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ТОВЧИЛСОН ҮГИЙН ТАЙЛБАР 
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БОНБНҮ-НИЙ ТАЙЛАНГИЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА 
 
Улс орны нийгэм, эдийн засгийг тогтвортой хөгжүүлэх, шинээр ажлын байр бий 
болгох, ядуурлыг бууруулах, орчинд халгүй шинэ дэвшилтэт технологи нэвтрүүлэх, 
байгаль орчны бохирдол, доройтлыг хязгаарлах, таслан зогсоох арга хэмжээг 
цогцоор шийдвэрлэх асуудлыг төр, засгаас бодлогын хэмжээнд дэмжиж, энэ талаар 
дорвитой арга хэмжээг хэрэгжүүлж байна. Тухайлбал, стратегийн ач холбогдол 
бүхий ашигт малтмалын томоохон ордуудыг ашиглах асуудлыг дэс дараатай 
шийдвэрлэж эхэлсэн бөгөөд үүний нэг томоохон жишээ нь Монгол Улсын Засгийн 
газар 2009 оны 10 дугаар сард “Айвенхоу Майнз”, “Оюу Толгой”, “Рио Тинто” 
компаниудтай “Хөрөнгө Оруулалтын Гэрээ” (ХөОГ) байгуулж, гарын үсэг зурсан 
явдал юм. 
 
“Оюу Толгой” ХХК нь Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутагт орших Оюу Толгойн 
ордын 6709А тоот лицензийг эзэмшдэг бөгөөд тус ордод олборлолт явуулах, мөн 
түүнийг түшиглүүлэн Баяжуулах үйлдвэр байгуулахаар төлөвлөж, үйл ажиллагаагаа 
эхлэхэд бэлтгэж байна. Оюу Толгойн ордод олборлолт явуулах болон Баяжуулах 
үйлдвэрийг шинээр барьж байгуулснаар орон нутагт ажлын байр нэмэгдэх, төсөл 
хэрэгжих нутаг дэвсгэрийн иргэдийн амьжиргааны түвшинг дээшлүүлэх, дэд бүтцийг 
хөгжүүлэх зэрэгт тодорхой хувь нэмэр оруулна. Тэрчлэн уг төслийг хэрэгжүүлснээр 
жилд олборлох зэс, алтны хэмжээ нэмэгдэж, тэр чинээгээр улс, орон нутгийн 
төсвийн орлого нэмэгдэх ач холбогдолтой.  

Гэвч зэс, алт олборлолт болон Баяжуулах үйлдвэрийн үйл ажиллагаа нь байгаль 
орчинд ихээхэн хэмжээний сөрөг нөлөөлөл учруулж болзошгүй тул байгаль орчинд 
нөлөөлөх байдлын үнэлгээ хийлгэсний үндсэн дээр үйлдвэрлэлийн технологийн 
оновчтой хувилбарыг сонгох, олборлолт болон боловсруулалтын үйл ажиллагааг 
зохистой явуулах, төслийн үйл ажиллагаанд өртөж эвдэрсэн газрыг нөхөн сэргээх, 
зам талбайг засч тэгшлэх, цардах, мод бут тарих, хаягдлын санг зохистой төлөвлөж, 
тусгайлан боловсруулсан зураг төслийн дагуу барьж байгуулах зэргээр байгаль 
орчныг хамгаалах арга хэмжээг иж бүрэн төлөвлөж хэрэгжүүлэх шаардлагатай.  
 
Оюу Толгой төслийн байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээг 2004 
оноос эхлэн дэс дараатайгаар хийж ирсэн бөгөөд Оюу Толгойн ордыг ашиглах 
болон боловсруулах үйлдвэр, дэд бүтцийн төсөлд хийсэн гуравдугаар үе шатны 
БОНБНҮ-ний тайланг 2007 оны 12 дугаар сард Байгаль орчны яам (хуучин нэрээр) 
баталснаас хойш уг төсөлд зарим өөрчлөлт орсон байна. Тухайлбал, ордын нөөцийг 
2005-05-01-ний байдлаар алт 800 тн, зэс 26 000 000 тн гэж тооцож байсан бол 2010 
оны шинэчилсэн ТЭЗҮ-гээр алт 798 тн, зэс 22 635 000 тн болсон, уурхайн 
олборлолтын хэмжээ өдөрт 85.0 мян.тн байснаа 100.0 мян.тн хүртэл нэмэгдсэн, 
олборлолт нэмэгдсэнтэй холбоотойгоор усны хэрэглээ нэмэгдсэн. Мөн Херугагийн 
ордыг ашиглах болон нэмэлт босоо ам байгуулахтай холбоотойгоор олборлох тоног 
төхөөрөмж нэмэгдсэн, хаягдлын сангийн хийц загвар болон тоног төхөөрөмж 
өөрчлөгдсөн, цахилгаан, дулааны хангамжид өөрчлөлт орсон зэргээс БОНБНҮ-ний 
III ботид эдгээр өөрчлөлтүүдийг оруулах шаардлага гарсан байна. Иймээс байгаль 
орчны асуудлаар зөвлөх, үнэлгээ хийх эрх бүхий “ЭС И СИ” ХХК нь “Оюу Толгой” 
ХХК-тай гэрээ байгуулсны үндсэн дээр уг төслийн байгаль орчинд нөлөөлөх 
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байдлын нарийвчилсан үнэлгээний нэмэлт, тодотголын ажлыг хийж гүйцэтгэсэн ба 
байгаль орчны зөвлөх үйлчилгээний Натур Фрейндли ХХК нь тус компанийн 
боловсруулсан тайланг БОАЖЯ-ны шинжээчид, үнэлгээний хорооны шинжээчдийн 
өгсөн санал шүүмжийн дагуу тайланг шинэчлэн боловсруулав. 

Энэхүү ажлыг гүйцэтгэхдээ “Байгаль орчныг хамгаалах тухай”, “Байгаль орчинд 
нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай” Монгол Улсын хуулиуд, Байгаль орчин, аялал 
жуулчлалын Сайдын тушаалаар баталсан “Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын 
үнэлгээний аргачилсан заавар, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны 
шинжээчийн 2010 оны 7 дугаар сарын 8-ны өдөр гаргасан ерөнхий үнэлгээний 
2010/D26 тоот дүгнэлт (Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны Ерөнхий 
шинжээчийн 2010-07-09-ий өдрийн 6/2636 тоот албан бичгээр баталгаажуулсан) 
зэргийг үндэс болголоо. Эдгээрээс гадна байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ 
хийх талаар Дэлхийн банк, Азийн Хөгжлийн Банк болон Ази, Номхон далайн 
орнуудын Нийгэм, эдийн засгийн зөвлөлөөс боловсруулан гаргасан олон улсын 
хэмжээнд нийтлэг мөрдөж буй заавар, журмуудыг ашигласан болно. 

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээний ажлын гол зорилго нь 
Оюу Толгойн ордын олборлолт, Баяжуулах үйлдвэрийн үйл ажиллагааны явцад 
байгаль орчинд учруулах гол нөлөөлөл болон төслийн үйл ажиллагааны явцад гарч 
болзошгүй эерэг, сөрөг нөлөөллийг тодорхойлох, мөн сөрөг нөлөөллийг бууруулах, 
арилгах арга хэмжээ, түүнд шаардагдах хөрөнгө зардлыг төлөвлөх, сөрөг 
нөлөөллийг бууруулах, арилгах талаар зөвлөмж боловсруулах, төслийг хэрэгжүүлэх 
явцад мөрдөж ажиллах байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө, орчны хяналт-
шинжилгээний хөтөлбөр боловсруулах, тухайн нутаг дэвсгэрийн байгаль орчны 
төлөв байдлын талаар урьд хийсэн олон жилийн судалгааны материалыг ашиглах, 
тус компанийн шинжээчид газар дээр нь ажиллаж, зарим чиглэлээр нэмэлт судалгаа 
хийх, шаардлагатай газруудаас сорьц дээж авч,  шинжилгээ хийлгэх, тэрчилэн 
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны шинжээчийн гаргасан нарийвчилсан 
үнэлгээний чиглэл, хуваарийн дагуу зэс, алтны олборлолтын ажил болон Баяжуулах 
үйлдвэрийн технологийн талаар нарийвчлан тодруулах зэрэг асуудал байлаа. 
Энэхүү нэмэлт, тодотголын ажлыг хийж гүйцэтгэхэд  “ЭС И СИ” ХХК-ийн дараах 
хүмүүс оролцож ажиллав. Үүнд: 

1. Э.Хасар “ЭС И СИ” ХХК-ий ерөнхий захирал, эдийн засагч  

2. Д.Содном Багийн ахлагч, “Эко-Сфера” ХХК-ий ерөнхий 
захирал, “Эко-Ази” байгаль орчны дээд 
сургуулийн багш, химич инженер-экологич, 
профессор 

3. Б.Ихбаяр “Байгаль-Экологи” ХХК-ий захирал, “Байгаль 
орчны үнэлгээ эрхлэгчдийн холбоо” ТББ-ын 
гүйцэтгэх захирал, эдийн засагч, доктор 

4. Х.Жадамбаа Гидрогеологич, доктор 

5. Д.Оюун ШУТИС-ийн Геологи, газрын тосны сургуулийн 
захирал, гидрогеологич, доктор 
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6. Р.Мижиддорж “ОСМТ” төвийн гүйцэтгэх захирал, цаг уур-
зайнаас тандан судлалын мэргэжилтэн, доктор, 
профессор 

7. О.Батхишиг ШУА-ийн Газарзүйн хүрээлэнгийн Хөрс судлалын 
лабораторийн эрхлэгч, хөрс судлаач, доктор 

8. Ж.Мандахбаяр ШУА-ийн Газарзүйн хүрээлэнгийн зөвлөх, хөрс 
судлаач, доктор 

9. Г.Намхайжанцан Ус цаг уур, орчны шинжилгээний газрын зөвлөх, 
цаг уурч, доктор 

10.Ж.Сэрсмаа “Хаадын ухаан” ХХК-ийн Ерөнхий захирал, 
ургамал судлаач, доктор 

11. П.Баатарбилэг Хөдөө аж ахуйн дээд сургуулийн багш, ургамал 
судлаач, доктор 

12. Ш.Халтар ШУТИС-ийн  Уул уурхайн дээд сургуулийн багш, 
эдийн засагч, докторант 

13. М.Бүрэнбаяр БОНБҮ-ий мэргэжилтэн, байгаль орчны эрхзүйч 

14. С.Нарангэрэл  БОНБҮ-ий мэргэжилтэн, байгаль орчны эрхзүйч 

15. О.Анхбаяр  Газар зохион байгуулагч, GIS-ийн мэргэжилтэн 

16. Ж.Урансайхан  БОНБҮ-ий мэргэжилтэн, GIS-ийн мэргэжилтэн 

17. Д.Түмэнбаяр  Орчуулагч 

18. Н.Алтанцэцэг  Орчуулагч 

Энэхүү нэмэлт, тодотголын тайланг шинэчлэн боловсруулахад Натур Фрейндли 
ХХК-ийн дараах хүмүүс оролцож ажиллав. Үүнд: 

1. М. Алей, Профессор, Доктор (Рh.D), ШУТИС, ГГТС  
2. Г. Бурмаа, Профессор, Доктор (Рh.D), ШУА, ХХТХ 
3. Э. Ганболд, Профессор, Доктор (Sc.D), ШУА, БХ  
4. Ч. Ууганбаяр, Амьтан судлаач, Доктор 
5. Д. Батбаяр, Хөрс судлаач, Доктор 
6. Г. Буяндэлгэр, БО-ны мэргэжилтэн, магистрантур 

 
Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээний нэмэлт, тодотголын 
ажлыг хийж гүйцэтгэхэд “Оюу Толгой” ХХК-ий зүгээс шаардлагатай мэдээ 
материалыг тухай бүр саадгүй гарган өгч, бүх талын дэмжлэг туслалцаа үзүүлсэнд 
тус компанийн захирал, инженер техникийн ажилтнуудад талархал илэрхийлье.  

Мөн Оюу Толгой төсөлд “Эко-Трейд” ХХК-ийн 2004 оноос хойш хийж гүйцэтгэсэн 
байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээний олон тайлангууд 
энэхүү ажлыг хийж гүйцэтгэхэд үнэ цэнэтэй материал болсныг онцлон тэмдэглэж 
байна. 
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БҮЛЭГ 1. ОЮУ ТОЛГОЙ ТӨСЛИЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА 
 

1.1. Төслийн ерөнхий мэдээлэл 
 
1.1.1. Төслийн нэр  
 
Оюу Толгойн ордоос зэс, алт олборлох, боловсруулах төслийн өргөтгөл 
шинэчлэлтийн нэгдсэн төсөл 
 
1.1.2. Төслийн дугаар 
 
2010/D026 
 
1.1.3. Төслийн зорилго 
 
Оюу Толгой Tөслийн зорилго нь Өмнөд Оюу болон Хюго Дамметын ордоос бүрдэх 
зэсийн ордыг олборлох, баяжуулах явдал юм. Эдгээр ордуудыг ил болон далд 
уурхайн аргаар хослуулан олборлож, хүдрийг уурхайн ойролцоо байгуулах 
Баяжуулах үйлдвэрт боловсруулна. Баяжмалыг БНХАУ-аар дамжуулан гадаад зах 
зээлд экспортолно.  Oюу Tолгой ХХК нь байгаль орчин, нийгэм, эдийн засгийн 
хэрэгцээг тэнцвэржүүлснээр тогтвортой хөгжилд хүрэх үүрэг хүлээсэн.  

Мөн уурхайн үйл ажиллагаа явуулж буй газрын байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн 
сэргээх талаар тухайн орон нутгийн байгаль орчны асуудал хариуцсан байгууллагын 
өмнө хариуцлага хүлээнэ.  

Уурхайг нээхээс хаах хүртэл Оюу Толгой төслийн зорилго бол Өмнөговь аймгийн 
төдийгүй Монгол Улсын нийгэм, эдийн засгийн хөгжилд урт хугацааны турш бодит ач 
холбогдолтой хувь нэмэр оруулах явдал юм.  Oюу Tолгой ХХК нь юуны өмнө 
Өмнөговийн, цаашлаад үндэсний хэмжээнд Монголын ард түмэнд харагдахуйц 
тогтвортой ашиг авчрах санаачилга түншлэлийг бий болгохыг зорин ажиллаж байна. 
Тэдгээр түншлэлийг Монголын Засгийн газар болон ард түмний хөгжлийн 
төлөвлөгөөг Оюу Толгой төслийн бизнесийн зорилготой нийцүүлсэн стратегиар 
удирдан зохион байгуулна.  

1.1.4. Төсөл хэрэгжүүлэгч 
 
Төсөл хэрэгжүүлэгч:  Оюу толгой ХХК 
Улсын бүртгэлийн дугаар:  90190066110 
Регистрийн дугаар:   2657457 
 
Оюу Толгойн зэс, алтны ордын төслийг хэрэгжүүлэгч нь Оюу Толгой ХХК (ОТ ХХК) 
юм. ОТ ХХК-ийг өмнө нь Айвенхоу Майнз Монголиа Инк XXK (АММИ) гэж нэрлэж 
байсан. Монгол Улсын Засгийн газар, АММИ ХХК болон Рио Тинто 2009 оны 10-р 
сарын 6-ны өдөр Оюу Толгой төслийн хөрөнгө оруулалтын гэрээнд гарын үсэг зурж, 
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2010 оны 3-р сарын 31-нд хүчин төгөлдөр болсноор Монголын уул уурхайн Оюу 
Толгой ХХК байгуулагдсан. ОТ ХХК-ийн эзэмшлийн хэмжээг үзүүлбэл: 
 Айвенхоу Майнз Лимитэд – 66%; 
 Монгол Улсын Засгийн газар – 34%. 

АММИ нь Канад, АНУ-д бүртгэлтэй, уул уурхайн хайгуул, ашиглалт явуулдаг 
компани юм. Рио Тинто нь АММИ ХХК-ийн 51%-ийг эзэмшигч бөгөөд ОТ төслийг 
хэрэгжүүлэгч болно.  
 
1.1.5. Төслийн байршил 
 
ОТ төсөл нь Монгол Улсын өмнөд хэсэгт орших  говийн бүс буюу Өмнөговь аймгийн 
Ханбогд сумын нутагт хэрэгжих бөгөөд Улаанбаатар хотоос урагш  640 км, Монгол-
Хятадын хилээс хойш 80 км зайтай оршдог, түүний төмөр замын сүлжээнээс хамгийн 
дөт чиглэлээр 300 км-ын зайтай оршдог. Монголын төмөр замын сүлжээнээс баруун 
зүгт ойролцоогоор 450 км тус тус зайтай. Тус бүс нутаг нь орон нутгийн замын 
сүлжээгээр бусад сум болон аймгийн төвүүдтэй холбогддог. Оюу Толгойн орд газар 
нь хойд өргөргийн 43°00'45", зүүн уртрагийн 106°51'15" төвтэй, нийт 8496 га газрыг 
хамрах бөгөөд 6709А дугаартай уул уурхайн ашиглалтын лиценз олгогдсон. Төслийн 
байршлыг Зураг 1- 1-ээс үзнэ үү.  
 
Оюу толгой руу Улаанбаатараас агаараар хүрэх бололцоотой, эсвэл автомашинаар 
шороон замаар Мандалговь хотоор дайран 8-10 цаг явж хүрнэ. Оюу Толгойн ордын 
ойролцоо онгоц хөөрөх, буух 2000 м урттай хайрган зурвас байгуулсан ба 
Улаанбаатар-Оюу Толгойн хооронд тогтмол нислэг хийж байна. Нисэх онгоцны 
буудал нь Оюу Толгойн тусгай зөвшөөрөлтэй талбайн хилээс хойш 10 км газарт 
байрлана.  
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ЗУРАГ 1- 1. ОЮУ ТОЛГОЙ ТӨСЛИЙН БАЙРШИЛ 

 
1.1.6. Эзэмшил ба тусгай зөвшөөрөл  
 
АММИ ХХК нь Оюу Толгой ХХК-иар дамжуулан Оюу Толгой төслийг хэрэгжүүлдэг. 
Оюу Толгой компани нь 8496  га талбайг хамарсан 6709A дугаартай ашиглалтын 
тусгай зөвшөөрлөөр Оюу Толгой төсөлд хувьцаа эзэмшдэг. Монгол Улсын Засгийн 
газар 2003 онд АММИ ХХК-д олгосон 6708A, 6710A, 6711A дугаар бүхий ашиглалтын 
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тусгай зөвшөөрлийг Оюу Толгой ХХК-д шилжүүлсэн. Энэхүү тусгай зөвшөөрөлд 
хайгуул хийх, уурхайн дэд бүтэц, барилга байгууламж барих, уурхайн үйлдвэрлэл 
явуулах эрх багтана. 2006 онд Улсын Их Хурал “Ашигт малтмалын тухай” шинэ 
хууль баталж, ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийг эхний 5 жилийн хөрөнгө оруулалтын 
хэмжээ 300.0 саяас дээш ам.доллартай тэнцэх бол 30 жилээр олгож, хоѐр удаа 20 
жилээр сунгахаар өөрчилсөн. Зураг 1-2-д ордууд болон тусгай зөвшөөрөл бүхий 
талбайн хил хязгаарыг харуулав.   
 

 
ЗУРАГ 1- 2. ОЮУ ТОЛГОЙН БОЛОН БУСАД ЛИЦЕНЗИЙН ТАЛБАЙН БАЙРШИЛ 

(ЭХ ҮҮСВЭР:  ОАЦТ10) 
 
Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөлтэй талбайн координатуудыг  Хүснэгт 1 - 1-д үзүүлэв.  
 

ХҮСНЭГТ 1 - 1. ОТ ОРДЫН 6709A ЛИЦЕНЗИЙН ТАЛБАЙН КООРДИНАТ 

Цэг Өргөрөг /Уртраг, MSK42 UTM, WGS-84, Zone48N 
Хойд өргөрөг Зүүн уртраг Хойд зүг Зүүн зүг 

1 42058’ 30” N 1060 47’ 30” E 4759595.990 646096.713 
2 430 03’ 00” N 1060 47’ 30” E 4767924.920 645918.987 
3 430 03’ 00” N 1060 55’ 00” E 4768149.900 656099.637 
4 420 58’ 30” N 1060 55’ 00” E 4759820.928 656289.773 

Манахт 
(6708А) 

Хөх хад 
(6710А) 

Херуга орд 

Төв орд 

Хьюго Даммет орд 

Оюу Толгой 
(6709А) 
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1.1.6. Оюу толгой төслийн ажлын явц 
 
Оюу Толгойн орд нь зэс, алт, мөнгө, молибденийг агуулсан ордуудаас бүрдэнэ. 
Эдгээр ордууд нь Өмнөд Хюготой зэрэгцэн хойно орших Хойд Хюго ордоос Өмнөд 
Оюугийн бүлэг орд, урагшаа Херугагийн орд хүртэл 12 км сунаж тогтсон. 

2009 оны 10 дугаар сард АММИ ХХК, ОТ ХХК, Рио Тинто компаниуд нь Монгол 
Улсын Засгийн газартай “Хөрөнгө оруулалтын гэрээ” (ХөОГ) байгуулсан. Гарын үсэг 
зурах үед гэрээг хүчин төгөлдөр болгох хэд хэдэн урьдчилсан нөхцөл хэвээр үлдсэн. 
2010 оны 3 дугаар сарын 31-нд АММИ ХХК ХөОГ-ний урьдчилсан нөхцөл биелэгдсэн 
ба Монгол Улсын Засгийн газар баталгаажуулсан болохыг мэдээлсэн. Монгол Улсын 
Засгийн газрын гарын үсэг зурж, хүчин төгөлдөр болгосон ХөОГ-ний хүрээнд төслийн 
бүх асуудлыг хамарсан ба ОАЦТ05 (2005 онд гаргасан)-ыг шинэчлэн сайжруулсан 
Ордыг Ашиглах Цогцолбор Төлөвлөгөө 2010 (ОАЦТ10)-г боловсруулаад байна.  

ОАЦТ10-д хөгжлийн ач холбогдолтой хоѐр нөөцийг тусгасан байна. Үүнд:  

 Баттай болон бодитой эрдсийн нөөцөд үндэслэсэн нөхцөлт нөөц;  

 Баттай болон бодитой нөөц дээр таамагласан нөөцийг нэмсэн уурхайн нийт 
нөөц.   

 
Нөхцөлт нөөц нь Оюу Толгойн бүлэг ордуудын (Өмнөд Оюугийн хэсгийн ил уурхайн 
1-9 үе болон Хойд Хюгогийн I өргөлт) эхний үе шатуудад тогтоогдсон ба урьдчилсан 
нөхцлийн боломжит судалгаанд үндэслэсэн. Энэхүү нөөц нь Канадын улсын 43-101 
стандарттай нийцсэн урьдчилсан нөхцлийн боломжит чанарын түвшний судалгааны 
үр дүн бөгөөд цаашид төслийн зарим хэсгийг сайжруулж, боломжийн түвшинд авч 
үзэх шаардлагатай.    

Нийт нөөц нь Оюу Толгойн бүлэг ордын (Херуга, өмнөд Хюго, хойд Хюгогийн II шат 
буюу өргөтгөл) сүүлчийн үе шаттай холбоотой хөгжлийн уян хатан бодлогод 
тусгалаа олсон байна. Энэ нь тухайн үеийн зонхилох нөхцөл байдал болон төслийн 
эхний үе шатанд олж авсан ордыг нээх туршлага дээр үндэслэн цаашид эдгээр 
ордыг ашиглах тус тусын шийдвэрийг шаардана. Иймээс нийт нөөц нь ирээдүйн 
боломжит ордыг ашиглахад үр дүнтэй урьдчилсан үнэлгээ болж байна.  

ОАЦТ10-т эдгээр ордын нөөцийг нээх, ашиглах боломжит арга зам болон одоогоор 
тогтоогдоод байгаа Оюу Толгойн нөөцийн үлдсэн хэсгийг дараа нь хэрхэн нээх 
талаар дэлгэрэнгүй тайлбарласан. Цаашид төслийн үр ашгийг сайжруулах буюу 
нэмэгдүүлэх хэд хэдэн боломж байна. Мөн оролцогч Талуудын эдийн засгийн үр 
ашгийг нэмэгдүүлэхийн тулд эхний бүтээн байгуулалтын ажил, үйл ажиллагаа 
эхэлсний дараа менежментийн уян хатан бодлого барих тухай тэмдэглэсэн байна.  

ОТ төслийн ордын илрүүлэлт болон цаашид нэмж илрүүлэх боломжийг харгалзан 
үзэж, АММИ ХХК болон МУ-ын Засгийн газар баталсан ХөОГ нь Монгол Улсад 
мөрдөж буй “Ашигт малтмалын тухай” хуульд заасан стратегийн ач холбогдолтой 
тодорхой орд газруудыг 30 жилийн турш тогтвортой татвар төлөх тухай заалт болон 
ХөОГ-ний хугацааг дахин 20 жил болгон сунгах хувилбар байгааг харилцан 
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зөвшөөрсөн байна. Гэрээний хугацаанд АММИ ХХК-ийн төлөх томоохон татварт 
компанийн орлогын татвар, гаалийн татвар, нэмэгдсэн өртгийн татвар, онцгой албан 
татвар, уурхайг олборлосны төлбөр (роялти), хайгуулын болон ашиглалтын 
лицензийн төлбөр, үл хөдлөх хөрөнгийн татвар орно. 

Урт хугацааны ХөОГ нь төслийн санхүүгийн хуваарийг тогтоосон. Оюу Толгой ХХК нь 
төслийн эцсийн шатны төлөвлөлт болон төсвийг боловсруулах зорилгоор ХөОГ 
батлагдсаны дараа төслийн хэрэгжилттэй холбоотой асуудлуудыг эргэн нягталж 
байна.  

Эдгээр бүлэг орд газруудад одоогоор тогтоогдоод байгаа нөөц нь 40 тэрбум паунд 
(Blb) зэс агуулсан хүдэр, 20 сая унц (Moz) алт агуулсан хүдэр байгааг хэмжиж 
тогтоосон буюу өндөр магадлалтай ангилалд, 40 тэрбум паунд зэс агуулсан, 25 сая 
унц алт агуулсан хүдэр таамаг нөөцөөр тогтоогоод байна. Оюу Толгойн чиг хандлага 
нь хойд, өмнөддөө нээлттэй бөгөөд ордуудыг гүнд нь нээсээр байна. Баттай буюу 
бодитой нөөц, мөн нийт нөөцийн аль алинд Оюу Толгойн ордын (OT-н эзэмшлийн) 
болон “Онтрэ Гоулд Инк” хамтарсан компанийн тусгай зөвшөөрөл бүхий талбай дахь 
нөөц багтана. Нөөц бүрийг ашиглаж эхлэх хугацаа адил байна.     

Оюу Толгой нь эдийн засгийн ирээдүйн нөхцөл байдалтай нийцүүлэхийн тулд уурхай 
ашиглалтын бусад хувилбаруудыг ч судалж болохуйц ашигт малтмалын томоохон 
нөөцтэй орд юм. Уурхай хаагдахад нийт нөөцөд өөр долоон ордын хүдэр байгаа 
бөгөөд тэдгээр одын нээлт хоорондоо харилцан хамааралтай ч тус тусад нь хөрөнгө 
оруулалт хийгдэнэ. Зураг 1- 3-д харуулснаар хүдрийн ордын өөр гурван эх үүсвэр 
байна. Үүнд: 
 Баруун өмнөд, өмнөд, төв болон завсрын хэсгээс бүрдсэн Өмнөд Оюугийн 

орд; 
 Хойд ба Өмнөд Хюго хэсгээс бүрдэх Хюго Даммет орд;  
 Херугагийн орд. 

 

 
ЗУРАГ 1- 3. OЮУ TОЛГОЙН ОРДУУД 

 
Уурхайн төлөвлөлтөөс харахад Өмнөд Оюугийн ордыг ил уурхайн аргаар 9 үе 
шатаар, Хойд Хюго ордыг далд уурхайн блокоор нураах аргаар тус тус ашиглана гэж 
тодорхойлоод байна. Үүнээс гадна уурхайн урт хугацааны төлөвлөлтөөр хойд Хюгод 

Херуга орд Өмнөд Оюугийн орд Хьюго Даммет орд 
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бас нэгэн блокоор нураах далд уурхай, өмнөд Хюгод ил болон далд уурхай, Херугад 
хоѐр далд уурхай ашиглах төлөв байна. ОАЦТ05 болон ОАЦТ10-д баталгаажуулсан 
уурхайг ашиглах төлөвлөлтөд ордуудыг ач холбогдлоор нь зэрэглэн жагсаан байна. 
Үүнд:  
 Хойд Хюго орд;  
 Баруун өмнөд орд; 
 Төв орд; 
 Өмнөд Хюго буюу Херуга гэсэн дараалалтайгаар баруун урдаас зүүн хойш 12 

км урт, 4 км өргөнтэй сунаж тогтсон байна (Зураг 1- 4). 

Баттай  буюу бодитой нөөцөөр Өмнөд Оюугийн ордыг ил уурхайгаар, Хойд Хюго 
ордын далд уурхайн I шатаас 27 жилийн турш 1.4 тэрбум тонн хүдэр үйлдвэрлэх 
таамаглалтай байна. Нийт нөөц нь боломжтой нөөцийг оролцуулан 60 жилийн 
хугацаанд 3.01 тэрбум тонн хүдэр боловсруулна. Энэ тохиолдолд Хойд Хюгогийн 
хоѐр дахь өргөлт, Өмнөд Хюго, Херугагийн ордын нөөцийг нэмнэ.    

 
ЗУРАГ 1- 4. НИЙТ НӨӨЦИЙН ОРДУУД (ЭХ ҮҮСВЭР: ОАЦТ10) 

 
ОАЦТ10-д хэвийн хүчин чадлаараа өдөрт 100 000 тн хүдэр боловсруулахын тулд 
Баяжуулах үйлдвэр болон дэд бүтцийг эхэлж байгуулахаар заасан. Хүдрийн 
давамгайлах эх үүсвэр нь эхлээд Өмнөд Оюугийн ил уурхай юм. Эдгээр 
байгууламжтай зэрэгцээд Хойд Хюго ордыг далд уурхайгаар олборлохын тулд газар 
доорхи дэд бүтэц болон уурхайн нээлтийн ажлууд явагдаж байна. Өмнөд Оюугийн 
хүдрийг нөөцөлснөөр далд уурхай өдөрт 85 килотонн хүдэр үйлдвэрлэх ба 
аажимдаа ил уурхайн хүдрээр сольж, Хойд Хюгогоос өндөр агуулгатай хүдрийг 
үйлдвэрлэх боломжтой болно.  

5 дахь жилийн эцсээр Хойд Хюгогийн  олборлолт 10 сая тн/жил-ээс 29.5 сая тн/жил 
хэмжээнд хүрснээр баяжуулах үйлдвэрийн хүчин чадал өргөжинө. Энэ нь 
үйлдвэрлэлийн хугацаанд өдөрт 150 килотонн хүдэр боловсруулах хүчин чадалтай 
болно гэсэн үг. Боломжит нөөцийг тооцон хийгдэж буй төлөвлөлтийн ажлаар цаашид 
өдөрт 210-265 килотонн хүдэр олборлох боломжтойг тогтоогоод байна. Хүдрийг 
ердийн аргаар бутлан нунтаглаж, флотацийн аргаар боловсруулахаар төлөвлөж 
байна. Үйлдвэрлэсэн баяжмалыг эхлээд БНХАУ-ын жоншны үйлдвэр рүү машинаар 

Херуга далд 
уурхай 

Өмнөд Оюу 
ил уурхай 

Өмнөд Хьюго 
далд уурхай 

Херуга орд 
өргөгдөл 1 

Херуга орд 
өргөгдөл 2 
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ачиж, цаашдаа Монголын шинэ төмөр замын сүлжээгээр тээвэрлэнэ. Оюу Толгой 
төслийн талбай нь алслагдсан, дэд бүтэц бараг хөгжөөгүй газар нутагт байрладаг 
юм. Тиймээс уурхайн олборлолт, зэсийн баяжмалын үйлдвэрлэл явуулахад 
томоохон хэмжээний дэд бүтэц байгуулах шаардлагатай. Эхний томоохон дэд 
бүтцэд:  

Гүний усны худгууд – Оюу толгойгоос хойш 35-75 км сунаж тогтсон Гүний Хоолойн 
ай саваас усны хэрэгцээгээ хангана. Гүний Хоолойн зүүн хойд болон зүүн өмнөд 
хэсэгт цооног гаргах ба ослын үед уурхайн усны хэрэгцээг тасралтгүй хангах 
зорилгоор ус татах хоолойн дагуу ус нөөцлөх хиймэл нуурыг байгуулна. 

Ус цэвэршүүлэх байгууламж – Гүний Хоолойн усыг ундны болон дотоодын усны 
стандартын шаардлагад нийцүүлэхийн тулд цэвэршүүлэх байгууламж болон ус 
савлах үйлдвэр байгуулна. 

Орон сууц – Төслийн үйл ажиллагааны үе шатуудыг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай  
орон сууцуудыг барина. Уурхайн ашиглалтын явцад үйл ажиллагааны хүрээ өргөжих 
ба хүн хүч ихээр шаардагдах тул төсөл хэрэгжих явцад түр зуурын байгууламжуудыг 
барьж ашиглана. 

Нисэх, буух зурвас – Нисэх онгоцны буудал нь Оюу Толгойн уурхайгаас хойш 
ойролцоогоор 7 км-т байрлах ба Улаанбаатар болон бусад газарт, мөн тэдгээрээс 
хүн, ачаа барааг тээвэрлэнэ. 

Бусад туслах байгууламж – Уурхайн үйл ажиллагааг бүхий л хугацааны турш 
хэвийн явуулахын тулд захиргааны байр, сургалтын байр, уурхайн тоног 
төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээний газар, харуул хамгаалалт, эмнэлэг, гал команд, 
дулааны цахилгаан станц, шатахуун хадгалах болон барааны агуулах, бусад 
байгууламжуудыг барьж ашиглана. 
 
Төмөр зам – Үйлдвэрлэлийн эхний 3 жилд зэсийн баяжмал ба түүхий эд, 
материалыг тээвэрлэх ажлыг БНХАУ-ын хилийн боомт дээрх төмөр замын 
өртөөгөөр дамжуулан гүйцэтгэнэ. Гэхдээ ашиглалтын эхний үе шатны дараа урт 
хугацаанд тээвэрлэлтийн асуудлыг шийдэхийн тулд төмөр замаар шууд тээвэр хийх 
асуудлыг авч үзнэ.   

Цахилгаан эрчим хүч – Төслийн эхний үе шатанд цахилгаан, эрчим хүчийг БНХАУ-
аас авахаар төлөвлөж байна. 4 дэх жилээс эхлэн Монгол Улсын Засгийн газартай 
хийсэн ХөОГ-ний нөхцөл ѐсоор цахилгаан, эрчим хүчийг Монголоос хангана. Орон 
нутгийн нүүрсний ордод түшиглэн Өмнөговь аймагт цахилгаан станц барина. Өндөр 
хүчдэлийн цахилгаан дамжуулах шугамыг барьснаар Монголын үйлдвэр болон 
бусад хэрэглэгчдийг хангах, цаашдаа БНХАУ-д илүүдэл цахилгаан эрчим хүчийг 
экспортлох боломж олгох зорилгоор цахилгаан дамжуулах шугамыг барих 
шаардлагатай.  

ХөОГ-нд ОТ-н уурхайн ашиглалтын 4 дэх жилээс эхлэн Монгол Улсын цахилгаан, 
эрчим хүчний сүлжээнээс цахилгааны эх үүсвэрээ авахын тулд зөвхөн цахилгаан 
станц барьж байгуулах тухай заагаагүй.  
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Дулаан хангамж – Дулааны нийт ачаалал нь 2020 он гэхэд ойролцоогоор 115 мВт 
болох ба үүнээс уурхайд 83 мВт, баяжуулах үйлдвэрт 17.8 мВт, автомашины 
засварын газар 2.8 мВт, үлдэгдэл ачаалал нь 11.4 мВт байна. Энэ дулааныг 2 ширхэг 
7 мВт, 4 ширхэг 29 мВт хүчин чадалтай эргэлтэт шингэрүүлэгч бүхий халуун усны 
бойлероор хангана. Босоо ам 4-ыг барьж дуусахаас өмнө 2016 он хүртэлх ачааллыг 
хангахын тулд 2 ширхэг 7 мВт, мөн 2 ширхэг 29 мВт эргэлтэт шингэрүүлэгч бүхий 
халуун усны бойлероор дулааныг нийлүүлнэ. Цаашдаа 29 мВт хүчин чадалтай 
халуун усны нэмэлт 2 ширхэг бойлерыг барина.  

2009 оны сүүлчээр АММИ, Рио Тинто, Оюу Толгойн техникийн хамтарсан хороо ОТ 
төслийн барилга байгууламжийг бүрэн хэмжээгээр барьж байгуулахад зориулан 
758 сая долларын төсвийг урьдчилан баталсан. Энэхүү 2010 оны төсөв, төслийн 
санхүүжилттэй зэрэгцэн төслийн талбайд барилгын ажил бүрэн хэмжээгээр 
товлосон хугацаанаас эрт эхлэх боломжийг олгосон. Нэгдсэн вант улсын Санхүүгийн 
корпораци  (Hatch Corporate Finance UK) болон АНУ-ын Сити компани (Citi US) 
төслийн санхүүгийн үйл ажиллагааг зохицуулахаар ажиллаж байна. ОАЦТ10-д 
төлөвлөсөн хугацааг төслийн одоогийн төлөвлөлтөд үндэслэсэн бөгөөд төслийн 
санхүүжилттэй холбоотойгоор төслийн хэрэгжилтийг эргэн хянах хугацаа олгосон. 
Оюу Толгойн ордыг 2013 оноос ашиглаж эхлэхээр төлөвлөж байна.  

1.1.7. Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний явц 
 
АММИ ХХК нь 2002 онд Байгаль орчны яам (хуучин нэрээр)-тай харилцан 
тохиролцсоны үндсэн дээр байгаль орчны асуудлаар зөвлөх, үнэлгээ хийх эрх 
бүхий Эко-Трейд ХХК-ийн боловсруулсан байгаль орчны суурь судалгааны 
мэдээллийг төслийн урьдчилсан концепцуудын хамт 2003 оны 2 дугаар сард 
БОЯ-д хүргүүлсэн. Эдгээр мэдээллүүдэд үндэслэн БОЯ-ны шинжээч 2003 оны 3 
дугаар сард ОТ төслийн БОНБЕҮ-г хийсний үндсэн дээр нарийвчилсан үнэлгээний 
чиглэл, хуваарийг тогтоосон.   

Оюу Толгой төслийн БОНБНҮ нь тухайн үед үндсэн гурван үе шаттайгаар хийгдсэн. 
Үүнд: 

 Оюу Толгой-Гашуун Сухайтын боомт хүрэх зам болон эрчим хүчний зурвасын 
БОНБНҮ;  

 Гүний Хоолой болон Галбын говийн газрын доорхи усны нөөцийг  ашиглах 
төслийн БОНБНҮ; 

 Оюу Толгойн ордыг ашиглах болон боловсруулах үйлдвэр,  дэд бүтцийн 
төслийн БОНБНҮ тус тус хамрагдана.   

2004 оноос хойш дээрх БОНБНҮ-нүүдэд хэд хэдэн удаа нэмэлт, өөрчлөлт оруулж, 
БОАЖЯ-д өргөн барьж батлуулсан. Оюу Толгой төсөлд хийсэн БОНБНҮ-ний 
тайлангуудын батлагдсан байдлыг Хүснэгт 1 - 2-д харуулав. Эдгээр БОНБНҮ-ний 
тайлангууд нь Оюу Толгой төслийн энэхүү үнэлгээний тайлангийн бүрэлдэхүүн хэсэг 
болно.   
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ХҮСНЭГТ 1 - 2. ОТ ТӨСЛИЙН БОНБНҮ-НИЙ БҮРЭЛДЭХҮҮН ХЭСГҮҮДИЙН БАТЛАГДСАН БАЙДАЛ 

№ Тайлангий
н дугаар Тайлангийн нэр Батлагдс

ан он 

1 I дэвтэр 

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) 

2011 

2 II дэвтэр 
Оюу Толгой- Гашуун сухайтын дэд бүтцийн зурвасын 
байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээний 
тайлан (2004 оны 4 дүгээр сар) 

2004 

3 III дэвтэр 

Галбын говь, гүний хоолой дахь газрын доорхи усны нөөцийг 
оюу толгойд ашиглах төслийн байгаль орчинд нөлөөлөх 
байдлын нарийвчилсан үнэлгээний тайлан (2005 оны 6 
дугаар сар ) 

2005 

4 IV дэвтэр Оюу Толгойд баригдах шатахуун түгээх станцын байгаль 
орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээ  2004 

5 V дэвтэр 

Оюу Толгойн ашиглалтын эхний үе шат, чулуун карьер болон 
босоо ам малтах үеийн хэрэгцээнд зориулж эмульсийн 
задгай тэсрэх бодисын үйлдвэр байгуулах төслийн байгаль 
орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээ 

2005 

6 VI дэвтэр Оюу Толгойн Хюго хэсэгт нэвтрэх 1-р босоо нэвтрэлтийн 
байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нэмэлт, тодотгол  2005 

7 VII дэвтэр 
Оюу Толгойн Хюго хэсгийн хүдрийн биетэд нэвтрэх 2-р босоо 
нэвтрэлтийн байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нэмэлт, 
тодотгол  

2006 

8 VIII дэвтэр 
Оюу Толгойн ордоос зэс, алт олборлох, боловсруулах 
төслийн байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан 
үнэлгээ (2006 оны 5 дугаар сар) 

2007 

9 IX дэвтэр 
Орон нутгийн нисэх онгоцны буудлыг нүүлгэн шилжүүлэх 
төслийн байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан 
үнэлгээний тайлан  

2007 

10 X дэвтэр Оюу Толгойд баригдах дизель станцын байгаль орчинд 
нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээ 2007 

11 XI дэвтэр 
Оюу Толгой дахь барилгын ажилчдын түр суурингийн бохир 
ус цэвэрлэх байгууламжийн байгаль орчинд нөлөөлөх 
байдлын нарийвчилсан үнэлгээ 

2007 

12 XII дэвтэр 
Оюу Толгойн ордоос Бетон зуурмагийн чулуулаг олборлох 
үйлдвэрийн үйл ажиллагаанаас байгаль орчинд нөлөөлөх 
байдлын нарийвчилсан үнэлгээ  

2007 

13 XIII дэвтэр 

Оюу Толгойн ордоос зэс, алт олборлох төслийн байгаль 
орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тайланд оруулах 
нэмэлт, тодотгол (Барилга байгуулалтын үед ашиглагдах 
химийн бодисуудын байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын 
болон эрсдэлийн үнэлгээ) 

2008 

14 XIV дэвтэр Оюу Толгой төслийн усны хэрэгцээ гүний хоолой дахь газар 
доорхи усны эх үүсвэрээс хангах шугам хоолойн төсөл 2009 

15 XV дэвтэр Оюу толгой дахь газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулах, 
шатахуун түгээх станцын өргөтгөлийн БОНБНҮ 2010 

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

2010 

17 XVII дэвтэр Гүний хоолойн газрын доорхи усны нөөцийг Оюу толгой 
төсөлд ашиглахад байгаль орчинд учирч болзошгүй 2011 
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нөлөөллийн үнэлгээний 2005 оны тайлангийн нэмэлт 
тодотгол 

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

2011  

19 XIX дэвтэр Химийн хорт болон аюултай бодисын БОНБ НҮ, эрсдэлийн 
үнэлгээний нэмэлт, тодотгол 2011 

20 XX дэвтэр "Оюу толгой ХХК" "Нүүрсээр ажилладаг цахилгаан станц" 
БОНББНҮ-ий тайлан 2011 

21 XXI дэвтэр Жавхлант ордоос алт, зэс олборлох төслийн БОНБНҮ-ий 
тайлан 2009 

22 XXII дэвтэр Шивээ толгой ордоос алт, зэс олборлох төслийн БОНБНҮ-ий 
тайлан 2009 

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

2011 

24 XXIV дэвтэр "Оюу толгой төсөл" "Ундай голын голдиролыг өөрчлөх 
төслийн БОНБНҮ-ий тайлан"  

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

 

26 XXVI дэвтэр 

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

 

 
Дээрх хүснэгтэнд тусгасан БОАЖЯ-аар батлагдсан тайлангууд нь хүчин төгөлдөр 
хэвээр мөрдөгдөж байгаа ба шаардлагатай тохиолдолд тайлангийн нэмэлт 
тодотголууд хийгдээд явагдаж байна. Натур Фрейндли ХХК төсөл хэрэгжүүлэгч Оюу 
Толгой ХХК-тай харилцан тохиролцсоны үндсэн дээр Оюу Толгой төслийн 2010 онд 
шинэчилсэн ТЭЗҮ болон орд ашиглах цогцолбор төлөвлөгөө (ОАЦТ10), өмнөх 
онуудад Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамаар батлагдсан тусгай зөвшөөрөлтэй 
талбай дотор барьж байгуулагдах баяжуулах үйлдвэр, босоо амууд, бохир ус 
цэвэршүүлэх байгууламж, ил болон далд уурхай, дизель станц, шатахуун түгээх 
станц, эмульсийн тэсрэх бодисын үйлдвэр, хайрганы үйлдвэр зэрэг обьектууд дээр 
хийсэн үнэлгээнүүдэд тулгуурлаж, энэхүү нэмэлт, тодотгол хийх ажлыг гүйцэтгэв.  
 
Тусгай зөвшөөрөлтэй талбайгаас гадна барьж байгуулагдаж буй авто зам, Оюу 
Толгой-Гашуун Сухайтын дэд бүтцийн зурвасын төсөл, Онгоцны буудал, Гүний 
Хоолойн газрын доорхи ус зэрэг обьектуудын байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын 
ерөнхий үнэлгээний дүгнэлт тусдаа гарсны дагуу дээрх төслүүдийн нарийвчилсан 
үнэлгээ хийгдэж, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамаар батлагдаад байгаа 
билээ.  
 
Энэ удаагийн тайланд нөхөн сэргээлтийн зардлыг Байгаль орчин, аялал 
жуулчлалын Сайд, Эрдэс баялаг, эрчим хүчний Сайдын 2010 оны А-132/112 тоот 
хамтарсан тушаалаар баталсан “Уул уурхайн үйл ажиллагааны явцад эвдэрсэн 
газарт нөхөн сэргээлт хийх ажлын зардал тооцох аргачлал”-ын дагуу, байгаль орчны 
үнэлгээ, хохирлыг Байгаль орчин, аялал жуулчлалын Сайдын 2010 оны А-156 дугаар 
тушаалаар баталсан “Байгаль орчны хохирлын үнэлгээ, нөхөн төлбөр тооцох 
аргачлал”-ын дагуу, Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө, орчны хяналт-
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шинжилгээний хөтөлбөрийг Байгаль орчин, аялал жуулчлалын Сайдын 2010 оны А-2 
дугаар тушаалаар баталсан “Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний 
аргачилсан заавар”-ын дагуу тус тус тооцох асуудлыг чухалчлан үзэж, дээрх 
ажлуудыг Оюу Толгой төслийн хүрээнд нэгтгэн зангидаж боловсруулсан. Оюу Толгой 
төслийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамаар батлагдсан тайлангуудыг энэхүү 
тайлантай уялдуулах үүднээс урд батлагдсан тайлангуудыг оны дарааллаар 
дугаарлаж, дээрх хүснэгтэд харуулав. Ингэснээр шаардлагатай мэдээллүүдийг 
өмнөх тайлангуудаас авч ашиглахад хялбар дөт болох юм.  
 
1.1.8. Нэмэлт, тодотгол хийх үндэслэл  
 
Оюу Толгойн орд, Баяжуулах үйлдвэр, дэд бүтцийн БОНБНҮ-ний III ботийг 2007 оны 
12 дугаар сард БОЯ баталсан. Үүнээс хойш уг төсөлд зарим өөрчлөлт орсон буюу 
Оюу Толгойн зэс, алтны үндсэн ордын ашиглалтын Техник Эдийн Засгийн Үндэслэл 
шинэчлэн батлагдсантай холбогдуулан БОАЖЯ-аас төслийн өргөтгөл, 
шинэчлэлтийн төсөлд БОНБЕҮ дүгнэлт гаргасан байна. БОНБЕҮ-ний дүгнэлтийг 
Хавсралт А-аас үзнэ үү. Төсөлд орсон өөрчлөлтүүдийг дараах Хүснэгт 1 - 3-д 
үзүүлэв.  

 
ХҮСНЭГТ 1 - 3. БОНБНҮ-НИЙ ТАЙЛАНГИЙН НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ 

Дд Үзүүлэлтүүд 2007 оны БОНБНҮ-ний 
тайланд тусгагдсанаар 

Тайлангийн нэмэлт 
өөрчлөлт 

1 Уурхайн олборлолт 85,000 тн/өдөр 100,000 тн/өдөр 
2 Ордын нөөц Алт 800 тн,  

Зэс 26,000,000 тн 
Алт 798 тн,  

Зэс 22,635,000 тн 
3 Усны хэрэглээ Олборлолт нэмэгдсэнтэй холбоотой усны хэрэглээ 

нэмэгдсэн 
4 Херугагийн орд Нэмэлт босоо ам байгуулах тул олборлох 

байгууламж нэмэгдсэн 
5 Хаягдал хадгалах 

байгууламж 
ХХБ-ийн ерөнхий зураг төсөл өөрчлөгдсөн 

6 Цахилгаан, дулаан хангамж Цахилгаан дулааны хангамж нэмэгдсэн 
 

1.2. Төслийн хүчин чадал, техник технологи 
 
1.2.1. Ил уурхайн үйл ажиллагаа, хүчин чадал 
 
1.2.1.1. Ил уурхайн үйл ажиллагаа 
 
Ил уурхайн оновчлол болон уурхайн дизайныг 2005 оны 2 дугаар сард АММИ 
компанийн бэлтгэсэн нөөцийн урьдчилсан загварчлал дээр хийсэн. Энэ загварчлал 
нь 2005 оны 5 сард боловсруулсан AMEC загварчлалын үндэс суурь болсон. Энэ 
хоѐр загварыг харьцуулахад үндсэндээ адил, зөвхөн ил уурхайгаар олборлоход 
шаардагдах хөрөнгийн хэмжээнд бага зэрэг ялгаа байна. Блок загвар дахь баттай 
буюу бодитой ангилалд багтах нөөцийг оновчлол болон үйлдвэрвэрлэлийн 
төлөвлөгөөнд ашигласан. Нөөцийн загварчлал нь эрдэсжисэн бүстэй  огтлолцсон 
жижиг хэмжээний судлыг багтаасан холбогдох бага нөөцөөр нь зэрэглэсэн.  
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Ил уурхайн дизайнд ашиглагдах  ил уурхайн хүрээг баталгаажуулах зорилгоор ил 
уурхайн оновчлолын нэмэлт ажлыг 2007 онд хийсэн. Ил уурхайн оновчлолын үр 
дүнгээс харахад 2006 оны нэгдүгээр сарын эрдсийн нөөцөд зориулж бэлтгэсэн ил 
уурхайн дизайн 2008 оны эрдсийн нөөцийн тооцоонд тохиромжтой болох нь 
тогтоогдсон. Цаашид хийгдэх ажил ил уурхайн дизайныг  өөрчилж болох хэдий ч ил 
уурхайн үе шатны дараалал хэвээр байна. Чулуулгийн материалын балансыг 
шалгаж, ХХБ-ын дизайны өөрчлөлттэй холбоотой овоолгыг өөрчлөх үүднээс хаягдал 
чулуулгийн овоолгын дизайныг дахин гаргасан. Хаягдлын овоолгыг ил уурхайн зүүн 
талд ХХБ-ын хананы нэг хэсэг байхаар төлөвлөсөн. ХХБ-ийн дизайныг өөрчилж, 
шинэчилж байх тул үүнтэй холбоотойгоор хаягдлын овоолгын дизайнд мөн өөрчлөлт 
оруулах шаардлагатай. 42.0 м3 гидравлик экскаватор, 220 тонны дизель самосвал 
машиныг ашиглан ердийн ил уурхайн аргаар олборлохоор төлөвлөж байна. Бусад 
тоног төхөөрөмж машиныг ашиглах талаар одоо явагдаж байгаа төлөвлөлтийн нэгэн 
хэсэг болгон цаашид судалгаа явуулах ѐстой. Оновчлол, дизайн, үйлдвэрлэлийн 
хуваарийг зөвхөн баттай буюу бодитой нөөцийг ашиглан хийсэн. 

 
1.2.1.2. Ил уурхайн дизайн 
 
Дизайны үндсэн шалгуур үзүүлэлтүүд 
Ил уурхайн төлөвлөлтийн тооцоон дээр тулгуурласан ил уурхай байгуулах шийдэл 
нь уурхайн ашиглалтын эхэн үеийн зардлыг бага байлгах, үр өгөөжийг өндөр 
байлгахад чиглэсэн. Уурхайн үе шатны урьдчилсан дизайнд ойролцоогоор 150 м 
өргөнтэй ажлын талбай (I-YII үе) байхаар авч үзсэн. Ил уурхайн ѐроолын хэмжээ 
ойролцоогоор 40-50 м өргөнтэй байна. YIII-IX үе нь 200 м өргөнтэй ба эдгээр нь ил 
уурхайн оновчлолын хүрээнүүд бөгөөд уурхайн төлөвлөлт цаашид үргэлжлэхийн 
хэрээр тэдгээрт нэмэлт ажил хийгдэнэ. Одоогийн төлөвлөлтөд уурхайн хаагдах 
хүртэл эдгээр үе шатуудаас гарах хүдрийг тооцож оруулаагүй учраас яг одоогоор 
ажлын талбайтай байх нарийвчилсан зураг төслийг хийх шаардлагагүй гэж үзжээ. 
Зөөврийн зам 10 % налуутай байх загвар гаргасан ба 30 м  өргөнтэй байна. Үе шат 
болгоны доод талд 15 м өргөнтэй уурхайн налуу зам байна. Оновчлолд ашигласан 
ил уурхайн хажуугийн налуугийн өнцгийг SRK-аас (2005) гаргасан геотехникийн 
зөвлөмж дээр үндэслэсэн. Налуугийн дизайны талаархи зөвлөмжийг бэлэн байгаа 
геотехникийн болон гидрогеологийн мэдээлэл дээр үндэслэсэн. Эдгээр зөвлөмжүүд 
нь одоогийн төлөвлөлтөд хангалттай ба ил уурхай дотор ажиглагдсан налуугийн 
гүйцэтгэл дээр үндэслэн дизайныг өөрчилж, төсөл эхэлсний дараа дахин  шалгаж 
болох юм гэж үзэж байна. Налуугийн дизайнд налуугийн хязгаарын өнцөг болон 
хөндлөн нүхнүүдийг ашиглан ил уурхайн ус зайлуулах хоолойн талаар зөвлөмж 
гаргасан. Ерөнхийдөө  15 м өндөр догол, 6-12 м өргөнтэй замын хашлагыг налуугийн 
ерөнхий зааварчилгаанд баталсан. Хаягдал хүдрийг овоолох болон нөөцлөхөд 
овоолгын  налууг 18° байна гэж урьдчилсан дизайнд авч үзсэн. Хаягдлын овоолгын 
багтаамжийг тооцоолохдоо байгалийн жамаар ялгагдах болон нягтарших боломжийг 
харгалзан үзсэний дараа эргийн багтаамжаас дээш 30% овойлт үүсэхээр тооцжээ.  
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Ил уурхайн үе шатууд 
Өмнөд Оюугийн ордод Баруун Өмнөд, Төв, Өмнөд, Алс Өмнөд, Завсрын болон 
Холбогч орд багтах бөгөөд бүхэлд нь нэг ил уурхайгаар дараах үе шатуудаар 
олборлоно (Зураг 1- 5). Үүнд:  
 Үе шат 1 Баруун өмнөд 
 Үе шат 2  Баруун өмнөд, завсрын болон холбогч 
 Үе шат 3  Баруун өмнөд, завсрын болон холбогч 
 Үе шат 4 Өмнөд  
 Үе шат 5  Алс өмнөд 
 Үе шат 6  Төв (зэсийн гялтгануур зонхилно) 
 Үе шат 7 Төв (ковеллин зонхилно) 
 Үе шат 8 Баруун өмнөд 

 Үе шат 9  Өмнөд Оюу бүхэлдээ 

Үйлдвэрлэлийн хуваарьт орсон ил уурхайн үе шатуудыг Зураг 1- 5-д бүдүүвчээр 
харуулав. Эдгээр ил уурхайн үе шатуудыг энэ судалгаанд хангалттай гэж үзэж 
байгаа боловч, сүүлийн байдлаар гаргасан загвар болон нэмж оруулсан 
өөрчлөлтүүдтэй оновчлолыг нийцүүлэхийн тулд төслийн дараачийн шатанд цаашид 
илүү нарийвчлалтайгаар хийхийг шаардана. Сар болон улирлаар гаргасан 
үйлдвэрлэлийн төлөвлөгөөнд нэмж оруулахын тулд I, III ба YI үе шатны дизайныг 
”нүх” болгон хуваасан.  Эдгээр нүхнүүд нь хэвгий биш байхаар зохиогдсон. I үе 
шатны нүх нь 5 хэсэгт хуваагдсан доголтой, I үе доторхи конус юм. II үе шатны 
дизайн нь I үе шатны гадна тал орчимд 3 хэсэгт хуваагдсан. III үе шатыг хоѐр нүх 
болгон хуваасан. YI үе шат нь гурван тусгай нүхэнд хуваагдсан.  

Газар дээр 700 м диаметртэй баруун өмнөд ордын ил уурхайн I үе шат нь газрын 
гадаргаас доош ойролцоогоор 150 м гүнд орших харьцангуй өндөр зэрэглэлийн 
хүдрийг олборлоно. Энэ нь уурхайн ашиглалтын эхний 18 сард боловсруулах 
үйлдвэрийг хангана.   

 

ЗУРАГ 1- 5. ИЛ УУРХАЙН ҮЕ ШАТУУД 
 
Баруун Өмнөд ордын II үе шатны олборлолт нь 
350 м гүнд өндөр агууламжтай цөмийг нээх 
үүднээс I үе шатыг цааш нь ойролцоогоор 150 
м-ээр ахиулан ухна. Баруун Өмнөд ордын III үе 
шатны ажлын талбайн дундаж өргөн II үе шатны 
ажлын талбайн дундаж өргөнтэй адил боловч, 
илүү урт периметрийн дагуу тойруулан 
олборлоно. U-хэлбэрийн ажлын талбайг баруун, 
өмнөд, зүүн ханыг 400 м гүн хүртэл ухна. 

IY, Y үе шатууд нь өмнөд болон өмнийн цаадах 
ордод хамааралтай дизайн юм. Эдгээр хоѐр ил 
уурхай нь тусдаа хэвгий гарцтай ба энэ нь I үе 
шатаас II шат хүртэл баруун өмнөд ордын гол 
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хүдрийг олборлох үед хүдэр болон хаягдлыг төлөвлөлтийн эцэс хүртэл хойшлуулна.  

YI үе шат нь зэсийн гялтагануурт хучигдсан, харьцангуй өндөр агууламжтай зэсийн 
бүсэд  чиглэнэ. YII үе шат ковелит олборлох томоохон төв ил уурхай юм.  YIII үе шат 
нь баруун өмнөд ордын өмнөд хэсгийн ажлын талбай бөгөөд IX үе шат нь төв болон 
баруун өмнөд орд дээрх эцсийн үе шат болно. 

1.2.1.2. Ил уурхайн хүчин чадал, техник, технологи 
 
Ил уурхайн Баруун Өмнөд, Төв болон Өмнөд Оюу ордуудаас жилд дунджаар 14.7 
сая тонн, үйлдвэрлэл явагдах 65 жилийн хугацаанд ил уурхайгаас нийт 955 сая тонн 
хүдэр олборлож, 2,174.0 сая тонн хөрс хуулалтын ажил хийх бөгөөд уурхайгаас 
гарах нийт уулын цул 3,129.0 сая тонн хэмжээнд хүрнэ (Хүснэгт 1 - 4).  
 

ХҮСНЭГТ 1 - 4. ИЛ УУРХАЙН ХҮРЭЭН ДЭХ УУЛЫН ЦУЛ (УУРХАЙН ҮЕ ШАТУУДААР) 
Үе 

шат 
Уулын 

цул, сая 
тн 

Хөрс хуулалтын 
коэфф 

(хөрс:хүдэр) 
Хөрс, 
сая тн 

Хүдэр, 
сая тн 

ХЦБ, 
$/тн 

Cu, 
% 

Au, 
г/тн 

Ag, 
г/тн 

1 126 1.45 74 51 20.67 0.57 0.88 1.42 
2 198 1.70 125 73 17.32 0.52 0.69 1.35 
3 255 2.02 171 84 15.70 0.49 0.61 1.35 
4 83 1.08 43 40 15.30 0.51 0.54 1.44 
5 35 1.40 20 15 15.02 0.50 0.53 1.41 
6 33 1.40 19 14 15.13 0.53 0.51 1.42 
7 312 1.09 163 149 14.00 0.57 0.38 1.40 
8 686 2.02 459 227 12.57 0.51 0.35 1.33 
9 1401 3.65 1100 302 12.21 0.49 0.35 1.27 

Нийт 3129 2.28 2174 955 12.21 0.49 0.35 1.27 
 
Ажлын ээлж. Ил уурхай хэвийн байдлаар жилд 340 хоног ажиллана. Цаг агаарын 
нөхцөл байдал зэрэг урьдчилан төлөвлөшгүй саатлын улмаас жилд 25 өдрийг 
алдана гэж таамаглаж байна. Ил уурхайнуудын тоног төхөөрөмж өдөрт 24 цагаар 
буюу 12 цагийн хоѐр ээлжтэйгээр ажиллана.     

Ажиллах хүч. Хүснэгт 1 - 5-д ил уурхайн үйлдвэрлэлийн төлөвлөлтийн 1-20 дахь 
жилд ажиллах хүчний шаардлагын эхэн үеийн ба дунд үеийн байдлыг харуулав. Энэ 
тоо нь ангилал бүрийн нийт тоо бөгөөд тэсэлгээний болон засвар үйлчилгээний 
гэрээт ажилчдын тоог оруулсан болно. Ерөнхийдөө нийт ажиллах хүчний гуравны 
хоѐр нь тухайн хугацаанд тус газарт оршин суухаар төлөвлөж байна. Ажиллах 
хүчний тоог үйл ажиллагааны явцад ашиглах тоног төхөөрөмж, машин механизм 
болон үйлдвэрлэлийн жилийн төлөвлөгөөний хуваарь дээр үндэслэн боловсруулсан.  

ХҮСНЭГТ 1 - 5. ЭХЭН БОЛОН ДУНД ҮЕИЙН АЖИЛЛАГСДЫН ТОО 
Ажиллах хүчний ангилал Эхэн үе:  жил-1 Дунд үе: 1-27 дахь жил 

Операторууд 233 151 
Уурхайн гадаад удирдлага 28 10 
Уурхайн монгол удирдлага 90 45 
Техник үйлчилгээний баг 20 11 
Засвар үйлчилгээ 143 72 

Нийт                        514                    288 
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Уурхайн тоног төхөөрөмж. Оюу Толгойн ил уурхайн ашиглалтыг уламжлалт 
экскаватор–автосамосвалын хослол бүхий технологи хэрэглэх бөгөөд 42.0 м3 
багтаамжтай утгуур бүхий гидравлик экскаватор ба 220 тн даац бүхий дизель өөрөө 
буулгагч автомашинууд ашиглана.  Өрөмдлөг, ачилт, зөөх, овоолох ажлыг 
эзэмшигчийн өөрийн ажиллах хүчээр гүйцэтгэнэ. Тэсэлгээний бүтээгдэхүүн болон 
үйлчилгээг гэрээлэгчээр гүйцэтгүүлэх ба тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээг 
засвар үйлчилгээний гэрээний дагуу гүйцэтгэнэ. Одоогийн судалгаагаар 42 м3 дизель 
гидравлик экскаватор болон 220 тн-ын дизель самосвалыг ашиглахаар тооцоолж 
байна. Тоног төхөөрөмжийн тооцоог АММИ ХХК засвар үйлчилгээ хийх тендерт 
тоног төхөөрөмж нийлүүлэгчээс ирүүлсэн мэдээ болон техникийн үзүүлэлт дээр 
үндэслэнэ. Экскаватор болон өрөмдлөгийн машины ажиллах нийт цагийг тоног 
төхөөрөмжийн бүтээмж дээр үндэслэн тогтооно. Машины ажиллах цагийг ээлжийн 
цагийн тооцоо болон экскаваторын тооноос хамааруулан гаргана. Ажиллах 
бульдозерийн тоо хэмжээг экскаваторын тоотой уялдуулан тогтоох ба мөн нэмж 
байгуулагдах овоолгын ажлын хэмжээг харгалзана. Гэрэлтүүлэх цамхагийн тоо 
хэмжээг мөн экскаватор, өрөмдлөг, овоолгын цэгийн тоон дээр үндэслэнэ. Хөнгөн 
тэрэг болон ажилчдыг зөөх машины тоог ажлаар нь ангилан ажилчдын тоон дээр 
үндэслэн тогтооно.  Дараах Хүснэгт 1 - 6-д ил уурхайд шаардагдах  тоног 
төхөөрөмжийг ашиглалтын жилүүдээр нь тусгав.  
 

ХҮСНЭГТ 1 - 6. ИЛ УУРХАЙД ШААРДАГДАХ ТЕХНИК, ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ 
Тоног төхөөрөмж Жил 1 Жил 1 Жил 5 Жил 10 Жил 12 Жил 17 Жил 27 

42 м3 дизель утгуурт ачигч  3 3 3 1 1 1 1 
42 м3 цахилгаан утгуурт ачигч   - - - 2 4 5 1 
220 тн самосвал 10 24 28 31 52 73 18 
Үйлдвэрлэлийн өрөмдлөгийн 
машин – 39R цахилгаан - - - - 5 6 - 

Үйлдвэрлэлийн өрөмдлөгийн 
машин– 39R дизель 2 4 4 4 1 1 1 

Гинжит бульдозер – 390 кВт 5 5 5 5 8 10 5 
Грейдер 2 2 2 2 4 6 3 
18.0 м3 шанагатай утгуурт 
ачигч 1 1 1 1 2 2 1 

Дугуйт бульдозер 1 1 1 1 2 3 2 
50 тн усны машин 3 3 3 3 6 9 6 
Дугуй солигч сэрээ 1 1 1 1 2 3 2 
Тээврийн холимог хэрэгсэл  1 1 1 1 2 3 2 
Экскаватор 15.0 м3 1 1 1 1 2 3 1 
Кран 2 2 2 2 2 2 2 
Кабелийн машин - - - 2 4 5 - 
8.0 тн ачааны машин 3 3 3 3 6 9 3 
Жижиг ачигч 1 1 1 1 2 3 2 
Гэрэлтүүлэх цамхаг 13 15 15 15 21 24 10 
Хүн зөөх машин 8 12 14 15 27 35 16 
Сэрээдэн ачигч машин 2 2 2 2 4 6 4 
Хоѐрдогч өрөм 1 1 1 1 2 3 1 
Суудлын машин 24 24 24 21 15 15 15 
Насос A 2 3 5 10 11 12 - 
Насос B - - - 7 7 2 - 
Чиргүүлтэй насос 2 4 4 7 7 7 - 
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Өрөмдлөг, тэсэлгээний ажил. Хүдэр болон хаягдал хүдрийг үйлдвэрлэх 
зорилгоор 17 м гүнтэй 305 мм диаметр бүхий тэсэлгээний цооногуудыг өрөмдөнө. 
Гэрээт компани нь тэсэлгээний материал нийлүүлэх, хадгалах зэрэг тэсэлгээний үйл 
ажиллагааг хариуцна. Усгүй цооногт нитрат аммонийн тосон түлш (ANFO), устай 
цооногуудад хүнд ANFO төрлийн тэсрэх бодис ашиглана. Зонхилох нөхцөлүүдийг 
авч үзэхэд ихэнх тэсэлгээг хуурай нөхцөлд хийх таамаглал гарч байна. Олборлолтыг 
тэсэлгээгээр хийнэ гэж үзсэн ба эхний буюу хоѐрдогч доголд чөлөөтэй нүх бий 
болно. Цахилгаан станцыг барих хугацаанаас хамааран тооцоонд сонгогдсон 
үйлдвэрлэлийн өрөмдлөгийн эхний машин механизм нь дизель төхөөрөмж байна. 
Төхөөрөмж солих шаардлагатай бол нэг дизель өрмийг ажиллуулж, бусдыг 
цахилгаан өрмөөр солино. Үйлдвэрлэлийн анхдагч тэсэлгээний цооног өрөмдөх 
тоноглолоос гадна геотехникийн зөвлөмжид тусгасан хатаалтын хэвтээ 
цооногуудийг өрөмдөх, овор ихтэй чулуулгийг тэслэх зориулалтаар өрөмдөх, 
урьдчилан доргиох, тэсэлгээ хийх зэрэгт туслах өрөмдлөг ашиглана.  

Ачилт ба тээвэрлэлт. Ил уурхайн үндсэн ухаж ачих төхөөрөмж нь 42.0 м3 
утгуурын багтаамж бүхий ил уурхайн зориулалттай дизель гидравлик экскаватор 
байна. Хэвийн ажиллагааны үед нэг экскаватор хүдэр ачилтад голлон ажиллах ба 
бусад экскаватор хөрс хуулалтад ажиллана. Нэг экскаватор нь хүдрийн бүс дэх 
хагас зэрэглэлийн материалыг олборлох болон цооногийн дээд үе шатны хөрс 
хуулахад туслахын тулд ил уурхайн үе шатуудын хооронд явж байна. Ил уурхайн үе 
шатуудын хооронд нэг экскаваторыг явуулж байх нь нөөцлөлттэй холбоотой ойрын 
хугацаанаас дунд хугацааны төлөвлөлтийг шаардана. Нэгэнт өрөмдлөг хийх учраас 
эхний шатанд экскаватор нь дизель хөдөлгүүртэй байна. Солих шаардлага гарах үед 
нэг дизель экскаваторыг ажиллуулж, бусад нь цахилгаанаар ажиллана. 
Үйлдвэрлэлийн өмнөх үед хоѐр экскаватороос гадна 18.0 м3 багтаамж бүхий 
шанагатай утгуурт ачигчийг ашиглана. Хэрэв бутлуур ажиллахгүй бол хүдрийг 
бутлуур руу шууд хүрздэж, дахин ашиглах зорилгоор нөөцөлнө. Үйлдвэрийн 
тооцоонд ROM падыг ажиллуулах зардал, тоног төхөөрөмж багтана. Олборлох 
зардалд доод зэрэглэлийн нөөцийг ROM руу дахин тээвэрлэх зардлыг тооцсон. 
Хаягдлыг овоолго руу ил уурхайн дээд түвшин рүү хүргэхэд түр зуурын налуугаар, 
эсвэл ил уурхайн үе шатууд дахь эцсийн замын налуугаар дамжуулан аваачна. 18.0 
м3 багтаамж бүхий шанагатай утгуурт ачигчийг малталт хийх, доод зэрэглэлийн 
нөөцөлсөн хүдрийг дахин зөөх, ачих хүчин чадлыг нэмэгдүүлэхийн тулд ашиглахаар 
төлөвлөж байна. 8 дахь жилд нөөцийг дахин тээвэрлэх зорилгоор шанагатай шууд 
утгуурт ачигчийг нэмж худалдан авна. I-YII үе шатны дизайн, YIII-IX үе шатны 
цооногийн ханыг ашиглан хүдэр болон хаягдал зөөх замыг 15 м доголд бэлтгэсэн.   
 
Хүдрийн хяналт. Дээж авах зориулалтынтөхөөрөмж ашиглан тэсэлгээний нүхэн 
дэх боломжит бүх эрдэсжисэн газраас тогтмол дээж авна. Зэс, алт болон хольцын 
сорьцын шинжилгээг уурхайн лабораторит хийнэ.   
 
Ил уурхайг усгүйжүүлэх. Дизель насос ашиглан цооног доторхи бохир усыг 
боловсруулах үйлдвэрийн далан руу зайлуулах замаар ил уурхайг хатааж усгүй 
болгоно. Насосын хүчин чадлыг ил уурхайн гүнээс хамаарч тогтооно. 
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1.2.2. Далд уурхайн үйл ажиллагаа, хүчин чадал, техник технологи 
 
1.2.2.1. Далд уурхайн үйл ажиллагаа 
 
Хюго Даммет орд дээр өндөр бүтээмжтэй, зардлын хувьд үр ашигтай арга болох 
блокчлон олборлох аргыг ашиглан олборлолт явуулна. Уг орд нь дэлхийд блокчлон 
олборлох аргаар ашиглагдаж буй бусад ордтой хэмжээ, нөөц, хүдэр дэх металлын 
агуулгаараа өрсөлдөхүйц юм. Stantec (хуучнаар McIntosh Engineering) компани хойд 
Хюго I өргөлтийн эрдсийн нөөц дээр түшиглэн блокчлон олборлох аргыг зохиосон. 
Stantec хийсэн үнэлгээ нь 2008 оны 3 дугаар сар хүртэл хайгуулын болон ордыг нээх  
өрөмдлөгийн үр дүн, цаашлаад шинэ өргөлт ба хайгуулын хонгилоос гарсан хад 
чулууны деформацийн хэмжилд тус тус үндэслэсэн. SRK Consulting (SRK) компани 
геотехникийн мэдээг дахин хянаж, бүх өрөмдлөгийн цөм болон лабораторийн 
туршилтаас цуглуулсан, жишин харьцуулсан мэдээнд инженер геологийн 
шаардлагатай анализийг хийж, уг компани блокчлон олборлох аргыг зүйтэй гэж 
үзсэн ба энэ нь Stantec компанийн хийсэн үнэлгээний дүгнэлттэй тохирсон.  

 
1.2.2.2. Уурхайн дизайн 
 
Одоогийн уурхайн дизайныг Stantec компанийн инженерүүд хийж гүйцэтгэсэн бөгөөд 
ихэнхдээ 2005, 2008 оны инженер геологийн судалгааны зөвлөмжүүд дээр 
түшиглэсэн байна. Уурхайн одоогийн ерөнхий төлөвлөгөөг Зураг 1- 6-д харуулав.  

 
ЗУРАГ 1- 6. УУРХАЙГ НЭЭХЭЭР ТӨЛӨВЛӨЖ БУЙ ЦЭГ БОЛОН ЧИГЛЭЛ 

Эх үүсвэр:  ОАЦТ10 
 

Shaft No. 1

Shaft No. 2

Shaft No. 3

Shaft No. 4Crusher Station

6 x 7 m drives from 
orebody to shaft 4

One 6 x 7 m drive which is parallel 
to the characterisation drives from 
shaft 1 to orebody (drive not 
shown on this plan)

6 x 7 m drives for these 4 blue 
drives (2 from shaft 2 to 
orebody, 2 from shaft 3 to 
orebody

Black arrows show proposed 
cave advance direction

Proposed initiation pointУурхайг нээх цэг 
Бутлуур 

Босоо ам 1 

Босоо ам 4 

Босоо ам 3 

Босоо ам 2 
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1.2.2.3. Далд уурхайн хүчин чадал, техник, технологи  
 
Хюго Дамметт, Херуга ордуудыг өндөр бүтээмжтэй, хямд зардал бүхий блокоор 
нураах аргаар ашиглах бөгөөд уг хоѐр орд нь хэмжээ нөөцөөрөө дэлхий дээрх 
блокоор нураах аргаар олборлож буй бусад ордуудтай өрсөлдөхүйц байх юм. 
Ашиглалтын хугацаанд Хойд Хюгогийн I давхраас 375.0 сая тонн, II давхраас 553.0 
сая тонн, Өмнөд Хюго ордоос 281.0 сая.тн, Херуга ордоос 637.0 сая.тн, нийт 1,846.0 
сая.тн хүдэр олборлоно. Хойд Хюго ордод -100 м түвшин болон -400 м түвшингүүдэд 
ашиглалтын нэг ба хоѐрдугаар давхруудыг байрлуулах бөгөөд ашиглалтын 
нэгдүгээр давхрыг 2013 оны эхний улиралд багтаан ашиглалтад оруулснаар далд 
уурхайн олборлолт Хойд Хюго орд дээр эхэлнэ.  
 
Ажиллах хүч. Уурхайн төлөвлөсөн орд нээх, барилга байгууламж барих, 
үйлдвэрлэл явуулахад шаардлагатай боловсон хүчний тоог тооцож гаргасан. 
Уурхайн үйл ажиллагааны  туршид үйлдвэрлэлийн үе шатууд дээр үндэслэн 
ажиллах хүчний тоог тогтооно. I өргөлтөд шаардлагатай газар дор ажиллах 
ажилчдын тоог Зураг 1-7-д  харуулав.   
 

 
 

ЗУРАГ 1- 7. ДАЛД УУРХАЙД АЖИЛЛАХ ХҮНИЙ ТОО 
 
Ажлын ээлж. Орон тооны ахлах ажилтнууд долоо хоногт 5 өдөр ажиллаж, 2 өдөр нь 
Оюу Толгой ба Улаанбаатарын хооронд зорчино. Мөн орон тооны ажилтнууд 
зургаан долоо хоног ажиллаж, хоѐр долоо хоног амарч, ээлжиндээ 12 цаг ажиллана. 
Орон тооны монгол ажилтнууд хоѐр долоо хоног ажиллаж, нэг долоо хоног амарч, 
ээлжиндээ 12 цаг ажиллана. Гэрээт монгол ажилчид 2 долоо хоног ажиллаж нэг 
долоо хоног амарч, уурхай дээр ээлжиндээ 12 цаг ажиллана. Бусад монгол ажилчид 
жилд 201 өдөр ажиллана. Гэрээт ажилтнууд болон цагийн ажилчид 6 долоо хоног 
ажиллаж, 2 долоо хоног амарч, ээлжиндээ 12 цаг ажиллана. Далд уурхайг барьж 
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байгуулах, ажиллуулахтай холбоотой бүх ажилчид ээлжээр ажиллана. Гадаадын 
ажилтнуудын Оюу Толгой болон эх орондоо зорчих хуваарийг ажилчдын цаг дээр 
үндэслэн хийнэ. Үндсэн ажилтан болон цагийн ажилчдын хувьд зорчих газрыг 
Австрали болон Хойд Америк байхаар тооцож байна. Мөн бизнес зэрэглэлийн 
нислэгээр зорчих тооцоог гаргасан байна.  

1.2.2.4. Техник, тоног төхөөрөмж 
 
Ордыг хажуу талаас нээхэд шаардлагатай хөдөлгөөнт тоног төхөөрөмжид 
өрөмдлөгийн том машин, ачих, зөөх, овоолох машин болон далд уурхайн бусад 
туслах тоног төхөөрөмж орно. Бүх урсгуурыг нээхэд түгээмэл ашиглах механик тоног 
төхөөрөмжид хос савлууртай асар том чагтан түгжээ, чулуу шигших машин, 
телезөөгч, бетон зуурагч машин, эмульсийн машин орно. Урсгуур болон ачигчаас 
гадна ордыг нээхэд шаардлагатай бусад тоног төхөөрөмжид чулуу шигшүүр, 
кабелийн том чагтан түгжээ, хаягдал шавар зөөх машин, бетон зуурагч байрлуулах 
машин зэрэг орно. 

Хөдөлгөөнт тоног төхөөрөмж. Уурхайн ерөнхий төлөвлөгөөнд анализ хийж, 
ордыг нээх төлөвлөгөөнөөс ордыг нээх техникийн тоо хэмжээг тодорхойлсон. Газар 
дор ажиллах нөхцөл, орон зайн хэмжээс болон бусад хязгаарлах хүчин зүйлийг 
анхаарч үзнэ. Гол туузан дамжуулагч болон засварын шилжилтээс бусад машин 
замын зэрэглэлийн тоо нь n±15% дотор хэлбэлзэнэ. Бүх машинууд хамгийн дээд 
зэргийн налуу нөхцөлд ачаатай явах чадвартай байх шаардлагатай. Үйлдвэрлэлийн 
болон туслах тоног төхөөрөмжийн тоо хэмжээг гүйцэтгэлийн тооцоо ба 
үйлдвэрлэлийн төлөвлөгөөтэй уялдуулан тодорхойлно. Далд уурхайг нээх, 
байгууламж барихад шаардлагатай хүнд машин механизмын паркийг бий болгохын 
тулд хөдөлгөөнт капитал тоног төхөөрөмжийг худалдан авахаас гадна засч өөрчлөн 
орлуулна. Уурхайд шаардагдах хөдөлгөөнт тоног төхөөрөмжийг Хүснэгт 1 - 7-д 
харуулав.   
 

 ХҮСНЭГТ 1 - 7. УУРХАЙД ШААРДАГДАХ ХӨДӨЛГӨӨНТ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ 

Тоног төхөөрөмж Үйлдвэрлэлийн 
өмнөх үе шат 

Үйлдвэрлэлийг 
нэмэгдүүлэх үе 

шат 

Үйлдвэрлэлийг 
тогтворжуулах 

үе шат 
Өөрөө ачигч, зөөгч, овоологч машин 
LHD, 3.0 м3 (цэвэрлэгээ хийх) 1.0 2.0 3.0 

Өөрөө ачигч, зөөгч, овоологч машин 
LHD, 5.0 м3 (ордыг нээх) 6.0 6.0 4.0 

Өөрөө ачигч, зөөгч, овоологч машин 
LHD, 7.0 м3 (үйлдвэрлэлд) 1.0 10.0 23.0 

Тээвэрлэх машин  30 тн (Ордыг нээхэд) 6.0 3.0 2.0 
Тээвэрлэх машин 50 тн (Үйлдвэрлэлд) 0.0 8.0 17.0 
Өрөмдлөгийн том машин,  хос 
савлууртай (Ордыг нээхэд) 7.0 6.0 3.0 

Өрөмдлөгийн том машин, 3 савлууртай 
(Ордыг нээхэд) 1.0 2.0 0.0 

Өрөмдлөгийн том машин, дан 
савлууртай (High Hang-ups) 0.0 2.0 4.0 

Өрөмдлөгийн том машин, дан  
савлууртай (Кабель ороох)  2.0 2.0 2.0 
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Тоног төхөөрөмж Үйлдвэрлэлийн 
өмнөх үе шат 

Үйлдвэрлэлийг 
нэмэгдүүлэх үе 

шат 

Үйлдвэрлэлийг 
тогтворжуулах 

үе шат 
Өрөмдлөгийн том машин, дан  
савлууртай (Rock Bolting)  8.0 8.0 4.0 

Бетон зуурагч машин 6.0 6.0 6.0 
Бетон зуурагч байрлуулах машин 4.0 4.0 2.0 
Бетон шахагч 1.0 2.0 2.0 
Өрөмдлөгийн машин, дан савлууртай  1.0 5.0 6.0 
Өрөмдлөгийн машин, Commando  0.0 2.0 4.0 
Тэсэлгээний том машин (Ордыг нээх, 
үйлдвэрлэл явуулахад) 4.0 4.0 5.0 

Өргөх машин 4.0 5.0 2.0 
Тосолгоонй үйлчилгээний машин 2.0 3.0 4.0 
Сумлагааны машин 2.0 2.0 1.0 
Үйлчилгээний машин  1.0 2.0 2.0 
Цахилгаанчны үйлчилгээний машин 1.0 2.0 1.0 
Газар доорхи замын грейдер  2.0 2.0 2.0 
Газар доорхи хүмүүс тээвэрлэх машин  4.0 6.0 6.0 
Хүнд ажлын Tрейлер 25 тн< 1.0 1.0 1.0 
Хүнд ажлын Tрейлер 40 тн 1.0 1.0 1.0 
Газар дорхи автобус 60 хүний 2.0 4.0 5.0 
Газар дорхи телезөөгч 5.0 7.0 6.0 
Ковш 0.0 1.0 1.0 
Ажиллагсадын авах бүхээг, далд уурхай 
(үндсэн зориулалтаар) 11.0 20.0 20.0 

Газар дээрх ачигч  2.0 1.0 1.0 
Гадаргын суурь тавцан – 1 тн – жижиг 
кран and өргөх тавцан 2.0 2.0 2.0 

Түлш тээвэрлэх машин 2.0 2.0 2.0 
Дугуйт ачигч 2.0 2.0 2.0 
Ачаа зөөгч 4.0 5.0 4.0 
Кран, RT700E 1.0 1.0 1.0 
Ухралтат экскаватор, 446D 1.0 1.0 1.0 
 
Хөдөлгөөнгүй тоног төхөөрөмж. Уурхайн нээлт болон барилга байгууламж 
барих төлөвлөгөөний дагуу хөдөлгөөнгүй тоног төхөөрөмжийг худалдан авна. 
 
1.2.3. Хүдэр боловсруулах үйл ажиллагаа  
 
1.2.3.1. Дизайны шийдэл  
 
Анхдагч бутлуур болон ил уурхайгаас том бутлагдсан хүдрийн овоолгод хүдэр 
дамжуулах туузан дамжуулагч нь жилд тасралтгүй 365 хоног, цагт 7000 тонн хүдэр 
тээвэрлэх хүчин чадалтай, ашиглалтын итгэлцүүр нь 69% буюу хоногт 16.5 цаг 
ажиллахаар төсөл хийгдсэн.   

Далд уурхайгаас хүдэр дамжуулах хэсэг нь мөн жилд тасралтгүй 365 хоног, цагт 
7000 тн хүчин чадалтай ажиллах ба хоногт дунджаар 18 цаг ажиллана. Бутлуур 
нэмж суурилуулах болон далд уурхайн босоо амны тоог нэмснээр далд уурхайн 
бутлалт, хүдэр гаргах босоо амны тээвэрлэлтийн системийн ашиглалтын 
итгэлцүүрийг нэмэгдүүлэх боломжтой.   
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Нунтаглалтын хоѐр шугамыг тэжээх том бутлагдсан хүдрийн овоолгын хөдөлгөөнт 
хүдрийн хэмжээ нь 70000 тн, нийт багтаамж нь 340000 тн байна. Энэ нь уурхайн 
ашиглалтын эхэн үед 16.5 цагийн нөөц болно. Нунтаглалтын гуравдагч шугамыг 
суурилуулах нь хүдрийн овоолгын агуулахад өргөтгөл хийж, эзэлхүүнийг 
нэмэгдүүлэхийн зэрэгцээ хүдэр тэжээх нэмэлт шугам барихыг шаардана.  

Нунтаглах, флотаци хийх, өтгөрүүлэх, хаягдал хүдэр хадгалах байгууламжийг жилд 
тасралтгүй 365 өдөр, 92% цагийн ашиглалттай  ажиллуулахаар төлөвлөсөн.  Эдгээр 
нэгж дамжлага бүр нь хэвийн хүчин чадлаасаа 115%-иар илүү (15% нэмэгдүүлж) 
хүчин чадалтай ажиллаж байхаар төсөл хийгдсэн. Эхний гурван жилд зэсийн дундаж 
агуулга нь 0.66%, дараагийн дөрвөн жилд зэсийн дундаж агуулга 2.28% байна. 
Эхний 5 жилд хүдрийн анхдагч агуулгыг хэвийн агуулгын 115%-иар авав.  

1.2.3.2. Баяжуулах үйлдвэрийн хүчин чадал 
 
Баяжуулах үйлдвэр эхний жилүүдэд Баруун Өмнөд ордын ил уурхай ба Хойд Хюго 
ордын далд уурхайгаас жилд 35 сая тонн (хоногт 100 мян.тн) хүдэр боловсруулах 
хүчин чадалтайгаар эхэлнэ. Үйлдвэр ашиглалтын 6 дахь жилээс баяжуулах 
үйлдвэрийн өргөтгөлийн ажил гүйцэтгэснээр жилд 58 сая тонн хүдэр боловсруулах 
хүчин чадалд хүрнэ. Эхний жилүүдэд баяжмал үйлдвэрлэлийн хэмжээ 380-700 
мянган тоннд хэлбэлзэх ба 6 дахь жилээс үйлдвэр хоногт 150 мян.тн хүдэр 
боловсруулах үед баяжмал үйлдвэрлэлийн хэмжээ жилд 2 сая тоннд хүрнэ. 
Ашиглалтын 65 жилийн хугацаанд баяжмал үйлдвэрлэл жилд дунджаар 1.2 сая тонн 
байна. Баяжуулах үйлдвэр ашиглалтын нийт хугацаанд 78.5 саятонн баяжмал 
үйлдвэрлэх бөгөөд уг баяжмалд зэс 22.7 сая тонн (50 тэрбум фунт), алт 804.7 тонн 
(25.8 сая унци), мөнгө 5329 тонн (171 сая унци), молбиден 50.0 мянган тонн (109 сая 
фунт) тус тус агуулагдана (Хүснэгт 1 - 8). 
 

ХҮСНЭГТ 1 - 8. БАЯЖУУЛАХ ҮЙЛДВЭРИЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ (АШИГЛАЛТЫН 65 
ЖИЛИЙН ХУГАЦААНД) 

Үзүүлэлт Бүгд (ашиглалтын 
нийт хугацаанд) 

Дундаж (ашиглалтын 
нийт хугацаанд) 

Боловсруулах хүдрийн хэмжээ (сая.тн) 2,801.0 43.1 
Хүдэр дэх металлын агуулга   
Зэс (%) 0.92  
Алт (г/тн) 0.36  
Мөнгө (г/тн) 2.28  
Металл авалт   
Зэс (%) 88.7  
Алт (%) 78.8  
Мөнгө (%) 83.4  
Зэсийн баяжмал (мян.тн) 78,511.0 1208 
Зэсийн агуулга (%) 29.0  
Алтны агуулга (г/тн) 12.87  
Мөнгөний агуулга (г/тн) 74.52  
Баяжмал дахь металл   
Зэс (мян.тн) 22.768 350 
Зэс (сая.фунт) 50.150 772 
Алт (мян.унц) 25.874 398 
Мөнгө (мян.унц) 171,362.0 2,636.0 
Молибден (мян.унц) 50.0 0.76 
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Ашиглалтын 3 дахь жилээс хойд Хюго ордын блокчлон олборлох далд уурхай 
ашиглалтанд орж баяжуулах үйлдвэрт өндөр агуулгатай нийлүүлэх боломжийг 
бүрдүүлнэ. Ингэснээр Баруун өмнөд ордын ил уурхайгаас гарах бага агуулгатай 
хүдрийн хэмжээг аажим бууруулна. Далд уурхайн хүдэр боловсруулагдах үед 
нунтаглалтын 3 дахь шугам ашиглалтанд орно. Мөн далд уурхайн өндөр агуулагтай 
хүдрийн хэмжээ нэмэгдсэнээр баяжуулах үйлдвэрт орох хүдрийн агуулга, мөн 
түүнчлэн баяжмал үйлдвэрлэл-металл гаргалтын хэмжээ нэмэгдэнэ. Үүнтэй уялдан 
флотацийн бүх циклүүд, баяжмал гүйцээн нунтаглах ангилах, өтгөрүүлэх шүүх бүх 
дамжлагуудад шаардлагатай өргөтгөлийн ажлуудыг урьдчилан гүйцэтгэсэн байна. 
 
Баяжуулах үйлдвэр ашиглалтанд орсноос эхлэн төслийн ажиллагсдын тоо 
нэмэгдсээр 2019 онд тогтворжино (Хүснэгт 1 - 9). 
 

ХҮСНЭГТ 1 - 9. ТӨСЛИЙН АЖИЛЛАХ ХҮЧНИЙ ТОО 
Төслийн 

ажиллагсад 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Дотоод 1009 4331 7600 6610 4006 3143 3181 3168 3218 3230 
Гадаад 170 1634 5568 4049 742 566 417 319 324 326 
Төслийн хэмжээнд 
нийт 1179 5964 13168 10659 4748 3709 3598 3487 3542 3556 

Дотоодын 
ажиллагсдын 
эзлэх хувь 

80% 75% 58% 63% 84% 85% 88% 91% 91% 91% 

 
1.2.3.3. Үйлдвэрлэлийн процесс  
 
Баяжуулах үйлдвэрийн технологийн тайлбар 
“Оюу-Толгой” төслийн баяжуулах үйлдвэр нь орчин үед түгээмэл ашиглагдаж буй 
технологи,  тоног төхөөрөмжүүдэд үндэслэгдсэн бөгөөд тоног төхөөрөмжийн тоо, 
суурилуулалтын талбай, цахилгаан энергийн зарцуулалтыг бууруулах чиглэлд том 
хэмжээний, өндөр хүчин чадалтай төхөөрөмжүүд ашиглагдана. Зэс-алтны порфирын 
хүдэр боловсруулах баяжуулах үйлдвэр нь орчин үеийн тэргүүлэх үйлдвэр байх юм. 
Үйлдвэрийн технологийн хялбаршуулсан схемийг дараах зургаар үзүүлэв. 
Баяжуулах үйлдвэр нь дараахи технологийн хэсгүүдээс бүрдэнэ (Зураг 1- 8). Үүнд: 

1) Хүдэр хүлээн авах анхдагч бутлалтын хэсэг 
2) Хүдрийн овоолгын хэсэг 
3) Нунтаглалтын хэсэг 
4) Флотаци ба гүйцээн нунтаглалтын хэсэг 
5) Баяжмалыг усгүйжүүлэх, хадгалах ба тээвэрлэх 
6) Хаягдал хадгалах байгууламж 
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ЗУРАГ 1- 8. БАЯЖУУЛАХ ПРОЦЕССЫН ХЯЛБАРШУУЛСАН БҮДҮҮВЧ 

Үйлдвэрлэлийн үе шатуудыг дор товчлон тайлбарлав: 

1) АНХДАГЧ БУТЛУУР БА ХҮДЭР ТЭЭВЭРЛЭХ ХЭСЭГ   
 
Хүдэр хүлээн авах    
Үйлдвэр 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 анхдагч бутлуурт буулгаж цаашид хүдрийн 
нөөцийн овоолгод шилжүүлнэ. Далд уурхай ашиглалтын хоѐр дахь жилээс тэжээгч 
ба хоѐр дахь туузан дамжуулагч (алсад дамжуулах-overland conveyor) 
суурилагдсанаар далд уурхайн хүдрийг хүдрийн нөөцийн овоолгод шууд дамжуулна. 
Энэ шатанд хүдрийн нөөцийн овоолгын байгууламжийг өргөтгөхийн зэрэгцээ 
овоолгын дагууд хүдэр хуваарилан буулгагчийг суурилуулна. Ил уурхайгаас 
олборлогдох хүдрийг хүнд даацийн тээврийн хэрэгслээр тээвэрлэн 1.52 м x 2.87 м 
(60" x 113")-хэмжээтэй 525 тоннын багтаамжтай анхдагч бутлалтын конусан 
бутлуурыг тэжээх бункерт буулгана (Зураг 1- 9) 
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ЗУРАГ 1- 9. АНХДАГЧ БУТЛУУРЫН ХҮДЭР ХҮЛЭЭН АВАХ ХЭСЭГ 

 
Багтаамжийг нь хамгийн дээд түвшинд байлгах, мөн анхдагч бутлуурын үндсэн 
конусан корпус, хаалт, хуягны элэгдлийг тэнцвэржүүлэхийн тулд хоѐр талаас  
тээврийн хэрэгслээс хүдэр буулгах боломжтой хүдэр хүлээн авах бункерыг бүтээсэн. 
Хүдэр буулгах бункер нь хүдрийн илүүдлийг агуулах талбай болохоос гадна 
бутлуурын чагтан гол, үндсэн голын иж бүрдэлд гэмтэл учруулахгүйгээр хүдрийг 
бутлуурын камерт чиглүүлэн оруулах үүрэгтэй. Хүдэр буулгах бункерт хоѐр 
байрлалаас оруулах чулуулгийн хайрцаг ашигласнаар механик эд ангийн эдэлгээний 
хугацааг уртасгаж, тэжээлийг бутлуурт жигд тарааж өгдөг. (Чулуулгийн хайрцаг гэж 
ган дээр эсвэл элэгддэг материалаас бусад материал дээр хүдэр цохиж буух зохион 
байгуулалтыг илэрхийлсэн нэр томьѐо юм) Анхдагч бутлуурт хүдэр буулгах гэрлэн 
дохионы хоѐр төхөөрөмж байх ба тэдгээрийн нэг нь хоѐр байрлалаас оруулах 
буулгах бункерын баруун талд, нөгөө нь зүүн талд байрлана. Хүдэр буулгах явцад 
тээврийн машины жолооч эдгээр гэрлэн дохиог харах боломжтой байна. “Буулга” 
гэсэн бичигтэй ногоон гэрэл ассан тал нь хүдрийг бункерт буулгах зөвшөөрөл 
олгоно. Энэ үед “Буулгахгүй” гэсэн бичигтэй улаан гэрэл нөгөө талд ассан байна. 
Технологийн процессын нөхцөл нь бутлуурыг хамгаалах шаардлагатай болохыг 
анхааруулах үед “Буулгахгүй” гэсэн бичигтэй улаан гэрэл блоклолтын улмаас 
автоматаар асна. Бутлуурын оператор “Буулга”, “Буулгахгүй” гэсэн бичигтэй 
гэрлүүдийг шаардлагатай үед нь гараар удирдана. 
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Сумт кран 
Буулгах бункерын ойролцоо суурь бүхий (Apletton JIB Crane) 115 тоннын сумт кран 
суурилуулсан байна. Энэхүү кран нь өөрийн тооцоот суналтын дээд урт болох 12 
метрт 115 тонн ачаа өргөх хүчин чадалтай. Үндсэндээ бутлуурын үндсэн гол, 
хөдөлгөөнт конусыг өргөх, мөн том хэмжээтэй бутлах боломжгүй гадны биет 
бутлуурыг бөглөсөн тохиолдолд тухайн бутлуурыг цэвэрлэхэд сумт краныг 
ашиглана. Уг краныг түүнчлэн хөдөлгөөнт конус, үндсэн конусан корпусыг солих гэх 
мэт засвар үйлчилгээний зориулалтаар ашиглана. 
 
Гидравлик чулуу бутлагч 
“Allied” компанид үйлдвэрлэсэн суурь бүхий сумны системийн (Alleid Boom Model 
3922) 1780 x 1680 x 1425 мм-н хэмжээтэй гидравлик чулуу бутлагчийг бутлуурын 
буулгах бункерын хажууд байрлуулна. Зарим үед том хэмжээтэй чулуунууд чагтан 
голын бариул дээгүүр даван гарч, бутлуурт очих тэжээлийн орох замыг хэсэгчлэн 
бөглөдөг. Суман дээр суурилуулсан гидравлик чулуу бутлагчийн тусламжтай тэдгээр 
хэт том хэмжээтэй чулууг эргүүлэх буюу бутлах ѐстой. Эсвэл тросс юм уу гинжин 
татуурга, сумт кран ашиглан, бутлуурын бутлалтын орон зайнаас  зайлуулах ѐстой. 
Түүнчлэн гидравлик чулуу бутлагчийг бутлуурын дээгүүр давж гарсан хүдрийг 
бутлахад ашиглахаас гадна буулгах бункерын хэмжээг багасгах (өөрөөр хэлбэл, 
буулгах бункерт хүдэр байнга хуримтлагдаж бөөгнөрсөн талаас сул сийрэг 
материалыг зайлуулах) зорилгоор ашиглаж болно. 
 
Анхдагч бутлуур  
Анхдагч бутлуур нь  (Traylor Type UD Gyratory Crusher) 1525 мм х 2870 мм-ийн 
хэмжээтэй конусан бутлуур юм. Ердийн нөхцөлд бутлуурт орох тэжээлийн 80% нь 
тэжээлийн нүхний гуравны хоѐр буюу 1017 мм-с бага хэмжээтэй байвал зохино. 
Ширхэглэлийн ийм бүрэлдэхүүн нь бутлуурын нүхний бөглөрөх магадлалыг 
бууруулж, бутлах камер сайтар дүүрсэн үед холхивчинд очих ачааллыг жигд 
хуваарилах нөхцөлийг хангадаг. Бутлуурын асгах завсарын зай  150 мм байх үед 
бутлагдсан хүдрийн тэжээлийн хэмжээ 6087 тонн/цаг байна.  Энэ үед буталагдсан 
хүдрийн 80% нь 140 мм-ээс бага хэмжээтэй гарна. Ердийн конусан бутлуурын хувьд 
үндсэн их биеийг цутгасан ган рамаас бүрдэх ба доод хэсэгт хөтлөх механизм 
суурилуулсан байна (Зураг 1- 10). 
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ЗУРАГ 1- 10. АНХДАГЧ БУТЛУУР БА ТЭЭВЭРЛЭЛТ  

 
 
60” X 113” FFE Том бутлалтын конусан бутлуурын сонголт – FFE Загвар  
60” X 113” хэмжээтэй том бутлалтын конусан бутлуурын хүчин чадлыг FLSmidth-н 
загварт тулгуурлан урьдчилан тооцсон. Олборлогдох хүдрийн тэсэлгээний 
шаардлага ба том бутлуурын тэжээлийн ширхэглэлийн шаардлагыг  “Scott Mine 
Consulting Services”-н бэлтгэсэн “Оюу Толгой Ил уурхайн тэсэлгээний шаардлага 
15NOV04” тайланд үндэслэн гаргасан. Бутлуурын ажлын индексийг “Лайкфилд 
Ресеарч” ба “АМТЕК” лабораторуудад гүйцэтгэсэн туршилтын үр дүнд үндэслэсэн.  
 
Нөөцлөх бункер 
Бутлагдсан хүдэр бутлуурын доор байрлах, 525 тоннын багтаамжтай нөөцлөх 
бункерт орно . Бутлагдсан хүдэр нөөцлөх бункерын доорхи хавтант тэжээгч дээр 
шууд унаж, тэжээгчийн хавтан болон роликийг гэмтэхээс сэргийлэх үүднээс нөөцлөх 
бункерт хүдэр агуулагдах хамгийн бага түвшнийг зааж өгдөг. Илүүдлийн бункерын 
түвшнийг хавтант тэжээгчийн хурдаар тохируулна. Нөөцлөх бункерын хүдрийн 
түвшин хэт багасвал хавтант тэжээгч унтардаг. Нөөцлөх бункерын хүдрийн түвшин 
хэт ихэсвэл буулгах бункер дээрх “Буулгахгүй” гэсэн бичигтэй улаан гэрэл асаж, 
тээврийн машины жолооч нарт буулгах ажлаа зогсоохыг анхааруулна. Нөөцлөх 
бункерын хүдрийн түвшин хэт дээшилсэн тохиолдолд бутлуур унтардаг. Ингэснээр 
бутлуурын доод их биеийн иж бүрдэл дотор хүдэр бөөгнөрч, үндсэн гол, араат голыг 
гэмтээхээс сэргийлдэг. 
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Туузан дамжуулагчаар хүдэр тээвэрлэх 
Нөөцлөх бункерээс тэжээгчээр хүдрийг туузан дамжуулагчид жигд ачааллан 
баяжуулах үйлдвэрийн ойролцоо байрлах хүдрийн нөөцийн овоолгоруу тээвэрлэнэ. 
Буулгах бункерүүд болон тэжээл дамжих цэгүүдэд тоос дарах ус шүршигч байрлана. 
Урт дамжуулагчийг механик гэмтлээс хамгаалах зорилгоор богино туузан тэжээгчээр 
хавтант тэжээгүүр болон 4-км урттай туузан дамжуулагчдын хооронд хүдрийг 
шилжүүлнэ. Хавтант тэжээгүүр, богино туузан дамжуулагчдын хөтлөх дамрын хэсэгт 
байрлуулсан өөрөө-өөрийгөө цэвэрлэх соронзон, мөн богино туузан тэжээгч болон 
алсад дамжуулах туузан дамжуулагчид байрлуулсан металл илрүүлэгчийн 
тусламжтайгаар хаягдал төмөр орж гэмтээхээс хамгаална. Алсад дамжуулах туузан 
дамжуулагчид нь мөн тууз тасралт илрүүлэгчээр тоноглогдоно. Алсад дамжуулах 
туузан дамжуулагч хүдрийг хоѐр дахь туузан дамжуулагчид шилжүүлж энэ нь цааш 
том бутлагдсан хүдрийн овоолгоруу өргөж тээвэрлэнэ. Салхины нөлөө болон шороо 
тоосоор бохирдохоос сэргийлж том бутлагдсан хүдрийн овоолгыг битүүмжилнэ. 
Хүдрийн овоолгын туузан дамжуулагчийн хөтлөх дамар нь хүдрийн овоолгын 
байгууламж дотор байрлах буулгагчаар тоноглогдсон. Буулгагч хүдрийг агуулах дахь 
хүдрийн овоолгын дагуу жигд хуваарилан буулгана. 
 

2) ХҮДРИЙН ОВООЛГО 

Далд уурхайн хүдрийн овоолго 
Далд уурхайн олборлолт өсч эхлэхэд уурхайн босоо амны ойролцоо байрлах 20,000 
тонн хүдрийн багтаамжтай, битүүмжлэгдсэн, хүдэр түр хадгалах агуулахыг барьж 
эхэлнэ (Зураг 1- 11). Энэ байгууламж нь үйлдвэр ашиглалтанд орсноор гурав дахь 
жилд гол үүрэгтэй ашиглагдана.  
 

 
ЗУРАГ 1- 11. ДАЛД УУРХАЙН ХҮДРИЙН АГУУЛАХ 

Эх үүсвэр:  Smart Plant Design review software 
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Хүдрийн овоолгоос хоѐр туузан тэжээгчээр хүдрийг алсад дамжуулах туузан 
дамжуулагчид шилжүүлнэ. Далд уурхайн хүдэр нь харьцангуй өндөр агуулгатай тул 
нөөц хүдрийн овоолгод шилжүүлэх хүдрийн хэмжээг ил уурхайн ажилтай уялдуулан 
хүдрийг дундажлана. Тэжээгч дээр байрлах өөрөө-өөрийгөө цэвэрлэх соронзон, мөн 
металл илрүүлэгч болон туузны урагдал тогтоогч төхөөрөмжүүд нь алсад дамжуулах 
хоѐр дахь туузан дамжуулагчид, тэдгээрийн дараа байрлах  төхөөрөмжүүдэд 
хаягдал төмөр орж гэмтээж, доголдуулахаас сэргийлнэ. Алсад дамжуулах туузан 
дамжуулагч хүдрийг нөөц овоолгын байгууламж дотор байрлах ил уурхайн өргөх 
туузан дамжуулагчтай зэрэгцээ байрлах хоѐр дахь өргөх-буулгах туузан 
дамжуулагчид шилжүүлнэ. Хоѐр дахь өргөх туузан дамжуулагч нь мөн овоолгын 
дагууд хүдрийг жигд хуваарилан буулгагчаар тоноглогдсон.  
 
Хүдрийн нөөцийн овоолго 
Нунтаглалтын хэсгийн хоѐр шугамыг тэжээх хүдрийн нөөцийн овоолгын хөдөлгөөнт 
хүдрийн хэмжээ нь 70,000 тонн, нийт багтаамж нь 340,000 тонн юм. Энэ нь уурхай 
ашиглалтын эхэн үед 16.5 цагийн нөөц юм. Нунтаглалтын гуравдагч шугамыг 
суурилуулахад хүдрийн овоолгын агуулахад өргөтгөл хийж эзэлхүүнийг 
нэмэгдүүлэхийн зэрэгцээ хүдэр тэжээх нэмэлт шугам суурилуулна. Хүдрийн нөөцийн 
овоолгын доор туннель хийнэ. Туннель дотор урт туузан конвейер байх ба хүдрийг 
нарийн ширхэгтэй бутлах хэсэг эсвэл хагас өөрөө нунтаглах тээрэмд дамжуулна. 
Овоолго дахь хүдрийг эхлээд тэжээгч конвейерт өгөх  ба буулгах нүхнүүд туннелийн 
дээд хэсэгт овоолгын яг доор байрлана. Хүдэр нь эдгээр нүхээр тэжээгүүрт асгарах 
ба нүх бүрийн дор нэг тэжээгүүр байна. Тэжээгүүрийн хурдыг тохируулан тэжээгч 
конвейерт ачааллана. Овоолго дахь хүдрийн ихэнхи нь буулгах нүхээр доош асгаран  
тэжээгүүрт ачааллагдана.  Буулгах нүхээр чөлөөтэй асгарч чадах хүдрийн хэмжээг 
хөдөлгөөнт хэсэг  гэнэ. Гэвч овоолгын геометрээс хамааран зарим нь буулгах нүхээр 
чөлөөтэй урсч чаддаггүй. Буулгах нүхээр чөлөөтэй урсч чадахгүй хүдрийн хэмжээг  
хөдөлгөөнтэй бус хэсэг гэнэ. Баруун талын раманд байгаа овоолгын хэрээсээр 
тэмдэглэсэн хүдрийн хэсэг нь хөдөлгөөнтэй бус хэсгийг илэрхийлж байна. 
Тэжээгчийн хурд  нь ХӨН тээрмийн ачаалалаар хязгаарлагдана. Том бутлагдсан 
хүдрийн овоолгын тэжээх хэсэгт засвар үйлчилгээний үед хүдрийн овоолгын 
хөдөлгөөнгүй хэсгийг бульдозероор түрж тэжээгчрүү оруулах шаардлага гарна. ХӨН 
тээрмийг тэжээх туузан дамжуулагч тус бүр нь дайрганы бутлуурын бункерээс гарах 
материалын туузан дамжуулагчаас бутлагдсан дайргыг хүлээн авна (Зураг 1-12).  
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Том бутлагдсан хүдрийн агуулах
Хөдөлгөөнт хүдрийн1 хоногийн  нөөц

ХӨН Тээрмийн ган 
бөөрөнцгийн бункер

Ган бөөрөнцгийн 
тэжээгүүр

Тэжээх туузан дамжуулагч-шугам 1Туузан жин

Туузан жин

Тэжээгчүүд

Бутлагдсан 
дайрганы бункер

Тэжээгч

ХӨН тээрмийн тэжээлийн туузан дамжуулагч-шугам 1

ХӨН тээрмийн 
тэжээлийн хоолой руу

Бульдозер

Дайрганы бутлуураас гарах 
материалын туузан 

дамжуулагч

Нийт 3 хоногийн  хүдрийн нөөц

 
ЗУРАГ 1- 12. НӨӨЦИЙН ОВООЛГООС ХӨН ТЭЭРМИЙГ ТЭЖЭЭХ 

 
3) НУНТАГЛАЛТ 

Ерөнхий 
Нунтаглалтанд дэлхий дахинд түгээмэл ашиглагддаг төхөөрөмжүүдийг ашиглагдах 
ба  доор дурдагдах тоног  төхөөрөмжүүд нь механик талаасаа ашиглалтын 
итгэлцүүр өндөртэй. Шууд болон шууд бус хяналтын системээр хялбар 
удирдагдахаас гадна нунтаглалтын нэгж энерги зарцуулалт нь хамгийн бага байх 
юм. Үйлдвэрийн ашиглалтын 1-р ээлжинд нунтаглалтын циклд зэрэгцээ ажиллах 
хоѐр шугам байх ба тус бүр задгай циклийн ХӨН тээрэм, түүний дараа дайрга 
бутлалтын түгээмэл схем, багц гидроциклонтой битүү циклд ажиллах хоѐр 
бөөрөнцөгт тээрмээс бүрдэнэ. Дайрган бутлуур нь критик ангиллын материалыг 
багасгаснаар ХӨН тээрмийн энерги зарцуулалтыг бууруулна. Нунтаглах циклийн 
бүтээгдэхүүний бүхэллэгийн 80% нь 159 микроноос бага (Р80% -159 микрон) байх ба 
энэ нь флотацийн зохистой бүхэллэгийн хэмжээ болох юм. Үйлдвэрийн ашиглалтын 
1-р ээлжинд нунтаглах хэсгийн хүдэр боловсруулах хүчин чадал нь хоногт дунджаар 
96000 тонн байна. 2-р өргөтгөл хийгдвэл нунтаглалтын гурав дахь шугамыг нэмсэний 
дараа хүчин чадал 160000 тонн-д хүрнэ. Нунтаглалтын тээрмүүд нь баяжуулах 
үйлдвэрийн барилгын хоѐр хэсэгт байрлах ба нэгдүгээр хэсэгт ХӨН, хоѐрдугаар 
хэсэгт бөөрөнцөгт тээрэм байрлах ба тус бүрдээ гүүрэн кранаар тоноглогдож 
тээрмийн хөдөлгүүр зэрэг том эд ангиудыг өргөхөд ашиглагдана. Засварын хэсгийн 
гүүрэн кран нь төхөөрөмж суурилуулсан талбай хүртэл сунаж ажиллах ба 
нунтаглалтын хэсгийн кранаар төхөөрөмжийг энэ хэсэгт буулгаад засварын хэсгийн 
кранаар цааш засвар хийх хэсэгт дамжуулна (Зураг 1- 13).  
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ЗУРАГ 1- 13. БАЯЖУУЛАХ ҮЙЛДВЭРИЙН ХӨН БА БӨӨРӨНЦӨГТ ТЭЭРМИЙН ХЭСЭГ 

 
Ихэнх засвар, үйлчилгээг тээрмүүдийн тэжээлийн амсраар орж гүйцэтгэнэ. Тээрмийн 
хуягийг баяжуулах хэсгийн барилгын зүүн талын хаалгаар авто-тээврийн хэрэгслээр 
оруулж тээрмийн ар талд байрлах хураах цэгт буулгана. ХӨН ба бөөрөнцөгт тээрэм 
тус бүрт хуяг солих нэг нэг төхөөрөмж ажиллана. Тээрмийн тэжээх амсрын 
ойролцоох хөшүүрэгт краныг тээрмийн хуяг солих ажиллагаанд ашиглана. Боолт 
суллах, чангалах зориулалттай гидравлик төхөөрөмжөөр мөн тоноглогдоно. 
Тээрмүүдэд тавигдах тэжээлийн зургаан хоолойг цахилгаан-гидравлик 
тээвэрлэгчээр шилжүүлнэ. ХӨН ба бөөрөнцөгт тээрмүүдийн дунд нэг нэг нэмэлт 
тэжээх хоолой тавигдана.  
 

Хагас өөрөө 
нунтаглалтын тээрэм 

№1

Хагас өөрөө 
нунтаглалтын тээрэм 

№2

Чичиргээт 
шигшүүр № 1

Чичиргээт шигшүүр № 2

Насос № 1

Насос № 2

Тэжээгч №2 Тэжээгч №3

конвейер №2 конвейер №3

Насосын 
хайрцаг № 1

Насосын 
хайрцаг № 2

Дайрганы конвейер (2)

Дайрганы конвейер (2)

Бөмбөлөгт тээрмийн хувиарлагч (2)

Бөмбөлөгт тээрмийн хувиарлагч (2)

Дайрга буцаах тэжээгч 

Дайрганы 
богино эргэлт Бутлагдсан 

дайрганы 
конвеир 

№1-3 Дайрганы бутлуур

P8075 mm Дайрганы агуулах
3*800тн

Тэжээгүүр №1-3

Дайрганы агуулахын 
конвеир №2

Дайрганы дамжуулах 
конвеир №2

Дайрганы 
конвеир №2

 
ЗУРАГ 1- 14. ХӨН ТЭЭРЭМ БА ДАЙРГА БУТЛУУР 
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Зураг 1-14-д үйлдвэрийн ашиглалтын 1-р ээлжийн ХӨН тээрэм ба дайрга бутлалтын 
схемийг үзүүлэв. Нунтаглалтын хос шугамын дунд дайрганы бутлуурын нэг шугам 
ажиллах ба бутлагдсан дайрга ХӨН шугам тус бүрт хуваагдан орно. Дайрга тэжээх 
агуулах ашигласнаар тээрэм ба бутлуурын жигд уялдаатай ажиллагааг хангана. 
Үүний зэрэгцээ дайрга тэжээх агуулах нь тухайн циклийг тэнцвэржүүлэх болон 
зохистой горимоор ажиллуулах, бөөрөнцөгт тээрмийг хуяглах үед бүх дайргыг 
бутлалгүйгээр ХӨН тээрмүүдэд тэжээж, хүчин чадлыг бууруулах, ХӨН тээрмийн 
боломжит бүх чадлыг ашигласнаар үлдсэн бөөрөнцөгт тээрэмд нарийн бүхэллэгтэй 
материал тэжээх зэрэг ажиллагааг зохицуулна.  
 
Хагас өөрөө нунтаглагч тээрэм 
“Оюу Толгой”-н баяжуулах үйлдвэрт ашиглагдах ХӨН тээрэмтэй ижил техникийн 
үзүүлэлт бүхий тээрэм нь дэлхий дахины уул уурхайн салбарын тэргүүлэх 
үйлдвэрүүд болох Чилийн Эскондидо, Мексикийн Пенаскюито, Бразилийн Соссего, 
Индонезийн Фреефорт зэрэг олон үйлдвэрүүд амжилттай ашиглаж байна 
(Escondida-Chile, Penasquito-Mexico, Sossego-Brazil, Freeport-Indonesia). Энд 
ашиглагдах ХӨН тээрмүүд нь дэлхий дахинд хүлээн зөвшөөрөгдсөн, өргөн 
ашиглагддаг технологи юм. ХӨН тээрэм (38'x23' Fuller Traylor Grinding Mill) тус бүр нь 
хэмжээгээрээ 11.6 м Х 6.9м (EGL-Effective grinding length-нунтаглалтын ашигтай урт 
нь тээрмийн урттай тэнцүү; 38феет х 22.5 феет), ба Фреефорт-4, Эскондидо IV, 
болон Антимина үйлдвэрт ашиглаж буй тээрмүүдтэй ижил төрлийнх юм. ХӨН тээрэм 
нь 20 мега Вт-н чадалтай хүрээлсэн цахилгаан хөдөлгүүрээр тоноглогдох бөгөөд ган 
бөөрөнцгийн ачаалал нь эзэлхүүний 15%, тээрмийн нийт ачаалал нь 28%, эргэлтийн 
хурд нь хязгаарын хурдныхаа 75-80%-д зэрэг нөхцөлд ажиллах болно. Торны 
(решетка) нүх нь 75 мм байх боловч элэгдсээр 85 мм болно. Булинга өргөгч нь 
радиал байх ба тороор дамжин гарах материалын урсгал нь тээрмийн амсрын гүн 
болон гаргах хоолойн зохистой хэлбэрээр тохируулагдана.  
 
ХӨН тээрмээс гарах материалын дээд хэмжээ нь 75 мм байх ба 13 мм-н тромелл 
шигшүүрээр дамжин гарахдаа ихэнх ус болон нарийн бүхэллэгтэй материал нь 
зайлуулагдана. Тромелл шигшүүрийн (бутар) нэмэх бүтээгдэхүүн нь 14 мм торны 
нүх бүхий (Schenck Process Vibrating Screen) 3050x6100 мм хэмжээтэй чичиргээт 
шигшүүрээр шигшигдэж угаагдана. Угаагдсан дайрга нь 746 кВт чадал бүхий гурван 
конусан бутлуурын өмнө байрлах дайрга тэжээх агуулахад тээвэрлэгдэнэ. Тромелл 
болон чичиргээт шигшүүрүүдийн хасах бүтээгдэхүүнүүд нь ХӨН тээрмийн насосын 
хайрцагт хуримтлагдаж бөөрөнцөгт тээрмийн насосны хайрцаг руу  шахагдана. 
 
Дайрга бутлалт 
ХӨН тээрмээс гарах дайрга туузан дамжуулагчаар дайрга тэжээх агуулахад 
тээвэрлэгдэнэ. Туузан дамжуулагчууд  дээр байрлах өөрөө-өөрийгөө цэвэрлэх 
соронз нь бутлуурт механик төмрийн хаягдлал орохоос хамгаална. Бутлуур нь 750 
кВт-ын цахилгаан хөдөлгүүрийн  чадалтай (METSO MP1000 Cone Crusher) конусан 
бутлуур байна. Конусан бутлуураас 80% нь 13 мм-ээс бага хэмжээтэй жижгэрч, 
бутлагдсан бүтээгдэхүүн гарна. Бутлагдсан бүтээгдэхүүн нь дайрганы бункерт орж 
түүнээс тэнцүү хэмжээгээр ХӨН тээрмийг тэжээх туузан дамжуулагчид шилжинэ  
(Зураг 1- 15).  
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ЗУРАГ 1- 15. ДАЙРГА БУТЛУУРЫН ХЭСЭГ БА ДАЙРГАНЫ ТУУЗАН ДАМЖУУЛАГЧУУД 

 
Бөөрөнцөгт тээрэм 
ХӨН тээрэм тус бүрт  7.3 м Х 11.0 м хэмжээтэй  хоѐр (24'x36.5' Fuller Traylor Grinding 
Mill)  бөөрөнцөгт тээрэм, нийт 4 бөөрөнцөгт тээрэм ажиллана (Зураг 9). Бөөрөнцөгт 
тээрэм тус бүр тогтмол хурдтай, 5.7 кВт чадалтай  хос цахилгаан хөдөлгүүрээр 
тоноглогдох ба энэ нь холхивчит араат дамжуулгад муфтээр (даралтад агаарын) 
холбогдоно.  Зураг 1- 16-д бөөрөнцөгт тээрмийн хэсгийн хялбаршуулсан схемийг 
үзүүлэв. 

ЗУРАГ 1- 16. БӨӨРӨНЦӨГТ ТЭЭРМИЙН ХЭСЭГ 
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ХӨН тээрмийн тромелл шигшүүр болон чичэргээт шигшүүрийн торны доод 
бүтээгдхүүнүүд 187 м3-н эзэлхүүнтэй насосны хайрцагт цугларч насосоор 
бөөрөнцөгт тээрмийн хуваарилагчийн (2 ш) нэгэнд шахагдаж бөөрөнцөгт тээрэм тус 
бүрийн багц гидроциклоны тэжээлийн хайрцагт жигд хуваарилагдана. Хоѐр дахь 
хуваарилагч нь нөөцөнд байна. Урсгалын хэмжээ хэвийн үед бөөрөнцөгт тээрмүүд 
нь гидравликийн хувьд тэнцвэртэй байх нөхцөлийг хангах даралтын хуваарилагчдыг 
байрлуулсан. Насосын хайрцаг тус бүрт хувьсах хурдтай насос байрлаж булингыг  
800 мм диаметртэй 8 ширхэг (WARMAN CVX 800) багц гидроциклонд шахаж өгнө. 
Багц гидроциклоны халианы хатуугийн агуулга нь ойролцоогоор 33%, бүхэллэгийн 
80% нь 159 микроноос бага (Р80%) байна. Хэлхээ тус бүрээс материалыг сорьцолж, 
бүхэллэгийн хэмжээг автоматаар хэмжээд, урсгалуудыг нийлүүлэн флотацид өгнө. 
Багц гидроциклоны элс (доод бүтээгдэхүүн) нь битүү циклд эргэх ба ойролцоогоор 
33% ган бөөрөнцгийн ачаалалтай ажиллах бөөрөнцөгт тээрэмд буцаж орно. 
Бөөрөнцөгт тээрмийн амнаас гарах ган бөөрөнцгийн хэлтэрхийг ялгах, мөн тээрэмд 
хэлтэрхий хуримтлагдахаас хамгаалан соронзон систем суурилуулагдана. 
Бөөрөнцөгт тээрмийн үр ашиг болон багц гидроциклоны циклийн элэгдлийг 
ашиглалтын явцад сайжруулна. Бөөрөнцөгт тээрмээс гарах материал нь ХӨН 
тээрмээс гарах материалтай нийлж багц гидроциклоны тэжээлийн хайрцагт орно.  
 

Технологийн ус

ХӨН тээрмээс гарах 
материалын насосын 

хайрцаг

Дайрганы шигшүүрээс

ХӨН Тээрмийн чичиргээт 
шигшүүр №1-с

Насос № 1

бөөрөнцөгт тээрмийн 
тэжээлийн хувиарлагч №2

бөөрөнцөгт тээрмийн 
тэжээлийн хувиарлагч №1

бөөрөнцөгт 
тээрэм №1

бөөрөнцөгт 
тээрэм №2

Гидроциклоны 
багц №2

Гидроциклоны 
багц №1

Гидроциклоны 
багц №3

Насос № 1

Насос № 2

Үндсэн флотаци 
руу 

урвалжууд

Ган бөөрөнцөг тэжээх 
систем

Ган бөөрөнцөг хувиарлах 
систем

Бүхэллэгийн анализатор

 
ЗУРАГ 1- 17. НУНТАГЛАХ ЦИКЛ ТУС БҮРИЙН БӨӨРӨНЦӨГТ ТЭЭРМИЙН ХЭЛХЭЭ 

 
 
ХӨН ба Бөөрөнцөгт тээрэм, Дайрга бутлуурын сонголт - СЖС CEET Загвар 
“Лайкфилд Ресеарч” ба “АМТЕК” лабораторуудад гүйцэтгэсэн хүдрийн шинж 
чанарыг тодорхойлсон туршилтын үр дүнд тулгуурлан үйлдвэрийн хүчин чадлыг 
СЖС’s CEET загвар ашиглан урьдчилан тооцоолсон.  Мөн СЕЕТ загварын үр дүнг 
“ЖКСимМет” загварчлал болон хагас үйлдвэрлэлийн туршилтаар баталгаажуулсан. 
Хүдрийн хатуулаг тодорхойлох туршилтын үр дүнд үндэслэн геостатикийн блокын 
загварыг гаргаснаар үйлдвэрлэлийн хугацааны туршид хүдрийн төрлөөс 
хамааруулж хүчин чадлыг урьдчилан тооцоолсон. Блок загварт ашигласан хатуулагт 
тулгуурласан хүчин чадал ба нунтаглалтын алгоритмыг дор үзүүлэв.  

Тэгшитгэл. 1) T/H (тасралтгүй) = 29,320*Ci^0.19*SPI^-0.36*BM^-0.24;  Хамгийн 
их = 5,500 t/h 
Тэгшитгэл. 2) Нунтаглалт P80 = 113*Ci^0.26*SPI^-0.60*BM^0.88; хамгийн их = 
220 микрон 
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Үүнд: Ci-бутлуурын индекс, SPI-ХӨН тээрмийн ажлын индекс,  
BM-бөөрөнцөгт тээрмийн индекс 

СЖС-н тооцооны утга нь хангалттай бөгөөд эндээс гарах утгуудыг нөөцийг загварт 
ашиглаж болно гэж ЖДР Минпрос дүгнэсэн. 
 
Нунтаглагч биет 
Нунтаглагч ган бөмбөлгийг авто тээврийн хэрэгслээр тээвэрлэн авчирж хадгалах 
бункерт буулгана. Анхдагч нунтаглалтын ган бөөрөнцөг хадгалах бункер нь ХӨН 
тээрмийн тэжээлийн туузан дамжуулагчийн дээд хэсэгт байрлана. Автомат 
тэжээгчээр ган бөөрөнцгийг туузан дамжуулагчид хэмжиж тэжээнэ. Ган бөөрөнцөг 
тэжээх хоѐр дахь автомат төхөөрөмж нь хоѐрдогч нунтаглагч биетийг бөөрөнцөгт 
тээрмийн тэжээх амсарт хэмжин хуваарилана. Нунтаглах ган бөөрөнцөг нь 
бөөрөнцөгт тээрмийн ойролцоох бункерт хадгалагдах ба ган бөөрөнцгийг тээрмийн 
тэжээх амсарт ган торхоор тодорхой үечилсэн хугацаагаар ачаална. Босоо тээрэмд 
хэрэглэгдэх ган  бөөрөнцгүүд нь ойролцоогоор 19 мм-ийн диаметртэй байх ба 
тээрмийн дээд хэсэгт байрлах тэжээгчийн цоргоор  тээрэмд ачааллагдана. 
 

ХҮСНЭГТ 1 - 10. ГАН БӨӨРӨНЦӨГ 
Тээрэм Ган бөөрөнцгийн 

диаметр (мм) 
Ган бөөрөнцгийн хувийн 

зарцуулалт  кг/тн) 
ХӨН тээрэм 125-150 0.5 
Бөөрөнцөгт тээрэ 7 0.6 
Босоо тээрэм 19  . 3 

 

 
4) ФЛОТАЦИ БА ГҮЙЦЭЭН НУНТАГЛАЛТ 

Туршилтын ажлын үр дүнд зэс-порфирын хүдрийг баяжуулахад ашиглагддаг 
уламжлалт бөгөөд түгээмэл үндсэн, цэвэршүүлэх, хяналтын операцуудтай схемээр 
“Оюу Толгой”-н хүдрийг баяжуулах боломжтой нь тогтоогдсон ба  хялбаршуулсан 
технологийн схемийг  Зураг 1- 18, Зураг 1- 19-д тус тус үзүүлэв.  
 

 
ЗУРАГ 1- 18. ҮНДСЭН, ЦЭВЭРШҮҮЛЭХ, ХЯНАЛТЫН ФЛОТАЦИЙН МАШИНУУД 
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Зэс болон алтны эрдсүүд нь үндсэн флотациар авагдах бөгөөд гүйцээн 
нунтаглалтаар эрдсүүдийн урсгалыг сулласаны дараа цэвэршүүлэлтийн флотациар 
чанарыг дээшлүүлнэ. Үндсэн ба цэвэршүүлэлтийн-хяналтын хаягдал нь хаягдал 
өтгөрүүлэгчид орно. Цэвэршүүлэлтийн флотацийн баяжмал нь өтгөрүүлэгч, 
фильтрээр дамжин баяжмал хадгалах агуулахад хуримтлагдана. 
 

ХҮСНЭГТ 1 - 11. ФЛОТАЦИЙН ХЭСГИЙН ТӨСЛИЙН ТЕХНИКИЙН ДААЛГАВАР 
Үзүүлэлтүүд Нэгж Техникийн 

даалгаварын утгууд 
Үндсэн флотаци   
  Үргэлжлэх хугацаа Мин 25 
  Флотомашины ашигтай эзэлхүүн % 85 
  Тэжээл дэх хатуугийн агуулга %  33 
  pH  9.5-10.5 
Гүйцээн нунтаглалтын цикл   
  Тэжээл урсгалын хэмжээ, хатуугаар тн/ц 640 
  Баяжмалын P80 µm (микрон) 40 
  Тээрмийн төрөл  Босоо тээрэм 
  Баяжмалын Бондын индекс кВт-ц/т 17.9 
  Босоо тээрмийн үр ашгийн коэф  65 
1-р цэвэршүүлэлтийн флотаци   
  Флотомашины төрөл Том эзэлхүүнтэй танк 
  Флотомашины эзэлхүүн, тус бүр м3 160 
  Флотомашины ашигтай эзэлхүүн % 85 
Эцсийн цэвэршүүлэлтийн флотаци   
  pH  10-11.5 
  Флото камерын төрөл  Баганан төрлийн 
  Диаметр м 5.5 
  Өндөр м 16 
Цэвэршүүлэх-хяналтын флотаци   
  Флотомашины төрөл  Том эзэлхүүнтэй 
  Флотомашины эзэлхүүн, тус бүр М3 160 
  Флотомашины ашигтай эзэлхүүн % 85 
Баяжмал өтгөрүүлэгч   
  Өтгөрүүлэгчийн төрөл  Эрчимт суулттай 
Нэгж талбай дахь өтгөрүүлэлтийнх урд м2 / т/ө 0.181 
 Өтгөрсөн бүтээгдэхүүний хатуугийн агуулга %  64 
Баяжмал хадгалах торх   
 Нийт хадгалах багтаамж (Эзэлхүүн)  м3 54 
Фильтр   
  Фильтрийн төрөл  Даралтат 
  Нэгж талбайн шүүх хурд Кг хуурай/м2/ц 570 
  Фильтрийн кекийн чийглэг, % H2O % w/w 8.5-9.0 
Баяжмал ачаалалт   
 Зэсийн баяжмалын эзэлхүүнжин т/м3 2.1 
 Зэсийн баяжмалын чөлөөт гулсалтын өнцөг Градус 37 
 Шүүгдсэн баяжмал хадгалах багтаамж өдөр 10 
Хаягдал өтгөрүүлэгч   
 Өтгөрүүлэгчийн төрөл  Ердийн 
 Нэгж талбайн өтгөрүүлэх хурд м2-т/ө 0.065 
 Өтгөрсөн бүтээгдэхүүний хатуугийн агуулга % w/w 63.8 
Урвалжууд ба шохойн сүү   
Силосын багтаамж өдөр 15 
Шохойн сүүний эзэлхүүн өдөр 1 
Урвалж хадгалах багтаамж  өдөр 34 
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Үзүүлэлтүүд Нэгж Техникийн 
даалгаварын утгууд 

Нунтаглагч биет   
 Нийт хадгалах багтаамж өдөр 30 

 
 
Үндсэн флотаци  
Бөөрөнцөгт тээрмийн багц гидроциклоны халиа нь үндсэн флотацийн хуваарилагч 
руу өөрийн урсгалаар орж дөрвөн эгнээ тус бүр 8 ширхэг 160 м3 багтаамжтай 
(Wemco 160 M3 Flotation Cells) үндсэн флотацийн машинуудад хуваагдан орно. 
Үндсэн флотацийн үргэлжлэх хугацаа нь ойролцоогоор 25 минут. Үндсэн флотацийн 
хаягдал цуглуулах ховилд цугларч, сорьцлогдон флотацийн хаягдал цуглуулах 
хайрцагт цэвэршүүлэлтийн хяналтын хаягдалтай нийлнэ. Нийлсэн хаягдал нь 
сорьцлогдон хаягдал өтгөрүүлэгч рүү урсаж орно. 
 
“Оюу Толгой”-н баяжуулах үйлдвэрт ашиглагдах флотацийн машин, камеруудтай 
ижил техникийн үзүүлэлт бүхий флотомашинууд нь дэлхий дахины уул уурхайн 
салбарын тэргүүлэх үйлдвэрүүд болох Чилийн Эскондидо, Перугийн Серра Верда, 
Боливийн Минера Сан Кристобал зэрэг олон үйлдвэрүүд амжилттай ашиглаж байна 
(Escondida-Chile, CerroVerde-Peru, Minera SanCristobal-Bolivia. Эдгээр 
флотомашинууд нь дэлхий дахинд өргөн ашиглагддаг хүлээн зөвшөөрөгдсөн  
технологи юм.  
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ЗУРАГ 1- 19. ФЛОТАЦИ БА ГҮЙЦЭЭН НУНТАГЛАЛТЫН ЦИКЛ (УРЬДЧИЛСАН ЗУРАГ) 

 
Үндсэн флотацийн хэсэгт хоѐр гүүрэн кран барилгад тээврийн хэрэгсэл орох хэсэг 
хүртэл хүрч ажиллана. Сольсон төхөөрөмжүүдийг сэргээн засварлах зорилгоор 
засварын хэсэг рүү шилжүүлнэ. Флотацийн хэсгийн хойд талыг цаашид барилгыг 
өргөтгөхөд хялбар байлгах үүднээс тоног төхөөрөмж, шугам хоолой, кабелийн суваг 
зэргийг суурилуулаагүй чөлөөтэй үлдээсэн. Хойд Хюго ордын олборлолт 
нэмэгдэхтэй уялдан 4, 5 дахь жилээс баяжуулах хэсэгт сайжруулалт, шинэчлэл 
хийгдэнэ. Анхдагч хүдрийн агуулга нэмэгдэхтэй уялдан цэвэршүүлэх флотацийн 4-р 
эгнээ, нэмэлт 2 баяжмал шүүгчийг 4 дэх жилд суурилуулна.  Нэмэлт 4 баганан 
машиныг 5 дах жилд суурилуулна. Өргөтгөл 2 буюу 150000 тонн/хоног хүчин 
чадалтай ажиллах үед үндсэн, цэвэршүүлэх флотацийн нэмэлт эгнээ 
суурилуулахаас гадна баяжмал шүүгч нэмэгдэнэ. Нунтаглалтын гурав дахь 
шугамтай уялдан флотацийн нэмэлт эгнээг нунтаглалт флотацийн барилгын хойд 
хэсэгт суурилуулна. 
 
Гүйцээн нунтаглалт  
Чанарын шаардлага хангасан баяжмал үйлдвэрлэхийн тулд хүдрийг зохистой 
бүхэллэгтэй болтол нь нунтаглах зорилгоор босоо тээрмүүдийг багц гидроциклонтой 
битүү хэлхээнд ажиллуулна. Үндсэн флотацийн баяжмал нь цэвэршүүлэлт-хяналтын 
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баяжмалтай нийлж, 500 мм-н 18 ширхэг (WARMAN CVX 500) багц гидроциклоноор 
ангилагдах ба гироциклоны халианы хатуулгын агуулга нь ойролцоогоор 24%, (P80) 
нь 24 микрон байна. Багц гидроциклоны элс (доод бүтээгдэхүүн) нь битүү циклд 
ажиллах 4 ширхэг тус бүр нь 1119 кВт-н цахилгаан хөдөлгүүрийн чадалтай (Metso 
Minerals VTM-1500-WB) босоо тээрэмд 40 микрон хүртэл гүйцээн нунтаглагдана. 
Хүдрийн агуулга өсөх хэрээр нэмэгдэх хам баяжмалын үйлдвэрлэлтэй уялдан 
гүйцээн нунтаглалтын циклд өргөтгөл хийнэ. Үйлдвэрийн 1-р шатанд ашиглалтын 
эхний 4 жилд дөрвөн босоо тээрэм шаардлагатай бол тав дахь жилээс зургаа болж 
нэмэгдэнэ (Өргөтгөл 2 хэрэгжвэл нийт 9 босоо тээрэм шаардлагатай байхаар 
тооцогдож байна). Босоо тээрэм, цэвэршүүлэх флотацийн насосууд болон 
багануудын засвар үйлчилгээнд гүүрэн кран ашиглагдана. Флотацийн бүх насосууд 
суурилагдсан нөөц насостой ажиллана. 
 
1-р цэвэршүүлэлт ба цэвэршүүлэлийн хяналт  
Гүйцээн нунтаглалтын багц гидроциклоны халиа нь дахин цэвэршүүлэлтийн баганан 
флотомашины камерын бүтээгдэхүүнтэй нийлж тус бүр 8 ширхэг 160м3  багтаамжтай 
(Eimco 160 M3 Flotation Cells) флотомашинаас бүрдэх гурван эгнээ цэвэршүүлэлт-
хяналтын шугамд цэвэрлэгдэнэ. Гурав дахь жилээс баяжуулах үйлдвэрт өгөх  Хойд 
Хюго ордын хэмжээ нэмэгдэхэд дөрөв дэх эгнээг нэмж суурилуулна (өргөтгөл 2 
хэрэгжвэл цэвэршүүлэлтийн хяналтанд 6 флотомашин ажиллана). Бүх 
флотомашинуудын дөрөв нь цэвэршүүлэлтэнд, дөрөв нь цэвэршүүлэлтийн 
хяналтанд ажиллана. Цэвэршүүлэлтийн хяналтын баяжмал хам баяжмалтай нийлж 
гүйцээн нунтаглалтанд орно. Цэвэршүүлэлтийн хяналтын хаягдал нь ховилд цугларч 
тус бүртээ сорьцлогдон флотацийн хаягдал цуглуулах хайрцагт орно. Энд үндсэн 
флотацийн хаягдалтай нийлж өтгөрүүлэгч рүү урсаж орно. 
 
Баганан цэвэршүүлэлт 
1-р цэвэршүүлэлтийн баяжмал 5.5м диаметр х 16 м өндөртэй цэвэршүүлэлтийн 
(Eimco 5.5m Column Flotation Cell) флотацийн баганан флотомашины хуваарилагчид 
шахагдана. Хойд Хюго ордын олборлолттой уялдан өсөн нэмэгдэх баяжмал 
боловсруулахад дөрөв дэх жилээс нийт баганан флотомашины  тоог 8 болгож 
нэмэгдүүлнэ (өргөтгөл 2 хэрэгжвэл баганан флотомашины тоог 14 хүртэл 
нэмэгдүүлнэ). Баганан флотомашин нь эрчимт хөөс-угаах боломжтой тул 
баяжмалаас чөлөөлөгдсөн хоосон чулуулгийн нарийн хэсгийг дарж баяжмалын 
чанарыг нэмэгдүүлнэ. Баганан флотомашины бүтээгдэхүүн нь гүйцээн нунтаглах 
тээрмийн багц гидроциклоны халиатай нийлж 1-р цэвэршүүлэлтэнд эргэн орж 
баяжмалын чанарыг дээшлүүлнэ. Баганан флотомашины баяжмал нь эцсийн 
баяжмал болох ба баяжмал усгүйжүүлэх хэсэгрүү шахагдана. Энэ цикл нь дэлхий 
дахинд зэс-порфирын олон үйлдвэрүүдэд амжилттай ашиглагддаг.  
 
Сорьцлолт  
Дараах урсгалуудаас сорьцыг автоматаар авч баяжуулалтын үзүүлэлт болон 
технологийн процессыг хянахад ашиглана. 
 Анхдагч багц гидроциклоны халиа 
 үндсэн флотацийн баяжмал 
 үндсэн флотацийн хаягдал 
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 гүйцээн нунтаглалтын багц гидроциклоны халиа 
 цэвэршүүлэлтийн флотацийн тэжээл 
 цэвэршүүлэлтийн хяналтын флотацийн хаягдал  
 цэвэршүүлэлтийн баганан флотомашины тэжээл 
 цэвэршүүлэлтийн баганан флотомашины хаягдал 
 цэвэршүүлэлтийн баганан флотомашины баяжмал 
 эцсийн хаягдал. 

Шугамд суурилагдсан рентген анализаторууд нь операторууд болон удирдлагын 
өрөөнд мэдээллийг тасралтгүй дамжуулсанаар флотацийн процессыг оновчлох, 
технологийн горимын доголдлыг шуурхай залруулахад ашиглагдана. 
 

5) БАЯЖМАЛЫГ УСГҮЙЖҮҮЛЭХ, ХАДГАЛАХ БА  ТЭЭВЭРЛЭХ 

Баганан флотомашины баяжмал нь өтгөрүүлэгчрүү урсаж орно. Тус бүр нь 23 метр 
диаметртэй эрчимт суулттай хоѐр (Eimco 23M Concentrate Thickeners) өтгөрүүлэгчид 
баяжмал 65%-ийн хатуугийн агуулгатай болтол өтгөрөөд хог хаягдал шигшэх 
(Schenck SLF 0924 vibrating screen) 920x2440 мм хэмжээтэй шигшүүрт очно. Энэ 
шигшүүр нь баяжмалыг хог хаягдлаас ялгах зориулалттай. Хог хаягдлын 
шигшүүрийн доод бүтээгдэхүүн шүүгдэхийн өмнө хутгалттай чанд хадгалагдана. 
Баяжмал өтгөрүүлэгчийн халианы ус хаягдлын өтгөрүүлэгчид орно. Автомат 
ажиллагаатай даралтат шүүлтүүрт баяжмалын чийглэг 9% хүртэл буурна. 1-р 
шатанд тус бүр 144 м2 шүүх гадаргуутай хоѐр (LAROX® Press Filter)  шүүлтүүр 
ажиллана. Шүүгдсэн ус насосоор шахагдан баяжмал өтгөрүүлэгчийн тэжээлийн 
хайрцагт орно. Гурван жилийн дараа нэмэлт хоѐр даралтат шүүлтүүрийг 
суурилуулна. Усгүйжүүлэх хэсэгт шүүлтүүр бүрт нэг насос ажиллаж хоѐр дахь насос 
нөөцөнд байна.  Баяжмал өтгөрүүлэгч болон хадгалах чан нь баяжуулах үйлдвэрийн 
барилга дотор байрласнаар өвлийн хүйтэн болон шороон шуурганаас 
хамгаалагдана. Баяжмалыг шүүх шүүлтүүр нь өргөгдсөн суурин дээр байрласнаар 
үйлчилгээ хийх, шүүгдсэн баяжмал хуримтлуулах хоолойд өөрийн жингээр унах 
боломжийг олгоно. Хуримтлуулах хоолойноос бага хурдтай тэжээгчээр баяжмалыг 
туузан дамжуулагчид шилжүүлж агуулахад тээвэрлэнэ. Туузан дамжуулагч нь 
буулгагчаар тоноглогдох ба баяжмалыг хүлээн авч хадгалах ачих байгууламжид 
буулгана (Зураг 1-20). 
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ЗУРАГ 1- 20. БАЯЖМАЛ УСГҮЙЖҮҮЛЭХ, ХАДГАЛАХ, ТЭЭВЭРЛЭХ (ТОЙМ ЗУРАГ) 
 
Баяжмалыг утгуурт ачигчаар тээврийн хэрэгсэлд ачааллан төмөр замын зангилаанд 
тээвэрлэнэ. Ачааллах үед автомашиныг жин дээр зогсоож бүрэн дүүргэх, эсвэл хэт 
ачааллахаас сэргийлнэ. Ачааллах цэг нь битүүмжлэгдсэн байх тул салхиар баяжмал 
алдагдахаас хамгаална. Ачаалсны дараа баяжмалыг битүүмжилж тамгалаад, 
агаараар үлээлгэн цэвэрлэж гарах хаалганы жин дээр дахин жигнэнэ. Төмөр замын 
зангилаанд баяжмал ачсан машинуудыг дахин жигнэж хүлээн аваад баяжмалыг 
баяжмал хадгалах битүүмжлэгдсэн агуулахад буулгана. Үүнээс утгуурт ачигчаар 
агуулахад орж тавигдсан төмөр замын торхнуудад ачаална. Төмөр замын торхыг 
жигнэж, тамгалаад цэвэрлэн хайлах үйлдвэрт тээвэрлэгдэхийн өмнө 
бүтүүмжлэгдэнэ (латексээр шүршинэ). Үйлдвэрийн ашиглалтын дараагийн жилүүдэд 
уурхайн талбайруу төмөр зам татаж шууд хайлах үйлдвэрлүү тээвэрлэхээр 
төлөвлөгдөж байна. Баяжмал шүүх болон хадгалах хэсгийг өргөтгөж төмөр зам 
тэргэнцэрүүд орох боломжоор хангана. Баяжмал ачааллах хоѐр дахь цэгийг бий 
болгоно. Тэргэнцэрт баяжмал ачаалагдсаны дараа битүүмжлэн жигнэнэ.  
 

6) ХАЯГДАЛ ӨТГӨРҮҮЛЭЛТ 

Үйлдвэрийн 1-р шатанд хаягдал нь 60-65% хатуугийн агуулгатай болтол тус бүр 80 
метр диаметртэй хоѐр  (Eimco 80M Tailings Thickeners) өтгөрүүлэгчид өтгөрнө. 

From Flotation 

Wheel Loader 

Road Trucks 
 

Weigh Scale 

Concentrate Stock Tank and 

Concentrate Thickeners 

Thickener Feed Distributor 
Trash Screen 

Concentrate Stock Tank 

Filters Year 4+ 

Distributor 

Filter Feed Pumps Filter Feed Pumps 

Pressure Filters 

To Process Water Ponds 

Drying Air 
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Rail Cars 
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Өргөтгөл 2 хэрэгжсэн тохиолдолд нэмэлт өтгөрүүлэгч суурилуулна. Флотацийн 
хаягдал хуваарилагчаар дамжин тэнцүү хуваагдан хоѐр өтгөрүүлэгчид орно. 
Өтгөрүүлэгч нь төвийн хутгалттай сэлүүрээр тоноглогдсон ба өтгөрсөн хаягдлыг 
хуваарилагчруу буцаах боломжоор хангагдсан. Хаягдлыг хянах хавхлагаар хэмжин 
ойролцоогоор 300 метрт орших хаягдал өргөх 1-р насосд шахаж өгнө. Өтгөрүүлэгч 
дээрх насосны станц нь хаягдал өргөх хоѐр шугамыг тэжээх дөрвөн насосноос 
бүрдэх ба хоѐр нь ажлын, хоѐр нь нөөцөнд байна. Шугам тус бүр нь 1.5 м/сек хэвийн 
хурдаар хаягдал дамжуулахаар төсөл хийгдсэн. Хэрэв материалын хэмжээ багасвал 
тухайлбал нэг бөөрөнцөгт тээрэм зогссон үед хаягдлыг зөвхөн нэг шугамаар өндөр 
хурдаар 2.2 м/сек тээвэрлэж болно. 
 

7) БАЯЖМАЛЫГ АЧИХ БА ТЭЭВЭРЛЭХ 

Үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны эхний 5 жилийн хугацаанд БНХАУ руу нийлүүлэх 
зэсийн баяжмалыг Замын Үүдийн төмөрзамынөртөөхүртэл, эсвэл Гашуун Сухайтын 
БНХАУ-ын боомт руу шууд тээвэрлэн хүргэнэ. Гэхдээ ордыг нээсний дараа бүсийн 
БНХАУ руу нүүрс нийлүүлэх орд болон БНХАУ-ын хилийн хооронд орших Оюу 
Толгойн стратегийн байршлыг харгалзан төмөр замаар шууд тээвэрлэх асуудлыг урт 
хугацааны тээвэрлэлтийн шийдэл гэж үзэж байна.  
    
Баяжмалыг БНХАУ-ын төмөр замын өртөө хүртэл тээвэрлэх 
Монгол Улс нь далайд гарцгүй орон бөгөөд автозамын тээвэрлэлтийн дэд бүтцийн 
хөгжил ихээхэн дутагдалтай. Баяжмалыг худалдан авах гол хэрэглэгчид нь БНХАУ-н 
хайлуулах үйлдвэрүүд байх тул Оюу Толгойн орд газрыг хойд БНХАУ-ын төмөр 
замын системтэй холбосон тээврийн сүлжээ байгуулахаар төлөвлөсөн. 
Судалгаагаар БНХАУ-ын Вуюуаныг төмөр замын шилжүүлэн ачих өртөөгөөр 
товлоод байна. Үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа эхлэх эхний гурван жилийн хугацаанд 
баяжмалыг автомашинд ачиж, Вуюуан хүртэл тээвэрлэнэ. Тээвэрлэлтийн ажиллагаа 
хоногт 24 цагийн турш явагдах ба 3 дахь жилд баяжмал тээвэрлэхэд өдөр тутамд 50 
гаруй машин шаардагдана. Тээврийн замын маршрут Хятадын хүн ам ихээр 
суурьшсан газрыг дайрч өнгөрөх тул үйл ажиллагааны явцад нутгийн оршин 
суугчидтай зөвшилцөх замаар хүрээлэн буй орчны болон аюулгүйн ажиллагааны 
асуудлуудыг тусгаж хэрэгжүүлэх шаардлагатай болно. 
 
Цаашид автотээврийг төмөр замын тээвэр орлох болно. Оюу Толгойн ордын баруун 
хойно орших нүүрсний орд газруудыг эргэлтэд оруулах ажлын хүрээнд тус бүс 
нутгийг БНХАУ-тай холбосон төмөр зам уурхайн талбайгаас 40 км орчим зайтай 
өнгөрөх магадлалтай. Энэ тохиолдолд Оюу Толгойг БНХАУ-ын төмөр замын 
системтэй холбосон салаа шугам баригдана. Үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа оргил 
хүчин чадалдаа хүрч, уурхайгаас өдөрт 150.000 тонн хүдэр олборлож, баяжмал 
үйлдвэрлэлжилд 2.5 сая тоннд хүрэх үед өдөрт дунджаар төмөр замын 4 цуваа 
ачигдах болно. Төмөр замын тухай асуудал энэхүү БОНБНҮ-д тусгагдаагүй. 
 
Баяжмалыг хайлуулах үйлдвэр хүртэл тээвэрлэх 
Үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа явагдаж эхлэх эхний гурван жилийн ихэнх хугацаанд 
жилд ойролцоогоор 0.5 сая тонн баяжмал гаргахаар тооцсоны үндсэн дээр 
уурхайгаас дунджаар 1800 км зайд байрлах хэрэглэгчдэд бүтээгдэхүүнийг худалдах 
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боломжтой гэж үзсэн. Үйлдвэрлэлийн хүчин чадлыг өргөтгөснөөр жилд 0.5–1.0 
сая.тн баяжмалыг уурхайгаас дунджаар 2300 км зайд орших БНХАУ-ын хайлуулах 
үйлдвэрүүдэд төмөр замаар нийлүүлж арилжаалах боломжтой. Жилд 1.5 сая тн-оос 
дээш хэмжээний баяжмал гаргасан тохиолдолд БНХАУ-ын Тянжинь боомтоор 
дамжуулан Ази дахь хайлуулах үйлдвэрүүдэд борлуулах боломжтой болно.  
 
Нунтаглалтын урвалж бодисууд  
Флотацийн урвалжуудыг олон улсын нийлүүлэгч байгууллагуудаас буюу ихэвчлэн 
БНХАУ дахь агентуудаар дамжуулан авна. Холиогүй урвалжийн хувьд зургаан долоо 
хоногийн, хольсон буюу сулруулсан урвалжийн хувьд нэг хоногийн нөөцийг багтаах 
багтаамж бүхий сав байна. Түүхий шохойг бүхэл байдлаар БНХАУ-аас хүлээн аваад 
2 долоо хоногийн нөөц хадгалах багтаамж бүхий саванд хадгална. Түүхий шохойн 
уусгалтыг нэг хоногийн зутангийн нөөцийг хадгалах багтаамж бүхий саванд явуулна. 

1.3. Төслийн төлөвлөлтийн үндсэн үзүүлэлтүүд 
    
1.3.1. Төслийн ерөнхий төлөвлөгөө  
 
Уурхай, боловсруулах үйлдвэр, хаягдал хадгалах байгууламж, хаягдал чулуулгийн 
овоолго болон холбогдох дэд бүтэц нь 6709A дугаартай ашиглалтын тусгай 
зөвшөөрөл бүхий талбай дотор байрлана. Зарим газар доорхи ажлууд болон 
гадаргын хөрс суултын холбогдох талбай (хөрс суултын бүс гэх мэт) хойш сунаж, 
Онтрэ Гоулд Инк-ийн Шивээ Толгой JV компанийн ашиглалтын тусгай зөвшөөрөлтэй 
талбай руу орсныг АММИ ХХК болон “Онтрэ Гоулд Инк” компанийн хоорондын “Ашиг 
авах, өмчийн оролцооны тухай” гэрээнд тусгаж шийдвэрлэсэн. Одоогийн уурхайн 
ерөнхий төлөвлөгөө, суурилуулсан болон барьж буй барилга байгууламжийн 
байршлыг  Зураг 1- 21-д үзүүлэв. 
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ЗУРАГ 1- 21. ОЮУ ТОЛГОЙ ТӨСЛИЙН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 
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1.3.2. Үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт  
 
Үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт нь хүдэр олборлолт буюу хонгил үүсгэх ажлын хурд 
болон агуйг тогтвортой байгуулах ашиглалтын болон бүтээн байгуулалтыг бий болох 
ажлуудын хурдаас хамаарах юм. Үйлдвэрлэлийн хурд нь сонгосон өндөршлийн 
болон таслалтын шалгуурын үр дүн болно. Үйлдвэрлэлийн төлөвлөлтийг, чулуулгийг 
тээвэрлэх системийг оновчтой зохиосноор агуйгаас хамгийн их хурдаар олборлолт 
явагдана. Үйлдвэрлэлийн төлөвлөгөө нь үйлдвэрлэлийн өмнөх, үйлдвэрлэлийн 
нэмэгдүүлэх, үйлдвэрлэлийг тогтворжуулах гэсэн 3 үе шатад хуваагдана:  

 Үйлдвэрлэлийн өмнөх үе шатыг анхны хүдэр буулгах хонхыг тэслэхээс өмнөх 
шаардлагатай ордын нээлтийн ажил гэж тодорхойлж болно. Энэ хугацаа 5 
дахь жилд (далд уурхайн үйлдвэрлэл эхлэхээс өмнө) эхэлж, нэг жилийн турш 
үргэлжилнэ.  

 Үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх үе шат нь анхны хүдэр буулгуурын хонхонд 
тэсэлгээ хийснээр эхэлнэ. Нэг дэх жилийн эхэнд зүсэлт эхэлж, анхны хүдэр 
буулгуурын хонхыг нэг дэх жилийн хоѐрдугаар хагаст тэсэлнэ. Нэг дэх жилд 
агуйг үүсгэж эхлэх ба  үйлдвэрлэл алгуур нэмэгдэж, 6 дахь жилийн эцэст 
өдөрт 84200 тн хүдэр олборлоно.   

 Үйлдвэрлэлийг тогтворжуулах үе шат нь үйлдвэрлэл бүрэн эхэлсэн жилээс 
уурхай хаагдах хүртэлх үе шат юм. Үйлдвэрлэл бүрэн хүчин чадлаар 
ажиллаж эхэлсэн анхны жил 7 дахь жил байх ба харин үйлдвэрлэл бүрэн 
хүчин чадлаар ажиллах сүүлийн жил нь 15 дахь жил байна. Түүнээс хойш 
уурхай хаагдах хүртэл хоногт 9500 тн хүдэр боловсруулна. Төлөвлөлтийн 
шалгуурыг бүгдийг ашиглан нийт 1.690 хүдэр буулгах цэг, 46 хавтангийн 
хаалт шаардлагатай. Хүдэр буулгах хонхыг 15 дахь жилд барьж дуусах 
хүртэл жилд дээд тал нь 126 хүдэр буулгах цэгийг байгуулна.   

 
1.3.3. Хаягдал чулуулгийн менежмент 
 
Ил уурхайн хаягдлыг тээвэрлэх зайг багасгахын тулд хаягдлын овоолгыг Оюу 
Толгойн ашиглалтын лицензийн талбай дотор уурхайтай зэрэгцээ байрлуулна. 
Байгаль орчны урьдчилсан туршилт судалгааны ажлаар ил уурхайгаас гарах зарим 
хаягдал, ялангуяа төв уурхайн хаягдал нь хүчил үүсгэх шинж чанартай боловч, 
хаягдлын ихэнх хэсэг нь хүчлийг саармагжуулах бүрэлдэхүүнтэй болохыг 
лабораторийн туршилт шинжилгээгээр тогтоожээ. Тэрчилэн хүчил үүсгэх шинж 
чанартай хаягдал болон хаягдлыг саармагжуулах бүтээгдэхүүний харьцааг авч үзвэл 
хүчил үүсч эхлэх хүртлээ урт хугацаа шаардахаар  байна. Ил уурхайн хэмжээ 
өөрчлөгдөх учраас хүчил үл үүсгэх болон хүчлийг саармагжуулах шинж чанартай 
чулуулгийн хэмжээ мөн адил өөрчлөгдөнө. Хаягдал чулуулгийн дээжинд хүчил үүсэх 
боломж болон түүнийг саармагжуулах хугацааг баталгаажуулах туршилтын ажил 
хийгдсээр байна. Уурхайг хаасны дараа хаягдал чулуулгийн овоолгоос хүчил 
үүсэхээс сэргийлэхийн тулд идэвхитэй олборлолт хийх болон хоосон чулуулгийн 
овоолгыг бий болгох үед зохицуулалтыг сайн хийснээр түүнээс сэргийлж болно. Оюу 
Толгойн хувьд хамгийн тохиромжтой шийдэл нь уурхайн төлөвлөлтөд хүчил үүсгэх 
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шинж чанартай хаягдлыг тодорхойлох, мөн хүчил үл үүсгэх хаягдлыг овоолго дээр 
сонгон байрлуулах явдал юм. Энэ шийдлийг хэрэгжүүлэх боломжийг одоо явагдаж 
байгаа кинетикийн болон геохимийн туршилтын хөтөлбөрөөр баталгаажуулах ѐстой. 
 
Хаягдлын болон бага агуулгатай хүдрийн овоолго 
Ил уурхайн ашиглалтын үе тус бүрд хөрсний чулуулгийн овоолго болон бага 
агуулгатай хүдрийн агуулахуудыг шаардлагын дагуу байгуулна. Тухайн газрын 
гадаргын хэлбэр болон овоолгод байршуулах чулуулгийн эзлэхүүний хэмжээнээс 
хамааран хөрсний овоолгын өндөр 50 - 60 м байна.  
 
Бага агуулга бүхий хүдрийн агуулах байршуулах талбайг 40 метр өндөртэйгээр 
байгуулахад ойролцоогоор 100 сая тонн хүдэр багтах ба энэ нь уурхайг ашиглах бүх 
хувилбарын шаардлагад нийцэж байгаа юм. Хөрсний чулуулгийн овоолго болон бага 
агуулгатай хүдрийн агуулахын урьдчилсан байдлаар хийсэн дизайнд эдгээр  
байгууламжийн хажуугийн нийт налуугийн өнцгийг 18 хэм байхаар тооцож байна. 
Хөрсний чулуулгийн овоолгын багтаамжийн тооцоог хийхдээ, массив дахь 
чулуулгийн сийрэгжилтийн коэффициентийг овоолго дахь чулуулгийн эргэн 
нягтралын хэмжээ болон бусад хүчин зүйлийг тооцож үзсэний үндсэн дээр 30% 
байна гэж таамаглаж байна (Зураг 1- 22). 
 

 
ЗУРАГ 1- 22. ХҮЧИЛ ҮЛ ҮҮСГЭХ (ХҮҮЧ), ХҮЧИЛ ҮҮСГЭХ (ХҮЧ) ХАЯГДАЛ ЧУЛУУЛГЫН ОВООЛГЫН 

ЗҮСЭЛТ 
 

Оюу Толгойн орчим нь бороо тун багатай, хуурай нутаг учраас чулуулгийн хүчиллэг 
урсац (acid rock drainage буюу ARD) үүсэх асуудал онцгойлон тавигдахгүй гэж 
таамаглаж байна. Хөрсний чулуулгийн овоолгын суурь нь завсрын гадаргуу дахь 
шавар материалуудаар тусгаарлагдана. Хүчил үүсгэх боломжит (PAF) материалыг 
хүчил үл үүсгэх (NAF) материалын завсарт овоолох бөгөөд овоолгын эцсийн 
гадаргууг чулуун хуягаар хучиж өгнө. Энэхүү аргачлал нь овоолгуудыг алхам 
алхмаар байгуулж улмаар нөхөн сэргээхэд тохиромжтой. Хэдийгээр хаягдал 
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чулуулгийн овоолгоос гарсан бохир ус нь хүчиллэг байх төлөвгүй ч овоолгын 
оройноос хүндийн хүчээрээ ил уурхай руу урсан орно. Ингэвэл хаягдал хадгалах 
байгууламжийг хаахад хаягдал чулуулгийн овоолгоос гарах бохир ус уурхай руу орж,  
бохир усны цөөрөм үүсгэнэ. Үүнийг ойр орчмын ил задгай ус, түүний цутгал руу 
оруулж болохгүй. Хаягдал чулуулгийн овоолгыг шаталсан байдлаар байгуулвал 
уурхайн ашиглалтын хугацаанд тогтвортой налуу өнцөг (220-аас бага) аажмаар бий 
болгож, эндээс уурхайг эцсийн байдлаар хаах үед дахин хүрээлэх болон налуу 
гаргах шаардлага бараг үгүй болно.  
 
Тоос шорооны тархалтыг багасгах, хаягдал чулуулгийн овоолгын гадаргууг хүчтэй 
салхиар туугдах нөхцөлийг багасгахын тулд салхинд тэсвэртэй хучилга хийх хайрга 
ихтэй чулуулаг, нарийн ширхэгтэй хөрс, бусад материалыг сонгоно. Хайрга чулуулаг 
нь салхины элэгдэлд тэсвэртэй байдаг бол, нарийн ширхэгтэй хөрс нь чийгийг барих 
сайн талтай. Энэ шийдэл байгалийн гадаргын хөрс салхиар элэгдээгүй мэт 
байдлаар хэрхэн үр дүнтэй тэсвэртэй хадгалагдаж болохыг харуулна. Үүний тулд 
хаягдлыг хадгалах материалыг болгоомжтой зөв сонгож, нэмэлт ажлууд хийх 
шаардлагатай болно. Өнгөн хөрсний овоолгыг бий болгох, хаягдал чулуулгийн 
овоолгын гадаргууд нутгийн унаган ургамлан бүрхэвч бий болгох зэргээр сэргээж 
болно. Эсвэл энэ талбай руу мал амьтан бэлчээрлэж, ургамлаар дамжин хордохоос 
сэргийлэхийн тулд овоолгыг саармагжуулах, эсвэл ургамалгүй байдлаар үлдээх нь 
илүү тохиромжтой байж ч болох юм. Тиймээс энэ талаар цаашид үйлдвэрлэлийн үйл 
ажиллагааны явцад нарийвчлан судлах хэрэгтэй. 

Хаягдал чулуулгийн менежмент 
Хаягдал чулуулгийн овоолгоос хүчиллэг урсац бий болж газрын дорхи усанд 
нөлөөлж болзошгүй байдлаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор зураг төсөлд дорхи 
шалгууруудыг анхаарч үзэх ѐстой. Үүнд:  

 Хүчил үүсгэж болзошгүй хаягдал чулуулгийн овоолгыг уурхайг хаасны дараа 
хүчиллэг урсац талбайгаас гадагш тархах эрсдлийг багасгах зорилгоор 
гадаргын урсац бий болдог газар байрлуулахгүй байх, хэрэв байрласан бол 
түүний дор тусгаарлагч хийсэн байх шаардлагатай. Гэхдээ энд төсөл 
хэрэгжих талбайн уур амьсгалын нөхцөл нь маш хуурай, ууршилт нь хур 
тунадаснаасаа хэд дахин илүү байдаг, хүчил үүсгэж болзошгүй материал нь 
хангалттай хэмжээний чийгтэй болох хүртлээ хүчлийг үүсгэдэггүй зэрэг 
онцлогийг харгалзах; 

 Овоолгыг бий болгохдоо түүний суурийг ус дамжуулах чадвар муутай 
материалаар доторлогоо хийх шаардлагатай бөгөөд энэ нь тухайн овоолгод 
бий болсон бохир урсац талбайгаас гадагш тархаж, гүний усыг бохирдуулах 
эрсдлийг багасгах болно. Нэвчүүлэх чадвар муутай гадаргуу нь тухайн 
овоолгын бохирдсон урсацыг цуглуулах системээр давхар хянагдаж байх 
бөгөөд уурхайг хаах үед авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний зардлыг багасгахад 
бас нөлөөлж болох юм.  

 Хаягдал чулуулгийн овоолгын зохион байгуулалтыг хийхдээ хүчил үүсгэж 
болзошгүй чулуулгийг саармагжуулах үе болон хүчил үл үүсгэх чулуулгийн 
хаягдлуудтай хамт байршуулах, аль болохоор их саармагжих нөхцөлтэй 
байхаар зохион байгуулах зэрэг асуудлууд хамрагдана.  
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1.3.4. Далд уурхайн олборлолт 
 
Блокчилсон олборлолтын арга нь далд уурхайгаас нэгэн төрлийн  их хэмжээний 
хүдрийг олборлоход  хэрэглэдэг арга юм. Олборлох хүдэр нь бүтцийн хувьд сул байх 
ѐстой ба хүдрийн биетийн доод хэсэгт малталт явуулдаг учир ямар  нэгэн нэмэлт 
хүч орохгүйгээр  хүдэр хүндийн жингээрээ нурах боломжтой байх ѐстой.  Эхлээд 
хүдрийн биетийг улаар нь таслахын тулд тэсэлгээний хүчийг ашиглан газрын доор 
хөндийг үүсгэдэг. Үүний үр дүнд тэслэгдсэн хүдэр матриц хэлбэртэйгээр хөндийн 
доод талаар байрлуулсан анхдагч хүдэр буулгуурууд руу унаж ирэх бөгөөд эндээс 
хүдрийг далд уурхайн зориулалт бүхий ачих, тээвэрлэх төхөөрөмжийн 
тусламжтайгаар зайлуулж өгнө. Нурсан хүдрийг зайлуулснаар агуйд хоосон орон зай 
үүсэх бөгөөд энэ нь уг агуй цаашид томрох боломжийг бий болгож өгнө (Зураг 1- 23-
оос харна уу). 

 

 
ЗУРАГ 1- 23. БЛОКЧЛОН АГУЙ ҮҮСГЭХ ОЛБОРЛОЛТЫН ИЗОМЕТР 

Эх үүсвэр:  ОАЦТ10 
 

Блокчлон олборлох аргын нэг давуу тал нь хүдрийг гаргахын өмнө хүдрийн 
харьцангуй маш бага хэсгийг өрөмдөж, тэслэх ѐстой байдаг. Хоосон хөндий зай 
буюу агуй гарч ирэнгүүт дээд баганын хүдрийг шавхах хүртэл анхдагч өрөмдлөг, 
тэсэлгээг дахин хийлгүйгээр үйлдвэрлэл үргэлжилж болдог. Блокчлон олборлох арга 
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нь ордыг нээх болон дэд бүтцийг барьж, дараа нь хүдэр гаргалтын түвшнийг ухаж, 
хүдрийн биетийн доод талаар малталт буюу зүсэлт хийх гэсэн дараалалтай байна. 
Хүдэр буулгуур бүрээс тогтвортой байдалтай үйлдвэрлэлд очсоноор цикл дуусна. 
Тухайн баганын хүдэр нь зэргэлдээ баганы материалаар нэг ѐсондоо дээр орших 
чулуулаг болон хажуугийн шороотой холилдоно.  

Баганыг буулгаж гүйцсэнээр хүдэр буултуурын агуулга минимум утгаас доош орон 
буурч ирэх үед уг хүдэр буултуурыг хааж орхино. Хүдэр буултуурын ашиглалтын 
хугацааг ихэсгэж, бохирдол болон далд уурхайн малталтууд дээр ирэх уулын 
даралтын ачааллыг аль болох багасгахын тулд уурхайн хүдэр буулгалтыг жигд 
явуулахад онцгой анхаарах хэрэгтэй. Блокчлон ухах арга нь зардал ихтэй арга 
бөгөөд уурхайн ашиглалтын эхэн үед буюу дэд бүтцийг барьж байгуулах болон 
ордыг нээхэд нэлээд хөрөнгө мөнгө шаардана. Нэгэнт далд уурхайг байгуулсны 
дараа эхэнд гаргасан өндөр зардлыг үйлдвэрлэлийн өндөр бүтээмж, ажиллагааны 
бага зардлаар (бусад далд уурхайн аргатай харьцуулахад) нэлээд удаан хугацааны 
туршид нөхөж олох бөгөөд тонн тутам дахь ерөнхий зардал багасна. Блокчлон 
олборлох арга нь далд уурхайн аргуудаас зардлын хувьд хамгийн бага зардалтайд 
тооцогдоно.  
 
Агуй үүсэлтийг эхлүүлэхэд уулын цулын бат бэх, уулын даралтын чиглэл болон 
магнитуд чухал нөлөөтэй байдаг. Эхлээд хүдрийн биетийг улаар нь таслах ба 
тэсэлгээний хүчийг ашиглан газрын доорхи хөндийг үүсгэдэг. Зэргэлдээ панелиудад 
огтлох малталт хийгдэн доорхи хүдэр буултуураар нь хүдрийг буулгахтай зэрэгцэн уг 
хөндий тухайн панелиуд дээгүүр тархаж эхэлдэг. 

Оюу Толгойн ордын агуй аль хэр өнцгөөр томрох нь сайн мэдэгдэхгүй байгаа. 
Олборлох бүх талбай хүдрийн биетийн доод талаар таслах түвшнээс 60° хөрс суух 
төлөвтэй ба дизайны шугамыг гадаргын дэд бүтцийг байрлуулахад ашиглана. Босоо 
ам № 1-д нөлөөлөх эрсдэлийг бууруулахын тулд хүзүүвчээс 65° конус гаргаж байгаа 
нь байгууламжийн эзлэх зайн хил заагийг хязгаарлахад ашиглана. Агуйн бодит 
томролтыг илүү нарийн  урьдчилан тооцоолохын тулд цаашид судалгаа хийх 
шаардлагатай.   

Тэгш ултай агуй үүсгэх нь дэлхийн хэд хэдэн уурхайд одоогоор ашиглагдаж байгаа 
батлагдсан, аюулгүй, бага зардалтай олборлолтын арга юм. Ижил нөхцөл байдалд 
энэ аргыг ашигладаг бусад компаниудаас дурдвал Индонезийн гүний хүдрийн 
бүсийн уурхай, Колорадагийн Хендерсон уурхай, Австралийн Northparkes уурхай, 
Өмнөд Африкийн Палабора уурхай байна. Хүдэр буулгах цэгийг барьж байгуулах, 
агуйг аюулгүй байхаар зохицуулах нь уурхайн бүхий л хугацааны төлөвлөгөөний гол 
хүчин зүйл байх ба блоклон олборлох үйл ажиллагааны амжилт болох ба эдгээр нь 
үйлдвэрлэлийг төлөвлөлтийн дагуу явуулахад гол чухал хүчин зүйл болно. Хүдэр 
буулгуурын хяналт нь агуйг аюулгүй байлгах менежмент буюу хяналт юм. Хүдрийн 
биетийг улаар нь тасалж эхлэнгүүт, мөн ордыг нээх, дэд бүтэц барих, далд уурхайг 
ашиглах, хүдэр боловсруулах процессыг хооронд нь уялдуулан зохицуулж эхлэнгүүт 
хүдэр буулгуурын хяналт нь агуй дотор аюулгүй ажиллагаанд чухал төдийгүй, 
хүдрийг бага хаягдалтай гаргаж ирэхэд ч ихээхэн ач холбогдолтой. Эдгээр үйл 
ажиллагааг үр дүнтэй удирдан зохицуулж чадахгүй бол үйлдвэрлэлийн ажиллагаанд 
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нэн осолтой байж болно. Хүдрийн биетийн доод талаар малталт хийж эхлэнгүүт 
шавар шавхай нягтаршиж, ойр орчмын дэд бүтцэд дарамт болохоос сэргийлэхийн 
тулд агуйг байнга хөдөлгөж байх ѐстой.  

Хөрсний суултыг үнэлэх  
Хүдрийн гаргалтын түвшнээс гадаргуу хүртэл хөрсний суултын бүсийг SRK-аас 
гаргасан зөвлөмжөөр 600 гэж тооцоолсон  (Зураг 1- 24). Босоо ам № 1-ээс бусад 
төлөвлөсөн бүх дэд бүтэц энэ суултын бүсийн гадна талд байна. Босоо ам № 1 нь  
650  суултын бүсийн зах  дээр 60ө хөрс суултын талбай дотор байрлана. 
Үйлдвэрлэлийг бүрэн эхэлмэгц,   Босоо ам № 1-ээс бүх тээврийг гаргаж, зөвхөн 
агааржуулалтад ашиглана. Агуй хэрхэн томрох нь тодорхойгүй байна-т харуулсан 
урьдчилсан үнэлгээгээр хөрс суултын ерөнхий тооцоонд орсон гадаргын талбайн 
тэлэлтийг харуулжээ. Агуйн бодит томролт, тэлэлтийг нарийвчлан тооцохын тулд 
цаашид судалгаа хийх шаардлагатай.  

 

 
ЗУРАГ 1- 24. ХӨРС СУУЛТЫН БҮС 

Эх үүсвэр:  ОАЦТ10 
 
 

Босоо ам 4-
талбай 

Босоо амны 
байгууламж 

Хөрс суултын бүсийн 
үргэлжлэл 

Хөрс суултын бүсийн 60 
хэмийн ирмэг  

60 хэмтэй 
Босоо ам 1-
ын тулгуур 

Цахилгаан 
шатны 
талбай 
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1.3.5. Чулуулгийг зөөвөрлөх  
 
Хүдрийг зөөвөрлөх  
Хүдрийг зөөх систем нь хүдэр гаргалтын түвшин дээрх хүдэр буулгуурын цэгээс 
газар дээрх тээрэм хүртэл агуйгаас гарсан чулуулгийг  тээвэрлэнэ. Зураг 1- 25-д 
хүдрийг зөөх ерөнхий бүдүүвчийг харуулав. Оролтын сувгууд нь хүдэр буулгах бүх 
хонход орох боломж олгоно. Хос оролтын суваг нь хүдрийн дамжлагатай байна. 
Тиймээс хүдрийн дамжлага бүрийн зай нь 60 м байна.    

 
ЗУРАГ 1- 25. ХҮДЭР ТЭЭВЭРЛЭХ БҮДҮҮВЧ 

 
Хүдрийн дамжлага нь 3 м диаметртэй өрөмдсөн босоо нүх байна. Хүдрийн дамжлага 
нь босоо байх бөгөөд хамгийн дээд тал нь 425 тн хүдэр дамжуулах хүчин чадалтай 
байх ба дунджаар 35 м өндөртэй байна. Хүхэрлэг нүүрсийг хүдрийн бүх дамжлага 
дээр тавина. Овор ихтэй хад чулууг бэхэлсэн чулуу бутлагчаар бутална.  Хүдрийн 
дамжлагын хаягдлыг тээврийн түвшин дээрх 50 тн даацтай машинд өгнө. Машинууд 
хүдрийг нэг замаар тээврийн гогцоогоор дамжуулан анхдагч конусан бутлуур руу 
хүргэнэ. Бөглөрөлтийг багасгахын тулд тээврийн түвшин нэг замтай байна. Тээврийн 
суваг хүдэр гаргалтын түвшнээс доош 40 м-т байрлана. Гурван ширхэг конус 
бутлуурыг агуйн ѐроолын баруун тал дагуу байрлуулна. Бутлуур бүр хүдрийг 700 тн 
багтаамжтай сав болон апрон тэжээгч рүү хаяна. Тэжээлийн систем нь хүдрийг 
хэвгий үндсэн дамжуулагч руу шилжүүлдэг конвейер руу явуулна. Конус бутлуурыг 
инженер геологийн болон тээврийн шаардлагын дагуу байрлуулна. 

Босоо амны өргөгч 
байгууламж 

Өндөр хурдтай 
дамжуулагч 

Босоо амны 
агуулах 

Гадаргын 
конвейер Дамжуулагч 

Гол өргөгч конвейер 

Бутлуур 

Агуулах Хүдэр 
буулгуур 

Үйлдвэр рүү дамжуулах гол  
конвейер 

Гадагшлуулах 
конвейер 

Агуулах 
Ачих хэсэг Машинаар зөөх 

Хүдэр 
дамжуулах 
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Налуу конвейер нь хүдрийг босоо амуудын ойролцоо байрлах том сав руу 
дамжуулна. Босоо ам дээр байрлах хогийн сав бүр хөмөрсөн вагончикийг шууд ачих 
өндөр хурдтай хэмжигч конвейерийг тэжээнэ. Хүдрийг гол туузан дамжуулагчаар 
тээрэм рүү дамжуулах сав руу хаяхын тулд хөмөрсөн вагончикийг гадаргуу дээр 
өргөн гаргана.  

Ордыг нээх үед гарсан хаягдал чулуулгийг тээвэрлэх  
Хаягдал болон бага агууламжтай эрдэс нь үйлдвэрлэлийн өмнөх үеийн үйл 
ажиллагаанаас бий болно. Босоо ам №2-ыг барихаас өмнө ордыг нээх үед гарсан 
шавар шавхайг гадаргуу дээр өргөн гаргахын тулд Босоо ам №1-ийг ашиглан 
тээвэрлэнэ. Гадаргуу дээр хаягдлыг Босоо ам №1-ийн ойролцоо зориулалтын нөөц 
хадгалах овоолго руу тээвэрлэнэ. Хаягдал зөөх схемийг  Зураг 1- 26-аас харна уу. 
Үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх буюу хоѐрдугаар үе шатны үед агааржуулалтын 
хэрэгцээ шаардлага ихээр нэмэгдэх тул босоо ам №1-ийг агааржуулалтаар ашиглах 
хүртэл энэ босоо амаар шавар шавхай, хаягдал чулуулгийг өргөн гаргахад 
үргэлжлүүлэн ашиглана.  Ордыг нээх машинууд үйлдвэрлэлийн босоо ам руу хүдэр 
зөөх системийг дамжуулахын тулд бутлуурын овоолго руу шилжинэ.   
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ЗУРАГ 1- 26. ХАЯГДАЛ ТЭЭВЭРЛЭХ БҮДҮҮВЧ 

 
 
1.3.6. Уурхайн бусад үйлчилгээ  
 
Агааржуулалт  
Агаарын чанарын шаардлагыг үйлдвэрлэлийн болон ашиглалтын талбай, 
тээвэрлэлт, зөөвөрлөлтийн түвшин ба суурин  байгууламжийн хувьд тогтоосон 
агаарын урсгалын шаардлагаар тодорхойлдог. Ажлын талбай бүрийн агааржуулалт 
нь агаарын бохирдлыг зөвшөөрөгдөх хэмжээнд хүртэл бууруулж байх ѐстой. 
Агаарын чанарыг 0.06 м3/S/кВт дизель хөдөлгүүрийн доголдлыг багасгаж, дизелийн 
ялгаралтыг бууруулснаар тогтооно. Дизель хөдөлгүүрийн зэрэглэл нь гол тоног 
төхөөрөмжийн техникийн үзүүлэлт дээр тулгуурлана. Агааржуулалтын шалгуур нь 
уурхайд шаардагдах нийт агааржуулалтын шаардлагыг хангасан байхаар 
тодорхойлно. Үйлдвэрлэл бүрэн эхлэхэд уурхайн хөдөлгөөнт тоног төхөөрөмж, 
суурин байгууламж болон ажилчдыг агааржуулалтаар хангахын тулд нийт 
1850 м3/сек (тонн тутамд 0.022 м3/сек) агаарын урсгал шаардлагатай. Төлөвлөж буй 
эцсийн агааржуулалтын систем нь уурхайн хий гадагшлуулах хоолой дээр байрлах 

Босоо ам 1-ын өргөгч 
байгууламж 

Газар дээрх 
хүдрийн овоолго 

Хаягдал 
дамжуулах 

Бутлуур 

Машинаар зөөх 
Дотоод 

буулгуур Агааржуулалтын түвшин 

Машинаар 
зөөх 

Улны штрекийн түвшин 

Олборлолтын түвшин 

Ялгах 

Босоо амны бункер 
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бүх анхдагч агааржуулалтын сэнс бүхий сүлжээнээс бүрдэнэ.  Тоос шороог хянах нь 
гидрологийн загварчлалын тооцоогоор хуурай нөхцөлтэй далд уурхайн хамгийн гол 
асуудал байх болно. Хүдэр буулгуурын цэг хуурайшилттай байх нь оролтын сувагт 
их хэмжээний тоос шороо босох эх үүсвэр болдог. Хэрэв хүдрийн найрлага дахь 
цахиурын агуулга бүхий тоос шороо нь хэвийн хэмжээнээс их бол тоосжилтын 
асуудал улам бүр хурцаар тавигдана. Тоос шороо үүсгэх хүдэр буулгуурын цэг дээр 
хаана, хэзээ хүдэр буухыг урьдчилан таамаглах боломжгүй. Тиймээс тоосны 
асуудлыг багасгахын тулд тоос шороог хянах цогц хөтөлбөрийг дизайнд авч үзнэ. Ус 
шүршигчийг хүдэр буулгах бүх цэг, хамгаалалтын сараалж буюу шигшүүр, машины 
хогийн хоолой, бутлуур, конвейерын дагуу суурилуулна.  

 
Уурхайн агаарын халаалт, хөргөлт  
Босоо ам №2 ба №3-ын цэвэр агаарыг халаах шаардлагатай. Босоо ам №2-ын 
агаарын халаалтын систем нь халуун усны эргэлтийн цагиргаас гарах дулаан 
солилцооны хэд хэдэн сэрвээтэй ороомгоос бүрдэнэ. Тэдгээр ороомгийг тусгаарлагч 
байр дотор зэрэгцүүлэн байрлуулна. Агаарыг байр руу ороомгоор дамжин 
оруулахын тулд уурхайн агаар халаагчийн ар талд хоѐр нэмэгдүүлэгч сэнс 
байрлуулна. Тэгэхээр халсан агаар уурхайн дээрх копѐр дэд цагираг руу нийлж, 
агааржуулалтын анхдагч сэнсүүдээр газрын гүн рүү очно. Энэ халаалтын системийг 
босоо ам 3-т  хуулбарлан хэрэглэнэ.   

Уурхайгаас цуглуулсан мэдээгээр халаалт жил бүр өдөрт дунджаар 1485 градус  
байх төлөвтэй. Дээрх градусыг өдөр тутмын нэг цагт шаардагдах халаалт болон 
халаалтын градустай дүйцүүлж үзвэл жилд дунджаар 74 гВт/ц халаалт 
шаардлагатай. Саяхны туршлагаас харвал зуны саруудад халаалтыг багасгах арга 
хэмжээ авах шаардлагатай байна. Энэ асуудлыг шийдэх амьдралд хамгийн ойр дөт 
арга бол ажлын байранд орж буй агаарын температурыг багасгах явдал юм.     

Уурхайн ашиглалтын толгойн байгууламжийг боож багласан дотуур шугам бүхий 
хөргөлтийн төхөөрөмжийг ашиглан сэрүүцүүлнэ. Эдгээр төхөөрөмжүүдийн нэгээр 
ордыг нээх баг болгоныг хангана. Эдгээр төхөөрөмжүүдийг сул чөлөөтэй болсон 
шавар шавхайны ажлын нүдэнд  байрлуулж, уг төхөөрөмжөөр дамжин хөрсөн агаар 
бусад агаартай холилдож, ажлын талбай руу үлээнэ. Хөргөх төхөөрөмжийг ажлын 
талбараас 300-500 м зайд байрлуулж, нээлт цааш явагдах учраас байнга ахиулж 
урагшлуулна. Хөргөх төхөөрөмж зөвхөн зуны саруудад шаардлагатай.   

Хүдрийн биетийг улаар нь таслах  
Хүдрийн биетийн доод талаар зүсэлт, малталт хийх нь далд уурхайг агааржуулахад 
хамгийн хүнд ажиллагааны нэг байдаг. Агуй улам гүнзгийрч томордог учраас 
зүсэлтийн нүүр хумигдаж багасдаг. “Тасралтгүй агааржуулалт”, “байнгын хий 
гадагшуулах систем”-ээр хангах асуудал маш хүндрэлтэй. Ерөнхийдөө 
агааржуулалтын нэмэлт туслах системийг хийх хэрэгтэй болно. Олон талт чиглэлтэй 
35 м3/сек агаар нь ачигч болон машинд адил хангалттай байна.   

Олборлох хурд болон уурхайн ерөнхий төлөвлөгөөнөөс хамаарч, нэмэлт системээр 
агаарыг дахин ашиглах шаардлага гарна. Гэвч өрөмдлөг хийх болон чулуу 
зайлуулах үед малталтын олон чиглэлүүд “идэвхгүй” байдаг. Хүдэр гаргалтын 
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түвшин дээр үйлдвэрлэлээс илүү чулуу зайлуулах шаардлага ихээр гардаг учраас 
тусгай нэмэлт агааржуулалт шаардагдахгүй.   

Үйлдвэрлэлийн ажил  
Өдөрт 100000 тонн хүдэр боловсруулахын тулд “идэвхтэй” үйлдвэрлэлийн суваг 
бүрт ачигч байх шаардлагатай. Алсын удирдлагатай зохицуулах хяналтын системийг 
ашигласнаар үйлдвэрлэлийн “идэвхгүй” сувгийг агаарын урсгалын нэг хэсгээр 
агааржуулах боломжтой. Агааржуулалтын хурд нь үйлдвэрлэлийн “идэвхтэй” сувагт  
17.5 м3/сек, “идэвхгүй” сувагт 5.0 м3/сек  байна.   

Хүдрийг тээвэрлэх  
Өргөгч босоо ам бүрийн ойролцоох гол сав руу конвейероор тээвэрлэхэд 15 м3/сек,  
ачилтад хоѐр босоо ам тус бүр 20 м3/сек буюу нийт босоо амны системд 55 м3/сек 
агаар шаардлагатай. Энэ агаарыг бутлуурын тасалгаа болон конвейер сувгийг 
агааржуулахад мөн ашиглаж болно. Бутлагдсан хүдрийг тээвэрлэх дамжуулагчийн 
хувьд агаарын хамгийн бага хурд 5 м/сек буюу конвейер суваг бүрт 125 м3/сек агаар 
шаардлагатай. Конвейерийг цэвэр агаарын урсгалд байрлуулах ба гал түймрийн 
эрсдэл гарч болзошгүй тул галын аюулаас сэргийлэх журмыг дизайнд нэгтгэн 
оруулна. 

Ажлын байрыг болзошгүй түймрийн угаарт хордохоос сэргийлэхийн тулд засвар 
үйлчилгээний газар, түлш болон тос тосолгоо хадгалах газар, тэсэлгээний агуулах, 
конвейерийн тойргон замыг хий гадагшуулах хоолойтой шууд холбож өгнө. 

1.3.7. Уурхай руу нэвтрэх болон материал хангамж 
 
Ажилчид, тоног төхөөрөмж, материалыг босоо ам №2-ын торон бүхээгээр уурхай руу 
аваачих болон уурхайгаас тээвэрлэнэ. Торон бүхээг 38 тн  ачаа даах хүчин чадалтай 
ба 3.0 м өргөн, 8.75 м урт байна. Торон бүхээг нь бага задаргаатай хөдөлгөөнгүй 
болон хөдөлгөөнт тоног төхөөрөмжийг өргөхөд тохиромжтой. 

Босоо ам №2-ын гол станцын үүрэг нь хүн болон материалыг үр дүнтэй, аюулгүй 
буулгах, ачих явдал юм. Хүнийг тухайн зөөж буй материалаас тусад нь тээвэрлэх ба 
хүн тээврийн автобусыг ачих, буулгах үед аюулгүй газарт байрлуулна. Төмөр замаар 
тогтмол явах машиныг торон бүхээгний зүүн, баруун талын аль алинд буулгаж 
болно. Мөн 10 тн ганц замтай зогсоолын талбайг торон бүхээгний зүүн, баруун 
талын аль алинд нь байрлуулна.  

Босоо ам №2-ын баруун хойд талд цацмал бетон болон бетон ачих талбайг 
байгуулахдаа овоолго руу ухрах хэрэгцээг багасгахын тулд холигч машиныг шууд 
орохоор зохион байгуулна. Босоо амны баруун хойд талд суурилуулсан 
хоолойнуудыг агаарыг шингээх, сорох үйл ажиллагаанд зориулж байрлуулах ба 
уурхайн бүхий л хугацаанд энэ  байрандаа байна.  

Асгарсан зүйлийг цуглуулах станцыг ороход хялбар байх үүднээс гол станц дээр 
байрлуулна. Хөмөрсөн вагончик ачих станцаас гол станц хүртэл торон бүхээг болон  
хөмөрсөн вагончикийн тасалгааны хоорондох босоо аманд бат бөх далан хаалт 
байна. Гол станцад хөмөрсөн вагончикоос тасалгаан дээр “давхар ѐроол” байна. 
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Ингэснээр ачигч хөмөрсөн вагончикээс асгарсан зүйлийг цэвэрлэх боломжтой. 
Станцын хөмөрсөн вагончикийн тасалгаан дээр хүн болон бусад зүйл орохыг 
зөвшөөрөхгүй. Зураг 1- 27-д босоо ам №2-ын гол станцаар дамжих хүн болон 
материалын урсгалыг харуулсан. 

 
ЗУРАГ 1- 27. БОСОО АМ №2-ЫН ГОЛ СТАНЦ 

 
 
1.3.8. Суурин байгууламж 

Газар доорхи агуулах  
Хойд Хюго ордын ажиллагаанд газар доорхи агуулахыг ашиглахгүй. Газар дээрх төв 
агуулах нь газрын доош дамжуулахаас өмнө газар дор ашиглах бүх материалыг 
хадгална. Газар доорхи агуулахууд нь засварын газар, шатахуун станц, тэсэлгээний 
агуулах байх ба шаардлагатай материалыг 3 хоногийн турш нийлүүлэх зорилгоор 
хадгална.  

Засвар үйлчилгээний цех  
Үйлчилгээний өрөөний тоог хүнд машин механизмын хэмжээ болон тоног 
төхөөрөмжийн боломжоос тооцож гаргана. Цехийн талбайн эзлэх зайн геометрээр 
бол нэг цехэд шаардлагатай бүх өрөөг багтаахгүй. Уурхайн ажиллах янз бүрийн үе 
шатны турш ажлын байр руу чөлөөтэй орох бололцоогоор хангахын тулд үндсэн цех 
(12 засварын өрөө) болон 2 дагуул цех (тус бүрт 3 засварын өрөө) ажиллана. 
Оролтын суваг бүрийн төгсгөлд байрлуулсан үйлчилгээний өрөө эвдэрсэн машинд 
үйлчилнэ. Үйлчилгээний машинууд эдгээр эвдрэл, гэмтлийн ихэнхийг засна. Нэмэлт 
ажиллагаа шаардсан эвдрэлийг аль нэг цех рүү шилжүүлнэ. Талбайн үйлчилгээний 
болон засварын машинууд ажлын байран дээр  жижиг хэмжээний засвар, тос 
тосолгоо хийнэ.      

Автобусны зогсоол Шахуургын үндсэн 
станц 

Хөдөлгөөний 
чиглэл 

Босоо амны 
хаалт 

Босоо ам руу явах 
Явган хүний зам 

Автобус хөдлөх 

Уурхай руу явах 
явган хүний зам 

Автобус хөдлөх 

Машины зогсоол Машины зогсоол 

Хэтэрсэн ачааг 
буулгах 

Асгаралтыг 
цуглуулагч 

Хэтэрсэн ачааг 
буулгах 

Босоо ам 2-оос 
10 км зайд 

Баяжмал, 
бетоны станц 
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Засвар үйлчилгээний гол цехийг хүдэр гаргалтын түвшний баруун талд босоо ам 
№2-оос гарсан үйлчилгээний суваг хоолой дагуу байрлуулна Энэ байршил 
үйлчилгээний босоо ам болон агааржуулалтын хоолойтой холбогдох боломжтой. Гол 
цехийг үйлчилгээний дизель LHDs, хоѐрдогч задлагч тоног хэрэгсэл, БЕЛАЗ машин, 
чулуу шигшүүр болон бусад туслах тоног төхөөрөмжөөр тоноглоно. Гагнуурын 
хэрэгсэл, цахилгаанчны цех байх ба засварын ажлыг хянах зорилгоор албан ажлын 
өрөөтэй байна. Цехэд мөн эд ангийн агуулах, хадгалах газар багтана. 

 
ЗУРАГ 1- 28. ЗАСВАР ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЦЕХ 

 
Дагуул цехийг хүдэр гаргалтын түвшний зүүн талын дагуу байрлуулна. Нэг нь 
уурхайн хойд хэсэгт, нөгөөх нь өмнөд хэсэгт үйлчилнэ. Нэмэлт дагуул цехийг босоо 
ам №1-ийн ойролцоо байрлуулах ба үйлдвэрлэлийн өмнөх үе  шатанд ашиглана. 

Гол цех дээр бөөгнөрөлтийг багасгахын тулд дагуул цех нь ажлын байранд жижиг 
хэмжээний засвар үйлчилгээг түргэн хугацаанд хийж гүйцэтгэнэ. Дагуул цех нь жижиг 
хэмжээний засвар хийж, дугуй солих болон шаардлагатай тоног төхөөрөмжийн 
төлөвлөсөн засвар үйлчилгээг хийнэ.  

Жирийн дагуул цехийн ерөнхий төлөвлөгөөнд дайран өнгөрөх 3 засварын өрөө, 
угаалгын өрөө, хоолны өрөө, дугуйны агуулах, жижиг агуулах, багажны цехтэй. 
Дагуул цех бүрийн хоолны өрөө нь уурхайн хоргодох байр болно. 

Шатахуун болон тос тосолгооны станц   
Шатахууны өдөр тутмын хэрэглээг хангах асуудал нь уурхайн ажиллах хугацааны 
турш дизель тоног төхөөрөмжийн хуваарь дээр үндэслэгдэнэ. Дизель түлшийг 
7500 л шатахууны машины хэмжээтэй саваар өдөр бүр газрын гүн рүү тээвэрлэнэ. 
Цистерн машин 10 000 л багтаамжтай газар доорхи 4 ширхэг сав руу нийлүүлнэ. 

Босоо ам №2-ын хэрэглээний зүйлийн тасалгаанд байрлуулсан түлш шахах 
системийг ашиглан газар дор дизель шатахууныг хүргэнэ. Бензиний машинууд босоо 
ам №2-ын газар доорхи гол станцаас хүдэр гаргалтын түвшний шатахуун болон тос 
тосолгооны станц руу шатахууныг тээвэрлэнэ. Түлш шахах хоолойгоор дамжуулан 
тээвэрлэлтийн түвшин дээр байрлах хадгалах сав руу шатахууныг дамжуулна. Түлш 
шахах хоолойг хүдэр гаргалтын түвшний шатахууны станц болон тээвэрлэлтийн 
түвшний хадгалах станцын хооронд байрлах  зориулалтын нүхэнд суурилуулна. 

Цахилгааны 
дэд станц 

Галын гарц 

Хоолны өрөө 
руу орох 
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Хадгалах савыг бетоноор хүрээлнэ. Шатахуун хадгалах газарт гал унтраах 
системийг суурилуулна. Хадгалах газрыг хангалттай агааржуулж, зориулалтын 
гадагшлуулах хоолойгоор агаарыг гадагшлуулна.  

Тэсэлгээний агуулах   
Ордыг нээх, ажиллуулахад их хэмжээний эмульсийг үйлдвэрлэлийн болон нээлтийн 
тэсэлгээ хийх анхдагч тэсэлгээний бодис болгон ашиглана. Зураг 1- 29-д газар 
доорхи агуулахын ерөнхий бүдүүвчийг харуулав.  

 
ЗУРАГ 1- 29.  ТЭСЭЛГЭЭНИЙ АГУУЛАХЫН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

 
Газар доорхи албан ажлын болон хоолны өрөө  
Уурхайн аврах анги, анхны тусламжийн байгууламж, ажилчдын хоолны өрөө болон 
газар доорхи бүх ажилчдад зориулсан хувцасны цоожтой шүүгээ нь албан ажлын 
болон хоолны өрөөний байгууламжийн нэг хэсэг байх болно.  

