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Нэг. Төслийн талаархи ерөнхий мэдээлэл
1.1. Төслийн нэр
Гүний хоолойн газрын доорхи усны ордоос Оюу Толгойн зэс-алтны орд газар хүртэлх
“Усан хангамжийн шугам хоолойн трасст өөрчлөлт оруулах төсөл”

1.2. Байршил
Гүний хоолойн газрын доорхи усны орд газраас Оюу толгойн зэс-алтны орд газар хүртэл
нийт ус дамжуулах 82.2 км-ийн шугам хоолой нь Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын Баян,
Гавилууд, Жавхлант багт хамрагдаж байна.

1.3. Төсөл хэрэгжүүлэгч
Төсөл хэрэгжүүлэгч

“Оюу толгой” ХХК,

Улсын бүртгэлийн дугаар

9019006110,

Регистрийн дугаар

2657457

1.4. Төсөл хэрэгжүүлэх болсон үндэслэл, баримт бичиг
-

Оюу толгой төслийн усны хэрэгцээг Гүний хоолой дахь газрын доорхи усны эх
үүсвэрээс хангах шугам хоолойн төслийн барилгын ажлын явцад маршрутын дагуу
“Хар заг” нэртэй газарт нялх заган модод шинээр ургасныг (Зураг 1) илрүүлэн Оюу
толгой ХХК нь байгаль орчнид үзүүлэх нөлөөллийг хамгийн бага түвшинд байлгах
үүрэг амлалтынхаа дагуу шинээр маршрут гарган холбогдох зураг төслийг
боловсруулан БОАЖЯ-аас 2011 оны 6/4597 албан бичгээр ирүүлсэн зөвлөмжийн
дагуу ерөнхий үнэлгээний дүгнэлт гаргуулахаар БОАЖЯ-нд хүргүүлсэн. (Оюу
толгой ХХК-ийн 2011 оны 11-р сарын 17-ны өдөр БОАЖЯ-ны Хүрээлэн буй орчин,
байгалийн нөөцийн газарт хүргүүлсэн Ерөнхий үнэлгээ хийлгэх тухай албан бичиг
7717/Env)

-

2011 оны 12-р сарын 20-ны өдрийн БОАЖЯ-ны 6/5432 тоот албан бичигт дурьдсан
ерөнхий үнэлгээний дүгнэлтийг үндэслэн Оюу толгой төслийн усны хэрэгцээг
Гүний хоолой дахь газрын доорхи усын эх үүсвэрээс хангах шугам хоолойн
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төслийн байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээний тайланд
нэмэлт тодотгол хийлгэх шаардлагатай гэж үзсэн.
-

2011 оны 11-р сард хийгдсэн палеонтологийн судалгаагаар үйлдвэрийн усан
хангамжийн 1-р цацрагийн (CTP#1 станцын PB07) шугам хоолой татах чиглэлд
палеонтологийн олдвор илэрсэн (Зураг 2) бөгөөд Монгол улсын Соёлын өвийг
хамгаалах хуулийн 17.10 дугаар зүйлд заасан түүх соёлын дурсгалыг авран
хамгаалах малтлагыг хийх ёстой гэсэн зүйл заалтын дагуу Үйлдвэрийн усан
хангамжийн CTP#1 станцын PB07 цацрагийн шуудуу ухах чиглэлийг олдвор
агуулагдаж байгаа үе давхаргадсаас холдуулж, одоо гаргасан зургийг бага зэрэг
өөрчлөх нь зүйтэй байна гэсэн ШУА-ийн Палеонтологийн төвийн Эрдэм
шинжилгээний ахлах ажилтан, доктор Х.Цогтбаатарын зөвлөмжийн дагуу 1-р
цацрагт өөрчлөлт оруулав.

БОАЖЯ-ны БОНБЕҮ -ний дүгнэлтэд уг асуудлыг тусгаагүй байгаа хэдий ч тайланд
палеонтологийн олдворын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг оруулсан болно. Энэхүү
тайланг 2011 оны 12-р сарын 20-ны өдрийн

БОАЖЯ-ны 6/5432 тоот А лбан бичигт

дурьдсан Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээний дүгнэлт, нарийвчилсан
үнэлгээ хийх чиглэл хуваарь, мөн 2011 оны 11-р сард хийгдсэн палеонтологийн олдворын
хайгуулын ажлын үр дүнгийн дагуу бэлтгэн боловсруулав.
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1.5. Усан хангамжийн шугам хоолойн барилгын ажлын явц
Оюу Толгой төслийн усны хэрэгцээг Гүний хоолойд байрлах газрын доорхи гүний
уснаас хангана. Гүний хоолойн дагуу нийт 82.2 км ус татах шугам хоолой, 35 кВт-ын
цахилгаан дамжуулах шугам, нийт 5 цацрагтай (төвтэй) 28 худаг, худгуудаас ус
цуглуулах, шахах насос бүхий төвүүдийг барилгыг 2 үе шаттайгаар барьж байгуулах
болно. Шугам хоолойн барилгын ажил 2011 онд эхэлсэн ба одоогийн байдлаар шугам
хоолойн барилгын ажил эхний цацраг хүртэл хийгдсэн байгаа бөгөөд энэ цацрагийн 5
худгаас ус авч ашиглаж эхэлсэн байна. 2012 оны 12-р сарын байдлаар барилгын нийт
гүйцэтгэл 51 хувьтай байна. Үүнд:
•

Нэгдүгээр үе шатны барилгын ажлын хүрээнд 40 км сайжруулсан зам болон 35
кВт-ын цахилгаан дамжуулах шугам, 5 дугаар цацраг хүртэлх ус дамжуулах
хоолой, хоолойн дагуу хяналтын худгууд болон 400 мянган куб метр ус
хуримтлуулах хүчин чадалтай ус нөөцлүүрийн барилга угсралтын ажил дууссан
байна. Эдгээр барилга угсралтын ажлын нөлөөллийн үр дүнд бий болсон
байгалийн эвдрэлийг нөхөн сэргээх ажил хийгдэж байна.

•

Хоёрдугаар шатны барилгын ажлын хүрээнд:
-‐

1-р цацрагийг дуустал буюу бүх цацрагуудын сайжруулсан зам болон 35
кВт-ын

цахилгаан

дамжуулах

шугамын

барилгын

ажлыг

хийж

гүйцэтгэсэн.
-‐

5 дугаар цацрагийн бүх худгуудын насос суурилуулалт болон барилга
угсралтын ажил дууссан бөгөөд Усны газрын дүгнэлт, Ханбогд сумын
засаг даргын захирамжийн дагуу ус ашиглах гэрээг байгуулан ашиглаж
эхлээд байна.

-‐

4 дүгээр цацрагийн худгийн барилгын ажил хийгдэж байна.

-‐

3 дугаар цацрагийн насос суурилуулалтын ажил хийгдэж байна.

-‐

2 дугаар цацраг хүртэл үндсэн ус дамжуулах хоолойн угсралтын (газарт
суурилуулах) ажил хийгдэж байна.

-‐

1 болон 2 дугаар цацрагийн худгуудын өрөмдлөгийг гүйцэтгэсэн бөгөөд
гүний усыг татах яндан хоолойг суурилуулах ажил явагдаж байна.

Тайлан боловсруулсан:
“Натур Фрейндли” ХХК
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Зураг 3. Гүний хоолойн газрын доорхи усыг дамжуулах хоолой

Зураг 4. Гүний хоолойн 5 дугаар цацрагийн 1 дүгээр худаг

Зураг 5. Гүний хоолойн ус дамжуулах шугам хоолойн дагуух эрчим хүчний шугам,
автозам

Тайлан боловсруулсан:
“Натур Фрейндли” ХХК
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Зураг 6. Усны нөөцлүүрийн сав

Тайлан боловсруулсан:
“Натур Фрейндли” ХХК
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1.6. Төслийн хүчин чадал
Ус дамжуулах шугам хоолойгоор төслийн усны хэрэгцээний хамгийн оргил үед 785 л/с
хамжээтэй ус дамжин өнгөрөх ба шугам хоолойн зураг төслийн дагуу хамгийн ихдээ
900 л/с хүртэл ус дамжуулан өнгөрүүлэх хүчин чадалтай. Шугам хоолойн байгууламж
болох 5 цацрагийн үндсэн 28 ширхэг худаг, нөөц 4 ширхэг худаг, 400.000 м3
багтаамжтай аваарын усан сан, өргөлтийн шахуургын шугам хоолой, 35 кВт-ын
цахилгаан дамжуулах хүчин чадалтай цахилгаан шугам болон хайрган хучилттай
засвар үйлчилгээний зам зэрэг байгууламжийг 1030 га талбайг эзлэх зурвас газарт
барихаар төлөвлөсөн.

1.7. Усан хангамжийн шугам хоолойн БОНБНҮ-ний тайланд нэмэлт
тодотголын хүрээнд хийж гүйцэтгэсэн ажил
2011 оны 12-р сарын 20-ны өдрийн БОАЖЯ-ны 6/5432 тоот албан бичигт дурьдсан
Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээний дүгнэлт, нарийвчилсан үнэлгээ
хийх чиглэл хуваарийн дагуу уг тайланг бэлтгэн боловсруулав.
2009 онд Эко Трейд ХХК нь Оюу толгой төслийн усны хэрэгцээг Гүний хоолой дахь
газар доорхи усны эх үүсвэрээс хангах шугам хооолойн төслийн байгаль орчинд
нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээний тайланг бэлтгэсэн. Иймд энэхүү тайланд
зөвхөн цацраг 2-т орших “Хар заг” нэртэй нялх заган модод болон палентологийн
олдвор илэрсэн цацраг 1–ийн шугам хоолой, түүний орчмын байгаль орчны төлөв
байдлыг хамруулан авч үзсэн болно.
Усан хангамжийн шугам хоолойн нэмэлт тодотголын тайланг Натур Фрейндли ХХКиас 2012 оны 02-р сард хийгдсэн хээрийн судалгааны материал болон уг төсөлтэй
холбоотой өмнө нь хийж гүйцэтгэсэн ажлын тайлангуудын мэдээ материалуудыг
ашигласан болно1,2.

1

2009 онд Эко Трейд ХХК-ийн хийж гүйцэтгэсэн “Оюу толгой төслийн усны хэрэгцээг Гүний хоолой
дахь газрын доорхи усны эх үүсвэрээс хангах шугам хооолойн төсөл”-ийн БОНБНҮ-ний тайлан
2
2010 онд ЖЭМР ХХК-ийг хийж гүйцэтгэсэн “Гүний хоолойн газрын доорхи усны нөөцийг Оюу Толгой
төсөлд ашиглахад байгаль орчинд учирч болзошгүй нөлөөллийн үнэлгээний 2005 оны тайлангийн
тодотгол”

Тайлан боловсруулсан:
“Натур Фрейндли” ХХК
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1.8. Төсөл хэрэгжих газар нутгийн байгаль орчны өнөөгийн төлөв байдал
Энэхүү хэсэгт 2012 оны 02-р сард хийсэн байгаль орчны хээрийн судалгааны үеэр
авсан фото зургийг дор үзүүлэв.
Зураг 7. Усан хангамжийн шугам хоолойн талбай орчмын
өнөөгийн төлөв байдал, 2012 оны 02-р сар

Тайлан боловсруулсан:
“Натур Фрейндли” ХХК
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Хоёр. Байгаль орчинд нөлөөлөх байдал, үнэлгээ
2.1. Усны асуудал
2.1.1. Ус дамжуулах шугам хоолойн трасст өөрчлөлт оруулснаар газрын доорхи
болон гадаргын усанд үзүүлэх нөлөөлөл
Ус дамжуулах шугам хоолойг байршуулах газар нутагт байнгын урсацтай гадаргын уст
цэг байхгүй бөгөөд харин хур борооны усаар т эжээгдэж гадаргын урсац бий болж,
жижиг тойрмууд үүсгэдэг. Ийм голуудын тоонд Харганатын гол, Ухаа загийн гол, Баян
сухайн гол, Бага булагийн, Их булагийн голууд байна. Ус дамжуулах шугам хоолойн
газрын доорхи болон гадаргын усанд нөлөөлөх гол нөлөөлөл нь хур борооны түр
зурын урсацын голдиролуудыг огтлон гарч байгаа явдал юм. Түр зуурын урсацтай
голдиролуудын байршлыг Хүснэгт 1-д үзүүлэв.
Хүснэгт 1. Ус дамжуулах шугам хоолойн огтлон гарч буй түр урсацын голдиролууд

Ус дамжуулах шугам хоолой тавьснаар газрын доорхи болон гадаргын усанд учруулж
болзошгүй сөрөг нөлөөлөл, түүнээс урьдчилан сэргийлэх, бууруулах арга хэмжээ,
зөвлөмжийг доорх хүснэгтэд үзүүлэв.
Хүснэгт 2. Ус дамжуулах шугам хоолой тавьснаар газрын доорхи болон гадаргын усанд
учруулж болзошгүй нөлөөллийн үнэлгээ
№

1

Болзошгүй сөрөг нөлөөлөл
Шугам хоолойг газарт байрлуулах барилга
угсралтын үед хур тунадас болон үерийн усаар
угаагдсан барилгын материалд агуулагдах
бодисууд угаагдан урсаж, хөрсөнд нэвчиж

Сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан
сэргийлэх, бууруулах зөвлөмж
Барилгын материалын хадгалах,
зөөвөрлөх орчин бохирдол
үүсгэхээргүй байлгахаар
тохижуулах.

