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1. ТӨСЛИЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА 

 Төсөл хэрэгжүүлж буй газрын засаг, захиргааны харьяалал  

Төслийн харьяаллын байршил: Оюу толгой төсөл нь Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын 
Жавхлант багийн нутагт харьяалагддаг бөгөөд Улаанбаатар хотоос урагш 640 км, 
Даланзадгад хотоос зүүн тийш 210 км, Ханбогд сумаас баруун тийш 45 км зайд 
байрладаг. 

Зураг 1.  Оюу толгой төслийн байршил 

Төслийн ангилал: Оюу толгой төсөл нь Оюу толгойн ордоос зэс-алт олборлох, 
боловсруулах уул уурхайн төсөл бөгөөд 2019 онд Ил уурхайгаас хүдэр олборлох үйл 
ажиллагаа, Далд уурхайн барилга бүтээн байгуулалтын үйл ажиллагаа үргэлжлүүлэн 
явагдана. 2019 онд Далд уурхайн хөндлөн малталт 17619 метр, Налуу амны малталт 
4700метр, Босоо ам-3 болон Босоо ам 4-ын доош нэвтрэлт 904 метрээр  тус тус ахих 
төлөвлөгөөтэй байна.  

Оюу толгой төслийг хэрэгжүүлэгч аж ахуйн нэгжийн мэдээлэл: 

Хүснэгт 1. Оюу толгой компани (ХХК)-ийн мэдээлэл 

Оюу толгой төслийг 
хэрэгжүүлэгч аж 
ахуйн нэгжийн 

аж ахуйн нэгжийн 
улсын бүртгэлийн 

дугаар 
Үйл ажиллагааны чиглэл Оюу толгой ХХК-ийн 

хаяг, байршил 

Оюу толгой компани 
(ХХК) 9019006110 

Өмнөговь аймгийн Ханбогд 
сумын нутагт байрлах Оюу 
толгой ордоос зэс-алт 
олборлох төсөл 

Улаанбаатар-14240, 
Сүхбаатар дүүрэг, 
Чингисийн өргөн 
чөлөө-15, “Моннис 
цамхаг” 

Хүснэгт 2. Оюу толгой ХХК-ийн холбогдох албан тушаалтнуудын мэдээлэл 
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№ Нэр Албан тушаал 

1 Армандо 
Торрес 

Оюу толгой ХХК-ийн Ерөнхийлөгч бөгөөд Гүйцэтгэх Ерөнхий Захирал 

2 Маррэй 
Сварипа 

Оюу толгой ХХК-ийн ЭМААБОАБ-ын хэлтсийн ерөнхий менежер 

3 Н.Эрдэнэбаяр Оюу толгой ХХК-ийн ЭМААБО-ны хэлтсийн Байгаль орчны асуудал хариуцсан 
менежер 

4 Г.Баттулга Оюу толгой ХХК-ийн ЭМААБО-ны хэлтсийн Удирдлагын систем хариуцсан 
менежер 

1.1.  Төслийн түүхэн товчоон 

Төсөл эхэлсэн огноо: “Оюу толгой” (хуучнаар Айвенхоу Майнз Монголиа Инк-АММИ) 
компани нь Монгол улсад 1996 оноос хойш үйл ажиллагаагаа явуулж байна. 2009 оны 10 
дугаар сард “Айвенхоу Майнз”, “Оюу Толгой”, “Рио Тинто” компаниуд нь Монгол 
Улсын Засгийн газартай ХөОГ-г байгуулсан ба “Оюу толгой” ХХК-ийн нийт хувьцааны 
34%-ийг Монгол улсын төрийн өмчит “Эрдэнэс Монгол” ХХК, үлдэх 66%-ийг “Туркойз 
Хилл” болон “Рио Тинто” компаниуд тус тус эзэмшиж байна. 

Төсөл хэрэгжих хугацаа: ХөОГ нь стратегийн чухал ач холбогдолтой орд газруудын 
хувьд 30 жилийн турш тогтвортой татвар төлөх эрхтэй гэж заасан Монгол Улсын 
одоогийн мөрдөж буй “Ашигт малтмалын тухай” хуулийн заалттай нийцэх ёстой учир 
ХөОГ-ний хугацааг дахин 20 жил болгон сунгах хувилбар байгааг тухайн үеийн 
“Айвенхоу Майнз” буюу одоогийн “Туркойз Хилл” болон Монгол Улсын Засгийн газар 
харилцан зөвшөөрсөн байна. 

1.2.  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) болон 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.  
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Зураг 2. Оюу Толгой төслийн ашигт малтмалын нөөцийн схем 

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. 

1.3.  Оюу толгой төслийн техник эдийн засгийн үндэслэл 

Эрдэс баялаг, эрчим хүчний яам Ашигт малтмалын газрын Эрдэс баялгийн мэргэжлийн 
зөвлөлөөр 2010 оны 3 дугаар сарын 25-ны өдөр Оюу толгой ХХК-ийн боловсруулсан 
Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутаг дахь Оюу толгойн зэс-алтны бүлэг ордыг 
ашиглах уурхайн, баяжуулах 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 зөвшөөрөлт 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. 
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1.4.  Бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл  

2019 онд Ил уурхайгаас 111.198 мян.тонн уулын цул, үүнээс 64,049  мян.тонн хөрс, 
47,149 мян.тонн хүдэр олборлох төлөвлөгөөтэй байна.  (Энэ мэдээлэл нь уулын ажлын 
төлөвлөгөөнд тусгагдсан урьдчилсан тоо бөгөөд одоогийн байдлаар 2019 оны уулын 
ажлын төлөвлөгөө батлагдаагүй байна). 2019 оны бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн 
төлөвлөгөөг өмнөх онуудтай харьцуулсан байдлаар доорх хүснэгтэд харуулав. 

Хүснэгт 3. Оюу толгой уурхайн сүүлийн 3 жил болон 2019 оны үйлдвэрлэлийн тойм мэдээлэл 

Үйлдвэрлэлийн мэдээ 

2016 он 
бүтэн 

жилээр 

2017 он 
бүтэн 

жилээр 

2018 он 
(Урьдчилса
н байдлаар) 

2019 оны 
төлөвлөлт 

Ил уурхайн нийт 
олборлосон хүдрийн 
материал буюу уулын цул 
/хөрс, хүдэр нийлсэн 
хэмжээ/  (‘000 тонноор) 
Үүнээс: 

96,938 105,92 106,70 111,198 

              Хөрс хуулалт 56,278 55,05 63,38 64,049 
              Хүдэр олборлолт 40,655 50,87 43,32 47,149 
Боловсруулсан хүдэр (‘000 
тонноор) 38,152 - 36,95  

Үйлдвэрлэсэн зэсийн 
баяжмал (‘000 тонноор) 846.6 722,49 647,35  

Баяжмалын дундаж агуулга 
(% Зэс) 23.8 - 22,68  

Нийт үйлдвэрлэсэн баяжмал дахь металлууд: 

Зэс (‘000 тонноор) 201.3 - 146,8  
Алт (‘000 унциар) 300 - 305  
Мөнгө (‘000 унциар) 1,420 - 1046  

Хайгуулын ажил:  “Оюутолгой” ХХК-ийн эзэмшлийн Оюу Толгой (MV-
006709)  ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн талбайд 2019 онд нарийвчилсан геологийн 
зураглал, Баруун Хюго хэсгийн геологи болон эрдэсжилтийн модель байгуулах, мөн энэ 
талбайд геофизикийн хүндийн хүч, соронзон зураглалын судалгаа, гадаргуугийн 
геохимийн дээжлэлт зэрэг ажлуудыг хийхээр төлөвлөсөн.  

Эдгээр хайгуулын  ажлын дэлгэрэнгүйг 2019 оны хайгуулын ажлын төлөвлөгөө болон 
хайгуулын ажилд зориулсан Байгаль орчны менежмент төлөвлөгөөнд тусгаж холбогдох 
засгийн газрын байгууллагуудаас зөвшөөрөл авч ажиллах болно. 
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1.5. Уурхайн гол барилга байгууламжууд 

 
Зураг 3. Лицензийн талбай-Ил уурхай болон Баяжуулах үйлдвэр 

Оюу толгойн орд ашиглалтын цогцолбор төлөвлөгөө, Техник эдийн засгийн төлөвлөгөө 
болон бусад гол бичиг баримтуудад уурхайн гол барилга байгууламжууд нь MV-006709 
лицензийн талбайд  байрлаж байхаар тусгасан байдаг. Үүнд: 

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, 3, 4 
11. Хүнд машин механизмын засварын цехийн цогцолбор 
12. Бохир ус цэвэрлэх байгууламжууд, 
13. Түлшний агуулах ба Шатахуун түгээх станц зэрэг гол байгууламжууд байдаг. 
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1.5.1. Баяжуулах үйлдвэрийн цогцолбор 

 
Зураг 4. Баяжуулах үйлдвэрийн цогцолбор: 1-Хүдрийн агуулах, 2-Хоёрдогч бутлуур, 3-Хүдэр дамжуулагч, 

4-Баяжуулах үйлдвэр, 5-Баяжмалын агуулах, 6-Савлах үйлдвэр 

Оюу толгой төслийн Баяжуулах үйлдвэр нь Оюу толгой зэс-алтны бүлэг ордод байрлах 
Баруун Өмнөд ордын ил уурхай ба Хойд Хьюго ордын блокчлон олборлох далд 
уурхайгаас жилд 35 сая тонн буюу хоногт 100 000 тонн хүдэр олборлон баяжуулж, зэс-
алт агуулах баяжмал үйлдвэрлэнэ. Үйлдвэр нь Босоо ам №2 болон  Ил уурхайн дунд 
ойролцоогоор 255 метр урт, 144 метр өргөнтэй талбайг эзлэн баруунаас зүүн чиглэлд 
сунаж байрлана.  

Анхдагч бутлуур болон туузан дамжуулагч: 

 
Зураг 5. Туузан дамжуулагч болон хүдрийн агуулах 

Үйлдвэрийн ашиглалтын эхний жилүүдэд хүдрийн гол эх үүсвэр нь Баруун Өмнөд 
ордын ил уурхай байна. Далд уурхай ашиглагдаж эхэлснээр хүдэр олборлолтын хэмжээ 
нэмэгдэхийн зэрэгцээ Баруун Өмнөд ордын хүдэр олборлолт аажмаар буурна. Далд 
уурхайн ашиглалтын эхний шатанд хүдрийг газрын гадарга дээр гаргасны дараа хүнд 
даацын тээврийн хэрэгслээр том бутлуурт буулгаж цаашид хүдрийн овоолгод 
шилжүүлнэ. Далд уурхай ашиглалтын хоёр дахь жилээс тэжээгч ба хоёр дахь туузан 
дамжуулагч суурилагдсанаар далд уурхайн хүдрийг том бутлагдсан хүдрийн овоолгод 
шууд дамжуулна.  

1 
2 3 4 5 6 



Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө – 2019  

Хуудас - 12 

 

 

 
Зураг 6. Анхдагч бутлуур ба туузан дамжуулагчийн ерөнхий схем 

Хаягдал хадгалах байгууламж: 

Баяжуулах үйлдвэрийн өтгөрүүлсэн Хаягдал хадгалах байгууламж (ХХБ) нь Баяжуулах 
үйлдвэрээс зүүн урагш 5,4 км зайд байрладаг. Энэ байгууламж нь тус бүр ойролцоогоор 
2км х 2км харьцаатай (4км2) хоёр камераас бүрддэг ба камер тус бүр байгууламжийн 
дагуу шаталсан ханаар тусгаарлагдсан 500 га талбай бүхий 4 дэд камераас тогтдог.  

 

Зураг 7. Хаягдал хадгалах байгууламжийн байршил 
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1.5.2. Ил уурхай 

Оюу толгойн бүлэг ордын Оюутын бүлэг орд (Өмнөд Оюу, Баруун Өмнөд Оюу, Төв 
Оюу, холбоос)-ыг Ил уурхайн аргаар олборлож байгаа бөгөөд ил уурхайн ашиглалтыг 
экскаватор-автосамосвалын хослол бүхий технологи хэрэглэн 34 м3 багтаамжтай утгуурт 
гидравлик экскаватор 2 ширхэг, 56 м3 багтаамжтай утгуурт цахилгаан экскаватор 2 
ширхэг, 18 м3 багтаамжтай шанагатай утгуурт ачигч 2 ширхэг болон 290 тн даацтай 
автосамосвал 28 ширхгийг ашиглаж байна.      

1.5.3. Дугатын хярын дайрганы орд 

Оюу Толгойн MV-006709А 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.  

1.5.4. Халивын элсний орд 

Халивын элсний орд нь Оюу Толгойн MV-006709А 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 олборлохоор төлөвлөж байсан. Халивын элсний 
ордыг 2009 оны 7 дугаар сарын 31-ний өдрийн 10 дугаартай Уурхайг ашиглалтад хүлээн 
авах улсын комиссын актаар үйл ажиллагааг нь эхлүүлсэн. 

1.5.5. Уурхайн талбай дахь голын хуурай сайрын элсний орд 

Оюу толгой төслийн үйл ажиллагааны хүрээнд цаашид баригдах барилга байгууламж, 
далангийн суурь, өндөрлөгөө хийхэд шаардлагатай элсний нөөцийг Оюу Толгой төслийн 
ил уурхайн хүрээ болон хүдрийн овоолгод өртөж байгаа Ундай голын хэсэг буюу голын 
голдиролыг өөрчилсөн хоёр далангийн хоорондох хуурай сайрын элсний нөөцөөр 
хангахаар Нөөцийн тайлан, ТЭЗҮ хийлгэн Эрдэс баялгийн зөвлөлөөр 2014 онд 
батлуулсан. БОННҮ нь 2018 онд батлагдсантай холбоотойгоор энэ ордноос элс авч 
ашиглаж эхэлсэн байгаа. 
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1.5.6. Хаягдал материал дахин ашиглалт 

Оюу толгойн Ил уурхайн малталтаас гарч байгаа хоосон чуулуулаг буюу хаягдал 
чулуулгийг бутлан Хаягдал хадгалах байгууламжийн далангийн өндөрлөгөө хийхэд 
ашиглаж байна. Энэхүү хаягдал материал ашиглаж байгаа үйл ажиллагаа нь нэг талаас 
байгаль орчинд бий болох хаягдал чулуулгийн овоолгыг багасгах, нөгөө талаас шинээр 
буюу өөр талбайгаас олборлох барилгын материалын хэмжээг бууруулж байгаа 2 талын 
ач холбогдолтой, байгаль орчинд ээлтэй шийдэл юм. Хэдийгээр иймэрхүү төрлийн 
үүсмэл ордыг ашиглах хууль, эрхзүйн орчин нь манай улсад одоогийн байдлаар байхгүй 
байгаа ч уурхайн удирдлагын багийн зүгээс мэргэжлийн байгууллагуудын олон талт 
хамтын ажиллагаа, зөвлөгөөний үндсэн дээр хаягдал материал буюу үүсмэл ордод бусад 
ашигт малтмалтай нэгэн адил нөөц бодон Эрдэс баялгийн зөвлөлөөр батлуулсан. 
Одоогоор ТЭЗҮ-г боловсруулан Эрдэс баялгийн зөвлөлд хүргүүлсэн бөгөөд зөвлөлөөс 
томилогдсон мэргэжилтнүүд тайланг хянах шатандаа явж байна. 2018 оны 3-р улирлын 
байдлаар 38,93 мян.м3 буталсан чулуу ашигласан байна. 

Мөн Хаягдал хадгалах байгууламж 2-ыг барьж байгуулах бэлтгэл ажил буюу талбайг 
бэлдэх явцад хөрс хуулалтаас бий болсон элсэрхэг хөрсийг мөн Хаягдал хадгалах 
байгууламжийн даланг өндөрлөх барилгын материал болгон ашиглаж байгаа нь мөн дээр 
дурдсан хаягдал чулуулаг ашиглаж байгаа асуудалтай адил асуудал юм. Элсэрхэг хөрс 
нь найрлагын хувьд элсний агуулгатай боловч бусад шавар, шорооны найрлага өндөр 
учир элс гэдэг төрөлд хамааруулах боломжгүй юм. 

Ерөнхийдөө 2019 онд Далд уурхайн барилга бүтээн байгуулалт, Хаягдал хадгалах 
байгууламжийн даланг өндөрлөх зэрэг бүхий л төрлийн бүтээн байгуулалтын үйл 
ажиллагаанд нийт 434,255 м3 элс, 315,726 м3 хайрга, 652,496 м3 шавар дээрх эх 
үүсвэрүүдээс авч ашиглах урьдчилсан төлөвтэй байна. 

1.5.7. Далд уурхай  

Босоо ам №1, 2 болон 5 

 
Зураг 8. Босоо ам # 1. 
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2019 онд далд уурхайн барилгын буюу бүтээн байгуулалтын ажил үргэлжлэн явагдана. 
Олборлолтын ажил 2020-2021 онд эхлэхээр төлөвлөгдөөд байгаа ба энэ хүртэл 200-аад 
километр хөндлөн коридор болон налуу ам малтаж бэлтгэсэн байх юм.  

 
Зураг 9. Босоо ам № 2 

1.5.8.  Тэсрэх бодисын үйлдвэр 

Тэсрэх бодисын үйлдвэр нь химийн бодисын агуулах, үйлдвэрийн барилга, тэсрэх 
бодисын агуулах зэргээс бүрддэг. Оюу Толгой төслийн барилга болон ил уурхайд 
ашиглах тэсрэх дэлбэрэх бодисыг Максам компани /2011 оны 9 сараас эхлэн/ ханган 
нийлүүлдэг. Максам компанийн онцгой хамгаалалтын зурвас бүхий барилга 
байгууламжийг 2011 оны 7 дугаар сараас 11 дүгээр сарын хооронд барьж ашиглалтад 
оруулсан. Тэсрэх бодисын үйлдвэр нь Оюу толгой төслийн лицензийн талбай дотор 
тусдаа 215 м х 175 м талбайтай хашаан дотор байрладаг. Тэсрэх бодисын үйлдвэрийн 
барилга нь 35 м х 28 м хэмжээтэй ба химийн бодис хадгалах 42 х 30 м хэмжээтэй 2 
байгууламжтай. 

1.5.9. Дулааны төв станц (ДТС) 

ДТС-ын барилга байгууламж нь тэнхлэгээрээ 138 м х 225 м хэмжээтэй болно. Тус дэд 
станц нь дотроо бойлерын байгууламж (хүчин чадал - 2625.3 м2, өндөр - 33 м), галын 
усны насосны станц (21.3 м  х 12.7 м), трансформатор, машин зогсоол, нүүрсний талбай, 
хүйтэн индүү, бетон түннель, нүүрс бутлуурын өрөө, нүүрсний конвейр, үлээгүүрийн 
өрөө, утаа сорох сэнсний өрөө (45 м х 6 м) зэргээс бүрддэг. Гол барилга нь төмөр бетон 
бүтээцтэй, цутгамал төмөр бетон баганан суурьтай, туслах барилгууд нь ган каркастай, 
сэндвичэн хавтан ханатай байна (Зураг 10). 
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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.  

1.5.10. Хог хаягдлын менежментийн  төв (ХХМТ) 

Олон улсын болон үндэсний стандартын шаардлагад нийцсэн,  хог хаягдлыг 
технологийн дагуу булшлах хэсэг, шингэн хаягдлыг ууршуулах сан болон аюултай хог 
хаягдлыг хадгалах талбай бүхий ХХМТ уурхайн талбайд ажиллаж байна. 