Хоргодох байр  
Уурхайн босоо ам №2-т ослын үед ашиглах битүүмжилсэн болон даралттай шахсан 
агаарын шугамыг байрлуулсан хэд хэдэн хоргодох байртай байна. Хоргодох байр 
болгонд ундны ус, хүчилтөрөгчийн баллоныг байрлуулна. Хоргодох байрыг гарах 
гарц маршрут түгжигдэхээргүй газруудад болон мөн уурхайгаас гарах гарцыг 
холдуулах газарт байрлуулна. Хоргодох байр бүрт ашиглах зорилгоор хоолны 
өрөөнүүдэд хаалгууд болон ослын үед ашиглах хүчилтөрөгчийн баллонуудыг 
байрлуулна. Хоргодох байрыг мөн дагуул засвар үйлчилгээний цех бүрт байгуулна.   

Шахсан агаар  
Газар дээрх шахсан агаарын байгууламжийг босоо ам №2-т сорох зорилгоор 
суурилуулах ба шахсан агаарын 250 мм диаметртэй хоолойг босоо амд байнга 
суурилуулна. Энэ байгууламжийг шингээлт дууссаны дараа хэвээр үлдээнэ. Агаарыг 
босоо амын станц руу нийлүүлнэ. Гэвч газар дээр байрласан компрессороос 
хоргодох байр руу шахсан агаар нийлүүлэх эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын 
шаардлагаас өөр уурхайд төлөвлөсөн зүйл байхгүй. Босоо амыг хайгуулын болон 
үйлдвэрлэлийн өмнөх үе шатанд шахсан агаараар хангахын тулд босоо ам №1 дээр  
гадаргын компрессорын үйлдвэр ажиллана.   
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Зөөврийн, суурин болон хөдөлгөөнт тоног төхөөрөмжийн бүх компрессорууд шахсан 
агаараар хангана. Цахилгаан болон цахилгаан гидравлик системийг зарим тусгай 
хэрэгцээнд ашиглана.   

Усны менежмент  
Нүүрэн талын насосыг агуйн хажуугийн ханыг нураах үед гарах усыг зөөхөд 
ашиглана. Уурхайгаас усыг өргөж гаргахын тулд нүүрэн талын насос нь завсрын 
бохирын нүх болон түр зуурын хөдөлгөөнгүй насосын систем рүү шахна. Ус 
алдахаас сэрэмжлүүлэхийн тулд идэвхтэй нүүрийн урд тодорхой зайд туршилтын 
нүх гаргах шаардлагатай. Босоо ам №2 дээр насосны гол систем байрлана. Өндөр 
хүчин чадал бүхий уурхайн ус зайлуулах насосны системийн онцлог  нь насосны гол 
станцаас усыг гадаргуу хүртэл нэг өргөлтөөр шахах хүчин чадалтайд оршино.  Дээд 
хурдаар шахах, мөн засвар хийгдэх шаардлагыг харгалзан хангалттай олон тооны 
насосуудтай байна. 

Боловсруулалтад ашиглах технологийн усыг Гүний Хоолойн газрын доорхи усны эх 
үүсвэрээс хангана. Уг усны ордоос татсан усыг босоо амуудын байгууламж дээрх 
450 000 л багтаамжтай усны сав руу тээвэрлэнэ. Эдгээр усны сав гадаргын 
байгууламж болон босоо ам №2 руу технологийн усыг нийлүүлнэ. Өндөр даралтат 
усны шугам гадаргаас газрын доорхи гол станц руу шууд очих ба цацмал бетон 
хоолойгоор дамжуулан цэвэр усаар хангана.   

Гүний усны ундаргын хурд бага байх төлөвтэй. Босоо амны сорох болон ордыг нээх 
үед усыг замаас нь таслахгүй. Уурхайн насосын системийг 10 л/с урсгалын хурдтай 
байхаар тооцсон. Осол гарсан үед эрчим хүчний үйлдвэр нь босоо ам № 2-ын  гол 
насосын нэгийг ажиллуулахад хангалттай эрчим хүчээр хангагдана.   

Цацмал бетон ба бетоныг түгээх  
Одоо байгаа зуурмагийн үйлдвэрийг далд уурхайг цацмал бетон болон бетоноор 
хангахад ашиглана. Гадаргын холигч машин нь босоо ам №2-ын захын ойролцоо 
болон хойд талын бункер рүү аваачна. Эндээс шууд босоо амны мөлгөр шугамыг 
тэжээнэ. Босоо ам №2 нь 3 ширхэг 152 мм мөлгөр шугамтай байх ба нэгийг нь 
ашиглаж, нөгөө 2-ыг нөөцөд байлгана. Бетон болон цацмал бетоны мөлгөр шугамын 
түгээлтийн цэг нь гол станц бөгөөд энэ мөлгөр шугам нь газар доорхи 4.6 м3 холигч 
машин руу зуурмагийг аваачна. Энэ  дизайн нь 30 гаруй жилийн турш амжилттай 
ажиллаж байгаа Хендерсоны уурхайн системтэй адил юм.   

Уурхайн нэвтрэлт болон ерөнхий төлөвлөгөө 
Энэхүү төслийн зорилго нь нэгдүгээр өргөлтөөс өдөрт 84.196 тн хүдрийг олборлох 
найдвартай технологийг ашиглаж, хангалттай бааз бэлтгэх явдал юм. Уурхайн 
дизайнд уурхайд нэвтрэх, уурхайн дэд бүтцийг барих, зүсэлт хийх, үйлдвэрлэлийн 
хэмжээг нэмэгдүүлэх, ашиглаж болохуйц нөөцийг дуустал бүрэн үйлдвэрлэлээр 
олборлоход шаардлагатай дизайны бүхий л үе шатууд орно. Далд уурхай болон 
холбогдох малталтыг Вулканы уурхайн дизайны программ хангамжийг ашиглан 
гурван хэмжээсээр зохиосон. Вулканы ерөнхий төлөвлөгөөний изометрийн 
харагдацыг Зураг 1- 30-д харуулав. 
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1.3.9. Газар дээрх байгууламж 
 
Зураг 1- 31-д босоо ам №1, №2, №3-ын орчмын босоо амнуудын байгууламжийн 
ерөнхий төлөвлөгөөг харуулав. Босоо ам №4 нь босоо ам №2-ын зүүн хойно 
ойролцоогоор 3 км-т байрлах ба зөвхөн агааржуулалтад ашиглана. Тиймээс 
цахилгаан хангамж, усан хангамж, агааржуулалтын сэнснээс өөр томоохон гадаргын 
дэд бүтэц босоо ам № 4-ийн ойролцоо байхгүй.  

 

 
ЗУРАГ 1- 30. ИЗОМЕТРИЙН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

 

 
ЗУРАГ 1- 31.  БОСОО АМУУДЫН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 
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1.3.8. Уурхайд нэвтрэх  

Босоо ам №1. Босоо ам № 1 нь хайгуулын болон инженер геологийн  үзүүлэлтүүдийг 
тогтоох зорилгоор баригдсан  ба үйлдвэрлэлийн өмнөх барилгын үед ашиглагдана. 1 
дүгээр өргөлтийн хайгуулын ажил газрын гүнээс их хэмжээний дээж авах, 
төлөвлөгдсөн  хоолойнуудаас өрөмдлөг хийх зэрэг үйл ажиллагааг хамарна.  Босоо 
ам № 1-ыг ойролцоогоор 7.5 м диаметртэй ухаж, 6.7 м-т дууссан. Босоо амны 
цооногийн амсар далайн түвшнээс дээш  1165 м ба уурхайн гүн нь 1385 м байна. 
Агааржуулалтын босоо шугам №1-ийг барьж дууссаны дараа уурхайн амны 
малталтын өргөх шатыг тэргэнцэр өргөх зориулалтаар ашиглана. Уурхайн амны 
малталтын өргөх шат нь хайгуул, олборлолтын эхэнд хүн болон материалыг зөөнө. 
Уурхайг нээх болон хүнд ачааг өргөхөд 15 тн хүртэл жинтэй ачаа өргөх арааг 
байрлуулна.  

Босоо ам №2. Энэ ам нь уурхайд голчлон хүн, материал болон үйлчилгээг зөөхөд 
зориулагдана. Мөн уурхайн нийт өргөх даацын гуравны нэгийг хангах ба 
агааржуулалтын анхдагч сорох хэрэгсэл болно. Босоо ам № 2 нь гангаар бүрэн 
тоноглогдсон  6 м голчтой 10 м диаметртэй бетоноор хүрээлсэн  цооног юм. Босоо 
ам № 2-ын зах нь далайн түвшнээс дээш 1174 м ба 1311 м гүнд ухагдана. Босоо ам 
№2-ын ачилтын станц нь далайн түвшнээс дээш 1195 м-т байна.  

Босоо ам № 3. Энэ ам нь гангаар бүрэн тоноглогдсон 6 м төвтэй, 10 м диаметртэй 
бетоноор хүрээлсэн учраас одоогоор босоо ам №2-той дизайны хувьд адилхан. 
Босоо ам №3 нь үйлдвэрлэлийн зориулалтын босоо ам болох бөгөөд эндээс цэвэр 
агаар нийлүүлнэ. Босоо ам №3-н зах нь далайн түвшнээс дээш 1174 м ба 1273 м 
гүнд ухагдана. Босоо ам №3-ын өргөлтийн систем нь өдөрт 55606 тн хүдэр өргөх 
хүчин чадалтай.   

Босоо ам № 4. Энэ ам нь өдөрт 28000 тн-оос илүү хүдэр үйлдвэрлэж эхэлсний дараа 
шаардагдах нэмэлт гадагшлуулах агааржуулалт болно. Босоо ам №4-ийг анхдагч 
гадагшлуулах агааржуулалт болон хоѐрдогч гарц болгож ашиглана. Босоо ам №4 нь 
далайн түвшнээс дээш 1174 м өндөртэй, 10 м диамтертэй бетон хашилгатай. Ослын 
үеийн нэмэлт өргөх шатнаас өөр дамжуурга байхгүй. Босоо ам нийт 1153 м гүнтэй 
байх болно. 

 

1.3.9. Ордыг нээх түвшин 
 
Зүсэлтийн түвшин  
Хүдэр буулгуурын хонхны яг дээр нь байрлах хүдрийн биетийн доод талыг нээх хос 
суваг хоолой нь хүдэр гаргалтын түвшнээс дээш 17 метрт, хүдэр гаргалтын 
хавтангуудтай зэрэгцээ байна. Баруун талын периметр дагуух хоолой нь байнгын 
оролтод зориулагдсан бөгөөд ѐроолоос 50 м-ээр салаална. Зүүн талын периметр 
дагуух хоолой нь ордыг нээх үед түр зуурын нэвтрэх хаалга болох бөгөөд ердөө 15 
м-ээр салаална.      

Хойд төгсгөл хүртэлх шалны уртаас шалтгаалан зүсэлтийн идэвхтэй талбай руу 
орох дотоод түр зуурын хөндлөн зүсэлтийн перпендикуляр хоолой гаргана. Агуй 
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хойшоо томорч, дотоодын хоолойнуудыг агуйд ашиглах учраас зүсэлтийн талбайд 
ойр орох газартай байхын тулд шинэ хоолойг нэмнэ.     

Ердийн резин дугуйтай тоног төхөөрөмж болон далд уурхайн түр зуурын арга 
хэмжээг ашиглан зүсэлт болон өрөмдлөгийн хоолойг гаргана.  Хавтангийн зай нь 15 
м байх ба ашиглах тоног төхөөрөмжид тохируулан хоолой нь  4.0 м өндөртэй, 4.0 м 
өргөнтэй байна. Зүсэлтийн хоолойнууд нь агааржуулалтыг дэмжихийн тулд 
хоорондоо зайтай интервалаар холбогдоно. 

Зиг заг хэлбэрийн зүсэлтийг нэгдүгээр өргөлтөд төлөвлөсөн. Харьцангуй тэгш 
тэсэлгээний нүхийг хүдэр буулгах хонхны аль ч талаас хүдэр буулгах хонхны дээгүүр 
багануудын хооронд өрөмдөнө. Том орой үүсгэхийн тулд хүдэр гаргалтын түвшний 
хавтангийн хоолойноос доош налуу нүхийг өрөмдөнө. Хүдрийн биетийн доод талыг 
нээх ажлыг Зураг 1- 32-д харуулав.  

 

 
ЗУРАГ 1- 32. ЗҮСЭЛТИЙН ӨРӨМДЛӨГИЙН ХЭЛБЭР 

 
Хүдэр гаргалтын түвшин  
Хүдэр гаргалтын түвшин нь хавтангийн хоолойнууд, хүдэр буулгах цэг, хүдэр буулгах 
хонх, түвшинг тойрсон периметр хоолой, шалны зүүн талыг дагасан нэмэгдэл 
хоолойноос бүрдэнэ. Хүдэр гаргалтын түвшний хавтангийн хоолойн чиглэлийг 
инженер геологийн хүчин зүйлээр тодорхойлно. Хамарлан зэрэгцээ орших ачааг 
зохицуулахын тулд периметрэн хоолой нь шалнаас хамгийн багадаа 50 м-ээр 
салаална. Периметрийн зүүн хоолойн дагуу хүдэр дамжуулагч дээр овоолж буй 
үйлдвэрлэлийн ачигчид саад болохгүйгээр ажлын байранд орох боломжтой болохын 
тулд захын хоолойг периметрийн зүүн хоолойтой зэрэгцээ байрлуулна. Зураг 1- 33-д 
хүдэр гаргалтын түвшний ерөнхий төлөвлөгөө, агааржуулагчийн байршил, зөөлтийн 
болон агаарын урсгалын чиглэлийг харуулав.   
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ЗУРАГ 1- 33. ХҮДЭР ГАРГАЛТЫН ТҮВШНИЙ ЕРӨНХИЙ БҮДҮҮВЧ 

 
Хүдэр гаргалтын түвшинг хойшоо ойролцоогоор -3% хэвгий байрлуулна. Ингэснээр 
хүдэр гаргалтын түвшин хүдрийн биетийг доошлуулах боломж олгоно. Хүдэр буулгах 
талбайд хүдэр буулгах нэг хонх байх бөгөөд зэрэгцээ хавтангуудаас орох  хүдэр 
буулгах хоѐр цэгт нэг хонх үйлчилнэ. Үйлдвэрлэлийн хоолойн дагуу хүдэр буулгах 
цэгийн хоорондын зай нь 15 м байна. Үйлдвэрлэлийн хоолойн хэмжээ нь 4.5 х 4.5 м 
харьцаатай байх ба хүдэр буулгах хонхны хоолой руу 550 эргэлтийн өнцөгтэй байна.  
Хүдэр буулгах цэг тус бүр нь хүдэр буулгах хонхны хагаст нь буюу 15м х 15м 
хэмжээтэй талбайд үйлчилнэ. Уурхайн ажиллах хугацаанд хүдэр буулгах цэгийг 
тогтмол засч тоолно (Зураг 1- 34).  

Хүдэр тээвэрлэлт 
 
Агаарын урсгал 
 
Агаарын буцаагч 
 
Хүдэр дамжуулагч 
 
Цэвэр агаар дамжуулагч 

Зүүн талын буулгах 
талбай 
 
 

Баруун хойд 
буулгах талбай 

 
 

Баруун өмнөд 
буулгах талбай 

 
 

Босоо ам 2-ын 
үйлчилгээний 

урсгал 
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ЗУРАГ 1- 34. ЕРДИЙН ХҮДЭР БУУЛГУУРЫН ЦЭГ 

 
Хүдэр буулгах цэгээс унасан хүдрийг зүүн хоолой дагуу хүдэр дамжуулагч руу LHD-
ээр тээвэрлэнэ. Бусад хавтанцар урсгуур бүрт хүдэр дамжуулагчийг байрлуулах ба 
нэг замаар явуулах хамгийн их зай нь LHD тутамд ойролцоогоор 300 м байна. Хүдэр 
дамжуулагч нь 3 м диаметртэй босоо нүх байх ба хүдэр гаргалтын түвшнээс 
тээврийн түвшин хүртэл 35 м өндөрт сунасан байна. Хүдэр дамжуулагч бүрийг чулуу 
бутлагч болон хавтангийн шаланд тогтоосон шигшүүрээр тоноглоно. Ойролцоогоор 
7.5 сая тонн хүдэр дамжуулагчаар дамжина. Чулуулгийн массын эсэргүүцэх чадвар 
болон хүдэр дамжуулагч бүрт очих хүдрийн хэмжээ тодорхойгүй учраас Stantec 
компани 5 сая тонн хүдэр дамжуулсны дараа хүдэр дамжуулагч бүрийг засварлана 
гэж тооцоолжээ. Цэвэр агаарын 54.5 м өндөртэй босоо нүх баруун урсгуурын дагуу 
60 м интервал дээр байрлана. Харин агаарыг эргэн оруулах 35 м өндөртэй нүх нь 
зүүн урсгуурын дагуу 60 м интервал дээр байрлана. Энэ аргыг ашиглан цэвэр агаар 
хавтангийн баруун талаас орж, зүүн талаар агаарын эргэлтийн нүхээр татагдана. 
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ЗУРАГ 1- 35. ӨРГӨХ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ХЭЛБЭР ДҮРС 

 
Тээврийн түвшин  
Тээврийн түвшин нь 5.0 х 5.0 м харьцаатай, хүдэр гаргалтын түвшинд нийцэхийн 
тулд  тэргэнцэр  зөөх 3% хэвгий бүхий хоолойноос бүрдэнэ. Тэргэнцэр ачаа ачихаар 
уналтын хэсэгт эргэж ирэхээр ачих тавцан уналт бүр дээр байрлана. Энэ нь ачааны 
машин тасралтгүйгээр зөөврийн хоолойгоор явах боломж олгоно. Ачаатай машин 
уналтын хэсгээс гарч, зөөврийн хоолойгоор  дамжин бутлуурт очно. Машины хоолой  
хүдрийг аль ч бутлуур луу чиглүүлэн уян хатан болгохын тулд хооронд нь холбож 
өгнө. Хүргэлтийн систем нь машинуудыг цэвэрлээгүй чулуулаг  хүлээн авах 
чадавхитай бутлуур луу чиглүүлнэ. Хүргэлтийн  систем нь мөн ордыг нээхэд гарсан 
хаягдлыг бутлуурт овоолохын тулд машиныг дотоод налуу байгууламжаар 
дамжуулан зөөврийн хоолой руу чиглүүлнэ.     

Бутлагдсан хүдрийг налуу хоѐр гол конвейер руу ачиж, тэндээс хүдрийг босоо ам 
№2 ба босоо ам №3 дээр тус тус байрлах тэргэнцэр ачих станц руу тээвэрлэнэ. 
Босоо ам №2-ын хүдрийн сав болон хоѐрдогч гол конвейерын хоолойн төгсгөлийн 
хооронд 185 м урт конвейер байх ба энэ нь босоо ам №2 болон босоо ам №3-ын 
хооронд уян хатан байдалтай болгож, өргөх системийн ашиглалтыг нэмэгдүүлнэ.   

 
Агааржуулалтын түвшин  
Агааржуулалтын түвшин нь тусдаа агаар сорох болон гадагшлуулах төмөр 
хоолойнуудаас бүрдэнэ. Гадагшуулах түвшин нь хүдэр гаргалтын түвшнээс доош 40 
м-т буюу тээврийн түвшинтэй адил өндөрт байх ба шалны зүүн талыг дагаж 
байрлана. Сорох түвшин нь шалны (тээврийн түвшнээс доош 20 м) баруун талаар  
хүдэр гаргалтны түвшнээс 60 м дор, 5.5 х 5.0 м хэмжээтэй байна.   

Гадагшлуулах болон тээврийн хоолойнууд машины ачилтын тавцангийн  зүүн 
перимтерийн дагуу хоорондоо холбогдох ба 5.5 м х 5.0 м хэмжээтэй байна. Энэ нь 
хүдэр гаргалтын болон тээврийн түвшнээс гарах тоос, тоосонцрыг шууд босоо амаар 
гадагшлуулах боломжтой болгоно. Агаарын өндөр хурд болон энэ чиглэлд тоос  
шороо босч магадгүй тул гадагшлуулах хоолойгоор өөр зүйл нэвтрүүлж болохгүй.    

Босоо ам болон хүдрийн биетийн хоорондын агааржуулалтын гол хоолой нь 7.0 м 
өндөр, 6.0 м өргөнтэй байна. Эдгээр хоолойны хэмжээг нэмэгдүүлснээр чиглэл дэх 
хурдыг багасгах, цаашлаад гол сэнсэнд ирэх ачааллыг бууруулах ач холбогдолтой.  
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Өргөлт агаарыг ажлын байр луу буюу байрнаас өөр тийш чиглүүлэхийн тулд  ажлын 
янз бүрийн түвшинд сорох ба гадагшлуулах төмөр хоолойг хооронд нь холбож өгнө.  
Өргөлт нь нь агааржуулалтын гол хоолойн зах дээр байрлана. Энэ нь өргөлтийг 
агаарын урсгал болон замд саад болохгүйгээр агааржуулалтын хоолойн дагуу 
байрлуулах боломж олгоно. Эдгээр хоолой болон өргөлт нь үйлдвэрлэлийн 
эхлэлээс бүрэн үйлдвэрлэл хүртэл агааржуулалтаар хангахын тулд сорох болон 
гадагшлуулах гол босоо амыг холбодог агааржуулалтын системийн нэг хэсэг юм.     
 

1.4. Түүхий эд, туслах материал, хог хаягдал 
 
1.4.1. Үйлдвэрлэлийн түүхий эд 
 
Ордын геологийн нөөц 
Оюу толгой төслийн хэмжээнд дагалдах металлуудыг нь зэсэд дүйцүүлсэн 0.3% 
зэсийн эквивалент захын агуулгаар 45.0 сая тонн зэс, 1838 тонн алт агуулсан 6451.5 
сая тонн хүдрийн геологийн нөөцийг 2009 оны 07 дугаар сарын 01-нд Эрдэс 
баялгийн мэргэжлийн зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн Улсын нөөцийн нэгдсэн 
бүртгэлд бүртгүүлсэн. Уг нөөц дэх дундаж агуулга 0.28 г/тн, молибдены дундаж 
агуулга 62.21 г/тн, мөнгөний дундаж агуулга 1.87 г/тн болно. 
 
Үр ашигтай нөөц  
Өмнөд Оюугийн бүлэг ордын ил уурхайн аргаар, Хюго Дамметтын бүлэг, Херуга 
ордуудыг далд уурхайн блокоор нураах аргаар тус тус ашиглахаар төслийн хэмжээн 
дэх үр ашигтай нөөцийг Хүснэгт 1-12-д үзүүлэв. Оюу Толгойн ашиглалтын тусгай 
зөвшөөрөлтэй талбайд орших Өмнөд Оюу, Хойд Хюго ба Өмнөд Хюго ордуудын 
нөөцийг Хүснэгт 1-13-д, Шивээ толгойн талбайд хамрагдах Хойд Хюго ордын 
үргэлжлэлийн хүдрийн нөөцийг Хүснэгт 1-14-д, Жавхлантын талбайд хамрагдах 
Херуга ордын хүдрийн нөөцийг Хүснэгт 1-15-д  тус тус үзүүлэв. 

 

ХҮСНЭГТ 1 - 12. ТӨСЛИЙН ХЭМЖЭЭН ДЭХ ХҮДРИЙН ҮР АШИГТАЙ НӨӨЦ 
Нөөцийн 
зэрэглэл 

Хүдэр
сая тн 

ХЦБ 
(NSR)
$/тн 

Cu, 
% 

Au, 
г/тн 

Ag, 
г/тн 

Mo, 
ppm 

Зэс, 
мян.тн 

Алт, 
тн 

Мөнгө, 
тн 

Молиб
ден, тн 

А 0,127 21.38 0.58 0.93 1.50 59 0,635 93 0,154 - 
В 1,204 22.57 0.98 0.33 2.19 52 10,407 313 2,178 5 
С 1,471 21.10 0.89 0.34 2.43 109 11,596 393 2,968 53 
А+В+С 2,801 21.75 0.92 0.36 2.28 82 22,639 798 5,300 58 

 
ХҮСНЭГТ 1 - 13. ОЮУ ТОЛГОЙН ЛИЦЕНЗИЙН ТАЛБАЙ ДАХЬ ҮР АШИГТАЙ НӨӨЦ 

Нөөцийн 
зэрэглэл 

Хүдэр
сая тн 

ХЦБ 
(NSR), 
$/тн 

Cu, 
% 

Au, 
г/тн 

Ag, 
г/тн 

Mo, 
ppm 

Зэс, 
мян.тн 

Алт, 
тн 

Мөнгө
тн 

Молиб
ден, тн 

А 0,127 21.38 0.58 0.93 1.50 59 0,635 93 0,154 - 
В 1,178 21.95 0.96 0.32 2.14 52 9,932 296 2,081 5 
С 0,735 26.17 1.21 0.25 2.91 94 8,018 149 1,819 3 
А+В+С 2,040 23.44 1.03 0.33 2.38 68 18,585 538 4,054 8 
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ХҮСНЭГТ 1 - 14. ШИВЭЭ ТОЛГОЙН ЛИЦЕНЗИЙН ТАЛБАЙ ДАХЬ ҮР АШИГТАЙ НӨӨЦ 
Нөөцийн 
зэрэглэл 

Хүдэр
сая тн 

ХЦБ 
(NSR), 
$/тн 

Cu, 
% 

Au, 
г/тн 

Ag, 
г/тн 

Mo, 
ppm 

Зэс, 
мян.тн 

Алт, 
тн 

Мөнгө
тн 

Молиб 
ден, тн 

В 25 51.11 2.03 0.77 4.40 35 475 16 97 - 
С 99 38.66 1.61 0.52 4.17 69 1,459 43 356 - 
В+С 125 41.20 1.70 0.57 4.21 62 1,934 59 452 - 
 

ХҮСНЭГТ 1 - 15. ТӨСЛИЙН ХЭМЖЭЭН ДЭХ ХҮДРИЙН ҮР АШИГТАЙ НӨӨЦ 
Нөөцийн 
зэрэглэл 

Хүдэр
сая тн 

ХЦБ 
(NSR), $/тн 

Cu, 
% 

Au, 
г/тн 

Ag, 
г/тн 

Mo, 
ppm 

Зэс, 
мян.тн 

Алт, 
тн 

Мөнгө
, тн 

Молиб
ден, 

мян.тн 
С 637 12.52 0.41 0.43 1.60 132 2,119 201 794 51 

 
 Хүдрийн нөөцийн тооцоог 2008 оны 3 дугаар сард хийсэн.  
 Хайлагчийн цэвэр буцаалт (ХЦБ)-ыг тооцохдоо зэсийн үнийг 1.30 

ам.доллар/фунт, унци алтны үнийг 500 ам доллар, мөнгөний үнийг 9.50 ам 
доллараар тус тус авсан. Херуга ордод ХЦБ-ыг тооцохдоо молибдены үнийг 
10.00 ам доллар/фунтээр авсан байна. 

 Ил уурхайд хүдрийн захын агуулга тодорхойлоход боловсруулалтын болон 
удирдлагын зардлыг нэмж тооцсон бөгөөд эдгээр нь Баруун Өмнөд болон Төв 
ордын халькопиритийн хүдэрт 3.88 $/тн, Төв ордын халькозин ба ковелины 
хүдэрт 3.41 $/тн байна. 

 Хайлуулах үйлдвэрийн цэвэршүүлэлт, боловсруулалтын зардал, суутгал, 
баяжмал тээврийн зардал, баяжуулах үйлдвэрийн металл авалт, нөөц 
ашигласны төлбөр зэргийг ХЦБ-ын тооцоонд тусгаж өгсөн. 

 Блокоор нураах далд уурхайн хүрээнд орсон нийт уулын цулыг хүдрийн 
нөөцөд шилжүүлсэн бөгөөд уг хүрээн доторхи хоосон чулуулаг хүдрийн 
бохирдолтын тооцоонд орсон. 

 Одоогийн байдлаар молибден боловсруулалт 2049 онд эхэлнэ гэж төлөвлөж 
байна. Молибден боловсруулах дамжлага байгуулах хугацааг тодруулахад 
цаашид нэмэлт судалгааны ажил хийх шаардлагатай. 

“Өмнөд Оюугийн бүлэг ордын нөөцийн тодотгол, Хюго Дамметтын бүлэг орд болон 
Херуга ордын нөөцийн тайлан хүлээн авах, нөөцийг бүртгэх тухай” Эрдэс баялаг, 
эрчим хүчний Сайдын 2009 оны 7 дугаар сарын 10-ны өдрийн 167 тоот тушаал, “Оюу 
Толгойн зэс, алтны орд газарт 2000-2008 онуудад хийсэн хайгуулын ажлын үр 
дүнгийн тайланг хэлэлцсэн тухай” Эрдэс баялгийн мэргэжлийн зөвлөлийн 2009 оны 
7 дугаар сарын 01-ний өдрийн хурлын 15-01 дугаар шийдвэрийн дагуу тодорхой 
нөхцөлд үр ашигтай 19,664.0 мян.тн зэсийн, 810 тн алтны, 75.5 мян.тн молибдены, 
5905 тн мөнгөний нөөцийг зах зээлийн үнэ, эрэлт, нийлүүлэлт, техник технологийн 
шинэчлэл, геологи, уул уурхайн нөхцөлийг харгалзан дахин тооцож, олборлож болох 
хэмжээнд бодитой тооцохыг “Айвенхое Майнз Монголия Инк” ХХК-д 6 сарын 
хугацаатай үүрэг болгосны дагуу уг ашигтай нөөцийг дахин үнэлж үзсэн. 
 
Хойд Хюго ордын ашиглалтын нэг ба хоѐрдугаар давхрын түвшинд 5.7 сая.тн зэс 
агуулсан хүдэр дунджаар ХЦБ 17.7$ үнэ цэнэтэй тул үр ашигтай нөөцөд шилжүүлэн 
тооцох боломжтой. Ингэснээр Оюу Толгойн бүлэг ордын хэмжээнд хайгуулаар 
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тогтоогдсон 45.0 сая.тн зэсийн 31.0 сая.тн буюу 68.9% нь үр ашигтай нөөцөд 
шилжиж байна (Хүснэгт 1 - 16). 
 

ХҮСНЭГТ 1 - 16. ТӨСЛИЙН ХЭМЖЭЭНД БАЙГАА ХҮДРИЙН ҮР АШИГТАЙ НӨӨЦ 

Нөөцийн 
ангилал Тодотгол Хүдэр, 

сая тн 

Металлын агуулга ХЦБ, 
$ 

Хүдэр дэх 
металл 

Зэс, 
% 

Алт, 
г/тн 

Мөнгө
, г/тн 

Зэс, 
мян.тн 

Алт, 
тн 

Үр ашигтай 

Үйлдвэрлэлийн 
төлөвлөгөөнд 
орсон 

2,675,617.0 0.95 0.38 2.3 22.57 25,368.0 1,028.0 

Далд уурхайн 
хамгаалалтын 
цулд  

706,009.1 0.85 0.18 2.09 16.85 5,700.0 130.2 

Үр ашигтай Нийт  3,381,626.1 0.92 0.34 2.26 21.38 31,068.0 1,158.2 
Тодорхой 
нөхцөлд 
ашигтай 

Нийт 3,069,884.9 0.45 0.22 1.44 10.00 13,964.0 679.8 

* Хойд Хюго ордын -400 м-ээс 400 м түвшингүүдийн хооронд орших энэхүү хүдрийн ХЦБ-ын утга нь 
тус ордыг олборлох хамгийн бага зардлаас өндөр (14.04$) байгаа тул эдийн засгийн хувьд үр 
ашигтай бөгөөд судалгааны өнөөгийн түвшинд тус далд уурхайнуудын өмнө талд орших хөндлөн 
гүний хагарлын бүсээс уурхайг нурахаас хамгаалсан хамгаалалтын цулд үлдэнэ. Энэ нь 706,009.0 
мян.тн хүдэр бөгөөд тодорхой нөхцөлд “ашигтай” нөөцөөс “үр ашигтай” нөөцөд шилжиж 
тооцогдсон байна.  
 
Хүдэр олборлолт 
Төслийн талбайд ил болон далд уурхайнууд байгуулагдах бөгөөд жилд дунджаар 
43.0 сая тонн хүдэр олборлоно. Хүдэр олборлолтын хэмжээ хамгийн ихдээ 56 сая 
тн/жил, багадаа 26 сая тн/жил байна (Хүснэгт 1 - 17). Үйлдвэрлэл явагдах 65 жилийн 
хугацаанд ил болон далд уурхайгаас 2,801.0 сая тонн хүдэр олборлож, ил уурхайд 
2,170.0 сая тонн хөрс хуулалтын ажил хийх бөгөөд уурхайн үйл ажиллагаанд өртөх 
нийт уулын цул 4,971.0 сая тонн хэмжээнд хүрнэ. 
 

ХҮСНЭГТ 1 - 17. ХҮДЭР ОЛБОРЛОЛТЫН ХЭМЖЭЭ 
Хөрс хуулалт ба хүдэр олборлолт Ашиглалтын хугацаанд 

нийт, сая тн 
Ил уурхайгаас олборлох хүдэр 955.0 
Ил уурхайн хуулах хөрс 2,174.0 
Ил уурхайгаас гарах нийт уулын цул 3,129.0 
Хөрс хуулалтын коэффициент 2.27 
Хойд Хюгогийн ашиглалтын I давхраас олборлох хүдэр 375.0 
Хойд Хюгогийн ашиглалтын II давхраас олборлох хүдэр 553 
Өмнөд Хюго ордоос олборлох хүдэр 281 
Херуга ордоос олборлох хүдэр 637 
Далд уурхайгаас олборлох нийт хүдэр 1,846.0 

НИЙТ ОЛБОРЛОХ ХҮДЭР 2,801.0 
 
 
1.4.2. Төслийн нийт усны хэрэглээ 
 
Гүний хоолойд 2007-2008 онд явуулсан газрын доорхи усны гүйцээх хайгуулын 
гидрогеологийн  судалгааны ажлын эцсийн үр дүнгийн тайланд үйлдвэрлэлийн В, С1 
зэрэглэлийн түвшинд үнэлсэн 96 940.8 м3/хон (1122.0 л/сек) газрын доорхи усны 
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ашиглалтын нөөцийг зохиогчдын санал болгосон хувилбараар хүлээж авах 
боломжгүй гэж үзэн Усны салбарын Шинжлэх ухаан, технологийн зөвлөлийн 
гишүүдийн болон 4 шүүмжлэгчийн саналын дагуу Гүний Хоолойн газрын доорхи 
усны ордын талбайгаас WATP10, GHB05 цооногуудыг хасч, гидродинамик аргаар 
үйлдвэрлэлийн зэргээр үнэлсэн усны ашиглалтын нөөцийг хоногт 75168 м3 буюу 870 
л/сек хэмжээтэйгээр тогтоож, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын Сайдын тушаалаар 
батлан “Улсын усны мэдээллийн сан”-д бүртгэсэн. Уг нөөц нь үйлдвэрийг эхний 5 
жилд хоногт 110.0 мян.тн хүдэр боловсруулахад хүрэлцээтэй боловч, хүдэр 
боловсруулах хүчин чадлыг хоногт 150.0 мян.тн-д хүргэхэд хэрэгцээтэй усны 
нөөцийг тогтоохын тулд геологи-гидрогеологийн хувьд ирээдүй бүхий газар 
гидрогеологийн иж бүрэн судалгааны ажлыг үргэлжлүүлэн явуулах болно. 
 
Оюу Толгой цогцолборын нийт усны хэрэглээ нь хоногт 100.0 мян.тн хүдэр 
боловсруулах баяжуулах үйлдвэр, үүнтэй уялдах уурхай болон дэд бүтцийг 
оролцуулан хамгийн ихдээ 3801 л/сек байна. Усны нийт хэрэглээний 84%-ийг 
эргэлтийн усаар, 16%-ийг Гүний хоолойн газрын доорхи усан сангаас хангана. 
Баяжуулах үйлдвэрийн технологийн хэрэгцээнд Гүний хоолойн усан сангаас 
дунджаар 627 л/сек, хамгийн ихдээ 671 л/сек цэвэр ус сэлбэж хэрэглэнэ. 
Цогцолборын дэд бүтэц, уурхайн хэрэгцээнд Гүний хоолойн газрын доорхи усан 
сангаас дунджаар 69 л/сек, хамгийн ихдээ 115 л/сек цэвэр усыг тус тус хэрэглэнэ.    
 
1.4.3. Төслийн цахилгаан хангамж 
 
Оюу Толгой төслийг хэрэгжүүлэхэд эрчим хүчний найдвартай эх үүсвэр нэн түрүүнд 
шаардлагатай байгааг харгалзан урт болон богино хугацааны эрчим хүчний 
хэрэгцээг хангахын тулд ОТ төслийн талбайд нүүрсэн галлагаатай цахилгаан 
станцыг барихаар төлөвлөсөн. ЦС нь эргэлтэт буцалмал шатлалт зуух, тоосонцор 
шүүх байгууламж, агаарын хөргөлтийн систем, турбин генераторын туслах 
төхөөрөмж бүхий 5 блокоос тогтох ба 6 блок болгон өргөтгөх боломжтой. ЦС нь хоѐр 
яндан, цахилгаан хуваарилах өртөө, ус цэвэрлэх байгууламж, нүүрс хүлээн авах, 
ачих, зөөвөрлөх хэсгүүд болон үнс зайлуулах систем зэрэг байгууламжаас бүрдэнэ. 
Нүүрсийг галт тэрэг эсвэл ачааны машинаар зөөвөрлөнө. ЦС нь байнгын 
ажиллагаатай байхаар төлөвлөгдсөн ба жил бүрийн үзлэг шалгалт, шаардлагатай 
засваруудыг хийх үед түр хугацаанд зогсоно. ЦС-ыг 5-аас дээш блоктой байхаар 
өргөтгөх бололцоотой бөгөөд үйлдвэрийн хүчин чадал 150,000 тн/хон хүртэл 
нэмэгдэхэд шаардлагатай цахилгааны хэрэгцээг хангах боломжтой байна. 
 

ХҮСНЭГТ 1 - 18. ОЮУ ТОЛГОЙД БАРИГДАХ ЦАХИЛГААН СТАНЦЫН ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ 
Үйлдвэрлэх эрчим хүч 750 МВт 
Дулааны эрчим (цэвэр) 11625 кЖ/кВц  
Турбин генераторын блок 5 хүртэлх 
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1.4.4. Барилгын түүхий эд, материал 
 
1.4.4.1. Халивын элсний орд 
 
Оюу Толгой Төсөлд шаардагдах элсний хэрэгцээг хангах Халивын элсний орд нь 
“Айвенхоу майнз монголиа инк” ХХК-ийн эзэмшиж буй 6709А ашиглалтын тусгай 
зөвшөөрөл бүхий Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутагт орших Оюу толгой 
талбайн зүүн хойд хэсэгт оршино. Халивын элсний ордын бодитой нөөц нь 1089571 
м3 ба Халивын элсний ордыг 2009 оны 7 дугаар сарын 31-ний өдрийн 10 дугаартай 
Уурхайг ашиглалтанд хүлээн авах улсын комиссын актаар үйл ажиллагааг нь 
эхлүүлсэн (Хавсралт Б-ээс Халивын элсний ордын Уурхайг ашиглалтанд хүлээн 
авах улсын комиссын актыг үзнэ үү). 2010 онд 130569 куб метр элсийг ашиглаад 
байгаа бол 2011 оны эхний 2 улирлын байдлаар 15 мянган куб метр элс олборлоод 
байна (Зураг 1- 36).  
 

ЗУРАГ 1- 36. ХАЛИВЫН ЭЛСНИЙ ОРДООС ОЛБОРЛОСОН ЭЛСЭНД БОЛОВСРУУЛАЛТ БАЙГАА 
БАЙДАЛ 

 
Төслийн хүрээнд ил аргаар элсийг олборлох болон олборлосон элсийг ангилан 
шигшиж баяжуулах, баяжуулсан элсийг бетон зуурмагийн үйлдвэрт хүргэх зэрэг 
ажиллагаа явагдах бөгөөд үүгээр үйлдвэрлэлийн үндсэн цар хүрээ хязгаарлагдана.  
Халивын ордын элс нь цайвар саарал, шаравтар саарал, бор саарал өнгөтэй байна. 
Нарийвчилсан хайгуулын шурф малталтуудаас сорьц авч, элсний ширхэгийн 
найрлага болон том хэмхдэс чулуулгуудын тодорхойлолт, бичиглэлийг хийсэн 
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байна.1  Элсний чанарын тодорхойлолтыг физик механикийн хураангуй болон бүрэн 
шинжилгээний үр дүн, лаборатори-технологийн туршилтын үр дүнг ТЭЗҮ-д тусгасан. 
Барилга Архитектур Корпорацийн Барилгын Материалын лабораторид шинжлүүлсэн 
элсний сорьцын физик-механикийн хураангуй болон бүрэн шинжилгээний үр дүнг 
Хүснэгт 1 - 19-аар, химийн найрлагыг Хүснэгт 1 - 20-оор, эрдэсийн найрлагыг 
Хүснэгт 1 - 21-аар тус тус  үзүүлэв. 
 

ХҮСНЭГТ 1 - 19. ЭЛСНИЙ ФИЗИК-МЕХАНИКИЙН ХУРААНГҮЙ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ҮР ДҮН 

 
 

ХҮСНЭГТ 1 - 20. ЭЛСНИЙ ХИМИЙН НАЙРЛАГА 

 
 

ХҮСНЭГТ 1 - 21. ЭЛСНИЙ ЭРДЭСИЙН НАЙРЛАГА 

 

 
 
Халивын элсний ордын нөөцийг тооцоолохдоо “Инструкция по применению 
                                                
1 Жеолинк ХХК, Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутагт орших Оюу толгойн талбайн Халивын 
элсний ордыг ашиглах техник, эдийн засгийн үндэслэл, 2008 онд АМГ-ын Эрдэс баялгийн 
мэргэжлыийн зөвлөлөөр хэлэлцэгдэн батлагдсан.   
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классификации запасов к месторождениям песка и гравия” 1983. ГКЗ СССР зааврыг 
ашигласан. Нийт 96.0 га-д нарийвчилсан хайгуулын ажлыг гүйцэтгэж, үүнээс 46.3 га-
д бодитой (В) зэргээр нөөцийг бодсон байна. Халивын элсний орд нь ерөнхийдөө 
геометрийн зөв хэлбэртэй, гадаргуу нь тэгшивтэр рельефтэй, хэвтээ байрлалтай, 
давхарга хэлбэрийн тогтоцтой байгаа тул геологийн блокийн аргаар нөөцийг 
тооцоолжээ. Халивын элсний ордоос бетон зуурмагийн үйлдвэр хүртэл 3.5 км зайд 
сайжруулсан шороон зам барих учир зам тээврийн нөхцөл бүрэн хангагдаж, 
тээвэрлэлтэд ямар нэгэн хүндрэл гарахгүй. Ордын тогтоц нийлмэг цул тогтоцтой 
хэдий ч шаварлаг тоосорхог хэсгийн агуулгаас хамаарч орон зайн хувьд 
тусгаарлагдаж байгаа нь хөрсний дотоод овоолго үүсгэх, нөхөн сэргээлтийн ажлын 
хэмжээг багасгах зэрэг боломжийг бий болгож байна. Үйлдвэрлэлийн хүчин чадлыг 
төсөл хэрэгжүүлэгчийн шаардлагатай байгаа түүхий эдийг байнга тасралтгүй хангах 
үүднээс Халивын элсний ордын ашиглалтын 8 жилийн хугацаанд жигд хуваарилан 
авсан (Хүснэгт 1 - 22). 
 

ХҮСНЭГТ 1 - 22. ХАЛИВЫН ЭЛСНИЙ ОРДЫН ОЛБОРЛОЛТЫН ХҮЧИН ЧАДАЛ 

 
 
Халивын элсний орд нь Оюутолгой төслийн талбайд байрлаж байгаа учир дэд 
бүтэц, цахилгаан хангамж зэргээр бүрэн хангагдах боломжтой байгаа нь уурхайн 
нээлт, уурхайн байгууламжийн ажлыг түргэн шуурхай гүйцэтгэх, олборлох үйл 
ажиллагааг 1-1.5 сарын дотор эхлүүлэх бүрэн боломжтой байна. Ордын хэмжээнд 
хөрс хуулалтын коэффициент 1/4.6 байгаа нь хөрс хуулалтын ажлыг бүтээмж 
өндөртэй техникээр хийхэд цаг хугацаа хожих боломжийг бий болгож байна. 
Халивын элсний ордын уулын ажлын календарьчилсан төлөвлөгөө дараах Хүснэгт 1 
- 23-д үзүүлэв.  
 

ХҮСНЭГТ 1 - 23. УУЛЫН АЖЛЫН КАЛЕНДАРЬЧИЛСАН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

 
 
Элс олборлох ажил нь ухаж ачих, тээвэрлэх болон элс боловсруулах төрхөөрөмжид 
ачаалах зэрэг процессуудаас бүрдэх бөгөөд олборлолтын доголд элсийг 
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экскаватораар ухаж, автосамосвалд ачиж тээвэрлэн элс боловсруулах талбайд 
хураах бөгөөд хураасан элсийг дугуйт ачигчаар элс ангилан ялгах төхөөрөмжид 
ачаалан боловсруулах процесст оруулна. Элс боловсруулах хэсэг нь Халивын 
элсний ордоос 3.5 км-т байрлах Бетон зуурмагийн үйлдвэрийн дэргэд байрлана. Энэ 
хэсэг нь элс хураах агуулахын хэсэг, элс боловсруулах төхөөрөмж, ангилах ялгасан 
элс хураах агуулах гэсэн 3 хэсгээс тогтоно. Халивын ордын нөөцийн тооцоонд бүх 
хучаас хурдсын хэмжээ 277.5 мянган м3, жилд дунджаар 30.0 мянган м3 хүчин 
чадлаар ашиглана гэж тооцвол 8 жил шаардагдана. Энэ нь зөвхөн цэвэр хөрс 
хуулалтын ажилд зарцуулагдна. Үүнд үндэслэн үйлдвэрлэлийн хүчин чадлыг тооцож 
дараах  Хүснэгт 1 - 24-д харуулав. 
 

ХҮСНЭГТ 1 - 24. ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ХҮЧИН ЧАДАЛ 

 
 
Цаашид Халивын элсний ордыг үргэлжлүүлэн ашиглах болно. Элсний ордын 
байршлыг дараах Зураг 1- 37-д харуулав. 
 

 
ЗУРАГ 1- 37. ХАЛИВЫН ЭЛС БА ДУГАТ ХЯРЫН ДАЙРГАНЫ ОРДЫН БАЙРШИЛ 



  
 
 
 

I-83 
 
 

 
 

ОЮУ ТОЛГОЙ ХХК, БОНБНҮ-ний тайлангийн нэмэлт тодотгол – Оюу Толгойн 
Ордоос Зэс, Алт Олборлох, Боловсруулах Төслийн Өргөтгөл Шинэчлэлтийн 

Нэгдсэн Төсөл  

Тайлан боловсруулсан:
НАТУР ФРЕЙНДЛИ ХХК 

1.4.4.2. Дугат хярын дайрганы орд 
 
Оюу Толгой Төсөлд шаардагдах элсний хэрэгцээг хангах Дугатын Хярын 
гранодиоритийн орд нь Улаанбаатар хотоос урагш 620 км зайд, Өмнөговь аймгийн 
Ханбогд сумын нутагт Оюу толгойн зэс-алтны орд газрын 6709А ашиглалтын тусгай 
зөвшөөрөлтэй талбайн хойд хэсэгт оршино (Зураг 1- 37). Тус ордын дайрганы нийт 
нөөц нь А+С зэрэглэлээр 4177.14 мян.м3 байна. Төслөөр сонгон авсан хил хязгаар 
дотор нийт 4075.14 мян.м3 дайрганы нөөц тооцоологдсон ба жилд 100.0 мян.м3 
хүчин чадлаар ашиглах нөхцөлд 40 жил үргэлжилнэ. Тус ордыг ашиглахад завсарын 
чулуулгийн хэмжээ 31.13 мян.м3, хөрс хуулалтын дундаж коэффициент 0.01 м3/м3 
байна. 
 
Харин Дугатын хярын дайрганы ордыг 2009 оны 5 дугаар сарын 22-ны өдрийн 03 
дугаартай Уурхайг ашиглалтанд хүлээн авах улсын комиссын актаар үйл ажиллагааг 
нь эхлүүлсэн (Хавсралт В-ээс Дугат хярын дайрганы  ордын Уурхайг ашиглалтанд 
хүлээн авах улсын комиссын актыг үзнэ үү). Дугатын ордоос 2010 онд 43793 метр 
куб дайрга олборлоод байгаа бол 2011 оны эхний 2 улирлын байдлаар 107’727 куб 
метр дайрга олборлоод байна (Зураг 1- 38).  
 
Одоогийн байдлаар Монгол Улсад мөрдөж буй “Ашигт малтмалын нөөц, баялгийн 
ангиллын түр заавар болон барилгын болон өнгөлгөөний чулууны ордод нөөцийн 
ангилал хэрэглэх заавар” (Инструкция по применению мклассификации запасов к 
месторождениям строительного и облицовочного камня)-ыг ерөнхийд нь 
баримтласан ба эдгээр зааврын дагуу Дугатын Хярын гранодиоритийн ордын 
нөөцийг бодитой (А) ба боломжтой (С) ангиллаар тооцоолж нөөцийг батлуулсан. 
Дайрганы шинж чанарын үзүүлэлтүүдийг Монгол Улсын стандарт хэмжилзүйн 
үндэсний төвийн Зөвлөлийн 1998 он 11-р сарын 27-ны өдрийн 40 тоот тогтоолоор 
баталсан “Барилга байгууламжийн ажилд хэрэглэх дайрга”MNS 390-98 стандартын 
техникийн шаардлагын дагуу тодорхойлуулсан ба тухайн лабораторууд нь дайрганы 
туршилтыг MNS 2998:2001-ийн дагуу гүйцэтгэсэн. MNS 390-98-ийн техникийн 
шаардлагын дагуу дараах үзүүлэлтүүдийг тодорхойлуулсан. Эдгээр туршилтын үр 
дүнгүүдээс харахад Дугатын Хярын ордын гранодиоритоор үйлдвэрлэсэн дайрга 
MNS 390-98 стандартын шаардлагыг бүрэн хангаж байна.2 
 

                                                
2  Уул уурхайн хүрээлэн, Өмнөговь аймгийн Дугатын хярын дайргын ордыг ашиглах ил уурхайн 
техник эдийн засгийн үндэслэл, 2008 онд Эрдэс баялгийн мэргэжлийн зөвлөлөөр батлагдсан.  
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ЗУРАГ 1- 38. ДУГАТЫН ДАЙРГАНЫ ОРДЫН ОЛБОРЛОЛТ 

 
Өрмийн цооногуудаас авсан кернийн дээж болон ил уурхайгаас авсан дайрганы 
физик-механикийн туршилтын үр дүнгүүдийг харьцуулан Хүснэгт 1-25-д, цацраг 
идэвхжлийн судалгааг цацрагжилын төвд хийлгэж үр дүнг  

 
 
 
Хүснэгт 1 - 26 1-26-д тус тус үзүүлэв. 
 

ХҮСНЭГТ 1 - 25. ДАЙРГАНЫ ФИЗИК, МЕХАНИКИЙН ТУРШИЛТЫН ҮР ДҮН 
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ХҮСНЭГТ 1 - 26. ЦАЦРАГ ИДЭВХЖЛИЙН СУДАЛГААНЫ ҮР ДҮН 

 
 
Ордыг ашиглах үед гидрогеологийн хувьд ямар нэгэн хүндрэл байхгүй. Энд 
өрөмдсөн цооногуудад гүний ус илрээгүй учир уурхайн олборлолтонд ямар нэгэн 
нөлөө үзүүлж чадахгүй. Энэ ордын орчимд өрөмдсөн Акуатерра компани (Оюутолгой 
орчмын усны нөөцийн судалгаа хийсэн компани)-ийн OTWB3 цооногт 90 метр хүртэл 
гүнд ус илрээгүй байна (Энэ нь OTRC1203 цооногоос 2 м-т байрлана). Уулын цулыг 
хөрс хуулалтгүйгээр шууд тэслэн буталж олборлохоор тооцсон ба чулуулгийг 
бутлуурт оруулахын өмнө 20 мм хүртэлхи хэмжээтэй жижиг хэсгийг шигшин ялгах 
бөгөөд энэ нь нийт массын 20%-ийг эзэлдэг. Үлдсэн 80%-ийг олон дамжлагат 
бутлуураар буталсаны дараа нийт материалын 46.4% нь 20 мм-ийн хэмжээтэй 
дайрга, 14.4% нь 10 мм-ийн хэмжээтэй, харин үлдэх 19.2% нь 5 мм хүртэл 
хэмжээтэй материал болно. 
 
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. 
 
Цаашид Дугатын Хярын дайрганы ордыг үргэлжлүүлэн ашиглах болно.  
 
1.4.5. Үйлдвэрлэлийн туслах материал 
 
1.4.5.1. Химийн бодис 
 
Оюу Толгой ХХК нь хайгуул судалгаа, барилга, дэд бүтэц, тоног төхөөрөмж, засвар 
үйлчилгээ, цахилгаан хангамж, ажиллагсдын суурин, ус хангамж, халаалт зэрэг ажил 
үйлчилгээг хэд хэдэн гэрээт нийлүүлэгчээр гүйцэтгүүлдэг. Үүнд: Мейжор дриллинг, 
Рэд пат, Петровис, Орика Монголиа, Хэт сервис зэрэг. Эдгээр ханган нийлүүлэгч 
компаниуд нь химийн бодисуудыг төрөл бүрийн зориулалтаар өөрсдийн үйл 
ажиллагаанд ашиглаж байна. Одоогийн байдлаар Оюу Толгойд лабораторийн 
урвалж бодисууд, машин техникийн эд ангийн тос, тосолгооны материал, хөргүүрийн 
шингэн, автомашины түлш шатахуун, төрөл бүрийн будагч бодисууд, цавуу, цемент, 
болон бетон зуурмагийн нэмэлт бодисууд, цэвэрлэгээ болон бусад тусад тусгай 
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хэрэглээний бодисууд зэрэг нийт 170 гаруй нэр төрлийн химийн бодис, материалууд 
ашиглагдаж, хадгалагдаж байна. Химийн бодисын дийлэнхи нь төв агуулахад 
хадгалагдаж байгаа бөгөөд түүнээс гадна уурхайн Босоо ам 1, Босоо ам 2, тэсрэх 
бодисын үйлдвэр, түүний агуулах, засварын цех, бетон зуурмагийн үйлдвэр, Мейжор 
дриллинг компани, хятад ажиллагсдын кемпийн агуулах зэрэг газруудад тодорхой 
хэмжээний химийн бодисууд хадгалагдаж байна. Төслийн үйл ажиллагаанд дараах 
төрлийн химийн бодис, урвалж, материалууд ашиглагдаж байна. Үүнд: 
 Машин механизмын хөдөлгүүр, эд ангийн тос тосолгооны материалууд 

 өрөмдлөгийн ажилд хэрэглэгдэх химийн бодисууд 

 Хялбар шатамхай бодисууд 

 Хөргөлтийн шингэнүүд 

 Төрөл бүрийн будагч бодисууд 

 Лабораторид хэрэглэх урвалж бодисууд 

 Органик болон органик бус хүчил, шүлтүүд 

 Төрөл бүрийн цавуу 

 Түлш шатахуун (бензин, дизель түлш гэх мэт) 
 Цемент, бетон зуурмагийн нэмэлт бодисууд 

 Тэсэлгээний бодисууд 

 Трансформаторын тусгаарлагч шингэн 

 Угаагч бодисууд буюу гадаргын идэвхит бодисууд зэрэг болно.  

Төслийн үйл ажиллагаанд ашиглагдах бүх төрлийн багаж, сэлбэг, бараа материалын  
90 орчим хувь нь төв агуулахад хадгалагддаг. Төв агуулах нь 141720.3 м2 ба дээрх 
бараа материалуудыг задгай талбайд болон төмөр чингэлэгүүдэд хадгалдаг. 
Химийн бодисуудыг дээрх бараа материалыг хадгалах газрын ойролцоох 
тусгаарлагдсан талбайд (200 м х 45 м) хадгалж байна. Ил талбайд хадгалж буй 
бодисуудын дийлэнх нь 15, 25, 200 л гэх мэт янз бүрийн багтаамжтай төмөр болон 
полиэтилен торхонд савлагдсан тосолгооны материалууд, шингэн болон хагас 
шингэн бодисууд байна. Эдгээр химийн бодис материалуудыг газрын гадаргаас 5-15 
см өндөртэй модон тавцангууд дээр байрлуулсан (Зураг 1- 39). Зарим төрлийн 
хуурай, хортой, ууршимтгай бодис материалуудыг төмөр чингэлэгт хадгалдаг. 
Химийн бодис хөрсөнд алдагдахаас сэргийлж, агуулахын дор зузаан шавар 
давхарга хийж, хайрга дэвссэн. Төв агуулахад хадгалагдаж байгаа химийн 
бодисуудын жагсаалтыг Хүснэгт 1 - 27-д үзүүлэв.  
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ЗУРАГ 1- 39. ТӨВ АГУУЛАХЫН ЗАДГАЙ ТАЛБАЙД ХИМИЙН БОДИС ХАДГАЛЖ БУЙ БАЙДАЛ 
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ХҮСНЭГТ 1 - 27. УУРХАЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД АШИГЛАГДАЖ БАЙГАА ХИМИЙН БОДИСУУД 
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1.4.5.2. Шатах тослох материал 
 
Уурхайд жилд ойролцоогоор дизелийн түлш 52 сая.литр, А80 382 мян.литр, А92 320 
мян.литр тус тус хэрэглэнэ. ШТМ-ын агуулахыг галын аюул, ариун цэвэр, эрүүл 
ахуйн шаардлагын норм дүрмийн дагуу холбогдох төрийн захиргааны байгууллагын 
хяналтын доор барьж байгуулсан. Газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулахын барилга 
1000 м3 ба 400 м3 босоо цилиндр сав тус бүр 2 ширхэг, операторын болон насосны 
станцын барилга, 25 м3 зарлагын ил хэвтээ сав 1 ширхэг, 10 м3 суллах сав 1 
ширхэг, том оврын автомашин цэнэглэх төхөөрөмж, автоцистернд шатахуун ачиж 
буулгах төхөөрөмж, түгээгүүрийн арал бүхий цогц баригдсан. Оюу толгой төслийн 
талбай дээрх газрын тосны агуулах, ШТС-ийн өргөтгөлийн байгаль орчинд нөлөөлөл 
байдлын нарийвчилсан үнэлгээний тайланг БО-ны Ланд Натур ХХК боловсруулан, 
2010 онд БОАЖЯ-аар батлуулан, хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байна.  
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1.4.6. Төслийн хог хаягдлын менежмент 
 
1.4.6.1. Бүс нутгийн нөхцөл байдал 

Өмнөговь аймгийн хэмжээнд хог хаягдлын улсын зохицуулалттай цогц байгууламж 
байхгүй. Хүн амын нягтшил бага бөгөөд аймаг, сумдын хоорондын зай нь 
алслагдмал зэрэг нь хаягдлыг дахин боловсруулах, дахин ашиглах боломжийг 
бууруулдаг. Мөн хаягдлын хэмжээ бага, хаягдлын зах зээл муу хөгжсөн учраас 
хаягдлын менежменттэй холбоотойгоор хөгжүүлэх бизнесийн үйл ажиллагаа 
хязгаарлагдмал байна.   

Ханбогд сумын төв хогийн төвлөрсөн цэгтэй ба эмнэлгийн болон аюултай хог 
хаягдлыг газарт булах ба шатаах замаар устгадаг. Энэ хогийн цэг дээр нутгийн иргэд 
ахуйн хог хаягдлаа хаядаг. Хаягдлын байгууламжийн хүчин чадал муу байгаагаас 
хаягдлын цэг нь салхинд туугдсан хаягдлын эх үүсвэр мэт болоход хүрдэг. Хуванцар 
сав, гялгар уутнууд салхинд туугдан ургамалд тээглэн үлддэг. Хог хаягдал нь хөрс 
болон хөрсний усыг бохирдуулах нөхцөлтэй. Хог хаягдлын зохицуулалт муугаас 
хогийн цэгийн гадуур хогийг овоолон хаядаг тул энэ нь салхиар хийсч, орчныг 
бохирдуулах нөхцөлтэй. Мөн зарим хогийг хогийн цэг дээр шатааж байгаагаас 
орчиндоо утааны бохирдол үүсч байна.          

Тус сумын хог хаягдал зайлуулах цэгт хог хаягдлыг дахин боловсруулах албан бус 
газар байдаг. Энд ихэнхдээ оршин суугчид шууд ашиглаж болохуйц материал (мод, 
хуванцар, шил, төмөр г.м)-ыг цуглуулдаг. Үүнээс багахан хэмжээний орлого олдог. 
Хэрэв хаягдал металл хангалттай байх нөхцөлд орон нутгийн зах зээлд борлуулах 
боломжтой.       

Сумын төвд бохир ус цэвэрлэх төвлөрсөн байгууламжийн систем байдаггүй учраас 
оршин суугчид нь энгийн жорлон, муу усны нүх, албан байгууллагууд ѐмкость 
ашиглаж байна. Аль аль нь орон нутгийн иргэдийн ундны усны эх үүсвэр болсон 
хөрсний усыг бохирдуулах нөхцөлтэй юм. Малчдаас харьцангуй бага хэмжээтэй хог 
хаягдал гардаг  бөгөөд түүнийг дахин ашиглах, шатаах, эсвэл газарт булж дарах 
замаар устгадаг байна.   
 
1.4.6.2. Oюу Tолгой төслийн хог хаягдлын менежмент  

ОТ төслийн явцад үүссэн хог хаягдлыг дахин ашиглах боломжоор нь ангилж, газар 
дээрээс зайлуулах буюу дахин ашиглах, дахин боловсруулах зорилгоор түр 
хадгалах газарт цуглуулна. ОТ төслөөс гарах хог хаягдлыг дараахь байдлаар 
ангилав:  
 Хуванцар; 
 Төмрийн хаягдал, үртэс; 
 Мод, модон материал; 
 Барилгын хог хаягдал; 
 Хаягдал дугуй; 
 Машины аккумлятор; 
 Хаягдал тос; 
 Тосны шүүлтүүр болон тосон хаягдал; 
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 Эм, эмнэлгийн хаягдал; 
 Бусад хог хаягдал. 

Оюу Толгойн хаягдлын менежментийн систем нь хог хаягдлыг бууруулах, дахин 
ашиглах, дахин боловсруулах зэрэг шат шатлалыг даган мөрдөж байгаа бөгөөд 
өчүүхэн хог хаягдлын үлдэгдлийг ч байгаль орчинд халгүйгээр зайлуулах зохион 
байгуулалтын арга хэмжээ авна.    
 
1.4.6.3. Хортой бус хог хаягдал-ландфилл  
 
Барилга, орон сууц барихад гарсан хортой бус хог хаягдлыг Оюу Толгойн лицензийн 
талбай доторхи газарт булах цэг рүү зөөнө. Одоогийн хогийн цэг нь 2006 оноос хойш 
ашиглагдаж байгаа бөгөөд дахин боловсруулах хаягдлыг түр зуур цуглуулахын тулд 
ерөнхий хог хаягдлын цооног, барилгын хаягдлын цооног болон бусад нүхнүүдтэй. 
Мөн энд хог хаягдлыг ангилан ялгаж хадгалах талбай байна. Одоогийн хогийн 
цэгийн талбай нь түр зуурын цэг бөгөөд зориулалтын  хог хаягдлын менежментийн 
төвийг уурхайн лицензийн талбайн зүүн хойд буланд зэс боловсруулах үе шатанд 
барих юм. Хаягдлын менежментийн төв уурхайн олборлолт эхлэхээс өмнө баригдах 
75.000 м3 багтаамж бүхий хүрээлж хашсан хог эхэлж хаях камер болон болон хоѐр 
ширхэг нэвчүүлэн ууршуулах хиймэл нуураас тогтох ба Америкийн байгаль орчныг 
хамгаалах агентлагийн стандартын дагуу барьж байгуулна.   
 
Мөн нэмж хог хаягдлыг булах камер, нэвчүүлэн ууршуулах цөөрөм, хаягдал тосыг 
шатаах зуух, мөн хог хаягдлыг дахин боловсруулж, бордоо үйлдвэрлэх 
байгууламжийг барина. Түр зуурын дахин боловсруулах талбайтай хаягдлын 
байгууламж нь аль хэдийнээ ажиллаж эхэлсэн ба байнгын байгууламжийг барих 
хүртэл ашиглана. 
 
Одоогийн зохицуулалтаар ОТ-н хогийн цэгт хаягдлыг хүргэхээс өмнө ангилан ялгаж, 
хүргэж өгөхөд нь хогийн цэгийн харуул бүртгэж авна. Эндээс ангилагдаад тохирох 
хогийн цэг рүү устгагдана. Орон сууц, оффис, гал тогооны хүнсний хог хаягдлуудтай 
хамт ерөнхий хаягдлыг нүхэнд хаяж, тэнд нь шатааж үнсийг нь шороогоор булж 
байна. Шатамхай бус болон хортой бус хаягдлыг барилгын хог хаягдлын цэгт 
аваачиж, тэндээ нягтаршуулж газарт булна. Барилгын хог хаягдлыг зайлуулах 
газрыг Зураг 1- 40-д харуулсан. Хог хаягдлыг дахин боловсруулах зорилгоор 
ангилсан байдлыг  Зураг 1- 41-оос харна уу.  
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ЗУРАГ 1- 40. БАРИЛГЫН ХОГ ХАЯГДЛЫГ ЗАЙЛУУЛСАН БАЙДАЛ 

 
 

 
ЗУРАГ 1- 41. ДАХИН БОЛОВСРУУЛАХ ХАЯГДЛЫГ АНГИЛАН ЯЛГАСАН БАЙДАЛ 

 
Энгийн хог хаягдлыг шатаахдаа зөвхөн өдрийн цагаар буюу салхи хойноос болон 
баруун хойноос салхилах үед шатаана. Ингэснээр ОТ төслийн газар доорхи босоо 
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амны агаарын хангамжинд ямар нэгэн эрсдэл гарахаас сэргийлнэ. Зураг 1- 42-д Q1-
Q3 2009 стандартын дагуу хог хаягдлыг төрлөөр нь үзүүлэв.   
 

 
ЗУРАГ 1- 42. ХОГ ХАЯГДЛЫН ТӨРӨЛ, Q1-Q3  

 
1.4.6.4. Хог хаягдлын дахин боловсруулалт 
 
Оюу Толгойн ундны усны хэрэгцээнд Улаанбаатараас савласан усыг зөөвөрлөн 
авчирдаг. Тиймээс хуванцар савыг дахин боловсруулах нь хаягдлыг багасгах нэн 
тэргүүний ажил юм. Үүний тулд цэнхэр, ногоон хогийн савнуудыг бүх орон сууц, 
албан байгууллагын гадна байрлуулаад байна. Цэнхэр өнгийн хогийн саванд зөвхөн 
хуванцар савыг хийнэ. Тэдгээр савнуудыг хогийн цэгт цуглуулж, ашиглагдсан 
хуванцар савуудыг контейнерээр Улаанбаатарлуу тээвэрлэн дахин 
боловсруулахаар ачдаг.  
 
Хуванцар савыг дахин боловсруулж вандан сандал, хуванцар хашааны материал 
болон таг хийж байна. Төслийн талбайгаас гарсан хуванцар савыг дахин 
боловсруулж хийсэн дөрвөн вандан сандал уурхайн талбай дээр байгаа ба энэ нь 
уурхайн ажилчдын хог хаягдлыг ангилан ялгахад оруулж буй хувь нэмэр усны 
хуванцар савыг дахин боловсруулахад ихээхэн үүрэг гүйцэтгэж байгааг харуулна. 
Хуванцар савнаас ангижрах нь ихэнх уурхайн төслүүдэд томоохон асуудал байдаг 
бөгөөд энэ бол байгаль орчинд ээлтэй, мөн үр ашигтай шинэ шийдэл болох юм.     
 
Модон болон металл хаягдлуудыг дахин боловсруулах хаягдлын цэгт цуглуулдаг. 
Труба, хавтгай төмөр зэрэг металл хаягдлууд нь хэлбэр хэмжээнээс шалтгаалан 
дахин ашиглагдана. Модон хаягдлуудыг Ханбогд сумын иргэдэд түлшний 
зориулалтаар, эсвэл байшин барих болон өөр бусад хэрэглээнд хандивлаж байгаа. 
Ард иргэд модыг ачих үеэр хөдөлмөр хамгааллын ажилтнууд тэднийг дагалдан явж, 
аюулгүйн заавар зөвлөгөө өгч, багаж хэрэгслээр хангадаг. Засварын цех, хүнд 
машин механизм, дизель станцаас гарсан хаягдал тосыг түр хугацаанд Петровисийн 
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ШТС дахь 25 тн багтаамжтай саванд цуглуулдаг. Үүнийг албан ѐсны эрх бүхий 
хаягдал цуглуулагч нар тогтмол хугацаанд ирж авдаг.  
 
1.4.6.5. Аюултай хог хаягдлын менежмент  
 
Газрын доорхи усыг төслийн үйл ажиллагаанд хэрэглэж байгаа болон бий болгож 
байгаа аюултай, хортой материалаар бохирдуулахаас хамгаалах зорилгоор аюултай 
болон хортой материалын менежментийн төлөвлөгөө, аюулаас урьдчилан 
сэргийлэх, аюул тулгарсан үед авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний гарын авлагуудыг 
төслийг хэрэгжүүлэхээс өмнө боловсруулж түүнийгээ төсөл хэрэгжүүлэх явцдаа 
дагаж мөрдөх шаардлагатай.  
 
Эдгээр баримт бичгийг хэрэгжүүлэх явцад аюултай болон хортой материалыг 
тээвэрлэх, хадгалах, түгээх үед алдах, гоожихоос урьдчилан сэргийлэх бололцоогүй 
осол аваар тохиолдох үед түүнийг хэрхэн цэвэрлэх, аюулгүй болгох арга хэмжээг 
тодорхойлон зааж өгсөн байх ѐстой. Аюултай болон хортой материалын 
менежментийн төлөвлөгөөнд дараахь зүйлсийг зайлшгүй оруулсан байх ѐстой. Үүнд: 
 Тухайн бодис, материалыг алдагдахаас бүрэн сэргийлсэн хадгалалтын 

нөхцөлүүд; 
 Алдагдал, гоожилт болон бусад нөхцөлд түүнийг хэрхэн цуглуулж аюулгүй 

болгох нөхцөлүүд; 
 Үйлдвэрлэлийн талбайд аюултай болон хортой материалыг хэрхэн хүргэхийг 

тодорхойлсон тээврийн стандартууд;  
 Аюултай болон хортой материалыг хүлээлгэж өгөх стандарт зэрэг багтана.  

Аюултай болон хортой бодис материалын алдагдлыг хэрхэн цэвэрлэх асуудлыг 
аюулаас урьдчилан сэргийлэх, аюул тулгарсан үед авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 
гарын авлагуудад тусгасан байна.  
 
Оюу Толгойн засварын цехээс гарсан хаягдал дугуй, машины аккумлятор цэнэглэгч 
мөн хоосон тосны савнуудыг бусад хаягдлуудаас тусгайлан хадгалдаг. Хаягдал 
зайлуулах маршрутыг тогтоож байгаа боловч, Монгол Улсад хаягдлыг дахин 
боловсруулах баталгаатай байгууламж байхгүй учраас Оюу Толгой төслийн 
хаягдлын менежментийн төлөвлөгөөнд нөлөөлөх нь дамжиггүй.  
 
Оюу Толгой төслөөс гарсан халдвартай болон аюултай хаягдлуудыг ангилан ялгаж, 
12000C-т шатаадаг. Одоогоор нийт шатаасан хаягдлын 95% нь тосны шүүлтүүр 
болон тосны хаягдал байна.   
 
Барилгын ажлаас нөлөөлж болохуйц нөлөөллийг багасгахын тулд аюултай болон 
хаягдал материалуудтай ажиллах журмыг Оюу Толгойн Байгаль орчны алба 
мөрдөж, мониторинг хийж ажиллах бөгөөд ахуйн болон үйлдвэрлэлийн хог хаягдлыг 
ажил дууссаны дараа төслийн хаягдлын менежментийн байгууламжаар дамжуулан 
талбайгаас зайлуулна. Үүнд барилгын ажлын улмаас бохирдсон хөрс хамаарна.  

Цаашилбал, суурь судлагааны болон барилгын ажлын эхэн үед Оюу Толгойн 
боловсруулсан бүс нутгийн гүний усны мониторингийн хөтөлбөр хэвээр хадгалагдах 
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бөгөөд барилга байгуулалтын ажил гүний усны түвшин, эсвэл гүний усны чанарт 
нөлөөлөл үзүүлж байна уу үгүй юу гэдгийг үнэлэхийн тулд мэдээлэлд дүн шинжилгээ 
хийж байгаа болно. 

Аюултай материалтай харьцах, тээвэрлэх, түүнд менежмент хийхтэй холбоотой 
ажиллагааны хор хөнөөлийг бууруулах гол арга хэмжээ нь Оюу Толгойн 
менежментийн дүрэм журамтай нийцэж ажиллах явдал юм. Орон нутгийн байгаль 
орчинд аюултай, хортой материал цацагдсан тохиолдолд Оюу Толгойн онцгой 
байдлын ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу ажиллана. Томоохон нөлөөлөл үзүүлэх 
боломж магадлал өндөртэй гэж үзэх тохиолдолд хор хөнөөлийг бууруулах арга 
хэмжээг хэрэгжүүлсний дараа энэ нь магадлал багасах юм.   

Аливаа асгаралт, гоожилтыг хэрэв бүрэн засч залруулаагүй бол Оюу Толгой уг 
нөлөөллийг оновчтой, үр дүнтэйгээр бууруулах явдлыг баталгаажуулахын тулд 
түүнийг засч сайжруулах хөтөлбөрийг байгаль орчны мониторингийн хөтөлбөртэй 
хамтатган боловсруулж хэрэгжүүлнэ. Гүний усны чанарт өөрчлөлт гарч байгаа 
эсэхийг эртнээс тодорхойлохын тулд гүний усны чанарын мониторингийг төслийн 
туршид хэрэгжүүлнэ. Ийм бохирдлыг олж тогтоосон бол засч сайжруулах зохистой 
арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх ба тэдгээрт инженерийн шийдэл эсвэл, Оюу Толгойн 
менежментийн дүрэм журмыг шинэчлэн засварлах ажлууд багтана. 

1.4.6.6. Боловсруулах үйлдвэрийн хаягдлын менежмент 
 
Өнөөдрийг хүртэл хийгдсэн ажил 
Оюу Толгойн хаягдал хадгалах байгууламж (ХХБ)-ийн хийцийн үндсэн ажлуудыг 
Найт Пайсолд компани 2002-2004 онуудад хийсэн. Энэ компанийн  төлөвлөсөн 
дизайн нь хаягдал байршуулах зориулалт бүхий хоѐр дэд үүрээс бүрдэх бөгөөд  
периметрийн дагуу болон төвийн юүлэгчтэй байна. Нийтдээ 739 сая.тн хаягдал 
хүдэр хадгалах зориулалттай, хатуу хэсгийн хэмжээг нь 55%-д хүртэл өтгөрүүлээд 
25.6 сая.тн хаягдал хадгалах хүчин чадалтай. Голдэр Ассошэйтэс компани ХХБ-ийн 
дизайны өөр хувилбарыг  боловсруулсан ба хаягдлыг өтгөрүүлэх сонголтыг авч 
үзсэн (Golder Associates, June 2005).   
 
Хүчиллэг чулуулгийг зайлуулах үнэлгээг Environmental Geochemistry International 
(EGI) хийж, кинетикийн туршилтын ажлууд хийгдэж байна.  Klohn Crippen Berger 
компани (KCB) илүү тохиромжтой хувилбарыг сонгохын тулд  тухайн газрын үнэлгээ, 
шинжилгээ судалгаа, дизайны тайланг хийсэн. Энэ тайланд мэргэжлийн багийн 
зүгээс техникийн болон төсөл талаас нь  нарийвчлан хянах шаардлагатай. Хяналтын 
үр дүнд KCB далангийн секцүүдийг хялбаршуулж энгийн болгох, далангийн 
юүлэгчээр дамжих урсгалыг дотоодын юүлэх хиймэл нуураар орлуулах, 
механикжуулсан шахуургын юүлэгчийг зөөх тухай дизайны хувьд өөрчлөлт оруулсан.  
 
Сонголтод дүн шинжилгээ хийх   
ХХБ-ын дизайнд нэлээд олон хувилбаруудыг шинжлэн судалсан. Үүнд KP болон 
KCB хийсэн сонголтуудын судалгаа, мөн жижиг хэсгийн хэмжээг нь 70%-д хүртэл 
өтгөрүүлэх хэд хэдэн хувилбаруудыг анхаарч үзсэн. KP 1–4 гэсэн 4 газрыг 
тодорхойлж, жилд нийт 352 сая.тн хаягдал агуулах хүчин чадалтай 60%-70% 
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хатуулагтай, жилд 16 сая.тн хаягдал хадгалах байгууламжид харьцуулах судалгааг 
үндэслэсэн. Эдгээр байршлыг Зураг 1- 43-т харуулав. 

 
 ЗУРАГ 1- 43. ХАЯГДАЛ ХАДГАЛАХ БАЙГУУЛАМЖИЙН БАЙРШИЛ 

 
Голдер Ассошэйтэс компани хаягдлын хатуу хэсгийн хэмжээг нь 70%-д хүртэл 
өтгөрүүлэх хувилбарыг судалж үзээд, үндсэн хөрөнгийн болон ажиллуулах зардал 
нь усны ашиглалтыг бууруулахад гарах зардалтай харьцуулахад өндөр байна гэж 
дүгнэжээ. Зураг 1- 44-т харуулсанчлан KCB нь A-E гэсэн 5 газрыг авч үзжээ. 
Техникийн дизайнд санал болгосон газар нь “А” газар ба энэ нь одоогийн лицензийн 
талбайд бүхэлдээ байгаа юм. “А” газартай харьцуулахад “Д” газар нь өртөг багатай 
боловч, хэтэрхий том талбайг хамарч байгаагаас гадна Оюу Толгойн 6709A дугаар 
бүхий лицензийн талбайн гадна талд ихэнх нь байрласан зэрэг шалтгаанаар 
хасагдсан. Энэ талбай дотор ХХБ байрлах  боломжтой гэдгийг тэмдэглэх хэрэгтэй. 
Тиймээс нэлээд их хэмжээний хаягдал хадгалах боломжтой, бага зардалтай зэрэг 
хэд хэдэн давуу талтай учир “Д” газрыг дахин авч үзэх шаардлагатай.  
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ЗУРАГ 1- 44. KCB–ИЙН ТОДОРХОЙЛСОН ХХБ-ИЙН БАЙРШЛЫН ХУВИЛБАРУУД 

 
Хаягдал хадгалах байгууламжийн дизайны хувьд: 

 Газар хөдлөлтэй холбоотой ажиллагааны хувьд газар хөдлөлийг 475 жилийн 
хугацаанд давтагдана гэж авч үзсэн. Өөрөөр хэлбэл, хаягдал хадгалах 
байгууламжийг 30 жилийн хугацаатай ашиглана гэж тооцвол магадлалыг 6%-
иар нэмэгдүүлж авах ѐстой. 475 жилийн давталттай газар хөдлөлийн хувьд 
хамгийн их хурдатгал нь 0.06 байна. Магнитудаар нь 7.5 баллаар тооцогдсон.   

 Ямар нэг эрсдэл тохиолдох нөхцөлд үр дагаврыг харгалзан хаягдал хадгалах 
байгууламжийг аюул ослын ангиллаар өндөр шатлалд оруулна.  

 Газар хөдлөлд хамгийн тэсвэртэй байгууламжийг суурь чулуулгийн хувь 
хурдатгал 0.08 (1000 жил давтагдах хугацаагаар) магнитуд 7.8 гэж тооцсон.  

Дизайны үндсэн шалгуур үзүүлэлтүүд  
Одоогийн дизайны нарийвчилсан үндсэн шалгууруудын тайланг KCB (Klohn, 2007b) 
бэлтгэсэн. Дизайны шалгуурт уур амьгалын болон газрын нөхцөл байдал, дизайны 
хадгалах чадамж, нийт хадгалалтын шаардлага, үйл ажиллагааны шаардлага, 
байгаль орчны асуудлыг багтаасан. Геотехникийн болон гидротехникийн дизайны 
хамгийн бага стандартуудад шуурга, хур тунадас, газар хөдлөлт, аюулгүй байдалд 
шаардлагатай хүчин зүйлүүд, зөвшөөрөгдөх хэмжээний деформацийн үзүүлэлтүүд 
орно. Дизайны шалгуурыг дизайны одоогийн түвшинд хангалттай гэж үзэж байна. 
Одоогийн хаягдал хадгалалтын хэмжээ, хүчин чадлыг Хүснэгт 1 - 28-д харуулав.  
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ХҮСНЭГТ 1 - 28. ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ХЭМЖЭЭ, ХҮЧИН ЧАДАЛ 
Үйлдвэрлэлийн хугацаа Үйлдвэрлэлийн хэмжээ, тн/жил 

Жил 1 70 000 
Жил 2 -8 85 000 
Жил 9 – уурхай хаагдтал 170 000 
Нийт, сая.тн 720 

 
Одоогоор ХХБ 1393 сая.тн нөөцтэй байна. Гэвч байгууламжийн дизайнаар бохирыг хадгалах хүчин 
чадлыг 1500 сая.тн болтол нэмэгдүүлнэ. 

 
 
1.4.6.7. Одоогийн байгууламжийн тодорхойлолт  
 
Камер 1. KCB-ийн бэлтгэсэн ХХБ-ийн одоогийн дизайныг дизайны урьдчилсан 
тайланд танилцуулсан. (Klohn, 2008).  Энэ байгууламж нь тус бүр ойролцоогоор 2.0 
км2 талбай бүхий хоѐр камераас бүрдэнэ. Байгууламжийг хоѐр үе шаттайгаар 
барина. Камер 1-ийг эхэлж барьсан. Камер 1-ийн ерөнхий төлөвлөлт болон зарим 
ердийн далангийн секцийг Зураг 1- 45-д үзүүлэв. Энэ камер нь байгууламжийн дагуу 
шаталсан ханаар 500 га талбай бүхий 4 дэд камерт хуваагдана. Баруун далангаас 
хаягдлын хатуу хэсгийн хэмжээг 64% хүртэл өтгөрүүлж, дэд камер бүрт 1.5 сар 
хадгална. Шаталсан хананд нэг дэд камерт идэвхтэй хаягдлын эргийг багтаана. 
Жилд 2 удаа дэд камер бүрт хадгална.  

Энэ төлөвлөлт, зохицуулалтын зорилго нь хаягдлын цэвэр эргийн талбайг багасгах, 
ингэснээр ууршиж, алдагдах усны хэмжээг хязгаарлана. Тунасан ус идэвхтэй эргээр 
зүүн далан руу урсана. Энэ далангаар камерын зүүн хойд булан дахь дахин ашиглах 
зориулалтын хиймэл нуур руу урсана. KCB энэхүү төлөвлөсөн дизайныг дэмжсэн 
дэд камерыг барихад зардал, үр ашгийн дүн шинжилгээ хийсэн. Шаталсан 
ханагүйгээр идэвхтэй эргийн талбай улам бүр нэмэгдэнэ гэсэн тооцоон дээр 
үндэслэсэн. Энэ тооцоог ижил хэмжээтэй, ижил чадамжтай ХХБ-ийг ажиллуулж, 
ажиглалт хийснээр батлах шаардлагатай.    

Энэ дизайныг хэд хэдэн тооцоон дээр үндэслэсэн. Үүнд: 

 Хаягдлын эрэг хадгалах цэгээс дахин ашиглах зориулалтын цөөрөм хүртэл 
дунджаар 1% налуу байна.  

 Хаягдлыг эхэлж 1.4 тн/м3 нягтралтайгаар хадгалах ба эцэст нь дунджаар 
1.5 тн/м3 нягтруулж хатааж хадгална.  

Эдгээр тооцоог хэлбэлзэлтай байлгахын тулд дизайнд зарим зүйлийг зөвшөөрнө. 
Дизайнд эргийн налуугийн хэмжээ 0.7-1.5% хооронд хэлбэлзэхийг зөвшөөрнө. 
Хаягдлын тодорхой дээжийг туршсанаар хаягдлыг илүү их нягтаршуулах боломжтой 
бөгөөд байгууламжийн хадгалах хүчин чадлыг сайжруулж болно.    
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ЗУРАГ 1- 45. КАМЕР 1-ИЙН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨЛТ БА ЕРДИЙН СЕКЦҮҮД 

 
 
Далангийн дизайн  
Далангийн дизайнд хэд хэдэн сонголтуудыг авч үзсэн.  Үүнд газар шорооны ажлын 
гэрээт ажилчдын оронд уурхайг өөрийн хүчээр ихэвчлэн барих, чулуугаар дүүргэх 
болон хаягдлыг нягтаршуулах гэрээлэгчийг ашиглан дээшээ урсгалтай барилгыг 
ашиглана. Төвийн болон өөрчилсөн төвийн даланг уурхай өөрийн хүчээр барих 
боломжтой дизайн нь хамгийн тохиромжтой сонголт гэж дүгнэж байна. Дээшээ 
урсгалтай чулуугаар дүүргэх далангийн дизайн зардал их учраас татгалзаж, дээшээ 
урсгалтай нягтаршсан хаягдлын даланг усыг дахин цэвэршүүлэхэд нөлөө үзүүлэх 
тул мөн татгалзсан.   

Суурийг барьснаар далангийн налууг 4 хэвтээгээс нэг хөндлөн хүртэл аль болох 
намхан байхыг шаардах эсэргүүцэх чадвар багатай шаврын нөөцийг тодорхойлсон. 
Дизайны нарийвчилсан үе шатанд нарийвчилсан судалгаа болон бөх бат байдалд 
дүн шинжилгээ хийснээр налуугийн хэмжээ өсч магадгүй бөгөөд ерөнхий капитал 
зардлыг багасгаж болох юм. 2007 онд хийсэн техникийн хяналтын дараа (АММИ, 
2007), KCB, бага нэвчилттэй газарт шүүлтүүрийн болон ус зайлуулах системийн тоог 
бууруулан дизайнаас шүүлтүүрийг нь авч хаяснаар далангийн секцийг 
хялбаршуулсан. Үүний дүнд далангийн секц нь дизайны шаардлагад илүү нийцнэ 
хэмээн үзжээ. 
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Хаягдлыг шүүн тунгаах систем 
Эхний дизайн (KCB, 2007a)-аар бол далангийн хаягдлыг шүүх системээр хаягдал 
урсах ѐстой болно. Энд тунасан ус болон борооны ус нүхэн далангаар урсч, 
чулуугаар дүүргэсэн усны цөөрөм рүү урсан орно. Дизайныг дахин шалгаж хянасны 
эцэст ихээхэн эрсдэл гарч, мөн тунасан усыг далангаар явуулахын тулд нэлээд их 
хэмжээний ус шаардагдана гэсэн дүгнэлт гарсан. KCB Камер 1-ийн зүүн хойд буланд 
(Камер 2-ын зүүн өмнөд буланд) дахин ашиглах зориулалттай хиймэл нуурыг 
байгуулах, мөн усыг үйлдвэр рүү эргэн татах зорилгоор механикжуулсан хаягдал 
шахах системийг зөөхийн тулд дизайныг өөрчилсөн.  

Камер 2. Зураг 1- 46-д харуулснаар камер 2-т ХХБ-ийг баривал төв шугамын 
далангаас тогтсон төвийн том даланг барих шаардлагатай болно. Камер 2-ыг 
барьснаар дэд камерыг тусгаарлаж буй шаталсан хананы хэрэгцээ багасгана. Хэрэв 
үүнийг хэрэгжүүлвэл газар шорооны ажлын хэмжээ нэлээд буурч, хадгалах багтаамж 
нэмэгдэнэ. Энэ сонголттой холбоотой асуудлууд гэвэл хаягдлын эргийн талбай 
хамгаалалтгүйгээс тоос шороо ихээр босч, мөн камер 2-ын даланг арай эрт барих 
тул мөн тоос нэмэгдэх магадлалтай байна. Камер 2-ыг барих хугацааг нааш нь татах 
асуудлыг авч үзэж байгаа гэж ойлгож болно.   

 

  
ЗУРАГ 1- 46. ХХБ-ИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТ БА ЕРДИЙН СЕКЦҮҮД 

 
1.4.6.8. Хаягдал усны менежмент  
 
Усны менежмент нь ХХБ-ийн дизайн болон үйл ажиллагааны төлөвлөлтийн гол 
хөдөлгөгчийн нэг юм. Усыг уурхайгаас нэлээд холоос цооногоор татах ба зардал 
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өндөртэй. Усыг хэмнэх нь одоогийн дизайныг цаашид хэрэглэх гол хүчин зүйл юм.   
KCB суурь сав, нойтон сав, хуурай савны эхлэлийн болон тогтвортой нөхцөл 
байдлын усны балансыг хийсэн. Суурь савны дахин боловсруулах боломжтой усны 
хэмжээг тооцоход  жилд дунджаар 650 л/сек, хавар цас, мөс хайлах үед оргилдоо 
хүрэх буюу 1450 л/сек хүрнэ.  

Үйлдвэрээс өдөрт 50% өтгөрөлттэй, 85.0 мян.тн хаягдал ус гаргах үед үйлдвэр 
хамгийн их өөрөөр хэлбэл, өдөрт 85.0 мян.м3 буюу 980 л/сек ус ашиглана. Өдөрт 
64% өтгөрөлттэй, 107872 тонн хүдэр боловсруулах тогтвортой байдлын үед 
үйлдвэрийн усны ашиглалтын дээд хэмжээ 700 л/сек байна. Эдгээр тооцоонд цэвэр 
усны хамгийн бага хэмжээ ороогүй. Хаягдлын талбайн гадна боловсруулалтын 
багахан ус хадгалах багтаамж байгаа учраас усыг эргүүлэн татах шахуургын хүчин 
чадал нь урсгалын хурдаас их байж болохгүй. Тээрэм дээр илүү гарсан усыг 
хадгалах боломжгүй. Тиймээс ХХБ-д аадар бороо болон хаврын гэсэлтээс гарсан 
усыг хадгалахын тулд зарим зүйлийг харж үзэх нь тодорхой. Дэд камерыг тусгаарлан 
шаталсан ханыг барихад дизайны дараачийн шатыг харж үзэхийг шаардана.  

Байгууламжийн ажиллагаа 
Дараах шалтгааны улмаас дэд талбайгаар хаягдал байршуулах аргыг 
ашиглана.Үүнд: 
 Ууршилт болон нэвчилтийн улмаас алдагдах усны хэмжээг бууруулахын тулд 

тунасан усны цөөрмийг хамгийн боломжтой бага хэмжээнд байлгах; 
 Хаягдлын далангийн гадаргаас тоос үүсэлтийг дарах ажиллагаанд уян хатан 

байдлыг сонгох; 
 Далантай нийлж буй хаягдлыг бүрэн хатааж, далангийн материалыг норох, 

шингэрэхээс сэргийлж, улмаар даланг өндөрлөх ажлыг хялбарчилж өгөх; 
 Эргийн нойтон талбайн хэмжээг багасгаж, улмаар нэвчилт үүсэх боломжийг 

бууруулах зэрэг орно.  

Хаягдлын цөөрмийн усыг баяжуулалтын усны цөөрөм рүү буцаан татна. Ууршилтаар 
алдагдах усны хэмжээг хамгийн бага байлгах, гадны эх үүсвэрээс авах 
шаардлагатай цэвэр усны хэмжээг багасгах зорилго бүхий хос насосны системийг 
ашигласнаар энэхүү эргэлтээр ашиглах усны хэмжээг хамгийн дээд хэмжээнд 
байлгана. Хаягдлыг камерын хүрээ хөвөөний эргэн тойрны дурын талаас, бас төвийн 
тусгаарлах далангаас өгөх боломжийг хангах, улмаар уг үйл ажиллагаа далан 
байгуулах ажлаас шалтгаалахгүй байх шаардлагыг хангахын тулд хаягдлын бие 
даасан гурван шугам хоолойг байгуулах болно.  

Өвлийн улиралд хаягдлыг том диаметр бүхий нэг шугамаар зайлуулна. Хоѐр дэд 
камерын идэвхгүй эргийн талбайгаас бусад хэсгүүдэд мөсний нимгэн давхарга 
болон хөлдсөн хаягдал дээр байршуулалт хийж болно. Хаягдлыг өвөл 
байршуулахад ашиглагдсан дэд камерыг хавар үйлчилгээнээс гарган гэсгээнэ. 
Тунасан ус болон гэссэн мөсийг хаягдал хадгалах байгууламжаас аль болох 
боломжтой хэмжээгээр насосаар соруулан буцааж татна. Ууршилтаар алдагдах 
усны хэмжээг бууруулахын тулд тунасан усны цөөрмийн усыг татаж зайлуулна.   
 
 
 



  
 
 
 

I-104 
 
 

 
 

ОЮУ ТОЛГОЙ ХХК, БОНБНҮ-ний тайлангийн нэмэлт тодотгол – Оюу Толгойн 
Ордоос Зэс, Алт Олборлох, Боловсруулах Төслийн Өргөтгөл Шинэчлэлтийн 

Нэгдсэн Төсөл  

Тайлан боловсруулсан:
НАТУР ФРЕЙНДЛИ ХХК 

Байгууламжийг хаах 
Уурхайг хаах үед ХХБ-д хуримталсан усыг саармагжуулж цэвэршүүлэх 
шаардлагатай. Хаягдлын хамгаалалтгүй эргийг насосны болон усжуулалтын 
техникээр илүүдэл усны цөөрмийг ууршуулан хатаах (ингэснээр богино хугацаанд 
тоос шороо болон салхины элэгдлийг хянах) буюу олборлолт болон тээрмийн ажил 
дууссаны дараахь эхний жилийн эхний хагаст ил уурхай руу буцаан татна. ХХБ-ын 
гадаргыг цас борооны ус, мөсийг нэг л нуур руу цутгуулахын тулд налуу болгоно.  

Ил уурхай руу эргүүлэн татсан нэвчилтийн устай хаягдлын хадгалалтыг хаасны 
дараа 10 жилийн хугацаанд газар доорхи дренажийн систем ажилласаар байх болно 
гэж тооцоолсон. 10 жилийн дараа газар доорхи усны чанар хэвийн болох бөгөөд ус 
зайлуулах хоолойн ус ойр орчмын газар руу хүндийн хүчээр урсахад хангалттай 
учраас ус зайлуулах хоолойгоос нэвчсэн усыг цаашид цуглуулах хэрэггүй.   

ХХБ-ийн гадаргыг хаягдал чулуулгийн овоолгоос сонгон авсан хүчил үл үүсгэх 
чулуулгаар нимгэн хучиж өгснөөр ХХБ-ийг хаана. Үүний зорилго нь доогуур дэвссэн 
хаягдал хүдрийн нарийн элсийг салхиар элэгдэхээс сэргийлэхийн тулд гадаргын 
хуягласан давхарга үүсгэх явдал юм. ХХБ-ийн эхний хоѐр камерыг уурхайн 
ажиллагааны эхний 25 жилийн турш хаягдлыг хадгалах зорилгоор байгуулна. Камер 
1 ба 2-той зэрэгцээ нэмэлт камер барьснаар дараа дараачийн жилүүдэд хаягдал 
хадгалах багтаамжийг нэмэгдүүлнэ. Ийнхүү үе шаттай барих нь камер 1 ба 2-ыг 
уурхайн туршид аажмаар эргүүлэн ашиглаж болно гэсэн үг.    

ХХБ-ийг эцсийн байдлаар хаахад налуу тогтвортой байх, налууг дахин ахиулах, 
хүрээлэх шаардлагыг бууруулахын тулд хаягдал хүдрийн далангийн доошоо урсах 
налууг  шаталсан байдлаар барина. Эдгээр налууг чулуугаар хуяглан барих ба 
аажмаар дахин ашиглахын тулд уурхайн хугацаанд налууг дахин сэргээнэ. 
Ингэснээр ХХБ-ийг эцсийн байдлаар хаахад цаашид илүү ажиллагаа шаардахгүй.   

ХХБ-аас бий болох шүүрэлтийг бууруулах  
ХХБ-аас бий болж болзошгүй шүүрэлт нь газрын дорхи усыг бохирдуулах эх үүсвэр 
болох ба тэдгээр нь дотроо хортой нөлөөлөл үзүүлж болзошгүй, мөн боловсруулах 
процесст ашигласан урвалжууд, бага хэмжээгээр хүчил үүсгэж болзошгүй хаягдлыг 
агуулдаг юм. Хаягдлын санд очих материалын удаан хугацааны туршид хийгдэх 
шинжилгээ нь хаягдал дахь металл ба металлоидуудын хуримтлалыг багасгах, 
түүнчлэн хүчил үүсгэх хаягдлыг саармагжуулах материал бүхий үеүд дээр 
байршуулах зэргээр багасгаж болно. Хүчил үүсгэж болзошгүй хаягдал нь Төв 
Оюугийн хүдрийн биетээс гарах хаягдалд байж болох бөгөөд энэ нь нийт хүдрийн 
4%-ийг нь эзэлж байна. Түүнийг саармагжуулах чадвар хаягдлын үе давхаргуудад 
байх ба хаягдал дахь хүчил үүсэхээс урьдчилан сэргийлэх хангалттай арга хэмжээг 
авсан байх ѐстой. 
 
ХХБ-аас бий болж болзошгүй шүүрэлт нь Оюу Толгой, түүний орчмын газрын 
доомсрхи усанд сөрөг хортой нөлөөлөл үзүүлнэ. Иймээс түүнийг хаягдлын сан дорхи 
шугам сүлжээгээр цуглуулах түүний далангууд дээр бий болсон урсцыг цуглуулах, 
зайлуулах хажуугийн болон хормойн байгууламжийг хийх шаардлагатай бөгөөд энэ 
нь хаягдал ус алдагдах боломжийг багасгаж, тухайн хэсэг дэх газрын дорхи усны 
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чанарыг хэвээр хадгалах зорилготой байна. Нэвчиж шүүрсэн усыг цуглуулан 
үйлдвэрийн хэрэгцээний усанд эргүүлэн ашиглах хэрэгтэй. 
ХХБ дахь шүүрэлтийн цуглуулах хэсэг нь коллекторууд, түүний салаанууд түүнийг 
газар дорхи зайлуулах хоолойн системтэй холбосон холбоосууд зэргээс бүрдэнэ. Ус 
зайлуулах сүлжээ нь 3 бетонон сантай холбогдох бөгөөд түүнээс далан руу шууд 
насосоор шахагдана. 
 
Хаягдлын овоолгын хормой хэсэг дэх ус зайлуулах байгууламж нь далангийн дээд 
хэсэгт бий болох урсцыг цуглуулах байгууламжийн дагуу хийгдсэн байна. Энэ нь 
нөгөө талаас далангийн тогтворжилтыг хангахаас гадна байгууламжаас гадагш 
нэвчилт бий болохыг хязгаарласан байх юм. Овоолгын хормой хэсгийн ус зайлуулах 
байгууламж буюу урсгал цуглуулах суваг нь байгууламжийн дорхи урсцыг цуглуулах 
хэсэгт нийлэхээр хийгдсэн байна.  
 
Гэхдээ ХХБ-аас бий болох бүхий л нэвчилтийг дээр дурьдсан байгууламжуудаар 
бүрэн цуглуулж авч чадахгүй байж болзошгүй юм. Урьдчилсан тооцоогоор 
үйлдвэрлэлийн хэмжээ, хаягдлын нягтшилт ХХБ руу юүлж байгаа шингэний шинж 
чанар зэргээс хамаарч, ХХБ-ийн сууриар дамжуулан алдах усны хэмжээг 43-173 
м3/цаг  гэж тооцсон. Ийм нөхцөлд ил болон далд уурхайг ашиглах үед хийгдэх усны 
түвшнийг бууруулах үйл ажиллагааны үед газар дорхи усны градиент нь ил уурхай 
руу чиглэлтэйгээр буурах бөгөөд ийм тохиолдолд ХХБ-ийн хажуугийн болон түүний 
дорхи урсгал цуглуулах, зайлуулах системд баригдаагүй ус нь ил уурхай руу чиглэж 
нэвчих болно. ХХБ-аас бий болох нэвчилтэд ил уурхайн усны түвшний бууралттай 
хэрхэн уялдаж байгааг үзүүлэв.  
 
ХХБ-ийн эргэн тойронд газрын дорхи усны хяналтын цооногуудыг өрөмдөж, түүний 
газрын дорхи усанд үзүүлж байгаа нөлөөллийг нь байнга хянах, ХХБ-аас нэвчилт 
явагдаж бохирдол бий болж байгаа эсэхийг шуурхай хянаж байх шаардлагатай. 
Ойролцоогоор газрын дорхи усны хяналтын 9 цооногийг ХХБ-ийг барихаас өмнө 
өрөмдөж, тоноглох хэрэгтэй. ХХБ-ийг ашиглаж эхлэхээс өмнө эдгээр цооног дахь 
усны түвшин чанарыг тодорхойлж, түүнийгээ цаашдын хяналтын үзүүлэлтүүдтэй 
харьцуулах үндсэн нэгж болгож үзэх ѐстой.   
 

1.5. Төслийн эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлтүүд  
 
1.5.1. Санхүүгийн тооцооны үндэс 
 
Санхүүгийн модель нь 100%-ийн хувьцааны хөрөнгө дээр үндэслэсэн бөгөөд 2009 
оны ам.долларын ханшаар илэрхийлэгдсэн байна. Бэлэн мөнгөний урсгал нь жил 
бүр тэнцүү хэмжээтэй явагдах ба жилийн дундуур дискаунт тооцох аргыг хэрэглэсэн. 
Санхүүгийн үнэлгээ тооцоонд ашигласан гол өгөгдлүүд болон үзүүлэлтүүдийг 
дараах Хүснэгт 1 - 29-д нэгтгэн үзүүлэв. 
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ОЮУ ТОЛГОЙ ХХК, БОНБНҮ-ний тайлангийн нэмэлт тодотгол – Оюу Толгойн 
Ордоос Зэс, Алт Олборлох, Боловсруулах Төслийн Өргөтгөл Шинэчлэлтийн 

Нэгдсэн Төсөл  

Тайлан боловсруулсан:
НАТУР ФРЕЙНДЛИ ХХК 

ХҮСНЭГТ 1 - 29. ЭДИЙН ЗАСГИЙН ГОЛ ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД 
Үзүүлэлтүүд Санхүүгийн тооцоонд авсан өгөгдлүүд 

Дискаунтын хувь 10% 
Зэсийн үнэ 1.96 $/фунт (4320 $/тн) 
Алтны үнэ 875 $/унци 
Мөнгөний үнэ 10.50 $/унци 
Молибдены үнэ 10.00 $/фунт 
Баяжмал боловсруулах зардал 80 $/тхх 
Зэс цэвэршүүлэх зардал 0.08 $/фунт 
Алт цэвэршүүлэх зардал 5.00 $/фунт 

 
 
1.5.2. Хөрөнгө оруулалтын зардал 
 
Оюу Толгойн уурхайн бүтээн байгуулалтын ажил 2010 оны 4 дүгээр сард эхэлсэн ба 
төслийн анхны капитал хөрөнгө оруулалтыг 5 тэрбум ам.доллар гэж тооцоолж байна 
(Хүснэгт 1 - 30).  
 

ХҮСНЭГТ 1 - 30. АНХНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ЗАРДЛЫН НЭГТГЭЛ 

Хөрөнгө оруулалтын зардал Нэгж 
Өнөөгийн 
цэвэр үнэ 

цэнэ 

Ашиглалтын 
нийт 

хугацаанд 
Ил уурхай сая ам.доллар 278 935 
Далд уурхай сая ам.доллар 1,512 6,462 
Дэд бүтэц сая ам.доллар 646 914 
Баяжуулах үйлдвэр сая ам.доллар 832 1,866 
Цахилгаан станц сая ам.доллар 460 723 
Шууд бус зардлууд сая ам.доллар 228 286 
Эзэмшигчдийн зардал сая ам.доллар 176 196 
Хаягдлын аж ахуй сая ам.доллар 261 1,674 
Валютын ханш ба тооцоолоогүй зардал сая ам.доллар 438 634 
Зардлын болзошгүй өсөлт сая ам.доллар 293 357 
Байгаль орчныг хамгаалах ба хаалтын зардал сая ам.доллар 2 600 
Хөрөнгө оруулалтын зардал, бүгд сая ам.доллар 5,124 14,648 

 
2010-2013 онуудад 5.6 триллион төгрөгийн (4тэрбум ам.доллар) төсөвтай дараах 
ажлуудыг гүйцэтгэхээр ажиллаж байна. Үүнд: 
 Ил уурхай 
 Хүдэр боловсруулах үйлдвэр (баяжуулах үйлдвэр) 
 Төслийн талбай дахь дэд бүтэц, орон сууц 
 Хөндлөн малталт зэрэг болно.  

Төслийн  бүтээн байгуулалтын ажлын явцыг тайлангийн дараагийн бүлгүүдэд 
дэлгэрэнгүй тусгасан болно.  
 
1.5.3. Үйл ажиллагааны зардал 
 

Төслийн үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны зардлын  нэгж өртөгийг дараах Хүснэгт 1-
31-д тусгав. 
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ОЮУ ТОЛГОЙ ХХК, БОНБНҮ-ний тайлангийн нэмэлт тодотгол – Оюу Толгойн 
Ордоос Зэс, Алт Олборлох, Боловсруулах Төслийн Өргөтгөл Шинэчлэлтийн 

Нэгдсэн Төсөл  

Тайлан боловсруулсан:
НАТУР ФРЕЙНДЛИ ХХК 

 
ХҮСНЭГТ 1 - 31. НЭГЖ ӨРТӨГ ЗАРДАЛ 

Үйл ажиллагааны зардлууд Хэмжих нэгж Нэгж өртөг,  
ам.доллар 

Ил уурхайн олборлох  $/хүдэр + хөрс 1.38 
Далд уурхайн олборлох  $/хүдэр  3.31 
Баяжмал үйлдвэрлэх  $/буталж нунтагласан хүдэр  2.68 

 
 
1.5.4. Санхүүгийн шинжилгээ 
 
Тухайн санхүүгийн үндсэн хувилбарт зэсийн үнийг 1 фунт нь 1.96 ам.доллар, алтны 
үнийг 1 унци нь 875 ам.доллар байхаар тооцсон бөгөөд 1%-ийн дискаунтаар тооцсон 
төслийн өнөөгийн цэвэр үнэ цэнэ (NPV) 5.1 тэрбум ам.доллар, ашгийн дотоод 
түвшин (IRR) 19.6%, анхны хөрөнгө оруулалтаа нөхөх хугацаа 4.5 жил байна. 2010-
2013 он хүртэлх 4 жилд Оюу Толгой төсөлд оруулах анхны хөрөнгө оруулалт 4.4 
тэрбум ам.доллар байна. 
 

ХҮСНЭГТ 1 - 32. САНХҮҮГИЙН ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ 

Үзүүлэлтүүд нэгж 
Өнөөгийн 

цэвэр 
үнэ цэнэ 

Жилийн 
дундаж 

Ашиглалтын 
нийт 

хугацаанд 
Баяжмал борлуулсан нийт орлого     
Зэс сая $ 15,801 1,461 94,939 
Алт  сая $ 3,727 333 21,638 
мөнгө сая $ 268 28 1,791 
бусад сая $ 6 17 1,103 
Баяжмал борлуулсан нийт орлого сая $ 19,803 1,838 119,471 
Боловсруулах ба цэвэршүүлэх зардал сая $ 1,713 158 10,285 
Тээвэрлэлтийн зардал сая $ 350 32 2,104 
Монгол улсын Засгийн газарт төлөх 
роялти 

сая $ 1,028 95 6,197 

Борлуулалтын цэвэр орлого сая $ 16,712 1,552 100,885 
Үйл ажиллагааны зардал     
Ил ба далд уурхайн олборлох зардал сая $ 1,485 155 10,103 
Баяжуулах үйлдвэрийн зардал сая $ 970 111 7,196 
Ерөнхий ба захиргааны зардал сая $ 369 47 3,055 
Нийт үйл ажиллагааны зардал сая $ 2,825 313 20,355 
Үйл ажиллагааны орлого сая $ 13,888 1,239 80,530 
Хөрөнгө оруулалтын зардал     
Ил уурхай сая $ 278 14 935 
Далд уурхай сая $ 1,512 99 6,462 
Дэд бүтэц сая $ 646 14 914 
Баяжуулах үйлдвэр сая $ 832 29 1,866 
Цахилгаан станц сая $ 460 11 723 
Шууд бус зардлууд сая $ 228 4 286 
Эзэмшигчдийн зардал сая $ 176 3 196 
Хаягдлын аж ахуй сая $ 261 26 1,674 
Валютын ханш ба тооцоолоогүй зардал сая $ 438 10 634 
Зардлын болзошгүй өсөлт сая $ 293 5 357 
Байгаль орчныг хамгаалах ба хаалтын 
зардал 

сая $ 2 9 600 

Хөрөнгө оруулалтын зардал, бүгд сая $ 5,124 225 14,648 
Бусад зардлууд     
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Нэгдсэн Төсөл  

Тайлан боловсруулсан:
НАТУР ФРЕЙНДЛИ ХХК 

Үзүүлэлтүүд нэгж 
Өнөөгийн 

цэвэр 
үнэ цэнэ 

Жилийн 
дундаж 

Ашиглалтын 
нийт 

хугацаанд 
Эргэлтийн хөрөнгө буюу ажлын капитал сая $ 277 3 170 
Менежментийн төлбөр сая $ 378 31 1,985 
Татварын өмнөх мөнгөн урсгал сая $ 8,109 980 63,727 
Монгол улсын Засгийн газарт төлөх 
татварууд     

ААНОАТ сая $ 2,342 229 14,873 
Хөрөнгө оруулалтын татварын 
хөнгөлөлт сая $ -259 -9 -558 

НӨАТ сая $ 636 43 2,800 
Гаалийн татвар сая $ 141 6 386 
Дизель түлшний онцгой татвар сая $ 42 3 180 
Үл хөдлөх хөрөнгийн татвар сая $ 33 4 282 
Усны төлбөр сая $ 20 3 166 
Лицензийн төлбөр сая $ 3 0 23 
Газрын болон үл хөдлөх хөрөнгийн 
төлбөр 

сая $ 14 2 114 

Гадаадын ажиллагсдын төлбөр сая $ 2 0 16 
Монгол улсад төлөх татварууд, бүгд сая $ 2,973 281 18,282 
Санхүүжилтийн өмнөх төслийн цэвэр 
мөнгөн урсгал сая $ 5,136 699 45,445 

 
Мэдрэмжийн шинжилгээгээр төслийн үнэ цэнэ нь дэлхийн зах зээл дээрх зэсийн үнэ 
ба анхны хөрөнгө оруулалтын зардлын хэмжээнээс шууд хамааралтай нь тодорхой 
харагдаж байна. Дараах Хүснэгт 1 - 33-аар зэс ба алтны үнийн олон хувилбараар 
үйл ажиллагааны ба хөрөнгө оруулалтын зардлын өөрчлөлт нь төслийн эдийн 
засгийн үр ашгийн үзүүлэлтэд хэрхэн нөлөөлж байгааг нэгтгэн харуулав.  

 
ХҮСНЭГТ 1 - 33. ТӨСЛИЙН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮР АШГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ 

Өнөөгийн цэвэр үнэ цэнэ 
(NPV), сая ам.доллар 

Алтны үнэ, дундаж (ам.доллар/унци) 
$625 $750 $875 $1,000 $1,125 

Зэ
си

йн
 ү

нэ
, 

ду
нд

аж
 

(а
м

.д
ол

ла
р/

ф
ун

т 

$1.30 671 1,046 1,419 1,792 2,167 
$1.60 2,362 2,735 3,110 3,483 3,857 
$1.96 4,389 4,762 5,136 5,508 5,881 
$2.30 6,302 6,674 7,045 7,419 7,794 
$2.60 7,985 8,358 8,733 9,109 9,485 

Төслийн IRR (%) Алтны үнэ, дундаж (ам.доллар/унци) 
$625 $750 $875 $1,000 $1,125 

Зэ
си

йн
 ү

нэ
, 

ду
нд

аж
 

(а
м

.д
ол

ла
р/

ф
ун

т  $1.30 12% 12% 12% 14% 15% 
$1.60 15% 16% 16% 17% 18% 

$1.96 18% 19% 19.6% 20% 21% 

$2.30 21% 22% 22% 23% 24% 

$2.60 23% 24% 24% 25% 26% 

NPV (сая ам.доллар) Үйл ажиллагааны зардлын өөрчлөлт 
-20% -10% 0% 10% 20% 

Зэ
си

йн
 

үн
э,

 
ду

нд
аж

 
(а

м
.д

ол
ла

р/
ф

ун
т 

$1.30 1,906 1,662 1,419 1,175 932 
$1.60 3,597 3,353 3,110 2,865 2,622 
$1.96 5,662 5,379 5,136 4,892 4,649 
$2.30 7,531 7,288 7,045 6,802 6,561 
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Тайлан боловсруулсан:
НАТУР ФРЕЙНДЛИ ХХК 

$2.60 9,222 8,978 8,733 8,489 8,245 

NPV (сая ам.доллар) Хөрөнгө оруулалтын зардлын өөрчлөлт 
-20% -10% 0% 10% 20% 

Зэ
си

йн
 ү

нэ
, 

ду
нд

аж
 

(а
м

.д
ол

ла
р/

ф
ун

т 
$1.30 2,391 1,905 1,419 933 447 
$1.60 4,078 3,594 3,110 2,623 2,137 
$1.96 6,101 5,620 5,136 4,652 4,168 
$2.30 8,011 7,528 7,045 6,563 6,081 
$2.60 9,700 9,217 8,733 8,250 7,766 

 
 
1.5.5. Хөрөнгө оруулалтын гэрээ 
 
2009 оны 10 дугаар сарын 06-ны өдөр баталсан Хөрөнгө оруулалтын гэрээ нь 
Монгол Улсын хууль тогтоомжийн дагуу хийгдсэн бөгөөд зарим заалт нөхцөлүүдийг 
тодруулж, хуулийн заалтуудыг шинээр өөрчилж хийгдсэн ТЭЗҮ-д орсон тооцоо, 
төлөвлөлтүүдийг Хөрөнгө оруулалтын гэрээний заалтууд ба нөхцөлүүдтэй 
нийцүүлэн санхүүгийн үнэлгээнд ашигласан. Хэрэв тухайн нөхцөл нь уг гэрээний 
төсөлд тусгагдаагүй бол одоогийн мөрдөж буй хууль тогтоомжийн дагуу авч үзнэ. 
Хөрөнгө оруулалтын гэрээний нөхцөлийг дараах Хүснэгт 1 - 34-д нэгтгэн үзүүлэв.  
 

ХҮСНЭГТ 1 - 34. ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ГЭРЭЭНИЙ НӨХЦӨЛҮҮД 
 Үзүүлэлтүүд 
Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр (роялти)  
Тооцох дүн Нийт орлогоос 
Зэс  5% 
Алт  5% 
Татварууд   
ААНОАТ  
Суурь  Хуулийн дагуу 
Хувь  25% 
Татварын өмнөх алдагдлыг шилжүүлэн тооцох хугацаа 8 жил 
Хөрөнгө оруулалтын татварын хөнгөлөлт  
Суурь  Хуулийн дагуу 
Хуулийн дагуу зөвшөөрөгдсөн ирээдүйд хийгдэх хөрөнгө оруулалтын хувь 
хэмжээ 

100% 

Хувь  10% 
ХОТХ-ийг шилжүүлэн тооцох хугацаа 3 жил 
2010 оноос өмнөх зардлыг оруулахыг зөвшөөрсөн эсэх Үгүй 
Гэнэтийн ашгийн татвар  
Бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл эхлэх үедхуулийн дагуу уг татварыг цуцлах 
болсон 

 

Суутган тооцох татварын хувь хэмжээ  
Ногдол ашгаас 0% 
Хүүний орлогоос 10% 
Менежментийн төлбөрөөс 20% 
НӨАТ-ын хувь хэмжээ  
Суурь  Хуулийн дагуу 
Хувь  10% 
Буцаан олголт  Үгүй 
Менежментийн төлбөр  
Төслийн барилгын үе шатанд төлөх хувь хэмжээ 3% 
Үйлдвэрлэлийн үе шатанд төлөх хувь хэмжээ 6% 
 
 



  
 
 
 

I-110 
 
 

 
 

ОЮУ ТОЛГОЙ ХХК, БОНБНҮ-ний тайлангийн нэмэлт тодотгол – Оюу Толгойн 
Ордоос Зэс, Алт Олборлох, Боловсруулах Төслийн Өргөтгөл Шинэчлэлтийн 

Нэгдсэн Төсөл  

Тайлан боловсруулсан:
НАТУР ФРЕЙНДЛИ ХХК 

1.5.6. Монгол Улсад орох төслийн үр өгөөж 
 
Оюу Толгой төслийн санхүүгийн дүн шинжилгээ 100% хувьцааны хөрөнгийн 
хувилбарт хийгдсэн боловч, уурхай ашиглалтын нийт хугацаанд Монгол Улсын 
Засгийн газарт орох бэлэн мөнгөний урсгал буюу ашгийг авч үзэх хэрэгтэй байсан. 
Засгийн газарт татвар ба шимтгэл, хураамжийн төлбөрийн хэлбэрээр төслөөс төрөл 
бүрийн шууд орлогууд орох болно. Тэдгээрээс гол орлогууд нь аж ахуйн нэгжийн 
орлогын албан татвар ба ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр байх юм. 
 
Мөн холбогдох хууль болон Монгол Улсын Засгийн газар ба Хөрөнгө оруулагчдын 
хооронд байгуулсан гэрээний дагуу Монгол Улсын Засгийн газар нь 34%-ийн 
хувьцаа эзэмшилд ногдох анхны хөрөнгө оруулалтад хэрэгтэй хөрөнгийг гаргах 
шаардлагагүй гэж үзсэн. 
 
Төслийг хэрэгжүүлэх нийт хугацааны туршид Монгол Улсын Засгийн газарт орох 
бэлэн мөнгөний урсгалын бодит хэмжээг дараахь хүснэгтээр үзүүлэв. Дискаунт буюу 
мөнгөний цаг хугацааны хүчин зүйлийг тооцоогүй хувилбараар Оюу Толгой төсөл нь 
нийт 36 тэрбум ам.долларын орлогыг Монгол Улсын Засгийн газарт оруулах болно. 
Дикаунт тооцсон хувилбараар буюу өнөөгийн үнэ цэнийн аргачлалыг ашиглан 10%-
ийн дискаунтаар тооцоолбол Монгол Улсын Засгийн газарт 5.1 тэрбум гаруй 
ам.долларын орлого орох бөгөөд энэ дүн нь төслөөс Монгол Улсын Засгийн газарт 
орох орлогын өнөөгийн цэвэр үнэ цэнийг илэрхийлэхээр ТЭЗҮ-д тусгажээ. 
 

ХҮСНЭГТ 1 - 35. ОЮУ ТОЛГОЙ ТӨСЛӨӨС МУ-ЫН ЗАСГИЙН ГАЗАРТ ОРОХ МӨНГӨН УРСГАЛ 

Монгол Улсын Засгийн Газарт орох орлого 

Дискаунтын хувь = 10% 

Өнөөгийн 
цэвэр үнэ цэнэ 

Ашиглалтын 
нийт 

хугацаанд 
ААНОАТ сая $ 2,342 14873 
Хөрөнгө оруулалтын татварын хөнгөлөлт сая $ -259 -558 
НӨАТ сая $ 636 2800 
Үл хөдлөх хөрөнгийн татвар сая $ 33 282 
Гаалийн татвар сая $ 141 386 
Дизель түлшний онцгой татвар сая $ 42 180 
Усны төлбөр сая $ 20 166 
Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн 
төлбөрүүд 

сая $ 3 23 

Газар ашигласны төлбөр сая $ 14 114 
Гадаад ажиллагсдын төлбөр сая $ 2 16 
Монгол улсад төлөх татварын төлбөрүүд, 
бүгд 

сая $ 2,973 18282 
Суутган тооцох татварууд сая $ 163 519 
Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр 
(роялти) 

сая $ 1,028 6197 

Ногдол ашиг сая $ 995 11329 
Монгол Улсын Засгийн газарт орох орлого сая $ 5,159 36,327 
Нийт төслөөс олох орлогод эзлэх хувь % 66% 53% 
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Оюу Толгойн ордыг ашиглах нийт хугацаанд төслөөс олох ашгийн хуваарилалтаар 
Монгол Улсын Засгийн газарт 66% (дискаунт тооцсон) буюу 53% (дискаунт 
тооцоогүй), хөрөнгө оруулагчдад 34% (дискаунт тооцсон) буюу 47% (дискаунт 
тооцоогүй) тус тус ногдож байна. 
 
2010 оны 7 сард Оюу Толгой ХХК нь МУ-ын БСШУЯ-тай харилцан ойлголцлын 
санамж бичигт гарын үсэг зурсан ба энэхүү санамж бичгээр Оюу Толгой ХХК нь МУ-
ын Оюу Толгой төсөл болон уул уурхайн бусад төслүүдэд ажиллах Монголын 
чадварлаг боловсон хүчнийг бэлтгэхэд 78 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг 
ирэх 5 жилийн хугацаанд хийхээр төлөвлөсөн байна. Үүнд: 
 
 30 сая ам.доллар 5 жилийн сургалтын төлөвлөгөөнд 
 11.3 сая ам.доллар Өмнөговь аймгийн Даланзадгад сум болон Улаанбаатар 

хотод уул уурхайн сургууль шинээр байгуулах 

 10 сая ам.доллар Монголын их дээд сургууль, мэргэжлийн сургалтын 
төвүүдэд суралцах 200 оюутны, гадаадад уул уурхайн чиглэлээр суралцах 30 
оюутны тэтгэлэгт хөтөлбөрт 

 6.5 сая сая ам.доллар Эрдэнэт, Улаанбаатар, Дархан болон Чойрын 
сургалтын төвүүдийн тоног төхөөрөмжийг сайжруулах, хичээлийн 
хөтөлбөрийг шинэчлэхэд зарцуулах юм.  

1.5.7. Төслийн үйл ажиллагаанд Монголын талын оролцоо 
 
Рио Тинто болон Айвенхоу Майнз компаниуд нь Монголын тэр дундаа орон нутгийн 
бизнес эрхлэгчдэд Оюу Толгойн төслийн үйл ажиллагаанд оролцож, төслийн үр 
өгөөжийг хүртэх боломжийг олгосноор Монгол Улсад урт хугацааны тогтвортой 
бизнесийн харилцааг төлөвшүүлэхэд хүчин чармайлт гарган ажиллана. Бараа 
бүтээгдэхүүнийг Монгол Улсын дотоодын зах зээлээс (ялангуяа Өмнийн говийн бүс 
нутгаас) ханган нийлүүлэхийг дэмжих нь Засгийн газартай байгуулсан Хөрөнгө 
оруулалтын гэрээнд нэн чухал байр суурийг эзэлнэ. Оюу Толгой ХХК нь Оюу толгойн 
хангамжийн баг, байгууллагын дотоодын харилцагчид, тус төслийн ханган 
нийлүүлэгч нарын хооронд бизнесийг хэрхэн явуулах чиглэл, үүрэг оролцоог 
тусгасан хангамжийн үйл ажиллагаанд мөрдөх төлөвлөгөөг баримтлан мөрдөж 
ажиллана. “Оюу Толгой” ХХК нь Хөрөнгө оруулалтын гэрээ, хувь нийлүүлэгчдийн 
гэрээ болон хангамжийн үйл ажиллагаанд мөрдөх баримтлал дахь үүрэг, 
оролцоогоо хэрхэн биелүүлж буй эсэхийг баталгаажуулж байх хөндлөнгийн аудитыг 
жил бүр хийлгэж байна.  
 
Энэ талаар Оюу Толгойн зүгээс дараахь арга хэмжээг авч ажиллана: 
 Оюу Толгойн хангамжийн баг Даланзадгад, Ханбогд, Улаанбаатарт 

компьютер, интернэт, сургалтын бааз суурь бүхий ханган нийлүүлэгчдийг 
бүртгэх төвүүдийг байгуулах ба орон нутгийн нийлүүлэгчдийг дэмжин 
хөгжүүлэх үйл ажиллагаанд зохих хөрөнгө гарган ажиллана. 

 Оюу Толгойн Хангамжийн баг Даланзадгад, Ханбогдод бизнес инкубатор 
төвүүдийг байгуулах ба тэдгээрийг Даланзадгадад 2010 онд, Ханбогдод 2011 
оны сүүлчээр байгуулахаар төлөвлөөд байна. 
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 Оюу Толгойн нийлүүлэгч болохыг хүссэн Монголын аль ч ханган нийлүүлэгч 
www.ot.mn вэб хаяг дээрх нийлүүлэгч нарт зориулсан маягтыг бөглөн 
сүлжээгээр бүртгүүлэх, эсвэл Даланзадгад, Ханбогд, Улаанбаатар дахь 
ханган нийлүүлэгчдийг бүртгэх төвүүдэд цаасаар бөглөсөн маягтаа авчирч, 
бүртгүүлэх боломжтой. 

 Оюу Толгойн хангамжийн баг шаардлага хангасан Монголын нийлүүлэгчдийг 
дэд бүтэц (эрчим хүч, ус, хэрэгцээт байгууламж г.м) бичил зээлээр хангаж, 
бизнес болон сургалтын боломжуудыг нэмэгдүүлэн хөгжүүлэхэд бусад уул 
уурхайн компани, үйлдвэрийн газрууд, ТББ, хувийн банкуудтай хамтран 
ажиллахад хүчин чармайлт тавьж ажиллана. 

 Оюу Толгойн Хангамжийн баг гадны нийлүүлэгчид, үйлчилгээ үзүүлэгчид, 
тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэгчдийг Монголын компаниудтай хамтран ажиллах, 
тэдний Монголд бүртгүүлж, Өмнөговийн бүсэд үйлдвэрлэл, үйлчилгээний 
төвүүд байгуулахыг дэмжинэ. 

 Оюу Толгой Хангамжийн баг жил бүр Монголд бүртгэлтэй компаниудын дунд 
нийлүүлэгчдийг сайшаан дэмжих хөтөлбөр зохион байгуулах ба энэ нь 
төслийн үйл ажиллагааны зорилтыг биелүүлэхэд тэдний оруулж буй хүчин 
чармайлтыг үнэлэх, Хөрөнгө оруулалтын гэрээгээр хүлээсэн үүрэг амлалтын 
дагуу орон нутгийнхны оролцоог дэмжихэд туслах зорилготой.  

1.6. Төслийн хувилбарууд ба хэрэгжүүлэх үе шат 
 
Оюу Толгой төслийн ашиглалтын хувилбарууд нь эдийн засгийн, геотехникийн, 
инженерийн шийдэл, байгаль орчны асуудлуудаас хамаарна. “Оюу Толгой” ХХК-ий 
уул уурхайн үйлдвэрлэл явуулах тусгай зөвшөөрлийн хүрээнд төслийн үйл 
ажиллагаа явуулах талбай тодорхойлогдох бөгөөд төслийн дэд бүтэц болон 
холбогдох байгууламжуудыг аль болохоор лицензийн талбайдаа багтаахыг 
эрмэлзэж байгаа болно. Төслийн дэд бүтцийн байгууламжуудыг олборлох хүдрийн 
биетүүдтэй аль болох ойр байгуулах шаардлагатай бөгөөд ингэснээр төсөл эдийн 
засгийн хувьд үр ашигтай байх болно. Харин хаягдал хадгалах байгууламж, 
баяжуулах үйлдвэр, хаягдал чулуулгийн овоолгын байршлыг төсөл хэрэгжих 
талбайн дотор болон гадна хэсэгт судлан шинжилсэн бөгөөд үүнийхээ үндсэн дээр 
хүдрийн биеттэй хамгийн ойр, геотехникийн нөхцөлийн хувьд боломжтой 
байршлуудыг сонгож авсан. 

 

1.7. Оюу Толгой Төслийн бүтээн байгуулалтын явц3 
 

Монгол Улсын Засгийн Газартай байгуулсан Оюу Толгой төслийн Хөрөнгө 
оруулалтын гэрээ 2009 оны 10 дугаар сарын 6-ны өдөр батлагдсан бөгөөд барилгын 
үйл ажиллагааны бэлтгэл ажлыг 2010 оны хавраас эхлүүлсэн. Улмаар Оюу Толгой 
ХХК-аас 2010 оны 9 дүгээр сарын 25-ны өдөр Оюу Толгой төслийн барилга бүтээн 
байгуулалтын 50 хувийг гүйцэтгээд байгаагаа албан ѐсоор зарласан. 2011 оны 12 
сар гэхэд нийт барилгын гүйцэтгэл 70 хувьд хүрээд байгаа бөгөөд 2012 оны 6 сараас 

                                                
3 Оюу Толгой Төсөл. Бүтээн байгуулалтын явцын болон цаашид хийгдэх ажлын тайлан. 2012 оны 12 
сар  

http://www.ot.mn/
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өмнө эдгээр барилгуудыг ашиглалтанд оруулахаар ажиллаж байна. Энэхүү бүлгийн 
дэд бүлгүүдэд дэд бүтцийн байгууламжуудын бүтээн байгуулалтын ажлын явцыг 
тусгасан болно.  

 
1.7.1. Алт-зэс баяжуулах үйлдвэр 
 
Хүдэр баяжуулах үйлдвэр нь Өмнөговь аймаг, Ханбогд сум, Оюу Толгой төслийн 
талбарт байрлана. Тус Баяжуулах үйлдвэрийн барилга угсралтын ажил амжилттай 
явагдаж байгаа бөгөөд Оюу толгойн ил ба гүний далд уурхайгаас олборлосон 
хүдрийн чулуулагийг боловсруулж зэсийн баяжмал гаргана. Нийт Баяжуулах 
цогцолбор барилгын ажлын явц 62.9 хувийн гүйцэтгэлтэй байгаа бөгөөд 2012 оны 6 
сараас өмнө барилгын ажил дуусах болно. Баяжуулах цогцолбор дараах үндсэн 
хэсгүүдтэй.  
 Баяжмалын агуулах 
 Баяжуулах үйлдвэр 
 Хүдэр дамжуулагч 
 Хоѐрдогч бутлуур 
 Хүдрийн агуулах 
 Хүдрийн анхдагч бутлуураас хоѐрдогч бутлуур хүртэл дамжуулах 3,5 км урт 

туузан дамжуулагч 
 Баяжуулах үйлдвэрт ашиглах усыг тунгаах, дахин ашиглах 4 цөөрөм буюу 

усан сан 
 Дагалдах цахилгааны дэд станц зэрэг дэд бүтцүүд 

 
ХҮСНЭГТ 1 - 36. ХҮДЭР БАЯЖУУЛАХ ҮЙЛДВЭРИЙН ЕРӨНХИЙ ҮЗҮҮЛЭЛТ 

Д/д Барилгын тодорхойлолт Барилгын үзүүлэлт 
1 Барилгын нийт урт 326.7 м 
2 Барилгын өргөн 351.0 м 
3 Барилгын өндөр 45.5 м 
4 Давхрын тоо 10 
5 Барилгын нийт талбай 25766.7 м2 

6 Барилгын бүтээц, хийц Метал хийц 
7 Барилгын гадна хашлага хийц Эрдэс хөвөн 
8 Туузан дамжуулагчийн урт 3.5 км 

 
 
Баяжуулах үйлдвэрийн барилгын ажлын явцыг дараах Зураг 1- 47-өөс Зураг 1- 51 
хүртэлх зурагнуудаас үзнэ үү. 
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ЗУРАГ 1- 47. БАЯЖУУЛАХ ҮЙЛДВЭРИЙН ЦОГЦОЛБОР: 1-БАЯЖМАЛЫН АГУУЛАХ, 2-БАЯЖУУЛАХ 

ҮЙЛДВЭР, 3-ХҮДЭР ДАМЖУУЛАГЧ, 4-ХОЁРДОГЧ БУТЛУУР, 5-ХҮДРИЙН АГУУЛАХ 
 
 

 
ЗУРАГ 1- 48. БАЯЖМАЛЫН УУСМАЛЫГ ХӨВҮҮЛЭГЧ САВНУУД 

 

5 
4 

2 
1 
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ЗУРАГ 1- 49. БАЯЖУУЛАХ ТЭЭРМҮҮД 

 

 

 
ЗУРАГ 1- 50. АНХДАГЧ БУТЛУУРААС ИРСЭН ХҮДРИЙН АГУУЛАХ 
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ЗУРАГ 1- 51. БАЯЖУУЛАХ ҮЙЛДВЭР 

 

 
1.7.2. Ил уурхайн бэлтгэл ажил, хөрс хуулалтын эхний үе шат болон анхдагч 
бутлуур  
 
Оюу Толгойн ил уурхайн хөрс хуулалтын ажлыг 2011 оны 8 дугаар сарын 5-ны 
өдрийн газар хөндөх ѐслолын үйл ажиллагаагаар эхлүүлсэн. 2011 оны 11 сарын 
байдлаар 109 га газрын өнгөн хөрсийг хуулж хадгалсан бөгөөд шимт хөрсний үеэс 
доош 5’113’834 тонн шороог ухаж гаргаад байна. Ил уурхайн хүдрийн биетийн дээд 
хэсэг далайн түвшнээс дээш 1155 м-т  байрлаж байгаа бөгөөд газрын гадарга 
далайн түвшнээс дээш 1160 метрээс 1172 метрт өргөгдсөн байна. Хөрс хуулалтын 
ажил 2012 онд үргэлжлэн явагдах болно. Уурхайн үйл ажиллагаанд акт гаргах Улсын 
комисс 2011 оны 9 дүгээр сарын 22-нд ажилласан.  
 
Өнөөдрийн байдлаар Ил уурхайн бүтээн байгуулалтанд нийт 450 мянган м2 талбай 
хамаарч байгаа бөгөөд үүнд: хөрс хуулалт, өнгөн хөрсний овоолго, шороон овоолго 
орно. Мөн түүнчлэн Ил уурхайн бэлтгэлийн үе шат болох хөрс хуулалтанд 178 
ажилтан 20 гаруй хүнд даацын техник ажиллаж байна (Зураг 1- 52 ба Зураг 1- 53). 
Үүнд: 
 А930 маркын автосамосвал 8 ширхэг – 290 тонн даацтай 
 DH340 маркын хутгуур шанага 2 ширхэг - 34 метр куб багтаамжтай 
 VA 1200  маркын Лоадер 2 ширхэг 
 Бусад 2 ширхэг өрмийн машин болон жижиг хөнгөн тэрэгнүүд 
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ЗУРАГ 1- 52. ИЛ УУРХАЙН ХӨРС ХУУЛАЛТЫН АЖИЛ  

 

 

 

 
ЗУРАГ 1- 53. ИЛ УУРХАЙД АШИГЛАГДАЖ БАЙГАА ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖҮҮД 
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ЗУРАГ 1- 54.  АНХДАГЧ БУТЛУУРЫН БАРИЛГА УГСРАЛТЫН ЯВЦ 

 

 
1.7.3. Далд уурхайн Босоо ам 2-ын барилгын ажил болон хөндлөн нэвтрэлт  
 
Гүний далд уурхайн босоо ам 2 (Хүснэгт 1 - 37) нь  нь Өмнөговь аймаг, Ханбогд сум, 
Оюу Толгой төслийн талбарт байрлах бөгөөд Оюу толгойн Хюго Даммет хэмээн 
нэрлэгдэх  гүний далд уурхайгаас хүдрийн баяжмалыг олборлоно. Босоо ам-2-ийн 
өргөгч цамхагийн барилгын ажил үргэлжлэн явагдаж байгаа бөгөөд барилгын 
гүйцэтгэл 2011 оны 12 дугаар сарын байдлаар 75 хувьтай байна (Зураг 1- 55 ба 
Зураг 1- 56). 2012 онд цамхагийн барилгын ажлыг дуусгаж газрын гүн рүү чиглэсэн 
ухалт хийж эхлэх болно. Босоо ам-1-ийн хувьд газрын гадаргаас доош 1380 м гүн 
өрөмдлөгийг амжилттай хийж  холбогдох барилгын ажлыг гүйцэтгэсэн бөгөөд 
хөндлөн өрөмдлөгийн урт 10 км хүрээд байна. 2012 онд хөндлөн өрөмдлөгийг 
үргэлжлүүлэн хийж гүйцэтгэх болно.  
 

ХҮСНЭГТ 1 - 37.  ГҮНИЙ ДАЛД УУРХАЙН БОСОО АМ-2 ИЙН ЕРӨНХИЙ ҮЗҮҮЛЭЛТ 

Д/д Барилгын тодорхойлолт Барилгын үзүүлэлт 
1 Барилгын  урт 26 м 
2 Барилгын өргөн  24 м 
3 Босоо амны газрын түвшинээс дээш өндөр 99.75 м 
4 Давхрын тоо 32 
6 Барилгын бүтээц, хийц Төмөр бетон ба Метал хийц 
7 Барилгын гадна хашлага хийц Эрдэс хөвөн 
8 Босоо амны диаметр 10 м 

9 Босоо амны газрын түвшинээс доош 
өндөр 1450 м 



  
 
 
 

I-119 
 
 

 
 

ОЮУ ТОЛГОЙ ХХК, БОНБНҮ-ний тайлангийн нэмэлт тодотгол – Оюу Толгойн 
Ордоос Зэс, Алт Олборлох, Боловсруулах Төслийн Өргөтгөл Шинэчлэлтийн 

Нэгдсэн Төсөл  

Тайлан боловсруулсан:
НАТУР ФРЕЙНДЛИ ХХК 

 

 
ЗУРАГ 1- 55. БОСОО АМ-2-ИЙН БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫН БАЙДАЛ 

 
 

 
ЗУРАГ 1- 56. БОСОО АМ-2-ЫН ДАГАЛДАХ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖУУД 
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ЗУРАГ 1- 57. БОСОО АМ-1 БОЛОН ДАГАЛДАХ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖУУД 

 

1.7.4. Үйлдвэрлэлийн талбай 
 
Сонгон авсан үйлдвэрлэлийн талбай нь ил болон далд уурхайд ойрхон байрласан 
авсаархан, зардал хэмнэсэн ерөнхий төлөвлөгөө гаргасан байна. Газар нь 
ерөнхийдөө тэгшхэн буюу зарим хэсэгтээ 6 м хүртэл өргөгдсөн товцогуудтай ба тэнд 
байгаа хадан өндөрлөг дээр ХӨНТ болон бөмбөлөгт тээрмийн үйлдвэрүүдийг 
байрлуулна. Бүх байгууламжууд нь McIntosh Engineering компанийн тооцоолсноор 
далд уурхайн суултын бүсийн гадна талд байрлах болно.  

Барилга байгууламжийн суурийг ухахын тулд хөрсний өнгөн давхаргыг хуулж авч 
овоолоод, овон товонтой хэсгийг тэгшилнэ. Хаягдал өтгөрүүлэгч, үйлдвэрлэлийн 
зориулалттай усан сан болон хүдрийн агуулахад зориулсан тавцан байгуулахын 
тулд сонгосон каръеруудаас ойролцоогоор 1.0 сая шоо метр нэмэлт чигжээс авах 
шаардлагатай болно.  

Оюу толгойн уурхай нь Монголын өмнөд хэсгийн дэд бүтэц муу хөгжсөн бүс нутагт 
байрладаг. Уурхай болон баяжуулах үйлдвэрийг барих, тэдгээрийг тасралтгүй 
ажиллуулах, ажиллах хүчээр хангахын тулд томоохон хэмжээний дэд бүтэц 
байгуулах шаардлагатай. Төслийн барилгын үе шатанд баригдах голлох 
байгууламжуудыг дор жагсаав (Хүснэгт 1 - 38). Үүнд: 

 Хөрөнгө оруулалтын гэрээнд төслийн барилгын шатны болон үйлдвэрлэлийн 
үеийн эрчим хүчний асуудлыг хэрхэн шийдэх талаар тусгасан. ТЭЗҮ-д 
тусгаснаар Оюу Толгой төслийн цахилгаан эрчим хүчний байнгын хэрэгцээг 
хангахын тулд 3 ширхэг 150 МВт-ын хүчин чадал бүхий нүүрсээр галладаг, 
агаарын хөргөлттэй цахилгаан станц байгуулна. 
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 Барилгын ажлын эхэн болон баяжуулах үйлдвэрийг ашиглалтад өгөх үеийн 
хэрэгцээг хангах, цаашид аваарын нөөц үүсгүүр байдлаар ашиглагдах -32.5 
МВт хүчин чадалтай дизель цахилгаан станц барина. 

 Үйл ажиллагааны эхний таван жилд материал хангамжийн (Таван толгойгоос 
тээвэрлэх нүүрсийг мөн тооцно) болон зэсийн баяжмалын тээврийг авто 
тээврээр гүйцэтгэнэ. Үүний дараа төмөр зам байгуулах асуудлыг авч үзнэ. 

 Оюу Толгойн ордоос хойш 35-75 км зайд орших Гүний хоолойгоос үйлдвэрийг 
усаар хангана. Гүний Хоолойн зүүн өмнөд болон зүүн хойд жигүүрүүдэд 
худгууд өрөмдөж, хоолойгоор усыг татна. 

 Ус цэвэрлэх болон савлах байгууламж байгуулж, Гүний хоолойгоос татсан 
усыг цэвэршүүлэн унд-ахуйн хэрэгцээнд ашиглана. 

 Ажиллагсдын амьдрах байр, сууцууд баригдана. Барилгын болон өргөтгөлийн 
үе шатуудад ажиллах ажиллагсдын байрлах түр байруудыг барина. 

 Ил уурхайн засвар үйлчилгээний байгууламж нь машин засварын газар (том 
оврын машин засварын цэг 9, машин угаах цэг 1), тос тосолгооны материал 
хадгалах талбай, гагнуурын болон засварын цех зэргээс бүрдэнэ. 

 Захиргааны барилгууд баригдана. 

 Ээлжийн ажилчдын усанд орох, хувцас хатаах төвлөрсөн байр баригдана. 

 Хойд төв шалган нэвтрүүлэх цэгийг үндсэн хяналт, хамгаалалтын цэг 
байдлаар тохижуулж ашиглана. 

 Оюу Толгойн уурхайгаас хойш 7 км-т онгоцны буудал баригдана. 

 Эмнэлэг, гал команд, дулааны станц, түлш болон бараа материалын агуулах 
зэрэг бусад олон туслах байгууламжууд төслийн үйл ажиллагааны явцад 
баригдана. 

 
ХҮСНЭГТ 1 - 38. ОЮУ ТОЛГОЙ ТӨСЛИЙН ХҮРЭЭНД БАРИГДАХААР ТӨЛӨВЛӨГДСӨН 

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖУУДЫН ЖАГСААЛТ 
№ Барилга байгууламжуудын нэр № Барилга байгууламжуудын нэр 
1 УУРХАЙ 4.2.3 Барилгын компаниудын агуулах, талбай 

1.1 Босоо ам № 1 4.2.4 Үйлдвэрийн захиргааны байр 
1.2 Босоо ам № 2 4.2.5 Ажилчдын хувцас солих байр 
1.3 Цаашид баригдах Өмнөд Хюго далд уурхай   
1.4 Хүдрийн ил уурхай 4.2.7 Хойд хаалга 
1.5 Хөрсний овоолго 4.2.8 2 х 1000 м3 багтаамжтай нефть агуулах 

  4.2.9 Нефтийн үндсэн агуулах 
1.7 Тэсрэх материалын агуулах 4.2.10 Өрөмдлөгийн дээж агуулах хадгалах талбай 
1.8 Босоо ам № 3 4.2.11 Хог хаягдал устгах, хаях талбай 
1.9 Босоо ам № 4 4.2.12 Одоо байгаа Toyota автомашииы засварын цех 

1.10 Босоо ам № 5 4.2.13 Одоо байгаа бохир цэвэрлэх байгууламж 
2 БАЯЖУУЛАХ ҮЙЛДВЭР 4.2.14 Ус цэвэршүүлэх, савлах үйлдвэр 

2.1 Баяжуулах үйлдвэрийн барилга 4.2.15 Барилгачдын суурингийн 8 тн уурын зуух 
2.2 Баяжуулах үйлдвэрийн барилгын оффис 4.2.16 Одоо байгаа шатахуун түгээх станц 
2.3 Анхдагч буюу том бутлалтын бутлуур 4.2.17 Одоо байгаа онгоц хөөрөх, буух зурвас  
2.4 Туузан дамжуулагч 4.2.18 Бараа материалын агуулах 
2.5 Том бутлагдсан хүдрийн агуулах 4.2.19 Барилгын материалын агуулах 
2.6 Том бутлагдсан  хүдэр дамжуулан ачих хонгил 4.2.20 Гаалийн баталгаат агуулах 
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2.7 Хайрга бутлуурын барилга 4.2.21 24 мВт-ын хүчин чадалтай дизель ЦС № 1 
2.8 Баяжмал хадгалах/ачих байгууламж 4.2.22 35 кВт-ын ЦТС болон дэд станц 
2.9 Хаягдал өтгөрүүлэгч №1 ба 2 4.2.23 6.3 кВт-ын ЦТС болон дэд станц  

2.10 Хаягдлын /эргэлтийн усны хоолой  4.2.24 220 кВт-ын ЦДС, дэд станцууд болон 35 кВт-ын 
хийн тусгаарлагчтай хуваарилах байгууламж 

2.11 Хаягдал өргөх насос станц 4.2.25 Аваарын дизель үүсгүүрүүд 
2.12 Хаягдал агуулах байгууламж №1 ба 2 4.2.26 Дулааны үндсэн шугам 
2.13 Эргэлтийн усны цөөрөм 4.2.27 100 кВт-ын чадалтай салхин цахилгаан үүсгүүр 

2.14 Нөөц усан сан 4.2.28 Лицензийн талбай доторхи хайрган хучилттай 
зам 

2.15 Технологийн усан сан № 1 ба 2 4.2.29 Лицензийн талбайн зааг ба цаашид баригдах 
хашаа 

2.16 Үерийн усны цөөрөм № 1, 2 ба 3 4.2.30 Ус хангамжийн далд шугам сүлжээ 
3 ДУЛААНЫ ЦАХИЛГААН СТАНЦ 4.2.31 Холбоо, мэдээллийн үндсэн шугам сүлжээ 

3.1 3 х 150 мВт-ын хүчин чадалтай ДЦС 4.2.32 Талбайгаас борооны ус зайлуулах суваг 
4 ДЭД БҮТЭЦ 4.2.33 Ундай голын голдирол өөрчлөх суваг  

4.1 Лицензээр олгогдсон талбайгаас гаднах дэд 
бүтэц  4.2.34 Бетон зуурмагын үйлдвэр № 1 

4.1.1 
Үйлдвэрийн усан хангамжийн шугам хоолой, 
гүний худгууд, насос станцууд болон ус 
хуримтлуулах цөөрөм 

4.2.35 
Бетон зуурмагын үйлдвэр № 2 

4.1.2 
Насос станцуудын цахилгаан хангамжийн 
35кВт-ын цахилгаан дамжуулах агаарын 
шугам, дэд станц 

4.2.36 Бетон зуурмагын үйлдвэр № 3 

4.1.3 Гүний худгийн цахилгаан хангамжийн 6 кВт-ын 
цахилгаан дамжуулах шугам, дэд станц 4.2.37 Геологийн сорьцын дээж хадгалах байгууламж

4.1.4 Оюу Толгой –Гашуун Сухайтын зам. Хэсэг 1, 2, 
3, 4 4.2.38 Нүүрсэн галлагаатай Цахилгаан станц 

4.1.5 Оюу толгой-Гашуун сухайтын замын дагуу 
220кВ өндөр хүчдэлийн шугам 4.2.39 Дулааны төв станц, түүний дамжуулах 

байгууламж, шугам хоолойн угсралт 
4.1.6 Радио холбооны цамхаг 4.2.40 Хог хаягдлын менежментийн төв 

4.1.5 
Шивээ Овоо аэродром 

4.2.41 
Том оврын авто машины засварын төвийн цогц 
барилга 
 

4.1.6 Ханбогд сумын нутаг дэвсгэрт баригдах Оюу 
Толгой дүүрэг 4.2.42 Захиргааны оффисын барилга 

4.1.7 Оюу толгой-Ханбогд сум хатуу хучилттай зам 4.2.43 Спорт цогцолборын барилга 

4.1.8 Ханбогд сум хүртэлх 35кВ өндөр хүчдэлийн 
шугам. 4.2.44 Уурхайн талбайг бүрэн хашаажуулах 

4.2 Лицензээр олгогдсон талбай доторхи дэд бүтэц 5 ЦААШИД БАРИГДАХ ҮЙЛДВЭР, ДЭД БҮТЭЦ 
4.2.1 Барилгачдын түр суурин 5.1 Зэс хайлуулах үйлдвэр баригдах талбай 
4.2.2 Барилгын ажилчдын нэгдсэн суурин   
 
 
1.7.5. Эрчим хүчний хангамж  
 
1.7.5.1. Эрчим хүчний хангамж  
 
Дотоодоос цахилгааны эх үүсвэртэй болох үе буюу 4 дэх жил хүртэл эрчим хүчийг 
БНХАУ-аас авах тухай ХөОГ-ний нөхцөл дээр цахилгаан хангамжийн тооцоог 
гаргалаа. Энэ нь Оюу Толгойн хувьд дотоодын өөр хувилбаруудыг судлах, ордыг 
ашиглах эхэн үеийн болон барилгын ажилд анхаарал хандуулахын хажуугаар 
тохиромжтой сонголт хийх боломж олгож байна. Цахилгаан станцыг нүүрсний ордын 
ойролцоо барьж, тэндээс Оюу Толгойн уурхай руу цахилгаан дамжуулах шугам 
барина гэж тооцож байна.  

Оюу Толгой төсөл нь маш их эрчим хүч шаардах бөгөөд эхэндээ 100 мВт илүү эрчим 
хүч, цаашдаа 200 мВт хүртэл эрчим хүч шаардана. Төслийг амжилттай хэрэгжүүлэх, 
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үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааг тасралтгүй явуулж, үр ашигтай ажиллахад чанарын 
шаардлага хангасан цахилгаан, дулааны найдвартай хангамж, эх үүсвэртэй байх 
шаардлагатай. Эрчим хүчний хангамжийн хувилбарыг Хүснэгт 1 - 39-т харуулав.  

ХҮСНЭГТ 1 - 39. ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ХАНГАМЖИЙН ХУВИЛБАРУУД 

Хувилбар Эрчим хүчний хангамж OT хүртэлх 
зай Эрчим хүч Эрсдэл 

1 
Монголын Төвийн  эрчим 
хүчний системээс 
цахилгаан татах 

560 км Тодорхойгүй  Найдвартай, материал 
хангамжийн эрсдэлтэй 

2a 

Өвөр Монголын 
цахилгаан шугам 
сүлжээнээс цахилгаан 
татах  (БНХАУ) 

86 км 110 кВт; 60 мВт  Нийлүүлэлт 
хязгаарлагдмал 

2b 

Өвөр Монголын 
Цахилгаан шугам 
сүлжээнээс цахилгаан 
татах  (БНХАУ) 

230 км 220 кВт; 250 
мВт 

Улс төр, эдийн засгийн 
эрсдэлтэй 

3 

Taван Толгойн нүүрсний 
орд газрыг түшиглэн 
эрчим хүчний үйлдвэр 
барих 

130 км 150 мВт-ын 3 Эхэн үед хөрөнгө их 
шаардана 

4 
Оюу Толгойд эрчим 
хүчний үйлдвэр барих 
 

0 км 

Эхлээд 150 
мВт-ын 1, 
хэрэгцээ 
нэмэгдэхэд  2 
модуль нэмнэ 

Хамгийн их хөрөнгө 
шаардана. Төлөвлөлтөд 
эрсдэл гарах боловч, улс 

төр, эдийн засгийн 
эрсдэлийг бууруулна. 

 
 
Эрчим хүчний эхэн үеийн нийлүүлэлт (4 дэх жил хүртэл) 
ХОГ-ээр цахилгааныг ашиглалтын 4 дэх жил хүртэл Монголын гадна эх үүсвэрээс 
авахыг зөвшөөрсөн. Эрчим хүчний хангамжийн хэд хэдэн судалгаа, БНХАУ-ын 
эрчим хүчний удирдах газраас ирсэн үнийн санал, эрчим хүчийг нийлүүлэх 
төлөвлөгөө зэргийг дахин нягталж үзсэний үндсэн дээр эрчим хүчний үнийн тооцоог 
гаргасан.  

Оюу Толгой болон Монголын өмнөд хэсэгт эрчим хүчээр хангах ойрын хугацааны 
санал болгосон арга зам нь Өвөр Монголын Хайлуту болон Оюу Толгойн хооронд 
220 кВт цахилгаан дамжуулах шугам байгуулах юм. Тухайлбал, хувилбар 2b юм 
(Хүснэгт 1 - 39). 230 км урт цахилгаан дамжуулах хос шугамыг төслийн үйлдвэрлэл, 
төлөвлөгөөний дагуу товлосон хугацаанд барих хэрэгтэй. Өвөр монголоос цахилгаан 
дамжуулах шугам татаж, уурхай руу холбоход гарах капитал зардлыг 135 сая 
доллар шаардлагатай гэж тооцоолж байна. Гэхдээ энэ холболт харьцангуй жижиг 
барилгын ажилд шаардагдах ачааллыг ч даах боломжгүй байж мэдэх тул модулын 
дизель хөдөлгүүрт генератороос бүрдэх дизель цахилгаан станцыг барьснаар эрчим 
хүчтэй болно гэж тооцоолж байна.  

Үйлдвэрлэлийн 4 дэх жилээс хойшхи эрчим хүчний хангамж 
ХОГ-ний дагуу уг судалгаа төслийн эрчим хүчийг үйлдвэрлэлийн 4 дэх жилээс 
Монголоос авна гэж тооцож байна. Урт хугацаанд эрчим хүчээр хангахын тулд 3 
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дахь хувилбар буюу нүүрсний ордын ойролцоо нүүрсээр ажилладаг эрчим хүчний 
үйлдвэрийг барина гэж тооцоолж байна. Цахилгаан станцын байршил цаашдын 
судалгааны сэдэв болох ѐстой. Нүүрсээр ажилладаг цахилгаан станц нь 255 мВт 
оргил ачааллыг урт хугацааны турш хангах хүчин чадалтай байх шаардлагатай.    

Оюу Толгойн цахилгаан хангамжийн өөр олон хувилбарыг судалсан боловч, өмнийн 
говийн бүс нутагт байх нүүрсний орд газрыг түшиглэн цахилгаан эрчим хүчийг гарган 
авах нь зүйтэй юм гэсэн дүгнэлтэд хүрсэн. Teshmont  I үе шатны тайлан (2004 оны 4 
дүгээр сар) нь Оюу Толгойг эрчим хүчээр хангах хамгийн бага зардалтай, 
найдвартай арга зам нь давтамж, хүчдлийг тогтвортой байлгах үүднээс Өвөр 
Монголоос 220 кВт цахилгаан дамжуулах шугам татахын зэрэгцээ нүүрсээр 
ажилладаг эрчим хүчний үйлдвэрээс авч болох юм гэсэн адил дүгнэлтэд хүрчээ. 

АММИ Connell Wagner –ийн хийсэн цахилгаан станцын судалгаагаар эрчим хүчний 
хэрэгцээг хангахын тулд 3 x 140 мВт нүүрсээр галладаг цахилгаан станц барих 
зөвлөмжид хүрсэн ба энэ нь цахилгааныг  нүүрсээр ажилладаг хоѐр төхөөрөмж, мөн 
ачааллыг хөнгөвчлөх болон засварт орсон үед ажиллах нүүрсээр ажилладаг өөр нэг 
төхөөрөмжөөр хангана. Энэ загвар хамгийн тохиромжтой бөгөөд найдвартай эрчим 
хүчээр хангана.  

АММИ цахилгаан станцын зөвлөмжийн тайланд (2007 оны 9 дүгээр сар) Оюу 
Толгойн уурхай дээр эсвэл Таван Толгойн нүүрсний ордыг түшиглэн 3 x 150 мВт 
хүчин чадалтай үйлдвэрийг барихыг санал болгосон. Одоогийн бааз суурь нь Таван 
Толгойд эрчим хүчний үйлдвэрийг барихаар тооцоолж байгаа ч яг хаана барихаа 
эцсийн байдлаар шийдэх хэрэгтэй. Эхний цахилгаан станц нь 3x150 мВт (нийт), 3 x 
127.5 мВт (цэвэр) нүүрсээр галладаг төхөөрөмжөөс бүрдэнэ. Тус бүр нь агаарын 
хөргүүртэй байна. Нүүрсийг Таван Толгой эсвэл Цагаан Толгойгоос татан авна.   

АММИ ТЭЗҮ-ийн судалгааны тайлан (2008 оны 3 дугаар сар)-д цахилгаан станцын 
капитал хөрөнгө оруулалтыг тооцсон. Уурын турбин хөдөлгүүртэй генераторыг 
190 MVA давхар эргэлдэгч цахилгаан трансформатороор 220 кВт цахилгааны 
системд холбоно. Цахилгаан станцаас үйлдвэрлэсэн цахилгааныг 220 кВт цахилгаан 
дамжуулах хос шугамаар барилга байгууламж, дэд бүтэц, далд уурхай болон 
баяжуулах үйлдвэр рүү түгээж, шаардлагатай бол төв дэд станцаар 220 кВт болон 
35 кВт цахилгаан түгээнэ. 

1.7.5.2. Баяжуулах үйлдвэрийн эрчим хүчний хангамж 
 
Цахилгаан эрчим хүч гол дэд станцаас 220 кВт-аар баяжуулагч руу босоо амуудын 
байгууламжаар дамжин нийлүүлэгдэнэ. 3 ширхэг гол трансформатораас 220/35 кВт, 
75 MVA нь хийн тусгаарлагч хуваарилах төхөөрөмж (GIS)-ийн  шугамыг тэжээх 
бөгөөд энэ нь эргээд 35/10.5 кВт трансформатор болон түгээлтийн төхөөрөмжийг 
тэжээнэ. 220 кВт цахилгааны шугамыг бэлэн болтол түрээсийн генератороос босоо 
ам №1-ийг цахилгаанаар хангана. 220 кВт шугамыг бэлэн болох хүртэл дизель 
цахилгаан станцын эрчим хүчийг ашиглан босоо ам №2-ын шингээлтийг эхлүүлнэ. 
Босоо ам №2 дээр 1250 кВA аваарийн дизель генераторыг сороход ашиглах 
боломжтой. 220 кВт шугам бэлэн болмогц бүх цахилгаан эрчим хүчийг нийлүүлнэ.  
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ДЦС-ын 35 кВт цахилгааны шугам нь босоо ам №1 ба №2-ыг тэжээж, 10.5 кВт аар 
ажиллана. 220 кВт шугамыг бэлэн болтол босоо ам №1-г эндээс ослын тохиолдолд 
эрчим хүчээр хангана. 220 кВт шугам бэлэн болоход босоо амуудын дэд станц тэр 
даруй ДЦС-аас цахилгаан авна. Гэхдээ ДЦС нь босоо ам №1-ийг 35 кВт 
цахилгаанаар хангасаар байна. Дараа нь энэ шугамыг шингээлтийн үед босоо ам 
№4-ийг цахилгаанаар хангахын тулд сунгах ба цаашдаа агааржуулалтын гол сэнс 
болгоно.   

Уурхайн нүүлгэн шилжүүлэлтийг цэгцтэй явуулахын тулд босоо амны байгууламж 
дотор 5 MVA аваарийн эрчим хүчний үүсгүүр байна. Аваарийн генераторууд ДЦС-ын 
төхөөрөмжүүдийг дахин ашиглана. Аваарийн генераторуудад босоо ам №1-ийн 
газар доорхи хий гадагшуулах гол агааржуулалтын сэнс, босоо ам №2-ын нэмэлт 
өргөх шат, босоо ам №2-ын  үйлчилгээний өргөх шатны төхөөрөмж, гол харилцаа 
холбоо болон босоо ам №3-ын тэжээгч багтана. Босоо ам №1 нь сорох шингээлтийн 
болон нээлтийн үед суурилуулсан нэмэлт өргөх шатанд зориулан нэмэлт аваарийн 
генератортой байна. 

Босоо ам №1-д газар дор хоѐр тэжээгч байна. Энэ нь кабелийн гэмтэлд тэсвэртэй 
дотуур холболттой илүүдэл 10.5 кВт түгээх систем юм. Газар доорхи үйлдвэрлэлийн 
дэд станц нь бутлуурын дэд станц болон аваарийн үед ашиглах конвейерийг 
тэжээнэ. Сансрын холбоо болон VOiP утасгүй холбооны технологи дээр 
суурилагдсан харилцаа холбоог байгуулна. Осол гарах үед хэрэглэх төхөөрөмжийн 
системийг (PEDS) нэг шугамаар газар дээрх хүмүүсээс PEDS пейжерээр 
тоноглогдсон уурхайн ажилчид хүртэл уурхайн нийт хэмжээнд холбоо барина.   

1.7.5.3. Эрчим хүчний эхэн  үеийн нийлүүлэлтийг хангах 220 кВт өндөр 
хүчдэлийн шугам татах ажлын явц 
 
БНХАУ-ын хилээс Оюу Толгой уурхайн эдэлбэр газар хүртэл нийт 95 км газарт 314 
өндөр хүчдэлийн шугамыг Эрчим Концерн, Очир Төв, Бодь Групп гэсэн 3 компани 
барилга угсралтын ажлыг хийж гүйцэтгэсэн. Үүнээс Очир төв ХХК нь 130 цамхаг, 
Бодь Групп 101 цамхаг, Эрчим Концерн 83 цамхагийг тус тус угсарсан (Зураг 1- 58). 
Цамхаг босгох барилга угсралтын ажил үндсэндээ дууссан бөгөөд гүйцэтгэлийн 
явцад эвдэрсэн газрыг нөхөн сэргээж улсын байцаагчид хүлээлгэн өгч, холбогдох 
актуудыг үйлдэж баталгаажуулсан.  

 2011 оны 10 дугаар сарын 6-ны өдрийн 43/48/03 тоот улсын байцаагчийн 
дүгнэлтээр Эрчим Концерний нөхөн сэргээсэн талбайг хүлээлгэн өгсөн.  

 2011 оны 10 дугаар сарын 21-ний өдрийн 43/48/04 тоот улсын байцаагчийн 
дүгнэлтээр Очир Төвийн нөхөн сэргээсэн талбайг Жавхлант багийн засаг 
дарга Н.Ширнэн, Улсын байцаагч О.Намжилмаа нар хүлээн авсан.  

 2011 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдрийн 43/48/06 тоот улсын байцаагчийн 
дүгнэлтээр Бодь Группын нөхөн сэргээсэн талбайг Жавхлант багийн засаг 
дарга Н.Ширнэн, Улсын байцаагч О.Намжилмаа нар хүлээн авсан. 
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ЗУРАГ 1- 58. БНХАУ-ЫН ХИЛЭЭС ОЮУ ТОЛГОЙН УУРХАЙН ТАЛБАЙ ХҮРТЭЛ БОСГОСОН 

ӨНДӨР ХҮЧДЭЛИЙН ЦАМХАГУУД 

 

1.7.6. Дулаан хангамж 
 
1.7.6.1. Төвийн дулааны станц- WBS 5741 
 
Төвийн дулааны станц (ТДС) нь нүүрсээр галладаг уурын бойлерууд болон дулаан 
солилцооноос бүрдэх бөгөөд усыг эргэлтэт оруулагч халаалтын системийг 
дулаанаар хангахын тулд төвийн дулаан солилцогч руу уурыг гаргана. 

ТДС нь нүүрсээр галладаг усны бойлерууд болон дулаан солилцогчдоос бүрдэх ба 
тухайн газар нутгийн халаалтын системийг дулаанаар хангах юм.  Энэхүү систем нь 
дараахь зүйлсээс бүрдэнэ. Үүнд: 

а) Бойлерын шаталтын систем 

 1.35MPa даралттай, 130oC/70oC температур бүхий 2 ширхэг 7 мВт, 2 
ширхэг 29 мВт-ын эргэлтэт шингэрүүлэгч бүхий халуун усны бойлер  

 Бүх бойлер гол сэнс, туслах сэнс болон тоос шүүх уут бүхий 
шүүлтүүртэй байна. Бүх холбогдох сувгийг энэ системд мөн 
суурилуулна.  

б) Усны систем – Уурхайн ус хангамжийн системээс усаа авах бөгөөд ус 
цэвэршүүлэх системийг шаардлагатай тоног төхөөрөмж болон шүүлтүүр ион 
солилцогч зэргээр тоноглоно. Үүнд мөн 30 м3 багтаамжтай ус хөргөх сав 
багтана.  Уг системд: 
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 ус цэвэршүүлэх систем –урьдчилан боловсруулалт (хөөсрүүлэгч, 
тунгалагжуулагч) дээр RO ба автомат натрийн ион солилцоо. Уг 
төхөөрөмжинд ус тунгалагжуулагч, хөөсрүүлэгчийг  хэмжигч, RO, усны 
дунд сав, насос, автомат натрийн ион солилцоо;  

 Усны эргэлтийн систем;   

 Үйлчилгээний усны систем багтана. 

в) Нүүрс дамжуулах систем – ТДС-ийн хажууд гадаах хаалга нь нээлттэй нүүрс 
хадгалах газрыг байрлуулна. Нүүрс дамжуулах систем нь 8 ширхэг туузан 
дамжуурга, 2 ширхэг нүүрс бутлагч, 4 ширхэг нүүрс тэжээгчээс бүрдэнэ. 
Нүүрсний 4 секцтэй суваг мөн энэ системд орно.   

г) Үнс шаар зайлуулах систем  

 Үнс зайлуулах:  Энэ системд үнсний сав, тусгаарлагч, агаарын вакуум 
насос, хоолой орно.   

 Шаар зайлуулах: Энэ систем шаарганы сав, шаарга зайлуулагчаас 
бүрдэнэ. 

 Үнсний цамхгаас үнсийг ачааны машинд юүлж, хаягдал хүдрийн 
байгууламж руу тээвэрлэнэ.   

д)   Агаарыг конденсацлах систем– Агаарыг конденсацлах систем нь үнс 
зайлуулах систем, тоос шүүх уут бүхий шүүлтүүр, бусад хэрэгслийг агаараар 
хангана. Энэ 20 мн багтаамжтай 0.8MPa даралттай 3 иж бүрэн компрессороос 
бүрдэнэ.  

е)  Нэг ширхэг 60 м өндөртэй гол яндан 

ж) Галын усны систем. Гал унтраах зориулалтын усны системийг сууилуулна. 
Галаас хамгаалах шаардлагад эдгээр зүйл орох ба зөвхөн үүгээр 
хязгаарлагдахгүй; монгол-англи хэлээр бичсэн гарах хаалга, зөөврийн хуурай 
гал унтраагч, ус шүрших хоолойн дамар, усны цорго, гал унтраах усны 
системийн тухай танилцуулга, хоолойн шошго, таних тэмдэг, аваарийн 
гэрэлтүүлэг 

з)  Агаарын чанарыг хянах системд хорт хийн хэмжээг хэвийн түвшинд байлгах 
шаардлагыг хангахын тулд тоос шүүх уут бүхий шүүлтүүртэй тоосонцор 
зайлуулагч, яндангийн хийг зайлуулагч орно. Тоос шүүх систем нь тоосны 
агууламжийг хянана. Агаарт ялгаруулах хорт хийн хаягдал нь Монгол Улсын 
болон Дэлхийн Банкны холбогдох стандартуудыг хангана.     

и)  Хийн хаягдал нь хорт хийн стандарттай нийцэх ѐстой.  

к) Цахилгааныг 35кВт цагирагт тэжээлийн шугамаас авна. Төвийн бойлерыг 
цахилгаанаар хангах зорилгоор 35кВт/0.4кВт-ын хоѐр иж бүрдэл 
трансформаторыг суурилуулна.  Ирж буй огцом хүчдлийг тогтоогч, 35кВт-ын 
унтраагуур, гал хамгаалагчийг мөн суурилуулна. Бойлерийн контейнер дотор 
байрлах  35кВт/0.4кВт-ын дэд станц нь ирж буй холболт болон гарч буй 
кабелийн дамжуулалтыг зохицуулна.    

л) Трансформатор, хуваарилах төхөөрөмж, генераторын хаалтыг холбох 
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газардуулагч систем байгуулна. Газардуулагч нь хэвтээ кабель, босоо  
электродоос бүрдэнэ.    

м) Хяналтын систем нь хяналтын систем доголдсон тохиолдолд эсвэл тогтворгүй 
нөхцөлд үйлдвэрлэлийн аюулгүй байдлыг хангана. Мөн ослын үед үйлдвэрийг 
аюулгүй, маш хурдан хугацаанд гараар болон автоматаар салгаж зогсоох 
боломжтой байна.    

н) ТДС-ыг уурхайн мэдээлэл, харилцаа холбооны технологийн сүлжээтэй холбох 
бөгөөд МХТ системийг ТДС дотор суурилуулна. Үүнд: 

 Хэсгүүдийн сүлжээ (LAN) 

 Дуу шуугианы IP (VOIP) 

 CCTV систем 

 Нэвтрэх хяналтын систем (ACS) 

 Галын дохиоллын систем (FAS) 

 Гол газар болон харуул хамгаалалтын цэгүүдэд камер CCTV систем 
байрлуулна 

1.7.6.2. Дулаан түгээх систем- WBS 5742  
 
Уурхайгаас хол зайтай жижиг байшингуудыг цахилгаанаар халаана. Харин төслийн 
талбайн гол хэсгийг дулаан түгээх төв систем (ДТТС)-ийн халуун усаар хангана. 
Түгээх усыг ТДС халаана.   

Дулааны ачаалал уурхайн гол үүрэг бүхий хэсгүүдэд голлох ба үүнд: 

а) Газар доорхи уурхай  

б) Баяжуулах үйлдвэр болон баруун хойд салбар  

в) Баруун өмнөд салбар  

Уурхайн баруун талд байрлах ТДС-аас халаалтаа авна. Халаалтыг халуун ус 
дамжуулах далд шугам сүлжээгээр дамжуулан дулаан түгээх станц болох ДТС-1 ба 
ДТС -2-аар түгээнэ.   
 
ДТС -1 нь ТДС-аас халуун ус аваад далд шугам сүлжээгээр 220kV төвийн дэд станц, 
уурхай, ачааны автомашин засварын газар, ДТС -2 руу халуун усыг түгээнэ. Зөвхөн 
гол хөндлөн гарсан хэсэгт шугам сүлжээг ил газраас дээш суурилуулна. 35kV ISBL 
шугамнаас тэжээгддэг дэд станцаас ДТС-1 рүү цахилгаан нийлүүлнэ.  ДТС-2 нь ДТС-
1-ээс халуун ус авч, түүнийг баяжуулагч үйлдвэр, захиргааны байр, хойд хаалганы 
харуулын байр, олборлолтын КЭМП рүү далд шугам сүлжээгээр түгээнэ. Захиргааны 
байрнаас ДТС-1 руу тог цахилгаан нийлүүлнэ.   
 
1.7.6.3. Дизель цахилгаан станц  
 
Дизель Цахилгаан Станц (ДиЦС) нь эхний үед төслийн барилгын үеийн цахилгаан 
эрчим хүчний бүх төрлийн хэрэгцээг хангана. Түүнчлэн, Баяжуулах үйлдвэрийн 
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барилгын ажлыг  цахилгаанаар хангах, улмаар Оюу Толгойн цахилгаан станц 
ашиглалтад орсны дараагаас аваарын үеийн болон нэмэлт бэлтгэл цахилгааны эх 
үүсвэр хэлбэрээр ашиглагдах болно. ДиЦС нь контейнерт байрласан 
генераторуудын багц байдлаар нийлүүлэгдэж нэгдсэн сүлжээг бий болгох юм. V12 
төрлийн дизель хөдөлгүүрүүд нь 50 Гц-ийн давтамж, 10.5 кВ-ын хүчдэл бүхий 
хувьсах гүйдлийн үүсгүүрүүдтэй холбогдсон байна. Хувьсах гүйдлийн үүсгүүрүүдийн 
хүчин чадал нь аваарын үеийн динамик өөрчлөлтүүдээс арай илүү байна. 10.5 кВ-ын 
хүчдэлийг 35 кВ хүртэл өсгөж  эцсийн хэрэглэгчийн хэрэгцээг хангах юм. ДиЦС-дыг 
Төв дэд өртөөний өмнөд хэсэгт суурилуулна.  
 
Дизель цахилгаан станцийн өргөтгөл бүюу II үед тус бүр нь 2 МВт-ын хүчин чадал 
бүхий арван дизель станцыг барьж байгуулна. Өргөтгөлийн II үед суурилагдах хүчин 
чадал 20 МВт байна. Нийт суурилагдсан хүчин чадлыг 44 МВт-д хүргэх юм. 
Өргөтгөлийн буюу II үе шатны 6-н генераторыг ойрын хугацаанд барьж ашиглалтанд 
оруулах цаашид 4-н генератор барьж ашиглалтанд оруулснаар нийт 10 
генератораар нэмэгдүүлэх юм. Өргөтгөлийн II үе шатны генераторуудыг дизель 
цахилгаан станцыг I үе шатны генераторуудын хүчин чадал хүрэлцэхгүй болсон үед 
нэмж ажиллуулахаар төлөвлөж байна.    Цахилгаан станц ашиглалтад орсны дараа 
энэхүү 44 МВт нийлбэр чадал бүхий дизель генераторуудыг байнгын бэлтгэлд 
байлгана (Зураг 1- 59).  
 

 
ЗУРАГ 1- 59. ДЦС-ЫН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨЛТ 

 
Дизель үүсгүүрүүд нь дараах техникийн үзүүлэлттэй байна. Үүнд:   

 Номинал хүчдэл     10.5 кВ 
 Номинал чадал     2.0 МВт  
 Давтамж      50 Гц 
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 Номинал чадлын коэффициент, cos   0.8 
 Эргэлтийн хурд    1000 эр/мин  

Дизель цахилгаан станц нь цахилгааны хэвийн ачааллыг хангах, ялангуяа Босоо Ам 
№ 2 - ын том хүчин чадлын хөдөлгүүрүүдийн ачаалал богино хугацаанд огцом өсөх 
үед үүсэх ачааллын хэлбэлзлийг хангах боломжтой байна. Дизель генераторуудыг 
контейнерт суурилуулсан байх бөгөөд тус бүр нь дизель хөдөлгүүр, хувьсах 
гүйдлийн үүсгүүр болон бусад шаардлагатай туслах төхөөрөмжүүдээр тоноглогдоно. 
Ашиглалтын үед дизель станцаас гарах дуу чимээ нь 85 дБ-аас хэтрэхгүй байна.  
 
ДиЦС-ын дизель генераторууд нь өөр хоорондоо ачаалал шилжүүлэх, үүсгүүрүүдийн 
хооронд синхронизаци хийх, хөдөлгүүрүүдийг явуулах болон зогсоох үйлдлүүдийг 
хийх боломжтой байна. Мөн дизель генераторуудыг гараар явуулах ба зогсоох 
үйлдлүүдийг гүйцэтгэх боломжоор хангагдсан байна. Дизель генератор тус бүр нь 
өөрийн удирдлага хяналтын системтэй байх бөгөөд удирдлага хяналтын Ерөнхий 
системтэй харилцан ажиллах чадвартай байх юм. Энэхүү удирдлага хяналтын 
Ерөнхий систем нь цахилгааны хэрэглээ болон гэнэтийн ачааллын хэлбэлзэлтэй 
уялдуулан тоноглолыг явуулах болон зогсоох замаар дизель генераторуудын 
ашиглалтын цагийг тэнцүүлэх, дизель генераторын ачааллыг тохируулж өөрчлөх 
үйлдлийг хийж гүйцэтгэнэ. Ингэснээр ДиЦС – ын эрчим хүч үйлдвэрлэх боломжийг 
99.8 хувиас дээш бүрдүүлнэ. ДиЦС-ын ерөнхий байршлын зургийг хийхдээ цаашид 
өргөтгөхөөр тооцсон ба II- үе шат болон хэрэгжүүлэх юм. Дизель генераторуудыг 
хоѐр эгнээ байдлаар байрлуулж тэдгээрийн дундах зайнд туслах тоноглолын 
контейнеруудыг суурилуулахаар төлөвлөсөн болно. Туслах тоноглолын 
контейнерууд дотор 10.5 кВ-ын таслуур, удирдлагын систем, хооллох тасалгаа, 
бүрэн тэгээс явуулах цахилгаан үүсгүүр болон хэрэглээний зүйлс хадгалах агуулах 
зэрэг байршина. ДиЦС-ын зураг төслийг хийхдээ тухайн цагт 2 оос хэтрэхгүй дизель 
генератор засварт байхаар тооцсон болно. Дизель цахилгаан станцын тоног 
төхөөрөмжийн жагсаалтыг дараах Хүснэгт 1 - 40-д үзүүлэв. 
 

ХҮСНЭГТ 1 - 40. ДИЦС-ЫН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ 

Барилга байгууламжын 
нэр 

Контейнерийн 
дугаар 

Контейнер 
Хэмжээ 

(Урт/Өргөн/Өндө
р), м 

Жин (кг) Тоо 
ширхэг 

2 МВт, 10 кВ-ын дизель 
генератор  

CNT – 101 ~ 110 
 13.5x3.5 x3. 6 40,000 10 

Нийт 18 ширхэг салбар 
бүхий 10 кВ-ын хуваарилах 
байгууламж; удирдлагын 
байр  

SWG – 101~118  
CNT – 112 ,113 

CNT - 111 
 

12.19x7.31x2.9 40,000 3 

Аваарын дизел станц, 
10,5/0,4 квт дотоод 
хэрэгцээний цахилгаах 
хувиарлах байр  

CNT - 114 12.19x2.44x2.9 15,500 1 

2500 кВа, 10/0.4 кВ-ын 
дотоод хэрэгцээний 
трансформатор 

CNT – 013 
 6.06x2.44x2.59 9,400 1 

2х10м3 багтаамжтай түлшний 
контейнер FSK - 101 12.19x2.44x2.9 16,000 1 
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Барилга байгууламжын 
нэр 

Контейнерийн 
дугаар 

Контейнер 
Хэмжээ 

(Урт/Өргөн/Өндө
р), м 

Жин (кг) Тоо 
ширхэг 

Амрах, хооллох өрөө  CNT - 115 12.19x2.44x2.59 8,500 1 
Сэлбэг хэрэгслийн агуулах  CNT - 116 6.06x2.44x2.59 9,400 1 
2 х 10,5/35 КВт;15 МВА 
хүчдэлийн трансформатор  XMR – 006, 007   2 

 

Дизель цахилгаан станцын өргөтгөлийн буюу II үе шат нь дээрх тоног төхөөрөмжөөс 
гадна доорх шугам сүлжээтэй байна 
  
Хэрэглээний ус 
Амьдрах хооллох байранд нь төслийн талбайн цэвэр усны шугамаас усаар 
хангагдана.  
Бохир усны систем  
Амрах хооллох байр нь 3м³ багтаамжтай бохир усны цуглуулах худагтай байна. 
Бохир усыг машинаар соруулж зайлуулах юм.  
Галын аюулын хамгаалалт   
Бүх контейнерүүд галын дохиоллын системд холбогдоно. Галын дохиоллын төв нь 
хяналтын өрөөнд байна. Галын дохиоллын төвөөс шилэн кабелаар төслийн талбайн 
гал унтраах хэсэгтэй холбогдоно. Мөн бүх контейнер гэрлэн дохиоллын системтэй 
байна.  
Газардуулга 
ДиЦС- ын өргөтгөлийн бүх тоног төхөөрөмжинд газардуулга хийгдэнэ. 
Хаягдал тосны талбай 
Өргөтгөлийн хэсгийн зүүн хойт талд хаягдал тосыг савлаж хадгалах жижиг 
талбайтай байгаа. Энэ талбай нь хаягдал тосыг хөрсөнд шингэхээс хамгаалсан 
гадагш урсаж алдагдахгүй уурших зориулалттай байна.  
 
Оюу Толгой орд газарт баригдах Дизель Цахилгаан Станцын байгаль орчинд 
нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээний тайланг, байгаль орчныг хамгаалах 
төлөвлөгөө болон байгаль орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн хамт байгаль 
орчны судалгаа, үнэлгээний Эко Трэйд ХХК –д боловсруулж, 2007 онд Байгаль 
орчны яамаар хянан баталгаажуулсан байна.  
 

1.7.6.4. Төвийн дулааны станцын барилгын ажлын явц 
 
Төвийн дулааны станц нь Өмнөговь аймаг, Ханбогд сум, Оюу Толгой төслийн 
талбарт байрлана. Тус дулааны төв станц нь Оюу толгой төслийн гүний уурхайнууд, 
баяжуулах үйлдвэр, бусад дагалдах барилга байгууламжийг дулаанаар хангахаар 
төлөвлөгдсөн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 2011 оны 12 дугаар сарын 
байдлаар 90 хувьтай байна. Дулааны төв станцын хүчин чадлын үндсэн 
үзүүлэлтүүдийг Хүснэгт 1 - 41-д үзүүлэв. 
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ХҮСНЭГТ 1 - 41. ДУЛААНЫ ТӨВ СТАНЦЫН ЕРӨНХИЙ ҮЗҮҮЛЭЛТ 
Д/д Барилгын тодорхойлолт Барилгын үзүүлэлт 
1 Барилгын нийт урт 59.6 м 
2 Барилгын өргөн 55.3 м 
3 Барилгын өндөр 32.8 м 
4 Давхрын тоо 5 
5 Барилгын нийт талбай 5370.9 м2 

6 Барилгын бүтээц, хийц Төмөр бетон каркас 

7 Барилгын гадна хашлага хийц Тоосго, Бетон блок, 
Дулаалга 

8 Дулаан үйлдвэрлэх нийт хүчин чадал 
/2017 онд/ 130 MВт 

9 Дулаан үйлдвэрлэх эхний ээлжийн  хүчин 
чадал /2012 онд/ 72 MВт 

10 Дулаан зөөгчийн тооцооны хэм 130 0С /70 0 С 

10 Дулаан хангамжийн системийн ажлын 
даралт 1.6 МПа 

11 Утааны яндангийн өндөр 100.0 м 
12 Утааны доод хэсгийн диаметр 8.52 м 
13 Утааны дээд хэсгийн диаметр 3.32 м 

14 Дулаан гаргах эх үүсвэр 
Таван толгойн нүүрс 
шатааж дулаан 
үйлдвэрлэнэ 

15 Зуухны ашигт үйлийн коэффициент 87.15 % 
 

 

 

 
ЗУРАГ 1- 60. НЭГДСЭН ДУЛААНЫ УУРЫН ЗУУХ 
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1.7.7. Усан хангамж 
 
1.7.7.1. Газрын доорхи ус татах шугам хоолойн барилгын ажлын явц 
 
Оюу Толгой төслийн усны хэрэгцээг Гүний хоолойд байрлах газрын доорхи гүний 
уснаас хангана. Гүний хоолойн дагуу нийт 80 км газарт ус татах шугам хоолой, 35 
кВт-ын цахилгаан дамжуулах шугам, нийт 5 цацрагтай (төвтэй) 28 худаг, худгуудаас 
ус цуглуулах, шахах насос бүхий төвүүдийг барилгын 2 үе шаттайгаар барьж 
байгуулах болно. 2012 оны 12 дугаар сарын байдлаар барилгын нийт гүйцэтгэл 51 
хувьтай байна. Энэхүү гүйцэтгэлийг дэлгэрүүлбэл: 
 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 (Зураг 1- 61). Эдгээр барилга угсралтын ажлын 
нөлөөллийн үр дүнд бий болсон байгалийн эвдрэлийг нөхөн сэргээх ажил 
хийгдэж байна. 

 Хоѐрдугаар шатны барилгын ажлын хүрээнд: 
- 1 дүгээр 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.  
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ЗУРАГ 1- 61. ГҮНИЙ ХООЛОЙН БАЙРШИЛ /БАРИЛГЫН 1 ДҮГЭЭР ҮЕ ШАТ БОЛОН 5 ЦАЦРАГУУД/ 

 
 
Барилгын ажлын явцын талаар Зураг 1- 62  болон Зураг 1- 63-аас харна уу. 
 

 
ЗУРАГ 1- 62. ГҮНИЙ ХООЛОЙН ГАЗРЫН ДООРХИ УСЫГ ДАМЖУУЛАХ ХООЛОЙ 



  
 
 
 

I-135 
 
 

 
 

ОЮУ ТОЛГОЙ ХХК, БОНБНҮ-ний тайлангийн нэмэлт тодотгол – Оюу Толгойн 
Ордоос Зэс, Алт Олборлох, Боловсруулах Төслийн Өргөтгөл Шинэчлэлтийн 

Нэгдсэн Төсөл  

Тайлан боловсруулсан:
НАТУР ФРЕЙНДЛИ ХХК 

 

 
ЗУРАГ 1- 63. ГҮНИЙ ХООЛОЙН 5 ДУГААР ЦАЦРАГИЙН 1 ДҮГЭЭР ХУДАГ 

 
 
1.7.7.2. Ус цэвэршүүлэх болон савлах үйлдвэр  
 
Говийн бүс нутагт ундын усны эх үүсвэр хязгаарлагдмал, газрын доорхи ус нь маш 
их хатуулагтай тул ажиллагсдын унд, ахуйн хэрэгцээний усыг цэвэршүүлэх, 
савласан цэвэр ус үйлдвэрлэх үйлдвэрүүдийг барьж байгуулна. Ус цэвэршүүлэх, 
савлах үйлдвэрийн барилга нь 36.0 м x 40.0 м хэмжээтэй төмөр бетон суурьтай 
сэндвичэн барилгын барилга угсралтын ажлыг 2011 оны 4 дүгээр сарын 1-нээс эхлэн 
барьж 2011 оны 10 дугаар сарын 22-ны өдөр барьж дууссан байна (Зураг 1- 64). Энэ 
ус цэвэршүүлэх, савлах үйлдвэр нь  400 м3 багтаамжтай 4 ширхэг усан сан,  цагт 
200 баллон ус савлах хүчин чадалтай мөн  түүний тоног төхөөрөмжийн угсралтын 
ажлыг гүйцэтгэж улсын комисст хүлээлгэж өгсөн байна.  
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ЗУРАГ 1- 64. УС ЦЭВЭРШҮҮЛЭХ, САВЛАХ ҮЙЛДВЭР 

 

 
1.7.7.3. Бохир ус цэвэрлэх байгууламж  
 
Оюу Толгойд одоо хоногт 600 м3 бохир ус цэвэрлэх хүчин чадалтай цэвэрлэх 
байгууламж ажиллаж байна. Орон сууцны тосгон дотор байрлаж буй одоогийн бохир 
ус цэвэрлэх байгууламжийг 4000 хүний хэрэгцээг хангахуйцаар өргөжүүлж байгаа 
бөгөөд орон сууцны барилгын ахуйн бохир усыг хүлээн авч цэвэрлэнэ. Энэ нь 
байнгын бохир ус цэвэрлэх байгууламж байх ба уурхайн тосгоноос үүссэн бүх бохир 
усыг цэвэрлэх байгууламжид шууд нийлүүлэх ба бохир усны зарим хэсгийг 
машинаар тээвэрлэн бохирын худагт нийлүүлнэ.  
Төлөвлөж буй бохир ус цэвэршүүлэх байгууламж (БУЦБ)  нь барилгын КЭМП дээр 
байх хуучин БУЦБ-ийн өргөтгөл юм. 278.6 м2 талбайг хамрах ба 136.04 м2 талбай 
бүхий хуучин БУЦБ-ийн урд талд шинээр ус хадгалах танк суурилуулна.  ОТ нь 
БУЦБ-ийн хүчин чадлыг 800 м3-ээс нэмэгдүүлэн 4000 хүний хэрэгцээг хангахаар 
төлөвлөж байна. Шинээр төлөвлөж байгаа БУЦБ-ийг өдөрт дунджаар 600 м3 ус 
(өдөрт нэг хүн 15.0 м3 ус ашиглана гэсэн тооцоон дээр үндэслэсэн), дээд хэмжээ нь 
өдөрт 840 м3 ус цэвэршүүлэхээр дизайныг шийднэ. Үүнийг цаашдаа ажиллах хүчний 
нэмэгдэх байдлаас хамааруулан зайлшгүй шаардлага үүссэн үед нь хүчин чадлыг 
нэмэгдүүлэх боломжтой. Энэ байгууламж нь шүүх, механик хольцоос цэвэрлэх, 
биологийн цэвэрлэгээ хийх, химийн цэвэрлэх системүүд болон түүний хяналтын 
систем, тоног төхөөрөмж, шугам хоолой, удирдлагын хяналт, цэвэрлэх процессыг 
зайнаас хянах телеметрийн (SCADA) системээс бүрдэнэ.  
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БУЦБ-ийн цэвэрлэгээний түвшнийг нэмэгдүүлж, халдваргүйжүүлэх үүднээс элсэн 
шүүлтүүр болон хэт ягаан туяаны чийдэнтэй холбоно. Цэвэршүүлсэн усны тодорхой 
хэсгийг 300 м3 багтаамж бүхий бохир ус хадгалах сав руу шахаж, төслийн талбай 
орчмын шороо тоосыг дарахад ашиглахаар төлөвлөсөн байна. Хэрэв түүнийг тоос 
шороо дарах зорилгоор ашиглах нөхцөлд нян судлалын шинжилгээ хийлгэж, 
аюулгүй болохыг баталгаажуулсны дараа ашиглах шаардлагатай.  
 
Цэвэрлэх байгууламжаас бий болох лагийг урьдчилан бэлтгэсэн талбайд хатаах 
бөгөөд түүнээс бий болох урсцыг цуглуулах хэсэгтэй байна. Энэ цуглуулах хэсэг нь 
хаягдал усыг буцааж цэвэрлэх байгууламж руу нийлүүлж байхаар тоноглогдсон. 
Хатсан лагийг ахуйн хогийн цэгт хүргэж булна. Цэвэрлэгдсэн усыг үйлдвэрийн 
хаягдлын шугамд нийлүүлнэ.   
 

 
1.7.8. Уурхайн зам  
 
1.7.8.1. Уурхайн талбайн дотоод зам 
 
Уурхайн талбай доторхи байгууламжуудад хүрэх ойролцоогоор 26 км зам барина. 
Ингэж барихад нэг голыг хөндлөн гарч, гурван голын дээгүүр 35 ус зайлуулах хоолой 
тавина. Дотоодын нэвтрэх бүх замыг тоос дарагчтай, налуу, хайрган хучилттай 
барина. Замын суурийг тохирох шороог нягтаршуулж хийх бөгөөд эсвэл сайн 
чанарын хайрга элсээр хийнэ. Одоогийн хөрс нь элэгдэл даах боломжгүй юм. Ус 
зайлуулах шугамаас бусад газарт хайрган хучилттай замын гадаргын хажуугийн 
өргөний хэмжээ нь газрын түвшинтэй адил байна. Замтай зэрэгцүүлэн усны хоолой 
барих шаардлагатай бол хажуугаар нь ус зайлуулах шуудуу барина.     

Дотоодын нэвтрэх замыг ашиглалтаар анхдагч зам, хоѐрдогч зам гэж ангилна. 
Анхдагч замд уурхайн байгууламжтай холбогдсон гол замууд орно. Хоѐрдогч замд 
жижиг автомашин, энгийн зам ашиглах тээврийн машин явах зориулалттай жижиг 
хэмжээний зам орно. Бүх замыг Монголын үндэсний стандарт, олон улсын стандарт, 
AASHTO стандартын дагуу барина. Замын ангиллыг Хүснэгт 1 - 42-д, уурхайн 
талбай доторхи замын ерөнхий төлөвлөгөөг  Зураг 1- 65-д тус тус харуулав.  

ХҮСНЭГТ 1 - 42. УУРХАЙН ЗАМЫН АНГИЛАЛ 
Замын ангилал Анхдагч зам Хоѐрдогч зам 

Гол замын ангилал III зэрэглэл IV зэрэглэл 
AASHTO ачааллын зэрэглэл HS20/HS20 HS20/HS20 
Гадаргын асфальт зам Сайжруулсан шороон зам Сайжруулсан шороон зам 
Гадаргын хамгийн бага зам 150 мм 100 мм 
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ЗУРАГ 1- 65. УУРХАЙД НЭВТРЭХ ЗАМЫН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

 
 
1.7.8.2. Уурхайн талбайн гаднах зам 
 
БНХАУ-ын хил хүрэх зам 
Оюу Толгойн барилга байгууламж болон ашиглалтад зориулж,  БНХАУ-аас Оюу 
Толгой хүртэлх одоогийн замыг өөрийн хүчээр  сайжруулна. Энэ ажлын нэг хэсэг нь  
Монгол Улсын  Гашуун сухайтын хилийн боомт дээрх Гаалийн байгууллага болон 
БНХАУ-ын Ганкимаодоу хилийн боомт дээрх Гаалийн байгууллагуудыг хооронд 
холбох ажиллагаа байна. Хилийн боомтын дамжин өнгөрүүлэх байгууламж дээрх 
замын хөдөлгөөний хэрэгцээ төсөлтэй холбоотойгоор нэмэгдэх шаардлагатай учир 
Монголын Улсын Засгийн газартай хэлэлцэн, тохиролцсоны дараа хилийн 
боомтуудыг холбосон замыг асфальтан зам болгож сайжруулах асуудал яригдана. 
Нэвтрэх замыг тордож байхын тулд засмалыг дахин нягтаршуулах, хөндлөн секцийг 
дахин хийх, ус зайлуулах системийг сэргээх, бөглөрч тагларсан шуудуу болон төмөр 
хоолойг цэвэрлэх, үерийн замыг засах засварын жижиг баг байнга ажиллах 
шаардлагатай. Зам засварын баг Гүний Хоолойн цооногийн замыг тогтмол 
засварлана.   

Оюу толгой-Гашуун сухайтын чиглэлийн хатуу хучилттай зам 
Оюу Толгой – Гашуун Сухайтын хатуу хучилттай засмал зам барих төсөл дээр 
Алтайн зам, Монроуд, Очир Төв гэсэн 3 компани ажиллаж байна. Нэгдүгээр зоны 
барилгын ажлыг төлөвлөгөөний өөрчлөлтийн улмаас эхлүүлээгүй байгаа бөгөөд 2 
дугаар зоны А хэсгийн 27 км замыг Монроуд ХХК, 2 дугаар зоны Б хэсгийн 27 км 
замыг Очир Төв ХХК, 3 дугаар зоны 23,4 км замыг Алтайн зам ХХК тус тус хуваан 
авч барилга угсралтын ажлыг гүйцэтгэж байна (Зураг 1- 66). Нийт Оюу Толгой-
Гашуун сухайтын зам барилгын ажлын гүйцэтгэл 7.51 хувьтай байна (Зураг 1- 67 ба 
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Зураг 1- 68-д барилгын ажлын явцыг харуулав). Оюу Толгой Гашуун сухайтын замыг 
2012 оны 9 дүгээр сард ашиглалтанд оруулах төлөвлөгөөтэй байна.  
 

 
ЗУРАГ 1- 66. ЗАМ БАРИЛГЫН АЖЛЫН ЯВЦ 

 

 
ЗУРАГ 1- 67. ЗАМ БАРИЛГЫН ҮЙЛ ЯВЦАД ТООСЖИЛТЫГ БУУРУУЛАХ ЗОРИЛГООР ХИЙГДЭЖ 

БАЙГАА УСАЛГАА 
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ЗУРАГ 1- 68. ЗАМ БАРИЛГЫН АЖИЛД АШИГЛАХ ДҮҮРГЭГЧ МАТЕРИАЛЫН КАРЬЕР 

 
 
БНХАУ-ын нутаг дэвсгэрээр өнгөрөх зам 
Монголын хилээс урагш замын хоѐр маршрутыг БНХАУ-ын одоогийн дэд бүтэц 
болон төмөр замтай холбохын тулд авч үзэж байна. Нэг нь Ганкимаодоуаас Вуюуан 
хот хүртэл, нөгөө нь Баян-Овоо хүртэлх маршрут юм. Вуюуан хот хүртэл замын урт 
нь 260 км, Баян-Овоо хүрэх замын урт 280 км байна. Баян-Овоо хүрэх маршрут нь 
уурхайгаас Ханги хүртэл Монголын нутаг дэвсгэр урт зам туулах болно. Маршрут 
болон АММИ-ээс энэ замыг шинэчлэхэд хийх хөрөнгө оруулалтын тухай эцсийн 
шийдвэр Хятадын орон нутгийн засаг захиргааны байгууллагуудтай хийх яриа 
хэлэлцээнээс шалтгаалах болно. БНХАУ-ын одоогийн зам нь Ганкимаодоугаас Баян-
Овоо биш, Вуюуан хот хүртэл байгаа юм.  

Урьдчилсан судалгаагаар Ганкимаодоугаас Хайлуту хүртэл 130 км зам нь цөлийн 
тэгш газар нутгийг гатлах бөгөөд Оюу Толгойн үйл ажиллагаанд шаардлагатай 
томоохон ачаалалтай замын хөдөлгөөний стандартад тохиромжгүй байгаа юм. 
Эхний 90 км нь дан эгнээтэй байгууламж ба Хайлуту хүртэлх бусад зам нь хоѐр 
эгнээтэй, стандартын шаардлага хангаагүй зам юм. Хайлутугаас урагш зам нь 
стандартад нийцсэн бөгөөд 60 км гүвээгээр дайрч, 70 км голын үерийн бүсээр 
дайрна. Энэ зам нь Вуюуан хотын хойд талд байдаг хүн ам ихээр суурьшсан нутгаар 
дайран өнгөрөх ба Вуюуан хотын хажуугаар өнгөрөөд төмөр замын өртөө рүү шууд 
очдог саяхан шинэчлэгдсэн замтай нийлнэ.   
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Бүс нутгийн зам  
Монголын нутаг дэвсгэрт уурхай болон орон нутгийн хот суурин газар руу хүрэх, 
уурхайн орчмоор явах, ус хангамжийн цооногт хүрэхийн тулд бүс нутгийн хэд хэдэн 
зам шаардлагатай. Эдгээр замын эгнээ болон урт тодорхойгүй байгаа боловч, 
төслийн үндсэн инженерийн үе шатанд судалж тогтооно.  