Тайлан боловсруулсан:
“Натур Фрейндли” ХХК
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№

2

3

4

Болзошгүй сөрөг нөлөөлөл
хөрсний бага гүний усыг бохирдуулж болзошгүй.
Түр зуурын урсацтай гол, голдиролуудын
байршлыг өөрчилж болзошгүй.
Гадаргын түр зуурын урсацын голдиролуудын
усны урсгалаар тэжээгддэд мал амьтан,
ургамлын бүрхэвчид дам байдлаар сөргөөр
нөлөөлж болзошгүй.
Ус цуглуулах сан, шугам хоолойд гэмтэл гарсан
тохиолдолд үр ашиггүйгээр гүний ус алдагдаж,
ойр орчин усанд автаж болзошгүй.

Сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан
сэргийлэх, бууруулах зөвлөмж
Шугам хоолойн барилга
байгууламжийн зураг төсөл,
төлөвлөлтөнд түр урсацын
голдиролтой огтлолцсон хэсгүүдэд
урсгалыг нэвтрэн өнгөрүүлэх гарц,
суваг шуудуу гаргах.
Гол даралтат шугам хоолой, засвар
үйлчилгээний зам, ус цуглуулах сан
болон аваарын усан сан зэргийг
байршуулсан газруудад
шаардлагатай тохиолдолд
тойруулан үерийн уснаас
хамгаалсан, шуудуу татах.

Газрын доорхи усны нөөцийг Оюу Толгойн зэс, алтны ордыг олборлох боловсруулах
үйлдвэрлэлийн усан хангамжид ашигласнаас гадаргын болон гүний усанд учруулж
болзошгүй нөлөөллийг 2005 онд Эко Трейд ХХК-ийн боловсруулсан “Галбын говь,
Гүний хоолой дахь газрын доорхи усны нөөцийг Оюу Толгойд ашиглах” төслийн
БОНБНҮ-ий тайлан, 2010 онд ЖЭМР ХХК-ийн боловсруулсан “Гүний хоолойн газрын
доорхи усны нөөцийг Оюу Толгой төсөлд ашиглахад байгаль орчинд учирч болзошгүй
нөлөөллийн үнэлгээний 2005 оны тайлангийн тодотгол”-ын тайлангуудад дэлгэрэнгүй
оруулсан болно.

Тайлан боловсруулсан:
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2.2. Хөрс
Ус дамжуулах шугам тавих ажилд хэрэглэгдэх барилгын материалын олборлолт хийх
газрыг тодруулж, олборлох хэмжээ, нөхөн сэргээлт хийх ажил зэргийг нарийвчлан
тогтоох асуудлыг энэхүү бүлэгт дэлгэрэнгүй тусгав.

2.2.1. Барилгын материалын олборлолт
Ус дамжуулах шугам хоолойн ажилд шаардагдах барилгын материалыг орон нутгаас
зөвшөөрөгдсөн карьеруудаас авах ба шугам хоолойг суурилуулсаны дараа шороогоор
буцаан дүүргэлт хийн, нөхөн сэргээлтийг хийнэ.
2.2.2. Хөрсний төлөв байдал
Гүний хоолойгоос Оюу баяжуулах үйлдвэр рүү ус татах төв шугамын цацараг хоёрын
төв рүү зүүн хойт, зүүн өмнөт талд нь өрөмдсөн GHO2-PBO6 болон GHO2-PBO7 гүний
худгаас цацрагийн төв рүү чиглэсэн ус дамжуулах хоёр хэсэг хоолой (1741 м + 1810 м)
3551 м газарт зулзаган заган ойтой тааралдаж байгаа тул энэ заган ойг тойруулж
тавихаар өөрчилсөн зурвас газарт зонхилон тархсан Заримдаг цөлийн цайвар бор
хөрс нь тогтворжсон гадаргуугийн нөхцөл, хөрс үүсгэх чулуулгийн төрөл, тэдгээрийн
илрэх гүн, элсээр хучигдсан байдал, ургамлан нөмрөгийн эвшил, хөрсний ширхэгийн
бүрэлдэхүүнээс хамаарч ердийн, элсэн хучаастай, сийрэг элсэн хөрс зэрэг төрлөөр
илэрдэг (Зураг 8).
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Зураг 8. Хөрсөн бүрхэвчийн тархалт
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Хөрсний эдгээр төрлүүдийн тархалтын байдал, морфологийн тогтоцын онцлог, физик химийн голлох задлан шинжилгээний дүнг үндэслэн тодорхойлолт өгөв.
Заримдаг цөлийн ердийн бор саарал хөрс нь ус хуримтлуулах 2-р цацраг руу заган ойг
тойруулж тавих ус дамжуулах шугамын GHO2- PBO6, GHO2- PBO7 гүний худгуудыг
холбох хэсэг, GHO2- PBO7 гүний худгаас баруун тийш заган ойн захаас 2-р цацраг
болон Оюу толгойн орд руу ус татах төв шугам хүртэлх хэсэг (Зураг 9), GHO2- PBO6
гүний худгаас баруун хойших замд хэрэглэх дүүргэгч материалын карьер (Зураг 10)
орчмын орчноосоо харьцангуй өндөрлөг газраар тархах бөгөөд их төлөв хөнгөн
шавранцарт ойролцоо элсэнцэр ширхгийн бүрэлдэхүүнтэй байна. Энэ хөрс заган ой,
хармагийн довцогтой өргөн хотгорын элсэн бор хөрсний эргэн тойронд тогтворждог
болохоор зарим газарт элсэн хучаастай хөрстэй хоршил үүсгэж тогтворждог. Заримдаг
цөлийн цайвар бор хөрсний морфологийн тогтоцын бичлэг, физик -химийн задлан
шинжилгээний дүнг авч үзье.
Зүсэлт ОТ 12(3)-05 Хөнгөн шавранцарт ойролцоо элсэнцэр цайвар бор хөрс (Зураг
11). Ус хуримтлуулах 2-р цацрагийн ойролцоох Оюу толгойн орд руу ус татах төв
шугамын хоолой тавих траншейний хэсэг. Үнэмлэхүй өндөр 970 м. Хөрс үүсгэсэн
чулуулаг нь гуравдагч галавын улаан хурдас дээрх эртний пролювийн үелсэн
тогтоцтой сайргархаг элс, элсэнцэр. Хөрсний гадаргын 60 -70 % нь элсэн хучаастай.
Хөрсөнд давсны хүчил дусааж сорилт хийхэд бүх үе давхаргад бургиж буцлалтын
шинж илэрнэ.
A 0 – 28(36) см

Бүдэг цайвар бор өнгөтэй, хуурай, ургамлын үндэстэй, нягтавтар
нийцтэй, тоосорхог хөнгөн шавранцарт ойролцоо элсэнцэр,
шилжилт өнгөөр тод, шилжилтийн хил зааг жигд биш
ВСа 28(36) – 70 см Цайвар өнгийн карбонатын толбон хуримтлалуудтай бүдэг бор
өнгөтэй, нягт нийцтэй, хөнгөн шавранцар, шилжилт өнгөөр эрс,
хил зааг нь долгиорхог
С 1 70 – 110 см
Боровтор саарал өнгөтэй, муу мөлгөржсөн сайр чулуу бүхий янз
бүрийн ширхэгтэй элс голлосон элсэнцэр, шилжилт өнгөөр тод
С 2 110 – 150(160) см Жигд биш үелсэн карбонатын судлуудтай, муу мөлгөржсөн сайр
чулуу их агуулсан, нягт, элс элсэнцэр, шилжилт өнгөөр тод, хил
зааг нь долгиорхог
С 3 150(160) – 190 см Цайвар саарал өнгийн дунд болон нарийн ширхэгтэй элс
зонхилсон, сайр чулуу багатай давхарга, шилжилт өнгөөр тод
С 4 190 – 225 см
Бараан саарал өнгийн том ширхэгтэй элс зонхилсон муу
мөлгөржсөн сайр чулуу бүхий давхарга, шилжилт өнгөөр эрс,
шилжилтийн хил тэгш
D 225 – 260 см
Тод цайвар цагаан өнгийн карбонатын толбон хуримтлал ихтэй
улаавтар бор өнгөтэй тоосорхог элсэнцэр
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Зураг 9. Ус хурааж дамжуулах 2-р цацраг орчмын заримдаг цөлийн цайвар бор хөрс

Зураг 10. Заримдаг цөлийн цайвар бор хөрсний зүсэлт

Хөрсний морфологийн тогтоцын бичлэг, ширхгийн бүрэлдэхүүний лабораторийн
шинжилгээний дүнгээс үзэхэд үржил шимт давхаргад нь янз бүрийн ширхэгтэй элсэн
фракц (1-0.05 мм) ихэнхи хэсгийг нь эзлэж 78.5 -80.4 % байгаагаас физик шаврын (<
0.01 мм) тоон үзүүлэлт нь хөнгөн шавранцарт ойролцоо элсэнцэр хөрс болохыг илтгэж
(19.1- 19.5 %) байна. Харин хөрс үүсгэгч чулуулаг болох эртний пролювийн үелсэн
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тогтоцтой сайргархаг элс, элсэнцэр хурдсанд физик шаврын агуулга зүйн дагуу бага
(4.9-11.2 %) байгаа бөгөөд тэдгээрийн доор 225 см гүнээс илэрсэн гуравдагч галавын
улаан хүрэн өнгийн элсэнцэр хурдсан дахь цайвар цагаан толбууд нь карбонат ихтэй
(5.8 %), шаварлаг байна. Энэ хөрс химийн шинж чанарын хувьд бүс нутгийн хөрсний
онцлогийг илтгэн, шимт давхарга нь ялзмаг багатай (0.29- 0.35 %), ургамалд
ашиглагдах хөдөлгөөнт шим тэжээлийн бодисоор (P2O5, K2O) бага, дэвсгэр хурдаснаас
дээших үе давхаргууд нь жигд бага карбонаттай, урвалын орчин нь хөрсний нийт үе
давхаргад жигд хэт шүлтлэг (рН 8.82 -9.57) шинжтэй байна.
Зураг 11. GHO2- PBO6 гүний худгийн ойролцоох цайвар бор хөрстэй дүүргэгч
материалын карьер

Зураг 12. Заган ойг тойрсон 2-р цацраг руу явах хоолойн элсэн бор хөрстэй газар
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Хүснэгт 3. Голлох хөрсний физик- химийн үндсэн шинж
Үе
давхарга
дээж авсан
гүн, см

А 0 - 10
А 18 - 28
Вк 40 - 50
С1 80 - 90
С3 1.7- 1.8
С4 2.0- 2.1
D 2.4 -2.5
Карбонатат
толбо

0
30
50
80

-

10
40
60
90

Механик ширхэгүүд, % (ширхэгийн хэмжээ,
мм)
10.25

0,250,05

0,050,01

0,010,005

0,0050,001

<0,001

<0,01

Ялз
маг,
%

СО2
%

pH

Хөдөлгөөнт шим
тэжээлийн
бодис, мг/100г
хөрсөнд

P 2O 5

K 2O

Зүсэлт 12(3) -05, Хөнгөн шавранцарт ойролцоо элсэнцэр Цайвар бор хөрс
16.6 63.8
0.5
6.7
4.8
7.5
19.1 0.29 1.1 8.82
2.3
18.2 60.3
2.0
5.9
4.3
9.3
19.5 0.35 1.0 9.03
3.1
18.6 56.8
1.1
4.8
7.1
11.6
23.5 0.22 1.5 9.15
1.7
58.4 30.2
1.3
2.1
1.0
7.0
10.1 0.16 1.6 9.11
1.5
45.2 43.4
0.2
3.6
2.3
5.4
11.2 0.13 1.6 8.87
1.0
79.2 7.7
8.3
0.2
1.7
3.0
4.9
0.13 0.2 8.75
1.3
16.6 20.6 43.5 10.0
3.4
5.9
19.3
4.8 9.57
1.8
8.8 26.3 11.8
7.4
16.3
29.3
53.0
5.8 9.17
54.0
42.9
53.5
30.1