1.5.11. 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). 
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Зураг 11. Ус цэвэршүүлэх ба савлах үйлдвэр 

1.5.12. Бетон зуурмагийн үйлдвэр 

Далд уурхайн барилгын ажилд шаардлагатай бетон зуурмагийг дотооддоо үйлдвэрлэн 
хангах зорилгоор Бетон зуурмагийн үйлдвэрүүд ажиллуулна. Бетон зуурмагийн 
үйлдвэр1-ийн үйл ажиллагаа зогссон. Бетон зуурмагийн үйлдвэр 2-ыг татан буулгаж,  
Босоо амнуудтай ойрхон илүү өндөр хүчин чадалтай Босоо ам 4-ийг барьж, Босоо ам 2-
ын тоног төхөөрөмжийг Бетон зуурмагийн үйлдвэр 4 лүү шилжүүлсэн. Бетон 
зуурмагийн  үйлдвэр 3-ыг үргэлжлүүлэн ашиглана. 

1.5.13. 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 тэгшилгээ сайтар хийж, машины тос болон бензин, 
дизел түлшнээс хамгаалсан тусгай зориулалтын бетоны будгаар будаж хамгаалсан. 

1.5.14. Бохир ус цэвэрлэх байгууламж (БУЦБ) 

Уурхайн талбайд ахуйн бохир ус цэвэрлэх механик, биологийн аргаар цэвэрлэдэг 4 
шатлал бүхий Бохир ус цэвэрлэх байгууламжууд ажилладаг бөгөөд эцсийн бүтээгдэхүүн 
нь саарал ус болон тунаж үлдэх лаг байдаг. Илүүдэл лагийг нэг удаагийн цэвэрлэх 
мөчлөг бүрд реактороос автоматаар зориулалтын цистернд түр хадгалахаар шахаж 
зайлуулдаг. 2018 онд төслийн талбайд 5, Ханбумбат нисэх буудалд 1 бохир ус цэвэрлэх 
байгууламж ажилласан байна.  
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Хүснэгт 4. Төслийн хүрээнд ашиглаж буй цэвэрлэх байгууламжууд 

Бохир ус цэвэрлэх 
байгууламж 

Хүчин чадал Хүлээн авсан 
бохир ус  

Цэвэрлэсэн 
ус 

Лаг 

БУЦБ-1 Оюут кемп 1700м3 (8200 хүн/өдөр) 338114.0 340964.0 370.0 

БУЦБ-2 Манлай кемп 300м3 (1800 хүн/өдөр) 55920.0 54980.0 2120.0 

БУЦБ-3 Манлай кемп 300м3 (2400 хүн/өдөр) 89043.0 87911.0 1555.0 

БУЦБ-4 Эрчим кемп 240 м3 (1500 хүн/өдөр) 28555.0 30145.0 1170.0 

БУЦБ-5 Нисэх 60 м3 (300 хүн/өдөр) 1616.0 906.0 40.0 

Нийт 2600м3 (14200 хүн/өдөр) 524488.0 525966.0 5275.0 

1.5.15. Түлшний агуулах ба Шатахуун түгээх станц  

Уурхайн талбайд дизель түлшний 3 агуулах байдаг ба түгээх эхний байгууламжийг төв 
Оюут кемпийн өмнө хэсэгт, талбайн баруун хойд буланд байрлуулсан. Хоёр дахь 
байгууламжийг ил уурхайн хөдлөх тоног төхөөрөмжийг цэнэглэх зориулалтаар ил 
уурхайн автосамосвалын засварын цехийн өмнөд хэсэгт мөн анхдагч бутлуурын баруун 
хэсэгт байгуулсан. Гурав дахь түлшний байгууламж нь дизель цахилгаан станцын 
ойролцоо 220 кВ-ын төв дэд станцын өмнөд хэсэгт байрладаг. Ил уурхайн шатахуун 
түгээх байгууламжид зөвхөн Ил уурхайн том оврын автосамосвалууд шатахуун цэнэглэх 
зориулалттай ба бусад бага оврын  автомашин, хөнгөн тэрэгнүүд бусад шатахуун түгээх 
байгууламжид шатахуунаа цэнэглэж байхаар аюулгүй ажиллагааны зохицуулалт хийсэн. 
Ил уурхайн ШТБ-д 400 мянган литрийн багтаамжтай түлшний сав 2 ширхэг, 1 сая 
литрийн багтаамжтай түлшний сав 2 ширхэг тус тус байдаг. Харин бусад ШТБ-нд 50 
мянган литрийн багтаамжтай түлшний сав 2 шихрэг, 400 мян литрийн багтаамжтай 
түлшний сав 2 ширхэг тус тус байдаг. 

1.6. Оюу толгой ХХК-ийн Байгаль орчны үнэлгээ, холбогдох зөвшөөрлүүд 

1.6.1. Оюу толгой ХХК-ийн эзэмшдэг тусгай зөвшөөрлүүд 

Хүснэгт 5. Оюу толгой ХХК-ийн эзэмшдэг ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлүүд 

№ Тусгай зөвшөөрлийн төрөл дугаар Хүчинтэй хугацаа 

А. 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 
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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 

1.6.2.  Газар ашиглалтын зөвшөөрөл, гэрчилгээ 

Хүснэгт 6. Газар ашиглалтын зөвшөөрөл, гэрчилгээ 

№ Газар эзэмших зориулалт Гэрчилгээний 
дугаар 

Газрын 
хэмжээ /га/ 

Хүчинтэй 
хугацаа 

1 Уурхайн ашиглалтын талбай 0007531 8489 2016//04/05-
2036/03/23 

2 Орон нутгийн байнгын онгоцны буудал  0007528 230 2016//04/05-
2036/03/23 

3 Хаягдал хадгалах байгууламж 0007527 64,8 2016/04/05-
2036/03/25 

4 Ачаа тээвэр, ялгалтын талбай 0007526 22,4 2016/04/05-
2036/03/26 

5 Ханбогд сумын МСҮТ 0007591 1 2013/08/09-
2043/08/09 

6 Радио холбооны цамхаг 0007600 0,06 2016/09/19-
2036/07/20 

7 Ханбогд суман дахь ажилчдын түр 
суурин 0007596 9,00 2012/11/23-

2017/11/23 

8 Гүний хоолой шугам хоолой 2657457 2457,00 
2015/02/10- 

2020/02/10 

9 Их гэр 2657457 12,00 
2015/09/18- 

2020/09/18 

1.6.3. Байгаль орчны үнэлгээ 

“Оюу толгой” ХХК нь 2004 оноос хойш нийт 43 БОННҮ хийлгэсэн байдаг. Эдгээр 
тайланг дараах холбоосоор орж үзэх боломжтой. http://ot.mn/тайлангууд . 

Одоо хүчин төгөлдөр мөрдөж байгаа БОННҮ-ний тайлангуудыг доорхи хүснэгтээр 
үзүүлэв. 

  

http://ot.mn/%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%BD/
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Хүснэгт 7. “Оюу толгой” ХХК-ийн БОННҮ-ний тайлангууд. 

№ БОННҮ тайлангийн нэр Батлагдсан он 

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 
обьектууд багтана) 

2012 

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

2010 

3 “Цагаан хад-Гашуунсухайтын авто зам” төсөл БОННҮТ 2015 

4 Ханбогд-Оюу толгой-Жавхлант баг чиглэлийн 93,8 км 
хатуу хучилттай авто зам барих төсөл БОННҮТ 2016 

5 Ханбумбат нисэх онгоцны буудлын цахилгаан тэжээлийг 
татах, 1500кВа, 25/04кВ-ын дэд станц барих төслийн 
БОНБНҮ 

2018 

1.7.Төслийн 2019 оны Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний биелэлтийн 
тайлангийн бүтэц,  нийт зардал 

Оюу толгой төслийн MV-006709 ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл бүхий талбайд явагдаж 
байгаа үндсэн олборлолтын үйл ажиллагаанаас гадна төслийн дэд бүтцийн бүтээн 
байгуулалттай холбоотой хэд хэдэн төсөл ашиглалтын талбайн гадна хэрэгжсэн бөгөөд 
тэдгээрийн БОНБНҮ-г холбогдох хууль, журмын дагуу БОНХАЖЯ-аар батлуулсан. 
Төслийн 2019 оны Байгаль орчны Менежментийн Төлөвлөгөөнд үндсэн олборлох, 
баяжуулах үйл ажиллагаа болон дараах дэд төслүүдийн  байгаль орчныг хамгаалах 
төлөвлөгөө, орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийг нэгтгэсэн болно. Үүнд: 

1. Уурхайн талбай: тус компанийн тусгай зөвшөөрөлт талбай (MV-006709) болон 
“Онтре гоулд” ХХК-тай хамтран эзэмшдэг Жавхлант (MV-015225), Шивээтолгой 
(MV-015226) талбай, 

2. Гүний хоолойн газар доорх усны эх үүсвэрийг ашиглах төсөл, 
3. Ханбумбат онгоцны буудал, 
4. Ундай голыг хамгаалах, голын голдиролд хэсэгчлэн тохируулга хийх төсөл, 
5. Ундай голын элсний ордыг ашиглах 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 
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зохион байгуулалтын болон сөрөг нөлөөллийг бууруулах, арилгах арга хэмжээ, уг 
төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах хугацаа, хөрөнгө зардлыг бодитойгоор тооцож, 
тусгах зорилт тавилаа.  

2019 оны Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө, орчны хяналт шинжилгээ, нөхөн 
сэргээлтийн ажлын зардалд нийт нэг тэрбум дөрвөн зуун далан сая гурван зуун дөчин 
гурван мянган (1 470 343 000.0) төгрөг төсөвлөсөн байна (Хүснэгт 8). 

Хүснэгт 8. Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний зардлын задаргаа 

№ Төслийн нэр Зардал (мян.төг) 

1 Хөрс хамгаалал 369 465,0 

2 Усны нөөц хамгаалал, усны менежмент 408 931,0 

3 Агаар 135 350,0 

4 Ургамал / Амьтан 361 031,0 

5 Түүх соёлын дурсгалт газар 
23 242,0 

6 Оршин суугчид 

7 Уурхайн байгаль орчны удирдлага зохион байгуулалт 61 450,0 

8 Бусад 110 874,0 

 Нийт зардал 1 470 343.00 
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2. СӨРӨГ НӨЛӨӨЛЛИЙГ БУУРУУЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭ 

2.1. Биологийн олон янз байдал (БОЯБ) 

Өмнөд говийн бүс нутагт хэрэгжиж буй Оюу толгой төсөл нь эцсийн дүндээ тухайн бүс 
нутгийн биологийн олон янз байдалд эерэг нөлөө үзүүлэхийг эрмэлзэж байна. Өөрөөр 
хэлбэл, Рио Тинто группийн Биологийн янз байдлын талаар баримтлах стратегитай 
нийцүүлэн Оюу толгой ХХК нь өмнөд говийн бүсийн биологийн олон янз байдалд 
“Эерэг Нөлөөлөл Ахиу” үзүүлэх зорилго дэвшүүлэн ажиллаж байна. 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 Корпорацын 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 тайлангууд Оюу толгой ХХК-ийн цахим хуудсанд олон нийтэд нээлттэй 
байршуулсан байгаа (http://ot.mn/үйл-ажиллагааны-менежментийн-төлөвлөгөө/).  

Дээрх тайлангуудаас биологийн олон янз байдалд учирч болзошгүй сөрөг нөлөөллийн 
үнэлгээний хэсгээс доор товч өгүүлье. 

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 хомстол 
• Зэрлэг амьтдын үргэж дайжихаас шалтгаалсан амьдрах орчны шууд бус хомстол 
• 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.   

Өөрөөр хэлбэл Оюу толгой компанийн биологийн олон янз байдлыг хамгаалах үйл 
ажиллагааны нэн тэргүүний зорилтууд нь эдгээр өндөр эрсдэл бүхий төрөл зүйлүүдэд 
учирч буй аюул заналыг бууруулах, арилгахад чиглэгдэх болно.  

  

http://ot.mn/%D2%AF%D0%B9%D0%BB-%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B0%D0%BD%D1%8B-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9%D0%BD-%D1%82%D3%A9%D0%BB%D3%A9%D0%B2%D0%BB%D3%A9%D0%B3%D3%A9%D3%A9/


Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө – 2019  

Хуудас - 25 

 

 

Хүснэгт 9.  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, 
жороо тоодог, идлэг 
шонхор 

Цахилгааны шугам мөргөх, цахилгаанд 
цохиулах зэргээр шууд үхэл хорогдол 

Бараг 
баталгаатай 
тохиолдоно 

Дунд  Өндөр  

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

Дэд бүтэц барьж байгуулсанаар 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 
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2.2. Амьтны аймагт учруулах сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөө  

Хүснэгт 10. Амьтны аймагт учруулж болзошгүй сөрөг нөлөөг бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөө 

№ Байгаль орчныг 

хамгаалах арга хэмжээ 

Хамрах 

хүрээ 

Хэмжих 

нэгж 

Тоо 

хэмжээ 

Хэрэгжүү
лэгч 

Хамтран 

хэрэгжүүлэгч 

Биелэлтийн 

шалгуур 

Баримтлах хууль, 

журам, стандарт 

1 Ховор болон нэн ховор амьтад, 
тэдгээрийн нүүдэл хөдөлгөөний 
талаар, жолооч нарт төслийн 
талбайн дотор болон гадна 
анхаарал болгоомжтой зорчих 
талаар сургалт явуулах 

ОТ 
компанийн 
үндсэн болон 
гэрээт 
компанийн 
ажилчдад 

Сургалтандха
мрагдсанажи
лчдын тоо 

Жилийн 
турш, 
Төг/жил 

ЭМААБО-
Биологийн 
олон янз 
байдлын 
баг 

Сургалтын 
хэлтэс, 
Тээврийн 
хэлтэс 

Жилийн эцсийн 
тайланд тусгах 

Байгаль орчныг 
хамгаалах тухай хууль, 

Байгаль орчин, 
нийгмийн нөлөөллийн 
үнэлгээ 

2 Оюу толгой-Гашуун сухайт 
чиглэлийн хатуу хучилттай зам 
ашиглалтын эрчмийг үнэлж, 
амьтан ихээр гардаг хэсэгт хурдны 
хязгаарыг бууруулж, тэмдэг 
тэмдэглэгээ байршуулах 

Оюу толгой-
Гашуун 
сухайтын зам 

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

Жилийн 
турш 

ЭМААБО- 
Биологийн 
олон янз 
байдлын 
баг 

Байгаль,  
зэрлэг амьтан 
хамгаалах 
нийгэмлэг 

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

Байгаль орчин, 
нийгмийн нөлөөллийн 
үнэлгээ, ОУСК-ийн 
гүйцэтгэлийн стандарт-
6, ЕСБХБ-ны 
гүйцэтгэлийн шалгуур- 

6 

3 Шинээр зам баригдсан тохиолдолд 
стандартын дагуу зэрлэг амьтанд 
зориулсан нэг түвшний гарц 
байгуулах 

Шинээр 
баригдсан 
замын дагуу 

Гарц 
байгуулсан 
тоо 

Замын 
барилгын 
ажлын 
төгсгөлд 

Замын 
барилгын 
ажлын 
гэрээт 
компани 

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 

4 Хууль бусаар амьтан агнах, 
ургамал түүх, тэдгээрийн гаралтай 
түүхий эдийг тээвэрлэх, 
ашиглахыг хориглох тухай 
компанийн дотоод журмын 
хэрэгжилтийг хангах 

ОТ 
компанийн 
үндсэн болон 
гэрээт 
компанийн 
ажилчид, 

Хяналт 
шалгалтын 
тоо, 
шалгалтаар 
илэрсэн 
зөрчлийн 

Жилийн 
турш 

ЭМААБО-
харуул 

хамгаалалт
ын баг 

ЭМААБО- 

Биологийн 
олон 

янз байдлын 

Шалгалтаар 

илэрсэн 

зөрчлийн тоог 

жилийн эцсийн 

Байгаль орчныг 
хамгаалах тухай хууль, 
Байгаль орчин, 
нийгмийн нөлөөллийн 
үнэлгээ, ОУСК-ийн 
гүйцэтгэлийн 
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Хуудас - 27 

 

 

№ Байгаль орчныг 

хамгаалах арга хэмжээ 

Хамрах 

хүрээ 

Хэмжих 

нэгж 

Тоо 

хэмжээ 

Хэрэгжүү
лэгч 

Хамтран 

хэрэгжүүлэгч 

Биелэлтийн 

шалгуур 

Баримтлах хууль, 

журам, стандарт 

зочид тоо баг тайланд тусгах стандарт-6, ЕСБХБ-ны 
гүйцэтгэлийн шалгуур- 

6 

5 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 
Зөвшөөрөл  
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 жилийн 
эцсийн тайланд 
тусгах 

Газар хөндөх зөвшөөрөл 
олгох компаний дотоод 
журам 

6 Төслийн үйл ажиллагааны талбай, 
дэд бүтцийн шугам дагуух үхсэн 
амьтны сэг зэмийг зайлуулах, 
булаж устгах 

Уурхайн 
талбай, дэд 
бүтцийн 
шугам дагуу 

Сэг зэмийн 

тоо 

Жилийн 

турш 

ЭМААБО- 
Биологийн 
олон янз 
байдлын 
баг 

ОТ бусад 
багууд 

Зайлуулж, булаж 
устгасан амьтны 
сэг зэмийн 
талаар тайланд 
тусгах 

БОНБНҮ 
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Хуудас - 28 

 

2.3. Ургамлын аймагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөө 

Хүснэгт 11. Ургамлын аймагт учруулж болзошгүй сөрөг нөлөөг бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөө 

№ Байгаль орчныг хамгаалах арга 
хэмжээ 

Хамрах 
хүрээ Хэмжих нэгж 

Үргэлжл
эх 

хугацаа, 
тоо 

хэмжээ 

Хэрэгжүү
лэгч 

Хамтран 
хэрэгжүүлэгч 

Биелэлтийн 
шалгуур 

Баримтлах хууль, 
журам, стандарт 

1 

Урт болон богино хугацааны газар 
ашиглалтын урьдчилсан 
төлөвлөлтийн талбайн мэдээллийг 
3 болон түүнээс дээш хугацаагаар 
урьдчилан авч, тухайн талбайн 
суурь судалгаа (хөрс, ургамлын 
бүрхэвч, ховор ургамал)-г талбай 
тус бүрд хийж ховор, нэн ховор 
ургамалд үзүүлэх нөлөөллийг 
бууруулах арга хэмжээг шатлалын 
дагуу тодорхойлон, дүгнэлт-
зөвлөмж гаргах 

Төслийн үйл 
ажиллагааны 
талбайн 
хэмжээнд 

Урьдчилан 
төлөвлөж буй 
талбайд 
дүгнэлт-
зөвлөмж 
өгсөн тоо  

Жилийн 
турш 

ЭМААБО 
хэлтэс 

ЭМААБО 
хэлтэс 

Газрыг 
ашиглахаар 
төлөвлөж буй 
талбайн 
хэмжээ, 
хамгаалах арга 
хэмжээний 
талаарх 
зөвлөмж-
тайлан  

