэн малчдын бүлгүүдийн малын үржлийн арга ажиллагааг сайжруулах, “цөм сүрэгт” тулгуурласан үржлийн 
хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэхэд малчдад дэмжлэг үзүүлэх  

4.1 Цөм сүргийн хээлтүүлэгч (ухна) худалдаж авах Худалдаж авах хээлтүүлэгч (ухна)           
4.2 Малчдын бүлгүүдэд сайн үүлдрийн хээлтүүлэгч тараах 2016 оны үржлийн улирал эхлэхээс өмнө малчдын 

бүлгүүдэд хүргэсэн хээлтүүлэгч  
          

4.3 Цөм сүрэг бүрдүүлэх үржлийн хээлтэгч сонгоход малчдад туслах 200 орчим хээлтэгч сонгож, худалдаж авсан 
хээлтүүлэгчийн хамт бүрдүүлсэн цөм сүрэг  

          

4.4 Малчдын бүлгүүдэд ноолуурын чанарын үнэлгээний тухай сургалт зохион байгуулах Ноолуур самнах улирлаас өмнө зохион байгуулсан 
сургалт 

          

5 Ноолуурын чанар сайжруулах малчдын бүлгүүдийн мал маллагааны арга ажиллагааг сайжруулах  
5.1 Малчдын бүлгүүдэд паразитын эсрэг эм тариа худалдаж авахад туслах Худалдаж авсан эм            

5.2 Малын нийтлэг тохиолддог өвчин, паразитын эмчилгээний зориулалтаар эмийг зүй 
зохистой хэрэглэхэд малчдад туслах 

Малчид малын эмчилгээнд эмийг оновчтой 
хэрэглэх  
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 # Үйл ажиллагаа, удирдлагын хяналт Үр дүнгийн үзүүлэлт шалгах арга 
Хугацаа 

2
0

1
6

 

2
0

1
7

 

2
0

1
8

 

2
0

1
9

 

2
0

2
0

 

5.3 Өвлийн улиралд байгалийн өвс, ургамал ховор үед хэрэглэх хадлан, тэжээл 
худалдан авч нөөц бий болгож цаг хүндэрсэн үед малчдад тараах 

 Малчид тэжээл сонгох мэдлэгтэй болох           

6 Төсөл хэрэгжих бүс нутгийн малын эмч, үржлийн мэргэжилтний чадавхийг бэхжүүлэхэд туслах  
6.1 Төсөл хэрэгжих бүс нутгаас малын эмчийн мэргэжлээр суралцах оюутан залууст 

тэтгэлэг олгох 
Оюутан мал эмнэлгийн чиглэлээр суралцаж 
тэтгэлэг авах 

          

6.1 Малын эрүүл мэндийг сайжруулах ажлыг дэмжих, хяналт үнэлгээ хийхэд зориулж 
малчдын бүлгүүдийн мал эмнэлгийн улирлын үнэлгээ боловсруулж хэрэгжүүлэх 

Малын эрүүл мэндийн чиглэлээр авах арга хэмжээг 
чанаржуулах 

          

7 Залуу малчдыг сургах замаар малчдын бүлгүүдийг үйлдвэрлэгч байгууллага болоход дэмжлэг үзүүлэх, бэхжүүлэх  
7.1 Нутаг академиас (Нутгийн зөвлөлтэй холбоотой) 15 залуу малчныг хувь хүний 

хөгжил, байгалийн нөөц, бэлчээрийн хариуцлагатай төлөвлөлт ба менежмент, 
чанартай, эрүүл, ашиг шимтэй мал аж ахуй эрхлэх, хөдөөгийн болон бүсийн хөгжил, 
эрт сэрэмжлүүлэг ба эрсдэлийн зохицуулалт сэдвээр нэг жилийн сургалтад 
хамруулах 

Дүйцүүлэн хамгааллын хөтөлбөр хэрэгжүүлж 
байгаа газраас сонгогдсон оюутнуудын 50% 
сургалтаа амжилттай дүүргэсэн байх 

          

8 Малчдын бүлгүүдийн ажиллах чадварыг нэмэгдүүлэх  
8.1 Номгон сумын малчдын бүлгүүдийг удирдах байгууллагатай болоход санхүүгийн 

болон техникийн дэмжлэг үзүүлэх 
2016 оны 12 дугаар сараас өмнө удирдах 
байгууллага байгуулсан байх 

          

9 Орлогын эх үүсвэр төрөлжүүлэх замаар малчдын дан ганц ямаанаас орлогоо бүрдүүлдэг байдлыг бууруулах 
9.1 Малчдын бүлгүүдийн орлогын эх үүсвэрийг төрөлжүүлэх боломжийн талаар эдийн 

засгийн дүн шинжилгээ хийх 
2016 оны 3-р улиралд тайлан өгсөн байх           

10 Хөтөлбөрийн харьцуулсан үзүүлэлт, эрсдэлийн үнэлгээ хийх 
10.1 Монгол болон бусад орны ноолуурын тогтвортой үйлдвэрлэлийн тухай 

санаачилгууд, тэдгээрийн сургамж, эрсдэл/нөлөөллийн шинжилгээний тухай судалж 
тогтоох 

2016 оны 4-р улиралд тайлан өгсөн байх      

10.2 Ноолуурын тогтвортой үйлдвэрлэл хөтөлбөрийн үйл ажиллагаа болон холбогдох 
асуудлын талаар Байгаль орчин, нийгмийн эрсдэлийн үнэлгээний бүртгэл 
боловсруулж хэрэглэх 

Эхний бүртгэл 2016 оны 3-р улиралд дууссан байх           
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8.4 Дүгнэлт, зөвлөмж 

Уул уурхайн төслүүдээс биологийн олон янз байдалд үзүүлэх нөлөөллийг зохистой бууруулах 
үүднээс Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хууль тогтоомжид дүйцүүлэн 
хамгааллын талаарх заалтуудыг оруулж, Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээний журам, 
аргачлалд тусгасны дагуу хэрэгжүүлэхийг хуульчилсан. 

Дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээ нь нөлөөллийг бууруулах шатлалын хамгийн сүүлчийн арга 
бөгөөд нөхөн сэргээлт хийх үүргээс чөлөөлөгдөх үндэслэл болохгүй. Нөлөөллөөс зайлсхийх, 
нөлөөллийг бууруулах боломжит бүх арга хэмжээг хэрэгжүүлэхийн хамт үлдэгдэл нөлөөллийг 
дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ. 

Оюу Толгой ХХК-ийн 2016-2020 онд хэрэгжүүлэх “Дүйцүүлэн хамгаалах төлөвлөгөө”-г Байгаль 
орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хуулийн 8.4.6 болон 9.6 дугаар заалтууд, Засгийн 
газрын 2013 оны 11 дүгээр сарын 16-ны өдрийн 374 дүгээр тогтоолын 2 дугаар хавсралтаар 
батлагдсан Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээний журам болон БОНХ-ийн сайдын 2014 оны 01 
дүгээр сарын 10-ны өдрийн А-117 дугаар тушаалын 2 дугаар хавсралт Байгаль орчны 
нөлөөллийн үнэлгээ хийх аргачлалын дагуу боловсруулав.  

ОТ ХХК нь дүйцүүлэн хамгааллын арга хэмжээг хэрэгжүүлэх газрыг сонгохдоо нутгийн иргэд, 
мэргэжлийн байгууллага, аймгийн БОАЖГ-ын мэргэжилтэн гэх мэт оролцогч талуудын саналыг 
авсан байна. Борзонгийн говь болон Говийн бага ДЦГ-ын өргөтгөл, өөрөөр хэлбэл Номгон сумын 
нутаг бараг бүхэлдээ, Баян-Овоо сумын хойд хэсэг, мөн Галбын говь буюу Ханбогд сумын нутагт 
дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээг хэрэгжүүлэх нь зүйтэй гэж үзсэн. Эдгээр газруудаас эхний 
ээлжинд Номгон сум болон Баян-Овоо сумын хойд хэсэгт дүйцүүлэн хамгааллын арга хэмжээг 
хэрэгжүүлэхээр тухайн нутгийн малчид, малчдын бүлэг, хоршооны удирдага, гишүүдтэй 
харилцан тохиролцсоны дараа аймгийн БОАЖ-ын газрын мэргэжилтнүүдийн саналыг харгалзан 
үзээд эцэслэн шийдвэрлэсэн (Зураг 8.8). Дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр 
сонгон авсан дээрх газар нутгийн хэмжээ ойролцоогоор 2 сая га болж байгаа бөгөөд ОТ ХХК-ийн 
дүйцүүлэн хамгаалах шаардлагатай газрын хэмжээнээс 3 дахин их байна. Ирэх 5 жилд 
дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээ амжилттай хэрэгжвэл цаашид цар хүрээгээ тэлж Ханбогд, 
Баян-Овоо сумдад хэрэгжүүлнэ. ОТ ХХК-ийн хувьд дүйцүүлэн хамгаалах ажлын хүрээнд бүс 
нутгийн бэлчээрийн менежментийг сайжруулах ажлыг үе шаттайгаар малчид, мэргэжлийн 
байгууллагуудтай хамтран хэрэгжүүлснээр зэрлэг амьтдын амьдрах орчин болсон бэлчээрийн 
чанар, хүртээмж нэмэгдэхийн зэрэгцээ малчдын амьжиргаа дээшилнэ гэж үзэж байна. Уг ажлыг 
үр дүнтэй байлгах үүднээс цогц байдлаар буюу “Тогтвортой Ноолуур” төслийг санаачлан 
хэрэгжүүлэхээр төлөвлөөд байна. Энэ төсөл нь гурван үндсэн зорилготой бөгөөд 5-н хэсгээс 
бүрдэнэ (Тус тайлангийн 8.3.4 Дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээний хэсгээс дэлгэрүүлж үзнэ 
үү).  

Оюу Толгой ХХК-ийн 2016-2020 онд хэрэгжүүлэх “Дүйцүүлэн хамгаалах төлөвлөгөө”-нд нийт 
Хоёр тэрбум наян дөрвөн сая хоёр зуун мянган (2,084,200,000) төгрөг зарцуулахаар урьдчилан 
тооцсон.  

2016-2020 оны БОЯБДХ төлөвлөгөөнд тусгагдсан арга хэмжээнүүдийг тухайн жилийн БОМТ-нд 
тусган Төрийн захиргааны төв байгууллагад хүргүүлэн батлуулж, биелэлтийг хангаж ажиллах, 
мөн байгаль хамгаалах нэмэлт арга хэмжээнүүдийг хийх хэрэгтэй. 
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9 ХАЯГДЛЫН МЕНЕЖМЕНТ 

Танилцуулга 

ОТ төслийн хүрээнд ил болон гүний уурхайгаас зэс, алтны хүдэр олборлож, уурхайн баяжуулах 
үйлдвэрт коньвейроор тээвэрлэн хөвүүлэн баяжуулах технологиор баяжуулахаар төлөвлөсөн. 
Энэхүү бүлэгт төслийн үйл ажиллагаанаас бий болох хатуу, шингэн, хийн төлөвтэй хог 
хаягдлууд, тэдгээрээс байгаль орчинд үзүүлж болзошгүй сөрөг нөлөөллүүдийг урьдчилан 
тодорхойлж байгаль орчинд сөрөг нөлөө багатайгаар хэрхэн зайлуулах, устгах талаар тусгасан. 
Өөрөөр хэлбэл, ОТ уурхайн олборлосон хүдрээ боловсруулах технологийн бүх шат  
дамжлагуудын үйл ажиллагааны явцад болон ажиллагсдын суурингаас гарах хаягдлуудыг 
байгаль орчин, хүн, мал, зэрлэг амьтадад халгүйгээр хэрхэн зайлуулах, устгах талаар 
нарийвчлан тусгав.  

Төслийн үйл ажиллагааны явцад бий болох хог хаягдлыг ахуйн болон үйлдвэрлэлийн хог 
хаягдал, чулуулгийн хаягдал хэмээн ангилж, тэдгээрийн менежментийг тус тусад нарийвчлан 
авч үзэв. 

9.1 Хаягдлын менежментийн талаар гаргасан хууль, тогтоомжууд 

Хог хаягдлын менежментийн талаар МУ-ын УИХ-аас батлан гаргасан хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж 
байгаа хууль, журмуудыг доор товч авч үзлээ. ОТ хог хаягдлын зүй зохистой менежментийг 
бүрдүүлэхийн тулд дараах хууль, журмуудыг үйл ажиллагаандаа баримтлан ажиллах нь зүйтэй. 
Үүнд: 

 Хүний эрүүл мэнд, байгаль орчинд үзүүлэх хортой нөлөөллийг арилгах, түүнээс 
урьдчилан сэргийлэх зорилгоор хог хаягдлыг бууруулах, ангилах, цуглуулах, тээвэрлэх, 
хадгалах, дахин боловсруулах, эргүүлэн ашиглах, устгах, экспортлох болон хог хаягдлыг 
импортлох, хил дамжуулан тээвэрлэхийг хориглохтой холбогдсон харилцааг зохицуулах 
зорилгоор УИХ-аас “Хог хаягдлын тухай” хуулийн шинэчилсэн найруулгыг 2015 онд 
батлан гаргасан.  

 Химийн хорт болон аюултай бодисыг экспортлох, импортлох, МУ-ын хилээр дамжуулан 
тээвэрлэх болон үйлдвэрлэх, хадгалах, худалдах, тээвэрлэх, ашиглах, устгах, хяналт 
тавихтай холбогдсон харилцааг зохицуулах зорилгоор УИХ-аас “Химийн хорт болон 
аюултай бодисын тухай” хуулийг 2006 онд батлан гаргасан. 

 Хот, суурины хэрэглэгчийг стандартын шаардлагад нийцсэн цэвэр усаар хангах, 
хэрэглээнээс гарсан бохир усыг татан зайлуулах, цэвэрлэх зориулалттай инженерийн 
барилга байгууламжийг өмчлөх, ашиглахтай холбогдсон харилцааг зохицуулах 
зорилгоор УИХ-аас “Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалтын тухай” 
хуулийг 2002 онд баталсан ба 2011 онд шинэчилсэн найруулга нь гарсан. 

 Хүний эрүүл, аюулгүй орчинд ажиллаж, амьдрах эрхийг баталгаажуулах зорилгоор ариун 
цэврийг сахиулах, түүний хэвийн нөхцөлийг хангуулах ерөнхий шаардлагыг 
тодорхойлох, энэ талаар иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын гүйцэтгэх үүрэг, эдлэх эрх, 
хүлээх хариуцлагыг тогтоохтой холбогдсон харилцааг зохицуулах зорилгоор УИХ-аас 
“Ариун цэврийн тухай” хуулийг 1998 онд батлан гаргасан. 

 Хог хаягдлын норматив тогтоох, төлбөр тооцох аргачлал (МУ-ын ЗГ-ын 288 дугаар 
тогтоол), 2015. 

 Хог хаягдал булах, устгах зориулалтын байгууламж, төвлөрсөн цэгийн төрөл, тэдгээрт 
тавигдах шаардлага, хог хаягдал булах үйл ажиллагаа эрхлэх иргэн, аж ахуйн нэгж, 
байгууллагын үйл ажиллагааны журам (Байгаль орчны сайдын 404 тоот тушаал), 2006 

 Аюултай хог хаягдлын паспортжуулах журам (ЗГ-ын 238 тоот тогтоолын хавсралт), 2006. 
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 Аюултай хог хаягдлыг цуглуулах, савлах, түр байршуулах, аюулгүй болгох, хадгалах, 
устгах журам (ЗГ-ын 135 тоот тогтоолын хавсралт), 2002. 

 Хог хаягдлыг ангилан ялгах тухай журам (http://www.ulaanbaatar.mn/content/show/2669) 

 Хог хаягдлын менежментийг боловсронгуй болгох талаар авах зарим арга хэмжээний 
тухай (ЗГ-ын 256 дугаар тогтоол), 2001. 

 МNS 5344:2011 Ахуйн хог хаягдлыг тээвэрлэхэд тавих ерөнхий шаардлага 

 MNS 4943:2011 Хүрээлэн буй орчинд нийлүүлэх цэвэршүүлсэн бохир усны стандарт зэрэг 
орно. 

9.2 Талбайн төлөвлөлт 

Энэ бүлэгт бага агуулгатай хүдрийн овоолго, ХХБ, хаягдал чулуулгийн овоолго, ХХБТ зэрэг хог 
хаягдлын эх үүсвэр бүхий багууламжуудын талаар дэлгэрэнгүй тусган. ОТ төслийн талбайн 
ерөнхий төлөвлөлтийн талаар энэхүү тайлангийн тайлангийн 4 дүгээр бүлгээс дэлгэрэнгүйгээр 
тусгасан.  

9.3 Хог хаягдлын өнөөгийн байдал 
9.3.1 Бүс нутгийн өнөөгийн байдал 

Өмнөговь аймгийн хэмжээнд хог хаягдлын улсын зохицуулалттай цогц байгууламж байхгүй. Хүн 
амын нягтшил бага бөгөөд аймаг, сумдын хоорондын зай нь алслагдмал байдаг зэрэг нь 
хаягдлыг дахин боловсруулах, дахин ашиглах боломжийг бууруулдаг. Мөн хаягдлын хэмжээ 
бага, хаягдлын зах зээл муу хөгжсөн учраас хаягдлын менежменттэй холбоотойгоор хөгжүүлэх 
бизнесийн үйл ажиллагаа хязгаарлагдмал байна. 

Ханбогд сумын төв хогийн төвлөрсөн цэгтэй ба эмнэлгийн болон аюултай хог хаягдлыг газарт 
булах ба шатаах замаар устгадаг. Энэ хогийн цэг дээр нутгийн иргэд ахуйн хог хаягдлаа хаядаг. 
Хаягдлын байгууламжийн хүчин чадал муу байгаагаас хаягдлын цэг нь салхинд туугдсан 
хаягдлын эх үүсвэр мэт болоход хүрдэг. Хуванцар сав, гялгар уутнууд салхинд туугдан ургамалд 
тээглэн үлддэг. Хог хаягдал нь хөрс болон хөрсний усыг бохирдуулах нөхцөлтэй. Хог хаягдлын 
зохицуулалт муугаас хогийн цэгийн гадуур хогийг овоолон хаядаг тул энэ нь салхиар хийсч, 
орчныг бохирдуулах нөхцөлтэй. Мөн зарим хогийг хогийн цэг дээр шатааж байгаагаас орчиндоо 
утааны бохирдол үүсгэж байна. 

Тус сумын хог хаягдал зайлуулах цэгт хог хаягдлыг дахин боловсруулах албан бус газар байдаг. 
Энд ихэнхдээ оршин суугчид шууд ашиглаж болохуйц материал (мод, хуванцар, шил, төмөр г.м)-
ыг цуглуулдаг. Үүнээс багахан хэмжээний орлого олдог. Хэрэв хаягдал металл хангалттай байх 
нөхцөлд орон нутгийн иргэдэд борлуулах боломжтой. 

Сумын төвд бохир ус цэвэрлэх төвлөрсөн байгууламжийн систем байдаггүй учраас оршин 
суугчид нь энгийн жорлон, муу усны нүх, албан байгууллагууд ёмкость ашиглаж байна. Аль аль 
нь орон нутгийн иргэдийн ундны усны эх үүсвэр болсон хөрсний усыг бохирдуулах нөхцөлтэй 
юм. Малчдаас харьцангуй бага хэмжээтэй хог хаягдал гардаг  бөгөөд түүнийг дахин ашиглах, 
шатаах, эсвэл газарт булж дарах замаар устгадаг байна.1 

                                                

1 Натур Фрейндли ХХК, Оюу Толгойн ордоос зэс, алт олборлох, боловсруулах төслийн өргөтгөл шинэчлэлтийн нэгдсэн 
төсөл – БОНБНҮТ, 2012, хуудас I-92 



3 

 

9.3.2 ОТ төслийн хог хаягдлын менежмент 

ОТ төслийн уурхайн ашиглалтын талбай дээрх эх үүсвэр тус бүр дээрээс гарч буй хог хаягдлыг 
дахивар болон идэвхигүй хаягдал, аюултай болон аюулгүй зэргээр нийт 33 төрлөөр ангилан 
цуглуулж байна. Хог хаягдлын ангилал, тэдгээрийн эх үүсвэр дэх зарим нэр төрлийн хог 
хаягдлыг ялангуяа аюултай хог хаягдлыг боловсруулах болон саармагжуулах үйл ажиллагаа 
эрхэлдэг аж ахуйн нэгж орон нутаг болон МУ-ын хэмжээнд хангалттай байдаггүй тул зарим нэг 
төрлийн хаягдлыг хогийн цэг дээр боловсруулах/саармагжуулах боломж гартал түр хадгалж 
байна. Одоогоор дахин боловсрогдох/саармагжуулагдах боломжгүй хог хаягдлууд одоогийн хог 
хаягдлын төв дээр хадгалагдаж байна.2 

Хүснэгт 9.1: Эх үүсвэр дээр нь ангилан ялгаж буй хог хаягдлыг төрөл 
Дахивар Идэвхгүй Аюулгүй хог хаягдал Аюултай хог хаягдал 

1 Мод  10 Үнс  13 Хоолний хаягдал, 
хоолны хаягдал тос   26 Товуд  

2 Төмөр  11 Зуурмагийн 
хаягдал  14 Үлдэгдэл хог  27 Бохирдсон хөрс  

3 Хуванцар  12 Цементний уут  15 Цаасан хайрцаг, цаас  28 Химийн бодисын 
лааз  

4 Шил, лааз    16 Хаягдал хүнсний тос  29 Химийн бодисын 
хуванцар сав  

5 Агаар шүүгч    17 Хаягдал тос  30 Химийн бодисын 
шуудай  

6 Кабель    18 Хөргөлтийн шингэн  31 Зуурмагийн угаадас 

7 Принтерийн хор    19 Аккумлятор 32 Үлдэгдэл химийн 
бодис  

8 Дугуй, резин    20 Уусгагч шингэн  33 Химийн бодисын 1 
тн сав  

9 Төмөр болон хуванцар поошиг  21 Эмнэлэгийн хаягдал    
    22 Бохирдсон мод    
    23 Тосоор бохирдсон арчих 

материал  
  

    24 Хэрэглэсэн шингээгч 
материал 

  

    25 Тос ба түлшний шүүгч   
 
Хүснэгт 9.2: Хог хаягдал дахин боловсруулах төв дээр хадгалагдаж буй хог хаягдлын нэр 
төрөл, хэмжээ 
# Байрлал  Хог хаягдлын нэр  Хэмжээ  

1 Чингэлэг 1, 40 тн  Аккумлятор ба түүний шингэн 22 тн (1 тн сав) 
2 Чингэлэг 5, 40 тн Лабораторийн хаягдал тигель 92 тн  
3 Чингэлэг 6, 40 тн Капель  46 тн  
4 Талбай 1  Хуруу шил, хуванцар лабораторийн хаягдал  22 тн  
5 Талбай 3   Хаягдал төмөр  6050 м2  
6 Талбай 9  Хаягдал шуудай  30м2  
7 Талбай 7  Хаягдал төмөр поошиг  500 ш  
8 Талбай 5  Хоосон цагаан сав  300 ш  
9 Талбай 15  Хаягдал дугуй  1560 м2  

 

 

 

 
                                                

2 Оюу Толгой ХХК, Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний биелэлтийн тайлан, 2015, хуудас 215 
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Зураг 9.1: Хог хаягдлыг ангилан ялгах түр талбайн бүдүүвч зураг 

 

 
Хүснэгт 9.3: Хог хаягдлын хэмжээ 
# Хогны төрөл Хэмжээ 

(2015.01.01– 
2015.10.01) 

Тайлбар 

Дахин хэрэглэгдсэн хог (Reusable waste) 
1 Мод  377 тэвш Барилгын ажлын явцад гарсан модны болон 

сэндвичэн материалын хогийг тусад нь цуглуулдаг. 
Үүнээс орон нутгийн иргэд авч хувийн хэрэгцээндээ 
ашигладаг.  

2 Дугуй  4 тэвш болон 100 
ширхэг  

Орон нутгийн иргэд малын хашаа хороо барих зэрэгт 
ашигладаг.  

Дахивар хог (Recyclable waste) 
3 Хуванцар сав, 

гялгар уут 
3132 уут буюу нийт 
пластик савны 182, 
30% илүү дахин 
боловсруулсан байна.  

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 ОТ-д бараа хүргэж ирээд хоосон 
буцаж байгаа ачааны машинаар УБ хотруу тээвэрлэн 
Сан Оргуй компанид хүргэж өгдөг. Сан Оргуй ХХК нь 
хуванцар савыг дахин боловсруулж сандал, хуванцар 
хайс, траншейны таглаа гэх мэт бүтээгдэхүүн 
үйлдвэрлэдэг.  

4 Төмөр  739.7 тонн Төслийн талбайд гарч байгаа нийт хаягдал төмрийг 
тусгай талбайд цуглуулан гэрээт компаниар Дарханы 
болон УБ-ын хаягдал төмөр хайлуулах үйлдвэрүүдэд 
нийлүүлдэг. Энэ жил гэрээт компаниар Үүр-Тээл 
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# Хогны төрөл Хэмжээ 
(2015.01.01– 
2015.10.01) 

Тайлбар 

компани ажиллаж байгаа. Энэ компани нь өөрсдийн 
жижиг оврын  хаягдал төмөр хайлуулах, жижиг төмөр 
бэлдэц хийдэг цехтэй.   

5 Хаягдал тос  878,1 тонн Хаягдал тосыг Ахуй Мандал компанийн хаягдал тос 
боловсруулах үйлдвэрт нийлүүлдэг. 
Хаягдал товудыг мөн тус компанид нийлүүлсэн. Тус 
компани нь өөрийн тээврийн хэрэгслэлээр ирж 
хаягдал тос болон тосоолыг авдаг байгаа.  

Устгагдаж болон булшлагдаж байгаа хаягдал 
6 Хоолны хаягдал, 

үлдэгдэл хог 
Үлдэгдэл хог – 
1900.80 тонн 
Хоолны хаягдал –
2713 сав   

Хоолны үлдэгдэл болон бусад ахуйн хог хаягдлыг хог 
хаягдлын нэгдсэн төв-д ландфиллд булж устгадаг 
байгаа.   

7 Эмнэлэгийн хог 
хаягдал 

1332 кг Хог хаягдлын нэгдсэн төвд байрлах шинэ аюултай хог 
хаягдлын шатаах зууханд устгаж байна.  

8 Тостой даавуу 
болон түлш, тосны 
шүүлтүүр 

97.6 тонн 

9.3.3 ОТ уурхайн хаягдлын удирдлага 

Хог хаягдлыг ангилан боловсруулахдаа дараах дэс дарааллыг баримталж ажиллана. Үүнд: 

• Хог хаягдлыг эх үүсвэр дээр нь ангилах болон учирч болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан 
сэргийлэх, сөрөг нөлөөллийг бууруулах, 

• Хаягдал бүтээгдэхүүнийг дахин ашиглах (хэрэв шаардлагатай бол сэргээн зассаны 
дараа), 

• Хаягдал бүтээгдэхүүнийг дахин боловсруулах, 
• Зөвхөн үүний дараа хог хаягдлыг устгах зэрэг болно. 

Дүрслэл 9.1: Хог хаягдлын удирдлага 

 

Хог хаягдлын менежментийг амжилттай хэрэгжүүлэхийн үндэс нь ангилан ялгалт юм. 

•Хүнсний хаягдлыг багасгах,

•Дахин цэнэглэдэг зай 
хэрэглэх

Сэргийлэх ‐ Reduce

•Хаягдал мод 
Дахин хэрэглэх ‐ Reuse

•Хаягдал модыг түлэх
Дахин сэргээх‐Recovery

•Хуванцар, төмрийг дахин боловсруулах

•Хаягдал тосыг дахин нэрэх
Дахин ашиглах ‐

recycle

•Булах

•Тусгай зууханд шатаах

Устгах ‐

Dispose
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ОТ уурхайн талбайд одоогоор ангилан ялгаж байгаа хог хаягдлын төрлийг дээрх дүрслэлээр 
харуулав. Ангилан ялгаж байгаагийн давуу тал нь 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 бүрд тохирох 
төрлийн хогийн савнуудыг байрлуулж бүх ажилчдад хог хаягдлын менежментийн талаар 
тодорхой давтамжаар  зааварчилгаа өгдөг. 

9.4 Хог хаягдлын тодорхойлолт, ангилал 

Ахуйн болон үйлдвэрлэлийн хог хаягдал гэж хэрэглээний болон үйлдвэрлэл, үйлчилгээний явцад 
үүсэж, цаашид тухайн зориулалтаар хэрэглэгдэхгүй болсон эд юмсыг хэлнэ. Хог хаягдлыг физик 
төлөв байдлаар нь доорхи байдлаар ангилна. Үүнд: 

• Хатуу (хаягдал чулуулгаас бусад), 
• Шингэн (ахуйн болон үйлдвэрлэлийн хаягдал бохир ус), 
• Хий (тоосонцорууд, хөө тортог, үнэр г.м) зэрэг болно. 

Байгаль орчны бүрдэл хэсгүүдэд хог хаягдал дараах байдлаар сөргөөр нөлөөлж болзошгүй. 
Үүнд: 

• Унаган төрхийг алдагдуулах, 
• Хүлээн авч буй орчин (газар, агаар, гадаргын болон гүний ус г.м)-ыг бохирдуулах, 
• Ургамал, амьтан хордуулах, 
• Хэт мэдрэг хүлээн авагчдын эрүүл мэнд болон эрүүл ахуйг муутгах зэрэг болно. 

9.5 Хаягдлын эх үүсвэрүүд 

Хог хаягдлыг ерөнхийд нь аливаа үйлдвэрлэл, боловсруулалт буюу хэрэгцээнд нийцэхгүй болсон 
устгах шаардлагатай материал гэж тодорхойлдог (Glossary of Statistical Terms, OECD, 2003). 
Төслийн үйл ажиллагааны явцад дор дурдсан байгууламжуудаас хаягдал гарна. Үүнд: 

• Ил уурхай, 
• Гүний уурхай, 
• Хүнд машин механизмын засварын цех, 
• Ажилчдын тосгон, 
• Захиргаа аж ахуйн барилга, 
• Баяжуулах үйлдвэр, 
• ШТС болон ШТМ-ын агуулах, 
• Төрөл бүрийн материалын агуулахууд зэрэг болно. 

Ил уурхай 

Ил уурхайгаас хаягдал чулуулаг болон хүдрийн хаягдал гарах бөгөөд тэдгээрийг стандарт 
шаардлагуудтай нийцүүлэн төслийн талбайд  байршуулна. 

Гүний уурхай 

Гүний уурхай ашиглалтанд орсноор хаягдал чулуулаг болон хүдрийн хаягдал гарах бөгөөд 
тэдгээрийг стандарт шаардлагуудтай нийцүүлэн лицензийн талбайд байршуулахаар төлөвлөөд 
байна. 

Хүнд машин механизмын засварын цех 
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Хүнд механизмын засварын газарт олборлох, тээвэрлэх тоног төхөөрөмж болон бусад өөрөө 
явагч хүнд механизмын засвар үйлчилгээг хийх ба тус газраас актлагдсан сэлбэг, хэрэглэсэн тос, 
тосолгооны материал, ашиглалт дууссан дугуй зэрэг хаягдал гарна. 

Кемп болон захиргаа аж ахуйн барилга  

Уурхайн ажилчдын тосгоноос ахуйн гаралтай (хоолны үлдэгдэл, цэнэг хураагуур, хаягдал цаас, 
хайрцаг, шилэн сав, лонх, хуванцар сав, хуванцар эдлэл, бохир ус, модон материал, электрон 
бараа, сэлбэг, батерей, хаягдал металл хийц, даавуун болон нийлэг эдлэл) хог хаягдлууд гарна. 

Гэрэл зураг 9.1: Манлай кемпийн хог хаягдал ангилах түр цэг 

 

ШТС болон ШТМ-ын агуулах 

ШТС болон ШТМ-ын агуулахын үйл ажиллагааны явцад үйлдвэрлэлийн хатуу хог хаягдал бараг 
гарахгүй. Агуулах дээр ажиллаж байгаа ажилчдын ахуйн зориулалттай хог хаягдал (хаягдал 
цаас, сав, баглаа боодол, хайрцаг гэх мэт), шатахуун санамсаргүй асгарсан тохиолдолд мөн тос 
тосолгооны материалын цэвэрлэгээнээс гарсан ШТМ-иар бохирдсон алчуур, цаас, элс шороон 
гэх мэт хог хаягдал гарах магадлалтай. 

Газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулахаас сард ойролцоогоор 500-600 кг хатуу хог хаягдал гарах 
ба түүнийг тусгай зориулалтын 3 ширхэг /200 л-ын багтаамжтай/ хуванцар хувинд цуглуулах ба 
нэр төрлөөр нь ангилан ялгаж тус тусад нь савлана.3 

Төрөл бүрийн материалын агуулах 

Тэсрэх материалын агуулах 

 Тэсрэх бодисын агуулахаас  хатуу (ахуйн хог хаягдал, хаягдал модон торох, төмөр 
поошиг, химийн бодисын сав) шингэн (ахуйн бохир ус, түлш шатахууны хаягдал) хог 
хаягдал гарна. 

Материалын агуулах 

Тус агуулахад тэсрэх бодисоос бусад  шаардлагатай төрөл бүрийн бараа, материал хадгалах ба 
үүнээс баглаа боодол, цаасан хайрцаг, мод, хуванцар ган торх гэх мэт хаягдал гарна. 

                                                

3 Ланд Начур ХХК, Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутаг ОТ-н орд газарт байрлах газрын тосны бүтээгдэхүүний 
агуулах БОНБНҮТ, хуудас 30 
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Тосолгооны материал хадгалах, түгээх байгууламж 

Тус агуулахад тос, тосолгооны материал болон хөргөлтийн шингэн зэргийг хадгалах ба баглаа 
боодлын материал (хуванцар болон ган торх г.м)-ын хаягдал гарна. 

Гэрэл зураг 9.2: Тосолгооны материал хадгалах, түгээх байгууламж 

 

Баяжуулах үйлдвэр  

Үе шат 1 төслийн 80 м ийн диаметрийн хэмжээтэй 2 ширхэг хаягдал өтгөрүүлэгч, хаягдлын 
шугам, нөөц шугам, хаягдал өргөх насосны байгууламж ажиллаж байгаа. Энэ үед хаягдлын 
системийн тоног төхөөрөмжид ямар нэг өөрчлөлт орохгүй. Насосны байгууламжийн хэвийн 
болон дээд хүчин чадлыг нягталж шалгасан.  

Баяжуулах үйлдвэрийн хаягдлын хэмжээ хоногт 121,000 тонн.  

Зэс болон алтны эрдсүүд нь үндсэн флотациар авагдах бөгөөд гүйцээн нунтаглалтаар 
эрдсүүдийн урсгалыг сулласаны дараа цэвэршүүлэлтийн флотациар чанарыг дээшлүүлнэ. Үндсэн 
ба цэвэршүүлэлтийн-хяналтын хаягдал нь хаягдал өтгөрүүлэгчид орно. 

Гэрэл зураг 9.3: Баяжуулах үйлдвэрийн өтгөрүүлэгч 

 

Үүнээс гарах зутанг хаягдал хадгалах байгууламжийн сангуудад нийлүүлнэ. ХХБ-ийн сангийн 
нийт хүчин чадал 720 сая тонн хүдрийн хаягдал зутанг хадгална. 



9 

 

9.5.1 Ахуйн гаралтай хог хаягдал 

Уурхайн ажилчдын тосгон, захиргаа аж ахуйн барилга зэргээс гарна. Эдгээр хаягдлуудад хоолны 
үлдэгдэл, цэнэг хураагуур, хаягдал цаас, хайрцаг, шилэн сав, лонх, хуванцар сав, хуванцар 
эдлэл, бохир ус, модон материал, электрон бараа, сэлбэг, батерей, хаягдал металл хийц, 
даавуун болон нийлэг эдлэл зэрэг орно. 

Төслийн үйл ажиллагааны нийт хугацаанд ажилчдын байр болон оффисоос ялгарах хатуу хог 
хаягдлыг урьдчилан тооцож үзлээ. Тус уурхайн талбай дээр нийт 1812 хүн ажиллах ба жилд 
нийт хоолны үлдэгдэл хог – 1900.80 тонн, хоолны хаягдал – 2713 сав гарна. 

9.5.2 Үйлдвэрлэлийн/үйл ажиллагааны хог хаягдал 

Уурхайн үйл ажиллагааны явцад төрөл бүрийн бараа, бүтээгдэхүүн, сэлбэг хэрэгслийн цаасан 
хайрцаг, модон материал, хуванцар сав, ашиглагдсан тос, тосолгооны материал, гидрийн 
шингэн, хүхрийн хүчил, зай хураагуур, хуванцар болон ган торх гэх мэт хаягдал гарна. 

9.5.2.1 Хаягдал чулуулаг ба боловсруулах үйлдвэрийн хаягдал 

Хаягдал чулуулаг 

Ил уурхайгаас хүдэр олборлох явцад хаягдал чулуулаг, бага агуулгатай хүдэр их хэмжээгээр 
газрын гадаргад бий болох ба тэдгээрийг тус тусад нь овоолго үүсгэн хадгална. Хаягдал 
чулуулгийн овоолго 47 га талбайг эзлэж байна. 

Боловсруулах үйлдвэрийн хаягдал 

Олборлосон хүдрийг боловсруулах үйлдвэрээс их хэмжээний хаягдал гарах ба баяжуулах 
үйлдвэрээс ирж буй 64%-ийн хатуулагтай өтгөрүүлсэн хаягдлыг чиглүүлэх далангуудаар 
тусгаарлагдсан хэсгүүдэд дараалан хураан хуримтлуулна. ХХБ-ийг 2 үе шаттайгаар барихаар 
төлөвлөсөн ба  одоогоор эхний сан нь баригдан ажиллаж байна.4 

1 дүгээр үе шат буюу 1 дүгээр сан нь 9 дэх жил (2021 он) гэхэд дүүрэх ба 1 дүгээр санг хаах үед 
2 дугаар санг илүү боловсронгуй болгон барих юм. 

ХХБ-ийн хаягдалд агуулагдсан усыг хатуу хэсгээс шүүрүүлэн ялгаж, тунгаан цэвэршүүлж дахин 
ашиглахаар төлөвлөсөн нь усыг хэмнэлттэй, зохистой ашиглах нөхцлийг хангаж чадсан байна. 

ХХБ-ийг төлөвлөхдөө ус ашиглалтыг багасгасан, жилийн турш үйл ажиллагаа явуулах 
боломжтой, бага нэвчилттэй, тоосжилтыг хязгаарлах, ХХБ-ийн өнгөн хэсгээс ус татаж авах 
боломжтой хаягдлын (нойтон лаг) аргыг сонгосон (Уг бүлгийн 9.7.3 дугаар бүлгээс дэлгэрүүлж 
үзнэ үү). 

9.6 Хог хаягдлын менежментийн стратеги 

Хог хаягдлын менежментийг иж бүрэн хэрэгжүүлээгүй тохиолдолд байгаль орчинд үлэмж 
хэмжээний хохирол учруулна. Тухайлбал нүүрсутөрөгчийн хаягдал болон хаягдал бохир ус эмзэг 
хүлээн авагчид руу нийлүүлэгдвэл  бохирдол үүсгэнэ. 

                                                

4 Натур Фрейндли ХХК, Баяжуулах үйлдвэрийн өтгөрүүлсэн хаягдал хадгалах байгууламж төсөл – БОННҮТ, 2013, хуудас 
15 
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Төсөлд санал болгож буй хог хаягдлын менежментийн стратеги нь төслийн төлөвлөлтийн үе 
шатаас эхлэн барилгажилт, үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа хүртэлх хог хаягдлын менежментийг 
хамарна. АР хог хаягдлын талаархи менежментийн практик дадал зуршлыг төслийн ажилтан, 
гэрээт гүйцэтгэгч байгууллага бүрт сургаж, хэвшүүлэх шаардлагатай. 

9.6.1 Онц шаардлагагүйгээр хог хаягдал бий болгохоос зайлсхийх 

Онц шаардлагагүйгээр хог хаягдал бий болгохоос зайлсхийх нь хог хаягдлын хэмжээг багасгах 
зохион байгуулалтын эхний алхам юм. Хог хаягдлыг бий болгох явдлаас зайлсхийхийн тулд хог 
хаягдал ихээр бий болгодог орцуудыг орлуулах, түүхий эд материал, эрчим хүч, ус, газрын 
ашиглалтын үр ашгийг дээшлүүлэх, технологийн процесс болон бүтээгдэхүүнийг дахин төлөвлөх 
болон тоног төхөөрөмжүүдийн засвар үйлчилгээ, ашиглалтыг сайжруулах зэрэг болно. 

Төслийн сайтар төлөвлөсөн төлөвлөлт нь төслийн талбай дээр барилга болон үйл ажиллагаанд 
зориулан авчирсан материалын хэмжээг багасгахын зэрэгцээ зардлыг хэмнэж, төслөөс гарах хог 
хаягдлыг бууруулна. Боломжтой тохиолдолд аливаа илүүдсэн материал, хэрэглэгдсэн химийн 
бодисуудын савыг үйлдвэрлэгчид нь буцаах, эсвэл орон нутгийн хэрэглэгчдэд нийлүүлнэ. 

Мөн түүхий эд, бараа материал худалдан авахдаа баглаа боодлын талаар анхаарч үзэх ба аль 
болох том савлагаатайгаар худалдан авч баглаа боодлоос гарах хог хаягдлыг багасгах 
шаардлагатай. 

9.6.2 Хаягдлыг дахин ашиглах, дахин боловсруулах 

Хог хаягдлын оновчтой хадгалалт, устгалт, менежментийг хэрэгжүүлснээр төслийн талбай болон 
түүний гаднах орчныг бохирдохоос сэргийлэх ба дахин ашиглах боломжийг сайжруулна. Хог 
хаягдлыг дахин ашиглах, боловсруулах боломжгүй болсон тохиолдолд хог хаягдал булах цэг рүү 
явуулна. Гарч буй хог хаягдлуудыг зөвшөөрөгдсөн хогийн цэгт тээвэрлэж хаяхын өмнө дахин 
ашиглаж болох эсэхэд үнэлгээ өгөх хэрэгтэй. 

Доор гүний уурхайн барилгын ажлын үед гарах хог хаягдлыг хэрхэн дахин ашиглаж болох 
талаархи жишээг үзүүлэв. Үүнд: 

• Хөрс хуулалтын үед хуулагдсан ургамлыг төслийн талбай дахь гадарга 
хэлбэржүүлэлтэд, 

• Эвдэгдсэн газруудын шимт хөрсийг дараа нь нөхөн сэргээлтэд ашиглахаар хадгалах, 
• Төслийн бүхий л үеийн туршид дахин боловсруулж болох материалыг худалдан 

авахад анхаарах, 
• Урвалж бодисууд, металлууд болон тос зэргийг ялган авах, дахин ашиглах, 
• Дахин ашиглаж болох барилгын хог хаягдлыг ангилан цуглуулж, дахин ашиглах ба 

дахин боловсруулна. Тухайлбал: 
- Бетон эдлэл хийхэд ашигласан модон материал, 
- Хаягдал ган, арматурын тасдсан үлдэгдлүүд, 
- Модон сууриуд, 
- Хуванцар, 
- Цаас болон цаасан хайрцаг, 
- Тос зэрэг болно. 

Хаягдлыг ангилах 

Хог хаягдлын хувьд эрүүл мэнд, эрүүл ахуйн асуудлуудыг онцгой анхаарч үзэх бөгөөд төслийн 
талбай дахь хог хаягдлыг ангилан цуглуулж, тохиромжтой саванд хадгалан, нутгийн 
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захиргаанаас зөвшөөрсөн хаягдлын цэгт хаяна. Барилгын бүх хог хаядлын тодорхой хэсэг дахин 
ашиглагдана гэж тооцож байна.  

Хог хаягдлыг гарч буй цэг дээр нь төрөл бүрээр нь бүрэн ялгана. Тухайлбал, ган, шил, цаас, 
цаасан хайрцаг, хөнгөн цагаан лааз зэргийг ердийн хог хаягдлаас ялган авах нь зүйтэй. Төрөл 
бүрийн хог хаягдлыг тухайн хог хаягдал бий болох явцад нь ангилан цуглуулах, хадгалах, 
тээвэрлэх нь дахин ашиглагдах хог хаягдлын ялган авалтыг хялбар болгох ач холбогдолтой. 

Хатуу хог хаягдлыг бий болгож буй эх үүсвэрүүд дээр нь төрөлжүүлэн ялгана. Дахин ашиглах 
болон дахин боловсруулах хог хаягдлыг цуглуулах саваар хангаснаар материалыг эх үүсвэр дээр 
нь ялган ангилах боломжтой болгоно. 

Төслийн талбайн нилээд хэдэн байршлуудад хогийн савнуудыг байрлуулах нь их хэмжээний хог 
хаягдлыг ялган ангилж, дахин ашиглах нөхцлийг бүрдүүлнэ. 

Эдгээр ангилан цуглуулсан хаягдлын зарим хэсэг нь зах зээлд эрэлт ихтэй байх болно. 
Хөнгөнцагаан лааз, шилэн лонх, цаас, цаасан хайрцаг, модон тавиур, торх, модон материал, тос, 
хаягдал төмөр зэргийг дахин ашиглах, дахин боловсруулах боломж их байдаг. Төслийн зүгээс 
барилгажилт болон үйл ажиллагааны явцад дахин ашиглах болон дахин боловсруулах 
хангалттай хэмжээний хог хаягдал бий болж буй эсэх, тухайн төслийн үйл ажиллагаанаас гарч 
байгаа хог хаядлыг дахин ашиглах, дахин боловсруулах боломж зах зээл хэр зэрэг байгааг 
тогтмол хянан үзэх шаардлагатай. 

9.6.3 Хаягдлыг зайлуулах 

Төслөөс буй болгож буй хог хаягдлыг байгаль орчинд аль болох бага нөлөөлөл үзүүлэх 
байдлаар зайлуулна. Барилгажилт болон үйл ажиллагааны үед бий болох дахин ашиглах болон 
дахин боловсруулах боломжгүй хатуу хог хаягдлыг тухайн материалын онцлогоос хамааран 
нутгийн захиргаанаас зөвшөөрсөн хаягдлын цэгт хаяна. 

9.7 Хаягдлын менежментийн үйл ажиллагаа 
9.7.1 Хэрэгжүүлэх аргачлал 

Төслийн байгаль орчны менежмент нь төсөл хэрэгжих явцад  бий болох хог хаягдлуудын  
хэмжээг багасгах, ангилан зайлуулах үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох болон менежментийн 
техникүүдийг шинээр тусган хэрэгжүүлэх замаар хог хаягдлын менежментийг хэрэгжүүлнэ. 

Төслийн хог хаягдлыг багасгах болон менежментийн зарчимд дараах зүйлс багтана. Үүнд: 

• Төслийн хог хаягдлын менежментийн үндсэн зарчим бол: 
- Хог хаягдал гаргахаас зайлсхийх (боломжтой бол), багасгах, дахин ашиглах, 

дахин боловсруулах, бүрэн зайлуулах, устгах хөтөлбөрүүдийг боловсруулна. 
Бүх хог хаягдлыг эх үүсвэрээс нь устгал, зайлуулалт хүртэл нэг бүрчлэн 
бүртгэхэд анхаарах ба хог хаягдал хүлээн авч буй байгууламж нь зохих 
стандартын шаардлагыг хангаж буй эсэхэд аудит хийгдсэн байх, 

• Хог хаягдлыг багасгах, хог хаягдлын менежментийн дэд зарчмууд бол: 
- Түүхий эд материал, байгалийн нөөцийг үр ашигтай ашиглах санаачлагуудыг 

тодорхойлж, хэрэгжүүлэх, 
- Үйл ажиллагаанаас байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах 

санаачлагуудыг тодорхойлж, хэрэгжүүлнэ. Биологийн төрөл зүйлийг 
хамгаалах болон боломжтой тохиолдолд биологийн төрөл зүйлийг 
сайжруулах, нөхөн сэргээх, 
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- Эрчим хүч, байгалийн нөөц болон бусад материалуудын хэрэглээнд 
хэмнэлттэй, аюулгүй бүтээгдэхүүн, технологийн судалгаа, инновацийг 
дэмжих, эхлүүлэх боломжуудыг эрэлхийлэх, 

- Бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл, тээвэрлэлт, хадгалалт, хэрэглээ, дахин 
боловсруулалт, АР-ийн бүтээгдэхүүний хаягдлуудыг хаях зэрэгтэй 
холбоотойгоор эрүүл мэнд, аюулгүй байдал, байгаль орчин, нутгийн иргэдэд 
учирч болох нөлөөллийн талаар ажилчид, гэрээт гүйцэтгэгч, гэрээт 
борлуулагч, харилцагч болон нутгийн иргэдэд зөвлөмж, мэдээлэл авах 
боломж олгох зэрэг болно. 

• Төслийн барилгажилт, үйл ажиллагааны үе шатуудад бий болсон хог хаягдлуудыг 
гэрээлэн гүйцэтгэгч барилгын компанийн байгаль орчны менежментийн эсвэл 
төслийн байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний дагуу зайлуулах уг 
төлөвлөгөөнд доорхи зүйлсийг тусгасан байна. Үүнд: 
- Хог хаягдлын шинж чанарыг тодорхойлох, ангилан ялгах, 
- Тодорхойлогдсон хог хаягдлуудыг багасгах боломжуудыг үнэлэх, 
- Хог хаягдлын менежментийн үндсэн зарчимд тодорхойлсноор хог хаягдлын 

менежментийг хог хаягдлын менежментийн системийн дагуу хэрэгжүүлэх 
зэрэг болно. 

9.7.2 Хаягдлыг бүртгэлжүүлэх 

Төслийн талбай дээрээс зөөгдөж байгаа хог хаягдал бүрийг бүртгэлжүүлнэ. Үүнд доорх зүйлсийг 
багтаасан байх шаардлагатай. Үүнд: 

• Нэр, хаяг, нутгийн засаг захиргааны нэгжид хамаарах талбай, үүсгэгчийн холбоо 
барих дэлгэрэнгүй хаяг, 

• Хүлээн авагчийн нэр, холбоо барих хаяг, нутгийн захиргааны байгууллагаас олгосон 
зөвшөөрлийн дугаар, 

• Тээвэрлэгчийн нэр, холбоо барих хаяг, зөвшөөрлийн дугаар, 
• Хог хаягдлыг тээвэрлэгчид өгсөн огноо, 
• Ачааны тоо хэмжээ, 
• Ачаа тээвэрлэж байгаа тээврийн хэрэгслийн бүртгэлийн дугаар г.м. 
• Хэрэв хаягдал нь аюултай бол: 

- Хаягдлын төрөл, агуулж байгаа савны тоо, 
- Аюултай материалын ангилал, дагалдах эрсдэл г.м. 

• Хог хаягдлын талаархи доорхи дэлгэрэнгүй мэдээлэл: 
- Хог хаягдлын төрөл, 
- Килограмм эсвэл литрээр илэрхийлэгдсэн хэмжээ, 
- Физик шинж чанар (хатуу, шингэн, зуурмаг эсвэл хий), 
- Хог хаягдлын код г.м. 

• Хог хаягдал бий болгосон үйл ажиллагааны хаягдлын гарал үүслийн код зэрэг болно. 

9.7.3 Хаягдал хадгалах байгууламж 

 ОТ-н ХХБ-ийн дизайны хэд хэдэн хувилбарууд 2002 оноос хойш судлагдсан. Үүнд Knight Piesold 
(KP), Klohn Crippen Berger (KCB) болон Golder Associates (Golder) компаниуд бүгд өөр өөр цаг 
хугацаанд ХХБ-ийн байршлыг сонгох, байгуулах, хаягдал хуримтлуулах стратеги болон зураг 
төслийн боловсруулалтад оролцсон. 

ХХБ-ийн байршлыг тухайн газар нутгийн топографи, төслийн бусад барилга, байгууламжаас 
хамаарсан байршил, хаягдал хадгалахад шаардагдах багтаамж, байгаль орчинд үзүүлэх 
нөлөөлөл, усны нөөц хамгаалалт болон цаашид ХХБ-ийг өргөтгөх боломж зэрэг асуудлуудыг 
харгалзан үзэж сонгосон. Төвийн болон хажуугийн асгалтаар хаях, нягтруулсан хаягдал хаях, 
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уламжлалт аргаар өтгөрүүлсэн хаягдлыг хаях зэрэг бүх аргуудыг судалж үнэлгээ өгсөн. Тэгш 
гадаргуутай, хаягдлаа “бассейн” дотор хадгалахын тулд периметрийн дагуу хүрээлсэн далан 
барих асуудлыг тусгах шаардлагатай. 

Хаягдал хуримтлуулахаар сонгосон талбай нь ил уурхайгаас зүүн тийш 2 км, баяжуулах 
үйлдвэрээс зүүн урд зүгт 5 км зайд орших ба ердийн өтгөрүүлэлтийн хаягдал булинга 
байршуулахаар тооцоолсон. Дотроо үүрүүдэд хуваагдсан хүрээ далан байгуулж уурхайн 
ашиглалтын хугацааны туршид өндөрсгөж мөн өргөтгөж байхаар тооцоолсон. 

ХХБ нь тусдаа бие даасан 4 хүртэл үүр байгуулах шаардлагатай. Цаашид уурхайн ашиглалт 
үргэлжлэх тул хаягдлын далангийн дизайнд эргэлтийн усыг дээд хэмжээнд хүргэх, барилга 
байгууламжийн зардлыг хамгийн бага байлгах арга хэмжээг цаашид хэрэгжүүлэхээр байгаа 
боловч энэхүү хэсэгт зөвхөн эхний 2 үүрийн талаар авч үзнэ. Эдгээр үүрүүд нь уурхайн 
ашиглалтын эхний 20 жилийн туршид гарах хаягдлыг хадгалахад хангалттай хүрэлцэх бөгөөд 
үлдэж буй хаягдлыг хадгалахад шаардагдах зардлын тооцоо, эдийн засгийн үнэлгээ, байгаль 
орчинд нөлөөлөх нөлөөлөл зэргийг нь техник эдийн засгийн үндэслэлийн түвшинд үнэлэн 
дизайн боловсруулсан. 

Үүр 1 байгууламж нь хоногт 100 мян.тн хүдэр боловсруулах хүчин чадалтай баяжуулах 
үйлдвэрээс гарах хаягдлыг хадгалах шаардлагыг хангаж байхаар зураг төсөлд тусгагдаж 
барилга, байгууламжийн ажлыг гүйцэтгэж дууссан бөгөөд ашиглагдаад явж байна. Энэхүү 
хаягдал хуримтлуулах байгууламжид 2 x 2 км талбай бүхий 2 үүр (1 ба 2), үүр тус бүр нь 4 дэд 
үүрүүдээс (A-D хүртэлх) бүрдэхээр зохион байгуулсан. Усны урсцыг дэмжих зорилгоор хаягдлыг 
хоолойгоор дамжуулан баруун далангаас дэд үүрүүд рүү дамжуулж эргүүлэн ашиглах усыг 
урсгалын доод тал дахь булангийн ус нөхөн сэргээх цөөрөмд төвлөрүүлдэг. Хөвөгч насосны 
байгууламжийн тусламжтайгаар усыг эргүүлэн татаж насосоор шахан баяжуулах үйлдвэрийн 
усны хэрэгцээнд дахин ашиглагдаг (Гэрэл зураг 9.4, 9.5). 