32.4
29.8
22.7
54.7

6.1
12.9
7.0
1.6

Зүсэлт 12(3) -06,
3.9
1.2
3.6
3.1
3.5
7.8
4.7
5.6

Элсэн бор хөрс
2.4
7.6
0.17
2.7
9.4
0.19
5.5
16.8
3.3
14.6

0.2
0,8
2.7
4.8

8.02
8.38
8.54
8.71

25
7
2
2
2
2
2
-

1.9
0.8
-

14
14
-

Зүсэлт ОТ 12(3)-06 Элсэн бор хөрс (Зураг 13). Ус хуримтлуулах 2-р цацрагийн GHO2PBO6 гүний худгийн ойролцоох заган ойтой зэрэгцээ байгаа хармагийн довцогтой
газар. Үнэмлэхүй өндөр 970 м. Хөрс үүсгэсэн чулуулаг нь пролювийн үелсэн
тогтоцтой сайргархаг элс, элсэнцэр. Хармагийн довцогийн хөрсөнд давсны хүчлээр
сорилт хийхэд бүх үе давхаргад бургиж буцлалтын шинж илэрнэ.
А 0 - 20(27) см Бүдэг бор өнгөтэй, хуурай, хармагийн бут дагасан үндэстэй, жижиг
сайр чулуутай (давхаргын эзлэхүүний 15-20 %) сийрэг элс, шилжилт
өнгөөр тод
Вк 20(27)-44 см Дээд давхаргаас арай цайвар өнгөтэй, хуурай, жигд биш тархсан
нарийн үндэстэй, сайр чулуу багатай, нягтавтар нийцтэй элсэнцэр,
шилжилт өнгөөр тод, шилжилтийн хил зааг тэгш биш
ВкС 44 -70 см Бүдэг боровтор саарал, зарим хэсэгтээ цайвар саарал өнгөтэй, янз
бүрийн хэмжээний муу мөлгөржсөн сайр чулуу 30-40 % агуулсан,
нягт элсэнцэр, шилжилт өнгөөр тод
Ск 70 - 100 см Тод цайвар өнгийн карбонатын нунтаг шороон дүүргэгчтэй, дээд
давхаргатай ойролцоо сайр чулуу агуулсан, үелсэн нягт нийцтэй,
элсэнцэр
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Зураг 13. Ус дамжуулах хоолой тавих хармагийн довцогтой элсэн бор хөрстэй газар

Зураг 14. Заримдаг цөлийн элсэн бор хөрсний зүсэлт
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Хөрсний ширхгийн бүрэлдэхүүний шинжилгээний дүнгээр довцог элсний 44 см гүн
хүртэлх давхаргад янз бүрийн ширхэгтэй элсэн фракц (1- 0.05 мм) ихэнх хэсгийг нь
эзлэж (72.7-86.4 %), физик шаврын тоон үзүүлэлт дөнгөж 7.6-9.4 % байгаа нь энэ хөрс
ширхгийн бүрэлдэхүүний “барьцалдсан элс” гэсэн ангилалд хамрагдаж байна.
Хармагийн довцогийн хөрсний дээд давхарга карбонат болон ялзмаг багатай (0.17-0.19
%), харин 50 см-ээс дооших гүнд карбонатын агууламж нэмэгдэж 2.7-4.8 % хүрэх
бөгөөд урвалын орчин нь шүлтлэгээс хэт шүлтлэгт шилжих завсрын (рН 8.02-8.71)
тоон утгаар илэрнэ. Энэ элсэн хөрс ургамалд ашиглагдах хөдөлгөөнт шим тэжээлийн
бодисоор бага хангагдсан үзүүлэлттэй байна.

2.2.3. Хөрсний экологи-эдийн засгийн үнэлгээ
Хөрсний экологи-эдийн засгийн үнэлгээг гаргахад тухайн талбайд зонхилон тархсан
хөрсний үе давхаргуудын, ялангуяа шимт давхаргын зузаан, ширхгийн бүрэлдэхүүн,
ялзмагийн хэмжээ, чулуу болон карбонатын агууламж, хөрсний нягтын тоон утгыг
үндсэн үзүүлэлт болгож ашигладаг Байгаль орчны хохирлын үнэлгээ, нөхөн төлбөр
тооцох аргачилалыг (2010) баримталдаг. Гүний хоолойгоос Оюу толгойн орд руу ус
татах төв шугамын ус хуримтлуулах 2-р цацраг руу заган ойг тойруулж тавих ус
дамжуулах шугамын GHO2- PBO6, GHO2- PBO7 гүний худгуудыг холбох хэсэг,
GHO2- PBO7 гүний худгаас баруун тийшэх заган ойн захаас 2-р р цацраг хүртэлх
газар, нийт 4.2 км зурвас газарт гүнзгий шуудуу ухаж хоолой тавих юм. Шуудууны
шороог хоёр талд нь гарган буцааж булах хүртэл түр овоолго хийхэд дарагдах шимт
өнгөн хөрс, энд ажиллах техникийн нөлөөнд өртөгдөх газартайгаа нийлээд дунджаар
10 м өргөн газар ямар нэгэн хэлбрээр эвдрэл, доройтолд орохоор тооцож талбайг
гаргахад 4.20 га байна. Энэ талбайгаас ухах шуудууны амсрын (1.3 м) хэмжээгээр
үржил шимт хөрсийг хуулахад 0.55 га зурвас газар хамрагдах бөгөөд 20 см зузаан
хуулах боломжтой нь хөрсний бичлэг, задлан шинжилгээний дүнгээс харагдаж байгаа
юм. Энэ үржил шимтэйд тооцогдох дээд давхаргын хөрсийг ус дамжуулах хоолойг
тавьж шуудууг булсны дараа өнгөлөн хучих нөхөн сэргээлтийн ажилд хэрэглэнэ.
Дээр дурьдсан аргачлалын дагуу хөрсний судалгаа явуулж цуглуулсан материал,
хөрсний дээжинд хийсэн лабораторийн задлан шинжилгээний дүнг үндэслэн ус
дамжуулах хоолой тавих зурвас газарт нийтлэг тархалттай хөрсний шинж чанарыг
дараахь хүснэгтүүдэд үзүүлэв.
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Хүснэгт 4. Хөрсний шинж чанар
Хөрс
Элсэнцэр
цайвар бор
Элсэн бор

Хөрсний үе
давхарга
А
Вк
С
А
Вк
ВкС

Зузаан, см

Чулуу, %

28
42
40
20
24
26

10
10
25
15
10
40

Ширхгийн
бүрэлдэхүүн
Элсэнцэр

СаСО3, %
2.4
3.4
3.6
0.4
1.8
6.1

Элсэн

Хүснэгт 5. Хөрсний ялзмагийн нөөц
Хөрс
Элсэнцэр цайвар
бор
Элсэн бор

Хөрсний үе
давхарга

Зузаан,
см

Ялзмаг,%

Эзлэхүүн
жин, г/см3

Ялзмагийн
нөөц, тн/га

А

20

0.32

1.5

9.6

А

10

0.17

1.6

2.7

Хөрсний экологи-эдийн засгийн үнэлгээг тооцохын тулд ус дамжуулах шугам хоолой
тавих талбай дахь хөнгөн шавранцарт ойролцоо элсэнцэр ширхгийн бүрэлдэхүүнтэй
4.20 га талбайн цайвар бор хөрсний үржил шимт давхаргын зузаан, шимт давхаргын
давхаргын нягт, ялзмагийн хэмжээг хохирлын үнэлгээний суурь үзүүлэлт болгон
тухайн хөрсний ялзмагийн нөөцийг тооцоолсон.
Хөрсний ялзмагийн нөөцийг бодитойгоор тооцоолоход тухайн хөрс ангиллын ямар
бүлэгт багтаж байгаагаас хамаарч нөөцийн тоог үржүүлэх засварын коэффициент нь
өөр өөр байдаг бөгөөд энэ коэффициент Цайвар бор хөрсөнд 1.0 байна. Үнэлгээний
аргачиллын номонд элсэн хөрсийг ангиллын ямар бүлэгт хамруулах коэффициент
байхгүй боловч бид энэ номны хөрсний шинж чанарын үзүүлэлт дэх ширхгийн
бүрэлдэхүүний коэффициентыг хөрсний онцлогийг харгалзаж 0.6 - аар авсан.
Хөрсний экологи-эдийн засгийн үнэлгээг бодитойгоор боловсруулахад газарзүйн
хүчин зүйлүүд, хөрсний шинж чанарын засварын коэффициентыг мөн ашигладаг
бөгөөд эдгээр коэффициентыг хөрс тус бүрээр нь гаргав. Элсэн бор хөрсний шимт
давхарга байгалийн үржил шимээр нэн ядмаг, сул элснээс тогтдог талаар дээр дурьсан
болхоор энд зөвхөн элсэнцэр цайвар бор хөрстэй засварын коэффициентуудыг нь
харцуулахын тулд оруулсан болно.
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Хүснэгт 6. Газарзүйн хүчин зүйлүүдийн засварын коэффициент
Хөрс

Налуу

Элсэнцэр
цайвар бор

1

Элсэн бор

1

Гуу
жалгын
нягтрал

Ургамал
бүрхэвч

Бичил
гадарга

Элсэн
бүрхэц

Хөрсний
чийг

Дундаж

1

0.7

1

0.9

0.3

0.82

0.9

0.9

0.9

0.3

0.83

1

Хүснэгт 7. Xөрсний шинж чанарын засварын коэффициент
Хөрс
Элсэнцэр
цайвар бор
Элсэн бор

Хөрсний
чулуу

Ширхгийн
бүрэлдэхүүн

Давсжилт

Карбонат
илрэх
гүн

Солилцоот
натрий

Урвалын
орчин

Дундаж

0.9

0.8

0.9

0.5

1

0.8

0.82

0.9

0.6

1

0.7

1

0.9

0.85

Хөрсний шимт давхаргын боломжит зузаанаар тооцоолсон ялзмагийн нөөцийг
үнэлгээний аргачиллын дагуу хөрсний ангиллын, газарзүйн хүчин зүйлүүдийн болон
хөрсний шинж чанарын засварын коэффициентоор үржүүлэн тооцоолвол ус
дамжуулах шугам хоолой тавихад эвдрэлд орох хөрсний экологи-эдийн засгийн
үнэлгээг гаргахад 4.2 га талбайн хэмжээнд 27.2 тн шимт бодисын нөөц алдралд орох
бөгөөд 1.0 кг ялзмагийн бодисын суурь үнээр (2010 оны байдлаар 276 төг) үржүүлэхэд
нийт талбайн хэмжээнд 7.507 сая төг-ийн үнэлгээ гарч байгааг дараах хүснэгтээс харж
болох бөгөөд энэ нь бүс нутгийн хөрсний үржил шимийн үндсэн үзүүлэлт болох
ялзмагийн нөөц бага байгаатай холбоотой юм.
Хүснэгт 8. Ус дамжуулах хоолойн өөрчлөгдсөн трасс дагуух эвдрэлд орох хөрсний
экологи-эдийн засгийн үнэлгээ
Хөрс

Элсэнцэр
цайвар бор
Дүн

Эвдрэлийн
зэрэг
Дунд зэрэг
Хүчтэй

Эвдрэлд
орох
талбай, га

Ялзмагийн
нөөцийн
алдрал, тн

3.65
0.55
4.20

35.0
5.3

Ялзмагийн
нөөцийн
алдрал (засварласан) , тн
23.6
3.6
27.2
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Үнэлгээ,
мян. төг
65136
9936
75072

1 га
хөрсний
үнэлгээ,
мян. төг
1784
1806
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2.2.4. Нөхөн сэргээлтийн ажил
Ус дамжуулах шугам хоолойн нөхөн сэргээлтийн ажлыг доорхи стандарт нормыг
баримтлан гүйцэтгэнэ.
Хүснэгт 9. Нөхөн сэргээлтийн стандарт норм
№
1

2

3

4

5

Стандартын нэр
Эвдэрсэн газрын нөхөн
сэргээлт. Нэр томьёо,
тодорхойлолт
Уул
уурхайн
үйлдвэрлэлийн
үйл
ажиллагаагаар эвдэрсэн
газрын ангилал
Газар шорооны ажлын
үед шимт хөрс хуулалт,
хадгалалт
Уул уурхайн
үйлдвэрлэлийн үйл
ажиллагаагаар эвдэрсэн
газрын нөхөн сэргээлт.
Техникийн ерөнхий
шаардлага.
Эвдэрсэн
газрын
ургамалжуулах.
Техникийн
ерөнхий
шаардлага

Тэмдэглэгээ
MNS
5914:2008
MNS
5915:2008

MNS
5916:2008

Тухай
Үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаагаар эвдэрсэн
газрыг нөхөн сэргээх асуудалтай холбогдолтой
нэр томьёо, тодорхойлолтыг тогтооход оршино.
Уул уурхайн үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаагаар
эвдэрсэн
газрыг
нөхөн
сэргээх,
нөхөн
сэргээлтийн төсөл боловсруулж, хэрэгжүүлэхэд
хамаарна.
Үйлдвэр, уурхайн техник эдийн засгийн
үндэслэл, төсөл боловсруулах, уул
уурхай,
барилгын болон бусад газар шорооны ажлын үед
шимт хөрсийг хуулах, хадгалахад хамаарна.