Ханбогд сум, түүнээс цааш явахад төслийн байрлах газрын ойролцоо улсын замаар 
явуулахын тулд уурхайн ойролцоо тойрог замыг төлөвлөж байна. Энэ маршрутыг 
тусгайлан үзэж судлаагүй боловч, хэд хэдэн газар судалгаа хийж, энгийн зам 
барихад хүрэх нөхцөл байдал ажиглагдаж байна. Зам барих зардлыг багасгах, 
чулуулгийг ил гарган малталт хийхэд их хэмжээний зардал гаргахгүйн тулд ийм 
замыг сонгосон.  

Усны цооногт хүрэх зам 
Усны цооногт ордын хойд хилийг дайран, Гүний Хоолой хүртэл тавьсан хоолойн 
шугамыг дагаж хайрган замаар явж хүрнэ (Зураг 1- 69). Цооногт хүрэх замаар хөнгөн 
тэрэг явах ба зарим тохиолдолд тогтмол шалгалт засвар хийх зорилгоор хүнд тоног 
төхөөрөмж, машин явна. 2002 онд Монгол Улсын автозамын байгууллагаас гаргасан 
шийдвэрийн дагуу холбогдох стандартын дагуу замыг барьж байна. Өнгөн хөрсийг 
хуулж, замын гадаргууг тэгшилж, индүүднэ. Явах хэсгийн өргөн нь 3 метр байх ба 
хажуугийн өргөн нь 1.0 метр байна. Зам нь хөндлөн урсгалтай ус зайлуулагчтай, 
хайрган дэвсгэртэй, хатуу хучилттай байна. Шаардлагатай бол замын тэмдэг тавина 

 

 
ЗУРАГ 1- 69. ГҮНИЙ ХООЛОЙН УС ДАМЖУУЛАХ ШУГАМ ХООЛОЙН ХҮРЭХ ЗАМ 
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1.7.9. Талбай дээрх туслах барилга байгууламж  
 
1.7.9.1. Төв агуулах 
 
Талбай дээр барих гол агуулах нь дулаалгатай, битүү байх бөгөөд тоног 
төхөөрөмжийн сэлбэг, эд анги, цаг агаарын өөрчлөлтөд тэсвэргүй материалыг 
хадгалахад зориулагдана. Энд мөн агуулахын ажиллагсдын ажлын өрөөнүүд байна. 
Гол агуулахын хажууд бетондсон талбай бүхий задгай материал хадгалахад 
зориулагдсан ил агуулах байрлана. Мөн агуулахаас тодорхой зайд хийн баллон 
болон аюултай химийн бодис агуулах талбайг байгуулна. Агуулахын талбайг нийтэд 
нь хамгаалалтын хашаагаар хүрээлнэ. Барилгын ажлын үед 3-4 жилийн хугацаанд 
түр байгууламжуудыг ашиглана. Агуулахын барилгын ажлын хүрээнд  гол агуулах 
(ажлын өрөөний хамт), 1.0 тонны бойлерийн байр, генератор түгээх талбай, галын ус 
шахах насосны өрөө, хийн баллон болон аюултай химийн бодис хадгалах талбай 
зэрэг 6 байгууламж барина. Нийт 4500 м3 талбай бүхий агуулахыг барих ажил 90 
хувийн гүйцэтгэлтай байна (Зураг 1- 70).  
 

ЗУРАГ 1- 70. ШИНЭ АГУУЛАХ 

 
 
1.7.9.2. Автомашины иж засвар, үйлчилгээний цогцолбор 
 
Автомашины засвар үйлчилгээний цогцолбор нь боловсруулах үйлдвэрийн зүүн 
талд байрлах ба ойролцоогоор 500 м х 350 харьцаатай буюу  17.5  га газрыг 
хамарна. Уг цогцолбор бие даасан төмөр бүтээцтэй гурван барилгаас бүрдэх ба 
эдгээр барилгад засвар, үйлчилгээний, ил уурхайн олборлолтын тоног төхөөрөмжийг 
өөрчлөн засах, сэлбэг запас, хэрэглээний зүйлийг хадгалахад шаардлагатай 
байгууламж болон захиргааны оффис байрлана. Энд уурхайн ажилчдын хувцас 
солих байгууламжийг оруулаагүй.  Тоног төхөөрөмжийн засварын гүйцэтгэгчтэй 



  
 
 
 

I-143 
 
 

 
 

ОЮУ ТОЛГОЙ ХХК, БОНБНҮ-ний тайлангийн нэмэлт тодотгол – Оюу Толгойн 
Ордоос Зэс, Алт Олборлох, Боловсруулах Төслийн Өргөтгөл Шинэчлэлтийн 

Нэгдсэн Төсөл  

Тайлан боловсруулсан:
НАТУР ФРЕЙНДЛИ ХХК 

хийсэн урьдчилсан хэлэлцүүлгийн явцад хүнд даацын автомашины засвар 
үйлчилгээний цогцолборыг барьж ашиглах хувилбарыг Засвар үйлчилгээний гэрээ 
(MARC)–д оруулах хувилбар байгаа.  Энэхүү хувилбарт гэрээ байгуулагдахаас өмнө 
үнэлэлт өгөх болно. 
 
Аюулгүйн байдлыг хангах үүднээс цогцолборын бүх талбай хашаагаар хүрээлэгдсэн 
байна. Ил уурхайн хүнд даацын автомашинууд нь байгууламжийн зүүн хойд талын 
хаалгаар орж, засвар үйлчилгээний хүлээлтийн мухар эгнээ, цуваанд зогсоно. 
Засвараас гарсан автомашинууд мухар эгнээний зэргэлдээ байрлах гарах цуваанд 
байрлана. Засварт орсон автомашинууд ил уурхай руу зүүн өмнөд хаалгаар гарна.  
Засвар үйлчилгээний цогцолбор нь тос, тосолгооны материалын агуулах, гагнуурын 
болон токарийн цех зэрэг үндсэн байгууламжуудаас бүрдэнэ (Зураг 1- 71).  Засвар 
үйлчилгээний цогцолборын зүүн хэсэг тосны агуулахтай хоолойн хонгилоор 
холбогдоно. Засвар үйлчилгээний цогцолбор нь барагцаалбал 93 м урт, 48 м өргөн, 
дээврийн орой хүртэл  24 м өндөр байна (Зураг 1- 72). Нийт ашиглаж болох талбайн 
хэмжээ нь 3725 м2 талбай бүхий үйлчилгээний байр болон 1795 м2 талбай бүхий 
албан тасалгаа, уулзалтын өрөө, угаалгын өрөө, агуулах болон засварын газруудыг 
оролцуулан 5520 м2 талбай байна. 
 

 
ЗУРАГ 1- 71. ХҮНД МАШИН МЕХАНИЗМЫН ЗАСВАР ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЦОГЦОЛБОР: 1-УГААЛГЫН 
ТӨВ, 2-ЗАСВАР ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨВ, 3-ТОС, ТОСЛОХ МАТЕРИАЛЫН АГУУЛАХ, 4-ГАГНУУРЫН 

ТӨВ 
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ЗУРАГ 1- 72. ЗАСВАРЫН ТӨВ 
 

ЗУРАГ 1- 73. ЗАСВАРЫН ТӨВИЙН ДОТООД БАРИЛГЫН АЖЛЫН ЯВЦ 

 
Гагнуур ба механик цехүүд нь ойролцоогоор 40 м урт, 35 м өргөн, 20 м өндөр байх 
бөгөөд ашиглаж болох нийт талбай нь 1365 м2 байна. Ил уурхайн хүнд машин 
механизмын засвар үйлчилгээний цогцолбор барилга үндсэн 4 барилгаас бүрдэх 
юм. Нийт барилга угсралтын гүйцэтгэл 2011 оны 12 сарын байдлаар 60 хувьтай 
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байна (Зураг 1- 73). Үндсэн 4-н барилгын угсралтын ажил дууссан бөгөөд сантехник, 
дотоод засал, тоног төхөөрөмж суурилуулалтын ажлуудыг хийж байна. 
 
1.7.9.3. Байр, орон сууц 
 
Барилгын одоогийн гол тосгонтой зэрэгцээ үйлдвэрлэлийн эхний 10-15 жилд 
уурхайчдын тосгоныг барина. Угсармал барилгыг ашиглан нийтийн байрны 
хэлбэрээр барина. Тосгоныг ойролцоогоор 43.700 м2 талбайтай 150 м х 270 м 
хэмжээтэй газарт барина. Байнгын орон сууцны хоѐр барилгыг ахлах болон туслах 
ажилтнуудад зориулан барина. Нийт 7 байрны нэг барилгыг ахлах ажилтнуудад, мөн 
7 давхар туслах ажилчдын 2 байрыг барина. Бүх байшингуудыг ус шүршигч систем 
болон гал унтраах төхөөрөмжөөр тоноглоно.  

Гадна орох хаалгыг салхинаас хамгаална. Бүх өрөөнд ханын шүүгээтэй байх бөгөөд 
тэр нь дулаан хувцсаа хадгалахад хангалттай том зайтай байх болно. Бүх өрөө 
автомат цонхтой байна. Байнгын орон сууцны байгууламжуудыг лицензийн талбайн 
хойд захаар намхан толгодын бэлд төвлөрүүлнэ. Тосгон нь дараахь байгууламжаас 
бүрдэнэ. Үүнд: 

 Нийтийн байр; 

 Гал тогоо, хүнсний агуулах болон бэлтгэх байрууд; 

 Монгол болон өрнөдийн маягийн хоолны газар; 

 Халуун ус; 

 Угаалгын газар, байрын цэвэрлэгээний зориулалтын байгууламж; 

 Тосгоны захиргаа, амралт, чөлөөт цагийн байгууламжууд; 

 Дэлгүүр, шуудангийн салбар, нийтийн утас; 

 Эмнэлгийн анхны тусламж үзүүлэх байр; 

 Ажлын байрны эрүүл ахуйг шалгах газар зэрэг орно. 

Төслийн эхний үе шат буюу барилгын ажлын ажилчид, гэрээлэгч компаниудын 1500 
орчим хүнийг байрлуулах тосгоныг тусад нь барина. Энэхүү түр зуурын КЭМП нь 
барилга угсралтын ажил дуусмагц буулгаж болохуйц угсармал барилгууд байна.  

Барилгын ажилчдын одоогийн байгаа тосгоны төлөвлөлтийг 2006 онд хийсэн ба 
уурхайн ажилчдыг байрлуулах зорилгоор өргөтгөл хийгдсэн (2010 оны 12 сард 
хамгийн их 4700 хүн байна).  Гэрээт компаниудын байр болон гэр байруудыг уурхайн 
тосгоны ойролцоо байрлуулна. Уурхайн тосгон (КЭМП)-ы нийт талбай 120661.9 м2 
(477685 м х 252.51 м) гэр хорооллын нийт талбай 95500 м2 (477.85 м х 200.00 м) 
байна.  
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ЗУРАГ 1- 74. УУРХАЙЧДЫН БАЙРНЫ ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

 
 

Уурхайн 2 дахь шатны ажиллагааны үед төвлөрсөн гал тогоо, хоолны газар, 
угаалгын газар бүхий нийт 16 ширхэг 4352 ортой U-хэлбэрийн (ойролцоогоор 78 м х 
39 м) нийтийн байр бий болно (Зураг 1- 74).  Оюу Толгой Ханбогдод 500 хүний 
багтаамжтай уламжлалт гэр сууцуудыг байгуулах ба ил уурхайн ашиглалт, 
нунтаглагчийн газар шорооны үед ашиглана. 

 
1.7.9.4. Захиргааны байр  
 
Захиргааны байр нь уурхайн бүхий л ажилтнуудын ажлын анхдагч оффис бий болно. 
Гүйцэтгэх, хянах, туслах ажилтнууд байрлах уурхайн үйл ажиллагааны төвлөрсөн 
байгууламжтай байх зорилготой юм. Байгууламжид уурхайн гол мэдээллийн төв 
байрлана. Үүнээс гадна ослын хариу арга хэмжээ авах газар нь хурлын гол танхимд 
байрлах ба ослын үеийн удирдлагын төв цэг болгоно. Архитектурын өвөрмөц 
шийдэлтэй,  гоо зүйн хувьд харахад тааламжтай бэлэн блокоор, ган хүрээтэй 2 
давхар барилга баригдана. Нийт 5000 м2 талбай бүхий барилгад ахлах ажилтнуудад 
зориулсан 83 албан тасалгаа, ил 91 ажлын байр байна. Энэ барилга нэг гол, гурван 
жижиг хурлын өрөөтэй байна. Мэдээллийн төвд уурхайн мэдээлэл, харилцаа 
холбооны технологийн удирдлага болон холбогдох тоног төхөөрөмж байрлана.  

Захиргааны албаны 2 давхар барилгын ажил 2011 оны 10 сараас эхэлсэн бөгөөд 
одоогийн байдлаар 30 хувийн гүйцэтгэлтэй байна (Зураг 1- 75). 2012 оны 2 дугаар 
улиралд ашиглалтанд орох болно.  
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ЗУРАГ 1- 75. ЗАХИРГААНЫ БАРИЛГЫН УГСРАЛТЫН ЯВЦ 
  
1.7.10. Бусад үйлчилгээ 
 
1.7.10.1. Уурхайн хатаах байгууламж  
 
Уурхайн хатаах байгууламж нь уурхайн бүх ажилчдын шүршүүрт орох, ажлын 
хувцсаа өмсөх, солих байнгын төвлөрсөн үйл ажиллагаатай байгууламж юм.  Ил 
болон далд уурхайн ажилчид, баяжуулах үйлдвэрийн ажилтнууд, машин засварын 
ажилчид энд байрлана. Уурхайн бүх ажилчдын төвлөрсөн үйл ажиллагаа явуулах 
өрөө танхимтай байна.  
 
1.7.10.2. Хамгаалалт 
 
Ажиллагсад болон өмч хөрөнгийн хамгаалалт, аюулгүй байдлыг хангах, талбайд мал 
амьтан орохоос сэргийлэх, нутагшмал амьтдыг хамгаалах үүднээс талбай нь харуул 
хамгаалалт бүхий 2 хаалгатай байх ба гадуур нь хашаа барина.  Харуулын хойд 
байр нь Оюу Толгойн уурхайн аюулгүй байдлыг хянах гол цэг болно. Уурхайн 
эзэмшлийн талбайн хойд захад байрлана. Энэ харуулын байр нь нэг давхар 1000 м2 
талбайтай байх ба мөн тусдаа банкны барилгатай байна. Харуулын байр нь дараах 
үүрэгтэй: 

 Хамгаалалт;  
 Аюулгүй байдал болон чиг баримжаа олгох; 
 Бараа шалгах цэг;  
 Банк; 
 Олон нийттэй харьцах VIP хүлээн авах төв байна.  

1.7.10.3. Эмнэлэг 
 
Оюу Толгойн эмнэлэг нь энгийн боловч, үр дүнтэй зохион байгуулалтын бүтэцтэй 
байна. Өвчтнүүдийг хүлээн авах өрөөнөөс гол эмчилгээний өрөө рүү шууд 
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оруулахаар зохион байгуулна. Давхар хаалгатай ба энэ нь дамнуургатай өвчтний 
хувьд түргэн тусламжийн тэргийг эмчилгээний өрөө рүү хялбар оруулна. Клиник нь 
гол хаалга, түргэний тэрэг орох хаалга, оффисоос гарах аюулгүйн хаалга гэсэн орох 
3 хаалгатай байна.  Сүүлчийн хаалгыг өвчтний нууцыг хадгалах шаардлагын үүднээс 
зөвхөн зөвшөөрөлтэй хүнд онгойлгоно. Эмчилгээний хоѐр гол өрөөг хамгийн хүнд 
өвчтнийг сэхээн амьдруулах өрөө болгон ашиглана. 

1.7.10.4. Гал команд 
 
Оюу Толгойн гал команд нь агуулахын байранд байрлана. Үүнд: гал сөнөөгчдийн 
орон сууц, тоног төхөөрөмжийн агуулах, машины дулаан гарааж багтана. Гал команд 
15 км радиус дотор дижитал транк радиогоор байнгын холбоо барина. Аврах 
боломжийг нэмэгдүүлэхийн тулд гал командад байрлуулсан амьсгалын аппараттай 
гал сөнөөх бүрэн хэрэглэлтэй байна.  Төсөл хэрэгжих газарт гал түймэр болон ослын 
хариу арга хэмжээ авах дөрвөн гал сөнөөгчөөс бүрдсэн мэргэжлийн аврах баг 
хэрэгжүүлнэ. Тэд гал сөнөөх үүрэгтэй ба Нисэх буудлын гал сөнөөх тухай Монгол 
Улсад мөрдөж буй дүрэм журмыг мөрдөн ажиллана. Тэдний үүрэгт машины осол, 
өндөр болон гүнээс аврах, аюултай бодисын хариу арга хэмжээ авах зэрэг 
хамаарна. Гал сөнөөгчид мөн гал унтраагчийг байнга шалгах, гал унтраах сургалт 
явуулах, галын аюулгүй байдлыг шалгах үүрэгтэй.  

1.7.10.5. Эрчим хүчний түгээлт  
 
Дэд бүтцийн 35 кВт цахилгаан түгээх систем нь дараах зүйлээс бүрдэнэ: 

 Автомашины аж ахуй, уурхайн хүнд даацын машин механизмын 
шатахууны байгууламж, автомашины шатахууны байгууламж, анхдагч 
бутлуур, хаягдал өргөх станц, хаягдал дахин боловсруулах усны станц, 
агуулах, хойд харуулын байр, барилгачдын КЭМП, барилгын гэрээт 
ажилчдын тосгон, бетон зуурмагийн үйлдвэр №1, бетон зуурмагийн 
үйлдвэр №2 болон КЭМП-ийн цахилгаан хангамжийг 35 кВт-ын 3 фазын, 3 
цахилгааны утастай дан цахилгаан гүйдэлтэй цагираган фидерээр 
цахилгааны агаарын шугамаар дамжуулан нийлүүлнэ. 

 Туузан дамжуулагчийн ажиллагаанд 35 кВт-ын 3 фазын, 3 утастай дан 
цахилгааны гүйдэлтэй агаарын хос шугамаар нийлүүлнэ.   

 Усны цооног руу 35кВт-ын 3 фазын, 3 утастай дан цахилгааны гүйдэлтэй 
агаарын хос шугамаар цахилгаан нийлүүлнэ. Энэ нь уурхайгаас зүүн хойш 
ойролцоогоор 70 км үргэлжилнэ. 

Тосоор дүүргэсэн хоѐр трансформатороор дамжуулан төв дэд станцаас  гарсан 220 
кВт-ын цахилгааныг дэд бүтэц, алсын баяжуулах үйлдвэр, цооногийг цахилгаанаар 
хангахдаа 35 кВт болгон бууруулна. Эдгээр трансформатор нь 35 кВ-ын 
тусгаарлагчтай тог хуваарилагчийг тэжээх ба энэ нь эргээд байгууламжийн янз 
бүрийн ачаалалттай төвүүдэд 35кВ цахилгаан дамжуулах шугамаар нийлүүлнэ.  
Цахилгаан түгээх гол сүлжээний хоѐр таславчийг хаягдал хүдрийг өргөх насос 
станцын хойно байрлах энгийн ил салгагчаар тусгаарлана. Хэрэв шугамын тэжээл 
буурвал салгагчийг гараар хааж болох бөгөөд шугамын гадна талын ачааллыг 



  
 
 
 

I-149 
 
 

 
 

ОЮУ ТОЛГОЙ ХХК, БОНБНҮ-ний тайлангийн нэмэлт тодотгол – Оюу Толгойн 
Ордоос Зэс, Алт Олборлох, Боловсруулах Төслийн Өргөтгөл Шинэчлэлтийн 

Нэгдсэн Төсөл  

Тайлан боловсруулсан:
НАТУР ФРЕЙНДЛИ ХХК 

тэжээх боломжтой. Энгийн хаалттай салгагч унтраалгыг засварын үед болон ямар 
нэгэн эвдрэл гарсан үед амархан салгахын тулд тодорхой зайд байрлуулна.  

1.7.10.6. Харилцаа холбоо 
 
Оюу Толгойн дэд бүтэц болон үйл ажиллагааны чадавхийн амин чухал хэсэг нь 
харилцаа холбоо байх болно. Утасны систем, интернет, компьютерийн сүлжээ, 
аюулгүй байдлын сүлжээ, цахилгааны хяналт шинжилгээний систем, түгээх 
хяналтын систем, цахилгааны хяналт, шинжилгээний систем нь хоорондоо нийцэж 
байхын тулд уурхайн хэмжээний дэд бүтцийн системийн өргөтгөл болно. Үйл 
ажиллагааны хэрэгцээг бүрэн хангаж байхын тулд мэдээллийн дэвшилтэт 
технологи, аюулгүй байдал, мэдээлэл болон дуут харилцаа холбооны сүлжээг 
суурилуулна. МХХТ-ийн системийн гол бүрэлдэхүүн хэсэгт дараах зүйл багтана. 
Үүнд : 

 Харилцаа холбооны сүлжээ; 
 LAN; 
 Wimax систем; 
 Дуут интернэтийн систем (VoIP); 
 Хаалттай сүлжээний телевизийн систем (CCTV), оролтын аюулгүйн 

систем (ACS) болон галын дохиоллын систем (FAS); 
 Дижитал транк радио систем (DTR); 
 Кабелийн телевиз; 
 Уурхайн харилцаа холбоо, хяналтын систем.  

 
Дээрх бүх салбар систем Оюу Толгой болон харилцаа холбооны системээр 
дамжуулан холбоо барина. Холбооны систем нь Оюу Толгойн уурхайн талбайд 
булсан шилэн кабелиас бүрдэх ба уурхайн талбайн гадна ба доторхи шилэн 
кабелийг цахилгааны шугамын дээгүүр суурилуулаагүй.  Системийг хоѐр үе шатаар 
хэрэгжүүлж байна. Нэгдүгээр үе шатыг суурилуулан ажиллуулж байгаа ба Хэт 
Тоѐота засварын газар, Барилгын КЭМП-ийн салбар оффис, Говь оффис, босоо ам 
№1-тэй холбосон. Нэгдүгээр үе шатны кабель нь газар доорхи 12 шилэн кабель юм. 
Хоѐрдугаар үе шат нь хэрэгжих шатандаа явж байна. Уурхайн байгууламжийг 
тойруулан суурилуулна. Босоо ам № 1-ээс босоо ам № 2 хүртэл, Баяжуулах 
үйлдвэр,  буцаад Хэт Тоѐота засварын газар хүртэл үргэлжилнэ. Хоѐрдугаар үе 
шатанд кабелийг  газар доогуур суурилуулах ба  48 шилэн кабель болно.   
 
Одоогийн байдлаар холбооны шугам сүлжээний төмөр цамхагууд, түүний тоног 
төхөөрөмжийн угсралтын барилга угсралтын ажлыг дуусгаж ашиглалтанд оруулсан 
байна (Зураг 1- 76 ба Зураг 1- 77). Цамхаг тус бүрийн өндөр нь : 

 Цамхаг -1 нь 65 м өндөр 
 Цамхаг -2 нь 45 м өндөр 
 Цамхаг -3 нь 65 м өндөр  
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ЗУРАГ 1- 76. РАДИО ХОЛБООНЫ ЦАМХАГ-1 

 

 
ЗУРАГ 1- 77. РАДИО ХОЛБООНЫ ЦАМХАГ-2 
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1.7.10.7. Халаалт 
 
Хол зайд орших болон жижиг байгууламжуудыг цахилгаан халаагуураар,  
байгууламжийн төв хэсгийг нүүрсээр ажилладаг бойлерийн тусламжтай халаана.  
Хүйтний улиралд эдгээр халаалтын систем нь ажиллах таатай орчин бүрдүүлэх 
болно. Халаалттай байх гол байгууламжуудад:  

 Баяжуулагч; 

 Гүний уурхай ба уурхайн газар дээрх байгууламжууд; 

 Дэд бүтцийн байгууламжууд багтана. 

 
1.7.10.8. Шатахуун хадгалалт 
 
Дизель түлшний 3 байгууламжийг хэрэглэгчдэд ойр байлгах бодлого баримтална. 
Ерөнхий авто тээврийн түлш шатахуун хадгалах байгууламжийг уурхайн баруун 
хойд буланд одоогийн  барилгын гол КЭМП байгаа газрын урд талд байгуулна. Хоѐр 
дахь байгууламж нь уурхай хүнд машин механизмын шатахуун хадгалах байгууламж 
байх юм. Үүнийг ачааны машины аж ахуйн урд, анхдагч бутлуураас ялимгүй баруун 
талд байрлуулна. Энэ байрлал ил уурхай дээр ажиллаж байгаа хүнд машин 
механизмыг орж гарахад хялбар болгоно. Гурав дахь шатахууны байгууламж төв 
дэд станцын урд байрлах ДЦС дээр байх юм.   

Газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулахын барилга 1000 м3 ба 400 м3 босоо цилиндр 
сав тус бүр 2 ширхэг, операторын болон насосны станцын барилга, 25 м3 зарлагын 
ил хэвтээ сав 1 ширхэг, 10 м3 суллах сав 1 ширхэг, том оврын автомашин цэнэглэх 
төхөөрөмж, автоцистернд шатахуун ачиж буулгах төхөөрөмж, түгээгүүрийн арал 
бүхий цогц барилгуудыг 2010 оны 9 дүгээр сараас эхлэн барьж 2010 оны 5 дугаар 
сарын 25-ны өдөр барьж дууссан байна (Зураг 1- 78). Мөн энэхүү байгууламж дээр 
байгаль орчны нарийвчилсан үнэлгээний тайлан болон байгаль хамгаалах 
төлөвлөгөө Байгаль Орчин, Аялал Жуулчлалын Яамаар батлуулсан байна. Мөн 
түүнчлэн 40 м3 хүчин чадалтай шингэрүүлсэн нефтийн хий хадгалах сав, 
шингэрүүлсэн хий буулгах насосны станц, түүгээгүүр, баллон цэнэглэх байр, 
удирдлагын байр бүхий цогцолбор барилгуудыг 2010 оны 9 дүгээр сарын 1-нээс  
эхлэн 2011 оны 2 сарын 25-ны өдөр барьж дуусган ашиглалтанд өгсөн байна (Зураг 
1- 79). 
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ЗУРАГ 1- 78. ПЕТРОВИСИЙН ШАТАХУУН ТҮГЭЭХ СТАНЦ 
 

ЗУРАГ 1- 79. ПЕТРОВИСЫН ШИНЭ ШАТАХУУНЫ АГУУЛАХ, ТҮГЭЭХ СТАНЦ 
 
 
Автомашины шатахууны байгууламж  
Автомашины шатахууны байгууламж нь ил уурхайн хүнд машин механизмаас бусад 
бүх машинд үйлчлэх зорилготой. Энэ тусгаарлалт нь газарзүйн учир шалтгаантай 
боловч, гол нь уурхайн хүнд машин жишээ нь хүдэр овоолон ачсан хүнд механизм 
ба  хөнгөн тэргийг тусдаа замаар явуулах нь аюулгүй байдлыг хангах зорилготой.  
Тиймээс энэ байгууламжаар Тоѐота дөрвөн дугуйт суудлын машин, замын зөөврийн 
тэрэг, хөдөлгөөнт кран, уурхайн ерөнхий зориулалтын машин гэх мэт машин 
үйлчлүүлнэ.  Байгууламжид дараах түлшний савууд байна. Үүнд: 

 50 л багтаамжтай 2 ширхэг бензин шатахууны сав;  

 400 л багтаамжтай 2 ширхэг дизель түлшний сав. 
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Уурхайн хүнд машин механизмын шатахууны байгууламж  
Хүдэр ачиж овоолох машин, экскаватор болон ил уурхайн бусад туслах тоног 
төхөөрөмж зэрэг ил уурхайн хүнд машин механизмд үйлчилнэ. Байгууламж нь хоѐр 
ширхэг 400 л багтаамжтай дизель түлшний савтай байна.  
 
Дизель цахилгаан станцын шатахууны сав 
ДЦС-ын шатахууны сав нь цахилгаан станцын генераторыг ажиллуулахад 
шаардлагатай шатахууныг хадгална. Уг агуулахад 50 л багтаамжтай 4 ширхэг 
дизель шатахууны сав багтана. Энэ байгууламжид: 

 Дизель шатахууныг буулгах, түгээх насос; 
 Шатахуун хадгалах бүх савнуудыг хашлагатай чингэлэг дотор суурилуулах; 
 Шатахууныг хадгалах, буулгах, түгээх механик тоног төхөөрөмжүүд; 
 Гал унтраах, хөөсны машин, дохиоллын систем, шахуургын систем; 
 Шатахууныг буулгах, түгээх насосны системийн тусгаарлагч хаалт, барилга; 
 Трансформатор, мотор асаагч, мотор, гэрэл тогтоогч хавчаар, аваарын гэрэл, 

хяналтын самбар болон дотоод программ хангамж зэрэг цахилгаан систем 
багтана. 

Монголын гэрээт нийлүүлэгч дизель түлшийг цистерн машинаар дээр дурдсан 
саванд буулгаж хадгална. Шатахууны тогтмол тасралтгүй хангамжид онцгой 
анхаарал тавьж ажиллана.  
 
1.7.10.9. Тэсрэх бодисын агуулах ба эмульсийн тэсрэх бодисын үйлдвэр 
 
Оюу Толгой төслийн барилга болон ил уурхайд ашиглах тэсрэх дэлбэрэх бодисыг 
Орика Монголиа болон Максам компаниуд /2011 оны 9 сараас эхлэн/ ханган 
нийлүүлдэг. Максам компанийн онцгой хамгаалалтын зурвас бүхий барилга 
байгууламжийг 2011 оны 7 дугаар сараас 11 дүгээр сарын хооронд барьж 
ашиглалтанд оруулаад байна (Зураг 1- 80). Эмульсийн тэсрэх бодисын үйлдвэр нь 
Оюу Толгой төслийн лицензийн талбай дотор тусдаа 215 м х 175 м талбайтай 
хашаан дотор байрлах ба хашааны өнцгийн координатууд нь: 

ЗУ 654773.7; ХӨ 4767053; 

ЗУ 654773.7; ХӨ 4766958; 

ЗУ 654573.7; ХӨ 4766958; 

ЗУ 654573.7; ХӨ 4767053 байна. 

Уг хашаан дотор дараах байгууламжууд байна. Үүнд: 

 35 м х 28 м талбайтай эмульсийн тэсрэх бодисын үйлдвэр; 

 Эмульсийн тэсрэх бодисын үйлдвэрт ашиглах химийн бодис хадгалах 42 х 30 
м талбайтай 2 байгууламж; 

 12 х 12 м талбайтай түүхий эдийн агуулах;   

 Хамгаалалтын байр; 
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 Дотоодын зам. 

ЗУРАГ 1- 80. МАКСАМ КОМПАНИЙН ТЭСЭЛГЭЭНИЙ МАТЕРИАЛЫН ҮЙЛДВЭР 
 

Эмульсийн тэсрэх бодисын үйлдвэрийг хашааны дотор талаар байрлах 2 м 
өндөртэй шороон далангаар хамгаална. Үйлдвэр нь цагт 10 тн, 8 цагтай ажлын 
өдөрт 80 тн эмульсийн тэсрэх бодис үйлдвэрлэх хүчин чадалтай бөгөөд энэ нь Оюу 
Толгой төслийн ил уурхайн олборлолт болон гүний уурхайн үйл ажиллагааны 
хэрэгцээнд хангалттай хүрэлцэхүйц хэмжээ юм. Тэсрэх бодисын агуулах нь тэсрэх 
бодис үйлдвэрлэхэд ашиглах химийн бодисууд, тэсэлгээний багаж төхөөрөмжүүд 
болон аюулгүй ажиллагааны багаж хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжүүдийг хадгалах 
хэсгүүдээс бүрдэх ба энэхүү байгууламжийг Оюу Толгой компани барьж байгуулан 
үйл ажиллагааг нь Максам компани хариуцан явуулна. 

Тэсрэх бодисын агуулах нь төслийн лицензийн талбай дотор 130 м х 90 м хэмжээ 
бүхий тусдаа хашаан дотор байх бөгөөд хашааны 4 өнцгийн координатууд нь: 

ЗУ 655487.4; ХӨ 4767269; 

ЗУ 655587.4; ХӨ4767269; 

ЗУ 655587.4; ХӨ 4767169; 

ЗУ 655487.4; ХӨ 4767169 байна. 

Тэсрэх бодисын агуулахын хашаан дотор дараах байгууламжууд байна. Үүнд: 

 20 тн багтаамж бүхий 6 агуулах; 
 Хамгаалалтын байр; 
 Дотоод зам. 



  
 
 
 

I-155 
 
 

 
 

ОЮУ ТОЛГОЙ ХХК, БОНБНҮ-ний тайлангийн нэмэлт тодотгол – Оюу Толгойн 
Ордоос Зэс, Алт Олборлох, Боловсруулах Төслийн Өргөтгөл Шинэчлэлтийн 

Нэгдсэн Төсөл  

Тайлан боловсруулсан:
НАТУР ФРЕЙНДЛИ ХХК 

Тэсрэх бодисын агуулах шороон далангаар эргэн тойрон хамгаалагдсан байна. 
Эмульсийн үйлдвэрийн хашааны дотор талд 2 м өндөртэй шороон далангаар 
хамгаалалт хийнэ. Эмульсийн үйлдвэр нь цагт 350 кг, 8 цаг тутамд 2.8 тн эмульс 
үйлдвэрлэнэ. Энэ хэмжээ ОТ-н уурхай, босоо аманд ашиглахад хангалттай юм. 
   
1.7.10.10. Карьер ба бетон зуурмагийн үйлдвэр  
 
Оюу Толгой төслийн хэрэгцээний бетон зуурмагийг дотооддоо бэлтгэдэг бөгөөд 
одоогийн байдлаар цагт 90 м3, жилд 60-70 мян.м3 бетон зуурах хүчин чадалтай 
зуурмагийн цех  ажиллаж байна. Бетон зуурмаг ба бутлуурын цехэд хэрэглэх түүхий 
эд буюу цементийг Гашуун Сухайтын боомтоор БНХАУ-аас шууд импортолдог бол 
хайрганы хэрэгцээг Дугатын хярын дайрганы ил уурхайгаас, элсийг Халивын ил 
уурхайгаас тус тус олборлох юм. Бетон зуурмагийн цех №1 (БОНБНҮ нь 2007 онд 
батлагдсан), үйлдвэр №2 (баяжуулах үйлдвэрийн урд талд), үйлдвэр №3 (2-р босоо 
амны дэргэд) байрлана. Бетон зуурмагийн цех №1 нь цагт 90 м3 бетон зуурах хүчин 
чадалтай, хагас автомат зуурагч машинтай. Бетон зуурмагийн чанарыг шалгах 
лабораторитой бөгөөд бүтээгдэхүүнийг тээвэрлэн хэрэглэгчдэд түгээх зориулалтын 
автоцистернүүдтэй байна. Бетон зуурмагийн чанар шалгасан үлдэгдлийг барилгын 
хогийн цэгт аваачиж хаях ба зуурмагийн автоцистерний шавхрууг мөн тус цэгт 
зайлуулна. Бетон зуурмагийн чанарыг сайжруулах, бэхжих хугацааг хурдасгахын 
тулд 4-5 төрлийн бетоныг усгүйжүүлэх үйлчлэлтэй химийн бодисыг нэмэлт байдлаар 
хэрэглэдэг. Бетон зуурмагийн цехийн үйл ажиллагаа битүү барилга байгууламж 
дотор явагддаг бөгөөд элс, хайрга нөөцлөх агуулах зэргийг барьж байгуулсан.   
 
Хоѐр дахь Бетон зуурмагийн байгууламж нь Баяжуулах үйлдвэр ба уурхайн 
олборлолт, дэд бүтцийн ажилд шаардлагатай их хэмжээний бетон зуурмагийг ханган 
нийлүүлнэ. Энэхүү байгууламж нь Оюу Толгой төслийн түрээсийн талбайн зүүн хойд 
хэсэгт байрлана. Байгууламжийн нийт талбай нь дараах байгууламжийн хэсэгүүдийг 
өөртөө багтаан хойноос урагш чиглэлд 142.0 м ба зүүнээсээ баруун зүг чиглэлд 
118.0 м өргөнтэй талбай байна. Бетон зуурмагийн цех №2-ын хүчин чадал цагт 200 
м3 зуурмагийг зууран гаргахаар төлөвлөгдсөн. Энэхүү байгууламж нь бүрэн 
автоматчилагдсан болон өвлийн цагт бүрэн ажиллах хоѐр бетон зуурмагийн цуваа 
бүхий бетон зуурмагийн байгууламж юм. Энэхүү бетон зуурмагийн хоѐр цуваа нь тус 
бүртээ цагт 100 м3 бетон зуурмагийн бүтээмжтэй ба бетон зуурмаг үйлдвэрлэлийн 
ачаалалын оргил үед энэхүү хоѐр цуваа нь нэгэн зэрэг ажиллах чадвартай ба мөн 
ямар нэгэн эвдрэл гэмтлийн үед дангаараа ажиллах чадвартай байх юм. Энэхүү 
цуваа нь холбогдсон замууд, зуурмагийн хэсэг, 100 тн цемент хадгалах зуух буюу 
бункер, оффис болон хоолны заалны байгууламжууд, цемент, зуурмагийн 
материалууд болон холимог материалуудын агуулах зэрэг байгууламжуудаас 
бүрдэнэ. 

 
Босоо ам №2 ба босоо ам №1-ийн барилгын ажилд шаардлагатай бетон зуурмагийг 
үйлдвэрлэх зорилгоор бетон зуурмагийн 3 дугаар цехийг босоо ам №1-ийн хажууд 
баригдсан. Хэмжээний хувьд нэгдүгээр цехтэй адил буюу 2011 оны 7 дугаар сарыг 
хүртэл  1300 м3 цемент, түүнээс цааш 3000 м3 цемент  үйлдвэрлэх хүчин чадалтай 
байна. Энэхүү цех дараах байгууламжуудаас бүрдэнэ. Үүнд: 
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 Mob 90 – зөөврийн бутлуур 

 100 тн цемент хадгалах сав 2 ш 

 Дулаалгатай халаагуурын барилга 2 ш 

 Хольцын дозатор 3 ш  

 100 000 л халуун усны  танк 1 ш байна. 

Оюу Толгой төслийн талбайд байрлах бетон зуурмагийн 3-н үйлдвэрээс бүх барилга 
угсралтын бетон зуурмагны хэрэгцээг хангаж байна. Нийт 235165 тонн бетон 
зуурмагийг 2011 оны 1 дүгээр сараас 11 сар хүртэл үйлдвэрлэсэн бөгөөд энэ 
үзүүлэлтийг үйлдвэр тус бүрээр авч үзвэл:  

 Бетон зуурмагийн үйлдвэр-1 (Зураг 1- 81) -70887.4 тонн  
 Бетон зуурмагийн үйлдвэр-2 (Зураг 1- 82) -143651.6 тонн  
 Бетон зуурмагийн үйлдвэр-3 (Зураг 1- 83) -20626.8 тонн  

 

 
ЗУРАГ 1- 81. БЕТОН ЗУУРМАГИЙН ҮЙЛДВЭР-1 
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ЗУРАГ 1- 82. БЕТОН ЗУУРМАГИЙН ҮЙЛДВЭР-2  
 

ЗУРАГ 1- 83. БЕТОН ЗУУРМАГИЙН ҮЙЛДВЭР-3 
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1.7.10.11. Нисэх онгоцны буудал  
 
Оюу Толгойн уурхайн эзэмшлийн газраас хойш ойролцоогоор 7 км газарт нисэх 
онгоцны буудал байрлана. Улаанбаатар болон бусад газраас хүн, ачаа барааг 
тээвэрлэнэ. Нисэх онгоцны буудлыг хэмжих төхөөрөмжөөр тоноглохгүй бөгөөд 
камераар ажиглах VFR байгууламж байна. Онгоц буух гадарга нь бетонон хормогч 
бүхий хайргаар хучигдсан байна. Салхи сөрөх нөхцөл байдлыг багасгах, хөөрөх 
газардахад илүү тохиромжтой нөхцөл байдлыг бий болгохын тулд гүйлтийн замыг 
зүүн хойноос зонхилох салхины чиглэлийн дагуу барина. Орон нутгийн нисэх 
онгоцны буудлын барилгын ажил 2012 оны 8 дугаар сарын 31-нд дуусахаар 
төлөвлөгдсөн. Ажлын явцыг Хүснэгт 1 - 43-д үзүүлэв. Орон нутгийн байнгын 
онгоцны буудлын барилга байгууламжийн ажил дараах 4 хэсгээс бүрдэх юм.  

ХҮСНЭГТ 1 - 43. БАЙНГЫН ОНГОЦНЫ БУУДЛЫН БАРИЛГЫН АЖЛЫН ЯВЦ 
№ Үндсэн ажлууд Гүйцэтгэлийн 

хувь 
1 Онгоцны буудлын барилгын /зорчигч ирэх очих хүлээлгийн 

танхим, удирдлага г.м/ ажил 11% 

2 Онгоц нисэх буух зурвас 18% 
3 Нийт барилга угсралтын ажилд хэрэглэгдэх дүүргэгч материал 

болон дайрганы бэлтгэл 30% 

4 Онгоцны буудлын стандартын дагуу дагалдах жижиг дэд 
бүтцүүд, засал чимэглэл-0% 0% 

 

Барилга угсралтын ажлыг гүйцэтгэх Арц-Суварга компани 2012 оны 3 сарын 20-ноос 
барилгын ажлыг эхлүүлэх болно. Энэ орон нутгийн онгоцны буудлын барилгын 
хэрэгцээнд нийт 250 мянган куб метр дайрга, дүүргэгч материал, 35 мянган куб метр 
элс шаардлагатай бөгөөд дайрга, дүүргэгч материалыг нисэх буудлын ойролцоо 
байрлах 4.5 га карьераас, элсийг Оюу Толгой уурхайн эдэлбэр газарт байрлах 
Халивын элсний ордоос олборлож байна.  Барилга бүтээн байгуулалтын хэрэгцээнд 
ашиглагдах усыг ойролцоо байрлах 6 худгаас авч барилгын хэрэгцээнд болон зам 
усалгаанд тоосжилт дарах зорилгоор ашиглаж байна. Барилгын ажлыг дууссаны 
дараа ашиглаж байгаа карьер, зам, худгуудад биологийн нөхөн сэргээлтийг хийж 
гүйцэтгэх болно 
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ЗУРАГ 1- 84. НИСЭХ БУУХ ЗУРВАСЫН БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТ 

 

ЗУРАГ 1- 85. НИСЭХ ОНГОЦНЫ БУУДЛЫН БАРИЛГЫН АЖИЛ 
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1.8. Төслийн нийгэм, эдийн засгийн үр өгөөж 
 
Оюу Толгой төслийн нийгэм, эдийн засгийн нөлөөллийн менежмент нь төслийн бүх 
шатны үйл ажиллагаанд оролцогч талууд болох төр, орон нутгийн удирдлага, иргэд 
олон нийт, иргэний нийгмийн байгууллагын бүрэн итгэлцэл хамтын ажиллагааг бий 
болгоно. 

Төслийн нийгэм, эдийн засгийн нөлөөлөл, эрсдэлийн талаархи мэдээллийг нээлттэй 
байлгаж, уг асуудлаар харилцан ойлголцох, хамтран ажиллах замаар асуудлыг 
шийдвэрлэх арга замыг тодорхойлж, хамтран ажиллана. 

Компанийн нийгмийн хариуцлагын цогц бодлого, хөтөлбөр, удирдлага, зохицуулалт 
нь Монгол Улсын уул уурхайн салбарт төсөл хэрэгжүүлэгчийн нийгмийн хариуцлагыг 
өндөржүүлэх, хэрэгжүүлэх практикт бодитой хувь нэмрийг оруулна. 

Нийгэм, эдийн засгийн нөлөөллийн бодлого, хөтөлбөрүүдийн үр өгөөжийг эдийн 
засаг, бүсийн хот төлөвлөлт, дэд бүтэц, нийгмийн салбар хийгээд засаглалын 
чадавхийн хүрээгээр тоймлон харуулав. 

1.8.1. Эдийн засгийн үр өгөөж  
 

ДНБ хурдацтай өсөлт: 

 Оюу Толгой төсөл нь Монголын уул уурхайн салбарын өсөлтөд жинтэй 
хувь нэмэр оруулах бөгөөд улсын төсвийг бодитойгоор өсгөнө. 

 Оюу Толгой төслийг дагалдан эдийн засгийн бусад салбарууд эрчимтэй 
хөгжинө. Оюу Толгой төсөл Монгол Улсын үндэсний, ялангуяа Өмнөговь 
аймгийн иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын бараа, бүтээгдэхүүн, 
үйлчилгээний найдвартай томоохон хэрэглэгч болсноор эдийн засгийн 
салбарууд хөгжих нөхцөлийг бүрдүүлнэ.  

 
Тогтвортой хөгжлийг хангах эдийн засгийн хөгжил: 

 Уул уурхайгаас үл хамааран орон нутаг цаашид тогтвортой хөгжих суурь 
болсон мэдлэгт суурилсан эдийн засаг хөгжих ба аялал жуулчлалыг 
хөгжүүлэх, мал аж ахуйн гаралтай түүхий эдийг боловсруулах, хөнгөн 
үйлдвэр, худалдаа, үйлчилгээ зэрэг салбарууд Өмнийн говийн бүсэд 
хөгжих боломжийг олгоно. 

 Хүн амын төвлөрөл, эдийн засгийн төрөлжилт, зах зээлийн өрсөлдөөн, дэд 
бүтцийн боломжууд дээр тулгуурласан орон нутгийн шилмэл нэрийн 
бүтээгдэхүүнээр төрөлжсөн, өмнөд хөрш рүү экспортыг нэмэгдүүлэх 
чиглэлээр үйлдвэрлэл хөгжинө. 

 Хандивлагчид, олон улсын санхүүгийн байгууллага, дотоодын банк 
санхүүгийн байгууллагууд болон бусад эх үүсвэрээс тухайн орон нутгийн 
эдийн засагт нөлөөлөх хөрөнгийн эх үүсвэрийн боломж (төрөл бүрийн 
бизнесийн хөгжлийн болон жижиг зээлийн хөтөлбөрүүд г.м) нээгдэнэ. 
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Урт хугацааны тогтвортой ажлын байр бий болох: 

 Монгол Улсын болон Өмнийн говийн ажилгүйдэл, ядуурлыг бууруулахад 
дорвитой хувь нэмэр оруулах олон тооны ажлын байрыг бий болгоно. 
Төслийн барилгын үе шатанд ойролцоогоор 4000-5000 хүн, 60 гаруй жил 
үргэлжлэх ашиглалтын шатанд жил тутам 2500-3000 хүн тогтмол ажлын 
байртай байна. 

 Шууд ажлын байраас гадна төслийн үйл ажиллагааг дэмжсэн бусад 
салбаруудад мөн олон ажлын байр шинээр бий болно. 

 Орчин үеийн уул уурхайн салбарын тэргүүлэх техник технологи, ажлын 
байрны эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагааны стандартуудыг эзэмшсэн, 
гадаад, дотоодын хөдөлмөрийн зах зээлд өрсөлдөхүйц дадлага 
туршлагатай ажиллах хүчин бий болно. 

 Уул уурхайн чиглэлийн их, дээд сургууль болон мэргэжлийн сургалт 
үйлдвэрлэлийн төвүүдийн сургалтын хөтөлбөр шинэчлэгдэх, олон улсын 
жишигт нийцэх чанартай боловсон хүчнийг бэлтгэх боломжтой болно. 

 Орон нутгийн мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвүүд, сургуулиудтай 
хамтран сургалтын бааз суурийг бэхжүүлж, хүчин чадлыг нэмэгдүүлснээр 
орон нутагт үндэсний болон олон улсын хэмжээнд өрсөлдөхүйц 
мэргэжлийн сургуулиуд бий болно. 

 

1.8.2. Хот төлөвлөлт, дэд бүтэц   
 

Хот төлөвлөлт, орон сууц: 

 Төслийн ажиллах хүчнийг Ханбогд, Баян-Овоо, Манлай сумдаас болон 
Өмнөговь аймгийн төв Даланзадгадаас голчлон татах ба ажилтнуудыг эдгээр 
сумдад тараан суурьшуулах, тэдгээр суурины зам, усан хангамж, орон сууц, 
эрчим хүч зэрэг дэд бүтцийн асуудлыг шийдснээр хүн амын хэт төвлөрлийг 
сааруулах, орон нутгийн дэд бүтэц, нийгмийн үйлчилгээний хүртээмжийг 
тэнцвэржүүлэхэд нөлөөлөх бөгөөд төслийн үр нөлөөг орон нутагт жигд 
хүртээснээр бүс нутгийн хөгжилд тодорхой хувь нэмэр оруулна. 

 АММИ, Рио Тинто компаниуд Өмнөдийн говийн бүс, орон нутгийн хөгжлийн 
стратеги төлөвлөгөө боловсруулах, санхүүжүүлэх, хэрэгжилтийг зохион 
байгуулахад Засгийн газарт дэмжлэг үзүүлж, хамтран ажилласнаар бүс 
нутгийн хөгжлийг бодит үр дүнд хүргэнэ.  

Дэд бүтцийн төрөл зүйл, чанар, хүртээмж: 

 Оюу Толгой төслийн дэмжлэгтэй барьж байгуулах авто зам, төмөр зам, 
цахилгаан эрчим хүч, ус дулааны эх үүсвэр албан ба албан бус сургалт, 
боловсролын үйлчилгээ, онгоцны буудал, нийтийн үйлчилгээний төв зэрэг 
дэд бүтцийн зарим байгууламж, үйлчилгээ зэрэг нь орон нутгийн нийгмийн 
хөгжлийг хангахад шийдвэрлэх хувь нэмэр болно.  

 Төслийн хэрэгжилтийн шууд нөлөөлөлд байх Ханбогд сумын хувьд цахилгаан 
эрчим хүч, авто зам, ус хангамжийн хүндрэлүүдийг гэрээ байгуулагдсанаас 
хойшхи 5 жилийн дотор шийдвэрлэх ба энэ нь төслийн дараагийн үе 
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шатуудад бэлтгэх орон нутгийн чадавхийг бэхжүүлэхэд бодитой дэмжлэг 
болно. 

 Бусад сумдын төвийн хүн амын хэрэгцээнд шаардагдах ундны усны 
найдвартай эх үүсвэрийг судлан тогтоох, нарийвчилсан судалгаа хийх, 
төслийг хэрэгжүүлэхэд Монгол Улсын Засгийн газар, орон нутгийн 
удирдлагад дэмжлэг үзүүлснээр хот, суурингийн өсөлтийг хангах, ундны усны 
асуудлыг төлөвлөх, шийдвэрлэх бодитой нөхцөл болно. 

 Зэргэлдээх сумдын зам, харилцаа холбоог хөгжүүлснээр сумдын хооронд 
тээвэр, харилцаа холбоо хөгжиж, иргэдийн ахуй амьдралыг дээшлүүлэхэд 
бодитой дэмжлэг үзүүлнэ. 

 
1.8.3. Орон нутгийн засаглалын чадавхийн өсөлт 
 
Төслийн нийгэм, эдийн засгийн аливаа нөлөөллийг шийдвэрлэх орон нутгийн 
засаглалын чадавхи нэмэгдэнэ. Үүнд: 

 Төслийн нийгэм, эдийн засгийн нөлөөллийг бодитой тодорхойлох, эрсдэлийг 
бууруулах үйл ажиллагаа нь нээлттэй, ил тод, оролцогч талуудыг хамруулсан, 
хамтын удирдлага, харилцан хариуцлагатай байх тогтолцоог хэрэгжүүлэх 
зарчмаар төр, орон нутгийн удирдлага, иргэд, компани, иргэний нийгмийн 
байгууллагуудын хамтын ажиллагаа болон тэдний хоорондын хариуцлага 
тооцох чадавхи нэмэгдэнэ. 

 Орон нутгийн удирдлага, иргэд, аж ахуйн нэгж гэсэн гурван талын оролцоонд 
тулгуурласан нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийн хөтөлбөрүүд, хамтын 
ажиллагааны гэрээнүүд, тэдгээрийн хэрэгжилт нь орон нутгийн засаглал, 
нийгмийн үйлчилгээг хүртээх чадварыг нэмэгдүүлнэ. 

 Төсөлд нөлөөлөх удирдлага зохицуулалтын шийдвэр гаргах үйл явцад 
иргэдийн оролцоо нэмэгдэх, орон нутгийн удирлага нь ардчиллын зарчмаар 
аливаа шийдвэр гаргахад оролцох бодит боломж нэмэгдэнэ. 

 
1.8.4. Нийгэм, соѐл, байгаль орчинд үзүүлэх үр өгөөж 
 
Төслийг хэрэгжүүлснээр нийгмийн үйлчилгээний чанар, хүртээмж нэмэгдэнэ. Үүнд: 

 Шат шатны төсвийн орлого болон засаглалын чадавхи нэмэгдсэнээр 
боловсрол, эрүүл мэнд, нийгмийн халамж зэрэг нийгмийн үйлчилгээний чанар, 
хүртээмж сайжирна. 

 Үндэсний болон бүс нутгийн хэтийн хөгжлийн хөтөлбөр, төлөвлөгөөтэй 
уялдсан, нийгмийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх засгийн 
газар, орон нутгийн хөтөлбөр, санаачилгуудтай уялдуулсан төслийн нийгэм 
эдийн засгийн хөгжлийн хөтөлбөрүүд хэрэгжсэнээр нийгмийн салбарын 
хөгжил идэвхжинэ. 

 Уул уурхайн салбар болон бусад эдийн засгийн салбарын өндөр чадавхитай 
боловсон хүчин бэлтгэх, Монгол Улсын хөгжлийн хөтөлбөрүүдэд тусгалаа 
олсон мэдлэгт суурилсан эдийн засгийг хөгжүүлэх хүний нөөц бий болно. 

 Уламжлалт мал аж ахуйг хөгжүүлэх, зэрэгцэн орших бодлогын үр дүнд тус 
салбарын хөгжилд бодитой хувь нэмэр оруулна.  
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 Уул уурхайн төслийн хүрээнд соѐлын өвийг хадгалах, хамгаалах бодлого, үйл 
хэргийг хэрэгжүүлж, улмаар уг салбарын нөлөөлөл, эрсдэлийг бууруулах, уг 
асуудлыг зохицуулж байх шилдэг туршлагыг тус салбарт бүрдүүлнэ. 

 Байгаль орчны нөлөөллийн асуудлыг орон нутгийн иргэдийн оролцоо, 
хяналтад тулгуурлан шийдвэрлэж байх, орон нутгийн байгаль орчноо 
хамгаалах мэдлэг, чадавхийг ашигласнаар төслийн байгаль орчны эрсдэлийг 
бууруулах үр дүнтэй практикийг уул уурхайн салбарт бий болгоно. 
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БҮЛЭГ 2. ТӨСЛИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧИНД НӨЛӨӨЛӨХ БАЙДАЛ, ҮНЭЛГЭЭ 
 

2.1. Цаг уур, уур амьсгалын үндсэн үзүүлэлтүүд 
 
2.1.1. Төсөл хэрэгжих орчны цаг уур, уур амьсгалын үндсэн үзүүлэлтүүд 
 
Уур амьсгал бүрэлдэн тогтоход газарзүйн байршил, хотгор, гүдгэрийн байдал ихээхэн 
нөлөөлөх бөгөөд  Оюу Толгой нь говийн намхан уулс, толгод, довцгоор хүрээлэгдсэн, 
далайн түвшнээс дээш 1000-1500 метрт өргөгдсөн харьцангуй нам дор газарт оршино. 
Оюу Толгой орчимд хавар, намартаа сэрүүн, зундаа халуун, өвөлдөө хүйтэн, эх газрын 
эрс тэс уур амьсгалтай. Энд хавар нь маш хуурай бөгөөд салхи ихтэй тус газар нутгийн 
рельеф нь нутгийн уур амьсгалд бодитойгоор нөлөө үзүүлнэ (Зураг 2 - 1). 
 
Говийн хахир хатуу уур амьсгалын нөхцөл байдал нь төслийн орчмын нутгийн нийгэм, 
эдийн засагт ихээхэн нөлөөтэй. Температурын хазайц хэтэрхий эрс тэс, өвөлдөө 
хамгийн бага температур -340C-ээс бага, зуны улиралд ихэвчлэн 400C-аас давж хална. 
Оюу Толгойн орд орчмын задгай тал хээр, хөндий, нам дор газар нь өвөлдөө хүйтэн, 
хур тунадас багатай, зэрэгцээ салхи ихтэй байдаг. Говьд их хуурайшилтай байдгаас тус 
газар нутагт цас бага унана. Өвлийн цагт агаарын температур -50C–аас -340C хооронд 
хэлбэлзэнэ. Хамгийн хүйтэн сар болох нэгдүгээр сард дундаж температур -120C, 
үнэмлэхүй бага температур -340C хүрнэ. Цас ихэнхдээ 5 см-ээс хэтрэхгүй зузаантай 
байна.  

 

 
ЗУРАГ 2 - 1. OT ОРЧМЫН УУР АМЬСГАЛЫН КЛИМАДИАГРАММ, 2009-2010 ОН     

 
 

Хөрсний өнгөн давхаргын жилийн дундаж температур +8.80С байдаг ба зөвхөн өвлийн 
саруудад тэг градусаас доошилдог байна. 11 дүгээр сараас 2 дугаар сар хүртэл 
хөрсний дундаж температур –3.60С-аас –13.20С хүртэл буурдаг ба 3 дугаар сараас 10 
дугаар сар хүртэлх хугацаанд +0.30С-аас +290С хүрдэг. Зуны их халуун саруудад 
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хөрсний гадаргуугийн температур +650С хүрдэг. Өвлийн цасан бүрхүүлтэй, хүйтэн 
өдрүүдэд хөрсөн дээр хамгийн бага температур -370С хүрдэг. 
 
Хөрсний хөлдөлт ихэвчлэн 11 дүгээр сараас дараа оны 3 дугаар сарын хооронд 
болдог. 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 
2м-ээс хэтэрдэггүй. Агаарын температурыг олон жилийн сар бүрийн дундажтай 
харьцуулахад 2009 оны 12 дугаар сард -2.90С-аар, 2010 оны нэгдүгээр сард -4.60С-аар, 
2 дугаар сард -3.50С-аар, 4 дүгээр сард -4.50С-аар тус тус хүйтэн байсан ба хамгийн 
хүйтэн нь нэгдүгээр сарын эхэнд, хамгийн дулаан нь 7 дугаар сарын сүүлчээр 
тэмдэглэгдсэн байна. Харин 6,7 дугаар саруудад +1.60С -аас +2.20С дулаан, бусад 
саруудад олон жилийн дунджийн орчим  байжээ (Зураг 2 - 2). 
 

 
ЗУРАГ 2 - 2. АГААРЫН ТЕМПЕРАТУРЫН ӨӨРЧЛӨЛТ, 2009-2010 ОН 

 
Оюу Толгой нь хуурай уур амьсгалтай бөгөөд энэ нутагт жилд унах хур тунадасны 
дундаж хэмжээ 80-90 мм байдаг ба үүний 90% нь дулаан улиралд бороо хэлбэрээр 
орох бөгөөд үлдэх 10% нь цас хэлбэрээр өвөл ордог. Бороо нь түр зуур хугацаанд 
ховор орох 7, 8 дугаар сард дийлэнх нь ордог. Зун хүчтэй аадар бороо орсны дараа  
үер болж, хөрс ихээр эвдрэх шалтгаан болно. 2009 оны 12 дугаар сараас 2010 оны 3 
дугаар сарыг дуустал, мөн 2010 оны 8 дугаар  орсон сард бүхэлдээ хур тунадас 
ороогүй ба 6, 7, 10 дугаар саруудад олон жилийн дунджаас бага байсан байна. Харин 
4, 5, 9 дүгээр саруудад олон жилийн дунджаас 4-7 дахин ахиу хур тунадас бууж, 
жилийн нийлбэр хур тунадас 130 мм (11 сарыг оруулаагүй) орчим байсан нь олон 
жилийн дунджаас харьцангуй илүү байсан байна (Зураг 2 - 3). 
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ЗУРАГ 2 - 3. ХУР ТУНАДАСНЫ ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД, 2009-2010 ОН 

  
Агаарын харьцангуй чийгшил мөн адил хэлбэлзэл ихтэй байсан. 2010 оны 4-7 дугаар 
сарыг дуустал сарын дундаж харьцангуй чийгшил 28-35% байсан хэдий ч өдрийн 
дундаж агаарын харьцангуй чийгшил 5-95% байжээ. Өвөл, намрын улиралд сарын 
дундаж харьцангуй чийгшил 50-60%, өдрийн дундаж агаарын харьцангуй чийгшил 15-
90% байсан ба 8 дугаар сард харьцангуй чийгшил 27% болж буурсан байна. 2010 оны 
3 дугаар сарын 20-нд хамгийн хуурай буюу 5% чийгшилтэй байсан бол 9 дүгээр сарын 
17-нд борооны дараа агаар 100% чийгээр хангагдсан байв (Зураг 2 - 4).   
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ЗУРАГ 2 - 4. АГААРЫН ХАРЬЦАНГУЙ ЧИЙГШИЛ, 2009-2010 ОН 

  
 
Эх газрын хуурай, гандуу бүс нутгийн уур амьсгалын нэг гол хүчин зүйл нь ууршилт юм. 
Оюу Толгой орчимд 2010 онд хийсэн судалгаагаар гадаргын хамгийн их ууршилт 5 
дугаар сард 40 мм байжээ. Ууршилтад агаарын температур хамгийн их нөлөөтэй 
байсан ба агаарын харьцангуй чийгшил өндөр байхад ууршилтын хэмжээ буурч байсан 
нь ажиглагджээ (Зураг 2 - 5).    
 
Оюу Толгой орчмын газар нутаг хүчтэй салхи шуурганд өртөмтгий. Суурь судалгаагаар 
хамгийн хүчтэй салхи 3 дугаар сарын сүүлчээс 4 дүгээр сарын турш хойноос чиглэлтэй 
байдаг байна. Салхины дундаж хурд 4 дүгээр сард  5.5 м/сек. хүрч, жилийн бусад 
хугацаанд 4-6 м/с-ийн хооронд хэлбэлзэнэ. Оюу Толгой орчмын агаарын чанар болон 
ургамлан бүрхэвчид нөлөөлж буй гол хүчин зүйл нь салхи юм. Салхины чиглэл болон 
хурдын талаархи олон жилийн мэдээнээс үзвэл өвөл I сард салхины дундаж хурд 
Ханбогд суманд 1.7-4.4 м/сек, хавар IY дүгээр сард салхины  дундаж хурд  3.9-5.6 м/сек 
байна. ОТ орчимд зөөлөн салхи (1.0-5.99 м/сек) давамгайлах боловч, арай хүчтэй 
салхи тохиолдох нь бий. Энэ үед салхины хурд 6.0-11.99 м/сек хүрнэ. Салхины хурд 
12.0-19.99 м/сек байх үе 3, 4, 6, 9, 10 дугаар саруудад ихэвчлэн тохиолдоно.  
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ЗУРАГ 2 - 5. ГАДАРГЫН УУРШИЛТ, 2009-2010 ОН 

 
Оюу Толгой орчимд 2009-2010 онд хийсэн судалгаанаас харахад хойд, зүүн хойд (ХЗХ) 
болон баруун урд (БУ) зүгээс зонхилох салхи чиглэж байна (Зураг 2 - 6).  Сар бүрийн 
салхины дундаж хурдыг олон жилийн дундажтай харьцуулахад 0.5-2.5 м/сек-ээр илүү 
байна. Энэ орчимд салхины 90-95%-ийг тогтуун сэрүүн салхи, 2-8%-ийг хүчтэй салхи 
эзэлдэг (Зураг 2 - 7). 
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ЗУРАГ 2 - 6. САЛХИНЫ ЧИГЛЭЛИЙН ДАВТАМЖ, 2009-2010 ОН 

 

 
ЗУРАГ 2 - 7. САЛХИНЫ ХУРД 
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ЗУРАГ 2 - 8. ОЮУ ТОЛГОЙ ОРЧМЫН ЦАГ УУРЫН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮДИЙН ХАМААРАЛ, 2010 ОН 
 
 
Агаарын температур болон харьцангуй чийгшил нь цаг уурын бусад үзүүлэлтүүдийг 
тодорхойлдог гол хүчин зүйл болно. Тухайлбал, агаарын температур нэмэгдэхэд 
ууршилтын хэмжээ нэмэгдэж, агаарын даралт буурч байна. Мөн харьцангуй чийгшил 
нэмэгдэхэд ууршилтын хэмжээ буурах ба агаарын даралт, салхины хурдын хооронд 
сөрөг хамаарал илэрч байх шишээтэй.  Цаг уурын мэдээг уурхайн хашаалсан талбайн 
баруун хойд буланд суурилуулсан Campbell Scientific маркийн автомат цаг уурын станц 
(хэмжих хэрэгслийн баталгаажуулалтыг Байгаль орчин, хэмжилзүйн төв лабораториор 
хийлгэсэн)-аас авдаг. Уг станц нь агаарын даралт, температур, харьцангуй чийгшил, 
салхины хурд, давтамж, чиглэл, хур тунадас зэрэг үзүүлэлтүүдийг 5 минут тутамд 
тасралтгүй хэмжсэн мэдээгээр хангадаг.  
 
2.1.2. Төслийн төлөвлөлтөнд анхаарах уур амьсгалын үзүүлэлтүүд 
 
Цаг уурын дээрх өгөгдлүүдийг тухайн орон нутгийн цаг уурын олон жилийн мэдээлэлд 
тулгуурлан гаргаснаас үзвэл уг төслөөс орон нутгийн бичил уур амьсгалд шууд 
нөлөөлөх сөрөг нөлөөлөл байхгүй гэж үзэж болохоор байна. ОТ дахь цаг уурын 
нөхцөлд тасралтгүй мониторинг хийх нь усны хэрэгцээ, тоос шороо босолт, үерийн 
нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээг төлөвлөхөд ихээхэн ач холбогдолтой. Цаг уурын 
нөхцөл байдал нь агаарын чанарын мониторингийн салшгүй нэг хэсэг бөгөөд төслийн 
байгаль орчны урт хугацааны гүйцэтгэлийг үнэлэх байгаль орчны үндсэн чухал өгөгдөл 
болох юм.   

Монгол оронд цаг агаарын төлөв байдал, уур амьсгалын байнгын ажиглалт хийж 
эхэлсэн 1940 оны үеэс өнөөг хүртэлх судалгаагаар газар орчмын агаарын температур 
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2.140С-аар, уулархаг нутгаараа илүү эрчимтэй  буюу 2.0-3.70С, говь, тал хээрийн 
бүсэндээ арай бага хэмжээгээр буюу 0.7-2.00С дулаарсан байна. Бүх нутгийн 
хэмжээгээр дундчилсан жилийн нийлбэр хур тунадас сүүлийн 70 шахам жилийн дотор 
онц өөрчлөгдөөгүй боловч төв болон говийн бүсээр 8.7-12.5 хувиар буурсан, зүүн 
болон баруун талын нутгаар 3.5-9.3 хувиар өссөн байна. Хур тунадасны хэмжээнээс 
гадна зуны хур борооны шинж байдал өөрчлөгдөж зүс бороо орох тохиолдол багасч 
ихэвчлэн аадар бороо орох болов. 1980-аад оноос хойш аадар борооны нийт хур 
борооны дотор эзлэх хувь 20 хувиар өссөн нь ажиглагдаж байна.1 
 
Өмнөговь аймгийн хэмжээнд уур амьсгалын өөрчлөлтийн талаар тус аймгийн 
УЦУОШГ-аас хийсэн судалгаагаар дараах дүгнэлтүүдийг гаргасан байдаг.  
Уур амьсгалын өөрчлөлт2 

 Аймгийн нийт нутгаар агаарын температур олон жилийн дунджаас 1.6 
градусаар дулаарсан байна. 

 Агаарын хамгийн их температурын хувьд хамгийн халуун нь Ханбогдод 
45.6 градус, хамгийн бага нь Ноѐнд 35.7 градус байна. 

 Агаарын хамгийн их температур 30 градусаас давж дулаарсан өдрийн тоог 
олон жилийн дунджаар авч үзвэл хамгийн их утга нь 7 сард Ханбогдод 45.6 
градус, хамгийн бага  нь Гурвантэст 5 ба 9 дүгээр саруудад 0.3 өдөр байна. 

 Агаарын үнэмлэхүй бага температур 1959 онд -42.3 градус байсан бол 
1999 онд -32.2 градус болж дулаарчээ. 

 Өмнөговь аймгийн нутгаар жилд 92.8-128.9 мм хур тунадас ордог байна. 
 Нутгийн өмнөд хэсгээр 92.8-99.1 мм, өмнөд хил орчмоор үүнээс ч бага хур 

тунадас унадаг бөгөөд бусад хэсгээр 101.5-128.9 мм хур тунадас ордог. 
 Даланзадгад өртөөнд 1956 оны 8 дугаар сард 137.8 мм хур тунадас хоногт 

орсон нь одоог хүртэл Монгол улсын хоногийн хамгийн их утга хэвээр 
байна. 

 

2.2. Агаарын чанарт нөлөөлөх байдал, үнэлгээ 
 
2.2.1. Төсөл хэрэгжих орчны агаарын чанарын суурь нөхцөл  
 
Оюу Толгой орчмын агаарын чанарын суурь нөхцөлийн судалгааг 2002 оны 7 дугаар 
сард “Эко-Трейд” ХХК анх явуулсан байна. Энэ судалгаагаар тоос, SO2, NO2 зэрэг 
үзүүлэлтүүдийн дунджийг хэмжиж, төсөл хэрэгжих талбайн 7 цэгээс дээж авч 
тодорхойлсон. Шинжилгээний дүнгээс үзвэл SO2 болон NO2-ын агуулга нь Монгол 
Улсын агаарын чанарын стандартад заасан агаарын бохирдлын ЗДХ-нээс доогуур 
байна. Харин тоосжилтын түвшин нэлээд өндөр ялангуяа замын орчим болон 
хайгуулын ангийн орчимд эвдэгдсэн газар, өрөмдлөг хийж байгаа газруудад нэлээд 
өндөр байгааг тогтоосон. Түүнчлэн 2004, 2006, 2007 онуудад “ОС МТ” ХХК тоосны 
мониторингийн суурь судалгаа хийсэн байна. Эдгээр цэг дээр “ОС МТ” ХХК-ий 
тодорхойлсон тоосны агууламжийн хэмжилтийн дүн болон бусад мэдээлэл Оюу Толгой 
ХХК-д байгаа тул энэхүү тайланд давтаж оруулсангүй. Харин тоосны агууламжтай 
холбоотой зарим гол үзүүлэлтүүдийг дор үзүүллээ. Тухайлбал, “ОСМТ” ХХК-ий хийсэн 
хэмжилтийн дүнгээр зарим өдөр тоосны агууламж зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнээс давж 

                                                
1 Д.Дагвадорж, Ж.Доржпүрэв, Б.Намхайням, 2010: Уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулах нь 
2 Даланзадгад сумын УЦУОШГ. 
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(0.234 мг/м3) байсан нь тухайн нутаг дэвсгэрт тохиолддог шороон шуургатай холбоотой 
гэж тэмдэглэжээ.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ЗУРАГ 2 - 9. ХОНОГИЙН ТООСНЫ АГУУЛАМЖ БОЛОН САЛХИНЫ ХУРДНЫ ХАМААРАЛ 
 
Мөн Оюу Толгойн орчим салхины хурд 12 м/сек-ээс их болох үед тоос босч, агууламж 
нь 1.0 м өндөрт зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнээс давдаг байдал ажиглагдаж байсан 
байна (Зураг 2 - 9). Оюу Толгойн ойролцоо орших Ханбогд сумын цаг уурын станцын 1975-
2005 оны 30 жилийн мэдээгээр төслийн нутаг дэвсгэрт явган болон шороон шуургатай 
байх хугацаа 3-5 дугаар сард дунджаар 15-25 цаг байна. Оюу Толгой төслийн нутаг 
дэвсгэр дэх агаарын чанарын суурь нөхцөл байдлыйг харьцуулах үүднээс 2008, 2009 
онд хийсэн хэмжилт, шинжилгээний зарим үр дүнг дор үзүүлэв.   

Төслийн талбай дахь агаарын бохирдлын шинжилгээний үр дүн 
2008 онд Даланзадгад, Цогтцэций, Ханбогд сумдыг хамруулан 42 цэгээс агаарын 
дээжийг агаарын бөмбөлөгт соруулан Байгаль орчин, хэмжилзүйн төв лабораторид 
хүргүүлж, нарийвчилсан шинжилгээ хийлгэсэн байна.  
 

ХҮСНЭГТ 2 - 1. ОРЧНЫ АГААРЫН ЧАНАРЫН ХЭМЖИЛТИЙН ҮР ДҮН 

Үзүүлэлт Хэмжигдсэн түвшин 
(мг/м3) 

МУ-ын стандарт 
4585:2007 (мг/м3) Дундаж хугацаа 

SO2 3-64 

500 10 мин 
450 20 мин 
20 24 цаг 
10 Жилийн 

CO 140-420 
60.000 30 мин 
30.000 1 цаг 
10.000 8 цаг 

NO2 12-155 
85 20 мин 
40 24 цаг 
30 Жилийн 

 
Хүхэрлэг хий (SO2) 
Даланзадгад (18 μм), Цогтцэций (28 μм), Ханбогд (28 μм) сумдын нутагт SO2-ийн 
агууламж харьцангуй тогтвортой байсан бөгөөд харин Даланзадгад суманд дундаж утга 
ялимгүй буурсан байв. Дээрх шинжилгээний үр дүнг МУ-ын стандарттай харьцуулахад 
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(Хүснэгт 2 - 1) Даланзадгадаас бусдад нь 24 цагийн болон жилийн дундаж утгаас 
давсан үзүүлэлттэй байв. Харин богино хугацааны буюу 10 ба 20 минутын дундаж 
утгуудын хувьд зөвшөөрөгдөх хэмжээнд байсан байна. Харин богино хугацааны 
хэмжилтийг хэд хэдэн сарын турш олон давтамжтай хийгээгүйг анхаарах хэрэгтэй.  

Нүүрстөрөгчийн дутуу исэл (CO) 
СО-ийн агууламж МУ-ын гадна агаарын чанарын стандартын зөвшөөрөгдөх хэмжээнд 
байсан. 
 
Азотын давхар исэл (NO2) 
NO2-ийн дундаж агууламж нь тус бүс нутагт харилцан адилгүй байсан. Үүнд:  

 Даланзадгад суманд дунджаар  –  38 μм; 
 Цогтцэций суманд дунджаар  – 75 μм; 
 Ханбогд суманд дунджаар  – 27 μм байв. 

NO2-ийн хэмжилтийн үр дүнг МУ-ын стандарттай харьцуулахад Даланзадгадаас бусдад 
нь 24 цагийн болон жилийн дундаж утга хувьд зөвшөөрөгдөх хэмжээнд байсан бөгөөд 
мөн богино хугацааны буюу 10 ба 20 минутын дундаж утгууд ч зөвшөөрөгдөх дээд 
хэмжээнээс хэтрээгүй байна.    

2009 оны тоосжилтын мониторингийн цэг, шинжилгээний үр дүн   
Оюу Толгойн Байгаль орчны хэлтэс уурхайн лицензийн талбайн эргэн тойронд 2006 
оноос тоосны хяналт шинжилгээг PM10, PM2.5 болон TSP-г сарниулан хэмжиж ирсэн. 
Тоосжилтыг хэмжилтийг 5 цэгт сонгон хийж ирсэн ба цэгүүдийг  Зураг 2 - 10-д үзүүлэв. 
Эдгээр цэгүүдийг салхины зонхилох чиглэлүүдийн эхлэл дээр PM10, PM2,5-н нөлөөлөлд 
илүү өртдөг талбайнуудыг сонгож тогтоосон.  
 

 ХҮСНЭГТ 2 - 2. ТООСЖИЛТЫН ХЭМЖИЛТИЙН ЦЭГИЙН БАЙРШИЛ, 2006 ОН 

Хэмжилтийн цэгүүд Координат 
Зүүн уртраг Хойд өргөрөг 

ТХЦ-1 647596 4767983 
ТХЦ-2 657245 4763349 
ТХЦ-3 655696 4758786 
ТХЦ-4 647169 4757121 
ТХЦ-5 (хяналтын) 644554 4777622 
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ЗУРАГ 2 - 10. ОЮУ ТОЛГОЙН ТООСНЫ ХЭМЖИЛТИЙН ЦЭГИЙН БАЙРШИЛ, 2006 ОН 

 
Тоосжилт хэмжих цэг (ТХЦ)-ийн байршлын тодорхойлолт:  

 ТХЦ-1 – Оюу Толгойн хашааны дотор баруун хойно байрлалтай; 

 ТХЦ-2 – ТХЦ-3, ТХЦ-4 – Оюу Толгойн уурхайн хилийн дагуу Оюу Толгойгоос 
доош байрлана;   

 ТХЦ-5 – Оюу Толгой уурхайгаас хойш 15 км-т байрлана. 

 ТХЦ-1,  ТХЦ-2, ТХЦ-3, ТХЦ-4 цэгүүдийг автомашины хөдөлгөөн, зуурмагийн 
үйлдвэр, барилгын ажил зэрэг тоосны эх үүсвэрийн талаархи мэдээг олж авах 
зорилгоор байрлуулсан. ТХЦ-5 цэгийг Оюу Толгой төслийн уурхайн үйл 
ажиллагаанаас үүсэх тоосыг хянах хяналтын цэг болгон сонгож авсан байна. 

 
2009 оны тоос сарниулагчийн хэмжилтийн дүн  
2009 оны тоосны хэмжилтийн үр дүнг сар бүрээр дор харуулав (Зураг 2 - 10). 
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ЗУРАГ 2 - 11. ТООСНЫ САРНИЛТЫН ХУРД, 2009 

 
Дээрх зургаас ТХЦ-4 болон ТХЦ-5 станцууд дээр 4 дүгээр сард боссон TSP хэрхэн 
ажиглагдсаныг харж болно. Энэ өсөлтийг хаврын сард, ялангуяа 4 дүгээр сард 
ихэвчлэн тохиолдох шороон шуурганы нөлөөгөөр тоос шороо босдогтой холбон 
тайлбарлаж болно. Мөн  Зураг 2 - 11-аас тоосны сарнилтын хэмжээ жилийн турш аль ч 
ТХЦ дээр сард 2.00 г/м2 буюу стандартаар тогтоосон хэмжээнээс хэтрээгүй байна. 
Гэхдээ 3-5 дугаар саруудад сарнилт ерөнхийдөө өссөн нь ажиглагдаж байна. Зураг 2 - 
12 ба Зураг 2 - 13-д 2009 оны турш хэмжилтийн цэг бүрийн PM10 болон PM2.5 
үзүүлэлтийн дүнг харуулав. 

 

 

ЗУРАГ 2 - 12. PM10 ХЭМЖЭЭТЭЙ ТООСЖИЛТЫН ШИРХЭГЛЭЛИЙН АГУУЛАМЖ, 2009 
 
 
Зураг 2 - 12-оос харахад PM10 тоосжилтын ширхэглэлийн агууламж 3,4,5 дугаар сараас 
бусад саруудад 24 цагийн (0.100 мг/м3) болон жилийн дундаж (0.50 мг/м3) утгаас бага 
байсан. Тоос босох болон шороон шуурга ихтэй үед эдгээр саруудад жилийн 
агууламжийн утга их байсан. 3 дугаар сард  ТХЦ-1 дээр хийсэн хэмжилт жилийн 
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дундаж утгаас давсан үзүүлэлттэй байсан бол 4 дүгээр сард ТХЦ-2 дээр хийсэн 
хэмжилт 24 цагийн утгаас мөн давсан үзүүлэлттэй байв. ТХЦ-5 дээр хийсэн 
хэмжилтээр урт хугацааны утгаас 5 дугаар сард ТХЦ-2, ТХЦ-4 цэгт жилийн дундаж 
утгаас давсан үзүүлэлттэй байна. 

 

 
 ЗУРАГ 2 - 13. PM2.5 ХЭМЖЭЭТЭЙ ТООСЖИЛТЫН ШИРХЭГЛЭЛИЙН АГУУЛАМЖ, 2009 
 

Дээрхээс харахад PM2.5 тоосжилтын ширхэглэлийн агууламж 24 цагийн (0.50 мг/м3) 
болон жилийн (0.25 мг/м3) дундаж утгаас давжээ (Зураг 2 - 13).  4 дүгээр сард ТХЦ-3, 
ТХЦ-5 дээр хийсэн хэмжилтээр жилийн утгаас давсан үзүүлэлттэй байв. 5 дугаар сард  
ТХЦ-2 дээр хийсэн хэмжилт 24 цагийн болон  жилийн дундаж утгаас мөн л хэтэрсэн 
байна. 24 цагийн туршид хэмжилт хийж байгаа ч гэлээ олон сарын турш тасралтгүй 
хэмжилт хийгээгүй нөхцөлд иймэрхүү утгыг 24 цагийн утгатай харьцуулахдаа 
анхааралтай хандах хэрэгтэй юм.  

2010 оны туршид уурхай орчмын тоосжилтын хэмжилтийн дүнгээс үзвэл нийт тоосны 
дундаж хэмжээ МУ-ын стандартаар тогтоосон хэмжээ (2.00 г/м3)-нээс хэтрээгүй байна. 
Харин хуурайшилт ихтэй хаврын улиралд (3-5 дугаар сард) шороон шуурганы 
нөлөөгөөр тоосжилт нэмэгддэг нь харагдаж байна. Оюу Толгой орчмын тоосжилтын 
хэмжилтийн 2010 оны үзүүлэлтүүдийн хоорондын хамаарлыг дор үзүүлэв. Оюу Толгой 
төслийн хүрээнд 2006 онос тоосжилтын байнгын хяналтын ажлыг  эхлүүлсэн. Урт 
хугацааны хяналт-шинжилгээний үр дүнтэй болсноор үйлдвэрлэлийн бүхий л үйл 
ажиллагааны үед үүсэх тоосжилтыг хянах, түүнийг бууруулах арга хэмжээг хэрэгжүүлэх 
бодит боломж бүрдэнэ. Иймээс анхны сонгон авсан цэгүүдийг өөрчлөхгүй бөгөөд харин 
төслийн үйл ажиллагаа өргөжихийн хэрээр хяналт-шинжилгээний цэгийн тоо нэмэгдэнэ 
(тоосжилтын хяналтын цэгийн байршлыг Хүснэгт 2-3-т харуулав).  

 
ХҮСНЭГТ 2 - 3. ТООСЖИЛТЫН ХЯНАЛТЫН ЦЭГИЙН БАЙРШИЛ, 2010 ОН 

Мониторингийн цэгүүд Газарзүйн солибцол 
Зүүн уртраг Хойд өргөрөг 

ТМЦ-LA01 647596 4767983 
ТМЦ-LA02 657245 4763349 
ТМЦ-LA03 655696 4758786 
ТМЦ-LA04 647169 4757121 
ТМЦ-LA05 хяналт 644554 4777622 
ТМЦ-AP06 651561 4774430 
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ТМЦ-LA01 цэг нь Оюу Толгойн хашаан дотор, баруун хойд буланд, ТМЦ-LA02, ТМЦ-
LA03, ТМЦ-LA04 цэгүүд зонхилох салхины доод талд, лицензийн талбайн хилийн дагуу 
байрладаг. Харин Оюу Толгойн уурхайгаас хойд зүгт 15 км зайд байрлах ТМЦ-LA05 
цэгийг харьцуулалт хийх зорилгоор хяналтын цэг болгон сонгож авсан. ТМЦ-LA06 
цэгийг 2010 оны 3 дугаар сард шинээр тогтоосон ба энэ цэг орон нутгийн онгоцны 
буудлын талбайд байрлана. Тоосны хяналтын шинжилгээг сар тутам УБ хотод 
хийлгэдэг.  

 

 
ЗУРАГ 2 - 14.  10 µКМ ХЭМЖЭЭТЭЙ ТООСНЫ ШИРХГИЙН АУУЛАМЖ 
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ЗУРАГ 2 - 15. 10 µКМ ХЭМЖЭЭТЭЙ ТООСНЫ ШИРХГИЙН ТАРХАЛТ 

 
 

 
ЗУРАГ 2 - 16. 2.5 µКМ ХЭМЖЭЭТЭЙ ТООСНЫ ШИРХГИЙН АУУЛАМЖ 
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ЗУРАГ 2 - 17. 2.5 µКМ ХЭМЖЭЭТЭЙ ТООСНЫ ШИРХГИЙН ТАРХАЛТ 

 
Агаар дахь нарийн ширхэгт тоосны хяналтыг сард нэг удаа 24 цагийн турш хэмжилт 
хийж тодорхойлдог. 10 µкм-ээс бага хэмжээтэй хэсгүүдийн аууламж агаар байж болох 
зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнээс хэтрээгүй байна.  10 µкм хэмжээтэй тоосны ширхгийн 
агууламжийг Зураг 2 - 14-д, мөн ийм хэмжээтэй тоосны тархалтыг Зураг 2 - 15-д тус тус 
үзүүлэв. 2010 оны 3 дугаар сард ТМЦ-LA01 болон ТМЦ-LA02 цэгүүд дээр 5 дугаар 
сард, ТМЦ-LA04 цэг дээр 2.5 µкм хэмжээтэй хэсгүүдийн агууламж зөвшөөрөгдөх дээд 
хэмжээнээс давсан ба харин бусад цэгүүд дээр жилийн турш зөвшөөрөгдөх дээд 
хэмжээнээс доогуур байв. 2010 онд хэмжсэн 2.5 µкм хэмжээтэй тоосны ширхгийн 
агууламжийг Зураг 2 - 16-д, тархалтыг Зураг 2 - 17-д үзүүлэв. Шатахуун түгээх станц, 
уурхайн талбай дахь суудлын автомашин, хүнд даацын машин механизмууд, өөрөө 
явагч машин механизм, уурын зуух, дизель генератаор, өндөр температурын шатаах 
зуух, хогийн цэг зэрэг нь агаарыг бохирдуулагч хорт хий ялгаруулах гол эх үүсвэрүүд 
юм.  
 
Уурхай орчмын тоосжилт 2010 оны туршид зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнээс даваагүй. 
Харин салхи ихтэй 3-5 дугаар саруудад тоосжилт нэмэгдэж байсан нь дээрх зургаас 
харагдаж байна. Төслийн талбайн эргэн тойрны тоосны тархалтыг дорхи зурагт 
үзүүлэв. Агаар дахь тоосжилтын гол эх үүсвэрүүд нь хөрс хуулалт, уул уурхайн 
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олборлолт, олборлолтын явцад үүссэн овоолго, уурхайн үйл ажиллагааны явцад өртөж 
эвдэрсэн ил задгай газрууд, уурхайн дотоод, гадаад зам (ялангуяа олон салаа зам), ил 
уурхайгаас олборлох алт агуулсан элс болон шороог ачих, буулгах үйл ажиллагаа 
зэрэг байх болно. Ил уурхайн олборлолтын үйл ажиллагаа эрчимжих хэрээр 
тоосжилтын хэмжээ ихсэх нөхцөлтэй. Иймээс тоосжилтын хяналтыг тогтмол хийж, 
түүнийг бууруулах арга хэмжээг төгс хэрэгжүүлэх шаардлагатай.   
 
2.2.2. Агаарын чанарт нөлөөлөх байдал, үнэлгээ  
 
2.2.2.1. Агаарын бохирдлын эх үүсвэрүүд  
 
Оюу Толгойн орчимд 2006 оноос хойш хийсэн байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын 
нарийвчилсан үнэлгээний тайлангуудад үндэслэн агаарын чанарын судалгаа, 
мэдээллийг нэгтгэн дүгнэсэн. Агаар мандалд хаях бохирдлын эх үүсвэрүүдэд цэгэн 
болон талбайн, түр зуурын эх үүсвэрүүд багтана. Агаар бохирдуулах эх үүсвэрүүдийг 
дараах байдлаар хуваан үзэж болно. Үүнд:  

 Нүүрсээр ажиллах дулааны системийн цэгэн эх үүсвэр; 
 Материал дамжуулах, тээвэрлэх хэсгүүдийн цэгэн эх үүсвэр; 
 Хүдэр дэх тоос соруулах хоолой, баяжмал дамжуулах системийн  цэгэн эх 

үүсвэрүүд; 
 Тээврийн хэрэгслээс ялгарах бохирдуулагчид; 
 Ил уурхай, зам, түр болон байнгын овоолгууд; 
 Хаягдлын сан зэрэг багтана. 

Төсөл хэрэгжүүлэхэд зайлшгүй шаардлагатай эрчим хүч, дулаан хангамжийн эх үүсвэр 
нь төслийн агаарын бохирдол үүсгэгч гол эх үүсвэр болно. Эрчим хүчний үйлдвэрийн 
асуудлыг цаашдаа Монголын Засгийн газартай хэлэлцэн тохиролцох үйл явц 
үргэлжилж байна. Мөн төслөөс агаарын бохирдлыг бууруулах, агаарын чанарын 
менежментийн чиглэлээр авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний иж бүрэн төлөвлөгөөг 
төслийн эхэн үед тодорхойлох юм.  
 
2.2.2.2. Нүүрсээр ажиллах халаалтын зуух, ДТС-аас үзүүлж болзошгүй нөлөөлөл 
 
Оюу Толгойгоос 200 км орчим зайд байрлах хуучин ашиглаж байсан уурхай болон 
шинээр тогтоосон ордоос нүүрс авч, шатаан  дулааны хэрэгцээг хангах дөрвөн 
халаалтын зуухыг ажиллуулахаар төлөвлөж байна. 1, 2 дугаар уурын зуухууд нь 
баяжуулах үйлдвэр болон үйлчилгээний барилгууд, ажилчдын сууринг хангахаар 
төлөвлөсөн. Үйлдвэр бүр нь тус бүр 2 ш гликоль халаагч, халаагчийн найдвартай 
ажиллагааг хангах тоног төхөөрөмж, нүүрс болон үнсний агуулах, дамжуулах 
байгууламж, агаарын бохирдлыг бууруулах төхөөрөмж, яндан, хяналтын хэсгээс 
бүрдэнэ. Мөн бүх уурын зуухууд нь агаар сэлгэх хэсэг, дулаан зохицуулах хэсэг болон 
халсан агаар байшингийн дулааныг зохицуулах винтеляцийн төхөөрөмжүүдээс 
бүрдэнэ. 3 дугаар уурын зуух нь дөрвөн модультай байна. Модуль тус бүр нь 1, 2 
дугаар уурын зуухуудтай ижил төхөөрөмжтэй байна. Халаалтын зуухны төлөвлөлтийн 
шалгуур үзүүлэлтэд доорхи зүйлс орно. Үүнд:   

 Нүүрсний төрөл- битумжсэн нүүрс 
 Нүүрсний хэмжээ- 12-40мм  
 Хоногт хэрэглэх нүүрсний хэмжээ- 30 тн 
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 Нүүрс хадгалах нөөц багтаамж- 30 өдөр  

Нүүрсний шаталт болон түлшний бүтэц, уурын зуухны хэлбэр хэмжээ, шатаах нөхцөл, 
ачаалал, хяналтын технологи мөн тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээ зэргээс 
хамаарч, ялгарах бохирдол нь янз бүр байна. Гол бохирдуулагч нь битумжсэн нүүрсний 
шаталтаас бий болох тоос (PM), хүхрийн ислүүд (SOx), азотын ислүүд (NOx) зэрэг юм. 
Нүүрстөрөгчийн дутуу исэл (CO), бусад органик нэгдлүүд нь уурын зуухны үйл 
ажиллагааны нөхцөлөөс хамаарч, янз бүр байна. Төслийн үйл ажиллагаанаас агаарын 
чанарт нөлөөлөл үзүүлэх агаар бохирдуулагч эх үүсвэрүүдийн талаар Хүснэгт 2 - 4-д 
дэлгэрэнгүй тусгав.  

 
ХҮСНЭГТ 2 - 4. АГААРЫН ЧАНАРТ НӨЛӨӨЛӨХ БОХИРДУУЛАГЧ ЭХ ҮҮСВЭРҮҮД 

Нөлөөллийн эх үүсвэр Бохирдуулагч Бохирдол үүсгэх хэлбэр 

1. Халаалтын зуух- 1, 2, 3 
Халаалтын зуухны шаталтаас 
бий болох бохирдуулагчийн 
цэгэн эх үүсвэр 

Тоос, SO2, NO2, NO, CO болон 
зарим органик нэгдлүүд 

2.Баяжуулах үйлдвэр 
Анхдагч бутлалтын хүдрийн 
овоолго 

Хүдэр дамжуулах Тоос 

Анхдагч буталгаа Хүдэр бутлах Тоос 
Буталсан хүдрийн овоолго, 
дамжуулагчид 

Хайрган хүдрийг зөөх Тоос 

Бусад дамжуулагчид гаргах 
болон тээвэрлэх туннель 

Хүдэр зөөх Тоос 

Тээвэрлэн дамжуулах хэсгүүд Хүдэр зөөх Тоос 
Хоѐрдогч буталгаа Хүдэр бутлах Тоос 
Хайрга бутлах дамжлага Хүдэр бутлах Тоос 
Нунтаг чулуулаг хадгалах 
савууд 

Нунтаг хадгалах савнаас 
тээвэрлэлтийн үед алдагдах 

Тоос 

Нунтаг  чулуулаг дамжуулах 
хэсэг 

Устай холилдсон нунтгийг 
тээвэрлэх 

Тоос 

Баяжмал хүлээн авах, хадгалах 
хэсэг 

Баяжмалыг хадгалах болон 
ачих үед тоос ялгарах 

Тоос 

Хайрга болон бутлагдсан  
хүдрийн овоолго 

Овоолгыг бий болгох үед тоос 
ялгарах, салхиар жижиг хэсгүүд 
нь зөөгдөж тоос үүсэх 

Тоос 

Нарийн бутлагдсан хүдрийн 
овоолго 

Овоолгыг бий болгох үед тоос 
ялгарах, салхиар жижиг хэсгүүд 
нь зөөгдөж тоос үүсэх 

Тоос 

Урвалж, бодисуудын сав Урвалж бодисоос ялгарах үнэр Дэгдэмхий болон ууршимтгай 
нэгдлүүдээс үүсэх үнэр 

3. Ил болон далд уурхай 
Тэсэлгээ Тэсэлгээнээс үүсэх тоос Тоос 
Уурхай дахь газар шорооны 
ажил 

Их салхитай үед газар ухах, 
хүдэр  тээвэрлэх 

Тоос 

Уурхайн тээвэрлэлт Хатуу хучилтгүй зам Тоос 
4. Хог хаягдал 
Хаягдал чулуулгийн овоолго Хаягдлыг зөөх болон овоолго 

салхины идэгдэл өртөх 
Тоос 

Уурхайн талбай дахь 
хөндөгдсөн хэсгүүд 

Салхины идэгдэл ба замгүй 
газраар тээвэр хийх 

Тоос 

ХХБ-ийн далангууд Салхины идэгдэл Тоос 
ХХБ-ийн хуурай хаягдлын 
гадаргуу 

Салхины идэгдэл Тоос 

5. Засвар үйлчилгээ/дэд бүтэц 
Уурхайн зам, машины зогсоол 
болон бусад тэээврийн хэсгүүд 

Хатуу хучилтгүй замаар 
тээврийн хэрэгсэл ашиглах 

Тоос 
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Нөлөөллийн эх үүсвэр Бохирдуулагч Бохирдол үүсгэх хэлбэр 

болон салхины идэгдэл 
Уурхайн машин засварын газар Утаа, хийг агаарт хаях болон 

уурхайн машины яндангаас 
гарах бохирдуулагчид 

Дизел машины яндангаас гарах 
бохирдуулагчид болон утаа хий 

6.Тэсрэх бодисын нөлөөлөл 
Тэсрэх бодисын тархалт Тэсрэх бодис агаарын чанарт 

нөлөөлөх нөлөөлөл 
Эвгүй үнэр гарах 

7.Бетон зуурмагийн чулуулаг олборлох 
Чулуу олборлох зорилгоор 
тэсэлгээ хийх 

Тэсэлгээний үед агаарын 
чанарт нөлөөлнө 

Тоос нэмэгдэх 

Чулуу бутлах Агаарын чанарт нөлөөлнө Тоос нэмэгдэх 
8.Химийн бодисын агаарт учруулах нөлөөлөл 
Ашиглалт, тээвэрлэлт, 
хадгалалтын горим 
алдагдсанаас 

Ууршимтгай, дэгдэмхий 
бодисууд 

Агаарт уурших, исэлдэн 
ангиэрах  урвал орох, салхиар 
туугдах зэргээр чанар 
найрлагыг өөрчлөх 

Хаягдлыг шатаах аргаар 
устгахад 

Хортой хий ялгарах Агаарын чанарт сөргөөр 
нөлөөлөх 

9. Дизель станц, төвийн дулааны системээс үүсэх нөлөөлөл  
Байгуулалтын үед ажиллах 
дизель хөдөлгүүрт 8 төрлийн 
машин 

Хортой хий ялгарах CO, NO2, SO2, тоосонцор (PM10) 

Дизель генаратор Хортой хий ялгарах CO, NO2, SO2, тоосонцор (PM10) 
Төвийн дулааны систем хортой хий ялгарах CO, NO2, SO2, тоосонцор (PM10) 
10. Ус цэвэрлэх байгууламж 
Ус цэвэрлэх байгууламжийг 
байгуулах үеийн ажил, машины 
хөдөлгөөн 

Агаар тоосжих нөхцөл бүрдэнэ Тоос 

Ус цэвэрлэх байгууламжийг 
байгуулах үед ажиллах, 
автомашин 

Агаар бохирдуулах бодис Тоос 

Ус цэвэрлэх байгууламжийн үйл 
ажиллагааны үе 

Дэгдэмхий бодис Эвгүй үнэр үүсэх 

Ус цэвэрлэх байгууламжийн үйл 
ажиллагааны үе 

Хортой хий ялгарах Метан зэрэг хий үүсэх 

 
 
2.2.2.3. Хуй салхины нөлөөлөл 
 
PM10, PM2.5-ийн өдрийн явцын зургаас үзвэл, түүний агууламж агшин зуур 1-2 минут 
орчим ихэссэн тохиолдол нэлээд байна. Ийм үед PM10-ийн агууламж 2.9 мг/м3, 
заримдаа 10.6 мг/м3 хүрсэн байна. 6 дугаар сард ийм тохиолдол 32 удаа бүртгэгдсэн 
бөгөөд ихэнх нь 11-18 цагийн хооронд тохиолджээ. Энэ нь мониторингийн цэгийн 
орчим гэнэт тоос их боссонтой холбоотой буюу говь цөлийн нутагт ихэвчлэн 
тохиолддог хуй салхи, шороон шуургатай холбоотой гэж үзэж болох юм. Цаашдаа 
хэмжилт хийж буй газрын орчим хуй салхи болж байгаа эсэхийг ажиглаж, тэмдэглэж 
байх нь зүйтэй.  
 
2.2.2.4. Тоосжилтын нөлөөлөл  
 
Оюу Толгойд төслийн үйл ажиллагааны явцад тоосжилт их хэмжээгээр үүсэх нөхцөлтэй 
учраас энэ асуудлыг зайлшгүй авч үзэх шаардлагатай. Төсөл хэрэгжих орчны хэт 
хуурай уур амьсгал, хүчтэй салхи, говь цөлийн хөрсний нунтаг хөнгөн үе давхарга нь 
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төслийг төлөвлөх болон хэрэгжүүлэх шатанд холбогдох арга хэмжээг авч 
хэрэгжүүлэхгүй бол  ихээхэн хэмжээний тоосжилт үүсэх нөхцөлтэй.  

 Ил уурхайн гадарга, овоолгууд, хаягдал хадгалах байгууламж (ХХБ), үнс хаях 
сан болон бусад ил задгай гадаргуугаас тоосжилт их хэмжээгээр бий болно. 
Ялангуяа ил уурхайн ханын огцом гадаргуунууд хаягдал чулуулгийн овоолгууд 
ба ХХБ нь салхины идэгдэлд ихээхэн өртөмтгий байх болно.  

 Уурхай болон ХХБ-аас үүсэх тоосны хэмжээ, түүний тархалтыг төсөл хэрэгжих 
орчны хил хязгаарын орчимд математик загварчлалын аргаар тооцоолсон. 
Ашигласан загварчлал эх үүсвэрүүдийн тоосжилт ялгаруулах эрчимшлийн 
(emission rate) мэдээлэл хязгаарлагдмал байсан зэрэг дутагдалтай талууд бий. 
Гэвч энэхүү загварчлалын үр дүнгээс уурхайн бүс, түүний орчин дахь тоосны 
агууламж өвөл, хаврын улиралд мөрдөх норм, шаардлагын хэмжээнээс 
ихэнхдээ давах нөхцөлтэйг харж болно.  

 ХХБ-ийн гадаргуугийн өгөршил нь бохирдол агуулсан тоос үүсэх шалтгаан 
болох бөгөөд хаягдлын дээжүүдэд хүчил үүсэх нөхцөлийн геохимийн 
шинжилгээг хийсэн байна. Хүчил үүсгэх хаягдал болон хаягдал чулуулгийн 
гадаргуу нь эдгээр байгууламжаас гаднах хэсгүүдэд буюу тоос унах бүсэд 
хөрсний бохирдлыг бий болгож болзошгүй. Хөдөлгөөнт элементүүдийн 
шинжилгээгээр Ag, Cu, F, Mo зэрэг элементүүд нэлээд баяжигдсан, селен (Se)-
ний агуулга бага зэрэг өндөр байна. Эдгээр элементүүдийн хөдөлгөөн нь рН-ээр 
ихэнхдээ хянагдах бөгөөд хаягдалд үүсэх уусалт болон хүчлийн үүсэлтийг хянах 
үр дүнтэй хяналтын үзүүлэлт болно. Хаягдлуудад As, Cd, Hj, Pb зэрэг 
элементүүдийн агуулга  өндөрсөөгүй байна.   

 Хөрсний судалгааны үед төсөл хэрэгжих талбай, түүний орчинд хөрсний 
бохирдлын үзүүлэлтүүдийг тогтоох дээж авч шинжилгээ хийсэн. Дээжийг ХХБ-
ийн тоос унаж болзошгүй газруудаас авагдсан бөгөөд түүнд хийсэн 
шинжилгээний үр дүн нь өнгөн хөрс металлуудаар бохирдоогүй буюу байгалийн 
нөхцөлд байхдаа агуулга нь өндөр биш байгааг харуулдаг.    

 Уурхайн бүс болон хатуу хучилтгүй замаар явах тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөн 
нь түр зуурын тоосжилт бий болох томоохон эх үүсвэрийн нэг болно. Уурхайн 
үйл ажиллагааны явцад өрөмлөг, тэсэлгээний ажил хийх, хүдэр болон хаягдал 
чулуулгийг ухах, зам тавих зэрэг газар шорооны ажил ихээр хийгдэнэ. 
Тэсэлгээний үед богино хугацаанд тоосны үүл үүсэх бөгөөд тэр нь тухайн үеийн 
салхины нөхцөлөөс хамаарч, уурхайн лицензийн талбайн хилийг даван зөөгдөж 
болзошгүй юм.   

 Ил уурхайг нээх, баяжуулах үйлдвэрийн талбайг бэлтгэх болон бусад дэд 
бүтцийн барилга байгууламжуудыг барьж байгуулах үед хийх хөрс хуулалт, 
өнгөн хөрсийг зайлуулах үйл ажиллагаагаар хөрсний өнгөн үеийн маш нарийн 
ширхэгтэй хуурай хэсэг их хэмжээний тоосжилт үүсгэнэ. Мөн нарийн ширхэгтэй 
шавар газар шорооны ажлын явцад гадаргууд ил гаран өгөршиж нунтаг 
хэлбэртэй болно. Ил уурхайн төлөвлөгөөгөөр гүний усны түвшнийг 36 м 
бууруулахаар урьдчилан тооцогдсон. Ийм нөхцөлд байгалийн чийг багасч, (60 м 
орчим гүн хүртэл) өгөршлийн үеийн зузаан доошлон өрөмдлөг, тэсэлгээ, газар 
шорооны ажлын үед тоосжилтын хэмжээг ихэсгэх нөхцөлийг бүрдүүлнэ.   
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 Өнгөн хөрсийг уурхайн нөхөн сэргээлтийн зорилгоор хадгалах нь түүнд 
агуулагдах шаварлаг хэсгийн агууламж өндөр байдгаас тоссжилтын хэмжээг 
нэмэгдүүлэх бас нэг нөхцөл болох юм. Иймээс өнгөн хөрсийг хаягдлын 
овоолгууд болон ХХБ-ийн гадаргууг хучих, нөхөн сэргээлтэд ашиглах хүртэл 
тодорхой хэдэн жилийн хугацаанд намхан овоолгууд үүсгэх, гадаргыг нь 
хамгаалах зэргээр хадгалах нь зүйтэй.   

 Ил уурхайн үйл ажиллагаа, хаягдал чулуулгийн овоолго болон хаягдлын 
байгууламжуудаас үүсэх болон салхины элэгдлийн үйл ажиллагаагаар бий 
болох тоос нь агаарын чанарт ихээхэн эрчимтэй нөлөөлнө. Ялангуяа ил уурхайн 
үйл ажиллагааны эхний үе шат болох өгөршсөн хуурай үе давхаргуудыг хуулах 
үед тоосжилт үлэмж их хэмжээгээр бий болох нөхцөлтэй. Нөгөөтэйгүүр ил 
уурхайн тэсэлгээг их салхитай үед хийх нь богино хугацаанд тоосжилтыг 
нэмэгдүүлэх хүчин зүйл болох юм. Хаягдлын байгууламжуудаас салхины 
нөлөөгөөр үүсэх тоос нь урт хугацаанд өөрөөр хэлбэл, уурхай хаагдсаны дараа 
ч үргэлжилж болох нөхцөлтэй. ХХБ-ийн гадаргуугаас үүсэх тоосжилт нь төслийн 
талбай болон түүний хилээс гадагш зөөгдөх боловч, геохимийн шинжилгээний 
дүнгээс үзэхэд бохирдол үүсэх эрсдэл харьцангуй бага байхаар байна.   

Богино хугацааны  ISC загвар (Industrial Source complex-ISC3, dispersion model 
US.EPA)-ыг ашиглан тоосны тархалтыг тооцсон тооцоог дор үзүүллээ. Гауссын 
дисперсийн энэ загвар нь доорхи байдалтай бичигдэнэ. Үүнд:  
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Энд:   = бохирдуулагч бодисын концентраци 
Q = бохирдуулах бодисын эрчимшил (emission rate) 
H = тархалтын өндөр 
y,z =  x, y –тэнхлэгийн дагуух бохирдуулах бодисын стандарт хазайлт 
u  = Салхины дундаж хурд  

Тооцоонд доорхи эх үүсвэрийн мэдээллийг ашигласан: 

 Тоосны эрчимшил 0.02 г/м2 
 Тооцооны өндөр 1.0 м,  
 X-тэнхлэгийн дагуух зай  11500 м. Y- тэнхлэгийн дагуух зай 10000 м.  

 

Богино хугацааны ISC загвар нь цаг уурын станцын цаг бүрийн мэдээг шаарддаг. Оюу 
Толгой орчмын цаг уурын суурь үзүүлэлтийг харуулах үүднээс автомат станцын 2002 
оны 3 дугаар сарын цаг бүрийн 744 удаагийн мэдээг дээрх тооцоонд ашигласан. 
Загварын үр дүнгээс үзэхэд үүссэн тоос салхины чиглэлийн дагуух агаарын чанарт 
нөлөөлөх буюу ерөнхийдөө төслийн талбайн зүүн урд хэсэг рүү чиглэсэн нүүдэл бий 
болгож болзошгүйг харуулж байна. Энэхүү урьдчилсан тооцоогоор төслийн талбайгаас 
зүүн урагш 6 км-ийн дотор агаар дахь тоосны агууламж нь хот, суурингийн агаарт байх 
стандартаар тогтоосон хязгаар (0.5 мг/м3)-ыг давж болзошгүй байгаа нь тогтоогдсон. Ер 
нь байгалийн нөхцөлд хийсэн хэмжилтээр салхины хүч ихтэй үед уг стандартад заасан 
хэмжээнээс давдаг болох нь тодорхойлогдсон. Богино хугацааны  ISC загвар (Industrial 
Source complex-ISC3, dispersion model US.EPA)-ыг ашиглан тооцоог хийхдээ дээрх 
хэмжилтийн дүнг ашигласан. Тоосны тархалтын агууламжийг  Зураг 2 - 18-д харуулав.  
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ЗУРАГ 2 - 18.  ТООСНЫ ТАРХАЛТЫН АГУУЛАМЖ, (МГ/М3) 

 
 

Тоосжилтоос ургамалд учруулах нөлөөлөл  
Тоосжилтоос төсөл хэрэгжих орчны ургамлан нөмрөгт үзүүлэх гол нөлөөлөл нь 
салхиар зөөгдөх болон агаараас буух тоосны хуримтлал юм. Төслийн үйл 
ажиллагаанаас үүсэх тоос нь ургамлын эд эсүүд дээр унаж, урт удаан хугацаанд 
хуримтлагдан ургамлыг үхүүлэхэд хүрч болзошгүй. Уурхайн үйл ажиллагаа, овоолгууд,  
хуурайшсан хаягдлаас ямар нэгэн хяналтгүйгээр их хэмжээний тоос үүсвэл нэлээд 
өргөн нутаг дэвсгэрийг хамран зөөгдөж, тухайн нутаг дэвсгэрийн ургамалд шууд 
нөлөөлөл үзүүлнэ. Төслийн талбайн өмнө ба зүүн өмнө хэсгүүдэд ийм байдлаар 
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тоосны хуримтлал явагдвал навчны фотосинтезийн процесст саад учруулах нөгөө 
талаас хүчил үүсгэх боломжтой тоос нь хөрсний хүчиллэгийн хэмжээг ихэсгэж, түүнийг 
байгалийн ургамлыг тэжээн тэтгэх нөхцөлгүй болгох аюултай. Гэвч уурхайн тоосжилтыг 
бууруулах хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх нь ийм хуурай уур амьсгалтай орчинд уурхайн үйл 
ажиллагааг явуулах нэг чухал нөхцөл болох юм. Хүчил үүсгэх нөхцөлтэй буюу хүнд 
металлын агуулга нь ихэссэн уурхайн хаягдлын нөлөөллийг хэрхэн бууруулах талаар 
энэ тайланд тодорхой авч үзсэн. Төв Азийн бусад хэсгүүдийн нэгэн адил Монгол орны 
хуурай болон хуурайдуу нутаг дэвсгэрт ургадаг ургамлууд нь хаврын улирал болон 
бусад үед үүсэх шороон шуурганд өртөж, ургамал ургадаг хөрс, түүний чийгшилд 
ихээхэн нөлөөлөх нөхцөлтэй.  
 
Тоосжилтоос хөрс, гадаргын болон газрын доорхи усанд учруулах нөлөөлөл   
Уурхайн үйл ажиллагаа, хаягдлын байгууламжуудаас бий болох хүчил үүсгэх 
боломжтой болон бохирдуулагч агуулсан тоос, түүний хуримтлал нь төслийн талбай 
болон түүний ойр орчмын нутаг дэвсгэрийн хөрс, гадаргын болон газрын доорхи усанд 
нөлөөлж болзошгүй юм. Дээр дурдсанаар ялангуяа хаягдлуудаас үүсэх тоос нь 
бохирдуулагч бодисын хувьд бага нөлөөтэй байж болно. Гэхдээ уурхайн үйл 
ажиллагааны явцад, хүчил үүсгэх бололцоо бүхий чулуулгийн хаягдлаас бий болох 
тоос нь төслийн талбай болон түүний ойр орчмын нутаг дэвсгэрийн хөрс, ургамлын 
химийн шинж чанарт тодорхой нөлөө үзүүлэх бололцоотой. Хаягдлуудад хийсэн 
геохимийн шинжилгээгээр хүчил үүсгэх чулуулгийн хаягдал, нийт хаягдал чулуулгийн 
овоолго болон хаягдлын санд хадгалагдах хаягдалд бага хэмжээтэй байх нь 
тогтоогдсон. Хүчил үүсгэх бололцоотой хаягдлаас бий болох тоосыг багасгах, хаягдлын 
байгууламжуудыг нөхөн сэргээх, уурхайг хаах үеийн хаягдлын байгууламжуудын 
бүтцийг зүй зохистой байлгах цогцолбор арга хэмжээг авч хэрэгжүүлвэл үүсэх тоосны 
хэмжээг бууруулах боломжтой.          

 
2.2.2.4. Хийн байдлаар хаягдах бохирдуулагчаас үзүүлж болзошгүй нөлөөлөл 
 
Хийн байдлаар гарах бохирдуулах бодис нь халаалтын зуухуудад шатаах нүүрснээс 
гарах хүхэрлэг хий (SO2) болон азотын ислүүд (NOx), нүүрстөрөгчийн ислүүд (COx) 
болно. Халаалтын зуухууд нь хаягдал хийн системийг цэвэршүүлэх, шүүж гаргах 
шүүлтүүрүүдтэй бөгөөд хүн амын суурьшлын бүс дэх гадаргуу орчмын хийн 
агууламжийн ЗДХ-г хангахуйц байхаар хийгдэх болно. Оюу Толгой орчимд байдаг хүн 
ам олноор суурьшсан газар нь Ханбогд сумын төв бөгөөд энэ нь төслийн талбайгаас 50 
км орчим зайтай байрладаг. Төслийн талбайгаас 10 км зайтай бүсэд амьдарч байсан 
малчин айл өрхүүдийг нүүлгэн шилжүүлсэн бөгөөд өөр оршин суугчид энэ бүсэд 
байхгүй. Оюу Толгойд ажиллагсдын суурингийн агаарын чанарыг холбогдох 
стандартын хэмжээнд байлгахаар хянах нь тухайн нутаг дэвсгэрийн оршин суугчдын 
орчин дахь агаарын чанарыг хамгаалах арга хэмжээ болно. Оюу Толгой дахь эрчим 
хүчний хангамжийн эх үүсвэрийг олон хувилбараар авч үзэж байгаа бөгөөд тэдгээр бүх 
хувилбарууд нь дээр дурдсан агаарын чанарын загвар, баримталж мөрдөх бохирдлын 
стандартуудыг хангасан байх шаардлагатай.  
 
Бойлер, цахилгаан генератор, зуухнаас агаарт ялгаруулах хорт хий  
Оюу Толгойн зэс, алтны төслийг хэрэгжүүлэхэд эрчим хүчний байнгын найдвартай эх 
үүсвэртэй  болох зорилгоор эхний ээлжинд 7 мВт-ийн хоѐр, 29 мВт-ийн хүчин чадалтай 
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хоѐр эргэлтэт шингэрүүлэгч бүхий нүүрсээр галладаг бойлеруудыг суурилуулна. 
Цаашдаа 29 мВт хүчин чадалтай хоѐр бойлерыг нэмж барихаар төлөвлөж байна. Дээрх 
бойлеруудаас агаарт хаях хорт хийг зөвхөн нэг л яндангаас гарах болно. Эргэлтэт 
шингэрүүлэгч бүхий нүүрсээр галлах бойлерт шаардлагатай нүүрсийг Цагаантолгойн 
уурхайгаас нийлүүлэх бөгөөд Оюу Толгой төсөлд ашиглах дулааныг бий болгоход 
ойролцоогоор жилд 1 918 000 тн нүүрс шаардагдах урьдчилсан тооцоо байна. 

БНХАУ-аас цахилгаан нийлүүлэх үйлдвэрийг суурилуулахаас өмнө төслийн нутаг 
дэвсгэрт байгаа объектуудыг цахилгаанаар хангахын тулд дизель цахилгаан станцын 
1-р үе шатанд 2МВт х 12 ширхэг буюу нийт 24 МВт хүчин чадалтай байх ба 2-р үе 
шатанд хүчин чадлыг нэмэгдүүлж өргөтгөхөөр төлөвлөж байна. Станцад ашиглах 
дизель 0.05% хүхэр агуулна. Эдгээр төхөөрөмжөөс агаарт ялгаруулах хорт хий уг 
төхөөрөмжийг байрлуулсан байртай зэрэгцээ яндангаар дамжин гарна. Дизель 
станцын цахилгааны шугам сүлжээг дулааны цахилгаан станцтай холбох үед дизель 
генераторуудыг ашиглахгүй. Гэхдээ генераторуудыг нөөц эх үүсвэр байдлаар болон 
оцнгой байдлын үед ашиглах зорилгоор хэвээр үлдээнэ.   

Дизель станцаас агаарын чанарт үзүүлж болзошгүй нөлөөлөл 
Дизель станцын БОНБНҮ-ний тайланг 2007 онд Эко Трейд ХХК боловсруулан БОАЖЯ-
аар батлуулсан ба тус тайланд Оюу Толгойн зэс, алтны ордыг ашиглах төслийн 
талбайд баригдах тус бүр 2 мВт хүчин чадалтай 10 ш дизель станцын тодорхойлолт, 
техник технологийн үзүүлэлтүүд, энэхүү дизель станцыг барьж, ашигласнаар байгаль 
орчинд нөлөөлөх байдлыг тодорхойлох, болзошгүй нөлөөллүүдийг хянах хөтөлбөр 
болон сөрөг нөлөөллийг хэрхэн бууруулах, арилгах талаар авч хэрэгжүүлэх арга 
хэмжээг тусгасан болно. Дизель станцын байгууламж нь Өмнөговь аймгийн Ханбогд 
сумын нутагт байрлах Оюу Толгойн зэс, алтны ордын ашиглалтын лицензийн талбайд 
байрлах бөгөөд генераторууд, цахилгаан хуваарилах самбарууд, түлшний сав, 
удирдлагын байр, ариун цэврийн өрөө бүхий ахуйн байр болон материалын агуулахын 
барилгыг оролцуулаад нийт 6600 м2 талбайг эзэлнэ.   

Дизель станцын суурилуулахаар төлөвлөсөн 12V240 загварын дизель генераторын 
агаарт ялгаруулах хорт хийн хэмжээг тогтмол 25оС хэмтэй, 88 кПа даралттай, үйл 
ажиллагаа нь тогтворжсон нөхцөлд хэмжихэд 5.29 м3/сек байгааг тогтоожээ. Дээрх 
генераторыг нийлүүлэгч БНХАУ-ын Санфулл компани генераторын агаарт ялгаруулах 
хийн хэмжээг мөн дээр дурьдсан стандарт нөхцөлд дараахь байдлаар тооцсон байна. 
Үүнд: 

CO (нүүрстөрөгчийн дутуу исэл): 11.4 г/кВт цаг 
HC (нүүрсустөрөгч):   1.3 г/кВт цаг 
NОx (азотын ислүүд):  15.7 г/кВт цаг 
SO2 (хүхрийн давхар исэл):  4.92 г/кВт цаг 
Тоосжилт:    0.54 г/кВт цаг 

 
Дизель генераторыг байршуулсан контейнер бүрт хоѐр яндан суурилагдах бөгөөд 
яндангийн диаметр нь 300 мм, өндөр нь 4.2 м байна. Барилгын зураг төслийн 
зураглалаас үзэхэд яндангуудад хорт хийн шүүлтүүр бус энгийн дуу намсгагч 
байрлуулахаар төлөвлөжээ. Иймд дизель түлш шатааснаас агаарт хаягдах хорт хийн 
хэмжээг тогтмол хянаж, үйлдвэрлэгчийн стандарт заалт болон Монгол Улсын агаарын 
чанарын стандартад хэрхэн нийцэж буйг дизель станцын ашиглалтын явцад тогтмол 
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шалгаж байх шаардлагатай бөгөөд хэрэв генераторуудаас ялгарах хорт хийн хэмжээ 
агаарын чанарт үзүүлэх нөлөөлөл тооцоолсноос давж гарах магадлалтай байвал 
генераторын тоноглолуудын янданд хорт хийн тохирох шүүлтүүрийг тавих хэрэгтэй. 

Дизель станцад ашиглах генераторын хорт хийн ялгаруулах хэмжээг тооцоход 0.2%-
ийн хүхрийн агууламжтай (жингийн хувиар), 42-50 цетаны тоо бүхий ASTM D2 төрлийн 
дизель түлшийг ашиглахаар авсан болно. Дизель станцын агаарт ялгаруулах хорт хийн 
найрлага, хэмжээ нь ашиглаж буй түлшний төрөл, найрлагаас ихээхэн шалтгаалдаг. 
Хэрэв ашиглаж буй түлшний найрлагад хүхэр их хэмжээгээр орсон нөхцөлд агаарт их 
хэмжээний хүхэрлэг хий ялгаруулах нөхцөлтэй.  

Харин агаарт ялгаруулж буй азотын хэмжээ нь түлшний найрлагаас бус харин 
шаталтын температураас ихээхэн хамааралтай. Хэрэв хэт өндөр температурт (1200oC) 
шаталт явагдвал агаарын найрлага дахь азот исэлдэн азотын исэл ялгаруулах 
нөхцөлийг бүрдүүлдэг. Дизель генераторын хувьд хэвийн шаталт явагдах температур 
нь 700оС байдаг. Хэрэв шаталт дутуу явагдвал нүүрстөрөгчийн дутуу исэл агаарт 
ялгарах нөхцөл үүснэ.  

Дизель станцаас ялгарах хорт хийн ялгарах эрчмийг тоног төхөөрөмж нийлүүлэгч 
компанийн ирүүлсэн мэдээ, шаталтат хөдөлгүүрийн хорт хий ялгаруулах эрчмийг 
тооцоолох заавар болон шатахуун зарцуулалтад үндэслэсэн хорт хий ялгаралтын 
эрчмийг тооцоолох арга гэсэн гурван янзаар тооцоолсон (Хүснэгт 2 - 5).  

ХҮСНЭГТ 2 - 5. 10 Х 2 МВТ ХҮЧИН ЧАДАЛТАЙ ДИЗЕЛЬ СТАНЦЫН ХОРТ ХИЙН ЯЛГАРУУЛАЛТ 
Дизель 

станцын 
хүчин 

чадал, мВт 

Яндан Ялгаруулах утаа Хорт хийн ялгарах эрчим, г/с 

диаметр, 
м 

өндөр, 
м 

Температур
, oC 

Хурд, 
м/с NOx SO2 CO PM10 

1. 12V240 маркийн дизель генераторын нийлүүлэгч CSR ZIYANG LOCOMOTIVE CO., LTD 
2003 оны I сарын 17-нд ирүүлсэн техникийн үзүүлэлтэд үндэслэсэн тооцоо 

2 0.3 4.2 390 26.63 8.72 0.547 6.33 0.3 
2x10=20 0.3 4.2 390 26.63 87.2 5.47 63.3 3.0 

B. Шаталтат хөдөлгүүрийн хорт хий ялгаруулах эрчмийг тооцоолох заавар 
Version 2.3.  22 October, 2003 

2 0.3 4.2 390 26.63 8.1/4.39* 0.547 1.86 0.237 
2x10=20 0.3 4.2 390 26.63 81 5.47 18.6 2.37 

2. Шатахуун зарцуулалтад үндэслэсэн тооцоо 

2 0.3 4.2 390 26.63 6.911/4.1
* 0.436 1.84 0.215

5 
2x10=20 0.3 4.2 390 26.63 69.11 4.36 18.4 2.155 

Тайлбар: * -оор тэмдэглэсэн нь хяналтын системтэй тохиолдолд тооцоолсон дүн 

 
Дээр дурьдсан мэдээлэл болон хорт хий хаягдах эрчмийг тооцоолсон дүнд тулгуурлан 
1020 ширхэг хүлээн авагч цэг тус бүрт хорт хийн хэмжээ ямар байхыг тодорхойлон 
тархалтын хүрээг ижил утгатай цэгүүдийг холбох аргаар зурж, тайланд хавсаргав. 
Дизель станцаас ялгарч буй агаар бохирдуулагч хий, тоосжилтын тархах хүрээг 
загварчилж үзсэн үр дүнгээс харахад эдгээр нөлөөлөлд өртөх газар нутаг нь зөвхөн 
Оюу Толгой төслийн нутгийг хамарч байгаа бөгөөд нутгийн иргэд, оршин суугчдад 
сөрөг нөлөөлөл үзүүлэхээргүй байна. Дизель станцын ялгаруулж буй хорт хий агаарын 
орчинд тархах хэмжээг тооцоолсон үр дүнгээс  Хүснэгт 2 - 6-д товчлон үзүүлэв. Үүнд 
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нүүрстөрөгчийн дутуу исэл (CO), азотын давхар исэл (NO2), хүхрийн давхар исэл (SO2) 
болон 10 мкм буюу түүнээс жижиг хэмжээтэй тоосонцрын (PM10) агууламжийн хамгийн 
их утгыг харуулсан болно. 

ХҮСНЭГТ 2 - 6.  ДИЗЕЛЬ СТАНЦЫН ЯЛГАРУУЛАХ ХОРТ ХИЙН ХАМГИЙН ӨНДӨР АГУУЛАМЖ 
Хугацаа 

цаг CO, мкг/м3 NO2, мкг/м3 SO2, мкг/м3 PM10, мкг/м3 

Шаталтат хөдөлгүүрийн хорт хий ялгаруулах эрчмийг тооцоолох заавар 
8856 0.03462 0.15075 0.01024 0.00447 
24 0.62525 2.72285 0.184488 0.22472 
1 1.74156 7.58422 0.51498 0.08068 

Шатахуун зарцуулалтад үндэслэсэн тооцоо 
8856 0.03425 0.12842 0.00819 0.00391 
24 0.61852 2.31946 0.14791 0.07059 
1 1.72283 6.46063 0.41198 0.19663 

 
 

Хөдөлгөөнт техник, автомашинаас агаарын чанарт үзүүлж болзошгүй 
нөлөөлөл 
Барилга байгууламж барьж байгуулах, бараа материал тээвэрлэх ажилд хэрэглэгдэх 
тээврийн хэрэгслүүдээс ялгарах хорт утаа, нарийн ширхэгт тоос зэрэг нь урьдчилан 
тооцоход төвөгтэй боловч, олон улсын түвшинд тооцсон жишгийг баримтлан доорхи 
байдлаар тооцоолов. Хүснэгт 2 - 7-д дизель хөдөлгүүрт машины агаар бохирдуулагч 
эх үүсвэр тус бүрийн ойролцоогоор тооцсон хэмжээг үзүүллээ. 

ХҮСНЭГТ 2 - 7. ДИЗЕЛИЭР АЖИЛЛАДАГ МАШИН ТЕХНИКИЙН ЯНДАНГААС ГАРАХ БОХИРДУУЛАГЧ 

Тоног төхөөрөмжийн төрөл 
Ялгарах бохирдуулагчид (кг/1000л түлшинд) 

PM10 CO NOx SOx Тогтворгүй 
химийн нэгдлүүд 

Түрдэг тракторууд  3.03 9.4 34.16 1.7 3.31 
Дугуйт тракторууд  5.57 32.19 52.35 1.7 7.74 
Дугуйтай ачигчууд  17.7 14.73 34.29 1.7 1.58 
Скрепер  3.27 10.16 30.99 1.7 2.28 
Грейдер  2.66 6.55 30.41 1.7 1.53 
Уурхайн машин  17.7 14.73 34.29 1.7 1.58 
Дугуйт ачигч 3.51 11.79 38.5 1.7 4.85 
Гинжит ачигч 2.88 9.93 30.73 1.7 4.85 
Эх сурвалж: Австралийн байгаль орчин, бохирдуулагчдын тооллого, уурхайн бохирдуулагчдыг үнэлэх 
гарын авлага ,  2.3-р хэсэг,  2001 он.  
 
Зохих ѐсоор засвар үйлчилгээ, техникийн хяналтыг тогтмол явуулж, чанартай дизель 
түлш хэрэглэж буй тохиолдолд машин техникээс гарах хорт утааны хэмжээг 
стандартын түвшинд нь барих боломжтой.  

 
ДЦС-аас агаарт хаягдах бодисын тархалтын математик загварчлал 
Агаарт хаягдах хорт хийн тархалтын загварчлалыг Энвайрон ХХК Австралийн Шинжлэх 
Ухааны Байгууллагуудын Холбооноос гаргасан TAPM гэж нэрлэгдэх загварчлалын 
дагуу боловсруулсан байна.  
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Загварчлалын аргазүй  
TAPM нь цаг уурын үзүүлэлтүүдийн таамаглалыг агаарын тархалтын загвартай 
нийлүүлж гаргадаг. Цаг уурын үзүүлэлтүүдийн таамаглалыг гаргахдаа тухайн газар 
нутгийн цаг уурын мэдээлэл (дэлхийн цаг агаарын нийт мэдээ болон хяналтын 
цэгүүдийн мэдээллээс авсан), топограф, газрын гадарга түүний шинж чанарт (хөрсний 
шинж чанар, ургамалжилт) үндэслэн тооцоолсон. Цаг уурын үзүүлэлтүүдийн 
таамаглал, бохирдуулагч эх үүсвэр бүрийн шинж чанар, агаарын бохирдлын үзүүлэлт 
зэргийг нийлүүлж цаг тутмын загварыг тооцоолон жилийн загварчлалыг хийсэн. Уг 
төсөлд, талбайн шинж чанарыг харгалзан үзэж TAPM-г хамгийн тохиромжтой 
загварчлал гэж үзсэн. TAPM нь Гауссын тархалтын загварчлалын адил утааны урвуу 
тархалтыг тооцоолох чадвартай бөгөөд бохирдуулагчийн шөнийн тогторжилт болон 
зөөлөн салхиар хол тархах боломжийг мөн тооцоолдог. Таамагласан цаг уурын 
үзүүлэлтийг хяналтын хүлээн авагчийн хэмжилтийн үр дүнтэй харьцуулсан. 
Хэмжилтүүдэд салхины роз, салхины хурд, чиглэлийг хамруулсан. Таамаглал болон 
хяналтын хэмжилтийн үр дүн хоорондоо харилцан хамаатай сайн болсон байсан. 
TAPM нь PRIME алгоритмийн дагуу байшин барилгаас үүсэх агаарын массын 
доошлолтыг тооцоолдог. ОУСК-ийн зөвлөмжийн дагуу яндангийн өндөртэй адил өөр 
бусад барилга байгууламж байгаа үед агаарын массын доошлолтыг тооцоолохыг 
шаарддаг. Энэ төслийн талбайн орчимд ямар ч барилга байгууламж байхгүй тул 
судалгаанд масс доошлолтыг тооцоолоогүй.  

Агаарын бохирдлыг хүлээн авагч/мэдрэгч 
Састейнабилити ХХК төслийн талбайд хэд хэдэн газар тусгай хүлээн авагч 
суурилуулахаар сонгож төлөвлөсөн. Төсөл хэрэгжих газрын 20 км-ийн радиуст оршин 
суугчид байхгүй тул энэ судалгаанд зөвхөн төслийн талбайд суурилуулах хүлээн 
авагчийн үр дүнг хэрэглэсэн. Нийт 4 хүлээн авагчийн 2 нь уурхайн босоо амын 
агааржуулалтанд 2 нь ажилчдын сууринд суурилагдах болно (Хүснэгт 2 - 8, Зураг 2 - 
19).  
 

ХҮСНЭГТ 2 - 8. ХҮЛЭЭН АВАГЧИЙН БАЙРШИЛ 

No Хүлээн авагчийн байршил 
UTM 48T 

Зүүн 
зүгээс (м) 

Хойд зүгээс 
(м) 

1 Уурхайн босоо амын агааржуулалт 1 651 187 4 766 291 
2 Уурхайн босоо амын агааржуулалт 2 650 711 4 766 598 
3 Барилгын кэмп 649 240 4 767 010 
4 Үйл ажиллагааны кэмп 648 277 4 767 772 
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Хүлээн авагчийн байршил 

Агаар бохирдуулагч эх үүсвэрүүд (халаалтын зуух, ЦС-ын яндан, хаягдал шатаах зуух) 
(Эх үүсвэр: Энвайрон ХХК-ийн боловсруулсан агаарын тархалтын загварчлал)  

ЗУРАГ 2 - 19. ТӨСЛИЙН ТАЛБАЙ ДАХЬ ХҮЛЭЭН АВАГЧИЙН БАЙРШИЛ 
 
Хувилбаруудыг загварчлах 
Агаарын чанарын загварчлалын 2 хувилбарыг хийсэн:  

Хувилбар 1: Цахилгаан станц (4 блоктой), хаягдал шатаах зуух. Нэгдүгээр яндан: 
Энэ хувилбарт 4 блоктой цахилгаан станц ба хаягдал шатаах зуухыг хамруулсан. 
Цахилгаан станцаас ялгарах утааг 2 янданд хуваарилж гаргахаар төлөвлөсөн. Эхний 
яндангаар гарах утааны хурд 20.71 м/сек, хоѐрдох яндангаар 6.9 м/сек байхаар 
тооцоолсон.  

Хувилбар 2: Цахилгаан станц (4 блоктой), хаягдал шатаах зуух. Нэг хоѐр дугаар 
яндан: Энэ хувилбарт 4 блоктой цахилгаан станц ба хаягдал шатаах зуухыг 
хамруулсан. Цахилгаан станцаас ялгарах утааг 2 янданд яг адил хэмжээгээр 
хуваарилж, 13.81 м/сек хурдтайгаар гаргахаар төлөвлөсөн.  

Цахилгаан станцыг жилийн турш цаг тутам бүрэн хүчин чадлаараа, харин хаягдал 
шатаах зуухыг долоо хоногт 4 цаг ажиллана гэж тооцоолсон. Хаягдал шатаах зуухны 
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талаар нарийн мэдээлэл байхгүй тул долоо хоног бүрийн эхний өдрийн 10-14 цагт 
ажиллахаар тооцсон.  
 
Азотын оксидуудыг цэвэрлэх 
Энэхүү загварчлалд азотын ислийг дараах урвалын дагуу озоны орчинд азотын давхар 
исэл болгож хувиргасан байхаар тооцоолсон.  

223 ONOONO   (2) 
Энэхүү урвал нь ихэвчлэн шөнийн турш (тухайн талбайд азотын давхар ислийг их 
хэмээтэй байхаар тооцно (эх үүсвэрээс салхины урсгалын дор нэг цагийн зайд)) 
явагдах бөгөөд өдөр зөвхөн фотохимийн урвалын үр дүнд явагдах тул чухалчлах 
шаардлагатай. Азотын давхар ислийн агуулгыг нийт эх үүсвэрээс үүсэх азотын давхар 
исэл болон озоны нөлөөгөөр азотын ислээс үүсэх азотын давхар ислийн хэмжээний 
нийлбэрээр тооцсон.  

      322 , ONOMinNONO   (3) 
Үүнд: 

 2NO   = NO2 –ийн хэмжсэн үр дүн (ppb) 

  2NO  = NO2 –ийн хэмжилтийн үр дүнд үндэслэн тоаамагласан NO2 агуулга (ppb) 

  NO  = NO үүсэх магадлалтай хэмжээ (ppb) 

  3O   = хэмжсэн озоны агуулга (ppb) 
Тухайн бүс нутагт озоны бохирдол байхгүй бөгөөд Монголын хэмжээнд зөвхөн 
Улаанбаатарт (Оюу Толгойгоос 500 км зайд) озон хэмждэг. Хэмжилтийн үр дүнгээс 
үзэхэд озоны дундаж агуулга нь 4-10 ppb байсан (Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 
төлөв байдал, агаарын бохирдлыг бууруулах талаар хийж гүйцэтгэсэн ажлын тайлан, 
Агаарын Чанарын Алба 2010). Мөн өөр нэгэн судалгаанд тус нутагт шөнийн цагаар 28-
68 ppb озон үүсдэг гэж заасан байсан (Zhamsueva, 2007). NOx-ийн консерватив 
загварчлалыг гаргахын тулд жилийн турш цаг тутам 68 ppb байхаар хийсэн. Харин 
эмзэг загварчлалыг хийхийн тулд озоны агуулгыг 10 ppb-аар тооцсон. Нүүрсэн 
галлагаат уурын зуухнаас ихэвчлэн 5 % NO2 үүсдэг. NOx хэмжсэн нарийн үр дүн, 
мэдээлэл байхгүй тохиолдолд 5 % NO2 үүссэн гэж тооцоолон загварчлалыг хийж 
болно.  

Ялгарах утааг стандартын зөвшөөрөгдөх хэмжээтэй харьцуулсан харьцуулалт 
ДЦС-ын зуухнаас агаар мандалд хаях утааны хийн найрлага дахь бохирдуулах 
бодисын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээг "Дулааны цахилгаан станц, халаалтын зуухны 
уурын ба ус халаах зуухны ашиглалтын үеийн агаар мандалд хаях утааны найрлага 
дахь агаар бохирдуулах зарим бодисын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ" MNS5919:2008 
стандарт болон ОУСК-ийн зөвшөөрөгдөх хэмжээтэй харьцуулж үзүүлэв (Хүснэгт 2-9).  
 

ХҮСНЭГТ 2 - 9. ЯЛГАРАХ УТААГ СТАНДАРТЫН ЗӨВШӨӨРӨГДӨХ ХЭМЖЭЭНИЙ ХАРЬЦУУЛАЛТ 

Бохирдуулагч 
ОУСК-ийн БОЭМАБ-

ын Зөвлөмж, 
Дулааны станц 2008 

MNS 
5919:2008 
 (мг/нм3) 

Үр дүн (мг/нм3) 
Цахилгаан станцын 

яндан 1 
Цахилгаан станцын 

яндан 2 
NOx 510 1028.7 450 450 
SO2 900-1,500 1690 400 400 
СО  960   
PM 50  50 50 
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Дээрх хүснэгтэнд үзүүлснээр цахилгаан станцын яндангаас ялгарах бохирдуулагчийн 
агууламж стандарт шаардлагын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнээс бага байна.  
 
Агаарт хаягдах хорт хийн тархалтын загварчлалын үр дүн  
ОТ-н дизель генератор болон нүүрсээр галладаг ДЦС-ын гол нөлөөллийг эдгээрээс 
ялгарах газрын гадаргуу дээрх хорт бодисын концентрацаар тодорхойлно. Газрын 
гадаргуу дээрх хорт хийн агууламжийг тооцон гаргахын тулд АТЗ (Хувилбар Version 
4.03)-ийг ашигласан. Төслийн талбайн гадна хилээс 20 км-ийн дотор төв, суурин газар 
байхгүй, зөвхөн төслийн талбай дээр салангид хүлээн авагч цэгүүдийг тодорхойлсон 
учраас энэ нь уурхайгаас өөр газарт байхгүй.  

Дизель станцаас ялгарч буй агаар бохирдуулагч хий, тоосжилтын тархах хүрээг 
загварчилсан үр дүнгээс харахад азотын давхар исэл (NO2), хүхрийн давхар исэл 
(SO2), нүүрстөрөгчийн дутуу исэл (CO), 10 мкг буюу түүнээс жижиг хэмжээтэй 
тоосонцрын (PM10) хамгийн их утга дизель генераторууд ажиллах үед дээрх бүх 
нөхцөлд хүлээн авагч цэг бүрт урьдчилан тооцоолсон үзүүлэлтээс давахаар байна. 
CO2-ийн хамгийн дээд утга аль ч хүлээн авагч цэгт аль ч нөхцөлд хэтрэхгүй бөгөөд 
агаарын чанарт нөлөө үзүүлэхээргүй байна. Ажлын байран дахь хорт бодисын хэмжээ 
ямар ч нөхцөлд, аль ч бохирдуулагчийн хувьд мөн давж гарахгүй.  

Янз бүрийн эх үүсвэрүүдэд анализ хийхэд дизель генераторуудын яндангийн өндөр нь 
бага, барилга байгууламжийн байршил зэргээс шалтгаалан уурхай орчимд хамгийн их 
нөлөөлөл үзүүлэхээр байна. Судалгааны үр дүнгээс үзэхэд нүүрсээр галладаг бойлер 
SO2-ийг хамгийн ихээр ялгаруулах төлөвтэй байгааг тэмдэглэх хэрэгтэй. Агаарын 
тархалтын загварчлал нь хязгаарлагдмал хүрээнд бохидуулагч эх үүсвэрийн 
нөлөөллийг тодорхойлно. Тухайлбал, уурхайн агааржуулалтын босоо амууд болон 
КЭМП-ууд эх үүсвэрээс хол зайтай учир бага нөлөөлөлтэй байна. Ингэж хязгаарлалт 
хийх нь газрын гадаргын агууламжийн нөлөөллийг хэтрүүлэн тооцох эсвэл дутуу 
үнэлэхэд хүргэж болно. Газрын гадаргын концентрацийг бохирдуулагч бодисын хяналт-
шинжилгээний бодит мэдээлэл болон харьцуулж болохуйц эх үүсвэрийн хорт хийн 
хаягдлын мэдээллийг ашиглахгүйгээр тодорхойлох боломжгүй байдаг. 

Агаарт хаягдах хорт хийн тархалтын загварчлалын үр дүнг газрын гадарга орчмын 
агууламж (хүлээн авагч цэг дээрх хамгийн их утга)- ийн болон ажлын байран дахь хорт 
хийн хэмжээнд дор үзүүлэв: 

 NO2-ийн хамгийн их агууламжтай хүлээн авагчийн хэмжилтээр дээр 
тодорхойлсон 1, 2, 4 дүгээр нөхцөлд барилга байгууламж болон КЭМП дээр  1 
цагийн болон хоногийн дундаж утга нь МУ-ын орчны агаарын чанарын 
стандартад заасан хэмжээнээс хол давсан. Орчны агаарын чанарын стандартад 
заасан 1 цагийн дунджаас 3 дугаар нөхцөлд барилга байгууламж болон КЭМП 
дээр мөн л давсан үзүүлэлттэй байлаа. Дизель генератораас гарах хий газрын 
гадарга дахь хорт бодисын агууламжийн гол эх үүсвэр болохыг тогтоосон.  

 Загварчлалын үр дүнгээс SO2 -ийн хамгийн их утга нь 2 ба 4 дүгээр нөхцөлд 
барилгын КЭМП дээрх хүлээн авагч  цэгийн хэмжилтээр хоногийн дундаж 
агууламж  нь ОУСК болон МУ-ын орчны агаарын чанарын стандартад заасан 
хэмжээнээс давсан нь харагдаж байна. Энд мөн дизель генератораас гарах хий 
газрын гадарга дахь хорт бодисын агуулмжийн гол эх үүсвэр болохыг тогтоосон.  



 

II-38 

ОЮУ ТОЛГОЙ ХХК, БОНБНҮ-ний тайлангийн нэмэлт тодотгол – Оюу Толгойн 
Ордоос Зэс, Алт Олборлох, Боловсруулах Төслийн Өргөтгөл Шинэчлэлтийн 

Нэгдсэн Төсөл  

Тайлан боловсруулсан: 
НАТУР ФРЕЙНДЛИ ХХК 

 Загварчлалын үр дүнгээс харахад PM10–ийн хамгийн их утга нь 2 ба 4 нөхцөлд 
барилгын КЭМП дээр хоногийн дундаж агууламж  нь ОУСК болон МУ-ын орчны 
агаарын чанарын стандартад заасан хэмжээнээс мөн давсан үзүүлэлттэй байна. 
Дизель генератораас гарах хий газрын гадарга дахь хорт бодисын агууламжийн 
гол эх үүсвэр болохыг тогтоосон. 

 PM2.5 тоосонцрын хамгийн их утга нь ямар ч нөхцөлд, аль ч хүлээн авагч  дээр 
заасан хэмжээнээс хэтрээгүй нь харагдаж байна. Энэ загварчлалын газрын 
гадаргуу дээрх агууламжийн хамгийн их утга нь 1, 2, 4 дүгээр нөхцөлд заасан 
хэмжээнээс давсан үзүүлэлттэй байсан. 

 Загварчлалын үр дүнгээс харахад СO-ийн хамгийн их утга нь 1, 2, 4 дүгээр 
нөхцөлд барилга байгууламж болон КЭМП дээрх хүлээн авагчийн хэмжилтээр  
орчны агаарын чанарын стандартад заасан хэмжээнээс давсан үзүүлэлттэй 
байна. 

 
ХҮСНЭГТ 2 - 10. АГААРЫН ЧАНАРТ УЧРУУЛАХ НӨЛӨӨЛЛИЙН НЭГДСЭН ҮНЭЛГЭЭ 

ДД Нөлөөллүүд 
Нөлөөллийн үр дагаврын  үнэлгээ 

Нөлөөгүй 
I 

Бага 
II 

Дунд 
III 

Их 
IV 

Сүйрлийн 
V 

1.Оюу толгойн ордоос зэс, алт олборлох, боловсруулах төслийн 
агаарт нөлөөлөх байдал 
СӨРӨГ НӨЛӨӨЛЛҮҮД 

1 

Уурхайн үйл ажиллагааны үед бий болох 
тоосжилт нь төслийн талбайн гадна 
агаарын чанарын стандартад заасан 
хэмжээнээс хэтрэх 

 
 
 
 

 
 x  

2 
Шороон шуурганы үед уурхайн үйл 
ажиллагаанаас үүсэх тоосжилтын 
хэмжээг ихэсгэх  

  x   

3 

Үүссэн тоосжилтын хэмжээ нь талбай 
дахь ажлын нөхцөлийг муутгах, улмаар 
ажиллагсдын эрүүл мэндэд сөргөөр 
нөлөөлөх 

   x  

4 
Уурхайн хаягдлын байгууламжуудаас 
бохирдол агуулсан тоос үүсч, хүний 
эрүүл мэндэд нөлөөлөх  

  
 

 
 x  

5 
Уурхайн хаягдлын байгууламжуудаас 
үүссэн  тоос хөрс, гадаргын ба газрын 
доорхи усанд нөлөөлөх  

  x  
  

6 
Уурхайн талбайгаас үүссэн тоосжилт 
ургамалд нөлөөлөх  

 
  x  

  

7 
Нүүрс түлдэг халаалтын зуухуудаас 
ялгарах хий хэлбэрийн бохирдуулагчид  
хүний эрүүл мэндэд нөлөөлөх  

 х   
  

8 
Нүүрс түлдэг халаалтын зуухуудаас 
ялгарах хий хэлбэрийн бохирдуулагчид  
ургамалд  нөлөөлөх  

х   
 

 
  

9 

Уурхайн үйл ажиллагаа болон бусад 
хэсгүүдэд ашиглагдаж байгаа тээврийн 
хэрэгслээс ялгарах утаа болон хийн 
бохирдуулагчид тухайн орчны болон бүс 

х   
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ДД Нөлөөллүүд 
Нөлөөллийн үр дагаврын  үнэлгээ 

Нөлөөгүй 
I 

Бага 
II 

Дунд 
III 

Их 
IV 

Сүйрлийн 
V 

нутгийн агаарын чанарыг муутгах  

2.Тэсэлгээний үеийн байгаль орчинд нөлөөлөх байдал 

10 
Тэсэлгээний үйл ажиллагаанаас гарах 
тоос 

 
 х   

11 
Тэсэлгээ хийх үйл ажиллагаанаас үүсэх 
бохирдуулах бодис, дуу чимээ 

 
 х   

12 Тэсэлгээний үед үүсэх үнэр    х   
3. Бетон зуурмагийн чулуулаг олборлох төслийн байгаль 
орчинд нөлөөлөх байдал 
13 Хайрга чулуу олборлоход үүсэх тоос  х    
14 Хайрга чулуу ачих, буулгахад үүсэх тоос  х    
4. Химийн бодисын байгаль орчинд нөлөөлөх байдал 

 
15 
 

Ууршимтгай, дэгдэмхий бодисууд агаарт 
уурших, исэлдэх урвалд орох, салхиар 
тарах зэргээр чанар найрлагыг өөрчлөх 

 х    

16 
Хаягдлыг шатаах аргаар устгах үед 
хортой хий ялгаран агаарын чанарт 
сөргөөр нөлөөлөх 

  х   

17 
Болзошгүй галын аюул, осол аваарийн 
үед гарах хорт хийн дэгдэлт агаарын 
чанарт нөлөөлөх 

  х   

5. Дизель станц, ДЦС-ын байгаль орчинд нөлөөлөх байдал 

18 

Барилга угсралтын ажлын явцад хөрс 
хуулалт, хүнд механизмуудын ашиглалт 
зэргээс үүдэн агаарт дэгдэх тоосжилтын 
хэмжээ ихсэх 

 х    

19 
Барих, ашиглах үйл явцад ашиглагдах 
машин техникээс ялгарсан хорт утаа 
орчны агаарын чанарыг муутгах 

х     

20 

Үүссэн тоосжилт, хорт хийн хэмжээ нь 
талбай дахь ажлын нөхцлийг муутгах 
улмаар ажиллагсдын эрүүл мэндэд 
сөргөөр нөлөөлөлөх 

   х  

21 

Шаталтын үйл явцын дүнд CO 
(нүүрстөрөгчийн дутуу исэл), HC 
(нүүрсустөрөгч), NОx (нитрат, нитрит), 
SO2 (хүхрийн оксид) болон тоосжилт 
ялгарч агаарын чанарт муугаар нөлөөлөх 

   х  

22 
Төслийн үйл ажиллагаанаас үүссэн 
тоосжилт, хорт хий газарт бууж, ургамлан 
бүрхэвч ба хөрсөнд нөлөөлөх 

  х   

23 
Агаарт ялгарах хорт хийн хэмжээ 
нэмэгдсэнээс хур тунадасны найрлага, 
давтамжид өөрчлөлт оруулах 

  х   

6. Бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн байгаль орчинд нөлөөлөх байдал 

24 
Ус цэвэрлэх байгууламжийг байгуулах 
үеийн ажил, машины хөдөлгөөнөөс гарах 
тоос 

 х    
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ДД Нөлөөллүүд 
Нөлөөллийн үр дагаврын  үнэлгээ 

Нөлөөгүй 
I 

Бага 
II 

Дунд 
III 

Их 
IV 

Сүйрлийн 
V 

25 
Ус цэвэрлэх байгууламжийг байгуулах 
үед ажиллах, автомашинаас гарах 
бохирдуулах бодис 

х     

26 
Ус цэвэрлэх байгууламжийн үйл 
ажиллагааны үеийн үнэр х     

27 
Ус цэвэрлэх байгууламжийн үйл 
ажиллагааны үеийн хүлэмжийн хий х     

  6 6 10 5  
 
 
2.2.2.5. Хүний эрүүл мэндэд учруулах нөлөөлөл 
 
Төслийн талбайн орчимд буюу ерөнхийдөө тоосжилт ихтэй энэ бүс нутагт он удаан 
жилийн туршид нүүдэлч малчид малаа маллан амьдарч ирсэн. Төслийн талбайгаас 10 
км орчим зайд амьдарч байсан 10 орчим айл өрхүүдийг 2004 онд нүүлгэн шилжүүлж, 
одоогоор дээрх бүсэд өвөлжөө, хаваржаагүй болсон. Иймээс орон нутгийн оршин 
суугчдын эрүүл мэндэд уурхайгаас бий болох тоос, тоосжилтын нөлөөлөл харьцангуй 
бага гэж үзэж болно. Харин ХХБ, хаягдал чулуулгийн овоолгоос үүсэх тоос, түүний 
хуримтлал нь ажиллагсдад сөрөг нөлөөлөл үзүүлж болзошгүйг анхаарах 
шаардлагатай. Нийт гарах хаягдал чулуулгууд болон түүний агуулагч хурдсуудад 
мөнгө, мышъякийн агуулга байгаа нь геохимийн шинжилгээгээр тогтоогдсон. Иймээс 
хаягдал чулуулгийн овоолго, уурхайн үйл ажиллагаагаар эвдэгдсэн талбай орчмоос 
бий болох тоосжилтын хэмжээг багасгах, хаягдал дахь металлын агуулга ихсэх зэрэгт 
хяналт тавьж, уурхайн тоос унаж, хуримтлал үүсгэж болзошгүй бүсэд хөрсний болон 
бага гүнд орших ус бохирдохоос сэргийлэх арга хэмжээг авах хэрэгтэй. 
 
Хаягдлын дээжинд хийсэн шинжилгээгээр Ag, Cu, F, Mo-ны агууламж нэлээд 
нэмэгдсэн. Мөн селен (Se)-ний агууламж бага зэрэг нэмэгдсэн нь тогтоогджээ. Хүчил 
үүсгэх бохирдуулагчид үүсч буй эсэхийг рН-аар нь дамжуулан хянаж болно. Хаягдалд 
хийсэн шинжилгээгээр хүн болон мал, амьтанд хортойгоор нөлөөлөх элементүүд буюу 
тухайлбал: As, Cd, Hg, Pb-ийн агуулга нэмэгдсэн нь тогтоогдоогүй байна. Гэвч ХХБ-ийн 
хяналт муу, хаягдлын гадаргуугаас бий болох тоосжилтыг багасгах арга хэмжээг 
хангалттай аваагүй нөхцөлд тоос урт удаан хугацааны турш салхиар зөөгдөн 
хуримтлагдаж, хөрсийг бохирдуулан нөлөөллийг нэмэгдүүлэх нөхцөлтэйг анхаарах 
шаардлагатай. 
 
Агаар дахь тоосны агууламж их байх нь Оюу Толгойд ажиллагсдад яаж нөлөөлөхийг 
бас авч үзэх ѐстой. Уурхайд ажиллагсдын суурин нь төслийн талбайн баруун хойд 
хэсэгт байрлах бөгөөд ингэснээрээ зонхилох салхины чиглэлийн дээд талд буюу 
тоосжилтын эх үүсвэрүүд түүний тархалтын бүсийн гадна талд гарч байгаа юм. Гэхдээ 
ажиллагсад нь нийт талбай дээгүүр тарж ажиллах бөгөөд тоосны эх үүсвэр бүхий 
газрууд буюу баяжмал хадгалах, бутлах, бутлагдсан хүдрийг дамжуулах, баяжуулах 
үйлдвэр болон газар дор ажиллах болно. Ажиллагсдын эрүүл мэндэд нөлөө үзүүлэх 
ширхэгтэй тоос (PM10), хүний амьсгалын замаар нэвтрэх бололцоо бүхий тоосны 
ширхэг (PM 2.5) болон зэсийн баяжмалын тоос зэрэг нь ажиллагсдын эрүүл мэнд, 
аюулгүй байдалд сөрөг нөлөөлөлтэй. 
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2.2.3. Агаарын чанарт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ    
 
2.2.3.1. Хаягдал чулуулгийн овоолгоос үүсэх тоосжилтын нөлөөллийг 
бууруулах  
 
Хаягдал чулуулгийн овоолгод тоосжилтыг бууруулах арга хэмжээнд доорхи зүйлсийг 
багтаасан байх ѐстой. Үүнд:  

 Уурхай болон хаягдлын далангууд хооронд хаягдал зөөх замуудыг усаар 
чийглэх; 

 Хаягдал чулуулгийн овоолгыг хийхдээ түүний зарим хэсгүүдэд үүсэх тоосжилтыг 
багасгах зорилгоор тоосыг барих хана юмуу хучаас хийх; 

 Салхи ихтэй байгаа нөхцөлд хаягдлыг салхины чиглэлийн доод талд, 
хамгаалалт бүхий хэсэгт буулгах; 

 Хаягдлын даланг аль болох хурдан хугацаанд нөхөн сэргээж, идэвхтэй хэсгийн 
талбайг багасгах зэрэг орно.  

Хаягдал чулуулгийн овоолгыг ашиглахгүй болсон үед салхи эсэргүүцэх гадаргуу бий 
болгох хэрэгтэй ийм материал нь хайрга чулуу болон хөрсний холимог байж болох юм. 
Хайрга ба чулуу нь салхины үлээлтэд тогтвортой бөгөөд жижиг ширхэгтэй хөрс нь 
тоосжилтыг барих бололцоотой юм.  Ийм шийдэл үр ашигтай байж болох нь байгаль 
дээр харагддаг ба салхины элэгдлийн эсрэг өөрийн төрх байдлаа хадгалж үлдэхэд ач 
холбогдолтой байдаг нь ажиглагддаг. Хаягдал чулуулгууд руу очих замуудын гадаргууг 
хүчтэй салхинд тэсвэрлэж чаддаг ургамлыг тарьж хамгаална. Хамгаалалтын далангийн 
нийт өндөр нь 50 м байхаар төсөлд заасан.   
 
2.2.3.2. ХХБ-аас агаарын чанарт үзүүлж болзошгүй нөлөөллийг бууруулах  
 
ХХБ нь хаягдлын хуурай гадаргуу болон далангийн гадаад хананаас их хэмжээний 
тоосжилт бий үүсгэх нөхцөлтэй. Хаягдлын материал нь уг байгууламжид 55%-60%-ийн 
хатуу бодис тээвэрлэсэн ус байдлаар очно. Энэ далангийн хананы хувьд түүний 
хажуугийн налуу нь 3H:1V байна. Энэ урсах хэсгийн хэвгий нь багасч, зарим хэсэгтээ 
2.5H:1V байж болох бөгөөд 5 м өргөнтэй элэгдлийн хяналтын хөвөөг 10 м тутамд 
байрлуулна. Тухайн хэсэг дэх хөрсний элэгдлийг багасгах  зорилгоор урсац үүсэх 
хажуугийн доод хэсгээр том чулуунуудыг тавьж өгнө. Нөгөөтэйгүүр энэ чулуулгийн 
орчимд ургамал ургаж, энэ нь цаашдаа хаягдлын далангаас салхиар зөөгдөн тархах 
үйл ажиллагааг багасгах юм.  

Хаягдлын далангийн гадаргуугийн хэсэг нь хүчтэй салхины үед тоосжилт бий болгоно. 
Энэ тоосжилтыг багасгах хамгийн зөв арга нь тухайн хэсгийг байнга чийгтэй байлгах 
явдал юм. Гэвч үйл ажиллагаа явагдах үед ашиглаж байгаа хэсгийн нэг хэсэг нь 
хатаах, нөгөө хэсэг нь хаягдал ирэх хэсэг байх тул нэлээд хүндрэлтэй байна. Өөрөөр 
хэлбэл, хатаах хэсгийг өвлийн улиралд чийгшүүлэх нь нэлээд хүндрэлтэй байх болно. 
Тоосжилтыг багасгах өөр арга хэмжээнүүдийг ашиглалтын явцад судлан үзэж, хамгийн 
үр дүнтэй тогтвортой арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх ѐстой. Үүнд доорхи зүйлс багтана:  

 Хаягдлын хуурайшсан гадаргууг салхинд хийсэхгүй тогтвортой байлгах 
чадвартай полимер нэгдэл буюу хлортмагнийг агуулсан химийн бодисуудаар 
хучих; 
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 Салхины дефляцийг сааруулах, ингэснээр хуурай тоос зөөгдөх үйл ажиллагааг 
хязгаарлах, цасны хунгараас хамгаалах хашаа барих;  

 Хатаалт хийгдсэн хэсгүүд дээр салхины нөлөөгөөр элэгдэл үүсэхээс хамгаалах 
зорилгоор чийгшүүлэх системийг байгуулах;  

 Үйл ажиллагааны явцад хаягдлын сангийн хуурай гадаргуу дээр хаягдал 
чулуулаг болон цахилгаан станцын үнсэн барьцалдуулагчийг хольж асгах; 

 Хаягдлын сан болон салхины зонхилох чиглэлийг харгалзан үзэж, түүний хэлбэр 
хэмжээг нь зүй зохистой байдлаар тогтоож төлөвлөх. ХХБ-ийн хэсгүүд нь зүүн, 
баруун тийш үргэлжилж, дотроо хаягдал чулуулгийн овоолгон тусгаарлагч 
хануудтай байвал салхиар зөөгдөх хаягдлуудыг барих боломжтой;  

 Төслийн нийт усны хэрэгцээг багасгах, салхи эсэргүүцэх гадаргуунуудыг илүү 
ихээр бий болгох туршилт судалгааны ажлыг үргэлжлүүлэн хийх хэрэгтэй. Нийт 
хаягдлын 60%-70%-ийг нарийн ширхэгт хаягдал байхаар авч үзэх нь салхины 
эсэргүүцлийг сайжруулах нэг чухал хүчин зүйл тул цаашид нарийвчилсан 
төлөвлөлтийн шатанд анхаарч үзэх шаардлагатай.   

 
2.2.3.3. Дизель станц, цахилгаан станц, дулааны төв станцаас үзүүлж 
болзошгүй нөлөөллийг бууруулах  
 
Оюу Толгой төслийн үйл ажиллагаанаас агаарт ялгаруулах хорт хийн хаягдлыг 
станцын хүчин чадал, хэмжээнд тохирсон хамгийн орчин үеийн шилдэг дизайн, 
дэвшилтэт технологийг ашиглан үйлдвэрийг ажиллагаанд орсон үед дээд зэргээр 
хяналт шинжилгээ, удирдлага зохицуулалтыг хийснээр бүрэн хянаж, зохицуулах 
боломжтой.  

Станцын яндангаас гарах утааны хийнд байнгын мониторинг хийх, агаарын чанарын 
тархалтын загварчлалтай харьцуулах, стандарт шаардлагаас давсан үзүүлэлт 
ажиглагдсан тохиолдолд яаралтай арга хэмжээг авч, ашиглалтын тоног 
төхөөрөмжүүдийн хэвийн үйл ажиллагааг хангах, шаардлагатай арга хэмжээг 
технологийн процесст хэрэгжүүлнэ. Жнь: эргэлтэт буцалмал шатлалт зуухнаас гарах 
хийн хүхрийн ислийн агууламж нэмэгдвэл зуухны шаталтын инертийн материалд 
шохойн чулууны агууламжийг нэмэгдүүлсэнээр хүхрийн хийг хаягдлаас 80%-иар 
зайлуулах боломжтой байна. Эргэлтэт буцалмал шатлалт зуухны шаталтын 
температур нунтагласан нүүрсээр галладаг бойлераас хамаагүй бага учир NOx-ийн 
хэмжээ мөн багасах боломжтой. Ерөнхийдөө эргэлтэт буцалмал шатлалт зуухны NOx-
ийн ялгаралтыг тусад нь бууруулах шаардлагагүй юм.   
 
Тоосонцрын хаягдлыг яндангийн системд шүүлтүүрийн төхөөрөмж суурилуулснаар 
багасгах болон хянах боломжтой. Шүүлтүүрт хуримтлагдсан тоос шороог бункерт 
хадгалж, дараа нь үнс хуримтлуулагч системээр дамжуулан хог хаягдал хадгалах байр 
руу аваачна. Оюу Толгой төсөл шатаах зуухандаа гүйцээн шатаагч байрлуулах бөгөөд 
өндөр температурт үүссэн хамгийн дэгдэмхий бодисыг устгана. Уурхай дээрх 
бохирдлын бусад эх үүсвэрүүд болон дизель цахилгаан станцын төхөөрөмжүүдэд 
хяналтын технологийг ашиглана. Мөн доорхи арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлнэ.  
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 Барилгын ажлын явцад агаар дахь тоосжилтын хэмжээ нэмэгдэж болзошгүй тул 
сэргийлэх үүднээс ажлын явцад тоосжилт бууруулах арга хэмжээ авч байх 
хэрэгтэй. Үүнд: барилга угсралтын үед болон дизель станцын ашиглалтын үед 
тогтоосон замаар явуулж байх, замыг хайргаар хучиж, усалгааг тогтмол хийх, 
ашиглахаа больсон замыг хааж, нөхөн сэргээх;  

 Барилгын материал, элс, шавар зэргийг тохиромжтой газар байрлуулах, 
салхинд хийсч, тоосжилт үүсгэхээс сэргийлэх арга хэмжээ авах; 

 Барилга угсралтын ажил дууссаны дараа бетон шаллагаа хийхгүй газрыг 
тоосжилтоос сэргийлж, хайргаар хучих; 

 Техникийн үзлэгт хамуулсан болон ялгаруулж буй хорт утаа нь стандартын 
түвшинд буй машин техникийг ашиглах, ашиглагдаж буй машин техникт үзлэг, 
засвар үйлчилгээг тогтмол хийх; 

 Ажиллагсдын эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлөхөөс урьдчилан сэргийлэх үүднээс 
дизель станц баригдах талбайн дэргэд агаарын чанарын хяналтын цэг 
байгуулан Оюу Толгойд хэрэгжиж буй орчны тоосжилт дарах, орчны агаарын 
хяналт- шинжилгээний хөтөлбөрийн хүрээнд тусгаж өгөх; 

 Ажиллагсдыг эрүүл мэндийн үзлэгт тогтмол оруулж, шаардлагатай бол хордлого 
тайлах хүнс, эм, бэлдмэлээр хангаж байх; 

 Шаталтаас үүсэх тоосжилтыг дарахын тулд шүүлтүүрийг яндан бүрт 
суурилуулах, тохиргоо техникийн горимыг сайтар мөрдөх, шүүлтүүрийг сонгон 
авахдаа шатахууны шинж чанар, ялгарч буй тоосжилт, хүнд металлын хэмжээг 
харгалзан үзэх; 

 Ялгарч буй хийд агуулагдах хүхрийн ислийн хэмжээг бууруулах хамгийн 
тохиромжтой арга нь хүхрийн агууламж багатай түлш хэрэглэх явдал юм. 
Хэдийгээр ялгарч буй хийнээс хүхрийн ислийг салгах аргууд байдаг ч өртөг 
өндөртэй, бага оврын дизель станцуудад тохиромжгүй. Тиймээс авч ашиглаж 
буй түлшний найрлагын стандартыг сайтар хянах, чанартай түлш хэрэглэх; 

 Азотын исэл болон бусад хортой нөлөө бүхий хийн (CO2, CH4, CFCs) ялгарлыг 
бууруулахын тулд ашиглах түлшийг зөв сонгох болон техник, тоног 
төхөөрөмжийн тохиргоог сайн хийж өгөх; 

 Дулааны төв систем болон дизель станцын генераторуудад тогтмол хуваарийн 
дагуу болон агаарын чанарын хяналтын үр дүнд үндэслэн техникийн үзлэг, 
засвар үйлчилгээг хийж байх; 

 Тоног төхөөрөмжийн битүүмжлэлийг сайжруулах, техникийн үзлэг засварыг 
тогтмол хийж, тоос шороо хуримтлагдаж, генераторуудын хэвийн үйл 
ажиллагаанд доголдол гарахаас сэргийлэх арга хэмжээ авах зэрэг болно. 
 

2.2.3.4. Тоосжилтыг бууруулах арга хэмжээ 
 
Оюу Толгойд хэрэгжүүлэх тоосны хяналт болон тоосжилтыг багасгах арга хэмжээ нь 
дараах зүйлстэй уялдсан байх ѐстой. Үүнд:   

 Тоосжилт бий болгох гол эх үүсвэрүүдээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг 
инженерийн төлөвлөлтөд оруулж өгөх; 
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 Талбай дээр явагдаж байгаа бүхий л үйл ажиллагааны явцад тоосжилтыг хянах, 
бууруулах үр ашигтай бөгөөд практик ач холбогдолтой үйл ажиллагааны журмыг 
тодорхойлох; 

 Оюу Толгойн үйл ажиллагаатай холбогдон үүссэн болон тухайн орон нутгийн эх 
үүсвэрүүдээс бий болох тоосжилтыг тогтоох, хяналтын үр дүнг дүгнэж байх, 
тоосжилтын хяналтын иж бүрэн хөтөлбөрийг боловсруулах; 

 Тоосжилттой тэмцэх зорилтын хүрээнд Оюу Толгой төслийн талбай болон 
түүний ойр орчмын нутаг дэвсгэр дэх байгалийн ургамлыг хамгаалах, энэ 
талаар тухайн нутаг дэвсгэрт оршин сууж байгаа хүмүүстэй хамтарч ажиллах 
зэрэг болно. 

 
Хийн байдлаар хаягддаг бохирдуулагчдыг багасгахдаа хүн амын эрүүл мэнд, 
ажиллагсдын болон тухайн орчинд оршин амьдрагсдын ая тухтай нөхцөлийг хангах 
зорилт дээр үндэслэн холбогдох төлөвлөлтийг хийсэн байх шаардлагатай.  
  
Төлөвлөлтийн хязгаарууд 
Төлөвлөлтийг хийхдээ тоосжилтыг цуглуулах, багасгах бүхий л системүүдийг тусгаж, 
тэр нь Дэлхийн Банкны эрүүл ахуйн стандартад тусгасан шаардлагуудыг хангасан байх 
шаардлагатай. Зураг төслийн шатанд төслийн талбайгаас үүсэх тоосжилт, түүний 
тодорхой хэсгүүдэд хуримтлагдах боломж зэрэг асуудлыг авч үзэж, Оюу Толгойн 
ажиллагсдын сууринд хот, суурин газрын агаарын чанарын Монголын улсын 
стандартад заасан хэмжээ болон Дэлхийн Банкны стандартыг хангахуйц байхаар 
төлөвлөвөл зохино.  Зураг төсөлд тоосны хяналтын янз бүрийн арга хэмжээг тухайн 
технологийн үйл ажиллагаатай холбогдуулан хийх шаардлагатай. Материал хүлээн 
авах системд доорхи зүйлсийг оруулсан байх шаардлагатай. Үүнд : 
 Тоос үүсгэх материалыг тээврийн хэрэгслээс буулгах өндрийг багасгах; 

 Янз бүрийн материалыг зөөх, буулгах үед түүний дугуйг анхдагч болон хоѐрдогч 
цэвэрлэгээгээр цэвэрлэх; 

 Цэвэрлэгээнээс ялгарах тоосыг тодорхой хэсэгт цуглуулах; 

 Буулгах төхөөрөмжийн төгсгөлийн хэсэгт болон дамжуулах ремений арын 
хэсгүүдэд тоос цэвэрлэгчийг суурилуулах;  

 Дугуйн хэсгүүд болон буулгах ханын орчмын гадаргууг хучих; 

 Дамжуулах хэсгийн эх болон төгсгөлийг хаягдал дамжуулагч хүртэл сунгах, 
энэхүү дамжуулагч нь чийгшүүлэх төхөөрөмжтэй байх; 

 Өргөх дамжуулгын хэсэгт дамжлагын төгсгөлийн хэсэг орчмыг тодорхой 
байгууламж барьж хаах зэрэг болно. 
 

Хүдэр бутлах хэсэг нь мөн тоосжилтыг дарах системээр тоноглогдсон байх бөгөөд энэ 
нь машин буулгах хэсэг, анхдагч бутлуур, түүний дамжуургууд дээр болон овоолго руу 
зөөх хэсэг, хайрган бутлуур зэрэг хэсгүүдийг хамарсан байх ѐстой. Тоосжилтыг дарах 
хөшгүүд нь шахсан агаар юмуу эсвэл ус цацах зориулалт бүхий төхөөрөмж байхаар 
төлөвлөгдсөн. Тоос дарах ийм системүүд нь хянах самбар, ус болон агаарын шүүрүүд, 
соленойд хэсгүүд, даралт зохицуулагчид, цацруулах хэсгүүдийн хаалт, цацруулах 
нүхүүд, хөлдөлтөөс хамгаалагч, цахилгааны хяналт зэргээс тогтоно. Хэрэв чийгшүүлэн 
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дарах систем нь практик ач холбогдолгүй, Үнэ өртгийн хувьд өндөр байвал механик 
тоос цуглуулагчид эсвэл цэвэрлэгчүүдийг тавих шаардлагатай. Механик тоос цуглуулах 
систем нь тоос үүсч буй хэсгүүдийн орчимд байрлаж, түүнийг гадагш тархаахгүй 
бүрхэвч хэлбэртэй байна. Эдгээр бүрхэвчүүд нь ажиллагааны явцад хураасан тоосыг 
цэвэршүүлэх, түүнийг зайлуулах хэсэгтэй холбогдсон байх ѐстой. Цэвэрлэх хэсгүүд нь 
гадагш бохирдуулагч гаргаж байгаа хэсгүүд дээрх бохирдлын хэмжээг агаарын 
чанарын стандартад нийцүүлэх боломжтой байна. Дээрх тусгаарлагдсан хэсгүүдэд 
ямар нэгэн агааржуулах системгүй, эсвэл тоосжилтын хэмжээг зохих түвшинд хүртэл 
бууруулаагүй газарт хүн ажиллуулж болохгүй.  
 

Хүдрийн овоолгоос үүсэх тоосжилтыг доорхи аргаар багасгах. Үүнд:   

 Бутлагдсан хүдэр нь салхинд хийсэхээс хамгаалсан хамгаалалттай байх; 
 Овоолгууд нь усаар юмуу эсвэл өөр ямар нэгэн тоосжилтыг дарах боломжтой 

байх;  
 Баяжмал агуулах, ачих хэсэг нь мөн тоосжилт үүсэхээс урьдчилан 

сэргийлэгдсэн байх. Баяжмалыг ачих хэсгийн ажлын байруудад эрүүл ахуй, 
аюулгүй байдлыг хангахуйц байхаар тоосжилтыг дарах шаардлагатай. Хэрэв 
агаар солих систем суулгасан бол цэвэрлэх хэсгээс гарч байгаа агаар нь 
холбогдох стандартад заасан хэмжээнээс хэтрэхгүй байх ѐстой; 

 Баяжмал ачсан машин нь тоосжилтыг дарах арга хэмжээ авсан газраар явж 
зохих журмын дагуу ачаагаа буулгаж шилжүүлнэ. Энэ баяжмалууд нь ихэвчлэн 
үүсч болзошгүй тоосжилтыг гадагшлуулахгүй байх бүтээлэгтэй байна; 

 Шатаасан шохой хадгалах болон дамжуулах хэсгүүд дээр тоосыг барих буюу 
эсвэл цэвэрлэх систем шаардагдана; 

 Химийн урвалж бодисуудыг бэлтгэх, түгээх, хаягдал боловсруулах, уусгах хэсэг, 
металлургийн шинжилгээний лаборатори зэрэг бусад газруудад бохирдлыг 
хянах тодорхой арга хэмжээ авсан байх шаардлагатай. Ийм арга хэмжээнүүд нь 
тухайн үйл ажиллагааг  явуулахад боломжтой байдлаар төлөвлөгдөж хийгдсэн 
байх, ер нь бохирдол ялгаруулж байгаа эх үүсвэрүүд дээр бохирдлыг хянах 
бололцоотой байх шаардлагатай. Бага хэмжээний бохирдлууд нь ерөнхий 
агааржуулалт болон бусад арга хэмжээгээр зохицуулагдах ѐстой; 

 Нүүрс шатаах халаалтын зуухууд дээр агаарын бохирдлыг багасгах циклон буюу 
яндангийн үнсийг барих төхөөрөмжийг хийнэ. Тоосжилтын бүхий л систем нь 
тоос буюу бохирдуулах эх үүсвэрүүд дээр төлөвлөгдөнө. 

Уурхайн талбайн хэмжээн дэхь агаарын бохирдлын эх үүсвэрүүд дээр нь агаарын 
чанарыг сайжруулахаар авах арга хэмжээг дараах  Хүснэгт 2 - 11-д тусгав.  
 
ХҮСНЭГТ 2 - 11. ЯНЗ БҮРИЙН БОХИРДЛЫН ЭХ ҮҮСВЭРҮҮДИЙН АГААРЫН ЧАНАРЫГ САЙЖРУУЛАХ 
Байгууламж/тоног төхөөрөмжүүд Цуглуулах/ 

цэвэрлэх 
Тоос дарах 

(ADS) 
Усаар 

чийгшүүлэх 
Утаа хий 

ялгаруулах 

Анхны бутлуурын болон овоолгын 
хэсэг - Тийм - - 

Анхдагч бутлуур  - Тийм - - 
Хүдрийн овоолгын дамжуулгуудын 
хаалт - Тийм - - 

Буцаах дамжлага - Тийм - - 
Дамжуулах шурам, тээвэрлэх хэсгүүд  - Тийм - - 
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Байгууламж/тоног төхөөрөмжүүд Цуглуулах/ 
цэвэрлэх 

Тоос дарах 
(ADS) 

Усаар 
чийгшүүлэх 

Утаа хий 
ялгаруулах 

Хоѐрдогч бутлуур Тийм - - - 
Хайрган бутлуур, зөөвөрлөх 
дамжлага - Тийм - - 

Шохойн сав Тийм - - - 
Шохой тээвэрлэх дамжлага Тийм - - - 
Баяжмалын агуулах Тийм - - - 
Урвалж бодисын агуулах - - - Тийм 
Нүүрс түлэх халаалтын зуухууд  цэвэрлэх 

тоос барих - - - 

 
 
Оюу Толгойд хийгдэх уурхайн үйл ажиллагаа болон баяжуулах үйлдвэрийг ажиллах 
явцад үүсэх түр зуурын тоосжилтуудыг багасгахдаа уурхайн газар шорооны ажил 
болон тээвэр хийгдэж байгаа замуудыг услахаас эхэлнэ. Цаашид зарим хэсгийн 
гадаргыг тоос барьцалдуулах нэмэлт бодисуудаар хучих, эдгээр нь янз бүрийн нөхцөл, 
тухайн хэсэгтээ зохицох эсэхийг судалж үзэх хэрэгтэй. Тээвэр зөөврийн замын 
тоосжилтыг дарахад ашиглах усны хэмжээг жилд 800000.0 м3 буюу өдөрт 2190.0 м3 
байхаар урьдчилан тооцоолсон. Тоосжилтыг бууруулахад ургамалжуулалт болон мод, 
суулгац тарих нь чухал үр дүнтэй. Дотоод тээврийн үндсэн маршрут буюу уурхайн 
байгууламжуудын хоорондох зам нь тээврийн хэрэгсэл зогсох талбайн хамт хучигдсан 
байна. Хаягдал чулуулгийн овоолго болон хаягдлын байгууламжаас бий болох 
тоосжилтыг хуурай салхитай үед багасгах шуурхай арга хэмжээг төлөвлөж хэрэгжүүлэх 
шаардлагатай. Цаашид ашиглаж байх үед ч гэсэн хаягдал чулуулаг болон 
хаягдлуудаас үүсэх тоосжилтыг багасгах бусад зохистой арга хэмжээг эрэлхийлж 
ажиллах нь зүйтэй.  
 

2.3. Газрын гадарга, хэвлийд нөлөөлөх байдал, үнэлгээ   
 
2.3.1. Байрзүй ба газрын гадаргын тогтоц, онцлог  
 
Газар зүйн байршлын хувьд Оюу Толгой нь Монголын говь цөлийн бүсийн өмнөд хэсэгт 
байрладаг ба Ханбогд уулын орчимд орших говийн намхан толгодоос тогтдог. Оюу 
Толгой орчимд говийн бүсдээ харьцангуй өндөрт тооцогдох уулуудтай ба үүнд Ханбогд 
уул (д.т.д 1350 м), Бумбат задгайн хяр (д.т.д 1233.3 м), Жавхлант уул 1295 м (д.т.д), 
Далайн Дуулга (д.т.д 1240 м) зэрэг уулс орно. Төсөл хэрэгжих дэвсгэр нь жижиг уулс, 
толгодоор хүрээлэгдсэн өргөн хөндийн төвд оршино. Оюу Толгой (1172 м), Бор Овоо 
(1175м), Вандан Толгой (1170 м) зэрэг толгод тухайн дэвсгэрт оршдог (Зураг 2-20). 
Төсөл хэрэгжих талбай нь үндсэндээ тэгшивтэр гадаргуутай, жижиг толгодтой бөгөөд 
тэдгээр нь 1:3-1:5 налуутай байдаг.  
 
Оюу толгой төслийн талбай орчмын байрзүйн зураглалыг Зураг 2 - 20-д үзүүлэв.  
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ЗУРАГ 2 - 20. ОЮУ ТОЛГОЙ ОРЧМЫН БАЙРЗҮЙ 

Эх үүсвэр: “Эко Трейд” ХХК, 2006 
 
 
Төсөл хэрэгжих талбайн баруун захаар Ундай гол хэмээх голын хуурай сайр байдаг ба 
энэ гол нь тухайн нутаг дэвсгэрийн ландшафтын онцлогт ихээхэн нөлөөтэй. Ундай 
голын хуурай голдирлоор зуны цагт бороо орсны дараа буюу жилд 4-6 удаа урсац бий 
болдог. Ундай гол нь төсөл хэрэгжих нутаг дэвсгэрийн орчмын ус хураах талбай 
доторхи гадаргын усны урсац  голдирол бөгөөд Оюу Толгой орчимд үүссэн урсац 
түүгээр дамжин олон км урсдаг. Голын голдиролын хурдас нь чийглэг бөгөөд тэр нь 
жилийн туршид түүний дагуух тогтмол, жижиг булгуудыг үүсгэж, тэжээж байдаг. Ийм 
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булгуудын нэг бол лицензийн талбайд орших Бор Овоогийн задгай булаг юм. Оюу 
Толгой төслийн талбайд дараах газрын гадаргын хэлбэрүүд оршдог. Үүнд: 

Говийн намхан толгодууд 
Энэ газрын гадаргуу нь Оюутай Толгой (Өмнөд Оюу), Вандан Толгой (Төв Оюу), Бор 
Овоо, тэдгээрээс зүүн урд зүгт орших жижиг толгодууд, Дугатын хэцийн өмнөд хэсгийг  
(Хойд Хюго гэж нэрлэгддэг) хамаарна. Эдгээр толгодууд нь харьцангуй өндөр буюу 15-
50 м, оройн хэсэгтээ хад, чулуугаар бүрхэгдсэн. Толгодын өвөр хэсэгтээ ургамалжилт 
тачир, түүний ихэнх нь түжгэр баглуур (Anabasis brevifolia), Регелийн шар мод 
(Sympegma regelii), Грубовын ортууз (Oxytropis grubovii)-аас бүрдэх бөгөөд зарим 
хэсэгтээ говийн бутлаг ургамал сийрэг ургасан байдаг.   

Өргөн хөндий, дэнж цөлийн тэгш тал 
Газрын гадаргын энэ төрөлд Бор Овоо болон Вандан Толгойн хооронд орших өргөн 
хөндийнүүд багтана. Энэхүү газрын гадарга нь ерөнхийдөө тэгш, хайргархаг байдаг 
бөгөөд голчлон бор бударгана (Salsola passerina), улаан бударгана (Reamuria 
soongarica), Таана (Allium polyrrhizum), түжгэр баглуур (Anabasis brefifolia), Регелийн 
шар мод (Sympegma regelii), Монгол хулан хойрго (Potaninia mongolica) зэрэг ургамлууд 
зонхилон ургадаг. Лицензийн талбайгаас гадна орших газар нь өргөн хөндийн хотгор, 
жижиг хэмжээний түр зуур урсах гол горхинд ургамалжилт илүү сайн байдаг учраас 
намар болон хаврын цагт ямаа, тэмээний сайн бэлчээр болгон ашигладаг. 

Голын хуурай сайр, голдирол 
Газрын гадаргын энэ төрөлд Оюу Толгой төслийн талбайг хөндлөн урсах Ундай гол, 
түүний салаанууд, түүнээс гадна баруун, зүүн цутгалууд хамаарагдана. Энэ хуурай 
голдирол сайруудын ландшафтын онцлог нь голдиролын хурдсандаа тодорхой 
хэмжээний ус чийгийг хадгалж, түүгээрээ голын эрэг орчмын ургамлыг ус чийгээр 
хангаж байдаг. Ийм төрлийн газрын гадаргад голчлон бор бударгана (Salsola 
passerina), түжгэр баглуур (Anabasis brevifolra), улаан бударгана (Reamuria soongarica) 
сибирь хармаг (Nitraria sibirica) зэрэг ургамлууд давамгайлан ургадаг. Ундай голын 
голдиролын дагуу зарим газруудад нь хайлаас моднууд ургасан байдаг бөгөөд тэдгээр 
нь тухайн бүс нутагт ургадаг хамгийн өндөр мод юм.  Төслийн талбайн гадаргын усны 
урсацын талаар тайлангийн 2.5.2.1-д тусгав.  

Булаг шанд, түр зуурын гадаргын урсац бүхий говийн нуга 
Төсөл хэрэгжих талбайн өмнөд хэсэгт орших хонхор хотгор газруудад хүчтэй бороо 
орсны дараа гадаргын урсац тодорхой хугацаанд  цугларч, чийгийн эх үүсвэр болдог. 
Лицензийн талбайн өмнөд хэсэгт байрлах Бор Овоогийн булаг нь Ундайн голын 
хөндийд байх бөгөөд Ундай голын хайрга, сайр дагуу түр зуурын урсгал үүсгэн 
гадаргын усны тогтмол эх үүсвэр болж байдаг. Шал хөрсөн дэх гадаргын ус улирлын 
шинжтэй ууршиж, газрын хөрс рүүгээ шингэж алдагддаг. Үүний үр дүнд Бор Овоо нь 
байнгын устай байдаг тул жилийн туршид малчид болон зэрлэг амьтдын ундны усны 
гол эх үүсвэр болдог. Улирлаас хамаарч, голлон ургадаг ургамлуудаас дурдвал ширэг 
улалж (Carex duriscula), нарийн улаан төлөгч (puccinella teniuforra), марцны цэгээлж 
(Glaux maritima) (Бор овоогийн булаг орчим), цагаалин цахилдаг (Iris lactaea), эгэл 
нишингэ (Phragmites communis), гялгар дэрс (Achnatherum splenders) (төв Оюу орчим), 
шар бударгана (Kaldiium gracile), гялгар дэрс (Achnatherum splendues), Сибирь хармаг 
(Nitraria sibirica), ширэг улалж (Carex duriscula) ургадаг байна.   
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2.3.2. Геологийн тогтоц   

Оюу Толгой төсөл хэрэгжих нутаг дэвсгэрийн геологийн тогтцод Сэлүүр-девоны 
порфирит андезит базаалтын үе давхарга бүхий чулуулгууд зонхилох байрыг эзэлдэг. 
Жинтүү хэлбэрийн тогтцын үлдэгдэл, амигдал бүтцүүд (ихэвчлэн аугист, пенокрист) нь 
гадаргуу орчимд орд үүсэх нөхцөлийг бүрдүүлсэн гэж тооцдог. Харилцан бие 
биеийнхээ дээгүүр үелсэн тогтцын дундуур сайтар жижиглэгдсэн галт уулын хурдсууд 
бүрэлдэх боломжтой. Эдгээр чулуулагт фелзит, дундлаг профирын нийлмэл бүтэц 
бүхий эрдсүүд түрж эрдэсжилт үүсгэсэн байна. Ийм эрдэсжилт нь сиенит гранит, 
реолит, андезит  зэргээс тогтсон байдаг (Aquaterra, 2004).  

Оюу Толгойн ордын үндсэн талбайд профирийн төрлийн алт, зэс болон молибдены 
бие даасан дөрвөн эрдэсжилтийн бүстэй. Эдгээр бүсүүдийг төв, хойд, өмнөд, баруун 
өмнөд Оюу гэж нэрлэдэг бөгөөд тэдгээр нь хойноос урагш 4 км, зүүнээс баруун тийш 2 
км зайд багтсан байдаг. Агуулагдаж байгаа гол чулуулгийн төрлүүд нь:  
 Базальт бүхий галт уулын чулуулгууд; 
 Андезит туфф; 
 Кварц монцодиорит; 
 Оюу Толгойн кварц монцодиорит; 
 Кварц монцонит болно. 

Галт уулын базальт чулуулаг нь баруун Өмнөд Оюугийн эрдэсжилтийн гол агуулагч 
(80%), төв Оюугийн халькопирит-алтны эрдэсжилтийн агуулах чулуулаг нь болж 
байдаг. Кварц монцодиорит бол өргөн тархалттай интрузив бөгөөд хожуу 
эрдэсжилтийн интрузив нь доорхи хэлбэртэй: 
 Хорнбленде-биотит андезит; 
 Реолит; 
 Биотит гранадиорит; 
 Базальт. 

Дээрх хурдсууд нь нүүрстөрөгч агуулсан карбонфероусын болон цэрдийн төрлүүдийг 
хоѐуланг нь агуулсан байдаг. Карбонфероусын хурдсууд нь занар, конгломерат бүхий 
элсэн чулуунаас, цэрдийн хурдсууд нь бие биенээ хучиж тогтсон хайрга, элсэрхэг 
шавар, элс шавар зэргээс тогтоно.  

Баруун өмнөд Оюугийн эрдэсжилтэд голчлон алт, зэсийн колчеданы эрдэсжилт 
давамгайлах бөгөөд зөвхөн түүний гипоген бүс нь эдийн засгийн ач холбогдолтой. Төв 
Оюуд халькозитын зэсийн ислийн (ковеллит) эрдэсжилтийг хучсан зөвхөн зэсийн 
суперген, исэлдэлтийн бүс (ойролцоогоор 50 м) тус тус байрладаг. Эдгээр нь 
халькоприт-алтны анхдагч эрдэсжилтийг хучиж тогтсон. Өмнөд Оюу зэсийн хоѐрдогч 
ислийн давхарга (голчлон ногоолин буюу малахит), бага зэргийн суперген халькозитын 
хучаас (зөвхөн зэс) исэлдэлтийн бүсэд (ойролцоогоор 50 м) байдаг. Өмнөд Оюу алтны 
эрдэсжилт багатай. Үндсэн чулуулаг нь голчлон базальт, галт уулын чулуулаг бөгөөд 
бусад нь Оюу Толгойн кварц монцодиорит байдаг. Зэс, алтны эрдэсжилтийн ихээхэн 
өндөр агуулга хойд Хюго ордод тодорхойлогдсон.  

Хюго Дамметын бүлэг ордод өмнөд Хюго, хойд Хюго болон хойд Хюгогийн үргэлжлэл 
ордууд хамаарна. Уг ордууд нь Алагбаян групп болон Сайншанд худгийн формацын 
деформацид өртсөн тунамал болон вулканоген чулуулаг руу түрэн орсон кварцтрй 
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монцодиоритын интрузивтэй холбоотой профирын төрлийн хүдэржилттэй. Хюго 
Дамметын бүлэг орд нь хойноос зүүн хойд зүг рүү сунасан хэлбэртэй ба 3 км гаруй 
үргэлжилдэг. Өргөргийн дагуу суналтай, хойд зүг рүү уналтай, “110 хагарал” нь өмнөд 
Хюго болон хойд Хюго ордуудыг заагладаг. Зэс, алтны хүдэржилтийн бүс нь өмнөд 
Хюго ордод газрын гадаргуугаас 300 м орчим, хойд Хюго ордод 900 м орчим гүнээс 
эхэлдэг.       

Өмнөд Оюугийн бүлэгт баруун өмнөд Оюу, төв Оюу, өмнөд Оюу, завсрын болон 
холбоос ордууд хамаарна. Эдгээр ордууд нь хүдэржилтийн тусдаа төвтэй, өөр 
хоорондоо ялгагдах агуулагч чулуулаг, хувирал, хүдэржилт бүхий ойролцоо орших 
хүдрийн бүсүүдийг үүсгэдэг.  

Херуга орд нь харьцангуй бага шилжилт хөдөлгөөнд орсон тектоникийн блокийн 
хэмжээнд үүссэн бөгөөд ордын талбайн тектоник хагарлууд нь ерөнхийдөө 
хүдэржилтийн дараа үүсч хөгжсөн. Өндөр агуулгатай хүдэржилт нь хүдэржисэн 
кварцтай монцодиоритын интрузивын дотоод болон гадаад хил заагаар агуулагч 
базальт дотор байршдаг. Херуга ордод тогтоогдсон молибдены хүдэржилт нь Оюу 
Толгойн хүдрийн талбайн бусад ордуудтай харьцуулахад эдийн засгийн ач 
холбогдолтой. Баруун өмнөд Оюу болон Херуга ордын хооронд орших 3 км завсар нь 
зүүн болон зүүн хойш суналтай, хүдрийн хүдэржилтийн дараа идэвхжисэн 2 хагарлаар 
тусгаарлагдаж, өргөгдсөн тул цаашид үргэлжлүүлэн судалгаа хийх шаардлагатай. 

Төслийн талбайн геологийн зураглалыг Зураг 2 - 21-д үзүүлэв. 
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ЗУРАГ 2 - 21. ОЮУ ТОЛГОЙН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ БҮХИЙ ТАЛБАЙН ГЕОЛОГИЙН ЗУРАГ 

Эх үүсвэр: “Эко-Трейд” ХХК, 2006 
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2.3.3. Төслөөс газрын гадарга, хэвлийд учруулах нөлөөлөл 

Орон нутгийн топограф болон газрын төрх байдалд төслөөс үзүүлэх нөлөөлөл нь 
байгаль орчинг үндсэнд нь өөрчлөх бөгөөд орон нутгийн хүн, мал, амьтан болон тухайн 
газар нутгийн байгалийн баялгийн нөөцийн хэмжээнд нөлөөлөх болно. Үйл 
ажиллагааны шатанд тухайн талбайн газрын төрх байдал болон топографид үзүүлэх 
гол нөлөөлөл нь:   

 Далд уурхайн олборлолтын үед болон газар доор далд хонгил, хөндий  
үүссэнээр газрын гадаргад доош суулт, цөмрөлт үүсэх; 

 Хаягдал шороо, чулуу асгах цэгүүд, хаягдал хүдрийг агуулах байгууламжуудаас 
тухайн талбайн газрын гадарга дээр зохиомол ландшафт үүсэх;  

 Уул уурхайн үйл ажиллагааны явцад нүдэнд харагдахуйц гол нөлөөлөл нь 
газрын гадаргуу дээр үүссэн зохиомол ландшафтууд байх ба харин ил уурхайн 
карьер болон доош ухсан хэсэг нь газрын хэвлий хоосон орон зай нүх үлдэх 
нөлөөлөл болно.  

Газрын гадарга, хэвлийд үзүүлэх нөлөөллийг дараах Хүснэгт 2 - 12-д нэгтгэн үзүүлэв.  

ХҮСНЭГТ 2 - 12. ГАЗРЫН ГАДАРГЫН ТӨРХ БАЙДАЛД УЧРУУЛАХ ЭРСДЭЛИЙН ЗЭРЭГЛЭЛ 

Нөлөөлөл Үр дагавар Магадлал Эрсдэлийн 
зэрэглэл 

Уул уурхайн олборлолтын улмаас 
геологийн тогтоц  эвдрэх Дунд Магад болох Дунд 

Газрын гадаргын өргөгдөл, хаягдал чулуу 
асгах цэг, хаягдал хүдэр хадгалах зэргээс 
газрын гадаргад зохиомол ландшафт 
үүснэ   

Дунд Магад болох Дунд 

Газрын гадаргын доош суулт, далд 
уурхайн суулт  Дунд Магад болох Дунд 

Уул уурхайн олборлолтын улмаас эрдэс 
баялгийн нөөц хомсдох, хоосон орон зай, 
нүх үлдэх 

Их Лавтай болох Их 

Газрын гадаргын доош суулт, ил уурхайн 
орчмын хөрсний суулт Их Лавтай болох Өндөр 

 
Газрын гадаргын суулт 
Оюу Толгой төслийн талбай нь далд уурхайн таван босоо амтай ба хоѐр үндсэн ил 
уурхайтай байна. Талбайн зургаас харахад газрын гадаргын доош суулт ойролцоогоор 
9.8 км2 талбайд далд уурхайн ашиглалтын нөлөөгөөр үүсэх болно. Газрын гадаргын 
доош суултын эцсийн гүнийг нарийн тооцоолоход бэрхшээлтэй хэдий ч уг суулт нь 
гадаргын ус зайлуулалт, хөрс болон ургамалд нөлөөлөх байнгын суулт болох нь 
гарцаагүй. Олборлолтын үед болон далд уурхайн ашиглалтын явцад тухайн талбай 
усанд идэгдэх, нуралт үүсэх зэргээс хамаарч, газрын гадаргын суулт тогтвортой бус 
байх болно. Уул уурхайн үйл ажиллагаа дуусах үед томоохон хоосон орон зай, нүх 
үлдэнэ. Гадаргуугийн доош суулттай холбоотой эрсдэлүүдэд уул уурхайн үйл 
ажиллагаа дуусгавар болсны дараахь тогтвортой бус байдал, ус зайлуулах байгалийн 
тогтцын алдагдал болон нурсан гадаргуу бүхий газар дахь ургамлын төрөл зүйлсийн 
өөрчлөлт зэрэг багтана.    
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Газрын гадарга дээрх зохиомол ландшафт 
Төсөл хэрэгжих хугацаанд 90 м орчим өндөртэй (ерөнхийдөө 100 м-ээс хэтрэхгүй), 30 
метрийн мөрөгцөгтэй хэд хэдэн хаягдал чулуулгийн овоолгыг үүсгэхээр төлөвлөөд 
байна. Үүнээс гадна, хаягдал хүдэр хадгалах байгууламжууд нь мөн 90 метрээс 
өндөргүй байлган барихаар төлөвлөсөн. Уурхайн үйл ажиллагааны үе шатанд үүсэх нэг 
гол нөлөөлөл нь газрын гадаргуугийн өөрчлөлт байх болно. 

Геологийн тогтоцод учруулах нөлөөлөл 
Уул уурхайн үйл ажиллагаа нь эрдэс баялгийг олборлож, дээрх хурдсыг нь эвдэлж, 
тухайн газар дахь геологийн тогтцыг үндсэнд нь өөрчлөх буюу уурхайн олборлолтоор 
газрын хэвлийд эргэн нөхөн дүүргэгдэхээргүй хоосон орон зай, нүхнүүд үлдэнэ. Төрөл 
бүрийн ашигт малтмал олборлохын эерэг сайн тал нь эрдэс баялгийг боловсруулах, 
борлуулах замаар улс оронд ихээхэн хэмжээний ашиг орлогыг авчрах боловч, нөгөө 
талаас байгаль орчинд учруулах сөрөг нөлөөлөл асар их байдаг.      