Гэрэл зураг 9.4: ХХБ-ийн өтгөрүүлэх 

 

Гэрэл зураг 9.5: ХХБ-ийн булангийн ус нөхөн сэргээх цөөрөм ба хөвөгч насос 
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Дараах дэд бүлгүүдэд сүүлийн хэдэн жилүүдэд хийгдсэн ХХБ-ийн дизайн боловсруулалт, 
хаягдлын физик, химийн шинж чанар, шинэчлэн тооцоолсон жил бүрийн хаягдал бүтээгдэхүүний 
хэмжээ, хаягдал хадгалах байгууламжийн дизайн болон байгуулалтын одоогийн байдал болон 
цаашдын төлөвлөгөөний талаарх мэдээллийг тоймлон хүргэлээ. 

9.7.3.1 Дизайны судалгаа 

KCB компани нь 2006 оны анхны урьдчилсан техник эдийн засгийн үндэслэлийн судалгаанаас 
хойш хаягдлын дизайны зөвлөхөөр оролцон ажиллаж байна. Талбайн эхэн үеийн үнэлгээ, 
хээрийн болон лабораторийн туршилтын ажил, бага нэвчилт болон далангийн дамжих урсцын 
загварчлалд суурилсан олон төрлийн дөрвөлжин үүрүүдийн геометр үнэлгээний ажлыг KCB 
компани гүйцэтгэсэн. 

Нэмэлт талбайн үнэлгээ, суурийн нөхцөлийн судалгаа, усны менежмент, 2008 ба 2010 оны 
уурхайн ашиглалтын аргачлалын өөрчлөлт зэргээс шалтгаалан 2011 онд KCB компани техник 
эдийн засгийн үндэслэлийн шинэчилсэн тайланг боловсруулсан. Энэхүү тайланд 2006 онд 
хийгдсэн судалгааны тайланд Рио тинтогийн хөндлөнгийн байгууллагын өгсөн үнэлгээ, зөвлөмж 
болон ОТ-н Бие даасан техникийн хяналтын зөвлөлийн (БДТХЗ) сүүлийн үед хийгдсэн ажлууд 
дээр өгсөн санал, дүгнэлтийн хариултуудыг тусгасан. Бие даасан техникийн хяналтын зөвлөл 
2011 оны техник эдийн засгийн үндэслэлийн түвшинд тусгагдсан зураг төсөлд гарын үсэг зурж 
баталгаажуулан 2012 онд барилга, байгууламжийн явц дизайнд тусгасан үзүүлэлтүүдтэй хэрхэн 
нийцэж байгаа болон эхний шатны хаягдал хуримтлуулалтын үйл ажиллагаанд хяналт тавьж 
ажилласан.Зураг төслийн ажил, барилга угсралтын ажил, ашиглалтын үйл ажиллагааны явцад 
экспертиз хийх зорилгоор 2014 онд хөндлөнгийн техникийн хяналтын багийг байгуулсан. 

2011 оны техник эдийн засгийн үндэслэлд тусгагдсан дизайныг бага зэргийн өөрчлөлт хийж 
төсөлд эцэслэн ашиглахаар сонгосон. Тус ХХБ нь 2 х 2 км тус бүр хэмжээтэй хаягдал 
хуримтлуулах хоёр үүрээс бүрдэх ба 70 м хүртэл өндөртэй нийт 720 сая.тн хаягдал хадгалах 
багтаамжтай байхаар дизайнд тусгасан.  

ОТ-н 2015 оны ТЭЗҮ-ийн хувилбараар хаягдлын хэмжээ 1.528 тэрбум тонн байна. Тиймээс ХХБ-
ийн эхний хоёр үүр дүүрсний дараагаар уурхайн үйл ажиллагааг үргэлжлүүлэн явуулах 
нөхцөлийг бүрдүүлэхийн тулд ХХБ-ийн багтаамжийг нэмэгдүүлэх шаардлагатай. Хаягдал 
хадгалах энэхүү хэрэгцээг хангахын тулд нэмж хоёр хүртэлх үүрийн байршуулах талбайн 
сонголт, зураг төсөл, дизайныг боловсруулах ажлыг ОТ ХХК гүйцэтгээд явж байна. Цаашид 
хийгдэх ажилд хэд хэдэн хүчин зүйлсийг тусгана. Үүнд: 

• Үүр 1 ба 2-ын зүүн болон хойд шаврын нөөц, 
• Суурийн материалын төрлүүд, суурийн бат бэх болон далангийн дэвсгэр материалын 

тогтвортой байдал, 
• Далангийн барилгын ажилд шаардагдах материалууд, хүчиллэг орчин үүсгэхгүй байх 

боломж (NAF) болон орлуулж болох материалын олдоц, 
• Ил уурхайн тээвэрлэлтийн зай ба дараагийн үе шатны уулын ажлын төлөвлөлтөөс 

хамаарсан цаашдын ахилтын тээвэрлэлтийн зай, 
• Хаягдал дамжуулах шугам хоолойн чиглэл, 
• Барилгын ажлын туршлага болон хуримтлуулалтын туршлагад суурилсан одоогийн 

дизайны оновчлол, 
• Далангийн тогтворжилт болон ашиглалтын үзүүлэлтүүд, 
• Цаашид өргөтгөл хийх даланг одоогийн байгуулалт хийгдсэн байдалтай байгаль 

орчинд үзүүлэх нөлөөллийн хувьд харьцуулах, 
• Үүр 1 ба 2-ийн үйл ажиллагааны үзүүлэлт, тэндээс олж авсан туршлага. 
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Энэхүү ОТ-н 2015 оны ТЭЗҮ-ийг боловсруулах шатанд төлөвлөгдсөн 2 үүрээс цаашид 
байгууламжийг өргөтгөх судалгааг техник эдийн засгийн үндэслэлийн түвшинд гүйцэтгээгүй 
бөгөөд Үүр 1 ба 2-ын үйл ажиллагаанаас туршлага хуримтлуулж цаашдын өргөтгөлийн дизайн 
боловсруулалтад олж авсан туршлагыг сайжруулалт хийх замаар ашиглахаар судалгааны ажил 
хойшлогдсон. ОТ-ТЭЗҮ15 Х2 энэ судалгаагаар Үүр 1 ба 2-ын зардал, хүчин чадлын хэмжээг ижил 
түвшинд тооцож, талбайн гадаргууг тэгш, хавтгай гэж авч үзсэн. 

Эхний далангийн барилгын ажил нь KCB-ийн далангийн ажлын зураг төсөл болон техникийн 
тодорхойлолт дээр үндэслэгдэн 2011 онд KCB-ийн чанарын хяналт, удирдлагын дор эхэлсэн. 

KCB-ийн ТЭЗҮ-ийн судалгааны дизайнд тулгуурлан эхний 5 жилийн жил бүрийн нарийвчилсан 
дизайн боловсруулах, чанарын хяналтын туршилт явуулах ажлыг 2013 оны дунд үеэс эхлэн 
Golder Assiociates компани гүйцэтгэж байна. KCB компани чанарын баталгаажуулалтын (QA) 
хяналтын ажлыг үргэлжлүүлэн гүйцэтгэж байна. 

9.7.3.2 Төслийн шалгуур үзүүлэлтүүд болон үндэслэл 

ХХБ-ийн анхны дизайныг Канадын далангийн ассоциацийн (КДА) “Далангийн аюулгүй 
ажиллагааны зааварчилга, 2007”-ийн шаардлагуудад тулгуурлан боловсруулсан бөгөөд “өндөр” 
үр дагавартай ангилалд хамаарч байсан. КДА-ийн зааварчилга болон “өндөр” үр дагавартай 
ангиллаас хамааран ХХБ-ийн дизайн боловсруулахад болон үйл ажиллагаанд дараах шалгуур 
үзүүлэлтүүдийг авч ашигласан. Өнөөгийн байдлаар хийгдэж буй дизайныг ANCOLD–ийн 
шаардлагуудад тулгуурлан боловсруулж байгаа хэдий ч зураг төсөлд орсон орц утгууд 
өөрчлөгдөөгүй. 

• Хадгалах багтаамж: 720 сая тонн хаягдал, 
• Үер: 1,000 жилд 1 удаа тохиолдох үерийн болон Магадлалын хувьд орж болох 

хамгийн их үерийн 2/3 нь = 24 цагийн дотор 144 мм хур тунадас, 
• (Усны түвшнээс дээш далангийн өндөр хүртэлх чөлөөт өндрийн хэмжээ): Төсөлд 

тусгасан цөөрмийн усны түвшин үерийн дараа 1.0 м нөөцтэй байх, 
• Газар хөдлөлт: = 0.32 г, ХХБ-ийн талбайгаас 18 км зайд орших Таван тахил хагаралд 

Рихтерийн шаталбараар M7 түвшний газар хөдлөлт болоход, 
• Геотехникийн тогтворжилт: Аюулгүйн коэффициент>1.5 “урт хугацаанд”, >1.3 

“барилгын үед суурь хувилбараар,” ба>1.0 “Газар хөдлөлт болсны дараагаар.” 

9.7.3.2.1 Талбайн нөхцөл, геотехникийн судалгаа 

Анх сонгогдсон ХХБ-ийн талбай нь (үүр 1 ба 2) бага зэргийн налуу гадаргуутай ба зүүн хойд зүгт 
0.3% налуутай байна.  

KCB компани 2007, 2008, 2010 онуудад гурван тусдаа геотехникийн талбайн судалгааг янз 
бүрийн загварчлалын түвшинд гүйцэтгэсэн. Судалгааны аргачлал, талбайн гүний туршилтад 
дараах зүйлсийг багтаасан. Үүнд: 

• Туршилтын малталтууд, 
• Стандарт нэвтрэлтийн туршилт хийсэн цооногууд, 
• Конусан нэвтрэлтийн туршилт, 
• Чичирхийллийн конусан нэвтрэлтийн туршилт, 
• Цахилгаан эсэргүүцлийн судалгаа, 
• Усны түвшин бууралт болон дээшлэлтийн туршилт, 
• Пьезометр суурилуулалт болон гүний усны мониторингийн худгууд, 
• Цооногийн болон цагирган шүүрүүлэлтийн туршилтууд, 
• Талбайн шилжилтийн тогтворжуулагч туршилтууд. 
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Талбайн судалгааны ажлыг лабораторийн туршилтын хамтаар гүйцэтгэж хөрсний ангилал, бат 
бэх, гадарга орчмын материалын нягтарших шинж чанар зэргийг тодорхойлсон. Судалгааны үр 
дүнд хаягдал хадгалах байгууламжийг байгуулах талбайн хөрс нь шинж чанарын хувьд гурван 
үндсэн бүлэгт хуваагдана. Үүнд: 

• Бүлэг 1 - Голын болон салхины нөлөөллөөр үүссэн хурдас. Голын хурдас нь түр 
зуурын урсацтай холбоотой бөгөөд ХХБ-ийн талбайн зарим хэсэг үүнд өртөгдөнө. 
Ихэвчлэн 4 м хүртэл гүехэн голын голдрил нь нарийн ширхэглэлтэй цэвэр элс, 
шаварлаг элсний холимог материалаас бүрдэнэ. Салхины нөлөөллөөс үүссэн хурдас 
нь ХХБ-ийн талбайн дийлэнх хэсгийг хамрах ба ерөнхийдөө 0.2 метрээс бага 
зузаантай элс, шаврын хурдасаас бүрдэнэ. Цэвэр элсийг далангийн шүүлтийн бүсэд 
ашиглана.  

• Бүлэг 2 – Цэрдийн Шавар. ХХБ-ийн суурийн ихэнх хэсэг нь цэрдийн шаврын 
хурдасаас тогтоно.  Шаврын үе нь өгөршсөн ул давхаргын дээд хэсэгт 0 м – 30 
метрийн зузаантай бүрхсэн бөгөөд нуур, жалгын гаралтай хурдас. 
Дундаас өндөр зэргийн уян хатан шинжтэй, маш сайн нягтарсан, сайнаас маш сайн 
хэвэнд орж хатуурсан материалын шинж чанартай.  Шаврын давхаргад нарийн 
хайрга болон жижиг ширхэгтэй элсний үеүд тогтсон байна.  Лабораторийн 
шинжилгээний үр дүнгээс харахад шавар нь бутрамтгай шинжтэй бөгөөд 
деформацид өртөхөд бат бэхийн шинж чанараа мэдэгдэхүйц алдах зөөлөн, уян 
харимхай материал байна. Шаврын шингэн дамжуулах утга буюу ус шүүрүүлэлтийг 
2x10-7 - 2x10-8 м/с гэж тодорхойлсон. Шаврын үе нь Бүлэг 1 болон Бүлэг 3 –ийн 
өгөршсөн ул давхаргын дунд байгалын нэвчилт тусгаарлагч болж өгнө.   
Шавар нь байгууламжийн улнаас доош нарийн үе үүсгэх байдлаар тохиолдох ба 
үүнийг тунаагуур хэсгүүдийн ойролцоох ус бага нэвчүүлэх бүс болгон ашигладаг.  

• Бүлэг 3 - Өгөршсөн ул чулуулаг, үлдэгдэл хөрс. Цэрдийн  шаврын доод хэсэгт 
өгөршсөн ул чулуулаг, хөрсний давхарга орших ба ан цавшаагүй үндсэн чулуулгийн 
дээд хэсгээр 2 м - 10 м зузаантай байдаг. Энэхүү бүлгийн хурдас нь ерөнхийдөө жигд 
том ширхэглэлтэй бөгөөд маш нягт. Шаврын үе болон ул чулуулгийн завсарт ус 
илэрдэг ч  усны түвшин энэхүү завсрын дээд хэсэгт байж болдог. Өгөршилд ороогүй 
ул чулуулаг нь ерөнхийдөө маш бага ус нэвчүүлэх чадвартай байдаг. 

ХХБ-ийн ойр орчимд гүний ус хөрш зэргэлдээ орших ба газрын гадаргуугаас 5 - 15 м гүнд 
оршино. Гүний усны контур нь ерөнхийдөө талбайн топографийг дагаж зүүн өмнө зүгт чиглэсэн 
ойролцоогоор 1% гидравлик градиенттай байна. Шахуургын хоолойн пьезометрийн өгөгдлөөс 
үзэхэд ХХБ орчмын их хэмжээний чөлөөт уст давхарга нь Цэрдийн шавар, түүний доод хэсэгт 
шургасан өгөршсөн ул чулуулгийн холбоос хэсгээр оршиж байна. Мөн гадарга орчмын ус түр 
зуурын борооны дараа талбайд аллювийн хэсэгт илэрдэг. 

9.7.3.2.2 Хүчин чадал 

Уурхайн нийт ашиглалтын хугацаанд 1528 сая.тн хаягдал үйлдвэрлэгдэнэ. ХХБ-ийн дизайн нь 
нийт 720 сая.тн хаягдал хадгалах багтаамжтай ба үлдсэн хаягдлыг хадгалах байгууламжийн 
урьдчилсан дизайн буюу концепцийг боловсруулаад байна. 

9.7.3.2.3 Геотехникийн тогтворжилт 

Далангийн тогтворжилтын дүн шинжилгээг хийх дизайны шалгуур үзүүлэлтүүдийг сонгохдоо 
суурийн хөрсний Цэрдийн шаврын уян харимхай өндөр, бутрамтгай шинж чанар үүсэж 
болзошгүй байдлыг анхаарсан. KCB компани ОТ-н баригдахаар төлөвлөгдсөн ХХБ-ийн 
нөхцөлүүдийг Los Frailes нэртэй хаягдлын далангийн эвдрэлтэй харьцуулсан (Aznalcуllar, Испани, 
1998 оны 4 сар). Хамгийн бага шаардагдах тогтвортой нөхцөлд аюулгүйн коэффициентийг 
суурийн шаврын бат бэх, хөрсний усны даралтын нөхцөлөөс шалтгаалан 1.1 - 1.5 хооронд 
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байхаар дээрх нөхцөлүүд, далангийн тохиргооноос (эхний болон эцсийн далангийн тохиргоо) 
хамааруулан тооцсон. Псевдо-статик болон газар хөдлөлтийн дараах нөхцөлд шаардагдах 
хамгийн бага аюулгүйн коэффициентийг 1.1 гэж тооцсон. Дизайны шалгуур үзүүлэлтүүд болон 
тогтворжилтод ашигласан параметр үзүүлэлтүүдийг ОТ-н Бие даасан техникийн хяналтын 
зөвлөл хянаж, баталгаажуулсан. Эдгээр шалгуур үзүүлэлтүүдийн үр дүнд харьцангуй бага 
далангийн налуу буюу ул чулуулагт 2.5Х:1Б – 30 м зузаантай Цэрдийн шаварт харьцангуйгаар 
тэгш 9.2Х:1Б гэсэн харьцаатай байхаар тооцоологдсон. 

Даланг барих, ашиглахад 2013 онд гарсан хүндрэлтэй холбоотойгоор хаягдлын даланг 
уруудуулан барих аргаар барихаар тохиргоо хийсэн бөгөөд үүнтэй холбоотойгоор анх төлөвлөж 
байсан тэнхлэгийн дагуу өндөрлөх дизайны аргыг хэрэглэхээс 15% илүү дүүргэлтийн материал 
шаардагдахаар байгаа. Гэхдээ даланг уруудуулан барих арга нь хөрсний чулуулаг байршуулах 
нөхцөлийг илүү уян хатан болгож, ил уурхайн тоног төхөөрөмж ба далан дээр ажиллаж буй 
тоног төхөөрөмж хоорондын харилцан нөлөөллийг бууруулж, даланг хавьгүй илүү тогтвортой 
болгож байгаа. Уруу тал дахь далангийн налууг зузаан 4 : өндөр 1 харьцаагаар буюу илүү эгц 
байгуулах боломжтойг тогтворжилтын шинжилгээгээр тогтоосон тул Golder компанийн 
төлөвлөсөн далангийн ажлын нийт эзлэхүүн KCB-ийн төсөөллөөс бага байгаа. 

9.7.3.2.4 Чичирхийллийн шалгуур үзүүлэлтүүд 

Талбайн хэсгийг дунд зэргийн чичирхийллийн бүсэд хамааруулж авч үзсэн. Тухайн бүсийн 
хэмжээнд Таван тахил хагарлын орчмоор газар хөдлөлтийн аюул давамгайлах ба ХХБ-ийн 
талбайгаас 18 км зайд оршдог. Томоохон хэмжээний газар хөдлөлтөөс төслийн талбайд үүсэх 
нөлөөллийг хагаралд үнэлгээ хийх замаар тооцож үзэхэд дээд хязгаар нь 0.32 гр газрын гүний 
хурдатгалтай (PGA) 7 магнитудын газар хөдлөлт 2250 жилд нэг бий болох тооцоо гарсан байна. 

9.7.3.2.5 Үер, цаг уурын шалгуур үзүүлэлтүүд 

Хуурай уур амьсгалтай, жилийн дундаж хур тунадас ойролцоогоор 60 мм ба ууршилт явагдах 
боломжтой хэмжээ 2,500 мм байна. Талбайн дундаж температур -13°С хүйтнээс +25°С дулаан 
байх боловч хамгийн доод тал нь -30°С болон хамгийн дээд тал нь +41°С хүртэл халдаг эрс тэс 
уур амьсгалтай. Талбайн салхины хурд дунджаар 10 м/с-с бага гэхдээ заримдаа 8 хувиар 
нэмэгддэг ба хамгийн ихдээ 15 м/с хүрдэг бөгөөд энэ нь 1 хувийг эзэлдэг. 

Канадын далангийн ассоциацийн хор уршгийн ангиллын системд (CDA, 2007 он) үндэслэн ХХБ-
ийг үнэлэхэд хор уршгийн үзүүлэлтээрээ “Өндөр” ангилалд багтсан. Хэдий тийм ч төслийн цар 
хүрээг харгалзан үзэж компанийн нэр хүнд, улс төрийн хувьд ХХБ-ийн эвдрэлийн улмаас үзүүлэх 
нөлөөллийг KCB компанийн боловсруулсан (2011 он) техник эдийн засгийн үндэслэлийн дизайнд 
үр дагаврыг “Маш өндөр” гэж тооцоолсон. Даланд үер болох магадлалын шалгуур үзүүлэлтийг 
“Маш өндөр” ангиллаар дизайнд тооцон үүсэж болох үерийг 1,000 жилийн гуравны хоёрт нь 
буюу хамгийн их үер үүсэх магадлалаар (PMF) тодорхойлсон.  

Төслийн талбайд хэт их тунадас богино хугацаанд буух үзэгдэл нь ерөнхийдөө дуу цахилгаантай 
борооны улмаас 24 цагийн дотор 65 мм хэмжээтэй хур тунадас 1,000 жилд эргэн тохиолдох 
давтамжтайгаар бий болдог. Хамгийн их хур тунадасны магадлал (PMP)-ын 24 цагийн хугацаанд 
буух хэмжээг 184 мм гэж тооцсон. 

9.7.3.2.6 Хаягдлын шинж чанар 

Хаягдлын шинж чанаруудыг дараах байдлаар дүгнэсэн: 

• Баяжуулах үйлдвэрийн хаягдалд хийсэн ширхэглэлийн шинжилгээгээр энгийн зэсийн 
баяжуулалтын элсэрхэг алеврит 45%-65%-ийн нарийн ширхэглэлтэй (74 µm-с бага) 
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хаягдал болон шаварлаг 6%-16% нь 2 µm-с бага ширхэглэлтэй хаягдал материал гэж 
тус тус тогтоогдсон. 

• Хаягдлын дизайнд тусгагдсан тооцооны нягт нь далан байгуулалтын эхний үед 1.45 
тн/м3 ба цаашид илүү нягтаршиж 1.5 тн/м3 байхаар тооцоологдсон. 

• Нягтарсан хаягдлын ул хэсгийн гүехэн газрын гүнд ус нэвчүүлэх чадвар нь 1x10-7 
м/с гэж тооцоолсон ба хаягдлын далангийн суурийн хэсэгт хаягдлын нягтрал үүсэж 
даралт ихсэх үед ус нэвчүүлэх чадварыг 5x10-9 м/с болно гэж тус тус тооцсон. 

• Геотехникийн туршилтын ажлын үр дүнгээс үзэхэд Төв Оюу, Завсрын бүс (хагарал), 
Өмнөд Хюго болон Херуга ордуудаас гарах хаягдлыг хүчиллэг орчин үүсгэх (PAF) 
хаягдал гэж таамаглаж байгаа. Харин хүчиллэг орчин үүсгэхгүй (NAF) хаягдлыг 
Баруун Өмнөд Оюу, Хойд Хюго, Босоо амны байгууламжийн хэсэг, Хюго Хойд 
Үргэлжлэл хэсгүүдээс гарна гэж таамаглаж байна (Рио тинто, 2011 он). 

• Анхдагч дизайны дагуу хаягдал нь 60-64%-ийн хатуугийн агуулгатайгаар шахагдаж 
1%-ийн элсний налуу үүсгэнэ хэмээн таамаглагдаж байсан. Одоогийн үйл 
ажиллагааны үзүүлэлтээр хаягдлын хатуулаг нь 58%-60% байна. Хатуугийн агуулга 
бага үед элсний налуу нь 0.5-0.7%-тай байгаа бөгөөд хэсэг хугацаанд богино 
хугацааны бэхжилттэй элсний налуу нь маш гүехэн байдаг. 

• Лабораторийн туршилтын үр дүн болон ашиглалтын өнөөгийн үзүүлэлтүүдээс үзэхэд 
хаягдал хатах явцдаа хатуу царцдас үүсгэж байгаа нь тоос үүсэхийг хязгаарлаж 
байна. Тоос үүсэж байгаа нь тогтоогдох тохиолдолд хатсан хаягдлын гадаргуу дээр 
хаягдал хаях боломжтой ч энэ нь ууршилтыг нэмэгдүүлж, усны алдагдлыг 
нэмэгдүүлэх тул шаардлагатай болох нь тогтоогдсон тохиолдолд л уг арга хэмжээг 
авна. 

9.7.3.2.7 Далангийн байгууламжийн материал 

ХХБ-ийн даланг инженерийн боловсруулалт хийсэн хөрсний чулуулаг болон байгалийн хөрс 
ашиглан байгуулж байгаа бөгөөд уурхайн хөрсний чулуулгаар гадна талын хучаас тулгуур 
даланг байгуулж, нэвчилтийг бууруулах үүднээс шавраар дотор талын давхраас буюу шүүлтүүр 
бүсийг байгуулж байна. 

Хоёр төрлийн хаягдал тодорхойлогдсон ба үүнд хүчиллэг орчин үүсгэх (PAF) ба хүчиллэг орчин 
үүсгэхгүй (NAF) байх боломжтой гэж тус тус ангилсан ба NAF төрлийн чулуулгаар доторлогоо, 
суурийн шүүлтүүр, далангийн шүүрэлтийн давхаргуудыг байгуулах бол NAF/PAF холимог 
хөрсний чулуулгаар далангийн их биеийг байгуулна. Ил уурхайн хүдэр/хөрсийг ангилан ялгах 
процессын явцад тогтмол давтамжтайгаар геохимийн дээжлэлт, туршилт хийх ажлын нэг хэсэг 
байдлаар хөрсний чулуулгийн ангиллыг хийнэ. 

Дүүргэлтэд ашиглах чулуулгийн үндсэн таван төрлийг ялгасан бөгөөд үүнд шавар үеийг 
далангийн доторх үл нэвчих бүрхүүл байдлаар, элс болон элс хайрганы холимог, том ширхэгтэй 
дайрга зэргийг шилжилтийн бүсийн шүүлтүүр давхарга байдлаар, түүний гадуур далангийн 
үндсэн дүүргэгч давхарга байхаар тооцсон. Дүүргэгч материалуудыг түр уурхай (элс, шаврыг), 
эсвэл боловсруулалт хийгдсэн хөрсний чулуулаг (дайрга ба том ширхэгтэй дайрга гм) гэсэн эх 
үүсвэрүүдээс авч даланд дэвсэн нягтруулж, төслийн шаардлагад нийцэж буй эсэхийг шалган 
туршилт хийнэ. 

9.7.3.3 Техник эдийн засгийн үндэслэлийн дизайны тодорхойлолт 
9.7.3.3.1 Байгууламжийн зохиомж 

Уурхайн ашиглалтын эхний 20 жилийн хугацаанд ХХБ нь тус бүр 4 км2 багтаамжтай хоёр сантай 
ба нийтдээ 720 сая.тн хаягдал хадгалах боломжтой байх юм. Байгууламжийг 2 үе шаттайгаар 
байгуулах ба Үүр 1-ийг эхний шатанд, дараа нь Үүр 2-ийг үргэлжлүүлэн байгуулна. Сангуудын 
ерөнхий зохион байгуулалтыг дараах доорхи зурагт харуулав. Эцсийн дизайнд тусгагдах 
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далангийн налуу зурагт үзүүлснээс өөр байж болох ч энэхүү суурийн хэмжээг 2011 оноос хойш 
өөрчлөөгүй. Оюутолгой ХХК далангийн дизайны сонголтыг эцэслэн шийдээгүй байгаа ч Golder 
компанийн боловсруулж буй өөр дизайны хувилбарын үр дүн KCB компанийн боловсруулсан 
дизайнаас өнөөгийн байдлаарх нийт зардлын хувьд уурхайн ашиглалтын хугацаанд ижил буюу 
бага зардалтай гэсэн хүлээлттэй байна.  



 

Зурааг 9.2: Ерөнхий ХХБ-ийн Үүр 1 бба 2-ийн зохионн байгуулалт 

20 
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Үүр тус бүр налуу шороон далангаар 4 зэрэгцээ дэд үүрүүдэд хуваагдана. Налуу шороон далан 
буюу “тусгаарлагч далан” нь идэвхтэй хаягдал элсийг нэг дэд үүрт хуримтлуулах хязгаарлагч 
байдлаар ашиглагдах бөгөөд нойтон хаягдлын талбайг бууруулж, ууршилтаар алдагдах усны 
хэмжээг хязгаарлана. 

9.7.3.3.2 Далангийн бүтэц 

ХХБ-ийн даланг дотор давхраас, шүүлтүүр давхаргууд ба хөрсний NAF/PAF чулуулгаас бүрдэх 
үндсэн далан гэсэн бүтэцтэйгээр уруудуулан барих аргаар байгуулна. NAF чулуулгаар байгуулах 
дотор давхраас болон суурь давхаргууд нь дотор давхраас ба шүүлтүүр давхаргуудаар ямар нэг 
байдлаар шүүрэлт явагдах тохиолдолд энэ нь PAF чулуулагт хүрэлгүйгээр хүрээ дагасан 
шүүрэлтийг цуглуулах системд хуримтлагдах нөхцөлийг бүрдүүлнэ.  

Хөрс, чулуулгийн дүүргэлт хийгдэн баригдах хаягдлын далан 70 м хүртэл өндөртэй байх ба үүр 
тус бүрийн тусгаарлах хэсгийн усны менежмент болон хуримтлагдах хаягдлын өөрчлөлтөөс 
шалтгаалан ерөнхийдөө өндөр нь өөрчлөгдөх болно.  

Эргэлтийн усан санг тойрсон байнга нойтон байх хэсэгт элэгдлээс хамгаалах доторлогоо (3B/3C), 
шавар үе (1A), шүүлтүүр үеүд (2A, 2B, 2C), NAF чулуулаг ашиглан байгуулсан нэвчилт цуглуулах 
бүс(3A), NAF/PAF чулуулаг ашиглан байгуулах далангийн үндсэн хэсэг (3B/3C), ба нэвчилт 
зайлуулах дэвсгэр (4C) гэсэн доорхи зурагт үзүүлсэн хэсгүүдээс далан бүрдэнэ. 

Зураг 9.3: ХХБ-ийн далангийн нойтон хэсгийн хөндлөн зүсэлт 

 

ОТ-н ХХБ-ийн хуурай хэсгүүд нь ерөнхий дүүргэгч дотор үе (4B), шүүлтүүр үеүд (2B, 2C), NAF 
чулуулаг ашиглан байгуулсан нэвчилт цуглуулах бүс (3A), NAF/PAF чулуулаг ашиглан байгуулах 
далангийн үндсэн хэсэг (3B/3C), ба нэвчилт зайлуулах дэвсгэр (4C) гэсэн Зураг 13.3-д үзүүлсэн 
хэсгүүдээс бүрдэнэ. 

KCB-ийн анхны дизайнд өмнө байршуулсан хаягдал дээр даланг байгуулах төв тэнхлэг дагуу 
өгсөөн барих аргыг ашиглахаар сонгосон байсан. Үйлдвэрлэл эхлэх үед хаягдлын нягтрал бага 
байсантай холбоотой үүссэн хүндрэлийн улмаас одоо Golder-ийн дизайн уруу шилжээд байгаа 
бөгөөд нойтон хэсэгт ашиглаж буйтай ижил бөгөөд илүү хаширласан хувилбар болох уруудуулан 
барих арга уруу шилжих төлөвлөгөөг баримталж байна. Энэ тохиолдолд уурхайн хөрсийг 
тээвэрлэж авчран буулгах уулын тоног төхөөрөмж ба далан дээр газар шорооны ажил хийж байх 
төхөөрөмж хоорондын ажлын харилцан нөлөөлөл буурч, хөрсний чулуулаг буулгах ажилд цаг 
хугацааны хувьд уян хатан нөхцөл бүрдэнэ. 

Хаягдал болон үерийн ус багтаах хангалттай багтаамжтай бөгөөд үерийн дараах нөөц түвшинг 
байнга хадгалах нөхцөлийг бүрдүүлсэн байхын тулд ХХБ-ийг Зураг 9.4-д үзүүлсэн байдлаар жил 
бүр шатлан өндөрлөж байх шаардлагатай. 
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Өнөөг хүртэл даланг ойролцоогоор 6 м/жил хурдтайгаар Зураг 9.5-д үзүүлсэн байдлаар 
өндөрлөж ирсэн бөгөөд цаашид уурхайн олборлолтын хүчин чадал нэмэгдэх тохиолдолд түүнтэй 
уялдаатайгаар уг хурдыг хэмж байх болно. Цаг хугацааны явцад үүр тус бүр дэх далангийн нийт 
гүн нэмэгдэж, өмнө байршсан хаягдал нягтрахын хирээр даланг өндөрсгөх хурдыг удирдахад 
зарим нэг давуу тал үүсэх боломжтой. 

Зураг 9.4: ХХБ-ийн далангийн хуурай хэсгийн хөндлөн зүсэлт 

 

Зураг 9.5: 1-р үүрний далангийн жил бүрийн өргөлтийн хэмжээ 

 

Зураг 9.6: Хаягдлын өгсөлтийн хурд 
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9.7.3.3.3 Усны менежмент 

ХХБ-ийн зураг төсөл, үйл ажиллагааны төлөвлөлтийг чиглүүлэгч томоохон хүчин зүйлсийн нэг 
нь усны менежмент юм. ОТ төслийн ус хангамж уурхайн талбайгаас тодорхой зайд байрлах 
талбайгаас худгуудаар татагдах бөгөөд зардал өндөртэй. Төслийн төлөвлөлтийн томоохон 
зорилт нь усны хэмнэлт бий болгох бөгөөд хаягдал хуримтлуулах дэд үүрүүдэд усны ууршилтыг 
хамгийн бага байлгах, нягтаршлыг сайжруулах замаар хаягдлаас халих усны хэмжээг 
нэмэгдүүлэхийг зорьсон. 

Тунасан ус зүүн далан дагасан эрэг уруу урсаж, үүр 1-ийн хувьд зүүн хойд буланд, үүр 2-ийн 
хувьд зүүн өмнөд буланд байрлах эргэлтийн усан санд цутгах ба уг усыг салан дээр хөвөх 
насосоор буцаан баяжуулах үйлдвэр уруу шахна. Далангийн зүүн талд цугласан усыг мөн хөвөгч 
насосоор соруулан баяжуулах үйлдвэрт өгнө. Эргэлтийн усан сан дахь усны хэвийн гүн 
ойролцоогоор 3 м байна. 

Хаягдал өөрөө нэвчилт багатай, мөн далангийн талбайн 75% орчим нь байгалиасаа Цэрдийн 
шавраар хучигдсан зэргээс шалтгаалан далангаас шүүрэх шүүрэлт хязгаарлагдмал хэмжээтэй. 
Үүр 1-ийн зүүн өмнөд хэсгээр ерөнхийдөө байгалийн шавар дутагдалтай тул Цэрдийн шавраар 1 
м зузаан нягтруулсан үеийг уг хэсэгт дэвсэж өгсөн. ХХБ-ийг орчин тойрноос нь хүрээг дагасан 
шүүрэлт цуглуулах сувгаар тусгаарласан бөгөөд ХХБ-ийн хүрээг даган шүүрэлт явагдах 
тохиолдолд уг суваг нь цуглуулах даланд усыг хуримтлуулж насосоор соруулан ХХБ-ийн 
эргэлтийн усан санд өгч улмаар баяжуулах үйлдвэр уруу шахаж эргэлтэд оруулна. 

Газрын дээрээс гадаргын ус урсаж ирэх тохиолдолд ус зайлуулах сувгаар дамжуулан даланг 
тойруулж Ундайн сайр уруу нийлүүлнэ. Гадаргын ус зайлуулах суваг нь 100 жилд 1 удаа 
тохиолдож болох үерийн усыг зайлуулах хүчин чадалтайгаар хийгдсэн. 

9.7.3.3.4 Материалын тоо хэмжээ, тооцоо 

Даланг уруудуулан барих тооцоо, төлөвлөгөөний дагуу далангийн өргөн ба өндрийн харьцааг 
4:1 гадаад налуутайгаар байгуулахад шаардагдах материалын тоо хэмжээг Хүснэгт 9.4, Хүснэгт 
9.5, ба Дүрслэл 9.2-т тус тус үзүүлэв.  

Үүр 2-ийг барьж байх явцад (2022 он) дөрвөн далан барьж байснаа гурав болохтой 
холбоотойгоор далангийн газар шорооны ажлын хэмжээ ерөнхийдөө буурах ба жилд хийгдэх 
газар шорооны ажлын хэмжээ хамгийн багадаа 3.93 сая.т/жил-ээс 5.52 сая.т/жил хооронд 
хэлбэлзэх бөгөөд тойрсон зам байгуулах ажил зэрэг туслах ажлаас голлон шалтгаалж жил бүр 
тодорхой хэмжээний хэлбэлзэлтэй байна. 

Далангийн зориулалтаар ил уурхайгаас авч ашиглах хөрсний чулуулгийн хэмжээ жилд 7.7 сая.т-
оос 43.98 сая.т хооронд хэлбэлзэх бөгөөд үүр тус бүр дээр далангийн өндөр нэмэгдэхтэй 
холбогдон ерөнхийдөө жил ирэх бүр нэмэгдэж, дөрвөн далан хийж байснаа гурав болохтой 
холбоотойгоор Үүр 2-ийг байгуулах явцад ерөнхий бууралт гарах болно.  

Үндсэн далан барихаас гадна зарим нэмэлт ажлууд хийгдэх бөгөөд эдгээр нь: 

• Нөхөн сэргээлтийн зориулалт бүхий хучилт, шимт хөрсөөр хучих, ХХБ-ийн үүр тус 
бүрийн эцсийн гадаргууг ургамалжуулах, 

• Нэвчсэн ус цуглуулах, гадаргын ус зайлуулах шуудуунууд байгуулах, 
• Жил бүрийн нарийвчилсан зураг төсөл боловсруулах болон Үүр 3 ба 4-ийн ТЭЗҮ 

боловсруулахад зориулж талбайн судалгаа хийх, 
• Чичиргээт утаст пьезометр, налуу хэмжигч, гүний усны хяналтын пьезометр зэрэг 

хяналт мониторингийн багаж төхөөрөмжүүд суурилуулах. 
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Хүснэгт 9.4: Даланг өндөрсгөхөд шаардагдах газар шорооны ажлын хамгийн бага хэмжээ (сая 
тонн) 
Жил 1A 

Шавар 
4B Холимог 
шавар 

2A 
Элс 

2B Элс 
хайрга 

2C Том ширхэгт 
дайрга 

Дэл судал 
ба бусад 

Нийт 

2015 0.27 0.93 0.05 0.59 0.90 2.78 5.52 
2016 0.33 0.91 0.8 0.36 0.62 3.00 5.30 
2017 0.33 0.91 0.08 0.36 0.62 3.00 5.30 
2018 0.33 0.92 0.08 0.36 0.62 3.00 5.30 
2019 0.32 0.92 0.08 0.36 0.62 3.00 5.29 
2020 0.32 0.92 0.08 0.36 0.62 3.00 5.29 
2021 0.32 0.92 0.08 0.36 0.62 3.40 5.69 
2022 0.25 0.69 0.06 0.27 0.47 2.72 4.47 
2023 0.25 0.69 0.06 0.27 0.47 2.22 3.94 
2024 0.25 0.69 0.06 0.27 0.47 2.22 3.95 
2025 0.24 0.69 0.06 0.27 0.47 2.22 3.93 
2026 0.24 0.69 0.06 0.27 0.47 2.22 3.93 
2027 0.24 0.69 0.06 0.27 0.47 2.22 3.93 
2028 0.24 0.69 0.06 0.27 0.47 2.22 3.93 
2029 0.24 0.69 0.06 0.27 0.47 2.22 3.93 
2030 0.24 0.69 0.06 0.27 0.47 2.22 3.93 
Нийт 4.39 12.67 1.03 5.23 8.82 41.50 73.64 
 
Хүснэгт 9.5: Даланг өндөрлөхөд шаардагдах уурхайн хөрсний чулуулгийн хамгийн бага 
хэмжээ (сая тонн) 
Жил 4C 

NAF хучаас хөрс 
3A/3D 

NAF хөрсний 
чулуулаг 

3B/3C 
PAF Хөрс 

Нийт 

2015 2.50 1.93 17.78 22.22 
2016 2.10 3.90 23.97 29.97 
2017 2.63 4.88 30.03 37.54 
2018 2.85 5.29 32.53 40.67 
2019 3.08 5.72 35.18 43.98 
2020 2.19 4.06 24.96 31.20 
2021 1.27 2.38 14.62 18.27 
2022 0.53 1.02 6.18 7.73 
2023 1.03 1.98 12.04 15.06 
2024 1.44 2.77 16.84 21.05 
2025 1.59 3.05 18.54 23.17 
2026 1.84 3.53 21.48 26.84 
2027 2.00 3.84 23.33 29.16 
2028 2.12 4.07 24.74 30.92 
2029 1.65 3.18 19.33 24.16 
2030 0.77 1.49 4.32 11.31 
Нийт 29.59 53.07 330.58 401.95 
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Дүрслэл 9.2: Газар шорооны ажил ба уурхайн хөрсний чулуулаг байршуулах ажлын хамгийн 
бага хэмжээ (тонн) 

 

9.7.3.4 Цаашид хийгдэх болон үргэлжлэн явагдаж буй ажил 

Хаягдал хадгалах байгууламжийн техник эдийн засгийн үндэслэлийн дизайныг Golder Associates 
2015 онд багтаан дуусгах хуваарьтайгаар ажиллаж байгаа бөгөөд дараах зорилтууд тавигдсан. 
Үүнд: 

• Төслийн техникийн даалгавар болон стандартуудыг эргэн хянаж, аливаа 
шинэчлэгдсэн зүйлс ба/буюу сайжруулалтуудтай уялдуулан шинэчилэх, үүндээ Рио 
Тинтогоос саявтархан гаргасан Хаягдал ба ус хадгалах байгууламжуудын 
менежментийн стандарт –D5-ын хүрээнд тавигдаж буй шаардлагуудыг тусгах, 

• Үүр 1-ийг ашиглаж эхэлсэнтэй холбоотойгоор олж авсан мэдлэг, мониторингийн 
мэдээллүүдийг дизайнд тусгах, 

• Далангийн гадна хажуугийн өнцгийг илүү бодитоор төлөвлөх, түүнтэй холбоотой 
дүүргэгч чулуулгийн хэрэгцээ шаардлагыг илүү оновчтой тодорхойлоход чиглэсэн 
хажуугийн тогтворжилтын геотехникийн судалгаануудыг явуулах, 

• Далангийн дизайнд орсон өөрчлөлт, тохируулгуудыг албажуулах, үүн дотроо 
хаягдлын далангийн “хуурай бүсүүд”-д уруудуулан барих аргыг ашиглах өөрчлөлтыг 
тусгах, 

• Орон нутагт бэлэн буй шүүлтүүрийн зориулалтаар ашиглах боломжтой материалыг 
илүү үр ашигтайгаар ашиглах нөхцөл бүрдүүлэх үүднээс шүүлтүүр давхаргуудын 
дизайны шинжилгээг шинэ түвшинд гаргаж ирэх, 

• Үүр 1 ба үүр 2-ын тоо хэмжээ ба зардлын тооцоог нийтэд нь шинэчилэх. 

Жил бүр даланг өндөрлөхтэй холбоотой газар шорооны ажлын хэрэгцээ шаардлагыг 
тодорхойлох нарийвчилсан зураг төслийн ажлууд үргэлжилэн хийгдэх бөгөөд Үүр 2 уруу шилжих 
шилжилтийг үүнд тодорхой тусгаж, Монгол улсын экспертээр тухай бүрд нь хянуулж, зөвшөөрөл 
авч ажиллана. 



26 

 

Газар шорооны ажил болон уурхайн хөрсний чулуулгийг авч ирэн дэвсэж далан барих ажил ба 
хаягдал хаях явцад үерийн нөөц эзэлхүүнийг тогтмол хадгалах нөхцөл бүрдүүлэх ажлыг байнга 
анхаарч ажиллана.   

Чанарын хяналт ба баталгаажуулалтын ажлыг тогтмол хийж газар шорооны ажил, далан 
дүүргэлтийн ажил, мониторинг ба удирдлага зохион байгуулалтын ажил байнга зураг төсөл, 
менежмент мониторингийн төлөвлөгөөний дагуу явагдаж буй эсэхэд хяналт тавьж байна. 

9.7.4 Хог хаягдлыг боловсруулах төв 
9.7.4.1 Хог хаягдлыг ялгах төв 

Барилга, орон сууц барихад гарсан хортой бус хог хаягдлыг ОТ-н лицензийн талбай доторх 
газарт булах цэг рүү зөөнө. Одоогийн хогийн цэг нь 2006 оноос хойш ашиглагдаж байгаа бөгөөд 
дахин боловсруулах хаягдлыг түр зуур цуглуулахын тулд ерөнхий хог хаягдлын цооног, 
барилгын хаягдлын цооног болон бусад нүхнүүдтэй. Мөн энд хог хаягдлыг ангилан ялгаж 
хадгалах талбай байна. Одоогийн хогийн цэгийн талбай нь түр зуурын цэг бөгөөд зориулалтын 
хог хаягдлын менежментийн төвийг уурхайн лицензийн талбайн зүүн хойд буланд зэс 
боловсруулах үе шатанд барих юм. Хаягдлын менежментийн төв уурхайн олборлолт эхлэхээс 
өмнө баригдах 75.000 м3 багтаамж бүхий хүрээлж хашсан хог эхэлж хаях камер болон болон 
хоёр ширхэг нэвчүүлэн ууршуулах хиймэл нуураас тогтох ба Америкийн байгаль орчныг 
хамгаалах агентлагийн стандартын дагуу барьж байгуулна.  

ОТ-н хогийн цэгт хаягдлыг хүргэхээс өмнө ангилан ялгаж, хүргэж өгөхөд нь хогийн цэгийн 
харуул бүртгэж авна. Эндээс ангилагдаад тохирох хогийн цэг рүү устгагдана. Орон сууц, оффис, 
гал тогооны хүнсний хог хаягдлуудтай хамт ерөнхий хаягдлыг нүхэнд хаяж, тэнд нь шатааж 
үнсийг нь шороогоор булна. Шатамхай бус болон хортой бус хаягдлыг барилгын хог хаягдлын 
цэгт аваачиж, тэндээ нягтаршуулж газарт булна.5 Хог хаягдлыг дахин боловсруулах зорилгоор 
ангилсан байдлыг Гэрэл зураг 9.4-өөс харна уу. 

Гэрэл зураг 9.6: Дахин боловсруулах хаягдлыг ангилан ялгасан байдал 

9.7.4.2 Хог хаягдлын дахин боловсруулалт 

ОТ-н ундны усны хэрэгцээнд Улаанбаатараас савласан усыг зөөвөрлөн авчирдаг. Тиймээс 
хуванцар савыг дахин боловсруулах нь хаягдлыг багасгах нэн тэргүүний ажил юм. Үүний тулд 
цэнхэр, ногоон хогийн савнуудыг бүх орон сууц, албан байгууллагын гадна байрлуулаад байна. 
Цэнхэр өнгийн хогийн саванд зөвхөн хуванцар савыг хийнэ. Тэдгээр савнуудыг хогийн цэгт 
цуглуулж, ашиглагдсан хуванцар савуудыг контейнерээр Улаанбаатар руу тээвэрлэн дахин 
боловсруулахаар ачдаг.  

                                                

5 Натур Фрейндли ХХК, Оюу Толгойн ордоос зэс, алт олборлох, боловсруулах төслийн өргөтгөл шинэчлэлтийн нэгдсэн 
төсөл – БОНБНҮТ, 2012, хуудас I-94 
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Хуванцар савыг дахин боловсруулж вандан сандал, хуванцар хашааны материал болон таг хийж 
байна. Төслийн талбайгаас гарсан хуванцар савыг дахин боловсруулж хийсэн дөрвөн вандан 
сандал уурхайн талбай дээр байгаа ба энэ нь уурхайн ажилчдын хог хаягдлыг ангилан ялгахад 
оруулж буй хувь нэмэр усны хуванцар савыг дахин боловсруулахад ихээхэн үүрэг гүйцэтгэж 
байгааг харуулна. Хуванцар савнаас ангижрах нь ихэнх уурхайн төслүүдэд томоохон асуудал 
байдаг бөгөөд энэ бол байгаль орчинд ээлтэй, мөн үр ашигтай шинэ шийдэл болох юм.     

Модон болон металл хаягдлуудыг дахин боловсруулах хаягдлын цэгт цуглуулдаг. Труба, хавтгай 
төмөр зэрэг металл хаягдлууд нь хэлбэр хэмжээнээс шалтгаалан дахин ашиглагдана. Модон 
хаягдлуудыг Ханбогд сумын иргэдэд түлшний зориулалтаар, эсвэл байшин барих болон өөр 
бусад хэрэглээнд хандивлаж байгаа. Ард иргэд модыг ачих үеэр хөдөлмөр хамгааллын 
ажилтнууд тэднийг дагалдан явж, аюулгүйн заавар зөвлөгөө өгч, багаж хэрэгслээр хангадаг. 
Засварын цех, хүнд машин механизм, дизель станцаас гарсан хаягдал тосыг түр хугацаанд 
Петровисийн ШТС дахь 25 тн багтаамжтай саванд цуглуулдаг. Үүнийг албан ёсны эрх бүхий 
хаягдал цуглуулагч нар тогтмол хугацаанд ирж авдаг.6 

9.7.4.3 Хог булшлах байгууламж 

ОУ-ын стандартын шаардлага хангасан хог хаягдлын технологийн дагуу булшлах төв баригдаж 
дуусаад 2014 оны 6 дугаар сараас ажиллаж эхлээд байна.  

Хог булшлах байгууламж нь нийт 2100 0м2 талбай, 190,000 м3 эзлэхүүнтэй. Хог булшлах 
байгууламжийн суурь дараах үе давхрагуудаас бүрдэнэ. Үүнд: 

• Нягтаршуулсан шавар – 600 мм 
• 1.5 мм зузаантай HDPE геомембран 
• Хамгаалагч давхрага – geotextile 
• Ялгарах шингэнийг цуглуулах давхрага 
• Шингэнийг шүүх хайрган давхрага. 

Хог булшлах үед ялгарах шингэн нь тусгай хоолойгоор ууршуулах санд хураагдана. Ууршуулах 
сан нь мөн нягтаршуулсан шавар – 600 мм болон 1.5 мм зузаантай HDPE геомембран (үл 
нэвчүүлэх) давхрагаар бүрсэн.7 

Гэрэл зураг 9.7: Хог хаягдал булшлах цэг 

                                                

6 Натур Фрейндли ХХК, Оюу Толгойн ордоос зэс, алт олборлох, боловсруулах төслийн өргөтгөл шинэчлэлтийн нэгдсэн 
төсөл – БОНБНҮТ, 2012, хуудас I-95 
7 Оюу Толгой ХХК, Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний биелэлтийн тайлан, 2015, хуудас 223 
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9.7.4.4 Шингэн хаягдал ууршуулах сан 

Хог хаягдал булшлах талбайгаас тунаж ялгарах шингэн хаягдлыг тусгай хоолойгоор ялгаруулан 
ус ууршуулах санд хуримтлуулдаг. Тус сан нь 10.544 м2 талбай эзлэх бөгөөд гурван (3) хэсэгтэй 
байна. Нэг хэсгийн урт нь 83 м, өргөн нь 45 м, хэсэг хоорондын таславч нь 8.5 метрийн өргөн 
байна. Бохир усны сангийн хамгаалалтын доторлогоо нь:  

 600 мм зузаантай нягтаршуулсан шавар доторлогоо (ус нэвтрүүлэх чадвар хамгийн ихдээ 
1х10-7 м/сек), 

 2 мм зузаантай өндөр нягтралтай полиэтилений геомембран (үл нэвчүүлэх)-аар 
тусгаарласан байна.  

Гэрэл зураг 9.8: Шингэн хаягдал ууршуулах сан 

9.7.4.5 Хог хаягдал шатаах зуух 

Хог хаягдлын нэгдсэн төв дээр аюултай хог хаягдал шатаах зуух баригдсан ба 2013 оны 8 дугаар 
сараас туршилтын журмаар ашиглаж эхэлсэн. Тус зуух нь өдөрт ойролцоогоор 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, тосоор 
бохирдсон фильтер шатааж байна.8 

Гэрэл зураг 9.9: Хог хаягдал шатаах зуух 

 

 

9.8 Болзошгүй нөлөөллүүд ба нөлөөллүүдийг бууруулах арга хэмжээ 

Энэхүү дэд бүлэгт, хог хаягдлыг эх үүсвэрүүдээр нь ангилж, хүмүүсийн амь нас, эрүүл мэнд, 
экологийн олон янз байдал, төслийн талбайг хүрээлэн орших экосистемд үзүүлэх сөрөг 

                                                

8 Оюу Толгой ХХК, Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний биелэлтийн тайлан, 2015, хуудас 223 
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нөлөөллийг бууруулах зорилгоор хог хаягдлын менежментийн хүрээнд хэрэгжүүлэх арга 
хэмжээнүүдийн талаар дэлгэрүүлэн авч үзлээ.  

9.8.1 Хаягдлын эх үүсвэрүүдээс үүсэх нөлөөлөл ба нөлөөллийг бууруулах арга 
хэмжээ 

Төслийн барилгажилт болон үйл ажиллагааны явцад хог хаягдал бий болно. Эдгээр хог 
хаягдлуудад доорхи зүйлс багтана. Үүнд: 

• Нефть, химийн гаралтай бүтээгдэхүүнүүд. Тухайлбал, ашиглаж хуучирсан тос, тостой 
холилдсон ус, тосорхог лаг, тосолгооны материал, хөргөлтийн бодис, тосны шүүр, 
торх, угаалгын бодис, уусгагч бодис, цэнэг хураагуур, дугуй, будаг, резин г.м. 

• Ердийн хог хаягдал. Тухайлбал, хоолны хаягдал, баглаа боодол, хүнсний сав г.м. 
• Дахин боловсруулах боломжтой хог хаягдал. Тухайлбал, цаас, цаасан хайрцаг, 

хуванцар, шил, хөнгөнцагаан лааз г.м. 
• Модон материалын хаягдал. Тухайлбал, барилгын модон материал, модон суурь, 

тайрдсууд г.м. 
• Хөнгөн тэрэгний болон уурхайн хүнд даацын машинуудын дугуйнууд, 
• Хаягдал бохир ус болон лаг зэрэг болно. 

Хүснэгт 9.6: Үйл ажиллагааны үеийн хог хаягдлын менежмент 

Хаягдлын төрөл Эх үүсвэр Зайлуулах/устгах болон дахин ашиглах 
арга 

Тосорхог лаг, уусгагч, тос 
арилгагч, тос, хаягдал тос, тосны 
фильтр 

Засварын цех, засвар 
үйлчилгээний машин 

Төслийн талбай дээр цуглуулж, тусгай 
зөвшөөрөл бүхий хаягдал боловсруулах 
байгууламжид устгуулах буюу дахин 
боловсруулуулахаар хүргүүлнэ. 

Хаягдал тосны савнууд Засварын цех, завсар 
үйлчилгээний машин 

Төслийн талбай дээр юүлнэ. Торхнуудыг 
дахин ашиглуулахаар бэлтгэн нийлүүлэгч 
рүү хүргүүлэх эсвэл зохих зөвшөөрөл бүхий 
байгууламжид устгана. 