MNS
5917:2008

Ашигт малтмалыг хайх, ашиглах явцад эвдэрсэн
газрыг нөхөн сэргээсэн ажлын гүйцэтгэлд
хамаарна.

MNS
5918:2008

Эвдэрсэн
газрыг
ургамалжуулахад
ерөнхий шаардлагыг тогтооно.

тавих

Эвдэрсэн газрыг ашиглаж нөхөн сэргээх чиглэл

Ус дамжуулах шугам хоолой тавих явцад эвдэрсэн газрыг нөхөн сэргээх, мөн сэргээсэн
газрыг цаашид ашиглахдаа уг төслийн хүрээнд хөрсний нөхцлөөс хамааран хөдөө аж
ахуй болон заган ойн чиглэлээр нөхөн сэргээх нь илүү үр дүнтэй гэж үзэж уг чиглэлээр
нөхөн сэргээхэд авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээг энэ хэсэгт оруулав.

Техникийн нөхөн сэргээлт: Технкийн н өхөн сэргээлтийн үйл ажиллагаанд нөхөн
сэргээлт хийх талбайд хамрагдах хэсэгт байрлах тоног төхөөрөмжийг зайлуулж,
барилгын хог хаягдлыг цэвэрлэн талбайг чөлөөлж, хөрс хуулалттай холбоотой үүссэн
овон товон, шугам хоолойн нүх, барилга байгууламж байрлаж байсан талбай зэрэг
гадаргуунуудад дүүргэлт хийх, тэгшлэх арга хэмжээг авч тухайн талбай цаашид аж
ахуйн үйл ажиллагаанд үргэлжлүүлэн ашиглах зорилгоор бэлтгэнэ.
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Нөхөн сэргээлт хийгдэх талбайн хэмжээ: Гүний хоолойн газрын доорхи усны ордоос
Оюу толгойн лицензийн талбай хүртэлх ус дамжуулах төв шугам хоолойн урт нь 82.2
км юм.

Усан хангамжийн шугам хоолойн байгууламжинд нийт 153.8 га талбай

нөлөөлөлд өртөх урьдчилсан тооцоо гарсан байна. 153.8 га талбайд хиймэл нуурын
талбай, гол болон салбар ус дамжуулах шугам хоолойн талбай, засвар үйлчилгээний
зам зэрэг талбайнууд орсон бөгөөд эдгээр талбайнуудад хийгдэх нөхөн сэргээлтийн
ажил нь тухайн талбайг ямар зориулалтаар ашиглаж байснаас хамааран өөр өөр байх
бөгөөд үүнтэй холбоотой хийгдэх нөхөн сэргээлтийн ажлыг доорхи хүснэгтэд үзүүлэв.

Биологийн нөхөн сэргээлт: Эхний үед нэг наст ургамал буюу нөмрөг ургамлын үрийг
суулгах ажил хийгдсэний дараа олон наст ургамлын үрийг тариалж ургамалжуулна.
Биологийн нөхөн сэргээлтийн үйл ажиллагаанд доорх зөвлөмжүүдийг авч хэрэгжүүлэх
нь зүйтэй.
•

Биологийн нөхөн сэргээлтийг холбогдох мэргэжлийн байгууллага, ажилтанг
оролцуулан гүйцэтгэх.

•

Олон наст ургамлын тарьц суулгахын тулд тарьц суулгах шуудуу эсвэл нүх
буюу хонхорхой бэлтгэх.

•

Нөхөн сэргээлтийн үндсэн тарималд орон нутгийн ургамлын нөөцийг сонгохын
зэрэгцээ нөмрөглөх ургамлын сонголтод мөн орон нутгийн ургах эрчим сайтай
үрийн нөөц арвинтай ургамлыг сонгох.

•

Эвдэрсэн газрыг нөхөн сэргээхэд бэлчээрийн олон наст ургамлууд илүү
тохиромжтой байдаг бөгөөд олон наст үндэслэг үетэнгүүдийн үндэс хөгжил
сайтай, орчиндоо сайн зохицон ургадаг чанараараа бусад ургамлаас ялгаатай ба
газрын гадаргыг үндэсжүүлэхэд чухал ач холбогдолтой байдаг.

•

Биологийн нөхөн сэргээлтэд тарих ургамлын нэр төрлийг олшруулах, зүйлийн
бүрэлдэхүүнийг баяжуулах үүднээс ой ролцоох нутгийн түгээмэл тархацтай
зэрлэг ургамлын үр түүх, ургал эрхтэн бэлдэхэд дараах шаардлагыг тавина.
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Хүснэгт 10. Байгалийн бүс бүслүүрт тохируулан
нөхөн сэргээлтэд ашиглаж болох ургамлын зүйл, мод сөөг
Газар
зүйн бүс
бүслүүр

Говийн
бүс

Цөлийн
бүс

•

Үндсэн таримал, олон
наст
Хос үрийн
Үет
талт
ургамал
ургамал
Цөлжүү хээр
Заримдаг
цөл
Хээржүү цөл
Жинхэнэ
цөл
Хэт гандуу
цөл

Өлөнгө
Ерхөг
Хялгана
Ботууль
Дааган сүүл

Хялгана
хазаар өвс

Нөмрөглөх ургамал (нэг,
цөөн наст)
Царгас
Хошоон
Хошоонгор
харгана

Харгана

Овьёос
Бударгана
Рапс
Суданы өвс
Лууль

Мод
Заг,
тоорой

Бут,
сөөг
Жигд,
сухай,
гүйлс,
хармаг

Бударгана
Лууль

Хөрсний мэргэжилтэний тусламжтай биологийн нөхөн сэргээлтийг үр дүнтэй
болгохын тулд хөрсний үржил шимийг сайжруулах зорилгоор олон төрлийн
бордоог өөр өөр нөхцөлд туршиж хамгийн үр дүнтэй аргыг нөхөн сэргээлтэд
сонгон нэвтрүүлэх.

•

Нөхөн сэргээлтийн талбайд үрээр тариалахад гар арга, эсвэл техник ашиглана.
Гараар тарьж байгаа тохиолдолд таримлын үрийг аль болох жигд тараан цацаж,
үрлэсний дараа булдаж өгвөл зохистой. Техникээр тарьж байгаа тохиолдолд үр
суулгах гүний хэмжээг 3 см-ээс хэтрүүлэхгүй, тариалалтын мөрийг орон
нутгийн зонхилох салхины хөндлөн чиглэлд сонгоно. Ургамлыг үндэс, булцуу,
мөчир зэрэг ургал эрхтнээр тарьж байгаа тохиолдолд нүх, даланшуудуу бэлтгэх
аргыг хэрэглэх ба далан шуудууны чиглэлийг салхины хөндлөн, усны урсцын
дагуу чиглэлд баривал зохистой.

•

Тарилт, суулгалт хийсний дараа нөхөн сэргээлтэд тарьсан ургамлыг бие даан
ургах чадвартай болтол нь усалж арчилна. Усалгааг газрын гадаргын налуу,
хэлбэржилтээс шалтгаалан ялангуяа нөхөн сэргээлтийн эхний жилд хөрсний
чийгийн горимыг барихын тулд хийнэ.

•

Биологийн нөхөн сэргээлтийн үндсэн шаардлага нь нөхөн сэргээлтийг хийж
байгаа тухайн нутгийн ургамлан нөмрөгийн үндсэн хэв шинжид ойртуулах
явдал юм. Үүний тулд нөхөн сэргээлтэд сонгож байгаа ургамлын төрөл зүйл нь
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тухайн нутгийн 50 хуртэлх км-ийн радиус доторхи ургамлан нөмрөгийн
төлөвшилтэй дүйцэж байх шаардлагатай.

Заг нь говь, цөлийн бүсэд ой үүсгэдэг цорын ганц мод юм. Заг нь хөрсийг элэгдэл
эвдрэлээс хамгаалах, элсний нүүлт хөдөлгөөнийг тогтворжуулах ач хол богдолтой
ургамал юм. Орон нутагт ургаж байгаа загийн замбагыг нөхөн сэргээлтэнд ашиглах нь
зүйтэй.
Замбагын үр бэлтгэл
-

Загийн замбагыг 10-р сарын дундаас 11-р сарын дунд хүртэл түүхэд
тохиромжтой.

-

Заг модны ишийг тойруулан давуу дэвсэж модны мөчрийг хугалалгүйгээр
нарин саваа модоор саваадах юмуу гараараа сэгсэрч, доргиож замбагыг
модноос унагааж түүх боломжтой. Даавуун дээр замбагатай хамт унасан
мөчир салмайг түүж цэвэрлэж замбагыг шуудайлах хэрэгтэй.

-

Замбага хийсэн шуудайг хаанаас, хэзээ авсан тухай тэмдэгжүүлэх.

-

Замбаганы үр

цуглуулах ажлыг орон нутгийн ард иргэдийн татан

оролцуулах нь зүйтэй.
-

Дээрх аргаар үр бэлтгэхэд 15-16 хувь нь цэвэр үр гарна.

-

Замбагыг сүүдэр газар 10-15 см зузаан дэлгэж, гараар атгахад чийг
мэдэгдэхгүй болтол нь сэврээж хатаана.

-

Хатаасан үрийг 10-15 кг-аар савлаж гаднаа нь саваадаж дэвүүрээс салгана.

-

Дэвүүрээс салсан үрийг шигшүүрээр шигшинэ. Шигшсэн үр

хольцтой

байвал зөөлөн салхитай үед 1 орчим метрийн өндөрт самарч далавчийг нь
салхинд хийсгэнэ.
Үр хадгалалт
-

Хадгалах үрийг заавал цэвэрлэсэн байх шаардлагатай.

-

Нэг жил хадгалах үрийг чийг мэдэгдэхгүй болтол хатаагаад нийлэг хальсан
уутанд хийж сэрүүн газарт хадгална.

-

2-3 жил хадгалах үрийг 3.5-5.5 хувь хүртэл чийгтэй болтол хатаагаад шилэн
саванд хадгална.

-

Хэдэн жил хадгалах үр, хэзээ түүсэн, хэр хэмжээтэй байгаа тухай шошгийг
хийж тэмдэгжүүлэх.

Хөрс боловсруулалт
-

Загийн үр тарих газар нь хөнгөн сийрэг бүтэцтэй, элсэнцэр хөрстэй байна.

Тайлан боловсруулсан:
“Натур Фрейндли” ХХК

30

	
  

“Усан хангамжийн шугам хоолойн трасст өөрчлөлт оруулах төсөл”
Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсэн үнэлгээний нэмэлт
тодотголын тайлан
-

Загийн үр тарих талбайг 25-30 см гүн хагалж борнойдох юмуу гар багжаар
боловсруулж зөөлрүүлнэ.

Үр тарих хугацаа
Цөлийн бүсэд 4-р сарын дундаас 5-р сарын 10, цөл хээрийн бүсэд 4-р сарын
сүүлчээс 5-р сарын дунд хүртэл хугацаанд тарьж болно.
Үр тарих норм
-

Нэг метр уртааш мөрөнд нэгдүгээр зэргийн үрийн 3 граммаар (лабораторын
соёололт 75 хувиас дээш)

-

Хоёрдугаар зэргийг үрийг 4.5 граммаар (лабораторын соёололт 65-75 хувь)
тус тус тарина.

-

Үрийг 0.5-1.0 см гүнд тарина.

Усалгааны норм
-

Хөнгөн, элсэнцэр хөрсөнд гүехэн суулгасан үрийг бүрэн соёолтол
шүршүүрээр зөөлөн усална. Загийн үрийн хальс 36 цагийн дотор дэвтэж
тэнийнэ. Нэгэнт дэвтэж тэнийсэн хөврөл хатвал соёолдоггүй учир үрийг
бүрэн соёолох хүртэл өнгөн гадаргууг хатааж болохгүй. Соёлолт эхэлсэнээс
хойш усалгааг өдөр өнжүүлж болно.

-

Үр тарьснаас соёололт жигдрэх хүртэл 7 хоног

-

Соёололт жигдэрснаас эрчимтэй өсөлт эхлэх хүртэл 4-5 хоног

-

Эрчимтэй өсөлт явагдаж тарьж хэлбэржих хүртэл 8-10 хоног тус тус услана.