PT компанийн E14 
стандарт, Газар 
хөндөлтийн хяналт, 
нөхөн сэргээлтийн 
менежментийн 
төлөвлөгөө, Газар хөндөх 
зөвшөөрөл олгох болон 
Ховор ургамлыг 
хамгаалах ОТ компанийн 
дотоод журмууд  

2 

ГХЗ хүссэн талбай тус бүрд хөрс, 
ургамлын бүрхэвчид үзүүлэх сөрөг 
нөлөөллийг тодорхойлохын тулд 
суурь судалгааг: 1) чухал амьдрах 
орчны нэг хэсэг болох хайлас, 
тоорой бүхий сайрын 
ургамалжилттай талбай, 2) заган 
ой бүхий талбай, 3) бэлчээрийн 
нөөц талбай тус бүрээр ангилан 
хийж, нөлөөллийг бууруулах 
шатлалын дагууд авах арга 
хэмжээний зөвлөмж, дүгнэлтийг 
гаргах,  бүртгэл хөтлөх    

Төслийн үйл 
ажиллагааны 
талбайн 
хэмжээнд 

Газар хөндөх 
зөвшөөрөлд 
өгсөн 
дүгнэлтийн 
тоо 

Жилийн 
турш 

ЭМААБО 
хэлтэс 

ЭМААБО 
хэлтэс 

ГХЗ-ийн тоо, 
газрын хэмжээ, 
хамгаалах арга 
хэмжээний 
талаарх тайлан  

PT компанийн E14 
стандарт, Газар 
хөндөлтийн хяналт, 
нөхөн сэргээлтийн 
менежментийн 
төлөвлөгөө, Газар хөндөх 
зөвшөөрөл олгох болон 
Ховор ургамлыг 
хамгаалах ОТ компанийн 
дотоод журмууд  
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Хуудас - 29 

 

№ Байгаль орчныг хамгаалах арга 
хэмжээ 

Хамрах 
хүрээ Хэмжих нэгж 

Үргэлжл
эх 

хугацаа, 
тоо 

хэмжээ 

Хэрэгжүү
лэгч 

Хамтран 
хэрэгжүүлэгч 

Биелэлтийн 
шалгуур 

Баримтлах хууль, 
журам, стандарт 

3 

Үйл ажиллагаа явуулж дууссаны 
дараа бэлчээрийн зориулалтаар 
цаашид ашиглахаар төлөвлөж буй 
газрын нөхөн сэргээлтийг 
тогтоосон шалгуур үзүүлэлтүүдэд 
нийцүүлэн, олон төрөл, зүйлээс 
бүрдсэн ургамлан бүрхэвчийг бий 
болгохын тулд биологийн нөхөн 
сэргээлтийн бэлтгэл ажлыг бүрэн 
хангах  

Төслийн үйл 
ажиллагааны 
талбайн 
хэмжээнд 

Төлөвлөгөөнд 
оруулсан 
талбайн тоо 
хэмжээ 

Жилийн 
турш 

ЭМААБО 
хэлтэс,  
 

Гэрээт 
гүйцэтгэгч 
байгууллага 

Төлөвлөгөөнд 
хамруулсан 
газрын хэмжээ, 
хамгаалах арга 
хэмжээний 
талаар тайлан 
гаргах 

PT компанийн E14 
стандарт, Газар 
хөндөлтийн хяналт, 
нөхөн сэргээлтийн 
менежментийн 
төлөвлөгөө, Газар хөндөх 
зөвшөөрөл олгох болон 
Ховор ургамлыг 
хамгаалах ОТ компанийн 
дотоод журмууд  

4 

Нэн тэргүүнд хамгаалах 8 зүйл 
ховор ургамал бүхий талбайд 
барилга, бүтээн байгуулалтын 
ажил гүйцэтгэхээс зайлсхийх  

Төслийн үйл 
ажиллагааны 
талбайн 
хэмжээнд 

Газар хөндөх 
зөвшөөрөлд 
өгсөн 
дүгнэлтийн 
тоо 

Жилийн 
турш 

ЭМААБО 
хэлтэс 

Гэрээт 
гүйцэтгэгч 
байгууллага 

Зөвшөөрөл 
олгоогүй ГХЗ-
ийн тоо, ховор 
ургамлыг 
хамгаалах арга 
хэмжээ, тайлан  

PT компанийн E14 
стандарт, Газар 
хөндөлтийн хяналт, 
нөхөн сэргээлтийн 
менежментийн 
төлөвлөгөө, Газар хөндөх 
зөвшөөрөл олгох болон 
Ховор ургамлыг 
хамгаалах ОТ компанийн 
дотоод журмууд  

5 

Ховор ургамлыг хамгаалах журамд 
тусгагдсан ургамлын зүйлүүдэд 
үзүүлэх болзошгүй сөрөг 
нөлөөллийг тодорхойлохын тулд 
ажиглалт судалгаа хийх, мэдээлэл 
цуглуулах, удмын санг хадгалах 
арга технологийг судлах, 
урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг 
үр дүнтэй зохион байгуулах  

Төслийн үйл 
ажиллагааны 
талбайн 
хэмжээнд 

Ховор 
ургамлын 
тархалтын 
судалгаа хийх, 
удмын санг 
хадгалах 
зорилгоор 
тарималжуул
ж буй зүйлийн 
тоо  

Жилийн 
турш 

ЭМААБО 
хэлтэс 

ШУА-ын 
харьяа 
Ерөнхий ба 
Сорилын 
биологийн 
хүрээлэнгийн 
Ургамлын 
биотехнологи
йн лаборатори 

Ховор 
ургамлын 
талаарх 
цуглуулсан 
мэдээлэл, 
тарималжуулж 
буй ургамлын 
тоо 

PT компанийн E14 
стандарт, Газар 
хөндөлтийн хяналт, 
нөхөн сэргээлтийн 
менежментийн 
төлөвлөгөө, Газар хөндөх 
зөвшөөрөл олгох болон 
Ховор ургамлыг 
хамгаалах ОТ компанийн 
дотоод журмууд  
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Хуудас - 30 

 

№ Байгаль орчныг хамгаалах арга 
хэмжээ 

Хамрах 
хүрээ Хэмжих нэгж 

Үргэлжл
эх 

хугацаа, 
тоо 

хэмжээ 

Хэрэгжүү
лэгч 

Хамтран 
хэрэгжүүлэгч 

Биелэлтийн 
шалгуур 

Баримтлах хууль, 
журам, стандарт 

6 

Газар ашиглалтын урьдчилсан 
төлөвлөлт болон ГХЗ хүссэн 
талбайн ургамалжилтын 
судалгааны үндсэн дээр илрүүлсэн 
ховор ургамлын мэдээллийг ГМС-
д бүртгэн, уурхайн лицензийн 
талбай дахь ховор ургамлын 
тархалтын зураглалыг хагас 
жилээр шинэчлэн гаргаж, газар 
ашиглагч нарт танилцуулах 

Төслийн үйл 
ажиллагааны 
талбайн 
хэмжээнд 

Шинэчлэн 
сайжруулсан 
зураг, 
мэдээллийг 
хүлээн авсан 
хэлтсийн тоо 

Жилд 2 
удаа ЭМААБО 

ЭМААБО - 
ГМС-ийн 
ажилтан  

Ховор 
ургамлын 
тархалтын 
шинэчилсэн 
зураглал 
гаргах, 
хамгаалах арга 
хэмжээний 
талаар тайлан 
гаргах 

PT компанийн E14 
стандарт, Газар 
хөндөлтийн хяналт, 
нөхөн сэргээлтийн 
менежментийн 
төлөвлөгөө, Газар хөндөх 
зөвшөөрөл олгох болон 
Ховор ургамлыг 
хамгаалах ОТ компанийн 
дотоод журмууд  

7 

Хууль бусаар байгалийн ургамал 
түүх, тэдгээрийн гаралтай түүхий 
эдийг түүх, тээвэрлэх, ашиглахыг 
хориглох тухай журмыг 
хэрэгжүүлж, уурхайн талбайд 
хяналт шалгалт явуулах, зөрчил 
илэрсэн тохиолдолд байгаль орчны 
зөрчлөөр бүртгэн, шаардлагатай 
арга хэмжээг авах 

Үндсэн 
болон гэрээт 
компанийн 
ажилчид, 
зочид  

Хяналт 
шалгалтын 
тоо, 
шалгалтаар 
илэрсэн 
зөрчлийн тоо 

Жилийн 
турш 

ЭМААБО 
- Аюулгүй 
байдал 
болон 
гэнэтийн 
осолд 
хариу 
үзүүлэх 
баг 

ЭМААБО 
хэлтэс 

Шалгалтаар 
илэрсэн 
зөрчлийн тоо 

PT компанийн E14 
стандарт, Газар 
хөндөлтийн хяналт, 
нөхөн сэргээлтийн 
менежментийн 
төлөвлөгөө, Газар хөндөх 
зөвшөөрөл олгох болон 
Ховор ургамлыг 
хамгаалах, Зэрлэг ан 
амьтан, Ургамал болон 
тэдгээрийн гаралтай 
бүтээгдэхүүнтэй 
холбоотой хууль бус 
үйлдлийн талаар мөрдөх 
ОТ компанийн дотоод 
журмууд  
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Хуудас - 31 

 

2.4. Усны нөөц хомсдол, усны чанарын асуудал 

Хүснэгт 12. Усны нөөцөд учруулж болзошгүй сөрөг нөлөөг бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөө 

№ Байгаль орчныг хамгаалах 
арга хэмжээ 

Хамрах 
хүрээ Хэмжих нэгж Тоо 

хэмжээ 
Хэрэгжүүл

эгч 
Хамтран 

хэрэгжүүлэгч 
Биелэлтийн 

шалгуур 
Баримтлах хууль, 
журам, стандарт 

1 

Төслийн нийт усны хэрэгцээг 
багасгах, эргүүлэн ашиглах 
усны хэмжээг зорилтод 
төвшинд байлгах, нэмэлт 
боломжуудыг судлах, усны 
зохистой ашиглалтын талаар 
сургалт явуулах. 

Үндсэн болон 
гэрээт 

компанийн 
ажилчид, 

болон зочид.  

Ус ашиглалтын 
тоо хэмжээ, 

цэвэршүүлсэн 
усны тоо 
хэмжээ, 

Сургалтад 
хамрагдсан 

ажилчдын тоо 

Жилийн 
турш 

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 

Уурхайн үйл ажиллагаатай 
холбоотой усны 
менежментийн төлөвлөгөөг 
боловсруулах ба түүний 
хэрэгжилтийг хангаж 
ажиллана.  

Төслийн үйл 
ажиллагааны 

хүрээнд 

Усны 
менежментийн 

төлөвлөгөө 
боловсруулах 

Жилийн 
турш 

ЭМААБО 
хэлтэс 

Ил Уурхай, 
Баяжуулах 

үйлдвэр, дэд 
бүтцийн хэлтэс 

болон 
Гэрээт 

компаниуд 

Жилийн 
эцсийн 
тайланд 
тусгах 

“Усны тухай” хууль, Ус 
бохирдуулсны төлбөрийн 

журам. Усны нөөцийг 
бохирдлоос хамгаалах 

дүрэм. БО болон ЭМ-ийн 
сайд нарын хамтарсан 
тушаал 167/335/A171 

3 

Ил уурхай шүүрч буй усыг 
тогтмол шавхах ба тусгайлан 
засч бэлтгэсэн зумфэд 
хуримтлуулан хадгалах 
замын тоосжилтыг багасгах 
зорилгоор ашиглана. 

Ил уурхайн 
үйл 

ажиллагааны 
хүрээнд 

Шавхсан усны 
тоо хэмжээ 

Жилийн 
турш, ус 
шүүрч 

байгаа үед 

ЭМААБО 
хэлтэс 

Ил уурхайн 
болон дэд 

бүтцийн хэлтэс 

Жилийн 
эцсийн 
тайланд 
тусгах, 
шавхан 

зайлуулсан 
усанд төлсөн 

төлбөр 

“Усны тухай” хууль, 
Компанийн дотоод 

журам, Усны 
менежментийн 

төлөвлөгөө 
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№ Байгаль орчныг хамгаалах 
арга хэмжээ 

Хамрах 
хүрээ Хэмжих нэгж Тоо 

хэмжээ 
Хэрэгжүүл

эгч 
Хамтран 

хэрэгжүүлэгч 
Биелэлтийн 

шалгуур 
Баримтлах хууль, 
журам, стандарт 

4 

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

Үндсэн 
ажилчид 

болон гэрээт 
компанийн 

ажилчид 

Хяналт 
шалгалтын тоо, 

шалгалтаар 
илэрсэн 

зөрчлийн тоо 

Жилийн 
турш 

Дэд 
бүтцийн 
хэлтэс 

Баяжуулах 
үйлдвэр, 

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” 

5 

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

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, Усны 

менежментийн 
төлөвлөгөө 

6 

Гадаргын болон хөрсний 
усны урсгалыг хэвээр 
хадгалахын тулд өөрчлөгдсөн 
голдиролын урсгал үндсэн 
голдиролдоо эргэн нийлж буй 
эсэхэд тогтмол хяналт тавина.  

Үндсэн 
ажилчид 

болон гэрээт 
компанийн 

ажилчид 

Усны 
хэмжилтийн 
цэгийн тоо, 

хэмжсэн 
үзүүлэлтүүд 

Жилийн 
турш 

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,  
Компанийн дотоод 

журам, усны 
менежментийн 

төлөвлөгөө 
БОНБНҮ 
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№ Байгаль орчныг хамгаалах 
арга хэмжээ 

Хамрах 
хүрээ Хэмжих нэгж Тоо 

хэмжээ 
Хэрэгжүүл

эгч 
Хамтран 

хэрэгжүүлэгч 
Биелэлтийн 

шалгуур 
Баримтлах хууль, 
журам, стандарт 

7 

БУЦБ-д орж буй болон 
цэвэрлэгдээд гарч буй бохир 
усанд байнгын хяналт 
шинжилгээ хийх. БУЦБ-ын 
ойролцоох газрын гүний 
усанд хяналт шинжилгээ 
хийн. 
Хаягдал лагийг 
зөвшөөрөгдсөн цэгт 
зайлуулна. 
 

Үндсэн 
ажилчид БО 

хэлтэс 

Усны 
хэмжилтийн 
цэгийн тоо, 

хэмжсэн 
үзүүлэлтүүд, 
Зөөвөрлөсөн 

лагийн хэмжээ  

Жилийн 
турш 

ЭМААБО 
Дэд 

бүтцийн 
хэлтэс  

Дэд бүтцийн 
хэлтэс, Гэрээт 

компани 

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,  
Компанийн дотоод 

журам, усны 
менежментийн 

төлөвлөгөө 
БОНБНҮ 

“Усны тухай” 
хууль“Усан орчны 
чанарын үзүүлэлт. 

Ерөнхий шаардлага” 
MNS0899:1992, 

Компанийн дотоод 
журам, усны 

менежментийн 
төлөвлөгөө 

8 

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

Гүний 
хоолойн 

ашиглалтын 
худгууд 

Усны 
хэмжилтийн 
цэгийн тоо, 

хэмжсэн 
үзүүлэлтүүд 

Жилийн 
турш 

ЭМААБО 
хэлтэс 

Дэд бүтцийн 
хэлтэс, Гэрээт 

компани 

Жилийн 
эцсийн 
тайланд 
тусгах 

9 

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

Уурхайн 
талбай 

Усны хэмжсэн 
үзүүлэлтүүд 

Тогтмол 
хугацаанд 

ЭМААБО 
хэлтэс 

Баяжуулах 
үйлдвэр, ХХБ-

ийн хэлтэс 

Жилийн 
эцсийн 
тайланд 
тусгах 

БОНБНҮ, Компанийн 
дотоод журам, Усны 

менежментийн 
төлөвлөгөө 
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№ Байгаль орчныг хамгаалах 
арга хэмжээ 

Хамрах 
хүрээ Хэмжих нэгж Тоо 

хэмжээ 
Хэрэгжүүл

эгч 
Хамтран 

хэрэгжүүлэгч 
Биелэлтийн 

шалгуур 
Баримтлах хууль, 
журам, стандарт 

10 

Химийн бодис ундны усны эх 
үүсвэрт алдагдахаас 
сэргийлнэ, ундны усыг 
тогтмол хугацаанд 
шинжлүүлж байна.  

Төслийн 
хэмжээнд 

Илэрсэн 
зөрчлийн тоо 

Жилийн 
турш 

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, Усны 

менежментийн 
төлөвлөгөө 
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2.5. Газрын менежментийн төлөвлөгөө 

Хүснэгт 13. 2019 онд хэрэгжүүлэх газрын эвдрэлийг хянах арга хэмжээнүүд 

№ Байгаль орчныг хамгаалах 
арга хэмжээ 

Хамрах 
хүрээ Хэмжих нэгж 

Үргэлжлэх 
хугацаа, 

тоо хэмжээ 

Хэрэгжүүл
эгч 

Хамтран 
хэрэгжүү

лэгч 

Биелэлтийн 
шалгуур 

Баримтлах хууль, 
журам, стандарт 

1 

Хяналтгүйгээр газар хөндөхөөс 
сэргийлж аливаа газар хөндөх 
үйл ажиллагааг эхлүүлэхийн 
өмнө Газар хөндөх зөвшөөрөл 
авах, олгох, бүртгэл хөтлөх  

Төслийн үйл 
ажиллагааны 
хэмжээнд 

ГХЗ хүссэн, 
олгосон 
талбайн тоо, 
хэмжээ 

Жилийн 
турш 

ЭМААБО 
хэлтэс 

ГХЗ 
хүссэн 
хэлтэс, 
нэгж 

ГХЗ хүссэн, 
шалгасан, баталсан 
тоо 

PT компанийн E14 
стандарт, Газар 
хөндөлтийн хяналт, 
нөхөн сэргээлтийн 
менежментийн 
төлөвлөгөө, Газар хөндөх 
зөвшөөрөл олгох болон 
Ховор ургамлыг 
хамгаалах ОТ компанийн 
дотоод журмууд  

2 

Хөндөгдсөн талбайн 
бүртгэлийг Газарзүйн 
мэдээллийн систем (ГМС) дээр 
хөтлөх, тайлагнах 

Төслийн үйл 
ажиллагааны 
хэмжээнд 

ГХЗ хүссэн, 
олгосон 
талбайн тоо, 
хэмжээ 

Жилийн 
турш 

ЭМААБО 
хэлтэс 

ЭМААБО 
хэлтэс 

Хүлэмжийн хийн 
сар бүрийн тайлан, 
улирал тутмын 
ARO тайлан 
Жилийн эцсийн 
тайлангуудад 
зориулж 
бүртгэлийг хөтөлж 
байх  

3 

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

Төслийн үйл 
ажиллагааны 
талбайн 
хэмжээнд 

Зөвшөөрөлгүйг
ээр газар 
ашигласан 
талбайн тоо, 
хэмжээ 

Жилийн 
турш, 
зөрчил 
илэрсэн 
тохиолдолд  

 
ЭМААБО 
хэлтэс 

Зөрчлийн тоо 
хэмжээ 

4 

Аливаа газар хөндөх үйл 
ажиллагааны өмнө шимт болон 
шимэрхэг хөрсийг тогтоосон 
гүнд хүртэл хуулж, зөв 
хадгалах, бүртгэл хөтлөх, 
хаягжуулах 

