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үйлдвэрийн Техник-эдийн засгийн үндэслэл (ТЭЗҮ)-ийг хэлэлцэж, № 24-01 тоот 
дүгнэлтийг гаргасан. Энэ дүгнэлтэд үндэслэн Эрдэс баялаг, эрчим хүчний сайдын 2010 
оны 3 дугаар сарын 26-ны өдрийн 71 тоот тушаалаар Оюу толгойн бүлэг ордыг ашиглах 
уурхайн, баяжуулах үйлдвэрийн ТЭЗҮ-г хүлээж авсан. 

Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын орших MV-006709 тоот тусгай зөвшөөрөлд Оюу 
толгой, MV-015225 тоот ашиглалтын тусгай зөвшөөрөлд Жавхлант, MV-015226 тоот 
ашиглалтын тусгай зөвшөөрөлд Шивээ толгой нэртэй Оюу толгойн зэс-алтны бүлэг 
(Оюут, Хюго Даммет, Херуга) ордуудад 2010-2014 онуудад хийгдсэн нэмэлт хайгуулын 
ажлын үр дүнд Оюу толгойн бүлэг ордуудын нөөцийг шинэчлэн тогтоосныг Ашигт 
малтмалын газрын даргын 2015 оны 01 дүгээр сарын 14-ний өдрийн А/10 тушаалаар 
улсын нэгдсэн бүртгэлд бүртгэн, уг бүлэг ордыг ашиглах техник-эдийн засгийн 
үндэслэлийг Ашигт малтмалын газрын даргын 2015 оны 11 дүгээр сарын 06-ны өдрийн 
т/109 тоот тушаалаар хүлээн авсан. 

Урьд буюу 2015 оны нийт бүтээгдэхүүний хэмжээ: 2015 оны 11 дүгээр сарын 30-ны 
байдлаар нийт 31.574 мян тн хүдэр үйлдвэрлэлд орж, 701.9 мян тн зэсийн баяжмал 
үйлдвэрлэсэн. Үүнээс зэс 180.3 мян тн, алт 563.0 мян унци, мөнгө 1091.0 мян унци 
байна.  

1.4. Оюу Толгой зэс-алтны бүлэг ордуудын геологийн тогтоц 

Оюу Толгойн зэс-алтны орд нь дараах гурван үндсэн хэсгээс бүрддэг. Үүнд: 
Оюутын бүлэг орд (Өмнөд Оюу, Баруун Өмнөд Оюу, Төв Оюу, холбоос) Хюго 
Дамметын бүлэг орд (Өмнөд Хюго, Хойд Хюго), Херуга орд (Зураг 2).  

Оюу Толгойн зэс-алтны бүлэг ордуудын шинэчлэгдсэн нөөцийг Ашигт малтмалын 
газрын даргын 2015 оны 01 дүгээр сарын 14-ний өдрийн А/10 тушаалаар Монгол улсын 
ашигт малтмалын нөөцийн нэгдсэн тоо бүртгэлд бүртгэн авсан.  

 

 

Зураг 2. Оюу Толгой төслийн ашигт малтмалын нөөцийн схем 
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Оюу Толгойн 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, 120г/тн-ын дундаж агуулгатай молибденыг 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,  0,17г/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 нөөцөд 
орсон өөрчлөлтийн дагуу техник-эдийн засгийн үндэслэлд нэмэлт тодотгол хийсэн. 

1.5. Оюу толгой ХХК-ийн Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан 
үнэлгээний тайлан, холбогдох зөвшөөрлүүд 

1.5.1. Оюу толгой ХХК-ийн эзэмшдэг тусгай зөвшөөрлүүд 

Хүснэгт 3. Оюу толгой ХХК-ийн эзэмшдэг тусгай зөвшөөрлүүд 

№ Тусгай зөвшөөрлийн төрөл дугаар Хүчинтэй хугацаа 

Ашигт малтмал олборлох ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл 

1 
Манахт хайрганы ордоос хайрга олборлох  

ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл 
MV-006708 2010/12/23-2033/12/23 

2 
Оюу толгойн ордоос зэс-алт олборлох 
ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл 

MV-006709 2010/12/26-2033/12/26 

3 
Довын элсний ордоос хайрга олборлох  

ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл 
MV-0067010 2010/12/23-2033/12/23 

4 
Жавхлант /Онтре гоулд ХХК-тай хамтран 

эзэмшдэг/ 
MV-015225 2010/12/27-2039/12/27 

5 
Шивээ толгой /Онтре гоулд ХХК-тай 
хамтран эзэмшдэг/ 

MV-015226 2010/12/27-2039/12/27 

Мэргэжлийн байгууллагын зөвшөөрөл, гэрчилгээ 

6 

Усны мэргэжлийн байгууллагын 

гэрчилгээ (цооног өрөмдөх, сэргээн 

засварлах, тоноглох) 

2013/95 2013/12/23-2018/12/23 

1.5.2.  Газар ашиглалтын зөвшөөрөл, гэрчилгээ 

Хүснэгт 4. Газар ашиглалтын зөвшөөрөл, гэрчилгээ 
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№ Газар эзэмших зориулалт 
Гэрчилгээний 

дугаар 
Газрын хэмжээ 

/га/ 
Хүчинтэй 
хугацаа 

1 Уурхайн ашиглалтын талбай 0007531 8489 2011//03/23-
2016/03/23 

2. 
Орон нутгийн байнгын онгоцны 
буудал  

0007528 230 2011//03/23-
2016/03/23 

3. Хаягдал хадгалах байгууламж 0007527 64,8 2011/06/14/-
2016/06/14 

4. Ачаа тээвэр, ялгалтын талбай 0007526 22,4 2011/06/14/-
2016/06/14 

5. Ханбогд сумын МСҮТ 0007591 1 2011/07/29-
2041/07/29 

6. Радио холбооны цамхаг 0007600 0,0625 2011/07/20/-
2016/07/20 

7. 
Ханбогд суман дахь ажилчдын 
түр суурин 

0007596 9,00 2013/10/23-
2018/10/23 

8. 
Ханбогд суман дахь Оюу толгойн 
оффис 

0006446 0,25 2013/09/01-
2028/09/01 

9. 
Гашуун сухайт хилийн боомт 
дахь дамжин нэвтрүүлэх талбай 

0005783 2,00 2013/12/13-
2018/12/13 

10. 
Өмнөговь аймаг дахь Бизнес 
хөгжлийн төв 

0006447 0,72 2010/09/10-
2030/09/10 

11. 
Өмнөговь аймаг дахь Оюу 
толгойн оффис 

0005782 0,15 2012/12/13-
2017/12/13 

12. Гүний хоолой шугам хоолой 2657457 2457,00 2015/02/10- 
2020/02/10 

13. Их гэр 2657457 12,00 2015/07/20- 
2017/07/20 

1.5.3. Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээ (БОНБЕҮ)-ний 
дүгнэлтүүд 

Хүснэгт 5. Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээ (БОНБЕҮ)-ний дүгнэлтүүд 

№ 
Төслийн нэр БОНБЕҮ-г баталсан 

хуулийн этгээд 
БОНБЕҮ-г баталсан 

огноо 

1 

Оюу Толгой төслийн  байгаль орчинд 
нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээний 
дүгнэлт (лицензийн талбай дотор барьж 
байгуулагдах баяжуулах үйлдвэр, ил далд 
уурхай, 1,2 дугаар Босоо ам, бохир ус 
цэвэршүүлэх байгууламж, эмульсийн 
үйлдвэр, хайрганы үйлдвэр, ШТС, дизель 
станц, ажилчдын байр зэрэг объектууд 
багтана) 

Байгаль Орчин Ногоон 
Хөгжлийн Яам 

2010-07-09 

 

2 Оюу Толгой төслийн усны хэрэгцээ гүний 
хоолой дахь газар доорх усны эх үүсвэрээс 

Байгаль Орчин Аялал 
Жуулчлалын Яам 

2007-07-31 
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хангах шугам хоолойн төслийн байгаль 
орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий 
үнэлгээний дүгнэлт 

3 

Оюу толгой дахь газрын тосны 
бүтээгдэхүүний агуулах, шатахуун түгээх 
станцын өргөтгөлийн байгаль орчинд 
нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээний 
дүгнэлт 

Байгаль Орчин Аялал 
Жуулчлалын Яам 

2009-10-05 

4 
Оюу Толгой-Гашуун Сухайтын дэд бүтцийн 
зурвасын төслийн байгаль орчинд нөлөөлөх 
байдлын ерөнхий үнэлгээний дүгнэлт 

Байгаль Орчин Аялал 
Жуулчлалын Яам 

2010-09-29 

5 

Гүний хоолойн газрын доорх усны нөөцийг 
Оюу толгой төсөлд ашиглахад байгаль 
орчинд учирч болзошгүй нөлөөллийн 
ерөнхий үнэлгээний дүгнэлт  

Байгаль Орчин Аялал 
Жуулчлалын Яам 2009-12-16 

6 

 Байнгын ажиллагаатай орон нутгийн 
онгоцны буудал байгуулах төслийн байгаль 
орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий 
үнэлгээний дүгнэлт 

Байгаль Орчин Аялал 
Жуулчлалын Яам 2010-08-23 

7 
Химийн хорт болон аюултай бодисын 
БОНБНҮ, эрсдэлийн ерөнхий үнэлгээний 
дүгнэлт 

Байгаль Орчин Аялал 
Жуулчлалын Яам 2011-01-17 

8 
"Оюу толгой ХХК" "Нүүрсээр ажилладаг 
цахилгаан станц" байгаль орчинд нөлөөлөх 
байдлын ерөнхий үнэлгээний дүгнэлт 

Байгаль Орчин Аялал 
Жуулчлалын Яам 2011-10-03 

9 
Жавхлант ордоос алт, зэс олборлох төслийн 
байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий 
үнэлгээний дүгнэлт 

Байгаль Орчин Аялал 
Жуулчлалын Яам 2009-08-11 

10 
Шивээ толгой ордоос алт, зэс олборлох 
төслийн байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын 
ерөнхий үнэлгээний дүгнэлт 

Байгаль Орчин Аялал 
Жуулчлалын Яам 2009-08-11 

11 

Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутаг 
Оюу толгойн орд газарт байрлах газрын 
тосны бүтээгдэхүүний агуулах байгаль 
орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий 
үнэлгээний дүгнэлт 

Байгаль Орчин Аялал 
Жуулчлалын Яам 2011 

12 

“Ундай голын голдиролд тохируулга хийх, 
хамгаалах” төслийн байгаль орчинд 
нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээний 
дүгнэлт 

Байгаль орчин Ногоон 
хөгжлийн Яам 2011-03-01 

13 

“Оюу Толгой-Гашуун Сухайтын дэд 
бүтцийн зурвас байгуулах төсөл” –ийн 
байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий 
үнэлгээний дүгнэлт 

Байгаль орчин Ногоон 
хөгжлийн Яам 2012 

14 

“Гүний хоолойн усан хангамжийн шугам 
хоолойн трасст өөрчлөлт оруулах төсөл” –
ийн  байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын 
ерөнхий үнэлгээний дүгнэлт 

Байгаль орчин Ногоон 
хөгжлийн Яам 2011-12-01 

15 “Ханбогд сумын төвийг төвлөрсөн 
цахилгаан хангамжинд холбох төсөл”- 

Байгаль орчин Ногоон 2011-10-23 
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байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий 
үнэлгээний дүгнэлт 

хөгжлийн Яам 

16 

“Шивээ толгойн ордын тусгай 
зөвшөөрөлтэй талбайд баригдах барилга 
байгууламжууд”төслийн  байгаль орчинд 
нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээний 
дүгнэлт 

Байгаль орчин Ногоон 
хөгжлийн Яам 2012-06-25 

17 
“Оюу Толгой” ХХК-ийн химийн бодис 
ашиглах төслийн байгаль орчинд нөлөөлөх 
байдлын ерөнхий үнэлгээний дүгнэлт 

Байгаль орчин Ногоон 
хөгжлийн Яам 2012-06-07 

18 

Оюу Толгой төслийн үндсэн болон дэд 
бүтцийн барилга байгууламжуудын байгаль 
орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий 
үнэлгээний дүгнэлт 

Байгаль орчин Ногоон 
хөгжлийн Яам 2012-06-11 

19 

“Оюу Толгой Төслийн Талбайгаас Гашуун 
Сухайт хүрэх замын 
Зон 3-ын түр ашиглагдах өөрчлөгдсөн 
чиглэл”-ийн байгаль орчинд нөлөөлөх 
байдлын ерөнхий үнэлгээний дүгнэлт 

Байгаль орчин Ногоон 
хөгжлийн Яам 2012-01-17 

20 
Оюу толгой уурхайн “Хог хаягдал 
боловсруулах төв” төслийн байгаль орчинд 
нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээ 

Байгаль орчин Ногоон 
хөгжлийн Яам 2013-06-17 

21 

Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутагт 
1764 га талбайд MV-006710 “Хөх хад нэртэй 
газрын Довын элсний орд “ төслийн байгаль 
орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээ 

Байгаль орчин Ногоон 
хөгжлийн Яам 

2013-09-30 

22 

Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутагт 
4537 га талбайд MV-006708 “Манахт нэртэй 
газрын хайрга чулууны орд ашиглах“ 
төслийн байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын 
ерөнхий үнэлгээ 

Байгаль орчин Ногоон 
хөгжлийн Яам 

2013-09-30 

23 

Оюу толгой уурхайн  Баяжуулах 
үйлдвэрийн өтгөрүүлсэн хаягдал хадгалах 
байгууламж төслийн байгаль орчин 
нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээ 

Байгаль орчин Ногоон 
хөгжлийн Яам 2013-10-08 

24 

Ханбогд-Оюутолгой-Жавхлант чиглэлийн 
93.8 км хатуу хучилттай авто замын 
барилгын ажлын байгаль орчинд нөлөөлөх 
байдлын үнэлгээ 

Байгаль орчин Ногоон 
хөгжлийн Яам 2014-06-25 

25 

Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын Хайрхан 
баг, “Цагаан хадны уулзвараас 
Гашуунсухайт боомт хүртэлх хатуу 
хучилттай авто зам барих” төслийн байгаль 
орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий 
үнэлгээний дүгнэлт  

Байгаль орчин Ногоон 
хөгжил Аялал 
жуулчлалын Яам 

2015-01-20 

26 

Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутагт 
орших Оюутолгой нэртэй ашигт малтмалын 
MV-006709 тоо тусгай зөвшөөрөл бүхий 
талбайн Ундайн голын хэсэгт элсний ордыг 
ашиглах төслийн байгаль орчинд нөлөөлөх 
байдлын ерөнхий үнэлгээний дүгнэлт

Байгаль орчин Ногоон 
хөгжил Аялал 
жуулчлалын Яам 

2015-05-22 
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1.5.4. Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээ (БОНБНҮ)-
ний тайлангууд 

Хүснэгт 6. Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээ (БОНБНҮ)-ний тайлангууд 

№ Төслийн нэр 
БОНБНҮ-г баталсан 

хуулийн этгээд 
БОНБНҮ-г баталсан 

огноо 

1 

Оюу Толгой төслийн  БОНБНҮ-ний нэмэлт, 
тодотгол (лицензийн талбай дотор барьж 
байгуулагдах баяжуулах үйлдвэр, ил далд 
уурхай, 1,2 дугаар Босоо ам, бохир ус 
цэвэршүүлэх байгууламж, эмульсийн 
үйлдвэр, хайрганы үйлдвэр, ШТС, дизель 
станц, ажилчдын байр зэрэг объектууд 
багтана) 

Байгаль орчин Ногоон 
хөгжлийн Яам 

2012 

2 
Оюу Толгой төслийн усны хэрэгцээ гүний 
хоолой дахь газар доорх усны эх үүсвэрээс 
хангах шугам хоолойн төсөл 

Байгаль Орчин Аялал 
Жуулчлалын Яам 

2009 

3 
Оюу толгой дахь газрын тосны 
бүтээгдэхүүний агуулах, шатахуун түгээх 
станцын өргөтгөлийн БОНБНҮ 

Байгаль Орчин Аялал 
Жуулчлалын Яам 

2010 

4 
Оюу Толгой-Гашуун Сухайтын дэд бүтцийн 
зурвасын төслийн байгаль орчинд нөлөөлөх 
байдлын үнэлгээний нэмэлт, тодотгол 

Байгаль Орчин Аялал 
Жуулчлалын Яам 

2010 

5 

Гүний хоолойн газрын доорх усны нөөцийг 
Оюу толгой төсөлд ашиглахад байгаль 
орчинд учирч болзошгүй нөлөөллийн 
үнэлгээний 2005 оны тайлангийн нэмэлт 
тодотгол 

Байгаль Орчин Аялал 
Жуулчлалын Яам 

2010 

6 

 Байнгын ажиллагаатай орон нутгийн 
онгоцны буудал байгуулах төслийн байгаль 
орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан 
үнэлгээ 

Байгаль Орчин Аялал 
Жуулчлалын Яам 

2011 

7 
Химийн хорт болон аюултай бодисын 
БОНБНҮ, эрсдэлийн үнэлгээний нэмэлт, 
тодотгол 

Байгаль Орчин Аялал 
Жуулчлалын Яам 

2011 

8 
"Оюу толгой ХХК" "Нүүрсээр ажилладаг 
цахилгаан станц" БОНББНҮ-ий тайлан 

Байгаль Орчин Аялал 
Жуулчлалын Яам 

2011 

9 
Жавхлант ордоос алт, зэс олборлох төслийн 
БОНБНҮ-ий тайлан 

Байгаль Орчин Аялал 
Жуулчлалын Яам 

2009 

10 
Шивээ толгой ордоос алт, зэс олборлох 
төслийн БОНБНҮ-ий тайлан 

Байгаль Орчин Аялал 
Жуулчлалын Яам 

2009 

11 

Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутаг 
Оюу толгойн орд газарт байрлах газрын 
тосны бүтээгдэхүүний агуулах БОНБНҮ-ий 
тайлан 

Байгаль Орчин Аялал 
Жуулчлалын Яам 

2011 

12 
“Ундай голын голдиролд тохируулга хийх, 
хамгаалах” төслийн БОНБНҮ-ий тайлан  

Байгаль орчин Ногоон 
хөгжлийн Яам 

2012 

13 
“Оюу Толгой-Гашуун Сухайтын дэд 
бүтцийн зурвас байгуулах төсөл” –ийн 
БОНБНҮ-ий нэмэлт тодотголын тайлан 

Байгаль орчин Ногоон 
хөгжлийн Яам 

2012 
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14 
“Гүний хоолойн усан хангамжийн шугам 
хоолойн трасст өөрчлөлт оруулах төсөл” –
ийн  БОНБНҮ-ий нэмэлт тодотголын тайлан 

Байгаль орчин Ногоон 
хөгжлийн Яам 

2012 

15 
“Ханбогд сумын төвийг төвлөрсөн 
цахилгаан хангамжид холбох төсөл”- 
БОНБНҮ-ий тайлан 

Байгаль орчин Ногоон 
хөгжлийн Яам 

2012 

16 

“Шивээ толгойн ордын тусгай 
зөвшөөрөлтэй талбайд баригдах барилга 
байгууламжууд”төслийн  БОНБНҮ-ий 
нэмэлт тодотголын тайлан 

Байгаль орчин Ногоон 
хөгжлийн Яам 

2012 

17 
“Оюу Толгой” ХХК-ийн химийн бодис 
ашиглах төслийн БОНБНҮ-ий нэмэлт 
тодотголын тайлан 

Байгаль орчин Ногоон 
хөгжлийн Яам 

2012 

18 
Оюу Толгой төслийн үндсэн болон дэд 
бүтцийн барилга байгууламжуудын 
БОНБНҮ-ий нэмэлт тодотголын тайлан 

Байгаль орчин Ногоон 
хөгжлийн Яам 

2012 

19 

“Оюу Толгой Төслийн Талбайгаас Гашуун 
Сухайт хүрэх замын 
Зон 3-ын түр ашиглагдах өөрчлөгдсөн 
чиглэл”-ийн Байгаль Орчинд Нөлөөлөх 
Байдлын Нарийвчилсан Үнэлгээний Тайлан  

Байгаль орчин Ногоон 
хөгжлийн Яам 

2012 

20 

“Оюу Толгой төслийн Баяжуулах үйлдвэрт 
ашиглагдаж буй химийн хорт болон 
аюултай бодисын эрсдэлийн үнэлгээний 
тайлан 

Байгаль орчин Ногоон 
хөгжлийн Яам 

2014 

21 
Оюу толгой төслийн Хог хаягдал төвийн 
БОНБНҮ-ний тайлан 

Байгаль орчин Ногоон 
хөгжлийн Яам 

2014 

22 

Оюу толгой уурхайн  Баяжуулах 
үйлдвэрийн өтгөрүүлсэн хаягдал хадгалах 
байгууламж төслийн байгаль орчинд 
нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан 
үнэлгээний тайлан 

Байгаль орчин Ногоон 
хөгжил Аялал 

жуулчлалын Яам 
2015 

23 

Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын Хайрхан 
баг, “Цагаан хадны уулзвараас 
Гашуунсухайт боомт хүртэлх хатуу 
хучилттай авто зам барих” төслийн байгаль 
орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан 
үнэлгээний тайлан 

Байгаль орчин Ногоон 
хөгжил Аялал 
жуулчлалын Яам 

2015 

1.5.5. Ус ашиглалтын дүгнэлтүүд 

Хүснэгт 7. Ус ашиглах дүгнэлтүүд 

№ 
Ус ашиглалтын 

жил 
Дэд төсөл Баталсан огноо 

1 2007-2009 он Оюу толгой төслийн 3 жилийн ерөнхий ус 
ашиглалтад 

2006-10-02 

2 2010 он Оюу толгой төслийн ерөнхий ус ашиглалт 2010-01-26 

Оюу толгой төслийн барилгын шатанд ашиглагдах 11 2010-05-20 
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худагт ус ашиглах дүгнэлтийн нэмэлт тодотгол 
хийсэн 

Оюу толгой төслийн барилгын шатанд ашиглагдах 2 
худагт ус ашиглах дүгнэлтийн нэмэлт тодотгол 
хийсэн 

2010-09-09 

3 2011 он Оюу толгой төслийн ерөнхий ус ашиглалт 2011-01-27 

Өмнөд кемпийн ус ашиглалт 2011-04-27 

Онгоцны буудал, Гүний хоолойн барилгын шатны ус 
ашиглалт 

2011-05-10 

Гашуун Сухайтын замын барилгын ажлын 4 худгийн 
ус ашиглалт 

2011-05-20 

Хойд кемпийн 2 худгийн ашиглалт 2011-07-27 

Гүний хоолойн ус дамжуулах шугам хоолойн цацраг 
5-ын 5 худгийн ус ашиглалт  

2011-08-10 

Гүний хоолойн ус дамжуулах шугам хоолойн цацраг 
5-ын 1 худаг болон лицензийн талбайд шинээр 
нэмэгдсэн 1 худгийн ус ашиглалт 

2011-11-25 

4 2012 он Оюу толгой төслийн ерөнхий ус ашиглалт 2012-04-18 

5 2013 он Оюу толгой төслийн ерөнхий ус ашиглалт 2013-05-15 

6 2014 он Оюу толгой төслийн ерөнхий ус ашиглалт 2014-02-20 

1.5.6. Уулын ажлын батлагдсан төлөвлөгөөнүүд 

Хүснэгт 8. 2015 онд батлагдсан уулын ажлын төлөвлөгөөнүүд 

№ 2015 онд батлагдсан уулын ажлын төлөвлөгөөнүүд Батлагдсан огноо 

1 Ил уурхайн уулын ажлын төлөвлөгөө 2015-01-05 

1.6. Төслийн 2016 оны Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний бүтэц, 
нийт төсөв 

Оюу толгой төслийн MV 006709 ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл бүхий талбайд 
явагдаж байгаа үндсэн олборлолтын үйл ажиллагаанаас гадна төслийн дэд бүтцийн 
бүтээн байгуулалттай холбоотой хэд хэд төсөл ашиглалтын талбайн гадна хэрэгжсэн 
бөгөөд тэдгээрийн БОНБНҮ-г холбогдох хууль, журмын дагуу БОНХАЖЯ-аар 
батлуулсан. Төслийн 2016 оны Байгаль орчны Менежментийн Төлөвлөгөө нь үндсэн 
олборлох баяжуулах үйл ажиллагаа болон дараах дэд төслүүдийн  байгаль орчныг 
хамгаалах төлөвлөгөө, орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийг нэгтгэсэн болно. Үүнд: 

1. Уурхайн эдэлбэр газар (MV 006709), Жавхлант, Шивээ-Овоо, 
2. Гүний хоолойн шугам хоолой татах төсөл, 
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3. Гашуун сухайтын хатуу хучилттай замын төсөл, 
4. Ханбумбат онгоцны буудал, 
5. Ундай голыг хамгаалах, голын гольдролд хэсэгчлэн тохируулга хийх төсөл 

Энэхүү төлөвлөгөөг боловсруулахдаа байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын 
нарийвчилсан үнэлгээний тайланд тусгасан байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө болон 
орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийг үндэслэн байгаль орчныг хамгаалах талаар 
авах удирдлага зохион байгуулалтын болон сөрөг нөлөөллийг бууруулах, арилгах арга 
хэмжээ, уг төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах хугацаа, хөрөнгө зардлыг 
бодитойгоор тооцож тусгах зорилт тавилаа.  

Мөн Монгол улсын “Байгаль орчныг хамгаалах тухай” болон “Байгаль орчинд 
нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай”  хуулиуд, 2014 онд Байгаль орчин, Ногоон 
хөгжлийн сайдын тушаалаар баталсан “Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө 
боловсруулах, хянан батлах, тайлагнах журам”, Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын 
ерөнхий үнэлгээний дүгнэлт, мөн нарийвчилсан үнэлгээний үр дүн зэргийг удирдлага 
болгосон.  

Бид төслийн үйл ажиллагаанаас хүрээлэн буй орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг байж 
болох хамгийн бага хэмжээнд байлгах бөгөөд байгаль орчны менежментийн 
төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг тогтмол хянаж байх болно.  

2016 оны Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө, орчны хяналт шинжилгээ, нөхөн 
сэргээлтийн ажлын зардалд нийт нэг тэрбум дөрвөн зуун жаран гурван сая нэг зуун 
таван мянган (1 463 105 000.0) төгрөг төсөвлөсөн байна (Хүснэгт 9). 

Хүснэгт 9. Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөөний зардлын задаргаа, төсөл тус бүрээр 

№ Төслийн нэр Зардал (мян.төг) 

1 Усны нөөц хамгааллын менежмент 438 931.500 

2 
Биологийн олон янз байдал, дүйцүүлэн хамгааллын 
менежмент 

316 030.680 

3 Агаарын чанарын менежмент 145 350.000 

4 Газар ашиглалтын менежмент  219 465.750 

5 Нөхөн сэргээлт 207 760.910 

6 Химийн бодисын менежмент 47 947.395 

7 Хог хаягдлын менежмент 2 926.210 

8 Хууль эрхзүйн хэрэгжилт 61 450.410 

9 Бусад 23 242.145 



Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө – 2016  

Хуудас - 17 

 

 Нийт зардал 1 463 105.0 

2. УУРХАЙН ЭДЭЛБЭР ТАЛБАЙД ЯВАГДАЖ БУЙ ҮНДСЭН ҮЙЛ 
АЖИЛЛАГААНААС БАЙГАЛЬ ОРЧИНД ҮЗҮҮЛЖ БОЛЗОШГҮЙ СӨРӨГ 
НӨЛӨӨЛӨЛ БОЛОН БУУРУУЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНҮҮД 

 

Зураг 3. Лицензийн талбай-Ил уурхай болон Баяжуулах үйлдвэр 

Оюу Толгой орд ашиглалтын цогцолбор төлөвлөгөө болон техник эдийн засгийн 
төлөвлөгөөний дагуу уурхайн гол барилга байгууламжууд MV 006709 лицензийн 
талбайд  байрлах болно. Уурхайн талбайд: 

1. Баяжуулах үйлдвэрийн цогцолбор (Анхдагч бутлуур, Хаягдал хадгалах 
байгууламж) 

2. Ил уурхай 
3. Дугатын хярын дайрганы орд 
4. Халивын элсний орд 
5. Далд уурхай (Босоо ам-1, 2, 3, 4, 5 ) 
6. Тэсрэх бодисын үйлдвэр 
7. Төв дулааны станц 
8. Хаягдал боловсруулах төв 
9. Ус цэвэршүүлэх ба савлах үйлдвэр 
10. Бетон зуурмагийн үйлдвэр-1, 2 болон 3 
11. Хүнд машин механизмын засварын цех 
12. Бохир ус цэвэрлэх байгууламж зэрэг гол байгууламжууд байдаг.  
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Баяжуулах үйлдвэрийн цогцолборын үйл ажиллагаанаас байгаль 
орчинд үзүүлж болзошгүй сөрөг нөлөөлөл 

Агаарын чанарт үзүүлэх нөлөөлөл 

Хүдрийн овоолго, хүдэр дамжуулах, бутлах, зөөх, баяжмал хадгалах, ачих бүхий л 
үйлдвэрийн шатанд нэлээд хэмжээний тоосжилт үүснэ. Мөн ХХБ-нд агуулагдах хуурай 
хаягдлын гадаргуу болон ХХБ-ийн далангаас салхины элэгдлээр бохирдол агуулсан 
тоосжилт үүснэ. Мөн Хаягдал чулуулгийн овоолго луу хаягдал чулуулгийг зөөх болон 
овоолгын гадаргаас салхины элэгдлээр их хэмжээний тоосжилт үүснэ. 

Хөрсний элэгдэл, эвдрэл 

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 өртөж, хүнд машин механизмын хөдөлгөөнөөр хөрс 
эвдрэлд орох, бохирдох нөлөөлөлд орно. Химийн бодис, шатах тослох материалын 
асгаралтаар хөрс, цаашилбал хөрсний ус бохирдох эрсдэлтэй. 

Усан орчинд үзүүлэх нөлөөлөл 

Оюу Толгой төслийн үйлдвэрийн усны хэрэгцээг Гүний хоолойн худаг болгон 
тоноглосон 28 цооногоос хангадаг. ХХБ-ийн уснаас нэвчилт болон далан сэтрэх зэрэг 
ослоос химийн бодисын агуулсан бохир ус алдагдаж, орчны хөрс, хөрсний усыг 
бохирдуулж болзошгүй.   

Ургамал ба амьтанд үзүүлэх нөлөөлөл 

Баяжуулах үйлдвэрийн цогцолборыг барьж байгуулах, автомашины хөдөлгөөн зэргээс 
тухайн газрын ургамалжилтад байнгын өөрчлөлт оруулна. Тоосжилт үүссэнээс 
ургамалжилтад сөргөөр нөлөөлнө. 
Хог хаягдлын нөлөөлөл 

Баяжуулах үйлдвэрийн ажлын байрнаас хатуу (ахуйн хог хаягдал, хаягдал мод, төмөр, 
хуучин дугуй, сэлбэг), шингэн (ахуйн бохир ус, ашигласан тос, түлш шатахууны 
хаягдал) хог хаягдал гарна. 

Хатуу, шингэн хог хаягдал хөрсөнд ил задгай хаягдсанаас орчны хөрсийг, гүний усыг 
бохирдуулах боломжтой. Тухайн газрын хөрс, ургамал, амьтан нөлөөлөлд хамгийн 
түрүүнд өртөх магадлалтай.  

Үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны явцад үүсэх байгаль орчны зөрчил 

Баяжуулах үйлдвэрийн үйл ажиллагааны явцад төрөл бүрийн осол гарч болзошгүй 
байдаг. Энэ нь үйлдвэрийн 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 
ажиллагааны хяналт суларснаас элдэв осол гарч, байгаль орчныг их хэмжээгээр 
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бохирдуулах, цаашлаад хүмүүсийн эрүүл мэнд, амь нас эрстэх зэрэг аюул дагуулах 
эрсдэлтэй тул асуудлыг онцгойлон анхаарч ажиллах шаардлагатай байдаг.  

Баяжуулах үйлдвэрийн цогцолборын үйл ажиллагаанаас байгаль 
орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах, арилгахтай холбогдсон 
арга хэмжээнүүд 

Агаарын чанарт үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 

Тоосжилтыг бууруулах зорилгоор 2014 онд тоосжилт хамгийн ихтэй анхдагч бутлуурын 
хэсэгт тоос дарах Хөөсөн систем суурилуулсан ба туршилтын журмаар ажиллуулж 
байна. Мөн хүдрийн агуулахад ус шүршиж тоос дардаг систем суурилуулах тухай 
асуудал удирдлагын хэмжээнд яригдаж байгаа ба ирэх оны төлөвлөгөөнд тусгагдана. 
Одоогоор ХХБ-ийн далан, замыг тогтмол услах зэрэг арга хэмжээ авч байна.  

Хөрсний эвдрэл, элэгдэлд үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ  

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 
хэмжээ авч байна. Үйлдвэр байгуулах үйл ажиллагааны явцад өртөж эвдэрсэн газрыг 
засаж тохижуулсан.   

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 
химийн шинжилгээг тогтмол хийлгэж, мэргэжлийн байгууллагаар дүгнэлт гаргуулан 
ажиллаж байна.   

Усан орчинд үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 

Үйлдвэрийн талбайд гадаргын усны урсцын систем төлөвлөсөн. ХХБ-ийн усанд тогтмол 
мониторинг явуулж, хянадаг. ХХБ-ийн эргэн тойронд байрлах мониторингийн 
цооногуудын уснаас дээж авч хяналт тавин ажиллаж байна. Хүдэр баяжуулах үйл 
ажиллагаанд ашигласан нийт усны83%-ийг эргүүлэн ашигладаг.   

Ургамал ба амьтанд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 

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. Төслийн 
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. 

 

Хог хаягдлын нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 
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Аль болох бага хог хаягдал үүсгэх, дахин ашиглах эсвэл дахин боловсруулах замаар 
гарсан хог хаягдлын сөрөг нөлөөллийг бууруулах, үлдсэн хог хаягдлыг байгаль орчинд 
аюулгүй арга технологиор устгах зарчмыг баримтлан “Хог хаягдлын менежментийн 
төлөвлөгөө”-г хэрэгжүүлж байна.  

Үйлдвэрийн үйл ажиллагааны явцад үүсэх байгаль орчны зөрчлийг бууруулах, арилгах 
арга хэмжээ 

Уурхайн гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөөг боловсруулан аймгийн Онцгой байдлын 
газраар батлуулан хэрэгжилтийг хянан ажиллаж байна. 

2.2.Ил уурхай 

Ил уурхайн үйл ажиллагааны хүрээнд 2016 онд өрөмдлөг тэсэлгээ, 34 м3 шууд утгуур 
бүхий гидравлик дизель экскаватор, 56 м3 цахилгаан шууд утгуурт экскаватор болон 290 
тн дизель автосамсомал бүхий уламжлалт автотээвэртэй ашиглалтын системээр 
олборлолт, хөрс хуулалтын ажил үргэлжлэн явагдах ба Ил уурхайгаас 2016 онд 
нийтдээ74,9 сая.тн хөрс хуулж, 31,6 сая.тн хүдэр олборлон түүнээс 38,0 сая.тн хүдэр 
Баяжуулах үйлдвэрт боловсруулахаар төлөвлөж байна.     

Ил уурхайн үйл ажиллагаанаас байгаль орчинд үзүүлж болзошгүй сөрөг 
нөлөөлөл 

Агаарын чанарт үзүүлэх нөлөөлөл 

Ил уурхайн уурхайн үйл ажиллагааны явцад хөрс хуулалт, тээвэрлэлт, өрөмдлөг, 
тэсэлгээ, ил задгай хөрснөөс хийссэн тоос нь орчны агаарыг бохирдуулах эх үүсвэр 
болох юм. Мөн хуурайшилт ихтэй хавар, намрын улиралд агаарт дэгдэх тоосны хэмжээ 
харьцангуй ихсэх шинж чанартай байна.  