Арчилгаа
-

Таримал загийг малаас хамгаалж 4-5 жил хаших хэрэгтэй. Ургамлын
хугацаанд

зэрлэг

ургамлыг

2-3

удаа

устгах

бөгөөд

үүнийг

хөрс

сийрүүлэлттэй хамт хийж болно. Таримал загийг эхний 4 өөс 5 жил малаас
хамгаалж хаших шаардлагатай.
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Зураг 15. Говь цөлийн бүсэд загийн үрээр талбай гарган ойжуулалт хийх бүдүүвч

Нөхөн сэргээлтийн ажлын хяналт шалгалт: Нөхөн сэргээлтийн ажлыг дор дор нь
хэрэгжүүлэх бөгөөд шугам хоолойг газарт байршуулж эхэлсэнээс эхлэн зэрэг хийгдэх
нь зүйтэй. Мөн үеэс эхлэн нөхөн сэргээлтийн үр дүн, түүний хяналт шалгалтын ажлыг
давхар хийж гүйцэтгэнэ. Эдэлбэр газарт үйл ажиллагаа явуулсаны дараа Оюу толгой
ХХК нь техникийн болон биологийн нөхөн сэргээлтийн ажлыг хийгээд тухайн орон
нутагт газрыг эргүүлэн хүлээлгэж өгнө.
Нөхөн сэргээлтийн үр дүнд тавих үндсэн шаардлага
-

Нөхөн сэргээсэн талбайн сэргэсэн ургамлан нөмрөгийн бүрхэц ойролцоох
нутгийн ургамлан нөмрөгийн 60 хувьд хүрсэн байх;

-

Нөхөн сэргээсэн талбайн ургамлан нөмрөгийн зүйлийн бүрэлдэхүүн
ойролцоох эвдрээгүй талбайн зүйлийн бүрэлдэхүүний 30 хувьд;

-

Нөхөн сэргээсэн талбайн ургамлан нөмрөгийн бүрхцэд хүмүүнсэг ургамлын
эзлэх хэмжээ 25 хүртэл хувьд хүрсэн байвал нөхөн сэргээсэн талбайг
байгалийн аясаар ургуулахаар үлдээнэ.

-

Нөхөн сэргээлтийн ажлыг хийж дууссанаас хойш багадаа 5 жилийн турш
хяналтын мониторингийг идэвхитэй явуулах. Мониторинг я вуулах цэгүүд
дээр мониторингийн үйл ажиллагааг

2.5 жилийн турш

явуулах ба

шаардлагатай бол энэ үйл ажиллагааг 6-10 жилээр үргэлжлүүлэх хэрэгтэй.
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2.2.4. Усан хангамжийн т ехник, технологийн шинэчлэлт барилга байгууламж
барих үйл ажиллагааны явцад машин, техник хэрэгсэл, ахуйн хатуу, шингэн хог
хаягдлаар хөрсийг бохирдуулахгүй байх, хаягдлыг байгаль орчинд халгүй аргаар
зайлуулах арга хэмжээ, хөрөнгө зардлыг тооцох
Усан хангамжийн техник, технологийн шинэчлэлт барилга байгууламж барих үйл
ажиллагааны явцад ахуйн шингэн болоод хатуу хог хаягдал, шатах, тослох материалын
хаягдлаар хөрс бохирдож болзошгүй бөгөөд уг сөрөг нөлөөллийг бууруулах, арилгах
арга хэмжээ зөвлөмжийг доорх хүснэгтэд үзүүлэв.

Хүснэгт 11. Хог хаягдлаас үүсэж болзошгүй сөрөг нөлөөлөл,
нөлөөллийг арилгах, бууруулах зөвлөмж
Сөрөг нөлөөллийг бууруулах,
арилгах арга хэмжээ

Болзошгүй сөрөг нөлөөлөл
-

Ажилчдын түр суурингаас болон
явуулын ажлын үед үүсэх шил,
хуванцар сав, хоол хүнсний үлдэгдэл,
цаас зэрэг хог хаягдлыг эмх
замбараагүй хаяснаас хөрсний
бохирдол үүсэж болзошгүй
-

Барилгын ажлын явцад үүсгэх түр
хогийн цэгийн талбайн хөрс
бохирдоно.
Хог хаягдлын цэгт ариутгал,
халдваргүйжүүлэлт хийхгүй байх,
түүнийг тогтмол хугацаанд
зайлуулаагүйгээс элдэв шавьж өсч
үржих, халдварт өвчин тархах

Хог хаягдал хаясан хөрсийг тогтмол цэвэрлэх, нөхөн
сэргээх арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх.
-

-

Хог хаягдалын цэг нь дүүрч асгарч
тарах, тээвэрлэх явцад хог хаягдал
хийсэх, асгарах зэргээс орчныг
бохирдуулж болзошгүй.

Хатуу хаягдлыг цуглуулах, ангилах, тээвэрлэх,
зайлуулах үйл ажиллагааг “Үйлдвэрийн болон
ахуйн хог хаягдлын тухай” хуулийн дагуу
явуулах.
Шугам хоолойн засвар үйлчилгэний трассын
дагуу хог асгахад хамгийн тохиромжтой газарт
хогийг ангилан ялгаж хийх боломжтойгоор
савуудыг төрөлжүүлэн, байрлуулах, хаягжуулах.
- Аюултай хог хаягдал
- Хоёрдогч түүхий эд /мод, хуванцар,
шилэн сав суулга/
- Хүсний хог хаягдал гэх мэт
Шугам хоолойн дагуу бие засах газруудыг бий
болгох.
Явуулын байдлаар ажилладаг хүмүүсийг хог
хаягдлын уутаар хангах, хог ил задгай хаяхгүй
байх санамж, зааварчилгааг тогтмол өгөх.

-

-

Хог хаягдлын цэгт ариутгал,
халдваргүйжүүлэлтийг тогтмол хийх, хаягдлыг
зориулалтын тусгай цэгт хадгалах, тогтоосон
хугацаанд төвлөрсөн цэгт зайлуулах.
Эрүүл ахуй, ариун цэврийн зохих шаардлага,
стандартыг мөрдөх.
Хогийн сав болон хог хаях цэгийн багтаамж,
хүчин чадлаас хамааруулан тогтсон графикийн
дагуу хог хаягдлыг тээвэрлэн нэгдсэн цэгт хаях.
Хогийг битүүмжлэл сайтай машинаар тээвэрлэх,
задгай машинаар тээвэрлэх бол түүнийг битүү
хучих.
Хог хаягдал зайлуулах төвлөрсөн цэгийн эргэн
тойронд хашаа хамгаалалт хийх, хогийг тогтмол
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Ус дамжуулах шугам хоолойг
байрлуулах явцад машин механизмд
хэрэглэсэн тос, тосны сав,
цэвэрлэгээний бодис, хуучин дугуй
зэрэг нь аюултай хог хаягдал үүсэж
хөрсийг бохирдуулж болзошгүй.

Явуулын ажлын үеэр хэрэглэсэн тос тосолгооны сав,
цэвэрлэгээний бодис, төмрийн хаягдал, эд анги дугуй
зэргийг хаялгүйгээр бөөгнүүлэн авч, нэгдсэн хогийн
цэгт хаях .
-

Машин, техникээс шатах тослох
материалын асгаралт шүүрэлт үүсэж
хөрсийг бохирдуулж болзошгүй.

шууж бөөгнүүлэн түүний эзлэх талбайг нь
багасгаж байх.
Хог хаягдлыг зайлуулахад хяналт тавих, хогийг
багасгах, дахин ашиглах боломжийг эрэх.

-

-

Барилга байгууламж барих үед ашиглах техник,
тоног төхөөрөмжийн үзлэг, засварыг цаг тухайд
нь зориулалтын газар хийж байх.
Аль болох суурин газрын засварын цэгт
үйлчлүүлэн, техникийн аюулгүй байдлыг хангаж,
шалгаж.
ШТМ-ын хөрсөнд асгарсан тохиолдолд авах арга
хэмжээг техник тоног төхөөрөмжтай ажилладаг
ажилчдад зааж сургаж, дадлагажуулан
хэвшүүлэх.

Хог хаягдлыг байгаль орчинд халгүй аргаар зайлуулах арга хэмжээ, түүнд шаардагдах
зардлыг доорхи хүснэгтэд үзүүлэв.
Хүснэгт 12. Шугам хоолойн ажлын явцад үүссэн хог хаягдлыг арилгах, багасгах арга
хэмжээний зардал
№
1
2
3
4
5
6
7

Хийгдэх ажил
Хог хаягдлыг ангилан ялгаж хаях.
Хог хаягдлыг бөөгнүүлэн хог хаядлын нэгдсэн цэгт хаях
Хог хаядлыг дарж булшлах, шатаах.
Хог хаягдлын цэгийг халдваргүйжүүлэх.
Хог хаягдал агуулах түр цэгийн хаягдлыг салхинд хийсэхгүй
байхаар хашиж хамгаалах.
Хог хаягдлын менежментийн хөтөлбөрийг боловсруулан,
ажилчдыг сургалтанд хамруулах
Бусад зардал
Нийт дүн
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Хугацаа

Зардал,
төгрөг

Байнга
7 хоног
Сар
14 хоног

100 000
50 000
50 000

Сар

20 000

3 сар

100 000
100 000
420 000
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2.3. Ургамал,

заган ойн асуудал

2.3.1. Төслийн үйл ажиллагааны явцад өртөж болзошгүй ургамлын нэр төрөл,
тархалтыг тогтоох, ховор болон нэн ховор ургамал байгаа эсэх талаар дүгнэлт
гаргаж, хэрэв тэдгээр нь өртөхөөр байвал түүнийг хамгаалах болон шилжүүлэх
арга хэмжээ, түүнд шаардагдах хөрөнгө зардлыг төлөвлөх
Ургамлын бүлгэмдэл нь дэнжийн баглуурт цөл.
Энд ургамлан бүрхэвч 20, өвс ногооны өндөр 12 см, ургамлан нөмрөг нь газрын өнгийг
зундаа цэл ногоон өнгөөр харагдуулж байсан. Өнгөрсөн жил зуншлага (2011 он) сайн
байсан бөгөөд ганц наст нохой бөөдий маш ихээр шигэж ургасан. Нохой бөөдийгийн
хагд их үлдсэн, энэ нь хүйтний улиралд газрын өнгийг цайвар харагдуулж байна.
Өнгөрсөн жилүүдэд ганц настны синузи их бүрэлдэн бий болж байсан. Энэ нутгийн
ургамлан нөмрөг нь мал болон зээр, хулангийн бэлчээр болдог. Шугам хоолойн шинэ
трассын дагуух газарт нь сөөг, заримдаг сөөгөнцөр ургамлын зүйлээс
1. Haloxylon ammodendron

/давссаг заг/,

2. Convolvulus fruticosa

/сөөгөн сэдэргэнэ/,

3. Brachanthemum gobicum

/говь тост/,

4. Artemisia xerophytica

/боршаваг/,

5. Oxytropis aciphylla

/өргөст ортууз/,

6. Anabasis brevifolia

/түжгэр баглуур/,

7. Ajania achilloides

/төлөгчдүү бортаар/

Олон наст өвс ургамлаас
1. Cleistogenes soongarica

/зүүнгар хазаарөвс/,

2. Allium mongolicum

/хөмүүл/,

3. Allium polyrrhizum

/таана/,

4. Scorzonera divaricate

/дэрэвгэр хависгана/,

5. Dontostemon sinilis

/өтлүү багадай/,

6. Piganium nigellastrum

/харлаг өмхийөвс/,

7. Convolvulus ammanii

/бор элгэнэ/

Ганц настаны зүйлийн ургамлаас
1. Aristida heymannii

/нохой бөөдий/,

2. Bassia dasyphylla

/дэрэвгэр манан хамхаг/,

3. Halogeton glomeratus

/баг хушхамхаг/,

4. Salsola pestefera

/өргөст хамхуул/,

5. Salsola collina

/толгодын хамхуул/,
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6. Artemisia scoparia

/ямаан шарилж/,

7. Erodium tibetanum төвд заантаваг/,
8. Corispermum mongolica /монгол хоронхамхаг/,
9. Euphorbia humifisa /налчгар сүүт өвс/,
10. Eragrostis minor /бага хургалж/,
11. Trebulus terrestis / зэл зангуу/,
12. Ennopogon borialis / умард огтонын сүүл зэрэг ургамал зүйлүүд судалгааны
явцад бүртгэгдсэн.
Ховор ургамлаас ойр холд элбэг тохиолддог
1. Oxytropis aciphylla /өргөст ортууз/,
2. Brachanthemum gobicum /говь тост/ ургадаг.
2.3.2. Шинээр ургасан болон нийт төслийн хүрээнд өртөж болзошгүй заган ойн
тархалт, сэргэн ургалт, хамгаалалтын талаар нарийвчилсан судалгаа хийж,
үнэлгээ дүгнэлт өгөх
Заган ой Гүний хоолой гоос О юу толгой руу ус татах шугамын (цаанаасаа) 2-р ус
цуглуулах төв нь 4 зүгээсээ усаа шулуун шугамаар татах эхний хувилбараар төсөл
зохиогдсон байсан. Эднээс зүүн тийш чиглэсэн GHO2-PBO7 шугам 1810метр заган ой
дундуур, зүүн хойш чиглэсэн GHO2-PBO6шугам 1741 метр заган ой дундуур буюу
нийтдээ 3551 метр уртад заган ойг дайран өнгөрөх байлаа. Иймээс заган ойг хамгаалах
үүднээс дээрхи хоёр худгийг хооронд нь холбоод, улмаар заган ойг тойруулах шийдвэр
гаргасан.
Зүүн тийш чиглэсэн GHO2-PBO7 (697436mE/4808530mN) шугам, зүүн хойш чиглэсэн
GHO2-PBO6 (696004mE/4813515mN) шугамын үзүүрийн хоёр худгийг хооронд нь
холбоод, улмаар заган ойг тойруулахад заган ойтой 203 метр зайг дайран өнгөрлөө.
Бид энэ газарт 25х4 метр хэмжээтэй талбайд тооллого судлагаа хийж үзэхэд 100 метр
квадрат талбайд 45 залуу бодгаль ургаж байна.
Газрыг нь хөндөөд ус ба цахилгааны шугам явуулсан газрын өргөн дундажаар 8 метр
гэж үзвэл зүүн жигүүрт 731 загийн залуу бодгаль дайрагджээ. Хэрвээ анхных нь
хувилбараар хоёр шугамыг шулуунаар нь явуулсан бол 12784 загийн залуу бодгаль
дайрагдах байжээ. Шугам татах ажлыг хоёрдугаар хувилбараар шийдвэрлэсний ачаар
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12053 залуу заг буюу өнөө дайрсан загнаас 17,5 дахин олон заг эсэн мэнд ургаж
үлджээ. Ийнхүү хуулийг даган мөрдөж, нутгийн түмний саналыг хүндэтгэн гаргасан
шийдвэр нь зөв байснаас Нарийн загийн олон мянган заг эрсдэлгүй урган үлджээ. 2012
оны 02 р сард хийсэн ургамлын судалгааны үеэр дарсан ус дамжуулах шугам хооолойн
трассын дагуу таарах заган ойтой болон заган ойгүй хөндийн зургийг доор үзүүлэв.