Төслийн үйл 
ажиллагааны 
талбайн 
хэмжээнд 

ГХЗ хүссэн, 
хөрс хуулах 
зөвлөмж 
олгосон 
талбайн тоо, 
хэмжээ 

Жилийн 
турш 

ЭМААБО 
хэлтэс 

ГХЗ 
хүссэн 
хэлтэс, 
нэгж 

ГХЗ-д тусгасан 
шимт хөрс хуулах 
мэдээлэл, шимт 
хөрсний овоолгын 
хэмжээ  

MNS 5916:2008, PT 
компанийн E14 стандарт, 
Газар хөндөлтийн 
хяналт, нөхөн 
сэргээлтийн 
менежментийн 
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№ Байгаль орчныг хамгаалах 
арга хэмжээ 

Хамрах 
хүрээ Хэмжих нэгж 

Үргэлжлэх 
хугацаа, 

тоо хэмжээ 

Хэрэгжүүл
эгч 

Хамтран 
хэрэгжүү

лэгч 

Биелэлтийн 
шалгуур 

Баримтлах хууль, 
журам, стандарт 

5 

Хадгалсан шимт, шимэрхэг 
хөрсийг нөхөн сэргээлт, ногоон 
байгууламжид эргүүлэн 
ашиглаж буй тооцоог хянах, 
бүртгэл хөтлөх  

Төслийн үйл 
ажиллагааны 
талбайн 
хэмжээнд 

Шимт, 
шимэрхэг 
хөрсний 
овоолгын 
ашиглалтын 
бүртгэл, 
овоолгын 
эзлэхүүн, 
талбай 

Жилийн 
турш 

ЭМААБО 
хэлтэс 

ЭМААБО 
хэлтэс 

Шимт болон 
шимэрхэг хөрсийг 
эргүүлэн ашиглаж 
буй байдал, 
тэдгээрийн 
бүртгэл, тайлан  

төлөвлөгөө, Газар хөндөх 
зөвшөөрөл олгох болон 
Ховор ургамлыг 
хамгаалах ОТ компанийн 
дотоод журмууд  

6 

Шимт болон шимэрхэг хөрсийг 
алдагдахаас хамгаалж хадгалах 
талбайг зөв тодорхойлох, 
овоолгыг зөв үүсгэхэд хяналт 
тавих (3 метрээс өндөргүй 
овоолох, 60 метр тутамд 8 метр 
өргөнтэй зам үлдээх) 

Төслийн үйл 
ажиллагааны 
талбайн 
хэмжээнд 

Шинээр шимт 
болон 
шимэрхэг 
хөрсний 
овоолго үүсгэх 
ГХЗ олгох үед 

Жилийн 
турш 

ЭМААБО 
хэлтэс 

ЭМААБО 
хэлтэс 

Шинээр үүсгэж 
буй шимт болон 
шимэрхэг хөрсний 
овоолгын тоо 
хэмжээ 
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2.6. Агаарын чанарт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөө 

Хүснэгт 14. Агаарын чанарын сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөө 

№ Байгаль орчныг хамгаалах 
арга хэмжээ Хамрах хүрээ Хэмжих 

нэгж 
Тоо 

хэмжээ Хэрэгжүүлэгч Хамтран 
хэрэгжүүлэгч 

Биелэлт-ийн 
шалгуур 

Баримтлах хууль, журам, 
стандарт 

1 

Уур амьсгалд нөлөөлөх сөрөг 
нөлөөллийг бууруулах 
чиглэлээр - Хүлэмжийн хийг 
ялгаруулж буй эх 
үүсвэрүүдийн мэдээллийг 
бүртгэх, тооцоолох 

Төсөл 
хэрэгжиж буй 
бүх байршилд 

Тодорхой
лох 
боломжгү
й 

Тодорхойл
ох 
боломжгүй 

ЭМААБО 
хэлтэс 

Тус бүртгэлд 
мэдээлэл 
оруулах бусад 
бүх алба, 
хэлтэс, 
гэрээтүүд 

Сар бүрийн 
тайлан (Дотоод) 

MNS ISO 14064.1.2015 
Хүлэмжийн хий - Нэгдүгээр 
хэсэг - Байгууллагын төвшинд 
хүлэмжийн хийн ялгарал ба 
шингээлтийг тооцоолох, 
тайлагнах тухай зааварчилсан 
удирдамж; 
Уур амьсгалын өөрчлөлтийн 
үндэсний хөтөлбөр (УИХ-ын 
тогтоол 2011.01.06) 

2 

Уур амьсгалд нөлөөлөх сөрөг 
нөлөөллийг бууруулах 
чиглэлээр - Эрчим хүчийг 
хэмнэж үр ашигтай зарцуулах 
(Улайсах гэрлүүдийг эрчим 
хүчний хэмнэлттэй лед гэрлээр 
сольж суурилуулах гэх мэт) 

Төслийн 
талбайд кВт 

Тодорхойл
ох 
боломжгүй 

ОТ-ын бүх 
алба, хэлтэс 

Гэрээт 
компаниуд 

Хэмнэлт хийсэн 
тухай тайлан, 
бүртгэл 

3 

Замын тоосжилтыг бууруулах 
зорилгоор усалгаа хийх 
боломжтой дулааны улиралд 
усалгааг байнга хийх 

Уурхайн 
талбайн 
дотоод  зам, 
нисэх буудал 
хүртэлх зам 
зэрэг 
шаардлагатай 
бүх зам, 

Тн/км 
Тодорхой 
давтамжта
й услана 

Кэмп ба 
уурхайн 
үйлчилгээний 
хэлтэс 

- 

Төслийн талбайд 
хийгдэж байгаа 
тоосны хяналт 
шинжилгээний үр 
дүн 

Монгол Улсын Агаарын тухай 
хууль;  
MNS4585:2016 Агаарын 
чанарын стандарт-Техникийн 
ерөнхий шаардлага 

4 
Замаас үүсэх тоосжилтыг 
бууруулах зорилгоор замын 
засвар, арчилгаа хийх 

Уурхайн 
талбайн 
дотоод (үүнд 
Ил уурхай 
болон Хаягдал 
хадгалах 
байгууламжий
н замууд мөн 
хамаарна) 
болон талбайн 
гадна 
ашиглагдаж 

км 

Засвар 
үйлчилгээ 
шаардлага
тай үед 

Хүнд машин, 
механизмын 
хэлтэс 

- 

Замын засвар, 
арчилгааны 
хувиар; Төслийн 
талбайд хийгдэж 
байгаа тоосны 
хяналт 
шинжилгээний үр 
дүн 

Монгол Улсын Агаарын тухай 
хууль;  
MNS4585:2016 Агаарын 
чанарын стандарт-Техникийн 
ерөнхий шаардлага 
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№ Байгаль орчныг хамгаалах 
арга хэмжээ Хамрах хүрээ Хэмжих 

нэгж 
Тоо 

хэмжээ Хэрэгжүүлэгч Хамтран 
хэрэгжүүлэгч 

Биелэлт-ийн 
шалгуур 

Баримтлах хууль, журам, 
стандарт 

буй замууд, 

5 

Замаас үүсэх тоосжилтыг 
бууруулах - хурдны хязгаарыг 
дагаж мөрдүүлэх (Хурдны 
хязгаарын тэмдэг, тэмдэглээ 
байрлуулах, тээврийн 
хэрэгслүүдэд байрлуулсан 
GPS-ийн мэдээнд хяналт 
тавих) 

Уурхайн 
талбайн 
дотоод болон 
талбайн гадна 
ашиглагдаж 
буй замууд 

Тодорхой
лох 
боломжгү
й 

Тодорхойл
ох 
боломжгүй 

Кэмп ба сайтын 
үйлчилгээний 
хэлтсийн - 
Хяналтын өрөө 

Эрүүл мэнд, 
Байгаль 
орчин, 
Аюулгүй 
ажиллагаа, 
Аюулгүй 
байдлын 
хэлтэс 

Хяналтын 
өрөөний мэдээ 

"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" 
MNS ISO 4227:2002 
"Хүрээлэн буй орчны агаарын 
чанарын хяналтын 
төлөвлөгөө" 
MNS 6063:2010 "Агаарын 
чанар, хот суурин газрын 
гадаад орчны агаарт байх 
бохирдуулах бодисын хүлцэх 
хэм хэмжээ" 

6 

Хөрс хуулах, барилгын болон 
бусад зориулалтаар талбай 
бэлтгэх, карьер/бутлуур 
ажиллуулах, элс хайрга 
ачих/буулгах зэрэг газар 
шорооны үйл ажиллагаанаас 
үүсэх тоосжилтыг бууруулах - 
Хүчтэй салхитай үед хөрс 
хуулах, ачиж буулгах үйл 
ажиллагааг зогсоох 

Газар хөндөх 
үйл ажиллагаа 
явуулах бүх 
талбай, ил 
уурхайн 
талбай 

Тодорхой
лох 
боломжгү
й 

Салхины 
хурд 
12м/с-ээс 
давсан 
тохиолдол 
бүр 

Ил уурхайн 
хэлтэс  

Хяналт 
шинжилгээний үр 
дүн 

7 

Хаягдал хадгалах 
байгууламжийн өндөрлөгөө, 
өргөтгөлийн барилгын ажлын 
үед тоосжилт үүсгэж 
болзошгүй хуурайшсан 
гадаргууг чийгшүүлж байх 

Хаягдал 
хадгалах 
байгууламжий
н өргөтгөлийн 
барилгын  
ажлын талбай 

төгрөг 
жилд 

Тодорхойл
ох 
боломжгүй 

Баяжуулах 
үйлдвэрийн 
Хаягдал 
хадгалах 
байгууламжийн 
баг 

 

Хяналт 
шинжилгээний үр 
дүн 

"Агаарын тухай" хууль; 
MNS 4585:2007 "Агаарын 
чанар. Техникийн ерөнхий 
шаардлага" 

8 

Баяжуулах үйлдвэрийн анхдагч 
бутлуур, хүдрийн агуулахаас 
тоосжилт бий болохоос 
сэргийлж тоос дарагч бодисыг 
үргэлжлүүлэн ашиглах 

Анхдагч 
бутлуур 
хүдрийн 
агуулах 

тн 
Тодорхойл
ох 
боломжгүй 

Баяжуулах 
үйлдвэр 

ЭМААБОАБ
ОН- Байгаль 
орчин ба 
Биологийн 
олон янз 
байдлын 
хэлтэс 

Хөөсрүүлэх 
бодисын 
хэрэглэсэн өдөр 
тутмын тайлан, 
Тоосны хяналт 
шинжилгээний үр 
дүн 

Монгол Улсын Агаарын тухай 
хууль;  
MNS4585:2016 Агаарын 
чанарын стандарт-Техникийн 
ерөнхий шаардлага 
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№ Байгаль орчныг хамгаалах 
арга хэмжээ Хамрах хүрээ Хэмжих 

нэгж 
Тоо 

хэмжээ Хэрэгжүүлэгч Хамтран 
хэрэгжүүлэгч 

Биелэлт-ийн 
шалгуур 

Баримтлах хууль, журам, 
стандарт 

9 

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

Дулааны төв 
станц 

төгрөг 
жилд - Дулааны төв 

станц 

ЭМААБОАБ
ОН- Байгаль 
орчин ба 
Биологийн 
олон янз 
байдлын 
хэлтэс 

- Нүүрсний 
лабораторийн 
шинжилгээний үр 
дүн, 
- Хуваарьт 
хэмжилтийн 
тайлан 

Монгол Улсын Агаарын тухай 
хууль;  
MNS6298:2001, 
MNS6342:2012, 
MNS6342:2012, 
MNS5457:2005, 
MNS5919:2008 

10 

Тээврийн хэрэгсэл, хүнд 
машин механизмаас ялгарах 
хорт утааг стандартын 
төвшинд байлгах - Уурхайн 
үйл ажиллагаа болон барилгын 
ажилд ашиглаж байгаа бүх 
тээврийн хэрэгсэл, хүнд машин 
механизм, техникийг тогтмол 
үзлэгт хамруулах, засвар 
үйлчилгээг тогтмол хийж байх 

Уурхайд 
ашиглагдаж 
байгаа нийт 
тээврийн 
хэрэгсэл, хүнд 
машин 
механизм; 

  

Тээврийн 
хэрэгсэл, хүнд 
машин 
механизмын 
засвар 
үйлчилгээний 
хэлтэс 

 

Тээврийн 
хэрэгсэл, хүнд 
машин 
механизмуудад 
хуваарьт 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" 

11 

Авто тээврийн болон өөрөө 
явагч хэрэгсэлд ногдох 
агаарын бохирдлын төлбөрийг 
Агаарын бохирдлын 
төлбөрийн тухай хуульд заасан 
хувь, хэмжээгээр журмын 
дагуу тогтмол төлөх 

Авто тээврийн 
болон өөрөө 
явагч 
хэрэгслээс 
ялгарах нүүрс 
хүчлийн хийн 
төлбөрийг 
тэдгээрийн 
ангиллаас 
хамааруулах 
төлөх 

Тодорхой
лох 
боломжгү
й 

Тодорхойл
ох 
боломжгүй 

Оюу толгой 
ХХК болон 
гэрээт 
гүйцэтгэгч 
байгууллагууд 

Хууль 
эрхзүйн 
хэрэгжилт 
хариуцсан баг 

Авч 
хэрэгжүүлсэн 
ажлын тайлан 

 

12 

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

Ил уурхай 
болон 
уурхайн 
ажилчдын 
тосгон 

мм/с 
ҮА-ны 
зардалд 
багтсан 

Ил уурхайн 
хэлтэс  

- Тэсэлгээний 
хуваарь 

Засгийн газрын 2006 оны 149 
дүгээр тогтоолын 2 дугаар 
хавсралт "Тэсэлгээний ажлын 
аюулгүй ажиллагааны нэгдсэн 
дүрэм" 
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3. ДҮЙЦҮҮЛЭН ХАМГААЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

3.1.Биологийн олон янз байдал 

Хүснэгт 15. Дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээний төлөвлөгөө 

№ Байгаль орчныг хамгаалах 
арга хэмжээ Хамрах хүрээ Хэмжих 

нэгж 
Тоо 

хэмжээ Хэрэгжүүлэгч Хамтран 
хэрэгжүүлэгч 

Биелэлтийн 
шалгуур 

Баримтлах хууль, журам, 
стандарт 

1 Байгаль, зэрлэг амьтанд 
ээлтэй ноолуур төсөл 

Өмнөговь 
аймгийн 
Номгон, Баян-
Овоо сум 

га  800,000 Оюу Толгой 
ХХК 

Зэрлэг амьтан 
хамгаалах 
нийгэмлэг 

2019 оны 
төлөвлөгөөни
й биелэлт 

БОНХ-ийн сайдын А-117 тоот 
тушаал,  
Өмнөговь аймгийн ИТХ-ийн 
55-р тогтоол 

2 Хууль бус антай тэмцэх 
төсөл 

Өмнөговь 
аймгийн 

Номгон, Баян-
Овоо, Манлай, 

Ханбогд;  
Дорноговь 
аймгийн 

Хатанбулаг, 
Хөвсгөл 

сумдын нутаг 
дэвсгэр 

га  1,500,000 Оюу Толгой 
ХХК 

Зэрлэг амьтан 
хамгаалах 
нийгэмлэг 

2019 оны 
төлөвлөгөөни
й биелэлт 

Төсөл хэрэгжих сумдын 
удирдлага, хамтран ажиллах 
газар, агентлагийн дарга 
нартай хийх гэрээ, харилцан 
ойлголцлыг санамж бичиг 

3 Заган ойг нөхөн сэргээх 
Өмнөговь 
аймгийн 
Ханбогд сум 

га  5 

Оюу Толгой 
ХХК - 

Ургамлын 
судалгаа, нөхөн 

сэргээлтийн 
баг 

Гэрээт 
гүйцэтгэгч  

2019 оны 
төлөвлөгөөни
й биелэлт 

Ойн тухай хууль, БОНБНҮ-
ний тухай хууль, Өмнөговь 
аймгийн ИТХ-ийн 55-р тогтоол 
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3.2.Байгаль хамгааллын нэмэлт арга хэмжээ 

Хүснэгт 16. Байгаль хамгааллын нэмэлт арга хэмжээний төлөвлөгөө 

№ Арга хэмжээний 
чиглэл Арга хэмжээний төрөл Хугацаа Арга хэмжээний цар, 

хэмжээ Хэрэгжүүлэгч Биелэлтийн шалгуур 

1 

Олон нийтийн 
экологийн 

боловсролыг 
дээшлүүлэх 

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

* Дэлхийн усны өдөр 3-р сарын 
22 

Уурхайн талбай, 
Ханбогд сумын 
хэмжээнд  

ЭМААБО - Усны баг, Өмнөговь 
аймгийн Ханбогд сумын ЗДТГ, 
Галба-Өөш Долоодын говийн сав 
газар 

Өдөрлөгт оролцогчдын тоо 

* Мод тарих үндэсний өдөр 4, 10-р 
сард 

Өмнөговь аймгийн 
хэмжээнд 

ЭМААБО - Ургамлын судалгаа, 
нөхөн сэргээлтийн баг, Өмнөговь 
аймгийн БОГ-ын Ойн алба 

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

* Дэлхийн нүүдлийн шувуудыг 
хамгаалах өдөрлөг 5-р сард 

Уурхайн талбай, 
Ханбогд сумын 
сургуулийн хэмжээнд  

ЭМААБО - Биологийн олон янз 
байдлын баг Өдөрлөгт оролцогчдын тоо 

* Дэлхийн биологийн олон янз 
байдал, Цөлжилттэй тэмцэх өдөр 6-р сард Өмнөговь аймгийн 

хэмжээнд 
ЭМААБО – Байгаль орчин-
Биологийн олон янз байдлын хэлтэс Өдөрлөгт оролцогчдын тоо 

* Булаг цэвэрлэгээний ажил 
Хавар, 
намрын 
улирал 

Уурхайн талбай, 
Ханбогд сумын 
хэмжээнд  

ЭМААБО - Усны баг, Өмнөговь 
аймгийн Ханбогд сумын ЗДТГ, 
Галба-Өөш Долоодын говийн сав 
газар 

Өдөрлөгт оролцогчдын тоо 

* Хавар, намрын их цэвэрлэгээ 
Хавар, 
намрын 
улирал 

Уурхайн талбайд  ЭМААБО – Байгаль орчин-
Биологийн олон янз байдлын хэлтэс Өдөрлөгт оролцогчдын тоо 
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2 

Биологийн олон 
янз байдлын 
судалгаа, 
шинжилгээний 
ажлын үр дүнг 
олон нийтийн 
хүртээл болгох 

Олон нийтийн мэдээллийн 
хэрэгсэлээр биологийн олон янз 
байдал, байгаль хамгааллын 
талаар мэдээлэл хүргэх, орон 
нутгийн сонинд мэдээ бэлдэж 
иргэдэд тараах 

Жилийн 
турш 

Улсын хэмжээнд, 
Ханбогд, Манлай, Баян 
Овоо 

ЭМААБО - Байгаль орчны хэлтэс 

Орон нутгийн сонин болон олон 
нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр 
бэлдэж хэвлүүлсэн мэдээллийн 
тоо, Хэвлүүлсэн бүтээлийн тоо, 
хэвлүүлсэн бүтээлийг олон 
нийтэд хүртээл болгосон тоо, 

3 
ГБДЦГ-ын 
захиргаанд 
дэмжлэг үзүүлэх 

ГБДЦГ-ын захиргааны байгаль 
хамгаалагчдын чадавхийг 
дээшлүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх 

Жилийн 
турш 

ГБДЦГ-ын хил 
хязгаарын хэмжээнд 

ЭМААБО – Биологийн олон янз 
байдлын баг 

Сургалт, хяналт шинжилгээний 
ажлын тоо 
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4. НӨХӨН СЭРГЭЭЛТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

Хүснэгт 17. Нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөө – 2019 

№ Нөхөн сэргээлтийн 
зорилтууд  

Нөхөн 
сэргээлтийн 

үе шат 
Нөхөн сэргээлт хийх арга зам Арга хэмжээний 

цар, хүрээ   

Төлөвлөсө
н ажлын 

хэмжээ, га 

Хэрэгжүүлэ
х хугацаа, 

сараар 

Баримтлах  
стандарт, 
аргачлал 

Хариуцах талууд 

1 

Нөхөн сэргээлтийн 
техникийн үе 
шатанд хөндсөн 
талбайг эргүүлэн 
дүүргэх, булаж, 
тэгшлэх, 
хэлбэршүүлэх 
замаар газрын 
гадаргыг орчны 
хөндөгдөөгүй төлөв 
байдалтай 
төстэйгээр хүн, мал, 
амьтанд аюулгүй 
болгон 
хэлбэршүүлнэ.  