Хаягдал металл, торхнууд Төслийн дэд бүтцийн 
хэсэг, суурин, оффис, 
засварын цех 

Төслийн талбай дээр ангилан цуглуулна. 
Дахин ашиглуулахаар тээвэрлэнэ. 

Ердийн хог хаягдал. Тухайлбал, 
биологийн задралд хялбар ордог 
органик (хоолны хаягдал), дахин 
боловсруулахад тохиромжгүй 
зарим хуванцар болон цаас 

Суурин, оффис болон 
засварын цех 

Төслийн талбай дээр ангилан, цуглуулна. 
Зохих зөвшөөрөл бүхий цэгт зайлуулж, 
устгана. 

Дахин боловсруулах боломжтой 
хог хаягдал. Тухайлбал, цаас, 
цаасан хайрцаг, хуванцар, шил, 
хөнгөнцагаан лааз г.м. 

Суурин, оффис болон 
засварын цех 

Төслийн талбай дээр ангилан, цуглуулна. 
Дахин ашиглуулахаар тээвэрлэнэ. 

Аюултай хаягдал – будаг, резин Засварын цех Төслийн талбай дээр цуглуулж, ангилан 
хадгална. Зохих зөвшөөрөл бүхий цэгт 
зайлуулж, устгана. 

Модон сууриуд болон тайрдас Төслийн талбайн дэд 
бүтцийн 
байгууламжууд, 
суурин, оффис, 
засварын цех 

Зөвхөн шаардлагатай хэмжээгээр 
бэлтгэх/нийлүүлэх замаар хаягдлыг 
багасгана. Эвдрээгүй модон сууриудыг 
нийлүүлэгчид буцаан хүргүүлж, дахин 
ашиглуулах.  

Дугуй Засварын цех Хөнгөн тэрэгний дугуйнуудыг талбай дээр 
хадгалан, зөвшөөрөл бүхий байгууламж руу 
тээвэрлэн дахин ашиглах эсвэл устгана. 
Уурхайн машин механизмын дугуйнуудыг 
төслийн талбайд булж устгах бөгөөд 
тэдгээрийн байршлыг бүртгэлжүүлэх 
шаардлагатай.  

Автомашины аккумулятор Засварын цех Төслийн талбайд тусгаарлан хадгалж, дахин 
ашиглуулахаар тусгай зөвшөөрөл бүхий 
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Хаягдлын төрөл Эх үүсвэр Зайлуулах/устгах болон дахин ашиглах 
арга 

байгууламж руу тээвэрлэнэ. 
Хаягдал бохир ус, цэвэрлэх 
байгууламжийн лаг 

Хаягдал бохир ус 
цэвэрлэх байгууламж 

Зохих шаардлага хангасан байгууламжид 

9.8.2 Хог хаягдлын (ахуйн болон үйлдвэрлэлийн) менежмент 

Төслийн үед бий болох хаягдал, тэдгээрийн устгал, зайлуулалтын улмаас байгаль орчинд үзүүлж 
болзошгүй нөлөөллүүдийг хог хаягдлын менежментийн процедурыг хэрэгжүүлэх замаар үр 
ашигтай зохион байгуулж, бууруулж болно. Эдгээр процедур нь төслийн байгаль орчны 
менежментийн чухал хэсэг болно. Хог хаягдлын менежментийн төлөвлөгөөний зорилт нь дараах 
зүйлсээс бүрдэнэ. Үүнд: 

• Судалгаа, дүн шинжилгээг тогтмол хийж, холбогдох хууль эрх зүйн баримт 
бичгүүдтэй нийцэж буй эсэхийг шалгах, 

• Хог хаягдлыг бууруулах арга хэмжээг онц шаардлагагүйгээр хог хаягдал бий 
болгохоос зайлсхийх, багасгах, дахин ашиглах, дахин боловсруулах зэргээр дэмжих, 

• Аж ахуйн сайн дадлыг хэвшүүлж, эрүүл мэнд болон аюулгүй байдлын эрсдлийг 
бууруулах, арилгах, 

• Үүсэн бий болж буй хог хаягдлын хэмжээг бүртгэлжүүлэхэд анхаарах, тэгснээр хог 
хаягдлын менежментийн зорилго, зорилтуудын гүйцэтгэлийг тогтоох, үр дүнг үнэлэх, 

• Ажилчид, гэрээт гүйцэтгэгч, гэрээт нийлүүлэгчид, харилцагчдыг хаягдлын 
менежментийн төлөвлөгөөний дагуу хүлээсэн үүргээ ойлгож, ухамсарлаж байгаа 
эсэхэд анхаарах, 

• Хаягдлын менежментийн үйл ажиллагаа, процедурыг байнга сайжруулах, 
• Ирээдүйд нөхөн сэргээлт хийх уурхайн талбайд хог хаягдлын улмаас үзүүлэх 

нөлөөллийг багасгах, мөн хөрс болон усны бохирдлоос хамгаалах зэрэг болно. 

Байгаль орчны бүрдэл хэсгүүд (хүмүүсийн амь нас, эрүүл мэнд, экологийн олон янз байдал, 
төслийн талбайг хүрээлэн орших экосистем)-д үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах зорилгоор 
хог хаягдлын менежментийг хэрэгжүүлнэ. 

9.8.3 Хаягдал чулуулаг ба хаягдлын байгууламжийн менежмент 

Төслийн үйл ажиллагааны улмаас бий болох эрдэс чулуулгийн гаралтай хаягдлын 
байгууламжуудын менежментийн талаар доор дэлгэрэнгүй авч үзэв. 

9.8.3.1 Хаягдал усны менежмент 

Ууршилт 

ХХБ-ийн усыг хаягдал хуримтлуулах дэд үүрүүдэд усны ууршилтыг хамгийн бага байлгах, 
нягтаршлыг сайжруулах замаар хаягдлаас халих усны хэмжээг бууруулах юм. ХХБ-д тунасан ус 
зүүн далан дагасан эрэгрүү урсаж, үүр 1-ийн хувьд зүүн хойд буланд, үүр 2-ийн хувьд зүүн 
өмнөд буланд байрлах эргэлтийн усан санд цутгах ба уг усыг хөвөх насосоор буцаан баяжуулах 
үйлдвэрт хүргэнэ. Далангийн зүүн талд цугласан усыг мөн хөвөгч насосоор соруулан баяжуулах 
үйлдвэрт өгнө. Эргэлтийн усан сан дахь усны хэвийн гүн ойролцоогоор 3 м байна. 
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Нэвчилт 

Хаягдал өөрөө нэвчилт багатай, мөн далангийн талбайн 75% орчим нь байгалиасаа Цэрдийн 
шавраар хучигдсан зэргээс шалтгаалан далангаас шүүрэх шүүрэлт хязгаарлагдмал хэмжээтэй. 
Үүр 1-ийн зүүн өмнөд хэсгээр ерөнхийдөө байгалийн шавар дутагдалтай тул Цэрдийн шавраар 1 
м зузаан нягтруулсан үеийг уг хэсэгт дэвсэж өгсөн. ХХБ-ийг орчин тойрноос нь хүрээ дагасан 
шүүрэлт цуглуулах сувгаар тусгаарласан бөгөөд ХХБ-ийн хүрээг даган шүүрэлт явагдах 
тохиолдолд уг суваг нь цуглуулах даланд усыг хуримтлуулж, насосоор соруулан, ХХБ-ийн 
эргэлтийн усан санд өгч, улмаар баяжуулах үйлдвэр уруу шахаж эргэлтэд оруулна. 

Үер 

Шингэн хаягдлыг ууршуулах сангаас бохир ус хальж асгарснаас, хог хаягдлыг хадгалах, 
тээвэрлэх, булшлах үйл ажиллагааны нөлөөгөөр тухайн орчинд хөрсний бохирдол үүсэж, улмаар 
хур тунадас орсон тохиолдолд үерийн усаар дамжин гадаргын болон бага гүний уст үеүдийг 
бохирдуулж болзошгүй. Тиймээс дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх шаардлагатай. Үүнд:    

 ХХБТ-ийн шингэн хаягдал хальж асгарахаас сэргийлж түвшинд нь байнгын хэмжилт 
хийж, хянах, 

 ХХБТ-ийг ажиллуулах журам болон бусад холбогдох бичиг баримтуудын биелэлтэд 
хяналт тавих, 

 Хо хаягдлын менежмент, хяналт шинжилгээг тогтмол хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. 

9.8.3.2 Хаягдал чулуулгийн менежмент 

Хаягдал чулуулгийн шинжилгээ 

ОТ уурхайн үйл ажиллагаанаас үүдэн бий болох хаягдал чулуулгийн овоолгооос  хүчиллэг урсац 
үүсэх боломжийг Олон улсын хүрээлэн буй орчны геохимийн EGi компанид 2014 оны 9 сараас  
2016 оны 3 сар хүртэл бэлтгэсэн сорьц  дээжинд дараах геохимийн шинж чанаруудыг 
тодорхойлох стандарт тестүүдийг хийсэн9. Үүнд: 

 1:2 харьцаагаар (1 хатуу, 2 ус) үл ионжсон усны цахилгаан дамжуулалт болон pH 
үзүүлэлт,  

 S тест (нийт хүхэр), 
 Хүчил саармагжуулалтын боломж (ANC), 
 NAPP - хүчил ялгаруулах цэвэр боломжийг нийт S болон ANC-н тооцоолол, 
 Цэвэр хүчил ялгаруулалтын тест (NAG) зэрэг орно. 
 Хүчил ялгуулалтын цэвэр боломж - NAPP (kgH2SO4/t) нь нийт S болон ANC үзүүлэлтийг 

ашиглаж хийдэг хүчиллэг суурийн тооцоолол бөгөөд MPA болон ANC хоорондын 
тэнцвэрийг харуулдаг. Хэрэв NAF нь сөрөг буюу хасах утга илэрхийлж байвал тухайн 
дээжинд хүчил  ялгарлаас сэргийлэх хангалттай ANC байна гэж үздэг бол эсрэгээрээ 
эерэг байвал тухайн  дээж  нь хүчил ялгаруулах боломжтойг илтгэнэ.  

 ОТ-н сорилын дээжинд хийсэн хүчил үүсгэх чадварын тестийн дүнг хүснэгт 1.6.2-т  
үзэхэд ANC болон MPA харьцаа 2 байсан. Ихэвчлэн энэ харьцаа 2 болон түүнээс дээш 
тохиолдлуудад  хүчил шүлтийн харьцааг саармагжуулж  хүчиллэг урсац үүсэх боломжгүй 
болгодог байна. 

 

 
                                                

9 Geochemical Characteristics of Oyu Tolgoi Monthly Tailings Composites,2015-2016, хуудас 1-5 
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Хүснэгт 9.7: ОТ-н сар бүрийн нийлмэл хаягдлын хүчиллэг шинж үүсгэх чадвах 
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2014 IX 8644 8.5 0.65 1.07 33 54 -21 1.66 8.3 0 0 NAF 
X 8643 8.4 0.76 0.86 26 55 -29 2.1 8.4 0 0 NAF 
XI 8642 8.5 0.72 1.04 32 56 -24 1.76 8.5 0 0 NAF 

2015 I 9771 8.5 0.88 0.72 22 69 -47 3.15 8.5 0 0 NAF 
II 9776 8.7 1.14 0.91 28 62 -34 2.22 8.5 0 0 NAF
III 9778 8.8 0.85 0.6 18 64 -46 3.47 8.9 0 0 NAF 
IV 9779 8.8 0.94 0.68 21 61 -40 2.92 9 0 0 NAF 
V 9775 8.7 0.87 0.86 26 60 -34 2.27 8.7 0 0 NAF 
VI 9774 8.7 0.86 0.9 28 59 -31 2.14 8.5 0 0 NAF 
VII 9772 8.7 0.82 0.85 26 56 -30 2.17 8.3 0 0 NAF 
VIII 9773 8.8 0.94 0.99 30 55 -25 1.82 8.2 0 0 NAF 
IX 9777 8.6 0.82 0.62 19 62 -43 3.29 9 0 0 NAF 
X 10488 8.2 1.28 1.02 31 59 -28 1.89 7.7 0 0 NAF 
XI 10489 8.3 1.33 1.38 42 49 -7 1.16 8.2 0 0 NAF 
XII 10490 8.5 1.16 1.36 42 49 -7 1.18 8.5 0 0 NAF 

2016 I 10491 8.5 1.05 1.32 40 51 -11 1.26 8.4 0 0 NAF
II 10492 8.4 1.22 1.53 47 51 -4 1.09 8.3 0 0 NAF 
III 10493 8.6 1.03 0.83 25 59 -34 2.33 8.4 0 0 NAF 

Тайлбар: 
pH1:2 =pH үзүүлэлт 
EC1:2 =Цахилгаан дамжуулалт (dS/m) 
MPA =Боломжит хамгийн их хүчиллэг (kgH2SO4/t) 
ANC =Хүчил саармагжуулах чадвар (kgH2SO4/t) 
NAPP =Цэвэр хүчил бий болгох боломж  
NAF= Хүчил үүсгэх чадваргүй 
PAF= Хүчил үүсгэх чадвартай  
PAF-LC= Бага хүчил үүсэх чадвартай  
UN = Тодорхойгүй ангилал 

Нийт хүрэх ‘S’ % нь харьцангуй тогтвортой буюу 0,6-0,1 %-н  хооронд хэлбэлзэж байсан бөгөөд 
хүчил саармагжуулах чадвар нь (ANC) 54-69 кг H2SO4/t, цэвэр хүчил бий болгох боломж (NAPP)  
-47 – -23 кг H2SO4/t хооронд байсан бол ANC/MPA харьцаанд бүх дээжинд биш ч 10 дээжинд 2 - 
оос өндөр байх тохиолдлууд бүртгэгдсэн. 

ОТ-н дээжинд нэмэлт (NAG) сорил явуулсан бөгөөд энэ нь тухайнд дээжүүдийн хүчил ялгаруулах 
боломжийг тодорхойлох  ба сорилын дүн  4.5-аас бага байвал хүчил үүсгэнэ гэж үзнэ. Харин ОТ-
н явуулсан дээжүүдийн NAG pH дунджаар 8.4 pH харьцаатай байсан нь хүчил үүсгэхгүй байх 
өндөр  боломжтойг харуулж байна.  

Нийт дээжүүдэд хийсэн геохимийн тестүүдийн дүнгээс үзэхэд NAF буюу хүчил үүсгэх чадваргүй 
гэсэн хариу гарсан. Хүчил үүсгэх болон хүчил үүсгэхгүй байх харьцаанаас харахад хаягдлын 
чулуулагт өөр хүдрийн материал үүсэх тохиолдолд пирит болон карбонатын шинж чанар 
өөрчлөгдвөл хаягдлын чулуулагт хүчиллэг урсац үүсэх магдлалтай. Тиймээс геохимийн өөрчлөлт 
болон ялгаатай байдлыг шалгах сорилыг тогтмол явуулж байх шаардлагатай. Цаашид дараах 
зүйлсийг анхаарах нь зүйтэй. 

Бууруулах арга хэмжээ 

Хаягдал чулуулгийн байгууламжуудад ил уурхайн хөрс хуулалтаас бий болох хаягдал чулуулаг 
болон бага агуулгатай хүдрийн овоолгын байгууламжууд тус тус орно. Хаягдал чулуулгийн 
байгууламжуудаас байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах зорилгоор доор дурдсан арга 
хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлэх шаардлагатай. Үүнд: 
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• Бага агуулгатай хүдэр болон хаягдал чулуулгийн дээжийг геохимийн шинжилгээнд 
хамруулж, хүчил үүсгэх потенциалыг хянах, 

• Уурхайн үйл ажиллагааны явцад хаягдал чулуулгийн хүчиллэг, шүлтлэгийн 
тэнцвэрийг тодорхойлохын тулд хаягдал материал тус бүрийн хүчил, шүлтийн 
тэнцвэрийн шинжилгээг долоо хоног бүр хийх шаардлагатай. Хүчил, шүлтийн 
тэнцвэрийн шинжилгээний дүнд хаягдал чулуулгийн хүчил үүсгэх потенциал нь бага 
гэж тогтоогдвол дээжлэлтийн давтамжийг бууруулж болно. 

• Төслийн талбайн уур амьсгалын нөхцөл, тухайлбал ууршилт нь хур тунадаснаас 
харьцангуй их байдаг учраас хүчиллэг материалын зөөгдөлт нь улирлын чанартай 
ширүүн борооны үед тохиолдож болох бөгөөд үүний улмаас газрын доорхи болон 
гадаргын ус бохирдож болзошгүй. Хаягдал чулуулгийн овоолгийн ус зайлуулах 
шийдэл нь үерийн усыг байгаль орчинд шууд нийлүүлэхээс өмнө цуглуулах, тунгаах 
системтэй байх ба эсвэл ил уурхай руу шууд нийлүүлдэг системтэй байх 
шаардлагатай. 

• Хүчил үүсгэх боломжтой чулуулаг (ХҮБЧ)-ийн хаягдлыг хүчил үл үүсгэх чулуулгийн 
(ХҮҮЧ) хаягдлаар хучих байдлаар овоолгод зохицуулан байршуулах. 

9.8.4 Хаягдал хадгалах байгууламжийн менежмент 

Олборлосон хүдрийг баяжуулах үйлдвэрт баяжуулах бөгөөд баяжуулах процессын явцад бий 
болох хаягдлыг хаягдлын байгууламжид хуурай аргаар хаяна. Хаягдлын байгууламжаас байгаль 
орчинд үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах зорилгоор доор дурдсан арга хэмжээнүүдийг авч 
хэрэгжүүлэх шаардлагатай. Үүнд: 

• Байгууламжуудын инженерийн шийдэл болон хяналтын ажиллагааны зорилго нь 
уурхай хаагдахаас өмнө болон дараа бий болох шүүрэлт болон хаягдлаас үүдэх 
эрсдэлийг багасгахад чиглэгдсэн байх, 

• Хаягдлын байгууламжийг хуурай сайр, гольдролоос аль болох хол байгуулах, 
• ХЧО болон ХХБ-ийн суурийг бэлтгэхдээ өнгөн хөрсийг хуулж тусад нь овоолго үүсгэн 

сүүлд нөхөн сэргээлтэд ашиглахаар тооцон хадгалах, суурьт нь нэвчилт үл үүсгэх 
шаварлаг материал болон геомембран дэвсэж өгөх, 

• ХХБ-ийнн даланг газар хөдлөлтөд тэсвэртэй, нурж сэтрэхээргүй бат бөх байхаар 
төлөвлөх, барих, 

• Байгууламжийн зураг төслийн шатанд үйлдвэрийн хаягдлын суух нөхцлийг 
сайжруулах талаар нэмэлт судалгаа явуулах, 

• Ашиглалт дуусахад хаягдлын байгууламжийг хүчил үл үүсгэх уурхайн хаягдал 
чулуулгаар гадаргууг хучих нөхцлийг хангаж өгнө. Ингэснээр уурхай хаагдахаас 
өмнө болон хаагдсаны дараагаар хаягдлын байгууламжаас ямар нэг тоосжилт үүсэх 
нөхцлийг хязгаарлах, 

• Хаягдлын өтгөрөлтийг хамгийн их байхаар хаягдлыг жижиглэх, шүүх, усны 
ялгаралтыг нэмэгдүүлж, түүнийг эргүүлэн ашиглах систем бүхий ХХБ-ийг 
байгуулахад онцгой анхаарал хандуулах, 

• Ашиглалтын явцад хүнд металл бүхий хаягдал агаар орчинд тоосжилтоор дамжин 
тархахаас сэргийлж, хаягдлын байгууламжийг байнга чийгтэй байлгах эсвэл үе 
шаттай нөхөн сэргээж, хаягдал чулуулгаар бүрэх зэрэг болно. 

• Хаягдал чулуулаг хүчил үүсгэх боломжтой нь тогтоогдсон тохиолдолд уурхайн 
төлөвлөлтөнд хүчил үл үүсгэх чулуулгийн хаягдалтай хамт хаягдлын овоолгод булах 
эсвэл шохойн чулуутай (CaCO3) холих хэлбэрээр байршуулах зэргээр нарийвчлан авч 
үзэх зэрэг болно. 
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9.8.5 Аюултай хог хаягдлын менежмент 

ОТ уурхайн бүхий байгууламжуудад хэрэглэж байгаа хүнд, аюултай, хортой материалаар газрын 
доорх ус, хөрс, агаарыг бохирдуулахаас хамгаалах зорилгоор аюултай болон хортой материалын 
менежментийн төлөвлөгөө, аюулаас урьдчилан сэргийлэх, аюул тулгарсан үед авч хэрэгжүүлэх 
арга хэмжээний төлөвлөгөө, осол, эрсдэлийн менежментийн төлөвлөгөөг төсөл хэрэгжих бүхий л 
үе шатанд дагаж мөрдөх шаардлагатай.  

Эдгээр баримт бичгийг хэрэгжүүлэх явцад аюултай болон хортой материалыг тээвэрлэх, 
хадгалах, түгээх үед алдах, гоожихоос урьдчилан сэргийлэх бололцоогүй осол аваар тохиолдох 
үед түүнийг хэрхэн цэвэрлэх, аюулгүй болгох арга хэмжээг тодорхойлон зааж өгсөн байх ёстой. 
Аюултай болон хортой материалын менежментийн төлөвлөгөөнд дараах зүйлсийг зайлшгүй 
оруулсан байх ёстой. Үүнд: 

• Тухайн бодис, материалыг алдагдахаас бүрэн сэргийлсэн хадгалалтын нөхцөлүүд; 
• Алдагдал, гоожилт болон бусад нөхцөлд түүнийг хэрхэн цуглуулж аюулгүй болгох 

нөхцөлүүд; 
• Үйлдвэрлэлийн талбайд аюултай болон хортой материалыг хэрхэн хүргэхийг 

тодорхойлсон тээврийн стандартууд;  
• Аюултай болон хортой материалыг хүлээлгэж өгөх стандарт зэрэг багтана.  

Аюултай болон хортой бодис материалын алдагдлыг хэрхэн цэвэрлэх асуудлыг аюулаас 
урьдчилан сэргийлэх, аюул тулгарсан үед авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний гарын авлагуудад 
тусгасан байна.  

ОТ-н засварын цехээс гарсан хаягдал дугуй, машины аккумлятор цэнэглэгч мөн хоосон тосны 
савнуудыг бусад хаягдлуудаас тусгайлан хадгалдаг. Хаягдал зайлуулах маршрутыг тогтоож 
байгаа боловч, Монгол Улсад хаягдлыг дахин боловсруулах баталгаатай байгууламж байхгүй 
учраас ОТ төслийн хаягдлын менежментийн төлөвлөгөөнд нөлөөлна.  

ОТ төслийн үйл ажиллагаанаас гарсан халдвартай болон аюултай хаягдлуудыг ангилан ялгаж, 
12000C-т шатаадаг. Одоогоор нийт шатаасан хаягдлын 95% нь тосны шүүлтүүр болон тосны 
хаягдал байна. 

Барилгын ажлаас нөлөөлж болохуйц нөлөөллийг багасгахын тулд аюултай болон хаягдал 
материалуудтай ажиллах журмыг ОТ-н Байгаль орчны алба мөрдөж, мониторинг хийж ажиллах 
бөгөөд ахуйн болон үйлдвэрлэлийн хог хаягдлыг ажил дууссаны дараа төслийн хаягдлын 
менежментийн байгууламжаар дамжуулан талбайгаас зайлуулна. Үүнд барилгын ажлын улмаас 
бохирдсон хөрс хамаарна. 

Цаашилбал, суурь судлагааны болон барилгын ажлын эхэн үед ОТ-н боловсруулсан бүс нутгийн 
гүний усны мониторингийн хөтөлбөр хэвээр хадгалагдах бөгөөд барилга байгуулалтын ажил 
гүний усны түвшин, эсвэл гүний усны чанарт нөлөөлөл үзүүлж байна уу үгүй юу гэдгийг 
үнэлэхийн тулд мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийж байгаа болно. 

Аюултай материалтай харьцах, тээвэрлэх, түүнд менежмент хийхтэй холбоотой ажиллагааны 
хор хөнөөлийг бууруулах гол арга хэмжээ нь ОТ-н менежментийн дүрэм журамтай нийцэж 
ажиллах явдал юм. Орон нутгийн байгаль орчинд аюултай, хортой материал цацагдсан 
тохиолдолд ОТ-н онцгой байдлын ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу ажиллана. Томоохон 
нөлөөлөл үзүүлэх боломж магадлал өндөртэй гэж үзэх тохиолдолд хор хөнөөлийг бууруулах 
арга хэмжээг хэрэгжүүлсний дараа энэ нь магадлал багасах юм.   
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Аливаа асгаралт, гоожилтыг хэрэв бүрэн засч залруулаагүй бол ОТ уг нөлөөллийг оновчтой, үр 
дүнтэйгээр бууруулах явдлыг баталгаажуулахын тулд түүнийг засч сайжруулах хөтөлбөрийг 
байгаль орчны мониторингийн хөтөлбөртэй хамтатган боловсруулж хэрэгжүүлнэ. Гүний усны 
чанарт өөрчлөлт гарч байгаа эсэхийг эртнээс тодорхойлохын тулд гүний усны чанарын 
мониторингийг төслийн туршид хэрэгжүүлнэ. Ийм бохирдлыг олж тогтоосон бол засч 
сайжруулах зохистой арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх ба тэдгээрт инженерийн шийдэл эсвэл, ОТ-н 
менежментийн дүрэм журмыг шинэчлэн засварлах ажлууд багтана.10 

9.8.6 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. Нүүрсустөрөгчийн 
уурших хэмжээ мөн биологийн аргаар цэвэрших хурд нь агаарын хэмтэй шууд хамааралтай 
учраас манай орны дулааны улирал богино тул энэ 2 урвалын хурдыг ялангуяа биологийн 
процессийн бүтээмжийг сайжруулахын тулд нэмэлт бодис хэрэглэх туршилтын ажлыг 
гүйцэтгэсэн болно. Энэ хөрсийг боловсруулах туршилтанд Энретех (Enretech) ашигласан. 
Enretech нь тос/түлшийг шингээх мөн асгаралт дээр шууд хэрэглэхэд бохирдсон хөрсийг 
саармагжуулах гэсэн 2 шинж чанартай бодис юм. Энэ бүтээгдэхүүн нь  тосны ургамал болон 
хөрсөнд  элбэг тохиолддог байгаль дээрхи бактери агуулдаг.  Нүүрсустөрөгч болон чийг 
хангалттай байх үед эдгээр бактери нь хөрс бохирдуулагчийг гэм хоргүй бодис болгон задалж 
өгдөг. Энэ жилийн хувьд өөрөөр нь дахин сэргээх буюу сийрэгжүүлж бохирдсон хөрсийг 
цэвэршүүлж саармагжуулсан. Сийрэгжүүлэх процесс нь сар болгон явагдаж бохирдсон хөрсийг 
өөрөөр нь дахин сийрэгжүүлж ууршуулах арга юм. Түүнчлэн нүүрс-устөрөгчийн бохирдол 
тодорхойлох PID – Photo IРon Detector багажаар жилийн эцэст нүүрс-устөрөгчийн бохирдлыг нь 
тодорхойлж хэрэв нүүрс-устөрөгчийн хэмжээ зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс бага гарвал хог 
хаягдлын нэгдсэн төв болох Landfill-д үлдэгдэл хог хаягдлыг булж устгахад ашиглах болно.  

Хог хаягдлыг дахин боловсруулах чиглэлээр дотоодын нөөц бололцоонд тулгуурлан хүнсний 
хаягдал ногоог Бокаши бодис ашиглан исгэж бордоо гарган авах туршилтыг 2013 оноос 
эхлүүлсэн. Энэ жилийн хувьд байгаль орчин нөхөн сэргээлтийн гэрээт компани болох 
Састанабилити азиа-тай хамтран хоолны хог хаягдлыг дахин боловсруулах тал дээр судалгааны 
ажил хийгдээд явж байна.   

9.9 Хяналт шинжилгээ 
9.9.1 Хаягдал чулуулаг ба хаягдал хадгалах байгууламжийн хяналт шинжилгээ 

Хяналт, шинжилгээний хөтөлбөрийн үр дүнг холбогдох эрх бүхий байгууллага, нутгийн оршин 
суугчдын төлөөлөл болон зэргэлдээ орших ус хэрэглэгчид зэрэг нөлөөлөлд өртөгсдөд тогтмол 
жилд нэгээс доошгүй удаа танилцуулж байх шаардлагатай. 

Энэхүү хяналтын хөтөлбөрийн үед ХХБ болон ХЧО орчимд түүнээс нэвчилт бий болж буй эсэхэд 
хяналт тавих цооногууд, түүнээс авах дээжлэлт, бохирдуулагч бодисын агууламж зэргийг тус 
тайлангийн газрын доорхи усны бүлэгт дэлгэрэнгүй авч үзсэн. 

ХХБ-аас үүсэж болзошгүй тоосжилтын хяналтыг уг байгууламжийн зүүн буюу зүүн хойд 
хэсгүүдэд цэг сонгон явуулах ба тус тайлангийн агаарын чанарын бүлэг, агаарын чанарын 
хяналт шинжилгээний хөтөлбөрт тус тус дэлгэрэнгүй тусгасан болно. Тоосны найрлага, чанарын 
үзүүлэлтүүдийг агаар дахь тоосны хэмжилтээр болон тоос унаж хуримтлагдсан газруудын 
хөрсний дээжийг авч тус тус тогтооно. Үүнээс гадна ХХБ-ийн гадаргуугаас тоосжилт бий болж 

                                                

10 Натур Фрейндли ХХК, Оюу Толгойн ордоос зэс, алт олборлох, боловсруулах төслийн өргөтгөл шинэчлэлтийн нэгдсэн 
төсөл – БОНБНҮТ, 2012, хуудас I-96 
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байгаа эсэхийг ажиглалт, үзлэг хийх байдлаар байнга хянаж, тоосжилт бууруулах холбогдох 
арга хэмжээг шуурхай авч байх шаардлагатай. 

Хаягдал чулуулгийн овоолго, бага агуулгатай хүдрийн овоолго болон ХХБ-ийн далангийн 
тогтворжилтыг ашиглалтын явцад жил тутам холбогдох стандарт, аргачлалын дагуу хийж 
байвал зохино. 

9.9.2 Хог хаягдал (ахуйн болон үйлдвэрлэлийн)-ын хяналт, шинжилгээ 

Төслийн үйл ажиллагаатай холбогдох хог хаягдлын менежментэд хяналт, шинжилгээ хийснээр 
доорхи зүйлсийг хэрэгжүүлэх боломжтой болно. Үүнд: 

• Хог хаягдлын мэдээллийг цуглуулж, задлан шинжилснээр төслийн бүхий л үе 
шатуудад хог хаягдал онц шаардлагагүйгээр бий болгохоос зайлсхийх, багасгах, хог 
хаягдлын менежмент зэрэг арга хэмжээнүүдийг байнга засан сайжруулах, 

• Хяналт шинжилгээ хийж хэрэв шаардлагатай гэж үзвэл хог хаягдлын талаар тавьсан 
зорилго, зорилтуудыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээнүүдийг санаачлах, 

• Хог хаягдлын менежментийн бодит үр дүнг үнэлэх, урьдчилан таамаглаж буй 
нөлөөллүүд, бууруулах арга хэмжээнүүдтэй харьцуулах, 

• Байгаль орчинд үзүүлж болзошгүй нөлөөллийг хянах, 
• Ослын болзошгүй тохиолдол болон осол гарсан үед авч хэрэгжүүлэх арга 

хэмжээнүүдийг урьдчилан төлөвлөсөн байх зэрэг болно. 

Дүгнэлт 

Хог хаягдлыг эх үүсвэр дээр ангилах замаар хэмжээг нь бууруулах, бүтээгдэхүүний дахин 
ашиглах, боловсруулах болон байгаль орчинд аюулгүй арга технологиор устгах бүхий л 
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 ашигласнаар хог хаягдлын хэмжээг бууруулж байна.  
• Ус савлах үйлдвэр ашиглалтанд орсноор жижиг савлагаат усны хуванцар савны их 

хэмжээтэй гардаг хаягдал 30%-иар буурсан. 
• Мөн хоолны газар нэг цэгт төвлөрсөнөөр хоолны хаягдал сүүлийн 4 сар дараалан 

буураад байна. Үлдэгдэл хог хаягдал 2 сар дараалан буурсан үзүүлэлттэй байна.  
• Дахин ашиглах болон боловсруулах – Хаягдал мод 377 тэвш болон хаягдал дугуй 4 

тэвшийг тус тус орон нутгийн иргэдэд өгч хоёрдогч зорилгоор ашиглагдсан бол 
хуванцар сав 3132 уут (1 тн), хаягдал төмөр 739.7тн, хаягдал тос нийт 878.1 тн-ийг 
тус тус дахин боловсруулах үйлдвэрт нийлүүлсэн. 
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Хураангуй 

Энвайронментал Геокемистры Интернашинал\ Интернационал (Pty, EGi) компани нь 
ОТ ХХК-ийн захиалгаар уурхайд үүсэж болзошгүй Хүчиллэг чулуулгийн урсац (ХЧУ)-ын нөхцөл 
байдлыг судлах зорилгоор хаягдал чулуулаг болон баяжуулах үйлдвэрлэлийн хаягдлын дээжинд 
геохимийн үнэлгээ хийсэн. 

ОТ ХХК нь хүчиллэг чулуулгийн урсацын эрсдэлийг бууруулах болон нөлөөлөлд өртөх эрсдэлтэй 
байгаль орчинг хамгаалахад чиглэгдсэн Хүчиллэг чулуулгийн урсацын менежментийн 
төлөвлөгөөг боловсруулсан. ХЧУ төлөвлөгөө нь хүчил үл үүсгэх ба үүсгэх боломжтой материалыг 
ангилах сайт ангиллын систем, байгаль орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн хүрээн дэх 
тэсэлгээний цооногоос авч буй хог хаягдал болон хүдрийн дээжүүд, сайт ангиллын системийг 
баталгаажуулах зорилготой тэсэлгээний цооногийн мэдээллийн дотоод хяналт, ба хог хаягдал 
болон овоолгын менежментийн төлөвлөгөөнөөс бүрдэнэ.  

ОТ-д ашиглаж байгаа сайт ангиллын систем нь хүхэр, зэсийн агуулга, элэгдлийн төрөл, 
литологи, болон материалын төрлийг хослуулан хүчил үл үүсгэх эсвэл үүсгэх боломжтой 
материал гэж бүлэглэн ангилдаг. Тухайлбал, исэл болон  шилжилтэнд 0.2% жинтэй хүхэр, шинэ 
(исэлдээгүй) хаягдал чулуулагт 0.8% жинтэй хүхэр ашиглан хүчил үл үүсгэх болон үүсгэх 
боломжтой материал гэж ялгаж байна. Мөн материалыг хүчил үл үүсгэгч чулуулаг гэж 
ангилахад ислийн болон шилжилтийн хаягдалд <0.25% жинтэй зэсийн утга шаардлагатай. 
Хүхрийн агууламж байхгүй тохиолдолд литологи болон эрдсийн аргачлалыг ашиглаж хаягдал 
чулуулгийг хүчил үл үүсгэх болон үүсгэх боломжтой гэж ангилах бөгөөд өлгүү ханын хурдас 
(CS2, CS3 болон Da4) нь дандаа хүчил үл үүсгэгч байна. Хүдэр болон хаягдал нь хүчил үүсгэх 
боломжтой ангилалд орно. 

Геохимийн туршилтын ажилд хаягдал чулуулгийн материалыг төлөөлүүлж одоогийн ил уурхайн 
үйл ажиллагааны тавин тэсэлгээний цооногийн огтлолын дээжүүд болон гурван сарын хаягдлын 
дээжийг ашигласан. Бүх дээжийг стандарт геохимийн шинж чанарыг тодорхойлох тестээр 
шинжилсэн. Үүнд: нийт хүхэр, хүчил саармагжуулах чадвар болон цэвэр хүчил үүсгэх нэг 
шатлалтай шинжилгээнүүд (NADpH, Н Х 4.5, Н Х 7) зэргийг тодорхойлсон. Зарим дээжид нэмэлт 
анализ хийж, ангилалтай холбоотой эргэлзээг шийдвэрлэн, геохимийн бүтцийн талаар 
дэлгэрэнгүй мэдээлэл авсан.  

Үндсэн дүгнэлтүүд 

• Ил гарсан хаягдал чулуулгийн дээжүүд нь Хүчиллэг чулуулгийн урсац үүсгэх 
боломж багатай, нийт S бага, ялгаран гарч буй хүчлийг саармагжуулах илүүдэл 
ХСЧ байна. Бүх дээж хүчил үл үүсгэх ангилалд хамаарсан. 

• Хаягдал чулуулгийн дээж нь илүүдэл ХСЧ-г илтгэх ба дунджаар 60 орчим кг 
H2SO4/тонн байна. Эдгээр ХҮҮ материалыг ашиглан хүчил үүсгэх боломжтой 
материалтай хольж үелүүлэн Хүчиллэг чулуулгийн урсацыг хянах боломж байж 
болзошгүй. 

• ХСЧ нь шавранцар, тунамал чулуулаг болон хагарлын бүсийн литологид илүү их 
утгаар буюу нийт ХСЧ-ийн 80-100% хүртэл байна. Харин игнимбрит болон базальт 
далан босгох материалуудад буфер хийх ХСЧ нь 60% -иас бага байна. Үүнээс 
харахад стандарт лабораторийн туршилтаар эдгээр галт уулын литологийн ХСЧ-г 
хэтрүүлэн үнэлж, Хүчиллэг чулуулгийн урсацыг дутуу тооцоолох боломжтой байна. 

• Дээжүүд бага S агууламжтай (өөрөөр хэлбэл хамгийн их S агууламж нь 0.46% байсан 
ба хүхрийн агууламж нь > 0.1%-тай 9 дээж) байсан бөгөөд бүх дээжийг ХҮҮ гэж 
ангилсан. Энэ нь S-ийн хязгаарыг тогтооход одоо ашиглаж буй исэл болон шинэ 
материалын 0.2 WT% ба 0.8 WT%-г болон материалыг ХҮҮ болон ХҮБ гэж ангилах 
1.5-ын АNCTC / MPA харьцааг баталгаажуулж байна.  
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• Хаягдал чулуулгийн дээжид хэд хэдэн байгаль орчинд ач холбогдолтой металлууд/ 
металлойд-ууд тухайлбал, ихэвчлэн Cu, бас Ag, As, Mo болон Se баяжигддаг. 
Дээжинд Ag, As, Mo, Se болон бусад байгаль орчны чухал элементүүд баяжих явц 
илэрсэн боловч эдгээрийг усаар задлахад мэдэгдэхүйц хөдөлгөөн ажиглагдаагүй. 

• 2014 оны есдүгээр сараас 2014 оны арваннэгдүгээр сарын турш үүссэн хаягдлын 
дээж нь геохимийн бүтэцээрээ нэгэн төрлийн байсан. Хаягдал нь дунд зэргийн 
хүхрийн агууламж (~1S%) болон дунд зэргийн ХСЧ –ын утга (~50 кг H2SO4/т)-тай 
байсан ба ANC/ MPA-ын харьцаа нь 2.0-оос ялимгүй бага байна. Хаягдлыг 
төлөөлүүлж авсан дээж нь ХҮҮ байна. 

• Кинетик ХҮҮ-ийн үр дүнгээр хаягдал дахь пирит исэлдэлтийн хурд нь удаан 
гэж тодорхойлогдсон ба карбонатын уусалтын хурдтай таарч байна. 

• Хаягдал нь хэд хэдэн байгаль орчинд ач холбогдолтой металлууд/ металлойд болох 
Ag, As, Mo ба Se-д баяжуулагдсан. Гэхдээ эдгээр металлууд/ металлойдыг усаар 
задлахад мэдэгдэхүйц хөдөлгөөн ажиглагдаагүй. 

• Баруун өмнөд хүдрийн ордод урьд нь хийж байсан судалгааны үр дүнтэй сая хийсэн 
хаягдлын үр дүн нь нийцэж байгаа бөгөөд ерөнхийдөө Баруун өмнөд хүдрийн 
хаягдал нь Хүчиллэг чулуулгийн урсацын эрсдэл багатайг илтгэж байна. Гэвч 
Хүчиллэг чулуулгийн урсацыг урт хугацаанд хянаж тооцоолохын тулд хүдрийн 
тэжээлийн геохимийн өөрчлөлт болон хаягдлын найрлагын өөрчлөлтийн тухай 
дэлгэрэнгүй мэдээлэл цуглуулах шаардлагатай. 
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10. ЭРСДЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ, МЕНЕЖМЕНТ 

Танилцуулга 

Оюу Толгойн ордоос зэс, алт олборлох, боловсруулах төслийн үйл ажиллагаанаас хүний эрүүл 
мэнд, байгаль орчинд учирч болзошгүй эрсдэлийг үнэлэхдээ Байгаль орчин ногоон хөгжлийн 
сайд, Эрүүл мэндийн сайд, Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын А-50/378/565 дугаар 
хамтарсан тушаалын 1 дүгээр хавсралт “Химийн хорт болон аюултай бодисын эрсдэлийн үнэлгээ 
хийх журам”, 2 дугаар хавсралт “Химийн хорт болон аюултай бодисын эрсдэлийн үнэлгээ хийх 
аргачлал”, Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээ хийх аргачлалыг ашиглалаа. 

Эрсдэлийн үнэлгээ нь хүний эрүүл мэндийн эрсдэлийн үнэлгээ, байгаль орчны эрсдэлийн 
үнэлгээ, осол, аюулын эрсдэлийн үнэлгээ гэсэн үндсэн хэсгүүдээс бүрдэнэ. Хүний эрүүл мэндийн 
эрсдэлийн үнэлгээ, байгаль орчны эрсдэлийн үнэлгээний аргазүй нь ижил бөгөөд хүлээн авагчид 
бохирдол ямар замаар өртсөнөөс хүний эрүүл мэндэд хэрхэн нөлөөлж болохыг үнэлэхэд чиглэнэ. 
Харин осол, аюулын эрсдэлийн үнэлгээ нь байгалийн болон хүний үйл ажиллагаатай 
холбоотойгоор үүсэж болох аюул, ослын магадлал, давтамж, хүчийг тогтоож, тэдгээрийн эрүүл 
мэнд, байгаль орчин, эд хөрөнгөд учруулж болох хохирол, сөрөг нөлөөллийг үнэлэх зорилготой. 

Эрсдэлийн үнэлгээний үе шатууд 

Уг эрсдэлийн үнэлгээг гүйцэтгэхдээ эрүүл мэнд, байгаль орчинд учирч болзошгүй нөхцөл 
байдлыг урьдчилан таамаглах байдлаар төслийн дараах үе шатуудад гүйцэтгэв. 

1. Барилга байгууламж барих /гүний уурхайн бүтээн байгуулалт/, 
2. Төсөл хэрэгжих, 
3. Төсөл дуусч үйл ажиллагаа зогсох, 
4. Төсөл дууссаны дараа. 

Судлагдсан байдал 

Оюу Толгой төслийн одоогийн батлагдсан хүчин чадал, үйл ажиллагаа болон түүнд шаардагдах 
химийн бодисын байгаль орчинд нөлөөлөх байдал, эрсдэлийг тодорхойлохоор дараах эрсдэлийн 
үнэлгээнүүдийг хийлгэж мөрдлөг болгон ажиллаж байна.  

Хүснэгт 10.1: Нэмэлт тодотгол байдлаар хийгдсэн химийн бодисын эрсдэлийн үнэлгээний 
тайлангууд 

No Нэр Гүйцэтгэсэн 
огноо 

Зориулалт Гүйцэтгэсэн 

1 
“Химийн хорт болон аюултай бодисын 
БОНБНҮ, эрсдэлийн үнэлгээний нэмэлт 
тодотгол 

2011 
Оюу Толгой уурхайн 
ТЭЗҮ шинэчлэгдэж 
батлагдсан 

SEC 

2 

Оюу Толгой төслийн нэмэлт тодотгол 
буюу Оюу Толгой төслийн баяжуулах 
үйлдвэрийн химийн нэмэлт 
бодисуудын эрсдэлийн үнэлгээ 

2012 
Баяжуулах үйлдвэрт 
ашиглах нэмэлт 
химийн бодисууд 

MGES Consultant 

3 
Оюу Толгой төслийн Баяжуулах 
үйлдвэрт ашиглаж буй химийн 
бодисын эрсдэлийн үнэлгээний тайлан 

2014 
Баяжуулах үйлдвэрт 
ашиглах нэмэлт 
химийн бодисууд 

Nature sustainable 

Энэхүү эрсдэлийн үнэлгээ нь 2014 онд хийгдсэн ОТ төслийн Баяжуулах үйлдвэрт ашиглаж буй 
химийн бодисын эрсдэлийн үнэлгээний тайлан, 2012 онд хийгдсэн ОТ-н ордоос зэс, алт 
олборлох, боловсруулах төслийн өргөтгөл шинэчлэлтийн нэгдсэн төслийн тайланг ишлэл болгон 
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ашиглаж, “Химийн хорт болон аюултай бодисын эрсдэлийн үнэлгээ хийх аргачлал”-ын дагуу 
тооцооллуудыг шинэчлэн боловсрууллаа. 

10.1 Оюу Толгой төслийн ерөнхий үзүүлэлт 

Өртөгч: Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын Жавхлант багийн нутагт амьдардаг 10 км-ийн радиус 
дахь нөлөөллийн бүсэд амьдарч буй иргэд, Оюу толгой төслийн ашиглалтын болон барилгын 
ажилчид орно. 

Хүснэгт 10.2: Ашиглалтын болон барилга, угсралтын ажилчдын тоо 
Хэсэг 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Ашиглалтын үеийн 
ажиллагсад 2,746 2,332 2,332 2,332 2,332 4,280 4,234 4,272 4,138 

*Талбай дээр 1,812 1,539 1,539 1,539 1,539 3,015 2,953 2,907 2,779 
Барилга, угсралтын ажилчид 442 3,016 3,746 3,338 2,127 1,506 211   
Жич: * Өгөгдсөн дурын хугацаанд талбай дээр байх ажиллах хүчин 

Эрсдэл учруулж болзошгүй химийн бодис/бохирдуулагч: Бохирдсон хөрс, агаар, усаар 
дамжин өртөгчдөд хүрэх химийн болон хорт бодис /бохирдуулагч/-ыг тодорхойлохдоо байгаль 
орчны төлөв байдлын судалгааны үед агаар, ус, хөрсөнд хийсэн лабораторийн шинжилгээний үр 
дүнг харгалзан үзсэн ба уг шинжилгээгээр Монгол Улсын стандартад заасан хүлцэх хэмжээг 
давж гарсан химийн бодис (бохирдуулагч)-д эрсдэлийн үнэлгээг хийлээ. 

Хүснэгт 10.3: Эрсдэлийн үнэлгээнд ашиглагдах химийн бодисын үзүүлэлтүүд /ус/1 
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BH07-09PZ 0.1 355.9 936.6 0.1 
0.0

2 
0.1 5.3 

0.0
1 

0.00
5 

0.01 0.01 0.01 0.1 0.01 0.1 

OT12-
MB01 

0.1 196.3 184.4 0.1 
0.0

1 
0.1 0.7 

0.0
1 

0.00
5 

0.05 0.01 0.01 0.1 0.01 0.1 

OTMB11-
14 

4.6 229.2 517.8 0.1 
0.0

5 
0.1 0.6 

0.0
1 

  0.01 0.01 0.01 0.1 0.01 0.1 

OTMB11-
26 

0.11 3675 3403 0.1 
0.0

1 
0.1 1.46 

57.
8 

0.00
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  0.01 0.05 0.1 0.01 0.1 

OTMB11-
26 

0.13 5351 3224 0.01 
0.0
12 

0.0
25 

0.96 
42.
47 

0.00
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0.01 0.001 
0.00

5 
0.16 0.019 0.01 

OTMB15-
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  5598 4390                         

OTRC-
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0.09 293.4 5 0.01 
0.0
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0.0
82 

0.01 
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  0.01 0.01 0.1 0.01 0.1 

OTRC-
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0.13 8315 1246 0.1 
0.0
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0.00
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  0.01 0.09 0.1 0.49 0.1 
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Тайлбар: 
 Стандартаас давсан дундаж үзүүлэлтүүд /тооцоололд ашиглахгүй/ 
 Стандартаас давсан хамгийн өндөр үзүүлэлтүүд /тооцоололд ашиглана/ 

 
Хүснэгт 10.4: Эрсдэлийн үнэлгээнд харгалзан үзэх хөрс бохирдуулагч элементүүдийн 
агууламж 

Байршил 
Элемент, мг/кг 

F As Cu Mo 
SMP-LA01 665 11 14 <5 
SMP-LA02 610 14 24 <5 
SMP-LA03 716 13 34 <5 

                                                

1 Тайлбар: Уг хүснэгтэд зөвхөн стандартаас давсан зарим үзүүлэлтүүдийг оруулсан бөгөөд ус шинжилгээний бүрэн 
үзүүлэлтийг тайлангийн хавсралтаас харна уу 
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Байршил 
Элемент, мг/кг 

F As Cu Mo 
SMP-LA04 616 15 24 11 
SMP-LA05 542 11 12 <5 
SMP-LaFi01 718 14 46 <5 
SMP-LaFi02 741 17 89 <5 
SMP-SH01 574 15 65 <5 
SMP-CHP 651 13 28 <5 
SMP-WWTP 499 18 61 9 
SMP-PDS01 560 15 44 <5 
SMP-PDS02 661 16 170 <5 
SMP-QrBP 564 13 29 <5 
SMP-PAP 744 14 18 17 
SMP-QrBP   12 92 <5 
SMP-UnRi01   14 26 <5 
SMP-UnRi02   11 22 <5 
SMP-UnRi03   11 22 <5 
SMP-WMC01 590 12 25 <5 
SMP-WMC02 519 11 19 <5 
SMP-WMC03 577 11 20 <5 
SMP-WMC04 528 11 20 <5 
SMP-WMC05 621 12 11 <5 
SMP-WMC06 622 14 18 <5 

MNS 5850:2008 
ЗДХ 200 6 100 5 
Хортой агууламж 800 30 500 20 
Аюултай агууламж 1500 50 1000 50 

 Эрсдэлийн үнэлгээнд ашиглах агууламж 

Бохирдол тархах зам: Химийн бодис нь тодорхой замуудаар дамжин сөрөг нөлөө үзүүлэхүйц 
тун хэмжээнд хүрсэн тохиолдолд хүний эрүүл мэндэд бодитой сөрөг нөлөө үзүүлэх боломжтой 
бөгөөд дамжих зам байхгүй бол хичнээн өндөр агууламжтай химийн бодис байлаа ч энэ нь 
эрсдэл үүсгэх боломжгүй. Харин хүний эрүүл мэндэд нөлөөлөх тархалтыг дараах байдлаар 
тодорхойлов (Хүснэгт 10.5). 

Хүснэгт 10.5: Төслийн бүхий л үе шатуудад хүний эрүүл мэндэд учруулж болзошгүй эрсдэлийн 
асуудлууд 
Бохирдуулагч эх 
үүсвэрүүд 

Тархах зам 
Өртөлтийн 
орчин 

Өртөлтийн зам Өртөгч 

Техник хэрэгслийн 
хөдөлгөөнөөс бий болох 
тоосжилт 

Салхи  Агаар 
Амьсгалах, биеийн 
гадаргуугаар хүрэлцэх  

Жавхлант 
багийн 
иргэд, 
нөлөөллийн 
бүс дэх айл 
өрхүүд ба 
төслийн 
ажилчид 

Машины 
хөдөлгөөн 

Агаар Амьсгалах 

Хаягдлын сангаас нэвчилт, 
шүүрэлтийн улмаас 
алдагдаж болзошгүй 
химийн хорт болон 
аюултай бодис 

Газрын доорх 
ус 

Хөрс- Ургамал-Мал Идэх 
Ундны ус Уух 

Ууршилт Агаар Амьсгалах 

Техник хэрэгслээс 
ялгаруулах агаар 
бохирдуулагч түгээмэл 
хийнүүд 

Агаарын 
урсгалаар 

Агаар Амьсгалах 

10.2 Гүний уурхайн бүтээн байгуулалт болон төслийн хэрэгжилтийн үе шат 
10.2.1 Хүний эрүүл мэндийн эрсдэлийн үнэлгээ 
10.2.1.1 Өртөлтийн үнэлгээ 

Хүний эрүүл мэндийн өртөлтийн үнэлгээг хийхдээ шинжлэх ухааны үндэслэл дээр тооцоолон 
гаргасан томьёог ашигладаг бөгөөд үүнд бодисын хүлээн авах өдрийн тунг биеийн жинтэй 
харьцуулсан тоогоор илэрхийлдэг. 
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Усаар авах 

Усаар дамжих өртөлтийн тооцооллыг доорх байдлаар тооцов (Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн 
сайд, Эрүүл мэндийн сайд, Онцгой байдлын ерөнхий газрын дарга, 2012, хууд. 17). Тооцооллыг 
бодохдоо хамгийн бага болон өндөр агууламж бүхий байгууламжуудын усны шинжилгээний дүнг 
ашигласан болно. 

Доорх хүснэгтэд байгаа D3 болон LE гэсэн хоёр параметр нь зөвхөн хорт хавдар үүсгэдэг бодист 
хамаарах тул хорт хавдар үүсгэдэггүй бодисын тооцоог хийхдээ энэ хоёр параметрийг хасаж 
тэгшитгэлийг бодно. 

Хүснэгт 10.6: Усаар дамжин өртөх тун 

�ус =
��×�ус × 	
��� ×�×��×��

��× ��
2 �ус =

��× �усЧ	
���Ч�Ч��Ч��

��Ч��Ч���
3 

Химийн бодис/бохирдуулагч 
Dус /өртөх тун/ Dус /өртөх тун/ 

Нэр Сус /Шинжилгээний үзүүлэлтүүд/ 
Төмөр 4.6 мг/л 35.5 мг/л өдөр 0.9 мг/л өдөр 
Хлорид 11471 мг/л 88587.9 мг/л өдөр 272.7 мг/л өдөр 
Сульфат 4390 мг/л 33902.9 мг/л өдөр 92.8 мг/л өдөр 
Сурьма 0.1 мг/л 0.7 мг/л өдөр 0.002 мг/л өдөр 
Молибден 0.89 мг/л 6.8 мг/л өдөр 0.018 мг/л өдөр 
Хөнгөнцагаан 5.2 мг/л 40.1 мг/л өдөр 0.11 мг/л өдөр 
Бор 5.3 мг/л 40.9 мг/л өдөр 0.112 мг/л өдөр 
Манган 57.8 мг/л 446.3 мг/л өдөр 1.22 мг/л өдөр 
Мөнгөн ус 0.005 мг/л 0.03 мг/л өдөр 0.0001 мг/л өдөр 
Хүнцэл 0.05 мг/л 0.04 мг/л өдөр 0.00012 мг/л өдөр 
Берилий 0.01 мг/л 0.008 мг/л өдөр 0.00002 мг/л өдөр 
Кадми 0.09 мг/л 0.079 мг/л өдөр 0.0002 мг/л өдөр 
Селен 0.16 мг/л 0.14 мг/л өдөр 0.0003 мг/л өдөр 
Никель 0.49 мг/л 0.43 мг/л өдөр 0.001 мг/л өдөр 
Хар тугалга 4.44 мг/л 3.94 мг/л өдөр 0.01 мг/л өдөр 
 БОНХЯ-ны аргачлалын дагуу тооцоолсон дүн 
 Popstoolkit аргачлалын дагуу тооцоолсон дүн 

Хөрсөөр дамжих 

Хөрсөөр дамжих өртөлтийн тооцооллыг доорх байдлаар тооцов (Байгаль орчин, ногоон 
хөгжлийн сайд, Эрүүл мэндийн сайд, Онцгой байдлын ерөнхий газрын дарга, 2012, хууд. 18). 
Доорх хүснэгтэд байгаа D3 болон LE гэсэн хоёр параметр нь зөвхөн хорт хавдар үүсгэдэг бодист 
хамаарах тул хорт хавдар үүсгэдэггүй бодисын тооцоог хийхдээ энэ хоёр параметрийг хасаж 
тэгшитгэлийг бодно. 