Төслийн үйл ажиллагааны үе шатанд геологийн тогтцод үзүүлэх гол нөлөөлөл нь 
уурхайн олборлолтын ажиллагаатай холбоотой байх болно. Ил уурхайн олборлолт 
болон далд уурхайн үйл ажиллагаагаар янз бүрийн агууламж бүхий геологийн эрдэс 
баялгийг их хэмжээгээр олборлоно. Эрдэс баялгийн олборлолт, боловсруулалт болон 
борлуулалт нь хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлж, орон нутгийнхны оролцоотойгоор 
Монгол Улсын Засгийн газар болон орон нутгийн сумдад шууд ашиг орлогыг бий болгох 
ач холбогдолтой.    

Боловсруулах үйлдвэрээс гарсан хүдрийн хаягдал нь хаягдал хадгалах байгууламж 
(ХХБ)-д, харин хаягдал чулуулаг нь хаягдал чулуулгийн овоолгод (ХЧО)-д 
хадгалагдана. ХХБ болон ХЧО нь дор байгаа геологийн эрдэс баялгийг ирээдүйд 
олборлохоос урьдчилан сэргийлнэ. Гэхдээ судлагдсан геологийн үүднээс авч үзвэл 
олборлохуйц хэмжээний эрдэс баялаг ХХБ болон ХЧО-ын дор байдаггүй байна.    

2.3.4. Газрын гадарга, хэвлийд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах, арилгах  
 
Оюу Толгой төсөл нь лицензийн талбайн газар нутгийн өнөөгийн төрх хэлбэрт 
өөрчлөлт оруулж, газрын унаган төрх байдалд нөлөөлөх болно. Эдгээр өөрчлөлт нь 
ихэнхдээ эргэлт буцалтгүй өөрчлөлтүүд байх ба тэдгээрийн хор хөнөөлийг аль болох 
эргэн тойрны газрын төрх байдлын шинжүүд болон хэлбэрийг харгалзан уул уурхайн 
үйл ажиллагааны дараах газрын төрх байдлыг аюулгүй, тогтвортой, бохирдолгүй 
болгох арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлэх замаар бууруулах болно. Үүнийг уурхайн хаалт 
болон нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх хүрээнд биелүүлэх бөгөөд дараахь 
зүйлсийг багтаасан байна. Үүнд:    

 Уул уурхай болон түүнтэй холбогдолтой дэд бүтцийг хөгжүүлэхэд шаардлагатай 
талбайн газрын эвдрэл, эвдрэлийг багасгах; 

 Төсөл хэрэгжилтийн явцад хаягдал болон хаягдал хүдрийн байгууламжуудыг үе 
шаттайгаар нөхөн сэргээх; 

 Хаягдлын өргөгдсөн байгууламжуудын хэлбэрийг хадгалж, тэдгээрийн 
тогтвортой аюулгүй байдлыг хангах, уурхайн хаалт болон нөхөн сэргээлтийн 
зорилтуудыг амжилттай хэрэгжүүлэх; 

 Урт хугацааны тогтвортой байдлыг бий болгохын тулд гадаргын хоосон орон 
зайг эцэслэн шийдэх, битүүлэх; 
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 Тогтвортой бус, аюултай хоосон орон зай, эсвэл хаягдлын байгууламжуудыг үйл 
ажиллагааны явцад болон уурхайн хаалтын дараа хангалттай сайн хамгаалах;  

 Уурхайн нөхөн сэргээлт болон хаалтын арга хэмжээг төгс хэрэгжүүлсэн эсэхийг 
баталгаажуулахын тулд уурхайн ашиглалтын дараах газрын төрх хэлбэрийн 
тогтвортой байдалд мониторинг хийх. 

Хаягдлын байгууламжууд болон ил уурхайн хувьд уурхайн хаалт ба нөхөн сэргээлтийн 
төлөвлөгөөний зорилтуудыг хангахад суултын талбайгаас үүссэн хоосон орон зайн 
тогтвортой байдлыг хангах явдал шаардлагатай болно.   

Суултын талбай нь далд уурхайн олборлолтын үед тогтвортой бус байх магадлалтай 
бөгөөд хүн, мал, амьтан орохоос сэргийлсэн хамгаалалтын хашаа, хашилга, 
хамгаалалттай байвал зохино. Уурхайн хаалтын дараа далд уурхайн хэсэгт байгалийн 
гүний усыг оруулж дүүргэх ажил хийгдэнэ. Далд уурхайн байгууламжийг усанд 
живүүлэх болон гадаргын усыг зайлуулах нь уурхай хаагдсаны дараа газрын суултыг 
нэмэгдүүлж болно.  

Уурхайн хаалтын дараах газрын гадаргын тогтвортой бус байдлыг урьдчилан 
таамаглах нь хүндрэлтэй. Хүн, мал, зэрлэг амьтдын урт хугацааны аюулгүй байдлыг 
хангахын тулд газрын суултын төрх хэлбэрийг тогтвортой байлгах зорилгоор далд 
уурхайд болон доош суусан талбайн зах хязгаар орчмоор тэсэлгээ хийж, газрын 
гадаргын тогтвортой бус байдлыг багасгаж болох талтай. Гэхдээ доош суусан газрын 
гадаргын тогтвортой бус байдал уурхайн хаалтын дараа олон жилийн турш үргэлжилж 
болох бөгөөд түүний хор хөнөөлийг бууруулах цорын ганц практик арга бол тухайн 
талбайд хүн, амьтан нэвтрэхээс найдвартай хамгаалах хамгаалалтын даланг барьж 
байгуулах бөгөөд үүний тулд хашаа, хамгаалалт хийж, зохих газруудад анхааруулах 
тэмдэг, санамж байрлуулах хэрэгтэй.    

Уурхайн хаалтын стратегийн нарийвчлалыг эцсийн хоосон орон зай тодорхой болох 
үед буюу уул уурхайн хаалтын үйл ажиллагааны явцад тодорхойлно. Далд уурхайн 
ашиглалтын явцад болон дараа нь тухайн өртсөн газрын гадаргын доош суултыг үнэн 
зөв тодорхойлоход газрын хөдөлгөөний гурван хэмжээст анализыг ашиглан тогтмол 
мониторинг хийж байх шаардлагатай.  

2.4. Хөрсөн бүрхэвчид нөлөөлөх байдал, үнэлгээ 
 
2.4.1. Төсөл хэрэгжих орчны хөрсөн бүрхэвч, түүний онцлог 
 
Оюу Толгой орчим нь говийн бор хөрс, цөлийн бор саарал хөрсний бүст хамрагдана. 
Төслийн талбайд үндсэндээ сул хөгжилтэй, говийн сийрэг тархсан (бүрхэц 8-25%) 
ургамлан нөмрөгийн дор бүрэлдэн тогтсон хөрс зонхилно. Хөрсөн дэх органик бодисын 
агууламж нь 1.0%-аас бага, сул шүлтлэг, шүлтлэг чанар нь кальци, магнийн 
катионуудын агууламжаас хамаарч, хөрсний давхарга бүрт харилцан адилгүй байна.  
 
Цөлийн бор саарал хөрс бүрэлдэх явц нь бусад төрлийн хөрснүүдээс ялгаатай байдаг. 
Учир нь говийн хуурай цаг уур болон ховор тохиолдох хур тунадас зэргээс шалтгаалж, 
хөрсний 80% нь эрдэсжисэн байдаг. Хөрсний шинж чанар нь натрийн карбонат, бусад 
хэлбэрийн карбонат, уусан давс, шохойлогтой эсэхээс хамаарч тодорхойлогдоно. 
Судлаачид говийн хөрс тогтворжиход хөрсний чийгийн горим их нөлөө үзүүлнэ гэж 
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үздэг. Түүний нөлөөгөөр хөрсний өнгөн хэсэг дээр карбонат, бикарбонат хуримтлагдаж, 
давс агуулсан нимгэн шаварлаг үе бий болдог.  
Говийн хөрс нь өвлийн цагт өнгөн хэсэгтээ 1-1.5 м гүнд хүртэл хөлдөнө.  Улирлаас 
хамааран жилд 6-7 сарын турш урт удаан хугацаанд хөлдөнө. Дулааны улиралд бороо 
чийг ихтэй үед хөрсөн дэх биологийн идэвх ихээхэн дээшилдэг. Давсны өндөр 
агууламж, органик бодисын бага агууламж, хөрсний шүлтлэг чанар нь хөрсийг салхи, 
усны элэгдэлд амархан өртөх болон хурдан тархахад хүргэдэг. Энэ нь тухайн нутаг 
дэвсгэр элэгдэл, эвдрэлд өртөхөд голлох нөлөө үзүүлэх хүчин зүйл болно. Бороо 
ороход борооны ус 20-25 см гүн хөрсөнд нэвчих ба нэвчилт ихтэй газрууддаа 25 см-ээс 
ч илүү гүнд нэвчдэг. Борооны дараахь газрын гүнд нэвчсэн чийг нь тухайн нутаг 
дэвсгэрийн ургамлан бүрхэвчийн ургах нөхцөлийг хангахад чухал үүрэгтэй байдаг.  
 
Хөрсний төрөл 
Оюу Толгой орчмын тэгш газарт говийн цайвар бор хөрсний 7 төрөл, ухаа, гүвээ 
толгодын цайвар бор хөрсний 3 төрөл, нугат чийглэг цайвар бор хөрсний 2 төрлийн 
хөрс тархана (Зураг 2 - 22). Хөрсний төрлүүдэд хийсэн шинжилгээний үр дүн болон 
хөрсний төрлүүдийг дор тодорхойлов: 
 

 
ЗУРАГ 2 - 22. ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛТЭЙ ТАЛБАЙН ХӨРС 

 
Толгодын шавранцар, карбонатлаг, цайвар бор хөрс 
Төсөлд хамрагдах нутгийн ухаа гүвээ, толгодын хөрс нь цөлийн хөрсний шинжийг 
агуулсан байдаг. Оюу Толгой орчмын гүвээ толгод нь дунджаар д.т.д 1142-1194 м буюу 
ойролцоогоор 1100-1200 м өндөрт байрлана. Тэнд ургамлан нөмрөг хомс бөгөөд 
делювийн карбонатлаг хурдас дээр зөвхөн хуурай хээрийн ургамал ургасан байдаг. 
Хөрс өнгөн гадарга дээрээ нимгэн шаварлаг үетэй. А давхарга нь 3 см зузаантай, 
цайвар бороос саарал өнгөтэй, органик бодисгүй байх нь элбэг. Энэ нь В давхаргаас 
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эрс ялгагдах бөгөөд В давхарга нь нягт, маш хуурай, улаавтар туяатай өнгөтэй юм. Энэ 
хэвшинжийн хөрсний зарим шинж чанарыг Хүснэгт 2 - 13-д үзүүлэв.  
 
ХҮСНЭГТ 2 - 13. УХАА ГҮВЭЭ, ТОЛГОДЫН ШАВРАНЦАР, КАРБОНАТЛАГ, ЦАЙВАР БОР ХӨРСНИЙ ГОЛ 

ҮЗҮҮЛЭЛТ 

No Хөрсний 
зузаан 

Шаварлагийн агууламж,  
% pH 

100 г хөрсөнд агуулагдах 
агууламж 

Фосфор Kали 
1 3-5 cм 24 7.9-8.2 1.3 мг 20 мг 
 
Гүвээ, толгодын элсэнцэр, чулуурхаг, карбонатлаг, цайвар бор хөрс 
Энэ төрлийн хөрсний гарал үүсэл, тархалт нь дээр дурдсан хөрстэй төсөөтэй бөгөөд 
харин механик бүрэлдэхүүнээрээ өөр өөр байдаг. Наангилаг нарийн ширхэгтэй хэсгийн 
эзлэх хувь 10-20%-ийн хооронд хэлбэлзэнэ. Хөрс шүлтлэг орчинтой. Хөдөлгөөнт 
хэлбэр дэх фосфорын хэмжээ 1.2 мг, хөдөлгөөнт кальцийн катион ихээхэн хэмжээтэй 
юм. Гүвээ толгодод тархсан хөрс нь газар тариалан, ХАА-д төдийлөн тохиромжгүй 
бөгөөд харин түр зуурын бэлчээрт ашиглаж болох юм. Үндсэн шинжийг Хүснэгт 2 - 14-д 
үзүүлэв.  
 

ХҮСНЭГТ 2 - 14. ГҮВЭЭ, ТОЛГОДЫН ЭЛСЭНЦЭР, ЧУЛУУРХАГ, КАРБОНАТЛАГ, ЦАЙВАР БОР 
ХӨРСНИЙ ГОЛ ҮЗҮҮЛЭЛТ 

No Хөрсний 
зузаан 

Шаварлагийн агууламж,  
% pH 

100 г хөрсөнд агуулагдах 
агууламж 

Фосфор Kали 
1 5-7 см 10-20 8.2 1.2 мг 17 мг 

 
 
Хайргархаг шаварлаг, карбонатлаг, цайвар бор хөрс 
Энэ хэвшинжийн хөрсөнд хог ургамал зонхилсон өвслөг ургамал ургах бөгөөд 
карбонатлаг байранд хурдсын өгөршлийн үйрмэг чулуу нэлээд агуулагдана. Хөрсний 
гадаргыг 0.3-0.6 см зузаантай нарийн ширхэгтэй шавар бүрхэн хучсан байдаг. Энэ 
нимгэн үеийн доор нь тод өнгийн 12 см зузаантай, хуурай, нягт А давхарга залган 
оршино. Энэ давхарга нь бөөмөрхөг бүтэцтэй ба ихэнхдээ үндэсгүй байдаг. В давхарга 
нь маш нягт, хатуу бөгөөд улаан өнгөтэй. Гол үзүүлэлтүүдийг Хүснэгт 2 - 15-д үзүүлэв.  

 

ХҮСНЭГТ 2 - 15. ХАЙРГАРХАГ ШАВАРЛАГ, КАРБОНАТЛАГ, ЦАЙВАР БОР ХӨРСНИЙ ГОЛ ҮЗҮҮЛЭЛТ 

No Хөрсний 
зузаан 

Шаварлагийн 
агууламж,  % pH 

100 г хөрсөнд агуулагдах 
агууламж 

Фосфор Kали 
1 5-7 см 10-20 8.5-9.2 1.2 мг 21 мг 

 
 
Хайргархаг, элсэнцэр, карбонатлаг, давсархаг говийн цайвар бор хөрс 
Энэ хэвшинжийн хөрс нь өмнө бичсэн хэв шинжийн хөрснүүдийн гарал үүсэл, 
тархацтай төстэй боловч гадарга дээрээ үйрмэг чулуу ихтэй, нэлээд элэгдэж 
эвдэрсэнээрээ ялгаатай юм. шингээгдсэн сууриудын нийлбэр 27.2-34.5мг/100 г-экв 
хүрэх бөгөөд кальц магнийн эзлэх хувь нь бараг ижил байдаг. Элсний агуулагдах 
хэмжээ 13.2-19.2% хүрнэ. Нийт азотын хэмжээ 0.01-0.09% байгаа нь энэ хөрс 
ялзмагийн агууламж нэн багатайг харуулна. Бусад үзүүлэлтүүдийг Хүснэгт 2 - 16-д 
үзүүлэв. 



 

II-57 

ОЮУ ТОЛГОЙ ХХК, БОНБНҮ-ний тайлангийн нэмэлт тодотгол – Оюу Толгойн 
Ордоос Зэс, Алт Олборлох, Боловсруулах Төслийн Өргөтгөл Шинэчлэлтийн 

Нэгдсэн Төсөл  

Тайлан боловсруулсан: 
НАТУР ФРЕЙНДЛИ ХХК 

ХҮСНЭГТ 2 - 16. ХАЙРГАРХАГ, ЭЛСЭНЦЭР, КАРБОНАТЛАГ, ДАВСАРХАГ ГОВИЙН ЦАЙВАР БОР ХӨРС 

No Ялзмагт үеийн 
зузаан 

Ялзмагийн агууламж, 
% pH 

100 г хөрсөнд агуулагдах 
агууламж 

Фосфор Kали 
1 12 см 0.58-0.67 8.2-8.4 1.0 мг 17 мг 

 
Элсэн хучаас бүхий давсархаг, говийн цайвар бор хөрс 
Энэ хэвшинжийн хөрсний тархсан байдал нь өмнө дурдсан хөрсүүдээс ихээхэн 
ялгаатай. Энэ хөрс нь голын хөндийд нэлээд их өвс ургамал, бут сөөгтэй газарт 
тархдаг. Хөрсний гадарга дээр нарийн ширхэгтэй, шаварлаг бүрхээгүй байдаг. Энэ хөрс 
нь элснээс бүрдсэн 10 см зузаан А үе давхаргатай. Хөрсний өнгөн хэсэгт 10% давсны 
хүчилд бургихгүй, харин хөрсний доод шороолог хэсэгт бургина. Энэ хөрс бага зэрэг 
шүлтлэг. Ялзмагийн хэмжээ хөрсний өнгөн хэсэгт бага бөгөөд доошлох тутам 
нэмэгдэнэ (Хүснэгт 2 - 17). 
 

 ХҮСНЭГТ 2 - 17. ЭЛСЭН ХУЧААС БҮХИЙ ДАВСАРХАГ, ГОВИЙН ЦАЙВАР БОР ХӨРС 

No Хөрсний 
зузаан 

Шаварлагийн агууламж, 
% pH 

100 г хөрсөнд агуулагдах 
агууламж 

Фосфор Kали 

1 10 cм 10-20 8.2 1.2 мг 21 мг 

 

Чулуурхаг, карбонатлаг, давсархаг, хээршсэн нугат-цайвар бор хөрс 
Хээршсэн нугат цайвар бор хөрс нь салхи усны нөлөөгөөр тогтворжисон хөрсний 
хэвшинжид багтах бөгөөд түр зуурын голын сайрын аллювын ба бэлийн хурдастай 
газарт тархсан байдаг. Ийм хөрс тархсан газарт өвслөг бут сөөг зонхилон ургана. 
Хөрсний гадарга дээр 3-8 см зузаантай аллювын элсэн хучаас, мөн 2-3 см зузаантай 
нарийн ширхэгт шаварлаг хучаас тогтсон байдаг. Ялзмагт А давхаргад карбонатлаг 
давсны ба зосорхог улаан төмрийн ислийн толбууд ажиглагдана. Ялзмагт үе давхарга 
10-12 см зузаан, ялзмагийн хэмжээ ялзмагт өнгөн хэсэгт 0.56-0.67%, нийт азот 0.08-
0.16% хүрнэ. Хөрсний урвалын орчин рН=8.0-8.1 байна. Шингээгдсэн сууриудын 
хэмжээ үе давхарга бүрт өөр өөр бөгөөд 15.0-36.0 мг-экв/100г-ийн хооронд хэлбэлзэнэ. 
Энэ хэвшинжийн хөрс тогтворжилт нь хур борооны байдлаас ихээхэн шалтгаалдаг. 
Хөрсний үндсэн үзүүлэлтүүдийг Хүснэгт 2 - 18-д үзүүлэв. 
 

ХҮСНЭГТ 2 - 18. ЧУЛУУРХАГ, КАРБОНАТЛАГ, ДАВСАРХАГ, ХЭЭРШСЭН НУГАТ-ЦАЙВАР БОР ХӨРС 

 
 
Элсэн манхан доорхи үйрмэг чулуутай, карбонатлаг, давсархаг, хээршсэн 
нугат-цайвар бор хөрс 
Энэ хэвшинжийн хөрс нь 10 см-ээс илүү зузаантай элсэн хучаастай байдаг. Энэ элс нь 
ихээхэн хөдөлгөөнтэй нүүдэг бөгөөд элсний зузаан нь хавар, намрын салхины 
чиглэлээс шалтгаалан ихээхэн хэлбэлзэнэ. Ийм хэвшинжийн хөрсний бүтэц тааруу, 
шим тэжээлийн бодис багатай тул үржил шимээр бага хөрсөнд тооцогдоно. Элсэн 
манхан дорхи хөрсний ерөнхий үзүүлэлтүүдийг Хүснэгт 2 - 19-д үзүүлэв. 

 

No Хөрсний 
зузаан 

Шаварлагийн 
агууламж, % pH 

100 г хөрсөнд агуулагдах 
агууламж 

Фосфор Kали 
1 10-12  cм 0.56 – 0.67 8.0-8.1 1.2 мг 21 мг 
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ХҮСНЭГТ 2 - 19.  ЭЛСЭН МАНХАН ДООРХИ ХӨРСНИЙ ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД 

No Хөрсний 
зузаан 

Шаварлагийн агууламж, 
(%) pH 

100 г хөрсөнд агуулагдах 
агууламж 

Фосфор Kали 
1 8 0.26-0.33 8.0-8.1 0.03-1.08 мг 16.5мг 

 
Шал хөрс 
Шал хөрсний тархац, шинж чанар нь ихээхэн онцлогтой. Шал хөрс нь хөндийн 
голдирол, хотос, нам хэсэгт тааралдана. Шал хөрсний гадарга нь хавар зуны халиа, 
шар усанд байнга өртөж байдаг бөгөөд энэ нь ул хөрс бүрэлдэн тогтох гол хүчин зүйл 
болж өгдөг. Шал хөрсөнд хөрсний үе давхаргууд байдаггүй. Шал хөрстэй газар нь эрт 
дээр үед ургамалд тэжээл, байгалийн бордоо болж өгдөг байв. Харин одоо тэнд давс 
их, шим тэжээлийн бодис багатай болсны улмаас түүнийг ашиглах нь ховор болсон. 
Оюу Толгой орчим дахь шал хөрс нь NaCl, CaCl2, MgCl2, FeCl3, AlCl3 зэрэг хлорт нэгдэл 
агуулдаг. Энэ төрлийн хөрсний гол үзүүлэлтийг Хүснэгт 2 - 20-д харуулав.  
 

ХҮСНЭГТ 2 - 20. ХАЙРГАРХАГ НУГЫН ХЭЭРШСЭН ЦАЙВАР БОР ХӨРСНИЙ ГОЛ ҮЗҮҮЛЭЛТ 

No Хөрсний 
зузаан 

Шаварлагийн агууламж 
(%) pH 

100 г хөрсөнд агуулагдах 
агууламж 

Фосфор Kали 
1 1-3 см 0.65 8.4-9.2 1.2 мг 21 мг 

 
2.4.2. Төсөл хэрэгжих орчны хөрсөн бүрхэвчийн элэгдэл эвдрэл, бохирдол  
 
2.4.2.1. Хөрсөн бүрхэвчийн элэгдэл, эвдрэл 
 
Говийн гандуу хуурай хөрс нь салхинд элэгдэхээс гадна малын хөл болон машин замд 
сүйтгэгдэнэ. Элэгдлээс болж хөрс хомсдох нь ургамалжилтын олон янз байдал 
хомсдож, экологийн бүтэц өөрчлөгдөж, бэлчээрийн үржил шимт байдал буурахад 
хүргэнэ. Энэ асуудал машин унаа явах зассан зам байхгүй, мөн бэлчээр ихээр 
талхлагдсан тус газар нутагт хурцаар тавигдаж байна.  Төслийн талбай орчмын цөлийн 
бор саарал хөрсний гадаргуу дээр үүссэн нарийн ширхэг бүхий лаг шавар давхарга нь 
салхины элэгдлээс хамгаалах хуяг болж өгдөг. Газрын гадаргын ийм хуяг нь газрын 
өнгөн давхаргын хязгаарлагдмал органик бодисуудыг тогтоон барьдаг. Энэхүү өнгөн 
хөрсний хуягийг сүйтгэх нь салхины элэгдлийн үед дэд хөрс ил гарч, органикийн 
агууламж буюу шим тэжээлийн бодисын агууламж багасч, хөрсний бүтэц алдагдахад 
хүргэдэг. Үр, үндэс нь ил гарснаас болж ургамалжилтын нөхөн төлжих чадавхи салхины 
элэгдлийн үед мөн хомсдоно. 
 
ОТ төслийн талбайн хөрсөнд бэлчээрийн талхлагдлаас хурдассан говийн бүсийн 
цөлжих процесс ихээр нөлөөлж байна. Ханбогд суманд мал ихээр бөөгнөрсөн нь 
газрын бэлчээрийн даацаас 3 дахин их байна. Мөн автомашин байнгын хөдөлгөөн нь 
газрыг ихээр доройтуулж байна. Уурхайн хайгуулын талбайн орчимд урьд өмнө нь 
үүссэн машин зам болон хаа сайгүй гаргасан шинэ зам нь хавар, намрын хүчтэй 
салхинд овойж өргөгдсөн хөрс сүйтгэгдэж байна. Машины олон салаа замууд зэрэгцэн 
гарсан ба өрөмдлөгийн газраас КЭМП-д хүрэхэд 13 салаа зам байна. Төслийн талбайд 
тархсан цөлийн цайвар бор хөрс нь түр зуурын бага хэмжээний борооны дараа усны 
элэгдэлд өртөмтгий байдаг байна. Хөрс нь сүйтгэгдсэн болон ургамлан бүрхэвч 
багатай газарт усны элэгдэл улам бүр эрчимжинэ. Оюу Толгой төслийн талбай дотор 
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хийсэн судалгаагаар өмнөх хайгуулын үйл ажиллагаанаас үүдэн хөрс ноцтой 
бохирдсон нь нотлогдоогүй. Өрөмдлөгийн шингэн хуримталсан болон шаар тунадас 
бүхий газрыг цэвэрлэж, нөхөн сэргээх, хаягдал тосыг тухайн газраас зайлуулах ажлыг 
хийсэн байна.  
 
Оюу Толгой төслийн үйл ажиллагааны явцад лицензийн талбай дотор 2008 онд 334 га, 
2009 онд 330.8 га, 2010 онд 471.37 га талбайн хөрс эвдэрсэн байна. Мөн 2010 онд 
лицензийн талбайн гадна хэсэгт Оюу Толгой-Гашуун Сухайт чиглэлийн замын суурийг 
бэлтгэхэд 105 га, орон нутгийн нисэх онгоцны буудлыг нүүлгэн шилжүүлэхэд 112.88 га, 
35 кВт-ын эрчим хүчний дамжуулах шугамын багануудын тулгуур суурийг барихад 0.11 
га, хаягдал хадгалах байгууламжийн хөрсний судалгааны малталт хийхэд 0.02 га, тоон 
холбох шугамтай радио цамхгийн 1, 2 дугаар суурийг барихад 0.012 га газар тус тус  
эвдэрчээ. 2010 онд орон нутгийн нисэх онгоцны буудлын нисэх зурвасыг шинээр барих 
ажлын хүрээнд хайрга болон дүүргэгч материал авч ашигласан 2 цэгийн 9.49 га, 
онгоцны буудлын барилгын ажлын талбайгаас хайрга болон дүүргэгч материалын 
талбай хүрэх замын 6.75 га, Оюу Толгой-Гашуун Сухайт чиглэлийн замын суурь 
бэлтгэх ажлын хүрээнд хайрга болон дүүргэгч материал авч ашигласан 5 цэгийн  9.33 
га буюу нийт 25.57 га талбайд техникийн нөхөн сэргээлт хийснээс гадна онгоцны 
буудлын барилгын ажлын талбайгаас хуулсан шорооны түр овоолго хүртэл 59.63 га 
талбай болон замын суурь бэлтгэх ажлын явцад хөндөгдсөн бэлчээрийн 0.09 га 
талбайд техникийн болон биологийн нөхөн сэргээлт хийж, нийт 85.29 га талбайг нөхөн 
сэргээлтэд хамруулсан байна. 
 
2.4.2.2. Хөрсөн бүрхэвчийн бохирдол 
 
2010 оноос өмнө хийгдсэн хөрсний хяналт шинжилгээний үр дүн 
Төсөлд хамрагдах нутгийн хөрс нь гол төлөв 1%-иас бага хэмжээний ялзмагтай, сул 
шүлтлэг урвалын орчинтой байдаг. Шингээгч цогцын багтаамж хөрсний давхрага бүрд 
харилцан адилгүй боловч шингээгдсэн суурьт кальцын катион зонхилдог. Цөлийн бор 
саарал хөрс үүсч хөгжих нөхцөл нь бусад хэв шинжийн хөрснийхөөс ялгаатай. Учир нь 
хур бороо ховортой хуурай гандуу уур амьсгалтайн улмаас хөрсний 80% нь эрдэсждэг. 
Хөрс нь ялзмаг бага, шүлтэг орчинтой тул тоосорхог хэсэг ихтэй. Хөрс нь хялбархан 
бутарч нунтаг болдог. Карбонат ба бикарбонат кальци, магнийн давс нь хөрсийг 
шүлтлэг орчинтой болгодог. Говийн хөрс тогтворжиход хөрсний чийгийн горим их нөлөө 
үзүүлсэн гэж судлаачид үздэг. Түүний  нөлөөгөөр хөрсний өнгөн хэсэг дээр карбонат, 
бикарбонат хуримтлагдаж давс агуулсан нимгэн тоосорхог үе бий болдог (Димо ба 
бусад, 1971) гэжээ. Хөрсөнд Cu, Au, Al, Fe их байдаг тул хөрсний цахилгаан дамжуулах 
чадвар өндөр байдаг3. 2003, 2004 онд хийсэн явуулын судалгааны үед өөр өөр газрын 
өөр өөр үе давхрагаас 12 дээж цуглуулан авч микроэлементүүдийн хэмжээг Байгаль 
орчны хяналтын төв лабораторид шинжлүүлсэн. Шинжилгээний дүнг дараагийн 
хуудсуудад дэлгэрэнгүй тодорхой тодорхойлсон.  
 
 
2010 онд хийсэн хөрсний хяналт-шинжилгээний үр дүн 
Хөрсний органик агууламж 0-30 см-т дунджаар 0.61% байна. Ялзмагт үе давхаргын 5-

                                                
3 Эко Трейд ХХК, Оюу толгойн ордоос зэс, алт олборлох, боловсруулах төслийн БОНБНҮ-ний тайлан, 
2006 
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15 см-т 1.01% болсон ба гүн рүүгээ 30-40 см-т 2.05% агууламжтай болтол нэмэгдсэн 
байна. Хөрсний урвалын орчин (рН) ерөнхийдөө сул шүлтлэг бөгөөд өнгөн хэсгээс гүн 
рүүгээ 8.92-9.69 болж өссөн байна. Карбонат өнгөн хэсэгт 2.18%, гүн рүү 30-40 см-т 
16.15% байна. Хөрсний шингээгдсэн суурьт кальцийн ион давамгайлж, сууриудын 
нийлбэр өнгөн хэсэгт 22.2 мг-экв/100г, 30-40 см гүнд 61.9 мг-экв/100г агууламжтай 
байна. Шим тэжээлийн бодисуудаас фосфор хөрсний өнгөн үе давхаргад 1.23 мг-
экв/100г, кали 16 мг-экв/100г хэмжээтэй агуулагдаж, хөрсний гүн рүү элемент тус 
бүрийн агууламж буурсан үзүүлэлттэй байна. Мөн хөрсний механик бүрэлдэхүүнд 
молекулын хэмжээтэй нарийн шавар (<0.002мм), тоос  (0.002-0.05мм), элс (0.05-2мм), 
чулуу (>2мм) гэх мэт олон янзын ширхгүүд багтана. “Тэнцүү талт гурвалжны арга”-ыг 
ашиглан хөрсний механик бүрэлдэхүүнийг тодорхойлсон. Хөрсний энэ ангилалд 
механик бүрэлдэхүүнийг 13 хэвшинжид хуваадаг. Оюу Толгойд өнөөг хүртэл явуулсан 
хөрсний судалгааны үр дүнд механик бүрэлдэхүүний шавар (A), элс ихтэй шавар (As), 
элс ихтэй хүнд шавар (La-s), хүнд шавранцар (La) гэсэн 4 хэвшинж илэрсэн байна 
(Зураг 2 - 23).  
 

 
 ЗУРАГ 2 - 23. ОЮУ ТОЛГОЙ ОРЧМЫН ХӨРСНИЙ МЕХАНИК БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙ АНГИЛАЛ 
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Оюу Толгой орчимд Газарзүйн хүрээлэнгийн эрдэмтэн О.Батхишигийн (БОНБНҮ-ий 
багийн гишүүн) 2007 онд явуулсан судалгааны дүнгээр элс ихтэй шавар  (As), элс ихтэй 
хүнд шавар (La-s), хүнд шавранцар (La) механик бүрэлдэхүүнтэй хөрсийг тогтоож 
байсан. 2010 оны судалгаагаар лицензийн талбайн зүүн захаас зүүн тийш 5 км орчим 
зайд байрлах хадат толгодын урд үзүүрийн Бор Хошуу нэртэй толгойн хөрс шавар (A) 
механик бүрэлдэхүүнтэй болохыг нэмж тогтоов (Хүснэгт 2 - 21).  
 

ХҮСНЭГТ 2 - 21. ОЮУ ТОЛГОЙ ОРЧМЫН ХӨРСНИЙ МЕХАНИК БҮРЭЛДЭХҮҮН,% (2010 ОН) 

Байршил Нэр 

Механик бүрэлдэхүүн, % 
(хэмжээ, мм) Чулуу, 

%>2мм 
Механик 

бүрэлдэхүүн Элс (2-0.05 
мм) 

Тоос 
(0.05-

0.002 мм) 
Шавар 

Амттайн тойром SMP-AmTo 44.0 43.9 12.1 0.0 La 
Гүний Хоолой SMP-PL03 76.0 16.2 7.7 16.0 As 
Ундайн сайр SMP-UnRi 68.9 23.4 7.7 15 As 
Бөгтөр Хөөвөр  SMP-BuKh 61.6 29.3 9.2 13 As 
Бор Хошуу SMP-BoKh 70.3 19.0 10.6 6 A 
Гашуун Сухайт SMP-Ga Su 54.2 36.6 9.2 5 La-s 
ОТ-н агуулахын орчим SMP-WaHo 60.1 32.0 7.9 58 La-s 
Хайрганы үйлдвэр 
орчим SMP-QrBP 67.4 26.3 6.3 16 As 

Тэсрэх бодисын 
үйлдвэр орчим SMP-EP01 68.9 23.4 7.7 47 As 

Тэсрэх бодисын 
агуулах орчим SMP-EP02 63.0 27.8 9.2 7 As 

Дизель станцын орчим SMP-DS01 39.6 43.9 16.5 0 La 
 

ХҮСНЭГТ 2 - 22. ОЮУ ТОЛГОЙ ОРЧМЫН ХӨРСНИЙ ХИМИЙН ШИНЖ ЧАНАР 

Байршил Н
Нэр 

р
рН 

CaCO3 
N-NO3 

% 
мг/100г 

Ялзмаг N-NO3 
мг/100г 

Хөдөлгөөнт, 
мг/100г 

Е
EС2.5 

d
dS/m 

Солилцоот, 
мг-экв/100г 

Р2O5 К2O Сa2+ Мg2+ 

Амттайн тойром MP-
AmTo 7.82 4.91 1.26 6.12 1.73 34.0 0.015 125.0 25.0 

Гүний Хоолой MP-
PL03 8.69 1.82 0.49 0.25 2.39 7.3 0.069 13.4 2.1 

Ундайн сайр MP-
UnRi 7.67 4.55 1.06 2.00 0.64 7.6 0.004 95.0 15.3 

Бөгтөр Хөөвөр  MP-
BuKh 8.94 3.82 0.77 0.41 1.07 12.0 0.178 22.9 5.2 

Бор Хошуу MP-
BoKh 9.53 5.09 0.53 0.25 0.97 0

30.0 0.141 20.3 5.2 

Гашуун Сухайт MP- 
aSu 9.11 4.55 0.70 0.02 1.25 22.0 0.200 18.8 6.9 

ОТ-н агуулахын 
орчим 

MP-
WaHo 8.21 6.73 0.97 0.10 1.55 5.0 0.559 25.0 5.2 

Хайрганы 
үйлдвэр орчим 

MP-
QrBP 8.88 10.20 1

.46 0.20 0.79 1.3 0.081 21.8 2.1 

Тэсрэх бодисын 
үйлдвэр орчим 

MP-
EP01 9.82 9.65 0.66 0.25 0.52 1.7 0.445 35.0 6.9 

Тэсрэх бодисын 
агуулах орчим 

MP-
EP02 9.54 10.02 0.65 2.00 0.85 6.0 1.051 59.0 10.3 

Дизель станцын 
орчим 

MP-
DS01 8.75 9.29 0.97 0.76 0.49 7.9 0.009 99.0 17.3 
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Оюу Толгой орчмын өнгөн хөрсний 0-20 см дахь үржил шимт хөрсний ялзмагийн 
агууламж 0.49-1.46%, азот 0.25-6.12 мг/100г, хөдөлгөөнт фосфор 0.49-2.36 мг/100г, 
хөдөлгөөнт кали 1.3-34.0 мг/100г агууламжтай байгаа бөгөөд хөрсний ялзмаг нь 60 см 
хүртэлх гүн рүү нэмэгдэж, харин бусад шим тэжээлийн бодисууд буурч байна. Хөрсөнд 
шингээгдсэн нийт суурьт ионы агууламж 15.5-150.0 мг/100г байгаагаас кальцийн ион 
давамгайлж байна. Ерөнхийдөө нийт суурьт ионы агууламж хөрсний гүн рүү нэмэгдэх 
зүй тогтолтой байна.  Мөн хөрсний бүх үе давхарга карбонатыг тодорхой хэмжэгээр 
агуулдаг бөгөөд хөрсний урвалын орчин (рН) нь саармагаас сул шүлтлэг байна 
(Хүснэгт 2 - 22). 
 
Хүнд металл 
Хөрсөнд үл мэдэг хэмжээтэй агуулагдах металл нь ургамал, амьтны өсөлт, хөгжилтийг 
дэмжихэд чухал боловч, тэдгээр нь их хэмжээтэй байвал микроэлемент буюу хүнд 
металл нь ургамал, амьтанд сөрөг нөлөөтэй. Төсөл хэрэгжих газар нутагт хөрсний 
микроэлементийн суурь түвшнийг тогтоох  зорилгоор судалгаа хийж байна. 2005 онд 
төслийн талбайгаас авсан дээжийн микроэлементийн шинжилгээний дүнг Хүснэгт 2 - 
23-д харуулав. Уг шинжилгээний үр дүнгээс харвал хүнд металлын хэмжээ уг талбайд 
нэг ижил түвшинтэй байна.  
 

ХҮСНЭГТ 2 - 23. ОЮУ ТОЛГОЙ ОРЧМЫН ХӨРСНИЙ МИКРОЭЛЕМЕНТИЙН ХЭМЖЭЭ 
Химийн 
элемент 

Хэмжих 
нэгж 

Дээж 
авсан цэг  

# 1 

Дээж 
авсан цэг    

# 2 

Дээж 
авсан цэг  

# 3 

Дээж 
авсан цэг  

# 4 
Шинжилгээний 

цэг  # 5 

Хүнцэл, As мг/кг 8.5 4.7 5 8.2 6,4 
Кадми, Cd мг/кг <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 
Хром, Cr мг/кг 21 16 17 24 24 
Зэс, Cu мг/кг 29 20 23 42 28 
Мөнгөн ус, Hg мг/кг <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 
Хар тугалга, 
Pb мг/кг 5 8 5 6 5 

Никель, Ni мг/кг 13 12 12 15 15 
Төмөр, Fe мг/кг 23 000 18 000 17 000 27 000 21 000 

Эх үүсвэр: ОТ орчмын хөсрний дээжийн шинжилгээний дүн, 2005 он 
 

Хөрсний дээж авах цэгийн байршил (Зураг 2 - 24)-ыг сонгохдоо аль болох хөрсний олон 
янз төрлүүдийг хамруулах боломжийг харгалзан үзсэн. Үүнд: 

 Дээж  1: Хайргархаг, элсэнцэр, карбонатлаг, давсархаг говийн цайвар бор хөрс; 
 Дээж  2: Карбонатлаг, давсархаг, хээршсэн цайвар бор хөрс; 
 Дээж 3: Чулуурхаг, карбонатлаг, давсархаг, хээршсэн нугат-цайвар бор хөрс; 
 Дээж 4: Элсэн манхан доорх үйрмэг чулуутай, карбонатлаг, давсархаг, хээршсэн 

нугат-цайвар бор хөрс; 
 Дээж 5: Гүвээ, толгодын элсэнцэр, чулуурхаг, карбонатлаг, цайвар бор хөрс. 
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ЗУРАГ 2 - 24. ХӨРСНИЙ ДЭЭЖ АВСАН ЦЭГИЙН БАЙРШИЛ 

Эх үүсвэр: “Эко Трейд” ХХК, 2006 
 

Төсөл хэрэгжиж буй талбай нь хүнд эрдэс бодис бүхий хөрсөн дээр оршдог нь төв 
Оюугийн гадаргаас гарч ирснээр батлагдана. Эдгээр эрдэсжисэн бүс нутгийг багагүй 
хугацаанд шинжлэн судлах шаардлагатай. Хөрсний хүнд металлын элементэд 
эрдэсжилтийн үзүүлэх нөлөөллийг тогтоохын тулд Төв Оюу болон Ундайн голын 
ойролцоох цэрдийн болон сүүлд үүссэн хурдас бүхий хөрсөн дээр баригдсан КЭМП 
зэрэг газруудад харьцуулах судалгаа хийсэн. Байгаль орчин, хэмжилзүйн төв 
лабораторийн хийсэн шинжилгээний үр дүн болон агууламжийн гүнийг тогтоох 
шинжилгээний дүнг Хүснэгт 2 - 24-д харуулав. Эдгээр шинжилгээний дүнг Даланзадгад 
болон Улаанбаатар хотын (илүү чийгтэй хөрсөнд) хүнд металлын дундаж агууламжтай 
харьцуулалт хийлээ.  
 

ХҮСНЭГТ 2 - 24. ХҮНД МЕТАЛЛЫН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ДҮН, ДЭЭЖ АВСАН ГҮНИЙ ХЭМЖЭЭ 

No Байршлын 
координат 

Дээж 
авсан 

газрын гүн 

Химийн элементийн агууламж (мг/кг) 

Pb Cu Zn Cd Ni Fe 

1 

N 648042 
E 4766974 
Шинээр 
баригдсан КЭМП 

0-18 см 13.0 31.0 67.0 <1 32.0 33.4 
20-30 см 14.0 34.0 76.0 <1 15.0 42.7 
45-65 см 14.0 47.0 74.0 <1 19.0 39.7 
150-160 см 13.0 136.0 79.0 <1 11.0 51.8 
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No Байршлын 
координат 

Дээж 
авсан 

газрын гүн 

Химийн элементийн агууламж (мг/кг) 

Pb Cu Zn Cd Ni Fe 

2 
N 650497 
E 4763574 
Төв Оюу 

0-10 см 101.0 379.0 57.0 <1 19.0 43.8 
20-30 см 158.0 574.0 44.0 <1 12.0 55.5 
30-40 см 180.0 628.0 37.0 <1 9.0 53.1 
50-60 см 276.0 676.0 26.0 <1 4.0 65.9 
70-80 см 132.0 376.0 16.0 <1 5.0 47.3 

Даланзадгад хотын хөрсөнд 
дунджаар 3.3 6.3 - - 5.4 - 

Улаанбаатар хотын хөрсөнд 
дунджаар 4.3 4.6 46.0 - 2.6 23940 

 
Энэхүү дүнгээс харвал хүнд металлын суурь агууламж нь Даланзадгад болон 
Улаанбаатартай харьцуулахад арай бага байна. Гэвч Төв Оюугийн хар тугалга, зэсийн 
агууламж нь  КЭМП-ийн орчныхоос илүү их байна. Төв Оюугийн хөрсөн дэх зэс, хар 
тугалганы агууламж харьцангуй өндөр байгаа нь хөрс эрдэсжисэн, чулуулаг элэгдэж 
өгөршснөөс шалтгаалсан гэж үзэж болох юм. Цайр, төмрийн агууламжид мэдэгдэхүйц 
өсч буй чиг хандлага ажиглагдаагүй бол эдгээр хөрсний өнгөн давхаргад никель нэлээд 
ихээр агуулагдаж байсан. Энэ нь физик, биологийн процессын дүнд гадаргуу дээр үүсч 
хуримтлагдсан байж болох юм.    
 
Урд хийсэн шинжилгээний дүнгээс үзвэл Оюу Толгой орчмын хөрсөнд агуулагдах хар 
тугалга, зэсийн хэмжээ нь Монгол Улсын стандартаас хэтрэх тохиолдол гарч байсан 
байна.  Зэсийн хэмжээ их байгаа нь тухайн районд зэс агуулсан хурдас чулуулаг элбэг 
байдагтай холбоотой байх нөхцөлтэй. Оюу Толгой орчмын хөрсөн дэх бусад 
микроэлементийн хэмжээ, тухайлбал мөнгөн усны хэмжээ зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс 
хэтрээгүй байна. Хөрсөн дэх микроэлементийн хэмжээг элемент тус бүрээр нь  авч 
үзвэл: 

 Зэс ( Cu) - Хөрсний өнгөн хэсэгт ба зэс агуулсан хурдастай газрын хөрсөн дэх 
зэсийн хэмжээ нь зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнээс 3-6 дахин их байна  Ажилчдын 
байрны ойр орчмын хөрсний 16-38 см гүнд зэс 31.0-48.0 мг/кг, 100 см гүнд 136.0 
мг/кг илэрсэн нь зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ (100.0 мг/кг)-нээс хэтрээгүй. Харин 
хөрсний гүний дагуу доошлох чиглэлд зэсийн хэмжээ ихэсч, 676.0 мг/кг хүрч 
илэрсэн байна. 

 Никель (Ni) -Оюу Толгой орчмын хөрсөнд хэвийн хэмжээтэй (4.0 мг/кг-19.0 мг/кг) 
агуулагдаж байгаагаас харвал хүний эрүүл мэнд, байгаль орчинд сөрөг 
нөлөөлөл учруулахааргүй байна гэж үзэж болно. Никель говийн шүлтлэг (pH 8-9) 
хөрсөнд нэлээд тогтвортой байдаг бөгөөд түүний хөрсөнд байж болох 
зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ 150 мг/кг байдаг тул тухайн орчны хөрсөн дэх 
агууламж нь харьцангуй бага байна.  

 Цайр (Zn) – Шинжилгээ хийсэн бүх цэгт 16.0 мг/кг-76.0 мг/кг илэрсэн буюу 
стандарт (300 мг/кг)-аас бага байна.  

 Хар тугалга (Pb) - Шинэ КЭМП-ийн орчинд 13.0 мг/кг-14.0 мг/кг илэрсэн ба харин 
төв Оюугийн хэсэгт 101-276 мг/кг илэрсэн байна. Хөрсний 30-60 см гүнд 
зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ (100.0 мг/кг)-нээс 2.7 дахин хүртэл хэтэрч илэрчээ. 
Харин хөрсний гадаргад төдийлөн их биш байна. Харин хөрсний гүний дагуу 
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доошлох тусам хар тугалгын агуулга ихсэж байгаа нь байгалийн хурдас 
чулуулагтаа хар тугалгын агуулга өндөр байна гэж үзэж болох талтай. 

 Кадми (Cd) - Оюу Толгой орчмын хөрсөнд хэвийн хэмжээтэй буюу 1.0 мг/кг-аас 
бага илэрсэн (зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ нь 3.0 мг/кг) байна. Зэс, хар тугалга 
нормоос бага зэрэг хэтэрч илэрсэн нь төслийн үйл ажиллагаатай хамааралгүй 
юм. Учир нь дээж авах үед төслийн үйл ажиллагаа эхлээгүй байснаас гадна 
дээж авсан цэгүүдийн байршил нь төслийн талбайд идэвхитэй хийгдэж байсан 
өрмийн талбайн гадна талаас авч байсан гаас алслагдмал зайд байгаа болно.  

 
Төслийн үйл ажиллагаанаас буюу химийн бодисын асгаралт зэргээс хөрсөн бүрхэвчид 
үзүүлэх нөлөөллийг Хүснэгт 2 - 25-д нэгтгэн үзүүлэв.  
 

ХҮСНЭГТ 2 - 25. ХИМИЙН БОДИСООС ХӨРСӨН БҮРХЭВЧИД НӨЛӨӨЛӨХ БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭ 

Болзошгүй нөлөөллүүд 
Нөлөөллийн үр дагавар 

Маш 
бага Бага Дунд Их Онц 

аюултай 
Оюу Толгой төслийн барилга 
байгуулалтын ажилд хэрэглэгдэж байгаа 
бодисын хадгалах, агуулахын барилгын 
хийц, инженерийн байгууламжийн 
төлөвлөлт, үйл ажилдлагааны 
доголдлоос үүдэн хөрсөнд химийн бодис 
алдагдах 

 

 +  

 

Химийн бодисыг тээвэрлэх, түгээх, 
хүлээн авах, хадгалах үйл ажиллагаа 
шаардлагын дагуу зөв явагдаагүйгээс 
химийн бодис хөрсөнд алдагдаж, хөрс 
бохирдуулах 

 

 +  

 

Хөрсөнд алдагдсан химийн бодисоос  
хүн, амьтан, ургамалжилт, гадаргын 
болон газар доорхи усанд дам нөлөөлөл 
учруулах 

 

 +  

 

Дулааны төв системээс гарах үнс болон 
үнсэн сангаас хөрсөнд нөлөөлөх, хөрс 
бохидуулах   

 
 +  

 

   4   
 
Оюу Толгойн талбайд хийж байгаа хөрсний мониторингийн шинжилгээний дүнгээс 
харахад хөрсний бохирдлын хэмжээ нэмэгдэж байгаа нь тогтоогдоогүй байна. Дээрх 
мэдээллүүдийг Оюу Толгой төслийн байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан 
үнэлгээний тайлан болон Оюу Толгойд сүүлийн жилүүдэд тогтмол хийгдсэн байгаль 
орчны хяналт, шинжилгээний ажлын үр дүнгүүдээс дэлгэрүүлэн үзэх боломжтой. 
 
2.3.3. Төслөөс хөрсөн бүрхэвчид нөлөөлөх байдал, үнэлгээ 
 
Нөлөөлөлд өртөх байдал 
Төслийн үйл ажиллагааны үед Оюу Толгой төслийн талбайд ил уурхай 100.5 га, 
хаягдал чулуулаг болон хүдрийн овоолгоор 1382.7 га, боловсруулах үйлдвэр 2.04 га, 
хаягдал хүдрийн далан болон бусад усан сангууд 1226.8 га, орон сууцны талбай 53.4 
га, дотоодын зам, шугам хоолой байгуулснаас 85.4 га талбайн хөрсөн бүрхэвч 
нөлөөлөлд өртөх буюу хуулагдах, дарагдах, ухагдах, доройтох зэрэг элэгдэл, эвдрэлд 
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орно. Оюу Толгой төслийн үйл ажиллагаатай холбоотойгоор нөлөөлөлд өртөх талбайн 
хөрсний хэмжээ, төрлийг Хүснэгт 2 - 26-д үзүүлэв.  

 

ХҮСНЭГТ 2 - 26. ТӨСЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ӨРТӨХ ХӨРСНИЙ ТАЛБАЙ, ГА 
Дд Төслийн байгууламжууд Нөлөөллийн төрөл Өртөх талбай (га) 
1 Хаягдал чулуулгийн овоолго Дарагдах 1364.359 

2 Хаягдал хүдрийг хадгалах 
байгууламж Шилжих 1226.282 

3 Хюго ордын талбай Хөрс шилжих, доройтох 690.876 
4 Ил уурхай Шилжих 255.054 
5 OT тосгон  Шилжих 82.590 
6 Хучилтын материалын овоолго Дарагдах 7.191 
7 Хүдрийн хаягдлын далан Дарагдах 4.065 
9 Овоолго Дарагдах 2.582 
10 Мухлаг Хөрс шилжих, доройтох 28.611 
11 Нүүрс, үнс агуулах газар Шилжилт 3.974 
12 Бойлерийн үндсэн байгууламж Шилжилт 0.609 
13 Үндсэн агуулах байгууламж Шилжилт 31.094 
14 Хогийн цэг Хөрс шилжих, доройтох 9.860 
15 Өнгөн хөрсний овоолго Дарагдах 0.536 
16 Борооны ус цуглуулах сан Шилжих 0.606 
17 Боловсруулаагүй усан сан Шилжих 12.002 

18 Хаягдал хүдрийг соруулах 
байгууламж Шилжих 0.350 

19 Дараахь үйл ажиллагааны агуулах 
байр Шилжих 3.930 

20 Агуулах байр Шилжих 4.087 
21 Нөөцийн талбай  Шилжих 3.882 
22 Гаалийн баталгаат агуулах Шилжих 5.686 
23 Түр контор Хөрс шилжих, доройтох 1.556 
24 Тэсрэх бодисын агуулах Шилжих 6.884 
25 Шатахуун түгээх станц  Шилжих 0.15 

26 Усан санг удирдах газрын байр, 
харуулын байр Шилжих 1.397 

27 Төмөр зам тавих газар  Шилжих 9.847 

Эх сурвалж: ОТ төслийн  AMEC IDP (2006) 
 

Ундай голын голдиролыг өөрчлөх болон барилга байгууламжид орчны усыг авч 
ашиглах нь хөрсөнд шууд нөлөөлөхөөс гадна гадаргуугийн усны түвшинг доошлуулах,  
хөрс хуурайших, улмаар элэгдэлд илүү өртөмтгий болгоход хүргэж болзошгүй. Уурхайн 
талбайд мал орж, төслийн үйл ажиллагаанд өртөн гэмтэхээс сэргийлж, талбайг хашиж 
хашаа барьсан. Талбайг  хашаалсанаар тухайн талбайд бэлчээрлэх мал сүргийн тоо 
хэмжээ хязгаарлагдсанаар байгалийн бэлчээр аливаа доройтол, элэгдэлд өртөлгүй 
байх боломжтой болохоос гадна хөрс болон ургамлын бүрхүүлд үзүүлэх эерэг 
нөлөөлөлд хяналт шинжилгээ, харьцуулалт хийх боломж бүрдэнэ. Ингэснээр хашсан 
талбай дахь ургамал хамгаалагдан, малын хөлөөр өнгөн хөрсөнд учруулах сөрөг 
нөлөөлөл үгүй болсноор хөрсний бат бэх давхраа үүсэх, хөрсний үржил шим нэмэгдэх 
эерэг нөлөөтэй.  
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Хөрсөн бүрхэвчид учруулах нөлөөлөл 
Оюу Толгойн орд орчмын нутаг нь хөрс газарзүйн мужлалаар хөрс био-уур амьсгалын 
өргөргийн бүсчлэл бүхий говийн мужийн говийн цайвар бор, цөлийн бор саарал хөрс 
бүхий XII тойрогт багтана. Тус нутаг дэвсгэрт цөлөрхөг хээрийн бор хөрсний дэд 
хэвшинж болох хээржүү цөлийн цайвар бор хөрс зонхилон тархах бөгөөд урд хэсгээр 
нь цөлийн бор саарал хөрс тааралдана. Хөрсний тархалтын байдлыг авч үзвэл 
лицензийн талбайн хойд хэсгээр нимгэн чулуурхаг цайвар бор хөрстэй байхад, урд 
хэсгийн хотгордуу газраар элсэрхэг дов ихтэй элэгдэл, эвдрэлд амархан өртөмтгий 
сийрэг элсэн цайвар бор хөрс нэлээд их талбайг эзэлнэ. Нам хотгордуу газраар 
мараалаг, хужирлаг шинжийн давсархаг хөрс хам бүрдэл үүсгэж, бага хэмжээний 
талбайг эзэлнэ. Мөн сайрын хөрс нэлээд тохиолдоно. Хөрсний гадарга нь элсэн-сайр 
чулуун хучаастай, алаг цоог бутлаг ургамлын бүрхэцтэй ба зарим газраа огт 
ургамалгүй байна. Ерөнхийдөө энэ орчмын хөрс нь ихээхэн эмзэг тул хүний үйл 
ажиллагаанаас үүдэн сөрөг нөлөөлөлд өртөхдөө хялбар байна. Машин техникийн 
хөдөлгөөн ихэссэнээс говийн цайвар бор хөрсний хучаас, нимгэн хатуу үе, бүрхүүл 
бяцарч эвдрэх, түүний дорхи хөрс нүцгэрэн ил гарснаас салхины элэгдэл, эвдрэлд 
өртөж, хөрсөн дэх органик болон шим тэжээлийн бодис багасч байна. Төслийн үйл 
ажиллагаанаас хөрсөн бүрхэвчид учруулах нөлөөллийг Хүснэгт 2 - 27-д үзүүлэв.  
 

ХҮСНЭГТ 2 - 27. ХӨРСӨНД УЧРУУЛАХ СӨРӨГ НӨЛӨӨЛЛИЙН ЭРСДЭЛИЙН ЗЭРЭГЛЭЛ 
Сөрөг нөлөөлөл Үр дагавар Магадлал Эрсдэлийн 

зэрэглэл 
Тоос хийсч, орчин тойрны хөрсний чанарыг 
муутгах Бага Болзошгүй Бага 

Төслийн бүс нутагт хөрсний нөөц алдагдах  Дунд Магад 
болох Дунд 

Усгүйжүүлэлтээс үүдэн хөрсний чийгшил 
багасах  Дунд Магад 

болох Дунд 

 
 
Оюу Толгой төслийн үйл ажиллагааны явцад хөрсөнд учруулж болзошгүй 
нөлөөллүүдийг дор багцлан үзүүлэв. Үүнд: 

 Хөрс хуулалтаас их хэмжээний хөрс эвдрэх, үржил шим нь алдагдах; 
 Уурхайн олборлолтын явцад хөрс их хэмжээгээр эвдрэх, хөрсний үржил шим 

буурч,  шинж чанар нь өөрчлөгдөх; 
 Их хэмжээний хөрс овоолгод дарагдах; 
 Барилга байгууламж, цэвэр болон бохир усны шугам хоолой, хаягдлын санг 

барьж байгуулах үед хөрс эвдрэлд орох; 
 Хүнд машин механизмын хөдөлгөөн ихсэх, олон салаа зам үүссэнээс хөрсний 

эвдрэл ихсэх; 
 Хүн амын суурьшил нягтарснаас хөрсний эвдрэл, бохирдол үүсэх; 
 Химийн бодисыг тээвэрлэх, түгээх, хүлээн авах үйл ажиллагааг шаардлагын 

дагуу зөв явуулаагүйгээс химийн бодисыг хөрсөнд алдаж, хөрсийг бохирдуулах; 
 Химийн бодис алдагдсанаас хөрс бохирдох, тэрчилэн гадаргын болон газар 

доорхи ус, ургамал, амьтанд дам нөлөөлөл үзүүлэх; 
 Хөрс салхинд хийсэх болон усанд угаагдаж элэгдэх; 
 Хөрс шороо элсжих; 
 Хөрсний биологийн нөөц хомсдох, үржил шим нь алдагдах, хуурайших; 
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 Хөрс хог хаягдлаар бохирдох; 
 Газрын хэвлийд хоосон хөндий орон зай үүссэнээс хөрсний суулт үүсэх; 
 Шатах, тослох материал, нефтийн бүтээгдэхүүн хөрсөнд нэвчиж хөрс 

бохирдуулах; 
 Дулааны станцаас гарах үнс (үнсэн сан) хөрсөнд нөлөөлөх; 
 Цөлжилт нэмэгдэх; 
 Ландшафтын өөрчлөлт гарах. 

 

2.3.4. Хөрсөн бүрхэвчид үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах, арилгах 
 
Төслийн үйл ажиллагаанаас хөрсөн бүрхэвчид учруулах болон учруулж болзошгүй 
сөрөг нөлөөллийг бууруулахын тулд дараах арга хэмжээнүүдийг төлөвлөн хэрэгжүүлнэ. 
Үүнд: 
 Шатахуун түгээх станцын түгээгүүрийн бетон суурь муу, мөн хуучин түгээгүүр нь 

газар дээр байгаа учир бензин, түлш, шатах тослох материал асгарч алдагдах 
тохиолдолд хуримтлуулах боломжгүй байгааг анхаарч, шатахуун түгээх станцын 
талбай, түгээгүүрийн суурийг бетондож өнгөлөх; 

 Бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн дэргэд байгаа машинаар соруулж авчирсан 
бохир ус нийлүүлэх худгийн орчны талбайг бетондох, хашлага хийж, бохир ус 
гадагш урсахааргүй болгож тохижуулах; 

 Химийн бодисыг одоогоор хашаанд хурааж хадгалж байгаа нь тохиромжгүй 
байна. Иймээс химийн бодисын агуулах, түүний байршлын талаар байгаль 
орчны болон эрүүл ахуй, халдвар судлалын хяналтын байгууллагын дүгнэлт 
гаргуулж, зохих журмын дагуу шийдвэрлэх; 

 Хаягдлын сангийн бохир ус хөрсөнд нэвчих, далангаас халих, мөн зөвшөөрөгдөх 
дээд хэмжээнээс хэтэрсэн бохирдолтой усыг хаягдлын санд оруулж хөрс 
бохирдуулахаас сэргийлэх; 

 Ахуйн бохир усыг ил задгай асгах, бохир усны цооног халих, бохир усыг  
доторлогоогүй цооногт хадгалах зэргээр хөрс  бохирдуулахаас сэргийлэх; 

 Хаягдлын санг урьдчилан боловсруулсан зураг төслийн дагуу байгуулж, бохир 
ус үл нэвчих материалаар доторлох, хаягдлын сангийн уснаас хөрсөнд учруулах 
нөлөөллийг тогтмол хянаж, бохирдлыг бууруулах арга хэмжээг төлөвлөж 
хэрэгжүүлэх; 

 Хаягдлын сангийн усанд химийн шинжилгээг тогтмол хийлгэж, дүгнэлт гаргуулж 
байх; 

 Үйлдвэрлэлийн барилга байгууламж барих, уурхайн үйл ажиллагаа явуулахын 
тулд газар зохион байгуулалтыг нарийн төлөвлөх, ажлын зураг төслийг 
нарийвчлан боловсруулж, мэргэжлийн байгууллагаар батлуулан мөрдүүлэх; 

 Олборлолт дууссаны дараа дээрх хэсгүүдийн ашиглагдсан талбайг 
хэлбэршүүлэх, тэгшлэх, үржил шимт хөрсөөр хучих зэргээр техникийн нөхөн 
сэргээлт хийх; 

 Техникийн нөхөн сэргээлт хийсэн газрыг өтөг бууцаар бордож, олон наст 
ургамлын үр цацах, мод бут суулгах зэргээр биологийн нөхөн сэргээлт хийх; 
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 Уурхайн олборлолт, барилга байгууламж барьж байгуулах явцад эвдэрсэн 
хөрсийг засч тэгшлэх, нөхөн сэргээх арга хэмжээ авах; 

 Хаягдлын сангийн бохир ус хөрсөнд нэвчих, далангаас халих, далангийн 
доторлогоо цоорох зэргээс үүдэн хөрс бохирдуулахаас сэргийлэх;  

 Барилгын хог хаягдал, том чулууг хөрс бохирдуулахааргүйгээр тусад нь 
хадгалж, мэргэжлийн байгууллагаас тогтоосон цэгт зайлуулж байх; 

 Уурхайн машин, техник болон бусад тээврийн хэрэгслийг тогтоосон маршрутаар 
явуулах, олон салаа зам гаргахгүй байх, уурхайн дотоод замыг тэмдэгжүүлэх; 

 Холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу газар эзэмших гэрээ хийж, зохих журмын 
дагуу газрын төлбөрийн тооцоог тогтоосон хугацаанд барагдуулж байх;  

 Хортой болон тэсэрч дэлбэрэх бодисын агуулахын орчим онцгой бүс тогтоож 
тэмдэгжүүлэх, анхааруулга санамж хийж тавих, цахилгаан гэрэл, дохиоллын 
системтэй болгох; 

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

 Олон салаа зам гаргахгүй байх, үйлдвэр рүү очих, буцах замын маршрутыг 
тодорхой тогтоож тэмдэгжүүлэх, үйлдвэрийн орчны болон тээвэрлэлтийн замыг 
хатуу хучилттай болгох; 

 Үйлдвэр байгуулах үйл ажиллагааны явцад өртөж эвдэрсэн газрыг засч 
тохижуулах, нөхөн сэргээх, ургамалжуулах арга хэмжээ авах; 

 Хаягдлын санг бохир ус үл нэвчих материалаар доторлох, хаягдлын сангаас 
бохир ус нэвчиж ус, хөрс бохирдуулахаас сэргийлэх; 

 Хаягдлын сангийн лагийг тогтмол хугацаанд цэвэрлэж байх, лагаар хөрс 
бохирдуулахгүй байх арга хэмжээг төлөвлөж, түүнийг байгаль орчинд 
халгүйгээр зайлуулж байх; 

 Уурхайн үйл ажиллагааг аюулгүйгээр явуулах нөхцөлийг хангахад гарцаагүй 
шаардлагатайгаас бусад нөхцөлөөр газар, хөрсийг эвдрэлд оруулахгүй байх, 
эвдрэлд орох газрын хэмжээг хамгийн бага байлгах удирдлага зохион 
байгуулалт, техник технологийн арга хэмжээг байнга авч байх; 

 Бүтээн босголт, үйлдвэрлэлийн шатанд хөрсийг хуулахдаа хөрсийг муутгахад 
хүргэх боломжуудыг аль болох багасгах, өнгөн хөрсийг хөрсний доод хэсэгтэй 
холихгүй байх, ялзмаг, азотын хэмжээг бууруулахгүй байх, микробиологийн үйл 
ажиллагааг сааруулахаас зайлсхийх; 

 Хөрсийг салхины чиглэлийн дагуу усанд урссан хөрсийг цуглуулах тороор 
хамгаалан хадгалах, өнгөн хөрсийг овоолгод хадгалж, уурхайн үйл ажиллагаа 
дуусахад талбайн нөхөн сэргээлтэд ашиглах;   

 Хөрс хадгалах зориулалттай агуулах талбайг сонгохдоо салхи, усны нөлөөгөөр 
хөрс элэгдэлд орох нөхцөлийг хамгийн бага байлгахаар төлөвлөх; 

 Томоохон чулуулгийг зайлуулах замаар хөрсийг баяжуулж, хөрсийг нөхөн 
сэргээлтийн дараа илүү түргэн нутагшихад тохирсон шинж чанартай  болгох; 

 Ажил эхлэхээс өмнө уурхайн болон төслийн бусад талбайгаас хөрсийг 
зайлуулах; 
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 Хөрсийг хамгаалахад тохирсон өндөртэйгээр (ойролцоогоор 2-5 м), салхины 
зонхилох чиглэлийн дагуу овоолон хадгалах, овоолгын өндөр хичнээн өндөр 
байх тусам хөрсний хамгаалалтын арга хэмжээ төдийчинээ өндөр шаардлагыг 
хангасан байх; 

 Үржил шимт хөрсийг хамгаалахын тулд хөрсний овоолгын өнгөн хэсгийг сэргээх, 
үүний тулд овоолгын гадаргуугийн хөрсөнд усалгаа хийх, тохиромжит ургамлын 
үр цацах, гадаргуугийн бүрхэвч бий болгох, хажуу бэлийг хамгаалах зорилгоор 
геоматериалаар хучих арга хэмжээ авах; 

 Хөрсний элэгдэл, эвдрэлээс сэргийлэхийн тулд сөрөг нөлөөлөлд өртсөн хөрсийг 
тухай бүр сайжруулах, нөхөн сэргээх арга хэмжээ авч байх. 

 

2.5. Гадаргын болон газрын доорхи усанд нөлөөлөх байдал, үнэлгээ  
 
2.5.1. Газрын доорхи усны нөөц, онцлог 
 
2.5.1.1. Гидрогеологийн судалгааны ажлын тойм 
 
Оюу Толгой төсөл бүрэн хэмжээгээрээ хэрэгжиж эхлэхэд нэг талаас: “хөрс хуулалт-
хүдэр олборлолт-хүдрийг баяжуулах үйлдвэр хүргэдэг тээвэрлэлт” гэсэн хүдэр 
олборлох үйл ажиллагааны, нөгөө талаас: “хүдрийн бутлалт-нунтаглалт-баяжуулалт-
баяжмал” гэсэн Баяжуулах үйлдвэрийн үйл ажиллагааны явцад усны нөөц, чанарт гарч 
болзошгүй өөрчлөлтийг прогнозлон үнэлгээ хийхэд энэхүү байгаль орчинд нөлөөлөх 
байдлын нарийвчилсан үнэлгээний усан орчинтой холбогдсон хэсгийн гол зорилго 
оршино.  
 
Оюу Толгойн зэс-алт-молибдений орд, түүний ойр орчимд сүүлийн жилүүдэд 
гидрогеологийн судалгааг доорхи 3 үндсэн чиглэлээр явуулж байна. Үүнд:   
 Геологичид Оюу Толгойн тосгонд амьдарч, ажиллаж буй хүмүүсийг  унд-ахуйн 

болон үйлдвэрлэл, үйлчилгээний хэрэглээний усаар хангахын тул Оюу Толгойн 
ордын геологи-хайгуулын судалгааны үед өрөмдсөн хайгуулын цооногуудын 
дотроос газрын доорхи ус илэрсэн цооногуудыг сонгон авч усыг нь шавхан 
туршилт, шинжилгээ хийж ундарга, түвшин бууралтыг тогтоон ашиглалтын худаг 
болгон тохижуулж, одоогийн Оюу Толгой Кемпийн усан хангамжийн асуудлыг 
үндсэнд нь бүрэн шийдсэн байна.  

 Баяжуулах үйлдвэрт болон түүнийг дагалдах үйлдвэр, үйлчилгээнд ашиглахад 
боломжтой усыг Гүний хоолой, Галбын говьд шинээр илрүүлж, Гүний хоолойн 
газрын доорхи усыг ашиглах нь гидрогеологи, байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөлөл 
багатай гэж үзэн, түүний ашиглалтын нөөцийг судлан тогтоосон байна. 2011 оны 
7 дугаар сарын 4-ний байдлаар Гүний хоолойн газрын доорхи усны ордын 
ашиглалтын үндсэн худгуудыг өрөмдөж тоноглох, ус дамжуулах яндан хоолой 
тавих ажлаа эрчимтэй явуулж байна. 

 Хүдрийн талбайн гидрогеологийн нөхцөлийг судлан ил, далд уул уурхайн 
байгууламжуудаас зайлуулах усны хэмжээг тогтоох гидрогеологийн ажлыг 2003-
2004 онд тусгайлан иж бүрнээр явуулж, харин 2004 оноос хойш горимын 
ажиглалт явуулж байна.  
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Энэхүү тайланг боловсруулахад Оюу Толгойн зэс-алт-молибдений орд дээр 
гидрогеологийн дээр дурдсан 3 чиглэлийн ажлын үр дүнгийн тайлангууд болох  
Австралийн Акуатеррa ХХК-ний 2004 онд боловсруулсан тайлан [1], судлаач 
Н.Мөнхбаатар, Ш.Чулуунбаатар, С.Санждорж, Г.Өлзийбаяр нарын 2005 онд 
боловсруулсан тайлан, мөн А.Түвдэндорж, С.Санждорж, Г.Өлзийбаяр нарын 2008 онд 
боловсруулсан тайлан [3, 4], ЖЭМР ХХК-ний 2010 онд боловсруулсан Гүний хоолойн 
газрын доорхи усыг ашиглах төслөөс байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан 
үнэлгээний тайлан [5], АММИ ХХК-ний 2008 онд боловсруулсан Оюу Толгойн хүдрийн 
ордуудын геологийн тогтоц, эрдэс баялгийн нөөцийн тайлангуудаас [6] усан орчинтой 
холбоотой  мэдээ баримтыг тухай бүрт нь ишлэл хийж ашиглав.  

  
2.5.1.2. Оюу Толгой төслийн хүдрийн талбайн гидрогеологийн нөхцөл 
 
Хүдрийн талбайн гидрогеологийн нөхцөлийг судлан ил, далд уул уурхайн 
байгууламжуудаас зайлуулах усны хэмжээг тогтоосон гидрогеологийн ажлын төрөл, 
хэмжээг Хүснэгт 2 - 28-д үзүүлэв.Энэхүү хүснэгтэд үзүүлсэн гидрогеологийн 
судалгааны төрөл, ажлын хэмжээний дүнд Оюу Толгойн бүлэг ордын хүдрийн талбайн 
болон орд тус бүрийн гидрогеологийн нөхцөлийг тодорхойлон гаргахад шаардлагатай 
өгөмжүүдийг бүрдүүлж чадсан билээ.  

 
ХҮСНЭГТ 2 - 28.  ХҮДРИЙН ТАЛБАЙД ХИЙСЭН ГИДРОГЕОЛОГИЙН АЖЛЫН ТӨРӨЛ, ХЭМЖЭЭ 

Дд Ажлын төрөл  
Нэгж 

Ажлын хэмжээ үүнээс 

Нийт 
Баруун 
Өмнөд 

Оюу 
Төв 
Оюу 

Өмнөд 
Оюу 

Хойд 
Оюу 

(Хюго) 
Херуга 

1 Гидрогеологийн маршрут у.км 80 30 12 40 10 8 
2 Геологи-гидрогеологийн 

цооногийн өрөмдлөг 
цоо-
ног 

69 22 19 21 7 - 

 Үүнээс:  
2.1 Шавхалт хийсэн  цоо-

ног 
40 10 9 17 4 - 

          Үүнээс:   
2.1.1 Үечилсэн шавхалт хийсэн цоо-

ног 
40 10 9 17 4 - 

3 Горимын ажиглалт хийсэн цоо-
ног 

69-181 22-11 19-01 21-81 7-31 0-01 

4 Уулын  малталт тоо 5 - - 1 4 - 
 Үүнээс :  

4.1 Ус илэрсэн мал-
талт 

4 - - 1 3 - 

4.2 Ус илрээгүй мал-
талт 

1 - - - 1 - 

5 Усны дээжлэлт ш 134 37 31 34 12 0 
          Үүнээс:  

5.1 Хээрийн шинжилгээ ш 82 25 20 30 7 0 
5.2 Төвлөрсөн лабораторид 

хийсэн  
ш 52 12 11 14 5 0 

        Үүнээс:  
5.2.1 Монголын лабораторид ш 0 0 0 0 0 0 
5.2.2 Гадаад орны 

лабораторид   
ш 52 12 11 14 5 0 

6 Цаг уурын мэдээлэл 
цуглуулсан 

жил 39 Бүлэг ордын хэмжээнд Баян-Овоо сумын 
төвийн мэдээллийг ашиглав.  

Тайлбар: 1-ажиглалт хийсэн цооногийн тоо; 
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69, 22, 19, 21, 7, 0 гэсэн тоонууд нь 2003-2004 онд ажиглалт хийсэн цооногийн тоо; 
18, 1, 0, 8, 3, 0 гэсэн тоонууд нь 2008 ажиглалт хийсэн цооногийн тоо. 
 
 

Оюу Толгойн бүлэг ордуудын талбай, тэдгээрийн ойр орчмын гадаргын геологийн 1:10 
000 машстабтай зураг (А.Финдлай, Д.Гарамжав, К.Пантер, 2001-2003), уул уурхайн үйл 
ажиллагаа явуулахыг зөвшөөрсөн лицензтэй талбайн өнгөн хөрсний төрлийн зураг 
(“Оюу Толгой төсөл. Цогцолбор хөгжлийн төлөвлөгөө” тайлан, 2005), АММИ ХХК-ний 
судлаачид А.Түвдэндорж, С.Санждорж, Г.Өлзийбаяр нарын [4] уст үе, алаг цоог 
усжилттай уст цогцолборыг ялгасан дүн зэргийг харгалзан дараахь ус агуулагч үе, ус 
агуулагч ан цавлаг бүс, үндсэндээ усгүй хурдас, чулуулгийг Зураг 2 - 25-д ялгасан 
байна. Үүнд:  
 
Газрын доорхи ус  агуулагч нүх сүвэрхэг үе 
 Орчин үеийн дөрөвдөгчийн настай аллювийн гаралтай сэвсгэр хурдас дахь 

багаас дундаж (1 ам км талбайгаас 0.01-0.1 л/сек) ундаргатай ус агуулагч үе (qh). 
Ундай, Хоѐр Хайлааст, Дугантын сайр дагаж тархсан хайрга, хайрганцар, элс, 
элсэнцэр, дайрга, дайрганцар, шавранцар. 

 Орчин үеийн дөрөвдөгчийн настай аллюви- пролювийн гаралтай сэвсгэр хурдас 
дахь маш багаас дундаж (1 ам км талбайгаас 0.003  л/сек хүртэл) ундаргатай, 
алаг цоог тархалттай, түр хугацаанд үүсдэг өлгөмөл ус агуулагч үе (qh). Жалга, 
жижиг сайр дагаж тархсан бул чулуу, дайрга, дайрганцар бүхий элс, элсэнцэр, 
хайрга, хайрганцар. 

Газрын доорхи ус  агуулагч ан цавлаг бүс 
 Девоны настай интрүзив чулуулаг дахь багаас дундаж (1 ам км талбайгаас 0.01-

0.1 л/сек) ундаргатай, бага даралтат ус агуулагч ан цавлаг бүс. Кварцтат  
монцодиорит, ангилагдаагүй боржин, биотитот боржин, лейкократ боржин, эвэр 
хуурмаг-биотитот боржиндиорит. 

 Девоны настай интрүзив чулуулаг дахь бага (1 ам км талбайгаас 0.01 л/сек 
хүртэл) ундаргатай, чөлөөт гадаргат болон бага даралттат ус агуулагч ан цавлаг 
бүс. Биотитот боржиндиорит 

 Карбоны настай бялхмал чулуулаг дахь бага (1 ам км талбайгаас 0,01 л/сек 
хүртэл) ундаргатай, чөлөөт гадаргат, бага даралттат ус агуулагч ан цавлаг бүс. 
Бутарсан зануужин, элсжин, нүүрсэрхэг занар, базальтын бүсэл, бялхмал 
чулуулгийн өгөршлийн хэмхдэс. 

 Карбоны настай тунамал-бялхмал чулуулаг дахь бага (1 ам км талбайгаас 0.01 
л/сек хүртэл) ундаргатай, чөлөөт гадаргат болон бага даралтат ус агуулагч ан 
цавлаг бүс. Дацит, реолитийн игнимбрит. 

 Девоны настай тунамал – суурилаг бялхмал чулуулаг дахь багаас дундаж (1 ам 
км талбайгаас  0.01 л/сек хүртэл) ундаргатай, чөлөөт гадаргат, бага даралттат 
ус агуулагч ан цавлаг бүс. Авгитат хүрэм, порфирлог авгитат хүрэм. 

 Девоны настай тунамал –хүчиллэг дундлаг бялхмал чулуулаг дахь багаас 
дундаж (1 ам км талбайгаас 0.01 л/сек хүртэл) ундаргатай, чөлөөт гадаргат, бага 
даралттат ус агуулагч ан цавлаг бүс. Андезит, дацит, тэдгээрийн түф, зануужин, 
элсжин.  

 Девоны настай бялхмал- карбонатлаг тунамал чулуулаг дахь багаас дундаж (1 
ам км талбайгаас 0.01-0.1 л/сек) ундаргатай, чөлөөт гадаргат, бага даралттат ус 
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агуулагч ан цавлаг бүс. Андезит, дацит, тэдгээрийн түф, шохойжингийн үе, 
карбонатлаг зануужин, хөрзөн   

Давхарласан байрлалтай ус агуулагч үе, бүс   
 Карбоны настай тунамал- бялхмал чулуулаг дахь бага ундаргатай, чөлөөт 

гадаргат болон бага даралттат ус агуулагч ан цавлаг бүсийн дээр  Орчин үеийн 
дөрөвдөгчийн настай аллювийн гаралтай сэвсгэр хурдас дахь маш бага 
ундаргатай, алаг цоог тархалттай, түр хугацаанд үүсдэг өлгөмөл ус агуулагч үе 
давхарласан байрлалтай оршдог тохиолдол байна. Эхний үе нь жалга, жижиг 
сайр дагаж тархсан элс, элсэнцэр, хайрга, хайрганцар, дайрга, дайрганцар, 
шавранцраас, доор нь нээгддэг ан цавлаг бүс нь бутарсан зануужин, элсжин, 
нүүрсэрхэг занар, базальтын бүсэл, бялхмал чулуулгийн өгөршлийн хэмхдэс 
зэргээс тус тус тогтдог.  

 Девоны настай интрүзив чулуулаг дахь багаас дундаж  (1 ам км талбайгаас 
0,01-0,1 л/сек) ундаргатай, чөлөөт гадаргат болон бага даралттат ус агуулагч ан 
цавлаг бүс дээр Дээд Цэрдийн (Палеогений ч байж болох) настай хуурай эх 
газрын гаралтай хурдас дахь маш бага ундаргатай, алаг цоог тархалттай ус 
агуулагч үе давхарласан байрлалтай оршдог тохиолдол байна. Эхний үе нь Оюу 
Толгойн хүдрийн талбайн хойд хэсэгт тэгшдүү тал үүсгэсэн шавар, шаварлаг 
элсжин, шаварлаг барьцалдаатай хөрзөнгөөс, харин түүний доор нь шууд 
гидравлик холбоотойгоор нээгддэг ан цавлаг бүс нь кварцитат монцодиорит, 
ангилагдаагүй боржин, биотитот боржин, лейкократ боржин, эвэр хуурмаг-
биотитот боржиндиоритоос тус тус бүрддэг. 

Үндсэндээ усгүй хуурай, хурдас, чулуулаг  
 Орчин үеийн дөрөвдөгчийн настай аллюви пролювийн гаралтай сэвсгэр хурдас,  
 Дээд дөрөвдөгч-орчин үеийн дөрөвдөгчийн пролюви- делювийн гаралтай 

сэвсгэр хурдас (гидрогеологийн зурагт тархалтыг үзүүлээгүй) нь нийт тархсан 
талбайдаа ус агуулах боломжгүй 

 Дээд Цэрдийн (Палеогений ч байж мэдэх) настай хуурай эх газрын гаралтай 
хурдас,  

 Янз бүрийн нас, найрлага бүхий дэл судал хэлбэрийн биетүүд,  
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ЗУРАГ 2 - 25. ОЮУ ТОЛГОЙ ТӨСЛИЙН ХҮДРИЙН ТАЛБАЙН ГИДРОГЕОЛОГИЙН ТОЙМ ЗУРАГ 
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Гидрогеологийн тойм зургийн таних тэмдэг 
 1. Газрын доорхи ус агуулагч нүх сүвэрхэг үе 

 

Орчин үеийн дөрөвдөгчийн настай аллювийн гаралтай сэвсгэр хурдас дахь 
багаас дундаж (1 ам км талбайгаас 0.01-0.1 л/сек) ундаргатай ус агуулагч 
үе (qh). 

 

Орчин үеийн дөрөвдөгчийн настай аллюви- пролювийн гаралтай сэвсгэр 
хурдас дахь маш багаас дундаж (1 ам км талбайгаас 0.003  л/сек хүртэл) 
ундаргатай, алаг цоог тархалттай, түр хугацаанд үүсдэг өлгөмөл ус 
агуулагч үе (qh). 

 2. Газрын доорхи ус агуулагч ан цавлаг бүс 

 

Девоны настай интрүзив чулуулаг дахь багаас дундаж (1 ам км талбайгаас 
0.01-0.1 л/сек) ундаргатай, бага даралттат ус агуулагч ан цавлаг бүс. 

 

Девоны настай интрүзив чулуулаг дахь бага (1 ам км талбайгаас 0.01 л/сек 
хүртэл) ундаргатай, чөлөөт гадаргат болон бага даралттат ус агуулагч ан 
цавлаг бүс. 

 

Карбоны настай тунамал-бялхмал чулуулаг дахь бага (1 ам км талбайгаас 
0.01 л/сек хүртэл) ундаргатай, чөлөөт гадаргат болон бага даралттат ус 
агуулагч ан цавлаг бүс 

 

Девоны настай тунамал –хүчиллэг дундлаг бялхмал чулуулаг дахь багаас 
дундаж (1 ам км талбайгаас 0.01 л/сек хүртэл) ундаргатай, чөлөөт 
гадаргат, бага даралттат ус агуулагч ан цавлаг бүс. 

 

Девоны настай тунамал – суурилаг бялхмал чулуулаг дахь багаас дундаж 
(1 ам км талбайгаас  0.01 л/сек хүртэл) ундаргатай, чөлөөт гадаргат, бага 
даралтат ус агуулагч ан цавлаг бүс. 

 

Карбоны настай бялхмал чулуулаг дахь бага (1 ам км талбайгаас 0,01 л/сек 
хүртэл) ундаргатай, чөлөөт гадаргат, бага даралтат ус агуулагч ан цавлаг 
бүс. 

 

Девоны настай бялхмал- карбонатлаг тунамал чулуулаг дахь багаас 
дундаж (1 ам км талбайгаас 0.01-0.1 л/сек) ундаргатай, чөлөөт гадаргат, 
бага даралтат ус агуулагч ан цавлаг бүс. 

 3. Давхарласан ус агуулагч үе, бүс ба усгүй хурдас чулуулаг 

 

Карбоны настай тунамал-бялхмал чулуулаг дахь бага ундаргатай, чөлөөт 
гадаргат болон бага даралтат ус агуулагч ан цавлаг бүсийн дээр  Орчин 
үеийн дөрөвдөгчийн настай аллювийн гаралтай хурдас дахь маш бага 
ундаргатай, алаг цоог тархалттай, түр хугацаанд үүсдэг өлгөмөл ус 
агуулагч үе давхарласан байрлалтай 

 

Девоны настай интрүзив чулуулаг дахь багаас дундаж  ундаргатай, чөлөөт 
гадаргат болон бага даралтат ус агуулагч ан цавлаг бүс дээр Дээд 
Цэрдийн  настай эх газрын гаралтай хурдас дахь маш бага ундаргатай, 
алаг цоог тархалттай ус агуулагч бүрдэл  давхарласан байрлалтай 

 4. Үндсэндээ усгүй хурдас, чулуулаг 

 

Дээд Цэрдийн настай хуурай эх газрын гаралтай хурдас 

 
Янз бүрийн нас, найрлага бүхий дэл судал хэлбэрийн биетүүд,  
 

 5. Уст цэгүүд  

3.0 0.34 
Бор овооны булаг. Зүүн - талд ундарга, л/сек. Баруун талд - нийт ууссан 
хуурай үлдэгдэл, г/л. 

228 Цооног,  түүний дугаар. Цооногийн өгөмжийг хүснэгтээс харж болно.  

 

Даац 

 

Ус илэрсэн ба ус илрээгүй уулын малталт: а. Ус илэрсэн хайрцагт огтлол, 
б. Ус илрээгүй гүн малталт, в. Ус илэрч байнга шавхалт хийж буй 
үйлчилгээний малталт. Тэмдгийн зүүн талд: гарч болох эсвэл гарч буй 
ундарга, л/сек, баруун гар талд: ус илэрсэн гүн, м. 
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Газрын доорхи ус  агуулагч нүх сүвэрхэг үеийн бичлэг 
Орчин үеийн дөрөвдөгчийн настай аллювийн гаралтай сэвсгэр хурдас дахь багаас 
дундаж (1 ам км талбайгаас 0.01-0.1 л/сек) ундаргатай ус агуулагч үе (qh) нь  Ундай, 
Хоѐр Хайлааст, Дугантын сайр дагаж тархсан. Ундайн сайр дотор илэрдэг Бор овооны 
булаг харьцангуй хур бороо элбэгтэй байсан 2004 оны зун хур бороо татраад байсан 8 
дугаар сарын сүүлчээр 3.0 л/сек ундаргатай байжээ. Ундайн сайр дотор өрөмдсөн Бор 
овоогийн уруудах булаг нь нягт базальтын дэл гарцад тулж газрын гадаргад ил гарч 
буй газрын доорхи усны илэрц бөгөөд  хур борооны хэмжээнээс хамааран 0.5-3.0 л/сек 
хүртэл ундаргатай байдаг. Ундайн сайр дотор өрөмдсөн OTRC078, OTRC081 
цооногуудад газрын доорхи ус 1.43 ба 1.50 м гүнээс илэрч, усны түвшинг 0.42 м ба 0.57 
метрээр бууруулан шавхахад ундарга 1.28 л/сек ба 0.9 л/сек, хувийн ундарга 3.048 
л/сек ба 1.579 л/сек байв.  
 
Ус шавхалтын үед OTRC078 цооногийн гүн 50 м, OTRC081 цооногийн гүн 28.4 м байсан 
нь Орчин үеийн дөрөвдөгчийн настай аллювийн гаралтай сэвсгэр хурдас дахь ус 
агуулагч үе (qh), Девоны настай тунамал хүчиллэг-дундлаг бялхмал чулуулаг дахь ус 
агуулагч ан цавлаг бүсгэсэн давхарлаж тогтсон үе, бүс хоѐрын газрын доорхи ус 
гидравлик холбоотойгоор шавхалтад хамрагдсан байна. Ундайн сайр дагасан ус 
агуулагч үе 0.1-7.0 метр [Эко-Трейд, 2005]  хооронд зузаантай элс, хайрга, хайрганцар, 
дайрга, дайрганцар, элсэнцрээс тогтдог.  
 
Ундайн сайрын ус агуулагч нүх сүвэрхэг үе жилд 2 мм хэмжээний тэжээгдэл авдаг гэж 
таамаглаад, гидрогеологийн зураглалын үед өргөн хэрэглэгддэг доорхи томъѐог [11] 
ашиглан газрын доорхи усан баялгийг тодорхойлов. Үүнд: Q=2.74xhF, уг томъѐо дотор 
орсон Q- газрын доорхи усны сэргээгдэх нөөц буюу усан баялаг, м3/хоног, h-жилд 
буудаг хур тунадсаас газрын доорхи усыг тэжээж, газрын доорхи урсац үүсгэх 
боломжит хэмжээ, энд 2 мм/жил [8] буюу жилд унадаг хурын 2.3 хувь, F- Ундайн сайр 
дагасан ус агуулагч үе тархсан талбай, 18.0 ам километр гэж тус тус тодорхойлон 
тооцоолоход 98.64 м3/хоног буюу секундэд 1.142 литр ус агаарын хур тунадсаас 
бүрэлдэх боломжтой байна. Херуга ордын талбайд тааралддаг хоѐр Хайлаастын 
сайрын аллювийн хурдас дахь ус агуулагч үе Ундайн сайртай адил гидрогеологийн 
тогтоцтой гэж үзээд тооцоолоход талбайн хэмжээнд 1.589 м3/хоног буюу секундэд 
0.018 литр ус агаарын хур тунадсаас бүрэлдэх боломжтой байна.  
 
Орчин үеийн дөрөвдөгчийн настай аллюви- пролювийн гаралтай сэвсгэр хурдас дахь 
маш багаас дундаж (1 км2 талбайгаас 0,003  л/сек хүртэл) ундаргатай, алаг цоог 
тархалттай, түр хугацаанд үүсдэг өлгөмөл ус агуулагч үе (qh) нь Төв Оюу, Хойд Оюу 
буюу Хюго, Херуга ордын зарим хэсгээр хуурай сайрын голдирол дагасан аллюви-
пролювийн гаралтай хурдас дотор тархсан байна. Тухайлбал, Төв Оюу ордын талбайд 
өрөмдсөн OTD294, OTRC089, OTRC053, OTRC036 дугаар цооногийн (гидрогеологийн 
тойм зураг дээр 294, 089, 053, 036 гэсэн дугаараар тэмдэглэв) орчимд богинохон хэд 
хэдэн сайрыг дагаж тархсан аллюви-пролювийн хурдаст бөөгнөрлийн гаралтай жижиг 
даац ажиглагддаг. Гидрогеологийн тойм зургийн хойд захаар тархсан интрузив 
чулуулгийн эрозид орж элэгдсэнээс үүссэн жижиг жалга судгийн адаг орчимд түр 
хуацаанд үүсдэг өлгөмөл ус агуулагч үе тархаж буйг харуулсан даац илэрдэг байна. 
Хойд Оюу буюу Хюго ордын баруун хойд зах орчимд тархсан аллюви-пролювийн 
хурдас дотор ухаж гаргасан Дугантын худагт газрын доорхи ус 2.5 м гүнд илэрсэн 
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байна. Херуга ордын талбайд тааралддаг нэргүй нэгэн сайрын аллюви-пролювийн 
хурдас дахь ус агуулагч үе Дугантын сайртай адил гидрогеологийн тогтоцтой.  
 
Делювийн болон салхины гаралтай хурдас ордын талбайд бага хэмжээтэй тархсан 
боловч, газрын доорхи ус агуулахаар зузаалагтай биш байна.  Дээд цэрдийн настай ус 
үл агуулагч давхарга зонхилж, улаан өнгийн шавар, шавранцар, эдгээрийн хоорондох 
элсэнцрийн линз, нарийн үеэс тогтдог бөгөөд Оюу Толгойн бүлэг ордын талбайд 
харьцангуй өргөн тархсан. Дээд цэрдийн настай ус үл агуулагч давхарга зэс-алтны 
хүдэр агуулдаггүй  учраас геологи-хайгуулын өрөмдлөгийн үед уг хурдсын хамгийн их 
зузаан цөөн цооногт 50-60 м хүрдэг байсныг шламын маш товч хийсэн бичлэгээр 
тогтоосон байдаг. Харин геологи-хайгуулын уулын хүнд малталтын үед илэрсэн Дээд 
цэрдийн настай улаан өнгийн шавар, шавранцар, эдгээрийн дотор болон хооронд 
байрласан элсэнцрийн линз, нарийн үе нь усгүй байгаа нь маршрутын судалгааны 
явцад ажиглагдаж байв (Зураг 2 - 26). 
   

 

  
ЗУРАГ 2 - 26. УНДАЙН САЙР ДАГАСАН АЛЛЮВИ-ПРОЛЮВИЙН УСТ ҮЕЭС ГАРЧ БУЙ БОР ОВООГИЙН 

БУЛАГ 
 

А-Базальтын дэл судалд тулсан байдал  
Б- Булгийн ундарга 3 л/сек байсан үеийн урсац   

  
 
Газрын доорхи ус  агуулагч ан цавлаг бүсийн бичлэг 
Газрын доорхи ус агуулагч ан цавлаг бүсийн дотроос Девоны настай интрузив 
чулуулаг, Карбоны настай тунамал-бялхмал чулуулаг, Девоны настай бялхмал 
чулуулаг, Девоны настай, тунамал чулуулаг агуулсан суурилаг бялхмал чулуулаг, 
Девоны настай, тунамал чулуулаг агуулсан хүчиллэг, дундлаг бялхмал чулуулаг дахь 
бага (1 ам км талбайгаас 0.01л/сек хүртэл) ундаргатай, чөлөөт гадаргат болон бага 
даралттат ус агуулагч ан цавлаг бүсүүд харьцангуй өргөн талбайд тархаж байна. Оюу 
Толгойн бүлэг ордуудын талбайд болон түүний эргэн тойронд өрөмдсөн хайгуулын 
OTRC218, OTRC874, OTRC928, OTRC938, OTRC1351, OTRC1394, OTRC148, 
OTRC1403, OTRC1407, OTRC1408, OTRC1411, OTRC1412, Уурхай189, СС02, 
OTRC1384, EGRC099 зэрэг цооногууд өгөршсөн базальт, андезит, порфирлог авгит 
базальт, туфф, дацитын игнимбрит, риолитын игнимбрит зэрэг чулуулаг доторхи ан 
цавлаг бүсээс 0.7- 5.0 л/сек ундаргатай газрын доорхи ус илэрч, тэдгээрийн зарим нь 
одоо байгаа Оюу Толгой тосгоны хүн ам, ахуйн үйлчилгээний салбарын ус хангамжид 

А Б 

Базальтын илрэл 
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ашиглагдаж байна. Барилга байгуулах үйл ажиллагаанд ашиглагдаж байгаа СС02 
дугаар цооног хагарлуудаар тасарч хэрчигдсэн, өгөршсөн базальтын биет дотор 5 
л/сек ундаргатай ус илрүүлсэн нь Девоны бялхмал чулуулаг зарим үед харьцангуй 
өндөр ундаргатай устай байж болохыг харуулж байна.  

 
Гэтэл Девоны настай бялхмал чулуулагт өрөмдсөн геологи-хайгуулын нилээд олон 
цооног усгүй хуурай байжээ. Иймээс Девоны настай бялхмал чулуулгийн ан цавлаг бүс 
нь ордын талбайн хэмжээнд алаг цоог усжилттай байна. Ордын талбайн гадна уг ан 
цавлаг бүсийн ус 0.773 г/л эрдэсжилттэй, 1.9 мг-экв/л хатуулагтай, 7.63 устөрөгчийн 
орчинтой, хлорийн ангийн, натрийн бүлгийн, цэнгэгдүү, зөөлөн, унд ахуйд хэрэглэж 
болохоор найрлага, чанартай юм байна. Девоны настай интрузив чулуулаг дахь багаас 
дундаж (1 км2 талбайгаас 0.01-0.1 л/сек) ундаргатай, чөлөөт гадаргат болон бага 
даралттат ус агуулагч ан цавлаг бүс (2.1) нь кварцит монцодиорит, ангилагдаагүй 
боржин, биотитот боржин, лейкократ боржин, горнбленд биотитот боржиндиоритоос 
тогтсон бөгөөд усжилттай ан цавлаг бүсийн зузаан 85-90 м (цооног OTRC1395, 
OTRC1135) хүрнэ. Эдгээр цооногт илэрсэн усны түвшинг 10.5 м хүртэл бууруулан 
шавхахад 1.2-2.5 л/сек  ундарга, 0.24 л/сек хувийн ундарга  өгч байжээ. Түрмэл 
чулуулагт агуулагдах усны тогтонги түвшин ихэвчлэн 3.6-5.5 м гүнд байрладаг байна. 
Уг ан цавлаг бүсийн ус гидрокарбонат-хлор, хлор-гидрокарбонат-натрийн  найрлагатай 
байгаагийн дотор  OTRC1135 дугаар цооногт 6 м гүнээс илэрсэн ус 70 мг/л 
эрдэсжилттэй, OTRC1395 дугаар цооногт 14 м гүнээс илэрсэн усны статик түвшин 5.5 м 
гүнд тогтож, 490 мг/л эрдэсжилттэй, 8.5 устөрөгчийн илтгэгчтэй, 68µS/сm цахилгаан 
дамжуулах чадвартай ус байна.  

 
Төв Оюу, Өмнөд Оюу ордын талбайн баруун, хойд захад тархсан Карбоны настай 
тунамал-бялхмал чулуулаг дахь бага (1 ам км талбайгаас 0.01 л/сек хүртэл) 
ундаргатай, чөлөөт гадаргат болон бага даралттат ус агуулагч ан цавлаг бүс (2.3) нь 
OTRC141, OTRC147 дугаар цооногт бутарсан элсжин, нүүрслэг занар, базальтын 
бөсөл, бялхмал чулуулгийн өгөршлийн хэмхдэс зэргээс тогтсон байна. Карбоны настай 
тунамал-бялхмал чулуулаг болон Девоны настай интрузив (кварцит монцодиорит) 
чулуулгийн зааг орчимд байрлаж буй тектоник хагарлыг дагасан даац илэрч байна. 
Девоны настай бялхмал чулуулаг багаас дундаж (1 ам км талбайгаас 0.01- 0.10л/с) 
ундаргатай, чөлөөт гадаргат болон бага даралттат ус агуулагч ан цавлаг бүс (2.4) нь 
дацитын болон риолитын игнимбритээс тогтох бөгөөд 2003-2004 ба 2006-2008  онд 
хийсэн горимын ажиглалтаар усны түвшин OTRC121 цооногт (Зураг 2 - 25 дээр 121 
дугаараар тэмдэглэв)  29.83-30.21 м, OTRC040 цооногт (Зураг 2 - 25 дээр 040 
дугаараар тэмдэглэв) 10.36-14.46 м-ийн хооронд хэлбэлзэж, Оюу Толгой компаний 
хийсэн горимын судалгааны материалаас үзэхэд OTRC040 дүгээр цооногийн усны 
түвшинг 16.84 м бууруулан шавхахад ундарга нь 0.081 л/сек,  OTRC121 дүгээр 
цооногийн усны түвшинг 19.0 м бууруулан шавхахад ундарга нь 0.001 л/сек-ээс тус тус 
бага болжээ. Шавхалтын өмнөхөн OTRC040 дүгээр цооногийн гүн 48 м, усны тогтсон 
түвшин 29.84 метрт, OTRC121 дүгээр цооногийн гүн 67 м, усны тогтсон түвшин 10.36 
метрт байжээ.  

 
Девоны настай, тунамал чулуулаг агуулсан суурилаг бялхмал чулуулаг багаас дундаж 
(1 ам км талбайгаас 0.01- 0.10 л/сек) ундаргатай, чөлөөт гадаргат болон бага даралттат 
ус агуулагч ан цавлаг бүс (2.5)  нь авгитат хүрэм, профирлог авгитат хүрэм, тэдгээрийн 
доторхи тунамал чулуулгийн мэшил, нарийн үеүдээс тогтох бөгөөд баруун өмнөд Оюу, 
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төв Оюу, өмнөд Оюу ордуудын хэмжээнд 27 цооногт илэрсний дотроос OTRC148 
дугаар цооногийн гүн 114 м, усны тогтсон түвшин 8.34 метрт байхаас эхэлж шавхалт 
хийхэд түвшин бууралт 0.41 м, ундарга 2.25 л/сек, хувийн ундарга 5.488 л/сек, хувийн 
ундаргыг тооцоот түвшин бууралтаар үржүүлсэн үржвэр 311.68 л/сек, мөн OTRC142 
дугаар цооногийн гүн 92 м, усны тогтсон түвшин 9.57 метрт байхаас эхэлж шавхалт 
хийхэд түвшин бууралт 0.27 м, ундарга 1.8 л/сек, хувийн ундарга 6.6678 л/сек, хувийн 
ундаргыг тооцоот түвшин бууралт 45.9 метрээр үржүүлсэн үржвэр 305.767 л/сек тус тус 
болж байгааг Австралийн Акуатерра ХХК-ний боловсруулсан  2004 оны тайланд [2] 
дурьдсан.  

 
OTRC145, OTRC146, OTRC147 дугаар цооногийн усны түвшинг 6.8-7.24 м хооронд 
бууруулан шавхахад ундарга нь 0.5-0.9 л/сек хооронд байв. OTRC073, OTRC077, 
OTRC144, OTRC145, OTRC146, OTRC147, OTRC148, OTD190, OTD189,OTD228 дугаар 
(Зураг 3.15-д 073, 077, 144, 145, 146, 147, 190, 189, 228 гэсэн дугаараар тэмдэглэв)  
цооногуудын усны түвшин 2003-2004 ба 2006-2008 онд явуулсан горимын ажиглалтаар 
7.16-15.1 м гүний хооронд хэлбэлзэж байжээ. Химийн шинжилгээний дүнгээс харахад 
OTD190 цооногт 0.68 г/л хэмжсэн нийлбэр үл ууссан үлдэгдэлтэй (TDS), карбонат-
кальцигаар (CaCO3) тодорхойлсон 56 мг/л, кальци, магнийн нийлбэрэр тодорхойлсон 
1.12 мг-экв/л хатуулагтай, сульфат-хлорид-гидрокарбонат- натрийн найрлагатай ус, 
OTD232 цооногт 1.8 г/л хэмжсэн нийлбэр үл ууссан үлдэгдэлтэй (TDS), карбонат-
кальцигаар (CaCO3) тодорхойлсон 160 мг/л, кальци, магнийн нийлбэрэр тодорхойлсон 
2.85мг-экв/л хатуулагтай, хлорид- натрийн найрлагатай ус, OTD174 цооногт 2.1 г/л 
хэмжсэн нийлбэр үл ууссан үлдэгдэлтэй (TDS), карбонат-кальцигаар (CaCO3) 
тодорхойлсон 220 мг/л, кальци, магнийн нийлбэрээр тодорхойлсон 4.52 мг-экв/л 
хатуулагтай, хлорид-сульфат-натрийн найрлагатай ус тус тус илэрсэн байхад  
OTRC146, OTRC147 дугаар цооногт илэрсэн ус эдгээрийн дундаж орчимд орохоор 
найрлагатай байна.   
 
Девоны настай, бялхмал-карбонатлаг тунамал чулуулаг дахь бага (1 ам км талбайгаас 
0.01 л/сек хүртэл) ундаргатай, чөлөөт гадаргат болон бага даралттат ус агуулагч ан 
цавлаг бүс (2.6) нь андезит-дацит, тэдгээрийн туф, карбонатлаг шаваржин, зануужин, 
хөрзөн зэргээс тогтох бөгөөд Өмнөд Оюу ордын талбайд OTRC125, OTRC133 дугаар 
цооногуудад илэрсэн газрын доорхи усны түвшин 8.82-9.58 м, Хойд Оюу ордын 
талбайд OTRC062, OTRC120, OTD319 дүгээр цооногуудад илэрсэн газрын доорхи 
усны түвшин 30.98-51.0 м-ийн хооронд хэлбэлзэж, OTRC125, OTRC133 дугаар 
цооногуудаас ус шавхахад түвшин бууралт 9.78 м ба 9.95 м байхад ундарга 0.31 ба 0.5 
л/с байв. OTRC125 дугаар цооногоос авсан ус  0.98 г/л хэмжсэн нийлбэр үл ууссан 
үлдэгдэлтэй (TDS), карбонат-кальцигаар (CaCO3) тодорхойлсон 14 мг/л хатуулагтай, 
гидрокарбонат-сульфат-натрийн найрлагатай, 9.1 нэгж устөрөгчийн илтгэгчтэй (pH), 8.2 
мг/л фтортой байна. Хойд Оюу ордын хэмжээнд газрын доорхи ус харьцангуй илүү 
гүнээс (30.0 метрээс доош) илэрч байжээ. OTRC062 дугаар цооногийн ус 7.6 г/л 
хэмжсэн нийлбэр үл ууссан үлдэгдэлтэй (TDS), карбонат-кальцигаар (CaCO3) 
тодорхойлсон 1900 мг/л, кальци, магнийн нийлбэрэр тодорхойлсон 38.7 мг-экв/л 
хатуулагтай, хлорид-натрийн найрлагатай, маш хүчиллэг буюу 0.5 нэгж устөрөгчийн 
илтгэгчтэй (pH), 0.3 мг/л фтортой, 2.2 мг/л төмөртэй байна. OTRC120 дугаар цооногт 
илэрсэн ус 7.8 г/л хэмжсэн нийлбэр үл ууссан үлдэгдэлтэй (TDS), карбонат-кальцигаар 
(CaCO3) тодорхойлсон 2000 мг/л, кальци, магнийн нийлбэрээр тодорхойлсон 41.3 мг-
экв/л хатуулагтай, хлорид-натрийн найрлагатай, 8.3 нэгж устөрөгчийн илтгэгчтэй (pH), 
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1.2 мг/л фтортой, 0.05 мг/л хэмжээнээс бага төмөртэй байна. Девоны настай интрузив 
чулуулаг дахь бага (1 ам км талбайгаас 0.01 л/сек хүртэл) ундаргатай, бага даралттат 
ус  агуулагч ан цавлаг бүс (2.2) зонхилж, биотитот боржиндиоритоос тогтох бөгөөд 
Хойд Оюу ордын талбайд OTRCD345 цооногт илэрсэн мэдээ байдаг.           
 
Давхарласан байрлалтай ус агуулагч үе, бүс нь Оюу Толгойн бүлэг ордын баруун, хойд 
захаар тархсан байгааг гидрогеологийн тойм зурагт үзүүлснээс харж болно. 
Дөрөвдөгчийн хурдас алаг цоог устайгаар Карбоны настай тунамал-бялхмал чулуулаг 
дахь бага ундаргатай, чөлөөт гадаргат болон бага даралттат ус  агуулагч ан цавлаг 
бүсийг бүрхэж тогтсон байна. Үндсэндээ усгүй хурдас, чулуулаг нь Дээд Цэрдийн 
(Палеогений) настай, давхраалаг, үелэг хурдас, янзбүрийн нас, найрлага бүхий дэл 
судал, дэл судал хэлбэрийн биетүүд, бага талбайд тархсан Девоны настай хувирмал-
бялхмал чулуулгаас тус тус бүрдэнэ. Дээд цэрдийн настай ус үл агуулагч давхарга 
зонхилж, улаан өнгийн шавар, шавранцар, эдгээрийн хоорондох элсэнцрийн мэшил, 
нарийн үеэс тогтдог бөгөөд Оюу Толгойн бүлэг ордын талбайд харьцангуй өргөн 
тархсан. Дээд цэрдийн настай ус үл агуулагч давхарга зэс-алтны хүдэр агуулдаггүй 
учраас геологи-хайгуулын өрөмдлөгийн үед уг хурдсын хамгийн их зузаан цөөн цооногт 
50-60 м хүрдэг байсныг шламын товч бичлэгээр тогтоосон байдаг. Харин геологи-
хайгуулын уулын малталтын үед илэрсэн Дээд цэрдийн настай улаан өнгийн шавар, 
шавранцар, эдгээрийн дотор болон хооронд байрласан элсэнцрийн мэшил, нарийн үе 
усгүй байгаа нь маршрутын судалгааны явцад ажиглагдаж байв (Зураг 2 - 27). Оюу 
Толгойн бүлэг ордын хэмжээнд тархсан ус агуулагч үе болон ан цавын бүс дэх газрын 
доорхи ус нь хоорондоо гидравлик холбоотой, янз бүрийн найрлагатай, өөр өөр 
төрлийн ус байгаа юм байна.  
 

   
ЗУРАГ 2 - 27. УС ҮЛ АГУУЛАГЧ ХУРДАС, УС АГУУЛАГЧ АН ЦАВЛАГ БҮС, ГАЗРЫН ДООРХИ УС 

 
А-Дээд цэрдийн хурдас, Девоны бялхмал чулуулгийн хил зааг;  
1- Дээд цэрдийн ус үл агуулагч улаан өнгийн хурдас; 
2-Девоны бялхмал чулуулаг дахь ус агуулагч ан цавлаг бүс;  
3- Уг ан цавлаг бүс дэх газрын доорхи ус;  
Б- Ус үл агуулагч Дээд Цэрдийн хурдас.                   
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Б 
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2.5.1.3. Уурхайн усжилтын талаар хийсэн гидрогеологийн судалгаа 
 
АММИ ХХК-ийн захиалга, хөрөнгөөр Австралийн Акуатеррa ХХК 2003-2004 онд Оюу 
Толгойн бүлэг ордын усжилтын талаар анхны гидрогеологийн судалгааг хийж, доорхи 
төрлийн ажил гүйцэтгэсэн байна.Үүнд: 
 АММИ ХХК-ний 2003 онд өрөмдсөн геологи-хайгуулын харьцангуй бага (150м) 

гүнтэй 26 цооногт эрлифтийн аргаар ус шавхаж, усны  ундарга 0.03-2.2 л/сек 
хэмжээний хооронд байгааг тогтоож, ундарга, түвшин бууралт, сэргэлтийн 
хэмжилтийн дүнгээр Тейс, Коопер-Жейкобын аргаар ус дамжуулалтын 
итгэлцүүр, ус өгөмжийг тооцоолсон байна 

 Ил уурхай нээхээр төлөвлөөд байгаа Баруун Өмнөд Оюу, Төв Оюу ордууд, далд 
уурхай нээхээр төлөвлөөд байгаа Хойд Оюу буюу Хюго ордууд дээр өрөмдсөн 
геологи-хайгуулын харьцангуй их (300-1000 м) гүнтэй 15 цооногт эрлифтийн 
шавхалт хийсэн боловч, ундарга үндсэндээ өгөөгүй учраас Оюу Толгойн бүлэг 
орд нь 150 метрээс доош гүнд  усжилтгүй, гидрогеологийн үзүүлэлтүүдийг 
тооцоолох боломж, шаардлага байгаагүй билээ. 

 Ус шахаж оруулан нэвчүүлэх туршилт: DW01/OTD831, DW02/OTD865, 
DW03/OTD871, DW04/OTD879, DW05/OTD881, DW06/OTD888 дугаар 
цооногуудыг тектоник хагарал дээр өрөмдөн гаргаж, цооногт ус шахаж оруулан 
нэвчүүлэх туршилт хийв. Уг туршилтын дүнгээр хагарлын  ус дамжуулах 
чадварыг  маш бага (8х10-5-8х10-4 м/хоног), бага (1х10-3-2х10-3 м/хоног), багаас 
дунд (8х10-3 - 9х10-2 м/хоног) гэж ангилж болох бөгөөд Оюу Толгойн бүлэг ордыг 
ашиглах явцад гүн рүүгээ ус нэвчих байгалийн нөхцөл  ерөнхийдөө тун бага 
байна. Харин тэсэлгээ, тоног төхөөрөмжийн хөдөлгөөн зэрэг хүний үйл 
ажиллагаагаар уурхайд илэрсэн чулуулгийн ан цав ихэсч, бөөгнөрлийн гаралтай 
ус нэвчих үзэгдэл байж болох талтай. 

 Ус шавхах туршилт: Ус агуулагч хурдсаас ус шавхах туршилтыг CC02, CC01, 
OTRC938/Major Drilling Bore, OTRC047, OTRC874, OTRC928 дугаар цооногууд 
дээр хийхэд, DW02 дугаар цооногт 12-19 м гүнд  илэрсэн устай хурдсын ус 
дамжуулалт 0.6 м2/хоног, 19 метрээс илүү гүнд 0.007 м2/хоног, геологи-
хайгуулын бусад цооногт илэрсэн ус агуулагчийн ус дамжуулалт 1.7-24 м2 /хоног 
хооронд хэлбэлзэж байна (Хүснэгт 2 - 29).  

 
ХҮСНЭГТ 2 - 29. УС АГУУЛАГЧ ХУРДСААС УС ШАВХАЖ, УС ДАМЖУУЛАЛТЫГ ТОДОРХОЙЛСОН ДҮН 

Туршилтын цооногийн 
дугаар Уртраг, м Өргөрөг, м Ус дамжуулалтын 

итгэлцүүр, м2/хоног 
СС01 648003 4767444 8 
СС02 647786 4767639 24 
OTRC938 650087 4764473 13 
OTRC874 651341 4762941 3.5 
OTRC928 651775 4762802 1.7 

 
Оюу Толгойн бүлэг ордын зарим хэсгийн усжилтын талаар АММИ ХХК өөрийн 
санхүүгийн хөрөнгө, мэргэжилтнүүдийн хүчээр 2007 онд гидрогеологийн доорхи 
төрлийн судалгаа [2]  явуулсан ба уг судалгааг өнөөг хүртэл үргэлжлүүлэн явуулж 
байна. Үүнд: 
 2003 онд барилгачдын суурингийн орчимд 5 цэгт эрлийн цооног өрөмдөж, 

ирээдүйн уурхайн зарим хэсэг усжилттай байж болохыг тогтоосон. 
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 2004 онд 14 цооног өрөмдөж, CC02, OTRC874, OTRC928 дугаар цооногуудад ус 
илэрсэн. 

 2006 онд 36 цооног нэмж өрөмдсөнөөс 12 цооногт (OTRC1384, ERGC099, 
OTRC1394, OTRC1395, OTRC1135, ERGC12, OTRC1403, OTRC1407, OTRC1408, 
OTRC1411, OTRC1409, OTRC1412) ус илэрсэн. 

2000 оноос Оюу Толгойн нийт ордын талбайд устай гарсан геологи-хайгуулын 69 
цооногт горимын ажиглалт явуулж эхэлсэн бөгөөд уг ажиглалтын дүнг Aкуатерра ХХК 
2004 онд тайландаа [9] тусгаж байснаас (Зураг 2 - 28. Уурхай байгуулахаас өмнөх 
үеийн усны түвшингийн үнэмлэхүй өндөр) гадна Өмнөговь аймгийн байгаль орчны 
албанд жил бүр хүргүүлдэг байгаль орчны тайланд нийт Оюу Толгой ордын талбай 
дээрх геологи-хайгуулын болон гидрогеологийн зориулалтаар өрөмдсөн устай 
цооногуудын усны түвшин, ундарга, химийн найрлагын талаар доорхи мэдээллийг 
бүрдүүлээд байна. Үүнд: 
 2003-2004 горимын оны ажиглалтаар баруун өмнөд Оюугийн талбайд ажиглалт 

хийсэн 16 цооногт усны түвшин 1.7-13.62 м гүний хооронд, Төв Оюугийн талбайд 
ажиглалт хийсэн 13 цооногт усны түвшин 6.58-20.12 м гүний хооронд, Өмнөд 
Оюугийн талбайд ажиглалт хийсэн 21 цооногт усны түвшин 2.51-15.5 м гүний 
хооронд, Хойд Оюугийн талбайд ажиглалт хийсэн 5 цооногт усны түвшин 19.45- 
37.53 м гүний хооронд тус тус байв. Оюу Толгой ордуудын хэмжээнд газрын 
доорхи ус 1.7 м гүнээс эхлээд 37.53 м гүн хүртэл алаг цоог устай байх боловч, 
ашиглалтын явцад ил, далд бүх уурхай нь 30-40 м гүнээс  нийтдээ устай болж, 
газрын доорхи усыг шүүрүүлэн зайлуулах төлөвтэй байна.  

 Оюу Толгой ХХК-ий Байгаль орчны хэлтсээс 2006-2008 онд хийсэн горимын 
судалгаагаар газрын доорхи усны түвшин баруун өмнөд Оюу, төв Оюу, өмнөд 
Оюу ордуудын талбайн хэмжээнд саруудын хэмжилтээр 4.0 м хүртэл хэлбэлзэж, 
харин хойд Оюу буюу Хюго ордын хэмжээнд газрын доорхи усны түвшний 
хэлбэлзэл 0.3 м-ээс хэтрэхгүй байна.  

Aкуатерра ХХК 2003-2004 онд баруун өмнөд Оюу ордын талбайд байрласан 10 цооног, 
төв Оюу ордын талбайд байрласан 9 цооног,  өмнөд Оюу ордын талбайд  байрласан 
17 цооног, хойд Оюу ордын талбайд байрласан 4 цооногоос усны шавхалт хийсэн дүн 
(Хүснэгт 2 - 30)-гээс харахад баруун өмнөд Оюу ордын талбайд өрөмдсөн  
цооногуудын усны түвшний бууралт 0.04-19.52 м, ундарга 0.04-1.28 л/сек, нэг метр 
түвшин бууралтад оногдох хувийн ундарга 0.002-9.750 л/сек, хувийн ундарга болон 
боломжит түвшин бууралтын үржвэрээр тооцоолсон ундарга 0.093-102.18 л/сек, төв 
Оюу ордын талбайд өрөмдсөн  цооногуудын усны түвшний бууралт 0.04-19.52 м, 
ундарга 0.04-1.8 л/сек, нэг метр түвшин бууралтад оногдох хувийн ундарга 0.41-16.84 
л/сек, хувийн ундарга болон боломжит түвшин бууралтын үржвэрээр тооцоолсон 
ундарга 0.000-53.514 л/сек, өмнөд Оюу ордын талбайд өрөмдсөн  цооногуудын усны 
түвшний бууралт 0.27- 18.25 м, ундарга 0.052-2.25 л/сек, нэг метр түвшин бууралтад 
оногдох хувийн ундарга 0.003-6.667 л/сек, хувийн ундарга болон боломжит түвшин 
бууралтын үржвэрээр тооцоолсон ундарга 0.032-311.68 л/сек (тухайлбал, OTRC148 
дугаар цооногийн усны түвшний бууралт 0.41 м ундарга 2.5 л/сек, хувийн ундарга 5.488 
л/сек байсныг үндэслэн усны боломжит түвшин бууралт 56.8 метрийг хувийн ундаргаар 
үржүүлбэл гаргаж болох ундарга 311.68 л/сек болно), хойд Оюу буюу Хюго ордуудын 
талбайд өрөмдсөн 4 цооногийн хувийн ундарга 0.000-0.059 л/сек, гаргаж болох ундарга 
0.946 л/сек-ээс хэтрэхээргүй байна.  
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ХҮСНЭГТ 2 - 30. ЦООНОГУУДАД ХИЙСЭН ШАВХАЛТ, ТҮВШИН БУУРАЛТ, ГАРЧ БОЛЗОШГҮЙ УНДАРГА 
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Баруун Өмнөд Оюу ордын талбайд байрласан цооногуудаас хийсэн шавхалтаар 
1 OTRC190 29.0 10.48 0.043 4.39 0.010 12.3 0.121 
2 OTRC157 21.0 7.36 0.390 0.04 9.750 10.5 102.180 
3 OTRC156 79.0 8.54 0.810 8.90 0.091 35.1 3.190 
4 OTRC218 60.0 12.27 1.900 16.55 0.115 21.7 2.494 

5 OTD 311 110.0 9.57 0.100 5.67 0.018 52.2 0.920 
6 OTRC197 110.0 7.60 0.04 19.52 0.002 45.2 0.093 
7 OTD294 442.0 16.93 0.045 16.61 0.003 212.7 0.576 
8 OTRC081 28.4 1.50 0.900 0.57 1.579 13.9 21.971 
9 OTRC078 50.0 1.43 1.280 0.42 3.048 24.8 75.550 

10 OTRC076 7.5 0.59 0.600 0.99 0.606 3.2 1.967 
 

Төв Оюу ордын талбайд байрласан цооногуудаас хийсэн шавхалтаар 
11 OTRC053 93.0 8.83 0.220 12.69 0.017 40.2 0.696 
12 OTRC089 65.0 5.15 1.800 3.54 0.508 30.7 15.625 
13 OTRC091 110.0 9.98 1.28 1.30 0.985 54.4 53.514 
14 OTRC040 67.0 10.36 0.081 16.84 0.005 25.1 0.121 
15 OTRC131 62.0 15.05 0.195 10.07 0.019 26.0 0.503 
16 OTRC132 48.0 15.18 0.04 0.41 0.098 23.8 2.321 
17 OTD192 40.0 18.14 0.132 0.00 0.000 0.0 0.000 
18 OTRC025 50.0 12.00 0.333 9.82 0.034 20.1 0.681 
19 OTD202 100.0 11.27 0.100 0.00 0.000 0.0 0.000 

Өмнөд Оюу ордын талбайд байрласан цооногуудаас хийсэн  шавхалтаар 
20 OTRC135 24.5 10.23 0.260 2.29 0.114 11.1 1.264 
21 OTRC106 67.6 6.20 0.310 13.86 0.022 26.9 0.601 
22 OTRC125 58.0 8.40 0.310 9.78 0.032 24.1 0.764 
23 OTRC133 43.9 8.25 0.500 9.95 0.050 17.0 0.853 
24 OTRC221 74.0 4.72 1.285 1.22 1.053 36.4 38.329 
25 OTRC147 100.0 7.39 0.500 7.03 0.071 46.5 3.306 
26 OTRC155 30.0 9.00 0.204 0.56 0.364 14.7 5.362 
27 OTRC220 60.0 4.66 0.320 3.79 0.084 28.1 2.373 
28 OTRC141 30.0 8.36 0.033 7.85 0.004 11.1 0.047 
29 OTD228 45.0 12.85 1.100 3.09 0.356 21.0 7.460 
30 OTRC148 114.0 8.34 2.25 0.41 5.488 56.8 311.680 
31 OTD229 50.0 10.99 0.810 5.72 0.142 22.1 3.135 
32 OTRC142 92.0 9.57 1.800 0.27 6.667 45.9 305.767 
33 OTD230 64.0 11.83 1.250 2.80 0.446 30.6 13.661 
34 OTRC145 62.6 9.65 0.500 7.24 0.069 27.7 1.912 
35 OTRC146 70.5 6.85 0.900 6.80 0.132 31.9 4.215 
36 OTRC036 41.0 6.04 0.052 18.25 0.003 11.4 0.032 

Хойд Оюу буюу Хюго ордын талбайд байрласан цооногуудаас хийсэн шавхалтаар 
37 OTRC103 35.0 18.05 0.16 2.73 0.059 16.1 0.946 
38 OTRC120 51.0 29.94 0.000 0.00 0.000 0.0 0.000 
39 OTRC121 48.0 29.84 0.000 0.00 0.000 0.0 0.000 
40 OTRC345    - 34.78 0.052 1.01 0.051 0.0 0.000 
Эх үүсвэр: Оюу Толгойн бүлэг ордуудын геологийн тогтоц, эрдэс баялгийн нөөцийн тайлан.   
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Уурхайн усжилтыг тодорхойлсон үр дүн  
 
Нэгдүгээр хувилбар нь жилд 36.5 сая тонн хүдрийг 2 ил уурхай, 2 далд уурхайгаар 35 
жилийн хугацаанд олборлохоор,  
 
Хоѐрдугаар хувилбар нь жилд 27.5 сая тонн хүдрийг 3 ил уурхай, 1 далд уурхайгаар 35 
жилийн хугацаанд олборлохоор  
 
тус тус авч уурхайгаас зайлуулах усны хэмжээ, усны түвшин доошлолтыг Aкуатерра 
ХХК [9] тооцоолсон байдаг. Харин Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны 2009 онд 
батлаад байгаа 870 л/сек ундаргатайгаар ашиглаж болох газрын доорхи усны нөөцөд 
тохируулан одоогийн Оюу Толгой ХХК хоногт 100 000-110 000 тн хэмжээнээс илүүгүй 
хүдрийг буюу жилд 36.5  сая тн хүдрийг 2 ил уурхай, 2 далд уурхайгаар  олборлоход 
эдгээр уурхайнуудаас хэдий хэмжээний ус шүүрүүлэн зайлуулж байгаль орчин, түүний 
дотор газрын доорхи усан орчинд үзүүлэх хохирлыг тогтоох нь энэхүү үнэлгээний 
тайлангийн нэг гол зорилго байв.  
 
АММИ ХХК-ийн судлаачид А.Түвдэндорж, С.Санждорж, Г.Өлзийбаяр, Н.Мөнхбаатар 
нар [2,3,4] Оюу Толгойн зэс алтны ордын талбайн хүрээнд болон ордын гадна 
өрөмдсөн ус бүхий цооногуудын гидрогеологийн параметрүүдийг тодорхойлон хүдэр 
боловсруулах үйлдвэрийн барилгын ажилд Өмнөд Оюу ордын талбайд  өрөмдсөн 
хайгуулын OTRC218, OTRC874, OTRC928, OTRC938, OTRC1351, OTRC1394, 
OTRC1395, OTRC148, OTRC1403, OTRC1407, OTRC1408, Уурхай 189 гэсэн дугаартай 
12 цооногоос 29.9 л/сек буюу 2583 м3/хоног ундаргатай усыг, барилгын ангийн хэсэгт 
ашиглалтын CC02, OTRC1384, OTRC1135, EGRC099, OTRC1411, OTRC1412 гэсэн 6 
цооногоос 19.5 л/сек (1684.8 м3/хоног)  ундаргатай усыг ашиглаж болох юм гэж үзээд, 
2007 онд холбогдох материалыг боловсруулж бичсэн тайландаа 530.9 км2 талбайд 
газрын доорхи усны нөөц 49.4 л/сек (4268 м3/хоног) гэж тооцоолжээ.  
 
АММИ ХХК-ний мэргэжилтнүүдийн хийсэн горимын судалгааны явцад Оюу Толгойн 
ордын талбайд 80 цооногт хийсэн усны  түвшин хэмжилтийн дүнг үндэслэн уурхайн 
өмнөх үеийн гидроизогипсийн (гидроизопьезометрийн) зургийг Aкуатерра ХХК зохиосон 
байгаагаас харахад ордын хэмжээнд газрын доорхи усны статик түвшин 1130-1200 м 
үнэмлэхүй өндөрт оршдог байна. Төв Оюу болон баруун өмнөд Оюу ордуудын талбайд 
газрын доорхи ус 5-15 м гүнд, хойд Оюу ба өмнөд Хюго, хойд Хюго далд уурхай гаргах 
ордуудын талбайд газрын доорхи ус 20-30 м гүнд илэрдэг байна. Aкуатерра ХХК 
шүүрүүлэн зайлуулах газрын доорхи усны хэмжээг нэгдүгээр хувилбар (жилд 36.5 сая 
тн хүдэр олборлох) ба хоѐрдугаар хувилбар (жилд 27.5 сая тн хүдэр олборлох) тус 
бүрээр суулттай болон суултгүй ул хөрстэй нөхцөлөөр загварчлалын аргаар 
тодорхойлсон байна. Үүнд: 
 Жилд 36.5 сая тонн хүдэр олборлох 1 дүгээр хувилбар: Баруун өмнөд Оюу 

ордын  ил уурхай, төв  Оюу ордын ил уурхай, хайгуулын ам, өргөх, буулгах 
цооног, хойд Хюго ордын далд уурхай, өмнөд Хюго ордын ил уурхай, 
үйлчилгээний цооног гэж ангилан доорхи нөхцөлөөр уул уурхайн эдгээр 6 
байгууламжаас шүүрүүлэн зайлуулах усны хэмжээг тодорхойлсон байна.  

 Суултгүй хөрсний нөхцөлөөр тооцоолоход хайгуулын ам, өргөх, буулгах 
цооногийг  ашиглалтад оруулах эхний жилд уг цооногоос зайлуулах 
шаардлагатай усны хэмжээ 35 л/сек, хоѐр дахь жилд Баруун Өмнөд уурхай, 
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үйлчилгээний цооног ашиглалтад орж, хайгуулын ам-өргөх, буулгах цооногтой 
нийлээд 3 уурхайгаас зайлуулах усны хэмжээ 65 л/сек хүрч, улмаар 4-10 дахь 
жилийн хооронд Төв Оюу ордын ил уурхай, Өмнөд Хюго ордын далд уурхай 
ашиглалтад шинээр нэмэгдэн орж, Баруун Өмнөд Оюу ордын ил уурхай, Төв 
Оюу ордын ил уурхай, хайгуулын ам болон өргөх, буулгах цооног, хойд Хюго 
далд уурхай, өмнөд Хюго далд уурхай, үйлчилгээний цооног гэсэн уул уурхайн 6 
байгууламж ажиллаж байхад эдгээрээс шүүрүүлэн зайлуулах шаардлагатай 
усны хэмжээ 88-110 л/сек буюу хамгийн их хэмжээнд, харин 11 дэх жилээс 35 
дахь жилийн хооронд уулын ил, далд эдгээр 6 байгууламж ажиллаж байхад 
шүүрүүлэн зайлуулах шаардлагатай усны хэмжээ 94-69 л/сек хүртэл буурахаар 
тооцоо гарчээ [9] (Зураг 2 - 29 ба Хүснэгт 2 - 31).  

 

 
ЗУРАГ 2 - 28. УУРХАЙ БАЙГУУЛАХААС ӨМНӨХ ҮЕИЙН УСНЫ ТҮВШИНГИЙН 

ҮНЭМЛЭХҮЙ ӨНДРИЙН ЗУРАГ, [9] 
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 Суулттай хөрсний нөхцөлөөр тооцоолоход эхний жилд хайгуулын амнаас  
зайлуулах шаардлагатай усны хэмжээ дээрхтэй адил 35 л/сек, хоѐр дахь жилд 
баруун өмнөд Оюу ордын ил уурхай, үйлчилгээний цооног ашиглалтад орж, 
хайгуулын ам болон өргөх, буулгах цооногтой нийлээд уул уурхайн 3 
байгууламжаас зайлуулах усны хэмжээ 64 л/сек хүрч, улмаар 4-5 дахь жилд 
хойд Хюго далд уурхай ашиглалтад шинээр нэмэгдэн орж баруун өмнөд ил 
уурхай, хайгуулын ам, өргөх, буулгах цооног, хойд Хюго далд уурхай, 
үйлчилгээний цооног гэсэн уул уурхайн 4 байгууламж ашиглагдаж байхад 
эдгээрээс шүүрүүлэн зайлуулах шаардлагатай усны хэмжээ 127-149 л/сек, 
харин 10 дахь жилд баруун өмнөд ил уурхай, төв ил уурхай, хайгуулын ам, өргөх, 
буулгах цооног, хойд Хюго далд уурхай, өмнөд Хюго далд уурхай, үйлчилгээний 
цооног гэсэн уул уурхайн 6 байгууламж ашиглагдаж эхлэхэд уурхайгаас 
шүүрүүлэн зайлуулах шаардлагатай усны хэмжээ 163 л/сек буюу хамгийн их 
хэмжээнд, харин 11 дэх жилээс 35 дахь жилийн хооронд уулын ил, далд 6 
байгууламж зэрэг ашиглагдаж байхад эдгээрээс шүүрүүлэн зайлуулах 
шаардлагатай усны хэмжээ 111-64 л/сек хүртэл буурах тооцоо гарчээ [2] (Зураг 
2 - 30 ба Хүснэгт 2 - 32).  

 

 
ЗУРАГ 2 - 29. УУРХАЙГААС ЗАЙЛУУЛАХ УСНЫ ПРОГНОЗ ҮНЭЛГЭЭ (ХУВИЛБАР 1): 

36.5 САЯ ТН/ЖИЛ ХҮДЭР, СУУЛТГҮЙ УЛ ХӨРС), [9] 
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ЗУРАГ 2 - 30. УУРХАЙГААС ЗАЙЛУУЛАХ УСНЫ ПРОГНОЗ ҮНЭЛГЭЭ (ХУВИЛБАР 1) 

36.5 САЯ ТН/ЖИЛ ХҮДЭР, СУУЛТТАЙ УЛ ХӨРС), [9] 
 

 
ХҮСНЭГТ 2 - 31. ШҮҮРҮҮЛЭН ЗАЙЛУУЛАХ УСНЫ ПРОГНОЗ ҮНЭЛГЭЭ (Л/СЕК), 1 ДҮГЭЭР ХУВИЛБАР 

(CУУЛТГҮЙ УЛ ХӨРС) 
Загварын 

жил 
БӨ ил 
уурхай 

Төв ил 
уурхай 

Хайгуулын 
ам 

Хойд 
Хюго 

Өмнөд 
Хюго 

Үйлчил-
гээний 
цооног 

Дүн 

1 дэх 0 0 35 0 0 0 35 
2 дахь 27 0 29 0 0 9 65 
3 дахь 28 0 27 1 0 11 67 
4 дэх 34 0 21 37 0 15 108 
5 дахь 29 0 16 41 0 13 99 
6 дахь 28 0 15 36 0 13 92 
7 дахь 43 0 14 34 0 12 103 
8 дахь 28 2 14 33 0 12 88 
9 дэх 27 8 13 32 0 12 92 
10 дахь 24 7 8 33 27 10 110 
11 дэх 21 5 7 32 20 9 94 
12 дахь 19 4 5 37 20 9 93 
15 дахь 17 3 4 35 22 7 87 
20 дахь 14 2 3 40 19 6 85 
25 дахь 13 1 3 38 15 6 76 
30дахь 12 1 3 38 14 5 73 
32 дахь 12 1 3 37 13 5 71 
34 дэх 11 1 3 37 13 5 70 
35 дахь 11 1 3 37 12 5 69 
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ХҮСНЭГТ 2 - 32. ШҮҮРҮҮЛЭН ЗАЙЛУУЛАХ УСНЫ ПРОГНОЗ ҮНЭЛГЭЭ (Л/СЕК): 1 ДҮГЭЭР ХУВИЛБАР 
(CУУЛТТАЙ УЛ ХӨРС) 

Загварын 
жил 

БӨ ил 
уурхай 

Төв ил 
уурхай 

Хайгуулын 
ам 

Хойд 
Хюго 

Өмнөд 
Хюго 

Үйлчил-
гээний 
цооног 

Дүн 

1 дэх 0 0 35 0 0 0 35 
2 дахь 27 0 29 0 0 8 64 
3 дахь 27 0 27 1 0 11 66 
4 дэх 33 0 21 58 0 14 127 
5 дахь 28 0 16 93 0 12 149 
6 дахь 28 0 15 62 0 12 116 
7дахь 41 0 14 54 0 11 121 
8дахь 27 0 14 49 0 10 101 
10дахь 24 6 10 46 69 9 163 
11 дэх 21 3 9 44 26 8 111 
12дахь 19 3 5 50 20 7 105 
15дахь 16 2 4 44 17 6 89 
20дахь 14 1 3 44 12 5 81 
25дахь 13 1 3 38 15 6 76 
30дахь 12 1 3 38 9 4 67 
32дахь 11 1 3 38 9 4 65 
35 дахь 11 0 3 37 8 4 64 

 
 

2.5.1.4. Оюу Толгой төслийн хүдрийн талбайд тархсан газрын доорхи усны 
түвшний доошлолтыг загварчлалын аргаар тодорхойлсон дүн 
 
Aкуатерра ХХК шүүрүүлэн зайлуулах газрын доорхи усны хэмжээнээс хамааран газрын 
доорхи усны түвшин доошлох прогнозыг нэгдүгээр ба хоѐрдугаар хувилбар тус бүрээр 
суултгүй болон суулттай ул хөрстэй нөхцөлөөр, мөн загварчлалын аргаар 
тодорхойлсон байна. Үүнд: 
 
Жилд 36.5 сая тонн хүдэр олборлох 1 дүгээр хувилбар: a). Суултгүй хөрс, б).Суулттай 
хөрс. Уурхайн малталтуудын төрөл, тэдгээрийн ашиглалтад орох дэс дарааллыг 
харгалзан газрын доорхи усыг уурхайнуудаас шүүрүүлэн зайлуулж эхэлснээс хойш 5 
дахь, 10 дахь, 20 дахь, 35 дахь  жилд усны  түвшин доошлох прогноз хэмжээг 
тооцоолон гаргаж, зураглан [2] үзүүлсэн байна (Зураг 2 - 31 ба Зураг 2 - 32). 
 
Уурхайн малталтуудын төрөл, тэдгээрийн ашиглалтад орох дэс дарааллыг харгалзан 
газрын доорхи усыг уурхайнуудаас шүүрүүлэн зайлуулж эхэлснээс хойш 5 дахь, 10 
дахь, 20 дахь, 35 дахь жилд усны түвшин доошлох прогнозыг зураглан [2] үзүүлснээс 
харахад Хойд Хюго, Өмнөд Хюго уурхайнуудын талбайд газрын доорхи усны түвшин 
400 метрээс доош орж буурахаар байна (Зураг 2 - 33-аас Зураг 2 - 36 хүртэл). Газрын 
доорхи усны түвшин баруун өмнөд ил уурхайд хамгийн ихээр  буурч 500 м хүрэхээр 
байгааг болон усны түвшин 10 метрээс илүү гарч буурах талбайн хил уурхайнуудын 
төв хэсгээс 4 км зайд тархаж байгааг Aкуатерра ХХК тэмдэглэсэн байна [2]. Мөн 
компаний тооцоолсон дүнгээр байгуулсан зургуудаас харахад зэс-алт-молибдены 
хүдрийг ашиглаж эхэлснээс хойшхи 35 дахь жилд Хойд Хюго, Өмнөд Хюго 
уурхайнуудын бага талбайд газрын доорхи усны түвшин 500 метр хүртэл доош орж 
буурахаар байгаагаас гадна жилд 27.5 сая тн хүдрийг 3 ил уурхай, 1 далд уурхай зэрэг 
ажиллуулан олборлох нь жилд 36.5 сая тн хүдрийг 2 ил уурхай, 2 далд уурхай зэрэг 
ажиллуулан олборлохоос газрын доорхи усны түвшин бууралт нь арай бага, түвшин 
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бууруулахад хамрагдах талбай нь арай их байхаар дүн Aкуатерра ХХК-ийн  хийсэн 
загварчлалын судалгаагаар гарсан байна (Зураг 2 - 35 ба Зураг 2 - 36).   
 
Жилд 36.5 сая тонн хүдэр олборлох 1 дүгээр хувилбараар тооцоолсон дүнгээр уурхай 
ашиглах 35 жилийн хугацаанд 89.9-104.0 гигалитр: жилд 27.5 сая тонн хүдэр олборлох 
2 дугаар хувилбараар тооцоолсон дүнгээр уурхай ашиглах 35 жилийн хугацаанд 85.6-
99.0 гигалитр усыг шүүрүүлэн ил, далд төрлийн 6 уурхай байгууламжаас зайлуулахаар 
тооцоо гаргасан байна. Энэхүү тайлангийн хүрээнд усны нөөцөд үзүүлэх сөрөг 
нөлөөллийн экологи-эдийн засгийн үнэлгээг хийхдээ дээрх тоо баримтуудыг ашигласан 
болно.   
 

 
ЗУРАГ 2 - 31. ГАЗРЫН ДООРХИ УСНЫ ТҮВШИН БУУРАЛТЫН ПРОГНОЗ ҮНЭЛГЭЭ (ХУВИЛБАР 1: 36.5 

САЯ ТН/ЖИЛ ХҮДЭР, СУУЛТГҮЙ УЛ ХӨРС), [9] 
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ЗУРАГ 2 - 32. ГАЗРЫН ДООРХИ УСНЫ ТҮВШИН БУУРАЛТЫН ПРОГНОЗ ҮНЭЛГЭЭ (ХУВИЛБАР 1: 36.5 

САЯ ТН/ЖИЛ ХҮДЭР, СУУЛТГҮЙ УЛ ХӨРС), [9] 
 
 
 
 

 
ЗУРАГ 2 - 33. ГАЗРЫН ДООРХИ УСНЫ ТҮВШИН БУУРАЛТЫН ПРОГНОЗ ҮНЭЛГЭЭ 

(ХУВИЛБАР 1: 36.5 САЯ ТН/ЖИЛ ХҮДЭР, СУУЛТТАЙ УЛ ХӨРС), [9] 
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ЗУРАГ 2 - 34. ГАЗРЫН ДООРХИ УСНЫ ТҮВШИН БУУРАЛТЫН ПРОГНОЗ ҮНЭЛГЭЭ (ХУВИЛБАР 1: 36.5 

САЯ ТН/ЖИЛ ХҮДЭР, СУУЛТТАЙ УЛ ХӨРС) [9] 
 
 
 

 
ЗУРАГ 2 - 35. АШИГЛАЛТЫН ЭЦЭСТ ХҮРЭХ УСНЫ ТҮВШНИЙ БУУРАЛТ, ӨӨРЧЛӨГДӨХ ХҮРЭЭ, М 

(ХУВИЛБАР 1: 36.5 САЯ ТН/ЖИЛ ХҮДЭР), [9] 
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 ЗУРАГ 2 - 36. АШИГЛАЛТЫН ЭЦЭСТ ХҮРЭХ УСНЫ ТҮВШНИЙ БУУРАЛТ, ӨӨРЧЛӨГДӨХ ХҮРЭЭ 

(ХУВИЛБАР 2: 27.5 САЯ ТН/ЖИЛ ХҮДЭР), [9] 
 

 
2.5.1.5. Оюу Толгой орчмын усны хяналт-шинжилгээний үр дүн 
 
2010  онд  төслийн  барилгын  үе  шат  эхэлснээр  хяналт-шинжилгээний  ажлын 
хамрах цар хүрээ нэмэгдэж, хяналт-шинжилгээнд Оюу Толгой, Ундайн  голын  сайр,  
Гүний хоолой, Галбын Говийн талбайн 231 (давхардсан тоогоор) туршилт ашиглалтын 
болон мониторингийн цооног, мөн 94  гар худаг, 8 булаг буюу нийт 333 уст цэгийг 
хамарсан. Оюу Толгой төслийн ус авч ашиглаж буй бүх цооногуудын усны түвшин 
болон ус хэрэглээг долоо хоногт 2 удаа хэмждэг. Цооногийн усны түвшин бууралтын  
зөвшөөрөгдөх хязгаараас доошилсон тохиолдолд усны түвшинг зохих хэмжээнд 
дээшлэх хүртэл нь ашиглалтыг түр зогсоох арга хэмжээ авч, цаашид хэрэглээг нь 
хязгаарлаж, бусад худгуудтай сэлгэн ашиглах арга хэмжээ авдаг байна.  

 
Харин гүний усны цооногуудын усны түвшний хувьд мэдэгдэхүйц хэлбэлзэл 
ажиглагдаагүй тул Галбын Говийн газрын доорхи усны орд байгалийн горимоороо 
байна гэж үзэж болох юм. Гүний Хоолойн газрын доорхи усны ордод 2010 онд хийсэн 
мониторингийн судалгаанд давхардсан тоогоор 91 цооног, 49 гар худаг хамрагдсан. 
Гүний Хоолойн газрын доорхи усны ордын тогтонги түвшин ойролцоогоор 30-80 м-т 
байдаг. Гүний Хоолойн усны ашиглалтын нөөц батлагдан ордын тархалтын хил хязгаар 
нарийвчлан тогтоогдсон учир ордын талбай болон тэжээмжийн мужийн хүрээнд орших 
хайгуул-ашиглалтын цооног, малчдын гар худаг мөн тэдгээрийн ойролцоо өрөмдөж, 
тоноглосон ажиглалтын цооногуудыг хамруулан мониторингийн судалгааг өргөн 
хүрээнд хийж байгаа бөгөөд энэ нь олон жилийн туршид хийх хяналт-шинжилгээний 
ажлын суурь болох юм. 2010 онд Гүний Хоолойн 91 цооног, 49 гар худаг (давхардсан 
тоогоор) хяналт-шинжилгээ, судалгаанд хамрагдсан.  
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Гүний Хоолойн ордын цооногуудын усны тогтонги түвшин гол төлөв 30-80 м-т байдаг. 
Тус ордын хилийн  хүрээнд орших 3 гар худаг (Овоо цав, Шинэ ус, Булан тойром), мөн 
ордын  хилийн  гадна  ойролцоо  орших  зарим  худгийн  дэргэд  бага  гүний  уст  үе,  
доод үндсэн уст давхаргын гидравлик холбоог судлах зорилгоор 5 м  болон 50 м гүнтэй 
тус бүр 2 цооног өрөмдөж, мониторингийн судалгаа явуулахад хөрсний усны түвшин 3-
10 м-т, харин үндсэн уст давхаргын усны түвшин 30 м-ээс доош байгаа тул эдгээр уст 
үе давхаргууд нь хоорондоо гидравлик холбоогүй гэж үзэж болох юм (Зураг 2 - 37).   
 

ЗУРАГ 2 - 37. ГҮНИЙ ХООЛОЙН ГАР ХУДГУУДЫН УСНЫ ТҮВШНИЙ ХЭЛБЭЛЗЭЛ 
 

 
Галбын Говийн газрын доорхи усны нөөцийг ойрын жилүүдэд ашиглахаар төлөвлөөгүй 
учир 2004-2006 онд судалгаа хийгээд, сүүлийн 2 жил орхигдсон олон тооны цооног, 
сүүлийн 5 жил судалгаанд  хамрагдсан 20  гаруй  гар  худгаас цөөн тооны уст цэгийг 
сонгон 2009 оноос  мониторингийн судалгаа хийж эхэлсэн ба 2010 оны байдлаар 12 
цооног, 5 гар худгийг судалгаанд хамруулсан. Судалгааны үр дүнгээс харахад гар 
худгуудын усны түвшин гол төлөв цаг агаарын нөхцөл, ашиглалтын горим зэргээс 
шалтгаалж, 2010 оны байдлаар өөрчлөлт, хэлбэлзэл ажиглагдаж байна. Ганц модны 
худаг 4 дүгээр сард ашиглалтаас хамааран түвшин 0.38 м-ээр буурсан ба 6 дугаар 
сард үерт дарагдсан тул 9 дүгээр сараас хэмжилт хийж эхэлсэн  ба бусад үед өмнөх 
жилүүдийнхтэй ойролцоо байсан (Зураг 2 - 38). Харин гүний цооногуудын усны  
түвшнийг авч үзэхэд онцгой хэлбэлзэл ажиглагдаагүй байна (Зураг 2 - 39). Үүнээс 
харахад Галбын Говийн газрын  доорхи усны ордын хувьд байгалийн горим нь 
эвдрээгүй гэж үзэж болохоор байна. 
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ЗУРАГ 2 - 38.  ГАЛБЫН ГОВИЙН ГАР ХУДГУУДЫН УСНЫ ТҮВШНИЙ ХЭЛБЭЛЗЭЛ 
 
 

 
ЗУРАГ 2 - 39.  ГАЛБЫН ГОВИЙН ХАЙГУУЛЫН ЦООНОГУУДЫН УСНЫ ТҮВШНИЙ ХЭЛБЭЛЗЭЛ 

 
 
2010 онд Ундайн голын голдиролыг хойд, төв (Оюу Толгой орчмын), өмнөд гэсэн 
хэсгүүдэд хувааж, ажиглалтын цооног 10, гар худаг 20, булаг 6, нийт 36 уст цэгийг 
хамруулан усны түвшний болон чанарын өөрчлөлтийн судалгааг хийсэн. Хойд хэсгийн 
7 гар худаг, 2 задгайг 2009 оны 2 дугаар сараас эхлэн судалгаанд хамруулсан бөгөөд 
уст цэгийн тэжээгдэл үндсэндээ хур тунадаснаас хамааралтай учир гар худгийн усны 
түвшин болон гадаргын усны ундарга тухайн жилийн хур тунадас, цаг агаарын 
нөхцөлтэй тодорхой хэмжээгээр холбоотой байгаа нь харагдаж байна ( Зураг 2 - 40).   
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 ЗУРАГ 2 - 40. УНДАЙН ГОЛЫН ХОЙД ХЭСГИЙН ГАР ХУДГУУДЫН УСНЫ ТҮВШНИЙ ХЭЛБЭЛЗЭЛ 
 
 

 
ЗУРАГ 2 - 41.  УНДАЙН ГОЛЫН САЙР ДАГУУХ ЦООНОГУУДЫН УСНЫ ТҮВШНИЙ ХЭЛБЭЛЗЭЛ 
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 ЗУРАГ 2 - 42. УНДАЙН ГОЛЫН ӨМНӨД ХЭСГИЙН ГАР ХУДГУУДЫН УСНЫ ТҮВШНИЙ ХЭЛБЭЛЗЭЛ 
 
 

ЗУРАГ 2 - 43. ХҮДРИЙН ТАЛБАЙ ДАХЬ ЦООНОГУУДЫН УСНЫ ТҮВШНИЙ ХЭЛБЭЛЗЭЛ 
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ХҮСНЭГТ 2 - 33. ОЮУ ТОЛГОЙ ДАХЬ ХУДГУУДЫН УСНЫ ХИМИЙН НАЙРЛАГА, 2010 ОН 
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0 

0
0.02 

0
0 

Фтор, мг/л 
0

0.7-
1.5 

1
1.5 

1
1.31 

0
0.99 

1
1.66 

1
1.9 

1
1.5 

1
1.1 

1
1.9 

2
2.1 

2
2.1 

1
1.88 

1
1.9 

1
1.9 

1
1.71 

1
1.9 

Фтор, мг/л, олон 
жилийн дундаж 

0
0.7-
1.5 

1
1.15 

0
0.99 

0
0.41 

1
1.61 

1
1.7 

0
0.98 

0
0.6 

1
1.5 

2
2.78  1

1.97     

Зэс, мг/л 1
1 

0
0 

0
0 

0
0 

0
0 

0
0 

0
0.01 

0
0 

0
0 

0
0.02 

0
0 

0
0.01 

0
0 

0
0 

0
0 

0
0 

Цах.дамж. чадвар 1 3
328 

3
361 

2
254 

2
284 

2
221 

2
259 

3
348 

3
301 

3
328 

3
302 

2
257 

3
351 

2
235 

3
309 

2
297 

Хуурай үлдэгдэл, 
мг/л  1

134 
1

143 
1

157 
1

141 
1

152 
1

121 
1

128 
8

89 
1

116 
1

109 
1

118 
1

106 
1

128 
1

126 
9

91 

Давс, %  0
0.2 

0
0.2 

0
0.1 

0
0.2 

0
0.1 

0
0.2 

0
0.1 

0
0.1 

0
0.2 

0
0.1 

0
0.1 

0
0.1 

0
0.2 

0
0.2 

0
0.1 

Хүнцэл, мг/л 0
0.5 

0
0 

0
0 

0
0 

0
0 

0
0 

0
0 

0
0 

0
0 

0
0 

0
0 

0
0 

0
0 

0
0 

0
0 

0
0 

Фосфат, мг/л 3
3.5 

0
0.2 

0
0.3 

0
0.2 

0
0.4 

0
0.2 

0
0.3 

0
0.2 

0
0.1 

0
0.2 

0
0.3 

0
0.3 

0
0.1 

0
0.2 

0
0.3 

0
0.1 

 
 
2010 оны мониторингийн судалгааны үр дүнгээс үзэхэд Гүний хоолой, Галбын Говийн 
газрын доорхи усны ордуудын хүрээнд орших нийт цооногуудын хувьд ашиглалт 
явагдаагүй   учраас байгалийн горим нь өөрчлөгдөөгүй байна. Харин өнгөн хөрсний 
(гол төлөв түр урсацын сайр дагуух) гар худгуудын хувьд цаг агаарын нөхцөл, 
ашиглалтын хэмжээнээс хамаарч, байгалийн горим нь тодорхой хэмжээгээр 
өөрчлөгдсөн нь харагдаж байна (Зураг 2 - 41).  Ундайн сайр (гол)-ын хойд ба өмнөд 
хэсэгт орших гар худаг, булаг задгайнуудын хувьд ч мөн адил цаг уурын нөхцөл, 



 

II-98 

ОЮУ ТОЛГОЙ ХХК, БОНБНҮ-ний тайлангийн нэмэлт тодотгол – Оюу Толгойн 
Ордоос Зэс, Алт Олборлох, Боловсруулах Төслийн Өргөтгөл Шинэчлэлтийн 

Нэгдсэн Төсөл  

Тайлан боловсруулсан: 
НАТУР ФРЕЙНДЛИ ХХК 

ашиглалтын хэмжээнээс хамааран усны түвшин харьцангуй хэлбэлзэлтэй байжээ ( 
Зураг 2 - 40 ба  Зураг 2 - 42).  

 
Бүс нутгийн хэмжээнд 2010  онд  газрын гадаргаас нэг дэх буюу өнгөн хөрсний уст үед 
хийгдсэн усны чанарын мониторингийн  судалгааны үр дүнг нэгтгэн дүгнэхэд Галбын 
Говийн зүүн хэсэг, Гүний хоолойн ордын зүүн хагаст тархсан уст үе эрдэсжилт 
өндөртэй (1.2-2.4 г/л), Оюу Толгой болон тэжээмжийн  мужийн уст үед эрдэсжилт 
багатай (0.3-1.0 г/л), усны хатуулаг нь агуулагч чулуулгийн  найрлагаас хамаарч, Мөнх 
Овооны гол дагуух худгууд, Улаан Толгойн хяр орчмын худгууд, Ундайн голын эхний 
худгууд, Галбын Говийн зүүн хэсгийн худгуудын ус бага зэрэг хатуулаг (3-6 мг-экв/л), 
бусад газарт зөөлөн (1.5-3.0 мг-экв/л) шинж чанартай байна (Хүснэгт 2 - 33).  
 
Гүний уст давхаргын хувьд ашиглалт явагдаагүй учир чанарын өөрчлөлт  
ажиглагдаагүй. Харин Оюу Толгой төслийн бүтээн байгуулалт эрчимтэй өрнөж 
байгаатай  холбогдон уг орд орчмын уст үеийн ашиглалт нэлээд нэмэгдсэн. Унд-ахуйн 
зориулалтаар  тухайн хэсэгт ашиглагдаж буй уст цэгүүдээс бактериологийн 
шинжилгээнд авсан нийт 32 дээжинд эмгэг төрүүлэгч бичил биетэн илрээгүй. Мөн 
химийн бусад үзүүлэлтүүд стандартын  шаардлагад нийцэж байгаа боловч, усны 
чанарын судалгааг үргэлжлүүлэн хийх нь чухал юм.  

 
Гидрогеологийн нөхцөл, бүлэг ордын усжилт, шүүрүүлэн зайлуулах усны хэмжээг 
тодорхойлсон дүнд тулгуурласан дүгнэлт  
 

1. Оюу Толгойн бүлэг ордууд байрласан хүдрийн талбайн гидрогеологийн нөхцөл 
нь геоэкологийн өөрчлөлтөд үндсэндээ бүрэн өртөж, байгалийн унаган төрх нь 
алдарсан байх төлөвтэй.   

2. Оюу Толгойн хүдрийн бүлэг ордоос ил, далд уурхай, туслах малталт зэрэг 
нийтдээ 6-7 байгууламжаас 110 л/сек хүртэл хэмжээний ус шүүрүүлэн 
зайлуулснаас усны түвшин 500 м хүртэл доошлон буурахын зэрэгцээ усны 
түвшин нь 10 м-ээс илүү буурах талбайн хил уурхайнуудын төв хэсгээс 4 км 
гаруй зайд тархахаар байна.  

3. Хур тунадас бага буудаг говийн бүсийн хувьд ил, далд уурхайнуудаас 
шүүрүүлэн зайлуулсан усны хэмжээгээр усан орчинд үзүүлж буй экологи-эдийн 
засгийн хохирлыг тооцоолж болох юм.  

 
2.5.1.6. Гүний Хоолойн уст үе давхарга 
 
Гүний Хоолойн дэвсгэр нутагт тархсан хурдаc, чулуулгийн стратиграфи, литологийг 
харгалзан уст үе давхарга, цогцолбор, усыг дамжуулан нэвтрүүлж буй болон усжилтгүй 
хурдаc, уст цэгүүд, усны химийн найрлага, эрдэсжилт зэргийг үзүүлсэн гидрогеологийн 
зураг болон тайлангаас [Түвдэндорж, Санждорж, Өлзийбаяр, 2008, АММИ] харахад 
дээд цэрдийн Баянширээгийн гандуу хуурай эх газрын гаралтай хурдас дахь ус 
агуулагч бүрдэлд Гүний Хоолойн газрын доорхи усны гол нөөц илэрсэн байна.  
Тухайлбал, Гүний Хоолойн газрын доорхи усны ордын хил дотор буулгасан эрэл- 
хайгуулын GHEB 01-GHEB 08 дугаар бүхий 8 цооногийн усны түвшинг 2.9-12 м хүртэл 
бууруулан шавхахад усны нь ундарга 8.8-16 л/сек, хувийн ундарга 0.74-5.4 л/сек тус тус 
байсан бол хайгуул-ашиглалтын бүдүүн диаметртэй WATP01, WATP02, WATP04, 
WATP05, WATP07, WATP08, WATP09, WATP10 гэсэн нэр бүхий цооногуудын усны 
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түвшинг 7.6-46.3 метр бууруулан шавхахад усны нь ундарга 10.0-45.0 л/сек, хувийн 
ундарга 0.22-5.81 л/сек, мөн хайгуул-ашиглалтын бүдүүн диаметртэй GHTP01, 
GHTP02, GHTP03, GHTP04, GH02TP03 гэсэн нэр бүхий цооногуудын усны түвшинг 3.6 - 
27.0 м хооронд бууруулан шавхахад усны нь ундарга 30.0-43.5.0 л/сек, хувийн ундарга 
1.12-11.0 л/сек хүрч, хайгуул-ашиглалтын цооногуудын ундарга нь эрэл-хайгуулын 
цооногуудын ундаргаас нэлээд ихэссэн сайн үзүүлэлт гарсны зэрэгцээ хайгуул-
ашиглалтын цооногуудын усны түвшин бууралт нэмэгдэж, хувийн ундарга нь нэлээд 
багасчээ.  
 
Дээд цэрдийн “Баянширээ” гандуу хуурай, эх газрын гаралтай хурдас дахь ус агуулагч 
бүрдлээс гадна дээд дөрөвдөгч-орчин үеийн сэвсгэр хурдас дахь уст үе давхарга, 
доод-дээд дөрөвдөгчийн сэвсгэр хурдас дахь алаг цоог тархалттай ус, дээд дэрдийн 
Цогт овоо, Улаан говь, Сайншанд формациуд дахь тунамал хурдасны уст давхаргыг 
(уст 3 давхарга), доод цэрдийн Хөх тээг давхаргадсын тунамал хурдасны зузаалаг дахь 
алаг цоог тархалттай газрын доорхи усыг, палеозойн үеийн тунамал бялхмал 
чулуулгийн зузаалаг дахь алаг цоог тархалттай газрын доорхи усыг палеозойн үеийн 
гүний түрмэл чулуулгийн массивын дээд хэсгийн ан цавын бүс дэх уст цогцолборыг тус 
тус ялган зураглажээ. Мөн түүнчлэн ус дамжуулан нэвтрүүлж буй болон усжилтгүй 4 
төрлийн хурдсыг ялгажээ.  
 
Гүний Хоолойн ус агуулагч гол бүрдлийн буюу дээд цэрдийн Баянширээ формаци дахь 
уст үе давхаргын  ус нь хлорид, сульфат анион зонхилсон, харьцангуй өндөр 
эрдэсжилт (цооног GHW15x2 нь 1.3 г/л эрдэсжилттэй), (цооног GHTR01 нь 3.9 г/л) 
бүхий унд-ахуйн хэрэглээний усанд тавигддаг стандартын шаардлагыг үл хангах ус 
байна. Австрали улсын Aкуатерра ХХК-ийн боловсруулсан “Гүний хоолойн газрын 
доорхи усны уст давхаргын судалгаа ба нөөцийн тооцоо-2007” тайландаа [1] 
нэгдүгээрт: -гүний уст давхарга (Main deeper  aquifer),  хоѐрдугаарт: - голдиролын ай 
савын уст давхаргын тогтоц (Streambed aquifer system) гэж газрын доорхи уст 
давхаргыг 2 төрөл болгон ангилсан байна. Aкуатерра ХХК-ний мэргэжилтнүүд “Гүний 
Хоолойн ай сав” гэсэн нэр томъѐог хэрэглэн уг ай савд нэлээд их гүнд, даралттай ус 
бүхий томоохон уст давхаргын тогтоцыг илрүүлэн судалснаа цохон тэмдэглэж “Гүний 
Хоолойн уст давхарга” (Gunii Hooloi Aquifer) гэж нэрлэжээ [1, хуудас 20]. Газрын доорхи  
усны ихээхэн нөөц агуулагч уст давхарга нь элс, хайрга, элсжин, зануужин, 
хайргажингаас тогтсоны зэрэгцээ тэдгээрийн хооронд хөнгөн шаврын буюу ус үл 
агуулагч (aquitard horizons) үеүдтэй байна.  
 
Гүний Хоолойн уст давхаргын тогтоц нь томоохон талбайг (600 км2 талбайгаас их) 
эзлэн зүүн хойд чиглэлд гүнзгийрэн шургадаг. Жишээлбэл, баруун өмнөд хэсэгт ус 
агуулагч хурдсын тааз 150 метр гүнд, ѐроол 300 метрээс доош гүнд илэрч байхад төв 
хэсэгт ус агуулагч бүрдлийн дээд таазан хэсэг нь 180-220 гүнд илэрч, ашигт зузаан нь 
100 метрээс давж, зүүн хойд хэсэгт гол ус агуулагчийн зузаан 260 м, дээд таазан зах 
50-180 метр гүнд байна. Хуурай сайрын уст давхаргын тогтоц (Streambed aquifer 
system) нь хур борооны үед түр урсац үүсгэдэг голдирол дагаж тогтсон аллювийн 
хурдаст 5 м хүртэл гүнд илэрдэг бөгөөд малчид, мал аж ахуйн ус хангамжид өргөн 
хэрэглэгддэг болохыг Aкуатерра ХХК-ний мэргэжилтнүүд өөрсдийн боловсруулсан 
тайландаа тэмдэглэж, горимын судалгаа хийж буй худгууд, хуурай сайрын ус агуулагч 
бүрдлийн систем, делюви-пролювийн хурдас дахь гүн биш устай бүрдэл дээр 
байрласан худгуудыг  зурагт буулган тэмдэглэсэн байна.  
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Гүний Хоолойн ордын ус хурах талбайн газрын доорхи усны хуримтлал урсацын бүс нь 
дөрөвдөгч, дээд цэрдийн хурдас доторхи уст давхаргаас, далд хөлийн бүс нь 
дөрөвдөгчийн настай, хуурай эх газар түр зуурын гаралтай хатаж хагарсан, нүх 
сүвэрхэг шавар, шавранцар, элсэнцэр, аллюви-пролювийн гаралтай шаварлаг болон 
элсэрхэг хурдсын үе бүхий элс, хайрга, хайрганцар, дайрга, дайрганцраас тогтсон ус 
давхаргын үеллээр дамжин газрын гадаргад илрэн гарч чадалгүйгээр далд уурших, 
эсвэл худаг, тун ховроор шанд хэлбэрээр гадаргын орчимд юмуу гадаргад илэрдэг гэж 
үзэж байна. Орчин үеийн сэвсүүл элсээр дамжин шал хоолойн зах орчмоор, мөн 
түүнчлэн дээд цэрдийн тунамал хурдас дахь ус агуулагч бүрдлийн хэлбэрээр газрын 
доорхи усны хөлийн бүс Алаг Баян уул, Ханбогд уулын хоорондох хавчиг хэсэгт ойртон 
илэрч байж болох талтай. 

 
2.5.1.7. Гүний Хоолойн газрын доорхи усны тогтоогдсон ашиглалтын нөөц 
 

Гүний Хоолойн газрын доорхи усны нөөцийг Байгаль орчны яам (хуучин нэрээр) 2007 
онд 210 л/сек-ээр, дараа нь нэмэлт судалгаа хийснийг үндэслэн Байгаль орчин, аялал 
жуулчлалын яам 2009 онд 870 л/сек-ээр тус тус баталсан. Иймээс Оюу толгойн зэс-
алтны ордыг ашиглах уул уурхайн үйлдвэрийн цогцолборын хүчин чадал нь одоогийн 
судалгааны түвшинд тогтоогдоод байгаа газрын доорхи усны нөөцийн 870 л/сек гэж 
батлагдаад байгаа хэмжээтэй уялдаатай байх шаардлагатай. Энэхүү байгаль орчинд 
нөлөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээгээр Гүний Хоолойн газрын доорхи усны 
ордоос 870 л/сек ундаргатайгаар олборлолт явагдах үед газрын доорхи усны түвшин 
хэдий хэмжээгээр буурч, хэдий хэмжээний талбайд усны түвшний бууралт 
ажиглагдахыг загварчлалын аргаар  тодорхойлсныг дор харуулсан болно.    

Гүний Хоолойн газрын доорхи усны ордыг ашиглах төслийн байгаль орчинд нөлөөлөх 
байдлын нарийвчилсан үнэлгээг [5] 2010 онд ЖЭМР ХХК хийсэн. Уг нарийвчилсан 
үнэлгээний ажилд оролцсон Н.Жадамбаа, Н.Буянхишиг нар Гүний Хоолойн газрын 
доорхи усыг үйлдвэрлэлийн зориулалтаар 20 жилийн турш ашиглахад усны түвшний 
бууралт хэрхэн өөрчлөгдөхийг харьцангуй нэлээд хатуу нөхцөлөөр буюу газрын доорхи 
ус нь тэжээлгүй, ус агуулагч бүрдэл дороосоо болон хажуугаасаа ус үл нэвтрүүлэх 
хатуу чулуулгаар хүрээлэгдсэн нөхцөлтэйгээр тоон загварчлалын аргаар тооцсон дүнг 
энд үзүүлэв.  

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ хийж байгаа учраас харьцангуй хатуу 
нөхцөлийг сонгох нь зүйтэй гэж ЖЭМР ХХК-ний захиалга, гэрээгээр ажилласан 
Н.Жадамбаа, Н.Буянхишиг нар үзсэн байна. Ингэхдээ 2008 оны 1 дүгээр сард зохиосон 
А.Түвдэндорж, С.Санждорж, Г.Өлзийбаяр нарын   “Гүний Хоолойн газар  доорхи усны 
ордын хайгуулын ажлын тайлан”-гийн гидрогеологийн зүсэлтээс үндэслэн дээд 
цэрдийн Баянширээгийн уст давхарга, дээд цэрдийн Улаан говийн усжилтгүй давхарга, 
доод цэрдийн Сайншандын усжилтгүй давхарга гэсэн үндсэн 3 давхаргатай гэж авч 
үзэв. Дээд цэрдийн Цогт-Овоогийн давхаргадсын зузаан харьцангүй бага учир 
тооцоонд оруулаагүй. Цооногийн үнэмлэхүй өндөр, газрын доорхи усны тогтсон 
түвшин, уст давхаргын зузаан, түрэлт, шүүрийн урт, уст давхаргын шүүрэлтийн 
коэффициент, ус өгөмжийн хэмжээг  дээрх тайлангаас авсан. Доод цэрдийн Улаан 
говийн усжилтгүй давхаргадсын шүүрэлтийн коэффициентийн утгыг Акуатерра ХХК 
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“Gunii Hooloi Aquifer Groundwater Investigation and Resource Assessment-2007” 
тайлангаас авсан ба Гүний Хоолойн газрын доорхи усны ордыг багтаасан 108 босоо, 
80 хэвтээ, нийт 8640 блок үүсгэн тооцоог гүйцэтгэсэн ( Зураг 2 - 44).   

 

 ЗУРАГ 2 - 44. ТЭЖЭЭГДЭЛГҮЙ НӨХЦӨЛӨӨР ХИЙСЭН ЗАГВАРЧЛАЛЫН ҮЕИЙН ТООЦООНЫ БҮДҮҮВЧ 
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ЗУРАГ 2 - 45. ТЭЖЭЭГДЭЛГҮЙ НӨХЦӨЛӨӨР ХИЙСЭН ЗАГВАРЧЛАЛЫН ДҮН 

Ашиглалтын эхний  5 жилийн дараа ордын төв хэсэг дэх газрын доорхи усны пьезометрийн түвшин 899-900 м үнэмлэхүй өндөрт 
буюу усны түвшин бууралт WATP07, GHEB02 цооногийн орчимд 19-78.67 м, GHEB04, WATP04, WATP02 цооногийн орчимд 3.4-26.45 м 
хүрнэ [5]. 
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ЗУРАГ 2 - 46. ТЭЖЭЭГДЭЛГҮЙ НӨХЦӨЛӨӨР ХИЙСЭН ЗАГВАРЧЛАЛЫН ДҮН 

Газрын доорхи усны пьезометрийн түвшин ашиглалтын 10 жилийн дараа 844.6 м үнэмлэхүй өндрөөс доош ортол буурч, усны 
түвшний бууралт GHEB04, WATP04, WATP02 цооногийн орчимд 58.4-81.5 м байх болно [5]. 
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ЗУРАГ 2 - 47. ТЭЖЭЭГДЭЛГҮЙ НӨХЦӨЛӨӨР ХИЙСЭН ЗАГВАРЧЛАЛЫН ДҮН 

Газрын доорхи усны түвшин ашиглалтын 20 жилийн дараа 804.4 м үнэмлэхүй өндрөөс доош ортол буурч, усны түвшний бууралт 
WATP01, WATP07, WATP08 цооногийн орчимд 114.6-118.9 м, GHEB02 цооногийн орчимд 173.62 м байх болно[5]. 
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ЗУРАГ 2 - 48. ЦООНОГИЙН УСНЫ СТАТИК ТҮВШИН (2009 ОНЫ БАЙДЛААР) [5] 
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Гүний Хоолойн газрын доорхи усны ордын хүрээнд байрлуулсан ус татах 
байгууламжаас усыг олборлоход үүсэх нөлөөллийг загварчлалын аргаар тооцоход 
усны түвшний бууралт зөвшөөрөгдөх бууралтаас бага байх боловч, түвшин хамгийн 
ихээр бууж болзошгүй GHEB02 цооногийн орчимд түвшний бууралт 173.62 м 
хэмжээгээр буурч, даралтат усны горим алдарч, чөлөөт гадаргат усны горимд шилжиж 
мэдэхээр байна. Иймээс Гүний Хоолойн газрын доорхи усны ордыг олборлож 
эхэлснээс хойш 3-5 жилийн дараа БОНБНҮ-г шинэчлэн хийлгэх шаардлагатай гэж үзэж 
байна. Гүний Хоолойн газрын доорхи усны ордын баруун хэсэгт уст давхаргыг хучсан 
шаварлаг үеийн зузаан бага байгаа нь энэ хэсэгт ашиглалтын улмаас уст давхарга 
түрэлтгүй болох магадлалтай. Гүний Хоолойн газрын доорхи усны орд нь дарагдмал ус 
учир ашиглалтын онцгой нөхцөл шаардана.  

 
2.5.1.8. Гүний Хоолойн гүний уст давхарга болон бага гүнтэй гар худаг, зарим 
цооногийн гидравлик холбоог статистик аргаар тооцсон дүн 
 
Орон нутгийн малчид, иргэдийн ашиглаж буй бага гүний гар худаг, зарим цооногийн 
усны буюу бага гүний усны горимын ажиглалтын химийн шинжилгээний үр дүнг Оюу 
Толгойн зэс-алтны ордыг уурхайлан ашиглах үед ус хангамжийн гол эх үүсвэр болох 
Гүний Хоолойн газрын доорхи усны химийн шинжилгээний үр дүнтэй харьцуулан эдгээр 
уст давхаргуудын хоорондын хамаарлыг гаргахад гар худгаас авсан бага гүний уст 
давхаргын ус химийн найрлагын хувьд Гүний Хоолойн гүний уст давхаргын уснаас 
ялгаатай болохыг харуулж байна.  
 
Бага гүний 35 уст цэг болон гүний 15 цооногийн (Зураг 2 - 49) усны шинжилгээний үр 
дүнд статистик боловсруулалт хийж, цооног тус бүрийн гол ионуудыг бусад 49 
шинжилгээний үр дүнтэй харьцуулан тооцлоо. Судалгаанд 2009 оны шинжилгээний үр 
дүнг ашигласан. Бага гүний болон гүний усны холбоог тогтоохдоо уст цэг  болон 
цооногоос ижил хугацаанд авсан усны дээжийн задлан шинжилгээний үр дүнг 
харьцуулах замаар тодорхойлов.  
 
AquaChem программаар Гүний Хоолой орчмын бага гүний гар худаг ба гүний усны 
химийн задлан шинжилгээний K+, Na+, Ca2+, Mg2+, Cl-, HCO3

-, SO4
2- зэрэг 

параметрүүдээр статистик боловсруулалт хийж, Эвклидийн зайгаар тодорхойлогддог 
усны харьцангуй найрлагын зөрүүг тооцох замаар гар худаг, цооногийн усны гидравлик 
холбоог тогтоолоо. Сонгосон дээжийн гидрохимийн шинжилгээний үр дүнг бусад 
дээжийн шинжилгээний үр дүнтэй харьцуулах шугаман регрессийн бодолтоор 
корреляцийн коэффициент болон Эвклидийн зайг тодорхойлсон. Ижил найрлагатай 
усны дээжийн корреляцийн коэффициент нэгтэй ойролцоо, Эвклидийн зай бага байвал 
ус нь нэг ижил найрлагатай байна. Корреляцийн коэффициент нэгтэй ойролцоо, 
Эвклидийн зай их байвал химийн найрлага өөр өөр байдаг. Өмнө хийгдсэн судалгааны 
үед буюу 2007 оны 9 дүгээр сарын өгөгдлөөр анализ хийхэд GH14x1, GH14x2, GH15x3, 
GH5x1, GH6x1, GH6x2 цооногийн ус Эргийн шанд-1, Хулгарын устай ижил найрлагатай 
байхад GH15x1, GH3x1, GH4x6, GHW2x6 цооногийн ус өөр хоорондоо ижил 
найрлагатай байна.  
 
Гүний Хоолой орчмын худаг, цооногоос 2009 онд авсан усны дээжийн шинжилгээний 
дүнг Монголын үндэсний усны стандарт (MNS:900-2005)-тай харьцуулж үзэхэд цооногт 
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фторын агууламж 3 дахин их, WATP02, WATP04 цооногийн усанд нитритийн агууламж 
өндөр гарсан байна.  
  
ОТ компанийн 2004-2010 оны хооронд явуулсан горимын судалгааны дүнгээр бага 
гүнтэй худгийн усны химийн найрлагад өөрчлөлт гараагүй байна. Гүний Хоолой 
цооногийн усны дээжийн гидрохимийн шинжилгээний статистик дүнг малчдын гар 
худгийн шинжилгээний дүнтэй харьцуулах корреляцийн коэффицент болон Эвклидийн 
зайг тодорхойлсноос харахад Гүний худаг GH3x1 цооногтой, Эргэн шанд -1, Ногоон дов 
(Хөндлөн) худаг  GH5x1, GH6x1 цооногуудтай, Булан тойромын ус нь WATP04 
цооногийн устай  корреляцитой байж болзошгүй. Иймээс бага гүний газрын доорхи ус 
зарим нэг цэгт харьцангуй илүү гүнд илэрдэг уст давхаргаас тэжээгдэл авдаг байж 
болох юм.  
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ЗУРАГ 2 - 49. ГҮНИЙ ХООЛОЙН ЭРГЭН ТОЙРОНД БАЙГАА МАЛЧДЫН ГАР ХУДГИЙН БАЙРШИЛ, [5] 

 
Гар  худгийг шар өнгөөр, цооногийг улаан өнгөөр, Оюу Толгойн ус хангамжийн эх үүсвэрийн цооногуудыг дундаа цэгэн хар өнгөөр 

тус тус тэмдэглэсэн. 
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2.5.2. Оюу Толгой төслийн талбайн гадаргын ус 
 
2.5.2.1. Гадаргын усны онцлог, нөөц 
 
Оюу Толгой төсөл хэрэгжих хүдрийн талбайд байнгын урсацтай гадаргын ус байхгүй. 
Алт, зэсийн хүдрийн талбайн дэвсгэр нутагт хэд хэдэн хуурай сайр байрладгийн дотор  
Ундайн хуурай сайр экологийн өөрчлөлтөд өртөгдөхөөр байгаа юм. Ундайн сайрын 
ерөнхий урт  нь 120 км бөгөөд түүний 9.5 км орчим урт нь Оюу Толгойн тусгай 
зөвшөөрөлтэй талбайд хамаарагддаг. Нийт ус хураах талбай нь ойролцоогоор 1.081 
км2 бөгөөд хур тунадас ихээр орсон үед Ундайн сайр нь түр зуурын үерийн урсацтай 
болдог. Ундай голын хөндийд тохиолдох үерийн хэмжээг тогтоох судалгаагаар хур 
тунадасны хамрах талбай, налуу болон бусад холбогдох үзүүлэлтүүдээс хамааран үе 
үе үүсдэг үерийн хэмжээ 1.98 м3/сек-ээс 130 м3/сек хүртэл хэлбэлздэг болохыг 
гидрологичид тооцоолон тогтоосон байдаг.  
 
Ундай голын судалгаанаас ажиглахад жилд ойролцоогоор 3-4 удаа үерлэдэг ба 2005 
онд хамгийн сүүлийн томоохон үер тохиолдсон байна. Өмнөговь аймгийн цаг уурын 
мэдээллээс үзэхэд жилд дунджаар 2-5 удаа үер болдог. Хур тунадас ихтэй жилүүдэд 9 
удаа, хуурай гандуу жилүүдэд ганцхан удаа үер болдог байна. Үерийн үзэгдлийн 70-80 
хувь нь ихэнхдээ 7-8 саруудад болдог. 
 
Төсөл хэрэгжих нутаг дэвсгэрийн орчинд Ундай голын сайр нь гидрологийн гол 
онцлогийг тодорхойлох бөгөөд энэхүү голдиролын салбар, цутгалууд нь төслийн 
талбайгаар дайрах ба үндсэн голдирол нь зэрэгцээ орших Баян-Овоо сумын нутаг дахь 
Луульт нуураас эх авдаг. Ундай голын сайрын дагуу түүний ус хураах талбайн 
хэмжээгээр бороо орсны дараа урсац цугларч, тодорхой хугацаанд ихээхэн эрчимтэй 
урсацыг бий болгодог. Иймд газрын гадаргын урсац нь богино хугацаанд урсан 
өнгөрдөг ба үүнийг хүн амын хэрэглээнд ашиглах боломжгүй байдаг. Ингэж үүссэн 
шавар усны урсац (говийн зэрлэг үер гэж нэрлэдэг) нь газрын хэвгий, голын 
голдиролыг даган маш хурдтай хуйларсан урсгалыг бий болгон хөдөлгөөнд орж, 
замдаа таарсан мал, амьтан, тэр ч байтугай хүн, инженерийн байгууламжид аюул 
учруулж болдог. 
 
Иймэрхүү үерийн дараа голын хөндийн газрын гадарга, хотгорт тогтсон түр зуурын 
цөөрөм, түр зуурын болон байнгын булаг шанд нь малчдын мал аж ахуйн хэрэглээнд 
ашиглах усны гол эх үүсвэр болдог (Зураг 2 - 50).  Бор Овоогийн булгаас мал ундаалах 
явдал сүүлийн үед ховор болсон байна. Энэ нь Оюу Толгой төслийн үйл ажиллагаа уг 
булагт ойр байгаатай холбоотой, мөн ган гачиг болсон үед нутгийн айлууд нүүж 
холдсонтой холбоотой байж болох талтай.   
 
Оюу Толгой төслийн талбайн баруун талаар урсах Ундайн сайр луу  голдиролд 24 түр 
урсац нийлдэг. Ундай голын хуурай сайр нь 14-17 м өргөнтэй. Ундай голын үндсэн 
голдирол нь Бор Овооны орчмоос дээш үндсэндээ Хүрэн толгой, Ундай, Будаа гэсэн 
гурван гол салаатай болдог ба тус бүрийн дундаж өргөн нь 10-13 м хүрдэг, урсацын 
доод чиглэл рүү улам өргөсч, дунджаар 25-30 м, түүнээс ч илүү өргөсдөг.  
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 ЗУРАГ 2 - 50. УНДАЙН САЙР ДАХЬ БОР ОВООГИЙН БУЛАГ 

 
 Уурхайн талбай доторх Ундай гол руу нийлдэг Хүрэн толгой 
 Хүрэн толгой руу нийлдэг Өлзийт, Цанги нуур 
 Тусгай зөвшөөрөлтэй талбайн хилийн өмнөд хэсэгт Ундай гол руу нийлдэг 

Өлзийт;  
 Тусгай зөвшөөрөлтэй талбайгаас зүүн өмнө зүгт ойролцоогоор 12 км-т оршидог 

Буурлын булгийн ойролцоо Ундай гол руу нийлдэг Ханбогд уулын баруунаас эх 
авсан Будаа ба Бор хошуу. 

 Будаагийн гол руу нийлдэг Халив, Уст бага мод, Хуурай зэрэг сайрууд (Зураг 2 - 
51) 

Ундай голын цутгалуудаас гадна, Будаагийн эхийн гадаргын түр усны голдиролууд нь 
уурхайн тусгай зөвшөөрөлтэй талбайн хэсгээр дайран урсдаг. Будаа болон Хүрэн 
хошууны голдиролууд нь Ханбогд уулын баруун талаас эх авч, Ундай голын зүүн 
салаатай нийлэх ба энэ хэсэгт Мааньтын задгайг үүсгэнэ. Энэ газар нь Оюу Толгойгоос 
зүүн урагш 45.4 км. Энэ бүс нутагт хур тунадасны эрчимтэй үед урсацууд нийлж, түр 
хугацаанд үерийн байдалтай урсацыг бий болгодог. Үер нь ихэвчлэн тухайн өдөрт 
орсон хур борооны хэмжээнээс хамаарах ба дунджаар 43 мм хур тунадас унасан үед 
бий болдог нь ажиглагддаг. Их, бага ямар нэг хур тунадас жилд дунджаар 25-28 өдөр 
тохиолдоно. Төсөл хэрэгжиж буй уурхайн лицензийн талбайн өмнө захаас 500 м орчим 
зайд  Бор Овоогийн булаг нь энэ орчмын нутаг дэвсгэрийн гидрологийн гол онцлогийг 
тодорхойлох ба уг голдиролын дагуу бороо орсны дараа хэд хэдэн ил ус бий болдог. 
Тиймээс энд урсацын тодорхой горим байдаггүй. Өөрөөр хэлбэл, хур тунадасны 
эрчимшлээс хамаарсан гадаргын урсац бий болдог гэсэн үг юм. Оюу Толгойн орд 
орчмын нутаг дэвсгэрийн урсацын голдирол, ус хураах талбай, гидрологийн зургийг 
(Зураг 2 - 52) дор үзүүлэв: 
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ЗУРАГ 2 - 51. ТӨСЛИЙН ТАЛБАЙ ОРЧМЫН ГАДАРГЫН УРСАЦ, БУЛАГ, ХУДГУУД 
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Мөн ХХБ-ийг төлөвлөж буй талбай руу Халив, Уст бага мод, Хуурай зэрэг гадаргын түр 
урсацын сайрууд орж ирж, Будаагийн голын руу ХХБ-ын зүүн талд нийлдэг байна. ХХБ-
ийг байгуулсанаар эдгээр голдиролуудад хаалт болох тул  гадаргын усны суваг 
байгууламжийг барина.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗУРАГ 2 - 52. ОТ-Н НУТАГ ДЭВСГЭРИЙН УРСАЦЫН ГОЛДИРОЛ, УС ХУРААХ ТАЛБАЙ  
 

(Эх үүсвэр: Д. Доржсүрэн, [10]. Эко-трейд ХХК-ний тайлан, 2005 он) 



 

II-113 
 

ОЮУ ТОЛГОЙ ХХК, БОНБНҮ-ний тайлангийн нэмэлт тодотгол – Оюу Толгойн 
Ордоос Зэс, Алт Олборлох, Боловсруулах Төслийн Өргөтгөл Шинэчлэлтийн 

Нэгдсэн Төсөл  

Тайлан боловсруулсан: 
НАТУР ФРЕЙНДЛИ ХХК 

 
2.5.2.2. Гадаргын усны чанар  
 
Төсөл хэрэгжих нутаг дэвсгэрийн орчмын булаг, шандны усны чанар нь нутгийнхны 
ашигладаг гүехэн гар худгуудын устай бараг адил байдаг. Булаг, шандууд нь ихэвчлэн 
бага гүнтэй, даралтгүй, уст үеийн гадаргуу дахь илрэл юм. Мааньт, Хөх хад, Бор Овоо 
зэрэг булаг, шандуудаас 2002, 2003, 2005 онуудад хийсэн хээрийн судалгааны явцад 
авч шинжлүүлсэн лабораторийн шинжилгээний үр дүнгийн дунджийг Хүснэгт 3.38-д 
үзүүлэв. Мааньтын болон Хөх хадны булгууд нь (Оюу Толгойгоос доош 12 км хүртэл 
зайд байрладаг) Бор Овоогийн булгийн устай харьцуулахад ууссан давсны хэмжээгээр 
илүү ба түүний агууламж нь хур тунадас, ууршилтын хэмжээнээс ихээхэн хамаардаг 
байна. Бор Овоогийн усан дахь кадми, төмөр, никелийн агууламж нь Монгол Улсын 
ундны усны стандартад зааснаас арай их, харин малын ус хангамжинд ашиглах 
бололцоотой юм. Эрдэс, давсны агууламж нь ууршилт ихэссэн үед нэмэгддэг. Эдгээр 
булаг, задгай усны чанарын өөрчлөлтийг тодорхойлох зорилгоор 2002 оны 7 дугаар 
сараас Оюу Толгой төслийнхөн хяналт-шинжилгээний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байна. 
 

ХҮСНЭГТ 2 - 34. ОТ -Н ОРЧМЫН БУЛАГ, ХУДГИЙН УСНЫ ХИМИЙН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ҮР ДҮН 
Дээжинд тодорхойлсон 

үзүүлэлтүүд 
Хэмжих 

нэгж 
Бор 
овоо 

Хөх 
хадны 
булаг 

Улаан 
толгойн 

худаг 
Хэрсийн 

худаг 
Улаан 
толгой 

pH pH 8.4 8.6 8.3 8.4 8.3 
Цахилгаан дамжуулалт, 25oC µS/cm 540 1,100 560 460 - 
Нийт шингээгдсэн хатуу 
бодисууд (grav), 1800C мг/л 340 660 370 290 5,900 

Нийт шүлтлэг, CaCO3-аар мг/л 180 230 160 130 3,800 
Бикарбонат, HCO3 мг/л 210 270 180 150 780 
Карбонат, CO3 мг/л 5 8 3 5 950 
Хатуулаг, CaCO3-аар мг/л 140 150 110 110 - 
Кальци, Ca мг/л 46 47 35 37 270 
Магни, Mg мг/л 6 7.6 4.6 5 50 
Кали, K мг/л 1.8 2.3 5.5 1 36 
Натри, Na мг/л 65 180 79 56 63 
Фтор, F мг/л 0.7 0.9 0.8 0.6 1.3 
Сульфат, SO4 мг/л 45 130 62 42 3.2 
Хлорид, Cl мг/л 24 100 27 24 950 
Төмөр (Нийт), Fe  мг/л 0.3 0.45 0.1 0.2 960 
Аммонийн азот, NH3-N мг/л <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.45 
Нитрит, нират дахь азот, N мг/л 4.7 3.2 5.6 5.1 7 
Хүнцэл, As мг/л <0.005 <0.005 0.005 <0.005 <0.005 
Кадми, Cd мг/л <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 
Хром, Cr мг/л <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 
Зэс, Cu мг/л <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 
Хар тугалга, Pb мг/л <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 
Никель, Ni мг/л <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 
Цинк, Zn мг/л <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 
Мөнгөн ус, Hg мг/л <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 
Эх үүсвэр:  ОТ- н БОНБНҮ болон хяналт шинжилгээний үед авсан дээжийн  
шинжилгээний үр дүн 
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2.5.3. Усны нөөц, чанарт нөлөөлөх байдал, үнэлгээ 
 
2.5.3.1. Ус ашиглалтаас газрын доорхи усанд үзүүлж болзошгүй нөлөөлөл 
 
АММИ ХХК нь 2003-2004 онд Оюу Толгойн зэс, алтны ордын усан хангамжийн эх 
үүсвэрийг илрүүлэх зорилгоор уг ордоос 100-150 км хүрээнд Нарийн Загийн хөндий, 
Гүний Хоолой, Галбын говь болон Дуутын тойрмоос баруун тийш орших өргөн уудам 
нутагт геофизик, гидрогеологийн эрэл, хайгуулын өрөмдлөг, туршилт, шавхалтын 
тодорхой хэмжээний ажил хийж, Гүний Хоолой болон Галбын говийн гүний усны 
нөөцийг олж илрүүлэн судалсан (Aкуатеррa, 2004). Газрын доорхи усны энэ хоѐр 
ордоос Оюу Толгойн Баяжуулах үйлдвэр барих цэгт харьцангуй ойр (төслийн 
талбайгаас хойш 25-50 км зайтай), газрын доорхи усны нөөц арай ихтэй, ордын 
ашиглалтын явцад байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөлөл багатай зэрэг хүчин 
зүйлсийг харгалзан Гүний Хоолойн ордыг ашиглах хувилбарыг сонгон нарийвчилсан 
судалгаа хийж, ашиглаж болох боломжит нөөцийг тооцоолсны үндсэн дээр “Усны 
тухай” хуулийн дагуу эрх бүхий байгууллагаар усны нөөцийг батлуулсан.  

Монгол Улсын Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам, Засгийн Газрын хэрэгжүүлэгч 
агентлаг-Усны газар зэрэг эрх бүхий байгууллагууд АММИ ХХК-ний судлаачид 
Н.Мөнхбаатар, Ш.Чулуунбаатар, С.Санждорж, Г.Өлзийбаяр нарын 2005 онд 
боловсруулсан тайлан болон А.Түвдэндорж, С.Санждорж, Г.Өлзийбаяр нарын 2008 
онд боловсруулсан тайлангуудыг хэд хэдэн удаа [3,4] авч хэлэлцээд, Байгаль орчин, 
аялал жуулчлалын Сайдын 2009 оны нэгдүгээр сарын 27-ны өдрийн 22 дугаар 
тушаалаар Гүний Хоолойн газрын доорхи усны ашиглаж болох боломжит нөөцийг 870 
л/с-ээр баталсан. 2007 онд шинэчлэн боловсруулсан үйлдвэрлэлийн төлөвлөгөөнд 
Оюу Толгойн үйлдвэр хоногт 110 000 тн хүдэр боловсруулах хүчин чадалтай, 
үйлдвэрийн бохир усны хатуу хольцын агууламж 64% байх хувилбараар Баяжуулах 
үйлдвэрийн ус хэрэглээг тооцвол:  

Хамгийн бага ус хэрэглээ:   534.8 л/с (III cap) 
Хамгийн их ус хэрэглээ:  671.2 л/с (YII cap) 
Дундаж ус хэрэглээ:   627.5 л/с байна. 

 
Ус хэрэглээг өнөөгийн түвшинд авч үзэхдээ техникийн шийдлийн Меморандум болон 
орд ашиглах цогцолбор төлөвлөгөөнд (ОАЦТ) тусгасан үнэлгээнүүдтэй харьцуулж, 
Хүснэгт 2 - 35-д үзүүлэв.  Уг хүснэгтээс харахад үйлдвэрийн хүчин чадал хоногт 110000 
тн, баяжуулах үйлдвэрт ашиглагдах явцад хатуу бодисоор бохирдсон усан дахь хатуу 
хаягдал 64 хувь байх нөхцөлд:  
 

(a). дунджаар 696.3 л/сек ус ашиглаж байхын дотор баяжуулах үйлдвэрийн 
ашиглалтанд 627.5 л/сек, дэд бүтэд 68.8 л/сек,  
 

(b). хамгийн их 785.4 л/сек ус ашиглаж байхын дотор баяжуулах үйлдвэрийн 
ашиглалтанд  671.2 л/сек ба дэд бүтцэд 115.3 л/сек гэж ус ашиглах усны 
хэмжээг тодорхойлсон байна.  
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ХҮСНЭГТ 2 - 35. ТӨСЛИЙН ГАЗРЫН ДООРХИ УСНЫ НИЙТ ХЭРЭГЛЭЭ 
Сарууд Үйлдвэрийн ус 

хэрэглээ, л/сек 
Дэд бүтэц, уурхайн ус 

хэрэглээ, л/сек 
Бүгд ус 

хэрэглээ, л/сек 
I сар 635.9 52.8 688.7 
II cap 639.8 52.8 692.6 
III cap 534.8 52.8 587.6 
IY cap 657.8 62.9 720.7 
Y cap 660.6 80.5 741.1 
YI cap 670.1 115.3 785.4 
YII cap 671.2 106.3 777.5 
YIII cap 625.1 89.5 714.6 
IX cap 640.3 64.3 704.6 
X сар 607.3 46.3 653.6 
XI cap 548.7 48.5 597.2 
XII cap 638.7 52.8 691.5 
Дундаж 627.5 68.8 696.3 
Хамгийн их 671.2 115.3 785.4 

 
 
Оюу Толгой төсөл хэрэгжиж эхэлсний эхний 3 жилд ус хэрэглээ 588 л/сек, 4 дэх жилээс 
эхлэн 785.4 л/сек болох бөгөөд энэ нь хоногт 50803-67824 м3 ус Гүний Хоолойн газрын 
доорхи усны эх үүсвэрээс татна гэсэн үг. Баяжуулах үйлдвэрээс үндсэндээ хүдэргүй 
болоод усаар тээвэрлэн зөөж  эргэлтийн нуур луу зайлуулагдаж буй хатуу хаягдлыг 
жижиглэх судалгаа одоо хийгдэж байгаа бөгөөд хэрэв үр дүнтэй болбол үйлдвэрлэлээс 
гарах ус нь хаягдал зайлуулах замаар хаягдлын даланд ойролцоогоор 55% хатуу 
хаягдлыг тээвэрлэн хүргэнэ. Эргэлтийн нуурт оруулж буй зутан (пульпа) дахь хатуу 
хаягдал 55% болох тохиолдолд эргэлтээр ашиглах усны хэмжээ нэмэгдэж болзошгүй. 
Өвлийн улиралд далангаас ирэх усны хэмжээ багасах бөгөөд энэ нь далан дахь 
шингэн хаягдлын нүх сүв дэх усны хөлдөлтөөс хамаарна. Их ууршилттай байх 
хугацаанд ус цуглуулах байгууламжаас татах усны хэмжээ нэмэгдэж болзошгүй.   
 
Ус цуглуулах байгууламжаас авах усны хэмжээнд өөрчлөлт оруулах нэгэн хүчин зүйл 
бол тоосжилтыг бууруулахад зарцуулагдах усны хэмжээ юм. “Найт Пиесолд” компаний 
хийсэн судалгаагаар тоосжилтыг бууруулахад 25 л/сек буюу 2192 м3/хоног ус 
шаардагдах тооцоо гарчээ. Ийм хэмжээний ус уурхайн дотоод зам, овоолгууд, 
дамжуулах байгууламжууд болон бусад тоосжилтын эх үүсвэрүүд дээр холбогдох 
стандартын шаардлагыг хангах хэмжээнд хүртэл тоосжилтыг бууруулахад 
хэрэглэгдэнэ. Цаашдаа тоосжилтыг бууруулахад зарцуулах усны хэмжээг багасгах 
зорилгоор тоосжилт бууруулах бодис (тухайлбал, магнезиум, кальцийн давс г.м)-ыг 
ашиглана. Уурхайн суурингаас гарах хаягдал усыг цэвэрлэн үйлдвэрлэлийн ус 
хангамжийн нэмэгдэл эх үүсвэр болгон ашиглахаар төлөвсөн байдаг билээ.  
 
Жич: Иймэрхүү нэмэгдэж болзошгүй усны ашиглалт нь 84.6 л/сек хэмжээнээс илүү 
гарахааргүй, эцсийн дүндээ усны нийт ашиглалтыг Монголын эрх бүхий байгууллагаар 
батлагдсан 870 л/сек хэмжээнээс илүү гаргахгүй байхыг төсөл хэрэгжүүлэгч “Оюу 
Толгой” ХХК биелүүлж ажиллах нь маш чухал юм.  
 
2.5.3.2. Гүний Хоолойн газрын доорхи усыг ашигласнаар гарч болзошгүй 
экологийн  өөрчлөлт, шийдвэрлэх шаардлагатай зарим асуудал  
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1) Байгаль орчин, аялал жуулчлалын Сайдын тушаалаар 2009 онд баталсан 870 
л/сек (75,168 м3/хоног) газрын доорхи усны нөөцийг Гүний Хоолойн газрын 
доорхи усны ордоос ашиглахад тэжээгдэлгүй нөхцөлөөр хийсэн загварчлалын 
дүнгээр газрын доорхи усны түвшин ашиглалтын 20 жилийн дараа 804.4 м 
үнэмлэхүй өндрөөс доош ортол бууж, усны түвшний бууралт WATP01, WATP07, 
WATP08 цооногийн орчимд 114.6-118.9 м, GHEB02 цооногийн орчимд 173.62 м 
байх болно. Гүний хоолойн газрын доорхи усны ордын талбайн хэмжээнд 
газрын доорхи усны түвшний бууралт уст давхаргын таазнаас доош орж 
болзошгүй байна. 