Техникийн үе 
шат 

• Талбайн газрын дээрх болон доорх 
хог хаягдал, элдэв үлдэгдэл 
материалаас цэвэрлэж, шимт болон 
шимэрхэг хөрсийг дэс дарааллаар нь 
буцаан дүүргэлт хийж, өнгөн хөрс 
дэвсэж, самнах.  

• Ажилчдын А 
суурингийн 
үлдэгдэл талбай  

0.63 

II-X 

• MNS 5915:2008, 
• MNS 5917:2008, 
• MNS 17.5.1.19-
92,   
• Уул уурхайн 
үйл ажиллагааны 
улмаас эвдрэлд 
орсон газарт 
техникийн болон 
биологийн нөхөн 
сэргээлт хийх 
аргачлал (2015 
оны А-138) 
• PT компанийн 
E14 стандарт,  
• ОТ ХХК-ийн 
Газар хөндөлтийн 
хяналт, нөхөн 
сэргээлтийн 
менежментийн 
төлөвлөгөө,  
• Техникийн 
нөхөн сэргээлт 
хийх дотоод 
журам  

• ЭМААБО 
Хэлтэс  
 
• Дэд бүтэц, 
үйлчилгээний 
хэлтэсийн Хүнд 
машин 
механизмын баг,  
 
• Барилга 
Инженерийн 
хэлтэс, туслан 
гүйцэтгэгч 
Хишиг-Арвин 
ХХК, Эм Эм Эс 
Инженеринг ХХК 
 

2 Техникийн үе 
шат 

• Малчидтай зөвшилцсөний дагууд 
замын хажуугийн хэсгийн овоолсон 
шороон хэсгийг налуулж, хүн, мал, 
амьтанд аюулгүй болгон 
хэлбэршүүлнэ.    

• ОТ-Жавхлантын 
хуучин ашиглаж 
байсан замын 
карьерүүд  

3.15 

3 Техникийн үе 
шат 

• Карьерын талбайг нөхөн сэргээх 
зааврын дагууд гүйцэтгэх    

• ОТ-Ханбогд 
сумын автозамын 
барилгын үйл 
ажиллагаанд 
ашигласан карьер, 
зам 

50 

4 Техникийн үе 
шат 

• Талбайн газрын дээрх хог хаягдал, 
элдэв үлдэгдэл материалаас цэвэрлэж, 
шимт болон шимэрхэг хөрсийг дэс 
дарааллаар нь буцаан дүүргэлт хийж, 
өнгөн хөрс дэвсэж, самнах.  

• Ханбумбат нисэх 
буудлыг байнгын 
эрчим хүчтэй 
холбох 
зориулалтаар 
ашигласан 35 kBт-
ын цахилгааны 
шугамын талбай  

5.51 
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№ Нөхөн сэргээлтийн 
зорилтууд  

Нөхөн 
сэргээлтийн 

үе шат 
Нөхөн сэргээлт хийх арга зам Арга хэмжээний 

цар, хүрээ   

Төлөвлөсө
н ажлын 

хэмжээ, га 

Хэрэгжүүлэ
х хугацаа, 

сараар 

Баримтлах  
стандарт, 
аргачлал 

Хариуцах талууд 

5 Техникийн үе 
шат 

• Карьерын талбайг нөх 
өн сэргээх зааврын дагуу гүйцэтгэх - 
Нөхөн сэргээлт хүлээн авах улсын 
комиссын зөвлөмжийн дагуу нэмэлт 
сайжруулалт хийх   

• BP-ML02 карьер 0.31 

6 

Нөхөн сэргээлтийн 
биологийн үе 
шатанд техникийн 
нөхөн сэргээлт 
хийсэн талбайг 
ургамалжуулах  
замаар уурхайн үйл 
ажиллагааны үед 
элэгдэж, эвдэрсэн 
газрын хөрсийг 
бэхжүүлж, үржил 
шимийг нь 
сайжруулж, 
биологийн олон янз 
байдлын бүрдлыг 
орчны төлөв байдал 
руу нь дөхүүлэх 
байдлаар хүрээлэн 
буй орчинд үзүүлэх 
сөрөг нөлөөллийг 
бууруулах  

Биологийн үе 
шат 

• Хуурай болон устай үрлэгч ашиглан 
үрэлгээ хийх 
 
• БУҮГ бойжуулсан 2-3 настай сөөг, 
сөөгөнцөр ургамлын суулгацыг тарих 

• Оюут хуучин 
нисэх онгоцны 
буудал, түүний 
эргэн тойрны 
хөндөгдсөн 
талбай; 
• Усны 
өрөмдлөгийн 
Танан кемп; 

40 IV-X 

• MNS 5915:2008,  
• MNS 5917:2008,  
• MNS 5918:2008,  
• MNS 17.5.1.19-
92,  
• Уул уурхайн 
үйл ажиллагааны 
улмаас эвдрэлд 
орсон газарт 
техникийн болон 
биологийн нөхөн 
сэргээлт хийх 
аргачлал (2015 
оны А-138) 
• PT компанийн 
E14 стандарт,  
• ОТ ХХК-ийн 
Газар хөндөлтийн 
хяналт, нөхөн 
сэргээлтийн 
менежментийн 
төлөвлөгөө,  
• Биологийн 
нөхөн сэргээлт 
хийх дотоод 
журам  

7 Биологийн үе 
шат 

• Био хог хаягдлыг ашиглан бордоо 
(compost) бэлтгэж, хөрсний үржил 
шимийг сайжруулах туршилтын 
ажлыг үргэлжлүүлэх 

• Хөрсний үржил 
шимийг 
сайжруулахад 
зориулсан компост 
бордоог бэлтгэх 
ажлыг 2019 онд 
үргэлжлүүлэн хийх 
ба бэлэн болсон 
бордоог нөхөн 
сэргээлт хийж буй 
талбайнуудад 
ашиглах болно. 

- I-XII 

  

2019 онд нөхөн сэргээлт хийх нийт талбайн хэмжээ: 99.6 
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Хүснэгт 18. Лицензийн талбайд ногоон байгууламж байгуулах 2018 оны төлөвлөгөө  

№ 
Арга 

хэмжээний 
зорилт  

Хамрах хүрээ 
Ажлын 
хэмжээ, 

га 
Арга, аргачлал 

Хэрэгжүүлэх 
хугацаа, 
сараар 

Хэрэгжүүлэгч Хамтран 
хэрэгжүүлэгч 

Биелэлтийн 
шалгуур 

Баримтлах хууль, журам, 
стандарт 

1 

Төв суурин 
газрын 
тохижилтод 
зориулан 
ногоон 
байгууламж 
байгуулах  

Уурхайн 
лицензийн 
талбай доторх 
ажилчдын 
суурингийн 
орчимд ногоон 
байгууламж 
байгуулах 
тохижуулах  
ажил хийнэ  

1.0 

Ханбогд суман 
дахь БУҮГ 
бойжуулсан 2-3 
настай мод, 
сөөгний тарьц 
суулгацыг 
тарьж, арчлан 
ургуулах  

IV/15 - V/10; 
X/01 - X/25; 

ЭМААБО - 
Ургамлын 
судалгаа, нөхөн 
сэргээлтийн баг, 
туслан 
гүйцэтгэгч   

Оюу Толгой 
ХХК-ийн 
хэлтэсүүд болон 
гэрээт 
байгууллагуудтай 
хамтран 
хэрэгжүүлнэ.  

Тарьсан тарьц 
суулгац, талбайн 
хэмжээ болон 
амьдралтын хувь 

• Газрын тухай хууль, Ойн 
тухайн хууль  
 
• ОТ ХХК-ийн ногоон 
байгууламж байгуулах 
дотоод журам 

2 

Хөрш зэргэлдээ 
орших сумдын 
төвийн ногоон 
байгууламж 
байгуулах 
ажилд туслах  

0.5 IV/15 - V/10; 
X/01 - X/25; 

Сум орон 
нутгийн иргэд, 
аж ахуйн нэгж 

байгууллагуудтай 
хамтран 

хэрэгжүүлнэ.  
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5. НҮҮЛГЭН ШИЛЖҮҮЛЭХ, НӨХӨН ОЛГОВОР ОЛГОХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

Хүснэгт 19. Нүүлгэн шилжүүлэх, нөхөн олговор олгох арга хэмжээний төлөвлөгөө 

№ Байгаль орчныг хамгаалах 
арга хэмжээ Хамрах хүрээ Хэмжих 

нэгж 
Тоо 

хэмжээ 

Хамтран 
хэрэгжүүлэ

гч 

 
Хариуцах 

талууд 
Биелэлтийн 

шалгуур 
Баримтлах хууль, 
журам, стандарт 

 
Гүйцэтгэл 

1 
Амьжиргааг дэмжих 
хөтөлбөрийн төсөл 
хэрэгжүүлэх  

2011 оны 
Нөхөн 

олговрын 
гэрээтэй 
өрхүүд 

Өрхийн 
тоогоор  39 Хөгжлийн 

шийдэл ТББ 

 
ОТ ХХК-н 

ОНХ хэлтэс 
Төсөлд 

хамрагдсан 
өрхийн тоогоор 

Монгол улсын хууль, 
журам, стандарт 

 

2 

Хөндлөнгийн үр дүнгийн 
үнэлгээний тайлангийн 
зөвлөмжийн дагуу  өрхийн 
хөгжлийн төлөвлөгөө 
боловсруулж хамтран 
ажиллах 

2011 оны 
Нөхөн 

олговрын 
гэрээтэй 
өрхүүд  

Өрхийн 
тоогоор 11 Хөгжлийн 

шийдэл ТББ 

 
 
 

ОТ ХХК-н 
ОНХ хэлтэс 

Амьжиргааны 
түвшин 

дээшилсэн 
өрхийн тоогоор 

Монгол улсын хууль, 
журам, стандарт 
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6. ТҮҮХ СОЁЛЫН ӨВИЙГ ХАМГААЛАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ  

Хүснэгт 20. Түүх соёлын өвийг хамгаалах төлөвлөгөө 

№ Байгаль орчныг 
хамгаалах арга хэмжээ Хамрах хүрээ Хэмжих нэгж Тоо 

хэмжээ 
Хамтран 

хэрэгжүүлэгч 
Хариуцах 

талууд 
Биелэлтийн 

шалгуур 
Баримтлах хууль, 
журам, стандарт Гүйцэтгэл 

1 Соёлын өвийн 
зааварчилгаа 

ОТ үндсэн болон 
гэрээт компанийн 

ажилчид 

Хамрагдсан 
ажилчдын тоо 0 

ОТ хэлтэс, 
гэрээт 

компани 

ОТ ХХК-н 
ОНХ хэлтэс 

Газар хөндөх 
ажилд оролцсон 
ажилчдын 80% 

хамрагдсан 

ОТ Дурсгалт зүйлс 
олдох баримтлах 
журам 

 

2 
Түүх соёлын дурсгалт 
газруудад ажиглалт 
мониторинг хийх 

Чогын агуй, Умайн 
хад, 
Уурганы нүх, 
Мэлхий цохио, 
Дэмчогийн хийд 
Жавхлант хайрхан 
 

4 удаагийн 
хяналт 6 

Гэрээт харуул, 
Ханбогд 

сумын ЗДТГ, 
Соёлын төв  

ОТ ХХК-н 
ОНХ хэлтэс 

Бүх дурсгалт 
жилд 4 удаа 
газруудыг 
хамруулна 

МУСӨХ тухай 
хуулийн 59 дүгээр 

зүйл. 

 

3 

ОТ-н талбаайд шинээр  
газар хөндөх ажилд авран 
хамгаалах арга хэмжээ 
зохион байгуулах 

Хайгуул судалгаа 
хийгдээгүй талбай 0 0 ОТ БОХ ОТ ХХК-н 

ОНХ хэлтэс Үйл ажиллагаа 

СӨХ тухай хууль 27.8, 
27.9 
БСШУ сайд 222 
дугаар тушаал 

 



Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө – 2019  

Хуудас - 48 

 

7. ХИМИЙН БОДИСЫН ЭРСДЛИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

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

Оюу толгой төслийн одоогийн батлагдсан хүчин чадал, үйл ажиллагаа болон түүнд 
шаардагдах химийн бодисын байгаль орчинд нөлөөлөх байдал, эрсдэлийг 
тодорхойлохоор дараах эрсдэлийн үнэлгээнүүдийг хийлгэж мөрдлөг болгон ажиллаж 
байна.  

Хүснэгт 21. 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 стандарт, журмуудыг мөрдлөг болгон 
ажиллаж эдгээрийг хөндлөнгийн болон дотоод аудит зохион байгуулах 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, 
• Нүүрс уст нэгдлээр бохирдсон хөрсний удирдлага болон эргэлтийн асуудалтай 

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

Тэсэлгээний стандарт ажлын Журам. 

Химийн бодисыг дараах төрлийн агуулахуудад хадгалж байгаа бөгөөд 2018 онд 
химийн бодисын нэгдсэн агуулах барихаар төлөвлөгдөж байна.  
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- 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 бодисууд) 

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 1686 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 тавьж 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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Хүснэгт 22. Химийн бодисын эрсдлийн менежментийн төлөвлөгөө 

№ Байгаль орчныг хамгаалах арга 
хэмжээ 

Хамрах 
хүрээ 

Хэмжих 
нэгж 

Тоо 
хэмжээ Хэрэгжүүлэгч Хамтран 

хэрэгжүүлэгч 
Биелэлтийн 

шалгуур 
Баримтлах хууль, 
журам, стандарт 

1 
Химийн бодисыг хэрэгцээнээс илүү 
хэмжээгээр нөөцлөхгүй байх, хаягдал 
химийн бодис аль болохоор гаргахгүй 
бүрэн ашиглах 

Оюу 
Толгойн 
уурхайн 
талбай 

Химийн 
бодисын 
хэрэглээ 

Захиалгын 
хэмжээ 

Байгаль орчны 
хэлтэс,  захиалагч, 
төв агуулах, 
худалдан авалтын 
хэлтэс 

Химийн бодис 
хэрэглэж байгаа 
бүх нэгжүүд 

Захиалж авсан 
бодисын тоо 
хэмжээ, нийт 
гарах хаягдлын 
тоо хэмжээ 

Рио Тинто группийн 
стандарт, Оюу 
Толгой уурхайн 
дотоод журам 

2 
Химийн хорт бодисыг хадгалах, 
тээвэрлэх, ашиглах, устгах үйл 
ажиллагааг зохих шаардлагын дагуу 
явуулах 

Оюу 
Толгойн 
уурхайн 
талбай 

 - 

Байгаль орчны 
хэлтэс,  захиалагч, 
хэрэглэгч, төв 
агуулах, 

Химийн бодис 
хэрэглэж байгаа 
бүх нэгжүүд, 
хаягдал гаргагч 
нэгж хэсгүүд 

Агуулахад 
хадгалагдаж 
байгаа химийн 
бодисууд, нийт 
гарах хаягдлын 
тоо хэмжээ 

Рио Тинто группийн 
стандарт 
Монгол улсын 
холбогдох хууль 
журам 

3 
Химийн бодисыг ашиглах, хадгалах 
явцад хоорондоо нийцэхгүй 
бодисуудыг хамт хадгалахгүй байх 

Оюу 
Толгойн 
уурхайн 
талбай 

 

Бүх 
химийн 
бодис 

Байгаль орчны 
хэлтэс, эрүүл 
мэндийн хэлтэс 

Химийн бодис 
хэрэглэж агуулж 
байгаа бүх 
нэгжүүд 

Агуулахад 
хадгалагдаж 
байгаа химийн 
бодисууд 

Монгол улсын 
холбогдох хууль 
журам 

4 

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

Оюу 
Толгойн 
уурхайн 
талбай 

 

Захиалгын 
хэмжээ, 
хадгалж 
байгаа 
химийн 
бодисын 
нийт 
хэмжээ 

Байгаль орчны 
хэлтэс 

Химийн бодис 
хадгалж байгаа 
агуулахууд 

Агуулахад 
хадгалагдаж 
байгаа химийн 
бодисууд 

Рио Тинто группийн 
стандарт 
Монгол улсын 
холбогдох хууль 
журам 

5 
Химийн бодис хадгалах, ашиглах 
болон тээвэрлэх үед савны 
битүүмжлэл, бүрэн бүтэн байдлыг 
шалгах 

Оюу 
Толгойн 
уурхайн 
талбай 

 - Байгаль орчны 
хэлтэс 

Тээвэрлэгч 
гэрээт компани 

Агуулахад 
хадгалагдаж 
байгаа химийн 
бодисууд 

Монгол улсын 
холбогдох хууль 
журам 
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№ Байгаль орчныг хамгаалах арга 
хэмжээ 

Хамрах 
хүрээ 

Хэмжих 
нэгж 

Тоо 
хэмжээ Хэрэгжүүлэгч Хамтран 

хэрэгжүүлэгч 
Биелэлтийн 

шалгуур 
Баримтлах хууль, 
журам, стандарт 

6 Химийн бодисын нэгдсэн агуулахын 
барилгын ажлыг эхлүүлэх 

Оюу 
толгой 
уурхайн 
талбай 

  Төв агуулах   MNS 6458 : 2014 

7 Химийн бодисын бохирдолтой усыг ил 
задгай урсгахгүй байх 

Оюу 
Толгойн 
уурхайн 
талбай 

 - Байгаль орчны 
хэлтэс 

Химийн бодис 
хэрэглэж  байгаа 
бүх нэгжүүд 

Нийт гарах эх 
үүсвэр MNS 6458 : 2014 
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8. ХОГ ХАЯГДЛЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

Хүснэгт 23. Хог хаягдлын менежментийн төлөвлөгөө 

№ Байгаль орчныг хамгаалах арга хэмжээ Хамрах хүрээ Хэмжих 
нэгж 

Тоо 
хэмжээ Хэрэгжүүлэгч Хамтран 

хэрэгжүүлэгч 
Биелэлтийн 

шалгуур 
Баримтлах хууль, 
журам, стандарт 

1 
Төслөөс гарч байгаа хаягдлыг бууруулах, дахин 
ашиглах, боловсруулах чиг хандлагыг 
үргэлжлүүлэн ажиллах 