Нүдэнд үл үзэгдэхээс үзэгдэх, усанд үл нордгоос нордог хүртэлх хэмжээтэй тоос агаар, 
ургамлан нөмрөг, хүний эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлнө. Төслийн талбай болон түүний 
ойр орчимд тархах магадлалтай.  

Хөрсний эвдрэл, элэгдэл 

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.  

Усан орчинд үзүүлэх нөлөөлөл 

Ил уурхайн шүүрлийн ус Оюу Толгой төслийн үйлдвэрийн усны хэрэгцээг Гүний 
хоолойн худаг болгон тоноглосон 28 цооногоос хангадаг бөгөөд мөн ил уурхайгаас 
нэлээд хэмжээний шүүрлийн ус ялгардаг.  

Ургамал ба амьтанд үзүүлэх нөлөөлөл 
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Ил уурхайн үйл ажиллагааны явцад хөрс хуулалт, тээвэрлэлт, өрөмдлөг, тэсэлгээний 
ажил ихээр хийгдэж, ургамлан нөмрөг устаж, тус газарт нутагшсан амьтад амьдрах 
орчноо алдана. Ургамлан нөмрөг их хэмжээгээр устсанаас тухайн орчны агаарт өөрчлөлт 
орж, хуурайшилт бий болно. Уурхайн эдэлбэр газар, дэд бүтцийн зарим талбайн 
ургамал, амьтан өртөх магадлалтай. 

Хог хаягдлын нөлөөлөл 

Ил уурхайн ажлын байрнаас хатуу (ахуйн хог хаягдал, хаягдал мод, төмөр, хуучин 
дугуй, сэлбэг), шингэн (ахуйн бохир ус, ашигласан тос, түлш шатахууны хаягдал) хог 
хаягдал гарна. 

Хатуу, шингэн хог хаягдал хөрсөнд ил задгай хаягдсанаас орчны хөрсийг, гүний усыг 
бохирдуулах боломжтой. Тухайн газрын хөрс, ургамал, амьтан нөлөөлөлд хамгийн 
түрүүнд өртөх магадлалтай.  

Уурхайн үйл ажиллагааны явцад үүсэх байгаль орчны зөрчил 

Уурхайн үйл ажиллагааны явцад төрөл бүрийн осол гарч болзошгүй байдаг. Энэ нь 
уурхайн 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 ажиллагааны хяналт 
суларснаас элдэв осол гарч, байгаль орчныг их хэмжээгээр бохирдуулах, цаашлаад 
хүмүүсийн эрүүл мэнд, амь нас эрстэх зэрэг аюул дагуулах эрсдэлтэй тул асуудлыг 
онцгойлон анхаарч ажиллах шаардлагатай байдаг.  

Ил уурхайн үйл ажиллагаанаас байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг 
нөлөөллийг бууруулах, арилгахтай холбогдсон арга хэмжээнүүд 

Агаарын чанарт үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 

Хуурайшилт ихтэй улиралд зам талбайг тогтмол услан зөвхөн зөвшөөрөгдсөн замаар 
тээвэрлэлт явуулж, олон салаа зам гаргахгүй байх тал дээр анхааран ажиллаж байна. 
Уурхайн замаар зорчих хурдны хязгаарыг тогтоож, зөвхөн уурхайд мөрдөгддөг замын 
хөдөлгөөний нэмэлт дүрмүүдийг баримтлан ажиллаж байна. 

Хөрсний эвдрэл, элэгдэлд үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 

Үржил шимт хөрсийг  хуулан овоолго үүсгэн технологийн дагуу хадгалж, нөхөн 
сэргээлтэд эргүүлэн ашиглаж эргэлтэд оруулж байна.  

Усан орчинд үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 

Усны цогц бодлогын дагуу орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийг тогтмол 
хэрэгжүүлж, усны хэрэглээг хамгийн бага төвшинд байлгах зорилт тавин ажиллаж 
байгаа бөгөөд усны эх үүсвэрүүдэд эрүүл ахуйн болон хамгааллын бүс тогтоож, 
холбогдох дэглэмийг мөрдөн ажиллаж байна. Ил уурхайгаас гарах шүүрлийн усыг тоос 
дарах зорилгоор ашигладаг. 



Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө – 2016  

Хуудас - 24 

 

Ургамал ба амьтанд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 
Өнгөн хөрсийг хуулах үед тухайн газрын ургамлан нөмрөг, шавьж, 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. 

Хог хаягдлын нөлөөллийг  бууруулах арга хэмжээ 

Аль болох бага хог хаягдал үүсгэх, дахин ашиглах эсвэл дахин боловсруулах замаар 
гарсан хог хаягдлын сөрөг нөлөөллийг бууруулах, үлдсэн хог хаягдлыг байгаль орчинд 
аюулгүй арга технологиор устгах зарчмыг баримтлан “Хог хаягдлын менежментийн 
төлөвлөгөө”-г хэрэгжүүлж байна.  

Үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны явцад үүсэх байгаль орчны зөрчлийг бууруулах, арилгах 
арга хэмжээ 

Уурхайн гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөөг боловсруулан аймгийн Онцгой байдлын 
газраар батлуулан хэрэгжилтийг хянан ажиллаж байна. 

2.3.Дугатын хярын дайрганы орд 

Оюу Толгойн 6709А лицензийн талбайн хойд хэсэгт байрлах Дугатын хярын ордын 50 
орчим га талбайг хамарсан А+С зэрэглэлээр 4177.14 мян.м3 нөөцтэй. Ордын нөөцийг 
Оюу Толгой 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.  

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээг 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.   

2.4.Халивын элсний орд 

Халивын элсний орд нь Оюу Толгойн 6709А ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл бүхий 
талбайн зүүн хойд хэсэгт оршино. Оюу Толгой 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.  

2.5.Далд уурхай:  

Босоо ам №1, 2 болон 5 
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Зураг 8. Босоо ам # 1. 

2016 оны 5 дугаар сараас 2013 оноос хойш зогсонги байдалтай байсан далд 
уурхайн барилгын буюу бүтээн байгуулалтын ажил үргэлжлэн явагдана. Олборлолтын 
ажил 2018 онд эхлэхээр төлөвлөгдөөд байгаа ба энэ хүртэл 200-аад километр хөндлөн 
коридор малтаж бэлтгэсэн байх юм. 2015 онд далд уурхайн барилгын болон уурхайн 
ерөнхий төлөвлөлтийн танилцуулгыг Монгол улсын засгийн газар холбогдох яам, 
агентлагийн мэргэжилтнүүдэд хийж, санал зөвлөмжийг авсан байгаа.  

 

Зураг 9. Босоо ам № 2 

2.6. Тэсрэх бодисын үйлдвэр 

Тэсрэх бодисын үйлдвэр нь химийн бодисын агуулах, үйлдвэрийн барилга, тэсрэх 
бодисын агуулах зэргээс бүрддэг.  
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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 оруулаад байна. 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. 

2.6.1. Тэсрэх бодисын үйлдвэрийн үйл ажиллагаанаас байгаль орчинд үзүүлж 
болзошгүй сөрөг нөлөөлөл 

Агаарын чанарт үзүүлэх нөлөөлөл 

Тэсрэх бодисын үйлдвэрийн үйл ажиллагаанаас тоос үүсэх, тэсэлгээнээс үнэр, дуу чимээ 
үүсэх зэргээр агаарын чанарт нөлөө үзүүлнэ. 

Хөрсний эвдрэл, элэгдэл 

Барилга байгууламжийн талбайн хэмжээгээр хөрс, ургамлан бүрхэвч зөөгдсөн. Химийн 
бодис тээвэрлэх, хадгалах үйл ажиллагаанаас хөрс бохирдох, хөрсний эвдрэлийн хэмжээ 
нэмэгдэж болзошгүй.  

Усан орчинд үзүүлэх нөлөөлөл 

Үйлдвэрийн үйл ажиллагаанаас гадаргын ба газрын доорх усанд нөлөөлөх шууд 
нөлөөлөл байхгүй. Харин хог хаягдлыг зөвшөөрөлгүй хаясны улмаас мөн химийн бодис, 
шатах тослох материалын асгаралтын улмаас хөрсний бохирдол үүсэж, цаашдаа газрын 
доорх усанд нөлөөлж болзошгүй. 

Ургамал ба амьтанд үзүүлэх нөлөөлөл 

Барилга байгууламжийн талбайн хэмжээгээр ургамлан бүрхэвч устсан. Тээврийн үйл 
ажиллагаагаар үүссэн тоосжилт орчны ургамлан нөмрөг дам нөлөөлнө.   

Хог хаягдлын нөлөөлөл 

Тэсрэх бодисын үйлдвэрийн ажлын байрнаас хатуу (ахуйн хог хаягдал, хаягдал мод, 
төмөр, хуучин дугуй, сэлбэг), шингэн (ахуйн бохир ус, ашигласан тос, түлш шатахууны 
хаягдал) хог хаягдал гарна. 

Хатуу, шингэн хог хаягдал хөрсөнд ил задгай хаягдсанаас орчны хөрсийг, гүний усыг 
бохирдуулах боломжтой. Тухайн газрын хөрс, ургамал, амьтан нөлөөлөлд хамгийн 
түрүүнд өртөх магадлалтай.  

Тэсрэх бодисын үйлдвэрийн үйл ажиллагааны явцад үүсэх байгаль орчны зөрчил 

Тэсрэх бодисын үйлдвэрийн үйл ажиллагааны явцад төрөл бүрийн осол гарч болзошгүй 
байдаг. Энэ нь тэсрэх дэлбэрэх бодис болон түүнтэй аюулгүй харьцаж ажиллах зэрэг 
бүхий л үйл ажиллагаатай шууд холбоотой. Өөрөөр хэлбэл, ажилчид ажлын хариуцлага 
алдах, ялангуяа үйл ажиллагааны явцад технологийн горим, аюулгүй ажиллагааны дүрэм 
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зөрчих зэргээс элдэв осол гарч, хүний амь нас, эрүүл мэндэд хохирол учруулах  түүнчлэн 
байгаль орчныг их хэмжээгээр бохирдуулах зэрэг аюул дагуулах эрсдэлтэй тул асуудлыг 
онцгойлон анхаарч ажиллах шаардлагатай байдаг.  

2.6.2. Тэсрэх бодисын үйлдвэрийн үйл ажиллагаанаас байгаль орчинд үзүүлэх 
сөрөг нөлөөллийг бууруулах, арилгахтай холбогдсон арга хэмжээнүүд 

Агаарын чанарт үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 

Зөвхөн зөвшөөрөгдсөн замаар тээвэрлэлт явуулна, хуурайшилтын улиралд замыг 
тогтмол услана, тээврийн хэрэгслийг тогтмол үзлэгт хамруулна.  

Хөрсний эвдрэл, элэгдэлд үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 

Хог хаягдлын менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хяналт тавина. Тогтсон замаар 
тээвэрлэлт явуулна.  

Усан орчинд үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 

“Хог хаягдлын менежментийн төлөвлөгөө”-ий хэрэгжилтэд хяналт тавьснаар газар доорх 
ус бохирдохоос сэргийлж байна. . 

Ургамал ба амьтанд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 

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

Хог хаягдлын нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 

Аль болох бага хог хаягдал үүсгэх, дахин ашиглах эсвэл дахин боловсруулах замаар 
гарсан хог хаягдлын сөрөг нөлөөллийг бууруулах, үлдсэн хог хаягдлыг байгаль орчинд 
аюулгүй арга технологиор устгах зарчмыг баримтлан “Хог хаягдлын менежментийн 
төлөвлөгөө”-г хэрэгжүүлж байна.  

Тэсрэх бодисын үйлдвэрийн үйл ажиллагааны явцад үүсэх байгаль орчны зөрчлийг 
бууруулах, арилгах арга хэмжээ 

Онцгой байдлын ерөнхий газрын 2014 оны 4 дүгээр сарын 22-нд Оюу толгой уурхайн 
талбайд хийсэн шалгалтын албан шаардлагын дагуу уурхайн “Аврах баг” уурхайн 
талбайд байрлах байгууламжуудын галын системийн сонголт, тогтвортой ажиллагаанд 
тогтмол хяналт тавин ажиллаж байна. Мөн уурхайн галын аюулгүй байдлын мэдээллийг 
агуулсан “Гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөө”-г боловсруулан аймгийн Онцгой байдлын 
газраар батлуулахаар ажиллаж байна. Уурхайн удирдлагын зүгээс 2014 онд аврах багийн 
бие бүрэлдэхүүнийг Цөмийн энергийн газраас зохион байгуулагдсан “Цацрагийн 
аюулгүй байдал”-ын сургалтад сургасан ба цаашид холбогдох бүх сургалтуудад 
хамруулах болно. 
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2.7.Дулааны төв станц (ДТС) 

ДТС-ын барилга байгууламж нь тэнхлэгээрээ 138 м х 225 м хэмжээтэй болно. Тус дэд 
станц нь дотроо бойлерын байгууламж (2625.3 м2), өндөр нь (33 м), галын усны насосны 
станц (21.3 м  х 12.7 м), трансформатор, машин зогсоол, нүүрсний талбай, хүйтэн индүү, 
бетон түннел, нүүрс бутлуурын өрөө, нүүрсний конвейр, үлээгүүрийн өрөө, утаа сорох 
сэнсний өрөө (45 м х 6 м) зэргээс бүрддэг. Гол барилгууд нь төмөр бетон бүтээцтэй, 
цутгамал төмөр бетон баганан суурьтай, туслах барилгууд нь ган каркастай, сэндвичэн 
хавтан ханатай байна /Зураг 9/. 

 

Зураг 10. Дулааны төв станц 

ДТС нь нүүрсээр галладаг уурын бойлерууд болон дулаан солилцооноос бүрдэх бөгөөд 
төвийн дулаан солилцогч луу уурыг гаргаснаар халаалтын систем ажиллаж, дулаан 
түгээдэг.  

2.7.1. ДТС-ын үйл ажиллагаанаас байгаль орчинд үзүүлж болзошгүй сөрөг 
нөлөөлөл 

Агаарын чанарт үзүүлэх нөлөөлөл 

Яндангаас ялгарах утааны хамт агаарт CO, NO2, SO2 гэх мэт хий болон үлэмж хэмжээний 
тоосонцор (PM10) хаягдана. 

Хөрсний элэгдэл, эвдрэл 

Барилга байгууламжийн талбайн хэмжээгээр хөрс, ургамлан бүрхэвч зөөгдсөн. Дулааны 
станцаас гарах үнс (үнсэн сан) хөрсөнд нөлөөлнө. 

Усан орчинд үзүүлэх нөлөөлөл 

Үйлдвэрийн үйл ажиллагаанаас гадаргын ба газрын доорх усанд нөлөөлөх шууд 
нөлөөлөл байхгүй. Харин хог хаягдал, бохир усыг зөвшөөрөлгүй хаясны улмаас хөрсний 
бохирдол үүсэж, цаашдаа газрын доорх усанд нөлөөлж болзошгүй. 
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Ургамал ба амьтанд үзүүлэх нөлөөлөл 

Барилга байгууламжийн талбайн хэмжээгээр хөрс, ургамлан бүрхэвч устсан. Үнс, хог 
хаягдал мөн химийн бодис тээвэрлэх тээврийн үйл ажиллагаанаас тоосжилт үүсэж, 
орчны ургамалжилтад дам нөлөөлнө. 

Хог хаягдлын нөлөөлөл 

ДТС-аас их хэмжээний үнс ялгарах ба задгай машинаар тээвэрлэх явцад агаарт хаягдаж, 
орчныг бохирдуулж болзошгүй. Ахуйн гаралтай хатуу, шингэн хог хаягдал хөрсөнд ил 
задгай хаягдсанаас орчны хөрсийг, гүний усыг бохирдуулах боломжтой.  

2.7.2. ДТС-ын үйл ажиллагаанаас байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг 
бууруулах, арилгахтай холбогдсон арга хэмжээнүүд 

Агаарын чанарт үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 

ДТС-ын системд агаарын чанарын мэргэжлийн албаар хэмжилт хийлгэн дүгнэлт 
гаргуулсан бөгөөд уг дүгнэлтийн дагуу дотооддоо тогтмол мониторинг хийж хянаж байх 
төхөөрөмж авч суурилуулах асуудал төслийн удирдлагын төвшинд яригдаж байна. 
Тогтмол хуваарийн дагуу болон агаарын чанарын хяналтын үр дүнд үндэслэн техникийн 
үзлэг, засвар үйлчилгээг хийж байна.  

Хөрсний эвдрэл, элэгдэлд үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 

Хог хаягдлын менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хяналт тавина. Ялангуяа үнс, 
хог хаягдлыг тээвэрлэх, зориулалтын газарт хаяхдаа Хог хаягдлын менежментийн 
журмыг баримтална.  Тогтсон замаар тээвэрлэлт явуулна. 

Усан орчинд үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 
Хог хаягдлын менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хяналт тавина. 
 
Ургамал ба амьтанд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 
Зөвхөн зөвшөөрөгдсөн замаар тээвэрлэлт явуулна, хуурайшилтын улиралд замыг 
тогтмол усална, тээврийн хэрэгслийг тогтмол үзлэгт хамруулна. 
 
Хог хаягдлын нөлөөллийг  бууруулах арга хэмжээ 
Зөвхөн зөвшөөрөгдсөн замаар тээвэрлэлт явуулна, хуурайшилтын улиралд замыг 
тогтмол усална, тээврийн хэрэгслийг тогтмол үзлэгт хамруулна. “Хог хаягдлын 
менежментийн төлөвлөгөө”-ий хэрэгжилтийг тогтмол хянана. 

2.8. Хог хаягдлын менежментийн  төв (ХХМТ) 

Төслийн талбайд 2013 онд шинээр олон улсын болон үндэсний стандартын шаардлагад 
нийцсэн,  хог хаягдлыг технологийн дагуу булшлах хэсэг, шингэн хаягдлыг ууршуулах 
сан болон аюултай хог хаягдлыг шатаах зуух бүхий ХХМТ-ийг барьж байгуулсан. 
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2.8.1. ХХМТ-ийн үйл ажиллагаанаас байгаль орчинд үзүүлж болзошгүй сөрөг 
нөлөөлөл 

Агаарын чанарт үзүүлэх нөлөөлөл 

Аюултай хог хаягдал шатаах зуухны  яндангаас ялгарах утааны хамт агаарт CO, NO2, 
SO2 гэх мэт хий болон үлэмж хэмжээний тоосонцор (PM10) хаягдана. Хог булшлах 
ландфилээс үнэр ялгарна. 

Хөрсний эвдрэл, элэгдэл 

Барилга байгууламжийн талбайн хэмжээгээр хөрс, ургамлан бүрхэвч зөөгдсөн. Хог 
хаягдлын хадгалах, тээвэрлэх, булшлах үйл ажиллагааны нөлөөгөөр хөрсний чанар 
доройтож болзошгүй. 

Усан орчинд үзүүлэх нөлөөлөл 

Хог хаягдлыг булшлах хэсэг, шингэн хаягдлыг ууршуулах сангаас бохир ус хөрс, газрын 
доорх усанд нөлөөлж болзошгүй.   

Ургамал ба амьтанд үзүүлэх нөлөөлөл 

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.  

Хог хаягдлын нөлөөлөл 

ХХМТ-ийн үндсэн үйл ажиллагаа нь төслийн үйл ажиллагаанаас үүссэн төрөл бүрийн 
хог хаягдлын ангилан ялгах, булшлан устгах, шатаах зэрэг аргаар аюулгүй болгох ба 
байгууламжийн үйл ажиллагаанд мөрдөгддөг ХХМТ-ийг ажиллуулах журам 
зөрчигдсөний улмаас эдгээр хог хаягдлын эх үүсвэрээс орчны агаар, хөрс, ус, ургамлан 
нөмрөг бохирдож болзошгүй.  

3.8.2. ХХМТ-ийн үйл ажиллагаанаас байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг 
бууруулах, арилгахтай холбогдсон арга хэмжээнүүд 

Агаарын чанарт үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 

ХХМТ-ийн үйл ажиллагаанаас орчинд эвгүй үнэр, хорт хий  ялгарах, шатаах зуухнаас 
ялгарах утааг тогтмол хянаж байна.  

Хөрсний эвдрэл, элэгдэлд үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 

ХХМТ-ийг ажиллуулж буй гэрээт компанийн ажилтнуудыг ХХМТ-ийг ажиллуулах 
журам болон бусад холбогдох бичиг баримтуудтай танилцуулж, биелэлтэд нь хяналт 
тавина.  

Усан орчинд үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 
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“Хог хаягдлын менежментийн төлөвлөгөө” болон  хэрэгжилтэд хяналт тавина. Ялангуяа 
ХХМТ-ийг ажиллуулах журам болон бусад холбогдох бичиг баримтуудын биелэлтэд 
хяналт тавина. 

Ургамал ба амьтанд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг  бууруулах арга хэмжээ 
Зөвхөн зөвшөөрөгдсөн замаар тээвэрлэлт явуулна, хуурайшилтын улиралд замыг 
тогтмол услана, тээврийн хэрэгслийг тогтмол үзлэгт хамруулна. 

Хог хаягдлын нөлөөллийг  бууруулах арга хэмжээ 

“Хог хаягдлын менежментийн төлөвлөгөө”,  ХХМТ-ийг ажиллуулах журам бусад 
холбогдох бичиг баримтуудын биелэлтэд хяналт тавина. 

2.9. Ус цэвэршүүлэх ба савлах үйлдвэр (УЦСҮ) 

Ажиллагсдын унд, ахуйн хэрэгцээний усыг хангах зорилгоор байгуулагдсан. 
Үйлдвэрийн барилга нь тэнхлэгээрээ 36 м х 40 м, өндөр нь 7.25 м. Төмөр бетонон 
суурьтай, сэндвичэн хана бүхий барилга ба цагт 200 баллон ус савлах 400 м3 хэмжээтэй 4 
ширхэг усан сантай усан насос станц, ус цэвэршүүлэх болон савлах үйлдвэр гэсэн 
үндсэн 2 танхимтай (Зураг 11). 

 

Зураг 11. Ус цэвэршүүлэх ба савлах үйлдвэр 

2.9.1. УЦСҮ-ийн үйл ажиллагаанаас байгаль орчинд үзүүлж болзошгүй сөрөг 
нөлөөлөл 

Агаарын чанарт үзүүлэх нөлөөлөл 
УЦСҮ-ийн үйл ажиллагаанаас агаарын чанарт үзүүлэх шууд нөлөөлөл байхгүй, 
үйлдвэрээс савласан ус болон шаардлагатай химийн бодис зөөх зэрэг тээврийн үйл 
ажиллагаагаар орчны агаарт тоосжилт үүснэ.  
Хөрсний эвдрэл, элэгдэл 
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Барилга байгууламжийн талбайн хэмжээгээр хөрс, ургамлан бүрхэвч зөөгдсөн.  
Усан орчинд үзүүлэх нөлөөлөл 

Үйлдвэрийн үйл ажиллагаанаас гадаргын ба газрын доорх усанд нөлөөлөх шууд 
нөлөөлөл байхгүй. Харин хог хаягдал, бохир усыг зөвшөөрөлгүй хаясны улмаас хөрсний 
бохирдол үүсэж, цаашдаа газрын доорх усанд нөлөөлж болзошгүй. 

Ургамал ба амьтанд үзүүлэх нөлөөлөл 

Барилга байгууламжийн талбайн хэмжээгээр хөрс, ургамлан бүрхэвч устсан. Үйлдвэрээс 
савласан ус зөөх, үйлдвэрт хэрэглэгддэг химийн бодис тээвэрлэх тээврийн үйл 
ажиллагаанаас тоосжилт үүсэж, орчны ургамалжилтад дам нөлөөлнө. 

Хог хаягдлын нөлөөлөл 

Хатуу, шингэн хог хаягдал хөрсөнд ил задгай хаягдсанаас орчны хөрсийг, гүний усыг 
бохирдуулах боломжтой. Тухайн газрын хөрс, ургамал, амьтан нөлөөлөлд хамгийн 
түрүүнд өртөх магадлалтай.  

2.9.2. УЦСҮ-ийн үйл ажиллагаанаас байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг 
бууруулах, арилгахтай холбогдсон арга хэмжээнүүд 

Агаарын чанарт үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 

Зөвхөн зөвшөөрөгдсөн замаар тээвэрлэлт явуулна, хуурайшилтын улиралд замыг 
тогтмол услана, тээврийн хэрэгслийг тогтмол үзлэгт хамруулна.  

Хөрсний эвдрэл, элэгдэлд үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 

Хөрсний элэгдэл, эвдрэлийг нэмэгдүүлэхгүйн тулд зөвхөн зөвшөөрөгдсөн замаар 
тээвэрлэлт явуулна. 

Усан орчинд үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 

“Хог хаягдлын менежментийн төлөвлөгөө”-ний хэрэгжилтэд хяналт тавин ажиллаж 
байна. 

Ургамал ба амьтанд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг  бууруулах арга хэмжээ 

Орчны ургамлан бүрхэвчид үзүүлэх дам нөлөөллийн хэмжээг нэмэгдүүлэхгүйн тулд 
зөвхөн зөвшөөрөгдсөн замаар тээвэрлэлт явуулна. 

Хог хаягдлын нөлөөллийг  бууруулах арга хэмжээ 

Аль болох бага хог хаягдал үүсгэх, дахин ашиглах эсвэл дахин боловсруулах замаар 
гарсан хог хаягдлын сөрөг нөлөөллийг бууруулах, үлдсэн хог хаягдлыг байгаль орчинд 
аюулгүй арга технологиор устгах зарчмыг баримтлан “Хог хаягдлын менежментийн 
төлөвлөгөө”-г хэрэгжүүлж байна.  
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2.10. Бетон зуурмагийн үйлдвэр 

Төслийн барилгажилтад шаардлагатай бетон зуурмагийг дотооддоо үйлдвэрлэн хангах 
зорилгоор Бетон зуурмагийн үйлдвэр-1, 2 болон 3-ыг байгуулан ажиллаж байна. Далд 
уурхайн барилгын ажил зогссонтой холбоотойгоор эдгээр үйлдвэрүүдийн үйл ажиллагаа 
түр зогссон байгаа. Далд уурхайн барилгын үйл ажиллагаа эхлэхтэй холбоотойгоор 2016 
онд эдгээр зуурмагийн үйлдвэрүүдийн үйл ажиллагаа дахин эхэлнэ. 

2.10.1. Бетон зуурмагийн үйлдвэрийн үйл ажиллагаанаас байгаль орчинд үзүүлж 
болзошгүй сөрөг нөлөөлөл 

Агаарын чанарт үзүүлэх нөлөөлөл 
Бетон зуурмагийн үйлдвэрийн чулуу ачих, буулгах, бутлах, зуурмагийн нэмэлт 
бүтээгдэхүүнүүдийг зөөх, холих бүхий л шатанд орчны агаарт их хэмжээний тоосжилт 
үүснэ.  
Хөрсний эвдрэл, элэгдэл 
Барилга байгууламжийн талбайн хэмжээгээр хөрс, ургамлан бүрхэвч зөөгдсөн. 
Зуурмагийн түүхий эд, зуурмаг тээвэрлэх тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнөөр хөрсний 
элэгдэл эвдрэл ихэснэ. 
Усан орчинд үзүүлэх нөлөөлөл 

Үйлдвэрийн үйл ажиллагаанаас гадаргын ба газрын доорх усанд нөлөөлөх шууд 
нөлөөлөл байхгүй. Харин хог хаягдал, ялангуяа үйлдвэрээс ялгарах бохир усыг 
зөвшөөрөлгүй хаясны улмаас хөрсний бохирдол үүсэж, цаашдаа газрын доорх усанд 
нөлөөлж болзошгүй. 

Ургамал ба амьтанд үзүүлэх нөлөөлөл 

Барилга байгууламжийн талбайн хэмжээгээр хөрс, ургамлан бүрхэвч устсан. Тээврийн 
хөдөлгөөний хөлөөр үүсэх тоосжилт орчны ургамалжилтад дам нөлөөлнө. 

Хог хаягдлын нөлөөлөл 

Ахуйн хаягдал болон үйлдвэрээс гарах бохир усыг хяналтгүй хаясны улмаас орчны хөрс, 
газрын доорх ус, ургамалжилтад дам нөлөөлнө. 

2.10.2. Бетон зуурмагийн үйлдвэрийн үйл ажиллагаанаас байгаль орчинд үзүүлэх 
сөрөг нөлөөллийг бууруулах, арилгахтай холбогдсон арга хэмжээнүүд 

Агаарын чанарт үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 

Чулуу ачих, буулгах, бутлах зэргээс үссэн тоос сарнитал үйлдвэрийн үйл ажиллагааг түр 
зогсоох арга хэмжээ авч байна. Зөвхөн зөвшөөрөгдсөн замаар тээвэрлэлт явуулж, 
хуурайшилтын улиралд зам, машиныг тогтмол услана, тээврийн хэрэгслийг тогтмол 
үзлэгт хамруулна. Хатуу хог, шороотой талбайд хязгаарлалт тавина. 

Хөрсний эвдрэл, элэгдэлд үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 
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Хөрсний элэгдэл, эвдрэлийг нэмэгдүүлэхгүйн тулд зөвхөн зөвшөөрөгдсөн замаар 
тээвэрлэлт явуулна. 

Усан орчинд үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 

“Хог хаягдлын менежментийн төлөвлөгөө”-ний хэрэгжилтэд хяналт тавин ажиллаж 
байна. 

Ургамал ба амьтанд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг  бууруулах арга хэмжээ 

Орчны тоосжилтын дам нөлөөллийг бага байлгах зорилгоор зөвхөн зөвшөөрөгдсөн 
замаар тээвэрлэлт явуулна. 

Хог хаягдлын нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 

Аль болох бага хог хаягдал үүсгэх, дахин ашиглах эсвэл дахин боловсруулах замаар 
гарсан хог хаягдлын сөрөг нөлөөллийг бууруулах, үлдсэн хог хаягдлыг байгаль орчинд 
аюулгүй арга технологиор устгах зарчмыг баримтлан “Хог хаягдлын менежментийн 
төлөвлөгөө”-г хэрэгжүүлж байна.  

2.11. Хүнд машин механизмын засварын цех 

Говь засварын газар нь 1 ба 2 гэсэн 2 хэсгээс бүрддэг ба хүнд машин механизмын засвар 
үйлчилгээг хийдэг. Шаланд бетон тэгшилгээг сайтар хийж, машины тос болон бензин, 
дизелээс хамгаалсан тусгай зориулалтын бетоны будгаар будаж хамгаалсан. 

2.11.1. Хүнд машин, механизмын засварын цехийн үйл ажиллагаанаас байгаль 
орчинд үзүүлж болзошгүй сөрөг нөлөөлөл 

Агаарын чанарт үзүүлэх нөлөөлөл 

Уурхайд ашиглагдаж буй хүнд машин механизмаас ялгарах утаа хий нь агаарын 
бохирдлын эх үүсвэр болно.  

Хөрсний эвдрэл, элэгдэл 

Барилга байгууламжийн талбайн хэмжээгээр хөрс, ургамлан бүрхэвч зөөгдсөн. Хүнд 
машин механизмын тээвэрлэлтийн үйл ажиллагаанаас хөрс бохирдох, хөрсний 
эвдрэлийн хэмжээ нэмэгдэж болзошгүй. 

Усан орчинд үзүүлэх нөлөөлөл 

Засварын цехийн үйл ажиллагаанаас гадаргын ба газрын доорх усанд нөлөөлөх шууд 
нөлөөлөл байхгүй. Харин хог хаягдал, бохир усыг зөвшөөрөлгүй хаях, шатах тослох 
материалын асгаралтын улмаас хөрсний бохирдол үүсэж, цаашдаа газрын доорх усанд 
нөлөөлж болзошгүй. 

Ургамал ба амьтанд үзүүлэх нөлөөлөл 

Барилга байгууламжийн талбайн хэмжээгээр хөрс, ургамлан бүрхэвч устсан. Орчны 
тоосжилт ургамлан нөмрөгт дам нөлөө үзүүлнэ. 
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Хог хаягдлын нөлөөлөл 

Ахуйн хатуу, шингэн хог хаягдал, ялангуяа тосны шүүр, шатах, тослох материалаар 
бохирдсон алчуур, даавуу их хэмжээгээр ялгардаг. Орчны хөрс, газрын доорх ус, 
ургамалжилтыг бохирдуулах эх үүсвэр болно.    

2.11.2. Хүнд машин, механизмын засварын цехийн үйл ажиллагаанаас байгаль 
орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах, арилгахтай холбогдсон арга 
хэмжээнүүд 

Агаарын чанарт үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 

Техникийн үзлэгт оруулсан, ялгаруулж буй хорт утаа нь стандартын төвшинд буй машин 
техникийг ашиглах, ашиглагдаж буй машин техникт үзлэг, 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 хэмжээ авч байна. 

Хөрсний эвдрэл, элэгдэлд үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 

Автомашины зогсоолын талбайг тэгшлэн шатах, тослох материал хөрсөнд нэвчихээс 
сэргийлж цардаж өнгөлөх, тэмдэгжүүлэх; 

Машин техникийн хөдөлгөөнөөр босох тоосны хэмжээг хамгийн бага төвшинд барихын 
тулд хучилтгүй замын гадаргууг засварлах, замыг услах, зөвшөөрөлтэй талбайд байгаа 
ашиглагдахаа больсон хуучин замуудыг нөхөн сэргээх; 

Усан орчинд үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 

Хог хаягдлын менежментийн төлөвлөгөө болон асгаралтын үед баримтлах журмын 
хэрэгжилтэд хяналт тавина. 

Ургамал ба амьтанд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг  бууруулах арга хэмжээ 

Орчны тоосжилтын дам нөлөөллийг бага байлгах зорилгоор зөвхөн зөвшөөрөгдсөн 
замаар тээвэрлэлт явуулна. 

Хог хаягдлын нөлөөллийг  бууруулах арга хэмжээ 

Аль болох бага хог хаягдал үүсгэх, дахин ашиглах эсвэл дахин боловсруулах замаар 
гарсан хог хаягдлын сөрөг нөлөөллийг бууруулах, үлдсэн хог хаягдлыг байгаль орчинд 
аюулгүй арга технологиор устгах зарчмыг баримтлан “Хог хаягдлын менежментийн 
төлөвлөгөө”-г хэрэгжүүлж байна. Ялангуяа тосны шүүр, шатах, тослох материалаар 
бохирдсон алчуур, даавууг шатаах зууханд шатааж аюулгүй болгож байна. 
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2.12. Бохир ус цэвэрлэх байгууламж (БУЦБ) 

2016 онд төслийн талбайд нийт дөрвөн бохир ус цэвэрлэх байгууламжийг үргэлжлүүлэн 
ашиглахаар төлөвлөж байна. 2015 оны эцсийн байдлаар эдгээр цэвэрлэх 
байгууламжуудын цэвэрлэгээний төвшин 97.9 хувьтай байгаа бөгөөд нийт 284217 м3 
бохир усыг цэвэрлээд байна.  

Хүснэгт 10. Төслийн хүрээнд ашиглаж буй цэвэрлэх байгууламжууд 

No Цэвэрлэх байгууламжийн байршил Хүчин чадал 

1 Оюу Толгой төв суурин 600 м3 (4000 хүн/өдөр) 

2 Манлай кемпийн ажилчдын суурин (2 хэсэг) 600м3 (4800 хүн/өдөр) 

3 Эрчим кемпийн ажилчдын суурин 250м3 (2000 хүн/өдөр) 

2.12.1. БУЦБ-ийн үйл ажиллагаанаас байгаль орчинд үзүүлж болзошгүй сөрөг 
нөлөөлөл 

Агаарын чанарт үзүүлэх нөлөөлөл 

БУЦБ-ийн үйл ажиллагаанд ашиглагдаж буй дэгдэмхий бодисоос эвгүй үнэр гарах, 
цэвэрлэх процессын үр дүнд метан зэрэг хорт хий ялгарах нь агаарын бохирдлын эх 
үүсвэр болно.   

Хөрсний эвдрэл, элэгдэл 

Барилга байгууламжийн талбайн хэмжээгээр хөрс, ургамлан бүрхэвч зөөгдсөн. 
Стандартын шаардлага хангаагүй бохир ус байгальд хаяснаар хөрс, хөрсний ус  
бохирдож болзошгүй.  