Хүснэгт 10.7: Хөрсөөр өртөх тун 

�хөрс =
��	 ×	�хөрс × 	
��� ×�×��×��

��× ��
4 �хөрс =

��×�хөрс × 	
��� ×��� !" × �×�� ×��

��× �� × ���
5 

Химийн бодис/ 
бохирдуулагч 

Схөрс /шинжилгээний 
үзүүлэлтүүд 

Dхөрс /өртөх тун/ Dхөрс /өртөх тун/ 

Фтор 744 мг/кг 0.07 мг/кг өдөр 0.0001 мг/кг өдөр 
Зэс 170 мг/кг 0.01 мгкг өдөр 0.00004 мг/кг өдөр 
Молибден 17 мг/кг 0.001 мг/кг өдөр 0.000004 мг/кг өдөр 
Хүнцэл 18 мг/кг 0.0002 мг/кг өдөр 4.3 мг/кг өдөр 
 БОНХЯ-ны аргачлалын дагуу тооцоолсон дүн 
 Popstoolkit аргачлалын дагуу тооцоолсон дүн 

                                                

2 (Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн сайд, Эрүүл мэндийн сайд, Онцгой байдлын ерөнхий газрын дарга, 2012, хууд. 17) 
3 http://www.popstoolkit.com/tools/HHRA/NonCarcinogen.aspx (Persistent Organic Pollutants Toolkit, огноо байхгүй) 
4 (Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн сайд, Эрүүл мэндийн сайд, Онцгой байдлын ерөнхий газрын дарга, 2012, хууд. 18) 
5 http://www.popstoolkit.com/tools/HHRA/NonCarcinogen.aspx (Persistent Organic Pollutants Toolkit, огноо байхгүй) 
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Хүснэгт 10.8: Бохирдсон хөрсний нарийн тоосонцороор амьсгалах 

$%&' =
()&	 × *+,- × ./+ × 01,23×$3%4-& ×$5+6& ×$7''8& ×$6'+-&)

:;× <=
6 

$%&' =
()&	 × *+,- × ./+ × 01,23×$3%4-& ×$5+6& ×$7''8& ×$6'+-&)

:;× ���× <= ×?'@
7 

Химийн бодис/бохирдуулагч 
Dose /өртөх тун/ Dose /өртөх тун/ 

Нэр Схөрс /шинжилгээний үзүүлэлтүүд 
Фтор 744 мг/кг 551959 0.000001 
Зэс 170 мг/кг 126120 3.455 
Молибден 17 мг/кг 12612 3.45 
Хүнцэл 18 мг/кг 1535.59 4.2 
 БОНХЯ-ны аргачлалын дагуу тооцоолсон дүн 
 Popstoolkit аргачлалын дагуу тооцоолсон дүн 

10.2.1.2 Хүний эрүүл мэндэд нөлөөлөх 

Босго түвшинтэй бодисын эрсдэлийн тооцоолол (хавдар үүсгэдэггүй) 

Босго түвшинтэй бодисын (хавдар үүсгэдэггүй) эрүүл мэндэд үзүүлэх эрсдэлийг тогтоохдоо 
таамаглаж буй өртөлтийг (өдөрт авах тун) өртөгч бүрээр, эрсдэл учруулж болзошгүй хэд хэдэн 
бодис байгаа тул бодис бүрээр хоруу чанарын лавламж хэмжээтэй харьцуулав. Таамагласан 
өртөлтийг (өдөрт авах тун) хоруу чанарын лавламж хэмжээнд (TRV) харьцуулсан харьцааг хоp 
аюулын коэффицент (HQ) буюу зарим тохиолдолд өртөлтийн харьцаа (ER) гэнэ (Байгаль орчин, 
ногоон хөгжлийн сайд, Эрүүл мэндийн сайд, Онцгой байдлын ерөнхий газрын дарга, 2012, хууд. 
32). Дараах хүснэгтэд эрсдэлийг тоон үзүүлэлтээр үзүүлж эрсдэлийг үнэллээ. 

Хүснэгт 10.9: Хүний эрүүл мэндийн эрсдэлийн үнэлгээ (хавдар үүсгэдэггүй бохирдуулагчид) 

BC =
�	нийт

��H
 

Бодис D нийт (мг/л өдөр) TRV (мг/л өдөр) HQ Эрсдэлийн түвшин 
Ус 
БОНХЯ-ны аргачлалыг ашиглан гаргасан дүнгээр тооцоолбол 

Төмөр 35.5 мг/л өдөр Тодорхойгүй 
Тооцоолох 
боломжгүй 

Тооцоолох 
боломжгүй 

Хлорид 88587.9 мг/л өдөр Тодорхойгүй 
Тооцоолох 
боломжгүй 

Тооцоолох 
боломжгүй 

Сульфат 33902.9 мг/л өдөр Тодорхойгүй 
Тооцоолох 
боломжгүй 

Тооцоолох 
боломжгүй 

Сурьма 0.7 мг/л өдөр 0.0004 1930.6 Эрсдэлтэй 
Молибден 6.8 мг/л өдөр 0.005 1374 Эрсдэлтэй 
Хөнгөнцагаан 40.1 мг/л өдөр 1 40.1 Эрсдэлтэй 
Бор 40.9 мг/л өдөр 0.2 204.6 Эрсдэлтэй 
Манган 446.3 мг/л өдөр 0.14 3188.4 Эрсдэлтэй 
Мөнгөн ус 0.03 мг/л өдөр 0.0003 128.7 Эрсдэлтэй 
Popstoolkit-ий ашиглан гаргасан дүнгээр тооцоолбол 

Төмөр 0.9 мг/л өдөр Тодорхойгүй 
Тооцоолох 
боломжгүй 

Тооцоолох 
боломжгүй 

Хлорид 272.7 мг/л өдөр Тодорхойгүй 
Тооцоолох 
боломжгүй 

Тооцоолох 
боломжгүй 

Сульфат 92.8 мг/л өдөр Тодорхойгүй 
Тооцоолох 
боломжгүй 

Тооцоолох 
боломжгүй 

Сурьма 0.002 мг/л өдөр 0.0004 5 Эрсдэл маш бага 
Молибден 0.018 мг/л өдөр 0.005 3.6 Эрсдэл маш бага 
Хөнгөнцагаан 0.11 мг/л өдөр 1 0.11 Эрсдэлгүй 
Бор 0.112 мг/л өдөр 0.2 0.56 Эрсдэл маш бага 

                                                

6 (Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн сайд, Эрүүл мэндийн сайд, Онцгой байдлын ерөнхий газрын дарга, 2012, хууд. 18) 
7 http://www.popstoolkit.com/tools/HHRA/NonCarcinogen.aspx (Persistent Organic Pollutants Toolkit, огноо байхгүй)  
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BC =
�	нийт

��H
 

Манган 1.22 мг/л өдөр 0.14 8.7 Эрсдэл маш бага 
Мөнгөн ус 0.0001 мг/л өдөр 0.0003 0.3 Эрсдэл маш бага 
Хөрс 
БОНХЯ-ны аргачлалыг ашиглан гаргасан дүнгээр тооцоолбол 
Фтор 0.07 мг/кг өдөр 0.03 2.3 Эрсдэлтэй 
Зэс 0.01 мг/кг өдөр 0.3 мг/кг өдөр 1839863.4 Эрсдэлтэй 
Молибден 0.001 мг/кг өдөр 0.005 мг/кг өдөр 3400 Эрсдэлтэй 
Popstoolkit-ий ашиглан гаргасан дүнгээр тооцоолбол 
Фтор 0.0001 мг/кг өдөр 0.03 0.003 Эрсдэлгүй 
Зэс 0.00004 мг/кг өдөр 0.3 мг/кг өдөр 0.0001 Эрсдэлгүй 
Молибден 0.000004 мг/кг өдөр 0.005 мг/кг өдөр 0.0008 Эрсдэлгүй 

Босго түвшингүй бодисуудын эрсдэлийн тооцоолол (хавдар үүсгэдэг) 

Хавдар үүсгэдэг бохирдуулагчийн хувьд амьдрах хугацааны туршид авах тунг дундажлан нэг 
өдөрт авах тунг тооцоолон гаргаж түүнийгээ тухайн химийн бодисын налуугийн фактороор 
үржүүлж амьдрах хугацааны туршид хуримтлагдах хавдрын эрсдэлийг (ILCR) олно (Байгаль 
орчин, ногоон хөгжлийн сайд, Эрүүл мэндийн сайд, Онцгой байдлын ерөнхий газрын дарга, 
2012, хууд. 32). 

Хүснэгт 10.10: Хүний эрүүл мэндийн эрсдэлийн үнэлгээ (хавдар үүсгэдэг бохирдуулагчид) 
���� = ��"I	�JKI× L
 

Бодис Dose Rate (мг/л өдөр) SF (мг/л өдөр) ILCR Эрсдэлийн түвшин 
Ус 
БОНХЯ-ны аргачлалыг ашиглан гаргасан дүнгээр тооцоолбол 
Хүнцэл 0.04 мг/л өдөр 1.5 0.06 Эрсдэлтэй 
Берилий 0.008 мг/л өдөр 0.002 0.000016 Маш бага эрсдэлтэй 
Кадми 0.079 мг/л өдөр 0.0005 3.9 Эрсдэлтэй 
Селен 0.14 мг/л өдөр 0.005 0.0007 Эрсдэлтэй 
Никель 0.43 мг/л өдөр Тодорхойгүй Тооцоолох боломжгүй 
Хар тугалга 3.94 мг/л өдөр Тодорхойгүй Тооцоолох боломжгүй 
Popstoolkit-ий ашиглан гаргасан дүнгээр тооцоолбол8 
Хүнцэл 0.00012 мг/л өдөр 1.5 0.00018 Эрсдэлтэй 
Берилий 0.00002 мг/л өдөр 0.002 0.00000004 Эрсдэлгүй 
Кадми 0.0002 мг/л өдөр 0.0005 0.0000001 Эрсдэлгүй 
Селен 0.0003 мг/л өдөр 0.005 0.0000015 Эрсдэлгүй 
Никель 0.001 мг/л өдөр Тодорхойгүй Тооцоолох боломжгүй 
Хар тугалга 0.01 мг/л өдөр Тодорхойгүй Тооцоолох боломжгүй 
Хөрс 
БОНХЯ-ны аргачлалыг ашиглан гаргасан дүнгээр тооцоолбол 
Хүнцэл 0.0002 мг/кг өдөр 1.5 2303.3 Эрсдэлтэй 
Popstoolkit-ий ашиглан гаргасан дүнгээр тооцоолбол 
Хүнцэл 4.3 мг/кг өдөр 1.5 6.45 Эрсдэлтэй 

10.2.2 Байгаль орчны эрсдэлийн үнэлгээ 

Экологийн эрсдэлийн үнэлгээг тогтоохдоо хүчин зүйлсийн тодорхойлолт, эрсдэлд өртөх 
магадлалтай экосистем болон экологийн нөлөөг тодорхойлох ба эрсдэлд өртөх магадлалтай 
системийн дээд, доод хязгаарыг тогтооно. Эдгээрээс эрсдэлийн зураглалыг гаргана. 

Энэхүү төслийн талбай нь эх газрын эрс тэс уур амьсгалтай, ерөнхийдөө ургамлын бүрхэвч 
багатай хэдий ч төслийн нөлөөллийн бүсийн газар нутаг нь үндэсний болоод дэлхийн хэмжээнд 

                                                

8 http://www.popstoolkit.com/tools/HHRA/Carcinogen.aspx (Persistent Organic Pollutants Toolkit, Incremental Lifetime Cancer 
Risk (ILCR) Risk Calculation Tool, огноо байхгүй) 
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ховордсон хулан, хар сүүлт зээр, жороо тоодог, идлэг шонхор зэрэг олон төрлийн ан амьтдын 
өлгий нутаг болдог. 

Экологийн өртөгч: Байнгын гадаргын ус бараг байдаггүй учраас загас байдаггүй бөгөөд Оюу 
толгой төслийн нөлөөллийн бүсэд хоёр нутагтан амьтны нэг төрөл бүртгэгдсэн байдаг. Мөлхөгч 
амьтад, ялангуяа хонин гүрвэл дулааны улиралд нэн түгээмэл бөгөөд махчин шувууд, шавьж 
идэштний хоол тэжээлийн чухал эх үүсвэр болж өгдөг. 

Хүснэгт 10.11: Өртөгч амьтдын төлөөлөл болгон сонгосон зэрлэг амьтад 
Амьтны нэр Идэш 
Тэмээ 

Бор бударгана, шар бударгана, улаан бударгана, түжгэр баглуур 
Хулан 

 
Хүснэгт 10.12: Төслийн ойр орчмын талбайд ургадаг 4 төрлийн ургамал дахь хүнд металлын 
агууламж 

# Элемент Бор 
бударгана 

Шар 
бударгана 

Улаан 
бударгана 

Баглуур 90%-ийн 
перцентиль 

1 Хүнцэл 0.22 0.19 0.21 0.15 0.22 
2 Кадьми 0.022 0.021 0.03 0.03 0.03 
3 Кобальт 0.07 0.06 0.06 0.18 0.15 
4 Хром 0.4 0.2 0.3 0.3 0.4 
5 Зэс 2.1 1.4 0.9 5.4 4.4 
6 Манган 10.5 6.3 11.7 15.9 14.7 
7 Молибден 0.15 0.06 0.09 0.6 0.46 
8 Никель 0.24 0.19 0.21 0.57 0.47 

9 
Хар 
тугалга 

0.18 0.13 0.06 0.51 0.41 

10 Стронци 13.3 7.7 29.0 39.6 36.4 
11 Иттри 0.13 0.13 0.12 0.21 0.19 
12 Цайр 1.0 0.8 0.6 4.2 3.2 
Эх сурвалж: (Найчрал Састайнэблэ ХХК, 2014, хууд. 113) 

Хүснэгтэд тусгасан дүнгээс харахад эдгээр ургамлууд 12 элементүүдийг харьцангуй жигд, 
ойролцоо хэмжээнд агуулж байгаа бөгөөд 90%-ийн перцентиль утгыг эрсдэлийн үнэлгээнд 
ашиглана. Тэмээ, хулангийн амьдын жинг 428 кг ба 233 кг-аар тооцон авч дараах аргачлалаар 
тооцоолов. 

Хүснэгт 10.13: Экологийн өртөлт, эрсдэлийн тооцоо 
�нийт = �хөрс +�идэш +�ус 

BC =
�нийт

��H
 

Б
о

х
и

р
д

уу
л

а
гч

 Элементийн агууламж 

�ус �идэш �хөрс �нийт TRV HQ 
Эрсдэлийн 
түвшин 

У
с,

 м
г/

л
 

У
р

га
м

ал
, 

м
г/

к
г 

Х
ө

р
с,

 м
г/

к
г 

ТЭМЭЭ 
Хүнцэл 0.0059 0.217 17 3.2*10-4 1.2*10-4 1.7*/10-2 1.8*10-3 1.04 1.7*10-2 Эрсдэлгүй 
Кадьми 0.0002 0.030 1.0 9.5*10-6 1.7*10-5 1*10-5 2.1*10-3 0.77 2.8*10-3 Эрсдэлгүй 
Кобальт 0.0012 0.146 12.3 6.4*10-5 8.3*10-5 1.2*10-2 1.4*10-2 7.33 1.9*10-3 Эрсдэлгүй 
Хром 0.0024 0.398 40 1.3*10-4 2.3*10-4 4*10-2 4.2*10-2 2.4 1.8*10-2 Эрсдэлгүй 
Зэс 0.0037 4.435 59 2*10-4 2.5*10-3 5.9*10-2 6.2*10-2 5.6 1.1*10-2 Эрсдэлгүй 
Манган 0.0460 14.712 1049 2.5*10-3 8.4*10-3 1 1 51.5 2*10-2 Эрсдэлгүй 
Молибден 0.4990 0.465 2 2.7*10-4 2.6*10-4 2*10-3 3.3*10-2 0.26 1.2*10-1 Эрсдэлгүй 
Никель 0.0011 0.471 19 6.2*10-5 2.7*10-4 1.9*10-2 2.4*10-2 1.7 1.4*10-2 Эрсдэлгүй 
Хар 
тугалга 

0.0020 0.410 15 1.1*10-4 2.3*10-4 1.5*10-2 2*10-2 4.7 4.3*10-3 Эрсдэлгүй 

Цайр 0.0210 3.250 79.9 1.1*10-3 1.8*10-3 8*10-2 8.7* 9.61 9.1*10-3 Эрсдэлгүй 
ХУЛАН 
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�нийт = �хөрс +�идэш +�ус 

BC =
�нийт

��H
 

Хүнцэл 0.0059 0.217 17 3.3*10-4 1.6*10-4 1.7*10-2 1.7*10-2 1.04 1.7*10-3 Эрсдэлгүй 
Кадьми 0.0002 0.030 1.0 1*10-5 2.3*10-5 10-3 10-3 0.77 1.3*10-3 Эрсдэлгүй 
Кобальт 0.0012 0.146 12.3 6.8*10-5 1.1*10-4 1.2*10-3 1.2*10-2 7.33 1.7*10-3 Эрсдэлгүй 
Хром 0.0024 0.398 40 1.4*10-4 3*10-4 4*10-2 4*10-2 2.4 1.7*10-2 Эрсдэлгүй 
Зэс 0.0037 4.435 59 2.1*10-4 3.4*10-3 5.9*10-2 6.2*10-2 5.6 1.1*10-2 Эрсдэлгүй 
Манган 0.0460 14.712 1049 2.6*10-3 1.1*10-2 1 1 51.5 2.1*10-2 Эрсдэлгүй 
Молибден 0.4990 0.465 2 2.8*10-2 3.5*10-4 2*10-3 3.1*10-2 0.26 1.2*10-1 Эрсдэлгүй 
Никель 0.0011 0.471 19 6.5*10-5 6.3*10-4 1.9*10-2 1.9*10-2 1.7 1.1*10-2 Эрсдэлгүй 
Хар 
тугалга 

0.0020 0.410 15 1.2*10-4 3.1*10-4 1.5*10-2 1.5*10-2 4.7 3.3*10-3 Эрсдэлгүй 

Цайр 0.0210 3.250 79.9 1.2*10-3 2.5*10-3 8*10-2 8.3*10-2 9.61 8.7*10-3 Эрсдэлгүй 

10.2.3 Осол, аюулын эрсдэлийн үнэлгээ 

Төслийн ажиллагсад дараах байдлаар осолд өртөх магадлалтай байна. Үүнд: 

1. Байгалийн гамшгаас үүдэлтэй өртөлт буюу шууд бус өртөлт, 
2. Ажлын байран дахь өртөлт буюу мэргэжлээс шалтгаалах өртөлт зэрэг болно. 

Төслийн үйл ажиллагааны улмаас хүний эрүүл мэнд болон байгаль орчинд үүсч болзошгүй осол 
аюулыг доорхи хүснэгтээр үзүүлэв. Болзошгүй эрсдэлүүдэд үндэслэн бүхий л үе шатанд тухайн 
эрсдэлийн боломжит эх үүсвэр, тохиолдлын шалтгаан, тохиолдлын таамаглал, байж болох 
хамгийн муу үр дагавар, хамгаалах арга хэмжээ болон тохиолдлын давтамж зэргийг 
тодорхойлсон. 

Осол, аюулын үнэлгээг дөрвөн үе шатаар тодорхойлов. Үүнд: 

1. Аюул эрсдэлийг тодорхойлох, үнэлэх, 
2. Осолд өртөх магадлалыг үнэлэх, 
3. Бодисын хор нөлөө үзүүлэх хэмжээг үнэлж тогтоох,  
4. Ослын шинж дүгнэх зэрэг болно. 

Хүснэгт 10.14: Оюу Толгой Төслийн осол, эрсдэлийн үнэлгээ түүнийг бууруулах нь 

# 
Ослын 
хэлбэр 

Үр дагавар Давтамж 
Эрсдэлийг бууруулах талаар 
зөвлөмж 

БАЙГАЛИЙН ГАМШИГ БА АЮУЛ ОСОЛ 

1 
Газар 
хөдлөлт  

Хүний амь эрсдэх, уурхай 
нурах, дэд бүтцийн 
байгууламж эвдэрч 
сүйдэх  

475 жилд 1 
удаа 
тохиолдох ба 
50 жил тутам 
10% өснө 

Зохих зураг төслийн стандартыг ашиглах. 

2 Аадар бороо 

Газрын хөрс, барилга 
байгууламж нурж сүйдэх, 
уурхай үерлэх, дэд 
бүтцийн байгууламж 
эвдэрч сүйдэх  

50 жил тутам 
1 удаа 

Зураг төсөлд цаг агаарын нөхцлүүдийг 
сайтар харгалзан үзэж, тусгасан байх 
ёстой. 

3 

Дуу 
цахилгаанта
й ширүүн 
бороо 

Ажлын байрны аюулгүй 
байдал, дэд бүтцийн 
байгууламж эвдэрч 
сүйдэх, цахилгаан тасрах 

5 жил тутам 
1 удаа 

Зураг төслийн шаардлагад аянга 
цахилгааны хамгаалалтыг зайлшгүй 
шаардлага болгон оруулж өгсөн байх 

4 
Шороон 
шуурга  

Үйлдвэрлэл зогсох, эрүүл 
мэндэд сөргөөр 
нөлөөлөх, аюулгүй 
байдал алдагдах, агаар 
муудах, бага агуулгатай 
хүдэр, хаягдал 
чулуулгийн овоолгоос 

Жилд 1 удаа 
тохиож 
газрын 
гадарга дээр 
70-100 кг/м2 
даралт 
учруулна  

Зураг төслүүдийг нэгтгэх, тоос шороо 
хянах талаар арга хэмжээ санаачлах. 
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# 
Ослын 
хэлбэр 

Үр дагавар Давтамж 
Эрсдэлийг бууруулах талаар 
зөвлөмж 

тоосжилт үүсэх  

5 Үер 

Үйлдвэрлэл зогсох, 
хүний амь эрсдэх, гэмтэж 
бэртэх, дэд бүтэц эвдэрч 
сүйдэх, хаягдал хүдрийн 
далан нурах 

Жилд 1 удаа 

Зураг төслийн шаардлагыг хангахын тулд 
гадаргын усны урсгалыг өөрчлөх далан, 
шуудуутай байх, шинэчилсэн мэдээлэлд 
үндэслэн үерийн зургийн стандартыг 
хянах, хүмүүст болзошгүй үерийн 
анхааруулга өгч хүний амь нас, дэд 
бүтцийг хамгаалах. 

6 

Халдварт 
өвчин 
(шувууны 
ханиад, 
бусад 
халдварт) 

Хүний эрүүл мэнд, Олон 
нийтийн эрүүл мэнд 

2004, 2005 
онуудад 
шувууны 
ханиад  гарч 
байсан 

Өндөр эрсдэлтэй амьтадтай (шувууд) 
харьцахгүй байх,  хангалттай хэмжээний 
хамгаалалтын  хэрэгсэлтэй байх (амны 
хаалт г.м.) Үндэсний болон бүсийн 
халдварт өвчинтэй тэмцэх төлөвлөгөөтэй 
холбоо тогтоох. 

ТӨСЛИЙН БОЛОН ХҮНИЙ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААТАЙ ХОЛБООТОЙ ОСОЛ, ЭРСДЭЛ 

7 
Аюултай 
бодис 
асгарах  

Зам, ил уурхай, 
цахилгаан станц, ачааны 
машины засварын газар, 
агуулах  

Тодорхойгүй 
Ашиглалт, тээвэрлэлт, хадгалалтад өндөр 
буюу дунд зэргийн арга хэмжээ авах 
шаардлагатай. 

8 Гал түймэр  

Гол төлөв дэгдэмхий 
болон шатамхай бодис 
хадгалагдаж буй 
газруудад гал түймэр 
гарах магадлалтай. Үүнд 
түлш хадгалах газар, 
тэсрэх бодисын агуулах, 
аммиакийн шүү хадгалах 
талбай, ажилчдын байр 
сууц, шатахуун түгээх 
станц, цахилгаан 
үүсгүүрийн байр, ил 
болон гүний уурхайн цех 
зэрэг орно.  

Тодорхойгүй 

1. Төслийн талбайд гал түймрээс 
сэргийлэх боломжтой  бүх арга хэмжээг 
авах, 
2. Дараах эрсдэл бууруулах арга хэмжээг 
авах: Гал командын ангийг сургалтад 
хамруулах, 
Ажилчдын бэлтгэлийг шалгах үүднээс 
тогтмол гал түймэртэй тэмцэх дасгал 
сургууль зохион байгуулах, 
Галын дохиолол, гал унтраагуул, гал 
унтраах хоолойг зохих газруудад 
байрлуулах, 
Бүх ажлын талбайд галын дохиолол, 
аюулын гарцын (хэрэв тодорхой биш бол, 
жишээ нь ганц хаалгатай бол) байрлалыг 
заасан самбар байрлуулах; галын 
дохиолол, гал унтраагуул, гал унтраах 
хоолойд зөвшөөрөгдсөн тэмдэг тавьсан 
байх хэрэгтэй.  
3. Гал гарсан тохиолдолд: 
- Гал гарсан байгууламжаас яаралтай 
гарах, 
- Цуглах цэгт цугларах, 
- Химийн бодис, тэсрэх бодистой ажиллах, 
тэднийг хадгалах бүх зааврыг хатуу дагаж 
мөрдөх, тэдгээр бодисыг зохих газарт нь 
хадгалах, 
- Гал түймрийн үед барилга байгууламж 
бүрт тохирох зааврыг ашиглах. 

9 
Хяналтаас 
гадуурх  
дэлбэрэлт  

Хяналтаас гадуурх 
дэлбэрэлт гарах 
эрсдэлтэй газруудад 
тэсэлгээний хэрэгслийн 
агуулах, тэсрэх бодисын 
үйлдвэр, ажилчдын байр 
сууц, 
түлшний агуулах, 
цахилгаан үүсгүүрийн 
байр, шатахуун түгээх 
станц орно.  

Тодорхойгүй 

Төслийн талбайд аюулгүй ажиллагааны 
бүх дүрэм журам болон тэсрэх, тэсрэх 
бодистой холбоотой бусад бүх журмыг 
дагаж мөрдөх. 
 

10 

ХХБ 
(Хаягдал 
хадгалах 
байгууламж

Ус халих, далан, суурийн 
хэсэгт сувгаар ус шүүрэх, 
далан, суурь сэтрэх, 
задрах, газар хөдлөлтөөс 

Тодорхойгүй 
(олон улсын 
эх сурвалж: 
Жилд 

Оюу Толгойн талбайн ажилтан өдөр бүр, 
мэргэшсэн геотехникийн инженер уурхайн 
лицензийн шаардлагын хүрээнд жил бүр 
далан, хаалтуудад үзлэг шалгалт, 
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# 
Ослын 
хэлбэр 

Үр дагавар Давтамж 
Эрсдэлийг бууруулах талаар 
зөвлөмж 

)-ийн далан 
хаалт 
сэтрэх, 
задрах 

үүдэн газрын эвдрэл 
үүсэх, резервуар дахь 
усны давалгаанаас үүдэн 
далангийн эрэг элэгдэх 

дунджаар 
нэг далан 10-

4-өөс 10-5 
хэмжээгээр 
нурдаг) 

ажиглалт хийнэ. Гаднах далангийн 
урсгалын доод хэсгээр ус нэвчих, шүүрэх 
байдалд пьезометр ашиглаж байнга 
хяналт тавина. Усны нэвчилт, шүүрэлт 
ихэссэн тохиолдолд яаралтай арга хэмжээ 
авч, шүүрсэн усыг насосоор татаж авч 
далан руу буцааж шахах.  

11 

Хаягдлын 
зуурмагийн 
дамжлага 
эвдрэх 

Зөвхөн уурхайн хяналт 
бүхий ус зайлуулах 
байгууламжийн хэсэг 
доторх хаягдлын 
зуурмагийн дамжлагын 
эвдрэл гарна.  

Тодорхойгүй 

Баяжуулах төхөөрөмжийн хэсгийг хааж, 
үйлдвэрийн менежерт мэдэгдэнэ. 
Дамжлагын эвдэрсэн хэсгийг хурдан 
хугацаанд чанартай засах. 

12 
Хүний эрүүл 
мэнд муудах   

Осол аваар, өвчин 
эмгэгээс болж хэзээ ч 
хүний эрүүл мэнд 
доройтож болзошгүй.  

Хайгуулын 
үед жилд 1-2 
удаа 
тохиолдсон 

Хүний эрүүл мэнд муудахад Компанийн 
эрүүл мэндийн ажилтнууд (СОС-ын 
Гэрээлэгчид) дүгнэлт гаргаж, тухайн 
нөхцөлд хамгийн тохиромжтой газар руу 
нүүлгэн шилжүүлэхийг ажлыг зохион 
байгуулна.  

13 
Автомашин
ы 
осол 

Замын хөдөлгөөний 
аюулгүйн дүрмийг 
мөрдөөгүй тохиолдолд 
авах арга хэмжээний 
тухай бодлогыг 
боловсруулж, мөрдөж 
байна. 

2004, 2005 
онуудад 1-2 
удаа гарсан 

Нэг буюу түүнээс олон автомашин буюу 
обьектыг хамарсан осол гарсан 
тохиолдолд компанийн даатгалын журмыг 
мөрдөнө. Ослын улмаас хүн бэртэж гэмтэх 
буюу нас барсан тохиолдолд урьд нь 
тогтоосон эмнэлгийн түргэн тусламжийн 
журмыг мөрдөнө. Гал түймэр гарвал 
галын журмыг мөрдөнө.  

14 

Бага 
агуулгатай 
хүдрээс 
хүчиллэг 
урсац үүсэх 
хөрсөн дэх 
хүнд 
металлын 
агууламж 
нэмэгдэх 

- Хүчиллэг чулуулгийн 
хэсгээс ус шүүрэх, 
- Хөрс, ус, агаар химийн 
бодисоор бохирдох 
- Химийн бодистой нуур, 
цөөрмийн уснаас амьтад 
хордох, 
- Хүмүүс бохирдсон газар 
амьдарч, бохир хөрс, 
ургамал ногоо хэрэглэж, 
бохир агаараар амьсгалж 
хордох 

Тодорхойгүй 

Химийн бодис ашигладаг талбай болон 
агуулахуудад хүн, мал, амьтан нэвтрэхээс 
сэргийлэх, 
- Хаягдал чулуулгийн овоолго, суурь 
гадаргын ус зайлуулах систем, ХХБ, 
түүнтэй холбоотой ус зайлуулах суваг, 
шугам хоолой, хог хаягдал булшлах 
талбайд хүн, мал амьтан оруулахгүй байх 
- Бохирдсон газруудад бүрэн хяналт 
тавьж, тэнд ямар ч үйл ажиллагаа 
явуулахыг хориглох.   

 
Хүснэгт 10.15: Осол, аюулын эрсдэлийн үнэлгээний матриц 
Давтамжийн индекс Үр дагаврын индекс 
Тохиолдол/жил Давтамж А Маш бага В Бага Г Дунд зэрэг Д Их 

12 Сар бүр  12 13  
1/10 Тохиолддог  11 7 3, 4, 5, 8 

1/100 1 удаа тохиолдож болох  9 2 6 
1/1000 Тохиолдох магадлал бага  1   

1/10000 Бараг тохиолдохгүй 14 10   
Тэмдэглэгээ 
 Маш бага 
 Хүлцэж болох 
 Бууруулж болохуйц 
 Зайлшгүй бууруулах шаардлагатай 

10.3 Осол, эрсдэл, түүнээс урьдчилан сэргийлэх, бууруулах, арилгах арга хэмжээ 

Энэхүү жагсаалтын эхний ба эцсийн арга хэмжээг Оюу Толгой ордын үйл ажиллагаанд 
шаардагдах ослын үнэлгээнд ашиглана. Хоёр болон гурав дахь зүйлүүдийг нь уул уурхайн 
үйлдвэрлэл эрхлэгчид энэхүү ослын үнэлгээнд хамаардаггүй ажлын байрны эрүүл ахуй, аюулгүй 



11 

ажиллагааны журмын (Ажлын Байран дахь Аюултай Бодисын Мэдээллийн Систем (АБАБМС)-тэй 
төстэй) хүрээнд анхаарч үзэх шаардлагатай. 

Олон Улсын Санхүүгийн Корпораци (2001) аюултай бодис зөөвөрлөх талаар онцлон авч үзсэн 
байдаг бөгөөд энэ нь Умард Америкийн АБАБМС-ийн хууль журамтай төстэй. Умард Америк 
болон Европт үйлдвэрлэсэн бүх аюултай бодисыг аюулгүй аргаар зөөвөрлөх, хадгалах журамд 
тэдгээр бодисын тодорхойлолт жагсаалтыг боловсруулж гаргасан бөгөөд тэдгээр бодисын хүн ба 
байгальд нөлөөлж болзошгүй хор хөнөөлийг бууруулахад ажил олгогчид болон ажилчид эдгээр 
журмыг дагаж мөрдөх шаардлагатай. Олон Улсын Санхүүгийн Корпораци (2004) аюултай бодист 
өртөх эрсдэлийг бууруулахын тулд үнэт металл олборлох үйл ажиллагааг удирдан зохицуулах 
системийг тодорхойлсон. Уурхайн ерөнхий удирдлагын системийг байгаль орчин, эрүүл ахуй, 
аюулгүй ажиллагааг зохицуулахтай холбоотой үр ашигтай системтэй нэгтгэн хэрэгжүүлснээр 
ажилтан ажилчид буюу байгаль орчинд аюултай бодисын хор нөлөө учрах эрсдэлийг дорвитой 
хэмжээгээр бууруулдаг болохыг зааварт тусгасан байна. Олон Улсын Санхүүгийн Корпорацийн 
бичиг баримтад ISO-14001, OSHA-18001 болон AS/NZS-4360 заавруудад үндэслэсэн 
менежментийн системийг тусгасан. 

Энэхүү тайлангийн ослын үнэлгээнд дараах зүйлс багтсан. Үүнд:  

• Үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны явцад үүсэх осол, 
• Халдварт өвчин тархах, 
• Аюултай бодис асгарах, 
• Байгалийн гамшгаас үүдэлтэй осол, 
• Гал түймэр, 
• Хяналтаас гадуурх дэлбэрэлт, 
• Эрүүл мэнд муудах, 
• Цаг агаарын хатуу ширүүн нөхцөл, 
• ХХБ (Хаягдал Хадгалах Байгууламж)-ийн далан сэтрэх, задрах, 
• Хаягдлын зутангийн дамжлага эвдрэх, 
• Автомашины осол зэрэг орно. 

10.3.1 Үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны явцад үүсэх осол, түүнээс урьдчилан 
сэргийлэх, бууруулах, арилгах арга хэмжээ 

Болзошгүй эрсдэл 

Үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны явцад төрөл бүрийн осол гарч болзошгүй бөгөөд гол төлөв 
хүмүүсийн өөрсдийнх нь үйл ажиллагаанаас үүдэн гардаг. Энэ нь үйлдвэрийн барилга болон 
инженерийн бусад байгууламжийг барьж байгуулах газрыг сонгох, зураг төсөл хийх, тоног 
төхөөрөмжийг суурилуулах, угсрах, тоног төхөөрөмжүүдтэй харьцаж ажиллах зэрэг бүхий л үйл 
ажиллагаатай шууд холбоотой. Өөрөөр хэлбэл, ажилчид, инженер, техникийн ажилтнууд ажлын 
хариуцлага алдах, ялангуяа үйл ажиллагааны явцад технологийн горим зөрчих, тоног 
төхөөрөмжийн үйл ажиллагааг хянах хяналт суларснаас элдэв осол гарч, байгаль орчныг 
бохирдуулах, үйлдвэрлэлийн хэвийн ажиллагаа саатах, ажиллагсад хөдөлмөрийн чадвараа 
алдах, тахир дутуу болох, хүний амь нас эрсдэх зэрэг болзошгүй осол аваар гарах нөхцөлтэй тул 
уг асуудлыг онцгойлон анхаарч ажиллах шаардлагатай. Үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны явцад 
гарч болзошгүй осолд дараах ослыг хамруулна. Үүнд: 

• Технологийн хэвийн ажиллагааны горим алдагдаж тоног төхөөрөмжүүдэд эвдрэл, 
доголдол гарах, 

• Хяналтын тоног төхөөрөмжүүдэд гэмтэл гарч, буруу мэдээлэл, дохиолол өгснөөс 
технологийн горим алдагдах, 
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• Цахилгааны тоног төхөөрөмжийг мэргэжлийн бус хүмүүс дур мэдэн засч сэлбэхийг 
оролдсоноос осолд орох, 

• Мэргэшиж дадлагажаагүй хүмүүсийг удирдлагын заавар, зөвшөөрөлгүйгээр 
ажиллуулснаас осол аваарт орох, 

• Аюулгүй ажиллагаа, хөдөлмөр хамгааллын дүрэм, горимыг зөрчиж ажилласнаас осолд 
өртөх, 

• Чийгтэй орчинд цахилгаан тоног төхөөрөмжид богино холбоо үүсч, тогонд цохиулах, гал 
түймэр гарах, 

• Цахилгаан хэрэгслийг хүчдэлээс салгалгүйгээр засвар үйлчилгээ хийж, цахилгаанд 
цохиулах, 

• Цахилгаан тоног төхөөрөмжид байнгын үзлэг үйлчилгээ хийхгүй байх, ашиглалтын 
заавар зөрчих зэргээс осол гарах; 

• Машин техник, тоног төхөөрөмжийг ажиллуулах аргачлал, заавартай урьдчилан 
нарийвчилж танилцаагүйгээс осол аваарт орох; 

• Зам, талбай, шат, тавцангийн эвдрэл, саад, хальтиргааг анзаараагүйгээс хальтирч унах, 
бэртэж гэмтэх, осол аваарьт орох; 

• Химийн хорт бодистой харьцаж ажиллах арга ажиллагааг мэдэхгүй, болгоомжгүй байдал 
зэргээс хордлогод өртөх, болзошгүй осол гамшиг тохиолдох магадлалтай. 

Гэрэл зураг 10.1: Баяжуулах үйлдвэрийн гаднах аюулгүй ажиллагааны тэмдэг, 
тэмдэглэгээнүүд 

  

Эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, бууруулах арга хэмжээ 

Гал түймэр гарах нөхцөл нь цахилгааны холболтыг буруу хийх, ачааллыг хэтрүүлэх, шалбарч 
гэмтсэн цахилгааны утас хэрэглэх болон ажиллагсдын хайнга ажиллагаанаас үүдэн гал алдах 
зэргээс болдог. Иймд цахилгаан тоног төхөөрөмж суурилуулах, цахилгааны холболт хийх ажлыг 
мэргэжлийн байгууллагаар найдвартай хийлгэхийн зэрэгцээ ажиллагсдыг цахилгаан хэрэгсэлтэй 
харьцаж ажиллах арга ажиллагаанд сургаж дадлагажуулах хэрэгтэй. Гал түймрээс сэргийлэх 
талаар анхааруулга, санамжийн хуудас хийж, нүдэнд харагдахуйц газруудад байрлуулах, гал 
түймрээс сэргийлэх багаж хэрэгслийг гарын дор бэлэн байлгах нь зүйтэй. 

10.3.2 Халдварт өвчин, мэргэжлээс шалтгаалах өвчлөл 

Болзошгүй эрсдэл 

Үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны явцад хатуу, шингэн хаягдлыг тогтоосон хугацаанд 
зайлуулахгүй удаан хугацаагаар хуримтлуулан хадгалах, ил задгай байлгах, бохир усны цооног 
халих, хог хягдлын цэг, жорлон, бохир усны цооногт тогтоосон хугацаанд ариутгал хийхгүй 
байх, хоол хүнсний хаягдлыг таггүй саванд ил хадгалах зэргээс орчны ус, хөрс, агаар бохирдож, 
халдварт өвчний нян өсч үржих, халдварт өвчин үүсэн тархах нөхцөлтэй. Мөн хоол хүнсийг 
зориулалтын дагуу зөв хадгалаагүйгээс хүнсний зүйл муудах, ундны эх үүсвэрт хамгаалалтын 
бүс тогтоогоогүйгээс ус бохирдох зэргээс гэдэс дотрын элдэв халдварт өвчин үүсэж тархах 
аюултай. 
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Эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, бууруулах арга хэмжээ 

Үйлдвэрийн хэмжээнд онцгой байдал, ослын үед хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тусгай 
төлөвлөгөөтэй ажиллах шаардлагатай. Осол аваар гарах тохиолдолд яаралтай мэдээлэл 
дамжуулахын тулд холбогдох хүмүүсийн овог, нэр, хаяг, утсыг тусгайлан бичиж, тохиромжтой 
газарт байрлуулах, энэ талаар ажиллагсдад тодорхой мэдээлэл өгсөн байвал зохино. Дараах 
гэрэл зурагт хог хаягдлыг ангилан ялгасан байдлыг харууллаа (Гэрэл зураг 10.2). 

Гэрэл зураг 10.2: Хог хаягдал түр хадгалах цэг 

  

Осол аваар гарсан үед түүний хугацаа, байршил, төрөл хэлбэр, хүний эрүүл мэнд, байгаль 
орчинд учруулах сөрөг нөлөөлөл, хамрах цар хүрээг тогтоосны үндсэн дээр шаардагдах хүн хүч, 
хөрөнгө зардлыг тодорхойлж, ослын үр дагаврыг яаралтай арилгах болон цэвэрлэх арга хэмжээг 
хэрэгжүүлнэ. Ослын хор уршгийг арилгасны дараа түүний бүрэн арилсан эсэхэд судалгаа хийж, 
хяналт тавих шаардлагатай. 

10.3.3 Гал түймэр 

Болзошгүй эрсдэл 

Оюу Толгой Уурхай дээр хэд хэдэн газруудад ялангуяа дэгдэмхий болон шатамхай бодис 
хадгалагдаж буй газруудад гал түймэр гарах магадлалтай байна (Хавсралт зураг 10.1). Үүнд: 

• Материалын агуулах, түлшний агуулах, 
• Тэсрэх бодисын үйлдвэр, 
• Аммиакийн шүү хадгалах талбай, 
• Шатахуун түгээх станц, 
• Цахилгаан үүсгүүрийн байр, 
• Уурхай дахь ажлын байр: Баяжуулах үйлдвэр, хог хаягдлын төв зэрэг болно. 

Эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, бууруулах арга хэмжээ 

Уурхай дээр хол зайтай гарсан түймрийг унтраахад хүндрэлтэй байх тул төслийн талбайд гал 
түймэр гарахаас сэргийлэхийн тулд боломжтой бүх урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг авна. 
Эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээнд дараах ажлууд орно. Үүнд: 

• Гал түймэртэй тэмцэх хэсгийг гал унтраах мэргэжлийн сургалтад хамруулах, 
• Ажилтан ажилчдын бэлтгэлийг шалгах үүднээс тогтмол гал түймэртэй тэмцэх дасгал 

сургууль зохион байгуулах, 
• Галын дохиолол, гал унтраагуур, гал унтраах хоолойг зохих газруудад байрлуулах, 
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• Бүх ажлын талбайд галын дохиолол, аюулын гарцын (хэрэв тодорхой биш бол, жишээ нь 
ганц хаалгатай бол) байрлалыг заасан самбар хадах; галын дохиолол, гал унтраагуул, 
гал унтраах хоолойд зөвшөөрөгдсөн тэмдэг тавьсан байх. 

Баяжуулах үйлдвэрийн хувьд хаягдал өтгөрүүлэгчийн гарч байгаа зутангийн үлдэгдэлд радио 
идэвхт бодисын агууламж байдаг. Радио идэвхт бодис агуулсан багаж төхөөрөмж нь гэмтэж 
ноцтой нөхцөл үүссэн тохиолдолд эрсдэлийг бууруулах зорилгоор зааврын дагуу зохих багц арга 
хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ. 

10.3.4 Хяналтаас гадуурх тэсэлгээ 

Хяналттай тэсэлгээ нь уурхайн ашиглалтын үйл ажиллагааны нэг хэсэг бөгөөд үүнийг зөвхөн 
мэргэшсэн ажилчид гүйцэтгэнэ. Хэдийгээр гарах магадлал багатай ч тэсрэх бодисыг буруу 
ашигласнаас үүдэн хяналтаас гадуур тэсэлгээ гарч болно. Түүнчлэн зохих хэмжээнд нэг дор 
төвлөрүүлэн хураасан шатах шингэн буюу хий (дизель түлш, бензин, пропан) дэлбэрч болзошгүй 
юм. Эдгээр зүйлсийг харгалзан үзсэний үндсэн дээр хяналтаас гадуур тэсэлгээ гарах 
магадлалтай цөөн тооны  газар, талбай байгааг дараах байдлаар тогтоогоод байна. Үүнд:  

• Зэвсгийн агуулах, 
• Тэсрэх бодисын үйлдвэр, 
• Ажилчдын байр сууц, 
• Түлшний агуулах, 
• Онц байдлын үед хэрэглэх цахилгаан үүсгүүрийн байр, 
• Шатахуун түгээх станц зэрэг болно. 

Бусад уул уурхайн үйл ажиллагаан дээр гарч буй иймэрхүү осол аваарын давтамжийг 
харьцуулан тооцоход ослын тохиолдол маш бага гэсэн дүгнэлт гарч байна. Хүний амь нас 
эрсдэх, тодорхойгүй урт хугацаагаар үйл ажиллагаа тасалдах зэрэг байдлаар хор уршиг ихтэй 
байдаг. 

10.3.5 Хаягдал хадгалах байгууламж 
10.3.5.1 ХХБ-д үүсч болзошгүй осол, аюул 

Болзошгүй эрсдэл 

1. Хаягдал хадгалах байгууламжийн далан нурах 

Хаягдал хүдрийн далан сүүлийн үед хэд хэдэн удаа нурсан нь далангийн уснаас дээшхи хэсэг 
хангалттай өндөр байгаагүй, сарын усны урсгалын хэмжээ нэмэгдсэн, хяналт хангалтгүй байсан 
зэргээс гадна шуурга ихтэй байсан гэх мэт хэд хэдэн хүчин зүйлээс хамааралтай (SRK 2001). 
Эдгээр бүх хүчин зүйл, тэр дундаа хамгийн сүүлчийнх нь уурхайн удирдлагын хяналтад байх тул 
урьдчилан сэргийлэх боломжтой. Шороон далан нурах хамгийн элбэг тохиолдол эрсдэл нь 
(Baecher 1998): 

• Ус халих, 
• Далан, суурийн ус сувгаар шүүрэх, 
• Далан, суурь нурах, цуурах, 
• Газар хөдлөлтөөс үүдэн газрын эвдрэл үүсэх, чулуулаг хайлах, 
• Резервуар дахь усны давалгаанаас үүдэн далангийн эрэг элэгдэх зэрэг юм. 
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Гэрэл зураг 10.3: Хаягдлын далангийн ус цуглуулах талбай 

  

Эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, бууруулах арга хэмжээ 

Орчин үеийн, сайн баригдсан далан хаалтуудын хувьд жилд дунджаар нэг далан 10-4-өөс 10-5 
хүртэл хэмжээгээр нурдаг гэсэн тооцоо байна. Ийм нуралтын тал нь эхний таван жилд, үлдсэн 
хэсэг нь далангийн нийт эдэлгээний туршид үүсдэг байна. Дээрх жагсаалтад далангийн нурлыг 
дэлхийн хэмжээнд гарч буй давтамжийнх нь байдлаар бууруулан дараалуулсан хэдий ч эндээс 
Оюу Толгойд гарах хамгийн өндөр магадлалтай далангийн нурлыг урьдчилан хэлэх боломжгүй. 
Учир нь газар хөдлөлтөөс үүдсэн газрын эвдрэл Оюу Толгойгоос хол зайтай байдгаас үзэхэд Оюу 
Толгойд газар хөдөлж, газрын чулуулаг хайлах нь маш бага магадлалтай. ХХБ-д даланг 
налуулан хатуу чулуулгууд тавих тул усны давалгаанаас үүсэн далангийн эрэг элэгдэх эрсдэл 
бараг байхгүй. Оюу Толгойн уурхай дээрх ажилтнууд өдөр тутам, мэргэшсэн геотехонологийн 
инженер жил бүр Уурхайн тусгай зөвшөөрлийн шаардлагын хүрээнд даланд үзлэг шалгалт 
хийнэ. Гаднах далангийн урсгалын доод хэсгээр ус нэвтрэх байдалд пьезометр ашиглаж байнга 
хяналт тавина. Ус нэвтрэлт ихэссэн тохиолдолд арга хэмжээ авах шаарддлагатай. 

2. Хаягдлын зуурмагийн дамжлага эвдрэх 

Болзошгүй эрсдэл 

Зөвхөн уурхайн хяналтат ус зайлуулах байгууламжийн хэсэг дотор хаягдлын зуурмагийн 
дамжлагад эвдрэл гарч болзошгүй.  

Эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, бууруулах арга хэмжээ 

Дамжлагын эвдрэл нь дамжлагын даралт буурснаас үүсэх тул баяжуулах төхөөрөмжийн 
оператор үүнийг цаг алдалгүй мэддэг. Боломжтой бол аль болох цаг алдалгүй баяжуулах 
үйлдвэрийг хааж, үйлдвэрийн менежерт мэдэгдэнэ. Дамжлагын эвдэрсэн хэсгийг тойруулж 
гаргах буюу холбоно. Дамжлагыг засварласан тохиолдолд дамжлагыг дахин холбоно. Энэ 
асуудалд аюулгүй ажиллагааны асуудал холбоогүй. 

10.3.5.2 Баяжуулах үйлдвэрээс хаягдал хадгалах байгууламж руу шилжүүлсэн хорт 
хаягдал 

2014 онд хийгдсэн Оюу толгой төслийн баяжуулах үйлдвэрт ашиглагдаж буй химийн хорт болон 
аюултай бодисын эрсдэлийн үнэлгээний тайланд тусгагдсанаар 100 тнн зэс-алтны хүдэр 
боловсруулахад 98 орчим мян.тнн хатуу хаягдал зутан хэлбэрээр хаягдал хадгалах байгууламж 
руу шилждэг.9  

                                                

9 (Найчрал Састайнэблэ ХХК, 2014, хууд. 195) 
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Баяжуулалтын процессоос гарсан хатуу хаягдлын хүний эрүүл мэнд, байгаль орчинд үзүүлэх гол 
сөрөг нөлөөлөл түүнд агуулагдах хүнд металлын өндөр агууламжтай нэн түрүүнд холбоотой. Уг 
тайлангийн 10.4.6-д хаягдалд агуулагдах хүнд, хортой элементүүдийн хүний эрүүл мэндэд 
үзүүлэх эрсдэлийг тооцоолон дэлгэрэнгүй харуулав. 

10.3.6 Баяжуулах үйлдвэрийн түүхий эд, алт-зэсийн баяжмал болон хаягдалд 
агуулагдах хүнд, хортой элементүүдийн хүний эрүүл мэндэд үзүүлэх эрсдэл 

Баяжуулах үйлдвэрийн үндсэн түүхий эд нь ил болон гүний уурхайгаас олборлож буй хүдэр 
бөгөөд эцсийн бүтээгдэхүүн нь зэсийн баяжмал ба хаягдал хадгалах байгууламжид хуримтлагдах 
хатуу хаягдал болно. Эдгээр нь хүнд, хортой элементүүдийн агуулга өндөртэй эрдэс материал 
тул технологийн процессод ашиглаж байгаа химийн бодис, бүтээгдэхүүнүүдийн адил хүний 
эрүүл мэнд, байгаль орчинд сөрөг нөлөө үзүүлэх эрсдэлтэй. Түүхий эд, түүнээс гарах 
бүтээгдэхүүн, нунтагласан хүдэр, баяжмал болон хатуу хаягдлын дээжийг SGS ба геологийн төв 
лабораторид өгч элементийн шинжилгээг хийлгэн дараах хүснэгтэд үзүүлэв. 

Хүснэгт 10.16: ОТ төслийн баяжуулах үйлдвэрийн хүдэр, алт-зэсийн баяжмал болон хаягдалд 
агуулагдах хүнд, хортой элементүүдийн хэмжээ 

# Элемент 
Хэмжилтийн 
хязгаар SGS) 

Нэгж 
Хэмжээ 

Хүдэр Баяжмал Хаягдал 
SGS CGL SGS CGL SGS CGL 

1 Алт Au 0.01 мг/кг  0.78 - 25.6 21.49 0.12  
2 Мөнгө Ag 2 мг/кг <2 - >50 47.69 <2  
3 Хөнгөнцагаан Al 0.3 % 6.7  1.0  7.1  
4 Хүнцэл As 5 мг/кг <5 7 47  8 13 
5 Бари Ba 5 мг/кг 209 183 25  223 240 
6 Берилли Be 0.5 мг/кг 0.8  <0.5  0.8  
7 Кальци Ca 0.01 % 2.45  0.29  3.58  
8 Кадьми Cd 1 мг/кг <1  19  <1  
9 Кобальт Ck 1 мг/кг 25 21 77  25 29 
10 Хром Cr 10 мг/кг 70 68 <10  90 77 
11 Зэс Cw 2 мг/кг 5590 6700 >1% 28.7% 593 706 
12 Фтор F  %  0.14    <0.05 
13 Төмөр Fe 0.1 % 8.09 - >15 34.52 7.77  
14 Кали K 0.01 % 1.93  0.34  1.79  
15 Лантан La 1 мг/кг 9 <30 10  10 <30 
16 Лити Li 1 мг/кг 33  6  40  
17 Магни Mg 0.02 % 2.75  0.36  3.05  
18 Манган Mn 5 мг/кг 1140 - 161 300 1460  
19 Молибден Mo 2 мг/кг 29 15 1080 1100 11 13 
20 Натри Na 0.01 % 1.54  0.19  1.72  
21 Ниобий Nb  мг/кг  12    10 
22 Никель Ni 2 мг/кг 24 35 18  26 30 
23 Фосфор P 0.01 % 0.14  0.66  0.11  
24 Хар тугалга Pb 2 мг/кг 103 22 695 26000 18 11 
25 Рубидий Rb  мг/кг  76    69 
26 Хүхэр S 0.01 % 1.21  >5  0.72  
27 Сурьма Sb 5 мг/кг <5 <40 15  <5 <40 
28 Сканди Sc 0.5 мг/кг 25.3 20 8.8  29.3 22 
29 Цагаан тугалга Sn 10 мг/кг <10 24 <10  <10 <20 
30 Стронци Sr 5 мг/кг 270 282 39  359 340 
31 Тори Th  мг/кг  14    <5 
32 Титан Ti 0.01 % 0.35 - 0.1 0.22 0.43  
33 Ванади V 2 мг/кг 282 314 56  330 350 
34 Висмут Bi 5 мг/кг <5 <5 <5  <5 <5 
35 Вольфрам W 10 мг/кг <10 <8 <10  <10 <8 
36 Иттри Y 1 мг/кг 15 9 7  15 6 
37 Цайр Zn 5 мг/кг 153 153 1920 1800 205 198 
38 Циркони Zr 3 мг/кг 27 77 17  27 61 
Тайлбар: SGS – лабораториийн нэр, CGL – Геологийн төв лаборатори 
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# Элемент 
Хэмжилтийн 
хязгаар SGS) 

Нэгж 
Хэмжээ 

Хүдэр Баяжмал Хаягдал 
SGS CGL SGS CGL SGS CGL 

Эх сурвалж: (Найчрал Састайнэблэ ХХК, 2014, хууд. 75) 

Дээрх хүснэгтээс харахад шинжилгээнд хамрагдсан баяжмалын дээж дэх хүнцэл, хар тугалгын 
агууламж хатуу хаягдлынхаас өндөр агууламжтай байна. Бусад хүнд элементийн хувьд бари, 
ванади, стронцийн хэмжээ хүдэртэй харьцуулахад хаягдалд бага зэрэг нэмэгдсэн нь харагдаж 
байна. 