Хог хаягдал 
дахин 

боловсруулах 
цэг 

 

Жилд 
гарах 

нийт тоо 
хэмжээ 

Байгаль орчны 
хэлтэс 

Дэд бүтэц, 
үйлчилгээний 

хэлтэс 

Дахин ашиглах, 
дахин 

боловсруулалтанд 
илгээж буй 

хаягдлын хэмжээ 

Хог хаягдлын тухай 
хууль 

2 
Аюултай хог хаягдлыг тээвэрлэх ажиллагааг 
журамлаж, бусад төрлийн хог хаягдалтай 
холихгүй, тусад нь тээвэрлэж, тусгай 
зориулалтыг газар хадгалах, устгах 

Хог гаргаж 
байгаа харьяа 

хэлтсүүд  

Жилд 
гарах 

нийт тоо 
хэмжээ 

Байгаль орчны 
хэлтэс 

Тээвэрлэгч 
гэрээт 

компани 

Хог хаягдлын 
бүртгэл 

Оюу Толгой уурхайн 
дотоод журам 

3 

Хог хаягдал үүсгэгч болон эрх бүхий иргэн, 
ААН, байгууллага нь батлагдсан маягт болон 
“эх үүсвэрээс гарах хог хаягдлын кодчилсон 
жагсаалт”-ын дагуу хог хаягдлын тоо бүртгэлээ 
тухай бүр хөтөлж, энэ журмаар тогтоосон 
хугацаанд тайлангаа сум, дүүргийн Засаг дарга, 
эсхүл түүний томилсон этгээдэд хүргүүлэх 

Хог хаягдал 
хариуцсан 
ажилтан  

Жилд 
гарах 

нийт тоо 
хэмжээ 

Хог хаягдал 
хариуцсан 
ажилтан 

Байхгүй Хог хаягдлын 
бүртгэл 

Хог хаягдлын улсын 
тоо бүртгэл 

хөтлөх, тайлагнах 
журам 

4 

Хог хаягдлыг дахин боловсруулах, ашиглах 
үндэсний компаниудтай хамтран ажиллах, 
тэдгээрийн үйл ажиллагааг “Оюу толгой” ХХК 
болон олон улсын байгууллагын стандарт, 
шаардлагад нийцүүлэхэд зөвлөмж өгөх 

Ус, хог 
хаягдал 

хариуцсан 
баг, Хууль 

эрхзүйн 
хэрэгжилт 

хариуцсан баг 

 

Уулзалт, 
газар 

дээр нь 
очиж 

ажиллах 

Ус, хог 
хаягдал 

хариуцсан баг, 
Хууль эрхзүйн 

хэрэгжилт 
хариуцсан баг 

Бусад байгаль 
орчны багууд 

Дахивар хогийг 
ашигласан 

хэмжээ 

Рио Тинто группийн 
стандарт 

Оюу Толгой уурхайн 
дотоод журам 
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9. УДИРДЛАГА ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

Оюу толгой ХХК-ийн Байгаль орчны дэд хэсэг нь Эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, 
байгаль орчин, аюулгүй байдлын хэлтэст харьяалагддаг бөгөөд 4 багийн нийт 20 
ажилтантайгаар үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Баг тус бүр өөрсдийн ажлын үүрэгтэй. 
Хэлтсийн бүтэц, үндсэн үүргийн талаарх мэдээллийг дараах зургаас харна уу. 

Зураг 13. 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 
Долоодын Говийн Сав Газар, Ханбогд сумын байгаль хамгаалагч нарын 

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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бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсгийн Оюу толгой төслийн Байгаль орчны Менежментийн 
төлөвлөгөөний биелэлтэд хийсэн дүгнэлтээр өгсөн зөвлөмжүүдийг энэ системд 
оруулж, биелэлтийг ханган ажиллана.   

Байгаль орчны үнэлгээ:  

• 2010 онд батлагдсан “Гүний хоолойн газрын доорхи усны нөөцийг Оюу толгой 
төсөлд ашиглах” төслийн БОНБНҮ-нд Байгаль орчны үнэлгээний Эс И Си ХХК-
иар нэмэлт тодотгол хийлгэх ажил явагдаж байна.  

• Мөн Уурхайн Химийн бодисын нэгдсэн агуулах шинээр баригдаж байгаатай 
холбогдуулан химийн бодисын эрсдлийн үнэлгээндээ нэмэлт тодотгол хийлгэхээр 
төлөвлөн эрх бүхий байгууллагаа сонгон шалгаруулаад байна.  

2018 оны БОМТ-ий хэрэгжилтийг шалгах ажлын хэсгээс гаргасан дүгнэлт, зөвлөмжийн 
дагуу дараах арга хэмжээг авахаар төлөвлөөд байна.  

Хүснэгт 24. Авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө 
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№ Ажлын хэсгийн 2019 оны БОМТ-нд тусган хэрэгжүүлэх 
санал, зөвлөмж 

Хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө 

1 Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн 
тайлан боловсруулалтыг сайжруулах, тайланд хийгдсэн 
ажлыг хүрсэн түвшинтэй нь тоо баримттай дэлгэрэнгүй 
бичиж байх. 2017, 2018 оны тайлангийн хэрэгжилтэнд 
төлөвлөгөө бичигдсэн, хийгдсэн ажлаа бичээгүй, тодорхой 
тоо баримт, хүрсэн үр дүнгийн талаар дэлгэрэнгүй бичээгүйн 
улмаас дүгнэлт гаргахад бэрхшээлтэй, дахин тайлан 
бичүүлэх шаарддлага гарч байсан. Энэхүү дутагдлыг дахин 
гаргахгүй байх.  

Байгаль орчны менежментийн 2019 
оны төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн 
тайланг уг зөвлөмжийн дагуу бичиж 
боловсруулна.  

2 Байгаль орчныг хамгаалах тэмдэглэлт өдрүүдийг 
төлөвлөгөөндөө тусган иргэд, нөхөрлөл, орон нутгийн төр 
захиргааны байгууллагатай хамтран тэмдэглэх /Байгаль 
хамгаалах хавар, намрын сарын аян, Цөлжилттэй тэмцэх 
өдөр, Дэлхийн усны өдөр, Дэлхийн нүүдлийн шувуудын 
өдөр, Биологийн олон янз байдлыг хамгаалах өдөр/ 

Байгаль орчны менежментийн 2019 
оны төлөвлөгөөнд эдгээр тэмдэглэлт 
өдрүүдийг орон нутгийн захиргаатай 
хамтран арга хэмжээ зохион 
байгуулахаар оруулсан. 

3 Техникийн нөхөн сэргээлт хийсэн газруудад тухайн газрын 
зонхилох зүйлийн ургамлаар биологийн нөхөн сэргээлт 
хийгээгүйн улмаас зүйлийн бүрдэл өөрчлөгдөж, нэг настай, 
хөл газрын ургамал зонхилон ургасан байна. Иймд 
техникийн нөхөн сэргээлт хийсэн газруудад биологийн 
нөхөн сэргээлт хийх ажлыг “Нөхөн сэргээлт” гэсэн хэсэгт 
тусган хэрэгжүүлэх 

Байгаль орчны менежментийн 2019 
оны төлөвлөгөөнд биологийн нөхөн 
сэргээлт хийх газруудыг тодорхой 
тусгасан. 

4 Биологийн олон янз байдлыг дүйцүүлэн хамгаалах ажлын 
хүрээнд хийгдсэн судалгаа /нөлөөлөлд өртсөн болон өртөх 
газрын хэмжээ, дүйцүүлэн хамгаалал хийх газрын хэмжээ, 
биологийн олон янз байдлын суурь судалгаа/, дүйцүүлэн 
хамгаалах арга хэмжээний төлөвлөгөөг аймгийн Байгаль 
орчин, аялал жуулчлалын газар, Ханбогд сумын Засаг 
даргын Тамгын газар, орон нутгийн иргэд, мэргэжлийн 
байгууллагын төлөөллийг оролцуулсан уулзалт зохион 
байгуулж танилцуулан хэлэлцүүлэх, төлөвлөгөөнд олон талт 
оролцоог хангасан хамгийн ач холбогдолтой арга 
хэмжээнүүдийг төлөвлөн хэрэгжүүлэх арга хэмжээг зохон 
байгуулах. Энэхүү арга хэмжээг Удирдлаг зохион 
байгуулалтын арга хэмжээнд тусган хэрэгжүүлэх.   

2014-2019 оны хооронд хэрэгжих 
“Өмнийн говийн биологийн олон янз 
байдлын суурь судалгаа” төслийн үр 
дүнг 2020 онд олон нийтэд 
танилцуулахаар төлөвлөж байна.  

5 Биологийн олон янз байдлыг дүйцүүлэн хамгаалах ажлын 
хүрээнд Өмнөговь аймгийн Засаг даргатай гэрээ байгуулан 
хэрэгжүүлэх “Хууль бус антай тэмцэх төсөл”-ийн жилийн 
ажлын төлөвлөгөөг олон талт оролцоог ханган боловсруулж 
батлуулах, хэрэгжилтийг ханган ажиллах.  

Өмнөговь аймагтай байгуулсан 
“Хамтран ажиллах” гэрээний дагуу 
2019 оны ажлын төлөвлөгөөг 
талуудын оролцоотойгоор эхний 
улиралд багтаан боловсруулах болно. 

6 Ан амьтанд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга 
хэмжээнд зэрлэг амьтдын амьдрах орчинг сайжруулах, 
биотехникийн арга хэмжээ авах, булаг ус задгайлах, бут сөөг 
тарих ажлыг төлөвлөн хэрэгжүүлэх. 

Өнгөрсөн 2018 оны хавар зэрлэг 
амьтдад мөс ус тавьж өгөх арга 
хэмжээ авсан. Зэрлэг амьтдын 
амьдрах орчин нөхцөл дахин 2019 
онд хүндэрсэн тохиолдолд Ханбогд 
сумын Байгаль орчны байцаагч, 
Байгаль хамгаалагч нартай харилцан 
тохирч хамтран хэрэгжүүлэх болно. 

7 Уст цэгийн эх үүсвэр, ундрагыг хамгаалах зорилгоор 3-аас 
доошгүй булгийн эхийг хашиж хамгаалах. 

Энэ арга хэмжээг 2019 онд Ханбогд 
сумын Байгаль орчны байцаагч, 
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Байгаль хамгаалагч нартай харилцан 
тохирч хэрэгжүүлэх болно. 

8 Хаягдал хадгалах байгууламжийн дэргэд гаргасан 
цооногуудын мэдээллийг БОАЖ-ын газар, Галба өөш 
Долоодын сав газрын захиргаанд хүргүүлж бүрргэлжүүлэх, 
цооногийг битүүмжлэх тохиолдолд Ханбогд сумын ЗДТГ-т 
мэдэгдэж, ажлын хэсгийн байлцуулан акт үйлдүүлэх. 

Хаягдал хадгалах байгууламжийн 
дэргэд даралт суллах зорилгоор 
өрөмдсөн цооногуудын мэдээллийг 
жил бүрийн усны мониторингийн 
тайланд тусгаж БОАЖ-ын газар, 
Галба өөш Долоодын сав газрын 
захиргаа, Ханбогд сумын ЗДТГ-т 
хүргүүлнэ. 

9 Хаягдал хадгалах байгууламжийн дэргэд зөвшөөрөлгүй 
цооног гаргасан, гүний усны зөвшөөрөлгүй шавхан 
зайлуулсан, энэ тухай орон нутаг болон сав газрын 
захиргаанд хүргүүлээгүй зөрчил дутагдал илэрсэн. Цаашид 
зөвшөөрөл авсны дараа ус цэг, усны эх үүсвэрийн цооног 
гаргах, шавхан зайлуулах, ашиглах. 

2019 онд хаягдал хадгалах 
байгууламжийн дэргэд даралт суллах 
зорилгоор өрөмдсөн цооногуудын 
асуудлыг Галба-Өөш Долоодыг 
говийн сав газрын захиргаанд 
мэдэгдэж, хамтран ажиллана.  

10 Хаягдал хадгалах байгууламжийн дэргэд гаргасан 
цооногуудаас шавхан зайлуулсан 22483м3 усны төлбөр 
болох 16 165 277 төгрөгийг төлж барагдуулах. 

Хаягдал хадгалах байгууламжаас 
үүсэх даралтыг суллах зориулалтаар 
өрөмдсөн цооногуудаас шавхсан 
усны төлбөрийг 2018 оны 12 сарын 
усны төлбөр дээр нэмж төлөн 
барагдуулсан. 

11 Ус ашиглах дүгнэлт гаргуулахдаа уурхайн шүүрлийн усны 
тооцоог уулын ажлын төлөвлөгөөтэй уялдуулан үнэн зөв 
гаргаж өгөх. 2018 онд шүүрлийн усыг хэтрүүлэн ашигласан 
байна. 

2018 онд орсон хур тунадасны 
хэмжээнээс хамаарч ил уурхайгаас 
шавхсан усны хэмжээ нэмэгдсэн. 
2019 оны ус ашиглах дүгнэлтэд хур 
тунадасны усны хэмжээг нэмж 
тооцуулна. 

12 Аймгийн ИТХ-ын 2015 оны 04 сарын 56 дугаар тогтоолоор 
батлгадсан “1 тонн баялаг-1 мод хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх 
арга хэмжээний хүрээнд дунд хугацааны төлөвлөлтийг 
гаргах. Тухайлбал мод тарих, ойн зурвас байгуулах, төв 
суурин газрын ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх ажлыг үе 
шаттайгаар төлөвлөн хэрэгжүүлж эхлэх. 

2013 оноос хойш хөрш зэргэлдээ 
сумд, аймгийн төвийн иргэд, 
байгууллагуудад нийт 65000 ширхэг 
тарьц, суулгац үнэ төлбөргүй өгсөн. 
2019 онд уурхайн цогцолборт 
(ажилчдын сууринд) тохьжилтын 
ажлыг 1 га-д хийнэ. Мөн орон 
нутгийн суурин, сумын төвийн 
ногоон байгууламж бий болгох үйл 
ажиллагаанд үргэлжлүүлэн дэмжлэг 
үзүүлнэ.  

13 Химийн хор болон аюултай бодисыг хадгалах стандартын 
шаардлага хангасан агуулах барьж, “Химийн хорт болон 
аюултай бодис, бүтээгдэхүүнийг агуулах. Ерөнхий 
шаардлага MNS6458:2014” стандратыг хангаж ажиллах.  

Химийн бодисын агуулах барилын 
ажлыг төлөвлөгөөт онд эхлүүлнэ.  

14 Ахуйн хог хаягдал булшлах ландфиллийн цэгт шатах тослох 
материалаар бохирдсон хаягдал хаяхгүй байх, тухайн хог 
хаягдлыг хэрхэн шийдвэрлэх тухай хүсэлтийг Хог хаягдлын 
тухай хуулийн 12 дугаар зүйлд заасан “Хог хаягдлын 
мэргэжлийн зөвлөл”-д  тавьж, зөвлөмж чиглэл авах, 
зөвлөмжийгхэрэгжүүлж ажиллах. 

Хог хаягдлын тухай хуулийн 12 
дугаар зүйлд заасан “Хог хаягдлын 
мэргэжлийн зөвлөл”-д  тус асуудлыг 
тавьж, зөвлөмж чиглэл авах, 
зөвлөмжийг хэрэгжүүлэн ажиллана. 

15 Оюутолгойг уурхайд түрээсээр ажиллахаар ирж байгаа 
автомашинуудыг шаардлага хангахгүй байна гэсэн 
шалтгаанаар буцаан гаргадаг. Тус тээврийн хэрэгслүүд нь 

Уурхайн талбайд бүх нийтийн 
цэвэрлэгээний ажлыг жилд 2 удаа 
хавар, намар тогтмол зохион 
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дуртай газраа очиж засвар үйлчилгээ хийж байна. Мөн ачаа 
ачиж ирсэн машинууд дуртай газраа зогсож хог хаягдал 
хаядаг. Үүнийг хяналтандаа авч, хаалганы ойролцоох 
газруудад эмх замбараагүй машин зогсоох, засвар хийхгүй 
байх, цэвэрлэгээний ажлыг тогтмол хийж байх.   

байгуулан ажиллаж байна. Мөн ачаа 
тээврийн хаалга авто машины зогсоол 
орчимд цэвэрлэгээний ажлыг тогтмол 
хийнэ. 

16 Уурхайн талбайд ажиллаж байгаа хог хаягдлын төвлөрсөн 
цэгийн салхины доод талд салхиар хог тархаж байгаа тул хог 
хаягдлын цэгийн хашааг өндөрлөх. 

Уурхайн талбайд бүх нийтийн 
цэвэрлэгээний ажлыг жилд 2 удаа 
хавар, намар тогтмол зохион 
байгуулан ажиллаж байна. 

17 Хөрсний эвдрэл, тоосжилтын хэмжээг бууруулах ажлын 
хүрээнд Оюутолгой-Нүүрс тээврийн зам, Цагаанхад-
Гашуунсухайтын боомт хүртэлх шороон замыг хатуу 
хучилттай болгох. 

2019 онд замын барилгын ажлыг 
хийж дуусгах төлөвлөгөө 
эцэслэгдээгүй байна, гэвч тоосжилтыг 
бууруулах арга хэмжээг тогтмол 
хэрэгжүүлнэ. 

18 Түүх соёлын өвийн чиглэлээр орон нутагтай хамтран 
ажиллах. 

2019 оны үйл ажиллагаандаа уг 
зөвлөмжийг тусган хэрэгжүүлж 
ажиллана. 

19 Уурхайн талбайгаас гадуур ОТ төслийн хүрээнд хэрэгжиж 
буй төслүүдэд хяналт тавих ажлыг сайжруулах. 2018 оны 8 
дугаар сард ОТ-ГС чиглэлийн ЦДАШ-ын ажлын явцад олон 
салаа зам гаргасан зөрчил гарсан. Ханган нийлүүлэгчид эмх 
замбараагүй тээвэрлэлт хийдэг.  

2018 оны зун орсон их хэмжээний 
борооны улмаас тээврийн 
хэрэгслэлүүд шаварт суусны улмаас 
хөндөгдсөн газруудыг нөхөн 
сэргээсэн. 2019 оны үйл 
ажиллагаандаа уг зөвлөмжийг 
мөрдлөгө болгоно. 

20 ОХШХөтөлбөрийн дагуу хийгдсэн болон бусад байгаль 
хамгаалах ажлын мэдээллийг олон нийтэд мэдээллэх ажлыг 
Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөнд тусган 
хэрэгжүүлэх, мэдээллийг иргэдэд хүртээнмжтэй хүргэх арга 
ажлыг үр дүнтэй зохион байгуулах. 

2019 оны Байгаль орчны 
менежментийн төлөвлөгөөнд эдгээр 
тэмдэглэлт өдрүүдийг оруулсан. 

21 Өгсөн үүрэг даалгаврыг 2018 оны бүрэлдэхүүн тус бүр дээр 
болон БОМТ-ний Удирдлага зохион байгуулалтын хэсэгт  
төлөвлөн хэрэгжүүлэх. 