2) Орон нутгийн усны хэрэгцээг хангаж буй зарим худгийн ус ширгэх юмуу 
шавхагдах эрсдэл байж болох талтай байна. Бага гүний зарим худгууд 38-45 м 
гүнд илэрсэн уст давхаргаас буюу бага гүний газрын доорхи ус зарим нэг цэгт 
харьцангуй илүү гүнд илэрдэг уст давхаргаас тэжээгдэл авдаг байж болох юм. 
Гүний худаг гэдэг гар худаг  GH3x1 цооногтой, Эргэн шанд -1, Ногоон дов 
(Хөндлөн) хэмээх гар худгууд  GH5x1, GH6x1 цооногуудтай, Булан тойрмын ус 
WATP04 цооногийн устай  корреляцитой байж болзошгүй. Иймээс бага гүний 
газрын доорхи ус зарим нэг цэгт харьцангуй илүү гүнд илэрдэг уст давхаргаас 
тэжээгдэл авдаг байж болох юм. 

3) Малчдын эзэмшиж буй зарим худаг, Гүний Хоолойн ордын ойр тойрны бэлчээрт 
сөрөг нөлөөлөл үүсэх боловч, малчдын амьдрал ахуйн нөхцөл дээшилнэ. 
Малчдын одоо ашиглаж буй гар худгуудын дотор үнэхээр ус нь шургаж ширгээд 
эхлэх нөхцөл байдал үүсвэл Оюу Толгой ХХК хариуцан малын усалгаанд 
зориулсан хэд хэдэн гүний худаг гаргаж, ус хангамжийн асуудлыг нь 
одоогийнхоос илүү сайн болгох шаардлага гарч болно. 

4) Оюу Толгой төсөл хэрэгжих боломжийг бүрдүүлэгч гол нөхцөлүүдийн нэг нь  
Гүний Хоолойн газрын доорхи усны ордыг ашиглах асуудал юм. Оюу Толгой 
төсөл хэрэгжилт Монын нийт хүн амын амьжиргааны түвшин дээшлэхэд шууд ба 
шууд бус эерэг нөлөө үзүүлнэ. Одоо ч үзүүлж байгаа. Иймээс Гүний Хоолойн 
газрын доорхи усны ордыг ашиглах явцад малчдын зарим худагт нөлөөлөх 
эрсдэл байгаа ч нөхөн төлбөр олгох, шинээр өөр бэлчээрт худаг гаргаж өгөх 
зэрэг арга хэмжээг хэрэгжүүлж, сөрөг нөлөөллийг эерэг нөлөөлөл болгох 
боломж бий.  

5) Дорноговь, Галбын говь, Тэнгэр тойром, Бүргэд цагаан элс, Замын үүд, Бурхант 
Эргэнэ ус, Номгон гэсэн  ай савуудыг ялгаж,  эдгээр ай савуудын  газрын доорхи 
усны нөөц баялгийг тооцоолон үзэхэд газрын доорхи усны нөөц баялаг нь жигд 
биш тархалттай боловч, одоогийн хэрэглээний түвшингээр авч үзвэл ойрын 
ирээдүйн усны хэрэглээг хангахаар тооцоо гарч байна. 

6) Харин Оюу Толгойн үйлдвэрийн цогцолборт ажиллагсдын унд-ахуйн ус 
хангамжийн эх үүсвэрийг Гүний Хоолойн усыг цэвэршүүлэн, зөөлрүүлж 
хэрэглэхээр Оюу Толгой төслийн хэд хэдэн баримт бичигт тусгаж байгааг 
зөвшөөрч болох боловч, унд-ахуйн усыг олж илрүүлэхтэй холбогдсон гидрологи, 
гидрогеологийн судалгаа үндсэндээ одоо болтол хийгдээгүй байгааг харгалзан 
Монголын мэргэжилтнүүд, мэргэжлийн байгууллагуудаар амны усны эрэл, 
хайгуулын ажлыг явуулах боломжтой.  

7) Монгол орны хувьд байгалийн эрдэсжилт, хатуулаг, фторын агууламж 
харьцангуй өндөртэй усыг цэвэршүүлэх, зөөлрүүлэх, фторгүйжүүлэх замаар 
хэрэглэж буй туршлага дутмаг учир Гүний хоолойн усыг цэнгэгжүүлэх, 
зөөлрүүлэх туршилт судалгааны ажлыг 2012 оноос хийхийг зөвлөмж болгож 
байна.  
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8) Хүдэр олборлолтыг 150000 тн/хоног хүргэж нэмэгдүүлэх тохиолдолд БОНБНҮ-г 
бүх чиглэлээр шинэчилж, тодотгол хийх шаардлага гарна гэдгийг ОТ төсөлд 
шууд ба шууд бус оролцдог бүх талууд эртнээс тооцож байх нь зүйтэй. Хүдэр 
олборлолтыг нэмэгдүүлэх тохиолдолд хамгийн эхлээд ус хангамжийн шинэ эх 
үүсвэрийн асуудал гарах болно.  

 
2.5.3.3. Эргэлтийн усан сангаас ууршиж алдагдаж болзошгүй усны хэмжээ, усан 
санд учирч болзошгүй сөрөг нөлөөлөл 
 
Оюу Толгой төслийн ус хангамжтай холбогдсон томоохон байгууламжийн нэг нь 
Баяжуулах үйлдвэрт хүдэр бүхий чулуулгийг бутлах, ус болон химийн элементүүдийн 
тусламжаар хүдрээс баяжмал  ялган авсны дараа үлдэж буй хүдэргүй болсон  хатуу 
хаягдлыг усаар тээвэрлэн зайлуулах, уг хатуу хаягдлыг тунгааж улмаар харьцангуй 
тунгалагжисан усыг  Баяжуулах үйлдвэр рүү дахин оруулах үүрэг бүхий хаягдлын аж 
ахуй буюу эргэлтийн усан сан байна. Өөрөөр хэлбэл, хаягдлын аж ахуй нь 420 мян.м3 
багтаамжтай усан сангаас бүрдэнэ. Хоногт 100 000 тн хүдэр боловсруулах, зутан дахь 
хатуу хаягдлыг 64% байлгахын тулд эргэлтэд орж буй усны хэвийн хэмжээ 3801 л/сек 
байх ба үүний 3194 л/сек усыг дахин ашиглах зорилгоор цэвэршүүлэх ба 607 л/сек усыг 
Гүний Хоолойн ус хангамжийн эх үүсвэрээс цооног, ус татах шугам хоолойн 
тусламжтайгаар татаж авна. Энэ нь Оюу Толгойн усны хэрэгцээний 84%-ийг хаягдлын 
аж ахуй буюу усан сангаас  эргэлтээр дахин ашиглаж, 16%-ийг Гүний Хоолойгоос татаж 
авна гэсэн үг юм.  
 
Говийн нөхцөлд ил задгай усан сангаас ус их хэмжээгээр ууршина гэж таамаглан 
ярьдаг боловч, уул уурхайн үйлдвэрлэлд ашиглаж буй усан сангаас ууршиж буй усны 
хэмжээг нарийвчлан тогтоосон ажиглалт, судалгааны үр дүн үндсэндээ байхгүй билээ. 
Харин БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны баруун хойно байрладаг Бадан Жарангийн говьд 20 м2 
талбайтай хиймэл, тэжээлгүй усан сангийн жишээн дээр хийсэн судалгаагаар 3700 
мм/жил хүртэл ууршилт өгч байжээ [12, 13]. Шинжлэх Ухааны Академийн Газарзүйн 
хүрээлэнгээс эрхлэн 2009 онд хэвлэгдсэн Монгол Улсын Үндэсний атласт Г.Даваагийн 
зохиосноор тусгагдсан ”Усны гадаргын ууршилт” 1:1000 000 зурагт Оюу Толгой орчимд 
1300-1500 мм/жил ууршилт явагдаж болохыг зураглан үзүүлсэн байна.  

Дээрх хоѐр бүтээлээс үндэслэн Оюу Толгой орчимд усны гадаргаас 1300-3700 мм/жил 
ууршилт явагдана гэж үзээд, эргэлтийн нуурын усны гүн 10 м, усан толионы талбай 
0.042 ба 0.084 км2 байх нөхцөлд         [8] томъѐогоор тооцоолбол, хамгийн багадаа 
147.2 м3/хоног (1.7 л/сек), хамгийн ихдээ 839.16 м3/хоног (9.7 л/сек) буюу 607 л/сек 
хэмжээний усаар эргэлтийн нуурыг сэлбэх ба усны 0.3-1.6 хувь нь эргэлтийн усан 
сангийн нуураас ууршихаар байна. Жилийн 245 хоногт нь ууршилт явагдана гэж үзвэл 
205 594.2 м3 хүртэл хэмжээний ус ууршиж алдагдахаар байна.  

Ууршилтыг багасгахын тулд эргэлтийн усан сангийн гадаргыг бөмбөлөг болон бусад 
материалаар бүтээн бүрхэх, Баяжуулах үйлдвэрээс гарч буй усыг хөргөлтийн 
системээр дамжуулж байж, эргэлтийн нуур руу нийлүүлэх, эргэлтийн усан сангийн 
талбайг бага байлгаж гүнийг ихэсгэх, Гүний Хоолойн ус хангамжийн эх үүсвэрээс ус 
дамжуулахдаа усны температурыг аль болох бага байлгах (байгалиас гарч буй 
температурын хэмжээнд барих, дамжуулах насос станцын цэвэр усны сангуудыг 
гүнзгий байрлуулах, өндөр хүч чадалтай насос хэрэглэж дамжуулах станцын тоог цөөн 
байлгах г.м), эргэлтийн сан дотор байгуулах сорох цооногуудын байршлыг оновчтой 
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сонгох зэрэг арга хэмжээг хүдэр баяжуулах үйл ажиллагааны явцад хэрэгжүүлэх 
замаар усан сангийн усны ууршилтыг бага байлгах боломжтой. Эргэлтийн усан сангаас 
хөрс, ул чулуулаг руу ус шүүрэн алдагдахаас хамгаалж, усан сангийн ѐроол, хажуу 
ханыг нэлэнхүйд нь ус үл нэвтрүүлэгч шавар болон ус үл нэвтрүүлэгч нийлэг 
материалаар доторлох хэрэгтэй.   

2.5.3.4. Гадаргын усанд учруулах нөлөөлөл 
 
Төслийн бүс нутагт байгаа хамгийн томоохон тогтмол урсацгүй ганц гол нь Ундайн гол 
юм. Өмнөд Оюугийн ил уурхайн олборлолт нь Ундайн гол хүрэх ба хаягдал чулуулгийн 
цэгийг Ундайн голын эрэг дагуу байгуулахаар төлөвлөж, Ундайн голын голдиролыг 
өөрчлөхтэй холбогдсон БОНБНҮ-г тусад нь хийлгэж байгаа болно.    

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны 2010 оны 10 дугаар сарын 09-ний өдрийн 
6/4461 тоотоор “...Ундайн голын голдиролыг өөрчлөхөөс өмнө газрын доорхи болон 
гадаргын усны эрэл хайгуул, судалгааны ажлыг хийлгэх, эрх бүхий байгууллагаар 
голын голдирол өөрчлөх зураг төслийг хийлгэж, байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын 
ерөнхий үнэлгээ хийлгэн зохих шийдвэр гаргуулах шаардлагатай” гэж төсөл 
хэрэгжүүлэгчид мэдэгдсэн байна.  

Нөгөөтэйгүүр Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын Засаг даргын 2010 оны 12 дугаар 
сарын 29-ний өдрийн 438 тоотоор голын голдиролыг өөрчлөх талаар энэхүү нэмэлт, 
тодотголын тайланд оруулахгүй байхыг анхааруулжээ (Хавсралт Г-д албан тоотуудыг 
оруулав). Иймээс Ундайн голын байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээг тусад нь 
хийлгэх шаардлагатай гэж үзэж, Ундайн голын голдирол өөрчлөх болон түүнээс үүдэн 
бий болох сөрөг нөлөөллийг байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний энэхүү 
нэмэлт, тодотголын тайланд тусгаагүй болно.   

Булаг шанд  
Лицензийн талбайн өмнөд хэсэгт Ундайн голын сайрт байрладаг байнгын ундаргатай 
булаг бол Бор Овоогийн булаг юм. Барилга байгууламжийн ажил энэ булагт шууд 
нөлөөлөл үзүүлэхгүй хэдий ч хаягдал чулуулгийн овоолго байгуулах, Ундайн голын 
голдиролыг өөрчлөх тохиолдолд Бор Овоогийн булагт сөргөөр нөлөөлөх нөхцөлтэй. 
Лицензийн талбай болон түүний ойролцоо орших булаг шандын усанд учруулж 
болзошгүй нөлөөллийг Ундайн голын байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний 
хүрээнд нэг мөр авч үзэж, шийдвэрлэх шаардлагатай болно. Ундайн голын голдиролыг 
өөрчлөх тохиолдолд Бор Овоогийн булаг устаж үгүй болох нөхцөлтэй.  Бор-Овоогийн 
задгай нь энэ орчмын нутгийн малчдын усан хангамжийн гол эх үүсвэр болдог бөгөөд 
Оюу Толгой орчмын тогтмол гардаг булгийн нэг юм. Бор Овоогийн булаг нь удаан 
хугацаанд үргэлжлэх гангийн үед л хатаж ширгэдэг.  

Үерийн ус 
Аадар бороо болон шар усны үерийн үед ихээхэн хэмжээний гадаргын усны урсац 
үүсгэж болохуйц олон тооны жижиг сувгууд уурхайн лизенцийн талбайн зүүн хэсэгт 
оршдог. Эдгээр суваг шуудуунаас үүдэлтэй ус одоогийн байдлаар зүүн өмнөд рүү 
зайлуулагдаж, улмаар Ундайн голтой нийлдэг. Хаягдал хүдэр хадгалах байгууламж нь 
эдгээр сувгуудыг хаана. Гадаргын усны системийг удирдахын тулд хаягдал хүдэр 
хадгалах байгууламжийг тойруулан урсгал өөрчлөх суваг шуудуу байгуулж, ус 
цуглуулах цөөрөмд нийлүүлнэ. Гадаргын усыг цуглуулах сувгууд нь ХХБ-ийн налуугаас 
урсах усыг мөн цуглуулах шаардлагатай. Барилга байшингийн дээвэр, цардмал зам 
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талбай зэрэг ус үл нэвтрэх гадаргаас хуримтлагдах үерийн усыг цуглуулж цөөрмүүдэд 
нийлүүлнэ.  
 
2.5.4. Усны нөөц, чанарт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг  бууруулах, арилгах 
 
2.5.4.1. Усны түвшин бууралтын нөлөөллийг бууруулах  
 
Уурхайн үйл ажиллагааны явцад урт удаан хугацааны турш ус шавхалт хийх, 
үйлдвэрлэлийн зориулалтаар их хэмжээний ус хэрэглэх зэрэг нь төслийн талбай дахь 
усны нөөцөд эргэж нөхөгдөшгүй сөрөг нөлөөлөл үзүүлнэ. Харин Ундайн голын хувьд 
байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээг тусгайлан хийх шаардлагатай тул уг 
үнэлгээгээр илүү нарийвчлан тодруулах боломжтой. Усны нөөц баялгийг хамгаалахад 
чиглэсэн байгаль орчны менежментийн гол зорилт бол төлөвлөлт, үйл ажиллагаагаар 
дамжуулан дээрх нөлөөллүүдийг аль болохоор бууруулах, арилгах, тэрчилэн сөрөг 
нөлөөллийг төслийн талбайн хил хязгаараар хязгаарлах буюу ойролцоох газар нутгийг 
хамруулахгүй байх явдал юм. Эдгээр арга хэмжээг хэрэгжүүлэхийн тулд усны нөөц, 
чанарыг хамгаалахад чиглэсэн дараах арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлэх 
шаардлагатай.  
 
Акуатерра компани болон бусад судлаачдын тодорхойлсон газрын доорхи усны 
түвшний бууралтын хэмжээг төлөвлөж буй уурхайн ашиглалтын гүн, гидрогеологийн 
тогтцын урьдчилсан үнэлгээнд тулгуурлаж тооцсон. Иймээс энэхүү урьдчилсан тооцоог 
тухайн уст үеийг бууруулах үйл ажиллагааны үед нарийвчлан тогтоож, ил болон далд 
уурхайн үйл ажиллагааны үеийн түвшний бууруулалтыг нарийвчлан тооцох 
шаардлагатай.  
 
Ургамлын мониторингийн хүрээнд газрын доорхи уснаас хамаарч ургадаг ургамал 
тухайлбал, түвшний бууралтын нөлөөлөлд өртөж болзошгүй бүс дэх хайлаасуудыг 
хянах шаардлагатай. Ургамлын ургах нөхцөлийг тодорхойлох ажил нь дор хаяж жилд 
нэг удаа хийгдэж байх шаардлагатай бөгөөд ургамал ус чийгээр хангагдаж байгаа 
эсэхийг тодорхойлж байх нь зүйтэй. Ургамлын хяналтыг газрын доорхи усны түвшний 
бууралтын талбайгаас гадагш орших ургамал, модод дээр адилхан хийж, үр дүнг нь 
харьцуулан үзэж байх шаардлагатай. Төслийн талбайн зүүн хойд хэсэгт орших 
хайлаасан төгөл усны түвшний бууралтын нөлөөлөлд өртөгдвөл холбогдох 
байгууллага, нутгийн иргэдтэй зөвшилцөж, цаашид ямар арга хэмжээ авахыг тодотгон 
төлөвлөж хэрэгжүүлэх шаардлагатай. Нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээнд уурхайн 
нөлөөлөлд өртөж болзошгүй моднуудыг өөр газарт нүүлгэн шилжүүлэх боломжийг 
судлан үзэх нь зүйтэй.  
 
Малчдын шинээр буусан нутагт 2004 онд худгуудыг гаргаж өгсөн бөгөөд тэдгээр нь 
уурхайн үйл ажиллагааны үед гүний усны түвшний бууралтад өртөгдөх талбайгаас 
гадагш байрласан. Ингэж Оюу Толгойн уурхайн хайгуул, ашиглалтын үед бий болгох 
хүн, малын усан хангамжид үүсч болох зөрчлийг өөр газарт худаг гаргаж өгөх замаар 
шийдвэрлэх нь зүйтэй. Малын усан хангамжийн худгуудад хяналт тавьж, улирал 
тутамд усны чанарыг нь шинжилж байхаар газрын доорхи усны хяналт, шинжилгээний 
хөтөлбөрт тусгасан. Усны түвшний бууралтыг хянах төлөвлөгөөнд мөн төсөл хэрэгжих 
орчин дахь газрын доорхи усны түвшнийг хянаж байх арга хэмжээг тусгах 
шаардлагатай. Газрын доорхи усны түвшний бууралт урьдчилан тооцоолсноос 
хэтэрвэл түүний нөлөөлөлд өртөх худгуудыг ашигладаг малчдад шинээр худаг гаргаж 
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өгөх хэрэгтэй. Газрын доорхи усны хяналт, шинжилгээний үр дүнг Байгаль орчин, 
аялал жуулчлалын яам, Өмнөговь аймгийн Ханбогд сум болон тухайн нутгийн оршин 
суугчдад жил бүр тайлагнаж байх шаардлагатай. 
 
2.5.4.2. Гадаргын усны чанарын менежмент, шалгуур  
 
Төслийг төлөвлөхдөө хаягдал ус болон бохирдсон үерийн урсацыг гадаргын усны 
сүлжээнд оруулахгүй байхаар тооцсон. Гэхдээ Ундайн голын голдирол, хуурай сайр 
болон төслийн бусад талбайгаар дайран өнгөрөх түр зуурын урсацаар дамжин 
бохирдсон газрын доорхи ус, хөрс болон баяжуулах үйлдвэр, тэсрэх бодисын үйлдвэр, 
уурхайн хаягдлын байгууламж, баяжмал хадгалах хэсгээс бий болж болзошгүй. Иймээс 
дээрх байгууламжуудын орчинд бохир усыг цуглуулах, хаягдлын санд нийлүүлэх шугам 
хоолойг хийх шаардлагатай. Үйлдвэрлэлийн талбай дахь усны менежментэд уурхайн 
үйл ажиллагааны бүс, Баяжуулах үйлдвэр болон холбогдох бусад байгууламжууд, мөн 
үерийн урсацыг цуглуулах, зохицуулах, цэвэрлэх арга хэмжээг багтаасан байх ба 
бохирдсон усыг хөрс болон байгалийн усны голдиролд нийлүүлэхдээ Монгол Улсын 
стандартын шаардлагыг (MNS 4943-2011) хангасан байвал зохино.  
 
2.5.4.3. Үерийн усны нөлөөллийг бууруулах, арилгах 
 
Төслийн талбайн гадаргын ус зайлуулах систем 
Гадаргын усыг хамгаалахад бохирдол бүхий эх үүсвэрүүдээс урсан ирж байгаа усыг 
цуглуулах, хадгалах шаардлага гарна. Боловсруулах байгууламжид зориулан аадар 
борооны ус хуримтлуулах цөөрмийг барина. Ус зайлуулах системийн дизайныг 
Баяжуулах үйлдвэр, баяжмалыг хадгалах байр, цехүүдийн доторхи технологийн усны 
урсгал, асгаралтыг цуглуулах зориулалттайгаар хийсэн. Ус хадгалах цөөрөм нь 25000 
м3 багтаамжтай байх ба боловсруулах танк, өтгөрүүлэгч зэргээс шингэн халих нөхцөлд 
хальсан усыг цуглуулах ба хур борооны үед бохирдуулагч бодисуудыг үерийн даланд 
урсан орохоос сэргийлж, борооны усны урсгалыг цуглуулж хадгалах хүчин чадалтай. 
Үргэлжилсэн аадар борооны үед үерийн далан хальж болох хэдий ч хальсан ус хурдан 
шингэх, уурших зэргээс хамааран гадаргын усыг бохирдуулах нөхцөл багатай. Бороо 
орсны дараа Баяжуулах үйлдвэрийн ойролцоох үерийн даланд хуримтлагдсан уснаас 
дээж авч, чанарын шинжилгээ хийнэ.  

Даланд хуримтлагдсан ус нь борооны дараа хурдан уурших нөхцөлтэй. Олон удаагийн 
борооны усыг цуглуулахад хангалттай багтаамжтай байлгах зорилгоор далангийн усыг 
шахуургаар татаж гаргах шаардлага гарч болох юм. Хэрэв далангаас усыг шахуургаар 
татах бол түүнийг шүүн тунгаах системээр дахин дамжуулах зорилгоор эхлээд хүдрийн 
хаягдал руу зайлуулах хэрэгтэй.  Даланд тунаж үлдсэн хуурай тунадасыг тодорхой 
хугацаанд зайлуулж байгууламжийн багтаамж хангалттай байх явдлыг баталгаажуулах 
хэрэгтэй. Хатсан тунадасыг хаяхаас өмнө түүнээс дээж авч, боловсруулах үйлдвэрээр 
дамжуулан дахин цэвэрлэх үү, эсвэл шууд зайлуулах уу гэдгийг байгаль орчныг 
хамгаалах төлөвлөгөө, орчны хяналт-шинжилгээний хөтөлбөрийн дагуу тогтоох 
хэрэгтэй. 

Төслийн талбайд ус зайлуулах системийг байгуулахдаа дээд хэсгээс ирж байгаа усны 
урсгал нь бохирдол үүсч болзошгүй талбайнуудыг тойрч, урсгалын чигээ өөрчлөн урсч 
байхаар хийнэ. Усны урсгалын чиглэлийн тохируулгыг уурхайн хог хаягдлын 
байгууламж, боловсруулах үйлдвэр, бохир ус цэвэрлэх байгууламж, шатахуун түлшний 
парк болон бусад хортой бодисууд хадгалдаг, эсвэл хортой бодис ашигладаг газруудыг 
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тойрч гарсан байхаар хийх шаардлагатай. Хортой, аюултай материалуудыг Оюу 
Толгойн хортой, аюултай материал хадгалах дүрэм журмын дагуу далантай 
байгууламжуудад хадгална. Хортой, аюултай бодисын гоожилт, асгаралтаас осол 
аваар үүсч болзошгүй тохиолдолд Оюу Толгойн онцгой байдлын үед авах арга 
хэмжээний дүрэм журмын дагуу мэдээлж, түүнээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ 
авна. Тусгай зөвшөөрөлтэй талбайн хэмжээнд гадаргын усны чанарын мониторингийг 
тасралтгүй хийх бөгөөд усны чанарт нөлөөлөх аливаа нөлөөлөл (лицензийн талбайн 
доод хэсэгт орших булаг шандуудад нөлөөлөх нөлөөлөл г.м)-ийг тогтоон түүнийг 
бууруулах арга хэмжээг эн тэргүүнд авч хэрэгжүүлэх шаардлагатай.  

ХХБ-ийн гадаргын ус зайлуулах систем 
Уурхайн тусгай зөвшөөрөлтэй талбайгааг дайран өнгөрөх гадаргын усны үндсэн 
голидрол нь Ундайн гол бөгөөд уурхайн тусгай зөвшөөрөлтэй талбайн зүүн талд олон 
тооны жижиг гадаргын усны түр урсацын голдиролуудад хур тунадасны дараа гадаргын 
түр урсацууд үүсдэг. Эдгээр гадаргын түр урсацууд нь тусгай зөвшөөрөлтэй талбайн 
зүүн өмнөд Будаагийн голд цутгана. Будаагийн гол нь  уурхайн тусгай зөвшөөрөлтэй 
талбайн зүүн өмнө хэсгээр урсан Ундай голруу нийлдэг. ХХБ-ын барилга байгуулалт нь 
эдгээр гадаргын түр урсац урсах талбайд байрлах тул гадаргын түр урсацыг зогсооно. 
Тиймээс үерийн усны гадаргын түр урсацуудыг хэвээр үлдээхийн тулд ХХБ-ийг 
тойруулан гадаргын ус зайлуулах системийг байгуулна. Үүнээс гадна Оюу Толгой нь 
гадаргын урсац зайлуулах суваг шуудууд цугларсан гадаргын урсацыг цуглуулж, 
уурхайн усны хэрэглээнд буюу тоосжилтыг бууруулах зэрэгт дахин ашиглагдана. ХХБ-
ийн гадаргын ус зайлуулах системийн төлөвлөлтийг Зураг 2 - 53-д үзүүлэв.  

 

 
ЗУРАГ 2 - 53. ХХБ-ЫН ГАДАРГЫН УС ЗАЙЛУУЛАХ СИСТЕМ 

Гадаргын ус 
зайлуулах 

систем 
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Эх сурвалж:Klohn Crippen Berger, 2010 оны 4 сарын 27. Оюу толгойн хаягдлын 
байгууламжийн талбайн давтан үнэлгээ. 

ХХБ-ийн гадаргын ус зайлуулах системээс гадны ХХБ-ийн шүүрлийн усны систем нь 
гадаргын усыг аливаа үүсэж болзошгүй эрсдэлээс хамгаалах үндсэн байгууламж 
болно. ХХБ-ийн шүүрлийн усыг цуглуулах давхаргад суурилуулсан (элс эсвэл ижил 
төрлийн) үндсэн цуглуулагч, салбар болон хуруун цуглуулагчууд бүхий шүүрлийн ус 
цуглуулах сүлжээгээр дамжуулан цуглуулна. Үндсэн цуглуулагч хоолойнууд нь 
одоогийн голдирол сувгуудын дагуу байрлах ба хөндийн гол даланд байрлах тунадас 
цуглуулагч руу урсана. Ай савд маш бага хэмжээний  дахин хэлбэршүүлэлт (нам дор 
газар)  хийх шаардлагатай ба байгалийн гадаргын тогтоц нь хоолойнуудын сүлжээнд 
эерэг налууг үүсгэсэн тогтоцтой, шүүрлийн ус цуглуулах цөөрмийн доторлогоонд 
байгалийн шаврыг ашиглана. ХХБ-аас гарсан шүүрлийн усыг ХХБ дахь эргэлтийн усан 
сан руу буцаах ба цаашид үйлдвэрлэлийн процессд эргэлтээр ашиглагдана. Шүүрлийн 
ус цуглуулах болон секцийн гадуур гадаргын усны урсацыг зайлуулах урьдчилсан зураг 
төслийг Зураг 2 - 54-д үзүүлэв. 

 

 
ЗУРАГ 2 - 54. ХХБ-ИЙН ШҮҮРЛИЙН БА УС ЗАЙЛУУЛАХ СУВГУУД 

 
Дээд хэсгийн ус хураах талбайг хуваарилах зорилгоор Ундай голын баруун сувгийн 
зүүн талаар зүүнээсээ баруун тийш урсах сувгийг байгуулна. Одоогийн гадаргын 
нөхцөлөөр ХХБ ру урсах тул, гуравдагч  ус зайлуулах сувгийг ХХБ-ын өмнөд талд ХХБ-
ын ѐроолын сувагтай нийлэхээр байгуулна. ХЧО-ын хойд хэсгийн урт нь уурхайн 
эцсийн үе шатанд байх талбайн захын ирмэгээс 200 м зайтай байгуулагдана (9 дэх үе 
шат). ХХБ-ын  ус цуглуулах системийн зүүн өмнө хэсэг дэх ѐроолын суваг, холбогдож 
байгаа ѐроолын сувгуудын ойролцоо байршлыг  Зураг 2 - 55-д үзүүлэв. 

 

Гадаргын ус 
зайлуулах 

систем Шүүрлийн 
усны систем 
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ЗУРАГ 2 - 55. ХЧО-ЫН ЗҮҮН ТАЛЫН ЁРООЛЫН ШҮҮРЛИЙН СУВГУУД (УЛААН), ХХБ-ЫН ЁРООЛЫН 

ШҮҮРЛИЙН УС ЦУГЛУУЛАХ СУВГУУД (НОГООН), ГАДАРГЫН УС ЗАЙЛУУЛАХ СУВГУУД (ЦЭНХЭР) 
 

 
2.5.4.4. Ус шавхалтаас үүсэх нөлөөллийг бууруулах 
 
Ил болон далд уурхайн үйл ажиллагааны явцад усны урсгалын бодит үзүүлэлтүүдийг 
тодотгож өгөх, хөндлөн огтолсон уст давхаргыг судлах боломж гарах ба эдгээр 
урьдчилсан таамаглалуудыг нарийвчлан сайжруулах боломжтой болно. Одоо хийгдэж 
байгаа судалгааг үндэслэн уурхайн ус шавхах менежментийн төлөвлөгөөг улам 
нарийвчлан хэрэгжүүлэх шаардлагатай. 

Ургамлын мониторингийн төлөвлөгөөнд ус шавхалтын улмаас үүсч болох урьдчилан 
таамагласан усны түвшний бууралтын хэсэг дэх гүний уснаас хамааралтай ургамлууд, 
Сибирийн хайлаасны мониторингийн ажил багтана. Улирлын чанартайгаар 
цэнэглэгдсэн гүехэн тунадас шаврууд эдгээр модыг тэжээхэд хангалттай гэсэн 
урьдчилсан таамаглалыг шалгахын тулд хамгийн багадаа жилд нэг удаа ургамлын 
байдалд ажиглалт хяналт хийх шаардлагатай. Хэрэв төслийн талбайн зүүн болон зүүн 
хойд талд ургаж байгаа Сибирийн хайлаас моднууд уурхайн ус шавхалтын нөлөөлөлд 
өртөж байгаа нь нотлогдвол хор хөнөөлийг бууруулах арга хэмжээг мэргэжлийн 
байгууллагын дүгнэлт, зөвлөмжийн дагуу авч хэрэгжүүлэх шаардлагатай. Энэ ажлын 
хүрээнд уурхайн үйл ажиллагаанд өртөж болзошгүй хайлаас моднуудыг өөр талбайд 
шилжүүлэн суулгах шаардлага гарч болзошгүй. 

Уурхайн ус шавхах менежментийн төлөвлөгөөнд төслийн талбайн ойр орчмын газрын 
доорхи усны түвшний өөрчлөлтөд мониторинг хийх ажил багтана. Хэрэв гүний усны 
түвшний бууралтын үзүүлэлт урьдчилан таамагласан тооцооноос илүү гарах болон 
заасан талбайн хэмжээнээс хэтэрвэл нөлөөлөлд өртсөн малчдын худгуудыг шинэчлэх, 
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нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ авах шаардлага гарч болох юм. Гүний усанд хийсэн 
мониторингийн үр дүнг жил бүр Байгаль орчин, аялал жуучлалын яам, Өмнөговь 
аймгийн Ханбогд сум болон төслийн нөлөөлөлд өртөх орон нутгийн иргэдэд тайлагнаж, 
шаардлагатай арга хэмжээг тухай бүр авч хэрэгжүүлж байх шаардлагатай.    

2.5.4.5. Газрын доорхи усыг бохирдлоос хамгаалах  
 

Төслийн үйл ажиллагаанаас газрын доорхи усны чанарт нөлөөлөл үзүүлж болзошгүй 
дараах асуудлуудыг авч үзэх шаардлагатай. Үүнд: 

 Хаягдал хадгалах байгууламжаас бий болох бохирдлоос урьдчилан сэргийлэх; 
 Хаягдал чулуулгийн овоолгоос бий болж болзошгүй бохирдлоос урьдчилан 

сэргийлэх; 
 Аюултай, хортой материалаас үүсч болзошгүй бохирдлыг багасгах, урьдчилан 

сэргийлэх; 
 Хүчиллэг урсац үүсэхээс сэргийлэх; 
 Аюултай болон тэсрэмтгий, шатамхай бодисын бохирдлоос урьдчилан 

сэргийлэх; 
 Хаягдал усыг цэвэршүүлэх, дахин ашиглах зэрэг болно. 

 
Төсөл хэрэгжих нутаг дэвсгэрийн бага гүнд орших газрын доорхи усыг хамгаалахын 
тулд шавхалтыг төлөвлөсөн хэмжээгээр хийж, усны чанарын стандартын шаардлагыг 
хангах нь зүйтэй.  

 
2.5.4.6. Газрын доорхи усны нөөцийн хомсдлоос сэргийлэх 
 
Уламжлалт нүүдлийн мал аж ахуйн үйл ажиллагаа нь ус ашиглахаар төлөвлөж буй 
газруудад явагдах үйл ажиллагааны туршид үргэлжлэх боломжтой. Ус ашиглалтаас 
үүдэн тухайн нутаг дэвсгэрийн нийгэм-эдийн засгийн байдалд нөлөөлж болзошгүй 
сөрөг нөлөөллийг дараахь арга хэмжээг авч хэрэгжүүлснээр бууруулж болох юм.  
 
Урьдчилан таамаглаж буй түвшний бууралтын талбай дахь бага гүнд орших худгуудыг 
сар бүр хяналт шинжилгээнд  хамруулж, усны гүний хэмжээ, рН,  нийт ууссан  давс 
буюу эрдэсжилт зэргийг тодорхойлж байна. Эдгээр эх үүсвэрүүдийн химийн бүрэн 
шинжилгээг жилд дор хаяж нэг удаа хийх шаардлагатай. Усны түвшин болон химийн 
найрлагын талаархи бүрэн суурь мэдээлэлтэй болох үүднээс ардын энгийн худгуудын 
хяналт шинжилгээг цаашид үргэлжлүүлэн гүйцэтгэж буй нь зүйтэй байна. Гүний Хоолой 
дахь уст давхаргын ашиглалтын төлөвлөлтийг хийхдээ тухайн нутаг дэвсгэрт байгаа 
ардын энгийн худгуудад учирч болзошгүй эрсдлийг бууруулахад анхаарна. Ялангуяа, 
эрсдэл учирч болзошгүй нь тогтоогдсон гүний худгийн байгууламж дизайныг хийх ба 
үйл ажиллагаа явуулахдаа бага гүнд орших усны нөөцөд учруулах нөлөөллийг 
бууруулах, хязгаарлах арга хэмжээ авах шаардлагатай.  
 
Акуатерра ХХК  Гүний Хоолойд тархсан газрын доорхи усны ус хураах талбайн хил 
хязгаарыг Дуутын тойрмын ай савын хилээр татаж зурсан бөгөөд Дуутын тойрмын ай 
савын хэмжээнд газрын доорхи усны горимын судалгааг Гүний Хоолойн газрын доорхи 
усыг ашиглаж эхлэх үеэс хийж, Дуутын тойрмын ай савд байрласан олонхи худаг, 
булаг шандыг горимын судалгаанд хамруулахын зэрэгцээ Гүний Хоолойн газрын 
доорхи усны ус хураах талбайн хил доторхи бүх худгийг горимын судалгаанд 
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хамруулахын тулд одоо ажиглалт хийж буй худгуудыг үргэлжлүүлэн судалгаанд 
хамруулах шаардлагатай. Галбын говь, Гүний Хоолойн газрын доорхи ус нь нарийн 
хүзүүвчээр холбогдож байх магадлалтай учир Галбын говьд явуулж байгаа газрын 
доорхи усны судалгааг үргэжлүүлэн явуулж байгаа нь чухал ач холбогдолтой юм. 
 
Гүний усны хяналт, шинжилгээний хөтөлбөрт тусгагдсан ардын энгийн худгууд болон 
булгуудын хяналт шинжилгээг улиралд нэг удаа хийж байх шаардлагатай ба үр дүнг нь 
орон нутгийн болон төрийн байгууллагад тайлагнаж байх хэрэгтэй. Хяналт, 
шинжилгээний үр дүнгээр төслийн усан хангамжаас бага гүнд орших усны нөөцөд 
нөлөөлж буй нь тогтоогдвол ус татах байгууламжийн төлөвлөгөөг дахин хянан 
сайжруулж, өөрчлөх буюу тухайн орчинд нутаглаж буй малчдад учирч болох сөрөг 
нөлөөллийг бууруулах боломжгүй бол өмнөх усан хангамжтай ойролцоо усан 
хангамжийн хувилбаруудыг Оюу Толгойн зүгээс нутгийн иргэдтэй зөвлөлдсөний үндсэн 
дээр санал болгож, хэрэгжүүлэх шаардлагатай. Гүний Хоолойн орчмын нутаг дэвсгэрт 
амьдарч буй малчдыг газрын доорхи усны хяналт, шинжилгээний мэдээллээр тогтмол 
хангаж байна. Гүний худгийн барилга байгууламжийн ажлын өмнө болон үйл 
ажиллагааны туршид тодорхой давтамжтайгаар орон нутгийн иргэдтэй уулзан 
зөвлөлдөж, санал хүсэлтийг нь авч байна. Эдгээр уулзалт, зөвлөгөөнөөр орон нутгийн 
иргэдээс тавьж буй гүний ус ашиглах үйл ажиллагаатай холбоотой асуудлуудыг судлан 
үзнэ. Гүний худгийн байгууламжийн төлөвлөлт, барилгын ажлыг хийхдээ хөрсний 
эвдрэлийг бууруулах, бэлчээрийн эх үүсвэр, ардын энгийн худгуудад сөрөг 
нөлөөлөл учруулахгүй байх бүх талын арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ. 

 
2.5.5. Ус хэрэглээ, ашиглалтын одоогийн болон хэтийн төлөв, стратеги үнэлгээ 
 
Оюу Толгойн одоогийн усны хэрэглээ, ашиглалтыг үндсэндээ 100 хувь газрын доорхи 
усаар хангадаг. Газрын гадарга дээр илэрсэн газрын доорхи ус болох Бор Овооны 
булаг зундаа заримдаа хатдаг, өвөлдөө хөлддөг учир жилийн турш ашиглах боломж 
байдаггүй. Одоогийн хөгжлийн түвшинд уг ордын ойр тойрны усны гол хэрэглэгч нь хүн 
ам, мал аж ахуй, ан амьтан  юм. 
  
2.5.5.1. Оюу Толгойн ордын одоогийн ус хэрэглээ 
 
Оюу Толгойн бүлэг орд дээр геологи-хайгуулын ажил, барилга байгууламжийн ажил ид 
явагдаж байсан 2000-2006 оны үед АММИ ХХК-ийн судлаачид А.Түвдэндорж, 
С.Санждорж, Г.Өлзийбаяр нар Оюу Толгойн зэс алтны ордын талбайн хүрээнд 
өрөмдсөн ус бүхий цооногуудын гидрогеологийн параметрүүдийг тодорхойлон хүдэр 
боловсруулах үйлдвэрийн барилгын ажилд өмнөд Оюу ордын талбайд  өрөмдсөн 
хайгуулын OTRC218, OTRC874, OTRC928, OTRC938, OTRC1351, OTRC1394, 
OTRC1395, OTRC148, OTRC1403, OTRC1407, OTRC1408, Уурхай189 гэсэн дугаартай 
12 цооногоос 29.9 л/сек буюу 2583 м3/хоног ундаргатай усыг, барилгын ангийн хэсэгт 
ашиглалтын CC02, OTRC1384, OTRC1135, EGRC099, OTRC1411, OTRC1412 гэсэн 6 
цооногоос 19.5 л/сек (1685 м3/хоног)  ундаргатай усыг ашиглаж болох юм гэж үзээд 
2007 онд холбогдох материалыг боловсруулж бичсэн тайландаа 530.9 км2 талбайд 
газрын доорхи усны нөөц 101.0 л/сек (8726.4 м3/хоног) гэж тооцоолжээ. Судлаач, 
доктор А.Түвдэндоржийн судалгааны дүнгээс харахад Оюу Толгой ХХК нь OTRC928, 
OTRC938, Уурхай189, CC02, EGRC099 зэрэг 19 цооногийг тохижуулан тоног төхөөрөмж 
суурилуулж, ашиглалтын худгууд болгон тохижуулсан, ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл 
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бүхий 19 цооногоос 13-ыг нь ашиглаж, 2010 оны 11 сарын дүнгээр 238972 м3 ус 
олборлож, Ханбогд сумын төсөвт 12509.7 мян.төг төвлөрүүлсэн байна.  
 
Ашиглалтын 13 цооногоос усыг автозөөврөөр болон Оюу Толгойн төв тосгоны 
хэмжээнд 8 км урт шугам хоолойгоор дамжуулан хоногт 700-800 шоо метр ус хэрэглэж 
байна. Оюу Толгойн төв тосгоны цэвэрлэх байгууламж 2010 оны 11 сарын дүнгээр 
95091 шоометр (Түвдэндоржийн судалгаа) 98 хувь цэвэршүүлсэн ус гаргаж, замын тоос 
дарахад ашиглаж байна. Оюу Толгой тосгонд ашиглаж буй цооногийн уснаас улирал 
дутам дээж авч шинжилгээ хийлгүүлж дүгнэлт гаргуулж байгаа дүнгээс харахад усан 
дахь фторын агуулга ундны усны стандартад заасан хэмжээнээс их байдаг байна.  
 
Мониторингийн судалгаанд бүх ашиглалтын цооногийг хамруулж, 7 хоногт 2 удаа усны 
түвшин, ундаргад хяналт тавьж, ашиглалтын горимыг нь зохицуулж байдаг байна. 
Эдгээр худгууд (Зураг 2 - 56) нь Оюу Толгойн ордын талбайд байрлаж байгаа учраас 
уул уурхайн үйлдвэр байгуулагдаж, олборлолт явагдаж эхлэх үеэс ашиглах боломжгүй 
болох бөгөөд уг худгуудын усны химийн найрлага өөрчлөгдөх, умбуур бодисоор 
бохирдох эрсдэлтэй. Иймээс ирээдүйн Оюу Толгойн хүн амын ус хангамжийн асуудал 
бүрэн шийдэгдээгүй байгаа билээ.     
       

  
ЗУРАГ 2 - 56. АШИГЛАЛТЫН ӨМНӨХ БЭЛТГЭЛ АЖИЛ ХИЙГДЭЖ БУЙ ҮЕД АШИГЛАЖ БУЙ ЗАРИМ 

ХУДАГ 
 
  
2.5.5.2. Оюу Толгойн ойр тойронд байгаа аймаг, сумын төвийн одоогийн ус 
хэрэглээ  
 
Даланзадгад хот, Ханбогд, Цогтцэций, Баян овоо сумын төвүүд Оюу Толгойн ордод 
харьцангуй ойр байрладаг учир БОНБНҮ-гээр эдгээрийн усны хэрэглээг гаргав (Хүснэгт 
2 - 36).  
 

ХҮСНЭГТ 2 - 36. ОЮУ ТОЛГОЙН ОЙР ТОЙРОНД БАЙГАА АЙМАГ, СУМЫН ТӨВИЙН ОДООГИЙН УС 
ХЭРЭГЛЭЭ 

Хот, сумын нэр 
Өрөмдсөн 
цооногийн 

тоо 

Ундаргын 
хэлбэлзэл 

Тогтоосон 
нөөц Олборлолт Хүний 

тоо 

Хэрэглээ, 
л 

л/сек м3/хоног м3/хоног хүн/хоног 
Даланзадгад  
Ханбогд сумын  төв 
Баян-Овоо сумын 
төв 

18 
5 
2 
 

0.32-15 
0.8-.2.0 
1.4-3.2 

4000 
 
- 
- 

2000 
32.0 
18 

15000 
750 
800 

133 
40 
30 
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Даланзадгадын дулааны цахилгаан станц ажиллаж эхэлснээс хойш тус хотын усны 
хэрэглээ 2 дахин нэмэгдэж, хотын хэмжээгээр тус станц ус хангамжийн өөрийн эх 
үүсвэртэй 2-4 худагтай усны хэрэгцээгээ бүрэн хангаж чадахгүй байх тохиолдол үе үе 
гардаг. Төвлөрсөн бус эх үүсвэрийн худгуудыг Нийтийн аж ахуй, Эмнэлэг, Нисэх 
буудал, Цэргийн ангиуд, Нефть бааз, Мод үржүүлэг, Эрчим хүчний  хуучин үйлдвэр 
зэрэг албан газарт гаргаж байсан боловч, одоо тэдгээрийн олонхи нь ажиллахаа 
больсон. Даланзадгадын төвлөрсөн эх үүсвэрийн газрын доорхи усны хайгуул хийж, 
тогтоогдсон ашиглалтын нөөц 4000 м3/хоног, уг эх үүсвэрээс 2000 м3/хоног ус олборлож 
байгаа одоо үед усны түвшин тооцоолсон хэмжээнээсээ илүү доошилж байгаа мэдээ 
байдаг. Даланзадгад хотыг ус хангамжийн төвлөрсөн нэг эх үүсвэртэй байлгах, 
дулааны цахилгаан станцын ашиглаж байгаа усны нөөцийг баталгаажуулах эрэл, 
хайгуул-ашиглалтын гидрогеологийн судалгаа явуулж, ус агуулагч хурдсын хил 
хязгаар, гидрогеологийн тооцооны үзүүлэлтүүдийг тогтоох, усны химийн найрлага, 
түвшний горимын судалгаа хийх, байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан 
үнэлгээ хийх зэрэг тулгамдсан асуудлууд хуримтлагдсан байгаа билээ. 
 
Ханбогд сумын төвийн ус хангамжийн эх үүсвэрийн судалгааг хэд хэдэн удаа хийж 
байсан боловч, төвлөрсөн ус хангамжийн эх үүсвэр байхгүй, нөөц нь бүрэн 
тогтоогдоогүй байсаар байна. Ханбогд сумын төвд 1970-1990-ээд онд гаргасан 0.8-1.2 
л/с ундаргатай хоѐр худаг ашиглагдаж байсан боловч, 1998 оны байдлаар нэг худгийнх 
нь усны түвшин доошилсны улмаас хуурайшиж, ашиглалтаас гарч ба үлдсэн нэг 
худгаас зөвхөн уурын зууханд ус өгч, сумын төвийн айл өрхүүд унд-ахуйн ус хангамжид 
Их булаг, Бага булгийн гар худгаас усаа зөөвөрлөн хэрэглэх болсноос хойш 2010 оныг 
өнгөрөөж байна. Оюу Толгойн ордыг ашиглах үеэс Ханбогд сумын төвийн хүн ам 3000-
5000 хүрч, усны хэрэглээ 360-600 м3/хоног хүртэл нэмэгдэх болно. Иймд 
гидрогеологийн эрэл хайгуулын ажлыг нарийвчлан явуулж, ус хангамжийн нэмэлт эх 
үүсвэрийг илрүүлэн нөөцийг нь тогтоох, ус хангамжийн нэгдсэн шугам сүлжээ, цэвэрлэх 
байгууламж ариутгах татуургыг байгуулах шаардлага зүй ѐсоор тавигдаж эхлээд 
байна.  
 
Ханбогд сумын төвийн ус хангамж хүндэрч эхэлсэн үе буюу Оюу Толгойн ордын 
асуудал яригдаж эхлээгүй байсан 1998 онд гидрогеологийн судалгааг явуулж, 1999 оны 
түвшний хэрэгцээг харгалзан газрын доорхи усны ашиглалтын нөөцийг илрүүлэн 
үйлдвэрлэлийн зэрэглэлээр тогтоож байжээ. Ханбогдын боржингийн массивын хойд 
ташлага, Гүний Хоолойн  урд захын хиллэсэн хэсэгт дээд цэрдийн Баянширээтийн 
свитийн настай хурдас дахь ус агуулагч бүрдэл, дөрөвдөгчийн настай аллювий-
пролювийн гаралтай хушуу туугдасны хурдас дахь ус агуулагч бүрдэл давхцан тогтсон 
байдаг. Уг хэсэг талбайд 1998 онд Л.Энхтуяа гидрогеологийн эрэл хайгуулын ажлаар 
1,2,3,4,5,6 дугаар цооногуудыг өрөмдөж, гидрогеологийн сорилт туршилтын шавхалт 
явуулсан билээ. Энэхүү гидрогеологичийн судалгааны хээрийн анхан шатны тулгуур 
мэдээлэл,  материалаас үзэхэд гидрогеологийн 1-6 дугаар  цооногуудад илэрсэн том 
ширхэгтэй сул барьцалдсан элс хайрга, хайргархаг хурдсанд агуулагдаж буй газрын 
доорхи ус нь агуулагч бүрдлийнхээ геологийн зүсэлтийн онцлогоос  хамаарч, тухайн 
орчны шинж төлөвтэй түрлэгтэй байжээ.  
 
Гэвч орчны шинж төлөвтэй түрлэг нь  нийт тархсан талбайн хэмжээндээ артезийн ай 
савын даралт түрлэгийн нөхцөлийг бий болгож үүсгэдэггүй. Шавхалтын үед хөдөлгөөнт 
түвшин харьцангуйгаар тогтсон нөхцөлд орсон учир нөлөөллийн радиусыг 150-200 м 
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гэж таамаглан авсан байна.  Ханбогд сумын төвийн орчимд гидрогеологийн 1 ба 3 
дугаар цооног өрөмдсөн талбайн хэмжээнд 1998 онд  илрүүлэн судалсан газрын 
доорхи усны ашиглалтын нөөц бүгд 2.14 л/сек байгаагийн дотор гидрогеологийн 1 
дүгээр цооногоос 1.14 л/сек, 3 дугаар цооногоос 1.0 л/сек ус авч болохоор тооцоо 
гарчээ. Гидрогеологийн 1 ба 3 дугаар цооногоос авч ашиглахад бэлтгэгдсэн 2.14 л/сек 
газрын доорхи усны ашиглалтын нөөцийг С1 зэрэгт хамааруулсан (Энхтуяа, 1999, 
Геомэдээллийн төв) байна. 1998 оны гидрогеологийн судалгаагаар илрүүлэн тогтоосон 
газрын доорхи усны орд нь геологи гидрогеологийн төвөгшлөөр 2 дугаар бүлэгт, 
геологи-структур, геоморфологи, гидрогеологийн нөхцөлөөрөө  хушуу туугдасны хурдас 
дахь устай бүрдлийн  төрөлд багтахаар байна. Харин 2007 оноос Ханбогд сумын төв 
дотор тархсан боржин чулуулгийн ан цав дотор 1.0 л/сек  хүртэл ундаргатай газрын 
доорхи ус илрүүлэн сумын төвийн иргэдийн ундны усанд ашиглах болсон байна. 
Ханбогдын ойр тойронд унд-ахуйн хэрэглээний ус олж илрүүлэхэд чиглэсэн усны эрэл 
хайгуулын ажил явуулах зайлшгүй шаардлага бий болсон байна.  
 
Баян-Овоо сумын төвийг төвлөрсөн ус хангамжийн эх үүсвэртэй болгоход чиглэсэн 
хайгуул судалгааны ажлыг Д.Цэрэндондов хийж, түүний үр дүнг үндэслэн ашиглалтын 
худгууд гаргаж, одоо ганцаарчилсан эх үүсвэр хэлбэрээр ашиглаж байна. Цаашид 
судалгаа хийж, усны төвлөрсөн эх үүсвэртэй болгож болохоор геологи-гидрогеологийн 
нөхцөлтэй. Харин Манлай сумын төвийн ус хангамжийн эх үүсвэр одоо хүртэл 
шийдэгдэж чадаагүй учир харьцангуй хол байрлах худгаас усаа зөөж хэрэгцээгээ 
хангаж байна. Усны эх үүсвэрийг тогтооход багагүй хэмжээний нэмэлт судалгаа хийх 
шаардлагатай.  
 
2.5.5.3. Оюу Толгойн ойр тойронд байгаа малчид, малын ус хангамжийн 
одоогийн байдал  
 
Хөдөөгийн малчид усаа худгаас зөөж, малыг худаг руу тууж хүргээд, ихэнхдээ гар 
худгаас ховоодох, эсвэл цөөн тооны өрөмдмөл худгаас насосоор шавхан гаргах аргаар  
голлон тус тусдаа байрласан ганц уст цэгийн (малчдын худгаас) тусламжтайгаар ус 
хангамжийн асуудлаа шийдэж байна. Хүн ам нь ундны  усаа худгаас зөөж уудаг ба хүн, 
мал хоѐр нь ерөнхийдөө ижил чанартай ус уусан хэвээр байна. Бэлчээр усжуулалтын 
усыг тооцохдоо малын тоо толгой, малын хоногийн ус хэрэглээний нормыг ашиглан 
малын ус хангамжинд ойролцоогоор 25000 м3/хоног ус хэрэглэж байна гэж Дэлхийн 
Банкны мэргэжилтнүүд үзсэн байна [15]. Оюу Толгойн ордын ойр тойронд усалгаатай 
газар тариалан эрхэлж буй мэдээ баримт үндсэндээ байхгүй. Аялал жуулчлал, зэрлэг 
амьтдын ус хэрэглээг тооцоолж үзээгүй.   
 
2.5.5.4. Оюу Толгойн ус хангамжийн хэтийн төлөв 
 
Оюу Толгойн ирээдүйн усны хэрэгцээг Гүний Хоолойн газрын доорхи усны эх үүсвэрээс 
хангана гэж үзэж байгаа билээ. Энэхүү БОНБНҮ-г боловсруулж буй гидрогеологичдын 
цуглуулсан судалгааны дүнгээс харахад Өмнөд говийн бүсэд уул уурхайн үйлдвэрийн 
ус хангамжийн эх үүсвэр болгох зорилгоор явуулсан эрэл, хайгуулын ажлаар 
тогтоогдсон газрын доорхи усны ашиглалтын нөөц 200659.8 м3/хоног  байгаагийн дотор 
Оюу Толгой төслийн зориулалтаар ашиглах Гүний Хоолойд 75168 м3/хоног буюу 870 
л/сек, Галбын Говьд 36970 м3/хоног буюу 428 л/сек (Галбын говийн нөөцийг батлаагүй), 
Таван Толгойн зориулалтаар ашиглах Балгасын улаан нуурт 38880 м3/хоног буюу 450 
л/с, Наймантын хөндийд 4579.2 м3/хоног буюу 53 л/сек, Цагаан суваргын зэс-
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молибдений ордын зориулалтаар ашиглах Цагаан цавд 32000 м3/хоног буюу 370 л/сек, 
Шивээ Овоогийн (Шивээ говь тосгон) нүүрсний уурхай  болон Өвдөг худгийн нүүрсний 
ордын зориулалтаар ашиглаж буй болон ашиглах Жаргалант нуур, Морьтын булагт 
9920 м3/хоног буюу 114 л/сек, Хар морьтын цагаан тугалгын ордын зориулалтаар 
ашиглах Дугуй улаанд 1228.6 м3/хоног буюу 14.2 л/сек, Өргөний хайлуур жоншны 
уурхайн зориулалтаар ашиглаж байсан Шанаган Могойтод 864 м3/хоног буюу 10 л/сек, 
Лугийн голын газрын ховор элементийн ордыг ашиглах үед олборлох зориулалттай 
Баян голд 1050 м3/хоног буюу 12 л/сек нөөц тус тус байгаа юм.  Говийн зарим хэсэгт 
ашиглагдаж байгаа болон ашиглахаар төлөвлөж буй ашигт малмалын орд, уурхайн  
зориулалтаар усны эрэл, хайгуул хийж тогтоосон газрын доорхи усны эх үүсвэр, 
нөөцийг 2009 онд доктор Н.Жадамбаа түүвэрлэн эмхтгэснийг Хүснэгт 2 - 37-д үзүүлэв. 
 

ХҮСНЭГТ 2 - 37. УСНЫ ЭРЭЛ, ХАЙГУУЛ ХИЙЖ ТОГТООСОН ГАЗРЫН ДООРХИ УСНЫ ЭХ ҮҮСВЭР, 
НӨӨЦ 

Орд, уурхайн нэр 
Ашигт 

малтмалын 
төрөл 

Газрын доорхи усны    
батлагдсан нөөц, 

(м3/хоног) 

Газрын доорхи усны 
батлагдсан нөөц 
бүхий эх үүсвэр 

Оюу Толгойн орд Алт, зэс 75168 Гүний хоолой 

Таван Толгойн уурхай ба 
орд Нүүрс 

38880 
4579.2 
1300 

Балгасын Улаан Нуур 
Наймант 
Гашуун худаг 

Шивээ-Овоогийн уурхай, 
Өвдөг худгийн орд  Нүүрс 9920 Жаргалант Нуур 

Морьтын булаг 

Нарийн Сухайтын бүлэг 
уурхай Нүүрс Тодорхойгүй 

Зарим уурхай нь 
өөрийн эзэмшлийн 
худагтай 

Цагаан Суваргын орд Зэс 32,000 Цагаан Цав 

Өргөний  уурхай Хайлуур 
жонш 860 Шанаган могойт 

Хар морьтын орд Цагаан 
тугалга 1228.6 Дугуй Улаан 

Олон Овоотын уурхай  Алт 2500 (батлуулаагүй 
мөртлөө ашигладаг) Баян Хошуу 

Лугийн голын орд 
Газрын 
ховор 
элемент 

1050 Баян гол 

Онгон Улааны уурхай  Алт 
Тодорхойлоогүй, зохих 
түвшинд судалгаа 
хийгээгүй 

Хоѐр худаг гаргуулсан 

Хараат ба Хайрханы орд  Уран Нөөц батлагдсан Жаргалант нуур   
 
 
Дээрхээс гадна Олон Овоот, Онгон Улааны алтны уурхай болон Нарийн Сухайтын 
нүүрсний бүлэг уурхайд ашиглаж буй газрын доорхи усны эх үүсвэрийн нөөцийг 
баталгаажуулаагүй орд, уурхай говийн бүсэд нэлээд хэд байна. Мөн түүнчлэн ажиллаж 
байгаа болон төлөвлөж байгаа уул уурхайн үйл ажиллагааны хэрэгцээнд ашиглаж буй 
болон ашиглах усны эх үүсвэр, тэдгээрийн тоо хэмжээ одоогийн судалгааны түвшинд  
тодорхой бус байгаа тал ч бий.  
 
АММИ ХХК зохион байгуулан 2009 оны эцэс 2010 оны эхээр шинэчлэн боловсруулсан 
ТЭЗҮ-д [22] Оюу Толгойн орд ашиглалтад шилжин уурхай болж, улмаар хоногт 150000 
тн хүдэр боловсруулах хүчин чадалтай үйлдвэр болтол хөгжих үед Гүний Хоолойгоос 
900 л/сек ундаргатай ус ашиглахаар тусгасан байна. Үүний дотор: Баяжуулах үйлдвэрт 
670 л/сек, унд-ахуй, угаалга, халаалтад 16 л/сек, тоос дарахад 59 л/сек, далд уурхайд 
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30 л/сек, бусад хэрэглээнд 125 л/сек ус тус тус шаардагдана гэж үзжээ. Энэ нь 77760 
м3/хоног буюу нэг тонн хүдэр боловсруулахад 700 орчим л ус шаардлагатайг харуулж 
байна. Уурхай ашиглалтад орсноос хойш 4-6 жилийн дараа буюу уурхай бүрэн хүчин 
чадлаараа ажиллах үед 900 л/сек ус шаардагдах юм. Гэвч  газрын доорхи усны  870 
л/сек нөөцийг Монгол Улсын эрх бүхий байгууллага хянагдан батласан бөгөөд говийн 
нөхцөлд 1.0 тн зэс-алтны хүдэр баяжуулан боловсруулахад 800 л ус буюу Гүний 
Хоолойн газрын доорхи усны батлагдсан нөөцөөр 108000 тн хүдэр боловсруулж 
болохоор байна. Оюу Толгой руу Гүний Хоолойгоос 75  км  урт шугам хоолойгоор усыг 
дамжуулан хүргэхээр төлөвлөсөн. 
 
Дэлхийн Банкнаас [15] 2008-2009 онд говийн 3 аймагт хээрийн болон суурин 
боловсруулалтын судалгаа хийж, Өмнөд говийн бүсэд уул уурхайн үйлдвэрлэл 
хөгжихтэй холбоотойгоор шаардагдах усны ирээдүйн хэрэгцээг доорхи байдлаар 
дүгнэн тодорхойлжээ. Үүнд:  

1) Ирээдүйн усны хэрэглээ эдийн засаг, дэд бүтцийн хөгжилтөөс хамаарах боловч, 
уул уурхайн үйлдвэрүүд усны үндсэн хэрэглэгч болох нь илэрхий ба хүн амын 
өсөлт (хот суурингийн хөгжилт) нэмэлт үйлдвэр худалдааны хөгжилтөд 
нөлөөлөх хүчин зүйл болно. 

2) Уул уурхайн усны хэрэглээ шинэ уурхайн тоо, уурхайн нэвтрэлтийн хурд, 
хэрэглэж байгаа технологиос хамаарна. Уурхайн нэвтрэлтийн төлөвлөгөөн дээр 
үндэслэн 2020 оны ус хэрэглээг 5-6 уурхай дээр урьдчилсан байдлаар тооцож 
үзэхэд 2015-2020 онд жилийн ус хэрэглээ 10%-иар ихэснэ гэж тооцвол 2020 онд 
ус хэрэглээ 300000 м3/хоног болохоор байна. 

3) Хотын ус хангамж уурхайн орчимд болон аймгийн төвүүдэд ихэснэ. Зам тээвэр, 
барилга, хот байгуулалтын яамнаас гаргасан тооцоогоор (2008 оны 5 дугаар сар) 
2020 он гэхэд гол уурхай орчмын хүн ам 110000 хүрнэ гэсэн тооцоо байдаг. 
Өсөн нэмэгдэх хүн амыг 2020 онд 200000 болно гэж тооцвол суурин газрын ус 
хангамжийн хэрэглээ 25000 м3/хоног болно.  

4) Нэмэлт үйлдвэржилт, тусгай чанарын ургац авах, малын тэжээл бэлтгэх, хөдөө 
аж ахуйд ашиглаж буй худгийн гүн нэмэгдэх, аймгийн төвийн ойролцоо 
эрчимжисэн мал аж ахуй эрхлэх, аялал жуулчлал хөгжүүлэх зэрэг эдийн засгийн 
үйл ажиллагааны улмаас усны хэрэгцээ ихсэх боловч, хөгжлийн төлөвлөгөө, үйл 
ажиллагааны цар хэмжээ тодорхойгүйгээс нарийн тогтооход хүндрэлтэй. 

5) Хотын ус хангамжтай адилаар ирээдүйн усны хэрэглээ аймгийн төвүүд болон 
уурхай орчим төвлөрнө. Эдгээр дүгнэлтийг иш үндэс болгон Оюу Толгой, 
түүнтэй төстэй зарим уул уурхайн үйлдвэрийн хэтийн төлвийг харгалзан 
одоогийн болон ирээдүйн ус хэрэглээг тооцоолж, Хүснэгт 2 - 38-д үзүүлэв.  

 
ХҮСНЭГТ 2 - 38. ЗАРИМ ОРД, УУРХАЙН  ӨНӨӨГИЙН БОЛОН ИРЭЭДҮЙН УС ХЭРЭГЛЭЭГ  ТООЦСОН 

ДҮН 
Салбар Усны хэрэгцээ, м3/хоног 

2009* Хандлага 2020** 
Уурхай (Таван Толгой, Оюу 
Толгой, Шивээ говь,Олон Овоот, 
Нарийн Сухайт, Өргөн г.м) 

20000 
Зарим уурхайнууд дараагийн 5 жилд 
олборлолт явуулна. 2015-2020 онд 
жилийн ус хэрэглээ 10%-иар ихэснэ. 

300000 

Үйлдвэр/худалдаа бага Уурхай орчимд ихэснэ. 12500 
Хотын ус хангамж 4000 2020 онд уурхай орчимд хотжилт 

ихэснэ. 12500 

Хөдөөгийн хүн амын ус хангамж 3000 Жилийн 5%-иар ихэснэ. 5000 
Мал аж ахуйн ус хангамж 25000 Жилийн 5%-иар ихэснэ. 50000 



 

II-131 
 

ОЮУ ТОЛГОЙ ХХК, БОНБНҮ-ний тайлангийн нэмэлт тодотгол – Оюу Толгойн 
Ордоос Зэс, Алт Олборлох, Боловсруулах Төслийн Өргөтгөл Шинэчлэлтийн 

Нэгдсэн Төсөл  

Тайлан боловсруулсан: 
НАТУР ФРЕЙНДЛИ ХХК 

Салбар Усны хэрэгцээ, м3/хоног 
2009* Хандлага 2020** 

Усалгаатай газар тариалан бага Айл өрхийн  хүлэмж, жижиг талбай 
бий болж, 10 га талбайг усална. 15000 

Аялал жуулчлал/ байгаль орчин бага Бага зэрэг нэмэгдэнэ. 15000 
Нийт 52000  410000 

Эх сурвалж: * -Судлаачийн тооцоогоор  
**- Дэлхийн Банкны мэргэжилтний тооцоогоор  

 
Дээрх хүснэгтээс харахад 2020 онд нийт ус хэрэглээ 410000 м3/хоног болж, 2009 
оныхоос 8.0 дахин нэмэгдэж байгаагийн дотор Таван Толгой, Оюу Толгойн уул уурхайн 
томоохон үйлдвэр байгуулагдсан байх 2020 оны үед (82200+77760) = 159960 м3/хоног 
буюу 58385400 м3/жил ус шаардагдахаар байна. Оюу Толгойд шаардагдах усны хэмжээ 
нь одоогийн батлагдаад байгаа Гүний Хоолойн газрын доорхи усны нөөцөөс 3.4 хувиар 
(900:870x100) их байна. Оюу Толгойн олборлох хүдрийн хэмжээг усны судалгаагаар 
тогтоож, баталсан нөөцтэй уялдуулан 100000-110000 тонн/өдөр байхаар ТЭЗҮ болон 
бусад үйл ажиллагаандаа тооцоолж байх хэрэгтэй гэсэн дүгнэлтийг гаргаж байна.    

 
2.5.6. Оюу Толгойн усны хөгжлийн стратеги, үндсэн хувилбарууд, тэдгээрийн 
үнэлгээ 
 
Дэлхийн Банкны мэргэжилтнүүдийн болон Байгаль орчны засаглалыг бэхжүүлэх 
төслийн санал, санаачилга, Өмнөд говийн бүсийн усны хөгжлийн стратегийн талаар 
судлаачдын дэвшүүлсэн санал, санаачилгын хувилбарууд, Оюу Толгойн ордуудын 
ойрын ирээдүйн ашиглалтаас газрын доорхи усан орчинд нөлөөлөх байдлын 
үнэлгээний дүн зэргийг  иш үндэс болгон  Оюу Толгойн усны хөгжлийн стратегийн  хэд 
хэдэн  хувилбар байж  болох юм гэж үзэв. Гэхдээ эдгээр хувилбарууд нь Гүний хоолойн 
газрын доорхи усны ордуудын одоогийн тооцоолон тогтоосон нөөцөөс илүү их ус 
хэрэглэх шаардлага гарах үед хүчинтэй байх болно. Тухайлбал, “Оюу Толгой” төслийг 
хэрэгжүүлэгч байгууллага, компаниуд Оюу Толгойгоос өдөрт 110000 тонноос илүү 
хүдэр олборлохоор бол  ус хангамжийн шинэ эх үүсвэрүүдийг хайж илрүүлэх, 
холбогдох шийдлийг гаргуулах шаардлагатай болно. Иймэрхүү нөхцөл байдал үүсвэл 
хөгжлийн стратегийн хувьд усны шинэ эх үүсвэрийн гидрогеологийн зураглал, эрэл, 
эрэл-үнэлгээний ажлыг эрчимжүүлэх замаар газрын доорхи усны шинэ эх үүсвэрийн 
хайгуул хийх талбайнуудыг илрүүлэх, газрын доорхи болон гадаргын усны хосолмол эх 
үүсвэрийг бий болгоход чиглэсэн шинжилгээ судалгааны ажлыг эрчимжүүлэх, Онги 
голын усыг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн судалгааны ажлыг эхлэх гэсэн 3 хувилбар байж 
болох талтай. Үүнд:  

 
Нэгдүгээр хувилбар:  
Гидрогеологийн зураглал, эрэл, эрэл-үнэлгээний ажлыг эрчимжүүлэх замаар газрын 
доорхи усны шинэ эх үүсвэрийн хайгуул хийх талбайнуудыг илрүүлэх 
 
Гидрогеологийн зураглал, эрэл, эрэл-үнэлгээний үе шатны ажлыг эрчимжүүлэх замаар 
ус хангамжийн шинэ эх үүсвэрийг илрүүлэх, улмаар газрын доорхи усны нөөцийг 
нэмэгдүүлэх талбайнуудыг илрүүлэн хайгуул хийж, нөөцийг нь тогтоох судалгааг 
доорхи 2 чиглэлээр явуулах боломжтой гэдгийг тайланд тусгасан байна. Үүнд:  

1) Оюу Толгойн ойр тойронд гидрогеологийн зураглал, эрэл, эрэл-үнэлгээний 
ажлыг Дорноговь (22), Галбын говь (72), Бурхант эргэнэ ус (78), Номгон (80), 
Даланзадгад (40), Балгасын улаан нуур (54), Бумбат-Наймган (55), Цогтцэций 
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(77) ай савуудын [20, 21, 23] зарим хэсэгт явуулж, ирээдүй бүхий талбайнуудыг 
илрүүлж  хайгуул хийх (Зураг 2 - 57). 

2) Гидрогеологийн судалгааг 1990 оноос өмнө явуулж, газрын доорхи усны 
ашиглахад боломжтой байж  болох нөөцийг тогтоож байсан, Өмнөговь аймгийн 
нутаг дээр байрлалтай газрын доорхи усны ордууд дээр нэмэлт судалгаа хийх. 
Тус зураг дээр тэмдэглэсэн Таван-Алд, Мандах Бумбат, Хүрмэн Цагаан, Нарийн 
Заг, Таван Заг зэрэг газрын доорхи усны орд дээр нэмэлт судалгаа хийж болох 
юм. Усны газар Оюу Толгойн ус хангамжид газрын доорхи усыг ашиглах боломж 
бий гэж үзсэн байдаг. Энэхүү хувилбарыг хэрэгжүүлэхэд Дэлхийн Банкнаас 2009 
онд боловсруулсан “Өмнөд Монголын дэд бүтцийн стратеги” хэмээх баримт 
бичигт болон зарим судлаачдын [15, 16, 17] судалгааны материалд өмнөд 
Монголын газрын доорхи усны менежмент, мэдээллийн төвийг байгуулж, уг төв 
одоогийн байгаа мэдээллийг орчин үеийн арга зүй, техник, технологийг хэрэглэн 
боловсруулах, ус хангамжийн болон байгаль орчны тулгамдсан асуудлыг зөв 
зохистой, оновчтой менежментээр удирдан зохицуулах шаардлага байгааг зааж, 
хэрэгжүүлэх арга замыг тодорхойлсон байна.  

 
Хоѐрдугаар хувилбар:  
Газрын доорхи болон гадаргын усны хосолмол эх үүсвэрийг бий болгоход чиглэсэн 
шинжилгээ судалгааны ажлыг эрчимжүүлэх 

 
Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг- Усны газар [19], Престиж ХХК [18] тус тусдаа 
газрын доорхи болон гадаргын усны хосолмол эх үүсвэрийг ашиглах талаар санал 
боловсруулан гидротехникийн мэргэжлийн хүмүүс, зарим удирдах байгууллагад 
танилцуулж байжээ. Тухайлбал, говийн бүсийн 3 аймгийн хэмжээнд дэд бүтцийг 
хөгжүүлэх стратегийн талаар Дэлхийн Банкаас зохион байгуулж, мэргэжилтэн  Алберт 
Түюнхоф, Нэмэрийн Буянхишиг нараар хийлгэсэн судалгааны “Говийн бүсийн газрын 
доорхи усны үнэлгээ” төгсгөлийн тайлангийн эхний хувилбар (25.01.2009) тайланд [15] 
дурдсанаас үзэхэд 2007 онд “Хэрлэн Говь”, “Орхон Говь” гэсэн 2 төслийн санал гаргаж, 
техник-эдийн засгийн үнэлгээ хийхийн өмнөх судалгааны шатны зарим нэг тойм тооцоо 
хийсэн тухай Усны үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх төв буюу Престиж ХХК [18] 
дотоод, гадаадын мэргэжилтнүүд болон байгууллагуудад хэд хэдэн удаа танилцуулж 
байгааг тэмдэглэсэн байна.  
 
Жич: Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг-Усны газар гадаргын усны арвин 
нөөцтэй бүс нутгаас усны нөөцийн сан байгуулах замаар шугам хоолой алсын зайд 
татаж дамжуулан говь нутагт хүргэж, гадаргын болон газрын доорхи усны 
хосолмол эх үүсвэрээс ус хангамжийн асуудлыг шийдэх шаардлагатай бөгөөд Өмнөд 
говийн бүс нутгийн ус хангамжийн асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд бүс нутагт 
хэрэгжих төслүүд, ус хангамжийн эх үүсвэрийн чадамжийг харьцуулан Өмнөд говийн 
хөгжлийн: Баруун бүс, Төв бүс, Зүүн бүс гэж 3 хэсэгт хуваан төлөвлөлт хийхийг 
оновчтой гэж үзсэн байна. Усны хангамжийг сайжруулахтай холбогдуулан урт 
хугацаанд хэрэгжүүлэх боломжтой гадаргын усыг хоолойгоор тээвэрлэх “Хэрлэн-
Говь” төслөөр 665 км урт хоолой тавьж, Хэрлэн гол дээр байгуулах хаврын цасны 
шар усны болон зуны хур борооны усны тодорхой хувийг барьж хуримтлуулах усан 
сангаас голын урсацын 3-4%- тай тэнцэх хэмжээний буюу 1600 л\сек усыг Шивээ-
Овоо, Сайншанд, Замын-Үүд, салбар хоолойгоор Цагаансуварга руу зөөвөрлөх бөгөөд 
2006 онд Японы JETRO байгууллагын санхүүжилтээр Японы CTI, Монголын Усны 
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НАТУР ФРЕЙНДЛИ ХХК 

Үндэсний хөтөлбөрийг дэмжих төв (Усны төв) хамтран ТЭЗҮ боловсруулсан болно. 
Орхон-Говь төслөөр 613 км урт гол хоолой тавьж, Орхон гол дээр байгуулах хаврын 
цасны шар усны болон зуны хур борооны усны тодорхой хувийг барьж хуримтлуулах 
усан сангаас голын урсацын 3-4%- тай тэнцэх хэмжээний буюу 2500 л\сек усыг Таван 
толгой, Оюу толгой болон салбар хоолойгоор Мандалговь, Даланзадгадыг усаар 
хангах ТЭЗҮ-ийн урьдчилсан судалгаа хийгдсэн ба 2011 оноос Дэлхийн Банкны 
санхүүжилтээр хайгуул судалгаа хийж, ТЭЗҮ боловсруулах ажил хийхээр төлөвлөөд 
байгаа ажээ. Төслийн тооцоогоор зөөвөрлөсөн усны 50%-ийг уурхайн болон 
үйлдвэрийн ус хэрэглэгчдэд, 30%-ийг усалгаатай газар тариаланд, үлдсэн хувийг 
унд-ахуй, мал аж ахуй болон байгалийн амьтан, ургамлын хэрэгцээнд ашиглахаар 
урьдчилан тооцсон байна. Уг төслүүд нь техник эдийн засгийн урьдчилсан 
судалгааны шатанд байгаа ба  төслүүдийн нийгэм-эдийн засаг, санхүү, байгаль 
орчны хувьд хэрэгжих боломжид тулгуурлан уг асуудлыг шийдвэрлэх нь зохистой” 
гэж үзсэн байдаг [19].  
 
Гуравдугаар хувилбар:  
Онги голын усыг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн судалгааны ажлыг эхлэх 
 
Энэхүү хувилбар нь Орхон голын эхийг бүрдүүлж буй нуур, зарим жижиг голын хөндий 
орчимд газрын доорхи усны орд илрүүлж шахуурга, шугам хоолойгоор дамжуулан 1-2 
даваа давуулж, Онги голын эх Өвт, Шураг зэрэг гол руу урсган оруулах замаар Онги 
голын урсацыг нэмэгдүүлэх, улмаар Таван Толгойн ус хангамжид ашиглах боломжийг 
тогтооход чиглэсэн зорилго бүхий байгаль орчны хөгжлийн стратеги судалгааны ажлыг 
(геологи, гидрогеологи, гидрологи, хөрс, ой, ургамал зэрэг) одооноос эхлэх хувилбарыг 
дэвшүүлж байгаа болно. Уг хувилбарыг “Орхон-Онги” буюу экологийн төсөл  гэж 
нэрлэж болох юм гэж мэргэжилтнүүд үздэг. Гуравдугаар хувилбарын үндсэн санаа нь 
Өвөрхангай аймгийн Бат-Өлзийт сумын орчимд газрын доорхи ус илрүүлж, Өвтийн 
давааг давуулан Онги голын нэг эх өвөр Өвт гол руу урсгах, эсвэл Найман нуурын 
орчмоос газрын доорхи ус олж, Шурагийн давааг давуулан Онги голын өөр нэг эх 
Шураг гол руу урсгаж, Онги голын урсацыг нэмэгдүүлэхэд ашиглах хувилбар байж 
болох юм.                        
 
Оюу Толгойн төслийн хүдэр олборлолт 110 000 тн/хоног хэмжээнээс илүү гарч, түүнийг 
дагаад усны хэрэгцээ 870 л/сек хэмжээнээс давах үед Зураг 2 - 58 дээр налуу 
шугамаар зурж тэмдэглэсэн талбайд газрын доорхи усны эрэл-хайгуул хийж, ус 
хангамжийн шинэ эх үүсвэр илрүүлэх боломжтой гэж Дэлхийн Банкны 
мэргэжилтнүүдийн гаргасан саналыг Гүний Хоолойн газрын доорхи усны байгаль 
орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээ хийсэн ЖЭМР ХХК-ний экспертүүд 
дэмжсэн байна. Мөн дээрх нөхцөлд газрын доорхи болон  гадаргын усны хосолмол ус 
хангамжийн эх үүсвэр бий болгох шаардлага гарвал “Орхон-Онги” төслийг хэрэгжүүлэх 
зорилгоор 2012-2013 оноос Бат-Өлзийт сумын төв орчимд Орхон голын хөндийд  юмуу 
Өвт голын адаг орчимд гидрогеологийн судалгаа хийх, мөн Онги голын хөндийн дагуу 
гидрологи, геоэкологийн судалгаа хийх зэрэг үйл ажиллагааг төлөвлөн хэрэгжүүлж 
болох юм (Зураг 2 - 58 ба Зураг 2 - 59).   
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ЗУРАГ 2 - 57. ДБ-НЫ МЭРГЭЖИЛТНҮҮДЭЭС САНАЛ БОЛГОСОН ГАЗРЫН ДООРХИ УСНЫ ҮНЭЛГЭЭ, 

ТӨЛӨВЛӨЛТ ХИЙХ ТАЛБАЙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗУРАГ 2 - 58. ОРХОН, ОНГИ ГОЛЫН ХӨНДИЙД СУДАЛГАА ХИЙХ ТАЛБАЙ 
Эх сурвалж:  Байгаль орчны засаглалыг  бэхжүүлэх төсөлд орсон санал дээр “ЖЭМР” ХХК болон “Эс И 
Си” ХХК -ийн саналыг нэмж тусгав. 
 

Газрын доорхи усны 
үнэлгээ хийх гол талбай 
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ЗУРАГ 2 - 59. “ОРХОН-ОНГИ” ТӨСЛИЙН САНАЛЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЕРӨНХИЙ БҮДҮҮВЧ 

  
Жич: Дээрх зурагт улаанаар тэмдэглэсэн талбайд газрын доорхи усны эрэл-хайгуулын ажил хийж, 
нөөцийг тогтоосны үндсэн дээр усыг нь шахаж, Өвтийн давааг давуулан өвөр Өвтийн голыг тэжээж, 
улмаар Онги голын урсацыг нэмэгдүүлэх боломжтой. Энэ нь байгаль хамгааллын маш чухал 
сонирхолтой төсөл, арга хэмжээ байх болно. 
 
Боломжит хувилбаруудын стратеги дүн шинжилгээ, стратеги үнэлгээний 
хүрээнд сонгож авсан хамгийн оновчтой хувилбар 
Дэлхийн Банкны мэргэжилтнүүд 2008-2009 онд гадаргын болон газрын доорхи усыг 
Өмнөд говийн бүсийн ус хангамжийн хосолмол эх үүсвэр болгон ашиглах асуудлыг 
судлаад, хоѐр хувилбарын гол давуу болон дутагдалтай талуудыг харуулах замаар 
харьцуулалт хийснийг Хүснэгт 2 - 39-д үзүүлэв.  

 
ХҮСНЭГТ 2 - 39. ГАЗРЫН ДООРХИ БА ГАДАРГЫН УСНЫ ХАРЬЦУУЛАЛТ 

Хувилбар Давуу тал Дутагдалтай тал 
Газрын доорхи 
усаар    
хангах 

1) Тогтоосон газрын доорхи усны 
нөөц ойрын 10-15 жилд 
хангалттай  
2) Хэрэглэгчид ойр 
3) Хөрөнгө оруулалтын зардал 
бага  
4) Аюулгүй байдал хангагдана  
5)Хилийн усны асуудал байхгүй 

1) Усны нөөц бүрэн тогтоогдоогүй, уг 
ажил үргэлжлэн хийгдэж байгаа  
2)  Мэдээ, мэдээлэл нэгдмэл бус  
Менежмент, зохицуулалт, хяналт 
шаардлагатай. 
3) Ундны усны чанар муу учир 
цэвэршүүлэх шаардлагатай 
4) Эрчим хүчний хангамжийн үнэ өндөр. 

Гадаргын усыг  
дамжуулах 
хоолойгоор    
зөөвөрлөх 

1) Нэг эх үүсвэр (далан, усан сан)  
2) Ус хангамж сайжирна  
3) Усны чанар тогтмол сайн байх  
 
 

1) Нөөцийн тогтвортой байдалд 
нөлөөлөх (цаг уурын өөрчлөлт, гадны 
нөлөө г.м) 
2) Хөрөнгө оруулалтын зардал өндөр  
3) Аюулгүй байдалд анхаарах  
4) Хэрэглэгчийн ус ашиглалт тодорхой 
бус (ялангуяа уул уурхайн салбарт)  
5) Хилийн устай холбоотой  асуудал үүсч 
болзошгүй. 
6) Байгаль, нийгэм, эдийн засгийн бодит 
судалгаа байхгүй 
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Дэлхийн Банкны мэргэжилтнүүд [15] ойрын 10-15 жилд гадаргын усыг алс зайд 
зөөвөрлөх шаардлага гарахгүй гэж үзжээ. Үүнээс үндэслээд Оюу Толгой төслийн 
үйлдвэрлэлийн усны хэрэгцээг 75168 м3/хоног бүхий газрын доорхи усны нөөцтэй 
Гүний Хоолойн газрын доорхи усны эх үүсвэрээс хангахаар тооцоолж буй хувилбарыг 
хамгийн оновчтой, гол хувилбар  гэж үзсэн байна. Газрын доорхи усан орчинд 
нөлөөлөх байдал, усны хөгжлийн стратеги үнэлгээний үндсэн дээр сонгож буй 
хувилбаруудын давуу болон дутагдалтай тал, байгаль орчинд учруулж болзошгүй 
сөрөг нөлөөлөл зэргийг харьцуулсан харьцуулалтыг  Хүснэгт 2 - 40-д үзүүлэв [15].  

 

ХҮСНЭГТ 2 - 40. СОНГОЖ БУЙ ХУВИЛБАРУУДЫН ДАВУУ БОЛОН ДУТАГДАЛТАЙ ТАЛ 
Хувилбарын нэр Давуу тал Дутагдалтай тал Тайлбар 

Гол хувилбар: 
Одоогийн тогтоогдсон 
газрын доорхи усны 
нөөцийг олборлон 
ашиглах   

1) Төрийн захиргааны 
төв болон Засгийн 
газрын мэргэжлийн 
байгууллагаар 
хянагдаж баталсан  
нөөцтэй,  ус 
олборлож эхлэхэд 
бэлэн. 
2) Хэрэглэгчдэд ойр 
3) Хэрэглэгчдийн 
сонирхолд  нийцэж 
байгаа. 

1) Усны түвшин 
буурах, нөөц багасах 
сөрөг нөлөөлөл үүснэ.   
2) Оюу Толгойн 
үйлдвэрлэлийн  хүчин 
чадлыг хязгаарлах 
сул талтай.  

2011 оны судалгааны 
түвшинд хамгийн 
оновчтой хувилбар 
юм.   Одоогийн 
тогтоогдсон газрын 
доорхи усны нөөцөд  
тохируулан Оюу 
Толгойн 
үйлдвэрлэлийн хүчин 
чадлыг тогтоох 
шаардлагатай.  

Нэгдүгээр хувилбар. 
Гидрогеологийн 
зураглал, эрэл, эрэл-
үнэлгээний ажлыг 
эрчимжүүлэх замаар 
газрын доорхи усны 
шинэ эх үүсвэрийн 
хайгуул хийх 
талбайнуудыг 
илрүүлэх 
 

1)Ус хангамжийн 
шинэ эх үүсвэр  
илрүүлэх, судалгааны 
түвшинг дээшлүүлнэ. 
2)Газрын доорхи усны 
хэд хэдэн шинэ ордыг 
илрүүлнэ.  

1) Хугацаа алдах 
2) Байгаль орчинд 
сөрөг нөлөөлөл 
учруулж болзошгүй.  

1)Хоѐр үе шаттай.  
2) Дэлхийн Банкны 
зөвлөмжийн дагуу 
Өмнөд говийн газрын 
доорхи усны 
менежмент, 
мэдээллийн төв 
байгуулах 
шаардлагатай. 

Хоѐрдугаар хувилбар. 
Газрын доорхи болон 
гадаргын усны 
хосолмол эх 
үүсвэрийг бий 
болгоход чиглэсэн 
шинжилгээ, 
судалгааны ажлыг 
эрчимжүүлэх 
 

1) Ус хангамжийн ийм 
эх үүсвэрийг байгуулж 
чадвал найдвартай 
үйл ажиллагаа 
явуулах боломжтой.. 
2) Усан хангамжийн 
хүн ам, 
үйлдвэрлэлийн гэсэн 
2 салангид системийг 
бий болгож болно. 

1) Судалгааны болон 
ашиглалтын үйл 
ажиллагаа нүсэр, 
зардал өндөр 
2) Хилийн  устай 
холбоотой асуудал 
үүсч болзошгүй. 

Гадаргын болон 
газрын доорхи усны 
судалгааг хослуулан 
явуулах, шугам 
хоолой татах үйл 
ажиллагааг 
зэрэгцүүлж явуулах 
учир жилд гаргах 
төсөв, зардал  өндөр 
байж болзошгүй. 

Гуравдугаар 
хувилбар. Онги, 
Завхан голын усыг 
нэмэгдүүлэхэд 
чиглэсэн судалгааны 
ажлыг эхлэх 
 

1) Дотоодоо 
урсгалтай голуудын 
байгаль орчныг 
нөхцөлийг эрс 
сайжруулна. 
2) Онги, Завхан голыг 
адагтаа хүртэл урсдаг 
болгоно.  

1)Газрын доорхи усны  
олдоц муу. 
2)Хөрөнгө, зардлын 
асуудалд хүндрэл 
учирч болзошгүй.  

Газрын доорхи усны 
шинэ ордууд илрүүлж, 
өвөлд 150-200 л/с 
ундаргатай усыг Онги, 
Завхан гол руу 
нийлүүлж байх. 
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2.6. Ургамлан нөмрөгт нөлөөлөх байдал, үнэлгээ 
 
2.6.1. Төсөл хэрэгжих орчны ургамлан нөмрөг, түүний онцлог 
 
Оюу Толгой төслөөс ургамлан нөмөргт учруулах нөлөөллийг үнэлсэн энэхүү үнэлгээ нь 
“Эко-Трейд” ХХК-ийн 2005-2008 онд хийсэн судалгаа, байгаль орчинд нөлөөлөх 
байдлын нарийвчилсан үнэлгээний тайланд үндэслэн уг тайлангийн анхан шатны 
өгөгдөл, төсөл хэрэгжүүлэгчийн байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө, орчны хяналт-
шинжилгээний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх хүрээнд хийсэн ажлын тайлангуудын үр дүнг 
нэгтгэн дүгнэж, хийснээрээ ач холбогдолтой. Оюу Толгой төслийн нутгийн ургамлын 
аймаг нь Төв Азийн их бүсийн говийн төв бүсийн зүүн өмнөд хэсгийг төлөөлнө 
(Дашням, 1985). Монголын биогеографийн мужлалаар Оюу Толгой нь зүүн говийн 
цөлөрхөг талын Галбын говийн дэд районд хамаарагддаг (Монголын ШУА, 1990). Тус 
район нь зүүн болон хойд талаараа Монголын чийглэг тал хээр болох Манжуур, баруун 
болон өмнөд талаараа Алашаны тэгш өндөрлөгийн хагас цөлөрхөг хээрт 
хамаарагдана.   
 
Ургамалжилт нь зүүн говийн цөлөрхөг талаар ерөнхийдөө ижилхэн ба харин зүүн 
хэсгийн хээр, баруун хэсгийн цөлөөс ялгаатай.  Энэ нь ганд тэсвэртэй сөөг болон 
сийрэг ургасан нам өвслөг ургамлаас бүрдэнэ. Зонхилох сөөг нь C.bungei ба 
C.leucocephala гэсэн хоѐр зүйл харгана юм.  Нам өвслөг ургамал нь хоѐр зүйл хялгана 
(Stipa gobica ба S. glareos) болон хазаар өвс (Cleistogenes soongorica) болно. Оюу 
Толгойн лицензийн талбай орчмын ургамлын судалгааг 2003-2005 онд “Эко-Трейд” 
ХХК, Монголын ШУА-ийн Ботаникийн хүрээлэнтэй хамтран явуулсан.  Судалгааг 
төслийн үйл ажиллагааны шууд болон шууд бус нөлөөлөлд өртөх нөхцөлтэй гэж үзсэн 
Оюу Толгойн лицензийн талбай болон түүний орчим нутгийг хамрах 100 км2 талбайд 
явуулсан.    Дээрх судалгааны явцад ургамалжилтын зургийг судалгааны дээж авсан 
цэгүүд, шулуун замын судалгаа болон өндөр чанарын хиймэл дагуулын зургийг 
ашиглан хийж гүйцэтгэсэн байна (Зураг 2 - 63).  
 
Төсөл хэрэгжих нутгийн ургамалжилт нь гадаргуугийн 5%-ийг эзлэх ба 0.5 метрээс 
илүүгүй өндөр, ганд тэсвэртэй олон наст сөөгүүдээс бүрдэнэ.  Бүс нутагт хааяа  
тохиолдох Сибирийн хайлаас (Ulmis pumilla)-аас өөр мод ургадаггүй бөгөөд энэ нь 
голдуу улирлын шинж чанартайгаар Ундай голын голдиролын сав газраар ургадаг. Мөн 
ургамлан нөмрөг нь байгалийн анхдагч бүтээгдэхүүн гэдэг утгаараа нийгэм-эдийн 
засгийн холбогдолтой нөөц баялаг бөгөөд ялангуяа энэ нь хөдөө аж ахуйн суурь 
хөгжилтэй манай орны хувьд бэлчээрийн ургацлаг болон идэмжит чанараар 
тодорхойлогддог. Харин бэлчээрийн чанарыг бэлчээр бүрдүүлэгч ургамлын 
бүлгэмдлээр таньж тогтоодог ба тухайн бүлгэмдэл ямар төрөл зүйлүүдээс  зонхилон 
бүрдэж байгаагаар нэрлэж ялгадаг. Оюу Толгой төслийн нутагт ургамлан нөмрөгийн 
анхдагч судалгааг хийсэн “Эко-Трейд” ХХК-ийн тайланд ургамалжилтын үндсэн 4 
хэвшинжийг тодорхойлж, тэдгээрийг дэнжийн, толгодын, хуурай сайр тохойн, урсгал 
горхи орчмын бүлгэмдэл гэж ангилсан байдаг.   
 
Эдгээр ургамлын бүлгэмдлүүдээс дэнжийн ургамлын бүлгэмдэл нь Оюу Толгой орчмын 
нийт газар нутгийн дийлэнх хувь буюу 80%-ийг, 5 хувийг дов толгодын ургамлын 
бүлгэмдэл (Зураг 2 - 60), 1.0%-ийг голын голдиролын болон булгийн ургамлын 
бүлгэмдэл эзэлнэ. Дов толгодын ургамалжилтын бүлгэмдэл нь түжгэр баглуур 
(Anabasis brevifolia) + Регелийн шар мод (Sympegma regelii) + Грубовийн ортууз 
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(Oxytropis grubovii), бударгана (Salsola passerine) + улаан бударгана (Reamauria 
songarica) + Регелийн шар мод (Sympegma regelii) + Монгол хулан хойрго (Potaninia  
mongolica)-ийн зүйлсээс бүрддэг ба Оюу Толгой, Төв Оюу мөн Бор Овоогийн орчмын 
газрын чулуутай өндөрлөг хэсгүүдэд байрладаг байна (Зураг 2 -61).  

 

  
   ЗУРАГ 2 - 60. ДОВ ТОЛГОДЫН УРГАМАЛЖИЛТ   ЗУРАГ 2 - 61. БОР ОВОО ОРЧМЫН УРГАМАЛЖИЛТ 
               
                     
Хатаж ширгэсэн голын ургамалжилтын бүлгэмдэл бударгана (Salsola passerine) + 
Түжгэр баглуур (Anabasis brevifolra) + улаан бударгана (Reamauria soongarica) + хармаг 
(Nitraria sibirica) зэрэг зүйлүүдээс бүрдсэн ба Ундай гол, түүний салаануудын ширгэсэн 
газрын  гадаргын дагуу оршдог. Бор Овоогийн булаг, түүний ойр орчимд ширэг улалж 
(Carex duriscula) + Нарийн цэцэгт үет өвс (Puccinella teniufolia) + Марцны цэгээлж (Glaux 
maritime) зэрэг бүлгэмдлүүд байдаг ба цагаалин цахилдаг (Iris lactaea) + эгэл нэшингэ 
(Phragmites communis) + дэрс (Achnatherum splendens) зэрэг нь гадаргын усны гүехэн 
хэсэгт тохиолдоно. Гоолиг бударгана (Kalidium gracile) + бударгана (Salsola passerine) + 
улаан бударгана (Reamauria songarica), мөн ширэг улалж (Carex duriscula) нь  цөлд 
ургаж байхад гоолиг бударгана (Kalidium gracile) + гялгар дэрс (Achnatherum splendens) 
+ хармаг (Nitraria sibirica)-ууд нь голын голдиролын хуурай хэсэгт тохиолдоно.     
    

  
ЗУРАГ 2 - 62. ТӨСЛИЙН ТАЛБАЙН ХАМГИЙН ИХ МАССЫГ БҮРДҮҮЛЭГЧ УРГАМЛАН НӨМРӨГ 

 
Ургамлан нөмрөг гэдэг нь биологийн олон төрөл, зүйлт бодгалиудын нийлэмж систем 
юм. Төслийн газар нутгийн 80%-ийг дэнжийн ногоон ургамалжилтын бүлгэмдэл, мөн 
цөлийн ургамалд бударгана (Salsola passerine), улаан бударгана (Reamauria songarica), 
түжгэр баглуур (Anabasis brevifolia), Регелийн шар мод (Sympegma regelii), бударгана 
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(Salsola passerine) эзэлдэг. Мөн багахан хэсэгт талархаг бүлгэмдлийн элементийн 
төлөөлөл болох хялгана (Stipa glareosa), таана (Allium polyrrhizum) зэрэг төрөл зүйл бас 
бий (Зураг 2 - 62). Энэ газар нь Зүүнгарын говь болон Алтайн Говийн цөлийн хэсгийн 
бусад мужтай харьцуулахад харьцангуй олон янзын төрөл зүйлийн холимог нэгдэлтэй.  
Ургамлын судалгаагаар төслийн талбарт нийт 29 овгийн, 74 төрлийн, 127 зүйлийн 
ургамлыг тэмдэглэсэн.  
 
Эдгээр ургамлуудын зарим нь зөвхөн Оюу Толгойд биш Төв Азийн цөлөрхөг хээрт 
ховордсон ургамал юм. Жишээ нь: Оюу Толгойн лицензийн талбайд толбот бэрээмэг 
(Arnabia guttata), Монгол хулан хойрго (Potanina mongolica) элбэг тохиолдох боловч, 
баруун болон зүүн говийн нутагт ховор тохиолдож байжээ. Төв Азийн лавай 
(Astertamnus central-asiatica) мөн Грубовын ортууз (Oxytropis grubovii) төслийн талбайд 
цөөн тоогоор бүртгэгдсэн бөгөөд энэ нь Монголын бусад говь цөлийн бүсийн бодгалийн 
тоотой адил байсан байна. 2005 оны 8 дугаар сард төслийн талбай дахь ховор болон 
нэн ховор ургамлын ургалтын нарийвчилсан судалгааг хийж гүйцэтгэсэн бөгөөд 
судалгаагаар төслийн үйл ажиллагаанаас ховор ургамлын тэнцвэрийг алдагдуулах 
боломж нөхцөл бүхий талбайг судалсан ба судалгааны үр дүнд хамгаалалтын аргыг 
тодорхойлж өгсөн  байна (Хүснэгт 2 - 41). 
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ЗУРАГ 2 - 63. ОТ ОРЧМЫН УРГАМЛАН БҮРХЭВЧИЙН ЗУРАГЛАЛ 

Эх үүсвэр:  “Эко-Трейд” ХХК, (2006) 



 

II-141 
 

ОЮУ ТОЛГОЙ ХХК, БОНБНҮ-ний тайлангийн нэмэлт тодотгол – Оюу Толгойн 
Ордоос Зэс, Алт Олборлох, Боловсруулах Төслийн Өргөтгөл Шинэчлэлтийн 

Нэгдсэн Төсөл  

Тайлан боловсруулсан: 
НАТУР ФРЕЙНДЛИ ХХК 

 
ХҮСНЭГТ 2 - 41. ОЮУ ТОЛГОЙН ТӨСЛИЙН ТАЛБАЙН УРГАМАЛЖИЛТЫН БҮЛГЭМДЭЛ 

Бүлгэмдлийн нэр Бүрхэц, 
% 

Дундаж 
өндөр, см 

Тухайн талбай 
дахь зүйл 

Зонхилох төрөл зүйл  
(0.06 га талбайд) 

Ургамлын 
тоо 

Хээрийн судалгааны байршил ба 
дээж авсан газрууд 

Дэнж дэвсгийн ургамалжилтын бүлгэмдэл 

Бор бударгана (Salsola passerine) + 
улаан бударгана (Reamuria 
soongarica) + таана 
(Allium polyrrhizum) 
(цөлийн бүлгэмдэл) 

18-23 10-14 9-28 

Түжгэр баглуур 
(Anabasis brevifolra) 
Бор бударгана 
(Salsola passerina) 
Регелийн шар мод 
(Sympegma regelii)  
Улаан бударгана 
(Reamuria soongarica) 

20 
 
441 
 
15 
 
65 

Ургамалжилтын хяналт үнэлгээ 
4-р цэг 44768000 / 654000 
15-р цэг 4759818/ 655651 
17-р цэг хаягдлын овоолгын 
зүүн хэсэгт байрлана 

Түжгэр баглуур 
Anabasis brefifolra + 
Регелийн шар мод Sympegma regelii + 
Таана  
Allium polyrrhizum  
(цөлийн бүлгэмдэл) 

15-27 8-12 23-27 

Регелийн шар мод Sympegma 
regelii  
Хармаг (Nitraria sphaerocarpa)  
Монгол хулан хойрго 
(Potaninia mongolica)  
Улаан бударгана 
(Reamuria soongarica)  
Түжгэр баглуур 
Anabasis brevifolra  
Таана (Allium polyrrhizum)  
Сайрын хялгана (Stipa glorecesa) 

5 
 
1 
1 
35 
 
237 
 
75 
14 

Ургамалжилтын хяналт үнэлгээ 
2-р цэг 4765500 / 654000 
Хайрцагны хаягдалтай зэрэгцээ: 
4759940 / 653100 

Регелийн шар мод Sympegma regelii + 
Бор бударгана (Salsola passerine)+ 
Монгол хулан хойрго 
(Potaninia mongolica) 
(цөлийн бүлгэмдэл) 

25-30 15-18 22-28 

Регелийн шар мод Sympegma 
regelii  
Anabasis brevifolra  
Бор бударгана (Salsola passerine)  
Төлөгчдүү боролзой Ajania 
achilloides  
Монгол хулан хойрго 
(Potanina mongolica) 

137 
 
179 
49 
136 
 
37 

Баруун Оюугийн хойд талд: 
4765477 / 653318 

Сайрын хялгана (Stipa gloreosa)+  
Түжгэр баглуур 
Ananbasis breifolra + 
Таана (Allium polyrrhizum) 
 (тал хээрийн нам дор газрын 
бүрэлдэхүүн) 

35-40 10-13 20-29 

Түжгэр баглуур 
Anabasis brevifolra  
Сайрын хялгана (Stipa glareosa)  
төлөгчдүү боролзой Ajania 
achilloides  
Монгол хулан хойрго 
(Potaninia mongolica)  
Таана (Allium polyrrhizum) 

32 
 
20 
 
128 
 
15 
 
33 

Ургамалжилтын хяналт 
үнэлгээ: 
3-р цэг 4765000 / 648000 
5-р цэг 4766000 / 649000 
Ундайн голын баруун хэсэгт 
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Тайлан боловсруулсан: 
НАТУР ФРЕЙНДЛИ ХХК 

Бүлгэмдлийн нэр Бүрхэц, 
% 

Дундаж 
өндөр, см 

Тухайн талбай 
дахь зүйл 

Зонхилох төрөл зүйл  
(0.06 га талбайд) 

Ургамлын 
тоо 

Хээрийн судалгааны байршил ба 
дээж авсан газрууд 

Түжгэр баглуур 
Anabasis brevifolra + 
Бор бударгана (Salsola passerine) + 
Регелийн шар мод Sympegma regelii 
(цөлийн бүлгэмдэл) 

15-20 15-20 8-12 

Түжгэр баглуур 
Anabasis brevifolra 
Бор бударгана  
Salsola passerine 

 Ургамалжилтын хяналт үнэлгээ 
15-р цэг: 4759818 / 655651 

 

Булаг шанд орчмын ургамалжилтын бүлгэмдэл 
Ширэг улалжит Carex duriscula + 
Нарийн цэцэгт үет өвс Puecinelia 
teninfolra + 
Марцны цэгээлж Glaux maritime 
(нугын бүрэлдэхүүн) 

99 5-10 15 Ширэг улалжит 
Carex duriscula  Бор Овоогийн булгийн ойролцоо:  

 4761727 / 650569 

Цагаалин цахилдаг (Iris lactaea)  + 
эгэл нишэнгэ 
Phragmites communis + 
Дэрс (Achnatherum splendens) 
(гадаргуун ойролцоох гүехэн усны 
бүлгэмдэл) 

45 15-20 13 Цагаалин цахилдаг (Iris lactaea)   
Дэрс (Achnatherum splendens) 

 
 
368 
 
196 

Төв Оюугийн зүүн талд: 

Гоолиг бударгана (Kalidium gracila) + 
Дэрс (Achnatherum splendens ) + 
Хармаг (Nitraria sibirica) 
(давсархаг гүехэн гадаргуун усны 
бүлгэмдэл) 

35-40 25-30 15 

Хармаг (Nitraria sibirica)  
Гоолиг бударгана (Kalidium 
gracile)  
Дэрс (Achnatherum splendens) 

 
18 
340 
 
175 

Бор Овоогийн булгаас зүүн тийш 
200м: 

Гоолиг бударгана (Kalidium gracile)  +  
Бор бударгана (Salsola passerine) + 
Улаан бударгана 
(Reamuria soongarica) 
(заримдаг цөл) 

15-20 25 17 

Гоолиг бударгана (Kalidium 
gracile)  
Бор бударгана (Salsola passerine)  
Улаан бударгана 
(Reamuria soongarica)  
Регелийн шар мод (Sympegma 
regelii) 

631 
 
125 
78 
 
25 

Төв Оюугийн өмнө тал: 

Ширэг улалжит Carex durrscula 
 40 15-20 12 Ширэг улалжит  

Carex duriscula  Ургамалжилтын хяналт үнэлгээ:   
8-р цэг: 476000 / 653000 
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Тайлан боловсруулсан: 
НАТУР ФРЕЙНДЛИ ХХК 

Голын хуурай сайр гуу жалгын ургамалжилтын бүлгэмдэл 

Бор бударгана (Salsola passerine) + 
Түжгэр баглуур 
(Anabasis brevifolra) + 
Улаан бударгана 
(Reamuria soongarica)  
Хармаг (Nitraria sibirica) 
(хуурай голын сайр, гуу жалга) 

35-40 10-15 17-25 

Хармаг (Nitraria sibirica)  
Түжгэр баглуур 
(Anabasis brevifolra)  
Бор бударгана (Salsola passerine)  
Улаан бударгана 
(Reamuria soongarica)  
Баг хушхамхаг Halogeton glomerata   
Таана (Allium polyrrhizum)  
Үст мананхамхаг (Bassra dasiphylla)  
Аалзны хуш өвс (Micropeplis 
archnoidae ) 
Шүүрэн шаралж 
(Artemisra scopria)  
Сормослог хайрст Шаралж (Artemisra 
blerolepis) 

21 
234 
 
87 
 
56 
 
>20 000 
250 
5000 
 
625 
 
250 
125 

Төв Оюугийн зүүн хөндий: 7-р 
цэг: 4765000 / 652000 
12-р цэг: 4767000 / 648000 

Ухаа толгодын ургамалжилтын бүлгэмдэл 
Түжгэр баглуур 
(Anabasis brevifolra)   + 
Регелийн шар мод (Sympegma regelii) 
+ 
Грубовын ортууз (Oxytropis grubovii) 
 (цөлийн бүлгэмдэл) 

37 12-15 23-25 

Түжгэр баглуур 
(Anabasis brevifolra)  
Регелийн шар мод (Sympegma regelii)  
Грубовын ортууз (Oxytropis gruborii)  
Монгол хулан хойрго 
(Potaninia mongolica) 

126 
 
17 
 
35 
 
11 

Ундайн голын баруун талд байх 
намхан толгод 

Бор бударгана (Salsola passerine) +  
Улаан бударгана 
(Reamuria soongarica) + 
Регелийн шар мод Sympegma regelii 
Монгол хулан хойрго 
 (+ Potaninia mongolica) 
(цөлийн бүлгэмдэл) 

18-20 10-15 20-30 

Бор бударгана (Salsola passerine)  
Улаан бударгана 
(Reamuria soongarica)  
Регелийн шар мод (Sympegma regelii)  
Түжгэр баглуур 
(Anabasis brevifolra)  
Монгол хулан хойрго 
(Potaninia mongolica)  
Баг хушхамхаг (Halogeton glomerta)  
Үст мананхамхаг (Bassia dasyphylla) 

509 
 
415 
 
59 
 
50 
 
81 
 
>20 000 
>20 000 

Ургамалжилтын хяналт үнэлгээ: 
10-р цэг: /хаягдал 
чулуулгийн овоолгын төв 
хэсэг: 476199/652603 
 
Төв Оюугийн орой  

Эх сурвалж: Ургамал судлаач Ж.Санжид, 2003-2005 он  
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Нэгдсэн Төсөл  

Тайлан боловсруулсан: 
НАТУР ФРЕЙНДЛИ ХХК 

2.6.2. Төслийн талбай орчмын ховор, нэн ховор ургамал  
 
Төслийн талбайд ургаж байгаа ховор болон нэн ховор ургамлыг анх 2005 онд “Эко-
трейд” ХХК судалж, 15 зүйл нэн ховор, 1 зүйл ховор ургамлыг Төв Ази болон 
Монголын бусад говь цөлийн бүсийн ховор ургамлын ангитай харьцуулан дүн 
шинжилгээ хийсэн. Оюу Толгойн төслийн талбайд бүртгэгдсэн нэн ховор болон 
ховор зүйлийн ургамал нь бусад төстэй газруудад ч тохиолддог. Харьцуулах 
шинжилгээгээр мужийн болон бүсийн хэмжээнд тодорхойлогдсон ховор зүйлсийн ач 
холбогдлыг тодорхойлсон үр дүнг  Хүснэгт 2 - 42-д үзүүлэв. 
 

ХҮСНЭГТ 2 - 42. ХОВОР УРГАМЛУУДЫН СУДАЛГААГ ХАРЬЦУУЛСАН ХҮСНЭГТ 
БОНБНҮ-ний "Экотрейд" ХХК, ургамал судлалын шинжээч 
Ж.Санжидын судалгаагаар, 2005 он 
 

Төсөл хэрэгжүүлэгчийн "Байгаль 
орчныг хамгаалах     төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийн    тайлан"аар - 2009 он   

№ Ургамлын латин, Монгол 
нэр 

О
ю

у 
то

лг
ой

 б
ол

он
 

Га
лб

ы
н 

го
вь

 
ор

чм
ы

н 
ар

ви
 

М
он

го
лы

н 
го

вь
 

цө
ли

йн
 б

үс
 н

ут
ги

йн
 

ар
ви

 

Тө
в 

А
зи

йн
 ц

өл
ий

н 
хэ

м
ж

ээ
ни

й 
ол

до
ц 

Ургамлын латин, Монгол 
нэр 

А
ш

иг
ла

лт
ы

н 
ли

це
нз

ий
н 

та
лб

ай
д 

то
хи

ол
до

х 
ар

ви
 

Нэн ховор ургамал 

1 Cistanche salsa 
(Марцны аргамжин цэцэг) Un Un Sol   

2 
Cistanche feddeane 
(Феддийн аргамжин цэцэг 
буюу улаан гоѐо) 

Un Un-Sol Sol 
Cistanche feddina 
Феддийн  аргамжин цэцэг Un 

3 Chesneya mongolica 
(Монгол буурцгана) Un Un Sol Chesneya mongolica 

Монгол буурцагана Un 

4 Limonium аurеum 
(Алтан бэрмэг )  Un Un-Sol Sol Limonium aureum 

Алтан бэрээмэг Sol 

5 Arnebia guttata 
(Толбот бэрээмэг) Sol Un Un Arnebia guttata 

Толбот бэрээмэг Cop 

6 
Asterothamnus centrali-
asiaticus 
(Төв Азийн лавай) 

Sol Un-Sol Sol 
Asterothamnus   centrali-
asiatica 
Төв ази лавай 

Sp 

7 Gueldenstaedtia monophylla 
(Ганц навчит салжир ) Un Un Un Giueldenstaedtia monophylla 

Ганц навчит салжир Un 

8 Vincetoxicum sibiricum 
(Сибирь тэмээн хөх) Sol Un-Sol Sol   

9 Olgaea leucophylla 
(Цагаан навчит хас зул) Un Un Un Olgeae leucophyllа 

Цагаан навчит  хасзул Un 

10 Potaninia mongolica 
(Хулан хойрго)  Sp Un-Sol Sol Potaninia mongolica 

Хулан хойрго Cop 

11 Tugarinovia mongolica 
(Монгол шар далан) Un Un Un Tugarinovii   mongolica 

Монгол шардалан Sp 

12 
Zygophyllum Potaninii 
(Монгол хотир буюу 
Хулангийн ундаа) 

Un Un Un 
Zygophyllum  potaninii 
Потанины хотир Un 

13 
Caragana brachypoda 
(Хойрго харгана буюу 
улаан харгана) 

Sol Un-Sol Un 
Caragana   brachypoda 
Хойрго харгана Sol 

14 Oxytropis  Grubovii 
(Грубовийн ортууз) Sol Un Un   
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Тайлан боловсруулсан: 
НАТУР ФРЕЙНДЛИ ХХК 

15 Brachanthemum gobicum 
(Говийн тост) Un Un-Sol Un Brachanthemum  gobicum 

Говийн тост Un 

16  Oxytropis aciphylla 
Өргөст ортууз Cop 

17  Spongiоcarpella  Grubovii 
Грубов хөөндий Sol 

Ховор ургамал 
18 Phragmites communis 

(Эгэл нишинг буюу хулс) Un Sol Sol Phragmites  communis 
Эгэл нишингэ Un 

19     Glycyrrhiza  uralensis 
Урал чихэр өвс Un 

20     Stellaria dichotoma 
Ацан ажигана Un 

21     Vincetoxicum  sibiricum 
Сибирь ерөндгөнө Sol 

22     Setaria glauca 
Хөх ногоон хоногбудаа Un 

23     Ephedra sinica 
Нангиад зээргэнэ Sol 

Тайлбар:     Cop- их элбэг ,  Sp- элбэг,  Sol- ховор Rare, Un-нэн ховор 

 
 
Ховор ургамлын судалгааг төсөл хэрэгжүүлэгч Оюу Толгой ХХК 6709А ашиглалтын 
тусгай зөвшөөрөл бүхий талбайд 2009 онд шинэчлэн хийлгэж, 12 зүйл нэн ховор, 1 
зүйл ховор ургамлыг бүртгэснээс 2 зүйл нэн ховор, 5 зүйл ховор ургамал 
Ж.Санжидын урд хийсэн судалгаанд тэмдэглэгдээгүй байсан байна. Судалгаагаар 
нэн ховор ургамлын жагсаалтыг гаргахад “Байгалийн ургамлын тухай” хуульд орсон 
жагсаалтыг, харин ховор ургамлын жагсаалтыг гаргахад Засгийн Газрын 1995 оны 
153 тоот тогтоолын нэгдүгээр хавсралт болон Засгийн газрын 2004 оны 165 тоот 
тушаалын хавсралтаар нэмсэн жагсаалт зэргийг үндэс болгосон. 
 
Төслийн талбай дахь нэн ховор, ховор ургамлын байршлыг дараах Зураг 2 - 64-д 
үзүүлэв. 
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НАТУР ФРЕЙНДЛИ ХХК 

 
ЗУРАГ 2 - 64. ОЮУ ТОЛГОЙ ТӨСЛИЙН ТАЛБАЙ ДАХЬ НЭН ХОВОР, ХОВОР УРГАМЛЫН БАЙРШИЛ 

 
 
Дээрх мэдээллүүдийг нэгтгэснээр Оюу Толгой төслийн ашиглалтын лицензийн 
талбайд нийт 17 зүйл нэн ховор, 5 зүйл ховор ургамал бүртгэгдсэн байна. Ургамлан 
нөмрөг бол амьдралын хүчин зүйлээс шалтгаалан нөмрөглөх чадамж, экологид 
гүйцэтгэх үүрэг нь байгалийн янз бүрийн бүс бүслүүр, орон зайд  харилцан адилгүй 
байдаг ч тохиромжтой нөхцөл бүрдмэгц аяндаа нөхөн сэргэж байдаг онцлог бүхий 
нөөц баялаг юм. Тиймээс төслөөс ургамлан нөмрөгт үзүүлэх нөлөөлийн цар хүрээ, 
доройтлын одоогийн байдлыг төслийн үйл ажиллгааны цар хүрээнд авч үзэх  
учиртай. 
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Тайлан боловсруулсан: 
НАТУР ФРЕЙНДЛИ ХХК 

ХҮСНЭГТ 2 - 43. ОЮУ ТОЛГОЙ ОРЧМЫН ХОВОР, НЭН ХОВОР УРГАМАЛ, ТЭДГЭЭРИЙГ 
ХАМГААЛАХ АРГА 

№ Ургамлын латин болон 
Мон нэр 

Ургамал ургасан газар 
нутгийн онцлог Координат Арви Хамгаалах арга 

Нэн ховор ургамал 

1 
Cistanche salsa 
(Марцны аргамжин 
цэцэг) 

ын сайр дагуу ургана  Sol.un 
Зохих арга хэмжээ 
авахад 
бэрхшээлтэй 

2 
Cistanche feddeane 
(Феддийн аргамжин 
цэцэг буюу улаан гоѐо) 

ын сайрын дагуу жалганд 
ургана  Sol.un 

Зохих арга хэмжээ 
авахад 
бэрхшээлтэй 

3 Chesneya mongolica 
(Монгол буурцгана) 

Овоот толгой хавийн жалганд 
11 бодгаль тоологдсон  Sol Дахин нутагшуулах 

боломжтой 

4 Limonium аurеum 
(Алтан бэрмэг ) Вандан толгойн хажуу энгэрт 6500/97.3// 

47063846// Sol Дахин нутагшуулах 
боломжтой 

5 Arnebia guttata 
(Толбот бэрээмэг) 

Хойд толгойгоос доошилсон 
сайранд 1 бодгаль 

64091/33// 
47067/47.9// Sol Дахин нутагшуулах 

боломжтой 

6 
Asterothamnus centrali-
asiaticus (Төв Азийн 
лавай) 

8 бодгаль зөвшөөрлийн 
талбай доторхи жалганд 
болон 50 км урттай хойд 
энгэр бэлд ургасан 

65008/20// 
47067/762// Sp 

Нүүлгэж, залуу 
бодгалиудыг дахин 
тарих 

7 
Gueldenstaedtia 
monophylla 
(Ганц навчит салжир ) 

Нийт 6 бодгаль Бүйлст болон 
хойд энгэрийн жалга гуу 
болон Оюу Толгойн энгэрт 
ургасан 

65022/99// 
47062/823// Sol Дахин нутагшуулах 

боломжтой 

8 Vincetoxicum sibiricum 
(Сибирь тэмээн хөх) 

Өмнө зүг рүү чиглэсэн гуу 
жалганд хэдэн тооны ургамал 
ургасан 

65071/12//  
47062/728// Sp Дахин нутагшуулах 

боломжтой 

9 Olgaea leucophylla 
(Цагаан навчит хас зул) 

Хойд энгэрийн дэнж дэвсэгт 
хэдэн ургамал ургасан 
 

 Sol.un 
Шинээр ургасан, 
дахин тарьсан бол 
тэмдэглэж бүртгэх  

10 Potaninia mongolica 
(Хулан хойрго) 

Зөвшөөрлийн талбайд 
нэлээд шигүү ургасан  Cop.s

p 
Залуу бодгалиудыг 
дахин тарих  

11 Tugarinovia mongolica 
(Монгол шар далан) 

117 бодгаль 10 м  радиуст 
ургамлан бүрхэвч багатай, 
Хар толгодын энгэр, орой  
хавьд олдсон  56 бодгаль 
Оюу Толгойн энгэрт 20 м 
радиус дотор ургасан 

65008/20// 
47067/762// 
болон 
65013/07// 
47062/809// 

Sol 
Дахин тарьж 
ургуулах их 
хэрэгтэй  

12 
Zygophyllum Potaninii 
(Монгол хотир буюу 
Хулангийн ундаа) 

6 бодгаль Зүлэгтэй уулын  
хойд энгэрт ургасан 
 

65030/00//  
47060/000// 
 

Un Өөр газарт дахин 
тарьж ургуулах  

13 
Caragana brachypoda 
(Хойрго харгана буюу 
улаан харгана) 

Толгодын энгэрийн зөөлөн 
хөрсөнд ургасан   . 

Хяналт 
шинжилгээни
й 4-р цэг /EP-
4/ 

Sol 
Залуу бодгалиудыг 
үндсээр нь дахин 
тарьж ургуулах  

14 Oxytropis  Grubovii 
(Грубовийн ортууз) 

Хойд толгодын жалганд 
ургана.. Зүүн урд жалганд 50 
м-т 83 бодгаль олдсон 

65008/20//  
47067/762// Sol-Sp 

Залуу бодгалиудыг 
дахин тарьж 
ургуулах  

15 Brachanthemum gobicum 
(Говийн тост) 

Тэсэлгээний агуулахаас зүүн 
тийш жалганд 

Тогтоог-
доогүй 

Sol- 
Un 

Нахиа соѐог дахин 
тарьж ургуулах 

Ховор ургамал 

16 Phragmites communis 
(Эгэл нэшинг буюу хулс) 

Вандан толгойн зүүн дэнж, 
Бор овоо шандаас зүүн хойш 
бутанд ургана 

Тогтоогдоогү
й Sol-Sp 

Төслийн талбайн 
гадна дахин сэргэх 
боломжийг судлах 

Эх сурвалж: “Эко-Трейд” ХХК-ий БОНБНҮ-ий тайлан, 2005 
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2.6.3. Ургамлан нөмрөгийн ашиглалт, доройтлын өнөөгийн түвшин 
 
Оюу Толгой орчмын айлууд бунгийн харгана (Caragan bungei), түжгэр баглуур 
(Anabasis brevifolia) зэрэг бутуудыг гал түлэх, хоол хийхдээ ихээр хэрэглэдэг. Хэдий 
тийм боловч, Оюу Толгой орчмын хүн амын нягтшил маш бага тул айлуудын 
хэрэглээ багассан. Нүүдэлчин малчид сайрын хялгана (Stipa glareosa), хармаг 
(Nitraria sibirica)-ыг улирлын шинжтэй хүнсэнд ашигладаг байхад Ботанины хотир 
(Zygophyllum potaninum), ацан ажигана (Stellaria dichotomae) зэргийг эмийн ургамалд 
ашигладаг.  
 
Ундайн голын голдирол дагуу цэнгэг устай хэд хэдэн булаг шанд байдаг бөгөөд энэ 
хавийг ширэг улалж (Carex duriscula), нарийн цэцэгт үет өвс (Puccinella teniuforra) 
болон марцны цэгээлж (Glaux maritime) зэрэг ургамлын эвшил хүрээлэн байдаг. 
Төслийн талбай дахь гүехэн усны хэсэг нь цагаалин цахилдаг (Iris lactaea), эгэл 
нэшингэ (Phragmites communis) болонн гялгар дэрс (Achnatherum splendens)-ний 
улирлын тархцыг дэмжихүйц хангалттай хөрсний чийгийг агуулдаг. Тогтмол бус 
улирлын чанартай гадаргын усны ургамлын эвшилд гоолиг бударгана, гялгар дэрс, 
хармаг, бор бударгана, улаан бударгана, ширэг улалж багтана. 
 
Төслийн талбай дахь ургамалжилт нь үндсэндээ бэлчээрийн малын нөлөөлөлд 
өртдөг байсан. Бэлчээрийн даац хэтрүүлэлт нь мал усалдаг худаг болон КЭМП-ийн 
эргэн тойронд салхины элэгдлээс үүсэлтэй өнгөн хөрсний хомсдлын дүнд 
тохиолдоно. Ургамлан нөмрөг нь уур амьсгалын болон төслийн үйл ажиллагааны 
явцал хэрхэн өөрчлөгдөх, нөлөөллийн хүчин зүйлст ургамлын хариу урвалыг урт 
хугацааны турш судлах зорилгоор төслийн талбай дотор ургамлын хяналт-
шинжилгээний 15 цэгийг байгуулсан. Ургамалжилтын хяналт-шинжилгээний ажил 
2003 оны 5 сараас хойш тогтмол хийгдэж байна.  2008 онд хийсэн судалгаагаар Оюу 
Толгой төслийн талбайд 33 овгийн, 99 төрлийн, 154 зүйлийн ургамал ургаж байна 
гэж бүртгэгдсэн бөгөөд 2009-2010 онд хийсэн судалгаагаар 33 овгийн, 101 төрлийн, 
158 зүйлийн ургамал ургаж байгаа нь тогтоогджээ. Шинэчилсэн бүртгэлд орсон 
ургамлын 4 зүйл ургамлын арви, тархцыг Хүснэгт 2 - 44-д үзүүлэв. 
 

ХҮСНЭГТ 2 - 44. ОТ ТӨСЛИЙН ТАЛБАЙД ШИНЭЭР БҮРТГЭГДСЭН УРГАМЛЫН ЗҮЙЛ 
Д

Дд 
Зүйлийн нэр Арви Тархалтын тухай тэмдэглэл Латин нэр Монгол нэр 

1
1 

Fggopyrum 
sagitatum Gilib Тарианы сагаг sol 

Хашаан дотор замын дагууд 
(зөөгдөж ирсэн байх 

магадлалтай) 
2

2 
Chamaerhodes 

erecta Bge Цэх түмэн тана sol СС КЭМП-ийн баруун хойд 
модны орчим 

2
3 

Artemisia 
xanthochroa Krash Шар шаралж sol 648194, 4766719 

2
4 

A.Depauperata 
Krash Ядмаг шаралж sol СС КЭМП-ийн баруун хойд 

модны орчим 
 
 
2010 онд Оюу Толгой төслөөс урамлын өсөлт хөгжилт буюу биоморфологийн 
судалгаа, ургамалжилтын судалгаа, модны тооллого хийх, Ханбогд сумын нутаг 
дэвсгэрийг бүхэлд нь хамруулан бэлчээрийн ургамлын судалгаа, ургамалжилтын 
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мэдээллийн сан үүсгэх, нөхөн сэргээлтэд ашиглах ургамлыг турших, тарималжуулах, 
нутгийн ургамлын үрийн фондыг бий болгох зэрэг олон арга хэмжээг хэрэгжүүлжээ.  
 
 
Жич: Оюу Толгойн орчмын ургамалжилтын мониторингийн судалгааны талаар Оюу 
Толгой төслийн “Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн тайлан-2010”-
гаас дэлгэрэнгүйг үзэж болно.  

 
2.6.4. Төслөөс ургамлан нөмрөгт нөлөөлөх байдал, үнэлгээ 
 
Оюу Толгой орчмын ургамалжилт нь ашигт малтмалын эрэл хайгуул, уул уурхайн 
үйл ажиллагааны нөлөөлөлд өртөж эхэлсэн. Энэ орчмын газар нь уламжлалт мал 
аж ахуйд ашиглагдсаар ирсэн тул худаг устай газар болон малчдын өвөлжөө, 
хаваржааны ойролцоох газар нутгийн ургамалжилт нь өөрчлөлтөд орж, нэлээд 
хэмжээгээр талхагдалд орсон байна.   

Төслийн үйл ажиллагааны хүрээнд Баяжуулах үйлдвэр байгуулах, хаягдлын сан, ил 
болон далд уурхай, хүдрийн далан, хаягдал чулуулгийн овоолго, барилга 
байгууламж барьж байгуулах, элс хайрга олборлох, автомашины хөдөлгөөн зэргээс 
ургамалжилтад байнгын өөрчлөлт оруулна. Нөхөн сэргээх арга хэмжээний хүрээнд 
дээрх зарим хөрсийг орлуулах, бэхжүүлэх боломж бүхий газруудад ургамлыг нөхөн 
тариална. Гүний уурхайн үйл ажиллагааны улмаас доош суусан хэсгийн 
ургамалжилтын хэвшинж нь ландшафт өөрчлөгдсөнтэй холбоотойгоор мөн 
өөрчлөлтөд орох болно. Хэдий тийм боловч, ургамалгүй болж байгаа газар нь хэсэг 
хэсэг газар байгаа учир түүнийг нөхөн сэргээх, мөн уурхайг хүрээлэн буй орчны 
ургамлыг хамгаалах замаар сөрөг нөлөөллийг бууруулах боломжтой.   

Ундай голын сав орчмоор, зөвшөөрөл бүхий талбайн зүүн хойд хэсэгт говийн 
хайлаас (Ulmus pumila) модны зарим чухал байршил нутаг хамрагдсан учир 
нөлөөлөлд өртөнө. Оюу Толгой төслөөс ургамлан нөмрөг болон бэлчээрт үзүүлэх 
гол нөлөөллийг “Эко-Трейд” ХХК-ий хийсэн байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын 
нарийвчилсан үнэлгээний тайланд эерэг, сөрөг талаас нь тодорхой авч үзсэн бөгөөд 
төслийн үйл ажиллагааны улмаас нөлөөлөлд өртөх байдлыг объект тус бүрээр 
болон нийт дүнгээр нь нэгтгэн байгаль орчинд нөлөөлөх нөлөөллийг авч үзвэл 
ерөнхийдөө сөрөг нөлөөлөл давамгайлах ба нийт нөлөөллийн 30% нь эерэг, 70.0% 
нь сөрөг нөлөөлөл байна. Нөлөөллийн дийлэнх хэсэг нь дунд зэрэглэлтэй байгаа тул 
төслийн үйл ажиллагааны явцад ургамалд үзүүлэх нөлөөллийг ерөнхийд нь “дунд 
зэрэг” гэж үзэж болохоор байна (Хүснэгт 2 - 45 ба Хүснэгт 2 - 46).  

ХҮСНЭГТ 2 - 45. УРГАМЛАН НӨМРӨГТ УЧРУУЛАХ НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ 

Дд Нөлөөлөл 
Нөлөөллийн үр дагавар 

Нөлөөгүй 
I 

Бага 
II 

Дунд 
III 

Их 
IV 

Аюултай 
V 

ЭЕРЭГ НӨЛӨӨ 
1 Төслийн газар нутгийг тороор хашсанаар тухайн 

бэлчээрийг малаас тусгаарлаж, ургамалжилт нь 
гадны үйл ажиллагааны нөлөөлөлд өртөхгүй.  
Энэ нь байгалийн урагмалжилтыг бүрдүүлж өгөх 
эерэг талтай бөгөөд малын бэлчээр болж 
ашиглагдахгүй байдал нь ургамалжилтын 

 
 
x 
 

   



  
 
 
 

II-150 

ОЮУ ТОЛГОЙ ХХК, БОНБНҮ-ний тайлангийн нэмэлт тодотгол – Оюу Толгойн 
Ордоос Зэс, Алт Олборлох, Боловсруулах Төслийн Өргөтгөл Шинэчлэлтийн 

Нэгдсэн Төсөл  

Тайлан боловсруулсан: 
НАТУР ФРЕЙНДЛИ ХХК 

Дд Нөлөөлөл 
Нөлөөллийн үр дагавар 

Нөлөөгүй 
I 

Бага 
II 

Дунд 
III 

Их 
IV 

Аюултай 
V 

судалгааг хашаагүй талбайтай харьцуулан хийх 
боломжтой болгоно. 

2 Малын тоо багасах нь тухайн бүс нутгийн 
бэлчээрийн даацад сайнаар нөлөөлж, 
ургамалжилт сайжирна. 

  x   

3 Төслийн нийт хугацааны туршид явуулах урт 
удаан хугацааны ургамлын мониторингийн 
судалгаа нь бага судлагдаж байсан тухайн бүс 
нутгийн шинжлэх ухааны үндэслэлтэй 
мэдээллийг бий болгож өгнө.  Энэ мэдээлэл нь 
шороон шуурга болон хөрсний эвдрэлийн 
судалгааг явуулахад ч суурь мэдээллийн сан 
болно.  

  
 
 
 

x  

СӨРӨГ НӨЛӨӨЛӨЛ 
4 Төслийн үйл ажиллагаагаар 915.1 га талбайн 

бэлчээрийн ургамал нь уурхай, овоолго шороо, 
химийн болон тэсрэх бодисын агуулах, хаягдал 
хадгалах байгууламжийн нөлөөлөлд урт 
хугацааны турш өртөж сүйтгэгдэх (Иймээс 
дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээг хэрэгжүүлэх 
нь зүйтэй)  

 
 
 

   
x  

5 Зам, барилга байгууламж, нисэх буудлын 
талбай, бусад дэд бүтцийн байгууламжийн үйл 
ажиллагааны нөлөөгөөр 450-470 га талбайн 
ургамлан нөмрөг устах  

  x  
  

6 Гүний усны татралт нь гүний усаар тэжээгддэг 
ургамлан бүрхэвчид сөрөг нөлөө үзүүлнэ.    x   

7 Гадаргын усны өөрчлөлт нь тухайн бүс нутгийн 
ургамлын аймагт сөргөөр нөлөөлөх ба үүнд Бор 
Овоогийн булаг болон Ундайн голын 
голдиролын түр зуурын урсацтай салаануудын 
ойролцоох ургамлын бүлгэмдлүүд хамрагдах   

  x   

8 Төслийн үйл ажиллагааны явцад 15 зүйл ховор 
ургамлаас 9 зүйл нь устах (“Дүйцүүлэн 
хамгаалах хөтөлбөр” хэрэгжүүлэх 
шаардлагатай) 

   x  

9 Оюу Толгойн нутаг дэвсгэрт нүүж ирж буй 
иргэдийн суурьшил нь бэлчээрийн талхлагдал 
болон ургамлан нөмрөгийн өөрчлөлтөд сөргөөр 
нөлөөлөх 

  x   

Дүгнэлт 

Нийт нөлөөллийн 30% нь эерэг 70.0% нь 
сөрөг бөгөөд бүх сөрөг нөлөөллүүд нь дунд 
зэрэглэлтэй. Үүнээс үндэслэн нийт төслийн 
үйл ажиллагааны ургамалд үзүүлэх нөлөөлөл 
нь “дунд” ангилалд хамаарагдана.     

 

 ХҮСНЭГТ 2 - 46. УРГАМЛЫН АЙМАГТ УЧРУУЛАХ СӨРӨГ НӨЛӨӨЛЛИЙН ЭРСДЭЛИЙН ЗЭРЭГЛЭЛ 
Нөлөөлөл Үр дагавар Магадлал Эрсдэлийн 

зэрэглэл 
Ландшафтын өөрчлөлтийн улмаас 
ургамалжилтад өөрчлөлт орох, доош 
суух 

Дунд Болзошгүй Дунд 
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Нөлөөлөл Үр дагавар Магадлал Эрсдэлийн 
зэрэглэл 

Ландшафтын өөрчлөлтийн улмаас 
ургамалжилтад өөрчлөлт орох, доош 
суух 

Дунд Болзошгүй Дунд 

Уурхайн үйл ажиллагаа болон дэд 
бүтцийн нөлөөгөөр ургамалжилт устаж 
үгүй болох 

Дунд Магад болох Дунд 

Гадаргын усны өөрчлөлтөөс ургамал 
устаж үгүй болох Дунд Магад болох Дунд 

Тоосжилт үүссэнээс ургамалжилтад 
сөрөг нөлөөлөл учруулах Дунд Болзошгүй Дунд 

 
 

Төслийн үйл ажиллагааны нөлөөлөлд ургамлан нөмрөгийн өртөх байдлыг ургамлын 
үндсэн бүлгэмдлийн тархац нутаг, бүтээмжит чанартай харьцуулан үзвэл нөлөөлөлд 
өртөх нийт талбарын 50 гаруй хувийг аж ахуй эрхлэлтэд хамгийн тохиромжтой тал 
хөндий эзэлж, түүний фитоценоз нь нөлөөлөлд өртөх нийт ногоон массын 68 хувийг 
бүрдүүлж байна. Харин нам ухаа гүвээ, толгодын талбайн хэмжээ нийт талбайд 8.0 
хувийг эзлэх атал ногоон масс бүрдүүлэх чадвар муу тул бүтээгдэхүүнлэг гарцад 
дөнгөж 1.0 хувийг эзэлнэ (Зураг 2-65 ба Зураг 2.66)  
 
 

 
ЗУРАГ 2 - 65. УРГАМЛАН НӨМРӨГИЙН ҮНДСЭН   БҮЛГЭМДЛИЙН ТАРХАЦ, % 

I. Нам ухаа гүвээ 
толгодын 

ургамалжилт, 
699 

II. Тэгш тал 
дэвсэгийн 

ургамалжилт, 
1997 

III. Тал хөндийн 
ургамалжилт, 

4423 

IV. Гольдролын 
хуурай тохойн 
ургамалжилт 

18% 
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ЗУРАГ 2 - 66. УРГАМЛАН НӨМРӨГИЙН ҮНДСЭН БҮЛГЭМДЛИЙН ТАЛБАЙН ХУВИЙН ЖИН, % 

Эх сурвалж: “Эко-Трейд” ХХК-ий хийсэн БОНБНҮ-ний тайлан, 2006 

 
Дээрхээс үзэхэд Оюу Толгой төслийн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх лицензийн 
талбайн нэлээдгүй хэсэг нь ургамлан нөмрөгийн үндсэн массыг бүрдүүлэгч тал 
хөндийн хэсэг учраас бэлчээр түрэгдэх асуудлаас үүдэлтэйгээр лицензийн 
талбайгаас гадагш орчинд бэлчээрийн нэмэлт дарамт үүсэх нөлөөлөл бий. Төслийн 
талбайн ургамалжилт, бэлчээрийн төрхий дараах Зураг 2 - 67-д харуулав. 
 

ЗУРАГ 2 - 67. ТӨСЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ӨРТӨЖ БУЙ УРГАМАЛЖИЛТ БА БЭЛЧЭЭРИЙН 
БАЙДАЛ 

 
Төслийн үйл ажиллагаанаас ургамлан нөмрөгт шууд болон шууд бусаар нөлөөлөх 
нь ургамал ургах орчны хүчин зүйлийн тогтолцоог хөндөх юм. Тухайлбал,  Урд 
хийсэн БОНБНҮ-ний тайланд  “...Тухайн бүс нутгийн гидрогеологийн өөрчлөлт нь 
газрын гүний усаар тэжээгддэг урт үндэстэй олон наст ургамалд нөлөөлөх өндөр 
боломжтой. Төслийн дэвсгэр нутгийн зүүн хойд хэсэгт ургадаг хайлаас модон төгөлд 
нөлөө үзүүлж болзошгүй...”, “...Бор Овоогийн шанд болон Ундайн голын голдиролын 

I. Нам ухаа 
гүвээ толгодын 
ургамалжилт, 

51591 

II. Тэгш тал 
дэвсэгийн 

ургамалжилт, 
811814 

III. Тал хөндийн 
ургамалжилт, 

2810496 

IV. Гольдролын 
хуурай тохойн 
ургамалжилт, 

484124 
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түр урсацтай салаануудын ойролцоох ургамлын бүлгэмдлүүд хамрагдана ...” 
гэхчилэн тодорхойлсон бол Оюу Толгойн бүлэг ордыг ашиглах, Баяжуулах үйлдвэр 
байгуулах ТЭЗҮ-д “...Гадаргын усны урсацын системийг өөрчлөх үйл ажиллагаанаас 
болон газрын доорхи усыг ашигласнаас ургамлан нөмрөг устаж болзошгүй ба энэ 
нөлөөлөл уурхай хаагдсаны дараа ч үргэлжилж болно...” гэж бичсэн байна. Эдгээр 
дүгнэлтүүд нь Оюу Толгойн ордыг ашиглахтай холбоотой бүхий л судалгааны дүнд 
олон талаасаа нэгдэн гарсан дүгнэлт гэж үзэж болно. Иймээс ургамлан нөмрөгийг 
хамгаалах, монторингийн байнгын ажиглалт-хяналт хийж, түүний өөрчлөлтийг 
системтэйгээр судлах явдал чухал болно.   
 

 
ЗУРАГ 2 - 68. ТӨСЛӨӨС УРГАМЛАН НӨМРӨГТ УЧРУУЛАХ НӨЛӨӨЛӨЛ 

Эх үүсвэр: “Эко-Трейд” ХХК-ий БОНБНҮ-ний тайлан 
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Төслийн үйл ажиллагааны үр дүнд ургамлан нөмрөгт ноцтой сөрөг нөлөөлөл 
учруулж болзошгүй нэг зүйл бол газрын доорхи усны ашиглалт бөгөөд энэ нь 
одоогийн судалгааны түвшинд хэдий хэмжээний үр дагавартай болох нь нарийвчлан 
тогтоогдоогүй байна. Нэг талаас голын голдиролыг өөрчилснөөс, нөгөө талаас гүний 
усыг их хэмжээгээр ашигласнаас үүсэх үр дагаврыг ургамлан нөмрөгийн төлөв 
байдлын өөрчлөлтийг ажиглах замаар судалж тогтоох боломж бий. Үүний тулд 
ургамлын судалгааны хяналтын цэгүүд, түүний дотор эмзэгшилд өртөх магадлалтай 
байршил дахь цэгүүдэд ажиглалт, судалгааг тасралтгүй хийж байх шаардлагатай.  
Төслийн үйл ажиллагаанаас ургамлан нөмрөгт үзүүлэх дам нөлөөлөл нь тоосжилт 
юм. Уул уурхайн олборлолт, тээвэрлэлт, хүдрийг бутлах, нунтаглах явцад сөрөг 
нөлөөлөл учирч болно. Хуурайшилт ихтэй, салхи шуургатай үед нарийн тоос алс хол 
хийсч тархах нөхцөлтэй. ОТ төслийн талбайн ихэнх хөрс нь нэлээд элэгдэлд орсон, 
өнгөн хэсгийнхээ дор маш нарийн болон хэт нарийн тоос (0.001 мм-ээс 0.1 мм 
хүртэл диаметртэй) 10-15 см зузаан үеийг агуулдаг. Энэ үе нь их амархан гэмтэлд 
ордог учир нэлээд хол зайд хүртэл агаарыг бохирдуулж тоосжих магадлалтай. Тоос 
нь уурхайн байгууламжаас алслагдсан орчны ургамалжилтад сөрөг нөлөө үзүүлэх 
нөхцөлтэй боловч, энэ нь салхины байдлаас ихээхэн хамаарна. Тоосжилтоос 
шалтгаалах дам нөлөөллийн нэлээд хэсэг нь богино хугацаанд (барилга байгууламж 
баригдах бүтээн байгуулалтын үед) тохиолдоно. 
 

 
ЗУРАГ 2 - 69. ТОЛГОД ХЭСГИЙН ГАЗРЫН ГАДАРГА БА АВТОЗАМЫН СУЛАРСАН ШОРОО  

            

Говийн хөрс байгалийн нөхцөлд чулуун хуягаар хамгаалагдаж, чулуун хуяг нь өнгөн 
хэсгээрээ наранд түлэгдсэн байдаг. Тиймээс говьд хэдийгээр ургамлан нөмрөг тачир 
сийрэг боловч, нөөлөг салхины үед их хэмжээний шороо босохгүй байх нөхцөлийг 
бүрдүүлдэг. Харин машин техникийн хөдөлгөөнөөр хөрсний гадаргыг хамгаалсан 
чулуун хуяг нь хөндөгдөн эвдэрч, хөрсний нарийн шороот хэсгүүд ил гарснаар 
салхины хурд 6-9 м/сек хүрэхэд шороо тоос босно. Энэ бол говь нутгийн онцлог 
бөгөөд түүнтэй холбоотойгоор уул уурхайн үйлдвэрлэлд өнгөн хөрсийг хадгалж, 
хамгаалах асуудалд ихээхэн хүндрэл учирдаг (Зураг 2 - 69).  
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ЗУРАГ 2 - 70. НӨХӨН СЭРГЭЭЛТИЙН ТУРШИЛТ ХИЙЖ БУЙ СУДАЛГААНЫ ТАЛБАЙ  

 
 

 
ЗУРАГ 2 - 71. БАЙГАЛИЙН ИЛ ЗАДГАЙ УС ОРЧМЫН УРГАМАЛЖИЛТ  
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ЗУРАГ 2 - 72. УХАШ ДОТОР БА ШОРООН ДАЛАН ДЭЭР УРГАСАН УРГАМАЛ  

 

Химийн бодисын нөлөөллөөс шалтгаалсан хөрсний бохирдлыг болзошгүй сөрөг 
нөлөөлөлд тооцож болно. Төслөөс ургамлан нөмрөгт үзүүлэх гол нөлөөллүүдийг үйл 
ажиллагааны чиглэлүүдээр авч үзвэл барилга, объектууд нь ургамлан нөмрөгт 
ерөнхийдөө “бага” нөлөөлөхөөр байгаа бол төслийн үйл ажиллагааны явцад 
ашиглах химийн бодисын нөлөөлөл “дунд” зэрэг байна.  Дараах Хүснэгт 2 - 47. 
Химийн бодисоос ургамлан нөмрөгт үзүүлэх нөлөөлөл, Хүснэгт 2 - 48. Дизель 
станцын ургамлан бүрхэвчид үзүүлэх нөлөөлөл, Хүснэгт 2 - 49. Бохир ус цэвэрлэх 
байгууламжаас ургамлан нөмрөгт үзүүлэх нөлөөлөл-ийг тус тус тодорхойлов.  

 
 ХҮСНЭГТ 2 - 47. ХИМИЙН БОДИСООС УРГАМЛАН НӨМРӨГТ ҮЗҮҮЛЭХ НӨЛӨӨЛӨЛ 

Нөлөөллүүд 
Нөлөөллийн үр дагаврын үнэлгээ 

Маш бага Бага Дунд Их Онц 
аюултай 

Химийн бодисын ашиглалт, хадгалалт, 
тээвэрлэлт болон химийн бодисын 
үлдэгдэл, түүний хаягдлыг устгах үйл 
ажиллагааг зохих шаардлагын дагуу 
явуулаагүйгээс химийн бодис  ус, хөрсөнд 
орж, ургамалжилтад сөрөг нөлөөлөл 
үзүүлэх, бохирдуулах 

  

 х 

 

Химийн бодистой зүй бус харьцаж 
ажилласнаас химийн бодисын нөлөөлөлд 
өртөж, хүний эрүүл мэндэд сөргөөр 
нөлөөлөх  

  

 х 

 

Галын аюул болон үйлдвэрлэлийн ослын 
аваарын үед химийн бодисын найрлага 
бүхий хорт утаа хур тунадасаар дамжин 
ургамалжилтад нөлөөлөл үзүүлэх 

  

х 

  

Дүгнэлт 
Нийт нөлөөллийн 60 гаруй хувь нь их нөлөөлөлтэй 
байгаа тул химийн бодисын ургамлан бүрхэвчид 
үзүүлэх нийт нөлөөлөл “их” байна. 

 
 
Төслийн хүрээнд баригдах барилга байгууламжийн зарим хэсэг нь ургамлан 
нөмрөгийн хувьд бүтээгдэхүүнлэг гарц ихтэй, тал хөндийн ургамалжилт бүхий 
талбайд байршиж байгаагаас сөрөг нөлөөлөлд өртөх магадлал илүүтэй байна.    
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ХҮСНЭГТ 2 - 48. ДИЗЕЛЬ СТАНЦЫН УРГАМЛАН БҮРХЭВЧИД ҮЗҮҮЛЭХ НӨЛӨӨЛӨЛ 

№ Нөлөөллүүд 
Нөлөөллийн үр дагаврын үнэлгээ 

Маш бага Бага Дунд Их Онц 
аюултай 

1 
 

Ойролцоогоор 295 м2 талбайд дизель 
генераторууд байрлах ба 0.6 га талбайн 
ургамлан бүрхэвчийг устгах 

 х    

2 

Ургамлан бүрхэвчийг устгаснаас болон 
машин техникийн хөдөлгөөнөөс үүдэн 
тоосжилт үүсэх, ургамлан бүрхэвчийн 
талхагдал бий болох 

  х   

3 

NOx болон SOx зэрэг нь хур тунадастай 
хамт юмуу хатуу тоос хэлбэрээр 
ургамлан бүрхэвч дээр бууж, хөрсөөр 
дамжин  ургамал, амьтанд сөргөөр 
нөлөөлөх 

  х   

4 

Мөн дизель станцын ялгаруулж буй тоос 
нь хүнд металл болон бусад хорт бодис 
агуулсан байх ба тэдгээр нь салхиар 
дамжин тархаж, орчны хөрс, ургамлан 
бүрхэвчид нөлөөлөх 

  х   

Дүгнэлт 

Дизель станцын суурийн 0.6 га талбайд 
ургамлан бүрхэвчийг устгах нь зайлшгүй, харин 
бусад үзүүлэлтээс сэргийлэх арга хэмжээг авч 
чадвал ургамлан нөмрөгт үзүүлэх нөлөөлөл 25% 
нь “бага”, 75% нь “дунд” гэсэн ангилалд хамаарч 
байна. 

 
 

ХҮСНЭГТ 2 - 49. БОХИР УС ЦЭВЭРЛЭХ БАЙГУУЛАМЖААС УРГАМЛАН НӨМРӨГТ ҮЗҮҮЛЭХ 
НӨЛӨӨЛӨЛ 

Дд Нөлөөллүүд 
Нөлөөллийн үр дагаврын үнэлгээ 

Маш 
бага Бага Дунд Их Онц 

аюултай 
1 Ургамал устах  х    

2 Барилгын үйл ажиллагааны 
явцад үүсэх тоос   х    

 

3 
Ургамлын амьдрах  орчинд 
хохирол учруулах, түүний 
мөхөх сөнөхөд нөлөөлөх  

 х    

Дүгнэлт 

Бохир ус цэвэрлэх байгууламжаас ургамалд 
нөлөөлөх нөлөөлөл харьцангуй бага байхаар байна. 
Өөрөөр хэлбэл, нөлөөлөл нь “бага” гэсэн ангилалд 
орно. 

 
 
 
2.6.5. Ургамлан нөмрөгт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах, арилгах 

Төслийн үйл ажиллагаа нь ургамлан нөмрөгийн хувьд эерэг болон сөрөг үр 
дагавартай. Тиймээс түүний эерэг үр дагаврыг дэмжин хөгжүүлэх нь сөрөг үр 
дагаварыг бууруулахаас дутуугүй ач холбогдолтой.  Хүснэгт 2 - 50. Ургамлан 
нөмрөгт учруулах нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээг дэлгэрэнгүй тусгав. 
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ХҮСНЭГТ 2 - 50. УРГАМЛАН НӨМРӨГТ УЧРУУЛАХ НӨЛӨӨЛЛИЙГ БУУРУУЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭ 

Дд Нөлөөлөл Эерэг нөлөөллийг дэмжих, сөрөг нөлөөллийг 
бууруулах арга хэмжээ 

ЭЕРЭГ НӨЛӨӨЛӨЛ 

1 

Оюу Толгой төслийг хэрэгжүүлж 
эхэлснээр говь цөлийн хязгаар 
нутгийн байгаль орчин, 
биологийн төрөл зүйлийн 
судалгаа эрчимжиж, ургамлын 
чиглэлд гэхэд л 2003 оноос 
хойш төслийн талбарт 14 зүйл 
ургамлыг шинээр бүртгэсэн 
байна. 

• Төслийн газар нутгийг хашаалснаар  бэлчээрийг 
хашаагүй талбайтай харьцуулан судалгаа хийх, 
мониторингийн байнгын ажиглалтын олон цэгүүдийг 
хяналтад авсныг цаашид өргөжүүлэн суурь судалгааны 
бааз болгох; 

• Судалгаа нь төслийн үр дагаврын бүхий л цар хүрээг 
хамрах боломжтой тул ургамлан нөмрөгт алсуур 
нөлөөлөх эмзэг цэгүүдийг байнгын хяналтад авч, гүний 
усны ашиглалт, голын голдиролын өөрчлөлт зэрэг 
томоохон нөлөөллүүдэд дүн шинжилгээ хийх, 
шаардлагатай тохиолдолд хамгаалалтын шинэ төслийн 
үндэслэлийг гаргаж тавих; 

• Бага судлагдаж байсан тухайн бүс нутгийн шинжлэх 
ухааны үндэслэлтэй мэдээллийг бий болгох тул цаашид 
говь цөлийн хязгаар нутагт хөгжлийн олон талт 
судалгаанд ашиглах;  

•  Биологийн төрөл зүйлийн мониторинг судалгааг ижил 
төстэй нутгуудийн судалгааны мониторингтой байнга 
харьцуулан үзэж, хамгаалалтад авах болон хамгаалалтад 
авсан ажлын үр дүнг байнга хянаж, олон нийтэд 
тайлагнаж байх. 

2 

Төслийг хэрэгжүүлж эхэлснээр 
шилжилт хөдөлгөөн төвөөс 
гадагшилж  уурхай, төслийг 
дагаж хязгаар бүс нутаг руу 
чиглэж эхэлснээр бусад 
төвлөрсөн суурин газрын 
ачаалал, дарамтыг 
бууруулахад зохих үр нөлөө өгч 
байна. 

• Хязгаар нутагт хөдөлмөр, аж ахуй эрхлэлтийн хэв маягт 
зохих хэмжээний өөрчлөлт орсноор малын тоо толгойг 
бууруулж улмаар бэлчээр ашиглалтын менежментэд 
нааштай өөрчлөлт орох магадлалтай тул орон нутагт 
ажлын байр нэмэгдүүлэх, бизнесийг хөгжүүлэхэд 
бодлогын дэмжлэг үзүүлэх; 

•  Говь цөлийн хязгаар нутагт уулын хээр болон хангайн 
бүс нутгаас шилжин ирж байгаа иргэд, ард түмэнд говь 
цөл нутгийн байгаль орчны онцлог байдлыг ухуулан 
ойлгуулах, сургалт сурталчилгаанд хамруулах; 

• Дэд бүтэц, тэр дотроо зам ашиглалтын хяналт 
мониторинг хийх, төвлөрсөн зам ашиглалтыг хөгжүүлэх, 
олон салаа зам, эмх замбараагүй хог хаягдлын цэг үүсгэх, 
технологийн бус үйл ажиллагаа явуулж, хөрс 
бохирдуулах нөхцөлийг хаах.  

СӨРӨГ НӨЛӨӨЛӨЛ 

3 

• Төслийн  хэрэгжүүлэхтэй 
холбоотой бүтээн 
байгуулалтын улмаас 1650 
орчим  га талбайгаас 
ургамлан нөмрөг арчигдаж, 
экологи-эдийн засгийн 
үнэлгээгээр 1.6 тэрбум  төгрөг 
болно.   

• 1383.4 га талбайд овоолго 
хийж, хожим нөхөн сэргээгдэх 
хэдий ч нэгэнт үүссэн 
нөлөөлөл нь олон арван жил 
үргэлжилж, ургамал ургах 
талбайг дарснаар ургамлан 

• Бүтээн байгуулалт, хурдас чулуулгийн овоолгыг  
гүйцэтгэлийн үе шатуудаар тооцож, хүмүүсийн ажиллаж, 
амьдрах орчны ногоон байгууламжийг нөхөн сэргээхэд 
ашиглах шимт хөрсний овоолгыг нар, салхины 
нөлөөллөөс хамгаалж хадгалах: 

А. Шимт хөрсний овоолгыг био нэмэгдлээр (бууц, 
үртэс, цэвэрлэх байгууламжийн лаг,  био бордоо г.м) 
баяжуулах 
Б. Шимт хөрсний овоолгыг ургамалжуулах (услах, 
үрлэх)/ 
В. Шимт хөрсний овоолгыг хучих г.м 

• Ялангуяа ажиллагсдын суурьшлын бүсэд нэг хүнд ногдох 
ногоон байгууламжийн талбайг 24.0 м2-ээс доошгүй 
хэмжээгээр тооцож, талбайг ногоон бүс болгон тохижуулж 
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Дд Нөлөөлөл Эерэг нөлөөллийг дэмжих, сөрөг нөлөөллийг 
бууруулах арга хэмжээ 

нөмрөгт 1.3 тэрбум  төг-ийн 
хохирол  учруулах тооцоо 
гарч байна. Энэ нь одоо төлж 
барагдуулах шууд хохирлын 
хэмжээ биш бөгөөд хэрэв 
нөхөн сэргээлт хийхгүйгээр 
орхих тохиолдолд үүсэх 
хохирлын хэмжээ юм.    

байнгын арчилгаа, тордолт хийх; 
• Ажиллагсдад ногоон бүсийн ач холбогдлыг ойлгуулах, 

өөрсдөөр нь хамгаалуулах арга хэмжээг хэрэгжүүлэх; 
• Тоосжилтыг бууруулах, дэд бүтцийг технологийн горимоор 

ашиглах зэрэгт агаарын бохирдлыг бууруулах менежмент 
төлөвлөгөөнд  заасан зөвлөмжүүдийг дагаж мөрдөх; 

• Уурхайн хаалт, нөхөн сэргээлт, дахин ургамалжуулах үйл 
ажиллагааг технологийн дагуу хийж гүйцэтгэхэд 
агротехнологийн карт хөтөлж, гүйцэтгэх ажлын дараалал, 
хэмжээг үе шаттайгаар тооцох. 

4 

• Гүний усны татралт нь гүний 
усаар тэжээгддэг ургамлан 
бүрхэвчид нөлөө үзүүлнэ. 
Гадаргын усны өөрчлөлт нь 
тухайн бүс нутгийн ургамлын 
аймагт сөргөөр нөлөөлнө. 
Үүнд: Бор Овоогийн булаг 
болон Ундайн голын  
голдиролын түр зуурын 
урсацтай хэсгийн ойролцоох 
ургамлын бүлгэмдлүүд 
хамрагдана.  

• Төслийн үйл ажиллагааны 
явцад 15 зүйл ховор 
ургамлаас 9 нь устана.   

• Ховор, ховордож байгаа, мөн  хожмын нөхөн сэргээлтэд 
ашиглах орон нутгийн ургамлыг үр, ургал эрхтнээр 
ургуулан нүүлгэн шилжүүлж, биологийн төрөл зүйлийн 
плантаци байгуулж, технологийн мэргэжлийн чиг 
хандлагыг удирдлага болгох; 

• Биологийн төрөл зүйлийн плантацийг төслийн үйл 
ажиллагааны нөлөөлөл багатай орон зайд байрлуулах,  
БОНБНҮ-нд заасан  хамгаалалтад авбал зохих ургамлын 
нэр төрлийг хамгийн түрүүнд байршуулах; 

• Овоолгын талбар нэмэгдэх тусам ургамлан нөмрөгт 
алсуур нөлөөлж байгаа нөлөөллийн мониторинг дүнг 
тодорхой үе шаттайгаар (ялангуяа голын голдирол 
өөрчлөгдөх үе шат ойртох тусам)  хянан баталгаажуулах;  

• Дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээг хөтөлбөрийн дагуу 
хэрэгжүүлэх (Говийн бага дархан цаазат газар, Загийн 
усны Байгалийн цогцолбор газарт). 

5 

Бэлчээр шахагдсаны улмаас 
лицензийн талбайгаас гадагшхи 
бэлчээрт үүсэх ачаалал, 
зохицуулалтгүйгээр нүүн 
суурьшиж буй шилжилт 
хөдөлгөөн, олон салаа зам, 
тоосжилт, бусад дам 
нөлөөллийн улмаас ургамлан 
нөмрөг бүхий нийт 5 599 га 
талбайд дам нөлөөлөл үүснэ. 
Энэ нь ЭЭЗҮ-гээр 5.4 тэрбум 
төг-өөр тооцоологдож байгаа ба 
богино хугацааны нөлөөлөл 
байна.  

• Байгаль орчны үнэлгээний зарчим болох “нөөцийг 
нөөцөөр”, “үйлчилгээнээс үйлчилгээнд” зарчмын хүрээнд 
орон нутгийн оршин суугчдын ахуй, амьжиргаанд 
нөлөөлөхүйц дарамтыг багасгах (худаг ус гаргах, 
бэлчээрийн нөхөн сэргээлт хийх, төв зам байгуулах г.м)/; 

• Нөлөөллийн цар хүрээгээр байгаль орчны менежментийн 
орчны бүс тогтоох, түүний бүтэц, зохион байгуулалтыг 
төлөвлөж, нөлөөллийн зэрэглэлийг тогтоох замаар 
бүсүүдэд байгаль хамгааллын ялгавартай арга хэмжээг 
хэрэгжүүлэх; 

• Орчны бүсэд байгаль хамгааллын олон нийтийн 
менежмент төлөвлөгөөнд олон нийтийн санал асуулга 
явуулж, орон нутгийн иргэдийн байгаль хамгааллын 
дадлага туршлагыг дээшлүүлэх ажлыг байгаль орчныг 
хамгаалах төлөвлөгөөнд тусгаж хэрэгжүүлэх;  

• Байгаль хамгааллын асуудал нь олон салбар, мэргэжлийн 
уулзвар, багц асуудал тул байгаль орчны хамгааллын 
ерөнхий менежмент төлөвлөлтөд олон салбар, 
мэргэжлийн чиг хандлагыг удирдлага болгох.  

 
Төслийн үр дүнгийн эерэг, сөрөг үр нөлөөллийг тогтоож, ургамлан нөмрөгт 
мониторинг судалгаа хийхэд өмнө нь хяналт явуулж байсан ажиглалтын цэгүүдийг 
байнгын цэгүүд болгон ажиглалт, хяналтыг үргэлжлүүлэх шаардлагатай.  
 
Одоогоор 2002 оноос хийгдсэн ургамлын мониторингийн судалгааны дүнг нэгтгэсэн, 
ургамлан нөмрөгт  бий болсон хувьсал өөрчлөлтийг тодруулах ажил хийгдээгүй 
байна.  Манай компанийн судлаачид Ундай голын ашиглалтанд өртөж буй нутгийн 
ургамлын зүйлийн бүрдэл хийгээд ургамалжилтанд ямар өөрчлөлт гарч байгаа, мөн 
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цаашдаа ямар өөрчлөлт гарах магадлалтайг тогтоох зорилгоор 2003 оны судалгааг 
2011 онд судалгаатай харьцуулж үзсэн (Хүснэгт 2 - 51). 

 
ХҮСНЭГТ 2 - 51. УНДАЙ ГОЛЫН АШИГЛАЛТАНД ӨРТӨХ ГАЗРЫН 2003 БА 2011 ОНЫ 

УРГАМАЛЖИЛТЫН ХАРЬЦУУЛСАН ДҮН 

Бүлгэмдлийн нэр Бүрхэвч 
% 

Дундаж 
өндөр 

см 
Зүйлийн 

тоо 

Голын сайр, түүний орчмын бүлгэмдэл 
2003 2011 2003 2011 2003 2011 2003 2011 

Carex duriuscula-
Puccinella teniufoli-Glaux 
maritima 

Glaux maritime-
Puccinella teniufoli-
Carex duriuscula 

99 90 5-10 5-10 15 8 

Iris lactaea-Phragmites 
commumis-Achnathe-rum 
splendens 

Iris lactaea-
Achnatherum 
splendens-Phragmites 
commumis 

45 35 15-
20 

10-
15 

13 8 

Kalidium gracile- 
Achnatherum splendens- 
Nitraria sibirica 

Kalidium gracile- 
Achnatherum splendens 
- Iris lactaea- 

35-
40 

85 25-
30 

5-10 15 6 

Kalidium gracile-Salsola 
passerine-Reamuria 
soongorica 

Puccinella teniufolia- 
Carex duriuscula-Iris 
lactaea 

15-
20 

28-
30 

25 25-
35 

17 10 

Carex duriuscula Puccinella teniufolia- 
Carex duriuscula-Iris 
lactaea 

40 25-
30 

15-
20 

23-
33 

12 9 

Дэнжийн ургамлын бүлгэмдэл 
Stipa glareosa-Anabasis 
brevifolia-Allium 
polyrrizum 

Stipa glareosa - 
Anabasis brevifolia - 
Allium polyrrizum 

35-
40 

35 10-
13 

30-
35 

20-
29 

11 

Salsola passerina- 
Reaumuria soongarica- 
Allium polyrrizum 

Salsola passerina- 
Reaumuria soongarica- 
Allium polyrrizum 

18-
23 

20-
25 

10-
14 

35-
40 

9-23 14 

Anabasis brevifolia- 
Sympegma regelii-Allium 
polyrrhizum-  

Anabasis brevifolia- 
Allium polyrrhizum- 
Peganium nigellastrum 

15-
27 

25-
30 

8-12 20-
25 

23-
27 

12 

Sympegma regelii-Salsola 
passerine-Potanina 
mongolica 

Salsola passerine- 
Nitraria sibirica-
Peganium nigellastrum 

25-
30 

20-
25 

15-
18 

20-
25 

22-
28 

11 

Anabasis brevifolia- 
Salsola passerine-
Sympegma regelii 

Salsola passerine- 
Nitraria sibirica-
Peganium nigellastrum 

15-
20 

15-
20 

15-
20 

15-
20 

8-12 10 

 
Дээрх хүснэгтээс харахад:  

1. Ундай голын татамд ургаж буй байгалийн ургамлын зүйлүүд нь хөл газар 
ургадаг (Chenopodium glaucum L., Ch. album L., Bassia dasyphylla Ktze., S. 
collina Pall.) зүйлүүдээр солигдох хандлага ажиглагдаж байна. 

2. Ургамлан бүрхэцийн хувьд сайр, түүний ойролцоо ургаж байгаа ургамлан 
нөмрөг 2011 онд 2003 оныг бодвол харьцангуй их байна. 2011 онд хур 
тунадас харьцангуй их байсан ба үүнийг дагаж нэг наст ургамал гарсантай 
холбоотой. 
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3. Ургамлын өндөр нь 2011 онд харьцангуй өндөр 6-9 см байна. Мөн л чийг 
хангамж сайн байсан. 

4. Зүйлийн бүрдэл нь голын сайр, түүний орчмын бүлгэмдэл, дэнжийн ургамлын 
бүлгэмдэлд бүгдэд нь цөөрсөн үзүүлэлттэй байна. Энэ нь тухайн нутагт гадны 
нөлөө (хүний үйл ажиллагаа) ихтэй байгааг харуулж байна.  

Ургамал нь биологийн олон янз байдал, төрөл зүйлүүдийн нийлэмж учраас нөхөн 
сэргэх өндөр чадвартай. Тэр утгаараа говьд ч орчин нөхцөлдөө дасан зохицож, 
сэргэн ургах чадвар бүхий биологийн олон төрөл зүйл бий. Эдгээрээс хожмын нөхөн 
сэргэлтэд ашиглахын тулд түүний ургах эрчмийг судалж тарималжуулах, мөн үр 
болон ургал эрхтнээр шилжүүлэн суулгаж тарималжуулах шаардлагатай (Хүснэгт 2 - 
52. Нөхөн сэргээлтэд тохиромжтой ургамлын төрөл зүйлүүд-ийг үзнэ үү). Мөн 
ургамалжилтыг зайлуулах болон ургамлыг нь хөндөхгүй талбайн зураглалыг 
нарийвчлан гаргах шаардлагатай. 

 

ХҮСНЭГТ 2 - 52. НӨХӨН СЭРГЭЭЛТЭД ТОХИРОМЖТОЙ УРГАМЛЫН ТӨРӨЛ ЗҮЙЛҮҮД 
Дд Ургамлын 

төрөл Нөхөн  сэргээлт хийхэд ашиглах ургамлын төрөл, зүйлүүд 

1 Нэг наст 

Halageton  glomeratus, Salsola collina, Bassia  dasyphylla, Corispermum 
mongolica  Eragostis  minor, Seuada  corniculata, Setaria viridis,  Erodium  
tibetanium, Chloris virgata, Trebulus  tresstris, Eunopogon  borealis, Arnebia  
guttata, Lappula intermidia, Plantago  minuta, Aristida heymannii, 
Chenopodium ssp 

2 Хоѐр наст 
Artemisia  scoparia, A.macrocephala,  A.blaerolepus, Cancarina  doscoidae, 
Artemisia  pectinata, Echinops gmelinii, Artemisia  annua 

3 Олон наст 
Lactuca  sibirica, Peganium  nigellastrum,  Convolvulus  ammanii,  
Heteropappus  altaicus,  Saussurea  amara,  S. lasinata, Tugairinovii  
mongolia 

4 Сөөг 

Zygophyllum  xantoxylon,  Nitraria  sibirica,  N. sphaerocarpa, Eurotea 
ceratoidos, Caragana  leucophloea,  Ammopiptantus  mongolica,  Kalidium  
toliatum, K. Gracile, Salsola passerina, Anabasis  brevifoli, Sympegma  
regelii, Amygdalus  pedunculata,  Reumauria  songarica, Caryoptris 
mongolica, Artemisia  xerophytica, A.gobica,  Oxytrophis  aciphylla, 
O.kossinskyi,  O.grubovii 

 
Төслийн үйл ажиллагааны байгаль орчинд учруулах сөрөг нөлөөллийг бууруулах нэг 
гол үзүүлэлт нь биологийн төрөл зүйлийг хамгаалах явдал бөгөөд Оюу Толгой 
төслийн хүрээнд биологийн төрөл зүйлийн плантаци байгуулж, баянбүрд үүсгэн 
ховор ургамлыг нүүлгэн шилжүүлэх асуудлыг багтаасан “Дүйцүүлэн хамгаалах 
хөтөлбөр” хэрэгжүүлэх, уг хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх газраар Говийн бага дархан 
газар, Загийн усны БНГ-ыг сонгон авахыг зөвлөж байна. Ургамлыг сөрөг нөлөөлөлд 
өртөхөөс хамгаалж, дор дурдсан наад захын сөрөг нөлөөллөөс зайлсхийх, 
бууруулах, нөхөн сэргээх арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх шаардлагатай. Үүнд: 

 Эхний ээлжинд дүйцүүлэн хамгаалалд хамрагдах амьтан, ургамлын 
жагсаалтыг дор үзүүлэв: 

А. Нэн ховор ургамал: 

-Феддийн аргамжин цэцэг   -Cistanche feddina; 
-Монгол буурцгана   -Chesneya mongolica 
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-Алтан бэрээмэг   -Limonium aureum  
-Толбот бэрээмэг   -Arnebia guttata 
-Төв Азийн лавай   -Asterothamnus centrali-asiatica 
-Ганц навчит салжир   -Giueldenstaedtia monophylla 
-Цагаан навчит хасзул  -Olgeae leucophylla 
-Хулан хойрго   -Potaninia mongolica  
-Монгол шар далан    -Tugarinovii mongolica 
-Потанины хотир   -Zygorphyllum potaninii 
-Хойрго харгана   -Caragana brachypoda 
-Говийн тост    -Brachanthemum gobicum 
-Өргөст ортууз   -Oxytropis aciphylla 
-Грубов хөөндий   -Spongiocarpella Grubovii 

Б. Ховор ургамал: 

-Эгэл нишингэ   -Phragmites communis 
-Урал чихэр өвс   -Glycyrrhiza uralensis 
-Ацан ажигана   -Stellaria dichotoma 
-Сибирь ерөндгөнө   -Vincetoxicum sibiricum 
-Хөх ногоон хоног будаа  -Setaria glauca 
-Нангиад зээргэнэ   -Ephedra sinica 
-Говийн хайлаас   -Ulmus pumila 
В. Ховор болон нэн ховор амьтан: 

-Аргаль хонь    -Ovis ammon 
-Янгир ямаа    -Capra sibirica 
-Хулан адуу    -Equus hemionus 
-Хар сүүлт г.м  -Gazella subgutturosa 

Г. Амьтан, ургамлын байршил нутагт баян бүрд үүсгэх Үүнд: 
-Говийн бага дархан цаазат газар; 
-Загийн усны байгалийн нөөц газрыг сонгон авах. 

 Хөндөгдөөгүй болон нөхөн сэргээлт хийж ургуулсан ургамал бүхий газрын 
хилийг мал бэлчэээрлүүлэхээс сэргийлж хашиж хамгаалах;  

 Замын хажуугаархи ургамлыг тоосжилтод өртөхөөс хамгаалж, замын 
хучилтыг эрчимтэй хийснээр ургамалжилтад учруулах сөрөг нөлөөллийг 
хамгийн доод хэмжээнд байлгах; 

 Хучилтгүй зам дээр явах машины хурдыг хязгаарлах; 
 Машин техникийн хөдөлгөөнөөр босох тоосны хэмжээг хамгийн бага түвшинд 

барихын тулд хучилтгүй замын гадаргууг засварлах, замыг услах, 
зөвшөөрөлтэй талбайд байгаа ашиглагдахаа больсон хуучин замуудыг нөхөн 
сэргээх;  

 Хортой бодис, материал асгарч алдагдах, тархах зэргээс ургамлан нөмрөгт 
учруулах нөлөөллийг хязгаарлахын тулд химийн бодисыг хөрсөнд үл шингээх 
суурь дээр хадгалах, хадгалах савны гадуур доторлогоо, хашилга, 
хамгаалалт хийх; 
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 Уурхайн үйл ажиллагааны туршид хаягдал чулуулгийн овоолго болон 
хүдрийн овоолгын гадаргыг бэхжүүлэх, ургамалжуулах арга хэмжээ авах; 

 Үйл ажиллагаа зогссоны дараа уурхайн хаягдлыг нөхөн сэргээх стратегийн 
хүрээнд хаягдал хадгалах байгууламжийн мөргөцөг болон ѐроолын 
хэсгүүдийг ургамалжуулах замаар хөрсний элэгдэл, тоосжилтыг бууруулах;    

 Дээрх зорилгоор төрөл бүрийн хөрсөнд үр дүнтэйгээр сэргээн нутагшуулахад 
шаардагдах ургамалжилтын тохиромжит нөхцөл, түүний нягтшил, төрөл 
зүйлийг тодорхойлох;   

 Оюу Толгой төсөл түүний үндсэн дэд бүтцийн төслүүдийн хэмжээнд барилгын 
ажил болон ашиглалтын явцад зарим нэр төрлийн ховор, нэн ховор, нутгийн 
унаган ургамал ба ач холбогдол бүхий ургамлуудыг шаардлагатай үед 
мэргэжлийн байгууллагуудад мэдэгдэн, тэдний заавар зөвлөмжийн дагуу 
нүүлгэн шилжүүлэх ажлыг тухай бүрт зохион байгуулах; 

 Хөрсийг бэхжүүлэх, орчны ландшафттай ижил төстэй ургамлын бүлгэмдэл 
үүсгэх зорилгоор байгалийн зонхилох ургамлыг сонгон авах, Оюу Толгой 
орчмын нутгаас байгалийн ургамлын үрийг түүж, нөхөн сэргээлтэд ашиглах, 
мөн уурхайн зориулалтаар хөрс хуулалт хийсэн газраас ургамлын үндэс 
болон бусад хэсгүүдийг түүж, боломжтой газарт нөхөн сэргээлт хийхэд 
ашиглах зэрэг арга хэмжээг хэрэгжүүлэх шаардлагатай.  

2.7. Амьтны аймагт нөлөөлөх байдал, үнэлгээ 
 
2.7.1. Төсөл хэрэгжих орчны амьтны аймгийн зүйлийн бүрдэл, тоо толгой, 
тархалт 
 
2.7.1.1. Амьтдын амьдрах орчны хэв шинж 
 
Оюу Толгойн лицензийн талбай, түүний ойр орчимд хамгийн анхны суурь судалгааг 
2002-2003 онд хийсэн. Эдгээр судалгаагаар нийт 43 зүйлийн хөхтөн, 62 зүйлийн 
шувуу, 10 зүйлийн хэвлээр явагч, 183 зүйлийн шавьж Оюу Толгой ойр орчимд 
бүртгэгдсэн ба үүнээс 9 зүйлийн хөхтөн, 2 зүйлийн шувуу, 35 зүйлийн шавьж нэн 
ховор буюу “Улаан ном”-д орсон байна (AER 2009). 
 
Оюу Толгой төслийн талбай нь Дорноговийн дэд бүсийн нам дор газар орших зүүн 
өмнөд хэсгээс бусад говийн баруун хэсгийн биологи, газарзүйн дэд бүс нутаг дотор 
байрлана.  (Монголын ШУА, 1990). Газрын хэвшинж нь гүвээ дов толгод, уулын хяр, 
томоохон хөндий, түүний ѐроолд улирлын шинжтэй үүсэх ус намгархаг хэдэн 
газруудтай. Хөрс нь гол төлөв чулуурхаг, өвс ургамал тарчиг нутаг юм. Говийн 
намхан уулархаг газар нь (1300-1500 м өргөгдсөн) өндөр хадан хясаа цохио 
цаашлаад агуй гуу хавцалтай. Нам дор газартаа бага хэмжээний давсархаг намаг 
бүхий чулуурхаг элсэрхэг газрын хөрсөнд Saxaul заган ургамал ургана. Багахан 
горхины дагуу хөндийд хайлаас тааралдана. Эдгээр янз бүрийн газрын хэвшинж нь 
олон төрөл зүйлийн зэрлэг ан амьтан нутагших боломж бүрдүүлнэ. Эндхийн хадан 
хясаа уулсаас эх авсан хэд хэдэн гүехэн булаг шанд байх бөгөөд  шугуй, бут, нуга 
зэрэг илүү өтгөн ургамлан бүрхэвчийг үүсгэх бололцоотой. Энэ нь Оюу Толгой болон 
түүний ойр орчимд амьтдын гол идээшил нутаг болж өгдөг.  
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Ханбогд сумын уур амьсгал Өмнөговь аймгийн төв болон хойд нутагтай 
харьцуулахад өвөлдөө дулаан, зундаа сэрүүвтэр байдаг учраас ан амьтдын хувьд 
илүү тааламжтай байдаг. Энд ургамлан бүрхэвч нь ихэнхдээ тун сайн бөгөөд мал 
амьтны өвс тэжээл, бэлчээр бий болгох хангалттай хур тунадас орно. Ханбогд 
суманд ан амьтдын идээшил нутагт чухал экологийн янз бүрийн хэвшинж бий. 
Тухайлбал, мод буттай өвслөг тэгш тал хээр, өндөр хадан цохио, гол горхи, нуур, 
булаг шанд, хайлаас, шугуй төгөл цаашлаад тац мод бүхий өвслөг хөндий бий. Оюу 
Толгой орчмын газар нутгийн амьтны аймгийг 2002 оны зун судалсан бөгөөд 2003 
оны 9 дүгээр сард дахин явуулсан. Энэ нутагт тааралдах төрөл зүйлийг хээрийн 
судалгаагаар бүртгэсэн болон газар дээр нь байгаа бүртгэлээс мэдэж болно. Оюу 
Толгой төслийн газар нутгийн орчимд хэд хэдэн төрөл зүйл тэмдэглэгдээд байгаа 
боловч, ихэнх нь цөөн тоо толгойтой, амьдрах орчин нь асар өргөн нутгийг хамарч 
байна. Төслийн талбайн ойролцоо орших Бор Овоогийн шанд нь өргөн уудам нутагт 
идээшлэх амьтдын хувьд гол усны хангамжийн эх үүсвэр бөгөөд нүүдлийн олон 
шувууд ирж буудаллана.     
  
2.7.1.2. Хөхтөн амьтан  
 
Төсөл хэрэгжих орчинд урд хийсэн судалгаагаар 43 зүйлийн хөхтөнг тогтоогоод 
байгаа бөгөөд үүнд шавьжаар хооллогч, сарьсан багваахай, туулай, мэрэгчид, 
махаар хооллогч амьтан, туурайтны аймаг орсон болно.  Дараах хөхтөн амьтдыг 
хамгаалах нь чухал ач холбогдолтой. Үүнд: 
 Salpinqotus crassicauda (Өөхлөг атигдаахай); 
 Echoreutes naso (Соотон алагдаага); 
 Canis lupus (Саарал чоно); 
 Vulpes vulpes (Шар үнэг); 
 Felis Silvestris (Цоохондой); 
 Felix lynx (Шилүүс); 
 Vormela persequsna (Эрээн хүрэн); 
 Equus hemionus (Хулан адуу) (Зураг 2 - 73); 
 Gazella subgutturosa (Хар сүүлт) (Зураг 2 - 74); 
 Capra sibirica (Янгир ямаа); 
 Ovis ammon (Аргаль хонь) (Зураг 2 - 75). 
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ЗУРАГ 2 - 73. ОЮУ ТОЛГОЙ ОРЧИМ ДАХЬ ХУЛАНГИЙН СҮРЭГ 

 
Мөн дээрх судалгаагаар давхардсан тоогоор 144 толгой харсүүлт бүртгэгдсэн ба 
Оюу Толгойн хашаалсан талбайд 18 бодгаль харсүүлт зээр байсаар байна.  
 

 
ЗУРАГ 2 - 74. ОЮУ ТОЛГОЙН ХАШААЛСАН ТАЛБАЙД ИДЭЭШСЭН ХАРСҮҮЛТИЙН СҮРЭГ 

 
2010 оны 8 дугаар сарын 18-нд Оюу Толгойгоос урагш 10 гаруй км-т орших Далайн 
дуулга ууланд 10 аргаль хонь тэмдэглэгдсэн байна.  
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ЗУРАГ 2 - 75. ДАЛАЙН ДУУЛГА УУЛАНД АРГАЛИЙН СҮРЭГ 

 
2010 онд хийсэн судалгаагаар Оюу Толгой орчимд давхардсан тоогоор 411 хулан 
тэмдэглэгджээ. Хулан Оюу Толгойгоос баруун хойш нэлээд зайд олон тоогоор 
ажиглагдсан байна.  
 
2.7.1.3. Шувуу  
 
Оюу Толгой орчимд 2002 онд хийсэн судалгаагаар 65 зүйлийн суурин болон 
нүүдлийн шувууд бүртгэгдсэн байдаг. Харин 2010 онд хийсэн судалгаагаар 26 
зүйлийн шувууд шинээр бүртгэгдэж, одоогийн байдлаар Оюу Толгой орчимд 14 
багийн, 33 овгийн, 65 төрлийн, 91 зүйлийн суурин, өвөлждөг, нүүдлийн шувууд 
тэмдэглэгдээд байна. Бүртгэгдсэн 65 зүйлийн шувуудаас дараах шувууд нь CITES-н 
Конвенцийн хавсралтад орсон байна. Үүнд: 
 Milvus miqrans (Сохор элээ); 
 Buteo hemilasias (Шилийн сар): 
 Gypaetus barbatus (Ооч ѐл); 
 Neophron percnopterus (Дэлт бүргэд); 
 Aeqypius nomachus (Нохой тас); 
 Falco cherrug (Идлэг шонхор) (Зураг 2 – 74); 
 Falco pereqrinus (Эгэл шонхор); 
 Falco subutyo (Шууман шонхор); 
 Falco tinnunculus (Начин шонхор); 
 Anthropoides virgo (Өвөгт тогоруу); 
 Otis tarda (Хонин тоодог); 
 Chlamydotis undulate (Жороо тоодог); 
 Bubo bubo (Шар шувуу); 
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 Athene noctua (Хотны бүгээхэй ). 

 
Жороо тоодог (Chlamydotis undulate), хулан жороо (Podoces hendersoni) зэрэг 
шувууд нь Монголын “Улаан ном”-д бүртгэгдсэн (1997).  
 
 

   
ЗУРАГ 2 - 76. БАХ ЗУУСАН ШУГУЙН ХӨГЧҮҮ        ЗУРАГ 2 - 77. НАЧИН ШОНХОРЫН ЗАЛУУ ШУВУУ 
 

   
 ЗУРАГ 2 - 78. БҮЙЛСЭН ДЭЭР СУУСАН ХУЛАН ЖОРОО    ЗУРАГ 2 - 79. ГОВИЙН ТОГОРУУ 

 
 

 ХҮСНЭГТ 2 - 53. ОЮУ ТОЛГОЙ ОРЧИМД ШИНЭЭР БҮРТГЭГДСЭН ШУВУУД 

Дд Зүйлийн нэр 
МУ-ын 
“Улаан 
ном”-д 
орсон 

СITES*-ийн 
Конвенцийн 
хавсралтад 

орсон 

СМS**-ийн 
Конвенцийн 
хавсралтад 

орсон 
Ховор 

1 Нарийн сэлээхэй     
2 Амарын шонхор  I II + 
3 Буулгат хүүрзгэнэ     
4 Уулын цэгцгий     
5 Жирхэн дууч шувуу     
6 Дагуур намнаахай     
7 Хошуу галуу +   + 
8 Хар өрөвтас + II II  
9 Цагаан дэглээ     
10 Цасч дэглий +   + 
11 Хүрэн толгойт цахлай     
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12 Ногоохон нугас     
13 Холтсон гоѐтуул     
14 Цагаан хөмсөгт нугас     
15 Савар элсэг     
16 Могойч загалай  II II  
17 Халбаган хошуут + II II + 
18 Алаг хөөндий     
19 Цармын бүргэд  II II  
20 Дагуур галсүүлт     
21 Гургалдай хөхзоот     
22 Загийн бор шувуу     
23 Алагтуу     
24 Турлиах     
25 Халиун хөөндэй     
26 Тураг гогой     
* -Зэрлэг амьтан, ургамлын зүйлийг олон улсын хэмжээнд худалдаалах тухай Конвенци 
** -Нүүдэллэдэг зүйлийг хамгаалах тухай Конвенци 
 
 
2.7.1.4. Шавьж 
 
2003 оны 7 дугаар сард хийсэн хээрийн судалгааны үеэр 79 зүйл ба 39 genera, 7 
овгийн 92 зүйлийн шавьж бүртгэгдсэн. Эдгээр шавьжуудаас, 22 зүйл нь судалгаанд 
шинээр бүртгэгдсэн. Өмнөх жилийн судалгаанд 20 зүйлийн 12 genera, 5 овгийн 
шавьж бүртгэгдсэн байна. Хамгийн түгээмэл шавьжийн зүйлд шулуун далавчтаны 
нэгэн анги болох Bryodema gebleri, Mongolocum Zub., Locusta Migratoria шавьж 
багтана.   
 
Ерөнхийдөө, Оюу Толгойд шавьжууд элсэрхэг, давсархаг хөрсөнд элбэг байдаг. 
Ялангуяа энэхүү талбайн хуурай амьсгал нь шавьжны амьдрах мөчлөг болон 
амьтдын хоол болохоос зайлсхийх зан төлвийг төлөвшүүлэх орчинг бүрдүүлдэг. 
Coleoptera ангийн шовх хошуут цох,  Curculionidae ангийн Stephanocleonus potanini 
(Foust), S.helenae (Ter-Min), S. Gemellus approximatus мөн Anatolica potanini (Reitt), A. 
mucronata (Bogol-Kat), Blops rugosa Gebl of Tenebrionidae ангийн хар цох нь энэ 
бүсэд элбэг тохиолдоно. Мөн шөнийн эрвээхэйн төрлүүд, ялангуяа Nocbuidae нь энэ 
нутагт маш элбэг. 2003 онд бүртгэгдсэн зарим зүйлүүд нь өмнөх жилийн судалгааны 
туршид ажиглагдаагүй. Энэ нь өмнөх жилийнхээс их бороотой байснаас мөн олон 
төрлийн шавьжнуудын амьдралын мөчлөгөөс хамаарч байж болох юм. Хур тунадас 
ихэссэн нь шинээр олдсон Neuropbera and Manboptera эрвээхэйн овгийн зүйлүүдэд 
амьдрах тохиромжтой орчинг бүрдүүлсэн байх магадлалтай.       
 
Өтгөн ургасан ургамалжилт нь хортон шавьж олноор өсч үржихэд нөлөөлж байж 
болох юм. Олон тооны царцаа зарим зүйлийн ургамал дээрээс олдсон ба тэдгээр 
ургамлаар хооллож байсан. Тэнд буй олон тооны царцаа бударгана, улалж, хонин 
нүдэн шаралж гэх мэт ургамлаар хооллож байсан. Гэвч хур бороо элбэгтэй, чийглэг 
сайтай нөхцөлд тэдгээрийн тоо толгойг хязгаарлаж чадаагүй бөгөөд энэ нь ер бусын 
үзэгдэл байв. Тэдгээрээс царцааны овгийн голио (Decacan bhina dercanbhoides) энэ 
нутагт хамгийн элбэг тохиолдож байсан. Говийн бүс нутагт аалз (Araneada), хилэнц 
(Scorpionida), хуурамч хилэнц (Pseudoscorpionida), загийн шар аалз (Galeodes 
solipugida), урт хөлт аалз (Opilionida), хачиг (Acarina) гэх мэт шавьжууд бүртгэгдсэн. 
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Тэдгээрээс Оюу Толгойд хилэнц болон загийн шар аалз маш түгээмэл ба шөнийн 
амьдралтай шавьжууд юм. Гэвч, ихэнх аалз, хачиг, хувалзнууд тухайлбал, цагаан 
тэмээ (Lycosa singoriensis) нь өдрийн амьдралын дэглэмтэй. 
 
Хачиг нь хүн, малд маш хор хөнөөлтэй юм. Оюу Толгойд Jxodidae хачиг өргөн 
тархсан байна. Тэдгээр хачиг нь хүн, малын биед амьдралынхаа туршид паразитлан 
өнгөрөөх ба паразитлан амьдарч буй хугацаандаа аюулт өвчний (хачиг-эсэргэнт 
балнад тээгч гэх мэт) бактерийг халдааж болно. Оюу Толгойд нохой хачиг 
(Dermacentor) болон хатуу биет хачиг (hyalomma) төрлийн хачиг хувалз бүртгэгдсэн 
байна. Хачиг, хувалзны өнгө нь орчны амьдралыг даган өөрчлөгдөх боломжтой.  
 

             
            ЗУРАГ 2 - 80. ЦАРЦАА                                          ЗУРАГ 2 - 81. ГОЛИО 

 
2.7.2.5. Хэвлээр явагч 
 
Тус бүс нутагт ховор ба олон улсын Конвенциор хамгаалагдсан мөлхөгчдийн зүйл 
олдоогүй. Нарийн могой (Columber spinalis), ургамал идэшт могой (Psammophis sp) 
зэрэг нь ерөнхийдөө ховор зүйлд тооцогдоно.  
 

   
ЗУРАГ 2 - 82. МОНГОЛ БАХЫН ШАНАГАНЦАР, ЗАЛУУ БОДГАЛИУД 

 
2.7.2. Төслөөс амьтны аймагт нөлөөлөх байдал, үнэлгээ 
 
Төслөөс амьтны аймагт учруулах сөрөг нөлөөлөл нь ихэнхдээ уурхайг ашиглах 
болон Баяжуулах үйлдвэрийн үйл ажиллагаагаатай холбоотой. Төслийн бүтээн 
байгуулалтын явцад уурхайн зөвшөөрөл бүхий талбайд ан амьтны амьдрах орчин 
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алдагдана. Голын голдиролыг өөрчлөх тохиолдолд Бор Овоогийн булаг хөрсөнд 
шургаж, энэ нутагт амьдардаг амьтны аймагт сөргөөр нөлөөлж болзошгүй.  

Төслийн талбайд хамгаалалтад авах шаардлагатай амьтны жагсаалтад орсон 
зүйлийн экологи, байршил нутгийн талаархи мэдээлэл хомс байна. Төслийн зүгээс 
амьтны аймагт сөрөг нөлөөлөл учруулж болохуйц газар нь уурхайн зөвшөөрөл бүхий 
10.000 га талбай болох бөгөөд энэ нь тус бүс нутгийн биологи газарзүйн бүсийн нийт 
хэмжээтэй харьцуулахад харьцангуй бага талбай юм.    

Бүтээн байгуулалт болон уурхайн үйл ажиллагаанаас амьтны аймагт үзүүлэх 
нөлөөлөл нь тэсэлгээ, дуу чимээ, гэрэл чийдэн болон онгоц, машин техникийн  
хөдөлгөөн зэрэг хүчин зүйлүүд байх бөгөөд төслийн бүс нутгийн ойролцоо зэрлэг ан 
амьтныг үргээж, энэ орчимд байрших амьтдын тоог бууруулж болзошгүй. Мөн тухайн 
орчинд ажиллаж, амьдрах хүний тоо нэмэгдсэнээр ан агнуур хийх явдал ихэсч, ан 
амьтанд сөрөг нөлөөлөл учруулж болзошгүй (Хүснэгт 2 - 54. Амьтны аймагт 
учруулах сөрөг нөлөөллийн эрсдэлийн зэрэглэл-ийг нэгтгэн үзүүлэв).  

 
ХҮСНЭГТ 2 - 54. АМЬТНЫ АЙМАГТ УЧРУУЛАХ СӨРӨГ НӨЛӨӨЛЛИЙН ЭРСДЭЛИЙН ЗЭРЭГЛЭЛ 
Сөрөг нөлөөлөл үзүүлэх хэлбэрүүд Үр дагавар Магадлал Эрсдэлийн 

зэрэглэл 
Ан хийх дарамт ихсэх Бага Болзошгүй Бага 
Уурхайн үйл ажиллагаа, дэд бүтэцтэй 
холбогдон ан амьтны байршил нутаг 
алдагдах 

Дунд Болзошгүй Дунд 

Чимээ шуугиан, гэрлийн нөлөөгөөр ан 
амьтан үргэх, дайжих Дунд Болзошгүй Дунд 

Бор Овоогийн булаг дарагдсанаар ан 
амьтан усаар гачигдах Их Магад болох Их 

 
 
2.7.3. Сөрөг нөлөөллийг бууруулах, арилгах арга хэмжээ 
 
Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөөг чанд хэрэгжүүлэх, уурхайг хашаажуулах 
болон эвдэрсэн хөрсийг нөхөн сэргээж сайжруулах замаар төслийн зүгээс амьтны 
аймагт учруулах сөрөг нөлөөллийг, хамгийн бага түвшинд байлгах буюу хязгаарлах 
шаардлагатай. Хашаажуулалт нь ил уурхай болон ХХБ–аас зэрлэг ан амьтанд 
нөлөөлөх нөлөөллийг бууруулахад чиглэгдэнэ. Ан амьтны үхэж хорогдохоос 
сэргийлэхийн тулд уурхайн байгууламж руу ан амьтан орохоос хамгаалах арга 
хэмжээ авах, уурхайн ашиглагдсан талбайг нөхөн сэргээх, хаягдал чулуулгийн 
овоолго (ХЧО) байгуулах болон бусад аливаа үйл ажиллагааны үед ан амьтны 
байршил нутагт нөлөөлөхгүй байхад илүүтэй анхаарах нь чухал болно. Төсөл 
хэрэгжих газраас доош орших гадаргын усны нөөцийг хамгаалах асуудлыг 
нарийвчлан авч үзэх шаардлагатай. Голын хурдас дахь гадаргын болон гүний усны 
хүрэлцээ нүүдлийн амьтдад амин чухал байдаг учраас эдгээр усны нөөцийг 
хамгаалах нь төслийн зүгээс үзүүлж болзошгүй сөрөг нөлөөллийг хязгаарлах үндсэн 
хүчин зүйл болно. Ундай голын голдиролыг өөрчилснөөр Бор Овоогийн булаг уствал 
уурхайн орчимд гадаргын усны томоохон эх үүсвэр алдагдана. Ингэснээр амьтны 
аймагт илүүтэй нөлөөлөх нөхцөлтэй тул уурхайн орчмын болон доод хэсгийн булаг 
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шандуудыг хамгаалах талаар гадаргын усны менежментийн төлөвлөгөөнд тусган 
хэрэгжүүлэх нь зүйтэй. Голын голдирол өөрчлөх тохиолдолд зэрлэг ан амьтад 
гадаргын усаар хангагдах нөхцөл боломжийн талаар нарийвчилсан судалгаа 
явуулах шаардлагатай.   

Оюу Толгойд байрлаж буй ажиллагсад орон нутагт ан хийхийг хориглох, галт зэвсэг 
болон бусад зэвсэг хэрэгсэл байлгахыг хориглох нь зүйтэй. Цаашид том хөхтөн 
амьтдын нүүдлийн популяци, тэдгээрийн ус, бэлчээр ашиглалтыг тодорхойлохын 
тулд бүс нутгийн хэмжээнд зэрлэг ан амьтдын мониторинг судалгааг хийх 
шаардлагатай. Төслийн хэрэгжилтийн эхний 12 сарын дотор бүс нутгийн онцлог ач 
холбогдол бүхий төрөл зүйлүүдийн суурь судалгаа болон мониторинг хийх 
хөтөлбөрийг боловсруулах шаардлагатай. Шувуудын төрөл зүйлд, ялангуяа 
нүүдлийн шувуудад үзүүлэх ач холбогдлыг тодруулахын тулд байнгын болон түр 
зуурын урсац бүхий гадаргын усны нөөцийн судалгаа хийх, ижил төстэй хөтөлбөрийг 
боловсруулж хэрэгжүүлэх нь зүйтэй. Шинээр зам байгуулах тохиолдолд ан амьтны 
шилжилт, хөдөлгөөнийг хязгаарлахгүйгээр гарам гарц хийж өгөх шаардлагатай. Оюу 
Толгой ХХК-ийн зүгээс одоо хийж эхлээд байгаа ан амьтны судалгааг үргэлжлүүлж, 
нарийвчилсан судалгаа хийсний үндсэн дээр ан амьтныг хамгаалахад “Дүйцүүлэн 
хамгаалах хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх нь нэн чухал болно.   

2.8. Дуу шуугиан, доргио чичиргээнээс үүсэх нөлөөллийн үнэлгээ  
 
2.8.1. Дуу шуугиан, доргио чичиргээний өнөөгийн байдал 
 
Оюу Толгой төсөл нь Монгол орны өмнөд хэсгийн алслагдсан газар нутагт байрлах 
бөгөөд тус бүс нутагт буюу Ханбогд сумын нутагт одоогоор үйлдвэрийн дуу чимээ 
байхгүй. Энэ газар нь ойролцоох хот, суурин газруудад эрсдэл учруулахуйц дуу 
шуугианы нөлөөлөл үүсгэхгүй. Учир нь Оюу Толгойн тусгай зөвшөөрөл бүхий 
талбайн хил хязгаараас 10 км дотор оршин суугчид байхгүй бөгөөд хамгийн ойр 
суурин болох Ханбогд сум гэхэд уурхайгаас зүүн тийш 45 км-т оршдог.  
 