 

 

Хортой, аюултай байдлаараа хаягдал хадгалах байгууламжид хуримтлагдах хатуу үлдэгдэл 
хамгийн өндөр эрсдэлтэй байх магадлалтай. Тухайлбал, хатуу хаягдалд хүнцэл, хром, зэс, 
манган, никель, стронци, ванадий зэрэг хүнд элементүүд их хэмжээтэй байна. 

Дүрслэл 10.1: ОТ-н баяжуулах үйлдвэрийн хүдэр болон хаягдалд агуулагдах зарим хүнд, 
хортой элементийн эзлэх хувь 

 

Хөвүүлэн баяжуулах процесс нь хүдрээс ашигтай эрдсүүдийг хөөсрүүлэгч, цуглуулагч флот-
агентуудын тусламжтайгаар ялган, ашиггүй эрдсүүдийг зайлуулах процесс тул хаягдал дахь 
хүнд, хортой элементүүдийн агууламж өндөр байдаг. 

 

 

 

10.3.7 Автомашины осол 

Уурхайн талбайд тодорхой цөөн тооны автомашин байх тул уурхайд автомашин жолоодох 
аюулгүйн журмыг боловсруулж мөрдөж байгаа тохиолдолд ослын эрсдэл бага байна. Нэг буюу 
түүнээс олон автомашин буюу обьектыг хамарсан осол гарсан тохиолдолд компанийн даатгалын 
журмыг мөрдөнө. Ослын улмаас хүн бэртэж гэмтэх буюу нас барсан тохиолдолд өмнө нь 
тогтоосон эмнэлгийн түргэн тусламжийн журмыг мөрдөнө. Гал түймэр гарвал галын журмыг 
мөрдөнө.  

Au As Ba Co Cr Cu Mn Mo Ni Pb Rb Sr V Y Zn

Хүдэрт, % 0.009 0.08 2.3 0.27 0.81 72.31 13.4 0.26 0.35 0.73 0.89 0.14 3.24 1.8 3.5

Хаягдалд, % 0.003 0.2 6.6 0.8 2.4 18.6 41.9 0.3 0.8 0.4 2 0.3 10 5.8 9.8
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Оюу Толгойг төслийн баяжуулах үйлдвэрийн эцсийн бүтээгдэхүүн болох баяжмалыг 
экспортлохоор төлөвлөсөн учир хадгалалт, тээвэрлэлтийн журам, горимыг чанд сахин 
баримтласан тохиолдолд байгаль орчин, хүний эрүүл мэндэд үзүүлэх сөрөг нөлөөлөл маш 
бага юм. 

ХХБ дахь хаягдлын гадаргуугийн чийг алдагдан хатах, салхи, шуурга дэгдэх үед эдгээр 
хүнд, хортой элемент нь тоос, тоосонцроор дамжин тархаж, хөрс, ус, хүн болон амьтан, 
ургамлыг хордуулах эрсдэлтэй. Иймд хаягдлын менежментийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан 
арга хэмжээг хэрэгжүүлвэл эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх боломжтой. 
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Автомашинаар зэрлэг ан амьтанд хор хохирол учруулсан тохиолдолд нэмэлт шалгуур тавина. 
Зэрлэг ан амьтад тааралдаж магадгүй тул автомашинаар зэрлэг амьдтыг дайрсан тохиолдлыг 
шийдвэрлэхэд тусгай журам боловсруулах шаардлагатай. 

10.3.8 Байгалийн гамшгаас үүсэж болзошгүй осол 

Байгалийн гамшгаас үүсэх осолд газар хөдлөл, усны үер, салхи шуурга, аянга цахилгаан, гал 
түймэр зэрэг хамаарна. Халдварт өвчин тархах зэрэг үзэгдлүүд хамаардаг. 

1. Газар хөдлөл: 

Газар хөдлөл нь байгалийн гамшгийн хамгийн аюултай хэлбэрийн нэг бөгөөд газар хөдлөлийг 
урьдчилан тогтоож, мэдээлэх боломж муу. Газар хөдлөлийн эмгэнэлт үзэгдэл манай улсад 
харьцангуй цөөн тохиолддог боловч, төслийн барилга байгууламжийг шинээр барьж 
байгуулахдаа газар хөдлөлийн нөлөөллийг сайтар тооцох шаардлагатай. Газар хөдлөлтийн 
улмаас шугам сүлжээ гажих, тасрах, барилга байгууламжид ан цав гарах, нурах, ус дамжуулах 
хоолойнууд болон хаягдал дамжуулах хоолой эвдрэх, цоорох гэх мэт хохирол, сүйрэл гарч 
болзошгүй. Иймээс үйлдвэрийн барилга байгууламж, тоног төхөөрөмж, газар дорхи шугам 
сүлжээг барьж байгуулах, суурилуулахдаа газар хөдлөлийн хэдэн балл хүртэл тэсвэрлэх 
чадвартай болон уг үйлдвэрлэлд тохирох эсэх талаар холбогдох мэргэжлийн байгууллагын 
үнэлгээ, дүгнэлт гаргуулсан байх шаардлагатай. 

Хүснэгт 10.17: Өмнөговь аймгийн хэмжээнд тохиолдсон газар хөдлөлтүүд /2012-2016/ 
# Огноо Өргөрөг N Уртраг E Магнитуд Байршил 
1 2016-03-18 44.236 102.9186 3.5614 52 км W Булган Өмнөговь 
2 2016-02-29 43.0847 104.0861 3.6542 24 км S Хүрмэн Өмнөговь 
3 2016-02-09 43.639 101.6513 3.8958 44 км W Сэврэй Өмнөговь 
4 2016-01-17 44.5949 104.4683 3.6966 32 км E Мандал-Овоо Өмнөговь 
5 2015-08-05 43.2484 106.0257 4.0746 32 км N Баян-Овоо Өмнөговь 
6 2014-11-19 42.8193 105.4737 4.2523 27 км E Номгон Өмнөговь 
7 2014-11-19 42.8063 105.4837 4.7142 28 км E Номгон Өмнөговь 
8 2014-11-19 42.8304 105.4868 3.8204 28 км E Номгон Өмнөговь 
9 2014-11-19 42.7708 105.4534 4.8458 26 км E Номгон Өмнөговь 
10 2014-08-04 44.1073 107.0483 4.5807 14 км E Манлай Өмнөговь 
11 2014-06-15 43.1028 104.3241 3.9401 30 км SE Хүрмэн Өмнөговь 
12 2014-03-07 43.5212 105.4587 3.8489 10 км S Таван толгой уурхай 
13 2013-10-27 43.2225 104.5266 3.6145 37 км E Хүрмэн Өмнөговь 
14 2013-05-30 44.0895 103.9259 3.8913 31 км E Булган Өмнөговь 
15 2013-03-25 43.7306 103.7796 4.0295 37 км NE Баяндалай Өмнөговь 
16 2012-10-14 44.2973 105.3735 3.7589 14 км S Цогт-Овоо Өмнөговь 
17 2012-03-24 44.106 102.018 3.6213 60 км N Сэврэй Өмнөговь 
18 2012-02-04 42.2229 105.6365 5.1251 80 км SE Номгон Өмнөговь 
Эх сурвалж: (Газар хөдлөлт судлах сектор, 2016) 
http://www.iag.ac.mn/Earthquake/index.php?module=map&loc=mgl  

2. Салхи, шуурга: 

Салхины хурд өвлийн улиралд эрс багасдаг нь монголын баруун хойд нутагт төвтэй эсрэг циклон 
тогтдогтой холбоотой. Харин гуравдугаар сараас эхлэн салхи ихсэж, 4-6 дугаар саруудад салхи 
ихтэй байдгаас шалтгаалан энэ хугацаанд чийгшлийн дутагдал их байдаг. Хавар, намар манай 
орны нутаг дээгүүр дундад өргөргийн өндрийн фронтын бүс дамнан байрлах тул фронтын 
гаралтай циклоны эрчимшил нэмэгдэж цаг агаар тогтворгүй болдог. Салхи шуурганы хүчтэй 
нөлөөлөл үүсэх нөхцөлтэй тул үйлдвэрийн түүхий эд болон бүтээгдэхүүнийг тээвэрлэх, шатах 
тослох материал, тэсрэх бодис, химийн бодисын агуулахыг байршуулах, үйлдвэрлэл явуулахад 
дээрх нөлөөллийг сайтар харгалзан үзэх шаардлагатай. 
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3. Үер: 

Ханбогд цаг уурын станцын хур тунадасны мэдээнээс үзэхэд тус бүс нутгийн жилийн дундаж 
нийлбэр хур тунадас нь 96.8 мм байна. Цасан бүрхүүлийн зузаан дунджаар 1.3 см, хамгийн 
ихдээ 17.0 см хүрдэг. Үйлдвэрийн район нь олон жилд цөөн удаа тохиолдох үерийн аюулд бага 
өртөнө. Гэхдээ Баяжуулах үйлдвэрийн хаягдлын санг гадаргын хотгорыг дагуулж байгуулах учир 
их устай бороо орсноос хаягдлын сангийн талбайд нэлээд хэмжээний ус цугларч, ослын нөхцөл 
бүрдэж болзошгүй. Хаягдлын сангийн хуримтлалын талбайд тооцсоноос илүү ус цугласнаас 
далан хаалт сэтэрч, ихээхэн хэмжээний ус алдагдан орчныг бохир усаар бохирдуулахаас гадна 
түүнийг сэргээн босгоход шаардагдах цаг хугацаа, хүч хөдөлмөр, эд хөрөнгийн ихээхэн хохирол 
үүсэж болзошгүйг анхаарах шаардлагатай. Зуны хур борооны үед цаг агаарын нөхцөлөөс 
хамааран үерийн аюул ажиглагдах нөхцөлтэй тул далан хаалт сэтрэхээс уръдчилан сэргийлэх 
арга хэмжээг байнга авч хэрэгжүүлэх, үйлдвэрийн цогцолборын болон хаягдлын сангийн эргэн 
тойронд үерийн уснаас хамгаалах суваг, шуудуу, хамгаалах далан хаалт байгуулах нь зүйтэй. 
Үер усны аюул нь зарим тохиодолд газар хөдлөлийн сүйтгэлээс багагүй хохирол учруулж, хүний 
амь нас эрсдэх магадлал ихтэйгээс гадна байгаль орчныг бохирдуулах, үйлдвэрийн орчин, 
хаягдлын сангийн талбайг хамаарч ус, хөрс, ургамалд ихээхэн хохирол учруулах нөхцөлтэйг 
анхаарч ажиллах шаардлагатай. 

4. Аянга цахилгаан: 

Ханбогд станцын 1976-2014 оны цаг агаарын үзэгдлийн мэдээнээс үзэхэд тус бүс нутагт жилд 
дунджаар 68.1 өдөр бороотой байгаагаас эрчмээр нь ангилбал аадар бороотой өдрийн тоо 19.4, 
бороотой өдрийн тоо 45.3, шиврээ бороотой өдрийн тоо 3.4 байна. Аянга, дуу цахилгаантай 
өдрийн дундаж тоо 26.3 хүрдэг. Иймд үйлдвэрийн өндөр хүчдэлийн шугам, бусад шаардлагатай 
газруудад аянга зайлуулагчтай байх шаардлагатай. Зуны улиралд 20 орчим өдөр аянга 
цахилгаан буудаг, 1.0 км2 талбайд 4-6 удаа ниргэлт болдог нь үйлдвэрийн болон уурхайн техник 
хэрэгсэл, хүмүүсийн үйл ажиллагаа, хөдөлмөрийн нөхцөлд түр саатал бэрхшээл учруулж, улмаар 
аюул осол тохиолдож болох магадлалтай. Иймээс шаардлагатай газарт аянга зайлуулагчийг 
байрлуулж, үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны явцад ажиллагсад металл хийц бүхий тоног 
төхөөрөмж, байгууламжаас аянга цахилгааны осолд өртөхөөс сэргийлэх шаардлагатай. 

5. Цаг агаарын хатуу ширүүн нөхцөл:   

Тус төслийн талбай орчмын газар нутаг нь эх газрын эрс тэс уур амьсгалтай бөгөөд хавар, 
намартаа сэрүүн, зундаа халуун, өвөлдөө хүйтэн байдаг. Хавартаа маш хуурай бөгөөд салхи, 
шуурга ихтэй. Хэт их хүйтрэл нь экватороос алс хол бүсийн өвлийн цаг уурын жирийн үзэгдэл 
бөгөөд Оюу Толгойн үйл ажиллагаа нь ийм орчинд явагдах учир цаг агаарын эрс хүйтэн 
нөхцлийг маш цөөн тохиолдолд онцгой байдалд холбогдуулж авч үзнэ, түүнээс өөр байдлаар 
тооцохгүй. Хатуу ширүүн цаг агаарт цасан шуургыг хамааруулахад төвөгтэй байдаг. Гэвч 
баяжуулах үйлдвэр болон ажилчдын байр нь хоорондоо ойрхон байрлах учир цаг агаарын хатуу 
ширүүн нөхцлөөс шалтгаалж ажилчдын байрнаас баяжуулах үйлдвэр хүртэлх хөдөлгөөнд саад 
учрахгүй. Ил уурхайн үйл ажиллагаа долоон өдөр 24 цаг тасралтгүй явагдах тул уурхайчид 
цасан шуургатай нөхцөлд ил уурхайд ажиллах болно. Ажлын хэсгийн ахлагч нар нь туршлагатай 
уурхайчид байх бөгөөд цаг агаар муудсан нөхцөлд ажлыг зогсоож, ажилчдыг байр руу нь буцаах 
эсэхийг шийдэх чадвартай байна. Уурхайд радио холбоогоор холбоо барих боломжой байх тул 
цаг агаар муудсан тухай болон гадаа ажиллаж буй ажилчдын нөхцөл байдлын талаар ажлын 
хэсгийн ахлагчдад хэзээ ч мэдээлэх боломжтой. Оюу Толгой дахь ус зөөвөрлөх байгууламжийг 
үер гарсан нөхцөлд үерийг зайлуулах зориулалтаар хийнэ. Хэрэв хүчтэй аадар бороо орж үер 
гарвал эхний ээлжинд далан, хаалт, суваг шуудууны бүрэн бүтэн байдлыг хангах арга хэмжээ 
авна. Усны байгууламжаас ус халихаас өмнө аль болох эрт усыг их хэмжээгээр хадгалах 
багтаамжтай ХХБ (Хаягдал Хадгалах Байгууламж) гэх мэт байгууламж руу шахуурга ашиглаж 
усыг зөөвөрлөж болно. Оюу Толгойд шороон шуурга их элбэг тохиолддог бөгөөд үзэгдэх орчинд 
нөлөөлөх байдал нь цасан шуургатай адил байна. 
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10.3.9 Хүчиллэг урсац 

Уг тайлангийн Хаягдлын менежмент хэсгээс дэлгэрүүлж үзнэ үү. 

10.3.10 Химийн бодисын үнэлгээ 

Оюу Толгой төсөл (өрөмдлөг, тэсэлгээ, ил болон гүний уурхай, баяжуулах үйлдвэр, машин 
механизмын засвар, тосолгоо үйлчилгээ, зам, барилга, аж ахуй гэх мэт)-ийн хүрээнд нийтдээ 629 
нэр төрлийн химийн бодис, материал, бүтээгдэхүүнийг 11 агуулахад хуваарилан хадгалдаг. 2015 
оны эцсийн байдлаар байдлаар уурхайн талбайд 9 төрлийн талбайд 237 нэрийн химийн бодис 
хадгалагдаж байна. 

Хүснэгт 10.18: Химийн бодисын агуулахад хадгалагдаж байгаа бүтээгдэхүүний үндсэн төрөл 
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1 
Баяжуулах 
үйлдвэрийн агуулах 

26       26  

2 Босоо ам I агуулах 78  28  35   15  

3 Дулааны станцын 
агуулах 

5       5  

4 
Зуурмагийн 
үйлдвэрийн агуулах 13       13  

5 
Мажор өрөмдлөгийн 
компанийн агуулах 

36       36  

6 
Максам тэсэлгээний 
агуулах 

16       16  

7 
Петровис шатахууны 
агуулах 

4     4    

8 Си Ай Эс компанийн 
агуулах 

17        17 

9 Төв агуулах 231 31 38  140  22   
10 Ус савлах үйлдвэр 4       4  

11 
Эс Жи Эс 
лабораторийн 
агуулах 

199 121  78      

НИЙТ 629 152 66 78 175 4 22 115 17 
Эх сурвалж: (Найчрал Састайнэблэ ХХК, 2014, хууд. 30) 

Агуулах, талбай нь бодис асгарсан тохиолдолд хөрс шороо бохирдуулахаас хамгаалах 60-70 см 
өндөр бетонон хашлагаар хүрээлэгдэж, хэд хэдэн таславчтай, асгарсан шингэн хуримтлагдах 
зумптэй байгуулагдсан байна. 

10.3.10.1 Тэсрэх бодисын үйлдвэр 

Тэсрэх бодисын үйлдвэр нь химийн бодисын агуулах, үйлдвэрийн барилга, тэсрэх бодисын 
агуулах зэргээс бүрддэг.  

Оюу Толгой төслийн барилга болон ил уурхайд ашиглах тэсрэх дэлбэрэх бодисыг Максам 
компани /2011 оны 9 сараас эхлэн/ ханган нийлүүлдэг. Максам компанийн онцгой хамгаалалтын 
зурвас бүхий барилга байгууламжийг 2011 оны 7 дугаар сараас 11 дүгээр сарын хооронд барьж 
ашиглалтад оруулсан. Тэсрэх бодисын үйлдвэр нь Оюу Толгой төслийн лицензийн талбай дотор 
тусдаа 215 м х 175 м талбайтай хашаан дотор байрладаг. Тэсрэх бодисын үйлдвэрийн барилга 
нь 35 м х 28 м хэмжээтэй ба химийн бодис хадгалах 42 х 30 м хэмжээтэй 2 байгууламжтай. 



21 

Тэсрэх бодисын үйлдвэрийн барилга нь 35 м х 28 м, тэсрэх бодисын үйлдвэрт ашиглах химийн 
бодис хадгалах 42 х 30 м талбайтай 2 байгууламжтай. 

Тэсэлгээний бодисын агуулах /шифр УТХ-ОТ-61/2011/, 120 м x 45 м хэмжээтэй Ашиглалтын 
үеийн агуулахын барилгуудаас бүрдсэн 1 давхар металл каркасан барилга байхаар 
төлөвлөгдсөн. Газар хөдлөлтийн 7 баллын бүсэд оршино. 

Барилгын үндсэн бүтэц нь: 

• Суурь: Барилгын суурь нь цутгамал төмөр бетон баганан суурьтай, 
• Хучилт: Барилгын хучилт нь цутгамал төмөр бетон, 
• Хана: Барилгын хана нь дулаалгатай сэндвичэн хавтантай, 
• Дээвэр: Барилгын дээвэр нь дулаалгатай сэндвичэн хучилттай. 

Барилгын суурь хөрс нь ус нэвтрүүлэх чадвар муутай, цэрдийн шавар улаан хүрэн өнгөтэй, нягт 
хатуу консистенцитэй аллювиаль элс, хайр хайрган хөрс болно. 

Хүснэгт 10.19: 2015 оны Тэсэлгээний химийн бодисын зарцуулалтын хэмжээ 
# Нэрс Хэмжээ Жилийн дундаж хэрэглээ /2015 оны жишгээр/ 
1 Сүвэрхэг Аммиакийн шүү кг 202000 
2 Нягт Аммиакийн шүү кг 4266000 
3 Нягт Аммиакийн шүү Орос кг 10978500 
4 Нягт Аммиакийн шүү Орос 900кг кг 334800 
5 Гексамин нитрат 563 кг кг 1586534 
6 Гексамин нитрат 25 кг кг 10125 
7 Натрийн перхлорат кг 2000 
8 Натрийн нитрит кг 13975 
9 Ацетат натри кг 0 
10 Шош буурцагны галактаман кг 75328 
11 Гликоль кг 16260 
12 Сурьмагийн нэгдэл кг 2497 
13 Цууны хүчил кг 0 
14 Тиомочевин кг 0 
15 Шоргоолжны  хүчил кг 27603 
16 Хуурай хүчил кг 21284 
17 Натрийн формиат кг 1581.3 
18 Хаягдал АШ кг 9823 

10.3.10.2 Химийн бодисын агуулах 

Химийн бодисыг дараах төрлийн агуулахуудад хадгалж байна. Үүнд: 

• Бетонон хатуу хучилттай задгай талбай (Тос тосолгооны материал болон ISO танктай 
бодисууд), 

• Бетонон хучилттай битүү агуулах, 
• Тусгайлан давхар дулаалгаар доторлож, агааржуулалтын систем суурилуулсан чингэлэг 

(Ууршимтгай). 

Төслийн хэмжээнд ашиглаж буй бүх химийн бодисууд ХАЛМ (Хор, аюулын лавлах мэдээлэл)-тай 
байх, хавсрах зааварчилгаа нь хангалтгүй буюу тавигдаж буй шаардлагад үл нийцэж буй ХАЛМ-
тай химийн бодисуудыг төслийн талбайд хэрэглэхийг бүрэн хориглоно.  

Өнөөгийн байдлаар нийт 657 химийн бодисын ХАЛМ-ыг тухайн химийн бодистой тулгаж 
баталгаажуулсан бөгөөд эдгээрийг химийн бодисын хор аюулын лавлах бүхий Chem Alert 
системд оруулаад байна. Цаашид дотоод аудит явуулах зарчмаар химийн бодис ашиглалтад 
тогтмол хяналт тавиж ажиллана. Уг Chem Alert систем нь олон улсад ашиглагддаг химийн 
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бодисыг зүй зохистой аюулгүй ашиглахад зориулагдсан ухаалаг систем юм. Уг системийг 
ашигласнаар тухайн ашиглах гэж буй химийн бодисын талаар үйлдвэрлэгч, хор аюулын 
зэрэглэл, шаардлагатай нэг бүрийн хамгаалах хэрэгсэл гэх мэт мэдээллийг Монгол болон Англи 
хэл дээр авах боломжийг нийт төслийн хүрээнд ажиллаж буй ажилчид авах боломжийг 
бүрдүүлж өгч байна. Цаашид уг систем дэх бодисын мэдээлэл тогтмол нэмэгдэж, сайжирч явах 
болно. 

Химийн бодисыг хадгалахдаа 2015 оны 1 дүгээр сарын 1-нээс хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа 
Химийн хорт болон аюултай бодис, бүтээгдэхүүний агуулах ерөнхий шаардлага MNS 6458:2014 
стандартын дагуу хадгална.10 

10.3.10.3 Баяжуулах үйлдвэр 

Төслийн Баяжуулах үйлдвэр нь 2013 онд зэс-алтны хүдрийг флотацийн технологиор баяжуулах 
баяжмал үйлдвэрлэх процессод 10 нэр төрлийн химийн бодис, бүтээгдэхүүн хэрэглэж байсан. 
Үүнээс хойш технологийн горимыг нарийвчлан тогтоож, сайжруулах шаардлагын үүднээс 
баяжуулалтын процессын хөөсрүүлэгч, цуглуулагч, флокулянт болох нийт 12 нэрийн 
бүтээгдэхүүн, 2 төрлий адсорбент, шингээгчийн катализатор болон тоос дарагч – ХемЛок 206 
зэргийг ашиглаж байгаа. 

Хүснэгт 10.20: Баяжуулах үйлдвэрийн технологийн процессод ашигладаг химийн бодисын 
хэрэглээ 

# 
Бодис, бүтээгдэхүүний 
нэр 

Зориулалт 
Ашиглах 
технологийн шат 
дамжлага 

Хэрэглээ 

1 сард жилд 

1 Квиклайм Шохой 
Хүдэр нунтаглалт/ 
Баяжуулалт 4.2 50.4 

2 Метилизобутил-карбинол Хөөсрүүлэгч Хүдэр баяжуулалт 6.5 780 
3 Доуфрот 250 Хөөсрүүлэгч Хүдэр баяжуулалт 4.2 50 
4 Аэрофайн 3418 А Цуглуулагч Хүдэр баяжуулалт 45.8 550 

5 Магнафлок 338 Баяжмалын 
флокулянт 

Баяжмал өтгөрүүлэгч 0.8 10 

6 Магнафлок 5250 Хаягдлыг флокулянт Хаягдлын өтгөрүүлэгч 83.3 1000 

7 Антипрекс Д 
Гүний ба 
технологийн ус 
зөөлрүүлэгч Гүний ба технологийн 

усны шугам хоолой 

64.2 770 

8 Зэврэлтээс хамгаалагч Шугам хоолойг 
зэврэлтээс 
хамгаалах 

12.5 150 

9 
Зэврэлтээс хамгаалагч 
(шар металлын) 

4.2 50 

10 Орептеп F-501 Хөөсрүүлэгч Хүдэр баяжуулалт 12.5 150 
11 Орептеп F-549 Хөөсрүүлэгч Хүдэр баяжуулалт 12.5 150 
12 Орептеп F-507 Хөөсрүүлэгч Хүдэр баяжуулалт 12.5 15 
13 Орептеп OTX140 Хөөсрүүлэгч Хүдэр баяжуулалт 12.5 1500 
14 Аэрофрот 88 Хөөсрүүлэгч Хүдэр баяжуулалт 12.5 150 
15 Аэро 7249 промотор Цуглуулагч Хүдэр баяжуулалт 12.5 150 
16 Аэрофлоат МХ520 Цуглуулагч Хүдэр баяжуулалт 12.5 150 
17 Аэрофрот 68 Хөөсрүүлэгч Хүдэр баяжуулалт 12.5 150 
18 Хайперфлок СР 624 Коагулянт Хүдэр баяжуулалт 5.0 60 
19 Хайперфлок MG 653 Флокулянт Хүдэр баяжуулалт 41.7 500 

20 
Идэвхжүүлсэн 
хөнгөнцагааны оксид 

Чийг шингээгч Чийг шингээх 0.0833 1 

21 Софнакат 423 Шингээгчийн 
катализатор 

Нүүрстөрөгчийн 
моноксид шингээх 

0.0067 0.08 

22 Софнолайм Шингээгч Нүүрстөрөгчийн давхар 0.05 0.6 

                                                

10 Тайлбар: Өмнөговь аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Байгаль орчны улсын байцаагч Д.Ичинноров, Орчны эрүүл 
ахуй, халдвар судлалын улсын байцаагч З.Хашбат нар уурхайн талбайд 2015 оны 9 сард ирж ажиллан уурхайн талбайд 
байрлах химийн бодисын агуулахууд дээр мэргэжлийн дүгнэлт гаргасан.   
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исэл шингээх 
23 Реомакс 1050 Флокулянт Хүдэр баяжуулалт 8.3 100 
24 Магнафлок 336 Флокулянт Хүдэр баяжуулалт 5.3 64 
25 Хемлок 206 Тоос дарагч Тоосжилт бууруулах 16.7 200 
Тайлбар: TO – tote буюу дунджаар 1143 л шингэн агуулах багтаамжтой сав, баррель – 119.2 л 
Эх сурвалж: (Найчрал Састайнэблэ ХХК, 2014, хууд. 34) 

Химийн бодисын нийт хэрэглээг уг тайлангийн хавсралтаас харна уу. 

Төслийн үйл ажиллагаанд ашигладаг түгээмэл химийн бодисуудын талаар доор дэлгэрэнгүй 
тусгав. 

ХҮХРИЙН ХҮЧИЛ 

1. Ерөнхий мэдээлэл 
Химийн томъёо: H2SO4 Бүртгэлийн дугаар: 7664-93-9 
Олон улсын нэр: SULFURIC ACID Хорын зэрэглэл: Онцгой идэмхий, хортой, исэлддэг 

2. Физик шинж чанар 
Буцлах температур (0С): 280 Молекул жин: 98.0 
Хайлах температур (0С): 3 Зөвшөөрөгдөх дээд агууламж (ррм): Нормчлогдоогүй 
Нягт /усанд 1-тэй тэнцүү/: 1.84 Зөвшөөрөгдөх дээд агууламж (мг/м3): 1.0 
Уурын хувийн нягт /агаар=1/: 3.4   

3. Химийн шинж чанар 

Хүхрийн хүчлийг контактын ба нитрозын гэсэн 2 аргаар гарган авдаг. Хүхрийн ангидрид /SO3/ 
устай урвалд ороход хүхрийн хүчил /H2SO4/ үүснэ. Урвалын тэгшитгэл нь:   

SO3 + H2O = H2SO4+ 19 ккал 

Хүхрийн хүчил тосорхог, өнгөгүй шингэн. Хүхрийн хүчлийн 60% уусмал нь онцгой хүчтэй 
исэлдүүлэгч бөгөөд олон төрлийн органик уусгагчидтай исэлдэн ангижрах урвалд ордог. 
Хүхрийн хүчил хүчтэй түлэгдэлт үүсгэнэ. 200С-аас доош температурт хатуурна. 100% хүхрийн 
хүчлийг моногидрат гэж нэрлэх ба энэ нь цахилгаан бараг дамжуулдаггүй. Концентрацитай 
хүхрийн хүчил чийгийг сайн татна. Хүхрийн хүчил болон түүний олон тооны давсууд практикт 
чухал ач холбогдолтой бөгөөд тэдгээрийг техникт өргөн ашигладаг. Ялангуяа хүхрийн хүчлийг 
химийн болон нефть, металлургийн үйлдвэрт ихээр хэрэглэнэ. Хүхрийн хүчилд хүхрийн ангидрид 
уусахад утаардаг ба түүнийг “утаархаг хүчил” буюу “олеум” гэж нэрлэдэг. 

Байгаль орчинд учруулах сөрөг нөлөөлөл, түүнээс хамгаалах: 

• Агаар, ус, хөрсөнд бохирдол үүсгэнэ. 
• 50 м-ээс доошгүй зайд аюулын бүсийг тогтооно. 
• Аюулын бүсэд зөвхөн иж бүрэн хамгаалах хэрэгсэлтэй хүн орно. 
• Хөрсөнд хүхрийн хүчил алдагсан бол хүхрийн хүчил шингэсэн хэсгийг ухаж зайлуулан 

саармагжуулалт хийнэ. 

Хүснэгт 10.21: Эрсдэлийг бууруулах, арилгах арга хэмжээ, (H2SO4) 
Эрсдэлийн шинж 

чанар 
Эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх 

арга хэмжээ 
Эрсдэлийг бууруулах, арилгахад  

үзүүлэх анхны тусламж 

Амьсгалын замаар 
хордуулахад ханиалгах, 
хоолой сөөх, хоолой 
өвдөх, толгой өвдөх, 
амьсгал давчдах, боогдох 

- Хүхрийн хүчлийг зориулалтын дагуу 
хадгалах, түүнтэй ажиллах явцад 
ууршилт гарахаас сэргийлэх арга 
хэмжээ авах, 
- Ажлын байрыг салхивч, 
агааржуулагчаар тоноглох, 

- Амьсгалын замаар хүхрийн хүчилд 
хордвол цэвэр агаарт яаралтай 
гаргах, цэвэр агаараар сайтар 
амьсгалуулах, 
- Ухаан алдвал хиймэл  амьсгаа хийх, 
- Нашатырын спирт үнэртүүлэх, 
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Эрсдэлийн шинж 
чанар 

Эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх 
арга хэмжээ 

Эрсдэлийг бууруулах, арилгахад  
үзүүлэх анхны тусламж 

- Ажиллагсдыг маск, хошуувч, 
хамгаалах хэрэгслээр бүрэн хангах, 
- Ажлын байрны агаарт тогтмол 
шинжилгээ хийж хяналт тавьж байх, 
- Хүхрийн хүчилтэй харьцдаг 
ажиллагсдыг улирал тутам мэргэжлээс 
шалтгаалах өвчний үзлэгт хамруулах6 

- Хордлого тайлах эмчилгээ хийх, 
- Спиртийн уур амьсгалуулах, 
- Эмч яаралтай дуудах, 
- Эмнэлгийн тусламж яаралтай авах. 

Арьс салстаар дамжин 
хордуулахад арьс 
загатнах, арьс улайх, 
үрэвсэх, шархлах, 
түлэгдэх 

- Бээлий, малгай, хормогч зэрэг 
зориулалтын ажлын тусгай хувцас 
хэрэглэх, 
- Гар, нүүрийн алчуур, саван зэрэг 
шаардлагатай зүйлсийг бэлэн байлгах, 
- Ажлын болон гадуур өмсдөг хувцсыг 
тусад нь хадгалах, 
- Анхны тусламж үзүүлэх арга зааврыг 
эзэмших. 

- Хүхрийн хүчил асгарсан хувцсыг  
яаралтай тайлж биеэс зайлуулах, 
- Хүхрийн хүчил асгарсан биеийн 
хэсгүүд болон хувцсыг их хэмжээний 
усаар сайтар угаах, 
- Аммиакийн уусмалаар угааж, дахин 
их хэмжээний усаар угаах, 
- Гэмтсэн арьсыг хөргөж 
дааруулахгүй байх, тос түрхэх 
- Эмч дуудах, эмнэлгийн тусламж 
яаралтай авах. 

Нүдийг хордуулахад нүд 
улайх, үрэвсэх, нүд 
өвдөх, нүд бүрэлзэх, нүд 
сохрох  

- Хүхрийн хүчилтэй харьцаж 
ажиллахдаа нүдний хамгаалах шил 
зүүх, 
- Нүүрний хамгаалалт хэрэглэх. 

- Хүхрийн хүчил нүдэнд орвол нүдийг 
их хэмжээний усаар сайтар угаах, 
- Эмч дуудах, эмнэлгийн тусламж 
яаралтай үзүүлэх. 

Хоол боловсруулах 
эрхтнээр дамжин 
хордуулахад дотор 
муухай болох, хоол 
боловсруулах эрхтэн 
түлэгдэх, хоолой хорсож 
өвдөх, түлэгдэх, гэдэс 
базлах, гүйлгэх  

- Уг бодисыг хадгалж буй байранд хоол 
хүнсний зүйл хадгалахыг хориглох, 
- Ажлын байранд хоол хүнс идэж, 
уухыг хориглох, 
- Ажлын байранд тамхи татахгүй байх, 
- Бусад бодисуудаас тусад нь хуурай, 
сэрүүн байранд хадгалах, 
- Асгарсан бодисыг саармагжуулалт 
хийсний дараа их хэмжээний усаар 
цэвэрлэх. 

- Амыг их усаар зайлж сайтар угаах 
- Содтой усаар амыг зайлж угаах, 
- Их хэмжээний ус уулгаж, албадан 
бөөлжүүлэх, 
- Эмч яаралтай дуудах 
- Эмнэлэгт яаралтай хүргэх. 

Хүхрийн хүчил шатах, 
тэсрэх шинж чанартай. 
Хүхрийн хүчил дээрээс ус 
хийвэл онцгой их халалт 
үүсдэг тул тэсрэлт үүсэх 
аюултай. 
Байгаль орчинд бохирдол 
үүсгэнэ.  

- Хүхрийн хүчлийн уусмалыг бэлтгэхдээ 
хүчил дээрээс ус хийж хэрхэвч 
болохгүй! 
- Усан дээр хүхрийн хүчлийг бага 
багаар гоожуулан хийж, тасралтгүй 
сайтар хутгаж бэлтгэнэ. Мөн хүхрийн 
хүчлийн уусмал бэлтгэхдээ дулаанд 
тэсвэртэй савыг сонгож авах 
шаардлагатай. 
-“хортой”, “идэмхий”, ”исэлддэг” гэсэн 
тэмдгүүдийг тавина. 
 

     

Хадгалах ба хаяг шошго дээр: 
- Шатамхай чанарын бодисуудтай 
хамт хадгалж болохгүй!!! 
- R 35, S 26-30 гэсэн тэмдэглэгээнүүд 
 

Эрсдэлээс сэргийлэх болон түүнийг бууруулах, арилгах талаар авах нэмэлт арга хэмжээ: 

1. Хамгаалах хэрэгсэл ашиглах 

1.1. Амьсгалын замаар хордохоос сэргийлж АСВ-2 маркийн амьсгалын аппарат, ИП-4М болон 
КИП-8 маркийн тусгаарлагч баг, үйлдвэрийн А бортоготой шүүгч баг зэргийг хэрэглэнэ. 

1.2. Арьс салстаар дамжин хордохоос сэргийлж Л-1 болон КИХ-5 маркийн хамгаалах хувцас 
хэрэглэнэ. 

2. Байгаль орчинд учруулах сөрөг нөлөөлөл, түүнээс хамгаалах 
2.1. Агаар, ус, хөрсөнд бохирдол үүсгэнэ. Агаар болон усан дахь хүхрийн агууламжийг 

ихэсгэх бөгөөд усны өөрөө цэвэрших чадварыг бууруулна. 
2.2. Нам дор газарт хүхрийн хүчлийн уур бөөгнөрч хуралдана. 
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2.3. Их хэмжээний хүхрийн хүчил асгарч алдагдсан үед 200 м-ээс доошгүй зайд аюулын 
бүсийг тогтооно. Аюулын бүсэд зөвхөн иж бүрэн хамгаалах хэрэгсэлтэй хүн орно. 

2.4. Орчин тойронд байгаа хүмүүсийг нам дор газар болон аюулын бүсээс гаргаж, салхины 
дээд талд байрлуулна. 

3. Саармагжуулах арга 
3.1. Их хэмжээний усыг асгах буюу шүршиж, хүхрийн хүчлийн уурыг бууруулна. 
3.2. Асгарсан хүхрийн хүчлийг элс буюу хөөсөөр шингээж авна. Дараа нь хүхрийн хүчил 

асгарсан газрыг их хэмжээний усаар угааж цэвэрлэнэ. 
3.3. 20% каустик содын уусмал, кальцижуулсан содын уусмал болон шохойн уусмалаар 

саармагжуулна. 
3.4. БПП-2 маркийн багажийн тусламжтайгаар хүхрийн хүчлийн агууламжийг тодорхойлж, 

бүрэн цэвэршсэн эсэхийг хянана. 

ИДЭМХИЙ НАТРИ БУЮУ НАТРИЙН ГИДРАТ ИСЭЛ 

1. Ерөнхий мэдээлэл 
Химийн томъёо: NaOH Бүртгэлийн дугаар: 1310-73-2 
Олон улсын нэр: SODIUM HIDROXIDE Хорын зэрэглэл: Хортой, онцгой идэмхий 

2. Физик шинж чанар 
Буцлах температур, (0С): 1390 Молекул жин: 40.0 
Хайлах температур, (0С): 318 Зөвшөөрөгдөх дээд агууламж (ррм) Нормчлогдоогүй 
Нягт /усанд 1-тэй тэнцүү/: 2.1 Зөвшөөрөгдөх дээд агууламж (мг/м3) 0.2 
Усанд уусах чанар (250С): 100 мл усанд 111.1 г уусна  

 
3. Химийн шинж чанар 

Идэмхий натри нь цагаан өнгийн талст бодис бөгөөд хүчлүүдтэй урвалд эрчимтэй орно. Натрийн 
исэл устай урвалд орж, их хэмжээний дулаан ялгаруулан идэмхий натри буюу натрийн гидрат 
ислийг үүсгэнэ. Натрийн гидрат исэл нь металлуудтай урвалд орж сууриудыг үүсгэнэ. Зарим 
металлыг исэлдүүлнэ. Идэмхий шинж чанартай. АСВ-2 амьсгалын аппарат, ИП-4М тусгаарлагч 
хэрэгсэл, бага оврын ПФМ-1 маркийн баг, БКФ, КД, ПЗУ маркийн бортогууд зэргийг хэрэглэнэ. 
Мөн Л-1, КИХ-5 маркийн хамгаалах хувцас, резин бээлий, гутал өмсөнө. Асгарч алдагдах 
тохиолдолд яаралтай цуглуулан авч, бохирдсон газрыг саармагжуулах ба их хэмжээний усаар 
угааж цэвэрлэнэ. Агаар, ус, хөрсийг бохирдуулна. Агаар дахь хүчилтөрөгчийг багасгана. Байгаль 
орчинд сөрөг нөлөөтэй тул 10%-20% сод ба тиосульфатын уусмалыг бороожуулах маягаар 
ширшиж саармагжуулна. 

Хүснэгт 10.22: Эрсдэлийг бууруулах, арилгах арга хэмжээ (NaOH) 

Эрсдэлийн шинж чанар 
Эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх арга 
хэмжээ 

Эрсдэлийг бууруулах, 
арилгахад  үзүүлэх анхны 
тусламж 

Амьсгалын замаар 
хордуулахад ханиалгах, 
найтаах, хоолой сөөх, 
толгой өвдөх, амьсгалын 
эрхтэн цочрох, үнэр 
мэдрэх чадвар буурах 

- Ажлын байрыг салхивч, 
агааржуулагчаар тоноглох, 
- Ажиллагсдыг маск, хошуувч, хамгаалах 
хэрэгслээр бүрэн хангах, 
- Ажлын байрын агаарт шинжилгээ хийж, 
тогтмол хяналт тавьж байх, 
- Натрийн гидрат исэлтэй харьцдаг 
ажиллагсдыг улирал тутам мэргэжлээс 
шалтгаалах өвчний үзлэгт хамруулах,  
- Анхны тусламж үзүүлэх арга зааврыг 
эзэмших. 

- Натрийн гидрат исэлд 
амьсгалын замаар хордвол цэвэр 
агаарт гаргах, цэвэр агаараар 
удаан амьсгалуулах, 
- Сүү болон 2-3% нимбэгний 
хүчлийн уусмал уулгах, өндөгний 
уураг өгөх ,   
- Эмч яаралтай дуудах, 
- Эмнэлгийн тусламж яаралтай 
авах. 

 

Арьс салстаар дамжин 
хордуулахад арьс улайх, 
үрэвсэх, шархлах, хүчтэй 
түлэгдэх 

- Бээлий, малгай, хормогч зэрэг 
зориулалтын ажлын тусгай хувцас 
хэрэглэх, 
- Нүдний шил зүүх, 
- Гар, нүүрийн алчуур, саван зэрэг 
шаардлагатай зүйлсийг бэлэн байлгах, 

- Бохирдсон хувцсыг яаралтай 
тайлах, 
- Үрэвссэн газрыг их хэмжээний 
усаар сайтар угаах, 
- 2%-3% цууны буюу лимоны 
хүчлийн уусмалаар угаах, 
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Эрсдэлийн шинж чанар 
Эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх арга 
хэмжээ 

Эрсдэлийг бууруулах, 
арилгахад  үзүүлэх анхны 
тусламж 

- Ажлын болон гадуур өмсдөг хувцсыг 
тусад нь хадгалах, 
- Анхны тусламж үзүүлэх арга зааврыг 
эзэмших. 

- Вазелин, тос түрхэх, 
- Гэмтсэн арьсыг дааруулахгүй 
байх, 
- Эмнэлгийн тусламж авах. 

Нүдэнд орох буюу нүдийг 
хордуулахад нүд улайх, 
үрэвсэх, нүд өвдөх, 
нүдний харааг муутгах, 
нүд сохрох  

Бодистой харьцаж ажиллахдаа нүдний 
хамгаалах шил зүүх 

- Нүдийг усаар болон сулруулсан 
лимоны хүчлийн уусмалаар 
сайтар угаах, 
- Эмч дуудах, 
- Эмнэлгийн тусламж яаралтай 
үзүүлэх. 

Хоол боловсруулах 
эрхтнээр дамжин 
хордуулахад хоол 
боловсруулах эрхтэн 
түлэгдэх, хоолой хорсож 
өвдөх, түлэгдэх, гэдэс 
базлах, гүйлгэж суулгах  

- Уг бодисыг хадгалж буй байранд хоол 
хүнсний зүйл хадгалахыг хориглох, 
- Ажлын байранд хоол хүнс идэж, уухыг 
хориглох, 
- Ажлын байранд тамхи татахгүй байх, 
- Хүчтэй хүчлээс тусад нь хадгалах, 
- Хуурай, сэрүүн байранд хадгалах, 
- Асгарсан бодисыг их хэмжээний усаар 
цэвэрлэх. 

- Амыг усаар зайлж угаах, 
- Их хэмжээний ус уулгах, 
- Эмч дуудах, 
- Эмнэлэгт яаралтай хүргэх. 

Галд шатдаггүй 

Хаяг шошго дээр нь “идэмхий”, “хортой” 
гэсэн тэмдгүүдийг тавина. 
 

            

Хадгалах ба хаяг шошго бичих: 
- Галогент нэгдлүүд, 
гидрокарбонатууд болон 
хүчлүүдээс тусад нь хуурай 
байранд хадгалах, 
- Шошго дээр R 35 ба S 2, 26, 27, 
37/39 тэмдэглэгээнүүдийг заавал 
бичнэ. 

ДАВСНЫ ХҮЧИЛ 

1. Ерөнхий мэдээлэл 
Химийн томъёо: HCl UN дугаар: 1789 
Олон улсын нэр: HYDROCHLORIC ACID Хорын зэрэглэл: Онцгой идэмхий, хортой, исэлддэг 

2. Физик шинж чанар 
Буцлах температур (0С): 110 Усанд уусах чанар: хязгааргүй 
Харьцангуй нягт /усанд 1-тэй 
тэнцүү/: 

1.19 Диссоциацийн тогтмол, К (200С-т, усан уусмалд) 107 

Уурын харьцангуй нягт 
/агаар=1/: 

1.3 Зөвшөөрөгдөх дээд агууламж (ррм): С5 

Уурын даралт, 200С-т: 280 Зөвшөөрөгдөх дээд агууламж (мг/м3): С7 
Молекул жин: 36.5   

3. Физик-химийн шинж чанар 

Давсны хүчил нь хурц үнэртэй, өнгөгүй шингэн юм. Давсны хүчлийн онцлог шинж чанар нь 
шүлттэй урвалд орж, давс үүсгэнэ. Хэд хэдэн металлтай урвалд орж, устөрөгчийг ялгаруулдаг. 
Давсны хүчилд лакмусын хөх цаас дүрэхэд улаан өнгө үүсгэдэг бөгөөд хүчиллэг амттай. Ямар ч 
хүчил диссоциацид орохдоо устөрөгчийн ионыг ялгаруулдаг. Давсны хүчлээс устөрөгчийн ионыг 
нь салгах буюу саармагжуулахад хүчиллэг шинж чанар нь алдагдана. Иймд электролит 
диссоциацийн онолын үүднээс авч үзвэл давсны хүчил нь устөрөгчийн ионыг ялгаруулан 
диссоциацлагддаг электролитын үүрэг гүйцэтгэнэ. Давсны хүчил маш хүчтэй хүчил тул 
диссоциацийн зэрэг нь маш өндөр байдаг. Давсны хүчил аммиактай урвалд орж, хлорт 
аммонийн давсыг үүсгэдэг. Урвалын тэгшитгэл нь: 

NH3 + HCl = NH4Cl 
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Хүчил ба шүлтийн хооронд явагдах урвалыг протоны онолоор тайлбарладаг. Үүнд: хүчил нь 
донор протон, шүлт нь акцептор протоны үүрэг гүйцэтгэнэ. Үүнийг дараах схемээр тайлбарлаж 
болно: 

Шүлт + протон           хүчил 

Хүчтэй хүчлийг хүчтэй шүлтээр саармагжуулахад ялгарч буй грамм-молекул ус тутамд 
ойролцоогоор 13.8 ккал дулаан ялгардаг. Жишээ нь: 

HCl + NaOH = NaCl + H2O + 13.75 ккал 

Лабораторийн нөхцөлд давсны хүчлийг дараах байдлаар гарган авдаг. 

NaCl + H2SO4 = NaHSO4 + HCl 

NaCl + NaHSO4 = Na2SO4 + HCl 

Давсны хүчил нь маш олон металл болон ислүүдтэй эрчимтэй урвалд орж, хлоридуудыг үүсгэдэг. 
Хлорт мөнгө (AgCl), хлорт хар тугалга (PbCl2), хлорт зэс (CuCl2), хлорт мөнгөн ус (Hg2Cl2) нь 
усанд бага уусах ба эдгээрээс бусад давсны хүчлийн давсууд усанд сайн уусна. Давсны хүчил нь 
хүчтэй хүчил учир түүнээс үүдэн бий болох эрсдэл багагүй байна. 

Хүснэгт 10.23: Эрсдэлийг бууруулах, арилгах арга хэмжээ (HCl) 
Эрсдэлийн шинж 
чанар 

Эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх арга 
хэмжээ 

Эрсдэлийг бууруулах, арилгахад  
үзүүлэх анхны тусламж 

Амьсгалын замаар 
хордуулахад 
ханиалгах, хоолой 
сөөх, хоолой өвдөх, 
толгой өвдөх, амьсгал 
давчдах, боогдох 

- Давсны хүчлийг хадгалах, түүнтэй 
ажиллах явцад ууршилт гарахаас 
сэргийлэх, 
- Ажлын байрыг салхивч, 
агааржуулагчаар төхөөрөмжлөх, 
- Ажиллагсдыг маск, хошуувч, хамгаалах 
хэрэгслээр хангах, 
- Ажлын байрын агаарт тогтмол 
шинжилгээ хийж хяналт тавьж байх, 
- Давсны хүчилтэй харьцдаг ажиллагсдыг 
улирал тутам мэргэжлээс шалтгаалах 
өвчний үзлэгт хамруулах, 
- Давсны хүчлээр хордсон үед анхны 
тусламж үзүүлэх арга, зааврыг бүрэн 
эзэмших. 

- Амьсгалын замаар давсны хүчилд 
хордвол цэвэр агаарт яаралтай 
гаргах, цэвэр агаараар сайтар 
амьсгалуулах, 
- Ухаан алдвал зохиомлоор 
амьсгалуулах, 
- Спиртийн уур амьсгалуулах, 
- Хагас суугаа байдлаар байлгах, 
- Эмнэлгийн тусламж яаралтай авах. 

Арьс салстаар дамжин 
хордуулахад арьс 
загатнах, арьс улайх, 
үрэвсэх, шархлах, 
түлэгдэх  

- Бээлий, малгай, хормогч зэрэг 
зориулалтын ажлын тусгай хувцас 
хэрэглэх, 
- Гар, нүүрийн алчуур, саван зэрэг 
шаардлагатай зүйлсийг бэлэн байлгах, 
- Ажлын болон гадуур өмсдөг хувцсыг 
тусад нь хадгалах, 
- Анхны тусламж үзүүлэх арга зааврыг 
эзэмших. 

- Давсны хүчил асгарсан хувцсыг  
яаралтай тайлж биеэс зайлуулах, 
- Давсны хүчил асгарсан биеийн 
хэсгүүд болон хувцсыг их хэмжээний 
усаар сайтар угаах, 
- Аммиакийн уусмалаар угааж, дахин 
их хэмжээний усаар угаах, 
- Гэмтсэн арьсыг хөргөж 
дааруулахгүй байх, тос түрхэх, 
- Эмнэлгийн тусламж яаралтай авах. 

Нүдийг хордуулахад 
нүд улайх, үрэвсэх, нүд 
өвдөх, нүд бүрэлзэх, 
нүд сохрох  

- Давсны хүчилтэй харьцаж ажиллахдаа 
нүдний хамгаалах шил зүүх, 
- Нүүрний хамгаалалт хэрэглэх. 

- Давсны хүчил нүдэнд орвол нүдийг 
их хэмжээний усаар сайтар угаах, 
- Эмч яаралтай дуудах, 
- Эмнэлгийн тусламж яаралтай 
үзүүлэх. 

Залгих буюу хоол 
боловсруулах эрхтнээр 
дамжин хордуулахад 
дотор муухай болох, 
хоол боловсруулах 

- Уг бодисыг хадгалж буй байранд хоол 
хүнсний зүйл хадгалахыг хориглох, 
- Ажлын байранд хоол хүнс идэж, уухыг 
хориглох, 
- Ажлын байранд тамхи татахгүй байх, 

-,Амыг их усаар зайлж сайтар угаах, 
- Содтой усаар амыг зайлж угаах, 
- Их хэмжээний ус уулгаж, албадан 
бөөлжүүлэх, 
- Эмч яаралтай дуудах, 
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Эрсдэлийн шинж 
чанар 

Эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх арга 
хэмжээ 

Эрсдэлийг бууруулах, арилгахад  
үзүүлэх анхны тусламж 

эрхтэн түлэгдэх, 
хоолой хорсч өвдөх, 
түлэгдэх, гэдэс базлах, 
гүйлгэх  

- Бусад бодисуудаас тусад нь хуурай, 
сэрүүн байранд хадгалах, 
- Асгарсан бодисыг саармагжуулалт 
хийсний дараа их хэмжээний усаар 
цэвэрлэх. 

- Эмнэлэгт онцгой яаралтай хүргэх. 

Шатамхай бус 
 

- Давсны хүчлийн уусмалыг бэлтгэхдээ 
усан дээр хүчлийг бага багаар гоожуулан 
хийж, сайтар хутгаж бэлтгэнэ. Хаяг 
шошго дээр нь “идэмхий” гэсэн тэмдэг 
тавина. 

 

Хадгалах ба хаяг шошго бичих: 
- Исэлдүүлэгчид болон хүчтэй 
сууриудаас тусад нь хадгална. 
- Хаяг шошго дээр нь 
R 34-37, S 2-26 гэсэн 
тэмдэглэгээнүүдийг бичнэ. 