Эдгээр зөвлөмжийн хэрэгжилтийг 
2019 оны Байгаль орчны 
менежментийн төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийн тайлан оруулж 
тайлагнах. 
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10. ОЛОН НИЙТЭД ТАЙЛАГНАХ ХУВААРЬ, ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

№ Тайлагнах хуваарь Хугацаа 

1 

Өмнөговь аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын 
газрын ажлын хэсгийг уурхайн талбайд хүлээн авч, 2019 
оны Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө явцыг газар 
дээр нь үзүүлж, танилцуулна.  

2019 оны ~7-8 сард 

2 

Өмнөговь аймгийн Даланзадгад суманд зохион 
байгуулагдах “Нээлттэй өдөрлөг”-т оролцож, 2019 онд 
Байгаль орчныг хамгаалах чиглэлээр хэрэгжүүлж байгаа 
арга хэмжээ, төсөл хөтөлбөрүүдийн  танилцуулга хийнэ.  

Орон нутгаас 
зохион 
байгуулагдах тов 
гарсан үед 

3 

Өмнөговь аймгийн Ханбогд суманд зохион байгуулагдах 
“Нээлттэй өдөрлөг”-т оролцож, 2019 онд Байгаль орчныг 
хамгаалах чиглэлээр хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ, төсөл 
хөтөлбөрүүдийн  танилцуулга хийнэ. 

Орон нутгаас 
зохион 
байгуулагдах тов 
гарсан үед 

4 

2018 оны Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний 
биелэлт болон 2019 оны Байгаль орчны менежемнтийн 
төлөвлөгөөг компанийн вэб хуудас www.ot.mn олон нийтэд 
нээлттэй байдлаар байршуулна. 

Батлагдсан даруй 

5 
Орон нутгийн сонинд сар бүрийн Агаарын чанар, 
тоосжилтын мэдээ, улирал бүрийн Ус ашиглалтын мэдээ 
гаргаж танилцуулдаг 

Сар бүр 

6 Орон нутгийн сонинд байгаль орчны чиглэлээр хийсэн 
ажлуудын танилцуулгыг улиралд нэг удаа тогтмол оруулна 

Улирал тутамд 

7 
2019 оны Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний 
биелэлтийг газар дээр нь үзэж шалгах ажлын хэсгийн үзлэг 
шалгалт 

2019 оны 11 сард 

8 2019 оны Байгаль орчны менежментийн тайланг орон 
нутгийн захиргаанд хүргүүлэх, танилцуулах 

Батлагдсан даруй 

9 

Оюу толгой ордоос зэс, алт олборлох, боловвсруулах 
төслийн БОННҮ-ний нэмэлт тодотголын хүрээнд Ханбогд 
сумын Иргэдийн нийтийн хуралд танилцуулж, нэмэлт 
тодотгол хийж байгаа гол шаардлага болон шинээр 
баригдаж байгаа байгууламжуудын талаар болон уурхайн 
ерөнхий байгаль орчны танилцуулга хийнэ  

2019 оны ~2-3 сар 

http://www.ot.mn/
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№ Тайлагнах хуваарь Хугацаа 

10 

Тэмдэглэлт өдрүүд: Дэлхийн усны өдөр, Мод тарих өдөр, 
Дэлхийн нүүдлийн шувууны өдөр, Дэлхийн цөлжилттэй 
тэмцэх өдөр г.м тэмдэглэлт өдрүүдээр Ханбогд сумын дунд 
сургуулийн сурагчдад чиглэсэн танин мэдэхүйн арга 
хэмжээнүүд зохион байгуулна. 

Тогтсон өдрүүдэд 

11 

Булаг цэвэрлэгээний ажил (уурхайн бусад хэлтсийн 
ажилчдыг оролцуулан цэвэрэлгээний ажлыг зохион 
байгуулж, нутгийн байгалийн үзэсгэлэнт газрыг үзүүлж 
хайрлан хамгаалах ач холбогдлын талаар танилцуулна) 

Хаврын улиралд 1 
удаа, намрын 
улиралд 1 удаа 

12 
Байгаль орчны менежментийн тайланг орон нутгийн 
иргэдийн төлөөлөл болох Гурван Талт Зөвлөлд 
танилцуулна 

2019 оны 1 дүгээр 
улиралд 

13 

“Говийн Оюу Хөгжлийг Дэмжих Сан”-ийн хорооны хуралд 
тогтмол оролцож, Байгаль орчны чиглэлээр мэдлээлэл 
өгнө, Байгаль орчны дэд хорооны үйл ажиллагааг ханган 
ажиллана 

2019 оны турш 
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11. ОРЧНЫ ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХӨТӨЛБӨР 

11.1. Усны түвшний болон чанарын хяналт шинжилгээ 

Хүснэгт 25. 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 

Ус 

Усны түвшин Усны түвшин, фотомониторинг, 
урсацын хамгийн урт ба гүн хэсэг 

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

худагт 

Усны түвшин 
хэмжих 

In-Situ LEVEL Troll; 
Solinst 101” усны 
түвшин хэмжигч, 
зургийн аппрат, 

метр 

Сард нэг удаа 

Жилийн тайланг 
БОНХЯ, 

Өмнөговь 
аймгийн ЗДТГ, 
Ханбогд сумын 

ЗДТГ 

Ундарга Усны ундарга  Шинэ Бор овоо булаг 
Усны ундарга 

хэмжих 
Халиагуурын 

арга Сард нэг удаа 

Гадаргын урсац Үерийн урсац Ундай голын сайрт 6 цэгт  Урсацыг 
хэмжих 

Үерийн урсгал 
хэмжих суурин 

цэгүүдэд 

Үер урсах үед 
цаг тутам 

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 

Бичил амь судлалын 
ариутгасан 

зориулалтын уут 
Сард нэг удаа 

Усны чанарын 
хээрийн 

шинжилгээ 

Усны чанарын энгийн үзүүлэлтүүд: 
pH, Эрдэсжилт, ЦДЧ, температур, Гар худаг болон булгуудад Тухайн талбай 

дээр 

“Extech” pH, EC, 
TDS, температур 

хэмжигч  

Улиралд нэг 
удаа 

Хими болон 
физикийн 
үзүүлэлт 

pH, Эрдэсжилт, ЦДЧ, химийн 
үндсэн анион ба катион, умбуур 
бодис, хатуулаг, хүнд металлын 
агууламж, As, Ar, Ba, Be, B, Cd, Co, 
Cu, Cr, Ag, Se, Mo, Mn, Hg, Pb, Zn, 
Ti 

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 

2 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 

Цэвэршүүлсэн 
усны физик, 

хими, 
микробиологийн 

үзүүлэлт 

pH, Эрдэсжилт, ЦДЧ, химийн 
үндсэн анион ба катион, умбуур 

бодис, хатуулаг, БХХ, ХХХ, Ar, Cd, 
Cu, Cr, Se, Mn, Hg, Ni, Pb, Zn, 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 

Сар бүр 

Жилийн тайланг 
БОНХЯ, 

Өмнөговь 
аймгийн ЗДТГ, 
Ханбогд сумын 

ЗДТГ 

Хүчиллэг урацын 
бохирдол 

Баяжуулах үйлдвэрийн хаягдалын 
хүчиллэг чанарын 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 

pH, Эрдэсжилт, ЦДЧ, химийн 
үндсэн анион ба катион, умбуур 
бодис, хатуулаг, хүнд металлын 
агууламж, As, Ar, Ba, Be, B, Cd, Co, 
Cu, Cr, Ag, Se, Mo, Mn, Hg, Pb, Zn, 
Ti 

Хог хаягдал булах газрын хяналтын 
цооногуудад    

Усны түвшин, 
Лабораторийн 

шинжилгээ 

In-Situ LEVEL Troll,  
Solinst 101 усны 

түвшин хэмжигч,  
“Hanna” pH, 

Эрдэсжилт, ЦДЧ, 
температур 
хэмжигч, 

Лабораторийн 
шинжилгээ 

Урсацын доорх 
цэгүүдэд жилд 1 

удаа 
лабораторийн 
шинжилгээ. 

Улирал тутам 
усны түвшин  

Ус 
Хими болон 

физикийн 
үзүүлэлт 

Усны түвшин 

 ХХБ-ийн 
хяналтын цооногуудад  

 

Лабораторийн 
шинжилгээ 

Усны дээжний сав 
хэмжээ: 1000 мл 

Усны дээж авах ган 
ховоо хэмжээ: 1000 

мл 

Урсацын доорх 
цэгүүдэд хагас 

жилд, бусад 
цэгүүдэд жилд 1 

удаа.  
 

Жилийн тайланг 
БОНХЯ, 

Өмнөговь 
аймгийн ЗДТГ, 
Ханбогд сумын 

ЗДТГ 

Усны чанарын энгийн үзүүлэлтүүд: 
pH, Эрдэсжилт, ЦДЧ, температур, 

pH, Эрдэсжилт, ЦДЧ, химийн 
үндсэн анион ба катион, умбуур 
бодис, хатуулаг. 

Хүнд металлууд хүнд металлын 
агууламж, As, Ar, Ba, Be, B, Cd, Co, 
Cu, Cr, Ag, Se, Mo, Mn, Hg, Pb, Zn, 
Ti 
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№ 
Хяналт 

шинжилгээ хийх 
үзүүлэлт 

Шинжилгээ явуулах төрөл, арга 
хэлбэр Байршил Арга, аргачлал Хэрэглэх тоног 

төхөөрөмж Давтамж Тайлан 

Гүний хоолойн шугам хоолойн  ашиглалтын үед хэрэгжүүлэх Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр 

Ус Гадаргын ба 
гүний ус 

Усны түвшин 
Гүний хоолойн ГДУ-ны орд орчмын гар 
худгуудад, ус ашиглалтын гүний худгуудын 
бүсэд 10 цооног 

Усны түвшин 
хэмжих 

Усны түвшин 
хэмжигч 

Гүний хоолойн 
мониторингийн 
цэгүүдэд сард 

нэг удаа 

Жилийн тайланг 
БОНХЯ, 

Өмнөговь 
аймгийн ЗДТГ, 
Ханбогд сумын 

ЗДТГ 

Усны чанарын энгийн үзүүлэлтүүд: 
pH, Эрдэсжилт, ЦДЧ, температур 
хэмжигч 
pH, 

Бүх гар худгуудад Тухайн талбай 
дээр 

“Hanna” pH, 
Эрдэсжилт, ЦДЧ, 

температур хэмжигч 

Улиралд нэг 
удаа 

Эрдэсжилт, ЦДЧ, химийн үндсэн 
анион ба катион, умбуур бодис, 
хатуулаг, хүнд металлын агууламж, 
As, Ar, Ba, Be, B, Cd, Co, Cu, Cr, 
Ag, Se, Mo, Mn, Hg, Pb, Zn, Ti. 
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 

2 жилд нэг удаа 

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

Ус 

Гар худаг, 
Гадаргын урсац 

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

түвшин 

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 
түвшин хэмжигч, 
“Hanna” pH, EC, 
TDS, температур 

хэмжигч  

5 жил, түвшинг 
сар бүр, чанарын 

үзүүлэлтийг 
улиралд 1 

удаа 

Жилийн тайланг 
БОНХЯ, 

Өмнөговь 
аймгийн ЗДТГ, 
Ханбогд сумын 

ЗДТГ Гүний ус 

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

(CaCO3),    Ca, Mg, Na, K, SO4, 
NO2, NO3, NH4, As, Cd, Cu, Hg, Pb, 

Zn, Cr, Fe, Ni 

Гар худаг болон хяналтын 5 цооногуудад Лабораторийн 
шинжилгээ 

Усны дээжний сав 
хэмжээ: 1000 мл                                   

Усны дээж авах ган 
ховоо хэмжээ: 500 

мл 

улирал бүр, 
чанарын 

үзүүлэлтийг 
жилд 1 удаа 

лабораторийн 
шинжилгээ  
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№ 
Хяналт 

шинжилгээ хийх 
үзүүлэлт 

Шинжилгээ явуулах төрөл, арга 
хэлбэр Байршил Арга, аргачлал Хэрэглэх тоног 

төхөөрөмж Давтамж Тайлан 

Хүчиллэг урсцын 
бохирдол 

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

(CaCO3),    Ca, Mg, Na, K, SO4, 
NO2, NO3, NH4, As, Cd, Cu, Hg, Pb, 

Zn, Cr, Fe, Ni 

Далангийн ус хуримтлуулах цөөрөм Хяналт, 
шинжилгээ 

Усны дээжний сав: 
1000 мл Ус тогтсон үед  



Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө – 2019 

Хуудас - 64 

 

11.2. Агаарын чанарын хяналт шинжилгээ 

Хүснэгт 26. Агаарын чанарын хяналт шинжилгээ 

№ 
Хяналт 

шинжилгээ 
хийх үзүүлэлт 

Шинжилгээ явуулах төрөл, 
арга хэлбэр Байршил Арга, 

аргачлал 

Хэрэглэх 
тоног 

төхөөрөмж 
Давтамж Тайлан 

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 2019 оны Байгаль 
орчныг хамгаалах 
төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийн жилийн 
тайлан 

2 Цаг уур Агаарын хэм, харьцангуй чийгшил Агаарын чанарын суурин 
станцууд: станц#1 (Хяналтын 
цэг), станц#2 (Манлай ажилчдын 
суурин), станц#3 (ХХУТ), 
станц#4 (ХХБ) 

Хэмжих AQM65 агаарын 
чанарын бага 
оврын станц 

 

Тасралтгүй 2019 оны Байгаль 
орчныг хамгаалах 
төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийн жилийн 
тайлан 

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

Агаарын чанарын болон дуу 
шуугианы хяналт шинжилгээний 
цэгүүдэд  

Хэмжих Kestrel Хэмжилт хийх 
үед 

2019 оны Байгаль 
орчныг хамгаалах 
төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийн жилийн 
тайлан 

4 Агаарын чанар - 
Тоос 

PM2.5 ба PM10 Уурхайн талбай дотор болон 
түүний орчимд байрлах тоосны 
хяналтын 5 цэгт буюу DMP-
LA01, DMP-LA02, DMP-LA03, 
DMP-LA04, DMP-LA05,  

Хянах Dust Trak 
тоосны 
ширхэглэг 
хэмжих багаж 

Улирал тутам 2019 оны Байгаль 
орчныг хамгаалах 
төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийн жилийн 
тайлан  

 

5 Агаарын чанар - 
Тоос 

PM2.5 ба PM10  Агаарын чанарын суурин 
станцууд: станц#1 (Хяналтын 
цэг), станц#2 (Манлай ажилчдын 
суурин), станц#3 (ХХУТ), 
станц#4 (ХХБ) 

Хянах AQM65 агаарын 
чанарын бага 
оврын станц 

Тасралтгүй 2019 оны Байгаль 
орчныг хамгаалах 
төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийн жилийн 
тайлан 
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№ 
Хяналт 

шинжилгээ 
хийх үзүүлэлт 

Шинжилгээ явуулах төрөл, 
арга хэлбэр Байршил Арга, 

аргачлал 

Хэрэглэх 
тоног 

төхөөрөмж 
Давтамж Тайлан 

6 Агаарын чанар - 
Тоос 

PM2.5 ба PM10 Ханбогд- Оюу толгой- Жавхлант 
баг чиглэлийн хатуу хучилттай 
замын барилгын ажлын үед - Элс, 
хайрга авах карьераас зонхилох 
салхины чигт 50 метрт, 
Ажлын талбараас зонхилох 
салхины чигт 50 метрт  
(DMP-OTKBR01, DMP-
OTKBR02) 

Хянах, 
шинжлэх 

Dust Trak 
тоосны 
ширхэглэг 
хэмжих багаж 

Жилд 2 удаа  
 

2019 оны Байгаль 
орчныг хамгаалах 
төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийн жилийн 
тайлан 

7 Агаарын чанар - 
Tooc 

РМ2.5 ба РМ10 Цагаан хаднаас Гашуун сухайт 
чиглэлийн хатуу хучилттай 
замын барилгын үе шатанд- Зам 
барилгын ажлын үед ашиглах түр 
замын дагууд 2 цэгт (DMP-TsKh, 
DMP-GaSu)  

Хянах Dusttrak тоосны 
ширхэглэг 
хэмжих багаж 

Зам барилгын 
ажлын үед: 
улирал тутам 

2019 оны Байгаль 
орчныг хамгаалах 
төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийн жилийн 
тайлан 

8 Агаарын чанар - 
Орчны агаар 
дахь зарим 
хийнүүд 

SO2, NO2, NOx, CO, O3, VOC/PID Агаарын чанарын суурин 
станцууд: станц#1 (Хяналтын 
цэг), станц#2 (Манлай ажилчдын 
суурин), станц#3 (ХХУТ),  
станц#4 (ХХБ) 

Хянах AQM65 агаарын 
чанарын бага 
оврын станц 

 

Тасралтгүй 2019 оны Байгаль 
орчныг хамгаалах 
төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийн жилийн 
тайлан 

9 Яндангийн 
хаягдал утаанд 
агуулагдах 
бохирдуулагчид 
буюу CO, SO2, 
NO2, үнс 

Ашиглагдаж буй зуухнуудын 
утааны хийтэй хамт хаягдах 
бохирдуулагч бодисуудыг 
тодорхойлох 

Төв дулааны станцын уурын 
зуухнууд 

Яндангаар 
хаягдах утааны 
хийн бүтцийг 
хэмжих 
туршилтууд 

 

ТДС-ийн 
зуухны ачаалал 
70 хувиас 
өндөр байвал 
зохино. 