Ургамлан нөмрөг 

Барилгын байгууламжаас хэсэг газрын ургамалжилт устана. Усны машины тээврийн үйл 
ажиллагаанаас тоос үүсэж, ургамалжилтад дам нөлөө үзүүлнэ.  

Усан орчинд үзүүлэх нөлөөлөл 

БУЦБ-ын үйл ажиллагаанаас гадаргын ба газрын доорх усанд нөлөөлөх шууд нөлөөлөл 
байхгүй. Харин хог хаягдал, бохир усыг зөвшөөрөлгүй хаях зэрэг болгоомжгүй үйлдлээс 
хөрсний бохирдол үүсэж, цаашдаа газрын доорх усанд нөлөөлж болзошгүй. 

Хог хаягдлын нөлөөлөл 

БУЦБ-аас стандартын шаардлага хангаагүй бохир ус байгальд хаяснаар орчны хөрс,  
хөрсний ус, агаар, хүний эрүүл мэнд болон мал амьтанд сөргөөр нөлөөлнө. 
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2.12.2. БУЦБ-ийн  үйл ажиллагаанаас байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг 
бууруулах, арилгахтай холбогдсон арга хэмжээнүүд 

Агаарын чанарт үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 

Эвгүй үнэрийг багасгахын тулд лаг, хатуу  хаягдлыг битүү саванд тээвэрлэж, хаягдлын 
цэгт хаяж, хөрсөөр хучих арга хэмжээ авна. 

Хөрсний эвдрэл, элэгдэлд үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 

БУЦБ-ын үйл ажиллагаанд тогтмол хяналт тавьдаг, тодорхой шат дамжлагын дараа 
уснаас дээж авч тогтмол хянадаг, мөн мэргэжлийн байгууллагаар дүгнэлт гаргуулан 
хамтран ажиллаж байна. 

Усан орчинд үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 

Цэвэрлэгдэн гарч байгаа усыг уурхайн дотоод зам усалгаанд ашиглаж байгаа ба мөн 
БУЦБ-ын үйл ажиллагаанд тогтмол хяналт тавьдаг, тодорхой шат дамжлагын дараа 
уснаас дээж авч тогтмол хянадаг, мөн мэргэжлийн байгууллагаар дүгнэлт гаргуулан 
хамтран ажиллаж байна. 

Ургамал ба амьтанд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 

Орчны тоосжилтын дам нөлөөллийг бага байлгах зорилгоор зөвхөн зөвшөөрөгдсөн 
замаар тээвэрлэлт явуулна. 

Хог хаягдлын нөлөөллийг  бууруулах арга хэмжээ 

БУЦБ-ын үйл ажиллагаанд тогтмол хяналт тавьдаг, тодорхой шат дамжлагын дараа 
уснаас дээж авч тогтмол хянадаг, мөн мэргэжлийн байгууллагаар дүгнэлт гаргуулан 
хамтран ажиллаж байна. Хатуу хаягдал агуулсан бохир усыг зөвхөн зориулалтын 
зөвшөөрөгдсөн бохир усны цөөрөмд хаядаг. 
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3. СӨРӨГ НӨЛӨӨЛЛИЙГ БУУРУУЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭ 

3.1. Биологийн олон янз байдал 

Өмнөд говийн бүс нутагт хэрэгжиж буй Оюу толгой төсөл нь эцсийн дүндээ тухайн 
бүс нутгийн биологийн олон янз байдалд эерэг нөлөө үзүүлэхийг эрмэлзэж байна. Рио 
Тинто группийн Биологийн олон янз байдлын талаар баримтлах стратегитай нийцүүлэн 
Оюу Толгой нь өмнөд говийн бүсийн биологийн олон янз байдалд “Эерэг Нөлөөлөл 
Ахиу” үзүүлэх зорилго дэвшүүлэн ажиллаж байна. Оюу Толгой нь энэхүү зорилгодоо 
уурхайн хаалтын үед хүрсэн байхаар зорьж байгаа боловч төсөл хэрэгжих хугацаанд аль 
болох эрт хүрэх боломжуудыг эрэлхийлэх болно. 

Оюу Толгой 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 төслийн үйл ажиллагааны 
улмаас эвдэрсэн газар нутгуудад аюулгүй, тогтвортой газрын төрх, тогтцыг 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”. 
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Зураг 12.  Эерэг Нөлөө Ахиу байлгахын тулд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний шатлал 

Төслийн үйл ажиллагааны бүхий л үе шатуудад хийгдсэн Байгаль орчинд 
нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээнүүд болон нэмэлт тодотголуудад тусгагдсан 
сөрөг нөлөөг бууруулах арга хэмжээнүүдээс гадна төслийн санхүүжүүлэгч олон улсын 
байгууллага болох Олон улсын санхүүгийн корпорац, Европын сэргээн босголт, 
хөгжлийн банк байгаль орчныг хамгаалах талаар баримтлах гүйцэтгэлийн стандарт, 
шаардлагыг мөрдөн үйл ажиллагаандаа тусган ажиллаж байна.  

Оюу Толгой төслийг хэрэгжүүлэх үед биологийн олон янз байдалд үзүүлэх 
нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээ, түүнийг бууруулах болон дүйцүүлэн хамгаалах үйл 
ажиллагааг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө, дүйцүүлэн хамгаалах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх 
стратеги, болон Эерэг Нөлөөлөл Ахиу байлгах зорилгод ямар арга замаар, хэдий 
хугацаанд хүрэх урьдчилсан төлөвлөгөө зэргийг төслийн Байгаль Орчин Нийгмийн 
Нөлөөллийн үнэлгээний хавсралтаар 2012 онд хийж гүйцэтгэсэн.  

Эдгээр үнэлгээ, урьдчилсан төлөвлөгөө зэргийг боловсруулахад Олон Улсын 
Санхүүгийн Корпорацийн Гүйцэтгэлийн Стандарт-6, Европын Сэргээн Босголт 
Хөгжлийн Банкны Гүйцэтгэлийн Шалгуур-6 стандартуудыг баримтлан олон улсын 
байгаль хамгааллын ТББ болох “Фауна Флора Интернэйшнл”, “Де Байодиверсити 
Консалтанси” байгууллагаар гүйцэтгүүлсэн. Үүнд дараах тайлангууд орно:  

 Биологийн олон янз байдлын талаар баримтлах стратеги 

 Чухал амьдрах орчны үнэлгээ 

 Биологийн олон янз байдалд учирч болзошгүй сөрөг нөлөөлөл, бууруулах арга 
хэмжээ 

 Дүйцүүлэн хамгааллын талаар баримтлах стратеги 

 Эерэг нөлөөлөл ахиу байлгах үйл ажиллагааны урьдчилсан таамаглал 
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Дээрх тайлангуудаас биологийн олон янз байдалд учирч болзошгүй сөрөг 
нөлөөллийн үнэлгээний хэсгээс доор товч өгүүлье. 

3.1.1. Болзошгүй сөрөг нөлөөлөл, бууруулах арга хэмжээ: 

Энэхүү тайлангийн зорилго нь биологийн олон янз байдалд Оюу Толгой төслийн 
зүгээс үзүүлэх болзошгүй сөрөг нөлөөллийг тодорхойлж, үргэлжлэх эрчим ба цар хүрээг 
тогтоох, нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ буюу зайлсхийх, багасгах, нөхөн сэргээх 
арга хэмжээнүүдийг тогтоож өгөхөд оршино. Үнэлгээгээр болзошгүй сөрөг нөлөөллийн 
хамгийн анхаарал хандуулах шаардлагатай буюу бууруулах арга хэмжээ авч 
хэрэгжүүлэх шаардлагатай хэмээн дараах нөлөөллийг тодорхойлсон. Үүнд:  

 Амьдрах орчны шууд хомсдол 

 Зэрлэг амьтдын үргэж дайжихаас шалтгаалсан амьдрах орчны шууд бус хомсдол 

 Зэрлэг амьтдын популяцийн хуваагдал 

 Шууд үхэл хорогдол (амьтад тээврийн хэрэгсэлд дайруулах, шувууд цахилгаанд 
цохиулах, цахилгааны утас мөргөх гэх мэт) 

 Хууль бус агнуур болон ургамал түүж ашиглахаас шалтгаалсан шууд бус үхэл 
хорогдол 

 Идэш тэжээлийн хэлхээнд гарах өөрчлөлт орох буюу махчин амьтны тоо өсөхөөс 
шалтгаалсан шууд бус үхэл хорогдол 

Дээрх үндсэн зургаан сөрөг нөлөөнөөс гадна одоогоор бүрэн тодорхойлох боломжгүй 
хэдий ч усны нөөцийг үйлдвэрлэлийн зориулалтаар авч ашигласнаас үүдэн гарч 
болзошгүй нөлөөлөл зэрэг болно. 

Эрсдэлийн үнэлгээний стандарт арга зүйгээр бүх бүрдэл хэсгийг шүүлтүүр тавьж 
эрсдэл хамгийн өндөр гэж үнэлэгдсэн дараах төрөл зүйл, сөрөг нөлөөлөл гарч ирж 
байна.   

Хүснэгт 11.  Биологийн олон янз байдлын эрсдэлийн үнэлгээний хэсгээс 

Биологийн олон 
янз байдал 

Сөрөг нөлөөлөл 
Тохиолдох 
магадлал 

Үр 
дагавар 

Эрсдэлийн 
зэрэг 

Хулан, хар сүүлт Шугаман дэд бүтэцтэй холбоотой амьдрах 
орчны шууд бус алдагдал ба амьтдын 
шилжилт хөдөлгөөнд авто замаас үзүүлэх 
нөлөө 

Тохиолдож 
магадгүй 

Аюултай  Маш хүнд 

Хулан Дэд бүтэц ба хүн амын хөгжлөөс 
шалтгаалан хууль бус агнуур нэмэгдэх 

Магадлал 
өндөр 

Их  Маш хүнд 

Аргаль, хар сүүлт, 
идлэг шонхор, 
жороо тоодог, заган 
ой 

Дэд бүтэц ба хүн амын хөгжлөөс 
шалтгаалан хууль бус агнуур нэмэгдэх 

Магадлал 
өндөр 

Аюултай Өндөр  

Аргаль хонь, жороо 
тоодог 

Дайжиж үргэхтэй холбоотой амьдрах орчны 
шууд бус алдагдал ба амьтдын шилжилт 
хөдөлгөөнд авто зам саад учруулах 

Тохиолдож 
магадгүй 

Дунд  Өндөр  

Хонин тоодог, Цахилгааны шугам мөргөх, цахилгаанд Бараг Дунд  Өндөр  
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жороо тоодог, идлэг 
шонхор 

цохиулах зэргээр шууд үхэл хорогдол баталгаатай 
тохиолдоно 

Монгол буурцгана, 
хулан, хар сүүлт, 
жороо тоодог, хулан 
жороо 

Дэд бүтэц барьж байгуулснаар амьдрах 
орчны шууд хомсдол үүсэх 

Бараг 
баталгаатай 
тохиолдоно 

Дунд  Өндөр  

Жороо тоодог, 
хулан жороо 

Махчин амьтдын тоо толгой өсөхтэй 
холбогдсон шууд бус үхэл хорогдол 

Тохиолдож 
магадгүй 

Дунд  Өндөр 

Өөрөөр хэлбэл Оюу Толгой компанийн зүгээс биологийн олон янз байдлыг 
хамгаалах үйл ажиллагааны нэн тэргүүний зорилтуудыг эдгээр өндөр эрсдэл бүхий 
төрөл зүйлүүдэд учирч буй аюул заналыг бууруулах, арилгахад чиглүүлэх нь зүйтэй гэж 
зөвлөмж өгсөн.  
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Хүснэгт 12. Амьтны аймагт учруулж болзошгүй сөрөг нөлөөг бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөө 

№ 
Байгаль орчныг хамгаалах арга 

хэмжээ 
Хамрах хүрээ Хэмжих нэгж 

Тоо 
хэмжээ 

Нэгжий
н 

үнэлгээ

Нийт 
зардал

/мян.т
өг/ 

Хэрэгжүүл
эгч 

Хамтран 
хэрэгжүүлэг

ч 
Биелэлтийн шалгуур

Баримтлах хууль, журам, 
стандарт 

1 

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 

Жилийн 
турш 

 300.0  300.0 

ЭМААБО- 
БОЯБ-ын баг

Сургалтын 
хэлтэс 

Жилийн эцсийн 
тайланд тусгах 

БО-ыг хамгаалах тухай хууль, 
БОННҮ 

2 

Шувууд цахилгаанд цохиулах 
эрсдэлтэй цахилгааны шонгууд дээр 
богино холболтын тусгаарлагч 
суурьлуулах.  

ГХ-н  6.3 КВ 
цахилгааны 
шугам, дэд 
станцууд 

Тусгаарлагч 
суурилуулсан 
шонгийн хувь 
хэмжээ 

6.3кв 
шугамын 
119 шон, 6 
дэд станц 

- 20 000.0

ЭМААБО- 
БОЯБ-ын баг

Дэд бүтцийн 
хэлтэс 

Тусгаарлагч 
суурилуулсан ажлын 
талаар жилийн эцсийн 
тайланд тусгах 

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

3 

Сансрын дамжуулагч хүзүүвчтэй 
Хулангийн мэдээнд үндэслэн зам 
хөндлөн гардаг хугацаа,  байршлыг 
нарийн тодорхойлж, шаардлагатай 
тохиолдолд тээврийн хэрэгслийн 
хөдөлгөөнийг хязгаарлах. 

ОТ-ГС 
чиглэлийн 
хатуу 
хучилттай зам  

Тээврийн 
хэрэгслийн 
хөдөлгөөнийг 
хязгаарласан 
эсэх, 
хязгаарласан тоо

Жилийн 
турш 

 - -  

ЭМААБО- 
БОЯБ-ын баг

Байгаль 
зэрлэг 
амьтан 
хамгаалах 
нийгэмлэг 

Хулангийн зам 
хөндлөн гарсан 
тохиолдлын 
бүртгэлийг жилийн 
эцсийн тайланд тусгах

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

4 

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 

Жилийн 
турш 

 -  - 

ЭМААБО-
харуул 
хамгаалалт
ын баг  

ЭМААБО- 
БОЯБ-ын баг

Шалгалтаар илэрсэн 
зөрчлийн тоог жилийн 
эцсийн тайланд тусгах

БО-ыг хамгаалах тухай хууль, 
БОННҮ, ОУСК-ийн 
гүйцэтгэлийн стандарт-6, 
ЕСБХБ-ны гүйцэтгэлийн 
шалгуур-6 

5 

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-ГС зам 
дагууд ОТ 
компанийн 
үндсэн болон 
гэрээт 
компанийн 
ажилчдад  

Сургалтад 
хамрагдсан 
ажилчдын тоо, 
хурд хэтрүүлсэн 
машины тоо 

Жилийн 
турш 

 300.0  300.0 
ЭМААБО- 
БОЯБ-ын 
баг 

ОТ 
Сургалтын 
хэлтэс, 
Аяллын 
менежменти
йн баг 

Сургалтад хамрагдсан 
ажилчдын тоо болон 
зөрчлийн талаар 
тайланд тусгах 

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

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 

Жилийн 
турш 

 -  - 
ЭМААБО- 
БОЯБ-ын 
баг 

ЭМААБО- 
Газрын 
асуудал 
хариуцсан 
баг 

ГХЗ-ийн тоо, газрын 
хэмжээ, хамгаалах 
арга хэмжээний талаар 
жилийн эцсийн 
тайланд тусгах 

Газар хөндөх зөвшөөрөл 
олгох компаний дотоод журам 

7 

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 

Жилийн 
турш, 
хэрээний 
овгийн 
шувуудын 
тооллогын 
сард нэг 
удаа 

 - -  
ЭМААБО- 
БОЯБ-ын 
баг 

Дэд бүтцийн 
хэлтэс 

Хэрээний овгийн 
шувуудын тоо 
толгойн хэмжээг 
үнэлж, тайланд тусгах

БОНБНҮ 

8 

Төслийн талбайд зэрлэг амьтдын 
тээврийн хэрэгсэлд дайруулах 
магадлалтай газруудыг тодорхойлох, 
шаардлагатай газар хурдны хязгаарыг 
багасгах, ажилчдад анхааруулах 
мэдээлэл бэлдэж хүргэх  

Лицензийн 
талбайд 

Бүртгэгдсэн хар 
сүүлтийн тоо, 
хурдны 
хязгаарыг 
багасгасан 
газрын тоо 

Жилийн 
турш 

 -  - 
ЭМААБО- 
БОЯБ-ын 
баг 

Харуул 
хамгаалалты
н хэлтэс, 
Хяналтын 
өрөө 

Осол эндэгдлийн тоо, 
байршил, авсан арга 
хэмжээний талаар 
тайланд тусгах 

Амьтны тухай хууль, 
БОНБНҮ 

9 

Оюу Толгой-Гашуун сухайт чиглэлийн 
хатуу хучилттай зам ашиглалтын 
эрчмийг үнэлж, ховор хөхтөн амьдын 
шилжилт хөдөлгөөнд саад учруулж буй 
эсэхийг хянах 

Оюу Толгой-
Гашуун 
сухайтын зам 

Өдрийн дундаж 
тээврийн 
хэрэгслийн тоо, 
хурд. Зам 
хөндлөн гарсан 
хүзүүвчтэй 
амьтны тоо 

Жилийн 
турш 

 -  - 
ЭМААБО- 
БОЯБ-ын 
баг 

Байгаль,  
зэрлэг 
амьтан 
хамгаалах 
нийгэмлэг 

Тээврийн хэрэгслийн 
тоо, төхөрл, хурдны 
талаар болон 
хүзүүвчтэй хулан зам 
хөндлөн гарсан тухай 
тайланд тусгах 

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

10 
Төслийн үйл ажиллагааны талбай, дэд 
бүтцийн шугам дагуух үхсэн амьтны 
сэг зэмийг зайлуулах, булж устгах 

Уурхайн 
талбай, дэд 
бүтцийн шугам 
дагуу 

Сэг зэмийн тоо 
Жилийн 
турш 

100.0 100.0 
ЭМААБО- 
БОЯБ-ын 
баг 

ОТ 
Хяналтын 
өрөө 

Зайлуулж, булж 
устгасан амьтны сэг 
зэмийн талаар тайланд 
тусгах 

БОНБНҮ 

11 

ОТ-ГС чиглэлийн Цагаан хаднаас 
хилийн боомт хүртэлх замын дагуу 
зэрлэг амьтанд зориулсан нэг түвшний 
2 гарц байгуулах 

ОТ-ГС-ын 
замын Цагаан 
хаднаас хилийн 
боомт хүрэх 
хэсэг 

Гарц байгуулсан 
тоо  

Замын 
барилгын 
ажлын 
төгсгөлд 

20 000.0 40 000.0

Замын 
барилгын 
ажлын 
гэрээт 
компани – 
Очир төв 

ЭМААБО 
хэлтэс 

Гарц байгуулсан 
талаар жилийн эцсийн 
тайланд тусгах 

Тал хээр, говь цөлийн бүсийн 
авто болон төмөр зам дагуу 
зэрлэг амьтдад зориулсан гарц. 
Ерөнхий шаардлага MNS 
6515:2015 
ӨГА-ийн ХБ сумын Хайрхан 
баг, Цагаан хадны уулзвараас 
ГС-ын боомт хүртэлх хатуу 
хучилттай авто зам барих 
төслийн БОНБНҮ 2015 он 
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Хүснэгт 13. Ургамлын аймагт учруулж болзошгүй сөрөг нөлөөг бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөө 

№ 
Байгаль орчныг хамгаалах арга 

хэмжээ 
Хамрах 
хүрээ 

Хэмжих нэгж 
Тоо 

хэмжээ 

Нэгжий
н 

үнэлгээ 

Нийт 
зардал 

/мян.төг/ 

Хэрэгжүүлэг
ч 

Хамтран 
хэрэгжүүлэг

ч 

Биелэлтийн 
шалгуур 

Баримтлах хууль, журам, 
стандарт 

1 

ГХЗ 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 

Жилийн 
турш 

 -  - 

ЭМААБО- 
Биологийн 
олон янз 
байдлын баг 

ЭМААБО- 
Газрын 
асуудал 
хариуцсан 
баг 

ГХЗ-ийн тоо, 
газрын хэмжээ, 
хамгаалах арга 
хэмжээний 
талаар тайлан 
гаргах 

Газар хөндөх зөвшөөрөл 
олгох болон ховор, нэн 
ховор ургамлыг хамгаалах 
компанийн дотоод журам 

2 

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 

ОТ 
компанийн 
үндсэн 
болон гэрээт 
компанийн 
ажилчдад  

Сургалтад 
хамрагдсан 
ажилчдын тоо 

Жилийн 
турш 

 300.0  300.0 

ЭМААБО- 
Биологийн 
олон янз 
байдлын баг 

Сургалтын 
хэлтэс 

Жилийн эцсийн 
тайланд тусгах 

Байгаль орчныг хамгаалах 
тухай хууль, Байгаль орчин, 
нийгмийн нөлөөллийн 
үнэлгээ 

3 

Байгалийн ургамал түүж ашиглахыг 
хориглосон компаний бодлогын 
талаар сургалт суртачилгаа явуулж, 
хяналт шалгалт хийх.  

ОТ ХХК-
ийн үндсэн 
ажилчид 
болон гэрээт 
компанийн 
ажилчид, 
зочид  

Хяналт 
шалгалтын тоо, 
шалгалтаар 
илэрсэн 
зөрчлийн тоо 

Жилийн 
турш 

 300.0  300.0 

ЭМААБО-
харуул 
хамгаалалтын 
баг  

ЭМААБО- 
Биологийн 
олон янз 
байдлын баг 

Шалгалтаар 
илэрсэн 
зөрчлийн тоо 

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

4 

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

Ханбогд 

Хяналт 
шалгалтын тоо, 
хэмжээ, үр дүнг  
ашиглаж буй 
байдал 

Хяналт 
шалгалт 
хийхээр 
товлосон 
өдрүүдэд  

500.0 500.0 
ЭМААБО - 
Байгаль 
орчны хэлтэс 

Орон 
нутгийн 
хөгжлийн 
хэлтэс  

Мониторингод 
оролцогчдын 
тоо, талбайн 
тоо, үр дүнг 
менежментийг 
сайжруулахад 
ашигласан 
байдал 

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

5 

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

ОТ 
компанийн 
үндсэн 
ажилчид 
болон гэрээт 
компанийн 
ажилчдад 

Хяналт 
шалгалтын тоо, 
шалгалтаар 
илэрсэн 
зөрчлийн тоо 

Жилийн 
турш 

- - 

ЭМААБО-
харуул 
хамгаалалтын 
баг  

ЭМААБО- 
Биологийн 
олон янз 
байдлын баг 

Шалгалтаар 
илэрсэн 
зөрчлийн тоо 

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

 Нийт     61 800.0     
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3.2.Усны нөөц хомсдол, усны чанарын асуудал 

Оюу толгой ХХК-нь ус ашиглалт, орчны усны нөөцийн байдал, түүний өөрчлөлт  
болон усны чанарын төлөв байдал динамикийг тодорхойлохоор Оюу толгой орчим, 
Ундай, Гүний хоолой болон Галба зэрэг 4 талбайд тогтмол 389 цэг дээр мониторингийн 
ажлыг тогтмол явуулж байна.  

2016 онд уурхайн бохирдлын эх үүсвэр бүхий цэгүүдийн хөрсний болон гүний усны 
бохирдол болон гүний усны түвшний өөрчлөлт зэргийн хяналт шинжилгээг сайжруулах 
зорилгоор дахин 15 хяналтын цооногийг гаргаж автомат хяналтын багаж суурилуулахаар 
төлөвлөсөн бөгөөд ингэснээс бага болон их гүний уст үеүүдэд тогтмол хяналт 
шинжилгээ явуулах бүрэн боломжтой болох юм.  

Оюу толгой ХХК-ийн зэс-алт баяжуулах үйүлдвэрлэлд 1 тн хүдэр боловсруулахад 
зарцуулагдаж буй усны хэмжээ нь 550 л байгаа нь дэлхийн бусад төрлийн ижил төстэй 
уурхайнуудтай харьцуулахад 2 дахин бага байгаа бөгөөд усны дахин ашиглалтын хувь 
хэмжээ нь бидний тавьсан зорилтод төвшин (80%)-өөс өндөр буюу ойролцоогоор 87 
хувь хүрч байгаа бөгөөд цаашид уг хэмжээг нэмэгдүүлэх судалгааны ажлыг 
үргэлжлүүлэх болно.  

ХөОГ (Хөрөнгө оруулалтын гэрээ)-нд заасны дагуу Оюу толгой ХХК нь ус 
ашиглалтын 5 жил тутамд усны ашиглалт, зарцуулалтад хөндлөнгийн мэргэжлийн 
байгууллагаар аудит хийлгэн үр дүнгийн тайланг Монгол улсын Засгийн газар болон 
төслийн санхүүжүүлэгч нарт гаргаж өгөх шаардлага тавигддаг бөгөөд Оюу толгой ХХК 
нь холбогдох эрхзүйн зохицуулах журам батлагдсан даруйд 2016 онд багтаан ус 
ашиглалтын үйл ажиллагаанд аудитыг гүйцэтгүүлэхээр төлөвлөөд байгаа бөгөөд 
БОНХАЖЯ-ны мэргэжилтнүүдээс зөвлөмж аван хамтран ажиллаж байна     
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Хүснэгт 14. Усны нөөцөд учруулж болзошгүй сөрөг нөлөөг бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөө 

№ 
Байгаль орчныг хамгаалах 
арга хэмжээ 

Хамрах 
хүрээ 

Хэмжих 
нэгж 

Тоо 
хэмжээ 

Нэгжийн 
үнэлгээ 

Нийт зардал 
/мян.төг/ 

Хэрэгжүүлэгч 
Хамтран 

хэрэгжүүлэгч 
Биелэлтийн 
шалгуур 

Баримтлах хууль, журам, 
стандарт 

1 

Төслийн нийт усны хэрэгцээг 
багасгах, эргүүлэн ашиглах 
усны хэмжээг  нэмэгдүүлэх 
арга хэмжээ авах, нэмэлт 
боломжуудыг судлах, усны 
зохистой ашиглалтын талаар 
сургалт явуулна 

ОТ ХХК-
ийн үндсэн 
ажилчид 
болон 
гэрээт 

компанийн 
ажилчид, 
зочид  

Ус 
ашиглалтын 
хэмжээ, 

цэвэршүүлсэ
н усны 
хэмжээ, 
Сургалтад 
хамрагдсан 
ажилчдын 

тоо 

Жилийн 
турш 

 300.0 300.0 
ЭМААБО 
хэлтэс 

Баяжуулах 
үйлдвэр, дэд 
бүтцийн 
хэлтэс 

Жилийн эцсийн 
тайланд тусгах 

“Усны тухай” хууль“Усан 
орчны чанарын үзүүлэлт. 
Ерөнхий шаардлага” 

MNS0899:1992, Компанийн 
дотоод журам 

2 

Гүний усны нөөцийг 
нэмэгдүүлэх, нөхөн сэргээх 
чиглэлээр олон улсын 
туршлага, тохиромжтой 
аргазүйг судлах, тодорхойлох 

Төслийн 
үйл 

ажиллагаан
ы хүрээнд 

Тохиромжтой 
аргазүйг 

тодорхойлох 

Жилийн 
турш 

  
ЭМААБО 
хэлтэс 

Зөвлөх 
компани 

Жилийн эцсийн 
тайланд тусгах 

 

3 

ХХБ, Хүчил үүсгэгч чулуулаг, 
БУЦБ, ил уурхайн шүүрлийн 
ус, ус зайлуулах систем зэрэг 
асуудлыг агуулсан усны 
менежментийн төлөвлөгөөг 
боловсруулсан ба түүний 
хэрэгжилтийг хангаж 
ажиллана  

Төслийн 
үйл 

ажиллагаан
ы хүрээнд 

Усны 
менежментий
н төлөвлөгөө 
боловсруулах 

Жилийн 
турш 

 -  - 
ЭМААБО 
хэлтэс 

Гэрээт 
компаниуд 

Жилийн эцсийн 
тайланд тусгах 

“Усны тухай” хууль, Ус 
бохирдуулсаны төлбөрийн 
журам. Усны нөөцийг 

бохирдлоос хамгаалах дүрэм. 
БО болон ЭМ-ийн сайд нарын 

хамтарсан тушаал 
167/335/A171 

4 

Ил уурхай шүүрч буй усыг 
тогтмол шавхах ба тусгайлан 
засаж бэлтгэсэн зумфэд 
хуримтлуулан хадгалах, 
цэвэрлэгдэж хуримтлагдсан 
усыг хаягдал чулуулгийн 
овоолго болон нэвтрэлт 
орчмын тоосжилтыг багасгах 
зорилгоор ашиглана 

ИУ-н үйл 
ажиллагаан
ы хүрээнд 

Шавхсан 
усны тоо 
хэмжээ 

Жилийн 
турш, ус 
шүүрч 
байгаа 
үед 

 200.0 200.0 
ЭМААБО 
хэлтэс 

Ил уурхайн 
болон дэд 
бүтцийн 
хэлтэс 

Жилийн эцсийн 
тайланд тусгах, 

шавхан 
зайлуулсан 
усны төлсөн 

төлбөр 

“Усны тухай” хууль, 
Компанийн дотоод журам, 

Усны менежментийн 
төлөвлөгөө (УМТ) 
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№ 
Байгаль орчныг хамгаалах 
арга хэмжээ 

Хамрах 
хүрээ 

Хэмжих 
нэгж 

Тоо 
хэмжээ 

Нэгжийн 
үнэлгээ 

Нийт зардал 
/мян.төг/ 

Хэрэгжүүлэгч 
Хамтран 

хэрэгжүүлэгч 
Биелэлтийн 
шалгуур 

Баримтлах хууль, журам, 
стандарт 

5 

Үйлдвэрийн болон ахуйн 
бохир ус дамжуулах шугам 
сүлжээ, тоног төхөөрөмжийн 
ашиглалтад байнга хяналт 
тавьж, гэмтсэн тохиолдолд 
даруй засах арга хэмжээ авч 
байна 

ОТ 
компанийн 
үндсэн 
ажилчид 
болон 
гэрээт 

компанийн 
ажилчид 

Хяналт 
шалгалтын 

тоо, 
шалгалтаар 
илэрсэн 

зөрчлийн тоо 

Жилийн 
турш 

1000.0  1000.0 
Дэд бүтцийн 

хэлтэс 
Гэрээт 

компаниуд 

Шалгалтаар 
илэрсэн 

зөрчлийн тоо 

MNS0900:2010. ХБО. Эрүүл 
мэндийг  хамгаалах. Аюулгүй 
байдал. Ундны ус. Эрүүл 
ахуйн шаардлага, чанар 

аюулгүй байдлын үнэлгээ” - 
MNS4943:2010. Усны чанар, 

хаягдал ус. Техникийн ерөнхий 
шаардлага” 

6 

Хаягдал шингэн болон 
цэвэрлэх байгууламжийн 
лагийг зөвшөөрөгдсөн цэгт 
зайлуулж байна 

Тухай бүрд 
Зөөврөлсөн 
лагийн 
хэмжээ 

Жилийн 
турш 

 - 
ҮА-ы зардалд 

тусгав 
Дэд бүтцийн 

хэлтэс 
Гэрээт 

компаниуд 
Жилийн эцсийн 
тайланд тусгах 

БОНБНҮ, Компанийн дотоод 
журам, УМТ 

7 

ХХБ-д их хэмжээний талбайг 
хамарсан усан толио 
үүсгэхгүй байхад анхаарч 
ажиллана.  

ХХБ, 
Баяжуулах 
үйлдвэрийн 

үйл 
ажиллагаа 

ХХБ-аас 
эргүүлэн 
ашигласан 
усны хэмжээ 

Жилийн 
турш 

 -  - 
ЭМААБО 
хэлтэс 

Баяжуулах 
үйлдвэр, ХХБ-
ийн хэлтэс 

Жилийн эцсийн 
тайланд тусгах 

БОНБНҮ, Компанийн дотоод 
журам, УМТ 

8 

Гадаргын болон хөрсний усны 
урсгалыг хэвээр хадгалахын 
тулд өөрчлөгдсөн голдиролын 
урсгал үндсэн голдиролдоо 
эргэн нийлж буй эсэхэд 
тогтмол хяналт тавьдаг Нөхөн 
сэргээсэн хиймэл Бор 
Овоогийн булгийн усанд 
мониторинг хийнэ  

ОТ 
компанийн 
үндсэн 
ажилчид 

ЭМААБОО
Н хэлтэс 

Усны 
хэмжилтийн 
цэгийн тоо, 
хэмжсэн 

үзүүлэлтүүд 

Жилийн 
турш 

 -  
ОХШХ-т 
тусгав. 

ЭМААБО 
хэлтэс 

Гэрээт 
компаниуд 

Жилийн эцсийн 
тайланд тусгах 

Усны тухай хууль 
MNS4047:1988, “Байгаль 
орчныг хамгаалах. Усан 
мандал. Гадаргын усны 
чанарыг хянах журам” 

MNS4586:1998, “Усан орчны 
чанарын үзүүлэлт. Ерөнхий 
шаардлага” MNS0899:1992,  

9 
БУЦБ-ын ойролцоох газрын 
гүний усанд хяналт 
шинжилгээ хийнэ 

ОТ 
компанийн 
үндсэн 

ажилчид БО 
хэлтэс 

Усны 
хэмжилтийн 
цэгийн тоо, 
хэмжсэн 

үзүүлэлтүүд 

Жилийн 
турш 

 -  
ОХШХ-т 
тусгав 

ЭМААБО 
хэлтэс 

Гэрээт 
компаниуд 

Жилийн эцсийн 
тайланд тусгах 

“Усны тухай” хууль“Усан 
орчны чанарын үзүүлэлт. 
Ерөнхий шаардлага” 

MNS0899:1992, Компанийн 
дотоод журам, УМТ 
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№ 
Байгаль орчныг хамгаалах 
арга хэмжээ 

Хамрах 
хүрээ 

Хэмжих 
нэгж 

Тоо 
хэмжээ 

Нэгжийн 
үнэлгээ 

Нийт зардал 
/мян.төг/ 

Хэрэгжүүлэгч 
Хамтран 

хэрэгжүүлэгч 
Биелэлтийн 
шалгуур 

Баримтлах хууль, журам, 
стандарт 

 

Гүний хоолойн  уст 
давхаргын усны төвшин 
бууралтыг зөвлөмжийн 
үзүүлэлтийн зохих 
хэмжээнээс илүү гарахаас 
урьдчилан сэргийлж, Гүний 
хоолойн  уст давхаргын 
химийн найрлагад хяналт 
тавина  

Гүний 
хоолойн 

ашиглатын 
худгууд 

Усны 
хэмжилтйн 
цэгийн тоо, 
хэмжсэн 

үзүүлэлтүүд 

Жилийн 
турш 

 -  
ОХШХ-т 
тусгав 

ЭМААБО 
хэлтэс 

Дэд бүтцийн 
хэлтэс, Гэрээт 
компаниуд 

Жилийн эцсийн 
тайланд тусгах 

“Усны тухай” хууль“Усан 
орчны чанарын үзүүлэлт. 
Ерөнхий шаардлага” 

MNS0899:1992, Компанийн 
дотоод журам, УМТ 

10 

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

БУЦ 
байгууламж
, БО хэлтэс  

Усны 
хэмжилтийн 
цэгийн тоо, 
хэмжсэн 

үзүүлэлтүүд 

Жилийн 
турш 

 -  
ОХШХ-т 
тусгав 

ЭМААБО 
хэлтэс 

Дэд бүтцийн 
хэлтэс, Гэрээт 
компаниуд 

Жилийн эцсийн 
тайланд тусгах 

Усны тухай хууль 
MNS4047:1988, “Байгаль 
орчныг хамгаалах. Усан 
мандал. Гадаргын усны 
чанарыг хянах журам” 

MNS4586:1998, “Усан орчны 
чанарын үзүүлэлт. Ерөнхий 
шаардлага” MNS0899:1992,  

11 

ХХБ-аас сар бүр усны 
дээжийн шинжилгээг иж 
бүрнээр хийлгэн, өөрчлөлт 
ажиглагдвал шалтгааныг 
тодорхойлох.  