Эрсдэлээс сэргийлэх болон түүнийг бууруулах, арилгах талаар авах нэмэлт арга хэмжээ: 

1. Амьсгалын замаар хордохоос сэргийлж АСВ-2 маркийн амьсгалын аппарат, ИП-4М 
тусгаарлагч баг болон ПЗУ бортого, РПГ-67В хошуувч хэрэглэнэ. 

2. Арьс салстаар дамжин хордохоос сэргийлж Л-1 болон КИХ-5 маркийн хамгаалах хувцас, 
халат, хормогч зэргийг хэрэглэнэ. 

3. Нүд хордохоос сэргийлж нүдний шил, нүүрний хамгаалалт хэрэглэнэ. 
4. Эрсдэлд нэрвэгдэгсдэд эмнэлгийн тусламж яаралтай үзүүлнэ. 
5. Агаар, ус, хөрсөнд бохирдол үүсгэнэ. 
6. Аюулын бүсэд зөвхөн иж бүрэн хамгаалах хэрэгсэлтэй хүн орно. 50 м-ээс доошгүй зайд 

аюулын бүсийг тогтооно. 
7. Асгарсан давсны хүчлийг элс буюу хөөсөөр шингээж авна. Дараа нь их хэмжээний усаар 

угааж цэвэрлэнэ. 

АЗОТЫН ХҮЧИЛ 

1. Ерөнхий мэдээлэл 
Химийн томъёо: HNO3 Бүртгэлийн дугаар: 7697-37-32 
Олон улсын нэр: NITRIC ACID Хорын зэрэглэл: Онцгой хортой 

2. Физик шинж чанар: Буцлах температур нь азотын хүчлийн концентраци болон нягтаас нь 
хамаарч янз бүр байна. Үүнд: 

Концентраци: 100 94.1 86.0 68.4 65.3 47.5 24.8 
Нягт: 1.51 1.49 1.47 1.41 1.40 1.30 1.15 
Температур, 0С: 86 99 115 122 119 113 104 
Хайлах температур (0С): -42      
Нягт /ус=1/: 1.5  Зөвшөөрөгдөх дээд агууламж (ррм): 2.0  
Уурын хувийн нягт /агаар=1/: 2.2  Зөвшөөрөгдөх дээд агууламж (мг/м3): 5.0  
Молекул жин: 63.0     

     
3. Химийн шинж чанар 

Азотын хүчил дараах хоёр байдлаар үүснэ: 

а. Азотын давхар исэл усанд уусахад азотлог болон азотын хүчил үүснэ. 

2NO2 + H2O = HNO2 + HNO3 

б. Азотын давхар исэл устай харилцан үйлчлэхэд азотын хүчил ба азотын исэл үүснэ. 

     2NO2 + H2O = 2HNO3 + NO 
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Хэрэв дээрх урвалуудыг илүүдэл хүчилтөрөгчийн оролцоотойгоор явуулбал азотын давхар исэл 
нь бүрэн хэмжээгээр азотын хүчлийн найрлагад шилжинэ. Урвалын тэгшитгэл нь: 

4NO2 + 2H2O + O2 = 4HNO3 

Азотын хүчил нь онцгой хүчтэй нэг суурьт хүчил бөгөөд ердийн нөхцөлд тогтвортой, сайн 
талсжидаг давсуудыг үүсгэдэг. Азотын хүчлийн бараг бүх давс нь усанд сайн уусна. Азотын 
хүчил нь халах болон гэрлийн нөлөөгөөр хүчтэй исэлдүүлэгч бодис болох азотын давхар ислийг 
үүсгэдэг. Азотын хүчил агаарт утаардаг тул утаархаг хүчил гэж бас нэрлэдэг. Азотын хүчил олон 
тооны металл болон органик бодисуудтай урвалд ордог. 

Хүснэгт 10.24: Эрсдэлийг бууруулах, арилгах арга хэмжээ, HNO3 

Эрсдэлийн шинж чанар 
Эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх 
арга хэмжээ 

Эрсдэлийг бууруулах, 
арилгахад  үзүүлэх анхны 
тусламж 

1. Амьсгалын замаар 
хордуулахад ханиалгах, 
хоолой сөөх, хоолой 
өвдөх, толгой өвдөх, 
амьсгал давчдах, амьсгал 
боогдох зэрэг эрсдэлд 
өртөнө. 

- Азотын хүчлийг хадгалах, түүнтэй 
ажиллах явцад ууршилт гарахаас 
сэргийлэх, 
- Ажлын байрыг салхивч, 
агааржуулагчаар төхөөрөмжлөх, 
- Ажиллагсдыг маск, хошуувч, 
хамгаалах хэрэгслээр хангах, 
- Азотын хүчлийн ууршилтаас 
хамгаалах, 
- Ажлын байрын агаарт шинжилгээ 
хийж, тогтмол хяналт тавьж байх, 
- Азотын хүчилтэй харьцдаг 
ажиллагсдыг улирал тутам мэргэжлээс 
шалтгаалах өвчний үзлэгт хамруулж, 
зөвлөгөө өгч байх, 
- Азотын хүчлээр хордоход анхны 
тусламж үзүүлэх арга зааврыг эзэмших. 

- Амьсгалын замаар азотын хүчилд 
хордвол цэвэр агаарт гаргаж, цэвэр 
агаараар удаан амьсгалуулах, 
- Содын уураар утах, 
- Амьсгал боогдвол зүүрхний үйл 
ажиллагааг дэмжих эм уулгах, 
- Зохиомлоор амьсгалуулах, 
- Цэвэр агаарт хагас суугаа 
байдлаар тайван байлгах, 
- Эмч яаралтай дуудах, 
- Эмнэлгийн тусламж яаралтай 
авах. 

2. Арьс салстаар дамжин 
хордуулахад арьс 
загатнах, арьс улайх, 
үрэвсэх, шархлах, 
түлэгдэх зэрэг эрсдэлд 
өртөнө. 

- Бээлий, малгай, хормогч зэрэг 
зориулалтын ажлын тусгай хувцас 
хэрэглэх, 
- Гар нүүрийн алчуур, саван зэрэг 
шаардлагатай зүйлсийг бэлэн байлгах, 
- Ажлын болон гадуур өмсдөг хувцсыг 
тусад нь хадгалах, 
- Анхны тусламж үзүүлэх арга зааврыг 
эзэмших. 

- Азотын хүчил асгарсан хувцсыг  
яаралтай тайлж, биеэсээ 
холдуулах, 
- Азотын хүчилд түлэгдэж үрэвссэн 
биеийн хэсгийг их хэмжээний усаар 
сайтар угаах, 
- 3%-ийн содын уусмалаар 
шавших, 
- Үрэвсэж шархалсан хэсгийг 
1:5000 фурациллины уусмалаар 
угааж, тос юмуу вазелин түрхэх, 
- Гэмтсэн арьсыг  дааруулахгүй 
байх, 
- Эмнэлгийн тусламж яаралтай 
авах. 

4. Нүдийг хордуулахад нүд 
улайх, үрэвсэх, нүд өвдөх, 
нүдний эвэрлэг 
бүрхэвчийг гэмтээх, 
хараанд өөрчлөлт орох 
зэрэг эрсдэлд өртөнө. 

- Азотын хүчилтэй харьцаж ажиллахдаа 
нүдний хамгаалах шил зүүх, 
- Нүүрний хамгаалалт хэрэглэх. 

- Нүдийг их хэмжээний усаар 
сайтар угаах, 
- Содын уусмалаар угаах, тос 
түрхэх, 
- Эмнэлгийн тусламж яаралтай 
үзүүлэх. 

5. Залгих буюу хоол 
боловсруулах эрхтнээр 
дамжин хордуулахад 
дотор муухай болох, хоол 
боловсруулах эрхтэн 
түлэгдэх, хоолой хорсож 
өвдөх, түлэгдэх, гэдэс 
базлах, гүйлгэж суулгах 
эрсдэлд өртөнө. 

- Уг бодисыг хадгалж буй байранд хоол 
хүнсний зүйл хадгалахыг хориглох, 
- Ажлын байранд хоол хүнс идэж, уухыг 
хориглох, 
- Азотын хүчил ашигладаг ажлын 
байранд тамхи татахгүй байх, 
- Асгарсан азотын хүчлийг их 
хэмжээний усаар цэвэрлэх, 
- Цэвэрлэгээ хийхдээ бээлий, 
шаардлагатай хамгаалах хэрэгслийг 

- Азотын хүчил аманд орвол амаа 
их хэмжээний усаар сайтар зайлж 
угаах, 
- Азотын хүчил залгиж хордсон 
хүнд их хэмжээний ус уулгаж, 
албадан бөөлжүүлэх, 
- Эмч яаралтай дуудах, 
- Эмнэлэгт яаралтай хүргэх. 
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Эрсдэлийн шинж чанар 
Эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх 
арга хэмжээ 

Эрсдэлийг бууруулах, 
арилгахад  үзүүлэх анхны 
тусламж 

ашиглах. 

6. Өөрөө шатамхай 
чанаргүй боловч зарим 
бодистой урвалд орж 
шатах ба дэлбэрэх шинж 
чанартай бодисыг 
үүсгэдэг. 
  

Хаяг шошго дээр нь “идэмхий”, “хортой” 
гэсэн тэмдгүүдийг тавина. 
 
 

          

- Азотын хүчлийг шатамхай 
чанарын бодисууд, спирт, 
скипдартай хамт хадгалж болохгүй.  
- 70% концентрацтай азотын 
хүчлийн шошго дээр R: 35 ба S:2, 
23, 26, 27 гэсэн тэмдэглэгээг, харин 
70%-иас дээш бол R:8,35 ба S: 23, 
26, 36  гэж бичнэ.    

Эрсдэлээс сэргийлэх болон түүнийг бууруулах, арилгах талаар авах нэмэлт арга хэмжээ: 

1. Байгаль орчинд учруулах сөрөг нөлөөлөл, түүнээс хамгаалах 

1.1. Агаар, ус, хөрсөнд бохирдол үүсгэнэ. Агаар болон усан дахь азотын агууламжийг 
ихэсгэх бөгөөд усны өөрөө цэвэрших чадварыг бууруулна. 

1.2. Нам дор газарт азотын хүчлийн уур бөөгнөрч хуралдана. 
1.3. Аюулын бүсийг 300 м-ээс доошгүй зайд тогтооно. Аюулын бүсэд иж бүрэн хамгаалах 

хэрэгсэлтэй хүн орж ажиллана. 
1.4. Орчин тойронд байгаа хүмүүсийг нам дор газар болон аюулын бүсээс гаргаж, 

салхины дээд талд байрлуулна. 

2. Саармагжуулах арга 

• 2.1. Их хэмжээний усыг асгах буюу шүршиж, азотын хүчлийн уурыг тунадасжуулна. 
• 2.2. Асгарсан азотын хүчлийг элс буюу хөөсөөр шингээж авна. Дараа нь азотын хүчил 

асгарсан газрыг их хэмжээний усаар угааж цэвэрлэнэ. 
• 2.3. 20% каустик содын уусмал, кальцжуулсан содын уусмал болон шохойн уусмалаар 

саармагжуулна. 
• БПП-2 маркийн багажийн тусламжтайгаар азотын хүчлийн агууламжийг тодорхойлж, 

бүрэн цэвэршсэн эсэхийг хянана. 

АЦЕТОН 

1. Ерөнхий мэдээлэл 
Химийн томъёо: CH3OCH3 Бүртгэлийн дугаар: 67-64-1 
Олон улсын нэр: ACETONE Хорын зэрэглэл: Онцгой хортой 

2. Физикийн шинж чанар 
Буцлах температур, (0С): 56 Уурын нягт /агаарт 1-тэй тэнцүү/ 1.2 
Хайлах температур, (0С): -95 Уурын даралт 200С-т 233 
Эгшин асах температур, (0С): 18 Усанд уусах чанар (250С): ∞ 
Өөрөө асах температур, (0С): 538 Молекул жин: 58.1 
Дөл авалцах температур, (0С): -19 Зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ, ppm: 1000 
Тэсрэх хязгаар, %: 2.6-12.8 Зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ (мг/м3): 2400 
Нягт /усанд 1-тэй тэнцүү/: 0.8   

3. Химийн шинж чанар 

Ацетон нь өнгөгүй, хурц үнэртэй шингэн. Энэ нь усанд ямар ч харьцаагаар уусна. Органик 
бодисуудыг онцгой сайн уусгагч бодис юм. Ацетон нь лак будгийн үйлдвэр, хиймэл мяндас, 
органик шил, кино плёнк, ацетиленийг уусгах зэрэгт өргөн хэрэглэнэ. 

Хүснэгт 10.25: Эрсдэлийг бууруулах, арилгах арга хэмжээ, CH3OCH3 
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Эрсдэлийн шинж чанар 
Эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх 
арга хэмжээ 

Эрсдэлийг бууруулах, 
арилгахад  үзүүлэх анхны 
тусламж 

1. Амьсгалын замаар 
хордуулахад ханиалгах, 
хоолой сөөх, толгой өвдөх, 
амьсгал давчдах, амьсгал 
боогдох зэрэг эрсдэлд өртөнө. 

- Ажлын байрыг салхивч, 
агааржуулагчаар төхөөрөмжлөх, 
- Ажиллагсдыг маск, хошуувч, 
хамгаалах хэрэгслээр хангах, 
- Ажлын байрын агаарт шинжилгээ 
хийж, тогтмол хяналт тавьж байх, 
-Ацетонтой харьцдаг ажиллагсдыг у 
лирал тутам мэргэжлээс шалтгаалах 
өвчний үзлэгт хамруулах. 

- Ацетонд амьсгалын замаар 
хордвол цэвэр агаарт гаргах, 
цэвэр агаараар удаан 
амьсгалуулах, 
- Цэвэр агаарт хагас суугаа 
байдлаар тайван байлгах, 
- Эмч яаралтай дуудах, 
- Эмнэлгийн тусламж яаралтай 
авах. 

2. Арьс салстаар дамжин 
хордуулахад арьс улайх, 
үрэвсэх, шархлах, хүчтэй 
түлэгдэх зэрэг эрсдэлд 
өртөнө. 

- Бээлий, малгай, хормогч зэрэг 
зориулалтын ажлын тусгай хувцас 
хэрэглэх, 
- Гар нүүрийн алчуур, саван зэрэг 
шаардлагатай зүйлсийг бэлэн 
байлгах, 
- Ажлын болон гадуур өмсдөг хувцсыг 
тусад нь хадгалах. 

- Бохирдсон хувцсыг яаралтай 
тайлах, 
- Үрэвссэн газрыг их хэмжээний 
усаар сайтар угаах, 
- Вазелин түрхэх, дааруулахгүй 
байх, 
- Эмнэлгийн тусламж авах. 

3. Нүдэнд орох буюу нүдийг 
хордуулахад нүд улайх, 
үрэвсэх, нүд өвдөх, нүдний 
харааг муутгах зэрэг эрсдэлд 
өртөнө.  

- Ацетонтой харьцаж ажиллахдаа 
нүдний хамгаалах шил болон нүүрний 
хамгаалалт хэрэглэх шаардлагатай. 

- Нүдийг их хэмжээний усаар 
сайтар угаах, 
- Эмч дуудах, 
- Эмнэлгийн тусламж яаралтай 
үзүүлэх. 

4. Хоол боловсруулах 
эрхтнээр дамжин хордуулахад 
хоол боловсруулах эрхтэн 
түлэгдэх, хоолой хорсож 
өвдөх, түлэгдэх, гэдэс 
гүйлгэж суулгах зэрэг эрсдэлд 
өртөнө. 

- Ажлын байранд хоол хүнс идэж, 
уухыг хориглох, 
- Ажлын байранд тамхи татахгүй 
байх, 
- Хүчтэй хүчлээс тусад нь хуурай, 
сэрүүн газар хадгалах, 
- Асгарсан бодисыг их хэмжээний 
усаар цэвэрлэх. 

- Амыг усаар зайлж угаах, их 
хэмжээний ус уулгах, 
- 2% содын уусмал уулгах, 
- Өтгөн цай, кофе уулгах, 
- Эмнэлэгт яаралтай хүргэх. 

5. Галын аюул өндөртэй. 
 
6.Байгаль орчинд хортой 
нөлөөтэй. 

 Хаяг шошго дээр нь “онцгой 
шатамхай” гэсэн тэмдэг тавина. 

 

- Хүчтэй сууриуд болон галын 
аюултай бодисуудаас   тусад нь  
хадгалах, 
- Шошго дээр R:11 ба S:9, 16, 23, 
33 тэмдэглэгээг бичнэ. 

Эрсдэлээс сэргийлэх болон түүнийг бууруулах, арилгах талаар авах нэмэлт арга хэмжээ: 

1. Хамгаалах хэрэгсэл ашиглах 
1.1. Амьсгалын замаар хордохоос сэргийлж АСВ-2 маркийн амьсгалын аппарат, ИП-

4М болон КИП-8 маркийн тусгаарлагч баг, үйлдвэрийн А бортоготой шүүгч баг 
зэргийг хэрэглэнэ. 

1.2. Арьс салстаар дамжин хордохоос сэргийлж Л-1 болон КИХ-5 маркийн хамгаалах 
хувцас хэрэглэнэ. 

1.3. Эрсдэлд нэрвэгдэгсдэд эмнэлгийн тусламж яаралтай үзүүлнэ. 
2. Байгаль орчинд учруулах сөрөг нөлөөлөл, түүнээс хамгаалах 

2.1. Агаар, ус, хөрсөнд бохирдол үүсгэнэ. Агаарт ууршина. 
2.2. Нам дор газарт хуралдана. 
2.3. Аюулын бүсэд зөвхөн иж бүрэн хамгаалах хэрэгсэлтэй хүн орно. 200 м-ээс 

доошгүй зайд аюулын бүс тогтооно. 
2.4. Асгарсан бодист нүцгэн гараар хүрч болохгүй. 
2.5. Орчин тойронд байгаа хүмүүсийг нам дор газар болон аюулын бүсээс гаргаж, 

салхины дээд талд байрлуулна. 
2.6. Гал гарсан үед саванд ойртож болохгүй. Хол зайнаас савыг усаар хөргөнө. 
2.7. Баллоныг хэвтээ байдлаар хадгална. 
2.8. Оч, дөл, галаас хамгаална. 
2.9. Галыг нь ус, хөөсөөр унтраана. 
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2.10. Хүчилтөрөгч, устөрөгч, хлор бүхий баллонтой хамт хадгалж болохгүй. 

Үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны явцад хэрэглэх нефтийн бүтээгдэхүүн, дизель түлшний 
агуулгад байдаг зарим хортой нэгдлүүдийн шинж чанар, нөлөөлөл, эрсдэл болон түүний хор 
уршгийг бууруулах талаар дор үзүүлэв: 

Дизель түлш:  

Дизель түлшний химийн томъёо нь С10Н24, найрлагын 84.5% нь нүүрстөрөгч (С), 14.4% нь ус 
(Н2О), 0.5% нь хүчилтөрөгч (О2), 0.1 % нь азот (N), 0.5% нь хүхэр (S) байдаг. Дизель түлш 
хөрсөнд алдагдсанаас шүүрэлт, нэвчилт үүсэж, хөрсийг ихээр бохирдуулдаг. Хөрсний хэв 
шинжээс хамаарч, нэвчилт нь харилцан адилгүй явагдах бөгөөд гадаргууд перпендикуляр 
чиглэлд хамгийн их, бусад чиглэлд харьцангуй бага нэвчилт өгдөг байна. Энэ нь туйлгүй урвалж 
бөгөөд түүнийг цуглуулагч болгон хэрэглэдэг. Флотацийн процесст түүнийг цэврээр нь юмуу 
эсвэл 1-10% усан эмульс байдлаар хэрэглэдэг. 

50% нь 20оС-т нэрэгддэг:  <280 Тэсрэх температур, 00С: <35 
96% нь 20оС-т нэрэгддэг: <340 Хүхрийн эзлэх хувь, %: <0.2 
Кинематик зунгааралт (t=200С): 1.8-5.0 Хүхэртустөрөгч, уусамтгай хүчил, шүлтүүд, 

механик хольц ба усны агуулга: 
үгүй 

Царцах температур, 00С <-35 20оС дахь нягт, кг/м3 <840 
Булингартах температур, 00С <-25   

Дизель түлш нь нефтийн бүтээгдэхүүний нэг төрөл бөгөөд түүний найрлагад метан, метанафтен, 
нафтен, нафтен-ароматик нүүрсустөрөгч, хүчилтөрөгч, азот, хүхрийн нэгдлүүд бас оролцдог. 
Нефтийн бүтээгдэхүүн буюу дизель түлш усанд исэлдэх шинж чанартай ба исэлдэлтийн эрчим 
нь усан дахь хүчилтөрөгч болон микрофлорын агуулгаас хамаардаг. 

Бензин:  

Энэ нь өвөрмөц хурц үнэртэй, шаргал өнгөтэй ба өнгөгүй, усанд бараг уусдаггүй шингэн юм. 
Бензинийг нефтийн бүтээгдэхүүний хөнгөн фракцаас гарган авдаг. Усанд муу уусдаг. Химийн 
томъёо нь С18Н18. Бензиний найрлагад нүүрсустөрөгч (С) 84%, устөрөгч (Н2) 15%, хүчилтөрөгч 
ба азот 0.02%, хүхэр (S) 0.12%, үлдэх хэсэг нь бусад хольц байна. Молекул жин нь 100-120 
нэгж, 200С дахь нягт нь 700.0-750.0 кг/м3, буцлах температур 450С-2050С (зарим хэвлэлд 350С-
1950С гэж бичсэн нь ч бий), хайлах температур –200С-аас бага, шатах температур -200С-аас 
бага, өөрөө шатах температур 2200С, харьцангуй нягт (ус=1) 0.7-0.8 ба хийн харьцангуй нягт 
(агаар=1) 4.0 мөн агаарт тэсрэх хязгаар нь 0.6-0.8% байна. Зарим төрлийн бензин хар 
тугалганы хортой хольцыг агуулсан байдаг. Бензин нь амьсгалын замаар болон амаар дамжиж 
хүний биед шингээгдэх ба мэдрэлийн системийг гэмтээдэг. Хүний биеийн арьсыг хуурайшуулна. 
Бензин нь шатамхай чанар өндөртэй учир түүнтэй ажиллахад буюу түүний ойр орчинд гал, дөл 
гаргах, оч үсэргэх, тамхи татахыг хатуу хориглох шаардлагатай. Бензин агаарт тэсрэх чанартай 
байдаг тул далд систем, вентилятор, цахилгааны тоног төхөөрөмж зэргийг төхөөрөмжлөхдөө 
аюулгүй ажиллагааг хангах талаар онцгойлон анхаарах нь зүйтэй. 

Бензинээр амьсгалын замаар хордвол толгой өвдөх, дотор муухайрах, бөөлжис хүрэх, толгой 
эргэх зэрэг байдал ажиглагдана. Иймээс түүнтэй ажиллахад вентилятор, амьсгалын замын 
хамгаалах хэрэгсэл зэрэг наад захын зүйлсийг бэлэн байлгах хэрэгтэй. Бензинээр хордсон 
хүнийг цэвэр агаарт тайван байлгах, хиймлээр амьсгалуулах, хэрэв шаардлагатай бол эмч 
дуудах буюу эмнэлэгт яаралтай хүргэнэ. Арьсаар дамжин хордохоос хамгаалж хамгаалалтын 
бээлий, хамгаалалтын хувцас хэрэглэх шаардлагатай. Хэрэв арьсаар дамжсан хордлого үүсвэл 
арьс улайдаг. Энэ үед бохирдсон хувцсыг тайлж, арьсыг их хэмжээний усаар угаах ба усаар 
шүршинэ. Хордлогын үед нүд улайж өвдөнө. Иймээс хамгаалалтын шил зүүж, нүдийг их 
хэмжээний усаар угаагаад эмч яаралтай дуудах хэрэгтэй. Хэрэв бензинийг залгивал дотор 
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муухайрч, бөөлжис хүрнэ. Энэ тохиолдолд амаа усаар сайтар угаах ба харин албадан бөөлжүүлж 
болохгүй. Эмч яаралтай дуудаж, эмнэлэгт түргэн хүргэх шаардлагатай. 

Бензин нь агаар дахь хүчилтөрөгчийн агууламжийг бууруулах ба үүний зэрэгцээ нүүрстөрөгч, 
хүхэрт устөрөгч, аммиакийн агууламжийг ихэсгэх нөлөөтэй. Агаар дахь бензиний уур 0.03% 
болоход хүнд мэдрэгдэнэ. Энэ хэмжээ 2.2% хүрэхэд хүн маш ихээр хордох ба ийм нөхцөлд удаан 
хугацаагаар байвал үхэлд хүргэх аюултай. Бензин нь галын аюултай, тэсрэмтгий чанартай тул 
түүнийг галын эх үүсвэрээс хол, тусгаар хадгалахын дээр гал гарсан үед унтраах багаж хэрэгсэл, 
бусад зүйлсийг байнга бэлэн байлгахыг мартаж болохгүй. Мөн ажиллагсдад онцгой анхааруулж, 
байнга хяналт тавьж байх шаардлагатай. Бензиний хордуулах шинж чанар нь түүний найрлагад 
байгаа хүхэр, хар тугалга зэрэг элементийн агууламжаас хамаарна. Бензиний хордуулах шинж 
чанар нь төв мэдрэлийн системийг гэмтээх, зүрх судасны хэвийн үйл ажиллагааг алдагдуулах, 
элэгний үйл ажиллагааг муутгах явдал юм. Орчны агаарт байх бензиний зөвшөөрөгдөх дээд 
агууламж 1.5 мг/м3 байна. 

Бензол:  

Энэ нь үнэрт нүүрсустөрөгч бөгөөд мөн хүний төв мэдрэлийн системийг хордуулна. Түүний агаар 
дахь нэг удаагийн зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээг 1.5 мг/м3, хоногийн зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээг 
0.8 мг/м3 гэж тогтоосон. Бензол нь хүнийг амьсгалын замаар болон амаар дамжиж хордуулна. 
Энэ нь шатамхай шинж чанартай тул бензолтой орчинд ил гал гаргах, тамхи татахыг хориглоно. 
Бензолоор хордсон хүнийг цэвэр агаарт хагас суугаа байдлаар тайван байлгах, зохиомлоор 
амьсгалуулах, эмчид хүргэх зэрэг арга хэмжээ авна. Хэрэв арьсаар дамжиж хордвол арьс улайх, 
загатнах, хорсох, шархлах зэрэг шинж чанар илрэх ба ингэсэн үед бохирдсон хувцсыг тайлж 
хордсон арьсыг их хэмжээний усаар угааж эмч дуудна. Бензолоор хордохоос хамгаалж, 
хамгаалалтын бээлий болон хамгаалалтын хувцас өмсөх ба нүдний шил зүүх хэрэгтэй. Бензол 
нүдэнд орвол нүд улайж хорсох, өвдөх, нүдний хараа бүрэлзэх зэрэг шинж чанар илэрнэ. Нүдээ 
хордуулбал их хэмжээний усаар угаах ба эмч яаралтай дуудаж, эмнэлэгт яаралтай хүргэх 
шаардлагатай. 

Хүхэртустөрөгч:  

Хүхэрт устөрөгч нь төв мэдрэлийн системийг гэмтээх, хоол боловсруулах эрхтний үйл 
ажиллагааг муутгах зэрэг нөлөөтэй. Түүний агууламж 1000 мг/м3-ээс их болох тохиолдолд үхэлд 
хүргэх аюултай. Түүний химийн томъёо нь H2S, молекулын жин нь 34 байна. Буцлах температур 
нь -600С, хайлах температур -850С, өөрөө шатах температур 2600С, харьцангуй нягт (ус=1) 0.8 
бөгөөд уурын харьцангуй нягт (агаар=1) 1.2 байна. Түүний уурын даралт 200С-т 18.1 байх ба 
усанд уусах чанар нь 10 г/л-ээр 200С-т 0.5 байдаг. Мөн агаарт шатах хязгаар нь 4.3-4.6 байна. 
Хүхэрт устөрөгчийн ажлын байрын агаарт байх зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ нь 10 ррm буюу 15 
мг/м3 байна. Хүхэрт устөрөгч нь шатамхай чанар өндөртэй тул түүний ойролцоо ил гал, дөл 
гаргах, тамхи татахыг хатуу хориглоно. 

Орчны агаар дахь хүхэрт устөрөгчөөр амьсгалын замаар хордвол хоолой сөөх, ханиалгах, толгой 
өвдөх, амьсгал давчдах, толгой эргэх, муужрах, ухаан алдах зэрэг шинж тэмдэг илэрнэ. Иймд 
хүхэрт устөрөгч ялгарах орчинд вентилятор, агааржуулагч байх шаардлагатай. Мөн ажиллагсад 
амьсгалын хамгаалах хэрэгсэл хэрэглэх шаардлагатай. Түүгээр хордсон хүнийг цэвэр агаарт 
хагас суугаа байдлаар тайван байлгаж, эмч яаралтай дуудна. Шаардлагатай бол эмнэлэгт 
яаралтай хүргэнэ. Хэрэв арьсаар дамжиж хордвол арьс улайх, хорсч өвдөх, хөлдөх зэрэг шинж 
тэмдэг илэрнэ. Хөлдсөн нөхцөлд хувцсыг нь тайлж болохгүйг анхаарах шаардлагатай. Хордсон 
арьсыг их хэмжээний усаар угааж эмнэлэгт яаралтай хүргэнэ. Нүдэнд орвол нүд улайх, хорсож 
өвдөх, нүдний хараа бүдгэрч бүрэлзэх, ихээр хордвол хөлдөх зэрэг нөлөө үзүүлнэ. Иймээс 
түүнтэй ажиллахдаа нүдний хамгаалах шил болон амьсгал хамгаалах хэрэгслийг хослуулан 
хэрэглэх нь зүйтэй. Нүдээ хордуулбал их хэмжээний усаар угааж эмнэлэгт яаралтай хүргэнэ. 
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Хүхэрт устөрөгч нь хүчтэй исэлдүүлэгч шинж чанартай бөгөөд тэсрэх аюултай бодис юм. Тэр нь 
олон тооны металлтай харилцан үйлчилдэг. Хүхэрт устөрөгч амьсгалын замаар хүний биед 
нэвтрэн орж шингэдэг. Тэр нь мэдрэлийн системийг хордуулахаас гадна нүд, амьсгалын замын 
эрхтнийг гэмтээнэ. 

Хүхрийн хоёрч (давхар) исэл:  

Хүхрийн давхар нэг удаагийн зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ 0.5мг/м3, хоногийн дундаж агууламж 
0.05 мг/м3 байна. Энэ нь өнгөгүй, өвөрмөц хурц үнэртэй хий юм. Химийн томъёо нь SO2, молекул 
жин нь 64 байна. Хүхрийн хоёрч ислийн буцлах температур нь –100С, хайлах температур –760С, 
харьцангуй нягт (ус=1) 1.4 бөгөөд уурын харьцангуй нягт (агаар=1) 2.3 байна. Түүний уурын 
даралт 210С-т 3.2 байх ба усанд уусах чанар нь 10 г/л-ээр 00С-т 23 байдаг. Хүхэрт устөрөгчийн 
ажлын байрын агаарт байх зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ нь 5 ррm буюу 13 мг/м3 байна. Хүхрийн 
хоёрч исэл нь шатамхай бус. Олон төрлийн органик уусгагчид уусна. Хуурай орчинд зарим 
металлд үйлчлэхгүй. Хүхрийн хоёрч исэл нь амьсгалын замаар дамжиж хүний биед орно.Тэр нь 
нүд, амьсгалын замын эрхтнийг гэмтээдэг. 

Амьсгалын замаар дамжиж хордуулбал хоолой сөөх, хоолой өвдөх, амьсгал давчдах, ханиалгах, 
амьсгаадах зэрэг шинж тэмдэг илэрнэ. Иймээс хүхрийн хоёрч исэл ялгарах орчинд вентилятор, 
агааржуулагч байх шаардлагатай. Түүгээр хордсон хүнийг цэвэр агаарт хагас суугаа байдлаар 
тайван байлгаж эмч яаралтай дуудна. Шаардлагатай бол эмнэлэгт яаралтай хүргэнэ. Хэрэв 
арьсаар дамжиж хордвол арьс улайх, хорсч өвдөх, хөлдөх зэрэг шинж тэмдэг илэрнэ. Хөлдсөн 
нөхцөлд хувцсыг нь тайлж болохгүйг анхаарах шаардлагатай. Хордсон арьсыг их хэмжээний 
усаар угааж эмнэлэгт яаралтай хүргэнэ. Нүдэнд орвол нүд улайх, хорсож өвдөх, нүдний хараа 
бүдгэрч бүрэлзэх, ихээр хордвол хөлдөх зэрэг нөлөө үзүүлнэ. Иймээс түүнтэй ажиллахдаа 
нүдний хамгаалах шил болон амьсгал хамгаалах хэрэгслийг хослуулан хэрэглэх нь зүйтэй. Нүдээ 
хордуулбал их хэмжээний усаар угааж эмнэлэгт яаралтай хүргэвэл зохино. Түүнийг 
вентилятортой, сэрүүн өрөөнд хадгална. 

Нүүрстөрөгчийн давхар исэл:  

Энэ нь өнгөгүй, үнэргүй хий юм. Түүний нэг удаагийн зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ 3.0 мг/м3, 
хоногийн дундаж агууламж 1.0 мг/м3 байна. Химийн томъёо нь СO2, молекул жин нь 44 байна. 
Нүүрстөрөгчийн давхар ислийн буцлах температур нь –790С, уурын харьцангуй нягт (агаар=1) 
1.5 байна. Түүний уурын даралт 200С-т 58.4 байх ба усанд уусах чанар нь 10 г/л-ээр 200С-т 1.6 
байдаг. Нүррстөрөгчийн давхар ислийн ажлын байрын агаарт байх зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ 
нь 5000 ррm буюу 9000 мг/м3 байна. Нүүрстөрөгчийн давхар исэл нь шатамхай бус. 

Амьсгалын замаар дамжиж хордуулбал хоолой сөөх, хоолой өвдөх, амьсгал давчдах, ханиалгах, 
амьсгаадах, толгой өвдөх зэрэг шинж тэмдэг илэрнэ. Иймээс нүүрстөрөгчийн давхар исэл 
ялгарах орчинд вентилятор, агааржуулагч байх шаардлагатай. Нүүрстөрөгчийн давхар ислээр 
хордсон хүнийг цэвэр агаарт хагас суугаа байдлаар тайван байлгаж, зохиомлоор амьсгалуулах 
ба эмч яаралтай дуудна. Шаардлагатай бол эмнэлэгт яаралтай хүргэнэ. Хордсон арьсыг их 
хэмжээний усаар угаана. Нүдэнд орвол нүд улайх, хорсож өвдөх, нүдний хараа бүдгэрч 
бүрэлзэх, ихээр хордвол хөлдөх зэрэг нөлөө үзүүлнэ. Иймээс түүнтэй ажиллахдаа нүдний 
хамгаалах шил болон амьсгалын замын эрхтнийг хамгаалах хэрэгслийг хослуулан хэрэглэх нь 
зүйтэй. Нүдээ хордуулбал их хэмжээний усаар угааж эмнэлэгт яаралтай хүргэвэл зохино. 

Азотын давхар исэл:  

Энэ нь улаан хүрэн өнгөтэй, өвөрмөц хурц үнэртэй хий юм. Түүний нэг удаагийн зөвшөөрөгдөх 
дээд хэмжээ 3.0 мг/м3, хоногийн дундаж агууламж 0.085 мг/м3 байна. Химийн томъёо нь NO2, 
молекул жин нь 46 байна. Азотын давхар ислийн буцлах температур нь 210С, хайлах температур 
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нь -110С усны харьцангуй нягт (усны=1) 1.5 ба уурын харьцангуй нягт (агаар=1) 1.6 байна. 
Түүний уурын даралт 200С-т 1013 байх ба усанд уусах чанар нь багавтар байна. Азотын давхар 
исэл нь шатамхай бус боловч бусад зарим бодисуудтай нэгдвэл шатамхай шинж чанартай 
болдог. Энэ хүчтэй исэлдүүлэгч бөгөөд идэмхий шинж чанартай. Нүд, амьсгалын замын эрхтнийг 
гэмтээдэг. 

Амьсгалын замаар дамжиж хордуулбал хоолой сөөх, хоолой өвдөх, амьсгал давчдах, ханиалгах, 
амьсгаадах, толгой өвдөх зэрэг шинж тэмдэг илэрнэ. Иймээс азотын давхар исэл ялгарах орчинд 
вентилятор, агааржуулагч байх шаардлагатай. Азотын давхар ислээр хордсон хүнийг цэвэр 
агаарт хагас суугаа байдлаар тайван байлгаж, зохиомлоор амьсгалуулах ба эмч яаралтай 
дуудна. Шаардлагатай бол эмнэлэгт яаралтай хүргэнэ. Хэрэв арьсаар дамжиж хордвол арьс 
улайх, хорсож өвдөх, хөлдөх зэрэг шинж тэмдэг илэрнэ. Хордсон арьсыг их хэмжээний усаар 
угааж эмнэлэгт яаралтай хүргэнэ. Нүдэнд орвол нүд улайх, хорсож өвдөх, нүдний хараа бүдгэрч 
бүрэлзэх, ихээр хордвол хөлдөх зэрэг нөлөө үзүүлнэ. Иймээс түүнтэй ажиллахдаа нүдний 
хамгаалах шил болон амьсгалын замын эрхтнийг хамгаалах хэрэгслийг хослуулан хэрэглэх нь 
зүйтэй. Нүдээ хордуулбал их хэмжээний усаар угааж эмнэлэгт яаралтай хүргэвэл зохино. 
Түүнийг сэрүүн байранд хадгалах шаардлагатай. 

10.3.11 Аюултай бодис асгарах 

Оюу Толгойн уурхайд ашиглах гол химийн бодисын жагсаалт, асгарах эрсдэл, тайлбарыг дараах 
хүснэгтэд үзүүлэв. Хүдэр боловсруулах төлөвлөсөн ажиллагаанд их хэмжээний аюултай бодис 
орохгүй. Хадгалагдаж буй бодисын хэмжээ, хүний эрүүл мэнд, аюулгүй байдал, байгаль орчинд 
хор нөлөө учруулах магадлал зэрэг үзүүлэлтээр дизель түлш, тэсрэх бодис бэлтгэх ажиллагаа нь 
хамгийн их аюултай байдаг. Аюултай бодисыг хол замд, орон нутгийн муу замаар тээвэрлэдгээс 
болоод тээвэрлэлтийн үед аюултай бодис асгарах эрсдэл нэмэгдсэн. Ажлын талбайд бохирдол 
үүсгэх зам цөөн, мөн хөрс зайлуулах, сэргээн засах ажил нь харьцангуй энгийн учир аюултай 
бодис асгарсны үр дагаврыг дунд зэрэг гэж үздэг. 

Хүснэгт 10.26: Аюултай бодисын жагсаалт, түүний хэмжээ, эрсдэлийн үнэлгээ 

Бодис 
Асгарах 
эрсдэл 

Тайлбар 

Дизель түлш Бага  

Түлш асгарч урсахаас сэргийлсэн хамгаалалттай түлшний 
агуулахад (асгаралтыг тосож авах анхдагч савны хэмжээний 
түлшийг тосож авахуйц багтаамжтай үл нэвчилт үүсгэх 
хоёрдогч тосож авах тосгуур/сав эсвэл тойруулан барьсан бетон 
байгууламж) 

Аммиакийн шүү Дунд зэрэг  Prils, 1 тонны уутаар, 100% агуулгатай 
Эмульс  Бага  25 kг уутаар, тэсрэх бодисын үйлдвэрт өрж хураасан  
Тэсрэх бодис  Байхгүй  Агуулахад хайрцагтай нунтаг байдлаар 
Дэлбэлэгч бялт  Байхгүй  Агуулахад хайрцагтай 
Aerofine 3418A Бага  Баяжуулах үйлдвэрийн хяналт бүхий талбайд лаазтай 
Калийн амил ксантат  Бага  Баяжуулах үйлдвэрийн хяналт бүхий талбайд лаазтай 
Метил изобутил карбинол  Бага  Баяжуулах үйлдвэрийн хяналт бүхий талбайд лаазтай 
IF56 or Dowfroth 250 Бага  Баяжуулах үйлдвэрийн хяналт бүхий талбайд лаазтай 
Magnafloc 351 Бага  Баяжуулах үйлдвэрийн хяналт бүхий талбайд лаазтай 
Magnafloc 800HP Бага  Баяжуулах үйлдвэрийн хяналт бүхий талбайд лаазтай 
Magnafloc LT510 Бага  Баяжуулах үйлдвэрийн хяналт бүхий талбайд лаазтай 
Хар тугалганы исэл  Бага  Лабораторийн хяналттай талбайд хадгалсан  
Натрийн карбонат  Бага  Лабораторийн хяналттай талбайд хадгалсан  
Тунсаа  Бага  Лабораторийн хяналттай талбайд хадгалсан  
Цахиурын оксид  Бага  Лабораторийн хяналттай талбайд хадгалсан  
Антискалант Бага  Лабораторийн хяналттай талбайд хадгалсан  
Натрийн гипохлорит  Бага  Лабораторийн хяналттай талбайд хадгалсан  
Давсны хүчил  Бага  Лабораторийн хяналттай талбайд хадгалсан  
Азотын хүчил  Бага  Лабораторийн хяналттай талбайд хадгалсан  
Перхлорын хүчил  Бага  Лабораторийн хяналттай талбайд хадгалсан  
Хүхрийн  хүчил Бага  Лабораторийн хяналттай талбайд хадгалсан  
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Бодис 
Асгарах 
эрсдэл 

Тайлбар 

Натрийн гидроксид  Бага  Лабораторийн хяналттай талбайд хадгалсан  
Ацетон  Бага  Лабораторийн хяналттай талбайд хадгалсан  
Калийн иодид Бага  Лабораторийн хяналттай талбайд хадгалсан  
Натрийн тиосульфат  Бага  Лабораторийн хяналттай талбайд хадгалсан  
Калийн феррицианид  Бага  Лабораторийн хяналттай талбайд хадгалсан  
Ацетелин  Байхгүй  Лабораторийн хяналттай талбайд хадгалсан  
Азотын исэл  Байхгүй Лабораторийн хяналттай талбайд хадгалсан  
Ацетелин  Байхгүй  Уурхай дахь ажлын байранд 

Гидравликийн тос Бага  
Уурхай дахь ажлын байранд эсвэл уурхай дахь ажлын байрны 
гадна 

Хөдөлгүүрийн тос Бага  
Уурхай дахь ажлын байранд эсвэл уурхай дахь ажлын байрны 
гадна 

Бензин  Бага   
Түлш асгарч урсахаас сэргийлсэн хамгаалалттай түлшний 
агуулахад  

Хөдөлгүүрийн уусгагч 
шингэн  Бага  Уурхай дахь ажлын байранд   

Товуд  Байхгүй Уурхай дахь ажлын байранд буюу хөргүүртэй агуулахад  
Хүч дамжуулах ангийн тос Бага  Уурхай дахь ажлын байранд  
Хүхрийн хүчил 
(аккумуляторын хүчил) 

Бага   Уурхай дахь ажлын байранд  

Этилен гликол (антифриз) Бага   Уурхай дахь ажлын байранд  
Этилен гликол (халаалтын 
систем) 

Маш бага  Халаалтын системийн шугам хоолойд  

Унтраасан шохой Бага  
Ууттай нунтаг байдлаар сүрлэн дэвсгэр дээр хураах буюу 
баяжуулах үйлдвэрийн ус зайлуулах хяналт бүхий талбайд 
ашиглахад зориулж саванд хийж хадгална 

Пропан  Байхгүй  Ажилчдын байрны хэсгийн гадна  

Натрийн перхлорат  Маш бага  
Ажилчдын байрны хэсэгт байрлуулсан цэвэрлэгээний 
хэрэгслийн хамт цоожилж хадгална.  

Тунсаа  Маш бага  
Ажилчдын байрны хэсэгт байрлуулсан цэвэрлэгээний 
хэрэгслийн хамт цоожилж хадгална.  

 
Гэрэл зураг 10.4: Химийн бодисын хор аюулын лавлах мэдээлэл 

  
Хүснэгт 10.27: Химийн бодисыг тусгаарлан хадгалах нөхцөл 
Химийн хорт 
болон аюултай 
бодисын төрөл 

Хадгалах нөхцөл 
Зарим бодисын 
жишээ 

Хамтад нь 
хадгалахыг 
хориглосон бодисууд 

Шатамхай 
шахсан хий 

Сэрүүн, хуурай газар 
исэлдүүлэгч хийнүүдээс тусад 
нь хадгална. Аюулгүйн үүднээс 
хий агуулсан савнуудыг хана 
эсвэл тавиуртай уяж бэхэлнэ 

Устөрөгч, метан, 
ацетилен, пропан 

Исэлдүүлэгч ба хортой 
шахсан хий, 
исэлдүүлэгч хатуу 
бодисууд 

Исэлдүүлэгч 
шахсан хий 

Сэрүүн, хуурай газар 
исэлдүүлэгч хийнүүдээс тусад 
нь хадгална. Аюулгүйн үүднээс 
хий агуулсан савнуудыг хана 
эсвэл тавиуртай уяж бэхэлнэ 

Хүчилтөрөгч, хлор, 
бром 

Шатамхай хийнүүд 

Идэмхий хүчлүүд Хүчилд тэсвэртэй материалаар Цууны хүчил, фенол, Шатамхай шингэн, 
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Химийн хорт 
болон аюултай 
бодисын төрөл 

Хадгалах нөхцөл 
Зарим бодисын 
жишээ 

Хамтад нь 
хадгалахыг 
хориглосон бодисууд 

доторлогдсон агуулахад 
/өрөөнд/ хадгална. 
Исэлдүүлэгч хүчлүүдийг /хром, 
азот, хүхэр, перхлорын 
хүчлүүд/ органик хүчлүүдээс 
тусад нь хадгална 

хүхрийн хүчил, 
хромлик, азотын хүчил, 
перхлорын хүчил, 
хромын хүчил, давсны 
хүчил 

шатамхай хатуу бодис, 
суурь исэлдүүлэгч 

Идэмхий 
гидроксидууд 

Идэмхий бодист тэсвэртэй 
материалаар доторлосон 
агуулахад /өрөөнд/ хадгална. 
Органик бус гидроксидуудыг 
хаяг, шошготой, полиэтилен 
саванд хадгална. 

Аммонийн гидроксид, 
натрийн гидроксид, 
кальцийн гидроксид 

Шатамхай шингэнүүд, 
исэлдүүлэгч хүчлүүд 

Шатамхай 
шингэнүүд 

Галд тэсвэртэй материалаар 
баригдсан агуулахад /өрөөнд/ 
галын эх үүсвэрээс хол 
хадгална. Онцгой шатамхай 
шингэнүүдийг тэсрэлт даах бат 
бөх хөргөгчид хадгална. 

Ацетон, бензол, 
диэтиллийн эфир, 
метанол, этанол, 
полуол, мөсөн цууны 
хүчил 

Хүчлүүд, гидроксидууд, 
исэлдүүлэгчид, хортой 
бодисууд 

Ердийн химийн 
бодисууд 
/урвалын 
идэвхтэй биш/ 

Ердийн агуулахад хадгална. 

Агар, натри хлорид, 
натрийн бикарбонат, 
ихэнх урвалын 
идэвхигүй давсууд 

Онцлог шаардлагуудыг 
хор аюулын лавлах 
мэдээллээс харна уу 

Эх сурвалж: Химийн хорт болон аюултай бодисын БОНБНҮ, эрдслийн үнэлгээний нэмэлт тодотгол, 2011, Эс И Си ХХК 
(Эс И Си ХХК, 2011) 

10.3.12 Хог хаягдлын менежментийн төвд хадгалагдаж байгаа химийн бодис, 
тэдгээрийг агуулсан хаягдал материалууд 

Төслийн химийн бодисын хаягдал хадгалах цэг дээр байршуулсан химийн бодис, тэдгээрийг 
агуулсан хаягдлыг эх үүсвэр дээр нь ангилан ялгаж, хадгалдаг. 

10.3.13 Химийн бодис, тэдгээрийг агуулсан хаягдал материалуудын төрөл, 
хэмжээ 

Хаягдлын цэг дээр хадгалж байгаа химийн бодис агуулсан хаягдлыг ангилбал:  

• Химийн бодис, материал: 7, 
• Барилгын материал: 14, 
• Нэр төрөл нь тодорхой бус: 5 /нийт 28/ төрлийн химийн бодис агуулсан хаягдал байна. 

Химийн бодис, тэдгээрийг агуулсан материалуудын төрөл, хэмжээ, аюулын зэрэглэлийг дараах 
хүснэгтэд харуулав.11 

Хүснэгт 10.28: ОТ төслийн хог хаягдлын цэгт хадгалагдаж байгаа хаягдал химийн бодис, 
бүтээгдэхүүний жагсаалт /2013 оны байдлаар/ 

# Хаягдал бүтээгдэхүүний нэр CAS 
дугаар 

Тоо 
хэмжээ 

Савлагааны 
хэмжээ 

Байршил 
Хог хаягдлын 

аюулын 
зэрэглэл 

Химийн бодис, материал 

1 
Диэтаноламин 
цэвэр 

Diethanol 
amine pure 

111-42-2 180 5 л Талбай дээр 
Ё 07 03 А Бусад 
органик уусгагч 

2 Этиленгликоль 
Ethylene 
glycol 

107-21-1   Талбай дээр 
H0103 A Органик 
уусгагч 
хөргүүрийн 

                                                

11 (Найчрал Састайнэблэ ХХК, 2014, хууд. 195) 
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# Хаягдал бүтээгдэхүүний нэр 
CAS 

дугаар 
Тоо 

хэмжээ 
Савлагааны 

хэмжээ 
Байршил 

Хог хаягдлын 
аюулын 
зэрэглэл 

шингэн 

3 

Аккумляторын 
электролит 
(шингэрүүлсэн 
H2SO4) 

Battery 
electrolte 

   Контейнерт 

Ө0606 А 
Батерей, 
аккумлятороос 
ялгаж авсан 
электролитийн 
уусмал 

4 Дифенилметан 
Diphenyl-
methane 101-81-5 55 24 кг Талбай дээр 

Ё 07 03 Бусад 
органик 
бохирдуулагч 

5 
Шингэрүүлсэн 
фосфорын 
хүчил 

Phosphoric 
acid 

 28 35 л Талбай дээр 

Е 01 04 A 
Фосфорын ба 
фосфорлог 
хүчил 

6 Шингэн аммиак Ammonium  28 20 л Талбай дээр 
Е 02 02 А 
Аммонийн 
гидроксид 

7 Магни хлорид 
Magnesium 
Chloride 

7786-30-
3 

50 тн 
Үйлдвэрийн 
агуулах 

Е 03 03 Бусад 
давс ба уусмал 

Барилгын материал 

8 
Полиуретан 
будаг 

Polyuretha
ne painting 
Genecoat 

 172 4 л Талбай дээр 

Ж 01 01 Х 
Органик уусгагч 
болон бусад 
хортой бодис 
агуулсан будаг, 
лакны хаягдал 

9 Уусгагч FM 900 
FM 900 
diluent 
Rainbow 

 411 15 кг  Талбай дээр 

10 
Уснаас 
хамгаалах 
түрхлэг 

Water 
proof 
coating 
agent 

 72 6 кг Талбай дээр 

11 Хатууруулагч 
Sikafloor 
curehard  20 200 л Талбай дээр 

12 
Органк 
уусгагчтай 
өнгөлөгч мастик 

Firecut fm 
900-
solvent-
based 
intumescen
t mastic 
coating 

 13 15 кг Талбай дээр 

13 Baytherm 
Baytherm 
22hk84c 
tp5a 

 28 200 л Талбай дээр  

14 
Нимгэн төмөр 
цэвэрлэгч 

Tinner 
clear 

 52 18 л, 10 кг Талбай дээр  

15 Аккумлятор 
Lead acid 
battery 

 20 1 тонн контейнерт 

Ө 06 01 А 
Хартугалгтай 
батерей, 
аккумлятор 

16 
Хатууруулагч 
Genecoat 809 

Genecoat 
809 cure 

 116 6 кг, 17.5 кг Талбай дээр  

17 
Эпокси цавуу 
шингэлэгч 

Universal 
epoxy 
primer and 
diluent 

 12 14.4 л Талбай дээр 
Ж 01 11 А Будаг, 
лак арилгагч 

18 
Бетон 
зуурмагийн 
нэмэлт 

Concrete 
interface 
agent 

 96 10 кг Талбай дээр  

19 Шохой Lime  9 18 кг Талбай дээр 

И 13 01 Түүхий 
эдийн хольц 
бэлтгэх үед үүсэх 
хаягдал 

20 Реоплюс Rheoplus  34 тн  Босоо ам-1  
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# Хаягдал бүтээгдэхүүний нэр 
CAS 

дугаар 
Тоо 

хэмжээ 
Савлагааны 

хэмжээ 
Байршил 

Хог хаягдлын 
аюулын 
зэрэглэл 

and meyco 
mixture 

21 Мейко холимог Meyco  4 тн  Босоо ам-1  
Бусад 

22 Хөрс бэхжүүлэгч 
Soil 
hardening 
agent 

 78 75 lbs Талбай дээр  

23 
Mobiltac 375 NC 
тос 

Mobiltac 
375 NC 

7 200 л  Талбай дээр  

Нэр төрөл нь тодорхой бус хаягдал 
24 Тодорхой бус  21   Талбай дээр  
25 Тодорхой бус  20 20 л  Талбай дээр  
26 Тодорхой бус  45 25 кг  Талбай дээр  
27 Тодорхой бус  20 5 кг  Талбай дээр  
28 Тодорхой бус  15 200 л  Талбай дээр  

Тайлбар: 

• А – Аюултай хог, хаягдал, 
• Х – Хяналттай хог, хаягдал. Ийм хог, хаягдал нь аюултай шинж чанар үзүүлэгч 

бүрэлдэхүүнийг босго түвшинтэй тэнцүү болон түүнээс дээш хэмжээгээр агуулж байвал 
“аюултай” хог, хаягдал гэж үзнэ. 

• Ө – Бусад хог, хаягдал, 
• Е – Органик биш химийн үйлдвэрийн хаягдал, 
• Ё – Органик химийн үйлдвэрийн хаягдал, 
• Ж – Гадаргуу бүрэгч материал (будаг, лак, паалан), цавуу, чигжээс хэвлэлийн будаг 

үйлдвэрлэх, бэлтгэх, тээвэрлэх, хэрэглэх үед үүсэх хаягдал, 
• И – Дулааны процессын хаягдал, 
• М – Хаягдал тос, шингэн түлш. 