Зураг 16. Заган ойгүй хөндий , 2012 оны 02-р сар

Зураг 17. Залуу заган ойтой хөндий
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2.3.3. Заган ойн экологи-эдийн засгийн үнэлгээ
Гүний хоолой дахь газрын доорхи усны ордоос Оюу толгой руу ус татах шугамын
(цаанаасаа) 2-р ус цуглуулах төв орших газарт 25х4 метр хэмжээтэй талбайд тооллого
судлагаа хийж үзэхэд 100 метр квадрат талбайд 45 залуу бодгаль ургаж байна. Газрыг
нь хөндөөд ус ба цахилгааны шугам явуулсан газрын өргөн дундажаар 8 метр гэж
үзвэл зүүн жигүүрт 731

загийн залуу бодгаль дайрагдсан.

Хэрвээ анхных нь

хувилбараар хоёр шугамыг шулуунаар нь явуулсан бол 12784 загийн залуу бодгаль
дайрагдах байжээ. Шугам татах ажлыг хоёрдугаар хувилбараар шийдвэрлэсний ачаар
12053 залуу заг буюу өнөө дайрсан загнаас 17,5 дахин олон заг эсэн мэнд ургаж
үлджээ.3
Энэхүү байгалийн нөхцөлдөө ургаж үлдсэн 12784 загийн залуу бодгаль буюу 2.8409 га
талбайн ойн экологи эдийн засгийн үнэлгээ:
Энд: Загайн ой нь ойн төлбөрийн 1-р муж, ойн таксацийн дундаж үзүүлэлтээр 1 га
заган ойн нөөц 0.7 м3, 1 м3 заг модны үнэ 90 000 төг-р тус тус тооцоолоход :
2.8409 га * 3210 + 2.8409 * 0.7 м 3 * 90 000 = 9 119.29 + 178 976.7 = 188 095.99 = 188.1
мян.төг байхаар байна.

3

Тооцоо: ОТ ХХК, Ургамал судлаач Ж.Санжид
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2.4. Цаг агаарын асуудал
2.4.1. Тухайн орчны цаг агаарын өөрчлөлтийг тодорхойлж түүнээс ус дамжуулах
шугам хоолойн техник болон төслийн хэвийн үйл ажиллагаанд учруулж
болзошгүй нөлөөллийг тогтоох
Ус дамжуулах шугам хоолой баригдахаар төлөвлөж буй орчны уур амьсгалын нөхцөл
түүний өөрчлөлтийг Өмнөговь аймгийн УЦУОШТ-ийн мэдээлэл болон Ханбогд хөдөө
аж ахуйн цаг уурын харуул (хоногт 3 удаа)-ын мэдээлэл, мөн уур

амьсгалын

өөрчлөлтийн хандлагыг тодорхойлохын тулд олон жилийн ажиглалтын цуваатай
температур, хур тунадасны 1979-2010 оны мэдээг ашиглан боловсруулалт хийж, үр
дүнгээр график, диаграмм байгуулж, бичиглэл хийв.
Ханбогд сумын уур амьсгал
Нарны цацраг: Нарны цацрагийн балансыг дэлхийн хойд өргөргийн бүсийн 43–аас 45
хоорондыг тооцон үзэхэд н арны цацрагын сарын дундаж өвлийн улиралд 224-240цаг
ба зуны улиралд 320-330 цаг байна. Жилийн дундаж нь 3200-3400 цаг байна. Өдрийн
дундаж нь 7.2-8.2 цаг өвлийн улиралд харин зуны улиралд 9.8-10.1 цаг байна. Хамгийн
их цацрагтай 5-р сар бөгөөд нарны ерөнхий тусгал хэвтээ чиглэлээр жилдээ 50005500 мДж/м2 ба нарны шууд тусгал нь 3500-3600 мДж/м2. Өдрийн авах цацраг 12 сард
190мДж/м2 харин 5 сараас 6 сар орчимд 650-690 мДж/м2 байна.
Агаарын температур: Өвөл зуны, өдөр шөнийн температурын хэлбэлзэл ихтэй
бөгөөд тэр нь тодорхой илэрсэн жилийн болон хоногийн явцтай байдаг. 1979-2010
оны дунджаар Ханбогд суманд агаарын дундаж температур 7.5 градус байна (Зураг
18). Агаарын температурын жилийн явцыг доорхи зурагт үзүүлэв. Агаарын
температурын хамгийн их утга 7-р сард (24.9 градус) ажиглагддаг бол хамгийн бага
утга нь 1-р сард (-11.5 градус) ажиглагддаг байна.
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Агаарын дундаж температур,
Градус

Зураг 18. Агаарын температурын жилийн явц, 1979-2010 он
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Агаарын температурын олон жилийн өөрчлөлтийг Зураг 19-д үзүүлэв.

Зураг 19. Агаарын температурын олон жилийн өөрчлөлт, 1979-2010 он
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10.0

1979-2010 оны агаарын температурын чиг хандлагыг харахад өссөн чиг хандлагатай
байгаа бөгөөд 1984 о нд хамгийн хүйтэн буюу 5.9 градус байсан бол 2007 онд 9.2
градус байсан байна. Зураг 19-т хамгийн бага утгаж ажи глагдаж байсан оны
температурыг хар ногоон өнгөөр, хамгийн их утга ажиглагдаж байсан утгыг улаан
өнгөөр тэмдэглэж үзүүлэв.
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Хөрсний температур:
Хөрсний өнгөн давхаргын жилийн дундаж температур +8.8 0С байдаг ба зөвхөн өвлийн
саруудад тэг градусаас доошилдог байна. 11-р сараас 2-р сар хүртэл хөрсний дундаж
температур –3.6 0С-аас–13.2 0С хүртэл буурдаг ба 3-р сараас 10-р сар хүртэлх
хугацаанд +0.3 0С-аас+29 0С хүрдэг (Г.Намхайжанцан, 2002 он). Зуны их халуун
саруудад хөрсний гадаргуугийн температур +65 0С хүрдэг. Өвлийн цасан бүрхүүлтэй,
хүйтэн өдрүүдэд хөрсөн дээр хамгийн бага температур –37 0С хүрдэг. Хөрсний хөлдөлт
ихэвчлэн арваннэгдүгээр сараас гуравдугаар сарын хооронд болдог байна. Хөрсний
улирлын хөлдөлтийн дундаж гүн, хугацаа нь хахир хатуу өвлийн улирлуудад янз бүр
байдаг. Улирлын хөлдөлтийн явцын дундаж гүн
-

шаварлаг хөрсөнд 1.5 м,

-

элсэрхэг хөрсөнд 1.9 м,

-

хайргархаг хөрсөнд 2.2 м хүрдэг байна.

Хөлдөлтийн гүн нь хөрсний төрөл, чийгийн агууламжаас хамааран янз бүр байх боловч
ерөнхийдөө 2 м-ээс хэтэрдэггүй.
Агаарын чийгшил, хур тунадас:
Чийг багатай хуурай дулаавтар мужид багтдаг бөгөөд агаарын харьцангуй чийгшлийн
жилийн дундаж 40 %-иас бага байдаг . Агаарын харьцангуй чийгшил 30 %-иас бага
байх өдрийн тоо өвлийн улиралд 10 орчим, зуны улиралд 10-аас дээш байдаг. 19792010 оны дунджаар Ханбогд суманд 94.1 мм хур тунадас унадаг байна. Хур тунадасны
хамгийн их утга (27.1 мм) 8-р сард ажиглагддаг бол хамгийн бага утга нь (0,9 мм) 12-р
сард тус тус ажиглагддаг байна. Хур тунадасны жилийн хувиарлалтыг Зураг 20-оос
үзнэ үү.
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Зураг 20. Хур тунадасны жилийн хувиарлалт, 1979-2010
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1979-өөс 2010 оны хооронд жилийн нийлбэр хур тунадасны явцыг харахад ерөнхийдөө
өсөх хандлагатай байгаа бөгөөд 1982 онд хамгийн бага хур тунадас (38.1 мм) унасан
бол 2003 онд 194.3 мм хур тунадас унаж хамгийн их үзүүүлэлт болсон байна. Зурагт
21-т хамгийн их үзүүлэлтийг улаан өнгөөр тэмдэглсэн бол хамгийн баг үзүүлэлтийг
хар ногоон өнгөөр тэмдэглэсэн болно.

Зураг 21. Зураг Хур тунадасны олон жилийн өөрчлөлт
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Салхины горим:
Монгол орны бусад нутгийн нэгэн адил жилийн аль ч улиралд баруун, баруун хойд
зүгийн салхи зонхилно. Салхины жилийн дундаж хурд 4.2 м/с. Салхины жилийн
дундаж х урднаас 3-5-р сар м өн 11-12-р саруудад давж салхилдаг байна. Салхины
жилийн явцыг Зураг 22-т үзүүлэв.

Зураг 22. Салхины жилийн явц
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Жилийн салхины дундаж хурд

Нэг жилийн дотор хүчтэй буюу 15 м/с-ээс дээш салхитай байх өдрийн тоо 30-40,
шороон шуурга 70-90, цасан шуурга 5-аас цөөн байдаг. Салхины хамгийн их хурд энд
40 м/с хүрсэн тохиолдол бий. Манай орны бусад нутгийн нэгэн адил хаврын саруудад
салхины хамгийн их хурд ажиглагддаг байна.
Ус дамжуулах шугам хоолойн б арилга байгууламж барих буюу ашиглах явцад уур
амьсгалын нөхцөлд учруулах нөлөөлөл байхгүй. Харин уур амьсгалын хүчин зүйлээс
ус дамжуулах шугам хоолойг барих буюу ашиглах явцад дараах сөрөг нөлөөллийг
учруулж болзошгүй.
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Хүснэгт 13. Уур амьсгалын хүчин зүйлээс ус дамжуулах шугам хоолойг барих буюу
түүнийг ашиглах явцад учирж болзошгүй нөлөөлөл
Сөрөг нөлөөллийг бууруулах,
арилгах зөвлөмж
Ус дамжуулах шугам хоолойн барилгын ажил
- Уур амьсгалын хүчин зүйлийг инженерийн
байгууламжиндаа тусгах.
- Цаг уурын үзүүлэлтүүдийг тогтмол хянаж,
урьдчилан сэргийлэх, аймаг сумын цаг уурын
станц болон харуулын олон жилийн мэдээг
тогтмол ашиглан, харилцан холбоотой
ажиллах.

Болзошгүй сөрөг нөлөөлөл
Уур амьсгалын хүчин зүйлийг барилга
байгууламж барьж байгуулах явцад
буруу тооцвол цаашдын ажиллагаанд
сөргөөр нөлөөлж хүчин чадлаасаа
доогуур ажиллах, хурдан элэгдэл
эвдрэлд өртөж болзошгүй.
Агаарын температурын хэлбэлзэл, цаг
уурын аюулт үзэгдлээс шалтгаалан ус
дамжуулах шугам хоолойг суурилуулах
ажилд саатал учирж төлөвлөсөн
хугацаанаас хэтэрч болзошгүй.
Хаврын улиралд газар шорооны ажлын
үед тоос дэгдэж, тухайн ажлын байранд
ажиллаж буй хүний эрүүл мэндэд
сөргөөр нөлөөлөж болзошгүй.