Шинээр байгуулах суурин газрыг Оюу Толгой төслийн талбайг тойруулан барьсан 10 
км-ийн суурьшил хориглосон бүсийн гадна талбайд байгуулна. Ийм хориотой бүсийг 
тогтоосноор хүдэр олборлох, боловсруулах үйл ажиллагаанаас гарах дуу чимээ, 
чичиргээ нь орон нутгийн иргэд болон төв суурин газрын оршин суугчдад сөргөөр 
нөлөөлөхгүй.  
 
Төслийн үйл ажиллагааны явцад зэс олборлох, боловсруулах, тээвэрлэх болон  
холбогдох дэд бүтэц барьж байгуулахад дуу чимээ нэлээд их нэмэгдэхэд хүрнэ. 
Төслийн ажиллах хүч уурхай болон үйлдвэр дээр ажиллах, түүний ойролцоо 
байрлаж байх үед дуу чимээний нөлөөлөлд өртөх тул дуу шуугианы зохистой 
менежмент хийж, тэднийг шаардлагатай хэрэгслээр хангаж, дуу шуугианаас 
хамгаалах хэрэгтэй. Харин төслийн байрлах газар нутаг алслагдмал, мөн төслийн 
хил хязгаараас 10 км-ийн дотор байнгын суугчид, тэдний орон байр байхгүй учраас  
дуу чимээний нөлөөллийг гол нөлөөлөл гэж үзэхгүй байж болох талтай. 
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Төслийн талбайгаас баруун хойш 150 км-т байрлах Таван Толгойн нүүрсний уурхайн 
нүүрс тээвэрлэлтийн хүнд даацын ачааны машинууд Гашуун Сухайтын хилийн 
боомт руу явах маршрут нь төслийн талбайн хажуугаар дайран өнгөрнө. Иймд нүүрс 
зөөвөрлөх автосамосвалууд төслийн талбайн 5 км дотор албан бус, нээгдээгүй 
замаар дайрч өнгөрснөөс дуу чимээний гол эх үүсвэр болох нөхцөлтэй.  Төмөр зам 
болон ачаа тээвэрлэж зөөх хүнд машин механизмын зам гэх мэт чичиргээний эх 
үүсвэр төслийн талбайд байхгүй гэж үзсэн учраас төслийн үйл ажиллагаа эхлэхээс 
өмнө чичиргээний суурь судалгааг хийгээгүй байна.  
 
2010 оны 6 дугаар сараас ОТ дуу чимээний хяналт-шинжилгээний хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлж эхэлсэн ба зэс, алт олборлох төслийн дуу чимээний суурь хяналт-
шинжилгээний хөтөлбөрийн дагуу хяналт-шинжилгээг явуулж байна. Хяналт-
шинжилгээ хийх газруудыг сонгохдоо 10 км радиуст дуу чимээний мэдээг цуглуулах 
боломжийг харгалзан үзсэн. 10 км-т хориотой бүс тогтоосноос төслийн талбайд 
байгаа байнгын өвөлжөө төслийн талбайд хамгийн ойр цэг байж болох юм. 
Нүүдэлчин уламжлалтай малчид улирлын байдлаас хамааран байнгын нүүдэл хийх 
бөгөөд ойролцоогоор төслийн хилээс 1.5 км-т малчид болон мал сүрэг бэлчээрлэх, 
отор нүүдэл хийж байх үед  дуу чимээний нөлөөлөлд өртөж болзошгүй.    

Үүнээс гадна дуу чимээний хяналт мониторингийг нисэх онгоцны буудал, төслийн 
талбайн урд хоѐр булаг шанд болон төлөвлөсөн цооногийн талбайд хийсэн. Дуу 
чимээний мониторинг хийсэн байршил (Зураг 2 - 85) буюу 1, 2, 3, 4 гэсэн цэгүүд нь 
төслийн талбайд ойролцоо бөгөөд (ойролцоогоор төслийн тойргоос 1.5 км) 
мониторингийн дотоод  цэгүүдэд хамаарна. Мониторингийн I, II цэгийн хамгийн их 
шуугианы түвшин нь Монгол Улсад мөрдөгдөж буй өдрийн цагийн дуу чимээний 
стандартаар тогтоосон хэмжээ болох 60 децибелээс давж гарсан. Гэвч эдгээр 
хамгийн их утгууд нь тэсэлгээний үед бүртгэгдсэн бөгөөд дундаж утга нь дээрх 
стандартаас бага байна. IY цэг дээр дуу чимээ ердөө ганц удаа хэмжсэн бөгөөд 
хүчтэй салхины үед 10.5 м/сек бүртгэгдсэн.  

Зураг 2 - 83-д дотоод мониторингийн цэгийн өдрийн дуу чимээний түвшинг, Зураг 2 - 
84-д дотоод мониторингийн цэгийн  шөнийн дуу чимээний түвшинг тус тус харуулав. 
Бүх тохиолдолд шөнийн цагийн дундаж дуу чимээний түвшин Монгол Улсын шөнийн 
цагийн дуу чимээний стандарт дахь 45 децибеллээс давсныг харуулж байна. 
Салхины хурдны мэдээг дахин хянаж үзэхэд оройн цагаар хийсэн дотоод 
мониторингийн цэгүүдийн хяналт мониторинг нь хүчтэй салхины үед хийгдсэн учраас 
хэмжилтийн дүнд нөлөөлсөн байж болзошгүйг олж тогтоосон. Үүнээс гадна 
мониторингийн 2 дугаар цэг дээр салхины хурд ойролцоогоор 2 м/сек байсан 
боловч, тусгай тэмдэглэлд хэмжилт хийх үед гол замаар олон тооны ачааны 
машинууд явж байсан гэж тэмдэглэсэн байна. ОТ нь одоогоор урт хугацааны 
хэмжилтийн хөтөлбөрийг боловсруулаад байгаа бөгөөд энэ нь илүү бодит өргөн 
мэдээлэл өгөх, дуу чимээ ямар улиралд хэрхэн гарах талаар илүү ойлголтыг өгөх 
боломжтой.  
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ЗУРАГ 2 - 83. ӨДРИЙН ЦАГТ ДУУ ЧИМЭЭНИЙ ТҮВШИН– ДОТООД ХЭМЖИЛТИЙН ЦЭГ 

 
 
 

 
ЗУРАГ 2 - 84.  ШӨНИЙН ЦАГИЙН ДУУ ЧИМЭЭНИЙ ТҮВШИН– ДОТООД ХЭМЖИЛТИЙН ЦЭГ 

 
 

Дотоод хэмжилтын цэг дэх өдрийн дуу  чимээний түвшин 

Дотоод хэмжилтын цэг дэх шөнийн дуу  чимээний түвшин 

Дундаж 
 
Бага 
 
Их 
 
МУ-ын стандарт 
агууламж (65 дБ) 

Дундаж 
 
Бага 
 
Их 
 
МУ-ын стандарт 
агууламж (45 дБ) 

Мониторингийн цэгүүд 

Мониторингийн цэгүүд 
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ЗУРАГ 2 - 85. ДУУ ЧИМЭЭНИЙ ХЯНАЛТ, ХЭМЖИЛТИЙН БАЙРШИЛ 

 
Монгол Улсын стандартад тухайн орчинд амьдарч буй оршин суугчдад 60 
децибелээс илүүгүй байх ѐстой.  Хүснэгт 2 - 55-д Монгол Улсын болон олон улсын 
дуу чимээний стандартыг харуулав.  
 

ХҮСНЭГТ 2 - 55. ОРЧНЫ ДУУ ЧИМЭЭНИЙ ЗӨВШӨӨРӨГДӨХ ТҮВШИН 
Зөвшөөрөгдөх хэмжээ  dBA 

Стандарт Өдөр  (07:00-23:00) Шөнө  (23:00-07:00) 
MNS 4585:2007 60 45 
Орчны дуу шуугианы Дэлхий Банкнаас 
гаргасан зөвлөмж 55 45 

 
Монгол Улсын хэмжээнд газрын доорхи доргио, чичиргээ болон хүчтэй тэсэлгээннэс 
үүдэлтэй илүүдэл даралтыг зохицуулсан байгаль орчны чанарын стандарт 
байдаггүй. Ийм учраас тэсэлгээ хийхдээ 1990 оны Австрали, Шинэ Зеландийн 
“Тэсэлгээ, газрын чичирхийлэлтэй холбоотой стрессийг багасгах зааварчилгаа”-ны 
техникийн үндэслэлийн дагуу тэсэлгээ хийхээр төсөлд тусгасан. Энэхүү арга 
зааварчилгад: 
 Тэсэлгээний дээд хэмжээ утга 115 децибалл (Linopeak) дуу гаргахыг зөвлөсөн 

ба 12 сарын хугацаанд тэсрэлтийн 5% орчим хувь нь үүнээс давж болно. 
Гэхдээ  энэ хэмжээ ямар ч тохиолдолд 123 децибеллээс дээш хэтэрч 
болохгүй.  

 Газрын чичирхийллийн хамгийн их боломжит утга нь 5 мм/сек байна. Энэ утга 
12 сарын хугацаанд тэсэлгээний 5 хувьд давж  болох боловч, ямар ч 
тохиолдолд 10 мм/сек-ээс илүү гарч  болохгүй гэж заасан байдаг байна. 
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2.8.2. Дуу шуугиан, доргио чичиргээнээс үүсэх нөлөөлөл 
 
Оюу Толгойн уурхайн зөвшөөрөл бүхий газрын эргэн тойронд 10 км-ийн дотор айл, 
оршин суугчид байхгүй. Малчдын өвөлжөөг нүүлгэн шилжүүлэх хөтөлбөрийг 2004 
онд эхлүүлсэн ба малчдыг төслийн бүтээн байгуулалтын ажиллагаанаас холдуулан 
нүүлгэх арга хэмжээ авсан. Үүний дүнд малчдад хагас байнгын байдалтай шинэ 
маягийн өвөлжөөнүүдийг бий болгож өгсөн бөгөөд төслийн эргэн тойрны 10 км-ээс 
дотор нутаглаж байсан 11 айлын хэрэгцээнд зориулсан худаг гаргаж өгсөн. Одоо бүх 
шинэ өвөлжөөнүүд нөлөөллийн бүсээс гадна буюу уурхайн тусгай зөвшөөрөлтэй 
талбайгаас 10 км-ээс хол зайд байрлаж байна.  

Өдрийн цагаар хийсэн чимээ шуугианы мониторингоор ачааны машины гаргах 
чимээнээс бусад хүрээлэн байгаа орчны дуу чимээ нь бага түвшинд (өдрийн цагийн 
дуу чимээний стандартын хүрээнд) байгаа нь тогтоогдсон байна. Төслийн үйл 
ажиллагаанд уул уурхайн машин техник, тоног төхөөрөмж, унаа тэргийг түлхүү 
хэрэглэх болон хүдрийн бутлалт, боловсруулалт эрчимтэй явагдаж эхлэхэд өдрийн 
дуу чимээний түвшин нь нэмэгдэх нөхцөлтэй.  

Уурхайн ил талбайд болон газрын гүнд тэсэлгээ явуулахад агаар дахь тэсрэлт нь 
газрын чичиргээ үүсгэх боломжтой. Британийн 5228 стандартыг ашиглан хүдрийн 
баяжуулах үйлдвэрт хамгийн ойр цэгээс гарч буй дуу чимээ нь хамгийн ойрхон 
байгаа малчдын өвөлжөөнд (10 орчим км зайд) хэрхэн нөлөөлж байгааг шалгаж 
үзэхэд малчдад сөрөг нөлөөлөл учруулахгүй байгаа нь харагдсан. Хамгийн ойр 
орших Ханбогд сумын төв Оюу Толгойн зөвшөөрөл бүхий талбайгаас гарч буй дуу 
чимээг мэдрэхээргүй хол зайтай байна.  

Өдрийн цагаар ойр орчмын хүн ам суурьшсан газруудад дуу чимээ онцын нөлөөлөл 
учруулахааргүй байна. Барилга байгуулалтын ажил дууссаны дараа уурхайн 
талбайд гарах үйл ажиллагааны зонхилох чимээ шуугиан нь хүдрийн баяжуулалтын 
үйлдвэрээс гарах чимээ байх болно. Уурхайн талбайд гарах дуу чимээ нь тэсэлгээ, 
өрмийн машины ажиллагаа болон том оврын экскаватор, хүнд даацын машинуудын 
дуу чимээнээс үүсдэг. Чимээ шуугиан их гаргадаг үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмжид 
бутлагч, билүүдэгч төхөөрөмжүүд, хөргөгч сэнс, шахуурга, турбин, яндан, 
компрессор болон үйлдвэрийн моторууд орно.  

Уурхайн болон үйлдвэрийн ажиллагаа янз бүрийн хэсэгт хоногт бүтэн 24 цагаар 
үргэлжилнэ. Тэсэлгээг Монгол Улсын үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны дүрмийн 
дагуу зөвхөн 09:00-17:00 цагийн хооронд хийнэ. Уурхайн үйл ажиллагаанаас үүсэх 
дуу чимээний байж болох хамгийн хүчтэй нөлөөллийг тодорхойлоход харгалзан 
үзсэн Оюу Толгойн уурхайн зөвшөөрөл бүхий газрын хилийн дотор нэгэн зэрэг 
ашиглагдах машин механизмуудын жагсаалтыг Хүснэгт 2 - 56-д үзүүллээ.  

 

ХҮСНЭГТ 2 - 56. ОТ УУРХАЙД АШИГЛАГДАХ УУЛ УУРХАЙН МАШИН МЕХАНИЗМУУД 
Машин механизмын төрөл Leq 10m dB(A) Тоо ширхэг 

Экскаватор 320 80 4 
Ачааны машин 777-D 94 2 
Өрмийн төхөөрөмж  90 2 
Ус цэнэглэгч 15 тн 81 1 
Генератор 79 1 
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Машин механизмын төрөл Leq 10m dB(A) Тоо ширхэг 
Усны насос 84 1 

 
Зөвшөөрөл бүхий газарт өөр бусад уул уурхайн машин механизм, тоног төхөөрөмж 
хэрэглэгдэх нь тодорхой ч хамгийн их нь хүдэр олборлолт, зөөвөрлөлт хийгдэж 
байгаа газарт байх болно. Баяжуулах хэсгийн үйл ажиллагаагаар гарах дуу чимээг 
зөвшөөрөл бүхий газрын хил орчимд тодорхойлсон бөгөөд энэ нь уул уурхайн 
машин механизмын дуу чимээтэй харьцуулахад харьцангуй бага болох нь 
тогтоогдсон. Хяналт-шинжилгээний дүнгээс харахад зөвшөөрөл бүхий талбайн гадна 
байрлах байгууллага болон малчдад дуу чимээ бараг нөлөөлөхгүй болох нь 
харагдаж байна. Уул уурхай нь ерөнхийдөө дуу чимээний түр зуурын эх үүсвэр 
болдог боловч, уурхайн олборлолт болон хүдрийг баяжуулах үйл ажиллагаа нь 
тэдгээрт онцгой сөрөг нөлөөлөл учруулахгүй гэж үзэж болохоор байна. 
  
Тэсэлгээ 
Барилга байгууламж, уурхайн үйл ажиллагааны үед тэсэлгээ хийх ба энэ нь, 
чичиргээ үүсгэж, тэсэлгээ хийсэн газраас нэлээд хол зайд тархдаг. Ийм чичиргээ 
ерөнхийдөө тэсэлгээ хийж буй газрын байдал, хүмүүсийн чухам яг хаана байгаа 
зэргээс хамааран ойр орчим байгаа хүмүүст мэдрэгдэж, эд зүйлд нөлөөлж болох 
юм. Тэсэлгээ агшин зуурт явагдаж өнгөрдөг, мөн гаргах авианы онцлогийг харгалзан 
үйл ажиллагаанаас үүдэх бусад дуу чимээнээс тусад нь судалдаг. Тэсэлгээний 
чимээ нь “битүү түс хийх” чимээ байдаг ба энэ нь нэг талаас дараалсан 
тэсрэлтүүдээс, нөгөө талаас байгалийн эрчим хүчний тархалт, шилжилтээс 
хамааралтай.   
 
Төсөл хэрэгжих газрын ойролцоох малчдад тэсрэлтээс гарч буй зарим нэг чимээ 
мэдрэгдэх тохиолдол гарч болох боловч, агаарын хэт даралтаас үүдсэн нам 
үелзлийн хэсгүүд нь малчдын гэр, сууцыг хийсэн материалын онцлог, тэсрэлтийн 
газраас алслагдсан байдлыг тооцвол тэдний гэр сууцанд хоѐрдогч чичирхийлэл 
үүсгэх  магадлал бараг үгүй юм. Уурхайн тэсэлгээний дүнд үүсэх газрын 
чичирхийллийн хэмжээг туршилтын аргаар гаргасан дараахь томъѐог ашиглан 
тодорхойлно. 

 
Дээрх томъѐог ашиглан төрөл бүрийн хүчтэй буюу агшин зуурын хамгийн их цэнэг 
(MIC), тэсрэлтийн чичирхийлэл тархаж хүрэх боломжтой зайг тодорхойлох 
боломжтой (Зураг 3.84). 
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ЗУРАГ 2 - 86. ТЭСРЭЛТИЙН ЧИЧИРГЭЭ ТАРХАХ ЗАЙ 

 
Онолын хувьд чичирхийллийг мэдэрч болох хүлээн авагчид буюу малчдын өвөлжөө 
нь тэсрэлтийн газраас 10.0 км буюу түүнээс хол зайд байгаа учир туршилт 
шалгалтын дүнгээр 80 кг болон түүнээс доош хэмжээний тэсрэх бодис ашиглахад 
нөлөөлөл бараг гарахгүй гэдэг нь харагдсан. Энэ тооцоо нь уул уурхайн үйлдвэрийн 
өөрийнх нь тооцоо, чичирхийллийн түгэн тархалт нь орон нутгийн  газарзүйн байдал 
нөлөөлнө гэж үзвэл энэ дүнг баталгаажуулах, тэслэх материалын тохиромжтой 
хэмжээг тогтоохын тулд тэсрэлтийн үед болон дараа нь чичирхийллийн мониторинг 
хийж үзэх нь зүйтэй. Хүснэгт 2 - 57. Дуу чимээ, чичирхийллийн нөлөөллийн эрсдэл-
ийг нэгтгэн харуулав. 

ХҮСНЭГТ 2 - 57. ДУУ ЧИМЭЭ, ЧИЧИРХИЙЛЛИЙН НӨЛӨӨЛЛИЙН ЭРСДЭЛ 
Сөрөг нөлөөлөл Магадлал  Үр дагавар Уршиг 
Барилга байгуулалт болон уурхайн үйл 
ажиллагаатай холбогдон гарах дуу 
чимээ 

Магад болох Дунд Дунд 

Уурхайн үйл ажиллагааны үеэр хийх 
тэсэлгээ  Магад болох  Дунд Дунд 

 
Тусгай зөвшөөрлийн талбайн ойр орчимд хүн ам, айл өрх, мал байхгүй тул 
тэсэлгээний ажлын явцад ямар нэг ноцтой сөрөг үр дагавар гарахгүй байх 
нөхцөлтэй.      

2.8.3. Дуу чимээнээс үзүүлж болзошгүй нөлөөллийг бууруулах, арилгах 
 
Дуу чимээ 
Дуу чимээнээс үзүүлэх нийт сөрөг нөлөөллийн хэмжээ харьцангуй багад тооцогдоно. 
Гэхдээ ОТ ойр орчимд нутаглаж буй малчид болон ажилчдын байранд хүрч буй дуу 
чимээний түвшин нь үндэсний стандартын хэмжээнд байлгах хамгийн тохиромжтой 
арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлнэ. Эдгээр дараах зүйлс хамаарна:  

 Дуу чимээ багатай тоног төхөөрөмж сонгож ашиглах; 
 Сэнсэнд чимээ дарагч байрлуулах; 
 Зүтгүүрийн хөдөлгүүр болон компрессорт дуу намсгагч тавих; 
 Ашиглагдаж буй унаа тэрэгнүүдийн дуу чимээ намсгалт нь үндэсний 

стандартад нийцэж байх; 
 Дуу чимээ цацруулдаг тоног төхөөрөмжид дуу авианы хаалт хийх; 
 Барилга байгууламжийн дуу авианы тусгаарлалтыг сайжруулах; 
 Тохирох тусгаарлагчийг сонгон хэрэглэх; 
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 Авианы хаалтын зузааныг зай завсар гаргалгүйгээр гадаргуугийн нягт нь 
хамгийн багаар 10 кг/м2 байхаар тооцож угсрах. Хаалтуудыг дуу чимээний эх 
үүсвэрт, эсвэл хүлээн авагчийн байгаа газарт аль болох ойрхон байрлуулах; 

 Механик ажиллагаатай тоног төхөөрөмжид чичиргээний хамгаалалт 
суурилуулах; 

 Зарим тоног төхөөрөмжийг ажиллуулах болон тодорхой үйл ажиллагааг 
хэрэгжүүлэх цагийг хязгаарлах (ялангуяа орон нутагт үйл ажиллагаа явуулах 
хөдөлгөөнт эх үүсвэрүүд үүнд хамрагдана); 

 Дуу чимээний эх үүсвэрийг мэдрэмтгий хүлээн авагчаас холдуулан 
байршуулах, хаалт хамгаалалт хийх; 

 Гомдол саналыг хүлээн авч бүртгэх болон зохих хариу өгөх арга механизм 
бий болгох;  

 Тэсэлгээний ажиллагааг явуулахдаа агаарын дэлбэрэлт, чичиргээний 
талаархи үндэсний болон олон улсын холбогдох стандартын дагуу 
гүйцэтгэнэ.  

 
Түүнчлэн дараах шилдэг арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлнэ: 

 Дуу чимээ гаргаж болзошгүй, аливаа хэвийн бус уурхайн үйл ажиллагаа 
явуулахдаа ойр орчмын оршин суугчдад мэдэгдэж байх; 

 Чимээ шуугиан ихтэй машин, тоног төхөөрөмжийг мэдрэгч, хүлээн авагчдаас 
аль болох хол байрлуулах; 

 Мэдрэгч, хүлээн авагч ойр байхад чимээ шуугиан их гаргадаг машин, тоног 
төхөөрөмжүүдийг зэрэг ажиллуулахаас зайлсхийх; 

 Зөвхөн сайн ажиллаж байгаа, чимээ намсгагчийн түвшин нь стандартад 
нийцэж буй машин тоног төхөөрөмжийг ажиллагаанд оруулах; 

 Хөдлөх, зогсохдоо шаардлагагүйгээр хурд нэмэх, тормозлох зэргээр 
чахруулахгүй байх, түүнээс  зайлсхийх замаар гарах чимээг хамгийн бага 
түвшинд барих. Тэрчлэн ухрах дохиоллын дуу чимээнээс сэргийлэхийн тулд 
машин, тоног төхөөрөмжийг аль болох цөөн ухраах;  

 Байршлын үнэлгээ хийхдээ дуу чимээг хянах, багасгах арга хэмжээ авах 
боломжтой эсэхийг харгалзаж байх. 

 
Шөнийн цагаар явагдах үйл ажиллагаанд чимээ шуугианыг арилгахад чиглэгдсэн 
нэмэлт  арга хэмжээнүүдийг дараахь байдлаар авч хэрэгжүүлэх: 
 Тэсэлгээний үйл ажиллагааг зөвхөн өдрийн цагаар хийж; 
 Машины хурдны хязгаарт хяналт тавих;  
 Тоног төхөөрөмж, машин техникт байнгын үзлэг шалгалт хийж байх; 
 Чимээ шуугиан гаргадаг үйл ажиллагааны дуу чимээг шалгаж байх;  
 Бүтээн байгуулалтын үед богиносгосон цагаар ажиллуулах. 

 
ОТ чимээ шуугиантай холбогдон гарсан гомдол саналыг тухай бүр бүртгэн авч, 
хариу арга хэмжээ авч байна. Ялангуяа чимээ шуугиан ихтэй үйл ажиллагааг зөвхөн 
өдрийн цагаар явуулна.  
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Тэсэлгээ 
Хэдийгээр зөвшөөрөл бүхий газрын ойр орчим саад болох хүн мал байхгүй учир 
тэсэлгээнээс онцын сөрөг нөлөөлөл гарахгүй боловч, нутгийн оршин суугчдаас гарах 
гомдол, саналыг хамгийн бага байлгах зорилгоор тэргүүний арга ажиллагааг 
хэрэглэн тэсэлгээний ажил эхлэхийн өмнө дууриалган туршилт хийж үзэх ба 
тэсэлгээг хоорондоо зайтайгаар хийж байх болно. Тэсэлгээтэй холбоотойгоор 
гомдол гарсан тохиолдолд ОТ гомдлыг барагдуулах арга хэмжээг авч ажиллана. 
Чичирхийллээс үүдсэн сөрөг нөлөөллийг бууруулахад чиглэгдсэн тусгай арга 
хэмжээнүүдэд дараах зүйлсийг хамруулна. Үүнд: 

 Нүхний диаметрийг багасгах; 

 Тэсрэх бодисыг хэсэглэн тусгаарлаж, дэс дараалан тэслэх; 

 Хамгаалалттгүй, ил тэсэлгээ хийхээс зайлсхийх; 

 Тэсрэх бодисыг зохих ѐсоор тусгаарлах; 

 Хаалт, хамгаалалтын тоо ширхэг, чанарт анхаарах; 

 Тэсэлгээг зөвхөн өдрийн цагаар хийж гүйцэтгэх; 

 Тэсэлгээний орчин үеийн техник технологи хэрэглэх; 

 Тэсэлгээний ажлын төлөвлөгөө боловсруулж, тэсэлгээний горимд хамгийн 
сайн техник технологи ашиглах замаар тэсэлгээг оновчтой болгох, нутгийн 
иргэдэд мэдэгдэж, танилцуулж байх; 

 Шаардлагатай үед өртөмхий газарт тэсэлгээний мониторинг хийх;  

 Мониторингийн судалгааны дүнд үндэслэн тэсэлгээний горим болон 
гүйцэтгэлийг сайжруулах. 

 

2.9. Газар хөдлөлийн нөлөөлөх байдал, үнэлгээ 
 
2.9.1. Газар хөдлөлийн нөхцөл байдал  
 
Газар хөдлөлийн аюулын үнэлгээг Оюу Толгойн лицензийн талбайд Найт Пиезолд 
компани ба ШУА-ийн одон орон, геофизикийн судалгааны төв (Газар хөдлөлийг 
судлах төв)  хийсэн. Энэхүү үнэлгээгээр Оюу Толгой орчмын нутаг дэвсгэр нь 
дорнод Монголын нутаг дэвсгэртэй харьцуулахад харьцангуй бага газар хөдлөлийн 
идэвхтэй гэдэг нь тогтоогдсон. Гэвч баруун өмнөд Сибирээс говь хүртэл 1700 км 
үргэлжлэх тектоникийн идэвхтэй уулсын бүс Монгол Алтай нь Оюу Толгойн баруун 
талд оршдог. Монгол Алтайн зүүн үргэлжлэл буюу Говь Алтайн уулс нь Оюу 
Толгойгоос баруун тийш 50-100 км зайтай талбайд ирж төгсдөг. Дээрх үнэлгээн дээр 
тулгуурлаж газар хөдлөлийн холбогдох үзүүлэлтийг сонгосон. Үүнд:  

 Уурхайн үйлдвэрийг байгуулах хэсэгт газар хөдлөлийн хамгийн их хурдатгал 
нь 0.06 байх ба энэ нь 475 жилийн туршид нэг тохиолддог (магадлал нь 50 
жилийн хугацаанд 10%-иар нэмэгдэнэ). Энэ нь UBC Zone 1-д багтах бөгөөд 
төлөвлөлтийг үүн дээр үндэслэн хийхийг зөвлөсөн. ОХУ-ын барилгын норм, 
дүрэм буюу СНИП II-7-821-ээр бол газар хөдлөлийн идэвхи нь 6 баллын 
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бүсэд багтах хэсэгт нь ердийн байгууламж, 7 баллын хэсэгт нь гол чухал 
байгууламжийг барьж ашиглана.       

 Суурийн шалгуур үзүүлэлтүүд нь хөрсний төрлөөс хамаарна. Энэ дэвсгэрт 
голчлон суурь чулуулаг эсвэл хатуу нягт ихтэй хурдас 15 м-ээс багагүй гүнтэй 
байдаг. Энэ хэсэгт дээр дурдсанаас илүү зузаан сэвсгэр болон тогтвор 
муутай хөрс байхгүй.  

 
2.9.2. Газар хөдлөлийн нөлөөлөл 
 
Далд уурхайн хонгил хөндийг байгуулах үед уурхайн хоосон орон зайд дээрээс чулуу 
шороо нурах бага хэмжээний газар хөдлөл, чичирхийлэл үүсэх магадлалтай. Ийм 
төрлийн газар хөдлөл, чичирхийлэл зөвхөн уурхайн үйл ажиллагааны хэсэгт 
мэдэгдэж болно. Хагарал ихтэй эрдэс баялгууд нь хагаралтай хэсгийн алслагдсан 
зүүн хэсэгт байрладаг ба энэ хэсэгт зарим чичирхийлэлт ажиглагдаж байсан байна. 
Үндсэн хагарлаас хол байрлах байршил болон энэ хэсэгт томоохон чичирхийллүүд 
тохиолдож байгаагүй зэргээс авч үзэхэд энэхүү хагарлын системд аливаа хөдөлгөөн 
гарах магадлал бага байж болох юм.    

Газрын гадаргуу дээр үзүүлэх ХХБ ба ХЧО-ын жин болон ил уурхайн ухалт зэргээс 
газар хөдлөлийн буюу чичирхийллийн зарим үзэгдэл энэ хэсгүүдэд ажиглагдаж 
болох ч энэ нь ил уурхай дахь тэсэлгээнээс үүсэх чичрэлтээс харьцангуй бага байх 
магадлалтай. “Солонго хагарал” зэрэг газарт байх хагарлууд нь идэвхтэй гэж 
тооцогддогггүй бөгөөд үүн дээр хөдөлгөөн үүсэх магадлал тун бага байдаг (Хүснэгт 
2 - 58).     

ХҮСНЭГТ 2 - 58. ГАЗАР ХӨДЛӨЛ, ЧИЧИРХИЙЛЛИЙН НӨЛӨӨЛЛИЙН ЭРСДЭЛ 
Нөлөөлөл Магадлал Үр дагавар Уршиг 

Уул уурхайн үйл ажиллагааны улмаас 
үүсэх газар хөдлөл, чичирхийлэл  Болзошгүй Дунд Дунд 

 
 
2.9.3. Газар хөдлөлийн болзошгүй нөлөөллийг бууруулах, арилгах арга хэмжээ  

Тухайн талбайд үүсч болох чичирхийллийн аливаа үзэгдэл нь хамгийн бага буюу 
төслийн барилга байгууламжуудын дизайныг түүнд зориулан тусгайлан хийсэн тул 
бүс нутгийн боломжит газар хөдлөл, чичирхийлэлтэй харьцуулахад харьцангуй бага 
байх нөхцөлтэй боловч ил уурхайн карьер дахь хагарлын дагуух хөдөлгөөнтэй 
холбоотой аливаа чичирхийлэл, эсвэл аюулгүй байдлын эрсдэл нэмэгдсэн 
тохиолдолд уурхайн ерөнхий төлөвлөгөөнд өөрчлөлт оруулах шаардлага гарч 
болно.   
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2.10. Түүх, соѐлын дурсгалт зүйлст нөлөөлөх байдал, үнэлгээ 
 
2.10.1. Төсөл хэрэгжих орчны түүх, соѐлын дурсгалт зүйлс 
 
2.10.1.1. Тусгай хамгаалалттай газар нутаг 
 
Монгол Улсын “Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай” хууль 1995 оны 4 дүгээр 
сарын 1-ний өдөр батлагдсан. Энэхүү хуулиар тусгай хамгаалалттай газар нутгийн 
хил хязгаар, менежмент, ашиглалтыг зохицуулна. Улсын тусгай хамгаалалттай газар 
нутгийг дараахь байдлаар ангилна: 

 Дархан цаазат газар; 
 Байгалийн цогцолборт газар; 
 Байгалийн нөөц газар; 
 Дурсгалт газар. 

Өмнөговь аймгийн хэмжээнд улсын тусгай хамгаалалттай газар нутаг нийт нутаг 
дэвсгэрийн 21.1% буюу 3.490.894 га газрыг хамарна. Үүнд дархан цаазат газар 1,  
байгалийн цогцолборт газар 1, байгалийн нөөц газар 1 хамаарагдана. Эдгээр газар 
нутаг тус бүрийн талбайг Хүснэгт 2 - 59-д харуулав.  
 

ХҮСНЭГТ 2 - 59. ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН УЛСЫН ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТТАЙ ГАЗАР НУТАГ 

Тусгай хамгаалалттай газар нутаг Нийт хамрах 
талбай (га) 

Өмнөговь аймгийн нутаг 
дэвсгэрт эзлэх талбай  (га) 

Говийн бага дархан цаазат газар  A & B 1.839.176 1.291.927 
Говь Гурван сайханы байгалийн 
цогцолбор газар  2.694.737 2.171.737 

Загийн усны  байгалийн нөөц газар  273.606 27.230 
Нийт 4.807.519 3.490.894 

 
 
Говийн бага дархан цаазат газар   
Говийн бага дархан цаазат газар нь 1993 онд хулангийн (Equus hemionus) идээшил 
нутгийг хамгаалах нэн тэргүүний зорилготой байгуулагдсан. Энэ нутаг нь А, Б гэсэн 2 
хэсгээс бүрдэх ба Өмнөговь аймгийн Номгон, Баян-овоо, Ханбогд сумдын нутаг 
болон Дорноговь аймгийн Хатанбулаг сумын өмнөд хэсгийн 1.839.176 га талбайг 
хамарна. ГБДГ нь зүүн өмнөд говийн бүсийн экологийн шинж төрхийг төлөөлсөн 
бөгөөд байгалийн унаган тогтоц, хэвшинжийг хадгалж үлдсэн нутаг юм. Мөн хулан 
(Equus hemionus), хар сүүлт (Gazella subgutturosa) зэрэг бүс нутгийн ховор болон нэн 
ховор зэрлэг амьтдын үндсэн идээшил газар болно. 
 
Говь Гурвансайханы байгалийн цогцолборт газар 
Говь Гурвансайханы байгалийн цогцолборт газар нь 1993 онд говийн эмзэг, 
давтагдашгүй  экосистемийг хадгалж үлдээх зорилгоор байгуулагдсан юм. Энэ нутаг 
нь уурхайн баруун талд Сэврэй, Баяндалай, Булган, Ханхонгор, Хүрмэн, Гурвантэс 
сумдыг хамарсан 2.7 сая га талбайг эзэлдэг. Энэхүү байгалийн цогцолборт газрыг 
ашиглалтын  гурван бүсэд хуваадаг: 
 Ашиглалтын тусгай бүс 233.400 га (нийт талбайн 10.7%); 
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 Аялал жуулчалын бүс 400.800 га (нийт талбайн 18.5%); 

 Хязгаарлагдмал ашиглалтын бүс (нийт талбайн 70.8%). 

Говь Гурвансайханы байгалийн цогцолборт газар нь Говь-Алтай мужийн цөлийн 
хээрийн бүх ургамлын зүйлийн 50 орчим хувийг эзэлдэг ба 48 ургамлын аймгийн 290 
гаруй зүйлийн судалт ургамлын нутаг юм. Байгалийн цогцолборт газарт цоохор 
ирвэс, аргаль, хар сүүлт, шилүүс, мануул мий зэрэг амьтад байх ба эдгээр нь бүгд 
Монгол Улсын “Улаан ном”-д орсон байдаг. Мөн энэ бүсэд Гималайн хажир (Gyps 
himalayensis), сахалт ѐл (Gypaetus barbatus), тарамын бүргэд (Aquila chrysaetos), 
Алтайн хойлог  (Tetraogallus altaicus) зэрэг 246 шувуудын зүйл бүртгэгдсэн байна. 
Эдгээр зүйлүүдийн 99 нь нүүдэллэн ирж, үр төлөө гаргадаг бол 34 нь бүтэн жилийн 
турш суурин оршдог байна.   
 
Загийн ус байгалийн нөөц газар 
Загийн Ус байгалийн нөөц газрыг 1996 онд заган ой (Saxaul forests) болон хар сүүлт 
зээрийн (Goitered Gazelle) идээшил нутгийг хамгаалах зорилгоор тусгай 
хамгаалалтад авсан. Байгалийн нөөц газар нь уурхайн зүүн хойд хэсэгт Дундговь 
аймгийн Өлзийт сум, Дорноговь аймгийн Мандах сум, Өмнөговь аймгийн Манлай 
сумдыг хамарсан 273.60 га талбайг эзэлдэг. Загийн Ус бол заган ойн тархалтын 
хойд хэсэг юм. Бусад цөл хээрийн ургамалжилтад баглуур Anabasis Allium-Stipa), 
хялгана (Anabsis-Stipa), Бор бударгана Salsola passerine багтана.    
 
Жигүүртний чухал ач холбогдолтой нутаг 
Оюу Толгойгоос БНХАУ-ын хил хүрэх зам нь шувуудын чухал ач холбогдолтой нутаг 
болох Галбын говийг дайрч өнгөрдөг. Энэ газар нь Говийн бага дархан газар нутгийн 
А болон Б хэсэгт оршино (Зураг 2 - 87). Энэ жигүүртний чухал ач хлбогдолтой 
нутгийг ороосон толгод бүхий цөлийн хөндий, элсэн манхан, хайлаас, заган ойтой 
голын хуурай сайр зэрэг нь дэлхийн ба орон нутгийн хэмжээнд ховор зүйлийн шувуу 
болох Идлэг шонхор (Falco cherrug), Зээрд шонхор (Falco naumanni), Жороо Тоодог 
(Chlamydotis Undulate) зэрэг шувуудын амьдрах тохиромжтой газар нутаг болно.    
 
Энэ газар нутаг нь Хулан жороо (Mongolian Ground jay Podoces hendersoni), Загийн 
бор шувуу (Saxaul sparrow Passer ammodendri), Монгол ногтруу (Pallas’s sandgrouse 
Syrrhaptes paradoxus) зэрэг хээрийн болон цөлийн олон зүйлийн амьтан, ургамлын 
амьдрах орчныг бүрдүүлж өгдөг. Эндэхийн нутагт дэлхийн болон бүс нутгийн 
хэмжээнд устаж буй зүйлүүд болох Азийн хулан (Asiatic wild ass), харсүүлт (Gazella 
subgutturosa), Монгол харсүүлт (Procapra Gutturosa), аргаль (Ovis ammon), янгир 
ямаа (Capra sibirica), соотон алагдай (Euchoreutes naso) нутагладаг. 
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ЗУРАГ 2 - 87. ШУВУУДЫН ЧУХАЛ АЧ ХОЛБОГДОЛТОЙ ГАЗАР НУТАГ (ТХГН)  

  

2.10.1.2. Түүх соѐлын өв дурсгал  
 
Монголын ШУА-ийн Археологийн Хүрээлэн (МШУААХ) лицензийн талбайн анхны 
археологийн судалгааг 2001 оны 11 дүгээр сард Оюу Толгойн талбайн эргэн тойрны 
өргөн газрыг хамруулан хийж эхэлсэн. Судалгааны үр дүнгээс төслийн газар нутгийн 
эргэн тойрны уул, дов толгодод, ялангуяа Оюу Толгойгоос баруун өмнө зүгт 17 км-т 
орших Жавхлант уулын хавьд олон тооны хадны сүг зураг байгааг олж мэдсэн. 
Судалгаагаар ОТ-н лицензийн талбайд төв болон өмнөд Оюугийн нам гүвээ 
толгодод хуучны зэсийн дөрвөн ч малтлагыг илрүүлсэн. Эдгээр нь хурдас 
чулуулгааар дүүрсэн байсан ба АММИ компаний геологич н.Гарамжав анх  
илрүүлжээ. н.Гарамжав нь 1998 онд анх энэ талбайгаас чулуун багаж зэвсгийг 
илрүүлж байсан байна. Мөн хадны 2 сүг зураг уурхайн лицензийн талбайн баруун 
захаас олдсон.  
 
Дөрвөн гүехэн уурхайд 2002 онд нарийвчилсан малталт хийгдсэн төдийгүй төв 
болон өмнөд Оюугийн ашигт малтмалын бүсэд багтсан байсан бөгөөд ил уурхайн 
ашиглалтын явцад устгагдсан. Малталтын болон судалгааны үр дүнг 
н.Цэвээндоржийн номд танилцуулсан байна. Уг тайланд 10 м х 10 м хэмжээтэй, 2.8 
м гүн уурхай тус бүрийн малталтын олон төрлийн давхаргыг тайлбарласан.  
Малталтаар чулуун уурхай, малтлагын хэрэгсэл, амьтны яс болон 18, 19 дүгээр 
зууны хүмүүсийн материаллаг соѐлын үлдэгдэл олдсон. Эдгээр 4 уурхайгаас олдсон 
эд зүйлсийг МШУААХ бүртгэн авч, Улаанбаатар хот дахь хүрээлэнд байрлуулсан 
байна. Уурхайн баруун захад хадны хоѐр сүг зураг олдсон. Уурхайн дицензийн 
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талбайн хойд сектороос хоѐр чулуун олдворыг ухаж гаргасан. Эдгээр газруудаас 
хүний араг яс, үлдэгдэл олдоогүй ба шашны зан үйлтэй холбоотой, амьтны өргөлийн 
газар байх магадлалтай гэж тайланд дүгнэсэн. Уг тайланд нутаг дэвсгэрийн 
хэмжээний олдворуудтай адил байна гэж тэмдэглэсэн байна.   
  
2002 оны 9 дүгээр сарын 3-ны өдөр МШУААХ-аас ирүүлсэн албан тоотод Оюу 
Толгойд уурхайн ашиглалт болон эдгээр газруудыг ашиглахад татгалзахгүй тухай 
мэдэгджээ. Энэ мэдэгдэл “Монголын соѐлын өв, дурсгалыг хадгалан хамгаалах 
тухай” хуулийн шаардлагатай нийцэж байгаа болно. Нэг болон 4 дүгээр цэг болох ил 
уурхай бүгд баруун өмнөд болон төв Оюугийн ил уурхай барихаар төлөвлөж буй 
газар нутаг, хаягдал чулуулгийн ойролцоо оршино. 5 ба 6 дугаар цэгээс олдсон хоѐр 
чулуун тогтоц нь төлөвлөж буй баяжуулах үйлдвэрийн ойр орчимд байрлана.  
 
Уурхайн зөвшөөрлийн талбайн баруун хойд буланд 7 болон 8 цэг буюу хадны 2 сүг 
зураг нь байрлана. Энэ шатанд өөр газрыг малтах төлөвлөгөөгүй байгаа бөгөөд 
эдгээр газруудыг хамгаалах асуудал Оюу Толгойн соѐлын болон өв дурсгалын 
хамгаалах төлөвлөгөөний нэг хэсэг болно. Төслийн үйл ажиллагааны явцад эдгээр 
газруудыг ухаж малтах  шаардлага гарвал мөн өөр хувилбар, сонголт байхгүй 
тохиолдолд эдгээр эртний дурсгалт зүйлүүдийг дахин байршуулах асуудлыг хуулийн 
дагуу зөвлөгөө авсны үндсэн дээр гүйцэтгэнэ. Дээрх газруудаас гадна Босоо ам №1 
ба №2-ыг ухаж байх үед 23 ширхэг динозаврын чулуулжсан өндөг олдсон.  
 
Цэрдийн үеийн эдгээр өндгүүдийг нэгэнт гарган авсан болохоор цаашид судлах 
зорилгоор шилжүүлсэн болно. OT нь 2002-2003 оны хооронд Жавхлант уулын 
хээрийн судалгаа явуулахыг МШУААХ-д хүссэн. Энэ уул нь нэлээд алдартай бөгөөд 
нутгийн ардад соѐлын чухал зүйлийг хадгалан үлдээсэн уул юм.  Жавхлант уулын 
орой дээр том хэмжээний овоо байх бөгөөд шашны чухал ач холбогдолтой. Тус бүс 
нутгийн хэмжээнд олон гүвээ толгод дээр жижиг хэмжээний овоо байх бөгөөд 
уламжлалт соѐлын чухал бүрэлдэхүүн хэсэг юм. 
 
Жавхлант уулын оргил дээр 300 гаруй дүрс бүхий 200 гаруй хадны сүг зураг бий. 
Эдгээрийг ОТ төслийн санхүүжилтээр МШУААХ-ийн гаргасан “Жавхлант уулын 
хадны сүг зураг” хэмээх номонд баримтжуулан үлдээсэн. Жавхлант уулаас олдсон 
олдворууд болон урлагийн бүтээл нь өөр хаанаас ч олдоогүй бөгөөд шинэ чулуун 
зэвсгийн үеэс хүрэл зэвсгийн үе хүртэлх хугацааг төлөөлж байна. Эдгээр 
археологийн болон соѐлын үнэт дурсгалуудыг хамгаалах урт хугацааны 
менежментийн асуудлыг орон нутгийн засаг захиргаатай ОТ хамтран төлөвлөнө.    
 
“Оюу Толгой” ХХК ШУА-ийн Археологийн хүрээлэнтэй 2002 оноос хойш хамтран 
ажиллаж байгаа бөгөөд 2010 онд автозамын шинэчилсэн зурвас болон эрчим хүчний 
шугам татах зурвасын дагуу болон байнгын нисэх онгоцны буудал барих талбай 
зэрэг лицензийн талбайгаас гадна орших зарим газруудад археологийн тандалт 
судалгааг хийлгэсэн. Дээрх судалгааны үед дараах зүйлсийг олж илрүүлсэн байна.   
 
(A). Оюу Толгойгоос Гашуун Сухайтын чиглэлийн шинэчилсэн замын дагуу хийсэн 

хайгуул судалгаагар нийт 6 дурсгал, чулуун зэвсгийн үлдэц 2 тус тус илэрчээ 
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(Зураг 2 - 88.  Оюу Толгой-Гашуун сухайт чиглэлийн замын дагуу илэрсэн 
булш). Үүнд: 
 Дурсгал-01. Оюу Толгойгоос Гашуун Сухайт хүрэх автозамын урд зуувин 

хэлбэрийн чулуун дараастай нэгш булш;  
 

 Дурсгал-02. Дээрх дурсгалын зүүн талд дугуй хэлбэртэй, овгор чулуун 
дараастай нэг булш (дараасны төв хэсэг нь хонхор); 
 

 Дурсгал-03. Намхан толгойн урд энгэрт орших чулуун хорооны өмнө талд 
зуувин хэлбэрийн цөөн тооны чулуун дараас бүхий нэг булш; 
 

 Дурсгал -04. Дээрх дурсгалаас баруун урд зүгт 51 м зайд нарийн сайрын 
хойд эрэг дээр зуувин хэлбэртэй, цөөн тооны чулуун дараас бүхий нэг 
булш; 

 
 Дурсгал-05. Оюу Толгойгоос Гашуун Сухайт хүрэх автозамын баруун талд 

дугуй хэлбэртэй, шигүү чулуун дараастай нэгш булш;  
 

 Дурсгал-06. Оюу Толгойгоос Гашуун Сухайт хүрэх автозамын зүүн талд 
зуувин хэлбэртэй, жижиг чулуун дараастай нэгш булш байна. Булшны 
дараасыг хийхдээ чулуун зэвсгийн үеийн нэгэн үлдцийг ашиглажээ.  

 

 
ЗУРАГ 2 - 88.  ОЮУ ТОЛГОЙ-ГАШУУН СУХАЙТ ЧИГЛЭЛИЙН ЗАМЫН ДАГУУ ИЛЭРСЭН БУЛШ 

 
(B). Эрчим хүчний шугам татах зурвасын дагуу хийсэн хайгуул судалгааны явцад 

2 дурсгал илэрсэн (Зураг 2 - 89. Эрчим хүчний шугам татах зурваст илэрсэн 
булш): 
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 Дурсгал-01. Уулын баруун урд бэлд зуувин дугуй хэлбэрийн дараастай нэг булш 
(дараасны төв хэсэг чулуугүй); 
 

 Дурсгал-02. Дээрх дурсгалаас баруун тийш 340 м зайд зуувин дугуй хэлбэрийн 
чулуун дараастай нэг булш.  

 
ЗУРАГ 2 - 89. ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ШУГАМ ТАТАХ ЗУРВАСТ ИЛЭРСЭН БУЛШ 

 
(C). Нисэх онгоцны буудлын талбайн хойд хэсэгт орших хайгуулын талбайгаас 

илэрсэн дурсгалууд: 
 Дурсгал-01. Намхан толгойн урд энгэрт дугуй хэлбэрийн чулуун дараастай 

(дараас чулуу нь голоороо сийрэг) нэг булш; 
 

 Дурсгал-02. Барсгар хадтай уулын урд энгэрт зуувин дугуй хэлбэрийн чулуун 
дараастай нэг булш;  
 

 Дурсгал-03. Дээрх дурсгалын баруун талд 40 м зайд дөрвөлжин хэлбэртэй битүү 
чулуун дараастай нэг булш.  
 

(D). Түүвэр олдвор. Хайгуул судалгааны ажлын явцад 2 газраас цөөн хэдэн 
чулуун зэвсгийн зүйлс түүвэрлэсэн байна. Эхний газар нь Оюу Толгойгоос 
Гашуун Сухайт хүрэх автозамын дагуух “Дурсгал-01” болон “Дурсгал-02”-ын 
ойр орчмоос, харин нөгөө хэдийг нь “Дурсгал-06”-ийн дэргэдээс түүвэрлэсэн 
байна.  
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ЗУРАГ 2 - 90. ЧУЛУУН ЗЭВСГИЙН ЗҮЙЛС 

 
2010 оны археологийн хайгуул судалгаагаар нийт 12 дурсгал илрүүлэн олж 
бүртгэсэн (жнь: Зураг 2 - 90. Чулуун зэвсгийн зүйлс) бөгөөд тэдгээрээс 11 нь бүтээн 
байгуулалтын ажлын явцад өртөж устаж болзошгүй тул хамгаалж, судлах 
шаардлагатай гэж үзжээ. 
 

2.10.2. ТХГН болон түүх, соѐлын дурсгалт зүйлст үзүүлж болзошгүй нөлөөлөл 
 
Тусгай хамгаалалттай газар нутагт учруулах сөрөг нөлөөлөл  
ОТ уурхай болон дагалдах байгууламжуудыг барьж байгуулахад Өмнөговь аймгийн 
нутаг дэвсгэрт буй тусгай хамгаалалттай газруудад учруулах ямар нэгэн шууд сөрөг 
нөлөөлөл байхгүй (Хүснэгт 2 - 60). 

Соѐлын өв санд учруулах сөрөг нөлөөлөл 
Монголын ШУА-иас Оюу Толгойн орчимд хийсэн археологийн судалгаагаар уурхайн 
болон баяжуулах үйлдвэрийн ажиллагаанд шууд өртөгдөх нэлээд газруудыг 
тодорхойлсон байна. Тусгай зөвшөөрөлтэй талбай дотор хийсэн судалгаагаар 
дараахь зүйлсийг илрүүлсэн байна. Үүнд: 

 Төв болон өмнөд Оюу уулын орчмын нам толгодуудад зэсээр хийсэн дөрвөн 
ширхэг эд зүйл; 

 Зөвшөөрөл бүхий талбайн баруун хил орчимд хоѐр ширхэг сүг зураг;  

 Уурхайн зөвшөөрөл бүхий талбайн хойд хэсэгт хоѐр ширхэг чулуун олдвор. 

Зэсээр хийсэн дөрвөн эд зүйл нь төв болон өмнөд Оюу уулын хүдэртэй бүсээс 
олдсон тул ил уурхайн үйл ажиллагаагааны нөлөөгөөр тэднийг эвдэлж гэмтээхгүйн 
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тулд нарийвчилсан малталтыг 2002 онд эхлүүлсэн байна. Малталтын дүнг 
Цэвээндорж болон бусад хүмүүс тайландаа тусгасан (2002). Зэсээр хийсэн энэ 
дөрвөн эд өлгийн зүйлсийг (чулуугаар хийсэн алхны толгой гэх зэрэг) Монголын 
ШУА-ийн Археологийн хүрээлэн гарган авч, бүртгэн Улаанбаатар хотод 
хүрээлэнгийн байрандаа байршуулсан. 2002 оны 9 дүгээр сарын 3-нд Монголын 
ШУА-ийн Археологийн хүрээлэнгээс Оюу Толгой ХХК-д ирүүлсэн албан бичигтээ ОТ-
н уурхайн үйл ажиллагаа явуулахад татгалзах зүйлгүй хэмээн дурьдсан байна.  

Зөвшөөрөл бүхий уурхайн талбайн хамгийн баруун хойд хэсэгт байрлах хоѐр сүг 
зургийн хувьд одоогийн байдлаар энэ хэсгийн талбайд аливаа эвдрэл, гэмтэл 
учруулахуйц үйл ажиллагаа төлөвлөгдөөгүй байгаа бөгөөд энэхүү байршил 
газруудыг хамгаалах асуудлыг Оюу Толгойн соѐлын болон бусад үнэт өвийг 
хамгаалах төлөвлөгөөнд тусгана.  

Баяжуулах үйлдвэрийн бүс нутагт оршиж буй хоѐр чулуун олдворыг мөн Монголын 
ШУА-ийн Археологийн хүрээлэн малтан гаргаж авсан бөгөөд энэхүү газарт хүний 
шарил, үлдэгдэл олдоогүй байна.  Монголын ШУА-ийн Археологийн хүрээлэн энэ 
газрууд нь шашны зан үйлтэй холбоотой амьтны тахилгын газар байсан байх 
магадлалтай гэж дүгнэжээ.   

Дээрх газруудаас гадна 1 ба 2 дугаар цооногт малтлага хийх үеэр цэрдийн 
бүрхүүлийн давхаргын суурь орчмоос нийт 23 ширхэг динозаврын өндөг олдсон 
байна. Энэ нь Цэрдийн галвын үеийнх байна. Өндгүүдийг МУ-ын Шинжлэх ухаан 
технологийн их сургуулийн Палеонтологийн тэнхим малтан гаргаж, судлахаар авч 
явсан байна. Өндгүүдийг хүлээн авснаа проф, Ч. Минжин 2005 оны 10 дугаар сарын 
11-нд АММИ ХХК–д ирүүлсэн захидлаараа баталгаажуулжээ. Дараах зурагт олдсон 
динозаврын өндгүүдийг харуулав.  

 

ЗУРАГ 2 - 91. НЭГДҮГЭЭР ЦООНОГООС ОЛДСОН ДИНОЗАВРЫН ӨНДӨГ 
Эх үүсвэр:  Citrus, 2010 

 
Төслийн хүрээнд өнгөн болон гадаргуугийн доорхи үеийн хөрсийг хуулах ажиллагаа 
явагдах бүх газарт булшлагдсан үлдэгдэл, урьд нь нээгдээгүй, эртний суурьшил 
газар байж магадгүй тул олдвор байх магадлалын журмыг (Chance Finds Procedure 
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дүрмийг) баримтлан ажиллана. ОТ-н бүх ажилчид, гүйцэтгэгчид болон туслан 
гүйцэтгэгчдэд энэ дүрмийг танилцуулж сургана.   

 
ХҮСНЭГТ 2 - 60. ТҮҮХ СОЁЛЫН ӨВ БОЛОН ТХГН-Т УЧРУУЛАХ СӨРӨГ НӨЛӨӨЛЛИЙН ЭРСДЭЛ 

Сөрөг нөлөөлөл Магадлал Үр 
дагавар Уршиг 

Уурхайн үйл ажиллагаа явуулж байх үед 
археологи, түүх дурсгалын олдворуудыг 
гэмтээх  

Болзошгүй Дунд Дунд 

Палеонтологийн чулуужсан үлдэгдлийг 
гэмтээх  Болзошгүй Дунд Дунд 

Тусгай хамгаалалттай газар нутагт учруулах 
сөрөг нөлөөлөл Болзошгүй Дунд Дунд 

 
 
2.10.3. ТХГН болон түүх, соѐлын дурсгалт зүйлст үзүүлж болзошгүй 
нөлөөллийг бууруулах, арилгах 
 
Оюу Толгой төслөөс Өмнөд говийн дархан цаазат газар, түүний орчны бүсэд зэрлэг 
амьтан, ургамлын болон дэд бүтэц бүхий зурвас газруудын (Оюу Толгойгоос БНХАУ-
ын хил хүртэлх зам ба эрчим хүчний шугамын зурвас) менежментийг сайжруулахад 
дэмжлэг үзүүлэхийг санал болгож байгаа. Популяци, байршил нутгийн ашиглалт, 
нүүдлийн замын талаархи мэдлэгийг дээшлүүлснээр тусгай хамгаалалттай газрын 
дотор буюу гадна хийгдэх ажлын талаархи мэдээлэлд суурилсан шийдвэр гаргах 
боломжтой болно. Судалгаа нь Оюу Толгойн зүгээс тээвэрлэлтийн үйл ажиллагааг 
зохион байгуулах болон дэд бүтцийн асуудлыг шийдвэрлэхэд амьтны аймагт 
үзүүлэх нөлөөллийг хамгийн бага түвшинд байлгахад дэмжлэг үзүүлснээр орон 
нутгийн эрх бүхий байгууллагаас зэрлэг амьтан, ургамлыг илүү найдвартай 
хамгаалах боломжийг бүрдүүлэх юм. Энэ талаар “Оюу Толгой” ХХК бодитой арга 
хэмжээ авч, дээр санал болгосны дагуу Говийн бага дархан цаазат газар болон 
Загийн усны байгалийн цогцолбор газарт “Дүйцүүлэн хамгаалах хөтөлбөр”-ийг 
хэрэгжүүлэх шаардлагатай.  

Соѐлын өв, санд учруулах нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 
“Соѐлын өвийг хамгаалах тухай” хуулинд археологийн олдворын тухай холбогдох 
сумын Засаг даргад мэдэгдэж, хийсэн судалгаа, эрэл хайгуул, малтлагын дүнг 
гаргаж өгнө гэж заасан байдаг. Судалгаа, шинжилгээний ажил хийгдэж дууссаны 
дараа малтлага хийсэн газар нь сумын Засаг даргын мэдэлд очно. Түүх соѐлын, 
шинжлэх ухааны болон археологийн үнэт зүйлс олдсон газар, хөрсөн доорхи бүх 
баялаг төрийн хамгаалалтад орох ба археологийн аливаа олдвор нь төрийн өмч 
байна. Хуулинд археологийн болон соѐлын үнэт зүйлс нь боломжтой газар бүрт 
олдсон газраа хадгалагдан хамгаалагдах ѐстой гэж заасан байдаг. Байрлал болон 
эд зүйл нь тодорхой эрсдэлтэй байх тохиолдолд судалгааны байгууллага эд зүйлийг 
хөдөлгөн авч явах эрхээр хангагдсан байдаг.  

Оюу Толгойн хувьд ил уурхайн бүсээс олдсон эд зүйлсийг Монголын ШУА-ийн 
Археологийн хүрээлэн Улаанбаатарт байрлах өөрийн лаборатори руу авч явсан 
байна. Хуулиар түүх соѐлын үнэт зүйлсийг тойруулан хамгаалалтын бүс байгуулахыг 
Засгийн газарт зөвшөөрсөн байдаг. Мөн хамгаалалтын бүст гэмтэл учруулж 
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болзошгүй аливаа арга хэмжээ авч явуулахыг хориглосон. ОТ 2002 онд төслийн 
талбайд археологийн судалгааг хийж эхлэнгүүт археологийн болон соѐлын ач 
холбогдол бүхий газруудыг хамгаалж эхэлсэн байна.  

Дээр өгүүлсэнчлэн Оюу Толгойн уурхайн болон ашигт малтмалын баяжуулалтын 
ажиллагаа нь 6 ийм газартай тулгарсан. Эдгээр газруудыг малтаж, хөдөлгөж болох 
эд зүйлсийг малтан гаргаж авсан. Эдгээр газрыг чөлөөлөх, эвдлэх ажиллагаа 
холбогдох хуулийн заалтын дагуу явагдсан бөгөөд нутгийн оршин суугчид болон 
орон нутгийн захиргаанд энэ тухай мэдээллийг хүргэсэн. Төслийн үйл ажиллагаанд 
шууд өртөөгүй газрын хамгаалалтын асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд холбогдох орон 
нутгийн болон төрийн байгууллагууд, ШУА-ийн Археологийн хүрээлэнтэй 
зөвшилцсөний үндсэн дээр соѐлын өв, үнэт зүйлсийг хамгаалах төлөвлөгөө 
боловсруулан хэрэгжүүлэх шаардлагатай. Энэ төлөвлөгөөг төслийн бүтээн 
байгуулалтын ажил эхлэхийн өмнө боловсруулан хэрэгжүүлж эхэлсэн.  

2.11. Нийгэм, эдийн засагт нөлөөлөх байдал, үнэлгээ 
 
2.11.1. Төсөл хэрэгжих орчны нийгэм, эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлтүүд 
  
Оюу Толгой төсөл нь Өмнөговь аймгийн Ханбогд суманд хэрэгжинэ. Уг орд нийслэл 
Улаанбаатар хотоос 550 км зайтай оршдог. Төсөл хэрэгжих орчинд Өмнөговь 
аймгийн хэд хэдэн сум, суурин газар байдаг. Эдгээрээс хамгийн том нь 15 мянган 
хүн амтай, Оюу Толгой ордоос баруун хойш 220 км зайд байрлах, Өмнөговь аймгийн 
төв Даланзадгад хот юм. Даланзадгад хотод нэгдсэн эмнэлэг, техник мэргэжлийн 
сургууль, орон нутгийн нисэх онгоцны буудал, 6 МВт хүчин чадал бүхий нүүрсээр 
ажилладаг цахилгаан станц зэрэг барилга байгууламжтай. Ордод хамгийн ойр 
суурин газар 3000 орчим мянган хүн амтай, ордоос зүүн тийш 45 км зайд оршдог 
Ханбогд сумын төв юм. Түүнчлэн хойд зүгт 310 км зайд, Улаанбаатар орох замд 13.5 
мянган хүн амтай Мандалговь хот, баруун тийш 55 км зайд 1.6 мянган хүн амтай 
Баян-Овоо сумын төв зэрэг харьцангуй ойр орших төв суурин газрууд бий. 

Төсөл хэрэгжих Ханбогд сум нь анх 1924 онд Хадан хошууны Хар-Овооны бууцан 
дээр ганц бор гэртэй “Галба” сум нэртэйгээр байгуулагдаж, анхны даргаар нь 
Д.Үржинзанги томилогдон ажиллаж байжээ. 1941 оны зун нутгийн гүнд байдаг “Их 
булаг” гэдэг газарт нүүн ирж, “Ханбогд” хайрханыхаа нэрээр нэрлэж, одоог хүртэл 
энэ газартаа суурьшсаар байна. 1950–иад оны сүүлчээр ардын аж ахуйтны нэгдэлд 
бүрэн хамрагдсан.  
 
Тус сум нь Монгол улсын өмнөд хилээс 130 км, аймгийн төвөөс 252 км, нийслэл 
Улаанбаатар хотоос 600 км-т алслагдсан бөгөөд өмнө талаараа БНХАУ-тай, баруун 
талаараа Баян-Овоо, хойд талаараа Манлай, Цогтцэций сумд, зүүн талаараа 
Дорноговь аймгийн Хатанбулаг сумтай хил залгана. 1515.1 км2 нутаг дэвсгэртэй. 
Сумын нутаг дэвсгэрт Ханбогд, Жавхлант, Алагбаян, Сангастай, Хоѐрхасар, Галба, 
Гавилуут зэрэг өндөрлөг бэсрэг уул нуруудтай, 100-130 км үргэлжилсэн Галбын говь, 
Дайчингийн говь, Сэвхүүлийн хоолойн элсэн далан, заган шугуй, Уртын гол, Ундайн 
гол, Халзан Хайлаастын гол гэх зэрэг хайлаасан зурвасуудтай, янз бүрийн хэлбэр 
дүрс бүхий боржин чулуун цохиотой. Тогоо, Гурван зээрд, Ухаа Аргалантын агуйнууд 
зэрэг байгалийн өвөрмөц тогтоц бүхий газруудтай. Тус суманд зэс, алт, төмрийн орд 
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байхаас гадна дэлхийд ховор армострон болон Монголит гэдэг газрын ховор 
элементүүд, барилгын материал, палеонтологийн олдвороор элбэг юм. Сумын нутаг 
дэвсгэрт багтах Гашуун Сухайтын боомт нь ард иргэдэд ойр учраас зах зээл хөгжиж, 
аж ахуйн амьдралд нь эерэг нөлөө үзүүлж байгаа сумын нэг юм. 

 
2008-2009 онд хийгдсэн “Өмнөговь аймгийн нийгэм-эдийн засаг, байгаль орчны 
суурь судалгаа” нь Монголд анх удаа хийгдсэн хамгийн анхдагч, шинэлэг ажил 
болсон юм (www.Umnugovi.mn харна уу). Судалгаагаар аймгийн хэмжээнд болон 
Оюу Толгой төслийн хувьд хэд хэдэн санаачилга, ажлыг хэрэгжүүлэхэд нэмэр 
болохуйц мэдээллүүдийг олж авсан байна.  

Дээрх судалгаатай холбогдуулан ОТ төслийн бүсийг тусад нь, түүний дотор ОТ 
төсөлтэй шууд хил залгадаг Ханбогд, Баян-Овоо, Цогтцэций, Манлай сумд болон 
аймгийн төв Даланзадгад сумыг хамарсан суурь мэдээллийг багтаасан нийгэм, 
эдийн засгийн нөлөөллийн үнэлгээ (НЭЗНҮ)-г хийх хэрэгтэй болсон ба уг үнэлгээг 
2009 онд Бодлого судлалын төв болон Хүн амын сургалт, судалгааны төв хамтран 
гүйцэтгэжээ. Энэхүү бүлэгт орсон суурь мэдээллийг Бодлого судлалын төв болон 
Хүн амын сургалт судалгааны төвийн хамтран гүйцэтгэсэн дээрх үнэлгээнд 
түшиглэсэн болно. Эрт дээр үеэс Өмнөговь аймгийн эдийн засгийн гол салбар нь 
мал аж ахуй байсаар ирсэн. Гэвч сүүлийн жилүүдэд үйлдвэрлэлийн салбар, 
ялангуяа уул уурхайн салбар түргэн хурдацтай хөгжиж байна. Энэ нь орон нутгийн 
жижиг бизнест ч  тодорхой нөлөө үзүүлж байна.  

Хүн ам  
2009 онд Өмнөговь аймагт 50681 хүн амьдарч байснаас аймгийн нийт хүн амын 
гуравны нэг нь аймгийн төв Даланзадгад суманд амьдарч байв. Хүснэгт 2 - 61-д 
төслийн орчмын сумд, аймгийн нийт хүн амын тоог харуулав. Оюу Толгой төслийн 
бүсийн 4 сум нь 1500-3000 гаруй хүн амтай. Үүнээс Ханбогд сум хамгийн олон хүн 
амтай бөгөөд Баян-Овоо, Манлай, Цогтцэций сумдтай харьцуулахад сумын төвдөө 
илүү олон хүн амьдарч байна. Даланзадгад, Ханбогд сумын хүн ам сүүлийн хэдэн 
жилд мэдэгдэхүйц нэмэгдэж байна. 

 
 ХҮСНЭГТ 2 - 61. ТӨСЛИЙН БҮСИЙН СУМДЫН ХҮН АМЫН ТОО, 2009 ОН  

Сумдын нэр Нийт хүн амын тоо Сумын төвийн хүн ам Хөдөөгийн хүн ам 
Нийт Эр Эм Нийт Эр Эм Нийт Эр Эм 

Баян-Овоо 1574 767 807 392 189 203 1147 563 584 
Манлай 2450 1219 1231 511 248 263 1999 996 1003
Ханбогд 3154 1521 1633 1198 546 652 1776 895 9881
Цогтцэций 2642 820 842 609 238 371 1053 582 471 
ОТ төслийн нутаг 8685 4257 4428 2710 1221 1489 5975 3036 2939
Даланзадгад 17946 7267 7909 14710 7024 7686 466 243 223 
Аймгийн нийт хүн 
ам 50681 23210 24089 23406 11087 12319 23893 12123 11770 

ОТ төслийн орчмын сумдын нэг өрх дунджаар 3-4 гишүүнтэй байна. Сумдын нийт 
өрхийн 90 гаруй хувь нь одоо амьдран сууж буй сумандаа сүүлийн 3 ба түүнээс дээш 
жил оршин сууж буй өрхүүд байна. ОТ төслийн орчмын сумдаас судалгаанд 
хамрагдсан 285 өрхийн 19 хувийг өрх толгойлсон эмэгтэйчүүд эзэлж байна.  
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Өрхийн орлого, зарлага  
НЭЗСҮ-ээр Өмнөговь аймагт дунджаар өрхийн орлогын бараг 75 хувь нь мөнгөн 
хэлбэрийн тухайлбал цалин, тэтгэвэр тэтгэмж, мал аж ахуйн үйл ажиллагаанаас орж 
буй болон бусад бизнесээс олсон орлого байна. Өмнөговь аймагт нэг өрх сард 
дунджаар 523406 төгрөгийн (376 ам.доллар) орлоготой байна. Дээрх сумдын дотор 
уул уурхай, үйлдвэрлэл, үйлчилгээний орлого хамгийн өндөртэй нь Цогтцэций сум 
бөгөөд нэг өрхийн сарын дундаж орлого 620106 төгрөг байна (Хүснэгт 2 - 62). 

 
ХҮСНЭГТ 2 - 62. ӨРХИЙН САРЫН НИЙТ МӨНГӨН ОРЛОГЫН БҮТЭЦ (ТӨГ-ӨӨР) 

Сум 
Өрхийн 

нийт 
орлого 

Нийт 
мөнгөн 
орлого 

Нийт мөнгөн орлого үүнээс Бусад орлого 

Цалин Тэтгэвэр 
тэтгэмж 

Мал аж 
ахуйгаас 

орох 
орлого 

Газар 
тариалан-
гаас орох 

орлого 

Өрхий 
бизнесээс 

орох 
орлого 

Бусдаас 
үнэгүй 
авсан 

Өрхий аж 
ахуйгаар  
хүнсний 

бүтээгдэхүүн 
бэлтгэн 

олсон орлого 
Баян-Овоо 510.223 347.710 94.520 58.942 113.451 543.0 80.254 17.267 145.246 
Манлай 500.799 358.657 96.642 60.266 173.298 625.0 27.826 4.803 137.339 
Ханбогд 574.838 458.201 169.770 50.599 146.794 46.0 90.991 6.622 110.015 
Цогтцэций 620.106 510.692 189.931 55.185 100.764 2.652 162.160 10.381 99.032 
ОТ төслийн 
бүсийн 
сумдын 
дундаж 

551.492 418.815 137.716 56.248 133.577 967.0 90.308 9.768 122.908 

Даланзадгад 471.132 417.220 245.577 56.878 16.185 4.954 93.626 28.771 25.140 
Аймгийн 
дундаж 523.406 397729 152.791 54.747 90.589 5.764 93.837 13.888 111.789 

 
Даланзадгад сумын хувьд ОТ төслийн орчмын сумдын дунджаас бага үзүүлэлттэй 
буюу өрхийн сарын орлого 471132 орчим төгрөг (336 ам.доллар) байна. Мал аж 
ахуйн салбараас орж буй орлогын хэмжээгээр Манлай сум хамгийн өндөр байна. 
Дээрх 4 суманд нийт өрхийн 85 хувь гаруй хувь нь тэтгэвэр авдаг байна. Өмнөговь 
аймгийн сумдын хувьд ажил эрхлэлтийн үндсэн салбар нь мал аж ахуй, газар 
тариалан байгаа бөгөөд эдгээрээс орж буй сарын дундаж орлого аймгийн хэмжээнд 
100766 төгрөг (72 ам.доллар) байна. Уул уурхай, ашигт малтмал олборлолтоос олох 
дундаж орлого арай их, Өмнөговь аймгийн хэмжээнд дунджаар сард 232601 төгрөг 
(167 ам.доллар) байна. Нэг хүнд ногдох сарын дундаж хэрэглээний зардлыг үндсэн 
нэр төрлөөр Хүснэгт 2-63-д харуулав. Эндээс ерөнхийдөө хүнс болон хүнсний бус 
хэрэглээний зардлын хэмжээ адил тэгш байгааг харж болно. НЭЗСҮ-ний мэдээнээс 
харахад Цогтцэций, Манлай суманд нэг хүнд ногдох хэрэглээний зардал арай 
доогуур үзүүлэлттэй байна.  
 

ХҮСНЭГТ 2 - 63. НЭГ ХҮНД НОГДОХ САРЫН ДУНДАЖ ХЭРЭГЛЭЭ, ҮНДСЭН НЭР ТӨРЛӨӨР 
Өргөн хэрэглээний 
бараа 

Баян-
Овоо Манлай Ханбогд Цогтцэций Сумдын 

дундаж Даланзадгад Аймгийн 
дундаж 

Хэрэглээ  (төгрөг/сар) 
Хүнс 75.754 58.800 52.820 57.399 61.193 57.085 68.896 
Удаан эдэлгээтэй 
бараа 4.297 5.670 7.183 4.882 5.508 5.747 5.848 

Сууц Халаалт 2.278 3.823 2.987 1.503 2.648 4.341 2.673 
Бусад  хүнсний бус 49.625 60.418 83.380 57.756 62.795 75.064 68.972 
Нийт 131.954 128.711 146.369 121.540 132.144 142.236 146.390 
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Хэрэглээ  (эзлэх хувь ) 
Хүнс 58.2 50.8 43.9 49.4 50.6 46.0 51.6 
Удаан эдэлгээтэй 
бараа 3.4 4.2 4.3 3.6 3.9 3.8 3.7 

Сууц Халаалт 2.0 2.8 2.4 1.3 2.1 2.8 1.9 
Бусад  хүнсний бус 36.4 42.2 49.4 45.6 43.4 47.4 42.7 

 
Ажил эрхлэлт  
Ажил эрхлэлтийн үндсэн үзүүлэлтүүдийг дээрх сумд болон аймгийн дунджаар 
нэгтгэн Хүснэгт 2 - 64-д харуулав. Эдгээр үзүүлэлтүүдийг нийгэм, эдийн засгийн 
суурь судалгааны дүн дээр үндэслэсэн болно. Суурь үнэлгээнд ажил эрхлэлтийг 
үнэлэхэд ашигласан тодорхойлолтыг авч үзвэл: 

 Эдийн засгийн идэвхтэй хүн ам гэдэгт судалгаа хийх үеийн буюу сүүлийн 12 
сард ямар нэгэн ажил эрхэлж байгаа нийт ажиллагсад, ажил эрхлээгүй 
боловч, ажил эрхлэхэд бэлэн ажилгүйчүүд хамарна. 

 Ажилгүйчүүд гэдэг нь судалгаа хийх үеийн буюу сүүлийн 12 сард ямар нэгэн 
ажил эрхлээгүй боловч, ажил эрхлэхэд бэлэн байсан, ажил идэвхтэй хайсан, 
хөдөлмөр эрхлэлтийн албанд бүртгүүлсэн ажилгүйчүүд хамарна.  

 Харин ажил эрхлээгүй хүн амд судалгаа хийх үеийн буюу сүүлийн 12 сард 
сургуульд суралцаж байгаа, гэрийн ажилтай, тэтгэвэр авагчид, өндөр настан, 
тахир дутуу зэрэг шалтгаанаар ажил эрхлэхгүй байгаа хүмүүсийг хамарна. 

 Ажиллах хүчний оролцооны түвшин (АХОТ) гэдэг нь 15 ба түүнээс дээш 
насны эдийн засгийн хувьд идэвхтэй хүн амыг хэлнэ.  

 
ХҮСНЭГТ 2 - 64. АЖИЛ ЭРХЛЭЛТИЙН ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ 

Сум 

15–аас  
дээш 

насны  хүн 
амын тоо 

Эдийн засгийн 
идэвхтэй хүн амын 

тоо 

Ажил 
эрхлээгүй 
хүн амын 

тоо 

Ажиллах  
хүчний 

оролцоо, 
% 

Ажил 
эрхлэлт

, 
% 

Ажилгүйдэл
, 

% Ажил- 
лагсад Ажилгүйчүүд 

Баян-Овоо 133 84 19 49 77.4 81.6 18.4 
Манлай 179 125 12 54 76.5 91.2 8.8 
Ханбогд 323 215 23 108 73.7 90.3 9.7 
Цогтцэций 200 137 14 63 75.5 90.7 9.3 
ОТ төслийн 
бүсийн 
сумдын 
дундаж 

835 561 68 274 75.8 88.5 11.6 

Даланзадгад 1,038 572 48 466 59.7 92.3 7.7 
Аймгийн 
дундаж 3.739 2.288 172 1451 65.8 93.0 7.0 

 
АХОТ-ий улсын дундаж болох 64.8 хувьтай харьцуулахад суурь судалгаа хийж байх 
үед ажиллах хүчний оролцооны түвшин (АХОТ) аймгийн хэмжээнд 66 хувь, харин 
Ханбогд, Баян-Овоо, Манлай, Цогтцэций сумдын хувьд дунджаар 76 хувь байв. 
Баян-Овоо, Манлай сумын хэмжээнд хөдөө аж ахуйн салбарт ажиллагсад, 
Цогтцэций суманд уул уурхай, тээврийн салбарт ажиллагсдын хувийн жин өндөр 
байна.   
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Ажиллагсдын тоог эдийн засгийн голлох салбараар нэгтгэж үзэхэд үйлчилгээний 
салбар зонхилж байна (Хүснэгт 2 - 65). Төслийн бүсийн сумдад ажил эрхлэлтийн гол 
эх үүсвэр нь хөдөө аж ахуйн салбар, мал аж ахуй хэвээр байна. Ханбогд, Цогтцэций 
сумын хувьд уул уурхайн салбарт нэлээд олон хүн ажил эрхэлж байна. Даланзадгад 
суманд ажил эрхлэлтийн гол эх үүсвэр нь үйлчилгээний салбар зонхилж байна.  

 ХҮСНЭГТ 2 - 65. АЖИЛ ЭРХЭЛЖ БУЙ ХҮНИЙ ТОО, ХУВИЙН ЖИНГЭЭР 
Сум Хөдөө аж ахуй, % Үйлдвэр, % Бусад, % 

Баян-Овоо 57.6 3.5 38.8 
Манлай 61.6 8.0 30.4 
Ханбогд 48.6 19.9 31.5 
Цогтцэций 44.5 14.6 40.9 
ОТ төслийн бүсийн сумдын 
дундаж 53.1 11.5 35.4 

Даланзадгад 8.7 23.6 67.7 
Аймгийн дундаж 45.5 12.8 41.7 

 
 
Хөдөө аж ахуй  
Өмнөговь аймагт хөдөө аж ахуй нь эдийн засгийн үйл ажиллагааны голлох  салбар 
бөгөөд аймгийн хэмжээнд хүн амын бараг 45 хувь нь энэ салбарт ажилладаг. ОТ 
төслийн ойролцоох сумдын ажил эрхлэлтийн эх сурвалж нь хөдөө аж ахуйн салбар 
давамгайлж байгаа ба ялангуяа Баян-Овоо, Манлай сумдад ажил эрхлэлтийн гол эх 
үүсвэр нь мал аж ахуй болон газар тариалан юм. Хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүнийг 
орон нутгийн зах зээлд зарж борлуулдаг. Үүнд ноолуур, тэмээний ноос, хонины ноос, 
арьс шир зэрэг орно. 

Аж үйлдвэр  
Өмнөговь аймгийн аж үйлдвэрийн бүтэц ойрын жилүүдэд өөрчлөгдсөөр байна. Өмнө 
нь мал аж ахуйн салбар голлож байв. Сүүлийн жилүүдэд аж үйлдвэр, 
үйлдвэрлэлийн салбар, ялангуяа уул уурхай хурдацтай хөгжиж байна.  Өмнөговь 
аймгийн хэмжээнд аж үйлдвэр ажил эрхлэлтийн 13 хувийг эзэлж байна. Аж үйлдвэр 
дээрх 4 сумын ажил эрхлэлтийн дөнгөж 11.5 хувийг эзэлж байгаа ба Цогтцэций, 
Ханбогд сумын уул уурхайн салбарт ажил эрхэлж буй хүн амын тоо Баян-Овоо, 
Манлай сумдтай харьцуулахад өндөр үзүүлэлттэй байна. Дээрх сумдад талх, нарийн 
боовны үйлдвэр 7, хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүн дахин боловсруулах 2 компани үйл 
ажиллагаа явуулж байна. Даланзадгад сумын эдийн засагт аж үйлдвэрийн 
бүтээгдэхүүний эзлэх хувь харьцангуй өндөр байгаа бөгөөд ажил эрхлэлтийн эх 
үүсвэрийн 24 хувийг эзэлж байна. 

 
 
Уул уурхай  
Суурь тайланд бичсэнээр аж үйлдвэрийн салбар дахь ажил эрхлэлтийн мэдээнд уул 
уурхайн салбарын ажиллагсдын тоо орсон. Цогтцэций суманд уул уурхайн 2 лиценз 
бүхий нийт 169 га талбайг хамарсан, 2007 оны байдлаар 125 ажилчидтай Таван 
толгой ХХК голчлон ажиллаж байна. Үүний үр дүнд  Цогтцэций сум төслийн бүсийн 4 
сумаас өрхийн дундаж орлогоороо хамгийн өндөр байгаа юм. Үүнээс гадна “Энержи 
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Ресурс” ХХК Таван толгойн нүүрсний ордод олборлолт явуулах, нүүрс баяжуулах 
үйлдвэр байгуулах үйл ажиллагаагаа эхлээд байна.   

2010 оны 5 сарын 17-ны байдлаар Оюу Толгой төсөл нийтдээ 2117 ажиллагсадтай 
байв. Үүний  91 хувь буюу 1935 нь Монгол ажилчид байна. Одоогоор нийт ажиллах 
хүчний 1683 нь барилга байгууламж дээр, 273 нь үйлдвэр дээр, 161 хүн геологийн 
хайгуулд ажиллаж байна. Өмнөговь аймгаас 345 хүн ажиллаж байгаа бөгөөд тэдний 
олонхи нь барилга байгууламж, ажилчдын байрны менежмент, хүнс бэлтгэл, хайгуул 
өрөмдлөг, газар шорооны ажил, барилга угсралтын ажил, засварын цехэд ажиллаж 
байна. Мөн Ханбогд сумаас 262 хүн ажиллаж байна. 

Өмнөговь аймгийн хэмжээнд хууль бус уул уурхайн ажил явагддаг байна. 2008 оны 
байдлаар Баян-Овоо суманд хууль бусаар алт олборлолт нэлээд хэмжээгээр 
явагдаж байсан ба түүнээс хойш тодорхой мэдээ байхгүй байна. Судалгаагаар 
аймгийн нийт айл өрхийн 11 хувь нь хууль бусаар алт олборлох ажилд ямар нэг 
хэмжээгээр оролцдог гэсэн статистик мэдээ байна. Тэдгээр хүмүүс албан ѐсны 
зөвшөөрөл, бүртгэлгүй учир ажил эрхлэлтийн мэдээнд ордоггүй байна.   

Жижиг бизнес  
Төслийн бүс нутагт хүн ард гол төлөв худалдаа, ресторан, зочид буудал, хивс 
хивсэнцэр, тээвэр зэрэг жижиг бизнес эрхэлж байна. Өмнөговь аймагт уул уурхайн 
салбар өргөжин тэлж байгаа нь дэлгүүр, шатахууны станц, лангуу, дэн буудал зэрэг 
орон нутгийн жижиг бизнест эерэг нөлөөлөл үзүүлэх төлөвтэй байна. Дээрх сумдын 
төвд дунджаар хүн амын 12 хувь, малчдын 7 хувь нь жижиг бизнес эрхэлж, орлого 
олж байна. Суурь судалгааны явцад бүлгийн ярилцлага хийх үед оролцогсдоос орон 
нутгийн засаг захиргаа жижиг, дунд үйлдвэрийг бий дэмжих, мэргэжил, сургалтын 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, санхүүгийн үйлчилгээг сайжруулах тал дээр илүү 
анхаарах хэрэгтэй гэсэн саналууд гаргаж байв.   

2.11.2. Нийгмийн асуудал, дэд бүтэц  
 
Эрчим хүч 
Байр, байршлаас хамаараад айл өрхийн цахилгааны эх үүсвэр янз бүр байна. 
Олонхи айл өрх байнга нүүдэллэдэг, мөн алслагдсан газар нутагт амьдарч байгаа нь 
цахилгааны эх үүсвэрийн хангамжид нөлөөлдөг. Нийгэм, эдийн засгийн суурь 
судалгаанаас үзэхэд Өмнөговь аймгийн айл өрхийн 35 хувь нь төвийн эрчим хүчний 
системд холбогдсон, 32 хувь нарны, 5 хувь нь салхин, 1.6 хувь нь хийн үүсгүүрээр 
цахилгаан авдаг ба 26 хувь нь дизель мотортой байна. Даланзадгад сумын айл 
өрхийн олонхи нь цахилгаан эрчим хүчний системд холбогдсон ба бусад сумын айл 
өрх дизель мотор ихэвчлэн хэрэглэж байхад хөдөөгийн малчин айл өрх нарны болон 
салхин сэнс ихээр ашиглаж байна. Даланзадгад сумын айл өрхийн 12% нь төвийн 
халаалтын системд холбогдсон бол төслийн бүсийн сумдад халаалтын систем 
байхгүй. Дээрх сумдын нийт өрхийн 98-аас дээш хувь нь халаалтдаа уламжлалт 
арга болох мод, нүүрс, аргал түлж байна.  

Усан хангамж 
Нийгэм, эдийн засгийн суурь судалгаанд оролцогчид ундны усаа голчлон худгаас 
авдаг гэж хариулжээ. Ихэнх айл өрх гэрт амьдардаг учраас Ханбогд, Баян-Овоо, 
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Манлай, Цогтцэций сумдын айл өрхийн багахан хувь нь (1%-ээс бага) нь төвийн усан 
хангамжинд холбогдох төлөвтэй байна. Судалгаанд хамрагдагсдын 96 хувь нь 
ундны усаа худгаас авдаг. Эдгээр худгийн 54 хувь нь хамгаалалтын бүстэй байна.  
Даланзадгад суманд олонхи худгууд дээрх 4 сумаас илүү хамгаалалттай байна. 
Үүнээс гадна гадаргын ус хомс учраас малчдын  90 гаруй хувь нь малаа гар худгаас 
усалдаг. Ойроцоогоор 2.5 км явж мал усанд хүрдэг ба энэ нь мал сүргийн өдөр бүр 
бэлчээрлэх газарт байдаг учраас үүнийг тийм ч хол биш гэж малчид үздэг байна. 
Оюу Толгой төслийн зүгээс ойролцоо орших айл өрхүүдийг нүүлгэн шилжүүлж, худаг 
гаргаж өгөх, өвөлжөө, хашаа хороог тохижуулах ажлыг хийсэн байна. Цаашид ч 
нутгийн иргэдийн нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэхэд төслийн зүгээс үр дүнтэй арга 
хэмжээг авч хэрэгжүүлэх шаардлагатай.      

Бохир ус   
Ханбогд, Баян-Овоо, Манлай, Цогтцэций сумын айл өрхийн ойролцоогоор 70 хувь нь 
бие засах газар буюу энгийн жорлонтой, тэдгээр нь бараг бүгд гадаа байна. Харин 
30 хувь нь жорлонгүй байна. Даланзадгад суманд нийт айл өрхийн маш бага хувь 
буюу 6 хувь нь жорлонгүй гэж бүртгэгджээ. 

Хатуу хог хаягдлын менежмент  
Ханбогд, Баян-Овоо, Манлай, Цогтцэций сумдад хатуу хог хаягдлын нэгдсэн 
менежмент байхгүй. Эдгээр сумдын судалгаанд хамрагдсан айл өрхийн 68 хувь нь 
хатуу хог хаягдлаа тусгай газарт аваачдаг гэх боловч, эдгээр хогийн цэг бүгдэд 
хамаарах эсэх нь тодорхойгүй.  

 
Эмнэлэг, эрүүл мэндийн үйлчилгээ 
Суурь тайланд бичсэнээр 2001 онд батлагдсан эмнэлгийн улсын стандарттай 
жишихэд дээрх 4 сум болон аймгийн төв Даланзадгад сумын зарим эмнэлэг нь 
гуравдугаар зэрэглэлд багтаж байгаа бөгөөд энэ нь 3000 хүнд нэг эмч эрүүл 
мэндийн үйлчилгээ үзүүлж байгаа гэсэн үг юм. Цогтцэций сум, аймгийн гоц халдварт 
өвчин судлах эмнэлэг, аймгийн төвд байх хувийн эмнэлгийг эс тооцвол эмч болон 
эмнэлгийн ажилтнууд дутагдалтай байна. Мөн ихэнх тохиолдолд эмийн хүрэлцээ, 
тоо хэмжээ улсын стандартад заасан шаардлагаас доогуур байна. 

Сум бүрт айл өрхүүд эмнэлгийн байгууллага, эмнэлгийн үйлчилгээнээс алслагдсан 
зай нь харилцан адилгүй байна (Хүснэгт 2 - 66). Ханбогд, Баян-Овоо, Манлай, 
Цогтцэций суманд дунджаар өрхийн 56 хувь хамгийн ойр эмнэлгийн үйлчилгээнээс 
1.0 км зайтай бол, 25 хувь  нь хамгийн ойр гэсэн эмнэлгээс 15 км зайтай байна.   

ХҮСНЭГТ 2 - 66. ХАМГИЙН ОЙР ЭМНЭЛГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНЭЭС АЛСЛАГДСАН ЗАЙ 
Зай Баян-

Овоо Манлай Ханбогд Цогтцэций Сумдын 
дундаж Даланзадгад Аймгийн 

дундаж 
1 км–ээс 
бага 95.7 34.4 38.5 56.1 56.2 66.0 57.0 

1-2 км  4.3 7.8 22.9 9.1 11.0 24.3 14.3 
2-5 км  0.0 0.0 1.8 3.0 1.2 6.5 2.9 
5-10 км  0.0 9.4 0.9 4.5 3.7 - 2.2 
10-15 км  0.0 6.3 7.3 0.0 3.4 1.1 3.0 
15 км –ээс 
их 0.0 42.2 28.4 27.3 24.5 2.2 20.7 
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Боловсрол, бичиг үсэгт тайлагдсан байдал   
Өмнөговь аймгийн боловсролын түвшний суурь судалгааг хийхдээ 10 ба түүнээс 
дээш насны 4779 хүн амтай ярилцлага хийжээ. Хүснэгт 2 - 67-д судалгаанд 
оролцогчдын боловсролын түвшний талаархи мэдээллийг харуулав.  

ХҮСНЭГТ 2 - 67.  СУДАЛГААНД  ХАМРАГДАГСДЫН БОЛОВСРОЛЫН ТҮВШИН, % 
Сумдын нэр Боловсролгүй Бага Суурь Бүрэн 

дунд 
Техник 

мэргэжлийн Дээд Нийт 

Баян-Овоо 5.2 22.7 41.6 16.9 4.5 9.1 100 
Манлай 16.8 25.5 34.1 14.1 4.1 5.5 100 
Ханбогд 11.0 23.8 33.7 20.6 4.5 6.4 100 
Цогтцэций 11.9 26.0 28.1 23.0 3.4 7.7 100 
ОТ төслийн 
бүсийн сумдын 
дундаж 

11.2 24.5 34.4 18.6 4.1 7.2 100 

Даланзадгад 5.6 15.2 22.2 28.3 10.1 18.7 100 
Аймгийн дундаж 7.7 23.3 28.0 23.4 7.0 10.6 100 
 

Ханбогд, Баян-Овоо, Манлай, Цогтцэций сумдын судалгаанд оролцогсдын 7% хувь 
нь дээд боловсролтой бол 11% нь боловсролгүй байна. Судалгаанаас үзэхэд дээрх 
4 сумын эмэгтэйчүүд нь эрэгтэйчүүдээс илүү боловсролтой байна. Тухайлбал, 
судалгаанд хамрагдсан эрэгтэйчүүдийн 14% нь дунд, 6% нь дээд боловсролтой 
байсан бол эмэгтэйчүүдийн 23% нь дунд, 8% нь дээд боловсролтой байна.  

Судалгаагаар боловсролын түвшин төслийн сум бүрт өөр өөр байгааг харуулж 
байна. Жишээ нь Манлай сум боловсролын түвшнээр хамгийн бага буюу судалгаанд 
хамрагсдын 16.8% нь огт боловсролгүй бөгөөд аймгийн дундаж нь 7.7% байна. 
Ерөнхийдөө дээрх 4 сумын дунд болон дээд боловсролын дундаж үзүүлэлт аймгийн 
дунджаас доогуур байна.   

Шуудан, холбооны үйлчилгээ  
 Өмнөговь аймаг нутаг дэвсгэрийн хувьд нэлээд томд тооцогддог, мөн сумын төвүүд 
алслагдмал, хөдөө оршин суудаг иргэд, хөдөөгийн болон малчин айл өрхүүд хол 
зайтай тархсан байдаг тул ихэнхдээ радиогоос мэдээлэл авдаг. Цөөн хэсэг нь 
телевизээс мэдээлэл авч байна.   

Ерөнхийдөө гэрийн утасны (шугамын утас) ашиглалт бага, харин гар утасны 
хэрэглээ их болсон ба Өмнөговь аймгийн нийт өрхийн 66% нь гар утас ашигладаг 
гэжээ. Ханбогд, Баян-Овоо, Даланзадгад сумын харилцаа холбооны үйлчилгээ дунд 
зэрэг байгаа бол Манлай суманд арай илүү сайн байна. 

Интернетийн үйлчилгээ Ханбогд, Цогтцэций сумдад байдаг боловч, судалгаа хийх 
үед сум бүрт ердөө ганцхан л интернет кафе ажиллаж байв. Даланзадгад суманд 
интернетийн үйлчилгээ нэлээд олон байгаа бол Баян-Овоо, Манлай суманд 
интернетийн үйлчилгээ огт байхгүй. Дээрх сумдад шуудангийн үйлчилгээг Монголын 
цахилгаан холбоо компани болон Монгол шуудан компаний орон нутгийн салбар 
гүйцэтгэдэг. Сүүлийн үед холбоо харилцааны технологи өөрчлөгдөж, гар утас, 
интернетийн хэрэглээ нэмэгдсэнээс шуудангийн үйлчилгээ ихэд буурчээ.  
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2.11.3. Оюу Толгойн ордыг ашигласнаар нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх 
нөлөөлөл 
 
Уурхай хаагдах үед тэнд ажиллаж байсан хүмүүс ажлын байргүй болох, орон нутагт 
явагдаж буй бизнесүүд ашгийн гол эх үүсвэрээ алдах, улсын төсөвт ордог ашиг 
алдагдах зэрэг таагүй үр дагаврууд үүсэх нөхцөлтэй. Үүнээс зайлсхийх, 
оновчтойгоор шийдэх арга замыг олоход нь “Оюу Толгой” ХХК дотоодын ажиллах 
хүч, орон нутгийнхан, Засгийн газарт туслахад  тодорхой хэмжээний зардал 
гаргахаар төлөвлөсөн байна. Уурхайг хаах, нөхөн сэргээх урьдчилсан төлөвлөлтөд 
уурхайг хааснаас үүдэн гарах нийгэм, эдийн засгийн сөрөг нөлөөллийг бууруулах, 
хүн ам, байгаль орчинд аюулгүй нөхцөлийг бүрдүүлэх талаар тусгайлан арга хэмжээ 
төлөвлөж байна. Энэ ажлын хүрээнд:  
 Төлөвлөлтөд уурхай хаасны улмаас шууд болон шууд бусаар ажилгүйдэл 

гарах асуудлыг харгалзан авч үзсэн байх шаардлагатай бөгөөд Оюу Толгой 
төслөөс эдийн засгийн хувьд хамааралтай хүн амд сөргөөр нөлөөлөх 
нөлөөллийг бууруулах боломж нөхцөлийг харгалзан бодит арга хэмжээ авах;  

 Уурхай хаагдсаны дараа үүсэх газар эдэлбэрийн шинэ хэлбэр төрх болон ус, 
хөрс, агаарын бохирдлыг хянан зохицуулж чадсанаар хүн амын эрүүл 
мэндийг хамгаалан үлдээх; 

 Уурхайн хаагдсаны дараахь газрын ашиглалт, ил болон далд уурхайгаас 
үлдсэн малталтыг хүн, мал, амьтанд аюулгүй байдлаар хамгаалах арга 
хэмжээ авах. 

Өмнөговь аймгийн нийгэм, эдийн засаг, экологийн суурь судалгааг 2008-2009 онд 
нэлээд өргөн хүрээ, олон салбарыг хамарч хийсэн. Оюу Толгой төслийг 
хэрэгжүүлснээр аймгийн төв, Ханбогд сум төдийгүй, зэргэлдээ орших Баян-овоо, 
Цогтцэций, Манлай сумдад нийгэм, эдийн засгийн шууд нөлөөллийг үзүүлэх юм. 
Өмнөговь аймгийн эдийн засаг бүхэлдээ шахам мал аж ахуйд суурилсан байсан ба 
сүүлийн жилүүдэд үйлдвэрлэл, ялангуяа уул уурхайн үйлдвэрлэл ихээр хөгжиж 
байна. Уул уурхайн үйлдвэрлэл хөгжсөнөөр орон нутгийн чанартай жижиг, дунд 
үйлдвэрлэл хөгжих боломж ч бүрдэж байгаа юм. Уул уурхайн үйлдвэрлэлийн 
өсөлтийг дагаад тус аймагт түр болон байнга суурьшихаар нүүдэллэн ирэгсдийн тоо 
өсч, аймгийн оршин суугчид нэмэгдэж байна. Оюу Толгойн ордыг ашиглаж 
дууссанаар төсөлд ажиллаж байсан ажиллагсад болон тус компанид үйлчилгээ 
үзүүлдэг, хамтран ажилладаг компаниудын ажиллагсад ажлын байргүй болох эрсдэл 
байгаа ба ажлаас чөлөөлөгдөгсдийг сургах сургалтад зориулж, уурхай хаагдсаны 
дараахь жилүүдээс эхлэн жил бүр боловсрол, сургалтын хөтөлбөр хэрэгжүүлж, энэ 
ажлын зардалд жилд 50-500 мянган ам доллар, 10 жилийн хугацаанд 1300 мянган 
доллар зарцуулахаар төлөвлөсөн.  

 I жилд 500.0 мян.долл 

 II жилд 250.0 мян.долл 

III жилд 200.0 мян.долл 

IY жилд 100.0 мян.долл  

Y-IX жилд тус бүр 50.0 мян.долл 

X жилд 200.0 мян.долл төлөвлөж байна.  
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Мөн шинээр ажлын байр бий болгох, жижиг бизнесийн үйл ажиллагааг дэмжих 
зорилгоор бизнесийн хөгжлийн хөтөлбөрт 10 жилийн хугацаанд 525 мян.ам доллар, 
малчдын холбоо, орон нутгийнханд зөвлөлгөө өгөхөд зориулж 250 мян.ам доллар, 
тэтгэлэг болон бизнесийг дэмжихэд зориулж 10 жилийн хугацаанд 1550 мян.ам 
долларыг төлөвлөөд байгаа ба орон нутгийн удирдлага, дэд бүтцийг ашиглахад 
зориулж 1250 мян.доллар, дээрх бүх арга хэмжээнд зориулан нийтдээ 5825.0 мян.ам 
доллар төлөвлөөд байна.  
 
Уурхай болон Баяжуулах үйлдвэрийн  үйл ажиллагаа бүрэн зогссоноос үүдэн 
экологи, байгаль орчинд учирч болох сөрөг нөлөөллийг багасгах, идэвхтэй хяналт 
ажиглалтыг 10 жилийн турш хийхэд 2329.2 мян.ам долларыг хуваарилан 
төлөвлөсөн. Түүнээс цаашхи хяналтыг 200 жилийн турш хийж байхаар жил тутам 
180 мян.доллар зарцуулахаар тусгагдсан бөгөөд цаг хугацааны хүчин зүйлийн 
итгэлцүүрийг 3% гэж үзвэл өнөөгийн ханшид шилжүүлснээр 5983.75 мянган 
долларын зардлыг тусгаж өгчээ. Уурхай ажиллаж байх үед улс, орон нутгийн 
төсвийн бүрдүүлэлтэд ордог байсан орлого аажим буурсаар 2077 оноос хойш уг 
төслөөс орох орлого зогсоно. 
 
Нийт ашиглалтын хугацаанд татвар төлбөрүүдээр улс, орон нутгийн төсөвт нийтдээ 
25 тэрбум доллар орох ба Засгийн газрын ногдол ашиг хэлбэрээр 11.3 тэрбум 
доллар орохоор тооцоологдсон. Хамгийн их үедээ 2019 онд 939 сая доллар, хамгийн 
багадаа сүүлийн жил болох  2077 онд нийт 27 сая долларын орлого орно. Орд 
ашиглалтын  65 жилийн туршид үлэмж хэмжээний орлого оруулсаар байх нь тухайн 
үед нийгэм, эдийн засгийн хөгжил, орон нутгийн болон улс орны хөгжилд нэлээд 
түлхэц болохуйц нөлөөллийг үзүүлэх юм. Өмнөговь аймгийн нутагт орших бусад 
томоохон орд газруудыг энэ хугацаанд эдийн засгийн эргэлтэд оруулснаар бүс 
нутгийн хөгжил, дэд бүтцийн асуудал үндсэндээ шийдэгдсэн байх учраас Оюу 
Толгой төслийн үйл ажиллагаа дууссан ч нийгэм, эдийн засагт дорвитой доройтол 
гарахгүй хэмээн дүгнэж байна.  
 
Орд ашиглах бүхий л хугацаанд  5-10 жил тутам нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөөг 
дахин сайжруулан шинэ хувилбар, тооцоонуудыг тодотгон тооцож байснаар, 
ашиглагдсан орон зайг болон зам харгуй, барьж байгуулсан дэд бүтцийг өөр 
чиглэлээр ашиглах боломж нэмэгдэх магадлалтай. Энэ тохиолдолд төлөвлөж 
байгаа нөхөн сэргээлт, хаалтын ажлын зардал хэмнэгдэж, төлөвлөсөн хөрөнгийг өөр 
зориулалтаар, шинэ бизнесийг хөгжүүлэхэд зарцуулах боломж гарахыг үгүйсгэхгүй.  
 
2.11.4. Нүүлгэн шилжүүлэлтэд хамрагдсан өрхүүдийн нийгэм, эдийн засгийн 
байдал 
 
Оюу Толгой төслийн ашиглалтын талбайд Ханбогд сумын зарим айл өрх, иргэд 
оршин сууж байсан тул малчин өрхүүдийг нүүлгэн шилжүүлэх шаардлагатай 
болсноос тухайн айл өрхүүд, сумын Засаг дарга болон АММИ ХХК-ий хооронд 
гуравласан гэрээ байгуулж, өрхүүдийг нүүлгэн шилжүүлэх тухай гэрээ байгуулсан 
байна. Уг гэрээ нь 2004 оны 9 дүгээр сарын 29-ний өдрөөс хүчин төгөлдөр болжээ. 
Малчдыг нүүлгэн шилжүүлэхтэй холбоотойгоор гэрээний заалтын дагуу тэдэнд 
дэмжлэг үзүүлэхээр дараахь арга хэмжээг төлөвлөж хэрэгжүүлсэн байна. Үүнд: 
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Айл өрхийг нүүлгэн шилжүүлэхэд үзүүлэх туслалцаа: 

o Шинэ нутагт шилжүүлэхэд унаа, хүн хүчээр туслах; 
o Зуны модон байшин , малын  саравч  барьж өгөх;  
o Тэдний усны хэрэгцээг бүрэн хангахуйц хэмжээний худгуудыг 

шинээр гаргаж өгөх. 

Айл өрхөд үзүүлэх нэмэлт тусламж: 
o Малжуулах ажилд туслалцаа тусламж үзүүлэх; 
o Боловсрол эзэмшихэд үзүүлэх тусламж үзүүлэх; 
o Айл өрхийн нэг гишүүнийг ажлын байраар хангах; 
o Тэдэнд зориулсан төрөл бүрийн сургалт зохион байгуулах зэрэг 

болно. 

Энэхүү судалгаагаар нүүлгэн шилжүүлэх энэхүү хөтөлбөрт хамрагдсан 15 өрх 
(хөтөлбөрт 10 өрх хамрагдаж, гэрээ хийсэн боловч, тэдний аав, ээж, ойрын 
хамаатан садан 5 айлыг хөтөлбөрт нэгэн адил хамруулсан)-ийн 2004-2010 оны 
хооронд нийгэм, эдийн засагт гарсан өөрчлөлтийг судалж үзвэл, нүүлгэн шилжүүлэх 
хөтөлбөрт хамрагдсан нэг өрхөд дундажаар 3-4 хүн, нийт 54 иргэн хамрагдсан 
байна. Одоогийн байдлаар хөтөлбөрт хамрагдсан өрхүүдээс 4 оюутан дотоодын их, 
дээд сургууль, коллежид “Оюу Толгой” ХХК-ийн зардлаар суралцаж байгаагаас 
гадна 18-аас доош насны 19 хүүхэд “Оюу Толгой” ХХК-ийн зардлаар аймаг, сумын 
дунд сургуульд суралцаж байгаа бөгөөд цаашид ч дотоодод эзэмших боловсролын 
бүх зардлыг “Оюу Толгой” ХХК бүрэн хариуцахаар төлөвлөсөн байна.  
 
2004 оны байдлаар өрхүүдийн амьжиргааны эх үүсвэрийг авч үзэхэд  ХАА, түүний 
дотор МАА зонхилох хувийг бүрдүүлж байжээ. МАА-аас олох орлогын ихэнх хэсгийг 
ноос ноолуур, мах эзэлж байсан бол багаахан хэсгийг сүү, цагаан идээнээс 
бүрдүүлдэг байв. 2004 онд 12 өрх нийт 1899 толгой мал байсан бол 2010 оны 
байдлаар 14 өрхийн 3221 толгой малтай болжээ. Судалгаанд хамрагдсан айлуудын 
6 буюу 40% нь нүүлгэн шилжүүлэлтийн дараа өрхийн амьжиргаа сайжирсан гэж 
үзсэн бол, 9 өрх нүүлгэн шилжүүлэлтийн дараа өрхийн амьжиргаа урдын адил 
хэвээр байгаа гэж тодорхойлжээ.  
 
Өрхүүдийн МАА болон газар тариалангаас орлого олох боломж нь нэмэгдсэн 
төдийгүй “Оюу Толгой” ХХК-д байнгын ажилчнаар өрх бүрээс 1-2 хүн ажиллаж 
байгаа юм байна. 2004 оноос хойш орлогын түвшин хэвэндээ байгаа гэж үзсэн 9 өрх 
2004 оны байдлаар ноос, ноолуур, мах, цагаан идээ, цалин гэх мэт зүйлээр орлогоо 
бүрдүүлдэг байсан ба 2010 онд орлогын эх үүсвэрийн хувьд төдийлөн өөрчлөлт 
ороогүй боловч, нүүлгэн шилжүүлэлт тэдний орлогын түвшин болон орлогын эх 
үүсвэрт мэдэгдэхүйц сөрөг нөлөөлөл үзүүлээгүй гэж үзэж болох юм. Өрхийн орлого 
өөрчлөгдөөгүй зарим айлуудын хувьд малын тоо толгой буурсан, мөн мал аж 
ахуйгаас өөр хөдөлмөр эрхлэх болсонтой тодорхой хэмжээгээр холбоотой гэж 
үзжээ. 
 
2004 онд малчин өрхийн орлогын эх үүсвэр нь гол төлөв ноос, ноолуур, багахан 
хэсгийг мах, цагаан идээ, мөн зарим өрхийн цалин хөлс эзэлдэг байжээ. Нүүлгэн 
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шилжүүлэлтэд  хамрагдсанаар өрхийн орлогын эх үүсвэрийн хувьд зарим нэг 
өөрчлөлт бий болжээ. 2004-2010 онд орлого нэмэгдсэн зарим өрхүүдийн малын тоо 
толгой өссөн нь орлогоо нэмэгдүүлэх нэг хүчин зүйл болсон байж болох юм. Мөн 
нүүлгэн шилжүүлэх хөтөлбөрт  хамрагдсанаар хүнсний ногоо тарьж, мөн түр 
хугацааны ажил хөдөлмөр эрхлэх замаар орлогоо нэмэгдүүлсэн нь малын тоо 
толгой нь өсөөгүй хэдий ч орлого нэмэгдүүлэх бас нэг эх үүсвэр болж чаджээ. 
 
“Оюу Толгой” ХХК-д одоо 14 хүн ажиллаж байгаа бөгөөд эдгээр өрхийн орлогын 
түвшин бүгд нэмэгдсэн гэж үзэж байна.  Гэрээний дагуу хөдөлмөр эрхлэх боломжтой 
хүмүүсийг боловсрол, мэргэжлээс нь хамааруулан “Оюу Толгой ХХК”-д байнгын 
ажилд оруулсан байна. Орлогын түвшин нэмэгдсэн өрхүүдэд 2010 оны байдлаар гол 
төлөв ноос ноолуураар орлогоо голлон олох бус, тэдний орлогын эх үүсвэр цалин, 
хүнсний ногоо, цагаан идээ, мах, түр ажлын хөлс зэргээс бүрддэг болсон байна. 
 
Амьжиргааны түвшин дээшилсэн гэж үзэж байгаа өрхүүд 2004 оноос хойш суудлын 
машин, мотоцикл, мотор, телевзорын антенн, салхин сэнс, өвөлжөө, хаваржааны 
газар, гэр, худаг гэх мэт олон өмч хөрөнгийг өрхийн амьжиргаа өөрчлөгдөөгүй гэх 
өрхүүдээс илүү хуримтлуулж чаджээ. Тухайлбал, 2004 оноос хойш амьжиргааны 
түвшин дээшилсэн 1 өрхөд дунджаар 1 суудлын машин ногдож байхад, 
амьжиргааны түвшин  хэвэндээ гэж үзсэн 3 өрх тутамд нэг суудлын маш ногдож 
байна. Өрхүүд гэрээний дагуу ихэвчлэн өвөлжөөний газартаа байшин бариулсан бол 
зарим өрхийн хувьд гэрээ шалтай болгох, эсвэл гэрээ шинэчлэх гэх мэт ямар нэг 
хэлбэрээр орон сууцны нөхцөл байдлаа сайжруулж чадсан байна. 
 
Өрхүүдийн нэлээд хэсэг нь орон сууцныхаа нөхцөлийг сайжруулсан боловч, 2 айлын 
хувьд 2004 оноос хойш сууцны нөхцөл огт өөрчлөгдөөгүй гэжээ. Энэ хоѐр айл нь 
“Нүүлгэн шилжүүлэх гэрээ”-нд хамрагдаагүй өрхүүд юм байна. Учир нь тэд төрөл 
садантайгаа хамт амьдарч байжээ. Малын тооны хувьд авч үзвэл 8 өрхийн малын 
тоо өссөн байхад, 5 өрх хэвэндээ байна гэжээ. Харин 2 өрхийн малын тоо буурсан 
нь мал аж ахуй эрхлэхээ больж, өөр хөдөлмөр эрхэлж, орлого олох болсонтой 
холбоотой байна.  
 
Судалгаанд хамрагдсан 15 өрхийн 11 нь бэлчээр ашиглалтад өөрчлөлт ороогүй гэж 
үзэж байгаа бол үлдсэн 4 өрхийн хувьд бэлчээр ашиглалт урдын байдлаас 
сайжирсан гэж дүгнэж байна. Үүнээс үзвэл нүүлгэн шилжүүлснээс үүдэж, малчдын 
хувьд бэлчээр ашиглалт төдийлөн өөрчлөгдөөгүй гэж үзэж байна. Мөн хөтөлбөрт 
хамрагдсан айл өрхүүд өвөлжөөнийхөө газарт байшин бариулах, гүний худаг 
гаргуулах, гэрээ шинэчлэх, томсгох, амбаар сав нэмж авах зэргээр өөрсдийн сууцны 
нөхцөл байдлыг сайжруулсан байна. 

 
2.11.5. Иргэдийн санал 
 
Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутагт орших Оюу Толгойн ордын байгаль орчинд 
нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээний нэмэлт, тодотголын ажлын хүрээнд 
хийсэн хээрийн судалгааны явцад орд орчимд амьдардаг иргэд, малчдын ахуй 
амьдралтай танилцаж, санал асуулга явуулав. Судалгааны баг нь Оюу Толгойн 
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тосгоны төвөөс 15 км тойрогт санал асуулга хийх явцад нүүлгэн шилжүүлэлтэд 
орсон айл өрхөд анхаарал тавьж ажилладаг нь харагдаж байсан ба харин тухайн 
нүүлгэн шилжүүлэлтэд ороогүй айлуудад “Оюу Толгой” ХХК нь байгалийн онц 
үзэгдэлтэй үед буцалтгүй тусламж үзүүлж, тэдний санал хүсэлтийг хүлээн авч, 
амьдралд нь тодорхой хувь нэмэр оруулсан талаар иргэд дурьдаж байлаа.  
 
Мөн судалгааны явцад ядуу айл өрхүүдийг малжуулах, хувиараа хөдөлмөр 
эрхлэгчдэд зээл олгох, орон нутгийн малчид мах нийлүүлэх, бэлчээрийн доройтлоос 
хамгаалах, малчдын хашаа хороо барихад туслах гэх мэт санал хүсэлтүүдийг 
иргэдийн зүгээс тавьж байлаа. Нийгэм, эдийн засгийн судалгааг санамсаргүй 
түүвэрлэлтийн аргаар явуулсан ба түүнд лицензийн талбай болон талбайгаас 
гадагш нутаглаж буй айл өрхүүд хамрагдсан. Нийт 29 иргэдээс бүлгийн болон 
ганцаарчилсан ярилцлага хийж, асуулга авсан. Судалгаанд оролцогчдыг насны 
байдлаар нь ангилж, тэдний асуултад хариулсан байдлыг тоймлон үзүүлэв (Зураг 2 - 
93):  

 

 
ЗУРАГ 2 - 92.  САНАЛ АСУУЛГАД ХАМРАГДСАН ХҮМҮҮСИЙН НАСНЫ БҮТЭЦ 

 
1. Сүүлийн жилүүдэд говийн бүс нутгийн байгаль орчны төлөв байдлыг дүгнэн 

хэлнэ үү? гэсэн асуултад судалгаанд хамрагдсан нийт хүмүүс “бэлчээр их 
муудаж, тоосжилт ихэссэн” гэж хариулжээ.  

2. Оюу Толгой төсөл хэрэгжсэнээр ард иргэдийн амьдралд ямар үр дүн гарах 
вэ? гэсэн асуултад судалгаанд оролцогсдын олонхи нь мэдээж өөрчлөлт гарч 
магадгүй гэж хариулж байсан бол Оюу Толгой ХХК нь нутгийн ард иргэдэд 
тодорхой мэдээлэл өгдөггүйгээс өөрчлөлт гарахгүй ч байж магадгүй гэж 
цөөнгүй иргэд хариулж байв.    

3. Оюу Толгой төслийн хэрэгжилт болон бүтээн байгуулалтын талаар Та хэр 
зэрэг мэдэх вэ? гэсэн асуултад оролцогсдын 14% нь “мэднэ”, 38% нь “дунд 
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зэрэг мэднэ”, 45% нь “сонссон гэхдээ сайн мэдэхгүй”, 3% нь “мэдэхгүй” гэж 
хариулжээ. 

 
ЗУРАГ 2 - 93. ТӨСЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТ БОЛОН БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТЫН ТАЛААР 

 
4. Оюу Толгой төслийн зүгээс тус сумын оршин суугчидтай ямар холбоотой 

ажилладаг вэ? гэсэн асуултад оролцогсдын 45% нь “холбоотой”, 35% нь 
“холбоо харилцаа муу”, 20% нь “огт холбоогүй” гэж хариулсан байна. 
Дээрхээс харахад төсөл хэрэгжүүлэгчид нь өөрсдийн үйл ажиллагааны 
талаар орон нутгийн иргэдэд хангалттай мэдээлэл өгч, хамтран ажилладаггүй 
гэсэн дүгнэлт хийж болохоор байна. 

5. Оюу Толгой төсөл хэрэгжсэнээр тухайн айл өрхөд болон орон нутгийн 
хөгжилд ямар хувь нэмэр оруулах вэ? гэсэн асуултад оролцогчдын 73% нь 
“хөгжилд хувь нэмэр оруулна”, 17% нь “мэдэхгүй”, 10% нь “ямар ч хувь нэмэр 
оруулахгүй” гэж хариулжээ (Зураг 2 - 94).  
 

 
ЗУРАГ 2 - 94. ТӨСЛӨӨС БҮС НУТГИЙН ХӨГЖИЛД ОРУУЛАХ ХУВЬ НЭМЭР 

Мэднэ Бага зэрэг 
мэднэ Мэдэхгүй  Байхгүй 

Санал 4 11 13 1 
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6. Оюу Толгой төслийн байгаль орчныг хамгаалах чиглэлээр авч хэрэгжүүлж 

буй арга хэмжээний талаар хэр сайн мэдэх вэ? гэсэн асуултад оролцогчдын 
59% нь “мэднэ”, 41% нь “мэдэхгүй” гэж хариулжээ. Байгаль орчныг хамгаалах 
тал дээр анхаарч ажилладаг боловч, үр дүн нь сайн биш гэж хариулж байсан. 

7. Төсөл хэрэгжүүлэгчдэд хандаж тавих санал хүсэлт? гэсэн асуултад дараахь 
саналуудыг хэлж байв. Үүнд:   

 Төслийн талаархи мэдээллийг орон нутаг болон иргэдэд нээлттэй байлгах; 
 Сум болон Жавхлант багийг байнгын эрчим хүчтэй болгох; 
 Байгаль, ан амьтан, ургамал, хөрс, усыг хамгаалах, нөхөн сэргээлтийн ажлыг 

эрчимтэй сайн хийх; 
 Олон салаа замыг нэг тодорхой замаар явдаг болгох, засмал зам барьж, 

тоосжилтыг багасах ажлыг нэн түрүүнд хийх; 
 Сумын төвд эмнэлэг, сургууль, цэцэрлэг байгуулах болон Оюу Толгой 

хотхоны эмч нар нь нутгийн иргэдийг үнэ төлбөргүй үзэж, эмнэлгийн тусламж 
үзүүлж байх; 

 Нутгийн малчин ард иргэдтэй хамтран ажиллах, ажлын байраар хангах; 
 Төслийн лицензийн талбайд орсон 10 айлаас гадна эргэн тойронд орсон 

өвөлжөө, хаваржааг нүүлгэх асуудлыг орон нутгийн удирдлагуудтай 
тохиролцон зохицуулж, шинэ газар олгох, нүүдэл хийх, хашаа хороогоо 
тохижуулахад санхүүгийн дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх, тухайн газар дээр 
худаг гаргаж өгөх; 

 Тухайн орон нутгийн ядуу иргэдэд малжуулах төсөл хэрэгжүүлэх; 
 Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчдэд зээл тусламж үзүүлэх;  
 Нутгийн иргэдийг Оюу Толгой хотхонд мах, сүү болон хүнсний ногоо 

нийлүүлэх боломжоор хангах гэх мэт санал хүсэлтүүд гарч байсан. 
Оюу Толгой төслийн хувьд ойр орчмын малчин айл өрхүүдэд хүндрэлтэй 
асуудлуудыг шийдэхэд нь туслах, иргэдэд үйл ажиллагаа болон бүтээн 
байгуулалтынхаа талаар танилцуулга хийх, сумын хэмжээнд тулгамдаад буй 
цахилгаан хангамж зэрэг асуудлуудыг шийдвэрлэхэд туслах зэргээр орон нутагтай 
харьцах харилцаагаа илүү өргөн хүрээнд авч хэрэгжүүлэх шаардлагатай нь 
харагдаж байна. 
 
Тухайн төсөлд орон нутгаас 600 гаруй иргэдийг ажлын байраар ханган төслийн орон 
нутагтай харилцах албаны зүгээс тодорхой ажлуудыг зохион байгуулдаг зэргээс 
үзэхэд Ханбогд сумын оршин суугчдын Оюу Толгой төслийн талаархи мэдээлэл, 
ойлголт, ерөнхий сэтгэгдэл харьцангуй сайн гэж үнэлж болохоор хэмжээнд байгаа нь 
харагдав. Харин малчдын дунд явуулсан санал асуулгаас үзэхэд тус бүс нутагт 
сүүлийн жилүүдэд ашигт малтмалын хайгуул, олборлолтын үйл ажиллагаа өргөжиж 
байгаагаас бэлчээр доройтож, тоосжилтоос шалтгаалан хүн, малын өвчлөл 
нэмэгдэх, амьсгалын замын өвчлөл ихсэх хандлага ажиглагдаж байгаа тул уул 
уурхайн үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа явуулахдаа хүний эрүүл мэнд, байгаль 
орчныг хамгаалах талаар тодорхой арга хэмжээ төлөвлөж, хэрэгжүүлэх 
шаардлагатай гэж байлаа.  



  
 
 
 

III-1 

 
 
 

ОЮУ ТОЛГОЙ ХХК, БОНБНҮ-ний тайлангийн нэмэлт тодотгол – Оюу Толгойн 
Ордоос Зэс, Алт Олборлох, Боловсруулах Төслийн Өргөтгөл Шинэчлэлтийн 

Нэгдсэн Төсөл  

Тайлан боловсруулсан: 
НАТУР ФРЕЙНДЛИ ХХК 

Бүлгийн Агуулга 
Бүлэг 3. Төслийн гол болон болзошгүй сөрөг нөлөөлөл ....................................... 4 
3.1. Төслийн сөрөг нөлөөллийг тогтоох ......................................................................... 4 
3.2. Нөлөөллийн хэлбэр, эрчим, үргэлжлэх хугацаа ..................................................... 4 
3.3. Төслийн байршил, шийдэл, төлөвлөлтөөс үүсэх нөлөөлөл ................................... 8 

3.3.1. Хүдэр олборлох технологийн үе шаттай холбогдсон болзошгүй 
нөлөөлөл .............................................................................................................. 8 
3.3.2. Баяжуулах үйлдвэрийн технологийн үе шаттай холбоотой болзошгүй 
нөлөөлөл .............................................................................................................. 9 
3.3.3. Төсөл хэрэгжих үеийн байгаль орчны бусад асуудал ............................ 10 

Бүлэг 4. Төслийн эрсдэлийн үнэлгээ менежмент .................................................. 12 
4.1. Химийн хорт болон аюултай бодисын эрсдэлийн үнэлгээ ................................... 12 
4.2. Болзошгүй аюул, ослын үнэлгээ ............................................................................ 28 

4.2.1. Үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны явцад үүсэх осол ............................. 29 
4.2.2. Байгалийн гамшгаас үүсч болзошгүй осол ............................................. 38 

Бүлэг 5. Төслийн хаалт, нөхөн сэргээлт, экологи-эдийн засгийн үнэлгээ ......... 41 
5.1. Төслийн хаалт ба нөхөн сэргээлт .......................................................................... 41 

5.1.1. Уурхайн хаалтын төлөвлөлтийн тойм..................................................... 41 
5.1.2. Ил уурхайн хаалт ..................................................................................... 46 
5.1.3. Далд уурхайн нөхөн сэргээлт .................................................................. 47 
5.1.4. Хаягдал хадгалах байгууламжийн нөхөн сэргээлт ................................ 47 
5.1.5. Барилга байгууламж, тоног төхөөрөмжийг буулгах, зөөвөрлөх ............ 48 
5.1.6. Химийн бодис, хөрсний бохирдлыг цэвэрлэх ......................................... 49 
5.1.7. Нүүлгэн шилжүүлэлт, инженерийн ажил ................................................ 50 
5.1.7. Уурхай хаагдсаны дараах хяналт, шинжилгээ ....................................... 50 

5.2. Экологи-эдийн засгийн үнэлгээ ............................................................................. 68 
5.2.1. Газрын нөөц, хэвлий экологи-эдийн засгийн үнэлгээ ............................ 68 

5.2.1.1. Газрын нөөцөд учруудах экологи-эдийн засгийн үнэлгээ ....... 68 
5.2.1.2. Газрын хэвлийд учруулах экологи эдийн засгийн үнэлгээ ..... 68 

5.2.2. Газрын доорхи усны экологи-эдийн засгийн үнэлгээ, хохирлын тооцоо69 
5.2.3. Хөрсний экологи-эдийн засгийн үнэлгээ, хохирлын тооцоо .................. 71 
5.2.4. Ургамлын экологи-эдийн засгийн үнэлгээ, хохирлын тооцоо ................ 74 

Бүлэг 6. Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө ................................................... 77 
6.1. Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөөний зорилтууд ......................................... 77 

Бүлэг 7. Байгаль орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр.................................. 110 
7.1. Орчны хяналт-шинжилгээний хөтөлбөр боловсруулах үндэслэл ...................... 110 

Бүлэг 8. Хууль, эрх зүйн орчин ............................................................................... 121 
8.1. Байгаль орчны салбарын гол хуулиуд ................................................................ 121 
8.2. Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол ............................................................... 121 
8.3. Байгаль орчны дүрэм, журам .............................................................................. 122 
8.4. Геологи, уул уурхайд мөрдөгдөх дүрэм, журам .................................................. 123 
8.5. Шинээр батлагдсан стандарт, аргачлал, зааврууд ......................................... 123 

ДҮГНЭЛТ ..................................................................................................................... 125 

Ашигласан хэвлэлийн жагсаалт ............................................................................. 131 
 
 
 
 
 



  
 
 
 

III-2 

 
 
 

ОЮУ ТОЛГОЙ ХХК, БОНБНҮ-ний тайлангийн нэмэлт тодотгол – Оюу Толгойн 
Ордоос Зэс, Алт Олборлох, Боловсруулах Төслийн Өргөтгөл Шинэчлэлтийн 

Нэгдсэн Төсөл  

Тайлан боловсруулсан: 
НАТУР ФРЕЙНДЛИ ХХК 

Хүснэгтийн жагсаалт  
Хүснэгт 3 - 1. Болзошгүй нөлөөллийн хэлбэр, эрчим, үргэлжлэх хугацаа ................... 5 
Хүснэгт 3 - 2. Хүдэр олборлох технологитой холбоотой болзошгүй нөлөөлөл ........... 8 
Хүснэгт 3 - 3. Баяжуулах үйлдвэрийн технологитой холбогдсон болзошгүй нөлөөлөл
 ....................................................................................................................................... 10 
Хүснэгт 3 - 4. Нөлөөллийн үр дагаврыг магадлах жагсаалт ....................................... 11 
 
Хүснэгт 4 - 1. Эрсдэлийг бууруулах, арилгах арга хэмжээ, (H2SO4) ........................... 13 
Хүснэгт 4 - 2. Эрсдэлийг бууруулах, арилгах арга хэмжээ (NaOH) ............................ 16 
Хүснэгт 4 - 3. Эрсдэлийг бууруулах, арилгах арга хэмжээ (HCl) ................................ 18 
Хүснэгт 4 - 4. Эрсдэлийг бууруулах, арилгах арга хэмжээ, HNO3............................... 20 
Хүснэгт 4 - 5. Эрсдэлийг бууруулах, арилгах арга хэмжээ, CH3OCH3 ........................ 22 
Хүснэгт 4 - 6. Химийн бодисыг тусгаарлан хадгалах нөхцөл ...................................... 28 
Хүснэгт 4 - 7. Аюултай бодисын жагсаалт, түүний хэмжээ, эрсдэлийн үнэлгээ ......... 32 
Хүснэгт 4 - 8. Оюу Толгой Төслийн осол, эрсдэлийн үнэлгээ түүнийг бууруулах нь . 35 
 
Хүснэгт 5 - 1. ОТ төслийн хүрээнд ашиглагдах талбайн ерөнхий хэмжээ ................. 42 
Хүснэгт 5 - 2. Шимт хөрс хуулах, овоолго, талбайг нөхөн сэргээх ажлын зардал ..... 45 
Хүснэгт 5 - 3. Ил уурхайн нөхөн сэргээлтийн ажлын зардал ...................................... 46 
Хүснэгт 5 - 4. Далд уурхайн  нөхөн сэргээлтийн ажлын зардал ................................. 47 
Хүснэгт 5 - 5. Хаягдал хадгалах байгууламжийн нөхөн сэргээлтийн ажлын зардал . 48 
Хүснэгт 5 - 6. Барилга байгууламж, тоног төхөөрөмжийг задлах, буулгах, зөөвөрлөх 
зардал ............................................................................................................................ 48 
Хүснэгт 5 - 7. Химийн бодис, хөрсний бохирдлыг арилгах ажлын зардал ................. 49 
Хүснэгт 5 - 8. Нөхөн сэргээлтийн үеийн талбайн менежмент, инженерийн ажлын 
зардал ............................................................................................................................ 50 
Хүснэгт 5 - 9. Уурхай хаагдсаны дараах хяналт шинжилгээний зардал..................... 51 
Хүснэгт 5 - 10. Оюу Толгой төслийн нөхөн сэргээлт, хаалтын нийт зардал............... 51 
Хүснэгт 5 - 11. Нөхөн сэргээлтийн зардлын хуваарилалт ........................................... 53 
Хүснэгт 5 - 12. Газрын доорхи усны экологи-эдийн засгийн үнэлгээ .......................... 69 
Хүснэгт 5 - 13. Газрын доорхи усны  экологи-эдийн засгийн үнэлгээний тооцоонд 
ашиглах  үзүүлэлтүүд ................................................................................................... 70 
Хүснэгт 5 - 14.  Хөрсний экологи-эдийн засгийн үнэлгээ ............................................ 72 
Хүснэгт 5 - 15. ОТ төслийн талбайн хөрсний экологи-эдийн засгийн үнэлгээ ........... 72 
Хүснэгт 5 - 16. Хөрсний экологи-эдийн засгийн үнэлгээний нийт дүн ........................ 73 
Хүснэгт 5 - 17. Ашигт ургамлын экологи-эдийн засгийн үнэлгээ ................................ 74 
Хүснэгт 5 - 18. Ургамлан нөмрөг дэх бүлэг ургамлын экологи-эдийн засгийн үнэлгээ
 ....................................................................................................................................... 75 
Хүснэгт 5 - 19. Ургамлан нөмрөгийн экологи-эдийн засгийн үнэлгээ төслийн үйл 
ажиллагаанд харгалзах байдал ................................................................................... 75 
 
Хүснэгт 6 - 1. Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө ................................................. 78 
 
Хүснэгт 7 - 1. Орчны хяналт-шинжилгээний хөтөлбөр .............................................. 111 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 

III-3 

 
 
 

ОЮУ ТОЛГОЙ ХХК, БОНБНҮ-ний тайлангийн нэмэлт тодотгол – Оюу Толгойн 
Ордоос Зэс, Алт Олборлох, Боловсруулах Төслийн Өргөтгөл Шинэчлэлтийн 

Нэгдсэн Төсөл  

Тайлан боловсруулсан: 
НАТУР ФРЕЙНДЛИ ХХК 

 
Зургийн жагсаалт  
Зураг 5 – 1. Талхлагдсан, эвдэрсэн газрыг сийрэгжүүлж, самнаж байгаа байдал ..... 61 
Зураг 5 - 2. Самнасан газарт нутгийн ургамлын үрийг цацаж байна .......................... 61 
Зураг 5 - 3. Загийг нүүлгэн шилжүүлэх, тарималжуулах ажлын явц ........................... 62 
Зураг 5 - 4. Оюу Толгой төслийн ойр орчимд Биологийн төрөл зүйлийн судалгаанд 

хамрагдаж байгаа зарим шувууд .................................................................................. 63 
Зураг 5 - 5. Мод үржүүлгийн талбайн гадуур торон хашаа байгуулж буй явцаас ...... 64 
Зураг 5 - 6. Цант борной, үрлэгч бүхий газар тариалангийн трактор ......................... 65 
Зураг 5 - 7. Хүлэмжин доторх ус, бордооны нөөцлүүрүүд .......................................... 65 
Зураг 5 - 8. 640 м2 (16м х 40м) бүхий нийлмэл оройтой, давхар каркас бүхий 
хүлэмжийн гадаад болон дотоод хэсэг ........................................................................ 66 
Зураг 5 - 9. Халаалтын систем суурилуулсан байдал ................................................. 66 
Зураг 5 - 10. Мод үржүүлгийн газрын Ханбогд сумын ерөнхий төлөвлөгөөнд 
тусгагдсан байдал ......................................................................................................... 67 
Зураг 5 - 11. Мод үржүүлгийн талбайн ашиглалтын төлөвлөгөө ................................ 68 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 

III-4 

 
 
 

ОЮУ ТОЛГОЙ ХХК, БОНБНҮ-ний тайлангийн нэмэлт тодотгол – Оюу Толгойн 
Ордоос Зэс, Алт Олборлох, Боловсруулах Төслийн Өргөтгөл Шинэчлэлтийн 

Нэгдсэн Төсөл  

Тайлан боловсруулсан: 
НАТУР ФРЕЙНДЛИ ХХК 

БҮЛЭГ 3. ТӨСЛИЙН ГОЛ БОЛОН БОЛЗОШГҮЙ СӨРӨГ НӨЛӨӨЛӨЛ  

3.1. Төслийн сөрөг нөлөөллийг тогтоох 
 
Оюу Толгойн зэс, алт олборлох болон Баяжуулах үйлдвэрийн үйл ажиллагаанаас 
байгаль орчинд учруулах сөрөг нөлөөллийг нарийвчлан тогтоох үүднээс “ЭС И СИ” 
ХХК-ний шинжээчдийн баг газар дээр нь ажиллаж, төсөл хэрэгжих орчны байдалтай 
танилцах, ажиглалт тандалтын судалгаа хийх, шаардлагатай газруудаас сорьц дээж 
авч шинжилгээ хийлгэх, орон нутгийн засаг захиргааны болон хяналтын 
байгууллагууд, иргэдийн төлөөлөгчидтэй уулзаж, тэдний саналыг авах, суурин 
боловсруулалт хийх зэрэг ажлуудыг гүйцэтгэсэн болно. Зэс, алт олборлох, 
боловсуулах үйл ажиллагааны явцад үүсэх гол болон болзошгүй сөрөг нөлөөллийг 
тодорхойлоход уурхайгаас хүдэр олборлох, үйлдвэрийн цогцолбор болон хаягдлын 
сангийн барилга байгууламжийг барьж байгуулах, хүдрийг тээвэрлэх, бутлах, 
баяжуулах, хадгалах, тэрчилэн цахилгаан, дулаан, ус хангамжийг зохистой 
шийдвэрлэх зэрэг олон асуудлыг иж бүрэн авч үзэх шаардлагатай.  
 
Төслийн нөлөөллийг тогтоохдоо байгаль орчны суурь судалгаа болон зэс, алт 
олборлолт, баяжуулалтын технологийн шийдэл, хаягдлын аж ахуйн байгууламжийн 
төлөвлөлт, баяжуулах процест ашиглах химийн бодисын шинж чанар, төсөл хэрэгжих 
нутаг дэвсгэрийн нийгэм-эдийн засгийн байдал, газар дээр нь болон суурин нөхцөлд 
хийсэн шинжилгээ судалгааны материал зэрэгт тулгуурлан “Байгаль орчинд нөлөөлөх 
байдлын үнэлгээний тухай” Монгол Улсын хууль, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын 
Сайдын 2010 оны нэгдүгээр сарын 04-ний өдрийн А-2 дугаар тушаалаар баталсан 
“Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний аргачилсан заавар”, Дэлхийн Банк, 
Азийн Хөгжлийн Банк, НҮБ-ын Ази, Номхон далайн орнуудын Эдийн засаг, нийгмийн 
комиссоос боловсруулсан гарын авлага, аргазүй зэргийг ашиглан гүйцэтгэв. 

3.2. Нөлөөллийн хэлбэр, эрчим, үргэлжлэх хугацаа 
 
Аливаа үйлдвэрлэл, үйлчилгээ явуулах үйл ажиллагаанаас тухайн орон нутгийн 
байгаль орчны төлөв байдал, нийгэм-эдийн засаг, хүн амын амьдрах орчин, 
ажиллагсдын эрүүл мэндэд хэрхэн нөлөөлөх, тэдгээр нөлөөллийн хэлбэр, эрчим, 
үргэлжлэх хугацаа зэргийг тогтооход байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний 
магадлан жагсаах аргыг өргөн ашигладаг. Төслийн болзошгүй нөлөөллийн хэлбэр, 
эрчим, үргэлжлэх хугацааг шинжээчдийн гаргасан дүгнэлт дээр үндэслэн нэгтгэн 
гаргаж, Хүснэгт 3 - 1-д үзүүлэв. 
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ХҮСНЭГТ 3 - 1. БОЛЗОШГҮЙ НӨЛӨӨЛЛИЙН ХЭЛБЭР, ЭРЧИМ, ҮРГЭЛЖЛЭХ ХУГАЦАА 
 
 

Нөлөөлөл 
 
 
 
 

Байгаль орчны үзүүлэлтүүд 
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1. Байгаль орчин, экосистемийн өөрчлөлт 
Газрын дорхи усны урсац 
өөрчлөгдөх х     х  х х   

Гадаргын усны урсац өөрчлөгдөх х     х  х х   
Ургамлан нөмрөг өөрчлөгдөх х     х  х  х   
Хөрсний элэгдэл, эвдрэл ихсэх х     х   х   
Геологийн тогтоц өөрчлөгдөх х     х  х х   
Зэрлэг ан амьтдын байршилт, 
тархалт өөрчлөгдөх  х   х   х   х 

Уур амьсгал (бичил)-ын өөрчлөлт  х  х    х    х 
2. Байгалийн нөөцийн ашиглалт 
Зэс, алтны нөөц хомсдох х     х  х х   
Эрдэс түүхий эдийн нөөц хомсдох х     х  х х   
Бэлчээрийн талбай хомсдох х    х   х  х  
Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар 
ашигласнаас усны нөөц хомсдох х     х  х х   

Ахуйн зориулалтаар ашигласнаас 
усны нөөц хомсдох х     х  х  х  

Эрчим хүчний хэрэглээ нэмэгдэх 
/үйлдвэрийн хэрэгцээнд/ х     х  х х   

Эрчим хүчний  хэрэглээ нэмэгдэх 
/ахуйн хэрэгцээнд/ х     х  х  х  

3. Байгаль орчны чанарын өөрчлөлт 
Газрын доорхи усны чанар 
өөрчлөгдөх х     х  х  х  

Гадаргын усны чанар өөрчлөгдөх      х  х  х  
Агаарын бохирдол үүсэх х     х  х  х  
Хөрсний бохирдол үүсэх х     х  х  х  
Дуу чимээ, доргио чичиргээний 
нөлөөлөл х х   х  х   х  

4. Байгалийн өнгө төрх, түүх соѐлын дурсгалт зүйл, археологи, палеонтологийн олдвор 
Байгалийн унаган төрх болон 
ландшафтын хэлбэр төрх 
өөрчлөгдөх 

х    х   х  х  

Тусгай хамгаалалттай газар 
нутагт нөлөөлөх  х   х     х  

Түүх, соѐлын дурсгалт зүйлд 
нөлөөлөх  х  х       х 

Археологи, палеонтологийн 
олдворт нөлөөлөх  х  х       х 

5. Эдийн засаг, нийгмийн асуудал 
Улсын төсвийн орлого нэмэгдэх +    +   +  +  
Орон нутгийн төсвийн орлого 
нэмэгдэх +    +   +  +  

Ядуурлыг бууруулахад дэмжлэг 
үзүүлэх +    +   +  +  

Шинээр ажлын байр нэмэгдэх +    +   +  +  
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Нөлөөлөл 
 
 
 
 

Байгаль орчны үзүүлэлтүүд 
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Ажиллагсдын эрүүл мэндэд 
нөлөөлөх  х   х     х  

Тухайн орчинд оршин суугаа хүн 
амын эрүүл мэндэд нөлөөлөх  х        х  

Хүн амын шилжилт, хөдөлгөөн 
ихсэх х     х    х  

6. Бусад нөлөөлөл 
Хаягдлын сангаас үүсэх 
нөлөөлөл х     х х   х  

Химийн бодисын нөлөөлөл х х   х  х   х  
Зам харилцаа, машин 
механизмын хөдөлгөөнөөс хөрс 
эвдрэх 

х    х   х  х  

Ахуйн болон үйлдвэрийн бохир 
ус, нефтийн бүтээгдэхүүн 
хөрсөнд нэвчиж ус, хөрс 
бохирдуулах 

х    х 

 

х   х  

Ахуйн бохир усны цооног, бие 
засах газар, хогийн цэгийн 
ариутгал муугаас эвгүй үнэр 
гарах, ялаа батгана, шавж үржих 

х   х  

 

х    х 

Хүчтэй салхи шуурга, түймэр, 
газар хөдлөл, аянга зэрэг 
байгалийн гамшгаас үүдэн аюул 
осол гарах 

 х  х  

 

х   х  

Дүн 23/4 10 0 5 9/4 17 6 23 8 19/4 5 

Тайлбар: (х)- сөрөг нөлөөлөл; (+) эерэг нөлөөлөл. 
 
Шууд нөлөөлөл  
Төслийн нөлөөллийг тогтооход нийт 36 гол асуудлыг багцлан авч үзсэн бөгөөд дээрх 
хүснэгтээс үзвэл Баяжуулах үйлдвэрийн үйл ажиллагаанаас үүдэн гарч  болзошгүй 
шууд нөлөөллийн тоо 27 байна. Эдгээр нөлөөлөлд газрын доорхи усны нөөцийн 
бохирдол, хомсдол, ургамлан нөмрөгийн өөрчлөлт, хөрсний элэгдэл, эвдрэл, 
геологийн тогтцын өөрчлөлт, зэрлэг ан амьтдын байршилт, тархалтын өөрчлөлт, зэс, 
алтны нөөцийн хомсдол, бэлчээрийн талбай багасах, эрчим хүчний хэрэглээ 
нэмэгдэх, тэрчилэн агаар, ус, хөрсний бохирдол үүсэх, химийн бодисоос үүдэн гарах 
нөлөөлөл зэрэг сөрөг нөлөөллүүд хамаарна. Харин энд улс, орон нутгийн төсвийн 
орлого нэмэгдэх, орон нутагт ядуурлыг бууруулахад дэмжлэг үзүүлэх, шинээр ажлын 
байр нэмэгдэх зэрэг эерэг үр дагавартай байна.  
 
Шууд бус нөлөөлөл 
Үүнд 10 төрлийн нөлөөлөл багтаж байна. Бичил уур амьсгалын өөрчлөлт, газар 
хөдлөл, хүчтэй салхи шуурга, гал түймэр, аянга цахилгаанаас үүдэн гарах нөлөөлөл, 
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зэрлэг ан амьтдын байршилт, тархалтын өөрчлөлт, дуу чимээ, доргио чичиргээний 
нөлөөлөл, тусгай хамгаалалттай газар нутагт болон түүх, соѐлын дурсгалт зүйлд 
нөлөөлөх, мөн археологи, палеонтологийн олдворт нөлөөлөх, тухайн орчинд оршин 
суугаа хүн амын эрүүл мэндэд нөлөөлөх, химийн бодисоос үүдэн гарах зарим 
нөлөөлөл зэргийг шууд бус нөлөөлөлд хамааруулан үзэж болно.  
 
Нөлөөллийн үргэлжлэх хугацаа 
Төслийн болзошгүй нөлөөллийг үргэлжлэх хугацааных нь хувьд авч үзвэл богино 
хугацааны нөлөөлөл 5, дунд хугацааны нөлөөлөл 14, урт хугацааны нөлөөлөл 17 
байхаар байна. Төсөл нь 65 жилийн хугацаанд хэрэгжих бөгөөд уур амьсгал (бичил)-
ын өөрчлөлт, тусгай хамгаалалттай газар нутаг болон түүх, соѐлын дурсгалт зүйлс, 
археологи, палеонтологийн олдворт нөлөөлөх, тухайн орчинд оршин суугаа хүн 
амын эрүүл мэндэд нөлөөлөх, ахуйн бохир усны цооног, бие засах газар, хогийн 
цэгийн ариутгал муугаас эвгүй үнэр гарах, ялаа батгана, шавж үржих, хүчтэй салхи 
шуурга, түймэр, газар хөдлөл, аянга зэрэг байгалийн гамшгаас үүдэн гарах 
нөлөөлөл зэрэг нь богино хугацааны нөлөөлөлд хамаарна.  
 
Дунд хугацааны нөлөөлөлд дуу шуугианы нөлөөлөл, зэрлэг ан амьтдын байршилт, 
тархалтын өөрчлөлт, бэлчээрийн талбай хомсдох, байгалийн унаган төрх болон 
ландшафтын хэлбэр төрх өөрчлөгдөх, зам харилцаа, машин механизмын 
хөдөлгөөнөөс хөрс эвдрэх, ахуйн болон үйлдвэрийн бохир ус, нефтийн бүтээгдэхүүн 
хөрсөнд нэвчиж ус, хөрс бохирдуулах зэрэг нөлөөллүүд хамрагдах бөгөөд харин урт 
хугацааны нөлөөлөлд зэс, алтны нөөц, эрдэс түүхий эдийн хомсдол, гадаргын болон 
газрын доорхи усны нөөцийн хомсдол, ургамлан нөмрөгийн өөрчлөлт, хөрсний 
элэгдэл, эвдрэл, геологийн тогтцын өөрчлөлт, эрчим хүчний хэрэглээ нэмэгдэх, 
тэрчилэн агаар, ус, хөрсний бохирдол зэрэг нөлөөллүүд хамаарна.  
 
Нөлөөллийн буцах болон эргэлт буцалтгүй байдал  
Энэ хүрээнд болзошгүй эерэг болон сөрөг нийт нөлөөллийг “буцалтгүй” болон 
“буцаж нөлөөлөх” гэж 2 хэсэгт хувааж үзлээ. Үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны явцад 
геологийн тогтоц өөрчлөгдөх, ашигт малтмалын нөөц баялаг хомсдох, төсөл 
хэрэгжих орчны хөрс, ургамал, гадаргын болон газрын доорхи усны нөөц, чанар 
өөрчлөгдөх, ургамлын төрөл зүйл хомсдох, зэрлэг ан амьтдын амьдрах орон зай, 
бэлчээрийн төлөв байдал өөрчлөгдөх, тоосжилт үүсэх, машин механизмаас гарах 
хорт хий, утаагаар агаар бохирдох, байгалийн өнгө төрх алдагдах, ландшафтын 
хэлбэр өөрчлөгдөх зэрэг сөрөг нөлөөллүүд нь эргэлт буцалтгүй нөлөөлөл болно.  
 
Харин тэсэлгээ хийх, машин техник, тоног төхөөрөмжийн дуу шуугианаас үүсэх 
нөлөөлөл, ахуйн болон үйлдвэрийн бохир ус, нефтийн бүтээгдэхүүн хөрсөнд нэвчиж 
хөрс, усыг бохирдуулах, хаягдлын сангаас шүүрсэн химийн хорт бодисын агуулгатай 
бохир ус газрын доорхи усаар дамжин хүн ам, мал, ан амьтанд нөлөөлөх, ахуйн 
бохир усны цооног, бие засах газар, хогийн цэгийн ариутгал зохих хэмжээнд 
хийгдээгүйгээс орчинд эвгүй үнэр тархах, ялаа батгана, шавьж үржих, эдгээрээс 
шалтгаалан халдварт өвчин тархах зэрэг нь байгаль орчин, хүн амын эрүүл мэндэд 
эргэж нөлөөлж болзошгүй тул тэдгээр нь буцах нөлөөлөлд хамаарагдана.  
 



  
 
 
 

III-8 

 
 
 

ОЮУ ТОЛГОЙ ХХК, БОНБНҮ-ний тайлангийн нэмэлт тодотгол – Оюу Толгойн 
Ордоос Зэс, Алт Олборлох, Боловсруулах Төслийн Өргөтгөл Шинэчлэлтийн 

Нэгдсэн Төсөл  

Тайлан боловсруулсан: 
НАТУР ФРЕЙНДЛИ ХХК 

Нөлөөллийн эрчим 
Төслийн нөлөөллийг тодорхойлсон хүснэгтээс үзэхэд нийт нөлөөллийн 27.8% нь 
хүчтэй, 55.5% нь дунд зэрэг, 16.7% нь бага зэрэг байна. Тухайн төслийн үйл 
ажиллагаанаас байгаль орчинд тодорхой хэмжээний сөрөг нөлөөлөл учруулах 
боловч улс, орон нутгийн төсвийн орлого нэмэгдэх, ажлын байр шинээр бий болох, 
ядуурлыг бууруулахад дэмжлэг үзүүлэх, тухайн нутаг дэвсгэрийн нийгэм-эдийн 
засагт эерэг нөлөөлөл үзүүлэхээр байна.  

3.3. Төслийн байршил, шийдэл, төлөвлөлтөөс үүсэх нөлөөлөл  
 
Оюу Толгойн зэс, алт олборлох уурхай, Баяжуулах үйлдвэрийн талбайн орчимд 
Ундайн гол, түүний цутгал жижиг гол горхи байдаг бөгөөд Ундайн голын голдирлыг 
өөрчлөхөөр төлөвлөж байгаа тул төслөөс гадаргын усанд учруулах нөлөөлөл ихтэй 
байхаар байна. Харин уурхай болон үйлдвэр байгуулах талбайн эргэн тойрны 10.0 
км-ээс дотогш оршиж байсан айл өрх, өвөлжөө, хаваржааг нүүлгэн шилжүүлсэн учир 
энэ талаар ноцтой нөлөөлөл үүсэхгүй гэж үзэж болно. Үйлдвэрлэлийн ус хангамжийн 
асуудлаас шалтгаалан газрын доорхи усны нөөц, горимд их хэмжээний сөрөг 
нөлөөлөл үзүүлэх нөхцөлтэй боловч, Гүний Хоолойн усны судалгааны ажлыг 
“ЖЭМР” ХХК боловсруулан, БОАЖЯ-аар батлуулсан байгаа тул газрын доорхи усны 
талаар энэхүү тайланд дэлгэрэнгүй тусгаагүй болно.   
 
3.3.1. Хүдэр олборлох технологийн үе шаттай холбогдсон болзошгүй нөлөөлөл  
  
Зэс, алт олборлох технологийн аль үе шат нь байгаль орчны бүрэлдэхүүн 
хэсгүүдийн ямар хэсэгт нь илүү нөлөөлөхийг нарийвчлан тодруулах нь уг төслийн 
сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээг төлөвлөхөд чухал ач холбогдолтой. Хүдэр 
олборлох технологийн үе шаттай холбогдсон болзошгүй сөрөг нөлөөллийг 
тодорхойлохдоо экспертүүдийн нэгдсэн үнэлгээний дагуу нөлөөллийг 1-10 балл 
(нөлөөллийн хамгийн бага утгыг 1, хамгийн их утгыг 10 гэж авна)-ын утгаар үнэлнэ. 
Байгаль орчны бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн тодорхой нэг үзүүлэлт болон хүдэр 
олборлох технологийн тодорхой нэг үе шатны хоорондох нөлөөллийн харилцан 
хамаарлыг авч үзэхдээ тэдгээрийн нөлөөллийн тоон утгыг илэрхийлсэн дөрвөлжин 
тус бүр дэх зураасны дээд талд болзошгүй нөлөөллийн эрчмийг, доод талд нь 
нөлөөллийн зэрэглэлийг тус тус тэмдэглэв (Хүснэгт 3 - 2).  
 

ХҮСНЭГТ 3 - 2. ХҮДЭР ОЛБОРЛОХ ТЕХНОЛОГИТОЙ ХОЛБООТОЙ БОЛЗОШГҮЙ НӨЛӨӨЛӨЛ 
 
          Үйл ажиллагаа                                 
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Агаар 8/8 9/9 7/7 7/7 8/8 8/8 6/6 6/6 59/59 
Хөрс 10/10 10/10 10/10 9/9 9/9 10/10 8/8 8/8 74/74 
Гадаргын ус 8/8 6/6 9/8 6/6  8/8 6/6 8/8 7/7 47/47 
Газрын доорхи ус 8/8 9/9 8/8 6/6 5/5 9/9 5/5 6/6 56/56 
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ОЮУ ТОЛГОЙ ХХК, БОНБНҮ-ний тайлангийн нэмэлт тодотгол – Оюу Толгойн 
Ордоос Зэс, Алт Олборлох, Боловсруулах Төслийн Өргөтгөл Шинэчлэлтийн 

Нэгдсэн Төсөл  

Тайлан боловсруулсан: 
НАТУР ФРЕЙНДЛИ ХХК 

Ургамал 10/10 9/9 10/10 8/8 8/8 9/9 5/5 5/5 64/64 
Ан амьтан 9/9 10/10 8/8 5/5 5/5 9/9 8/8 6/6 18/19 
Геологийн тогтоц 7/7 10/10 10/10 5/5 5/5 10/10 5/5 5/5 60/60 
Бэлчээр 10/10 10/10 10/10 6/6 6/6 7/7 6/6 6/6 61/61 
Байгалийн төрх байдал 6/6 6/6 6/6 5/5 6/6 9/9 5/5 5/5 49/49 
Ашигт малтмалын нөөц 10/10 10/10 10/10 8/8 8/8 9/9 10/10 8/8 73/73 
Хүний эрүүл мэнд 8/8 10/10 9/9 8/8 9/9 10/10 9/9 8/8 71/71 

Дүн 94/94 99/99 87/87 73/73 47/48 54/55 35/36 40/39 632/632 
 
Хүдэр олборлох технологийн үе шаттай холбоотой болзошгүй нөлөөллийн нэгдсэн 
дүнгээс үзэхэд уурхайн үйл ажиллагааны технологийн үе шатуудаас ил болон далд 
уурхайд олборлолт явуулах (67/67), тэсэлгээний ажил явуулах (60/60), хөрс хуулалт 
хийх (56/57), нүх карьер үүсгэх (51/52) зэрэг үйл ажиллагаа нь байгаль орчны 
бүрэлдэхүүн хэсгүүдэд илүү эрчимтэй нөлөөлөхөөр харагдаж байна. Тэрчилэн 
байгаль орчны бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн хувьд авч үзвэл хөрс элэгдэж, эвдрэх 
(44/47), геологийн тогтоц эрчимтэй өөрчлөлтөд орох (34/34), агаар бохирдох (35/34), 
байгалийн өнгө төрх өөрчлөгдөх (37/37), ургамлан нөмрөг устах (34/34), гадаргын 
усны нөөц, горим өөрчлөгдөх (44/47) зэргээр нөлөөлөлд илүү өртөх байдал 
ажиглагдаж байна.   
 
3.3.2. Баяжуулах үйлдвэрийн технологийн үе шаттай холбоотой болзошгүй 
нөлөөлөл 
 
Баяжуулах үйлдвэрийн технологийн үе шатууд болон хаягдлын сангаас байгаль 
орчны бүрэлдэхүүн хэсгүүд, хүний эрүүл мэндэд нөлөөлөх нөлөөлөл, түүний эрчмийг 
үнэлсэн шинжээчдийн дүгнэлтийг нэгтгэн Хүснэгт 3 - 3-т үзүүлэв. Уг хүснэгтээс 
харахад байгаль орчны бохирдол, доройтлоос сэргийлэх арга хэмжээг төгс 
хэрэгжүүлээгүй тохиолдолд Баяжуулах үйлдвэрийн цогцолборын технологийн үе 
шатуудаас хаягдлын сан байгуулж ашиглах (23/24), ус ашиглалт (25/25), 
баяжуулалтаас гарсан хаягдлыг хаягдлын санд хадгалах (25/26), үйлдвэрийн бохир 
усыг зайлуулах (24/24), химийн бодис ашиглах, хадгалах, тээвэрлэх, химийн хорт 
бодисын агуулах байгуулах (26/27) зэрэг нь байгаль орчны бүрэлдэхүүн хэсгүүдэд 
эрчимтэй нөлөөлөхөөр байна. Мөн байгаль орчны бүрэлдэхүүн хэсгүүдээс агаар 
(80/80), газрын доорхи ус (41/41), хөрс (33/33), ургамал (29/31) сөрөг нөлөөлөлд илүү 
өртөхөөр байна.  
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ОЮУ ТОЛГОЙ ХХК, БОНБНҮ-ний тайлангийн нэмэлт тодотгол – Оюу Толгойн 
Ордоос Зэс, Алт Олборлох, Боловсруулах Төслийн Өргөтгөл Шинэчлэлтийн 

Нэгдсэн Төсөл  

Тайлан боловсруулсан: 
НАТУР ФРЕЙНДЛИ ХХК 

ХҮСНЭГТ 3 - 3. БАЯЖУУЛАХ ҮЙЛДВЭРИЙН ТЕХНОЛОГИТОЙ ХОЛБОГДСОН БОЛЗОШГҮЙ 
НӨЛӨӨЛӨЛ 

 
 
3.3.3. Төсөл хэрэгжих үеийн байгаль орчны бусад асуудал 
 
Төслийн үйл ажиллагааны буюу ашиглалтын үеийн төлөвлөлт, санхүүжилтээс үүдэн 
гарах сөрөг нөлөөлөл, мэргэжлээс шалтгаалах өвчлөл болон аюулгүй ажиллагааны 
төлөвлөгөө, санхүүжилттэй холбоотой нөлөөлөл, шуурхай хяналтын асуудал 
төлөвлөгдөөгүйгээс үүсэх нөлөөлөл болон төслийг хэрэгжүүлэх үеийн инженерийн 
шийдэл болон санхүүгийн боломжоос хамааралтайгаар гарах сөрөг нөлөөллийн үр 
дагавар харьцангуй бага байна.  
 
Харин хөрсний элэгдэл, эвдрэлийг бууруулах, орчныг тохижуулах, нөхөн сэргээлтийн 
төлөвлөлт (хөрсжүүлэх, ургамалжуулах, мод суулгац тарих, зүлэгжүүлэх, талбайн 
усалгаа г.м) дутмагаас үүдэн гарах сөрөг нөлөөлөл, шугам хоолой цоорч гэмтсэнээс 
хөрсөнд бохир ус нэвчих, хөрсний болон гүний ус бохирдуулах болон улс, орон 
нутгийн төсөвт оруулах татвар, хураамжийг зохих хугацаанд төлөөгүйгээс үүдэн гарах сөрөг 
нөлөөлөл, байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө, орчны хяналт-шинжилгээний 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхгүй байх, мөн эвдэрсэн газарт нөхөн сэргээлт хийгээгүй 
тохиолдолд үүсэх сөрөг нөлөөллийн үр дагавар ихтэй байна. 
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Агаар 6/6 7/6 5/6 6/6 7/7 4/4 3/3 2/2 7/7 8/8 8/8 5/5 6/6 6/6 80/80 
Ус - - 3/3 3/3 5/5 - - 10/10 3/3 5/5 5/5 6/6 1/1 - 41/41 
Хөрс 3/3 2/2 1/1 - 1/1 - - 3/3 5/5 6/6 5/5 1/1 3/3 3/3 33/33 
Ургамал 1/1 1/1 1/1 - - 1/1 1/1 3/3 4/5 4/5 4/4 3/3 3/3 3/3 29/31 
Ан амьтан - - - - - - - 2/2 1/1 - - - - - 3/3 
Бэлчээр - - - - - - 1/1 3/3 2/2 - - - - - 6/6 
Хүний эрүүл 
мэнд 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 1/1 1/1 2/2 1/1 2/2 2/2 1/1 1/1 2/2 23/23 

Бүгд 12/12 12/11 12/13 11/11 15/15 6/6 6/6 25/25 23/24 25/26 24/24 16/16 14/14 14/14 215/217 
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ОЮУ ТОЛГОЙ ХХК, БОНБНҮ-ний тайлангийн нэмэлт тодотгол – Оюу Толгойн 
Ордоос Зэс, Алт Олборлох, Боловсруулах Төслийн Өргөтгөл Шинэчлэлтийн 

Нэгдсэн Төсөл  

Тайлан боловсруулсан: 
НАТУР ФРЕЙНДЛИ ХХК 

ХҮСНЭГТ 3 - 4. НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮР ДАГАВРЫГ МАГАДЛАХ ЖАГСААЛТ 

 
Байгаль орчны асуудлууд 
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1.Төслийн байршилтай холбоотой байгаль орчны асуудал 
Голын голдирлыг өөрчлөх    х 
Хүн амыг нүүлгэн шилжүүлэхтэй холбоотой асуудал  х   
Ой модыг огтлох, гэмтээх   х   
Түүх, соѐлын дурсгалт газар, археологи, палеонтологийн олдворт газрыг 
эвдэх   х   

Газрын доорхи усны нөөц, горимд нөлөөлөх     х 
2.Төслийн шийдэл, төлөвлөлт, тээвэрлэлттэй холбоотой байгаль орчны асуудал 
Замын ашиглалтаас тухайн орон нутгийн эрх ашигт нөлөөлөх нөлөөлөл     х  
Үйлдвэрийн түүхий эд болон бүтээгдэхүүн тээвэрлэх үеийн орчны 
бохирдол   х  

Автын осол, мэргэжлээс шалтгаалах өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлэх 
арга хэмжээ аваагүй, жолооч нарыг тоос, хорт хий, гал түймрээс 
хамгаалаагүйгээс үүсэх нөлөөлөл  

  х  

Олборлолт, тээвэрлэлтийн үед үүсэх тоосжилтын нөлөөлөл   х  
Хатуу хог хаягдлын зохицуулалт муугаас үүсэх нөлөөлөл   х  
3.Үйлдвэрийн барилга байгууламж барьж байгуулах үеийн байгаль орчны асуудал 
Барилга байгууламж барих үеийн агаарын бохирдол   х  
Барилга байгууламж барих үед усны нөөц хомсдох   х  
Барилга байгууламж барих үед усны чанарт сөргөөр нөлөөлөх  х   
Барилга байгууламж барих үеийн хөрсний элэгдэл, эвдрэл    х 
4.Төсөл хэрэгжүүлэх үеийн байгаль орчны асуудал 
Төслийн үйл ажиллагааны буюу ашиглалтын үеийн төлөвлөлт, 
санхүүжилтээс үүдэн гарах сөрөг нөлөөлөл  х   

Мэргэжлээс шалтгаалах өвчлөл болон аюулгүй ажиллагааны 
төлөвлөлттэй холбоотой нөлөөлөл   х  

Хөрсний эвдрэл, элэгдлийг бууруулах, орчныг тохижуулах асуудлын 
төлөвлөлт муугаас үүдэн гарах сөрөг нөлөөлөл (хөрсжүүлэх, 
ургамалжуулах, зүлэгжүүлэх, талбайн усалгаа хийх) 

   х 

Шугам хоолой цоорч гэмтэх тохиолдолд хөрсөнд бохир ус нэвчих, 
хөрсний болон гүний ус бохирдох     х 

Үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа явуулах үед газрыг ухаж эвдэх нөлөөлөл     х 
Шуурхай хяналтын асуудал төлөвлөгдөөгүйгээс үүсэх сөрөг нөлөөлөл   х  
Төслийг хэрэгжүүлэх үеийн инженерийн шийдэл болон санхүүгийн 
боломжоос шалтгаалан гарах сөрөг нөлөөлөл   х  

Хаягдлын сангийн төлөвлөлт муугаас байгаль орчинд учруулах 
нөлөөлөл    х 

5.Төслийг хянах шалгуур үзүүлэлтүүд 
Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө, орчны хяналт-шинжилгээний 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлээгүй, мөн нөхөн сэргээлтийн ажлыг хийгээгүйгээс 
үүдэн гарах сөрөг нөлөөлөл  

    х 
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БҮЛЭГ 4. ТӨСЛИЙН ЭРСДЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ МЕНЕЖМЕНТ 
 

4.1. Химийн хорт болон аюултай бодисын эрсдэлийн үнэлгээ 
 
“Эко-Трейд” ХХК 2008 онд Оюу Толгойн ордоос зэс, алт олборлох төслийн байгаль 
орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тайланд нэмэлт, тодотгол хийхдээ “Барилга 
байгуулалтын үед ашиглагдах химийн бодисуудын байгаль орчинд нөлөөлөх 
байдлын үнэлгээ болон эрсдэлийн үнэлгээ”-г хийж, тайланг Байгаль орчны яам 
(хуучин нэрээр)-аар батлуулсан байна. Уг үнэлгээний хүрээнд Оюу Толгой төслийн 
үйл ажиллагаанд ашиглах химийн бодисын тооллогыг газар дээр нь хийж, химийн 
бодисын эрсдэлийн үнэлгээг хийсэн. “Эко-Трейд” ХХК-ий урд хийсэн үнэлгээнээс 
хойш нэмэгдсэн зарим хүчтэй хүчил, шүлтүүдийн эрсдэлийн үнэлгээг шинээр хийж, 
уг эрсдэлийн үнэлгээний хүрээнд тухайн бодисуудын физик-химиийн шинж чанар, 
химийн хорт болон аюултай бодисын үйлчлэлтэй холбоотойгоор үүдэн бий болох 
эрсдэл, түүнээс урьдчилан сэргийлэх болон эрсдэлийг бууруулах, арилгах арга 
хэмжээ, эрсдэлд нэрвэгдэгсдэд үзүүлэх анхны тусламжийн талаар  тайланд 
дэлгэрэнгүй тусгасан болно.  
 
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны шинжээчийн 2011 оны нэгдүгээр сарын 10-
ны өдөр гаргасан байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээний 2001/D-001 
тоот дүгнэлтийн дагуу Оюу Толгой төслийн үйл ажиллагаанд ашиглаж буй химийн 
бодисуудын эрсдэлийн үнэлгээг хийж, тайланг Байгаль орчин, аялал жуулчлалын 
яамаар батлуулсан.    
 
Оюу Толгой төслийн химийн бодисын байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын 
нарийвчилсан үнэлгээг шинэчлэн хийхдээ БОНБНҮ-ний багийн гишүүд газар дээр нь 
ажиллаж, тэнд ашиглаж буй химийн бодисын тооллогыг нарийвчлан хийхийн 
зэрэгцээ химийн бодисын ашиглалт, хамгаалалт, хадгалалтын байдлыг тодруулан 
үзэж, химийн бодисын эрсдэлийн үнэлгээг Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны 
шинжээчийн гаргасан нарийвчилсан үнэлгээний чиглэл хуваарийн дагуу шинэчлэн 
хийв.  
 
Дээрх ажлын хүрээнд төслийн үйл ажиллагаанд ашиглаж буй химийн хорт болон 
аюултай бодисын байгаль орчин, хүний эрүүл мэндэд нөлөөлөх сөрөг нөлөөллийг 
тодорхойлж, түүнийг бууруулах болон арилгах арга хэмжээ, шаардагдах хөрөнгө 
зардлыг төлөвлөхийн зэрэгцээ химийн бодисыг импортлох, тээвэрлэх, хадгалах, 
хэрэглэх, устгах, химийн бодисын агуулах байгуулах, химийн бодисын аюулгүй 
ажиллагааны талаар дэлгэрэнгүй зөвлөмж боловсруулснаас гадна химийн бодистой 
ажиллах үед мөрдөж ажиллах байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө, орчны хяналт-
шинжилгээний хөтөлбөрийг боловсруулсан. Мөн байгаль орчныг хамгаалах 
төлөвлөгөө, орчны хяналт-шинжилгээний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах 
зардлыг ойролцоогоор тооцож төлөвлөсөн. Төслийн үйл ажиллагаанд ашиглагдах 
химийн бодисуудын талаар доор дэлгэрэнгүй тусгав.  
 
 
 



  
 
 
 

III-13 

 
 
 

ОЮУ ТОЛГОЙ ХХК, БОНБНҮ-ний тайлангийн нэмэлт тодотгол – Оюу Толгойн 
Ордоос Зэс, Алт Олборлох, Боловсруулах Төслийн Өргөтгөл Шинэчлэлтийн 

Нэгдсэн Төсөл  

Тайлан боловсруулсан: 
НАТУР ФРЕЙНДЛИ ХХК 

ХҮХРИЙН ХҮЧИЛ 
 

1. Ерөнхий мэдээлэл 
Химийн томъѐо:     H2SO4 
Олон улсын нэр:     SULFURIC ACID                                                
Бүртгэлийн дугаар:     7664-93-9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Хорын зэрэглэл:     Онцгой идэмхий, хортой, исэлддэг 
 
2. Физикийн шинж чанар 

 Буцлах температур (0С)    280     
 Хайлах температур (0С)    3 
 Нягт /усанд 1-тэй тэнцүү/    1.84 
 Уурын хувийн нягт /агаар=1/   3.4 
 Молекул жин      98.0 
 Зөвшөөрөгдөх дээд агууламж (ррм)  Нормчлогдоогүй 
 Зөвшөөрөгдөх дээд агууламж (мг/м3)  1.0 

 
3. Химийн шинж чанар 
Хүхрийн хүчлийг контактын ба нитрозын гэсэн 2 аргаар гарган авдаг. Хүхрийн 
ангидрид /SO3/ устай урвалд ороход хүхрийн хүчил /H2SO4/ үүснэ. Урвалын 
тэгшитгэл нь:   

SO3 + H2O =  H2SO4+ 19 ккал 
Хүхрийн хүчил тосорхог, өнгөгүй шингэн. Хүхрийн хүчлийн 60% уусмал нь онцгой 
хүчтэй исэлдүүлэгч бөгөөд олон төрлийн органик уусгагчидтай исэлдэн ангижрах 
урвалд ордог. Хүхрийн хүчил хүчтэй түлэгдэлт үүсгэнэ. 200С-аас доош температурт 
хатуурна. 100% хүхрийн хүчлийг моногидрат гэж нэрлэх ба энэ нь цахилгаан бараг 
дамжуулдаггүй. Концентрацитай хүхрийн хүчил чийгийг сайн татна. Хүхрийн хүчил 
болон түүний олон тооны давсууд практикт чухал ач холбогдолтой бөгөөд тэдгээрийг 
техникт өргөн ашигладаг. Ялангуяа хүхрийн хүчлийг химийн болон нефть, 
металлургийн үйлдвэрт ихээр хэрэглэнэ. Хүхрийн хүчилд хүхрийн ангидрид уусахад 
утаардаг ба түүнийг “утаархаг хүчил” буюу “олеум” гэж нэрлэдэг.  
Байгаль орчинд учруулах сөрөг нөлөөлөл, түүнээс хамгаалах: 

o Агаар, ус, хөрсөнд бохирдол үүсгэнэ.  
o 50 м-ээс доошгүй зайд аюулын бүсийг тогтооно.  
o Аюулын бүсэд зөвхөн иж бүрэн хамгаалах хэрэгсэлтэй хүн орно. 
o Хөрсөнд хүхрийн хүчил алдагсан бол хүхрийн хүчил шингэсэн хэсгийг 

ухаж зайлуулан саармагжуулалт хийнэ.   

 
ХҮСНЭГТ 4 - 1. ЭРСДЭЛИЙГ БУУРУУЛАХ, АРИЛГАХ АРГА ХЭМЖЭЭ, (H2SO4) 

Эрсдэлийн шинж чанар 
 

Эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх 
арга хэмжээ 

Эрсдэлийг бууруулах, 
арилгахад  үзүүлэх анхны 

тусламж 
Амьсгалын замаар 
хордуулахад ханиалгах, 
хоолой сөөх, хоолой 
өвдөх, толгой өвдөх, 
амьсгал давчдах, 
амьсгал боогдох 

-Хүхрийн хүчлийг  хадгалах, 
түүнтэй ажиллах явцад ууршилт 
гарахаас сэргийлэх 
-Ажлын байрыг салхивч, 
агааржуулагчаар төхөөрөмжлөх 
-Ажиллагсдыг маск, хошуувч, 
хамгаалах хэрэгслээр хангах 
-Ажлын байрны агаарт тогтмол 
шинжилгээ хийж хяналт тавьж байх 

-Амьсгалын замаар хүхрийн 
хүчилд хордвол цэвэр агаарт 
яаралтай гаргах, цэвэр 
агаараар сайтар 
амьсгалуулах 
-Ухаан алдвал  хиймэл  
амьсгаа хийх 
-Нашатырын спирт 
үнэртүүлэх 
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-Хүхрийн хүчилтэй харьцдаг 
ажиллагсдыг улирал тутам 
мэргэжлээс шалтгаалах өвчний 
үзлэгт хамруулах 

-Содтой халуун сүү, халуун 
рашаан уулгах 
-Спиртийн уур амьсгалуулах 
-Эмч яаралтай дуудах 
-Эмнэлгийн тусламж 
яаралтай авах 

Арьс салстаар дамжин 
хордуулахад арьс 
загатнах, арьс улайх, 
үрэвсэх, шархлах, 
түлэгдэх  

-Бээлий, малгай, хормогч зэрэг 
зориулалтын ажлын тусгай хувцас 
хэрэглэх 
-Гар, нүүрийн алчуур, саван зэрэг 
шаардлагатай зүйлсийг бэлэн 
байлгах 
-Ажлын болон гадуур өмсдөг 
хувцсыг тусад нь хадгалах 
-Анхны тусламж үзүүлэх арга 
зааврыг эзэмших 

-Хүхрийн хүчил асгарсан 
хувцсыг  яаралтай тайлж 
биеэс зайлуулах 
-Хүхрийн хүчил асгарсан 
биеийн хэсгүүд болон хувцсыг  
их хэмжээний усаар сайтар 
угаах 
-Аммиакийн уусмалаар угааж, 
дахин их хэмжээний усаар 
угаах 
-Гэмтсэн арьсыг хөргөж 
дааруулахгүй байх, тос түрхэх 
-Эмч дуудах, эмнэлгийн 
тусламж яаралтай авах 

Нүдийг хордуулахад нүд 
улайх, үрэвсэх, нүд 
өвдөх, нүд бүрэлзэх, нүд 
сохрох  

-Хүхрийн хүчилтэй харьцаж 
ажиллахдаа нүдний хамгаалах шил 
зүүх 
-Нүүрний хамгаалалт хэрэглэх 

-Хүхрийн  хүчил нүдэнд орвол 
нүдийг их хэмжээний усаар 
сайтар угаах 
-Эмч дуудах, эмнэлгийн 
тусламж яаралтай үзүүлэх 

Хоол боловсруулах 
эрхтнээр дамжин 
хордуулахад дотор 
муухай болох, хоол 
боловсруулах эрхтэн 
түлэгдэх, хоолой хорсож 
өвдөх, түлэгдэх, гэдэс 
базлах, гүйлгэх  

-Уг бодисыг хадгалж буй байранд 
хоол хүнсний зүйл хадгалахыг 
хориглох 
-Ажлын байранд хоол хүнс идэж, 
уухыг хориглох 
-Ажлын байранд тамхи татахгүй 
байх 
-Бусад бодисуудаас тусад нь  
хуурай, сэрүүн байранд хадгалах 
-Асгарсан бодисыг саармагжуулалт 
хийсний дараа их хэмжээний усаар 
цэвэрлэх 

-Амыг их усаар зайлж сайтар 
угаах 
-Содтой усаар амыг зайлж 
угаах 
-Их хэмжээний ус уулгаж, 
албадан бөөлжүүлэх 
-Эмч яаралтай дуудах 
-Эмнэлэгт яаралтай хүргэх 

Хүхрийн хүчил  шатах, 
тэсрэх шинж чанартай. 
 Хүхрийн хүчил дээрээс 
ус хийвэл онцгой их 
халалт үүсдэг тул 
тэсрэлт үүсэх аюултай. 
Байгаль орчинд 
бохирдол үүсгэнэ.  

-Хүхрийн хүчлийн уусмалыг 
бэлтгэхдээ хүчил дээрээс ус хийж 
хэрхэвч болохгүй! 
Усан дээр хүхрийн хүчлийг бага 
багаар гоожуулан хийж, тасралтгүй 
сайтар хутгаж бэлтгэнэ. Мөн 
хүхрийн хүчлийн уусмал бэлтгэхдээ 
дулаанд тэсвэртэй савыг сонгож 
авах шаардлагатай. 
-“хортой”, “идэмхий”, ”исэлддэг” 
гэсэн тэмдгүүдийг тавина. 
 

     

Хадгалах ба хаяг шошго дээр: 
-Шатамхай чанарын 
бодисуудтай хамт хадгалж 
болохгүй ! ! ! 
-R 35, S 26-30 гэсэн 
тэмдэглэгээнүүд 
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Эрсдэлээс сэргийлэх болон түүнийг бууруулах, арилгах талаар авах нэмэлт арга 
хэмжээ: 
 
1. Хамгаалах хэрэгсэл ашиглах 

1.1. Амьсгалын замаар хордохоос сэргийлж АСВ-2 маркийн амьсгалын 
аппарат, ИП-4М болон КИП-8 маркийн тусгаарлагч баг, үйлдвэрийн А 
бортоготой шүүгч баг зэргийг хэрэглэнэ. 

1.2. Арьс салстаар дамжин хордохоос сэргийлж Л-1 болон КИХ-5 маркийн 
хамгаалах хувцас хэрэглэнэ.   
 

2. Байгаль орчинд учруулах сөрөг нөлөөлөл, түүнээс хамгаалах 
2.1. Агаар, ус, хөрсөнд бохирдол үүсгэнэ. Агаар болон усан дахь хүхрийн  
       агууламжийг ихэсгэх бөгөөд усны өөрөө цэвэрших чадварыг бууруулна. 
2.2. Нам дор газарт хүхрийн хүчлийн уур бөөгнөрч хуралдана. 
2.3. Их хэмжээний хүхрийн хүчил асгарч алдагдсан үед 200 м-ээс доошгүй 

зайд аюулын бүсийг тогтооно. Аюулын бүсэд зөвхөн иж бүрэн хамгаалах 
хэрэгсэлтэй хүн орно. 

 2.4. Орчин тойронд байгаа хүмүүсийг нам дор газар болон аюулын бүсээс    
                   гаргаж, салхины дээд талд байрлуулна.   
  
3. Саармагжуулах арга 

3.1. Их хэмжээний усыг асгах буюу шүршиж, хүхрийн хүчлийн уурыг          
       бууруулна. 
3.2. Асгарсан хүхрийн хүчлийг элс буюу хөөсөөр шингээж авна. Дараа нь   
       хүхрийн хүчил асгарсан газрыг их хэмжээний усаар угааж цэвэрлэнэ. 
3.3. 20% каустик содын уусмал, кальцижуулсан содын уусмал болон шохойн  
       уусмалаар саармагжуулна.  
3.4. БПП-2 маркийн багажийн тусламжтайгаар хүхрийн хүчлийн агууламжийг  
       тодорхойлж, бүрэн цэвэршсэн эсэхийг хянана.    

 
ИДЭМХИЙ НАТРИ БУЮУ НАТРИЙН ГИДРАТ ИСЭЛ 
 
1. Ерөнхий мэдээлэл 
Химийн томъѐо:     NaOH 
Олон улсын нэр:     SODIUM HIDROXIDE  
Бүртгэлийн дугаар:     1310-73-2 
Хорын зэрэглэл:     Хортой, онцгой идэмхий 
 
2. Физикийн шинж чанар 

 Буцлах температур, (0С)   1390   
 Хайлах температур, (0С)   318 
 Нягт /усанд 1-тэй тэнцүү/   2.1 
 Усанд уусах чанар (250С)   100 мл усанд 111.1 г уусна. 
 Молекул жин     40.0 
 Зөвшөөрөгдөх дээд агууламж (ррм) Нормчлогдоогүй 
 Зөвшөөрөгдөх дээд агууламж (мг/м3) 0.2 

 
3. Химийн шинж чанар  
Идэмхий натри нь цагаан өнгийн талст бодис бөгөөд хүчлүүдтэй урвалд эрчимтэй 
орно. Натрийн исэл устай урвалд орж, их хэмжээний дулаан ялгаруулан идэмхий 
натри буюу натрийн гидрат ислийг үүсгэнэ. Натрийн гидрат исэл нь металлуудтай 
урвалд орж сууриудыг үүсгэнэ. Зарим металлыг исэлдүүлнэ. Идэмхий шинж 
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чанартай. АСВ-2 амьсгалын аппарат, ИП-4М тусгаарлагч хэрэгсэл, бага оврын ПФМ-
1 маркийн баг, БКФ, КД, ПЗУ маркийн бортогууд зэргийг хэрэглэнэ. Мөн Л-1, КИХ-5 
маркийн хамгаалах хувцас, резин бээлий, гутал өмсөнө. Асгарч алдагдах 
тохиолдолд яаралтай цуглуулан авч, бохирдсон газрыг саармагжуулах ба их 
хэмжээний усаар угааж цэвэрлэнэ. Агаар, ус, хөрсийг бохирдуулна. Агаар дахь 
хүчилтөрөгчийг багасгана. Байгаль орчинд сөрөг нөлөөтэй тул 10%-20% сод ба 
тиосульфатын уусмалыг бороожуулах маягаар ширшиж саармагжуулна. 
 

ХҮСНЭГТ 4 - 2. ЭРСДЭЛИЙГ БУУРУУЛАХ, АРИЛГАХ АРГА ХЭМЖЭЭ (NAOH) 

Эрсдэлийн шинж чанар 
 

Эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх 
арга хэмжээ 

Эрсдэлийг бууруулах, 
арилгахад  үзүүлэх анхны 

тусламж 
Амьсгалын замаар 
хордуулахад ханиалгах, 
найтаах, хоолой сөөх, 
толгой өвдөх, амьсгалын 
эрхтэн цочрох, үнэр 
мэдрэх чадвар буурах 

-Ажлын байрыг салхивч, 
агааржуулагчаар төхөөрөмжлөх 
-Ажиллагсдыг маск, хошуувч, 
хамгаалах хэрэгслээр хангах 
-Ажлын байрын агаарт шинжилгээ 
хийж, тогтмол хяналт тавьж байх 
-Натрийн гидрат исэлтэй харьцдаг 
ажиллагсдыг улирал тутам 
мэргэжлээс шалтгаалах өвчний 
үзлэгт хамруулах  
-Анхны тусламж үзүүлэх арга 
зааврыг эзэмших  

-Натрийн гидрат исэлд 
амьсгалын замаар хордвол 
цэвэр агаарт гаргах, цэвэр 
агаараар удаан амьсгалуулах 
-Сүү болон 2-3% нимбэгний 
хүчлийн уусмал уулгах, 
өндөгний уураг өгөх    
-Эмч яаралтай дуудах 
-Эмнэлгийн тусламж 
яаралтай авах 

 

Арьс салстаар дамжин 
хордуулахад арьс улайх, 
үрэвсэх, шархлах, хүчтэй 
түлэгдэх 

-Бээлий, малгай, хормогч зэрэг 
зориулалтын ажлын тусгай хувцас 
хэрэглэх 
-Нүдний шил зүүх 
-Гар, нүүрийн алчуур, саван зэрэг 
шаардлагатай зүйлсийг бэлэн 
байлгах 
-Ажлын болон гадуур өмсдөг 
хувцсыг тусад нь хадгалах 
-Анхны тусламж үзүүлэх арга 
зааврыг эзэмших 

-Бохирдсон хувцсыг яаралтай 
тайлах 
-Үрэвссэн газрыг их 
хэмжээний усаар сайтар 
угаах 
-2%-3% цууны буюу лимоны 
хүчлийн уусмалаар угаах 
-Вазелин, тос түрхэх 
-Гэмтсэн арьсыг дааруулахгүй 
байх 
-Эмнэлгийн тусламж авах 

Нүдэнд орох буюу нүдийг 
хордуулахад нүд улайх, 
үрэвсэх, нүд өвдөх, 
нүдний харааг муутгах, 
нүд сохрох  

-Түүнтэй харьцаж ажиллахдаа 
нүдний хамгаалах шил зүүх 

-Нүдийг усаар болон 
сулруулсан лимоны хүчлийн 
уусмалаар  сайтар угаах 
-Эмч дуудах 
-Эмнэлгийн тусламж 
яаралтай үзүүлэх 

Хоол боловсруулах 
эрхтнээр дамжин 
хордуулахад хоол 
боловсруулах эрхтэн 
түлэгдэх, хоолой хорсож 
өвдөх, түлэгдэх, гэдэс 
базлах, гүйлгэж суулгах  

-Уг бодисыг хадгалж буй байранд 
хоол хүнсний зүйл хадгалахыг 
хориглох 
-Ажлын байранд хоол хүнс идэж, 
уухыг хориглох 
-Ажлын байранд тамхи татахгүй 
байх 
-Хүчтэй хүчлээс тусад нь хадгалах 
-Хуурай, сэрүүн байранд хадгалах 
-Асгарсан бодисыг их хэмжээний 
усаар цэвэрлэх 

-Амыг усаар зайлж угаах 
-Их хэмжээний ус уулгах  
-Эмч дуудах 
-Эмнэлэгт яаралтай хүргэх 

 Галд шатдаггүй. 
 

Хаяг шошго дээр нь “идэмхий”, 
“хортой” гэсэн тэмдгүүдийг тавина. 
 

Хадгалах ба хаяг шошго 
бичих: 
-Галогент нэгдлүүд, 
гидрокарбонатууд болон 
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хүчлүүдээс тусад нь хуурай 
байранд хадгалах 
-Шошго дээр R 35 ба S 2, 26, 
27, 37/39 тэмдэглэгээнүүдийг 
заавал бичнэ. 

 
 
ДАВСНЫ ХҮЧИЛ 
 
1. Ерөнхий мэдээлэл 
Химийн томъѐо:    HCl 
Олон улсын нэр:    HYDROCHLORIC ACID 
Бүртгэлийн дугаар, UN:   1789                                                 
Хорын зэрэглэл:    Онцгой идэмхий, хортой, исэлддэг 
 
2. Физикийн шинж чанар 

 Буцлах температур (0С)    110     
 Харьцангуй нягт /усанд 1-тэй тэнцүү/  1.19 
 Уурын харьцангуй нягт /агаар=1/   1.3 
 Уурын даралт, 200С-т    280 
 Молекул жин      36.5 
 Усанд уусах чанар     хязгааргүй 
 Диссоциацийн тогтмол, К  

(200С-т, усан уусмалд)    107 
 Зөвшөөрөгдөх дээд агууламж (ррм)  С5 
 Зөвшөөрөгдөх дээд агууламж (мг/м3)  С7 

 
3. Физик-химийн шинж чанар 
Давсны хүчил нь хурц үнэртэй, өнгөгүй шингэн юм. Давсны хүчлийн онцлог шинж 
чанар нь шүлттэй урвалд орж, давс үүсгэнэ. Хэд хэдэн металлтай урвалд орж, 
устөрөгчийг ялгаруулдаг. Давсны хүчилд лакмусын хөх цаас дүрэхэд улаан өнгө 
үүсгэдэг бөгөөд хүчиллэг амттай. Ямар ч хүчил диссоциацид орохдоо устөрөгчийн 
ионыг ялгаруулдаг. Давсны хүчлээс устөрөгчийн ионыг нь салгах буюу 
саармагжуулахад  хүчиллэг шинж чанар нь алдагдана. Иймд электролит 
диссоциацийн онолын үүднээс авч үзвэл давсны хүчил нь устөрөгчийн ионыг 
ялгаруулан диссоциацлагддаг электролитын үүрэг гүйцэтгэнэ. Давсны хүчил маш 
хүчтэй хүчил тул диссоциацийн зэрэг нь маш өндөр байдаг. Давсны хүчил 
аммиактай урвалд орж, хлорт аммонийн давсыг үүсгэдэг. Урвалын тэгшитгэл нь:   

NH3 + HCl =  NH4Cl 
Хүчил ба шүлтийн хооронд явагдах урвалыг протоны онолоор тайлбарладаг. Үүнд: 
хүчил нь донор протон, шүлт нь акцептор протоны үүрэг гүйцэтгэнэ. Үүнийг дараахь 
схемээр тайлбарлаж болно: 

Шүлт + протон           хүчил 
 Хүчтэй хүчлийг хүчтэй шүлтээр саармагжуулахад ялгарч буй грамм-молекул ус 
тутамд ойролцоогоор 13.8 ккал дулаан ялгардаг. Жишээ нь: 

HCl + NaOH =  NaCl + H2O + 13.75 ккал 
Лабораторийн нөхцөлд давсны хүчлийг дараах байдлаар гарган авдаг. 

NaCl + H2SO4 =  NaHSO4 + HCl 
NaCl + NaHSO4 =  Na2SO4 + HCl 
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Давсны хүчил нь маш олон металл болон ислүүдтэй эрчимтэй урвалд орж, 
хлоридуудыг үүсгэдэг. Хлорт мөнгө (AgCl), хлорт хар тугалга (PbCl2), хлорт зэс 
(CuCl2), хлорт мөнгөн ус (Hg2Cl2) нь усанд бага уусах ба эдгээрээс бусад давсны 
хүчлийн давсууд усанд сайн уусна. Давсны хүчил нь хүчтэй хүчил учир түүнээс үүдэн 
бий болох эрсдэл багагүй байна.   
 

ХҮСНЭГТ 4 - 3. ЭРСДЭЛИЙГ БУУРУУЛАХ, АРИЛГАХ АРГА ХЭМЖЭЭ (HCL) 
 

Эрсдэлийн шинж чанар Эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх 
арга хэмжээ 

Эрсдэлийг бууруулах, 
арилгахад  үзүүлэх анхны 

тусламж 
Амьсгалын замаар 
хордуулахад ханиалгах, 
хоолой сөөх, хоолой 
өвдөх, толгой өвдөх, 
амьсгал давчдах, 
амьсгал боогдох 

-Давсны хүчлийг  хадгалах, түүнтэй 
ажиллах явцад ууршилт гарахаас 
сэргийлэх 
-Ажлын байрыг салхивч, 
агааржуулагчаар төхөөрөмжлөх 
-Ажиллагсдыг маск, хошуувч, 
хамгаалах хэрэгслээр хангах 
-Ажлын байрын агаарт тогтмол 
шинжилгээ хийж хяналт тавьж байх 
-Давсны хүчилтэй харьцдаг 
ажиллагсдыг улирал тутам 
мэргэжлээс шалтгаалах өвчний 
үзлэгт хамруулах  
-Давсны хүчлээр хордсон үед 
анхны тусламж үзүүлэх арга, 
зааврыг бүрэн эзэмших  

-Амьсгалын замаар давсны  
хүчилд хордвол цэвэр агаарт 
яаралтай гаргах, цэвэр 
агаараар сайтар 
амьсгалуулах 
-Ухаан алдвал зохиомлоор 
амьсгалуулах 
 -Спиртийн уур амьсгалуулах 
-Хагас суугаа байдлаар 
байлгах 
-Эмнэлгийн тусламж 
яаралтай авах 

 

Арьс салстаар дамжин 
хордуулахад арьс 
загатнах, арьс улайх, 
үрэвсэх, шархлах, 
түлэгдэх  

-Бээлий, малгай, хормогч зэрэг 
зориулалтын ажлын тусгай хувцас 
хэрэглэх 
-Гар, нүүрийн алчуур, саван зэрэг 
шаардлагатай зүйлсийг бэлэн 
байлгах 
-Ажлын болон гадуур өмсдөг 
хувцсыг тусад нь хадгалах 
-Анхны тусламж үзүүлэх арга 
зааврыг эзэмших 

-Давсны хүчил асгарсан 
хувцсыг  яаралтай тайлж 
биеэс зайлуулах 
-Давсны хүчил асгарсан 
биеийн хэсгүүд болон хувцсыг  
их хэмжээний усаар сайтар 
угаах 
-Аммиакийн уусмалаар угааж, 
дахин их хэмжээний усаар 
угаах 
-Гэмтсэн арьсыг хөргөж 
дааруулахгүй байх, тос түрхэх 
-Эмнэлгийн тусламж 
яаралтай авах 

Нүдийг хордуулахад нүд 
улайх, үрэвсэх, нүд 
өвдөх, нүд бүрэлзэх, нүд 
сохрох  

-Давсны хүчилтэй харьцаж 
ажиллахдаа нүдний хамгаалах шил 
зүүх 
-Нүүрний хамгаалалт хэрэглэх 

-Давсны  хүчил нүдэнд орвол 
нүдийг их хэмжээний усаар 
сайтар угаах 
-Эмч яаралтай дуудах 
-Эмнэлгийн тусламж 
яаралтай үзүүлэх 

Залгих буюу хоол 
боловсруулах эрхтнээр 
дамжин хордуулахад 
дотор муухай болох, 
хоол боловсруулах 
эрхтэн түлэгдэх, хоолой 
хорсч өвдөх, түлэгдэх, 
гэдэс базлах, гүйлгэх  

-Уг бодисыг хадгалж буй байранд 
хоол хүнсний зүйл хадгалахыг 
хориглох 
-Ажлын байранд хоол хүнс идэж, 
уухыг хориглох 
-Ажлын байранд тамхи татахгүй 
байх 
-Бусад бодисуудаас тусад нь  
хуурай, сэрүүн байранд хадгалах 
-Асгарсан бодисыг саармагжуулалт 
хийсний дараа их хэмжээний усаар 

-Амыг их усаар зайлж сайтар 
угаах 
-Содтой усаар амыг зайлж 
угаах 
-Их хэмжээний ус уулгаж, 
албадан бөөлжүүлэх 
-Эмч яаралтай дуудах 
-Эмнэлэгт онцгой яаралтай 
хүргэх 
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цэвэрлэх 
Шатамхай бус. 
 
 

-Давсны хүчлийн уусмалыг 
бэлтгэхдээ  усан дээр хүчлийг бага 
багаар гоожуулан хийж, сайтар 
хутгаж бэлтгэнэ. Хаяг шошго дээр 
нь “идэмхий” гэсэн тэмдэг тавина. 

 

Хадгалах ба хаяг шошго 
бичих: 
-Исэлдүүлэгчид болон хүчтэй 
сууриудаас тусад нь 
хадгална. 
-Хаяг шошго дээр нь 
R 34-37, S 2-26 гэсэн 
тэмдэглэгээнүүдийг бичнэ. 

 

Эрсдэлээс сэргийлэх болон түүнийг бууруулах, арилгах талаар авах нэмэлт арга 
хэмжээ: 

1. Амьсгалын замаар хордохоос сэргийлж АСВ-2 маркийн амьсгалын 
аппарат, ИП-4М тусгаарлагч баг болон ПЗУ бортого, РПГ-67В хошуувч 
хэрэглэнэ.  
2. Арьс салстаар дамжин хордохоос сэргийлж Л-1 болон КИХ-5 маркийн 
хамгаалах хувцас, халат, хормогч зэргийг хэрэглэнэ. 
3. Нүд хордохоос сэргийлж нүдний шил, нүүрний хамгаалалт хэрэглэнэ. 

4. Эрсдэлд нэрвэгдэгсдэд эмнэлгийн тусламж яаралтай үзүүлнэ.  

5.  Агаар, ус, хөрсөнд бохирдол үүсгэнэ.  

6. Аюулын бүсэд зөвхөн иж бүрэн хамгаалах хэрэгсэлтэй хүн орно. 50 м-ээс    
    доошгүй зайд аюулын бүсийг тогтооно. 

7. Асгарсан давсны хүчлийг элс буюу хөөсөөр шингээж авна. Дараа нь их  
    хэмжээний усаар угааж цэвэрлэнэ. 

 
АЗОТЫН ХҮЧИЛ 
 
1.Ерөнхий мэдээлэл 
Химийн томъѐо:    HNO3 
Олон улсын нэр:    NITRIC ACID                                                
Бүртгэлийн дугаар:    7697-37-32 
Хорын зэрэглэл:    Онцгой хортой 
 
2. Физикийн шинж чанар 
Буцлах температур нь азотын хүчлийн концентраци болон нягтаас нь хамаарч янз 
бүр байна. Үүнд:  
Концентраци  Нягт   Температур, 0С 
100   1.51    86 
94.1   1.49    99 
86.0   1.47    115 
68.4   1.41    122 
65.3   1.40    119 
47.5   1.30    113 
24.8   1.15    104 

 Хайлах температур (0С)   -42 
 Нягт /ус=1/     1.5 
 Уурын хувийн нягт /агаар=1/  2.2 
 Молекул жин     63.0 
 Зөвшөөрөгдөх дээд агууламж (ррм) 2.0 
 Зөвшөөрөгдөх дээд агууламж (мг/м3) 5.0 
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3. Химийн шинж чанар 
Азотын хүчил дараах хоѐр байдлаар үүснэ: 

а.Азотын давхар исэл усанд уусахад азотлог болон азотын хүчил үүснэ. 

2NO2 + H2O = HNO2 + HNO3 
б.Азотын давхар исэл устай харилцан үйлчлэхэд азотын хүчил ба азотын исэл 
үүснэ. 
     2NO2 + H2O = 2HNO3 + NO 
Хэрэв дээрх урвалуудыг илүүдэл хүчилтөрөгчийн оролцоотойгоор явуулбал азотын 
давхар исэл нь бүрэн хэмжээгээр азотын хүчлийн найрлагад шилжинэ. Урвалын 
тэгшитгэл нь: 

4NO2 + 2H2O + O2 = 4HNO3 
Азотын хүчил нь онцгой хүчтэй нэг суурьт хүчил бөгөөд ердийн нөхцөлд тогтвортой, 
сайн талсжидаг давсуудыг үүсгэдэг. Азотын хүчлийн бараг бүх давс нь усанд сайн 
уусна. Азотын хүчил нь халах болон гэрлийн нөлөөгөөр хүчтэй исэлдүүлэгч бодис 
болох азотын давхар ислийг үүсгэдэг. Азотын хүчил агаарт утаардаг тул утаархаг 
хүчил гэж бас нэрлэдэг. Азотын хүчил олон тооны металл болон органик 
бодисуудтай урвалд ордог.     

 
ХҮСНЭГТ 4 - 4. ЭРСДЭЛИЙГ БУУРУУЛАХ, АРИЛГАХ АРГА ХЭМЖЭЭ, HNO3 

Эрсдэлийн шинж чанар 
 

Эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх 
арга хэмжээ 

Эрсдэлийг бууруулах, 
арилгахад  үзүүлэх анхны 

тусламж 
1.Амьсгалын замаар 
хордуулахад ханиалгах, 
хоолой сөөх, хоолой 
өвдөх, толгой өвдөх, 
амьсгал давчдах, 
амьсгал боогдох зэрэг 
эрсдэлд өртөнө. 