Гэрэл зураг 10.5: Хог хаягдлын менежментийн төв дэх химийн бодис агуулсан хог хаягдал 

  

Аюултай хог хаягдлыг ангилах, цуглуулах, савлах, түр байршуулах 

2002 оны 7 дугаар сарын 3-ны өдрийн Монгол улсын Засгийн газрын 135 дугаар тогтоол. 
Аюултай хог хаягдлыг цуглуулах, савлах, түр байршуулах, аюулгүй болгох, хадгалах, усгтах 
журмын хавсралт “Аюултай хог хаягдлыг ангилах, цуглуулах, савлах, түр байршуулах, тээвэрлэх, 
аюулгүй болгох, хадгалах, устгах журам”-нд зааснаар Химийн аюултай хаягдлыг шинж чанар, 
онцлогоос нь хамааруулж төрөлжүүлэн ангилж, нэр хаягийг нь тодорхой бичиж, аюулгүй 
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нөхцөлд ачиж, буулгах, зөөж тээвэрлэхэд тохиромжтой тусгай сав, баглаа боодолд хийж 
цуглуулна.12 

Аюултай хог хаягдлыг аюулгүй болгох, хадгалах, устгахад дараах журмыг баримтлана. Үүнд: 

1. Аюултай хог хаягдлыг газрын хэвлийд хадгалах, устгах тохиолдолд уг асуудлыг 
газрын хэвлийн тухай хууль тогтоомжийн дагуу зохицуулна. 

2. Аюултай хог хаягдлыг аюулгүй болгох, хадгалах, устгахад холбогдох хууль тогтоомж, 
эрх зүйн бусад баримт бичиг, стандарт, норм, нормативыг мөрдөнө. 

3. Аюултай хог хаягдлыг устгах цэгийн орчинд хүн, мал, амьтан орохооргүй хашаа 
хийж, хил хязгаарыг тогтоон, таних тэмдэг, санамж байрлуулна. 

4. Аюултай хог хаягдлыг устгахдаа түүний шинж чанар, ангиллаас хамаарч: 
a) булах, булшлах, 
b) шатаах, 
c) физик, химийн аргаар халдваргүйжүүлэх, хоргүйжүүлэх, 
d) ууршуулах, 
e) саармагжуулсны дараа бохир ус зайлуулах шугамд хаях, 
f) устгах боломж бүрдээгүй тохиолдолд тодорхой нөхцөлд удаан хугацаагаар 

хадгалах зэрэг аргуудын аль тохирохыг хэрэглэнэ. 
5. Аюултай хог хаягдлыг шатаахдаа цаг агаар, улирлын байдал, салхины чиглэлийг 

харгалзан хүний эрүүл мэнд, мал, амьтан, ургамал, байгаль орчинд хор нөлөөгүй 
байх нөхцөлийг хангасан байна. 

6. Аюултай хог хаягдлын шинж чанар, овор хэмжээнээс хамаарч устгал хийхдээ дээр 
дурдсан аргуудыг дангаар болон хослон хэрэглэж болно. 

7. Дараах шинж чанар бүхий аюултай хог хаягдлыг булах аргаар устгахыг хориглоно: 
a. хялбар шатамхай шингэн, 
b. хүчтэй исэлдүүлэгч, 
c. цохилт, доргилтод тэсрэх, 
d. хурц үнэртэй, 
e. хортой ууршимхай, 
f. ус, хүчил, шүлттэй амархан урвалд орж хортой хий, уусмал үүсгэх  

концентрацтай хүчил, шүлтийн уусмал. 
8. Аюултай хог хаягдлыг  булах нүх нь 1,5-2 м, түүнээс дээш гүнтэй байх бөгөөд ёроол, 

хана нь хортой бодис хөрсөнд нэвчихээргүй тусгаарлалттай байна. Нүхний ам нь 
тагтай байхаас гадна 10-15 см зузаан элс буюу шороогоор өнгөлөн дарж нягтруулан 
өнгөн хэсгийг хөрсжүүлнэ. 

9. Аюултай хог хаягдлын шинж чанар, аюулын зэрэглэлээс нь хамааруулж дараах 
нөхцөлд шатаана: 

a. цементлэж бэлтгэсэн талбай бүхий зориулалтын нүхэнд ил, 
b. ердийн зууханд, 
c. бага, эсхүл өндөр хэмд шатдаг хийгээр үлээлгэх, 
d. шатамхай бодис ашиглах. 

10. Аюултай хог хаягдлыг шатаахдаа түүний хялбар шатах хими, физик шинж чанарыг 
үндэс болгоно. 

11. Аюултай хог хаягдлыг шатаахдаа агаарт аль болох ууршуулахгүй байх нөхцөл 
бүрдүүлэхийг анхаарна. 

12. Дараах шинж чанар бүхий хаягдлыг шатаах аргаар устгахыг хориглоно: 
a) шатамхай биш, 
b) хүнд металл, 
c) тэсрэмтгий, 

                                                

12 (МУ-ын Засгийн газрын тогтоол, 2002) 
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d) шатаахад хортой хий, бодис  ялгарах /тухайлбал өндөр молекулт хуванцар 
гэх мэт/. 

13. Шаталт дууссаны дараа дутуу шатсан аюултай хог хаягдал, савыг булж устгана. 
14. Физик, химийн аргаар халдваргүйжүүлэх, хоргүйжүүлэхэд дор дурдсан аргуудыг 

хэрэглэнэ: 
a. тундасжуулан саармагжуулах, 
b. химийн исэлдэх урвалд оруулах, 
c. хүчил, шүлтээр шингэрүүлэх /гидролизод оруулах/, 
d. шингээх /адсорбцилох/, 
e. нягтруулах, 
f. халдваргүйжүүлэх. 

15. Шингэн байдалтай аюултай хог хаягдлыг химийн аргаар хатуу, эсхүл хагас хатуу 
болгосон тохиолдолд булж устгаж болно. 

16. Физик, химийн аргыг дор дурдсан шинж чанар бүхий хаягдалд хэрэглэхийг 
хориглоно: 

a. маш хортой, 
b. тэсрэмтгий, 
c. дулаан их ялгаруулдаг. 

17. Агаарт байх хорт бодис нь зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнээс хэтрэхгүй байх тохиолдолд 
бага хэмжээтэй, түргэн ууршдаг, бага хортой хаягдлыг ууршуулах аргаар устгаж 
болно. 

18. Дараах шинж чанар бүхий бодис, хаягдлыг ууршуулах аргаар устгахыг хориглоно: 
a. а/онцгой хортой, 
b. б/ууршимтгай биш, эсхүл бага зэрэг ууршимтгай, 
c. в/амьсгалахад их хортой, 
d. г/хялбар шатдаг буюу өөрөө асдаг, 
e. агаартай үйлчлэлцэж тэсрэлт үүсгэдэг, 
f. гаж эвгүй үнэртэй. 

19. Аюултай хог хаягдлыг дараах нөхцөлд бохир ус зайлуулах шугамд нийлүүлж болно: 
a. а/биологийн шингэн, эсийн өсгөвөр, тэжээлт орчин, бичил биетийн өсгөвөр, 

биобэлдмэлийн хаягдлыг халдваргүйжүүлсний дараа, 
b. б/хаягдлыг урьдчилан усанд уусгаж, устөрөгчийн илтгэгч (РН)-ийг 5-9 болтол 

сулруулсны дараа аажмаар буюу хэсэгчлэн урсгах замаар, 
c. в/органик бус бодис, түүний нэгдлийг энэ аргаар зайлуулж болох боловч өөр 

аргаар сулруулсан байх ёстой. Ингэхдээ ихэнх металл элементүүд нь 
бохирдлын шугамд тундас үүсгэхгүй байх нөхцөлийг хангасан байна. 

20. Дараах шинж чанар бүхий химийн бодисыг бохирын шугамд хаяхыг хориглоно: 
a) а/органик уусгагчид уусдаггүй, 
b) б/ундны усны чанарт сөргөөр  нөлөөлдөг, 
c) в/биологийн задрал явагддаггүй, 
d) г/бохир ус зайлуулах шугамд хортой, аюултай, 
e) д/хялбар шатдаг. 

21. Аюултай хог хаягдал, түүнийг устгах нөхцөл бүрдээгүй тохиолдолд хүний эрүүл мэнд, 
мал, амьтан, ургамал, байгаль орчинд сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй тусгай нөхцөлд 
аюулгүй байдлыг чанд баримтлан хадгалж болно. 

10.4 Төсөл дуусч үйл ажиллагаа зогсох, төсөл дууссаны дараах үе шатууд 

1. Төсөл дуусч үйл ажиллагаа зогсох үе шатанд: 
• Тээврийн хэрэгслийн осол гарах, 
• Барилга, байгууламж эвдэрч сүйдсэнээр хүний амь нас эрсдэх, 
• Газар хөдлөлтөөс үүдэн газрын эвдрэл үүсэх. 

2. Төсөл дууссаны дараах үе шатанд: 
• Ил задгай хог хаясанаас халдварт өвчин гарч болзошгүй. 



42 

10.5 Дүгнэлт 

Оюу Толгойн ордоос зэс, алт олборлох, боловсруулах төслийн үйл ажиллагаанаас хүний эрүүл 
мэнд, байгаль орчинд учруулж болзошгүй эрсдэлийг үнэлэхдээ Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн 
сайд, Эрүүл мэндийн сайд, Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 2012 оны 10 дугаар сарын 
25-ны өдрийн А-50/378/565 дугаар хамтарсан тушаалын 2 дугаар хавсралт “Химийн хорт болон 
аюултай бодисын эрсдэлийн үнэлгээ хийх аргачлал”-ыг удирдлага болгон боловсруулав.  

Хүний эрүүл мэндийн эрсдэлийн үнэлгээ: Ус, хөрсөөр дамжих өртөлтийг тооцоолоход 
хавдар үүсгэдэггүй болон хавдар үүсгэдэг бохирдуулагчаар ангилан дараах үр дүн гарлаа. 

Ус 
Хавдар үүсгэдэггүй Сурьма Эрсдэл маш бага 
Хавдар үүсгэдэггүй Молибден Эрсдэл маш бага 
Хавдар үүсгэдэггүй Бор Эрсдэл маш бага 
Хавдар үүсгэдэггүй Манган Эрсдэл маш бага 
Хавдар үүсгэдэггүй Мөнгөн ус Эрсдэл маш бага 
Хавдар үүсгэдэггүй Хөнгөнцагаан Эрсдэлгүй 
Хавдар үүсгэдэг Хүнцэл Эрсдэлтэй 
Хавдар үүсгэдэг Берилий Эрсдэлгүй 
Хавдар үүсгэдэг Кадми Эрсдэлгүй 
Хавдар үүсгэдэг Селен Эрсдэлгүй 
Хөрс 
Хавдар үүсгэдэггүй Фтор Эрсдэлгүй 
Хавдар үүсгэдэггүй Зэс Эрсдэлгүй 
Хавдар үүсгэдэггүй Молибден Эрсдэлгүй 
Хавдар үүсгэдэг Хүнцэл Эрсдэлтэй 

Дээрх тооцооллоос харахад нийт бохирдуулагчийн 14.2% нь эрсдэлтэй, 35.7% нь эрсдэл маш 
бага, 50.1% нь эрсдэлгүй байна. 

Байгаль орчны эрсдэлийн үнэлгээ: Бохирдуулагчид тооцоолол хийж эрсдэлийг тооцоолоход 
байгаль орчинд нөлөөлөх эрсдэл байхгүй. 

Осол, аюулын эрсдэлийн үнэлгээ: Нийт төслийн үйл ажиллагааны үе шатанд аюултай бодис 
асгарах, гал түймэр гарах, хяналтаас гадуурх дэлбэрэлт үүсэх, хүний эрүүл мэнд муудаж 
хөдөлмөрийн чадвараа алдах, байгалийн гамшиг тохиолдох, ХХБ-ийн сэтрэх, хаягдлын 
зуурмагийн дамжлага эвдрэх, тээврийн хэрэгслийн осол гарч болзошгүй. Болзошгүй осол, 
эрсдэлийг дараах дүрслэлд нарийвчлан харуулав. 
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Дүрслэл 10.2: Осол, аюулын эрсдэлийн үнэлгээ 

 

10.6 Зөвлөмж 

Осол, аюулын эрсдэлийн үнэлгээнээс харахад өндөр эрсдэлтэй бүрэлдэхүүн нь байгалийн 
гамшиг, хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, гал түймрийн тохиолдлууд байна. Иймээс эрсдэлээс 
урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлийг бууруулах, эрсдэлийн менежментийн төлөвлөгөө болон доор 
дурьдсан эрхзүйн баримт бичигт тусгасан заалтууд, хөдөлмөр хамгааллын арга хэмжээг 
хэрэгжүүлэх шаардлагатай. 

10.6.1 Баримтлах эрх зүйн баримт бичиг 

Монгол улсын хэмжээнд мөрдөгдөж буй химийн хорт болон аюултай бодистой холбоотой хууль 
тогтоомжуудыг биелүүлэх нь хүний эрүүл мэнд байгаль орчин, төслийн үйл ажиллагаанд учирч 
болзошгүй эрсдэлийг бууруулах, эдийн засгийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх ач холбогдолтой. Химийн 
хорт болон аюултай бодистой холбоотой дараах хууль журмуудыг үйл ажиллагаанд мөрдөж 
ажиллана. 

Хууль 

• Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай хууль, 
• Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн эргэлтэд хяналт тавих тухай хууль 

/шинэчилсэн найруулга/, 
• Галын аюулгүй байдлын тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/, 
• Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль, 
• Эрүүгийн хууль, 20.11 дүгээр зүйл, 24 дүгээр бүлэг, 
• Гамшгаас хамгаалах тухай хууль, 2, 3, 5 дугаар бүлэг. 

МУ-ын ЗГ-ын тогтоол, сайдын тушаал 

• “Аюултай хог хаягдлыг ангилах, цуглуулах, савлах, түр байршуулах, тээвэрлэх, аюулгүй 
болгох, хадгалах, устгах журам” Засгийн газрын 2002 оны 7 дугаар сарын 3-ны өдрийн 
135 дугаар тогтоол, 

7%

36%

21%

36%

Эрсдэлийн түвшин

Маш бага Бага Дунд зэрэг Их
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• “Монгол Улсад ашиглахыг хориглосон химийн хорт болон аюултай бодисын жагсаалт, 
Монгол Улсад ашиглахыг хязгаарласан химийн хорт болон аюултай бодисын жагсаалт” 
Засгийн газрын 2007 оны 4 дүгээр сарын 11-ний өдрийн 95 дугаар тогтоол, 

• Үнэлгээ хийх аргачлал, журам батлах тухай. Гамшгийн эмзэг байдал, эрсдэлийн үнэлгээ 
хийх журам, Гамшгийн эмзэг байдал, эрсдэлийн үнэлгээ хийх аргачлал, Засгийн газрын 
2006 оны 7 дугаар сарын 19-ний 176 дугаар тогтоол, 

• Жагсаалт, дүрэм батлах тухай. Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийг 
импортлох, экспортлоход улсын хилээр нэвтрүүлэх, дамжин өнгөрүүлэх хилийн боомтын 
жагсаалт, Тэсэлгээний ажлын аюулгүй ажиллагааны нэгдсэн дүрэм, Пиротехникийн 
хэрэгслийг үйлдвэрлэх, импортлох, ашиглах дүрэм, Засгийн газрын 2006 оны 28-ны 149 
дүгээр тогтоол, 

• Химийн хорт болон аюултай бодис экспортлох, импортлох, хил дамжуулан тээвэрлэх 
болон үйлдвэрлэх, худалдах журам, БОАЖСайд, ГХСайдын 2009 оны 11 дүгээр сарын 16-
ны өдрийн 334/104 дүгээр хамтарсан тушаал, 

• Ажлын тусгай хувцас хамгаалалх хэрэгслийн үлгэрчилсэн жагсаалт батлах тухай, 
Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн сайдын 2002 оны 12 сарын 12-ны өдрийн 122 дугаар 
тушаал, 

• 1 дүгээр хавсралт “Химийн хорт болон аюултай бодисын эрсдэлийн үнэлгээ хийх журам”, 
2 дугаар хавсралт “Химийн хорт болон аюултай бодисын эрсдэлийн үнэлгээ хийх 
аргачлал”, Байгаль орчин ногоон хөгжлийн сайд, Эрүүл мэндийн сайд, Онцгой байдлын 
ерөнхий газрын даргын 2012 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдрийн А-50/378/565 дугаар 
хамтарсан тушаал. 

Стандарт 

• MNS 6458:2014 Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуй. Химийн хорт болон 
аюултай бодис, бүтээгдэхүүний агуулах. Ерөнхий шаардлага, 

• MNS 5029:2011 Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуй. Химийн хорт болон 
аюултай бодисын шошго, анхааруулах тэмдэг, 

• MNS 5566:2005 Гал түймрээс хамгаалах. ААН, байгууллага, барилга, байгууламжид гал 
унтраах анхан шатны багаж хэрэгслийн зайлшгүй байх шаардлага, норм, 

• MNS 4628:2013 Шатахуун түгээх станц. Техникийн ерөнхий шаардлага, 
• MNS 12.104-94 Хөдөлмөр хамгааллын стандартын систем, 
• MNS 5105:2001 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал. Үйлдвэрлэлийн эрүүл ахуй. Эрүүл ахуйн 

хамгаалалтын бүсийн хэмжээ, ерөнхий шаардлага, 
• MNS 4747:99 Химийн технологи. Химийн үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн. Аммиакийн шүү. 

Техникийн ерөнхий шаардлага. 

Рио Тинто удирдлагын тогтолцооны стандарт13 

Эрүүл мэндийн стандарт: 

• Н1 – Химийн хорт болон аюултай бодисын өртөх өртөлтийг хянах, 
• Н4 – Онцгой аюулгүй ажиллагаа шаардагдах ажлын байранд тохирох эрүүл мэндийн 

байдал, 
• Н5 – Халдвар тээгч болон халдварт өвчнийг хянах, 
• Н6 – Цацрагийн өртөлтийг хянах. 

Аюулгүй ажиллагааны стандарт: 

                                                

13 (Оюу Толгой ХХК, Рио Тинто удирдлагын тогтолцооны стандарт. Эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, байгаль орчны 
гүйцэтгэлийн стандарт. Орон нутаг ба нийгмийн харилцааны стандарт, 2016) 



45 

• С1 – Тусгаарлалт, 
• С2 – Цахилгааны аюулгүй ажиллагаа, 
• С3 – Тээврийн хэрэгсэл ба жолоодлого, 
• Дугуй ба обудын аюулгүй ажиллагаа, 
• С4 – Өндөрт ажиллах, 
• Барилгын шат – Группын журам, 
• С5 – Хязгаарлагдмал орчин, 
• С6 – Кран болон өргөлтийн тоног төхөөрөмж, 
• D1 – Гүний уурхайн аюулгүй ажиллагаа, 
• D3 – Налуугийн геотехникийн аюулгүй ажиллагаа, 
• D5 – Хаягдлын далан, ус хадгалах байгууламжийн удирдлага, 
• Хаягдалын далан, ус хадгалах байгууламжийн удирдлага, 
• D6 – Үйлдвэрийн аюулгүй ажиллагаа, 
• Е11 – Усны чанарыг хамгаалах ба усны менежмент, 
• Е12 – Агаарын чанарыг хамгаалах тухай стандарт, 
• Е13 – Химийн урвалд ордог эрдсийн хаягдлын хяналт, 
• Е15 – Аюултай материал болон эрдсийн бус хог хаягдлыг хянах, бууруулах. 

10.6.2 Хөдөлмөр хамгаалал 

Оюу Толгойн ордоос зэс, алт олборлох, боловсруулах төслийн үйл ажиллагаанаас хүний эрүүл 
мэнд, аюулгүй ажиллагааг хангах зорилгоор дараах арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлнэ.14 Үүнд: 

• Төслийн зураг төсөл, барилга, ашиглалт болон хаалтын үе шатанд үйлдвэрлэлд 
ашиглаж буй олон улсын сайн туршлагыг баримтлах, 

• Байгалийн болзошгүй аюулд өртөх байдлыг онцгой анхаарах, 
• Төслийн үйл ажиллагааны улмаас хөрс болон гүний усанд сөрөг нөлөөлөл учруулахаас 

зайлсхийх, 
• Түр болон байнгын ажиллах хүчнээр дамжин халдварт өвчин тархах эрсдэлийг багасгах, 
• Төслийн үйл ажиллагаанаас үүсэх эрсдэл болон нөлөөллийг үнэлж, орон нутгийн 

иргэдийн зан заншилд нийцсэн байдлаар мэдээлэх. Орон нутагт үүсэж болзошгүй 
онцгой нөхцөл байдлыг мөн тусгах, 

• Үндсэн болон гэрээт ажилчид аюулгүй байдлыг хангах, 
• Усны чанар болон хүртээмж – нийтийн буюу хувийн эзэмшил эсэхээс үл хамааран усны 

эх үүсвэрийг хамгаалах ба гадаргуун болон гүний усны нөөцийн чанар ба хүртээмжид 
сөрөг нөлөөлөл үзүүлэхээс урьдчилан сэргийлэх, 

• Төслийн дэд бүтцийн аюулгүй байдал – төслийн барилга байгууламжуудад нэвтрэх үед 
иргэдэд учирч болзошгүй аюулыг багасгаж, осол эсвэл алдаа гарах эрсдэлийг багасгах 
боломжийг тодорхойлох зорилготой аюулын дүн шинжилгээ хийх, 

• Амь насны болон галын аюулгүй байдал – шинэ барилга байгууламжуудын зураг төсөл, 
барилга болон ашиглалт нь барилгын дүрэм журам, галын зохицуулалт, хуулийн/ 
даатгалын шаардлага хангасан байх, 

• Олон улсаар хүлээн зөвшөөрөгдсөн амь насны болон галын аюулгүй байдлын 
стандартыг мөрдөх, 

• Гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх, аваарын гарц, галын аюулыг илрүүлэх дохиоллын 
систем, онцгой байдал үүссэн үед аюулгүй нүүлгэн шилжүүлэлтийн арга хэмжээ, онцгой 
байдлын үед авах арга хэмжээний төлөвлөгөө боловсруулах, 

• Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдал – замын хөдөлгөөний ослоос урьдчилан сэргийлэх, 
хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах асуудалд төслийн бүх ажилчдын анхаарлыг 
хандуулах, 

                                                

14 (Оюу Толгой ХХК, 2014, хууд. 29) 
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• Аюултай бодисын тээвэрлэлт – аюултай бодисын тээвэрлэлт, аюултай бодис асгарах 
тохиолдлын хор уршгийг бууруулах, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авахтай 
холбоотой үндэсний хууль тогтоомж болон олон улсын шаардлагыг хангах журмыг 
боловсруулах, 

• Өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх – халдварт өвчний тархалт болон тохиолдлоос урьдчилан 
сэргийлэх, түүнчлэн тандалт судалгаа хийх, ажилчдыг эмнэлэгийн үзлэгт идэвхтэй 
хамруулж эмчлэх, орон нутгийн иргэдэд эрүүл мэндийн талаар ойлголт мэдлэг өгөх 
сургалтуудыг явуулах, эрүүл мэндийн үйлчилгээгээр хангах, 

• Онцгой байдлын үеийн бэлэн байдал болон хариу арга хэмжээ, түүнчлэн харилцаа 
холбооны систем, олон нийтэд зарлан мэдээлэх, хэвлэл мэдээлэл болон асуудал 
эрхэлсэн агентлагуудтай харилцах, эмнэлгийн үйлчилгээ гэх мэт шаардлагатай арга 
хэмжээг багтаасан Онцгой байдлын үеийн бэлэн байдал болон хариу арга хэмжээний 
төлөвлөгөөг боловсруулна. 



1 

Хавсралт хүснэгт: Оюу Толгойн ордоос зэс, алт олборлох, боловсруулах төслийн үйл 
ажиллагаанд ашигладаг химийн бодисыг ханган нийлүүлдэг аж ахуй нэгжүүд /2016 оны 
байдлаар/ 

# Ханган нийлүүлэгч  # Химийн бодис 

1 ABB (HONGKONG) LTD 1 DRYING AGENT; ABB; 11396012-E 

2 ADCHEM SCP LLC 
2 SOLUTION, CLEANING; OXINIA ACTIVE; 25KG CN 
3 SOLUTION, CLEANING; AC 101; 30KG CN 

3 ANIFLO CO LTD 4 FLEXIBLE GROWTH MEDIUM; HIGH PERFORMANCE 
4 BATSEER CO LTD 5 GERMETIC; AUTO SILICONE; RUSSIAN 100% 
5 GLOBAL WELDING MONGO 6 GAS; MAX RRO; 400G; CGA600; 483580 

6 GOBI GAZ LLC 

7 NITROGEN, LIQUID; 99%; 175L/BOTTLE 
8 GAS; P10; 90% ARGON; 10% METHANE 
9 NITROGEN; GRADE 99% 

10 GAS; SULPHUR, HEXAFLUORIDE; SOLVAY;SF6 
11 GAS, INERGEN; 81.1L; 300PH/450BAR; SIMTRGRO 

7 IKH GOVIIN ERCHIM HU 12 GAS; CALIBRATION; CEMS; 6871493 
8 MERGENCHADBAR LLC 13 MAKER,GASKET; HIGH TEMP; RED;3 OZ 

9 MGES CONSULTANTS LLC 

14 METHOL ISOBUTYL CARBINOL 
15 AEROPHINE;3418A 
16 DUST CONTROL AGENT;CHEM-LOC206C 
17 POTASIUM AMYL XANTHATE 

10 MMTR LLC 
18 GAS, BUTANE; REFILL; BLAZER; RF300 
19 CLEANER, BRAKE; WURTAUST; 08901087; 10347-AC 

11 MON LINK GROUP LLC 
20 COMPOUND; RETAINING; LOCTITE 638; 50ML 
21 GAS, BUTANE; REFILL; BLAZER; RF300 

12 MONGOLIA SAFETY INTE 
22 CLEANER, BRAKE; WURTAUST; 0890 1087 
23 CLEANER, BRAKE; WURTAUST; 08901087; 10347-AC 

13 MSM GROUP LLC 
24 ANTIPREX D 
25 MAGNAFLOC 5250 

14 OREM KHANBOGD LLC 

26 COMPOUND; RETAINING; LOCTITE 638; 50ML 
27 WEAR COMPOUND KIT; 10KG; PROTEC; PEC-01-FC 
28 CLEANER, LIQUID COOLANT; CHEMICAL 
29 FLUID, STARTING; 11 OZ; CRC; 05671 

15 PSC CO LTD (MNT) 30 SODA LIME; 78-84% CALCIUM DIHYDROXIDE 

16 REDUCTOR LLC 
31 METHOL ISOBUTYL CARBINOL 
32 DOWFROTH 250A 

17 SLS BEARINGS MONGOLI 33 GEL, COUPLANT, ULTRASONIC; SONOTECH 45-901 

18 SOUTH GOBI MINING SV 
34 SILICONE; CAT; 3704831 
35 COMPOUND, SILICONE; BUCYRUS; 3716949 
36 COMPOUND, RETAINING; CAT; 82833859 

19 TSBON LLC 

37 COMPOUND; RETAINING; LOCTITE 638; 50ML 
38 CLEANER, LIQUID COOLANT; CHEMICAL 
39 FLUID, STARTING; 11 OZ; CRC; 05671 
40 MELTER, ICE; GRANULATED COMPOUND; PINK; 50LB 
41 FLUID, STARTING; 11 OZ; CRC; 05671 

20 WAGNER ASIA EQUIPMENT 
42 COMPOUND, RETAINING; CAT; 82833859 
43 COMPOUND, SILICONE; BUCYRUS; 3716949 

21 WEIR MINERALS MONGOL 
44 TOLUENE; LINATEX; 41906LZZ0200LTDR 
45 TOLUENE; LINATEX; 4L CAN; 41906LZZ0004LTE 

22 WISE EXPRESS LLC 46 REFRACTORY, PLASTIC; D16S; BEITONTE 

23 WURTH MONGOLIA 
47 CLEANER, BRAKE; WURTAUST; 0890 1087 
48 CLEANER, BRAKE; WURTAUST; 08901087; 10347-AC 

24 MGES Consulting LLC  

49 Frother, Oreprep OTZ 100 
50 Aerophine 3418 A 
51 PAX 
52 Aerophine 3422  
53 MX5149 
54 Cyquest 3223 

25 Reductor LLC  
55 MIBC  
56 Dowfroth 
57 AN934SH 

26 MSM Group LLC  
58 Magnafloc 5250 
59 Magnafloc 336 
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# Ханган нийлүүлэгч  # Химийн бодис 

27 MSM Group LLC  

60 Antiprex D 
61 Corrosion Inhibitor, WTS 5-0017 
62 Sodium Chloride, WTS 7-106 
63 Hydrogen Chlorite, WTS-9-33 
64 Corrosion Inhibitor YM WTS 5 - 1125 

28 Mekhlopat LLC  65 Hengfloc 63020 

29 Eurokhan LLC  

66 Hydrex 2870  
67 Hydrex 2331 
68 Hydrex 2213 
69 Hydrex 2254 
70 NaCLO2 25%  
71 HCL 30%  
72 NaCl 
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11 Гол үр дүнгүүд ба нэгдсэн дүгнэлт  

Танилцуулга  

Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээний гол үр дүн буюу тухайн төслийг 
хэрэгжүүлэх явцад төсөл хэрэгжих нутаг дэвсгэрийн байгаль орчин, нийгэм, түүх соёлын үнэт 
зүйлсүүдэд нөлөөлөх гол болон болзошгүй сөрөг нөлөөллүүд, тэдгээрээс урьдчилан сэргийлэх, 
сөрөг нөлөөг бууруулах, үр дагаврыг арилгах, нөхөн сэргээх, дүйцүүлэн хамгаалах чиглэлээр авч 
хэрэгжүүлэх гол арга хэмжээ, төслийн хаалтын үеийн зорилтууд, нүүлгэн шилжүүлэлт, нөхөн 
олговор олгох, хяналт шинжилгээ хийх гол субъектүүд, түүнийг илтгэх үзүүлэлтүүдийг нэгтгэн 
энэ хэсэгт тусгав.  

11.1 Газрын гадарга, хэвлий 

ОТ төслийн үйл ажиллагаанаас одоогийн байдлаар 3083.1 га талбайн газрын гадарга, хэвлий 
эвдрэлд өртсөн байна. Эдгээр эвдрэлүүдийн ихэнх нь урт хугацааны буюу уурхайг ашиглаж 
дуусан хаалтын үйл ажиллагаатай хамт нөхөн сэргээлт хийх талбайнууд байна. ОТ ХХК-ийн 
газар хөндөлтийн бодлого нь газар хөндөх зөвшөөрлийн журам, Рио Тинто компанийн Е14-Газар 
хөндөлтийн хяналт, нөхөн сэргээлтийн журмаар зохицуулагддаг. Энэ журмыг Монгол улсын 
хууль тогтоомж, стандарт шаардлагуудад бүрэн нийцүүлэн гаргасан байдаг. Хатуу, шингэн хог 
хаягдал болон БУЦБ-ийн стандартын шаардлага хангаагүй бохир ус байгальд нийлүүлэх, химийн 
бодисын тээвэрлэлт, хадгалалт, ашиглалтын үед асгах, хүнд машин механизмаас ШТМ асгарах, 
ДТС-аас гарах үнсийг тээвэрлэх явцад асгах, баяжуулах үйлдвэрэээс ХХБ руу нийлүүлж буй 
хаягдал ус хөрс рүү нэвчих, халих зэргээс гадрын гадарга бохирдож болзошгүй тул ШТМ 
алдагдахаас сэргийлж, асгаралт бий болж болзошгүй газруудад хамгаалалтын суурь хийх, ШТМ-
ын асгаралт болсон үед хэрэглэх зориулалтын шингээгч материалыг зохих газруудад 
байршуулах, Баяжуулах үйлдвэр, тэсрэх бодисын үйлдвэр, түлшний агуулах, ШТС, БУЦБ-ийн 
тоног төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн, аюулгүй байдлыг байнга шалгаж, гэмтэл илэрвэл шуурхай 
арга хэмжээ авах шаардлагатай. 

11.2 Уур амьсгал 

Уур амьсгалын өөрчлөлтийн гол шалтгаан нь хүний үйл ажиллагааны улмаас агаар мандалд 
ялгарч байгаа хүлэмжийн хий юм. Төслийн үйл ажиллагаатай холбоотой хэд хэдэн төрлийн 
хүлэмжийн хий ялгардаг. ОТ төслийн үйл ажиллагаанаас ялгарах хүлэмжийн хийн хамгийн 
өндөр хувийг CO2 эзлэнэ. Үүний зэрэгцээ, бага хэмжээний метан (CH4) болон азотын исэл (N2O) 
ялгарна. Төслийн үйлдвэрлэлийн үе шатанд гол төлөв ДТС-ын (үндсэн эх үүсвэр) нүүрсний 
хэрэглээ болон тээврийн хэрэгсэл, дизель станцуудын түлшний хэрэглээнээс хүлэмжийн хийн 
шууд ялгаруулалт үүснэ. Мөн эрчим хүч хэрэглэх, тэсрэх бодис болон химийн бодис ашиглах, хог 
хаягдал үүсгэх, хөрсний үржил шимт хэсгийг хуулах зэрэг үйл ажиллагаанаас хүлэмжийн хий 
ялгарна. Тус төслийн үйл ажиллагаанаас жилд 1,850,000 тонн CO2-эквивалент1 хүлэмжийн хий 
ялгарснаар агаар мандал дахь хүлэмжийн хийн агууламжийг нэмэгдүүлнэ.  

Хүлэмжийн хийн ялгаруулалтыг бүртгэж, аль болох бууруулахад чиглэгдсэн тодорхой арга 
хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлэх боловч хүлэмжийн хийн ялгаруулалтаас бүрэн хэмжээнд зайлсхийх 
боломжгүй юм. Төслийн үйл ажиллагаанаас ялгарах хүлэмжийн хийг бууруулах зорилгоор 
хүлэмжийн хийг ялгаруулж буй эх үүсвэрүүдийн мэдээллийг бүртгэж тооцоолох; шинээр тоног 
төхөөрөмж, тээврийн хэрэгсэл худалдаж авахдаа тухайн хэрэгслийн үр ашигтай байдал болон 
түлш зарцуулалтыг харгалзан үзэх; тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнийг аль болох бага байлгах; 
эрчим хүчийг хэмнэж үр ашигтай зарцуулах; хог хаягдлын хэмжээг бага байлгах, үүссэн хог 
                                                

1 Оюу толгой ХХК, Оюу Толгой Төсөл – БОННБҮ, 2012, Бүлэг С2, хуу 24  
(http://ot.mn/media/ot/content/page_content/commitments/ESIA/1_ESIA/Impact_Assessment/ESIA_OT_C2_Climate_air_qualit
y_MN.pdf) 
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хаягдлыг дахин боловсруулах, дахин ашиглах; барилгын ажлын үед эвдэгдэх/хөндөгдөх газрын 
хэмжээг аль болох бага байлгах, барилгын ажил дууссаны дараагаар нөхөн сэргээх зэрэг арга 
хэмжээг хэрэгжүүлэх шаардлагатай. 

11.3 Агаарын чанар, дуу шуугиан 

ОТ төслийн үйл ажиллагаанаас үүсэх тоосжилтын гол эх үүсвэрүүд болох ил уурхай, баяжуулах 
үйлдвэр, уурхайн дотоод зам тээвэр, техник хэрэгсэл болон хог хаягдлын байгууламжаас сард 
ойролцоогоор 296,384 кг тоос дэгдэхээр байна. Мөн ил уурхайд ашиглагдаж буй техник 
хэрэгслүүд болон ДТС, ХХБТ-ийн шатаах зуухнаас жилд 159,023.1 кг нүүрстөрөгчийн хий, 504.9 
кг метан, 475.2 кг азотын исэл ялгарна. 

Уурхайн ашиглалтын үе шатанд баяжуулах үйлдвэрийн үйл ажиллагаа, хаягдал чулуулгийн 
овоолго, тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөн болон ачих, буулгах үед тоосжилт үүснэ. Хаврын 
хуурайшилттай өдрүүдэд өдөр бүр услах, хэт хуурайшилттай өдрүүдэд усалгаагаа нэмэгдүүлэх 
хэрэгтэй. Мөн тоос дарагч бодисыг устай хольж тоосжилт ихээр үүсэх хэсгүүдийг услах, хүдрийн 
агуулах болон анхдагч бутлуурт ус болон хөөсөөр тоос дарах хосолмол системийн ажиллуулах, 
уурхайн дотоод сүлжээний замд ахуйн хэрэглээнээс гарсан усыг цэвэршүүлж дахин ашиглах 
хэрэгтэй. 

Бохирдуулагч хийн ялгарлыг бууруулахын тулд техникийн үзлэгт хугацаанд нь оруулсан, 
ялгаруулж буй хорт утаа нь стандарт түвшинд машин техникийг ашиглах, ашиглагдаж буй 
машин техникт засвар үйлчилгээг тогтмол хугацаанд чанартай хийх, ДТС болон ХХБТ-ийн 
шатаах зууханд хуваарийн дагуу, техникийн үзлэг, засвар үйлчилгээг тогтмол хийх 
шаардлагатай. 

Дуу шуугиан 

ОТ уурхайн орчимд дуу шуугианы түвшин дунджаар өдрийн цагт 38-45 дБа, шөнийн цагт 25-33 
дБа байгаа нь MNS 4585:2007 (Агаарын чанар. Техникийн ерөнхий шаардлага) стандартад 
заасан зөвшөөрөгдөх хэмжээ (өдрийн цагт 60 дБа, шөнийн цагт 45 дБа)-нээс хэтрээгүй байна.  

Уурхайд ажиллах хүнд даацын тээврийн хэрэгслүүдээс гарах нийлмэл дуу шуугианы түвшин 
131.93 дБа, суудлын болон хөнгөн тээврийн хэрэгслүүд нэгэн зэрэг ажиллах үед гарах дуу 
шуугианы түвшин 78.9 дБа  байна.  

Тэсэлгээний ажлын үедийн доргио чичиргээний хурд кемпийн ойлцоо 0.0902 мм/с, ОТ төслийн 
талбайгаас 5.6-7 км-ийн зайд 0.1136-0.1163 мм/с байсан нь Австрали, Шинэ зеландын байгаль 
орчны зөвлөлөөс гаргасан тэсэлгээний хэт даралт, хөрсний чичирхийллийн сөрөг нөлөөг 
бууруулах зааварчилгаанд заасан зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ болох 10 мм/с-ээс даруй 100 дахин 
бага байна. 

Дуу шуугианаас үүсэх нөлөөллийг бууруулахын тулд орчны дуу шуугианы түвшнийг MNS 
4585:2007 стандартаас хэтрүүлэхгүй байх нь чухал юм. Хүнд даацын техник хэрэгслүүдийг 
сонгохдоо дуу чимээ багатайг сонгох, өндөр дуу чимээ үүсгэгч тоног төхөөрөмжүүдийн ажиллах 
цагийг хязгаарлах, зөвхөн сайн ажиллаж байгаа, чимээ намсгагчийн түвшин нь стандартад 
нийцэж буй машин тоног төхөөрөмжийг ашиглах, тоног төхөөрөмжийг сайн нөхцөлд хадгалж, 
ашиглаагүй үед унтрааж байх, дуу шуугиан ба доргио чичиргээтэй холбоотой гомдол саналыг 
бүртгэж, барагдуулах арга хэмжээг авах, чимээ шуугиан ихтэй машин, тоног төхөөрөмжийг 
мэдрэгч, хүлээн авагчдаас аль болох хол байрлуулах замаар гарах чимээг хамгийн бага түвшинд 
барих зэрэг арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлж дуу шуугианаас үзүүлэх нөлөөллийг бууруулна. 
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Тэсэлгээний ажиллагааг явуулахдаа агаарын дэлбэрэлт, чичиргээний талаарх үндэсний болон 
олон улсын харгалзах стандартын дагуу гүйцэтгэх шаардлагатай. Мөн доргио, чичиргээнтэй 
нөхцөлд ажилчдыг эмнэлгийн урьдчилсан ба хугацаат үзлэгт тогтоосон журмын дагуу бүрэн 
хамруулж, доргионы үйлчлэх хугацааг зохицуулан, ажил амралтын горимыг тогтоож, ээлж 
зохион байгуулалтыг оновчтой боловсруулан мөрдөж, ажлын тусгай хувцас, хамгаалах 
хэрэгслээр бүрэн хангаж, хэрэглээ, ашиглалтад тотмол хяналт тавьж ажиллах хэрэгтэй. 

11.4 Гадаргын ус 

ОТ төслийн талбайг түр урсацтай Өлзийт, Хүрэн толгой, Нуур цанхи, Ундай, Дугат, Халив зэрэг 
хэд хэдэн сайр хөндлөн огтлох бөгөөд хамгийн том нь Ундайн хуурай сайр юм. Энэ сайр нь Баян-
Овоо сумын нутаг дахь Зайсангийн хэц (1466.1 м)-ийн зүүн талд орших 1461.5 м өндөр уулын 
өвөр хажуугаас эх авч уурхайн тусгай зөвшөөрөл бүхий талбайг баруун хойноос зүүн урагш 
чиглэлтэй дайран өнгөрч Галбын говьд хүрч сарнидаг. Ундайн сайрын баруун талаас Өлзийт, 
Хүрэн толгой, Нуур цанхийн сайрууд, зүүн талаас Дугат, Халив, Хуурай сайр, Бор хошуу зэрэг 
сайрууд нийлдэг.  

Уурхайн тусгай зөвшөөрөлтэй талбайн дээд зах хүртэл Ундайн сайрын урт 55.2 км, далан хүртэл 
60.5 км, түүнээс талбайн доод хэсэг хүртэл 65.4 км бөгөөд эдгээр уртад харьяалагдах ус хурах 
талбай нь 538 км2, 569 км2 ба 579 км2 тус тус болно. Сав газрын талбайн 86.1 км2 буюу 6.2 % нь, 
сайрын уртын 10.1 км буюу 8.4%  нь тус ордын тусгай зөвшөөрөлтэй талбайд хамаардаг (Натур 
Фрейндли ХХК, 2012).  

2011 оны 3 дугаар сарын 1-ний өдөр БОАЖЯ (хуучнаар)-аас гаргасан 6/667 тоот “Байгаль 
орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээний дүгнэлт”-ийн дагуу Ундайн голын голдрилд 
хэсэгчлэн тохируулга хийх төслийн БОНБНҮ-ний тайланг Натур Фрейндли ХХК боловсруулж 2012 
онд БОАЖЯ-аар батлуулсан байна.  

Ундайн сайр ил уурхай болон хаягдал чулуулгийн овоолгын талбайг дайрч өнгөрдөг учир 
уурхайн доод хэсгийн усны урсац, чанарыг алдагдуулахгүй байх, мөн тус сайрын газрын доорх 
ус ил уурхай руу шүүрч алдагдах, үүнээс үүдэлтэй Ундайн сайр дагуух малчдын гар худгуудын 
усны түвшин буурах, хуурайших болон 100, 1000 жилд нэг тохиолдох их үерийн урсац ил 
уурхайд орохоос урьдчилан сэргийлэх зорилгоор тус сайрын голдрилд (газрын доорх усны 
урсацтай хамт) тохируулга хийжээ (Зураг 5.4.1). Сайрын голдрилд хэсэгчлэн тохируулга 
хийснээр Ундайн сайрын ОТ-н ордыг ашиглах талбайг дайран өнгөрөх хэсгийн байгалийн нөхцөл 
4.9 км2-ээр, ус хурах талбайн урсац Нуур цанхийн сайрт шилжин гадаргын усны сүлжээ нь 
өөрчлөгджээ (Хавсралт зураг 5.4.1). Тус сайрын голдрил өөрчилсөн хэсэгт үер болсон 
тохиолдолд гадаргын усны урсгал үндсэн голдрилдоо эргэн нийлж буй эсэхийг шалгахын тулд 
гадаргын усны хяналт шинжилгээний цэгүүд дээр тогтмол хяналт тавих хэрэгтэй (Тус 
тайлангийн ОХШХ-ийн Гадаргын усны хэсгээс дэлгэрүүлж үзнэ уу).  

Тус сайрын голдрилыг газрын доорх усны урсацтай хамтад нь хэсэгчлэн тохируулга хийх явцад 
Бор Овоогийн булаг ширгэсэн байна. Ундайн сайрын голдрилд хэсэгчилсэн тохируулга хийх 
барилгын ажил 2013 оны 9 дүгээр сард бүрэн дуусаж, газрын доорх усыг шугам хоолойгоор 
дамжуулан урд далангийн доод талд буюу Ундайн үндсэн сайранд нийлүүлэн шинэ Бор овоогийн 
булгийг үүсгэжээ (Тус тайлангийн газрын доорх усны бүлгээс дэлгэрүүлж үзнэ үү). 

Төслийн талбайн зүүн хэсэгт Дугат, Халивын сайр нь ХХБ-ийг дайрч өнгөрдөг тул эдгээр сайрын 
голдрилыг шилжүүлэн, шуудуугаар дамжуулан ХХБ-ийн усан сангийн шүүрэлтийн ус цуглуулах 

                                                

2 Натур Фрейндли ХХК, “Ундай голыг хамгаалах, голын голдиролд хэсэгчлэн тохируулга хийх” төслийн байгаль орчинд 
нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээний тайлан, 2012, хуу 67 
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сувгийг өнгөрсний дараа Будаагийн түр урсацын голдрилд дахин нийлдэг болгон өөрчилсөн 
байна. Эрчимшил ихтэй хур борооны үед их хэмжээний үерийн урсац үүсэн голдрил шилжүүлэх 
суваг буюу ус зайлуулах шуудууг давж ХХБ-ийн даланг сэтэлж болзошгүй. Одоо ашиглаж байгаа 
ХХБ-ийн 1-р сан нь 2021 он гэхэд дүүрэх ба 1-р санг хаах үед 2-р санг хойш өргөтгөж барина3. 
Эдгээр сайрын хамгийн их урсацын тооцоог үерийн ус зайлуулах шуудууны хөндлөн чиглэлд 
хийв  Дугатын сайр-1, Дугатын сайр-2, Халивын сайр (Хавсралт зураг 5.4.2) үерлэхэд 
ажиглагдах хамгийн их урсацын хэмжээ 0.82 м3/сек, 0.04 м3/сек, 0.68 м3/сек тус тус байна. 
Иймээс хур борооны үерийн хамгийн их урсацын хэмжээнд үндэслэн одоо байгаа үерийн ус 
зайлуулах сувгийн багтаамж, хийцэд хяналт шалгалт хийх, шаардлагатай засвар арчлалтыг 
тухай бүр хийж болзошгүй эрсдэлээс сэргийлэх хэрэгтэй.  

Уг төслийн талбайд хатуу, шингэн хог хаягдлыг ил задгай хаях, химийн бодисыг тээвэрлэх, 
хадгалах, ашиглах явцад асгах, ШТС, түлшний агуулах, тээврийн хэрэгсэл, хүнд машин, 
механизмаас ШТМ асгарах, ДТС-аас гарах үнсийг тээвэрлэх явцад асгах, хаях, БУЦБ-ийн үйл 
ажиллагааны доголдлоос болон MNS 4943:2015 стандартын шаардлага хангаагүй бохир усыг 
байгальд нийлүүлэх, үйл ажиллагааны явцад технологийн горим зөрчих, аюулгүй ажиллагааны 
дүрэм зөрчих зэргээс гарах осол болон болгоомжгүй үйлдлээс хөрсний бохирдол үүсэж, улмаар 
хур тунадас орсон тохиолдолд үерийн усаар дамжин гадаргын болон бага гүний уст үеүдийг 
бохирдуулж болзошгүй.  

Дээрх сөрөг нөлөөллийг бууруулахын тулд хог хаягдлыг эх үүсвэр дээр нь ангилж ХХБТ-д 
хүргүүлэх; ХХБТ-ийн шингэн хаягдал хальж асгарахаас сэргийлж түвшинд нь байнгын хэмжилт 
хийж, хянах; химийн бодисыг тээвэрлэх үеийн савны битүүмжлэл, бүрэн бүтэн байдлыг байнга 
шалгах, одоо ашиглаж байгаа агуулахуудыг стандартын дагуу ашиглахад байнгын хяналт тавих, 
асгарсан химийн бодисыг зориулалтын материалаар цэвэрлэх, шаардлагатай газарт 
байршуулах; ШТМ алдагдахаас сэргийлж, асгаралт бий болж болзошгүй газруудад хамгаалалтын 
суурь хийх; ШТС, түлшний агуулах, машин техникээс ШТМ алдагдсан тохиолдолд, тархахаас 
сэргийлж зориулалтын шингээгч материал, хэрэгсэл (spill kit)-ийг шаардлагатай газарт 
байршуулах; ДТС-ын үнс, хог хаягдлыг тээвэрлэх, зөвшөөрөгдсөн газарт хаяхдаа Хог хаягдлын 
менежментийн журмыг баримтлах, тогтсон замаар тээвэрлэлт явуулах; баяжуулах үйлдвэр, 
тэсрэх бодисын болон бетон зуурмагийн үйлдвэр, ШТС, түлшний агуулах, БУЦБ-ийн тоног 
төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн, аюулгүй байдлыг байнга шалгаж, гэмтэл илэрвэл шуурхай арга 
хэмжээ авах; цэвэршүүлсэн бохир уснаас дээж авч MNS 4943:2015 стандартын шаардлагад 
нийцэж буй эсэхэд тогтмол хяналт тавих, нийцээгүй тохиолдолд дахин цэвэршүүлсэний дараа 
уурхайн дотоод зам усалгаанд ашиглах шаардлагатай. 

11.5 Газрын доорх ус 

ОТ бүлэг ордуудын талбай, тэдгээрийн ойр орчмын геологийн 1:10,000 нарийвчлалтай зураг 
(А.Финдлай, Д.Гарамжав, К.Пантер, 2001-2003), уул уурхайн үйл ажиллагаа явуулахыг 
зөвшөөрсөн лицензийн талбайн өнгөн хөрсний төрлийн зураг (“Оюу Толгой төсөл. Цогцолбор 
хөгжлийн төлөвлөгөө” тайлан, 2005), АММИ ХХК-ийн судлаачид А.Түвдэндорж, С.Санждорж, 
Г.Өлзийбаяр нарын тодорхойлсон уст үе, алаг цоог усжилттай уст цогцолборыг ялгасан дүн 
зэргийг харгалзан дараах ус агуулагч үе, ус агуулагч ан цавлаг бүс, үндсэндээ усгүй хурдас, 
чулуулгийг ялгаж байна (Доктор Н.Жадамбаа, 2012). Үүнд: 

1. Голоцений настай аллювийн гаралтай сэвсгэр хурдас дахь ус агуулагч үе (qh), 
2. Голоцений настай аллюви-пролювийн гаралтай сэвсгэр хурдас дахь алаг цоог 

тархалттай, түр хугацаанд үүсдэг өлгөмөл ус агуулагч үе (qh), 
3. Девоны настай интрузив чулуулаг дахь ус агуулагч ан цавлаг бүс, 

                                                

3 Натур Фрейндли ХХК, “Баяжуулах үйлдвэрийн өтгөрүүлсэн хаягдал хадгалах байгууламж”-ийн байгаль орчны 
нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээний тайлан, 2015, хуу 15 
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4. Девоны настай интрузив чулуулаг дахь чөлөөт гадаргат болон бага даралтат ус агуулагч 
ан цавлаг бүс, 

5. Карбоны настай бялхмал чулуулаг дахь чөлөөт гадаргат, бага даралтат ус агуулагч ан 
цавлаг бүс, 

6. Карбоны настай тунамал-бялхмал чулуулаг дахь чөлөөт гадаргат болон бага даралтат ус 
агуулагч ан цавлаг бүс, 

7. Девоны настай тунамал – суурилаг бялхмал чулуулаг дахь чөлөөт гадаргат, бага 
даралтат ус агуулагч ан цавлаг бүс, 

8. Девоны настай тунамал –хүчиллэг дундлаг бялхмал чулуулаг дахь чөлөөт гадаргат, бага 
даралтат ус агуулагч ан цавлаг бүс, 

9. Девоны настай бялхмал- карбонатлаг тунамал чулуулаг дахь чөлөөт гадаргат, бага 
даралтат ус агуулагч ан цавлаг бүс зэрэг болно. 

Дээрх ус агуулагч хурдас чулуулагт өрөмдсөн цооногуудын 2014-2016 оны усны чанарын 
мэдээллээс үзэхэд төслийн талбайд орших ихэнх цооногуудын усанд төмөр, хлорид, сульфат, 
нитрат, нитрит, аммони, фтор, аммони, сурьма, хүнцэл, хөнгөнцагаан, берилли, кадьми, селен, 
молибден, манган, мөнгөн ус, никель, хар тугалга, хром гэсэн элементүүд MNS 6148:2010 (Усны 
чанар. Газрын доорх ус бохирдуулагч бодис, элементийн зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ) 
стандартаас давсан үзүүлэлттэй байна.   

Төслийн талбайг баруун хойноос зүүн урагш дайран өнгөрөх Ундайн сайрын голдрилд илэрдэг 
Бор овоогийн булгийг шилжүүлэн, Ундайн сайрын газрын доорх усны урсгалд хэсэгчилсэн 
тохируулга хийн, газрын доорх усыг шугам хоолойгоор дамжуулан урд далангийн доод талд 
буюу Ундайн үндсэн сайранд нийлүүлэн шинэ Бор овоогийн булгийг үүсгэсэн. Ингэснээр уурхайд 
орж ирэх усны хэмжээ багасах, уурхайн талбайгаар дайран өнгөрч байгаа газрын доорх усны 
чанар, найрлагад өөрчлөлт оруулахгүй байх давуу талтай юм.  

Гэрэл зураг 11.1: Шинэ Бор овоогийн булаг 

 

Ил уурхайгаас гарах шүүрлийн усыг тоос дарах зорилгоор ашигладаг. Уг усыг тоос дарах 
зорилгоор ашиглахаасаа өмнө шинжилж, MNS 4943:2015 (Хүрээлэн байгаа орчин. Усны чанар. 
Хаягдал ус. Ерөнхий шаардлага) стандартад нийцүүлэн хүрээлэн байгаа орчинд нийлүүлэх 
ёстой.  

Уг төслийн үйл ажиллагаанаас газрын доорх усанд нөлөөлөх гол сөрөг нөлөөлөл нь баяжуулах 
үйлдвэрийн ус ашиглалт болон уурхайн ус шүүрэлтээс газрын доорх усны нөөц багасах, хаягдал 
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хадгалах байгууламжийн уснаас нэвчилт, шүүрэлт үүсэж хөрсөөр дамжин газрын доорх усыг 
бохирдуулах, ХХБ-ийн усны гадаргаас ууршилт бий болох зэрэг юм.  