ЭМААБО 
хэлтэс 

Усны 
хэмжсэн 

үзүүлэлтүүд 

Тогтмол 
хугацаанд 

 -  
ОХШХ-т 
тусгав 

ЭМААБО 
хэлтэс 

Баяжуулах 
үйлдвэр, ХХБ-
ийн хэлтэс 

Жилийн эцсийн 
тайланд тусгах 

БОНБНҮ, Компанийн дотоод 
журам, УМТ 

12 

Химийн бодис ундны усны эх 
үүсвэрт алдагдахаас 
сэргийлнэ, ундны усыг 
тогтмол хугацаанд 
шинжлүүлж байна. Химийн 
бодисыг тээвэрлэх үеийн 
савны битүүмжлэл, бүрэн 
бүтэн байдлыг байнга 
шалгана, одоо ашиглаж 
байгаа агуулахууддаа 
стандартын дагуу ашиглахад 
байнгын хяналт тавина, 
асгарсан химийн бодисыг 
зориулалтын материалаар 
цэвэрлэж байна 

ОТ 
компанийн 
үндсэн 
ажилчид 
болон 
гэрээт 

компанийн 
ажилчид, 
зочид  

Илэрсэн 
зөрчлийн тоо 

Жилийн 
турш 

 -  
ОХШХ-т 
тусгав 

ЭМААБО 
хэлтэс 

Дэд бүтэц, 
Хангамжийн 
хэлтэс болон 

Гэрээт 
компаниуд 

Жилийн эцсийн 
тайланд тусгах 

Усны тухай хууль: Зүйл 24-1.1, 
1.2; Зүйл 30; Зүйл 31-1, 2, 3, 4, 
5, 6, 8; Зүйл 33-1, 2, 3; Зүйл 34-

1, 2; MNS 4586:1998. “Усан 
орчны чанарын үзүүлэлт. 

БОНБНҮ, Компанийн дотоод 
журам, УМТ 
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№ 
Байгаль орчныг хамгаалах 
арга хэмжээ 

Хамрах 
хүрээ 

Хэмжих 
нэгж 

Тоо 
хэмжээ 

Нэгжийн 
үнэлгээ 

Нийт зардал 
/мян.төг/ 

Хэрэгжүүлэгч 
Хамтран 

хэрэгжүүлэгч 
Биелэлтийн 
шалгуур 

Баримтлах хууль, журам, 
стандарт 

13 

Шатах тослох материалыг 
алдагдахаас бүрэн сэргийлнэ, 
алдагдаж, гоожсон 
тохиолдолд зориулалтын 
материалаар цэвэрлэж байна 

Төслийн 
үйл 

ажиллагаан
ы хүрээнд 

Хяналт 
шалгалтын 

тоо, 
шалгалтаар 
илэрсэн 

зөрчлийн тоо 

Жилийн 
турш 

 200.0 2 000.0 
ЭМААБО 
хэлтэс 

Дэд бүтэц, 
Хангамжийн 
хэлтэс болон 

Гэрээт 
компаниуд 

Жилийн эцсийн 
тайланд тусгах, 
зөрчлийн тоо 

БОНБНҮ, Компанийн дотоод 
журам, УМТ 

14 

Химийн бодисоор бохирдсон 
материалын хаягдлыг ил 
задгай байлгахгүйгээр цаг 
алдалгүй зориулалтын цэгт 
зайлуулна 

Төслийн 
үйл 

ажиллагаан
ы хүрээнд 

Хяналт 
шалгалтын 

тоо, 
шалгалтаар 
илэрсэн 

зөрчлийн тоо 

Жилийн 
турш 

20.0  240.0 
ЭМААБО 
хэлтэс 

Дэд бүтцийн 
хэлтэс болон 

Гэрээт 
компаниуд 

Жилийн эцсийн 
тайланд тусгах, 
зөрчлийн тоо 

Хог хаягдлын тухай хууль 
/2012.05.17/ Зүйл 13-3, MNS 

3342:1982 1.2 

15 

Усны асуудал хариуцсан 
мэргэжилтнүүд ГӨДГ сав 
газрын зөвлөлийн 
бүрэлдэхүүнд орж Оюу 
толгойн усны мониторингийн 
чиглэлээр нээлттэй хамтын 
ажиллагааг эхлүүлж, усны 
нөөцийг хамгаалах, нөхөн 
сэргээх чиглэлээр сав газрын 
зөвлөгөө авч ажилна. 

Төслийн 
үйл 

ажиллагаан
ы хүрээнд 

- 
Жилийн 
турш 

- - 
ЭМААБО-ны  

хэлтэс 
ГӨДГ сав 

газрын зөвлөл 
Жилийн эцсийн 
тайланд тусгах 

- 

16 

Оюу толгой ХХК-ийн 
хөрөнгө оруулалтын гэрээнд 
заасанчилан  5 жил тутам 
буюу 2016 онд багтааж 
төлийн ус ашиглалт, 
зарцуулалтад хөндөлнгийн 
байгууллагаар аудит 
хийлгэнэ. 

Төслийн 
үйл 

ажиллагаан
ы хүрээнд 

- 
2016 оны 

3/4-р 
улиралд 

- - 
ЭМААБО-ны  

хэлтэс 
Эрх бүхий 
байгууллага 

Жилийн эцсийн 
тайланд тусгах 

Оюу толгой ХХК-ийн хөрөнгө 
оруулалтын гэрээ 

17 

Усны мониторонгийн 
хөтөлбөрийг өргөжүүлж 15 
хяналтын цооног шинээр 
өрөмдөж гаргах 

Төслийн 
үйл 

ажиллагаан
ы хүрээнд 

 
2016 оны 

3-р 
улиралд 

  
Эрх бүхий 
байгууллага 

ЭМААБО-ны  
хэлтэс 

Жилийн эцсийн 
тайланд тусгах 

Усны тухай хууль 

18 

Орон нутгийн иргэдтэй 
хамтран хэгэгжүүдэг хамтын 
оролцоотой мониторингийн 
хөтөлбөрийг үргэлжлүүлэн 
явуулна 

Төслийн 
үйл 

ажиллагаан
ы хүрээнд 

- 
Жилийн 
турш 

- - 
ЭМААБО-ны  

хэлтэс 
ГӨДГ сав 

газрын зөвлөл 
Жилийн эцсийн 
тайланд тусгах 
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№ 
Байгаль орчныг хамгаалах 
арга хэмжээ 

Хамрах 
хүрээ 

Хэмжих 
нэгж 

Тоо 
хэмжээ 

Нэгжийн 
үнэлгээ 

Нийт зардал 
/мян.төг/ 

Хэрэгжүүлэгч 
Хамтран 

хэрэгжүүлэгч 
Биелэлтийн 
шалгуур 

Баримтлах хууль, журам, 
стандарт 

19 

Үйлдэрлэлийн процессийн 
усны эргүүлэн ашиглалтыг 
нэмэгдүүлэх чиглэлээр 
судалгааны ажлыг 
үргэжлүүлнэ. Хаягдал 
өтгөрүүлэгчийн суултыг 
эрчимжүүлснээр хаягдлын 
байгууламжаас ууршилтаар 
алдагдах усны хэмжээг 
бууруулах зорилготой юм.   

Төслийн 
үйл 

ажиллагаан
ы хүрээнд 

- 
Жилийн 
турш 

- - 
Баяжуулах 
үйлдвэрийн 

хэлтэс  

ЭМААБО-ны  
хэлтэс 

Жилийн эцсийн 
тайланд тусгах 

Усны тухай хууль 

 Нийт     3 740.0     
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3.3.Газар ашиглалтын зохистой менежмент 

Оюу толгой ХХК нь газрыг зөв зохистой ашиглахтай холбоотой Монгол Улсын 
хууль, тогтоомжуудын шаардлагууд, байгаль орчны стандартууд, Оюу Толгой төслийн 
Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээнд тусгагдсан амлалтууд, байгаль орчинд 
нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээний шаардлагууд, Рио Тинто компанийн Е14 
стандартын шаардлагууд болон уурхайн хаалтын стратеги төлөвлөлт зэрэгт нийцүүлэн 
боловсруулсан Газрын хөндөлтийн хяналт, нөхөн сэргээлтийн менежментийн 
төлөвлөгөөг удирдлага болгон ажилладаг бөгөөд 2016 онд газрын менежментийн 
хүрээнд хэрэгжүүлэх арга хэмжээнүүдийн талаар энд танилцуулъя.  

3.3.1. Газар хөндөлтийг хянах 

Оюу Толгой компани нь газрын эвдрэлийг хамгийн бага хэмжээнд хязгаарлах 
зорилгоор 2010 оноос эхлэн Газар хөндөх зөвшөөрлийн журмыг хэрэгжүүлж байгаа 
бөгөөд хэрэгжүүлэх явцад анзаарагдсан шаардлагатай нэмэлт өөрчлөлтүүд болон 
төслийн санхүүжүүлэгч байгууллагуудын байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн 
байдлын шалгалтын дүгнэлтэд дурдсан зөвлөмжүүдийг тусган уг журмыг тогтмол 
сайжруулж ирсэн нь газрыг зөв зохистой ашиглах компанийн бодлогыг амжилттай 
хэрэгжүүлэх үндэс суурь болж байгаа төдийгүй байгаль орчны бусад менежментийн 
хэрэгжилтэд чухал үүрэг гүйцэтгэж байна. 

2016 онд Газар хөндөх зөвшөөрлийн журмыг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлнэ. Энэхүү 
журмын дагуу аливаа газар хөндөх үйл ажиллагааг эхлүүлэхээс өмнө Газар хөндөх 
дотоод зөвшөөрлийг авсан байх шаардлагатай бөгөөд зөвшөөрлөөр төлөвлөсөн ажлыг 
зөвшөөрөгдсөн талбайд гүйцэтгэхийг хянахаас гадна шимт хөрсийг хамгаалах, 
тоосжилтыг багасгах, эвдэгдсэн газрыг нөхөн сэргээх, усны эх үүсвэрүүдийг бохирдлоос 
хамгаалах,  соёлын өвийг хамгаалах, ажилчид болон орон нутгийн иргэд, мал амьтны 
аюулгүй байдлыг хангах зэрэг байгаль орчин, нийгмийн олон асуудлыг хянаж 
зохицуулна. 

Газар хөндөх зөвшөөрлийн журмын хамрах хүрээ нь зөвхөн төслийн өөрийн үйл 
ажиллагаанаас үүсэх газрын эвдрэлийг хянахад хязгаарлагдахгүй. Оюу Толгой 
компаниас хэрэгжүүлэх орон нутгийн хөгжлийг дэмжих төслүүдэд ч Газар хөндөх 
зөвшөөрөл олгож, байгаль орчин, аюулгүй ажиллагаа, нийгмийн хариуцлагын бүхий л 
шаардлагыг тавьж ажилладаг. Газар хөндөх зөвшөөрлийг олгохоос хаах хүртэл 
баримталж буй шаардлага, шатуудыг харуулсан шинэчилсэн бүдүүвчийг Хавсралт 1-д 
үзүүлэв.  

2016 онд газрын эвдрэлийг хянах менежментийн хүрээнд хэрэгжүүлэх арга 
хэмжээнүүдийг дараах хүснэгтэд үзүүлэв. 
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Хүснэгт 15. 2016 онд хэрэгжүүлэх газрын эвдрэлийг хянах арга хэмжээнүүд 

# Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Холбогдох 
журам 

Хариуцах талууд Хэрэгжилтийн баримт 

1 Аливаа газар хөндөх үйл 
ажиллагааг эхлүүлэхийн өмнө 
Газар хөндөх зөвшөөрөл авах, 
олгох 

Газар хөндөх 
зөвшөөрлийн 
журам 

Байгаль орчны хэлтэс  

 

Орон нутгийн 
харилцааны хэлтэс 

 

Төслийн багууд 

Газар хөндөхийн өмнөх 
байгаль орчны шалгалтын 
тайлангууд;  

Байгаль орчны болон орон 
нутгийн харилцааны багуудын 
дүгнэлтүүд; 

Батлагдсан газар хөндөх 
зөвшөөрлүүд; 

2 Газар хөндөх зөвшөөрөлд заасан 
шаардлагуудын хэрэгжилтийг 
хянах буюу явцын шалгалт хийж 
газрын эвдрэлийг зөвшөөрөгдсөн 
талбайд хязгаарлахыг 
баталгаажуулах 

Газар хөндөх 
зөвшөөрлийн 
журам 

Төслийн багууд Газар хөндөх зөвшөөрлийн 
хэрэгжилтийн шалгалтын 
тайлангууд 

3 Газар хөндөх зөвшөөрлийн бүртгэл 
хөтлөх 

Газар хөндөх 
зөвшөөрлийн 
журам 

Байгаль орчны хэлтэс 
(Геомэдээллийн 
системийн ажилтан, 
Газрын менежментийн 
баг) 

Геомэдээллийн сан; 

Газар хөндөх зөвшөөрлийн 
бүртгэлийн хуудас 

4 Хөндөгдсөн талбайн бүртгэл 
хөтлөх, тайлагнах 

Газар хөндөх 
зөвшөөрлийн 
журам 

Байгаль орчны хэлтэс 
(Геомэдээллийн 
системийн ажилтан, 
Газрын менежментийн 
баг) 

Геомэдээллийн сан; 

Улирал, жилийн тайлангууд 

5 Зөвшөөрөлгүй газар хөндсөн 
тохиолдолд байгаль орчны 
зөрчлөөр бүртгэж, шаардлагатай 
арга хэмжээг авахуулах 

Газар хөндөх 
зөвшөөрлийн 
журам 

Зөрчлийг 
мэдээлэх 
журам 

Байгаль орчны хэлтэс  

 

Төслийн багууд 

Бизнесийн шийдлийн систем 
дэх зөрчлийн бүртгэл; 

Зөрчлийн судалгааны 
тайлангууд 

6 
Оюу толгой - Ханбогд хоорондын 
хатуу хучилттай зам барих төслийг 
эхлүүлнэ  

- Барилга инженерийн 
хэлтэс 

Жилийн тайлан 

7 
Цагаан хаднаас Гашуун сухайтын 
боомтын 18 км хатуу хучилттай 
замыг  барьж  дуусгана 

- Барилга инженерийн 
хэлтэс 

Жилийн тайлан 

8 
Оюу толгойн тээврийн хэрэгслийн 
хэрэглээнд хяналт тавих, тоог 
багасгах төсөл амжилттай 
хэрэгжиж одоогоор нийт 500 орчим 
тээврийн хэрэгслийг 20%-р 
багасгаснаар төслийн талбай дотор 
болон гадна үйлдэх жолоодлогыг 
хязгаарлаж, бууруулсан. Тээврийн 
хэрэгслийн тоог үргэлжлүүлэн 
хянаж, шаардлагатай бол 
бууруулна. 

- Тээврийн хэлтэс Жилийн тайлан 

9 
Оюу толгойн ханган нийлүүлэгч, 
гэрээт байгууллагын тээврийн 
хэрэгсэл зөвхөн батлагдсан 

- Бүх хэлтэс Жилийн тайлан 



Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө – 2016  

Хуудас - 53 

 

маршрут, хурдтай жолоодох 
аяллын менежментийн журмыг 
сайжруулсан. 2016 онд 
гүйцэтгэлийн шалгалт явуулна. 

10 
2015 онд Оюу толгойн тээврийн 
хэрэгсэл, өөрөө явагч машин 
механизм бүрт GPS системийг 
бүрэн суурилуулснаар аяллын 
маршрурт, хурдыг хянаж ажиллаж 
байгаа ба 2016 он урт хугацааны 
гэрээт байгууллагын машинуудад 
суурилуулна.  

- Тээврийн хэлтэс Жилийн тайлан 

11 
Харуул хамгаалалтын ажилтнууд 
Оюу толгойн машин зөвхөн 
зөвшөөрөгдсөн замаар зорчиж 
байгаа эсэхэд хяналт тотмол тавьж 
ажиллана. 

- Харуул хамгаалалтын 
хэлтэс 

Жилийн тайлан 
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3.3.2. Шимт хөрсийг хамгаалах 

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. 2016 онд шимт хөрсийг хамгаалах менежментийн хүрээнд 
хэрэгжүүлэх арга хэмжээнүүдийг доорх хүснэгтэд үзүүлэв. 

Хүснэгт 16. 2016 онд хэрэгжүүлэх шимт хөрсийг хамгаалах хяналтын арга хэмжээнүүд 

# Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Холбогдох журам Хариуцах талууд Хэрэгжилтийн баримт 

1 Аливаа газар хөндөх үйл 
ажиллагааны өмнө шимт хөрсийг 
зохих гүнд хуулж, зөв зохистой 
хадгалах 

Газар хөндөх 
зөвшөөрлийн журам 

Шимт хөрсийг 
хамгаалах журам 

Байгаль орчны хэлтэс 
(Газрын 
менежментийн баг, 
Ургамлын судалгааны 
баг) 

Төслийн багууд 

Газар хөндөхийн өмнөх 
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; 

Газар хөндөх 
зөвшөөрлийн журам 

Шимт хөрсийг 
хамгаалах журам 

Байгаль орчны хэлтэс 
(Газрын 
менежментийн баг, 
Ургамлын судалгааны 
баг) 

 

 

Шимт хөрсний 
бүртгэлийн хуудас; 

Техникийн нөхөн 
сэргээлтийн 
гүйцэтгэлийн 
тайлангууд 
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- 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; 

 

Төслийн багууд 

3.3.3. Хөндөгдсөн газрын нөхөн сэргээлт 

Үйл ажиллагааны явцад хөндөгдсөн талбайнуудыг цаг тухайд нь нөхөн сэргээж 
байх нь уурхайн хаалтын чухал бэлтгэл хэсэг бөгөөд энэ нь хөрсний элэгдэл, тоосны 
хяналт, хүн малын аюулгүй байдал, орчны үзэмж гэх мэт олон асуудлыг шийдэхээс 
гадна шимт хөрсийг урт удаан хугацаагаар хадгалж, үржил шимт чанарыг муутгахгүй 
байх нөхцөлийг бүрдүүлэх стратегийн чухал ач холбогдолтой юм.  
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3.3.4. Хөрсөн бүрхэвчид үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 

Оюу толгой ХХК-ийн Байгаль орчны хэлтсээс хөрсний элэгдэл доройтлыг үнэлэх, 
судалгааны ажлын хэдэн хэдэн чиглэлээр явуулсан бөгөөд эдгээр судалгааны ажлуудыг 
2016 онд үргэлжлүүлэн хийнэ. Үүнд: 

1. Газрын элэгдэл доройтлын судалгаа: 2014 онд Шинжлэх ухааны академийн Гео-
экологийн хүрээлэнгээр уурхайн талбай, Оюу толгой-Гашуун сухайтын чиглэлийн 
зам дагуу, Оюу толгой–Гүний хоолойн ус дамжуулах шугам хоолойн дагуу, Ундай 
голын голдиролд тохируулга хийсэн талбайд газрын доройтлын тойм судалгаа 
хийлгэсэн ба нарийвчилсан 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: Оюу 
толгой уурхайн төслийн талбайгаас гадна Оюу толгой-Гашуунсухайтын, Ханбогд 
чиглэлийн зам дагуу, Оюу толгой – Гүний хоолойн ус дамжуулах шугам хоолойн 
дагуу, Ундай голын голдиролд тохируулга хийсэн хэсэг, түүний дээд доод урсгал гэх 
мэт уурхайн үйл ажиллагааны нөлөөлөлд өртсөн талбайнууддаа үерийн урсац, 
түүнээс уусэх хөрсний элэгдэл, хуримтлалын мониторингийг тогтмол хийдэг ба 
мониторингийн үр дүнд үерийн урсцаас үүсэх хөрсний элэгдлийн бууруулах 
тодорхой арга хэмжээг авдаг. Уг ажлыг 2016 онд үргэлжлүүлэн хийнэ 

3. Өнгөн хөрсний овоолгын чанарын мониторинг: Оюу толгой уурхайн барилга ажил, 
хөрс хуулалтын үеэр өнгөн хөрсний боломжтой бүх хэсгүүдэд 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.   
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Хүснэгт 17. Хөрсөн бүрхэвчид үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөө 

№ 
Байгаль орчныг хамгаалах арга 

хэмжээ 
Хамрах 
хүрээ 

Хэмжих 
нэгж 

Тоо 
хэмжээ 

Нэгжийн 
үнэлгээ 

Нийт 
зардал 

/мян.төг/ 

Хэрэгжүүлэг
ч 

Хамтр
ан 

хэрэгж
үүлэгч 

Биелэлтийн 
шалгуур 

Баримтлах хууль, журам, стандарт 

1 

ГХ газрын доорх усны ордын талбайд 
хөрс, ургамал, газрын ландшафтын  
өөрчлөлтийг үнэлэх судалгаа (2014-2015 
онд хийгдсэн, үргэлжлүүлэн 2016 онд 
хийгдэнэ) 

ГХ газрын 
доорх усны 
орд байрлах 
нутаг 
дэвсгэр 

ш 1 60 000.0 60 000.0 БО-ны 
үнэлгээ, 
зөвлөгөөний 
Эс Си И ХХК 

ОТ 
ХХК 

Гүйцэтгэлийн 
%  

 

2 

Газрын эвдрэлийг аль болох бага 
хэмжээнд байлгах талаар анхаарч, зөвхөн 
зөвшөөрөгдсөн замаар тээвэрлэлт хийх, 
барилга байгууламжид ашиглагдаж буй 
талбайн хэмжээг чухал шаардлагагүй 
тохиолдолд нэмэгдүүлэхгүй байх, нөхөн 
сэргээх арга хэмжээ авч байна 

Төслийн 
талбайн 
хэмжээнд; 
Байнга 

    - ҮА-ы 
зардалд 
багтана  

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

3 

Уурхайн үйл ажиллагаа болон дэд 
бүтцийн барилга байгууламжуудтай 
холбогдон үүсэж бий болсон газрын 
уурхайн явцын болон хаалтын нөхөн 
сэргээлтийн төлөвлөгөөний дагуу нөхөн 
сэргээнэ, ургамалжуулна 

Төслийн 
талбайн 
хэмжээнд; 
Байнга 

     - Нөхөн 
сэргээлти
йн 
төлөвлөг
өөнд 
тусгав 

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

4 

Асгамал хөрстэй талбайг шигшсэн 
хайргаар хучина 

нөлөөлөлд 
өртөж буй 
нийт нутаг 
дэвсгэрт; 
байнга 

тонн 
эсвэл 
куб 
метр 

   - ҮА 
зардалд 
багтана 

Байгаль 
орчны хэлтэс 

  дотоод "Газар 
хөндөх 
зөвшөөрөл"-н 
систем 

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

5 

ИУ хана, гадаргууг урт хугацааны турш 
тогтвортой байхуйцаар хэлбэржүүлж 
байна, тогтворжилт муутай болон 
аюултай байдалд хүргэж болзошгүй 
ухмалууд, хаягдлын байгууламжийн 
хана, тэдгээрийн тогтвортой байдалд 
тогтмол хяналт тавьж, засаж байна  

ИУ, ХЧО, 
Баяжуулах 
үйлдвэрийн 
ХХС 

     -  Үйл 
ажиллага
аны 
зардалд 
багтдаг 

ИУ хэлтэс, 
Баяжуулах 
үйлдвэрийн 
ХХС-ийн баг 

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

6 

ИУ болон газар эвдэх бусад үйл 
ажиллагааг эхлүүлэхийн өмнө өнгөн 
хөрсийг хуулан авч, тусгайлан овоолго 
байгуулан хадгалж байна 

Төслийн 
хэрэгжиж 
буй нийт 
талбай 

     -  Үйл 
ажиллага
аны 
зардалд 
багтдаг 

Газар хөндөх 
үйл 
ажиллагаа 
явуулж буй 
хэлтэс 
нэгжүүд 

БО-ы 
хэлтэс 

  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 
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№ 
Байгаль орчныг хамгаалах арга 

хэмжээ 
Хамрах 
хүрээ 

Хэмжих 
нэгж 

Тоо 
хэмжээ 

Нэгжийн 
үнэлгээ 

Нийт 
зардал 

/мян.төг/ 

Хэрэгжүүлэг
ч 

Хамтр
ан 

хэрэгж
үүлэгч 

Биелэлтийн 
шалгуур 

Баримтлах хууль, журам, стандарт 

7 

ХЧО, ХХС-аас хүчил үүсгэгч чулуулаг 
угаагдах, мөн үйлдвэрлэлийн явцад 
үүссэн бусад хорт бодисууд угаагдаж 
хөрсөнд бохирдол үүсгэхээс сэргийлэх 
Уусамтгай бодисууд агуулсан уусмал 
болон уурхайн хаягдлын удаан 
хугацааны туршид хүчил үүсэж, хөрс 
бохирдохоос хамгаалах, сэргийлэх 
үүднээс уурхайн хаягдал чулуулгийн 
овоолго, ХХС-ийн менежментийн 
төлөвлөгөөг боловсруулж, хэрэгжүүлж 
байна 

ИУ, ХЧО, 
Баяжуулах 
үйлдвэрийн 
ХХС-ийн 
талбай 

     - -  ИУ хэлтэс Байгал
ь 
орчны 
хэлтэс 

  Газрын тухай хууль: 50.1.1.  
MNS 5914:2008 "Эвдэрсэн газрын нөхөн сэргээлт. Нэр 
томъёо, тодорхойлолт" 
MNS 5915:2008 "Уул уурхайн үйл ажиллагаагаар 
эвдэрсэн газрын ангилал" 
MNS 5916:2008 "Газар шорооны ажлын үед шимт хөрс 
хуулалт, хадгалалт" 
MNS 5917:2008 "Уул уурхайн үйл ажиллагаагаар 
эвдэрсэн газрын нөхөн сэргээлт. Техникийн ерөнхий 
шаардлага" 
Ахуйн болон үйлдвэрлэлийн хог хаягдлын тухай хууль: 
Зүйл 10-1, 10-2, 10-3, 11, 12-2 

8 

Хог хаягдлаар хөрс бохирдохоос 
сэргийлэх - Ажиллагсдын байр, хоолны 
газрын талбайг тогтмол хугацаанд 
цэвэрлэж байна  

Төсөл 
хэрэгжиж 
буй нийт 
талбайн 
хэмжээнд 

    50.0 500.0   Бүх 
ажилчи
д 

  Газрын тухай хууль: 50.1.1.  
MNS 5914:2008 "Эвдэрсэн газрын нөхөн сэргээлт. Нэр 
томъёо, тодорхойлолт" 
MNS 5915:2008 "Уул уурхайн үйл ажиллагаагаар 
эвдэрсэн газрын ангилал" 
MNS 5916:2008 "Газар шорооны ажлын үед шимт хөрс 
хуулалт, хадгалалт" 
MNS 5917:2008 "Уул уурхайн үйл ажиллагаагаар 
эвдэрсэн газрын нөхөн сэргээлт. Техникийн ерөнхий 
шаардлага" 

9 

Түлшний агуулах NOx, SОx, тоосжилт 
болон хүнд металлын агууламжийг 
тогтмол хянаж, хөрс бохирдуулахаас 
урьдчилан сэргийлнэ   

Түлш 
агуулах 
болон 
түгээх станц 

    - ОХШ-т 
тусгав 

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

10 

Шатах тослох материал алдагдахаас 
сэргийлэх, асгаралт гарч болзошгүй 
газруудад хамгаалалтын суурь хийх, 
ялангуяа түлш агуулах босоо савыг 
давхар гадаргатай барьж байгуулах, 
босоо савнаас генераторуудад холбосон 
шугам хоолойн шуудуунд үл нэвчүүлэх 
хальс хийх, асгарсан үед хэрэглэх 
шингээгч бодис, материалыг зохих 
газарт байршуулах, тэмдэг тэмдэглэгээг 
байршуулах, тогтмол хянах  зэрэг арга 
хэмжээ авна 

Дизель 
цахилгаан 
станцын 
талбай, Үйл 
ажиллагаан
ы үед 

     15.0 300.0 Дизель 
цахилгаан 
станцын үйл 
ажиллагаагаа
ны баг 

Байгал
ь 
орчны 
хэлтэс 

  MNS 5916:2008 Газар шорооны ажлын үед шимт хөрс 
хуулалт, хадгалалтын стандарт 
MNS 5850:2008 Хөрсний чанар. Хөрс бохирдуулагч 
бодис, элементүүдийн зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ 
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№ 
Байгаль орчныг хамгаалах арга 

хэмжээ 
Хамрах 
хүрээ 

Хэмжих 
нэгж 

Тоо 
хэмжээ 

Нэгжийн 
үнэлгээ 

Нийт 
зардал 

/мян.төг/ 

Хэрэгжүүлэг
ч 

Хамтр
ан 

хэрэгж
үүлэгч 

Биелэлтийн 
шалгуур 

Баримтлах хууль, журам, стандарт 

11 

Тэсрэх бодисын үйлдвэрл, Баяжуулах 
үйлдвэр гэх мэт үйлдвэрлэлд 
ашиглагдаж буй химийн бодисын 
алдагдлаас хөрс бохирдохоос сэргийлнэ, 
асгаралт гарсан даруйд цэвэрлэх 
материалаар бүрэн хангасан байна, 
ХАЛМ ажлын байранд заавал байна 

Тэсрэх 
бодисын 
үйлдвэрийн 
талбай, Үйл 
ажиллагаан
ы үед 

     20.0  400.0 Ил уурхайн 
тэсрэх 
бодисын 
үйлдвэр 

    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 

12 

Бохир ус цэвэршүүлэх байгууламжийн 
аливаа доголдлоос бохир ус хөрсөнд 
алдагдахаас сэргийлнэ - Тоног 
төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн, аюулгүй 
байдлыг байнга шалгаж, хэрвээ ямар нэг 
гэмтэл илэрвэл шуурхай арга хэмжээ 
авна 

БУЦБ, Үйл 
ажиллагаан
ы үед  

     -  ША 
зардалд 
багтдаг 

Бохир ус 
цэвэршүүлэх 
байгууламж 

    "Усны тухай" хууль: Зүйл 24-1.1, 1.2; 30; 31-1, 2, 3, 4, 5, 
6, 8; 33-1, 2, 3; 34-1, 2. 
MNS 4586:1998 Усан орчны чанарын үзүүлэлт. Ерөнхий 
шаардлага 
MNS 3342:1982 Байгаль орчны хамгаалал, усан мандал. 
Газрын доорх усыг бохирдохоос хамгаалах ерөнхий 
шаардлага 

13 

Шингэн хаягдал хаях цэгийг хөрсөнд үл 
нэвчүүлэх материалаар (шавар элс) 
доторлож, хальж асгарахаас сэргийлэх, 
төвшинд нь байнгын хэмжилт хийж 
байна 

Химийн 
бодисын 
агуулах үйл  
ажиллагаан
ы үед  

     -  ОХШХ-
т тусгав 

Төв агуулах ЭМАА
БОАА 
хэлтэс 

  Химийн хорт болон аюултай бодисыг хадгалах, 
тээвэрлэх, ашиглах, устгах журам. БОАЖ-ын яамны 
сайд, ЭМ-ийн яамны сайд, ОБЕГ-н даргын 28/40/29 
дүгээр хамтарсан тушаал 2009. 
Хог хаягдлын тухай хууль 2012.05.17 заалт: зүйл 12, 13, 
14, 16 

14 

ОТ-ГС замын чиглэлийн дагуух карьер 
болон хэрэглэгдэхээ больсон хуучин 
замыг нөхөн сэргээнэ 

ОТ-ГС 
замын 
дагууд  

     - Нөхөн 
сэргээлти
йн 
төлөвлөг
өөнд 
тусгасан 

Зам барилгын 
ажил хийж 
гүйцэтгэсэн 
гэрээт 
компани 

ЭМАА
БОАА 
хэлтэс 

  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 

15 

ОТ-ГС замын дагуух хөрсний 
бохирдлоос сэргийлж, машин техникийг 
засаж сайжруулсан, тогтсон замаар 
явуулж байна 

Төслийн 
талбайн 
хэмжээнд 

     -  -       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 

16 

Бэлчээрийн судалгааг цаашид 
үргэлжлүүлэн хийж, хөтөлбөр 
боловсруулан ажиллана. 