Цаг агаараас шалтгаалан үүсэж болзошгүй ажлын
сул зогсолт, саатлыг ажлын төлөвлөгөөнд тусгах.
Тоос шороо ихтэй хаврын улиралд газар
шорооны ажил хийхээс аль болох татгалзах.
- Ажилчдын эрүүл аюулгүй байдлыг хангах
хувцас, хөдөлмөрийн хэрэгслээр хангаж
ажиллуулах.
Ус дамжуулах шугам хоолойн ашиглалтын ажил

Температурын хэлбэлзлээс шалтгаалан
халууны улиралд зам нь тэлээд, өвөлдөө
буюу хүйтний улиралд агших гэсэн
температурын нөлөөлөлтэй үйл
ажиллагаанаас шалтгаалан зам
ашиглалтын төлөвлөсөн хугацаанд
хүрэхгүй хагарал, ан цав үүсэж
болзошгүй.

-

Усан хангамжийн шугам хоолойн дагуу бичил цаг
уурын хэмжилтийг тогтмол хийх

-

Уур амьсгалын хүчин зүйл гэнэтийн
аюулт үзэгдлээс шалтгаалан тухайн
байгууламжийн эдэлгээний чанарын
хувьд төлөвлөсөн хугацаанаас эрт
муудаж, хэвийн үйл ажиллагаа нь
алдагдаж, элэгдэлд орж болзошгүй.

-

Цаг агаарын аюулт үзэгдлийн нөлөөгөөр
тоног төхөөрөмж эвдрэх, хэвийн үйл
ажиллагаанд нь доголдол үүсэж
болзошгүй.

Тухайн барилга байгууламжийн амьдрах насыг
уур амьсгалын хүчин зүйл болон бусад гадны
нөлөөллийг тооцож гаргах.
Барилга байгууламжийн хэвийн ажиллагаанд
байнгын хяналттай ажиллах.
Завсар, үйлчилгээг тогтсон графикийн дагуу
байнга гүйцэтгэх.

Цаг агаарын аюулт үзэгдлээс урьдчилан сэргийлэх
арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлэх.

2.5. Соёлын дурсгалын асуудал
2011 оны 11-р сард хийгдсэн палеонтологийн судалгаагаар үйлдвэрийн усан
хангамжийн

1-р

цацрагийн

(CTP#1

станцын

PB07)

шуудуу

ухах

чиглэлд

палеонтологийн олдвор илэрсэн. Хээрийн судалгааны ажлаар усны хоолой татах нийт
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шугамын дагуу хоёр тал руу нь 2-4 км-т палеонтологийн эрэл хайгуул хийсэн4. Шугам
хоолойн дагуух ойр орчмын бүх илэрцүүдийг нягтлан шалгаж, палеонтологийн олдвор,
тэдгээрээс үлэг гүрвэлийн олдвор олдож байсан г азруудад илүү нарийвчилсан эрлийг
хийсэн байна.
Зураг 23. Ус дамжуулах шугам хоолойн дагуух судалгааны явц

Барьж байгуулахаар төлөвлөж байгаа Гүний хоолойгоос ус дамжуулах шугам
сүлжээний хамгийн хойд захын буюу 1-р цацраг (GH01), түүний зарим цооногууд нь
Палеонтологийн үл хөдлөх дурсгалт газрын хамгаалалтын бүсэд орж байна. Энэ нь
хожуу Цэрдийн Баяншрээгийн насны Өрөлбэ худаг гэж нэрлэгддэг олдворт газар юм.
Палеонтологийн олдворт газар нь Монгол улсын хамгаалалтанд байх түүх соёлын үл
хөдлөх дурсгалд ордог бөгөөд Өрөлбэ олдворт газар нь Монгол улсын Засгийн газрын
2008 оны 175 дугаар тогтоолоор улсын хамгаалалтанд байх түүх , соёлын үл хөдлөх
дурсгалын жагсаалтанд орсон байна. Тиймээс Монгол улсын Соёлын өвийг хамгаалах
хуулийн 17.10 дугаар зүйлийн дагуу түүх

соёлын дурсгалыг авран хамгаалах

4

Оюу толгой төслийн дэд бүтцийн барилга байгууламжийн талбайд палеонтологийн судалгаа явуулсан
ажлын тайлан, ШУА, Палеонтологийн төв, 2011 он
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малтлагыг хийх ёстой гэсэн зүйл заалтын дагуу Үйлдвэрийн усан хангамжийн CTP#1
станцын PB07 цацрагийн шуудуу ухах чиглэлийг олдвор агуулагдаж байгаа үе
давхаргадсаас холдуулж, одоо гаргасан зургийг бага зэрэг өөрчлөх нь зүйтэй байна
гэсэн ШУА-ийн Палеонтологийн төвийн Эрдэм шинжилгээний ахлах ажилтан, доктор
Х.Цогтбаатарын зөвлөмжийн дагуу цацраг нэгт өөрчлөлт оруулсан.
Өрөлбэ худаг-палеонтологийн олдворт газрын тухай
Энэ олдворт газрыг Монгол-Зөвлөлт (Орос)-ийн хамтарсан палеонтологийн экспедиц
анх нээсэн бөгөөд 1970-1980 онуудад ажиллаж, олон сонирхолтой олдворуудыг олсон
байна. Түүнээс хойш Монгол-Японы хамтарсан палеонтологийн экспедиц 1993, 2003,
2004 ба 2010 онуудад судалгаа явуулж махан идэшт үлэг гүрвэл-Алектразавр,
Гарудимимус, өвсөн идэшт үлэг гүрвэл-гадрозавройдын эртний төлөөлөгч, хуягт үлэг
гүрвэл, үлэг гүрвэлийн өндөгний олдвороос гадна эртний матарын олдворыг энэ
олдворт газраас олж байсан байна.
Ус дамжуулах шугам хоолойн дагуу радио холбооны 3 цамхаг баригдаж байгаа бөгөөд
цамхаг болон түүнийг цахилгаанаар хангах нарны зайн хураагуурын суурь хийх
талбайн орчимд орчин үеийн

хурдсаар хучигдсан, палеонтологийн олдвор олдох

үндэслэлгүй газар байсан гэж тэмдэглэсэн байна.
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2.6. Нийгэм эдийн засгийн асуудал
2.6.1. Төслийн нийгэм эдийн засагт үзүүлэх эерэг боло н сөрөг нөлөөллийг
тодорхойлох
Өмнөговь аймаг нь Монгол Улсын 21 аймгийн хамгийн том газар нутагтай аймаг ба
засаг захиргааны нэгжийн хувьд 15 сум, 53 багтай. Өмнөговь аймгийн Ханбогд сум нь
газар нутгийн хэмжээгээрээ 15 сумаас гуравт (15.2 мян.км2) ордог бол 2010 онд хийсэн
хүн амын тооллогоор 3522 хүн тоологдож аймгийн хэмжээнд хүн амын тоогоороо мөн
адил гуравт орсон байна.
Хүн ам : Хөдөө орон нутагт амьдралын түвшин доогуур, ажил олддоггүйгээс
хөдөөнөөс хотруу шилжих хөдөлгөөн сүүлийн хэдэн жилүүдэд ихсэж байгаа бол
Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын хувьд харин эсрэгээрээ 2004 оноос 2010 он хүртлэх
хугацаанд өссөн байна (Зураг 24). Энэ нь сум, орон нутгийн хэмжээнд уул уурхайн
салбар эрчимтэй хөгжиж байгаагаас үүдэлтэй зарим айл өрхийн амьжиргаанд эерэгээр
нөлөөлж байгаа нь тус сумын хүн ам ихсэж байгаа шалтгаан болж байж болох юм.

Зураг 24. Ханбогд сумы хүн ам, 2004-2010 он
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Ханбогд сумын хүн ам 2004 онд 2577 гэж тоологдож байсан бөгөөд тус оноос хойш
2010 он хүртэл тасралтгүй өссөөр 2010 оны эцэст тус суманд 3522 хүн бүртгэгдэж 6
жилийн хугацаанд 945 хүнээр нэмэгдсэн байна.
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Хүн амын насны ангилал: 2010 онд тоологдсон нийт хүн амыг насны ангиллаар авч
үзвэл 24 ба 21 насны хүн хамгийн их байгаа бөгөөд тус бүр 105 хүн тоологдсон байна.
Дөрөв дөрвөн насаар ангилсан ангилалыг Зураг 25-д үзүүлэв.
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Зураг 25. Нийт хүн амын насны ангилал, 2010 он

Насны ангилал

Насны ангилалаас харахад ерөнхийдөө 15-29 насныхан хамгийн их байгаа бөгөөд
үүний дотроос 20-24 насныхан хамгийн их нийт хүн амын 13 хувь эзэлж байна. 20-24
насны ангилалыг 17-р зурагт улаан өнгөөр тэмдэглсэн болно.
Хүн амын байршил, хүйсийн харьцаа: 2010 онд сумын хэмжээнд

3522 хүн

бүртгэгдсэнээс хүйсээр нь ангилж үзвэл эрэгтэй нь эмэгтэйгээсээ 4-өөр л илүү байгаа
2010 онд 3522 хүн ам бүртгэгдсэнээс хөдөө 2067 хүн буюу 59 хувь нь, үлдсэн 41 хувь
болох 1455 хүн нь сумын төвд амьдардаг байна.
Айл өрх, байршил: 2004-2010 оны хооронд сумын хүн амын тоо өссөн бөгөөд үүнийг
дагаад мөн айл өрхийн тоо өссөн байна.
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Зураг 26. Айл өрхийн тоо
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Зургаас үзэхэд 2004 онд 627 айл өрх
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тоологдсон үзүүлэлт гарсан байна.
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Айл өрхийн байршил: 2010 оны

200

эцэст

айл өрх

тоологодж

байсанаас 473 айл өрх буюу нийт айл

0

Он

1112

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

өрхийн 43 хувь нь сумын төвд
амьдарч байгаа бол үлдсэн 57 хувь
болох 639 айл өрх

хөдөө амьдарч

байна.
Малчин, малтай өрх, малчин өрхийн тоо: Ханбогд сумын малтай өрх , малчин
өрхийн тооны 2008-2010 оны статистик мэдээллийг доорхи зурагт үзүүлэв.
Зураг 27. Малтай өрх, малчин өрхийн тоо
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Зургаас үзэхэд 2008-2010 оны хооронд
667

малтай өрхийн тоо 669-667-ын хооронд
480

хэлбэлзэж байсан байна. Малчин өрхийн
тоо 2008 онд 496 байсан бол тус оноос
буурсаар
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480
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тоологдсон байна. 16-аас дээш настай
малчдын тоо 2009 онд 865 байсан бол
2008

2009

Малтай өрхийн тоо

2010

2010 онд өмнөх оноос 17-оор их буюу
882 малчин бүртгэгдсэн байна. 2010 онд
бүртгэгдсэн 882 малчны 407 нь эмэгтэй
байна.

Мал аж ахуй: Хөдөө орон нутгийхны орлогын эх үүсвэр нь мал аж ахуй юм.
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Зураг 28. Мал аж ахуй
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80000

62256
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сумын
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мал

тоолуулж 2009 оныхоос 20199

69098 71285

60000

толгой малаар буурсан байна.
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2004 оны эцэст нийт 62256 тоо
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толгой мал тоологдож байсан бол
тус оноос эхлэн малын тоо өссөөр

0
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2009
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эцэст

116283

мал

тоологдсон байна. Харин 2010
онд 2009 оноос 20199-өөр бага
буюу

96084 тоо

толгой

мал

тоологдсон байна.
Газар тариалан: 2006-2010 онуудад бэлтгэсэн өвс, бэлтгэсэн гар тэжээлийн статистик
мэдээллийг авч үзсэн болно.