Иймд дээрх гол сөрөг нөлөөллүүдийг бууруулахын тулд дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх нь 
зүйтэй. Үүнд:  

 Баяжуулах үйлдвэрт ашиглаж байгаа ус болон ил уурхайн шүүрэлтийн усны тоо 
хэмжээгээр усны нөөц ашигласны төлбөрийг цаг хугацаанд нь төлөх, ус ашиглах дүгнэлт, 
холбогдох зөвшөөрөлгүйгээр ус ашиглахыг хориглох; 

 Ил уурхайгаас шүүрч байгаа усыг тоосжилт дарах үйл ажиллагаанд ашиглахаас өмнө 
MNS 4943:2015 стандарт шаардлагад нийцүүлэх, хэрэв уг стандартын шаардлагад 
нийцээгүй тохиолдолд цэвэршүүлэх арга хэмжээ авсны дараа ашиглах; 

 ХХБ-ийн усны гадаргаас үүсэх ууршилтыг багасгах арга замыг эрэлхийлэх; 
 ХХБ-ийн хаягдал уснаас нэвчилт, шүүрэлт үүсэж болзошгүй тул урсгалын чиглэлийн 

дээд, доод талын хяналтын цооногуудын чанарын мэдээллийг газрын доорх усны 
чанарын суурь шинжилгээний үр дүнтэй харьцуулан үнэлэлт, дүгнэлт өгч байх; 

 ХХБ-ийн цаашдын тэлэлт, өргөтгөлийн төлөвлөгөөнд ХХБ-ийн далангийн их бие, суурийг 
лабораторийн нөхцөлд туршсан (үл нэвтрүүлэгч шавар болох нь батлагдсан дүгнэлттэй) 
ус үл нэвчүүлэх шавар материалаар доторлох; 

 ХХБ-ийн хаягдал шингэн хальж асгарахаас сэргийлж, түвшинд нь байнгын хэмжилт 
хийж, хянах зэрэг болно.    

Харин газрын доорх усанд нөлөөлөх болзошгүй сөрөг нөлөөллийн бууруулах арга хэмжээг хөрс 
болон гадаргын усанд нөлөөлөх болзошгүй сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээнүүдтэй 
уялдуулан авч хэрэгжүүлнэ. 

11.6 Хөрсөн бүрхэвч 

ОТ уурхайн лицензийн талбайд 2000 оноос эхлэн нарийвчилсан хайгуулын ажил эхэлсэн бөгөөд 
энэ хугацаанаас эхлэн газрын гадаргын эвдрэл үүсэж эхэлсэн байна. Хайгуулын ажлын үе 
шатанд төсөл хэрэгжүүлэгч байгууллага эвдрэлд өртсөн талбайг жил бүр нөхөн сэргээж орон 
нутагт хүлээлгэн өгч байсан боловч уурхайг ашиглаж эхэлснээр төслийн талбайд томоохон 
хэмжээний барилга байгууламж, ил уурхай, далд уурхай, түүнээс гарсан чулуулгийн овоолго бий 
болоод байна. 

2016 оны байдлаар Оюут ил уурхайн олборлолт, Баяжуулах үйлдвэрийн цогцолбор, Хюго 
Даммет ордыг ашиглах босоо ам малтах болон бусад дагалдах үйл ажиллагаанаас 3085.1 га 
талбайн хөрс дарагдах, хуулагдах, ухагдах, шилжих зэргээр эвдрэлд өртсөн байна. 

Хөрсөн бүрхэвчийн ОХШХ-ийн дагуу төслийн талбайгаас авсан хөрсний дээжийг ГТЛ-д 
шинжлүүлж нийт 16 хүнд металлын агууламжийг тодорхойлуулдаг байна. 2005 онд төслийн 
талбайн хөрсөн дэх 8 (As, Cr, Cu, Cd, Hg, Pb, Ni, Fe) элементийн (Fe-ийн агууламжийг 2005 оноос 
хойших шинжилгээнд тодорхойлоогүй) суурь агууламжийг тодорхойлсон байна. Эдгээрээс 7 
элементийн суурь агууламжийг 2011-2016 оны үзүүлэлтүүдтэй харьцуулахад Hg, Cd-ийн 
агууламж нэмэгдээгүй, As, Cr, Pb, Ni, Cu-ийн агууламж нэмэгдсэн хэдий ч MNS 5850:2008 
стандарттай харьцуулахад хортой, аюултай агууламжаас бага байна.  

2016-2020 он хүртэл 417.8 га талбайн хөрсөн бүрхэвч хуулагдах, дарагдах, ухагдах, шилжих, 
доройтох зэргээр элэгдэл, эвдрэлд өртөх тул газар хөндөх үйл ажиллагааг хууль журмын дагуу 
тогтоосон талбайд хязгаарлах, 2016-2020 оны нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөөний дагуу 80.75 га 
талбайд техникийн, 62.35 га талбайд биологийн нөхөн сэргээлт хийх шаардлагатай. Газрын 
эвдрэлийг аль болох бага хэмжээнд байлгах талаар анхаарч, зөвшөөрөгдсөн замаар зорчих мөн 
барилга байгууламжид ашиглагдаж буй талбайн хэмжээг чухал шаардлагагүй тохиолдолд 
нэмэгдүүлэхгүй байх, хуулагдсан өнгөн хөрс салхи, усны нөлөөгөөр элэгдэж болзошгүй бөгөөд 
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2016-2020 оны нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөөний дагуу ил уурхай, ХЧО болон ХХБ-ийн 
өргөтгөлөөр нөлөөлөлд өртөж болзошгүй 31.03 га талбай бүхий өнгөн хөрсний 3 овоолгыг 
биологийн нөхөн сэргээлтэд ашиглах хэрэгтэй. Газар хөндөх үйл ажиллагааг эхлүүлэхийн өмнө 
өнгөн хөрсийг хуулан авч тусгайлан овоолго байгуулан оновчтой байршуулан хадгалах арга 
хэмжээг үргэлжлүүлэн авахаас гадна MNS 5916:2008 стандартын дагуу 2 жилээс дээш 
хугацаагаар хадгалах шимт хөрсний овоолгуудад чанарын хяналт шинжилгээ хийх, хадгалалт, 
хамгаалалт, тордолтын бүртгэл хөтлөх, хаягжуулах, ОТ компанийн шимт хөрсийг хамгаалах 
бодлого нь “Газар хөндөх зөвшөөрлийн журмаар” зохицуулагддаг ба өнгөн хөрсний овоолгыг 
салхины элэгдлээс хамгаалах буюу гадаргууг ургамалжуулах туршилтыг үргэлжлүүлэн 5 га 
талбайд хийх шаардлагатай.  

Хатуу, шингэн хог хаягдал болон БУЦБ-ийн стандартын шаардлага хангаагүй бохир усыг 
байгальд нийлүүлснээр, химийн бодисын тээвэрлэлт, хадгалалт, ашиглалтын үед, хүнд машин 
механизмаас ШТМ асгарах, ДТС-ын гарах үнсийг тээвэрлэх явцад асгах; баяжуулах үйлдвэрэээс 
ХХБ руу нийлүүлж буй хаягдал ус хөрс рүү нэвчих, халих зэргээс хөрс бохирдож болзошгүй 
болзошгүй тул ШТМ алдагдахаас сэргийлж, асгаралт бий болж болзошгүй газруудад 
хамгаалалтын суурь хийх, ШТМ-ын асгаралт болсон үед хэрэглэх зориулалтын шингээгч 
материалыг (spill kit) зохих газруудад байршуулах, Баяжуулах үйлдвэр, тэсрэх бодисын үйлдвэр, 
түлшний агуулах, ШТС, БУЦБ-ийн тоног төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн, аюулгүй байдлыг байнга 
шалгаж, гэмтэл илэрвэл шуурхай арга хэмжээ авах шаардлагатай.  

ХХБ дахь ус болон цооногуудын усны чанарын хяналтыг тогтмол хийж, нэмж байгуулах хэсгийг 
үл нэвчүүлэх материал болох улаан шавраар доторлох, мөн ХХБ-ийн зонхилох салхины доод 
талд буюу урд хөрсний бохирдлыг хянах 2, чанарын 1, баруун талд хөрсний бохирдлыг хянах 1 
цэгийг буюу нийт 4 хяналт шинжилгээний цэг байгуулж ХХБ орчмын хөрсний чанар, бохирдлыг 
хянах хэрэгтэй. 

Ил болон гүний уурхайн үйл ажиллаагаар хуримтлагдах нөлөөлөл үүсэх тул нөлөөлөл буурах 
шатлалын дагуу зайлсхийх, бууруулах, нөхөн сэргээх арга хэмжээг хэрэгжүүлэхийн хамт 
дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээг нөлөөлөл үргэлжлэх хугацаанд тогтмол, үр дүнтэй 
хэрэгжүүлэх хэрэгтэй (Дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээний талаар тус тайлангийн 7 дугаар 
бүлгээс дэлгэрүүлж үзнэ үү).  

ОТ төслийн барилга байгууламжууд болон ил, гүний уурхай, баяжуулах үйлдвэрийн үйл 
ажиллагаанаас хөрсөн бүрхэвчид нөлөөлөх сөрөг нөлөөллүүд, тэдгээрийг бууруулах арга 
хэмжээний талаар тус тайлангийн сөрөг нөлөөллийн (Бүлэг 5.6) болон бууруулах арга 
хэмжээний (Бүлэг 6.6) хэсгүүдэд дэлгэрэнгүй тусгагдсан.  

11.7 Ургамлан нөмрөг  

2016-2020 оны хооронд ил уурхай, ХХБ-ийн өргөтгөл болон ХЧО байгуулахад 417.8 га талбайн 
ургамлан нөмрөг урт хугацаанд, устах, дарагдах, доройтох нөлөөлөлд өртөх тул жил бүрийн 
БОМТ-ийн сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ болон нөхөн сэргээлт, дүйцүүлэн хамгаалах 
төлөвлөгөөний биелэлтийг хангаж ажиллах, ургамлан нөмрөгийн хяналт, шинжилгээг цаашид 
үргэлжлүүлэн хийх хэрэгтэй. 

Ургамлан нөмрөг нь уур амьсгалын болон төслийн үйл ажиллагааны явцад хэрхэн өөрчлөгдөх, 
нөлөөллийн хүчин зүйлсэд ургамлын хариу урвалыг урт хугацааны турш судлах зорилгоор 
төслийн талбай дотор ургамлын хяналт, шинжилгээний 15 цэгийг байгуулсан байна. 
Ургамалжилтын хяналт, шинжилгээний ажил 2003 оны 5-р сараас хойш тогтмол хийгдэж байна. 

Хөрс ачих, буулгах, тэсэлгээ, тээврийн хөдөлгөөнөөр тоосжилт үүсэж орчны ургамлан нөмрөгт 
сөргөөр нөлөөлнө. Иймд зөвхөн зөвшөөрөгдсөн замаар тээвэрлэлт явуулах, хуурайшилтын 
улиралд замыг тогтмол услах, тээврийн хэрэгслийг тогтмол үзлэгт хамруулах; бэлчээрийн эрүүл 
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мэндийн хяналтыг сумын хэмжээнд хийж, бэлчээрийн менежментийг сайжруулахад дэмжлэг 
үзүүлэх зэрэг арга хэмжээг хэрэгжүүлэх шаардлагатай.  

Ил болон гүний уурхайн үйл ажиллагаанаас хуримтлагдах нөлөөлөл үүсэх тул дүйцүүлэн 
хамгаалах арга хэмжээг нөлөөлөлд өртсөн газартай экологийн ижил орчин нөхцөлд, нөлөөлөл 
үргэлжлэх нийт хугацаанд хэрэгжүүлэх хэрэгтэй (Дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээний талаар 
тус тайлангийн 7 дугаар бүлгээс дэлгэрүүлж үзнэ үү).  

Төслийн үйл ажиллагааны явцад ховор ургамал устаж болзошгүй тул газар хөндөх зөвшөөрөл 
олгохын өмнөх суурь судалгааг талбай бүрт хийж ховор, нэн ховор ургамалд үзүүлэх нөлөөллийг 
бууруулах арга хэмжээг шатлалын дагуу тодорхойлон, дүгнэлт, зөвлөмж гаргах, шаардлагатай 
үед зөвшөөрөл олгохоос татгалзах, МУ-ын улаан ном, бүс нутгийн болон олон улсын улаан данс 
(IUCN), бусад хууль тогтоомж, гэрээ конвенциор хамгаалагдсан ховор, нэн ховор ургамлын 
талаар сургалт зохион байгуулах, газрыг хөндөхийн өмнө тухайн талбайд ховор ургамлын 
судалгаа хийж, байгаа тохиолдолд ургамлын ургалтын хугацаанд, модлог ургамлыг намрын 
улиралд нүүлгэн шилжүүлэх, эсвэл үр болон мөчрийг хангалттай хэмжээгээр бэлтгэн байгалийн 
ургамлын үржүүлгийн газарт үржүүлэх, ургуулах үйл ажиллагааг үргэлжүүлэн хийх 
шаардлагатай. 

ОТ төслийн барилга байгууламжууд болон ил, гүний уурхай, баяжуулах үйлдвэрийн үйл 
ажиллагаанаас ургамлан нөмрөгт нөлөөлөх сөрөг нөлөөллүүд, тэдгээрийг бууруулах арга 
хэмжээний талаар тус тайлангийн сөрөг нөлөөллийн (Бүлэг 5.7) болон бууруулах арга 
хэмжээний (Бүлэг 6.7) хэсгүүдэд дэлгэрэнгүй тусгагдсан. 

11.8 Амьтны аймаг  

ОТ төсөл хэрэгжиж буй бүс нутаг нь эх газрын эрс тэс уур амьсгалтай, ерөнхийдөө ургамлын 
бүрхэвч багатай, гадаргын ус ховор газарт байрладаг хэдий ч төслийн нөлөөллийн бүсийн газар 
нутаг нь үндэсний болоод дэлхийн хэмжээнд ховордсон хулан, хар сүүлт зээр, жороо тоодог, 
идлэг шонхор зэрэг амьтад бүхий олон төрлийн ан амьтдад амьдрах тохиромжтой нутаг болдог. 

ОТ төслийн нөлөөллийн бүсэд хоёр нутагтан амьтны нэг төрөл бүртгэгдсэн байдаг. Мөлхөгч 
амьтад, ялангуяа хонин гүрвэл дулааны улиралд нэн түгээмэл бөгөөд махчин шувууд, сүүн 
тэжээлтний хүнсний чухал эх үүсвэр болж өгдөг. Шувуудын зүйлийн бүрдэл баялаг бөгөөд 
Галбын говийн шувуудад чухал газар нь дэлхийн хэмжээнд ховордсон зарим зүйлийн үржлийн 
популяцийн хувьд маш чухал амьдрах орчин болж өгдөг. Бүс нутаг нь ерөнхийдөө хуурай цаг 
агаартай ч төслөөс байгуулсан хиймэл цөөрмүүд усны болон нүүдлийн шувуудыг өөртөө татаж 
байдаг. 

Жижиг хөхтөн амьтад ерөнхийдөө шөнийн амьдралтай боловч тэдгээрийн нүх, үлий түгээмэл 
ажиглагддаг. Зэрлэг болон гэрийн тэжээвэр өвсөн тэжээлтнүүд бүс нутгийн экосистемийн гол 
элементүүд бөгөөд бэлчээрийн гарц, ургамалжилтын өөрчлөлтийг даган уудам орон зайд 
чөлөөтэй шилжин нүүдэллэх боломж нь өвсөн тэжээлт амьтдын хувьд маш чухал юм. 

Өмнийн говийн бүс болон ОТ төслийн нөлөөллийн бүсийн амьтны аймгийн ховор зүйлүүдийн тоо 
толгой хэвийн хэмжээнд байх эсэх нь байгалийн баялгийн нөөцийг олборлох үйлдвэр, 
тээвэрлэлт, цахилгаан дамжуулах дэд бүтэц зэрэг бүтээн байгуулалтыг байгальд ээлтэй 
технологиор барьж ашиглах, мөн түүнчлэн хууль бус хулгайн ангийн хяналт, мал ба зэрлэг 
амьтдын хооронд бэлчээр болон усны нөөцийн төлөөх өрсөлдөөнийг зүй зохистой менежменттэй 
хийхээс ихээхэн хамаарна. 

Дуу чимээ, тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөн, гэрлийн нөлөөгөөр байршиж буй газар нутгаасаа 
үргэх, дайжих, мөн уурхайн олборлолт, барилга байгууламж цаашид өргөжин тэлэх явцад 
амьдрах орчны шууд хомсдол, хуваагдалд орж болзошгүй тул газар хөндөх зөвшөөрөл олгохын 
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өмнө судалгаа хийж ховор амьтад, амьдрах орчныг хамгаалах талаар дүгнэлт гаргах, 
шаардлагатай бол зөвшөөрөл олгохоос татгалзах, зэрлэг амьтдын үргэн дайжих, шууд үхэл 
хорогдох эрсдэлээс сэргийлэн тээврийн хэрэгслүүдийг батлагдсан замаар зорчих, хурдны 
хязгаарыг баримтлах талаар ажилчдад сургалт явуулах, хянах зэрэг арга хэмжээг тогтмол 
хэрэгжүүлэх, мөн тууртан амьтдын тоо толгой, тархацын судалгааг үргэлжлүүлэн хийх хэрэгтэй. 

Амьтад тээврийн хэрэгсэлд дайруулах, хууль бус агнуур, шувууд цахилгаанд цохиулах, 
цахилгааны утас мөргөх гэх мэтээр үхэж, хорогдох эрсдэлийг бууруулахын тулд шувууд 
цахилгаанд цохиулах эрсдэлтэй цахилгааны шонгууд дээр богино холболтын тусгаарлагч, утсан 
дээр нислэгийн чиглэл өөрчлөгч, шувуу үргээгчийг суурилуулах; хууль бусаар амьтан агнах, 
ургамал түүх, тэдгээрийн гаралтай түүхий эдийг тээвэрлэх, ашиглахыг хориглох тухай журмыг 
хэрэгжүүлж, нэвтрэх хаалга, онгоцны буудал дээр хяналт шалгалт явуулах; төслийн талбайд 
зэрлэг амьтдын тээврийн хэрэгсэлд дайруулах магадлалтай газруудыг тодорхойлох, 
шаардлагатай газар хурдны хязгаарыг багасгах, ажилчдад анхааруулах мэдээлэл бэлдэж хүргэх; 
МУ-ын улаан ном, бүс нутгийн болон ОУ-ын улаан данс (IUCN), бусад хууль тогтоомж, гэрээ 
конвенциор хамгаалагдсан ховор, нэн ховор зэрлэг амьтдын талаар сургалт зохион байгуулах 
шаардлагатай. 

Баяжуулах үйлдвэрэээс ХХБ руу нийлүүлж буй хаягдал усны гадаргуу дээр шувууд бууж 
болзошгүй тул тус байгууламж (ХХБ) руу нийлүүлж, тунгааж буй усны чанарын хяналтыг Газрын 
доорх усны ОХШХ-ийн дагуу тогтмол хийх, мөн шувуудын мониторингийг ХХБ, түүний орчимд 
ОХШХ-т тусгагдсаны дагуу хийж, биелэлтийг хангаж ажиллах хэрэгтэй. 

11.9 Тусгай хамгаалалттай газар нутаг 

Тус төслийн талбайгаас улсын тусгай хамгаалалттай Говийн бага ДЦГ-ын А хэсэг нь 31 км, 
орчны бүс нь 28 км, Б хэсэг нь 68 км, орчны бүс нь 44 км, аймгийн хамгаалалттай Мангасын 
хүрээ хэмээх газар нь 60 км зайтай оршдог (Хавсралт зураг 5.9.1). Тиймээс уг төслөөс ТХГН-т 
шууд нөлөөлөх сөрөг нөлөөлөл байхгүй. 

11.10  Түүх, соёлын өв 

“Соёлын өвийг хамгаалах тухай” хуулинд археологийн олдворын тухай холбогдох сумын Засаг 
даргад мэдэгдэж, хийсэн судалгаа, эрэл хайгуул, малтлагын дүнг гаргаж өгнө гэж заасан байдаг. 
Судалгаа, шинжилгээний ажил хийгдэж дууссаны дараа малтлага хийсэн газар нь сумын Засаг 
даргын мэдэлд очно. Түүх соёлын, шинжлэх ухааны болон археологийн үнэт зүйлс олдсон газар, 
хөрсөн доорх бүх баялаг төрийн хамгаалалтад орох ба археологийн аливаа олдвор нь төрийн 
өмч байна. Хуулинд археологийн болон соёлын үнэт зүйлс нь боломжтой газар бүрт олдсон 
газраа хадгалагдан хамгаалагдах ёстой гэж заасан байдаг. Байрлал болон эд зүйл нь тодорхой 
эрсдэлтэй байх тохиолдолд судалгааны байгууллага эд зүйлийг хөдөлгөн авч явах эрхээр 
хангагдсан байдаг.  

ОТ төслийн хувьд ил уурхайн бүсээс олдсон эд зүйлсийг Монголын ШУА-ийн Археологийн 
хүрээлэн Улаанбаатарт байрлах өөрийн лаборатори руу авч явсан байна. Хуулиар түүх, соёлын 
үнэт зүйлсийг тойруулан хамгаалалтын бүс байгуулахыг Засгийн газарт зөвшөөрсөн байдаг. Мөн 
хамгаалалтын бүсэд гэмтэл учруулж болзошгүй аливаа арга хэмжээ авч явуулахыг хориглосон. 
2002 онд ОТ төслийн талбайд археологийн судалгааг хийж эхлэнгүүт археологийн болон соёлын 
ач холбогдол бүхий газруудыг хамгаалж эхэлсэн байна.   

Дээр өгүүлсэнчлэн ОТ-н уурхайн талбайд археологийн болон соёлын ач холбогдол бүхий 6 газар 
тогтоогдсон байна. Эдгээр газруудыг малтаж, хөдөлгөж болох эд зүйлсийг малтан гаргаж авсан. 
Эдгээр газрыг чөлөөлөх, эвдлэх ажиллагаа холбогдох хуулийн заалтын дагуу явагдсан бөгөөд 
нутгийн оршин суугчид болон орон нутгийн захиргаанд энэ тухай мэдээллийг хүргэсэн. Төслийн 
үйл ажиллагаанд шууд өртөөгүй газрын хамгаалалтын асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд холбогдох 
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орон нутгийн болон төрийн байгууллагууд, ШУА-ийн Археологийн хүрээлэнтэй зөвшилцсөний 
үндсэн дээр соёлын өв, үнэт зүйлсийг хамгаалах төлөвлөгөөг боловсруулан хэрэгжүүлэх 
шаардлагатай. Энэ төлөвлөгөөг төслийн бүтээн байгуулалтын ажил эхлэхийн өмнө боловсруулан 
хэрэгжүүлж эхэлсэн байна. 

11.11  Нийгэм, эдийн засаг 

Төслийн талбайн ойр орчимд Өмнөговь аймгийн хэд хэдэн сум, суурин газар байдаг. Эдгээрээс 
хамгийн том нь 15,000 хүн амтай, ОТ ордоос баруун хойш 220 км зайд байрлах, Өмнөговь 
аймгийн төв Даланзадгад хот юм. Даланзадгад хот нь нэгдсэн эмнэлэг, техник мэргэжлийн 
сургууль, орон нутгийн нисэх онгоцны буудал, 6 МВт хүчин чадал бүхий нүүрсээр ажилладаг 
цахилгаан станц зэрэг барилга байгууламжтай. Төслийн талбайд хамгийн ойр орших суурин 
газар нь 3,000 орчим хүн амтай, ордоос зүүн тийш 45 км зайд оршдог Ханбогд сумын төв юм. 
Түүнчлэн хойд зүгт 310 км зайд, Улаанбаатар хот орох замд 13,500 хүн амтай Мандалговь хот, 
баруун тийш 55 км зайд 1,600 хүн амтай Баян-Овоо сумын төв зэрэг харьцангуй ойр орших төв 
суурин газрууд бий. Иймд ОТ уурхайн үйл ажиллагаанаас суурьшлын бүсэд шууд нөлөөлөх сөрөг 
нөлөөлөл байхгүй. 

Байгаль орчны суурь судалгааны хүрээнд тогтоогдсон үр дүнг авч үзвэл: 

 Байгаль, ан амьтан, ургамал, хөрс, усыг хамгаалах, нөхөн сэргээлтийн ажлыг 
эрчимтэй сайн хийх, бэлчээрийн менежментийн талаар анхаарч ажиллах, 

 Олон салаа зам үүсгэхгүй байх, тоосжилтыг багасах ажлыг нэн түрүүнд хийх, 
 Төслийн лицензийн талбайд орсон 10 айлаас гадна эргэн тойронд орсон өвөлжөө, 

хаваржааг нүүлгэх асуудлыг орон нутгийн удирдлагуудтай тохиролцон зохицуулж, 
шинэ газар олгох, нүүдэл хийх, хашаа хороогоо тохижуулахад санхүүгийн дэмжлэг 
туслалцаа үзүүлэх, тухайн газар дээр худаг гаргаж өгөх, 

 Тухайн орон нутгийн ядуу иргэдэд малжуулах төсөл хэрэгжүүлэх, 
 Нутгийн иргэдийг ОТ кемпэд мах, сүү болон хүнсний ногоо нийлүүлэх боломжоор 

хангах гэх мэт санал хүсэлтүүд гарч байсан. 

Орон нутгийн нийгэм, эдийн засагт нөлөөлөх сөрөг нөлөөллийг бууруулах зорилгоор уурхайн 
талбайгаас 10 км-ийн радиус дотор нөлөөллийн бүсийг тогтоосон. Нөлөөллийн бүсэд нийт 
давхардсан тоогоор нийт 24 өрх амьдардаг. Эдгээр өрхүүдэд төслийн үйл ажиллагаанаас 
нөлөөлж болзошгүй сөрөг нөлөөллийг бууруулах чиглэлээр дараах арга хэмжээг авах 
шаардлагатай. Үүнд: 

 Бэлчээрийн даац хэтрэх: Бэлчээрийн менежментийн талаар нөлөөллийн бүс дэх болон 
нөлөөллийн бүстэй ойр амьдардаг малчдад сургалт явуулах тал дээр орон нутагтай 
хамтарч ажиллах, 

 Дуу чимээ, доргион, тоосжилт төслийн талбайгаас 10 км зай дотор амьдардаг нутгийн 
иргэдийн эрүүл мэнд, амьдрах орчинд сөргөөр нөлөөлөх: Энгийн ажлын цагийн үеэр 
хийх барилгын дуу чимээтэй ажлыг хуваарилан төлөвлөж, ялангуяа хүн ам оршин суугаа 
газар ажилладаг хөдөлгөөнт тодорхой нэг тоног төхөөрөмжийг ажиллуулах цагийг 
хязгаарлах, 

 Аюултай бодис алдагдаж амьдрах орчныг доройтуулах: Ослыг тухай бүр мэдээллэж 
даруй арга хэмжээ авах шаардлагатай. 

11.12  Нөхөн сэргээлт  

ОТ компани нь үйл ажиллагаа явуулж хөндсөн аливаа газрыг нэн даруй нөхөн сэргээх 
шаардлагыг “Газар хөндөх зөвшөөрлийн дотоод журам”-д оновчтойгоор шигтгэж, тэрхүү журмыг 
өндөр хариуцлагатайгаар хэрэгжүүлж байна. Газар хөндөх зөвшөөрлийн нөхцөлд тухайн ажлыг 
гүйцэтгэгч тал нь ажлын явцад хөндөгдсөн талбайд техникийн нөхөн сэргээлтийг “Техникийн 
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нөхөн сэргээлтийн дотоод журам”-ын дагуу стандарт шаардлагуудад нийцүүлэн гүйцэтгэж ОТ 
компанийн Байгаль орчны хэлтэст хүлээлгэж өгөхийг заавал тусгадаг бөгөөд ингэснээр аливаа 
хөндөгдсөн талбайг нэн даруй нөхөн сэргээх шаардлагыг зайлшгүй хэрэгжүүлэх нөхцөлийг 
бүрдүүлдэг байна. Нөхөн сэргээсэн талбайд газрын асуудал хариуцсан болон ургамлын 
судалгааны багуудаас хамтарсан шалгалт хийж, хүн, мал, амьтанд аюулгүй, мөн биологийн 
нөхөн сэргээлтийг амжилттай гүйцэтгэхэд шаардлагатай нөхцөлүүдийг амжилттай бүрэн 
бүрдүүлсэн тохиолдолд газрыг хүлээн авч, холбогдох газар хөндөх зөвшөөрлийг хаадаг. 

2016 оны байдлаар Оюут ил уурхайн олборлолт, Баяжуулах үйлдвэрийн цогцолбор, Хюго 
Даммет ордыг ашиглах босоо ам малтах болон бусад дагалдах үйл ажиллагаанаас уурхайн 
талбайд 3,085.1 га талбайн хөрс дарагдах, хуулагдах, ухагдах, шилжих зэргээр эвдрэлд өртсөн 
байна. ТЭЗҮ болон уулын ажлын төлөвлөгөөнд үндэслэн тооцоход 2020 он хүртэл 417.8 га 
талбай шинээр эвдрэлд өртөгдөхөөр байна. Үүнээс 20.2 га талбайд ил уурхай, 96.0 га талбайд 
ХЧО байгуулах, 301.6 га талбайд ХХБ-ийн өргөтгөл хийгдэхээр төлөвлөгджээ.  

Уурхайн талбай дахь эвдрэлд өртсөн 3085.1 га талбайгаас ОТ ХХК нь 2010-2015 онуудад нийт 
105.6 га талбайд техникийн нөхөн сэргээлт хийсэн байна. Уурхайн талбайд биологийн нөхөн 
сэргээлт хийсэн талбай одоогоор байхгүй.  

ТЭЗҮ болон уурхайн 2020 он хүртэлх төлөвлөгөөг үндэслэн уурхайн талбайд 2016-2020 онд 
нөхөн сэргээлт хийх шаардлагатай газруудыг тодорхойлов. 2016-2020 онд 80.75 га талбайд 
техникийн, 62.35 га талбайд биологийн нөхөн сэргээлт хийгдэнэ.  

ОТ ХХК-ийн 2016-2020 онд уурхайн талбайд хийх техникийн болон биологийн нөхөн сэргээлтийн 
арга хэмжээнд гурван зуун арван таван сая (315,000,000) төгрөг зарцуулагдахаар урьдчилан 
тооцов. 

11.13  Биологийн олон янз байдлын дүйцүүлэн хамгаалал  

Уул уурхайн төслүүдээс биологийн олон янз байдалд үзүүлэх нөлөөллийг зохистой бууруулах 
үүднээс Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хууль тогтоомжид дүйцүүлэн 
хамгааллын талаарх заалтуудыг оруулж, Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээний журам, 
аргачлалд тусгасны дагуу хэрэгжүүлэхийг хуульчилсан. 

Дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээ нь нөлөөллийг бууруулах шатлалын хамгийн сүүлчийн арга 
бөгөөд нөхөн сэргээлт хийх үүргээс чөлөөлөгдөх үндэслэл болохгүй. Нөлөөллөөс зайлсхийх, 
нөлөөллийг бууруулах боломжит бүх арга хэмжээг хэрэгжүүлэхийн хамт үлдэгдэл нөлөөллийг 
дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ. 

Оюу Толгой ХХК-ийн 2016-2020 онд хэрэгжүүлэх “Дүйцүүлэн хамгаалах төлөвлөгөө”-г Байгаль 
орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хуулийн 8.4.6 болон 9.6 дугаар заалтууд, Засгийн 
газрын 2013 оны 11 дүгээр сарын 16-ны өдрийн 374 дүгээр тогтоолын 2 дугаар хавсралтаар 
батлагдсан Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээний журам болон БОНХ-ийн сайдын 2014 оны 01 
дүгээр сарын 10-ны өдрийн А-117 дугаар тушаалын 2 дугаар хавсралт Байгаль орчны 
нөлөөллийн үнэлгээ хийх аргачлал болон Өмнөговь аймгийн ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн 2015 оны 
55 дугаар тогтоол – “Биологийн олон янз байдлыг дүйцүүлэн хамгаалах газар нутгийг батлах 
тухай”-ыг тус тус удирдлага болгон боловсруулав.  

ОТ ХХК нь дүйцүүлэн хамгааллын арга хэмжээг хэрэгжүүлэх газрыг сонгохдоо нутгийн иргэд, 
мэргэжлийн байгууллага, аймгийн БОАЖГ-ын мэргэжилтэн гэх мэт оролцогч талуудын саналыг 
авсан байна. Борзонгийн говь болон Говийн бага ДЦГ-ын өргөтгөл, өөрөөр хэлбэл Номгон сумын 
нутаг бараг бүхэлдээ, Баян-Овоо сумын хойд хэсэг, мөн Галбын говь буюу Ханбогд сумын нутагт 
дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээг хэрэгжүүлэх нь зүйтэй гэж үзсэн. Эдгээр газруудаас эхний 
ээлжинд Номгон сум болон Баян-Овоо сумын хойд хэсэгт дүйцүүлэн хамгааллын арга хэмжээг 
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хэрэгжүүлэхээр тухайн нутгийн малчид, малчдын бүлэг, хоршооны удирдага, гишүүдтэй 
харилцан тохиролцсоны дараа аймгийн БОАЖ-ын газрын мэргэжилтнүүдийн саналыг харгалзан 
үзээд эцэслэн шийдвэрлэсэн. Дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр сонгон авсан 
дээрх газар нутгийн хэмжээ ойролцоогоор 2 сая га болж байгаа бөгөөд ОТ ХХК-ийн дүйцүүлэн 
хамгаалах шаардлагатай газрын хэмжээнээс 3 дахин их байна. Ирэх 5 жилд дүйцүүлэн 
хамгаалах арга хэмжээ амжилттай хэрэгжвэл цаашид цар хүрээгээ тэлж Ханбогд, Баян-Овоо 
сумдад хэрэгжүүлнэ. ОТ ХХК-ийн хувьд дүйцүүлэн хамгаалах ажлын хүрээнд бүс нутгийн 
бэлчээрийн менежментийг сайжруулах ажлыг үе шаттайгаар малчид, мэргэжлийн 
байгууллагуудтай хамтран хэрэгжүүлснээр зэрлэг амьтдын амьдрах орчин болсон бэлчээрийн 
чанар, хүртээмж нэмэгдэхийн зэрэгцээ малчдын амьжиргаа дээшилнэ гэж үзэж байна. Уг ажлыг 
үр дүнтэй байлгах үүднээс цогц байдлаар буюу “Тогтвортой Ноолуур” төслийг санаачлан 
хэрэгжүүлэхээр төлөвлөөд байна. Энэ төсөл нь гурван үндсэн зорилготой бөгөөд 5-н хэсгээс 
бүрдэнэ.  

Оюу Толгой ХХК-ийн 2016-2020 онд хэрэгжүүлэх “Дүйцүүлэн хамгаалах төлөвлөгөө”-нд нийт 
Хоёр тэрбум наян дөрвөн сая хоёр зуун мянган (2,084,200,000) төгрөг зарцуулахаар урьдчилан 
тооцсон.  

2016-2020 оны БОЯБДХ төлөвлөгөөнд тусгагдсан арга хэмжээнүүдийг тухайн жилийн БОМТ-нд 
тусган Төрийн захиргааны төв байгууллагад хүргүүлэн батлуулж, биелэлтийг хангаж ажиллах, 
мөн байгаль хамгаалах нэмэлт арга хэмжээнүүдийг хийх хэрэгтэй. 

11.14  Хаягдлын менежмент  

ОТ төслийн үйл ажиллагаанаас үүсэх хог хаягдлыг эх үүсвэр дээр нь ангилах замаар хэмжээг нь 
бууруулах, дахин ашиглах, боловсруулах болон байгаль орчинд аюулгүй арга, технологиор 
устгах гэсэн дараах шатлалаар 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 ашигласнаар хог хаягдлын хэмжээг бууруулж байна.  
 Ус савлах үйлдвэр ашиглалтанд орсноор жижиг савлагаат усны хуванцар савны их 

хэмжээтэй гардаг хаягдал 30%-иар буурсан. 
 Дахин ашиглах болон боловсруулах – Хаягдал мод 377 тэвш болон хаягдал дугуй 4 

тэвшийг тус тус орон нутгийн иргэдэд өгч хоёрдогч зорилгоор ашиглагдсан бол хуванцар 
сав 3132 уут (1 тн), хаягдал төмөр 739.7 тн, хаягдал тос нийт 878.1 тн-ыг тус тус дахин 
боловсруулах үйлдвэрт нийлүүлсэн байна. 

11.15  Эрсдэлийн үнэлгээ, менежмент  

Эрсдэлийн үнэлгээ нь хүний эрүүл мэндийн эрсдэлийн үнэлгээ, байгаль орчны эрсдэлийн 
үнэлгээ, осол, аюулын эрсдэлийн үнэлгээ гэсэн үндсэн хэсгүүдээс бүрдэнэ. Хүний эрүүл мэндийн 
эрсдэлийн үнэлгээ, байгаль орчны эрсдэлийн үнэлгээний аргазүй нь ижил бөгөөд хүлээн авагчид 
бохирдол ямар замаар өртсөнөөс хүний эрүүл мэндэд хэрхэн нөлөөлж болохыг үнэлэхэд чиглэнэ. 
Харин осол, аюулын эрсдэлийн үнэлгээ нь байгалийн болон хүний үйл ажиллагаатай 
холбоотойгоор үүсэж болох аюул, ослын магадлал, давтамж, хүчийг тогтоож, тэдгээрийн эрүүл 
мэнд, байгаль орчин, эд хөрөнгөд учруулж болох хохирол, сөрөг нөлөөллийг үнэлэх зорилготой. 

Төслийн үйл ажиллагаанаас үзүүлж болзошгүй эрсдэлийг үнэлэхдээ хүний эрүүл мэнд, байгаль 
орчинд учирч болзошгүй нөхцөл байдлыг урьдчилан таамаглах байдлаар төслийн дараах үе 
шатуудад гүйцэтгэв. Үүнд: 

1. Барилга байгууламж барих /гүний уурхайн бүтээн байгуулалт/; 
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2. Төсөл хэрэгжих; 
3. Төсөл дуусч үйл ажиллагаа зогсох /урьдчилан таамаглах/. 

Хүний эрүүл мэнд: Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын Жавхлант багийн нутагт амьдардаг 
нөлөөллийн бүсэд амьдарч буй иргэд, ОТ төслийн ашиглалтын болон барилгын ажилчид орно. 

Хүснэгт 11.1: Бохирдуулагчийн өртөлтийн зам 
Бохирдуулагч эх 
үүсвэрүүд Тархах зам Өртөлтийн орчин Өртөлтийн зам Өртөгч 

Техник хэрэгслийн 
хөдөлгөөнөөс бий болох 
тоосжилт 

Салхи  Агаар Амьсгалах, биеийн 
гадаргуугаар 
хүрэлцэх  

Жавхлант 
багийн 
иргэд, 
нөлөөллийн 
бүс дэх айл 
өрхүүд ба 
төслийн 
ажилчид 

Машины 
хөдөлгөөн 

Агаар Амьсгалах 

Хаягдлын сангаас алдагдаж 
болзошгүй химийн хорт 
болон аюултай бодис 

Газрын доорх 
ус 

Хөрс- Ургамал-Мал Идэх 
Ундны ус Уух 

Ууршилт Агаар Амьсгалах 
Техник хэрэгслээс бий болж 
болзошгүй хорт утаа 

Агаарын 
урсгалаар 

Агаар Амьсгалах 

Химийн бодис нь тодорхой замуудаар дамжин сөрөг нөлөө үзүүлэхүйц тун хэмжээтэйгээр хүрсэн 
тохиолдолд хүний эрүүл мэндэд бодитой нөлөө үзүүлэх боломжтой бөгөөд дамжих зам байхгүй 
бол хичнээн их агууламжтай химийн бодис байлаа ч энэ нь эрсдэл үүсгэх боломжгүй. Ус болон 
хөрсний шинжилгээний дүнгээс харахад хүнцэл, берилли, кадми, селен, никель, хартугалга гэх 
зэрэг хорт хавдар үүсгэгч бохирдуулагчууд зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнээс хэтэрсэн байсан. 

Усан дахь бохирдуулагчийн тооцоог хийхэд хүнцэл эрсдэлтэй, сурьма, молибден, бор, манган, 
мөнгөн усны эрсдэл маш бага, хөнгөнцагаан, берилли, кадми, селен эрсдэлгүй байна. 

Хөрсөн дэх бохидуулагчийн тооцоог хийхэд фтор, зэс, молибден эрсдэлгүй, хүнцэл эрсдэлтэй 
байна.  

Эдгээрээс хүнцэл, берилли, кадми, селен никель, хартугалга гэх зэрэг бохирдуулагчид нь хорт 
хавдар үүсгэгч тул цаашид анхаарч, хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааг хангах талаар ажиллах 
шаардлагатай. 

Экологийн эрсдэл: Энэхүү төслийн талбай нь эх газрын эрс тэс уур амьсгалтай, ерөнхийдөө 
ургамлын бүрхэвч багатай хэдий ч төслийн нөлөөллийн бүсийн газар нутаг нь үндэсний болоод 
дэлхийн хэмжээнд ховордсон хулан, хар сүүлт зээр, жороо тоодог, идлэг шонхор зэрэг олон 
төрлийн ан амьтдын өлгий нутаг болдог. Бохирдуулагчид тооцоолол хийж эрсдэлийг 
тооцоолоход байгаль орчинд нөлөөлөх эрсдэл байхгүй. 

Болзошгүй аюул, осол: Нийт төслийн үйл ажиллагааны үе шатанд аюултай бодис асгарах, 
гал түймэр гарах, хяналтаас гадуурх дэлбэрэлт үүсэх, хүний эрүүл мэнд муудаж хөдөлмөрийн 
чадвараа алдах, байгалийн гамшиг тохиолдох, ХХБ-ийн далан нурах, хаягдлын зуурмагийн 
дамжлага эвдрэх, тээврийн хэрэгслийн осол гарч болзошгүй. Болзошгүй осол, эрсдэлийг дараах 
дүрслэлд нарийвчилан харуулав. 

Дүрслэл 11.1: Осол, аюулын эрсдэлийн үнэлгээний матриц 
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Бууруулах арга хэмжээ: Төслийн талбайд гал түймрээс сэргийлэх боломжтой бүх арга 
хэмжээг авах, гал түймэртэй тэмцэх хэсгийг гал унтраах мэргэжлийн сургалтад хамруулах, 
ажилтан ажилчдын бэлтгэлийг шалгах үүднээс тогтмол гал түймэртэй тэмцэх дасгал сургууль 
зохион байгуулах, галын дохиолол, гал унтраагуур, гал унтраах хоолойг зохих газруудад 
байрлуулах, бүх ажлын талбайд галын дохиолол, аюулын гарцын (хэрэв тодорхой биш бол, 
жишээ нь ганц хаалгатай бол) байрлалыг заасан самбар байрлуулах; галын дохиолол, гал 
унтраагуур, гал унтраах хоолойд зөвшөөрөгдсөн тэмдэг тавьсан байх хэрэгтэй. Гал гарсан 
тохиолдолд галаас яаралтай гарах, химийн бодис, тэсрэх бодистой ажиллах, тэднийг хадгалах 
бүх зааврыг хатуу дагаж мөрдөх, тэдгээр бодисыг зохих газарт нь хадгалах, гал түймрийн үед 
барилга байгууламж бүрт тохирох зааврыг ашиглах шаардлагатай. Төслийн талбайд аюулгүй 
ажиллагааны бүх дүрэм, журмыг мөрдөж ажилласнаар үүсэж болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан 
сэргийлэх боломжтой. 
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АШИГЛАСАН МЭДЭЭЛЭЛ, ЭХ СУРВАЛЖ 

Газрын гадарга, хэвлий 

• Газрын хэвлийн тухай хууль, 1988; 
• Газрын тухай хууль, 2002; 
• Натур Фрейндли ХХК. “Ундай голыг хамгаалах, голын голдиролд хэсэгчлэн тохируулга 

хийх” төслийн байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээний тайлан, 
2011; 

• Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн сайдын 2014 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн А-11 
дүгээр тушаалын 2 дугаар хавсралт. 1-р хэсэг байгаль орчны төлөв байдлын үнэлгээ 
хийх аргачлал, 2014; 

• Бүгд найрамдах монгол ард улсын үндэсний атлас, 1990 он Улаанбаатар хот;  
• Эко Трейд ХХК, Оюу Толгойн ордоос зэс, алт олборлох, боловсруулах төслийн БОНБНҮ-

ний тайлан, 2005; 
• Монгол орны геологи ба ашигт малтмал, боть IV, Улаанбаатар, 2009; 
• Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутагт орших Оюут (MV-006709), Хюго Дамметт (MV-

006709, MV-015226), Херуга (MV-006709, MV-015225) ордуудад 2000-2014 онуудад 
гүйцэтгэсэн хайгуулын ажлын нөөцийн тодотгол тооцооны тайлан, Ном-1, 2014. 

Уур амьсгал 

• Агаарын тухай хууль, 2012; 
• Өмнөговь аймгийн Ханбогд цаг уурын станцын 1976-2014 оны мэдээ; 
• Оюу Толгой ХХК. Автомат цаг уурын станцын 2002-2016 оны мэдээ; 
• Оюу Толгой ХХК. Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний биелэлтийн тайлан, 

2015; 
• Оюу толгой ХХК. Оюу Толгой Төсөл – БОННБҮ, 2012 

(http://ot.mn/media/ot/content/page_content/commitments/ESIA/1_ESIA/Impact_Assessmen
t/ESIA_OT_C2_Climate_air_quality_MN.pdf).  

Агаарын чанар, дуу шуугиан 

• Агаарын тухай хууль, 2012; 
• Оюу Толгой ХХК. Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний биелэлтийн тайлан, 

2015;  
• Өмнөговь аймгийн нийгэм эдийн засгийн байдал 2015;  
• Оюу Толгой ХХК. Утааны хий дэх бохирдуулагч бодисуудыг тодорхойлох туршилт, 2015; 
• Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн сайдын 2014 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн А-11 

дүгээр тушаалын 2 дугаар хавсралт. 1-р хэсэг байгаль орчны төлөв байдлын үнэлгээ 
хийх аргачлал, 2014; 

• Оюу Толгой ХХК. Тоос хэмжих мониторингийн цэгүүдийн 2014-2016 оны мэдээ; 
• Оюу Толгой ХХК. Дуу шуугиан, доргио чичиргээний 2014-2016 оны мэдээв 

Гадаргын ус 

• Усны тухай хууль, 2012; 
• Натур Фрейндли ХХК. “Ундай голыг хамгаалах, голын голдиролд хэсэгчлэн тохируулга 

хийх” төслийн байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээний тайлан, 
2011; 

• Оюу Толгой ХХК. Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний биелэлтийн тайлан, 
2015; 

• Оюу Толгой ХХК. Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө, 2016. 
• Г.Даваа, Б.Мягмаржав. Монгол орны гадаргын ус, 1999; 
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• Натур Фрейндли ХХК. “Баяжуулах үйлдвэрийн өтгөрүүлсэн хаягдал хадгалах 
байгууламж”-ийн байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээний тайлан, 2015;  

• Оюу Толгой ХХК. БУЦБ-ийн 2014-2016 оны цэвэршүүлсэн бохир усны чанарын мэдээ; 
• MNS 4943:2015 (Хүрээлэн байгаа орчин. Усны чанар. Хаягдал ус. Ерөнхий шаардлага); 
• Оюу Толгой ХХК. Үерийн хяналт шинжилгээний тайлан, 2015; 
• Environmental geochemistry international PTY LTD. Geochemical Assessment of Waste Rock 

and Tailings Samples from the Oyu Tolgoi Mine, Mongolia, 2015. 

Газрын доорх ус 

• Усны тухай хууль, 2012; 
• Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалтын тухай хууль, 2011; 
• Натур Фрейндли ХХК. “Ундай голыг хамгаалах, голын голдиролд хэсэгчлэн тохируулга 

хийх” төслийн байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээний тайлан, 
2011; 

• Оюу Толгой ХХК, Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний биелэлтийн тайлан, 
2015; 

• Эко Трейд ХХК, Оюу Толгойн ордоос зэс, алт олборлох, боловсруулах төслийн БОНБНҮ-
ний тайлан, 2006; 

• Натур Фрейндли ХХК,  Эс И Си ХХК. БОНБНҮ-ний тайлангийн нэмэлт тодотгол-Оюу 
толгойн ордоос зэс, алт олборлох, боловсруулах төслийн өргөтгөл шинэчлэлтийн нэгдсэн 
төсөл, УБ, 2012; 

• Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн сайдын 2014 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн А-11 
дүгээр тушаалын 2 дугаар хавсралт. 1-р хэсэг байгаль орчны төлөв байдлын үнэлгээ 
хийх аргачлал, 2014; 

• Оюу Толгой ХХК, Газрын доорх усны мониторингийн цэгүүдийн 2014-2016 оны усны 
чанарын мэдээ; 

• Оюу Толгойн бүлэг ордуудын геологийн тогтоц, эрдэс баялгийн нөөцийн тайлан; 
• Н.Жадамбаа, Монголын геологи ба ашигт малтмал, VIII боть Гидрогеологи, 2009; 
• Монгол-Ус ТӨҮГ. Ус ашиглах дүгнэлт, УБ, 2016; 
• Оюу Толгой ХХК. Оюу Толгой төслийн ус ашиглалтын тайлан, УБ, 2015; 
• Натур Фрейндли ХХК. Баяжуулах үйлдвэрийн өтгөрүүлсэн хаягдал хадгалах 

байгууламж”-ийн БОННҮ-ний тайлан, УБ, 2015; 
• БОНХАЖ-ын сайд, Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2015 оны 6 дугаар сарын 5-ний 

өдрийн 127 дугаар хамтарсан тушаалын хавсралт. Усны сан бүхий газар, усны эх 
үүсвэрийн онцгой болон энгийн хамгаалалтын, эрүүл ахуйн бүсийн дэглэмийг мөрдөх 
журам; 

• Оюу Толгой ХХК. Оюу Толгойн Зэс-алтны бүлэг ордыг ашиглах. Техник эдийн засгийн 
үндэслэлийн тодотгол, УБ, 2015; 

• Оюу Толгой ХХК. Газрын доорх усны хяналт шинжилгээний цооногуудын усны чанарын 
мэдээ, 2011-2016 

• Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн сайдын А-117 дугаар тушаалын Байгаль  орчны 
нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээ хийх аргачлал, 2014 

• Aquaterre Co.Limited, water resource and environmental solutions. Feasibility Study Oyu 
Tolgoi Dewatering and block cave mining, 2004; 

• Оюу Толгой ХХК. Уурхайн шүүрлийн усны мэдээ, 2014-2016; 
• Монгол улсын засгийн газрын 302 дугаар тогтоол. Усны экологи эдийн засгийн үнэлгээг 

шинэчлэн батлах тухай, 2011 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдөр 
• Монгол улсын засгийн газрын 327 дугаар тогтоол. Тогтоолын хавсралтад өөрчлөлт 

оруулах тухай, 2013 оны 9 дүгээр сарын 21-ны өдөр 
• Монгол улсын байгаль орчны засаглалыг бэхжүүлэх төсөл. Байгаль орчны хохирлын 

үнэлгээ, нөхөн төлбөр тооцох аргачлал, 2010 
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Хөрсөн бүрхэвч 

• Хөрс хамгаалах, цөлжилтөөс сэргийлэх тухай хууль, 2012; 
• Оюу Толгой ХХК, “Уурхайн хог хаягдлын төв” төслийн Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын 

нарийвчилсан үнэлгээний тайлан, 2014; 
• Оюу толгой төслийн “Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний биелэлтийн тайлан, 

2015” 
• Оюу Толгой ХХК, “Баяжуулах үйлдвэрийн өтгөрүүлсэн хаягдал хадгалах байгууламж”-ийн 

Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээний тайлан, 2015; 
• Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн сайдын 2014 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн А-11 

дүгээр тушаалын 2 дугаар хавсралт. 1-р хэсэг байгаль орчны төлөв байдлын үнэлгээ 
хийх аргачлал, 2014; 

• Оюу толгой ХХК, БОНБНҮ-ний тайлангийн нэмэлт тодотгол – Оюу Толгойн Ордоос Зэс, 
Алт Олборлох, Боловсруулах Төслийн Өргөтгөл Шинэчлэлтийн Нэгдсэн Төсөл, 2012; 

• Оюу толгой ххк, оюу толгой ордоос зэс-алт олборлох төсөл. Оюу толгой ордод 6709а 
тоот тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө, орчны 
хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн биелэлт, 2013; 

• Оюу толгой ХХК. Оюу толгой ордоос зэс-алт олборлох төсөл. Өмнөговь аймгийн ханбогд 
сумын нутагт байрлах оюу толгой төслийн 2014 оны байгаль орчны менежментийн 
биелэлтийн тайлан;  

• ШУА-ийн Газарзүй-Геоэкологийн хүрээлэн, Хөрсний лаборатори. Хөрсний задлан 
шинжилгээний дүн. Захиалагч: "Оюу Толгой" ХХК. Дээж авсан газар: Өмнөговь аймаг. 
2015 он 11 сар 03 өдөр; 

• ШУА-ийн Газарзүй-Геоэкологийн хүрээлэн, Хөрсний лаборатори. Хөрсний задлан 
шинжилгээний дүн. Захиалагч: "Оюу Толгой" ХХК. Дээж авсан газар: Өмнөговь аймаг. 
2016 он 03 сар 28 өдөр; 

• Геоэкологийн төв лаборатори, Захиалгын дугаар: ХФ 2015/1250, Захиалагчийн нэр: Оюу 
Толгой ХХК.  

Ургамлан нөмрөг 

• Ургамал хамгааллын тухай хууль, 2007; 
• Байгалийн ургамлын тухай хууль, 1995; 
• Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн сайдын 2014 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн А-11 

дүгээр тушаалын 2 дугаар хавсралт. 1-р хэсэг байгаль орчны төлөв байдлын үнэлгээ 
хийх аргачлал, 2014; 

• Ховор ургамлын жагсаалт. ЗГ-ын 2004 оны 165-р тогтоолоор нэмэлт, ЗГ-ын 2015 оны 
410-р тогтоолын нэмэлт өөрчлөлт; 

• Нямбаяр, Д., Оюунцэцэг, Б., Тунгалаг, Р. (эмхэтгэгчид), Ц. Жамсран, Ч. Санчир, С. 
Бахман, Н. Сонинхишиг, С. Гомбобаатар, Ж.E.M. Баиллие, Ц. Цэндээхүү (редакторууд) 
(2012). Mонголын ургамлын Улаан данс ба хамгааллын төлөвлөгөөний эмхэтгэл. Бүс 
нутгийн улаан дансны цуврал. Боть 10. Лондоны Амьтан Судлалын Нийгэмлэг, Монгол 
Улсын Их Сургууль (Монгол, Англи хэлээр); 

• Оюу толгой ХХК, БОНБНҮ-ний тайлангийн нэмэлт тодотгол – Оюу Толгойн Ордоос Зэс, 
Алт Олборлох, Боловсруулах Төслийн Өргөтгөл Шинэчлэлтийн Нэгдсэн Төсөл, 2012; 

• Оюу толгой ххк, оюу толгой ордоос зэс-алт олборлох төсөл. Оюу толгой ордод 6709а 
тоот тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө, орчны 
хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн биелэлт, 2013; 

• Оюу толгой ХХК. Оюу толгой ордоос зэс-алт олборлох төсөл. Өмнөговь аймгийн ханбогд 
сумын нутагт байрлах оюу толгой төслийн 2014 оны байгаль орчны менежментийн 
биелэлтийн тайлан;  

• Оюу Толгой ХХК, “Уурхайн хог хаягдлын төв” төслийн Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын 
нарийвчилсан үнэлгээний тайлан, 2014; 
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• Оюу толгой төслийн “Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний биелэлтийн тайлан, 
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