ХХС, 
Байнга 

    60 000.0 60 000.0         

 Нийт     121 200.0     
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3.4.Агаарын чанарын менежмент 

Хүснэгт 18. Агаарын чанарт үзүүлж болзошгүй сөрөг нөлөөг бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөө 

№ 
Байгаль орчныг 

хамгаалах арга хэмжээ 
Хамрах 
хүрээ 

Хэмжих 
нэгж 

Тоо 
хэмжээ 

Нэгжийн 
үнэлгээ 

Нийт 
зардал 

/мян.төг/ 
Хэрэгжүүлэгч 

Хамтран 
хэрэгжүү
лэгч 

Биелэлтийн шалгуур Баримтлах хууль, журам, стандарт 

1 
Тоосжилтыг бууруулах 
замын усалгаа хийнэ 

Шаардлагат
ай бүх зам, 
дулааны 
улиралд 

тн/км 
Нийт 
ХХХ 
тн/км 

- 
ҮА-ы 
зардалд 
ордог 

Кэмп ба сайтын 
үйлчилгээний 
хэлтэс 

Байгаль 
орчны 
хэлтэс 

тоосны хяналт 
мониторингийн үр дүн 

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

2 
Замын засвар, арчилгаа 
хийнэ 

Төслийн 
талбайн 
дотоод  зам, 
тогтмол 

км 

Засвар 
үйлчилг
ээ 
шаардла
гатай 
үед 

- 
ҮА-ы 
зардалд 
ордог 

Хүнд машин, 
механизмын 
хэлтэс 

  

Замын засвар, 
арчилгааны хувиар; 
тоосны 
мониторингийн үр дүн 

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

3 

Хурдны хязгаарын тэмдэг, 
тэмдэглээ байрлуулна, 
тээврийн хэрэгслүүдэд 
байрлуулсан GPS-ийн 
мэдээнд хяналт тавина 

Төслийн 
талбай; 
Бүтэн 
жилийн 
турш 

    - - 

Кэмп ба сайтын 
үйлчилгээний 
хэлтсийн - 
Хяналтын өрөө 

ЭМААБ
О хэлтэс 

Хяналтын өрөөний 
мэдээ 

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

4 

Тээврийн хэрэгсэл, хүнд 
машин механизм, 
техникийг үзлэгт хамруулж, 
тэдгээрээс ялгарах хорт 
утааг стандартын төвшинд 
байлгана, засвар үйлчилгээг 
тогтмол хийж байна 

Уурхайд 
ашиглагдаж 
байгаа нийт 
тээврийн 
хэрэгсэл, 
хүнд машин 
механизм; 
тогтмол 

    - 
ҮА-ы 
зардалд 
ордог 

Тээврийн 
хэрэгсэл, хүнд 
машин 
механизмын 
засвар 
үйлчилгээний 
хэлтэс 

  

Тээврийн хэрэгсэл, 
хүнд машин 
механизмуудад 
хувиарт үзлэг, засвар 
үйлчилгээ хийсэн 
бүртгэл 

"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" 

5 
Хүчтэй салхитай үед хөрс 
хуулах, ачиж буулгах үйл 
ажиллагааг зогсооно  

ИУ талбай, 
тогтмол 

Тодорхо
йлох 
боломж
гүй 

Салхин
ы хурд 
12м/с-
ээс 
давсан 
тохиолд
ол бүр 

Тооцох 
боломжгүй 

Тооцох 
боломжгүй 

ИУ хэлтэс   

ИУ талбайд байрлах 
ОР01, ОР02 цэгүүд 
дээрх тоосны хяналт 
шинжилгээний үр дүн  

"Агаарын тухай" болон "Агаарын 
бохирдлын төлбөрийн тухай" хууль; 
MNS 4585:2007 "Агаарын чанар. 
Техникийн ерөнхий шаардлага" 
MNS 5885:2008 "Агаарт байх 
бохирдуулах бодисын хүлцэх хэмжээ. 
Техникийн ерөнхий шаардлага" 
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6 
Хаягдал зутангийн 
гадаргууг байнга чийгтэй 
байлгах 

Баяжуулах 
үйлдвэрийн 
ХХС, бүтэн 
жилийн 
турш 

Тодорхо
йлох 
боломж
гүй 

Тодорхо
йлох 
боломж
гүй 

Тооцох 
боломжгүй 

Тооцох 
боломжгүй 

Баяжуулах 
үйлдвэрийн 
Хаягдлын 
сангийн хэлтэс 

  

Баяжуулах үйлдвэрийн 
ХХС-ийн талбайд 
байрлах DMP-TSF01, 
DMP-TSF02 цэгүүд 
дээрх тоосны хяналт 
шинжилгээний үр дүн 

"Агаарын тухай" болон "Агаарын 
бохирдлын төлбөрийн тухай" хууль; 
MNS 4585:2007 "Агаарын чанар. 
Техникийн ерөнхий шаардлага" 
MNS 5885:2008 "Агаарт байх 
бохирдуулах бодисын хүлцэх хэмжээ. 
Техникийн ерөнхий шаардлага" 
 

7 

БУЦБ-аас гарах эвгүй 
үнэрийг багасгахын тулд 
лаг болон хатуу хог 
хаягдлыг битүү саванд 
тээвэрлэж, хаягдлын цэгт 
хаяж, хөрсөөр хучиж байна   

БУЦБ; 
тогтмол 

тн 
 

- 
ҮА-ы 
зардалд 
багтдаг  

      

"Агаарын тухай" хууль: Зүйл 9-1, 2, 3; 
10-1, 2, 3, 4, 5, 6; 11-1, 2, 3; 13-1, 2.  
MNS 4226:2000 "Агаарын чанар. 
Ерөнхий ухагдахуун. Хэмжих нэг" 
MNS 4585:2007 "Агаарын чанар. 
Техникийн ерөнхий шаардлага" 

8 

Инсинератороос агаарт хорт 
хий ялгарч орчны агаарыг 
бохирдуулахаас сэргийлж, 
шүүлтүүрийг тогтмол сольж 
байна 

Хаягдал 
боловсруула
х төв 

     - 
ҮА-ы 
зардалд 
багтдаг  

      

"Ахуйн болон үйлдвэрлэлийн хог 
хаягдлын тухай" хууль: Зүйл 10-1, 2, 3; 
11; 12-2;  
"Ариун цэврийн тухай" хууль: Зүйл 7-4, 
5; 55-1; 

9 

Яндангийн хаягдал утаанд 
агуулагдах 
бохирдуулагчдын 
агууламжийг бууруулах 
арга хэмжээг тодорхойлно 

Төв 
дулааны 
станц 

   70 000.0 70 000.0 

Оюу Толгой 
төслийн Төв 
дулааны станц, 
болон ХХМТ 

    
Монгол улсын Агаарын тухай хууль, 
MNS6298:2011, MNS6342:2012, 
MNS6342:2012 

10 

ХХБ-аас үүсэж болзошгүй 
тоосжилтыг багасгах 
туршлага судлах ажлыг 
үргэлжлүүлэн гүйцэтгэнэ  

ХХС     20 000.0 20 000.0 
Баяжуулах 
үйлдвэрийн 
ХХС хэлтэс 

Байгаль 
орчны 
хэлтэс 

Хяналт шинжилгээний 
үр дүн 

Монгол улсын Агаарын тухай хууль, 
MNS6298:2011, MNS6342:2012, 
MNS6342:2012 

11 

Тоосжилтыг бууруулах, 
Хөөсөн системийн 
тогтвортой үйл ажиллагааг 
хангана 

анхдагч 
бутлуур, 
хүдрийн 
агуулах 

 
24 
цагийн 
турш 

- 
ҮА-ы 
зардалд 
багтдаг  

Анхдагч 
бутлуурын баг, 

Байгаль 
орчны 
хэлтэс 

Хүдрийн агуулахын 
орчимд хийгдэж буй 
тоосны 
мониторингийн үр дүн 

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

12 

Хог хаягдал булшлах 
талбайгаас эвгүй үнэр 
гарсан тохиолдолд хөрсөөр 
булах, үнэр дарагч байгаль 
орчинд ээлтэй 
бүтээгдэхүүнийг ашиглаж 
байна 

ХХМТ Тонн 

Хэрэглэ
сэн 
бодисы
н нийт 
хэмжээ 

 -  - 

Дэд бүтцийн 
хэлтэс - Хаягдал 
боловсруулах 
байгууламжийн 
баг 

Байгаль 
орчны 
хэлтэс 

Хяналт шинжилгээний 
үр дүн 

"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; 
 

 Нийт     90 000.0     
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3.5. Өмнөговь аймгийн холбогдох газруудын хамтарсан шалгалтгаар 
гарсан дүгнэлтийн дагуу хийгдэхээр төлөвлөсөн ажлын төлөвлөгөө 

Өмнөговь аймгийн Байгаль орчны газар, Мэргэжлийн хяналтын газар, Галба-Өөш 
Долоодын Говийн Сав Газар, Ханбогд сумын байгаль хамгаалагч нарын бүрэлдэхүүнтэй 
ажлын хэсгийн Оюу толгой төслийн 2015 оны Байгаль орчны Менежментийн 
төлөвлөгөөний биелэлтэд хийсэн дүгнэлтээр өгсөн зөвлөмж болон зөвлөмжийн дагуу 
дараах ажлуудыг хийхээр төлөвлөөд байна.  

Хүснэгт 19. Хийхээр төлөвлөсөн ажлын жагсаалт 

№ Зөвлөмж Зөвлөмжийн дагуу хийхээр төлөвлөж буй арга 
хэмжээ 

1 Хулгайн анг бууруулах чиглэлээр 
хийгдэж буй ажлын арга хэлбэрийг 
өөрчилж, үр дүнг нэмэгдүүлэх ажлын 
хүрээнд хилийн заставууд болон идэвхтэн 
Байгаль хамгаалагчдыг судалгаа 
мониторингод хамруулж боломжит тоног 
төхөөрөмжөөр хангаж өдөр тутмын 
ажиглалт судалгаа хийх арга зүйгээр 
хангах 

Энэ хөтөлбөрийг энэ чиглэлээр Монголдоо төдийгүй 
олон улсад хэрэгжүүлж буй туршлагатай мэргэжлийн 
байгууллага болох Байгаль зэрлэг амьтан хамгаалах 
нийгэмлэг гүйцэтгэж байгаа. Энэ хөтөлбөр урт 
хугацаанд өргөжин хэрэгжих тул гарах үр дүн тийм 
хурдан байхгүй. Энэ хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байгаа 
аргазүй нь ШУ-ны үндэслэлтэй ба манай төслийн 
хувьд урт хугацаандаа тогтвортой, бодитой үр дүнг 
илүү чухалчилж байна. Өмнөговь аймгийн Байгаль 
орчин, аялал жуулчлалын газрын мэргэжилтнүүдтэй 
уулзалт зохион байгуулж, энэ зөвлөмжин дээр 
тодруулга авна. 

2 Байгаль хамгаалах иргэдийн нөхөрлөл, 
байгаль хамгаалах клуб, идэвхтэн байгаль 
хамгаалагчидтай хамтран ажиллах 
бодлогыг төлөвлөгөөндөө тусган ажиллах 

 Хууль бус анг бууруулах дүйцүүлэн хамгааллын 
ажилд Өмнөговь аймгийн хууль сахиулах 
байгууллагын төлөөллүүд, Говийн бага дархан 
цаазат газрын мэргэжилтэн, байгаль хамгаалагч, 
сумын байгаль орчны байцаагч, байгаль 
хамгаалагч нар оролцож байгаа. Мөн нутгийн 
иргэдийн оролцоотой байгаль орчны 
мониторингийн ажил үргэлжлэн хийгдэж байна.  

 2016 онд дүйцүүлэн хамгааллын ажлын 
чиглэлээр хийгдэж буй ажлын хүрээнд орон 
нутгийн 2 компани загийн нөхөн тарилт хийхээр 
сонгогдсон.  

 Орон нутгийн иргэдтэй хамтарсан орчны хяналт 
шинжилгээний хөтөлбөрийг үргэлжлүүлэн 
явуулна. 

 Цаашид бусад орон нутгийн нөхөрлөл, 
компаниудтай хамтран ажиллах боломжийг 
судалж байна. 

3 Хаягдлын далангийн зонхилох салхины 
доод хэсэгт хөрс, ургамлын болон тоосны 
мониторингийн цэгтэй болох. 
Мониторингийг тогтмол хийж, үр дүнг 
олон нийтэд тайлагнах  

2016 оны Байгаль орчны менежментийн 
төлөвлөгөөний хүрээнд дараах мониторингийн 
ажлуудыг гүйцэтгэнэ: 

 Ургамлын мониторинг - 4 цэг  
 Тоосны мониторинг - 3 цэгт 
 Хөрсний мониторинг - 4 цэгт 

4 Орон нутгийн төр захиргааны Оюу толгой ХХК нь 2015 оны  5 сарын 22-ны #1243 
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байгууллагын холбогдох албан тушаалтан 
/Байгаль хамгаалагч, байгаль орчны 
бодлогын мэргэжилтэн/-уудад тайлан 
мэдээ, судалгааны үр дүнг шуурхай 
хүргүүлж байх. БОМТ-ний тайлан, 
төлөвлөгөө, шинээр хэрэгжиж байгаа 
төслүүдийн БОНБНҮ-г тухай бүр 
хүргүүлж байгаагүй дутагдал гарсан 
байна.  

албан тоотоор 2014 оны Байгаль орчны 
менежментийн төлөвлөгөөний биелэлтийн тайлан 
болон 2015 оны Байгаль орчны менежментийн 
төлөвлөгөөг Байгаль орчин, ногоон хөгжил, аялал 
жуулчлалын яамаар батлагдсан даруй үйл 
ажиллагаагаа явуулж буй Өмнөговь аймгийн Байгаль 
орчин аялал жуулчлалын газар, Мэргэжлийн 
хяналтын газар, Ханбогд сумын Засаг даргын тамгын 
газарт тус тус хүргүүлсэн. Оюу толгой ХХК нь 
Ханбогд сумын Засаг даргын тамгын газарт 
батлагдсан тайлан талавлагаанүүдээ уаг хугацаанд нь 
тогтмол хүргүүлж хамтран ажилласаар ирсэн цаашид 
энэ хамтын ажиллагаагаа үргэлжлүүлнэ. 

5 Сумын нийтийн эзэмшлийн талбайн бүх 
нийтийн цэвэрлэгээнд Оюу толгой ХХК-
ийн орон нутагт амьдарч байгаа иргэд 
оролцдоггүй тул Орон нутгийн төр 
захиргааны байгууллагатай хамтран 
нийтийн эзэмшлийн талбайн хог хаягдлыг 
цэвэрлэх, хог хаягдлын нөлөөллийг 
бууруулах бусад арга хэмжээнүүдийг 
БОМТөлөвлөгөөнд тусган хэрэгжүүлэх 

Оюу толгой ХХК-ийн Байгаль орчны баг хавар, 
намар цэвэрлэгээний ажлыг тодорхой газруудад 
зохион байгуулан тайлангаа орон нутагт гаргаж 
өгдөг уламжлалтай. 2016 онд ч энэ ажлаа өргөжүүлэн 
явуулна. Үүнд: 

 ХБ сумын уст цэгүүд дээр цэвэрлэгээ  
 ОТ-Нүүрсний замын дагуу зам цэвэрлэгээ  
 ОТ-ХБ зам дагуу хог хаягдлыг ОТ ХХК хог 

хаягдал тээврийн машин ашиглан цуглуулах 

Хог хаягдлын хувьд хаясан хойно нь цэвэрлэх бус ил 
задгай хаяхаас сэргийлэхийн тулд иргэдийн байгаль, 
экологийн боловсролыг дээшлүүлэх зэрэг урт 
хугацаандаа тогтвортой ажлыг зохион байгуулах нь 
илүү үр дүнтэй арга юм.   

6 Хог хаягдлын менежментийн төвд 
хаягдаж байгаа хаягдлыг төрөлжүүлэх, 
2догч түүхий эд боловсруулдаг аж ахуйн 
нэгжид бүрэн нийлүүлэх, хоолны 
хаягдлын хэмжээг багасгаж, туслах аж 
ахуйд нийлүүлэх 

Хог хаягдлын ангилан ялгалтын илүү чанаржуулах, 
үр дүнтэй байдлаар явуулах зорилгоор дараах 
ажлуудыг хийнэ. Үүнд: 

 Өглөөний хурал дээр хог хаягдлын ангиллын 
талаар ажилчдын мэдлэгийг сайжруулж, хогны 
ангилан ялгалтын үр дүнтэй болгоход чиглэсэн 
арга хэмжээнүүдийг авна.  

 Бусад уурхайн туршлагыг судлан ОТ хэмжээнд 
хэрэгжүүлэх боломжтой арга замыг судална. 

7 Биологийн олон янз байдлыг дүйцүүлэн 
хамгаалах ажлын хүрээнд уурхайн 
нөлөөллийг судлан тогтоох, дүйцүүлэн 
хамгаалах арга хэмжээг тодорхойлох, 
аймгийн ИТХ-ын 2015 оны 04 сарын 55 
дугаар тогтоолоор батлагдсан газар нутагт 
дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээг 
хэрэгжүүлэх 

Биологийн олон янз байдалд уурхайн зүгээс үзүүлэх, 
үзүүлж буй сөрөг нөлөөллийг тогтоох судалгааны 
ажлууд үнэлгээ, судалгааны ажлын хүрээнд хийгдсэн 
мөн үргэлжлүүлэн хийгдсээр байгаа. Байгаль, зэрлэг 
амьтан хамгаалах нийгэмлэг болон гадны эрдэмтэн 
судлаачидтай Оюу Толгой хамтран биологийн олон 
янз байдлын урт хугацааны цогц мониторинг төслийг 
2013 оноос хэрэгжүүлж байна. Хулан, хар сүүлтэд 
сансрын дамжуулагч зүүн судлах, тууртан амьтны 
тооллого судалгаа нь энэ төслийн хүрээнд хийгдэж 
буй ажлууд юм. ОТ ХХК-иас явуулж буй Биологийн 
олон янз байдлын дүйцүүлэн хамгаалах ажлыг 
Өмнөговь аймгийн ИТХ-ын 2015 оны тоот 
тогтоолоор батлагдсан холбогдох журамтай хэрхэн 
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уялдуулах талаар аймгийн Байгаль орчны газартай 
уулзалт зохион байгуулан зөвлөлдөнө. 

8 Аймгийн ИТХ-ын 2015 оны 04 сарын 56 
дугаар тогтоолоор батлагдсан “1 тонн 
баялаг-1 мод хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх 
арга хэмжээний хүрээнд дунд хугацааны 
төлөвлөлтийг гаргах. “1 тонн байлаг-1мод 
хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх ажлын 
хүрээнд Ундайн голын хайлаасыг 
нэмэгдүүлэх. Тухайлбал мод тарих, ойн 
зурвас байгуулах, төв суурин газрын 
ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх 
газрыг үе шаттайгаар төлөвлөн 2016 
оноос хэрэгжүүлж ажиллах.  

ОТ төслийн зүгээс байгалийн ургамлын ялангуяа 
говь цөлийн бүс нутгийн ургамлыг үржүүлэх ажлыг 
санаачлан ажиллаж байгаа анхдагч уул уурхайн 
компанийн нэг юм. Компанийн зүгээс энэхүү ажилд 
орон нутгийн ажилчдад 21 ажлын байрыг бий 
болгосон бөгөөд 2012-2015 оны хугацаанд нийт 
53675 ш тарьц суулгацыг аймаг, сумын төв болон 
нөхөрлөл гишүүдэд үнэ төлбөргүйгээр тараан өгч 
хамтран ажиллаж байна. Эдгээр тарьц суулгац бүр 1 
жил хүлэмжид, 1 жил гадаа талбайд, нийт 2 жилийн 
настай нутгийн ургамлын тарьц суулгац бөгөөд 20-
иод хүний бүрэлдэхүүнтэй багийн бие 
бүрэлдэхүүний 2 жилийн ажлын үр дүн юм.  Тиймээс 
бид жил бүр тараан өгч байгаа тарьц, суулгацынхаа 
амьдралын хувийг тогтоон, ажлын үр дүнгээ 
тооцуулах нь зөв гэж үзэж байна. Хэрэв эдгээр 
тараан өгч буй тарьц суулгацын амьдралтын хувийг 
тооцохгүй гэж үзвэл бид цаашид энэхүү ажлыг 
зогсоох нь зүйтэй гэж үзэж байна.  

Цаашид Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын 
захиргаатай хамтран мод тарих талбайг тодорхойлон 
мод тарьж арчилж ургуулна. 

Мөн Ундай голын дагуух хайлаасны хэмжээг 
нэмэгдүүлэх талаар холбогдох судалгааг явуулж, 
тарилт хийх боломжтой талбайг тодорхойлно. 

9 Нүүрс тээврийн шороон зам, Их гэр – 
Оюу толгой чиглэлийн шороон зам 
сэргээх, ашиглагдаж байгаа шороон замд 
тоосны мониторинг тогтмол хийж, 
тоосжилт бууруулах арга хэмжээг хатуу 
хучилттай зам тавих хүртэлх хугацаанд 
авч хэрэгжүүлэх  

Оюу толгой төслийн үйл ажиллагаагаар эвдэрсэн 
авто замын сүлжээг тодорхойлж, цаашид 
ашиглагдахгүй нөхөн сэргээх боломжтой талбайг 
тодорхойлон боломжтой хэсгийг нөхөн сэргээнэ. 

ОТ уурхайд ашиглаж буй аргазүй нь замын тоосжилт 
хэмжихэд аргазүйн хувьд тохиромжгүй байгаа тул 
зөвлөх компанитай хамтран тохиромжтой аргазүй 
болон хэмжилт хийхэд тохиромжтой цэгийг 
тогтооно. Тогтоосон аргзүйн дагуу хяналт 
шинжилгээ явуулна. 

10 Нүүрс тээврийн шороон зам – Оюу толгой 
– Ханбогд чиглэлийн шороон замуудыг 
хатуу хучилттай болгох 

Ханбогд - Оюутолгой - Жавхлант чиглэлийн авто 
замын дагуу баригдах хатуу хучилттай замыг 2016 
онд хийхээр төлөвлөж байгаа бөгөөд  төслийн  
байгаль орчны суурь судалгаа болон төслийн 
БОНБНҮ-ний ажлыг байгаль орчны үнэлгээний “Эс 
И Си” ХХК хийж гүйцэтгэж байгаа. 

11 Халивын элсний орд газрыг замын үерийн 
хоолойруу чиглүүлэн хэлбэршүүлэх. Хөв 
цөөрөм байгуулах ажлыг орон нутгийн 
иргэд  Галба-Өөш Долоодын сав газрын 
захиргааны хамтын шийдвэр гарсан 
тохиолдолд хэрэгжүүлэх 

Орон нутагтай хамтран ажиллах 3 талт зөвлөлийн 
хурлаар авч хэлэлцүүлж, гарсан шийдвэрийн дагуу 
харьяа сав газрын захиргаатай хамтарч ажиллана. Уг 
элсний уурхайг ашиглаж дууссан тохиолдолд 
хуулийн дагуу хаалтыг хийнэ.   
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12 Ундайн голын урсцад байнгын хяналт 
тавьж ажиллах. 2015 оны 06 сард ус 
урсахгүй хаагдсан байсан байна. Энэ 
газарт зэрлэг амьтан болон мал ундаалдаг. 

Ундай голын сайр дээр одоо хийж байгаа хяналт 
шинжилгээний ажлыг үргэлжлүүлэн хийнэ, үр дүнг 
нь хянана, БОНХАЖЯаманд тайлагнана. 

13 Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрт 
тусгагдсан хэмжилтүүдээ сум, багийн 
хурал дээр танилцуулж, иргэдэд 
ойлгомжтой байдлаар тараах материал 
бэлтгэн хүргүүлэх 

Оюу толгой ХХК-ийн ЭМААБО хэлтсийн Байгаль 
орчны багийнхан Байгаль хамгаалах чиглэлээр 
хэрэгжүүлж байгаа ажлууд түүн дотроо орчны 
хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхийн 
ач холбогдол, үр дүнг хэрхэн сум, багийн иргэдэд 
ойлгомжтой, хүртээмжтэй байдлаар хүргэх талаар   
Орон нутгийн хэлтэстэй ярилцан оновчтой арга 
хэлбэрийг сонгон ажиллана. 

14 Бор Овоогийн задгайг өөрчилснөөр 
тухайн газарт ургаж байсан дэрс долгоно 
гэх мэт ургахаа байсан. Энэ бол 
дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээ гэдгийн 
онцгой анхаарах 

Бор Овоогийн задгай орчимд ОТ төслийн зүгээс 
ургамлын  мониторингийн ажлыг 2010-2012 онуудад 
хийж байсан бөгөөд эдгээр мэдээлэл дээрээ үндэслэн 
Шинэ Бор Овоогийн задгай орчмыг ургамалжуулах 
төслийн саналыг 2014 онд боловсруулан орон 
нутгийн иргэдтэй уулзах уулзалтын үед танилцуулж 
байсан. Энэ үед  Шинэ Бор Овоогийн задгай орчмын 
газрын асуудал эцэслэн шийдэгдээгүй байсантай 
холбоотойгоор ургамалжуулах ажил хүлээлтийн 
байдалд байсан. Оны сүүлээр газрын асуудал 
шийдвэрлэгдэн одоо байгаа задгай орчмыг хэвээр нь 
үлдээхээр зөвшилцсөн тул ОТ төслийн ургамлын баг 
2016 онд ургамалжуулах ажлын төлөвлөгөөг дахин 
шинэчилж 2015 оны 12 дугаар сарын 11-ний өдөр 
Гурван талт зөвлөлийн хуралд танилцуулаад байна. 
Иймд энэхүү ажилд ОТ төслийн зүгээс анхаарал 
хандуулан ажиллах болно.   

 

4. НӨХӨН СЭРГЭЭЛТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

4.1.Техникийн нөхөн сэргээлт 

Техникийн нөхөн сэргээлт нь биологийн нөхөн сэргээлт буюу биологийн олон төрөл 
зүйл тухайн газар эргэн нутагших экосистемийг сэргээх цогц үйл ажиллагааны үндэс 
суурь болдог учраас Оюу Толгой компани нь техникийн нөхөн сэргээлтийг цаг тухайд нь 
хариуцлагатай гүйцэтгэж ирсэн. 2016 оны эцсийн байдлаар нийт 1492.40 га талбайд 
техникийн нөхөн сэргээлт гүйцэтгээд байна. 

Оюу Толгой компани ийнхүү явцын нөхөн сэргээлтийг амжилттай гүйцэтгэж байгаа 
нь үйл ажиллагаа явуулж хөндсөн аливаа газрыг нэн даруй нөхөн сэргээх шаардлагыг 
Газар хөндөх зөвшөөрлийн дотоод журамдаа оновчтойгоор шигтгэж, тэрхүү журмыг  
өндөр хариуцлагатайгаар хэрэгжүүлж байгаад оршиж байгаа юм. Газар хөндөх 
зөвшөөрлийн нөхцөлд тухайн ажлыг гүйцэтгэгч тал нь ажлын явцад хөндөгдсөн талбайд 
техникийн нөхөн сэргээлтийг Техникийн нөхөн сэргээлтийн дотоод журмын дагуу 
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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 19-д 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 бөгөөд дэлгэрэнгүй 
жагсаалтыг Хавсралт хүснэгт 1-д үзүүлэв. 

Хүснэгт 20. 2016 онд  техникийн нөхөн сэргээлт гүйцэтгэх талбайнууд 

Д/д Талбайн нэр 
Талбайн хэмжээ 

/га/ 
Газар хөндөх 

зөвшөөрлийн дугаар 

1. 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  

2. 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  

3. Өрмийн талбайнууд  8.50  
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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 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: 

1. Лицензийн талбайн гадна Оюу толгой төслийн үйл ажиллагаагаар үүссэн замын 
сүлжээг тодорхойлж, цаашид ашиглагдахгүй буюу нөхөн сэргээх шаардлагатай 
талбайнуудыг тодорхойлох; 

2. 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 21. Малчдын саналаар нөхөн сэргээх шаардлагатай замууд 

Д/д 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 

4.2. Биологийн нөхөн сэргээлт 

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 
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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 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 (График 1). 2015 оны намрын 
тооллогын үр дүнд нийт 221063 ш говь цөлийн бүс нутгийн 1-4 настай тарьц суулгац 
өвөлжиж байна.   
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График 1. Оюу Толгой төслийн БУҮГ-аас 2013-2015 онд биологийн нөхөн сэргээлт, орчны тохижилтод 
зориулан гаргасан тарьц суулгацын нийт тоо хэмжээ, жил тус бүрээр  

 

График 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 (График 2). 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 сэргээлтийн 
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үр дүнд шууд нөлөөл үзүүлэх өнгөн хөрсний овоолгыг элэгдэл, эвдрэлээс хамгаалах, 
үржил шимийг нь алдагдуулахгүй байх зорилгоор ургамалжуулах ажлыг эхлүүлээд 
байна.   

Хүснэгт 22. Биологийн нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөө - 2016 

 

  

№
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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2016 онд Байгаль орчны хэлтэс өөрсдийн дотоод нөөц бололцоогоо ашиглан 
лицензийн талбайн 3 хэсэг газар бүхий 0.56 га талбайг ногооруулахаар төлөвлөж байна 
(Хүснэгт 2). 

Хүснэгт 23. Лицензийн талбайн 2016 оны төлөвлөгөө  

 

 

Зураг 14. 2016 онд лицензийн талбайд ногоон байгууламж байгуулах талбайн байршил зураг 

 

1
Туузан 
дамжуулга 
/баруун тал/

0.07 120 IV.21-25
Өнгөн хөрс, 
бордоо 

5 хүн, хүрз, усалгааны 
машин

Усны машин       
7 хоногт 2 удаа 

2
Ундай 
голын 
/Хашаатай/

0.19 240 IV.21-25
Өнгөн хөрс, 
бордоо 

5 хүн, хүрз, усалгааны 
машин

Усны машин       
7 хоногт 2 удаа 

3
Хаягдал ус 
дамжуулах 
хоолой 

0.3 900 IV.21-25
Өнгөн хөрс, 
бордоо 

5 хүн, хүрз, усалгааны 
машин

Усны машин       
7 хоногт 2 удаа 

0.56 1260

Нэмэлт шаардлагатай зүйлс

4 V-X Усны машин

№
 Талбайн 
байршил

Талбайн 
хэмжээ, га

Тарих 
суулгац, ш  

Төлөвлөж 
буй хугацаа

Усалгааг 7 хоногт 2 удаа 2 ажилтан

Ашиглах 
материал 

Шаардлагатай ажиллах 
хүч, багаж тоног 

төхөөрөмж 
Усалгаа арчилгаа

Нийт 
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Дээрх ногоон байгууламж байгуулах талбайдаа 1260 ширхэг /Mуркрофтын жигд - 
Elaeagnus moorcroftii, Олон цэцэгт сухай - Tamarix ramosissima, Давссаг заг - Haloxylon 
ammodendron/ 2-3 настай тарьц, суулгац тариалахаар төлөвлөж байна.  

Хяналт шинжилгээ ба үнэлгээ 

Нөхөн сэргээх болон амьдрах орчныг сэргээх арга хэмжээний аль аль нь үнэ цэнэ 
бүхий тоон үзүүлэлтийг хангахын тулд биологийн олон янз байдлын хэмжигдэхүйц үнэ 
цэнийг бий болгосон байх ёстой. Иймд биологийн нөхөн сэргээлтийн ажлын явцад 
хөрсийг нь үртэй болгосон болон тарьц суулгац тарьсан талбайд нэг жилийн дараагаас 
эхлэн хяналт шинжилгээний ажлыг эхлүүлдэг. Хяналт шинжилгээг явуулах арга зүйг 
ургамлан нөмрөг, бэлчээрийн эрүүл мэндийн хяналт шинжилгээг явуулах арга зүйн 
дагуу, харин тарьц суулгацын өсөлт хөгжилтийг компанийн дотоод баримт бичиг болох 
OT-10-E9-FRM-0012-D дугаар бүхий Ургамлын морфологи судалгааны маягтын 
асуулгын дагуу хэмжилтүүдийг хийж, үр дүнг боловсруулан гаргах болно.  

 

5. ДҮЙЦҮҮЛЭН ХАМГААЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

Өмнөд говийн бүс нутагт хэрэгжиж буй Оюу Толгой төсөл нь эцсийн дүндээ 
тухайн бүс нутгийн биологийн олон янз байдалд эерэг нөлөө үзүүлэхийг эрмэлзэж 
байна. Рио Тинто группийн Биологийн янз байдлын талаар баримтлах стратегитай 
нийцүүлэн Оюу Толгой нь өмнөд говийн бүсийн биологийн олон янз байдалд “Эерэг 
Нөлөөлөл Ахиу” үзүүлэх зорилго дэвшүүлсэн. Оюу Толгой нь энэхүү зорилгодоо 
уурхайн хаалтын үед хүрсэн байхаар зорьж байгаа боловч төсөл хэрэгжих хугацаанд аль 
болох эрт хүрэх боломжуудыг эрэлхийлэх болно. 

Оюу Толгой 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. Нөлөөллийг бууруулах шатлалтай арга хэмжээ тогтворжих 
үед үүсэж буй үлдэгдэл нөлөөллийг дүйцүүлэн хамгаалал болон байгаль хамгааллын 
нэмэлт арга хэмжээ авч нөхөх шаардлагатай. 
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чадварыг үнэлж, нэн тэргүүнд хамгаалах шаардлагатай биологийн олон байдлын 
бүрэлдэхүүн хэсгийг тодорхойлох зорилготой. Үнэлгээг хийхдээ уудам орон зайд тархан 
амьдардаг туруутан амьтдын хувьд ГБДЦГ-ын А ба Б хэсэг, Ханбогд, Манлай, Баян-
Овоо сумын нутаг дэвсгэрийг хамруулсан 51,415 км2 талбайд, жижиг амьтад болон 
ургамлын төрөл зүйлүүдийн хувьд Ханбогд ба Манлай сумдыг хамруулсан 27,375км2 
талбайд хэмжээнд хамруулан хийсэн.  

   

Зураг 16.  Чухал амьдрах орчны үнэлгээг хийсэн талбай 

Энэхүү үнэлгээнд тухайн нутагт бүртгэгдсэн бүх зэрлэг амьтан, ургамлын зүйл ба 
амьдрах орчны олон янз байдлыг хамруулж нэг бүрчлэн үнэлснээс олон улсын 
банкуудын стандартын Шалгуур-1 зэрэглэлээр хулан адуу, Шалгуур-2 зэрэглэлээр 
Монгол буурцгана, аргаль, могойч загалай, Нүүдлийн зүйл зэрэглэлээр хар сүүлт, 
Өвөрмөц микроэкосистем зэрэглэлд боржин чулуулаг түшсэн ургамлын бүлгэмдлүүд, 
Чухал экосистемийн үйлчилгээ зэрэглэлд цэвэр ус, бэлчээр, заган ой зэрэг биологийн 
олон янз байдлын бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг нэн тэргүүнд хамгаалах шаардлагатай хэмээн 
тодорхойлсон байна.  

5.2.Дүйцүүлэн хамгааллын стратеги: 

Оюу Толгой компанийн дэвшүүлсэн Эерэг нөлөө ахиу байлгах зорилгод хүрч, 
үлдэгдэл нөлөөг арилгахын тулд хамгийн багаар тооцоход 50,000 км2 талбай нутагт 
байгаль хамгааллын үйл ажиллагаа явуулах шаардлагатай болохыг энэхүү тайланд 
тусгасан. Тодруулбал хууль бус ангийн хэмжээг багасгах, бэлчээрийн менежментийг 
сайжруулах, газар нутгийн хамгаалалтын менежмент буюу тусгай хамгаалалттай газар 
нутгийн сүлжээг бэхжүүлэх зэрэг ажлыг амжилттай зохион байгуулж эерэг нөлөөний 
дийлэнх нэгжийг бий болгох магадлалтай.  
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Зураг 17.  Дүйцүүлэн хамгааллын үйл ажиллагаа төлөвлөх тохиромжтой талбайн хил хязгаар-цайвар 
хүрэн, шууд нөлөөллийн бүс-тод хүрэн, дүйцүүлэн хамгааллыг тэлэх боломжит талбай- цайвар шар 

Биологийн олон янз байдлын дүйцүүлэн хамгааллын төлөвлөлт, хэрэгжилт болон 
шалгуур тавьж хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд оролцогч талуудын 
оролцоо нэн чухал. Мөн түүнчлэн оролцогч талууд ба Оюу Толгойн холбогдох 
мэргэжилтнүүдийг хамруулан дүйцүүлэн хамгааллын бодлого, мэргэшил аргазүйн 
төвшинд чадавхийг бэхжүүлэх нь нэн тэргүүний чухал зорилт болохыг тайланд 
тусгажээ. 

Биологийн олон янз байдлын дүйцүүлэн хамгааллын үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхдээ 
адил төстэй бүрдэл хэсгийг хамгаалах, хамгааллын үр дүн нэмэлт байх, хэрэгжилтийн үр 
дүн урт хугацаанд тогтвортой байх үндсэн зарчмуудыг баримтална.  

5.3.Байгаль хамгааллын нэмэлт арга хэмжээ: 

Байгаль хамгааллын нэмэлт арга хэмжээ нь биологийн олон янз байдалд үр өгөөж өгөхөд 
чиглэгдсэн олон төрлийн үйл ажиллагаа юм. Гэхдээ энэ төрлийн арга хэмжээний үр 
ашиг, үр дүнг тооцоход маш хэцүү, төвөгтэй байдаг. Хэдийгээр биологийн олон янз 
байдалд энэ төрлийн арга хэмжээнээс үзүүлэх үр дүн нь хэмжихэд хэцүү, төвөгтэй 
боловч биологийн олон янз байдлын хамгаалалд зайлшгүй хэрэгцээтэй ажлын нэг хэсэг 
юм. Байгаль хамгааллын нэмэлт арга хэмжээнд материаллаг бус зүйлс багтах ба байгаль 
хамгааллын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллагуудын чадавхыг бэхжүүлэх, 
орон нутгийн ард иргэд, олон нийтийн экологийн боловсролыг нэмэгдүүлэх сургалт, 
өдөрлөг зохион байгуулах, дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх зэрэг үйл ажиллагаа хамаарна.  
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5.4. Дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээний төлөвлөгөө 

Хүснэгт 24. Дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээний талөвлөгөө 

№ Дүйцүүлэн хамгаалах зорилт Хамгаалах арга хэмжээ 
Арга хэмжээний цар, 

хэмжээ 
Нэгжийн өртөг, 

сая төг 
Хэрэгжүүлэх хугацаа ба давтамж 

1 

Дүйцүүлэн хамгаалах үйл 
ажиллагаанд баримталж буй 
бодлого болон арга аргачлалыг 
үндэсний хэмжээнд ашиглаж 
буй арга аргачлалтай 
уялдуулах 

БОНХАЖЯ болон олон улсын судалгааны TNC 
байгууллагаас боловсруулсан аргачлалыг судлах, түүнд 
нийцүүлэн төлөвлөгөөг боловсруулан хийх аргачлалыг 
тодорхой болгож аймгийн БОАЖ-ын газарт танилцуулах, 
хэрэгжүүлэх 

Өмнөговь аймгийн 
БОАЖГ-тай зөшилцөн 
тодорхойлох 

Хийгдэх ажил 
болон ажлын цар 

хүрээнээс 
шалтгаалан 

тодорхой болгох 

 

1 
Хууль бус анг бууруулах 
хөтөлбөр 

Оюу Толгой ХХК-ий захиалгаар Байгаль, Зэрлэг амьтан 
хамгаалах нийгэмлэгийн 2014 онд эхлүүлсэн хууль бус анг 
бууруулах ажлыг үргэлжлүүлэн хийнэ. Хууль бус антай 
тэмцэх нэгж, хэсгүүдэд нэмэлт сургалт явуулж, хууль бус 
ангийн эргүүл, хяналт шалгалтыг тогтмол хувиараар 
гүйцэтгэнэ.  