Бэлтгэсэн гар тэжээл, өвч,
тонн

Зураг 29. Бэлтгэсэн хадлан
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ч гар тэжээл бэлтгээгүй байна.
Бэлтгэсэн тэжээлийн 2006-2010
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оны статистик мэдээллийг үзэхэд
427-оос
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41

хооронд

хэлбэлзсэн бөгөөд 2010 онд 66.4
тонн

өвс

бэлтгэсэн

үзүүлэлт

гарсан байна.
2.6.2. Нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх нөлөөлөл
Ус дамжуулах шугам хооолойн барилга байгууламжийг барих буюу ашиглах явцад
үүсэж болзошгүй эерэг болон сөрөг нөлөөллийг тодорхойлж, сөрөг нөлөөллөөс
урьдчилан сэргийлэх, бууруулах, арилгах арга хэмжээг доорх хүснэгтэд үзүүлэв.
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Хүснэгт 14. Ус дамжуулах шугам хоолой барих төслийн нийгэм эдийн засагт учруулж
болзошгүй нөлөөлөл, сөрөг нөлөөллийг арилгах бууруулахад авах арга хэмжэ
Болзошгүй нөлөөлөл

Сөрөг нөлөөллийг бууруулах, арилгах арга хэмжээ

Эерэг тал
Оюу толгой төсөл нь улсын хэмжээндэдийн засгийн болоод ажлын байрыг нэмэгдүүлэх, олон айл
өрхийн амьжиргааг дээшлүүлэх томоохон төсөл юм. Төслийн усан хангамжийн асуудлыг шийдэж
буй туслах дэд бүтцийн асуудал учир ус дамжуулах шугам хоолойн байгууламж нь дам байдлаар
улс орон, орон нутгийн эдийн засгийн, ажлын байр, амьжиргааны түвшинд эерэг нөлөөлөл
үзүүлж байна гэж үзэж болно.
Сөрөг нөлөөлөл
Ус
дамжуулах
шугам
хоолойг
байрлуулах үйл ажиллагаанд ашиглах
тээврийн хэрэгсэл, хүний хөдөлгөөн
ихсэж, тоос шороо дуу чимээ үүсэж ус
дамжуулах шугам хоолойн ойролцоо
байх айл өрхүүдийн амгалан тайлан
байдал алдагдаж болзошгүй.

-

-

Ус дамжуулах шугам хоолойн барилгын
ажил болоод түүнийг ашиглах үед ард
иргэдийн гомдол, эсэргүүцэлтэй тулгарч
болзошгүй.

Төсөл хэрэгжих газар нутаг нь тухайн
орон нутгийн ард иргэдийн малын
бэлчээрийн талбай учир мал бэлчээрлэх
боломж хомсдож болзошгүй.

-

Төслийн талбайд байрлах, төслөөс үзүүлэх
болзошгүй нөлөөлөлд өртөж болзошгүй айл өрхөд
нөхөн олговор өгч нүүлгэн шилжүүлэх арга
хэмжээ авах.
Хөрсний элэгдэл эвдрэлийг хамгийн бага
хэмжээнд барихаар урьдчилсан тооцолсон замын
маршрутын
дагуу
тээврийн
хэрэгслийн
хөдөлгөөнийг явуулах.
Ард иргэдээс гарсан санал гомдлыг хүлээж авч
аль болох богино хугацаанд асуудлыг нь
шийдвэрлэх, хэрэв шийдвэрлэх боломжгүй
байвал
боломжгүй
байгаа
тухайн
учир
шалтгааныг сайн тайлбарлах.
Орон нутгийн удирдлага болон ард иргэдийн
дунд төсөлтэй холбоотой хийж гүйцэтгэсэн ажил
болон ирээдүйн ажлын төлөвлөгөөгөө илт тод
нээлттэй хийх.

Барилгын ажлын явцад элэгдэл, эвдрэл, бохирдолд
орсон газрыг нэн даруй нөхөн сэргээх.

Тайлан боловсруулсан:
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Гурав. Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө, орчны хяналт
шинжилгээний хөтөлбөр
3.1. Төслийн байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөөний нэмэлт тодотгол
Оюу Толгой төслийн усан хангамжийн төслийн байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө,
орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийг 2009 онд Эко Трейд ХХК-ийн бэлтгэсэн
Оюу толгой төслийн усны хэрэгцээг Гүний хоолой дахь газар доорхи усны эх
үүсвэрээс хангах шугам хоолойн төслийн БОНБНҮ-ний тайлангийн Хүснэгт 15.1-т
дэлгэрэнгүй үзүүлсэн байна. Иймд тэрхүү хүснэгтэд тусгагдсан байгаль орчныг
хамгаалах хөтөлбөрт ус дамжуулах шугам хоолой 1 ба 2-р цацрагийн трассд өөрчлөлт
орж байгаатай холбогдуулан нэмэлтээр дараахь арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх
хэрэгтэй.
Байгаль орчны менежментийн сургалт, семинарыг зохион байгуулах
Оюу толгой төслийн усны хэрэгцээг Гүний хоолой дахь газар доорхи усны эх үүсвэрээс
хангах шугам хоолойн төсөл Байгаль орчны менежментэд хариуцлагатай байх, уурхайн
үйл ажилллагаа болон , байгаль орчны төлөвлөгөө түүний биелэлтийг төрийн
байгууллага, олон

нийт, иргэдэд тайлагнах зарчимыг баримтлан ажилладаг байна.

Төслийн б үхий л үйл ажиллагааны хэсгүүдэд байгаль орчны менежментийн анхаарах
асуудал нь:
- Агаар, ус, хөрсний бохирдлоос сэргийлэх;
- Усны менежмент (нөөц, гүний ус, бохир ус);
- Хог хаягдлын менежмент;
- Заган ойг хамгаалах менежмент
- Нөхөн сэргээлтийн менежмент
- Шатахуун болон шатах тослох материалын агуулах, менежмент
- Түүх соёлын дурсгалт зүйлийг хамгаалах зэрэг болно.
Байгаль орчны нэгдсэн бодлогыг хэрэгжүүлэхийн тулд Оюу толгой ХХК нь компанийн
зорилго, эрх, үүрэг, хариуцлагыг тодорхойлж, албан ёсны системийг бий болгон ажлын
үр дүн , ололт , дутагдлыг дүгнэн , хянаж байх тодорхой

менежмент бодлогыг

боловсруулан ажилладаг.
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Дээр дурьдсан менжментийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд төслийн ажилчдыг байгаль
орчинтой хэрхэн зүй зохистой харьцах талаар сургалт семинарт хамруулан, практикт
нэвтрүүлэх нь зүйтэй.

Тайлан боловсруулсан:
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3.2. Төслийн б айгаль орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн нэмэлт
тодотгол
Төслийг хэрэгжүүлснээс үүдэн байгаль орчинд учруулах сөрөг нөлөөллийг тухай бүр
илрүүлэх, түүнийг бууруулах, арилгах зорилгоор байгаль орчны төлөв байдалд
тодорхой орон зайд, тодорхой хугацааны давтамжтайгаар ажиглалт, хэмжилт, хяналт
явуулах үйл ажиллагааны удирдамжийг 2009 онд Эко Трейд ХХК-ий бэлтгэсэн Оюу
толгой төс лийн усны хэрэгцээг Гүний хоолой дахь газар доорхи усны эх үүсвэрээс
хангах шугам хоолойн төслийн БОНБНҮ-ний тайлангийн Хүснэгт 16.1-т дэлгэрэнгүй
үзүүлсэн байна. Иймд тэрхүү хүснэгтэд үзүүлсэн хяналт шинжилгээний хөтөлбөрт у с
дамжуулах шугам хоолой 1 ба 2-р цацрагийн трассд өөрчлөлт орж байгаатай
холбогдуулан нэмэлтээр дараах хяналт шинжилгээг хийх нь зүйтэй.
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Хүснэгт 15. Ус дамжуулах шугам хоолойн байгаль орчны хяналт шинжилгээний
хөтөлбөр, (нэг жилээр)
Хяналт
шинжилгээ хийх
үзүүлэлтүүд

Байршил
-

Ургамал
- зүйл
- бүрхэц
- бодгалийн тоо
- дундаж өндөр
- биомасс
- заган ой

-

-

Түүх соёлын
дурсгалт зүйл
-

-

Бүрэн бүтэн
байдал
Хамгаалал,
тэмдэгжүүлэлт

Хог хаягдал
- Эх үүсвэр
- хэмжээ

-

Хууль, бодлого,
стандарт

Давтамж

Гүний худгын зам
буюу туслах зам
Шугам хоолой
болон холбох
хэсгүүд
Насосны станцууд
болон ус цуглуулах
усан сангууд
Хиймэл нуурын
орчим
Цахилгаан, галын
хамгаалалт,
хэмжилтийн тоног
төхөөрөмж багаж
хэрэгсэл,
хамгаалалтын
хашааны ойролцоо
Заган ой буюу
түүний ойролцоо

Төслийн талбайд
байрлах
палеонтологи болон
археологийн
дурсгалт зүйлийн
бүрэн бүтэн байдлыг
хянах.

Гүний худгийн зам
буюу туслах зам
Шугам хоолой болон
холбох хэсгүүд
Насосны станцууд
болон ус цуглуулах
усан сангууд
Усны нөөцлүүрийн
орчим
Цахилгаан, галын
хамгаалалт,
хэмжилтийн тоног
төхөөрөмж багаж
хэрэгс,
хамгаалалтын

-

Хээрийн
судалгаа
бичиглэл,
хэмжилт, фото
зураг,
биомассын
дээж, гэх мэт
2012 онд
хийгдэж байсан
заган ойн
бодгалийн
тооны
харьцуулалт,
дүгнэлт

Жилд 1 удаа
судалгаа хийх

-

3 сар

Түүх соёлын
олдвор бүхий
талбайд 2-3 сардаа
нэг очиж бүрэн
бүтэн байдлыг
хянаж, түүнийг
гадны нөлөөллөөс
хамгаалахад
зориулсан хашаа
хамгаалалт,
тэмдэгжүүлэлтийг
хянах

Хавар болон
зуны улиралд

Хээрийн тэмдэглэл,
санал асуулга,
нүдэн ажиглалт,
фото зураг
баримтжуулалт

Тайлан боловсруулсан:
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Хяналт
шинжилгээ хийх
үзүүлэлтүүд

Байршил

Нийгэм
-

айл өрхийн
амьжиргаа
айл өрхийн
амьдрах
нөхцлийн
өөрчлөлт

-

Давтамж

Хууль, бодлого,
стандарт

Зардал,
төгрөг

хашааны ойролцоо
Хог хаягдлын цэг
Шугам хоолойн
трассын дагуу
байрлан амьдрах айл
өрх.
Орон нутгийн
удирдлага
Сумын төвийн
оршин суугчид
Зам ашиглаж буй
бусад компанийн
ажилчид, удирдлага

2 жилд нэг
удаа

Ард иргэд, орон
нутгийн
удирдлагаас замтай
холбоотойгоо
нийгэмд гарч
байгаа
өөрчлөлтийн
талаар санал
асуулга авах,
бичиглэл хийх,
уулзалт зохион
байгуулах.

2 000 000

Жилд нэг удаа

Хээрийн судалгаа
хийж, дээж авах,
бичиглэл үйлдэх,
фото зураг авах,
бичлэг хийх
баримтжуулах гэх
мэт

3 000 000

Нөхөн сэргээлт
-

Газрын элэгдэл
эвдрэл
Хөрсний
бохирдол
Биологийн
нөхөн
сэргээлтийн
явц гэх мэт

-

Нөхөн сэргээлт
хийгдсэн бүх
талбайнуудад
Төслийн үйл
ажиллагаанаас
үүдэлтэй шинээр бий
болсон элэгдэл,
эвдрэл, бохирдлыг
хянах

Бүгд 7 сая 150 мянга
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Дүгнэлт
Байгаль орчны үнэлгээний “Натур Фрейндли” ХХК-ийн боловсруулсан “Усан
хангамжийн шугам хоолойн трасст өөрчлөлт оруулах төсөл” нэртэй Байгаль орчинд
нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээний нэмэлт тодотголын тайлан нь 2009 онд
“Эко Трейд” ХХК-ийн боловсруулан, БОАЖЯ-аар батлуулсан “Оюу толгой төслийн
усны хэрэгцээг Гүний хоол ой дахь газрын доорхи усны эх үүсвэрээс хангах шугам
хоолойн төслийн байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээний
тайлан”-д хийгдэж байгаа байгаль орчны үнэлгээний нэмэлт тодотгол юм.
Энэхүү нэмэлт тодотголын тайланд ОТ төслийн усан хангамжийн шугам хоолойн 1 ба
2 дугаар цацрагт орсон өөрчлөлтөөс хөрс, ургамлан нөмрөг, соёлын дурсгалт зүйлсэд
үзүүлж болзошгүй нөлөөллийг тодорхойлж, тэдгээр сөрөг нөлөөллийг бууруулах,
арилгах арга хэмжээний зөвлөмжүүдийг тусгав. Тайланд тусгагдсан байгаль орчныг
хамгаалах болон орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр нь ОТ төслийн нэгдсэн
хөтөлбөрийн бүрэлдэхүүн хэсэг болж хэрэгжинэ. БХТ, ОХШХ-ийн хэрэгжилтийг ОТ
төслийн тухайн жилийн гүйцэтгэлийн тайланд нэгтгэн оруулж, холбогдох төр
захиргааны байгууллагуудад тайлагнаж байх нь зүйтэй.
Төслийн байгаль орчинд үзүүлж болзошгүй нөлөөллийн үнэлгээг Гүний хоолойн
шугам хоолойн өөрчлөлт орсон 1 ба 2-р цацрагийн талбайгаар хязгаарлан
тодорхойлсон ба ө мнөх тайлангуудад дэлгэрэнгүй тусгагдсан тул газрын гадарга,
агаарын чанар зэрэг асуудлууд дээр энд давтан үнэлгээ өгсөнгүй.
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