Мэргэжлийн 
байгууллага 
дараах багажууд 
ашиглан хийж 
гүйцэтгэнэ. 
TESTO 350 
маркийн хий 
шинжлүүр  
Тоосны 
хэмжүүр  
бусад 

 

Жилд дөрвөн 
удаа 

 
  

2019 оны Байгаль 
орчныг хамгаалах 
төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийн жилийн 
тайлан 

Сар бүрийн 
хэмжилтийн тайлан 



Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө – 2019 

Хуудас - 66 

 

№ 
Хяналт 

шинжилгээ 
хийх үзүүлэлт 

Шинжилгээ явуулах төрөл, 
арга хэлбэр Байршил Арга, 

аргачлал 

Хэрэглэх 
тоног 

төхөөрөмж 
Давтамж Тайлан 

10 Агаарын чанар - 
Орчны агаар 
дахь зарим 
хийнүүд 

Метан (CH4) Хог хаягдлын удирдлагын төвийн 
булшлах талбайн хий 
гадагшлуулах хоолойд 

Хянах SAZQ биохийн 
хэмжигч  

Сар бүр 2019 оны Байгаль 
орчныг хамгаалах 
төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийн жилийн 
тайлан 

11 Дуу шуугиан Гадаад орчны дуу шуугианы түвшин Агаарын чанарын суурин 
станцууд: станц#1 (Хяналтын 
цэг), станц#2 (Манлай ажилчдын 
суурин), станц#3 (ХХУТ), AQMN 
station#4 (ХХБ) 

Хянах AQM65 агаарын 
чанарын бага 
оврын станц 

 

Тасралтгүй 2019 оны Байгаль 
орчныг хамгаалах 
төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийн жилийн 
тайлан 

12 Дуу шуугиан Гадаад орчны дуу шуугианы түвшин Өдрийн болон шөнийн цагийн 
дуу шуугианы хэмжилтийг 
уурхайн талбайн эргэн тойронд 
байрлах 4 цэгт, мөн уурхайн 
ажилчдын суурингуудад тус бүр 
1 цэгт буюу нийт 6 цэгт: NMP-
LA01, NMP-LA02, NMP-LA03, 
NMP-LA04, NMP-Mcamp, NMP-
Ocamp;  
Өдрийн цагийн дуу шуугианы 
хэмжилтийг Ханбумбат нисэх 
буудлын эргэн тойронд 4 цэгт: 
NMP-PAP01, PAP02, PAP03, 
PAP04 

Хянах 2238 Mediator  

Дуу чимээний 
түвшин 
хэмжигч багаж 

Улиралд нэг 
удаа (Нэг 
удаагийн 
хэмжилтийг 24 
цагийн дотор 
хийж 
гүйцэтгэх) 

2019 оны Байгаль 
орчныг хамгаалах 
төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийн жилийн 
тайлан 
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№ 
Хяналт 

шинжилгээ 
хийх үзүүлэлт 

Шинжилгээ явуулах төрөл, 
арга хэлбэр Байршил Арга, 

аргачлал 

Хэрэглэх 
тоног 

төхөөрөмж 
Давтамж Тайлан 

13 Дуу шуугиан Гадаад орчны дуу шуугианы түвшин Цагаан хаднаас Гашуун сухайт 
чиглэлийн хатуу хучилттай 
замын барилгын үе шатанд: 
Өрөмдлөг, тэсэлгээ, газар ухалт, 
ачилт, буулгалт хийх зэрэг дуу 
чимээ их гаргадаг машин 
механизм, үйл ажиллагаа явуулж 
буй орчинд 50-н бүсэд Авто зам 
ашиглалтанд орсны дараа: Замын 
эхэнд, Замын төгсгөлд, Зам дагуу 
хамгийн их зогсолт хийдэг нэг 
цэг 

Хянах 2238 Mediator 
Дуу чимээний 
түвшин 
хэмжигч багаж 

Жилд 2 удаа  2019 оны Байгаль 
орчныг хамгаалах 
төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийн жилийн 
тайлан 

14 Дуу шуугиан Гадаад орчны дуу шуугианы түвшин Ханбогд- Оюу толгой- Жавхлант 
баг чиглэлийн хатуу хучилттай 
замын барилгын ажлын үед - Элс, 
хайрга авах карьераас зонхилох 
салхины чигт 50 метрт, 
Ажлын талбараас зонхилох 
салхины чигт 50 метрт 

Хянах 2238 Mediator 
Дуу чимээний 
түвшин 
хэмжигч багаж 

Барилгын үед: 
Жилд 2 удаа  
 

2019 оны Байгаль 
орчныг хамгаалах 
төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийн жилийн 
тайлан 

 

15 Доргио чичиргээ Тэсэлгээнээс үүссэн хөрсний 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 - 2010 
оноос хойш жил бүр хийгдсэн 
судалгааны үр дүнд ОТ-оос ямар 
нэгэн сөрөг нөлөөлөл үзүүлэхгүй 
байна гэсэн дүгнэлтэнд хүрч 
байгаа тул тус судалгааны 
давтамжыг 3 жил тутамд хийж 
гүйцэтгэхээр төлөвлөж байна. 

Хянах Мэргэжлийн 
байгууллага 
(Сейсмометр) 

3 жилд нэг 
удаа (Хамгийн 
сүүлд 2016 онд 
хийгдсэн тул 
дараагийн 
судалгаа 2019 
онд хийгдэнэ) 

2019 оны Байгаль 
орчныг хамгаалах 
төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийн жилийн 
тайлан 
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11.3. Хөрсний хяналт шинжилгээ 

Хүснэгт 27. Хөрсний хяналт шинжилгээ 

№ 
Хяналт 

шинжилгээ 
хийх үзүүлэлт 

Шинжилгээ 
явуулах төрөл, 

арга хэлбэр 
Байршил Арга, 

аргачлал 
Хэрэглэх тоног 

төхөөрөмж Давтамж Тайлан 

1 Хөрсний чанар- 
Хими физикийн 
ерөнхий 
үзүүлэлтүүд 

Механик 
бүрэлдэхүүн, 
чулуу, нягт, 
чийгшил, 
ялзмагийн 
агууламж, рН, 
давсжилт, NO3-
N, P2O2, K2O 

Нийт 16 цэгт 
1. SMP- LA01 Уурхайн хашааны баруун, гадна 
талд 
2. SMP- LA02 уурхайн хашааны хойно, гадна талд 
3. SMP- LA03 Уурхайн хашааны зүүн, гадна талд 
4. SMP- LA04 Уурхайн хашааны урд, гадна талд 
5. SMP- TSF01 Хаягдал хадгалах байгууламжийн 
зүүн талд 
6. SMP- TSF02 Хаягдал хадгалах байгууламжийн 
зүүн талд 
7. SMP- TSF03 Хаягдал хадгалах байгууламжийн 
зүүн талд 
8. SMP- TSF04 Хаягдал хадгалах байгууламжийн 
зүүн талд 
9. SMP- COS01 Баяжуулах үйлдвэрийн хүдрийн 
агуулахын зүүн талд 
10. SMP- COS02 Баяжуулах үйлдвэрийн хүдрийн 
агуулахын зүүн урд талд 
11. SMP- WWTP Хаягдал ус цэвэршүүлэх үйлдвэр 
12. SMP- WMC Хог хаягдлын удирдлагын төв 
13. SMP- CHP Төв дулааны станц 
14. SMP- OP Ил уурхайн зүүн урд талд 
15. SMP- FS01 Түлш түгээгүүр, зүүн талд 
16. SMP- FS02 Түлшний агуулах зүүн талд 

Хянах, 
шинжлэх 

Дээж авч мэргэжлийн 
баталгаажсан лабораторт 
стандарт аргазүйн дагуу 
шинжлүүлнэ:  

Жилд 1 
удаа 

2019 оны 
Байгаль орчныг 
хамгаалах 
төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийн 
жилийн тайлан 

2 Хөрсний чанар - 
Хүнд металлууд 

B, Cd, Se, CN, F, 
As, Co, Cr, Cu, 
Mo, Ni, Pb, SN, 
Sr, V, Zn 

Хянах, 
шинжлэх 

Дээж авч мэргэжлийн 
баталгаажсан лабораторт 
шинжлүүлнэ. 

Жилд 1 
удаа 

2019 оны 
Байгаль орчныг 
хамгаалах 
төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийн 
жилийн тайлан 
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№ 
Хяналт 

шинжилгээ 
хийх үзүүлэлт 

Шинжилгээ 
явуулах төрөл, 

арга хэлбэр 
Байршил Арга, 

аргачлал 
Хэрэглэх тоног 

төхөөрөмж Давтамж Тайлан 

3 Хөрсний 
бохирдлыг 
тодорхойлох 
үзүүлэлтүүд – 
Нефть, нефтийн 
бүтээгдэхүүн, 
нүүрсустөрөгчид 

Газрын тосны 
бүтээгдэхүүн, 
Pb, Ni, Cr 

2 цэгт 

Шатахуун түгээх станц SMP-PDS01 

Түлшний агуулах SMP-PDS02 Мөн гэнэтийн 
асгаралт болсон талбайд 

Хянах 
шинжлэх  

Dragger X@m7000 VOC 
хийн хэмжилтийн багаж 

(Одоогоор Монгол Улсад 
нефть, нефтийн 
бүтээгдэхүүн, 
нүүрсустөрөгчид үзэх 
итгэмжлэгдсэн лаборатори 
байхгүй учир өөрсдөд 
байгаа багажийг ашиглана) 

Жилд 1 
удаа 

2019 оны 
Байгаль орчныг 
хамгаалах 
төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийн 
жилийн тайлан 

4 Хөрсний 
чийгшил 

Хөрсний чанар Ундайн голд – 1 цэгт Хянах, 
шинжлэх 

DL6 Delat-T Device 
хөрсний чийг хэмжигч 
багаж  

Жилд 2 
удаа, 5 
болон 10 
дугаар 
саруудад 

2019 оны 
Байгаль орчныг 
хамгаалах 
төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийн 
жилийн тайлан 
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11.4.  Ургамлын судалгаа  

Хүснэгт 28. Ургамлын судалгаа, мониторинг 

№ 
Хяналт 

шинжилгээний 
төрөл 

Хяналт 
шинжилгээ 

хийх үзүүлэлт 

Шинжилгээ 
явуулах төрөл, 

арга хэлбэр 
Байршил Арга, аргачлал Хэрэглэх тоног 

төхөөрөмж Давтамж Тайлан 

1 

Нөхөн 
сэргээлтийн 
дараах хяналт 
шинжилгээ 

Нөхөн 
сэргээлтийн 
гүйцэтгэлийг 
тогтоосон 
шалгуур 
үзүүлэлтүүдэд 
нийцүүлэх, мөн 
цаашид нөхөн 
сэргээлтийн 
ажлыг 
сайжруулж, 
улмаар нөхөн 
сэргээлтийг 
хүлээлгэн 
өгөхөд бэлтгэх 
боломжуудыг 
тодорхойлох 
үүднээс  нөхөн 
сэргээлтийн  
хяналт 
шинжилгээ 
хийх  

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

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

Өмнөх жилүүдэд 
нөхөн сэргээлт 

хийсэн талбайнуудад 
тарьсан тарьц 

суулгацийн өсөлт 
хөгжилт, 

өвөлжилтийн 
байдлын хяналт 

шинжилгээ  

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

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

Өмнөх жилүүдэд 
нөхөн сэргээлт 

хийсэн 
талбайнуудад 
тарьсан тарьц 

суулгацийн өсөлт 
хөгжилт, 

өвөлжилтийн 
байдлын хяналт 

шинжилгээ  

2 

Өмнөх жилүүдэд 
нөхөн сэргээлт 
хийсэн 
талбайнуудад 
жижиг хөхтөн, 
шавьжийн хяналт 
шинжилгээ хийх   

Гүний хоолойн 
шугам дагуу тарьц 
суулгац тарьсан 1 
талбайд 

Амьд баригч болон 
конус суулгах 

аргуудыг ашиглан 
тооллого, хэмжилт 

хийх 

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

Жилд нэг 
удаа  

V/10-VI/10 

Жилийн тайланг 
БОНХЯ, 

Өмнөговь 
аймгийн ЗДТГ, 
Ханбогд сумын 

ЗДТГ 

3 

Орчны 
тохижилт-
ногоон 
байгууламж 
байгуулах 
ажлын хяналт 
шинжилгээ  

Ногоон 
байгууламжид 
зориулан 
тарьсан тарьц 
суулгацын 
хяналт 
шинжилгээ  

Ногоон 
байгууламжид 
зориулан тарьсан 
мод, сөөгний 
өвөлжилт, амьдрах 
чадвар 

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

Тооллого хийх, 
мэдээлэл цуглуулах  

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

Жилд нэг 
удаа  

V/10-VI/10 

Жилийн тайланг 
БОНХЯ, 

Өмнөговь 
аймгийн ЗДТГ, 
Ханбогд сумын 

ЗДТГ 
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№ 
Хяналт 

шинжилгээний 
төрөл 

Хяналт 
шинжилгээ 

хийх үзүүлэлт 

Шинжилгээ 
явуулах төрөл, 

арга хэлбэр 
Байршил Арга, аргачлал Хэрэглэх тоног 

төхөөрөмж Давтамж Тайлан 

4 

Нөхөн 
сэргээлтийн 
ажилтай 
холбоотой 
хөрсний хяналт 
шинжилгээ 

Шимт хөрсний 
чанарын хяналт 
шинжилгээ 

Урт хугацаанд 
хадгалах  шимт 
хөрсний овоолгын 
үржил шим, 
агрохимийн 
үзүүлэлтүүд, 
механик бүтэц 

Уурхайн талбайд 
байрлах урт 
хугацааны шимт 
хөрсний овоолгын 
TSF Cell #2 шимт, 
шимэрхэг хөрсний 
овоолгын 10 цэгээс  

Шинжлэх 

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

Жилд нэг 
удаа 

III/15-IV/30 

Жилийн тайланг 
БОНХЯ, 

Өмнөговь 
аймгийн ЗДТГ, 
Ханбогд сумын 

ЗДТГ 

5 

Хөрсөн дэх 
үрийн нөөцийн 
судалгаа  

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

Урт хугацааны 
шимт хөрсний 
овоолгын 11 талбай 

Судлах, шинжлэх 

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

Жилд нэг 
удаа 

III/15-IX/15 

Жилийн тайланг 
БОНХЯ, 

Өмнөговь 
аймгийн ЗДТГ, 
Ханбогд сумын 

ЗДТГ 

6 Нөхөн сэргээсэн 22 
талбай Судлах, шинжлэх 

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

Жилд нэг 
удаа 

III/15-IV/30 

Жилийн тайланг 
БОНХЯ, 

Өмнөговь 
аймгийн ЗДТГ, 
Ханбогд сумын 

ЗДТГ 
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11.5.  Амьтны аймгийн хяналт шинжилгээ 

Хүснэгт 29. Амьтны хяналт шинжилгээний нэгдсэн хөтөлбөр 

№ 
Хяналт 

шинжилгээ 
хийх үзүүлэлт 

Шинжилгээ 
явуулах төрөл, арга 

хэлбэр 
Байршил Арга, аргачлал 

Хэрэглэх тоног 

төхөөрөмж 
Давтамж Тайлан 

1 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 

Зайнаас 
дээжлэх – 

Шугаман 
замнал 

Туузан метр, 
хээрийн судалгааны 
мэдээ цуглуулах 
маягт, термометр 

Жилд 1 
удаа 

VII сард – 
VIII сард 

Жилийн тайланг 
БОНХАЖЯ, Өмнөговь 
аймгийн ЗДТГ, Ханбогд 
сумын ЗДТГ 

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

Хаягдал хүдэр агуулах 
байгууламж,  

Цахилгааны шугам болон замын 
дагууд, Гашуун сухайтын зам, 

220 кВ-ийн цахилгааны шугамын 
дагуу 

Ажиглах, 
бүртгэх 

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

Сард 1 удаа Жилийн тайланг 
БОНХАЖЯ, Өмнөговь 
аймгийн ЗДТГ, Ханбогд 
сумын ЗДТГ 

3 Жижиг 
мэрэгчид 

Зүйлийн бүрдэл, 
нягтшил, 
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 

Барих-
Тэмлэглэх- 

Дахин барих 

Шерман амьд 
баригч, төмөр 
шугам, хээрийн 
судалгааны мэдээ 
цуглуулах маягт, 
зургийн аппарат 

Жилд 1 
удаа 

VII сард 

Жилийн тайланг 
БОНХАЖЯ, Өмнөговь 
аймгийн ЗДТГ, Ханбогд 
сумын ЗДТГ 

4 Төслийн талбай 
дахь тууртан 
амьтны тоо 
толгой 

Зүйлийн бүрдэл, тоо 
толгой, байршил 

Уурхайн талбайд Шугаман болон 
цэгэн 

тооллого 

Дуран, зай хэмжигч, 
байршил тогтоогч 
(GPS), зургийн 
аппарат, хээрийн 
судалгааны мэдээ 
бүртгэх 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 

5 Төслийн дэд 
бүтцийн дагуух 
зэрлэг амьтны 
үхэл хорогдол 

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

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

Ажиглах, 
бүртгэх 

Зургийн аппарат, 
байршил тогтоогч 
(GPS), хээрийн 
судалгааны мэдээ 
цуглуулах хүснэгт 

Сард 1 удаа Жилийн тайланг 
БОНХАЖЯ, Өмнөговь 
аймгийн ЗДТГ, Ханбогд 
сумын ЗДТГ 

6 Тал хээр, говь 
цөлийн тууртан 
амьтад 

Хулан, Хар сүүлт 
зээрийн тоо толгой, 
тархац байршил 

Төслийн дэд бүтцийн шугамын 
дагуу 

Ажиглах 
бүртгэх 

Дуран, телескоп, 
зургийн аппарат, 
байршил тогтоогч 
(GPS), луужин, зай 
хэмжигч, хээрийн 
судалгааны мэдээ 
бүртгэх маягт 

Сард 1 удаа Жилийн тайланг 
БОНХАЖЯ, Өмнөговь 
аймгийн ЗДТГ, Ханбогд 
сумын ЗДТГ 

7 Тээврийн 
хэрэгслийн 
хөдөлгөөний 
хяналт 

Зам ашиглалтын 
эрчим, тээврийн 
хэрэгслийн төрөл, 
хурдны хэмжээ 

Оюу толгой-Гашуун сухайтын 
хатуу хучилттай зам 

Автомат 
багажаар 
бүртгэх 

Автомат тоологч 
багаж, Марксман- 
М680 

Жилийн 
турш 

Жилийн тайланг 
БОНХАЖЯ, Өмнөговь 
аймгийн ЗДТГ, Ханбогд 
сумын ЗДТГ 

8 Тууртан 
амьтдын газрын 
тооллого 

Тууртан амьтдын тоо 
толгой, тархац, 
байршил 

Өмнөговь, Дорноговь аймгийн 
нутгийг хамарсан 98,000 км2 
талбайд 

Зурвас 
замналын 
аргаар ажиглалт 
тооллого хийх 

Дуран, зургийн 
аппарат, байршил 
тогтоогч (GPS), 
луужин, зай 
хэмжигч, хээрийн 
судалгааны мэдээ 
бүртгэх маягт 

2 жилд 1 
удаа 

V-VII сард 

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 

9 Хулан, хар 
сүүлт зээрийн 
нүүдэл, 
шилжилт 

хөдөлгөөн 

Сансрын 
дамжуулагчтай 
хулан, хар сүүлт 
зээрийн шилжилт 
хөдөлгөөн, дэд 
бүтцийн нөлөөлөл 

Өмнөговь , Дорноговь аймаг Сансрын 
хиймэл 
дагуулаас 
байршлын 
мэдээ 
дамжуулагч 

хүзүүвч 

Сансрын мэдээ 
дамжуулагч 
хүзүүвч, ArcGIS 
программ 

Жилийн 
турш 

Жилийн тайланг 
БОНХАЖЯ, Өмнөговь 
аймгийн ЗДТГ, Ханбогд 
сумын ЗДТГ 

10 Могойч 
загалайн 
үүрлэлт, 
тархалт 

Нийт үүрийг 
бүртгэлжүүлэх, 
идэвхтэй үүрэнд 
ажиглалт хийх 

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

Хайлаастай 
сайруудыг 
шалгаж, 
идэвхтэй 
үүрнүүдийг 
бүргэх, ажиглах 

Дуран, телескоп, 
GPS, хээрийн 
судалгааны мэдээ 
бүртгэх маягт 

Жилд 1 
удаа 

V-VII 
саруудад 

Жилийн тайланг 
БОНХАЖЯ, Өмнөговь 
аймгийн ЗДТГ, Ханбогд 
сумын ЗДТГ 

11 Хоолны 
үлдэгдлийг 
бордоо болгон 
бэлдэж буй 
талбай дахь 
хэрээний 
овгийн 
шувуудын тоо 
толгойг үнэлэх 

Хэрээний овгийн 
Шувуудын тоо 

Бордоо бэлтгэх талбай Хэрээний 
овгийн 
шувуудыг 
бүртгэх, тоолох 

Дуран, хээрийн 
судалгааны мэдээ 
бүртгэх маягт 

Сар бүр Жилийн тайланг 
БОНХАЖЯ, Өмнөговь 
аймгийн ЗДТГ, Ханбогд 
сумын ЗДТГ 
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