Өмнөговь аймгийн 
Номгон, Баян-Овоо, 
Манлай, Ханбогд, 
Дорноговь аймгийн 
Хатанбулаг, Хөвсгөл 
сумдын нутаг дэвсгэр 

100 000.0  

Хууль бус ангийн мэдээлэл авах утас хоногийн 24 
цагийн турш байнга ажиллана.  
Хууль бус ангийн эргүүл шалгалт 10 сараас эхлэн 
өвлийн улиралд хийгдэнэ. 

2 
Бэлчээр ашиглалтын 
төлөвлөгөө боловсруулахад 
дэмжлэг үзүүлэх 

ХБ сумын бэлчээр ашиглаглалтын төлөвлөлтөд мэдээлэл, 
арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх, нутгийн иргэдийн оролцоотой 
бэлчээрийн мониторингийг хэрэгжүүлэх.  

Өмнөговь аймгийн 
Ханбогд, сумын нутаг 
дэвсгэр 

50 000.0 

Орон нутгийн иргэдийн оролцоотой бэлчээрийн 
хяналт шинжилгээ явуулж, сумдын бэлчээр 
ашиглалтын төлөвлөгөө боловсруулахад судалгаа, 
арга зүйн  дэмжлэг үзүүлэх 

3 
Гүний Хоолойн ус татах 
шугамын дагууд устсан заган 
ойг нөхөн тарих 

10 га талбайд  ≥20’000 суулгац ашиглан Ханбогд сумын 
нутагт орших заган ойд дүйцүүлэн хамгаалал, ойжуулалтын 
ажил зохион байгуулах. Энэ ажилд ОТ бус замаар сүйдсэн 
эсвэл байгалийн жамаар доройтсон газар нутгийг сонгохыг 
чухалчилна.  

Ханбогд сумын 
Жавхлант, Номгон 
багийн нутаг дэвсгэр 

100 000.0 
Заган ойг тэлэх, нөлөөлөлд өртсөн ойг дүйцүүлэн 
хамгаалах зорилгоор хавар, намрын улиралд 
тарилтыг зохион байгуулна.  

4 

Шинэ Бор-Овоогийн зайдгайг 
ургамалжуулж дүйцүүлэн 
хамгаалах 

Шинэ Бор Овоогийн залгайн ~ 1 га орчим талбайд чийгсэг 
орчинд ургадаг ургамлыг тарималжуулах замаар дүйцүүлэн 
хамгааллыг ажлыг зохион байгуулна. ОТ төслийн ХБ суман 
дахь Байгалийн ургамлын үржлүүгийн газарт ургуулж буй 2 
настай мод, сөөгийг тус ажилд ашиглах болно.  

Ханбогд сумын 
Жавхлант багийн нутаг 
дэвсгэр 

  

Ургамалжуулах талбайг Гурван талт  зөвлөлийн 
гишүүдтэй хамтран сонгож 2016 оны 1 сард 
талбайн хэмжээг тодорхой болгоно. Үүний дараа 
хашаажуулах, чийгсэг орчинд ургах ургамлыг 
Байгалийн ургамлын үржүүлгийн газраас 
шилжүүлэн тарьж, усалгаа арчилгаа, хяналт 
шинжилгээг хийнэ.  

 Нийт   250 000.0  
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5.5. Байгаль хамгааллын нэмэлт арга хэмжээний төлөвлөгөө 

Хүснэгт 25. Байгаль хамгаалах нэмэлт арга хэмжээ 

№ 
Арга хэмжээний 

чиглэл 
Арга хэмжээний төрөл 

Арга хэмжээний 
цар, хэмжээ 

Хэрэгжүүлэгч Биелэлтийн шалгуур 
Нийт зардал, 

сая төг 

1 

Олон нийтийн 
экологийн мэдлэг, 

боловсролыг 
дээшлүүлэх 

“Ногоон” өдөрлөгүүдийг зохион байгуулж  иргэдийн байгаль, экологийн талаарх мэдлэг, ухамсрыг нэмэгдүүлэх. Үүнд: 

* Дэлхийн нүүдлийн шувуудыг хамгаалах 
өдөрлөг 

Өмнөговь аймгийн 
хэмжээнд 

ЭМААБО - Биологийн олон янз 
байдлын баг, Зэрлэг амьтан судлах 
хамгаалах төв, Монголын шувуу 
ажиглагчдын клуб 

Өдөрлөгт оролцогчдын тоо 
 

* Мод тарих үндэсний өдөр 
Мод бут тарих, арчлах сургалтыг зохион 
байгуулах 

ЭМААБО - Биологийн олон янз 
байдлын баг, Улаанбаатар Их 
Сургууль, Өмнөговь аймгийн БОГ-
ын Ойн алба 

Сургалтад оролцогчдын тоо, тарьц 
суулгац авсан орон нутгийн иргэд, 
байгууллагын тоо  

* Дэлхийн хөрс хамгааллын өдөр ЭМААБО - Биологийн олон янз 
байдлын баг, МУИС 

Өдөрлөгт оролцогчдын тоо, цахим 
хэлбэрээр мэдээлэл хүлээн авсан 
хүний тоо   

 

2 

Биологийн олон янз 
байдлын судалгаа, 
шинжилгээний 

ажлын үр дүнг олон 
нийтийн хүртээл 

болгох 

Олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр 
биологийн олон янз байдлын талаар мэдээлэл 
хүргэх, орон нутгийн сонинд мэдээ бэлдэж 
иргэдэд тараах 

Улсын хэмжээнд, 
Ханбогд, Манлай, 

Баян Овоо 
ЭМААБО - Байгаль орчны баг 

Орон нутгийн сонин болон олон 
нийтийн мэдээллийн хэрэгслэлд 
бэлтгэж хэвлүүлсэн мэдээллийн тоо, 
олон нийтэд хүртээл болгосон тоо, 

 



Байгаль

 

6. НҮ
ТӨЛӨ

ХХК-с
гэрээг
малжу
сургуу
зардал
зүгээс
хэрэгж
байна.

 

ь орчны мене

ҮҮЛГЭН Ш
ӨВЛӨГӨӨ

Ханбогд с
с 2004 онд 
г тус тус ба
уулах,  худ
улийн сур
л, хагас ца
 хэрэгжүүл
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.      

ежментийн тө

ШИЛЖҮҮЛ
Ө 

сумын Мал
Нүүлгэн ш
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өгөөд одоо

өлөвлөгөө – 2

ЛЭХ, НӨХ

лчин өрх, 
шилжүүлэх
Уг гэрээгэ
хүүхдийн 

ичээлийн б
ын байраа
хирсон бол
огийн байд

2016   

ХӨН ОЛГО

 Ханбогд 
х тухай 10, 
ээр тус ком
дээд сург
бэлтгэл, б
ар тодорхо
лно. Компа
длаар сурга

ОВОР ОЛ

сумын Зас
2011/2012
мпаниас ту
гуулийн ою
богино хуг
ой хугацаан
ани Гэрээгэ
алттай хол

ЛГОХ АРГА

саг дарга б
 онд Нөхөн
ухайн өрхө
юутны сург
гацааны с
нд хангах 
ээр хүлээсэ
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н олговрын
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галтын төл
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эмжлэгийг 

Хуудас - 79
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у Толгой” 
н тухай 89 
ууц барих, 
лбөр, дунд 
хамрагдах 
компанийн 
тухай бүр 
үзүүлсээр 
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Хүснэгт 26. Нүүлгэн шилжүүлэх, нөхөн олговор олгох арга хэмжээний төлөвлөгөө, 2016 

№ 
Байгаль орчныг хамгаалах арга 

хэмжээ 
Хамрах 
хүрээ 

Хэмжих 
нэгж 

Тоо 
хэмжээ 

Нэгжийн 
үнэлгээ, 
төг 

Нийт 
зардал, 
төг 

Хэрэгжүүлэгч 
Хамтран 

хэрэгжүүлэгч 
Биелэлтийн 
шалгуур 

Баримтлах хууль, 
журам, стандарт 

1 

Нүүлгэн шилжүүлсэн, нөхөн 

олговор олгосон малчин 

өрхүүдтэй хийсэн гэрээний 

хэрэгжилтийн хяналт-

шинжилгээ/мониторинг 

Өмнөговь 

аймгийн 

Ханбогд 

сум 

Нөлөөлөлд 

өртсөн 

малчидтай 

хийсэн 

гэрээний 

тоо 

Дэмжлэг 

авч буй 

өрхийн 

тоо:  

Оюутан 

- 5   

Сурагч - 

5 

Оюутны 

сургалтын 

төлбөр – 

1,500,000 

 

Хичээлийн 

хэрэгсэл - 

215,000 

 

Ажлын  

багаж, 

түлш  - -

28,600,000 

37,175,000 ОТ ХХК  Ханбогд 

сумын Засаг 

дарга 

Хяналт-

шинжилгээний 

жилийн 

тайлан  

МУ-ын үндсэн 

хууль 

Газрын тухай 

хууль 

Монгол улсын 

иргэнд газар 

өмчлүүлэх тухай 

хууль 

Иргэний хууль 

Хөдөлмөрийн 

тухай хууль, 

ОУСК, ЕСББ-ийн 

үйл ажиллагааны 

гүйцэтгэлийн 

стандарт, 

шаардлага №5 

РиоТинто 

группийн орон 

нутгийн стандарт 
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7. ТҮҮХ, СОЁЛЫН ӨВИЙГ ХАМГААЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ 
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

Оюу Толгой ХХК-ийн Нийгмийн харилцааны хэлтсийн Соёлын өвийг хариуцсан баг 
2016 онд дараах үндсэн 2 чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулна. 

7.1. Соёлын өвийн менежментийн системийн хүрээнд (компанийн дотоод журманд 
тусгаснаар) 

Соёлын өвийн зааварчилгаа – Уурхайгаас гарч ажиллаж байгаа болон газар шорооны 
ажил хийж байгаа үндсэн болон гэрээт ажилчдад зориулан Орон нутгийн болон, 
Дурсгалт зүйл олдсон тохиолдолд баримтлах журмын сургалт зааварчилгаа өгнө. 

Түүх соёлын дурсгалт газруудын ажиглалт мониторинг – Оюу Толгой уурхайн эргэн 
тойронд буй хүн ихээр очдог нийт 19 дурсгалт газарт нутгийн иргэдтэй хамтран хяналт 
ажиглалт үргэлжлүүлэн хийнэ.  

ОТ-н хөрөнгө оруулалтаар шинээр газар хөндөх ажилд соёлын өвийн хайгуул, авран 
хамгаалах арга хэмжээ зохион байгуулах – Монгол улсын Соёлын өвийг хамгаалах тухай 
хуулийн хүрээнд газар хөндөх хүсэлт ирүүлсэн талбайд хайгуул, малтлага хийгдсэн 
эсэхийг шалгаж хуулийн хэрэгжилтийг ханган ажиллана. Тухайлбал 2016 онд Ханбогд 
суманд баригдах Ус цэвэршүүлэх байгууламжийн барилгын ажлын талбайд 
палеонтологийн мониторингийн ажлыг үргэлжлүүлэн хийлгэнэ. 

2012 оны гүний хоолойн барилгын ажлын явцад илрүүлсэн Палеонтологийн 
дурсгалуудыг эх хурдаснаас нь салгах Лабораторийн ажлыг үргэлжлүүлэн хийнэ. 

Ил уурхайн талбайд байгаа Бор овоог нүүлгэн шилжүүлж хамгаалах ажлыг орон 
нутагтай хамтран зохион байгуулна. 

7.2.Соёлын өвийн хөтөлбөрийн хэрэгжилт 

2016 онд хөрш зэргэлдээх сумдын овоо тахилга, тэмээний баяр, наадмын арга 
хэмжээнд дэмжлэг үзүүлж хамтран ажиллана. Говь нутгийн ёс заншил, өв уламжлалыг 
Монгол орны өнцөг булан бүрээс ирж  ажиллаж байгаа залууст танилцуулах үүднээс 
Ханбогд сумын ахмадуудтай хамтран Ёс заншлын өргөөг үргэлжлүүлэн ажиллуулна. 

Манлай сумын нутагт байрлах Шарцавын үлэг гүрвэлийн мөрт газар болон Ханбогд 
сумын нутагт байрлах Хүрдэт агуй зэрэг газрыг хамгаалах менежментийн төлөвлөгөөг 
хэрэгжүүлж эхлүүлэхтэй холбоотой мэргэжлийн байгууллага, орон нутгаас ирүүлсэн 
төслүүдийг Хамтын ажиллагааны хүрээнд байгуулагдсан Харилцааны хороонд 
танилцуулна. 

 

 



Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө – 2016      

Хуудас - 82 

 

8. ХИМИЙН БОДИСЫН ЭРСДЭЛИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

Химийн бодисын хадгалалтад МУ-ын хууль, дүрэм журмууд болон олон улсын 
стандартад нийцсэн компанийн дотоод журам болох олборлолтын үеийн химийн 
бодисын удирдлагын төлөвлөгөөний дагуу хяналт тавин ажиллаж байна.  

Оюу 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 27. БОНБНҮ-ний 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 
sustainability 

Мөн төслийн Хөрөнгө оруулагч нарын шаардлагын хүрээнд гүйцэтгэдэг Байгаль 
орчин, Нийгмийн Нөлөөллийн Үнэлгээний хүрээнд болон Рио Тинто группийн Аюултай, 
хортой Химийн бодистой холбоотой батлагдсан болон нэмэлт хэд хэдэн бичиг баримт 
боловсруулсан стандарт, журмуудыг мөрдлөг болгон ажиллаж эдгээрийг хөндлөнгийн 
болон дотоод аудит зохион замаар тогтмол хяналт тавин ажиллаж байна.  

 Аюултай материалын менежментийн журам,  
 Асгарсан бодисыг аюулгүйжүүлэх журам.  
 Аюултай материал болон түлшний менежменттэй холбоотой Аюултай 

Материалын Удирдлагын Журам, 
 Аюултай бодисын зөвшөөрөл авах зааварчилгаа, 
 Нүүрсуст нэгдлээр бохирдсон хөрсний удирдлага болон эргэлтийн асуудалтай 

холбоотой Ландфарм ажиллуулах Журам, 
 Тэсрэх дэлбэрэх бодистой харьцах болон хадгалах асуудалтай холбоотой 

Тэсэлгээний стандарт ажлын Журам. 
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Оюу Толгой төслийн хүрээнд 2015 оны эцсийн байдлаар байдлаар уурхайн талбайд 9 
төрлийн талбайд  237 нэрийн химийн бодис хадгалагдаж байна.   

Хүснэгт 28. Химийн бодисын агуулахууд 

Байршил 
Химийн 
бодисын 

тоо 

хи
й

 

Ш
и
н
гэ
н

, 
уу
см
ал

 

Х
уу
ра
й

 
бо
ди
с 

C
H

, 
lu

b
ri

ca
n

ts
 

Б
уд
аг

 

Т
үл
ш

 

Б
ус
ад

 

Төв агуулах   109 √ √ √ √ √ √ 

Босоо ам-1 агуулах 0 √ √ √ √ √ √ 

Баяжуулах үйлдвэрийн агуулах 9 √ √ 

Maксам 10 √ √ 

M-Oil 3 √ 

ALS лаборатори 79 √ 

Нийт 237 

Химийн бодисыг дараах төрлийн агуулахуудад хадгалж байна.  

- 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 бодисыг ХАЛМ-тай байхыг шаардаж 
байгаа бөгөөд хавсрах зааварчилгаа нь хангалтгүй буюу тавигдаж буй шаардлагад үл 
нийцэж буй ХАЛМ-тай химийн бодисуудыг төслийн талбайд хэрэглэхийг бүрэн 
хориглоод байна.  

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 ажиллаж болно.  

Уг Chem Alert систем нь олон улсад ашиглагддаг химийн 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.  
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2015 оны 1 дүгээр сарын 1-нээс хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа Химийн хорт 
болон аюултай бодис, бүтээгдэхүүний агуулах ерөнхий шаардлага  MNS 6458:2014 
стандартын хүрээнд 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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Хүснэгт 29. Химийн бодисын эрсдэлийн менежментийн төлөвлөгөө 

№ 
Байгаль орчныг хамгаалах арга 

хэмжээ 
Хамра
х хүрээ 

Хэмжих 
нэгж 

Тоо 
хэмжээ 

Нэгжийн 
үнэлгээ 

Нийт 
зардал 

Хэрэгжүүлэгч 
Хамтран 

хэрэгжүүлэгч 
Биелэлтийн 
шалгуур 

Баримтлах 
хууль, журам, 
стандарт 

1 
Хаягдал химийн бодис аль болохоор 
гаргахгүй, бүрэн ашиглаж байна 

ОТ 
уурхайн 
талбай 

Химийн 
бодисын 
хэрэглээ 

Захиалгын 
хэмжээ 

- 
ҮА-ны 
зардалд 
багтана 

Байгаль орчны 
хэлтэс Төв агуулах 
Худалдан авалтын 
хэлтэс 

Байхгүй 
Захиалж авсан 
бодисын тоо 
хэмжээ 

ОТ  уурхайн 
дотоод журам 

2 
Химийн бодисыг ашиглах, хадгалах явцад 
хоорондоо нийцэхгүй бодисуудыг хамт-
хадгалахгүй 

ОТ 
уурхайн 
талбай 

 
бүх химийн 
бодис 

- - 
БО-ы хэлтэс 
ЭМ-ийн хэлтэс 

Химийн бодис 
хэрэглэж агуулж 
байгаа бүх нэгжүүд 

Агуулахад 
хадгалагдаж 
байгаа химийн 
бодисууд 

- 

3 
Химийн бодис хадгалах, ашиглах болон 
тээвэрлэх үед савны битүүмжлэл, бүрэн 
бүтэн байдлыг байнга шалгана 

ОТ 
уурхайн 
талбай 

 
- - 

ҮА-ны 
зардалд 
багтана 

БО-ны хэлтэс 
Тээвэрлэгч гэрээт 
компани 

Агуулахад 
хадгалагдаж 
байгаа химийн 
бодисууд 

- 
Монгол улсын 
холбогдох хууль 
журам 

4 
Химийн бодисын бохирдолтой усыг ил 
задгай урсгахгүй 

ОТ 
уурхайн 
талбай 

 
- - 

ҮА-ны 
зардалд 
багтана 

БО-ны хэлтэс 
Химийн бодис 
хэрэглэж  агуулж 
байгаа бүх нэгжүүд 

Нийт гарах эх 
үүсвэр 

- 

5 

Өндөр температурт шатаан устгах 
боломжтой шатах тослох материалаар 
бохирдсон хувцас, алчуур самбайг ил 
задгай байршуулахгүйгээр цаг алдалгүй 
зориулалтын зууханд шатааж устгалд 
оруулна 

ОТ 
уурхайн 
талбай 

 
- 100.0 24 000.0 БО-ны хэлтэс Бүх харьяа хэлтсүүд 

Нийт гарах 
хаягдлын тоо 
хэмжээ 

- 

6 
Химийн хорт бодисыг хадгалах, тээвэрлэх, 
ашиглах, устгах үйл ажиллагааг зохих 
шаардлагын дагуу явуулж байна 

ОТ 
уурхайн 
талбай 

 
- - - БО-ны хэлтэс 

Химийн бодис 
хэрэглэж агуулж 
байгаа бүх нэгжүүд 

Агуулахад 
хадгалагдаж 
байгаа химийн 
бодисууд 

- 

7 

Химийн хорт болон аюултай бодисыг 
зориулалтын агуулахад, хор аюулын 
лавлах мэдээлэлд заасан нөхцөлд хадгалах, 
химийн бодисын хадгалалт, 
ашиглалт,зарцуулалтад тогтмол хяналт 
тавьж байна 

ОТ 
уурхайн 
талбай 

 

Захиалгын 
хэмжээ, 
хадгалж буй 
нийт хэмжээ 

- - БО-ны хэлтэс 
Химийн бодис 
хадгалж байгаа 
агуулахууд 

Агуулахад 
хадгалагдаж 
байгаа химийн 
бодисууд 

- 

8 
Химийн бодисын үлдэгдэл, хаягдлыг 
устгах ажлыг холбогдох  хууль 
тогтоомжийн дагуу гүйцэтгэнэ 

ОТ 
уурхайн 
талбай 

 
- 

 
- БО-ны хэлтэс 

Хаягдал гаргагч 
нэгж хэсгүүд 

Нийт гарах 
хаягдлын тоо 
хэмжээ 

- 

9 
Химийн бодисыг хэрэгцээнээс илүү 
хэмжээгээр нөөцлөн нийлүүлэхгүй 

ОТ 
уурхайн 
талбай 

 
- - - Төв Агуулах 

Захиалагч худалдан 
авалтын баг 

Захиалгын 
хэмжээ 

- 
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№ 
Байгаль орчныг хамгаалах арга 

хэмжээ 
Хамра
х хүрээ 

Хэмжих 
нэгж 

Тоо 
хэмжээ 

Нэгжийн 
үнэлгээ 

Нийт 
зардал 

Хэрэгжүүлэгч 
Хамтран 

хэрэгжүүлэгч 
Биелэлтийн 
шалгуур 

Баримтлах 
хууль, журам, 
стандарт 

 Нийт     24 000.0     



Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө – 2016  

Хуудас - 87 

 

9. ХОГ ХАЯГДЛЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

Хүснэгт 30. Хог хаягдлын менежментийн төлөвлөгөө 

№ Байгаль орчныг хамгаалах арга хэмжээ 
Хамрах 
хүрээ 

Хэмж
их 
нэгж 

Тоо хэмжээ 
Нэгжийн 
үнэлгээ 

Нийт 
зардал 

Хэрэгжүүлэгч 
Биелэлтийн 
шалгуур 

Баримтлах хууль, 
журам, стандарт 

1 
Хог хаягдлыг түр ангилан ялгах цэгт одоо 
байгаа химийн хаягдал бодисыг шинэ Хог 
хаягдлын менежментийн төв рүү зөөнө 

 Хог хаягдлын 
менежментийн 
төв (ХХМТ) 

  
 Одоо байгаа 
хаягдал бодис  

 - 
 ҮА-ны 
зардалд 
багтана 

 БО-ны хэлтэс 
Дэд бүтцийн 
хэлтэс  
 

 Нийт хаягдал 
бодисын тоо 
хэмжээ  

 ОТ уурхайн дотоод 
журам МУ-ын 
холбогдох журам  

2 
Төслөөс гарч байгаа бүх хаягдал төмөр, 
хуванцарыг дахин ашиглана   

ХХМТ   
 Хуримтлагдсан 
байгаа хаягдлын 
хэмжээ  

 -  - 
БО-ны хэлтэс 
Агуулахын баг 
Логистикын баг  

 Одоо байгаа 
хаягдлын  
хэмжээ  

- 

3 
Бохирдсон хөрс шороонд бохирдлын хэмжээг 
лабораторийн аргаар  тодорхойлох ажлыг 
үргэлжлүүлэн хийнэ 

Бохирдсон 
хөрс хадгалах 
талбай 

 
Энэ жилийн 
хуримтлагдах 
хэмжээ  

50 000.0 50 000.0 БО-ны хэлтэс 
Нэг жилд 
хуримтлагдах 
хэмжээ  

- 

4 
Хоолны хог хаягдлыг боловсруулж бордоо 
болгох туршилтын ажлыг  явуулна  

ХХМТ  
Хаягдал болж 
байгаа хоолны 
хаягдал  

- - БО-ны хэлтэс 
Нэг жилд 
хуримтлагдах 
хэмжээ 

ОТ уурхайн дотоод 
журам 

5 

Хог хаягдлын талаар тайлан, мэдээ гаргаж, 
тогтоосон хугацаанд үйл ажиллагаа явуулж 
буй Ханбогд сумын захиргаанд хүргүүлж 
байна 

ХХМТ  
Улирал жилийн 
хог хаягдлын  
нийт тоо хэмжээ   

- 
ҮА-ны 
зардал 

Хог хаягдал 
хариуцсан 
ажилтан  

Хог хаягдлын  
бүртгэл дата  

- 

6 

Аюултай хог хаягдлыг тээвэрлэх ажиллагааг 
журамлаж, бусад төрлийн хог хаягдалтай 
холихгүй, тусад нь тээвэрлэж, тусгай 
зориулалтын газарт хадгалж байна 

Хог гаргаж 
байгаа харьяа 
хэлтэсүүд  

 
Жилд гарах нийт 
тоо хэмжээ  

- 
ҮА-ны 
зардал 

БО-ны хэлтэс 
Хог хаягдлын  
бүртгэл  

- 

7 

Батлагдсан маягт, “эх үүсвэрээс гарах хог 
хаягдлын кодчилсон жагсаалт”-ын дагуу хог 
хаягдлын тоо бүртгэлээ хөтөлж, тогтоосон 
хугацаанд ХБ сумын Засаг даргад хүргүүлнэ 

Хог хаягдал 
хариуцсан 
ажилтан  

 
Жилд гарах нийт 
тоо хэмжээ 

- 
ҮА-ны 
зардал 

Хог хаягдал 
хариуцсан 
ажилтан 

Хог хаягдлын  
бүртгэл 

- 

8 

Хог хаягдлыг дахин ашиглах үндэсний 
компаниудтай хамтран ажиллах, тэдгээрийн 
үйл ажиллагааг Оюу Толгой, олон улсын 
стандартад нийцүүлэхэд зөвлөмж өгнө 

Ус, хог 
хаягдал 
хариуцсан баг, 
Хууль эрхзүйн 
хэрэгжилт 
хариуцсан баг 

 
Уулзалт, газар 
дээр нь очиж 
ажиллах 

- 
ҮА-ны 
зардал 

Ус, хог хаягдал 
хариуцсан баг, 
Хууль эрхзүйн 
хэрэгжилт 
хариуцсан баг 

Дахивар 
хогийг 
ашигласан 
хэмжээ 

ОТ уурхайн дотоод 
журам 

 Нийт    50 000.0     
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10. ТУХАЙН ЖИЛИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН 
ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ УДИРДЛАГА ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ 

 Оюу толгой ХХК-ийн Байгаль орчны дэд хэсэг нь Эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, 
байгаль орчин, аюулгүй байдлын хэлтэст харьяалагддаг бөгөөд 4 багийн нийт 42 
ажилтантайгаар үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Баг тус бүр өөрсдийн ажлын үүрэгтэй. 
Хэлтсийн бүтэц, үндсэн үүргийн талаарх мэдээллийг дараах зургаас харна уу. 

Зураг 18. Эрүүл Мэнд, Аюулгүй Ажиллагаа, Байгаль Орчин, Аюулгүй Байдлын хэлтсийн бүтэц, зохион 
байгуулалт. 

  

Оюу толгой ХХК нь 2012 оноос олон улсын ISO 14001 стандартад нийцсэн Эрүүл 
мэнд, Аюулгүй ажиллагаа, Байгаль орчны удирдлагын тогтолцоо (ЭМААБОУТ)-г 
амжилттай хэрэгжүүлж эхэлсэн ба Эрүүл мэнд, Аюулгүй ажиллагаа, Байгаль орчны 
(ЭМААБО)-ны үйл ажиллагаандаа байнгын дахин хяналт хийж, сайжруулах шаардлага 
гарвал холбогдох өөрчлөлтийг оруулдаг. Ялангуяа Удирдлагын тогтолцооны 4-р хэсэг 
ЭМААБО-г үйл ажиллагааг сайжруулах төлөвлөгөө байдаг ба энэ төлөвлөгөөнд байгаль 
орчны гүйцэтгэлээ сайжруулахын тулд авах арга хэмжээг шат дарааллан зааж мөн 
тухайн арга хэмжээг биелүүлэх албан тушаалтан бүрийн үүрэг хариуцлагыг нэг бүрчлэн 
зааж үзүүлсэн байдаг.     

Мөн Рио Тинто групп 2011 онд Оюу Толгой төсөлд өөрийн менежментийн 
туршлага, арга барилыг нэвтрүүлэх болсонтой холбоотойгоор Оюу Толгой компани нь 
Рио Тинто Бизнес Шийдэл (РТБШ) хэмээх дэлхийд 40 000 орчим хэрэглэгчтэй 
мэдээллийн сүлжээний шинэ гишүүнээр элсэн орсон юм. Энэхүү цогц сүлжээг ашиглан 
байгаль орчны чиглэлээр хийгдсэн мэргэжлийн байгууллагын үзлэг шалгалт, аудитын үр 
дүн болон байгаль орчны зөрчил гарсан тохиолдлыг бүртгэж, үнэлж, засаж залруулах ба 
сэргийлэх арга хэмжээг авч, шаардлагатай бүх талуудад тайлагнадаг. Жишээлбэл: 
Өмнөговь аймгийн Байгаль орчны газар, Мэргэжлийн хяналтын газар, Галба-Өөш 

ЭМААБОАБ

Эрдэслийн удирдлага, 
менеж-н систем

Эрхзүйн хэрэгжилт 
хариуцсан баг

Байгаль орчин

Аюулгүй 
ажиллагаа

Эрүүл мэнд

Аюулгүй 
ажиллагаа Эрүүл мэнд

Байгаль 

орчин

Ус ба хог хаягдал, 
химийн бодисын 

менежмент

Усны нөөц

Усны чанар

Хог хаягдал, 
химийн бодис

Газрын асуудал, 
орчны хяналт 
шинжилгээ

Газрын

менежмент

Орчны хяналт 
шинжилгээ

Амьтны 

судалгаа

Амьтны 

судалгаа

Ургамлын 
судалгаа

Ургамлын

судалгаа

Нөхөн 

сэргээлт

Аюулгүй 
байдал
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Долоодын Говийн Сав Газар, Ханбогд сумын байгаль хамгаалагч нарын бүрэлдэхүүнтэй 
ажлын хэсгийн Оюу толгой төслийн Байгаль орчны Менежментийн төлөвлөгөөний 
биелэлтэд хийсэн дүгнэлтээр өгсөн зөвлөмжүүдийг энэ системд оруулж, биелэлтийг 
ханган ажиллана.  Эдгээр зөвлөмж болон зөвлөмжийн дагуу хийхээр төлөвлөж буй 
ажлуудыг доорх хүснэгтээр харуулав. 

2012 онд төслийн санхүүжүүлэгч нарын шаардлагын дагуу Байгаль орчин 
нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээг хийлгэсэн ба одоогийн байдлаар Оюу толгой төслийн 
үйл ажиллагааны 19 Менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулан гаргаж мөрдөж 
байгаагаас 9 нь Байгаль орчны Менежментийн төлөвлөгөө байна. Рио Тинто групп 
удирдан явуулах болсон. Рио тинто группийн менежментийн системээр хүний эрүүл 
мэнд, аюулгүй ажиллагаа, байгаль орчны асуудлыг цогц байдлаар авч үздэг. Рио тинто 
группийн менежментийг нэвтрүүлсэн  уурхайнуудад эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, 
байгаль орчны менежментийг илүү уялдаатай,  нэгдсэн системтэй байлгах зорилгоор 
дотоод хяналтын стандартуудыг бий болгон  тодорхой хугацааны давтамжтайгаар эргэн 
шалгаж,  шинэчлэн сайжруулах ажлыг удирдлагын төвшинд зохион байгуулдаг.  Эрүүл 
мэндийн стандартууд нь H кодтой, аюулгүй ажиллагаа нь С кодтой, байгаль орчны 
стандартууд нь Е кодтой байдаг ба 2015 онд эдгээр стандартуудыг шинэчлэх ажил 
хийгдэж байгаа ба шинэчлэгдсэн байгаль орчны стандартуудыг дараах хүснэгтэд 
харууллаа. Үүнд:  

 Е10-Усны хэрэглээ чанарын хяналтын стандартыг Е11- Усны чанарыг хамгаалах 
ба усны менежментийн стандарт болгон шинэчилсэн.   

 Е2-Агаарын чанарын хяналтын стандартыг Е12- Агаарын чанарыг хамгаалах 
стандарт болгон шинэчилсэн. 

 Е3-Чулуулгийн хүчиллэг урсацыг урьдчилан тооцох хянах стандарт болон Е8-
Эрдэс бодисын хог хаягдлын стандартыг нэгтгэн Е13- Химийн урвалд ордог 
эрдсийн хаягдлын хяналтийн стандарт болгон шинэчилсэн. 

 Е9-Газар ашиглалтын удирдлагын стандартыг Е14- Газар хөндөлт, нөхөн 
сэргээлтийн хяналтын стандарт болгон шинэчилсэн. 

 Е5-Аюултай материал болон химийн бодисын бохирдлыг хянах стандарт болон 
Е7-Эрдсийн бус хог хаягдлын стандартыг нэгтгэн Е15- Аюултай материал болон 
эрдсийн бус хог хаягдлыг хянах, бууруулах стандарт болгон шинэчилсэн. 

Хүснэгт 31. Рио Тинто группийн шинэчлэгдсэн байгаль орчны стандарт 

№ Стандартын нэр 

1  Е11: Усны чанарыг хамгаалах ба усны менежментийн стандарт 

2  Е12: Агаарын чанарыг хамгаалах стандарт 

3  Е13: Химийн урвалд ордог эрдсийн хаягдлын хяналтын стандарт 

4  E14: Газар хөндөлт, нөхөн сэргээлтийн хяналтын стандарт  

5  E15: Аюултай материал болон эрдсийн бус хог хаягдлыг хянах, бууруулах стандарт 
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Байгаль орчны аудит: Оюу толгой ХХК нь Байгаль орчныг хамгаалах тухай хуулийн 
101.1 заалтын дагуу 2014 онд Байгаль орчны аудит хийлгэсэн, 2015 онд аудитын 
тайлангийн зөвлөмжийн дагуу хийгдэж байгаа арга хэмжээнийхээ явцын тайланг 
БОНХАЖЯ-нд гаргаж өгсөн ба дээрхи заалтын дагуу 2016 онд дахин байгаль орчны 
аудит хийлгэнэ. 

Байгаль орчны үнэлгээ: Оюу толгой ХХК-ийн Оюу толгойн ордоос зэс, алт олборлох, 
боловсруулах төслийн техник, эдийн засгийн үнэлгээнд нэмэлт тодотгол орсонтой 
холбогдуулан Байгаль орчны нарийвчилсан үнэлгээнд нэмэлт тодотгол хийлгэхээр 
төлөвлөн ажиллаж байна.Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх 
удирдлага зохион байгуулалтын нийт арга хэмжээнд 80 000 000 (наян сая) төгрөг 
төлөвлөж байна. 

Байгаль орчны үйл ажиллагааг төрийн эрх бүхий байгууллагад танилцуулах: 2016 
онд Оюу толгой ХХК-ийн Байгаль орчныг хамгаалах үйл ажиллгааг төрийн эрх бүхий 
байгууллага (БОНХАЖЯ)-д газар дээр нь танилцуулах, аргазүйн зөвлөгөө авах 
зорилгоор холбогдох мэргэжилтнүүдийг уурхайн талбай дээр ажиллах боломжоор 
ханган ажиллахаар төлөвлөж байна.  
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11. ОРЧНЫ ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХӨТӨЛБӨР 

11.1  Агаарын чанарын яналт шинжилгээ 

Тоос уналтын хяналт шинжилгээг Газарзүйн хүрээлэнгийн лабораторитой хамтарч хийдэг, нарийн ширхэглэгт тоосны хяналт 
шинжилгээ болон хийн бохирдуулагчдын хяналт шинжилгээнд нийт 55 000 000 (тавин таван сая) төгрөг төсөвлөсөн.  