-Азотын хүчлийг хадгалах, түүнтэй 
ажиллах явцад ууршилт гарахаас 
сэргийлэх 
-Ажлын байрыг салхивч, 
агааржуулагчаар төхөөрөмжлөх 
-Ажиллагсдыг маск, хошуувч, 
хамгаалах хэрэгслээр хангах 
-Азотын хүчлийн ууршилтаас 
хамгаалах 
-Ажлын байрын агаарт шинжилгээ 
хийж, тогтмол хяналт тавьж байх 
-Азотын хүчилтэй харьцдаг 
ажиллагсдыг улирал тутам 
мэргэжлээс шалтгаалах өвчний 
үзлэгт хамруулж, зөвлөгөө өгч байх 
-Азотын хүчлээр хордоход анхны 
тусламж үзүүлэх арга зааврыг 
эзэмших  

-Амьсгалын замаар азотын 
хүчилд хордвол цэвэр агаарт 
гаргаж, цэвэр агаараар удаан 
амьсгалуулах 
-Содын уураар утах 
-Амьсгал боогдвол зүүрхний 
үйл ажиллагааг дэмжих эм 
уулгах 
-Зохиомлоор амьсгалуулах 
-Цэвэр агаарт хагас суугаа 
байдлаар тайван байлгах 
-Эмч яаралтай дуудах 
-Эмнэлгийн тусламж 
яаралтай авах 
 

2. Арьс салстаар дамжин 
хордуулахад арьс 
загатнах, арьс улайх, 
үрэвсэх, шархлах, 
түлэгдэх зэрэг эрсдэлд 
өртөнө. 

-Бээлий, малгай, хормогч зэрэг 
зориулалтын ажлын тусгай хувцас 
хэрэглэх 
-Гар нүүрийн алчуур, саван зэрэг 
шаардлагатай зүйлсийг бэлэн 
байлгах 
-Ажлын болон гадуур өмсдөг 
хувцсыг тусад нь хадгалах 
-Анхны тусламж үзүүлэх арга 
зааврыг эзэмших 

-Азотын хүчил асгарсан 
хувцсыг  яаралтай тайлж, 
биеэсээ холдуулах 
-Азотын хүчилд түлэгдэж 
үрэвссэн биеийн хэсгийг их 
хэмжээний усаар сайтар 
угаах 
-3%-ийн содын уусмалаар 
шавших 
-Үрэвсэж шархалсан хэсгийг 
1:5000 фурациллины 
уусмалаар угааж, тос юмуу 
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вазелин түрхэх 
-Гэмтсэн арьсыг  
дааруулахгүй байх 
-Эмнэлгийн тусламж 
яаралтай авах 

4. Нүдийг хордуулахад 
нүд улайх, үрэвсэх, нүд 
өвдөх, нүдний эвэрлэг 
бүрхэвчийг гэмтээх, 
хараанд өөрчлөлт орох 
зэрэг эрсдэлд өртөнө. 

-Азотын хүчилтэй харьцаж 
ажиллахдаа нүдний хамгаалах шил 
зүүх 
-Нүүрний хамгаалалт хэрэглэх 

-Нүдийг их хэмжээний усаар 
сайтар угаах 
-Содын уусмалаар угаах, тос 
түрхэх 
-Эмнэлгийн тусламж 
яаралтай үзүүлэх 

5. Залгих буюу хоол 
боловсруулах эрхтнээр 
дамжин хордуулахад 
дотор муухай болох, 
хоол боловсруулах 
эрхтэн түлэгдэх, хоолой 
хорсож өвдөх, түлэгдэх, 
гэдэс базлах, гүйлгэж 
суулгах эрсдэлд өртөнө. 

-Уг бодисыг хадгалж буй байранд 
хоол хүнсний зүйл хадгалахыг 
хориглох 
-Ажлын байранд хоол хүнс идэж, 
уухыг хориглох 
-Азотын хүчил ашигладаг ажлын 
байранд тамхи татахгүй байх 
-Асгарсан азотын хүчлийг их 
хэмжээний усаар цэвэрлэх 
-Цэвэрлэгээ хийхдээ бээлий, 
шаардлагатай хамгаалах 
хэрэгслийг ашиглах 

-Азотын хүчил аманд орвол 
амаа их хэмжээний усаар 
сайтар зайлж угаах 
-Азотын хүчил залгиж 
хордсон хүнд их хэмжээний ус 
уулгаж, албадан бөөлжүүлэх 
-Эмч яаралтай дуудах 
-Эмнэлэгт яаралтай хүргэх 

6. Өөрөө шатамхай 
чанаргүй боловч зарим 
бодистой урвалд орж 
шатах ба дэлбэрэх шинж 
чанартай бодисыг 
үүсгэдэг. 
  

Хаяг шошго дээр нь “идэмхий”, 
“хортой” гэсэн тэмдгүүдийг тавина. 
 
 

          

-Азотын хүчлийг шатамхай 
чанарын бодисууд, спирт, 
скипдартай хамт хадгалж 
болохгүй.  
-70% концентрацтай азотын 
хүчлийн шошго дээр R:35 ба 
S:2, 23, 26, 27 гэсэн 
тэмдэглэгээг, харин 70%-иас 
дээш бол R:8,35 ба S: 23, 26, 
36  гэж бичнэ.    

 
Эрсдэлээс сэргийлэх болон түүнийг бууруулах, арилгах талаар авах нэмэлт арга 
хэмжээ: 
 
1. Байгаль орчинд учруулах сөрөг нөлөөлөл, түүнээс хамгаалах 

1.1. Агаар, ус, хөрсөнд бохирдол үүсгэнэ. Агаар болон усан дахь азотын 
агууламжийг ихэсгэх бөгөөд усны өөрөө цэвэрших чадварыг бууруулна. 
1.2. Нам дор газарт азотын хүчлийн уур бөөгнөрч хуралдана. 

1.3. Аюулын бүсийг 300 м-ээс доошгүй зайд тогтооно. Аюулын бүсэд  
                 иж бүрэн хамгаалах хэрэгсэлтэй хүн орж ажиллана. 

 1.4. Орчин тойронд байгаа хүмүүсийг нам дор газар болон аюулын  
                бүсээс гаргаж, салхины дээд талд байрлуулна.   
 
2. Саармагжуулах арга 

2.1. Их хэмжээний усыг асгах буюу шүршиж, азотын хүчлийн уурыг   
       тунадасжуулна. 
2.2. Асгарсан азотын хүчлийг элс буюу хөөсөөр шингээж авна.    
       Дараа нь азотын хүчил асгарсан газрыг их хэмжээний усаар     
       угааж цэвэрлэнэ. 
2.3. 20% каустик содын уусмал, кальцжуулсан содын уусмал болон  
       шохойн уусмалаар саармагжуулна.  
3.4. БПП-2 маркийн багажийн тусламжтайгаар азотын хүчлийн  
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                     агууламжийг тодорхойлж, бүрэн цэвэршсэн эсэхийг хянана.    
 
АЦЕТОН 
 
1. Ерөнхий мэдээлэл 
Химийн томъѐо:     CH3OCH3 
Олон улсын нэр:     ACETONE  
Бүртгэлийн дугаар:     67-64-1 
Хорын зэрэглэл:     Онцгой хортой 
 
2. Физикийн шинж чанар 

 Буцлах температур, (0С)    56  
 Хайлах температур, (0С)    -95 
 Эгшин асах температур, (0С)   18 
 Өөрөө асах температур, (0С)   538 
 Дөл авалцах температур, (0С)   -19 
 Тэсрэх хязгаар, %     2.6-12.8  
 Нягт /усанд 1-тэй тэнцүү/    0.8 
 Уурын нягт /агаарт 1-тэй тэнцүү/   1.2 
 Уурын даралт 200С-т     233 
 Усанд уусах чанар (250С)    ∞ 
 Молекул жин      58.1 
 Зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ, ppm     1000 
 Зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ (мг/м3)   2400 

 
3. Химийн шинж чанар  
Ацетон нь өнгөгүй, хурц үнэртэй шингэн. Энэ нь усанд ямар ч харьцаагаар уусна. 
Органик бодисуудыг онцгой сайн уусгагч бодис юм. Ацетон нь лак будгийн үйлдвэр, 
хиймэл мяндас, органик шил, кино плѐнк, ацетиленийг уусгах зэрэгт өргөн хэрэглэнэ.  

 

ХҮСНЭГТ 4 - 5. ЭРСДЭЛИЙГ БУУРУУЛАХ, АРИЛГАХ АРГА ХЭМЖЭЭ, CH3OCH3 

Эрсдэлийн шинж чанар Эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх 
арга хэмжээ 

Эрсдэлийг бууруулах, 
арилгахад  үзүүлэх анхны 

тусламж 
1. Амьсгалын замаар 
хордуулахад ханиалгах, 
хоолой сөөх, толгой 
өвдөх, амьсгал давчдах, 
амьсгал боогдох зэрэг 
эрсдэлд өртөнө. 

-Ажлын байрыг салхивч, 
агааржуулагчаар төхөөрөмжлөх 
-Ажиллагсдыг маск, хошуувч, 
хамгаалах хэрэгслээр хангах 
-Ажлын байрын агаарт шинжилгээ 
хийж, тогтмол хяналт тавьж байх 
-Ацетонтой харьцдаг ажиллагсдыг 
улирал тутам мэргэжлээс 
шалтгаалах өвчний үзлэгт 
хамруулах 

-Ацетонд амьсгалын замаар 
хордвол цэвэр агаарт гаргах, 
цэвэр агаараар удаан 
амьсгалуулах 
-Цэвэр агаарт хагас суугаа 
байдлаар тайван байлгах 
-Эмч яаралтай дуудах 
-Эмнэлгийн тусламж 
яаралтай авах 
 

2. Арьс салстаар дамжин 
хордуулахад арьс улайх, 
үрэвсэх, шархлах, хүчтэй 
түлэгдэх зэрэг эрсдэлд 
өртөнө. 

-Бээлий, малгай, хормогч зэрэг 
зориулалтын ажлын тусгай хувцас 
хэрэглэх 
-Гар нүүрийн алчуур, саван зэрэг 
шаардлагатай зүйлсийг бэлэн 
байлгах 
-Ажлын болон гадуур өмсдөг 
хувцсыг тусад нь хадгалах 

-Бохирдсон хувцсыг яаралтай 
тайлах 
-Үрэвссэн газрыг их 
хэмжээний усаар сайтар 
угаах 
-Вазелин түрхэх, дааруулах 
гүй байх 
-Эмнэлгийн тусламж авах 

3. Нүдэнд орох буюу -Ацетонтой харьцаж ажиллахдаа -Нүдийг их хэмжээний усаар 
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нүдийг хордуулахад нүд 
улайх, үрэвсэх, нүд 
өвдөх, нүдний харааг 
муутгах зэрэг эрсдэлд 
өртөнө.  

нүдний хамгаалах шил болон 
нүүрний хамгаалалт хэрэглэх 
шаардлагатай. 

сайтар угаах 
-Эмч дуудах 
-Эмнэлгийн тусламж 
яаралтай үзүүлэх 

4. Хоол боловсруулах 
эрхтнээр дамжин 
хордуулахад хоол 
боловсруулах эрхтэн 
түлэгдэх, хоолой хорсож 
өвдөх, түлэгдэх, гэдэс 
гүйлгэж суулгах зэрэг 
эрсдэлд өртөнө. 

-Ажлын байранд хоол хүнс идэж, 
уухыг хориглох 
-Ажлын байранд тамхи татахгүй 
байх 
-Хүчтэй хүчлээс тусад нь хуурай, 
сэрүүн газар хадгалах  
-Асгарсан бодисыг их хэмжээний 
усаар цэвэрлэх 

-Амыг усаар зайлж угаах, их 
хэмжээний ус уулгах 
-2% содын уусмал уулгах 
-Өтгөн цай, кофе уулгах  
-Эмнэлэгт яаралтай хүргэх 

5. Галын аюул өндөртэй. 
 
6.Байгаль орчинд хортой 
нөлөөтэй. 

 Хаяг шошго дээр нь “онцгой 
шатамхай” гэсэн тэмдэг тавина. 

 

-Хүчтэй сууриуд болон галын 
аюултай бодисуудаас   тусад 
нь  хадгалах 
-Шошго дээр R:11 ба S:9, 16, 
23, 33 тэмдэглэгээг бичнэ. 

 
Эрсдэлээс сэргийлэх болон түүнийг бууруулах, арилгах талаар авах нэмэлт арга 
хэмжээ: 
 1. Хамгаалах хэрэгсэл ашиглах 

1.1. Амьсгалын замаар хордохоос сэргийлж АСВ-2 маркийн амьсгалын 
аппарат, ИП-4М болон КИП-8 маркийн тусгаарлагч баг, үйлдвэрийн А 
бортоготой шүүгч баг зэргийг хэрэглэнэ. 

1.2. Арьс салстаар дамжин хордохоос сэргийлж Л-1 болон КИХ-5 маркийн 
хамгаалах хувцас хэрэглэнэ.   

1.3. Эрсдэлд нэрвэгдэгсдэд эмнэлгийн тусламж яаралтай үзүүлнэ.  
 
2. Байгаль орчинд учруулах сөрөг нөлөөлөл, түүнээс хамгаалах 
2.1. Агаар, ус, хөрсөнд бохирдол үүсгэнэ. Агаарт ууршина.  
2.2. Нам дор газарт хуралдана. 
2.3. Аюулын бүсэд зөвхөн иж бүрэн хамгаалах хэрэгсэлтэй хүн орно. 

        200 м-ээс доошгүй зайд аюулын бүс тогтооно.   
 2.4. Асгарсан бодист нүцгэн гараар хүрч болохгүй. 
 2.5. Орчин тойронд байгаа хүмүүсийг нам дор газар болон аюулын  
                 бүсээс гаргаж, салхины дээд талд байрлуулна.   
 2.6. Гал гарсан үед саванд ойртож болохгүй. Хол зайнаас савыг  
                 усаар хөргөнө. 
 2.7. Баллоныг хэвтээ байдлаар хадгална. 
 2.8. Оч, дөл, галаас хамгаална. 
 2.9. Галыг нь ус, хөөсөөр унтраана. 
 2.10. Хүчилтөрөгч, устөрөгч, хлор бүхий баллонтой хамт хадгалж  
                     болохгүй. 
 
Үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны явцад хэрэглэх нефтийн бүтээгдэхүүн, дизель 
түлшний агуулгад байдаг зарим хортой нэгдлүүдийн шинж чанар, нөлөөлөл, эрсдэл 
болон түүний хор уршгийг бууруулах талаар дор үзүүлэв:  
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Дизеь түлш:  
Дизель түлшний химийн томъѐо нь С10Н24, найрлагын 84.5% нь нүүрстөрөгч (С), 
14.4% нь ус (Н2О), 0.5% нь хүчилтөрөгч (О2), 0.1 % нь азот (N), 0.5% нь хүхэр (S) 
байдаг. Дизель түлш хөрсөнд алдагдсанаас шүүрэлт, нэвчилт үүсч, хөрсийг ихээр 
бохирдуулдаг. Хөрсний хэв шинжээс хамаарч, нэвчилт нь харилцан адилгүй явагдах 
бөгөөд гадаргууд перпендикуляр чиглэлд хамгийн их, бусад чиглэлд харьцангуй бага 
нэвчилт өгдөг байна. Энэ нь туйлгүй урвалж бөгөөд түүнийг цуглуулагч болгон 
хэрэглэдэг. Флотацийн процесст түүнийг цэврээр нь юмуу эсвэл 1-10% усан эмульс 
байдлаар хэрэглэдэг.  

50% нь 20оС-т нэрэгддэг     <280 
96% нь 20оС-т нэрэгддэг     <340   
Кинематик зунгааралт (t=200С)    1.8-5.0 
Царцах температур, 00С     <-35 
Булингартах температур, 00С     <-25 
Тэсрэх температур, 00С     <35 
Хүхрийн эзлэх хувь, %      <0.2 
Хүхэртустөрөгч, уусамтгай хүчил, шүлтүүд,  
механик хольц ба усны агуулга    үгүй   
20оС дахь нягт, кг/м3      <840 
 

Дизель түлш нь нефтийн бүтээгдэхүүний нэг төрөл бөгөөд түүний найрлагад метан, 
метанафтен, нафтен, нафтен-ароматик нүүрсустөрөгч, хүчилтөрөгч, азот, хүхрийн 
нэгдлүүд бас оролцдог. Нефтийн бүтээгдэхүүн буюу дизель түлш усанд исэлдэх 
шинж чанартай ба исэлдэлтийн эрчим нь усан дахь хүчилтөрөгч болон 
микрофлорын агуулгаас хамаардаг.  

Бензин:  
Энэ нь өвөрмөц хурц үнэртэй, шаргал өнгөтэй ба өнгөгүй, усанд бараг уусдаггүй 
шингэн юм. Бензинийг нефтийн бүтээгдэхүүний хөнгөн фракцаас гарган авдаг. Усанд 
муу уусдаг. Химийн томъѐо нь С18Н18. Бензиний найрлагад нүүрсустөрөгч (С) 84%, 
устөрөгч (Н2) 15%,  хүчилтөрөгч ба азот 0.02%, хүхэр (S) 0.12%, үлдэх хэсэг нь бусад 
хольц  байна. Молекул жин нь 100-120 нэгж, 200С дахь нягт нь 700.0-750.0 кг/м3, 
буцлах температур 450С-2050С (зарим хэвлэлд 350С-1950С гэж бичсэн нь ч бий), 
хайлах температур –200С-аас бага, шатах температур -200С-аас бага, өөрөө шатах 
температур 2200С, харьцангуй нягт (ус=1)  0.7-0.8 ба хийн харьцангуй нягт (агаар=1) 
4.0 мөн агаарт тэсрэх хязгаар нь 0.6-0.8% байна. Зарим төрлийн бензин хар 
тугалганы хортой хольцыг агуулсан байдаг. Бензин нь амьсгалын замаар болон 
амаар дамжиж хүний биед шингээгдэх ба мэдрэлийн системийг гэмтээдэг. Хүний 
биеийн арьсыг хуурайшуулна. Бензин нь шатамхай чанар өндөртэй учир түүнтэй 
ажиллахад буюу түүний ойр орчинд гал, дөл гаргах, оч үсэргэх, тамхи татахыг хатуу 
хориглох шаардлагатай. Бензин агаарт тэсрэх чанартай байдаг тул далд систем, 
вентилятор, цахилгааны тоног төхөөрөмж зэргийг төхөөрөмжлөхдөө аюулгүй 
ажиллагааг хангах талаар онцгойлон анхаарах нь зүйтэй.  

Бензинээр амьсгалын замаар хордвол толгой өвдөх, дотор муухайрах, бөөлжис 
хүрэх, толгой эргэх зэрэг байдал ажиглагдана. Иймээс түүнтэй ажиллахад 
вентилятор, амьсгалын замын хамгаалах хэрэгсэл зэрэг наад захын зүйлсийг бэлэн 
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байлгах хэрэгтэй. Бензинээр хордсон хүнийг цэвэр агаарт тайван байлгах, хиймлээр 
амьсгалуулах, хэрэв шаардлагатай бол эмч дуудах буюу эмнэлэгт яаралтай хүргэнэ. 
Арьсаар дамжин хордохоос хамгаалж хамгаалалтын бээлий, хамгаалалтын хувцас 
хэрэглэх шаардлагатай. Хэрэв арьсаар дамжсан хордлого үүсвэл арьс улайдаг. Энэ 
үед бохирдсон хувцсыг тайлж, арьсыг их хэмжээний усаар угаах ба усаар шүршинэ. 
Хордлогын үед нүд улайж өвдөнө. Иймээс хамгаалалтын шил зүүж, нүдийг их 
хэмжээний усаар угаагаад эмч яаралтай дуудах хэрэгтэй. Хэрэв бензинийг залгивал 
дотор муухайрч, бөөлжис хүрнэ. Энэ тохиолдолд амаа усаар сайтар угаах ба харин 
албадан бөөлжүүлж болохгүй. Эмч яаралтай дуудаж, эмнэлэгт түргэн хүргэх 
шаардлагатай. 
 
Бензин нь агаар дахь хүчилтөрөгчийн агууламжийг бууруулах ба үүний зэрэгцээ 
нүүрстөрөгч, хүхэрт устөрөгч, аммиакийн агууламжийг ихэсгэх нөлөөтэй. Агаар дахь 
бензиний уур 0.03% болоход хүнд мэдрэгдэнэ. Энэ хэмжээ 2.2% хүрэхэд хүн маш 
ихээр хордох ба ийм нөхцөлд удаан хугацаагаар байвал үхэлд хүргэх аюултай. 
Бензин нь галын аюултай, тэсрэмтгий чанартай тул түүнийг галын эх үүсвэрээс хол, 
тусгаар хадгалахын дээр гал гарсан үед унтраах багаж хэрэгсэл, бусад зүйлсийг 
байнга бэлэн байлгахыг мартаж болохгүй. Мөн ажиллагсдад онцгой анхааруулж, 
байнга хяналт тавьж байх шаардлагатай. Бензиний хордуулах шинж чанар нь түүний 
найрлагад байгаа хүхэр, хар тугалга зэрэг элементийн агууламжаас хамаарна. 
Бензиний хордуулах шинж чанар нь төв мэдрэлийн системийг гэмтээх, зүрх судасны 
хэвийн үйл ажиллагааг алдагдуулах, элэгний үйл ажиллагааг муутгах явдал юм. 
Орчны агаарт байх бензиний зөвшөөрөгдөх дээд агууламж 1.5 мг/м3 байна. 
 
Бензол:  
Энэ нь үнэрт нүүрсустөрөгч бөгөөд мөн хүний төв мэдрэлийн системийг хордуулна. 
Түүний агаар дахь нэг удаагийн зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээг 1.5 мг/м3, хоногийн 
зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээг 0.8 мг/м3 гэж тогтоосон. Бензол нь хүнийг амьсгалын 
замаар болон амаар дамжиж хордуулна. Энэ нь шатамхай шинж чанартай тул 
бензолтой орчинд ил гал гаргах, тамхи татахыг хориглоно. Бензолоор хордсон 
хүнийг цэвэр агаарт хагас суугаа байдлаар тайван байлгах, зохиомлоор 
амьсгалуулах, эмчид хүргэх зэрэг арга хэмжээ авна. Хэрэв арьсаар дамжиж хордвол 
арьс улайх, загатнах, хорсох, шархлах зэрэг шинж чанар илрэх ба ингэсэн үед 
бохирдсон хувцсыг тайлж хордсон арьсыг их хэмжээний усаар угааж эмч дуудна. 
Бензолоор хордохоос хамгаалж, хамгаалалтын бээлий болон хамгаалалтын хувцас 
өмсөх ба нүдний шил зүүх хэрэгтэй. Бензол нүдэнд орвол нүд улайж хорсох, өвдөх, 
нүдний хараа бүрэлзэх зэрэг шинж чанар илэрнэ. Нүдээ хордуулбал их хэмжээний 
усаар угаах ба эмч яаралтай дуудаж, эмнэлэгт яаралтай хүргэх шаардлагатай. 
 
Хүхэртустөрөгч:  
Хүхэрт устөрөгч нь төв мэдрэлийн системийг гэмтээх, хоол боловсруулах эрхтний 
үйл ажиллагааг муутгах зэрэг нөлөөтэй. Түүний агууламж 1000 мг/м3-ээс их болох 
тохиолдолд үхэлд хүргэх аюултай. Түүний химийн томъѐо нь H2S, молекулын жин нь 
34 байна. Буцлах температур нь -600С, хайлах температур  -850С, өөрөө шатах 
температур 2600С, харьцангуй нягт (ус=1) 0.8 бөгөөд уурын харьцангуй нягт 
(агаар=1) 1.2 байна. Түүний уурын даралт 200С-т 18.1 байх ба усанд уусах чанар нь 
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10 г/л-ээр 200С-т 0.5 байдаг. Мөн агаарт шатах хязгаар нь 4.3-4.6 байна. Хүхэрт 
устөрөгчийн ажлын байрын агаарт байх зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ нь 10 ррm буюу 
15 мг/м3 байна. Хүхэрт устөрөгч нь шатамхай чанар өндөртэй тул түүний ойролцоо 
ил гал, дөл гаргах, тамхи татахыг хатуу хориглоно. 
 
Орчны агаар дахь хүхэрт устөрөгчөөр амьсгалын замаар хордвол хоолой сөөх, 
ханиалгах, толгой өвдөх, амьсгал давчдах, толгой эргэх, муужрах, ухаан алдах зэрэг 
шинж тэмдэг илэрнэ. Иймд хүхэрт устөрөгч ялгарах орчинд вентилятор, 
агааржуулагч байх шаардлагатай. Мөн ажиллагсад амьсгалын хамгаалах хэрэгсэл 
хэрэглэх шаардлагатай. Түүгээр хордсон хүнийг цэвэр агаарт хагас суугаа байдлаар 
тайван байлгаж, эмч яаралтай дуудна. Шаардлагатай бол эмнэлэгт яаралтай 
хүргэнэ. Хэрэв арьсаар дамжиж хордвол арьс улайх, хорсч өвдөх, хөлдөх зэрэг 
шинж тэмдэг илэрнэ. Хөлдсөн нөхцөлд хувцсыг нь тайлж болохгүйг анхаарах 
шаардлагатай. Хордсон арьсыг их хэмжээний усаар угааж эмнэлэгт яаралтай 
хүргэнэ. Нүдэнд орвол нүд улайх, хорсож өвдөх, нүдний хараа бүдгэрч бүрэлзэх, 
ихээр хордвол хөлдөх зэрэг нөлөө үзүүлнэ. Иймээс түүнтэй ажиллахдаа нүдний 
хамгаалах шил болон амьсгал хамгаалах хэрэгслийг хослуулан хэрэглэх нь зүйтэй. 
Нүдээ хордуулбал их хэмжээний усаар угааж эмнэлэгт яаралтай хүргэнэ. Хүхэрт 
устөрөгч нь хүчтэй исэлдүүлэгч шинж чанартай бөгөөд тэсрэх аюултай бодис юм. 
Тэр нь олон тооны металлтай харилцан үйлчилдэг. Хүхэрт устөрөгч амьсгалын 
замаар хүний биед нэвтрэн орж шингэдэг. Тэр нь мэдрэлийн системийг 
хордуулахаас гадна нүд, амьсгалын замын эрхтнийг гэмтээнэ. 
 
Хүхрийн хоѐрч (давхар) исэл:  
Хүхрийн давхар нэг удаагийн зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ 0.5мг/м3, хоногийн дундаж 
агууламж 0.05 мг/м3 байна. Энэ нь өнгөгүй, өвөрмөц хурц үнэртэй хий юм. Химийн 
томъѐо нь SO2, молекул жин нь 64 байна. Хүхрийн хоѐрч ислийн буцлах температур 
нь –100С, хайлах температур –760С, харьцангуй нягт (ус=1) 1.4 бөгөөд уурын 
харьцангуй нягт (агаар=1) 2.3 байна. Түүний уурын даралт 210С-т 3.2 байх ба усанд 
уусах чанар нь 10 г/л-ээр 00С-т 23 байдаг. Хүхэрт устөрөгчийн ажлын байрын агаарт 
байх зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ нь 5 ррm буюу 13 мг/м3 байна. Хүхрийн хоѐрч исэл 
нь шатамхай бус. Олон төрлийн органик уусгагчид уусна. Хуурай орчинд зарим 
металлд үйлчлэхгүй. Хүхрийн хоѐрч исэл нь амьсгалын замаар дамжиж хүний биед 
орно.Тэр нь нүд, амьсгалын замын эрхтнийг гэмтээдэг.  
 
Амьсгалын замаар дамжиж хордуулбал хоолой сөөх, хоолой өвдөх, амьсгал 
давчдах, ханиалгах, амьсгаадах зэрэг шинж тэмдэг илэрнэ. Иймээс хүхрийн хоѐрч 
исэл ялгарах орчинд вентилятор, агааржуулагч байх шаардлагатай. Түүгээр хордсон 
хүнийг цэвэр агаарт хагас суугаа байдлаар тайван байлгаж эмч яаралтай дуудна. 
Шаардлагатай бол эмнэлэгт яаралтай хүргэнэ. Хэрэв арьсаар дамжиж хордвол арьс 
улайх, хорсч өвдөх, хөлдөх зэрэг шинж тэмдэг илэрнэ. Хөлдсөн нөхцөлд хувцсыг нь 
тайлж болохгүйг анхаарах шаардлагатай. Хордсон арьсыг их хэмжээний усаар угааж 
эмнэлэгт яаралтай хүргэнэ. Нүдэнд орвол нүд улайх, хорсож өвдөх, нүдний хараа 
бүдгэрч бүрэлзэх, ихээр хордвол хөлдөх зэрэг нөлөө үзүүлнэ. Иймээс түүнтэй 
ажиллахдаа нүдний хамгаалах шил болон амьсгал хамгаалах хэрэгслийг хослуулан 
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хэрэглэх нь зүйтэй. Нүдээ хордуулбал их хэмжээний усаар угааж эмнэлэгт яаралтай 
хүргэвэл зохино. Түүнийг вентилятортой, сэрүүн өрөөнд хадгална. 
 
Нүүрстөрөгчийн давхар исэл:  
Энэ нь өнгөгүй, үнэргүй хий юм. Түүний нэг удаагийн зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ 3.0 
мг/м3, хоногийн дундаж агууламж 1.0 мг/м3 байна. Химийн томъѐо нь СO2, молекул 
жин нь 44 байна. Нүүрстөрөгчийн давхар ислийн буцлах температур нь –790С, уурын 
харьцангуй нягт (агаар=1) 1.5 байна. Түүний уурын даралт 200С-т 58.4 байх ба усанд 
уусах чанар нь 10 г/л-ээр 200С-т 1.6 байдаг. Нүррстөрөгчийн давхар ислийн ажлын 
байрын агаарт байх зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ нь 5000 ррm буюу 9000 мг/м3 байна. 
Нүүрстөрөгчийн давхар исэл нь шатамхай бус. 
 
Амьсгалын замаар дамжиж хордуулбал хоолой сөөх, хоолой өвдөх, амьсгал 
давчдах, ханиалгах, амьсгаадах, толгой өвдөх зэрэг шинж тэмдэг илэрнэ. Иймээс 
нүүрстөрөгчийн давхар исэл ялгарах орчинд вентилятор, агааржуулагч байх 
шаардлагатай. Нүүрстөрөгчийн давхар ислээр хордсон хүнийг цэвэр агаарт хагас 
суугаа байдлаар тайван байлгаж, зохиомлоор амьсгалуулах ба эмч яаралтай 
дуудна. Шаардлагатай бол эмнэлэгт яаралтай хүргэнэ. Хордсон арьсыг их 
хэмжээний усаар угаана. Нүдэнд орвол нүд улайх, хорсож өвдөх, нүдний хараа 
бүдгэрч бүрэлзэх, ихээр хордвол хөлдөх зэрэг нөлөө үзүүлнэ. Иймээс түүнтэй 
ажиллахдаа нүдний хамгаалах шил болон амьсгалын замын эрхтнийг хамгаалах 
хэрэгслийг хослуулан хэрэглэх нь зүйтэй. Нүдээ хордуулбал их хэмжээний усаар 
угааж эмнэлэгт яаралтай хүргэвэл зохино.  
 
Азотын давхар исэл:  
Энэ нь улаан хүрэн өнгөтэй, өвөрмөц хурц үнэртэй хий юм. Түүний нэг удаагийн 
зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ 3.0 мг/м3, хоногийн дундаж агууламж 0.085 мг/м3 байна. 
Химийн томъѐо нь NO2, молекул жин нь 46 байна. Азотын давхар ислийн буцлах 
температур нь 210С, хайлах температур нь -110С усны харьцангуй нягт (усны=1) 1.5 
ба уурын харьцангуй нягт (агаар=1) 1.6 байна. Түүний уурын даралт 200С-т 1013 
байх ба усанд уусах чанар нь багавтар байна. Азотын  давхар исэл нь шатамхай бус 
боловч бусад зарим бодисуудтай нэгдвэл шатамхай шинж чанартай болдог. Энэ 
хүчтэй исэлдүүлэгч бөгөөд идэмхий шинж чанартай. Нүд, амьсгалын замын эрхтнийг 
гэмтээдэг. 
 
Амьсгалын замаар дамжиж хордуулбал хоолой сөөх, хоолой өвдөх, амьсгал 
давчдах, ханиалгах, амьсгаадах, толгой өвдөх зэрэг шинж тэмдэг илэрнэ. Иймээс 
азотын давхар исэл ялгарах орчинд вентилятор, агааржуулагч байх шаардлагатай. 
Азотын давхар ислээр хордсон хүнийг цэвэр агаарт хагас суугаа байдлаар тайван 
байлгаж, зохиомлоор амьсгалуулах ба эмч яаралтай дуудна. Шаардлагатай бол 
эмнэлэгт яаралтай хүргэнэ. Хэрэв арьсаар дамжиж хордвол арьс улайх, хорсож 
өвдөх, хөлдөх зэрэг шинж тэмдэг илэрнэ. Хордсон арьсыг их хэмжээний усаар угааж 
эмнэлэгт яаралтай хүргэнэ. Нүдэнд орвол нүд улайх, хорсож өвдөх, нүдний хараа 
бүдгэрч бүрэлзэх, ихээр хордвол хөлдөх зэрэг нөлөө үзүүлнэ. Иймээс түүнтэй 
ажиллахдаа нүдний хамгаалах шил болон амьсгалын замын эрхтнийг хамгаалах 
хэрэгслийг хослуулан хэрэглэх нь зүйтэй. Нүдээ хордуулбал их хэмжээний усаар 
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угааж эмнэлэгт яаралтай хүргэвэл зохино. Түүнийг сэрүүн байранд хадгалах 
шаардлагатай.  
           
Оюу толгойн уурхайд ашиглагдаж байгаа химийн бодисыг шинж чанар, үзүүлэх хор 
нөлөөллөөр нь ангилан тусгаарлан хадгалахад мөрдөн ажилладаг зарим 
нөхцөлүүдийг Хүснэгт 4 - 6-д тусгав.  
 

ХҮСНЭГТ 4 - 6. ХИМИЙН БОДИСЫГ ТУСГААРЛАН ХАДГАЛАХ НӨХЦӨЛ 

 
Эх сурвалж: Химийн хорт болон аюултай бодисын БОНБНҮ, эрдслийн үнэлгээний нэмэлт тодотгол, 
2011, Эс И Си ХХК 
 

4.2. Болзошгүй аюул, ослын үнэлгээ     
 
Дэлхийн банк, Олон улсын Санхүүгийн Корпораци (ОУСК) өөрсдийн санхүүжүүлсэн 
төслүүдэд ослын үнэлгээ хийх журам гаргасан (Дэлхийн Банк 1999; ОУСК 2001, 
2004). Дэлхийн банкны журам нь уул уурхайн төсөлд хамаарах, үнэлгээ хийх 
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шаардлагатай бүх ослыг хамраагүй зөвхөн эрүүл мэндийн ослын үнэлгээг тусгайлан 
тусгасан. Дэлхийн банкны журам нь хүний эрүүл мэндийн ослын үнэлгээг дөрвөн үе 
шатаар тодорхойлсон байна. Үүнд: 

 Аюул эрсдлийг тодорхойлох   
 Осолд өртөх магадлалыг дүгнэх 
 Бодисын хор нөлөө үзүүлэх хэмжээг үнэлж тогтоох   
 Ослын шинж  

Энэхүү жагсаалтын эхний ба эцсийн арга хэмжээг Оюу Толгой ордын үйл 
ажиллагаанд шаардагдах ослын үнэлгээнд ашиглана. Хоѐр болон гурав дахь 
зүйлүүдийг нь уул уурхайн үйлдвэрлэл эрхлэгчид энэхүү ослын үнэлгээнд 
хамаардаггүй ажлын байрны эрүүл ахуй, аюулгүй ажиллагааны журмын (Ажлын 
Байран дахь Аюултай Бодисын Мэдээллийн Систем (АБАБМС)-тэй төстэй) хүрээнд 
анхаарч үзэх шаардлагатай.    
 
Олон Улсын Санхүүгийн Корпораци (2001) аюултай бодис зөөвөрлөх талаар онцлон 
авч үзсэн байдаг бөгөөд энэ нь Умард Америкийн АБАБМС-ийн хууль журамтай 
төстэй. Умард Америк болон Европт үйлдвэрлэсэн бүх аюултай бодисыг аюулгүй 
аргаар зөөвөрлөх, хадгалах журамд тэдгээр бодисын тодорхойлолт жагсаалтыг 
боловсруулж гаргасан бөгөөд тэдгээр бодисын хүн ба байгальд нөлөөлж болзошгүй 
хор хөнөөлийг бууруулахад ажил олгогчид болон ажилчид эдгээр журмыг дагаж 
мөрдөх шаардлагатай. Олон Улсын Санхүүгийн Корпораци (2004) аюултай бодист 
өртөх эрсдлийг бууруулахын тулд үнэт метал олборлох үйл ажиллагааг удирдан 
зохицуулах системийг тодорхойлсон. Уурхайн ерөнхий удирдлагын системийг 
байгаль орчин, эрүүл ахуй, аюулгүй ажиллагааг зохицуулахтай холбоотой үр 
ашигтай системтэй нэгтгэн хэрэгжүүлснээр ажилтан ажилчид буюу байгаль орчинд 
аюултай бодисын хор нөлөө учрах эрсдлийг дорвитой хэмжээгээр бууруулдаг 
болохыг зааварт тусгасан байна. Олон Улсын Санхүүгийн Корпорацийн бичиг 
баримтад ISO-14001, OSHA-18001 болон AS/NZS-4360 заавруудад үндэслэсэн 
менежментийн системийг тусгасан.  
 
Энэхүү тайлангийн ослын үнэлгээнд дараах зүйлс багтана. Үүнд:  

 Аюултай бодис асгарах  
 Гал түймэр  
 Хяналтаас гадуурх дэлбэрэлт  
 Эрүүл мэнд муудах 
 Цаг агаарын хатуу ширүүн нөхцөл  
 ХХБ (Хаягдал Хадгалах Байгууламж) -ийн далан нурах  
 Хаягдлын зуурмагийн дамжлага эвдрэх   
 Онгоцны осол, онгоц алга болох 
 Автомашины осол 

 
4.2.1. Үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны явцад үүсэх осол 
  
“Эко-Трейд” ХХК 2004 онд Оюу Толгойн ордоос зэс, алт  олборлох, боловсруулах 
төслийн байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээг хийж, уг 
тайлангийн III хэсэгт төслийн аюул ослын эрсдэлийн үнэлгээ болон химийн бодисын 
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эрсдэлийн үнэлгээг хийж, эрсдэлийг бууруулах, арилгах асуудлаар дэлгэрэнгүй 
зөвлөмж боловсруулан тайланд тусгасан байна. Мөн 2008 онд “Эко-Трейд” ХХК Оюу 
Толгой төсөлд ашиглах химийн бодисын байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын болон 
эрсдэлийн үнэлгээг хийж Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамаар батлуулан 
төсөл хэрэгжүүлэгчид хүлээлгэн өгсөн. 2011 онд Эс И Си ХХК Химийн хорт болон 
аюултай бодисын БОНБНҮ, эрдслийн үнэлгээний нэмэлт тодотголын тайланг 
боловсруулан БОАЖЯ-аар батлуулсан. Харин энэ удаад өмнөх үнэлгээнд ороогүй 
зарим асуудлаар осол, эрсдэлийн үнэлгээ хийж, энэхүү нэмэлт, тодотголын тайланд 
тусгалаа. 

Үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны явцад төрөл бүрийн осол гарч болзошгүй бөгөөд 
гол төлөв хүмүүсийн өөрсдийнх нь үйл ажиллагаанаас үүдэн гардаг. Энэ нь 
үйлдвэрийн барилга болон инженерийн бусад байгууламжийг барьж байгуулах 
газрыг сонгох, зураг төсөл хийх, тоног төхөөрөмжийг суурилуулах, угсрах, тоног 
төхөөрөмжүүдтэй харьцаж ажиллах зэрэг бүхий л үйл ажиллагаатай шууд 
холбоотой. Өөрөөр хэлбэл, ажилчид, инженер, техникийн ажилтнууд ажлын 
хариуцлага алдах, ялангуяа үйл ажиллагааны явцад технологийн горим зөрчих, 
тоног төхөөрөмжийн үйл ажиллагааг хянах хяналт суларснаас элдэв осол гарч, 
байгаль орчныг бохирдуулах, үйлдвэрлэлийн хэвийн ажиллагаа саатах, ажиллагсад 
хөдөлмөрийн чадвараа алдах, тахир дутуу болох, хүний амь нас эрсдэх зэрэг 
болзошгүй осол аваар гарах нөхцөлтэй тул уг асуудлыг онцгойлон анхаарч ажиллах 
шаардлагатай. Үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны явцад болзошгүй осол нь дараахь 
хэлбэрээр гарна. Үүнд: 

 Технологийн хэвийн ажиллагааны горим алдагдаж тоног төхөөрөмжүүдэд 
эвдрэл, доголдол гарах; 

 Хяналтын тоног төхөөрөмжүүдэд гэмтэл гарч, буруу мэдээлэл, дохиолол 
өгснөөс технологийн горим алдагдах; 

 Цахилгааны тоног төхөөрөмжийг мэргэжлийн бус хүмүүс дур мэдэн засч 
сэлбэхийг оролдсоноос осолд орох; 

 Мэргэшиж дадлагажаагүй хүмүүсийг удирдлагын заавар, зөвшөөрөлгүйгээр 
ажиллуулснаас осол аваарт орох;  

 Аюулгүй ажиллагаа, хөдөлмөр хамгааллын дүрэм, горимыг  зөрчиж ажилласнаас 
осол аваарт орох; 

 Чийгтэй орчинд цахилгаан тоног төхөөрөмжид богино холбоо үүсч, тогонд 
цохиулах, гал түймэр гарах;  

 Цахилгаан хэрэгслийг хүчдэлээс салгалгүйгээр засвар үйлчилгээ хийж, 
цахилгаанд цохиулах; 

 Цахилгаан тоног төхөөрөмжид байнгын үзлэг үйлчилгээ хийхгүй байх, 
ашиглалтын заавар зөрчих зэргээс осол гарах; 

 Машин техник, тоног төхөөрөмжийг ажиллуулах аргачлал, заавартай 
урьдчилан нарийвчилж танилцаагүйгээс осол аваарьт орох; 
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Ордоос Зэс, Алт Олборлох, Боловсруулах Төслийн Өргөтгөл Шинэчлэлтийн 

Нэгдсэн Төсөл  

Тайлан боловсруулсан: 
НАТУР ФРЕЙНДЛИ ХХК 

 Зам, талбай, шат, тавцангийн эвдрэл, саад, хальтиргааг анзаараагүйгээс 
хальтирч унах, бэртэж гэмтэх, осол аваарьт орох; 

 Химийн хорт бодистой харьцаж ажиллах арга ажиллагааг мэдэхгүй, 
болгоомжгүй байдал зэргээс хордлогод өртөж, болзошгүй осол гамшиг 
тохиолдох магадлалтай. 

 
Гал түймэр гарах нөхцөл нь цахилгааны холболтыг буруу хийх, ачааллыг хэтрүүлэх, 
шалбарч гэмтсэн цахилгааны утас хэрэглэх болон ажиллагсдын хайнга 
ажиллагаанаас үүдэн гал алдах зэргээс болдог. Иймд цахилгаан тоног төхөөрөмж 
суурилуулах, цахилгааны холболт хийх ажлыг мэргэжлийн байгууллагаар 
найдвартай хийлгэхийн зэрэгцээ ажиллагсдыг цахилгаан хэрэгсэлтэй харьцаж 
ажиллах арга ажиллагаанд сургаж дадлагажуулах хэрэгтэй. Гал түймрээс сэргийлэх 
талаар анхааруулга, санамжийн хуудас хийж, нүдэнд харагдахуйц газруудад 
байрлуулах, гал түймрээс сэргийлэх багаж хэрэгслийг гарын дор бэлэн байлгах нь 
зүйтэй.   

Халдварт өвчин тархах: 
Үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны явцад хатуу, шингэн хаягдлыг тогтоосон хугацаанд 
зайлуулахгүй удаан хугацаагаар хуримтлуулан хадгалах, ил задгай байлгах, бохир 
усны цооног халих, хог хягдлын цэг, жорлон, бохир усны цооногт тогтоосон 
хугацаанд ариутгал хийхгүй байх, хоол хүнсний хаягдлыг таггүй саванд ил хадгалах 
зэргээс орчны ус, хөрс, агаар бохирдож, халдварт өвчний нян өсч үржих, халдварт 
өвчин үүсэн тархах нөхцөлтэй. Мөн хоол хүнсийг зориулалтын дагуу зөв 
хадгалаагүйгээс хүнсний зүйл муудах, ундны эх үүсвэрт хамгаалалтын бүс 
тогтоогоогүйгээс ус бохирдох зэргээс гэдэс дотрын элдэв халдварт өвчин үүсч 
тархах аюултай.   

Үйлдвэрийн хэмжээнд онцгой байдал, ослын үед хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тусгай 
төлөвлөгөөтэй ажиллах шаардлагатай. Осол аваар гарах тохиолдолд яаралтай 
мэдээлэл дамжуулахын тулд холбогдох хүмүүсийн овог, нэр, хаяг, утсыг тусгайлан 
бичиж, тохиромжтой газарт байрлуулах, энэ талаар ажиллагсдад тодорхой 
мэдээлэл өгсөн байвал зохино.  

Осол аваар гарсан үед түүний хугацаа, байршил, төрөл хэлбэр, хүний эрүүл мэнд, 
байгаль орчинд учруулах сөрөг нөлөөлөл, хамрах цар хүрээг тогтоосны үндсэн дээр 
шаардагдах хүн хүч, хөрөнгө зардлыг тодорхойлж, ослын үр дагаврыг яаралтай 
арилгах болон цэвэрлэх арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ. Ослын хор уршгийг арилгасны 
дараа түүний бүрэн арилсан эсэхэд судалгаа хийж, хяналт тавих шаардлагатай. 

Аюултай бодис асгарах: 
Оюу Толгойн уурхайд ашиглах гол гол химийн бодисын жагсаалтыг, тэдгээрийн 
боломжтой хэмжээний хамт Хүснэгт 4 - 7-д үзүүлэв. Хүдэр боловсруулах төлөвлөсөн 
ажиллагаанд их хэмжээний аюултай бодис орохгүй. Хадгалагдаж буй бодисын 
хэмжээ, хүний эрүүл мэнд, аюулгүй байдал, байгаль орчинд хор нөлөө учруулах 
магадлал зэрэг үзүүлэлтээр дизель түлш, тэсрэх бодис бэлтгэх ажиллагаа нь 
хамгийн их аюултай байдаг. Аюултай бодисыг хол  замд, орон нутгийн муу замаар 
тээвэрлэдгээс болоод тээвэрлэлтийн үед аюултай бодис асгарах эрсдэл нэмэгдсэн. 
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Тайлан боловсруулсан: 
НАТУР ФРЕЙНДЛИ ХХК 

Ажлын талбайд бохирдол үүсгэх зам цөөн, мөн хөрс зайлуулах, сэргээн засах ажил 
нь харьцангуй энгийн учир аюултай бодис асгарсны үр дагаврыг дунд зэрэг гэж 
үздэг.  
 

ХҮСНЭГТ 4 - 7. АЮУЛТАЙ БОДИСЫН ЖАГСААЛТ, ТҮҮНИЙ ХЭМЖЭЭ, ЭРСДЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ 
Бодис Боломжтой 

хэмжээг 
Асгарах 
эсрдэл Тайлбар 

Дизель түлш 4,000,000 L Бага  Түлш асгарч урсахаас сэргийлсэн хамгаалалттай 
түлшний агуулахад  

Аммиакийн шүү 1,200 t Дунд 
зэрэг  

Prils, 1 тонны уутаар, 100% агуулгатай 

Эмульс  200 t Бага  25 kг уутаар, тэсрэх бодисын үйлдвэрт өрж хураасан  
Тэсрэх бодис  3,000 lot 

/багц 
Байхгүй  Агуулахад хайрцагтай нунтаг байдлаар 

Дэлбэлэгч бялт  3,000 lot / 
багц  

Байхгүй  Агуулахад хайрцагтай 

Aerofine 3418A 72,000 kг Бага  Баяжуулах үйлдвэрийн  хяналт бүхий талбайд лаазтай 
Калийн амил 
ксантат  

358,000 kг Бага  Баяжуулах үйлдвэрийн  хяналт бүхий талбайд лаазтай 

Метил изобутил 
карбинол  

72,000 kг Бага  Баяжуулах үйлдвэрийн  хяналт бүхий талбайд лаазтай 

IF56 or Dowfroth 250 36,000 kг Бага  Баяжуулах үйлдвэрийн  хяналт бүхий талбайд лаазтай 
Magnafloc 351 1,000 kг Бага  Баяжуулах үйлдвэрийн  хяналт бүхий талбайд лаазтай 
Magnafloc 800HP 76,000 кг Бага  Баяжуулах үйлдвэрийн  хяналт бүхий талбайд лаазтай 
Magnafloc LT510 15,000 kг Бага  Баяжуулах үйлдвэрийн  хяналт бүхий талбайд лаазтай 
Хар тугалганы исэл  1,700 kг Бага  Лабораторийн хяналттай талбайд хадгалсан  
Натрийн карбонат  600 kг Бага  Лабораторийн хяналттай талбайд хадгалсан  
Тунсаа  200 kг Бага  Лабораторийн хяналттай талбайд хадгалсан  
Цахиурын оксид  60 kг Бага  Лабораторийн хяналттай талбайд хадгалсан  
Antiscalant 20,000 L Бага  Лабораторийн хяналттай талбайд хадгалсан  
Натрийн 
гипохлорит  

20,000 L Бага  Лабораторийн хяналттай талбайд хадгалсан  

Давсны хүчил  700 L Бага  Лабораторийн хяналттай талбайд хадгалсан  
Азотын хүчил  400 L Бага  Лабораторийн хяналттай талбайд хадгалсан  
Перхлорын хүчил  200 L Бага  Лабораторийн хяналттай талбайд хадгалсан  
Хүхрийн  хүчил 100 L Бага  Лабораторийн хяналттай талбайд хадгалсан  
Натрийн гидроксид  10 kг Бага  Лабораторийн хяналттай талбайд хадгалсан  
Ацетон  10 L Бага  Лабораторийн хяналттай талбайд хадгалсан  
Калийн иодид 500 г Бага  Лабораторийн хяналттай талбайд хадгалсан  
Натрийн 
тиосульфат  

500 г Бага  Лабораторийн хяналттай талбайд хадгалсан  

Калийн 
феррицианид  

500 г Бага  Лабораторийн хяналттай талбайд хадгалсан  

Ацетелин  4 цилиндр  Байхгүй  Лабораторийн хяналттай талбайд хадгалсан  
Азотын исэл  1 цилиндр Байхгүй Лабораторийн хяналттай талбайд хадгалсан  
Ацетелин  Янз бүр  Байхгүй  Уурхай дахь ажлын байранд 
Гидравликийн тос 3,100 L Бага  Уурхай дахь ажлын байранд эсвэл уурхай дахь ажлын 

байрны гадна 
Хөдөлгүүрийн тос 16,000 L Бага  Уурхай дахь ажлын байранд эсвэл уурхай дахь ажлын 

байрны гадна 
Бензин  Тооцоогүй  Бага   Түлш асгарч урсахаас сэргийлсэн хамгаалалттай 

түлшний агуулахад  
Хөдөлгүүрийн 
уусгагч шингэн  

5,000 L Бага  Уурхай дахь ажлын байранд   

Товуд  20 лааз Байхгүй Уурхай дахь ажлын байранд буюу хөргүүртэй агуулахад  
Хүч дамжуулах 
ангийн тос 

1,000 L Бага  Уурхай дахь ажлын байранд  

Хүхрийн хүчил 
(аккумуляторын 
хүчил) 

100 L Бага   Уурхай дахь ажлын байранд  

Этилен гликол  120,000 L Бага   Уурхай дахь ажлын байранд  
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Бодис Боломжтой 
хэмжээг 

Асгарах 
эсрдэл Тайлбар 

(анти фриз) 
Этилен гликол  
(халаалтын систем) 

53,000 L Маш бага  Халаалтын системийн шугам хоолойд  

Унтраасан шохой 1,194,000 kг Бага  Ууттай нунтаг байдлаар сүрлэн дэвсгэр дээр хураах 
буюу баяжуулах үйлдвэрийн ус зайлуулах хяналт бүхий 
талбайд ашиглахад зориулж саванд хийж хадгална 

Пропан  Тогтоогдоогүй  Байхгүй  Ажилчдын байрны хэсгийн гадна  
Натрийн перхлорат  Тогтоогдоогүй  Маш бага  Ажилчдын байрны хэсэгт байрлуулсан цэвэрлэгээний 

хэрэгслийн хамт цоожилж хадгална.  
Тунсаа  Тогтоогдоогүй Маш бага  Ажилчдын байрны хэсэгт байрлуулсан цэвэрлэгээний 

хэрэгслийн хамт цоожилж хадгална.  
 

Гал түймэр: 
Оюу Толгой Уурхай дээр хэд хэдэн газруудад ялангуяа дэгдэмхий болон шатамхай 
бодис хадгалагдаж буй газруудад гал түймэр гарах магадлалтай байна. Үүнд:  

 Түлшний агуулах  
 Тэсрэх бодисын үйлдвэр  
 Аммиакийн шүү хадгалах талбай  
 Ажилчдын байр сууц  
 Шатахуун түгээх станц 
 Цахилгаан үүсгүүрийн байр  
 Уурхай дахь ажлын байр  

Уурхай дээр хол зайтай гарсан түймрийг унтраахад хүндрэлтэй байх тул төслийн 
талбайд гал түймэр гарахаас сэргийлэхийн тулд боломжтой бүх урьдчилан 
сэргийлэх арга хэмжээг авна. Эрсдлийг бууруулах арга хэмжээнд дараах ажлууд 
орно:  

 Гал түймэртэй тэмцэх хэсгийг гал унтраах мэргэжлийн сургалтад хамруулах  
 Ажилтан ажилчдын бэлтгэлийг шалгах үүднээс тогтмол гал түймэртэй тэмцэх 

дасгал сургууль зохион байгуулах  
 Галын дохиолол, гал унтраагуур, гал унтраах хоолойг зохих газруудад 

байрлуулах  
 Бүх ажлын талбайд галын дохиолол, аюулын гарцын (хэрэв тодорхой биш 

бол, жишээ нь ганц хаалгатай бол) байрлалыг заасан самбар хадах; галын 
дохиолол, гал унтраагуул, гал унтраах хоолойд зөвшөөрөгдсөн тэмдэг 
тавьсан байх.  

Баяжуулах үйлдвэрийн хувьд хаягдал өтгөрүүлэгчийн гарч байгаа зутангийн 
үлдэгдэлд радио идэвхт бодисын агууламж байдаг.  Радио идэвхт бодис агуулсан 
багаж төхөөрөмж нь гэмтэж ноцтой нөхцөл үүссэн тохиолдолд  эрсдлийг бууруулах 
зорилгоор зааврын дагуу зохих багц арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ.   
 
Хяналтаас гадуурх тэсэлгээ: 
Хяналттай тэсэлгээ нь уурхайн ашиглалтын үйл ажиллагааны нэг хэсэг бөгөөд 
үүнийг зөвхөн мэргэшсэн ажилчид гүйцэтгэнэ. Хэдийгээр гарах магадлал багатай ч 
тэсрэх бодисыг буруу ашигласнаас үүдэн хяналтаас гадуур тэсэлгээ гарч болно. 
Түүнчлэн зохих хэмжээнд нэг дор төвлөрүүлэн хураасан шатах шингэн буюу хий 
(дизель түлш, бензин, пропан) дэлбэрч болзошгүй юм. Эдгээр зүйлсийг харгалзан 
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үзсэний үндсэн дээр хяналтаас гадуур тэсэлгээ гарах магадлалтай цөөн тооны  
газар, талбай байгааг дараах байдлаар тогтоогоод байна. Үүнд:  

 Зэвсгийн агуулах  
 Тэсрэх бодисын үйлдвэр 
 Ажилчдын байр сууц  
 Түлшний агуулах  
 Онц байдлын үед хэрэглэх цахилгаан үүсгүүрийн байр   
 Шатахуун түгээх станц  

Бусад уул уурхайн үйл ажиллагаан дээр гарч буй иймэрхүү осол аваарын 
давтамжийг харьцуулан тооцоход ослын тохиолдол маш бага гэсэн дүгнэлт гарч 
байна. Хүний амь нас эрсдэх, тодорхойгүй урт хугацаагаар үйл ажиллагаа тасалдах 
зэрэг байдлаар хор уршиг ихтэй байдаг.  
 
ХХБ (Хаягдал хадгалах байгууламж) –ийн далан нурах:  
Хаягдал хүдрийн далан сүүлийн үед хэд хэдэн удаа нурсан нь далангийн уснаас 
дээшхи хэсэг хангалттай өндөр байгаагүй, сарын усны урсгалын хэмжээ нэмэгдсэн, 
хяналт хангалтгүй байсан зэргээс гадна шуурга ихтэй байсан гэх мэт хэд хэдэн хүчин 
зүйлээс хамааралтай (SRK 2001). Эдгээр бүх хүчин зүйл, тэр дундаа хамгийн 
сүүлчийнх нь уурхайн удирдлагын хяналтад байх тул урьдчилан сэргийлэх 
боломжтой. Шороон далан нурах хамгийн элбэг тохиолдол эрсдэл нь (Baecher 1998):  

 Ус халих  
 Далан, суурийн ус сувгаар шүүрэх  
 Далан, суурь нурах  
 Цуурах   
 Газар хөдлөлтөөс үүдэн газрын эвдрэл үүсэх, чулуулаг хайлах  
 Резервуар дахь усны давалгаанаас үүдэн далангийн эрэг элэгдэх  

Орчин үеийн, сайн баригдсан далан хаалтуудын хувьд жилд дунджаар нэг далан 10-

4-өөс 10-5 хүртэл хэмжээгээр нурдаг гэсэн тооцоо байна. Ийм нуралтын тал нь эхний 
таван жилд, үлдсэн хэсэг нь далангийн нийт эдэлгээний туршид үүсдэг байна. Дээрх 
жагсаалтад далангийн нурлыг дэлхийн хэмжээнд гарч буй давтамжийнх нь байдлаар 
бууруулан дараалуулсан хэдий ч эндээс Оюу Толгойд гарах хамгийн өндөр 
магадлалтай далангийн нурлыг урьдчилан хэлэх боломжгүй. Учир нь газар 
хөдлөлтөөс үүдсэн газрын эвдрэл Оюу Толгойгоос хол зайтай байдгаас үзэхэд Оюу 
Толгойд газар хөдөлж, газрын чулуулаг хайлах нь маш бага магадлалтай. ХХБ-д 
даланг налуулан хатуу чулуулгууд тавих тул усны давалгаанаас үүсэн далангийн 
эрэг элэгдэх эрсдэл бараг байхгүй. Оюу Толгойн уурхай дээрх ажилтнууд өдөр 
тутам, мэргэшсэн геотехонологийн инженер жил бүр Уурхайн тусгай зөвшөөрлийн 
шаардлагын хүрээнд даланд үзлэг шалгалт хийнэ. Гаднах далангийн урсгалын доод 
хэсгээр ус нэвтрэх байдалд пьезометр ашиглаж байнга хяналт тавина. Ус нэвтрэлт 
ихэссэн тохиолдолд арга хэмжээ авах шаарддлагатай.  
 
Хаягдлын зуурмагийн дамжлага эвдрэх:  
Зөвхөн уурхайн хяналтат ус зайлуулах байгууламжийн хэсэг дотор хаягдлын 
зуурмагийн дамжлагын эвдрэл гарна. Дамжлагын эвдрэл нь дамжлагын даралт 
буурснаас үүсэх тул баяжуулах төхөөрөмжийн оператор үүнийг цаг алдалгүй мэддэг. 
Боломжтой бол аль болох цаг алдалгүй баяжуулах үйлдвэрийг хааж, үйлдвэрийн 
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менежерт мэдэгдэнэ. Дамжлагын эвдэрсэн хэсгийг тойруулж гаргах буюу холбоно. 
Дамжлагыг засварласан тохиолдолд дамжлагыг дахин холбоно. Энэ асуудалд 
аюулгүй ажиллагааны асуудал холбоогүй.  
 
Онгоц алга болох, онгоцны осол:  
Захиалгат нислэгийн онгоц осолд орох эсрдэл дунд зэрэг байдаг. Оюу Толгой 
уурхайд тусгайлан зориулсан журам боловсруулж осол аваар болон онгоц алга 
болох асуудлуудыг зохицуулна. Иймэрхүү онц байдал гарсан нөхцөлд дагаж мөрдөх 
журмын ерөнхий зааварчилгааг дараах байдлаар гаргасан. Ихэнхдээ төслийн 
талбайд ирж буй онгоцоор хүн, бараа зөөнө. Нислэгийг урьдчилан тогтоосон 
хуваарийн дагуу үйлдэж, нислэгийн тогтсон төлөвлөгөөг онгоцны буудалд өгсөн 
байна. Онгоц буух талбайд хаягдал эд зүйлс байлгахгүй, мал, амьтан оруулахгүйн 
тулд онгоц буух зурвасыг хариуцсан ОТ-н ажилтан онгоц хэзээ газардахыг байнга 
мэдсэн байх шаардлагатай. Тогтмол болон тусгай нислэгийн онгоц хоцорсон 
тохиолдолд тусгай багц журмыг хэрэгжүүлж мөрдөнө.  
 
Автомашины осол:  
Уурхайн талбайд тодорхой цөөн тооны автомашин байх тул уурхайд автомашин 
жолоодох аюулгүйн журмыг боловсруулж мөрдөж байгаа тохиолдолд ослын эрсдэл 
бага байна. Нэг буюу түүнээс олон автомашин буюу обьектыг хамарсан осол гарсан 
тохиолдолд компанийн даатгалын журмыг мөрдөнө. Ослын улмаас хүн бэртэж 
гэмтэх буюу нас барсан тохиолдолд өмнө нь тогтоосон эмнэлгийн түргэн 
тусламжийн журмыг мөрдөнө. Гал түймэр гарвал галын журмыг мөрдөнө.  
 
Автомашинаар зэрлэг ан амьтанд хор хохирол учруулсан тохиолдолд нэмэлт 
шалгуур тавина. Зэрлэг ан амьтад хэзээ ч тааралдаж магадгүй. Автомашинаар 
зэрлэг амьдтыг дайрсан тохиолдлыг шийдвэрлэхэд тусгай журам боловсруулах 
шаардлагатай. 

ХҮСНЭГТ 4 - 8. ОЮУ ТОЛГОЙ ТӨСЛИЙН ОСОЛ, ЭРСДЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ ТҮҮНИЙГ БУУРУУЛАХ НЬ  

№ Ослын 
хэлбэр Үр дагавар Үнэлгээ Давтамж Эрсдлийг бууруулах 

талаар зөвлөмж 
БАЙГАЛИЙН ГАМШИГ БА АЮУЛ ОСОЛ 

1 Газар 
хөдлөлт  

Хүний амь эрсдэх, 
уурхай нурах, дэд 
бүтцийн байгууламж 
эвдэрч сүйдэх  

 
Бага 

475 жилд 1 
удаа 
тохиолдох 
ба 50 жил 
тутам 10% 
өснө 

Зохих зураг төслийн 
стандартыг ашиглах. 

2 Аадар 
бороо 

Газрын хөрс, барилга 
байгууламж нурж 
сүйдэх, уурхай 
үерлэх, дэд бүтцийн 
байгууламж эвдэрч 
сүйдэх  

 
Дунд 
зэрэг 

50 жил 
тутам 1 удаа 

Зураг төсөлд цаг агаарын 
нөхцлүүдийг тусгах  

3 Дуу 
цахилгаан
тай 
ширүүн 
бороо 

Ажлын байрны 
аюулгүй байдал, дэд 
бүтцийн байгууламж 
эвдэрч сүйдэх, 
цахилгаан тасрах 

 
Өндөр 

5 жил тутам 
1 удаа  

Зураг төслийн шаардлагад  
аянга цахилгааны 
хамгаалалтыг зайлшгүй 
шаардлага болгон оруулж 
өгөх 



  
 
 
 

III-36 

 
 
 

ОЮУ ТОЛГОЙ ХХК, БОНБНҮ-ний тайлангийн нэмэлт тодотгол – Оюу Толгойн 
Ордоос Зэс, Алт Олборлох, Боловсруулах Төслийн Өргөтгөл Шинэчлэлтийн 

Нэгдсэн Төсөл  

Тайлан боловсруулсан: 
НАТУР ФРЕЙНДЛИ ХХК 

4 Шороон 
шуурга  

Үйлдвэрлэл зогсох, 
эрүүл мэнд, аюулгүй 
байдал алдагдах, 
агаар муудах, 
хаягдал хүдэр, 
хаягдал чулуулаг 
нурах   

 
 
 
Өндөр 

Жилд 1 удаа 
тохиож 
газрын 
гадарга дээр 
70-100 кг/м2 
даралт 
учруулна  

Зураг төслүүдийг нэгтгэх, 
тоос шороо хянах талаар 
арга хэмжээ санаачлах 

5 Үер Үйлдвэрлэл зогсох, 
хүний амь эрсдэх, 
гэмтэж бэртэх, дэд 
бүтэц эвдэрч сүйдэх, 
хаягдал хүдрийн 
далан нурах  

 
 
Өндөр 

Жилд 1 удаа  Зураг төслийн шаардлагыг 
хангахын тулд гадаргын 
усны урсгалыг өөрчлөх, 
шинэчилсэн мэдээлэлд 
үндэслэн үерийн зургийн 
стандартыг хянах, хүмүүст 
үерийн анхааруулга өгч 
хүний амь нас, дэд бүтцийг 
хамгаалах 

6 Халдварт 
өвчин 
(шувууны 
ханиад, 
бусад 
халдварт) 

Хүний эрүүл мэнд, 
Олон нийтийн эрүүл 
мэнд 

Өндөр 2004, 2005 
онуудад 
шувууны 
ханиад  гарч 
байсан  

Өндөр эрсдэлтэй амьтадтай 
(шувууд) харьцахгүй байх,  
хангалттай хэмжээний 
хамгаалалтын  хэрэгсэлтэй 
байх (амны хаалт г.м.) 
Үндэсний болон бүсийн 
халдварт өвчинтэй тэмцэх 
төлөвлөгөөтэй холбоо 
тогтоох  

ТӨСЛИЙН БОЛОН ХҮНИЙ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААТАЙ ХОЛБООТОЙ ОСОЛ, ЭРСДЭЛ  
7 Аюултай 

бодис 
асгарах  

Зам, ил уурхай, 
цахилгаан станц, 
ачааны машины 
засварын газар, 
агуулах  

Дунд 
зэрэг 

тодорхойгүй Ашиглалт, тээвэрлэлт, 
хадгалалтад өндөр буюу 
дунд зэргийн арга хэмжээ 
авах шаардлагатай. 

8 Гал 
түймэр  

Гол төлөв дэгдэмхий 
болон шатамхай 
бодис хадгалагдаж 
буй газруудад гал 
түймэр гарах 
магадлалтай. Үүнд 
түлш хадгалах газар, 
тэсрэх бодисын 
агуулах, аммиакийн 
шүү хадгалах 
талбай, ажилчдын 
байр сууц, шатахуун 
түгээх станц, 
цахилгаан 
үүсгүүрийн байр, 
уурхайн цех зэрэг 
орно.  

Өндөр тодорхойгүй 1. Төслийн талбайд гал 
түймрээс сэргийлэх 
боломжтой  бүх арга 
хэмжээг авах 
2. Дараах эрсдэл бууруулах 
арга хэмжээг авах:  
Гал түймэртэй тэмцэх 
хэсгийг гал унтраах 
мэргэжлийн сургалтад 
хамруулах 
Ажилтан ажилчдын 
бэлтгэлийг шалгах үүднээс 
тогтмол гал түймэртэй 
тэмцэх дасгал сургууль 
зохион байгуулах  
Галын дохиолол, гал 
унтраагуул, гал унтраах 
хоолойг зохих газруудад 
байрлуулах  
Бүх ажлын талбайд галын 
дохиолол, аюулын гарцын 
(хэрэв тодорхой биш бол, 
жишээ нь ганц хаалгатай 
бол) байрлалыг заасан 
самбар байрлуулах; галын 
дохиолол, гал унтраагуул, 
гал унтраах хоолойд 
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зөвшөөрөгдсөн тэмдэг 
тавьсан байх хэрэгтэй.  
3. Гал гарсан тохиолдолд: 
-Галаас яаралтай гарах 
-Химийн бодис, тэсрэх 
бодистой ажиллах, тэднийг 
хадгалах бүх зааврыг хатуу 
дагаж мөрдөх, тэдгээр 
бодисыг зохих газарт нь 
хадгалах  
-Гал түймрийн үед барилга 
байгууламж бүрт тохирох 
зааврыг ашиглах  

9 Хяналтаас 
гадуурх  
дэлбэрэлт  

Хяналтаас гадуурх 
дэлбэрэлт гарах 
эрсдэлтэй газруудад 
зэвсгийн агуулах, 
тэсрэх бодисын 
үйлдвэр, ажилчдын 
байр сууц,  
түлшний агуулах, 
цахилгаан 
үүсгүүрийн байр, 
шатахуун түгээх 
станц орно.  

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

10 ХХБ 
(Хаягдал 
хадгалах 
байгуулам
ж)-ийн 
далан 
хаалт 
нурах  

Ус халих, далан, 
суурийн хэсэгт 
сувгаар ус шүүрэх, 
далан, суурь нурах, 
цуурах, газар 
хөдлөлтөөс үүдэн 
газрын эвдрэл үүсэх, 
чулуулаг хайлах,  
резервуар дахь усны 
давалгаанаас үүдэн 
далангийн эрэг 
элэгдэх  
 

Бага Тодорхойгүй 
 
 
(олон улсын 
эх сурвалж : 
Жилд 
дунджаар 
нэг далан 
10-4-өөс 10-5 
хэмжээгээр 
нурдаг) 

Оюу Толгойн талбайн 
ажилтан өдөр бүр,  
мэргэшсэн геотехникийн 
инженер уурхайн лицензийн 
шаардлагын хүрээнд жил 
бүр  далан, хаалтуудад 
үзлэг шалгалт хийнэ.  
Гаднах далангийн урсгалын 
доод хэсгээр ус нэвтрэх 
байдалд пьезометр 
ашиглаж байнга хяналт 
тавина. Ус нэвтрэлт ихэссэн 
тохиолдолд арга хэмжээ 
авах шаардлагатай.   

11 Хаягдлын 
зуурмагий
н 
дамжлага 
эвдрэх  

Зөвхөн уурхайн 
хяналтат ус 
зайлуулах 
байгууламжийн хэсэг 
дотор хаягдлын 
зуурмагийн 
дамжлагын эвдрэл 
гарна.  

Бага Тодорхойгүй 
 

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

12 Онгоцны 
осол, 
онгоц алга 
болох  

Захиалгат нислэг  Бага Тодорхойгүй 
 

1. Ихэвчлэн төслийн 
талбайд ирж буй онгоцоор 
хүн, бараа зөөнө.  
2. Эдгээр нислэгийг 
урьдчилан тогтоосон 
хуваарийн дагуу үйлдэнэ.  
3.  Онгоц буух зурвасыг 
хариуцсан ОТ-н ажилтан 
онгоц газардах хуваарийг 
байнга мэдэж байх 
шаардлагатай  
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4.2.2. Байгалийн гамшгаас үүсч болзошгүй осол 
 
Байгалийн гамшгаас үүсэх осолд газар хөдлөл, усны үер, салхи шуурга, аянга 
цахилгаан, гал түймэр зэрэг хамаарна. халдварт өвчин тархах зэрэг үзэгдлүүд 
хамаардаг.  

Газар хөдлөл: 
Газар хөдлөл нь байгалийн гамшгийн хамгийн аюултай хэлбэрийн нэг бөгөөд газар 
хөдлөлийг урьдчилан тогтоож, мэдээлэх боломж муу. Газар хөдлөлийн эмгэнэлт 
үзэгдэл манай улсад харьцангуй цөөн тохиолддог боловч, Баяжуулах үйлдвэр болон 
хаягдлын сан, бусад барилга байгууламжийг шинээр барьж байгуулахдаа газар 

4. Онгоц буух талбайд 
хаягдал зүйлс байлгахгүй, 
мал, амьтан оруулахгүй 
байна.  

13 Хүний 
эрүүл 
мэнд 
муудах   

Осол аваар, өвчин 
эмгэгээс болж хэзээ 
ч хүний эрүүл мэнд 
доройтож болзошгүй.  

Дунд 
зэрэг 

Хайгуулын 
үед жилд 1-2 
удаа 
тохиолдсон 

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

14 Автомаши
ны 
осол 

Замын хөдөлгөөний 
аюулгүйн дүрмийг 
мөрдөөгүй 
тохиолдолд авах 
арга хэмжээний 
тухай бодлогыг 
боловсруулж, 
мөрдөж байна.   

Дунд 
зэрэг  

2004, 2005 
онуудад 1-2 
удаа гарсан 

Нэг буюу түүнээс олон 
автомашин буюу обьектыг 
хамарсан осол гарсан 
тохиолдолд компанийн 
даатгалын журмыг мөрдөнө. 
Ослын улмаас хүн бэртэж 
гэмтэх буюу нас барсан 
тохиолдолд урьд нь 
тогтоосон эмнэлгийн түргэн 
тусламжийн журмыг 
мөрдөнө. Гал түймэр гарвал 
галын журмыг мөрдөнө.  
 

15 Хаягдал 
хүдэр, 
чулуулгаас 
хүнд 
метал 
гаргаж 
авах  

-хүчиллэг чулуулгийн 
зайлуулах хэсгээс ус 
шүүрэх, 
-Хөрс,  ус, агаар 
химийн бодисоор 
бохирдох 
- Химийн бодистой 
нуур, цөөрмийн 
уснаас мал амьтад 
хордох 
- Хүмүүс бохирдсон 
газар амьдарч,  
бохир хөрс, ургамал 
ногоо хэрэглэж, 
бохир агаараар 
амьсгалж хордох  

 
Бага 

 
Тодорхойгүй 
 

 Химийн бодис ашигладаг 
талбай болон агуулахуудад 
хүн, мал, амьтан орохоос 
хатуу сэргийлэх 
-Хаягдал чулуулгийн 
овоолго, суурийн тавцан, 
гадаргын ус зайлуулах 
систем, ХХБ ба нөхөн 
сэргээлтийнусан цөөрөм, 
түүнтэй холбоотой ус 
зайлуулах суваг, шугам 
хоолой, хог булах талбайд 
хүн, мал амьтан оруулахгүй 
байх 
-Бохирдсон газруудад бүрэн 
хяналт тавьж, тэнд ямар ч 
үйл ажиллагаа явуулахыг 
хориглох   
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хөдлөлийн нөлөөллийг сайтар тооцох шаардлагатай. Газар хөдлөлтийн улмаас 
шугам сүлжээ гажих, тасрах, барилга байгууламжид ан цав гарах, нурах, ус 
дамжуулах хоолойнууд болон хаягдал дамжуулах хоолой эвдрэх, цоорох гэх мэт 
хохирол, сүйрэл гарч болзошгүй. Иймээс үйлдвэрийн барилга байгууламж, тоног 
төхөөрөмж, газар дорхи шугам сүлжээг барьж байгуулах, суурилуулахдаа газар 
хөдлөлийн хэдэн балл хүртэл тэсвэрлэх чадвартай болон уг үйлдвэрлэлд тохирох 
эсэх талаар холбогдох мэргэжлийн байгууллагын үнэлгээ, дүгнэлт гаргуулсан байх 
шаардлагатай. 

Салхи, шуурга: 
Хавар, намрын улиралд, ялангуяа хаврын улиралд үе үе хүчтэй салхитай байдаг 
бөгөөд салхины хамгийн их хурд 20 м/сек-ээс хэтрэх тохиолдол тус бүс нутагт 
олонтаа тохиолддог. Хавар, намрын саруудад салхины хурд хамгийн их байдаг. 
Салхи шуурганы хүчтэй нөлөөлөл үүсэх нөхцөлтэй тул үйлдвэрийн түүхий эд болон 
бүтээгдэхүүнийг тээвэрлэх, шатах тослох материал, тэсрэх бодис, химийн бодисын 
агуулахыг байршуулах, үйлдвэрлэл явуулахад дээрх нөлөөллийг сайтар харгалзан 
үзэх шаардлагатай.     

Хаягдлын аж ахуйн байгууламж байрлах газар нь маш их салхитай, шороон 
шуурганы давтамж ихтэй газар тул хаягдлын аж ахуйн байгууламжийг ашиглах 
явцад нарийн ширхэгтэй тоосонцор үүсч салхи, шуургаар тээвэрлэгдэх магадлалтай. 
Мөн тухайн нутаг дэвсгэрт цаг агаарын олон жилийн дунджаар 15 м/сек-ээс их 
салхитай өдөр 10, шороон шуургатай өдөр 33, цасан шуургатай өдөр 10 удаа 
тохиолдож, салхины их хурд 16-34 м/сек, ялангуяа хаврын саруудад 28-34 м/сек 
хурдтай салхилах тохиолдол олонтаа гардаг байна. Тиймээс тоосжилтоос сэргийлэх 
арга хэмжээг нарийн төлөвлөх шаардлагатай.  Шороон шуурганы үргэлжлэх хугацаа 
жилийн дунджаар 20 өдөр байгаа нь хаягдлын байгууламжийн үйл ажиллагааг 
хаахад нарийн ширхэгтэй тоосонцор салхиар тээвэрлэгдэн тархахаас сэргийлэн 
хадархаг хөрсөөр хучилт хийх, мөн техникийн ба биологийн нөхөн сэргээлтийн 
ажлыг зохих шаардлагын дагуу хийх нь зүйтэй юм.    
 
Үер: 
Үйлдвэрийн район нь олон жилд цөөн удаа тохиолдох үерийн аюулд бага өртөнө. 
Гэхдээ Баяжуулах үйлдвэрийн хаягдлын санг гадаргын хотгорыг дагуулж байгуулах 
учир их устай бороо орсноос  хаягдлын сангийн талбайд нэлээд хэмжээний ус 
цугларч, ослын нөхцөл бүрдэж болзошгүй. Хаягдлын сангийн хуримтлалын талбайд 
тооцсоноос илүү ус цугласнаас далан хаалт сэтэрч, ихээхэн хэмжээний ус алдагдан 
орчныг бохир усаар бохирдуулахаас гадна түүнийг сэргээн босгоход шаардагдах цаг 
хугацаа, хүч хөдөлмөр, эд хөрөнгийн ихээхэн хохирол үүсч болзошгүйг анхаарах 
шаардлагатай. Зуны хур борооны үед цаг агаарын нөхцөлөөс хамааран үерийн аюул 
ажиглагдах нөхцөлтэй тул далан хаалт сэтрэхээс уръдчилан сэргийлэх арга хэмжээг 
байнга авч хэрэгжүүлэх, үйлдвэрийн цогцолборын болон хаягдлын сангийн эргэн 
тойронд үерийн уснаас хамгаалах суваг, шуудуу, хамгаалах далан хаалт байгуулах 
нь зүйтэй. Үер усны аюул нь зарим тохиодолд газар хөдлөлийн сүйтгэлээс багагүй 
хохирол учруулж, хүний амь нас эрсдэх магадлал ихтэйгээс гадна байгаль орчныг 
бохирдуулах, үйлдвэрийн орчин, хаягдлын сангийн талбайг хамаарч ус, хөрс, 
ургамалд ихээхэн хохирол учруулах нөхцөлтэйг мартаж болохгүй.  
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Аянга цахилгаан: 
Зуны улиралд, ялангуяа хур бороо элбэгтэй 7, 8 дугаар саруудад аянга цахилгааны 
үзэгдэл илүүтэй тохиолдоно. Иймд үйлдвэрийн өндөр хүчдэлийн шугам, бусад 
шаардлагатай газруудад аянга зайлуулагчтай байх шаардлагатай. Зуны улиралд 20 
орчим өдөр аянга цахилгаан буудаг, 1.0 км2 талбайд 4-6 удаа ниргэлт болдог нь 
үйлдвэрийн болон уурхайн техник хэрэгсэл, хүмүүсийн үйл ажиллагаа, хөдөлмөрийн 
нөхцөлд түр саатал бэрхшээл учруулж, улмаар аюул осол тохиолдож болох 
магадлалтай. Иймээс шаардлагатай газарт аянга зайлуулагчийг байрлуулж, 
үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны явцад ажиллагсад металл хийц бүхий тоног 
төхөөрөмж, байгууламжаас аянга цахилгааны осолд өртөхөөс сэргийлэх 
шаардлагатай. 

Цаг агаарын хатуу ширүүн нөхцөл:   
Цаг агаарын хатуу ширүүн нөхцөлд өвлийн цасан шуурга, зуны үер, шороон шуурга 
зэрэг орно. Хэт их хүйтрэл нь экватороос алс хол бүсийн өвлийн цаг уурын жирийн 
үзэгдэл бөгөөд Оюу Толгойн үйл ажиллагаа нь ийм орчинд явагдах учир цаг агаарын 
эрс хүйтэн нөхцлийг маш цөөн тохиолдолд онцгой байдалд холбогдуулж авч үзнэ, 
түүнээс өөр байдлаар тооцохгүй.  
 
Хатуу ширүүн цаг агаарт цасан шуургыг хамааруулахад төвөгтэй байдаг. Гэвч 
баяжуулах үйлдвэр болон ажилчдын байр нь хоорондоо ойрхон байрлах учир цаг 
агаарын хатуу ширүүн нөхцлөөс шалтгаалж ажилчдын байрнаас баяжуулах үйлдвэр 
хүртэлх хөдөлгөөнд саад учрахгүй. Ил уурхайн үйл ажиллагаа долоон өдөр 24 цаг 
тасралтгүй явагдах тул уурхайчид цасан шуургатай нөхцөлд ил уурхайд ажиллах 
болно. Ажлын хэсгийн ахлагч нар нь туршлагатай уурхайчид байх бөгөөд цаг агаар 
муудсан нөхцөлд ажлыг зогсоож, ажилчдыг байр руу нь буцаах эсэхийг шийдэх 
чадвартай байна. Уурхайд радио холбоогоор холбоо барих боломжой байх тул цаг 
агаар муудсан тухай болон гадаа ажиллаж буй ажилчдын нөхцөл байдлын талаар 
ажлын хэсгийн ахлагчдад хэзээ ч мэдээлэх боломжтой. Оюу Толгой дахь ус 
зөөвөрлөх байгууламжийг үер гарсан нөхцөлд үерийг зайлуулах зориулалтаар 
хийнэ. Хэрэв хүчтэй аадар бороо орж үер гарвал эхний ээлжинд далан, хаалт, суваг 
шуудууны бүрэн бүтэн байдлыг хангах арга хэмжээ авна. Усны байгууламжаас ус 
халихаас өмнө аль болох эрт усыг их хэмжээгээр хадгалах багтаамжтай ХХБ 
(Хаягдал Хадгалах Байгууламж) гэх мэт байгууламжт  руу шахуурга ашиглаж усыг 
зөөвөрлөж болно. Оюу Толгойд шороон шуурга их элбэг тохиолддог бөгөөд үзэгдэх 
орчинд нөлөөлөх байдал нь цасан шуургатай адил байна.  
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БҮЛЭГ 5. ТӨСЛИЙН ХААЛТ, НӨХӨН СЭРГЭЭЛТ, ЭКОЛОГИ-ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮНЭЛГЭЭ 

5.1. Төслийн хаалт ба нөхөн сэргээлт 
 
5.1.1. Уурхайн хаалтын төлөвлөлтийн тойм 
 
Оюу Толгой ХХК нь Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутагт  Оюу Толгойн зэс 
алтны бүлэг ордыг ашиглах төслийг хэрэгжүүлж байна. Оюу Толгой төслийг 
хэрэгжүүлснээр орчны газрын тогтоц болон хэлбэрт ил, далд уурхайг байгуулах, 
овоолго хийх, баяжуулах үйлдвэр ажиллуулах, хаягдал хадгалах, бусад холбогдох 
барилга байгууламжуудыг барих зэргээр байнгын нөлөөллийг үзүүлэх юм. Оюу 
Толгойн бүлэг орд нь зүүн хойноос баруун өмнө зүгт сунаж тогтсон хүдрийн бүсэд 
байрлах Хюго Дамметийн бүлэг, Өмнөд Оюутын бүлэг болон Херуга ордуудаас 
тогтож байна. Уул уурхайн үйл ажиллагаа 9.1 км2 буюу 9100 га талбайг хамрах 
болно.  
 
2009 оны 7 дугаар сарын 01-ний өдөр Улсын нөөцийн бүртгэлд бүртгүүлсэн Оюу 
Толгойн бүлэг ордуудын геологийн нийт нөөц нь хүдрээр 6451511.0 мян.тн, зэсээр 
45032 мян.тн, алтаар 1838 тн, мөнгөөр 12049 тн, молибденоор 157 мян.тн байгаа ба 
үүнээс үр ашигтай нөөц нь 2675617 мян.тн хүдэр, 25368 мян.тн зэс, 1028 тн алт, 
6144 тн мөнгө, 81.6 мян.тн молибдени болж байна. ОТ төслөөр 2078 он хүртэл 
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхээр тусгагдсан ба төслийг хэрэгжүүлэх 65 жилийн 
хугацаанд ил аргаар 955 сая.тн хүдэр, далд аргаар 1847.1 сая.тн хүдэр олборлон 
баяжуулж, нийт 22 сая.тн гаруй зэс, 770 тн алт, 5300 тн мөнгө, 50 мян.тн молибден 
боловсруулах юм. Уурхай өдөрт 100 мян.тн хүдэр олборлох хүчин чадалтай 
ажиллаж эхлэх бөгөөд хүдрийн дийлэнхийг баруун – өмнөд ил уурхайгаас хангах ба 
орд ашиглалтын эхний 6-7 жилийн дараа Хойд Хюгогийн гүний уурхай бүрэн хүчин 
чадалдаа хүрэх учир энэ хугацаанд гүний уурхайгаас нийлүүлэх хүдрийг буталж, 
нунтаглах хүчин чадлыг ч нэмэгдүүлнэ. 2048 оноос Херугагийн ордын молибденийг 
ашиглах үүднээс молибдений баяжмал боловсруулах шугамыг нэмж суурилуулах 
юм.   
 
Оюу Толгой төслөөр томоохон хэмжээний 4 босоо ам бүхий 2 далд уурхай (Өмнөд 
болон Хойд Хюго), хоѐр томоохон ил уурхай (Баруун өмнөд болон төв Оюу) 
байгуулагдана. Ил уурхайг төслийн талбайн Баруун өмнөд Оюу болон Төв Оюуд 
байгуулахаар төлөвлөсөн бөгөөд тэдгээрийн радиус нь 500 м, гүн нь 350 м Төв Оюу 
нь 400 м-т хүрнэ. Ил уурхайнуудын нөлөөгөөр 15.7 км2 газрын гадарга эвдэрч, 
газрын доорхи орчинд 362 сая.м3 ухмалыг бий болгоно. Үүнээс гадна Баяжуулах 
үйлдвэр, хаягдлын аж ахуй, хаягдал чулуулгийн овоолго, ажиллагсдын амьдрах 
КЭМП, зам, талбай, бусад үйлдвэрлэл үйлчилгээний зориулалттай дэд бүтцийн 
обьектуудын нөлөөгөөр газрын хөрс, ургамал, агаар, байгаль орчинд  сөрөг 
нөлөөлөл үзүүлэх юм.  
 
Далд уурхайн малталтын нөлөөгөөр газрын гадаргууд суулт үүсэх магадлал бүхий 
талбай 9.8 км2 орчим байна. Суултын гүнийг урьдчилан тогтооход хүндрэлтэй ба 
суулт үүсэхэд гадаргын урсац, хөрс, ургамлын нөмрөгт нөлөөлөл үүсгэх нөхцөлтэй. 
Оюу Толгойн ордыг нийт 65 жилийн хугацаанд ашиглаж, баяжмал үйлдвэрлэхээр 
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ТЭЗҮ-д тусгасан. Олборлолт, баяжуулалтын үйл ажиллагаа зогссоны дараа 
нөлөөлөлд өртсөн газар нутаг, байгаль орчныг хэвийн байдалд оруулан нөхөн 
сэргээх баримжаалсан ажиллагаанууд тусгагдсан байна. Өнөөдрийн байдлаар 
ашиглагдсан орон зайг нөхөн сэргээх, уурхайн бусад обьект, зам талбайнуудыг 
цаашид дахин ашиглах талаар олон жилийн дараа хийгдэх ажлуудыг нарийн зааж, 
шийдэх боломжгүй байгаа учраас тоног төхөөрөмж, барилга байгууламжуудыг 
буулган, нүүлгэн шилжүүлэх, бүх дэд бүтцийн объект, ашиглагдсан орон зайг анхны 
байдалд нь оруулах, үүсч бий болсон ухаш, хонхор, газрын гүн дэх орон зайг усаар 
дүүргэхээр таамаглал байдлаар дэвшүүлэн эдгээр ажлыг гүйцэтгэхэд зохих 
тооцоонуудыг хийж, шаардлагатай хөрөнгийг төлөвлөсөн. Зардлыг төлөвлөхдөө 
өнөөгийн үнэ ханш, техникийн бүтээл, норм тарифуудад тулгуурласан. Орд 
ашиглалтын явцад нарийвчилсан судалгаа хийх, уурхайн хаалт, нөхөн сэргээлтийн 
ажлыг тодотгон төлөвлөж байх шаардлагатай. Нөхөн сэргээлтийн зардлын тооцоог 
гүйцэтгэхдээ ТЭЗҮ-д тусгагдсан ажил, шаардагдах зардлуудыг иш үндэслэл 
болгосон ба ойрын жилүүдэд хийгдэх үйл ажиллагааг тодруулах үүднээс үйл 
ажиллагаа эхлэхээс өмнө хийгдэх өнгөн хөрс хуулах ажил, мөн нөхөн сэргээлтийн 
үед тэгшилж, хэлбэршүүлсэн талбайг өнгөн хөрсөөр буцаан хучих үйл ажиллагааны 
зардлуудыг шинээр боловсруулсан аргачлалын дагуу нэмж тооцож төлөвлөлөө. 
Уурхайн эдэлбэр газарт байгуулахаар төлөвлөж байгаа барилга байгууламжуудын 
эзлэх талбайг дараах Хүснэгт 5 - 1-д харуулав:  
 

ХҮСНЭГТ 5 - 1. ОТ ТӨСЛИЙН ХҮРЭЭНД АШИГЛАГДАХ ТАЛБАЙН ЕРӨНХИЙ ХЭМЖЭЭ 
Байгууламжийн нэр Эзлэх 

талбай, км2 
Периметр, 

км Акр-аар Га-гаар 

Хаягдал чулуулгийн овоолгын бүс  13.0 20.1 3215.9 1301.4 
Хаягдал хадгалах байгууламж  20.0 11.2 2970.8 1639.5 
Хюго болон бусад далд уурхай, суултын 
бүс 9.8 14.9 2443.5 988.8 

Баруун өмнөт Оюутын ил уурхай 1.7 5.7 432.2 174.9 
Төв Оюутын ил уурхай 0.8 3.3 204.0 82.5 
Хашаа, дэд станц 64.4 29.9 15928.5 6446.1 
Дэд станц 0.4 7.7 9.0 3.6 
Хайрганы овоолго 0.1 4.6 3.1 1.2 
Баяжуулах болон ус шүүрүүлэх 
байгууламж 0.03 0.3 0.8 0.3 

Засварын газар  0.07 0.5 1.6 0.6 
Шатахууны агуулах 0.009 0.1 0.2 0.1 
Нүүрсээр халаах зуух 0.009 0.1 0.2 0.1 
Tүр анги 0.2 1.8 44.1 17.8 
Бохир ус цэвэрлэх байгууламж 0.05 0.3 1.3 0.5 
Барилгачдын байр 0.3 2.4 87.9 35.5 
Нүүрс хадгалах газар 0.05 0.3 1.2 0.5 
Уурын зуух 0.01 0.1 0.3 0.1 
Агуулах  0.01 0.1 0.3 0.1 
Хаягдлын болон эргэлтийн усан сан 0.03 0.2 0.9 0.3 
Хаягдал шахах станц 0.03 0.2 0.8 0.3 
ТБҮ 0.2 0.6 5.3 2.1 
Хюго далд уурхайн амууд 0.6 1.03 16.2 6.6 
Нисэх буудлын байр 0.003 0.07 0.1 0.03 
Нэвтрүүлэх байр 0.002 0.08 0.05 0.02 
Бутлах байгууламжууд 0.02 0.8 4.2 1.69 
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Нөөц станц 0.008 0.1 0.2 0.08 
Лицензийн нийт талбай  83.1 32.7 20014.1 8311.9 

 
 
Нөхөн сэргээлтийн ажил 
Оюу Толгой төслийн нөхөн сэргээлтийн ажлын хүрээнд: 

 MNS5914:2008. Эвдэрсэн газрын нөхөн сэргээлтийн нэр томъѐо, 
тодорхойлолт. 

 MNS5915:2008.Уул уурхайн үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаагаар эвдэрсэн 
газрын ангилал.  

 MNS5916:2008. Газар шорооны ажлын үеийн үржил шимт хөрс хуулалт, 
хадгалалт.  

 MNS5917:2008. Уул уурхайн үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаагаар эвдэрсэн 
газрын нөхөн сэргээлт. Техникийн шаардлага. 

 MNS5918:2008 Эвдэрсэн газрыг ургамалжуулах техникийн шаардлагыг 
мөрдөж ажиллах 

 MNS5850:2000 “Хөрсний чанарыг үнэлэх” нэртэй Монгол улсын 
стандартуудын дагуу дараах зорилтуудыг хэрэгжүүлэх шаардлагатай. 

Үүнд:  
 Уурхайлалтын үйл ажиллагаанд өртсөн газрыг нөхөн сэргээхдээ аль болох 

уурхайлалт эхлэхээс өмнөх байдал руу нь дөхүүлэх, мал бэлчээрлэх 
нөхцөлийг бүрдүүлэх; 

 Оршин суугчид, иргэдийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдалд урт хугацааны 
туршид сөрөг нөлөөлөл үзүүлэхгүй байх үүднээс ил уурхайн талбай, овоолго, 
хаягдал хадгалах байгууламжийг стандартын дагуу нөхөн сэргээж үлдээx; 

 Нөхөн сэргээлтэд аль болох тухайн орон нутагт зохицож ургах чадвартай 
ургамлыг ашиглахад түлхүү анхаарч, нөхөн сэргээсэн талбайг салхи, усны 
элэгдлээс хамгаалах зорилгоор нөмрөг ургамал тарих, шинээр тарьсан 
ургамалд учруулах сөрөг нөлөөллийг багасгах арга хэмжээг төлөвлөж 
хэрэгжүүлэх; 

 Уурхайн хог хаягдлыг байгаль орчинд халгүйгээр зайлуулах, ил уурхайгаас 
үүссэн хонхрыг хүн, мал, амьтанд аюулгүй байдлаар нөхөн дүүргэлт хийх, 
тэгшлэх, хэлбэршүүлэх, байгаль орчинд хортой нөлөөлөл үзүүлэх найрлага 
бүхий тоосны дэгдэлт гаргахгүй байх, үерийн урсац болон усны бусад эх 
үүсвэрт хүчиллэг урсацын бохирдол үүсгэхгүй байх.  

Уурхайн хаалт, нөхөн сэргээлтийн ажлын төлөвлөлтийг ашиглалтын явцад байнга 
хянан засварлаж, сайжруулж байх ѐстой.  
 
Шимт хөрс хуулах, тээвэрлэх, хадгалах.  
Ил уурхай, хаягдал чулуулгийн овоолго, хаягдал хадгалах байгууламжуудын үйл 
ажиллагаанд өртөх талбайнуудын өнгөн хөрсийг хуулж, шимт хөрсний агуулахыг 
байгуулахаар тусгах нь зүйтэй. Говийн бүс дэх өнгөн хөрсний ялзмагийн агууламж 
муу, хөрс чулуурхаг хэдий ч говийн ургамал ургах нөхцөлтэй байдаг. Дээрх талбай 
нийтдээ 3198.3 га газар болж байгаа ба өнгөн хөрс хуулах зузааныг 20 см байхаар 
тооцоолж, нийт 6396.6 мян.м3 өнгөн хөрс хуулагдана гэж үзвэл энд шаардагдах 
зардал нь шинээр батлагдсан аргачлалын дагуу тооцоход 4674.8 мянган ам.доллар 
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болж байна. Энэ ажилд хөрсийг САТ 950Н маркийн утгуурт ачигчаар хуулж, TEREX 
50 маркийн самосвалаар тээвэрлэн шимт хөрсний агуулахад хуримтлуулахаар 
тооцов.  Шимт хөрсний чанарыг хадгалах, хамгаалахад 3.2 сая ам.доллар төлөвлөж 
байна.  
 
Ил уурхай болон хаягдал чулуулгийн овоолго.  
Уурхайг хаах үед төслийн үйл ажиллагааны явцад ашигласан газар, уурхайлалтын 
талбай болон түүний нөлөөлөлд өртсөн бусад газрын нөхөн сэргээлтийн ажлыг 
гүйцэтгэхдээ нутгийн оршин суугчдын эрүүл ахуй, аюулгүй байдалд сөрөг нөлөөлөл 
үзүүлэхгүй байх, байгаль орчны доройтлоос урьдчилан сэргийлэх, нөлөөллийг 
бууруулах, цаашид тухайн газар нутгийг хэвийн байдлаар ашиглаж болохуйцаар 
нөхөн сэргээх зорилтыг хангасан байх учиртай. ТЭЗҮ-д овоолгыг хэлбэржүүлэн 
хэвгийжүүлэх ажилд 8500 мянган ам.доллар төлөвлөсөн байсныг энэхүү тооцоонд 
хэвээр авлаа. 
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ХҮСНЭГТ 5 - 2. ШИМТ ХӨРС ХУУЛАХ, ОВООЛГО, ТАЛБАЙГ НӨХӨН СЭРГЭЭХ АЖЛЫН ЗАРДАЛ 

Дд Ажлын нэр Талбай, 
га 

Ашиглаг
дах 

техник 

Ажлын 
хэмжээ 
мян.м3 

Техникийн 
цагийн 

бүтээл, м” 

Гүйцэтгэх 
хугацаа, 

цаг 

Түлш 
зардал, 
мян.$ 

Сэлбэг, 
мян.$ Цалин НДШ Элэг 

дэл 
Нийт 

зардал 
мян.$ 

Нэгж 
ажлын 
зардал, 

мян.$ 
1 Үржил шимт хөрсний үе 

давхаргыг хуулах, тээврийн 
хэрэгсэлд ачих  

3198.3 САТ950Н 
Утгуурт 
ачигч 

6396.6 695         

2 Үржил шимт хөрсний 
агуулах байгуулах, 
тээвэрлэх 

3198.3 TR50 авто 
самосвал 

6396.6 246.5         

3 Үржил шимт хөрсний 
овоолгыг хамгаалах, 
хадгалах 

3198.3  6396.6 1 м3 хөрс хамгаалахад 0.5 $ төлөвлөв.   

4 Өнгөн хөрс хуулах   6396.6          
5 Ашиглалтын явцад 

овоолгыг хэвгийжүүлэн 
хэлбэржүүлэх 

 Техник эдийн засгийн үндэслэлд тусгаснаар авлаа.    

6 Хаягдал чулуулгийн 
овоолгын гадаргыг 
налуулан хэлбэржүүлэх 

1496.61 САТ D8R 
бульдозер  

4489.83          

7 Нөлөөлөлд өртсөн 
талбайнуудыг тэгшлэх 

3181.13 САТ D8R 
бульдозер 

6362.26          

8 Нөлөөлөлд өртсөн 
талбайнуудыг грейдерээр 
тэгшлэн сийрэгжүүлэх 

3181.13 САТ 16Н 
грэйдэр 

6362.26          

9 Шимт хөрсний овоолгоос 
шимт хөрс ухаж, ачих 

 САТ950Н 
Утгуурт 
ачигч 

6396.6          

10 Шимт хөрсийг тээвэрлэн 
буулгах, тараах 

 TR50 авто 
самосвал 

6396.6          

11 Шимт хөрсөөр талбайг 
хучих 

3181.13 Бульдозер  6362.3          

12 Үржил шимт хөрсөөр 
хучсан талбайд олон наст 
ургамлын үр тариалах 

3181.13            
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5.1.2. Ил уурхайн хаалт  
 
Хүн мал, уурхайн малталт руу унаж осолдохоос сэргийлж, уурхайн малталтыг 
тойруулан хамгаалалтын далан байгуулахаар ТЭЗҮ-д тусгагдсан. Уг даланг 
байгуулахдаа сүүлчийн малталтын хаяанаас 15 м зайтайгаар ил уурхайн малталтын 
эргэн тойронд далан байгуулах арга хэмжээ авна. Энэ далангийн суурийн өргөн 4.0 
м, урт нь 6500 м, өндөр нь 2 м байхаар төлөвлөсөн. Хаягдал чулуулгаар далан 
байгуулахдаа уурхайн эхний малталтын ажил дууссаны дараа, дараачийн хэсэгт 
олборлолт эхэлмэгц тэндээс гарах хаягдал чулуулгаар түрүүчийн малталтыг 
тойруулан далан байгуулна. Цаашдаа уурхайд ямар нэгэн нөөц илрэхгүй, мөн уг 
уурхайн дор гүний уурхай ашиглагдахгүй нь баталгаажсан үед дээрх аргыг хэрэглэх 
боломжтой.  
 
Уурхай хаагдсаны дараа ашиглагдсан орон зайд баруун өмнөт Оюугийн ордод 188 м 
гүн, төв Оюугийн ордод 45 м гүн хиймэл нуур тогтоохоор тусгагдаж байгаа бөгөөд 
уурхай хаагдсаны дараа урт хугацааны туршид усны түвшин бараг тогтмол байхаар 
тооцсон байна. Учир нь усны ууршилт, нэвчилт нь уурхай руу орох хур тунадасны 
хэмжээтэй бараг ойролцоо гэж үзсэн бөгөөд тогтвортой нөхцөл байдал 
барагцаалбал, хамгийн багадаа 300 жилийн хугацаанд тогтох төлөвтэй гэж тооцсон. 
Ил уурхайг усаар дүүргэхийн тулд ашиглалтын явцад үйлдвэрлэлийн хаягдал усыг 
зориулалтын тусгай сувгаар урсган дүүргэх юм. Ил уурхайн ухшийг тойруулан 
хамгаалалтын далан байгуулах, уурхайгаас аюултай материал зайлуулах, тоног 
төхөөрөмж болон ус зайлуулах системийг гаргах ажилд ойролцоогоор 1665 мянган 
ам.доллар зарцуулахаар төлөвлөсөн. Хаягдал чулуулгийн овоолгыг хэлбэржүүлэн 
тэгшлэхэд нийтдээ 1496.6 га талбайд хэвгийжүүлэлт, тэгшлэлт хийгдэх ба энэ ажилд 
бульдозер САТ D85R ажиллахаар тооцож үзэхэд 862.75 мян.ам долларын зардал 
гарахаар байна. Мөн ашиглалтын явцад овоолгыг тэгшлэх болон налуулан 
хэвгийжүүлэхэд 8500 мян.ам доллар төлөвлөсөн байсныг хэвээр авлаа. Уурхайн үйл 
ажиллагаа бүрэн зогссоны дараа ил уурхайн талбайг шимт хөрсөөр хучих ажилд 
4002.2 мян.ам доллар зарцуулна (Хүснэгт 5 - 3).  
 

ХҮСНЭГТ 5 - 3. ИЛ УУРХАЙН НӨХӨН СЭРГЭЭЛТИЙН АЖЛЫН ЗАРДАЛ 

Хийх ажил Нэгж Тоо 
хэмжээ 

Нэгж 
зардал, 

USD 

Нийт 
зардал, 
мян.USD 

Ил уурхайн ухшийг тойруулан далан байгуулах,  
(урт нь 6500 м, 2 м өндөр, суурийн өргөн 4 м)  м3 26000 60 1560.0 

Ил уурхай руу орох замыг хаах, 3 м өндөр далан 
хийх м3 3000 30 90.0 

Уурхайн далангийн дагуу анхааруулах тэмдэг 
тавих нэг бүр 75 50 3.8 

Ил уурхайгаас аюултай материалыг зайлуулах  хүн-цаг 160 30 4.8 
Нөхөн сэргээлтийн ажилд техник тоног төхөөрөмж 
ажиллуулах цаг  т/т-цаг 40 100 4.0 

Ил уурхайгаас тоног төхөөрөмж, ус зайлуулах 
системийг гаргах  хүн-цаг 80 30 2.4 

Ил уурхай руу гадаргын усыг чиглүүлэх суваг 
байгуулах    2500.0 

Дүн 4002.2 
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5.1.3. Далд уурхайн нөхөн сэргээлт  
 
Далд уурхай хаагдах үед уурхайн доторхи материалууд, тоног төхөөрөмжийг газрын 
гадаргууд гаргах ба босоо амыг бетонон хавтангаар таглана. Газрын гүнд үүссэн 
орон зайг усанд автуулан орхихоор төлөвлөсөн. Аюултай байж болдзошгүй 
материалуудад нүүрсустөрөгчийн нэгдлүүд болох химийн бодисууд хамаарах ба 
эдгээр материалыг зайлуулан гаргах ажилд 4 хүн 8 долоо хоногийн турш ажиллана 
гэж үзээд цагийн зардлыг 30 ам.доллар байхаар, мөн туслах материал тоног 
төхөөрөмжийг гаргахад 15 мянган доллар, цэвэрлэгээний ажилд 10 хүн 8 долоо 
хоног ажиллана гэж тус тус төлөвлөгдсөн.  
 
Босоо амуудыг 1.0 м зузаантай бетоноор хаах ба урьдчилсан байдлаар суулт үүсч 
болзошгүй талбайг судлан тогтоож, тэдгээр газруудад ил уурхайн хаягдлаас гарах 
хүчил үл үүсгэх хаягдал чулуулгаар далан барихаар төлөвлөсөн. Газрын гадаргууг 
тогтворжуулах уг далан ойролцоогоор 2 м өндөр, 10 км урт байх боломжтой. 1.0 м3 
хаягдал чулуулгийг даланд байршуулах зардал 30 ам.доллар болно (Хүснэгт 5 - 4). 
Далангийн хана дагуу анхааруулах тэмдэгжүүлэлт хийнэ. Ашиглалтын явцад суулт 
үүсч болзошгүй талбайг тогтоон түүнийг тогтворжуулах арга хэмжээг жил бүрийн 
нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөөнд тухай бүр тусгаж хэрэгжүүлэх ба уурхайн хаалтын 
үед дахин суулт үүсэхгүй байх түвшинд хүргэнэ. 
  

 ХҮСНЭГТ 5 - 4. ДАЛД УУРХАЙН  НӨХӨН СЭРГЭЭЛТИЙН АЖЛЫН ЗАРДАЛ 

Далд уурхайн нөхөн сэргээлт Нэгж Тоо 
хэмжээ 

Нэгж 
зардал, 

USD 

Нийт 
зардал, 
мян.USD 

Босоо амнуудаас өргөгч байгууламж болон 
коперыг буулган холдуулах  тоо 4 200000 800 

Босоо амуудыг таглах м3 200 2000 400 
Агааржуулалтын 2 хоолойг таглах  м3 30 2000 60 
Агааржуулагчийн сэнсийг уурхайгаас 
зайлуулах, бусад тоног төхөөрөмжийг 
зайлуулах -80хүн/цаг  

нэг бүр 2 20000 40 

Газрын гадаргууг тогтворжуулах    3003 
Уурхайг усанд автуулах    30 
Аюултай болон хортой материалыг зайлуулах     229.4 

Дүн 
   

4562.4 
 

Уурхайг усанд автуулахын тулд цооногуудыг өрөмдөнө. Уг ажилд 30 мян.ам доллар 
зарцуулна. Далд уурхайн нөхөн сэргээлтэд шаардагдах нийт зардлыг урьдчилсан 
байдлаар 4562.4 мян.ам доллар байхаар төлөвлөсөн (Хүснэгт 5 - 4).  
 
 5.1.4. Хаягдал хадгалах байгууламжийн нөхөн сэргээлт 
 
Хаягдал хадгалах байгууламжийн хэсгийн цөөрмийн илүүдэл усыг шахалтаар болон 
сувгаар урсгах замаар, эсвэл ил уурхай руу буцаан шахаж оруулах замаар 
зохицуулах бөгөөд үүнд жил тутам 100 мянган ам.доллар төлөвлөсөн. Гүний ус 
шавхалтын систем 10 жилийн турш үргэлжилнэ. Энэ ажилд сар бүр 15 мян.ам 
доллар буюу нийт 10 жилийн хугацаанд 180 мян.ам доллар зарцуулахаар тооцсон. 
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ХХБ-ийн гадаргаас тоосжилт үүсэхээс сэргийлэх арга хэмжээг төлөвлөж 
хэрэгжүүлнэ.  
 
ХХБ-ийн камерийн дээд хэсгийг хучихад 11.2 сая.м3 хаягдал чулуулаг шаардлагатай 
ба энэ нь 800 га газрыг 75 см хучихад хүрэлцээтэй болно. Хучилтын ажилд 30.6 
сая.ам доллар төлөвлөсөн байна. Нийтдээ хаягдал хадгалах байгууламжийг нөхөн 
сэргээхэд 32747 мян.ам доллар зарцуулахаар байна (Хүснэгт 5 - 5).  
 

ХҮСНЭГТ 5 - 5. ХАЯГДАЛ ХАДГАЛАХ БАЙГУУЛАМЖИЙН НӨХӨН СЭРГЭЭЛТИЙН АЖЛЫН ЗАРДАЛ 

Хийх ажил Нэгж Тоо 
хэмжээ 

Нэгж 
зардал, 

USD 

Нийт 
зардал, 
мян.USD 

Хаягдал хадгалах байгууламжийг тогтворжуулах, 
усан санг хянах, гадаргууг 75 см зузаан чулуулгаар 
хучих     30600 

Газрын доорхи усны шүүрлийн хоолойг хянах, 
суллах     1950 

Үлдэгдэл усны системийг зайлуулах     55 
Хаягдал зайлуулах, тээрмээс ХХБ хүртэлх хаягдал 
дамжуулах хоолойг салгаж, зайлуулах  м 10000 5 50 

Ус дамжуулах хоолойг салгаж, зөөвөрлөх  м 14000 3 42 
Нэмэлт шахуургыг зайлуулж, хаягдлын цөөрмийг 
цэвэрлэх    50 

Дүн 
   

32747 
 
 
5.1.5. Барилга байгууламж, тоног төхөөрөмжийг буулгах, зөөвөрлөх  
 
Уурхайн талбай дээрх бүх дэд бүтцийн барилга байгууламж, обьектуудыг буулгах, 
зөөвөрлөхөөр төлөвлөсөн. Барилга байгууламж, тоног төхөөрөмжийг буулгаж зөөсөн 
талбайг өнгөн хөрсөөр хучих, ургамалжуулах ажил хийгдэнэ. Уурхайн дотоод замыг 
цаашид ашиглахгүй бол газрын хөрсийг сэндийлэн сийрэгжүүлэх ба ойр орчмоос 
салхиар хийсэн унасан ургамлын үр ургах нөхцөлийг бүрдүүлнэ. Барилга 
байгууламж, тоног төхөөрөмж, мөн далд уурхайн бэхэлгээ зэргийг буулгах, задлах, 
зөөвөрлөхөд гарах зардлыг 6508.3 мян.ам доллар байхаар төлөвлөсөн (Хүснэгт 5 - 
6). 
 

ХҮСНЭГТ 5 - 6. БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖ, ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙГ ЗАДЛАХ, БУУЛГАХ, 
ЗӨӨВӨРЛӨХ ЗАРДАЛ 

Хийх ажил нэгж Тоо 
хэмжээ 

Нэгж 
зардал, 

USD 

Нийт 
зардал, 
мян.USD 

Хөдөлгөөнт тоног төхөөрөмжийг зайлуулах, 
тээрэм болон бусад барилга байгууламжийг 
нураах, зөөвөрлөх, зайлуулах    

хүн-цаг 26080 30 1152.4 

Баяжуулах үйлдвэрийн барилга, тээрэм, далд 
уурхайн бэхэлгээ, машин засварын газар, 
агуулахын байруудын ган рамыг буулгах, тослох 
материалын агуулах, тосгоны байр, болон 
бусад обьектуудыг буулгах  

м2 61116 60 3767.9 

Үндсэн бутлуурын суурийн хавтанг эвдэж    50.0 



  
 
 
 

III-49 
 
 

 
 

ОЮУ ТОЛГОЙ ХХК, БОНБНҮ-ний тайлангийн нэмэлт тодотгол – Оюу Толгойн 
Ордоос Зэс, Алт Олборлох, Боловсруулах Төслийн Өргөтгөл Шинэчлэлтийн 

Нэгдсэн Төсөл  

Тайлан боловсруулсан:
НАТУР ФРЕЙНДЛИ ХХК 

Хийх ажил нэгж Тоо 
хэмжээ 

Нэгж 
зардал, 

USD 

Нийт 
зардал, 
мян.USD 

нураах  

Тээрэм, Баяжуулах үйлдвэр, Засварын газар, 
Цахилгаан станц зэрэг бүх барилга 
байгууламжуудын суурийг нураах, эвдэх, 
цэвэрлэх  

м2 31782 6 240.7 

Нураалт, буулгалтын хаягдлыг булшлах, 2 м 
зузаантай чулуулгаар дүүргэн хучих   м3 50000 5 260.0 

Нүүрсний агуулахын овоолгыг тэгшлэх  
 3 5000 15.0 

Үйлдвэр, хотхон, тэсрэх бодис хадгалах газар, 
зам болон онгоцны хөөрөх, буух зурваст ус 
зайлуулах хэсгүүдийг байрлуулах   

га 75.5 4500 340.7 

Уурхайн замыг нөхөн сэргээх  
   291.0 

Эрчим хүч хуваарилах шугамуудыг буулгах  км 25 2500 87.5 
Гүний Хоолойн талбай, ус татах шугам, 
хадгалах газрын ашиглалтыг зогсоох     150.0 

Түлшний агуулах, савыг буулгах, талбайг 
цэвэрлэх    51.0 

Гараж, хог шатаах байгууламж, агуулахын 
хэсгийг цэвэрлэх, буулгах, хог хаягдлыг 
зайлуулах    102.0 

Дүн    6508.3 
 

5.1.6. Химийн бодис, хөрсний бохирдлыг цэвэрлэх  
 
Лабораторид тооллогоор үлдсэн бүх химийн бодисыг савлаж битүүмжлэн 
нийлүүлэгчид рүү буцааж илгээх, бусад хэрэглэгчдэд борлуулах, өөр бусад хадгалах 
байгууламж руу илгээнэ. Уурхай хаах үед 20 орчим тавиур химийн бодисыг буцаан 
илгээнэ гэж тооцоолсон бөгөөд дээрх ажилд 2.5 мянган ам.доллар зарцуулахаар 
төлөвлөсөн. Уурхайг хаахаас өмнө дизель түлшийг үндсэндээ дуусгах ба дуусаагүй 
бол үлдэгдлийг бусдад борлуулах арга хэмжээ авна. Хаягдал тосыг хаягдал тос 
шатаагчаар шатаана. Мөн тэсрэх бодис, уусгагч, гликол болон бусад химийн 
хаягдлуудыг тээвэрлэн зайлуулна. Уурхайн хаалтын үед бохирдсон хөрсийг зэрэглэн 
ангилж, зайлуулах ба 1.0 м3 хөрс зайлуулахад гарах зардлыг 240 ам.доллар байхаар 
тооцсон.  

 

ХҮСНЭГТ 5 - 7. ХИМИЙН БОДИС, ХӨРСНИЙ БОХИРДЛЫГ АРИЛГАХ АЖЛЫН ЗАРДАЛ 

Хийх ажил Нэгж Тоо 
хэмжээ 

Нэгж 
зардал, 

USD 

Нийт 
зардал, 
мян.USD 

Химийн бодис, түлш, хаягдал тосыг 
зайлуулах     71.0 

Тэсрэх бодис болон тэсрэх бодисын 
хаягдлыг зайлуулах     160.0 

Бохирдсон хөрсийг зайлуулах, цэвэрлэх  м3 2000 240.0 480.0 
Аюултай материалын хяналт үнэлгээ хийх  нэг бүр   700.0 

Дүн 
   

1411.0 
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НАТУР ФРЕЙНДЛИ ХХК 

5.1.7. Нүүлгэн шилжүүлэлт, инженерийн ажил  
 
Олонхи барилга байгууламжууд эдийн засгийн хувьд үнэ өртөггүй болсон байна. 
Тэдгээрийг буулган зайлуулах, нүүлгэн шилжүүлэх зардлыг тооцох шаардлагатай. 
Нөхөн сэргээлтэд ажиллах хүмүүсийг онгоцоор талбай руу тээвэрлэнэ. Нүүлгэн 
шилжүүлэх зардалд 2000 мянган ам.доллар төлөвлөсөн (Хүснэгт 5 - 7).  
 

ХҮСНЭГТ 5 - 7. НҮҮЛГЭН ШИЛЖҮҮЛЭХТЭЙ ХОЛБООТОЙ ЗАРДАЛ 

Хийх ажил Нэгж Тоо 
хэмжээ 

Нэгж 
зардал, 

USD 

Нийт 
зардал, 

мян.USD 
Нөхөн сэргээлтийн явцад ажилчдыг нүүлгэн 
шилжүүлэхэд агаарын тээвэр ашиглах 
зардал  

жил 10 100000.0 1000.0 

Хангамжийн зүйлсийг нүүлгэн шилжүүлэх     600.0 
Даатгал хийх нийт төлбөр  жил 2 200000.0 400.0 

Дүн 
   2000.0 

 
Нөхөн сэргээлтийн хугацаанд ажилчдын орон сууцны хотхон, онгоцны буудал, зам 
зэрэг барилга байгууламжуудыг хадгалан хамгаална. Иймээс энэ хугацаанд 4 хүнтэй 
баг хадгалалт, хамгаалалтыг хариуцан гүйцэтгэнэ (Хүснэгт 5 - 8).   

 

ХҮСНЭГТ 5 - 8. НӨХӨН СЭРГЭЭЛТИЙН ҮЕИЙН ТАЛБАЙН МЕНЕЖМЕНТ, ИНЖЕНЕРИЙН АЖЛЫН 
ЗАРДАЛ 

Хийх ажил нэгж Тоо 
хэмжээ 

Нэгж 
зардал, 

USD 

Нийт 
зардал, 
мян.USD 

Үйл ажиллагааны 10 дахь жилд уурхайг хаах, 
тайлан боловсруулах    100.0 

Судалгаа, шинжилгээ, гэрээт ажлын зардал  жил 5 600000.0 3000.0 
Талбайн менежмент, хяналт, захиргааны 
болон хамгаалалтын зардал  жил 10 1100000.0 11000.0 

Нөхөн сэргээлтийн үеийн засвар үйлчилгээ, 4 
хүн ажиллах  хүн-сар 120 3500.0 420.0 

Үйл ажиллагааны зардал, эрчим хүчний 
хангамж  сараар 120 10000.0 1200.0 

Дүн    
15720.0 

 
5.1.7. Уурхай хаагдсаны дараах хяналт, шинжилгээ  
Нөхөн сэргээлтийн ажлын үр дүнг дүгнэхэд хангалттай хугацаа өгч, мэдээлэл 
цуглуулахын тулд уурхайн үйл ажиллагаа зогссоноос хойш 10 жилд буюу нөхөн 
сэргээлт дууссанаас хойш 7 жилд байгаль орчны хяналтыг үргэлжлүүлэхээр 
төлөвлөгөөнд тусгасан. Уурхай хаагдсаны дараагийн 2 жилд сар тутам шинжилгээ 
хийх ба хог булсан цэг, ХХБ, овоолго, карьерын хананаас ус нэвчиж, шүүрч байгаа 
эсэх, тэрчилэн зам, барилгын талбайгаас илүүдэл ус урсч байгаа эсэхийг үнэлж 
тогтоохын зэрэгцээ эвдрэлийг засах, суваг шуудуу бий болгох, байгууламжууд дахь 
хаягдал, үлдэгдлийн хэмжээг тогтоож, тэдгээрийг бүрэн цэвэрлэнэ. Хугацаа хойшлох 
тутам жилд хийх хяналтын тоо буурч, хяналт хоорондын хугацаа нэмэгдэх юм.  
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НАТУР ФРЕЙНДЛИ ХХК 

ХҮСНЭГТ 5 - 9. УУРХАЙ ХААГДСАНЫ ДАРААХ ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ 

Хийх ажил жил 1 жил 
2 

жил 
3 

жил 
4 

жил 
5 

жил 
6 

жил 
7 

жил 
8 

жил 
9 

жил 
10 Дүн 

Дээжийн тоо 12 12 6 6 4 4 4 4 2 2 56 
Зардлын дүн 472.1 465.2 284.3 279.7 177.5 177.5 108.5 177.5 58.9 127.1 2328.3 
Хаагдсаны дараах нийгэм, эдийн засгийн асуудлуудыг шийдвэрлэх зардал 
Боловсрол, 
сургалтын 
хөтөлбөр 

500.0 250.0 200.0 100.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0  1300.0 

Эрүүл мэндийн 
хөтөлбөр 200.0 200.0 200.0 100.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0  950.0 

Бизнесийн 
хөгжлийн 
хөтөлбөр 

200.0 100. 50.0 50.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0  525.0 

Малчдын 
холбоо, орон 
нутгийнханд            
зөвлөх 

50.0 50.0 50.0 50.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0  250.0 

Бизнесийн 
тэтгэлэг, 
дэмжлэг 

400.0 400.0 300.0 200.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0  1550.0 

Дэд бүтцийн 
удирдлага, 
ашиглалт 

500.0 250.0 150.0 100.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0  1250.0 

Бүгд 1850.0 1250.0 950.0 600.0 235.0 235.0 235.0 235.0 235.0  5825.0 
НИЙТ  ДҮН 2322.1 1715.2 1234.3 879.7 412.5 412.5 343.5 412.5 293.9 127.1 8153.3 
 

 
ХҮСНЭГТ 5 - 10. ОЮУ ТОЛГОЙ ТӨСЛИЙН НӨХӨН СЭРГЭЭЛТ, ХААЛТЫН НИЙТ ЗАРДАЛ 

Бүрдэл хэсгүүд 
 

Үндэслэл 
 

Шинээр 
тооцсон 

дүн, 
мян.ам 
доллар 

ТЭЗҮ-д 
тусгагдсан 
дүн, мян.ам 

доллар 

Тайлбар 
 

 Ил уурхай болон хаягдал чулуулгийн 
овоолгыг нөхөн сэргээх   18202.5 16390.0 Шимт хөрс хуулах 

зардал нэмэгдсэн 
Шимт хөрсөөр талбайг хучих, ургамлын 
үр цацах 

  
5086.7   

Шимт хөрсөөр 
хучих ажил 
тооцоологдсон 

Далд уурхай   4562.4 4562.4 ТЭЗҮ-ийн 
тооцоолол хэвээр 
байгаа Хаягдал хадгалах байгууламж   32747.0 32747.0 

Барилга байгууламж, тоног төхөөрөмж 
нүүлгэн шилжүүлэх ажил   

7259.3 7167.3 Тооцооллын зөрүү 
гарсан 

Аюултай материал, бохирдсон хөрсийг 
зайлуулах 

 1411,0 1411,0 

ТЭЗҮ-ийн 
тооцоолол хэвээр 
байгаа 

Нөхөн сэргээлтийн ажлын явцад гарах 
үйл ажиллагааны зардал   2000.0 2000.0 

Нөхөн сэргээлтийн үеийн засвар, 
үйлчилгээний зардал   1620.0 1620.0 

Нөхөн сэргээлтийн үеийн удирдлага, 
инженерийн ажлын зардал 

  14100.0 14100.0 

Дүн    86988.9 79997.7  
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НАТУР ФРЕЙНДЛИ ХХК 

Болзошгүй буюу урьдчилан төлөвлөөгүй 
зардал 

Дүнгээс 
20% тооцов 17397.8 15999.5  

Хаалтын дараах нийгэм, эдийн засгийн 
зардал   5825.0 5825.0 ТЭЗҮ-ийн 

тооцооллоор 
Хөрөнгийн нийт зардал 110211.6 101822.2  Хаалтын дараа хийх хяналтын зардал  2025.4 2025.4 

ТЭЗҮ-ийн 
тооцоолол хэвээр 
байгаа 
 
 
 
 

Хаалтын дараа гарах хяналтын болзошгүй зардлын 
өсөлт 5% 303.8 303.8 

Хаалтын дараахь хяналт хийх жил  10     
Хаалтын дараах хяналтын нийт зардал  2329.2 2329.2 
Хаалтын дараах хяналтад зарцуулах 
жилийн дундаж зардал  

180     

Хаалтын дараах нөхөн сэргээлтэд 
үйлчилгээ, арчилгаа хийх нийт жил 200     

Өнөөгийн үнэ цэнийг тооцоход хэрэглэх 
дискоунтын хувь 3%     

Хаалтын дараах үйлчилгээний зардлын 
өнөөгийн өртөг  

 5983.8 5983.8 

Хаалт, нөхөн сэргээлтийн зардлын нийт дүн  118524.5 110135.1   

 

Шинэчилсэн тооцоогоор нөхөн сэргээлтийн зардалд нийт 118.5 сая.ам доллар 
төлөвлөгдөж байна. Энэ нь жил тутам 13.5 сая.ам доллар хүртэл хэмжээний зардал 
гарна гэсэн үг юм. Үйл ажиллагаа зогссон  дараагийн 3 жилд уг зардал хамгийн 
өндөр байх төлөвтэй байна.  
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ХҮСНЭГТ 5 - 11. НӨХӨН СЭРГЭЭЛТИЙН ЗАРДЛЫН ХУВААРИЛАЛТ 
1 Календарийн он  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2 Жилүүд  -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
3 Ил уурхайн хөрс, сая тн  2167.5 0 0 41.2 64.7 57.3 73.2 107.6 52.2 59 60.6 51 56.6 63.2 66.4 78.7 

4 Ил уурхайгаас олборлох 
хүдэр 955.0    21.4 31.2 31.2 29.2 22.5 31.2 31.2 31.2 31.3 31.3 31.3 31.2 

5 Далд уурхайгаас олборлох 
нийт хүдэр, сая.тн  1847.1     4.2 3.0 7.3 14.0 21.9 26.7 26.7 26.7 26.7 26.7 27.3 

6          - Хойд Хюго-1 давхар 375.6     4.2 3.0 7.3 14.0 21.9 26.7 26.7 26.7 26.7 26.7 26.7 
7          - Хойд Хюго-2 давхар 553.7               0.6 
8          - Өмнөд Хюго 280.6                
9          - Херуга 637.2                
10 Нийт хүдэр  2802.1    21.4 35.4 34.2 36.5 36.5 53.1 57.9 57.9 58.0 58.0 58. 58.5 
11 Нөхөн сэргээлтийн зардал                 
12 Шимт хөрс хуулах, хадгалах  4674.8   230.74 300.0 366.3 600 450 450 500 500 500 500 274.8   
13 Ил уурхайн нөхөн сэргээлт 4165.0                
14 Хаягдал чулуулгийн овоолго  9362.7       300 150 150 150 150 150 150 150 200 

15 Хаалтын дараах нөхөн 
сэргээлт  5086.7                

16 Далд уурхайн нөхөн сэргээлт 4562.4                

17
Хаягдал хадгалах 
байгууламжийн нөхөн 
сэргээлт 

32747.0             1500 2000 2500 

18
Барилга байгууламж тоног 
төхөөрөмжийг буулгах, 
нүүлгэх  

7259.3                

19
Химийн бодис, хөрсний 
бохирдлыг бууруулах, 
арилгах  

1411.0                

20 Нүүлгэн шилжүүлэлт  2000.0                

21
Нөхөн сэргээлтийн үеийн 
инженерийн ажил, талбайн 
менежмент, үйлчилгээ 

37603.8             1100 100  
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НАТУР ФРЕЙНДЛИ ХХК 

22 Уурхай хаагдсаны дараахь 
хяналт шинжилгээ  2329.2                

23
Хаагдсаны дараахь нийгэм, 
эдийн засгийн хөтөлбөр 
хэрэгжүүлэх  

5825.0                

24
Уурхайн гаднах барилга 
байгууламжуудыг 
шийдвэрлэх   

975.0                

25 Нөхөн сэргээлтийн нийт 
зардал  118001.8  0 233.7 300 366.3 600 750 600 650 650 650 650 3025 2250 2700 

 
1 Календарийн он 

 
2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 

2 Жилүүд 
 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
3 Ил уурхайн хөрс, сая тн  2167.5 70.1 67.4 65.5 73.2 74.4 79.3 84.2 96.8 150.8 176.8 147.2 88.8 50 46.1 46.3 

4 Ил уурхайгаас олборлох 
хүдэр 955 30.5 30.6 31.3 31.3 31.3 31.,3 31.3 31.3 31.3 31.1 28.3 23.8 18.3 15.2 14.8 

5 Далд уурхайгаас олборлох 
нийт хүдэр, сая.тн  1847.1 27.9 27.8 26.9 26.5 26.6 26.6 26.6 26.6 26.7 27.4 30.1 34.6 40.2 43.2 43.6 

6  - Хойд Хюго-1  375.6 26.7 26.5 26.0 24.1 20.3 16.8 13.4 8.1 3.1 
      7  - Хойд Хюго-2  553.7 1.2 1.3 0.9 2.4 6.3 9.8 13.2 18.5 23.5 26.6 26.6 26.6 26.6 26.6 26.6 

8  - Өмнөд Хюго 280.6 
        

0.1 0.8 3.5 8.0 13.6 16.6 17.0 
9  - Херуга 637.2 

               10 Нийт хүдэр  2802.1 58.4 58.4 58.2 57.8 57.9 57.9 57.9 57.9 58.0 58.5 58.4 58.4 58.5 58.4 58.4 
11 Нөхөн сэргээлтийн зардал 

                12 Шимт хөрс хуулах, хадгалах 4674.8                
13 Ил уурхайн нөхөн сэргээлт 4165.0              100 200 
14 Хаягдал чулуулгийн овоолго 9362.7 200 200 200 200 150 150 180 180 180 300 300 300 300 300 300 

15 Хаалтын дараахь нөхөн 
сэргээлт 5086.7                

16 Далд уурхайн нөхөн сэргээлт 4562.4          500 600 112.4    

17 
Хаягдал хадгалах 
байгууламжийн нөхөн 
сэргээлт 

32747.0 2500            2500 3500 3500 
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18 
Барилга байгууламж тоног 
төхөөрөмжийг буулгах, 
нүүлгэх  

7259.3                

19 
Химийн бодис, хөрсний 
бохирдлыг бууруулах, 
арилгах  

1411.0                

20 Нүүлгэн шилжүүлэлт  2000.0                

21 
Нөхөн сэргээлтийн үеийн 
инженерийн ажил, талбайн 
менежмент, үйлчилгээ 

37603.8 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 

22 Уурхай хаагдсаны дараахь 
хяналт шинжилгээ  2329.2                

23 
Уурхай хаагдсаны дараахь 
нийгэм, эдийн засгийн 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх  

5825.0                

24 
Уурхайн гаднах барилга 
байгууламжуудыг 
шийдвэрлэх  

975.0                

25 Нөхөн сэргээлтийн нийт 
зардал 118001.8 3300 800 800 800 750 750 780 780 780 1400 1500 1012,4 3400 4500 4600 

 
1 Календарийн он  2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 
2 Жилүүд  27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 
3 Ил уурхайн хөрс, сая.тн  2167.5 18.9               
4 Ил уурхайгаас олборлох 

хүдэр 955 15.0 14.6 14.5 14.7 14.8 14.5 14.3 14.3 14.5 15.3 18.0 22.6 2 0 0 

5 Далд уурхайгаас олборлох 
нийт хүдэр, сая.тн  1847.1 43.4 43.8 43.9 43.7 43.6 43.9 44.1 44.1 43.9 43.2 40.5 35.7 33.7 32.5 29.7 

6 - Хойд Хюго-1 375.6                
7 - Хойд Хюго-2  553.7 26.6 26.6 26.6 26.6 26.6 26.6 26.6 26.6 26.4 25.2 21 15 9.9 6,1 0 
8 - Өмнөд Хюго 280.6 16.8 17.2 17.3 17.1 17.0 17.3 17.5 17.5 17.5 17.5 16.3 12.8 9.6 6.0 3.6 
9 - Херуга 637.2          0.5 3.2 7.9 14.2 20.4 26.1 
10 Нийт хүдэр  2802.1 58.4 58.4 58.4 58.4 58.4 58.4 58.4 58.4 58.4 58.5 58.5 58.3 35.7 32.5 29.7 
11 Нөхөн сэргээлтийн зардал                  
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ОЮУ ТОЛГОЙ ХХК, БОНБНҮ-ний тайлангийн нэмэлт тодотгол – Оюу Толгойн 
Ордоос Зэс, Алт Олборлох, Боловсруулах Төслийн Өргөтгөл Шинэчлэлтийн 

Нэгдсэн Төсөл  

Тайлан боловсруулсан: 
НАТУР ФРЕЙНДЛИ ХХК 

12 Шимт хөрс хуулах, хадгалах  4674.8                
13 Ил уурхайн нөхөн сэргээлт 4165.0 307.2 464 593.75 2500            
14 Хаягдал чулуулгийн овоолго  9362.7 500 600 600 400 400 300 300 300 300 300 300 72.7492    
15 Хаалтын дараахь нөхөн 

сэргээлт  5086.7 200 200 200 200 200 200 200 200 100 100 100 100 200 200 200 

16 Далд уурхайн нөхөн сэргээлт 4562.4              200 850 

17 
Хаягдал хадгалах 
байгууламжийн нөхөн 
сэргээлт 

32747.0  50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

18 
Барилга байгууламж тоног 
төхөөрөмжийг буулгах, 
нүүлгэх  

7259.3  200              

19 
Химийн бодис, хөрсний 
бохирдлыг бууруулах, 
арилгах  

1411.0                

20 Нүүлгэн шилжүүлэлт  2000.0                

21 
Нөхөн сэргээлтийн үеийн 
инженерийн ажил, талбайн 
менежмент, үйлчилгээ 

37603.8 600 600 600 100 600 500 500 500 500 500 500 500 1100 1100 1100 

22 Уурхай хаагдсаны дараахь 
хяналт шинжилгээ  2329.2                

23 
Уурхай хаагдсаны дараахь 
нийгэм, эдийн засгийн 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх  

5825.0                

24 
Уурхайн гаднах барилга 
байгууламжуудыг 
шийдвэрлэх   

975.0                

25 Нөхөн сэргээлтийн нийт 
зардал 118001.8 1607 2114 2044 3250 1250 1050 1050 1050 950 950 950 722.75 1350 1550 2200 

 
1 Календарийн он  2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 

2 Жилүүд  42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 
3 Ил уурхайн хөрс, сая тн  2167.5                
4 Ил уурхайгаас олборлох 

хүдэр 955 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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ОЮУ ТОЛГОЙ ХХК, БОНБНҮ-ний тайлангийн нэмэлт тодотгол – Оюу Толгойн 
Ордоос Зэс, Алт Олборлох, Боловсруулах Төслийн Өргөтгөл Шинэчлэлтийн 

Нэгдсэн Төсөл  

Тайлан боловсруулсан: 
НАТУР ФРЕЙНДЛИ ХХК 

5 Далд уурхайгаас олборлох 
нийт хүдэр, сая.тн  1847.1 26.3 26.3 26.2 26.3 26.3 26.3 26.3 26.3 26.3 26.3 26.3 26.3 26.3 26.3 26.3 

6          - Хойд Хюго-1  375.6                
7          - Хойд Хюго-2  553.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8          - Өмнөд Хюго 280.6                
9          - Херуга 637.2 26.3 26.3 26.2 26.3 26.3 26.3 26.3 26.3 26.3 26.3 26.3 26.3 26.3 26.3 26.3 
10 Нийт хүдэр  2802.1 26.3 26.3 26.2 26.3 26.3 26.3 26.3 26.3 26.3 26.3 26.3 26.3 26.3 26.3 26.3 
11 Нөхөн сэргээлтийн зардал                  
12 Шимт хөрс хуулах, агуулах  4674.8                
13 Ил уурхайн нөхөн сэргээлт 4165.0                
14 Хаягдал чулуулгийн 

овоолго  9362.7                

15 Хаалтын дараахь нөхөн 
сэргээлт  5086.7 200 200 200 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150  

16 Далд уурхайн нөхөн 
сэргээлт 4562.4 850 850              

17 
Хаягдал хадгалах 
байгууламжийн нөхөн 
сэргээлт 

32747.0 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

18 
Барилга байгууламж тоног 
төхөөрөмжийг буулгах 
нүүлгэх  

7259.3                

19 
Химийн бодис, хөрсний 
бохирдлыг бууруулах, 
арилгах  

1411.0                

20 Нүүлгэн шилжүүлэлт  2000.0                

21 
НС-ийн үеийн инженерийн 
ажил, талбайн менежмент, 
үйлчилгээ 

37603.8 800 800 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 

22 Уурхай хаагдсаны дараахь 
хяналт шинжилгээ  2329.2                

23 
Уурхай хаагдсаны дараахь 
нийгэм, эдийн засгийн 
хөтөлбөр хэрэгжүүлэх  

5825.0                



  
 
 
 

III-58 
 
 

 
 

ОЮУ ТОЛГОЙ ХХК, БОНБНҮ-ний тайлангийн нэмэлт тодотгол – Оюу Толгойн 
Ордоос Зэс, Алт Олборлох, Боловсруулах Төслийн Өргөтгөл Шинэчлэлтийн 

Нэгдсэн Төсөл  

Тайлан боловсруулсан: 
НАТУР ФРЕЙНДЛИ ХХК 

24 
Уурхайн гаднах барилга 
байгууламжуудыг 
шийдвэрлэх  

975.0                

25 Нөхөн сэргээлтийн нийт 
зардал 118001.8 1900 1900 850 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 650 

 
 

Календарийн он 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 
жилүүд 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67        
Ил уурхайн хөрс, сая тн                    
Ил уурхайгаас олборлох 
хүдэр 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0        
Далд уурхайгаас 
олборлох  хүдэр, сая тн  26.2 26.2 26.2 26.2 23.6 19.2 14.1 8.8 0 0 0        
     - Хойд Хюго-1                    
     - Хойд Хюго-2  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0        
     - Өмнөд Хюго                   
     - Херуга 26.2 26.2 26.2 26.2 23.6 19.2 14.1 8.8 0 0 0        
Нийт хүдэр  26.2 26.2 26.2 26.2 23.6 19.2 14.1 8.8 0 0 0        
Нөхөн сэргээлтийн 
зардал                    
Шимт хөрс хуулах, 
агуулах                    
Ил уурхайн нөхөн 
сэргээлт                   
Хаягдал чулуулгийн 
овоолго                    
Хаалтын дараахь нөхөн 
сэргээлт          107 100 29.7        
Далд уурхайн нөхөн 
сэргээлт         300 300         
Хаягдал хадгалах 
байгууламжийн нөхөн 
сэргээлт 

50 50 50 50 50 50 50 50 5500 6000 1397        
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Нэгдсэн Төсөл  

Тайлан боловсруулсан: 
НАТУР ФРЕЙНДЛИ ХХК 

Барилга байгууламж, 
тоног төхөөрөмж буулгах 
нүүлгэх         500 3000 3000 559.3        

Химийн бодис, хөрсний 
бохирдлыг бууруулах, 
арилгах          700 711         

Нүүлгэн шилжүүлэлт         200 700 600 500        
Нөхөн сэргээлтийн үеийн 
инженерийн ажил, 
талбайн менежмент, 
үйлчилгээ 

600 600 600 600 600 600 600 800 658 658 357.8 290 290 290 290 290 290 290 

Уурхай хаагдсаны 
дараахь хяналт 
шинжилгээ          472.1 465.2 284.3 279.7 177.5 177.5 108.5 177.5 58.9 127.9 

Уурхай хаагдсаны 
дараахь нийгэм, эдийн 
засгийн хөтөлбөр 
хэрэгжүүлэх  

        1850 1250 950 600 235 235 235 235 235  

Уурхайн гаднах барилга 
байгууламжуудыг 
шийдвэрлэх          195 487.5 292.5        

Нөхөн сэргээлтийн 
нийт зардал 650 650 650 650 650 650 650 1550 13482 13572 4371 1169.7 702.5 702.5 633.5 702.5 584 418 
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Нэгдсэн Төсөл  

Тайлан боловсруулсан: 
НАТУР ФРЕЙНДЛИ ХХК 

Оюу толгой төслийн нөхөн сэргээлтийн туршилт судалгааны ажлын хүрээнд дараах 
зорилтуудыг дэвшүүлэн, үйл ажиллагаандаа мөрдөн ажиллаж байна. Үүнд:  

 Шимт хөрс хуулах, хадгалах. Уурхайн барилга бүтээн байгуулалт болон 
олборлолтын явцад эвдэгдэх газрын шимт хөрсийг тусад нь хуулж, ирээдүйд 
хийх нөхөн сэргээлтийн ажилд хэрэглэх болно. Байгаль орчны хэлтэс газар 
хөндөх аливаа үйл ажиллагааг хяналтад байлгаж шимт хөрс хуулах, хадгалах 
заавар зөвлөмжийг өгдөг.  

 Говийн бүсэд дасан зохицсон нутгийн ургамлыг нөхөн сэргээлтэд 
ашиглах. Нөхөн сэргээлтийг хийж гүйцэтгэхдээ газрын гадарга ба ургамлын 
бүрхэвч, түүнд түшиглэсэн экосистемийг унаган төрхөнд нь аль болох 
ойртуулах нь чухал. Оюу Толгой ХХК нь төсөл хэрэгжих газар нутгуудад 
байгаль орчны суурь судалгааг хийж ургамлын бүлгэмдэл тэдгээрийн онцлогийг 
нарийвчлан тогтоосон бөгөөд Ханбогд сумын хэмжээнд нийт 36, нөхөн сэргээлт 
хийсэн 4 талбайд ургамалжилтын хяналт шинжилгээг хийв. Мөн түүнчлэн бид 
Оюу Толгой орчимд ургадаг ургамлыг хүлэмжийн нөхцөлд болон задгай 
талбайд тарьж ургуулах, үрийн соѐололтыг турших, хөрсөн дэх үрийн нөөцийн 
судалгааг хийж байна (Зураг 5 - 3).  

 Үрийн нөөц бүрдүүлэх. Уул уурхайн үйл ажиллагаа болон техникийн хөлөөр 
эвдэрсэн газрыг ургамалжуулахад тухайн газрын хөрсийг тордох хангалттай 
хэмжээний үртэй болгох ѐстой. Бид орон нутгийн иргэдийн түүсэн ургамлын 
үрийг худалдан авах замаар нөхөн сэргээлтэнд хэрэглэх үрийн нөөцийг 
бүрдүүлж байна.  

 Иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх. Байгаль орчинд ээлтэй, орон нутгийн 
иргэдэд өгөөжтэй байх нь хариуцлагатай уул уурхайг хөгжүүлж үндсэн зарчим 
юм. Оюу Толгой ХХК нь нөхөн сэргээлтийн ажилд иргэдийн оролцоо хяналтыг 
нэмэгдүүлэх үүднээс “Нутгийн иргэдэд түшиглэсэн байгаль орчны хяналт 
шинжилгээний хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлж байна. Түүнчлэн нөхөн сэргээлт, 
түүний үр дүнд ажиглалт хийх зэрэгт нутгийн иргэдийн бүлэг байгуулах замаар 
идэвхитэй татан оролцуулдаг (Зураг 5 - 2).  
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Ордоос Зэс, Алт Олборлох, Боловсруулах Төслийн Өргөтгөл Шинэчлэлтийн 

Нэгдсэн Төсөл  

Тайлан боловсруулсан: 
НАТУР ФРЕЙНДЛИ ХХК 

 
ЗУРАГ 5 – 1. ТАЛХЛАГДСАН, ЭВДЭРСЭН ГАЗРЫГ СИЙРЭГЖҮҮЛЖ, САМНАЖ БАЙГАА БАЙДАЛ 

 

 

 
ЗУРАГ 5 - 2. САМНАСАН ГАЗАРТ НУТГИЙН УРГАМЛЫН ҮРИЙГ ЦАЦАЖ БАЙНА 
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Тайлан боловсруулсан: 
НАТУР ФРЕЙНДЛИ ХХК 

 
ЗУРАГ 5 - 3. ЗАГИЙГ НҮҮЛГЭН ШИЛЖҮҮЛЭХ, ТАРИМАЛЖУУЛАХ АЖЛЫН ЯВЦ 

 

 

Мөн биологийн төрөл зүйлийн судалгааг амьтан ургамлын тооллого, судалгаа, 
мониторингийн үр дүнд амжилттай зохион байгуул байна. 2012 онд техникийн нөхөн 
сэргээлт хийсэн газруудад биологийн нөхөн сэргээлт хийх зорилтыг дэвшүүлээд байна. 
Мөн Говийн дархан газрын байгаль хамгаалагч, ажилчид, нутгийн иргэдийн оролцоотой 
амьтны тооллогын багийг 2011 оны 11 сараас эхлүүлээд байгаа бөгөөд 2012 онд 
үргэлжилүүлнэ. Энэхүү судалгаанд хамрагдаж байгаа зарим шувуудын  зургийг 
дараагийн хуудсанд үзүүлэв (Зураг 5 - 4). 
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НАТУР ФРЕЙНДЛИ ХХК 

 

                               Ногоохон нугас                                                                Жороо тоодог 

  

                               Ооч ёл                                                                                Начин шонхор    

 

 
             Идлэг шонхорын ангаахай                                     Могойч загалайн ангаахай 

 
ЗУРАГ 5 - 4. ОЮУ ТОЛГОЙ ТӨСЛИЙН ОЙР ОРЧИМД БИОЛОГИЙН ТӨРӨЛ ЗҮЙЛИЙН СУДАЛГААНД 

ХАМРАГДАЖ БАЙГАА ЗАРИМ ШУВУУД 

 

 
Оюу Толгой төслийн байгаль орчны хамгаалах арга хэмжээний хүрээнд мод үржүүлгийг 
газар байгуулах төслийг хэрэгжүүлж эхлээд байна. Энэхүү төслийн явцын талаар доорх 
дэлгэрэнгүй тусгав.  
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НАТУР ФРЕЙНДЛИ ХХК 

 
МОД ҮРЖҮҮЛГИЙН ГАЗАР БАЙГУУЛАХ ТӨСӨЛ  
Нутгийн ургамлын зүйлийн цуглуулгаар үржүүлгийн талбай байгуулан тарьц суулгац 
үйлдвэрлэж түүнийгээ хамгаалалтын ойн зурвас, нутгийн ургамлын цэцэрлэгт 
хүрээлэн, Оюу Толгой төслийн нөхөн сэргээлтийн ажилд хэрэглэх нь экологийн 
төдийгүй эдийн засгийн хувьд хамгийн зохистой хувилбар гэж Оюу Толгой ХХК-ийн 
байгаль орчны хэлтэс шийдвэрлэсэн. Иймээс Ханбогд сумын төвд нийт 5 га газрыг 
хамруулсан мод үржүүлгийн газрыг нутгийн унаган ургамлыг тарьж ургуулах, туршилт 
хийх зорилгоор барьж байгуулаад байна. 

Мод үржүүлгийн газрыг байгуулах эхний үе шат 2011 оны 1 сард эхэлсэн бөгөөд дараах 
ажлуудыг хийж гүйцэтгээд байна. Үүнд:  

 Мод үржүүлгийн газар байгуулах газрын зөвшөөрөл:  

Ханбогд сумын Засаг Даргын 2011 оны 2 дугаар сарын 25-ны өдрийн 29 тоот 
захирамжаар баталгаажсан.  

 Хамгаалалтын төмөр торон хашаа байгуулах:  

Мод үржүүлгийн талбайн 5 га газрыг хамруулсан 1028 м урт, 2.2 м өндөртэй хашааг 
2011 оны 5 сард багтаан барихад нийт 15 түр ажлын байр үүсгэн нутгийн иргэдийг 
татан оролцуулсан (Зураг 5 - 5).  

 

 
ЗУРАГ 5 - 5. МОД ҮРЖҮҮЛГИЙН ТАЛБАЙН ГАДУУР ТОРОН ХАШАА БАЙГУУЛЖ БУЙ ЯВЦААС 

 

 Тоног төхөөрөмж, материаллаг бааз бүрдүүлэлт:  

Мод үржүүлгийн газрыг ажиллуулахад шаардлагатай хөдөө аж ахуйн материал, 
бордоо, тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл, дунд оврын трактор (Зураг 5 - 6), түр зуурын 
гэр-оффис зэргийг 2011 оны эхний улиралд багтаан худалдан авч ашиглахад бэлэн 
болгосон.  
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ЗУРАГ 5 - 6. ЦАНТ БОРНОЙ, ҮРЛЭГЧ БҮХИЙ ГАЗАР ТАРИАЛАНГИЙН ТРАКТОР 

 Усны эх үүсвэрийг шийдвэрлэх:  

2011 оны 6 сард өрөмдлөг хайгуулын мэргэжлийн байгууллага болох “Танан Дриллинг” 
ХХК-иар мод үржүүлгийн талбайд усны нөөц тогтоох, худаг байгуулах ажлыг гэрээгээр 
хийлгэсэн.  

 Хүлэмжин дэх усалгааны систем:  

Усалгааны систем нь автомат өгөгдлийн самбартай, бордоо холигч, 1 тоннын 
бордооны сав 2 ш болон 5 тоннын багтаамжтай усны нөөцлүүртэй. Мөн 640 м-ийн урт 
бүхий дуслын, 320 м-ийн урттай мананцар үүсгэгч усалгааны системүүдтэй.  

 

 
ЗУРАГ 5 - 7. ХҮЛЭМЖИН ДОТОРХ УС, БОРДООНЫ НӨӨЦЛҮҮРҮҮД 



  
 
 
 

III-66 
 
 

 
 

ОЮУ ТОЛГОЙ ХХК, БОНБНҮ-ний тайлангийн нэмэлт тодотгол – Оюу Толгойн 
Ордоос Зэс, Алт Олборлох, Боловсруулах Төслийн Өргөтгөл Шинэчлэлтийн 

Нэгдсэн Төсөл  

Тайлан боловсруулсан: 
НАТУР ФРЕЙНДЛИ ХХК 

 Хүний нөөц, менежмент:  

Оюу Толгой ХХК-ийн байгаль орчны хэлтсийн судалгаа шинжилгээ, нөхөн сэргээлтийн 
баг нь мод үржүүлгийн газрын үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах бөгөөд шууд 
хамаарч ажиллах байнгын ажлын зургаан байрыг үүсгэн ажиллаж байна. Үүнд мод 
үржүүлгийн туслах ажилтан 3, мод үржүүлгийн газрын зохицуулагч 1, ургамал судлаач 
1, ургамлын судалгааны ахлах ажилтан 1 багтана.  

 Үрсэлгээ тарьц бойжуулах хүлэмж барих:  

2011 оны 6 сард хөдөө аж ахуйн материал тоног төхөөрөмжийн худалдаа эрхэлдэг 
Мөнх Ногоон Тал ХХК-иар 640 м2 талбай бүхий нийлмэл оройт давхар хүлэмжийг барих 
ажлыг хийлгэсэн (Зураг 5 - 8). Энэ хүлэмж нь 2 давхар нийлэг хальсан бүрхүүл, 2 
давхар хөшиг, халаалтын системтэй учир хавар эрт 3 дугаар сараас эхлэн намар орой 
11 сарын сүүл хүртэл ургамал тариалж ашиглах боломжтой. 

 

  
ЗУРАГ 5 - 8. 640 М2 (16М Х 40М) БҮХИЙ НИЙЛМЭЛ ОРОЙТОЙ, ДАВХАР КАРКАС БҮХИЙ 

ХҮЛЭМЖИЙН ГАДААД БОЛОН ДОТООД ХЭСЭГ 

 

  
ЗУРАГ 5 - 9. ХАЛААЛТЫН СИСТЕМ СУУРИЛУУЛСАН БАЙДАЛ 

Халаалтын систем нь дизель түлшээр ажилладаг, цагт 80000 ККал дулаан ялгаруулах 
чадвартай. Мөн автомат удирдлагын системтэй, ролистер материалаар хийгдсэн хоѐр 
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давхар хөшиг нь тарималыг сүүдэрлэх,  хүлэмжийн дотоод температурыг бууруулах, 
мөн дулаан барих зориулалтаар хийгдсэн.  

 Үрсэлгээ, тарьцын талаар 

2011 оны турш хүлэмжийн газрын асуудлыг шийдвэрлэх, түүнийг  байгуулах, худаг ус 
гаргуулах зэрэг материаллаг бааз сууриа бэлтгэхэд  нэлээд  цаг  зарцуулсан тул 
хүлэмжин доторх тарилтыг 8 дугаар сараас эхэлсэн. Хэдийгээр цаг хугацааны хувьд 
оройтож эхэлсэн боловч тодорхой тооны тарьцыг бэлтгэж амжсан байна. Тухайлбал, 8 
сарын 6-аас 8 дугаар сарын 25 хооронд  модлог ургамалын үрийг тарьж эхэлсэн ба 
хайлаасны 1 кг үрийг 56 м2 талбайд , 1 кг буйлсний үрийг 43 м2 талбайд , жигдний 0,3 кг 
үрийг 9 м2 талбайд тус тус тарьсан.  

Мөн чацаргана - 1000 ширхэг, шар хуайс - 2000 ширхэг, хармаг - 1000 ширхэг үрийг  
туршилтаар  16 м2 талбайд тарилт хийсэн. Туршилтын бортгонд эгэл нарс, давжаа 
алим, тошлой зэрэг үрийг маш бага хэмжээгээр тарьсан. 

 

 
ЗУРАГ 5 - 10. МОД ҮРЖҮҮЛГИЙН ГАЗРЫН ХАНБОГД СУМЫН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД 

ТУСГАГДСАН БАЙДАЛ 
 

2011 онд Мод үржүүлгийн газраа амжилттай байгуулсан бол 2012 онд төлөвлөсөн 
ургамлуудыг тарьж ургуулах, ажилчдын байр, агуулах, мэдээллийн төвийн барилгуудыг 
барьж байгуулахаар төлөвлөж байна.  
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ЗУРАГ 5 - 11. МОД ҮРЖҮҮЛГИЙН ТАЛБАЙН АШИГЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

 

5.2. Экологи-эдийн засгийн үнэлгээ 
 
5.2.1. Газрын нөөц, хэвлий экологи-эдийн засгийн үнэлгээ 
 
5.2.1.1. Газрын нөөцөд учруудах экологи-эдийн засгийн үнэлгээ 
 
“Оюу Толгой” ХХК-ийн 6709А тоот ашиглалтын тусгай зөвшөөрөлтэй талбай нийт 
8311.9 га  хамрагдаж байна. Уурхайн үйл ажиллагаанд шууд өртсөн талбайн хэмжээ нь 
2950 га ба техникийн нөхөн сэргээлт хийгдээгүй тул нийт эвдэрсэн талбайг 2950 га 
талбайгаар тооцоолсон болно. Ажилласан жилийг 2005 оноос хойш 8 жилээр тооцов. 
Тиймээс газрыг үйлдвэрлэлийн зориулалтаар ашигласнаас үүсэх хохирлын хэмжээ нь: 

Ххомс= Sнө х (Zмал + Zтат) х t = 2950 га х (642+71.4) х 8 жил =  16 836.24  мян.төг 
Энд:  Ххомс – Газрыг үйлдвэрлэлийн зориулалтаар ашигласнаас үүдэх бодит 

хохирлын өртөг, төг/жил 
Sнө - Үйлдвэрлэлийн обьектуудад шууд нөлөөлөлд өртөх газар, га  

 Zтат – 1 га талбайн татвараас алдагдсан боломжийн өртөг (71.4 төг), төг/га 
 Zмал – малчин өрхийн малаас хүртэх ашиг шимийн алдагдал (642 төг), төг/га 
 t – ажилласан жил, 9 жил 
 
5.2.1.2. Газрын хэвлийд учруулах экологи эдийн засгийн үнэлгээ 
 
Газрын хэвлийд учруулах экологи-эдийн засгийн  хохирлын үнэлгээг тооцохдоо 
уурхайн үйл ажиллагааны явцад газрын эвдрэлийн нийт хэмжээ, овоолго, тунгаагуурын 
талбай зэрэг бүх газруудын хэмжээгээр тодорхойлно. Үүнд хэдий хэмжээний уулын 
ажил хийгдэхийг тооцож дүгнэх нь чухал.  Газрын 1.0 м3 үүссэн орон зайн боломжит 
хохирлыг тооцохдоо нөхөн сэргээлтийн ажлын зардлын үнэлгээг хэрэглэнэ. Энэ нь 
тусгайлан хөрсний овоолгоос хөрсийг эксковатороор ухаж ачин, автосамосвалаар 
тээвэрлэн авчирч ашиглагдсан орон зайд буулгах ба бульдозероор түрж тэгшлэх 
ажлын зардлыг агуулах юм. Бидний тооцоогоор  1.0 м3 уулын чулуулгыг ухаж ачих, 

Тоорой                  Сухай                     Хайлас                        Заг

Бусад мод сөөг: жигд, бүйлс, гүйлс, хуайс, чацаргана, хотир, 
хонхот харгана, зээргэнэ, загсагал, орог тэсэг

Туршилтын 
талбай

Судалгааны 
талбай

Хүлэмж 
(8м*40м*4ш=1280м2)

Oффис, агуулах

Мэдээллийн төв

Худаг

Зоорь
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тээвэрлэх, тэгшлэх зардал 464.32 төг/м3 байна. Энэ үнэлгээгээр газрын хэвлийд учрах 
хохирлыг Оюу толгойн алт, зэсний ордод ашиглалтын хугацаанд бий болсон 264  м3 

ухшийн хэмжээгээр нийт уулын ажлыг авч үзэв. 
Энэ нь Хгх= 264 м3 х 464.32төг = 122.58 мян.төг болно. 

Газрын нөөц хэвлийн нийт хохирлын хэмжээ: 
Хн=Ххомс+Хгх= 16 836.24  + 122.58 = 16958.82  мян.төг болно. 

 
5.2.2. Газрын доорхи усны экологи-эдийн засгийн үнэлгээ, хохирлын тооцоо 
 
Экологийн хувьд доорхи газрын доорхи усан орчинд үүсэх хохирлын талаар дээрх 
бүлэг, хэсгүүдэд дурдагдсан. Төслөөс газрын доорхи усанд учруулах хохирлыг  доорхи 
байдлаар тодорхойлж болно. Үүнд:  

1) Оюу Толгойн хүдрийн талбайн гидрогеологийн нөхцөл сөрөг нөлөөлөлд 
үндсэндээ бүрэн өртөгдөнө. Эдийн засгийн хохирол 68.35 сая төг болно (Хүснэгт 
5 - 12. Газрын доорхи усны экологи-эдийн засгийн үнэлгээ). 

2) Уурхайнуудыг хуурай байлгахын тулд ус шүүрүүлэн зайлуулах үйл ажиллагаа 
явагдаж, хүдэр агуулсан ул чулуулаг дахь ус агуулагч ан цавлаг бүсийн газрын 
доорхи усны түвшин 4 км хүртэл радиуст  талбайн дотор 10- 500 м буурсан 
байхаар прогноз үнэлгээ гарч байна. Уул уурхайн 6-7 байгууламжаас 110 л/сек 
хүртэл ус шүүрүүлэн зайлуулагдаж, 10-100 м гүний хооронд орших ус агуулсан 
ан цавлаг, босоо чиглэлд 0.5 м/хоног, хэвтээ чиглэлд 0.005 м/хоног ус 
шүүрүүлэлтийн итгэлцүүртэй, 0.01-0.001 ус өгөмжтэй бүс хөрс хуулалт, хүдэр 
олборлолтод өртөгдөн үнсэндээ устгагдана. Эдийн засгийн хохирол 7198.1 сая 
төг болно. 

3) Гүний Хоолойн газрын доорхи усны нөөц секунд дутамд 607-870 литрээр 
хомсдож багасна. Гүний Хоолойн эх үүсвэрээс татаж ашиглан эргэлтийн 
нууранд орж байх ус секунд тутам 1.7-4.9 литрээр ууршиж алдагдана. Гэхдээ 
энэ ууршиж болзошгүй хэмжээ нь Гүний Хоолойгоос олборлож буй усны хэмжээ 
дотор орж буй учраас хохирлыг эдийн засгийн хувьд  Гүний Хоолойн усны эх 
үүсвэрийн хохирлыг тооцсон дүн дотор орох болно. Эдийн засгийн нийт хохирол 
нь 9681.12 сая төг болно. 
 

 ХҮСНЭГТ 5 - 12. ГАЗРЫН ДООРХИ УСНЫ ЭКОЛОГИ-ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮНЭЛГЭЭ 

№ Ус агуулагч үе, бүрдэл, бүс 
Хохиролд 

өртөгдөх усны 
нөөц, м3/жил 

Хохирлын 
хэмжээ, сая 

төг/жил 

1 
Орчин үеийн дөрөвдөгчийн настай аллювийн гаралтай 
сэвсгэр хурдас дахь багаас дундаж (1 ам км талбайгаас 
0.01-0.1 л/сек) ундаргатай ус агуулагч үе (qh). S=199.21 га 

3455.2 7.2 

2 

Орчин үеийн дөрөвдөгчийн настай аллюви- пролювийн 
гаралтай сэвсгэр хурдас дахь маш багаас дундаж (1 ам км 
талбайгаас 0.003  л/с хүртэл) ундаргатай, алаг цоог 
тархалттай, түр хугацаанд үүсдэг өлгөмөл ус агуулагч үе 
(qh). S=11.99 га 

11.34 0.02 

3 
Девоны настай интрузив чулуулаг дахь багаас дундаж (1 
ам км талбайгаас 0.01-0.1 л/сек) ундаргатай, бага 
даралттат ус агуулагч ан цавлаг бүс. S=926.07 га 

16062.5 33.33 

4 

Девоны настай интрүзив чулуулаг дахь бага (1 ам км 
талбайгаас 0.01 л/сек хүртэл) ундаргатай, чөлөөт 
гадаргат болон бага даралттат ус агуулагч ан цавлаг бүс. 
S=459.77га 

1449.9 3.0 
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№ Ус агуулагч үе, бүрдэл, бүс 
Хохиролд 

өртөгдөх усны 
нөөц, м3/жил 

Хохирлын 
хэмжээ, сая 

төг/жил 

5 

Карбоны настай бялхмал чулуулаг дахь бага (1 ам км 
талбайгаас 0.01 л/сек хүртэл) ундаргатай, чөлөөт 
гадаргат, бага даралттат ус агуулагч ан цавлаг бүс. 
S=89.01г а 

280.7 0.58 

6 

Карбоны настай тунамал-бялхмал чулуулаг дахь бага (1 
ам км талбайгаас 0,01 л/сек хүртэл) ундаргатай, чөлөөт 
гадаргат болон бага даралттат ус агуулагч ан цавлаг бүс: 
S=137,74 га 

434.4 0.9 

7 

Девоны настай тунамал – суурилаг бялхмал, тунамал-
хүчиллэг-дундлаг бялхмал чулуулаг дахь бага (1 ам км 
талбайгаас 0.01 л/сек хүртэл) ундаргатай, чөлөөт 
гадаргат, бага даралтат ус агуулагч ан цавлаг бүс: 
S=1447.16 + 1502.1=  2949.26 га 

9300.8 19.30 

8 

Девоны настай бялхмал- карбонатлаг тунамал чулуулаг 
дахь багаас дундаж (1 ам км талбайгаас 0.01-0.1 л/сек) 
ундаргатай, чөлөөт гадаргатай, бага даралтат ус агуулагч 
ан цавлаг бүс: S=96.62га 

1675.9 3.48 

9 Үндсэндээ усгүй буюу 0.0003 л/сек хэмжээнээс бага: 
S=276.95га  262.0 0.54 

 Дүн:  S=5146.62 32932.74 68.35 

 
 
Оюу Толгойн хүдэр олборлох уул уурхайнуудаас нийлбэрээрээ 110 л/сек буюу жилд 
3468960 м3 ус зайлуулж, усан орчинд 7198.1 сая төг-ийн хохирол учруулах тооцоо гарч 
байна. Оюу Толгой, Гүний Хоолойн талбайнууд байрлаж буй Өмнөговь аймгийн 
Ханбогд сумын нутгийг гидрогеологийн Дорноговийн мужид хамруулсан байдаг учир 
газрын доорхи усны нөөц маш удаан буюу нөхөгдөхгүй нөхцөлтэй байна. Гүний 
Хоолойн газрын доорхи усны ордын ашиглалтаас усан орчинд учирч болзошгүй 
хохирлыг тооцоолохдоо үйлдвэрийн хүчин чадал хоногт 110 мян.тн, хаягдлын нягт 
64%, дэд бүтэц болон уурхайн ус хэрэглээ зэрэгт тулгуурлан зураг төслийн оргил ус 
хэрэглээг 785 л/сек гэж тооцсоныг экологи-эдийн засгийн үнэлгээний гол үзүүлэлт 
болгон авлаа ([11]. Oюу Толгой төслийн ТЭЗҮ, хуудас 113).  
 
Газрын доорхи усны экологи-эдийн засгийн үнэлгээг хийхдээ 2010 онд Байгаль орчин, 
аялал жуулчлалын Сайдын А-156 дугаар тушаалаар баталсан “Байгаль орчны 
хохирлын үнэлгээ, нөхөн төлбөр тооцох аргачлал”-ыг үндэслэл болгов.   

 
ХҮСНЭГТ 5 - 13. ГАЗРЫН ДООРХИ УСНЫ  ЭКОЛОГИ-ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТООЦООНД 

АШИГЛАХ  ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД 
Газрын доорхи усны экологи-

эдийн засгийн үнэлгээний 
үзүүлэлтүүд 

Нэгж Тоо 
хэмжээ Тайлбар 

Нийт ус хэрэглээ м3/хоног 67824 
Үйлдвэрийн хүчин чадал хоногт 110 
мян.тн олборлолт явуулах үеийн оргил 
ус хэрэглээгээр тооцсон. 

Газрын доорхи усны урсацын 
модуль мм/жил 1.0 Газрын доорхи усны нөөц их удаан 

нөхөгдөх бүс нутагт хамрагдана. 

Газрын гадаргуугийн өндөршил м 1200 Төслийн районы газарзүйн байршлын 
хувьд дунджилж авсан. 

Газрын доорхи усны суурь үнэ, Үэ төг/м3 2075 “Байгаль орчны хохирлын үнэлгээ, 
нөхөн төлбөр тооцох аргачлал”-аас 
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ОЮУ ТОЛГОЙ ХХК, БОНБНҮ-ний тайлангийн нэмэлт тодотгол – Оюу Толгойн 
Ордоос Зэс, Алт Олборлох, Боловсруулах Төслийн Өргөтгөл Шинэчлэлтийн 

Нэгдсэн Төсөл  

Тайлан боловсруулсан: 
НАТУР ФРЕЙНДЛИ ХХК 

Газрын доорхи усны экологи-
эдийн засгийн үнэлгээний 

үзүүлэлтүүд 
Нэгж Тоо 

хэмжээ Тайлбар 

авсан. 
Газрын доорхи усны нөөц агуулсан 
хурдсыг зайлуулснаас үүсэх 
хохирлын мөнгөн үнэлгээний 
итгэлцүүр, Кхурдас 

 0.42 

Зайлуулах хурдсын эзэлхүүн 2.0 
сая.м3-ээс их   

Ус агуулсан хурдас доторхи газрын 
доорхи усны статик нөөцийн 
үнэлгээний итгэлцүүр, Кст. нөөц 

 0.5 

Газрын доорхи ус агуулсан хурдасны 
ус өгөмжийг А.Түвдэндорж, 
С.Санждорж, Г.Өлзийбаяр нарын   
“Гүний хоолойн газар  доорхи усны 
ордын хайгуулын ажлын тайлан”- гаас 
авсан. 

Уурхайгаас зайлуулсан усны 
хохирлын мөнгөн үнэлгээний 
итгэлцүүр, Кус. шүүр 

 0.7 
67824м3/хон ус зайлуулах хэмжээнээс 
хамааруулан авсан. 

Газрын доорхи ус агуулсан хурдсын 
эзэлхүүн, V сая.м3 90 

Ордын баруун өмнөд хэсэгт 150 м 
зузаан, баруун хэсэгт 87.6 м зузаан, 
зүүн хэсэгт 138.6 м зузаан, 8. 4 км 
урттай. 

Газрын доорхи ус агуулсан хурдсын 
ус өгөмжийн итгэлцүүр,   

0.019-
0.085 
(дундаж 
0.032) 

А.Түвдэндорж, С.Санждорж, 
Г.Өлзийбаяр нарын   “Гүний хоолойн 
газар  доорхи усны ордын хайгуулын 
ажлын тайлан”- гаас авсан. 

 
Уус = Үэ *(Кхурд + Кст.н + Кус.ш) V 

2075 * 0.032(0.42+0.5+0.7)*V=2075 төг/ м3*0.032*(0.42+0.5+0.7)*90 сая.м3 =  9681.12 
сая.төг 

  
Хэрэв батлагдсан 870 л/сек нөөцийн хэмжээгээр ашиглалт явагдвал жилд 27436320 
шоо метр ус олборлож, 5.693*1010 буюу 56.93 млрд төг/жил хэмжээний эдийн засгийн 
хохирол Гүний Хоолойн газрын доорхи усны ордод учирч болзошгүй байна.  
 
5.2.3. Хөрсний экологи-эдийн засгийн үнэлгээ, хохирлын тооцоо  
 
Хөрсний экологи-эдийн засгийн үнэлгээг дараахь томъѐогоор тооцоолно.  

Es = ORs * Ps * Gs * S * He 

Энд, Es  – хөрсний экологи-эдийн засгийн үнэлгээ, төг/га   
ORs  – хөрсний ялзмагийн нөөц, кг/га  
Ps  – хөрсний шинж чанарын үзүүлэлтүүдийн коэффициент  
Gs – байгаль газар зүйн орчны үзүүлэлтүүдийн коэффициент   
S  – хөрсний талбай, га  
He  – 1.0 кг ялзмагийн бодисын үнэлгээ, төг       
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ОЮУ ТОЛГОЙ ХХК, БОНБНҮ-ний тайлангийн нэмэлт тодотгол – Оюу Толгойн 
Ордоос Зэс, Алт Олборлох, Боловсруулах Төслийн Өргөтгөл Шинэчлэлтийн 

Нэгдсэн Төсөл  

Тайлан боловсруулсан: 
НАТУР ФРЕЙНДЛИ ХХК 

ХҮСНЭГТ 5 - 14.  ХӨРСНИЙ ЭКОЛОГИ-ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮНЭЛГЭЭ 

Хөрсний төрөл 
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 1.0 га 
хөрсний 
үнэлгээ, 
мян.төг 

Шал хөрс 30 0.73 1.3 28.5 1.0 28.5 7 858.0 
Толгодын, дунд шавранцар, 
карбонатлаг цайвар бор  25 0.86 1.5 32.3 1.0 32.3 8 901.0 

Гүйцэд биш үе давхаргатай ба 
чулуурхаг, шаварлаг, карбонатлаг 
цайвар бор  

25 0.76 1.5 28.5 0.8 22.8 6 293.0 

Толгодын элсэнцэр, карбонатлаг, 
чулуурхаг цайвар бор  30 0.55 1.4 23.1 0.8 18.5 5 100.0 

Элсэн хучаас бүхий говийн цайвар 
бор  40 0.42 1.3 21.8 0.7 15.3 4 219.0 

Чулуурхаг, үйрмэг чулуу бүхий, 
карбонатлаг, дунд шавранцар говийн 
цайвар бор  

20 0.65 1.5 19.5 0.6 11.7 3 229.0 

Чулуурхаг, карбонатлаг, говийн 
цайвар бор  20 0.56 1.5 16.8 0.8 13.4 3 709.0 

Үйрмэг чулуутай элсэнцэр, 
карбонатлаг, говийн цайвар бор  20 0.55 1.4 15.4 0.8 12.3 3 400.0 

Дунд шавранцар, карбонатлаг, 
говийн цайвар бор  30 0.78 1.4 32.8 0.7 22.9 6 329.0 

Үйрмэг чулуутай, карбонатлаг, 
давсархаг, говийн нугат цайвар бор  30 1.1 1.4 46.2 0.9 41.6 11 476.0 

Үйрмэг чулуутай, элсэн довцог доорх 
давсархаг, говийн нугат цайвар бор  20 0.76 1.4 21.3 0.8 17.0 4 699.0 

Элсэн довцог доорх үйрмэг чулуутай, 
карбонатлаг, нугат хээрийн цайвар 
бор  

20 0.7 1.4 19.6 0.9 17.6 4 869.0 

 
 

ХҮСНЭГТ 5 - 15. ОТ ТӨСЛИЙН ТАЛБАЙН ХӨРСНИЙ ЭКОЛОГИ-ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮНЭЛГЭЭ 

Хөрсний төрөл Талбай, 
га 

1.0 га 
талбайн 
хөрсний 
үнэлгээ, 
мян.төг 

Хөрсний 
экологи- 

эдийн засгийн 
үнэлгээ, 
мян.төг 

Эвдэгдэх талбай дахь хөрс 
Шал хөрс 0.6 7 858.0 4 337.0 
Толгодын, дунд шавранцар, карбонатлаг цайвар бор  156.7 8 901.0 1 395 205.0 
Гүйцэд биш үе давхрагатай ба чулуурхаг, шаварлаг, 
карбонатлаг цайвар бор  445.0 6 293.0 2 800 497.0 

Толгодын элсэнцэр, карбонатлаг, чулуурхаг цайвар 
бор  80.8 5 100.0 411 910.0 

Элсэн хучаас бүхий говийн цайвар бор  1348.0 4 219.0 5 688 030.0 
Чулуурхаг, үйрмэг чулуу бүхий, карбонатлаг, дунд 
шавранцар говийн цайвар бор  310.9 3 229.0 1 003 991.0 

Чулуурхаг, карбонатлаг, говийн цайвар бор  305.5 3 709.0 1 133 093.0 
Үйрмэг чулуутай элсэнцэр, карбонатлаг, говийн цайвар 605.8 3 400.0 2 059 859.0 
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ОЮУ ТОЛГОЙ ХХК, БОНБНҮ-ний тайлангийн нэмэлт тодотгол – Оюу Толгойн 
Ордоос Зэс, Алт Олборлох, Боловсруулах Төслийн Өргөтгөл Шинэчлэлтийн 

Нэгдсэн Төсөл  

Тайлан боловсруулсан: 
НАТУР ФРЕЙНДЛИ ХХК 

Хөрсний төрөл Талбай, 
га 

1.0 га 
талбайн 
хөрсний 
үнэлгээ, 
мян.төг 

Хөрсний 
экологи- 

эдийн засгийн 
үнэлгээ, 
мян.төг 

бор  
Дунд шавранцар, карбонатлаг, говийн цайвар бор  1481.3 6 329.0 9 375 555.0 
Үйрмэг чулуутай, карбонатлаг, давсархаг, говийн нугат 
цайвар бор  252.2 11 476.0 2 894 164.0 

Үйрмэг чулуутай, элсэн довцог доорх давсархаг, говийн 
нугат цайвар бор  642.2 4 699.0 3 017 621.0 

Геологи хайгуулын малталтанд өртсөн  90.3 4 219.0 381 134.0 
Нийт 5719.3  30 165 396.0 
Дарагдах талбай дахь хөрс 
Шал хөрс 15.1 7.858 118 801.0 
Толгодын дунд шавранцар, карбонатлаг, цайвар бор  40.8 8.901 363 517.0 
Гүйцэд биш үе давхрагатай чулуурхаг, шаварлаг, 
цайвар бор  7.4 6.293 46 875.0 

Дунд шавранцар, карбонатлаг, говийн цайвар бор  30.7 6.329 194 586.0 
Толгодын чулуурхаг, элсэнцэр, карбонатлаг, цайвар 
бор  77.3 5.100 394 068.0 

Элсэн хучаастай говийн цайвар бор  652.0 4.219 2 750 912.0 
Чулуурхаг, үйрмэг чулуутай, карбонатлаг, говийн 
цайвар бор  176.2 3.229 568 911.0 

Чулуурхаг, дунд шавранцар, карбонатлаг, говийн  93.6 3.709 347 118.0 
Элсэн довцог доорх үйрмэг чулуутай, карбонатлаг, 
нугат хээрийн цайвар бор  209.2 4.869 1 018 593.0 

Геологийн хайгуулын өрөмдлөг, ухалт малталтад 
өртсөн хөрс 84.9 4.219 358 184.0 

Нийт 1387.2  6 161 564.0 
 
Говийн хөрс нь үржил шимээр бага, хайрга чулуурхаг байдаг учраас Монгол орны 
хээрийн бүсийн хөрстэй харьцуулбал харьцангуй бага үнэлгээтэй байдаг. Гэхдээ 
чулуулгийн байдал, давсжилт, механик бүрэлдэхүүн зэргээс хамаарч хоорондоо 
ялгаатай байна. Тэгшивтэр газар тархсан хээршсэн нугат-цайвар бор хөрс харьцангуй 
илүү үнэлгээтэй байхад говийн чулуурхаг цайвар бор болон элсэн хучаас бүхий цайвар 
бор хөрс бага үнэлгээтэй байна.        
    

ХҮСНЭГТ 5 - 16. ХӨРСНИЙ ЭКОЛОГИ- ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ НИЙТ ДҮН 

Хөрс Талбай, га 

1.0 га талбайн 
хөрсний 
үнэлгээ, 
мян.төг 

Хөрсний 
экологи эдийн 

засгийн 
үнэлгээ, 
мян.төг 

Хөрс хуулалт хийгдэх талбай дахь хөрс 
Геологийн хайгуул, өрөмдлөг, ухалт малталтад 
өртөх хэсэг 120.7 4.219 509 372.0 

Гүйцэд бус үе давхрагатай, чулуурхаг, дунд 
шавранцар, карбонатлаг, цайвар бор хөрс 7.6 6.293 47 731.0 

Толгодын чулуурхаг, элсэнцэр, карбонатлаг, 
цайвар бор хөрс 64.5 8.901 573 874.0 

Чулуурхаг, үйрмэг чулуутай, дунд шавранцар, 
карбонатлаг, давсархаг, говийн цайвар бор хөрс 1.7 3.229 5 622.0 
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Нэгдсэн Төсөл  

Тайлан боловсруулсан: 
НАТУР ФРЕЙНДЛИ ХХК 

Хөрс Талбай, га 

1.0 га талбайн 
хөрсний 
үнэлгээ, 
мян.төг 

Хөрсний 
экологи эдийн 

засгийн 
үнэлгээ, 
мян.төг 

Дунд шавранцар, карбонатлаг, давсархаг, 
говийн цайвар бор хөрс 37.7 6.329 238 618.0 

Толгодын дунд шавранцар, карбонатлаг, цайвар 
бор хөрс 66.1 8.901 588 294.0 

Элсэн хучаастай, говийн цайвар бор хөрс 912.6 4.219 3850 654.0 
Чулуурхаг, дунд шавранцар, карбонатлаг, 
говийн хөрс 24.0 3.709 89 097.0 

Үйрмэг чулуутай элсэнцэр, карбонатлаг, говийн 
цайвар бор хөрс 71.8 3.400 244 191.0 

Үйрмэг чулуутай карбонатлаг, давсархаг, нугат 
хээрийн цайвар бор хөрс 1.3 4.699 6 042.0 

Элсэн довцог доорх үйрмэг чулуутай, 
карбонатлаг, нугат хээрийн цайвар бор хөрс 271.1 4.869 1 320 044.0 

Нийт 1579.2 
 

7 473 540.0 
Нийт дүн 43 800 500.0 

 
 
5.2.4. Ургамлын экологи-эдийн засгийн үнэлгээ, хохирлын тооцоо 
 

Ургамлан нөмрөгт нөлөөлөх талбайн хэмжээ: 

  Эвдрэх талбай             Шимт хөрс хуулах  
     га              хувь      га 

Нийт нөлөөллийн  талбай   8 628.4    100.0         2 950.0 
Үүнээс: Лицензийн талбай   8 311.9  96.3         2 950.0 
А. Овоолгод дарагдах   1 302.6     15.10          1 302.6    
Б. Ухаш, уурхайлалтад эвдрэх     264.0   3.06  264.0  
В. Барилга, байгууламж барих талбар     1 383.4  16.03          1 383.4 
Г. Орчны нөлөөлөлд автах   5 361.9 62.14    -           

 
Төслийн БОНБНҮ-ний тайлангаар ургамлан нөмрөгт зүйлийн бүрэлдэхүүний дийлэнх 
нь ашигт хэлбэртэйгээр тодорхойлогдож байгаа хэдий ч Байгаль орчны сайдын 2008 
оны 194 тоот тушаалын хавсралт дахь “Ашигт ургамлын экологи-эдийн засгийн 
үнэлгээ”-нд зөвхөн ганц зүйл болох Хулангийн ундаа үнэлэгдсэн байна.  Энэхүү 
үнэлгээг Ботаникийн хүрээлэнгийн эрдэмтэд 2007 онд хийж гүйцэтгэсэн юм.  Нөгөө 
талаас Хулангийн ундаа нь судлагдсан орон зайд фитоценозын бүрэлдэхүүнд нэн 
ховор тохиолдоцтой байгаа тул нөлөөллийн талбайн ургамлын масс бүрдүүлэлтийн 
0.01 хувь болохоор тооцоолбол түүний нөөц багаар бодоход 0.4 тн буюу  416 кг болно. 

 
ХҮСНЭГТ 5 - 17. АШИГТ УРГАМЛЫН ЭКОЛОГИ-ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮНЭЛГЭЭ 

№ Ургамлын нэр 
Ургамлын 

ЭЭЗҮ суурь, 
төг 

Лицензийн 
талбайд 

тооцогдсон 
нөөц, кг 

Инфляцийн 
индекс 

Ховор 
ургамлын 
ЭЭЗҮ, төг 

1 Хулангийн ундаа 18000 416 1.4 10 483200 
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ХҮСНЭГТ 5 - 18. УРГАМЛАН НӨМРӨГ ДЭХ БҮЛЭГ УРГАМЛЫН ЭКОЛОГИ-ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮНЭЛГЭЭ 

№ Ургамлын 
бүлэглэл 

Суурь 
үзүүлэлт 

Засварын 
коэффициент 

Суурь 
үнэ, төг ЭЭЗҮ, мян.төг 

1 Олон наст ургамал 0.5 16 11 500 920000 

2 Хүмүүнсэг ургамал 1.23 1.5 24 000 44280 
 

Эун = ∑(Эу * I) + (Эү/н + Эх/у) * I * S = 10 483.2 + (920.0 + 44.3) * 8 628.3 га = 8 330 580 
324 төг  

 
Төслийн үйл ажиллагааны үр дүнгийн нөлөөлөлд өртөж байгаа нийт ургамлан нөмрөг 
нь экологи-эдийн засгийн үнэлгээгээр 8 330.6 сая.төг байна.  
Ургамлын экологи-эдийн засгийн үнэлгээ  

      га            хувь        мян.төг 
Нийт нөлөөллийн  талбай    8 628.4       100.00     8 330 580.3 
Үүнээс: Лицензийн талбай    8 311.9  96.33     8 025 097.7    
А. Овоолгонд дарагдах    1 301.6     15.10     1 257 653.8 
Б. Ухаш, уурхайлалтад эвдрэх       264.0      3.06        254 890.7 
В. Барилга, байгуулалт барих талбар     1 383.4  16.03     1 335 656.1  
Г. Орчны нөлөөлөлд автах    5 361.9  62.14     5 176 897.2 

 
Төслийн үйл ажиллагааны үр дүнд нийт ургамлан нөмрөгийн  80.9 хувь нь түр 
хугацааны нөлөөлөлд (64.9 хувь нь орчны нөлөөлөлд шууд бусаар, 16 хувь нь хожим 
нөхөн сэргээгдэх боломжтой байдлаар) өртөж, 19.1 хувь нь буюу экологи-эдийн засгийн 
үнэлгээгээр 1.6 тэрбум төгрөгийн ургамлан нөмрөг үндсэндээ төслийн үйл 
ажиллагааны үр дүнд хохирлын хэлбэртэйгээр  өртөнө. Үүнээс: төслийн хүрээнд барьж 
байгуулах барилга байгууламж, түүний хамрах талбайн цар хүрээтэй дүйцүүлэн авч 
үзвэл овоолгууд шууд нөлөөлөл үзүүлэхээр байна. 

 
ХҮСНЭГТ 5 - 19. УРГАМЛАН НӨМРӨГИЙН ЭКОЛОГИ-ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮНЭЛГЭЭ ТӨСЛИЙН ҮЙЛ 

АЖИЛЛАГААНД ХАРГАЛЗАХ БАЙДАЛ 

N Барилга, байгууламжийн нэр 
Талбай Ургамлан 

нөмрөгийн ЭЭЗҮ, 
мян.төг га-гаар хувиар 

Нөлөөлөл тооцсон талбай, үүнээс: 8628.3 100.0 8 330 580.3 
Лицензийн  талбай ( OT төслийн), үүнээс:  8311.9 96.33 8 025 097.7 
1 Хаягдал чулуулгийн овоолго 1301.4 15.08 1 256 495.2 
2 Хайрганы овоолго 1.2 0.01 1 158.6 
А. Овоолгод дарагдах нийт талбай 1302.6 15.10 1 257 653.8 
3 Төв оюутын ил уурхай 82.5 0.96                 79 653.3  
4 Баруун өмнөд Оюутын ил уурхай 174.9 2.03               168 865.1  
5 Хьюго далд уурхайн амууд 6.6 0.08                  6 372.3  
Б. Ухаш, уурхайлалтад эвдрэх талбай 264.0 3.06            254 890.7  
6 Дэд станц 3.6 0.04                  3 475.8  
7 Засварын газар 0.6 0.01                     579.3  
8 Бохир ус цэвэрлэх багууламж 0.5 0.01                     482.7  
9 Барилгачдын байр 35.5 0.41                 34 275.1  
10 Нүүрс хадгалах газар 0.5 0.01                     482.7  
11 Тэсрэх бодисын үйлдвэр 2.1 0.02                  2 027.5  
12 Бутлах байгууламжууд 1.69 0.02                  1 631.7  
13 Хаягдал хадгалах байгууламж 1211.5 14.04            1 169 697.2  
14 Бусад барилга байгууламж 127.4 1.48               123 004.1  
В. Барилга байгууламж байгуулах нийт талбай 1383.4 16.03         1 335 656.1  
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N Барилга, байгууламжийн нэр 
Талбай Ургамлан 

нөмрөгийн ЭЭЗҮ, 
мян.төг га-гаар хувиар 

15 Хьюго болон бусад далд уурхай, суултын бүс 988.8 11.46               954 681.4  
16 Лицензийн талбайн нөлөөллийн бүс 4373.1 50.68            4 222 215.7  
Г. Лицензийн  талбай дахь нөлөөллийн бүс 5361.9 62.14         5 176 897.2  

 
Барилга, байгууламжийн дотроос барилгачдын байр 35.5 га талбай эзэлж, үүнтэй 
холбоотойгоор ургамлан нөмрөгт 34.3 орчим сая төгрөгний хохирол учруулахаар 
байгаа нь технологийн үйл ажиллагааны бус зориулалтаар хамгийн их хохирол үзүүлж 
байна. Ерөнхийд нь авч үзвэл экологи-эдийн засгийн үнэлгээгээр тогтоогдсон нийт 
үнэлгээ 8.33 тэрбум төг болж байгаа ба түүний  96.3 хувь буюу 8.02 тэрбум төгрөг нь 
лицензийн талбайд харгалзаж байна.   
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БҮЛЭГ 6. БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 
 

6.1. Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөөний зорилтууд 
 
Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутагт орших Оюу Толгой төслийн байгаль орчныг 
хамгаалах төлөвлөгөөг боловсруулахдаа “Байгаль орчныг хамгаалах тухай”, “Байгаль 
орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай” Монгол улсын хуулиуд, БОАЖЯ-наас 
2010 онд Оюу Толгой төсөлд хийсэн байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий 
үнэлгээний дүгнэлт, мөн нарийвчилсан үнэлгээний үр дүн зэрэгт тулгуурласан болно.  
 
Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө (БОХТ)-нд Оюу Толгой төслийн олборлох, 
боловсруулах болон бусад холбогдох үйл ажиллагаанаас байгаль орчинд учруулах 
сөрөг нөлөөллийг тодорхойлж, тэдгээрийг бууруулах, арилгах арга хэмжээ,  
хэрэгжүүлэх цаг хугацаа, шаардагдах хөрөнгө зардлыг тооцож, баримтлах дүрэм 
журам, стандартуудын хамт нэгтгэн үзүүлээ. 
 
Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөөг шинээр батлагдсан техник-эдийн засгийн 
үзүүлэлтэд үндэслэн боловсруулсан. Анхан шатны бага хэмжээний олборлолтын 
хэмжээг өөрчлөн төслийн цар хүрээг цаашид өргөтгөхөд байгаль орчны үнэлгээг дахин 
хийх шаардлагатай болно. Хойд Хюго орд дахь гүний уурхайд өргөтгөл хийгдсэнээр 
уурхайн үйл ажиллагаатай холбоотой суулт, уурхайн ус шавхалттай холбоотой 
нөлөөллүүд гарч болно. 
 
Энэхүү төлөвлөгөөнд байгаль орчныг хамгаалах талаар авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээг 
тусгасан бөгөөд жил бүр хянан үзэж, шинэчлэн сайжруулж, байгаль орчны хяналт 
шинжилгээний хөтөлбөрүүдээс гарч буй үр дүнтэй уялдуулж байх шаардлагатай. 
БОХТ-ний тухайн жилийн хяналт, үзлэгээр төслийн болон түүний хүрээлэн буй нутаг 
дэвсгэр дэх бүх сөрөг өөрчлөлтүүдэд үнэлгээ хийх, мөн түүнчлэн байгаль орчны 
хяналт-шинжилгээний ажлын үр дүнг нэгтгэн үнэлэлт, дүгнэлт өгч байх шаардлагатай. 
БОХТ-ний жил бүрийн хяналт, үзлэгээр Засгийн газрын байгууллагууд болон байгаль 
орчны холбогдох агентлагууд, ард иргэдтэй хийсэн уулзалт, хэлэлцүүлгийн үр дүнг 
нэгэн адил авч үзэж, хэрэгжилтийг хангаж ажиллах шаардлагатай. 
 
Байгаль орчныг хамгаалах талаар хэрэгжүүлэх арга хэмжээ тус бүрт урьдчилан тооцож 
буй зардлыг тавигдсан шаардлагын дагуу тодорхойлж тусгав. Эдгээр зардлууд нь 
байгаль орчныг хамгаалах ажлын шууд зардал бөгөөд бусад хамааралтай зардлууд ба 
түүнтэй холбогдон гарах зураг төслийн буюу туслах чанарын ажлын зардал үүнд 
ороогүй болно.  
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 ХҮСНЭГТ 6 - 1. БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

Болзошгүй сөрөг нөлөөллүүд Сөрөг нөлөөллийг бууруулах 
арга хэмжээ 

Хугацаа ба 
давтамж 

Зардал, 
мян.төг 

Баримтлах эрх зүйн 
баримт бичиг 

НЭГ. ИЛ БОЛОН ДАЛД УУРХАЙ 
1. Агаарын чанар 
Ил уурхайн үйл ажиллагаа (ялангуяа 
хөрс хуулах үед тоосжилт үлэмж их 
хэмжээгээр нэмэгдэнэ)-ны үед үүсэх 
тоосжилт нь төсөл хэрэгжих талбай 
болон түүний эргэн тойрны нутаг 
дэвсгэрийн агаарын чанарын 
стандартаас хэтэрч болзошгүй. 

Бохирдол ялгаруулж болзошгүй бохирдуулагч эх 
үүсвэрүүдээс хамгаалах, тухайлбал, их салхитай 
үед хөрс хуулах, ачиж тээвэрлэх явцад бий болох 
тоосжилтыг бууруулах арга хэмжээ авах, ингэхдээ 
инженерийн төлөвлөлтийн тодорхой шалгуур 
үзүүлэлтүүдийг ашиглах;  

Тоосжилтын мониторингийн иж бүрэн төлөвлөгөө, 
хөтөлбөр боловсруулах, төсөл хэрэгжих орчинд 
болон түүний эргэн тойрны нутаг дэвсгэрийг 
хамруулан тоосны хяналт, шинжилгээг 
хөтөлбөрийн дагуу хийж байх. 

Нарийвчилсан 
төлөвлөлт болон 
үйл 
ажиллагааны үе 
шатанд 
 
 
Төлөвлөлт болон 
үйл 
ажиллагааны үе 
шатанд 

 
Шууд тооцох 
боломжгүй 
 
 
 
 
900 000.0 

“Агаарын тухай” болон 
“Агаарын бохирдлын 
төлбөрийн тухай” хууль 
MNS4585:2007, “Агаарын 
чанар. Техникийн ерөнхий 
шаардлага” 
MNS5885:2008, “Агаарт байх 
бохирдуулах бодисын хүлцэх 
хэм хэмжээ. Техникийн 
ерөнхий шаардлага” 
MNS ISO4227:2002, 
“Хүрээлэн буй орчны 
агаарын чанарын хяналтын 
төлөвлөгөө” 
MNS6063:2010, “Агаарын 
чанар, хот суурин газрын 
гадаад орчны агаарт байх 
бохирдуулах бодисын хүлцэх 
хэм хэмжээ” 
MNS4990:2000, “ХААЭА. 
Ажлын байрны орчин. Эрүүл 
ахуйн шаардлага” 

Эвдэрсэн газар болон асгамал сул 
хөрстэй зам талбай, овоолгууд нь 
тоосжилт босох эх үүсвэр болох, 
улмаар уурхайн хаягдлын хэсгүүдээс 
салхиар дамжин үүсэх бохирдол бүхий 
тоосжилт нь хүний эрүүл мэндэд 
сөргөөр нөлөөлж болзошгүй. 

Тоосжилтыг бууруулахын тулд овоолгыг зөв 
зохистой төлөвлөж байгуулах, зам талбай, 
овоолгын гадаргууг өнгөлөх, ургамалжуулах 
зэргээр тоосжилтыг бууруулах арга хэмжээ авах;  

Тоосжилт үүсэхээс сэргийлэн овоолго болон 
хаягдлын гадаргууг хангалттай хэмжээний чийгтэй 
байлгах, аль болох боломжтой байдлаар 
зохицуулах арга хэмжээ авах. 

Олборлолт, 
боловсруулалты
н үйл ажиллагаа, 
уурхайн хаалт, 
нөхөн 
сэргээлтийн үе 
шатанд 

 
 
730 000.0 
 
 
- 

Уурхайн дотоод, гадаад тээврийн 
замаас гарах тоосжилт тухайн орчны 
хөрс, ургамал, гадаргын болон гүний 
усанд сөргөөр нөлөөлөх; 

Уурхайд ашиглагдаж байгаа тээврийн 
хэрэгсэл, хүнд даацын машин 
механизмын ашиглалтын явцад хорт 

Тоосжилтыг бууруулах арга хэмжээг байнга авч 
хэрэгжүүлэх, ингэхдээ гадаад тээврийн замыг 
хатуу хучилттай болгох, уурхайн дотоод тээврийн 
зам, талбайг усалж, чийглэх, машины хурдыг 
хянаж байх; 

Машин техникийг үзлэгт хамруулах, ашиглагдаж 
буй машин техникээс ялгарах хорт утааг 

Төслийн үйл 
ажиллагааны үе 
шатанд 
 
 
Үйл 
ажиллагааны үе 

 
975 000.0 
 
 
 
750 000.0 
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ОЮУ ТОЛГОЙ ХХК, БОНБНҮ-ний тайлангийн нэмэлт тодотгол – Оюу Толгойн 
Ордоос Зэс, Алт Олборлох, Боловсруулах Төслийн Өргөтгөл Шинэчлэлтийн 

Нэгдсэн Төсөл  

Тайлан боловсруулсан: 
НАТУР ФРЕЙНДЛИ ХХК 

Болзошгүй сөрөг нөлөөллүүд Сөрөг нөлөөллийг бууруулах 
арга хэмжээ 

Хугацаа ба 
давтамж 

Зардал, 
мян.төг 

Баримтлах эрх зүйн 
баримт бичиг 

хийн хэмжээ нэмэгдэх.  стандартын түвшинд байлгах, техникийн үзлэг, 
засвар үйлчилгээг тогтмол хийж байх; 

шатанд 

Далд уурхайн бэлтгэл ажлын үед 
өрөмдлөг, тэсэлгээ хийх явцад 
тоосжилт, дуу чимээ ихсэх, мөн 
өрөмдлөг, тэсэлгээний ажил хийсний 
дараахь үлээлэг, цэвэрлэгээний үед 
хорт утаа агаарт ялгарах, нэвтрэлтийн 
явцад тоосжилт ихсэх. 

Агаарын чанарт тавих хяналтын хүрээнд буюу 
тоосжилт, мониторингийн дүнг харгалзан тухайн 
нөхцөлд тохирох арга хэмжээг авч байх; 

Тэсэлгээг тодорхой хуваарийн дагуу хийх, 
тэсэлгээ хийх үеийн салхины хурд, чиглэлийг 
харгалзан үзэж байх.  