Хүснэгт 32. Агаар чанарын хяналт шинжилгээ 

№ 
Хяналт 

шинжилгээ 
хийх үзүүлэлт 

Шинжилгээ явуулах 
төрөл, арга хэлбэр 

Байршил 
Арга, 

аргачлал 

Хэрэглэх 
тоног 

төхөөрөмж 
Давтамж Тайлан 

Эх 
сурвалж 

1 Цаг уур 

Агаарын хэм, салхины 
хурд, чиглэл, харьцангуй 
чийгшил, даралт, бороо 
цас, ууршилт, нарны цацраг 

Уурхайн талбайд Хэмжих 

Campbell 
Scientific. 
UT30 автомат 
цаг уурын 
станц 

Тасралтгүй 

Жилийн тайланг 
БОНХЯ, Өмнөговь 
аймгийн ЗДТГ, 
Ханбогд сумын 
ЗДТГ 

Vol-1, 
Vol-29; 
AQMP 

2 Цаг уур Салхины хурд, чиглэл 
Monitoring station 1, Monitoring station2, Monitoring 
station 3, Monitoring station 4 

Хэмжих 
Ambient Air 
quality 
network 

Тасралтгүй 

Жилийн тайланг 
БОНХЯ, Өмнөговь 
аймгийн ЗДТГ, 
Ханбогд сумын 
ЗДТГ 

AQMP 

3 Цаг уур 
Агаарын хэм, салхины 
хурд, чиглэл, харьцангуй 
чийгшил, даралт 

Агаарын чанарын болон дуу шуугианы хяналт 
шинжилгээний цэгүүдэд  

Хэмжих Kestrel 
Хэмжилт хийх 
үед 

Жилийн тайланг 
БОНХЯ, Өмнөговь 
аймгийн ЗДТГ, 
Ханбогд сумын 
ЗДТГ 

Vol-1 

4 Тоос PM2.5 ба PM10 

Уурхайн талбай дотор болон түүний орчимд 
байрлах тоосны хяналтын 18 цэгт буюу DMP-LA01, 
DMP-LA02, DMP-LA03, DMP-LA04, DMP-LA05, 
DMP-EP01 (Тэсрэх бодисын үйлдвэр), DMP-EР02 
(Тэсрэх бодисын агуулах), DMP-QrBP (Дугатын 
хайрганы орд), DMP-CHP (Төв дулааны станц), 
DMP-PDS01 (Шатахуун түгээх станц),  DMP-PDS02 
(Түлшний агуулах),  DMP-TSF01, TSF02  
(Баяжуулах үйлдвэрийн хаягдлын сан), DMP-WMC 
(Хог хаягдал боловсруулах төв), DMP-Khaliv,  
DMP-OP01, ОР02 (Ил уурхай), DMP-COS01, COS02 
(Баяжуулах үйлдвэрийн хүдрийн агуулах) 

Хянах 

Dust Trak 
тоосны 
ширхэглэг 
хэмжих багаж 

Сар бүр 

Жилийн тайланг 
БОНХЯ, Өмнөговь 
аймгийн ЗДТГ, 
Ханбогд сумын 
ЗДТГ 

Vol-1, 
Vol-36 
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№ 
Хяналт 

шинжилгээ 
хийх үзүүлэлт 

Шинжилгээ явуулах 
төрөл, арга хэлбэр 

Байршил 
Арга, 

аргачлал 

Хэрэглэх 
тоног 

төхөөрөмж 
Давтамж Тайлан 

Эх 
сурвалж 

5 Тоос TSP (нийт тоос) 

Уурхайн талбай дотор болон түүний орчимд 
байрлах тоосны хяналтын 21 цэгт буюу DMP-LA01 
(3 дээж), DMP-LA02, DMP-LA03, DMP-LA04, DMP-
LA05, DMP-PAP (Ханбумбат нисэх буудал),  DMP-
QrBP (Дугатын хайрганы орд), DMP-EP01 (Тэсрэх 
бодисын үйлдвэр), DMP-EР02 (Тэсрэх бодисын 
агуулах), DMP-TSF01, DMP-TSF02 (Баяжуулах 
үйлдвэрийн хаягдал хадгалах байгууламж),  DMP-
PDS01 (Шатахуун түгээх станц), DMP-PDS02 
(Түлшний агуулах), DMP-COS01 (Баяжуулах 
үйлдвэрийн хүдрийн агуулах), DMP-DS01 (Дизель 
станцын орчим), DMP-OP01 (Ил уурхай), DMP-CHP 
(Төв дулааны станц), DMP-WaHo (Төв агуулах),  
DMP-BаPl (Бетон зуурмагийн үйлдвэр), DMP-WMC 
(Хаягдал боловсруулах төв), DMP-UnRi (Ундайн 
голд тохируулга хийсэн талбай) 

Хянах 
Тоос уналтын 
бортого 

Сар бүр 

Жилийн тайланг 
БОНХЯ, Өмнөговь 
аймгийн ЗДТГ, 
Ханбогд сумын 
ЗДТГ 

Vol-1, 
Vol-29, 
Vol-15, 
Vol-23, 
Vol-36 

6 Тоос 

PM2.5, PM10 ба TSP (нийт 
тоосны уналт-Хүнд метал 
(Ag, As, Cu, Se, Hg, Al, Mo, 
Sb)) 

Monitoring station 1, Monitoring station2, Monitoring 
station 3, Monitoring station 4 

Хянах 
Ambient Air 
quality 
network 

Өдөр тутам 

Жилийн тайланг 
БОНХЯ, Өмнөговь 
аймгийн ЗДТГ, 
Ханбогд сумын 
ЗДТГ 

AQMP 

7 Тоос 
Хүнд металлиуд (Cd, Hg, 
Sb, As, Pb, Cr, Se, Cu, 
Ag, Mo, Al) 

Уурхайн талбай дотор болон түүний орчимд 
байрлах тоосны хяналтын 4 цэгт буюу DMP-LA01, 
DMP-Manlai camp, DMP-TSF01 (Баяжуулах 
үйлдвэрийн хаягдал хадгалах байгууламж), DMP-
WMC (Хаягдал боловсруулах төв) 

Хянах 

Тоос уналтын 
бортого, 
Лабораторийн 
шинжилгээ 

Сар бүр  

Жилийн тайланг 
БОНХЯ, Өмнөговь 
аймгийн ЗДТГ, 
Ханбогд сумын 
ЗДТГ 

AQMP 

8 
Орчны агаар 
дахь зарим 
хийнүүд 

SO2, NO2, CO, CO2 

Уурхайн талбай дахь хорт хийн хяналтын 31 цэгт 
буюу GEMP-LA01, GEMP-LA02, GEMP-LA03, 
GEMP-LA04, GEMP-LA05, GEMP-PDS01 
(Шатахуун түгээх станц), GEMP-PDS02 (Түлшний 
агуулах), GEMP-DS01, GEMP-QrBP (Дугатын 
хайрганы орд),  GEMP-WWTP (Ус цэвэршүүлэх 
байгууламж), GEMP-LaFi (Хогийн цэг), GEMP-
WaHo (Төв агуулах), GEMP-EP01 (Тэсрэх бодисын 
үйлдвэр), GEMP-EP02 (Тэсрэх бодисын агуулах), 
GEMP-BoBP (Зуурмагийн үйлдвэр), GEMP-WMC, 
GEMP-TWEP (Хаягдал бохир усан сан), GEMP-TSF 
(Баяжуулах үйлдвэрийн хаягдлын сан), GEMP-OР01 
(Ил уурхайн орчим); GEMP-CHP (Төв дулааны 
станц),  

Хянах 
Dragger 
X@5000 

Сар бүр 

Жилийн тайланг 
БОНХЯ, Өмнөговь 
аймгийн ЗДТГ, 
Ханбогд сумын 
ЗДТГ 

Vol-1, 
29, 15, 
23, 36, 
AQMP 
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№ 
Хяналт 

шинжилгээ 
хийх үзүүлэлт 

Шинжилгээ явуулах 
төрөл, арга хэлбэр 

Байршил 
Арга, 

аргачлал 

Хэрэглэх 
тоног 

төхөөрөмж 
Давтамж Тайлан 

Эх 
сурвалж 

9 
Орчны агаар 
дахь зарим 
хийнүүд 

Нүүрс-устөрөгч 
GEMP-PDS01 (Шатахуун түгээх станц), GEMP-
PDS02 (Түлшний агуулах) 

Дээж авч 
шинжлүүлэх 

Мэргэжлийн 
лаборатори 

Жилд 2 удаа  

Жилийн тайланг 
БОНХЯ, Өмнөговь 
аймгийн ЗДТГ, 
Ханбогд сумын 
ЗДТГ 

Vol-15, 
23 

10 
Орчны агаар 
дахь зарим 
хийнүүд 

SO2, NO2, NOx, CO, O3, 
VOC 

Monitoring station 1, Monitoring station2, Monitoring 
station 3, Monitoring station 4 

Хянах Спектрометр  Тасралтгүй 

жилийн тайланг 
БОНХЯ, Өмнөговь 
аймгийн ЗДТГ, 
Ханбогд сумын 
ЗДТГ 

AQMP 

11 Тоос  РМ10 ба РМ2.5 
Ундайн голын тохируулга хийсэн талбайд UNRI01-
03 

Хянах 

Dusttrak 
тоосны 
ширхэглэг 
хэмжих багаж 

Улирал тутамд 

Жилийн тайланг 
БОНХЯ, Өмнөговь 
аймгийн ЗДТГ, 
Ханбогд сумын 
ЗДТГ 

Vol-24 

12 Тоос  O2, SO2, NO2, CO 
Ундайн голын тохируулга хийсэн талбайд UNRI01-
03 

Хянах 
Dragger 
X@5000 

Улирал тутамд 

Жилийн тайланг 
БОНХЯ, Өмнөговь 
аймгийн ЗДТГ, 
Ханбогд сумын 
ЗДТГ 

Vol-24 

13 Тоос PM10 

Гүний Хоолойн газрын доорх усны ордын талбайд 
буюу DMP-PL01, PL02, PL03, PL04, PL05, мөн 
DMP-AmTo (Амтгайн тойром), DMP-ShTo (Шар 
тохой) 

Хянах, 
шинжлэх 

Dust Trak 
тоосны 
ширхэглэг 
хэмжих багаж 

Улирал тутамд 

Жилийн тайланг 
БОНХЯ, Өмнөговь 
аймгийн ЗДТГ, 
Ханбогд сумын 
ЗДТГ  

Vol-17,  
AQMP 

14 Тоос PM10 

Ус татах шугам хоолойн дагууд 4 цэгт буюу DMP-
PL06, PL07, PL08, PL09; Шугам хоолойгоос 2км-
ийн дотор 4 цэгт буюу DMP-PL01, PL02, PL03, 
PL04 

Хянах, 
шинжлэх 

Dust Trak 
тоосны 
ширхэглэг 
хэмжих багаж 

Жилд 1 удаа 

Жилийн тайланг 
БОНХЯ, Өмнөговь 
аймгийн ЗДТГ, 
Ханбогд сумын 
ЗДТГ  

Vol-14, 
AQMP 

15 Тоос РМ10 ба РМ2.5 

Замын ашиглалтын үе шатанд - Замын эхэнд, замын 
төгсгөлд, замын дагууд 5 цэгт буюу Бөгтөр хөөвөр 
орчимд (DMP-BuKh), Дөрвөлжин тээг орчимд 
(DMP-DoTe), Хонгор овоо орчимд (DMP-KhO), 
Цагаан хад орчимд (DMP-TsKh), Гашуун сухайт 
орчимд (DMP-GaSu)  

Хянах, 
шинжлэх 

Dust Trak 
тоосны 
ширхэглэг 
хэмжих 
багаж, болон 
тоосны уналт 
хэмжих 
бортого 

Жилд 1 удаа  
(IV сард) 

Жилийн тайланг 
БОНХЯ, Өмнөговь 
аймгийн ЗДТГ, 
Ханбогд сумын 
ЗДТГ 

Vol-25, 
AQMP 
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№ 
Хяналт 

шинжилгээ 
хийх үзүүлэлт 

Шинжилгээ явуулах 
төрөл, арга хэлбэр 

Байршил 
Арга, 

аргачлал 

Хэрэглэх 
тоног 

төхөөрөмж 
Давтамж Тайлан 

Эх 
сурвалж 

16 
Орчны агаар 
дахь зарим 
хийнүүд 

CO, SO2, NO2, 

Замын ашиглалтын үе шатанд - Замын эхэнд, замын 
төгсгөлд, замын дагууд 5 цэгт буюу Бөгтөр хөөвөр 
орчимд (DMP-BuKh), Дөрвөлжин тээг орчимд 
(DMP-DoTe), Хонгор овоо орчимд (DMP-KhO), 
Цагаан хад орчимд (DMP-TsKh), Гашуун сухайт 
орчимд (DMP-GaSu)  

Судлах, 
шинжлэх 

Dragger 
X@5000 

Жилд 1 удаа  
(IV сард) 

Жилийн тайланг 
БОНХЯ, Өмнөговь 
аймгийн ЗДТГ, 
Ханбогд сумын 
ЗДТГ 

Vol-25, 
AQMP 

17 
Орчны агаар 
дахь зарим 
хийнүүд 

NO2, SO2, CO 
GEMP-PAP (Ханбумбат онгоцны буудлын 
нислэгийн зурвас, замын орчим) 

Хянах 
Dragger 
X@5000 

Сар бүр 

Жилийн тайланг 
БОНХЯ, Өмнөговь 
аймгийн ЗДТГ, 
Ханбогд сумын 
ЗДТГ 

Vol-18, 
AQMP 

18 Тоос PM2.5, PM10, TSP 
DMP-PAP (Ханбумбат онгоцны буудлын нислэгийн 
зурвас, замын орчим) 

Хянах 

Dust Trak 
тоосны 
ширхэглэг 
хэмжих 
багаж, болон 
тоосны уналт 
хэмжих 
бортого 

2 долоо хоногт 1 
удаа 

Жилийн тайланг 
БОНХЯ, Өмнөговь 
аймгийн ЗДТГ, 
Ханбогд сумын 
ЗДТГ 

Vol-18, 
AQMP 

19 

Яндангийн 
хаягдал утаанд 
агуулагдах 
бохирдуулагчид 

CO, SO2, NO2, үнс 
Төв дулааны станцын уурын зуухнууд, Ханбумбат 
онгоцны буудлын уурын зуух болон Хаягдал 
боловсруулах төвийн шатаах зуух 

Хянах 
Мэргэжлийн 
байгууллага 

Сар бүр 

Жилийн тайланг 
БОНХЯ, Өмнөговь 
аймгийн ЗДТГ, 
Ханбогд сумын 
ЗДТГ 

AQMP, 
Vol-35 

20 Тоос  РМ10 ба РМ2.5 Баяжмал ачиж, буулгах талбайд МҮ01-02 Хянах 

Dusttrak 
тоосны 
ширхэглэг 
хэмжих багаж 

2 долоо хоногт 1 
удаа 

Жилийн тайланг 
БОНХЯ, Өмнөговь 
аймгийн ЗДТГ, 
Ханбогд сумын 
ЗДТГ 

AQMP 

21 Тоос  
Гадаад ба дотоод агаарын 
тоосжилт  

Хяналт шинжилгээний 5 хүртэлх цэгт 
Судлах, 
шинжлэх 

Мэргэжлийн 
байгууллага 

Жилд 1 удаа 

Жилийн тайланг 
БОНХЯ, Өмнөговь 
аймгийн ЗДТГ, 
Ханбогд сумын 
ЗДТГ 

Аудитын 
тайлан 
2014, 
АМ5:21 
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№ 
Хяналт 

шинжилгээ 
хийх үзүүлэлт 

Шинжилгээ явуулах 
төрөл, арга хэлбэр 

Байршил 
Арга, 

аргачлал 

Хэрэглэх 
тоног 

төхөөрөмж 
Давтамж Тайлан 

Эх 
сурвалж 

22 Tooc РМ10 ба РМ2.5 

Цагаан хаднаас Гашуун сухайт хооронд: 
Барилгын үе шатанд- Зам барилгын ажлын үед 
ашиглах түр замын дагууд 5км тутамд замын зүүн 
урд талд 100м зайд 3 цэг, Цементбетоны үйлдвэр 
болон чулуу бутлуурын байгууламжийн салхин дор 
тус бүр 50м-т нэг нэг цэг; 
Ашиглалтын үе шатанд: Шинээр тавигдсан замын 
дагуу замын зүүн талд 3 цэгт  

Хянах 

Dusttrak 
тоосны 
ширхэглэг 
хэмжих багаж 

Зам барилгын 
ажлын үед: 
хавар, намарт 1 
удаа,  
Ашиглалтын үед: 
Улиралд нэг удаа 
(өвлөөс бусад) 

Жилийн тайланг 
БОНХЯ, Өмнөговь 
аймгийн ЗДТГ, 
Ханбогд сумын 
ЗДТГ 

Vol-37 

23 Тоос РМ10 ба РМ2.5 
ОТ-Ханбогд зам, ОТ-н нүүрсний зам, ОТ- Манлайн 
замуудын дагууд 

Хянах 
Аргазүйг 
тодорхойлох 

Тодорхойлогдсон 
аргазүйн хүрээнд 
давтамжийг 
тодорхойлно 

Жилийн тайланг 
БОНХЯ, Өмнөговь 
аймгийн ЗДТГ, 
Ханбогд сумын 
ЗДТГ 

DZEPA 
action 
2016 

24 
Орчны агаар 
дахь зарим 
хийнүүд 

NOx, SO2, CO   

Цагаан хаднаас Гашуун сухайт хооронд: 
Барилгын үе шатанд- Зам барилгын ажлын үед 
ашиглах түр замын дагууд 5км тутамд замын зүүн 
урд талд 100м зайд 3 цэг, Цементбетоны үйлдвэр 
болон чулуу бутлуурын байгууламжийн салхин дор 
тус бүр 50м-т нэг нэг цэг; 
Ашиглалтын үе шатанд: Шинээр тавигдсан замын 
дагуу замын зүүн талд 3 цэгт  

Хянах 
Dragger 
X@5000 

Зам барилгын 
ажлын үед: 
хавар, намарт 1 
удаа,  
Ашиглалтын үед: 
Улиралд нэг удаа 
(өвлөөс бусад) 

Жилийн тайланг 
БОНХЯ, Өмнөговь 
аймгийн ЗДТГ, 
Ханбогд сумын 
ЗДТГ 

Vol-37 

25 
Орчны агаар 
дахь зарим 
хийнүүд 

Метан (CH4) 
Хог хаягдал булшлах талбайн хий 
гадагшлуулах хоолойд 

Хянах 

Dragger 
X@5000; 
Dragger 
X@7000 

Долоо хоногт 1 
удаа 

Жилийн тайланг 
БОНХЯ, Өмнөговь 
аймгийн ЗДТГ, 
Ханбогд сумын 
ЗДТГ 

Vol-35 

26 Дуу шуугиан 
Гадаад орчны, тэсэлгээний, 
ажлын байрны дуу 
шуугианы төвшин 

Уурхайн талбайн орчмын дуу шуугианы 8 цэгт 
буюу : NMP-LA01, NMP-LA02, NMP-LA03, NMP-
LA04, NMP-LA05, NMPLA06, NMP-LA10, NMP-
LA11 

Хянах 
2238 Mediator 
Sound level 
meter 

Улиралд нэг удаа 

Жилийн тайланг 
БОНХЯ, Өмнөговь 
аймгийн ЗДТГ, 
Ханбогд сумын 
ЗДТГ 

Vol-1 
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№ 
Хяналт 

шинжилгээ 
хийх үзүүлэлт 

Шинжилгээ явуулах 
төрөл, арга хэлбэр 

Байршил 
Арга, 

аргачлал 

Хэрэглэх 
тоног 

төхөөрөмж 
Давтамж Тайлан 

Эх 
сурвалж 

27 Дуу шуугиан 
Хамгийн их төвшин, 
хамгийн бага төвшин, 
дундаж төвшин 

Авто зам ашиглалтнд орсны дараа: Замын эхэнд, 
Замын төгсгөлд, Зам дагуу хамгийн их зогсолт 
хийдэг нэг цэг, Зам дагуу 2 цэгт 

Хянах 
2238 Mediator 
sound level 
meter 

Жилд 2 удаа 
(Хаврын 
улиралд, өвлийн 
улиралд 1 
хоногын турш) 

Жилийн тайланг 
БОНХЯ, Өмнөговь 
аймгийн ЗДТГ, 
Ханбогд сумын 
ЗДТГ 

  

28 Дуу шуугиан 

Дуу чимээний төвшин, дБА 
(барилгын үе шатанд өдөр, 
шөнийн хэмжилт, 
ашиглалтын үед өдрийн 
хэмжилт) 

Цагаан хаднаас Гашуун сухайт хооронд 3 цэгт  Хянах 

2238E 
Mediator 
Sound level 
meter 

Барилгын үе 
шатанд сар бүр, 
ашиглалтын үе 
шатанд жилд 2 
удаа 

Жилийн тайланг 
БОНХЯ, Өмнөговь 
аймгийн ЗДТГ, 
Ханбогд сумын 
ЗДТГ 

Vol-31 

29 Дуу шуугиан Дуу чимээний төвшин, дБА 
Нийт 6 цэгт (NMP-PAP01, PAP02, PAP03, PAP04, 
PAP05, PAP06) 

Хянах 

2238E 
Mediator 
Sound level 
meter 

Сар бүр  

Жилийн тайланг 
БОНХЯ, Өмнөговь 
аймгийн ЗДТГ, 
Ханбогд сумын 
ЗДТГ 

Vol-18 

30 
Доргио 
чичиргээ 

Тэсэлгээнээс үүссэн дуу 
чимээ болон доргио 
чичиргээ 

Ил уурхайн орчимд, уурхайн тосгон болон 
ойролцоо нутаглах айл өрхийн өвөлжөө, Ханбогд 
сумын орчимд 8 цэгт буюу GVMP-0T01,  GVMP-
0T02, GVMP-0T03, GVMP-0T04, GVMP-0T05, 
GVMP-0T06, GVMP-0T07, GVMP-0T08 

Хянах 
Зөвлөх 
мэргэжилтэн 

Жилд нэг удаа  

Жилийн тайланг 
БОНХЯ, Өмнөговь 
аймгийн ЗДТГ, 
Ханбогд сумын 
ЗДТГ 

Vol-1 

11.2. Хөрсний хяналт шинжилгээ  

Хөрсний морфологи, хими, физикийн шинж чанар, хүнд металлын хяналт шинжилгээ болон хөрсний бактериологийн шинжилгээг 
Биологийн хүрээлэнгийн Микробиологийн лаборатор, Гео-экологинй хүрээлэнгийн хөрсний лаборатори болон Газарзүйн 
хүрээлэнгийн лабораторитой хамтран хийдэг ба жилд 100 000 000 (нэг зуун) сая төгрөг төсөвлөдөг.  

Хүснэгт 33. Хөрсний хяналт шинжилгээ 

№ 

Хяналт 
шинжилгээ 

хийх 
үзүүлэлт 

Шинжилгээ явуулах төрөл, 
арга хэлбэр 

Байршил 
Арга, 

аргачлал 
Хэрэглэх тоног 
төхөөрөмж 

Давтамж Тайлан 
Эх 

сурвалж 
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№ 

Хяналт 
шинжилгээ 

хийх 
үзүүлэлт 

Шинжилгээ явуулах төрөл, 
арга хэлбэр 

Байршил 
Арга, 

аргачлал 
Хэрэглэх тоног 
төхөөрөмж 

Давтамж Тайлан 
Эх 

сурвалж 

1 
Хөрсний 
чанар 

Хөрсний бохирдол, ялзмагийн 
агууламж, рН, давсжилт, 
чийгшил, NO3-N, P2O2, K2O 

SMP-CHP (Төв дулааны станц), SMP-PDS01 
(Шатахуун түгээх станц), SMP-WWTP 
(Бохир ус цэвэршүүлэх байгууламж), SMP-
QrBP (Бутлуур), SMP-Sh01(Босоо ам 1) болон 
(хогийн цэг орчимд), SMP-WMC01-06 
(Хаягдал боловсруулах төв) 

Хянах, 
шинжлэх 

Лабораторийн 
шинжилгээ 

Улирал тутам 

Жилийн тайланг 
БОНХЯ, Өмнөговь 
аймгийн ЗДТГ, 
Ханбогд сумын ЗДТГ 

Vol-1, 29, 
35 

2 
Хөрсний 
чанар 

рН, нийт азот, нийт фосфор, 1 
куб.см- дэх бактер, эмгэг 
төрүүлэгч 

Бохир ус цэвэршүүлэх байгууламжаас гарч 
буй лагт болон уурхайчдын суурингийн 
орчим 

Хянах, 
шинжлэх 

Лабораторийн 
шинжилгээ 

Жилд 1 удаа 

Жилийн тайланг 
БОНХЯ, Өмнөговь 
аймгийн ЗДТГ, 
Ханбогд сумын ЗДТГ 

Vol-1, 29 

3 
Хөрсний 
бохирдол 

Нефть, нефтийн бүтээгдэхүүн, 
нүүрсустөрөгчид 

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

Хянах 

Хөрсний 
бохирдол 
шинжлэх - Фото 
ион илрүүлэгч  

Жилд 1 удаа 

Жилийн тайланг 
БОНХЯ, Өмнөговь 
аймгийн ЗДТГ, 
Ханбогд сумын ЗДТГ 

Vol-1, 29 

4 
Хөрсний 
чанар 

Хөрсний физик чанар, органик 
бодис, нийт азот, карбонат, Са, 
Mg,  P2O2, K2O, pH, Pb, Cd, As, 
Zn, Ge 

Оюу Толгой-Гашуун сухайтын замын дагуу, 
Бор хошуу, Хонгор овоо, Цагаан хад, Гашуун 
сухайтын хилийн боомт 

Шинжлэх  
Лабораторийн 
шинжилгээ 

Жилд 1 удаа 

Жилийн тайланг 
БОНХЯ, Өмнөговь 
аймгийн ЗДТГ, 
Ханбогд сумын ЗДТГ 

Vol-1 

5 
Хөрсний 
чанар 

Чийгшил 

Булан сухайт, Ундайн сайрын зүүн дэнж, 
Галбын говийн зүүн хойд хэсэг, Гүний усны 
худаг, Талын бор овоо, Алаг баян уулын урд 
хөндий, Амтгайн тойрмын баруун хэсэг 

Шинжлэх  
Лабораторийн 
шинжилгээ 

Жилд 2 удаа 
(Хавар, намар) 

Жилийн тайланг 
БОНХЯ, Өмнөговь 
аймгийн ЗДТГ, 
Ханбогд сумын ЗДТГ 

Vol-1 

6 
Хөрсний 
бохирдол 

Газрын тосны бүтээгдэхүүн, хар 
тугалга 

Шатахуун буулгах талбайн орчмоос, Ачих 
талбайн орчмоос 

Шинжлэх  
Лабораторийн 
шинжилгээ 

Жилд 1 удаа, 
мөн газрын 
тосны 
бүтээгдэхүүн 
хөрсөнд 
алдагдсан 
тохиолдолд 

Жилийн тайланг 
БОНХЯ, Өмнөговь 
аймгийн ЗДТГ, 
Ханбогд сумын ЗДТГ 

Vol-15, 23 

7 
Газрын 
гадарга 

Ландшафтын ерөнхий төлөв 
байдлын өөрчлөлт 

Газар доорх усны нийт дэвсгэр талбайн 
хэмжээнд 

Судлах, 
шинжлэх 

Мэргэжлийн 
байгууллага 

Жилд 1 удаа 

Жилийн тайланг 
БОНХЯ, Өмнөговь 
аймгийн ЗДТГ, 
Ханбогд сумын ЗДТГ 

Vol-14 

8 
Хөрсний 
чанар 

рН, ялзмагийн агууламж, 
ялзмагт давхаргын зузаан, 
механик бүтэц, нийт азот, нийт 
фосфор, хүнд металууд, 1 см3 
дэх бактери, 

Нийт 14 цэгт буюу 5 цэг нь Гүний хоолойн 
газрын доорх усны ордын талбайд (SMP-
PL01, PL02, PL03, PL04, PL05), 5 цэг нь 
УХШХ-н дагуу, Алаг баян уулын хөндий 
(SMP-AlBa), Амтгайн тойром (SMP-AmTo), 
Шар тохой (SMP-ShTo), Гүний усны худаг, 
Шар дов (антропоген нөлөөлөлд бага өртсөн 
газарт шугам хоолойн дагуу 2 км-ийн дотор), 
мөн түүнчлэн нөхөн сэргээлт хийсэн бүх 
талбайнуудад 

Шинжлэх 
Лабораторийн 
шинжилгээ 

Жилд  1 удаа 

Жилийн тайланг 
БОНХЯ, Өмнөговь 
аймгийн ЗДТГ, 
Ханбогд сумын ЗДТГ 

Vol-14, 17 
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№ 

Хяналт 
шинжилгээ 

хийх 
үзүүлэлт 

Шинжилгээ явуулах төрөл, 
арга хэлбэр 

Байршил 
Арга, 

аргачлал 
Хэрэглэх тоног 
төхөөрөмж 

Давтамж Тайлан 
Эх 

сурвалж 

9 
Хөрсний 
бохирдол, 
элэгдэл 

Байгаль, хүний нөлөөгөөр 
гарсан өөрчлөлт 

Гүний Хоолойн орчимд хийгдэж буй 
ургамлын хяналт шинжилгээний цэгүүдэд 
болон, элэгдэл, эвдрэлийн зураг хийх, 
экологи-эдийн засгийн үнэлгээ хийх 

Шинжлэх 

Фото зураг, 
экологи-эдийн 
засгийн үнэлгээ 
хийх 

5 жилд нэг удаа 

Жилийн тайланг 
БОНХЯ, Өмнөговь 
аймгийн ЗДТГ, 
Ханбогд сумын ЗДТГ 

Vol-17 

10 
Хөрсний 
чанар 

Хөрсний хими, физикийн шинж 
чанарууд, органик бодисууд, 
нийт азот, карбонат, Ca, Mg, 
P2O5, K2O,  хөрсний pH, Pb, Cd, 
As, Zn, Ce-ийн агууламж, 
морфологи бичиглэл, нефтийн 
бүтээгдэхүүний агууламж, 
нүүрс устөрөгчийн нэгдлүүд 
буюу нефтийн бүтээгдэхүүн: 
Тиофенол, фенол, бензол, 
хөдөлгүүрийн тос, хар тугалга 

Замаас 2 тийш 1-2км зайд судалгаа хийх, 
багадаа 5 цэгт: Бөгтөр хөөвөр, Дөрвөлжин 
тээг, Хонгор овоо, Цагаан хад, Гашуун 
сухайтын хилийн боомт (SMP-BuKh, SMP-
DoTe, SMP-KhOv, SMP-GS, SMP-TsKh) 

Хянах, 
судлах, 
шинжлэх 

Лабораторийн 
шинжилгээ 

Жилд 1 удаа 

Жилийн тайланг 
БОНХЯ, Өмнөговь 
аймгийн ЗДТГ, 
Ханбогд сумын ЗДТГ 

Vol-25 

11 
Хөрсний 
чанар 

pH, Сульфат, Нитрат 
Оюут онгоцны буудлын хашаанаас зүүн 
тийш 0.5 км зайд 1 цэгт 

Дээж авч 
шинжлүүлэх 

Лабораторийн 
шинжилгээ 

Жилд нэг удаа 

Жилийн тайланг 
БОНХЯ, Өмнөговь 
аймгийн ЗДТГ, 
Ханбогд сумын ЗДТГ 

Vol-9 

12 
Хөрсний 
чанар 

Агрохимийн үзүүлэлтүүд: 
ялзмаг, pH, хөдөлгөөнт сууриуд, 
азот, хөрсний давсжилт, 
карбонат, хөрсний механик 
бүрэлдэхүүн, бүтэц, нягт, 
чийгшил, сульфат, нитрат, , 
хүнд металлууд 

Ханбумбат онгоцны буудлаас зүүн тийш 0.5 
км зайд 1 цэгт, нөхөн сэргээлт хийсэн 
талбайд 

Дээж авч 
шинжлүүлэх 

Лабораторийн 
шинжилгээ 

Жилд нэг удаа 

Жилийн тайланг 
БОНХЯ, Өмнөговь 
аймгийн ЗДТГ, 
Ханбогд сумын ЗДТГ 

Vol-18 

13 
Хөрсний 
чанар 

Үржил шим, чийг, рН, 
давсжилт, үе давхаргуудын 
зузаан, хүнд металлын 
агууламж,  

Уурхайн талбайн гадна голын голдиролд 
хэсэгчлэн тохируулга хийсэн талбайгаас 
доош 2 цэгт хөрсний чанарын шинжилгээ 

Хянах 
Лабораторийн 
шинжилгээ 

Жилд 2 удаа   

Жилийн тайланг 
БОНХЯ, Өмнөговь 
аймгийн ЗДТГ, 
Ханбогд сумын ЗДТГ 

Vol-24 

14 
Хөрсний 
чанар 

Үржил шимийн үзүүлэлт (N2, 
K+, NH4, NO2, NO3, pH гэх 
мэт), Хөрсний механик 
бүрэлдхүүн, Хүнд металлууд, 
цацраг идэвхи 

Хаягдал хадгалах байгууламж, 4 хяналт 
шинжилгээний цэгт Хянах 

Лабораторийн 
шинжилгээ Улирал тутамд 

Жилийн тайланг 
БОНХЯ, Өмнөговь 
аймгийн ЗДТГ, 
Ханбогд сумын ЗДТГ 

Vol-36, 
Action 
DZEPA-
2016 

15 
Хөрсний 
чанар 

Хөрсний хими, физикийн шинж 
чанар, хүнд металл 

Барилгын үед: Түр тосгон, хог хаягдлын цэг, 
авто замын ажлын талбайн, карьерийн 
талбай, Түр ашиглах зам дагууд нийт 5 цэг, 
Ашиглалтын үед: Шинээр тавигдсан авто 
замын дагуу замын зүүн талд салхин доор, 
бохирдсон байж болзошгүй газарт Хянах 

Лабораторийн 
шинжилгээ 

Барилгын үед: 
улиралд 1 удаа, 
Ашиглалтын үед 
жилд 1 удаа  

Жилийн тайланг 
БОНХЯ, Өмнөговь 
аймгийн ЗДТГ, 
Ханбогд сумын ЗДТГ 

Vol-36 
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№ 

Хяналт 
шинжилгээ 

хийх 
үзүүлэлт 

Шинжилгээ явуулах төрөл, 
арга хэлбэр 

Байршил 
Арга, 

аргачлал 
Хэрэглэх тоног 
төхөөрөмж 

Давтамж Тайлан 
Эх 

сурвалж 

16 
Хөрсний 
чанар 

Бактериологи, эрүүл ахуйн 
шинжилгээ 

Уурхайн талбайн дотор саарал усны фондын 
талбай 

Хянах 
Лабораторийн 
шинжилгээ 

Нөхөн 
сэргээлтийн 
төлөвлөгөөтэй 
уялдуулж 
давтамжыг 
тодорхойлох 

Жилийн тайланг 
БОНХЯ, Өмнөговь 
аймгийн ЗДТГ, 
Ханбогд сумын ЗДТГ 
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11.3.Амьтны аймгийн хяналт шинжилгээ  

Оюу Толгойн төслийн зүгээс тухайн бүс нутгийн биологийн олон янз байдалд эерэг 
нөлөө ахиу үзүүлэх зорилгодоо хүрч буй эсэхийг үнэлж дүгнэхэд урт, богино хугацааны 
хяналт шинжилгээ, судалгааны ажлууд чухал үүрэг гүйцэтгэх юм. Үүнээс гадна 
биологийн олон янз байдалд гарах сөрөг болон эерэг өөрчлөлт, сөрөг нөлөөллийн цар 
хүрээ ба хэмжээ, сөрөг нөлөөллийг бууруулах болон дүйцүүлэн хамгааллын арга 
хэмжээний хэрэгжилтийн үр дүнг үнэлж тооцоход чухал ач холбогдолтой юм.  

Оюу Толгой төслийн зүгээс холбогдох Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан 
үнэлгээнд тусгагдсан хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийг жил бүр боловсруулан 
хэрэгжүүлж, үр дүнг биелэлтийн тайланд тусган ирсэн. Монгол улсын хууль, журмын 
хэрэгжилтийг хангахаас гадна Рио Тинто компанийн Биологийн олон янз байдлын 
талаар баримтлах стратеги, төслийн санхүүжүүлэгч байгууллагуудын стандарт, 
шаардлагын биелэлтийг хангахаар нэн түрүүнд хамгаалах шаардлагатай биологийн олон 
янз байдлын бүрдэл хэсгүүдийг тодорхойлон, тэдгээрт төслийн зүгээс үзүүлж буй болон 
болзошгүй сөрөг нөлөөлөл, эрсдэлийн үнэлгээг хийж, 2013 оноос Хамгааллын ач 
холбогдол өндөртэй биологийн олон янз байдлын урт хугацааны мониторинг судалгааны 
цогц ажлыг дотоод, гадаадын төрийн болон төрийн бус байгууллага, эрдэмтэн судлаач 
нартай хамтран хэрэгжүүлж байна.  

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

11.3.1.  Ургамалжилтын хяналт шинжилгээ  

Ургамлын аймаг, ургамалжилт, биологийн нөхөн сэргээлтийн чанарын хяналт 
шинжилгээний ажлууд нь сар болон жилийн давтамжтайгаар хийгддэг бөгөөд 2015 онд 
нийт 11 төрлийн хяналт шинжилгээний ажлыг хийх болно. Энэхүү хяналт 
шинжилгээний ажилд мөн өнгөн хөрсний чанар, хөрсний экологийн судалгаа зэрэг 
ажлуудыг хийхээр төлөвлөж байна. Төлөвлөж буй ажлуудын төрөл, үзүүлэлт, байршил, 
хийх давтамж зэрэг дэлгэрэнгүй мэдээллийг орчны хяналт шинжилгээний нэгдсэн 
хөтөлбөрөөс үзнэ үү.   

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

  



Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө – 2016  

Хуудас - 101 

 

Хүснэгт 34. Амьтны аймаг, ургамалжилтын нэгдсэн хяналт шинжилгээний хөтөлбөр 

№ 
Хяналт шинжилгээ 

хийх үзүүлэлт 
Шинжилгээ явуулах 
төрөл, арга хэлбэр 

Байршил Арга, аргачлал Хэрэглэх тоног төхөөрөмж Давтамж Тайлан 

1 
Хөрсний чанарын 
хяналт шинжилгээ 

Өнгөн хөрсний овоолго, 
ургамлын 
мониторингийн болон 
нөхөн сэргээлт хийсэн 
талбай тус бүрээс 0-5, 
5-10 см-ийн гүнээс 
хөрсний дээж авч 
ургуулах, шигших 
аргуудыг хослон 
хэрэглэх   

Өнгөн хөрсний 
овоолгын 8, 
Ургамлын 

мониторингийн 32, 
Нөхөн сэргээлт 

хийсэн 10 талбай тус 
бүрээс 

Шинжлэх 
Дээж авах уут, багаж, харандаа, 
дээж авсан бүртгэлийн хуудас, 
GPS, лабораторийн шинжилгээ 

III-IV (дээж авах 
хээрийн ажил) 

Жилийн тайланг БОНХЯ, 
Өмнөговь аймгийн ЗДТГ, 
Ханбогд сумын ЗДТГ 

2 
Хөрсөн дэх үрийн 
нөөцийн судалгаа  

Хөрсөн дэх үрийн 
зүйлийн бүрдэл, тоо 
хэмжээ, соёололт, 
амьдралт 

Өнгөн хөрсний 
овоолгоос 5 талбай 

Судлах, шинжлэх 
Дээж авах уут, багаж, харандаа, 
дээж авсан бүртгэлийн хуудас, 
GPS, лабораторийн шинжилгээ 

III-IV (дээж авах 
хээрийн ажил) 

Жилийн тайланг БОНХЯ, 
Өмнөговь аймгийн ЗДТГ, 
Ханбогд сумын ЗДТГ 

Хөрсөн дэх үрийн 
зүйлийн бүрдэл, тоо 
хэмжээ, соёололт, 
амьдралт 

Ургамлын хяналт 
шинжилгээний 32 
талбай, нөхөн 
сэргээсэн 2 талбай 

Судлах, шинжлэх 
Дээж авах уут, багаж, харандаа, 
дээж авсан бүртгэлийн хуудас, 
GPS, лабораторийн шинжилгээ 

III-IV (дээж авах 
хээрийн ажил) 

Жилийн тайланг БОНХЯ, 
Өмнөговь аймгийн ЗДТГ, 
Ханбогд сумын ЗДТГ 

3 
Хөрсний экологийн 
судалгаа  

Хөрсний нийт 
микробын биомасс, 
микрофлорын 
бүрэлдэхүүнийг 
тодорхойлох  

Өнгөн хөрсний 5 
овоолгын 47 цэг; 
биологийн нөхөн 
сэргээлт хийх 
талбайнууд, урд 
жилүүдэд биологийн 
нөхөн сэргээлт хийсэн 
газруудаас төлөөлөл 
болгож 10 цэгээс 

Судлах, шинжлэх 

Дээж авах уут, багаж, 70%-ийн 
спирт, лабораторийн нөхцөлд 
шинжлэх, шингэн, хуурай 
тэжээлт орчинд ургуулах, 
биохимийн тест хийх 

Жилд нэг удаа 
Жилийн тайланг БОНХЯ, 
Өмнөговь аймгийн ЗДТГ, 
Ханбогд сумын ЗДТГ 
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№ 
Хяналт шинжилгээ 

хийх үзүүлэлт 
Шинжилгээ явуулах 
төрөл, арга хэлбэр 

Байршил Арга, аргачлал Хэрэглэх тоног төхөөрөмж Давтамж Тайлан 

4 
Ургамалжилтын хяналт 
шинжилгээ 

Ургамлан аймаг, 
ургамлан нөмрөгийн 
өсөлт хөгжилт, зүйлийн 
бүрдэл, ургацын дээж, 
хөрсний чийг, 
температур, pH, 
давсжилт, хөрсний 
тогтвортой байдал 

Ханбогд сумын 
хэмжээнд байгуулсан 
32 талбайд 

Monitoring Manual for 
Grassland, 

Shrubland and 
Savanna Ecosystems 

(Voume 1 - Quick 
Start, Voume 2 -

Design, supplementary 
methods and 

interpretation) by 
Jeffrey E. Herrick, 
Justin W. Van Zee, 

Kris M. Havstad, Laura 
M. Burkett and Walter 
G. Whitford. USDA - 

ARS Jornada 
Experimental Range 

Las Cruces, New 
Mexico гарын авлагыг 

баримтална. 

Хээрийн судалгааны мэдээ 
цуглуулах маягтууд, харандаа, 
дижитал зургийн аппарат, 
туузан метр,  хатгуур, төмөр 
гадас, 120 см урттай хуванцар 
шон, хайч, дээжний цаасан уут, 
хөрсний тогтвортой байдлыг 
тодорхойлох үүртэй хайрцаг 
(дээж авах утгуур, шүүрийн 
хамт), савласан цэвэр ус, 
секундометр, клинометр, GPS 
... 

Жилд нэг удаа 
VIII/20-IX/20  

Жилийн тайланг БОНХЯ, 
Өмнөговь аймгийн ЗДТГ, 
Ханбогд сумын ЗДТГ 

5 
Биологийн нөхөн 
сэргээлтийн чанарын 
хяналт шинжилгээ   

Өмнөх жилүүдэд устай 
болон хуурай аргаар 
нөхөн сэргээлт хийсэн 
талбайнуудад дээрхтэй 
ижил төрлийн хяналт 
шинжилгээ 

Гүний хоолойн шугам 
дагуу биологийн 
нөхөн сэргээлт хийсэн 
газар 4 талбайд 

Жилд нэг удаа  
VIII/20-IX/20 

Жилийн тайланг БОНХЯ, 
Өмнөговь аймгийн ЗДТГ, 
Ханбогд сумын ЗДТГ 

Өмнөх жилүүдэд нөхөн 
сэргээлт хийсэн 
талбайнуудад тарьсан 
тарьц суулгацын өсөлт 
хөгжилт, өвөлжилтийн 
байдлын хяналт 
шинжилгээ  

Гүний хоолойн шугам 
дагуу тарьсан тарьц 
суулгац 4 талбайд 

Тооллого, хэмжилт 
хийх 

Дижитал зургийн аппарат, 
хээрийн судалгааны мэдээ 
цуглуулах маягт, харандаа, 
GPS 

Жилд нэг удаа  
IX/25-IX/30 

Жилийн тайланг БОНХЯ, 
Өмнөговь аймгийн ЗДТГ, 
Ханбогд сумын ЗДТГ 

6 

Ногоон байгууламжид 
зориулан тарьсан тарьц 
суулгацын хяналт 
шинжилгээ  

Өмнөх жилүүдэд 
ногоон байгууламжид 
зориулан тарьсан мод, 
сөөгний өвөлжилт, 
амьдрах чадвар 

Ханбогд, Манлай, 
Баян-Овоо, 
Даланзадгад болон ОТ 
сайтад тарьсан тарьц 
суулгацад 

Тооллого, хэмжилт 
хийх 

Дижитал зургийн аппарат, 
хээрийн судалгааны мэдээ 
цуглуулах маягт, харандаа, 
GPS 

Жилд нэг удаа  
V/10-V/20 

Жилийн тайланг БОНХЯ, 
Өмнөговь аймгийн ЗДТГ, 
Ханбогд сумын ЗДТГ 

7 Ургамлын фенологи 
Зонхилох бүлгэмдлийн 
динамик, өсөлт 
хөгжилт, үрийн гарц 

Ханбогд сумын 
хэмжээнд 

Хянах судлах 
Хээрийн судалгааны мэдээ 
цуглуулах маягтууд, харандаа, 
дижитал зургийн аппарат, GPS 

Сард нэг удаа 
Жилийн тайланг БОНХЯ, 
Өмнөговь аймгийн ЗДТГ, 
Ханбогд сумын ЗДТГ 
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№ 
Хяналт шинжилгээ 

хийх үзүүлэлт 
Шинжилгээ явуулах 
төрөл, арга хэлбэр 

Байршил Арга, аргачлал Хэрэглэх тоног төхөөрөмж Давтамж Тайлан 

Нутгийн иргэдэд 
түшиглэсэн ургамлын 
хяналт шинжилгээ   

Модны өсөлт 
хөгжилтийг фото 
зургийн аргаар хянах 

Ундай голын хайлаас 
модонд 

Малчин бүр өсвөр, 
дунд, өтөл гурван 
төрлийн хайлаасны 
зургийг урд зүгээс 
авч, цаг хугацааны 
дараалал үүсгэх 

Дижитал зургийн аппарат, 
цагаан самбар 

Сард нэг удааIII-
XI сард 

Жилийн тайланг БОНХЯ, 
Өмнөговь аймгийн ЗДТГ, 
Ханбогд сумын ЗДТГ, 
Оролцогч талуудад  

Орон нутгийн иргэдийн 
төлөөллөөс бүрдсэн 
бэлчээрийн хамтын 
шинжилгээний баг 
бэлчээрийн ажиглалт 
хийж, тухайн жилийн 
бэлчээрийн 
менежментийн 
төлөвлөгөөнд тусгах 

Ханбогд, Манлай, 
Баян-Овоо сумдын 
хэмжээнд  

Шугаман цэгийн 
аргаар 

Зургийн аппарат, метр, жааз, 
GPS, хатгуур гэх мэт., 

Жилд нэг удаа 

Жилийн тайланг БОНХЯ, 
Өмнөговь аймгийн ЗДТГ, 
Ханбогд сумын ЗДТГ, 
Оролцогч талуудад  

8 Мөлхөгчид 
Зүйлийн бүрдэл, 
популяцийн нягтшил, 
элбэгшил 

Уурхай орчмын 6 
талбайд: FMP-01, 
FMP-02, FMP-03, 
FMP-04, FMP-05, 
FMP-06, Шугам 
хоолойн дагууд 2 
талбайд: FMP-07, 
FMP-08 

Хянах, судлах 
Туузан метр, хээрийн 

судалгааны мэдээ цуглуулах 
маягт, термометр 

Жилд 2 удаа VI, 
VIII саруудад 

Жилийн тайланг 
БОНХАЖЯ, Өмнөговь 
аймгийн ЗДТГ, Ханбогд 

сумын ЗДТГ 

9 Шувууд 

Зүйлийн бүрдэл, 
нүүдэллэн өнгөрөх 
хугацаа, ховор 
шувуудын тархац, 
байршил 

Уурхайн талбай 
орчмын уст цэгүүд, 
Цахилгааны шугам 
болон замын дагууд, 
Гашуун сухайтын зам, 
220 кВ-ийн 
цахилгааны шугамын 
дагуу 

Хянах, судлах 

Дуран, дижитал зургийн 
аппарат, байршил тогтоогч 
(GPS), хээрийн судалгааны 
мэдээ цуглуулах маягт 

Сард 1 удаа 

Жилийн тайланг 
БОНХАЖЯ, Өмнөговь 
аймгийн ЗДТГ, Ханбогд 

сумын ЗДТГ 
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№ 
Хяналт шинжилгээ 

хийх үзүүлэлт 
Шинжилгээ явуулах 
төрөл, арга хэлбэр 

Байршил Арга, аргачлал Хэрэглэх тоног төхөөрөмж Давтамж Тайлан 

10 Жижиг мэрэгчид 
Зүйлийн бүрдэл, 
популяцийн хөдлөл зүй 

Уурхай орчмын 6 
талбайд: FMP-01, 
FMP-02, FMP-03, 
FMP-04, FMP-05, 
FMP-06, Шугам 
хоолойн дагууд 2 
талбайд: FMP-07, 
FMP-08 

Хянах, судлах 

Шерман амьд баригч, төмөр 
шугам, хээрийн судалгааны 

мэдээ цуглуулах маягт, зургийн 
аппарат 

Жилд 2 удаа VI, 
VIII саруудад 

Жилийн тайланг 
БОНХАЖЯ, Өмнөговь 
аймгийн ЗДТГ, Ханбогд 

сумын ЗДТГ 

11 
Төслийн талбай дахь 
амьтны ажиглалт 

Зүйлийн бүрдэл, тоо 
толгой, байршил 

Уурхайн талбайд Хянах, судлах 
Дуран, зургийн аппарат, 
хээрийн судалгааны мэдээ 

бүртгэх маягт 
Сард 1 удаа 

Жилийн тайланг 
БОНХАЖЯ, Өмнөговь 
аймгийн ЗДТГ, Ханбогд 

сумын ЗДТГ 

12 
Төслийн дэд бүтцийн 
дагуух амьтны хяналт 

шинжилгээ 

Шувуудын цахилгаанд 
цохиулах, цахилгааны 
утас мөргөх, амьтдын 
автомашинд дайруулах, 
бусад нөлөөлөл 

Уурхайн талбай дахь 
цахилгааны шугам, 
барилга байгууламж, 
авто замууд, Гүний 
хоолойн 35 кВ, 6 кВ-
ийн цахилгааны 
шугам, Гашуун 
сухайтын зам, 220 кВ-
ийн цахилгааны 
шугам 

Хянах, судлах 

Зургийн аппарат, байршил 
тогтоогч (GPS), хээрийн 

судалгааны мэдээ цуглуулах 
хүснэгт 

Сард 1 удаа, 

Жилийн тайланг 
БОНХАЖЯ, Өмнөговь 
аймгийн ЗДТГ, Ханбогд 

сумын ЗДТГ 

13 

Нутгийн иргэдэд 
түшиглэсэн зэрлэг 
амьтдын хяналт 
шинжилгээ 

Тууртан амьтад, 
шувууд, мөлхөгч 
амьтдын тоо толгой, 
тархац, байршил 

Ханбогд сумын 
хэмжээнд, ГБДЦГ-ын 
“Б” хэсгийн зарим 
хэсэг, Дорноговь 
аймгийн Хатанбулаг 
сумын баруун урд 
хэсэг хамаарна 

Цэгэн болон зурвас 
замналын аргаар 
ажиглалт тооллого 

хийх 

Дуран, байршил тогтоогч 
(GPS), зургийн аппарат, 

бүртгэлийн дэвтэр, хээрийн 
амьтан таних гарын авлага 

Сард 2 удаа Жилийн тайланг 
БОНХАЖЯ, Өмнөговь 
аймгийн ЗДТГ, Ханбогд 
сумын ЗДТГ, Оролцогч 

талуудад  III-XI сард 

14 

 

 

Хулангийн нүүдэл, 
шилжилт хөдөлгөөн 

Сансрын 
дамжуулагчтай 
хулангийн шилжилт 
хөдөлгөөн, дэд бүтцийн 
нөлөөлөл 

Өмнөговь , Дорноговь 
аймаг 

Хянах, судлах 
Сансрын мэдээ дамжуулагч 
хүзүүвч, ArcGIS программ 

Жилийн турш 

Жилийн тайланг 
БОНХАЖЯ, Өмнөговь 
аймгийн ЗДТГ, Ханбогд 

сумын ЗДТГ 
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№ 
Хяналт шинжилгээ 

хийх үзүүлэлт 
Шинжилгээ явуулах 
төрөл, арга хэлбэр 

Байршил Арга, аргачлал Хэрэглэх тоног төхөөрөмж Давтамж Тайлан 

15 
Хар сүүлтийн нүүдэл, 
шилжилт хөдөлгөөн 

Сансрын 
дамжуулагчтай хар 
сүүлтийн шилжилт 
хөдөлгөөн, дэд бүтцийн 
нөлөөлөл 

Өмнөговь , Дорноговь 
аймаг 

Хянах, судлах 
Сансрын мэдээ дамжуулагч 
хүзүүвч, ArcGIS программ 

Жилийн турш 

Жилийн тайланг 
БОНХАЖЯ, Өмнөговь 
аймгийн ЗДТГ, Ханбогд 

сумын ЗДТГ 

16 
Тээврийн хэрэгслийн 
хөдөлгөөний  хяналт 

Зам ашиглалтын эрчим, 
тээврийн хэрэгслийн 
төрөл, хурдны хэмжээ 

Оюу Толгой-Гашуун 
сухайтын хатуу 
хучилттай зам 

Хянах, бүртгэх 
Автомат тоологч багаж , 

Марксман- М680 
Жилийн турш 

Жилийн тайланг 
БОНХАЖЯ, Өмнөговь 
аймгийн ЗДТГ, Ханбогд 

сумын ЗДТГ 

17 
Хулангийн үхэл 

хорогдлын судалгаа 

Хулангийн сэг зэмний 
тоо, байршил, 
шалтгааныг 
тодорхойлох 

Ханбогд, Баян-Овоо, 
Манлай, Хатанбулаг, 
Хөвсгөл, 
Улаанбадрах, Мандах 
сумын нутаг 

Хянах, судлах 

Дуран, телескоп, зургийн 
аппарат, байршил тогтоогч 
(GPS), судалгааны мэдээ 

бүртгэх маягт 

Жилд 1 удаа 

Жилийн тайланг 
БОНХАЖЯ, Өмнөговь 
аймгийн ЗДТГ, Ханбогд 

сумын ЗДТГ 

18 
Могойч загалай болон 

бусад махчин 
шувуудын үүрлэлт 

Нийт үүрийг 
бүртгэлжүүлэх, 
идэвхтэй үүрэнд 
ажиглалт хийх 

Оюу Толгойн 20 км 
радиус дотор, 
Ханбогд уулын 
массив, Ундай голын 
сайрын дагуу 

Судлах 
Дуран, телескоп, GPS, хээрийн 
судалгааны мэдээ бүртгэх 

маягт 

Жилд 1 удаа 
Жилийн тайланг 

БОНХАЖЯ, Өмнөговь 
аймгийн ЗДТГ, Ханбогд 

сумын ЗДТГ 
IV-VI саруудад 
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11.4.Усны түвшний болон чанарын хяналт шинжилгээ 

Усны төвшин бууралт, pH, температур, цахилгаан дамжуулах чанар, усны химийн найрлага, бактериологийн хяналт шинжилгээг 
389 цэгт 14 хоногийн, сарын болон улирлын давтамжтай явуулдаг ба геологийн төв лаборатори зэрэг магадлан итгэмжлэгдсэн 
лабораториудтай хамтран ажилладаг. 

Хүснэгт 35. Усны түвшний хяналт шинжилгээ  

№ 

Хяналт 
шинжилгээ 

хийх 
үзүүлэлт 

Шинжилгээ явуулах төрөл, арга 
хэлбэр 

Байршил 
Арга, 

аргачлал 
Хэрэглэх тоног төхөөрөмж Давтамж Тайлан 

Шивээ толгой, Жавхлант , Оюу толгойн уурхайн талбайд хэрэгжүүлэх Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр 

1 
Усны 
төвшин 

Усны төвшин, фотомониторинг, 
урсцын хамгийн урт ба гүн хэсэг 

Шинэ Бор овоо, Хөх хад, 
Мааньт, Бурхантын булаг, Хөх 
хадны худаг  зэрэг нийт 18 

худагт, Усны мониторингийн 
нийт 72 цооногт 

Усны төвшин 
хэмжих 

In-Situ LEVEL Troll; Solinst 
101” усны төвшин хэмжигч, 

зургийн аппарат, метр 
Сард нэг удаа 

Жилийн тайланг 
БОНХЯ, Өмнөговь 
аймгийн ЗДТГ, 

Ханбогд сумын ЗДТГ 

2 
Гадаргын 
урсац 

Үерийн урсац Ундай голын сайрт 6 цэгт  
Урсацыг 
хэмжих 

Үерийн урсгал хэмжих суурин 
цэгүүдэд 

Үер урсах үед цаг 
тутам 

3 Эрүүл ахуй 
Нийт бичил биетний тоо, 100 мл 
дахь дулаансаг колиформ, эмгэг 

төрүүлэгч бичил биетэн 

Ашиглагдаж буй бүх усны эх 
үүсвэрүүд, гал зуухны 
угаалтуурын цоргоноос 

Лабораторийн 
шинжилгээ 

Бактериологийн дээжлэгч 
тусгай уут 

Сард нэг удаа 

4 

Усны 
чанарын 
хээрийн 

шинжилгээ 

Усны чанарын энгийн 
үзүүлэлтүүд: pH, T0, TDS, EC 

Гар худаг болон булгуудад 
Тухайн талбай 

дээр 
“Extech” pH, EC, TDS, 
температур хэмжигч  

Улиралд нэг удаа 

5 
Хими болон 
физикийн 
үзүүлэлт 

pH, T0, TDS, EC,  анион, катион, 
умбуур бодис, хүнд металлын 
агууламж, CaCO3, Ca, Mg, Na, K, 
SO4,  NH4, As, Cd, Cu, Hg, Pb, Zn, 
Cr, Fe, Ni,  

Шинэ Бор овоо, Хөх хад, 
Мааньтын задгай, Эхэн Бурхант, 
Халивын голын худгууд, зэрэг 
уст цэгүүдэд Үйлдвэрийн усан 
хангамжийн худгууд дээр, болон 

үйлдвэрийн хаягдал усанд 

Лабораторийн 
шинжилгээ 

Усны дээжний сав хэмжээ: 
1000 мл Усны дээж авах ган 

ховоо хэмжээ: 1000 мл 
Жилд нэг удаа 

Жилийн тайланг 
БОНХЯ, Өмнөговь 
аймгийн ЗДТГ, 

Ханбогд сумын ЗДТГ 
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№ 

Хяналт 
шинжилгээ 

хийх 
үзүүлэлт 

Шинжилгээ явуулах төрөл, арга 
хэлбэр 

Байршил 
Арга, 

аргачлал 
Хэрэглэх тоног төхөөрөмж Давтамж Тайлан 

6 

Цэвэршүүлс
эн усны 
физик, 
хими, 

микробиоло
гийн 

үзүүлэлт 

pH, цахилгаан дамжуулах чадвар, 
TDS,  хлорид, аммони, нитрит, 
нитрат, ортофосфат, сульфат, Ca, 
Mg, Na, K, Ag, Al, As, B, Ba, Be, 
Cd,  Cr, Cu, Mn, Mo,  Ni, Pb, Sb, 

Se, Sr, Zn, БХХ, ХХХ  
T0, нийт бичил биетэн ба эмгэг 

төрүүлэгчийн тоо 

БУЦБ-д орж ирж буй болон 
цэвэршүүлээд гарч буй усанд 

Лабораторийн 
шинжилгээ 

 Усны дээжний сав хэмжээ: 
1000 мл Усны дээж авах ган 

ховоо хэмжээ: 1000 мл 
Улирал тутам 

Жилийн тайланг 
БОНХЯ, Өмнөговь 
аймгийн ЗДТГ, 

Ханбогд сумын ЗДТГ 

7 
Хүчиллэг 
урсцын 
бохирдол 

Баяжуулах үйлдвэрийн хаягдлын  
хүчиллэг чанрын лабораторын 
шинжилгээ.  

Баяжуулах үйлдвэрийн хаягдал 
зутан   

Лабораторийн 
шинжилгээ  

Усны дээжний сав хэмжээ: 
1000 мл Усны дээж авах ган 

ховоо хэмжээ: 1000 мл 
Сар бүр 

Жилийн тайланг 
БОНХЯ, Өмнөговь 
аймгийн ЗДТГ, 

Ханбогд сумын ЗДТГ 

Усны чанарын энгийн 
үзүүлэлтүүд: pH, T0, TDS, EC, pH, 
TDS, (CaCO3), dissolved O2, БХХ, 
ХХХ,   Ca, Mg, Na, K, SO4, NO2, 
NO3, NH4, As, Cd, Cu, Hg, Pb, Zn, 

Cr, Fe, Ni, өнгө, үнэр, амт 

Хог хаягдал булах газрын 
хяналтын цооногуудад  (зураг 

төсөлд тусган, өрөмдөж 
тоноглосон цооногуудад  

Усны төвшин, 
Лабораторийн 
шинжилгээ 

In-Situ LEVEL Troll,  
Solinst 101 усны төвшин 
хэмжигч,  “Hanna” pH, EC, 
TDS, температур хэмжигч 
Лабораторийн шинжилгээ 

Урсцын доорх 
цэгүүдэд улирал бүр, 
бусад цэгүүдэд жилд 2 
удаа лабораторийн 
шинжилгээ. Улирал 
тутам усны төвшин  

Гүний хоолойн шугам хоолойн  ашиглалтын үед хэрэгжүүлэх Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр 

8 
Гадаргын ба 
гүний ус 

Усны төвшин  

Улаан дэл, Баруун суу, Эргэн 
товог, Шорвог шанд, Бүрхээстэй, 
Сэвхүүл, Гучин ус, Хацавчын ус 
зэрэг уст цэгүүд Гүний хоолойн 
ус ашиглалтын гүний худгуудын 

бүсэд 10 цооног 

Усны төвшин 
хэмжих 

Усны төвшин хэмжигч 

Алсын цэгүүдэд 
улиралд нэг удаа, 
Гүний хоолойн 

цэгүүдэд сард нэг удаа 

Жилийн тайланг 
БОНХЯ, Өмнөговь 
аймгийн ЗДТГ, 

Ханбогд сумын ЗДТГ 

Усны чанарын хээрийн 
шинжилгээ: pH, TDS, EC, T0 

Бүх гар худгуудад 
Тухайн талбай 

дээр 
“Hanna” pH, EC, TDS, T0 

хэмжигч 
Улиралд нэг удаа 

pH, TDS (нийт ууссан давс 
(жингээр)) , Нийт хатуулаг 

(CaCO3),    Ca, Mg, Na, K, SO4, 
NO2, NO3,  As, Cd, Cu, Hg, Pb, Zn, 

Cr, Fe, Ni-ийн агууламж,  
УХШ орчмын булаг шанд, түр 

урсац болон хиймэл усан 
сангуудад бичиглэл хийх түүний 
хэмжээсүүдийг тодорхойлох 

Хэвтээ бор худаг, Сухай ус, 
Шавагийн худаг, Эргийн ус зэрэг 

4 гар худагт Төслийн талбай 
болон түүний ойр орчим дахь 
булгууд, цөөрөм нийлсэн 12 цэг  
дээр, Гүний хоолой орчмын 8-10 

цооногуудад 

Лабораторийн 
шинжилгээ 

Усны дээжний сав хэмжээ: 
1000 мл Усны дээж авах ган 

ховоо хэмжээ: 1000 мл 
Жилд нэг удаа 

Гашуун сухайтын дэд бүтцийг барих барилгын болон ашиглалтын үед хэрэгжүүлэх Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр     
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№ 

Хяналт 
шинжилгээ 

хийх 
үзүүлэлт 

Шинжилгээ явуулах төрөл, арга 
хэлбэр 

Байршил 
Арга, 

аргачлал 
Хэрэглэх тоног төхөөрөмж Давтамж Тайлан 

9 

Гадаргын 
болон 
газрын 
доорх ус 

Усны төвшин  

Бөгтөр хөөврийн худаг, Дугат, 
Бор хошуу , Гашуун сухай, 

Хавцал, Булан дэрс, Даравгайн 
худаг 

Усны төвшин 
хэмжих 

Лабораторийн шинжилгээ Улиралд нэг удаа 

Жилийн тайланг 
БОНХЯ, Өмнөговь 
аймгийн ЗДТГ, 

Ханбогд сумын ЗДТГ 

Усны чанарын энгийн 
үзүүлэлтүүд: pH, T0, TDS, EC 

Гар худаг болон булгуудад 
Тухайн талбай 

дээр 
“Extech” pH, EC, TDS, 
температур хэмжигч  

Улиралд нэг удаа 

Усны чанарын энгийн 
үзүүлэлтүүд: pH, T0, TDS, EC, pH,  
(CaCO3),    Ca, Mg, Na, K, SO4, 
NO2, NO3, NH4, As, Cd, Cu, Hg, 
Pb, Zn, Cr, Fe, Ni,  

Хяналтын гар худгууд болон, ус 
ашиглаж буй худгуудад 

Лабораторийн 
шинжилгээ 

Усны дээжний сав хэмжээ: 
1000 мл Усны дээж авах ган 

ховоо хэмжээ: 1000 мл 
Жилд нэг удаа 

Ундай голыг хамгаалах, голын голдиролд хэсэгчлэн тохируулга хийх төслийн Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр 

10 
Гар худаг, 
Гадаргын 
урсац 

Усны төвшин, Усны чанарын 
хээрийн шинжилгээ: pH, TDS, EC, 

T0 

Ундай голын дагуух булаг, 
малчдын гар худгууд 11: Хөх 
хад, Зүрх зүүн салаа, Буурлын 
булаг, Эхэн бурхант, Саглагар 
сайрын ус,  Хулсан худаг, 
хиймэл Бор овоогийн булаг 

Хянах 
 Solinst 101” усны төвшин 
хэмжигч, “Hanna” pH, EC, 
TDS, температур хэмжигч  

5 жил, төвшинг сар 
бүр, чанарын 

үзүүлэлтийг улиралд 1
удаа 

Жилийн тайланг 
БОНХЯ, Өмнөговь 
аймгийн ЗДТГ, 

Ханбогд сумын ЗДТГ 
12 Гүний ус 

Усны төвшин, pH, цахилгаан 
дамжуулах чадвар,  HCO3, TDS, 

Ca, Mg, Na, K, SO4, NO2, NH4,As, 
Cd, Cu, Hg, Pb, Zn, Cr, Fe, Ni-ийн 

агууламж, амт, өнгө, үнэр 

Гар худаг болон хяналтын 5 
цооногуудад 

Лабораторийн 
шинжилгээ 

Усны дээжний сав хэмжээ: 
1000 мл                       

Усны дээж авах ган ховоо 
хэмжээ: 500 мл 

сар бүр, чанарын 
үзүүлэлтийг улиралд 1 
удаа лабораторийн 

шинжилгээ  

13 
Хүчиллэг 
урсцын 
бохирдол 

Ус хаах, урсгал өөрчлөх  даланд 
хуримтлагдсан элс болон усны 
дээжинд байнгын мониторинг 
хийж хүчиллэг урсацыг хянана.  

Далангийн ус хуримтлуулах 
цөөрөм 

Хяналт, 
шинжилгээ 

Усны дээжний сав: 1000 мл Ус тогтсон үед  
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12. ТУХАЙН ЖИЛИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН 
ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТИЙГ НӨЛӨӨЛӨЛД ӨРТӨГЧ ОРШИН 

СУУГЧИД, ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУДАД ТАЙЛАГНАХ ХУВААРЬ 

Оюу толгой ХХК-ийн ЭМААБОАБ-н хэлтсийн Байгаль орчны багийнхан төслийн 
Байгаль хамгаалах чиглэлээр хэрэгжүүлж байгаа ажлууд түүн дотроо орчны хяналт 
шинжилгээний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхийн ач холбогдол, үр дүнг хэрхэн сум, багийн 
иргэдэд ойлгомжтой, хүртээмжтэй байдлаар хүргэх арга замын талаар   Орон нутгийн 
хэлтэстэй ярилцан оновчтой арга хэлбэрийг сонгон хэрэгжүүлнэ. Мөн урьд онуудад 
эхлүүлэн амжилттай хэрэгжүүлж байгаа “Оролцогчдын хяналт шинжилгээний 
хөтөлбөр”-өө үргэлжлүүлэх,  биологийн нөхөн сэргээлтийн үйл ажиллагаанд орон 
нутгийн иргэдийг оролцуулах зэрэг арга хэмжээг үргэлжлүүлэн зохион байгуулна.  

Дэлхийн усны өдөр, Дэлхийн нүүдлийн шувуудын өдөр, Мод тарих үндэсний өдөр, 
Дэлхийн цөлжилтийн өдөр гэх мэт тэмдэглэлт өдрүүдийг тэмдэглэж өнгөрүүлэх ажлын 
хүрээнд байгаль хамгаалах чиглэлээр хийгдэж байгаа ажлуудаа олон нийтэд 
танилцуулах ажлыг уламжлалт байдлаар зохион байгуулахаас гадна Ханбогд сумын 
Засаг захиргааны санаачлагаар хэрэгжүүлж байгаа өдөрлөгүүдийн үеэр танилцуулга 
хийдэг.    
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ХАВСРАЛТ 

Хавсралт зураг 1. Газар хөндөх зөвшөөрлийн журмын шинэчилсэн бүдүүвч 
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Хавсралт хүснэгт 1. 2016 онд нөхөн сэргээлтийг хүлээж авах өрмийн талбайнууд 

# 
Талбайн 

нэр 
ГХЗ дугаар 

Байршил Нөхөн сэргээлт 
хийгдэх талбай , 

га Х Y 

1 OTD1510F ГХЗ-120403 648782 4759816 0.25 

2 OTD1656 ГХЗ-110411 650610.6 4768181.59 0.25 

3 OTD1571 ГХЗ-120205 650375 4760012 0.25 

4 OTD1490a ГХЗ- 120317 648814 4759705 0.09 

5 OTD1569 ГХЗ-120318 649117 4759767 0.25 

6 OTD1570 ГХЗ-110903 648782 4759816 0.25 

7 OTD1572 ГХЗ-120318 650033 4760943 0.25 

8 OTD1680 ГХЗ-110708 650545.1 4768333.55 0.25 

9 OTD1688 ГХЗ-110604 649710.4 4766476.39 0.25 

10 EJD0003A ГХЗ-110402 647698 4759300 0.25 

11 EJD0005 ГХЗ-110306 647400 4759300 0.25 

12 EJD0037 ГХЗ-110304 641900 4755000 0.25 

13 EJD0038 ГХЗ-110710 643223 4755802 0.25 

14 EJD0039 ГХЗ-111014 645076 4754814 0.09 

15 EJD0040 ГХЗ-111101 646500 4758200 0.25 

16 EJD0034a ГХЗ-111205 648565 4759496 0.25 

17 EJD0041 ГХЗ-111206 647580 4758400 0.25 

18 EJD0042 ГХЗ-111207 650187 4758376 0.25 

19 EJD0043 ГХЗ-111210 642714 4755612 0.25 

20 EJD0044 ГХЗ-111211 649622 4759528 0.25 

21 EJD0045 ГХЗ-111208 648857 4758676 0.25 

22 EGD157 ГХЗ-120402 654305 4769300 0.25 

23 EGD154 ГХЗ-110603 652975 4768433 0.25 

24 EGD155 ГХЗ-110701 651753 4768964 0.09 

25 EGD156 ГХЗ-110902 653987 4771000 0.25 

26 EGD159 ГХЗ-121204 649975 4774878 0.25 

27 MOD004 ГХЗ-121010 639989 4755832 0.25 

28 MOD005 ГХЗ-121010 640099 4755558 0.25 

29 MOD006 ГХЗ-121010 640210 4755218 0.25 

30 MOD007 ГХЗ-121010 640318 4754882 0.25 

31 EGD158 ГХЗ-121009 651078 4773997 0.25 

32 OTD1766 ГХЗ-121101 650360 4760406 0.25 

33 MOD003 ГХЗ-120602 637756 4754616 0.25 

34 OTD1780  651241 4767254 0.25 

Нийт талбай 8.50 

 