Нэвтрэлтийн 
туршид 

60 000.0 “Агаарын тухай” болон 
“Агаарын бохирдлын 
төлбөрийн тухай” хууль 
 
MNS6063:2010, “Агаарын 
чанар, хот суурин газрын 
гадаад орчны агаарт байх 
бохирдуулах бодисын хүлцэх 
хэм хэмжээ” 
 

Шороон шуургатай үед уурхай дахь 
тоосжилт нь бүс нутгийн агаар дахь 
тоосжилтын хэмжээг нэмэгдүүлэн, 
агаарын чанарыг муутгаж болзошгүй. 

Талбай дээр явагдаж байгаа бүхий л үйл 
ажиллагааны явцад тоосжилтыг хянах, бууруулах 
үр ашигтай бөгөөд практик ач холбогдолтой үйл 
ажиллагааны журмыг боловсруулах. 

 
Үйл 
ажиллагааны үе 
шатанд 

 
Шууд тооцох 
боломжгүй 

2. Газрын хэлбэр, төрх 
Ил, далд уурхай байгуулах, овоолго 
хийх, хаягдал хадгалах болон бусад 
холбогдох  барилга байгууламжийг 
барих явцад газрын тогтоц, хэлбэр төрх 
өөрчлөгдөх, эвдрэх зэргээр сөрөг 
нөлөөлөл үзүүлэх; 

Уурхайн ухмалууд, хоосон орон зай нь 
хүн, амьтдад аюултай нөхцөл, эрсдэл  
үүсгэх; 

Эвдэгдсэн болон асгамал хөрстэй зам 
талбай ус, салхины нөлөөгөөр элэгдэлд 
хялбар орох; 

Төслийн үйл ажиллагааны явцад 
ойролцоогоор 13.0 км2 талбайг 
хамарсан хэд хэдэн ХЧО бий болох ба 
эдгээрээс газрын хэлбэр төрх 
өөрчлөгдөх, эвдрэх зэргээр сөрөг 

 Газрын эвдрэлийг аль болох бага хэмжээнд 
байлгах талаар анхаарч, үйл ажиллагааг нарийн 
төлөвлөх, барилга байгууламжид ашиглагдаж 
буй талбайн хэмжээг чухал шаардлагагүй 
тохиолдолд нэмэгдүүлэхгүй байх, нөхөн сэргээх 
арга хэмжээ авах;  

 Уурхайн үйл ажиллагаа болон дэд бүтцийн 
барилга байгууламжуудтай холбогдон үүсч бий 
болсон газрын эвдрэлийг уурхайн нөхөн 
сэргээлт болон хаалтын төлөвлөгөөний дагуу 
нөхөн сэргээнэ;  

 Асгамал хөрстэй талбайг шигшсэн хайргаар 
хучих; 

 Урьд жилүүдэд эвдэгдсэн, дахин хөндөхгүй 
газрыг нөхөн сэргээж, ургамалжуулах;  

 Төсөл хэрэгжүүлэх явцад ХЧО-ын нөхөн 

Барилга угсралт 
болон үйл 
ажиллагааны үе 
шатанд 
 
Уурхайн үйл 
ажиллагааны 
явц, нөхөн 
сэргээлтийн   үе 
шатанд 
 
Уурхайн үйл 
ажиллагааны 
явц,  нөхөн 
сэргээлтийн   үе 
шатанд 
 
Үйл 

Нөхөн 
сэргээлтийн 
зардалд 
багтсан 
 
 
 
-“- 
 
 
 
-“- 
 
 

650 000.0 
 
 
730 000.0 

 
MNS 5917:2008 “Уул уурхайн 
үйлдвэрлэлийн үйл 
ажиллагаагаар эвдэрсэн 
газрын нөхөн сэргээлт” 
 
 
MNS 5916:2008 “Газар 
шорооны ажлын үед шимт 
хөрс хуулалт, хадгалалт” 
 
MNS 5917:2008 “Уул уурхайн 
үйлдвэрлэлийн үйл 
ажиллагаагаар эвдэрсэн 
газрын нөхөн сэргээлт” 
 
MNS 5916:2008 “Газар 
шорооны ажлын үед шимт 
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ОЮУ ТОЛГОЙ ХХК, БОНБНҮ-ний тайлангийн нэмэлт тодотгол – Оюу Толгойн 
Ордоос Зэс, Алт Олборлох, Боловсруулах Төслийн Өргөтгөл Шинэчлэлтийн 

Нэгдсэн Төсөл  

Тайлан боловсруулсан: 
НАТУР ФРЕЙНДЛИ ХХК 

Болзошгүй сөрөг нөлөөллүүд Сөрөг нөлөөллийг бууруулах 
арга хэмжээ 

Хугацаа ба 
давтамж 

Зардал, 
мян.төг 

Баримтлах эрх зүйн 
баримт бичиг 

нөлөөлөл үзүүлэх; 

Далд уурхайн малталтын үйл 
ажиллагаатай холбоотой 9.8 км2 
талбайн газрын гадарга суух 
магадлалтай бөгөөд эдгээр суултын 
бүсийн тогтворгүй байдал нь газар 
нурах, цөмрөлт үүсэх, гадаргын урсац 
үүсгэж усны эвдрэлд идэгдэх нөхцөлийг 
бүрдүүлэх зэргээр сөрөг нөлөөлөл 
үзүүлэх. 

сэргээлтийг үе шаттайгаар хийж байх; 

 ХЧО-ын бүтцийг засч сайжруулан, уурхайн хаалт 
болон нөхөн сэргээлтийн зорилтыг хангахуйц 
бүтцийг бий болгох; 

 Уурхайн ухмалуудын хана, гадаргууг урт 
хугацааны турш тогтвортой байхуйцаар засч 
хэлбэржүүлэх, тогтворжилт муутай болон 
аюултай байдалд хүргэж болзошгүй ухмалууд, 
хаягдлын байгууламжуудыг уурхайн үйл 
ажиллагааны явцад болон уурхайг хаасны 
дараа засч тохижуулан, аюулгүй байдалд 
оруулах;  

 Уурхайн ашиглалтын дараахь газрын төрх, 
хэлбэрийн тогтворжилт, аюулгүй байдалд 
мониторинг хийж, тавьсан зорилтуудын 
биелэлтэд анхаарах 

ажиллагааны 
туршид 
 
Үйл 
ажиллагааны 
туршид 
 
Уурхайн үйл 
ажиллагааны 
явц, нөхөн 
сэргээлт, 
хаалтын  үе 
шатанд 

 
 
 
 
160 000.0 
 
 
 
 
Уурхайн 
хаалтын 
зардалд 
багтсан 

хөрс хуулалт, хадгалалт” 
 
 

Хьюго хэсгийн хүдрийн биетэд нэвтрэх   
1, 2-р босоо ам болон Херуга уурхайн 
малталтаас гарах хаягдал чулуулгийг 
зөөж, овоолго байгуулах талбай нь 
хаягдал чулуулагт дарагдан эргэж 
сэргээгдэх нөхцөлгүй болох 

 Аж ахуйн хэрэгцээнд тохиромжтой газрыг сонгон 
авах; 

 Орд газрын гадаргын хэлбэр, гидрогеологийн 
тогтцоос хамааруулан байршлыг сонгох; 

 Сонгосон газар нь босоо амуудтай ойр байрлах.  

Уурхайн 
ашиглалт 
эхлэхийн өмнөх 
үе шатанд 

48 800.0 

 

Бага агуулгатай хүдэр дэх сульфид 
газрын гадаргад ил гарч агаар дахь 
хүчилтөрөгчтэй нэгдэх, улмаар хүчил 
үүсгэх 

 Ус нэвчүүлэх чадвар өндөртэй хурдас, ан цав 
ихтэй уулын чулуулаг тархсан болон газрын 
доорхи усны түвшин ойрхон байвал овоолгын 
суурийг шаварлаг хөрсөөр хийх; 

 Овоолгын тогтвортой байдлыг хангах үүднээс  
байршил болон овоолгын геометр 
хэмжигдэхүүн, налууг тогтвортой байхаар 
нарийвчлан тооцох; 

 
Үйл 
ажиллагааны 
явцад 
 
Үйл 
ажиллагааны 
явцад 
 

 
40 000.0 
 
 
- 
 
 
20 000.0 
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ОЮУ ТОЛГОЙ ХХК, БОНБНҮ-ний тайлангийн нэмэлт тодотгол – Оюу Толгойн 
Ордоос Зэс, Алт Олборлох, Боловсруулах Төслийн Өргөтгөл Шинэчлэлтийн 

Нэгдсэн Төсөл  

Тайлан боловсруулсан: 
НАТУР ФРЕЙНДЛИ ХХК 

Болзошгүй сөрөг нөлөөллүүд Сөрөг нөлөөллийг бууруулах 
арга хэмжээ 

Хугацаа ба 
давтамж 

Зардал, 
мян.төг 

Баримтлах эрх зүйн 
баримт бичиг 

 Овоолгын эргэн тойронд үерийн хамгаалалтын 
далан байгуулж, овоолгоос цугларах хур 
тунадасны усыг цуглуулах зумф хийх. 

 Овоолго байгуулах ажил дуусах үед овоолгыг 
хөрс хуулалтын чулуулгаар хучиж 
саармагжуулах ажлыг мэргэжлийн 
байгууллагатай хамтран зохих байгууллагын 
хяналтын дор гүйцэтгэх. 

 
 
 
Овоолгын ажил 
дууссаны дараа 

 
30 000.0 

1, 2-р босоо нэвтрэлтийн явцад ялгарах 
хог хаягдлаас байгаль орчинд 
бохирдол үүсэх 

1, 2-р босоо нэвтрэлтийн явцад баримтлан 
ажиллах хог хаягдлын менежментийг 
боловсруулан хэрэгжүүлэх  

 
7 000.0 

“Ахуйн болон үйлдвэрлэлийн 
хог хаягдлын тухай” хууль 

3. Гадаргын ус 
Ундайн голын голдирлыг өөрчлөх 
тохиолдолд түүний байгалийн тогтцод 
сөргөөр нөлөөлөх, голын ус шургаж 
үгүй болох, голдирлын өөрчлөлтөөс 
шалтгаалж, Бор овоо, Даац зэрэг 
булгууд ширгэх, ашиглах боломжгүй 
болох, Ундай голын голдирлын адаг 
хэсэг дэх Хөх хад, Мааньт, Бурхант 
зэрэг бусад булгуудад сөрөг нөлөөлөл 
учруулж болзошгүй. 

Ундай голын голдирлыг өөрчлөх, эсэх асуудлыг 
зохистой шийдвэрлэх, хэрэв голын голдирол 
өөрчлөх тохиолдолд мэргэжлийн байгууллагаар 
зураг төсөл хийлгэж, эрх бүхий байгууллагаас 
зөвшөөрөл авах, Ундайн голын байгаль орчинд 
нөлөөлөх байдлын үнэлгээг тусгайлан 
нарийвчилж хийлгэх шаардлагатай тул зардлыг 
тусгаагүй. 

 

Үйл ажиллагаа 
эхлэхийн өмнө 
 

 
 
 

“Усны тухай” хууль 
…31.1. Ус ашиглагч нь 
экологийн тэнцлийг хангахад 
шаардагдах хэмжээний 
нөөцийг байгальд заавал 
үлдээх үүрэг хүлээнэ. 

MNS4047:1988, “Байгаль 
орчныг хамгаалах. Усан 
мандал. Гадаргын усны 
чанарыг хянах журам” 
MNS4586:1998, “Усан орчны 
чанарын үзүүлэлт. Ерөнхий 
шаардлага” 
MNS6148:2010, “Усны чанар. 

Химийн хорт бодис, шатах тослох 
материалын алдалт, асгаралт болон 
үерийн усны хяналтгүй урсацаар 
гадаргын ус бохирдох  

Төсөл хэрэгжих нутаг дэвсгэрт үерийн ус 
зайлуулах системийг байгуулах, химийн бодис 
болон шатах, тослох материал алдагдахаас 
сэргийлэх. 

Үйл 
ажиллагааны 
туршид 
 

 
150 000.0 
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ОЮУ ТОЛГОЙ ХХК, БОНБНҮ-ний тайлангийн нэмэлт тодотгол – Оюу Толгойн 
Ордоос Зэс, Алт Олборлох, Боловсруулах Төслийн Өргөтгөл Шинэчлэлтийн 

Нэгдсэн Төсөл  

Тайлан боловсруулсан: 
НАТУР ФРЕЙНДЛИ ХХК 

Болзошгүй сөрөг нөлөөллүүд Сөрөг нөлөөллийг бууруулах 
арга хэмжээ 

Хугацаа ба 
давтамж 

Зардал, 
мян.төг 

Баримтлах эрх зүйн 
баримт бичиг 

Уурхайн дэд бүтэц, барилга 
байгууламжийн ажилд ашиглагдах 
химийн бодисыг хадгалах агуулахын 
барилгын инженерийн байгууламжийн 
төлөвлөлт, гүйцэтгэлийн доголдлоос 
үүдэн гадаргын түр урсацад химийн 
бодис орох, улмаар голдирлын дагуух 
усыг бохирдуулах; 

Химийн бодисыг хадгалах, ашиглах, болон 
тээвэрлэх үеийн савны битүүмжлэл, бүрэн бүтэн 
байдлыг байнга шалгах; 

Химийн бодисыг хадгалах агуулах болон барилга 
байгууламжийн үерийн хамгаалалт, даланг зураг 
төслийн дагуу барих, тэдгээрийн шал суурийг 
шингэн үл нэвчүүлэх материалаар хийх; 

Ашиглалтын 
явцад 
 
 
 
Төлөвлөлтийн 
шатанд 

Цалингийн 
санд 
тусгасан 
 
Зураг төсөл, 
төлөвлөлтий
н зардалд 
тусгах 

Газрын доорхи усыг 
бохирдуулагч бодисын 
зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ” 
MNS0899:1992, “Унд, ахуйн 
зориулалттай усны 
төвлөрсөн хангамжийн эх 
булгийг сонгох журам, эрүүл 
ахуйн шаардлага” 
MNS0900:2010, “ХБО. Эрүүл 
мэндийг хамгаалах. Аюулгүй 
байдал. Ундны ус. Эрүүл 
ахуйн шаардлага, чанар 
аюулгүй байдлын үнэлгээ” 
MNS4943:2011, “Усны чанар, 
хаягдал ус. Техникийн 
ерөнхий шаардлага” 
MNS4288:1995, “Бохир ус 
цэвэрлэх байгууламжийн 
байршил цэвэрлэгээний 
технологийн түвшинд тавих 
үндсэн шаардлага”

4. Газрын доорхи ус 
Уурхайн ус шавхалтаас үүсэх гүний 
усны түвшний бууралтаас шалтгаалан 
тус бүс нутагт ургадаг гүний уснаас ус, 
чийгийн хэрэгцээгээ хангадаг 
ургамлуудад сөргөөр нөлөөлж 
болзошгүй. 
 

Төслийн талбайн зүүн хойд хэсэгт орших 
хайлаасан төгөл усны түвшний бууруулалтын 
нөлөөлөлд өртөгдвөл холбогдох байгууллага, 
нутгийн иргэдтэй зөвшилцөж, цаашид авах арга 
хэмжээг тогтоох, уурхайн нөлөөлөлд өртөж 
болзошгүй моднуудыг өөр ижил төстэй газарт 
нүүлгэн шилжүүлэх; 

Гүний уснаас ус, чийгийн хэрэгцээгээ хангадаг 
ургамлууд, газрын хэлбэр, бага гүнтэй худгууд 
буюу гүний усны эх үүсвэрүүдэд үзүүлэх нөлөөлөл 
нь нарийвчилсан үнэлгээнд урьдчилан тооцож 

Барилга угсралт 
болон үйл 
ажиллагааны 
турш 

 
 
250 000.0 
 
 
 
 
 
 
25 000.0 
 

“Усны тухай” хууль 
/2004.4.16/ 
 
“Ус, рашаан ашигласны 
төлбөрийн тухай” хууль 
/1995-5-22/, 
 
ЗГ-ын тогтоолууд №154 
/1995-8-25/, №51, 96, 3, 6 
 
Усны тухай хууль: 
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ОЮУ ТОЛГОЙ ХХК, БОНБНҮ-ний тайлангийн нэмэлт тодотгол – Оюу Толгойн 
Ордоос Зэс, Алт Олборлох, Боловсруулах Төслийн Өргөтгөл Шинэчлэлтийн 

Нэгдсэн Төсөл  

Тайлан боловсруулсан: 
НАТУР ФРЕЙНДЛИ ХХК 

Болзошгүй сөрөг нөлөөллүүд Сөрөг нөлөөллийг бууруулах 
арга хэмжээ 

Хугацаа ба 
давтамж 

Зардал, 
мян.төг 

Баримтлах эрх зүйн 
баримт бичиг 

байснаас үлэмж илүү хэмжээтэй байвал ус 
шавхалтын төлөвлөгөөг дахин хянаж үзэх. 

 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; 
 
Ус бохирдуулсаны 
төлбөрийн журам.   
 
Усны нөөцийг бохирдлоос 
хамгаалах дүрэм.  БО болон 
ЭМ-ийн сайд нарын 
хамтарсан тушаал 
167/335/A171 
 

Гүний хоолойн газрын доорхи ус 
ашиглалтын улмаас бага зузаантай  
шаварлаг үеийн дор орших уст 
давхарга түрэлтгүй болох, газрын 
доорхи усны ордын тэжээмжийн бүс 
дэх бага гүний гар худгуудын ус татрах 

Төслийн болон түүний ойр орчны нутаг дэвсгэрт 
оршин буй бага гүнтэй худгууд болон Ундай голын 
голдирлын дагууд мониторинг явуулах; 

Мониторингийн ажлаар цуглуулсан мэдээллийн 
жилийн тайланг нөлөөлөлд өртөгчидтэй хамтран 
хэлэлцэх ажлыг зохион байгуулах; 

Гүний усны талаархи жилийн тайланг холбогдох 
газруудад гаргаж өгөх, ус ашиглах гэрээний дагуу 
холбогдох төлбөрийг төлөх 

Үйл 
ажиллагааны 
явцад 

 
БОХШХ-т 
багтсан 
 
 
 
 
Хуулийн 
дагуу төлөх 

1, 2-р босоо нэвтрэлтийн явцад гүний 
ус шүүрэх 

Нөлөөллийг бууруулахын тулд шүүрч буй усыг 
тогтмол шавхах ба тусгайлан засч бэлтгэсэн 
зумфэд хуримтлуулан хадгалах, цэвэрлэгдэж 
хуримтлагдсан усыг хаягдал чулуулгийн овоолго 
болон нэвтрэлт орчмын тоосжилтыг багасгах 
зорилгоор ашиглах  

Үйл 
ажиллагааны 
явцад 

Тухайн үед 
төлөвлөж 
зарцуулна. 

5. Хөрсөн бүрхэвч 
Төслийн үйл ажиллагааны явцад 
243.55 га талбайн хөрсөн бүрхэвч 
зөөгдөж, 1387.0 га талбайн хөрс ХЧО-
уудын дор дарагдаж, 5719.0 га талбайн 
хөрс зам тээвэр, бүтээн байгуулалт, 
бусад үйл ажиллагаатай холбогдож 
элэгдэл, эвдрэлд өртөнө. 

Нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөөг боловсруулж, 
хэрэгжүүлэх. Үүнд: 
 Ил уурхай болон газар эвдэх бусад үйл 

ажиллагааг эхлүүлэхийн өмнө өнгөн хөрсийг 
хуулан авах, хуулж авсан өнгөн хөрсийг 
тусгайлан овоолго байгуулан хадгалах; 

 Үйл ажиллагааны туршид болон уурхайн 
хаалтын дараа хөрсөн бүрхэвчийн нөхөн 
сэргээлтийн ажлыг тасралтгүй явуулах 

 
 
Үйл 
ажиллагааны 
өмнөх үе шатанд 
 
 
Үйл 
ажиллагааны 
үеэр 

 
 
360 000.0 
 
Нөхөн 
сэргээлтийн 
зардалд 
багтсан 

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

Зам тээврийн хөдөлгөөн болон хүний 
үйл ажиллагааны ихсэлттэй 

Барилга угсралтын болон үйл ажиллагааны үед 
газар шорооны ажилд ашиглагдаж буй машин 

 
Үйл 

 
1 860 000.0 



  
 
 
 

III-84 
 
 

 
 

ОЮУ ТОЛГОЙ ХХК, БОНБНҮ-ний тайлангийн нэмэлт тодотгол – Оюу Толгойн 
Ордоос Зэс, Алт Олборлох, Боловсруулах Төслийн Өргөтгөл Шинэчлэлтийн 

Нэгдсэн Төсөл  

Тайлан боловсруулсан: 
НАТУР ФРЕЙНДЛИ ХХК 

Болзошгүй сөрөг нөлөөллүүд Сөрөг нөлөөллийг бууруулах 
арга хэмжээ 

Хугацаа ба 
давтамж 

Зардал, 
мян.төг 

Баримтлах эрх зүйн 
баримт бичиг 

холбоотойгоор Оюу Толгойн ойр 
орчимд хөрсний элэгдэл эвдрэл, үржил 
шимийн доройтол улам нэмэгдэнэ.  

Уурхайн хүдэр малталт, тэсэлгээ, 
дотоод тээврийн замууд, барилгын 
ажлын явцад гарах хэврэг бүтэцтэй 
элсэрхэг хөрснөөс тоос ихээр дэгдэнэ. 

механизм, тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний 
улмаас үүсэх тоосжилтыг багасгах зорилгоор усны 
машин ашиглах, дагтаршаагүй зам дээр явах 
машины хурдыг хязгаарлах, гол болон дотоод 
замуудад дэс дараатайгаар хучилт хийх. 

ажиллагааны 
өмнөх болон үйл 
ажиллагааны үе 
шатуудад 
 

 
 

өөрийн зардлаар хариуцах; 
 
MNS 3473:1993 “Газар 
ашиглалт. Нэр томъѐо, 
тодорхойлолт” 

MNS 5914:2008 “Эвдэрсэн 
газрын нөхөн сэргээлт. 

Нэр томъѐо, тодорхойлолт” 

MNS 5915:2008 “Уул уурхайн 
үйл ажиллагаагаар эвдэрсэн 
газрын ангилал” 

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

MNS 5917:2008 “Уул уурхайн 
үйл ажиллагаагаар эвдэрсэн 
газрын нөхөн сэргээлт. 
Техникийн ерөнхий 
шаардлага” 

Ахуйн болон үйлдвэрлэлийн 
хог хаягдлын тухай хууль:  

Зүйл 10-1, 2, 3;  Зүйл 11;  
Зүйл 12-2 

Уурхайн ус шавхалт, гүний усны 
түвшний бууралтаас шалтгаалан зарим 
газарт хөрсний чийгийн хэмжээ 
багасах, ингэснээр тоосжилт ихсэх, 
хөрсний элэгдэл, эвдрэл нэмэгдэх.  

Уурхайн усыг шавхан зайлуулах ажиллагааг зөв 
зохистой байдлаар төлөвлөж, зохион байгуулах; 

Төсөл хэрэгжих талбай, түүний эргэн тойрны 
газрын  хөрсний ус, чийг, ургамлын хоорондын 
уялдаа холбоотой холбогдох мэдээлэл авахын 
тулд мониторингийн хөтөлбөрийн дагуу ажиглалт 
хяналт хийх, төслийн үйл ажиллагаанаас говийн 
эмзэг хөрсөнд учирч болзошгүй сөрөг нөлөөллөөс 
урьдчилан сэргийлэх 

Үйл 
ажиллагааны 
үед 

Шууд тооцох 
боломжгүй 

ХЧО, ХХБ-аас хүчил үүсгэгч чулуулаг 
угаагдах, мөн үйлдвэрлэлийн явцад 
үүссэн бусад хорт бодисууд угаагдаж 
хөрсөнд  бохирдол үүсгэх. 

 

Уусамтгай бодисууд агуулсан уусмал болон 
уурхайн хаягдлын удаан хугацааны туршид хүчил 
үүсэх зэргээс хөрс бохирдохоос хамгаалах, 
сэргийлэх үүднээс уурхайн хаягдал чулуулгийн 
овоолго болон хаягдал хадгалах байгууламжийн 
менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулж, 
хэрэгжүүлэх; 

 
Үйл 
ажиллагааны үе 
шатуудад 

 
500 000.0 

Барилга угсралтын явцад нийт 2.0 га 
талбайн хөрсийг хуулах бөгөөд мөн 
машин техникийн хөдөлгөөнөөс үүдэн 
хөрс элэгдэл эвдрэлд орох. 

Говь цөлийн цайвар бор хөрс нь үер, хүчтэй 
бороонд амархан эвдэрдэг тул орчны хөрсийг 
элэгдэл, эвдрэлд орохоос сэргийлэх тухайлбал, 
машин техникийг тогтоосон замаар явуулж байх.  

Үйл 
ажиллагааны 
туршид 

15 000.0 
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ОЮУ ТОЛГОЙ ХХК, БОНБНҮ-ний тайлангийн нэмэлт тодотгол – Оюу Толгойн 
Ордоос Зэс, Алт Олборлох, Боловсруулах Төслийн Өргөтгөл Шинэчлэлтийн 

Нэгдсэн Төсөл  

Тайлан боловсруулсан: 
НАТУР ФРЕЙНДЛИ ХХК 

Болзошгүй сөрөг нөлөөллүүд Сөрөг нөлөөллийг бууруулах 
арга хэмжээ 

Хугацаа ба 
давтамж 

Зардал, 
мян.төг 

Баримтлах эрх зүйн 
баримт бичиг 

Хог хаягдлаар хөрс бохирдох  Ажиллагсдын байр, хоолны газрын талбайг 
тогтмол хугацаанд цэвэрлэж, ахуйн хог хаягдлыг 
уурхайн хоосон орон зайд хийх, ариун цэврийн 
дэг журамтай ажиллах; 

 Уурхайг хааж, нөхөн сэргээлтийг дуусгах үед 
нийт талбайг цэвэрлэж, эзэмшиж байсан 
талбайд хог хаягдал, техникийн эд анги 
үлдээхийг хориглох;  

 Уурхайн эзэмшлийн талбайгаас гадна байгаа 
хайгуулын шурф, цооногийн нүхийг бөглөх, 
дүүргэх арга хэмжээ авах.  

Үйл 
ажиллагааны үе 
шатуудад 

 
200 000.0 
 

NOx болон SOx хур тунадастай хамт 
юмуу, эсвэл хатуу тоос хэлбэрээр 
хөрсөн дээр бууж, хөрс бохирдуулах 

NОx, SOx, тоосжилт болон хүнд металлын 
агууламжийг тогтмол хянаж байх, хөрс 
бохирдуулахаас урьдчилан сэргийлэх, сөрөг 
нөлөөллийг бууруулах, арилгах арга хэмжээг 
авах. 

Үйл 
ажиллагааны үе 
гатанд 

10 000.0 

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

6. Ургамлан нөмрөг  
Төслийн үйл ажиллагаатай холбоотой 
барилга байгууламжийн улмаас 1650.0 
га талбайн ургамлан нөмрөг устаж, 1.6 
тэрбум төгрөгийн хохирол учирна.   

1383.4 га талбайд овоолго байгуулж, 
хожим нөхөн сэргээгдэх хэдий ч, хэдэн 
арван жил дарагдсанаар ургамлан 
нөмрөгт 1.3 тэрбум төгрөгний хохирол 
учирна.   

Төсөл хэрэгжих хугацаанд автомашины 
хөдөлгөөн, овоолго, хаягдал 
зайлуулалт, дулааны станцаас 
зайлуулах үнс зэрэг төслийн үйл 

 Эвдрэл, доройтолд ороогүй ургамалжсан 
газруудад машин, техникүүдийг оруулахгүй 
байх; 

 Ургамлан нөмрөг нь хөндөгдөөгүй болон дахин 
ургамалжсан газруудад мал, амьтан 
бэлчээрлэхээс сэргийлэн хашаа барих, мөн 
уурхай болон төслийн талбайд үйл ажиллагаа 
явуулж буй бусад газруудыг хашаалах; 

 Нөхөн сэргээхэд ашиглах шимт хөрсний 
овоолгыг ус, салхины нөлөөнөөс хамгаалж өтөг, 
бууц, үртэс, био бордоо зэргээр баяжуулах, 
ургамалжуулах, услах, үрлэх зэрэг арга хэмжээ 
авах; 

Үйл 
ажиллагааны 
өмнө болон үйл 
ажиллагааны үе 
шатанд 
 
 
 
Үйл 
ажиллагааны үе 
шатанд 
 
 
 

Шууд тооцох 
боломжгүй 
 
700 000.0 
 
 
Нөхөн 
сэргээлтийн 
зардалд 
багтсан 
 
 
500 000.0 
 

Байгалийн ургамлын тухай” 
хууль: 
Зүйл 7. Ургамлыг хамгаалах 
 
 
MNS 5917:2008 “Уул уурхайн 
үйл ажиллагаагаар эвдэрсэн 
газрын нөхөн сэргээлт. 
Техникийн ерөнхий 
шаардлага” 
 
 
MNS 5918:2008 “Эвдэрсэн 
газрыг ургамалжуулах. 
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Нэгдсэн Төсөл  

Тайлан боловсруулсан: 
НАТУР ФРЕЙНДЛИ ХХК 

Болзошгүй сөрөг нөлөөллүүд Сөрөг нөлөөллийг бууруулах 
арга хэмжээ 

Хугацаа ба 
давтамж 

Зардал, 
мян.төг 

Баримтлах эрх зүйн 
баримт бичиг 

ажиллагаанаас үүссэн тоосжилт 
ургамлан нөмрөгт сөрөг нөлөө үзүүлнэ.  

 

 Зарим ашиглагдаагүй зам талбай болон хайгуул, 
судалгааны ажлаар эвдэгдсэн газруудыг дахин 
ашиглахгүй нөхцөлд нөхөн сэргээх ажлыг 
уурхайн үйл ажиллагааны эхний үе шатанд 
хэрэгжүүлэх. 

Үйл 
ажиллагааны 
өмнө болон үйл 
ажиллагааны үе 
шатанд 

Техникийн ерөнхий 
шаардлага” 
 

Төслийн нутаг дэвсгэр дэх гүний усны 
түвшний бууралт нь гүний усаар 
тэжээгддэг ургамлан нөмрөгт сөрөг 
нөлөө үзүүлнэ. 

Гадаргын усны өөрчлөлт нь тухайн бүс 
нутгийн ургамлын аймагт сөргөөр 
нөлөөлөх бөгөөд тухайлбал, Бор овоо 
булаг, Ундай голын голдирлын түр 
зуурын урсацтай салаануудын 
ойролцоох ургамлын бүлгэмдлүүд 
хамрагдана.  

 

• Ховор, ховордож байгаа болон  хожим нөхөн 
сэргээлтэд ашиглах орон нутгийн ургамлыг үр, 
ургал эрхтнээр ургуулан нүүлгэн шилжүүлж, 
мэргэжлийн байгууллагын зөвлөгөө, 
туслалцаатайгаар биологийн төрөл зүйлийн 
плантаци байгуулах; 

• Биологийн төрөл зүйлийн плантацийг төслийн 
үйл ажиллагааны нөлөөлөл багатай орон зайд 
байрлуулах, нарийвчилсан үнэлгээнд заасан  
хамгаалалтад авбал зохих ургамлын нэр 
төрлийг эхний ээлжинд байршуулах; 

• Ургамлын мониторингийн судалгааны ажлыг 
холбогдох эрдэм шинжилгээний байгууллагын 
судалгааны ажилтай уялдуулах, эрдэмтдийн 
хэлэлцүүлэг, уралдаан зохион байгуулах. 

Үйл 
ажиллагааны 
туршид 
 
 
 
 
Үйл 
ажиллагааны 
өмнөх болон үйл 
ажиллагааны үе 
шатуудын үед 
жилд нэг удаа 

 
80 000.0 
 
 
 
 
 
200 000.0 
 

Байгалийн ургамлын тухай” 
хууль: 
Зүйл 7. Ургамлыг хамгаалах 

MNS 5917:2008 “Уул уурхайн 
үйл ажиллагаагаар эвдэрсэн 
газрын нөхөн сэргээлт. 
Техникийн ерөнхий 
шаардлага” 

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

7. Амьтны аймаг 
Төсөл хэрэгжих орчны нутаг дэвсгэр 
дэх уурхайн болон дэд бүтцийн үйл 
ажиллагаа, ашиглалттай 
холбоотойгоор амьтны аймгийн 
амьдрах орчин өөрчлөгдөх; 

Уурхайгаас хаягдаж буй хаягдлаас 
түүний дор орших булгийн ус, түр 
зуурын голдирлын ус бохирдож 
болзошгүй ба ингэснээр зэрлэг ан 

Зэрлэг ан амьтдын менежментийн болон 
мониторингийн төлөвлөгөөг боловсруулж, 
дараахь арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх. Үүнд: 

 Төслийн нутаг дэвсгэрийн ойр орчинд 
амьдардаг зэрлэг ан амьтдын усны эх 
үүсвэрийг тогтоож, хэвийн байлгах; 

 Үндэсний мэргэжлийн болон эрдэм 
шинжилгээний байгууллагуудтай хамтран 

Үйл 
ажиллагааны бүх 
үе шатанд 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
35 000.0 
 

“Амьтны аймгийн тухай” 
хууль: 
6-р зүйл: 6.1.3, 6.1.4, 6.1.6, 
6.1.7,  6.1.8. 
25-р зүйл. 
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баримт бичиг 

амьтдыг ундны усны эх үүсвэрийг 
хомсдуулахх; 

Тэсэлгээ хийх үед болон хүнд даацын 
машин техникийн дуу чимээ, уурхайн 
үйл ажиллагааны улмаас хулан, зээр 
зэрэг хөхтөн амьтад болон шувууд 
үргэж, дайжих; 

Төсөл хэрэгжих нутаг дэвсгэр болон 
түүний эргэн тойрны нутаг дэвсгэрт 
хүмүүсийн хөл хөдөлгөөн ихсэх, улмаар 
хулгайн ан ихсэх, мөн уурхайн болон 
үйлчилгээний ажилчид чөлөөт цагаараа 
хулгайн ан хийж болзошгүй байдал 
үүсэх     

бүс нутгийн амьтны аймгийн урт 
хугацааны хяналт судалгаа явуулах; 

 Төслийн ажиллагсад болон гэрээлэгчдийг 
галт зэвсэг хэрэглүүлэхгүй байх, ан 
агнуурын талаархи хууль, дүрмийг 
мөрдүүлэхэд анхаарах; 

 Ан амьтны нарийвчилсан судалгааг 
мэргэжлийн байгууллагаар хийлгэсний 
үндсэн дээр Говийн бага дархан цаазат 
газар, Загийн усны БЦГ-т “Дүйцүүлэн 
хамгаалах хөтөлбөр” боловсруулж 
хэрэгжүүлэх; 

 Төслийн үйл ажиллагаатай уялдаж, 
шинээр зам байгуулах тохиолдолд ан 
амьтны шилжилт хөдөлгөөнийг 
хязгаарлахгүй байхаар тооцон гарц гарам 
төлөвлөх, барьж байгуулах 

 Үнэлгээний ажлын явцад цугларсан 
амьтан, ургамлын фото зургийн 
цуглуулгыг ашиглан Оюу толгойн уурхайн 
биологийн төрөл зүйлийн гарын авлага 
боловсруулж экосистемийн нөхөн 
сэргээлтийн үр дүнг нийтэд сурталчилах. 

 
 

 
 
 
Тухайн үед төлөвлөж 
зарцуулах 

ХОЁР. БАЯЖУУЛАХ ҮЙЛДВЭР 
1.  Агаарын чанар 
Баяжуулах үйлдвэрийн талбайг бэлдэх 
үед шимт хөрсийг хуулах явцад  
ихээхэн хэмжээний тоосжилт үүсэх; 

Хүдэр бутлах, зөөх, дамжуулах, 
тээвэрлэх болон хүдрийн овоолгыг 

Барилгын ажлын үед тоосжилтын менежментийн 
горимыг баримталж ажиллах, ус шүржих замаар 
тоосжилтыг бууруулах, эвдэрсэн газрыг нөхөн 
сэргээх, хөрсний эвдрэл, ургамлын талхагдлыг 
бууруулах арга хэмжээ авах; 

Төлөвлөлт болон 
үйл 
ажиллагааны үе 
шатанд 

 

 
50 000.0 
 
 
 

“Агаарын тухай” болон 
“Агаарын бохирдлын 
төлбөрийн тухай” хууль 

MNS 4585:2007 Агаарын 
чанар. Техникийн ерөнхий 
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Баримтлах эрх зүйн 
баримт бичиг 

байгуулах үед орчны агаарт тоосжилт 
үүсэх; 

ХЧО-ууд болон ХХБ-ийн гадаргуугийн 
өгөршил нь бохирдол агуулсан тоос 
үүсгэж, төсөл хэрэгжих талбай болон 
түүний эргэн тойрны нутаг дэвсгэрийн 
агаарын чанарт сөрөг нөлөө үзүүлэх; 

Шимт хөрсний овоолгын хадгалалтын 
үед тоосжилт үүсгэх нөхцөлтэй. 

Төсөл хэрэгжих орчинд болон түүний эргэн 
тойрны нутаг дэвсгэрийг хамруулан тоосны 
хяналт, шинжилгээг хөтөлбөрийн дагуу хийж байх; 

Шимт хөрсний овоолгыг ХЧО-ууд болон ХХБ-ийн 
гадаргууг хучих хүртэл тодорхой хугацаанд 
хадгалах тул стандартад заасны дагуу хоѐр 
жилээс дээш хугацаагаар хадгалах шимт хөрсний 
овоолгын дээд гадаргуу, хажууг хэлбэршүүлж, 
олон наст ургамал тарих. 

Төлөвлөлт болон 
үйл 
ажиллагааны үе 
шатанд 
 
 
Үйл 
ажиллагааны үе 
шатанд 

5 000.0 
 
 
 
 
20 000.0 
 
 
 

шаардлага. 

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

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

2. Газрын хэлбэр, төрх 
Баяжуулах үйлдвэрийн барилга нь 
257м*110м харьцаатай, нийт 28270 м2 
талбайг хамрах ба барилгын ажил 
болон тээвэрлэлтийн улмаас газрын 
гадарга түр шинжтэй эвдрэлд өртөх;  

ХЧО-ууд болон ХХБ нь 2 941.0 га 
талбайг хамрах бөгөөд эдгээрээс 
газрын хэлбэр, төрх өөрчлөгдөх, эвдрэх 
зэргээр сөрөг нөлөөлөл үзүүлэх. 

Уурхайг хаах үед уг барилгын суурийг зайлуулах, 
орчны газрыг нөхөн сэргээх арга хэмжээ авах; 

 
 
 
Төсөл хэрэгжүүлэх явцад ХХБ-ийн нөхөн 
сэргээлтийг үе шаттайгаар хийж байх; 

 

Оюу Толгойн 
ордоос зэс, алт 
олборлох төсөл 
дуусах үед 

 
Үйл 
ажиллагааны үе 
шатанд 

Хаалтын 
болон нөхөн 
сэргээлтийн 
төлөвлөгөөн
д тусгаж 
хэрэгжүүлэх 
 
45 000.0 

“Газрын тухай” хууль: 
Зүйл 50-1.1, 1.2; 55-2, 3,4, 5 

“Байгаль орчныг хамгаалах 
тухай” хууль: Зүйл 25-2,; 

“Газрын хэвлийн тухай” 
хууль: Зүйл 41-1, 2, 3, 4; 

3. Газрын доорхи ус     
Хаягдал чулуулаг дахь хүчил агуулсан 
уусмал, хаягдал хадгалах байгууламж 
дахь шүүрэлт зэргээс усны чанарт 
сөрөг нөлөө үзүүлэх; 

ХЧО-ууд болон ХХБ-аас бохирдсон 
усны нэвчилт, хүчиллэг урсацын 
шүүрэлт бий болсноос газрын доорхи 
ус бохирдох, усны чанарт сөргөөр 
нөлөөлөл үзүүлэх; 

Шүүрүүлж зайлуулсан уснаас гадаргын 

Гүний усны менежментийн төлөвлөгөө 
боловсруулах Үүнд:  
 Хаягдал хадгалах байгууламж дахь шүүрэлтийг 

хянах, цуглуулах; 
 Хүчил үүсгэгч чулуулгийн урсацаар бохирдохоос 

хамгаалах; 
 Хаягдлын байгууламж дахь задрах чадвартай 

хаягдлаас ялгарах уусамтгай бодисууд агуулсан 
уусмалыг цуглуулах, саармагжуулах; 

 
 
 
Үйл 
ажиллагааны үе 
шатанд 
 
 
Үйл 
ажиллагааны 

 
 
 
40 000.0 
 
 
 
65 000.0 
 
 

“Усны тухай” хууль 
/2004.4.16/ 
 
Ус бохирдуулсаны 
төлбөрийн журам.   
 
Усны нөөцийг бохирдлоос 
хамгаалах дүрэм.  БО болон 
ЭМ-ийн сайд нарын 
хамтарсан тушаал 
167/335/A171 
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урсац бий болж сөрөг нөлөөлөл үзүүлэх  Хаягдал ус боловсруулах үйлдвэрийн 
менежментийг боловсронгуй болгох; 

 Шүүрүүлж байгаа усыг дахин ашиглах 
боломжийг судлах, ус зайлуулах системийг 
боловсронгуй болгох 

явцад жил бүр  

 
Үйл 
ажиллагааны үе 
шатанд 

 

- 

 
20 000.0 

 

4. Хөрсөн бүрхэвч 
ХЧО, ХХБ болон хаягдлын сангаас 
бохирдол ихтэй тоос хийсч, хөрсөнд 
хуримтлагдаж бохирдол үүсгэх;  

Хаягдал чулуулаг дахь хүчил үүсгэгч 
чулуулаг болон хаягдал хадгалах 
байгууламжаас хөрс бохирдох; 

Баяжмал тээвэрлэх үйл ажиллагааны 
явцад баяжмал асгарах, салхинд 
хийсэх зэргээс орчны хөрсийг 
бохирдуулах. 

ХЧО, ХХБ болон баяжмал хадгалах талбайд 
тоосны хяналтыг тогтмол хийж байх. 
 
Эрдэсжилт ба сульфидын хувиралтай агуулагч 
болон хоосон чулуулгуудыг тусад нь ялгаж 
овоолох, овоолгын даланг байгуулахдаа хүчил 
үүсгэдэггүй материалыг ашиглах, хүчиллэг 
чулуулгийн шүүрлийг хэмжих, хүчил үүсгэж 
болзошгүй хаягдлуудыг хучих хамгаалалтын  
аргуудыг судлах, ХЧО болон ХХБ-ийн 
менежментийн төлөвлөгөө боловсруулж, 
хэрэгжүүлэх.  

Үйл 
ажиллагааны үе 
шатуудад 
 
 
Үйл 
ажиллагааны үе 
шатуудад 

-“- 
 
 
 
500 000.0 

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

5. Ургамлан нөмрөг 
Баяжуулах үйлдвэрийн барилга, ХЧО 
болон ХХБ-ийн дор ихээхэн хэмжээний 
талбай дарагдаж ургамал ургах талбар 
хомсдох; 

Тээврлэлтийн үйл ажиллагаанаас үүсэх 
тоосжилт ургамлан нөмрөгт сөрөг 
нөлөөлөл үзүүлэх. 

 Овоолгод дарагдах хэсгийн өнгөн хөрсийг 
технологийн дагуу хуулж, стандартад заасны 
дагуу хадгалж, хожмын нөхөн сэргээлтэд 
хэрэглэх; 

 Хаягдал чулуулгийн овоолго, хаягдал хадгалах 
байгууламжийг нөхөн сэргээх ажлыг уурхайн 
ашиглалтын явцад боловсруулсан нөхөн 
сэргээлтийн төлөвлөгөөний дагуу ашиглалтын 
хугацааны туршид тасралтгүй явуулах; 

 Баяжуулах үйлдвэрийн зам, талбайг 
тэмдэгжүүлэх, олон салаа зам үүсгэх, талбай 

Үйл 
ажиллагааны үе 
шатанд 
 
Барилга угсралт 
болон үйл 
ажиллагааны үе 
шатанд 

 
Үйл 
ажиллагааны үе 

80 000.0 
 
 
 
900 000.0 
 
 
 
18 000.0 

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

MNS 5917:2008 “Уул уурхайн 
үйл ажиллагаагаар эвдэрсэн 
газрын нөхөн сэргээлт. 
Техникийн ерөнхий 
шаардлага” 

MNS 5918:2008 “Эвдэрсэн 
газрыг ургамалжуулах. 
Техникийн ерөнхий 
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ОЮУ ТОЛГОЙ ХХК, БОНБНҮ-ний тайлангийн нэмэлт тодотгол – Оюу Толгойн 
Ордоос Зэс, Алт Олборлох, Боловсруулах Төслийн Өргөтгөл Шинэчлэлтийн 

Нэгдсэн Төсөл  

Тайлан боловсруулсан: 
НАТУР ФРЕЙНДЛИ ХХК 

Болзошгүй сөрөг нөлөөллүүд Сөрөг нөлөөллийг бууруулах 
арга хэмжээ 

Хугацаа ба 
давтамж 

Зардал, 
мян.төг 

Баримтлах эрх зүйн 
баримт бичиг 

хэтрүүлэн ашиглахыг хориглох, зам тээвэр, 
ачилт буулгалтыг ТЭЗҮ-д заасны дагуу хийж 
гүйцэтгэх, тоосжилтыг бууруулах арга хэмжээ 
авах. 

шатанд 
 

шаардлага” 
 

6. Хог хаягдал 
Барилгын материал, түүхий эдийн сав, 
баглаа боодол, мөн ажиллагсдын ахуйн 
хэрэглээнээс үүдэлтэй хог хаягдал 
гарах ба хог хаягдлыг тогтоосон 
хугацаанд зайлуулаагүйгээс орчинд 
бохирдол үүсэх. 

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

Хаягдлыг эргүүлэн ашиглах технологи нэвтрүүлэх. 

Үйл 
ажиллагааны үе 
шатанд 
 

 
1 500.0 

Ахуйн болон үйлдвэрлэлийн 
хог хаягдлын тухай хууль: 
Зүйл 10-1, 2, 3;  Зүйл 11;  
Зүйл 12-2 

“Ариун цэврийн тухай” хууль: 
Зүйл 7-4, 5;  55-1 

ГУРАВ. ДИЗЕЛЬ СТАНЦ 
1. Агаарын чанар 
ДТС, дизель станцын барилга 
угсралтын ажлын явцад хөрс хуулалт, 
хүнд даацын машин, техникийн 
ашиглалт зэргээс үүдэн агаарт дэгдэх 
тоосжилтын хэмжээ ихсэх; 

Барилга байгууламжийг барих, ашиглах 
явцад ашиглагдах машин техникээс 
нүүрстөрөгчийн дутуу исэл (CO), 
нүүрсустөрөгчийн давхар исэл (CO2), 
азотын ислүүд (NОx), хүхрийн оксид 
(SO2) болон тоосжилт ялгарч, агаарын 
чанарт сөргөөр нөлөөлөх. 

Барилгын ажлын явцад тоосжилт ихсэх үед 
чийгшүүлэх арга хэмжээг уур амьсгалын болон 
улирлын байдалтай нийцүүлэн авах; 

Шаталтаас үүсэх тоосжилтыг дарахын тулд яндан 
бүрт шүүлтүүр суурилуулах, тохиргоо хийж, 
техникийн горимыг сайтар мөрдөх; 

Хүхрийн агууламж багатай түлш хэрэглэх, 
ашиглаж буй түлшний найрлагыг сайтар хянах, 
стандартын шаардлага хангасан чанартай түлш 
хэрэглэх;  

Техник, тоног төхөөрөмжийн битүүмжлэлийг 
сайтар хийж өгөх; 

Барилгын ажлын 
явцад болон 
дууссаны дараа 
 
Үйл ажиллагаа 
эхлэхээс өмнө 
 
Байнга 
 
 
Үйл ажиллагаа 
эхлэхийн өмнө 

4 000.0 
 
 
5 000.0 
 
 
3 000.0 
 
 
 
Зураг 
төслийн 
төсөвт 

 
Агаарын тухай хууль:  
Зүйл 9-1,2,3; Зүйл: 10-
1,2,3,4,5,6; Зүйл 11-1,2,3; 
Зүйл 13-1,2; 
 
 
Байгаль орчныг хамгаалах 
тухай хууль: Зүйл 21-3,4; 
Зүйл 20-1,2:; 
 
 
 
Монгол Улсын стандартууд, 
MNS (ISO) 4226:2000 
“Агаарын чанар.  Ерөнхий 
ухагдахуун. Хэмжих нэгж” 
 

Дизель станцын генераторуудаас гарах 
нүүрстөрөчийн дутуу исэл, хүхрийн 
болон азотын исэл, органик нэгдлүүд 
нь агаарын чанарт сөрөг нөлөө үзүүлэх  

Дизель станцын генераторуудад тогтмол 
хуваарийн дагуу болон агаарын чанарын 
хяналтын үр дүнд үндэслэн техникийн үзлэг, 
засвар үйлчилгээг хийж байх. 

 
Үйл 
ажиллагааны 
туршид 

 
10 000.0 



  
 
 
 

III-91 
 
 

 
 

ОЮУ ТОЛГОЙ ХХК, БОНБНҮ-ний тайлангийн нэмэлт тодотгол – Оюу Толгойн 
Ордоос Зэс, Алт Олборлох, Боловсруулах Төслийн Өргөтгөл Шинэчлэлтийн 

Нэгдсэн Төсөл  

Тайлан боловсруулсан: 
НАТУР ФРЕЙНДЛИ ХХК 

Болзошгүй сөрөг нөлөөллүүд Сөрөг нөлөөллийг бууруулах 
арга хэмжээ 

Хугацаа ба 
давтамж 

Зардал, 
мян.төг 

Баримтлах эрх зүйн 
баримт бичиг 

Барилгын ажлын явцад үүсэх хог 
хаягдлыг зайлуулаагүйгээс орчны 
агаарт бохирдол үүсч, агаарын чанарт 
сөрөг нөлөөлөл үзүүлэх 

Барилгын ажлын явцад үүсэх хог хаягдлыг зохих 
ангиллын дагуу ялгаж, хаягдлын тогтоосон цэгт 
зайлуулах, хог хаягдлын менежментийг 
боловсронгуй болгох. 

Барилгын ажлын 
явцад болон 
дууссаны дараа 

 
4 500.0 

MNS 4585:1998 ”Агаарын 
чанар. Техникийн ерөнхий 
шаардлага” 
 
 
 
MNS5002:2000 Хөдөлмөрийн 
аюулгүй ажиллагаа, эрүүл 
ахуй. Шуугианы норм, 
аюулгүй ажиллагааны 
ерөнхий шаардлага. 

Ажлын байрны дуу чимээ, агаарын 
найрлага дахь хорт хийн хэмжээ, бусад 
физик хүчин зүйлүүд стандартад 
заасан хэмжээнээс хэтэрсэн 
тохиолдолд ажлын нөхцөлийг муутгах, 
улмаар ажиллагсдын эрүүл мэндэд 
сөрөг нөлөөлөх 

Шуугианы түвшинг зохих стандартын дагуу хянах, 
ажиллагсдыг хамгаалах хэрэгслээр хангах; 
 
Ажиллагсдыг эрүүл мэндийн үзлэгт тогтмол 
оруулах; 
 
Хордлого тайлах хүнс, эмээр хангаж байх. 

Төсөл хэрэгжих 
хугацаанд 
 
Үйл 
ажиллагааны 
туршид 

2 500.0 
 
 
3 500.0 
 
5 000.0 

2. Газрын хэлбэр, төрх 
Дизель станцын тоноглолууд байрлах 
110м урт, 60 м өргөн, нийт 660 м2 
талбайг бетондож, гадуур нь 
хамгаалалтын хашаа босгох ба 
ойролцоогоор 2.0 га талбай барилгын 
ажил болон тээвэрлэлтийн улмаас түр 
шинжтэй эвдрэлд өртөх  

Уурхайг хаах үед уг барилгын суурийг зайлуулах, 
орчны газрыг нөхөн сэргээх арга хэмжээ авах 

Оюу Толгойн 
ордоос зэс, алт 
олборлох төсөл 
дуусах үед 

Хаалт болон 
нөхөн 
сэргээлтийн 
төлөвлөгөөн
д тусгаж 
хэрэгжүүлэх 

“Газрын тухай” хууль: 
Зүйл 50-1.1, 1.2; 55-2, 3,4, 5 
“Байгаль орчныг хамгаалах 
тухай” хууль: Зүйл 25-2,; 
“Газрын хэвлийн тухай” 
хууль: Зүйл 41-1, 2, 3, 4; 

3. Газрын доорхи ус 
ДТС-ын ус хэрэглээ болон ус 
шавхалтын үйл ажиллагааны улмаас 
төслийн талбай, түүний орчмын газрын 
доорхи усны түвшин буурах, газрын 
доорхи усны нөлөөллийн радиус дахь 
худгууд ашиглагдахгүй болох; 
 
Түлш шатахуун, шатах тослох 
материалууд, бохир ус, химийн янз 
бүрийн бодисууд асгарч алдагдсанаас 
үүдэн бага гүнд орших уст давхарга 

Нарийвчилсан мэдээлэл цуглуулах замаар 
төслийн болон түүний ойр орчмын нутаг 
дэвсгэрийн уст давхаргын үзүүлэлтүүд, түвшний 
бууралтыг баталгаажуулах, усны түвшний 
бууралтад тогтмол ажиглалт хяналт хийж байх; 

Аюултай болон хортой материалын 
менежментийн төлөвлөгөөнд тухайн бодис, 
материалыг алдагдахаас бүрэн сэргийлсэн 
хадгалалтын нөхцөлийг тодорхойлох, тэдгээрийг 
алдагдаж, гоожсон тохиолдолд түүнийг хэрхэн 
цуглуулж аюулгүй болгох, тээвэрлэх, зайлуулах 

Үйл 
ажиллагааны 
турш 
 
 
 
 
Үйл 
ажиллагааны 
турш 

25 000.0 
 
 
 
 
 
БОХШХ-т 
багтсан 

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. Ерөнхий 
шаардлага” 

MNS 3342:1982 
”Газар доорхи усыг 
бохирдлоос хамгаалах 
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Болзошгүй сөрөг нөлөөллүүд Сөрөг нөлөөллийг бууруулах 
арга хэмжээ 

Хугацаа ба 
давтамж 

Зардал, 
мян.төг 

Баримтлах эрх зүйн 
баримт бичиг 

бохирдох. асуудлыг зохистой шийдвэрлэх. ерөнхий шаардлага” 

4. Хөрсөн бүрхэвч 
Дизель станцын ялгаруулж буй хорт 
хий, утаа, хүнд металл агуулсан тоос нь 
хөрсөн дээр бууж, улмаар хөрсний бага 
гүний уст үеүдэд шингэх, ургамал, 
амьтанд сөргөөр нөлөөлөх; 

Шатах тослох материал асгарч 
алдагдан хөрсөнд нэвчиж, газрын 
доорхи усанд сөрөг нөлөлөл үзүүлж 
болзошгүй.  

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

 
 
Үйл 
ажиллагааны 
туршид 

 
 
4 000.0 

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

5. Ургамлан нөмрөг 
ДТС, дизель станцын барилга 
угсралтын явцад ойролцоогоор 295.0 м2 
талбайд 12.2 м урт, 2.42м өргөнтэй 
дизель генераторын 10 ш контейнер 
байрлах бөгөөд 0.6 га талбайн 
ургамлан нөмрөг устаж, хөрс эвдрэл, 
бохирдолд орох  

 Зураг төслийн дагуу хөрс хуулалтыг хийх, 
дизель станцыг барьж дууссаны дараа орчныг 
нөхөн сэргээх, станцын орчны ногоон бүсийг 
нэг хүнд 24.0 м2 байхаар тооцож ногоон 
байгууламж байгуулах, тогтмол арчилгаа хийх  

 Ургамал ургах үндсэн орчин болсон хөрс, 
газрыг бохирдуулахгүй хамгаалах нөхцөлийг 
бүрдүүлэх 

 
 
Барилга 
угсралтын ажил 
эхлэхийн өмнө 
болон дууссаны 
дараа 

 
 
 
5 000.0 

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

ДӨРӨВ. ТЭСРЭХ БОДИСЫН ҮЙЛДВЭР 
1. Агаарын чанар 
Тэсрэх бодисын үйлдвэрийг барьж 
байгуулах болон үйл ажиллагааны 
явцад тээврийн хэрэгслээс гарах утаа 
хий, тоосжилт, шатах тослох 
материалын ууршилт зэргээс орчны 
агаар бохирдох; 

Үйлдвэрийн хашаанд дахь зам талбайг хатуу 
хучилттай болгох, хучилтгүй хэсгийг хуурайшилт 
ихтэй үед тодорхой горимоор чийгшүүлэх; 

Тээврийн хэрэгслээс ялгаруулж буй хорт утаа нь 
стандартын түвшинд байгаа эсэхэд хяналт тавьж, 
засвар үйлчилгээг тогтмол хийх; 

Төслийн үйл 
ажиллагаа 
эхлэхийн өмнө 
болон үйл 
ажиллагааны 
явцад 
 

 
20 000.0 
 
 
БОХШ-ний 
зардалд 
тусгах 

Агаарын тухай болон 
агаарын бохирдлын хууль; 

MNS 4585:2007 “Агаарын 
чанар.Техникийн ерөнхий 
шаардлага”. 

MNS 5013:2009 “Бензин 
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Болзошгүй сөрөг нөлөөллүүд Сөрөг нөлөөллийг бууруулах 
арга хэмжээ 

Хугацаа ба 
давтамж 

Зардал, 
мян.төг 

Баримтлах эрх зүйн 
баримт бичиг 

Тэсрэх бодисын үйлдвэрлэлээс 
агаарын чанарт нөлөөлөх, эвгүй үнэр, 
хорт бодисын ууршилтаас агаар 
бохирдох  

Тээврийн хэрэгслийн хурдны дээд хязгаарыг 
тогтоож, аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаанд 
оруулах; 

Үйлдвэрийн технологит ашигладаг химийн хорт 
бодисыг бүрэн шүүх, стандартын шаардлага 
хангасан тоног төхөөрөмж ашиглах, засвар 
үйлчилгээг хугацаанд нь чанартай хийх; 

Тэсрэх бодис ачих, буулгах, тээвэрлэх дүрэм 
журмыг биелүүлэх, тэсрэх бодис асгарах, 
ууршихаас сэргийлэх. 

 

Төсөл хэрэгжих 
бүхий л 
хугацаанд 
 
Төсөл хэрэгжих 
бүхий л 
хугацаанд 
 

Төсөл хэрэгжих 
бүхий л 
хугацаанд 

 
- 
 
3 000.0 
 
 
 
- 
 

хөдөлгүүртэй автомашин-
утааны найрлага дахь хорт 
бодисын ЗДХ ба хэмжих 
арга”.  

MNS 5013:2009 “Дизель 
хөдөлгүүртэй автомашин-
утааны тортогжилтын ЗДХ ба 
хэмжих арга”  

“Агаарын бохирдлын 
төлбөрийн тухай” хууль 

2. Гадаргын болон газар доорхи ус 
Химийн хорт бодис, шатах тослох 
материалын алдалт, гоожилт болон 
үерийн усны хяналтгүй урсацаар газар 
доорхи ус бохирдох;  
 
Үйлдвэрлэлийн болон ахуйн 
хэрэглээнээс усны нөөц тодорхой 
хэмжээгээр  хосмдох 

Үйлдвэрийг хур борооны болзошгүй үерийн 
урсацаас хамгаалах далан, суваг шуудуу 
байгуулах; 
 
 
Гүний худагт баталгаажсан усны тоолуурыг 
суурилуулан тоолуурын заалтын дагуу ус 
ашигласны төлбөрийг цаг тухайд нь төлж байх. 

Үйл ажиллагаа 
эхлэхийн өмнө 
болон үйл 
ажиллагааны 
туршид 

5 000.0 
 
 
 
Хуулийн 
дагуу 

Усны тухай хууль. 
Ус бохирдуулсны төлбөрийн 
журам.  Улсын байгаль 
орчны зөвлөлийн тушаал 
№6, 1992. 
Усны нөөцийг хамгаалах 
журам.  БО болон ЭМ-ийн 
сайд нарын хамтарсан 
тушаал 167/335/A171 
MNS5002-2000, “ХААЭА. 
Шуугианы норм, аюулгүй 
ажиллагааны ерөнхий 
шаардлага” 

2. Хөрсөн бүрхэвч 
Тэсрэх бодис үйлдвэрлэхэд ашиглаж 
буй химийн хорт бодисоор хөрс 
бохирдох, үйлдвэрийн орчинд олон 
салаа зам бий болох;  

Хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны 
дүрэм журмыг баримтлан ажиллах, тээврийн 
хэрэгслийн замыг тэмдэгжүүлэх, олон салаа зам 
гаргахгүй байх, ашиглагдсан зам, талбайг нөхөн 

Төсөл хэрэгжих 
хугацаанд 

 
 

 
2 300.0 

 
 

“Байгаль орчныг хамгаалах  
тухай” хууль: 

MNS 3473:1993.  Газар 
ашиглалт. Нэр томъѐо, 
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ОЮУ ТОЛГОЙ ХХК, БОНБНҮ-ний тайлангийн нэмэлт тодотгол – Оюу Толгойн 
Ордоос Зэс, Алт Олборлох, Боловсруулах Төслийн Өргөтгөл Шинэчлэлтийн 

Нэгдсэн Төсөл  

Тайлан боловсруулсан: 
НАТУР ФРЕЙНДЛИ ХХК 

Болзошгүй сөрөг нөлөөллүүд Сөрөг нөлөөллийг бууруулах 
арга хэмжээ 

Хугацаа ба 
давтамж 

Зардал, 
мян.төг 

Баримтлах эрх зүйн 
баримт бичиг 

Гал түймрийн аюулаас сэргийлэх 
зорилгоор ургамлан нөмрөгийг нь 
хуулсан хөрс салхинд хийсэх, элэгдэх; 

Үйлдвэрээс гарч байгаа хог хаягдлаар 
хөрсөн бүрхэвч бохирдох 

сэргээх; 

Гал түймрээс сэргийлэх, хамгаалах зорилгоор 5.0 
см зузаантай хайргаар хучих;  

Үйлдвэрээс гарч байгаа хог хаягдлыг зохих журам, 
зааврын дагуу устгах ба хөрсөнд задгай хаяж 
хэрхэвч болохгүй. 

Төслийн эхний 
шатанд 

Төсөл хэрэгжих 
хугацаанд 

4000.0 
 
500.0 
 

тодорхойлолт 

3. Амьтны аймаг 
Ахуйн хортон шавьж, мэрэгчид бий 
болох, оршин амьдрах, өсөх үржих 
нөхцөлийг бүрдүүлэх, хортон шавьж, 
мэрэгчид олширсноор хүн, гэрийн 
тэжээмэл амьтадад хадварт өвчин 
тархаж болзошгүй.  

Үйлдвэр, агуулахын эдэлбэр газар, хүмүүсийн 
орон байранд элдэв, мэрэгчид, шувуу, шавьж 
элбэгших явдлыг хянаж, ихсэх хандлага 
ажиглагдвал мэргэжлийн байгууллагад хандан 
устгал хийлгүүлж байх.  

Төсөл хэрэгжих 
хугацаанд 

 
3 800.0 

 

4. Хог хаягдал 
Тэсрэх бодисын үлдэгдэл, химийн 
бодисын сав, баглаа боодол, 
эмульсификацын танкны угаадас, мөн 
ажиллагсдын ахуй хэрэглээнээс 
үүдэлтэй хатуу ба шингэн хог хаягдал 
гарах ба хог хаягдлыг тогтоосон 
хугацаанд зайлуулаагүйгээс орчинд 
бохирдол үүсэх. 

Хатуу хог хаягдлыг хогийн тусгай цэгт 
хуримтлуулан, тодорхой хугацаанд Оюу толгойн 
хог хаягдлын төвлөрсөн цэгт зайлуулж байх; 

Хаягдлыг эргүүлэн ашиглах технологи нэвтрүүлэх. 

Үйл 
ажиллагааны үе 
шатанд 
 

 
1 500.0 

Ахуйн болон үйлдвэрлэлийн 
хог хаягдлын тухай хууль: 
Зүйл 10-1, 2, 3;  Зүйл 11;  
Зүйл 12-2 

“Ариун цэврийн тухай” хууль: 
Зүйл 7-4, 5;  55-1 

5. Дуу чимээ, шуугиан 
Үйлдвэрлэлийн дуу чимээнээс орон 
нутгийн хүн ам, мал, амьтанд сөрөг 
нөлөө үзүүлэхгүй боловч, харин 
ажиллагсдын эрүүл мэндэд сөргөөр 
нөлөөлж болзошгүй 

Шуугианы түвшинг зохих стандартын дагуу хянах, 
ажиллагсдыг хамгаалах хэрэгслээр хангах 

 

Төсөл хэрэгжих 
хугацаанд 

 

500.0 

MNS5002-2000, “ХААЭА. 
Шуугианы норм, аюулгүй 
ажиллагааны ерөнхий 
шаардлага” 
 

ТАВ. БОХИР УС ЦЭВЭРЛЭХ БАЙГУУЛАМЖ 
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ОЮУ ТОЛГОЙ ХХК, БОНБНҮ-ний тайлангийн нэмэлт тодотгол – Оюу Толгойн 
Ордоос Зэс, Алт Олборлох, Боловсруулах Төслийн Өргөтгөл Шинэчлэлтийн 

Нэгдсэн Төсөл  

Тайлан боловсруулсан: 
НАТУР ФРЕЙНДЛИ ХХК 

Болзошгүй сөрөг нөлөөллүүд Сөрөг нөлөөллийг бууруулах 
арга хэмжээ 

Хугацаа ба 
давтамж 

Зардал, 
мян.төг 

Баримтлах эрх зүйн 
баримт бичиг 

1. Агаарын чанар 
БУЦБ-ийг барьж байгуулах явцад 
орчны хөрсөн бүрхэвчийг хуулснаас 
үүдэн агаарт дэгдэх тоосны хэмжээ 
ихсэх;  

БУЦБ-ийн шүүр, хатуу хог хаягдлыг 
ялгах хэсэг, анхдагч, хоѐрдогч 
цэвэрлэгээний хэсэг болон лаг 
боловсруулах хэсгээс гарах эвгүй үнэр 
гарч агаар бохирдуулах; 

Барилгын ажлын явцад тоосжилт ихсэх үед 
чийгшүүлэх арга хэмжээг уур амьсгалын улирлын 
байдлыг харгалзан авах; 

Барилгын ажлын явцад үүсэх хог хаягдлыг 
ангилан ялгаж, хог хаягдлын цэгт зайлуулах; 

 

Барилгын ажлын 
явцад болон 
дууссаны дараа 
 
 
 
 

2 000.0 
 
 
 
4 000.0 
 
 
 

Агаарын тухай хууль: 
Зүйл 9-1,2,3; Зүйл: 10-
1,2,3,4,5,6; Зүйл 11-1,2,3; 
Зүйл 13-1,2; 
 
Агаарын бохирдлын 
төлбөрийн тухай хууль: 

Лагийг боловсруулах явцад метан 
(CH4), аммиак (NH3), хүхэрт устөрөгч 
(H2S), диметилсульфид (C2H6S) болон 
меркаптан зэрэг агаар бохирдуулагч 
хийнүүд ялгарч болзошгүй. 

Хүчилтөрөгчийн хэмжээ шаардагдах 
хэмжээнээс бага болох 

Эвгүй үнэрийг багасгахын тулд лаг болон хатуу 
хог хаягдлыг битүү саванд тээвэрлэж, хаягдлын 
цэгт хаяж хөрсөөр хучих;  

Агаарын чанарын хяналтыг одоо Оюу Толгойд 
мөрдөгдөж буй агаарын чанарын мониторингийн 
хүрээнд хийх, реактор болон цистерн дэх 
хүчилтөрөгчийн хэмжээг хянах; 

Агааржуулалтын системийг шалгаж бүрэн бүтэн 
байдлыг хангах, ослын үед авах арга хэмжээг 
тодорхойлж, хэрэгжүүлэх; 

Үйл 
ажиллагааны 
турш 
 
 
 
Үйл 
ажиллагааны 
турш 

3 500.0 
 
 
1 200.0 
 
 
5 000.0 

Агаарын тухай хууль: 
Зүйл 9-1,2,3; Зүйл: 10-
1,2,3,4,5,6; Зүйл 11-1,2,3; 
Зүйл 13-1,2; 
Агаарын бохирдлын 
төлбөрийн тухай хууль: 

MNS 4226:2000 Агаарын 
чанар. Ерөнхий ухагдахуун. 
Хэмжих нэгж  
MNS 4585:1998 “Агаарын 
чанар. Техникийн ерөнхий 
шаардлага” 

2. Газрын хэлбэр, төрх 
Хуучин БУЦБ нь 10.3м*27.0м = 278.1м2 
хэмжээтэй, мөн цэвэршүүлсэн ус 
хадгалах цистерний барилгын суурийг 
ухахад болон шинээр байгуулах БУЦБ-
ын 8.0м * 18.0м = 144.0 м2 хэмжээтэй 
талбай барилгын ажил болон 
тээвэрлэлтийн улмаас эвдрэлд өртөх. 

Барилгын суурийн 0.042 га талбайг Оюу толгойн 
ордоос зэс, алт олборлох төсөл хэрэгжиж 
дууссаны дараа булж тэгшлэн, орчны газрыг нь 
нөхөн сэргээх арга хэмжээ авах 

 
Үйл 
ажиллагааны 
явцад, хаалтын 
болон нөхөн 
сэргээлтийн үе 
шатанд 

 
Хаалтын 
болон нөхөн 
сэргээлтийн 
зардалд 
тусгасан 
 

“Газрын тухай” хууль: 
Зүйл 50-1.1, 1.2; 55-2, 3,4, 5 
“Байгаль орчныг хамгаалах 
тухай” хууль: Зүйл 25-2,; 
“Газрын хэвлийн тухай” 
хууль: Зүйл 41-1, 2, 3, 4; 

3. Гадаргын ус 
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ОЮУ ТОЛГОЙ ХХК, БОНБНҮ-ний тайлангийн нэмэлт тодотгол – Оюу Толгойн 
Ордоос Зэс, Алт Олборлох, Боловсруулах Төслийн Өргөтгөл Шинэчлэлтийн 

Нэгдсэн Төсөл  

Тайлан боловсруулсан: 
НАТУР ФРЕЙНДЛИ ХХК 

Болзошгүй сөрөг нөлөөллүүд Сөрөг нөлөөллийг бууруулах 
арга хэмжээ 

Хугацаа ба 
давтамж 

Зардал, 
мян.төг 

Баримтлах эрх зүйн 
баримт бичиг 

БУЦБ-д орж буй бохир усны хэмжээ 
хүчин чадлаас давах, техникийн 
гэнэтийн эвдрэл, технологийн горим 
зөрчигдөх зэргээс үүдэн бохир ус 
алдагдах, алдагдсан бохир ус Ундайн 
голын сайрт орох, улмаар түр зуурын 
урсац болон голдирлын хурдас дахь 
бага гүний усыг бохирдуулах, сайрын 
дагуу орших задгай ус, худгуудын 
чанарт нөлөөлөх; 

Эрчим хүчний нэмэлт эх үүсвэртэй байх, эсвэл 
найдвартай эрчим хүчээр хангах, техникийн 
догодол гарсан нөхцөлд ашиглах нэмэлт шахуурга 
нэмж суулгах, БУЦБ-ийн эргэн тойронд бохир усыг 
цуглуулах, үерийн усыг зайлуулах хамгаалалтын 
суваг, шуудуу татах; 
 
Эрүүл ахуйн болон хамгаалалтын бүсийн дүрэм, 
журмыг сайтар мөрдөж ажиллах, хамгаалалтын 
бүс тогтоох; 

 
 
Үйл 
ажиллагааны 
эхэнд 
 
 
 
Үйл 
ажиллагааны 
туршид 
 

 
 
3 000.0 
 
 
 
 
3 000.0 
 
 

“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.Ерөнхий 
шаардлага 
 
MNS 3342:1982 Байгаль 
орчны хамгаалал, усан 
мандал Газрын доорх усыг 
бохирдохоос хамгаалах 
ерөнхий шаардлага  
 
 

БУЦБ-д хүчиллэг юмуу шүлтлэг бодис 
орж ирснээс технологийн горим 
зөрчигдөх, тоног төхөөрөмж эвдрэх, 
улмаар стандартын шаардлагад 
нийцэхгүй усыг цэвэршүүлсэн ус 
хадгалах цистернд оруулах  

БУЦБ-ийн тоног төхөөрөмжийг байнга шалгаж, 
гэмтэл илэрвэл нэн даруй засч байх; 

БУЦБ-д орж буй болон цэвэрлэгдээд гарч буй 
бохир усанд байнгын хяналт шинжилгээ хийж, 
БУЦБ-ийн горимд нийцүүлэх, үйл ажиллагааны 
хяналтыг сайжруулах 

Үйл 
ажиллагааны бүх 
үе шатанд 

10 000.0 
 
 
БОХШХ-т 
тусгасан. 

4. Хөрсөн бүрхэвч 
БУЦБ-ийг 0.042 га талбайд барих 
бөгөөд 0.7 га талбайн хөрсийг нь 
хуулснаар ургамлан бүрхэвч устах;  

БУЦБ-д орж ирж буй бохир усны 
хэмжээ хүчин чадлаас давах, техникийн 
гэнэтийн эвдрэл, технологийн горим 
зөрчигдөх зэргээс үүдэн бохир ус 
алдагдах, халих зэргээр хөрсөнд сөрөг 
нөлөөлөл үзүүлэх;   

Лагийн бөөгнөрөл үүсэх; 

Лагийг дутуу боловсруулан ил задгай 

Барилгын ажил дуусмагц хөрс хуулалт хийсэн 
газрыг тохижуулах, БУЦБ-ийг дахин ашиглахгүй 
болсон нөхцөлд түүнийг зайлуулж, ашиглагдаж 
байсан газрыг засч тохижуулах, нөхөн сэргээх; 

Лагийн бөөгнөрлийн үед хүчилтөрөгчөөр хангах, 
цистерн дэх рН-г хэвийн түвшинд барих, азот 
нэмэх, илүүдэл лагийг зайлуулах үйл 
ажиллагааны давтамжийг ихэсгэх зэрэг арга 
хэмжээ авах 

Лагийг битүү саванд хийж, хаягдлын цэгт аваачин 
газарт булах, ингэхдээ MNS 4288:95 стандартад 

 
Барилгын ажил 
дуусмагц 
 
 
Лагийн 
бөөгнөрөл 
үүссэн 
тохиолдол бүрт 
 
Үйл 
ажиллагааны 
туршид 

Хаалтын 
болон нөхөн 
сэргээлтийн 
зардалд 
тусгасан 
 
5 200.0 
 
 
8 000.0 
 
 
Шууд тооцох 

“Газрын тухай”:  Зүйл 35-3.2; 
50-1.1, 1.2.  

“Ариун цэврийн тухай” хууль: 
Зүйл 7-4, 5;  55-1 

MNS 3297:1991 Хот суурин 
газрын хөрсний ариун 
цэврийн үнэлгээний 
үзүүлэлтийн норм, хэмжээ 

MNS 4288:1995 “Бохир ус 
цэвэрлэх байгууламжийн 
байршил, цэвэрлэгээний 
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хаявал лаг нь исэлдэж, улмаар эвгүй 
үнэр гаргах, лаг дотор агуулагдаж 
байсан эмгэг төрүүлэгч бактери зэргээс 
орчны хөрс  бохирдох.  

заасны дагуу 0.5 м гүнд булах; 

БУЦБ-ийн тоног төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн, 
аюулгүй байдлыг байнга шалгаж, хэрвээ ямар нэг 
гэмтэл илэрвэл шуурхай арга хэмжээг авах.  

 
 
Үйл 
ажиллагааны 
туршид 

боломжгүй технологи, түвшинд тавих 
үндсэн шаардлага”

ЗУРГАА. ХИМИЙН БОДИСЫН АГУУЛАХ 
1. Агаарын чанар 
Уурхайн дэд бүтэц, үндсэн болон 
туслах барилга байгууламж барих үед 
ашиглагдах химийн ууршимтгай, 
дэгдэмхий бодисууд агаарт уурших, 
исэлдэх урвалд орох, салхиар тарах 
зэргээр агаарын чанар, найрлагыг 
өөрчлөх; 

Хаягдлыг шатаах аргаар устгах үед 
хортой хий ялгаран агаарын чанарт 
сөргөөр нөлөөлөх. 

Химийн бодисыг ашиглах, хадгалах явцад 
хоорондоо нийцэхгүй бодисуудыг хамт 
хадгалахгүй байх, химийн бодис хадгалах, 
ашиглах болон тээвэрлэх үед савны битүүмжлэл, 
бүрэн бүтэн байдлыг байнга шалгах 

Төсөл хэрэгжих  
үе шатанд 

Урьдчилан 
тооцох 
боломжгүй 

Химийн хорт болон аюултай 
бодисын тухай хууль: 
Заалт 4-2.2, 2.8, 2.10, 3; 
Заалт 6-1.2; Зүйл 8; Зүйл 9; 
Заалт 10.1; Зүйл 12; Зүйл 14; 
Заалт 15.1; Заалт 16-1, 2, 3; 
 

Болзошгүй галын аюул, осол аваарийн 
үед гарах хорт хийн дэгдэлт агаарын 
чанарт нөлөөлөх 

Бүх төрлийн химийн бодис, ялангуяа шатамхай 
шингэнийг халаалтын хэрэгсэл, системээс хол,  
шууд нарны гэрэл тусахааргүй, үер усанд 
автахааргүй нөхцөлд хадгалах 

   

2. Гадаргын болон газрын доорхи ус 
Оюу толгой төслийн барилга 
байгуулалтын ажилд хэрэглэгдэж 
байгаа химийн бодис хадгалах 
агуулахын барилгын хийц, инженерийн 
байгууламжийн төлөвлөлт, 
гүйцэтгэлийн доголдолоос үүдэн 
гадаргын түр урсацад химийн бодис 
орох, улмаар түүний урсацаар тархаж, 
гольдролын дагуух усыг бохирдуулах. 

Химийн бодисыг тээвэрлэх үеийн савны 
битүүмжлэл, бүрэн бүтэн байдлыг байнга шалгах;  
Химийн бодисыг ашиглах болон хадгалж буй 
агуулах, барилга байгууламжийн үерийн 
хамгаалалт, даланг инженерийн нарийн 
тооцоолол, зураг төслийн дагуу хийх, тэдгээрийн 
шал, суурийг шингэн үл нэвчүүлэх материалаар 
доторлох; 

Ашиглалтын 
явцад 
 
Төлөвлөлтийн 
шатанд 
 
 

Цалингийн 
санд 
тусгагдсан 
Зураг төсөл, 
төлөвлөлтий
н зардалд 
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; 

Ус бохирдуулсаны 
төлбөрийн журам.  Улсын 
байгаль орчны зөвлөлийн 
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 тушаал №6, 1992.   

Усны нөөцийг хамгаалах 
журам.  БО болон ЭМ-ийн 
сайд нарын хамтарсан 
тушаал 167/335/A171 

MNS 4586:1998 “Усан орчны 
чанарын үзүүлэлт. Ерөнхий 
шаардлага”. 
MNS 3342:1982 “Байгаль 
орчны хамгаалал, усан 
мандал Газрын доорх усыг 
бохирдохоос хамгаалах 
ерөнхий шаардлага

Химийн бодисыг тээвэрлэх, түгээх, 
хүлээн авах үйл ажиллагааг зохих 
журмын  дагуу явуулаагүйгээс химийн 
бодис алдагдаж усыг бохирдуулах, 
бохирдлын эх үүсвэрийг бий болгох. 

Химийн бодис ундны усны эх үүсвэрт алдагдахаас 
сэргийлэх, ундны усыг тогтмол хугацаанд 
шинжлүүлж байх 

Аюул, ослын үед 
 

ОХШХ-т 
тусгасан. 
 

Хур борооны үед үүссэн гадаргын ус 
химийн бодисын үлдэгдэл, хаягдлаар 
бохирдох, химийн бодисоор бохирдсон 
усыг түр урсацын голдиролд 
нийлүүлснээс гадаргын болон газар 
доорхи ус бохирдох 

Химийн бодис ундны усны эх үүсвэрт алдагдсан 
үед хүн, малын эрүүл мэндийг хамгаалах 
зорилгоор хүн малын ундны усыг хязгаарлах, 
бохирдоогүй цэвэр усаар хангах арга хэмжээг 
хэрэгжүүлэх. 

 
Аюул, ослын үед 

Тухайн үед 
төлөвлөж 
зарцуулна. 

3. Хөрсөн бүрхэвч 
Уурхайн дэд бүтэц, үндсэн болон 
туслах барилга байгууламж барих үед 
ашиглагдах химийн бодис хадгалах 
агуулахын барилгын инженерийн 
байгууламжийн төлөвлөлт, 
гүйцэтгэлийн доголдолоос үүдэн 
хөрсөнд их хэмжээгээр химийн бодис 
алдагдах; 

Тээвэрлэх, түгээх, хүлээн авах үйл 
ажиллагаа зохих журмын дагуу 
явагдаагүйгээс химийн бодисыг 

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

Химийн бодис хадгалах агуулах болон ашиглаж 
буй газар үерийн хамгаалалт, даланг инженерийн 
нарийвчилсан тооцоо, үндэслэлд тулгуурлан хийх, 
барилгын материал, шатах тослох материал, 
химийн бодисуудыг хадгалах цэгүүдийг ус 
нэвчүүлэхгүй байхаар тохижуулах; 

 
Төлөвлөлтийн 
шатанд 
 
 
Төлөвлөлтийн 
шатанд 
 
 
 
 
 

 
Зураг төсөл, 
төлөвлөлтий
н зардалд 
тусгах 
 
Зураг төсөл, 
төлөвлөлтий
н зардалд 
тусгах 
 
 

Химийн хорт болон аюултай 
бодисыг хадгалах, 
тээвэрлэх, ашиглах, устгах 
журам. БОАЖ-ын сайд, ЭМ-
ийн сайд, ОБЕГ-ын даргын 
28/40/29 дүгээр хамтарсан 
тушаал. 2009  

“Ахуйн болон үйлдвэрлэлийн 
хог хаягдлын тухай” хууль:  

Зүйл 10-1, 2, 3;  Зүйл 11;  
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хөрсөнд алдаж, түүний найрлага 
бүтцийг өөрчлөх; 

Хөрсөнд их хэмжээний химийн бодис 
алдагдсанаар ургамал, гадаргын болон 
газар доорхи ус, амьтдад дам нөлөө 
үзүүлэх; 

Химийн бодисын сав баглаа боодлыг 
зориулалтын бус аргаар устгалд 
оруулах, ил хаях зэргээр хөрс 
бохирдуулах.  

Бүх төрлийн шингэн хаягдал хаях цэгийг хөрсөнд 
үл нэвчүүлэх материалаар (шавар, элс) доторлож, 
хальж асгарахаас сэргийлэх, түвшинд нь байнгын 
хэмжилт хийж байх; 

Химийн бодис асгарч гоожихуйц өндөр эрсдэлтэй 
ажлын байруудад шингээх бодис, материалыг 
хангалттай хэмжээгээр байршуулах;  

Химийн бодисын үлдэгдэл, хог хаягдал болон 
устгалд оруулах ажлыг зохих хууль тогтоомжийн 
дагуу гүйцэтгэх, тогтмол хяналт тавих. 

Үйл 
ажиллагааны үе 
шатанд 

 
200 000.0 
 
 
 
200 000.0 
 
 
 

Зүйл 12-2 

“Аюултай хог хаягдлыг 
ангилах, цуглуулах, савлах, 
түр байрлуулах, тээвэрлэх, 
аюулгүй болгох, хадгалах, 
устгах журам”.  ЗГ-ын 
тогтоол №135. 2002, 

 

4. Ургамлан нөмрөг 
Уурхайн дэд бүтэц, үндсэн болон 
туслах барилга байгууламж барих үед 
ашиглагдах химийн бодис хөрсөнд 
алдагдаж асгарснаас ургамлан нөмрөгт 
сөргөөр нөлөөлөх; 

Хортой бодисоор бохирдсон ургамалыг 
мал амьтан идсэнээр хордох; 

Гал, ослын үед дэгдсэн шатамхай 
химийн бодисын хорт утаа хур 
тунадасаар дамжин ургамалжилтад 
сөрөг нөлөөлөл үзүүлэх. 

Химийн бодисыг тээвэрлэх, хадгалах, хэрэглэх 
аюулгүй ажиллагааны дүрэм, журам, стандартыг 
мөрдөж ажиллах; 

Химийн бодисыг хэрэгцээнээс илүү хэмжээгээр 
нөөцлөн нийлүүлэхгүй байх, химийн бодис 
алдагдсан тохиолдолд хоргүйжүүлэх үйл 
ажиллагааг түргэн шуурхай зохион байгуулах 
байнгын бэлтгэлтэй байх; 

Үйл 
ажиллагааны үе 
шатанд 

3 000.0 

“Ургамал хамгааллын тухай” 
хуул: Зүйл 8-1, 2 

Байгалийн ургамлын тухай: 
Зүйл 10,  Зүйл 11.2,  Зүйл 
13.1, 2, 3, 

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

5. Амьтны аймаг 
Гал, ослын үед дэгдсэн шатамхай 
химийн бодисын хорт утаа хөрсөн 
бүрхэвч, ургамлан нөмрөг, усыг 
бохирдуулж,  улмаар идэш тэжээлээр 
дамжин мал, амьтад хордох зэргээр 
сөрөг нөлөө үзүүлэх; 

Хөрс, ус болон агаарын хэсгүүдэд зохих арга 
хэмжээнүүд тусгагдсан 

Үйл 
ажиллагааны 
туршид 

 “Амьтны аймгийн тухай” 
хууль 
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ДОЛОО. НЕФТЬ, НЕФТИЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АГУУЛАХ 
1. Агаарын чанар 
Нефть, нефтийн бүтээгдэхүүн асгарч, 
алдагдсанаас орчны агаар бохирдох; 

Тээврийн хэрэгсэл зорчих, ачих 
тээвэрлэх үйл ажиллагаанаас агаарт 
тоосжилт үүсэх; 

Шатахуун түгээх станцын талбайд хөрс 
эвдэрч, ургамлан бүрхэвч 
талхлагдсанаас тоосжилтын эх үүсвэр 
бий болох.   

Хорт хий, хорт бодисын ууршилтаас 
орчны агаар бохирдож, улмаар 
ажиллагсдын эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө 
үзүүлэх. 

Нефть, нефтийн бүтээгдэхүүн хадгалах 
технологийн горимыг чанд мөрдөж ажиллах; 

Тоосжилт үүсэхээс урьдчилан сэргийлэх 
зорилгоор төсөл хэрэгжих орчмын зам талбайг 
хатуу хучилттай болгох, шороон хөрсийг байнга 
усалж байх; 

Агаарын чанарыг хянах, шинжлэх байнгын 
ажиллагаатай багаж, тоног төхөөрөмж 
суурилуулан түүний мэдээллийг авч ашиглах, 
шалтгааныг нь тогтоож, яаралтай арга хэмжээ авч 
хэрэгжүүлэх; 

Төсөл хэрэгжих 
хугацаанд 
 
Төсөл хэрэгжиж 
эхлэх үеэс  
 
Төсөл хэрэгжих 
хугацаанд 
 

“Петровис” 
ХХК-ий 
ажил 
үүргийн 
хуваарьт 
багтсан 
 
2 000.0 

Галын аюулгүй байдлын 
тухай:  
Заалт 16-1, 2; Заалт 18-1, 2; 
Заалт 19-1, 2; Заалт 20-1, 2; 
Заалт 21-1, 2, 3; 
 
“Гамшгаас хамгаалах тухай” 
Монгол Улсын хууль:  Заалт 
27.1 

2. Гадаргын болон газрын доорхи ус 

Нефтийн бүтээгдэхүүн хадгалах 
агуулах, ШТС-ын орчимд асгарсан, 
нэвчсэн шатахуун борооны ус, тогтоол 
усаар дамжин гүний болон гадаргын 
усыг бохирдуулж болзошгүй. 

Агуулах, ШТС-ын буулгах, ачих талбайн дэргэд 
хур борооны ус зайлуулах сувгийг технологийн 
дагуу байгуулах; 

Үерийн усны аюулаас хамгаалах сувгийг зураг 
төслийн дагуу ашиглалтын өндөр хэмжээнд 
байгуулах, хэвийн ажиллагаатай байлгах; 

Төсөл 
хэрэгжихийн 
өмнө 
 
Үйл 
ажиллагааны 
турш 

“Петровис” 
ХХК-ий 
ажил 
үүргийн 
хуваариар 
Өмнө 
тусгасан. 

“Усны тухай” хууль 
/2004.4.16/ 
 
ЗГ-ын тогтоолууд №154 
/1995-8-25/, №51, 96, 3, 6 
 
Ус бохирдуулсаны 
төлбөрийн журам.   
 
MNS 4586:1998 
Усан орчны чанарын 
үзүүлэлт. Ерөнхий 
шаардлага 
 

Түлш шатахуун, шатах тослох 
материалууд асгарч алдагдсанаас 
үүдэн бага гүнд орших уст давхарга 
бохирдох. 

Шатах тослох материалыг алдагдахаас бүрэн 
сэргийлсэн хадгалалтын нөхцөлийг тодорхойлох, 
тэдгээрийг алдагдаж, гоожсон тохиолдолд түүнийг 
хэрхэн цуглуулж аюулгүй болгох, тээвэрлэх, 
зайлуулах асуудлыг зохистой шийдвэрлэх. 

 
Үйл 
ажиллагааны 
турш 

 
БОХШХ-т 
багтсан 

ШТС-ын орчим асгарсан түлш, Үерийн далан, хамгаалалтын бетон суурь, үл Үйл ажиллагаа  
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Нэгдсэн Төсөл  

Тайлан боловсруулсан: 
НАТУР ФРЕЙНДЛИ ХХК 

Болзошгүй сөрөг нөлөөллүүд Сөрөг нөлөөллийг бууруулах 
арга хэмжээ 

Хугацаа ба 
давтамж 

Зардал, 
мян.төг 

Баримтлах эрх зүйн 
баримт бичиг 

шатахуун, түүнд агуулагдах хүнд 
металл хөрсөнд нэвчиж газрын доорхи 
усыг бохирдуулах. 

нэвчүүлэх давхарга бүхий хаягдал хадгалах зумф 
зэргийг шаардлагатай цэгүүдэд барьж байгуулах, 
байгалийн тогтоц болон болзошгүй гэнэтийн 
аюулыг тооцоолон барилга байгууламжийг 
тохижуулах 

эхлэхээс өмнө 
болон үйл 
ажиллагааны 
туршид 

3 500.0 MNS 3342:1982 
Байгаль орчны хамгаалал, 
усан мандал Газрын доорх 
усыг бохирдохоос хамгаалах 
ерөнхий шаардлага  

3.  Хөрсөн бүрхэвч 
ШТС-ын орлого хүлээн авах, хадгалах, 
түгээх үйл ажиллагааны явцад 
техникийн гэмтэл, технологийн горим 
зөрчигдсөнөөс түлш  шатахуун, түүнд 
агуулагдах хүнд металл алдагдсанаас 
орчны хөрс бохирдох; 
 
ШТС-ын орчмын хөрсөнд асгарсан 
түлш, шатахуун үер, хур борооны 
угаагдлаар урсгалын дагуух орчинд 
тархаж хөрс, ургамлыг бохирдуулах. 
 
 
 
 

Шатахуун хадгалах технологийн горимыг чанд 
мөрдөж ажиллах; 

Хөрсийг элэгдэл бохирдлоос хамгаалах, олон 
салаа зам гаргахгүй байх үүднээс орчны замын 
сүлжээг цэгцэлж, тэмдэг тэмдэглэгээ хийж 
байршуулах; 

Хуучин савны паркийн талбайг нэмэлт зураг, 
төсөл гаргаж, хатуу хучилттай болгох, мөн шугам 
хоолойн холбоосуудыг хөдөлгөөнгүй байхаар 
бэхэлгээ суурилуулж өгөх; 

Шатахуун хадгалах савны хашилтын доторхи 
хөрсийг салхи, усны элэгдлээс хамгаалж, 
нягтруулан овоолж, ус тогтохоос сэргийлэх; 

Гамшиг ослын үед агуулах савны талбайд 
асгарсан шатахууныг цуглуулан авч, тусгай 
саванд савлах; 

Ачиж буулгах болон цэнэглэх талбайгаас 
шатахуунаар бохирдсон хур борооны ус хөрсөнд 
нэвчихээс сэргийлэх, хяналт тавьж байх; 

 
 
 
Төсөл хэрэгжих 
хугацаанд 
 
 
 
 

Төсөл хэрэгжих 
хугацаанд 

“Петровис” 
ХХК 
ажил 
үүргийн 
хуваариар 
 
 
5 000.0 
 

Ажил 
үүргийн 
хуваариар 
 
 
 
2 500.0 

 
“Галын аюулгүй байдлын 
тухай” хууль:  
Заалт 16-1, 2; Заалт 18-1, 2; 
Заалт 19-1, 2; Заалт 20-1, 2; 
Заалт 21-1, 2, 3; 
 
 
MNS 5850 : 2008.  Хөрсний 
чанар. Хөрс бохирдуулагч 
бодис, элементүүдийн 
зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ 
 
“Гамшгаас хамгаалах тухай” 
хууль: Заалт 27.1 

4. Ургамлан нөмрөг 
Нефть, нефтийн бүтээгдэхүүн ачих 
буулгах, тээвэрлэх үйл ажиллагаа, 
тээврийн горимыг зөрчсөнөөс ургамлан 

Шатах, тослох материал ачих, буулгах, тээвэрлэх 
үеийн аюулгүй ажиллагааг мөрдөх; 

Агуулахын орчинд замгүй зорчих, олон салаа зам 

 
 
Агуулахыг 

 
 
2 000.0 

“Гамшгаас хамгаалах тухай” 
хууль: Заалт 27.1 
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Ордоос Зэс, Алт Олборлох, Боловсруулах Төслийн Өргөтгөл Шинэчлэлтийн 

Нэгдсэн Төсөл  

Тайлан боловсруулсан: 
НАТУР ФРЕЙНДЛИ ХХК 

Болзошгүй сөрөг нөлөөллүүд Сөрөг нөлөөллийг бууруулах 
арга хэмжээ 

Хугацаа ба 
давтамж 

Зардал, 
мян.төг 

Баримтлах эрх зүйн 
баримт бичиг 

нөмрөг сүйтгэгдэх; 

Шатах, тослох материал асгарч, 
алдагдсанаас хөрс бохирдож, улмаар 
ургамлын амьдрах орчин доройтох 
зэрэг сөрөг нөлөө үзүүлэх. 

үүсгэхгүй байх, орох гарах замыг хаших, ногоон 
хэсгийг хамгаалах; 

Хөрсний бохирдлоос сэргийлэх. 

ашиглах бүхий л 
хугацааны турш 

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

5. Хог хаягдал 
Асгарсан түлш, шатахууныг шингээх 
материал, тос, тослох материал 
цэвэрлэсэн алчуур мөн шатах тослох 
материалаар бохирдсон хөрс зэрэг 
аюултай хог хаягдал гарах ба эдгээр 
аюултай хог хаягдлыг зохих журмын 
дагуу зайлуулаагүйгээс орчинд 
бохирдол үүсэх; 
Ахуйн хог хаягдлыг тогтоосон 
хугацаанд зайлуулаагүйгээс орчинд 
бохирдол үүсэх. 

Аюултай хог хаягдлыг Оюу толгойн хог хаягдлын 
цэгт шатах, тослох материалаар бохирдсон 
хөрсийг саармагжуулах талбайд зөөж, зохих 
журмын дагуу саармагжуулах; 

Ахуйн хатуу хог хаягдлыг хогийн тусгай цэгт 
хуримтлуулан, тодорхой хугацаанд Оюу толгойн 
хог хаягдлын төвлөрсөн цэгт зайлуулж байх; 

Хаягдлыг эргүүлэн ашиглах технологи нэвтрүүлэх. 

Үйл 
ажиллагааны үе 
шатанд 
 
 
 
Үйл 
ажиллагааны үе 
шатанд 
 

 
3 500.0 
 
 
 
500.0 

Засгийн газрын 2002 оны 135 
дугаар тогтоол: “Аюултай хог 
хаягдлыг цуглуулах, савлах, 
түр байршуулах, аюулгүй 
болгох, хадгалах устгах 
журам”  

Ахуйн болон үйлдвэрлэлийн 
хог хаягдлын тухай хууль: 
Зүйл 10-1, 2, 3; 11; 12. 

НАЙМ. БЕТОН ЗУУРМАГИЙН ҮЙЛДВЭР 
1. Агаарын чанар 
Дайрга бутлах бутлуур, элсний 
шигшүүр ажиллах үед болон шигшсэн 
элс, хайргыг ачиж буулгах, тээвэрлэх 
үйл ажиллагааны явцад, мөн түүнчлэн 
салхитай үед овоолгуудаас орчны 
агаарт тоосжилт үүсэх;  

Бутлуурын суурь машины тоос сорох 
төхөөрөмжийн хэвийн ажиллагааг хангаж, засвар 
үйлчилгээг тогтмол хийх, тоосжилтыг бууруулах 
нэмэлт нэмэлт систем суурилуулах;   

Халуун, хуурайшилттай өдрүүдэд элс хайрга, 
чулуу зөөвөрлөх замыг усалж байх. 

Төсөл хэрэгжих 
хугацаанд 
 
 

 
5 000.0 

 MNS 4226:2000 Агаарын 
чанар. Ерөнхий ухагдахуун. 
Хэмжих нэгж  
MNS 4585:1998 Агаарын 
чанар. Техникийн ерөнхий 
шаардлага 

2. Газрын хэлбэр, төрх 
Бетон зуурмагийн байгууламж нь нийт 
1.7 га талбайг хамрах ба шигшсэн элс, 
хайрганы овоолго, барилгын ажил 

Оюу толгой төслийн үйл ажиллагаа, түүний 
барилгын ажил эрчимжихийн хирээр бетон 
зуурмагийн хүчин чадал нэмэгдэнэ. Иймээс 

Оюу Толгойн 
ордоос зэс, алт 
олборлох төсөл 

Хаалтын 
зардалд 
тусгаж 

“Газрын тухай” хууль: 
Зүйл 50-1.1, 1.2; 55-2, 3,4, 5 

 “Газрын хэвлийн тухай” 
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арга хэмжээ 

Хугацаа ба 
давтамж 

Зардал, 
мян.төг 

Баримтлах эрх зүйн 
баримт бичиг 

болон тээвэрлэлтийн улмаас газрын 
гадарга эвдрэлд өртөх;  

уурхайг хаах үед уг барилга байгууламжийн 
суурийг зайлуулах, орчны газрыг нөхөн сэргээх 
арга хэмжээ авах; 

дуусах үед хэрэгжүүлэх хууль: Зүйл 41-1, 2, 3, 4; 

3. Хөрсөн бүрхэвч 
Бетон зуурмагийн чулуулаг олборлоход 
2.6 сая.м3 хурдас чулуулгийг малтан 
авах бөгөөд нийт 52 мян.м2 талбайн 
үржил шимт хөрс хуулагдах; 

 
Ажлын талбайд хог хаягдлыг ил задгай 
хаях, шатах тослох материал, бетон 
бэхжүүлэгч бодис асгарах зэргээс хөрс 
бохирдох.  

Талбайн өнгөн хөрсийг 10 см зузаантай хуулж, 
нөхөн сэргээлтэд ашиглах зорилгоор хөрсний 
чанарыг аль болох бага алдах байдлаар түр 
овоолгод хадгална. Овоолгод хадгалах үржил 
шимт хөрсний хэмжээ нь 5.2 мян.м3 байна. 

Ил задгай хог хаяхгүй байх, шатах тослох 
материал, бетон бэхжүүлэгч бодисоор хөрс 
бохирдохоос сэргийлж зуурмагийн машины 
засвар үйлчилгээний талбай болон бетон 
бэхжүүлэгч бодис хадгалах талбайг хатуу 
хучилттай болгох. 

Төслийн эхний 
шатанд үйл 
ажиллагааны 
туршид 

 
Үйл 
ажиллагааны үе 
шатанд 
 

 
12 000.0 
 
 
 
 
80 000.0 

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

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

4. Ургамлан нөмрөг 
Бетон зуурмагийн чулуулгийг 26.0 га 
талбайгаас нийт 2.6 сая.м3 олборлох 
үед ургамлан нөмрөг хуулагдах, 
чулуулгийн овоолгод дарагдах зэргээр 
биет хэмжээгээр хохирно 

ТЭЗҮ-д заасан горимын дагуу хөрс хуулалт, 
хадгалалт, овоолго үүсгэх ажлыг хийж гүйцэтгэнэ. 
Шимт хөрсний овоолгыг нөхөн сэргээлтэнд 
зориулан технологийн дагуу хадгалах; 

Олон салаа зам үүсгэх, сул задгай шороо асгах, 
тээврийн горим зөрчих зэргийг хориглох, замын 
тэмдэг тэмдэглэгээг зохих газруудад тавих; 

Төлөвлөлт болон 
үйл 
ажиллагааны үе 
шатанд 
 
Үйл 
ажиллагааны үе 
шатанд 

Хөрсний 
зардалд 
тусгасан 

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

“Ургамал хамгааллын тухай” 
хуул: Зүйл 8-1, 2 

 

5. Хог хаягдал 
Бетон зуурмагийн үлдэгдэл, бетон 
бэхжүүлэгч химийн бодисын сав, 
цементийн уут зэрэг үйлдвэрлэлийн хог 
хаягдал, мөн ажиллагсдын ахуйн 
хэрэглээнээс үүдэлтэй хог хаягдал 
гарах ба хог хаягдлыг тогтоосон 

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

 

Үйл 
ажиллагааны үе 
шатанд 
 

960.0 Ахуйн болон үйлдвэрлэлийн 
хог хаягдлын тухай хууль: 

Зүйл 10-1, 2, 3;  Зүйл 11;  
Зүйл 12-2 

“Ариун цэврийн тухай” хууль: 
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Хугацаа ба 
давтамж 

Зардал, 
мян.төг 

Баримтлах эрх зүйн 
баримт бичиг 

хугацаанд зайлуулаагүйгээс орчинд 
бохирдол үүсэх. 

Зүйл 7-4, 5;  55-1 

ЕС. ХОГ ХАЯГДАЛ 
Хог хаягдлын цэг нь Оюу Толгойн 
хашаалсан талбай дотор байрлах 
бөгөөд нийт 6.7 га талбайг эзлэн, хог 
булшлах 2 нүх, дахин ашиглах хог 
хаягдлыг түр хадгалах талбай зэргээс 
бүрдэх ба энэ хэмжээгээр тухайн газар 
эвдэрч,  бохирдох; 

Хог хаягдлыг ачих, тээвэрлэх явцад хог 
салхиар хийсч, орчинд тархаж хөрсийг 
бохирдуулах; 

Хог хаягдлыг ангилан ялгах, 
зориулалтын газарт түр хадгалах буюу 
тохирох аргаар устгалд оруулах дүрэм 
журам зөрчигдсөнөөс хүний эрүүл 
мэнд, байгаль орчинд сөрөг нөлөөлөл 
учруулах; 

Хог хаягдлыг шатаах үед агаарт хорт 
хий ялгарч орчны агаарыг бохирдуулах, 
улмаар ажиллагсдын эрүүл мэндэд 
сөргөөр нөлөөлөх; 

Хогийн цэг орчмын хөрс, ургамлан 
бүрхэвч талхлагдах, орчны агаарт 
тоосжилт тархах 

Оюу Толгой төслийн хог хаягдлын менежментийг 
боловсронгуй болгох, хог хаягдлын менежментийн 
төлөвлөгөө боловсруулж, хэрэгжүүлэх; 

Хогийн цэгийн талбайг нэмэгдүүлэхгүй байх; 

Хогийн савыг шаардлагатай газруудад, 
хүрэлцээтэй хэмжээгээр байршуулах; 

Хог хаягдлыг ачих, тээвэрлэх явцад хог салхинд 
хийсэхээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах; 
Хог хаягдлыг эх үүсвэр дээр нь ангилан ялгаж, 
ангилан ялгасан хог хаягдлыг хоѐрдогч түүхий эд 
хүлээн авах цэгт тушааж байх, хог хаягдлын 
хэмжээг багасгах арга хэмжээг авах; 

Хог хаягдлыг шатааж, агаарт утаа, хорт хий 
гаргахгүй байх 

 
 
Тоосжилт үүсэхээс урьдчилан сэргийлэх 
зорилгоор хогийн цэгийн зам талбайг хатуу 
хучилттай болгох, хогийг ангилан ялгах бөгөөд 
хөрс, ургамлан бүрхэвчид нөлөөлөхөөргүй тусгай 
цэгт хадгалж байх; 

Төлөвлөлт болон 
үйл 
ажиллагааны үе 
шатанд 
 
 
Үйл 
ажиллагааны үе 
шатанд 
 
Үйл 
ажиллагааны үе 
шатанд 
 
Үйл 
ажиллагааны үе 
шатанд 
 
 
Үйл 
ажиллагааны үе 
шатанд 
 
 
 
Үйл 
ажиллагааны үе 
шатанд 
 
 

 
5 000.0 

 
 

20 000.0 
 
 
 
 
 
30 000.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
50 000.0 

Ахуйн болон үйлдвэрлэлийн 
хог хаягдлын тухай хууль: 

Зүйл 10-1, 2, 3;  Зүйл 11;  
Зүйл 12-2 

“Ариун цэврийн тухай” хууль: 
Зүйл 7-4, 5;  55-1 

 

 

 

Ахуйн болон үйлдвэрлэлийн 
хог хаягдлын тухай хууль: 

Зүйл 10-1, 2, 3;  Зүйл 11;  
Зүйл 12-2 

“Ариун цэврийн тухай” хууль: 
Зүйл 7-4, 5;  55-1 
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АРАВ. АЮУЛ ОСОЛ 
Галын аюул 

Барилга байгуулалтын үед ашиглагдах  
химийн бодисууд дотор ахуйн болон 
үйлдвэрлэл, техникийн зориулалттай 
олон тооны шатах, тэсрэх болон 
хялбархан исэлддэг бодисууд байгаа 
нь хэт халалтын улмаас тэсрэх, 
дэлбэрэх, исэлдэх зэрэг эрсдэл 
учруулах  
 
Аянга, цахилгаан, хэт халалт, гэнэтийн 
хүчтэй цахилгаан гүйдлийн нөлөөгөөр 
тэсэрч дэлбэрэх, галын аюул гарах; 
 
 
 
 
 
 
 

Галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх дүрэм, 
журам боловсруулж, түүнийг мөрдөн ажиллах; 

Галын дохиоллын систем суурилуулах, гал 
унтраах хэрэгслийг зохих газруудад байрлуулах, 
байнгын бэлэн байлгах, аюулын гарцын 
байрлалыг заасан самбар, галын аюул гарах 
болзошгүй газруудад анхааруулах зурагт хуудас, 
тэмдэг тэмдэглэлээг байршуулах; 

Тэсэрч дэлбэрэх аюултай түлш, шатах тослох 
материалыг нарны шууд тусгалаас хамгаалсан 
байгууламжид байрлуулах, хамгаалалтын чанга 
дэглэм тогтоох; 

Химийн бодис ашиглах үйл ажиллагаа явуулж 
байгаа газруудын барилга, байгууламжийн 
инженерийн төлөвлөлтийг хүчтэй салхи болон 
үерийн аюулд өртөхгүй байдлаар хийх; 

Хоорондоо нийцэхгүй бодисуудыг хамт 
хадгалахгүй байх; 
Химийн бодисын агуулахад 500 тн, агуулахын 
доторхи нэг тасалгаанд  50 тн-ноос ихгүй бодис 
хадгалах; 

Бүх химийн бодис, ялангуяа шатамхай шингэнийг 
халаалтын хэрэгсэл, цахилгааны эх үүсвэр, 
системээс хол, шууд нарны гэрэл тусахааргүй 
нөхцөлд хадгалах; 

Аянга зайлуулагчийг шаардлагатай бүх газруудад 
байрлуулах; 

Бүх төрлийн тоног төхөөрөмжийн газардуулгийн 

Үйл ажиллагаа 
эхлэхээс өмнө 
болон үйл 
ажиллагааны 
турш 
 
 
 
 
Төлөвлөлтийн 
шатанд 
 
 

 
Ашиглалтын 
явцад 
 
 
 
-“- 
 
 
-“- 
 
 
-“- 
 

400.0 
 
 
 
1 000.0 
 
 
 
Зураг төсөл, 
төлөвлөлтий
н зардалд 
тусгах 
 
Үйл ажилла-
гааны 
зардалд 
тусгах 
 
-“- 
 
 
-“- 
 
-“- 
 
 
200.0 
 
-“- 

“Гамшгаас хамгаалах тухай” 
хууль: 
Заалт 27.1 
 
“Галын аюулгүй байдлын 
тухай” хууль: 
Заалт 16-1, 2; Заалт 18-1, 2; 
Заалт 19-1, 2; Заалт 20-1, 2; 
Заалт 21-1, 2, 3; 
 
“Химийн хорт болон аюултай 
бодисын тухай” хууль: 
Заалт 4-2.2, 2.8, 2.10, 3; 
Заалт 6-1.2; Зүйл 8; Зүйл 9; 
Заалт 10.1; Зүйл 12; Зүйл 14; 
Заалт 15.1; Заалт 16-1, 2, 3; 
 
Геологи, эрдэс баялгийн 
судалгааны ажил эрхэлдэг 
аж ахуйн нэгж, байгууллагад 
мөрдөх галын аюулгүйн 
нэгдсэн дүрэм. 
 
БНбД 21-01-02 Барилгын гал 
тэсвэршилтийн зэрэг  
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ОЮУ ТОЛГОЙ ХХК, БОНБНҮ-ний тайлангийн нэмэлт тодотгол – Оюу Толгойн 
Ордоос Зэс, Алт Олборлох, Боловсруулах Төслийн Өргөтгөл Шинэчлэлтийн 

Нэгдсэн Төсөл  

Тайлан боловсруулсан: 
НАТУР ФРЕЙНДЛИ ХХК 

Болзошгүй сөрөг нөлөөллүүд Сөрөг нөлөөллийг бууруулах 
арга хэмжээ 

Хугацаа ба 
давтамж 

Зардал, 
мян.төг 

Баримтлах эрх зүйн 
баримт бичиг 

эсэргүүцлийг хэмжиж баталгаажуулах. 

Газар хөдлөлт Газар хөдлөлтийн идэвхтэй бүсэд баригдах 
барилга байгууламж, хүн амын төвлөрөл ихтэй 
объектууд, барилга байгууламжийн байршлыг 
газар хөдлөлтийн бүс нутагт баримтлах барилгын 
норм дүрэм болон холбогдох төрийн захиргааны 
төв байгууллагатай зөвшилцсөний үндсэн дээр 
төлөвлөх 

Барилга 
байгууламжийг 
баригдахаас 
өмнө 

Зураг төсөл 
төлөвлөлтий
н зардалд 
тусгах 

БНбД 22-01-01 Газар 
хөдлөлтийн бүс нутагт 
барилга төлөвлөх барилгын 
норм дүрэм 

Цахилгааны гэмтэл Барилга байгууламжийн доторхи цахилгаан тоног 
төхөөрөмж, гэрэлтүүлгийн угсралт монтажийг 
галын онц аюултай байгууламжид зориулсан 
стандарт хэмжигдэхүүний дагуу хийж, тогтмол 
үзлэг шалгалт хийх; 
Шатахууны агуулах, ШТС-ын цахилгааны 
монтажийн бүрэн бүтэн байдалд хяналт тавьж, 
тодорхой ажилтанд хариуцуулан шалгалт хийж, 
баримтжуулж байх;  
Галын аюулаас хамгаалах болон ил гал гаргахыг 
хориглосон бүс тогтоож, анхааруулга санамж, 
зурагт самбар, тэмдэг тэмдэглэгээг хийж тавих. 

Үйл 
ажиллагааны 
өмнөх болон үйл 
ажиллагааны үе 
шатанд 

2 500.0 

 

Шугам хоолой цоорч гэмтэх Дамжуулах шугам хоолойг байнга шалгаж, 
шаардлагатай засвар үйлчилгээг тогтмол хийх 

Үйл 
ажиллагааны үе 
шатанд 

8 000.0  

АРВАН НЭГ.  ОРОН НУТГИЙН ИРГЭДИЙН НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСАГ 
Бэлчээр шахагдсаны улмаас 
ашиглалтын талбайгаас гадагш 
бэлчээрийн даац хэтрэх, тухайн орон 
нутгийн иргэдийн мал бэлчээрлүүлэх 
талбай хомсдох; 

Оршин суугчдын суурьшлын хэсгийн 

ОТ төслийн талбайн ойролцоо нутаглаж буй 
малчин өрхүүдийг нүүлгэн шилжүүлэх, тэдгээр 
өрхийг шинээр буух газарт нь нүүхэд тээврийн 
хэрэгслээр хангах, хороо, саравч барихад нь 
туслах, усан хангамжийг нь шийдэж өгөх болон 
санхүүгийн дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх;  

Төлөвлөлт болон 
үйл 
ажиллагааны үе 
шатанд 
 
 

Шууд тооцох 
боломжгүй 
 
 
 
120 000.0 

“Усны тухай” хууль: 
…19.1. Усны нөөцийг 
хамгаалах, нөхөн сэргээх, 
зохистой ашиглах талаархи 
нутаг, дэвсгэрийн   усны 
менежментэд нутгийн 
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ойролцоо үйл ажиллагаа явуулж буй 
үед дуу чимээ, доргион, тоосжилтын 
түвшин ихсэх; 

Төслийн талбайгаас 10 км  зай дотор 
амьдардаг нутгийн иргэд дуу чимээ, 
доргион, тоосжилт болон амьдардаг 
газраа алдах зэргээр сөрөг нөлөөлөлд 
өртөх; 

Төслийн болон түүний эргэн тойрны 
нутаг дэвсгэр дэх уурхайн үйл 
ажиллагаанаас түүх соѐл, археологийн 
өв санд сөрөг нөлөөлөл үзүүлэх. 

 

 

Ойролцоох нутаг дэвсгэрийн малчин өрхүүдийг 
бүртгэж, эдгээр малчин өрхөөс уг төсөлд ажиллах 
шаардлагыг хангасан хүмүүсийг авч ажиллуулах; 
Уурхайн олборлолт хийх, барилга байгууламж 
барьж байгуулах, үйлдвэрлэлийн ажлыг 
явуулахдаа дуу чимээний холбогдох шалгуур 
үзүүлэлттэй нийцүүлж байх; 
Оюу Толгой төсөлд үйлчилгээ үзүүлэх (мах, сүү 
нийлүүлэх г.м) замаар өөрсдийн эдийн засгийн 
байдлаа дээшлүүлэх, ажлын байртай болох гэсэн 
орон нутгийн иргэдийн хүсэл эрмэлзэл, санал 
санаачилгыг дэмжих;  
Холбогдох хуулийн шаардлагад нийцүүлэн түүх, 
соѐлын дурсгалт газрыг хамгаалах төлөвлөгөө 
боловсруулан хэрэгжүүлэх, мөн тус бүс нутагт 
дахь түүхийн болон бусад ач холбогдол бүхий 
газруудын хамгаалалт, судалгааны ажлыг дэмжиж 
ажиллах. 

Үйл 
ажиллагааны үе 
шатанд 
 
 
Барилга 
угсралтын 
ажлын өмнө 
 
 
 
Үйл 
ажиллагааны үе 
шатанд 
 
 
 
Үйл 
ажиллагааны үе 
шатанд 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
650 000.0 
 
 
 
1 000 000.0 

иргэдийг оролцуулах 
зорилгоор  гол, мөрний сав 
газрын  зөвлөл (цаашид  “сав 
газрын зөвлөл” гэх) 
байгуулан ажиллуулна. 
 
19.6  Сав газрын зөвлөл нь 
дараахь бүрэн эрхийг 
хэрэгжүүлнэ: 
 
19.6.1. Ус ашиглагч нь гэрээ 
болон энэ хуулийн 24 дүгээр 
зүйлд заасан үүргээ бүрэн 
гүйцэд хангаж байгаа эсэхэд 
дүгнэлт гаргах; 
 

Эдийн засгийн үзүүлэлтүүд,  худгийн 
түвшин, бэлчээрийн доройтол, малын 
тарга хүч буурах 

Уурхайн талбайгаас 45 км-ийн тойрогт амьдарч 
байгаа малчин өрхүүдэд сөрөг нөлөөлөл 
үзүүлэхгүй байх арга хэмжээ авах 

Үйл ажиллагаан 
туршид 
жил тутам 

 
125000.0 

Нийгэм эдийн засаг, байгаль 
орчны мэдээллийн сангийн 
асуултаар 

АРВАН ХОЁР. БҮС НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН СТРАТЕГИ 
Монголын Өмнөд бүсийн дэд бүтцийн 
стратеги, Бүс нутгийн байгаль орчны 
үнэлгээний хүрээнд Касталиа 
байгууллага уул уурхайн үйл 
ажиллагааны үеийн хүн амын өсөлтийг 
тооцоолж, уурхайн үйл ажиллагаа 
эхэлснээр Оюу толгойн эргэн тойронд 
орших нийт сумдын хүн амын тоо суурь 

Оюу толгой төслийн үйл ажиллагаа эхэлснээр 
уурхайд ажиллагсад, тэдний гэр бүлийнхэн, 
шилжин ирэгсдийг орон нутгийн сууринг 
түшиглүүлэн хамтарсан байдлаар орон 
сууцжуулах тохиолдолд 5300 шинэ орон байр 
шаардлагатай болно. 

Ажиллагсдыг орон байртай болоход нь туслах 
зорилгоор зээлийн баталгаа гаргах, бага хүүтэй 

Үйл ажиллагаан 
туршид 
 
 
 
 
Үйл ажиллагаан 
туршид 

Урьдчилан 
тооцох 
боломжгүй  
 
 
 
Урьдчилан 
тооцох 

“Хот байгуулалтын тухай” 
хууль 
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ОЮУ ТОЛГОЙ ХХК, БОНБНҮ-ний тайлангийн нэмэлт тодотгол – Оюу Толгойн 
Ордоос Зэс, Алт Олборлох, Боловсруулах Төслийн Өргөтгөл Шинэчлэлтийн 

Нэгдсэн Төсөл  

Тайлан боловсруулсан: 
НАТУР ФРЕЙНДЛИ ХХК 

Болзошгүй сөрөг нөлөөллүүд Сөрөг нөлөөллийг бууруулах 
арга хэмжээ 

Хугацаа ба 
давтамж 

Зардал, 
мян.төг 

Баримтлах эрх зүйн 
баримт бичиг 

хөгжлийн үе шатанд 30 000, ахисан 
түвшний хөгжлийн үе шатанд 80 000-д 
хүрэх боломжтой гэж тооцоолсон 
байна. 

Хүн ам өсөхийн хирээр усны хэрэглээ 
нэмэгдэж, тэр хэмжээгээр бохир ус 
гарч, түүнийг зайлуулах асуудал үүснэ. 

Хүн амын нягтшил нэмэгдэх нь бохир 
усны цооног, халдваргүйжүүлэлтийн 
системийн хангалтгүй байдлыг бий 
болгох эрсдэлтэй. 

Цаашид хүн амын тоо их хэмжээгээр 
нэмэгдэхэд хог хаягдлын хуримтлал 
ихэсч, 12.6 тн хатуу хог хаягдал шинээр 
үүсч, байгаль орчныг бохирдуулах, 
газрын доорхи ус бохирдох, гал түймэр 
гарах, утаа униар, тоосжилт ихсэх, 
өвчин, хортон түүнийг 
халдварлуулагчид нэмэгдэх зэргээр 
байгаль орчинд сөрөг нөлөөлөл үзүүлэх 
болно.  

зээл олгуулах зэрэг арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх; 

Шилжин ирэгсдэд зориулж хагас стандартын орон 
байр барьж байгуулах; 

Суурин газрын жишгээр нэг хүн хоногт 120.0 л ус 
хэрэглэнэ гэж тооцвол суурь хөгжлийн үе шатанд 
усны хэрэглээ 2 500 м3/хоног болох ба түүнд 
шаардлагатай усан хангамж, бохир усыг 
цуглуулах ба цэвэршүүлэх нэгдсэн системийг 
төлөвлөж хийх шаардлагатай. 

Хог хаягдлыг зайлуулах, дахин боловсруулах 
тоног төхөөрөмжийг бий болгож, хогийг дахин 
боловсруулах арга, технологийг судалж 
нэвтрүүлэх, хог хаягдлын менежментийн нэгдсэн 
төлөвлөгөө боловсруулан ажиллах шаардлагатай. 

 
 
 
Үйл ажиллагаан 
туршид 
 
 
 
Үйл ажиллагаан 
туршид 
 
 
Үйл ажиллагаан 
туршид 
 

боломжгүй  
 
 
Урьдчилан 
тооцох 
боломжгүй  
 
 
Урьдчилан 
тооцох 
боломжгүй  
 
Урьдчилан 
тооцох 
боломжгүй 

 
 
 
“Усны тухай” хууль: 

“Хот, суурины ус хангамж, 
ариутгах татуургын 
ашиглалтын тухай” хууль: 
 
Ахуйн болон үйлдвэрлэлийн 
хог хаягдлын тухай хууль: 

Зүйл 10-1, 2, 3;  Зүйл 11;  
Зүйл 12-2 

“Ариун цэврийн тухай” хууль: 
Зүйл 7-4, 5;  55-1 

АРВАН ХОЁР. СУРГАЛТ, СУРТАЛЧИЛГАА 
Хяналт-шинжилгээний үр дүнг орон 
нутгийн захиргаа, төрийн бус  
байгууллагууд, нутгийн оршин суугчдад 
тухай бүр танилцуулж байх; 
 
Орон нутгаас Оюу Толгойд ажиллаж 
байгаа болон ажиллуулахаар авч 
байгаа хүмүүсийг сургалтад хамруулж,  
мэргэшүүлэх, чадавхийг дээшүүлэх. 

Уурхайн талбайгаас 45 км тойрогт амьдарч буй 
малчин өрхүүд, энд уурхайн нөлөөллийн бүсээс 
гаргасан 11 айл хамрагдана. 

Дараахь байгууллага, хүмүүст үе шаттай сургалт 
зохион байгуулна. 

 Ханбогд сумын ЗДТГ, түүний харъяа 
байгууллага; 

 Төрийн бус байгууллагууд;  

 
 
 
Уурхайг барьж 
байгуулах болон 
ашиглах, хаах 
бүх үе шатанд 

 
 
 
 
8000.0 

Холбогдох байгуулагуудтай 
хамтарч, олон улсын 
түвшинд явуулах 
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Нэгдсэн Төсөл  

Тайлан боловсруулсан: 
НАТУР ФРЕЙНДЛИ ХХК 

Болзошгүй сөрөг нөлөөллүүд Сөрөг нөлөөллийг бууруулах 
арга хэмжээ 

Хугацаа ба 
давтамж 

Зардал, 
мян.төг 

Баримтлах эрх зүйн 
баримт бичиг 

 Орон нутгийн иргэд. 

Оюу Толгой төслийн байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөөний зардал урьдчилсан байдлаар 14 427 360.0 мян.төг буюу  
11 218.8 мян.ам доллар 

Тэмдэглэл: MNT- Монгол банкны мөнгөн тэмдэгт – Төгрөг    1 USD = 1286 MNT (2010.11.05) 
  Мянган MNT* - Мянган төгрөг 
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Тайлан боловсруулсан: 
НАТУР ФРЕЙНДЛИ ХХК 

 
БҮЛЭГ 7. БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХӨТӨЛБӨР  

7.1. Орчны хяналт-шинжилгээний хөтөлбөр боловсруулах үндэслэл 
 
Оюу Толгой төслийг хэрэгжүүлснээс үүдэн байгаль орчинд учруулах сөрөг нөлөөллийг 
тухай бүр илрүүлэх, түүнийг бууруулах, арилгах зорилгоор зайлшгүй хянаж байх 
үзүүлэлтүүд, хяналт-шинжилгээ хийх хуваарь, давтамж, сорьц дээж авах цэгийн 
байршил, баримтлах стандарт, түүнийг тодорхойлох арга аргачлал, шаардагдах  
зардлыг тооцож, орчны хяналт-шинжилгээний хөтөлбөрийг боловсруулсан болно 
(Хүснэгт 7-1).  
 
Төслийг хэрэгжүүлэхэд баримтлан ажиллах орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр нь 
төсөл хэрэгжих орчны байгалийн болон нийгэм эдийн засгийн үнэт зүйлсийг хамгаалах, 
төслийн сөрөг нөлөөллийг бууруулах үйл ажиллагаа ямар үр дүнтэй байгааг илтгэх, 
цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний үндэслэлийг боловсруулах, орон нутгийн 
захиргаа, хяналтын байгууллагад бодитой мэдээлэл өгөх зорилготой. 
 
Жил бүр тухайн жилд хийгдсэн хяналт, шинжилгээний үзүүлэлтүүдийг анхааралтай 
судалж байх нь цаашид байгаль хамгаалах төлөвлөгөөг улам боловсронгуй болгох, 
байгаль орчин болон тухайн нутагт амьдардаг иргэдийг сөрөг нөлөөллөөс хамгаалах 
арга хэмжээг илүү үндэслэлтэй болгох юм. Нөгөө талаас ОХШХ-г улам боловсронгуй 
болгох хяналтын цэгийн байршил оновчтой эсэх, объектыг бүрэн хамарч буй эсэхийг 
хянахад чухал ач холбогдолтой байх болно. 
 
Үйлдвэрлэлд ашиглах усны менежмент, хаягдлын байгууламж, хаягдал чулуулгийн 
нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ нь тухайн төслийн үйл ажиллагааны явцад хаягдал 
болон бохирдсон ус байгаль орчныг бохирдуулахгүй байхаар төлөвлөгдсөн. Уурхайн 
хаягдлууд болон үйлдвэрлэлийн процессод ашиглагдаж байгаа бодис материалын 
хяналт шинжилгээний зорилго нь уурхайн үйл ажиллагааны үед хаягдал болон бусад 
төрлийн бохирдуулагчдыг алдагдах нөхцлөөс урьдчилан сэргийлэх, оновчтой 
үзүүлэлтүүдийг сонгон авч хянах, урьдчилан харах бололцоогүй гэнэтийн осол гарсан 
тохиолдолд түүний сөрөг нөлөөллийг бууруулахаар авсан арга хэмжээ нь оновчтой 
болсон эсэхийг тодруулахад чиглэгдэнэ. 
 
ОТ ХХК нь “Байгаль орчныг хамгаалах тухай”, “Ашигт малтмалын тухай” болон 
“Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай” Монгол Улсын хуулиудын дагуу 
байгаль орчны хяналт-шинжилгээний ажлын зардлыг гаргаж, батлагдсан аргазүй, 
итгэмжлэгдсэн лабораториудыг ашиглан явуулна. Хяналт шинжилгээний үр дүнгүүдийг 
нэгтгэн, жил бүр холбогдох төрийн захиргааны төв байгууллага, аймаг, сумын 
холбогдох албадад хүргүүлж байх ѐстой. Оюу Толгой төслийн хэрэгжүүлэх явцад 
тухайн орон нутгийн оршин суугчдад тодорхой нөлөө үзүүлэх тул жил бүрийн хяналт, 
шинжилгээний үр дүнг хянах үйл ажиллагаанд төслийн талбайн орчинд амьдардаг 
газар, ус ашиглагчдыг оролцуулж байх нь зүйтэй.  
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Нэгдсэн Төсөл  

Тайлан боловсруулсан: 
НАТУР ФРЕЙНДЛИ ХХК 

ХҮСНЭГТ 7 - 1. ОРЧНЫ ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХӨТӨЛБӨР 
Хяналт-шинжилгээ хийх 

үзүүлэлтүүд 
Хяналтын цэгийн 

байршил Хугацаа ба давтамж Зардал, 
мян.төг/жил 

Баримтлах стандарт ба арга, 
аргачлал 

1. АГААРЫН ЧАНАР 
Цаг уурын үзүүлэлтүүд:   
Температур, харьцангуй чийг, 
даралт, салхины хурд ба чиглэл, 
нарны цацраг, хур тунадас, цасны 
ууршилт 

 
 
Уурхайн талбайн хэмжээнд (6709А 
лицензийн талбай) 
 

 
 
Улирал тутам 

 
 
60000.0 
 

UT30 цаг уурын автомат станц, 
холбогдох компьютер систем (2003 
оноос хойш ажиилаж байгаа), 
Campbell Scientific,  

Агаар дахь тоосжилтын хяналт: 
Нийт тоос (TSP), PM2.5, PM10 
Тоосны уналт 

 
Бохирдлын цэгэн эх үүсвэр: 
TSP, SOх, NOx, COх 

 

 

 
Үнэр 
 

DMP 1:  N 647596,  E 4767983 
DMP 2:  N 657245,  E 4763349 
DMP 3:  N 655696,  E 4758786 
DMP 4:  N 647169,  E 4757121 
DMP 5:  N 645913,  E 4782275 
-ДТС-ын цэгэн эх үүсвэр, үнсэн сан 
-Дизель станцын орчим 
-Бетон зуурмагийн чулуулаг олборлох 
карьерын талбайн орчим 
-БУЦБ-ийн орчим  

-Шинжилгээг PM2.5, 
PM10 гэсэн 2 
үзүүлэлтээр, тус бүр 
нэг удаад 24 цагийн 
турш, сар бүр хэмжих, 
тоосны уналтыг сард 1 
удаа, 5 цэг дээр 
хэмжих 

Сар тутам 

Жилд 2 удаа, 
бутлуурын цехийн 
орчимд улиралд 1 
удаа 
Сар тутам 
2 сар тутам 
Сар тутам 

 
150000.0 
 
 
 

250000.0 
 
60000.0 
40000.0 
20000.0 
20000.0 

- MNS3113:1981. Агаар мандлын 
бохирдлыг хэмжих аргачлалын 
ерөнхий шаардлага 
- MNS0017-2-3-16:1988. Агаар мандал-

Хот, суурингийн агаарын бохирдлын 
шинжилгээ  

- MNS3384:1982. Агаар мандал-
Агаарын дээжилт шинжилгээ  

- MNS3113:1981. Хорт утааны 
ялгаралтыг хэмжих арга  

- MNS5061:2001. Нүүрс хүчлийн хий-
CO2 тодорхойлох эзлэхүүний арга  

- MNS0012-014:1991. Ажлын байрны 
агаар-Бичил орчинг шинжлэх арга  

- MNS0012-1-015:1987. Чимээ 
шуугиан–Ажлын байрны чимээ 
шуугианыг хэмжих арга  

- MNS0017.2.5.12:8988. Хүхэрлэг хий-
SO2 шинжлэх ТХМ буюу аэрозалины 
арга  

- MNS0017.2.5.11-1998. Азотын давхар 
исэл 

2. ГАДАРГЫН БОЛОН ГАЗРЫН ДООРХИ УС 
Гадаргын ус, булаг, задгай ус 
болон гар худгуудад:  

Эвдэрсэн байгалийн урсац дээр 
бичиглэл хийх түүний хэмжээсүүдийг 
тодорхойлох (урсацын урт, өргөн, 

 
1.Уурхайн талбайн хэмжээнд (6709А 
лицензийн талбай) 
 
2.Ундай голын голдирол руу цутгадаг 

 
 
Сар бүр 
 

 
 
180000.0 
 
 

- MNS0900:1992 Ундны ус-Ундны усны 
хяналт шинжилгээ  

- MNS3935:1986 Ундны ус-Усны 
шинжилгээнд тавигдах шаардлага  

- MNS3936:1986 Ундны ус болон 
үйлдвэрийн ус-Тухайн талбарт нь 
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Нэгдсэн Төсөл  

Тайлан боловсруулсан: 
НАТУР ФРЕЙНДЛИ ХХК 

Хяналт-шинжилгээ хийх 
үзүүлэлтүүд 

Хяналтын цэгийн 
байршил Хугацаа ба давтамж Зардал, 

мян.төг/жил 
Баримтлах стандарт ба арга, 

аргачлал 
зузаан, хурд, өнгөрөлт, усны 
түвшин); 
 

түр зуурын урсацууд 
 

 
 

шинжилгээ хийх  
- MNS4432:1997 Ундны ус-Хуурай 

үлдэгдлийн хэмжээг тодорхойлох  
- MNS3934:1986 Ундны болон 

үйлдвэрийн ус-Химийн шинжилгээ 
хийх-дээж авах, хадгалах, зөөвөрлөх  

- MNS5667-10:2001 Усны чанар-Дээж 
авах-2-р бүлэг. Хаягдал уснаас дээж 
авах  

- MNS5667-2:2001 Усны чанар-Дээж 
авах-2-р бүлэг Дээж авах арга  

- MNS4867:1999 Усны чанар-Дээж 
авах-3-р бүлэг Авсан дээжийг 
зөөвөрлөх, хадгалах арга 

 

Төслийн талбай болон Ундайн 
голдирол, хуурай сайрын дагуух 
гадаргын усны булаг бага гүний гар 
худгуудад;  

Булгийн ундарга, гар худаг дахь 
усны түвшинг тодорхойлох 

Булаг, задгай: Бор овоо, Хөх хад, 
Мааньт, Бурхант, Бундангийн задгай, 
Хар хад-6 
Гар худгууд: Хэрс, Халив шанд, Хоѐр 
модны худаг, Хөх хад, Мааньтын 
худгууд, Ундайн сайрын дагуу- 18 
Цооногууд: Ус зайлуулах, усны 
түвшин бууруулах цооногууд- 58 

Сар тутам 275000.0 

Гадаргын болон газрын доорхи 
усны чанар: 
 
pH, TDS, нийт хатуулаг, ууссан 
хүчилтөрөгч, БХХ, ХХХ, Ca, Mg, Na, 
K, SO4, NO2, NO3, NH4, As, Cd, Cu, 
Hg, Pb, Zn, Cr, Fe, Ni, амт, үнэр, өнгө  
 

Булгууд: Бор овоо, Хөх хад, Мааньт, 
Бурхантын булгуудад; 
Гар худгууд:  Хэрс, Халив шанд, Хоѐр 
мод, Хөх хад, Мааньтын худгуудад; 
 

 
 
Сар тутам 
 
 
 
 

 
 
250000.0 
 
 
 
 

 
 
Фотомониторинг 
 
Түвшин хэмжих 
 
 
Түвшин хэмжих 
 
pH, TDS, нийт хатуулаг, Ca, Mg, Na, 
K, SO4, NO2, NO3, NH4, As, Cd, Cu, 
Hg, Pb, Zn, Cr, Fe, Ni, амт, үнэр, өнгө 
г.м 

Гүний хоолойн газрын доорхи усны 
эх үүсвэр, ус хангамжийн шугам 
хоолойн дагуу: 
Гадаргын ус: Цагаантолгой 
Гар худгууд:  Харцав, Хэмгий, 
Сэвхүүл, Бага мод, Өрөлбийн, 
Баятын, Үүдийн зэрэг 55 худаг 
Цооногууд: Ажиглалтын 46 цооногийн 
84 цэг дээр 
 
Гүний хоолойн газрын доорхи усны 
ордын талбайд орших худгууд болон 
цооногуудаас нийт 101 дээж авах 

 
 
 
Сар тутам 
 
Сар тутам 
 
Малчдын ашиглаж буй 
худгуудын ойролцоох 
их, бага гүнтэй 12 
цооногт сар бүр, 
бусад цооногт улирал 
тутам 

 
 
 
 
 
 
 
280000.0 
 
 
 
350000.0 

 



  
 
 
 

III-113 
 
 

 
 

ОЮУ ТОЛГОЙ ХХК, БОНБНҮ-ний тайлангийн нэмэлт тодотгол – Оюу Толгойн 
Ордоос Зэс, Алт Олборлох, Боловсруулах Төслийн Өргөтгөл Шинэчлэлтийн 

Нэгдсэн Төсөл  

Тайлан боловсруулсан: 
НАТУР ФРЕЙНДЛИ ХХК 

Хяналт-шинжилгээ хийх 
үзүүлэлтүүд 

Хяналтын цэгийн 
байршил Хугацаа ба давтамж Зардал, 

мян.төг/жил 
Баримтлах стандарт ба арга, 

аргачлал 
Жилд 1 удаа, нийт 
101 дээж 

 
 
 
 
 
 
 
pH, TDS, нийт хатуулаг, Ca, Mg, Na, 
K, SO4, NO2, NO3, NH4, As, Cd, Cu, 
Hg, Pb, Zn, Cr, Fe, Ni, амт, үнэр, өнгө 
г.м 
 
 
Нийт бичил биетний тоо 100 мл дахь 
дулаансаг колиформ, эмгэг 
төрүүлэгч бичил биетэн 

Галбын говийн газрын доорхи 
усны эх үүсвэрийн талбайд: 
Гар худгууд:  Нийт 8 худаг 

Цооногуд: Нийт 5 (GG43, GG46, GG19, 
GG2, GG5) бүлэг цооногийн 12 цэг 
дээр 
Галбын говийн газрын доорхи усны эх 
үүсвэрийн талбайд орших 8 худаг 
болон 5 бүлэг цооногоос нийт 13 дээж 

ОТ төслийн талбайд  (6709А 
лицензийн талбай): 

Ашиглаж байгаа усны эх үүсвэрүүд, 
гал зуухны усанд: 
1. КЭМП-ийн гал зуух 
2. Шөлний тогоо 
3. КЭМП-ийн гал тогооны угаалтуур 
4. КЭМП-ийн гал тогооны нарийн 
боовны өрөөний гоожуур 
5.СС-04 худаг 
6. СС-05 худаг 
7. КЭМП-ийн төв усан хангамжийн 
танк 
8. СС-1 худаг усан хангамжийн танк 
9.Межер худаг (OTRC-938) 
10. Camel худаг 
11. СС-03 худаг 
12. СС-02 худаг 
13. OTRC-218 худаг 

Ус хэрэглэж буй хэсгүүдийн 

 
 
 
Сар тутам 
 
Улирал тутам 
 
Жилд 1 удаа 
 
 
 
 
 
 
Сард 26 дээж 
(14 хоногт 1 удаа) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
115500.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1092000.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
 
 
 

III-114 
 
 

 
 

ОЮУ ТОЛГОЙ ХХК, БОНБНҮ-ний тайлангийн нэмэлт тодотгол – Оюу Толгойн 
Ордоос Зэс, Алт Олборлох, Боловсруулах Төслийн Өргөтгөл Шинэчлэлтийн 

Нэгдсэн Төсөл  

Тайлан боловсруулсан: 
НАТУР ФРЕЙНДЛИ ХХК 

Хяналт-шинжилгээ хийх 
үзүүлэлтүүд 

Хяналтын цэгийн 
байршил Хугацаа ба давтамж Зардал, 

мян.төг/жил 
Баримтлах стандарт ба арга, 

аргачлал 
гоожуурын усанд: 

1. КЭМП-ийн оффис (эр 00) 
2. ЭМААБОАБ болон эмнэлгийн 
оффис (эр 00) 
3. GIS оффис 
4. Шинэ угаалга 
5. Бойлерын өрөө 
6. Баар 
7. Блок-А 
8. Блок-B 
9. Блок-C 
10. Блок-D 
11. Блок-E 
12. Блок-F 
13. Блок-G 
14. Мастер гэр -17 
15. VIP Блок-3 
16. SS Блок-10 
17. СС-3 хойт (эр 00) 
18. Агуулах (эм 00) 
19. Говь оффис (00) 
20. Засварын цех (00) 
21. ОТ КЭМП (эр 00) 
22. Уурхай-1 
23. Угаалга 
24. Уурхай-1 оффис (00) 
25. Нисэх (00) 
26. TOYOTA (00) 
27. Хойт хаалга (00) 
28. ШТС (00) 
29. Бутлуурын уурхай оффис (00) 
30. Бутлуурын уурхайн зуух (00)  
31. СС-3 хойт (эр 00) 

 
 
Сард 1 удаа, 
(нийт 33 дээж) 

 
 
115500.0 



  
 
 
 

III-115 
 
 

 
 

ОЮУ ТОЛГОЙ ХХК, БОНБНҮ-ний тайлангийн нэмэлт тодотгол – Оюу Толгойн 
Ордоос Зэс, Алт Олборлох, Боловсруулах Төслийн Өргөтгөл Шинэчлэлтийн 

Нэгдсэн Төсөл  

Тайлан боловсруулсан: 
НАТУР ФРЕЙНДЛИ ХХК 

Хяналт-шинжилгээ хийх 
үзүүлэлтүүд 

Хяналтын цэгийн 
байршил Хугацаа ба давтамж Зардал, 

мян.төг/жил 
Баримтлах стандарт ба арга, 

аргачлал 
32. СС-3 А гэр (эр 00) 
33. СС-3 В гэр (эр 00) 

 
 
Усны температур, үнэр, pH, О2, 
БХХ5, ХХХ, перманганатын исэлдэх 
чанар,   жинлэгдэх бодис, ууссан 
давс, өөх тос,   NH4-N, NO2-N, NO3-N, 
PO4-P, Cl, эмгэг төрөгч нян г.м  
 

Бохир ус цэвэрлэх байгууламж:  
БУЦБ-д орж буй бохир ус болон 
цэвэрлэгдээд гарч буй усанд 
 

Стандартад заасан 
бүх үзүүлэлтүүдийг эх 
үүсвэр тус бүрээс 
улиралд нэг удаа 
 
pH, О2, БХХ5, ХХХ, 
перманганатын 
исэлдэх чанар, 
жинлэгдэх бодис, нийт 
ууссан давс, 
температур, үнэр, 
өнгө, тунгалагшил 
болон 1.0 см3 усан 
дахь бактерийн тоо, 
эмгэг төрүүлэгч 
бактер зэрэг 
үзүүлэлтүүдийг зуны 
улиралд сар тутам 

 
 
 
 
 
120000.0 

“Усны тухай” хууль: 
24-р зүйл: 24.1.1, 24.1.2; 
34-р зүйл: Усны барилга 
байгууламж 

“Хот, суурины ус хангамж, ариутгах 
татуургын ашиглалтын тухай 
хууль”: 
13-р зүйл: 13.1, 13.2, 13.3. 

MNS (ISO) 5667-10:2001 

“Усны чанар.дээж авах. 10-р бүлэг. 
Хаягдал уснаас дээж авах заавар”. 

 



  
 
 
 

III-116 
 
 

 
 

ОЮУ ТОЛГОЙ ХХК, БОНБНҮ-ний тайлангийн нэмэлт тодотгол – Оюу Толгойн 
Ордоос Зэс, Алт Олборлох, Боловсруулах Төслийн Өргөтгөл Шинэчлэлтийн 

Нэгдсэн Төсөл  

Тайлан боловсруулсан: 
НАТУР ФРЕЙНДЛИ ХХК 

Хяналт-шинжилгээ хийх 
үзүүлэлтүүд 

Хяналтын цэгийн 
байршил Хугацаа ба давтамж Зардал, 

мян.төг/жил 
Баримтлах стандарт ба арга, 

аргачлал 
Хүчиллэг урсацын бохирдол, 
уурхайн бусад объектуудад: 
ХXO болон ХХБ-д явагдах 
геохимийн процесс, хүчиллэг 
чулуулгийн урсацыг хөтөлбөрийн 
дагуу хянаж, баталгаажуулах; 

-ХХБ болон ХЧО тус бүрт 9 хүртэл 
тоотой хяналтын цооногийг өрөмдөх; 

-pH, TDS (нийт ууссан давс), нийт 
хатуулаг, ууссан хүчилтөрөгч, БХХ, 
ХХХ, Ca, Mg, Na, K, SO4, NO2, NO3, 
NH4, As, Cd, Cu, Hg, Pb, Zn, Cr, Fe, 
Ni, амт, үнэр, өнгө 

Хаягдал чулуулгийн овоолгууд, 
хаягдал хадгалах байгууламж, карьер, 
ухмалууд болон бага агуулгатай 
хүдрийн овоолгуудад 

 

-Хаягдлын овоолгууд болон ХХБ-ын 
хяналтын цооногуудад (зураг төсөлд 
тусган, өрөмдөж тоноглосон 
худгуудад); 

-Хог хаягдал булах газрын хяналтын 
цооногуудад  (зураг төсөлд тусган, 
өрөмдөж тоноглосон худгуудад); 

Хүчиллэг чулуулгийн 
урсацыг хянаж, 
зохицуулах хөтөлбөрт 
тусгасны дагуу болон 
үйл ажиллагаанаас 
хамаарч сонголтоор 
 
Үйл ажиллагааны 
явцад 
сар тутам 
хэрэв онцгой нөхцөл 
байдал үүсвэл өдөр 
тутам эсвэл долоо 
хоног тутам 

 
 
30000.0 
 
 
 
 
 
42000.0 
 
 
 
 

  

3. ХӨРСӨН БҮРХЭВЧ 
 
-Хөрсний бохирдол, ялзмагийн 
агууламж, pH, давсжилт, чийгшил,  
NO3-N, P2O5, K2O,  

pH, нийт азот, нийт фосфор, 1.0 см3 
дэх бактер, эмгэг төрүүлэгч нян  

Нефть, нефтийн бүтээгдэхүүн, 
нүүрсустөрөгчид, Pb  

OТ төслийн талбайн хэмжээнд 
(6709А лицензийн талбай): 

ДТС, ШТС, БУЦБ, Бутлах цех, Босоо 
ам-1 болон хаягдлын цэг орчим 

БУЦБ-аас гарч буй лагт болон КЭМП-
ийн орчимд 

ШТС, шатахуун ачих, буулгах талбай 

 
 
Улиралд нэг удаа 

 

Жилд 1 удаа 

 
Жилд 1 удаа 

 
 
80000.0 
 
 
8000.0 

 
8000.0 

Дээжлэлт хийхэд MNS:3297:1991 

“Ариун цэврийн тухай” хууль: 7-р 
зүйл: 7.4, 7.5 
 
- MNS3985-87 Хөрсний ариун цэврийн 

байдлын үзүүлэлтийн нэр, төрөл  
- MNS3310-91 Хөрсний агро химийн 

үзүүлэлтийг тодорхойлох  
- MNS2305-94 Дээж авах, савлах, 

тээвэрлэх, хадгалах журам  
- MNS(ISO)4814:1999. Атом 

Шингээлтийн Спектрометрээр 
шинжилгээ хийх 

 

Физик шинж чанар, органик бодис, 
нийт азот, карбонат, Ca, Mg, P2O5, 
K2O, pH, Pb, Cd, As, Zn, Ge 

ОТ-Гашуун Сухайтын замын дагуу, 
Бор хошуу, Хонгорын овоо, Цагаан 
хад, Гашуун Сухайтын хилийн боомт  

 
Жилд 1 удаа 

 
70000.0 

 
Чийгшилт 
 
 

Булан Сухайт (Галбын говь), Ундайн 
сайрын зүүн дэнж, Галбын говийн зүүн 
хойт хэсэг, Гүний усны худаг, Талын 
Бор овоо, Алаг Баян уулын урд 

 
Жилд 2 удаа (хавар, 
намар) 
 

 
 
 
25000.0 



  
 
 
 

III-117 
 
 

 
 

ОЮУ ТОЛГОЙ ХХК, БОНБНҮ-ний тайлангийн нэмэлт тодотгол – Оюу Толгойн 
Ордоос Зэс, Алт Олборлох, Боловсруулах Төслийн Өргөтгөл Шинэчлэлтийн 

Нэгдсэн Төсөл  

Тайлан боловсруулсан: 
НАТУР ФРЕЙНДЛИ ХХК 

Хяналт-шинжилгээ хийх 
үзүүлэлтүүд 

Хяналтын цэгийн 
байршил Хугацаа ба давтамж Зардал, 

мян.төг/жил 
Баримтлах стандарт ба арга, 

аргачлал 
 
Температур 

хөндий, Амттайн тойрмын баруун 
хэсэг   
Гүний хоолойн усан хангамжийн 
шугам хоолойн дагуу хяналтын цэг-1 
дээр 

 
 
Сард 1 удаа 

4. УРГАМЛАН НӨМРӨГ 
 
 
-Хяналтын талбай дахь ургамлын 
төрөл зүйл, бүрхэц %, бодгалиудын 
тоо;  
 
-Ургамлын дундаж өндөр, см;  
 
-Газрын гадаргуугаас дээшхи 
ургамлын биомасс,  кг/гa;   

OТ төслийн талбайн хэмжээнд 
(6709А лицензийн талбай): 

1. Plot1.  N 4767520;  E 645504;   
2. Plot 2. N 4769743;  E 653934;  
3. Plot 3. N 4763465;  E 657081;  
4. Plot 4. N 4758955;  E 655963;  
5. Plot 5. N 4760131;  E 644691;  
6. Plot 6. N 4769772;  E 647910;  
7. Plot 7. N 4756723;  E 658510; 

 
 
 
 
 
Жил тутам 
 

 
 
 
 
 
65000.0 
 

-Сансрын холбооны утас 
Satellitephone 
-Байрлал тогтоох багаж GPS 
-Компас 
-Клинометр налуу хэмжигч 
-Дижитал фотоаппарат  
-Туузан метр, 50 м урттай 
-Хатгуур, 50 см урттай 
-Гадас, шон, 120 см урттай 
-Фотозургийн самбар 
-Хээрийн судалгааны маягт: 
  А.LPI аргаар бүрхэц  тодорхойлох 
маягт 
   Б.Ургамал хоорондын зайн 
бичиглэлийн маягт 

 
 

Нутгийн ургамлыг тарималжуулах, 
үрийг нь цуглуулж нөхөн 
сэргээлтийн ажилд ашиглах 

Хашааны зүүн хойт өнцөгт, Говь 
оффис болон буцааж булсан зумпийн 
талбайд 

 
Жил тутам 

Нөхөн 
сэргээлтийн 
зардалд 
тусгагдсан 

 

Ургамалжилтын нягтшил, 25 м2 
талбай дахь зүйлийн тоо, биомасс 

ОТ-Гашуун Сухайтын замын дагуу: 

N 4733527;  E 667203; Жавхлантын 
зоо 
N 4725142;  E 700695; Хонгорын овоо 
N 4711837;  E 712343; Цагаан хад-
дэрстэй 
N 4713793;  E 710885; Цагаан хад-

 
 
 
Жил тутам 125000.0 

Дээрхтэй ижил 



  
 
 
 

III-118 
 
 

 
 

ОЮУ ТОЛГОЙ ХХК, БОНБНҮ-ний тайлангийн нэмэлт тодотгол – Оюу Толгойн 
Ордоос Зэс, Алт Олборлох, Боловсруулах Төслийн Өргөтгөл Шинэчлэлтийн 

Нэгдсэн Төсөл  

Тайлан боловсруулсан: 
НАТУР ФРЕЙНДЛИ ХХК 

Хяналт-шинжилгээ хийх 
үзүүлэлтүүд 

Хяналтын цэгийн 
байршил Хугацаа ба давтамж Зардал, 

мян.төг/жил 
Баримтлах стандарт ба арга, 

аргачлал 
тоорой 
N 4713795;  E 710926; Цагаан хад-
дэнж 
N 4743289;  E 701456; ГГ баруун 
хөндий 

 
Ургаталжилтын нягтшил, хяналтын 
талбай дахь зүйлийн тоо, биомасс 

Гүний хоолойн дахь ус татах шугам 
хоолойн дагуу: 

1. WTPVM-1     N 4798658;  E 682693; 
2. WTPVM-1     N 4804989;  E 684799; 
3. WTPVM-1     N 4810268;  E 692583; 
4. WTPVM-1     N 4812614;  E 698938; 
5. WTPVM-1     N 4811786;  E 701865; 
 
N 4798658;  E 682693;  Хүнхэрийн зааг 
N 4804989;  E 684799;  Шар тохой 
N 4810268;  E 692583;  Ундайн сайр 
N 4812614;  E 698938;  Булан Сухай 
N 4811786;  E 701865;  Дайчингийн заг 

 
 
 
 
 
 
Жил тутам 125000.0 

Дээрхтэй ижил 

 
Хайлаас, Сухай зэрэг модны 
бодгалийн тоо 

ОТ-н лицензийн талбайн төвөөс 20 км 
радиус бүхий талбайд хайлаасны 
тооллогыг, Хэмгийн худгийн орчим 
дахь сухайн овог  

 
5 жил тутам 

 
120000.0 

- Байрлал тогтоох багаж GPS 
-Дижитал фотоаппарат  
-Хээрийн судалгааны маягт 

 
Бэлчээрийн ургамлын гарц 

Гүний хоолой дахь 10-аас цөөнгүй 
малчин өрхөөс санал асуулгын хуудас 
бөглүүлэх 

 
Жил тутам 

 
15000.0 

 

5. АМЬТНЫ АЙМАГ 
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ОЮУ ТОЛГОЙ ХХК, БОНБНҮ-ний тайлангийн нэмэлт тодотгол – Оюу Толгойн 
Ордоос Зэс, Алт Олборлох, Боловсруулах Төслийн Өргөтгөл Шинэчлэлтийн 

Нэгдсэн Төсөл  

Тайлан боловсруулсан: 
НАТУР ФРЕЙНДЛИ ХХК 

Хяналт-шинжилгээ хийх 
үзүүлэлтүүд 

Хяналтын цэгийн 
байршил Хугацаа ба давтамж Зардал, 

мян.төг/жил 
Баримтлах стандарт ба арга, 

аргачлал 
 
 
 
Зүйлийн бүрдэл, тэдгээрийн тоо 
толгойн өөрчлөлт, нүүдэл, 
хөдөлгөөн, амьдралын хэлбэр, 
хугацаа    

Нүүдэл хөдөлгөөнтэй төрөл 
зүйлүүдэд:  

Улаан толгой, Улаан толгойн худаг, 
Хөх хад, Мааньт, Бурхантын булгууд 
болон их гэр орчимд; 

Хэвлээр явагсад, мөлхөгчид:  

Төслийн талбай дахь Дугат худаг, 
түүний орчимд; 

Сээр нуруугүйтнүүд:  

Төслийн талбайд 

Шувууд:  

Төслийн талбай, түүний ойр орчимд 
бүхэлд нь хамруулан 

 
 
 
 
Үйл ажиллагааны 
эхний 
5 жилд жил бүр, 
цаашдаа шаардлага 
гарсан үед 
 

 
 
 
 
 
150000.0 

 
 
Төслийн талбай, түүний ойр 
орчимд ажиглалт хийж, тэмдэглэл 
хөтлөх;  
Хяналт шинжилгээний бүх үр дүнг 
мэдээллийн баазад оруулах; 
-ШУА-ийн Биологийн Хүрээлэнгийн 
хээрийн бичиглэл хийх загвараар 

6. ДУУ ЧИМЭЭ БА ДОРГИО ЧИЧИРГЭЭ 

 
Гадаад орчны дуу чимээ 
 

ОТ төслийн талбайд  (6709А 
лицензийн талбай): 

-Оюу Толгойн 6709А лицензийн тусгай 
зөвшөөрлийн  хилээс 2-оос доошгүй 
км зайд; 
 

 
Уурхайн үйл 
ажиллагаа эхлэхэээс 
өмнө суурь 
үзүүлэлтийг тогтоох,  
үйл ажиллагааны 
туршид тодорхой 
горимоор хянаж байх; 
 

 

-Тэсэлгээнээс үүдэн эвдэрсэн 
объектод зураг авалт хийх; 
-Тэсэлгээний талбай, түүний 
орчимд хяналтын цамхаг байгуулж, 
тэнд тэсэлгээ 
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ОЮУ ТОЛГОЙ ХХК, БОНБНҮ-ний тайлангийн нэмэлт тодотгол – Оюу Толгойн 
Ордоос Зэс, Алт Олборлох, Боловсруулах Төслийн Өргөтгөл Шинэчлэлтийн 

Нэгдсэн Төсөл  

Тайлан боловсруулсан: 
НАТУР ФРЕЙНДЛИ ХХК 

Хяналт-шинжилгээ хийх 
үзүүлэлтүүд 

Хяналтын цэгийн 
байршил Хугацаа ба давтамж Зардал, 

мян.төг/жил 
Баримтлах стандарт ба арга, 

аргачлал 
 
Тэсэлгээний чимээ, цууриа 
 
 
 
 
 
Газрын чичиргээ, доргилт 
 
 
 
Ажлын байрны дуу, чимээ 

Ойр орчимд байнга болон түр 
нутагладаг айлын орчимд, тэсэлгээ 
хийгдэж байгаа байршлын ойр 
орчмын барилга байгууламжид болон 
бусад шаардлагатай газруудад;  

Тэсэлгээ хийж байгаа байршлын ойр 
орчмын барилга байгууламж болон 
бусад шаардлагатай газруудад; 

Дуу чимээ, доргио чичиргээ бүхий 
ажлын байранд. 

 
-Эхний тэсэлгээний 
үед ойр орчмын 
барилга байгууламж, 
хүн амын амьдардаг 
газруудад болон 
бусад шаардлагатай 
газруудад; 

-Эхний тэсэлгээний 
үед чичирхийллийг 
хэмжих, цаашид 
шаардлагатай үед 
хэмжилт хийх 

 

 
35000.0 
 
 
 
 
35000.0 
 
 
55000.0 

хийсэн он сар, цаг, минт, сек, 
тэсэлгээний үеийн фото зураг, 
дүрс бичлэг, агаарын цохилтын 
хүч, газрын чичирхийлэл, 
шидэгдсэн чулууны тоо, хэмжээ, 
унасан зай, чулуулгийн геологийн 
тогтоц, бүтцийг Дэлхийн Банкны 
дуу чимээний стандарт 
B&K2238E Mediator Sound level 
meter 

7. ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ХЯНАЛТ 
Ажилд орохоос өмнөх эрүүл 
мэндийн үзлэг; 

 Эрүүл мэндийн явцын үзлэг; 

Ажлын байрны нөхцөл (агаар, гэрэл, 
тоос, дулаан, чийг, үнэр, чимээ 
болон бусад шаардлагатай 
үзүүлэлтүүд)  

- тогтоосон газарт 
 
- тогтоосон газарт 
 
- бүх ажлын байруудад 

-Ажилд орохын өмнө 
болон шаардлагатай 
үед; 

- Газар дор ажилладаг 
хүмүүст жилд нэгээс 
доошгүй удаа, бусад 
газарт ажилладаг 
хүмүүст 3 жил тутам. 

 
60000.0 
 
80000.0 

Ажлын байрын эрүүл ахуй, 
хөдөлмөрийн нөхцөл, аюулгүй 
ажиллагааны талаар баримталдаг 
Монгол Улсын стандартууд  

Орчны хяналт-шинжилгээний  хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах нийт зардал 
(урьдчилсан байдлаар) 4506000.0 мян.төг буюу 3503.9 мян. ам.доллар 

Тэмдэглэл: MNT*- Монгол банкны мөнгөн тэмдэгт – мян.төг    1USD = 1286 MNT (2010.11.05) 
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ОЮУ ТОЛГОЙ ХХК, БОНБНҮ-ний тайлангийн нэмэлт тодотгол – Оюу Толгойн 
Ордоос Зэс, Алт Олборлох, Боловсруулах Төслийн Өргөтгөл Шинэчлэлтийн 

Нэгдсэн Төсөл  

Тайлан боловсруулсан:
НАТУР ФРЕЙНДЛИ ХХК 

БҮЛЭГ 8. ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН ОРЧИН 
 

(Холбогдох хууль, дүрэм, журам, стандартуудын жагсаалт) 

8.1. Байгаль орчны салбарын гол хуулиуд 
 
ДД Хуулийн нэр Батлагдсан он 
1 Газрын хэвлийн тухай хууль УИХ, 1988 
2 Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хууль УИХ, 1994 
3 Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль УИХ, 1995 
4 Агаарын тухай хууль УИХ, 1995 
5 Ус, рашааны нөөц ашигласны төлбөрийн тухай хууль УИХ, 1995 
6 Байгалийн ургамлын тухай хууль УИХ, 1995 
7 Газрын төлбөрийн тухай хууль УИХ, 1997 
8 Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн орчны бүсийн тухай хууль УИХ, 1997 
9 Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хууль УИХ, 1998 

10 
Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн орлогоос байгаль орчныг 
хамгаалах, байгалийн нөөцийг нөхөн сэргээх арга хэмжээнд 
зарцуулах хөрөнгийн хувь хэмжээний тухай хууль 

УИХ, 2000 

11 Амьтны аймгийн тухай хууль УИХ, 2000 
12 Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль УИХ, 2001 
13 Газрын тухай  хууль УИХ, 2002 

14 Ховордсон амьтан, ургамал, тэдгээрийн гаралтай эд зүйлийн 
гадаад худалдааг зохицуулах тухай хууль УИХ, 2002 

15 Ахуйн болон үйлдвэрлэлийн хог хаягдлын тухай хууль УИХ, 2003 
16 Усны тухай хууль УИХ, 2004 

17 Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн эргэлтэд хяналт 
тавих тухай хууль УИХ, 2004 

18 Ашигт малтмалын тухай хууль УИХ, 2006 
19 Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай хууль УИХ, 2006 
20 Агаарын бохирдлын төлбөрийн тухай хууль УИХ, 2010 
 

8.2. Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол  
 
ДД Тогтоолын нэр Батлагдсан 

1 

”Газрын төлбөрийн хуулийг хэрэгжүүлэх  
 зарим арга хэмжээний тухай “  
-“Монгол Улсын газрын нэгдмэл сангийн  
 үнэлгээний тойргийн хуваарь” /1 дүгээр хавсралт/ 
-“Хот тосгон, бусад суурин газрын зэрэглэл,  
тэдгээрийн нэг гектарын суурь үнэлгээ, жилийн  
төлбөрийн дээд, доод хязгаар”  /2 дугаар хавсралт/ 
-“Хөдөө аж ахуйн газрын үнэлгээний тойрог 
бүрийн  1.0 гектарын суурь, үнэлгээ, жилийн төлбөрийн доод 
хязгаар”/3 дугаар хавсралт/ 

ЗГТ-1997/152 

2 Үнэт металлын сорьц тогтоох, эрдэнийн чулууны чанар 
тодорхойлох, тэдгээрийг бүртгэх журам ЗГТ-1997/245 

3 Байгаль орчинд халгүй технологи нэвтрүүлсэн иргэн, аж 
ахуйн нэгж, байгууллагыг урамшуулах журам 

ЗГТ-1998/95 

4 Ус ашигласны төлбөрийн хувь хэмжээг тогтоох тухай  ЗГТ-2005/7 

5 Ашигт малтмал олборлох ажлыг байгаль орчинд сөрөг 
нөлөөлөл, хохирол багатай явуулах хөтөлбөр ЗГТ-2006/309 

6 “Хуулиудыг хэрэгжүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний ЗГТ-2003/28 
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ОЮУ ТОЛГОЙ ХХК, БОНБНҮ-ний тайлангийн нэмэлт тодотгол – Оюу Толгойн 
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Нэгдсэн Төсөл  

Тайлан боловсруулсан:
НАТУР ФРЕЙНДЛИ ХХК 

тухай” 
-“Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа хийх 
журам”  /1 дүгээр хавсралт/ 
-“Газрын нэгдмэл сангийн тайлан гаргах журам”  2 дугаар 
хавсралт/ 
-“Газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд авах, гаргах журам /4 
дүгээр хавсралт/  
-“Газар өмчлүүлэх, эзэмшүүлэх, ашиглуулах дуудлага 
худалдаа явуулах журам” /6 дугаар хавсралт/ 
-“Газар эзэмшүүлэх төсөл сонгон шалгаруулалт явуулах 
журам /7 дугаар хавсралт/ 
-“Аж ахуйн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх зориулалтаар 
эзэмшүүлэх  газрын дээд хэмжээ” /8 дугаар хавсралт/ 

7 
“Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээ олгох, бусдад 
шилжүүлэх, гэрчилгээний хугацааг сунгахад төлөх 
хураамжийн хэмжээ” 

ЗГТ-2003/205 

 

8.3. Байгаль орчны дүрэм, журам 
 
ДД Дүрэм, журмын нэр Батлагдсан 

1 
Байгаль орчинд халгүй технологи нэвтрүүлсэн 
иргэн, аж ахуйн нэгж,байгууллагыг урамшуулах 
журам   

Засгийн газрын 1998 оны 
95 дугаар тогтоолын 
хавсралт 

2 

Хайгуулын болон ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл 
эзэмшигчийн байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн 
сэргээх талаар хүлээсэн үүргээ биелүүлэх 
баталгааны тусгай дансны  гүйлгээнд хяналт тавих 
журам  

Байгаль орчны сайдын 
2007 оны 6 дугаар тушаал 

3 
Химийн хорт болон аюултай бодисыг хадгалах, 
тээвэрлэх, ашиглах, устгах журам 
 

Байгаль орчны сайд, 
Эрүүл мэндийн сайд, 
Онцгой  байдлын асуудал 
эрхэлсэн  сайдын  
2007оны 151/126/ 52 
дугаар хамтарсан  
тушаалын  хавсралт 

4 
Орчны бохирдлыг бууруулах, уул уурхайн нөхөн 
сэргээлтийг эрчимжүүлэх зарим арга хэмжээний 
тухай  

/Байгаль орчны сайдын 
албан даалгавар/ 

5 Усны мэдээллийн сан болон улсын усны кадастрыг 
бүрдүүлэх үзүүлэлт, хөтлөх журам 

Байгаль орчны сайдын 
2006 оны 180 тоот 
тушаал/ 

6 Усны тоо бүртгэл явуулах журам  Байгаль орчны сайдын 
2006 оны 269 тоот тушаал 

7 Ус ашиглах эрхийн бичгийн загвар  Байгаль орчны сайдын 
2006 оны 298 тоот тушаал 
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Тайлан боловсруулсан:
НАТУР ФРЕЙНДЛИ ХХК 

8.4. Геологи, уул уурхайд мөрдөгдөх дүрэм, журам 
 
ДД Дүрэм, журмын нэр Батлагдсан 

1 
Алт олборлож угаах, хүлээлцэх, хадгалах, 
хамгаалах, тээвэрлэх, улсад тушаах 
үлгэрчилсэн дүрэм   

Сангийн, Геологи Эрдсийн 
баялгийн сайдын 1993 оны 
252/176 дугаар тушаал 

2 
Үнэт металлын сорьц тогтоох, эрдэнийн 
чулууны чанар тодорхойлох, тэдгээрийг бүртгэх 
журам  

Засгийн газрын 1997 оны 245 
дугаар тогтоол 

3 Ашигт малтмал ашиглах лиценз эзэмшигчдээс 
ирүүлэх мэдээ тайлан  

АМХЭГ-ын дарга, ГУУУХА-ны 
даргын хамтарсан 1997 оны 
45/08 тоот тушаал 

4 Уурхайн талбайн хилийг тогтоож шав тэмдэг 
тавих техникийн шаардлага 

ГУУУХА-ны даргын 1998-04-
30-ны өдрийн 8 дугаар 
тушаал  

5 Ашигт малтмалын хайгуулын ажлын үр дүнгийн 
тайлангийн агуулга, түүнд тавих шаардлага 

АМХЭГ-ын даргын 1998-07-
17-ны өдрийн 157 дугаар 
тушаал 

6 

Ашигт малтмалын ордын ашиглалтын лиценз 
эзэмшигч байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдийн 
уурхайн объект дээр байх ѐстой баримт 
бичгийн жагсаалт 

ГУУУХА-ны 1998 оны 15 
дугаар тушаал 

7 
Геологи, уул уурхайн үйлдвэрлэлийн явцад 
байгаль орчныг хамгаалах зорилгоор мөнгөн 
хөрөнгө барьцаалах журам 

Байгаль орчны Сайд, Хөдөө 
аж ахуй үйлдвэрийн Сайдын 
1998 оны 89/4/124 тоот 
хамтарсан тушаал   

8 Уурхайг түр болон бүрмөсөн хаах журам  

9 
Алтны баяжуулах үйлдвэрийн металл авалтыг 
тодорхойлох хяналтын сорьцлолтын ажлын 
журам 

Үйлдвэр, худалдааны сайд, 
УМХГ-ын даргын 2003-09-05-
ны өдрийн 411/327 тоот 
тушаал 

10 

Алтны баяжуулах үйлдвэрийн металл авалтыг 
тодорхойлох хяналтын сорьцлолтын ажлын 
журам  
  

ҮХ-ны сайд, УМХГ-ын даргын 
2003 оны 9 дүгээр сарын 5-
ны өдрийн хамтарсан 411/327 
тоот тушаал 

11 Алтны баяжуулах үйлдвэрийн алдагдал, 
хаягдлыг тогтоох ажлын үнэлгээ  

Үйлдвэр, худалдааны сайд, 
УМХГ-ын даргын 2003-09-05-
ны өдрийн 411/327 тоот 
тушаал 

12 Уулын ажлын төлөвлөгөө, тайлан ирүүлэх 
журам   

ҮХ-ны сайдын 2007 оны 
нэгдүгээр сарын 8-ны өдрийн 
04 тоот тушаал 

 

8.5. Шинээр батлагдсан стандарт, аргачлал, зааврууд 
 

ДД Батлагдсан эх 
үүсвэр 

Стандарт, аргачлал, зааврын 
нэр Төрөл, хугацаа 

1 MNS 4585 :2007 
 

Агаарын чанар. Техникийн 
ерөнхий шаардлага 

Ангилалтын код: 
13.040.01 
MNS 4585:1998-ын оронд 
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2 MNS 5914 : 2008 

Байгаль орчин. 
Эвдэрсэн газрын нөхөн 
сэргээлт. Нэр томьѐо, 
тодорхойлолт 

Ангилалтын код: 13.020 
MNS 17.5.1.13:1980-ын 
оронд 

3 MNS 5915 : 2008 
Байгаль орчин. 

Уул уурхайн үйлдвэрлэлийн 
үйл ажиллгаагаар эвдэрсэн 
газрын ангилал 

Ангилалтын код: 13.020 
MNS 17.5.1.18:1983-ын 
оронд 

4 MNS 5916:2008 
Байгаль орчин.  

Газар шорооны ажлын үед 
шимт хөрс хуулалт, хадгалалт  

 Ангилалтын код: 13.020 
MNS 4917:2000-ын оронд 

5 MNS 5917:2008 

Байгаль орчин. 
Уул уурхайн үйлдвэрлэлийн 
үйл ажиллагаагаар эвдэрсэн 

газрын нөхөн сэргээлт. 
Техникийн ерөнхий шаардлага 

 Ангилалтын код: 13.020 
MNS 17.5.1.19:1992, MNS 
4915:2000 ба  
MNS 4916:2000-ын оронд 

6 MNS 5918:2008 
Байгаль орчин. 

Эвдэрсэн газрыг 
ургамалжуулах. Техникийн 
ерөнхий шаардлага 

Ангилалтын код: 13.020 
MNS 4918:2000,  

MNS 4919:2000  
-ийн оронд 

7 MNS 5919:2009 

Дулааны цахилгаан станц, 
уурын ба ус халаах зуухны 
ашиглалтын үед агаар 
мандалд хаях утааны 
найрлага дахь агаар 
бохирдуулах зарим бодисын 
зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ, 
тэдгээрийг хэмжих арга 

Ангилалтын код: 
13.040.01 

8 MNS 5850 : 2008 

Хөрсний чанар. Хөрс 
бохирдуулагч бодис, 
элементүүдийн зөвшөөрөгдөх 
дээд хэмжээ 

Ангилалтын код: 
13.080.01 

9 MNS 5885 : 2008 
Агаарт байх бохирдуулах 
бодисын хүлцэх хэм хэмжээ. 
Техникийн ерөнхий шаардлага 

Ангилалтын код: 
13.040.01 

10 

Байгаль орчин, 
аялал 
жуулчлалын 
Сайдын тушаал 
№ 417 

Уул уурхайн үйл ажиллагааны 
улмаас эвдрэлд орсон газарт 
техникийн болон биологийн 
нөхөн сэргээлт хийх аргачлал 

2009 оны 12 дугаар 
сарын 29 

11 

Байгаль орчин, 
аялал 
жуулчлалын 
Сайдын тушаал 
№ 07-114 

Нөхөн сэргээлтийн зардал 
тооцох аргачлал 

2010 оны 01 дүгээр сарын 
12 

12 

Байгаль орчин, 
аялал 
жуулчлалын 
Сайдын тушаал 
№ А-156 

Байгаль орчны хохирлын 
үнэлгээ, нөхөн төлбөр тооцох 
аргачлал 

2010 оны 5 дугаар сарын 
27 
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ДҮГНЭЛТ 
 

Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутагт орших Оюу Толгойн ордоос зэс, алт 
олборлох болон баяжуулах үйл ажиллагааг явуулах үед технологийн горимыг 
зөрчих, химийн хорт бодистой зүй бусаар харьцаж ажиллах, ажиллагсдын хайнга 
ажиллагаа зэргээс үүдэн хүний эрүүл мэнд, байгаль орчинд учруулж болзошгүй 
сөрөг нөлөөлөл, хор уршиг ихтэй тул байгаль орчныг хамгаалах арга хэмжээг чанд 
хэрэгжүүлэх, үйлдвэрийн барилга байгууламжийг барьж байгуулахад өртөж 
эвдэрсэн болон олборлолт явуулсан газрыг нөхөн сэргээж ургамалжуулах, зам 
талбайг засч тэгшлэх, цардах, мод бут тарих, орчныг тохижуулах зэрэг ажлыг зохих 
шаардлагын түвшинд хийж гүйцэтгэхэд төсөл хэрэгжүүлэгч дараах асуудлуудыг 
онцгойлон анхаарч ажиллах шаардлагатай. Үүнд:  

Агаарын талаар: 
Оюу Толгой орчмын агаарын чанарын суурь нөхцөлийн судалгааг 2002 оны 7 дугаар 
сард “Эко-Трейд” ХХК анх явуулсан. Энэ судалгаагаар хүхрийн болон азотын 
ислүүдийн агууламж Монгол Улсын агаарын чанарын стандартад заасан ЗДХ-нээс 
хэтрээгүй байна. Харин тоосжилтын түвшин замын ойролцоо болон хайгуулын анги, 
өрөмдлөг хийж байгаа ээвдэрсэн газруудын орчимд нэлээд өндөр байгааг тогтоожээ. 
Түүнээс хойш 2004, 2006, 2007 онуудад “ОСМТ” ХХК тоосны суурь судалгаа хийсэн. 
Хэмжилтийн дүнгээр зарим өдөр тоосны агууламж зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнээс 
давж (0.234 мг/м3) байсныг тухайн нутаг дэвсгэрт тохиолддог шороон шуургатай 
холбоотой гэсэн дүгнэлт гаргажээ. Гэвч уурхайн олборлолтын үйл ажиллагаа 
эхэлснээс хойш тоосжилт тодорхой хэмжээгээр нэмэгдэнэ.  
 
Мөн хийн байдлаар агаарт гарах бохирдуулагч бодис нь халаалтын зуухууд, дизель 
станц, ДТС-д шатаах нүүрснээс гарах хүхэрлэг хий (SO2), азотын ислүүд (NOx), 
нүүрстөрөгчийн ислүүд (COx) болно. Иймд халаалтын зуухууд нь хаягдал хийн 
системийг цэвэршүүлэх, шүүж гаргах шүүлтүүрэй, хорт хийн агууламжийн ЗДХ-г 
хангахуйц байх шаардлагатай. Нөгөөтэйгүүр автомашин, хүнд даацын машин 
механизмд ашиглах түлшний дутуу шаталтаас агаарт хорт хий ялгарах тул агаарын 
бохирдлыг хянах, түүнийг бууруулах арга хэмжээг тогтмол хэрэгжүүлэх 
шаардлагатай. 
 
Усны талаар: 
Оюу Толгой төслийн үйл ажиллагаанд ашиглах усны нөөцийг Усны газрын Шинжлэх 
ухаан, технологийн зөвлөлийн 2008 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн хурлаар 
хэлэлцэж, Гүний Хоолойн газрын доорхи ус ашиглалтын нөөцийг хоногт 870 л/сек-
ээр “батлагдсан нөөц”, 252 л/сек ашиглалтын усыг “боломжит нөөц”-өөр баталсан. 
Үүнийг Байгаль орчин, аялал жуулчлалын Сайдын 2009 оны нэгдүгээр сарын 27-ны 
22 тоот тушаалаар баталгаажуулж, Улсын мэдээллийн сангийн нэгдсэн тоо бүртгэлд 
хүлээн авсан байна.  
 
Оюу Толгой төслийн 2009-2010 онд шинэчлэн боловсруулсан ТЭЗҮ-д Оюу Толгойн 
орд ашиглалтад шилжин уурхай болж, улмаар хоногт 150000 тн хүдэр боловсруулах 
хүчин чадалтай үйлдвэр болох үед Гүний Хоолойгоос 900 л/сек ундаргатай ус 
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ашиглахаар тусгасан. Үүний дотор: Баяжуулах үйлдвэрт 670 л/сек, унд-ахуй, угаалга, 
халаалтад 16 л/сек, тоос дарахад 59 л/сек, далд уурхайд 30 л/сек, бусад хэрэглээнд 
125 л/сек ус тус тус шаардагдана гэж үзжээ. Энэ нь 77760 м3/хоног буюу нэг тонн 
хүдэр боловсруулахад 700 орчим л ус шаардлагатайг харуулж байна. Уурхай 
ашиглалтад орсноос хойш 4-6 жилийн дараа буюу уурхай бүрэн хүчин чадлаар 
ажиллах үед 900 л/с ус шаардагдах юм. Усны энэ хэмжээ нь одоогийн батлагдаад 
байгаа Гүний Хоолойн газрын доорхи усны нөөцөөс 3.4%-иар (900:870x100) их 
байна. 
 
Гэвч  газрын доорхи усны 870 л/сек нөөц Монголын эрх бүхий байгууллагаар 
хянагдан батлагдсан байгаа бөгөөд говийн нөхцөлд 1.0 тн зэс-алтны хүдэр 
баяжуулан боловсруулахад 800 л ус буюу Гүний Хоолойн газрын доорхи усны 
батлагдсан нөөцөөр 108000 тн хүдэр боловсруулж болохоор байгаа тул 
үйлдвэрлэлийн зориулалтаар ашиглах усны хэмжээг судалгаагаар тогтоож, 
баталсан нөөцтэй уялдуулан 100000-110000 тонн/өдөр хүдэр боловсруулахаар 
тооцох шаардлагатай бөгөөд хэрэв өдөрт 110000 тонноос илүү хүдэр олборлохоор 
бол ус хангамжийн шинэ эх үүсвэрүүдийг хайж илрүүлэх, эрх бүхий байгууллагаар 
холбогдох шийдвэрийг гаргуулах шаардлагатай болно. 
 
Дэлхийн Банкны мэргэжилтнүүд ойрын 10-15 жилд гадаргын усыг алс зайд 
зөөвөрлөх шаардлага гарахгүй гэж үзээд, Оюу Толгой төслийн үйлдвэрлэлийн усны 
хэрэгцээг 75168 м3/хоног нөөцтэй Гүний Хоолойн газрын доорхи усны эх үүсвэрээс 
хангахаар тооцоолж буй хувилбарыг хамгийн оновчтой, зөв хувилбар  гэж үзсэн 
байна. 
 
Оюу Толгойн төслийн хүдэр олборлолт 110 000 тн/хоног хэмжээнээс илүү гарч, 
түүнийг дагаад усны хэрэгцээ 870 л/сек хэмжээнээс давах үед  газрын доорхи усны 
эрэл-хайгуул хийж, ус хангамжийн шинэ эх үүсвэр илрүүлэх боломжтой гэж Дэлхийн 
Банкны мэргэжилтнүүдийн гаргасан саналыг Гүний Хоолойн газрын доорхи усны 
байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээний нэмэлт, тодотголыг  
хийсэн ЖЭМР ХХК-ний экспертүүд дэмжсэнээс гадна газрын доорхи болон гадаргын 
усны хосолмол ус хангамжийн эх үүсвэр бий болгох шаардлага гарвал “Орхон-Онги” 
төслийг хэрэгжүүлэх зорилгоор 2012-2013 оноос Бат-Өлзийт сумын төв орчимд 
Орхон голын хөндийд  юмуу Өвт голын адаг орчимд гидрогеологийн судалгаа хийх, 
мөн Онги голын хөндийн дагуу гидрологи, геоэкологийн судалгаа хийх зэрэг үйл 
ажиллагааг төлөвлөн хэрэгжүүлж болох талаар санал дэвшүүлсэн байна. 
 
Дээрхээс гадна төсөл хэрэгжүүлэгч Ундайн голын урсгалын чигийг өөрчлөх далан 
сувгийн хийц, байгууламжийн урьдчилсан загвар зургийг гаргасан байгаа. Гэвч 
Ундайн голын голдирлыг өөрчлөх нь байгаль орчинд, ялангуяа гадаргын усны 
нөөцөд сөргөөр нөлөөлнө. Ундайн голын голдирлыг өөрчилснөөс ойролцоо орших 
Бор Овоо, Хөх хад, Мааньт, Даац, Бурхантын булгуудын усны нөөцөд сөргөөр 
нөлөөлөх нөхцөлтэй тул Ундайн голын голдирол өөрчлөх асуудлыг тусгайлан авч 
үзэх шаардлагатай юм. 
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Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны 2010 оны 10 дугаар сарын 09-ний өдрийн 
6/4461 тоотоор “...Ундайн голын голдирлыг өөрчлөхөөс өмнө газрын доорхи болон 
гадаргын усны эрэл хайгуул, судалгааны ажлыг хийлгэх, эрх бүхий байгууллагаар 
голыг голдирол өөрчлөх зураг төслийг хийлгэж, байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын 
ерөнхий үнэлгээ хийлгэн зохих шийдвэр гаргуулах шаардлагатай” гэж төсөл 
хэрэгжүүлэгчид мэдэгдсэн байна.  

Нөгөөтэйгүүр Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын Засаг даргын 2010 оны 12 дугаар 
сарын 29-ний өдрийн 438 тоотоор голын голдирлыг өөрчлөх талаар энэхүү нэмэлт, 
тодотголын тайланд оруулахгүй байхыг анхааруулжээ (албан тоотуудыг тайланд 
хавсаргав). Иймээс Ундайн голын байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээг тусад 
нь хийж байгаа учир Ундайн голын голдирол өөрчлөх болон түүнээс үүдэн бий болох 
сөрөг нөлөөллийн талаар байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний энэхүү 
нэмэлт, тодотголын тайланд тодорхой тусгаагүй болно.   

Хөрсний талаар:  
Оюу Толгой орчим нь говийн бор хөрс, цөлийн бор саарал хөрсний бүст хамрагдана. 
Төслийн талбайд үндсэндээ сул хөгжилтэй, говийн сийрэг тархсан ургамлан 
нөмрөгийн дор бүрэлдэн тогтсон хөрс зонхилно. Хөрсөн дэх органик бодисын 
агууламж нь 1.0%-аас бага, сул шүлтлэг, шүлтлэг чанар нь кальци, магнийн 
катионуудын концентрациас хамаарч, хөрсний давхарга бүрт харилцан адилгүй 
байна.  
 
Оюу Толгой орчмын тэгш газарт говийн цайвар бор хөрсний 7 төрөл, ухаа, гүвээ 
толгодын цайвар бор хөрсний 3 төрөл, нугат чийглэг цайвар бор хөрсний 2 төрлийн 
хөрс тархана. Төслийн үйл ажиллагааны үед Оюу Толгой төслийн талбайд ил уурхай 
100.5 га, хаягдал чулуулаг болон хүдрийн овоолгоор 1382.7 га, боловсруулах 
үйлдвэр 2.04 га, хаягдал хүдрийн далан болон бусад усан сангууд 1226.8 га, орон 
сууцны талбай 53.4 га, дотоодын зам, шугам хоолой байгуулснаас 85.4 га талбайн 
өнгөн хөрсийг гэмтээнэ. Иймээс төлөвлөгөөнд тусгасны дагуу нөхөн сэргээлтийн 
ажлыг эрчимтэй явуулах шаардлагатайг төсөл хэрэгжүүлэгч онцгой анхаарвал 
зохино. 
 
Газрын гадарга, газрын хэвлий, геологийн тогтцын талаар: 
Оюу Толгой төслийн талбай нь далд уурхайн гурван босоо ба хоѐр үндсэн ил 
уурхайтай. Ойролцоогоор 9.8 км2 талбайд далд уурхайн ашиглалтын нөлөөгөөр 
доош суулт үүсэхээр байгаа юм. Уул уурхайн үйл ажиллагаа дуусах үед томоохон 
хоосон зай үлдэх магадлалтай. Гадаргуугийн доош суулттай холбоотойгоор үүсэх 
эрсдэлд уул уурхайн үйл ажиллагаа дуусгавар болсны дараахь гадаргын тогтвортой 
бус байдал, байгалийн ус зайлуулах тогтоц алдагдах, нурсан гадаргуу бүхий газарт 
ургамлын төрөл зүйлийн өөрчлөлт зэрэг багтана. Мөн төсөл хэрэгжих хугацаанд 
дунджаар 75 м орчим өндөртэй хаягдал чулуулгийн хэд хэдэн овоолго үүснэ. Үүнээс 
гадна 7 м өндөртэй 4 км2 талбай бүхий хаягдал хүдэр хадгалах байгууламжуудыг 
барихаар төлөвлөсөн. Уурхайн үйл ажиллагааны үе шатанд үүсэх гол нөлөөллийн 
нэг нь газрын гадаргын суулт болон  овойлт үүсэх явдал юм. Түүнээс гадна уул 
уурхайн олборлолтын улмаас геологийн тогтоц  эвдрэх, эрдэс баялгийн нөөц 
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хомсдох зэрэг нөлөөлөл үүснэ. Эдгээр нь дээрхийн нэгэн адил нөхөн сэргээлтийн 
ажлыг зохих шаардлагын түвшинд хийж гүйцэтгэхийг шаардана. 

Ургамлан нөмрөгийн талаар: 
Оюу Толгой орчимд “Эко-Трейд” ХХК-ий хийсэн ургамлын судалгаагаар нийт 29 
овгийн, 74 төрлийн, 127 зүйлийн ургамлыг тэмдэглэж, тухайн бүс нутгийн 
ургамалжилтын үндсэн шинж чанарыг тодорхойлж, тэдгээрийг овог, төрлүүдэд 
ангилсан байдаг. Оюу Толгой төслийн нутагт ургамалжилтын үндсэн 4 хэвшинж 
байдаг ба  дэнжийн, толгодын, хуурай сайр тохойн ба урсгал горхи орчмын 
бүлгэмдэл байна. Эдгээр бүлгэмдлүүдээс дэнжийн ургамлын бүлгэмдэл дийлэнх 
хувь буюу 80%-ийг, 5 хувийг дов толгодын ургамлын бүлгэмдэл, 1.0%-ийг хуурай 
сайр тохойн, үлдэх хувийг голын голдирлын болон урсгал горхи орчмын ургамлын 
бүлгэмдэл эзэлж байна.  

 
Оюу Толгой төслийн ашиглалтын лицензийн талбайд нийт 17 зүйл нэн ховор, 5 зүйл 
ховор ургамал бүртгэгдсэн байна. Мөн Ундай голын сав газар болон лицензийн 
талбайн зүүн хойт хэсэгт хайлаас мод (Ulmus pumila) байгаа ба Гүний Хоолойн 2 
дахь өргөх станц заган ойтой талбайгаар дайран өнгөрөх учир тэдгээрийг төслийн 
үйл ажиллагаанд өртөхөөр байвал мэргэжлийн дүгнэлт гаргуулсны үндсэн дээр 
тохиромжтой газарт шилжүүлэн суулгах арга хэмжээ авах шаардлагатай.  
 
Оюу Толгой төслөөс ургамлан нөмрөг болон бэлчээрт үзүүлэх гол нөлөөллийг эерэг, 
сөрөг талаас нь тодорхой авч үзсэн бөгөөд төслийн үйл ажиллагааны улмаас 
нөлөөлөлд өртөх байдлыг объект тус бүрээр болон нийт дүнгээр нь нэгтгэн авч 
үзвэл ерөнхийдөө сөрөг нөлөөлөл давамгайлах ба нийт нөлөөллийн 30% нь эерэг, 
70.0% нь сөрөг нөлөөлөл байна. Нөлөөллийн үр дагаврын дийлэнх хувь нь дунд 
зэрэг байгаа тул төслийн үйл ажиллагааны явцад ургамлан нөмрөгт үзүүлэх 
нөлөөллийг ерөнхийд нь “дунд зэрэг” гэж үзэж болохоор байна.  
 
Төслийн үйл ажиллагаанаас ургамлан нөмрөгт шууд болон шууд бусаар нөлөөлөх 
нь ургамал ургах орчны хүчин зүйлийн тогтолцоог хөндөх юм. Тухайлбал,  “Эко-
Трейд” ХХк-ий хийсэн БОНБНҮ-ий тайланд  “...Тухайн бүс нутгийн гидрогеологийн 
өөрчлөлт нь газрын гүний усаар тэжээгддэг урт үндэстэй олон наст ургамалд 
нөлөөлөх өндөр боломжтой. Төслийн дэвсгэр нутгийн зүүн хойт хэсэгт ургадаг 
хайлаас модон төгөлд нөлөө үзүүлж болзошгүй...”, мөн цааш нь “...Бор Овоогийн 
шанд болон Ундайн голын голдирлын түр урсацтай салаануудын ойролцоох 
ургамлын бүлгэмдлүүд хамрагдана ...” гэхчилэн тодорхойлсон бол Оюу Толгойн 
бүлэг ордыг ашиглах, Баяжуулах үйлдвэр байгуулах ТЭЗҮ-д “...Гадаргын усны 
урсацын системийг өөрчлөх үйл ажиллагаанаас болон газрын доорхи усыг 
ашигласнаас ургамлан нөмрөг устаж болзошгүй ба энэ нөлөөлөл уурхай хаагдсаны 
дараа ч үргэлжилж болно...” гэж бичсэн байна. Эдгээр дүгнэлтүүд нь Оюу Толгойн 
ордыг ашиглахтай холбоотойгоор явуулсан бүхий л судалгааны үр дүнд олон 
талаасаа нэгдэн гарсан дүгнэлт юм. Иймээс ургамлан нөмрөгийг хамгаалах, 
монторингийн байнгын ажиглалт-хяналт хийж, түүний өөрчлөлтийг системтэйгээр 
судлах явдал юу юунаас чухал болно.   
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Ан амьтны талаар: 
Оюу Толгойн лицензийн талбай, түүний ойр орчимд анхны суурь судалгааг 2002-
2003 онд хийсэн. Эдгээр судалгаагаар нийт 43 зүйлийн хөхтөн, 62 зүйлийн шувуу, 10 
зүйлийн хэвлээр явагч, 183 зүйлийн шавж бүртгэгдсэн ба үүнээс 9 зүйлийн хөхтөн, 2 
зүйлийн шувуу, 35 зүйлийн шавж нэн ховорт тооцогдох буюу Монгол Улсын “Улаан 
ном”-д орсон байна. Ханбогд сумын уур амьсгал Өмнөговь аймгийн төв болон хойт 
талын нутагтай харьцуулахад өвөлдөө дулаан, зундаа сэрүүвтэр байдаг учраас ан 
амьтдын нутагшлын хувьд илүү тааламжтай байдаг. Эндэхийн ихэнх нутагт 
ургамлан бүрхэвч сайтай, хур тунадас ахиу ордог зэрэг нь мал, амьтны өвс тэжээл, 
бэлчээрт харьцангуй тохиромжтой. Ханбогд суманд ан амьтдын идээшил нутагт 
чухалд тооцогдох экологийн янз бүрийн хэвшинж бий.  Тухайлбал, мод буттай 
өвслөг тэгш тал хээр, өндөр хадан цохио, гол горхи, нуур, булаг шанд, хайлаас, 
шугуй төгөл цаашлаад тац мод бүхий өвслөг хөндийтэй. 
 
Төслийн зүгээс амьтны аймагт учруулах сөрөг нөлөөллийг авч үзвэл уурхайн үйл 
ажиллагаагаатай хамааралтайгаар төслийн бүтээн байгуулалтын явцад тусгай 
зөвшөөрөл бүхий талбайд ан амьтдын амьдрах орчин алдагдаж болзошгүй. Голын 
голдирлыг өөрчлөх тохиолдолд булаг, шанд хөрсөнд шургаж, амьтны аймагт 
сөргөөр нөлөөлөх нөхцөлтэй. Оюу Толгой төслийн бүтээн байгуулалт, уурхайн үйл 
ажиллагаанаас амьтны аймагт учруулах сөрөг нөлөөлөл нь тэсэлгээ, дуу чимээ, 
хүчтэй гэрэлтүүлэг, онгоц, машин техникийн  хөдөлгөөн зэрэг хүчин зүйлүүд байх 
бөгөөд энэ нь төслийн бүс нутгийн ойролцоох зэрлэг ан амьтдыг үргээж, тоо толгойг 
нь бууруулж болзошгүй. Мөн тухайн орчинд ажиллаж, амьдрах хүний тоо 
нэмэгдсэнээр ан агнуур хийх явдал ихэсч болзошгүй тул орон нутагт ан хийлгэхгүй 
байх, мөн галт зэвсэг болон бусад зэвсэг хэрэгсэлтэй байхыг хориглох 
шаардлагатай.  

Химийн бодисын талаар: 
“Эко-Трейд” ХХК 2008 онд Оюу Толгой төслийн барилга байгуулалтын үед 
ашиглагдах химийн бодисуудын байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын болон 
эрсдэлийн үнэлгээ хийсэн ба 2010 онд уг тайланд хавсралт нэмж оруулсан. Энэ 
удаад манай компани дээрх тайлангийн нэмэлт, тодотголын ажлыг хийж, төгсгөлийн 
шатандаа явж байна. Уг ажлын хүрээнд ОТ төслийн үйл ажиллагаанд ашиглах 600 
гаруй төрлийн химийн хорт болон аюултай бодисын байгаль орчин, хүний эрүүл 
мэндэд нөлөөлөх сөрөг нөлөөлөл болон эрсдэлийг тодорхойлж, түүнийг бууруулах 
болон арилгах арга хэмжээ, химийн бодисыг импортлох, тээвэрлэх, хадгалах, 
хэрэглэх, устгах, химийн бодисын агуулах байгуулах, химийн бодисын аюулгүй 
ажиллагааны талаар дэлгэрэнгүй зөвлөмж боловсруулснаас гадна химийн бодистой 
харьцаж ажиллах үед мөрдөх байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө, орчны хяналт-
шинжилгээний хөтөлбөр боловсруулж, тэдгээрийг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах 
зардлыг ойролцоогоор тооцож төлөвлөсөн.  

Тиймээс химийн хорт болон аюултай бодисын талаар энэхүү тайланд дэлгэрэнгүй 
тусгах шаардлагагүй гэж үзсэн. Харин нь химийн хорт болон аюултай бодис ашиглах 
явцад аюулгүй ажиллагааны горимыг зөрчсөнөөс химийн хорт болон аюултай бодис 
асгарч алдагдах, тэсэрч дэлбэрэх, галын аюул гарах зэргээр байгаль орчинд 
бохирдол үүсгэх, хүний эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлөх, амь нас эрсдэх зэрэг сөрөг 
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нөлөөллийн үр дагавар ихтэй тул шинээр хийж буй тайланд химийн бодисын 
нөлөөлөл, эрсдэлийг бууруулах, арилгах талаар дэлгэрэнгүй зөвлөмж тусгасан 
болно. 

Дуу шуугианы талаар: 
Оюу Толгой төсөл нь Монгол орны өмнөд хэсгийн алслагдсан газар нутагт байрлах 
бөгөөд тус бүс нутагт буюу Ханбогд сумын нутагт одоогоор үйлдвэрийн дуу чимээ 
байхгүй. Оюу Толгой төслөөс ойролцоох төв, суурин газруудад эрсдэл учруулахуйц 
дуу шуугианы нөлөөлөл үүсгэхгүй. Учир нь Оюу Толгойн тусгай зөвшөөрөл бүхий 
талбайн хил хязгаараас 10 км-ийн дотор оршин суугчид байхгүй бөгөөд хамгийн ойр 
суурин болох Ханбогд сум гэхэд уурхайгаас 45 км зайтай оршдог.  

Шинээр байгуулах суурин газрыг Оюу Толгой төслийн талбайг тойруулан барьсан 10 
км-ийн суурьшил хориглосон бүсийн гадна талбайд байгуулна. Энэ хориотой бүсийг 
тогтоосноор уурхайн болон Баяжуулах үйлдвэрийн үйл ажиллагаанаас гарах дуу 
чимээ, чичиргээ нь орон нутгийн оршин суугчид, төв суурин газарт нөлөөлөхгүй. 
Харин төслийн үйл ажиллагааны явцад ажиллагсад тодорхой хэмжээний дуу 
чимээнд өртөх тул дуу шуугианы зөв зохистой менежмент хийж, дуу шуугианаас 
хамгаалах хэрэгслээр хангах, дуу чимээ бууруулагч ашиглах гэх мэт арга хэмжээг 
хэрэгжүүлэх шаардлагатай.  

Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө, орчны хяналт-шинжилгээний хөтөлбөр, уг 
төслөөс байгаль орчинд учруулж болзошгүй сөрөг нөлөөллийг бууруулах, арилгах 
арга хэмжээний зөвлөмж зэргийг цаг хугацаанд нь бүрэн хэрэгжүүлэх, нөхөн 
сэргээлтийн ажлыг зохих шаардлагын түвшинд гүйцэтгэх, үйлдвэрлэлийн 
зориулалтаар ашиглах усыг эргэлтээр ашиглах зэрэг бодит арга хэмжээг авч 
хэрэгжүүлэх нөхцөлд уг төслийг хэрэгжүүлэх боломжтой гэж үзэж байна.  

Үйлдвэрлэлийн технологи өөрчлөгдөх, төслийн хүчин чадал нэмэгдэх, өргөтгөл 
шинэчлэл хийх тохиолдолд төсөл хэрэгжүүлэгч нь тухай бүр зохих журмын дагуу 
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яаманд хандаж, байгаль орчинд нөлөөлөх 
байдлын нарийвчилсан үнэлгээний тайландаа нэмэлт, тодотгол хийлгэж байх нь 
зүйтэй.   
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